


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موسوعة                                                       
 فقه القلوب 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 الطبعة الرابعة 
 م7112 -هـ 1341

 

 طبعة مزيدة ومنقحة وحققة
 جضال امؤلف

1211114777  -  1213524447 

 دار أصداء امجتمع
 للنر والتضزيع

 امملكة العربية السعودية
 بريدة –القصيم 

 55 96663236333:  هاتف   
 0096663236277 :   فاكس   
 96650513633355:  جوال    

 



 مضسضاة
 ضبــه القلـــقـف

 ي وضء القرآن والسنة
 

 لفقر إى مضاهل
 

 حمد بن إبراهيم بن عبد اه التوجري
 

 الرابع زءاج
 

  الرابعةة الطبع
 م 7112 - هـ 1341

 

 أصداء امجتمع دار
 امملكة العربية السعودية

 بريدة -القصيم               
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

د اه التويجري  د بن إبراهيم بن ع  هـ 8341 مح

ر ء الن لك فهد الوطني أثن  فهرس مكت ال
د اه د بن إبراهيم بن ع  التويجري،  مح

 موسوع فقه القلو  

 هـ 8341بريد  - 3ط 

  133/  مج 3

81  ×43 

66-4 ردمك: 5-00-04-511  ) وع  )مج

 (8)ج  1-6610-00-04-511         

 موسوع أ. العنوا -فقه القلو    -4التوحيد   -8

    8341/    651           460.4 ديوي

 



2 

 
 
 
 
 

 

 الطتات  وامعتيفقه 

 ويشتمل اى مت يِ :    
 :اخلق ي الطتات  وامعتي مشتهد             

 فقـــه الطتاـــــت  وامعتصــي -1
 فقه آثتر الطتات  وامعتي -2
 فقـــــه النعــــيم والعـــذاب -3
 فقه الصْ ان امعـتي  -4
 بفقه الثــــــضاب والعقــــت -5
 فقه اجزاء من جنس العمل -6
 فقه التخلص من امعتصـــــي -7
 فقه التضبة مـــــــن امعتصـــــي -8

 البــاب الثالث عشر



6 

 مشتهد اخلق ي الطتات  وامعتي
              ): قال اه تعاى

 [.16]الفتح:  ( 
               ): وقال تعاى

 [.116م: ]اأنعا (   
والقلوب ، ختلفون ي مقاصدهم ونياهم، الناس متفاوتون ي أفكارهم وأعاهم

 :ومنها ما يطوف حول احش، منها ما يطوف حول العرش، جوالة
وعرف ، فأبر الطريق إى اه، فمن استنار بنور الوحي أضاء له ي الدنيا واآخرة

 .ملسو هيلع هللا ىلص وسار إى ربه عى هدى رسوله، هداه
 ): وله اجنة يوم يلقاه كا قال سبحانه، اه مواه،  راط مستقيمفهذا عى

             
            

           ) 
 [.35-35]فصلت: 

وأنى يبر ، فهو ي الظلات ي الدنيا واآخرة ،أو ضل عنه ،ومن استكر عن احق
وجمع من امعاي والسيئات ما يعذب ، يتخبط ي الظلاتفهو ، الطريق با هدى

  (           ): به ي جهنم
 [.65]اإراء: 

     ): وقادم عى ما عمل، فهذا سائر إى النار
 [.14]النساء:  (       

.. موي أعاهم ومقاصده.. فالناس متفاوتون أعظم تفاوت ي إرادهم وشهواهم
 .وبحسب إياهم وكفرهم.. وذلك بحسب علمهم وجهلهم.. وي ثواهم وعقاهم

ولو شاء اه جعل الناس كلهم أمة واحدة عى احق واهدى، فإن مشيئته مطلقة، وا 
يزالون  يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء، ولكن حكمته سبحانه اقتضت أن خلقه ا
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، كل يرى احق فيا يقوله ويفعله، إى النارمتبعن للسبل اموصلة ، ختلفن
، فهداهم اه إى العلم باحق والعمل به، والضال ي قول غره إا من رحم اه

 .وأولئك اهالكون، فهؤاء الناجون، والدعوة إليه، واإنفاق عليه
 والفريق، وامتفقون وامختلفون، ولذلك خلقهم اه ليكون منهم السعداء واأشقياء

.. ليتبن للعباد عدل اه وحكمته، والفريق الذي حقت عليهم الضالة، الذي هدى اه
وليقوم سوق اجهاد والعبادات .. وليظهر ما كمن ي الطباع البرية من اخر والر

        ): التي ا تتم وا تستقيم إا باامتحان واابتاء
                

 [.118-119]هود:  (  
فالناس ي معرفة احق، وي قبوله ورده متفاوتون، وي الطاعات وامعاي التي 
يفعلوها بإرادهم ختلفون، وي شهود امعاي التي جري عليهم أحكامها 

 بإرادهم وشهواهم متفاوتون أعظم تفاوت، وماع ذلك ي امشاهد اآتية:
 .قضاء الشهوةمشهد احيوانية و اأول:

فهذا مشهد اجهال الذين ا فرق بينهم وبن احيوان إا ي اعتدال القامة ونطق 
فضًا عن درجة ، م ترق عنها إى درجة اإنسانية، فهؤاء نفوسهم حيوانية، اللسان

وهم ي أحواهم متفاوتون بحسب ، ذكرفهؤاء حاهم أخس من أن ت  ، امائكة
 .أخاقها وطباعها احيوانات التي هم عى

ونبح كل خلوق ، لو صادف جيفة ت شبع ألف كلب لوقع عليها، فمنهم من نفسه كلبية
مه شبع بطنه من أي طعام ، فا تقرها الكاب إا عى كره منه وغلبة، يدنو منها

        )، حال أو حرام، حصل له طيب أو خبيث
 [.15]حمد: (     

، ي كده ، كلا زيد ي علفه زادارية م خلق إا للكد والعلفومنهم من نفسه م
 .وأقله بصرة، أبكم احيوان

 .وقهرهم با وصلت إليه قدرته، مه العدوان عى الناس، ومنهم من نفسه سبعية
 .مفسد ما جاوره، فاسق بطبعه، ومنهم من نفسه فأرية
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وهذا الرب ، ونحوما ومنهم من نفسه عى نفوس ذوات السموم كاحية والعقرب
فهذه النفوس ، ويدخل اجمل القدر، فيدخل الرجل القر، هو الذي يؤذي بعينه

، اخبيثة سواء رأت أو علمت إذا تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب
 :نعوذ باه من رها، وصادفت امعن عى غرة وغفلة لدغته كاحية وأهلكته

                                     
 [.2 – 1الفلق: ]                            

فإذا قام اإنسان عن ، يمر بالطيبات فا يلوي عليها، ومن الناس من طبعه طبع خنزير
ويرى ، من الناس يسمع ويرى امحاسن من أخيه فا ينرها ، وهكذا كثررجيعه َقَمه

 .كهتهامساوئ فيجعلها فا
ليس له هم إا التطوس والتزين بالريش ا ، ومن الناس من هو عى طبيعة الطاووس

غره ، ولسانه بذكر اه فهو غافل عنه، وجوارحه باأعال، أما زينة قلبه باإيان، غر
                :وم يتزين خالقه، الشيطان فتزين للمخلوق

 [.39النساء: ]     
 .وأقلهم أعااً ، أمع اخلق مااً ، هو عى طبيعة الذرةومنهم من 

 .وأغلظه كيداً ، أحقد احيوان، ومنهم من هو عى طبيعة اجمل
 .أبكم خبيث، ومنهم من هو عى طبيعة الدب
 .يفسد كل ما تصل إليه يده، ومنهم من هو عى طبيعة القرد

 .وأكرمها طبعاً ، فوساً ومنهم من هو عى طبيعة اخيل التي هي أرف احيوانات ن
 من الدجاج ويؤثر غره، يؤذن باخر ي كل مكان، ومنهم من هو عى طبيعة الديك

 .با حبه نفسه
 .يروغ ي معاماته كا يروغ الثعلب، ومنهم من هو عى طبيعة الثعلب
 .حيث السكينة والتواضع، ومنهم من هو عى طبيعة الغنم
 .وعن مصره، غافل عن غره، هتم بنفسهم، ومنهم من هو عى طبيعة البقر

فإن تغذى ، اكتسب من طبعه وخلقه، وكل من ألف ربًا من هذه احيوانات.. وهكذا
 ، فهذا امشهد اأول.بلحمه كان الشبه أقوى وأظهر
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 .مشهد احكم القدري الثتي:
وأها واقعة بغر ، ويشهدون أهم جبورون عى أفعاهم، وهؤاء يعصون اه

وا يرون ، فا ينسبون إى أنفسهم فعاً ، وامحرك سواه، وأن الفاعل غرهم، همقدر
فرى ، وربا زادوا عى ذلك، ويزعمون أن هذا هو التحقيق والتوحيد، ها إساءة

 .موافقته امشيئة والقدر ،وإن كان عاصيًا من وجه آخر، أحدهم نفسه مطيعًا من وجه
وأنا مطيع إرادة اه ، فكذلك موافقة امشيئة طاعة، ةكا أن موافقة اأمر طاع فيقضل:
 .وإن كنت عاصيًا أمره، ومشيئته

وأصحاب ، ور خلق اه، وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه، وهؤاء أعداء اه حقاً 
 .امشهد اأول خر منهم

: ووقفوا عنده، وهذا امشهد بعينه هو امشهد الذي شهده امركون عباد اأصنام
(                  

 [.32]النحل:  (                 
     ): ربهلوهو كذلك مشهد إبليس الذي انتهى إليه حن قال 

 [.45-38]احجر:  (       
 .مشهد الطبيعة البرية الثتلث:

ع من نفسه م حتج إى أمر غره وعند هؤاء أن اإنسان العاقل متى كان له واز
                                         : وهيه

 [.25القصص: ]                      جئ   
 .بي القائم بالعبد فقطالفعل الكس مشهد الرابع:

وا جريان ، وا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له، وقيامه به، فا يشهد إا صدوره عنه
 .وا عزة الرب ي قضائه ونفوذ أمره ي خلقه، حكمه القدري به

وأنه  ،حيث يرى الذنب والعيب من نفسه، فهذا امشهد وإن كان صحيحًا نافعًا له
وأنه هو الظام ، وأن اه سبحانه إن عاقبه فهو العادل فيه، مستحق للعقوبة والنكال

احبه ضعيف مغلوب عى نفسه غر معان لكن ص، وهذا كله حق ا ريب فيه، لنفسه
                    :بل هو معها كامقهور امخذول، عليها



15 

                                         
 [.31 – 58اإنسان: ]                

وأنه لو شاء ، ي ومشيئتهونفوذ أمره الكو، م يشهد عزة ربه ي قضائه وقدره فهذا
 .وا حفوظ إا من حفظه، وأنه ا معصوم إا من عصمه اه، لعصمه وحفظه

مسوق إليها ي سلسلة إرادته ، وم يشهد أنه هو حل جريان أقضيته وأقداره سبحانه
فهو سبحانه القادر عى سوقه فيها إى ما ، وأن تلك السلسلة طرفها بيد غره، وشهوته

                  :وإى ما فيه هاكه وشقاؤه، وفاحه فيه صاحه
 [.58 – 56التكوير: ]                             

ا يعطي  ،وغلبة شهود امعصية والكسب عى قلبه، فهو لغيبته عن هذا امشهد
 .وا اافتقار إليه حقه، وا ااستغاثة بربه، التوحيد حقه

      :ا ملجأ منه إا إليه، ورب كل يء، حانه خالق كل يءفهو سب
                                      

 [.155اأنعام: ]
الَلـُهـَم أُاضُذ بِِرَوتَك ِمْن َسَخطَِك، َوبُِمَعتَفتتَِك ِمْن ُاُقضَبتَِك، َوأُاضُذ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و

ََ أْثنَْيَت َاَلـى َنْفِسَك ا أْح ، بَِك ِمنَْك   .()أخرجه مسلم «ِي َثنَتءى َاَليَْك، أْنَت َك
 .مشهد احكمة اختمس:

وهؤاء يشهدون أن اه م خلق شيئًا عبثًا وا ، وهو أحد مشاهد أهل ااستقامة
 .وطاعة ومعصية، من خر ور وأن له احكمة البالغة ي كل ما قدره وقضاه، سدى

وأن ه ي ظهور امعاي ، ن ي العام يء إا بمشيئة اه وقدرهوأنه ا يكو
يرتب عليها ما هو أحب إليه وآثر عنده من قوته بتقدير عدم ، واجرائم حكم وأرار

                                                :امعصية
 [.19آل عمران: ]       
، واقتداره عليه، د يرى حكمة اه ي خليته بينه وبن الذنبفصاحب هذا امشه

                                                

 (. 496برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ولكنه خى بينه وبينه حكم ، وحال بينه وبينه ،وأنه لو شاء عصمه، وهيئة أسبابه له
 .عظيمة ا يعلم جموعها إا اه

ثم ، قى عى عبده بالذنب ،وفرحه ها ،فلمحبته للتوبة، فهو سبحانه حب التوابن
ۓ                 :سبقت له احسنى قى له بالتوبة إذا كان من

 [.155 – 151طه: ]           
 .وجريان حكمه، ونفوذ مشيئته ،ليعرف العبد عزة ربه ي قضائه قدر اه عليه الذنبو

 .وأنه إن م حفظه فهو هالك، وليعرف حاجته إى حفظ ربه
ور  ،وااستعاذة به من ر نفسه، ع إليهوالتر، وليستجلب من عبده استعانته به

فإنه متى شهد صاحه ، وإرادته من عبده تكميل مقام الذل واانكسار له، عدوه
 :فإذا ابتاه ربه بالذنب تصاغرت نفسه وذلت، وظن أنه وأنه، واستقامته شمخ بأنفه

                                        

 [.11 التغابن:]
وأن كل ما فيها من علم أو عمل ، وأها اخطاءة اجاهلة، تعريف عبده بحقيقة نفسهلو

                       :أو خر فمن اه َمَن به عليه ا من نفسه
 [.23النحل: ]         

، لذنبفإنه لو شاء لعاجله عى ا، وكرمه ي سره عليه وليعلم العبد سعة حلم اه
                :فلم يصف له معهم عيش، وهتكه بن عباده

 [.143البقرة: ]
، وتعريفه كرمه ي قبول توبته، وليعلم أنه ا طريق إى اجنة إا بعفو ربه ومغفرته

وإن أكرمه ، فإن عذبه َفبَِعْدله، وإقامة احجة عليه، ومغفرته له عى ظلمه وإساءته
                         جئ      :فبفضله

 [.25 – 48احجر: ]
، فمن عفا عفا اه وأجل أن يعامل الناس عند إساءهم إليه با جب أن يعامله اه به

فتتبدل برقة ورأفة ، وأن خلع سبحانه صولة الطاعة واإحسان من قلب عبدهعنه، 
، عريه من لباس الكروأن ي  ، هعرى عبده من داء العجب بعلمه وعملوأن ي  ، ورمة
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وأن يستخرج من قلبه عبوديته باخوف ، ويلبسه لباس الذل الذي ا يليق بالعبد سواه
               :واخشية وتوابعها من البكاء واإشفاق والندم

 [.15املك: ]              
فمن تربى ، فيقه وعصمتهوفضله سبحانه ي تو، وأن يعرف العبد مقداره مع معافاته
 .وا يعرف مقدار العافية، ي العافية ا يعرف ما يقاسيه امبتى

 .ورجع إليه ،وأن يستخرج من عبده حبته وشكره لربه إذا تاب إليه
لعلمه بأن الواصل إليه ، والعبد إذا شهد إساءته وظلمه استكثر القليل من نعمة اه عليه

 .و دائًا مستقل لعمله كائنًا ما كانفه، منها كثر عى مسييء مثله
          :والذنب يوجب للعبد اليقظة واحذر من مصايد عدوه ومكايده

 [. 6فاطر: ]                            
، فيمّن اه عليه، وقد تكون ي القلب أمراض مزمنة ا يشعر ها فيطلب دواءها

فتزول تلك  ،فيحتمي ويرب الدواء النافع، أم مرضهويقي عليه بذنب ظاهر فيجد 
                     :اأمراض التي م يكن يشعر ها

 [.516البقرة: ]                            
ليكمل له نعمته وفرحه وروره ، وبالذنب يذيقه أم احجاب والبعد بارتكاب الذنب

فتكون لذته بذلك بعد أن صدر منه ما صدر ، وأقامه ي طاعته، ليهإذا أقبل بقلبه إ
وأن لطف الرب وبره وإحسانه بعبده ليبلغ ، بمنزلة التذاذ الظمآن باماء العذب الزال

 .أكثر من هذا
يصلح لعبودية اه ووايته أم هل .. وامعاي والذنوب فيها امتحان واختبار للعبد

فإن واحرة،  ووقع ي الوحشة، حاوة الطاعة والقرب لبفإذا وقع ي الذنب س  ا، 
، فحنت وأنت وترعت، كان من يصلح اشتاقت نفسه إى لذة تلك امعاملة

               :واستعانت برها لردها إى ما عودها من بره ولطفه
 [.115النساء: ]                  

وم حس ، وم حن إى مألوفها اأول، اواستمر إعراضه، عنها وإن أعرضت
 .علم أها ا تصلح ه عَز وجَل  ،برورها وفاقتها الشديدة إى مراجعة قرها من رها
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فا يزال نصب عينيه يستغفر ، وأشغله برؤية ذنبه، وإذا أذنب العبد أنساه اه رؤية طاعته
 .جبه وكره الذي قد يقتله وهلكهويزول عنه ع، ويترع بن يديه، ويتوب إليه، اه منه

وشهود العبد معصيته وخطيئته يوجب له أن ا يرى له عى أحد فضًا، وا له عى أحد 
 حقاً، فإذا شهد عيب نفسه بفاحشة، ا يظن أنه خر من مسلم يؤمن باه واليوم اآخر.

، هم إياهام ير ها عى الناس حقوقًا من اإكرام يتقاضا ،وإذا شهد ذلك من نفسه
عى  ، وأقل قيمة من أن يكون لهفإنه عنده أخس قدراً ، ويذمهم عى ترك القيام ها

 .عليهم فضل يستحق أن يكرموه أجله ، أو لهعباد اه حقوقاً جب مراعاها
، وبذل له ما ا يستحقه، قد أحسن إليه، أو لقيه بوجه منبسط، فرى أن من سلم عليه

 ح الناس من عتبه وشكايته.، واسرافاسراح ي نفسه
 .وما أقر عينه، فا أطيب عيش هذا

فإنه ي شغل بعيبه ، والذنب كذلك يوجب له اإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها
                 :وطوبى من شغله عيبه عن عيوب الناس، ونفسه

 [.59نوح: ]                            
وااستغفار إخوانه اخاطئن من ، يوجب له اإحسان إى الناس وكذلك الذنب

وللمسلمن وامسلات وامؤمنن ، رب اغفر ي ولوالدي: فيصر هجراه، امؤمنن
 .وامؤمنات

وإذا شهد نفسه  ،فيستغفر هم، فكأنه يشهد إخوانه اخاطئن مصابن بمثل ما أصيب به
، وشدة حاجته إى ربه، إحسان ربه إليه وبره به مربه مسيئًا خطئًا مذنبًا مع عظي مع

فكيف يطمع أن يستقيم له ، فإذا كانت هذه حاله مع ربه، وعدم استغنائه عنه طرفة عن
وكيف يطمع أن ، وهو م يعامل ربه تلك امعاملة ،ويعاملوه بمحض اإحسان، اخلق

 .كوهو مع ربه ليس كذل ،يطيعه ولده وملوكه وزوجه ي كل ما يريد
ويغض عن ااستقصاء ي ، ويساحهم ،ويعفو عنهم ،أن يغفر هم له وهذا يوجب

                      :طلب حقه منهم
 [.14التغابن: ]                      

فكم ي ظهور امعاي والذنوب من احكم واأرار التي يرتب عليها ما هو أحب 
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بأكله من  ملسو هيلع هللا ىلص فإنه لوا امعصية من أي البر آدم، ه من عدمهاإى اه وآثر عند
 .الشجرة ما ترتب عى ذلك ما ترتب من وجود هذه امحبوبات العظام للرب تعاى

.. وإظهار آياته وعجائبه.. وإنزال كتبه.. وإرسال رسله.. من امتحان خلقه وتكليفهم
.. وإهانة أعدائه.. أوليائه وإكرام.. ومعرفة جاله وماله.. وتنويعها وتريفها
 .وعفوه ومغفرته.. وعزته وانتقامه.. وظهور عدله وفضله

ومن .. ومن يتوب إليه ويستغفره.. ومن حمده ويشكره..  وظهور من يعبده وحبه
 .وظهور الطيب من اخبيث من خلقه.. يقوم بمراضيه وحبوباته بن أعدائه ي الدنيا

ودار سعادة .. وعقوبة وإهانة.. اك إكرام وثوابوم تتم امملكة حيث م يكن هن
                              :ودار شقاوة وعدل.. وفضل

                                     
                            
                                          

 [.54 – 55احر: ]       
 .مشهد التوحيد الستدس:

وما م يشأ  ،وأن ما شاء اه كان، وهو أن يشهد العبد انفراد الرب تعاى باخلق واأمر
      :وا تسكن إا بإذنه وعلمه، وأنه ا تتحرك ذرة إا بإذنه وعلمه، م يكن

                                     
                              

 [.24اأعراف: ]     
ويرفها كيف ، وأنه يقلبها بن أصبعن من أصابعه، ويشهد أن قلوب العباد كلهم بيده

من هده ، وأهم نفوس الفجار فجورها، وأنه الذي آتى نفوس امؤمنن تقواها، شاء
ويضل من ، هدي من يشاء بفضله ورمته، لل فا هادي لهومن يض، اه فا مضل له

           :وهذا عدله وقضاؤه، هذا فضله وعطاؤه، يشاء بعدله وحكمته
 [.35يونس: ]                 

وا وصول إى مرضاته إا بتوفيقه فيشهد ، إا بمعونته سبحانه ا سبيل إى طاعته
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وتعلق اموجودات بأرها ، ونفوذ مشيئته ي ملكه، ب باخلق كلهالعبد هنا انفراد الر
                :وجرى به قلمه، وجريان حكمه عى خلقه با سبق به علمه، به

 [.26هود: ]                      
فشهود توحيد ، وارتباط اجزاء باأعال، وثوابه وعقابه، ويشهد مع ذلك أمره وهيه

، يفتح للعبد باب التوكل وجريان قضائه وقدره، ونفوذ مشيئته، وانفراده باخلق، الرب
ويطرحه ، وذلك يدنيه من عتبة العبودية، واافتقار إليه، ودوام االتجاء إليهعى اه، 

وا موتًا وا حياة وا ، ا يملك لنفسه نفعًا وا راً  ،بالباب فقرًا عاجزًا مسكيناً 
                                  :نشوراً 

 [.199اأعراف: ]                                               
، يوجب له احمد والتشمر وبذل الوسع، وثوابه وعقابه، وشهوده أمر اه وهيه

 .روااعراف بالتقص، والرجوع إى نفسه باللوم، والقيام باأمر
وامنة ، والعلم السابق، والقدرة الكاملة، فيكون سره بن شهود العزة واحكمة

 .ومعرفة عيوب نفسه وأعاله، وبن شهود التقصر واإساءة من نفسه، العظيمة
، وضمن له التوفيق، الذي أقامه ربه مقام العبودية، فهذا هو العبد اموفق امعان

ل احب والتعظيم والذل له، ناطرًا إى  عزة الربوبية ، فهو يعبد اه بكاوحسن الثواب
                 واألوهية لربه، وذله العبودية من نفسه:

                           
                               

 [.16 – 12السجدة: ]                                
   )حن قال: ملسو هيلع هللا ىلص فهو مشهد أبيهم آدم ، وهذا هو مشهد اأنبياء والرسل

 [.53]اأعراف:  (       
             ): قالإذ ملسو هيلع هللا ىلص ومشهد أول الرسل نوح 

 [.46]هود:  (      
             : إذ قال ملسو هيلع هللا ىلصومشهد إبراهيم خليل الرمن 
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 [.41 – 45إبراهيم: ]
            ): إذ قال ملسو هيلع هللا ىلصومشهد موسى 

                      
 [.122]اأعراف:  (

        ): إذ قال عنه ربه ملسو هيلع هللا ىلصومشهد ذي النون يونس 
              

 [.96ياء: ]اأنب ( 
ِِ ا إَِلـَه إِا » إذ يقول ي دعائه:ملسو هيلع هللا ىلص ومشهد سيد اأنبياء والرسل حمد  الَلـُهـَم أْنَت َر

ِ َمت  ََ أْنَت، َخَلْقَتنِي َوأَنت َاْبُدَك، َوأَنت َاَلـى َاْهِدَك َوَوْاِدَك َمت اْستََطْعُت، أُاضُذ بَِك ِمْن 
 َ َِ ، َفإَِنـُه ا َيْغِفُر الُذُنضَب إِا  ،َوأُبضُء لََك بَِذْنبِي ،َصنَْعُت، أُبضُء لََك بِنِْعَمتَِك َا ِِ َفتْغِفْر 

 .()أخرجه البخاري «أْنَت 
 .ومطالعة عيب النفس والعمل،  فالعارف يسر إى ربه بن شهود امنة من اه

 ومطالعة عيب، ومده والثناء عليه، فشهود امنَة يوجب له امحبة لربه سبحانه
 .وترعه لربه، ودوام توبته، النفس والعمل يوجب استغفاره

 ثم أصحاب هذا امشهد فيه قسان:
فهو ، وكبحه إياه بلجام الشهوة، وإفساده إياه، من يشهد تسليط عدوه عليه أحدمت:
وناصيته ، عام بأن نجاته بيده سبحانه، وهو مع ذلك ملتفت إى ربه ومواه، أسر معه
 .وم يعبأ به، وخلصه من يديه، لو شاء طرده عنهوأنه ، بن يديه

وتذلل ، أكثر اإلتفات إى وليه وناره وترع إليه ،فكلا قاده عدوه وكبحه بلجامه
، وتذكر جوده وإحسانه، وكلا أراد البعد عن بابه تذكر عطفه وبره سبحانه، بن يديه

ه فانجذبت دواعي قلب، وجاله وماله، وقدرته وعزته، ورأفته ورمته، وكرمه وغناه
                          :منطرحة بن يديه، مرامية عى بابه، إليه فارة

                                                

 (. 6356برقم ) أخرجه البختري( 1)
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 [.21 – 25الذاريات: ]                          
وقدمه ليرب ، ومثله كمثل عبد أخذه سيده بيده، وفوق هذا مشهد أجل منه وأعظم

، ورأفته وكرمه، وقد علم العبد بره ولطفه ورمته، يء أنه قاتلهفأيقن العبد ام، عنقه
              :فانقطع تعلقه بيء سواه، ويدخل عليه ها، فهو يناشده بأوصافه

 [.62غافر: ]                                   
مقصور النظر إى  ،فهذا العبد معرض عن عدوه الذي كان سببًا ي غضب سيده عليه

 .وهو ي قبضته منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه، سيده
، وذلك العبد يشهد دنو عدوه ومثل اأول كمثل عبد أمسكه عدوه وهو خنقه للموت

 .وسيده يغيثه ويرمه، ويستغيث بسيدهمنه، 
 :مشهد التوفيق واخذان الستبع:
 .هو أن خي بينك وبن نفسك ذانواخ، يكلك اه إى نفسك هو أا فالتوفيق

بل العبد ي الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا ، والعباد متقلبون بن توفيقه وخذانه
                                     :وهذا

 [.165آل عمران: ]         
ويسخطه ويغفل ، ه وخالفهثم يعصي، ويذكره ويشكره بتوفيقه له، فيطيع ربه ويرضيه

 .عنه بخذانه له
وإن خذله فبعدله ، فإن وفقه ربه فبفضله ورمته، فهو دائر بن توفيقه وخذانه

 .وهو امحمود عى هذا وهذا، وحكمته
وهو أعلم ، وإنا منعه ما هو جرد فضله وعطائه، م يمنع سبحانه عبده شيئًا هو له

                   :وأين جعله، حيث يضعه
 [.23اأنعام: ]                 

، وكل حظة، علم رورته وحاجته إى التوفيق ي كل نفس، فإذا علم العبد ذلك
فيسأله توفيقه ، وشهد توفيق اه وخذانه كا يشهد ربوبيته وخلقه، وكل طرفة عن
 .ويعوذ به من خذانه عياذ املهوف، مسألة امضطر

ا يملك لنفسه  ،مستكيناً ، خاضعًا ذليًا له، قي نفسه بن يديه مستسلًا له سبحانهويل
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 [.59فاطر: ]                            :نفعًا وا راً 
بأن جعله قادرًا عى  ،إرادة اه من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد فالتوفيق

ويبغض إليه ما يسخطه وما ، مؤثرًا له عى غره، بًا لهح، مريدًا له، فعل ما يرضيه
   ): والعبد حل له كا قال سبحانه، وهذا جرد فعله سبحانه، يكرهه

                   
               

 [.9-6]احجرات:  (
حكيم يضعه ي ، ن ا يصلح لهوم، فهو سبحانه العليم بمن يصلح هذا الفضل العظيم

 .وا يضعه عند غر أهله، ا يمنعه أهله، مواضعه وعند أهله
 مشهد اأساء والصفات:: الثتمن

وهو من أجل امشاهد، فإن كل اسم من أسائه سبحانه له صفة خاصة، وأساؤه 
 .أوصاف مدح وكال، وكل صفة ها مقتض وفعل

ا ي ؤمر وا  ،ترك اإنسان سدى مهمًا معطاً فاسمه احميد واحكيم وامجيد يمنع 
ثاب وا ي عاقبسأل وا حاسب، ، وا ي  ي نهى  .وا ي 

، ويقتي ملكة وترفًا وتدبراً ، واسمه املك واحي يوجب أن يكون مدبراً فاعاً 
 .وثوابًا وعقاباً ، وإحسانا وعداً ، وعطاًء ومنعاً 

 شهوداً.مو ، يوجب مسموعًا ومرئياً، ومراقباً واسمه السميع والبصر، والرقيب والشهيد
 .وهكذا بقية اأساء.. واسمه اخالق والرازق يقتي خلوقًا ومرزوقاً 

رف هذا وا بَد هذه اأساء ، فمن أساء اه احسنى الغفار والتواب والعفو ،إذا ع 
 .وجرائم يعفى عنها، وتوبة ت قبل، وا بَد من جناية ت غفر، من متعلقات

 وحكمته. وا بَد اسمه احكيم من متعلق يظهر فيه حكمه
، غفور حب امغفرة، فهو عفو حب العفو، واه سبحانه حب ذاته وأسائه وصفاته

 .حليم حب احلم، حسن حب اإحسان، رحيم حب الرمة، تواب حب التوبة
 ا:وهو سبحانه احميد امجيد، ومده وجده يقتضيان آثارما ومنه

.. وامساحة عى اجنايات.. والعفو عن السيئات.. وإقالة العثرات.. مغفرة الزات
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 ..هذا مع كال القدرة عى استيفاء احق
.. ومغفرته عن كال عزته وحكمته.. وعفوه بعد قدرته.. فحلمه سبحانه بعد علمه

 .وه ي كل ما قضاه وقدره حكمة بالغة
، ويثنوا عليه ها، إى أن يعرفوه بأسائه وصفاته واه تبارك وتعاى يدعو عباده

                     :ويأخذوا بحظهم من عبوديتها
 [.195اأعراف: ]                    

 وهو سبحانه حب موجب أسائه وصفاته:
ر شكو .. بر حب أهل الر.. كريم حب كل كريم.. فهو عليم حب العلم والعلاء

امؤمنن.. حسن حب .. مؤمن حب حليم حب أهل احلم.. حب الشاكرين
 وابن.امحسنن.. تواب حب الت

، ويتوب عليه، خلق من يغفر له، والعفو والصفح، ومحبته سبحانه للتوبة وامغفرة
ليرتب عليه ، وقدر عليه ما يقتي وقوع امكروه وامبغوض له، ويعفو عنه

                :فسبحان أحكم احاكمن، ي لهامر، امحبوب له
 [.155اأنعام: ]                                 

موصلة إى اإحسان والثواب ، فالتوحيد واإيان والطاعات أسباب حبوبة ه
                           :امحبوب له أيضاً 

 [.56يونس: ]             
 :موصلة إى العدل امحبوب لهلكفر وامعاي أسباب مسخوطة ه، والرك وا

                           
 [.15 – 8امائدة: ]                       

واجتاع العدل والفضل أحب إليه من انفراد ، من العدل والفضل أحب إى اهكان 
 :وكال القدرة ، وتنوع الثناء، ما فيها من كال املك واحمد، حدما عن اآخرأ

                                     
 [.41 – 45الشورى: ]                       
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 .مشهد زيادة اإيان التتسع:
وينهوهم عا فيه ، ح الظاهر والباطنأرسل رسله ليأمروا العباد با فيه صا اه 

 .فساد ظواهرهم وبواطنهم
وبا يثيب عليه من اجنة من اإيان والطاعات،  وأخروهم با حبه اه ويرضاه

 .وجازي عليها بالسخط والنار، وأنه يبغض الرك وامعاي، والرضوان
           :دةشكر عليه باإمداد والزيا، وأنه إذا أطاعه العباد با أمر به

 [.6إبراهيم: ]                  
وضيق ، والذل واهوان، أصاهم النقص والفساد، وخالفوا أمره، وأنه إذا عصاه العباد

                                                 :وسوء اأحوال، العيش
 [.41الروم: ]               

 .لذنوب مرة بالقلوب مثل السموم مرة باأبدانفا
وتغر ، فإن العبد إذا شهد نقص حاله إذا عى ربه، وهذا امشهد من ألطف امشاهد

، وتوعر امسالك عليه، وانسداد اأبواب ي وجهه، وجفوها منه، القلوب عليه
، ن أين أ يوتطلبه ذلك حتى يعلم م، وهوانه عى أهل بيته وأواده وزوجته وإخوانه

 .ليبار تغير حاله، ما يقوي إيانه ،ووقوعه عى السبب اموجب لذلك
.. فإذا أقلع وبار اأسباب التي تفي به إى ضد هذه احال رأى العز بعد الذل

وقوة اإيان بعد .. واأمن بعد اخوف.. والرور بعد احزن.. والغنى بعد الفقر
 .هازداد إيانًا مع إيان.. ضعفه

ي أنفسنا ، وجدب ونقص، وأم وعقوبة، فكل ما نراه ي الوجود من ر وفساد
وهو عدل اه وقسطه وإن أجراه عى يد ، فهو من قيام الرب تعاى بالقسط، وأموالنا

 كفرعون وغره من الطواغيت ي كل زمان ومكان. ظام
: أفسد ي اأرض وأحكم احاكمن كا قال سبحانه من ،فامسلط له أعدل العادلن

(             
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 [.6-4]اإراء:  ( 

فليس ، وخالفة أوامر الرب، وكل نقص وباء ور ي الدنيا واآخرة فسببه الذنوب
 .ي العام ر قط إا الذنوب وموجباها

يعرفه ، ي القلوب واأبدان واأموال أمر مشهود ي العام وآثار احسنات والسيئات
      ): كا قال سبحانه، والر والفاجر، امؤمن والكافر

           ) 
 [.86]اأعراف: 

، وشهود العبد هذا ما يقوي إيانه با جاءت به الرسل من التوحيد واإيان
 .العقابوالثواب و، واأوامر والنواهي

 .مشهد الرمة: العتَ
فإذا وقع العبد ي امعصية خرجت من قلبه تلك الغلظة والقسوة والغضب الذي كان 

، وربا دعا عليه غضبًا ه، حتى لو قدر عليه أهلكه، عنده من صدر منه ذنب
 .فا جد ي قلبه رمة للمذنبن، وحرصًا منه عى أن ا يعي ربه

عليهم  ، واستبدل دعاءهوالتجأ إليه، دير وأذنب استغاث باهفإذا جرت عليه امقا
 .بالدعاء هم بامغفرة

 .مشهد العجز والضعف احتدي ار:
جري عليه أحكام ، وا حول له وا قوة إا بربه، فاإنسان أعجز يء عن حفظ نفسه

ليس له من ، وا موتًا وا حياة وا نشوراً ، وهو ا يملك لنفسه نفعًا وا راً  ،القدر
كشاة ملقاة بن الذئاب ، فاهاك أدنى إليه من راك نعله، نفسه إا اجهل والظلم

 .فلو خى عنها طرفة عن لتقاسموها أعضاء، ا يردهم عنها إا الراعي ،والسباع
فإن ماه ، وبن أعدائه من شياطن اإنس واجن ،وهكذا حال العبد ملقى بن اه

وإن خى عنه ووكله إى نفسه طرفة عن اغتاله ، جدوا إليه سبياً  منهم وكفهم عنه م
                                 :وظفر به أحدهم
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 [.526البقرة: ]     

 وي هذا امشهد يعرف العبد نفسه حقًا، ويعرف فضل ربه حقاً، فمن عرف نفسه
بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف صفاته 
اممدوحة فيه كالقوة والكام، واحياة والصدق، عرف أن الذي أعطاه ذلك أوى به منه، 

                    فمعطي الكال أوى بالكال، فمن م يعرف نفسه م يعرف ربه:
 [.18حمد: ]                           

وأن اأمر كله ه ، وا بيد غره يء، وإذا عرف العبد ذلك عرف أنه ليس بيده يء
                      : العي الكبر كا قال سبحانه

                                 
 [.24ف: اأعرا]                      

 .للرب جل جاله ،واخضوع واافتقار ،مشهد الذل واانكسار الثتي ار:
وافتقارًا تامًا إى ربه ، فيشهد العبد ي كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة رورة تامة

 .وهداه وسعادته، ومن بيده صاحه وفاحه، ووليه
وأن كل خر ، يًا وا كثراً رأى أنه ا يستحق قل ،وخضع لربه ،فإذا انكر قلب العبد

وأن رمة ربه هي التي اقتضت ، وعلم أن قدره دونه، ناله من اه استكثره عى نفسه
 [.143البقرة: ]                :وسياقته إليه، ذكره به
ورآها ولو ساوت طاعات الثقلن من أقل ما ينبغي لربه ، طاعاته لربه هذا العبد واستقل

 :ورآها سوء أدب مع ربه الذي أكرمه بوافر نعمه، كثر قليل معاصيه وذنوبهواست، عليه
                           

 [.66الزمر: ]              
فا أقرب اخر واجر من ، فاانكسار واافتقار الذي حصل لقلبه أوجب هذا كله

منه أحب إى اه من طاعات أمثال اجبال وذرة من هذا وَنَفس  ، هذا القلب امكسور
             :من امدلن امعجبن بعلومهم وأعاهم وأحواهم

 [.15املك: ]                   
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ينظر إى ربه ، وملكته هذه الذلة، وأحب القلوب إى اه قلب مكنت منه هذه الكرة
 .ونظر الفقر العاجز إى الغني القادر ،الذليل إى العزيز الرحيم الصغر نظر
باكيًا بن ، يسأله عطفه ورمته، خاضعًا له ،رى ي ميع أحواله إا متعلقًا بربهفا ي  
وا ، وا نار له سواك، ارحم من ا راحم له سواك.. يا رب.. يا رب: يقول، يديه

                      :وا مؤوي له سواك، مغيث له سواك
 [.59فاطر: ]      
والفرح ، واابتهاج بذكرهلعبودية وامحبة والشوق إى لقاء ربه، مشهد ا الثتلث ار:
 .والرور به

، ويستوي ذكره عى لسانه، وتطمئن إليه جوارحه، ويسكن إليه قلبه، فتقر عينه بربه
قد ، يفتصر حركات اللسان والقلب واجوارح بالطاعات مكان حركاها بامعا

            :وانقادت جوارحه لطاعته، وهج لسانه بذكره، امتأ قلبه من حبته
                           
                                  

 [.181 – 185آل عمران: ]                   
لكن الدخول عليه من باب ، ا عليه زحاموالدخول عى اه من أبواب الطاعات كله

 .وا مزاحم عليه، الذل واافتقار أقرب باب إليه وأوسعه
وا ينفع مع ، وا حجاب أغلظ من الدعوى، فا طريق أقرب إى اه من العبودية

                      :اإعجاب والكر عمل
 [.65غافر: ]             

وإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب ، ه ا يأخذ أحدًا وا يعاقبه إا بذنبهواه سبحان
كا قدر الطاعة سببًا مقتضياً ، علم أن اه سبحانه قدره سبباً مقتضياً أثره من العقوبة

، وبعد مواقعته، وي حال مواقعته، وكلا طالع العبد منن ربه عليه قبل الذنب، للثواب
والشوق إى ، هاجت من قلبه لواعج حبته، وإحسانه إليه، مه عنهوحل، واحظ بره به

وتستحي من ، فالقلوب جبولة عى حب من أحسن إليها، وشدة احياء منه، لقائه
 وهي تتقلب ي نعمه. معصية أمره
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، ونسأل اه هم السامة والعافية، وأهل امعاي إن نظرنا إليهم بعن القدر نرق هم
 [.156اأنبياء: ]                            :مهمونشفق عليهم ونر

وننهاهم ، ونأمرهم بامعروف، وإن نظرنا إليهم بعن الرع فإننا جب أن ننصحهم
                :حتى يعودوا إى الراط امستقيم، عن امنكر

 [.154آل عمران: ]                       
ويبارك ي ، وبذلك يقبل اه دعاءهم، لورثة اأنبياء أن ينظروا هذا وهذا وا بدَ 

    ): وينزل اهداية بركة جهدهم كا قال سبحانه، جهدهم
 [.68]العنكبوت:  (     

وا جعله .. وأرنا الباطل باطًا وارزقنا اجتنابه.. اللهم أرنا احق حقًا وارزقنا اتباعه
 .نا فنضلملتبسًا علي

واهدنا ما اختلف فيه من احق .. اللهم اهدنا أحسن اأقوال واأعال واأخاق
         ):إنك هدي من تشاء إى راط مستقيم.. بإذنك

 [.9]آل عمران:  (       
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 وامعتي الطتات  فقه -1
          ): قال اه تعاى

 [.13لنساء: ]ا (       
          ): وقال تعاى

 [.14]النساء:  (  
 (           ): وقال تعاى

 [.35]آل عمران: 
 .أو ها معًا وا بد ،أو معصية ،كل إنسان متحرك بطاعة

 ومن وجدت منه، وإن م يشأها من م يعطه، مرضية له ،والطاعات كلها حبوبة ه
 .فقد تعلقت ها مشيئة اه وحبته تالطاعا

فا م يوجد من ، وإن وقعت بمشيئة اه ،مكروهة له ،وامعاي كلها مبغوضة ه
ها حبته  توما وجد منها تعلق، الطاعات امقدرة تعلقت ها حبة اه دون مشيئته

 [.148اأنعام: ]                      :ومشيئته
وما وجد منها ، من أنواع امعاي فلم تتعلق ها مشيئته وا حبتهوما م يوجد 

                   :دون حبته ،به مشيئته تتعلق
                                        

 [.115اأنعام: ]
بل وا لواحدة ، اوا مساوية ه، وطاعات العباد كلها ا تكون مقابلة لنعم اه عليهم

                         :فكيف يستحقون ها النجاة، منها
 [.23النحل: ]       

، فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكراً ، وطاعة امطيع ا نسبة ها إى نعمة من نعم اه عليه
، رمتهفجميع عباده حت عفوه و، والعبد ا يقوم بمقدوره الذي جب ه عليه

                         :وفضله وإحسانه
 [.34إبراهيم: ]           
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 .وا فاز باجنة إا بفضله ورمته، فا نجا منهم أحد إا بعفوه ومغفرته
وإذنه:  وما عصاه من عصاه إا بعلمه، وما أطاع اه من أطاعه إا بإذنه وعونه وفضله

 [.24]اأعراف:  (            )
ا ِمنُْكْم َاَمُلـُه اْلـَجنَةَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  وَل ا «َلْن ُيْدِخَل أَحدى  َقاَل: ؟٬َقال وا: َوا أْنَت َيا َرس 

 .()متفق عليه «َوا أَنت، إِا أْن َيتََغَمَدِيَ اهُ ِمنْـُه بَِفْضٍل َوَرْحـَمةٍ »
كا ، ولكن اه جعل ها أسباباً ، واهداية بيد اه ،فأمور اخائق كلها بيد اه وحده

 .وللكسب أسباباً ، وللحياة أسباباً ، جعل للنور أسباباً 
 وحتى حصل اهداية من ندعوه ا بَد من العلم بأمور:

 .فندعو اه له باهداية، أن نتيقن أن القلوب بيد اه اأول:
وَل اَقِدَم الطُ  :عن أي هريرة ري اه عنه قال ـه  َفَقال وا: َيا َرس  إَن َدْوساً  ه،فْيل  َوأْصَحاب 

َواْئِت  الَلـُهـَم اْهِد َدْوستى »ْت، َفاْدع  اه َعَلْيـَها، َفِقيَل: َهَلَكْت َدْوٌس َفَقاَل: ـََقْد َكَفَرْت َوأب
 .()متفق عليه «ِهـمْ ـب

    :والسعي إصاحه، ورمته، أن يكون ي قلوبنا احزن عى العاي الثتي:
 [.156اأنبياء: ]                       

           بتسامة:، وااونتقرب إليه با حب كاهدية، أن نؤلف قلبه الثتلث:
 [.4القلم: ]      
 ؟وما دواء هذا امرض ؟ثم نتفكر ما مرض هذا العاي الرابع:

 ؟ما هو الوقت امناسب لذلكو ؟ثم ننظر ماذا نعطيه منه اختمس:
      :فإن تركناه فأين يذهب، أن نعتقد ونجزم أن عاجه مسئوليتنا الستدس:

                                 

 [.154آل عمران: ]
وجعلنا اه سببًا هداية ، وتنزل اهداية عى من شاء اه هدايته، وبذلك يتأثر الناس

 .العام
                                                

 ( واللفظ له. 5916( ومسلم برقم )2663، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 ( واللفظ له.5254(، ومسلم برقم )5836، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)



56 

، ولكنها صغرة، جاءت عليه مشقة ي البداية، وامتثل أوامره، امسلم إذا أطاع اهو
والعاقل ا يرك البحر من أجل ، والسعادة التي تعقبها كالبحر بالنسبة إى القطرة

                       :قطرة
                         

 [.134 – 133ن: آل عمرا]           
ولكن هذه اللذة كالقطرة بالنسبة لعذاب ي الدنيا،  والنفس جد اللذة ي امعاي

 .اآخرةو يوم القيامة، والعاقل ا يتلذذ بلذة صغرة عاجلة، ويرك بحر السعادة ي الدنيا
 .وهو صائر إى اه ي هاية امطاف، واستخلفه ي هذه احياة ،وقد خلق اه اإنسان

وعقد ااستخاف هذا اإنسان ي اأرض قائم عى تلقي اهدى من اه، والتقيد 
فإما أن يسمع اإنسان ويطيع ما يتلقاه ، بمنهج اه ي احياة، واإنسان سامع مطيع

وإما أن يسمع ويطيع ما يمليه عليه الشيطان فيشقى ، من اه فيسعد ي الدنيا واآخرة
إما أن يطيع اه... أو يطيع الشيطان.. إما ، ليس هناك طريق ثالثو، ي الدنيا واآخرة

 أن يتبع احق.. أو يتبع الباطل.. وإما أن يسر إى اجنة.. وإما أن يسر إى النار.
 .وإما أن يكون من اخارين، وبناء عى ذلك إما أن يكون من امفلحن

             ): كا قال سبحانه
             

 [.38-39]البقرة:  (
وهلك من ، يأمر الكائنات أن تطيع من أطاعهكله،  واه عَز وجَل له اخلق واأمر

            ): كا قال سبحانه، عصاه
 [.49]هود:  (      

     ): فلا جاء اامتثال والطاعة قال سبحانه للكائنات
 [.44]هود:  (            

             ): وقال سبحانه
                 ) 

 [.56]ص: 
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              : فلا جاء اامتثال والطاعة قال سبحانه للكائنات
                                 

                                 
                                                 
 [.15 – 15سبأ: ]         

       )وأما اهاك فكا قال سبحانه عن قوم عاد: 
 [.55-19]القمر:  (           

                             : وكا قال عن قوم لوط
 [.32 – 33القمر: ]                         

        ): وكا قال سبحانه عن فرعون وجنوده

 [.45-39]الذاريات:  (           
 لطاعات تصلحوبحسب ا، فمن أطاع اه سخر له امخلوقات فتطيعه وتنفعه وحفظه

 .وتكثر الركات، وتزيد اخرات، وحسن اأحوال اأمور،
كلها مربوطة بطاعة اه كا قال ، والطمأنينة، واأرباح، وصاح اأواد، فنزول الغيث
          ): نوح لقومه

 [.15-15]نوح:  (        
ولو كان بن ، وتكثر مشاكله، هفتسوء حال، ومن يعص اه تكون امخلوقات ضده

  ): وامراكب الفاخرة واأواد، وامساكن الواسعة، القناطر امقنطرة
               

 [.22]التوبة:  (
، فإذا أخذ اإنسان اليء بالكذب أو الرقة، وبحسب كثرة امعاي تكثر امصائب

وحاجات غر ، طلبات متكررة، بشكل جديدزادت امصائب عليه أو الغش أو الظلم، 
            ): ازمة

                
 [.156-154]طه:  (
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 [.18الفرقان: ]                   وقال سبحانه:
وبالدعوة يأي ، وامعاي شعبة من شعب الكفر، والطاعات شعبة من شعب اإيان

 .وطاعة اه ورسوله، وثمرة اإيان عبادة اه وحده ،اإيان
        :ودخول اجنة ،وثمرة العبادة والطاعة رضا اه عَز وجَل 

                            
 [.65التوبة: ]                       

              )وقال سبحانه: 
 [.16]الفتح:  ( 

 والطاعات نوعان:
بفعل الواجبات ، وتكون بااستقامة عى أوامر اه، طاعات تتعلق بالعبد نفسه

 .مطلوب من العبد والكل.. وترك امحرمات وامكروهات، وامستحبات
وطاعات تتعلق بالغر، وتكون بالدعوة إى اه، واأمر بامعروف، والنهي عن امنكر، 

 والكل مطلوب من العبد. ،ن إى الناس، واجهاد ي سبيل اهوالنصح واإحسا
 جتاعي عام.واجب انفرادي  خاص.. وذاك واجب ا واجميع مطلوب من العبد.. هذا

            هذا عبادة بن العبد وربه.. وهذا عبادة بن العبد وخلقه:
                             

 [.3 – 1العر: ]
    وكل إنسان سوف حاسب عى ما قدم وأخذ، وعى ما فعل وترك:

 [.83 – 85احجر: ]                         
وميع موعودات اه من العزة والفاح، والنر واأمن وغرها حصل من  قام 

                                 هذا وهذا:
                           

 [.41 – 45احج: ]        
وكل الطاعات مروعة ومطلوبة، لكن الطاعة امتعلقة بالنفس بالنسبة للطاعة 

             نسبة للجبل ي اأجر والثواب:امتعلقة بالغر كالذرة بال
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 [.33فصلت: ]                        
ى، َكتَن َلـُه ِمَن اأْجِر ِمْثُل أُجضِر َمْن َتبَِعهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و ا َينُْقُص ، َمْن َدَات إِلَـى ُهدى

ا ، َذلَِك ِمْن أُجضِرِهـْم َشْيئىت، َوَمْن َدَات إِلَـى َواَلٍة، َكتَن َاَلْيـِه ِمَن اإْثِم ِمثُْل آَثتِم َمْن َتبَِعهُ 
 .()أخرجه مسلم «تئَينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثتِمِهـْم َشيْ 

قال لعي بن أي طالب ري اه ملسو هيلع هللا ىلص عن سهل بن سعد ري اه عنه أن رسول اه و
اْنُفْذ َاى ِرْسلَِك، َحَتى َتنِْزَل بَستَحتِـِهـْم، ثَم اْدُاُهـْم إَى اإْساِم، »عنه يوم خير: 

ََ َيـجُب َاَلْيـِهـْم ِمْن َحِق اه فيِه،  ُهـْم ب ْْ ْن َيـْهِدَي اه بَك َرُجاى َواِحداى َخْرٌ َفَضاه َأَ َوَأْخ
 .()متفق عليه «َلَك ِمْن َأْن َيُكضَن َلَك ُحـْمُر النََعمِ 

ويزيد ، حت شجرة الطاعة تكر وتزيد ،ووقته ،له، وماوامسلم إذا وضع جهده
         :ويزيد الر، وإذا وضعه حت شجرة امعصية تكر وتزيد، اخر

                                       
 [.163 – 165آل عمران: ]           

 وقد جعل اه للحصول عى اأرزاق طريقن:
 .وطريق اإيان واأعال.. طريق اأموال واأسباب

 .والثاي خاص، فاأول عام
أو عى طريق اأوامر ، الشهوات واإنسان ي هذه احياة إما أن يمي عى طريق

 .والثاي رابح، فاأول خار، الرعية
واه عَز وجَل يؤيد من يمي عى طريق اأوامر الرعية بالعطاء الغيبي كا قال 

             ): سبحانه
 [.86]اأعراف:  (    

عى طريق اأحكام  وباميويعقل،  وبامي عى طريق الشهوات البدن يقوى
                           :وتزكو الروح تقوى

 [.15 – 6الشمس: ]             
                                                

 (. 5664برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (.5456(، ومسلم برقم )4515، أخرجه البخاري برقم )همتفق الي( 5)



31 

ولو ، ومن مي عى طريق الشهوات ا يزول قلقه وا مه حتى يسر عى أحكام اه
  ): وسائر الشهوات واملذات كا قال سبحانه، كان عنده املك وامال

             
              

 [.156-153]طه:  (    
ثم تزداد ، الطاعات تفتح له أبواب السعادة ي الدنياو اإيان والذي يمي ي طريق

ثم تزداد سعادته عند اموت حن تبره .. سعادته وروره كلا أحدث طاعة
ثم .. فقر امؤمن روضة من رياض اجنة، سعادته ي القرثم تزداد .. امائكة باجنة

ثم تزداد .. حيث يبعث آمنًا من غضب اه وعقابه، تزداد سعادته عند البعث واحر
سعادته وتبلغ كاها إذا دخل اجنة، ورأى ربه، وفاز برضاه، نسأل اه عَز وجَل أن 

                             جعلنا وإياكم من يكرم بذلك:
 [.14 – 13اأحقاف: ]                                      

ثم يزداد .. امعاي تفتح له أبواب الشقاء ي الدنياو الكفر والذي يمي ي طريق
ثم يزداد شقاؤه وعذابه عند اموت حن تبره .. شقاؤه وأمه كلا أحدث معصية

ثم .. فقر الكافر حفرة من حفر النار، ثم يزداد عذابه وشقاؤه ي القر.. ارامائكة بالن
ثم يزداد .. حيث يبعث خائفًا من غضب اه وعقابه، يزداد شقاؤه عند البعث واحر

نسأل ، وباء بسخطه وغضبه، شقاؤه وعذابه ويبلغ كاله إذا دخل النار وأعرض عنه ربه
                             :اه السامة والعافية

 [.34الرعد: ]      
وخاصية الروح تريد ، فهي أمارة بالسوء، وخاصية النفس تريد امعاي والشهوات

          :والروح حب طاعة اه، فالنفس حب الشهوات، طاعة اه
 [.23يوسف: ]                             

وإذا قويت ، يت النفس انقاد اإنسان ها فأوقعته ي الشهوات وامحرماتوإذا قو
        :الروح انقاد اإنسان ها فحركت جوارحه لطاعة اه ورسوله
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 [.4 – 5اأنفال: ]              

ووجد اللذة ، وكل من مشى مستقيًا عى طاعة اه فتحت له أبواب الرمة والركة
 .حتى جد الراحة الكاملة ي اجنة، والراحة ي كل يء أمر اه به

وي احقيقة هو عن ، وكل من مشى عى طريق الشهوات فهذا ي الظاهر كاحلوى
ا يزال ي الباء والشدة حتى ينال كال و، فتفتح له أبواب الشقاء وامصائب، السم

 [.513الشعراء: ]                             :العذاب ي جهنم
، فا يأكل إا ما أمر اه بأكله، والذي يستعمل جوارحه وأمواله وأوقاته حسب أمر اه

وجتنب ، الواجبات يؤدي، وا يعبد اه إا با رع، وا يلبس إا ما أمر اه بلبسه
فهذا إذا جاء يوم القيامة أطلق اه جوارحه ي ، ويقيد نفسه بأوامر اه، امحرمات

  :وَخَلده ي النعيم امقيم ي اجنة، وَمَلَكه جوارحه، الشهوات واملذات الدائمة
                              

                                
                                

 [.35 – 35فصلت: ]      
فاه يمهله ويركه يتمتع ويأكل ، ومن استعمل جوارحه وأمواله وأوقاته كيف شاء

     : فإذا جاء يوم القيامة قيده اه وأذله وأهانه وخلده ي النار، ويلعب
                                  

 [.168اأعراف: ]                               
 واه سبحانه إنا خي بن العبد والذنب أجل معنين:

، وحلمه ي إمهال راكبه، وبره ي سره، أن يعرف العبد عزة ربه ي قضائه أحدمت:
 .فرتهوفضله ي مغ، وكرمه ي قبول العذر منه

ِِ بَِيِدهِ » ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي َلْض َلـْم ُتْذنُِبضا َلَذَهَب اهُ بُِكْم، َوَلـَجتَء بَِقْضٍم ُيْذنُِبضَن،  َواَلِذي َنْف
 .()أخرجه مسلم «َفَيْسَتْغِفُروَن اهَ، َفَيْغِفُر َلـُهـمْ 

                                                

 (. 5648برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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قى وأنه لكال عزته حكم عى العبد و، فهو سبحانه العزيز الذي يقي با يشاء
 .ورف إرادته عى ما يشاء، وقلب قلبه، عليه با شاء

وا ، ا عصمة له إا بعصمته، ناصيته بيد غره، وبذلك يعرف العبد أنه مدبر مقهور
                                      :توفيق له إا بمعونته

 [.26هود: ]
ويعرف ، كلها ه وحده، والقوة والقدرة، والغنى والعزة، ويشهد أن الكال واحمد

ولو ، وقدرته عليه ،بره سبحانه ي سره عليه حال ارتكاب امعصية مع كال رؤيته له
 .فحذروه ومقتوه ،شاء لفضحه بن خلقه

 .وكال فقر العبد إليه، وهذا من كال بره بعبده مع كال غناه عنه
، دة هذا الر واإحسان والكرم من ربهومشاه، فإذا اشتغل العبد بمطالعة هذه امنَة

 .وأقلع عن معصيته، أقبل عى طاعته
 .ولو شاء لعاجله بالعقوبة، يشهد حلم اه ي إمهال راكب اخطيئةو

فيوجب ، فيقبل عذره بكرمه وجوده، ويعرف كرم ربه ي قبول العذر منه إذا اعتذر إليه
                    :له ذلك اشتغااً بذكره وشكره

 [.125البقرة: ]
وعفوه بفضله ا باستحقاق ، فإن امغفرة فضل من اه، ويشهد فضله ي مغفرته ذنوبه

ومعرفة ، وفرحًا وابتهاجًا به، وإنابة إليه، وحبة له، فيوجب ذلك له شكرًا ه، العبد له
                          :له باسمه الغفار

 [.25 – 48: احجر]   جئ  
، واحب له، والذل له، لعبده مراتب العبودية من التعظيم مواه اه وبذلك يكمل
          :وكال اافتقار إليه، واخضوع واانكسار بن يديهواحمد ه، 

 [.4اجمعة: ]                  
                         وقال سبحانه:

 [.68عنكبوت: ال]
 .فيعاقبه عى ذنبه بحجته، أن يقيم اه عى عبده حجة عدله والثتي:
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فقد قامت ، عنه وم يعرفه ، فأعرضفكل من مكن من معرفة ما أمر اه به وهى عنه
فإذا عاقبه عى ذنبه عاقبه ، واه ا يعذب أحدًا إا بعد قيام احجة عليه، عليه احجة

                       :بحجته عى ظلمه
 [.162النساء: ]              

 ، فاحجة قامتوقد عرف أنه سبب اهاك فهلك، فإذا أقدم العبد عى سبب اهاك
                            :وامؤاخذة ازمة له، عليه

 [.153النساء: ]       
علم أن اه سبحانه قدره سببًا مقتضيًا أثره من ، سابق بالذنبفإذا شاهد العبد القدر ال

وأن اه علم أن هذا العبد ا يصلح إا ، كا قدر الطاعة سببًا مقتضيًا للثواب، العقوبة
فاقتى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد ، للوقود كالشوك الذي ا يصلح إا للنار

 بأن قدر عليه الذنب فواقعه، حجة عدلهوأن يقيم عليه ، إى ما ا يصلح إا له
         ): فاستحق ما خلق له كا قال سبحانهباختياره، 

 [.65-68]يس:  (      
وطاعة أوي اأمر من امؤمنن ما مطلقًا،  وقد أمر اه عَز وجَل بطاعته وطاعة رسوله

      ): م يأمروا بمعصية فا طاعة هم كا قال سبحانه
                    

 [.28]النساء:  (   
      ): وقد أرسل اه رسله ليطاعوا كا قال سبحانه

             
 [.64]النساء:  (     

فالرسالة سلطان حقق ، فالرسول والداعية ليس جرد واعظ يلقي كلمته ويمي
وخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ ي جاات احياة ، هج اه ي اأرضمن

                                   :كلها

 [.25إبراهيم: ]
فهذا وهٌم ، وأداء الشعائر التعبدية فقط ،وم يرسل اه الرسل مجرد التأثر الوجداي
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وتريف احياة وفق منهج اه ، رسال الرسلي الدين ا يستقيم مع حكمة اه من إ
 .جل جاله

وخافة عى منهاج النبوة .. ونظامًا وأحكاماً .. ومن هنا كان اإسام دعوة وباغاً 
    :ملسو هيلع هللا ىلصعى طريقة رسول اه ، عى أرض اه، تنفذ أوامر اه ي عباد اه

                              
 [.559لبقرة: ا]       

ونزل هم ، وحرموا رضاه، وإذا اشتغل الناس بمعصية اه ورسوله حرموا نرة اه
           ): غضب اه وعقوبته ي الدنيا واآخرة

 [.153]النساء:  (   
 وامكلفون ثاث فرق:

وأهل .. وهم امغضوب عليهم: وأهل امعصية.. وهم امنعم عليهم أهل الطاعة:
 .وهم الضالون اجهل:

فجمعوا بن ، وهم الذين أنعم اه عليهم بالعلم والعمل، أهل اإيان فالطائفة اأوى
 العصاة فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة، واخر من أجل العمل به، معرفة احق لذاته
  )فاللهم ، وإن اختل قيد العلم فهم اجهلة الضالون، امغضوب عليهم

 [.6-6]الفاحة:  (         
، والشجرة إنا جاءت من البذرة، وإذا كان امقصود من الشجرة الثمرة وامنفعة

والبيئة هي اأرض واماء والضوء ، والبذرة ا بَد ها من بيئة حتى تزكو وتثمر
ن إا وذلك ا يكو، فكذلك رضا اه عَز وجَل هو الغاية وامقصد من الدين، واهواء

واإيان ا بَد له من بيئة صاحة ، وذلك ا يتم إا باإيان باه، بطاعة اه ورسوله
                       :حتى يثبت ويزكو وينمو ويثمر

 [.2البينة: ]                 
، عليم والذكروالت، والبيئة هي التي تتمثل فيها اأعال الصاحة كالعبادة والدعوة

  :وكل ما يري اه ورسوله، واأخاق واآداب الرعية، واتباع السنن النبوية
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                                 |  
 [.59الكهف: ]     

.. يان تأي طاعة اه ورسولهوباإ.. وبالدعوة يأي اإيان.. فالدرجة اأوى الدعوة
                :ثم يأي دخول اجنة.. ثم يأي رضا اه ورسوله

 [.154آل عمران: ]                       
وإذا ضعف اإيان قَلت .. ضعف اإيان.. وإذا ترك امسلم الدعوة إى اه

ثم نزلت .. كفر وامعاي جاء غضب اهوإذا جاء ال.. وكثرت امعاي، الطاعات
              :وبالنار ي اآخرة، عقوبة اه بمن عصاه ي الدنيا

                                     
 [.52الرعد: ]           

               ): كا قال سبحانه
 [34]الرعد:  (

لكن ، ات وامعاي وكل ما جري ي هذا الكون كله واقع بمشيئة اه وقدرهوالطاع
، لكنه شاء وقوعها، لكنه م يأمر ها، وامعاي مكروهة للرب، الطاعات مأمور ها
            ، ووقوعها فيه عدل وإحسان، وحكمة ورمة:ولو م يشأ م تقع

                                           

 [.55احديد: ]
: إما بخر منهم كا قال سبحانه وقد أخر اه عَز وجَل عن قدرته عى تبديل من عصاه

 [.39]حمد:  (        )
          ): وأما بأمثاهم كا قال سبحانه

 [.61-65]الواقعة:  ( 
            ) :وإما بغرهم كا قال سبحانه

 [.133]النساء:  (  
وكل من انرف من الناس عن اإيان واأعال الصاحة رف اه قلبه عن القرآن 
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      ): وتدبره واانتفاع به كا قال سبحانه عن امنافقن
               

 [.156]التوبة:  (
وامحل غر صالح ، آن وعن احق؛ أهم ليسوا أهًا لهفرف اه قلوهم عن القر

                                   :وا قابل
 [.53 – 55اأنفال: ]                  

عاقبه ، وأر عى ذلك، وأبى واستكر، وم يستجب أمره، وإبليس ما عى ربه
وأر ، وهكذا العبد إذا أعرض عن ربه سبحانه، ل معصيةاه بأن جعله داعيًا إى ك

فا يمكنه من اإقبال عليه؛ أنه استمر ي ، جازاه اه بأن يعرض عنه، وم يتب
: وسد عليه طرق اهداية كا قال سبحانه، فطبع عى قلبه، وازداد ي كفره، طغيانه

(              
 [.168-169ساء: ]الن (        

                                    وقال سبحانه:
 [.136النساء: ]                         

 وأسباب وقوع اإنسان ي امعاي والذنوب:
أو يعتقد أن .. أو بالغفلة عن اليوم اآخر.. أو بالغفلة عن أوامر اه.. إما بالغفلة عن اه

أو ا يستحر عظمة الرب وشدة .. أو يذهل عن التحريم.. لوعيد ليس عى ظاهرها
أو يزين له الشيطان .. بحيث تقهر مقتى اإيان وتغمره.. أو لفرط الشهوة.. بأسه

               :ونحو ذلك، أو يغلب عليه جانب الرجاء.. امعصية ويغويه
                                                  

                                             
 [.55 – 13نوح: ]                                

                                  وقال سبحانه:
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 [.35 – 51النبأ: ]        

 .وثواها وعقاها، ومنافعها ومفاسدها، والطاعات وامعاي متفاوتة ي درجاها
 وأصل امعاي نوعان:

 .وفعل حظور.. ترك مأمور
 ملسو هيلع هللا ىلص وآدم، فإبليس ترك امأمور، وما الذنبان اللذان ابتى اه ها أبوي اجن واإنس

                          :فعل امحظور
                                
                                 

                                                
 [.36 – 34البقرة: ]                 

 .وباطن ي القلوب، وكاما ينقسم باعتبار حله إى ظاهر عى اجوارح
وإن كان كل حق خلقه ، وحق خلقه، وينقسم كل منها باعتبار متعلقه إى حق اه

ويسقط ، لكن سمي حقًا للخلق؛ أنه جب بمطالبتهم به، فهو متضمن حقه
                                            :بإسقاطهم

 [.33اأعراف: ]                                         
 والذنوب وامعاي تنقسم إى أربعة أقسام:

 .وهيمية.. وسبعية.. وشيطانية.. ملكية
بوبية كالعظمة أن يتعاطى اإنسان ما ا يصلح له من صفات الر فالذنوب املكية:

ويدخل ي هذا ، واجروت واستعباد اخلق ونحو ذلك، والقهر والعلو، والكرياء
                             :الرك باه

 [.4القصص: ]                             
،  خلقه وأمرهويدخل فيه القول عى اه با علم ي، وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب

      كا قال فرعون لقومه: وجعل له نداً ، وصاحبه قد نازع اه ي ربوبيته وملكه
 [.54النازعات: ]     
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                       :وا ينفع معه عمل، وهذا أعظم الذنوب عند اه
 [.49النساء: ]                               

، والغش والغل، فبالتشبه بالشيطان ي احسد والبغي ما الذنوب الشيطانية:وأ
، والنهي عن طاعة اه وهجينها، واأمر بمعاي اه وحسينها، واخداع وامكر

                                :واابتداع ي الدين ونحو ذلك
                                         

                               
                  
                             
                                  

 [.151 – 116النساء: ]          
 ، وكاما جر إى جهنم.لكنه دونه ،وهذا القسم يي النوع اأول ي امفسدة

والتوثب عى ، وسفك الدماء، فذنوب العدوان والغصب وأما الذنوب السبعية:
      :واجرأة عى الظلم والعدوان، وأذى النوع اإنساي، الضعفاء والعاجزين

                        
 [.85النحل: ]          

ومنها ، فمثل الره واحرص عى قضاء شهوة البطن والفرج بهيمية:وأما الذنوب ال
واجبن واهلع واجزع ، والبخل والشح، وأكل أموال اليتامى، يتولد الزنا والرقة

                             :ونحو ذلك
 [.15حمد: ]                                   

، م أكثر ذنوب اخلق؛ لعجزهم عن الذنوب السبعية والشيطانية واملكيةوهذا القس
فيدخلون منه إى الذنوب ، فهو جرهم إليها بالزمام، ومنه يدخلون إى سائر اأقسام

 .والرك به ي وحدانيته، ثم إى املكية بمنازعة الرب، ثم إى الشيطانية، السبعية
          :ز الرك والكفروهذا التفصيل يتبن أن الذنوب دهلي
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 [.35الروم: ]                      

والعزم عى امعاودة لفعل .. واإرار عليها ذنب آخر.. وفعل امعصية ذنب
 .ولعله أعظم من الذنب اأول بكثر، امعصية ذنب آخر

ثم الثاي ، وجر إليه، فإن الذنب يوجب ذنبًا آخر أكر منه، بوهذا من عقوبة الذن
 .وهكذا حتى يستحكم اهاك للمذنب، كذلك

وأشد من هذا كله ، اإرار عى امعصية معصية أخرىو فكل ذنب معصية،
              :مع تيقن نظر الرب جل جاله من فوق عرشه إليه، امجاهرة بالذنب
 [.14 – 13املك: ]                                          

فإن آمن بنظره إليه، وأقدم عى امجاهرة، فذنب عظيم، وإن م يؤمن بنظره إليه، 
بن قلة احياء، وجاهرة نظر اه إليه..  واطاعه عليه فكفر، فهو دائر بن اأمرين:

 وبن الكفر واانساخ من الدين.
ًى إِا اْلـُمـَجتِهِريَن، َوإَِن ِمَن اْلـُمـَجتَهَرةِ أْن َيْعمَ ـكُ »ملسو هيلع هللا ىلص:  اه رسول قـال َل ـُل ُأَمتِي ُمَعت
َذا ـتِرَحَة كَ ـْلُت اْلبَ ـاُن، َامِ ـضَل: َيت فُ ـَتـَرُه اه، َفَيقُ ـْد َس ـاى، ُثَم ُيْصبَِح َوقَ ـُل بِتلَلْيِل َامَ ـالَرُج 
 .()متفق عليه« َانْـهُ  ٬ُتـُرُه َرُبـُه، َوُيْصبُِح َيْكِشُف ِسْتـَر اـَْيستَ  ـَذا، َوَقْد بَ ـَوكَ 

واجهل ، واجهل بقدر من عصاه، أما الفرح بامعصية فهو دليل عى شدة الرغبة فيها
وفرحه ها أشد ررًا ، ففرحه ها غطى عليه ذلك كله، بسوء عاقبتها وعظيم خطرها

                               :عليه من مواقعتها
 [.9فاطر: ]                              

                      وقال سبحانه:
 [.14النساء: ]            
بل ا يبارها إا واحزن ، وا يكمل ها فرحه، وامؤمن ا تتم له لذة بمعصية أبداً 

ومتى خى قلبه من هذا ، ولكن سكر الشهوة حجبه عن الشعور به، لبهخالط لق
                                                

 (. 5885( واللفظ له، ومسلم برقم )6568، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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فإنه لو كان حياً ، وليبك عى موت قلبه، فليتهم إيانه، واشتدت غبطته به، احزن
وهذا عن اهاك واخران إن م يتدارك نفسه بالتوبة ، أحزنه ارتكاب الذنب

                            :النصوح
                           

                            

 [.4 – 5اأنفال: ]
وإذا صلح ، وإذا فسد فسد اجسد كله، وقلب اإنسان إذا صلح صلح اجسد كله

جاءت امعاي ، وإذا فسد القلب، القلب باإيان جاءت التقوى واأعال الصاحة
والكفر وامعاي ثمرة فساد اإيان والطاعات ثمرة صاح القلب، ، فوالسيئات
وإذا فسد السمع والبر فسد القلب ، فالقلب إذا فسد فسد السمع والبرالقلب، 

 ، والقلب إذا فسد فسدت اجوارح، وإذا صلح صلحت اجوارح.فها متازمان
، َوإَذا َفَسَدْ  ُلـهُ َسُد كُ ْلـَج ا َلـَح ْت َص َلـَح إَذا َص  ،َسِد ُمْضَغةى ْلـَج أا َوإَن ِي ا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .()متفق عليه «، أا َوِهَي اْلَقْلُب ُلـهُ َسُد كُ ْلـَج َفَسَد ا

امتنع وصول ، فإذا أعرض القلب عن ساع احق وأبغض قائله بحيث ا حب رؤيته
      :وإذا فسد السمع والعقل تبعها فساد البر، اهدى إى القلب ففسد

                                         
 [.52اأنعام: ]                                        

واإنسان إذا م يكن له علم با يصلحه ي معاشه ومعاده كان احيوان البهيم خراً 
           :اجاهل لسامته ي امعاد ما هلكه دون اإنسان، منه

                                      
 [.168اأعراف: ]                    

فالعزائم ، وامبادرة إليها ،فإذا أتاح اه للعبد فرصة القربة والطاعة فعليه بانتهازها
                   :واهمم ريعة اانتقاض

                                                

 (. 1288(، ومسلم برقم )25، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)



45 

                       
 [.134 – 133آل عمران: ]                

بأن حول بينه وبن قلبه ، واه سبحانه يعاقب من فتح له بابًا من اخر فلم ينتهزه
   ): فا يمِكنه بعد من إرادته؛ عقوبة له كا قال سبحانه، وإرادته

               
 [.54]اأنفال:  (   

، إنا تبتى به القلوب الفارغة من حبة اه تعاى، وحب الفواحش، وعشق الصور
                             :امتعلقة بغره، امعرضة عنه

 [.186 – 186آل عمران: ]             
دفع ذلك عنه حب تلك ، والشوق إى لقائه، عاىفإذا امتأ قلب العبد من حبة اه ت

   ): ملسو هيلع هللا ىلصالصور والفواحش كا قال سبحانه ي حق يوسف 
 [.54]يوسف:  (      

 .فسلم من السوء والفحشاء، فلا أخلص لربه رف عنه دواعي السوء والفحشاء
.. أمانواإيان خاتم ا.. واإسام مركب السامة.. فاإخاص هو سبيل اخاص

               :وامعاي طرق اهاك.. والطاعات مركب النجاة
                                     

                              
 [.35 – 35فصلت: ]                            

ا ، وإنا الر ي بعض خلوقاته، لر ليس إليهوا، واه سبحانه خالق اخر والر
وهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي ، وخلقه وفعله وقضاؤه خر كله، ي خلقه وفعله

                      :حقيقته وضع اليء ي غر موضعه
 [.45النساء: ]                  

واه عَز وجَل باختياره،  ه كان قد فعل الر والسوءفاإنسان إذا فعل القبيح امنهي عن
فهو سبحانه هذا اجعل ، وامفعول ر قبيح، خر فجعله فاعاً ، هو الذي جعله فاعاً 

فالر ليس إليه ، قد وضع اليء ي موضعه؛ ما له من احكمة التي حمد عليها



43 

 .وأساؤه احسنى تشهد بذلك، واخر كله بيديه، سبحانه
وهو السام الذي سلم من ، هو سبحانه القدوس امنزه عن كل ر ونقص وعيبف

 .وأساء النقص، فهو السام من صفات النقص وأفعال النقص، العيوب والنقائص
احميد ، العزيز الذي برئ من كل سوء ور وعيب، وهو الكبر الذي تكر عن السوء

                                :الذي له احمد كله
                                     

                               
                                            

 [.54 – 55احر: ]
جعل اأعال  ،ارواه عَز وجَل كا جعل احبوب والثار خرج من الزروع واأشج

ولكل عمل ثواب أو ، وهي إما أعال صاحة أو أعال سيئة، خرج من اإنسان
                            :عقاب

 [.8 – 9اأعراف: ]                            
 واخلق ي ذلك أربعة أقسام:

       من امؤمنن: رسلون وأتباعهموهم ام، من خلقه اه لطاعته وجنته اأول:
                                        

 [.159 – 156الكهف: ]
        :وهم امراءون وامنافقون، من خلقه اه لطاعته وناره الثتي:

                                    
                                             
 [.143 – 145النساء: ]       

ۓ                              وقال سبحانه:
                       

 [.146 – 142النساء: ]                
 أسلم ثم مات فوراً، أو تاب ثم مات فورًا. من خلقه اه جنته ا لعبادته، وهم من الثتلث:
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إَن َأَحَدُكْم َلَيـْعَمُل بِـَعَمِل َأْهِل اَجنَِة َحَتى َمت َيُكضَن َبْينَـُه َوَبْينَـَهت إَا » : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه 
إَن َأَحَدُكْم َلَيـْعَمُل بِـَعَمِل وَ ، ذَِراٌع، َفَيْسبُِق َاَليِه الكِتَتُب فَيـْعَمُل بِـَعَمِل َأْهِل النَتِر َفيَْدُخُلـَهت

 َأْهِل َأْهِل النَتِر، َحَتى َمت َيُكضَن َبيْنَـُه َوَبْينَـَهت إَا ذَِراٌع َفَيْسبُِق َاَلْيـِه الكَِتتُب، َفَيـْعَمُل بِـَعَملِ 
 .()متفق عليه «اَجنَِة َفَيْدُخُلـَهت

ء هم امستكرون عن عبادة اه كإبليس وهؤا، من خلقه اه لناره ا لعبادته الرابع:
                :وفرعون وأتباعها من الكفار وامركن

 [.65غافر: ]                   
                            وقال سبحانه:

 [.34البقرة: ]      
 والناس بالنسبة للثواب والعقاب ثاثة أقسام:

        :وأهل الكفر وامعاي ي النار.. فأهل اإيان والطاعات ي اجنة
                                  

 [.15حمد: ]              
 :فهؤاء أصناف، وا كفر وا إيان، ومن ا طاعة هم وا معصية

ومنهم اأصم الذي ا .. الذي ا يعقل ومنهم امجنون.. منهم من م تبلغه الدعوة
ومنهم أطفال امركن الذين ماتوا قبل أن .. ومنهم اخرف الذي ا يعقل.. يسمع

 .يميزوا شيئاً 
وانكشف ، فمن أطاع دخل اجنة، فهؤاء وأمثاهم يكلفون يوم القيامة ويمتحنون

 .وانكشف علم اه فيه، ومن عى دخل النار، علم اه فيه
َُق  َوَرُجٌل  ، َشْيئىت َيْسَمعُ  َا  َأَصمُ  َرُجٌل  : اْلِقَيتَمةِ  َيْضمَ  ْحَتُجضنَ ـيَ  َأْرَبَعةٌ » ملسو هيلع هللا ىلص: نبيقال ال ْْ  ، َأ
ةٍ  ِي  َمتَ   َوَرُجٌل  ، َهِرمٌ  َوَرُجٌل  َ َْ  أَْسَمعُ  َوَمت اْإِْسَامُ  َجتءَ  َلَقْد  : َفَيُقضُل  اْأََصمُ  َفَأَمت ، َف
َُق اْأَ  َوَأَمت ، َشْيئىت ْسَامُ  َجتءَ  َلَقْد  َرِب  َيت : َفَيُقضُل  ْْ  َوَأَمت ، بِتْلَبْعرِ  ضِي ْخِذفُ ـيَ  َوالِصْبَيتنُ  اْإِ
ةٍ  ِي  َمتَ   اَلِذي َوَأَمت ، َشْيئىت َأْاِقُل  َوَمت اْإِْسَامُ  َجتءَ  َلَقْد  َرِب  َيت : َفَيُقضُل  ِرمُ اهَ  َ َْ  : َفَيُقضُل  َف
 َفَمنْ   ،النَترَ  اْدُخُلضا أَنِ  َاَلْيِهمْ  ِسُل َفر ، هُ ــَليُطِيُعنَ  َمَضاثِيَقُهمْ  َفَيْأُخُذ  .َرُسضٌل  لََك  َأَتتِي  َمت
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ا َاَلْيهِ  َكتَنْت  َدَخَلَهت ت َبْردى  .()أخرجه أمد  « إَِلْيَهت ُيْسَحُب  َيْدُخْلَهت مْ ـلَ  َوَمنْ  ، َوَسَامى
 أقسام:واخلق بالنسبة للطاعات وامعاي أربعة 

      :اجن واإنس: وهم الثقان، من هم طاعات ومعاص   اأول:
                                   

 [.135اأنعام: ]                            
 .وهم غر العاقل من ماد ونبات وحيوان، من ليس هم طاعات وا معاص   الثتي:
          :وهم امائكة، وا معاي هم ،من هم طاعات الثتلث:

                                
 [.6التحريم: ]           

            :وهم إبليس وذريته، وا طاعات هم من هم معاي  الرابع: 
 [.6فاطر: ]                          

وهو الذي أحاط بكل يء ، وهو الغفور الرحيم، اه تبارك وتعاى هو العي العظيمو
    :وهو رب العامن، وهو خالق كل يء، وله خزائن السموات واأرض، علاً 

 [.64احج: ]                               
والتعظيم كله ، كله له حقيق بأن يكون احب العظيمة وإن من اتصف هذه الصفات

 .والطاعات كلها له، واإجال كله له، له
          :ويشكر فا يكفر.. ويطاع فا يعى.. وأن يذكر فا ينسى

 [.155اأنعام: ]                                       
شكر أضعاف ما عى وجب عليهم من ال، وأهل الطاعة هم امنعم عليهم ي احقيقة

  :فهم أهل النعمة امطلقة، ومضغوا احى، وإن توسدوا الراب، غرهم
                                     

                                    
 [.153آل عمران: ]                
                                                

 (. 16355: أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
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وإن وسع اه عليه  ،وهان عليه، سقط من عينه .. فقدومن خى اه بينه وبن معاصيه
    ): فإهم أهل اابتاء ي احقيقة، ومد له من أسباها، ي الدنيا

             ) 
 [.26-24]امؤمنون: 

                              وقال سبحانه:
 [.22: التوبة]              

وااستقامة عى منهج اه فيه ، فهي استقامة عى منهج اه، والطاعة بذاها فوز عظيم
 .الراحة والطمأنينة

، ولو م يكن وراءه جزاء سواه، وااهتداء إى الراط امستقيم الواضح سعادة بذاته
معه وكل ما حوله من خلق اه يتجاوب ، فليس الذي يسر ي الطريق اممهد امنر

وكل ما حوله من ، كالذي يسر ي الطريق امظلم ذي احفر والتعرجات، ويتعاون
 .خلق اه يعاديه ويصادمه ويؤذيه

، وهي الفوز العظيم قبل يوم احساب، إن طاعة اه ورسوله حمل جزاءها ي ذاها
 [.61]اأحزاب:  (           ): وقبل الفوز بالنعيم

فضل من ، فضل من الكريم امنان، فهو فضل زائد عى جزاء الطاعة أما نعيم اآخرة
        :واه يرزق من يشاء بغر حساب، كرم اه وفضله با مقابل

                            
 [.65التوبة: ]                       

وإى ضخامة التبعة التي حملها ، نسانولعله فضٌل نظر اه فيه إى ضعف هذا اإ
وضغط ، وهو عى ما هو عليه من الضعف، والتي تعهد بحملها وحده، عى عاتقه

وحواجز الزمان وامكان دون امعرفة ، وقر العمر، الشهوات واميول والنزعات
         ): الكاملة كا قال سبحانه

 [.65]اأحزاب:  (         
، ومن خصائص ألوهيته سبحانه أن يسن الريعة، واه جل جاله واجب الطاعة

فعى الناس كافة أن يطيعوا اه كافة ، وريعته واجبة التنفيذ؛ أها ي خلقه وملكه
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                       :كا أطاعته امخلوقات كافة
 [.35آل عمران: ]     

وأن يطيعوا الرسول با له من صفة الرسالة من ، وا اه ابتداءوعى امؤمنن أن يطيع
  ): فطاعته من طاعة اه الذي أرسله هذه الريعة كا قال سبحانه، اه

                   
 [.28]النساء:  (        

                               وقال سبحانه:
                           
                                       

 [.62 – 64النساء: ]                 
 .فأما أولو اأمر فهم من امؤمنن الذين يطيعون اه ورسوله

، نه مرسل منهوطاعة رسوله أصًا كذلك؛ أ، واه عَز وجَل جعل طاعته أصاً 
فطاعتهم مستمدة ، ملسو هيلع هللا ىلصوجعل طاعة أوي اأمر من امؤمنن تبعاً لطاعة اه ورسوله 

 .مع اإيان، ملسو هيلع هللا ىلصمن طاعة اه وطاعة رسوله 
 .والذي م يرد نص بتحريمه، وهي طاعة ي حدود امعروف وامروع من اه

ََ أَحَب َوَكِرَه، َمت َلـْم ُيْؤَمْر  الَسْمُع َوالطَتَاُة َاَلـى اْلـَمْرءِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه  اْلـُمْسلِـِم فِي
 .()متفق عليه «بَِمْعِصَيٍة، َفإَِذا ُأِمَر بَِمْعِصَيٍة َفا َسْمَع َوا َطتَاةَ 

وذلك ، وا يتوه فيها الفرد، واحدة ا تتعدد، والسنة التي تتبع، والريعة التي تطاع
 .فيا ورد فيه نص ريح

وأما الذي يعرض من امشكات واأحوال عى مدى .. رد فيه نصفأما الذي م ي
ما ختلف ي .. أو ا يكون فيه نص عى اإطاق.. الزمان وا يكون فيه نص قاطع
بل جعل له ميزانًا يوزن ، فإن اه م يركه با حل.. تقديره العقول واآراء واأفهام

 .رده إى اه والرسول.. وهو ببه
                                                

 (. 1938( واللفظ له، ومسلم برقم )6144، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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، فإن م توجد النصوص التي تنطبق عليه، واحال إى النصوص الرعيةفرد اأمر 
        :فرده أولو اأمر إى امبادئ الكلية العامة ي منهج اه ورعه

                                        
                              

 [.93النساء: ]
، وطاعة أوي اأمر من امؤمنن القائمن عى ريعة اه، وطاعة رسوله ،ة اهوطاع

هذه وتلك رط ومقتى اإيان باه واليوم ، ورد ما يتنازع فيه إى اه والرسول
 .اآخر

 أمر هم العلاء الربانيون، واأمراء امتقون.وأولو ا
ول حسن إذا دعوا إى اه ورسوله وهم ق، وامؤمنون حقًا هم أدب مع اه ورسوله

    ): ينبئ عن إراق قلوهم بالنور كا قال سبحانه ،ليحكم بينهم
              )  

 [.21]النور: 
السمع والطاعة امبنيان عى الثقة امطلقة ، فهو السمع والطاعة با تردد وا جدال
 ، والسمع والطاعةا عداه الظلم واهوىوم، ي أن حكم اه ورسوله هو احكم

   ): الرحيم هم، النابعان من التسليم امطلق ه العليم بمصالح خلقه
 [.25]النور:  (      

ي كل أمر.. وي كل هي.. وي كل حكم..  إن امؤمنن عندهم الطاعة ه ورسوله
والتقوى أعم من اخشية، فهي وهي طاعة مصحوبة بخشية اه وتقواه، ، وي كل شأن

مراقبة اه، والشعور به عند الصغرة والكبرة، والتحرج من إتيان ما يكره، توقرًا لذاته 
          سبحانه، وإجااً له، وحياًء منه، إى جانب اخوف واخشية:

 [.59فاطر: ]                  
لب امؤمن بنور اه، واتصاله به، وشعوره وذلك أدب رفيع ينبئ عن مدى إراق ق

طاعة اه  هيبته، ما ينبئ عن عزة القلب امؤمن واستعائه، فكل طاعة ا ترتكز عى
ورسوله ذلة يأباها الكريم، وينفر منها طبع امؤمن، فامؤمن احق ا حني رأسه إا 
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  (          )ه الواحد القهار: 
 [.8 ]الروج:

                      واإستقامة عى أوامر اه هي الدين كله:
                                       

 [.35الروم: ]       
            نحراف سبيل اهاك:سبيل النجاة، واا ستقامةواا

                                             
 [.113 – 115هود: ]                       

                            فاللهم
 [.6 – 6الفاحة: ]      
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 وامعتي الطتات  آثتر فقه -2
             ): قال اه تعاى

 [.41]الروم:  ( 
             ): وقال تعاى

 [.65]الزمر:  ( 
            ): وقال تعاى

 [.86]اأعراف:  (     
وليس ي ، رر الذنوب وامعاي واآثام ي القلوب كرر السموم ي اأبدان

 .الدنيا واآخرة من ر إا وسببه الذنوب وامعاي
 ومن آثار وأرار الذنوب وامعاي:

وظلمة .. وبينه وبن الناس، والوحشة بن العبد وربه.. وحرمان الرزق.. حرمان العلم
 .ووهن القلب والبدن.. وحرمان الطاعة.. وتعر أموره عليه.. جدها العبد ي قلبه

.. وجر بعضها إى بعض.. وتنقص العقل.. ومحق بركته.. وامعاي تقر العمر
 .وا يستقبح فعلها أمام غره.. تهافيألفها العاي وا يستطيع مفارق

وكا أن العز ي طاعة ، وسقوطه من عينه، وامعاي سبب هوان العبد عى ربه
 .فكذلك الذل ي معصية اه.. اه

وتدخل العبد حت لعنة اه ، تورث الطبع عى القلوب، وامعاي مفسدة للعقول
                  :وامائكة ملسو هيلع هللا ىلصوحرمانه من دعوة الرسول ، ورسوله

                                  
 [.165 – 161البقرة: ]        

أها حدث ي اأرض أنواعًا من الفساد ي  ومن آثار الذنوب وامعاي كذلك
              اإنسان واحيوان، وي امياه واهواء، وي الزروع والثار وغرها:

 [.41الروم: ]                                       
، وتذهب احياء الذي هو مادة حياة القلب، وامعاي تذهب الغرة من القلب
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وتستدعي ، وتضعف وقاره ي القلب، وتضعف ي القلب تعظيم الرب جل جاله
      :نفسه وشيطانهوخليته بينه وبن ، وتركه وخذانه له، نسيان اه لعبده

                                    
 [.18 – 19احر: ]                            

وخرجه من دائرة اإيان واإحسان ، ومن عقوباها أها تسبب نسيان العبد لنفسه
وكل خر ي ، بب جالب لكل خرفاإيان س، ومنعه ثواب امؤمنن، إى ما دوها

وكل ر ي الدنيا واآخرة فسببه الكفر ، الدنيا واآخرة فسببه اإيان والطاعات
وامعاي تضعف ، ي سر القلب إى اه والدار اآخرةوالطاعات تقوِ ، وامعاي

             :أو توقفه، سر القلب إى اه والدار اآخرة أو تعوقه
                         

                            
 [.16 – 12السجدة: ]                                        

حتى  ،أو يضعف قوته تدرجياً ، أو يمرضه مرضًا خوفاً ، فالذنب إما أن يميت القلب
 .ينقطع عن السر إى اه

وبمنزلة ، معاي والفواحش ي القلب بمنزلة اأخاط الرديئة ي البدنفإن نجاسة ا
 .وبمنزلة اخبث ي الذهب والفضة، الدغل ي الزرع

، فكا أن بدن اإنسان إذا استفرغ من اأخاط الرديئة اسراح فعمل با معوق ونا
ت قوة فتخلص، فكذلك القلب إذا خلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من خليطه

 ،وزكا ونا، فاسراح من تلك اجواذب الفاسدة وامواد الرديئة، القلب وإرادته للخر
وا سبيل إى ، فسمعت له اجوارح وأطاعت، ونفذ حكمه ي رعيته، وقوي واشتد

        ): زكاته إا بعد طهارته كا قال سبحانه
 [.35]النور:  (          

جزي العبد عى ما عمل من خر ي ، وجَل ا يضيع أجر من أحسن عماً واه عَز 
 ): ثم ي اآخرة يوفيه أجره بأعظم ما ي الدنيا كا قال سبحانه، الدنيا فيها

 [.35]النحل:  (            
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             ): وقال سبحانه
 [.86]النحل:  (     

ثم يصرون ي اآخرة إى أشد ، لكفار يعاقبون بسوء أعاهم ي الدنياوكذلك ا
               ): العذاب كا قال سبحانه

 [.34]الرعد:  ( 
لكان  ،ولو م يعذب اه عى معصيته، واجتناب معصيته، فا أجدر العاقل بطاعة ربه

          :مه وإحسانهوجزيل نع، ينبغي أن ا يعى؛ لعظمته وجاله
                                       

 [.153 – 155اأنعام: ]                   
فكتب ما علمه منهم ، علم امطيع من ذريته والعاي ملسو هيلع هللا ىلصواه عَز وجَل ما خلق آدم 

وطار لكل واحد ، ن علمه عاصياً وشقاوة م، وقى بسعادة من علمه مطيعاً ، أمعن
                      : ما هو صائر إليه كا قال سبحانه

                                     
                                         

 [.12 – 13اإراء: ]          
َفتْسَتْخَرَج ِمنُْه ُذِرَيةى  ،ُثَم َمَسَح َظْهَرُه بَِيِمينِهِ  آَدمَ  َن اه َاَز َوَجَل َخَلَق إِ » ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي
ُثَم َمَسَح َظْهَرُه َفتْستَْخَرَج ِمنُْه  .نَِة َيْعَمُلضنَ ْلَجنَِة َوبَِعَمِل أَْهِل اجَ َخَلْقُت َهُؤَاِء لِ  :َفَقتَل 

ٌل  «َهُؤَاِء لِلنَتِر َوبَِعَمِل َأْهِل النَتِر َيْعَمُلضنَ  َخَلْقُت  :ُذِرَيةى َفَقتَل  وَل  :َفَقاَل َرج   اه،َيا َرس 
ول   ؟َفِفيَم اْلَعَمل   ْسَتْعَمَلُه بَِعَمِل َاَز َوَجَل إَِذا َخَلَق اْلَعْبَد لِْلَجنَِة ا اهإَِن » ملسو هيلع هللا ىلص: اهَفَقاَل َرس 
ِل َأْهِل اجَ َى اَ  َحَتى َيُمضَ   ،نَةِ َأْهِل اجَ  ََ َوإَِذا َخَلَق  ،نَةَ جَ َفُيْدِخَلُه بِِه ا ،نَةِ َاَمٍل ِمْن أَْا

ِل َأْهِل النَترِ  ،اْلَعْبَد لِلنَتِر اْسَتْعَمَلُه بَِعَمِل َأْهِل النَترِ  ََ  ،َحَتى َيُمضَ  َاَى َاَمٍل ِمْن َأْا
 .() مذيوداود والربأأخرجه  «َفُيْدِخَلُه بِِه النَتَر 

 ،وامعاي والذنوب تزيل النعم، وحصول الركات، والطاعات سبب لنزول النعم
                                                

 (. 3562برقم ) الرمذيأخرجه ، و(4653برقم ) أبوداود: أخرجه حسن( 1)
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 .وتسبب الوحشة والرعب واخوف ي قلب العصاة، وحل النقم
فالغفلة ، وبينه وبن خلقه، وبن ربه ن العايوكلا كثرت الذنوب زادت الوحشة ب

        :وحشة الرك وأشد منها، وأشد منها وحشة امعصية، توجب الوحشة
 [.513الشعراء: ]                     

وامعاي ترف القلب عن صحته واستقامته إى مرضه ، والطاعات غذاء للقلوب
    :فا يزال مريضًا معلواً ا ينتفع باأغذية التي ها حياته وصاحه، وانحرافه

                                  
 [.168 اأعراف:]                              

وحجب موارد ، وتسد أبواب العلم، وتطمس نوره، والذنوب تعمي بصرة القلب
 .وتذل النفس وتصغرها حتى تصر أصغر يء وأحقره، اهداية

العاي ي أر  والذنوب جعل، والطاعات جعل مع العبد معية اه ونره وحفظه
 (      ): وقيد هواه، وسجن شهواته، شيطانه

 [.39]النساء: 
: فا يستطيع السر إى اه والدار اآخرة، يد القلب طرقته اآفات بحسب قيودهوإذا ق  

(          
            

 [.54]التوبة:  (           
والبعد عن اه عَز وجَل مراتب ، لقلب عن اه كانت اآفات إليه أرعوكلا بعد ا

وبعد البدعة . وبعد امعصية أعظم من بعد الغفلة.. فالغفلة تبعد العبد عن اه، متفاوتة
             :وبعد الرك والنفاق أعظم من ذلك كله.. أعظم من بعد امعصية

                                        

 [.116النساء: ]
وتكسوه أساء الذل والذم ، وامعاي تسلب صاحبها أساء امدح والرف والعزة

         ): وشتان ما بن اأمرين، والصغار
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 [.55-19]السجدة:  (

والطيب والصالح ، والتقي وامطيع والورع، تسلبه اسم امؤمن والر وامحسنف
، وامجرم واخبيث، وامفسد واميء، وتكسوه اسم الفاجر والعاي، والعابد

 .الفسوق والكاذب واخائن، والسارق والزاي، والظام والفاسق ونحو ذلك من أساء
وإذا ، جب القطيعة بن العبد وربهوامعاي تو، والطاعات صلة بن العبد وربه

: واتصلت به أسباب الر كا قال سبحانه، وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب اخر
(              

 [.36-36]الزخرف:  (  
، وبركة العمل، وبركة العلم، وبركة الرزق، وامعاي والذنوب محق بركة العمر

وما حقت بركة اأرض ، بل محق بركة الدين والدنيالوقت، ، وبركة اوبركة الطاعة
         ): إا بمعاي اخلق كا قال سبحانه

 [.41]الروم:  (     
                              وقال سبحانه:

 [.86اأعراف: ]                          
 سببًا محق بركة الرزق واأجل وغرها؛ أن الشيطان موكل وإنا كانت معصية اه

وكل يء ا يكون ه ، وكل يء اتصل به الشيطان فركته محوقة، ها وبأصحاها
                             :فركته منزوعة

 [.38النور: ]                           
، وكل ما ن سب إليه مبارك من الكام، والركة كلها منه، يبارك وحده فإن اه هو الذي

 ): والعبيد كا قال سبحانه عن كتابه، واأعال، واأمكنة، واأزمنة، واأنبياء
 [.122]اأنعام:  (      

         ): ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسوله عيسى 
 [.31]مريم:  ( 
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 (         ): وقال عن بيته احرام
  [.86: آل عمران]
 [.69]الرمن:  (     ) فـ

أو عمل ، أو شخص لعنه اه، أو أمة لعنها اه، فأرض لعنها اه، وضد الركة اللعنة
 .وكل ما اتصل بذلك فا بركة فيه البتة، هو أبعد يء من اخر والركة، لعنه اه

فكل ما كان من جهته فله من لعنة ، أبعد خلقه منه وجعله، وقد لعن اه عدوه إبليس
                     :واتصاله به، اه بقدر قربه منه

                         
 [.151 – 118النساء: ]                   

الكاذبن ولعن ، وكل من آذى اه ورسوله، ولعن سبحانه الكافرين والظامن
  ) :ولعن من كتم ما أنزل اه من البينات واهدى كا قال سبحانه، وامفسدين

                 
            

 [.165-128]البقرة:  ( 
                                   وقال سبحانه:

 [.62 – 64اأحزاب: ]         
وأهل معصيته ، وهم أكرم خلقه عليه، وأهل طاعة اه هم اأعلون ي الدنيا واآخرة

 .وهم اأسفلون ي الدنيا واآخرة، أهون خلقه عليه
والذنوب وامعاي جعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئًا أن يكون من العلية 

 [.138ل عمران: آ]                          :الررة
وا يزال ي نزول حتى يكون من ، وكلا عمل العبد معصية نزل إى أسفل درجة

 :ثم ي أسفل سافلن كحال العصاة والكفار وامنافقن كا قال سبحانه، اأسفلن
ۓ                                 

                          
 [.146 – 142النساء: ]          
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، وا يزال ي ارتفاع حتى يكون من اأعلن، وكلا عمل العبد طاعة ارتفع ها درجة
            ): ثم ي أعى اأعلن

           
 [.65-68]النساء:  (  

                               وقال سبحانه:
 [.11امجادلة: ]        

                            وقال سبحانه:
                           

                            

 [.4 – 5اأنفال: ]
أو ، أعى ىفقد هيأه اه ليصعد بالطاعات إ، والنزول أمر ازم لإنسان كالصعود

                          :ينزل بامعاي إى أسفل
 [.163 – 165آل عمران: ]                             

، ويزلفه إى دار كرامته، ويدنيه من رضاه، فمن شاء أن يتقدم فيعمل با يقربه من ربه
ويتقرب إى نار ، ل بامعايفيعم، وعا حبه اه ويرضاه، أو يتأخر عا خلق له

 [.36]امدثر:  (      ): فكل ذلك مير ومكن، جهنم
فهو حصل للعبد بسبب الغفلة.. أو التوسع ي امباحات.. أو ، والنزول درجات

           مقارفة معصية صغرة أو كبرة.. فهذا عاجه اإقاع والتوبة:
 [.115النساء: ]                      

فهذا ا ، فإن كان النزول إى أمر يقدح ي أصل اإيان كالشك والريب والنفاق
                    :يرجى لصاحبه صعود إا بتجديد إسامه

 [.95طه: ]     
أها جرئ عى العبد من م يكن يتجرأ عليه من  ومن عقوبات امعاي واآثام

فتجرئ عليه الشياطن باأذى واإغواء والوسوسة، والتخويف ، لوقاتأصناف امخ
والتحزين والنسيان، وتؤزه إى امعاي أزًا، وجرئ عليه شياطن اإنس با يقدرون 



26 

 [.93مريم: ]                         عليه من أذاه:
 .لبهيمحتى احيوان ا، وجرئ عليه أهله وخدمه وأواده وجرانه

 .وجرئ عليه أولياء اأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه احد
فلو أرادها خر م ، فا تنقاد له، وتصعب عليه، وجرئ عليه نفسه فتستأسد عليه

                 :وتسوقه إى ما فيه هاكه شاء أم أبى، تطاوعه وم تنقد له
                                

 [.44 – 43الفرقان: ]                  
وذلك أن الطاعة حصن الرب، فمن دخله كان آمناً، فإذا فارق احصن اجرأ عليه قطاع 
 الطريق وغرهم، وبحسب اجرائه عى معاي اه تكون جرأهم عليه، وانتقامهم منه:

 [.95اأنعام: ]                           
والنفس امطمئنة خبث بالشهوات ، ويصر مثخنًا بامرض، والقلب يصدأ بالذنوب
وامعاي خوف العبد أحوج ما يكون إى ، وربا ماتت، وامعاي وتضعف

فإذا وقع العبد ي شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عا هو أنفع ، نفسه
والترع واانكسار بن ، واإنابة إليه، نجذب قلبه للتوكل عى اهفا ي، يء له

 .وإن ذكر ذكر بلسانه دون قلبه، وا يطاوعه لسانه لذكره، يديه
وأدهى من ذلك ، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه م تنقد له وم تطاوعه

بل ، بالشهادة عند اموتفربا م ينطق ، وأمر أن خونه قلبه ولسانه عند ااحتضار
                                 :ربا نطق بضدها أحياناً 

                                      

 [.3 – 5الطاق: ]
فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة ، وتضعف بصرته ،وامعاي تعمي القلب

وقدرته عى تنفيذه ي نفسه وي غره بحسب ضعف بصرته  ،ومعرفة اهدى، اه
، واحق باطاً ، فيدرك الباطل حقاً ، فينعكس إدراكه كا ينعكس سره، وقوته

، فينتكس ي سره، ويفسد ويرى أنه يصلح، وامنكر معروفاً ، وامعروف منكراً 
امبطلة التي ويرجع عن سفره إى اه والدار اآخرة إى سفره إى مستقر النفوس 
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فاذا أعد اه هؤاء من ، وغفلت عن اه وآياته، رضيت باحياة الدنيا واطمأنت ها
              ):العذاب؟

 [.9 -6]يونس:  (      
 ومن عقوبات الذنوب وامعاي:

وهو  ،وجيش يقويه به عى حربه، أن امعاي مدد من اإنسان يمد به عدوه عليه
 .يراه الشيطان من حيث ا يراه، الشيطان الذي ا يفارق اإنسان طرفة عن
، فإذا منَاها وحقق ها مرادها اطمأنت إليه، والنفس أول مداخل الشيطان عى القلب

                :وصارت مع الشيطان عليه، فخامرت القلب
 [.23سف: يو]                             

العن.. واللسان.. واأذن.. والفم.. واليد..  وبذلك يملك الشيطان ثغور البلد وهي:
ويرابط عى هذه الثغور العظيمة كل امرابطة، ويدخل عى القلب منها ، والرجل

  فيفسده، فيجعل نظر العن نظر تفرج وهو ا نظر فكر واعتبار، وهذا أخطر يء:
                                          

                                   
 [.9 – 6ق: ]

الذي هو خفيف عى النفس ، فا يدخل منه إا الباطل، ويرابط عى ثغر اأذن
وا يسمح بدخول هذا الثغر من كام اه ورسوله أو كام ، تستحليه وتستملحه
                           :النصحاء والوعاظ

 [.6فاطر: ]       
إما بإدخال ، حال بينه وبن فهمه وتدبره والعظة به، فإن غلب ودخل يء من ذلك

وإما ، وأنه مل ثقيل عليها ا تستطيعه، أو بتهويل ذلك وتعظيمه، ضده عليه
، هو أعى عند الناسوأن ااشتغال ينبغي أن يكون با ، بإرخاصه عى النفوس

                                          :والذي زبائنه أكثر
 [.36اإراء: ]     جئ   

يدخل الشيطان عليه ، وقائله معِرض نفسه للعداوة والشبهة، وأما احق فهو مهجور
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كل قالب يكرهه  وخرج له احق ي، الباطل بالقالب الذي حبه ويقبله وخف عليه
                          :وينفره منه، ويثقل عليه

                                     
 [.19 – 16اأعراف: ]                    

 أربعة أمور: وعبودية اللسان ي
 وهو الدعوة إى اه.. والكام عن رع بالكام مع اه وهو العبادة.. والكام عن اه

      اه وهو التعليم.. والكام مع الناس ي البيع والراء وقضاء احاجات:
 [.33فصلت: ]                               

                          وقال سبحانه:

 [.68آل عمران: ]
ثغر اللسان، وهو الثغر اأعظم، فيجري عليه من الكام ما يره وجتهد الشيطان عى 

وا ينفعه، ويمنعه أن يتكلم بيء ما ينفعه من ذكر اه واستغفاره، وتاوة كتابه، 
 والنهي عن امنكر. ،والدعوة إليه، والنصح لعباده، واأمر بامعروف

وخوفه عن ، طريق ويزين له التكلم بالباطل بكل، ويرابط الشيطان عى اللسان
      :أو ساكتًا عن حق، فا تراه إا متكلًا بباطل، التكلم باحق بكل طريق

 [.162آل عمران: ]                                
والشياطن وأتباعهم ي جهنم كا قال ، واآخر شيطان أخرس، فاأول شيطان ناطق

                ): سبحانه
            )  

 [.66]آل عمران: 
فيمنع اليد أن تبطش با ير ، وجتهد الشيطان كذلك عى ثغر اليدين والرجلن

والدعوة ، ويمنع الرجل أن مي للخر وجهاد أعداء اه ورسوله، أعداء اه ورسوله
 ، وتعليم رع اه.إليه

            :طها عن كل طاعةويثب.. حرك اجوارح لكل معصية
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 [.51النور: ]                        
   ) :وما أشد غفلة بني آدم عنهم، فا أعظم عداوة الشياطن لبني آدم

               
 [.65-65]يس:  (        

وإعانتها ، وما يعن الشياطن عى لزوم هذه الثغور مصاحة النفس اأمارة بالسوء
 .والوقوف معها ضد النفس امطمئنة، وااستعانة ها

وأخرجوه ، أنزلوا القلب من حصنه، فإن النفس اأمارة إذا قويت وأطاعت الشياطن
 التي تأمر با هوى الشياطن ، بالسوءوولوا مكانه النفس اأمارة ، من ملكته

 :بل تبادر إى فعل كل ما يشرون به من الفواحش واآثام، وا خالفهم البتة، وحبه
 [.23يوسف: ]                                      

 والشياطن تغلب بني آدم بجندين:
الدار عن و ، وعن أوامر اه،اه جند الغفلة التي تغفل قلوب بني آدم عن اأول:
                                :اآخرة

                                     

 [.168اأعراف: ]
ثم ، وحسنوها ي أعينهم، جند الشهوات التي يزينوها ي قلوب بني آدم الثتي:

 .ثم اخروج من الدين، ثم إى الكبائر، حرماتينقلوهم منها إى ام
يصطادون بني ، وتارة بالغفلة عى الشهوات، يستعينون تارة بالشهوات عى الغفلة

              :وعند الغفلة، وعند الغضب، آدم عند الشهوة
 [.55سبأ: ]               

وأبلغ أسلحة ، من باب الشهوةوإى الغضب ، ويدعوهم إى الشهوة من باب الغضب
   الشياطن ي بني آدم الغفلة، واتباع اهوى، ولذلك حذرنا اه من ذلك بقوله: 

                             
                                    

 [.59الكهف: ]
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نسان نفسه، وإذا ني العبد نفسه أها تني اإ وامعاي: ومن عقوبات الذنوب
 أملها وتركها ففسدت، وإذا ني العبد ربه نسيه، وأنساه نفسه.

وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه ، وإضاعته، ونسيان الرب للعبد إماله وخليه عنه
تزكيتها فا خطر بباله ، وما تكمل به، أسباب سعادها وفاحها وصاحها

وا السعي ، فا خطر بباله مداواها، نفسه وقلبه وآامهاوينسيه أمراض ، وإصاحها
وقد ، وكفى بذلك عقوبة، ي إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إى الفساد واهاك

         ): حذرنا اه من ذلك بقوله سبحانه
                 

 [.18-19]احر:  (  
 ؟ل اإنسان إذا نسيه ربه؟ وني هو ربه؟ وني نفسه؟ وأنساه اه نفسهوكيف تكون حا

 .ويبلغ مامه يوم التغابن، ويزداد ظهوره ي القر، وإنا يظهر أثر هذا عند اموت
، وتشغله بالتجارة اخارة، فالذنوب وامعاي تني العبد حظه من التجارة الرابحة

                      :ياء اأبراروتنفره من اأتق، وجمع حوله اأرار
                                     

                                 
 [.15 – 8التغابن: ]                   

فنعم  ،فلكل يء سبب وآفة، وتقطع النعم الواصلة، وامعاي تزيل النعم احارة
فظ موجودها       ورسوله: بمثل طاعة اه ،وا است جلب مفقودها، اه ما ح 

 [.61اأحزاب: ]                 
فإذا أراد اه سبحانه حفظ نعمته عى عبده ، وجعل آفات النعم امانعة منها امعاي

عصاه ها كا قال سبحانه: أهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زواها عنه خذله حتى 
(            ) 

 [.6]إبراهيم: 
                           وقال سبحانه:

 [.165البقرة: ]         
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أها تباعد عن العبد وليه وأنفع اخلق له، وهو  :ومن عقوبات امعاي والذنوب
 اخلق له، وهو الشيطان. املك اموكل به، وتدي منه عدوه وأغش

وإذا ، وقرب منه الشيطان، فالعبد إذا عى اه تباعد منه املك بقدر تلك امعصية
 .وتباعد منه الشيطان، أطاع العبد ربه قرب منه املك

، وعند موته، فتتواه امائكة ي حياته، وا يزال املك يقرب من العبد بالطاعة
، ويعينه عليه، يبره باخر، تواه أنصح اخلق لهوإذا تواه املك ، وعند بعثته

، وإذا اشتد قرب املك من العبد تكلم عى لسانه بالقول السديد، ويدفع عنه عدوه
 .وإذا اشتد قرب الشيطان من العبد تكلم عى لسانه بالفحش والزور

 َيا َوإَِياكَ  : َقال وا ، « اِجنِ  ِمنَ  َقِرينُهُ  بِهِ  ُوِكَل  َوَقْد  إَِا  أََحدٍ  ِمنْ  ِمنُْكمْ  َمت» ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول اه 
وَل   .(1)أخرجه مسلم « بَِخْرٍ  إَِا  ُمُرِي  َيأْ  َفَا  ،َفأَْسَلمَ  َاَليْهِ  يأََاتَنن اه أَنَ  إَِا  ، َوإَِيتيَ  » :َقاَل  ،اه َرس 

وتلك ، وامعاي والذنوب واآثام تستجلب مواد هاك العبد ي الدنيا واآخرة
             :أمراض متى استحكمت وم تعالج قتلت وا بدّ 

                     
 [.85النحل: ]      

، واستفراغ يستفرغ امواد الفاسدة، وكا أن صحة البدن تكون بغذاء نافع حفظ قوته
 .ومية يمتنع ها ما يؤذيه، واأخاط الرديئة

، حفظ قوته، تتم حياته إا بغذاء من اإيان واأعال الصاحةفكذلك القلب ا 
ومية ، واأخاط الرديئة منه، واستفراغ بالتوبة النصوح تستخرج امواد الفاسدة
                  :توجب له حفظ الصحة برك النواهي وامحرمات

                                       
                               

 [.39 – 36الشورى: ]           
 .فهذه بعض العقوبات القدرية عى امعاي

فاه عَز وجَل رع عقوبات رعية عى اجرائم  أما عقوبات امعاي الرعية:
                                                

 ( .5914برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ذف ورب كقطع اليد ي الرقة، وقطع أيدي وأرجل قطاع الطريق، واجلد بالق
اخمر، والقتل واجلد ي الزنا، وغر ذلك من العقوبات التي رعها اه ورتبها عى 

 اجرائم، وجعلها سبحانه عى حسب الدواعي، وحسب الوازع عنها.
وقد ، أو ما معاً ، أو القدرية، فالذنوب وامعاي ترتب عليها العقوبات الرعية

                       :يرفعها اه عمن تاب وأحسن
                              

 [.165 – 128البقرة: ]                     
: أو خففتها كا قال سبحانه، رفعت العقوبات القدرية ،وإذا أقيمت العقوبات الرعية

(                
 [.89]يونس:  (    

                             وقال سبحانه:
 [.69 – 66النساء: ]                        

وربا ، وربا كانت أشد من الرعية، وإذا عطلت العقوبات الرعية استحالت قدرية
   ): والرعية خص كا قال سبحانه، ولكنها تعم، كانت دوها

              
          
           

 [.95-69]امائدة:  (        
                                 وقال سبحانه:

                                  
 [.42 – 44اأنعام: ]      

 رية نوعان:والعقوبات القد
 .ونوع عى اأبدان واأموال.. نوع عى القلوب والنفوس

كا يري أم ، وهي تري من القلب إى البدن، وعقوبات القلوب أشد العقوبتن
                                  :البدن إى القلب
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 [.6 – 6البقرة: ]                          
 والعقوبات عى اأبدان نوعان:

                       :ونوع ي اآخرة.. نوع ي الدنيا
 [.34الرعد: ]            

أصًا إا الذنوب  ، وليس ي الدنيا واآخرة روشدها وآامها بحسب تلك امعصية
                              :وعقوباها

 [.26النساء: ]                      
                         وقال سبحانه:

 [.99النحل: ]       
 ومن عقوبات الذنوب:

 .فيخسف به إى أسفل سافلن، اخسف بالقلب كا خسف بامكان وما فيه
، والقاذورات، والرذائل، كا أنه ا يزال جوااً حول السفليات وعامة اخسف بالقلب

 أن القلب الذي رفعه اه وقربه إليه ا يزال جوااً حول العلويات، والطاعات، والطيبات.
 وأصول اخطايا كلها ثاثة:

            :وهو الذي صر إبليس إى ما صار إليه.. الكر اأول:
 [.34البقرة: ]                      

              :وهو الذي أخرج آدم من اجنة.. احرص ي:الثت
                                

                                        
 [.36 – 32البقرة: ]      
ع ي اه به  وأول ذنب، وهو الذي جر أحد ابني آدم عى قتل أخيه.. احسد الثتلث:

                             :ي اأرض
 [.56امائدة: ]                               

، وامعاي من احرص، فالكفر من الكر، ومن وقي ر هذه الثاثة فقد وقي الر
 .والظلم من احسد
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 وقد دخل الناس النار من ثاثة أبواب:
                   شبهة أورثت شكًا ي دين اه:باب 

 [.12احجرات: ]                      
                 :وباب شهوة أورثت تقديم اهوى عى اهدى

 [.28مريم: ]              
                 وباب غضب أورث العدوان عى خلق اه:

 [.558البقرة: ]
وكلا ازداد امسلم ، فللسعادة والنجاة ي الدنيا واآخرة ا بد من طاعة اه ورسوله

وارتفعت درجته عند اه لزيادة إيانه ، من طاعة اه ورسوله ازداد خره وكاله
 [.129]البقرة:  (      ): وأعاله كا قال سبحانه

          :وجازي عليه باأجر العظيم، ر من العملواه شكور يقبل اليس
                             

 [.542البقرة: ]
وجازاه ي قلبه نورًا وإياناً .. وأثنى عليه ومدحه.. فمن أطاعه أعانه عى ذلك

 .وي بدنه قوة ونشاطًا وعافية.. وسعة
 .وي أعاله زيادة توفيق.. وي ميع أحواله زيادة بركة وناء

 .م تنقصه هذه اأمور، ثم بعد ذلك يقدم عى الثواب اآجل عند ربه كاماً 
فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيانه ، ومع أنه سبحانه شاكر

                        :وتقواه من ليس كذلك
 [.16التغابن: ]         

وبامعاي تفسد أحوال .. لطاعات تصلح أحوال اإنسان ي الدنيا واآخرةوبا
                        :اإنسان ي الدنيا واآخرة

                                   
                                          

 [.156 – 153طه: ]           
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وإذا علفت ، صح مزاجها، أكلت اللحوم إذاوالسباع ، فالبهائم إذا أكلت احشائش
 .فسد مزاجها، وعلفت السباع احشائش، البهائم اللحم

وإذا بار أعااً سيئة ، وكذلك اإنسان إذا بار أعااً صاحة صلح مزاجه املكي
 .فسد مزاجه املكي

وفعل ، وطاعة اه ورسوله ي كل حال، اإيان باهفلصاح اإنسان جب عليه 
                       :واجتناب النواهي، اأوامر

 [.86النحل: ]                    
أما اإنسان فقد أعطاه اه ، واجتناب ما يره، واحيوان جبول عى أكل ما ينفعه

وترك له ، وبن له ما ينفعه وما يره، رسل إليه الرسلوأ، وأنزل عليه الكتب، العقل
                       :حرية ااختيار امتحانًا وابتاءً 

                            
                                

 [.35 – 58الكهف: ]         
 واحيوان والنبات، والشمس والقمر، فالسموات واأرض، نافعوالطاعات كلها م

 .وخرج منها من امنافع ما ا يعلمه إا اه، كلها أطاعت فنفعتواجاد، 
وخرج منه من امنافع ما ا يعلمه وا ، وكذلك اإنسان كلا أطاع اه نفع نفسه وغره

وأعطاه اه من خزائنه ما ، نفاقواإ، والتعليم، والدعوة، حصيه إا اه من العبادة
                                :يريد

 [.86اأعراف: ]                        
وكل من خرج منه امنافع حبوب عند كل أحد كالشمس والقمر، والنبات واحيوان، 

كالسموم والنار  وفواجاد  وامعادن، وكل يء خرج منه امضار فهو مكروه خ
وهكذا اأنبياء والرسل وامؤمنون كم خرج منهم من امنافع هم والسباع، 

    ولغرهم، وكذا الشياطن والكفار كم خرج منهم من امضار هم ولغرهم:
                                       

 [.163 – 165آل عمران: ]               
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 فقه النعيم والعذاب -3
 [.14-13]اانفطار:  (         )قــال اه تعــاى: 

                ) وقال تعاى:
 [.32]الرعد:  (        

اه تبارك وتعاى خالق كل يء، ومالك كل يء، وبيده كل يء، له اأساء 
               وهو احكيم العليم: ،واأفعال احميدة ،احسنى، والصفات العا

 [.9طه: ]            
يعز ويذل.. ويكرم وهن.. ويرى ويغضب.. ويعطي ويمنع.. وحب ويكره.. 

        ) : ، وخلق ويرزقويرفع وخفض.. ويرحم وينتقم
 [.58]الرمن:   (   

ن خلق دارًا لطالبي رضاه، العاملن بطاعته، امؤثرين أمره، اقتضت حكمته سبحانه أ
          عن لرسله، وهي اجنة دار النعيم:القائمن بمحابه، امطي

                               
                      

 [.134 – 133آل عمران: ]
من كل حبوب ومرغوب، ومشتهي ولذيذ،  وجعل فيها كل يء مري، ومأها

وجعل اخر كله بحذافره فيها، وجعلها حل كل طيب من الذوات والصفات، 
        )واأقوال واأعال، كا قال سبحانه: 

                  
 [.52]البقرة: (                 

رى لطالبي أسباب سخطه، العاملن بمعصيته، امؤثرين وخلق سبحانه دارًا أخ
أغراضهم وحظوظهم عى مرضاته، امخالفن أوامره، القائمن با يكره من اأقوال 

ت به رسله، وهي جهنم دار واأعال، الواصفن له با ا يليق به، اجاحدين ما أخر
ؤذ ومؤم، وجعل وأودعها كل يء مكروه، وسجنها ميء بكل يء م العذاب،
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 واأقوال الر كله بحذافره فيها، وجعلها حل كل خبيث من الذوات والصفات،
 [.54البقرة: ]                        اأعال:و

                        فهاتان الداران ما دار القرار:
 [.38غافر: ]     

كاميناء هاتن الدارين، ومنها يتزود امسافرون إليها،  وخلق سبحانه دارًا ثالثة، هي
 وهي دار الدنيا دار العمل.

تلك الدارين بعض ما اقتضته أعال أرباها، وما  ثم أخرج سبحانه إليها ما ي
يستدل به عليها، حتى كأها رأي عن، ليصر لإيان بالغيب وجه شهادة تستأنس 

 به النفوس، وتستدل به.
رج سبحانه إى هذه الدار من آثار رمته من الثار والفواكه والطيبات، فأخ

وامابس الفاخرة، والصور اجميلة، وسائر ماذ النفس ومشتهياها، ما هو نفحة من 
 لكال والدوام، وهي اجنة.نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها عى وجه ا

من اخر والرور، والعيش الري ي  فإذا رآه امؤمنون ي الدنيا، ذكرهم با هناك
 اآخرة، فشمروا إليه وقالوا: اللهم ا عيش إا عيش اآخرة.

وأحدثت هم رؤيته عزمات ومًا، وجدًا وتشمرًا؛ أن النعيم يذكر بالنعيم، واليء 
 يذكر بجنسه.

فوجود تلك امشتهيات واملذوذات ي هذه الدار رمة من اه يسوق ها عباده 
مؤمنن إى تلك الدار التي هي أكمل منها، وزاد هم من هذه الدار إليها، فهي زاد ا

 وعرة ودليل، وأثر من آثار رمته التي أودعها تلك الدار.
فامؤمن هتز برؤيتها إى ما أمامه، ويثر ساكن عزماته إى دار النعيم واخلود، 

ى ما هو أكمل منه، حتى تتوق وتصل فالنفس ذواقة تواقة، إذا ذاقت شيئًا منها تاقت إ
                     نعيم امقيم ي جوار الرب الكريم:إى ال

 [.6الكهف: ]          
وأخرج سبحانه إى هذه الدار أيضًا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات واآام 

ما ي دار الشقاء  وامحن وامكروهات من اأعيان والصفات ما يستدل بجنسه عى
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من ذلك، مع أن ذلك من آثار النَفَسن الشتاء والصيف، اللذين أذن اه سبحانه 
اْشتََكِت النَتُر إَِلـى َرِبـَهت، َفقتلْت: َرِب » ملسو هيلع هللا ىلص:بحكمته جهنم أن تتنفس ها كا قال 

: َنَفٍس ِي الِشَتتءِ  ت، َفأذَِن َلـَهت بِنََفَسْنِ ِِ َبْعضى َوَنَفٍس ِي الَصيِْف، َفأَشُد َمت  أَكَل َبْع
 .()متفق عليه  «َتـِجُدوَن ِمَن اْلـَحِر، َوأَشُد َمت َتـِجُدوَن ِمَن الَزْمَهِريرِ 

فاقتى ذلك النفسان آثارًا ظهرت ي هذه الدار كانت دليًا عليها وعرة، تذكرة تذكر 
       )بنار جهنم، ومنفعة للعباد كا قال سبحانه: 

 [.63-61]الواقعة:  (          
وما أعده أعدائه ي  فاه سبحانه وتعاى أشهد خلقه ي هذه الدار ما أعده أوليائه

وأخرج إى هذه الدار من آثار رمته وعقوبته ما هو عرة ودالة عى ما دار القرار، 
 ي اآخرة من خر ور ونعيم وعذاب.

امحن والبايا سياطًا يسوق ها عباده امؤمنن، فإذا وواآام  وجعل هذه العقوبات
رأوها حذروا كل احذر، واستدلوا ها عى ما ي نار جهنم من امكروهات 

 والعقوبات.
دهم إياها، وامتحاهم باليسر منها، رمة منه هم، وكان وجودها ي هذه الدار وشهو

                 انًا إليهم، وتذكرة وتنبيهًا هم:واحس
                                         

                                    

 [.126 – 122البقرة: ]
، ونعيمها بعذاها، وراحتها بتعبهاوما كانت هذه الدار مزوجًا خرها برها، 

أن َخَلص خرها من رها،  ،أحكم احاكمن اقتضت رمة أرحم الرامن، وحكمة
ونعيمها من عذاها، وخصه بدار أخرى، هي دار اخرات امحضة، ودار النعيم 

                     ور امحض، وهي اجنة دار السام:والر
 [.156اأنعام: ]           

                                                

 (. 616( واللفظ له، ومسلم برقم )3565برقم )، أخرجه البخاري متفق اليه( 1)
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ط، وخلط فيها بن الفريقن، فكتب سبحانه عى دار الدنيا حكم اامتزاج وااختا
وابتى بعضهم ببعض، وجعل بعضهم لبعض فتنة، حكمة بالغة هرت العقول: 

 [.55]الفرقان:  (       )
فقام هذا ااختاط سوق العبودية كا حبه اه ويرضاه، وم تكن تقوم عبوديته التي 

                   حبها ويرضاها إا عى هذا الوجه:
                             
                              

 [.4 – 5اأنفال: ]     
بل العبد الواحد مع فيه سبحانه بن أسباب اخر والر، وسلط بعضه عى بعض، 

         لك:العبودية التي ا حصل إا بذ ليستخرج منه ما حبه ويرضاه من
 [.11التغابن: ]                                     

فلا حصلت احكمة امطلوبة من هذا اامتزاج وااختاط أعقبه سبحانه بالتمييز 
يناسبها، وأسكن  والتخليص، فميز بينها بخلق دارين وحلن، وجعل لكل دار ما

                   فيها من يليق ها:
                        

 [.26 – 26احج: ]      
لنقمته..  وخلق سبحانه امؤمنن امتقن  لرمته.. وخلق أعداءه امركن والكافرين

 وخلق امخِلطن لأمرين.
قسًا  فهؤاء أهل الرمة، وهؤاء أهل النقمة، وهؤاء أهل النقمة والرمة، وخلق

 آخر ا يستحقون ثوابًا وا عقاباً.
ورتب سبحانه عى كل قسم من هذه اأقسام حكمه الائق به، وأظهر فيه حكمته 
الباهرة، ليعلم العباد كال قدرته وحكمته، وأنه خلق ما يشاء وختار من خلقه من 

مع يصلح لاختبار واابتاء، وأنه يضع ثوابه موضعه، ويضع عقابه موضعه، وج
                    ي امحل امقتي لذلك:بينها

 [.69القصص: ]                 
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 وا يظلم سبحانه أحدًا، وا يبخسه شيئًا من حقه، وا يعاقبه بغر جنايته.
عى السيئة بمثلها بل جازي عى احسنة بعر أمثاها إى أضعاف كثرة، ويعاقب 

                                 ثر:ويعفو عن ك
 [.45النساء: ]       

هذا مع ما ي هذا اابتاء واامتحان من احكم النافعة للعبيد أنفسهم من استخراج 
شكرهم وصرهم.. وتوكلهم وجهادهم.. وخوفهم ورجائهم.. واستخراج كااهم 

                      فعل:نة ي أنفسهم من القوة إى الالكام
                                       
                                       

                                         

 [.6 – 5العنكبوت: ]
لتظهر عليه آثار  ،عض.. وكر كل يء بمقابلهودفع سبحانه اأسباب بعضها بب

وأنه  ،القهر.. وسات الضعف والعجز.. ويتيقن العبد أن القهار ا يكون إا واحداً 
          وي خلقه وأمره: يستحيل أن يكون له ريك ي أسائه وصفاته

                                      
                              

 [.24اأعراف: ]
ما سواه مربوب  كل وأن املك والقدرة والقوة والعزة كلها ه الواحد القهار، وأن

 ، ضعيف عاجز، فقر حتاج، وأنه يستحيل أن يكون له شبيه أو مثيل أومشارك:مقهور
                                     

                               
 [.2 – 4الزمر: ]                     

 واه حكيم عليم ي خلقه وأمره ورعه.
وخلق ها عى بعض تصادمها وتكر سورها، وسلط بعض ،فخلق سبحانه الرياح

 ترفه وتكره.و حمله وجمعه وتفرقه وسلط عليه الرياح ،اماء
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سلط عليه النار تذيبه وخلق احديد ووسلط عليها اماء يكرها ويطفئها، ار وخلق الن
وذريته  وخلق آدمسلط عليها احديد يكرها ويفتتها، وخلق احجارة ووتكر قوته، 

وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم امائكة، يردوهم وسلط عليهم إبليس وذريته، 
هب التي ترمهم عند اسراق ء والشكل مرد، ويطردوهم كل مطرد، ونجوم السا

وخلق سبحانه احر والرد، والشتاء والصيف، والليل والنهار، والرطب السمع، 
وخلق سبحانه النبات حد منها عى اآخر يذهبه ويقهره، واليابس، وسلط كل وا

ل واحد منها مضاد واحيوان والطر، ي الر والبحر، وسلط بعضها عى بعض، فلك
                       قاهر، ثم قهر الكل بقدرته:ومغالب و

 [.19اأنعام: ]
فسبحان احكيم اخبر الذي خلق كل يء، امالك لكل يء، القاهر لكل يء: 

(               
                ) 

 [.63]اأنعام: 
لعليم سبحانه هو القاهر الغالب وحده جميع فاستبان للعقول والفطر أن احكيم ا

     ا ومرفها، وكلها حت قهره وأمره :امخلوقات، فهو خالقها ومالكه
                                           
                                         

 [.11 – 15لقان: ]                  
ومن مام ملكه إجاد العام عى هذا الوجه، وربط بعضه ببعض، وابتاء بعضه 
ببعض، وامتزاج بعضه ببعض، وقهر بعضه ببعض، وإحواج بعضه إى بعض، وامتزاج 
خره بره، وجعل ره خره الفداء، وهذا يدفع إى كل مؤمن يوم القيامة كافر، 

             النار، ويرث مكانه ي اجنة: ويقال له هذا فداؤك من
 [.32اأنبياء: ]                      

وهكذا امؤمن ي الدنيا يسلط اه عليه من اابتاء واامتحان وامصائب ما يكون فداءه 
 .من عذاب اه يوم القيامة، أو يكون فداًء له من رور أكثر منها ي هذا العام أيضاً 
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عرف بأسائه وصفاته، ليعبد ، الذي حب أن ي  فسبحان احكيم العليم، اللطيف اخبر
              ): حم ويكرمفر

 [.15]الطاق:  (          
واه تبارك وتعاى خالق كل يء، خلق امائكة واإنس واجن والشياطن، وجعل 

 ر، وهم يوم القيامة أربعة أصناف:لكل منهم أعااً وأوام
خلق كلهم ي اجنة وهم امائكة.. وخلق كلهم ي النار وهم إبليس وذريته من 

 الشياطن.. وخلق بعضهم ي اجنة، وبعضهم ي النار وهم اجن واإنس.
فهؤاء اإنس واجن هم الذين أرسل اه إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وأمرهم 

 اعته.بعبادته وط
فمن قيد حريته منهم ي الدنيا بمنهج اه، أطلق اه حريته ي اآخرة، فيستدعي ي 
اجنة من النعمة ما شاء، ي أي وقت شاء، بأي قدر شاء.. ومن أطلق حريته ي الدنيا 

جهنم ألوان  با شاء، وأعرض عن منهج اه، قيد اه حريته ي اآخرة، ونال ي سجن
                      اقاً:العذاب جزاًء وف

                          
 [.16 – 14الروم: ]                

       م عى الكفر، فهذا خلد ي النار:واإنس واجن من مات منه
                      

 [.69التوبة: ]          
        ذا مات عى ذلك، فهذا ي اجنة:محسن منهم إوامؤمن ا

                            
 [.65التوبة: ]                       
 وامؤمن امذنب إذا مات تائبًا، فهذا ي اجنة كذلك.

لسنة لفظها فآيات الوعد ي القرآن وامؤمن امذنب الذي مات قبل توبته أما ا
امؤمن امحسن، وي التائب من  حق العموم، وامراد ها اخصوص، فهي ي
 الذنب، وفيمن سبق ي علم اه العفو عنه.
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الكفار وامركن  حق وآيات الوعيد لفظها العموم، وامراد ها اخصوص، فهي ي
  )بحانه: وامنافقن، وفيمن سبق ي علم اه أنه يعذبه من العصاة. كا قال س

                     ) 
 [.49]النساء: 

وينشأ للعبد من أعاله الصاحة كل ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه من سائر امشتهيات، 
ويكون تنوع تلك امشتهيات وكاها وبلوغها مرتبة احسن واللذة واموافقة بحسب 

، وبلوغه مرتبة ملسو هيلع هللا ىلصسول ومتابعته فيه للركال عمل العبد وإخاصه فيه، وتنوعه 
                           اإحسان فيه:

                       
                                                   

 [.16 – 12السجدة: ]
نفسه، وتستقبحه عينه من سائر وينشأ له كذلك من أعاله السيئة كل ما تكرهه 

امكروهات وامؤمات، ويكون تنوع تلك اآام وشدها، وبلوغها مرتبة القبح 
والشدة بحسب أعال العبد السيئة، وصده عن سبيل اه، وبحسب تنوع أعاله السيئة 

 وخبثه وكره وإعراضه.
سام وامصائب التي تنوعت اأق ي هذه الدار ت أعاله السيئة امبغوضة هفمن تنوع

           ك الدار، وكثرت بحسب كثرة أعاله:يتأم ها ي تل
 [.99النحل: ]                      

وقد جعل اه عَز وجَل لكل عمل من اأعال امحبوبة له وامسخوطة أثرًا وجزاء، 
                   ، خصه وا يشبه أثر اآخر وجزاءه:ولذة وأماً 

                                              
                                                

 [.12حمد: ]
ع ما فيها من الطيبات وهذا تنوعت لذات أهل اجنة، وآام أهل النار، وتنو

                                             والعقوبات:
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 [.55 – 19السجدة: ]      
فليست لذة من رب ي كل مرضاة اه بسهم، وأخذ منها بنصيب كلذة من أنمى 

        )نوع واحد منها: سهمه ونصيبه ي 
 [.165]آل عمران:  (         

                     وقال سبحانه:
                               

 [.134 – 133آل عمران: ]           
رب بسهم من  وعقوبة كأم وعقوبتهوليس أم من رب ي كل مسخوط ه بسهم 

          )ي مساخطه سبحانه:  دواح
 [.99]النحل:  (    

                           وقال سبحانه:
 [.46 – 42غافر: ]                     

واحياة الطيبة حصل للعبد باإيان واأعال الصاحة من عبادة، ودعوة إى اه، 
واجتناب نواهيه  ، وامتثال أوامر اه وإحسان إى اخلق، عليم للدين، وحسن خلق،وت

             )كا قال سبحانه: 
 [.86]النحل:  (       

                              وقال سبحانه:
                              

 [.152 – 154آل عمران: ]           
 واحياة الطيبة ليست ي الدنيا فقط، بل هذه احياة الطيبة تزداد طيبًا وحسنًا كلا انتقل

 امؤمن من مرحلة إى أخرى، ومن طبق إى طبق.
فيسعد امؤمن بذلك ي الدنيا.. ثم تزداد سعادته عند سكرات اموت، حن تنزل 

ره باجنة.. ثم تزداد سعادته ي القر حيث جعله اه روضة عليه امائكة تؤنسه وتب
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من رياض اجنة.. ثم تزداد سعادته ي احر، حيث يزداد طيبًا وحسنًا وطمأنينة.. ثم 
      اجنة، ويفوز برؤية مواه ورضاه: تبلغ سعادته كاها حن يدخل

                                  

 [.56يونس: ]
وهكذا اإنسان يفسد حياته بنفسه، فكلا أساء ي عمله ساءت أحواله، وجاءت عليه 

 امحن وامصائب.. ثم زادت عليه عند اموت.
م، ثم تزداد ي القر.. ثم تزداد عند احر.. ثم تزداد وتبلغ كاها حن يدخل نار جهن

                   ويبوء بسخط اه وغضبه ولعنته:
                                         

 [.56يونس: ]     
واحياة الطيبة ا تكون باأموال واأشياء، ولو كانت حصل باأموال لكان قارون 
أسعد الناس، لكن اه خسف به وبداره اأرض؛ أنه م يكسبها وم يرفها حسب 

           )كه اه وإياها: اإيان فأهل
 [.91]القصص:   (      

ولو كانت احياة الطيبة حصل بالزراعة لكان قوم سبأ أول من تصلح وتطيب 
حياهم، لكنهم ما أعرضوا عن دين اه دمر اه مزارعهم بسيل العرم، ومزقهم كل 

              )مزق كا قال سبحانه: 
               
              

 [.16-12]سبأ:  (         
ولو كانت احياة الطيبة حصل بالقوة والصحة لكان قوم عاد أول من تطيب حياهم، 
لكنهم ما أعرضوا عن الدين م تنفعهم قوهم، وعاقبهم اه بأهون يء عليهم وهي 

                )الريح: 
 [.45-41]الذاريات:  (  

                                  وقال سبحانه:
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 [.9 – 4احاقة: ]                                 جئ   

جارة لكان قوم شعيب أسعد الناس، لكنهم ما ولو كانت احياة الطيبة حصل بالت
  )أعرضوا عن الدين أهلكهم اه بعذاب الرجفة والصيحة كا قال سبحانه: 

               
 [.84]هود:  ( 

 ولو كانت احياة الطيبة حصل باملك لكان نمرود وفرعون أسعد الناس، لكنهم 
اه وأذهم بن خلقه كا قال سبحانه عن فرعون: ما أعرضوا عن الدين أهلكهم 

(                 
 [.45-39]الذاريات:  (         

حصل ها السعادة واحياة الطيبة، لكان قوم  ،وطول اأعار ،ولو كانت كثرة النسل
 )سبحانه:  نوح أسعد الناس، لكنهم ما أعرضوا عن الدين أغرقهم اه كا قال

            
 [.36]الفرقان:  (  

، ولو كانت احياة الطيبة حصل بالبناء والتعمر، وزراعة السهول، وبناء القصور
لكانت ثمود أسعد الناس، ولكنهم ما أعرضوا عن الدين أهلكهم ودمرهم كا قال 

            )سبحانه: 
               

 [.69-66]هود:   (                
                                  وقال سبحانه:

 [.42 – 43الذاريات: ]                                 
: فقط الصاحة فا سعادة وا فاح وا نجاة ي الدنيا واآخرة إا باإيان واأعال

(                   
                 

 [.66-64]طه:   (    
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                           وقال سبحانه:
                                         

                                
 [.35 – 35فصلت: ]          

لكل عبد، وذلك وثواب اه عَز وجَل عى الطاعات، وجزاؤه عى السيئات، حاصل 
اأنس باه.. وحبته..  العاجل للعبد عى الطاعات فثواب اهي الدنيا واآخرة، 

. وبسط والتلذذ بمعرفته وطاعته وعبادته.. والرضا بقضائه.. والطمأنينة بذكره.
بحانه من ثواب الطاعات ي الرزق.. والكفاية واهداية.. وغر ذلك ما عجله اه س

                           الدنيا:
 [.58 – 59الرعد: ]                    

 أما ثواب الطاعات اآجل فأنواع:
لولدان امخلدون ر والقصور وا: النعيم امادي كامطاعم وامشارب، واحوأحدهت

                     للخدمة ونحو ذلك:
                            

                                    
 [.63 – 68الزخرف: ]                             

سامه، وتبشره بجوار اه وقربه، وساع كامه و: النعيم الروحاي كالتعزز الثتي
                                  بالرمة والرضوان:

 [.22 – 24القمر: ]
: رضا الرمن، ورؤية رب العامن، وما أعى نعيم اجنان كا قال سبحانه: الثتلث

(            
 [.65]التوبة:  (              

 [.53 – 55القيامة: ]                                  وقال سبحانه:
الوحشة من اه.. واإعراض عنه.. امعاي فهي  وأما عقوبة اه العاجلة عى

وااشتغال با يبعده عنه.. وحبة ما يسخطه وما يبغضه من اأقوال واأعال.. 
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ائه.. وضيق امعيشة.. والضالة.. ونسيان ذكره.. والقعود عن وعدم الرضا بقض
         طاعته.. وبعد امائكة عنه.. واقران الشياطن به.. والدعوة إى كل ر:

 [.16اجن: ]                
                               وقال سبحانه:

                                          
 [.156 – 154طه: ]            

 وأما عقوبة اه اآجلة عى امعاي يوم القيامة فأنواع:
: العذاب اجسدي ي نار جهنم بألوان العذاب من اإحراق بالنار، وأكل أحدهت

ألوان  لساسل وغر ذلك منالزقوم، ورب اماء احميم، ورب امقامع، وقيد ا
                             العذاب:

 [.26النساء: ]                      
               د واإهانة، واللعن واإعراض عنه:: العذاب الروحاي بالطرالثتي

                                 
 [.165 – 161البقرة: ]                

: غضب اه عليه، ومنعه من رؤيته، وما أشد أنواع العذاب كا قال سبحانه، الثتلث
 [.16-12]امطففن:   (           )عن الكفار: 

                                وقال سبحانه:
 [.52لرعد: ا]                             

 وما أحسن حسن من مسلم وكافر إا أثابه اه ي الدنيا واآخرة.
               ي الدنيا، وله اجنة ي اآخرة: أما امسلم فله السعادة

                                     
                              

 [.35 – 35فصلت: ]                            
وأما الكافر فإن كان قد وصل رمًا، أو تصدق بصدقة، أو عمل حسنة، أثابه اه تعاى 
ي الدنيا امال والولد والصحة ونحو ذلك حتى يلقى اه وليس له حسنة واحدة؛ أن 



95 

خرة فعذاب دون عذاب، وأما إثابة الكافر ي اآا فعله من خر جوزي به ي الدنيا، م
فعذاب من كفر وم يؤذ امسلمن ليس كعذاب من كفر وصد عن سبيل اه كا قال 

              )سبحانه: 
 [.99]النحل:  (

وقد أرسل اه عَز وجَل الرسل هداية الناس، فمن آمن هم وأطاعهم سعد ي الدنيا 
 واآخرة. واآخرة، ومن عصاهم شقى ي الدنيا

وقد عرض اه عَز وجَل ي كتابه صورًا من صور العذاب الذي وقع باأمم السابقة 
  سبحانه أولياءه، وأهلك أعداءه:الذين كذبوا رسله، فنر

فمنهم من أهلكهم اه باماء كقوم نوح وفرعون وقومه.. ومنهم من أهلكه اه بالريح 
لكه اه بالصيحة كقوم ثمود.. ومنهم من الرر العاتية كقوم عاد.. ومنهم من أه

أهلكه اه بالنار التي أمطرهم كقوم مدين.. ومنهم من أهلكه اه باحجارة امصنوعة 
ي جهنم وقلب ديارهم عليهم كقوم لوط.. ومنهم من خسف اه به وبداره اأرض 

    )كقارون.. ومنهم من قتله اه بأضعف خلقه البعوض كنمرود: 
             

            
 [.45]العنكبوت:  (    

وقد جعل اه اجزاء عى اأعال ي اآخرة ا ي الدنيا؛ أن العبد لو جوزي ي 
الدنيا، وأعطى اه النعم والعافية أهل اإيان.. وأعطى الفقر واأمراض وامصائب 

عًا بالطبع، وآمنوا جرًا  الدنيا؛ اهتدى الناس ميوالعذاب للكفار وأهل السيئات ي
وهذا اإيان وااهتداء ا يقبل عند اه، فاإيان اجري ليس مقصوداً عند وكرهًا، 

            )اه كا قال سبحانه: 
 [.49]امائدة:  (            

لعمل الصالح هم جنات النعيم كا قال سبحانه: فالذين آمنوا باه وحققوا إياهم با
(                   

 [.8-9]لقان: (   
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فاخر كله بحذافره ي اجنة.. والر كله بحذافره ي النار.. وما يعطي البعض ي 
من الدنيا من النعم.. وما يصيب البعض من النقم.. كل ذلك إكرام للمؤمنن ليزدادوا 

               اخر.. وتذكر للغافلن ليتوبوا إى رهم:
                                  

 [.192آل عمران: ]         
أا ما أعظم فضل الرب عى عباده، لقد أوجب عى نفسه اإحسان إليهم جزاء 

 )عن اجميع كا قال سبحانه: إحساهم أنفسهم ا له سبحانه، وهو الغني 
 [.6]العنكبوت:  (            

والنعيم الكامل با منغصات يكون للمؤمنن يوم القيامة، وهو غاية من غايات اخلق 
 واإعادة، إنه قمة الكال البري الذي يمكن أن تصل إليه البرية.

أرض، وي هذه احياة الدنيا والبرية ا يمكن أن تصل إى يء من هذا ي هذه ا
امشوبة بالقلق والكدر، والتي ا خلو فيها لذة من غصة إا لذة اإيان باه 

 اخالصة، وهذه قلا خلص لبر.
ولو م يكن ي هذه احياة الدنيا إا الشعور بنهاية نعيمها، لكان هذا وحده ناقصاً 

 منها، وحائًا دون كاها.
ن تصل ي هذه اأرض إى أعى الدرجات امقدرة ها، وهي فالبرية ا يمكن أ

ف من الفوت، وا قلق التخلص من النقص والضعف، وااستمتاع با كدر وا خو
بل هذا كله تبلغه ي اجنة، وما فيها من النعيم الواسع الشامل الكامل، من اانتهاء، 

ة الصحيحة التي رعها اه وهناك يبلغ امهتدون من البرية الذين اتبعوا سنة احيا
      )لعباده، هناك يبلغون ي اجنة إى أعى مراتب البرية: 

 [.16]السجدة:  (         
أما الذين كفروا وكذبوا بآيات اه، فهؤاء م يسروا ي طريق الكال البري، بل 

 جانبوه وأعرضوا عنه.
ا تتخلف أا يصلوا إى مرتبة الكال؛ أهم  وهذا يقتي حسب السنة اإهية التي

جانبوا طريق الكال، فلم يبق إا أن يلقوا عاقبة انحرافهم كا يلقى امريض عاقبة 
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وإعراضه عن أوامر وتعليات الصحة اجسدية، هذا يلقاه مرضًا وضعفًا،  ،انحرافه
                        :موأولئك يلقونه تردياً وانتكاسًا، وغصصاً با لذائذ ي نار جهن

                                        
                            

 [.41 – 45اأعراف: ]     
فإعادة اخلق ليبلغوا هناك كال النعيم من أطاع ربه، وكال العذاب من عى ربه: 

(                  
               ) 

 [.4]يونس: 
                           وقال سبحانه:

 [.15حمد: ]                                     
وتقلب اأحوال، ثم ا  ،واأوامر ،والذين يرون هذا الكون وما فيه من امخلوقات

قاء اه، وا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام امحكم أن تكون هناك يتوقعون ل
آخرة، وأن الدنيا ليست النهاية؛ أن البرية م تبلغ فيها كاها امنشود، والذين 
يمرون هذه اآيات كلها غافلن، ا حرك فيهم قلبًا يتدبر، وا عقًا يتفكر، هؤاء م 

    جنة التي وعد ها امتقون:م يصلوا إى ايسلكوا طريق الكال البري، و
                                  

 [.168اأعراف: ]                              
فهذا النظام الكوي البديع، وهذا التريف والتغير، وهذا اخلق امتجدد، وهذه 

حياة واموت، والسكون واحركة، هذا كله يوحي بأن هذا اأوامر التي تعقبها ا
الكون خالقًا مدبرًا، وهؤاء ا يدركونه، وا يدركون أن اآخرة رورة من رورات 

وهذه السنن، يتم فيها حقيق القسط والعدل، كا يتم فيها إباغ البرية  ،هذا النظام
 إى آفاقها العليا من كال ونعيم وخلود.

فهم ا يتوقعون لقاء اه، ونتيجة هذا يقفون عند احياة الدنيا با فيها من ومن ثم 
نقص وهبوط، ويرضوها ويستغرقون فيها، فا ينكرون فيها نقصًا، وا يدركون أها ا 
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    )تصلح أن تكون هاية للبر، فهؤاء جزاؤهم النار كا قال سبحانه: 
              

 [.9-6]يونس:  (     
أما امؤمنون فيدركون أن هناك آخرة، وأن هناك ما هو أعى من هذه احياة الدنيا، 

     )وهي اجنة اأبدية التي أعدها اه هم كا قال سبحانه: 
 [.8]يونس:  (            

                         وقال سبحانه:
                        

 [.35 – 58فاطر: ]                      
 وثواب اإيان والطاعات اجنة.. وعقوبة الكفر وامعاي النار.

     واه عَز وجَل ا يعذب أحدًا إا بعد قيام احجة عليه كا قال سبحانه: 
                                         

 [.12اإراء: ]          
 وعذاب اه يستحقه اميء بسببن:

              ، وعدم إرادة العلم ها وبموجبها:: اإعراض عن احجةأحدمت
 [.55السجدة: ]                         

              ا بعد قيامها، وترك إرادة موجبها:: العناد هالثتي
 [.136النساء: ]                                             

 فاأول كفر إعراض، والثاي كفر عناد.
فأما كفر اجهل مع عدم قيام احجة، وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى اه 

 عنه التعذيب حتى تقوم احجة بالعلم به.
ختلف باختاف اأزمنة واأمكنة واأشخاص، فقد تقوم حجة اه عى  وقيام احجة

 الكفار ي زمان دون زمان، وي بقعة دون أخرى.
كا أها تقوم عى شخص دون آخر، إما لعدم عقله ومييزه كالصغر وامجنون، وإما 

 لعدم فهمه، فهذا بمنزلة اأصم الذي ا يسمع شيئاً.
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تابعة حكمته فهو الفعال ما يريد، ا ي سأل عا يفعل؛ لكال وأفعال اه عَز وجَل 
 [.6يوسف: ]                 ته وعلمه، ووضعه اأشياء مواضعها:حكم

ليس ي أفعاله سبحانه خلل وا عبث وا فساد ي سأل عنه كا ي سأل امخلوق، فهو 
ورمة وحكمة كا قال الفعال ما يريد، ولكنه ا يفعل إا ما هو خر ومصلحة 

 [.53]اأنبياء:  (      )سبحانه: 
ا يشبه نعيم أهلها نعيم  ،وامؤمنون اأبرار تكون قلوهم ي هذه الدار ي جنة عاجلة

البتة، بل إن التفاوت الذي بن النعيمن كالتفاوت الذي بن نعيم الدنيا واآخرة، وهذا 
    )وذاق حاوته كا قال سبحانه: أمر ا يصدق به إا من بار قلبه 

 [.14-13]اانفطار:  (     
 فالنعيم واجحيم ليس ي اآخرة فقط، بل ي الدور الثاث:

 دار الدنيا.. ودار الرزخ.. ودار القرار.
 ؟. وهل العذاب إا عذاب القلب؟وهل النعيم إا نعيم القلب

 ؟الدار اآخرة، وتعلقه بغر اهوأي عذاب أشد من إعراض العبد عن اه و
وكل يء تعلق به اإنسان وأحبه من دون اه فإنه يسومه سوء العذاب، فكل من 

 أحب شيئًا غر اه عذب به ثاث مرات ي هذه الدار:
يعذب به قبل حصوله حتى حصل.. فإذا حصل عذب به باخوف من سلبه وفواته.. 

 فإذا سلبه اشتد عذابه عليه.
                        ع من العذاب ي هذه الدار:اثة أنوافهذه ث

 [.513الشعراء: ]     
. وأم وأما ي الرزخ فعذاب يقارنه أم الفراق الذي ا يرجى عوده بحجاب عن اه.

                         احرة التي تقطع اأكباد:
                                          

 [.58 – 56الفرقان: ]            
فاهّم والغّم واحزن واحرة تعمل ي نفوسهم كا تعمل اهوام والديدان ي 
أبداهم، بل عملها ي النفوس دائم مستمر حتى يردها اه إى أجسادها، فحينئذ ينتقل 
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فقلوب أهل الكفر والبدع وامعاي ر جهنم، ى نوع هو أدهى وأمر ي ناالعذاب إ
ي جحيم قبل اجحيم اأكر، وقلوب اأبرار ي نعيم قبل النعيم اأكر، لكن مام 
وكال النعيم والعذاب إنا هو ي الدار اآخرة، وي الرزخ دون ذلك، وي هذه 

 الدار دون ما ي الرزخ.
 (                   )قال تعاى: 

 [.34]الرعد: 
              )وقال تعاى:  

 [.46-42]الطور:   (              
وقد جعل اه تبارك وتعاى للطاعات واحسنات آثارًا حبوبة لذيذة طيبة، ولذها 

آثاراً وجعل سبحانه للمعاي والسيئات آامًا وعصية بأضعاف مضاعفة، فوق لذة ام
 مكروهة تري عى لذة تناوها بأضعاف مضاعفة.

يه، أو أعاضه اه ما وقد جرت سنة اه أن كل من خرج عن يء منه ه، حفظه اه عل
فمن آثر اأم العاجل عى الوصال احرام أعقبه ذلك ي الدنيا امرة هو أجل منه، 

 فالفوز العظيم. ماتالتامة، وإن 
ما ترك امرأة العزيز ه، ملسو هيلع هللا ىلص يع ما حَمل عبده أجله، فيوسف واه سبحانه ا يض

      ة، عوضه اه أن مَكنه ي اأرض:واختار السجن عى الفاحش
                               

 [.51يوسف: ]           
ياء عنده يرزقون، والشهداء ي سبيل اه ما خرجوا عن نفوسهم ه، جعلهم اه أح

وعوضهم عن أبداهم التي بذلوها ه أبدان طر خر، جعل أرواحهم فيها ترح ي 
له وما تركوا مساكنهم ، وتأوي إى قناديل معلقة بالعرش، اجنة حيث شاءت

                      عوضهم مساكن طيبة ي جنات عدن:
                                   

 [.165 – 168آل عمران: ]                          
وامعن عى الطاعات هو اه وحده.. واحافظ من امعاي هو اه وحده.. 
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  ن كل ر هو اه وحده ا ريك له:واموفق لكل خر هو اه وحده.. واحافظ م
                                                    

 [.5فاطر: ]         
                           ره، وحاله وعفته، وعلمه وذكائه:فا يركن العبد إى نفسه وص

 [.13التغابن: ]           
به خلت عنه عصمة اه، وأحاط به اخذان، بل يتوكل عى ر ومتى ركن إى غر اه

                        وحده كا قال سبحانه: 
                                     

 [.51النور: ]                    
      )وقال سبحانه أكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: 

 [.64]اإراء:    (   
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 معتيفقه الصْ ان ا -4
              )قال اه تعاى: 

 [.15]الزمر:  (            
                      وقال تعاى:  

                                                
 [.126 – 122البقرة: ]                  

 له ثاثة أركان:الصر 
 صر عى طاعة اه.. وصر عن معصية اه.. وصر عى أقدار اه امؤمة.

 وصر العبد عن امعاي ينشأ من أسباب عديدة:
راه ويسمعه، فكيف يتعرض منها احياء من اه سبحانه عند امعصية، فهو ي

                        مساخطه؟:
                                    

 [.55 – 51البقرة: ]                    
ومنها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءها، وأن اه إنا حرمها وهى عنها صيانة 

 ولو م يعِلق عليها وعيد العذاب:وماية عن الدنايا والرذائل، وهذا كاف ي تركها، 
                                     

 [.163 – 165آل عمران: ]                   
              يه، وإحسانه إليه:ومنها مراعاة العاقل نعم اه عل

                                  
 [.66القصص: ]                 

الذنوب تزيل النعم وا بّد، وامعاي نار النعم تأكلها كا تأكل النار احطب، وما ف
أذنب عبد ذنبًا إا زالت عنه نعمة من نعم اه بحسب ذلك الذنب، فإن تاب ورجع 
رجعت إليه أو مثلها أو أكثر منها، وإن أر م ترجع إليه، وا تزال الذنوب تزيل عنه 

                              النعم كلها: بعد نعمة، حتى تسلب نعمة
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                             حخ       
                              
                                  

 [.95 – 68النساء: ]                                     
ورب اخمر يزيلها ويسلبها وأعظم النعم اإيان والطاعات، وذنب الزنا والرقة 

 [.153النساء: ]                                   العبد:
ولقال  ُق »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرس  ِ ِْ الَستِرُق ِحَن  ا َيْزنِـي الَزانِـي ِحَن َيْزنِـي َوُهَض ُمْؤِمٌن، َوا َي

ُبـَهت َوُهَض ُمْؤِمنٌ  ُب اَخـْمَر ِحَن َيْرَ ُق َوُهَض ُمْؤِمٌن، َوا َيْرَ ِ ِْ  .()متفق عليه «َي
ومن أسباب الصر عن امعاي حبة اه، وهي من أقوى اأسباب ي الصر عن 

                 ومعاصيه، فإن امحب من حب مطيع:خالفته 
 [.162البقرة: ]                        

وبن من وفرق بن من حمله عى ترك امعصية خوفه من سوط سيده وعقوبته، 
                   حمله عى ذلك حبه لسيده:

 [.85اأنبياء: ]              
   )قال سبحانه: ومنها خوف اه وخشية عقابه الذي توعد به من عصاه كا 

           
 [.14]النساء:  (  

وإذا امتأ قلب امؤمن من حبة اه وإجاله وتعظيمه منعه ذلك من معصيته حياء 
      بة امقرنة بإجال اه وتعظيمه:وطاعة لربه، وما عمر القلب يء كامح

                                 
                                  

 [.61 – 26امؤمنون: ]           
قدرها، ويسوي  ومنها رف النفس وفضلها وأنفتها أن ختار ما حطها ويضع من

                                                

 ( واللفظ له.26(، ومسلم برقم )5462أخرجه البخاري برقم ) متفق اليه،( 1)
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                               بينها وبن السفلة:
                           

 [.19 – 16الزمر: ]      
ومنها قوة العلم بسوء عاقبة امعصية، وقبح أثرها، والرر الناشئ منها من سواد 
الوجه، وظلمة القلب، وشدة قلقه واضطرابه، وضعفه عن مقاومة عدوه، وتعريته من 

 زينته، وخي وليه وناره عنه، وتوي عدوه امبن له.
كان ملكًا مترفًا خافه  امعصية يصر أسرًا بيد أعدائه، بعد أن ومنها أن العبد بسبب

                           أعداؤه:
                                  

 [.151 – 118النساء: ]          
        خافة، فأخوف الناس أشدهم إساءة: ومنها زوال أمنه، وتبدله به

 [.95اأنعام: ]                        
 ومنها زوال اأنس، فكلا ازداد العبد إساءة ازداد وحشة.

    :ومنها زوال الطمأنينة باه، والسكون إليه، وزوال الرضا، واستبداله بالسخط
 [.59الرعد: ]                                

ع العاي ي بئر احرات، فا يزال ي حرة دائمة، كلا نال لذة نازعته ومنها وقو
                  ظرها أو غرها إن قى وطره منها:نفسه إى ن

 [.93مريم: ]       
 اشتدت حرته وحزنه. ..وكلا اشتد نزوعه.. وعرف عجزه

رأس مال اإيان، وهو َيَتـِجر  به ويربح  ومنها فقره بعد غناه، فإنه كان غنيًا با معه من
 اأرباح الكثرة من اأعال الصاحة.

              ن العبد حرم الرزق بالذنب يصيبه:ومنها نقصان رزقه، فإ
                           

 [.86اأعراف: ]       
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 ومنها زوال امهابة التي لبسها بالطاعة.
نها حصول النفرة منه، والبغض له ي قلوب الناس، فكا جعل اه امودة لكل وم

:مؤمن، وكل مطيع فكذلك جعل الكرا         هية لكل كافر وكل عاص 
                            

 [.63 – 65يونس: ]
 عوض منه:غاها وهو الوقت الذي ا ومنها ضياع أعز اأشياء عليه وأنفسها وأ

                                           
 [.8امنافقون: ]         

ومنها الطبع والَرين عى قلبه، ومنها أنه حرم حاوة الطاعة، فإذا فعلها م جد أثرها 
 ي قلبه من احاوة والقوة ومزيد اإيان، والرغبة ي اآخرة.

 ومائكته وعباده عنه، فإن العبد إذا أعرض عن طاعة اه واشتغل ومنها إعراض اه
 بمعاصيه أعرض اه عنه، فأعرضت عنه مائكته وعباده.

 ومنها أن الذنب يستدعي ذنبًا آخر حتى هلكه ذنوبه.
 ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه منها.

ن تزود من معصية اه ومنها علمه بأن أعاله هي زاده ووسيلته إى دار إقامته، فإ
ه ذلك إى دار أوصله ذلك الزاد إى دار العصاة واجناة، وإن تزود من طاعة اه أوصل

                       أهل طاعته ووايته:
 [.15 – 8امائدة: ]                         

إن شاء جعله له، وإن شاء جعله ومنها علمه أن عمله هو وليه ي قره وأنيسه فيه، ف
 عليه.

ومنها علمه أن أعال الر والطاعات تنهض بالعبد وتقوم به، وتصعد إى اه به، 
 وأعال الفجور هوي به، وجذبه إى اهاوية، وجره إى أسفل سافلن.

           )كا قال سبحانه: 
 [.15]فاطر: (            

                                حانه: وقال سب
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 [.41 – 45اأعراف: ]                

فلا م تفتح أبواب الساء أعاهم، بل أغلقت عنها، م تفتح أرواحهم عند 
 اموت، بل أغلقت عنها.

ل الصالح ما كانت أبواب الساء مفتوحة أعاهم حتى وأهل اإيان والعم
وصلت إى اه، فتحت كذلك أرواحهم حتى وصلت إى رها وقامت بن يديه، 

 فرمها وأمر بكتابة اسمها ي علين.
قد خرج من حصنه ،ومن أسباب الصر عن امعصية علم العبد أنه متى عى اه ف

نه صار هبًا للصوص وقطاع خرج بمعصيته مالذي ا ضيعة عى من دخله، فإذا 
 [.39احج: ]                                  الطريق:

ومنها علم العبد بقر اأمل، وعلمه برعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع 
 عى اخروج منها، أو كراكب قال حت ظل شجرة ثم سار وتركها.

لفضول ي طعامه ورابه، ولباسه ومنامه، واجتاعه بالناس، فإن قوة ومنها جنب ا
 الداعي إى امعاي إنا تنشأ من هذه الفضات.

      ليها امباح، فتتعداه إى احرام:فإها تطلب مرفًا، فيضيق ع
                              

 [.559البقرة: ]     
اإيان ي القلب، وهو أعظمها، فصر العبد عن امعاي إنا هو  ومنها ثبات شجرة

بحسب قوة إيانه، فإن من بار قلبه اإيان باه، وبار قلبه اإيان بالثواب 
ه من أن ا يعمل بموجب والعقاب، واجنة والنار، حجزه ذلك عن امعاي، ومنع

                            هذا العلم:
                           

                            

 [. 4 – 5اأنفال: ]
ومن ظن أنه يقوى عى ترك امعاي بدون اإيان الراسخ الثابت فقد غلط، فإن 
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راج اإيان إذا قوي ي القلب، وأضاءت جهاته كلها به، رى ذلك النور إى 
عة مذللة، وانبعث إليها، فأرعت اإجابة لداعي اإيان، وانقادت له طائاأعضاء، 

                     غر متثاقلة وا كارهة:
                              

                                                  
 [.16 – 12السجدة: ]     

بل تفرح بدعوته حن يدعوها كا يفرح الرجل بدعوة حبيبه امحسن إليه إى حل 
                                     كرامته: 

                                      
 [.18 – 12الذاريات: ]     

أكثر حيط ها العبد علًا، وآثار الطاعة احسنة وباجملة فآثار امعاي أكثر من أن 
فخر الدنيا واآخرة كله بحذافره ي طاعة اه ورسوله، من أن حيط العبد ها علًا، 

 ور الدنيا واآخرة كله بحذافره ي معصية اه ورسوله.
 والصر عى الطاعة ينشأ من معرفة تلك اأسباب، ومن معرفة ما جلبه الطاعة من

 العواقب احميدة، واآثار اجميلة.
لقلب كانت ومن أقوى أسباها اإيان وحبة اه، فكلا قوي داعي اإيان وامحبة ي ا

 ؟وصر العبد عى الطاعة، وصره عن امعصية، أها أفضلاستجابته للطاعة بحسبه، 
كبرة أفضل فالصر عى الطاعة امعظمة الك ختلف باختاف الطاعة وامعصية، ذل

من الصر عن امعصية الصغرة الدنية، والصر عن امعصية الكبرة أفضل من الصر 
 عى الطاعة الصغرة.

فصر العبد عى اجهاد مثًا أفضل وأعظم من صره عن كثر من الصغائر، وصره 
ة الصبح، وصوم يوم تطوعاً عن كبائر اإثم والفواحش أعظم من صره عى صا

  امعاي ا يصر عنها إا صِديق:فالطاعات يفعلها الَرُ والفاجر، ولكن ونحوه، 
                          

 [.555آل عمران: ]
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 والنفس ها قوتان:
 قوة اإقدام.. وقوة اإحجام.

، وقوة اإحجام إمساكاً فحقيقة الصر أن جعل قوة اإقدام مروفة إى ما ينفع العبد
                                   يره:عا

                                           
 [.39 – 36الشورى: ]                         

ومن الناس من تكون قوة صره عى فعل ما ينفعه أقوى من صره عن ما يره، 
وة صره عن امعاي أقوى من صره عى مشقة الطاعات، ومنهم ومنهم من تكون ق

 من ا يصر عى هذا.. وا عى هذا.
فهؤاء هم الصابرون  ،وأفضل الناس أصرهم عى النوعن مع الصر عى أقدار اه

                حقًا، ويأخذون أجرهم بغر حساب كا قال سبحانه: 
                                    

 [.15الزمر: ]      
 وكال العقل ي ثاثة:
           حسن الطاعة ه.. وحسن الصر ه:حسن امعرفة باه.. و

                                 
 [.32 – 34احج: ]              

من لوازم اإيان وموجباته، فا  ،اإحسان إى اجارو ،إن إكرام الضيف من الناس
 وهم امائكة. ،وخر اجران وأبرهم ،الظن بإكرام أكرم اأضياف

ــول  قــال ـــَيْصُمْت، َوَمــْن  ٬َمــْن َكــتَن ُيــْؤِمُن بِــت»ملسو هيلع هللا ىلص:  اهَرس  ـــراى أْو لِ ــْضِم اآِخــِر َفْلـــَيُقْل َخْي َوالَي
َوالَيـْضِم اآِخــِر َفْلـــُيْكِرْم  ٬ِر َفْلـــُيْكِرْم َجــتَرُه، َوَمـْن َكــتَن ُيـْؤِمُن بـِـتَوالَيــْضِم اآِخـ ٬َكـتَن ُيــْؤِمُن بِـت

 .()متفق عليه  «َوْيَفـهُ 
                                                

 (، واللفظ له.46(، ومسلم برقم )6519، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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فإذا آذى العبد املك بأنواع امعاي والظلم والفواحش فقد أساء جواره، وبالغ ي 
فضًا عن أنصح اخلق له من  ،وطرده عنه، فهل يليق بامسلم أن يؤذي جاره ،أذاه

         )امائكة كا قال سبحانه: 
 [.15-15]اانفطار:  (  

أا يستحي العصاة من هؤاء امائكة احافظن الكرام، ويكرموهم وجلوهم أن 
 ؟يروا منهم ما يستحون أن يراهم عليه من هو مثلهم

ر ويعي بن وامائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم،  وإذا كان ابن آدم يتأذى من َيْفج 
 ؟يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله، فا الظن بأذى امائكة الكرام الكاتبن

         ، وا يكرمه وا يوقره؟:فمن أأم من ا يستحي من الكريم العظيم القادر
                                            

                                         
                                         

 [.55 – 13نوح: ]
وهل يليق بالعاقل فضًا عن امسلم أن يسكن ي أرض اه، ويأكل من رزق اه، ثم 

                      من خلقه وأسكنه ورزقه بامعاي؟: يبارز
                                          
                                       

 [.16 – 16احديد: ]     
ومن م يصر عن امعاي ي الدنيا، فقارفها با حياء وا خوف، فليوطن نفسه عى 

   اآخرة حيث ا ينفع الصر كا قال سبحانه عن النار:  حمل عقوبتها ي 
                                    

                                   
 [.16 – 13الطور: ]       
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 مرهوم ينقد أ ،ومن عقوبة امعصية امعصية بعدها، فإبليس ما عى ربه تعاى
 وأر عى ذلك، عاقبه اه بأن جعله داعيًا إى كل معصية. بالسجود آدم،

فعاقبه عى معصيته اأوى بأن جعله داعيًا إى كل معصية وفروعها، فمن عقاب 
          أن من ثواب احسنة احسنة بعدها: السيئة السيئة بعدها، كا

                                  
                                    

 [.19 – 16اأعراف: ]     
ونعم اه عى العباد ا تعد وا حى، وكل بني آدم خطاء، وخر اخطائن 
التوابون، فنسأله عَز وجَل أن يعفو عنا عن كل ما ضيعنا من شكر النعم، وعن كل ما 

   )وحق عباده:  ،، وعن كل ما قرنا فيه من حق اهركبنا من الذنوب
 [.53]اأعراف:   (        
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 فقه الثضاب والعقتب -5
         )تعاى:  اه قال

            
 [.14-13]النساء:      (        

           )وقال تعاى:  
                    

 [.52]البقرة:  (           
           )وقال تعاى:  

              
                

 [.34-33]امائدة:   (          
يهم الرسل ليأمروهم بعبادة اه تبارك وتعاى خلق اخلق لعبادته سبحانه، وأرسل إل

    )اه وحده ا ريك له، وترك عبادة ما سواه كا قال سبحانه: 
               

 [.36]النحل:  (           
فمن آمن باه وعبده وأطاعه أسعده اه ي الدنيا، وأدخله اجنة يوم القيامة، ومن كفر 

     )قي ي الدنيا، وأدخله اه النار يوم القيامة: باه وعصاه ش
 [.16]الفتح:  (           

 وأصل الذنوب نوعان:
 ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه.

َبوي اإنس واجن، ولكل ذنب عقوبة  وهذان ما الذنبان اللذان ابتى اه ها أَ 
 رك امأمور به، وذنب آدم فعل امنهي عنه.بليس تتناسبه ي القدر والعدد، فذنب إ

 والعقوبات نوعان:
 عقوبات قدرية.. وعقوبات رعية.
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 فالعقوبات الرعية ثاث أنواع:
 القتل.. والقطع.. واجلد.
 وعقوبات الذنوب نوعان:

رعية وقدرية، فإذا أقيمت العقوبات الرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، 
ا كانت أشد أو أخف، ولكنها ت الرعية استحالت قدرية، وربوإذا عطلت العقوبا

                                تعم:
 [.86اأعراف: ]                        

والرعية خص، فاه ا يعاقب رعًا إا من بار اجناية كا قال سبحانه: 
(              

 [.39]امائدة:  (  
 وعقوبات اه للمخالفن نوعان:

 عقوبات عى عدم قبول احق.. وعقوبات عى خالفة أوامر الرب.
         )كا قال سبحانه:  فتأول

 [.16]فصلت:  (     
       )كا قال سبحانه:   والثتي

 [.83]النساء:   (         
 اأمم امكذبة للرسل بعقوبات ي الدنيا تناسب جرائمهم، وأما ي وقد عذب اه

اآخرة فمأواهم جهنم، فبسبب كفرهم وظلمهم، وتكذيبهم واستكبارهم، وصدهم 
               )عن سبيل اه جعل اه: 

 [.34]الرعد:  (   
رة العدد، والسخرية بأهل فقوم نوح ذنوهم مع الرك.. ااستكبار وااغرار بكث

اإيان، فلا كذبوا رسوهم نوحًا أغرقهم اه وم ي نج إا امؤمنن كا قال سبحانه:  
(              

 [.63]يونس:  (    
      )وجعلهم عرة من بعدهم كا قال سبحانه: 
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 [.36]الفرقان:   (        
ود ذنوهم مع الرك.. ااستكبار والتجر ي اأرض.. والظلم وشدة وعاد قوم ه

عاقبهم اه بريح رر عاتية تناسب عتوهم ملسو هيلع هللا ىلص البطش.. فلا كذبوا رسوهم هودًا 
  )وقوهم التي اغروا ها كا قال سبحانه:  ،واستكبارهم عن احق

                   
 [.12فصلت: ] (        

وطهر اأرض من جرائمهم كا قال  ،فلا اجتمعت فيهم هذه اجرائم عاقبهم اه
              )سبحانه: 

 [.16]فصلت: (          
    أرسل اه عليهم رحًا عقيًا شديدة القوة، مزعجة الصوت كالرعد القاصف: 

                           
 [.6 – 6احاقة: ]                         

 فدمرهم وأهلكتهم، وأصبحوا ا يرى إا مساكنهم.
وقوم ثمود ذنوهم مع الرك.. انتهاك حارم اه.. وعقر الناقة التي حذرهم اه من 

 مسها بسوء.. وااستكبار عن احق وااستهزاء به.
 )عاقبهم اه بكفرهم وظلمهم كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص  فلا كذبوا رسوهم صاحاً 

              
 [.19-16]فصلت:  (      

وقوم لوط ذنوهم مع الرك.. إتيان الفاحشة التي م يسبقوا إليها.. وهي إتيان 
   )كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص الذكران من الناس.. فلا حذرهم رسوهم لوط 

              
 [.91-95]اأعراف:   (         

فلا م يستجيبوا له.. وأروا عى ااستمرار ي فعل هذه الفاحشة امنكرة عاقبهم 
ثم قلبها عليهم،  ،اه بأن أمر جريل باقتاع بادهم ومن فيها، ثم رفعها إى الساء

متتابعة، عليها عامة الغضب  مجهن وجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من
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        )والعذاب كا قال سبحانه: 
              ) 

 [.93-95]هود: 
وقوم مدين ذنوهم مع الرك.. الظلم ي اأموال.. وبخس امكيال واميزان.. 

 وحده.. والفساد ي اأرض.. فأرسل اه إليهم أخاهم شعيبًا يأمرهم بعبادة اه
        )والعدل ي الكيل واميزان كا قال سبحانه: 

                
           

 [.92-94]هود:  (            
فلا كذبوا رسوهم عاقبهم اه بسحابة أمطرهم نارًا، فأحرقتهم وأحرقت أمواهم 

   )ظلوا حتها خامدين كا قال سبحانه: التي أخذوها ظلًا، و
 [.198]الشعراء:  (         

  )وأنجى اه شعيبًا والذين آمنوا معه، وأهلك الظامن كا قال سبحانه: 
               

 [.84]هود:  (  
فساد ي اأرض وفرعون وقومه ذنوهم مع الرك والكفر.. العلو وااستكبار.. وال

           )كا قال سبحانه: 
 [.4]القصص:  (         

                                     وادعى فرعون الربوبية: 
 [.56 – 54النازعات: ]            
            )وادعى األوهية: 

               
 [.39]القصص:  (  

       )فا أعظم جرم هذا الطاغية، وما أشد ظلمه:  
 [.93]يونس:  (   
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كا قال  وحده اهعبادة  ىإى فرعون وقومه يدعوهم إملسو هيلع هللا ىلص فأرسل اه رسوله موسى 
            )سبحانه: 

 [.46-46]الزخرف: (           جئ
    )فرعون كذب موسى وعصاه، واهمه مرة باجنون حيث:  ولكن

 [.56]الشعراء:  (    
            )ومرة بالسحر حيث: 

 [.32-34]الشعراء:   (    
       )ومرة بالكذب كا قال سبحانه: 

 [.34-53]غافر:  (      
رين ا يعبأون باحق، وا بمن جاء به، بل ولكن الطغاة وامفسدين وامستك

حاربونه بكل وسيلة؛ أنه يردعهم عن قهر العباد وظلمهم واستعبادهم هم، وهم ا 
يريدون ذلك، واه ا يركهم عى هذه احال، بل يأمر رسله أن يذهبوا إليهم لدعوهم 

     )ملسو هيلع هللا ىلص: إى اه، ورفع الظلم عن العباد كا قال سبحانه موسى 
                       

                         
 [.56-16]النازعات:   (     

            )وقال سبحانه: 
               

 [.49-42]امؤمنون:  (      
وأضلوا قومهم عن اهدى، وزاد طغياهم  ،هفلا كذبوا موسى، وردوا ما جاء ب

وآله سوء وأذاهم، ساقهم اه إى مصارعهم، وعاقبهم بسوء صنيعهم، وحاق بفرعون 
فلا يئس موسى من إياهم بعد ما رأوا اآيات البينات، وحقت عليهم كلمة العذاب، 

أرض كا العذاب، وآن لبني إرائيل أن ينجيهم اه من أرهم، ويمِكن هم ي ا
       )أن خرج هم: ملسو هيلع هللا ىلص وعدهم، أوحى اه إى موسى 

 [.25]الشعراء:  (   
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 ؟فاذا حصل من فرعون وقومه ما علموا بخروج موسى وبني إرائيل
لقد حر فرعون جيشًا عظيًا من مدائن مر للقضاء عى موسى ومن آمن معه:  

(                
 [.26-23]الشعراء:   (  

 فأخرجهم اه بحسن تدبره من بساتن مر، وجناها الفائقة، وعيوها امتدفقة،
وزروعهم وفواكههم امختلفة، وساقهم إى مصارعهم كا قال  وأهارها اجارية،

 [.29-26]الشعراء:  (        )سبحانه: 
اتن والزروع والعيون وامقام وأورث بني إرائيل فيا بعد هذه اجنات والبس

 [.28]الشعراء:  (       )الكريم كا قال سبحانه: 
فتبع فرعون وقومه موسى وقومه وأدركوهم عند روق الشمس كا قال سبحانه:  

(                
 [.65-65]الشعراء:  (  

فأمر اه موسى أن يرب البحر وحان وقت اهاك للمجرمن ونرة اه للمؤمنن، 
بعصاه ليفتح به طريقًا آمناً أوليائه، وجعله مقرة أعدائه كا قال سبحانه:  

(                 
                     

 [.69-63]الشعراء:  (            
جى اه موسى وبني إرائيل، وأهلك بأمر واحد، وبحر واحد، ووقت واحد، أن

 [.1املك: ]                                        فرعون وجنوده:
فسبحان من يؤي املك من يشاء، وينزعه من يشاء، ويعز من يشاء بطاعته، ويذل من 

 يشاء بمعصيته.
        )ونزلت عقوبة اه هؤاء الطغاة: 

 [.136]اأعراف:  (   
وحق وعد اه موسى ومن آمن معه بالنر والتمكن ي اأرض كا قال سبحانه: 

(            
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 [.136]اأعراف:  (       

فكل أمة من اأمم امكذبة للرسل أخذه اه بذنبه عى قدره، وبعقوبة مناسبة له، وما 
        )لمهم اه ولكن الناس أنفسهم يظلمون: ظ

              
 [.45]العنكبوت:  (          

أما عقوبة هذه اأمم امكذبة يوم القيامة فهي بالنار، وهم ي العذاب متفاوتون، 
       )وأشدهم عذابًا آل فرعون كا قال سبحانه: 

              ) 
 [.46-42]غافر: 

وجعل أهل طاعته اأعلن علية، وأسفل سافلن مستقر السفلة، فجعل علين مستقر ال
      صيته اأسفلن ي الدنيا واآخرة:ي الدنيا واآخرة، وجعل أهل مع

                                        
 [.163 – 165آل عمران: ]             

          كا جعل سبحانه أهل طاعته أكرم خلقه عليه كا قال سبحانه: 
                                   

 [.13احجرات: ]       
عته، والذلة والصغار وجعل أهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة أهل طا

                                 :أهل معصيته
 [.154اأنعام: ]      

وكلا عمل العبد معصية نزل إى أسفل درجة، وا يزال ي نزول حتى يكون من 
ل ي ارتفاع حتى يكون من اأسفلن، وكلا عمل طاعة ارتفع ها درجة، وا يزا

                                              اأعلن:
 [.62 – 64طه: ]                     

فيجب عى امؤمن أن يقف بن يدي مواه موقف امخطئ امذنب، مستحيًا منه، 
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 خائفًا منه، راجيًا له، حبًا له.
فأي نعمة وصلت إليه من اه استكثرها عى نفسه، ورأى نفسه دوها، وأي نقمة أو 

م  إذوصلت إليه رأى نفسه أهًا ما هو أكر منها، ورأى مواه قد أحسن إليه بلية 
                       يعاقبه عى قدر جرمه وإساءته:

                                 
 [.61 – 26امؤمنون: ]                            

 ي يصيب اإنسان يأتيه من أحد طريقن:والر الذ
: إما ذنوب وقعت منه فيعاقب عليها وجازى ها؛ أنه فعلها بنفسه وقصده كا أحدهت

  (              )قال سبحانه: 
 [.153]النساء: 

                      وقال سبحانه:
 [.14النساء: ]            

 ر واقع به من غره: :الثتي
واحيات  ،اهوامو السباع إما من مكلف كاإنس واجن.. أو غر مكلف مثل

 والعقارب ونحوها، فيصيبه ذلك حكم يعلمها اه حسب حاله:
  ن ذنب، أو رفعة لدرجاته ونحو ذلك:إما عقوبة له عى معصية، أو تطهرًا له م

                         
                                                  

 [.126 – 122البقرة: ]                  
 وهو أعظم الرين. ،والر اأول هو الذنوب وموجباها

أعظم  جل جاله به، العظيم الذي ا وإن الذنب وإن صغر لقبيح، وإن مقابلة العظيم
، الكريم الذي ميع النعم منه أكر منه، القوي الذي ا أقوى منه، منه، الكبر الذي ا

                        من أقبح اأمور وأعظمها وأشنعها: يعد
 [.3فاطر: ]                                

مؤمن أو يستقبحه كل أحد  لة العظاء وسادات الناس بامعصية واجحودإن مقاب
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 أسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، ونكران اجميل.كافر، وأرذل الناس و
، والكرياء والعظمة ،فكيف بعظيم السموات واأرض، ذي اجروت واملكوت

 .وذي اإنعام والفضل واإحسان
        )عصيانه وخالفة أمره؟  هل يليق بالعاقل فضًا عن امسلم

                    
                )  

 [.19-13]نوح: 
ولوا أن رمة اه سبقت غضبه، ومغفرته سبقت عقوبته، لتزلزلت اأرض بمن 

   )قابله با ا تليق مقابلته به من الذنوب وامعاي: 
                    

                 
 [.82-85]مريم:  (         

ولوا حلم اه ومغفرته وعفوه لزالت السموات واأرض من معاي العباد وظلمهم: 
(                    

 [.41]فاطر:  ( 
 وكل من ني اه عاقبه بعقوبتن:

له وتركه وخى عنه فاهاك أدنى : أن اه سبحانه ينساه، وإذا نسيه اه وأمإحدامت
       )إليه من اليد إى الفم كا قال سبحانه: 

 [.66]التوبة:  (  
: أن اه سبحانه ينسيه نفسه، فيهمل حظوظها وأسباب سعادها وفاحها، وينسيه الثتنية

ارة فا خطر بباله مداواها، وإزالة عللها، وهذه أعظم خس ،عيوب نفسه وآفاها
                  للعبد، وقد حذرنا اه من ذلك بقوله: 

                                     
 [.18 – 19احر: ]              

أشغله الشيطان با يره ويبعده عن ربه، ثم  ،ومن ني دين اه ي الدنيا وأعرض عنه
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        )ايته كا قال سبحانه: نزلت به عقوبة جن
                 

 [.42-44]اأنعام:  (      
ومن ني اه ي الدنيا نسيه اه ي الدنيا واآخرة، كا قال سبحانه عن الكفار: 

(                  
 [.32-34اثية: ]اج (               

واه عَز وجَل ا يكلف نفسًا إا وسعها، واأوامر والنواهي الرعية ليست من اأمور 
التي تشق عى النفوس، بل هي غذاء لأرواح، ودواء لأبدان، ومية عن الرر، 

             إحسانًا:فاه سبحانه أمر العباد با أمرهم به رمة منه و
 [.8احديد: ]                                      

وما كان كل عامل سيجازي بعمله، واإنسان عرضة للنسيان واخطأ والتقصر، 
   )  أخر اه سبحانه أنه ا يؤاخذ عى اخطأ والنسيان كا قال سبحانه:

 .()أخرجه مسلم  «ُت َقْد َفَعلْ » :فقال اه عَز وجَل  [.596]البقرة:  (     
           )وقال سبحانه:  

 [.2]اأحزاب:  (    
 والنسيان قسان:

نسيان بمعنى ترك اليء عمدًا واإعراض عنه.. ونسيان بمعنى ذهول القلب عا 
 والثاي معفو عنه.، ومعاقب عليه، أمره اه به فيركه نسيانًا، فاأول حاسب عليه

 ،ثم يقع فعله عى ما ا جوز له فعله ،أن يقصد اإنسان شيئًا جوز له فعله واخطأ:
كأن يرمي صيدًا فيصيب إنسانًا خطأ، فهذا اخطأ والنسيان بمعنى ذهول القلب قد عفا 

                عن هذه اأمة رمة هم وإحسانًا: اه عنها

 [.143البقرة: ]
خطأ فليس عليه إثم، لكن الضان مرتب عى اإتاف، فمن  فمن أتلف مااً أو إنساناً 

 قيمته: أتلف شيئاً خطأ فعليه ضانه، اإنسان بالدية والكفارة، وامال أو اليء بمثله أو
                                                

 (. 156برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.59 – 56النساء: ]                       

 أمور هي: أمرنا بخمسة عاىواه تبارك وت
 ستقامة عى الدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إى الدين.واا تعلم الدين.. والعمل بالدين..

وكل شقاء وفساد ي ، سببه القيام هذه اأمور اخمسة فكل سعادة وفاح ي العام
  عضها، فكل نقص فيها نقص من الدين:أو ب العام سببه اإخال هذه اخمسة

                              
                                      

 [.92البقرة: ]
ثم جرها الشيطان إى غضب اه، ثم  وإذا نقص الدين خرج من حياة اأمة تدرجياً 

                         هلكت:
 [.559بقرة: ال]                

فحارس البستان امملوء بالزورع واأشجار والثار إذا ترك احراسة دخلته الكاب 
وكذلك ت ما فيه، وغرت صورته حتى ينتهي، والبهائم والراق فلعبت به، وأكل

الدين إذا تركنا الدعوة إى اه جاءت شياطن اإنس واجن فلعبت باأمة، وغرت 
فجاءت البدع مكان السنن.. وامعاي ا وأخاقها، ورها ومقصدها، وحياهص

. واجهد للدنيا بدل مكان الطاعات.. والباطل مكان احق.. والكفر بدل اإيان.
                                 اجهد للدين:

                                  
 [.42 – 44اأنعام: ]      

واه حكيم عليم أعلم عباده أن سبب امصيبة من عند أنفسهم ليحذروه، وأها بقضاء اه 
وقدره ليوحدوه، ويتوجهوا إليه وحده ي كشفها، وأخرهم با له فيها من احكم، وماهم 

 وصفاته: فيها من امصالح؛ لئا يتهموه ي قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسائه
                                 

 [.21التوبة: ]
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                                       وقال سبحانه:
 [.11التغابن: ]       

وساهم با أعطاهم با هو أجل قدرًا وأعظم ما فاهم، فكل مصيبة وبلية هون أمام 
     )ية إى اإسام كا قال سبحانه: منة اه عى امؤمنن باهدا

            
 [.164]آل عمران: (          

واه قوي عزيز، وهو عى كل يء قدير، وامخلوقات كلها بالنسبة ه أصغر من 
 [.66هود: ]                   حده الكبر امتعال:اخردلة فهو سبحانه و

 عَز وجَل ا يستعمل قدرته أمام الطغاة واجبابرة، بل هلكهم ويدمرهم بأضعف واه
خلوقاته وأصغرها وأهوها؛ ليعلم الناس أهم ليسوا بيء، وأن اه قادر عى 

 إهاكهم بأهون يء عليهم.
كا أرسل اه البعوضة عى النمرود فأهلكته.. وفتح ماء الساء واأرض عى قوم 

غرقهم.. وكا فتح البحر لفرعون وقومه فأغرقهم ي جوفه.. وكا فتح السد نوح فأ
عى قوم سبأ فأهلك زروعهم وخرب ديارهم.. وكا أرسل الريح عى قوم عاد 
فدمرهم.. وكا أرسل النار عى قوم شعيب فأحرقتهم.. وكا أرسل الصيحة عى 

يل.. وأهلك أصحاب قوم ثمود فأهلكتهم.. وكا أهلك قوم لوط بطرف جناح جر
      د والقمل والضفادع عى قوم فرعون:الفيل بالطر اأبابيل.. وأرسل اجرا

                                                      
 [.58 – 59يس: ]      

                          وقال سبحانه عن فرعون وقومه:
                        

 [.133 – 135اأعراف: ]           
وقد رع اه سبحانه اجهاد ي سبيل اه إعاء كلمة اه، ونرة الدين، وقمع 

          امعتدين، وإذا تركته اأمة هلكت كا قال سبحانه: 
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 [.45 – 38اأنفال: ]                         
وإذا أقبلت اأمة عى الدنيا وأعرضت عن اآخرة، سلط اه عليها الذل حتى تعود 

َوَرِويُتـْم  ،َوَأَخْذُتـْم َأْذَنتَب اْلَبَقرِ  ،إَِذا َتَبتَيْعُتـْم بِتْلِعينَةِ » ملسو هيلع هللا ىلص:إى رها كا قال النبي 
 «َسَلَط اهُ َاَليُْكْم ُذاً َا َينِْزُاُه َحَتى َتـْرِجُعضا إِلَـى دِينُِكمْ  ،َوَتـَرْكُتـُم اْلـِجَهتدَ  ،بِتلَزْرعِ 

 .()أخرجه أمد وأبو داود 
وما يبتى به العبد من الذنوب وامعاي وإن كان خلقًا ه فهو عقوبة له عى عدم 

فلا م يفعل ما أمره اه به، زين له ، انهفعل ما خلقه اه من أجله وهو عبادته سبح
  يطان عليه:الشيطان ما يفعله من الرك وامعاي، واإيان يمنع من تسلط الش

                                    
 [.36 – 36الزخرف: ]          

الذنوب إما بفعل وا بَد لكل إنسان من إرادة وحركة، فمن حرك بامعاي و
أو ترك مأمور، فهذا عقوبة له لعدم فعل الطاعات، والشيطان مسلط عليه،  ،حظور

          ه الشيطان بالسيئات، عدل من اه:فلا م يتحرك باحسنات حرك
 [.93مريم: ]               

لق له فضل  ،يا حبه اهوف ،وخصيصه سبحانه من هداه، بأن استعمله ابتداء فيا خ 
وا يمنع العدل، وهو سبحانه أعلم بمن  ،منه سبحانه، وهذا منه ا يوجب الظلم

        يستحقه ويشكره كا خص بعض اأبدان بقوى ا توجد ي غرها: 
                                         

 [.64 – 63آل عمران: ]     
عصية الكفر كانت ي زمان قليل متناه، واجزاء ي جهنم أبدى غر متناه، فإن قيل م

 ؟فكيف ينطبق هذا اجزاء عى العدل اإهي
لفساد جوهر  ،لو بقي أبدًا لكان كافرًا أبداً  يعلم اه أنه قيل: من مات عى الكفر

              الفاسد استعد جناية غر متناهية:روحه، فهذا القلب 
 [.22اأنفال: ]             

                                                

  .( واللفظ له3465أبو داود برقم )وأخرجه  (،4952: أخرجه أمد برقم )صحيح بطرقه( 1)
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 وبذلك نعلم أن اجزاء اأبدي ي مقابلة اجناية غر امتناهية، وذلك عن العدالة.
         غر متناهية، فجزاؤه غر متناه : وأيضًا فالكفر كفران لنعم

                         
 [.69التوبة: ]       

واليقن عى اه وحده، وعدم التأثر من غره التوكل عى اه وحده،  يان:وحقيقة اإ
 [.13التغابن: ]                                      مطلقًا:

 والصواريخ، فاأعداء خوفون الناس با صنعوه من امدمرات اإنسانية كالقنابل
                 دبابات وغرها:والطائرات وال

                                        
 [.36 – 36الزمر: ]                

أما اأنبياء وأتباعهم فيدعون الناس إى اإيان وااستقامة عى أوامر اه، فمن 
خرة كا وعذابه ي اآ ،استجاب فله اجنة، ومن عى خوفوه بطش ربه ي الدنيا

             )قال سبحانه: 
                   

 [.14-13]فصلت:  (     
                      وقال سبحانه:

 [.14النساء: ]            
وق.. وقوة فاأنبياء وامؤمنون معهم قوة اخالق.. والكفار واأعداء معهم قوة امخل

اخالق أقوى من قوة امخلوق.. ومن كان اه معه فمعه كل يء.. ومن م يكن اه معه 
                               فليس معه يء:

 [.25 – 21غافر: ]                           
والنار امياه والرياح وه جنود السموات واأرض من امائكة واإنس واجن، و

            )والزازل، واخوف والرعب، واحر والرد: 
 [.31]امدثر: (    

كان معهم يء أو م يكن واه عَز وجَل مع اأنبياء وامؤمنن بنره وتأييده، سواء 
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 أن النر كله من النار وحده، والرزق كله من الرزاق وحده. ؛معهم يء
نجاه اه من الكفار حن أرادوا قتله، وأظهر دينه، وخذل أعداءه، وم يكن ملسو هيلع هللا ىلص محمد ف

                                  مال:له ملك وا
 [.35أنفال: ]              

 وم يكن معه يء إا إيانه بربه:نجاه اه من النار، ونجاه من أعدائه، ملسو هيلع هللا ىلص وإبراهيم 
                               

 [.65 – 69أنبياء: ]                         
رق، وم يكن معه إا إيانه نجاه اه من فرعون ومأه، ونجاه من الغملسو هيلع هللا ىلص وموسى 

                                                  بربه:
 [.45 – 39لذاريات: ]                       

وقارون خسف اه به اأرض مع كثرة أمواله، فلا أعرض عن اه أعرض اه عنه 
        )فهلك.. وهلكت أمواله كا قال سبحانه: 

 [.91]القصص:  (           
   )وفرعون ما طغى أهلكه اه مع أن معه املك وامال: 

 [.22]الزخرف:  (   
 ونمرود أهلكه اه ما أَر عى كفره مع أن معه املك وامال.

               وقوم نوح وعاد وثمود ما كذبوا الرسل أهلكهم اه:
                                                         

                                  
 [.46 – 41لذاريات: ]                                 

وهكذا القرى الظامة، أهلكهم اه بذنوهم وم ينفعهم ما تعلقوا به من دون اه: 
 [.28]الكهف:  (        )

ن حل هم عقوبة الظامن فهل يعتر العاقل، ويتوب الظام، ويطيع العاي، قبل أ
                     )والعصاة: 
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 [.14-6]الفجر:  (               
ا إن الدعوة إى اه كا هي وظيفة اأنبياء والرسل، هي كذلك وظيفة هذه اأمة، وه

                        مدعوين:حصل اهداية للدعاة وا
 [.154ل عمران: ]               

وما تركت اأمة الدعوة إى اه عوقبت بضعف اإيان، فعطلت أوامر اه ي الدين، 
، وسنن تعاى مة أوامر اهوامر اه ي جهد الدين، حتى خرجت من اأتركت أو

                               ملسو هيلع هللا ىلص:رسول اه 
 [.63النور: ]     

وليس هذا فقط، بل ما خرجت السنن والفضائل، أخذت مكاها امحرمات 
                  الرذائل، فجاءت امصائب وامشاكل:و

                                 
                                                        

 [.156 – 153طه: ]              
وليس هذا فقط، بل قام ي امسلمن من حارب اه ورسوله، ويدعو إى نبذ كتاب 

ائل، واتباع اه وراءه، وترك رعه، ويدعو إى امحرمات والكبائر والفواحش والرذ
                          سنن اليهود والنصارى:

 [.112النساء: ]                      
ت بِِذَراٍع، َحَتى َلْض َسَلُكضا » ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبيو ، َوذَِرااى ٍ ْْ ا بِِش ى ْْ َلتََتبُِعَن َسنََن َمْن َقْبَلُكْم ِش

وَل ا .«ُجْحَر َوٍب َلَسَلْكتُـُمضهُ  ْلنَا: َيا َرس   .()متفق عليه «َفَمنْ » قال:وَد َوالنََصاَرى؟ ، اْليَـه  ٬ق 
امسلمن، فكيف بأحوال وذلك كله عقوبة ترك الدعوة إى اه، هذا ما حصل بن 

                                  الكافرين؟:
 [.66امائدة: ]                       

حياء دين اه ي قلوب امؤمنن، ودخول الكفار ي دين رب إن ي الدعوة إى اه إ
العامن، وإنشاء ااستعداد ي القلوب لأعال الصاحة، وها تعمر احياة كا 

                                                

 (. 5668(، واللفظ له، ومسلم برقم )3426، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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                 كانت حياة الصحابة ري اه عنهم:
                         

 [.41 – 45ج: اح]                 
ولن يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها، فاحياة حسب أوامر اه بركة 

                   ياة بدون أوامر اه شقاء وتعاسة:ورمة، واح
                       

 [.58 – 59الرعد: ]        
 [.16اجن: ]                         وقال سبحانه:

كل خائف.. كل غر مطمئن ليوم يعيشون ي امصائب وامشاكل، وميع البرية ا
ي ميع شعب احياة.. ي نفسه، وي بيته، وي جتمعه.. كل يشكو أحواله.. 

                        ويشكو ربه الرمن الرحيم إى خلقه:
                                      

                                          
 [.31الرعد: ]                     

وامسلمون خاصة ي أعظم امصائب وامشاكل، لتعطيلهم كثر من أوامر اه: 
(               

 .[41]الروم:   ( 
ي كل مكان، ويدعو فا فكل مسلم إا من رحم اه يشكو امصيبة، بل امصائب 

أن امسلمن م يفكروا ي سبب الباء وامرض، بل يفكرون  والسبب: يستجاب له،
        ا يرتفع الباء، وا يزول امرض:ي اخاص من الباء وامرض، ف

                                   
 [.69 – 66النساء: ]          

 والعقوبات والنجاة والسامة أن نعلم أن امصائب من اه عَز وجَل، وامصائب
          )تكون بحسب أعالنا كا قال سبحانه: 

 [.153]النساء:   (    
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                                     وقال سبحانه:

 [.155هود: ]
ون عن إصاح إياننا وأعالنا، وبصاح أعالنا تصلح أحوالنا، وترفع لونحن غاف

             )عنا العقوبات: 
 [.86]النحل:   (      

                              وقال سبحانه:
 [.86اأعراف: ]                          

      ) فعلينا تغير الداخل باإيان والتقوى، ثم اه يغر اخارج ويصلحه:
                      

 [.11]الرعد:    ( 
وعلينا أن نعيش كحياة اأنبياء والرسل لنسعد ي الدنيا واآخرة، ونسلم من 

الطيبة إى ميع البرية بالدعوة إى اه، لتسعد البرية،  العقوبات، وننقل هذه احياة
له اخر، ثم وتسلم من العقوبات ي الدنيا واآخرة، فمن عاش كحياة اأنبياء حصل 

                                     دخل اجنة بعد اموت:
 [.51اأحزاب: ]               جئ      

اه اإنسان ليعيش ي الدنيا كإنسان يعرف ربه ويعبده ويطيع أمره، ليس وقد خلق 
 كاحيوان، وليس كالشيطان، وبذلك يسعد ي الدنيا واآخرة.

 فإذا عاش اإنسان كاحيوان أو عاش كالشيطان جاءت امصائب وامشاكل ي
                         الدنيا، وعوقب بالنار ي اآخرة:

 [.16اجن: ]
سه، وكلا تشبه امسلم بامائكة واأنبياء ارتفع مكانه، وعلت درجاته، واطمأنت نف

                       وكثر خره ي الدنيا واآخرة:
                   

 [.65 – 68النساء: ]                
والشياطن َر نفسه، وآذى غره، ونزلت قيمته،  وكلا تشبه اإنسان باحيوانات
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     )وهبطت درجته، وشقي ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه: 
                 

                 
                   

 [.156-153]طه:  (             
 لعقوبات الرعية نوعان:وا

السارق  يد : عقوبة عى ذنب ماض كجلد الشارب للخمر والقاذف، وقطعأحدهت
 وامحارب ونحو ذلك.

كا يستتاب امرتد حتى  ،: العقوبة لتأدية حق واجب، وترك حرم ي امستقبلالثتي
 والزكاة، وآخذ حقوق الناس حتى يؤدها. ،يسلم، وكا يعاقب تارك الصاة

 ر مفسدة الذنب، وتقاي الطبع له:رع اه العقوبات الرعية عى قد وقد
فإن كان الوازع عنه طبيعيًا، وليس ي الطباع داع إليه، اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، 

 أكل اميتة، ورب الدم ونحو ذلك.وم يرتب عليه حدًا كأكل الرجيع، و
قوبة بقدر مفسدته، وبقدر داعي الطبع إليه وما كان ي الطباع داع إليه رتب عليه من الع

 واجلد.أكالقتل والزنا والرقة، وجعل عقوبتها: القصاص والرجم 
وما كان داعي الطبع إى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع 
القتات وأعظمها وهي الرجم، وعقوبته الدنيا أعى أنواع اجلد مع التغريب، فاجلد 

 ، والرجم للثيب.للبكر
 وما كانت جريمة اللواط فيها اأمران، كان حده القتل بكل حال.

وجعل سبحانه القتال بإزاء الكفر، وما يليه ويقرب منه وهو الزنا وعمل قوم لوط، فإن 
                        يفسد اأديان، وهذا يفسد اأنساب:هذا 

                                             
                                     

 [.65 – 69الفرقان: ]                        
    موال الذي ا يمكن ااحراز منه:وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد اأ
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 [.39امائدة: ]

           د العقول، ومزيق اأعراض بالقذف:وجعل اجلد بإزاء إفسا
                                           

 [.4النور: ]
        ثوابًا، فقد جعل للمعاي عقاباً: وكا جعل اه للطاعات

                                        
 [.26 – 26احج: ]                

 والذنوب ثاثة أقسام:
: قسم فيه احد، فهذا م يرع فيه كفارة؛ اكتفاًء باحد الرعي كالقتل قصاصًا، اأول
 .قة امال فيها القطع، والقذف فيه اجلد ونحو ذلكوكر
ارة كالوطء ي هار رمضان، والوطء : قسم ليس فيه حد، لكن رعت فيه الكفالثتي

 ي اإحرام، والظهار، وقتل اخطأ، واحنث ي اليمن ونحو ذلك.
 قسم م يرتب عليه حد وا كفارة، وهو نوعان:الثتلث: 
: ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل العذرة والنجاسات، ورب البول والدم أحدمت

 ونحو ذلك.
 يه احد كالنظر، والقبلة ونحوما:ن مفسدة ما رتب عل: ما كانت مفسدته أدنى مالثتي

                                    
 [.114هود: ]           

 ورع اإسام الكفارات ي ثاثة أنواع:
ثم فرض حريمه، فباره اإنسان ي احال التي عرض  ،: ما كان مباح اأصلأحدهت

وطء ي حال اإحرام والصيام، والوطء حال احيض والنفاس فيها التحريم كال
 ونحوما.

قال: وقعت  «َمت َأْهَلَكَك؟»فقال: َهلكت  يا رسول اه. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إى النبي و
؟»عى امرأي ي رمضان، قال:  َفَهْل َتْستَطِيُع »قال: ا، قال:  «َهْل َتـِجُد َمت ُتْعتُِق َرَقَبةى
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؟َأْن َتُصضَم َش  قال:  «َفَهْل َتـِجُد مت ُتْطِعُم ِستَِن ِمْسكِينتى؟»قال: . قال: ا «ْهَرْيِن ُمَتَتتبَِعْنِ
قال: أفقر منا؟  «َتَصَدْق بِـَهَذا»فيه مر فقال:  ق  رْ بعِ  ملسو هيلع هللا ىلصفأ ي النبي ، ا، قال: ثم جلس

ثم قال: حتى بدت أنيابه،  ملسو هيلع هللا ىلصفا بن ابتيها أهل  بيت  أحوج  إليه منا، فضحك النبي 
 .()متفق عليه  «اْذَهْب فَأْطِعْمُه َأْهَلَك »

ثم أراد  ،: ما عقده اإنسان ه من نذر، أو باه من يمن، أو حرمه عى نفسهالثتي
   ) حله، فرع اه حله بالكفارة، فالكفارة حل ما عقده كا قال سبحانه:

 [.5]التحريم:  (          
                                      وقال سبحانه:

 [.552البقرة: ]     
هناك  : ما تكون فيه الكفارة جابرة ما فات، مثل كفارة قتل اخطأ، وإن م يكنالثتلث

                              إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ:
                                                

                                 
                        

                         
 [.85النساء: ]

فإن هذا من باب اجوابر، واأول من باب الزواجر، واأوسط من باب التحلة ما 
 منعه العقد.

د اكتفى به، وإا اكتفى جتمع احد والتعزير ي معصية، بل إن كان فيها ح وا
                              بالتعزير:

 [.59 – 56النساء: ]                         
 فيها، وما فيه وا جتمع احد والكفارة ي معصية، بل كل معصية فيها حد فا كفارة

 [.143البقرة: ]                كفارة فا حد فيه:
                                                

 (،  واللفظ له.1111(، ومسلم برقم )1836، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 وعقوبات الذنوب وامعاي نوعان:
 عقوبات قدرية.. وعقوبات رعية.

 وهي إما ي القلب.. وإما ي البدن.. وإما فيها معًا.
عقوبات ي دار الدنيا.. وعقوبات بعد اموت ي القر.. وعقوبات يوم البعث وحر 

  )عقوبات ي مستقر الكفار والعصاة ي النار كا قال سبحانه: اأجساد.. و
 [.34]الرعد:  (               

 اماء، وفساد وترتب العقوبات عى الذنوب كرتب اإحراق عى النار، والغرق عى
                         البدن عى السموم:

 [.26النساء: ]                        
والعقوبة قد تقارن الذنب، وقد تتأخر عنه إما يسرًا وإما مدة، كا يتأخر امرض عن 

 سببه أو يقارنه.
 )أما أصل العقوبة فهو واقع عى كل ذنب وما يعفو اه عنه أكثر كا قال سبحانه: 

 [.153]النساء:   (             
        )نه: وقال سبحا

 [.35]الشورى:   ( 
 وأعظم الذنوب ثاثة:

 الرك.. والقتل.. والزنا.
        )وعقوباها أعظم العقوبات كا قال سبحانه: 

                  
               

 [.65-69]الفرقان:  (           
أْن » أي الذنب أعظم عند اه؟ قال:ملسو هيلع هللا ىلص: قال: سألت النبي  د اه بن مسعود عن عب

َم أٌي؟ َقاَل:. «َتـْجَعَل ه نِّداى َوُهَض َخَلَقَك  : ث  : إَِن َذلَِك َلَعظِيٌم، ق ْلت  َوأْن َتْقُتَل َوَلَدَك » ق ْلت 
َم أٌي؟ َقاَل:. «َتـَختُف أْن َيْطَعَم َمَعَك  : ث   .()متفق عليه  «ُتَزاِيَ َحلِيَلَة َجتِركَ  أنْ » ق ْلت 

                                                

 (. 96( واللفظ له، ومسلم برقم )4466، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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                          لعبد ه نداً:فأعظم أنواع الرك أن جعل ا
 [.49النساء: ]                            

           ل اإنسان ولده خشية أن يطعم معه:وأعظم أنواع القتل أن يقت
 [.31اإراء: ]                         

 وأعظم أنواع الزنا أن يزي اإنسان بحليلة جاره.
 فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من احق.

فالزنا بامرأة التي ها زوج أعظم إثًا وأشد عقوبة من التي ا زوج ها كالبكر؛ ما فيه 
 فراشه، وتعليق نسب عليه م يكن منه. من انتهاك حرمة الزوج، وإفساد

فإن كان زوجها جارًا له فذلك أشد وأعظم البوائق، فإن كان اجار أخًا أو قريبًا من 
 أقاربه انضم إى ذلك قطيعة الرحم، فيتضاعف اإثم له.

فإن كان اجار غائبًا ي طاعة اه كالصاة وطلب العلم واجهاد تضاعف له اإثم، 
 ي سبيل اه يوقف له يوم القيامة، ويقال له خذ من حسناته ما شئت. حتى إن الغازي

فإن اتفق أن كانت امرأة رمًا منه انضاف إى ذلك قطيعة رمها، فإن كانت خالته أو 
 عمته أو أخته أو بنته فذلك أشد وأعظم، وأقبح وأشنع، نسأل اه السامة والعافية.

اإثم أعظم وأشد، فإن كان شيخًا كبرًا كان أعظم فإن اتفق أن كان الزاي حصنًا كان 
إثًا، فإن اقرن بذلك أن كان الزنا ي شهر حرام، وبلد حرام، أو وقت حرام كالصيام، 

    ة تضاعف اإثم، وتضاعفت العقوبة:أو وقت معظم عند اه كأوقات الصا
 [.35اإراء: ]                         

ه عَز وجَل عى اليهود بعض الطيبات عقوبة هم عى ظلمهم وبغيهم وقد حرم ا
                وانتهاكهم حرمات اه كا قال سبحانه: 

                                     
 [.161 – 165النساء: ]               

           )وقال سبحانه: 
               

 [.146]اأنعام:  (     
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 أما اإسام فقد رع اه فيه للمسلمن لتكفر اخطايا أموراً أخرى غر حريم الطيبات:
: التوبة النصوح التي محو الذنوب كا يمحو اماء الوسخ كا قال سبحانه: أحدهت

 [.38امائدة: ] (              )
    ): احسنات الاي يذهبن السيئات كا قال سبحانه: الثتي

 [.114]هود:   (            
 ملسو هيلع هللا ىلص:الصدقات التي تطفئ اخطيئة كا يطفئ اماء النار كا قال النبي  الثتلث:

ُء النَترَ » ََ ََ ُيْطِفُئ اْلـ  .()أخرجه أمد والرمذي « الَصَدَقُة ُتْطِفُئ اْلـَخطِيَئَة َك
يبس كا  إذاامحن وامصائب التي تتناثر ها اخطايا كا يتناثر ورق الشجر الرابع: 

َوا أذىى  ،َمت ُيِصيُب اْلـُمْسلِـَم، ِمْن َنَصٍب َوا َوَصٍب، َوا َهـٍم َوا ُحْزنٍ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .()متفق عليه «َكَفَر اه بِـَهت ِمْن َخطَتَيتهُ  َوا َغٍم، َحَتى الَشْضَكِة ُيَشتُكَهت، إِا

          بتاء:واا وصار التحريم كله ي اإسام يتبع الرر واخبث والفساد
                                                

 [.33اأعراف: ]                    
                               وقال سبحانه:

                               
 [.3امائدة: ]         

                                وقال سبحانه:
                               

 [.81 – 85امائدة: ]                          
 والناس قسان:

              نتفاع، يقبل اإنذار، وينتفع به:: حي قابل لااأول
                            

 [.36النحل: ]                   
                                                

 . ( وهذا لفظه5616ه الرمذي برقم )وأخرج، (55516: أخرجه أمد برقم )حصحي( 1)
 (5263( واللفظ له، ومسلم برقم )2641، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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 ة وا قابلة للخر: ميت القلب، ا يقبل اإنذار وا ينتفع به؛ أن أرضه غر زاكيالثتي
وتكون عقوبته بعد قيام احجة عليه، ا بمجرد كونه البتة، فيحق عليه القول بالعذاب، 

                :غر قابل للهدى واإيان، بل أنه غر قابل وا فاعل
                                      

                               
 [.29 – 26الكهف: ]                             

وإنا يتبن كون اإنسان غر قابل بعد قيام احجة عليه بالوحي والرسول، فإذا رد ما 
جاء به الرسول تبن أنه غر قابل للهدى، فعوقب بكونه غر فاعل، فحق عليه القول أنه 

          )ءه الرسول كا قال سبحانه: ا يؤمن ولو جا
 [.33]يونس:  (   

وإنا يؤمن هؤاء إذا رأوا العذاب يوم القيامة، وذلك ا ينفعهم كا قال سبحانه:  
(               

 [.86-86]يونس:  (     
دعو ربه، ويبكي جتهد كل أوقاته لدعوة الكفار إى اإسام، ويملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 

ل ذلك ويشتمونه، فتحم ،ويؤذونه ،أمته لعل اه أن هدهم، والكفار كانوا يسبونه
                  وصر حتى أظهر اه دينه:

 [.33التوبة: ]                
م.. من قلوهم.. من أبداهوي أيامنا هذه طرد كثر من امسلمن الدين من حياهم.. 

 ومن معاماهم.. ومن معاراهم. من بيوهم.. ومن أسواقهم..
وي هذه امرحلة ينبغي أن نكون أشد جهدًا، وأشد بكاًء، وأشد دعاء؛ أن الكفار 

            دين وحاربونه:هم الذين يطردون الرسول والملسو هيلع هللا ىلص زمن النبي 
                                   

 [.35اأنفال: ]
وأعال الرسول، ويعملون  ،أما اليوم فإن كثرًا من امسلمن هم الذين يطردون الدين

بسنن اليهود والنصارى، ويرضون باخبائث عن الطيبات، وبالباطل عن احق، 
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       )ا أحل اه، وبالدنيا عن اآخرة:وبامحرمات ع
               

 [.151-155]آل عمران:  (             
وأصبح امسلمون اليوم بسبب ضعف اإيان، وترك العمل بأوامر اه، كحفرة 

وقلة  ،صغرة انفصلت من البحر، فصار الناس والبهائم والسباع يلعبون ها لصغرها
 مائها وانفصاها من البحر اأعظم.

وجهد الدين،  ،صارت صغرة بسبب تركها للدينفبدأ اأعداء يلعبون هذه اأمة التي 
يلعبون بشباها ورجاها.. ويلعبون ببناها وأوادها..  يلعبون ها وا خافون منها:

ويلعبون برجاها ونسائها.. ويسخرون بدينها وأخاقها.. ويلعبون بأمواها 
ذا، وهم يلعبون بامسلمن هكوها وأفكارها.. وحكامها وجارها، وأعراضها.. وعق

ر عزها وجدها وهو القرآن آمنون مطمئنون، فليس هذه اأمة صلة متينة بمصد
 [.15اأنبياء: ]                            الكريم:

وأوامر القرآن الكريم ها قوة ا تقف أمامها أي قوة ي اأرض كا قال سبحانه: 
(                     

                 
 [.31]الرعد:  (                    

            )وقال سبحانه: 
 [.86]اأعراف:  (        

وتكميل  ،واجهاد موجود ي العام اإسامي، ولكنه جهاد من أجل الدنيا
جهاد جمع احطام، جهاد لتكميل شهوات النفس الشهوات، جهاد لرفاهية البدن، 

 من امطعم وامرب، وامركب وامسكن، واملبس وامنكح.
 للطاعات. . وإضاعةعبث ي اأوقات.. وإضاعة للطاقات.. واقراف للمحرمات.

      )فلله ما أعظم هذه اجناية، وما أخطرها عى أهلها: 
                 

 [.65-28]مريم:  (   
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فسبحان اه كم حل بامسلمن من العقوبات بسبب هذه اجنايات، واإقبال عى 
                            )الدنيا واإعراض عن اآخرة: 

 [. 58-59]إبراهيم:  (           
حل  وخسف وزازل، ،وا تزال هذه العقوبات من إغراق وإحراق، وإهاك وتدمر

             أعرضت عند دين اه وخالفت رسله: باأمم كلا
                                
                             

 [.113 – 115النحل: ]            
                              وقال سبحانه:

 [.155هود: ]
 وأما اجهاد إعاء كلمة اه وإصاح النفس فهو موجود، ولكن القائمن به قليل.

ومن رمة اه عَز وجَل بعباده أن أرسل إليهم الرسل يدعوهم إى التوحيد واإيان 
 ان.باه، فإذا ظهر الرك والكفر بعد ذلك بعث اه نبيًا آخر يردهم إى التوحيد واإي

وقد عاش بنو إرائيل حياة شديدة مؤمة ي ظل حكم فرعون، الذي أفسد طبيعة بني 
إرائيل، ومأها باالتواء من ناحية، وبالقسوة من ناحية، وباجبن من ناحية، 

 وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية، وتركها مهلهلة بن هذه النزعات ميعاً.
واخضوع للطغيان طويًا، ومن احياة ي ظل فليس أفسد للنفس البرية من الذل 

اإرهاب واخوف والتخفي واالتواء، واحركة ي الظام مع الذعر الدائم، والتوقع 
 الدائم للباء.

ولقد عاش بنو إرائيل ي هذا العذاب طويًا، وفرعون يقتل أبناءهم، ويستحيي 
ل والكد والسخر وامطاردة نساءهم، فإذا فر هذا النوع من العذاب عاشوا حياة الذ

 ، ورفع اه بسببه هذا الباء.ملسو هيلع هللا ىلصعى كل حال، حتى جاء موسى 
فدين اه جعل الناس ي أرض اه أعزاء، وجب أن يكونوا أعزاء؛ أهم عبيد اه 
ملك املوك، وجب أن ا يرهم احكام فيذلوهم؛ أهم ليسوا عبيدًا للحكام، بل 

          )عبيد اه وحده: 
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 [.48]البقرة:  (            
وقد حقق اه وعده لبني إرائيل فأنجاهم من عذاب فرعون، وأهلك أعداءهم، 

       )وأورثهم أرضهم وديارهم كا قال سبحانه: 
               
              

            ) 
 [.6-4]القصص: 

       )وعقوبات اه واقعة بكل من كفر باه وعصاه: 
 [.31]الرعد:  (                

ونحن إذا تركنا الدعوة إى اه عوقبنا بالدعوة إى اأموال واأشياء، ثم بالدعوة إى 
مخلوق، واخوف من الشهوات وامحرمات والشبهات، فجاء ي قلوبنا تعظيم ا

    امخلوق، والتأثر منه، فيسلطه اه علينا، فنطيع أمره وإن خالف أمر خالقه: 
                                       

 [.42 – 44اأنعام: ]                             
إى اه جاء ي قلوهم عظمة اخالق عَز  والصحابة ري اه عنهم ما قاموا بالدعوة

وجَل، فزاد إياهم، وحسنت أعاهم وتنوعت، وأطاعوا اه ورسوله، فري اه 
       )عنهم ورضوا عنه: 

              
 [.155]التوبة:  (       

بعقاب، وي هذا خويف  والناس إذا رأوا امنكر فلم يغروه أوشك اه أن يعمهم
. فكيف بمن ري؟ ؟وحذير من سكت عن النهي عن امنكر.. فكيف بمن داهن

                 بمن أعان؟ فكيف بمن فعل؟: فكيف
                             

 [.152 – 154آل عمران: ]                        
ب الذنب.والعقوبة معن  اها: مؤاخذة امجرم بذنبه، وسميت بذلك أها َتْعق 
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 والعقوبة أنواع:
ر العاي، أو يتهاون منها ما يتعلق بالدين وهي أشدها كأن خف امعصية ي نظ

           برك الواجب، أو يقبل عى هواه، ويرك هدى مواه:
                       

                             
 [.121 – 125النساء: ]         

ومنها العقوبة ي النفس كامرض.. والعقوبة بفقد اأهل واأواد.. والعقوبة بفقد 
                          امال ونحو ذلك: 

                                              
                                  

 [.25 – 48امائدة: ]
وإذا أعرض الناس عن حكيم الكتاب والسنة، واعتقدوا عدم ااكتفاء ها، وعدلوا 

ظلمة ي قلوهم، إى اأمراء وأقوال الشيوخ عرض هم من ذلك فساد ي فطرهم، و
                 وكدر ي أفهامهم:

                               
 [.31التوبة: ]          

ًا، وجاءهم دولة أخرى تقوم وأعمتهم هذه اأمور وغلبت عليهم فلم يروها منكر
البدع مقام السنن.. والنفس مقام العقل.. واهوى مكان اهدى.. والضال مقام  فيها:

امعروف.. واجهل مكان العلم.. والباطل مقام احق..  الرشد.. وامنكر مقام
 والرياء مقام اإخاص.. والظلم مقام العدل.. والظام مقام النور.

          هرها، وماذا بعد احق إا الضال:فحينذاك بطن اأرض خر من ظ
                                 

 [.69 – 66ء: النسا]          
 وما ضيع أحد فريضة من الفرائض إا ابتي بتضييع السنن، وما ضيع أحد سنة من
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                       السنن إا يوشك أن يبتي بالبدع:
 [.63النور: ]             

عنهم واه عزيز حكيم عليم، إذا منع الناس الزكاة، وحرموا امساكن، حبس اه 
 فلا منعوا احق عاقبهم اه بمنع نزول الغيث.لغيث، وابتاهم بالقحط، ا

ومن رف الناس عن اهدى واإيان رف اه قلبه عن اهدى واإيان، فصدهم 
      )اه عنه كا صدوا عباده عنه، صدًا بصد، ومنعًا بمنع: 

 [.153]النساء:  (         
  الضعيف، وم يؤخذ للمظلوم حقه من ظامه، سلط اه العدووإذا جار القوي عى

بيد اه ينتقم ها، ثم ينتقم  بضعفائهم، فالكفار والطغاة عٌى  عليهم ففعل هم كفعلهم
فيها كا سلط فرعون عى بني إرائيل ما تركوا دين اه، ثم أغرقه وجنوده ي 

 [.45اريات: الذ]                       البحر:
 فسبحان من هرت حكمته العقول، وملكت القلوب.

وكفر ساعة يوجب عقاب اأبد ي النار؛ أن الكافر كان عى عزم أنه لو عاش أبداً 
ب اأبد، واه لبقي عى ذلك ااعتقاد أبدًا، فلا كان ذلك العزم مؤبدًا عوقب بعقا

    هية، فكان عقابه غر متناه:عليم بذات الصدور، وكذلك نعم اه عليه غر متنا
                            

 [.69التوبة: ]          
لذنب فا جرم كانت أما امسلم امذنب، فإنه يكون عى عزم اإقاع عن ذلك ا

                             عقوبته منقطعة، ثم يدخل اجنة:
 [.65 – 61مريم: ]                           

والعبد إذا قر ي طاعة اه سلبه اه من يؤنسه، وكلا زاد اإيان زادت الطاعات، 
فاستأنس العبد بربه، واستوحش من غره، وكلا نقص اإيان قلت الطاعات، 

 وزادت امعاي، وانشغل اإنسان بالشهوات عن أوامر اه عَز وجَل.
وإذا قامت احياة عى أساس اأموال واأشياء، ا عى أساس اإيان والتقوى، 
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 سلط اه عى اأمة أربعة أشياء:
 .قحط الدهر.. وخيانة احكام.. وظلم املوك.. وخوف اأعداء

فاأشياء موجودة لكن احوائج ا تكمل، واأموال موجودة لكن القلوب غر 
                         مطمئنة: 

 [.34 – 33النحل: ]                     
ومن سنة اه عَز وجَل أن كل من أعرض عن يء من احق وقع ي باطل، مقابل ما 

 أعرض عنه من احق.
فمن رغب عن العمل ه وحده ابتاه اه بالعمل لوجوه اخلق، فا أخره حن رغب عن 

ه، وحياته وموته، وسعادته وشقاوته بيده، إى العمل من ا يملك العمل من ره ونفع
                                     من ذلك شيئاً:

 [.13 – 15احج: ]                              
   بتي بإنفاقه لغر اه وهو راغم:ومن رغب عن إنفاق ماله ي طاعة اه ا

                                
                                

                              
 [.36 – 36اأنفال: ]     

                   ابتي بالتعب خدمة أدنى اخلق:ومن رغب عن التعب ه
 [.513الشعراء: ]           

       بكناسة اآراء، وزبالة اأذهان:ومن رغب عن اهدى بالوحي ابتي
                                   

 [.35الروم: ]                        
 والعقوبات نوعان:

          ارون وحده، فخسف به وبداره اأرض:: كا عاقب اه قختصة
 [.91القصص: ]                                      

: كا دمر اه فرعون وقومه؛ أن فرعون ادعى أنه رب وإله، واستخف قومه واتمة
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 )فأطاعوه واتبعوه، فدمر اه اجميع، وأغرقهم ي البحر كا قال سبحانه: 
 [.22]الزخرف:  (       

ذا كل من عاند الرسل وكذهم من اأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقريش وك
               )عاقبهم اه بذنوهم: 

 [.31]الرعد: (             
              وإذا أمع الناس عى ذنب أخذهم اه ميعا:

                              
 [.45العنكبوت: ]                      

 القطع يسامية ها عقوبات تسمى احدود والقصاص، كواجرائم ي الريعة اإ
 ونحوها. لزنا، واجلد ي القذفالرقة، والرجم أو اجلد ي ا حد

   )فهي ااستبدال كا قال سبحانه:  إى اه أما عقوبة ترك الدعوة
 [.39]حمد:   (       

وكا أن اه م يستثن أحدًا من اخرية، كذلك م يستثن أحدًا من امسئولية، والدعوة 
ليست عمًا اكتسابيًا، بل هي عمل اجتبائي من اخالق، وبعد ااجتباء تأي امسئولية 

 [.13]طه:  (     )كا قال سبحانه موسى:  
                                 وقال سبحانه:

 [.46 – 42اأحزاب: ]            
    )وقد اجتبى اه هذه اأمة كا اجتبى اأنبياء كا قال سبحانه:  

                  
              

 [.69]احج:     (       
 هذه اأمة ورفها بأربعة تيجان: اه  جوَ ـوقد تَ 
.. (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ).. وتاج (هو اجتباكم).. وتاج (كنتم خر أمة)تاج 
                          :(لتكونوا شهداء عى الناس)وتاج 

 [.64 – 63آل عمران: ]                             
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لبوا ملكهم، وذلوا بعد عزهم، كا حصل لفرعون حن  واملوك إذا تعرضوا للدين س 
ملسو هيلع هللا ىلص أهلكه اه، وكا حصل لكرى حن مزق كتاب النبي فاستكر وعارض موسى 

                                  فمزق اه ملكه:
 [.163 – 161الصافات: ]         

ن إى أمهم، وعاقب من خالفهم بعذاب ااستئصال وقد أرسل اه اأنبياء السابق
 كقوم نوح وهود، وقوم صالح وقوم لوط وغرهم.

 والسبب ي تأخر عذاب ااستئصال عن هذه اأمة، أن ذلك العذاب مروط برطن:
 : أن عند اه حدًا من الكفر َمْن بلغه عذبه، ومن م يبلغه م يعذبه.اأول
 قومًا حتى يعلم أن أحدًا منهم ا يؤمن.: أن اه ا يعذب الثتي

فإذا حصل الرطان أمر اه اأنبياء أن يدعو عى أمهم، فإذا دعوا وشكوا إليه سوء 
من آمن منهم  أعاهم استجاب اه دعاءهم، وعذب أمهم بعذاب ااستئصال إا

                           فينجيه اه وإياهم:
 [.155هود: ]       

وامسلمون اليوم وإن آمنوا باه ربًا وإهًا.. إا أهم م يعظموه وم يطيعوه كا جب 
.. وم يتيقنوا أن يعظم وأن يطاع.. وم يسلموا وجوههم إى اه.. وم يتوكلوا عليه

 فكانت النتيجة أن عوقبت اأمة بعقوبات:ى ذاته وأوامره إا من رحم اه، ع
اأمة ي أخبار اه.. وشكت ي عدالته فلم حكم رعه.. وم تذعن أمره فارتابت 

كبت كثرًا من الكبائر وا لنهيه.. فركت كثرًا من الفرائض والواجبات.. وارت
فقست القلوب.. وضعف اإيان.. وقلت الطاعات.. وكثرت وامحرمات، 

 .. وخاف من فراق احياة.امعاي.. فأصبحت اأمة إا من رحم اه تكره لقاء رها
وأمست ا هَم ها إا ما يعمر دنياها وحقق شهواها.. وانقطعت عن السر ي طريق 

 الكال.. وأرعت السر ي طريق الضال.. فضَلت وتاهت إا من رحم اه.
اإسام أو كاد، ومسئولية ضياع اإسام  أكثر وبسبب ترك الدعوة إى اه ضاع

النعرات والنزاعات،  فأعداؤه كادوا له بإثارةكة بن أعدائه وأوليائه، ولية مشرمسئ
وامذاهب امتعددة بن أمم اإسام وشعوبه، وبذر بذور الفرقة  وإجاد الِفرق
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             )والشقاق ي صفوفهم: 
              

 [.516]البقرة:  (       
                                :وقال سبحانه

                                             
 [.119آل عمران: ]      
هم اأمراء والعلاء، فاأمراء والرؤساء فرطوا ي إقامة الرع، وماية  وأولياؤه:

ِولوا من سلبا أوت ،حدوده  طان، إا من رحم اه.وا من قوة وما خ 
      للناس، والعمل به، والدعوة إليه: وأكثر العلاء فرطوا ي تعليم الدين

 [.25إبراهيم: ]                             
، ا هاب وا وتفريط اأولياء ضاع اإسام أو كاد، وصار كأمة ،وبن كيد اأعداء

 يدعو إليه، عقوبة من أعرض عنه، وخى عنه. حرم، بل حارب ويطارد من
لكنه باق  ي اأرض كأفراد وماعات تؤمن به، وتعمل بأحكامه وتؤدي فرائضه، 
وتقيم حدوده، وتدعو إليه ي ساحة اأرض كلها، ا يرهم من خذهم وا من 

ُهـْم َمْن َخَذَلـُهـْم ، ٬ِر اَمٌة َقتئَِمٌة بِأمْ أُ َمتِي أُ ا َيَزاُل ِمْن » ملسو هيلع هللا ىلص:خالفهم كا قال النبي  ُ ُُ ا َي
 .()متفق عليه  «َوُهـْم َاَلـى َذلَِك  ٬َوا َمْن َختَلَفُهـْم، َحَتى َيأْتَِيـُهـْم أْمُر ا

واه عَز وجَل يعاقب عى اأسباب امحرمة، وعى ما تولد منها، كا يثيب عى 
ا إى بدعة أو ضالة فعليه وزرها ووزر فمن دعامأمور ها، وعى ما تولد منها،  اأسباب

من عمل ها؛ أن فعلهم تولد من فعله، ولذلك كان عى ابن آدم القاتل أخيه كفل من 
 ذنب كل قاتل بغر حق إى يوم القيامة، ولكل من دل عى خر فله مثل أجر فاعله.

                          قال اه تعاى: 
                            

 [.52 – 54النحل: ]      
                                                

 (. 1536( واللفظ له، ومسلم برقم )3641، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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ى، َكتَن َلـُه ِمَن اأْجِر ِمْثُل أُجضِر َمْن َتبَِعهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ا َينُْقُص ، َمْن َدَات إِلَـى ُهدى
ا ، ِمثُْل آَثتِم َمْن َتبَِعهُ  َذلَِك ِمْن أُجضِرِهـْم َشْيئىت، َوَمْن َدَات إِلَـى َواَلٍة، َكتَن َاَلْيـِه ِمَن اإْثمِ 

 .()أخرجه مسلم «َينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثتِمِهـْم َشيْئىت
واه جل جاله إنا يسلط الشيطان عى الذين يتولونه، والذين هم به مركون، فلا 
تولوه من دون اه، وأركوه معه، عوقبوا عى ذلك بتسليطه عليهم كا قال سبحانه:  

                                 
                           

 [.155 – 89النحل: ]      
 وه عَز وجَل عى أهل امعاي عقوبتان:

موافقتها  ،: جعل اإنسان خاطئًا مذنبًا ا حس بأم امعصية ومرهاإحدامت
                 عظم العقوبات:يقة من أشهوته وإرادته، وهي ي احق

 [.26 – 22امؤمنون: ]                         
 أو ضيق. ،أو تعزير ،أو حد ،ة بعد فعله للسيئات من قصاص: العقوبات امؤمالثتنية

لكن العقوبة اأوى عقوبة موافقة لشهوته وإرادته فا يشعر ها، والثانية خالفة ما 
 ه ويتلذذ به فيقاي أمها.حب

      )وقد ذكر اه العقوبتن وقرن بينها بقوله سبحانه: 
                

 [.42-44]اأنعام:  (          
 وعى امسلم أن حذر من أمرين ها عواقب سوء:

يب قلبه، َوَرِد ما َيـِرد  عليه : رد احق مخالفته هواه، فمن فعل ذلك عوقب بتقلاأول
               يقبله إا إذا برز ي قالب هواه: من احق رأسًا، فا

                                        
 [.52اأنعام: ]                                

                                                

 (. 5664برقم ) أخرجه مسلم( 1)



131 

ته، فمن هاون بذلك ثبطه اه وأقعده عن مراضيه : التهاون باأمر إذا حر وقالثتي
         )وأوامره عقوبة له كا قال سبحانه: 

 [.115]اأنعام:  (      
 ،وكل كافر ومرك إنا يستحق العقوبة بمجرد كفره وركه، ولكن إرسال الرسل

 رط ي وقوع العذاب. ،وترك طاعتهم
ان، لكن وقوع العقوبة مروط برط هو إرسال فامقتي قائم وهو عدم اإي

  (     )الرسول، ومعصية الرسول كا قال سبحانه: 
 [.12]اإراء: 

 البدع.. واتباع اهوى. وفساد الدين حصل بأمرين:
وهذان ما داء اأولن واآخرين، وأصل كل ر وفتنة، وكل باء وعقوبة، وها 

ذبت الرسل، وعي ال              د خلت النار، وحلت العقوبات:رب، وك 
                                            

 [.25القصص: ]       جئ   
                            وقال سبحانه:

 [.112النساء: ]                    
 )والثاي من جهة الشهوات كا قال سبحانه:  فاأول من جهة الشبهات،

            
            

 [.68]التوبة:  (            
فااستمتاع باخاق وهو النصيب من الدنيا متضمن لنيل الشهوات امانعة من متابعة 

خلق لنعيم اآخرة، فهي ا  اأمر، واخوض ي الباطل شأن النفوس الباطلة التي م
 تزال ساعية ي نيل شهواها.

فإذا نالتها خاضت ي الباطل الذي ا جدي عليها إا الرر العاجل واآجل، ولكن 
من رمة اه أنه يبتي هذه النفوس بالشقاء والنصب ي حصيل مرادها وشهواها، 

هذه النفوس آثمة تدعو  نتولو تفرغت لكاتفرغ للخوض ي الباطل إا قليًا، فا ت
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 وهذا حال من تفرغ منها كا هو مشاهد ي كل زمان ومكان.إى النار، 
لباطل داء امبتدعة وأهل العصاة، واخوض ي او الكفار فااستمتاع بالشهوات داء

                             اأهواء:
                                   

 [.168اأعراف: ]        
وما من قرية من القرى امكذبة للرسل إا ا بَد أن يصيبهم هاك قبل يوم القيامة، أو 

  )عذاب شديد، كتاب كتبه اه، وقضاء أبرمه ا بَد من وقوعه كا قال سبحانه: 
                

 [.29]اإراء:  (    
يء سواه، أتاه القلق  عى اه سبحانه قضاًء ا مرد له أن من اطمأن وقى

بد إى علمه وعمله بل لو اطمأن العوااضطراب من جهته كائنًا من كان، واانزعاج 
 [.513الشعراء: ]                             وحاله سلب ذلك:

ه وقد جعل سبحانه نفوس امطمئنن إى سواه أغر اضًا لسهام الباء، ليعلم عباد 
                            ولياؤه أن امتعِلق بغره مقطوع:وأ

                                     
 [.113 – 115هود: ]               

ي غرنا، فهو من وكل ما نراه ي الوجود من ر وأم، وعقوبة وجدب، ونقص فينا و
قيام الرب تعاى بالقسط، وهو عدل اه وقسطه، وإن أجراه عى يد ظام، فامسِلط له 

             أعدل العادلن كا قال سبحانه من أفسد ي اأرض: 
                               
                                
                             
                         

                                 
 [.9 – 4اإراء: ]                
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م، ورتب بعض العقوبات وقد عاقب اه جل جاله الكفار بعقوبات حسب جرائمه
ها: اختم عى القلوب واأساع.. والغشاوة عى اأبصار.. منعى الذنوب، 

واأقفال عى القلوب.. وجعل اأكنة والرين عليها.. والطبع عى القلوب.. وتقليب 
اأفئدة واأبصار.. واحيلولة بن امرء وقلبه.. وإغفال القلب عن ذكر الرب.. وإنساء 

عل الصدر ضيقًا حرجًا كأنا َيَصَعد ي العبد نفسه.. وترك إرادة اه تطهر قلبه.. وج
كاسها الساء.. ورف القلوب عن احق.. وزيادها مرضًا عى مرضها.. وإر

                        وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة:
                           

 [.152اأنعام: ]                    
                                     ل سبحانه:وقا

 [.6 – 6البقرة: ]                          
ومن عقوبات امعاي أها تثبط عن الطاعات، وتبعد عنها، وجعل القلب أصم ا 

                ، أبكم ا ينطق به، أعمى ا يراه:يسمع احق
 [.46اإراء: ]                              

أسفل سافلن،  ومنها اخسف بالقلب كا خسف بامكان وما فيه، فيخسف به إى
                              وصاحبه ا يشعر به:

 [.12الزمر: ]          
حول السفليات والقاذورات والرذائل، كا  وعامة اخسف بالقلب أنه ا يزال جوااً 

أن القلب الذي رفعه اه وقربه إليه ا يزال جوااً حول الر واخر، والفضائل 
 والطيبات، والعلويات وامحاسن من اأقوال واأعال والصفات.

وبات، ويذكر إنجاءه وقد أخر اه تبارك وتعاى ي القرآن ما أوقع بامركن من العق
ترغيبًا للناس ي اإيان والتوحيد،  هل التوحيد ي غالب سور القرآن الكريمأ

 وحذيرًا من الكفر والرك.
فيذكر رك هؤاء الذي استحقوا به اهاك، وتوحيد هؤاء الذي استحقوا به النجاة، 

در عن ثم خر أن ي ذلك آية وبرهانًا للمؤمنن، ثم يذكر مصدر ذلك كله، وأنه صا
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 [.9طه: ]                           ئه وصفاته سبحانه:أسا
فصدور هذا اإهاك عن عزته، وذلك اإنجاء عن رمته كا قال سبحانه بعد 

      ): وغرهم كقوم نوح وعاد وثمود للرسل عقوبات اأمم امكذبة
 [.8-9]الشعراء:  (         

حسن كل يء خلقه.. وأتقن كل يء صنعه.. فكل يء عند مبدأ واه عَز وجَل أ
   )وهيىء له:  ،خلقه بريء من اآفات والعلل.. تام امنفعة ما خلق له

               ) 
 [.6-6]السجدة: 

وإنا تعرض له اآفات بعد ذلك بأمور أخر من جاورة، أو امتزاج، أو أسباب أخر 
ـِرك عى خلقته اأصلية من غر تعلق أسباب الفساد به م يفسد.تقتي فسا  ده، فلو ت 
َوإِِي َخَلْقُت ِاَبتدِي ُحنََفتَء ُكَلـُهـْم، َوإَِنـُهـْم أَتْتـُهـُم يقضل اه تعتى: » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

ُكضا  الَشَيتطُِن َفتْجَتتلَْتـُهـْم َاْن دِينِـِهـْم، َوَحَرَمْت َاَلْيـِهـْم َمت أْحَلْلُت َلـُهـْم، َوأَمَرْتـُهـْم أْن ُيْرِ
ت  .()أخرجه مسلم  «.ِِ َمت َلـْم أْنِزْل بِـِه ُسْلَطتنى

ومن له معرفة بأحوال العام ومبدئه، يعرف أن ميع الفساد ي جوه ونباته وحيوانه، 
           اءت بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه:وأحوال أهله، ج

                                      
 [.26 – 22اأعراف: ]                

وم تزل أعال بني آدم وخالفتهم للرسل ت ـحدث هم من الفساد العام واخاص ما 
جلب عليهم من اآام واأسقام واأمراض، ومن القحط واجدب والطواعن، 

ها ونباها، وسلب منافعها، ونقص أوزاها وأحجامها وسلب بركات اأرض وثار
          )أمورًا متتابعة كا قال سبحانه: 

 [.86]اأعراف:  (          
وا زالت حدث اآفات والعلل كل وقت ي الزروع، والثار، واأشجار، 

                                                

  (.5962م )برقأخرجه مسلم  (1)
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ة، وبعضها آخذ ر متازمواإنسان، واحيوان، وحدث من تلك اآفات آفات أخ
وكلا أحدث الناس ظلًا وفجورًا أحدث هم رهم تبارك وتعاى من برقاب بعض، 

اآفات والعلل ي أغذيتهم وفواكههم، وهوائهم ومياههم، وأبداهم وخلقهم، 
وأشكاهم وأخاقهم من النقص واآفات ما هو موجب أعاهم وظلمهم وفجورهم 

            )كا قال سبحانه: 
 [.41]الروم:  (    

فظهر الفساد ي الر والبحر وي أنفسهم بسبب ما قدمت أيدهم من اأعال 
الفاسدة، امفسدة بطبعها، ليعلم العباد أن اه هو امجازي عى اأعال، فعجل هم 

 علهم يرجعون عن أعاهم التي جرت همل ،شيئًا يسرًا من جزاء أعاهم ي الدنيا
ت، فتصلح أحواهم، ، وجلبت هم من الباء وامحن ما جلبمن الفساد ما جرت

                   ويستقيم أمرهم:
 [.35الشورى: ]         

فسبحان احكيم العليم الذي أنعم ببائه.. وتفضل بعقوبته.. وإا فلو أذاقهم عقوبة 
   ): رك عى ظهرها من دابةلدنيا ما تميع ما كسبوا من السيئات ي ا

             
 [.42]فاطر:  (          

وأكثر هذه اآفات واأمراض بقية عذاب عذبت به اأمم السابقة، ثم أبقى اه منها 
 بقية مرصدة من فعل مثل أفعاهم، حكًا قسطًا، وقضاء عداً.

سبع ليال وثانية أيام حسومًا، ثم أبقى ي العام منها كا سلط اه الريح عى قوم عاد 
                    تلك اأيام وي نظرها عظة وعرة:بقية ي 

                               
                                      

                             جئ   
                                        

 [.15 – 4احاقة: ]
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ائِيَل، أْو َاَلـى َمْن َكتَن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َ ْْ الَطتُاضُن ِرْجٌز أْو َاَذاٌب أْرِسَل َاَلـى َبنِي إِ
َوإَِذا َوَقَع بِأْرٍض َوأْنُتـْم بِـَهت َفا َتـْخُرُجضا  ،ْيـهِ َقْبَلُكْم، َفإَِذا َسِمْعُتـْم بِـِه بِأْرٍض، َفا َتْقَدُمضا َالَ 

ا ِمنْـهُ   .()متفق عليه «فَِرارى
اإيان باه، وااستقامة عى  هو واحل الذي يرفع هذه اآفات والبايا واأمراض

ة أوامره، بفعل ما أمر اه به، واجتناب ما هى اه عنه، والقيام بوظائف الدين الظاهر
    )والباطنة، وي ذلك اأمن والسامة والعافية ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه: 

             
              

             ) 
 [.35-35]فصلت: 

وبذلك نعلم أن الرسل وأتباعهم خاصة عى سبيل النجاة، وسائر اخلق عى سبيل 
ره، ا معقب حكمه، وا راد هاك سائرون، وإى دار البوار صائرون، واه بالغ أما

                          أمره:
 [.15 – 8امائدة: ]                         

ومن تدبر أحوال العام وجد كل صاح ي اأرض فسببه توحيد اه وعبادته وطاعة 
وكل ر ي العام وفتنة وباء وقحط، وتسليط عدو وغر ذلك فسببه خالفة  رسوله،

               عوة إى غر اه وما رعه رسوله:أمر اه ورسوله، والد
                           

 [.86اأعراف: ]     
عبادته وتوحيده، وهى عن فاه عَز وجَل أصلح اأرض برسوله ودينه، وباأمر ب

      )إفسادها بالرك به، وخالفة رسوله كا قال سبحانه: 
               

 [.26-22]اأعراف:  (      
                                                

 ( واللفظ له. 5519(، ومسلم برقم )3463، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 ذاكر لربه.. وغافل عن ربه. والناس قسان:
صار فمن ني ربه أنساه ذاته ونفسه، وما به صاحه وفاحه ي معاشه ومعاده، ف

ا التام الذي معطًا مهمًا بمنزلة اأنعام السائبة، بل هي خر منه لبقائها عى هداه
                          أعطاها إياه خالقها:

                                        
 [.168اأعراف: ]      

لق عليها، فني ربه فأنساه نفسه، وأما هذا الغافل عن ربه فخرج  وما عن فطرته التي خ 
    تكمل به، وما تزكو به، وما تسعد به ي معاشها ومعادها كا قال سبحانه:

                             
                                    

 [.59الكهف: ]
 انفرط عليه أمره وقلبه.فلا غفل عن ذكر ربه 

وأعظم العقوبات نسيان العبد نفسه وإماله ها، وإضاعته حظها ونصيبها من اه، 
              ومن ني ربه أنساه اه نفسه كا قال سبحانه: 

                                       
 [.18 – 19احر: ]                

فهؤاء عاقبهم اه عى نسياهم له، بأن أنساهم أنفسهم، فنسوا مصاحها أن يفعلوها، 
 وعيوها أن يصلحوها، ونقائصها أن يكملوها، وحظوظها أن يتناولوها.

وهذا من أعظم العدل، فإنه سبحانه نسيهم كا نسوه، وأنساهم حظوظ أنفسهم 
؛ عقوبة هم عى نسيان امحسن إليهم ونعيمها وكاها، وأسباب سعادها ولذها

فلا قابلوا ذلك بنسيان ذكره، م، امتحبب إليهم بآائه ونعائه، بصنوف النع
فوقعت فيا واإعراض عن شكره، عدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوها، 

                              تفسد به وتتأم بفوته:
                                       

 [.156 – 153الكهف: ]                              
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ومن أعظم مصالح النفس وأنفع حظوظها ذكرها لرها وفاطرها، وشكرها له، 
وطاعتها أمره، فا نعيم ها وا رور، وا فاح وا صاح، إا بذكر اه وحبه 

         واإقبال عليه واإعراض عا سواه كا قال سبحانه: وطاعته،
                                  

 [.58 – 59الرعد: ]            
فهؤاء ذكروا اه فذكرهم، وذكرهم بمصالح نفوسهم ففعلوها، وأوقفهم عى عيوها 

                 بادروا إليها:هم حظوظها العالية ففأصلحوها، وَعَرف
 [.2البقرة: ]      

وذكره وشكره، فلا  ،فجازى أولئك عى نسياهم بأن أنساهم اإيان، وحبة اه
 خلت قلوهم من ذلك م جدوا عن ضده حيصاً.

 وهذا يبن لنا كال عدل اه سبحانه ي تقدير الكفر والذنوب عليها.
قضاؤه عليها بالعقوبة عى النفس بالكفر والذنوب عداً منه عليها، ف وإذا كان قضاؤه
                                                   أعدل وأعدل:

                                     
                                                     

 [.13 – 1الليل: ]       
              عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه: فهو سبحانه ماض ي

                                           
 [.31 – 58اإنسان: ]                     

 . وقضاء امسبب، وكاما عدل فيه.قضاء السبب. فلله عى كل عبد قضاءان:
فإن العبد ما ترك ذكر ربه، وترك فعل ما حبه ويرضاه، عاقبه بنسيان نفسه، فأحدث له 

         اه ويسخطه بقضائه الذي هو عدل: هذا النسيان ارتكاب ما يبغضه
 [.11التغابن: ]                                     

تب هذا العبد عى هذا الفعل والرك عقوبات وآام م يكن منها بّد، بل هي فر
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مرتبة عليه ترتب امسببات عى أسباها، فهو عدل حض من الرب سبحانه، فعدل 
                ، فهو حسن ي عدله، حبوب عليه:ي العبد أواً وآخراً 

 [.45النساء: ]                        
ودين اه تبارك وتعاى هو احق، وكل ما سواه باطل، وإنا يكيد امكذبون 
الظامون، وحتالون وخادعون، من أجل رده ورف الناس عنه، واه جَل جاله 

قال  وعباده امؤمنن عقوبة هم عى جرمهم كاملسو هيلع هللا ىلص يكيدهم كا يكيدون دينه ورسوله 
 [.16-12]الطارق:  (                   )سبحانه: 

وكيده سبحانه أعدائه استدراجهم مصارعهم من حيث ا يعلمون، واإماء هم 
      )حتى يأخذهم عى غرة كا قال سبحانه: 

 [.193-195]اأعراف:  (         
ى يطمئن إليه، فيأخذه فاإنسان إذا أراد أن يكيد غره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حت

فإذا فعل ذلك أعداء اه ورسوله بأوليائه ودينه غرة كا يفعله أعداء اه ورسوله، عى 
فيهم وهو يستدرجهم كا قال كان كيد اه هم حسنًا ا قبح فيه، فيعطيهم ويعا

                                   سبحانه:
                               

 [.42 – 44اأنعام: ]        
وكل من استقام عى أوامر اه أسعده اه وأكرمه ي الدنيا واآخرة، وتفضيل بني 
إرائيل عى العامن موقوت بزمان استخافهم واختيارهم، واستقامتهم عى أوامر اه 

 (           )كا قال سبحانه: 
 [.46البقرة: ]

فأما بعد ما عتوا عن أمر رهم، وعصوا رسله، وقتلوا أنبياءه، وخلوا عن التزاماهم 
وعهدهم، وأفسدوا ي اأرض، فقد أعلن اه حكمه عليهم باللعنة والغضب، والذلة 

 )وامسكنة، وقى عليهم بالتريد، وحق عليهم الوعيد كا قال سبحانه:  
               

 [.69]امائدة:  (     
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         )وقال سبحانه: 
                  

 [.13]امائدة:  (          
            )وقال سبحانه: 

             )  
 [.61]البقرة: 

            )وقال سبحانه: 
                

 [.161-165]النساء:  (     
وجب اللعنة والطرد من والربا من كبائر الذنوب، يدمر اأمم، وحطم اأخاق، وي

 رمة اه.
ول  اه  ، َوَشاِهَدْيـِه، ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر ري اه عنه قال: َلَعَن َرس  ْوكَِلـه  َوَكاتَِبـه   آكَِل الِرَبا، َوم 

 .()أخرجه مسلم  «ُهـْم َسَضاءٌ » َوَقاَل: 
وقد أعلن اه احرب عى أهله من اه ورسوله، وهي حرب شاملة دامة غامرة أعم 

 من القتال.
حرب عى اأعصاب والقلوب.. وحرب عى الركة والرخاء.. وحرب عى السعادة 

رب القلق والطمأنينة.. حرب امطاردة وامشاكسة.. حرب الغبن والظلم.. ح
واحزن.. حرب يسلط اه فيها بعض العصاة لدينه ومنهجه عى بعض.. وأخرًا 

 حرب الساح بن اأمم واجيوش والدول.
إها حرب تشتعل اآن ي العام كله من جراء النظام الربوي امقيت، وأير ما يقع إن 

الشهوات،  م يقع هذا كله هو خراب النفوس، واهيار اأخاق، وانطاق سعار
وهي حرب مشبوبة دائًا، وقد أعلنها اه طيم الكيان البري كله من أساسه، وح

عى امتعاملن بالربا، وهي مسعرة اآن تأكل اأخر واليابس ي حياة البرية 
                                                

 (.1289برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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الضالة، وهي غافلة حسب أها تكسب وتتقدم، بينا هي خارة قطعًا؛ أن امرابن 
فهو هالك وخار قطعًا كا قال ملسو هيلع هللا ىلص من حاربه اه ورسوله حاربون اه ورسوله، و

                )سبحانه: 
               

 [.568-569]البقرة:   (  
وهذا اإنتاج العظيم وامال الوفر لو أنه نشأ من منبت زكي طاهر أسعد البرية، 

فأشقى البرية، وخنق أنفاسها، وحطم أخاقها،  ولكنه نبت من أرض الربا املوث
 وأثقل كواهلها بالديون، وأشعل الفتن واحروب، وتسبب ها بأعظم العقوبات.

َن؟ َقاَل:  «اْجَتنُبضا الَسبَْع امُضبَقتِ  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  وَل اه، َوَما ه  ُك »َقال وا: َيا َرس  الِرْ
ِس اَلتي َحَرَم اه إَا بِتحِق، وأكُل الِرَبت، وأكُل َمتِل الَيتِيِم، بِته، َوالِسْحُر، َوَقْتُل النَفْ 

ِِ َيْضَم الَزْحِف، َوَقْذُف امُـْحَصنَتِ  امْؤِمنَتِ  الَغتفِاِ    .()متفق عليه «َوالَتَض
واحل واحد.. بااستقامة عى أوامر اه، وجنب هذا امورد العفن النتن اآسن وهو 

إا فهي العقوبة ربا، واتباع وطاعة اه ورسوله فيا رعه من أحكام عادلة، وال
                          واهاك با ريب:

                                
 [.135 – 135آل عمران: ]      

ذه الفرائس إى كم تسعى هو ؟فيا ه.. كم يؤم أوكار الوحوش الربوية من امسلمن
                             الفخاخ بأقدامها؟ 

                            
                                    

 [.9التحريم: ]              
وامعامات مكتوبة..  وإذا كانت الطاعات حسوبة.. وامعاي حسوبة..

وها نخاف اه؟ ونخاف يومًا تتقلب  ؟والرائر مكشوفة، فها نسارع إى اخرات
                                                

 (.98( واللفظ له، ومسلم برقم )5666، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)



145 

             )فيه القلوب واأبصار؟ 
 [.591]البقرة:  (   

والكفر بآيات اه سواء بإنكارها أصًا.. أو عدم ااحتكام إليها ي واقع احياة.. 
بياء بغر حق.. وطرد سننهم من احياة.. وقتل الذين يأمرون بالقسط من وقتل اأن

الناس جسديًا أو معنويًا.. وعصيان اجبار سبحانه.. وااستعداء عى حق اه، وحق 
، وحق عباده.. هذه هي امؤهات لغضب اه، وللهزيمة والذلة وامسكنة ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

إى رهم، فينالون عليها كل ما كتبه اه  يتقدم ها من يسمون أنفسهم مسلمن بغر حق
 والغضب. ،عى اليهود من اهزيمة والذلة وامسكنة

(                  
                

 [.115]آل عمران:  (   
                         وقال سبحانه:

                                   
 [.161 – 165النساء: ]         

فاليهود ا يطمئنون وا يستقرون، حيث عاقبهم اه بالذلة ي بواطنهم، وامسكنة ي 
فا يكون اليهود إا حت  ،ظواهرهم، فا يطمئنون إا بحبل من اه، وحبل من الناس

ية وي ستذلون، أو حت أحكام النصارى، أحكام امسلمن وعهدهم، تؤخذ منهم اجز
 وباءوا مع ذلك بأعظم العقوبات وهي غضب اه عليهم، ولعنته هم.

وقد حذر اه امؤمنن من طاعة الذين كفروا، فطاعة الذين كفروا عاقبتها اخسارة 
امؤكدة، وليس فيها ربح وا منفعة، بل فيها اانقاب عى اأعقاب إى الكفر كا 

         )بحانه: قال س
                )  

 [.125-148]آل عمران: 
                           وقال سبحانه:
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 [.151 – 155آل عمران: ]                     

لر، والضال والباطل، والظلم والطغيان، ا بَد أن يتخاذل فالذي ا يكافح الكفر وا
 أو يتقهقر ويرتد عى عقبيه إى الكفر والر والضال والطغيان.

فاإيان والكفر ضدان.. فالذي ا يتحرك إى اأمام بإيانه، ا بَد أن يرتد إى الوراء 
شيطان إى أصحاب والذي ا يكون مع أصحاب اليمن، ابد أن جره ال بكفره..

ل إى أسفل بكفره والذي ا يعلو بإيانه وأعاله الصاحة، ا بَد أن ينز الشال..
                              وأعاله السيئة:

 [.163 – 165آل عمران: ]                                   
                             وقال سبحانه:

                                        

 [.158التوبة: ]
فا حاجته  . ومن كان اه ناره؟ومن كان اه مواه فا حاجته بواية أحد من خلقه

                           بنرة أحد من العبيد؟:
 [.165آل عمران: ]                  

    )واه تبارك وتعاى لطيف بعباده رحيم هم كا قال سبحانه: 
 [.62]احج:  (  

وهو سبحانه غني عن عذاب العباد، فا به سبحانه من نقمة ذاتية عليهم يصب عليهم 
 من أجلها العذاب، وما به سبحانه من حاجة إظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق،
وما به سبحانه من رغبة ذاتية ي عذاب الناس، وإنا هو صاح العباد باإيان 

          )والشكر ه عَز وجَل: 
 [.146]النساء:  (   

 فعذاب اه جزاء عى اجحود والكفران، وهديد لعله يقود إى الشكر واإيان.
فمتى اتقى اإنسان ربه بالشكر  إها ليست شهوة التعذيب، وا رغبة التنكيل،
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  )واإيان فهنالك امغفرة والرضوان، وهناك شكر اه سبحانه لعبده: 
 [.6]إبراهيم:  (            

، الغني عن العامن، يشكر لعباده صاحهم الكريم امحسنوإذا كان اخالق 
اذا ينبغي للمخلوقن وإياهم وشكرهم وهو غني عنهم وعن إياهم وشكرهم، ف

 ؟وماذا جب عليهم جاه اخالق الرزاق امنعم امتفضل ؟امغمورين بنعم اه
(             

 [.165]البقرة:  (
 وأعظم امنكرات والفواحش والكبائر ثاثة:
 وكل هذه جرائم قتل ي احقيقة. الرك باه.. وقتل النفس بغر حق.. والزنا..

 : جريمة قتل الفطرة.ريمة اأوىاج
 جريمة قتل اجاعة. :والثانية
 : جريمة قتل النفس امفردة.والثالثة

وامجتمع الذي تشيع فيه امقاتل ، فالفطرة التي ا تعيش عى التوحيد فطرة ميتة
والثارات مهدد بالدمار واجاعة التي تشيع فيها الفاحشة ماعة ميتة منتهية قطعًا إى 

ومن ثم جعل اه عقوبة هذه اجرائم الثاث هي أقسى العقوبات؛ أنه ،  ارالدم
سبحانه يريد ماية خلقه من عوامل الدمار، ولذا وصف اه عباده امؤمنن بالراءة 

                                    منها كا قال سبحانه: 
                                          

                                
 [.65 – 69الفرقان: ]                

احق بقوله:  عقوبة الذين يتكرون ي اأرض بغر وقد ذكر اه سبحانه سنته ي
(               

                
 [.146]اأعراف:  (         

عاقبهم سبحانه برفهم عن آياته، فا ينتفعون ها وا يستجيبون ها، آياته ي كتابه 
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وذلك أهم تكروا وكذبوا بآيات رهم، نزلة عى رسله، امنظور وآياته ي كتبه ام
 فكانوا عنها غافلن.

كان كر اإنسان ي اأرض ا يقبل فيها ريكًا، وحيثا ت فالكرياء صفة ه وحده
                  ذلك تكرًا ي اأرض بغر حق:

 [.65غافر: ]                 
ور التكر: ادعاء حق الربوبية ي اأرض عى عباد اه، ومزاولة هذا احق بالتريع 

ر تنشأ سائر ألوان هم من دون اه، وتعبيدهم هذا التريع الباطل، ومن هذا التك
 التكر، فهو أساس الر كله، ومنه ينبعث ويتفجر.

وهؤاء الذين يتكرون ي اأرض بغر احق جبلتهم مقلوبة ضالة، جنح عن سبيل 
 الرشد حيثا رأته، وجنح إى سبيل الغي حيثا اح ها.

منه،  ون جهدوهذا الصنف من الناس موجود مشهود، يتجنب الرشد، ويتبع الغي، د
فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه، وينرح لطريق الغي ودون تفكر وا تدبر، 

ويعمل بذلك، ويدعو إى ذلك، وهو ي  ،ويتبعه، إنه يرى احق باطًا، والباطل حقاً 
الوقت ذاته مروف عن آيات اه الكونية والرعية، ا يراها وا يتدبرها، وا تتأثر 

 .ن عقوبةها نفسه، فا أعظمها م
وما يظلم اه هذا الصنف من الناس هذا اجزاء امردي امؤدي إى اهاك ي الدنيا 

  )واآخرة، إنا هو اجزاء احق من يكذب بآيات اه، ويغفل عنها: 
             ) 

 [.146]اأعراف: 
شور، أو آياته امتلّوة إن الذي يكذب بآيات اه امبثوثة ي صفحات هذا الكون امن

التي حملها الرسل، ويكذب تبعًا هذا بلقاء اه ي اليوم اآخر، إن هذا الكائن 
امسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون امسلم ونواميسه، ا تربطه هذا 

 الكون رابطة.
وكل عمل يصدر عن هذا امسيخ امقطوع هو عمل حابط ضائع، ولو بدا أنه قائم 

ناجح، كالدابة التي تأكل النبات السام فتنتفخ فيحسبه الناس عافية وسمنة، وإنا و
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                               ك يرصدها بعد اانتفاخ واحبوط:اها
                                   

 [.19إبراهيم: ]         
ق مرضان عظيان ي قوم نوح أوجب هم عقوبة ستكبار عن احواإرار واا

ۓ                                       ي اماء: غراقاإ
                             

 [.6 – 2نوح: ]      
                        وقال سبحانه:

 [.36الفرقان: ]         
لا تكررت جريمة الكذب واافراء عى اه تكررت العقوبة كا حصل من بني وك

      )إرائيل حن عبدوا العجل كا قال سبحانه: 
 [.125]اأعراف:  (             

فهو جزاء متكرر كلا تكررت جريمة اافراء عى اه، وقد كتب اه عى الذين 
وم ب والذلة، وكان آخر ما كتب اه عليهم أن يبعث عليهم إى ياخذوا العجل الغض

                     القيامة من يسومهم سوء العذاب:
 [.166اأعراف: ]                        

فإذا بدا ي فرة من الفرات أن بني إرائيل يطغون ي اأرض ويستعلون، وأهم 
طان امال واإعام، وأهم يستذلون بعض عباد اه، ويطردوهم من يملكون سل

، والدول الضالة تساندهم، فليس كا هو حاصل اآن أرضهم وديارهم ي وحشية
 هذا بناقض لوعيد اه وا ما كتبه عليهم.

فهم بظلمهم وأفعاهم وصفاهم السيئة ختزنون النقمة ي قلوب البر، وهيئون 
 يدمرهم من السخط والغضب. الرصيد الذي

غر أن هذه حالة ا تدوم، إها فرة غيبوبة امسلمن عن ساحهم الوحيد، فإذا عادوا 
          إى الذلة التي كتبها اه عليهم:إى رهم ردوا هؤاء 
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 [.41 – 45: احج]                     
أما الذين يعملون السيئات، ثم يتوبون إى اه، فإن اه يتوب عليهم، ويغفر هم، وهذه 

          )سنة اه ي كل زمان ومكان: 
 [.123]اأعراف:  (       

عطون علم دين اه ثم ا هتدون به، إنا يتخذون هذا العلم وسيلة وما أكثر الذين ي  
                 لكلم عن مواضعه، واتباع اهوى به:ريف التح

                                               
 [.2اجمعة: ]           

وكم من عام يعلم حقيقة دين اه ثم يزيغ عنها، ويعلن غرها، ويستخدم علمه ي 
      امطلوبة لسلطان اأرض الزائل: ويالتحريفات امقصودة، والفتا

                                
 [.68البقرة: ]                       

ثم ينسلخ من  ،وما أكثر ما يتكرر هذا النوع من علاء البر، يعطيه اه نعمة العلم
الشيطان، ويلهث وراء احطام كبه د إى اأرض، ويتبع اهوى، فرآيات اه، وخل

 الذي يملكه أصحاب اجاه والسلطان.
      )فليحذر العبد أن يوقعه الشيطان ي حبائله فيهلك: 

 [.162]اأعراف:  (       
إنه مثل لكل من آتاه اه علًا فلم ينتفع هذا العلم، وم يستقم عى طريق اإيان، 

، ليصبح تابعًا ذليًا للشيطان، ولينتهي إى امسخ ي مرتبة وانسلخ من نعمة اه
 احيوان، يلهث وراء أعراض هذه احياة الدنيا مقباً ومدبرًا.

 يلهث، سواء وعظته أم م تعظه، يلهث وراء هذا امطمع هاثًا ا ينقطع حتى يفارق
                   هذه احياة الدنيا إى نار جهنم:

 [.559البقرة: ]                      
عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلوها ي  باه وآياته إن اإسام جعل العلم

 فور استقرارها ي القلب والعقل. ،وعام احياة ،عام النفس
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وحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع.. وتوقظ أجهزة ااستقبال وااستجابة 
                   طرة فرجع إى عهد اه اأول:الفي 

                             
                              

 [.4 – 5اأنفال: ]     
فالعقيدة والعلم ي صورة نظرية للدراسة، هذا جرد علم ا ينشئ ي عام اإنسان 

 اة شيئًا كا هو واقع اآن.وعام احي
وا يرفع  وا حرك الطاعة، وا يزجر عن معصية، إنه علم بارد ا يعصم من اهوى،

    ن، بل ربا ذلل له الطريق وعبدها:من ثقلة الشهوات شيئًا، وا يدفع الشيطا
                             

                            
 [.16 – 12السجدة: ]                                              

وقد كانت القرون اأوى هلك بعذاب ااستئصال من عند اه، بعد أن يأتيهم 
 رسوهم باخوارق التي يطلبوها، ثم يمضون ي التكذيب.

      احد من تلك اأمة:أمة من الناس، وجيل وذلك أها رساات مؤقتة 
                         
                            

 [.45العنكبوت: ]       
فهي خامة الرساات، جميع اأقوام، وميع اأجيال إى يوم ملسو هيلع هللا ىلص فأما رسالة حمد 

دهر، تتدبرها اأجيال بعد اأجيال، القيامة، فكانت معجزها القرآن الكريم باقية أبد ال
    إى أن يرث اه اأرض ومن عليها:وتؤمن ها أجيال وأجيال، وأمم وشعوب، 

 [.156اأنبياء: ]                       
ومن ثم اقتضت احكمة اإهية أا تؤخذ هذه اأمة بعذاب ااستئصال، وأن يقع 

                ا ي وقت معلوم:بات عى أفراد منهالعذاب والعقو
 [.153النساء: ]                   
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وكذلك كان احال ي اأمم قبلها من اليهود والنصارى، فلم ينزل هم عذاب 
 ااستئصال العام.

إن عذاب اه ا تستعجله نفس مؤمنة، وا نفس جادة، وإذا ما أبطأ فهي حكمة ورمة 
 هيأ لإيان.ليؤمن من يت

وم حل عذاب ااستئصال بكفار أهل الكتاب، وا بكفار هذه اأمة؛ أن هم كتابًا، 
 والذين هم كتاب من أتباع الرسل وغرهم كلهم مؤجلون إى يوم القيامة.

أن الكتاب دليل هداية باق، تستطيع اأجيال أن تتدبره وتعمل به كاجيل الذي أنزل 
ي اخوارق امادية التي ا يشهدها إا جيل من حرها، فإما  فيه، واأمر ليس كذلك

 أن يؤمن ها فينجو ويسعد، وإما أن ا يؤمن ها فيأخذه العذاب.
والتوراة واإنجيل كتابان كامان معروضان لأجيال، حتى جاء الكتاب اأخر 

خر للناس ح هو الكتاب اأالقرآن، مصدقًا ما بن يديه من التوراة واإنجيل، فيصب
                               ميعًا:

                               
                              

 [.49امائدة: ]                          
ل به الناس ميعًا.. وحاسب عى دعى إليه الناس ميعًا.. ويعمي  فالقرآن العظيم 

      )أساسه الناس ميعًا با فيهم أهل التوراة واإنجيل: 
 [.92]آل عمران:  (       

فع عن كفار قوم موس ، وقوم عيسى، وقوم ىوإذا كان عذاب ااستئصال قد أ ِجل ور 
 يؤخر عنهم العذاب حمد، عى السواء، فإهم سيوفون ما يستحقون بعد اأجل، وم

   )أهم عى احق، فهم عى الباطل الذي كان عليه آباؤهم وأسافهم: 
                  
               

 [.115-158]هود:  (          
م ها وإذا كان العذاب قد أجل، فإن الكل سيوفون أعاهم خرها ورها، يوفيه
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          )العليم اخبر ها ولن تضيع: 
 [.111]هود:   (  

واأمم السالفة التي أهلكها اه بعذاب ااستئصال، لو كان فيهم أولو بقية يستبقون 
أنفسهم اخر عند اه فينهون عن الفساد ي اأرض، ويصدون الظامن عن الظلم، 

ااستئصال الذي حل ها، فإن اه ا يأخذ القرى بالظلم  ما أخذ اه تلك القرى بعذاب
                )إذا كان أهلها مصلحن، 

               
 [.116-116]هود:  (            

من فتلك القرى فيها قلة من امؤمنن ا نفوذ هم وا قوة فأنجاهم اه، وكان فيها كثرة 
 امرفن امكذبن، فأهلك القرى بأهلها الظامن، وهذه سنة من سنن اه ي اأمم.

فاأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغر اه ي أي صورة من صوره، فيجد من 
 ا يأخذها اه بالعذاب والتدمر العام.ينهض لدفعه هي أمم ناجية، 

ون، وي فسد فيها امفسدون، فا ينهض من يدفع فأما اأمم التي يظلم فيها الظام
الظلم والفساد، أو يكون فيها من يستنكر، ولكنه ا يبلغ أن يؤثر ي الواقع الفاسد، 

  وااختال:فإن سنة اه حق عليها إما هاك ااستئصال، وإما هاك اانحال 
 [.155 هود:]                                    

لأمم  إن أصحاب الدعوة إى عبادة اه وحده ا ريك له هم صام اأمان
                     والشعوب ي كل زمان ومكان:

                           
 [.36النحل: ]                  

 هم حولون هذا دون أمهم إهم ا يؤدون واجبهم لرهم ولدينهم فحسب، إنا
 وغضب اه، واستحقاق النكال والعقوبة.

وإذا قدر اه لقرية أها هالكة؛ أها أخذت بأسباب اهاك، فكثر فيها امرفون، فلم 
تدفعهم وم ترب عى أيدهم، سلط اه هؤاء امرفن ففسقوا فيها، وعاثوا ي 

 وأصاها اهاك والدمار.اأرض فسادًا، فحقت عليهم سنة اه، 
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 وهي امسئولة عا حل ها؛ أها م ترب عى أيدي امرفن.
فوجود امرفن ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم اه عليها ففسقوا، ولو أخذت 
عليهم الطريق، فلم تسمح هم بالظهور فيها، ما استحقت اهاك، وما سلط اه عليها 

     )فيقودها إى اهاك كا قال سبحانه: من يفسق فيها ويفسد، 
 [.16]اإراء:  (            

واه عَز وجَل قد جعل للحياة البرية سننًا ا تتبدل، وحن توجد اأسباب تتبعها 
            )النتائج، فتنفذ إرادة اه، وحق كلمته: 

 [.39]اأحزاب:   ( 
ولية اأمة عظيمة، وستتحمل تبعة ترك النظم الفاسدة تني آثارها السيئة التي إن مسئ

ا مفر منها، وعدم الرب عى أيدي امرفن فيها كي ا يفسقوا فيها، فيحق عليها 
 القول فيدمرها تدمرًا.

هذه السنة قد مضت ي اأولن من بعد نوح قرنًا بعد قرن، كلا فشت الذنوب ي أمة 
            )ها إى ذلك امصر: انتهت 

 [.16]اإراء:  (    
 ولقد كان امركون ي مكة يسمعون النذير، وا يدركون حكمة اه ي إمهاهم 

 بالعذاب عى سبيل التحدي كا قال سبحانه:ملسو هيلع هللا ىلص إى حن، فيستعجلون الرسول 
(            

 [.23]العنكبوت:  (    
وكثرًا ما يكون إمهال اه استدراجًا للظامن؛ ليزدادوا عتوًا وفسادًا، أو امتحاناً 
للمؤمنن؛ ليزدادوا إيانًا وثباتًا، وليتخلف عن صفوفهم من ا يطيق الصر والثبات، 
أو استبقاًء من يعلم اه سبحانه أن فيهم خرًا من أولئك امنحرفن.. حتى يتبن هم 

الغي فيثوبوا إى اهدى، أو استخراجًا لذرية صاحة من ظهورهم تعبد اه  الرشد من
هذا وذاك من تدبر اه  وتنحاز إى حزبه، ولو كان آباؤهم من الضالن، أو لغر

 [.143البقرة: ]                امستور:
وب الناس إن أحوال احياة وأوضاعها مربوطة بأعال الناس وكسبهم، وإن فساد قل
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وعقائدهم وأعاهم يوقع ي اأرض الفساد، ويملؤها برًا وبحرًا هذا الفساد كا قال 
              )سبحانه: 

 [.41]الروم:  ( 
فظهور الفساد هكذا واستعاؤه، ا يتم عبثًا، وا يقع مصادفة، وإنا حصل بإذن اه، 

الفساد حينا يكتوون بناره، لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا من الر و
مل الصالح، وإى الراط وإى الع ،فيعزمون عى مقاومة الفساد، ويرجعون إى اه

والذين كفروا ووقفوا ي وجه احق أن يبلغ إى الناس، وصدوا الناس عنه امستقيم، 
حياته بإعان  بالقوة أو امال أو اخداع، وشاقوا اه ورسوله، وآذوا الرسول ي

احرب عليه، وامخالفة ما جاء به، والوقوف ي غر صفه، أو بعد وفاته بمحاربة 
دينه وريعته ومنهجه، وحاربة امتبعن لسنته، والقائمن عى دعوته، وذلك من بعد 

 ما تبن هم اهدى، وعرفوا أنه احق، ولكنهم اتبعوا اهوى، ومح هم العناد.
يروا اه شيئًا، فهم أضعف وأضأل من أن يروا دين اه وا منهجه فهؤاء كلهم لن 

وا القائمن عى دعوته، مها بلغت قوهم، ومها قدروا عى إيذاء بعض امسلمن 
 فرة من الوقت.

فإن هذا باء وقتي يقع بإذن اه حكمة يريدها، وليست رًا لدينه ومنهجه وعباده 
 .القائمن عى رعه ومنهجه

فسيحبط أعاهم فتنتهي هم إى اخيبة والدمار، كا تنتهي اماشية  ،والعاقبة مقررة
        )التي ترعى ذلك النبات السام فتهلك: 

 [.35]حمد:  (            
والفرصة متاحة هؤاء الكفار والعصاة ي الدنيا فقط بأن يتوبوا إى رهم، فباب 

            توحًا للكافر والعاي حتى يغرغر:ا زال مفالتوبة 
                                

 [.16النساء: ]     
    )فإذا بلغت الروح احلقوم فا توبة وا مغفرة كا قال سبحانه: 

 [.34]حمد:  (           



123 

 ي اأرض بقيت آثارًا سارية ي اأرض تطلب ما يشاكلها والعقوبات التي أنزها اه
من الذنوب، فهذه اآثار ي اأرض من آثار العقوبات، كا أن هذه امعاي من آثار 

  )اجرائم، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من اجناية، واأخف لأخف: 
 [.68]النمل:   (       

ورعه قارنه الشيطان عقوبة له، والشيطان إذا قارن العبد  وكل من أعرض عن دين اه
    )واستوى عليه نزعت الركة من عمره ورزقه، وقوله وعمله: 

               
 [.36-36]الزخرف:  (    

نزعت الركة من كل حل ظهرت فيه  ،وما أثرت طاعة الشيطان ي اأرض ما أثرت
اك يء من الروح والرمة سكنه ما كان ي اجحيم م يكن هنطاعته، وكذلك 

فكم حصل للعبد امعرض عن ربه من الرور واآثام بسبب مقارنة والركة، 
 [.39]النساء:  (            ) الشيطان له:

وإذا اتصف قلب اإنسان بامكر واخديعة، والفسق والبادة، وانصبغ بذلك صار 
لق احيوان اموصوف بذلك من القردة واخنازير، والكاب واحمر، صاحبه عى خ

حتى يبدو عى صفحات وجهه بدواً خفياً، ثم يصر ظاهراً عى الوجه، ثم يقوى حتى 
من له فراسة تامة عقوبة من  يقلب الصورة الظاهرة كا قلب الصورة الباطنة، يرى ذلك

وجهه مسحة قرد.. وقل أن ترى رافضيًا إا فقّل أن ترى مكارًا وخداعًا إا عى اه، 
هًا هًا إا عى وجهه مسحة كلب، عى وجهه مسحة خنزير.. وقل أن ترى ر

وإذا استحكمت الصفات امذمومة ي لباطن، والظاهر ثمرة الباطن، فالظاهر مرتبط با
من سابق اإمام ي ملسو هيلع هللا ىلص النفس قويت عى قلب الصورة الباطنة، وهذا خوف النبي 

 صاة بأن جعل اه صورته صورة مار؛ مشاهته احار ي البادة، وعدم الفطنة.ال
رٍ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ََ  «أَمت َيـْخَشى اَلِذي َيـْرَفُع َرأَْسُه َقْبَل اإَمتِم أْن ُيـَحِضَل اهُ َرْأَسُه َرْأَس ِحـ

 .()متفق عليه

                                                

 ( واللفظ له. 456(، ومسلم برقم )681، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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هل الغناء، فهؤاء أرع الناس وأحق الناس بامسخ أهل الباطل، وأهل اأهواء، وأ
 مسخاً قردة وخنازير مشاهتهم هم ي الباطن.

وكل من بخل باله أن ينفقه ي سبيل اه تعاى وإعاء كلمته سلبه اه إياه، أو قيض له 
إنفاقه فيا ا ينفعه دنيا وا أخرى، بل فيا يعود عليه بمرته عاجًا وآجًا، وإن 

 تمتع به، ونقله إى غره، فيكون له مهنئوه، وعى خلفه وزره.حبسه وادخره منعه ال
وكذلك من رَفه بدنه وآثر راحته عى التعب ه وي سبيله أتعبه الشيطان أضعاف ذلك 

 ي غر سبيل اه ومرضاته، وهذا أمر معلوم.
، وإبليس ما امتنع من السجود آدم فرارًا أن خضع له ويذل، صره اه أذل اأذلن

ري أن وجعله خادمًا أهل الفسوق والفجور من ذريته، فلم يرض بالسجود له، و
                                خدم هو وبنوه فساق ذريته:

 [.36 – 36الزخرف: ]                    
ًا واحدًا سبحانه، وعباد اأصنام ما أنفوا أن يتبعوا رسواً من البر، وأن يعبدوا إه

                   أن يعبدوا آهة أخرى من اأحجار: رضوا
 [.66امائدة: ]                    

فكل من امتنع أن يذل ه أو يبذل ماله ي مرضاته، أو يتعب نفسه وبدنه ي طاعته، ا 
يتعب نفسه وبدنه ي طاعته ومرضاته بَد أن يذل ما سواه من اخلق، ويبذل له ماله، و

ومن امتنع أن يمي خطوات ي طاعة الرب ابتي أن يمي أكثر منها ي عقوبة له، 
 [.16]اجن:  (          )غر طاعته: 

عى  والذنب ا خلو من عقوبة البتة، وترتب العقوبات عى الذنوب كرتب اإحراق
                 اأم عى الرب:النار، والكر عى اانكسار، و

                                   

 [.153النساء: ]
وقد تقارن امرة الذنب، وقد تتأخر عنه إما يسرًا وإما مدة، كا يتأخر امرض عن 

 سببه أو يقارنه.
قد ظن به خاف كاله  وأعظم الذنوب عند اه إساءة الظن به، فإن اميء به الظن
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وهذا توعد اه سبحانه الظانن به ظن ، فظن به ما يناقض أساءه وصفاته، امقدس
   ) السوء با م يتوعد به غرهم، كا قال سبحانه:

              
 [.6]الفتح: (          

مع عى أهل الرك، فإهم فلم جمع اه عى أحد من الوعيد والعقوبة مثل ما 
 ظنوا به ظن السوء.

وا يتم إيان العبد إا إذا آمن باه، وري حكمه ي القليل والكثر، وحاكم إى 
ان ريعته وحدها ي كل شأن من شؤونه ي اأنفس واأموال واأعراض وإا ك

                             عابدًا لغره:
 [.35ن: آل عمرا]

فمن خضع ه سبحانه وأطاعه وحاكم إى وحيه فهو العابد له، ومن خضع لغره، 
    )وحاكم إى غر رعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له كا قال سبحانه: 

               
               ) 

 [.65]النساء: 
إا اه، وأن حمدًا  من مقتى شهادة أن ا إله حده،و وعبادة اه وحده والتحاكم إليه

                              رسول اه:
 [.2البينة: ]          

واحكم بغر ما أنزل اه حكم اجاهلن، واإعراض عن حكم اه تعاى سبب ي 
   ) قال سبحانه: حلول عقابه وبأسه الذي ا يرد عن القوم الظامن كا

                   
                   

 [.25-48]امائدة:  (      
وامنهج الرباي ا يأخذ الناس بالعقوبة وحدها، إنا يرفع سيف العقوبة ويصلته 

 لرتدع من ا يردعه إا السيف.
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ى الدعوة إى اه، وتقوية اإيان، وتربية القلب، وهداية فأما اعتاده اأول فع
الروح، وتقويم الطبع، إى جانب إقامة امجتمع الذي تنمو فيه بذرة اخر وتزكو، 
وتذبل فيه نبتة الر وتذوي، لذلك ما يكاد السياق القرآي ينتهي من الرويع بالعقوبة 

ح، يستجيش فيها مشاعر التقوى، حتى يأخذ طريقه إى القلوب والضائر واأروا
         )ويرغبها باحسنى كا قال سبحانه: 

 [.15]الروج:  (        
              )ثم قال: 

 [.11]الروج:   (     
  )وقد بر اه باجنة الذين آمنوا وعملوا الصاحات كا قال سبحانه: 

                
                    

 [.52]البقرة: (    
 ، ومن قام مقامه من أمته.ملسو هيلع هللا ىلصفامبِر هو الرسول 

وامبَرون هم الذين آمنوا بقلوهم، وعملوا الصاحات بجوارحهم، فصدقوا إياهم 
اهم، وأحواهم الدنيوية بأعاهم الصاحة التي تصلح ها أحواهم، وأمور دينهم ودني

 واأخروية.
وامبر به هي اجنات اجامعة لأشجار العجيبة، والثار اليانعة، والظل اممدود، 
واأهار اجارية باماء واللبن واخمر والعسل، والعيون العذبة الصافية يفجروها 

اق، تفجرًا، ورر مرفوعة، وأزواج مطهرة من كل عيب ودنس، فهن مطهرات اأخ
 أزواجهن. مطهرات اخلق، مطهرات اللسان، مطهرات اأبصار، قارات الطرف عى

والسبب اموصل هذا النعيم كله اإيان والعمل الصالح، فا سبيل إى الوصول إى 
 هذه البشارة إا ها.

فهذه أعظم بشارة للبرية كلها.. وهي حاصلة عى يد أفضل اخلق كلهم نبينا حمد 
فضل اأسباب وهي اإيان والعمل الصالح.. اموصل أفضل نعيم وهو بأملسو هيلع هللا ىلص.. 

 اجنة ورضوان اه عَز وجَل.
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قاموا  إذاوامؤمنون الذين يستحقون اجنة هم صفات، وهم أعال، وهم وظائف، 
  )ها رمهم اه وأسكنهم اجنة، وقد وصفهم اه بقوله سبحانه: 

            
 [.61]التوبة:  (              

           وقال سبحانه ي صفاهم:
                 

 [.115التوبة: ]               
فهؤاء أعد اه هم من الثواب العظيم، والنعيم امقيم، ما م تره عن، وم تسمعه 

    )حانه: أذن، وا خطر عى قلب بر كا قال سب
              

 [.65]التوبة:  (           
 نسأل اه عَز وجَل أن جعلنا وإياكم وميع امسلمن منهم.

معاي سبب وحصول احسنات، والكفر وا ،فاإيان والطاعات سبب للنجاة
                   للهاك وحصول السيئات:

                         

 [.15 – 8امائدة: ]
 والطاعات كلها شعب من شعب اإيان، وامعاي كلها شعب من شعب الكفر.

وشعب اإيان أعاها شهادة أن ا إله إا اه، والصاة والزكاة واحج والصيام من 
ظيم وامحبة شعب اإيان، واأعال الباطنة كاحياء والتوكل واخوف والتع

واخشية كل ذلك من شعب اإيان، حتى تنتهي هذه الشعب إى إماطة اأذى عن 
 الطريق.

ُن بِْضٌع َوَسْبُعضَن َأْو بِْضٌع َوِسُتضَن ُشْعَبةى » : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهقال  ََ ي َفَأْفَضُلَهت َقْضُل َا إَِلَه  ، اْإِ
ن، لَطِريِق ى َاِن اَوَأْدَنتَهت إَِمتَطُة اْأَذ اه،إَِا  ََ  .()متفق عليه «َواحَيتُء ُشْعبٌَة ِمَن اِإي

                                                

 ( ، واللفظ له.32( ، ومسلم برقم )8، أخرجه البخاري برقم )فق اليهمت( 1)
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ومنها ما ا يزول بزواها ل اإيان بزواها كشعبة الشهادة، وهذه الشعب منها ما يزو
 كرك إماطة اأذى عن الطريق، وبينها شعب متفاوتة تفاوتًا عظيًا.

 وشعب اإيان قسان: قولية.. وفعلية.
 : قولية.. وفعلية.وكذلك شعب الكفر

 فحقيقة اإيان مركبة من قول وعمل.
 والقول قسان: قول القلب وهو ااعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة اإسام.

والعمل قسان: عمل القلب، وهو نيته وإخاصه، وعمل اجوارح، وهي اأعال 
تصديق القلب م تنفع الظاهرة فإذا زالت هذه اأربعة زال اإيان بكاله، وإذا زال 

بفعل بقية اأجزاء، وكا يكفر اإنسان باإتيان بكلمة الكفر اختيارًا، فكذلك يكفر 
                     شعبة من شعبه كالسجود للصنم:

 [.2امائدة: ]        
ه ي صلح اه ها أمراض القلوب، وهي من رمة ا والعقوبات الرعية أدوية نافعة،

      )بعباده، ورأفته هم، والدين كله شفاء ورمة للعباد: 
                   

 [.553]اأعراف:  (   
أعان عى عذابه  ة لرأفة جدها بامريض، فهو الذيفمن ترك هذه الرمة النافع

 وهاكه وإن كان ا يريد إا اخر.
، وأن ملسو هيلع هللا ىلص، امبني عى حبته وحبة رسوله ملسو هيلع هللا ىلصة رسوله فدين اه هو طاعته وطاع

ا م ة حبها اه مأحب إليه ما سواما، فإن الرأفة والرمملسو هيلع هللا ىلص يكون اه ورسوله 
                     تكن مضيعة لدين اه وحدوده:

                             
                            

 [.4 – 5اأنفال: ]     
والشيطان يريد من اإنسان اإراف ي أموره كلها، فإن رآه مائًا إى الرمة زين له 

  منه.الرمة حتى ا يبغض ما أبغضه اه، وا يغار ما يغار اه
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ر وإن رآه مائًا إى الشدة زين له الشدة ي غر ذات اه حتى يرك من اإحسان وال
، ويتعدى ي الشدة فيزيد ي الذم ملسو هيلع هللا ىلصواللن وصلة الرحم ما يأمر به اه وسوله 

    حتى يتعدى احدود:ملسو هيلع هللا ىلص اه ورسوله  والبغض والعقاب عى ما حبه
                              

 [.559البقرة: ]       
                   فن:وهذا كله من اإراف واه ا حب امر

 [.31اأعراف: ]                            
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 فقه اجزاء من جنس العمل -6
              )قال اه تعاى: 

 [.11]الروج:  (    
               )وقال تعاى: 

 [.6]البينة:  (   
 من جنس العمل ي قدر اه ورعه كا قال سبحانه:  الثواب والعقاب يكونان

                         
                       

 [.14 – 13النساء: ]                      
وهذا هو العدل الذي تقوم به السموات واأرض، وبه تصلح الدنيا واآخرة، ويصلح 

 لدنيا.به الدين وا
صاص ي وهذا أمر اه بقطع يد السارق، ورع قطع يد امحارب ورجله، ورع الق

 واجزاء ماثل للعمل من جنسه ي اخر والر:الدماء واأموال واأبدان، 
فمن سر مسلًا سره اه.. ومن ير عى معر ير اه عليه ي الدنيا واآخرة.. 

 الدنيا نفس اه عنه كربة من كرب يوم القيامة.ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب 
 ومن أحسن إى عباد اه أحسن اه إليه.قيامة، ومن أقال نادمًا أقال اه عثرته يوم ال

ومن تتبع عورة أخيه تتبع اه عورته.. ومن ضار مسلًا ضار اه به.. ومن شاق شاق 
خذله اه ي موضع حب اه عليه.. ومن خذل مسلًا ي موضع جب نرته فيه 

 ومن َأنفق أ نفق عليه.. ومن َأوعى أ وعي عليه.. ومن ير ير اه عليه..نرته فيه.. 
ومن عفا عن حقه عفا اه له عن حقه.. ومن جاوز عن غره جاوز اه عنه.. ومن 

ومن سمح سمح اه له.. ومن رحم خلق اه رمه اه.. . استقى استقى اه عليه.
 . وهكذا.ومن عفا عنهم عفا اه عنه، ومن ظلمهم سلط اه عليه من يظلمه.

 نا يرحم اه من عباده الرماء.والرامون يرمهم الرمن.. وإ
واه سبحانه أتقن كل يء صنعه، وأحسن كل يء خلقه، فهو عند مبدأ خلقه برئ 
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لق له، وإنا ت عرض له اآفات بعد ذلك من اآفات والعلل، تام امنفعة ما هيء وخ 
ـرك عى خلقته اأصلية م يفسد:بأمور أخر تقتي فساده، ولو          ت 

                                               

 [.54احر: ]
ومن له معرفة بأحوال العام ومبدئه يعرف أن ميع الفساد ي جوه ونباته وحيوانه 

 هله حادث بعد خلقه بأسباب اقتصت حدوثه.وأحوال أ
وم تزل أعال بني آدم وخالفتهم للرسل حدث هم من الفساد العام واخاص ما 

والقحط واجدب، وسلب  ،واأسقام والطواعن ،جلب عليهم من اآام واأمراض
بركات اأرض وثارها ونباها، وسلب منافعها أو نقصاها ونحو ذلك من حصول 

      )وتسلط اأعداء كا قال سبحانه:  ،ف واجوعاخو
 [.41]الروم:  (         

وكلا أحدث الناس ظلًا وفجورًا أحدث هم رهم تبارك وتعاى من اآفات والعلل 
ي أغذيتهم وفواكههم، وهوائهم ومياههم، وأبداهم وصورهم، وصفاهم 

 هو من موجب أعاهم وظلمهم وفجورهم.وأخاقهم، من النقص واآفات، ما 
وأكثر هذه اأمراض واآفات بقية عذاب عذبت به اأمم السالفة، ثم بقيت منها بقية 

 عاهم.أ رصدت من بقيت عليه بقية من أ
اء ا بَد وقد جعل اه عَز وجَل أعال الر والفاجر مقتضية آثارها ي هذا العام اقتض

ان والزكاة والصدقة سببًا حصول القحط واجدب، ومنع فجعل منع اإحسمنه، 
نزول الغيث.. وجعل ظلم امساكن، والبخس ي اموازين، وتعدي القوي عى 

 الضعيف سببًا جور املوك والواة الذي ا يرمون إذا اسرموا.
وهم ي احقيقة أعال الرعايا ظهرت ي صورة واهم، فإن اه سبحانه بحكمته 

 ر للناس أعاهم ي صور تناسبها.يظه
تارة بالقحط.. وتارة باجدب.. وتارة بأمراض عامة.. وتارة هموم وآام.. وتارة 

. وتارة بتسلط .بواة جائرين.. وتارة بعدو.. وتارة بمنع بركات الساء واأرض
الشياطن عليهم تؤزهم إى أسباب العذاب أزًا، لتحق عليهم كلمة اه، وليصر كل 
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          )منهم إى ما خلق له كا قال سبحانه: 
 [.153]النساء:  (    

                  وقال سبحانه:
 [.35الشورى: ]       

فكل صاح ي العام سببه توحيد اه وعبادته وطاعة رسوله، وكل ر وباء ي 
 أوامر اه. العام فسببه الكفر وخالفة

ومن رمة اه سبحانه أن رع العقوبات ي اجنايات الواقعة بن الناس ي النفوس 
 كالقتل واجراح والقذف والرقة ونحوها. ،واأعراض واأموال ،واأبدان

فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه اجنايات غاية اإحكام، مع عدم 
                          اجاي من الردع: امجاوزة ما يستحقه

 [.163البقرة: ]        
فلم يرع اه ي الكذب قطع اللسان وا القتل.. وا ي الزنا اخصا.. وا ي الرقة 

 قتل النفس.. وا ي القذف إزهاق الروح.
وإنا رع سبحانه ما هو موجب أسائه وصفاته من رمته وحكمته ولطفه وإحسانه 

وتنقطع اأطاع عن العدوان، ويقتنع كل إنسان با آتاه خالقه  ،ول النوائبوعدله، لتز
              استاب حق غره ظلًا وعدوانًا:ومالكه، فا يطمع ي

 [.8احديد: ]                                      
ت متفاوتة ي شدة الرر وهذه اجنايات مراتب ختلفة ي القلة والكثرة، ودرجا

 وخفته كتفاوت سائر امعاي ي الكر والصغر، والقلة والكثرة.
ومعلوم أن الربة بالعود ا يصلح إحاقها ي العقوبة بالربة بالسيف.. وا النظرة 
امحرمة بعقوبة مرتكب الفاحشة.. وا الشتم اخفيف بالقذف بالزنا والقدح ي 

 مة والفلس برقة امال الكثر..اأنساب.. وا رقة اللق
فلا تفاوتت مراتب اجنايات م يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات، ومعلوم أن 
الناس لو وكلوا إى عقوهم ي معرفة ذلك، وترتيب كل عقوبة عى ما يناسبها من 
اجناية جنسًا ووصفًا وقدرًا، لذهبت هم اآراء كل مذهب، ولعظم ااختاف، واشتد 
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 طب، لقصور علمهم، وضعف رؤيتهم، واختاف مداركهم وعقوهم.اخ
فكفاهم أرحم الرامن مؤنة ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتوى بحكمته وعلمه 
ا ورمته تقديره نوعًا وقدرًا، ورتب عى كل جناية ما يناسبها من العقوبة وما يليق ه

                 من النكال، فكانت عداً ورمة:
 [.98النحل: ]         

ثم بلغ من سعة رمته وجوده سبحانه أن جعل تلك العقوبات كفارات أهلها، 
 وطهرة تزيل عنهم امؤاخذة باجنايات إذا قدموا عليه ا سيا مع التوبة منها.

 فرمهم اه سبحانه هذه العقوبات أنواعًا من الرمة ي الدنيا واآخرة.
 ه العقوبات دائرة عى ستة أصول:وجعل سبحانه هذ

 القتل.. والقطع.. واجلد.. والنفي.. وتغريم امال.. والتعزير.
فالقتل جعله اه عقوبة عى أعظم اجنايات كاجناية عى النفس، وكاجناية عى 
الدين بالطعن فيه واارتداد عنه، فهذه اجناية أوى بالقتل وكف عدوان اجاي عليه 

، إذ بقاء هذا اجاي بن أظهر العباد مفسد هم، وا خر يرجى ي بقائه من كل عقوبة
دابره؛ صيانة للدين وأهله من وا مصلحة، فهو كالعضو الفاسد فناسب بره وقطع 

 [.168البقرة: ]                      ره:
؛ ما ي وجعله كذلك عقوبة عى اجناية عى الفروج امحرمة كالزاي امحصن

 جنايته من امفاسد العظيمة واختاط اأنساب.
وأما القطع فجعل عقوبة مثله عداً.. وعقوبة السارق الذي اقتطع مال غره، فكان 

  ، وأخذ أمواهم:أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إى أذى الناس
                          

 [.39ائدة: ام]       
وما كان رر امحارب أشد من رر السارق، وعدوانه أعظم، ضم إى قطع يده 

بقى له يداً قطع رجله، ليكف عدوانه عن الناس، ورمه بأن جعل القطع من خاف فأ
                      من شق، ورجًا من شق:
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 [.34 – 33امائدة: ]                           
وعى  ،وعى العقول ،وأما اجلد فجعله سبحانه عقوبة عى اجناية عى اأعراض

ب القتل وا إبانة الطرف، كا ي عقوبة اأبضاع، وم تبلغ هذه اجنايات مبلغاً يوج
                                               ي البكر:الزا

 [.5النور: ]                                 
فسبحان احكيم العليم بخلقه، جعل إتاف النفوس ي مقابلة أكر الكبائر وأعظمها 

 ررًا، وأشدها فسادًا ي العام وهي:
 والطارئ.. والقتل.. والزنا من امحصن. الكفر اأصي

وإذا تأمل العاقل فساد احياة رآها من هذه اجهات الثاث وقد سأل عبد اه ابن 
 «أْن َتـْجَعَل ه نِّداى َوُهَض َخَلَقَك » الذنب أعظم؟ فقال: أيملسو هيلع هللا ىلص رسول اه  مسعود 

َم أٌي؟ َقاَل: : ث  : إَِن َذلَِك َلَعظِيٌم، ق ْلت   «َوأْن َتْقُتَل َوَلَدَك َتـَختُف أْن َيْطَعَم َمَعَك » ق ْلت 
َم أٌي؟ َقاَل: : ث   .()متفق عليه «أْن ُتَزاِيَ َحلِيَلَة َجتِركَ » ق ْلت 

           )فأنزل اه تصديق ذلك بقوله: 
 [.69]الفرقان:  (             

ك ي الرر وهو دونه جعل عقوبته قطع اليد، ثم ثم ما كانت رقة اأموال تي ذل
 ما كان القذف دون رقة امال ي امفسدة جعل عقوبته دون ذلك وهو اجلد.

د هذه اجنايات امسكر أقل مفسدة من ذلك جعل عقوبته دون ح ثم ما كان رب
 ه با يردعه.كلها، وذلك بتعزير

منضبطة ي الشدة والضعف.. والقلة ثم ما كانت مفاسد اجرائم بعد متفاوتة غر 
جعلت عقوباها راجعة إى  ونحوها والكثرة، وهي ما بن النظرة واخلوة وامعانقة

اجتهاد اأئمة وواة اأمور بالتعزير بحسب امصلحة ي كل زمان ومكان، وبحسب 
ويصلح أحواهم  ،ويكف رهم ،بمعاقبتهم با يردعهم ،أرباب اجرائم أنفسهم

 أمة.وحال ا
                                                

 (. 96(، واللفظ له، ومسلم برقم )4466، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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واحسنات والسيئات يراد ها أعال اخر وأعال الر، كا يراد ها النعم 
 وامصائب، واجزاء من جنس العمل:

عمل رًا وسيئات لقي راً فمن عمل خرًا وحسنات لقي خرًا وحسنات، ومن 
                       وسيئات:

 [.9 – 6الزلزلة: ]                          
  )وقصد اخر ي الدنيا جزاؤه اهدى إى طريق اجنة كا قال سبحانه: 

             
 [.8]يونس:  ( 

  )وقصد الر ي الدنيا جزاؤه اهدى إى طريق النار كا قال سبحانه: 
 [.53-55]الصافات:  (                

يرمهم الرمن، ومن رحم من ي اأرض رمه من ي الساء،  والرامون
 فاجزاء أبدًا من جنس العمل، وكا تدين تدان.

َمْن َنَفَس َاْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبةى ِمْن ُكَرِب الُدْنَيت، َنَفَس اهُ َانْـُه ُكْرَبةى ِمْن ُكَرِب » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
َ َالَ  َِ ، َيْضِم اْلِقَيتَمِة، َوَمْن َي َى َ اهُ َاَلْيـِه ِي الُدْنَيت َواآِخَرةِ، َوَمْن َسَتـَر ُمْسلِـ َِ ، َي ٍ ِِ ـى ُمْع

 َسَتـَرُه اهُ ِي الُدْنيَت َواآِخَرةِ، َواهُ ِي َاْضِن اْلَعْبِد َمت َكتَن اْلَعْبُد ِي َاْضِن أِخيِه، َوَمْن َسَلَك 
، َس  َى ت َيْلَتـِمُس فِيِه ِاْلـ ت إَِلـى اْلـَجنَةِ َطِريقى  .()أخرجه مسلم «َهَل اهُ َلـُه بِـِه َطِريقى

ومن ثواب احسنة ه اه يوم القيامة بلجام من نار، ومن سئل عن علم فكتمه أجم
          )احسنة بعدها كا قال سبحانه: 

                    
 [.69-66]النساء:   (            

    )ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها كا قال سبحانه: 
 [.13]امائدة:  (   

واه عَز وجَل عى راط مستقيم ي قضائه وقدره، وي أمره وهيه، هدي من يشاء 
                                                

 (. 5688برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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بعدله  إى راط مستقيم بفضله ورمته، ويرف من يشاء عن راطه امستقيم
                              صاحية امحل:وحكمته لعدم 

 [.26هود: ]                    
فهو سبحانه عى راط مستقيم، ونصب لعباده من أمره راطًا مستقيًا دعاهم 
ميعاً إليه، فإذا كان يوم لقائه نصب خلقه راطاً مستقيًا يوصلهم إى اجنة، ثم 

 ي الدنيا:انرف عنه ي الدنيا، وأقام عليه من اتبع راطه امستقيم  رف عنه من
 [.21آل عمران: ]                     

وجعل نور امؤمنن به الذي كان ي قلوهم ي الدنيا نورًا ظاهرًا يسعى بن أيدهم 
ا حفظ وبأياهم ي ظلمة احر واموقف، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه ك

 عليهم اإيان به حتى لقوه.
   )وأطفأ نور امنافقن أحوج ما كانوا إليه كا أطفأه من قلوهم ي الدنيا: 

                
 [.15]احديد:  (        

فا حَظ له ي النور يوم القيامة، فهو أعمى وي  ،فمن م يقبل نور اإيان ي الدنيا
                  ظلات فأنى هتدي وينجو: ال

                                                     
                                          
                                               

 [.12 – 13احديد: ]                       
وأقام سبحانه أعال العصاة عى جنبتي الراط كاليب وحسكًا خطفهم إى النار 

وجعل سبحانه قوة سر ن ااستقامة عى الراط امستقيم، كا خطفتهم ي الدنيا ع
 ا.ورعتهم إليه ي الدني ،الناس عى الراط عى قدر قوة سرهم ي الدين

َراُط َبْنَ َظْهـَري َجَهنََم، َفَأُكضُن َأَنت ـَرُب الِص ـَوُيْض »ي حديث الرؤية:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه وقال 
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 َوُأَمتي َأَوَل َمْن ُيـِجيُز، َوا َيَتـَكَلُم َيْضَمئٍِذ إا الُرُسُل، َوَدْاَضى الُرُسِل َيْضَمئٍذ: اللُهـَم َسِلمْ 
 .()متفق عليه «َسِلمْ 
َحَرَم من ب للمؤمنن حوضًا يربون منه بإزاء رهم من رعه ي الدنيا، وونص

 َم نفسه من الرب من رعه ودينه ي الدنيا.الرب منه هناك من َحرَ 
ُة َشْهٍر، َمتُؤُه َأْبَيُض ِمَن الَلَبِن، َوِريْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِِ َمِسْرَ ُحُه َأْطيَُب ِمَن امِْسِك، ـَحْض
َب ِمنْـَهت َفا َيْظَمُأ َأَبداى  َوكِيَزاُنـهُ  ِ ََ ِء، َمْن  ََ  .()متفق عليه  «َكنُُجضِم الَس

الذي أرسل  ،دي ي هذه الدار إى راط اه امستقيمفمن ه  فالدنيا مزرعة اآخرة، 
تقيم اموصل إى جنته ودار دي هناك إى الراط امسوأنزل به كتبه، ه   ،به رسله

                           ثوابه:
 [.123اأنعام: ]              

ذاك الراط يكون سره عى امستقيم ي الدنيا س وعى قدر سره عى هذا الراط
 فمن الناس من يمر كالرق.. ومنهم من يمر كالطرف.امنصوب عى متن جهنم، 

يِه َخَطتطِيُف َوَكالِيُب َوَحَسٌك، َتُكضُن َدْحٌض َمِزَلٌة، فِ » عن اجر فقال:ملسو هيلع هللا ىلص ئل النبي س
ِق  ،َكَطْرِف اْلَعْنِ  اُن، َفَيـُمُر اْلـُمْؤِمنُضنَ بِنَْجٍد فِيَهت ُشَضْيَكٌة ُيَقتُل َلـَهت الَسْعَد  ْ َْ  ،َوَكتْل

ـْخُدوٌش ُمْرَسٌل، َوَكأَجتِويِد اْلـَخيِْل َوالِرَكتِب، َفنَتٍج ُمَسَلـٌم، َومَ  ،َوَكتلطَْيـرِ  ،َوَكتلِريِح 
 .()متفق عليه «َوَمْكُدوٌس ِي َنتِر َجَهنَمَ 

فلينظر العبد إى الشبهات والشهوات وامظام التي تعوقه عن سره عى هذا الراط 
امستقيم، فإها الكاليب التي بجنبتي الراط خطفه وتعوقه عن امرور عليه، فإن 

           )كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك: 
 [.46]فصلت:  (  

واه عليم خبر جزي اإنسان بجنس عمله، فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه، 
فإن قدح فيهم ونسب ما يقولون إى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل ابتي ي 

                                                

 (، واللفظ له.195(، ومسلم برقم )956، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (.5585(، واللفظ له، ومسلم برقم )6268بخاري برقم )، أخرجه المتفق اليه( 5)
 (، واللفظ له. 193(، ومسلم برقم )6438، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
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 عقله وعلمه، وظهر من جهله ما عوقب به.
ل أظهر اه كذبه، ومن قال أهم جهاومن قال عنهم إهم تعمدوا الكذب أظهر اه 

                              جهله بن خلقه وخذله:
 [.153النساء: ]     

إنه ساحر كذاب، أهلك اه فرعون، ملسو هيلع هللا ىلص ففرعون وهامان وقارون ما قالوا عن موسى 
عجزه عن الكام وأظهر كذبه وافراءه عى اه وعى رسله، وأذله غاية اإذال، وأ

      )النافع فلم يبن حجة، وكذلك خسف اه بقارون وماله: 
                

 [.45-39]الذاريات:  (    
                            وقال سبحانه عن قارون:

 [.91القصص: ]                  
 نفسه وأتباعه ي الدنيا واآخرة.و جهل أهلك بجهله وفرعون هذه اأمة أب

والذين قالوا عن رسول اه إنه أبر عوقبوا بانبتارهم، فا يوجد من شنأ الرسول إا 
      )بره اه حتى أهل البدع امخالفون لسنته كا قال سبحانه: 

 [.3]الكوثر:  ( 
به بنقيض قصده كا احتال أصحاب ومن احتال عى إباحة ما حرمه اه باحيل عاق

السبت فلعنهم اه ومسخهم قردة وخنازير جزاء احتياهم عى فعل ما حرمه اه 
                         عليهم كا قال سبحانه: 

                               

 [.66 – 62البقرة: ]
يوم السبت، وأخذوها يوم اأحد، فلا مسخ احيتان  فهؤاء احتالوا عى حبس

مسخهم اه قردة  ،أولئك امعتدون دين اه بحيث م يتمسكوا إا بظاهره دون حقيقته
                  ظاهره دون احقيقة جزاًء وفاقًا: تشبه اإنسان ي بعض

 [.166اأعراف: ]                  
وإجاله ، فإذا أمد اه عبده هذه احياة أثمرت له حبة اه وحياة القلب باإيان،
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حياة النفس وسعادها هذه وحسن التوكل عليه، و ،ومراقبته ،واحياء منه ،وتعظيمه
                           احياة:

 [.86النحل: ]                
الدنيا ليس بحي احياة النافعة التي خلق من  ومتى فقدت هذه احياة عاش اإنسان ي

عديم اإحساس كان ي أجلها، بل كانت حياته من جنس حياة البهائم، وم يكن ميتًا 
                                    اآخرة كذلك:

 [.155اأنعام: ]                           
م، وحياة القلب باإيان، وحياة اإنسان بدون اإيان حياة ضالة فحياة البدن بالطعا

معذبة شقية، م تسرح راحة اأموات، وم تعش عيشة اأحياء السعداء وي اآخرة 
                       كذلك كا قال سبحانه: 

                                     
 [.168اأعراف: ]          

ومن أعرض عن الذكر الذي بعث اه به رسوله، وعميت عنه بصرته، أعمى اه بره 
   )يوم القيامة، وتركه ي العذاب كا ترك الذكر ي الدنيا كا قال سبحانه: 

                  
 [.86]اإراء:  (           

                            بحانه:وقال س
                                     

                                           

 [.156 – 153طه: ]
لبه واإنسان الَطِيب يتفجر الِطْيب من قلبه عى لسانه وجوارحه، واخبيث يتفجر من ق

ث، فأها طْيب وخب حه، وقد يكون ي اإنسان مادتان:اخبث عى لسانه وجوار
                    غلب عليه كان من أهلها:
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 [.56 – 54إبراهيم: ]            

ه به خراً طهره من امادة اخبيثة قبل اموت، فيوافيه يوم القيامة مطهرًا من فإذا أراد ا
الذنوب با يوفقه له من التوبة النصوح، واحسنات اماحية، وامصائب امكفرة، 

        تطهره بالنار: ىحتى يلقى اه وما عليه خطيئة، فا حتاج إ
 [.114هود: ]                                        

ويمسك سبحانه عن اآخر مواد التطهر، فيلقاه يوم القيامة بادة خبيثة ومادة طيبة، 
وحكمة اه تأبى أن جاوره أحد ي داره الطيبة بخبائثه، فيدخله النار طهرة له 

 وتصفيه، فإذا خلص من اخبث صلح حينئذ جواره ومساكنة الطيبن من عباده.
إقامة هذا النوع من الناس ي النار عى حسب رعة زوال تلك اخبائث منهم و

وبطئها، وأكثر امسلمن ا بَد له من التطهر، فإن اجهل والغفلة واحرص يولد كثرة 
 امعاي والذنوب ا حالة.

              )وهذا قال سبحانه: 
 [.65-61]مريم:  (     

كان امرك خبيث العنر، خبيث الذات، م تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها وما 
لعاد خبيثًا كا كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه، فلذلك َحَرم اه عى 

           )امرك اجنة كا قال سبحانه: 
 [.65]امائدة:  (      
من اخبائث كانت النار حرامًا عليه، إذ ليس فيه ما  وما كان امؤمن الطيب مرءاً 

   )يقتي تطهره ها، فيحفظه ويوصله إيانه إى اجنة كا قال سبحانه: 
                  )  

 [.159-156]الكهف: 
    اب، رب العامن، وأحكم احاكمن:فسبحان من هرت حكمته العقول واألب

                                         

 [.62غافر: ]
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، َوأَنت » ملسو هيلع هللا ىلص:واجزاء من جنس العمل كا قال  ِِ َيُقضُل اه َتَعتَلـى: أَنت ِانَْد َظِن َاْبِدي 
، َوإِْن َذَكَرِي ِي  ،َمَعُه إَِذا َذَكَرِي  ِِ َمإ َذَكْرُتـُه ِي َمإ َفإِْن َذَكَرِي ِي َنْفِسِه َذَكْرُتـُه ِي َنْف

َ ذَِرااتى َتَقرَ  َِ ٍ َتَقَرْبُت إَِلْيـِه ذَِرااتى، َوإِْن َتَقَرَب إِ ْْ َ بِِش َِ ْبُت إَِلْيـِه َخْيـٍر ِمنْـُهـْم، َوإِْن َتَقَرَب إِ
ِِ أَتْيُتـُه َهْرَوَلةى   .()متفق عليه «َبتاتى، َوإِْن أَتتِي َيـْم

قوم وهم له كارهون صب ي أذنيه اآنك يوم القيامة، وا ومن استمع إى حديث 
تزال امسألة بالرجل حتى جيء يوم القيامة وليس ي وجهه مزعة حم، وإذا تقرب 
العبد إى ربه بالنوافل التي حبها اه أحبه الرب، فكان سمعه الذي يسمع به، وبره 

 بر، وبه يمي.الذي يبر به، ويده التي يبطش ها، فبه يسمع، وبه ي
َ َاْبِدي » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َِ ِ ِِ َولِيّتى َفَقْد آَذْنُتـُه بِتلْـَحْرِب، َوَمت َتَقَرَب إ إَِن اه َقتَل: َمْن َاتَدى 

َ بِتلنََضافِِل َحتَ  َِ ِ ََ اْفتَـَرْوتُـُه َاَلْيـِه، َوَمت َيَزاُل َابِْدي َيتََقَرُب إ َ ِمـ َِ ٍء أَحَب إِ ْ َِ ِ ى ُأِحبَـُه، َفإَِذا ب
ُ بِـِه، َوَيَدُه الَتِي َيبْطُِش بِـَهت، وَ  ُِ ُه الَِذي ُيبْ َ َُ ِرْجَلـُه أْحَببُْتـُه: ُكنُْت َسْمَعُه اَلِذي َيْسَمُع بِـِه، َوَب

ِِ بِـَهت، َوإِْن َسألَنِي أُْاطِيَنَـُه، َوَلئِِن اْستََعتَذِي أُِايَذَنـُه، وَ  ٍء أَنت الَتِي َيـْم ْ ََ َمت َتـَرَدْدُ  َاْن 
 .()أخرجه البخاري «وأَنت أْكَرُه َمَستَءَتـهُ  ،َفتِاُلـُه َتـَرُددِي َاْن َنْفِس الْـُمْؤِمِن، َيْكَرُه الْـَمْضَ  

واه عَز وجَل ومائكته يصلون عى معلمي الناس اخر، وذلك أن تعليم الناس 
لنور، واجزاء من جنس العمل وهذا كان الرسول اخر خرجهم من الظلات إى ا

         )أحق الناس بكال هذه الصاة: ملسو هيلع هللا ىلص 
 [.26]اأحزاب:  (       

فلا تسبب معلمو اخر للناس ي دخوهم ي ملة امؤمنن الذين يصي اه عليهم 
    ) ومائكته صى اه عليهم ومائكته كا قال سبحانه:

 [.43]اأحزاب:  (         
وكذلك العام كلا عّلم الناس من جهالتهم جزاه اه بأن علمه من جهالته، وأمر 

 الكائنات أن تستغفر له؛ أن ها ميعًا حظ من علمه.
ومن خزن العلم وم ينره وم يعلمه ابتاه اه بنسيانه وذهابه منه، ومن كتم احق أو 

                                                

 (. 5662( واللفظ له، ومسلم برقم )6452، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 6255برقم ) أخرجه البختري( 5)
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، وسنة اه أن واستحق لعنة اه وخلوقاته د حاد اه ي رعه ودينهكذب فيه فق
صدقا بوركا ي بيعها، وإن  إذايمحق عليه بركة علمه ودينه ودنياه، كا أن امتبايعن 

                     كتا وكذبا حق اه بركة بيعها:
                                

 [.165 – 128البقرة: ]                     
              ن سلطانه.. والكذب يقلبه عن وجهه:فالكتان يعزل احق ع

 [.51اأنعام: ]                                     
والكرامة واجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله اه عن سلطان امهابة 

لبسه ثوب الذل واهوان وامحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل احق والصدق والبيان، وي  
مرة صى اه عليه ها عرًا، ومن أثنى عى الرسول أثنى ملسو هيلع هللا ىلص ومن صى عى النبي 

 اه عليه وزاد تريفه وتكريمه، ومن سأل اه له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة.
، َفإَنُه َمْن َصلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قال  َِ ى ـإَذا َسِمْعُتـُم امَؤِذَن َفُقضُلضا ِمثَل َمت َيـُقضُل، ُثَم َصُلضا َا

َِ َصاةى َصى اه َاَليِه بِـَهت َاْراى، ُثَم َسُلضا اه ِ الَضِسيَلَة،  َمنِْزَلٌة ي اجنَِة ا  فإهتَا
، َوَأْرُجض َأْن َأُكضَن أَنت ُهَض، َفَمْن َسأَل ِ الَضِسيَلَة َحَلْت َلـُه َتنْبِغي إَا لَِعْبٍد ِمْن ِابَتدِ اه

 .()أخرجه مسلم «الَشَفتَاةُ 
 ومن آثر اه وحابه عى غره آثره عى غره، وأعطاه ما حب جزاء وفاقاً.

ن يوم ا ظل إا ظله، فكا كا هواإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم اه ي ظل
الناس ي ظل عدله ي الدنيا كان ي ظل الرمن يوم القيامة، ظاً بظل، جزاء وفاقًا.. 

 وهكذا بقية السبعة.
َسْبَعٌة ُيظُِلـُهـُم اهُ َتَعتَلـى ِي ظِِلـِه َيْضَم ا ظَِل إِا ظُِلـُه: إَِمتٌم َاْدٌل، َوَشتٌب » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

، اْجَتـَمَعت َاَلْيـِه ٬َقْلُبـُه ُمَعَلٌق ِي اْلـَمَستِجِد، َوَرُجاِن َتـَحتَبت ِي ا ، َوَرُجٌل ٬َنَشأ ِي ِاَبتَدةِ ا
ٍل، َفقتل: إِِي أَختُف اهَ، َوَرُجٌل  ََ َوَتَفَرَقت َاَلْيـِه، َوَرُجٌل َدَاْتـُه اْمَرأٌة َذاُ  َمنِْصٍب َوَجـ

لَهت َحَتى ا َتْعلَ َتَصَدَق بَِصَدَقٍة َفأْخَفت ََ ُه َمت ُتنِْفُق َيـِمينُـُه، َوَرُجٌل َذَكَر اهَ َختلِيىت ـَم ِش
 .()متفق عليه «َفَفتَوْت َاْينَتهُ 

                                                

 (.394برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 1531(، واللفظ له، ومسلم برقم )1453، أخرجه البخاري برقم)متفق اليه( 5)
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 وإذا استقام الناس استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت
 ملوكهم وواهم. عليهم

عى أتم وجوه فسبحان من ميع أقضيته وأقداره جارية عى مقتى احكمة، بل 
 احكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة حجوبة عنها وعن إدراك أرارها.

وابتاهم بالقحط،  ،وإذا منع الناس الزكاة وحرموا امساكن حبس اه الغيث عنهم
       ادة القوت والرزق، وهو اماء:فلا منعوا حق امساكن منع اه عنهم م

 [.153النساء: ]                              
واه منعم عى ميع العباد، وا يغر سبحانه نعمه التي أنعم ها عى أحد حتى يكون 

رضاه  هو الذي يغر ما بنفسه، فيغر طاعة اه بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب
       )َغَيـر اه عليه، جزاء وفاقًا:  بأسباب سخطه، فإذا َغَيـر

 [.23]اأنفال:  (            
فإن َغَيـر امعصية بالطاعة َغَيـر اه العقوبة بالعافية والسامة، والذل بالعز، والتعب 

                       )بالراحة: 
 [.11]الرعد:  (       

بصرته ي العلم واإيان  ومن غض بره عن امحرمات عوضه اه إطاق
فرأى به ما م يره  وأطلق بره ي تدبر اآيات الكونية، واآيات الرعية، وامعرفة،

من أطلق بره، وم يغضه عن حارم اه، فكا حبس بره ه أطلق اه نور بصرته، 
   )ومن أطلق بره ي امحارم حبس اه عنه بصرته وهذا وغره قال سبحانه: 

                
 [.31-35]النور:  (       

                             وقال سبحانه:
                               

 [.181 – 185آل عمران: ]                                
      أحسن اه إليهم برمته كا قال سبحانه:وكلا أحسن الناس بأعاهم 
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 [.26 – 22اأعراف: ]                      

وأعظم اإحسان اإيان والتوحيد واإنابة إى اه، فمن أحسن عبادة ربه، وأحسن إى 
 (    )قال سبحانه:  خلقه، أحسن ربه إليه ورمه كا

 [.65]الرمن: 
واه عَز وجَل يعامل العبد ي ذنوبه بمثل ما يعامل العبد الناس ي ذنوهم، فإذا عرف 

  اأشياء له:والفوائد ما هو أنفع  مالعبد ذلك كان ي ابتائه بالذنوب من احك
                        

                               
 [.134 – 133آل عمران: ]       

أعطاهم ما حبون، ووقاهم ما  ،وامتقون ما فعلوا ما حب اه، وتركوا ما يكره
         )يكرهون جزاء وفاقًا كا قال سبحانه: 

 [.19-16]الطور: (         
                                   وقال سبحانه:

 [.36 – 31النبأ: ]                                  
مع اه هم بن النعيمن، نعيم القلب بالتفكه، ونعيم البدن باأكل والرب 
والنكاح، ووقاهم عذاب اجحيم، وعى قدر ما يتقرب العبد إى ربه يتقرب اه منه 

، َوأَنت َمَعُه إَِذا َذَكَرِي  » ملسو هيلع هللا ىلص:ي أكثر كا قال النب ِِ  ،َيُقضُل اه َتَعتَلـى: أَنت ِانَْد َظِن َاْبِدي 
، َوإِْن َذَكَرِي ِي َمإ َذَكْرُتـُه ِي َمإ َخْيـٍر ِمنْـُهـْم،  ِِ َفإِْن َذَكَرِي ِي َنْفِسِه َذَكْرُتـُه ِي َنْف

ٍ َتَقرَ  ْْ َ بِِش َِ َ ذَِرااتى َتَقَرْبُت إَِلْيـِه َبتاتى، َوإِْن َوإِْن َتَقَرَب إِ َِ ْبُت إَِلْيـِه ذَِرااتى، َوإِْن َتَقَرَب إِ
ِِ أَتيُْتـُه َهْرَوَلةى   .()متفق عليه «أَتتِي َيـْم

وحقيقة هذا التقرب أن تفنى بمراد اه عن هواك، وبا منه عن حظك، فكا جاد 
واه وإرادته، وأقواله وأعاله، فهو أهل أن امسلم حبيبه بنفسه وروحه، وميع ق

                                                

 (. 5662( واللفظ له، ومسلم برقم )6452، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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ـجاد عليه، بأن يكون ربه سبحانه هو حظه ونصيبه عوضًا عن كل يء جزاء وفاقًا.  ي 
            حر امتقون إى رهم، ويساق امجرمون إى جهنم:ـوهذا ي  

 [.96 – 92مريم: ]                          
ل اه ما بذل حياته ه أعاضه اه سبحانه حياة أكمل منها عنده ي والشهيد ي سبي

                     حل قربه وكرامته كا قال سبحانه: 
                                   

 [.165 – 168آل عمران: ]                          
جعل  ،عى اه حق توكله، ثم كادته السموات واأرض ومن فيهن وإذا توكل العبد

           )اه له خرجًا من ذلك وكفاه ونره: 
                    )  

 [.3-5]الطاق: 
ومن بذل ه شيئًا عوضه اه خرًا منه، فمن جاء باحسنة أعطاه اه عرًا، ومن صى 
صاة واحدة كتبها اه عرًا، ومن أنفق درمًا أخلفه اه عليه، وكتب له به عر 

       ) حسنات، إى سبعائة ضعف، إى أضعاف كثرة: 
 [.542]البقرة:  (            

ة، فا يزال العبد رابحًا عى ربه ي كل طاعة بحياة ا تشبه ما الناس فيه من أنواع احيا
                  الدنيا، وجنة ورضوان ي اآخرة:سعادة ي

                                   
                              

 [.35 – 35فصلت: ]                            
فوحشته معه ي الرزخ ويوم  ،ذه الدارومن كان مستوحشًا من اه بمعصيته إياه ي ه

        بعينه، فيشقى به ظاهراً وباطنًا: امعاد أعظم وأشد، ويعود عمله عليه
 [.34الرعد: ]                           

ومن قرت عينه باه ي هذه الدار قرت عينه به يوم القيامة، وعند اموت، ويوم البعث، 
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               )ليه عمله بعينه، فينعم به ظاهرًا وباطنًا: ويعود ع
                               

                    
                  

 [.29-48]ص:   (     
اء الذي أخفاه هم ما ا تعلمه نفس، وقابل اه ما أخفاه امتقون من قيام الليل باجز

وقابل قلقهم وخوفهم واضطراهم عى مضاجعهم حن يقومون لصاة الليل بقرة 
              اأعن ي اجنة كا قال سبحانه عنهم: 

                                        
 [.16 – 16السجدة: ]                 

وهم اأنبياء  وأفضل ذريته ،من خلقه بيده ،وجعل سبحانه اجنة التي غرسها بيده
         إظهارًا لفضل ما خلقه بيده ورفه:، اعتناًء وتريفًا، ووامؤمنون

                                       
 [.18 – 19السجدة: ]              

الكفار ي الدنيا ي سجن الكفر والرك وضيقه، وكانوا كلا موا  وما كان
باخروج منه إى فضاء اإيان وسعته رجعوا عى حوافرهم كانت عقوبتهم ي 

        )اآخرة كذلك كا قال سبحانه عن الكفار: 
                ) 

 [.55]السجدة: 
، كلا أراد اإنسان وموم وضيق كله غموم ،والفسوق وامعاي والرك، فالكفر

أن خرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه، فا يزال ي غّم ذلك حتى يموت، فإن م 
            قي ي غمه ي الرزخ وي القيامة:خرج من غم ذلك ي الدنيا ب

 [.65اإراء: ]                      
عنه بعد اموت، وكان معذبًا به هناك  اه حبسه ،عن اه ي هذه الدارفا حبس العبد 
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                             ا كان قلبه معذبًا به ي الدنيا:ك

 [.513الشعراء: ]
   )وبالصر واليقن تنال اإمامة ي الدين كا قال سبحانه: 

 [.54]السجدة:  (        
حليم غفور، فلوا حلمه عن اجناة، ومغفرته للعصاة، ما استقرت السموات  واه

  )واأرض، فحلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات واأرض كا قال سبحانه: 
                  

 [.41]فاطر:  (  
اأكل من وهو  وقد أخرج اه سبحانه آدم وزوجه من اجنة بذنب واحد ارتكباه،

 ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السموات بذنب واحد ارتكبه، الشجرة،
ونحن معار احمقى نصل الذنوب إى الذنوب، ونتبع  وهو عدم السجود آدم،

 الصغائر بالكبائر غر مقدرين لعظمة الرب، وغر مبالن بأمره، ونرجو مع ذلك 
           )أعى الدرجات ي اآخرة: 

 [.53]اأعراف:  (     
                         والكرامة مقرونة بالطاعة:

                     
 [.65 – 68النساء: ]              

           وكل عمل له جزاء، والعبد مير بأعاله لغاياها كا قال سبحانه:  
                                     

                                                     
 [.13 – 4الليل: ]       

 عمله الصالح يير لليرى.. وهذا بعمله السييء يير للعرى. بفهذا 
 وأسباب التيسر لليرى ثاثة:

نفسه اإيان والطاعات، واعطاؤه اإحسان والنفع باله : إعطاء العبد من اأول
 ا لئيمة مانعة. ،ولسانه وبدنه ونيته، فتكون نفسه مطيعة باذلة
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فالنفس امطيعة هي النافعة امحسنة التي طبعها اإحسان لنفسها ولغرها، فهي 
اه  ميرة لذلك، وهكذا اإنسان امبارك مير للنفع حيث حل، فجزاء هذا أن ييره

          رى كا كانت نفسه ميرة للعطاء:للي
                  

              
                                  

 [.32اأحزاب: ]        
: التقوى، وهي اجتناب ما هى اه عنه، وهذا من أعظم أسباب التيسر، فامتقي الثتي
       )ة عليه أمور دنياه وآخرته كا قال سبحانه: مير

 [.4]الطاق:  (  
                      وامتقي يفوز بأعى الكرامات:

 [.58اأنفال: ]                       
ما  وتارك التقوى وإن تيرت عليه بعض أمور دنياه تعر عليه من أمور آخرته بحسب

فقد  ،تركه من التقوى، ولو اتقى اه لكان تيرها عليه أتم، ولو قدر أها م تتير له
غر التقوى من نعيم القلب ولذة الروح ما الدنيا ما هو أنفع له ما ناله ب ير اه له من

              م أرباب الدنيا بالشهوات واللذات:هو أجل من نعي
                               

                            

 [.64 – 65يونس: ]
 : التصديق باحسنى، وهي التصديق باإيان وشعبه وجزائه وهو اجنة.الثتلث

فهذا قد زكى نفسه، وأعدها لكل حالة يرى، فصارت هذه النفس بذلك ميرة لكل 
هذه القوى الثاث قوة اإعطاء.. وقوة الكف.. يرى، وأكمل الناس من كملت له 

                               :وقوة الفهم
 [.15 – 6الشمس: ]         
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ير لليرى، فتصر خصال اخر ميرة عليه، مذللة له، منقادة ا فهذا أهل أن ي  
بفعلها حتى يلقى ا ذلًا، يتلذذ تستعي عليه؛ أنه مهيأ ها، مير لفعلها، يسلك سبله

                 ربه فيدخل اجنة:
                                    

 [.155التوبة: ]              
أما من بخل فعطل قوة اإرادة واإعطاء عن فعل ما أمر اه به.. واستغنى برك التقوى 

الكف عن فعل ما هى اه عنه.. وكذب باحسنى، فعطل قوة العلم عن ربه، فعطل قوة 
 راك عن التصديق باإيان وجزائه.واإد

فهذا جزاؤه أن يير للعرى، وحال بن قلبه وبن اإيان، فيعمل بأعال أهل النار، 
      اه فيدخله النار: وتصر خصال الر ميرة عليه، يعمل ها حتى يلقى

                                            
                            

 [.41 – 45اأعراف: ]       
 ه قسمن:واه سبحانه هو الذي ير للعبد أسباب اخر والر، وخلق خلق

 .. وأهل شقاوة فيََرهم للعرى.أهل سعادة، َفَيَرهم لليرى
استعمل هؤاء ي اأسباب التي خلقوا لغاياها، ا يصلحون لسواها، وهؤاء ي و

          ، ا يصلحون لسواها:اأسباب التي خلقوا لغاياها
 [.23اأنعام: ]                          

ضع كرامته وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته ي موضع ا تصلح له، كا يأبى أن ي
                  ، وا يليق ها:وثوابه ي حل ا يصلح ها

                                   

 [.163 – 165آل عمران: ]
                     وقال سبحانه:
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 [.14 – 13النساء: ]                        
والعبد إذا أخى قلبه من حبة اه، واإنابة إليه، وطلب مرضاته.. وأخى لسانه من 
ذكره ومده والثناء عليه.. وأخى جوارحه من شكره وطاعته وعبادته.. وم يرد من 

نه كا نفسه ذلك.. وني ربه.. نسيه اه كا نسيه.. وقطع عنه اإمداد الواصل إليه م
  )كا قال سبحانه: قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده 

                
 [.36]احج:  (    

                            وقال سبحانه: 
                                

 [.18 – 19 احر:]     
، أمسك الرب عا ينال العبد من اإيان والتقوى فإذا أمسك العبد عا ينال ربه منه

، ومن أعرض عن اه وعن دينه خى بينه وبن نفسه التي ليس له وإكرامه من توفيقه
           )منها إا الظلم واجهل: 

                 
جئ  [.41ائدة: ]ام (  

 أوجب هم من الر ما أوجبه. ،فعدم إرادته تطهرهم، وخليته بينهم وبن نفوسهم
فالذي إى الرب وبيديه ومنه اخر.. والر كان مصدره منهم.. وإليهم كان منتهاه.. 

 فمنهم ابتدأت أسبابه بخذان اه تعاى هم تارة.. وبعقوبته هم به تارة.
           آخرة:يه با يره ي الدنيا وافمن أحسن أحسن اه إل

 [.65الرمن: ]     
   )ومن أساء عوقب با يسوؤه ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه: 

 [.153]النساء:  (           
                         فاجزاء من جنس العمل:

  [.56يونس: ]               
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 فقه التخلص من امعتي -7
             )قال اه تعاى: 

 [.69-66]النساء:  (        
  (        )وقال تعاى: 

 [.64]امائدة: 
العارف باه من يعظم ربه أمام الناس ليعظموه، ويكره أمامهم ليكروه، فإذا عظموه 

                  :وجنبوا معاصيه ،مره، فأطاعوهعظموا كامه، وعظموا أوا
                                           
                         
                                 

 [.54 – 55احر: ]                         
حبب اه خلقه بذكر آائه وإنعامه وإحسانه، وصفات كاله،  العارف باه وكذلك

ونعوت جاله، فالقلوب مفطورة عى حب من أحسن إليها، فإذا ذكرت آاء اه 
بحبه، وهان عليها ترك الذنوب، وترك اإرار عليها،  النفوس وإنعامه تعلقت

                  ، وسارعت إى مرضاته:ونشطت وتلذذت بطاعته
                                      

 [.3فاطر: ]
فالعارف ا يأمر الناس برك الدنيا، فإهم ا يقدرون عى تركها أول وهلة، ولكن 
يأمرهم برك الذنوب مع إقامتهم عى دنياهم؛ أن ترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب 

 بالفضيلة من م يقم بالفريضة. فريضة، فا يؤمر
وترك الدنيا التي تشغل العبد عن اه صعب عى النفوس، فإن الفطام عن الثدي الذي 

                    :ما عقل اإنسان نفسه إا وهو يرتضع منه شديد
 [.11اجمعة: ]                                          

امراد ترك أسباب الكسب، فإن الدنيا دار اأسباب الدنيوية واأخروية، وإنا  وليس
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 امراد التقلل منها، واأخذ منها بقدر احاجة، وإنفاق ما سوى ذلك ي مرضاة اه.
فمن قوي عى مرارة الفطام فذلك خر، وإا فلرتضع بقدر حتى يأذن اه له بمعرفة 

                            :الباقي من الفاي فيؤثره
                                   

 [.66القصص: ]      
وهون عى العبد ترك الذنوب وامعاي إذا علم أن ي تركها مرضاة الرب.. وحبة 

ح الرب.. وحبة اخلق.. وصاح امعاش.. وراحة البدن.. وقوة القلب.. وانرا
الصدر.. ونعيم القلب.. وحصول امروءة.. وصون العرض.. وقلة اهّم والغّم 
واحزن.. وعز النفس عن احتال الذل.. وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة 

                                   :امعاي
 [.58 – 59الرعد: ]                    

نعمه عليه  وعظمةان ترك امعاي إذا عرف عظمة ربه وجاله، ويسهل عى اإنس
عفوه وإحسانه، فا يليق بمن هذه عظمته، وهذه و عظيم رمته وعى غره، واحظ

لياً  ،نعمه أن يعصيه، بل الواجب طاعته، وشكر نعمه، والتسبيح بحمده رًا وجهراً 
                                          :وهاراً 

 [.155اأنعام: ]       
ويسهل عليه كذلك ترك الذنوب وامعاي إذا علم أن ي تركها تيسر الرزق عليه.. 

وحصول الركة فيه.. وتيسر ما عر عى أرباب  ..ووصوله إليه من حيث ا حتسب
 والنرة وةالفسوق وامعاي.. وتسهيل الطاعات عليه.. وكثرة الدعاء له.. واحا

وجهه.. وامهابة التي تلقى له ي قلوب الناس.. وانتصارهم له إذا أوذي  تكسوالتي 
أو ظلم.. ورعة إجابة دعائه.. وزوال الوحشة التي بينه وبن اه.. وقرب امائكة 
منه.. وبعد الشياطن عنه.. وتنافس الناس عى خدمته وقضاء حوائجه.. ورغبتهم ي 

فه من اموت.. وصغر الدنيا ي قلبه.. وكر اآخرة عنده.. وذوق صحبته.. وعدم خو
حاوة الطاعات.. ووجدان حاوة اإيان ي قلبه.. ودعاء ملة العرش ومن حوله 

                         :من امائكة له
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 [.8 – 6: غافر]                              

                          وقال سبحانه:
 [.58اأنفال: ]                   
 هذه بعض آثار ومنافع ترك امعاي ي الدنيا.

تلقته امائكة بالبرى من ربه باجنة.. وانتقل من  امسلم ا ي اآخرة فإذا ماتأم
 سجن الدنيا إى روضة من رياض اجنة.. ينعم فيها ي قره إى أن تقوم الساعة.
فإذا .. فإذا كان يوم القيامة كان الناس ي احر والعرق.. وهو ي ظل عرش الرمن

اه أخذت به امائكة ذات اليمن إى جنات  انرفوا بعد احساب من بن يدي
حيث النعيم امقيم، يتجول بن القصور،  ..النعيم مع أوليائه امتقن، وحزبه امفلحن

ويتلذذ بالنساء واحور، ويتنعم باأكل من ألوان اأطعمة والفواكه، ويرب من أهار 
  )م خطر بباله: اللبن واماء والعسل واخمر.. وغر ذلك من النعيم الذي 

 [.16]السجدة:  (           
                                            وقال سبحانه:

                                                  
 [.12حمد: ]                                              

  )، وفوزه برضوانه كا قال سبحانه: العظيم وفوق ذلك كله متع برؤية ربه
            

 [.65]التوبة:  (              
وهل حرم نفسه منه بمعصية من  ؟فهل يزهد ي هذا النعيم من له أدنى مسكة من عقل

 ؟نيملكه إا مارج العقل والدي
وسعادة أو شقاوة.. مع أوإكرام أو إهانة.. أإنه ليس ي اآخرة إا نعيم أو عذاب.. 

       )اخلود والتأبيد.. ولكل دار عمل وعال: 
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 [.16-14]الروم:  (        

                       وقال سبحانه:
 [.15 – 8امائدة: ]                            

والعاقل إنا يقدم طاعة اه عى طاعة النفس.. وحبوبات اه عى حبوبات 
النفس.. وطاعة الرمن عى طاعة الشيطان.. والدار الباقية عى الدار الفانية.. 

 [.4]اجمعة:  (              )
 وامعاي والذنوب ربان:

 ائر.. وصغائر.كب
      )فالكبائر تكفرها التوبة النصوح كا قال سبحانه: 

 [.38]امائدة:  (         
                                وقال سبحانه:

 [.9التحريم: ]                 
 أما تكفر الصغائر فيقع بشيئن:

         ) اأعال الصاحة:اإكثار من  :أحدمت
 [.114]هود:  (          

       ): اجتناب الكبائر كا قال سبحانه: الثتي
 [.31]النساء:  (     

ََ َبْينَـُهَن، مَ َصاُة اْلـَخـْمُس، َواْلـُجـمَعُة إَِلـى اْلـُجـمال» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ت َلـْم َعِة، َكَفتَرٌة لِـ
 .()أخرجه مسلم «ُتْغَش اْلَكَبتئِرُ 
                            ستغفار:الثالث: اا

 [.115النساء: ]     
فهو ضعيف البنية.. ضعيف اإرادة.. عيفًا من ميع الوجوه،  اإنسان ضوقد خلق اه

                                                

 (. 533برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 ضعيف البر.ضعيف القوة.. ضعيف العلم.. ضعيف العمل.. ضعيف الصر.. 
يقويه ويعينه وينره وإا هلك، وخلقه عى هذه الصفة من  فا بَد له من حافظ معن

 وحكمة ،اأمور التي حمد عليها اه سبحانه، وهو بالنسبة إى اخالق خر وعدل
                              ورمة:

 [.59 – 56ساء: الن]                         
وبالنسبة إى العبد ينقسم إى خر ور، وطاعة ومعصية، فاإنسان ضعيف، تارة يتبع 

          :الشهوات، وتارة ينفذ أوامر الرب، حسب قوة اإيان وضعفه
                                       

 [.3 – 5التغابن: ]              
من أعظم الشهوات، فلهذا أباح اه لنا ميع  ،وة الطعام والراب، وشهوة الفرجوشه

اخبائث، وأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من النساء إى  ميع وحرم علينا ،الطيبات
                  :أربع، وأن نترى من اإماء با شئنا

                              
                          

 [.2امائدة: ]                      
 والعبد له ي باب الشهوات ثاثة أحوال:

 حالة جهل با حل له وحرم عليه.. وحالة تقصر وتفريط.. وحالة ضعف وقلة صر.
قابل ريطه بالتوبة، وفقابل سبحانه جهل العبد بالبيان واهدى، وقابل تقصره وتف

     ) ضعفه وقلة صره بالتخفيف كا قال سبحانه:
               

               
 [.59-56]النساء:  (     

وهَون عى العاي ترك الذنوب إذا علم أنه سوف حاسب عليها، وأنه سوف 
كثرها، وأنه ي الدنيا ا يطيق حرارة الشمس وا يمكث ي النار بحسب قلتها أو 

 .شدة الرد، فكيف يطيق عذاب نار جهنم
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وعذاب الدنيا الذي حصل للعصاة بسبب معاصيهم شديد، وعذاب اآخرة أشد 
وذلك بسبب قوته وشدته.. وبسبب دوامه وعدم انقطاعه.. ، وأخر وأخزى ،وأبقى

اله.. وبسبب أنه ا ختلط به يء من وبسبب كثرة أنواعه.. وبسبب اليأس من زو
      )موجبات الراحة كا قال سبحانه عن الكفار والعصاة: 

 [.34]الرعد: (             
                               وقال سبحانه:

                                                 
                                         

 [.156 – 153طه: ]                     
            :وكل من كملت عظمة اخالق ي قلبه عظمت عنده خالفته

                                
                                   

 [.61 – 26امؤمنون: ]     
ومن عرف قدر نفسه، وفقرها الذاي إى مواها، وشدة حاجتها إليه، عظمت عنده 

           :اجناية، وخالفة من هو شديد الرورة إليه ي كل حظة
 [.15املك: ]                  

من خالفه، عظمت عنده اجناية، فشمر ي  مع عظم قدر ،ومن عرف حقارة اجناية
            ، وامسارعة إى ما هو خر منها:التخلص منها

                               
                              

                            
                                  

 [.136 – 133آل عمران: ]                         
وبحسب تصديق اإنسان بالوعيد، ويقينه به، يكون تشمره ي التخلص من اجناية 
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      )التي تسبب عقوبته وهاكه كا قال سبحانه: 
 [.14]إبراهيم:   ( 

                         وقال سبحانه:
 [.69التوبة: ]                 

 وامعاي ربان: صغائر.. وكبائر.
والكبائر: كل ما اقرن بالنهي عنه وعيد من لعن، أو غضب، أو عقوبة، وكل ما م 

 يقرن بالنهي عنه يء من ذلك فهو صغرة.
 وامعصية ا تكون صغرة إا بروط:

ليها، فإن داوم عليها فهو مر عليها، واإرار عى الصغرة : أن ا يداوم عاأول
 يصرها كبرة.

فإن : أن ا يدعو الناس إليها، فا كان بن العبد وربه ترجى معه التوبة وامغفرة، الثتي
                     :ووزر من عمل ها ،وزرها دعا إليها فعليه

                             
 [.52 – 54النحل: ]               

: أن ا يفعلها ي جامع الناس كامساجد واأسواق، وأماكن إقامة السنن، الثتلث
 فهذا من أر اأشياء عى الناس، لكثرة من يقتدي به فيا يعمل ي تلك اأماكن.

ًى إِا اْلـُمـَجت» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ِهِريَن، َوإَِن ِمَن اْلـُمـَجتَهَرةِ أْن َيْعَمَل الَرُجُل ُكُل ُأَمتِي ُمَعت
 بِتلَلْيِل َاَماى، ُثَم ُيْصبَِح َوَقْد َسَتـَرُه اه، َفَيُقضَل: َيت ُفاُن، َاِمْلُت اْلبَتِرَحَة َكَذا َوَكَذا، َوَقْد 

 .()متفق عليه «َبتَ  َيْسُتـُرُه َرُبـُه، َوُيْصبُِح َيْكِشُف ِسْتـَر اه َانْـهُ 
    :: أن ا يستصغرها وا حتقرها، فااستهانة بالذنب أعظم من الذنبالرابع

                        
 [.66الزمر: ]              

والذنوب كلها بالنسبة إى اجرأة عى اه سبحانه معصية وخالفة أمره كبائر، وذلك 
                                                

 (. 5885( واللفظ له، ومسلم برقم )6568م )، أخرجه البخاري برقمتفق اليه( 1)
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        ، وعصيته ي ملكه:ت أمره، وانتهكت حارمهبالنظر إى من عصي
                                            
                                      

 [.16 – 16احديد: ]                  
والتوثب عى حق الرب عَز بأمره،  وامعصية تتضمن ااستهانة باآمر، وااستهانة

  نسى:ذكر فا ي  كفر، وأن يطاع فا يعى، وأن ي  شكر فا ي  وجَل الذي جب أن ي  
                                           

                                             
                              

 [.153 – 151اأنعام: ]
       )وذلك كله حتاج من العبد إى التوبة وااستغفار: 

 [.115]النساء:  (        
إن أول ما يفسد من الشجرة اجذور ثم ينتر الفساد عى باقي الشجرة، ثم تتعفن 

ثم تفسد معاماته ومعاراته وأخاقه، ثم الثمرة، وكذلك اإنسان أول ما يفسد قلبه، 
        :تفسد عباداته، ثم يتحول من جند الرمن إى جند الشيطان

                             
                                    

 [.151 – 118النساء: ]
، إَِذا َصَلـَحْت َصَلـَح اْلـَجَسُد ُكُلـُه َوإَِذا أا َوإَِن ِي اْلـَجَس » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و ِد ُمْضَغةى

 .()متفق عليه «َفَسَدْ ، َفَسَد اْلـَجَسُد ُكُلـُه، أا َوِهَي اْلَقْلُب 
وإذا تذكر العبد أن الذي خلقه هو اه.. وأن الذي يرزقه هو اه.. وأن الذي أعطاه 

أسكنه ي اأرض هو اه.. وأن الذي هداه  العقل والسمع والبر هو اه.. وأن الذي
هو اه.. إذا ذكر هذا علم أن من هذه صفاته وهذه أفعاله ا يليق به إا الطاعة التامة، 

                                                

 ( واللفظ له. 1288(، ومسلم برقم)25، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 .فكيف بالعاقل، فكيف بامسلم ،وامحبة التامة.. وأن معصيته ا تليق باإنسان
ذلك بامعاي  عبدال وهل يليق بالرب امحسن إى العبد من ميع الوجوه أن يقابل

                   :والسيئات التي أول ما تر نفسه
                                 

 [.55 – 51البقرة: ]                               
 والناس رجان:

 ي الرب.منهم من جمع الطيبات واحسنات واأعال الصاحة التي تر
 ومنهم من جمع اخبائث والسيئات واأعال السيئة التي تسخط الرب.

                      فهل يستويان مثًا عقًا ورعًا وحسًا:
                                 

 [.163 – 165آل عمران: ]
اأمة ي الشهوات والسيئات، وإن قام  فإن غاب امّذِكر رتعتفان للناس والتذكر،

امّذِكر حولت اأمة من الشهوات والسيئات إى الطاعات واحسنات، واكتفت من 
           )الشهوات با أحل اه ها: 

 [.13-8]اأعى:  (                 
                              وقال سبحانه:

 [.65 – 28مريم: ]                                
الطيبة، واستفراغ امواد ولعافية اجسد ا بد من اأغسال امتكررة، وتناول اأغذية 

ولعافية القلب ا بَد من التوبة امتكررة، وفعل اأعال الصاحة، واجتناب الفاسدة، 
 [.31 ]النور:  (           )اأعال السيئة: 
             وقال سبحانه:

                      
 [.115التوبة: ]        

    )فا أحسن ااستغفار والتوبة من العبد الظام الغافل اجاهل: 
 [.115]النساء:  (           
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                                    وقال سبحانه:
                              

                               
 [.19 – 16النساء: ]                    

 والطهر طهران:
 التوبة من الرك وامعاي.بطهر باماء من اأحداث واأنجاس.. وطهر 

أصل لطهور اماء، وطهور اماء ا ينفع بدونه، وهذا قدمه اه كا قال وهذا الطهور 
 [.555]البقرة:  (         )سبحانه: 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وأعالنا من الرياء.. وألسنتنا من الكذب.. وأعيننا من 
                        :اخيانة.. وجوارحنا من البدع وامعاي

 [.9آل عمران: ]              
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 فقه التضبة من امعتي -8
                )قال اه تعاى: 

 [.23]الزمر:   (       
               )وقال تعاى: 

 [.38]امائدة:  (    
عبارة عن كل ما هو خالف  امعاي مع معصية، والذنوب مع ذنب، والذنب

 أوامر اه ورسوله ي ترك، أو فعل.
 فالرك كرك الواجبات واحقوق كالصاة والصوم، والفعل كارتكاب امناهي وامحرمات

                                      كالربا والزنا ونحو ذلك: 
 [.٣٣اأعراف: ]                                             

 والذنوب قسان:
 صغائر.. وكبائر.

: ما توعد اه عليه بلعنة، أو غضب، أو طرد كالكفر والرك، وقتل النفس فتلكبتئر
 امعصومة، والزنا والربا، والرقة وقول الزور ونحو ذلك.

 : ما دون ذلك من الذنوب.والصغرة
 ن احياء واخوف وااستعظام ها ما يلحقها بالصغائر.قد يقرن ها م وبعض الكبائر

قد تكون كبرة بحسب نية فاعلها، وتكرارها، وروره ها، وقد يقرن وميع الصغائر
ما يلحقها بالكبائر،  ،ها من قلة احياء، وعدم امبااة، وعدم اخوف، وااستهانة ها

 بل جعلها ي أعى مراتبها.
 أربع صفات ي القلب: وأصل الذنوب تنبعث من

: كالكر والعجب، وحب امدح والثناء، والعز والغنى وطلب البقاء صفت  ربضبية
                                  : وااستعاء
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 [. ٥١ – ٥١فصلت: ]     

: كاحسد والبغي، واحيل والنفاق، وامكر والكيد، واأمر بالفساد وصفت  شيطتنية
      : وامنكر، والغش واخداع، والدعوة إى البدع والضال، ونحو ذلك

                                   
 [.١١ – ١٥النساء: ]                                

: كاحرص والشهوة والره، ومن ذلك يتشعب الزنا والرقة، وأكل وصفت  هيمية
            : اأموال بالباطل، ومع احطام أجل الشهوات

                                      
 [.٥٧١اأعراف: ]                           

: ومنها يتشعب الغضب واانتقام، والتهجم عى الناس بالرب، وصفت  سبعية
                  بالباطل:  والشتم، والقتل، وأكل اأموال

                                

 [.٥القصص: ]
 والذنوب وامعاي نوعان:

ن العبد وربه كرك الصاة والصوم، والواجبات اخاصة به من فعل : ذنوب بأحدهت
 وترك مأمور ونحو ذلك.أحذور، 
: ذنوب بن العبد واخلق كمنع الزكاة، وقتل النفس امعصومة، وغصب الثتي

 اأموال، وشتم اأعراض، وكل متناول من حق الغر.
ى توبة، والتوبة ازمة لكل وميع الذنوب وامعاي التي اقرفها اإنسان حتاج إ

 [.11]احجرات:  (         )أحد وإا هلك كا قال سبحانه: 
                         وقال سبحانه: 

 [.٣٥النور: ]
فإن اه يقبل توبته، ويمحو وزره، ووزر من أضله، لكن عليه  ،ومن أضل غره ثم تاب
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ى الضالة، فإن احسنات يذهبن السيئات كا قال أن يدعو إى اهدى كا دعا إ
               )سبحانه: 

 [.114]هود:  ( 
                                   :وقال 

 [.١٣الزمر: ]                                        
رقة القلب، وغزارة الدمع، وأن يشعر بمرارة تلك اإقاع عن الذنب، و وعامة التوبة:

فيستبدل باميل كراهة، وبالرغبة نفرة، وبامعصية ، الذنوب ي قلبه بداً من حاوها
 طاعة.

أن يرد فكره إى أول يوم بلغ، ويفتش عا مى  فيا يتعلق باماي: ورط صحتها
وينظر إى امعاي يكمله،  فيه منها.. فمن عمره، وينظر إى الطاعات ما الذي قر

 ما الذي قارفه منها.. فيتوب منه.
وأما امعاي فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبره، وعن بطنه وفرجه، 

                : وعن لسانه ويده ورجله، وسائر جوارحه
                                       

 [.٥١ – ٥١احر: ]              
لع ثم ينظر ي ميع أيامه ولياليه، ويفصل ويعرض ديوان معاصيه أمام نفسه، حتى يط

فا كان من ذلك بينه وبن اه تعاى عى ميعها، صغائرها وكبائرها، ثم ينظر فيها، 
ندم كالتقصر ي العبادات ونحوها ما ا يتعلق بمظام العباد، فالتوبة عنها بال

والتحر عليها، وبأن حسب مقدارها من حيث الكر والعدد، ويطلب لكل معصية 
 .وتزيلها من أنواع القربات منها حسنة تناسبها

         )فيأي من احسنات بمقدار تلك السيئات: 
 [.114]هود:  (       

                     وقال سبحانه:
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 [.٥٣١ – ٥٣٣آل عمران: ]              
 «َوُحْسُن اْلـُخُلِق  ،٬َتْقَضى ا» ل:عن أكثر ما يدخل الناس اجنة فقاملسو هيلع هللا ىلص وسئل النبي 

ْدِخل  النَاَس النَاَر َفَقاَل َ ئَِل َعْن َأْكَثِر َما ي   .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «َواْلَفْرُج  ،اْلَفمُ »: َوس 
وأما مظام العباد ففيها أيضًا معصية وجناية عى حق اه تعاى، فإن اه عَز وجَل هى 

يتعلق بحق اه تعاى منه تداركه بالندم والتوبة، وترك مثله ي  عن ظلم العباد، فا
 امستقبل، واإتيان باحسنات التي هي أضدادها.

فيقابل مثًا إيذاء الناس باإحسان إليهم، ويكفر غصب أمواهم إن م جدهم 
 بالصدقة ها عنهم، ويكفر عن غيبتهم بالثناء عليهم ونحو ذلك.

ي الغيبة، فيطلب كل  ذمهمبلوب بمشافهة الناس با يسوؤهم أو وأما اجناية عى الق
 بفعل من أفعاله، ويستحلهم واحدًا واحداً. ،من تعرض له بلسانه، أو آذى قلبه

ومن مات منهم أو غاب فقد فات أمره، فيتدارك ذلك بتكثر احسنات، والدعاء له، 
 والترع إى ربه، ليكف عقوبتها عنه با شاء.

م امرتبط بامستقبل، فهو أن يعقد مع اه عقدًا مؤكدًا، ويعاهده بعهد وثيق وأما العز
 أن ا يعود إى تلك الذنوب وأمثاها.

وشفاء التوبة ا حصل للعبد إا بالدواء، وا يقف عى الدواء من ا يقف عى الداء، 
 وا يبطل اليء إا بضده.

وا يضاد الغفلة إا العلم، وا  وسبب اإرار عى الذنوب هو الغفلة والشهوة،
                   : يضاد الشهوة إا الصر عى قطع اأسباب امحركة للشهوة

 [.٥١حمد: ]                           
وا حمل اإنسان عى ترك امعاي والذنوب إا قوة اإيان التي حب بسببها 

للمذنبن  غض امعاي والسيئات، ومعرفة اآيات امخوفةالطاعات واحسنات، ويب
                                                

 (. 4546( وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )5554: أخرجه الرمذي برقم )حسن( 1)
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والعاصن، واآيات واأحاديث ي مدح التائبن، وذم العاصن، ومعرفة أحوال 
ملسو هيلع هللا ىلص اأنبياء والصاحن، وما جرى عليهم من امصائب بسبب ذنوهم، مثل أحوال آدم 

      )وخروجه من اجنة بسبب معصيته كا قال سبحانه: 
 [.155  -151]طه:  (     

ويعرف أن تعجيل العقوبة ي الدنيا متوقع عى الذنوب، وأن كل ما يصيب العبد من 
                 : امصائب فهو بسبب جنايته

 [.٣٣الشورى: ]                 
  )تعجل ي الدنيا شؤمها ي غالب اأمر كا قال سبحانه: والذنوب كلها ي  

 [.153]النساء:   (              
ويذكر ما ورد من العقوبات عى آحاد الذنوب كاجلد عى رب اخمر، والرجم 

واجلد عى الزنا، وقطع اليد ي الرقة، والقصاص عى القاتل عمدًا وكذا الكر أ
        : والنفاق واحسد والغيبة، وغر ذلك ما ا يمكن حره

                            
 [.١٣النساء: ]     

 والتوبة إى اه من الذنب مركبة من ثاثة أمور:
 علم.. وحال.. وفعل.

أما العلم فهو معرفة رر الذنوب، وكوها حجابًا بن العبد وبن كل حبوب، 
 ومعرفة عظمة من عصيته.

فة تأم القلب بسبب قلبه، ثار من هذه امعر فإذا عرف العبد ذلك بيقن غالب عى
عى  فإن كان حصل فواته تأسف عى الفعل امفوت، وأعقب الندمفوات امحبوب، 

فإذا غلب هذا اأم عى القلب، انبعث من القلب حالة أخرى تسمى إرادة ، الذنب
 وقصدًا إى فعل له تعلق باحال واماي وامستقبل:

وأما ي امستقبل فبالعزم عى ك الذنب الذي كان مابسًا له، أما تعلقه باحال فبر
وأما ي اماي فبتاي ما فات نب امفوت للمحبوب إى آخر العمر، ترك الذ

 باجر والقضاء إن كان قابًا للجر والقضاء، واإكثار من ااستغفار.
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 هي التوبة: وأعظم صفات امؤمنن الذين اشراهم اه 
الكفر والرك.. والتوبة من الظلم والعدوان.. والتوبة من النفاق والرياء..  التوبة من

والتوبة من الذنوب وامعاي.. والتوبة من الكذب والفجور.. والتوبة من التقصر 
       ي حق اه وحق عباده كا قال سبحانه: 

                  
 [. ٥٥١التوبة: ]                 

  (       )تائب.. وظام كا قال سبحانه:  والناس قسان:
 [.11]احجرات: 

والتوبة معناها الرجوع، فالتائب هو الراجع إى اه تعاى من امعصية إى الطاعة.. 
                      : وما هى اه عنه إى ما أمر اه به

 [.٣١ادد:: ام]             
فمن رجع عن امعاي خوفًا من عذاب اه فهو تائب.. ومن رجع عنها حياًء من اه 
فهو منيب.. ومن رجع عنها تعظيًا جال اه سبحانه فهو أواب، كا وصف اه 

 [.62]هود: (         )بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص خليله 
فإن ذنوبنا من أكر عيوبنا، فعلينا أن نطهر ظواهرنا وبواطننا من الذنوب وامعاي، 

            : وهي أوساخ تدنس قلوبنا وجوارحنا
                                

                                   
 [.٣١ – ٣٣احج: ]              

امحرمات الكبائر و. ثم التطهر من فنبدأ بتطهر قلوبنا من الشك والرك والشبهات.
            )كا قال سبحانه: 

 [.155]اأنعام:  (    
ثم التطهر من امكروهات، ثم من امشتبهات، ثم من فضول امباحات، ثم من كل شاغل 

                      يشغل عن رب اأرض والسموات: 

 [.١١١البقر:: ]
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 الذنب ينظر إى أربعة أمور: والعبد ي
       : : نظر إى اأمر والنهي، فهو م خلق إا لعبادة اه وطاعتهاأول

 [.٧٥اأحزاب: ]               
ا يشاء ــــل مــده، يفعــــر وحــق واأمــــــلــه اخــاه لــاء، فــــضــم والقــى احكــر إلــ: نظالثتي

                                         :بحكمته
 [.٥٥التغابن: ]     
: نظر إى حل اجناية، وهي النفس اأمارة بالسوء، فيعرف أها جاهلة ظامة، الثتلث

وعنها يصدر كل عمل قبيح، فيوجب له ذلك بذل اجهد ي العلم النافع الذي 
         : الح الذي خرجها من الظلمخرجها عن اجهل، والعمل الص

 [.٥٣ – ٧الشمس: ]                              
: نظره إى اآمر له بامعصية، امزين له فعلها، وهو الشيطان اموكل به، فيفيده الرابع

     : ذلك ماحظته، واخاذه عدوًا، وكال ااحراز منه، وعدم طاعته
                           

 [.559البقرة: ]     
وعى امسلم أن يتوب إى اه من ميع الذنوب وامعاي، وهجر ما هى اه عنه 

               : من اأقوال واأعال، وامعاي والسيئات
                                

                                
 [.9التحريم: ]                            

 واهجرة ثاثة أقسام:
 هجرة امكان.. وهجرة العمل.. وهجرة العامل.

 : هي اانتقال من بلد الكفر إى بلد اإسام رغبة فيا عند اه فهجرة امكان:
                           

 [.9احر: ]                



189 

هو أن هجر اإنسان ما هاه اه عنه من امعاي والفواحش  وهجرة العمل:
اْلـُمْسلِـُم َمْن َسلِـَم اْلـُمْسلِـُمضَن ِمْن لَِستنِـِه » ملسو هيلع هللا ىلص:والفسوق، وسائر الذنوب كا قال النبي 

 .()متفق عليه «َمت َنـَهى اهُ َانْـهُ  َوَيِدِه، َواْلـُمَهتِجُر َمْن َهَجرَ 
امجاهر بامعصية، الذي ا يباي ها، كمن  نساناإهجر  :معناها وهجرة العامل

رف بالغش ي البيع والراء،  في ـهجر لعله يتوب وخالف أمر اه ورسوله عمدًا، ع 
                           : ويعود إى الصواب

                                            
 [.119التوبة: ]           

ملسو هيلع هللا ىلص والتوبة أحب القرب إى اه، ولذلك ابتى بالذنب أكرم امخلوقات عليه، وهو آدم 
 [.155 – 151طه: ]                              : وذريته

دمي، فكال اآدمي ي هذه الدنيا بالتوبة النصوح، وي فالتوبة هي غاية كال اآ
              ، ورضوان اه: اآخرة بالنجاة من النار، ودخول اجنة

 [.31النور: ]          
واه عَز وجَل حب التوابن، ويفرح بتوبة عبده، ولفرحه ها يقي عى عبده 

سنى قى له بالتوبة، وإن كان من غلبت عليه بالذنب، فإن كان من سبقت له اح
     )شقاوته، أقام عليه حجة عدله، وعاقبه بذنبه كا قال سبحانه: 

 [.555]البقرة:  (    
ِِ بَِيِدهِ » ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي َلْض َلـْم ُتْذنُِبضا َلَذَهَب اهُ بُِكْم، َوَلـَجتَء بَِقْضٍم ُيْذنُِبضَن،  َواَلِذي َنْف

 .()أخرجه مسلم «َيْسَتْغِفُروَن اهَ، َفَيْغِفُر َلـُهـمْ فَ 
ت بَِتْضَبِة َاْبِدِه، ِحَن َيُتضُب إَِلْيـِه، ِمْن أَحِدُكْم َكتَن َاَلـى » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َلَلـُه أَشُد َفَرحى

اُبـ َ ََ ، َراِحَلتِـِه بِأْرِض َفاةٍ َفتْنَفَلَتْت ِمنْـُه، َوَاَلْيـَهت َطَعتُمُه َو ُه، َفأيَِس ِمنْـَهت، َفأَتى َشَجَرةى
َذ َفتْوَطَجَع ِي ظِِلـَهت، َقْد أيَِس ِمْن َراِحَلتِـِه، َفَبْينَت ُهَض َكَذلَِك إَِذا ُهَض بِـَهت، َقتئَِمةى ِانَْدُه، َفأَخ 

                                                

 (. 45( واللفظ له، ومسلم برقم )15، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5648برقم ) أخرجه مسلم (5)
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 «َك أْخطَأ ِمْن ِشَدةِ اْلَفَرِح بِِخَطتِمَهت، ُثَم َقتَل ِمْن ِشَدةِ اْلَفَرِح: الَلـُهـَم! أْنَت َاْبِدي َوأَنت َربُ 
 .()متفق عليه

واأفعال احميدة، وامثل  واه جل جاله له اأساء احسنى، والصفات العا،
 [.9طه: ]                          اأعى: 

 ولكل اسم من أسائه أثر من اآثار ي اخلق واأمر. 
رازق يقتي مرزوقًا.. والغفار يقتي مغفوراً له.. فاخالق يقتي خلوقًا.. وال

 والتواب يقتي مذنبًا يتوب عليه.. واحليم يقتي سفيهًا حلم عليه.. وهكذا.
لعبد من الذنوب عوي من وليس ي الوجود ر إا الذنوب وموجباها، فإذا عوي ا

ء أنفع له من وذي وتسلط عليه خصومه يغي عليه وأ  فليس للعبد إذا ب  موجباها، 
 التوبة النصوح.

وعامة سعادة العبد أن يعكس فكره ونظره عى نفسه وذنوبه وعيوبه، فيشتغل ها 
     : وبإصاحها، وبالتوبة منها، واه يتوى حفظه ونرته والدفع عنه

                                    
 [.18 – 19احر: ]                            

وما حتاج العبد إى ااستغفار منه ما ا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فا سلط 
                             : عليه مؤذ إا بذنب منه

 [.153النساء: ]     
ِِ َخطِيَئتِي، َوَجهْ  الَلـُهـمَ  » ملسو هيلع هللا ىلص:ومن دعاء النبي  اِي، ِي أْمِرياْغِفْر  َ ْْ ، َوإِ َوَمت أْنَت  ،ِِ

، َوَخَطئِي َوَاْمِدي، َوُكُل َذلَِك ِانِْدي ـُم بِـِه ِمنِي، الَلـُهـمَ أْالَ  ِِ ِِ ِجِدي َوَهْز   «اْغِفْر 
 .()متفق عليه

   )والتوبة من الذنوب واجبة عى كل مسلم ومسلمة كا قال سبحانه: 
 [.31: ]النور (      

                                                

 ( واللفظ له. 5646(، ومسلم برقم )6359، اخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 ( واللفظ له. 5618(، ومسلم برقم )6389، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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ومن تاب إى اه توبة نصوحًا فإن اه يتوب عليه، والتائب من الذنب كمن ا ذنب له، 
 وكل من كان غر آثم فهو غر معاقب ا ي القر وا ي اآخرة.

وأما ي الدنيا فالتوبة ا تكون مسقطة للعقوبات الواجبة حق اه تعاى من حد رقة 
                     : بعد ثبوها أو حرابةأو زنا 

                             
                              

 [.34 – 33امائدة: ]                           
 وكذا ما وجب حق آدمي من قصاص أو مال أو حد قذف، أو تعزير.

بسبب تركها من العاي الكفارات وسائر الواجبات التي أثم  ةلتوبكا ا تسقط با
فا بَد من اإتيان ها؛ أها حقوق ا ذنوب، وإنا  ،صاة أو صيام أو زكاة أو غرها

الذنب ي تأخرها، فيسقط بالتوبة إثم امخالفة بالتأخر، ا نفس احق امؤخر من 
 صاة وزكاة ونحوها.

، َأْو َنتَم َانْـَهت، َفَكَفتَرُتـَهت َأْن ُيَصِلَيـَهت إَذا َذَكَرَهتـَنِس  َمنْ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه  «َي َصاةى
 .()متفق عليه

وكل إنسان عى خطر عظيم، فهو مع كونه ظلومًا جهواً، كفورًا قتورًا، ضعيفاً 
عجواً، تصيبه آفات أخرى كالعجز والكسل، والغفلة والنسيان، واإراف والتبذير، 

 رص والره.واح
فعليه أن يستدرك ما فرط فيه بالعلم والعمل.. وما سلف منه من اإساءة باإحسان.. 
وأن يتخلص من رق اجناية بااستغفار والندم.. وخلص إيانه وأعاله من خبث 

 اجناية، فاجنة طيبة ا يدخلها إا طيب القلب والبدن والعمل.
 د هذا التمحيص، وهذا تقول امائكة فا يمكن للعبد من دخول اجنة إا بع

 [.63]الزمر:  (     )أهل اجنة: 
 ومحيص العبد من الذنوب ي الدنيا بأربعة أشياء:

                                                

 (، واللفظ له.694(، ومسلم برقم )286، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 بالتوبة النصوح.. وااستغفار.. واحسنات اماحية.. وامصائب امكفرة.
ن تتنزل فإن حصته هذه اأربعة كان من الذين تتوفاهم امائكة طيبن، ومن الذي

      )كا قال سبحانه: بالبشائر عليهم امائكة عند اموت 
            

              
 [.35-35]فصلت:  (            

ـحص ي الرزخ بثاثة أشياء:  وإن م تف هذه اأربعة بتمحيصه وخليصه م 
 ازة عليه، واستغفارهم له، وشفاعتهم فيه.: صاة امؤمنن اجنأحدهت

َمت ِمْن َرُجٍل ُمْسلِـٍم َيـُمضُ  َفَيـُقضُم َاى َجنَتَزتِـِه َأْرَبـُعضَن َرُجاى، ا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه 
ُكضَن بِته َشْيئتى   .()أخرجه مسلم «إا َشَفَعُهـُم اه فيهِ  ُيْرِ

 ان، والعرة واانتهار.: محيصه بفتنة القر، وروعة الفت  الثتي
: ما هدي إليه إخوانه امسلمون من هدايا اأعال من الصدقة عنه، والدعاء الثتلث
 عنه، واحج عنه، وجعل ثواب ذلك له.الواجب الصيام قضاء له، و

 فإن م تف هذه الثاثة بتمحيصه حص بن يدي ربه ي اموقف بأربعة أشياء:
 . وشفاعة الشفعاء.. وعفو اه عَز وجَل.أهوال القيامة.. وشدة اموقف.

فإن م تف هذه اأربعة بتمحيصه، فا بَد له من دخول الكر رمة ي حقه، ليتخلص 
ويتمحص ويتطهر ي النار، ويكون مكثه فيها عى حسب كثرة اخبث وقلته، وشدته 

 وضعفه وتراكمه.
 )ن النار وأدخل اجنة: فإذا خرج خبثه، وصفا ذهبه، وصار طيبًا خالصًا، أخرج م

                  
 [.65  -61]مريم: (    

 وأما ااستغفار فهو نوعان:
 مفرد.. ومقرون بالتوبة.

                                                

 (.849رقم )ب أخرجه مسلم( 1)
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            )فامفرد كقوله سبحانه: 
 [.15-15]نوح:  (            

          )وامقرون بالتوبة كقوله سبحانه: 
 [.3]هود:   (                

فااستغفار يتضمن التوبة.. والتوبة تتضمن ااستغفار.. وكل منها يتضمن اآخر عند 
 اإطاق.

وأما عند ااقران: فااستغفار طلب وقاية ر ما مى.. والتوبة الرجوع وطلب وقاية 
 سيئات أعاله. ر ما خافه العبد ي امستقبل من

  .فااستغفار من باب إزالة الرر، والتوبة طلب جلب امنفعة
 )واه سبحانه م جعل شيئًا حبط ميع احسنات إا الكفر كا قال سبحانه: 

 [.2]امائدة:  (            
 )وكذلك م جعل اه شيئًا حبط ميع السيئات إا التوبة كا قال سبحانه: 

                   
 [.23]الزمر:  (  

 أحب اأشياء إى عنفقد خرج ه وإذا خرج العبد عا خلق له من الطاعة والعبودية 
 لق عبثًا لغر يء.لقت من أجلها اخليقة، وصار كأنه خ  ، وعن الغاية التي خ  اه

رجع إى الغاية التي هي أحب اأشياء  فقد ،وأوجد من أجله ،فإذا رجع إى ما خلق له
إى خالقه وفاطره، ورجع إى مقتى احكمة التي خلق أجلها، وخرج عن معنى 

 العبث والسدى والباطل.
وحب امتطهرين، وأوجبت هذه  ،فاشتدت حبة اه له، فإن اه حب التوابن

ت بَِتْضَبِة » ملسو هيلع هللا ىلص:امحبة فرحًا عظيًا كأعظم ما يقدر من الفرح كا قال النبي  َلَلـُه أَشُد َفَرحى
ت َاْبِدِه، ِحَن َيُتضُب إَِلْيـِه، ِمْن أَحِدُكْم َكتَن َاَلـى َراِحَلتِـِه بِأْرِض َفاةٍ َفتْنَفَلَتْت ِمنْـُه، َوَاَلْيـهَ 

، َفتْوَطَجَع ِي ظِِلـَهت، َقْد  اُبـُه، َفأيَِس ِمنْـَهت، َفأَتى َشَجَرةى َ ََ أيَِس ِمْن َراِحَلتِـِه، َفَبْينَت  َطَعتُمُه َو
أْنَت  ِشَدةِ اْلَفَرِح: الَلـُهـمَ ُهَض َكَذلَِك إَِذا ُهَض بِـَهت، َقتئَِمةى ِانَْدُه، َفأَخَذ بِِخَطتِمَهت، ُثَم َقتَل ِمْن 
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 .()متفق عليه «َاْبِدي َوأَنت َرُبَك أْخطَأ ِمْن ِشَدةِ اْلَفَرِح 
فلو لقي العبد امسلم ربه بقراب اأرض خطايا للقيه بقراها والتوحيد يكفر الذنوب، 

                             جئ : مغفرة

 [.25 – 48احجر: ]
فامسلمون ذنوهم ذنوب موحد، إن قوي التوحيد عى حو آثارها بالكلية، وإا فا 

 م يدخلون اجنة.، ثمعهم من التوحيد خرجهم من النار إذا نقوا من ذنوهم
ِي أَنـُه َمْن » ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال رسول اه  عن أي ذر  يُل َاَلْيـِه الَسام، َفَبَرَ ِ ْْ أَتتِي ِج

ُك بِت َق  «َشْيئىت َدَخَل الْـَجنَةَ  ٬َمتَ  ِمْن ُأَمتَِك ا ُيْرِ : َوإْن َزَنى َوإْن َرَ َوإْن » ؟ َقاَل:ق ْلت 
َق  َ َْ  .()يهمتفق عل «َزَنى َوإْن 

وأما الكفار وامركون فإن كفرهم وركهم حبط حسناهم، فا يلقون رهم بحسنة 
          يرجون ها النجاة، وا يغفر هم يء من ذنوهم كا قال سبحانه: 

                                          

 [.116]النساء: 
        )كفار وامركن: وقال سبحانه ي أعال ال

 [.53]الفرقان:  (   
 ،جزون به ي الدنيا صحةى اخلق في  إوما فعله الكفار ي الدنيا من خر وإحسان 

                          ووفرة مال ونحو ذلك، ليلقوا رهم با حسنة واحدة: 
                                   

 [.38النور: ]        
فالذنوب وامعاي تزول آثارها بالتوبة النصوح، والتوحيد اخالص، واحسنات 

وشفاعة الشافعن ي اموحدين،  ،اماحية، وااستغفار، وامصائب امكفرة ها
 ورمة أرحم الرامن.

                                                

 ( واللفظ له. 5646(، ومسلم برقم )6359، اخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 ( واللفظ له. 84(، ومسلم برقم )1536، اخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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 والتوبة ها مبدأ ومنتهى:
امستقيم الذي نصبه لعباده موصًا إى الرجوع إى اه بسلوك راطه  فمبدؤها

       )رضوانه، وأمرهم بسلوكه بقوله سبحانه: 
              ) 

 [.123]اأنعام: 
، الرجوع إى اه ي امعاد، وسلوك راطه الذي نصبه موصًا إى جنته وهاية التوبة

يا، تكون قوة سره عى الراط وبقدر سر العبد عى الراط امستقيم ي الدن
 امنصوب عى ظهر جهنم ي اآخرة.

 فمن رجع إى اه ي هذه الدار بالتوبة، رجع إليه ي امعاد بالثواب كا قال سبحانه:
 [.61]الفرقان:  (         )

  .هاوتوبة العبد إى اه حفوفة بتوبة من اه عليه قبلها، وتوبة من اه عليه بعد
فتوبته بن توبتن من ربه، فإنه سبحانه تاب عليه أواً إذنًا وتوفيقًا، فتاب العبد، فتاب 

 وأثابه عليها. ،اه عليه ثانياً فقبلها منه
 فاه تواب، والعبد تواب، وتوبة العبد رجوعه إى سيده بعد اإباق.

 وتوبة اه نوعان: إذن وتوفيق.. وقبول وإمداد.
 هي رجوعه ما يكرهه اه ظاهرًا وباطنًا إى ما حبه اه ظاهرًا وباطناً.وتوبة العبد: 

 وسمى العبد تائبًا لرجوعه إى أمر اه من هيه، وإى طاعته من معصيته.
(            

                
 [.116]التوبة:  (  

كانت امعصية بن العبد وبن اه تعاى ا فإن التوبة إى اه واجبة من كل ذنب، و
 تتعلق بحق آدمي فلها مسة روط:

 : أن تكون خالصة ه تعاى.أحدهت
 : أن تكون التوبة ي وقتها.الثتي
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 : أن يقلع عن امعصية.الثتلث
 : أن يندم عى فعلها.الرابع

 : أن يعزم عى أن ا يعود إليها أبداً.اختمس
 م تصح توبته.فإن فقد أحد اخمسة 

وإن كانت امعصية تتعلق بآدمي فروطها ستة، هذه اخمسة، والسادس أن يرأ من 
حق صاحبها، فإن كانت مااً أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه، 

 أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها.
وأثنى عليه ي امجالس التي فإن كان ميتًا أدي احقوق لورثته، ودعا له واستغفر له، 

 .اغتابه فيها
  )والتوبة واجبة عى كل مسلم ومسلمة من ميع الذنوب كا قال سبحانه: 

 [.31]النور: (         
فإن تاب من بعض الذنوب دون بعض صحت توبته من ذلك الذنب، وبقي عليه 

                        حتى يستغفر اه منه:  الباقي
 [.115النساء: ]        

 والتوبة النصوح تتضمن ثاثة أشياء:
 : التوبة من ميع الذنوب وامعاي.أحدهت
 : إماع العزم عى التوبة بحيث ا يكون عنده تردد فيها.الثتي
 : إخاص التوبة ه.الثتلث

 لث يتعلق بمن يتوب إليه.فاأول يتعلق با يتوب منه، والثاي يتعلق بذات التائب، والثا
             )قال اه تعاى: 

              
                  

 [.9]التحريم:  (    
واأنبياء والرسل أعظم اخلق معرفة باه، وأشدهم اجتهادًا ي العبادة؛ ما أعطاهم 
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ه من نعمه، فهم دائبون ي شكره، معرفون له بالتقصر، اه من فضله، وحباهم ب
لكال معرفتهم به، وبا جب له سبحانه، فهم أكثر الناس استغفارًا، وأحسنهم عمًا، 

                   : وأكثرهم توبة
 [.85اأنبياء: ]          

  «، َفإِِي أُتضُب ِي اْلَيْضِم إَِلْيـِه ِمتَئَة َمَرة٬ى اُتضُبضا إَِلـ ،َيت أُيـَهت النَتُس » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و
 .()أخرجه مسلم

والتوبة التي تكَرم اه بقبوها من عبده هي ما كان قبل معاينة اموت والعذاب امهلك 
            )كا قال سبحانه: 

 [.16]النساء: (            
وت فا يقبل من الكفار رجوع، وا من العاصن توبة، كا قال وأما بعد حضور ام

          )سبحانه: 
               

 [.19النساء: ] (   
فالتوبة ي هذه احال توبة اضطرار ا تنفع صاحبها، إنا تنفع توبة ااختيار قبل معاينة 

 [.11حجرات: ا]                 : اهاك
وهذه اأمة خر اأمم التي أخرجها اه للناس، وذلك بتكميلهم أنفسهم باإيان 

 امستلزم للقيام بكل ما أمر اه به، وترك كل ما هى عنه.
وبتكميلهم لغرهم باأمر بامعروف والنهي عن امنكر امتضمن دعوة اخلق إى 

  ردهم عن ضاهم وغيهم وعصياهم.اه، وجهادهم عى ذلك، وبذل امستطاع ي
     )فبهذا كانوا خر أمة أخرجت للناس كا قال سبحانه: 

            
 [.115]آل عمران:   (          

                                                

 (. 5655برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ومن قر ي تكميل نفسه.. أو قر ي تكميل غره.. أو قر فيها معًا، فا بَد له 
 [.11]احجرات: (         )من التوبة: 

صر والنقص والتقصر من لوازم البر، والغفلة والنسيان من طبيعة البر، فالتق
تقصر ي ااستقامة عى احق.. وتقصر ي والنقص حاصل ي كل عمل قطعًا، 

 الدعوة إى احق.
فليس للعبد إا ااستغفار امستمر عى ما سلف من الذنوب وامعاي، وهذا أمر 

     ) بكثرة ااستغفار ي ختام دعوته كا قال سبحانه:ملسو هيلع هللا ىلص ه نبيه ا
              

 [.3-1]النر:  (      
أكمل اخلق، وأكرمهم عى اه، وأعرفهم به، وامقدم عى اخلق كلهم ملسو هيلع هللا ىلص والنبي 

امجلس  ي ميع أنواع الطاعات، وكان أصحابه ري اه عنهم يعدون له ي
ِِ »الواحد قبل أن يقوم:  َ إَِنَك َأْنَت الَتَضاُب اْلَغُفضُر  َرِب اْغِفْر  َِ  .ِماَئَة َمَرة   «َوُتْب َا

 .()أخرجه أمد والرمذي
كم نحتاج إى ااستغفار والتوبة من  فكيف بحالنا نحن امقرين امفرطن؟

 .الذنوب وامعاي كل يوم، بل كل حظة
جهل البر برهم حن يقرون ي طاعته، ويقرفون معصيته، وينتهكون أا ما أ

        )حارمه، وخالفون أوامره: 
 [.64]امائدة:  (  

فا أجهل اإنسان بربه، وما أظلمه لنفسه حن يتأخر عن طاعة ربه، ويقدم عى 
 معصيته، مع تواتر إحسان ربه إليه عى مدى اأنفاس.

ه اإنسان ي أحسن تقويم.. وأزاح علله.. وبعث إليه رسله.. وأنزل عليه فقد خلق ا
كتبه.. وساق إليه رزقه.. ومكنه من التزود إى جنته.. وأعطاه السمع والبر والفؤاد.. 

                                                

 (. 3434(، وأخرجه الرمذي برقم )4656: أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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 ..وعَرفه اخر والر.. وحبب إليه الطاعات.. وكَره إليه الكفر والفسوق والعصيان
ويريدون منه أن ا يميل  ..ة حرسونه، وحاربون عدوهوأعانه اه بجند من امائك

إا مظاهرته عليهم، وموااته اانسان ويأبى  ..إليه وا يصاحه وهم يكفونه مؤنته
                          دوهم: 

                                  
 [.151 – 118النساء: ]          

واه عَز وجَل عادى هذا الشيطان ولعنه، وأبعده وطرده، وهذا اإنسان يواليه، ويميل 
 ، ويعي من خلقه ورزقه وهداه.إليه، ويطيع أوامره

 فا أعجب حال اإنسان حن يطيع عدوه ويعي ربه ومواه.
     ) وأي خسارة بعد هذا؟ ؟وأي ضال بعد هذا ؟فأي حرمان فوق هذا

                 
 [.61-65]يس:  (    

وقد أمر اه اإنسان بشكره ا حاجته إليه، ولكن لينال به امزيد من فضله، فجعل 
  )كفر نعمه وااستعانة ها عى مساخطه من أكر أسباب رفها عنه: 

 [.6]إبراهيم:  (           
انه إليه، وجعل نسيانه سببًا لنسيان اه له كا قال سبحانه: أمره اه بذكره ليذِكره بإحس

                                  
                                   

 [.18 – 19احر: ]
م يقبل أمر اه اإنسان بسؤاله ليعطيه فلم يسأله، بل أعطاه أجّل العطايا با سؤال، فل

                         : هدى اه
 [.3امائدة: ]

 ؟فمتى يفيق هذا اإنسان ويؤوب إى ربه
 إنه يشكو من يرمه إى من ا يرمه، ويتظلم من ا يظلمه.
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إْن أنعم اه عليه بالصحة والعافية، وامال واجاه، استعان ها عى معاصيه، وإن 
لب ذلك سخط عى  وشكاه إى خلقه، وهو الظام لنفسه. ،ربه س 

ا يصلح له عى عافية وا عى ابتاء، العافية تلقيه إى مساخطه.. والباء يدفعه إى 
                     : كفرانه وجحود نعمته، وشكايته إى خلقه

                                          
                                       

 [.16 – 16احديد: ]     
 وهذه حال أكثر اخلق الذين م هتدوا هدى النبوة، وم يعرفوا رهم ودينه ورعه.

      )أم يعلموا أن اه أرحم الرامن، الغني عن العامن: 
 [.44]يونس:  (    

               ) وقال سبحانه:
 [.45]النساء:  (    

 [.62]احج: (           )وقال سبحانه: 
 ؟ومتى يبر الطريق السوي ؟فمتى يصحو مثل هذا اإنسان

لقد دعاه ربه إى بابه فا وقف عليه وا طرقه، ثم فتحه له فا عرج عليه، وا وجه، 
دار كرامته، فعى الرسول وسفهه، وسخر منه وقاتله، وأرسل إليه رسوله يدعوه إى 

إن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه ا لرى مرسله، م يزل يتمقت إليه 
     )بمعاصيه حتى أعرض عنه، وأغلق الباب ي وجهه: 

               ) 
 [.96]آل عمران: 

   ) ؟ه وكفره ومعاصيهفاذا ينتظر هذا من العقاب جزاء ظلم
                

 [.69]التوبة:  ( 
ومع هذا كله فاه غفور رحيم، دعا عباده إى التوبة وااستغفار من ميع الذنوب، 
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      )ووعدهم عى ذلك القبول وامغفرة كا قال سبحانه: 
                 ) 

 [.23]الزمر: 
    )فا يأس من رمة اه، فاه يقبل توبة كل مذنب كا قال سبحانه:  

 [.52]الشورى:  (        
َيت اْبَن آَدَم إَِنَك َمت َدَاْضَتنِي َوَرَجْضَتنِي َغَفْرُ  : َقتَل اهُ َتبَتَرَك َوَتَعتَلـى» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

ِِ َلَك َاَلـى َمت َكتَن فِيَك َوَا  ِء ُثَم اْسَتْغَفْرَتنِي ، ُأَبت ََ َيت اْبَن آَدَم َلْض َبَلَغْت ُذُنضُبَك َانَتَن الَس
 ِِ ُك ، َغَفْرُ  َلَك َوَا ُأَبت َيت اْبَن آَدَم إَِنَك َلْض َأَتْيَتنِي بُِقَراِب اأَْرِض َخَطتَيت ُثَم َلِقيَتنِي َا ُتْرِ
 .()أخرجه الرمذي «َهت َمْغِفَرةى ِِ َشْيئىت أَ ََتْيُتَك بُِقَرابِـ

وا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من أجناس امحرمات امذكورة ي 
كتاب اه عَز وجَل، وهي:الكفر والرك.. والرياء والنفاق.. والفسوق والعصيان.. 
. واإثم والعدوان.. والفحشاء وامنكر.. والظلم والبغي.. والقول عى اه با علم.

 واتباع غر سبيل امؤمنن.. ونحو ذلك.
              )قال اه تعاى: 

  [.6]البينة:  (    
               )وقال تعاى: 

 [.33]اأعراف:  (                
ۓ               )وقال تعاى: 

                
                  

 [.121]اأنعام:  (   
              )وقال تعاى: 

 [.2]البينة:  (   
                                                

 (. 3245خرجه الرمذي برقم ): أصحيح( 1)
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           )وقال تعاى: 
 [.69]التوبة:  (        

                         وقال تعاى: 
 [. 85النحل: ]              

             )وقال تعاى: 
 [.112]النساء:  (          

ومن رمة اه بعباده أن أنزل عليهم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل يء، وَرف فيه 
ـرِغب ي كل طاعة، ويزجر عن كل معصية ، لعل العباد سبحانه من الوعد والوعيد ما ي 

يتقون اه فيركون من الر وامعاي ما يرهم، أو ُيـْحِدث هم الوعيد ذكرًا، 
    )فيعملون من الطاعات واخر ما ينفعهم كا قال سبحانه: 

 [.113]طه:  (            
 ع اه الوعيد ي كتابه أنواعًا كثرة:وقد نوَ 

   : عى العدل واانتقام كالعزيز اجبار، والقوي والقهار تارة بذكر أسائه الدالة
                                        

 [.53احر: ]              
 :أحلها باأمم السابقة، وأمرنا أن نعتر ها يوتارة بذكر امَث ات والعقوبات الت

                            
                              

 [.45العنكبوت: ]       
            : وتارة بذكر آثار الذنوب، وما ت كسبه من العيوب

 [.36الفرقان: ]                    
     : وتارة بذكر أهوال القيامة، وما فيها من امزعجات واحرة والندامة
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 [.5 – 1احج: ]            

                    : وتارة بذكر جهنم، وما فيها من أنواع العقاب، وأصناف العذاب
                                        

                                           
 [.35 – 51النبأ: ]                           

لعلهم يتقون اه، فيمتثلون أوامره، وحتنبون معاصيه،  ،كل هذا رمة بالعباد
 يعصونه.، ويطيعونه وا ويذكرونه وا ينسونه، ويشكرونه وا يكفرونه

 والتوبة ثاثة أنواع:
 نه بصدق ي احال.موهي أن يقرف العبد ذنبًا ويتوب  :: التوبة الصحيحةأحدهت
وعامتها أن يكره العبد امعصية  :: التوبة اأصح، وهي التوبة النصوحالثتي

وهي من أعال القلب، ، فا خطر له عى بال، وا ترد ي خاطره أصاً  ،ويستقبحها
 .اماضية واحارة وامستقبلة ني تنزيه القلب عن الذنوبوهي تع
 : التوبة الفاسدة، وهي التوبة باللسان مع بقاء لذة امعصية ي اخاطر.الثتلث

 وتوبة اإنابة أن خاف من اه من أجل قدرته عليك.
 وتوبة ااستجابة أن تستحي من اه لقربه منك.

وإن م  ،التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها ومن تاب من الناس توبة عامة كانت هذه
وكثر من الناس ا يستحر عند التوبة إا بعض امعاي يستحر أعيان الذنوب، 

وقد يكون ما تركه من ا، أو بعض الظلم باللسان أو اليد، امتعلقة بالفاحشة أو مقدماه
أعظم رراً  امأمور الذي جب عليه ي باطنه وظاهره من شعب اإيان وحقائقه

 عليه ما فعله من بعض الفواحش.
فإن ما أمر اه به من حقائق اإيان التي ها يصر العبد من امؤمنن حقًا، أعظم نفعاً 

، وتعليم رعه، والدعوة ملسو هيلع هللا ىلصمن نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب اه ورسوله 
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                      ى خلقه: إحسان ، واإإليه
                           

                            
 [.4 – 5اأنفال: ]     
                    وقال سبحانه: 

 [.133آل عمران: ]       
فإن هذا أعظم احسنات الفعلية، والناس ي الغالب ا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم 

فالتوبة واجبة عى كل مسلم ي كل حال؛ أنه دائًا يظهر له ما فرط فيه من ،  ذلكإى
    : ترك مأمور، أو ما اعتدى فيه من فعل حظور، فعليه أن يتوب إى اه دائاً 

 [.31النور: ]                    
د أن يتوب عى كل من واه حب من عباده أن يتوبوا إليه، وقد أخر سبحانه أنه يري

         )تاب كا قال سبحانه: 
              )  

 [.59  -56]النساء: 
واه رؤوف بالعباد، واسع الرمة هم، يقبل التوبة من عباده التائبن من أي ذنب، بل 

ه ولو تكررت يفرح تعاى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر، فمن تاب إليه تاب علي
 منه امعصية مرارًا؛ أنه سبحانه التواب الرحيم.

         )فليعلم العصاة ذلك ليقبلوا عليه وينيبوا إليه: 
 [.154]التوبة:  (       

 أنه الرمن الرحيم. ؛ميعاً  واه تبارك وتعاى يقبل التوبة الصادرة من عباده
 اإنابة إليه والتوبة من التقصر فانقسموا إى قسمن:وقد دعا سبحانه عباده إى 

امستجيبون الذين استجابوا لرهم لِـَا دعاهم إليه من اإيان والعمل الصالح، فإذا 
                    : استجابوا له شكر اه هم



514 

                                 
 [.52البقرة: ]                       

وأما غر امستجيبن ه وهم امعاندون الذين كفروا به وبرسله، فهؤاء هم عذاب 
        )شديد ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه:  

              
 [.56  -52]الشورى:   (    

، وغاية كل مؤمن، وهي الغاية التي وجد أجلها والتوبة هي حقيقة دين اإسام
 اخلق، واأمر والتوحيد جزء منها، بل هو جزؤها اأعظم الذي عليه بناؤها.

       )كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص وهذا أمر اه ها رسوله حمدًا 
               

 [.3-1]النر:   (    
     )ملسو هيلع هللا ىلص: إليها كا قال هود ودعا ميع اأنبياء أمهم 

             ) 
 [.25]هود: 

         )قومه إليها كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص ودعا صالح 
                     

 [.61]هود:  (   
        ) قومه إليها كا قال سبحانه:ملسو هيلع هللا ىلص ودعا شعيب 

 [.85 ]هود: (  
 «واه إِِي أْستَْغِفُر اه َوأُتضُب إَِليْـِه ِي اْلَيْضِم أْكثََر ِمْن َسبِْعَن َمَرةى » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

 .()أخرجه البخاري 
 .()أخرجه مسلم «ِمتَئَة َمَرةٍ  ي، َوإِِي أْسَتْغِفُر اهَ ِي اْلَيْضمِ إَِنـُه َلُيَغتُن َاَلـى َقْلبِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 

                                                

 (. 6356برقم ) أخرجه البختري( 1)
 (. 5655برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 وبة اإنسان من عمله عى قسمن:وت
 توبة العبد من حسناته، وهي عى ثاثة أرب: اأول:
 : أن يتوب ويستغفر من تقصره فيها.أحدهت
 : أن يتوب ما كان يظنه حسنات وم يكن كحال أهل البدع.الثتي
 : أن يتوب من إعجابه بعمله، ورؤيته أنه فعله بقوته.الثتلث
 فعل السيئات وهي عى ربن:توبة العبد من  الثتي:

 توبة من ترك مأمور.. أو فعل حظور.
 امحظور كالربا والزنا ونحو ذلك.فعل امأمور كرك الصاة والصيام، ورك ف

والتوبة ا بد منها جميع اخلق، فهي مقام ا بد أن يستصحبه العبد من أول ما يعقل 
ر ي معرفة ربه، مقر ي عبادته، فهو مق أن العبد مها كان تقياً  ؛إى آخر عمره

 ى خلقه.إمقر ي الدعوة إليه، مقر ي اإحسان 
 والتوبة النصوح جمعها أربعة أشياء:

 ااستغفار باللسان.. والندم بالقلب.. والرك باجوارح.. وإضار أا يعود.
 تمختم كل عمل صالح بااستغفار كالصاة والصوم واحج واجهاد، وخملسو هيلع هللا ىلص وكان 

وأمره ربه بااستغفار ي هاية أحواله وآخر أمره، فقد بلغ امجلس بااستغفار، 
 الرسالة، وأدى اأمانة، ونصح اأمة، وجاهد ي اه حق جهاده.

وما أكمل مراتب العبودية ظاهرًا وباطنًا أمره ربه بالتسبيح وااستغفار كا قال 
              )سبحانه: 

 [.3-1]النر:  (           
والتائب من الذنب كمن ا ذنب له، فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه 

     )حقوق اه تعاى، وغفر اه له بتوبته كا قال سبحانه: 
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 [.34  -33]امائدة:  (  

وَل اه، إِِي أَصبْت  َحّدًا، َفأِقْم ِيَ كتاب اه، َقاَل:رجل فقال: ملسو هيلع هللا ىلص وجاء النبي   َيا َرس 
 «َفإَِن اه َقْد َغَفَر َلَك َذْنبََك، أْو َقتَل: َحَدكَ » َقاَل: َنَعْم، َقاَل:. «أَلْيَس َقْد َصَلْيَت َمَعنَت؟»

 .()متفق عليه
ْبَلًة، َفأَتى النَبَِي  ن ابن مسعود ري اه عنهوع اً أَصاَب ِمِن اْمَرأة  ق  ه   ملسو هيلع هللا ىلصأَن َرج  ، َفأْخَرَ

  .(            ) َفأْنَزَل اه :
وَل ا َفَقاَل  : َيا َرس  ل   .()متفق عليه «لِـَجـِميِع أَمتِي ُكِلـِهـمْ »  َهَذا؟ قال:، أي٬الَرج 

إى اه من الذنوب والتقصر من أفضل مقامات أهل اإيان، وا يفارقها فالتوبة 
 العبد أبدًا، وا يزال فيها إى امات، فكل بني آدم خَطاء، وخر اخطائن التوابون.

 وتوبة اه عى عباده نوعان:
 توفيق منه للتوبة.. وقبول ها بعد وجودها من العبد.

ق أحقه عى نفسه كرمًا منه وجودًا من عمل امعاي والتوبة امستحقة عى اه ح
بجهالة منه بعاقبتها.. وإجاها لسخط اه وعقابه.. وجهل منه بنظر اه ومراقبته له.. 

 .عقوبةوجهل منه با تؤول إليه من نقص أو 
فهذا إذا تاب من قريب قبل معاينة اموت أو العذاب فإن اه يقبل توبة العبد إذا تاب 

     )معاينة اموت أو العذاب قطعًا كا قال سبحانه:  قبل
               

 [.16]النساء:  (   
وأما بعد حضور اموت فا يقبل من العاصن توبة، وا من الكفار رجوع، وذلك أن 

 )التوبة ي هذه احال توبة اضطرار ا تنفع صاحبها كا قال سبحانه: 
             

                                                

 (. 5664(، واللفظ له، ومسلم برقم )6953، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5663(، واللفظ له، ومسلم برقم )256، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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 [.19]النساء:  (            
إَِن اهَ »ملسو هيلع هللا ىلص: ووقت التوبة مفتوح للعباد حتى تطلع الشمس من مغرها كا قال النبي 
ُء النَـَهتِر، َوَيْبُسُط َيَدُه بِتلنَـَهترِ  ِِ ُء لَِيُتضَب  ،َاَز َوَجَل َيْبُسُط َيَدُه بِتلَليِْل، لَِيُتضَب ُم ِِ ُم

 .()أخرجه مسلم «الَلْيِل، َحَتى َتْطُلَع الَشْمُس ِمْن َمْغِربِـَهت
 .()أخرجه مسلم «َمْن َتتَب َقْبَل أْن َتْطُلَع الَشْمُس ِمْن َمْغِربِـَهت، َتتَب اهُ َاَلْيـهِ »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال 

(             )   
   [.146]آل عمران: 

(               
  [.183]آل عمران:  (       

(              
 [.59]نوح:  (  
ا الَلـُهـمَ » َى َكبِرى ِِ ُظْلـ ِِ َمْغِفَرةى ِمْن ، إِِي َظَلـْمُت َنْف َوا َيْغِفُر الُذُنضَب إِا أْنَت، َفتْغِفْر 

 .()متفق عليه «ْلَغُفضُر الَرِحيمُ ِانِْدَك َواْرَحـْمنِي، إَِنَك أْنَت ا
 وقد رع اه التوبة وااستغفار ي خواتيم اأعال الصاحة:

لصلوات فرعها ي خامة احج.. وي آخر قيام الليل ي السحر.. وبعد السام من ا
، حصول فالتوبة مروعة عقيب اأعال الصاحةاخمس.. وبعد كال الوضوء، 

 .أداء ما جب ه  النقص والتقصر ي
 ،بااستغفار بعد قيامه با عليه من تبليغ الرسالة ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر اه عَز وجَل رسوله 

 ي سبيله، حتى دخل الناس ي دين اه أفواجاً.العظيم واجهاد 
عقيبها كا واحمد فكأن التبليغ لدين اه عبادة قد أكملها وأداها، فرع له ااستغفار 

              )قال سبحانه: 
                                                

 (. 5628برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 5653برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (، واللفظ له. 5652(، ومسلم برقم )934، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
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 [.3-1]النر:   (            
فمن أذنب راً فليتب رًا، وليس عليه دم خطاء، وخر اخطائن التوابون، وكل بني آ

 فه لغره ذنب آخر سوف حاسب عليه. ْش أن يظهر ذنبه، ويكشف ما سره اه عليه، بل كَ 
ًى إِا اْلـُمـَجتِهِريَن، َوإَِن ِمَن اْلـُمـَجتَهَرةِ أْن َيْعَمَل الَرُجُل ُكُل ُأَمتِي ُمعَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ت

 بِتلَلْيِل َاَماى، ُثَم ُيْصبَِح َوَقْد َسَتـَرُه اه، َفَيُقضَل: َيت ُفاُن، َاِمْلُت اْلبَتِرَحَة َكَذا َوَكَذا، َوَقْد 
 .()متفق عليه «ِسْتـَر اه َانْـهُ  َبتَ  َيْسُتـُرُه َرُبـُه، َوُيْصبُِح َيْكِشُف 

ومن أذنب جهرًا فليتب جهرًا، فمن أظهر بدعة أو فجورًا فا بد من توبته علنًا، ليفرح 
 به امؤمن الصادق، ويقتدي به من كان عى مثل بدعته أو فجوره.

                                                

 (. 5885( واللفظ له، ومسلم برقم )6568، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 فقه جهتد اأاداء        العدو الثتلث : الدنيت -3 آفة الغرور -5      
  فقه حقيقة الدنيت -1    آفة الكذب -6      
  فقه الفتن -2    آفة اللستن -7      
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 فقه أاداء اإنستن
               )قال اه تعاى: 

 [.2]فاطر:  (  
          )وقال تعاى: 

             
 [.95]امائدة: (        

         )وقال تعاى: 
 .[14لتغابن: ]ا(             

 خلق اه تبارك وتعاى خلقه من حيث العمل أربعة أقسام:
 : من يعملون بالطاعات دون امعاي.. وهم امائكة.اأول
 : من يعملون بامعاي دون الطاعات.. وهم الشياطن.الثتي
 : من هم طاعات ومعاي.. وهم اإنس واجن.الثتلث
 .. وهم احيوانات.: من ليس هم طاعات وا معايالرابع

فامائكة عقول با شهوات.. واحيوانات شهوات با عقول.. واإنس واجن هم 
   . ولكل خلوق حكمة وغاية: شهوات وعقول.. والشياطن رور وفتن.

                                              
 [.٥٣٣ – ٥٣١عاا:: اأ]                      

وما اصطفى اه اإنسان من بن سائر امخلوقات، وكرمه عى غره، وحمل 
اأمانة، واستعد لفعل اأوامر، واجتناب النواهي، ابتاه اه عَز وجَل با يبن صدقه 
من كذبه، ويثبت إيانه من كفره فأهبطه إى اأرض، وأنزل عليه الوحي، وأرسل إليه 

فأمره بالطاعات، وهاه عن امعاي، وسلط عليه اأعداء، وابتاه بالراء الرسل، 
             : والراء، وأمره بجهاد أعدائه، والصر عى أذاهم

 [.٣١البقر:: ]                      
 وأعداء اإنسان كثرون، وقد كشفهم اه له، ليتقي رهم، وليأخذ حذره منهم، وا
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  .يغر بخداعهم، َوَلْبِسهم احق بالباطل
 وأعظم هؤاء اأعداء، وأشدهم خطرًا ستة، وهم:

 النفس.. والشيطان.. والدنيا.. وامنافقون.. والكفار.. وأهل الكتاب.
ولكل عدو من هؤاء عامات.. وهم أعال.. وهم ضحايا من البر، وهم يعملون 

الناس عن عبادة رهم.. وإشغاهم با ليل هار.. ويستخدمون كل وسيلة لصد 
 يبعدهم عنه.. ويوجب سخطه وغضبه.. وحرمهم من الوصول إى جنته.

فا بَد لإنسان أن يعبد ربه، ويعمل برعه، وا يغفل عن جهاد أعدائه الذين يصدونه 
 والفوز برضاه.  ،عن طاعة ربه ومواه، وحرمونه من الوصول إى جنته

ا بد من معرفتهم، ومعرفة أسلحتهم أواً، ثم الروع ي  وقبل جهاد اأعداء
 جهادهم وإبطال كيدهم، وكر شوكتهم، ودفع رورهم.

 نفسه التي بن جنبيه. ،وأعظم هؤاء اأعداء، وأشدهم مازمة لإنسان
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 العدو اأول: النفس -1
 فقه النفضس -1

                )قال اه تعاى: 
 [.23]يوسف:  (    

النفس البرية فيها خر أصيل، والر والسوء دخيل، فإذا صادفت هذه النفس من 
يذِكرها، فإن فيها استعداداً لاستقامة عى طريق اهدى، وإن م جد من يذكرها 

                           : مالت إى طريق الفجور
                                        

 [.٣٣الرو:: ]
وكل إنسان له نفس واحدة، ولكن هذه النفس صفات وأحوال ختلف من شخص 

 آخر، ومن وقت آخر.
 وصفات النفس ثاث:

: النفس اأمارة بالسوء التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب وامعاي إحداهت
                )كا قال سبحانه: 

 [.23]يوسف:  (    
: النفس اللوامة، وهي التي تذنب وتتوب، تفعل اخر والر، لكنها إذا فعلت الثتنية

الر تابت وأنابت، سميت لوامة أها تلوم صاحبها عى فعل الذنوب كا قال 
 [.5  -1]القيامة:  (           )سبحانه: 
 ،هي التي حب اخر واحسنات، وتريدها وتفعلها: النفس امطمئنة، والثتلثة

وتبغض الر والسيئات وتكرهها، قد اطمأنت إى مواها، وإى قضائه وقدره، وإى 
دينه ورعه، وإى جزائه وثوابه، وصار ها ذلك خلقًا وعادة وملكة، فصارت بذلك 

          )راضية مرضية، كا قال سبحانه: 
 [.35-56]الفجر:  (         
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فإن الر ا جيء إا منها، وا يشتغل بلوم  ،وينبغي للعبد أن ا يطمئن إى نفسه
الناس، ولكن يرجع إى الذنوب فيتوب منها، ويستعيذ باه من ر نفسه، وسيئات 
عمله، ويسأل اه أن يعينه عى طاعته، وحول بينه وبن معصيته، وبذلك حصل له 

 دفع عنه الر.اخر، وين
والرك به، وطلب النفس أن  ،والذنوب من لوازم النفس، وأعظمها جحود اخالق

 تكون ريكة ه سبحانه، أو إهًا من دونه، وكل هذين وقع: 
كل واحد منها يطلب أن ي عبد  ، هذا من اإنس، وهذا من اجن،فإن فرعون وإبليس

يس غاية الظلم واجهل، وي نفوس ويطاع من دون اه، وهذا الذي ي فرعون وإبل
 سائر اإنس واجن شعبة من هذا.. وهذا.

واه عَز وجَل إن م يعن العبد وهده وإا وقع ي بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس 
                            : بحسب اإمكان

                                     
 [.١٥النور: ]                

وترك معصيته، فلم يصبه ر ي الدنيا وا ي  ،أعانه عى طاعته العبد اه ىوإذا هدا
اآخرة، والعبد حتاج إى اهدى كل حظة، وهو إى اهدى أحوج منه إى اأكل 

 والرب.
الرياسة، وكل نفس وأحوال النفوس متفاوتة متعددة، والنفوس مشحونة بحب العلو و

تريد أن تطاع وتعلو بحسب اإمكان، فتجد اإنسان يواي من يوافقه عى هواه، 
 ويعادي من خالفه ي هواه، وإنا معبوده ما هواه ويريده.

وإن كان من  ،وإن كان كافرًا، وإن م يوافقه كان عدواً  ،فمن وافق هواه كان ولياً 
                        : امتقن، وهذه حال فرعون

 [.٥القصص: ]                                 
وهؤاء خاصة اأراف وذوي امكانة والرياسة يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه 
كفرعون، وهم وإن أقروا باه، فإذا جاءهم من يدعوهم إى عبادة اه امتضمنة ترك 

 ملسو هيلع هللا ىلص.رعون رسول اه موسى طاعتهم عادوه كا عادى ف



554 

وإن كان مسلًا طلب أن يطاع ي أغراضه وما هوى، وإن كان فيها ما هو ذنب 
ومعصية ه، ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده من أطاع اه وخالف هواه، 

 وهذه شعبة من حال فرعون، وسائر امكذبن للرسل.
عظم نظره، وربا أبغض غره وإن كان عامًا أو شيخًا أحب من يعظمه دون من ي

حسدًا وبغيًا، كا فعلت اليهود مع حمد وعيسى عليها الصاة والسام، وهذا أخر 
 اه عنهم بمثل ما أخر به عن فرعون، وسلط عليهم من انتقم منهم.

واأنبياء والرسل دينهم واحد وهو اإسام، ورائعهم ختلفة، وهؤاء الرسل يؤمن 
                : يصِدق بعضهم بعضاً بعضهم ببعض، و

                                   
 [.٥١آل عمران: ]           

ومن كان من امطاعن من اأمراء والعلاء تبعًا لأنبياء والرسل َأَمر با َأَمروا به ودعا 
  .فإن اه حب ذلك الشخصإليه، وأحب من دعا إى مثل ما دعا إليه، 

من كره أن يكون له نظر يدعو إى ذلك، فهذا يطلب أن يكون هو امطاع امعبود، 
                                : وله نصيب من حال فرعون

 [.٥٥٣الكهف: ]      
أنداداً ومن طلب أن يطاع مع اه، فهذا يريد من الناس أن يتخذوه من دون اه 

حبوهم كحب اه، ومن الناس من حسن إى غره ليمن عليه، أو ليجزيه بطاعته له، 
                      : وتعظيمه إياه، أو نفع آخر

 [.١البينة: ]                 
فإذا أمر فامتبع للرسل يأمر الناس با أمرهم به الرسل، ليكون الدين كله ه ا له، 

 غره بمثل ذلك أحبه وأعانه ور به.
وإذا أحسن إى الناس فإنا حسن إليهم ابتغاء وجه ربه اأعى، ويعلم أن اه قد مَن 

                           : عليه بأن جعله مؤمنًا حسناً 

 [.٥اجماة: ]
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 والناس ثاثة أقسام:
 قد أدى بعض كتابته.عبد حض.. وحر حض.. ومكاتب 

هو عبد امال والطن، الذي قد استعبدته نفسه وشهوته، وملكته  فالعبد امحض
            : وقهرته، فانقاد ها انقياد العبد لسيده احاكم عليه

                                      
 [.٥٧١ اأعراف:]                    

هو الذي قهر شهوته، وملك نفسه، فانقادت معه، وذلت له، ودخلت  واحر امحض
حت رقه وحكمه، فهي ملوكة عنده، يأمرها با شاء ما يري ربه، ويمنعها ما 

                          : يسخط ربه
                                         

                                
 [.٣١ – ٣٣فصلت: ]          

: من قد عقد له سبب احرية، وهو يسعى ي كاها، فهو عبد من وجه، حر بوامكتتَ 
من وجه آخر، فهو عبد ما بقي عليه درهم، فكذا امسلم عبد لنفسه ما بقي عليه حظ 

                          : من حظوظ نفسه
 [.٥٣ – ٧الشمس: ]             

فاحر َمْن َتـخَلص من رق امال والطن، وفاز بعبودية رب العامن، فاجتمعت له 
                              : العبودية واحرية

                           
 [.٥١ – ٥٧ الزمر:]      

 ويتم إصاح النفوس بأمرين:
 تكوين القلب.. وتكوين اجسم.

 ،وأسائه ،هو بذل اجهد لرسيخ اإيان واليقن عى ذات اه وتكوين القلب:
، وخزائنه، ووعده ووعيده، ي القلب، وعبادة اه بموجب تلك وأفعاله ،وصفاته

                           امعرفة: 
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 [.٥ – ١اأعفال: ]
من السنن ملسو هيلع هللا ىلص فهو استغاله ي السبل التي جاء ها النبي  أما تكوين اجسم:

واأحكام واآداب، ويتم ذلك بالتعلم... والتذكر.. وتزكية النفس باأخاق 
   : ليكون الدين كله ه ،ص العمل ه.. وإباغ الناس دين اهاحميدة، وإخا

                  
                                  
                               
                              

 [.٧١ – ٧٧احج: ]                 
 والنفوس وما حب تنقسم إى ثاثة أقسام:

: نفس ساوية علوية، وحبتها منرفة إى معرفة اه، ومعرفة أسائه اأوى
  .وصفاته، وفعل الفضائل والطاعات، واجتناب الرذائل وامعاي

ـها وغذاؤها و وت  شفاؤها وهذه النفس مشغوفة با يقرها من الرفيق اأعى، وذلك ق 
                                  : ودواؤها

                           
                                 

                            
                              

 .[٥٥ – ٥امؤمنون: ]
: نفس سبعية غضبية، وحبتها منرفة إى القهر والبغي، والعلو ي اأرض، الثتنية

كفرعون واليهود:  والكر والرئاسة عى الناس بالباطل، فلذاها ي ذلك وشغفها به
                                                     

 .[٥١ – ٥١النازعات: ]                           
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                              وقال سبحانه عن اليهود: 
                                       

 [.١٥امادد:: ]              
وامرب، الثالثة: نفس حيوانية شهوانية، فهذه النفس حبتها منرفة إى امأكل 

          : وامنكح واملبس، ونحو ذلك من الشهوات واماذ
 [.٥١حمد: ]                     

  )وربا معت بن اأمرين العلو والفساد كا قال سبحانه عن فرعون: 
              

 [.4]القصص:  (       
 بن هذه النفوس الثاث. واحب ي هذا العام دائر

وكل واحدة من هذه النفوس ترى أن ما هي فيه أوى باإيثار، وأن ما سواه غبن 
                                          : وفوات حظ

 [.٥٣١اأعاا:: ]     
ة، ها مالت فالنفس الساوية العلوية بينها وبن امائكة والرفيق اأعى مناسبة طبيعي

 إى أوصافهم وأخاقهم وأعاهم، فامائكة أولياء هذا النوع ي الدنيا واآخرة.
فامَـَلك يتوى من يناسبه بالنصح واإرشاد، والتثبيت والتعليم، وإلقاء الصواب عى 
لسانه، ودفع عدوه عنه، وااستغفار له إذا زل، وتذكره إذا ني، وتسليته إذا حزن، 

      : لصاة إذا نام عنها، وحذيره من الدنيا إذا ركن إليها.. وهكذاوإيقاظه ل
                            
                                    

 [.٣١ – ٣٣فصلت: ]                              
 رجوهم من النور إى الظلات كا قال سبحانه: والشياطن أولياء النوع الثاي، خ

(               
               ) 

 [.526]البقرة: 
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فهؤاء بينهم وبن الشياطن مناسبة طبيعية، ها مالت إى أوصافهم وأخاقهم 
 [.٣١النساء: ]                   : وأعاهم

تتواهم فتؤزهم إى امعاي أزًا، وتزين هم القبائح وامعاي، فالشياطن 
وتسهلها عليهم، وتثقل عليهم الطاعات، وتثبطهم عنها، وتلقي عى ألسنتهم ألوان 

                 : القبيح من الكام، ويبيتون معهم حيث باتوا
 [.١٥ – ١٣مريم: ]                        

ويشاركوهم ي أمواهم وأوادهم ونسائهم، ويأكلون ويربون معهم، وجلسون 
                    : معهم، وينامون معهم

                               

 [.١٥اإراء: ]
         )فهؤاء حياهم مطابقة حياة الشياطن: 

 [.36  -36]الزخرف:  (           
وأما النوع الثالث فهم أشباه احيوان، ونفوسهم أرضية سفلية، ا تباي بغر شهواها، 
وا تريد سواها، فهي مشغوفة ها، مشغولة ها عن مراد رها، مازمة ها إى حن 

 [.15]حمد:   (         )أجلها: 
                           وقال سبحانه: 

                                     
 [.٥٧١اأعراف: ]      

 وعامات امحبة قائمة بكل نوع بحسب حبوبه ومراده.
وكمـال اإنسـان إنا هـو بالعلم النافع، والعمـل الصالح، ومـا اهـدى وديـن احق، 

      )مرين كا قال سبحانه: وبتكميله لغره ي هذين اأ
 [.3-1]العر:   (           

فكل أحد خار إا من كمل قوته العلمية باإيان، وقوته العملية بالعمل الصالح، 
 وكمل غره بالتوصية باحق، والصر عليه.

ة احق، وهاتان القوتان ا تتعطان ي القلب، فإن استعمل قوته العلمية ي معرف
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والعملية ي العمل به، وإا استعملها ي معرفة ما يليق به ويناسبه ويشتهيه من 
                                 : الباطل

 [.١الزمر: ]                                
لإيان والعمل واإنسان من حيث هو إنسان خار إا من رمه اه فهداه ووفقه 

 الصالح ي نفسه وأمر غره به.
بؤوس قنوط، فاإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، كفور كنود، عجول قتور، 

عار  عن كل خر من العلم النافع والعمل الصالح، وإنا اه سبحانه هو الذي يكمله 
اح له إا بذلك ويعطيه إياه، فكل علم وعدل وخر فيه فمن ربه ا من نفسه، وا ف

                      : بتزكية اه له باإيان والعمل الصالح
 [.١٣النحل: ]         

                              وقال سبحانه: 
                                      

 [.١٥النور: ]             
فالكال التام أن يكون الشخص كامًا ي نفسه، مكمًا لغره، وكاله بإصاح قوتيه 

 .با حبه اه ورسوله، ويسعده ي الدنيا واآخرة العلمية والعملية
فصاح القوة العلمية باإيان، وصاح القوة العملية بعمل الصاحات، وتكميله غره 

عى العلم والعمل، وهـذا هـاية الكال، وهـو  بتعليمه وصره عليه، وتوصيته بالصر
ما تـوج اه به هذه اأمـة، ودرجة أهلـه أعى الدرجات ي الدنيا واآخـرة كا قـال 

              )سبحانه: 
 [.66-62]طه:  (          

فهذا قد ربح اإيان واإنسان قد يقوم با جب عليه ي نفسه، وا يأمر غره به، 
بالصر ي حق  والتواي ،والعمل الصالح ي حق نفسه، وخر ربح التواي باحق

وهم الكفار  ولكنه ا يكون من الذين خروا أنفسهم وأهليهمغره، فصار ي خر، 
                                  : كا قال سبحانه

   [.٥١الزمر: ]     
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وخر ي  ،طلق اخسار يء، واخسار امطلق يء آخر، ومن ربح ي سلعةفم
، ي الكلربح الل فهذا نوع خر بالنسبة من حَص ، فهو ذو ربح، وذو خر ،أخرى

             )فهو ناج كا قال سبحانه: 
 [.6-4]التن:  (         

نسان الذي هو ي خر كل من كمل مراتب الكال وقد استثنى اه عَز وجَل من اإ
اإنساي بإصاح نفسه، وإصاح غره، واإحسان إى نفسه، واإحسان إى غره: 

 باإيان.. والعمل الصالح.. والتواي باحق.. والتواي بالصر.
َمل ي درجة السابقن.. ومن دوهم ي درجة أصحاب اليمن.  فهؤاء الك 

                    ا عملوا.. ولكل درجات م
                             
                            

 [.٥ – ١اأعفال: ]     
                       وقال سبحانه: 

 [.٥١ – ٥٣الواقاة: ]
              : والنفس ي اأصل خلقت جاهلة ظامة

 [.٧١اأحزاب: ]                                     
فهي جهلها تظن أن شفاءها ي اتباع هواها، ولظلمها ا تقبل من الطبيب الناصح، 
يوضع ها الداء موضع الدواء فتقبله، ويوضع ها الدواء موضع الداء فرده، فيتولد ها 

ء، واجتناها للدواء، أنواع من اأسقام والعلل التي تعيي اأطباء، من إيثارها للدا
                         : ويتعذر معها الشفاء

 [.٥١٣ – ٥١١آل عمران: ]                           
 وقد سميت النفس نفسًا إما من اليء النفيس لنفاستها ورفها، وإما من تنفس

      : اليء إذا خرج، فلكثرة خروجها ودخوها ي البدن سميت نفساً 
                                 

 [.٥١الزمر: ]                            
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 وي النفس ثاثة دواع متجاذبة:
والعلو  ،احسد: داع يدعوها إى ااتصاف بأخاق الشياطن من الكر وأحدهت
 ، والظلم واخداع.والغش والكذب ،والبغي
 : داع يدعوها إى ااتصاف بأخاق احيوان من احرص والبخل والشهوة.الثتي
: داع يدعوها إى ااتصاف بأخاق امائكة من الطاعة والعبادة، واإحسان الثتلث

 والنصح، والعلم والر، والتسبيح وااستغفار.
                  :تعداد للخر والروالنفس فيها اس

 [.٥٣ – ٧الشمس: ]                      
 بحسب امذكر، ومن سبق وغلب منقادة مطاوعة: النفسو

 ، وظلم وطغيان.فرى من الناس من هو شيطان يركض بكل ر وفساد
 .كاني كل زمان وم ومنهم كاحيوان ليس له هم إا قضاء شهواته

 ومنهم كامائكة عبادة ه، وطاعة له، وتسبيح واستغفار، ي ليله وهاره.
 والنفس اإنسانية ها قوتان:

: القوة النظرية، وكاها ي معرفة اأشياء، وأعى امعارف معرفة اه إحدامت
                                : بأسائه وصفاته وأفعاله

 [.٥١حمد: ]              
: القوة العملية، وكاها ي معرفة اخرات والطاعات، وأعاها عبادة اه الثتنية

    )كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص باأعال الصاحة عى طريقة رسوله 
 [.156]الكهف:   (       

 إشارة إى كال القوة النظرية بمعرفة اه.  (  )فقوله: 
إشارة إى كال القوة العملية بعبادة اه وإنا تكمل الثانية  ( )وقوله: 

         ، وتزكو اأوى بكال الثانية كا قال سبحانه: بكال اأوى
 [.٥٥٣آل عمران: ]                     

ـخلق كامًا، وإنا  يكمل والنفس ي عاجها كالبدن ي عاجه، فكا أن البدن ا ي 
ـخلق ناقصة قابلة للكال.  بالربية بالغذاء، فكذلك النفس ت 
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       هي: اإ وإنا تكمل النفس بالتزكية، وهذيب اأخاق، والتغذية بالعلم
                              

 [.٥١٥آل عمران: ]                                  
لة اموجبة مرض البدن ا تعالج إا بضدها، إن كانت من حرارة وكا أن الع

 فبالرودة، وإن كانت من برودة فباحرارة.
فكذلك اأخاق الرذيلة التي هي مرض القلب عاجها بضدها، فيعالج مرض اجهل 

 بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكر بالتواضع.. وهكذا.
لصاح البدن،  ،ارة الدواء، والصر عن امشتهياتوكا أنه ا بَد من احتال مر

القلب حتى  والصر عى مداواة مرضفكذلك ا بد من احتال مرارة امجاهدة، 
                        ويطيب:  يزكو

 [.١١الانكبوت: ]
 ةوالقلوب جوالة، منها ما يطوف مع البهائم حول احش، ومنها ما يطوف مع امائك

             )حول العرش: 
                      

 [.55-18]فاطر:   (   
 واه عَز وجَل جعل ي النفس حبًا ما ينفعها، وبغضاً ما يرها.

     : فا تفعل النفس مع حضور عقلها ما جزم بأنه يرها ررًا راجحاً 
                                      

 [.٣٣الرو:: ]                        
 والباء مركب من شيئن:

 من تزين الشيطان.. ومن جهل النفس.
فإن الشيطان يزين ها السيئات، ويرها إياها ي صور امنافع واللذات والطيبات، 

                   : ، وسوء عاقبتهاوي غفلها عن مطالعتها مرها
 [.٥٣ – ٣١احجر: ]                      

فيتولد من هذا التزين، وهذا اإغفال، وهذا اإنساء، إرادة وشهوة، ثم يمدها بأنواع 
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التزين، فا يزال يقوى حتى يصر عزمًا جازمًا يقرن به الفعل، كا زين لأبوين اأكل 
     )قال سبحانه ي تزين الشيطان للر: من الشجرة كا 

 [.43]اأنعام:  (        
         )لخر: ل اه وقال سبحانه ي تزين

                
 [.9  -6]احجرات:   ( 

 [.159]اأنعام:  (                   )وقال سبحانه ي تزين النوعن: 
وتزين اخر واهدى بواسطة امائكة والرسل وامؤمنن، وتزين الر والضال 

 بواسطة شياطن اإنس واجن.
َلَبس  له الباطل والضار وامؤذي  وتزين الر والضال إنا يغر به اجاهل؛ أنه ي 

 بصورة احق النافع.
 اة ذلك مؤذن باهاك.وكا أن لأبدان آفات، فكذلك للنفوس آفات، وترك مداو
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 آفت  النفضس -2
          )قال اه تعاى: 

 [.15]التغابن:  (     
              )وقال تعاى: 

 [.52]الرعد:  (          
النفوس تصيبها اآفات واأمراض كا تصيب اأبدان، بل آفات اأبدان سببها آفات 

ْسن ي اجوارح سببه النفو س، وكل علة ي اخارج سببها علة ي الداخل، وكل ح 
ْسن ي القلوب، وكل فساد ي اجوارح سببه فساد ي القلوب.  ح 

أا َوإَن ِي اْلـَجَسِد ُمْضَغةى إَذا َصَلـَحْت َصَلـَح اْلـَجَسُد ُكُلـُه، َوإَذا َفَسَدْ  »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
 .()متفق عليه «ـُه، أا َوِهَي اْلَقْلُب َفَسَد اْلـَجَسُد ُكلُ 

وآفات النفوس كثرة جدًا، وكل داء له دواء، وعاج آفات النفوس وأمراضها 
وأسقامها إى اأنبياء والرسل الذين أرسلهم اه بالعلم اإهي والوحي الرباي الذي 

 فيه شفاء من كل داء من أدواء النفوس.
 نفوس:ومن أهم اآفات التي تصيب ال

آفة الكفر.. وآفة الرك.. وآفة اجهل.. آفة الكر.. وآفة اابتداع.. وآفة البغي.. وآفة 
اجفاء.. وآفة البخل.. وآفة الشح.. وآفة الطمع.. وآفة اجبن.. وآفة اجزع.. وآفة 
اجحود.. وآفة اإراف.. وآفة النفاق.. وآفة اخداع.. وآفة اخيانة.. وآفة الطغيان.. 

لعجلة.. وآفة الغش.. وآفة الغدر.. وآفة الغل.. وآفة القسوة.. وآفة القنوط.. وآفة ا
نميمة.. وآفة الفسوق.. وآفة امكر.. وآفة الكيد.. وآفة امن.. وآفة الغيبة.. وآفة ال

 وغر ذلك من الصفات واآفات التي تصيب النفوس.وآفة الظلم.. وآفة الكذب 
د واإيان باه، وكلا انحرف الناس عن الفطرة واه سبحانه فطر الناس عى التوحي

أرسل اه إليهم رسواً يردهم إى التوحيد واإيان باه والعمل برعه، وعاج ما 
أصاهم من اآفات بسبب الكفر والرك واإعراض عن دين اه كا قال سبحانه:  

                                                

 (. 1288(، واللفظ له، ومسلم برقم )25، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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(             
                  

                   
 [.513]البقرة:  (    ڭ

فأعظم اأمراض التي تصيب البرية هو مرض الكفر والرك باه، وشفاؤهم منه 
 باإيان والتوحيد الذي أرسل اه به رسله، وأنزل كتبه.

   )ومن مات عى الكفر فا حَظ له ي اآخرة كا قال سبحانه: 
               

 [.69]التوبة:  ( 
والرك َجْعل  ريك ه تعاى، وهو من أعظم اأدواء، وصاحبه خلد ي النار إذا 

         )مات وم يتب منه كا قال سبحانه: 
 [.6]البينة:  (         

                )وقال سبحانه: 
 [.65]امائدة:  (   

واجهل آفة تزول بالعلم اإهي الذي جاءت به الرسل، وبه يعرف اإنسان ربه، 
 والطريق اموصل إليه، وما لإنسان بعد القدوم عليه.

والبدع آفة تزول بمعرفة السنن واأحكام الرعية الواردة ي الكتاب والسنة.. وهكذا 
 باقي اآفات.

، بسبب كفرهم وركهم، وعدواهم، وضعف إياهموهذه اآفات تصيب الناس 
           )عقوبة هم:  وترك هدى رهم؛

                
              

 [.65-66]النساء:  (            
 ى ومعاى.واآفات درجات، والناس فيها متفاوتون فسام ومستقل ومستكثر، ومبت

 وهذه إشارة إى أهم آفات النفوس.. وبيان أسباها وآثارها.. وكيفية التخلص منها:
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 آفة الغفلة -1
              )قال اه تعاى: 

                   
 [.168]اأعراف:  (    

                          وقال تعاى: 
 [.9 – 6يونس: ]                        

الغفلة أشد ما يفسد القلوب، فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته، معطل عن 
االتقاط والتأثر وااستجابة، مر به دائل اإيان واهدى أو يمر ها دون أن حسها 

 أو يدركها.
وتذكر الغافلن با ينفعهم ليفعلوه، ومن ثم كان اإنذار هو أليق يء بالغفلة، 

                        :وهيهم عا يرهم ليجتنبوه
 [.13 – 8اأعى: ]                                   

  )واإنذار قد ينفع ويوقظ الغافلن امستغرقن ي الغفلة كا قال سبحانه: 
 [.6 ]يس: (     

واإنذار ا ينفع قلبًا غر مهيأ لإيان، مشدود عنه، حال بينه وبينه بالسدود 
واأغال واأغشية، فاإنذار ا خلق القلوب، إنا يوقظ القلوب احية امستعدة 

            )للتلقي: 
 [.11]يس:  (   

فاعه باإنذار، فبره بمغفرة فهذا الصنف من الناس هو الذي يستحق التبشر بعد انت
وأجر كريم، امغفرة عا يقع فيه من اخطايا غر مر، واأجر الكريم عى خشية 
الرمن بالغيب، واتباعه ما أنزل الرمن من الذكر، وما متازمان ي القلب، فا 

لذي حل خشية اه ي قلب، إا ويتبعها العمل با أنزل اه، وااستقامة عى النهج ا
 [.59فاطر: ]                            :أراد

فعلينا أن نعيش ي بيئة الذاكرين لرهم، امستقيمن عى منهجه، ونصر عى ذلك؛ 
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لننال اأجر والثواب من اه، ونحذر من أهل اأهواء والغفلة كا قال سبحانه: 
(              

                 
 [.59]الكهف: (     

إنا يتبعون أهواءهم، وحكمون ها بن العباد، فهم وأقواهم سفه  الغافلون فهؤاء
 ضائع ا يستحق إا اإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر اه وتقواه.

واجه إى  ،فا تطع أها امسلم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا حن أعرض عن ربه ودينه
ذاته، إى ماله، إى أبنائه، إى متاعه، إى لذائذه وشهواته، فلم يعد قلبه متسعًا لإيان 

                         :باه، وذكر اه، والعمل بطاعة اه
 [.8امنافقون: ]                           

حياته ا جرم يغفل عن ذكر اه،  والقلب الذي يشتغل هذه الشواغل، وجعلها غاية
فيزيده اه غفلة، ويمي له فيا هو فيه، حتى تفلت اأيام من بن يديه، ويلقى ما أعده 

 اه أمثاله الغافلن، الذين يظلمون أنفسهم وغرهم.
واإنسان كلا غفل قلبه عن ذكر اه، وجد الشيطان طريقه إليه، فيلزمه ويصبح له 

         )ويزين له السوء:   ،له قرين سوء يوسوس
 [.36]الزخرف:  (     

ووظيفة قرناء السوء من الشياطن أن يصدوا قرناءهم عن سبيل اه، بينا هؤاء 
  )حسبون أهم مهتدون، وهذا أسوأ ما يصنعه قرين السوء بقرينه: 

 [.36]الزخرف: (        
ة؛ أها منوطة بوظيفة ضخمة، ذات ارتباط هذا الوجود، إن حياة امسلم ثمينة كبر

وذات أثر ي حياة هذا الوجود الكبر، وهي أعز وأنفس من أن يقضيها ي عبث وهو، 
              :وخوض ولعب، ي غفلة عن ربه، وعن وظيفته

                                   
                                     

 [.56 – 16الغاشية: ]                               



539 

وكثر من اهتامات الناس ي هذه اأرض تبدو عبثًا وهوًا ولعبًا حن تقاس إى 
، ومن ثم تبدو اهتامات شئة من تصوره لتلك الوظيفة العظيمةاهتامات امسلم النا

 ن صغرة هزيلة ي حس امسلم امشغول بتحقيق وظيفته الكرى التي كلفهاآخري
               :ها من خلقه واستخلفه ورفه

                        
 [.61التوبة: ]                    

الغافل وامغفول .. وما أعظمها حرة وندامة عى البريةأا ما أخطر الغفلة عى 
                                          عنه:

 [.55اأحقاف: ]                                                 
إن الذي يعيش با إيان باه، إنا يعيش ي بحر اأماي واخوف وااضطراب ي 

 كل حن.
ار حن يعرضون عن رهم، إهم يرون أهم ي أمن وي ماية وما أشد غرور الكف

وي طمأنينة، وهم يتعرضون لغضب الرمن، وبأس الرمن، با شفاعة هم من 
            )إيان وا عمل يستنزل رمة الرمن: 

 [.55]املك:  (       
 نهم بأس الرمن إا الرمن؟من الذي ينرهم من اه غر اه؟ومن الذي يدفع ع

وهذا الرزق الذي يستمتعون به، ويغفلون عن واهبه، وينسون مصدره وخالقه، ثم ا 
        )خشون ذهابه، ثم يلجون ي التبجح واإعراض: 

 [.51]املك:  (        
 إن رزق البر وسائر اخائق كله معقود بإرادة اه ي أول أسبابه:

خلق هذا الكون.. وي عنار اجو واأرض.. وهي أسباب ا قدرة للبر عليها ي 
إطاقًا، فهي أسبق منهم ي الوجود، وهي أكر منهم ي الطاقة، وهي أقدر منهم عى 

 حو كل أثر للحياة حن يشاء اه.
لتي أو أمسك العنار اأولية ا ؟أو أمسك اهواء ؟فمن يرزق البر إن أمسك اه اماء
 ينشأ منها وجود اأشياء بإذن اه؟.
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        :وآه للعقول التي ا تفقه، والعيون التي ا تبر.. واآذان التي ا تسمع
                                            
                                      

 [.16 – 16احديد: ]                  
إنه إذا كان خالق اخلق هو اه، وخالق أرزاقهم هو اه، واحافظ هم هو اه، وهم 

عن اإيان باه عيال عى اه ي كل ذلك، فا أقبح العتو واإعراض والنفور 
 وهم ِخْلو من كل يء إا ما يتفضل اخالق الرازق، الغني الكريم، ،الرمن الرحيم

           به عليهم رهم، وهم بعد ذلك عاتون معرضون نافرون وقحاء: 
                                      

 [.46احج: ]            
                         وقال سبحانه:

                                      
 [.55 – 51البقرة: ]                    

فا أبعد هذه النفوس عن رها، وهي تعرض عن الدعوة إى اه ي طغيان عات، وي 
إعراض نافر، وتنسى أها من صنع اه، وأها تعيش عى فضله، وأها ا ملك من أمر 

 وجودها وحياها ورزقها شيئًا عى اإطاق.
       )لغفلة والرود وااستكبار: وبعد هذه ا

 [.64]امائدة:  (  
وإذا استكر هؤاء عن احق، واعتقدوا فوق ذلك أهم أهدى سبيًا، وأن ما سواهم 
ضال، فهي الطامة الكرى، تلك التي ترى احق باطًا، والباطل حقًا، والرشد ضااً، 

 (               )والضال رشدًا: 
 [.55]املك: 

إن الذي يمي مكبًا عى وجهه حاله بائسة تعاي امشقة والعر والتعثر، وا تنتهي 
امحروم  ،إى هدى وا خر وا فاح، إها حال الشقي امنكود الضال عن طريق اه

من هداه، الذي يصطدم مع امخلوقات؛ أنه شذ عنها ي طاعة اه، فهي مطيعة لرها 
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              :خالف ها، يعرضها ي سره، ويتخذ له مساراً غر مسارهاوهو 
 [.16اجن: ]           

     :فهو أبدًا ي تعثر.. وأبدًا ي عناء.. وأبدًا ي ضال.. فأنى هتدي؟
                              

 [.96آل عمران: ]           
امقابل حال السعيد امهتدي إى اه، امتمتع هداه، الذي يسر ي موكب  وي

اإيان والتوحيد، واحمد والتمجيد، وهو موكب الوجود كله با فيه من أحياء 
                 )وأشياء: 

 [.44]اإراء:  (      
سائل اهدى، وأدوات اإدراك، ولكن واه سبحانه هو الذي خلق البر، ووهبهم و

    )أكثرهم غافلون، ومن ثم م ينتفعوا ها، وم يكونوا من الشاكرين: 
 [.53]املك: (            

فاه با ريب هو الذي خلق هذا الكون، بل خلق كل يء، وخلق اإنسان، هذه 
        :يصعب رده حقيقة تلح عى العقل البري، وتثبت ذاها بتوكيد

 [.155اأنعام: ]                                  
ِجد، وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من اخائق، وهو م ي وِجد نفسه،  فاإنسان قد و 

 وأعلم وأقدر منه أوجده. فا بَد أن يكون هناك ما هو أعى
العظيم با  خلق هذا الكون الواسعكبر غني قوي،  فا مفر من ااعراف بخالق عظيم

      فيه اإنسان، واماراة ي ذلك نوع من اماحكة ا تستحق ااحرام:  
                                        
                                         

 [.93 – 91يس: ]      
فباذا قابل اإنسان هذه النعم.. نعمة اإنشاء.. ونعمة السمع والبر والفؤاد، ونعمة 

 اهداية.. ونعمة احياة.. ونعمة التكريم.. ونعمة اأرزاق؟
التي أعطاه إياها ربه لينهض بتلك اأمانة الكرى،  إن اإنسان مع هذه اهبات العظيمة
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 :به وهو أمر يثر اخجل واحياء من اه عند التذكر م يشكر وم يقم با أوجب اه عليه،
                                           

 [. 16احديد: ]                               
ا يشكر نعمة اه عليه، وا يوفيها  ؟وكم من كافر ؟وكم من جاحد ؟فكم من إنسان

       :عاش للشكر دون سواه، قليًا ما تشكرونحقها لو 
                       

 [.69النحل: ]        
إن اه سبحانه وتعاى م ينشئ البر، وم يمنحهم هذه اخصائص عبثاً وا جزافاً 

م اجزاء: لغر قصد وا غاية، إنا هي فرصة احياة لابتاء والعمل، ثم اجزاء ي يو
 [.54]املك: (           )

                      وقال سبحانه:
 [.55اجاثية: ]       جئ   

 ماذا؟ ،إن الدين وأعال الدين دائًا تتبعها الغفلة
أن امنهج اإهي العدل يقف دائًا أمام شهوات النفس اجاحة، والتي تريد أن 

ء، وتستمتع بكل يء، من حال أو حرام، من نافع أو ضار، من طيب متلك كل ي
 [.85]يونس:  (          )أو خبيث: 

أما الدنيا وأعال الدنيا فاإنسان ا يغفل عنها وا ينساها أبدًا، فإذا تعلم صنع اخبز، 
نا عن اآباء وعمل الطعام ونحوما، فإنه ا ينساما أبدًا، وما عمليتان منقولتان ل

واأمهات جيًا بعد جيل فلم ننسها، ونسينا أوامر اه عَز وجَل ي إصاح أنفسنا، 
                               :وإصاح غرنا

                                    
 [.42 – 44اأنعام: ]      

معاي بسبب الغفلة عن اه.. والغفلة عن أوامر اه.. والغفلة واإنسان إنا يقع ي ا
 .عن عقوبة امعصية ي الدنيا واآخرة

       )وعاج الغفلة بذكر اه كا قال سبحانه: 
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 [.556 -552]اأعراف:  (      ی

                            وقال سبحانه:
                          

 [.43 – 41اأحزاب: ]      
 والغفلة عدم إدراك اليء مع وجود ما يقتضيه.

وعى قدر ذكر العبد لربه يكون قربه منه، وخوفه منه، وحياؤه منه، وحبته له، وأنسه 
ووحشته منه، وبن الغافل  ،به، وعى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن اه

                         :وبن اه عَز وجَل وحشة ا تزول إا بالذكر
 [.8 – 9امزمل: ]                      

والذين غفلوا عن اه وعن لقائه، ورضوا باحياة الدنيا عن اآخرة وغفلوا عن آيات 
رآنية، هؤاء مأواهم جهنم، لكفرهم وغفلتهم عن آيات رهم اه الكونية، وآياته الق

             )كا قال سبحانه: 
 [.9 -6]يونس:  (            
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 آفة اهضى -2
              )قال اه تعاى: 

 [.25]القصص:  (            جئ
              )وقال تعاى: 

 [.44 -43]الفرقان:  (             
 قَسم اه تبارك وتعاى أمر الناس إى قسمن ا ثالث ها:

 وإما اتباع اهوى.ملسو هيلع هللا ىلص.. إما ااستجابة ه والرسول 
فهو من اهوى، ومن اتبع أحدما م يمكنه اتباع ملسو هيلع هللا ىلص فكل ما م يأت به الرسول 

 ، إذا دخل أحدما أخرج اآخر.دان ا جتمعاناآخر، فها ض
والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه، فا جد عليه مدخًا وا إليه طريقًا إا 

 من هواه، والذي خالف هواه َيْفَرق  الشيطان من ظله.
اه، والرغبة ي ثوابه، واخوف من عقابه،  نا تطاق خالفة اهوى بالرغبة إىوإ

               :ة من حجابه، ووجود حاوة الشفاء ي خالفة اهوىواخشي
 [.21 – 25الذاريات: ]                                     

 ه:من اتباع اهوى كا قال سبحانملسو هيلع هللا ىلص واهوى شارع النار اأكر، ولذلك حذر اه نبيه 
                                        

                                   
 [.55 – 19اجاثية: ]                

وما أطاع أحد هواه قط إا وجد ي نفسه ذاً، وا يغر أحد بصولة أهل اهوى 
 وكرهم، فهم أذل الناس بواطن، قد معوا بن رذيلتي الكر والذل.

كل عاقل يأنف أن يكون حت قهر عدوه، فالشيطان إذا رأى من اإنسان ضعف و
عزيمة ومة، وميًا إى هواه، طمع فيه ورعه، وأجمه بلجام اهوى، وساقه حيث 

                       :أراد عى موارد اهلكة
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 [.151 – 118النساء: ]                 
واهوى ما خالط شيئًا إا أفسده، فإن وقع ي العلم أخرجه إى البدعة والضالة، 

 وصار صاحبه من ملة أهل اأهواء.
 وإن وقع اهوى ي الزهد أخرج صاحبه إى الرياء، وخالفة السنة.

 وإن وقع ي احكم أخرج صاحبه إى الظلم، وصده عن احق.
 ي القسمة خرجت عن قسمة العدل إى اجور.وإن وقع 

 وإن وقع ي العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة.
وإن وقع ي الواية والعزل أخرج صاحبه إى خيانة اه وامسلمن، حيث يوي 

                                  :هواه، ويعزل هواه
                                    

 [.56ص: ]      
فا قارن اهوى شيئًا إا أفسده، وهو يري ي القلب واأعضاء ريان السم ي 

 القلب واأعضاء.
فإبليس مله هواه عى التكر عن طاعة اه عَز وجَل ما أمره بالسجود آدم، فطرده 

 اه ولعنه، فهو أشقى اخلق ي الدنيا واآخرة.
مله احرص وهوى نفسه عى اأكل من الشجرة التي هاه اه عن اأكل  ملسو هيلع هللا ىلص وآدم

منها طمعًا ي اخلود، فكان عاقبة ذلك اهوى والشهوة إخراجه منها إى دار التعب 
                         وامجاهدة: والنصب

 [.54اأعراف: ]     
 ما م ينزل به سلطانًا، وابتدعوا ي دينه ما م يرعه، وفتنة الكفار حن أركوا باه

وحرموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وتعبدوا له بالفواحش، وزعموا 
                  :أن اه أمرهم ها، واخذوا الشياطن أولياء من دون اه

                                                     
 [.33اأعراف: ]              

واحامل هم عى ذلك كله اهوى واحب الفاسد، وعليه حاربوا رسله، وكذبوا كتبه، 
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                :وبذلوا أنفسهم وأمواهم ي سبيله حتى خروا الدنيا واآخرة
                            

                                         
                           

 [.36 – 36اأنفال: ]     
، واستكروا عن احق، فأغرقهم اه ي ذبوا رسل اهوقوم نوح اتبعوا أهواءهم وك
                 :الدنيا، وهم النار يوم القيامة

 [.36الفرقان: ]                
وقوم عاد ما دعاهم هود إى عبادة اه وحده سفهوه وكذبوه، فعاقبهم اه بالعذاب 
الفظيع امستمر، بريح رر عاتية، تدمر كل يء بإذن رها، فخروا الدنيا 

                                               :واآخرة
 [.45 – 41الذاريات: ]                  

وقوم ثمود ما كذبوا رسوهم صاحًا، واستكروا عن احق الذي جاء به، عاقبهم اه 
                     باهاك ي الدنيا واآخرة: 

                         

 [.69 – 66اأعراف: ]
ى اه، وحذرهم من فعل الفاحشة، وهي إتيان الذكران من العامن، ولوط دعا قومه إ

فكذبوه وسخروا منه، فعاقبهم اه بأن أمر جريل فرفع بادهم وقلبها عليهم، ثم أ تبعوا 
         )بحجارة من سجيل كا قال سبحانه: 

              
 [.93 -95]هود: (    

لهم عى بخس امكيال واميزان فرط حبتهم للال، وغلبهم وقوم شعيب م
          :اهوى عى طاعة نبيهم شعيبًا حتى أصاهم العذاب

                                        
 [.85 – 81اأعراف: ]     
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وسى، فعاقبهم وفرعون وقومه ملهم اهوى والشهوة وعشق الرئاسة عى تكذيب م
                :اه بالغرق ي الدنيا، واإحراق بالنار ي اآخرة

                                                
 [.45 – 39الذاريات: ]        

            :وأهل السبت مسخوا قردة ما خالفوا أمر اه، واتبعوا أهواءهم
 [.166اأعراف: ]                        

 والذي آتاه اه آياته فانسلخ منها، واتبع هواه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
وقد ذكر اه ي سورة اأعراف حال أهل اأهواء والشهوات وما آل إليه أمرهم 

       )مفصًا، فالكفر واهوى أصل كل بلية: 
                 ) 

 [.169 -166]اأعراف: 
وكل من بلغته احجة ثم اتبع هواه فإن اه يرفع عنه وايته ونرته كا قال سبحانه: 

                                           
 [.155البقرة: ]           

 اهوى بأخس احيوانات.وقد شبه اه عَز وجَل أتباع 
       )فشبههم بالكلب تارة كا قال سبحانه: 

              
              ) 

 [.166 -162]اأعراف: 
        )وشبههم باحمر تارة كا قال سبحانه: 

 [.21-48]امدثر:  (     
       )عى قلبه كا قال سبحانه:  ومن اتبع هواه طبع اه

                 
 [.16]حمد:  (    

والتقرب إليه.. والشوق إى الوصول  ..اه.. وإرادة وجهه وماك اأمر كله الرغبة إى
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                       :إليه.. وحقيق مراده.. والفوز برضاه.. واتباع هداه
 [.21 – 25الذاريات: ]                             

 :فإن م يكن للعبد مة إى ذلك فالرغبة ي اجنة ونعيمها، وما أعد اه فيها أوليائه
                                        

 [.51احديد: ]                                   
  :فإن م يكن له مة عالية تدفعه إى ذلك فخشية النار، وما أعد اه فيها من عصاه

                                    
                               

 [.58الكهف: ]     
لق للجحيم والسعرفإن م تطاوعه نفسه عى يء من ذلك فليعلم أن ا للجنة  ،ه خ 

 ْقِدر عى ذلك بعد قدر اه وتوفيقه إا بمخالفة هواه.والنعيم، وا يَ 
وم جعل اه للجنة طريقًا إا باتباع هداه، وخالفة العبد هواه، وم جعل للنار طريقًا 

          غر اتباع العبد هواه، واإعراض عن هدى مواه كا قال سبحانه: 
                                               

 [.41 – 36النازعات: ]                
واتباع اهوى يضل العبد عن سبيل اه، ومن ضل عن سبيل اه م يصل إى نعيم 

        )مواه، وكانت النار مأواه كا قال سبحانه: 
                   

 [.56]ص:  (    
ومن هى نفسه عن اهوى كانت اجنة مأواه، وعاش ي هذه الدنيا ي جنة عاجلة ا 

 يشبه نعيم أهلها نعيم البتة.
بل التفاوت الذي بن النعيمن، كالتفاوت الذي بن نعيم الدنيا واآخرة، وهذا ا 

                    :وهذايصدق به إا من بار قلبه هذا 
                             

 [.64 – 65يونس: ]                        
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وقلوب أهل البدع، وامعرضن عن القرآن، وأهل الغفلة عن اه، وأهل امعاي ي 
                    :جحيم من العذاب قبل اجحيم اأكر ي النار

 [.16اجن: ]     
 )وقلوب اأبرار ي نعيم ي الدنيا قبل النعيم اأكر ي اجنة كا قال سبحانه: 

 [.14 -13]اانفطار:  (         
 وليس النعيم واجحيم ي اآخرة فقط.

 بل النعيم واجحيم للناس ي دورهم الثاث كلها:
 الرزخ.. ودار القرار ي اآخرة. دار الدنيا.. ودار

وهل النعيم إا نعيم القلب.. ، فهؤاء اأبرار ي نعيم.. وهؤاء الفجار ي جحيم
وأي عذاب أشد من اهم واحزن، واخوف والوجل، ، وهل العذاب إا عذاب القلب

 .وضيق الصدر، وإعراضه عن اه والدار اآخرة، وتعلقه بغر اه، وانقطاعه عن اه
          :وكل يء تعلق به العبد وأحبه من دون اه فإنه يسومه سوء العذاب

 [.513الشعراء: ]                   
فهو يعذب به قبل ، فكل من أحب شيئًا غر اه عذب به ثاث مرات ي هذه الدار

اته أو حصوله حتى حصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله باخوف من َسلبه وفو
لبه اشتد عذابه عليه.  خرابه، فإذا س 

 فهذه ثاثة أنواع من العذاب ي هذه الدار.
وأما عذابه ي الرزخ ي قره فعذاب يقارنه أم الفراق الذي ا يرجى عوده، وأم 
فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وأم احجاب عن اه عَز وجَل، وأم 

 طع اأكباد.احرة التي تق
فاهم والغم واحرة واحزن كل هذه تعمل ي نفوسهم نظر ما تعمل اهوام 
والديدان ي أبداهم، بل عملها ي النفوس دائم مستمر حتى يردها اه إى أجسادها، 

             :فحينئذ ينتقل العذاب إى نوع هو أدهى وأمر، وأشد وأبقى
 [.34الرعد: ]                      

إن العبد الذي خاف مقام ربه ا يقدم عى معصية ربه، فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه 
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قاده خوف هذا امقام اجليل إى الندم وااستغفار والتوبة، فظل ي دائرة  ،البري
 الطاعة.

هي واخوف من اه عَز وجَل هو احاجز الصلب أمام عواصف اهوى العنيفة، و
النفس عن اهوى هو الذي يكبح ماح النفس إى امعصية، فاهوى هو الدافع 
القوي لكل طغيان، وكل جاوز، وكل معصية، وهو أساس البلوى، وينبوع الر، وقل 

 أن يؤتى اإنسان إا من ِقَبل اهوى.
               وهوى النفس أعظم صنم معبود من دون اه:

                                    
 [.25القصص: ]   جئ     

فاجهل سهل عاجه، ولكن اهوى بعد العلم هو آفة النفس التي حتاج إى جهاد 
                          شاق طويل اأمد لعاجها: 

                                    
 [.44 – 43الفرقان: ]     

وم يكلف اه سبحانه اإنسان أن ينزع من نفسه اهوى، فإن هذا خارج عن طاقته، 
ويمسك بزمامها، وأن يستعن ي هذا باخوف من  ،ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها

           :مقام ربه اجليل، وكتب له هذا اجهاد الشاق اجنة مثابة ومأوى
 [.38 – 36النازعات: ]                           

هذا اجهاد، وقيمته ي هذيب النفس البرية، ورفعها  عظمةذلك أن اه سبحانه يعلم 
 إى مقامها اأسنى.

إن اإنسان يعلو ويسمو هذا النهي، وهذا اجهاد، وهذا اارتفاع، وليس إنسانًا برك 
 ى دركها.نفسه هواها، وإطاعة جواذبه إ

إن الذي أودع ي نفس اإنسان ااستعداد جيشان اهوى هو الذي أودعها ااستعداد 
لإمساك بزمامه، وهي النفس عنه، ورفعها من جاذبيته، وجعل له اجنة جزاء ومأوى 

                       :حن ينتر عى هواه ويرقى
 [.15 – 6الشمس: ]                 
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 واحرية نوعان:
: حرية إنسانية تليق بتكريم اه لإنسان، وهي حرية اانتصار عى هوى اأوى

النفس، واانطاق من أر الشهوة، والترف ها ي توازن تثبت معه حرية اختيار 
                           :اأحسن رعاً 

                                   
                                

 [.35 – 35فصلت: ]          
: حرية حيوانية، وهي هزيمة اإنسان أمام هواه، وعبوديته لشهوته، وانفات الثتنية

 .الزمام من إرادته، وهي حرية ا هتف ها إا خلوق مهزوم اإنسانية
ة اآدمي ي الظاهر فهم هابطون إى درك احيوان ي فهؤاء وإن ملوا صور

                 )الباطن: 
 [.44]الفرقان:  ( 

                           وقال سبحانه:
 [.15حمد: ]                       

فيفًا، فتلك هي الطبيعة ولكل إنسان مها كان له هوى شخي حتى ولو كان ط
البرية، ولكن الذي ا هوى له هو اه سبحانه، فهو سبحانه الغني الذي يملك كل 
يء، وا حتاج إى أحد، بل كل أحد حتاج إليه ي وجوده وبقائه وحركته، 

        :فتريعه سبحانه ا يتم عن هوى، وإنا يتم عن حق وعدل ورمة وعلم
 [.61اأنعام: ]                    

وهوى النفس حينا يسيطر عى اإنسان يتخذ من العلم والتطور واحرية سبيًا 
 ومررًا للخروج عن منهج اه إى هوى النفس البرية.

وهل العلم والرقي، واحرية والطمأنينة، والعزة والسعادة إا ي اتباع منهج اه لو 
                            :كانوا يعلمون؟

 [.58 – 59الرعد: ]                       
فكا خلق اه كل يء، وبن لإنسان كل يء، وسخر له كل يء ي السموات 



521 

  :واأرض، كذلك وضع له منهجًا يسر عليه ي احياة فيه تبيان كل يء حتاجه
 [.98النحل: ]                            

كذلك وضع  ولكل خلوق أوامر، للنبات أوامر، وللكواكب أوامر، اه وكا وضع
      :لإنسان أوامر يسر عليها ي هذا العام، ليكون عى صلة بخالقه ومواه

                                              
 [.5جمعة: ا]              

        :ولكن لغلبة اهوى تشذ النفس بشهواها عا سواها من امخلوقات امطيعة
 [.9 – 6العلق: ]                                  

أفا يستحي البر من هذا، يركون هدى رهم الذي فيه فاحهم، ويتبعون هوى 
     ) اصيهم عن ركب امطيعن؟أنفسهم الذي فيه هاكهم، ويشذون بمع

           ) 
 [.93]آل عمران: 

            ) أيبتغون غر اه ربًا وهو رب كل يء؟
                    

 [.164]اأنعام:  (    
له ملك السموات أيقبلون حكم امخلوق، ويعافون حكم رهم الرمن الرحيم، الذي 

      ) واأرض، وله اخلق واأمر وحده، وإليه يرجعون؟
                

 [.114]اأنعام:  (      
 واعجبًا هذا اإنسان الغافل عن ربه، اجاهل بدينه ورعه.

النقل والبناء أو ما أعطاه اه من العلم ما يساعده عى تسهيل أمور حياته من وسائل 
  ) والصناعة والزراعة جعل هذا سببًا للبعد عن ربه ورفض منهجه؟

 [.64]امائدة:  (       
  :من ربه كلا أردف عليه النعم زادته كفرًا وجحوداً وإعراضًا؟ اإنسان أفا خجل
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 [.35 – 59إبراهيم: ]       

إن العلم مع اإيان يسوق اإنسان إى كل خر، وإن العلم با إيان هوي باإنسان 
        )إى كل ر كا قال سبحانه: 

 [.93]غافر:  (       
الشهوات إى ما هواه، دون إن النفس البرية ها شهوات، وهي تريد أن تنطلق هذه 

 ، تريد أن تعيش كاحيوان با حد وا قيد، وا أمر وا هي.أن يكون ها قيود حدها
واه عَز وجَل قد خلقنا ميعًا، وجعل لنا دينًا واحدًا، وهذا الدين جعل عبادتنا 

نفس واحدة، وريعتنا واحدة، وقبلتنا واحدة، وحقوقنا متساوية، فإذا جاء هوى ال
             :يطلب ما هو حق للغر، جاء عدل اه ومنعه من ذلك

                     
 [.85النحل: ]      

فإن اعتدى عى حق غره عاقبه، وحينئذ يبحث هوى النفس عمن يبيح له ذلك، 
 ه با قيود.فيخرع آهة من دون اه، أو يتصور أو يصور آهة تبيح له شهوات نفس

ومن هنا فإنه يريد أن يشكل إهه عى هواه، فيتخذ أحجارًا، أو أصنامًا، أو أشياء 
وا وجود ها، ويضع ها امنهج الذي مليه عليه نفسه، ما حقق رغبته  ،يسميها هو

 وشهواته، وينسبه إليها وهي غافلة عنه.
 وى، وزين له سوء عمله:وهو ي احقيقة يعبد الشيطان الذي جره من اهدى إى اه

                                    
                                  

 [.65 – 65يس: ]
وعى  وي هذه احالة يكون اإنسان قد ألغى عقله، واتبع هواه، وضل عن احق

        ): ربه الرمان، وأطاع عدوه الشيطان 
                  

 [.44 -43]الفرقان:  ( 
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       )وهذا هو الضال البعيد الذي ليس بعده ضال: 
 [.25]القصص:  (         جئ

         )وهو اخران امبن ي الدنيا واآخرة إنه: 
                 

 [.13 -15]احج:    (  
فأصل كل ر ومصيبة تقديم اهوى عى الوحي.. وتقديم شهوات النفس عى أوامر 

          )الرب كا قال سبحانه: 
 [.63]النور:  (     

                                وقال سبحانه:

 [.14حمد: ]
     ) لرأي كا قال سبحانه:وقد رد اه عى امائكة ا

               
 [.35]البقرة:  (            

              )ملسو هيلع هللا ىلص: وقال لنبيه 
 [.152]النساء:   (  

وما أ خرج آدم من اجنة إا بتقديم الرأي عى النص، والشهوة عى اأمر.. وما ل عن 
بتقديم الرأي عى النص.. وا هلكت أمة من اأمم إا بتقديم آرائها عى إبليس إا 

 الوحي.. وا تفرقت اأمة شيعًا وأحزابًا وفرقًا إا بتقديم آرائهم عى النصوص.
بن يدي اه ورسوله بأي قول خالف الكتاب والسنة  د هى اه عَز وجَل عن التقدموق

                  )كا قال سبحانه: 
 [.1]احجرات: (       

                            وقال سبحانه:
 [.112النساء: ]                    
     )وجامع اهوى مسة أمور معها اه ي قوله سبحانه: 
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 [.55]احديد:  (     
                        وقال سبحانه:

                         
 [.14آل عمران: ]             

وسد عى نفسه أبواب اهداية، ولج ي دروب الغواية، فإن اه ا  ،ومن اتبع هواه
 ،وتسبب منع رمة اه عليه باتباع هواه ،، ولكن هو ظلم نفسههديه، وما ظلمه اه

                      :فمن هديه من بعد اه؟
 [.96آل عمران: ]                         

               )وقال سبحانه:
 [.53]اجاثية:  (           

تبارك وتعاى هو اهادي لكل خر، امانع من كل ر، أنزل اهدى وأمرنا واه 
     )باتباعه، وحذرنا من خالفته والتعلق بغره كا قال سبحانه: 

                 
                  

 [.61]اأنعام:  (  
 ل عى امطالب العالية ي الدنيا واآخرة:فالقرآن العظيم هو اهدى امشتم

 فهو اهادي إى معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله.
 الذي هدي إى معرفة جال اه وماله، وإنعامه وإحسانه.

 وأوليائه وأعدائه، وأوصافهم وأعاهم. وأنبيائه، وهدي إى معرفة رسله
 وينهى عنها. ،بن اأعال السيئةويدعو إليها، وي ،وهدي إى اأعال الصاحة

 وهدي إى بيان اجزاء عى اأعال احسنة والسيئة ي الدنيا واآخرة.
فامؤمنون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا، والذين كفروا أعرضوا عنه فشقوا ي الدنيا 

             )واآخرة كا قال سبحانه: 
 [.99]اأنعام:  (    
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والصاح والفاح، فا أجدر العاقل باتباع الريعة  ،السعادة اأبدية اتباع اهدى وي
الكاملة التي تأمر بكل خر، وتنهى عن كل ر، وخالفة اهوى الذي يوقع ي كل 

        )ر، ويمنع كل خر كا قال سبحانه: 
 [.19]اجاثية:  (       

                            وقال سبحانه:
                                     

                                                  
 [.156 – 153طه: ]                                  

فيقع ي  ،عن الراط امستقيم واتباع اهوى يضل العبد عن سبيل اه، وخرجه
   )العذاب الشديد؛ أنه ترك اهدى واتبع اهوى كا قال سبحانه: 

                   
 [.56]ص:  (         

واانقياد ها فيا تدعو إليه من معاص  ،واتباع اهوى هو إيثار ميل النفس إى الشهوة
 .اه عَز وجَل 

وانقياد اإنسان واتباعه للشهوات جعله ي مصاف احيوانات، وجلب له اخزي ي 
                        :الدنيا، والعذاب ي اآخرة

                                      
 [.168اأعراف: ]          

هوى النفس عى حبة اه ورسوله، واهوى ر داء  وميع امعاي تنشأ من تقديم
بد ي اأرض.  خالط القلوب، ور إله ع 

وخر الناس من أخرج الشهوات من قلبه، وعى هواه ي طاعة ربه، ومن أطاع هواه 
رم هداية مواه.أعطى عدوه مناه  ، وح 

 حجزه عن ذلك واإنسان إذا كان كلا هوى شيئًا َركِبه، وكلا اشتهى شيئًا أتاه، ا
 ورع وا تقوى، فقد اخذ إهه هواه.

 وإذا مكنت الشهوة من اإنسان وملكته وانقاد ها كان كالبهائم أشبه منه بالناس.
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وصاحب اهوى يعميه اهوى ويصمه، فا يستحر ما ه ورسوله ي اأمر وا يطلبه 
، بل يرى ملسو هيلع هللا ىلصسوله أصًا، وا يرى لرضا اه ورسوله، وا يغضب لغضب اه ور

إذا حصل له ما يرضاه هواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له هواه؛ أن قصده 
احمية لنفسه، أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، وليس قصده أن يكون الدين كله ه، 

                                                :وأن تكون كلمة اه هي العليا
                                                        

 [.55اأحقاف: ]      
 وعاج اتباع اهوى بسبعة أمور:

والنظر ي  ،: التفكر ي أن اإنسان م خلق للهوى، وإنا خلق لعبادة اهأحدهت
وزاد  ،نسان منهخس اإالعواقب، والعمل لآجل، فلو كان نيل امشتهى فضيلة ما ب  

                         :عن حظ البهائم
 [.53املك: ]     

دليل عى فضل هذا  ،وي توفر حظ اإنسان من العقل، وبخس حظه من اهوى
 ذاك.عى و

: التفكر ي فائدة خالفة اهوى من اكتساب الذكر اجميل ي الدنيا، وسامة الثتي
                         :اأجر ي اآخرةحصول ، والنفس والعرض

                                        
 [.41 – 36النازعات: ]          

: التفكر ي حقيقة ما يناله باتباعه هواه من اللذات والشهوات، فإن العقل الثتلث
            :اهوى عمياءسيخره أنه ليس بيء، ولكن عن 

                          
 [.14آل عمران: ]                        

: التدبر ما حصل له من عز الغلبة إن ملك نفسه، وذل القهر إن غلبته، فمن الرابع
                 :غلب هواه عز، ومن غلبه هواه ذل
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 [.134 – 133آل عمران: ]                  
: التفكر ي عواقب اهوى، فكم فوت من فضيلة، وكم أوقع ي رذيلة مع اختمس

                           :اإثم
                                   

 [.59الكهف: ]       
: تصور العاقل انقضاء غرضه من هواه، فسرى أن ما حصل له من اأذى الستدس

                  :يربو عى اتباع اهوى أضعافًا مضاعفة
                                     

 [.15حمد: ]
فعندئذ سرى ما يعلم به عيب نفسه إن هو : تصور عاقبة ذلك ي حق غره، الستبع

 ي ذلك امقام وارتكس ي هذه اآثام. فوق
 [.118]اأنعام: (                )

     )فا أسفه عقول البر حن يتبعون أهواءهم بعد بلوغهم رسالة رهم: 
 [.53]النجم:  (          

ذر من هوى نفسه وهوى غره، وي طاعة ربه سعادته فليتبع العبد هدى ربه، وح
                    )ونجاته: 

 [.155]البقرة:   (     
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 آفة الكْ -3
             )قال اه تعاى: 

                 
 [.41 -45]اأعراف:  (      

           )اى: وقال تع
 [.65]غافر:  (   

اه تبارك وتعاى وحده هو الكبر الذي له الكرياء ي السموات واأرض، وله 
والصفات العا، وله اجال واجال والكال، وله املك كله،  ،اأساء احسنى
             )وله العزة كلها: 

 [.36 -36اثية: اج] (      
ومن استكر من اخلق فليس له ذلك؛ أن الكرياء ه وحده ا ريك له، والعبد 
خلوق ضعيف عاجز فقر، ا يملك لنفسه وا لغره نفعًا وا رًا إا ما َمَلكه اه 

                                    :إياه
                                     
                                         
 [.95 – 66يس: ]       

 والكر بطر احق، وَغْمط  الناس بازدرائهم واحتقارهم.
 وآفة الكر ي الناس عى ثاث درجات:

سه خرًا منهم إا : أن يكون الكر مستقرًا ي قلب اإنسان منهم، فهو يرى نفاأوى
 .أنه جتهد ويتواضع

 فهذا ي قلبه شجرة الكر مغروسة إا أنه قد قطع أغصاها بإخفائه الكر.
: أن يظهر ذلك بأفعاله من الرفع ي امجالس، والتقدم عى اأقران، فراه الثتنية

                              :يصعر خده للناس وحتقرهم
 [.19لقان: ]               
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: أن يظهر الكر بلسانه كالدعاوى وامفاخرة وتزكية النفس، والتكر بالنسب، الثتلثة
 وامال، والعلم، واجال، والقوة، وكثرة اأتباع، ونحو ذلك من احاات.

بن فالتكر بامال أكثر ما جري بن املوك والتجار.. والتكر باجال أكثر ما جري 
النساء.. والتكر بالعلم أكثر ما جري بن امرائن.. والتكر بالنسب أكثر ما جري 
بن الناقصن اجاهلن.. والتكر بكثرة اأتباع أكثر ما جري بن املوك بكثرة 

 اجنود.. وبن العلاء بكثرة الطاب وامستفيدين.
 ومن صفات امتكر:

اس.. وحبه قيام الناس له.. وجلوسه ي صدور استكباره عن احق.. واحتقار الن
امجالس.. ومشيه متبخرًا.. وأنه ا يمي غالبًا إا ومعه أحد يمي خلفه.. وا 
يزور أحدًا تكرًا عى الناس.. ويستنكف جلوس أحد إى جانبه، وا يتعاطى ي بيته 

 شغًا ونحو ذلك.
              وأعظم من استكر عن احق من اجن هو إبليس:

 [.34البقرة: ]                    
             وأعظم من استكر عن احق من البر هو فرعون:

 [.38القصص: ]                       
            فاذا فعل اه هذا الطاغية امستكر وجنوده؟:

                      
                               

 [.45 – 45القصص: ]         
 والكر من امهلكات، ويعالج بأمرين:

         :: استئصال شجرته من القلب، ووسيلة ذلك أن يعرف اإنسان ربهاأول
                                

 [.18حمد: ]
                                    :نفسه ويعرف

 [.9 – 2الطارق: ]                    
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: من تكر بالنسب فليعلم أن هذا تعزز بكال غره.. ومن اعراه الكر باجال الثتي
لو آمه فلينظر إى باطنه وأقذاره نظر العقاء.. ومن اعراه الكر بالقوة فليعلم أنه 

ِعْرق عاد أعجز من كل عاجز.. ومن تكر بسبب امال فليعلم أن اليهود أغنى منه وهم 
ر خلق اه، وقد غضب اه عليهم ولعنهم.. ومن تكر بسبب العلم فليعلم أن حجة 

 اه عى العام أكثر من اجاهل.
 وأول ذنب عى اه به أبوا الثقلن: الكر واحرص.

احرص والشهوة، ملسو هيلع هللا ىلص يس اللعن، فآل أمره إى ما آل إليه، وذنب آدم فالكر ذنب إبل
                             :فكان عاقبته التوبة واهداية

 [.36البقرة: ]
فأهل الكر واإرار وااحتجاج باأقدار مع شيخهم وقائدهم إى النار إبليس، 

 عرفون بالذنوب مع أبيهم آدم ي اجنة.وأهل الشهوة امستغفرون التائبون ام
والتكر ر من الرك، فإن امتكر يتكر عن عبادة اه تعاى، وامرك يعبد مع اه 

  ): للكفار غره، ولذلك جعل اه النار دار امتكرين كا قال سبحانه
 [.65]الزمر: (           

        )الكر والتجر كا قال سبحانه: والذين طبع اه عى قلوهم هم أهل 
 [.32]غافر:  (        

ا » ملسو هيلع هللا ىلص:والكر قليله وكثره ي النار، وهو موجب للحرمان من اجنة كا قال النبي 
 ٍ ْْ  .()أخرجه مسلم «َيْدُخُل اْلـَجنََة َمْن َكتَن ِي َقْلبِـِه ِمْثَقتُل َذَرةٍ ِمْن كِ

ه، ومن تكر عن اانقياد للحق أذله اه ووضعه وصَغره وحَقره، ومن تواضع ه رفع
ومن تكر عن اانقياد للحق فإنا تكر عى اه، فإن اه هو احق، وكامه حق، ودينه 

 )العبد وتكر عن قبوله، فإنا رد عى اه وتكر عليه:  فإذا رد ذلكحق، 
            

 .[65]غافر:  (   

                                                

 (. 81برقم ) رجه مسلمأخ( 1)



561 

 والفرق بن امهابة والكر:
أن امهابة أثر من آثار امتاء القلب بعظمة اه وحبته وإجاله، فإذا امتأ القلب بذلك 

  )حل فيه النور، ونزلت عليه السكينة، وألبس رداء اهيبة، كا قال سبحانه: 
                

 [.25 -48]النحل:  (      ۈ
لكر فأثر من آثار العجب والبغي، من قلب قد امتأ باجهل والظلم، ترحلت منه وأما ا

العبودية، ونزل عليه امقت، فنظره إى الناس شزر، ومشيه بينهم تبخر، يستأثر 
صاحبه باأشياء وا يؤثر أحدًا، وا يرى أحد عليه حقًا، ويرى حقوقه عى الناس، ا 

 ه.ينطلق هم وجهه، وا يسعهم خلق
واإنسان حن خلو قلبه من اإيان باه، والشعور باخالق القاهر فوق عباده، تأخذه 

                    :اخياء با يبلغه من ثراء أو سلطان أو قوة أو مال
 [.6 – 6العلق: ]      

كريائه،  ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن اه، وأنه ضعيف أمام حول اه، لطامن من
ا تيهًا وا مرحًا، وهذا هو اأدب مع  ،وخفف من خيائه، ومشى عى اأرض هوناً 

                         :اه ومع الناس
 [.64 – 63الفرقان: ]                        

اء الكاذبة إى اخياء والعجب، والكر الفارغ، واخي اجميل وما يرك هذا اأدب
إا فارغ صغر القلب، صغر ااهتامات، يكرهه اه لبطره ونسيان نعمته، ويكرهه 

          )الناس انتفاشه وتعاليه، فتواضع ه: 
 [.36]اإراء:  (       

 كر باطن.. وكر ظاهر. والكر ينقسم إى قسمن:
 .أعال تصدر عن اجوارح، والظاهر هو فالباطن هو خلق ي النفس

 واسم الكر باخلق الباطن أحق، وأما اأعال فإها ثمرات لذلك اخلق.
وخلق الكر موجب لأعال، ولذلك إذا ظهر عى اجوارح قيل تكر، وإذا م يظهر 

 يقال ي نفسه كر.
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 متكر.. ومتكر عليه.. ومتكر به. والكر يظهر بثاثة أشياء:
ل أو سلطان أو علم ونحوها يتكر عى غره، فرى لنفسه لك من مافامتكر با يم

مرتبة، ولغره مرتبة دونه، ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غره، وهذه الثاثة حصل له 
 خلق الكر.

واأعال السيئة الصادرة عن خلق الكر كثرة من احتقار الناس وازدرائهم والرفع 
 ته أكثر من أن حى.عنهم، وااستهانة هم، وآفا

وآفات الكر عظيمة، وبه هلك خواص اخلق، وقلا ينفك عنه العباد والعلاء 
 والزهاد فضًا عن عوام اخلق.

ا َيْدُخُل اْلـَجنََة َمْن َكتَن ِي َقْلبِـِه ِمثَْقتُل َذَرةٍ » ملسو هيلع هللا ىلص:وكيف ا تعظم آفته وقد قال فيه النبي 
 ْْ ٌل: إَن  «ِمْن كِ َل ي  قال َرج  ـه  َحَسنًاـالَرج  وَن َثْوب  ـه  َحَسنَ ،ِحُب أْن َيك  إَن اَه » ، قال:اً َوَنْعل 
ُ َبَطُر اْلـَحِق ـَجـِميٌل يُ  ْْ َل، اْلكِ ََ  .()أخرجه مسلم «َوَغْمُط النَتسِ  ،ِحُب الْـَجـ

كلها،  وإنا صار الكر حجابًا دون اجنة؛ أنه حول بن العبد وبن أخاق امؤمنن
وتلك اأخاق هي أبواب اجنة، والكر يغلق تلك اأبواب كلها، فامتكر ا يقدر 
عى أن حب للمؤمنن ما حب لنفسه، وفيه يء من الكر، وا يقدر عى التواضع 

 والنصح هم وفيه الكر.
د والكر درجات، ور أنواع الكر ما يمنع من استفادة العلم، وقبول احق، واانقيا

        )له، ويقال هؤاء يوم القيامة: 
 [.58]النحل:  ( 

 والتكر باعتبار امتكر عليه ثاثة أقسام:
: التكر عى اه: وهو أفحش أنواع الكر، وا مثار له إا اجهل امحض اأول

ء والطغيان، وهو يصدر من كل من ادعى الربوبية كفرعون وغره، وقد توعد اه هؤا
 [.65]غافر:  (       )بقوله: 
: التكر عى رسل اه: من حيث تعزز النفس، وترفعها عن اانقياد لبر مثل الثتي

                                                

 (. 81برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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فيبقى ي ظلمة اجهل بكره،  ،سائر الناس، وذلك تارة يرف عن الفكر وااستبصار
 .فيمتنع عن اانقياد، وهو ظان أنه حق فيه

 والتواضع للرسل. ،، ولكن ا تطاوعه نفسه لانقياد للحقوتارة يمتنع مع امعرفة
              )قال اه عَز وجَل: 

 [.51]الفرقان: (         
وحقر غره، فتأبى نفسه عن  ،: التكر عى اخلق: وذلك بأن يستعظم نفسهالثتلث

ويستصغرهم، ويأنف من  اانقياد هم، وتدعوه إى الرفع عليهم، فيزدرهم
 وهذا وإن كان دون اأول والثاي، لكنه عظيم من وجهن:، مساواهم
أن الكر والعز والعظمة والعلو ا يليق إا باملك القادر، فأما العبد : أحدما

فمها  ،ى يء فمن أين يليق بحاله الكرامملوك الضعيف العاجز الذي ا يقدر ع
 . تعاى ي صفة ا تليق إا بجاله تكر العبد فقد نازع اه

َيتُء ِرَداُؤهُ  ، الِعُز إَِزاُرهُ » ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول اه  ِ ْْ  .()أخرجه مسلم «َفَمْن ُينَتِزُانِي َاَذْبُتهُ  ، َوالكِ
وإذا كان الكر عى عباد اه ا يليق إا باه، فمن تكر عى عباده فقد جنى عليه، 

ويرفع عليهم، ويستأثر با حق املك  ،ويستخدمهم ،لكفالذي يسرذل خواص ام
 فهو منازع ه ي بعض أمره. ،وحده أن يستأثر به منهم

: أن ذلك يدعو العبد إى خالفة اه ي أوامره؛ أن امتكر إذا سمع احق من الثتي
 عبد من عباد اه استنكف عن قبوله، وتشمر جحده، كا تكر إبليس عى آدم فقال

 أنا خر منه، فحمله هذا الكر عى اامتناع عن السجود الذي أمره اه تعاى به.
واحسد له، فجره ذلك إى التكر عى أمر اه تعاى،  ،وكان مبدؤه الكر عى آدم

       )فكان ذلك سبب هاكه أبد اآباد كا قال سبحانه: 
 [.69 -66]ص:  (     
ُ َبَطُر اْلـَحِق » الكر بآفتن ي قوله:ملسو هيلع هللا ىلص اه  ولذلك رح رسول ْْ  «َوَغْمُط النَتسِ  ،اْلكِ

 .()أخرجه مسلم
                                                

 (. 5655برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 146برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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فكل من رد احق وهو يعرفه، وأنف أن خضع ه ويتواضع له بطاعته واتباع رسله فقد 
 تكر عن احق فيا بينه وبن اه تعاى ورسله.
راه، ونظر إليه بعن ااستصغار، ورد ما وكل من رأى أنه خر من أخيه، واحتقره وازد
 قاله من احق فقد تكر فيا بينه وبن اخلق.

وأما ما يتكر به الناس، فإنه ا يتكر إا من استعظم نفسه، وا يستعظمها إا وهو 
 وماع ذلك يرجع إى كال ديني أو دنيوي.، يعتقد ها صفة من صفات الكال

والنسب، واجال، وامال، الدنيوي هو الرئاسة، و، فالديني هو العلم والعمل
 فهذه سبعة أسباب.والقوة، 

فأما العلم فا أرع الكر إى العلاء إذا قل عملهم، فا يلبث العام أن يتعزز بعلمه، 
فيستعظم نفسه، ويستحقر الناس، وينظر إليهم َنَظَره إى البهائم، ويستجهلهم، ويتوقع 

 مهم وكأهم عبيده وأجراؤه.منهم أن خدموه، ويستخد
ويرى نفسه عند اه أفضل منهم، فيخاف عليهم أكثر ما خاف عى نفسه، ويرجو 

 لنفسه أكثر ما يرجو هم، وهل هذا إا عن اجهل والسفه ي صورة العلم.
هو الذي يعرف به اإنسان نفسه وربه، ويزيده خضوعًا وخشوعاً  والعلم احقيقي

رى أن الناس خر منه، لعظم حجة اه عليه بالعلم، وتقصره عن وتواضعًا لربه، وي
                            :القيام بشكر نعمة العلم

 [.59فاطر: ]
                                وقال سبحانه:

 [.8الزمر: ]                                  
     )ملسو هيلع هللا ىلص: العلم من أعظم ما يتكر به ولذلك قال اه لنبيه ف

 [.512]الشعراء:  (   
فليس خلو عن رذيلة الكر أحد، فكثر من الزهاد والعباد يرون  وأما العبادة والعمل

الناس هالكن، ويرون أنفسهم ناجن، ويرون غرهم أوى بزيارهم هم، ويرون أن 
ذكرهم هم بالورع والتقوى، والتوسيع هم ي امجالس، عى غرهم توقرهم و

 وتقديمهم عى سائر الناس ي احظوظ، وقضاء حوائجهم.
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فا أجدر العام والعابد إذا أحبه الناس لصاحه أن ينقلهم اه إى درجته ي العمل، 
        :وما أجدره إذا ازدراهم بعينه أن ينقله اه إى أدناهم ي اإمال

                                            
 [.64 – 63آل عمران: ]     

 وأسباب الكر وبواعثه امهيجة له أربعة:
 العجب.. واحقد.. واحسد.. والرياء.

لق باطن، وما يظهر عى اجوارح من اأخاق واأفعال التي تدل عى فالكر خ  
تيجة للكر الباطني الذي هو عبارة عن استعظام النفس، ورؤية الكر فهي ثمرة ون

 قدرها فوق قدر الغر.
وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بامتكر، فإنه إذا أعجب بنفسه 

  عى اه أو رسله أو خلقه: وبعلمه وبعمله أو بيء من اأسباب استعظم واستكر
                             

                        
                     

 [.163 – 165النساء: ]                          
 أما الكر الظاهر فأسبابه ثاثة:

وسبب ، وسبب ي امتكر عليه وهو احقد واحسد، جبسبب ي امتكر وهو الع  
 وهو الرياء. ي غرما

جب يورث الكر الباطن، والكر يثمر التكر الظاهر ي اأقوال واأعال فالع  
واأحوال، واحقد حمل عى التكر من غر ع جب، كالذي يتكر عى من يرى أنه 
مثله أو فوقه، ولكنه غضب عليه لسبب، فأورثه الغضب حقدًا عليه، فهو لذلك ا 

كا  ويرد احق إن جاء من جهته، ويأنف منه إن نصحه بل يتكر عليه، ،يتواضع له
                            أخر اه عن اليهود بقوله:

                                    
 [.22 – 24النساء: ]          

منع من قبول ويواحسد يوجب بغض امحسود، ويرد احق إن جاء من جهته، 
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وتعلم العلم، فكم من جاهل يشتاق إى العلم فبقي ي رذيلة اجهل النصيحة، 
 أن يستفيد من واحد من أهل بلده حسدًا وبغيًا عليه؟. ،استنكافه

فهو يتكر عليه ويعرض عنه مع علمه بأنه يستحق التواضع بفضل علمه، ولكن احسد 
 إن كان ي باطنه ليس يرى نفسه فوقه.يبعثه عى أن يعامله بأخاق امتكرين، و

وأما الرياء فهو كذلك يدعو إى أخاق امتكرين، حتى إن الرجل ليناظر من يعلم أنه 
أفضل منه، ويمتنع من قبول احق منه، وا يتواضع له خوفًا من أن يقول الناس إنه 

            :أفضل منه، فيكون باعثه عى التكر عليه الرياء امجرد
 [.2البينة: ]                            

 وعامات التكر:
تكون ي شائل الرجل كصعر وجهه، ونظره شزرًا، وإطراقه رأسه ونحو ذلك، 

 وتكون ي أقواله ي صوته ونغمته.
ي مشيته وتبخره، وقيامه وجلوسه، وحركاته وسكناته، كا قال  كذلكويظهر

                 )سبحانه: 
 [.18-19]لقان: (               
 ويتواضع ي بعض. ،فمن امتكرين من جمع ذلك كله، ومنهم من يتكر ي بعض

والكر من الكبائر امهلكات، وا خلو أحد من اخلق عن يء منه، وإزالته فرض 
القامعة له،  الرعية جة واستعال اأدويةعن، ولكنه ا يزول بالتمني، بل بامعا

 ويتم ذلك بأمرين:
 : استئصال أصله، وقلع شجرته من مغرسها ي القلب.اأول
 : دفع العارض منه باأسباب اخاصة التي ها يتكر اإنسان عى غره.الثتي

 :فاستئصال أصله يتم بأمرين
 ، وا يتم الشفاء إا بمجموعها.علمي وعمي

فهو أن يعرف اإنسان نفسه، ويعرف ربه تعاى، ويكفيه ذلك ي إزالة  علمي:أما ال
الكر، فاإنسان مها عرف نفسه حق امعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، وأنه ا يليق 

وإذا عرف ربه علم أنه ا تليق العظمة والكرياء إا باه العي ، به إا التواضع والذلة
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نفسه فأواً م يكن اإنسان شيئًا مذكورًا، ثم خلقه اه من  فأما معرفة العبدالعظيم، 
أرذل اأشياء وأقذرها وهو الراب، ثم من نطفة ثم من علقة، ثم من مضغة ثم جعله 

                عظًا، ثم كسى العظام حًا كا قال سبحانه: 
                               

                         
                                   

 [.16 – 15امؤمنون: ]
فا صار اإنسان شيئًا مذكورًا إا وهو عى أخس اأوصاف والنعوت، فكان ي بداية 
 خلقه مادًا ميتًا، ا يسمع وا يبر، وا حس وا يتحرك، وا ينطق وا يبطش، وا

 يدرك وا يعلم.
فبدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبجهله قبل علمه، وبعاه قبل بره، 

 وبصممه قبل سمعه، وبضالته قبل هداه، وبفقره قبل غناه، وبعجزه قبل قدرته.
فأحياه بعد أن كان ميتًا.. وأسمعه بعد ما كان  ..وير له السبيل ..ثم َمَن اه عليه
بعد ما كان فاقدًا للبر.. وقواه بعد الضعف.. وعَلـمه بعد اجهل.. أصم.. وبَره 

 )وأغناه بعد الفقر.. وأشبعه بعد اجوع.. وكساه بعد العري.. وهداه بعد الضال: 
                   

 [.3-1]اإنسان:  (             
وإى السبيل كيف يره، وإى طغيان اإنسان ما فانظر كيف دبر اه اإنسان وصوره، 

                                             :أكفره؟
 [.53 – 16عبس: ]                                           

والعجز  ،القذارةثم انظر إى نعمة اه عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة، واخسة و
إى هذه الرفعة والكرامة، فصار موجودًا بعد العدم، وحيًا بعد اموت،  ،والضعف

 )وناطقًا بعد البكم، وبصرًا بعد العمى، وقويًا بعد الضعف، ومهديًا بعد الضال: 
 [.53]املك: (              

ا عظمته وجاله، وأنه ا يليق ليعرف ها ربه، ويعلم ه ،وإنا أكمل النعمة عليه
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                          :الكرياء إا به جَل جاله
                                

 [.153 – 155اأنعام: ]        
فاإنسان عورة، خرج من عورة، ثم دخل ي عورة، ثم خرج من عورة، وهو عورة إا 

                     بس لباس اإيان والتقوى:إذا ل
 [.56اأعراف: ]                        

فعورته البدنية يسرها اللباس، وعورته اخلقية يسرها اإيان والتقوى، والكل من 
                                نعم اه عليه:

 [.23النحل: ]
 ،ثم بعد ذلك يسلب اه هذا اإنسان روحه وسمعه وبره، وعلمه وقدرته وماله

فيعود مادًا كا كان أول مرة، ثم يوضع ي الراب فيصر  ،وحسه وإدراكه وحركته
جيفة منتنة قذرة، كا كان أول نطفة مذرة، ثم يصر رميًا ورفاتًا يأكله الدود، ثم يصر 

 ويستقذره كل إنسان. ،ن، وجيفة هرب من نتنه احيوانروثًا ي أجواف الديدا
وأحسن أحواله أن يعود ترابًا يعمل منه البنيان، وتصنع منه الكيزان، فيصر مفقودًا بعد 

 أن كان موجوداً.
ليقاي  ،وليته بقي كذلك فا أحسن احال لو كان ترابًا، بل حييه اه بعد طول البى

فينظر  ،بعد مع أجزائه، وخرج إى أهوال يوم القيامة شديد الباء، فيخرج من قره
إى ساء مشققة، وأرض مبدلة، وجبال مسرة، ونجوم منكدرة، وأحوال مظلمة، 
ومائكة غاظ شداد، ونار مسعرة، وجنة عالية، وصحائف منشورة فيها عمله، فينقطع 

 ئر فيقول:قلبه، ويتمزق فؤاده من هول ما رأى ي صحيفته من امخازي والكبا
(                  

 [.48]الكهف:  (      
فمن كان هذا بدؤه.. وهذه أحواله.. وهذا آخر أمره.. فمن أين له البطر والكرياء، 

 .وأضعف الضعفاءوالفخر واخياء، وهو عى التحقيق أخس اأخساء، 
دة فضًا عن البطر فرح ي حظة واحبل ما له وللما من هذه حاله والتكر والتعظم، و
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م كا ظَ عَ ولكن هذه عادة اخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتَ ، واأر والكر
 [.9 – 6العلق: ]                                         قال سبحانه: 

أن يطغى وينسى ولو فوض اه إليه أمره، وأدام له الوجود باختياره وأكمله، جاز 
امبدأ وامنتهى، ولكن اه سلط عليه ي دوام وجوده اأمراض اهائلة، واأسقام 
العظيمة، واآفات امختلفة، شاء أم أبى، ا يأمن ي حظة من ليله أو هاره أن ي سلب 
ـختطف روحه، وي سلب ميع ما هواه ي دنياه،  سمعه أو بره أو عقله أو ماله، أو ت 

رب مضطر ذليل، عاجز فقر، ا يقدر عى يء من نفسه، وا يء من فهو مضط
                                     :غره

 [.9 – 6اانفطار: ]          
                         :فأي يء أذل منه لو عرف نفسه؟

 [.66يس: ]         
                       :ر لوا جهله؟وأنى يليق به الك

 [.66 – 66مريم: ]                             
 فهذا هو العاج العلمي القامع أصل الكر.

          :اج العمي فيكون بالتواضع ه بالفعلـــوأما الع
 [.66احج: ]                        

  :لسائر اخلق بامواظبة عى أخاق امتواضعن من اأنبياء وامرسلن وأتباعهمو
                     

 [.85اأنبياء: ]      
وينظر كل ما يتقاضاه الكر من اأفعال امذمومة، فليواظب عى نقيضه حتى يصر 

 محمودة إا بالعلم والعمل ميعاً.التواضع له خلقًا، فإن القلوب ا تتخلق باأخاق ا
والكر بالعلم أعظم اآفات، وأغلب اأدواء، وأبعدها عن قبول العاج إا بشدة 
شديدة، وذلك أن قدر العلم عظيم عند اه، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر 
امال واجال وغرما، بل ا قدر ها أصًا إذا كان معها علم وعمل، فللعلم 

 ، بل هو أشد.طغيان كطغيان امال
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ولذا يعجز العام عن أن ا يستعظم نفسه باإضافة إى اجاهل، لكثرة ما نطق الرع 
                       كا قال سبحانه: بفضائل العلم

 [.11امجادلة: ]               
 وا يقدر العام عى دفع الكر إا بأمرين:

تمل من اجاهل ما ا ح  : أن يعلم أن حجة اه عى أهل العلم آكد، وأنه أحدمت
ُيـحتمل عره من العام، فإن من عى اه عن معرفة وعلم فجنايته أفحش، إذا م 

 يقض حق نعمة اه عليه ي العلم.
َ بِـِه، َفَعَرَفُه َوَقَرأ الْ  ،َوَرُجٌل َتَعَلـَم اْلِعْلـَم َوَاَلـَمهُ »..  ملسو هيلع هللا ىلص:ولذلك قال النبي  ِِ ُقْرآَن، َفأ

ََ َاِمْلَت فِيَهت؟ قتل: َتَعَلـْمُت الِْعْلـَم َوَاَلـْمُتـُه َوَقَرْأُ  فِيَك اْلُقْرآَن،  نَِعَمُه َفَعَرَفَهت، قتل: َف
َقتَل ُهَض َقتِرٌئ، َفَقْد قتل: َكَذْبَت، َوَلكِنََك َتَعَلـْمَت الِْعْلـَم لُِيَقتَل َاتلِـٌم، َوَقَرْأَ  اْلُقْرآَن لِيُ 

 .()أخرجه مسلم «قِيَل، ُثَم ُأِمَر بِـِه َفُسِحَب َاَلـى َوْجِهِه َحَتى أْلِقَي ِي النَترِ 
فكا أن قدر العام أعظم من قدر غره، فكذلك خطره أعظم من خطر غره، فهذا 

 .بذاك، فهذا اخطر يمنع من التكر
أوامر ربه بذنوب ي باطنه، وجنايات عى جوارحه، والعام إذا فكر فيا ضيعه من 

               :وعلم ما هو بصدده من اخطر العظيم فارقه كره ا حالة
 [.18الرعد: ]                            

ار : أن يعرف العام أن الكر ا يليق إا باه عَز وجَل وحده، وأنه إذا تكر صالثتي
مقوتًا عند اه بغيضًا، وقد أحب اه منه أن يتواضع، فمن تواضع ه رفعه ي الدنيا 

    :واآخرة، فا بد وأن يكلف نفسه ما حبه مواه منه، وهذا يزيل التكر عن قلبه
                                    

 [.36 – 36اجاثية: ]      
التكر عن اأنبياء إذ علموا أن من نازع اه تعاى الكرياء والعظمة قصمه، وهذا زال 

وقد أمرهم سبحانه أن ي صِغروا أنفسهم، حتى َيْعظ َم عند اه حلهم، فهذا ما يبعثه 
                                                

 (. 1852برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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                              :عى التواضع ا حالة
 [.115هود: ]     

أن ا يتكر عى أحد من خلق اه، فإن رأى جاهًا قال: هذا  فالواجب عى العبد
 .عى اه بجهل، وأنا عصيته بعلم، فهو أعذر مني

 .وإن نظر إى كبر قال: هذا أطاع اه قبي، فكيف أكون مثله؟
 وإن نظر إى صغر قال: إي عصيت اه قبله، فكيف أكون مثله؟.

 وما فيها وما عليها خلق السموات واأرض لذيهو املك القادر ا واه عَز وجَل 
 وما بينها، وخلق الليل والنهار، وخلق الشمس والقمر والنجوم، وخلق امائكة

، من ماد ونبات وحيوان الذين ا حصيهم إا اه، وخلق كل يء واجن واإنس
        :وميع هذه امخلوقات مطيعة لرها، منقادة أوامره، عابدة له

                                       
 [.44 – 43اإراء: ]                       

والبر إن استكروا عن عبادة اه بعد معرفتهم هذه اآيات الكرى، وامخلوقات 
ر مستكر ي العظمى، فهذا لن يقدم أو يؤخر، فغرهم من ميع الكائنات يعبد اه غ

     )العام العلوي، وي العام السفي كا قال سبحانه: 
               

 [.25 -48]النحل:  (    ۈ
           )وقال سبحانه: 

 [.39]فصلت:  (    ىئ
ون هؤاء امائكة الذين عند ربك، وهم أرفع وأعى، وهم أكرم وأمثل، ا يستكر

كا يستكر أولئك امنحرفون الضالون ي اأرض، وا يغرون بقرب مكاهم من 
          اه، وا يفرون عن تسبيحه ليًا وهارًا كا قال سبحانه: 

                                
 [.55 – 18اأنبياء: ]       

وقاته تدل عى عظمته، وتشهد بوحدانيته، فسبحان ربنا العظيم الذي ميع خل
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        وتسبح بحمده، وخضع مشيئته، وترع إى إرادته، وتستجيب أمره:
                                               

                           
                                     

 [.54 – 55احر: ]                         
 وماذا يساوي أن يتخلف من أهل اأرض من يتخلف عن عبادة اه؟

وهذه اأرض التي تقوهم، والتي منها خرجوا وإليها يعودون، اأرض التي هم عى 
 سطحها أنال تدب.

احياة، فاهتزت وربت لتشارك هذه اأرض تقف خاشعة ه، وهي تتلقى من يديه 
           )العابدين امتحركن: 

 [.38]فصلت:  (             
                         وقال سبحانه:

                                                         
 [.6 – 2احج: ]                                

وكم ي اأرض من جرم؟  ؟وكم ي اأرض من مستكر ؟وكم ي اأرض من َأَفاك
           ) وماذا ينتظر هؤاء من العذاب األيم؟

 [.9 -6]اجاثية:  (            
 باه. أا ما أخطر هؤاء امستكرون.. وما أعظم جهلهم

إهم إذا علموا من آيات اه شيئًا استهزؤوا ها، واخذوها مادة للسخرية منها، ومن 
     )يؤمنون ها، ومن يريدون أن يرجعوا أمر الناس واحياة إليها: 

                    
                    

 [.11-8 ]اجاثية:  (  
فا أخر هؤاء ي الدنيا واآخرة.. وأي خسارة أكر من خسارة اإيان واليقن ي 

ثم العذاب الذي حق عى  ؟ثم خسارة الرضوان والنعيم ي اآخرة ؟الدنيا
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                              :اجاحدين امنحرفن؟
                                         

 [.156 – 153الكهف: ]                                 
وكل أحد يستكر ي اأرض فإنا يستكر بغر حق، فالكرياء ه وحده، وليست 

                      :أحد من خلقه ي قليل أو كثر
 [.36 – 36جاثية: ا]                        

وعذاب اهون هو اجزاء العدل عى ااستكبار ي اأرض، وجزاء عى الفسوق عن 
                                   منهج اه كا قال سبحانه: 

                                              
 [.55اأحقاف: ]      
باهم وجاههم حسبون أنفسهم شيئاً عظيًا عند اه، فهم يكفرون والكفار 

، ويسمعون القرآن، ويتناجون بالكيد والرد عى ما ملسو هيلع هللا ىلصويستكرون، ويؤذون الرسول 
يسمعون، ثم يدخلون اجنة بعد هذا كله؛ أهم يزعمون أهم ي ميزان اه شيئًا 

 [.32]سبأ:  (        )عظيًا: 
         )ب حاهم؟ وما أعوج تقديرهم: فا أعج

 [.39-36]امعارج:  (           
 (      ) فهل يستحقون بكفرهم وكيدهم أن يدخلوا اجنة؟

 [.38]امعارج: 
من ذلك اماء امهن الذي يعرفون، إها مسة خفية فهم ا ريب يعلمون مم خلقوا، 

 هم مسحًا، وتنكس كرياءهم تنكيساً.عميقة مسح كرياء
 .جنة نعيم عى الكفر وسوء الصنيع كيف يطمعون أن يدخلوا

      :إن هذا خرق لسنة اه ي اجزاء العادل، للمؤمن بالنعيم.. وللكافر باجحيم
                                

 [.15حمد: ]                     
أا ما أسفه العقول التي تستكر بكثرة اأموال واأواد، وتظن أن ذلك سوف ينجيها 
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               من العذاب األيم، وأهم خيار الناس: 
                                                
                                    

                                
 [.39 – 32سبأ: ]        

أو العلم أو  إن الكر آفة من آفات النفس ينشأ من ااغرار باجاه أو السلطان أو امال
 ، فينشأ من ذلك الكر عى احق برده، والكر عى الناس باحتقارهم.اجال

ينشأ ما سبق، وهو وصف لكل من يتجاوز  والطغيان كذلك آفة من آفات النفس
 احق واهدى.

ومداه أوسع من الطغاة ذوي السلطان واجروت، حيث يشمل كل متجاوز للهدى، 
غر حاسب  ،واختارها عى اآخرة، فعمل ها وحدها ،وكل من آثر احياة الدنيا

                                  :لآخرة حساباً 
                                       

 [.59 – 51النبأ: ]                         
واعتبار اآخرة هو الذي يقيم اموازين ي يد اإنسان وضمره، فإذا أمل حساب 
اآخرة، أو آثر عليها الدنيا، اختلت كل اموازين ي يده، واختلت كل القيم ي 

دَ تقدير طاغيًا وباغيًا ومتجاوزاً  ه، واختلت كل قواعد السلوك والشعور ي حياته، وع 
        )فهذا مصره إى اجحيم كا قال سبحانه: للهدى، 

 [.38-36]النازعات: (       
واه تبارك وتعاى رحيم ودود، ينادي ي اإنسان أكرم ما ي كيانه وهي إنسانيته التي 

ها عن سائر اأحياء، وارتفع ها إى أكرم مكان، وجى فيها إكرام اه له فيقول  ميز
                 )له: 

 [.9-6]اانفطار:  ( 
إن هذا النص يلتفت إى واقع اإنسان احار، فإذا هو غافل اه  سادر، ويلمس قلبه 

 .مسة فيها عتاب رى، وفيها وعيد خفي
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يها تذكر بنعمة اه اأوى عليه، نعمة خلقه ي هذه الصورة السوية، عى حن وف
يملك ربه أن يركبه ي أي صورة شاء، ولكنه سبحانه اختار له هذه الصورة السوية 

 امعتدلة اجميلة وهو ا يشكر وا يقدر، بل يغر ويستكر.
الكريم فجعلك تستكر  يا أها اإنسان الذي تكرم عليك ربك، ما الذي غرك بربك

عن اإيان به، وتعرض عن طاعته، وتقر ي حقه، وتتهاون ي أمره، ويسوء أدبك 
ي جانبه، وهو ربك الكريم الذي أغدق عليك من كرمه وفضله وبره، ومن هذا 

 إنسانيتك التي ميزك عن سائر خلقه.
 ؟أم غرك جهلك بربك ؟أم غرتك نعمه وآاؤه ؟أغرك علمه وحلمه

نداء وخطاب هز كل ذرة ي كيان اإنسان، وربه يعاتبه هذا العتاب اجميل، إنه 
ويذكره هذا اجميل، بينا هو سادر ي التقصر، يء اأدب ي حق مواه، الذي 

                           زقه وهداه:مه ورَ ، وعلَ خلقه فسواه
                                          

                                             
 [.51 – 55لقان: ]                    

الكاملة الشكل  ،إن خلق اإنسان عى هذه الصورة اجميلة السوية امعتدلة
م، واحب لربه والوظيفة أمر يستحق التدبر الطويل، والشكر العميق، واأدب اج

 الكريم الذي أكرمه هذه اخلقة تفضًا منه ورعاية منه.
وإن اجال والسواء وااعتدال لتبدو ي تكوين اإنسان اجسدي، وي تكوينه 

                           :الروحي، وي تكوينه العقي
                                        

 [.9 – 4التن: ]            
                )فسبحان: 

 [.9 -6]السجدة:  (    
وإنه ما من خلق حادث مها كان إا وفيه نقص يصغره، وما يقال عن خلق من خلق 
اه كبر، أو أمر من اأمور كبر، أو عمل من اأعال كبر، حتى يتضاءل بمجرد أن 



566 

            ):يذكر اه الكبر امتعال
 [.36 -36]اجاثية:  (          

ومراد اه من العباد إياهم وصاح قلوهم، فإذا طلب العبد العلم ليعمل به صلح 
 قلبه وزاده تواضعًا، وإذا طلبه لغر العمل به فسد قلبه وزاده فخرًا وكراً.

فع معها حسنة هي الكر، والسجود يذهب الكر، والتوحيد يذهب والسيئة التي ا تن
                        :الرياء

 [.65غافر: ]           
والتواضع ي اخلق كلهم حسن.. وي اأمراء والعلاء واأغنياء أحسن.. والتكر 

                      :ي اخلق كلهم قبيح.. وي الفقراء أقبح
                                       

 [.35الروم: ]       
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 بآفة الُعج -4
          )قال اه تعاى: 

 [.52]التوبة: (          
 (              )وقال تعاى: 

 [.48]النساء: 
فإن العجب يدعو إى الكر؛ أنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب  ،آفات العجب كثرة

 الكر، ومن الكر اآفات الكثرة التي ا خفى كا سبق، هذا مع العباد.
فالعجب يدعو إى نسيان الذنوب وإماها، وما يتذكره منها  وأما مع اه تعاى

 يظن أنه ي غفر له.يستصغره وا يستعظمه، فا جتهد ي تداركه وتافيه، بل 
وأما العبادات واأعال فامعجب يستعظمها ويتبجح ها، ويمن عى اه بفعلها، 
وينسى نعمة اه عليه بالتوفيق ها، والتمكن منها، ثم إذا أعجب ها عمي عن آفاها، 

 ومن م يتفقد آفات اأعال كان أكثر سعيه ضائعاً.
ر اه وعذابه، ويظن أنه عند اه بمكان، وأن له وامعجب يغر بنفسه وبرأيه، ويأمن مك

 عند اه منَة وحقًا بأعاله التي هي نعمة وعطية من عطاياه، وخرجه العجب إى 
               :أن يثني عى نفسه وحمدها ويزكيها

 [.32سبأ: ]        
والسؤال،  ادة وااستشارةعجب اإنسان برأيه وعقله وعمله منعه ذلك من ااستفوإن أ  

 فيستبد بنفسه ورأيه، ويستنكف ِمْن سؤال َمْن هو أعلم منه.
ومن أعظم آفات العجب أن يفر العبد عن السعي لظنه أنه قد فاز، وأنه قد استغنى، 

فهذا وأمثاله من آفات العجب، فلهذا صار اهاك الريح الذي ا شبهة فيه،  وهذا هو
 من امهلكات.

ونسيان إضافتها  ،والركون إليها، مع نسبتها إى نفسه ،استعظام النعمة هو والعجب
                           ها جا جاله: إى امنعم

 [.23النحل: ]     
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ه وسلطانه، لكه، وعظمة مباه وأسائه وصفاته وأفعال اجهل امحض وعلة العجب
                    :معرفة امضادة لذلك اجهلوعاجه اوعظمة إنعامه وإحسانه، 

 [.18حمد: ]                           
 فا يدخل حت اختيار العبد إذا حصله من مال أو علم أو عبادة أو إحسان فهذا له حالتان:

جهة وجراه جري فيه وعليه من  ،إن كان إنا يعجب به من حيث أنه فيه فهو حله
 كيف يعجب با ليس إليه وا منه؟ غره، فهذا جهل، إذ

فهذا ، وإن كان يعجب به من حيث أنه هو منه وإليه، وباختياره حصل، وبقدرته تم
ينبغي أن يتأمل ي قدرته وإرادته وسائر اأسباب التي يتم ها عمله، من أين هي؟ 

ن غر حق سبق له، ومن فإن كان ميع ذلك نعمة من اه عليه م، ومن أين كانت له
غر وسيلة يدي ها، فينبغي أن يكون إعجابه بجود اه وكرمه وفضله، إذ أفاض عليه 

            :ما ا يستحقه، وآثره به عى غره من غر سابقة
 [.34إبراهيم: ]                        

والواجب شكره عليه، ومها غلب فكل خر وفضل حصل للعبد فهو من اه وحده، 
         :ذلك عى القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن اإعجاب ها

 [.23النحل: ]                       
 وما حصل به العجب أمور:

وحسن  ،وحسن صورته ،وقوته ،وصحته ،: أن يعجب اإنسان ببدنه ي مالهاأول
تفت إى مال نفسه وينسى أنه نعمة من اه تعاى، وهو صوته، ونحو ذلك، فيل

                     :بعرضة الزوال ي كل حال
                                

                                                   

 [.41 – 45الروم: ]
  )لبطش والقوة كا حكى اه عن قوم عاد بقوله سبحانه: اب العجب :الثتي

                   
 [.12]فصلت:  (      
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: العجب بالعقل والفطنة، وذلك يولد ااستبداد بالرأي، وترك امشورة، الثتلث
م، إعراضاً واستجهال الناس امخالفن له، وخرجه إى قلة اإصغاء إى أهل العل

 عنهم بااستغناء بالرأي والعقل، واستحقاراً هم وإهانة.
  :: أن يشكر اه تعاى عى ما رزقه من نعمة العقل، وأنه قادر عى سلبه منهوااجه

                           
 [.69النحل: ]          

أنه ينجو بسبب رف نسبه، : العجب بالنسب الريف، حتى يظن بعضهم الرابع
 ونجاة آبائه، وأنه مغفور له، ويتخيل بعضهم أن ميع اخلق له موال وعبيد.

  )وعاجه: أن يعلم أن رف اإنسان بطاعة ربه وتقواه كا قال سبحانه: 
               ) 

 [.13]احجرات: 
فأبو هب ذو به وحسبه وأمواله الطائلة، ا بنس فقيمة اإنسان بإيانه وأعاله الصاحة،

نعليه ي  ّف دَ  ملسو هيلع هللا ىلص النسب واحسب سيصل نارًا ذات هب، وبال احبي سمع النبي
                                      اجنة:

 [.64 – 63آل عمران: ]                 
 واأنصار والعشرة ونحو ذلك.: العجب بكثرة اأتباع من اأواد اختمس
ا يملك واحد منهم لنفسه وا لغره نفعًا وا  ،: أن يعلم أن الكل ضعيف عاجزوااجه

      :راً، وأهم يموتون ويركونه، وهربون منه يوم القيامة فكيف يعجب هم
                                          

 [.36 – 33عبس: ]          
      ): العجب بامال، كا قال صاحب اجنتن لصاحبه: الستدس

 [.34]الكهف:  ( 
: أن يتفكر ي آفات امال وغوائله، وكثرة حقوقه، وينظر إى فضيلة الفقراء، وااجه

إا ، وأنه ا ينفع وسبقهم إى اجنة يوم القيامة، ويتذكر أن امال غاد ورائح ا أصل له
                                مع اإيان:
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 [.36سبأ: ]                          
                : العجب بالرأي اخطأ كا قال سبحانه: الستبع

                                       
 [.9فاطر: ]     

ْجبهم بآرائهمو  كا قال نوح عن قومه: ميع أهل البدع والضال إنا أروا عليها لع 
                                                   

 [.6 – 2نوح: ]                       
 ونه حقًا.والعجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه اهوى والشهوة مع ظن ك

وعاج هذا العجب أشد من عاج غره؛ أن صاحب الرأي اخطأ جاهل بخطئه، ولو 
عرفه لركه، وا يعالج الداء الذي ا يعرف، واجهل داء ا ي عرف، فتعر مداواته 
جدًا؛ أن العارف يقدر عى أن يبن للجاهل جهله ويزيله عنه، إا إذا كان معجبًا برأيه 

 ويزدريه. صغي إى العارف ويتهمهوجهله فإنه ا ي
و يظنها نعمة.. فكيف يمكن عاجه؟ وه بسبب ذنبه، فمن سلط اه عليه بلية هلكه

 ب ما هو سبب سعادته ي اعتقاده؟وكيف يطلب اهر
وعاجه: أن يكون متهًا لرأيه أبدًا ا يغر به، إا أن يشهد له قاطع من كتاب، أو سنة، 

                                    :أو دليل عقي صحيح
 [.152النساء: ]            
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 آفة الغرور -5
               )قال اه تعاى: 

 [.2]فاطر:   (  
              )وقال تعاى: 

 [.9-6]اانفطار:   (    
عن شبهة وخدعة  ،ا يوافق اهوى، ويميل إليه الطبع: هو سكون النفس إى مالغرور

 من الشيطان.
 فمن اعتقد أنه عى خر إما ي العاجل أو ي اآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور.

وأكثر الناس يظنون بأنفسهم اخر وهم خطئون فيه، فأكثر الناس إذًا مغرورون، وإن 
هرها وأشدها غرور اختلفت أصناف غرورهم، واختلفت درجات غرورهم، وأظ

                      الكفار والعصاة والفساق:

 [.32سبأ: ]
 منهم من غرته احياة الدنيا، ومنهم من غره باه الغرور.فالكفار 

فالذين غرهم احياة الدنيا قالوا: النقد خر من النسيئة، والدنيا نقد، واآخرة نسيئة، 
         )يثارها: فهي إذن خر فا بَد من إ

 [.96]البقرة:  (     
 وعاج هذا الغرور بأمرين:

     ): اإيان باه وتصديقه فيا قال عن الدنيا واآخرة: أحدمت
 [.36]الشورى: (               

 [.4]الضحى:    (        )سبحانه:  وقال
                                 وقال سبحانه:

 [.64العنكبوت: ]       
: الرهان، فالدنيا نقد، واآخرة نسيئة، هذا صحيح، واللبس جاء من كون النقد الثتي

 .خر من النسيئة، فليس اأمر كذلك
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بل إن كان النقد مثل النسيئة ي امقدار وامقصود فهو خر، وإن كان أقل منها 
لنسيئة خر، والكافر امغرور ا يعلم أن ي اجنة ما ا عن رأت، وا أذن سمعت، فا

لذا يركن إى شهوات الدنيا ولذاها مع أها ، وا خطر عى قلب بر من النعيم امقيم
                  :مشوبة باأمراض واآفات واأكدار

                                   
                                       

 [.189 – 186آل عمران: ]
وامسلمون إذا ضيعوا أوامر اه تعاى، وهجروا اأعال الصاحة، وابسوا 
الشهوات وامعاي، فهم مشاركون للكفار ي هذا الغرور؛ أهم آثروا احياة الدنيا 

رهم أخف؛ أن أصل اإيان يعصمهم من عقاب اأبد، عى اآخرة، لكن أم
 فيخرجون من النار بعد تطهرهم من امعاي.

ولكنهم من امغرورين، فإهم اعرفوا أن اآخرة خر من الدنيا، ولكنهم مالوا إى 
الدنيا وآثروها، وجرد اإيان با عمل ا يكفي للفوز باجنة، فوعد اه للمؤمنن 

ول اجنة كله منوط باإيان والعمل الصالح ميعًا، فهو مركب منها بامغفرة ودخ
           )ا باإيان وحده كا قال سبحانه: 

 [.156]الكهف:  ( 
                           وقال سبحانه:

 [.86النحل: ]                
 وان وأشكال.وغرور الكفار والعصاة باه أل

ومنه قول بعضهم ي أنفسهم وألسنتهم إنه لو كان ه من معاد فنحن أحق به من غرنا، 
ونحن أوفر حظًا فيه، وأسعد حااً كا قال سبحانه عن الكافر الذي حاور صاحبه 

                )امؤمن قائًا: 
                 

 [.36-34هف: ]الك  (  
وسبب هذا الغرور، أن الكفار والعصاة ينظرون مرة إى نعم اه عليهم ي الدنيا 
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فيقيسون عليها نعيم اآخرة، وينظرون مرة إى تأخر العذاب عنهم ي الدنيا فيقيسون 
    )عليه عذاب اآخرة، وأنه ا يصيبهم كا قال سبحانه: 

 [.32]سبأ:  (    
              ) وقال عنهم:

 [.9]امجادلة:    (  
ومرة ينظرون إى امؤمنن وهم شعث فقراء فيزدروهم وحتقروهم فيقولون: 

 [.23]اأنعام:   (           )
            ): كا أخر اه عنهم ويقولون

 [.11]اأحقاف: (           
وحبوب له، وإا ما أحسن  ،نشأ هذا الغرور من ظن اإنسان أنه كريم عند اه وقد

إليه، فيقول قد أحسن اه إلينا ي الدنيا، وكل حسن فهو حب، وكل حب فإنه 
 حسن ي احار وامستقبل.

واللبس حصل حت ظنه أن كل حسن حب، بل حت ظنه أن إنعامه عليه ي الدنيا 
غر باه إذ ظن أنه كريم عنده بدليل ما أعطاه من اأموال والشهوات، إحسان، فقد ا

ليعيش كيفا يريد، والذي يـحبه يشغله بطاعته  ،وما علم أن الذي يبغضه اه همله
                                          :وعبادته

 [.26 – 22امؤمنون: ]
ن يركه ربه يتمتع بشهواته ولذاته أنه عند سيده حبوب فيظن هذا العبد امهمل ح

 .كريم، وذلك حض الغرور، وهكذا نعيم الدنيا ولذاها مهلكات ومبعدات عن اه
ومنشأ هذا الغرور أنه استدل بنعم الدنيا عى أنه كريم عند ذلك امنعم، وامغرور إذا 

ت عنه ظن أها هوان كا قال أقبلت عليه الدنيا ظن أها كرامة من اه، وإذا رف
                ) سبحانه:

 [.16 -12]الفجر:  (       
 [.16]الفجر:  (         )فأجاب اه عن ذلك بقوله: 

أي ليس كا قال، إنا هو ابتاء من اه، فليس اإعطاء دليل كرامة من اه، وا امنع 
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ريم من أكرمه اه بطاعته غنيًا كان أو فقرًا، وامهان من أهانه اه دليل إهانة، ولكن الك
 بمعصيته غنياً كان أو فقراً.

 ومنشأ هذا الغرور اجهل باه وأسائه وصفاته وأفعاله.
  )وعاجه بمعرفة دائل الكرامة واإهانة ي كتاب اه كا قال سبحانه: 

 [.26 -22امؤمنون: ] (                 
             )وقوله سبحانه: 

 [.22]التوبة:  (     
 ، وسارع إى طاعة مواه العزيز الغفور.فمن آمن باه خلص من هذا الغرور

ومن غرور العصاة من امؤمنن قوهم: إن اه كريم، وإنا لنرجو عفوه، واتكاهم عى 
والتوبة، وظنهم أن الرجاء مقام حمود ي الدين فا  ذلك وإماهم اأعال

يعملون، وأن نعمة اه واسعة، ورمته شاملة، وكرمه عميم، وأين معاي العباد ي 
 بـحار رمته، وربا كان مستند رجائهم التمسك بصاح اآباء وعلو مرتبتهم.
ذلك هاية فيركون الطاعات وخوضون ي الفسق والفجور اعتادًا عى ذلك، و

 .ااغرار باه تعاى
      )فإن اإسام إيان وأعال، وا تزر وازرة وزر أخرى: 

 [.41-38]النجم:  (             
فمن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه، ويصر عامًا بتعلم أبيه، 

ى فرض عن عى كل مسلم، فا جزى وهذا جمع مع الغرور اجهل والسفه، فالتقو
                                 :فيه والد عن ولده شيئاً 

                              
 [.33لقان: ]          

واه كريم، وإنا لنرجو مغفرته ورمته، هذا كله كام صحيح مقبول، ولكن الشيطان 
غوي اإنسان إا بكام مقبول الظاهر، مردود الباطن، ولوا حسن ظاهره ما ا ي

 انخدعت به القلوب، واغرت به النفوس.
حتى خدع ها كثرًا من اجهال،  ،وقد حول الشيطان اأماي وساها رجاًء با عمل
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         )وقد رح اه الرجاء فقال: 
 [.519]البقرة:  (        

                                       وقال سبحانه:

 [.115الكهف: ]
فا حصل ي اآخرة ثواب وأجر إا بعمل صالح، فسنة اه ي عباده كل نفس با 

       )كسبت رهينة، فا الذي غركم باه بعد أن سمعتم وعقلتم؟ 
 [.11 -15ملك: ]ا (             

 وموضع الرجاء امحمود ي أمرين:
ي حق العاي امنهمك إذا خطرت له التوبة، فقنطه الشيطان من رمة : أحدمت

اه، فيجب هنا أن يقمع القنوط بالرجاء بأن اه يغفر الذنوب ميعًا، وأنه كريم يقبل 
                            :التوبة من كل مذنب

 [.23الزمر: ]                                               
امغفرة مع التوبة فهو راج، وإن توقع امغفرة مع اإرار عى  العاي فإذا توقع

 امعصية فهو مغرور.
: أن تفر نفسه عن فضائل اأعال، ويقتر عى الفرائض، فرِجي نفسه نعيم اه الثتي
 ، وما وعد به الصاحن، حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل عى الفضائل.تعاى

الفتور امانع من فالرجاء اأول يقمع القنوط امانع من التوبة، والرجاء الثاي يقمع 
 فكل توقع حث عى توبة أو عى تشمر ي العبادة فهو رجاءالنشاط والتشمر، 

 لعبادة وركونًا إى البطالة فهو غرور.، وكل رجاء أوجب فتورًا ي اصحيح
فاخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس عى العمل.. فا ا يبعث عى العمل 
فهو مّن وغرور.. ورجاء كافة اخلق هو سبب فتورهم.. وسبب إقباهم عى الدنيا.. 

          :وسبب إعراضهم عن اه تعاى.. وإماهم السعي لآخرة
                              

 [.9 – 6يونس: ]           
 ،وقد كان امسلمون ي القرن اأول يواظبون عى العبادات، ويبالغون ي التقوى
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        واحذر من الشبهات، ويؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة كا قال سبحانه:
                               

                                  
 [.61 – 26امؤمنون: ]           

مع إكباهم عى  ،مطمئنن غر خائفن ،وأما اآن فرى اخلق آمنن مرورين
من أهم واثقون بكرم اه وإعراضهم عن اه، زاع ،امعاي، واهاكهم ي الدنيا

مني،  اه فهؤاء يضعون الطمع موضع اخوف، إن أحسن أحدهم قال: يتقبل، وعفوه
  :وإن أساء قال: يغفر اه ي فهو الكريم امنَان، فا أجهل هؤاء بتخويفات القرآن

 [.54حمد: ]                    
 وأهل الغرور أربعة أصناف:

 أهل العلم.: اأول
وتعمق فيها، وأمل تفقد اجوارح، وحفظها  ،وم الرعيةومن هؤاء من أحكم العل

وظنوا أهم عند اه بمكان، وأهم  ،من امعاي، وإلزامها الطاعات، واغروا بعلمهم
 قد بلغوا من العلم مبلغًا ا يعذب اه مثلهم.

ومنهم من أحكم العلم والعمل فواظبوا عى الطاعات، وتركوا امعاي، لكنهم م 
ليمحوا عنها الصفات امذمومة عند اه من الكر واحسد، والرياء،  ،قلوهميتفقدوا 

 وطلب الرياسة، والعلو، وطلب الشهرة ي الباد والعباد.
إَِن اهَ ا َينُْظُر إَِلـى » ملسو هيلع هللا ىلص:وأملوا بواطنهم، ونسوا قول النبي  ،فهؤاء زينوا ظواهرهم

لُِكمُصَضِرُكْم َوأْمَضالُِكْم، َوَلكِْن َينْظُ  ََ  .()أخرجه مسلم «ُر إِلَـى ُقُلضبُِكْم َوأْا
ْجبهم  ومنهم من علم أن هذه اأخاق الباطنة مذمومة من جهة الرع إا أهم لع 
بأنفسهم يظنون أهم منفكون عنها، وأهم أرفع عند اه من أن يبتليهم ها، وإنا يبتى 

 ها العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم والعمل.
منهم من أحكم العلم والعمل، وطهر النفس من اأخاق الذميمة، ولكنهم بعد و

                                                

 (. 5264برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 مغرورون، إذ بقيت ي زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان ما بقي ما م يفطن له.
فرى العام يسهر ليله وهاره ي مع العلوم وترتيبها، وحسن ألفاظها، وهو يرى 

 ونر ريعته، ولعل باعثه اخفي هو طلب الذكر أن باعثه احرص عى إظهار دين اه
وانتشار الصيت ي اأطراف، وانطاق األسنة عليه بالثناء وامدح بالزهد والورع 

 .والعلم، والرحلة إليه من اأطراف، وااجتاع حوله لاستفادة ونحو ذلك
 :ومنهم من اشتغل بالكام وجادلة أهل اأهواء وهم فرقتان

 فالضالة تدعو إى غر السنة.. وامحقة هي التي تدعو إى السنة. ضالة، وحقة،
 والغرور شامل جميعهم.

فاغرارها من  وأما امحقة وظنها بنفسها النجاة، ،فلغفلتها عن ضاها أما الضالة
حيث أها ظنت باجدل أنه أهم اأمور، وأفضل القربات ي دين اه، وزعمت أنه ا 

 ويرد. وجادل ،يفحص ويبحث يتم أحد دينه ما م
فلهذا الظن الفاسد قطعت أعارها ي تعلم اجدل، وأملوا أنفسهم وقلوهم حتى 
عميت عليهم ذنوهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة، وقلدهم غرهم من تعلم عى 

 أيدهم.
ومنهم من اشتغل بالوعظ والتذكر، وأعاهم رتبة من يتكلم ي أخاق النفس، 

قلب من اخوف والرجاء، وامـحبة واليقن واإخاص، والصر والشكر وصفات ال
ونحوها، وأكثرهم مغرور؛ أهم يظنون أهم إذا تكلموا ها فقد صاروا موصوفن ها، 

 وهم عند اه منفكون عنها.
 وغرور هؤاء أشد الغرور؛ أهم يعجبون بأنفسهم غاية اإعجاب.

ي الوعظ، فاشتغلوا بالطامات والشطح، وتلفيق  ومنهم من عدل عن امنهاج الواجب
 كلات خارجة عن قانون الرع والعقل طلبًا لإغراب.

 ،ومنهم من اشتغل بطيارات النكت وامضحكات، وسجع األفاظ وتلفيقها
فهؤاء شياطن اإنس قد ، وغرضهم أن تكثر ي جالسهم الزعقات والضحكات

 ضلوا وأضلوا.
زهاد وأحاديثهم ي ذم الدنيا، فيؤدوها للناس من غر إحاطة ومنهم من حفظ كام ال
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بمعانيها، ومن غر أن حفظ الواحد منهم ظاهره وباطنه عن اآثام ظنًا منه أن كام 
 لدين يكفيه، فا أشد غرور هؤاء؟أهل ا

ومنهم من استغرق أوقاته ي ساع احديث، ومع الروايات الكثرة منه، وطلب 
ليقول أنا  ،يبة العالية، فهمة أحدهم أن يدور ي الباد، ويرى الشيوخاأسانيد الغر

أروي عن فان، وما أكثر ما حمل من اأحاديث وا يعمل به، وينشغل بجمع 
 الروايات ويغفل عن معرفة عاج القلب والعمل با مع.

إذ قوام  ومنهم من اشتغل بعلم اللغة والنحو واغروا به، وزعموا أهم من علاء اأمة
الدين بالكتاب والسنة، وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو، فأفنى هؤاء 
أعارهم ي دقائق النحو واللغة، وكان يكفيهم أن يتعلموا أصل اخط بحيث يمكن 

 أن يقرأ والباقي زيادة.
 أرباب العبادة والعمل، وامغرورون منهم أصناف:الصنف الثتي: 

لصاة.. ومنهم من غروره ي تاوة القرآن.. ومنهم ي احج.. فمنهم من غروره ي ا
ومنهم ي الغزو.. ومنهم ي الزهد، وكل مشغول بمنهج من مناهج العمل، وليس 

 خاليًا من الغرور إا اأكياس، وقليل ما هم.
 واشتغلوا بالفضائل والنوافل. ،فمنهم فرقة أملوا الفرائض

ية الصاة، فا يدعه الشيطان يعقد نية صحيحة، ومنهم من غلبت عليه الوسوسة ي ن
 بل يشوش عليه حتى تفوته اجاعة، وخرج الصاة عن وقتها.

ومنهم من يصوم وا حفظ لسانه عن الغيبة، وخاطره عن الرياء، وبطنه عن احرام 
 عند الفطر والسحور.

 ومنهم من يأمر بامعروف، وينهى عن امنكر، وينسى نفسه.
د ي امال، وقنع من اللباس بالدون، ومن امسكن بامسجد، وظن أنه ومنهم من زه

 أدرك رتبة الزهاد، وهو مع ذلك راغب ي الرياسة واجاه إما بالعلم أو بالوعظ ونحوما.
وأمل الفرائض، فرى أحدهم حرص عى صاة  ،ومنهم من حرص عى النوافل

ريضة لذة، وا يشتد حرصه عى الليل، ويفرح بصاة الضحى ونحوما، وا جد للف
 امبادرة ها ي أول الوقت.
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وسووا  ،وطووا بساط الرع، ورفضوا اأحكام ،: من وقع ي اإباحةالصنف الثتلث
بن احال واحرام، فبعضهم يزعم أن اه مستغن عن عمله َفلِـَم ي تعب نفسه؟، 

ِلف الناس تطهر القلوب عن الشهوات و حب الدنيا وذلك وبعضهم يقول قد ك 
 حال، فقد كلفوا ما ا يمكن فقعد عن العمل.

ومنهم من ضيق عى نفسه ي طلب احال اخالص من القوت، وأمل تفقد القلب 
 واجوارح ي غر هذه اخصلة.

 : أرباب اأموال، وامغرون منهم فرق:الصنف الرابع
ءهم عليها ليخلد فمنهم من حرص عى بناء امساجد وامدارس، ويكتبون أسا

 .ذكرهم بعد موهم، وهم يظنون أهم قد استحقوا امغفرة بذلك
فهؤاء إن بنوها من أموال كسبوها من ظلم وهب ورشوة ونحوها فقد تعرضوا 

 ، فإن اه طيب ا يقبل إا طيبا.لسخط اه ي كسبها، وتعرضوا لسخطه ي إنفاقها
عى بناء امساجد، ولكنه يريد الرياء وأنفقه  ،ومنهم من كسب امال من احال

وطلب الثناء، ويرف ي زخرفة امساجد وتزيينها بالنقوش ما يشغل امصلن، 
وخطف أبصارهم، وحسب أن ذلك من اخرات، وهو من اإراف الذي ا يـحب 

 اه صاحبه.
هون ومنهم من ينفقون اأموال عى الفقراء وامساكن ي امحافل اجامعة، ويكر

وكفراناً  ،الصدقة ي الر، ويرون إخفاء الفقر ما يأخذه منهم جناية عليهم
                            :إحساهم

 [.561البقرة: ]                       
ومنهم من حفظون اأموال ويمسكوها بحكم البخل، ويشتغلون بالعبادات البدنية 

 حتاج فيها إى نفقة كصيام النهار، وقيام الليل، وختم القرآن، وهم مغرورون؛ التي ا
، وعبودية اأغنياء بعد الفرائض ي أن البخل امهلك قد استوى عى بواطنهم

                           اإنفاق والبذل:
 [.561البقرة: ]                                     

ومنهم من غلبه البخل، فا تسمح نفوسهم إا بأداء الزكاة فقط، ثم إهم خرجون من 
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ليعطوه  ،امال اخبيث الرديء الذي يرغبون عنه، ويطلبون من الفقراء من خدمهم
           )إياه، واه يقول: 

                  
 [.566قرة: ]الب (     

وفرقة أخرى من عوام اخلق وأرباب اأموال والفقراء اغروا بحضور جالس الذكر، 
واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم، واخذوا ذلك عادة، ويظنون أن هم عى جرد 
ساع الوعظ دون ااتعاظ أجراً، وهم مغرورون؛ أن فضل جالس الذكر لكوها 

 الرغبة فا خر فيه. مرغبة ي اخر، فإن م هيج
فليحذر اأمراء والعلاء، والدعاة والفقهاء، واأغنياء والوجهاء، من خداع الشياطن، 
والغرور بالدنيا وشهواها، ومتع الكفار بنعيمها، فمتاع الدنيا قليل، يتمتع به امرء 

          )قليًا، ويعذب عليه طويًا كا قال سبحانه: 
                 

 [.189-186]آل عمران:  (              
              )وقال اه تعاى: 

                
 [.6 -2]فاطر:  (  

ومن أعظم الغرور أن ترى اه عَز وجَل يتابع عليك نعمه، وأنت مقيم عى معصيته، 
        ذلك فإنا هو استدراج يستدرجك به كا قال سبحانه:  فاحذر

                                     
 [.42 – 44اأنعام: ]                           

والشياطن غروا كثرًا من اخلق، وأطمعوهم مع إقامتهم عى ما يسخط اه ويغضبه 
وه وجاوزه، وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوهم، ثم دافعوهم بالتسويف حتى ي عف

هجم اأجل، فأخذوا عى أسوأ أحواهم، والشيطان موكل بالغرور، وقد حذرنا اه 
                )منه بقوله: 

 [.2]فاطر:  ( 
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نا جدير به، ومستحق له، وأعظم الناس غرورًا من إذا مسه اه برمة ونعمة وفضل قال أ
وظن أنه أهل لتلك النعم مع كفره باه، فاستكر ها، وصد ها عن سبيل اه، ويزعم أنه 

 لو رجع إى ربه بعد اموت سينال من الكرامة مثل ما نال ي الدنيا مع كفره.
وهذا من أعظم اجرأة والقول عى اه با علم، فلكفره وكذبه هذا توعده اه 

                 اب الشديد يوم القيامة كا قال سبحانه: بالعذ
                                   
                                             
                                 

 [.21 – 48فصلت: ]                 
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 آفة الكذب -6
              )قال اه تعاى: 

 [.35]الزمر:  (   
             )وقال اه تعاى: 

 [.16]يونس:  (  
أو بادعاء ا أظلم وا أشد ظلًا من َكَذب عى اه، إما بنسبته إى ما ا يليق بجاله، 

بأن اه قال كذا، أو أخر بكذا، أو حكم بكذا، وهو كاذب، أو جاءه ، أو اإخبار البنوة
احق امؤيد بالبينات فكذبه، ومن كان جامعًا بن الكذب عى اه، والتكذيب باحق 

 كان ظلًا عى ظلم.
وليس هناك أظلم من كذب عى اه، فزعم أن له بناتًا، أو له ركاء، أو قال إنه فقر، 

مغلولة، أو قال إن اه ثالث ثاثة، أو قال إن اه هو امسيح بن مريم، أو  أو قال يد اه
                              :ونحو ذلك أو قتلهم كذب الرسل

 [.49النساء: ]                        
ة من والكذب من أعظم آفات النفس، ويوم القيامة تكون وجوه امكذبن مسود

    )اخزي، ومن الكمد، ومن لفح النار كا قال سبحانه: 
 [.65]الزمر:  (           

وليس هناك أعظم ظلًا وعنادًا من َكَذب عى اه أو كذب بآياته التي جاءت ها 
    )الرسل، فهذا أظلم الناس، والظام ا يفلح أبدًا كا قال سبحانه: 

 [.51]اأنعام:  (              
والكذب من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب، وا يزال الرجل يكذب ويتحرى 

ِ » ملسو هيلع هللا ىلص:الكذب حتى يكتب عند اه كذابًا كا قال النبي  ِْ َوإَِن  ،إَِن الِصْدَق َيـْهِدي إِلَـى الْ
َ َيـْهِدي إَِلـى اْلـَجنَِة، َوإَِن الَرُجَل لَ  ِْ ت، َوإَِن اْلَكِذَب َيـْهِدي إَِلـى اْل َيْصُدُق َحَتى ُيْكتََب ِصِديقى

ت  .()متفق عليه «اْلُفُجضِر، َوإَِن اْلُفُجضَر َيـْهِدي إِلَـى النَتِر، َوإَِن الَرُجَل َليَْكِذُب َحَتى ُيْكَتَب َكَذابى
                                                

 (. واللفظ له. 5656( ومسلم برقم )6584، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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ه بالصدق فكل مقصود حمود يمكن التوصل إليوالكام وسيلة إى امقاصد، 
والكذب ميعًا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق، 
فالكذب فيه مباح إن كان حصيل ذلك القصد مباحًا، وواجب إن كان امقصود 

 واجبًا، كا أن عصمة دم امسلم واجبة.
فمها كان ي الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظام فالكذب فيه واجب، 

فالكذب مباح،  ،مها كان ا يتم مقصود احرب، أو إصاح ذات البن إا بكذبو
َتـح باب الكذب عى نفسه ــإذا فَ  أن اإنسانأنه ينبغي أن حرز منه ما أمكن؛  إا

في ـخشى أن َيَتداعى إى ما ي ستغنى عنه، وإى ما ا يقتر عى حد الرورة، فيكون 
                                    :لرورةالكذب حرامًا ي اأصل إا 

 [.163البقرة: ]          
ا ،َلْيَس اْلَكَذاُب اَلِذي ُيْصلِـُح َبْنَ النَتسِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و ا ،َفَينِْمي َخْيـرى  «أْو َيُقضُل َخْيـرى

 .()متفق عليه
مها يء، ويدخل ي هذا فتوى من الكبائر التي ا يقاوملسو هيلع هللا ىلص والكذب عى رسول اه 

 العام با ا يتحققه.
ا َفْلَيَتَبَضأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَترِ َمْن » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َ ُمتََعِمدى َِ  .()متفق عليه «َكَذَب َا

 .والكذب: هو اإخبار باليء عى خاف ما هو عليه، وهو من يء اأخاق
آَيُة اْلـُمنَتفِِق َثاٌث، إَذا َحَدَث »ملسو هيلع هللا ىلص: ي والكذب من صفات امنافقن كا قال النب

 .()متفق عليه «َوإَذا اْؤُتـِمَن َختنَ  ،َوإَذا َوَاَد أْخَلَف  ،َكَذَب 
 كذب ي اأقوال.. وكذب ي اأفعال. والكذب ربان:

فكا يكون الصدق والكذب ي اأقوال يكونان ي اأفعال، فقد يفعل اإنسان فعًا 
ء م حدث، أو يعر به عن وجود يء غر موجود، وذلك عى يوهم به حدوث ي

 سبيل امخادعة.
                                                

 (. 5652( واللفظ له، ومسلم برقم )5685البخاري برقم )، أخرجه متفق اليه( 1)
 (. 3(، ومسلم برقم )115، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 28(، ومسلم برقم )33، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
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والكذب ي اأقوال أكثر من اأفعال؛ لسهولته، والكذب كله ر، والكذب ي 
اأقوال خطر، وربا كان الكذب ي اأفعال أشد خطرًا وأقوى تأثرًا من الكذب ي 

 )يوسف حن ألقوه ي اجب:  اأقوال كا حكى اه من أقوال وأفعال إخوة
              
                   

 [.19-16]يوسف:  (            
 فجمعوا بن كذب القول.. وكذب الفعل.

ي احرب، واإصاح بن ، وعند احاجة وامصلحة ورَخص الرع ي الكذب
مع امرأته، وحديث امرأة مع زوجها، وذلك عى طريق  الناس، وحديث الرجل

 :وأبابكرملسو هيلع هللا ىلص النبي  سأل شيخ من العربالتورية، والتعريض دون التريح به، كا 
 .() «من متءنحن »: ملسو هيلع هللا ىلص له رسول اه  ؟ فقالامن أنت

 بأمر حتمل. اى عن اإخبار بنسبهفورَ 
 فقال: هاد هدينيملسو هيلع هللا ىلص رسول ي طريق اهجرة عن ال وكا سئل أبو بكر الصديق 

 السبيل، فظنوا أنه يعني هداية الطريق، وهو إنا يعني هداية سبيل اخر.
 وأسباب الكذب ودواعيه كثرة، ومنها:

جلب النفع، ودفع الر، فرى الكذاب أن الكذب أسلم وأغنم فرِخص فيه لنفسه؛ 
 طمعًا ي حصول ما يريد به.

ْؤثِر أن يكون حديث ب، عذِ ه مستعذبًا، وكامه مستظرفًا، فا جد صدقاً ي  ومنها أن ي 
 فيستحي الكذب الذي يسهل اجراره، وتطرب اآذان عند ساعه.

ومنها حب الرأس، وذلك أن الكاذب يرى له فضًا عى امخر با أعلمه، فهو 
 يتشبه بالعام الفاضل ي ذلك.

فهو يألف دواعي الكذب ومنها أن يكون الكذب له عادة، ونفسه إليه منقادة، 
 ويستملحه.

                                                

 (.  5/432( ، تاريخ الطري )  1/616( انظر سرة ابن هشام ) 1)
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ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه، فيسمه بقبائح خرعها عليه، ويصفه 
 بفضائح ينسبها إليه.

وأول ما يري الكذب من النفس إى اللسان فيفسده، ثم يري إى اجوارح فيفسد 
 الفساد ثم هلك. يعم الكذب أقواله وأعاله وأحواله، فيستحكم عليهفعليها أعاها، 

والكذب داء ا يصلح منه جد وا هزل، يمزق اأمم، ويقطع اأرحام، وتؤكل به 
         وهدي إى الفجور:احقوق، وتنتهك احرمات، 

                             
 [.31 – 35احج: ]                              

َ َيـْهِدي إِلَـى  ،َاَليُْكْم بِتلِصْدِق »ملسو هيلع هللا ىلص: ي قال النبو ِْ ، َوإَِن الْ ِ ِْ َفإَِن الِصْدَق َيـْهِدي إَِلـى اْل
ت، َوإَِيتُكْم  ٬َحَتى ُيْكَتَب ِانَْد ا ،َوَيَتـَحَرى الِصْدَق  ،اْلـَجنَِة، َوَمت َيَزاُل الَرُجُل َيْصُدُق  ِصِديقى

َوإَِن اْلُفُجضَر َيـْهِدي إَِلـى النَتِر، َوَمت َيَزاُل ، َب َيـْهِدي إَِلـى اْلُفُجضرِ َفإَِن اْلَكذِ  ،َواْلَكِذَب 
ت ٬َحتَى ُيْكتََب ِانَْد ا ،َوَيَتـَحَرى اْلَكِذَب  ،الَرُجُل َيْكِذُب   .()متفق عليه «َكَذابى

ِ الَْكَبتئِرِ »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال  َْ وَل ا.. َثاًثا، قالوا: بَ «أا أَنبُِئُكْم بِأْك اُك »قال:  ،٬َلـى َيا َرس  َ َْ اِإ
َتكِئًا «، َوُاُقضُق اْلَضالَِدْينِ ٬بِت . قال: َفَا َزاَل «أا َوَقْضُل الُزورِ » :، َفقالَوَجَلَس َوَكاَن م 

ْلنَا: َلْيَتـه  َسَكَت  َها َحَتى ق  َكِرر   .()متفق عليه. ي 
 

                                                

 ( واللفظ له. 5656(، ومسلم برقم )6584برقم )، اخرجه البخاري متفق اليه( 1)
 (. 96(، واللفظ له، ومسلم برقم )5624، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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 آفة اللستن -7
                          قال اه تعاى: 

                                        
 [.116 – 116النحل: ]      

                )وقال اه تعاى: 
                  

 [.11]احجرات:  (           
نسان ي أحسن تقويم، وعَلـمه البيان، وأفاض عى قلبه خزائن اه عَز وجَل خلق اإ

               :العلوم فأكمله، ثم أمده بلسان يرجم به عا حواه قلبه وعقله
 [.53املك: ]                      

رمه، رحب  واللسان من نعم اه العظيمة، فهو صغر جرمه، عظيم نفعه، وعظيم ج 
 ميدان، له ي اخر جال رحب.. وله ي الر جال رحب.ا

فمن أطلق عذبة اللسان، وأمله مرخي العنان، سلك به الشيطان ي كل ميدان، 
وساقه إى شفا جرف هار، إى أن يضطره إى البوار، وا يكب الناس عى مناخرهم 

 ي النار إا حصائد ألسنتهم.
ده بلجام الرع، فا يطلقه إا فيا ينفعه ي الدنيا وا ينجو من ر اللسان إا من قي

                           ، وحبسه عا سوى ذلك:واآخرة
                               

 [.114النساء: ]     
 وعبودية اللسان الكرى ي أمرين:

 ي الكام مع احق.. والكام عن احق.
، والتكبر والتسبيح، فالكام مع احق سبحانه يكون بن العبد وربه بالذكر والدعاء

        ستغفار، وتاوة القرآن وغر ذلك من أنواع العبادة:واحمد واا
 [.45 – 41اأحزاب: ]                      
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 اه ببيان عظمة أساء والكام عن احق سبحانه يكون بن العبد واخلق بالدعوة إى
اه وصفاته، وبيان عظمة ملكه وسلطانه، وعظمة نعمه وإحسانه، وعظمة دينه ورعه، 

                               ووعيده:  وعظمة وعده
 [.33فصلت: ]     
                                    وقال سبحانه:

                                          
                              

 [.54 – 55احر: ]                                    
وأعى اأعضاء عى اإنسان اللسان، فإنه ا تعب ي إطاقه، وا مؤنة ي 

 ور من طريقه.حريكه، وأكثر اأخطار والر
، فلذلك مدح إا عن اخر فخطر اللسان عظيم، وا نجاة من خطره إا بالصمت

َمْن َكتَن ُيْؤِمُن بته َواْلَيْضِم اآِخِر »ملسو هيلع هللا ىلص: الرع الصمت وحث عليه كا قال النبي 
. َقاَل: َوَما «َفُه َجتئَِزَتـهُ َفْلُيْكِرْم َجتَرُه، َوَمْن َكتَن ُيْؤِمُن بته َواْلَيْضِم اآِخِر َفْلُيْكِرْم َويْ 

وَل اه؟ َقاَل:  ـه  َيا َرس  ََ َكتَن َوَراَء َذلَِك َفُهَض »َجائَِزت  َيْضٌم َوَليَْلٌة، َوالِضَيتَفُة َثاَثُة أَيتٍم، َف
 .()متفق عليه «ُمْت َصَدَقٌة َاَلْيـِه، َوَمْن َكتَن ُيْؤِمُن بته َواْلَيْضِم اآِخِر َفْلَيُقْل َخْيـراى أْو لَِيْص 

ِِ َمت َبْنَ َلـْحَيْيـهِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي    «أْوَمْن َلـُه اْلـَجنَةَ  ،َوَمت َبْنَ ِرْجَلْيـهِ  ،َمْن َيْضَمْن 
 .()أخرجه البخاري

 وسبب فضيلة الصمت أمران:
ما ي الصمت من مع اهمم، ودوام الوقار، والفراغ للفكر والذكر : أحدمت

 سامة من تبعات القول ي الدنيا، ومن حسابه ي اآخرة.والعبادة، وال
 [.19]ق:  (        ) كا قال سبحانه:

                                          وقال سبحانه:
 [.36اإراء: ]        

                                                

 (. 49(، ومسلم برقم )6518، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 6464برقم ) أخرجه البختري( 5)
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يبة والنميمة، ما ي نطق اللسان من كثرة اآفات من اخطأ والكذب، والغ: الثتي
والرياء والنفاق، والفحش وامراء، وتزكية النفس، واخوض ي الباطل، واخصومة 

 ونحو ذلك. واجدال، والزيادة والنقصان، وإيذاء اخلق، وهتك العورات
فهذه آفات كثرة، وهي ا َتْثقل عى اللسان، وها حاوة ي القلب، وعليها بواعث 

ائض فيها قلا يقدر أن يمسك لسانه فيطلقه با يـحب، ومن الشيطان، واخ ،من الطبع
                                    :ويكفه عا ا يـحب

                                       
 [.11احجرات: ]                      

 فلذلك عظمت فضيلة الصمت.ة، ففي اخوض خطر.. وي الصمت سام
 وآفات اللسان كثرة، وها ي القلب حاوة، وا نجاة من خطرها إا بالصمت.

 وهذه أهم آفات اللسان:
: الكام فيا ا يعني، فمن عرف قدر زمانه، وأنه رأس ماله، حبس لسانه اآفة اأوى

الر امختلفة، ومن عن الكام فيا ا يعنيه، واشتغل بذكر ربه والطاعات وأعال 
 حسن إسام امرء تركه ما ا يعنيه.

: اخوض ي الباطل، وهو الكام ي امعاي كذكر جالس اللهو اآفة الثتنية
واخمر، وأحوال الفساق، ونحو ذلك من اجدال وامراء الذي ينتهي غالبًا بالسب 

                                 :والفرقة
 [.69اأنعام: ]                        

                                 وقال سبحانه:
                                

 [.145النساء: ]            
سان نفسه، : التقعر ي الكام بالتشدق، وتكلف السجع، لي ظهر اإناآفة الثتلثة

، وحرم الثواب وهو من صفات وي عجب الناس بحاوة كامه، فيفقد اإخاص
                         امنافقن:

 [.4امنافقون: ]                                 
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َ »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي و َِ ت َيْضَم اْلِقَيتَمةِ  َوَأْبَعَدُكْم ِمنِي ،إَِن َأْبَغَضُكْم إِ الَثْرَثتُروَن  ،َمـْجلِسى
وَل ا :َقال وا «َواْلـُمَتَشِدُقضَن َواْلـُمَتَفْيـِهُقضنَ  َتَشِدق ونَ  ،٬َيا َرس  وَن َواْلـم  َفَا  ،َقْد َعلِـْمنَا الَثْرَثار 

ونَ  َتَفْيـِهق  ونَ »َقاَل  ؟اْلـم  ُ ِْ  .()أخرجه الرمذي «اْلـُمَتَك
 : الفحش ي الكام والسب والبذاء ونحو ذلك ما هو مذموم.بعةاآفة الرا
: هو التعبر عن اأمور امستقبحة بالعبارات الرحة، وأكثر ما يكون ذلك والفحش

                                          :ي ألفاظ اجاع وما يتعلق به
                                

 [.15احجرات: ]                   
 وليس امؤمن بالطعان وا اللعان، وا الفاحش وا البذيء.

 .()أخرجه الرمذي «ليَس امؤمُن بتلطَعتِن، وا اللَعتِن، وا الفتِحِش، وا البذيء» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 : امزاح.اآفة اختمسة

ذا كان حقًا وصدقًا، وكان مع الصبيان والنساء الكبار، ومن أما اليسر منه فا بأس به إ
حتاج إى تأديبه من ضعفاء الرجال، سمي مزحًا، أنه يزيح اإنسان من احق إى 

 الباطل، ومن اأعى إى اأدنى.
يمزح ملسو هيلع هللا ىلص وكثرة امزاح تسقط الوقار، وتوجب الضغائن واأحقاد، وكان رسول اه 

من امزاح ما يدخل الرور، ويذهب الضغانه، وهيء  ، فخذوا يقول إا حقاً 
 القلوب لقبول احق.

 : السخرية وااستهزاء:اآفة الستدسة
والسخرية ااحتقار وااستهانة بالناس، والتنبيه عى العيوب والنقائص عى وجه 

 ي ْضَحك منه بالقول، أو الفعل، أواإشارة، أو اإياء.
م من ملة الذنوب والكبائر التي حرمها اه كا والضحك عى الناس والسخرية ه

                ) قال سبحانه:

                                                

 (. 5519: أخرجه الرمذي برقم )حسن( 1)
 (. 1866جه الرمذي برقم ): أخرصحيح( 5)
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 [.11]احجرات:  (         

: إفشاء الر، وإخاف الوعد، والكذب ي القول واليمن، وكل ذلك اآفة الستبعة
خ ص فيه من الكذب ي احرب، واإصاح بن الناس، وعى منهي عنه إا ما ر 

    :الزوجة لراضيها مصلحة راجحة، وتباح امعاريض عند احاجة إليها
                           

 [.29اأحزاب: ]
 : الغيبة.اآفة الثتمنة
 : ذكرك أخاك الغائب با يكره.والغيبة

للغيبة ريك فيها إا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن والغيبة حرمة، وامستمع 
 قدر عى القيام أو قطع الكام بكام آخر لزمه ذلك.

أن يعلم امغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط اه تعاى ومقته، وأن حسناته : وااج الغيبة
نقل إى من اغتابه، وإن م تكن له حسنات ن قل إليه من سيئات خصمه، وإ ذا َعرضت ت 

 له الغيبة تفكر ي عيوب نفسه، واشتغل بإصاحها، فيستحي أن َيعيب وهو َمعيب.
وإن ظن أنه سليم من العيوب فليشكر ربه، وا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة، 

 وكا ا يري نفسه بغيبة غره له فينبغي أن ا يرضاها لغره من نفسه.
وء الظن بامسلمن، ومن آفات سوء الظن وقد حصل الغيبة بالقلب، وذلك س

التجسس، فإن القلب ا يقنع بالظن فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه؛ أنه يوصل 
      )إى هتك سر امسلم، وهو حرم كا قال سبحانه: 

                  
 [.15]احجرات:   (             

  باه من أعظم الذنوب اموجبة أنواع العقوبات كا قال سبحانه: وسوء الظن
                          

 [.6الفتح: ]                            
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س، ثم الغيبة والنميمة، التحسس، ثم التجس د ثان آفات هي:وسوء الظن بالناس يولِ 
 ، ثم التقاتل.، ثم التاعنم التقاطع، ثم التدابرث

إَِيتُكْم َوالَظَن، َفإَِن الَظَن أْكَذُب الْـَحِديِث، َوا َتـَحَسُسضا، َوا َتـَجَسُسضا، »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
 .()متفق عليه «َوا َتـَحتَسُدوا، َوا َتَداَبُروا، َوا َتَبتَغُضضا، َوُكضُنضا ِاَبتَد اه إِْخَضانتى 

 فامغتاب قد جنى جنايتن: يبة:أما كفارة الغ
جناية عى حق اه تعاى حيث فعل ما هاه اه عنه، فكفارة ذلك التوبة : إحدامت
                                 :والندم

 [.115النساء: ]
جناية عى ِعرض امخلوق، فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه : الثتنية

 ه، وأظهر له الندم عى فعله.واستحل
وإن كانت الغيبة م تبلغ الرجل، أو مات، جعل مكان استحاله ااستغفار له، والدعاء 

 عليه. له، والثناء عليه، وا خره با ا يعلمه إن كان حيًا؛ لئا يوغر صدره
ءٍ  »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي  ْ ََ َقْبَل  ،َفْليََتـَحَلْلـُه ِمنْـُه اْلَيْضمَ  َمْن َكتَنْت َلـُه َمْظَلـَمٌة أحد ِمْن ِاْرِوِه أْو 

َوإِْن َلـْم  ،أْن ا َيُكضَن دِينَتٌر َوا دِْرَهـٌم، إِْن َكتَن َلـُه َاَمٌل َصتلِـٌح أِخَذ ِمنْـُه بَِقْدِر َمظَْلـَمتِـهِ 
 .()البخاري أخرجه «َتُكْن َلـُه َحَسنَتٌ  أِخَذ ِمْن َسيَِئتِ  َصتِحبِـِه َفُحـِمَل َاَلْيـِه 

 .النميمةاآفة التتسعة: 
 هي كشف ما ي كره كشفه من اأقوال واأعال. والنميمة

 وتطلق غالبًا عى قول إنسان ي آخر، مثل أن يقول: قال فيك فان كذا وكذا.
مٌ »ملسو هيلع هللا ىلص: وقد قال النبي  ،هو النام والقتات ََ  .()متفق عليه «ا َيْدُخُل الْـَجنََة َن

 : كام ذي الوجهن.ةاآفة العتَ
َ »ملسو هيلع هللا ىلص: وهو الذي يثني عى الواحد ي وجهه، ويذمه عند اآخر، وقد قال النبي  ََ إَِن 

                                                

 (. 5263( واللفظ له، ومسلم برقم )6564، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5448برقم ) أخرجه البختري( 5)
 ( واللفظ له. 152(، ومسلم برقم )6526، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
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ِِ َهُؤاِء بَِضْجهٍ  ، اَلِذي َيْأ  .()متفق عليه «َوَهُؤاِء بَِضْجهٍ  ،النَتِس ُذو اْلَضْجَهْنِ
ح، فقد يقول ما ا يتحققه، : امدح، وله آفات، منها ما يتعلق باماداآفة احتدية ارة

 وقد يبالغ ي امدح فينتهي إى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن ي ذم.
وأما اممدوح، فإّن َمْدحه يسبب له الكر واإعجاب وما مهلكان، وأن اإنسان إذا 

 ثني عليه ري عن نفسه، وظن أنه بلغ امقصود، فيفر عن العمل.أ  
عى اخلفاء ملسو هيلع هللا ىلص ات م يكن به بأس، فقد أثنى النبي فإذا سلم امدح من هذه اآف

 الراشدين، والعرة امفضلن، وغرهم من الصحابة ري اه عنهم.
 : اخطأ ي فحوى الكام عن الدين:اآفة الثتنية ارة

فالشيطان خيل للعاي أنه بخوضه ي العلم، وجالسة العلاء، يكون من أهل 
  :ب إليه ذلك حتى يتكلم با هو كفر وهو ا يدريالعلم والفضل، وا يزال يـحب

                                  
                                        

 [.51النور: ]       
وسؤال العوام عن غوامض العلوم من أعظم اآفات، فاأوى هم اإيان با ورد ي 

، وااشتغال باأعال الصاحة، وعدم ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن، والتسليم ما جاء به الرسول 
 التوسع فيا ا يقدرون عى فهمه.

: الغناء وهو ما يفسد القلوب، وقد َغَر به الشيطان خلقًا كثرًا من اآفة الثتلثة ارة
مناسبات كا نراه ي احفات وا العوام والعلاء والزهاد حتى ظنوه قربة إى اه

                               واموالد وغرها:
 [.9فاطر: ]                              

: اللعن: إما حيوان أو ماد أو إنسان وكل ذلك مذموم، وامؤمن اآفة الرابعة ارة
 ليس بالطعان وا اللعان.

 .()أخرجه الرمذي «بتلطَعتِن، وا اللَعتِن، وا الفتِحِش، وا البذيء ليَس امؤمنُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
                                                

 (. 5256لم برقم )(، واللفظ له، ومس6168، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (.1866: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 5)
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: عبارة عن الطرد واإبعاد عن رمة اه، وذلك غر جائز إا عى من اتصف واللعن
بصفة تبعده عن اه عَز وجَل مثل الكفر والظلم ونحوما، وينبغي أن يتبع فيه لفظ 

نه قد حكم عى اه عَز وجَل بأنه قد أبعد املعون، الرع فإن ي اللعنة خطرًا؛ أ
 وذلك غيب ا يطلع عليه إا اه تعاى.

 والصفات امقتضية للعن ثاثة:
 الكفر.. والبدعة.. والفسق.

 وللعن ي كل واحدة ثاث مراتب:
 اللعن بالوصف اأعم كقوله: لعنة اه عى الكافرين وامبتدعة والفسقة.: اأوى
اللعن بوصف أخص منه كقوله: لعنة اه عى اليهود والنصارى أو لعنة اه : يةالثتن

 عى الزناة والظلمة، وآكي الربا، وكل ذلك جائز.
اه، وهو كافر أو فاسق اللعن للشخص امعن، وهذا فيه خطر كقوله: زيد لعنه : الثتلثة

إبليس  ز لعنته كقولنا:أن كل شخص ثبتت لعنته رعًا فتجو :والتفصيل فيه أو مبتدع،
فرعون لعنه اه، وأبو جهل لعنه اه؛ أنه ثبت أن هؤاء ماتوا عى الكفر،  لعنه اه،

 رف ذلك رعًا.وع  
: زيد لعنه اه، وهو هودي مثًا، فهذا فيه خطر؛ أنه ربا وإما شخص بعينه كقول

 ي سلم فيموت مقربًا عند اه، فكيف حكم بكونه ملعونًا؟.
ى امسلم أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وغر ذلك ما فع

                 :هى اه ورسوله عنه
                                   

 [.31 – 35احج: ]                
طيفة، فهو صغر ِجرمه، عظيم طاعته واللسان من نعم اه تبارك وتعاى العظيمة الل

رمه.  ونفعه، وعظيم خطره وج 
 فا يستبن الكفر واإيان إا بشهادة اللسان، وما غاية الطاعة وامعصية.

 والكام ترمان يعر عا ي الضائر، وخر بمكنونات الرائر.
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 وللكام روط ا يسلم امتكلم من الزلل إا ها، وهي:
ون الكام لداع يدعو إليه إما ي جلب نفع، أو دفع رر، ذلك أن ما ا أن يك: اأول

ْجر.  داعي له هذيان، وما ا سبب له ه 
أن يقتر من الكام عى قدر حاجته منه، فإن الكام إن م ينحر باحاجة : الثتي

 م يكن حده غاية، وا لقدره هاية، ومن َكث ر كامه كثر سقطه.
ألفاظ التي يتكلم ها؛ أن اللسان عنوان اإنسان، فا يتجاوز ي اختيار ا: الثتلث

مدح، ويرف ي ذم.. وا تبعثه الرغبة والرهبة ي وعد أو وعيد يعجز عنها.. وإذا 
قال قواً حققه بفعله.. وإذا تكلم بكام صدقه بعمله.. ويراعي خارج كامه بحسب 

لطف.. وإن كان ترهيبًا خلطه باخشونة مقاصده.. فإن كان ترغيباً قرنه باللن وال
واخوف.. وا يرفع صوته بكام مكروه.. وا ينزعج له انزعاجًا مستهجنًا.. ويكف 
عن حركة تكون طيشًا.. ويتجاى هجر القول ومستقبح الكام.. وليعدل إى الكناية 

صون.. وي ستهجن فصيحه.. ؛ ليبلغ الغرض ولسانه نزيه، وأدبه م ،عا ي ستقبح رحه
وا يسمع اخنا وا يصغي إى فحش وا يقوله.. ويتجنب أمثال العامة الساقطة.. وا 
يذكر ي كامه إا أمثال القرآن والسنة، وأمثال العلاء واأدباء، فلهذه اأمثال موقع 

 وا يؤثر تأثرها. ،وتأثر ي القلب ا يكاد الكام امرَسل يبلغ مبلغها ،ي السمع
ن يأي بالكام ي موضعه؛ أن الكام ي غر حينه ا يقع موقع اانتفاع به، أ: الرابع

فإن قدم ما يقتي التأخر كان عجلة وخرقًا، وإن أخر ما يقتي التقديم كان توانياً 
                              :وعجزًا، فلكل مقام قول

 [.63آل عمران: ]
فظ لسانه، وحفظ اللسان أشد عى الناس من حفظ الدينار فا عقل دينه من م ح

والدرهم، ومن عد كامه من عمله م يتكلم إا فيا يعنيه، وكثرة الكام تذهب 
 الوقار، ومن فتنة العام أن يكون الكام أحب إليه من ااستاع.

تهليل الالذكر والدعاء، وفيا حقق مصلحة دينية أو دنيوية ك وا خر ي الكام إا
.. اخر.. والتعوذ من الروسؤال  ..وقراءة القرآن تحميد..التسبيح والو ،تكبرالو

والدعوة إى اه.. وتعليم رع اه.. والنصح للمسلمن..  ..ستغفار من الذنوبواا
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والنهي  ..واأمر بامعروف ومؤانسة اأهل واأصحاب.. واإحسان إى اخلق..
 منه ي قضاء حاجته. .. وما ا بدَ عن امنكر

                           قال اه تعاى:

 [.45 – 41اأحزاب: ]
                                وقال اه تعاى:

 [.33فصلت: ]     
                              وقال اه تعاى:

 [.154عمران: آل ]         
                               وقال اه تعاى:

 [.68آل عمران: ]
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 آفة الريتء -8
            )قال اه تعاى: 

 [.6-4]اماعون:  (    
            )وقال اه تعاى: 

 [.145]النساء:  (         
وجَل أغنى اأغنياء عن الرك، فا يقبل من اأعال إا ما كمل وخلص من اه عَز 

                          :شوائب الرك والرياء
 [.3 – 5الزمر: ]         

 أنه رف عمله ه لغر اه. ؛والرياء حرام، وامرائي عند اه مقوت
ِك، َمْن َاِمَل َاَماى : قتل اه اَز وجَل » :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي َكتِء َاِن الِرْ َك  أَنت أْغنَى الُرَ َ َْ أ

َكهُ  ْ َِ  .()أخرجه مسلم «فِيِه َمِعي َغْيـِري، َتـَرْكُتـُه َو
 وأشد غوائلها. ،والرياء من أعظم آفات النفس

رون وامشم وأكثر ما يبتى بالرياء العلاء، والدعاة، والعباد، واأغنياء، وامجاهدون،
 عن ساق اجد لسلوك سبيل اآخرة.

فإن هؤاء مها قهروا أنفسهم وجاهدوها، وفطموها عن الشهوات، وصانوها عن 
إا عجزت نفوسهم عن الطمع ي  ،الشبهات، وملوها عى أصناف العبادات

امعاي الظاهرة، فطلبت ااسراحة إى التظاهر باخر، وإظهار العلم والعمل، 
وم تقنع باطاع اخالق،  ،هار الطاعة، وتوصلت إى اطاع اخلقفسارعت إى إظ

                 :وفرحت بحمد الناس، وم تقنع بحمد اه وحده
 [.2البينة: ]                       

أهم إذا عرفوا تركه الشهوات، وتوقيه الشبهات، وحمله مشاق  النفس وعلمت
، ونظروا إليه بعن الوقار والتعظيم، عليه لقو ألسنتهم بامدح والثناءالعبادات، أط

وبالغوا ي إطرائه، وتركوا بمشاهدته، ورغبوا ي بركة دعائه، وحرصوا عى اتباع 
                                                

 (. 5892برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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رأيه، وفاحوه باخدمة والسام، وأكرموه ي امحافل غاية اإكرام، وقدموه ي 
      :تصاغروا له متواضعنامجالس، وساحوه ي البيع وامعامات، و

 [.23يوسف: ]                                       
فأصابت النفس ي ذلك لذة هي أعظم اللذات، وشهوة هي أغلب الشهوات، 
فاستحقرت فيه ترك امعاي، واستانت خشونة امواظبة عى العبادات؛ إدراكها 

فهو يرى أنه خلص ي طاعة اه، جتنب محارم اه، ي الباطن لذة الشهوات، 
والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزينًا للعباد، وتصنعًا للخلق، وفرحًا با نالت من 
امنزلة والوقار، وأحبطت بذلك ثواب الطاعات، وأجور اأعال، وقد أثبت اسمه ي 

مكيدة للنفس ا يسلم منها صحيفة امنافقن وهو يظن أنه عند اه من امقربن، وهذه 
                         :إا الصديقون

 [.6 – 4اماعون: ]            
 .فالرياء هو الداء الدفن، وهو أعظم شبكة للشياطن ي إفساد أعال امؤمنن

ى كأن يقصد ترك اإخاص ي العمل، بإرادة العامل بعبادته غر وجه اه تعاوحد الريتء: 
 ة.أو منفع اطاع الناس عى عبادته وعمله، فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو ثناء

 وللمرائي أربع عامات:
يكسل إذا كان وحده.. وينشط إذا كان ي الناس.. ويزيد ي العمل إذا أثني عليه.. 

 من غره. وي نقص العمل إذا ذ م
 .ن الساعوالرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة م

والرياء أصله طلب امنزلة ي قلوب الناس بإيرائهم خصال اخر، إا أن اجاه 
 وامنزلة ت طلب ي القلب بأعال سوى العبادات، وتطلب بالعبادات.

 واسم الرياء خصوص بحكم العادة بطلب امنزلة ي القلوب بالعبادة وإظهارها.
 هو إرادة العباد بطاعة اه. فحد الرياء

فامرائي هو العابد.. وامراءى هو الناس امطلوب رؤيتهم للظفر بامنزلة ي 
قلوهم.. وامراءى به هو اخصال واأعال التي قصد امرائي إظهارها.. والرياء هو 

 قصده إظهار ذلك.
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وامراءى به كثر، وجمعه ستة أشياء، وهي جامع ما يتزين به العبد للناس وهي: 
 والقول.. والعمل.. واأتباع.. واأشياء اخارجة. البدن.. والزي..

الرياء ي الدين بالبدن بإظهار النحول والتقشف والصفار، ليوهم بذلك شدة : فتأول
ااجتهاد، وعظم احزن عى أمر الدين، وغلبة خوف اآخرة، وليدل بالنحول عى 

اهم بالدين، قلة اأكل، وبالصفار عى سهر الليل، وبشعث الرأس عى استغراق 
 وعدم التفرغ لتريح الشعر.

وهذه اأسباب إذا ظهرت استدل ها الناس عى هذه اأمور، فارتاحت النفس 
معرفتهم، ويقرب من هذا خفض الصوت، وإغارة العينن، وذبول الشفتن، ليستدل 

                     :بذلك عى أنه مواظب عى الصوم
 [.2البينة: ]                   

 الرياء باهيئة والزي.: الثتي
أما اهيئة فبتشعيث شعر الرأس، وحلق الشارب، وإطراق الرأس ي امي، واهدوء 
ي احركة، وغلظ الثياب، ولبس امرقعات وتشمرها إى أعى الساق، وترك نظافة 

               :ة فيهلي ظهر من نفسه أنه متبع للسن ،الثياب، كل ذلك يرائي به
 [.115الكهف: ]                        

 الرياء بالقول.: الثتلث
ويكون بالوعظ والتذكر، والنطق باحكمة، وحفظ اأخبار واآثار، إظهارًا لغزارة 
العلم، واانتصار ي امحاورات، وحريك الشفتن بالذكر ي حر الناس، واأمر 

بمشهد اخلق، وإظهار الغضب للمنكرات، وإظهار  ،والنهي عن امنكر ،فبامعرو
 اأسف عى مقارفة الناس للمعاي ونحو ذلك.

 الرياء بالعمل.: الرابع
كمراءاة امصي بطول القيام، ومد الظهر، وطول السجود والركوع، وإطراق الرأس، 

م الطعام، واإخبات واحج والغزو، وإطعا ،وكذلك بالصوم والصدقة، لراه الناس
                 :ي امي عند اللقاء ونحو ذلك
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 [.564البقرة: ]        

 ،يستزير عامًا من العلاء امراءاة باأصحاب والزائرين كالذي يتكلف أن: اختمس
ليقال أن أهل الدين يتركون بزيارته،  ،ليقال إن فانًا قد زار فانًا، أو عابدًا من العباد

لرى الناس أنه لقي شيوخًا كثرة، فيباهي بشيوخه،  ،وكالذي يكثر من ذكر الشيوخ
 لتكثر الرحلة إليه. ،ومنهم من يريد انتشار الصيت ي الباد

ما يرائي به امراءون، وكلهم يطلبون بذلك اجاه وامنزلة ي قلوب فهذه بعض 
لتقبل شفاعته، وتنجز احوائج عى يده،  ،العباد، ومنهم من يريد ااشتهار عند املوك

 فيقوم له بذلك جاه عند العامة.
ومنهم من يقصد التوصل بذلك إى مع احطام وكسب امال ولو من اأوقاف 

 غر ذلك من احرام.وأموال اليتامى و
 وهؤاء ر طبقات امرائن.

 وأركان الرياء ثاثة:
 امراءى به.. وامراءى أجله.. ونفس قصد الرياء.

فإن كان مراده الرياء ا الثواب فهذا مقوت عند اه تعاى كمن أما نفس قصد الرياء، 
نًا من غر طهارة أحيا ولو انفرد لكان ا يصي، بل ربا يصي ،يصي بن أظهر الناس

ا رغبة ي الثواب، ولو خا  ،الناس، ومثله من يتصدق خوفًا من مذمة الناس يرائي
 فهذه الدرجة أغلظ درجات الرياء وأعاها وأخطرها.، بنفسه ما أداها

وإن قصد الثواب لكن قصده ضعيف، بحيث لو كان ي اخلوة لكان ا يفعله، فهذا 
ائبة قصد ثواب ا يستقل بحمله عى العمل ا ينفي عنه قريب ما قبله، وما فيه من ش

 امقت واإثم.
قصد الثواب وقصد الرياء سواء، بحيث لو كان كل واحد منها خاليًا عن  كان وإن

فهذا قد أفسد مثل ما أصلح، ، اآخر م يبعثه عى العمل، فلا اجتمعا انبعثت الرغبة
                  :سلم من العقابتدل عى أنه ا ي الرعية وظواهر اأخبار

 [.36الرعد: ]                   
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فهذا قد ا  ،وإن كان اطاع الناس مرجحًا ومقويًا لنشاطه، ولو م يكن ا يرك العبادة
يـحبط أصل الثواب، ولكنه ي نقص منه، أو يعاقب عى مقدار الرياء، ويثاب عى مقدار 

 قصد الثواب.
 ه أربع درجات ي نفس قصد الرياء.فهذ

وهو الطاعات فينقسم إى الرياء بأصول العبادات، وإى الرياء  :وأما امراءى به
 بأوصافها.

 فالرياء باأصول عى ثاث درجات:
: الرياء بأصل اإيان، وهذا أغلظ أبواب الرياء، وصاحبه خلد ي النار، وهو اأوى

 نه مشحون بالتكذيب، ولكنه يرائي بظاهر اإسام.الذي يظهر كلمة الشهادة، وباط
ويبطنون الكفر، وهم خلدون ي  ،وهؤاء هم امنافقون الذين يظهرون اإسام رياء

ۓ                كا قال سبحانه:  إن م يتوبوا أسفل النار
                              

 [.146 – 142النساء: ]                      
فإهم  ،وليس وراء هذا الرياء رياء، وحال هؤاء أشد حااً من الكفار امجاهرين

 معوا بن كفر الباطن ونفاق الظاهر.
الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين، وهذا عظيم عند اه لكنه : الثتنية

ي مع من الناس، وعادته ترك  دون اأول بكثر كأن يدخل وقت الصاة وهو
الصاة ي اخلوة فيصي معهم، ولو كان وحده م يصل، أو يصوم رمضان وهو 
يشتهي خلوة ليفطر، أو خرج الزكاة أمام الناس خوفًا من ذمه، واه يعلم منه أنه ا 

 يـحب إخراجها.
رك العبادات فهذا مراء معه أصل اإيان باه، يعتقد أنه ا معبود سواه، ولكنه ي

والفرائض للكسل، وينشط عند اطاع الناس عليه، فتكون منزلته عند اخلق أحب 
 إليه من منزلته عند اخالق، وهذا غاية اجهل، وما أجدر صاحبه بامقت.

لتي أن ا يرائي باإيان، وا بأصل الفرائض، ولكنه يرائي بالنوافل والسنن ا: الثتلثة
يكسل عنها ي اخلوة، لفتور رغبته ي ثواها، وإيثار الكسل  ، ولكنهلو تركها م يأثم
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، وذلك كالتهجد أمام الناس عى ما يرجى من الثواب، ثم يبعثه الرياء عى فعلها
صيام يوم عرفة وعاشوراء وعيادة امريض، واتباع اجنازة، و والصدقات، بالليل،

ذمة، أو طلبًا للمحمدة، فقد يفعل امرائي ملة من ذلك خوفًا من ام ونحو ذلك،
فهذا كذلك عظيم، ولكنه ن وحده ما زاد عى أداء الفرائض، واه يعلم منه أنه لو كا

دون ما قبله، فالذي قبله آثر مد اخلق عى مد اخالق، وهذا اتقى ذم اخلق دون 
 ذم اخالق.

 أما الرياء بأوصاف العبادات فهو عى ثاث درجات:
فعل ما ي تركه نقصان العبادة كالذي من عادته خفيف الركوع أن يرائي ب: اأوى

والسجود والقيام والقراءة ي الصاة، فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود، وأتم 
 القيام، وَحَسن القراءة.

فهذا من الرياء امحظور؛ أن فيه تقديًا للمخلوقن عى اخالق، ولكنه دون الرياء 
 بأصول التطوعات.

ذه مكيدة للشيطان باإنسان، فإن رره من نقصان صاته مواه أعظم من رره وه
بغيبة غره إذا رآه مقرًا ي عبادته، فالواجب عليه أن حسن وخلص، فإن م 
حره النية فينبغي أن يستمر عى عادته ي اخلوة، وليس له أن يدفع ذم الناس له 

 استهزاء.بامراءاة بطاعة اه تعاى، فإن ذلك 
أن يرائي بفعِل ما ا نقصان ي تركه، ولكْن َفَعله ي حكم التكملة لعبادته : الثتنية

كالتطويل ي الركوع والسجود، وحسن اهيئة، والزيادة ي القراءة، وطول الصمت، 
 وإخراج اجيد ي الزكاة، ونحو ذلك ما لو كان وحده م يقدم عليه.

ارجة عن نفس النوافل كحضور اجاعة قبل القوم، أن يرائي بزيادات خ: الثتلثة
وقصده الصف اأول، وتوجهه إى يمن اإمام، ونحو ذلك ما يعلم اه منه أنه لو 

ـخا بنفسه   حرم بالصاة؟.لكان ا يباي أين وقف؟ ومتى ي 
فهذه درجات الرياء باإضافة إى ما يرائي به، وبعضها أشد من بعض، والكل مذموم 



315 

 .()متفق عليه «َمْن َسَمَع َسَمَع اه بِـِه، َوَمْن ُيـَرائِي ُيـَرائِي اه بِـهِ »ملسو هيلع هللا ىلص: ال النبي كا ق
 فهو امراَءى أجله. أما الركن الثالث:

فامرائي له مقصود من الرياء ا حالة، فهو إنا يرائي إدراك مال أو جاه أو غرض 
 من اأغراض ا حالة، وهو عى ثاث درجات:

 : أن يكون مقصوده بالرياء التمكن من معصية.اأوى
كالذي يرائي بعبادته وتقواه، ويظهر الورع بكثرة النوافل، واامتناع عن أكل الشبهات، 

 وغرضه أن ي عرف باأمانة والزهد فيوى القضاء، أو اأوقاف، أو الوصايا فيأخذها.
با قدر عليه منها، أو تودع عنده ليستأثر  ،أو ي سَلـم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات

 الودائع فيأخذها وجحدها.
وإنا قصده  ،وقد يظهر بعضهم اخشوع وكام احكمة عى سبيل الوعظ والتذكر

التحبب إى امرأة أو غام أجل الفجور، وقد حرون جالس العلم والتذكر 
احظة النساء وحلق القرآن، يظهرون الرغبة ي ساع العلم والقرآن، وغرضهم م

 والغلان، نسأل اه السامة والعافية.
 وهؤاء أبغض امرائن إى اه تعاى؛ أهم جعلوا طاعة رهم سلًا إى معصيته.

أن يكون غرضه نيل مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة ميلة، : الثتنية
رغب وي   ،بذل له اأموالكالذي يظهر احزن والبكاء، أو يشتغل بالوعظ والتذكر، لت

 ي نكاحه النساء.
فهذا رياء حظور؛ أنه طلب بطاعة اه متاع احياة الدنيا، ولكنه دون اأول، فإن 

 امطلوب هذا مباح ي نفسه، لكن عمله باطل ا ثواب عليه.
ِك، َمْن َامِ قتل اه اَز وجَل: » ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي َكتِء َاِن الِرْ َك  َل َاَماى أَنت أْغنَى الُرَ َ َْ أ

َكهُ  ْ َِ  .()أخرجه مسلم «فِيِه َمِعي َغْيـِري، َتـَرْكُتـُه َو
أن ا يقصد نيل حظ أو إدراك مال أو نكاح، ولكن يظهر عبادته وحسنها : الثتلثة

                                                

 (. 5896(، ومسلم برقم )6488، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5892برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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نظر إليه بعن النقص، وا ي عد من اخاصة والزهاد كالذي يرى ماعة  خوفًا من أن ي 
دون أو يصومون اإثنن، أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن يصلون الراويح أو يتهج

 ي نسب إى الكسل والبخل، وي لحق بالعوام، ولو خا بنفسه ا يفعل شيئًا من ذلك.
وكالذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء وهو غر صائم فا يرب خوفًا من أن يعلم 

 الناس أنه غر صائم.
وا رسوخ عرق الرياء ي الباطن ما ظهر فهذا وما جري جراه من آفات الرياء، ول

 ي اخارج قواً أو فعاً.
فهذه درجات الرياء، ومراتب أصناف امرائن، وميعهم حت مقت اه وغضبه، وهو 
من أشد امهلكات، ومن شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب النمل، يزل فيها 

 وعللها. فحول العلاء فضاً عن عامة اجهاء بآفات النفوس
 .بوالرياء حبط لأعال، وسبب للمقت عند اه تعاى، ومن كبائر الذنو

وإذا كان هذا وصفه فهو جدير بالتشمر عن ساق اجد ي إزالته، وا شفاء منه إا 
برب اأدوية القامعة له، وجاهدة شديدة، ومكابدة لقوة الشهوات، والعباد كلهم 

                  :مضطرون هذه امجاهدة
 [.68العنكبوت: ]        

 وإنا حصل عاج الرياء بأمرين:
 قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه.: أحدمت
 دفع ما خطر منه ي احال.: الثتي

فأصل الرياء حب امنزلة واجاه، وهو يرجع إى ثاثة أصول  فأما قلع عروقه وأصوله
 رار من أم الذم.. والطمع فيا ي أيدي الناس.لذة امحمدة.. والف وهي:

َقاتِل  ِرَياًء، َفأُي فقال: ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إى النبي  َقاتِل  َشَجاَعًة، َوي  َقاتِل  َحـِمَيًة، َوي  ل  ي  الَرج 
  «يِل اهَمْن َقتَتَل لَِتُكضَن َكلِـَمُة اه ِهَي اْلُعْليَت، َفُهَض ِي َسبِ »َذلَِك ِي َسبِيِل اه؟ َقاَل: 

 .()متفق عليه

                                                

 (. 1854( واللفظ له، ومسلم برقم )6429، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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أن يأنف أن ي قهر.. ولي ـرى مكانه: هذا هو طلب لذة اجاه والقدر ي  :فاحمية
 القلوب.. ويقاتل للذكر: هذا هو طلب مد الناس له باللسان.

 فهذه اأمور الثاثة هي التي حرك امرائي إى الرياء.
سهل عليه قطع الرغبة عنه، فإنه إذا فإذا علم العبد أن الرياء ضار ي الدنيا واآخرة 
ـحرم منه من التوفيق ي احال، وي يعلم مرة الرياء، وما يفوته من صاح قلبه، وما 

اآخرة من امنزلة عند اه، وما يتعرض له من العقاب العظيم، وامقت الشديد، 
  :صواخزي الظاهر، فعلمه بذلك ي سهل عليه تركه، ويبعث فيه الرغبة ي اإخا

                                                

 [.62غافر: ]
هذا مع ما يتعرض له ي الدنيا من تشتت اهم بسبب ماحظة قلوب اخلق، فإن رضا 

يه، وأسخطهم الناس غاية ا تدرك، ومن طلب رضاهم ي َسَخط اه َسِخط اه عل
وا  ،وذمه اه، ومدهم ا يزيد له رزقاً  ،ا مدحه الناسوأي فائدة للمرائي إذعليه، 

 يدفع أجًا.
وأما الطمع با ي أيدهم فبأن يعلم أن اه تعاى هو امسخر للقلوب بامنع 
واإعطاء، وأن اخلق كلهم مضطرون إى اه فا رزاق إا هو، ومن طمع ي اخلق 

م خل عن امنَة وامهانة، فكيف  م خل من الذل واخيبة، وإن وصل إى امراد
                         :يرك ما عند اه برجاء كاذب؟

 [.12فاطر: ]            
وأما ذم الناس فلم حذر منه، وذمهم ا يزيده وا يره شيئًا م يكتبه اه عليه، وا 

إن كان من أهل اجنة، والناس  يعجل أجله، وا يؤخر رزقه، وا جعله من أهل النار
                 :ا كال ي مدحهم، وا نقصان ي ذمهم

 [.86النحل: ]                    
 .ومن أهل النار ،وأي خر لإنسان ي مدح الناس له وهو عند اه مذموم

 .قربنعند اه حمود ي زمرة اموأنت  ،وأي ر لك من ذم الناس
ومن أحر ي قلبه اآخرة ونعيمها امؤبد ورضوان اه أعرض عن اخلق، وأقبل 
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 .عى ربه، وأخلص له العمل، وخلص من مذلة الرياء للخلق
 فهذه أهم اأدوية القالعة أصول الرياء من القلب.

كا فهو أن يعِود نفسه إخفاء العبادات، وإغاق اأبواب دوها،  العميوأما الدواء 
تغلق اأبواب دون الفواحش، حتى ي قنع قلبه بعلم اه واطاعه عى عباداته، وا 

                 تنازعه نفسه إى طلب علم غر اه به:
 [.3 – 5الزمر: ]                 

مغارس  ، فالشيطان ا يرك اإنسان ولو قلعةوأما دفع العارض من الرياء أثناء العباد
الرياء من قلبه حتى يشغله أثناء العبادات، ويعارضه بخطرات الرياء، وا تنقطع عنه 

                :نزغاته، وهوى النفس وميلها ا ينمحي بالكلية
 [.5 – 1امؤمنون: ]        

 فا بَد وأن يتشمر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء.
 وخواطر الرياء ثاثة:

 ورجاء اطاعهم. العلم باطاع اخلق،: لاأو
 ثم يتلوه هيجان الرغبة ي النفس ي مدهم، وحصول امنزلة عندهم.: الثتي
ثم يتلوه هيجان الرغبة ي قبول النفس له، والركون إليه، والقيام به، واحزم : الثتلث

م بحالك، حتى ا يتلوه الثاي، فيقول لنفسه: اه عا ،ي دفع اخاطر اأول ورده
وَماَلِك وللخلق، علموا أو م يعلموا، فإن هاجت الرغبة إى لذة مد الناس ذكرها ما 

              :ي الرياء من التعرض مقت اه يوم القيامة
 [.6 – 4اماعون: ]                       

، فمعرفة آفة الرياء تثر كراهة وكا أن معرفة اطاع الناس تثر شهوة ورغبة ي الرياء
                                  :له تقابل تلك الشهوة

 [.119 – 116امؤمنون: ]        جئ                                 
بطلب امنزلة ي قلوب الناس بإيرائهم خصال  ،إرادة اخر ،والرياء فعل اخر

 ر، وإرادة العباد بطاعة اه.اخ
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 والفرق بن الرياء والسمعة:
ري الناس أنه يفعل وا يفعل بالنية، والسمعة أن الرياء يكون ي الفعل؛ أن امرائي ي  

 تكون ي القول.
 والفرق بن الرياء والنفاق:

 أن اأصل ي الرياء اإظهار، واأصل ي النفاق اإخفاء.
رياء والنفاق اأصغر ي عمل امنافق بإظهار جرد الطاعة كا وقد يلتقي اأمران ال

         )قال سبحانه ي امنافقن: 
 [.145]النساء: (           

وقد ختلفان كا ي قيام امنافقن إى الصاة كساى، وعدم ذكرهم ه إا قليًا، 
 نال مكانة عند الناس بخاف امنافق.لي ،فامرائي يظهر النشاط، ويكثر الذكر

والرياء من الكبائر، بل هو الكبرة الثانية بعد الرك باه؛ ما فيه من ااستهزاء باحق 
إهام امرائي هم  ،تعاى، وتقديم امخلوق عليه، وما فيه من التلبيس عى اخلق

 أنه خلص مطيع ه وهو بخاف ذلك.
رك اأصغر، فهو كل عبادة يراد ها غر وجه اه تعاى، فهو وهذا أطلق عى الرياء ال
                           :من أكر الكبائر امهلكة

 [.66 – 62الزمر: ]                          
 والرياء درجات:

   ) فالرياء با عمله اإنسان كبرة.. والرياء با م يعمله أكر:
            )  

 [.6-4]اماعون: 
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 آفة احسد -9
                                 قال اه تعاى: 

                                
 [.22 – 24النساء: ]        
                  )وقال اه تعاى: 

              ) 
 [.2-1]الفلق: 

أصل احسد العداوة، وأصل العداوة التزاحم عى غرض واحد، والغرض الواحد ا 
جمع متباعدين، بل ا جمع إا متناسبن كالتجار والصناع والزراع، والعلاء 

 واأمراء ونحوهم.
أبغضه، وغضب عليه،  سانإما العداوة والبغضاء، فإن آذاه إن احسدوأهم أسباب 

وإما التعزز، فإذا نال اإنسان منصباً ترفع عى غره، فيحسده ذلك وأحب رره، 
فريد  أو يكون ي طبيعته أن يستخدم غره،غر، ويتمنى زوال ذلك امنصب عنه، ال

وقد يكون سببه اخوف من فوت امقاصد، وذلك زوال النعمة عنه ليستخدمه، 
ى مقصود واحد، ومنه حاسد الرات عى مقاصد حصل بن امتزامن ع

أو آباء، وحاسد أصحاب امهن عليها، الزوجية، وحاسد اأواد ي كسب ود ا
يكون سببه حب الرياسة وطلب اجاه كأن يسمع عن شجاع أو عام أو وال  فيتمنى 

 عى أو يكون سببه شح النفس باخرعنه، وحسده ليظفر بتلك النعمة،  زوال النعمة
 عباد اه من علم أو مال أو غرما، فإن ذكر له ر فرح به، وإن ذكر خر ساءه.

وهذا من خبث النفس، وقد جتمع هذه اأسباب أو بعضها ي شخص واحد فيعظم 
 رره.

 : بالعلم.. والعمل.وزوال احسد بأمرين
ى امحسود أما العلم فهو أن تعلم أن احسد رر عليك ي الدين والدنيا، وليس ع

 رر، بل ينتفع به ي الدين والدنيا.
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أما رره عليك ي الدين، فإنك باحسد كرهت حكم اه، ونازعته ي قسمة رزقه بن 
عباده، وشاركت إبليس وسائر الكفرة ي حبتهم للبايا للمؤمنن، وستنال العقاب 

                 :العظيم عليه يوم القيامة
 [.29اأحزاب: ]              

ورره عليك ي الدنيا: أنك باحسد تتعذب، وتكون ي الغم والكدر كلا رأيت 
 نعمة عى من حسد، وهذا يمرض بدنك، وينغص عليك لذة امطعم وامرب.

وامحسود ا رر عليه ي دينه ودنياه، فا قدر اه كائن ا حالة، وهو مأجور ي 
 اء.حال الراء والر

َوَلْيَس َذاَك ِأََحٍد إَِا  ،إَِن َأْمَرُه ُكَلُه َخْرٌ  ،ْؤِمنِ َاَجبىت ِأَْمِر امُ »  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قال
ا َلهُ  ،لِْلُمْؤِمنِ  اُء َشَكَر َفَكتَن َخْرى َ َْ ا َلهُ  ،إِْن أََصتَبْتُه  َ َفَكتَن َخْرى َْ اُء َص َ ََ  « َوإِْن أََصتَبْتُه 

 .()مسلمه أخرج
وأما أن امحسود ينتفع به ي الدين فهو أنه مظلوم من جهتك، ا سيا إذا أخرجت 

فهذه هدايا هدها اه إليه من ، احسد إى القول أو الفعل بالغيبة وذكر مساوئه
 حسناتك.

و مذكر له بفضل وحسد احاسد يدل عى اختصاص امحسود بفضل اه ونعمه، فه
النافع الذي يزول به احسد فهو أن يأي باأعال امضادة  أما العملاه فليحمد اه، 

مقتضيات احسد، فإن مله احسد عى ذمه َمَدَحه، وإن مله عى التكر عليه 
تواضع له، وإن مله عى إيذائه أحسن إليه، وإن مله عى الدعاء عليه دعا له.. 

 وهكذا.
 وللحسد ثاث مراتب:

أعطاه اه من النعم، ويتمنى زوال ذلك عنه، ويرتب  أن حسد غره عى ما: أحدهت
عى ذلك احسد مقتضاه من اأذى بالقلب واللسان واجوارح، وهذا أعظم أنواع 

                                    :احسد

                                                

 (.5888برقم ) مسلمأخرجه ( 1)
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 [.22 – 24النساء: ]      

مني استصحاب عدم النعمة، فهو يكره أن حدث اه لعبده نعمة، ويـحب أن : لثتنيةا
يبقى عى حاله من جهل، أو فقر، أو ضعف، أو شتات قلبه عن اه، فهو يتمنى دوام ما 

    ، وهذا وما قبله مناف للمحبة واأخوة اإيانية:هو فيه من نقص وعيب
 [.15احجرات: ]                           

 .()متفق عليه «ــُب لِنَْفســِهِ يِ َب أِخيِه َمت يِ ا ُيْؤِمُن أَحُدُكْم َحَتى » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
فهذا كله حسد عى يء غر مقدر، واأول حسد عى يء مقدر، وكاما حاسد 

لناس ا اعدو نعم اه وعدو عباده، مقوت عند اه وعند الناس، ا يسود أبدًا، فإن 
 اإحسان إليهم. يسودون عليهم إا من حب

حسد الغبطة، وهو مني أن يكون له مثل حال امحسود من غر مني أن تزول : الثتلثة
النعمة عنه، فهذا ا بأس به، وا يعاب صاحبه، وهو حمود إن منى ما فيه خر من 

 ،احة يكسب ها اأجرنعم يستعن ها عى طاعة اه، وينفع ها الناس، وأعال ص
 وينال عليها الثواب ي اآخرة، وهذا قريب من امنافسة ي اخرات.

 [.56]امطففن:  (    )وقد قال اه تعاى: 
: َرُجٌل آَتتُه اهُ َمتاى، َفَسَلَطُه َاَلـى َهَلَكتِـِه ِي »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي  ا َحَسَد إِا ِي اْثنَتَْنِ
ِِ بِـَهت َوُيَعِلـُمَهتاْلـَحِق، وَ  ، َفُهَض َيْق  .()متفق عليه «َرُجٌل آَتتُه اهُ ِحْكَمةى

فهذا حسد غبطة احامل لصاحبه عليه رف نفسه، وحبها خصال اخر، والتشبه 
بأهلها، والدخول ي ملتهم، وأن يكون من سباقهم وعليتهم، فتحدث له من هذه 

ة ي هذا العمل الصالح، مع حبته من يغبطه، اهمة امنافسة وامسارعة وامسابق
 ومني دوام نعمة اه عليه.

واحسد امذموم من نتائج احقد، واحقد من نتائج الغضب، واحسد يأكل 
                                                

 (.42( واللفظ له ، ومسلم برقم )13، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 ( واللفظ له. 916(، ومسلم برقم )63، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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احسنات كا تأكل النار احطب، ويسبب العداوة والبغضاء، وقطع صلة اأرحام، 
 والفرقة بن الناس.

َظَن، َفإَِن الَظَن أْكَذُب الْـَحِديِث، َوا َتـَحَسُسضا، َوا َتـَجَسُسضا، إَِيتُكْم َوال»ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
 .()متفق عليه «َوا َتـَحتَسُدوا، َوا َتَداَبُروا، َوا َتَبتَغُضضا، َوُكضُنضا ِاَبتَد اه إِْخَضانتى 

امته عليه فلم أا ما أجهل احاسد بربه وقضائه ودينه، إن كان ما أعطاه اه أخيك لكر
يه فلم حسد من أكرمه اه؟ وماذا يره حسدك له؟ وإن كان ما أعطاه اه هوانه عل

 حسد من مصره إى النار؟
عى رتبته وكرامته عى اه، ومله احسد عى معصية اه  ^وقد حسد إبليس آدم 

لقرار ي نار بعدم السجود، فاستحق الطرد من رمة اه، واللعن إى يوم الدين، وا
 اجحيم هو وذريته ومن تبعهم أمعن.

                                 كا قال سبحانه: 
                                     
                                        

                                       
 [.69 – 61ص: ]                 

وكم فوت احاسد عى نفسه ثواب احب ي اه، وثواب اجنة، وأصل اإيان، 
 ولعله يسوقه حسده إى غضب اه وإى النار.

ى َتـَحتُبضا، أَوا أُدلُُكْم ا َتْدُخُلضَن اْلـَجنََة َحتَى ُتْؤِمنُضا، َوا ُتْؤِمنُضا َحتَ »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
ٍء إَِذا َفَعْلُتـُمضُه َتـَحتَبْبُتـْم؟ أْفُشضا الَساَم َبْينَُكمْ  ْ ََ  .()أخرجه مسلم «َاَلـى 

  )ور احاسد إنا يتحقق إذا حصل منه احسد بالفعل كا قال سبحانه: 
 [.2]الفلق:  (      

ثر إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه اخبيثة فعن احاسد ا تؤثر بمجردها، لكن تؤ
وانسمت واحتدت، فصارت نفسًا غضبية خبيثة حاسدة، فإذا نظر هذا إى امحسود 

                                                

 (. 5263( واللفظ له، ومسلم برقم )6564، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 24برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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أثر فيه تأثرًا بحسب صفة ضعفه، وقوة نفس احاسد، فربا أعطبه وأهلكه، بمنزلة من 
 وجه سهًا نحو رجل عريان فأصاب منه مقتاً.

رها بواسطة النفس اخبيثة، وهي ي ذلك بمنزلة احية التي إنا وهذه العن إنا تأث
يؤثر سمها إذا عضت واحتدت، فإها تتكيف بكيفية الغضب واخبث فت ـحدث فيها 

 تلك الكيفية السم، فتؤثر ي املسوع، وربا تؤثر بمجرد نظرة.
ة احاسدة، إذا وإذا كان هذا ي احيات، فا الظن ي النفوس البرية الريرة الغضبي
لله كم ها من تكيفت بكيفيتها الغضبية، وانسمت وتوجهت إى امحسود بكيفيتها، ف

 قتيل وعليل وسقيم؟
وتأثرها وحريكها  ،ومن له أدنى فطنة، ولطفت روحه، شاهد أحوال اأرواح

فا نسبة لعام اأجسام إى عام سام، ورأى اأجسام كاخشب املقى، لأج
 هو أعظم وأوسع، وعجائبه أهر، وآياته أعجب. اأرواح، بل

فأين بمنزلة اخشب أو القطعة من اللحم، فاهيكل اإنساي إذا فارقته الروح صار 
ال ذهبت تلك العلوم وامعارف، والعقل والكام، والسمع والبر، وتلك اأفع

 لراب سواء.كلها ذهبت مع الروح، وبقي اهيكل هو واالعجيبة، واأفكار والتدبرات، 
وهل خاطبك ي اإنسان أو يراك، أو يـحبك أو يبغضك، أو يواليك أو يعاديك، أو 

 يؤنسك أو يوحشك، إا ذلك اأمر الذي وراء اهيكل امشاهد بالبر.
 والعاين واحاسد يفرقان ي يء، ويشركان ي يء:

 د أذاه.فيشركان ي أن كل واحد منها تتكيف نفسه، وتتوجه نحو من يري
 تتكيف نفسه عند مقابلة امعن ومعاينته. :فالعاين

 وحضوره أيضاً. ،ب امحسوداحصل له ذلك عند غي :واحاسد
ويفرقان ي أن العائن قد يصيب من ا حسده من ماد أو نبات أو حيوان أو مال، 
ء وإن كان ا يكاد ينفك من حسد صاحبه، وربا أصابت عينه نفسه، فإن رؤيته للي

رؤية تعجب وحديق، مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر ي امعن كا قال سبحانه: 
 [.21]القلم:   (            )

والنظر الذي يؤثر ي امنظور قد يكون سببه شدة العداوة واحسد، فيؤثر نظره فيه، 
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ا يسمى بإصابة وقد يكون سببه اإعجاب، وهو مويقوى تأثر النفس عند امقابلة، 
العن، وهو أن الناظر يرى اإنسان أو غره رؤية إعجاب به واستعظام، فتتكيف روحه 

 بكيفية خبيثة تؤثر ي امعن أو هلكه.
فالعائن حاسد خاص، وهو أر من احاسد، فكل عائن حاسد وا بَد، وليس كل 

 حاسد عائناً.
 ي زواها.ومن ،هو بغض نعمة اه عى امحسود وأصل احسد

فاحاسد عدو النعم، وهذا الر من خبث نفسه ورها، بخاف السحر فإنا يكون 
 باكتساب أمور أخرى، واستعانة باأرواح الشيطانية.

فلهذا واه أعلم قرن اه بن ر احاسد ور الساحر؛ أن ااستعاذة من ر هذين 
    )ه: تعم كل ر يأي من شياطن اإنس واجن كا قال سبحان

                    
 [.2-1]الفلق:  (     

فاحسد من شياطن اإنس واجن، والسحر من النوعن، لكن شياطن اجن ينفردون 
بالوسوسة ي القلب، فاحاسد والساحر يؤذيان امحسود وامسحور با عمل منه، 

 بل هو أذى من أمر خارج عنه.
 س إنا يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه.والوسوا

    )واليهود أسحر الناس وأحسدهم كا قال اه عنهم: 
               

                ) 
 [.158]البقرة: 

              )وقال سبحانه: 
 [.24]النساء:  (     

          :والشيطان يقارن الساحر واحاسد وحادثها ويصاحبها
 [.39النساء: ]          

ولكن احاسد تعينه الشياطن با استدعاء منه للشيطان؛ أن احاسد شبيه بإبليس 
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وزوال النعم عنهم، كا  ،وهو من أتباعه؛ أنه يطلب ما يـحبه الشيطان من فساد الناس
 بليس حسد آدم لرفه وفضله، وأبى أن يسجد له حسدًا، فاحاسد من جند إبليس.أن إ

وأما الساحر فإنه يطلب من الشيطان أن يعينه، ويستعن به، وربا يعبده من دون اه 
                   :حتى يقي له حاجته، وربا يسجد له

                              
 [.151 – 118النساء: ]                      

ؤمنن كان سحره وكلا كان الساحر أكفر وأخبث، وأشد معاداة ه ورسوله وعباده ام
وهذا ِسْحر عباد اأصنام أقوى من ِسْحر أهل الكتاب، وسحر أقوى وأنفذ وأشد، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصين سحروا النبي اليهود أقوى من سحر امنتسبن إى اإسام، واليهود هم الذ
 . [2]الفلق:  (        ): قال اه تعاى

َيْأي  أنهَر َحَتى َكاَن َيَرى ـحِ س   ملسو هيلع هللا ىلصاه  رسولعن عائشة ري اه عنها قالت: َكاَن و
َيت »قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، َفَقاَل: . النَِساَء َوا َيْأتيِهنَ 

ََ ِانَْد َاتئَِشُة، أَ  ََ اْسَتْفتَْيُتـُه فيِه؟ َأَتتي َرُجاِن َفَقَعَد َأَحُدُهـ َالِـْمِت َأَن اه َقْد َأْفَتتي فِْيـ
، َواآَخُر ِانَْد ِرْجلَ  ِِ ِِ لِآَخِر: َمت َبتُل الَرُجِل؟ ،يَ ـَرْأ َقتَل:  َفَقتَل اَلِذي ِانَْد َرأْ
َرُجٌل ِمْن َبنِي ُزَرْيٍق َحلِيٌف لَِيـُهضَد َكتَن  ،تَل: َلبِيُد بُن اأَْاَصمِ َمْطُبضٌب، َقتَل: َوَمْن طَبُه؟ قَ 

ُمنَتفِقتى، َقتَل: َوفيَم؟ َقتَل: ي ُمْشٍط َوُمَشتَطٍة، َقتَل: َوَأيَن؟ َقتَل: ي ُجِف َطْلَعِة َذَكٍر َتـْحَت 
..ال ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َفَأتى النَبُِي  «َرُاضَفٍة ي بِْئِر َذْرَوانَ   .()متفق عليه .بِْئَر َحَتى اْسَتـْخَرَجه 

يعم احاسد من اجن واإنس، فإن الشيطان وحزبه حسدون امؤمنن عى ما آتاهم 
 اه من فضله، كا حسد إبليس أبانا آدم، وهو عدو لذريته.

فنعوذ باه اجن، واحسد أخص بشياطن اإنس،  ولكن الوسواس أخص بشياطن
ا أعظم منه، وبكلاته التامات التي ا جاوزهن بر وا فاجر، وبأسائه العظيم الذي 

من ر ما خلق وذرأ وبرأ، ونعوذ باه من غضبه  ،احسنى ما علمنا منها وما م نعلم
 وعقابه ور عباده.

                                                

 (.5198(، واللفظ له، ومسلم برقم )2662، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 والفرق بن احسد وامنافسة:
اها تكون للناس اأفاضل، ومني زو التي أن احسد شدة اأسى عى اخرات

 عنهم، وامنافسة طلب التشبه باأفاضل من غر إدخال رر عليهم.
فاحسد رذيلة مذمومة، وامنافسة ي اخرات فضيلة حمودة؛ أها داعية إى 

 اكتساب الفضائل، وااقتداء باأفاضل.
يكون حسد الناس له، فإن كثر فضله كثر  ،وظهور النعمة عليه ،وبحسب فضل اإنسان

ن قل قلوا؛ أن ظهور الفضل يثر احسد، وحدوث النعمة يضاعف حساده، وإ
                     ، فنعوذ باه من السحر واحسد:الكمد

                                   
 [.2 – 1الفلق: ]          

 والفرق بن البخل واحسد:
أن صاحبها يريد منع النعمة عن الغر، ثم يتميز أن البخل واحسد مشركان ي 

 البخيل بالبخل با ي يده، واحاسد يتمنى أا يعطي أحد سواه شيئًا.
 والفرق بن الغبطة واحسد:

أن الغبطة مني امرء أن يكون له مثل الذي لغره من غر إرادة إذهاب ما لغره، وهي 
وال النعمة عن الغر، وهي من صفات من صفات امؤمنن، أما احسد فهو إرادة ز

 امنافقن والكفار.
 ور احاسد مؤم ومؤذ وموجع، ويندفع ر احاسد عن امحسود بعرة أسباب:

 التعوذ باه من ر احاسد، والتحصن به، واللجوء إليه.: اأول
 تقوى اه عَز وجَل، فمن اتقى اه توى حفظه وم يكله إى غره.: الثتي
جريد التوبة إى اه من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فا نزل باء إا : ثتلثال

فع إا بتوبة.  بذنب، وا ر 
التوكل عى اه، فمن توكل عى اه فهو حسبه، والتوكل من أقوى اأسباب : الرابع

          :التي يدفع ها العبد ما ا يطيق من أذى اخلق وظلمهم وعدواهم
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 [.3 – 5الطاق: ]                 

والفكر فيه، فا يلتفت إليه وا خافه،  فراغ القلب من ااشتغال باحاسد: اختمس
 وبذلك يندفع عنه ره.

حبة اه ورضاه واإنابة إليه اإقبال عى اه بكليته، واإخاص له، وجعل : الستدس
                :ي حل خواطر نفسه حتى تقهرها وتذيبها بالكلية

 [.162آل عمران: ]                
الصر عى عدوه، وأن ا يقاتله وا يشكوه، وا حدث نفسه بأذاه أصًا، فا : الستبع

                     :نر عى حاسده وعدوه بمثل الصر عليه
                                          

                                                        
 [.36 – 34فصلت: ]       

الباء، ودفع  الصدقة واإحسان إليه ما أمكنه، فإن لذلك تأثرًا عجيبًا ي دفع: الثتمن
   :العن، ودفع ر احاسد، فا حرس العبد نعمة اه عليه بمثل شكرها

                            
                       

 [.134 – 133آل عمران: ]       
د أذى ورًا إطفاء نار احاسد والباغي وامؤذي باإحسان إليه، فكلا ازدا: التتسع

وبغيًا وحسدًا ازددت إليه إحسانًا، وله نصيحة، وعليه شفقة، وهذا من أعظم اأسباب 
 )وأصعبها عى النفس، وا يوفق له إا من عظم حظه من اه كا قال سبحانه: 

                 
 [.32 -34]فصلت:  (            

والرحل عن الفكر باأسباب إى امسبب العزيز احكيم،  ،توحيدجريد ال: العتَ
والعلم بأن هذه اآات بمنزلة حركات الرياح، وهي بيد حركها وفاطرها وبارئها، 
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       )وا تر وا تنفع إا بإذنه كا قال سبحانه: 
                   

 [.156]يونس:  (  
                 :سبب جامع ما سبق كله، وعليه مدار كل يءوهذا ال

 [.5فاطر: ]                                             
                   عى الرسالة: ملسو هيلع هللا ىلصوكفار مكة حسدوا حمدًا 

                               
                            

 [.35 – 31الزخرف: ]     
                              اليهود: هوكذلك حسد

                                  
 [.22 – 24النساء: ]          

         قوله سبحانه:ستعاذة به من الر الداخي بباا وقد أمرنا اه 
                           

 [.6 – 1الناس: ]                        
        ستعاذة به من الر اخارجي بأنواعه اأربعة كا قال سبحانه:واا

                                  
 [.2 – 1الفلق: ]                        
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 آفة الغضب -11
                               قال اه تعاى: 

                                  

 [.36 – 36الشورى: ]
 هو غليان دم القلب طلبَا لانتقام. :الغضب

هذه القوة عند ثوراها إى دفع امؤذيات  وقوة الغضب حلها القلب، وإنا تتوجه
قبل وقوعها، وإى التشفي واانتقام بعد وقوعها، واانتقام قوت هذه القوة وشهوها 

 وفيه لذها، وا تسكن إا به.
والغضب شعلة نار من نار اه اموقدة، وهي مستكنَة ي الفؤاد، ويستخرجها الكر 

راج احجر النار من احديد، والشيطان أقدر ما الدفن ي قلب كل جبار عنيد كاستخ
 يكن عى ابن آدم حن يغضب.

 ومن نتائج الغضب احقد واحسد، وها هلك من هلك، وفسد من فسد.
 واحلم مفتاح كل خر، والغضب مفتاح كل ر، يصر صاحبه إى ذلة ااعتذار.

 دَ نسان، فمها ص  وقد خلق اه سبحانه طبيعة الغضب من النار، وغرزها ي اإ
عن غرض من أغراضه وحوائجه اشتعلت نار الغضب، وثارت ثورانًا يغي به  اإنسان

دم القلب، ثم ينتر ي العروق، ثم يرتفع إى أعاي البدن كا ترتفع النار، وكا 
يرتفع اماء الذي يغي ي القدر، فلذلك ينصب إى الوجه فيحمر الوجه والعن، 

 حكي لون ما ورائها من مرة الدم. والبرة لصفائها
وإنا ينبسط الدم وينتر إذا غضب اإنسان عى من دونه، واستشعر القدرة عليه، فإن 
صدر الغضب عى من فوقه، وكان معه يأس من اانتقام، تولد منه انقباض الدم من 

 ظاهر اجلد إى جوف القلب، وصار حزنًا، ولذلك يصفر اللون.
ى نظر يشك فيه تردد الدم بن انقباض وانبساط، فيحمر ويصفر وإن كان الغضب ع

                               :ويضطرب
 [.15 – 6الشمس: ]         
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 والناس ي الغضب عى ثاث درجات:
 تفريط.. وإفراط.. واعتدال.

د قوة الغضب واحمية فبفقد هذه القوة أو ضعفها وذلك مذموم، فمن فق :أما التفريط
أصًا فهو ناقص جدًا، وقد وصف اه رسوله وامؤمنن معه بالشدة واحمية كا قال 

 [.58]الفتح:   (          )سبحانه: 
فهو أن تغلب صفة الغضب حتى خرج عن سياسة الدين وطاعته، وا  :وأما اإفراط

 يبقى للمرء معها بصرة ونظر.
َأْعَمت صاحبها، وَأَصَمته عن كل موعظة،  ،وقوى اضطرامها ،ار الغضبوإذا اشتدت ن

فإذا وعظه أحد م يسمع له، بل زاده ذلك غضباً، فينطفئ نور العقل من دخان 
فمعدن الفكر الدماغ، ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان ، الغضب

دى إى معادن احس فتظلم مظلم إى الدماغ يستوي عى معادن الفكر، وربا يتع
 ، وبذلك ير نفسه، وير غره.عينه حتى ا يرى بعينه، وتسود عليه الدنيا بأرها

 ومن آثار هذا الغضب ي الظاهر:
تغر اللون.. وشدة الرعدة ي اأطراف.. واضطراب احركة والكام.. وخروج 

 . وحمر اأحداق.اأفعال واحركات عن امعتاد.. حتى يظهر الزبد عى اأشداق.
وقبح باطن الغضبان أعظم من قبح ظاهره، فإن الظاهر عنوان الباطن، وإنا قبحت 

 صورة الباطن أواً، ثم انتر قبحها إى الظاهر ثانياً.
وأما أثره ي اللسان، فانطاقه بالشتم والفحش من الكام الذي يستحي منه ذو العقل 

 الرشيد.
فالرب والتهجم، والتمزيق والقتل واجرح عند وأما أثر الغضب عى اأعضاء 

التمكن من غر مبااة، فإن هرب منه امغضوب عليه، أو عجز عن التشفي منه، رجع 
الغضب عى صاحبه فمزق ثوبه، ولطم نفسه، أو سقط عى اأرض، أو كر ما بيده، 

 ومشاهد. ونحو ذلك ما هو واقع
حقد عليه، واحسد له، وإضار السوء، وأما أثره ي القلب عى امغضوب عليه فا
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والشاتة بامساءات، واحزن بالرور، والعزم عى إفشاء الر، وهتك السر، وغر 
 ذلك من القبائح.

َرْيَرةَ  َأِي  َعنْ  ًا َقاَل لِلنَبِِي  اهَرِيَ  ه   َفَرَددَ  «َتْغَضْب  َا » : ، َقاَل َأْوِصنِي :ملسو هيلع هللا ىلصَعنْه  َأَن َرج 
 .()أخرجه البخاري « َتْغَضْب  َا  » : َقاَل  ِمَراًرا

 .الشديد فهذه مضار الغضب امفرط
وأما مضار احمية الضعيفة فقلة اأنفة ما يؤنف منه من التعرض للمحارم والزوجة، 

 واحرمات. واحتال الذل من اأخساء، وعدم الغرة عى احرام
ينتظر إشارة العقل والدين، فامحمود من الغضب هو الغضب الذي  وأما ااعتدال

فينبعث حيث جب احمية، وينطفئ حيث حسن احلم، وحفظه عى حد ااعتدال 
        :هو ااستقامة التي كلف اه ها عباده، وهو الوسط بن الطرفن

                                    
 [.113 – 115هود: ]                           

فمن مال غضبه إى الفتور، حتى أحس من نفسه بضعف الغرة، وخسة النفس ي 
 احتال الذل والضيم ي غر حله، فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه.

ومن رقا غضبه إى اإفراط حتى جره إى التهور، واقتحام الفواحش، فينبغي أن 
َسْورة الغضب، ويقف عى الوسط احق بن الطرفن، فهو  ِقص منــنْــي  ـيعالج نفسه ل

الراط امستقيم، وهو أدق من الشعرة، وأحد من السيف، فإن عجز عنه فليطلب 
ََ الَشِديُد اَلِذي َيـْملُِك َنْفَسُه »ملسو هيلع هللا ىلص: القرب منه كا قال النبي  َاِة، إَِن َ ُُ َلْيَس الَشِديُد بِتل

 .()همتفق علي «ِانَْد اْلَغَضِب 
فليس َمْن عجز عن اإتيان باخر كله ينبغي أن يأي بالر كله، ولكن بعض الر 

 أهون من بعض، وبعض اخر أرفع من بعض.
واإنسان إذا أ خذ منه حبوبه غضب ا حالة، وإذا ق صد بمكروه غضب ا حالة، 

                                                

 (. 6116برقم ) أخرجه البختري( 1)
 ( واللفظ له. 5658(، ومسلم برقم )6114، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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ثوبه أو ماله فمن ق صد بدنه بالرب واجرح فا بد وأن يغضب، وكذلك إذا أ خذ منه 
 أو طعامه فا بد أن يغضب.

 فهذه رورات ا خلو اإنسان من كراهة زواها، ومن غضب  عى من يتعرض ها.
والطريق للخاص من نار الغضب حو حب الدنيا من القلب، وذلك بمعرفة آفات 

          ، ومعرفة فضائل العفو واإكرام واإحسان:الدنيا وغوائلها
                               

                      
 [.134 – 133آل عمران: ]

 واأسباب امهيجة للغضب هي:
الزهو.. والع جب.. وامزاح.. واهزل.. واهزء.. والتعير.. واماراة.. والغدر.. 

ئة امذمومة وشدة احرص عى فضول امال واجاه، ونحو ذلك من اأخاق الردي
 .رعًا، وا خاص من الغضب مع بقاء هذه اأسباب

 وتزال هذه اأسباب بأضدادها:
فيميت اإنسان الزهو بالتواضع.. والعجب بمعرفة ما ي النفس من النقص.. والفخر 
بأنك من جنس عبدك.. وتزيل امزاح بالتشاغل بامهات الدينية التي تستوعب 

 نن.من فرائض وواجبات وس العمر
والعلوم الدينية التي  ،واأخاق احسنة ،وأما اهزل فتزيله باجد ي طلب الفضائل

 تبلغك إى سعادة اآخرة.
وأما اهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس، وبصيانة النفس عن أن ي ستهزأ بك.. 

 والتعير يزال باحذر من القول القبيح، وصيانة النفس عن مر اجواب.
حرص فتزال بالقناعة بقدر الرورة طلبًا لعز ااستغناء، وترفعًا عن ذل وأما شدة ا

                    ، والعلم بأن رزقك سيأتيك من قسمه لك:احاجة
 [.6هود: ]                         

وإذا عرف اإنسان غوائل هذه اأخاق الرديئة رغبت النفس عنها، ونفرت عن 
بحها، فإذا واظب عى مبارة أضدادها مدة مديدة صارت بالعادة مألوفة هينة عى ق
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وجملت  النفس، فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت من هذه الرذائل،
    :وخلصت من الغضب الذي يتولد منها بامحاسن وامحامد،

             
                          

 [.115توبة: ال]
فهذا حسم مواد الغضب، وقطع اأسباب حتى ا هيج، فإذا هاج الغضب فعاجه 

 بأمرين: العلم.. والعمل.
 أما العلم فيكون بمعرفة ستة أمور:

أن يعلم ما ي كظم الغيظ والعفو واحلم والصر من اأجر والثواب، فتمنعه : اأول
ي واانتقام، وينطفئ عنه غيظه كا شدة احرص عى ثواب الكظم والعفو عن التشف

 [.188]اأعراف:  (       )قال سبحانه: 
                     وقال سبحانه:

                               
 [.134 – 133آل عمران: ]           

اه عي أعظم من قدري عى أن خوف العبد نفسه بعقاب اه، فيقول قدرة : الثتي
هذا اإنسان، فلو أمضيت غضبي عليه م آمن أن يمي اه غضبه عي يوم القيامة 

                        :أحوج ما أكون إى العفو

 [.89امائدة: ]
 أن حِذر نفسه عاقبة العداوة واانتقام، َوَتشُمر العدو مقابلته والسعي ي: الثتلث

 :أذاه، فيخوف نفسه بعواقب الغضب ي الدنيا، وما جر إليه من امصائب والعداوة
                                                 

                                               
 [.36 – 34صلت: ف]                                   

أن يتفكر ي قبح صورته عند الغضب، بأن يتذكر صورة غره عند الغضب، : الرابع
ويتفكر ي قبح الغضب ي نفسه، ومشاهة صاحبه للكلب الضاري، ومشاهة احليم 
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معرفة ثواب حاسن اأخاق، و، اهادي لأنبياء والعلاء واحكاء واحلاء
          :والناس به فيختار لنفسه ما حمده اه

                  
              
                      

 [.32اأحزاب: ]        
أن يتفكر ي السبب الذي يدعوه إى اانتقام، ويمنعه من كظم الغيظ فرده : اختمس

ام ُيـحمل منك عى العجز، وتصر وا يباي به، كأن يقول له الشيطان: إن عدم اانتق
حقرًا ي أعن الناس، فيقول لنفسه: تأنفن من ااحتال اآن، وا تأنفن من خزي 
يوم القيامة إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك، وحذرين من أن تصغري ي أعن الناس، 

             :وا حذرين من أن تصغري عند اه وامائكة والنبين
                            

 [.555 – 188اأعراف: ]     
أن يعلم أن غضب اه عليه يوشك أن يكون أعظم من غضبه؛ أنه خالف : الستدس

 [.156اأنبياء: ]                     ، وهو رمة اخلق:مراد اه منه
 من الشيطان الرجيم. : فأن تقول بلسانك: أعوذ باهوأمت العمل

ًاِن ِعنَْد النَبِِي  ه  َفنََظَر إَِلْيـِه النَبُِي ^اْسَتَب َرج  ـَا َيْغَضب  َوَيـْحـَمُر َوْجه  ه  ، َفَجَعَل أَحد 
 «يمِ ِمَن الَشْيطَتِن الَرجِ  ٬إِِي أْاَلـُم َكلِـَمةى َلْض َقتَلـَهت َلَذَهَب َذا َانْـُه، أُاضُذ بِت» :َفَقاَل  ^

 .()متفق عليه
فإن م يزل بذلك فاجلس إن كنت قائًا، واضطجع إن كنت جالسًا، فإن سبب الغضب 

 احرارة، وسبب احرارة احركة، والقائم والقاعد متهيئ لانتقام.
 فإن م يزل ذلك فليتوضأ باماء البارد، أو يغتسل، فإن النار ا يطفئها إا اماء.

 زيل أثر الر عنه، وكظم الغيظ كذلك.والسكوت حال الغضب ما ي
                                                

 (، واللفظ له5615(، ومسلم برقم )6112، أخرجه البخاري يرقم )متفق اليه( 1)
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 ،واحتقن فيه ،رجع إى الباطن ،والغضب إذا لزم كظمه لعجزه عن التشفي ي احال
فصار حقدًا، واحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغض له، والنفار عنه، وأن يدوم عى 

 ذلك ويبقى، فاحقد ثمرة الغضب.
اسد زوال النعمة عن الغر، ويشمت با واحقد حمل عى احسد الذي يتمنى به اح

أصابه من باء، ويؤدي إى هجره واانقطاع عنه، وأن يعرض عنه استصغارًا له، وأن 
يتكلم فيه با ا حل من كذب وغيبة وإفشاء ر، وااستهزاء به، وإيذائه أحياناً 

  :أو رد مظلمة، أو صلة رحم، وكل ذلك حرام ،بالرب، ومنعه حقه من قضاء دين
                                               

                                     
 [.11احجرات: ]            

به:  : أن حسن امحقود عليه إى احاقد بالعفو والصلة والدعاء له، والروعاج احقد
(                  

 [.32 -34]فصلت:  (            
                     وقال سبحانه:

                               
 [.134 – 133آل عمران: ]           

اس، حصل وخلق ها الن ،وهذه اآفات إنا نشأت ي النفوس، وانترت بن اأمة
ذلك كله بسبب ترك الدعوة إى اه، واأمر بامعروف، والنهي عن امنكر، والنصح 

 لكل مسلم، وعدم ااستقامة عى أوامر اه.
فضعف اإيان، ثم زهدت النفوس ي أحسن اأعال، ورغبت عن معاي اأخاق، 

         والبهائم، ثم صارت تدعو إليها:  والسباع وخلقت بأخاق الشياطن
                                 
                                
                     

 [.65 – 66النساء: ]              
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 ويتخلص امسلم من آفة احقد والغل ونحوما با يي:
 من العداوة وامأثم وفوات اخر. الصفتن تنأن يذكر ما ي بقاء ها -1

، َوَيْضَم »  قال: ^أن رسول اه  عن أي هريرة  ُتْفَتـُح أْبَضاُب اْلـَجنَِة َيْضَم ااْثنَْنِ
ُك بِت ْحنَتُء، َشْيئىت، إِا َرُجاى َكتَنْت َبْينَـُه َوَبْنَ أِخيِه َش  ٬اْلـَخـِميِس، َفُيْغَفُر لُِكِل َاْبٍد ا ُيْرِ

َفُيَقتُل: أْنظُِروا َهَذْيِن َحَتى َيْصطَلِـَحت، أْنظُِروا َهَذْيِن َحَتى َيْصطَلِـَحت، أْنظُِروا َهَذْيِن َحَتى 
 .()أخرجه مسلم «تَيْصَطلِـَح 

، أن يعلم أن العفو واإصاح فيه خر كثر للعاي، وا يزيد العفو العبد إا عزاً  -5
                            :ومن عفا عفا اه عنه

 [.55النور: ]
ا  » قال: ^أن رسول اه  عن أي هريرة و َمت َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َمتٍل، َوَمت َزاَد اهُ َاْبدى

 .()أخرجه مسلم «بَِعْفٍض إِا ِاّزاى، َوَمت َتَضاَوَع أَحٌد لَِلـِه إِا َرَفَعُه اهُ
  )ما يفرح به الشيطان، وهو مزق اأمة:  أن الغضبأن يعلم  -3

                    
 [.81امائدة: ] (    

 اللهم آت نفوسنا تقواها.. وزكها أنت خر من زكاها.. أنت وليها ومواها.
اللهم إنا نسألك نفوسًا مطمئنة.. تؤمن بلقائك.. وترى بقضائك.. وتصر عى 

 ك.بائ
 
 
 
 
 

                                                

 (. 5262برقم ) سلمأخرجه م( 1)
 (. 5299برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 العدو الثتي: الشيطتن -2
 فقه اداوة الشيطتن -1

             )قال اه تعاى: 
 [.6]فاطر:  (    

         )وقال اه تعاى: 
 [.559]البقرة:  (       

أبى لقد لعن اه الشيطان وطرده بسبب أنه عى أمر ربه حن أمره بالسجود آدم، ف
                      :واستكر وكان من الكافرين

 [.34البقرة: ]            
      )فحقت عليه لعنة اه إى يوم الدين كا قال سبحانه: 

 [.32 -34]احجر:  (      
     ه: ووعد اه الشيطان وذريته وأتباعه بنار جهنم يوم القيامة كا قال سبحان

                                       
                                 
                             
                                  

 [.44 – 36احجر: ]         
والعذاب ي جهنم، كله بسبب حصل له من الطرد واللعن ما  وما علم الشيطان أن

آدم، أعلنها حربًا رحة عى آدم وذريته من ميع اجهات، وي ميع اأوقات، 
وي ميع اأماكن، وبشتى الوسائل، مرًا عى ماحقة اإنسان ذكرًا كان أو أنثى 

              )ي كل حظة: 
 [.16 -16]اأعراف:  (             

واختار هذا اللعن أن يزاول هذا الكيد لإنسان عى امدى الطويل، واختار هذا 
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عى أن يرع إى اه أن يغفر له خطيئته ي معصيته عياناً، وقد سمع أمره 
 (             )مواجهة: 

 [.19]اأعراف: 
 سان وأصالتها وراوها واستمرارها.فا أعظم عداوة الشيطان لإن

إنه سيقعد للبرية عى راط اه امستقيم ا يمكنهم من سلوكه، وسيأتيهم من كل 
جهة ليرفهم عن هداه، وهو إنا يأتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم، ومداخل 

        )من قبل:  ^الشهوة اجاذبة كا قال آدم 
                

 [.151 -155]طه:  (    
فالشيطان عدو لإنسان، أما وقد نزل اإنسان والشيطان إى اأرض، فاحرب بينها 

 قائمة، وامعركة مع الشيطان هي امعركة الكرى:
إها امعركة مع اهوى باتباع اهدى.. وامعركة مع الشهوات باستعاء اإرادة.. 

اد ي اأرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه باتباع ريعة وامعركة مع الر والفس
اه امصلحة لأرض ومن فيها، وامعركة ي النفس واحياة الواقعية، فالشيطان 

                               :وراءما ميعاً 
                                   

 [.6 – 2فاطر: ]
لتخضع الناس حاكميتها ورعها ونظمها،  ،والطواغيت التي تقوم ي اأرض

وتستبعد حاكمية اه ورعه، إنا هي شياطن اإنس التي توحي ها شياطن اجن، 
   )وامعركة معها هي امعركة مع الشيطان نفسه كا قال سبحانه: 

                 
 [.115]اأنعام:     (     

فامعركة الكرى الطويلة الضارية تركز مع الشيطان ذاته.. ومع ذريته.. ومع أوليائه.. 
وهي حرب طويلة امدى.. ا بَد أن خوضها اإنسان مع الشيطان.. وقد استعد ها 

      )الشيطان بخيله ورجله كا قال سبحانه له: 
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 [.64]اإراء:  ( 

     )واه حافظ عباده وأولياءه من كيده كا قال سبحانه: 
 [.62]اإراء:  (     

ويشعر امسلم وهو خوض هذه امعارك مع هواه وشهواته.. وهو خوضها كذلك 
مع أولياء الشيطان من الطواغيت ي اأرض وأتباعهم وأذناهم.. وهو خوضها مع 

لفساد واانحال الذي ينشئونه ي اأرض من حوهم.. يشعر وهو خوض الر وا
هذه امعارك كلها أنه إنا خوض معركة واحدة جدية صارمة ضارية؛ أن عدوه فيها 
مر ماض ي طريقه، وأن اجهاد من َثَم ماض إى يوم القيامة ي كل صوره 

 وجااته:
ْكَرم ومهان.. ورابـح وخار.. جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الكف ار.. فم 

 ومنتر ومهزوم.
فا يقعد امسلم عن جهاد عدوه الشيطان، فهو ماض ي إغوائه وإضاله، وساع ي 

   )جر الناس إى جهنم بكل ما يغضب اه من كفر ورك، وبدعة ومعصية: 
          
          

 [.118-119]النساء:  (          
فامركون إنا يعبدون صورة اأوثان واأصنام، وي احقيقة إنا يعبدون الشيطان 

 الذي زينها هم وغرهم ها، وهو عدوهم الذي يريد إهاكهم بكل ما يقدر عليه.
وكا أبعده اه من رمته ولعنه فهو يسعى ي إبعاد العباد من رمة اه، وجرهم إى 

            ) كا قال سبحانه: عقوبة اه
 [.6]فاطر:  (    

 )وقد وقع ما ظنه الشيطان بالناس َفَتبِعوه كلهم إا القليل كا قال سبحانه: 
 [.55]سبأ:  (          

وزين هم ما هم فيه  واخلق احسن.. فأضلهم عن العلم اإهي.. والعمل الصالح..
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 .. ومنَاهم أن ينالوا ما ناله امهتدون.. وهذا هو الغرور بعينه.من الضال
وهذه زيادة ر إى ر، حيث زين هم ماهم فيه من الضال، فعملوا أعال أهل النار 
اموجبة للعقوبة، وحسبوا أها موجبة للجنة كا غَر اليهود والنصارى حن أعرضوا عن 

                )دينهم: 
 [.111]البقرة: (     

 (       )وكا غَر الكفار فكفروا: 
 [.32]سبأ: 

       وعصوا الرمن:  ،فا أخر هؤاء وهؤاء حن أطاعوا الشيطان
                                    

                                     
 [.156 – 153الكهف: ]              

ومن اإضال ما زينه الشيطان لبعض الناس حتى حَرموا ما أحل اه، وأحلوا ما حَرم 
         :ما هو من أكر الضال ،اه من ااعتقادات الفاسدة، واأحكام اجائرة

                                    
 [.36 – 36الزخرف: ]       

ومن ذلك ما أغواهم به الشيطان من تغير خلقة الرمن بالوشم والور والنمص 
ونحو ذلك، وذلك يتضمن التسخط من خلقته، والقدح ي حكمته، واعتقاد أن ما 

      وتصويره: يصنعون بأيدهم أحسن من خلقة الرمن، وعدم الرضا بتقديره
                                      

 [.54احر: ]       
وكذلك أمرهم الشياطن بتغير اخ ل ق الباطن، فاه تعاى خلق عباده حنفاء فجاءهم 
الشياطن فاجتالتهم عن هذا اخلق اجميل، وزينت هم الرك والكفر، والر 

        )واإثم، والفسوق والعصيان كا قال سبحانه: 
                

 [.168 -169]البقرة:   (      
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َوإِِي َخَلْقُت ِابَتدِي ُحنََفتَء ُكَلـُهـْم، َوإَِنـُهـْم أَتْتـُهـُم يقضل اه تعتى: » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و
ُكضا الَشَيتطُِن َفتْجَتتلَْتـُهـْم َاْن دِينِـِهـْم، َوَحَرَمْت َالَ  ْيـِهـْم َمت أْحَلْلُت َلـُهـْم، َوأَمَرْتـُهـْم أْن ُيْرِ

ت  .()أخرجه مسلم  «ِِ َمت َلـْم أْنِزْل بِـِه ُسْلَطتنى
فالشيطان َيِعد أولياءه الفقر إذا أنفقوا ي سبيل اه، وخوفهم إذا جاهدوا بالقتل 

فعل اخر، ويمنيهم  وغره، وخوفهم من طاعة اه بحصول اأذى هم، ليكسلوا عن
 [.155]النساء:   (          )اأماي الباطلة: 

   )وما أكثر من غرهم الشيطان فصاروا من أتباع إبليس وحزبه: 
 [.151]النساء:   (    

                                  وقال سبحانه:
                              

 [.65 – 65يس: ]     
وقد حذر اه عَز وجَل بني آدم عامة أن يستسلموا للشيطان فيا يتخذونه أنفسهم من 
مناهج ورائع، َفي ْسلِـَمهم إى الفتنة والباء كا فعل مع أبوهم من قبل، إذ نزع عنها 

 لباسها وأخرجها من اجنة.
ل الشيطان ي بني آدم، وهو طرف من امعركة التي فالعري والتكشف عمل من أعا

 ا هدأ بن اإنسان وعدوه الشيطان.
فا يدع بنو آدم لعدوهم الشيطان أن يفتنهم، وأن ينتر عليهم، وأن يمأ منهم جهنم 

           )ي هاية امطاف: 
                 

 [.56 ]اأعراف: (      
وزيادة ي التحذير منه ينبههم رهم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث ا يروهم، 
وإذن فهو أقدر عى فتنتهم بوسائله اخفية، فعليهم احذر حتى ا يأخذهم عى ِغَرة، 

 ومعرفة الثغور التي يدخل منها، وسدها ي وجهه.
                                                

  (.5962برقم )أخرجه مسلم  (1)
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ر كذلك أن جعل الشياطن أولياء وقد قَدر اه أن يكون هو وي الذين آمنوا، وقد
ويقوده  ،للذين ا يؤمنون، ويا ويل ويا خسارة من كان عدوه وليه، إنه يسيطر عليه

                                  :حيث يشاء
                                

                              
                           

 [.35 – 59اأعراف: ]
وقد طلب الشيطان من ربه اإنظار إى يوم القيامة، ا ليندم عى معصيته وخطيئته ي 
حرة اخالق العظيم، وا ليتوب إى اه ويرجع ويكفر عن إثمه اجسيم، ولكن 

وطرده من هداه، إنه يربط لعنة اه له بآدم، وا  لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه اه
          )يربطها بعصيانه ه ي تبجح نكر: 

 [.39-36]احجر:  (         
فلا أنظره اه أعلن خليقة احقد، وخليقة الر، وخليقة العداوة عى البرية ي 

يله، واإغراء بزينته امصطنعة عى اأرض، وحدد عدته فيها وهي تزين القبيح وجم
             )ارتكابه: 

 [.45 -38]احجر:  (    
وهكذا ا يقرف اإنسان الر إا وعليه مسحة من الشيطان تزينه وجمله، وتظهره 

 ي غر حقيقته وردائه، وتغري بارتكابه.
وجدوا ي أمر تزيينًا، وكلا فليفطن امسلمون إى عدة الشيطان، وليحذروا كلا 

                       :وجدوا ي نفوسهم اشتهاءً 
                                   

 [.51النور: ]                        
       :ورط الشيطان أن يغوي الناس أمعن إا عباد اه امخلصن

 [.93 – 95ص: ]                  
أن سنة اه أن ، أنه يدرك أن ا سبيل إى سواه هذا الرط الشيطان وقد رط
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ومن َثَم كان اجواب:   ،يستخلص لنفسه من خلص له نفسه، وأن حميه ويرعاه
(                

 [.45 -41]احجر:  ( 
منون ا سبيل لك عليهم، وا ملك أن تزين هم؛ أنك عنهم امؤ، هذه سنة اه

 حصور، وأهم منك ي مى، ومداخلك إى نفوسهم مغلقة.
ى من اتبعك من الغاوين الضالن، فالشيطان ا يتلقف إا الشاردين، إنا سلطانك ع

 كا يتلقف الذئب الشاردة من الغنم.
    )منذ البدء:  وأما عاقبة الغاوين فهي معلنة ي الساحة
 [.44 -43]احجر:   (        

جعله يذكر الطن، ويغفل نفخة اه ي هذا الطن كا قال  ملسو هيلع هللا ىلص إن حسد إبليس آدم
            )سبحانه:  

 [.61]اإراء:  (   
 )ويعرض إبليس بضعف هذا امخلوق، واستعداده إغوائه با حياء فيقول: 

             
 [.65]اإراء:   (  

ويغفل الشيطان عن استعداد اإنسان للخر واهداية، واستعداده للر والغواية، وعن 
 حالته التي يكون فيها متصًا باه، فرتفع ويسمو ويعتصم من الر والغواية.

لطبيعة امفردة، التي ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا امخلوق التي ترفعه عى ذوي ا
            الذين: ا تعرف إا طريقًا واحدًا تسلكه با إرادة كامائكة

 [.6التحريم: ]         
ويشاء اه عَز وجَل أن يطلق لرسول الر والغواية الزمام، حاول حاولته مع بني 

 [.63]اإراء:   (          )آدم: 
اول حاولتك، اذهب مأذونًا لك ي إغوائهم، فهم مزودون بالعقل اذهب فح

 واإرادة، يملكون أن يتبعوك.. ويملكون أن يعرضوا عنك.
فمن تبعك منهم مغِلبًا جانب الغواية ي نفسه عى جانب اهداية، معرضًا عن نداء 
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صاحبة الرمن إى نداء الشيطان، غافًا عن آيات اه ي الكون، وآيات اه ام
 للرساات، فإن جهنم جزاؤكم أنت وتابعوك.

واستخدم ي إضاهم ميع وسائل الغواية واإضال لاستياء عى القلوب 
والعقول وامشاعر، وِعْدهم با يغرهم با تريد من امعاي، كالوعد باإفات من 

والفوز العقوبة والقصاص، والوعد بالغنى من اأسباب احرام، والوعد بالغلبة 
    بالوسائل القذرة واخسيسة، والوعد بالعفو وامغفرة بعد الذنب واخطيئة:

                            
 [.64اإراء: ]                    

فالشيطان يزين لإنسان امعصية، وهو يلوح له بسعة الرمة اإهية، وشمول العفو 
                          :وامغفرة

 [.64اإراء: ]                          
ولكن هناك من ا سلطان لك عليهم؛ أهم مزودون بحصانة منعهم منك ومن 

          )خيلك وَرِجلك كا قال سبحانه: 
 [.45]احجر:  (    

                        وقال سبحانه:

 [.62اإراء: ]
فمتى اتصل القلب باه.. واجه إليه بالعبادة.. وارتبط بالعروة الوثقى.. فا سلطن حينئذ 

 للشيطان عليه.. وكفى بربك وكياً يعصم وينر، ويبطل كيد الشيطان.
وانطلق الشيطان ينفذ وعيده، ويستذل عبيده، ولكنه ا جرؤ عى عباد الرمن: 

 [.55]سبأ:    (          )
، وقد أذن اه له هذا السلطان وسلطان الشيطان اإغواء والتزين، ا الرب والتقتيل

                             ابتاًء:امتحانًا و
 [.51سبأ: ]                          

                             وقال سبحانه:
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 [.55إبراهيم: ]                  

 ووعد اه حق ي كل ما أخر به، وي كل ما أمر به، وي كل ما هى عنه.
         )فيه:  حقًا إن وعد اه حق، وإنه آت ا ريب

                  
 [.6 -2]فاطر:   (    

إن احياة تغر وخدع.. فا تغرنكم احياة الدنيا.. وإن الشيطان يغر وخدع.. فا 
 مكنوه من أنفسكم.

قبلوا والشيطان قد أعلن عن عداوته للبرية، فليتخذوه عدوًا، وا يركنوا إليه، وا ي
 منه نصيحة، وا يتبعوا خطاه.

فالعاقل ا يتبع خطى عدوه وهو يعقل، والشيطان ا يدعوكم إى خر، وا ينتهي بكم 
               :إى نجاة، إنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعر

 [.6فاطر: ]                       
وهل يليق به أن يعرض  الداعي إى عذاب السعر؟فهل يليق بالعاقل أن جيب دعوة 

 عو إى جنات النعيم؟عن الرمان الذي يد
إن اإنسان حن يستحر امعركة اخالدة مع الشيطان فإنه يتحفز بكل قواه.. وبكل 

 يقظته.. دفاعًا عن النفس.. وماية للذات:
طان إى نفسه.. يتحفز لدفع الغواية واإضال واإغراء.. ويستيقظ مداخل الشي
          :ويتوجس من كل هاجسة.. ويرع ليعرضها عى ميزان اه ورعه

                             
 [.526البقرة: ]                 حخ   

، وضد وجنوده إن القرآن ينشئ ي القلب حالة التعبئة الشعورية ضد الر ودواعيه
امسترة ي النفس، وأسبابه الظاهرة للعيان، حالة ااستعداد الدائم للمعركة هواتفه 

            :التي ا هدأ حظة، وا تضع أوزارها ي هذه اأرض أبداً 
 [.6فاطر: ]                          
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، ذين طاردوهوهاهي عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان، وحالة امؤمنن ال
            ): وآمنوا بالرمان

 [.6]فاطر:  (     
                                 وقال سبحانه:

                          
 [.526البقرة: ]     

ئ منه الر كله، فهو أما طبيعة الغواية، وحقيقة عمل الشيطان، والباب الذي يفتح فيجي
            )أن يرى اإنسان عمله القبيح حسنًا: 

 [.9]فاطر:  (                
هذا هو مفتاح الر كله، أن يزين الشيطان لإنسان سوء عمله فراه حسنًا، أن ي عجب 

ع اخطأ والنقص فيه؛ بنفسه وبكل ما يصدر عنها، أن ا يفتش ي عمله لرى مواض
 أنه واثق أنه ا خطئ، متأكد دائًا أنه عى صواب.

في عجب بكل ما يصدر عنه، مفتون بكل ما يتعلق بذاته، ا خطر عى باله أن يراجع 
حد ي عمل يعمله، أو نفسه ي يء، وا أن حاسبها عى أمر، وا يطيق أن يراجعه أ

الذي يصبه الشيطان عى اإنسان، ويغرقه به،  هذا هو الباء العظيمي رأي يراه، 
          الذي يقوده منه إى الضال، ثم إى البوار:وهذا هو امقود 

 [.39النساء: ]              
فا يأمن مكر  ..إن الذي يكتب اه له اهدى واخر يضع ي قلبه احساسية واحذر

يأمن اخطأ والزلل.. وا يأمن النقص والعجز: اه.. وا يأمن تقلب القلب، وا 
 [.88]اأعراف:    (           )

فامؤمن دائم التفتيش ي عمله.. دائم احساب لنفسه.. دائم احذر من الشيطان.. 
           )دائم التطلع لعون اه وتوفيقه: 

 [.19]احر:  (        
زين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنًا مثال لإنسان الضال اهالك البائر، إن كل من 

ۓ                :الصائر إى ر مصر
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 [.136اأنعام: ]          

ه ومفتاح هذا كله هو هذا التزين.. هو هذا الغرور.. هو هذا الستار الذي يعمي قلب
وعينه فا يرى خاطر الطريق.. وا حسن عمًا؛ أنه مطمئن إى حسن عمله وهو 

                     :سوء.. وا يصلح خطأ؛ أنه واثق أنه ا خطئ
                                   

 [.44 – 43الفرقان: ]           
أفهذا يستوي  ؟أفهذا كمن حاسب نفسه ويراقب ربه ؟ابأفهذا يرجى له صاح ومت

                     :مع امؤمنن اأتقياء؟
                                           

 [.158التوبة: ]     
ا قد واه سبحانه له اخلق واأمر وحده، هدي من يشاء، ويضل من يشاء، ومثل هذ

كتب اه عليه الضالة، وهو مستحق ها با زين له الشيطان من سوء عمله، وبا فتح 
 عليه هذا الباب الذي ا يعود منه ضال، وبمطاوعته للشيطان، وتسليم نفسه له: 

                                       
 [.36 – 36الزخرف: ]            

الضال برؤية العمل حسنًا وهو سوء، وطبيعة اهدى باحذر وامحاسبة  إن طبيعة
والتقوى، وما دام اأمر كذلك فا تذهب نفسك عليهم حرات فاهدى والضال 
ليس من أمر البر، إنا هو من أمر اه وحده، والقلوب بن أصبعن من أصابع 

يعلم من يستحق الكرامة الرمن يقلبها كيف يشاء، وهو مقلب القلوب واأبصار، 
             )فيكرمه، ومن يستحق اإهانة فيذله: 

 [.9]فاطر:  (         
وهذه حالة يعانيها الدعاة كلا أخلصوا ي دعوهم، وأدركوا قيمتها وماها وما فيها 

ما فيها من  من خر.. ورأوا الناس ي الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون.. وا يرون
 اخر واجال.. وا يستمتعون با فيها من احق والكال واآداب.
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وما أمل أن يدرك الدعاة هذه احقيقة التي واسى اه ها رسوله، فيبلغوا دعوهم 
باذلن فيها أقى جهدهم، ثم ا َيْأَسوا وا حزنوا بعد ذلك عى من م يقِدر اه له 

 [.63آل عمران: ]                            : الصاح والفاح
إن اه عليم با يصنعون، يقسم هم اهدى أو الضال وفق علمه، واه يعلم هذه 
احقيقة قبل أن تكون منهم، ولكنه ا حاسبهم عى ما يكون منهم إا بعد أن يكون: 

 [.46]فصلت:  (            )
ا يبذل جهده من باع نفسه للمعصية، وانطلق خالف كل ما أمر اه به، والشيطان 

 ويتمرغ ي الكفر والظلم وامحرمات.
 )فالنفس اأمارة بالسوء ليست حتاجة إى إغواء؛ أها تأمر صاحبها بالسوء: 

 [.23]يوسف:  (            
ة، وأماكن العبادة، وساحات وإبليس يذهب إى بيوت اإيان، وبيئات الطاع

الفضيلة، ومن سار عى الراط امستقيم عابدًا وداعيًا، ومعلًا ومربيًا، وحسناً 
 .، ومربيًا وجاهدا ومتصدقًا، وناصحًا ومرشداً 

هؤاء الذين يبذل معهم إبليس كل جهده، وكل ِحيَله، وكل َمْكره، وكل كيده، وكل 
      ) قال اه عنه: إغوائه، ليرفهم عن عبادة اه كا

                  
 [.16 -16]اأعراف:   (  

َفَقَعَد َلـُه بَِطِريِق اِإْسَاِم َفَقتَل ُتْسلِـُم  ،آَدَم بَِأْطُرقِهِ  بنِ ِإَِن الَشْيَطتَن َقَعَد اِ ْ»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي 
ُثَم َقَعَد َلـُه بَِطِريِق اْلـِهْجَرةِ َفَقتَل ، َأبِيَك َفَعَصتُه َفَأْسَلـمَ  َوَتَذُر دِينََك َودِيَن آَبتئَِك َوآَبتءِ 
َءكَ  ََ ََ َمَثُل اْلـُمَهتِجِر َكَمَثِل اْلَفَرِس ِي الِطَضِل َفَعَصتُه  ،ُتـَهتِجُر َوَتَدُع َأْرَوَك َوَس َوإَِن

ِل َفُتَقتتُِل َفُتْقَتُل ُثَم َقَعَد َلـُه بَِطِريِق اْلـِجَهتدِ َفقَ ، َفَهتَجرَ  ََ تِهُد َفُهَض َجْهُد النَْفِس َواْلـ َ ُُ تَل 
ُل  ،َفُتنَْكُح اْلـَمْرأَةُ  ََ َفَمْن َفَعَل َذلَِك َكتَن  » ^ ٬َفَقتَل َرُسضُل ا، َفَعَصتُه َفَجتَهَد  ،َوُيْقَسُم اْلـ
َاَز َوَجَل َأْن ُيْدِخَلـُه  ٬ْن ُقتَِل َكتَن َحًقت َاَلـى اَومَ ، َاَز َوَجَل َأْن ُيْدِخَلـُه اْلـَجنَةَ  ٬َحًقت َاَلـى ا
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 ٬أَْن ُيْدِخَلـُه اْلـَجنََة أَْو َوَقَصْتـُه َداَبُتـُه َكتَن َحًقت َاَلـى ا ٬َوإِْن َغِرَق َكتَن َحًقت َاَلـى ا، اْلـَجنَةَ 
 .()أخرجه أمد والنسائي « َأْن ُيْدِخَلـُه اْلـَجنَةَ 

ان ا يقعد لبني آدم عى الطريق امعوج؛ أن الطريق امعوج ا حتاج إى فالشيط
 ، ومن سار عليه فهو من جنوده.جهد؛ أنه بطبيعته يتبع الشيطان

ومن هنا فإن إبليس يغوي أهل الطاعة، ا أهل الر والفساد، بأن يزين للمسلمن 
، أو برك واجب، أو فعل امعاي والفواحش، ويغرهم بمد أيدهم إى امال احرام

                     كا قال سبحانه:  حرم، ونحو ذلك ما حرمه اه
                                             

 .[33اأعراف: ]          
رسمه له وبينه، واه سبحانه اختار لإنسان طريق اخر واحياة الكريمة ي اأرض، و

 ولكن الشيطان يأي ويزين له طريق الباطل، وحاول أن يصور له أن فيه خراً.
فإذا سقط اإنسان ي الر هرب إبليس ونال اإنسان العقوبة، فجميع اجرائم يزين 
الشيطان لإنسان أنه سيفلت منها. ويظل يوسوس له، ويقنعه حتى يقتنع، ثم بعد ذلك 

ويرك اإنسان يواجه مصره كا غَر الكفار ي غزوة  ،الشيطان ينكشف أمره، فيهرب
           )بدر كا قال سبحانه: 

               
 [.49]اأنفال: (              

وكا دخل إبليس من ناحية الغفلة آدم، دخل كذلك من ناحية الغفلة أبناء آدم يريد 
 يغوهم ويضلهم. أن

، وطرد من ^ وإبليس ط رد من اجنة بسبب آدمفهناك عداوة سابقة بن إبليس وآدم، 
 رمة اه بسبب معصية عدم السجود آدم، فهو عدو آدم وذريته إى يوم القيامة.

وطلب إبليس من اه سبحانه أن يمهله إى يوم البعث؛ لينتقم من آدم وذريته بإبعادهم 
 امستقيم، وإغرائهم بكل معصية تكون سببًا لدخوهم النار.عن الراط 

                                                

  . (3134(، وأخرجه النسائي يرقم )16524: أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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والشيطان يشم ابن آدم، ويأتيه من الباب الذي يسهل دخوله منه عليه، فإذا وجد 
 اإنسان متشددًا ي جهة، أتاه من اجهة التي هو فيها ضعيف.

اظب عى فإذا كان اإنسان متشددًا ي الصاة حافظ عليها، ويؤدها ي أوقاها، ويو
فرائضها ونوافلها، جاءه إبليس من ناحية امال، فيوسوس له حتى ا خرج الزكاة، 
ويقر ويأكل حقوق الناس، مدخًا الرور عى نفسه بأن هذه الطريقة تزيد ما عنده، 

 وجعله غنيًا آمنًا مطمئناً.
وامال  والصدقة ا تنقص امال بل تزيده، وتضع الركة فيه، وجعله يزداد وينمو،

    : مال اه، ينتقل من يد إى يد، وحينا حن اأجل يركه اإنسان ويمي
 [.566البقرة: ]                                          

فيمنعه من الصدقات أواً، ثم يمنعه من الزكاة، ثم يغريه وللشيطان خطوات ي هذا، 
يغريه بأكل امال احرام، وهب أموال الناس، ثم يغريه  بأكل اأموال امتشاهة، ثم

بالتوسع ي الشهوات، ثم يدخله امحرمات، ثم هِون عليه ارتكاب الكبائر، ثم تبدأ 
امعاي تزيد شيئًا فشيئًا، حتى تغطي القلب كله، ومنعه من ذكر اه، وامتثال 

                        : أوامره
 [.559البقرة: ]                

      )من اإسام:  هوا يركه الشيطان حتى خرج
 [.39]النساء: (    

                           وقال سبحانه: 
                                               

 [.168 – 169البقرة: ]
شيطان ي امؤمن تشددًا من ناحية الصاة والزكاة، ووجد ضعفًا من ناحية وإن وجد ال

النساء، أتاه من ناحية هذا الضعف، فيظل يزين له امرأة خليعة أو صاحة، ويزينها ي 
نظره، ويغريه بساع صوها، ورؤية ماها، ويوسوس له وها، حتى يسقط ي 

             :احرام، ومتى سقط ي الزنا سقط ي الكبائر
 [.35النور: ]                         
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فإن كان قوياً ي هذه النواحي كلها جاء إبليس وزين له جالس اخمر، وجالس 
            السوء والغيبة والنميمة.. وهكذا حتى يظفر به: 

                            
                                       

 [.81 – 85امائدة: ]     
 وهناك فرق بن معصية يوحي ها الشيطان.. ومعصية تر عليها النفس.

فإذا حدثتك نفسك بمعصية، وأررت عليها، فاعلم أن النفس هي التي قادتك إى 
: أن حقق ها رغباها وشهواهاهذا اللون من امعصية؛ أن النفس تريد من صاحبها 

                                          
 [.23يوسف: ]

أما إبليس فليس عى هذا امنوال، فإبليس يريد من امؤمن أن يكون عاصيًا بأي 
 شكل من أشكال امعصية، وا همه نوع معن من العصيان ي ذاته.

بابًا، ووجدك فيه متشددًا متمسكًا ا تصغي إليه، انطلق يطرق  فإذا طرق الشيطان لك
بابًا آخر جدك فيه مصغيًا إليه، قابًا منه.. وهكذا ينتقل من باب إى باب حتى تسقط 

                : ي قبضته، وتستمع إليه، وتستجيب أمره
 [.559البقرة: ]                        

عبادة لأصنام واأوثان والقبور، وكل معصية تقع من اإنسان، فإنا هي عبادة وكل 
وزينها له، وغره ها، فأطاعه وعى ربه  ،للشيطان؛ أنه هو الذي أمر ها اإنسان

           )الذي حذره منه كا قال سبحانه: 
                

 [.65-65]يس:  (     
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 فقه تسليط الشيطتن اى اإنستن -2
             )قال اه تعاى: 

             
 [.155-89]النحل:  (      
                           وقال اه تعاى: 

                                    
 [.51 – 55سبأ: ]                 

 أولياء الرمن.. وأولياء الشيطان.الناس فريقان: 
واه عَز وجَل إنا يسلط الشيطان عى الذين يتولونه، والذين هم به مركون، فلا 

 تولوه من دون اه، وأركوا معه، عوقبوا عى ذلك بتسليطه عليهم.
واإخاص، واإنابة العاصمة من ضدها، وهذه عقوبة خلو القلب وفراغه من اإيان 

وإخاص الدين يمنع من سلطان الشيطان، وإخاص القلب ه مانع له من فعل ما 
ور عقوبة خلوه من يضاده، وإهامه الر والتقوى ثمرة هذا اإخاص، وإهام الفج

 وه سبحانه عقوبتان:، اإخاص
العقوبة ومرها، موافقتها شهوته  جعله العبد خاطئًا مذنبًا ا حس بأم: إحدامت

 وإرادته، وهي ي احقيقة من أعظم العقوبات.
          العقوبات امؤمة بعد فعله السيئات كا قال سبحانه: : الثتنية

                                     
 [.42 – 44اأنعام: ]                         

  (         ): فالعقوبة اأوى
 [.44]اأنعام: 

 [.44]اأنعام:  (          ) والعقوبة الثانية:
 ،فالعقوبة الثانية ترتبت عى اأًْوى، لكن العقوبة اأوى عقوبة موافقة هواه وإرادته

 ولذلك يتأم ها.فلهذا ا يشعر ها، والثانية خالفة ما يـحبه ويلتذ به، 
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واه سبحانه إنا وضع العقوبة ي حلها اأوى ها، الذي ا يليق ها غره، وهو 
   : أعلم حيث جعل رسالته، ومن يستحق الكرامة، ومن يستحق اإهانة

                                

 [.23اأنعام: ]
حض منَته وفضله عى عبده، وهو من  ،ابة إليهواإن ،وامـحبة له ،واإخاص ه

أعظم اخر الذي هو ي يده، فاخر كله ي يديه، وا يقدر أحد أن يأخذ من اخر إا 
                           : ما أعطاه اه، وا يتقي من الر إا ما وقاه اه

                                                  
 [.56آل عمران: ]        

: فمن م خلق اه ذلك ي قلبه، وم يوفقه له، وا سبيل له إليه بنفسه، أا فإن قيل
 عه منه ظلًا؟يكون من

: ا يكون منه سبحانه ذلك ظلًا، وإنا يكون امانع ظامًا إذا منع غره حقًا لذلك قيل
             : لذي حرمه الرب عى نفسهالغر عليه، وهذا هو ا

 [.44يونس: ]            
وأما إذا منع غره ما ليس حقًا له، بل هو حض فضله ومنَته عليه م يكن ظامًا بمنعه 

              )كا قال سبحانه: 
 [.45]النساء:  (  

عندما هم باخر أو يدخل فيه، فهو يشتد والشيطان أحرص ما يكون عى اإنسان 
 عليه حينئذ ليقطعه عنه، وحرمه من ثوابه.

وكلا كان الفعل أنفع للعبد، وأحب إى اه تعاى، كان اعراض الشيطان له أكثر، 
فالشيطان بالرصيد لإنسان عى طريق كل خر، وا سيا عند قراءة القرآن، ومناجاة 

                  وهذا قال سبحانه:  ،اه، والقيام بن يديه
 [.42اإراء: ]            

َ الَْبتِرَحَة »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي و َِ لَِيْقَطَع -أْو َكلِـَمةى َنْحَضَهت -إَن ِاْفِريتىت ِمَن اْلـِجِن َتَفَلَت َا
َ الَصاةَ  َِ بَِطُه إلَـى َستِرَيٍة ِمْن َسَضاِري اْلـَمْسِجِد، َحَتى َفأَرْدُ  أْن أرْ  ،َفأْمَكنَنِي اهُ ِمنْـهُ  ،َا
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ت  َن: َرِب اْغفْر ِ َوَهْب ِ ُمْلكى ََ ُتْصبُِحضا َوَتنُْظُروا إَلْيـِه ُكُلُكْم، َفَذَكْرُ  َقْضَل أِخي ُسَليْـ
 .()متفق عليه «ا َينْبَِغي أَحٍد ِمْن َبْعِدي

عدوه الذي يقطع عليه الطريق، ويستعيذ باه  وقد أمر اه سبحانه العبد أن حارب
     )تعاى منه، ويواصل سره ي طاعة ربه كا قال سبحانه: 

 [.89]النحل:  (     
فليس للشيطان طريق وا سلطان يتسلط به عى الذين آمنوا، ا من جهة احجة، وا 

 من جهة القدرة.
 من تواه، باإغواء واإضال، ومكنه إنا سلطان الشيطان عى أهل الرك، وعى

منهم بحيث يؤزهم إى الكفر والرك، ويزعجهم إليه، وا يدعهم يركونه كا قال 
 [.93]مريم:  (            )سبحانه: 

ولكن ليس للشيطان عليهم سلطان حجة وبرهان، وإنا استجابوا له بمجرد دعوته 
 هم وأغراضهم.إياهم، ما وافقت دعوته أهواء

فهم الذين أعانوا عى أنفسهم، ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته، 
 فلا أعطوا بأيدهم، واستأروا له، سلط عليهم عقوبة هم.

وسنة اه تبارك وتعاى أن ا جعل للكافرين عى امؤمنن سبيًا كا قال سبحانه: 
 .[141]النساء:   (       )

فهذا هو اأصل، ولكن امؤمنن يصدر منهم من امعاي وامخالفات التي تضاد 
اإيان ما يصر به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك امخالفة، فهم الذين تسببوا 
 ،إى جعل السبيل عليهم، كا تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول وخالفته

                :كسبوا فأصاهم ما أصاهم واستزهم الشيطان با
                              

 [.122آل عمران: ]        
واه سبحانه م جعل للشيطان عى العبد سلطاناً، حتى جعل له العبد سبيًا إليه 

                                                

 (. 241( واللفظ له، ومسلم برقم )461، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 بطاعته والرك به وموااته، فجعل اه حينئذ له عى اإنسان تسلطًا وقهراً.
لتوحيد وفروعه، واإيان وشعبه من التوكل، واإخاص، واليقن يمنع سلطان فا

 الشيطان عى اإنسان.
والرك وفروعه من البدع، وامعاي، وامنكرات يوجب سلطانه كا قال سبحانه: 

(               
             

 [.155-89]النحل:  (    
اء َمْن َأِزَمة اأمور بيده، ومردها إليه، وله احجة البالغة سبحانه فيا واجميع بقض

                                    :قى وقدر، وفيا حكم ورع

 [.1املك: ]
 واإرسال ي القرآن نوعان:

 إرسال كوي.. وإرسال رعي.
ياه عى اأرض، وإرسال فاإرسال الكوي كا يرسل اه الرياح، ويرسل ام

        )الشياطن عى الكافرين كا قال سبحانه: 
 [.93]مريم:  (    

فهذا اإرسال كوي قدري كإرسال الرياح، فهو إرسال تسليط، فلا كفروا عاقبهم اه 
 بتسليط الشياطن عليهم، فأ رسلوا عليهم وق يضوا هم بكفرهم كا قال سبحانه: 

(                  
 [.52]فصلت:   (         

فقيض اه هؤاء الكفار بسبب كفرهم وجحدهم احق قرناء من الشياطن يزينون 
 هم ما بن أيدهم وما خلفهم.

فالدنيا زخرفوها بأعينهم، ودعوهم إى لذاها، وأغروهم بشهواها امحرمة، حتى 
 ى معاي اه، وسلكوا ما شاءوا من حاربة اه ورسله وأوليائه.افتتنوا فأقدموا ع

واآخرة بَعدوها عليهم، وأنسوهم ذكرها، ووسوسوا هم بعدم وقوعها، فرَحل 
خوفها من قلوهم، فقادهم الشياطن إى شهوات الدنيا، وشغلتهم ها حتى غفلوا 
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 وجروا غرهم إليها، كا عن اآخرة، ووقعوا ي الكفر والرك والبدع وامعاي
 [.93]مريم:  (            )قال سبحانه: 

وهذا التسليط والتقييض من اه للشياطن عى الكافرين وامكذبن والعصاة بسبب 
    )جحودهم احق، وإعراضهم عن ذكر اه وآياته كا قال سبحانه: 

              
 [.36 -36رف: ]الزخ (    

أما اإرسال الرعي فكا أرسل اه رسله إى البر بالدين احق يدعوهم إى عبادة 
     )اه وحده ا ريك له والكفر با سواه كا قال سبحانه: 

 [.8]الصف:  (          
 فاإرسال نوعان:

          : عبادهإرسال دين يـحبه اه ويرضاه كإرسال رسله وأنبيائه إى
                             

                        

 [.36النحل: ]
 :وإرسال كون وهو نوعان

ونوع ا يـحبه بل  ..وتدبر أمر خلقه لرسله، نوع يـحبه ويرضاه كإرسال مائكته
 وا عن قبول احق.الذين أعرض يسخطه كإرسال الشياطن عى الكفار

ع له أن يذكر اه عى  وكل عبد عاجز عن جلب امنافع الدينية والدنيوية، ولذلك ر 
كل أحيانه، ويستعن به ي ميع أحواله، فيذكر اسم اه ي كل عمل خاصة عند 

)بسم اه الرمن الرحيم( ي بداية  فيقول تاوة القرآن الذي فيه منافع الدنيا واآخرة
 ة.كل سور

وكذلك العبد عاجز عن دفع ميع امضار الدينية والدنيوية، وأعظم ما يسبب هذه 
للعبد أن يستعيذ باه منه، فإنه منبع  اه امضار الشيطان حسده اإنسان، وهذا رع

الرور واآثام خاصة عند تاوة القرآن الذي فيه كل خر ونعمة لإنسان كا قال 
 [.89]النحل: (           )سبحانه: 
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فا قادر عى جلب امنافع الدينية والدنيوية وإجادها إا اه وحده، وا قادر عى 
فليستعن العبد بربه، وليستعذ به من كل ، دفع امضار الدينية والدنيوية إا اه وحده

                            :ر وشيطان
                          

 [.6 – 1الناس: ]      
واجن واإنس كل منها يستمتع باآخر، فاستمتاع اجن باإنس طاعتهم هم فيا 

 يأمروهم به من الكفر، والفسوق والعصيان، فهذا أكثر أغراض اجن من اإنس.
واستمتاع اإنس باجن أهم أعانوهم عى معصية اه تعاى والرك به بكل ما 

ستخدامهم بالسحر والعزائم يقدرون عليه من التحسن والتزين، وقضاء احوائج، وا
فأطاعهم اإنس فيا يرضيهم من الرك والفواحش والفجور، وأطاعهم وغرها، 

اجن فيا يرضيهم من التأثرات واإخبار ببعض امغيبات، فتمتع كل من الفريقن 
 باآخر، شياطن اجن، وشياطن اإنس.

الفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته عى أسباب فسوقه، والشيطان يستمتع به ي قبوله ف
 [.39النساء: ]                    :منه وطاعته له في َرّ بذلك

وامرك يستمتع به الشيطان بركه به وعبادته له، ويستمتع هو بالشيطان ي قضاء 
         :مَتـَحن باآخر، ومبتى به فكل من الثقلن، حوائجه، وإعانته له

 [.32اأنبياء: ]                  
 فا أعظم إضال الشياطن لبني آدم؟ وما أكثر ما أفسدوه منهم؟.

وسوف يسأل اه ميع الثقلن من اإنس واجن، من ضل منهم، ومن أضل، عا 
   )قال سبحانه: عملوا وما اقرفوا من اآثام والفواحش كا 

               
                    

 [.159]اأنعام:  (    
قال اه هم: النار مثواكم  ،وأجل البعث ،فلا بلغوا اأجل، وهو يتناول أجل اموت

وانقى  خالدين فيها، فقد انقطع زمن التمتع، وانقى أجله، وبقي زمن العقوبة،
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       )زمن الرك والكفر، وبقي زمن العذاب والعقوبة: 
 [.63]النحل:  (          

والشيطان عدو لإنسان، واقف له بالرصد عى طريق كل خر، وأحرص ما يكون 
عى اإنسان عندما هم باخر أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه، خاصة 

 اءة القرآن الذي هو نور وشفاء وهدى للناس.عند قر
  )وهذا أمر اه بااستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كا قال سبحانه: 

 [.89]النحل:  (         
وأحب إى اه تعاى، كان اعراض الشيطان له أكثر،  ،وكلا كان الفعل أنفع للعبد

                    : وكيده له أعظم
 [.559البقرة: ]                  
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 فقه خطضا  الشيطتن -3
          )قال اه تعاى: 

 [.559]البقرة:  (      
               )وقال اه تعاى: 

                   
 [.51النور: ]  (     

طوات الشيطان وطرقه يدخل فيها سائر امعاي امتعلقة بالقلب واللسان خ
واجوارح، فالشيطان يأمر بكل ما تستفحشه العقول والرائع من الذنوب العظيمة، 
والكبائر امهلكة، وكل ما تنكره العقول وا تعرفه من امعاي والفواحش، ولوا 

اتباع خطوات الشيطان؛ أن الشيطان  ما تطهر أحد من دفضل اه ورمته عى العبا
يسعى هو وجنده ي الدعوة إليها وحسينها، والنفس مّيالة إى السوء، أّمارة به، 
ِى وهذه الدواعي ما زكا أحد  والنقص مستول عى العبد من ميع جهاته، فلو خ 

 بالتطهر من الذنوب والسيئات، والناء بفعل احسنات.
يزكي من يعلم منه أنه يتزكى بالتزكية كا قال سبحانه: ولكن اه بفضله ورمته 

(                   
 [.51]النور:  (  

وقد أمر اه امؤمنن أن يدخلوا ي السلم كافة، ويعملوا بجميع رائع اإسام، وا 
، وما يعجز عنه يركوا منها شيئًا، فيفعل امسلم كل ما يقدر عليه من اأعال الصاحة

 ينويه فيدركه بنيته.
وا يمكن الدخول ي السلم كافة إا باتباع ريعة الرمن، وخالفة طرق الشيطان 
ي العمل بمعاي اه، فالشيطان يأمر بكل سوء وفاحشة، وبكل منكر ورر، وبكل 

                                  :حرم وقبيح
                                         

 [.168 – 169البقرة: ]
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 فالسبل التي يسلكها اإنسان أربعة:
 اليمن.. والشال.. واأمام.. واخلف.

فإن سلكها العبد صدًا له، اوأي سبيل سلكها اإنسان من هذه وجد الشيطان عليها ر
ي معصية  العبد وإن سلكها، ه ويعوقهي طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها ويبِطئ

   )وجده عليها حامًا له، وخادمًا، ومعينًا ومزينًا كا قال سبحانه عنه: 
                  

 [.16 -16]اأعراف:  (      
فالشيطان يضل الناس ويغوهم، ويستعمل لتحقيق مراده منهم هذه اجهات اأربع، 

نسان جهتان: الفوق.. والتحت، ا يقدر عليها الشيطان، فإذا رفع اإنسان فبقى لإ
يديه إى اه ي الدعاء عى سبيل اخضوع، أو وضع جبهته ساجدًا ه عى اأرض 
عى سبيل اخشوع واخضوع، غفرت ذنوبه؛ أن الباب مفتوح، والدعاء مسموع، 

عبودية اأرضية، ومن جهة األوهية ، فهو منوع من جهة الوالتوجه إى اه حاصل
 العلوية.

وخطوات الشيطان ي إفساد الدين واأخاق والعباد كثرة جدًا، وأشدها وأخطرها 
 ومن ذلك: ،ما كان مزينًا للناس بصورة احق

أن اه عَز وجَل أمر بإخاص الدين ه وحده ا ريك له، وهى عن الرك باه، ثم 
من اإخاص ي صورة تنقص الصاحن، والتقصر ي حقهم، أظهر الشيطان للمسل

             :وأظهر هم الرك باه ي صورة حبة الصاحن واتباعهم
 [.116امؤمنون: ]                                         

رق فيه، ثم أظهر الشيطان ومنها أن اه سبحانه أمر بااجتاع ي الدين، وهى عن التف
لأمة أن اافراق ي أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه ي الدين، وحول العلم 
الرعي إى خاف وجدل فَرق اأمة إى شيع وأحزاب ومذاهب متناحرة، وصار 

        :اأمر بااجتاع ي الدين مستحيل ا يقوله إا أمق أو جنون
                                       

 [.128اأنعام: ]
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ومنها أن اه سبحانه أمر بالسمع والطاعة من تأمر علينا ولو كان عبدًا حبشيًا إا ي 
معصية اه، ثم صار هذا اأصل بسبب كيد الشيطان ا يعرف عند كثر من يدعي 

                        :العلم فكيف العمل به؟
                                            

 [.28النساء: ]      
، ثم أظهر الشيطان لأمة أن ^ومنها أن العلم الرعي هو ما جاء عن اه ورسوله 

       :العلم والفقه ي الدين هو البدع، ومعرفة اخاف وأصول اجدل
                               

 [.112النساء: ]          
وصار العلم الذي فرضه اه عى اخلق ومدحه ا يتفوه به إا منافق أو جاهل 

 بزعمهم، وصار من أنكره وعاداه وَجَد ي التحذير منه هو الفقيه العام.
ختلفة، بحجة أن القرآن والسنة ا ومنها ترك القرآن والسنة، واتباع اآراء واأهواء ام

يعرفها إا العام امجتهد امطلق، وامجتهد هو اموصوف بكذا وكذا ما يتعذر 
                                  :وجوده

                               

 [. 164آل عمران: ]
ليخرج به الناس من الظلات إى النور،  ،أنزل القرآن ومنها أن اه عَز وجَل ذكر أنه

 :فزين هم الشيطان أن اأمر ضد ذلك، وأهم ما تأخروا إا بسبب التمسك بالقرآن
                             

 [.1إبراهيم: ]        
هر الشيطان للناس وذكر سبحانه أن اإيان سبب للعلو والعز ي الدنيا واآخرة، فأظ

أن العلو والرفعة والرف بتعلم علم اليهود والنصارى، فأقبلوا عى ذلك، وجفا 
                     :ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه  ،أكثرهم كتاب ربه

                                    
 [.151 – 155آل عمران: ]                           
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وأنزل اه القرآن عربيًا لعلهم يفقهونه، فزين هم الشيطان ضد ذلك، فأقبلوا عى تعلم 
             :الكتب اأعجمية لظنهم سهولتها، وصعوبة فهم القرآن

 [.5يوسف: ]     
ومنها أن اه ذكر أن اأمة لو عملت بالدين احق لصلحت دنياها وأخراها، فزين هم 

                       :طان ضد ذلكالشي
                              
                                  

 [.35 – 35فصلت: ]              
وذكر سبحانه أنه اه أنزل القرآن تفصيًا لكل يء، وأنه من يتق اه جعل له خرجاً 
ويرزقه من حيث ا حتسب، وأنه من يتوكل عى اه فهو حسبه، فأظهر هم الشيطان 

                                   :أن اأمر بخاف ذلك
 [.3 – 5الطاق: ]                                    

سبب لزيادة  ،صلة الرحم، وإخراج الزكاةوذكر اه أن تزوج الفقر سبب لغناه، وأن 
ـركت الزكاة خوفًا من نقصه،  امال وكثرته، فظن اأكثر أن اأمر بخاف ذلك، وت 

    )وغر ذلك ما زينه الشيطان وأضل به العباد ما عم وطم: 
 [.55]سبأ:   (      

 واأمراء، ومن العلاءوكيد الشيطان خفي ماكر، فكم اصطاد به من الرجال والنساء، 
                       :واخاصة والعامة

                           
 [.151 – 118النساء: ]                 

 وامداخل التي يأي الشيطان من ِقَبلها إى اإنسان ثاثة:
 الشهوة.. والغضب.. واهوى.

  :وها يصر اإنسان ظامًا لنفسه، ومن نتائجها احرص والبخلفالشهوة هيمية، 
                                              

 [.55اأحقاف: ]                              



361 

والغضب سبعية، وهو آفة أعظم من الشهوة، وأشد خطرًا، وبالغضب يصر اإنسان 
               :لنفسه، وظامًا لغره، ومن نتائجه العجب والكر ظاماً 

                                     

 [.36 – 36الزخرف: ]
واهوى شيطانية، وهو آفة أعظم من الشهوة، وأعظم من الغضب، وباهوى يكون 

ات، ويتعدى ظلمه إى خالقه بجحد اإنسان ظامًا لنفسه، وظامًا لغره من امخلوق
          :حقه بالكفر والرك وامعاي، ومن نتائجه الكفر والبدعة

                                  
                                   

 [.51النور: ]
، ومنها يدخلون إى بقية اأقسام، وما وأكثر ذنوب اخلق هيمية؛ لعجزهم عن غرها

                           أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنن: 
                                     

 [.113 – 115هود: ]               
ي آدم بكل ما وميع الرور ي العام إنا سببها الشيطان، فهو جتهد عى بن

يستطيع من وسائل ليخرجهم من احق إى الباطل، ومن اإيان إى الكفر، ومن 
                  :السنة إى البدعة، ومن الطاعات إى امعاي

                                    
                                 

 [.6 – 2فاطر: ]                             
 وللشيطان خطوات وطرق ووسائل يسلكها إضال الناس عن اهدى.

وللشيطان رور كثرة، ولكن ينحر ره ي سبع خطوات، وا يزال بابن آدم حتى 
 يوقعه ي واحدة أو أكثر، وهي كا يي:

 ورسوله، فا يزال الشيطان باإنسان حتى : ر الكفر والرك، ومعاداة اهالر اأول
خرجه من اإيان إى الكفر، ومن التوحيد إى الرك، وهذه أعظم روره وأكرها 
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 وأخطرها، فإن عجز عنه نقله إى ما بعده وهو:
: وهو ر البدعة التي هي باب الكفر والرك، فإن يئس منه نقله إى ما الثتي الر

 بعده وهو:
 : ر الكبائر عى اختاف أنواعها، فإن عجز عنه نقله إى ما دوها وهو:الر الثتلث

 ه: ر الصغائر من الذنوب التي ربا اجتمعت عليه فأهلكته، فإن عجز عنالرابع الر
 وهو: ،نقله إى ما دوها

: وهو إشغاله بامباحات التي ا ثواب فيها وا عقاب عن الطاعات اختمس الر
 عجز عنه نقله إى ما دون ذلك وهو.والواجبات، فإن 

: وهو إشغاله بالعمل امفضول عن العمل الفاضل، كإشغاله بالنوافل الستدس الر
، وبالعكوف عى حتى تفوت الفرائض، وبتوزيع امال حتى تفوت صاة اجاعة
 اأذكار حتى يفوته التذكر، واأمر بامعروف والنهي عن امنكر.

 ما سبق نقله إى آخر ما يقدر عليه وهو: فإن أعجزه العبد ي كل
: بأن يسلط عليه حزبه من شياطن اإنس واجن بأنواع اأذى، والتكفر، الستبع الر

 والتضليل، والتبديع، والتفسيق، والتحذير منه، وقصد إماله.
ليشوش عليه قلبه.. ويشغل بـحربه فكره.. وليمنع الناس من اانتفاع به.. فحينئذ يلزم 

سلم أن يلبس أمة احرب، وا يضعها عنه إى اموت، ومتى وضعها أ ِر أو ام
     )د حتى يلقى اه بثواب امجاهدين : أصيب، فا يزال ي جها

 [.4]اجمعة:  (        
والشيطان لإنسان عدو مبن، وهو اآن ي سِيـر اأمة وخطو ها للتوسع ي احال 

لشهوات.. واحرام حد امباحات.. فا يزال الشيطان باإنسان حتى وامباحات وا
ينقله من امباحات إى امحرمات لتكميل شهواته.. والكفر حد امحرمات.. فا 

وإضاعة  ،يزال الشيطان باإنسان حتى ينقله من امحرمات إى الكفر لتكميل شهواته
                                 :أوامر اه

                                      
 [.51النور: ]           
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 فهذه خطوات الشيطان:
التوسع ي امباحات، ثم الدخول ي امحرمات، ثم الكفر وترك أوامر اه من أجل 

العبد من كيد  الشهوات، ثم الدعوة إى الكفر وامعاي كا يفعل الشيطان، فليحذر
             )الشيطان ومكره: 

                 ) 
 [.168 -169]البقرة: 

وقلب اإنسان كاحصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل احصن ويملكه ويستوي 
در عليه، ويقيم فيه، ويطرد من فيه، وا يمكن حفظ احصن إا بـحراسة أبوابه، وا يق

 عى حراسة أبوابه من ا يعرفها.
 :وأبواب الشيطان ومداخله التي يدخل منها إى القلب صفات العبد

ومن أبوابه العظيمة التي هلك ها الناس باب احسد واحرص، فإن الشيطان حِسن 
 عند احريص كل ما يوصله إى شهوته، وإن كان فاحشًا أو منكرًا أو حراماً.

والشهوة واحدة، فالغضب غول العقل، والشهوة بـحر يركض فيه ومنها باب الغضب 
 الشيطان، وإذا ضعف جند العقل هجم الشيطان، فلعب باإنسان، وزجه فيا حرم اه.
ومنها حب التزين ي الثياب واأثاث، وامساكن وامراكب، فا يزال الشيطان 

 البناء واهدم.، وباإنسان حتى خر عمره وأوقاته ي التشييد والتزين
 ، ويثِقل العبادة.ومنها باب الشبع، فالشبع يقوي الشهوة، ويشغل عن الطاعة

ومنها باب الطمع، فإن من طمع ي شخص بالغ ي الثناء عليه با ليس فيه، وداهنه 
 ه با ي يده.عم؛ لشدة طفلم يأمره بامعروف، وم ينهه عن امنكر

 قع امسلم ي اأخطاء واآثام وامحرمات.وترك التثبت، لي،ومنها باب العجلة 
ومنها حب امال، وحب امال إذا مكن من القلب أفسده، ومله عى طلب امال 

 فمنع احقوق الازمة.من غر وجهه، وأخرجه إى البخل وخوف الفقر، 
وأطلق فيه  ،ومنها سوء الظن بامسلمن، فإن من حكم عى مسلم بسوء ظنه احتقره

 أى نفسه خرًا منه.لسانه، ور
وسوء الظن يدل عى خبث الظان؛ أن امؤمن يطلب امعاذير للمؤمن، وامنافق 
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 يبحث عن عيوبه، وعى امسلم أن حرس من مواقع التهم؛ لئا ي ساء به الظن.
وعاج هذه اآفات يكون بسد امداخل التي يدخل منها دخان الشيطان، وتطهر 

  )بالتوبة وااستغفار كا قال سبحانه:  القلب عن الصفات امذمومة
             

 [.559]البقرة:  (  
          )وقال سبحانه: 

 [.569]البقرة:  (     
وإذا غلب عى اإنسان هواه، استسلم للشيطان وجنوده، فقادوه حيث شاؤوا، وله 

 معهم حالتان:
 ندهم وأتباعهم، وهذه حال العاجز الضعيف.: أن يكون من جإحدامت
: أن يصر الشيطان من جنده، وهذه حال الفاجر القوي امتسلط الداعية امتبوع الثتنية

 [.54النازعات: ]             كفرعون الذي قال: امبتدع
فيصر إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه، وهؤاء هم الذين غلبت عليهم شقوهم، 

 وا احياة الدنيا باآخرة.واشر
حالة َجْهد الباء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشاتة اأعداء،  يوهذه احالة ه

وَعَمل أصحاها امكر والكذب، واخداع والغرور، والتسويف بالعمل، وطول 
                   :اأمل، وإيثار العاجل عى اآجل

 [.16البقرة: ]           
 وهؤاء أئمة جنود الشيطان، وهم أنواع شتى:

فمنهم امحارب ه ورسوله.. الساعي ي إبطال ما جاء به الرسول.. يصد عن سبيل 
اه ويبغيها عوجًا.. ومنهم امقبل عى دنياه وشهواته فقط.. ومنهم امنافق الذي يأكل 

اللهو واللعب.. إى بالكفر واإسام.. ومنهم اماجن الذي قطع أنفاسه بامجون و
غر ذلك من أصناف امغرين الذين اتبعوا شهواهم، فسلط اه عليهم من كان حقهم 
أن يتسلطوا عليه وهو الشيطان، وجعلهم حت قهره وترفه وسلطانه، يسخرهم 

           :حيث شاء، وَيْسخر منهم ويزعجهم إى كل معصية وفاحشة ور
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 [.36 – 36الزخرف: ]     

وشياطن اإنس واجن منهم من ختار الكفر والرك وامعاي، وإبليس وجنوده 
من الشياطن يشتهون الر، ويلتذون به، ويطلبونه وحرصون عليه بمقتى خبث 

        :أنفسهم، وإن كان موجبًا لعذاهم، وعذاب من يغوونه
 [.159البقرة: ]              

واإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يره ويلتذ به، بل يعشق ذلك عشقاً 
 ودنياه وآخرته. يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله

والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب إليه السحرة والكهان با حبه من الكفر 
كالرشوة له، فيقي بعض أغراضه، كمن يعطي  صار ذلك كله وامعاي والرك

          :غره مااً ليقتل له من يريد قتله، أو يعينه عى فاحشة أو رقة
 [.39النساء: ]          
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 فقه كيد الشيطتن لإنستن -4
             )قال اه تعاى: 

 [.66]النساء:  (            
            )ال اه تعاى: وق

 [.63]النحل:  (      
الشيطان عدو لإنسان، فأيا سبيل سلكه اإنسان يمن أو شال، أمام أو خلف، إا 

                          وجد الشيطان عليه رصدًا له.
 [.16 – 16راف: اأع]                             

فإن سلكه ي طاعة قطعه أو عاقه.. وإن سلكه فالشيطان قاعد لإنسان ي كل طريق، 
                   ي معصية مله وزينها له: 

 [.151 – 155النساء: ]                   
وخرجهم من فالشيطان كا أخرج آدم وزوجه من اجنة، يريد أن يفتن ذريته كذلك، 

التوحيد إى الرك، ومن اإيان إى الكفر، ومن الطاعات إى امعاي، ومن 
السنن إى البدع، وبذلك ينقلهم من أعال اجنة إى أعال النار، وخرجهم من 

 .اجنة إى النار كا أخرج أبوهم وأغراهم بمعصية اه
      )  فليحذر الناس من فتنته كا أمرهم رهم بقوله:

                 
 [.56]اأعراف:  (          

فالشيطان لإنسان عدو مبن، وقد كشف اه لنا عن هذه العداوة، فهو يريد إضال بني 
آدم وإهاكهم، وقد غَر أكثرهم فزين هم عبادة اأصنام واأوثان والكواكب 

وهم ي احقيقة إنا يعبدون الشيطان الذي زينها هم،  واأحجار واأشجار وغرها،
           )وأمرهم بعبادها:  
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 [.118-116]النساء:  (            
وكا أن الشيطان عدو لإنسان، فيجب عى اإنسان أن يتخذه عدوًا، جاهده 

         )الفه، وا يطيعه أو يغر به كا قال سبحانه: وخ
                  

 [.6 -2]فاطر:  (    
وقد وعد اه عباده امؤمنن عى طاعته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، بامغفرة 

                       :والرضوان
                           

 [.65التوبة: ]          
أما الشيطان َفَوْعده للناس أن يأمرهم بالر، وخوفهم من فعل اخر، وهذان اأمران 
ماع ما يطلبه الشيطان من اإنسان، فإنه إذا خوف اإنسان من فعل اخر تركه، وإذا 

       )أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها: 
 [.569]البقرة:  (        

والشيطان بمكره وكيده وتلبيسه يتلطف ي دعوة الناس إى الباطل، ويأتيهم بصورة 
وماذا  ؟ناصح هم، مشفق عليهم، فيشم قلب ابن آدم لينظر ماذا يـحب؟ وماذا يكره

 وماذا يشتهي؟. ؟يريد
وإن رأى فيه قوة سعى ي مله الكلية، ًا سعى ي رده عن الدين بفإن رأى ي قلبه كس

 عى جاوزة احق، والزيادة عى ما رعه اه ورسوله، ليقع ي الظلم والعدوان
 وإن رأى فيه حب الشهوات شغله بالشهوات والزينات عن السنن والواجبات.والبدع، 

عهم والشيطان ي كل يوم، بل ي كل حظة، يستفز كثرًا من بني آدم، ويرغبهم ويوق
ي ألوان الفساد واللهو.. والزنا والرقة.. والسكر والفواحش.. والظلم وسفك 
الدماء.. وذلك بالوسوسة والتزين، والغرور واإغواء.. وا يزال حتى تم له ما أراد.. 

         )واتبعه أكثر الناس كا قال سبحانه: 
 [.55]سبأ:  ( 

ل عامية جميع الناس ي كل زمان وي كل مكان، فا ونية الشيطان ي الفساد واإضا
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زال هو وذريته يعد الناس ويمنيهم، ويشاركهم ي اأموال واأواد، وجتهد عليهم 
 (         )ميعًا ليفسدهم: 

 [.93 -95]ص: 
وفكره جميع البرية كيف يؤمنون باه، ويعملون باحق ي الدنيا، ملسو هيلع هللا ىلص ورسالة النبي 

                   :دخلون اجنة ي اآخرةوي
 [.1إبراهيم: ]                  

وفكر الشيطان وجهده عى ميع البرية كيف يكفرون باه، ويعملون بالباطل ي 
          )الدنيا، ويدخلون النار ي اآخرة: 

 [.6]فاطر:  (    
نفسه قبل كيده لأبوين، وكاد ذرية نفسه، وذرية آدم، فكان مشئوماً وقد كاد الشيطان 

 عى نفسه، وعى ذريته، وعى أوليائه من اجن واإنس.
، كان ي امتثال أمره ملسو هيلع هللا ىلصأما كيده لنفسه: فإن اه سبحانه ما أمره بالسجود آدم 

 وطاعته سعادته وفاحه، وعزه ونجاته.
 ن ي سجوده آدم غضاضة عليه وهضًا لنفسه.فسولت له نفسه اجاهلة الظامة أ

فلا قام بنفسه هذا اهوس، وقارنه احسد آدم، ما خصه اه به من أنواع الكرامة 
، وأسكنه مه أساء كل يءوعلَ  دونه، فإن اه خلق آدم بيده، ونفخ فيه من روحه

 جنته، وأسجد له مائكته.
، وما أمر اه امائكة بالسجود آدم فعند ذلك بلغ احسد من عدو اه كل مبلغ

                          سجدوا كلهم إا إبليس أبى وقال: 
                                       

 [.13 – 15اأعراف: ]      
سد، والكفر فعى الشيطان الرب امعبود، ومع بن اجهل والظلم، والكر واح

                            :وامعصية، فطرده اه ولعنه
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 [.69 – 61ص: ]                       
فأهان نفسه من حيث أراد تعظيمها.. ووضعها من حيث أراد رفعتها.. وأذها من 
حيث أراد عزها.. وآمها من حيث أراد لذها.. وفعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه 

 ي مرته م يبلغ ذلك منه.
  )ويقبل منه ويواليه؟ ع منه العاقل ومن كان هذا غشه لنفسه، فكيف يسم

                
 [.25]الكهف:  (           

وأما كيده لأبوين )آدم وحواء( فلم يزل خدعها ويعدما ويمنيها اخلود ي 
اجنة، حتى حلف ها أنه ناصح ها، فاطمأنا إى قوله، وأجاباه إى ما طلب منها، 

من امحنة واخروج من اجنة ما جرى، وذلك بمكره وكيده الذي  فجرى عليها
                       :جرى به القلم، وسبق به القدر

                                   
 [.36 – 32البقرة: ]                                  

كيد الشيطان عليه، وتدارك اأبوين برمته ومغفرته، فأعادما إى ورد اه سبحانه 
       )اجنة عى أحسن اأحوال وأملها، وعاد عاقبة أمره عليه: 

 [.36]البقرة: (         
وأما كيد الشيطان لذرية آدم، فا يزال الشيطان بمكره وكيده يسوق الناس إى 

      ): واخران احش واآثامامعاي وامنكرات والفو
         

              
 [.118-119]النساء:   (   

ومن كيد الشيطان لإنسان أنه خوف امؤمنن من جنده وأوليائه، فا جاهدوهم، 
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يان: وا يأمروهم بامعروف، وا ينهوهم عن امنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل اإ
 [.162]آل عمران:  (              )

ومن كيده أنه يورد اإنسان اموارد التي خيل إليه أن فيها منفعته ومرته، ثم يصدره 
امصادر التي فيها عطبه، ويتخى عنه ويسلمه، ويقف يشمت به، ويضحك منه كا 

       )فعل بامركن يوم بدر كا قال سبحانه: 
               

                   ) 
 [.49]اأنفال: 

ومن كيده أنه يأمر اإنسان ويزين له الرقة والزنا، والقتل والكفر، ثم يترأ منه 
           )ويسلمه ويشمت به: 

 [.16]احر:  (      جئ
                أوليائه ي النار: ثم يترأ الشيطان من ميع 

                                      
                         

 [.55إبراهيم: ]                             
 لندم.فأوردهم كل اموارد، وترأ منهم كل الراءة، ي وقت ا ينفع فيه ا

وا يسلم من سحره إا من ومن مكايد الشيطان العظيمة أنه يسحر العقل حتى يكيده، 
فيزين للعقل الفعل الذي يره، حتى خيل إليه أنه من أنفع اأشياء له، وينفر شاء اه، 

          :من الفعل الذي هو أنفع اأشياء له، حتى خيل له أنه يره
                                 

                                         
 [.51النور: ]

به بن القلب واإسام وكم حال فتن الشيطان هذا السحر من إنسان، فسبحان اه كم 
ى احق وأخرجه وكم شنَع عجا الباطل وأبرزه ي صورة حسنة،  وكمواإحسان، 
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وألقى أرباها ي اأهواء والبدع،  ،فهو الذي سحر العقولرة مستهجنة، ي صو
وسلك هم سبل الضال، وزين هم عبادة اأصنام، وقطيعة اأرحام، ونكاح 

 اأمهات، ووأد البنات، وهو الذي حَسن الرك والفسوق والعصيان آدم وذريته.
ل حن قتل أخاه هابيل.. فهو صاحب اأبوين حن أخرجها من اجنة.. وصاحب قابي

وصاحب قوم نوح حن أغرقوا.. وصاحب قوم عاد حن أهلكوا بالريح العقيم.. 
وصاحب قوم صالح حن أهلكوا بالصيحة.. وصاحب قوم لوط حن قلبت عليهم 
ديارهم ثم رموا باحجارة.. وصاحب فرعون وقومه حن أغرقوا.. وصاحب قريش 

    :صاحب كل هالك ومفتون إى يوم القيامةوهو . حن هزموا وهلكوا يوم بدر.
 [.93 – 95ص: ]                     

ومن كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتن تغلب عليها، قوة 
 اإقدام والشجاعة، أم قوة اإحجام وامهانة.

وتثبيطه عن  ،اف متهفإن رأى الغالب عى النفس امهانة واإحجام أخذ ي إضع
أو يقر فيه  ،فعل امأمور به، وثقله عليه، ثم هون عليه تركه حتى يركه ملة

وإن رأى الغالب عليه قوة اإقدام وعلو اهمة أخذ يقلل عنده امأمور به، ويتهاون به، 
 ويومه أنه ا يكفيه، وأنه حتاج معه إى مبالغة وزيادة:

ثاي.. ليبعد العبد عن سلوك الراط امستقيم، ويسلك فيقر باأول.. ويتجاوز بال
                                    :به راط اجحيم

 [.36 – 36الزخرف: ]                
إما إى تفريط وتقصر.. وإما إى جاوزة  فا أمر اه بأمر إا وللشيطان فيه نزغتان:

وا يباي الشيطان بأها ظفر، وقد هلك أكثر الناس اط معوج، . وكاما روغلو.
 وادي التقصر.. ووادي امجاوزة. ي هذين الوادين:
وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص بت عى الراط امستقيم الذي عليه الرسول وقليل منهم من يث

                                     :وأتباعه
 [.23 – 25الشورى: ]                                 
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لوهم.. وجاوز بآخرين حتى بقوم ي حق اأنبياء وورثتهم حتى قت الشيطان فقر
وقر بقوم حتى منعهم من طلب العلم الذي ينفعهم.. وجاوز بآخرين عبدوهم، 

وقر بقوم ي خلطة الناس حتى علم وحده هو غايتهم دون العمل به، حتى جعلوا ال
تزلوهم ي الطاعات كاجمعة واجاعات، والعلم واجهاد.. وجاوز بآخرين اع

 حتى خالطوهم ي الظلم وامعاي واآثام.
وقر ، وقر بقوم عن اإتيان بواجبات الطهارة.. وجاوز بآخرين إى حد الوسواس

ا يملكون، وصاروا بقوم عن إخراج الزكاة.. وجاوز بآخرين حتى أخرجوا ميع م
وقر بقوم عن تناول ما حتاجون من الطعام والراب واللباس عى الناس،  كاً 

حتى أروا بأبداهم وقلوهم.. وجاوز بآخرين حتى أخذوا فوق حاجتهم فأروا 
 بقلوهم وأبداهم.

هم عى وقر بقوم حتى امتنعوا من ذبح شاة ليأكلوها.. وجاوز بآخرين حتى جرأ
من العشب ونبات الرية  مقر بقوم حتى أطعمهوسفك دماء اأنفس امعصومة، 

وقر بقوم حتى بآخرين حتى أطعمهم احرام اخالص، دون غذاء بني آدم.. وجاوز 
ي النكاح فرغبوا عنه بالكلية.. وجاوز بآخرين حتى ملسو هيلع هللا ىلص زين هم ترك سنة الرسول 

 ارتكبوا الزنا والفواحش وما قدروا عليه من احرام.
حتى جفوا العلاء والشيوخ من أهل الدين والصاح، وأعرضوا بقوم  الشيطان وقر

وقر بقوم حتى منعهم من قبول بآخرين حتى عبدوهم مع اه تعاى، عنهم.. وجاوز 
 أقوال أهل العلم، وجاوز بآخرين حتى جعلوا احال ما حللوه، واحرام ما حرموه.

ن جريل وميكائيل.. وقر بقوم حتى قالوا إيان أفسق الناس وأظلمهم كإيا
 وجاوز بآخرين حتى أخرجوا الناس من اإسام بالكبرة الواحدة.

واستحلوا دماءهم.. وجاوز  ،وقر بقوم حتى عاَدْوا أهل بيت رسول اه وقاتلوهم
وقر باليهود لنبوة، وربا ادعوا فيهم اإهية، بآخرين حتى ادعوا فيهم خصائص ا

ه با برأما اه منه.. وجاوز بالنصارى حتى جعلوه حتى كذبوا امسيح، ورموه وأم
 ابن اه، وجعلوه إهًا يعبد مع اه.
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وقر بقوم حتى أملوا أعال القلوب، وم يلتفتوا إليها، وعدوها فضًا.. وجاوز 
 بآخرين حتى قروا نظرهم وعلمهم عليها، وم يلتفتوا إى كثر من أعال اجوارح.

     :كم فتن الشيطان هذا الكيد وامكر من خلق اه؟فا إله إا اه 
                              

 [.559البقرة: ]     
ومن مكائد الشيطان أنه يأمر الغني وصاحب اجاه أن يلقوا امساكن والضعفاء 

هيبتهم وذوي احاجات بوجه عبوس؛ لئا يطمعوا فيهم، ويتجرؤوا عليهم، وتسقط 
 من قلوهم، فيحرمهم بذلك من حبتهم وصالح أدعيتهم.

ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يد العام أو الزاهد، والتمسح به، والثناء عليه، 
وسؤاله الدعاء، حتى يرى نفسه ويعجبه شأها، فيفرح بذلك ويقع ي قلبه حتى يظنه 

 حقًا، وذلك اهاك كله، وهو ر من أرباب الكبائر.
ومن كيده الذي بلغ به من اجهال ما بلغ الوسواس الذي كادهم به ي أمر الطهارة 
والصاة عند عقد النية، حتى ألقاهم ي اآصار واأغال، وأخرجهم من السنة إى 

 البدعة، وخيل لبعضهم أن ما جاءت به السنة ا يكفي حتى يضم إليه غره.
ن هذا الظن الفاسد.. والتعب احار.. ب ،ومكره اخبيث ،فجمع هم بكيده العظيم
 وبطان اأجر أو نقصه.

ومن أعظم مكايده التي كاد ها أكثر الناس ما أوحاه إى حزبه وأوليائه من الفتنة 
بدت قبورهم، واخذت  بد أرباها من دون اه، وع  بالقبور، حتى آل اأمر إى أن ع 

صور أجسامًا ها ظل، ثم جعلت أوثانًا، وصورت صور أرباها فيها، ثم جعلت ال
 أصنامًا وعبدت مع اه تعاى.

شكى إليها يطاف عليها.. ويسجد ها.. ويصى عندها.. وتسكب عندها العرات.. وت  
احاجات.. وحلق عندها الرؤوس.. وتذبح القرابن.. ويسأل اميت فيها قضاء 

الرحال من ميع احاجات.. وتفريج الكربات.. وإقالة العثرات.. وتشد إليها 
 اجهات.
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   ) آدم، وزين هم ما كانوا يعملون: فلله كم اغتال الشيطان من بني
 [.66]امائدة:  (               

ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس ليعبدوه من دون اه من شجر أو حجر أو عن أو 
ستأثر اه بعلمه، فاأزام للعلم، قر أو غر ذلك، واأزام للتكهن وطلب علم ما ا

 واأنصاب للعمل.
  )البر، وأنساهم العهد واميثاق: فا إله إا اه كم خدع الشيطان هذا العمل من

                    
 [.65-65]يس:   (          

ًا معظًا يعظمه الناس، ثم ومن أعظم كيد الشيطان ومكره أنه ينصب أهل الرك قر
جعله وثنًا يعبد من دون اه، ثم يوحي إى أوليائه أن من هى عن عبادته واخاذه عيداً 

           :فقد تنقصه وهضم حقه، فيسعى اجاهلون ي قتله وعقوبته وتكفره
                                    

 [.36 – 36الزخرف: ]     
وكم غَر لتي تعبد من دون اه ي العام، فسبحان اه كم شيد الشيطان من القبور ا

 الشيطان ها كثرًا من الناس حتى عبدوه من دون اه من خاها.
 )عى النفوس والعقول التي انقادت لعدوها، وعبدته من دون اه:  هفوا أسفا

                  
                  

 [.61]اأنعام:  (       
ومن مكايد عدو اه ومصايده ما كاد به من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد 
به قلوب اجاهلن وامبطلن من ساع امكاء والتصدية، والغناء والعزف عى 

ن، وجعلها عاكفة عى الفسوق اآات امحرمة، الذي يصد به القلوب عن القرآ
 والعصيان.

وساع الغناء والعزف من الرجال حرم، أما ساعه من امرأة اأجنبية فهو أشد 
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            )حرمة، وأعظم فتنة: 
                

 [.6 -6]لقان:  (            
 اإسام وأهله.ومن مكايد الشيطان التي كاد ها 

احيل.. وامكر.. واخداع.. الذي يتضمن حليل ما حرم اه، وحريم ما أحل اه، 
       )وإسقاط ما فرضه اه، ومضادته ي أمره وهيه: 

                
 [.15-9]البقرة:   (             

ه عشاق الصور، تلك البلية العظمى التي استعبدت ومن مكايده ومصايده ما فتن ب
القلوب لغر خالقها، وملكت القلوب من يسومها سوء العذاب من عشاقها، ودعت 

 إى موااة كل شيطان مريد.
 .فأوسعت القلوب حنة، ومأها فتنة، وحالت بينها وبن رشدها ومواها

لعبد أقرب إى الرك، وحبة الصور امحرمة من موجبات الرك، وكلا كان ا
ير ي زمننا شى التصو، وقد تفوأبعد من اإخاص، كانت حبته بعشق الصور أشد

وما أشد فتنته حيث أعظم تاعب الشيطان بأكثر اخلق، فا حتى كأنه طاعة وقربة، 
        :أخرج هم أنواع الكفر والفسوق والعصيان ي كل قالب

                             
                                   

 [.151 – 118النساء: ]
، وتاعب بكل قوم ومن أعظم مكايده ومصائده ما كاد به امركن ي عبادة اأصنام

الذين  ،فطائفة دعاهم إى عبادة اأصنام من جهة تعظيم اموتىعى قدر عقوهم، 
جهًا، صورهم، كا فعل بقوم نوح، فأطاعوه وعبدوها إما صوروا تلك اأصنام عى 
فمنهم عباد الشمس.. وعباد القمر.. وعباد البقر.. وعباد وإما عنادًا أهل التوحيد، 

. احجر.. وعباد اماء.. وعباد النبات.. وعباد النار.. وعباد النور.. وعباد الظام.



366 

، ويطوفون ها، ويسألوها اخذوا ها أصنامًا يصلون عندهاوعباد الشيطان، 
 احاجات.. ويقِربون ها القرابن، ويقضون عندها اأوقات، ويشدون إليها الرحال.

وزين هم الشيطان وأوقع ي نفوسهم أن هذه اأصنام تدبر أمر العام العلوي 
والسفي، تدخل فيها الشياطن وتكلمهم وخرهم ببعض امغيبات، وتدهم عى 

 ليهم، وهم ا يرون الشياطن، فيظنون أن الصنم نفسه هو امتكلم.بعض ما خفى ع
      :فإذا سمع العابد اخطاب والكام من الصنم اخذه إهًا من دون اه

 [.119 – 116النساء: ]                          
مفتونون بعبادة وأضل الشيطان بمكره وكيده وتاعبه ببني آدم أكثر أهل اأرض، فهم 

الشيطان عن طريق اأصنام واأوثان، وم يتخلص منهم إا احنفاء اموحدون، كا قال 
 [.45]احجر:   (           )سبحانه: 

    :واأمم التي أهلكها اه بأنواع اهاك كلهم كانوا يعبدون اأصنام واأوثان
                           

                            
 [.45العنكبوت: ]       

وأصل عبادة اأوثان واأصنام تشبيه امخلوق باخالق ي اإهية حتى عبدوه من 
 .دون اه، وجعلوه ندًا وعداً ه، يعبدونه ويسألونه كا يسألون اه جل جاله

م من دون اه، وم تكن عبادهم ي احقيقة هم، وزين لقوم عبادة امائكة فعبدوه
 ولكن كانت للشياطن الذين أمروهم وزينوا هم.

  )فعبدوا أقبح خلق اه، وأحقهم باللعنة والطرد والذم وهم الشياطن: 
                

 [.41 -45]سبأ:    (        
باد، وما أشد مكر الشيطان وكيده حتى جعل طوائف من فسبحان اه ما أعظم غفلة الع

بني آدم تعبد اأحياء واأموات.. واأنبياء وامائكة.. واإنس واجن.. والنبات 
والفروج:  واحيوان.. والنور والنار.. واجبال والراب.. والكواكب والنجوم.. وامياه
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(                
 [.36 -36 ]الزخرف: (   

وكم أفسد من اأفراد واأمم طان لإنسان.. فكم أضل من العباد، فا أخطر كيد الشي
         ) وكم جر الناس إى عبادته: ؟والشعوب

 [.63]النحل:  (        
وماذا ملك لكم هذه اأصنام  ؟واه لعبدة اأصنام واأوثان.. ماذا تعبدون من دون اه

               )وثان: واأ
                 ) 

 [.16]العنكبوت: 
وعّباد اأصنام واأوثان وإن تآلفوا وحابوا عليها ي الدنيا، فهم يوم القيامة يكفر 
بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضًا، ويترأ كل من العابد وامعبود من اآخر كا 

               )قال سبحانه: 
          

 [.52]العنكبوت:  (    
ومن كيد الشيطان لإنسان دفعه إى إظهار كاله، وعدم ااعراف بتقصره، كي يسد 

لتدافع عن  ،مثرًا فيه أنانية النفس وقبول النصيحة، عليه طريق ااستغفار وااستعاذة،
 فتكون أضحوكة للشيطان. ل النصح،وا تقب وا تستعيذ به،ذاها، فا تستغفر اه 

  )ومن اهم نفسه رأى عيوها وتقصرها.. ومن اعرف بتقصر نفسه استغفر ربه: 
 [.23]يوسف:  (                   

ومن مكايده أنه حجب بسيئة واحدة للمؤمن ميع حسناته، وبذلك تفسد احياة، 
سان ينسى بتلقن الشيطان، وبا يكمن ي جبلته من الظلم مئات من حسنات فإن اإن

 أخيه امؤمن؛ أجل سيئة واحدة بدرت منه جهًا أو نسيانًا، فيبدأ بمعاداته، ويدخل
 وسوء الظن. ي اآثام معه

ومن مكايد الشيطان للناس أنه ي أعال الر والفساد يزين للناس الصر وجعله 
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 عال اخر واإصاح والدعوة والعبادة جعل الصر صعبًا مراً.حلوًا، وي أ
ومن مكايده ابن آدم احزن؛ أن احزن يضعف القلب، ويوهن العزم، وير 

  )اإرادة، وا يء أحب إى الشيطان من حزن امؤمن كا قال سبحانه: 
               

 [.15]امجادلة:  (    
مرض من أمراض القلب، يمنعه من هوضه وسره وتشمره، وثواب الصر فاحزن 

 عليه كثواب امصائب التي ي بتى ها العبد بغر اختياره كامرض، واأم ونحوما.
 ومن مكايده أنه يريد من اإنسان اإراف والتبذير ي أموره كلها.

ا أبغضه اه، وا يغار ما فإن رآه مائًا إى الرمة زين له الرمة حتى ا يبغض م
يغار اه منه، وإن رآه مائًا إى الشدة زين له الشدة ي غر ذات اه حتى يرك من 

 اإحسان والر، واللن والرمة، ما يأمره به اه ورسوله.
 ويتعدى ي الشدة فيزيد ي الذم والبغض والعقاب عى ما يـحبه اه ورسوله.

 صل للعبد عقوبتان:وباإراف والتبذير ح
      ): أن اه ا يـحبه؛ أنه مرف كا قال سبحانه: اأوى

 [.31]اأعراف:  (            
                 أنه يصر أخًا للشيطان كا قال سبحانه: : الثتنية

 [.56 – 56اإراء: ]                         
م مكايد الشيطان وروره ي الدنيا، وفساده الذي أوقعه وما يزال يوقعه ببني هذه أعظ

 آدم ي الدنيا.
                       فليحذر العبد هذا العدو اماكر:

                                   
 [.51النور: ]                        

ي اأمر، ودخل أهل اجنة ي اآخرة فاأمر أعظم وأشد، فإن الشيطان إذا ق  أما 
اجنة، ودخل أهل النار النار، وقف خطيبًا ي أهل النار، مترئًا منهم، قائًا هم: إن 
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اه وعدكم وعد احق عى ألسنة رسله فلم تطيعوه، فلو أطعتموه أدركتم الفوز 
 فلن حصل لكم ما َمنَيتكم به من اأماي الباطلة.العظيم، ووعدتكم اخر كذبًا، 

وما كان ي عليكم من سلطان وحجة حن دعوتكم إى مرادي، وزينته لكم فاستجبتم 
 ي اتباعًا أهوائكم وشهواتكم.

فإذا كان اأمر هذه الصورة فا تلوموي ولوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم 
وما أنا بمرخكم ومغيثكم من العذاب ، م إليهامدار ي موجب العقاب الذي وصلت

 والشدة التي أنتم فيها، وما أنتم بمرخّي وا نافعّي، فكل له قسط من العذاب.
 وأنا اآن كفرت با أركتموي من قبل، وترأت من جعلكم ي ريكًا مع اه،

ام ي وقد وصلت وإياكم إى ما يعاقب به كل ظفلست ريكًا ه، وا جب طاعتي، 
نار اجحيم، والظامون أنفسهم بطاعة الشيطان هم عذاب أليم، وهم فيه خالدون 
أبدًا.. فيا ها من عقوبة.. وما أشدها من حرة.. إذا سمعها أولياء الشيطان منه ي 

        )سواء اجحيم كا قال سبحانه: 
                  

              
 [.55]إبراهيم:  (         

سَلط عليه الشيطان، وكلا وامؤمن الذي نَور اه بصرته بنور اإيان والتوحيد ا ي  
 قرب منه أحرقه نور اإيان والتوحيد.

أما أصحاب اأحوال الشيطانية فيحسبهم اجاهل أولياء الرمن، وإنا هم من أولياء 
به رسله،  اه ذين أطاعوه ي الرك، ومعصية اه، واخروج عا بعثالشيطان ال

وأنزل به كتبه، فأطاعهم ي أن خدمهم بإخبارهم ببعض امغيبات، واغر هم َمْن َقَل 
حظه من العلم واإيان فواى أعداء اه، وعادى أولياءه، وَحَسن الظن بمن خرج عن 

           :تبع سنة الرسول وما جاء بهسبيل اه وسنته، وأساء الظن بمن ا
                                 

 [.526البقرة: ]                    
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فا أعظم تاعب الشيطان بامركن حتى عبدوه وأطاعوه واخذوه وذريته أولياء من 
  )نم كا قال سبحانه: دون اه، وسيجزي اه الشيطان وأتباعه بنار جه

               
                    

 [.159]اأنعام:  (   
فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له عى أسباب فسوقه من الشهوات امحرمة، 

 وطاعته له، فيره ذلك، ويفرح به منه. ،والشيطان يستمتع به ي قبوله منه
وامرك يستمتع به الشيطان بركه به، وعبادته له، ويستمتع هو بالشيطان ي قضاء 

 حوائجه وإعانته له.
وجزاء هذا ااستمتاع امحرم اخلود ي نار جهنم، فإنه وإن انقى زمن التمتع، فقد 

                  :بقي زمن العقوبة عى ذلك
 [.14 النساء:]                
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 إفستد الشيطتن أهل اأديتن -5
 (        )قال اه تعاى: 

 [.93 -95]ص: 
            )وقال اه تعاى: 

                 
 [.64 -63]النحل:  (    

سواه أديان دين اه واحد وهو اإسام الذي بعث اه به أنبياءه ورسله، وكل ما 
                              خرعة باطلة:

                                 

 [.18آل عمران: ]
                             وقال سبحانه:

 [.92آل عمران: ]      
ويزين هم كل ما يرهم ويشقيهم  والشيطان عدو مبن جميع بني آدم، فهو يغرهم

 خرجهم من اإسام، ي دنياهم وأخراهم، وحسده وبغضه هم فهو يريد أن
اأفراد.. واأر.. وامجتمعات..  ميعًا معه إى النار عى مستوى جرهمو

 والشعوب.. واأمم.. والقرون.
طاعوه با زين هم وقد حذر اه بني آدم من اتباعه وطاعته، ولكن أكثرهم اتبعوه وأ

من سبل الباطل، ومراكب الشهوات والشبهات، وأضل منهم ِجبًا كثرًا، وأرداهم إى 
 النار كفاراً فجاراً.

وما أعظم غفلتهم حيث ية بمعصية الرمن، وطاعة الشيطان، فا أعظم خسارة البر
        ) حق بالسابق، وا احار باماي:ا يتعظ الا

                
 [.65-65]يس:  (       
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 وأصول امعارف الكرى التي يسعد ها اإنسان ي الدنيا واآخرة سبعة:
معرفة الرب الذي يعبده.. والكتاب الذي هتدي به.. والرسول الذي يقتدي به.. 

وه الشيطان.. ومعرفة الدنيا والنفس اإنسانية ماذا تريد، وماذا يريد اه منها.. ومعرفة عد
 التي يعيش فيها.. ومعرفة اآخرة التي سوف ينتقل إليها.. وعبادة اه بموجب ذلك.

فا بَد لإنسان من معرفة كيد الشيطان ومكره ليتقي ره، ويسلم من مكره وكيده، 
                           :وحذر من طاعته وتزيينه

 [.6فاطر: ]           
فمن مكر الشيطان وكيده ما زينه للمركن من عبادة اأنوار والنران التي يوقدوها 

 ويعبدوها من دون اه وهم امجوس.
ومن مكره وكيده تاعبه بالصابئة، وهم أمة كبرة من اأمم الكبار، وهؤاء كانوا قوم 

 ، وهم قسان:قبالعرا وأهل دعوته، وهم بـَِحَرانملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم اخليل 
 صابئة حنفاء.. وصابئة مركون.

وامركون منهم يعظمون الكواكب السبعة، زين هم الشيطان فبنوا ها هياكل 
 خصوصة، وهي امتعبدات الكبار كالكنائس للنصارى، والبيع لليهود.

 فلهم هيكل للشمس.. وهيكل للقمر.. وهيكل للزهرة.. إلخ.
 صها يعبدوها، ويقِربون ها القرابن.صوروها واخذوا ها أصنامًا خ

: أهم يأخذون بمحاسن ديانات العام ومذاهبهم، فاحنفاء وأصل مذهب الصابئة
 منهم شاركوا أهل اإسام ي احنيفية، وامركون منهم شاركوا عباد اأصنام،

   )وسوف جزي اه اجميع ويسأهم عا عملوا كا قال سبحانه: 
            

 [.16]احج:  (          
ِقُرون بأن للعام خالقًا حكيًا مقدساً عن العيوب والنقائص، فاموحدون  والصابئة م 
منهم عبدوه، وامركون قالوا ا سبيل لنا إى الوصول إى جاله إا بالوسائط، 

      ):وهي الكواكب التي جعلوا ها هياكل ي اأرض
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 [.65]البقرة:  (      

إن العام دائم  :تاعبه بالدهرية الذين زين هم الشيطان فقالوا :ومن مكر الشيطان وكيده
 [.54]اجاثية:  (            )م يزل وا يزال ايتغر: 

 حدوا النبوات.وقالوا هذا العام هو اممسك لأجزاء التي فيه، وج
فداء التعطيل.. وداء الرك.. وداء جحد النبوات.. وداء خالفة الرسل.. أصل كل 
ت هذه اأدواء ي قرون  باء ي العام.. ومنبع كل ر.. وأساس كل باطل.. وقد َرَ

                                :البرية إا من رحم اه
 [.116امؤمنون: ]                      

ومن مكر الشيطان وكيده تاعبه باليهود حيث دعاهم إى الرك ي حياة نبيهم 
  (           )حيث قالوا: ملسو هيلع هللا ىلص موسى 
 [.139]اأعراف: 

           )فأي جهل فوق هذا؟ لذا قال هم: 
 [.145-138]اأعراف:  (            

لقد طلبوا من خلوق أن جعل هم إهاً خلوقًا فا أسفه عقوهم؟ وكيف يكون 
فإن اإله احق هو اجاعل واخالق لكل ما سواه، وامجعول مربوب ، اإله جعواً؟

                       :خلوق فيستحيل أن يكون إهاً 
                             

                             
 [.184 – 181اأعراف: ]                      

أن زين هم عبادة العجل من دون اه تعاى، وقد شاهدوا ما حل  ومن تاعبه باليهود
بامركن والكفار من العقوبة، وشاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه، ويصليه بالنار، 

              :رقة، فأي سفه للعقول فوق هذا؟ويدقه بامط
                                                 

 [.46احج: ]      
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ومن عجيب أمرهم أهم م يكتفوا بجعله إههم، حتى جعلوه إله موسى، فنسبوا 
ة أبلد احيوانات وهو العجل، موسى رسول اه إى الرك وعبادة غر اه، بل عباد

 وجعلوه إله كليم الرمن.
ضااً خطئًا إهه، ذهب يطلبه وإهه هاهنا، وهذا من أقبح ملسو هيلع هللا ىلص بل حتى جعلوا موسى 

       )تاعب الشيطان هم كا قالوا موسى: 
               

                 
 [.98-96]طه:   (  

     )فتعلقوا به، وأحبوه أشد احب، وأربوا ي قلوهم العجل: 
                 

 [.81 -85]طه:   (      
                     وقال سبحانه:

                        
 [.83البقرة: ]                    

   ): ^ومن تاعب الشيطان باليهود أن زين هم حتى قالوا لنبيهم موسى 
 [.22]البقرة:  (        

  )وزين هم أن واجهوا نبيهم ما دعاهم إى القتال بأشنع الكام حيث: 
                ) 

 [.54]امائدة: 
نعون من ذلك حتى نتق اه عليهم اجبل كأنه ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة فيمت

          )ظلة كا قال سبحانه: 
                

 [.64 -63]البقرة:  (      
         )ومرة يقال هم: 

 [.161]اأعراف:  (     
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بأمر اه: حنطة ي شعرة، فأزهم الشيطان أشنع القول والعمل فقالوا مستهزئن 
   )ودخلوا من ِقَبل أستاهم، فبدلوا القول والفعل، فاذا فعل اه هم:

              
 [.165]اأعراف:  (    

ومن تاعب الشيطان هم أهم كانوا ي الرية قد ظَلل اه عليهم الغام، وأنزل عليهم 
وزهدوا ي أحسن اأطعمة وأرفها، واستهانوا بأوامر امن والسلوى، فملوا ذلك، 

كا قال  اه ونعمه، فجازاهم اه من جنس عملهم، ورب عليهم الذلة وامسكنة
                 )سبحانه:  

              
               

                 
 [.61]البقرة:  (  

ومن تاعبه هم أن اه سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه، وَفَرَق هم البـحر، 
وأراهم اآيات والعجائب، ونرهم وآواهم، وآتاهم ما م يؤت أحدًا من العامن، 

 .ثم أمرهم بدخول القرية التي كتب اه هم، وبرهم ها، فأبوا طاعته، وامتثال أمره
       )وقابلوا هذا اأمر والبشارة بقوهم لنبيهم: 

 [.54]امائدة:  ( 
فسبحان من َعظ م حلمه.. حيث ي قابل أمره بمثل هذه امقابلة.. ويواجه رسوله بمثل 
هذا اخطاب.. وهو حلم عنهم وا يعاجلهم بالعقوبة.. بل َوِسعهم حلمه وكرمه 

 امن والسلوى من الساء.فظللهم بالغام.. وأنزل عليهم 
ومن تاعب الشيطان هم أن اه أمرهم أن يذبحوا بقرة، ويربوا القتيل ببعضها، 

        فتعنتوا وأكثروا اأسئلة عن البقرة، فشددوا فشدد اه عليهم: 
                                  

 [.66البقرة: ]     
جهلهم باه ورسوله، فإها ما تعينت هم توقفوا ي اامتثال وما كادوا  وهذا من غاية
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      )ومن أقبح جهلهم وظلمهم قوهم لنبيهم: يفعلون، 
 [.61]البقرة:   (  

ومن تاعب الشيطان هم أن زين هم استحال حارم اه بأدنى احيل، وتاعبوا 
تيال، فمسخهم اه قردة وخنازير عى بدينه، وخادعوه، ومسخوا دينه بااح
          ) استحاهم حارم اه كا قال سبحانه:

 [.166]اأعراف:  (    
                             وقال سبحانه:

 [.62البقرة: ]     
رمت عليهم الشحوم بسبب عدواهم و ومن تاعب الشيطان هم معاصيهم أهم ما ح 

 َجـَمل وها وأذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها.
 ومن تاعبه هم أن أمرهم وزين هم اخاذ قبور أنبيائهم مساجد.

ُذوا   ،َوالنََصتَرى اْلَيُهضدَ  اهَلَعَن » :ي مرضه الذي م يقم منه ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهقال  َ ََ ا
 .()متفق عليه «ُقُبضَر َأْنبَِيتئِِهْم َمَستِجَد 

من أعظم مكر الشيطان هم وكيده هم أن زين هم قتل اأنبياء الذين ا تنال اهداية و
  )إا عى أيدهم، وزين هم امعاي التي توجب غضب اه ولعنته: 

              
 [.61]البقرة:  (        

هم، ورد ما جاءوا به، وأمرهم  ومن تاعبه هم أن زين هم قتل اأنبياء وااستهزاء
  )باخاذ اأحبار والرهبان أربابًا من دون اه كا قال سبحانه: 

            
 [.31]التوبة:  (           

وهذا ام، فأطاعوهم وتلك عبادهم إياهم، فحرموا عليهم احال، وأحلوا هم احر
إنسان أن يقتل أو يقاتل من هداه اه عى يديه، ويتخذ من أعظم تاعب الشيطان با

                                                

 (. 258سلم برقم )( ، وم1335، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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من م ت ضمن له عصمته ندًا ه، ُيـحرم عليه وحلل له حسب هواه، كا قال سبحانه: 
(               

 [.115]آل عمران:  ( 
ومن تاعب الشيطان باليهود ما كان منهم ي شأن زكريا وحيى عليها الصاة 

 والسام حتى قتلوما، ثم سلط اه عليهم من يعاقبهم.
، ورميه ^ومن مكر الشيطان وكيده وتاعبه باليهود ما كان منهم ي شأن امسيح 

وأمه بالعظائم، وهم يعلمون أنه رسول اه، فكفروا به بغيًا وعنادًا، وراموا قتله وصلبه، 
، فأوقعوا القتل والصلب عى فصانه اه تعاى من ذلك، ورفعه إليه، وطهره منهم

 شبهه، وهم يظنون أنه هو.
         فبئس القوم الذين يقتلون أنبياء اه، ويفتخرون بقتل رسله: 

                                    
                                 

                                      
                                           

 [.129 – 122النساء: ]      
وم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بامسيح وكفرهم به ي سفال ونقص وذلة، إى أن 

فلم يقم هم  قطعهم اه ي اأرض أمًا، ومزقهم كل مزق، وسلبهم عزهم وملكهم،
فكفروا به وكذبوه وحاربوه ملسو هيلع هللا ىلص م لك بعد ذلك، إى أن بعث اه تعاى حمدًا 

                                         :وقاتلوه
                                 

 [.115آل عمران: ]                  
                           وقال سبحانه:

                           
 [.98البقرة: ]      

ـر فع عنهم إى فأتم اه عليهم غضبه، ودمرهم غاية التدمر، وألزمهم ذاً وصغارًا ا ي 
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امسيح بن مريم من الساء فيستأصل شأفتهم، ويطهر اأرض منهم، ومن أن ينزل 
              )اد الصليب: عب

                 
 [.85]البقرة:  (     

، والغضب الثاي بسبب كفرهم ^فالغضب اأول من اه بسبب كفرهم بامسيح 
 ملسو هيلع هللا ىلص.بمحمد 

ومن تاعب الشيطان هم أهم يزعمون أن اأحبار والرهبان إذا أحلوا هم اليء 
      :وإذا حرموه صار حرامًا، وإن كان نص التوراة بخافه صار حااً،

                                
 [.68البقرة: ]                       

وحجروا عى الرب سبحانه أن ينسخ ما يريد من ريعته، وجوزوا ذلك أحبارهم 
آدم، ورأى أن ذلك يغض منه، ثم ري أن وعلائهم، كا تكر إبليس أن يسجد 

                      وجرم: يكون قوادًا لكل عاص وفاسق
 [.156البقرة: ]                         

وكا أبى عباد اأصنام أن يكون امرسل إليهم برًا، ثم رضوا أن يكون إههم 
 ومعبودهم حجراً.
ارى بطارقتهم وأساقفتهم عن الصاحبة والولد، وم يتحاشوا أن وكا نزهت النص

ينسبوا إى اه الصاحبة والولد، وهو سبحانه الواحد اأحد الصمد، الذي م يلد وم 
 [.3]اجن:  (            )يولد: 

ومن تاعب الشيطان هذه اأمة الغضبية أهم إذا رأوا اأمر أو النهي شاقًا عليهم 
 طلبوا التخلص منه بوجوه احيل.

 لنا. فإن أعيتهم احيل قالوا: هذا كان علينا مَـّا كان املك والرياسة
وما سلب اه اليهود ملكهم وعزهم، وأذهم بسبب كفرهم ومعاصيهم، وقطعهم ي 
اأرض أمًا، انتقلوا من التدبر واإفساد بالقدرة والسلطان، إى التدبر واإفساد 

                       :ر والدهاء، واخيانة واخداعبامك
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 [.64امائدة: ]              
يزعمون أنه إذا  ،من ولد داود النبيومن تاعب الشيطان هم أن جعلهم ينتظرون قائًا 

بزعمهم هو امسيح الذي  حرك شفتيه بالدعاء مات ميع اأمم، وأن هذا امنتظر
وهم ي احقيقة إنا ينتظرون مسيح الضالة الدجال، فهم أكثر أتباعه، وعدوا به، 

 يقتلهم وا يبقي منهم أحدًا.ملسو هيلع هللا ىلص وإا فمسيح اهدى عيسى بن مريم 
رون نزول امسيح عيسى بن مريم من الساء، الذي يكر الصليب.. وامسلمون ينتظ

بّاده من النصارى.. ويضع اجزية..  ويقتل اخنزير.. ويقتل أعداءه من اليهود.. وع 
 ويدعو إى اإسام.

َى اَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ِِ بَِيِدِه، َلُيضِشَكَن أْن َينِْزَل فِيُكُم اْبُن َمْرَيـَم َحَك ْداى، َواَلِذي َنْف
ُل َحَتى ا َيْقبََلـُه أَحٌد،  ََ َ الَصلِيَب، َوَيْقُتَل اْلـِخنِْزيَر، َوَيَضَع اْلـِجْزَيَة، َوَيِفيَض اْلـ ِِ َفَيْك

ا ِمَن الُدْنيَت َوَمت فِيَهت  .()متفق عليه «َحَتى َتُكضَن الَسْجَدُة اْلَضاِحَدُة َخْيـرى
         اه ما ا يليق به فقالوا:  ومن تاعب الشيطان هم أن نسبوا إى

                                    
 [.191آل عمران: ]         

(                   
                

                   
 [.64]امائدة:  (    

وقالوا إن اه خلق السموات واأرض ي ستة أيام ثم تعب فاسراح ي اليوم السابع 
           )فقال سبحانه: 

 [.39]ق:   (   

                                                

 (. 122(، واللفظ له، ومسلم برقم )3449، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 سبحانه وتعاى عا يقولون علوًا كبراً.
ومن تاعب الشيطان هم أهم يرمون أنبياء اه ورسله بالقبائح، ويقدحون ي نبوهم، 

م ويقتلوهم، وقد آذوا نبيهم موسى إى ما برأه اه منه كا قال سبحانه: ويؤذوه
(                   ) 

 [.68]اأحزاب: 
ومن قدحهم ي اأنبياء، وكذهم عى اه، ما تقشعر له اأبدان، فقد اهموا عيسى بن 

فجور.. ونسبوا لوطًا إى أنه وطئ مريم بأنه ساحر.. وأنه ولد بغية.. ونسبوا أمه إى ال
إى أنه حل تكة راويله.. وتكة ملسو هيلع هللا ىلص ابنتيه وهو سكران من اخمر.. ونسبوا يوسف 

 راويل سيدته.. وأنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته.
 ومنهم من يزعم أن عيسى كان من العلاء يداوي امرى باأدوية.

 متلقاة من أحبار اليهود.ملسو هيلع هللا ىلص حمد  ويزعمون أن امسلمن أواد زنا.. وأن ريعة
وهذا وأمثاله ليس بمستنكر من أمة قدحت ي معبودها وإهها، ونسبته إى ما ا يليق 
بعظمته وجاله، ونسبت أنبياءه إى ما ا يليق هم، ورمتهم بالعظائم والسوءات، أن 

 إى ذلك.ملسو هيلع هللا ىلص ينسبوا حمدًا 
كيدهم له، كل ذلك أشهر من أن يذكر، وعدواهم له، وحاربتهم إياه، وتكذيبهم له، و

               :وذلك ما حمله قلوهم من الكفر واحسد
                               

 [.158البقرة: ]                               
ـهت ملة.. كا خلق للحق ملة. ـهت وقد خلق اه لكل باطل وب  . وليس وراء ب 

ـهت:           )اليهود ب 
                  

 [.13]امائدة:  (             
ثم استمر اأمر عى عهد موسى كليم الرمن عى التوحيد، إى أن توي موسى 

قدموها عى ، ودخل الداخل عى بني إرائيل، وأقبلوا عى علوم الكفار، وملسو هيلع هللا ىلص
 نصوص التوراة.
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فسلط اه عليهم من أزال ملكهم، وردهم من أوطاهم، ومزقهم كل مزق، وتلك 
 سنة اه ي عباده إذا أعرضوا عن الوحي، وتعوضوا عنه بكام الكفار واماحدة: 

                                    
                                    

 [.42 – 44اأنعام: ]
وكذلك النصارى ما أعرضوا عن دين اه سلط اه بعضهم عى بعض، كا قال 

          )سبحانه: 
             

 [.14]امائدة:  (   
طق، ما ظهرت فيها الفلسفة وامن ندلسوكا سلط اه النصارى عى باد اأ

واشتغل امسلمون بذلك، وهجروا كتاب رهم، فاستولت النصارى عى بادهم، 
 وأصاروهم رعية هم.

وكذلك ما ظهر هذا اأمر بباد امرق سلط اه عليهم عساكر التتار فأبادوا أكثر 
 أهلها، واستولوا عليها، وأهانوا أهلها.

لسفة وعلوم أهل الباطل واإحاد وكذلك ي امائة الرابعة ما اشتغل أهل العراق بالف
سلط اه عليهم القرامطة الباطنية، فكروا عسكر اخليفة عدة مرات، واستولوا عى 
حجاج بيت اه، واستعرضوهم قتًا وأرًا، واشتدت شوكتهم، واستقر ملكهم ي 

 مر والشام واحجاز واليمن وغرها.
 ي دمارهم، وزوال ملكهم. فهذا الداء ما دخل ي بني إرائيل كان سبباً 

       :فلنحذر من هذا الر لئا يصيبنا ما أصاهم، وحل بنا ما حل هم
                               

 [.112النساء: ]          
 ^عبده ورسوله وكلمته امسيح عيسى بن مريم  ^ثم بعث اه سبحانه بعد موسى 

ين، وبن هم معامه، ودعاهم إى عبادة اه وحده ا ريك له، والراءة فجدد هم الد
 من تلك اأحداث واآراء الباطلة.
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 فعادوه.. وكذبوه.. ورموه وأمه بالعظائم.. وراموا قتله.. فطهره اه منهم.. ورفعه إليه.
لفه، وأقام اه للمسيح أنصارًا دعوا إى دينه وريعته، حتى ظهر دينه عى من خا

ودخل فيه املوك، وانترت دعوته، واستقام اأمر عى السداد بعده نحو ثاثائة 
                                                        :سنة

                                       
 [.14الصف: ]        

ح ي التبديل والتغير حتى تناسخ واضمحل، وم يبق بأيدي ثم أخذ دين امسي
 النصارى منه يء، بل رّكبوا دينًا بن دين امسيح ودين الفاسفة عباد اأصنام.

هذا ومعهم بقايا من دين امسيح كاختان، وااغتسال من اجنابة، وتعظيم السبت، 
 هم بنصها.وحريم اخنزير، وحريم ما حرمته التوراة إا ما أحل 

وما أخذ دين امسيح ي التغير والتحريف والتبديل، وظهر الفساد، وعم الباء، 
اجتمعت النصارى عدة اجتاعات ي أزمنة ختلفة، ثم يتفرقون عى ااختاف 

 والتاعن، وقول الزور والباطل.
. ومرة قالوا فمرة قالوا: إن اه هو امسيح بن مريم.. ومرة قالوا: إن اه ثالث ثاثة.

ه واحد ي ثاثة، وثاثة ي امسيح ابن اه، إله حق من إله حق.. ومرة قالوا: اإل
 وهم ي ذلك حيارى، تائهون، ضالون، مضلون.واحد، 

ا يثبت هم قدم.. وا يستقر هم قول ي إههم.. بل كل منهم قد اخذ أهه هواه، 
 ورح بالكفر والتري من اتبع سواه.

             ) تعاى: قال اه
                 

 [.65]امائدة:  (      
              )وقال اه تعاى: 

               ) 
 [.63]امائدة: 

            )وقال اه تعاى: 
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 [.66امائدة: ] (              
فانظر كيف أوصل الشيطان هذه اأمة الضالة إى الكفر والرك والضال والكذب: 

(             
               

 [.62 -64]امائدة:  (           
 ولقد ارتكبت النصارى حذورين عظيمن:

حتى جعلوه ريك اخالق، وجزءًا منه، وإهًا آخر معه، الغلو ي امخلوق، : أحدمت
 وأنفوا أن يكون عبدًا له.

ودخل ي فرج  ،تنقص اخالق وسبه ورميه بالعظائم، وأنه نزل من كرسيه: الثتي
امرأة، ثم خرج من حيث دخل، رضيعًا يمص الثدي، ويبكي وجوع، ويأكل ويرب، 

                        :ويبول ويتغوط
                           

                         

 [.62 – 64امائدة: ]
ثم صار إى أن لطمت اليهود خديه، وربطوا يديه، وبصقوا ي وجهه، وصلبوه جهرًا، 

 سجود له.وسَمروا يديه ورجليه، وجَرعوه أعظم اآام، وهو اإله احق امعبود ام
 الكذب واافراء عى اه ورسله؟فسبحان اه.. ما أعظم هذا البهتان و

ولعمر اه إن هذه مسبة ه سبحانه ما سبه ها أحد من البر قبلهم وا بعدهم، وهتان 
            )عظيم: 

                    
               ) 

 [.82-85]مريم:  
يأنف أسقط الناس أن يفعله  فا أشنع هذا الكام الذي نسبوا فيه اإله احق إى ما

وكذبوا عى اه عَز وجَل ي كونه تاب عى آدم وغفر له خطيئته، ونسبوه إى ، بعبده
نار اجحيم بسبب أقبح الظلم، حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه ي 
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ونسبوه إى غاية السفه حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه بيهم آدم، خطيئة أ
من نفسه، حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه، ونسبوه إى غاية العجز، حيث عجز أن 

 خلصهم بقدرته من غر هذه احيلة.
 نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا، ونسبوه إى غاية النقص، حيث سلط أعداءه عى

وهل يقول هذا عاقل طان من اأمم عن دينها بمثل هذا؟  كم أضل الشيفسبحان اه
 سوي؟

إنه ا ي علم أمة من اأمم َسَبت رها ومعبودها وإهها با سبت به هذه اأمة، فهم عار 
       )عى بني آدم، مفسدون للعقول والرائع: 

 [.55]سبأ:  (   
اعب هم الشيطان، فليسوا متمسكن بيء من وأما ريعة النصارى ودينهم فقد ت

                  وا دينه البتة:ملسو هيلع هللا ىلص ريعة امسيح 
                              

 [.66امائدة: ]     
فابتدعوا.. وحرفوا.. وبدلوا.. وكتموا.. وضلوا.. وأضلوا.. وضلوا عن سواء السبيل: 

(               
 [.63]النحل:  (     

فابتدعوا الصاة إى امرق مطلع الشمس مع علمهم أن امسيح م يصل إى 
 وهي قبلة اأنبياء قبله. ،امرق أصًا، بل كان يصي إى قبلة بيت امقدس

ومن كيد الشيطان ومكره هم أن طوائف منهم وهم الروم وغرهم ا يرون ااستنجاء 
إى صاته بتلك الرائحة  ماء، فيبول أحدهم ويتغوط، ويقوم بأثر البول والغائطبا

فيستقبل امرق، ويصلب عى وجهه، وحدث من يليه بأنواع احديث الكرهة، 
كذبًا كان أو فجورًا، وخره بسعر اخمر واخنزير ونحو ذلك، وا ير ذلك صاته 

 وا يبطلها.
العبادة قبيح جدًا، وصاحبها إى استحقاق غضبه وعقابه ومواجهة رب العامن هذه 
                     :أقرب منه إى رضاه وثوابه
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 [.66الزمر: ]                     
ومن تاعب الشيطان هم ما ابتدعوه من تعظيم الصليب بعد امسيح بزمان، وا ِذْكر 

كِر   ي التوراة باللعن من تعلق به.له ي اإنجيل، وإنا ذ 
 فزين الشيطان هذه اأمة الضالة، فاخذته معبودًا يسجدون له، وحلفون به.

ولو كان هم أدنى مسكة من عقل، لكان ينبغي هم أن يلعنوا الصليب من أجل 
معبودهم وإههم حن صلب عليه، وأن حرقوه حيث وجدوه، ويكروه ويضمخوه 

عليه إههم ومعبودهم بزعمهم، وأهن عليه وفضح، هذا لو  بالنجاسة، فإنه صلب
صح زعمهم أن امسيح صلب وأنى يصح وقد أعلن اه نجاته وسامته ورفعه إليه: 

(                      
 [.129 -126]النساء:   (                

 ظيم منهم، لوا أن القوم أضل من اأنعام؟.فبأي وجه يستحق الصليب هذا التع
وإن كانوا يقصدون بتعظيمه التشنيع عى اليهود، وتنفر الناس عنهم، وإغراءهم هم 

مسيح فقد حصل هم ما هو أعظم من ذلك، فقد نفروا به اأمم عن النرانية، وعن ا
شق وم ينكر وكأهم إنا عظموه أنه ثبت لصلب إههم، وم ينودينه أعظم تنفر، 

 من هيبته ما مل عليه.
    ) والسفه، وما أشد ضال وجرم أولئك:أا ما أقبح اجهل 

           
           ) 

 [.14]امائدة: 
ْذَكر، وهو مكان ي وجهه، فأي إله هذا الذي يصلب ويبصق  وأي صليب ي عَظم وي 

              ) ه اإله:زي والعار الذي صلب علياخ
 [.46]احج:   ( 

ومن مكر الشيطان وتاعبه هم أن زين هم صيامًا م يأت به امسيح كالصوم الذي 
وضعوه ملوكهم وعظائهم، فلهم صيام احوارين، وصيام مريم، وصيام للمياد، 

فامسيح يعلمون  وتركهم أكل اللحم ي صيامهم ما أدخلوه ي دين امسيح، وإا
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 أنه كان يأكل اللحم، وم يمنعهم منه ي صوم وا فطر.
 وأكثر صومهم ا أصل له ي رع امسيح، بل هو ختلق مبتدع.

وكم دعاهم ن هذه اأمة الضالة كل التاعب، فسبحان اه.. كم تاعب الشيطا
 ، وكم صد هم عن دين اه.وكم استخفهم فأطاعوه ،فأجابوه

 م ي شأن امعبود جل جاله حتى قالوا فيه ما م يقله أحد من العامن.فتاعب ه
وتاعب هم الشيطان ي أمر امسيح.. وتاعب هم ي أمه مريم.. وتاعب هم ي 
شأن الصليب وعبادته.. وتاعب هم ي تصوير الصور ي الكنائس وعبادها.. فا 

ا صورة مريم، وصورة امسيح مصلوبًا، تكاد جد كنيسة من كنائس النصارى إا وفيه
ويدعوها من دون  ..وصورة جرجس وبطرس وغرهم.. وأكثرهم يسجدون للصور

                                  :اه تعاى
                               

                                     
                                                            

 [.36 – 35مريم: ]                      
ومن تاعب الشيطان هم ي أعيادهم أهم ابتدعوا أعيادًا موضوعة ختلقة كعيد 

 وغرها.ميكائيل، وعيد الصليب، وعيد الفصح، وعيد امياد 
فصاة كثر منهم بالنجاسة واجنابة، وامسيح  وأما تاعب الشيطان هم ي صاهم:

 بريء من هذه الصاة، واه سبحانه أجل وأعى من أن يتقرب إليه بمثل هذه الصاة.
ومنها صاهم إى امرق، وتصليبهم عى وجوههم ي الصاة، وامسيح بريء من 

النجاسة.. وحريمها التصليب عى الوجه.. وقبلتها كل ذلك، فصاة مفتاحها 
تأي ها ريعة من امرق.. وشعارها الرك.. كيف خفى عى العاقل أها ا 

                      :الرائع البتة

 [.64امائدة: ]
وه وما علمت الرهبان واأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة، شيد

باحيل والصور ي احيطان، وطاء جدران الكنائس بالذهب وباأعياد امحدثة، 
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 ونحو ذلك ما يروج عى السفهاء وضعفاء العقول والبصائر.
وساعدهم عى ذلك ما عليه اليهود من القسوة والغلظة، والكيد وامكر، والكذب 

والفجور والبدع، والغلو والبهتان، وما عليه كثر من امسلمن من الظلم والفواحش، 
 ي امخلوق، واعتقاد كثر من اجهال أن هؤاء خواص امسلمن وصاحيهم.

ك القوم با هم عليه، ورؤيتهم له أنه خر من كثر ما ب من هذا وأمثاله مُس فركَ 
 امنتسبون إى اإسام من البدع والرك، والفجور والفواحش. اليهود وما عليه عليه

 .هذه اأمة ي أصول الدين وفروعهيف تاعب الشيطان فانظر ك
فجمعت بن الرك، وعيب اإله وتنقصه، وتنقص نبيهم وعيبه، ومفارقة دينه بالكلية، 
فلم يتمسكوا بيء ما كان عليه امسيح ا ي صاهم، وا ي صيامهم، وا ي 

 أعيادهم، وا ي سائر عباداهم.
ما ليس منها، وتركوا ما  ق ومبطل، أدخلوا ي الريعةبل هم ي ذلك أتباع كل ناع

واحد ي ثاثة، وثاثة ي واحد، أو الواحد ثاثة،  :وقالوا أساس الدين جاءت به،
 والثاثة واحد.

وكيف يرى ، فواعجبًا أمة تضيع أوقاها ي مثل هذا اهراء والضال وامحال
 ساس دينه؟.عاقل أن يكون هذا مبلغ عقله، ومنتهى علمه، وأ

وكيف ضحك الشيطان والقساوسة والرهبان عى أشباه اأنعام فقرروا هم ما هو 
 حال، وإن ربوا له اأمثال فقالوا: الثاثة واحد، والواحد ثاثة؟.

وم يقنعهم هذا القول ي رب السموات واأرض حتى اتفقوا بأرهم عى أن اليهود 
ثم صلبوه وطعنوه باحربة حتى مات، ثم دفنوه،  أخذوه، وساقوه بينهم ذليًا مقهورًا،

 أيام، ثم قام من قره إى الساء، فأين عقول هؤاء؟وأقام حت الراب ثاثة 
ومن كان يدبر أمر والسفي ي هذه اأيام الثاثة؟  كيف كان حال هذا العام العلوي

بحانه ي تلك ف الرب سلَ ومن الذي َخ واأرض وما فيها ي تلك اأيام؟ السموات 
وكيف عى اأرض واإله مدفون ي قره؟  ومن الذي يمسك الساء أن تقعامدة؟ 

ثم أي قر يسع إله السموات واأرض، خلوق من قتل اإله وصلبه ودفنه؟ مكن ام
ايا عن وكيف حَمل هذا اإله الذنوب واخطر امتعال؟ وهو املك القدوس الكب
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أمر وا هي، وا ثواب وا وكيف تستقر حياة الناس با البر فليفعلوا ما شاؤا؟ 
        )سبحانك هذا هتان عظيم: عقاب؟ 

                   
 [.83-98]مريم:   (              

 أو يضيع أوقاته ي ماقات هؤاء؟ فهل يليق بعاقل أن يسمع هؤاء؟
ي العاقل ها، أو يدخل أن يقتد ،حرفت دينها، وافرت عى اه الكذبوهل يليق بأمة 

 ورعه، وكيف يقتدي اإنسان وهتدي بأمة حرفت وبدلت كتاب اهي دينها؟ 
         ):ولعنها اه وغضب عليها

               
            

               
 [.95-69]امائدة:   (  

فلا حصل من أهل الكتاب: اليهود والنصارى ما حصل من التحريف.. والتبديل.. 
والنسيان.. والكذب.. واابتداع.. والظلم.. والكتان.. واحكم بغر ما أنزل اه.. 
والبهتان.. والكر.. واإضال.. والغلو.. والكفر.. وااستهزاء.. وقتل اأنبياء.. 

سفك الدماء بغر حق.. وأكل أموال الناس بالباطل.. وتنقص الرب.. وتعطيل و
. وترك اأمر رعه.. وقول الزور والبهتان ي اأنبياء.. والصد عن سبيل اه.

 بامعروف.. والنهي عن امنكر.
ما حصل ذلك وغره من أهل الكتاب ضل الناس عن طريق اهدى، وعاشوا ي 

رسواً للعامن، ورمة للبرية ملسو هيلع هللا ىلص  العزيز الرحيم حمدًا شقاء وعناء، فبعث اه
          )أمعن: 

            
 [.126]اأعراف:  (               

                      وقال سبحانه:
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 [.16 – 12امائدة: ]                          

   )  وأكمل اه به للبرية دينها، وأتم نعمته عليها كا قال سبحانه:
 [.3]امائدة:  (         

أفضل اأديان.. وكتابه أعظم الكتب.. وريعته أير الرائع.. وأمته أفضل  ملسو هيلع هللا ىلص فدينه
               . وخاتم النبين:وسيد امرسلن. ..أمم.. وهو أفضل اأنبياءا

 [.156اأنبياء: ]            
والذين كملت نعم اه عليهم هم امؤمنون به، الذين معوا بن معرفة احق لذاته، 

    )واخر أجل العمل به وهم امرادون بقوله سبحانه: 
 [.6 -6الفاحة: ](       

اأعال الظاهرة فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة وامغضوب عليهم، من أخطأ ي 
وإن اختل قيد العلم فهم الضالون، من أخطأ ي ااعتقاد من كاليهود والفساق، 

 وأهل البدع. ،النصارى
 ه: ومن أنعم اه عليه امتنع أن يكون من امغضوب عليهم والضالن كا قال سبحان

                                 
                          

 [.6 – 5الفاحة: ]           
وأهم امهات للعبد أن يستنر قلبه بمعرفة الربوبية، ثم بمعرفة العبودية؛ أنه إنا 

ا يتم ذلك إا بالعلم والعمل:  خلق لرعاية هذا العهد، وهو عبادة اه عَز وجَل، و
(                 

 [.29-26]الذاريات:   (       
                                     وقال سبحانه:

 [.18حمد: ]          



455 

 مت يعتصم به العبد من الشيطتن -6
 (           )قال اه تعاى: 

 [.36]فصلت: 
           )وقال اه تعاى: 

 [.551]اأعراف:  (    
الشيطان عدو لإنسان، وقد أشهر ساحه، وأعلن عداوته لإنسان من أول يوم، وقعد 
عى ميع اجهات التي يمر ها اإنسان، ليضل الناس عن الراط امستقيم، 

ات، والفواحش وامعاي، ليحرمهم من اجنة، ويوبقهم ويغرهم بالكبائر وامنكر
            )ي النار كا قال سبحانه: 

 [.6]فاطر:  (     
وإذا علم العبد بعدوه فعليه أن يستعد له، ويواجهه ويقف له، ويتحصن منه لئا يره 

 أو هلكه.
الشيطان  عاى، كيف نتحصن منوقد أخرنا الذي علمنا بعداوة الشيطان، وهو اه ت

ورع لنا من اأدعية واأذكار ما فيه الشفاء والرمة،  ونتقيه، ونحرز من ره،
 واهدى والعصمة، من ميع رور شياطن اجن واإنس ومن ذلك:

      ): كا قال سبحانه: ااستعاذة باه العظيم
 [.555]اأعراف:  (     

                              وقال سبحانه:
                         

 [.155 – 89النحل: ]            
: فالتسمية حرز من الشيطان، وعصمة من خالطته لإنسان ي طعامه ومنها التسمية

 ورابه، وماعه، ودخوله بيته، وسائر أحواله.
َوِانَْد َطَعتِمِه، َقتَل الَشيَطتُن:  ،الَرُجُل َبْيَتـُه، َفَذَكَر اهَ ِانَْد ُدُخضلِـهِ  إذا َدَخَل »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 

ا َمبيَت لَُكْم وا َاَشتَء، وإِذا َدَخَل َفَلـْم َيْذُكِر اهَ ِانَْد ُدُخضلِـِه، َقتَل الَشيطتُن: َأْدَرْكُتـُم 
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 .()أخرجه مسلم «َعتِمِه، َقتَل: َأْدَرْكُتـُم امَبيَت َوالَعَشتءَ امَبيَت، َوإَذا مْ َيْذُكِر اهَ ِانَْد طَ 
َ أْهَلـُه َفَقتَل: بِتْسِم اه، الَلـُهـَم َجنِْبنَت الَشيَْطتَن، ملسو هيلع هللا ىلص: »وقتل  ِِ َلْض أَن أَحَدُكْم إَِذا أَراَد أْن َيْأ

ُه َشْيَطتٌن أَبداى َوَجنِِب الَشْيَطتَن َمت َرَزْقتَنَت، َفإَِنـُه إِْن ُيَقَد  َ ُُ ََ َوَلٌد ِي َذلَِك، َلـْم َي   «ْر َبْينَـُهـ
 .()متفق عليه 

                )ومنها قراءة امعوذتن: 
                 ) 

 [2-1]الفلق: 
                 )و

                ) 
 [.6-1 ]الناس:

وذلك عند النوم، وعند امرض، وعند شدة الرياح، وشدة الظلمة، وأدبار الصلوات 
 اخمس ونحو ذلك.

      )ومنها قراءة آية الكري عند النوم، وأدبار الصلوات اخمس: 
                       
                    

 [.522]البقرة:   (          
 ومنها قراءة اآيتن اأخرتن من سورة البقرة: فمن قرأما ي ليلة كفتاه:

(                
                

                   
                  

                 
 [.596 -592]البقرة:   (  

                                                

 (. 5519برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 1434(، واللفظ له، ومسلم برقم )6386، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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ا َتـْجَعُلضا ُبُيضَتُكْم َمَقتبَِر، إَِن الَشْيَطتَن َينِْفُر ِمَن » ملسو هيلع هللا ىلص:ومنها قراءة سورة البقرة: قال النبي 
 .()أخرجه مسلم «اْلَبْيِت اَلِذي ُتْقَرُأ فِيِه ُسضَرُة اْلَبَقَرةِ 
وة القرآن، والتسبيح والتحميد، والتكبر والتهليل ومنها كثرة ذكر اه تعاى بتا

يَك َلـُه، َلـُه اْلـُمْلُك َوَلـُه »ملسو هيلع هللا ىلص: كا قال النبي  ونحوها ِ ََ َمْن َقتَل: ا إَِلـَه إِا اه َوْحَدُه ا 
ٍء َقِديٌر. ِي َيْضٍم ِمتَئَة َمَرةٍ، َكتَنْت َلـُه َاْدَل  ْ ََ َاْرِ ِرَقتٍب،  اْلـَحـْمُد، َوُهَض َاَلـى ُكِل 

َذلَِك َوُكتَِبْت َلـُه ِمتَئُة َحَسنٍَة، َوُمـِحَيْت َانْـُه ِمتَئُة َسِيَئٍة، َوَكتَنْت َلـُه ِحْرزاى ِمَن الَشْيطَتِن َيْضَمُه 
ََ َجتَء إِا َرُجٌل َاِمَل أْكَثَر ِمنْـهُ  ، َوَلـْم َيْأِ  أَحٌد بِأْفَضَل ِمـ َ ِِ  .()همتفق علي «َحَتى ُيـْم

 ومنها الدعاء عند اخروج من امنزل:
َا َحْضَل َوَا  ،٬َتَضَكْلُت َاَلـى ا ٬إَِذا َخَرَج الَرُجُل ِمْن َبْيتِـِه َفَقتَل بِْسِم ا»ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
َفَيُقضُل َلـُه  َفَتَتنََحى َلـُه الَشَيتطِنُ  ،َقتَل ُيَقتُل ِحينَئٍِذ ُهِديَت َوُكِفيَت َوُوقِيَت  ،٬ُقَضَة إِاَ بِت

 .()أخرجه أبو داود والرمذي «َشيَْطتٌن آَخُر َكْيَف لََك بَِرُجٍل َقْد ُهِدَي َوُكِفَي َوُوقِيَ 
 ومنها الدعاء إذا نزل منزاً:

ِ  ا»ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي  ََ ِ َمت  ٬إَِذا َنَزَل أَحُدُكْم َمنِْزا َفْلَيُقْل: أُاضُذ بَِكلِـ ََ الَتتَمتِ  ِمْن 
ٌء َحتَى َيـْرَتـِحَل ِمنْـهُ َخلَ  ْ ََ ُه  ُ ُُ  .()أخرجه مسلم «َق، َفإَِنـُه ا َي

 ومنها كظم التثاؤب ووضع اليد عى الفم:
ــُدكُ ـــتَوَب أَح ـــإَِذا َتثَ »ملسو هيلع هللا ىلص: ي ــقال النب ـــْك بِيَ ــِس ــمْ ـــْم، َفْليُ ـ ــ  .()أخرجه مسلم «ِدهِ، َفإَِن الَشيْطَتَن َيْدُخُل ـ
 اأذان، ودعاء دخول امسجد، واخروج منه. ومنها

َوُسْلَطتنِـِه  ،َوبَِضْجِهِه اْلَكِريمِ  ،اْلَعظِيمِ  ٬َأُاضُذ بِت»إذا دخل امسجد قال: ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي 
 «َيْضمِ ُحِفَظ ِمنِي َستئَِر الْ  :َفإَِذا َقتَل َذلَِك َقتَل الَشْيَطتنُ » :َقاَل ..«ِمَن الَشْيَطتِن الَرِجيمِ  ،اْلَقِديمِ 

 .()أخرجه أبو داود
                                                

 (. 695برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 5681(، واللفظ له ومسلم برقم )6453، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 . (3456وأخرجه الرمذي برقم )، (، وهذا لفظه2582: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 3)
 (. 5659برقم ) أخرجه مسلم( 4)
 (. 5882برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 . (466: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 6)
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ومنها الوضوء والصاة، وا سيا عند الغضب والشهوة، وجنب فضول النظر 
والكام، واجتناب مساكن اجن والشياطن كاأماكن اخربة والنجسة كاحشوش 
وامزابل، واأماكن اخالية من اإنس كالصحاري، وشواطئ البـحار البعيدة، 

 ومرابض اإبل ونحوها.
 منها تطهر البيوت من الصور والتاثيل والكاب واأجراس.و

 .()متفق عليه «ا تدخل امائكة بيتت فيه متثيل أو تصتوير»ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
وقد أمر اه عَز وجَل بااستعاذة من كل ر ي أي خلوق قام به الر من حيوان أو 

صاعقة، ومن أي نوع كان من أنواع  غره، إنسيًا أو جنيًا أو هامة أو دابة أو رحًا أو
 [.5 -1]الفلق:   (        )الباء فقال سبحانه: 

فااستعاذة من ر ما خلق تعم ر كل خلوق فيه ر، وكل ر ي الدنيا واآخرة، 
 ور شياطن اإنس واجن، ور السباع واهوام، ور النار واهواء واماء وغر ذلك.

ِ  ام»ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي  ََ ِ َمت َخَلَق، َلـْم  ٬ْن َنَزَل َمنِْزا ُثَم َقتَل: أُاضُذ بَِكلِـ ََ الَتتَمتِ  ِمْن 
ٌء، َحَتى َيـْرَتـِحَل ِمْن َمنِْزلِـِه َذلَِك  ْ ََ ُه  َ ُُ  .()أخرجه مسلم «َي

وأمر سبحانه كذلك بااستعاذة من ر الليل، ور القمر، والقمر هو آية الليل 
والليل إذا أقبل بظلمته من الرق، ودخل ي كل يء وأظلم فهو غاسق،  وسلطانه،

      )والقمر غاسق إذا وقب، والليل غاسق إذا أقبل بظلمته: 
 [.3-1]الفلق:  (         

والسبب الذي أجله أمر اه بااستعاذة من ر الليل ور القمر إذا وقب، أن الليل إذا 
ل سلطان اأرواح الريرة اخبيثة، وفيه تنتر الشياطن، وحركتهم ي أقبل فهو ح

الليل أمكن منها هم ي النهار، وررهم للصبيان أكثر، لفقدهم الذكر الذي حرزهم 
من الشياطن وأن النجاسة التي تلوذ ها الشياطن موجودة مع الصبيان غالبًا، وهذا 

لَلْيُل، أْو: ُجنُْح الَلْيِل، َفُكُفضا ِصْبَيتَنُكْم، َفإَِن الَشَيتطَِن إَِذا اْسَتـْجنََح ا»ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
                                                

 واللفظ له. ، (5115م برقم )( ، ومسل3355، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5659برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 .()متفق عليه «َتنَْتِرُ ِحينَئٍِذ، َفإَِذا َذَهَب َستَاٌة ِمَن اْلِعَشتِء َفَخُلضُهـمْ 
 .()أخرجه مسلم «ا ُتـرِسُلضا َفضاشيُكْم َوصبيتَنُكْم إَذا َغتَبِت الَشْمُس » وي لفظ:

والليل هو حل الظام، وفيه تنتر وتتسلط شياطن اإنس واجن ما ا تتسلط 
بالنهار، فإن النهار نور، والشياطن إنا سلطاهم ي الظلات، وامواضع امظلمة 

 عى أهل الظلمة، وهذا كان سلطان السحر وعظم تأثره إنا هو بالليل دون النهار.
ال الشياطن وبيوهم ومأواهم، والشياطن وهذا كانت القلوب امظلمة هي ح

جول فيها، وتتحكم كا يتحكم ساكن البيت فيه، وكلا كان القلب أظلم كان 
 للشيطان أطوع، وهو فيه أثبت وأمكن.

ومن هنا حسن ااستعاذة من رب الفلق ي هذا اموضع، وهذا استعاذ من ر 
د ااستعاذة برب الفلق الذي هو الغاسق الذي هو الظلمة وحل الرور والظام، بع

الصبح والنور، الذي يطرد جيش الظام، وعسكر امفسدين ي اأرض بالليل من 
 جن أو إنس أو حيوان.

فيأوي كل خبيث، وكل مفسد، وكل لص، وكل قاطع طريق، إى رب أو كِّن أو غار، 
 ها وحاها.وتأوي اهوام إى جحورها، والشياطن التي انترت بالليل إى أمكنت

فأمر اه عَز وجَل عباده أن يستعيذوا برب النور والصبح الذي يقهر الظلمة ويزيلها، 
 ويكشف ويقهر عسكرها وجيشها الظام.

والكفر والرك كله ظلمة، ومآله إى الظلات، ومستقره ي القلوب امظلمة 
 وامقرن ها اأرواح امظلمة.
ور، ومستقره ي القلوب امستنرة، وامقرن بأهله واإيان كله نور، ومآله إى ن

 اأرواح امستنرة امضيئة امرقة وهم امائكة.
 )واه عَز وجَل بعث رسله ليخرج عباده من الظلات إى النور كا قال سبحانه: 

             

                                                

 (. 5513( واللفظ له، ومسلم برقم )3595، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5513برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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               ) 
 [.526]البقرة: 

                                   ه:وقال سبحان
 [.8احديد: ]                

واللص إذا رأى الراج يوقد ي البيت ا يقرب منه، وإذا أنار اه قلب العبد باإيان، 
   )وأوقد راج امعرفة ي قلبه، فا يمكن أن يقرب منه الشيطان: 

               
           )  

 [.155-89]النحل: 
                  حفظنا من ر الشيطان وحزبه:فاللهم ا

 [.89 – 86امؤمنون: ]               
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 العدو الثتلث -3
 الدنيت -1
 فقه حقيقة الدنيت-1

               )قال اه تعاى: 
 [.64]العنكبوت:  (  
            )وقال اه تعاى: 

                 
 [.55]احديد:  (             

اه تبارك وتعاى خالق كل يء، خلق الدنيا واآخرة، وجعل اأوى دار اإيان 
 والعمل، وجعل اآخرة دار الثواب والعقاب.

 .^هي كل ما أشغل عن طاعة اه ورسوله ت امذمضمة: والدني
وقد عّرف اه عَز وجَل أولياءه بغوائل الدنيا وآفاها، وكشف هم عن عيوها 

              :ليحذروها، وا يركنوا إليها، وا يغروا بزينتها ،وعوراها
                                    

 [.6 – 2فاطر: ]                     
وقد خلقها اه ي صورة ميلة مليحة، تستميل الناس بجاها، وتغرهم بزينتها، 
وخدعهم بشهواها، امتحانًا وابتاء، ليعلم اه من يقدم أوامر اه عى شهوات نفسه 

 (           )كا قال سبحانه: 
 [.6]الكهف: 

لدنيا شحيحة بإقباها، وإذا أقبلت م يؤمن رها ووباها، وآفاها عى التواي وا
راشقة، وكل مغرور ها إى الذل مصره، ا خلو صفوها عن شوائب الكدر، وا 

 ينفك رورها عن امنغصات.
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سامتها ت عقب السقم، ونعيمها ا يثمر غالبًا إا احرة والندم، فهي خداعة مَكارة، 
ا أصحاها منها ي نعيم ورور، إذ ولت عنهم صاروا كأهم أضغاث أحام: بين
(               

             
               

 [.54يونس: ] (   جئ
ی                              وقال سبحانه:

 [.42الكهف: ]                            
 فالدنيا عدوة ه.. وعدوة أولياء اه.. وعدوة أعداء اه.

أما عداوها ه فإها قطعت الطريق عى عباد اه، ولذلك م ينظر اه إليها منذ خلقها، 
 ولو كانت تزن عند اه جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا ربة ماء.

ه سبحانه فإها تزينت هم بزينتها، وغرهم بزهرها ونضارها، وأما عداوها أولياء ا
 وملكت قلوهم بجاها وشهواها، حتى جرعوا مرارة الصر ي مقاطعتها.

وأما عداوها أعداء اه فإها استدرجتهم بمكرها وكيدها، وصادهم بشبكتها حتى 
السعادة أبد اآباد، فهم عى  وثقوا ها، فاجتنوا منها حرة تقطع اأكباد، ثم حرمتهم

       )فراقها يتحرون، ومن مكايدها يستغيثون: 
 .[96]البقرة:  (       

نال ما عنده إا بركها.  ومن هوان الدنيا عى اه أنه ا ي عى إا فيها، وا ي 
ا ا يتلذذ وكا يأكل امريض الطعام فا يلتذ به من شدة الوجع، كذلك صاحب الدني

 بالعبادة وا جد حاوها ما دام حب الدنيا ي قلبه.
والدنيا امذمومة امأمور باجتناها هي القاطعة للعبد عن سلوك الراط امستقيم 

 اموصل إى اه، وإى رضاه، وإى اجنة.
 وما ي هذه احياة الدنيا ثاثة أقسام:

ه ثمرته بعد اموت، وهو شيئان: ما يصحب العبد ي اآخرة، وتبقى مع: اأول
 العلم.. والعمل.
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                 :هو العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله، والعلم بريعتهفالعلم: 
                           

 [.18حمد: ]
  :أوامر اه ي ميع اأحوال، وعبادة اه وحده ا ريك له لهو امتثاوالعمل: 

                          
 [.32امائدة: ]       

إَِذا َمتَ  اِإْنَستُن اْنَقَطَع َانْـُه َاَمُلـُه إِاَ ِمْن َثَاَثٍة: إِاَ ِمْن َصَدَقٍة َجتِرَيٍة، َأْو » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
 .()سلمأخرجه م «ِاْلـٍم ُينَْتَفُع بِـِه، َأْو َوَلٍد َصتلِـٍح َيْدُاض َلـهُ 

كل ما فيه حظ عاجل وا ثمرة له ي اآخرة أصًا، كالتلذذ بامعاي كلها، : الثتي
 والتنعم بامباحات الزائدة عى قدر احاجة.

والتنعم والرفه بالقناطر امقنطرة من الذهب والفضة، واخيل امسومة واأنعام 
ياب ولذائذ اأطعمة واحرث، والغلان واجواري، والقصور والدور، ورفيع الث

   )ونحوها من ألوان امتاع الذي حبه النفوس كا قال سبحانه: 
          

             ) 
 [.14]آل عمران: 

 من امباح. العبد فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا امذمومة، باستثناء ما حتاجه
أعال اآخرة كقدر القوت من الطعام،  كل حظ ي العاجل معن عى: الثتلث

واحاجة من اللباس والسكن، وكل ما ا بَد منه؛ ليتأتى لإنسان البقاء والصحة التي 
          كا قال سبحانه: يتوصل ها إى العلم والعمل الصالح

 [. 165البقرة: ]                          
و كالقسم اأول؛ أنه معن عى القسم اأول ووسيلة إليه، فهذا ليس من الدنيا، فه

فمها تناوله العبد عى قصد ااستعانة به عى العلم والعمل، م يكن به متناواً 
                                                

 (. 1631برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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                       :للدنيا، وم ير به من أبناء الدنيا
                                       

 [.35اأعراف: ]     
التحق بالقسم  ،دون ااستعانة به عى العلم والعمل ،وإن كان باعثه احظ العاجل
                        :الثاي، وصار من ملة الدنيا

 [.22التوبة: ]                    
 به.فاأول حمود.. والثاي مذموم.. والثالث حسب نية صاح

 :وكل يء ي الدنيا يزول، وا يبقى مع العبد عند اموت إا أربع صفات
 إيان القلب.. وأنسه بذكر اه.. وحبه لربه.. وعمله الصالح.

 وهذه الصفات هي امنجيات امسعدات بعد اموت.
فقوة اإيان تفطم العبد عن شهوات الدنيا، وتنشطه للعمل الصالح الذي ينال به 

    :خرة، ومأ قلبه باأنس باه، ولذة مناجاته وحبته ونسيان ما سواهشهوات اآ
                                  
                         

 [.4 – 5اأنفال: ]                    
 عى اه تعاى. وليس اموت عدمًا، إنا هو فراق محاب الدنيا، وقدوم

فالقدر الذي ا بَد منه للحياة إذا أخذه العبد من الدنيا لآخرة م يكن من أبناء الدنيا، 
وكانت الدنيا ي حقه مزرعة لآخرة، وإن أخذه حظ النفس، وعى قصد التنعم صار 

 من أبناء الدنيا، والراغبن ي حظوظها.
 والرغبة ي حظوظ الدنيا قسان:

        ويسمى ذلك حرامًا:ي عِرض صاحبه لعذاب اآخرة، ما : اأول
 [.15النساء: ]                        

ما حول بن العبد وبن الدرجات العا، ويعرضه لطول احساب ويسمى : الثتي
 ذلك حااً، فالدنيا حاها حساب، وحرامها عذاب، ومن نوقش احساب هلك.

ول  «َمْن ُنضقَِش اْلـِحَستَب ُاِذَب »َقاَل:  ^َشَة، َعِن النَبِِي َعْن َعائِ  : أَلْيَس َيق  . قالْت: ق ْلت 
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 .()متفق عليه «َذلِِك اْلَعْرُض »َقاَل:  .(   )اه َتَعاَلـى: 
والدنيا قليلها وكثرها.. وحاها وحرامها.. كل ذلك مذموم إا ما أعان عى تقوى 

                        :ا أمر اه ورسوله بهاه وطاعته م
                                  

 [.36سبأ: ]
وكل من كانت معرفته أقوى كان حذره من نعيم الدنيا أشد، وهذا زوى اه كل ما 

تقن؛ وام يشغل عن اآخرة من اللذات والشهوات عن اأنبياء وامرسلن واأولياء
وسلط عليهم الباء وامحن، كل ذلك امتنانًا عليهم؛ ليتفرغوا لأعال الصاحة، 

ليتوفر من اآخرة حظهم، ويعظم أجرهم، كا يمنع الوالد ولده من لذة الفواكه، 
 ويلزمه الدواء الكريه امذاق شفقة عليه وحبًا له ا بخًا عليه.

َفُيْبَتَلـى  ،ُثَم اأَْمثَُل َفتأَْمثَُل  ،اأَْنبَِيتءُ »: َقاَل ، فَبَاءً  َأُي النَاِس َأَشدُ ملسو هيلع هللا ىلص: سئل النبي و
َ  ،الَرُجُل َاَلـى َحَسِب دِينِـِه َفإِْن َكتَن دِينُـُه ُصْلبىت اْشَتَد َبَاُؤهُ  ِِ َوإِْن َكتَن ِي دِينِـِه ِرَقٌة اْبُت

ُح اْلبََاُء  ،َاَلـى َحَسِب دِينِـهِ  َ ْْ ََ َي ِِ َاَلـى اأَْرِض َمت َاَلْيـِه َف بِتْلَعْبِد َحتَى َيْتـُرَكُه َيـْم
 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «َخطِيَئةٌ 

فالدنيا مركب اآخرة، وها تقطع امسافة إى اآخرة، والبدن مركب النفس، وبه 
 عملتقطع مسافة العمر، فتعهد البدن با تبقى به قوته عى سلوك الطريق بالعلم وال

 هو من اآخرة ا من الدنيا، فهذه حقيقة الدنيا ي حق اإنسان. الصالح الذي
وأما حقيقة الدنيا ي نفسها، فالدنيا عبارة عن أعيان موجودة، ولإنسان فيها حظ، 
وله ي إصاحها شغل، وقد مع اه اأعيان التي يعر عنها بالدنيا ي قوله سبحانه: 

(           
             

 [.14]آل عمران:  (   
                                                

  (.5966( واللفظ له، ومسلم برقم )6236، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 . (4553(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )5389: أخرجه الرمذي برقم )حسن( 5)
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 فهذه هي أعيان الدنيا السبعة، وها مع العبد عاقتان:
عاقة اأعيان مع القلب، وهو حبه ها، وحظه منها، وانراف مه إليها، حتى : اأوى

يصر قلبه كالعبد أو امحب امستهر بالدنيا، ويدخل ي هذا ميع صفات القلب 
باطنة كالكر والرياء والعجب، وحب الثناء، وحب التكاثر، وحب التفاخر، وهذه هي ال

 الدنيا الباطنة، وأما الدنيا الظاهرة فهي اأعيان امذكورة.
عاقة اأعيان مع البدن، وهو اشتغاله بإصاح هذه اأعيان، لتصلح حظوظه، : الثتنية

 غل ها اخلق.وحظوظ غره، وهي ملة الصناعات واحرف التي يشت
 :واخلق إنا نسوا أنفسهم ومآهم ومنقلبهم بالدنيا هاتن العاقتن

 .ستكثار منهاوعاقة البدن بالشغل بالدنيا وااعاقة القلب بحب الدنيا.. 
وعرف ربه، وعرف حكمة الدنيا ورها، علم أن هذه اأعيان  ،ولو عرف العبد نفسه

لدابة التي يسر ها إى اه تعاى، والدابة البدن، التي تسمى دنيا م خلق إا لعلف ا
فإنه ا يبقى ليعمل إا بمطعم ومرب وملبس ومسكن، كا ا يبقى وا يسر اجمل 
إا بعلف وماء، واحاج البصر ا همه من أمر اجمل إا القدر الذي يقوى به عى 

ي السفر إى اآخرة ا  امي فيتعهده، وقلبه معلق بالكعبة واحج، فكذلك البصر
يشتغل بتعهد البدن، بل يشتغل بالعمل اموصل إى اه مع العناية بالبدن الذي ا يتم 

                           :العمل إا بسامته
                                   

 [.61 – 26ن: امؤمنو]                      
والتجاي عنها، وأوسط  ،وقد اختلف الناس اختافًا كبرًا ي اإقبال عى الدنيا

وهو أن وأصحابه ري اه عنهم،  ملسو هيلع هللا ىلصاأمور، وأحبها إى اه ما كان عليه رسول اه 
ا يرك الدنيا بالكلية.. وا يقمع الشهوات بالكلية.. فيأخذ من الدنيا قدر الزاد.. 

الشهوات ما خرج عن طاعة الرع والعقل.. وا يتبع كل شهوة.. وا ويقمع من 
نيا.. وا يطلب كل يء وا يرك كل يء من الد.. يرك كل شهوة.. بل يتبع العدل

بل يعلم مقصود كل ما خلق من الدنيا، وحفظه عى حد مقصوده، فيأخذ من الدنيا، 
لسكن ما حفظ من اللصوص، من القوت ما يقوى به البدن عى العبادة.. ومن ا
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وي كُِن من احر والرد.. ومن الكسوة ما يسر العورة، وحفظ اإنسان من احر 
والرد، حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن وحاجاته أقبل عى طاعة مواه بكل مته، 
واشتغل بالذكر والفكر والعمل الصالح طول العمر، وتلك سرة أهل القرن اأول، 

ا كانوا يأخذون الدنيا للدنيا، بل للدين، وما كانوا يرهبون وهجرون الدنيا فإهم م
بالكلية، وما كان هم ي اأمور تفريط وا إفراط، بل كان أمرهم بن ذلك قواماً، 

    )وذلك هو العدل الوسط بن الطرفن، وأحب اأمور إى اه: 
 [.66]الفرقان:   (       

 يا كظل اإنسان ا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله.وطلب الدن
فالعاقل إنا يأخذ منها بقدر احاجة، فإن ابتي بسعة امال أنفقه فيا يري اه، 

            :وأخذ منه بقدر حاجته، واستعان به عى طاعة ربه
                                      

 [.561البقرة: ]         
واستخلفهم فيها إى أجل  ،والدنيا وما فيها ليست دارًا للعباد، وإنا أسكنهم اه فيها

ليعلم من يقدم أوامر ربه  ،مسمى لينظر كيف يعملون، وابتاهم با فيها من الشهوات
عى شهوات نفسه.. ومن يطيع الرمن من يطيع الشيطان.. ومن يشتغل بجمع 

من يشتغل بااستكثار من اأموال.. ومن يعمر أخراه من يعمر دنياه..  احسنات
       )ومن يتبع اهدى من يتبع اهوى كا قال سبحانه: 

 [.6]الكهف:  (      
              )وقال سبحانه: 

 [.25]القصص:  (            جئ
اب التي حصل ها لذات الدنيا، واأسباب التي حصل واجمع بن حصيل اأسب

 ها لذات اآخرة متنع غر مكن.
واه عَز وجَل مّكن اإنسان من حصيل أها شاء أو أراد، فمن اشتغل بتحصيل 

ويؤثر أحدما فا بد أن يفوت اآخر، والعاقل يقدم العمل لآخرة عى العمل للدنيا، 
                           الباقية عى الفانية:
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 [.18 – 16اأعى: ]                    
واجاهل يؤثر الدنيا عى اآخرة، والفانية عى الباقية، واه هدي من يشاء إى راط 

                مستقيم، ويعلم من يستحق الكرامة من يستحق اإهانة: 
                                  

                           
                                        

 [.51 – 19اإراء: ]                  
 .فاحياة الدنيا جبلت عى الكد والنكد، والباء والكبد

خلق كل يء، وعلم كل يء، بالبلد اأمن، ورسوله  وقد أقسم اه عز وجل الذي
الذي حل فيه، وبكل ما خلق، أن هذه احياة الدنيا ا تصفو أحد، وأها ي الغالب 

              )شقاء وتعب وجاهدة، كا قال سبحانه: 
 [.4-1]البلد:  (         
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 فقه الفتن -2
              )قال اه تعاى: 

 [.3 -5]العنكبوت:   (         
  (          )وقال اه تعاى: 

 [.55]الفرقان: 
الفتنة ي كتاب اه عَز وجَل تطلق ويراد ها اامتحان واابتاء، سواء َخل ص صاحبه 

         )من اافتتان أو حصل له افتتان كا قال سبحانه: 
 [.122]اأعراف:   (             

والفتنة تطلق عى العذاب وسببه، وهذا سمى اه الكفر فتنة كا قال سبحانه عن 
 [.14]الذاريات:  (       ) الكفار:

     )وتطلق الفتنة عى ما هو أعم من ذلك كا قال سبحانه: 
 .[12]التغابن:  (    

ففي اأموال واأواد شغل عن اآخرة، فا نطيعهم ي معصية اه، فاإنسان مفتون 
أجله إا من ، أو بخل بامال، بولده؛ أنه ربا عى اه بسببه، وربا تناول احرام

 عصمه اه.
والقصد من الفتنة امتحان العباد، هل يصرون فيقومون با أمرهم اه به فيثيبهم 

 أم ا يصرون فيستحقون العقوبة.مواهم، 
 )وقد فتن اه العباد فتنة عامة، وامتحن بعضهم ببعض كا قال سبحانه: 

 [.55]الفرقان: (          
 فامتحن اه الرسل بامرسل إليهم ودعوهم إى احق، والصر عى أذاهم.

قوهم، أم يكفرون دوامتحن امرسل إليهم بالرسل.. هل يطيعوهم وينروهم ويص
ويصرون  ،وامتحن العلاء باجهال.. هل يعلموهم وينصحوهمهم ويقاتلوهم، 

ويركوهم ي غيهم وضاهم،  ،عى تعليمهم وإرشادهم، أم يضجرون منهم
وهتدون بعلمهم، أم يعرضون عنهم  ،وامتحن اجهال بالعلاء.. هل يطيعوهم
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 ، ليستخرجالرعية.. وامتحن الرعية باملوكبوامتحن املوك ويركون جالسهم، 
وامتحن قراء.. وامتحن الفقراء باأغنياء، وامتحن اأغنياء بالفالعبودية من الكل، 

ل بزوجته.. وامتحن وامتحن الرجعفاء.. وامتحن الضعفاء باأقوياء، اأقوياء بالض
متحن الرجال وابأواده.. وامتحن اأواد بأبيهم، وامتحن الرجل الزوجة بزوجها، 

لكفار.. وامتحن الكفار وامتحن امؤمنن بارجال، بالنساء.. وامتحن النساء بال
 وامتحن اآمرين بامعروف بمن يأمروهم.. وامتحن امأمورين هم.بامؤمنن، 

ولذلك كان فقراء امسلمن وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة أغنياء الكفار 
سببهم مع معرفتهم بصدق الرسل فتنة كا قال ورؤسائهم، امتنعوا عن اإيان ب

               )سبحانه: 
 [.23]اأنعام:  (  

فالفتنة كر القلوب.. وحك اإيان.. وها يتبن الصادق من الكاذب.. وامؤمن من 
 امنافق.. والطيب من اخبيث.

أعظم منها، ومن م يصر  فمن صر عليها كانت رمة ي حقه، ونجا بصره من فتنة
                             عليها وقع ي فتنة أشد منها:

 [.3 – 5العنكبوت: ]                             
فالفتنة ا بَد منها ي الدنيا؛ ليعلم اه الصادق من الكاذب، وكذلك ا بَد منها ي 

 ) الفتنة ي الدنيا كا قال سبحانه عن الكفار والعصاة: اآخرة لكل من سقط ي
 [.14 -13]الذاريات:   (           

والكافر مفتون بامؤمن ي الدنيا، كا أن امؤمن مفتون بالكافر، ولذلك سأل 
  )امؤمنون رهم أن ا جعلهم فتنة للذين كفروا كا قال سبحانه عن امؤمنن: 

                    
 [.2 -4]اممتحنة:   (  

          )ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال أصحاب موسى
 [.96 -92]يونس:  (   

أي ا تعذبنا بأيدهم وا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤاء عى احق ما 
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بذلك فيهلكوا، وا  أصاهم هذا، وا تظهرهم علينا فيظنوا أهم عى احق، فيفتنوا
 تقِتـر علينا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة هم.

 :واإنسان ي هذه احياة الدنيا حل الفتنة، فهو مفتون ا حالة
إما باخر وإما بالر، فهو مفتون بشهواته، ونفسه اأمارة بالسوء، وشيطانه امغوي 

ما يسمعه، وغر ذلك ما يعجز صره امزين، وقرناء السوء، وما يراه وما يشاهده و
  )كا قال سبحانه:  واأشياء عنه من اأموال واأواد والشهوات

 [.32]اأنبياء:  (     
 والفتنة نوعان:

 فتنة الشهوات.. وفتنة الشبهات.
من ضعف البصرة، وقلة  ففتنة الشبهاتتمعان للعبد، وقد ينفرد بأحدما، وقد ج

 مع وجود فساد القصد، وحصول اهوى، فهنالك الفتنة العظمى، فهذا العلم، ا سيا
             )من الذين قال اه فيهم: 

 [.53]النجم:   ( 
وهذه الفتنة أعظم الفتنتن، ومآها إى الكفر والنفاق، وهي فتنة امنافقن، وفتنة أهل 

 البدع عى حسب مراتبهم.
 عدة أسباب: وهذه الفتنة تنشأ من

تارة تنشأ من فهم فاسد.. وتارة من نقل كاذب.. وتارة من حق خفي عى الرجل فلم 
                :يظفر به.. وتارة من غرض فاسد.. وتارة من هوى متبع

                                           
 [.25القصص: ]     جئ   
، وحكيمه ي كل يء، ي دق ملسو هيلع هللا ىلصه الفتنة إا جريد اتباع الرسول وا ينجي من هذ

                :الدين وجِلـه، وظاهره وباطنه، وعقائده وأعاله
 [.51اأحزاب: ]                                جئ   

وجوب حقائق اإيان، ورائع اإسام، كا يتلقى عنه ملسو هيلع هللا ىلص  فيتلقى العبد عنه
الصلوات وأوقاها وأعدادها، ووجوب الوضوء والغسل من اجنابة، ومقادير الزكاة 
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فا جعله رسواً ي يء دون يء من أمور الدين، بل وغرها من أحكام الدين، 
هو رسول ي كل يء حتاج إليه اأمة ي العلم والعمل، ا يتلقى إا عنه، وا 

 يؤخذ إا منه.
عى أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضال كا قال سبحانه: فاهدى كله دائر 

                                
                               

 [.129اأعراف: ]            
 والشبهات تأي من أحد شخصن:

ا إنسان جاهل قذف الشيطان ي قلبه ما إما عدو حاقد عى اإسام وامسلمن.. وإم
 جعل احق يلتبس عليه.

فاأول أخطر النوعن وأخبثها، وكاما خبيث يؤثر عى ضعاف النفوس واهمج 
 الرعاع، وحدث بلبلة ي أفكارهم وترفاهم.

 وهذا جب كشف هذه الشبهات الباطلة؛ لئا تصد الناس عن دين اه.
 أمران:لكن جب ي فقه الشبهات 

أن ا يتصدى لرد الشبهات، وكشف زيفها إا عام متمكن من معرفة احق اأول: 
حسن وحكم إغاق هذه الثغرات، ويسد هذه حتى والباطل باأدلة الرعية، 

                 :الشبهات، وهذا ا يستطيعه إا العلاء الراسخون
                                  

                                        
 [.6آل عمران: ]                       

: ينبغي عى طالب العلم أا يشغل كل وقته هذه الشبهات وردها؛ أن اأعداء الثتي
عليمه، والدعوة يريدون إشغال العلاء وأهل اإسام عن اإسام، والعمل به، وت

                           :إليه
 [.3 – 1العر: ]              

وغدًا بشبهة، فتكثر الردود، وتتنوع اإجابات، وختلف  ،فيقذفون اليوم بشبهة
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الفتاوى، فيحصل الشك، ويقع اجدل، وإذا بالعلاء بعد مدة ا يستطيعون وا 
    :ام، وا جدون الفرصة لتعليم الناس أحكام دينهميتفرغون لنر اإس

                    
 [.66احج: ]        

 وقد جاء الباء من عدم الفقه بدين اه من صنفن من الناس:
من أناس يتصدرون لرد الشبهات با علم.. أو أناس يتصدون للشبهات حتى تضيع 

 أوقاهم فيها.
قق أعداء اإسام ما يريدون بإقحام العامة ليقولوا ما شاؤوا با علم.. وحينئذ ح

 وإشغال العلاء عن الواجبات واأصول، وضبط العلم وفقهه وتعليمه الناس.
فااشتغال بالشبهات ودراستها له قيمة ي الدين، وهو من احق الذي يزال به الباطل، 

وق وواجبات كرى، أكد عليها الرع لكن ااشتغال به أكثر من الازم تضيع به حق
                             :وألزم ها عباده

                                       
 [.113 – 115هود: ]     

وليس امراد قفل باب الرد عى الشبهات، فإنه من الدين، وإنا عدم امبالغة فيه، 
فتح الباب لكل أحد أن يقول ما شاء، وإنا ذلك للعلاء الراسخن الذين وعدم 

يعلمون عى وجه اإمال والتفصيل أن دين اه هو احق، وأن ما سواه هو الباطل، 
    )وأن الباطل مها كان ا يقف أمام احق، كا قال سبحانه: 

 [.91]اإراء:  (      
ن اه عبث، فاحق يستمد قوته من ذاته، واجبار عز وجل وا حسب الناس أن دي

يسمع ويرى، ويغار عى دينه وحرماته، وهو العزيز اجبار، القوي الذي يدافع عن 
             )دينه وعباده امؤمنن، كا قال سبحانه: 

 [.39]احج:  (   
والشبهات والتلبيسات، كلها  فكل ما نرى من الكذب واافراء، والصخب واللغط،

 منتهية مقطوع دابرها، ودابر أهلها، ودابر من دافع عنها، عاجًا أو آجاً.
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أما احق فهو باق ما بقي الزمان، وتعاقب الليل والنهار؛ أن اه تكفل بحفظه، وحيث 
 ما حل احق، وقضاء الرع، كان هناك اأمن والطمأنينة ي الدنيا واآخرة.

     )ليس فيها خلط وا شبه، وا أهواء، وا ظلم، كا قال سبحانه:  فالريعة
                    

 [.26]اأنعام:  (      
فاحق والعدل ي أهى صوره، وأمل حلله، ي اإسام ا ي غره، كا قال 

 [.152]اإراء:  (             )سبحانه: 
  )وكلا جاءت شبهة زادت وي اه مسكًا باحق، وزهدًا بالباطل: 

 [.43]الزخرف:   (       
 وأما النوع الثاي من الفتنة: ففتنة الشهوات.

       )وقد مع اه بن الفتنتن ي قوله سبحانه: 
           
            

 [.68]التوبة:  (      
 وأصل كل فتنة إنا هو من تقديم الرأي عى الرع، واهوى عى العقل.

 أصل فتنة الشهوات. والثتي:أصل فتنة الشبهات، : فتأول
   )وفتنة الشبهات تدفع باليقن، وفتنة الشهوات تدفع بالصر: 

 [.54]السجدة:  (         
         )حانه:  ومع اه بينها ي قوله سب

 [.3-1]العر:  (        
فبكال ات، وبالصر الذي يكف عن الشهوات، أي تواصوا باحق الذي يدفع الشبه

 العقل والصر تدفع فتنة الشهوات، وبكال البصرة واليقن تدفع فتنة الشبهات.
مة ي الدين، وحصلت وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصلت له اإما

له أعظم غايتن مطلوبتن ها سعادته وفاحه وكاله، وما: اهدى.. والرمة، كا 
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             )قال سبحانه: 
 [.26]يونس:  (    

والشيطان ي كل يوم، بل ي كل حظة، يبعث ويوجه وحرك آاف اأفراد 
 اأرض، وااستمتاع بالشهوات وامحرمات، واجاعات لعارة الدنيا، واإفساد ي

وغشيان الفواحش واآثام، ومزاولة الرقات والزنا ورب اخمور، وأكل أموال 
    :، وا يفر عن ذلك ليًا وهاراً الناس بالباطل، وظلم الناس، وإيذاء امسلمن

                                      
 [.36 – 36الزخرف: ]          

وقع ي فتنة الشهوات ما ا حى من البر من مسلم وكافر، فأعرضوا عن قد و
أوامر اه، واشتغلوا بتكميل شهواهم من امطاعم وامشارب، وامابس وامساكن، 

           )وامراكب وامناكح: 
 [.28]مريم:  ( 

ويزين هم  ،ًا من العلاء والدعاة، وطلبة العلموكذلك الشيطان يوجه وحرك آاف
اانتصار للنفس ا للدين، ويستعملهم ي اجدل وامراء، ويغمسهم ي السمعة 
والرياء، ويزين هم الفتاوى الشاذة، وحِسن هم أكل الدنيا بالدين، واازدحام عى 

هيهات أن يصلح أبواب امناصب، وبذل اجهود من أجلها لنفع الدين من خاها، و
آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها، باهدى والرمة، والشفقة والتواضع، والعدل 

    :واإحسان، والر والتقوى وغر ذلك من شعب اإيان وحاسن اأخاق
                                       جئ   

 [.51اأحزاب: ]
 ة فليس من الدين، سواء كان قواً أو فعاً.وكل ما أوجب فتنة وفرق

 وا تقع الفتنة إا من ترك ما أمر اه به، فاه سبحانه أمر باحق وأمر بالصر.
 فالفتنة إما من ترك احق.. وإما من ترك الصر.

    )فامظلوم إذا صر واتقى كانت العاقبة له كا قال سبحانه: 
 [.155مران: ]آل ع  (         
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وقد أمرنا اه عَز وجَل بالصر عى الباء، والصر عى أذى أهل الكتاب وامركن، 
 )تنبيهًا عى الصر عى أذى امؤمنن بعضهم لبعض كا قال سبحانه: 

           
             ) 

 [.196]آل عمران: 
 عدل مع الكفار مع بغضهم، فكيف إذا كان البغض لفاسق وقد أمرنا اه عَز وجَل بال

 ۓ  )أومبتدع متأول من أهل اإيان، فاتقوا اه أها امؤمنون: 
                   

 [.9]امائدة:  ( 
 والكفر والفسوق والعصيان سبب لكل ر وعدوان.

فيكون ذلك من  ،مر والنهيفقد يذنب الرجل أو الطائفة، ويسكت آخرون عن اأ
 ذنوهم، وينكر عليهم آخرون إنكارًا منهياً عنه، فيكون ذلك من ذنوهم.

فيحصل بسبب ذلك التفرق وااختاف والر، وهذا من أعظم الفتن قديًا وحديثًا، 
 إذ اإنسان ظلوم جهول كفار، ومن تدبر الفتن الواقعة رأى أسباها ذلك.

ء اأمة وأمرائها، ومن دخل ي ذلك من ملوكها ومشائخها، ورأى أن ما وقع بن علا
 ومن تبعهم من العامة هذا أصلها، ومنه تفجر براكينها.

 والفتن أقسام:
 :فتنة الرجل ي نفسه بأن يقسو قلبه، فا جد حاوة الطاعة، وا لذة امناجاة: اأوى

                                    
                                        

                               
 [.53 – 55الزمر: ]                      

فتنة الرجل ي أهله، وهي فساد تدبر امنزل، وقد توى ذلك الشيطان وذريته الثتنية: 
اَيتُه، َفأْدَنتُهـْم ِمنْـُه  إِنَ » ملسو هيلع هللا ىلص:كا قال النبي  َ َْ ِء، ُثَم َيْبَعُث  ََ إِْبلِيَس َيَضُع َاْرَشُه َاَلـى الْـ

، َيـِجيُء أَحُدُهـْم َفَيُقضُل: َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا، َفَيُقضُل: َمت َصنَْعَت َشْيئىت،  َمنِْزَلةى أْاظَُمُهـْم فِْتنَةى
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ُل: َمت َتـَرْكُتـُه َحَتى َفَرْقُت َبْينَـُه َوَبْنَ اْمَرأتِـِه، َقتَل: َفُيْدنِيِه ِمنْـُه َقتَل: ُثَم َيـِجيُء أَحُدُهـْم َفَيُقض
 .()أخرجه مسلم «َوَيُقضُل: نِْعَم أْنَت 

فتنة موج كموج البـحر، وهي فساد تدبر امدينة، وطمع الناس ي اخافة الثتلثة: 
ْيَطتَن َقْد أيَِس أْن َيْعُبَدُه اْلـُمَصُلضَن ِي إَِن الَش » ملسو هيلع هللا ىلص:والوايات من غر حق كا قال 

 .()أخرجه مسلم «َجِزيَرةِ اْلَعَرِب، َوَلكِْن ِي الَتـْحِريِش َبْينَـُهـمْ 
 فتنة ملية، بأن يموت الصاحون، ويسند اأمر إى غر أهله، ونحو ذلك.: الرابعة

َخْيـٌر ِمَن اْلَقتئِِم، َواْلَقتئُِم فِيَهت َخْيـٌر ِمَن  َسَتُكضُن فَِتٌن، اْلَقتِاُد فِيَهت» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
ْفُه، َوَمْن َوَجَد َمْلـَجأى  ْف َلـَهت َتْسَتْرِ َِ فِيَهت َخْيـٌر ِمَن الَستِاي، َوَمْن ُيْرِ ََ ، َواْلـ َِ ََ اْلـ

ا َفْلَيُعْذ بِـهِ   .()متفق عليه «أْو َمَعتذى
اإيان أكثر من غرهم، كاللصوص إذا  والفتن إذا جاءت كان ررها عى أهل

دخلوا بلدًا، فأول من خاف منهم أصحاب اأموال، فيتسلحون للدفاع عن أمواهم، 
 أما غرهم فا هتمون؛ أنه ليس عندهم ما خافون عليه.

وكذلك أهل اإيان واأعال الصاحة، إذا جاءت الفتن تسلحوا وحصنوا باإيان 
                     :والعبادة، فذلك حصنهم من أعدائهمواأذكار، والدعاء 

 [.21 – 25الذاريات: ]                               
أما من ليس عنده إيان وأعال فا يباي؛ أن حياته م تقم عى اإيان واأعال 

س عنده مال خاف عليه من الصاحة، فليس عنده ما خاف عليه، كالفقر الذي لي
 اللصوص.

والفتنة تطلق عى العذاب وسببه، وهذا سمى اه الكفر فتنة كا قال سبحانه: 
 [.63]النور: (               )

تنوا  تنوا بإرسال الرسل إليهم.. ثم ف  تنوا أواً بأسباب الدنيا وزينتها.. ثم ف  فالكفار ف 
تنوا بعذاب الدنيا.. ثم ف تنوا بعذاب القر.. ثم يفتنون ي بمخالفتهم وتكذيبهم.. ث م ف 

                                                

 (. 5913برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 5915برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 5996( واللفظ له، ومسلم برقم )3651، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
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موقف القيامة.. ثم إذا حروا إى النار، ووقفوا عليها، وعرضوا عليها، وذلك من 
                )أعظم فتنتهم: 

 [.34اأحقاف: ] (    
ميع الفتن قبلها، وهي دخول  ثم حصل هم ي النهاية الفتنة الكرى التي أنستهم

          )النار وتعذيبهم ها وخلودهم فيها: 
 [.14 -13]الذاريات:  (   

وقد حذر اه عباده امؤمنن من فتنة اأموال واأزواج واأواد التي تشغلهم عن 
         )طاعة اه كا قال سبحانه: 

 [.8امنافقون: ]  (         
 )وأظلم الظلم: الرك باه، ونبذ ريعة اه ي احياة، واتباع رع غره: 

 [.63]النور: (              
فاأمة التي تسمح لفريق منها بالظلم ي صورة من صوره، وا تقف ي وجه 

بجريرة الظامن، وا تأخذ الطريق عى امفسدين، هي أمة تستحق أن تؤخذ 
       )الظامن امفسدين كا قال سبحانه: 

              
 [.68 -69]امائدة:   (         

فاإسام منهج كامل ا بَد من إقامته ي حياة الناس، وا بَد من حراسته والدفاع عنه، 
                         :وا بَد من إباغه للبرية كلها

 [.25إبراهيم: ]          
فهو ا يسمح أن يقعد القاعدون، والظلم والفساد وامنكر يشيع ي اأرض، فضاً 
نَْكر، وتقوم ألوهية العبيد مكاها  َتبع، بل أن يروا ألوهية اه ت  عن أن يروا دين اه ا ي 

                              :وهم ساكتون
                              

 [.152 – 154آل عمران: ]           
 ثم هم بعد ذلك يرجون أن خرجهم اه من الفتنة؛ أهم ي ذاهم صاحون طيبون.
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إن هذا خاف سنة اه اجارية، فليستجيبوا ه ي كل ما أمرهم اه به، ويستعينوا به 
  )وحده، ويتوكلوا عليه وحده، وإا أصابتهم فتنة تدع احليم حرانًا: 

               
              

 [.52 -54]اأنفال:  (     
وما كانت مقاومة الظلم والفساد تكلف الناس أنفسهم وأمواهم، فإن اه يذكر 

بتأييده ونره ورزقه من استجاب ه والرسول فيقول: العصبة امسلمة ويطمئنهم 
(            

 [.56]اأنفال:  (          
با كان من ضعفها وقلة عددها، وبا كان من ملسو هيلع هللا ىلص فالعصبة امؤمنة ي عهد الرسول 

ه، اأذى الذي يناها، واخوف الذي يظللها، وكيف آواها اه بدينه، وأيدها بنر
وأعزها ورزقها من الطيبات، فكا حقق موعود اه هذه العصبة التي استجابت، فهو 
كذلك وعد لكل عصبة تستقيم عى طريقه، وتصر عى تكاليفه كا قال سبحانه: 

 [.153]يونس:   (          )
ادة إن جوهرة اإيان وقاعدته أزكى من كل يء، وإن قيم هذه اأرض من الزه

والُرْخص، بحيث لو شاء اه أغدقها إغداقًا عى الكافرين به، لوا أن تكون فتنة 
 للناس تصدهم عن اإيان باه.

ولوا خوف الفتنة عى امؤمنن لبذلت الدنيا للكفار هكذا رخيصة با تعب؛ هواها 
          )عى اه كا قال سبحانه: 

             
                ) 

 [.32-33]الزخرف: 
إن َعَرض الدنيا من مال وزينة ومتاع َلَيْفتِن أكثر الناس، وأشد الفتنة حن يرونه ي 
أيدي الفجار، ويرون أيدي اأبرار منه خالية، أو يرون هؤاء ي عر ومشقة، وأولئك 

يعلم وقع هذه الفتنة ي قلوب الناس، ولكنه ي قوة وثروة وسطوة، واه عَز وجَل َ
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ويكشف هم عن نفاسة ما يدخره عن زهادة هذه القيم وهواها عليه، يكشف هم 
للمؤمنن ي اآخرة، وامؤمن يطمئن اختيار اه لأبرار والفجار، وما ي الدنيا كله 

 متاع، وما ي اآخرة أفضل وأعظم وأبقى.
بتقواهم، هو سبحانه يدخر هم ما هو أكرم وأبقى، وهؤاء امكرمون عند اه 
                   :ويؤثرهم با هو أقوم وأغى

                           
 [.65التوبة: ]             

وهذه اأموال، وهذا امتاع، كل ذلك رخيص عند اه، ومن هوانه أنه مبذول لر خلق 
                               :وأبغض خلق اه اه،

                                  
 [.189 – 186آل عمران: ]                             

 .، وما أشد خطرها عى اأمةأا ما أعظم الفتن
َوَينُْقُص اْلَعَمُل، َوُيْلَقى الُشُح، َوَتْظَهُر اْلِفَتُن، َوَيْكثُُر  َيَتَقتَرُب الَزَمتُن،»ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
َو؟ َقاَل:. «اْلـَهْرُج  وَل اه، أُيـَا ه   .()متفق عليه «اْلَقْتُل الَْقْتُل » َقال وا: َيا َرس 

.. وظهرت الفتنة  ملسو هيلع هللا ىلص فا إله إا اه.. لقد وقعت هذه اأمور التي أخر ها النبي
عها.. وكثر اهرج والقتل ي أمة اإسام.. ي البوسنة وبورما.. وي العراق بأنوا

        وسوريا.. وي اليمن وليبيا وغرها من بلدان امسلمن:
 [.35الشورى: ]                    

 من جهة العراق وفارس. ومكان ظهور الفتن من امرق
أا » وهو مستقبل امرق يقول:ملسو هيلع هللا ىلص سمع رسول اه عن ابن عمر ري اه عنها أنه 

 .()متفق عليه «إَِن اْلِفْتنََة َهت ُهنَت، ِمْن َحْيُث َيْطُلُع َقْرُن الَشْيطَتنِ 
 وماع معنى الفتنة اابتاء واامتحان وااختبار.

 والكفر.اإيان والفتنة هي ما يتبـَن به حال اإنسان من اخر والر، والصدق والكذب، و
                                                

 (. 126فظ له، ومسلم برقم )( والل6561، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5852( واللفظ له، ومسلم برقم )6583، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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أن الفتنة أشد ااختبار وأبلغه، وتكون ي اخر  والفرق بن الفتنة واابتاء وااختبار:
 [.32اأنبياء: ]                                   والر:

 أن اابتاء ا يكون إا بتحمل امكاره وامشاق: أما الفرق بن اابتاء وااختبار:
                          

                                              
 [.126 – 122البقرة: ]                  

                                      وقال سبحانه:
                                

                                   
                                  

 [.42 – 45اأنعام: ]      
 كا قال سبحانه عن اليهود: راءوالراء والوااختبار يكون باخر والر، 

                       
 [.169اأعراف: ]            

وقد يكون اابتاء باستخراج ما عند امبتى من الطاعة وامعصية، وااختبار وقوع 
                               :اخر بحاله ي ذلك

 [.3 – 5العنكبوت: ]                           
 والفتنة نوعان:

 فتنة من اه.. وفتنة من العبد.
نة من اه كالبلية وامصائب التي تصيب الناس، وغر ذلك من اأفعال امؤمة، فالفت

         والعدل والرمة: فهذا كله يقع من اه عى عباده عى وجه احكمة
 [.11التغابن: ]                                     

 القتل والتعذيب فهو ر وظلم وعدوان.اه كومتى كان هذا من اإنسان بغر أمر 
 )كا قال سبحانه:   وزمان الفتنة ي كل مكان هذه وهذا يذم اه اإنسان بأنواع

 [.15]الروج:   (                
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 بتى كل إنسان بثاثة أمور:اواه سبحانه قد 
 لقدرية.بالشهوات احيوانية.. وباأوامر الرعية.. وبامصائب ا

                                  قال اه تعاى:
 [.19 – 16اجن: ]                                 

ب، وعى الطاعات، فمن أخذ من الشهوات احال بقدر احاجة، وصر عى امصائ
              نجح وأفلح:متثل أوامر اه، فقد نجا وفاز، ووعن امعاي، وا

                                  

 [.154البقرة: ]
                    ومن كان بضد ذلك خر وهلك:

 [.15حمد: ]                               
ال.. وفتنة الشهوات.. وفتنة النساء.. فتنة اأموفتن امضلة: وهذه الدنيا ملوءة بال

 وفتنة اأواد.. وفتنة الشبهات.
                        قال اه تعاى:

                         
 [.14آل عمران: ]             

ٌة، َوإَِن اهَ مُ  » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َ ُِ ْسَتـْخلُِفُكْم فِيَهت، َفَينْظُر َكْيَف َتْعَمُلضَن، إَِن الُدْنَيت ُحْلَضٌة َخ
ائِيَل َكتَنْت ِي النَِستءِ  َ ْْ  .()مسلم أخرجه «َفتَتُقضا الُدْنَيت، َواَتُقضا النَِستَء، َفإَِن أَوَل فِْتنَِة َبنِي إِ

ع وهذه الفتن هجم عى العبد، وتغريه بحسنها وماها، وخدعه بعاجل لذها، فيق
                               :ي راكها فيهلك

                                    

 [.6 – 2فاطر: ]
نفسه منها كا  العبد اإيان واأعال الصاحة ليحفظ تكميل بامبادرة إى فعلينا

ِل فَِتنى » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ََ  ،ت َكِقطَِع الَليِْل اْلـُمْظلِـِم، ُيْصبُِح الَرُجُل ُمْؤِمنىتَبتدُِروا بِتأَْا
ا، َيبِيُع دِينَـُه بِعرٍض ِمَن الّد  ِِ ُمْؤِمنىت َوُيْصبُِح َكتفِرى ا، أْو ُيـْم ِِ َكتفِرى  .()أخرجه مسلم «تينَوُيـْم

                                                

 (. 5645برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 119برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 فتنة اأمضال والشهضا  -3
                         قال اه تعاى: 

                          

 [.59 – 56اأنفال: ]
         )وقال اه تعاى: 

             
 [.14]آل عمران:   (    

 خلق اه اإنسان مركبًا من ثاثة أشياء:
 جسدًا ماديًا.. ونفسًا حيوانيًا.. وروحًا ملكياً.

 ثم خرج إى الدنيا. ،خلقه اه ي بطن اأم فجسد اإنسان
ة مطيالشهوات، وي روح اإنسان بحار الطاعات، واجسد وي نفس اإنسان بحار 

 للغالب منها.
والشهوات والطاعات ليس ها حد، والنفس تريد تكميل الشهوات كلها ي الدنيا، 

عل اآخرة حل واه عز وجل جعل الدنيا حل تكميل اأوامر والطاعات، وج
الشهوات فمن أكمل طاعة اه ي الدنيا أكمل اه شهواته ي و امحبوبات تكميل
 اآخرة.

فالذي يريد تكميل الشهوات ي الدنيا إنا يطلب امحال؛ أن اه جعل الدنيا ليست 
    ، وإنا جعلها حًا لتكميل اإيان واأعال الصاحة:حًا لتكميل الشهوات

                           
                          
                               
             

                       
 [.115 – 111التوبة: ]     
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 وي الدنيا طريقان:طريق إى اجنة.. وطريق إى النار.
اإيان واأعال الصاحة الطريق الوحيد إى اجنة.. والكفر وامعاي الطريق ف

الوحيد إى النار؛ فالذي يريد تكميل الشهوات عليه أن يبحث عن طريق اجنة وهو 
              :الدين، وا يضع قدمه ي طريق النار

                     
 [.26 – 26ج: اح ]         

وأوامر اه عز وجل كلها ي مقابل شهوات النفس، فاإنسان إما أن يرك الشهوات 
بسبب الطاعات، أو يرك الطاعات بسبب الشهوات، وا يمكن اجمع بينها، كا ا 

 :فعل اأوامر، ويأخذ من الشهوات بقدر احاجةلكن ييمكن اجمع بن اماء والنار، 
                              

 [.165البقرة: ]     
أها تريد تكميل  والنفس أمارة بالسوء؛ فالطاعات من الرب، والشهوات من النفس،

فاإنسان إما أن يكون عبدًا للرب، أو عبدًا للنفس، والشيطان زين للناس أن  شهواها،
            اه الشهوات رورة فاتبع أكثر الناس الشهوات وتركوا أوامر 

                                
 [.65 – 28مريم: ]                 

اه تبارك وتعاى خالق اخلق، واسع الرزق، أنعم عى العامن بأنواع اأرزاق، و
الغنى وأصناف اأموال، وابتاهم فيها بتقلب اأحوال، فهم بن العر والير، و

والفقر، والطمع واليأس، والقناعة واحرص، والبخل واجود، والتبذير والتقتر، كل 
ذلك ليبلوهم أهم أحسن عمًا، وينظر من يؤثر اإيان واأعال عى اأموال 

    )والشهوات، ويرى من يؤثر اآخرة عى الدنيا كا قال سبحانه: 
 [.6]الكهف:  (          

                                           ل سبحانه:وقا
 [.5 – 1املك: ]                                  

وفتن الدنيا كثرة اأنواع، واسعة اأرجاء، وجمعها كل ما كان لإنسان فيه حظ 
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                  :عاجل أشغل عن طاعة اه ورسوله
 [.8امنافقون: ]                             

، وإذا اواأموال أعظمها فتنة، وأطمها حنة، وأعظم فتنة فيها أنه ا غنى أحد عنه
وجدت فا سامة منها، وإذا فقد امال حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرًا، 

أمره إا خرًا كا قال سبحانه:  وإذا وجد حصل فيه الطغيان الذي ا تكون عاقبة
 [.6 -6]العلق:  (        )

واأموال بوجه عام ا خلو من الفوائد واآفات، وفوائدها من امنجيات، وآفاها من 
امهلكات، ومييز خرها من رها ا يدركه إا ذو البصائر ي الدين من العلاء 

                                :اأبرار
 [.36سبأ: ]                          

                          وقال سبحانه:
 [.46الكهف: ]       

، واجاه بعضها، واتباع شهوة البطن افالدنيا فتنها كثرة، وامال بعض أجزاء الدني
                   :و ذلكوالفرج بعضها، وأكل احرام بعضها ونح

                                    
                                    

 [.55احديد: ]            
 والغنى والفقر حالتان يبتى ها العباد ي الدنيا.

 .اعة حمودة، واحرص مذمومفالقن :واحرص ،: القناعةفللفقر حتلتتن
، والطمع ر الصالح : طمع فيا ي أيدي الناس، وتشمر للعملوللحريص حتلتتن

                                           :احالن
                                

                                          
 [.59 – 18امعارج: ]         
 .: إمساك بحكم البخل والشح، وإنفاق بحكم اجود والكرموللغني حتلتتن
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                     :فاأوى مذمومة، واأخرى حمودة
                                    

 [.565البقرة: ]
  ) ن: تبذير، واقتصاد، وامحمود هو ااقتصاد كا قال سبحانه:وللمنفق حالتا

 [.66]الفرقان:   (         
وقد خلق اه سبحانه اأموال مصالح العباد، وامال ا يذم لذاته، بل يقع الذم معنى 

إما شدة حرصه.. أو أخذه من غر حله.. أو حبسه عن  من اآدمي، وذلك امعنى:
 أو إخراجه ي غر وجهه.. أو امفاخرة به.. والتكر عى اخلق بسببه. حقه..

فامال ا يذم لذاته، بل ينبغي أن يمدح؛ أنه سبب للتوصل إى مصالح الدين والدنيا، 
أخذه من حله،  :وقد ساه اه تعاى خرًا، وهو قوام اآدمي، لكن الواجب فيه

                 اقه:، والتعبد ه بكسبه وإنفووضعه ي حقه
 [.163 – 165اأنعام: ]                            

 من خره. ويستكثرليحرز العبد من ره،  ،وا بَد من معرفة فوائده وغوائله
 فوائد دنيوية.. وفوائد دينية. أما فوائد امال فتنقسم إى قسمن:

 فوها، ولذلك هالكوا ي طلبها.اخلق يعر فالفوائد الدنيوية:
 وأما الفوائد الدينية فتنحر ي ثاثة أنواع:

أن ينفق امال عى نفسه وأهله إما ي عبادة كاحج واجهاد ي سبيل اه، : أحدهت
وإما ي ااستعانة به عى العبادة، كامطعم واملبس وامسكن ونحوها من 

م تتير م يتفرغ القلب للدين والتوجه ي رورات امعيشة، فإن هذه احاجات إذا 
                                    :العبادة

 [.35اأعراف: ]                               
وما ا يتوصل إى حسن العبادة وكاها إا به فهو عبادة، فأخذه الكفاية من الدنيا 

                : الدين من الفوائد الدينيةلاستعانة به عى
 [.165البقرة: ]                    

ما يرفه الغني للناس من اأموال كالصدقات والزكوات للفقراء وامساكن : الثتي
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واأراف، وإى العلاء  واخاصة ونحوهم، وامروءة ببذل اأموال لأغنياء
كتسب به العبد اإخوان فة أو هدية أو إعانة ونحو ذلك ما يي ضيا ،والدعاة

 ووقاية عرضه كبذل امال لقطع ألسنة السفهاء وكف رهم. واأصدقاء،
، فإن اأعال التي حتاج إليها اإنسان للغر عى ااستخدام ةاإنسان أجر وما يعطيه

 مصاحه كثرة، ولو تواها بنفسه لضاعت أوقاته.
ا يرفه اإنسان إى معَن، لكن حصل به خرًا عامًا كبناء امساجد  ما: الثتلث

واأوقاف والوصايا ونحوها كاإنفاق ي وامدارس وامستشفيات، وحفر اآبار، 
سبيل اه عى الدعاة وامجاهدين ي سبيل اه، ويضاف إى ذلك اخاص من ذل 

          :ي اخلقوحقارة الفقر، وااستغناء عا ي أيد ،السؤال
                               

                      
 [.134 – 133آل عمران: ]

 وأما غوائل امال وآفاته فهي قسان كذلك:
 آفات دينية.. وآفات دنيوية.
 أما اآفات الدينية فثاث:

أن من استشعر القدرة عى امعصية  أن امال جر إى امعاي غالبًا؛: اأوى
 انبعثت دواعيه إليها.

وامال نوع من القدرة حرك داعية اإنسان إى امعاي، فصاحب القدرة إن اقتحم 
ما يشتهي هلك، وإن صر لقي شدة ي معاناة الصر مع القدرة، وفتنة الراء أعظم من 

                                 :فتنة الراء، ومن العصمة أن ا جد
                                                          

 [.14 – 6العلق: ]                                    
 أن امال حرك اإنسان إى التنعم ي امباحات حتى تصر له عادة وإلفًا فا: الثتنية

يصر عنها، وربا ا يقدر عى استدامتها إا بكسب فيه شبهة فيقتحم الشبهات، 
ويرقى إى الكذب والنفاق، ثم يدخل ي امحرمات لتكميل شهواته، ثم يرقى إى 
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                      الكبائر كا قال سبحانه: 
                                       

 [.65 – 28مريم: ]
أن يلهيه ماله عن ذكر اه عَز وجَل وعبادته، وهذا هو الداء العضال الذي ا : الثتلثة

ينفك عنه أحد، فإن أصل العبادات ذكر اه عَز وجَل، والتفكر ي جاله وعظمته، 
ا يشغله يء عنه، وصاحب الضيعة يصبح  ،وذلك يستدعي قلبًا فارغاً يناجي ربه

يمي متفكرًا ي أحوال ضيعته، وصاحب التجارة يمي ويصبح متفكرًا ي أحوال و
                         :جارته، وي اخوف عى ماله

 [.8امنافقون: ]                           
م، هذا سوى ما يقاسيه أرباب اأموال ي الدنيا من اخوف واحزن، واهم والغ

   والعناء والتعب، ي متاع يفنى، وخر من ذلك لو كان اجهد ي أرباح تبقى: 
                            
                           

                                     
                               

 [.12 – 14آل عمران: ]
 [.12التغابن: ]                          وقال سبحانه:

ََ آَتتهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ت، َوَقنََعُه اهُ بِ  .()أخرجه مسلم «َقْد أْفَلـَح َمْن أْسَلـَم، َوُرِزَق َكَفتفى
تاْجَعْل ِرْزَق آِل ُمـَحـَمٍد قُ  الَلـُهـمَ :»ملسو هيلع هللا ىلصوقال الرسول   .()متفق عليه «ضتى

والسنة فيمن وجد امال أن يستعمله ي السخاء واإيثار، واصطناع امعروف، ومن 
               :فقد امال أن يستعمل القناعة وااقتصاد ي امعيشة

 [.85آل عمران: ]                        
                                                

 (. 1524برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( واللفظ له. 1522(، ومسلم برقم )6465، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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يضطرب أجل امستقبل، وإذا انسد عنه  وإذا تير لإنسان ي احال ما يكفيه فا
باب كان ينتظر منه الرزق فا ينبغي أن يضطرب قلبه، فلن ينقص رزقه الذي قدره اه 

                  )له: 
 [.3 -5]الطاق:  (              

ت َلْن َتـُمضَ  َحَتى  ،ِمُلضا ِي الَطَلِب ُيـَهت النَتُس اَتُقضا اهَ َوَأْجـأ» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َفإَِن َنْفسى
ُخُذوا َمت َحَل َوَدُاضا َمت  ،َفتَتُقضا اهَ َوَأْجـِمُلضا ِي الَطَلِب  ،َتْسَتْضِيَ ِرْزَقَهت َوإِْن أَْبَطَأ َانْـَهت

 .()أخرجه ابن ماجه «َحُرمَ 
 روط:وامال ا ينفع صاحبه إا إذا توفرت فيه ثاثة 

 : أن يكون حااً.اأول
 أن ا يشغل عن ذكر اه وطاعة اه ورسوله.: الثتي
 من زكاة وكفارات ونحوها. : أن يؤدي حق اه فيهالثتلث

لينفذ  ،وامري هو اه سبحانه، والرازق هو اه وحده، فالتاجر جلس ي متجره
يرزقني؛ أن الرازق هو اه وحده، أوامر اه ي التجارة، ا بنية أن امتجر يربني أو 

بجوارحنا، والتوكل عى اه  وامتجر سبب للربـح أو اخسارة، وقد أمرنا اه بالكسب
 [.13التغابن: ]                                      بقلوبنا:

 والتاجر ي امتحان ي جارته:
 ؟هل ينفذ أوامر اه ي أمواله كسبًا وإنفاقاً و ؟هل يلتزم بأوامر اه ورسوله ي جارته

هل يأكل وهل يغش ي جارته؟، و ؟هل يميز بن احال واحرام ي جارتهو
هل يقينه عى ربه أم عى جهده؟، وهكذا. فهو جرب إيانه.. هل ينفذ واحرام؟، 

                             :أوامر اه أم يتبع اهوى؟
 [.3 – 5العنكبوت: ]                             

فمن كانت جارته وفق أوامر اه بارك اه ي جارته، وصارت جارته عبادة، فبعد 
اإيان تأي حركات امسلم وأعاله كلها ه عى طريقة رسول اه: عبادة.. ودعوة.. 

                                                

 . (5144: أخرجه ابن ماجه برقم )صحيح( 1)
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                     .. وغر ذلك: اً ومعاملة.. وجارة.. وجهاد
                                   

 [.163 – 161اأنعام: ]                            
 وقلبه معلق باه والدار اآخرة. ،لكن امسلم يعمل ي الكسب ببدنه

توفر ما حتاجه الناس من احال وامقصود من التجارة اإفادة جميع اإنسانية، ب
 :الطيب، وتنفيذ أوامر اه ي التجارة بأخذها من احال، وإنفاقها ي وجوه اخر

                                
                              

 [.566البقرة: ]      
 ولكسب امعاش طريقان:

باأسباب  احال ريق لعامة الناس مؤمنهم وكافرهم، وهو طلب الرزقط: اأول
        )امروعة ي سائر الباد كا قال سبحانه: 

 [.12]املك:  (         
                         وقال سبحانه:

 [.135آل عمران: ]       
دين اه،  ؤمنون امتقون الذين جتهدون أحياء ونرم: طريق اخاصة، وهم االثتي

فهؤاء عليهم أن ختاروا طريق  ،وليس عندهم وقت أن يشتغلوا باأسباب الكسبية
 اإيان والتقوى فيحصلوا عى مسة أشياء:

        )حصول الركات كا قال سبحانه: : اأول
 [.86]اأعراف:   (           

                 سهولة احصول عى الرزق كا قال سبحانه: : الثتي
                                          

 [.3 – 5الطاق: ]           
  (        )تيسر اأمور كا قال سبحانه: : الثتلث
 [.4]الطاق: 
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          )يئات كا قال سبحانه: : تكفر السالرابع
 [.2]الطاق:  (  

      )دخول اجنة كا قال اه سبحانه: : اختمس
 [.133]آل عمران:  (     

 وامال له أربع مراحل:
مرحلة معه واحصول عليه، إما عن طريق الكسب والعمل، وإما عن طريق : اأوى

 و امراث ونحو ذلك.اهدية، أو الوصية، أ
 مرحلة حفظه بعد حصوله.: الثتنية
مرحلة ااستفادة منه ي اأكل، والرب، واللباس، والسكن ونحو ذلك.. : الثتلثة

 وهذه ازمة.
            :مرحلة اإنفاق منه ي سبيل اه.. وهي أعاها: الرابعة

                                           
 [.561البقرة: ]         

 وأهل اأموال ثاثة أصناف:
 حسنون.. وظامون.. وأهل العدل.

فامحسنون هم امتصدقون، والظامون هم أهل الربا.. وأهل العدل هم امتبايعون 
 ، امؤدون للحقوق.حسب السنة

 وقد ذكر اه أحكام الناس ي اأموال وبن أها ثاثة:
 .. وإحسان.. وظلم.عدل

 فالعدل البيع.. واإحسان الصدقة.. والظلم الربا.
    )فمدح اه سبحانه امتصدقن وذكر ثواهم وهم: 

            
 [.564]البقرة:  ( 

         )وذم امرابن وذكر عقاهم فقال: 
 [.131 -135 ]آل عمران:(                 
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       )وأباح البيع والتداين إى أجل مسمى كا قال سبحانه: 
                   

 [.562]البقرة:  (    
                       وقال سبحانه:

 [.595البقرة: ]                           
يام والزكاة واحج وغرها أحكامًا وأصواً، فكذلك لكسب وكا أن للصاة والص

 عى النحو التاي:ملسو هيلع هللا ىلص امال أصول، وإنفاقه أصول، وكان إنفاق امال ي عهد النبي 
وأبو بكر وعمر  ^اإنفاق ي سبيل اه إعاء كلمة اه كا أنفق الرسول : اأول

              :وعثان وغرهم من الصحابة ري اه عنهم
                       

 [.98 – 99التوبة: ]                                    
 اإنفاق إكال أركان اإسام كالزكاة واحج ونحوها.: الثتي
ومواساة الفقراء وامساكن كا قال سبحانه:  ،اإنفاق لقضاء حاجات الناس: الثتلث

(           
                ) 

 [.65]التوبة: 
                 :اإنفاق عى حاجات النفس واأهل: الرابع

                            
 [. 566البقرة: ]                      

ر اجهد للدنيا ا للدين، وصار إنفاق امال وبسبب تغر الرتيب للجهد وامال، صا
للشهوات، فقلت الطاعات، وزادت امعاي وامنكرات، وقل دخول الناس ي 

 اإسام، بل بدأ الناس خرجون من الدين.
وبقي من الدين صورة اأعال، فهان عى الكفار استباحة ديار امسلمن، والتحكم 

 عن اإيان والعبادات ،باألعاب والشهواتي حياهم، وهب ثرواهم، وإشغاهم 
                               والدعوة إى اه:
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 [.44اأنعام: ]                     
 وقد جعل اه سبحانه الدنيا دار كسب.. تارة للمعاش.. وتارة للمعاد.

اس، وإعفاف اأهل، ومواساة والتجارة ا تراد لذاها، بل لاستغناء عن الن
      :امحتاجن، وإفاضة الفضل عى اإخوان، واإنفاق ي سبيل اه

                                       
 [.565البقرة: ]            

        :أما إن كان امقصود نفس امال ومعه والتفاخر به فهو مذموم
                                    

 [.22التوبة: ]
 والكسب امحمود ما مع أمورًا أربعة وهي:

 .والشفقة عى دينهالصحة.. والعدل.. واإحسان.. 
فمنها ما يتعلق بالسلعة وصاحبها، فا يشري من جنون وا  :أما الصحة ي البيع

يقدر عى تسليمه حسًا كالطر ي اهواء، وا رعًا  صغر، وا يشري وا يبيع ما ا
 كامرهون ونحو ذلك، وأن يكون البيع بإجاب وقبول أو معاطاة، ونحو ذلك.

فيجتنب البائع وامشري ما يترر به أحدما كااحتكار والغش  :وأما العدل
ويرجح  والنجش، وا يثني البائع عى السلعة با ليس فيها، أو يكتم بعض عيوها،

 الوزن، وحقيقه أن يرجح إذا أعطى، وينقص إذا أخذ.
فقد أمر اه بالعدل واإحسان، ومن اإحسان امساحة  أما اإحسان ي امعاملة:و

             :ي البيع، وأن ا يغبنه ي الربـح با ا يتغابن به عادة
                     

 [.85النحل: ]      
وإذا أراد البائع استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بامساحة، وتارة بحط البعض، 

 وتارة باإنظار، وتارة بالتساهل، ومن اإحسان إقالة امستقيل.
َى، َوإَذا اْقتََض ـَرِحـَم اه َرُجاى َسمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  ََ  .()البخاري أخرجه «حتى إَذا َبتَع، َوإَذا اْش

                                                

 (.5566برقم ) أخرجه البختري( 1)
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فا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده بل يراعي دينه،  ما شفقة التاجر عى دينه:أ
 ويتم ذلك بأمور:

حسن النية ي التجارة، فينوي ها ااستعفاف عن السؤال، وكف الطمع عن : اأول
الناس، وكفاية العيال، واإفاضة عى اإخوان، واإحسان إى الفقراء بالصدقات، 

 ليحصل له اأجر، ويكون من ملة امجاهدين. ،مر اه ي التجارةوامتثال أوا
أن ا يمنعه سوق الدنيا عن سوق اآخرة، وسوق اآخرة امساجد، وطلب : الثتي

العلم، والدعوة، والعبادة، وأعال الر امختلفة، فيقسم اأوقات حسب حاله، 
                           :ويرجح سوق اآخرة

                                    
 [.66القصص: ]        

أن يازم ذكر اه تعاى ي السوق، ويشتغل بالتسبيح والتهليل، وغض البر، : الثتلث
  :وحفظ اللسان، والذكر والفكر والتذكر، واأمر بامعروف والنهي عن امنكر

                                          
 [.8امنافقون: ]         

أن ا يكون شديد احرص عى السوق والتجارة، فا يكون أول من يدخل : الرابع
                   :السوق، وا آخر من خرج منه

                                         
                                    

 [.15 – 8اجمعة: ]
 أن ا يقتر عى اجتناب احرام، بل يتوقى مواقع الشبهات، ومواضع الريب.: اختمس

ََ ُمْشَتبَهتٌ  ا َيـْعَلـُمُهَن ـٌن، َوإَن اَحَراَم َبيِ ـإَن احاَل َبيِ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  قال ٌن، َوَبْينَـُهـ
َأ لِِدينـِه َوِاْرِوهِ  َ ْْ َوَمْن َوَقَع ي الُشُبـَهتِ  َوَقَع ،  َكثٌر ِمَن النَتِس، َفَمْن اَتَقى الُشُبـَهتِ  اْستَ

 ، ي اَحَراِم َكتلَراِاي َيْرَاى َحْضَل اِحـَمى ُيْضِشُك َأْن َيْرَتَع فِْيـِه، أَا َوإَن لُِكِل َملٍِك ِحـَمىى 
 .()متفق عليه «ـَمى اه َمـَحتِرُمهُ َأا َوإَن حِ 

                                                

 (، واللفظ له.1288(، ومسلم برقم )25، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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أن يقصد بتجارته وصناعته مع إعفاف نفسه القيام بفرض من فروض : الستدس
            :الكفايات التي حتاجها امسلمون ليؤجر عى ذلك

                                
                            

 [.4 – 5اأنفال: ]           
 وركاء اإنسان ي امال ثاثة:

 القدر فهو ا يستأمرك أو يستأذنك أن يذهب به عنك هاك أو موت.: اأول
 الوارث ينتظر أن تضع رأسك وتدفن، ثم يستاقه وأنت ذميم.: الثتي
 أنت، فقدمه ما ينفعك، فستسأل عن مدخله وخرجه.: الثتلث
ََ َأْفنَتهُ ملسو هيلع هللا ىلص: »ي قال النب َوَاْن  ،َا َتُزوُل َقَدَمت َاْبٍد َيْضَم اْلِقَيتَمِة َحَتى ُيْسَأَل َاْن ُاُمِرِه فِي

 «َوَاْن ِجْسِمِه فِيَم َأْبَاه ،َوفِيَم َأْنَفَقهُ  ،َوَاْن َمتلِـِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبـهُ  ،ِاْلـِمِه فِيَم َفَعَل 
 .()أخرجه الرمذي والدارمي

 عَز وجَل خلق اخائق من طر وحيوان، وإنس وجان، وكتب أرزاقهم وآجاهم واه
 وآثارهم، وهم ميعًا يأكلون من رزق اه.

واه عَز وجَل يرزق أحيانًا باأسباب.. وأحيانًا بدون اأسباب.. وأحيانًا بضد 
ء موسى وولدًا با ذكر، وفجر اما ..كا رزق مريم طعامًا با شجر ..اأسباب

 وقومه من احجر.
 [.95يس: ]                              وقال سبحانه:

وكل خلوق كتب اه له مقدار رزقه.. ونوعية رزقه.. وزمان رزقه.. ومكان رزقه: 
(                

 [.6]هود:    (  
حد منه شيئًا، وهو يطلبه وإن م ولكل خلوق رزقه ينتظره، فا يمكن أن يأخذ أ

               )يطلبه: 
                                                

 (. 243وأخرجه الدارمي برقم )، (، وهذا لفظه5416الرمذي برقم ): أخرجه صحيح( 1)
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              ) 
 [.35]الزخرف: 

 وبنو آدم حصلون عى أرزاقهم من مسة أبواب:
: باب امجاهدة والكد والتعب، وذلك بالبيع والراء والتجارة والصناعة البتب اأول

               :ذا الباب لعموم الناسوالزراعة، ونحو ذلك، وه
 [.12املك: ]                     

كالوصية وامراث، والزكاة والصدقات،  : باب احقوق والواجباتالبتب الثتي
                  :واهبة واهدية، واأوقاف ونحو ذلك

                                       
                                  
                                            

                                          

 [.11النساء: ]
 ويتذلل هم ليعطوه. ،سكمن يسأل النا : باب الذل واهوانالبتب الثتلث

اَمْن َسأَل النَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ا، َفْلَيْسَتِقَل أْو لَِيْستَْكثِرْ  تَس أْمَضاَلـُهـْم َتَكُثرى ََ َيْسأُل َجـْمرى  «َفإَِن
 .()أخرجه مسلم

كمن يأكل الربا، ويرق اأموال، ويقطع  : باب امعاي وامحرماتالبتب الرابع
، أو يغش ي امعامات، أو يأكل أموال الناس بالباطل، أو الطريق، ويغصب اأموال

يأخذها بطريق امير أو القار، أو حتكر امال، أو يأخذ الرشوة ونحو ذلك من 
                       :الوسائل امحرمة

                                         
                               

 [.35 – 58النساء: ]
                                                

 (. 1541برقم ) مسلم أخرجه( 1)
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ولكنه م يصر، واستعجل وأخذها بطريق الذل أو  ،فهذا وما قبله قد كتب اه له رزقه
 احرام.
وهذا حصل عى رزقه باإيان واأعال الصاحة  ،والتقوى اإيان : باباختمس

وكل عى اه، واإنفاق ي كااستغفار، وصلة الرحم، وحسن اخلق، والتقوى، والت
سبيل اه، واإحسان إى اخلق، واهجرة ي سبيل اه ونحو ذلك كا قال سبحانه: 

(              
 [.86]اأعراف:  (    

 وهذا الباب خاص بامؤمنن.
، من اإحسان واحقوق فهو مروع ومأمور به: والثتي ،مباح مأمور به: فتأول
: اختمسو  ،أخطرها وأعظمها وأشدها جرماً : والرابع ،أخس اأبواب وأدناها: والثتلث

 :مأمور به، وهو طريق اأنبياء وأتباعهم، وهو أعاها وأرفها وأزكاها وأعظمها بركة
                                     

 [.6احر: ]
إنا امذموم كسبه من غر وجهه، ورفه ي غر وكسب امال مباح، بل مأمور به، و

 وجهه، ومنع احق الواجب فيه.
والوسائل ها أحكام امقاصد، فالذي جعل الدين مقصد حياته، ثم يستخدم الوسائل 

 امروعة هذا امقصد، فهذا كله خر.
 .فاأموال والتجارة خر؛ أها من الوسائل التي جعلها اه نرة للدين

بكر وعمر وعثان، وابن عوف وطلحة والزبر ري اه عنهم، كل هؤاء جار، فأبو 
وقد استخدموا جارهم للدين، فيؤجرون ي الكسب احال، ويؤجرون ي اإنفاق 
ي سبيل اه، ويؤجرون ي امتثال أوامر اه ي جارهم، ويؤجرون ي حسن 

لدخول الناس ي اإسام، ما يرونه اأخاق ي معاماهم، فتكون معاماهم سببًا 
 من عدل اإسام وساحته.

والصحابة ري اه عنهم كلهم أهل عمل وجارة، وأقلهم ليس لديه عمل كأهل 
 الصفة ونحوهم.
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 وإذا جاء امال لإنسان بغر سؤال فينبغي أن ياحظ فيه ثاثة أمور:
 نفس امال.. وغرض امعطي.. وغرضه ي اأخذ.

 فينبغي أن يكون خاليًا من امحرمات والشبهات كلها. :امالأما نفس 
، فإن كان طلبًا للمحبة باهدية فا بأس من قبوها إن م تكن وأما غرض امعطي

ي  رشوة، وإن كان غرض امعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر
 .صفات نفسه هل هو مستحق أم ا

ي أن يرد عليه قصده الفاسد لرياء والسمعة، فينبغوإن كان غرض امعطي الشهرة وا
، فإن كان مستغنيًا عنه م يأخذه، وإن كان حتاجًا إليه وأما غرضه ي اأخذبردها، 

ُخْذُه، َوَمت َجتَءَك »: لعمر ملسو هيلع هللا ىلص وقد سلم من الشبهة. فاأفضل له اأخذ لقول النبي 
ٍف َوا  ِل َوأْنَت َغْيـُر ُمْرِ ََ  .()متفق عليه «َستئٍِل َفُخْذُه، َوَمت ا َفا ُتْتبِْعُه َنْفَسكِمْن َهَذا اْلـ

 واه عَز وجَل جعل ي امال حقوقًا، وهي نوعان:
 حقوق واجبة.. وحقوق مستحبة.

 فاحقوق الواجبة كالزكاة امفروضة، والنفقات الواجبة عى من تلزمه.
ايا، وما وقى به عرضه كمكافأة امهدي، والصدقات، واهد ،واحقوق امستحبة

 ونحو ذلك.
فاجواد حكيم يضع العطاء مواضعه، ويتوخى باله أداء هذه احقوق عى وجه 

     :الكال، طيبة بذلك نفسه، راضية مؤملة للخلف ي الدنيا، والثواب ي العقبى
                                   

 [.38: سبأ]                
أما امرف امبذر فقد يصادف عطاؤه موضعه، وكثرًا ا يصادفه، فإنه يبسط يده ي 
 :ماله بحكم هواه وشهوته جزافًا ا عى تقدير وا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له

                                 
 [.56 – 56اإراء: ]                         

                                                

 (، واللفظ له.1542(، ومسلم برقم )6164، أخرجه البخاري برقم )يهمتفق ال( 1)
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 بمنزلة من بذر حبًا ي أرض خصبة فأنبتت من كل زوج هيج. فاأول
 بمنزلة من بذر حبه ي أرض سبخة. والثاي

عى اإطاق، بل كل جود ي العام العلوي والسفي  واه سبحانه هو الغني الكريم
             بالنسبة إى جوده أقل من قطرة ي بـحار الدنيا وهي من جوده:

 [.45النمل: ]
ومع هذا فاه إنا ينزل بقدر ما يشاء، وجوده ا يناقض حكمته، ويضع عطاءه 

                :مواضعه، وإن خفي عى أكثر الناس أن تلك مواضعه
 [.35اإراء: ]                            

لم حيث يضع هداه فاه أعلم حيث جعل رسالته، وأعلم حيث يضع فضله، وأع
                       وتوفيقه وأي امحال أوى به:

 [.516البقرة: ]                          
واه سبحانه هو الرزاق الذي يرزق من يشاء من عباده، وحثه عى اإنفاق ي سبيل 

ليف، ويشعره بأن اه يضاعف له اه، فيبدأ عبده باحض والتأليف، ا بالفرض والتك
أجر ما أنفق، يضاعف من رزقه الذي ا يعلم أحد حدوده، ويضاعف من رمته التي 

 ا يعلم أحد مداها.
ويطمئنه أنه ي إنفاقه ا يعطي بل يأخذ، وأن ماله ا ينقص بل يزيد كلا أنفق، كا 

          ه:تعطي احبة إذا أودعها ي اأرض سبعائة حبة كا قال سبحان
                                      
                              

 [.512 – 514البقرة: ]                               
يها وا َن فواإنفاق والعطاء عبادة، ولتكون مقبولة جب أن تكون خالصة ه، ا مَ 

                )رياء وا ربا:
               

 [.563-565]البقرة:    (       
فامن واأذى حيل اإنفاق سًا ونارًا، يمحق اإنفاق، ويمزق الشمل، ويثر 
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با أعطت إا السخائم واأحقاد، وامن عنر كريه لئيم، فالنفس البرية ا من 
رغبة ي ااستعاء، أو رغبة ي إذال اآخذ، أو رغبة ي لفت أنظار الناس، فامن 

 .حيل الصدقة أذى للواهب ولآخذ عى حد سواء
أذى للواهب با يثر ي نفسه من كر وخياء، ورغبة ي رؤية أخيه ذليًا له، كسرًا 

من اه، وأذى لآخذ با يثر ي نفسه من  با يمأ قلبه بالنفاق والرياء والبعدولديه، 
انكسار واهزام، ومن رد فعل باحقد واانتقام، ومن هنا يبطل الثواب واأجر بامن 

         )واأذى كا قال سبحانه: 
                 

                  )
 [.564]البقرة: 

سام باإنفاق جرد سد خلة الفقر، وملء بطن اجائع، وتاي حاجة وما أراد اإ
امعوز فقط؛ بل أراد فوق ذلك هذيب نفس امعطي وتزكيتها، وتطهرها من الشح 
واحرص والبخل، واستجاشة مشاعر اإنسان جاه أخيه الفقر امحتاج، وتذكرًا له 

                               :بنعمة اه عليه
 [.153التوبة: ]           

معه ي هذه النعمة أن يأكل منها ي غر رف وا خيلة، وأن ينفق منها  اه وعهده
 ي سبيل اه ي غر منع وا مّن.

وامال مال اه، والرزق الذي ي خزائن اأغنياء هو رزق اه، وهذه حقيقة ا جادل 
 أسباب الرزق القريبة والبعيدة.فيها إا جاهل ب

فالذي خلق اإنسان خلقه وساق رزقه إليه، فإذا أعطى الواجد شيئًا، فإنا يعطي من 
مال اه، وإذا أسلف حسنة فإنا هي قرض ه يضاعفه له أضعافًا كثرة، وليس الفقر 

    :اآخذ إا أداة وسببًا لينال امعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال اه
                                         

 [.6احديد: ]
عى اآخذ، إنا هي قرض ه، واه غني عن  والصدقة ليست تفضًا من امعطي
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الصدقة امؤذية، والصدقة التي يتبعها أذى ا رورة ها، وأحسن منها كلمة طيبة 
 وس، وحل حلها اإخاء وامـحبة.تضمد اجراح، ومغفرة تغسل أحقاد النف

فالقول امعروف وامغفرة ي هذه احالة يؤديان الوظيفة اأوى للصدقة من هذيب 
            )وتأليف القلوب:  ،النفوس

 [.563]البقرة:  ( 
واه حليم يعطي عباده الرزق فا يشكرون، فا يعاجلهم بالعقوبة وهو معطيهم كل 

عى الناس أن ا يعجلوا بالغضب واأذى عى من يعطوهم من مال اه، حن يء، ف
                :ا يروقهم منهم أمر، وا يناهم منهم شكر

                              
 [.32 – 34احج: ]            

قلب من اإيان والكفر، والصدقة حركة إحسان حسوسة، وهي ثمرة ما ي ال
                        :واإخاص والرياء

                           
                            

 [.4 – 5اأنفال: ]     
 وامنفقون قسان:

وبة، وحظ صاحبه منه من أنفق ماله رياء، فهذا ا يثمر خرًا، وا يعقب مث: اأول
 التعب ي كسبه، واحرة عى فوته، والعذاب عى فعله وإنفاقه.

من أنفق ماله ابتغاء مرضاة اه، فهذا يثمر خرًا، ويعقب مثوبة، وحظ صاحبه : الثتي
      :منه اأجر ي كسبه، ومضاعفة أجره وماله، وتطهر نفسه وماله، والفوز باجنة

                                   
 [.114النساء: ]                      

واه جل جاله طيب ا يقبل إا طيبًا، فينبغي أن يكون اجود بأفضل اموجود، فا 
 يكون بالدون والرديء الذي تعافه النفوس.

حمد الطيب  ميد، واه غني عن اخبيث الذي خرجه ضعيف اإيان واليقن
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 عليه جزاء الراي الشاكر، وهو الذي أعطاه إياه.وجزي الذي خرجه اإنسان، 
بل اه غني عن عطاء الناس إطاقًا، فإذا بذلوا مااً فإنا يبذلونه أنفسهم، فليبذلونه 

       )طيبًا طيبة به نفوسهم كا قال سبحانه: 
               

 [.566]البقرة:  (           
واأموال فيها خر من وجه، وفيها ر من وجه، وهي كاحية يأخذها الراقي 

    :فيستخرج منها الرياق، ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث ا يدري
                                    

 [.36سبأ: ]                  
 وا خلو أحد عن سم امال إا بامحافظة عى مس وظائف:

، فا حفظ إا قدر احاجة، سان مقصود امال، وأنه ماذا خلقأن يعرف اإن: اأوى
 وا يعطيه من مته فوق ما يستحقه.

 ،أن يراعي جهة دخل امال، فيجتنب احرام امحض، وما الغالب عليه احرام: الثتنية
هات امكروهة القادحة ي امروءة كاهدايا التي فيها شوائب الرشوة، وجتنب اج

 وكالسؤال الذي فيه الذلة، وهتك امروءة ونحو ذلك.
ي امقدار الذي يكتسبه، فا يستكثر منه وا يستقل، بل القدر الواجب، : الثتلثة

، وإن ومعياره احاجة، واحاجة مطعم وملبس ومسكن، يميل فيها إى جانب القلة
 جاوز ذلك وقع تدرجيًا ي هاوية ا آخر لعمقها.

أن يراعي العبد جهة امخرج، ويقتصد ي اإنفاق غر مبذر وا مقر، فيضع : الرابعة
ما اكتسبه من حله ي حقه، وا يضعه ي غر حقه، فاإثم ي اأخذ من غر حقه 

                           :ورفه ي غر حقه سواء
 [.58اإراء: ]         

أن يصلح نيته ي اأخذ والرك، واإنفاق واإمساك، فيأخذ ما يأخذ : اختمسة
ليستعن به عى العبادة، ويرك ما يرك زهدًا فيه واستحقارًا له، فإذا فعل ذلك م يره 

 وجود امال.
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ش وآنية، ينوي به وكذلك ينبغي أن تكون نيته ي كل ما حفظه من قميص وفرا
 ااستعانة عى العبادة؛ أن كل ذلك ما حتاج إليه ي الدين.

وما فضل عن احاجة ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد اه، وا يمنعه منه 
 عند حاجته، فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية امال جوهرها وترياقها، واتقى

ال، ولكن ا يتأتى ذلك إا من رسخ ي الدين سمها، فا تره كثرة امو لدغها
                            :قدمه، وعظم فيه علمه

 [.4اجمعة: ]
ومن أخذ حية امال مستحسنًا صورها وشكلها، ومستلينًا جلدها، قتلته ي احال، 

يل، وتلك الفتنة التي إا أن قتيل احية يدري أنه قتيل، وقتيل امال قد ا يعرف أنه قت
              )قلا يصحو منها أحد: 

 [.26-22]امؤمنون:   ( 
             )وقال اه تعاى: 

 [.22]التوبة:   (     
طلبًا  ،ما يري اه وي كلفاأصل ي امال إنفاقه ي الواجبات وامستحبات، 

     )من كل شاغل عن اه، كا قال سبحانه:  وخلصاً  ،لأجر
              

                 
                  

 [.11-8]امنافقون:  (    
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 فتنة اأهل واأواد -4
 [.12]التغابن:  (         )قال اه تعاى: 

             ) تعاى: وقال اه
 [.8]امنافقون:  (       

 النفس جبولة عى حبة اأزواج واأواد، وقد نصح اه عباده أن توجب هم هذه
امـحبة اانقياد مطالب اأزواج واأواد التي فيها حذور رعي، ورغبهم ي 

اأجر العظيم، وامحاب الغالية، وأن  امتثال أوامره، وتقديم مرضاته؛ ما عنده من
 يؤثروا اآخرة الباقية عى الدنيا الفانية.

ورغبهم ي العفو والصفح وامغفرة، وجنب الغلظة والقسوة ي معاملتهم، ففي 
ذلك من امصالح ما ا يمكن حره، فمن عفا عفا اه عنه، ومن صفح صفح اه 

           حسن اه إليه:أ ، ومن أحسنعنه، ومن غفر غفر اه له
 [.65الرمن: ]     

وإن من اأزواج واأواد ما يكون صديقًا معينًا عى الطاعة، ومنهم من يكون عدواً 
 معينًا عى امعصية.

فاأزواج واأواد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اه، كا أهم قد يكونون دافعًا 
          :اتقاء للمتاعب التي حيط همللتقصر ي تبعات اإيان، 

                                         
 [.36سبأ: ]       

فلو قام امؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه امجاهد ي سبيل اه، وامجاهد ي سبيل اه 
ل العنت ي نفسه، وا يتعرض آام كثرة، كا يتعرض هو وأهله للعنت، وقد حتم

ليوفر هم اأمن والقرار، وامتاع وامال،  ،حتمله ي زوجته وأواده، فيبخل وجبن
فيكونون عدوًا له؛ أهم صّدوه عن اخر، وعوقوه عن حقيق غاية وجوده اإنساي 

ليمنعوه من النهوض بواجبه، اتقاء ما  ،العليا، كا أهم قد يقفون له ي الطريق
هم من جرائه، أو أهم يكونون ي طريق غر طريقه، ويعجز هو عن امفاصلة يصيب
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 بينه وبينهم والتجرد ه فيفتنوه، ونحو ذلك من صور العداوة امتفاوتة.
فاه يريد من عبده أن يكون له، واأزواج واأواد يريدونه هم، فاه عَز وجَل يوقظ 

 امشاعر، وضغط هذه امؤثرات. قلوب امؤمنن، وحذرهم من تسلسل هذه
        )فاأموال واأواد فتنة كا قال سبحانه: 

 [.12]التغابن:  ( 
 والفتنة هنا ها معنيان:

أن اه يفتنكم باأموال واأواد وختركم كا يفتن الصائغ الذهب بالنار : اأول
                     :ليخلصه من الشوائب

 [.32اأنبياء: ]      
أن هذه اأموال واأواد فتنة لكم توقعكم بفتنتها ي امخالفة وامعصية، : الثتي

                       :فاحذروا هذه الفتنة ا جرفكم وتبعدكم عن اه
 [.21 – 25الذاريات: ]                             

اه عباده امؤمنن بعد التحذير من فتنة اأموال واأواد باأجر العظيم، ثم يبر 
وهتف للذين آمنوا بتقوى اه ي حدود الطاقة وااستطاعة، وبالسمع والطاعة بقوله 

            )سبحانه: 
 [.16]التغابن:  (       

اه فيها ما ي ستطاع، أما النهي فا فالطاعة ي اأمر ليس ها حدود، ومن ثم يقبل 
                     :جزئة فيه، فُيـحذر منه، وي رك ملة

 [.6احر: ]                   
ََ َهَلَك َمْن َكتَن َقْبَلُكْم بَِكْثَرةِ ُسَؤالِـِهـمْ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و ، َذُروِي َمت َتـَرْكتُُكْم، َفإَِن
ٍء َفْأُتضا ِمنْـُه َمت اْسَتطَْعُتـْم، َوإَِذا َنـَهْيُتُكمْ َوا ْ َِ ِ ، َاْن ْختِافِِهـْم َاَلـى أْنبَِيتئِِهـْم، َفإَِذا أَمْرُتُكْم ب

ٍء َفَدُاضهُ  ْ  .()أخرجه مسلم «ََ
إن اأموال واأواد قد تكون نعمة يسبغها اه عى عبد من عباده، حن يوفقه إى 

                                                

 (. 1336برقم ) خرجه مسلمأ( 1)
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مة واإصاح ها ي اأرض، وبذها ي سبيل اه ومرضاته الشكر عى النع
 .واإحسان ها إى خلقه

فكلا أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه ذخرًا.. وكلا أصيب ي ماله أو بنيه 
  )احتسب.. فإذا السكينة تغمره.. واأمل ي اه ي ِري عنه: 

             
 [.564]البقرة:  (    

وقد تكون اأموال واأواد نقمة يصيب اه ها عبدًا من عباده؛ أنه يعلم من أمره 
الفساد والدخل، فإذا القلق عى اأموال واأواد حول حياته جحيًا، وإذا احرص 

 عليها يؤرقه ويتلف أعصابه.
هو يشقى فإذا هو ينفق امال حن ينفقه فيا يتلفه ويعود عليه باأذى والر، وإذا 

مرضوا، ويشقى هم إذا صُحوا، وكم من الناس يعذبون بأوادهم  إذاكذلك بأبنائه 
            )لسبب من اأسباب: 

 [.22]التوبة:  (      
فعى امسلمن أن ا يقيموا وزنًا أموال وأواد امنافقن؛ أن اإعجاب ها نوع من 

وهم ا يستحقونه ا ي الظاهر وا ي الشعور، إنا هو التكريم الشعوري هم، 
                       :ااحتقار هم وما يملكون

 [.15حمد: ]                                         
نه زلفى وكثرة اأموال واأواد ا تقرب من اه زلفى، وا تدي إليه، وإنا الذي يقرب م

اإيان با جاءت به الرسل، والعمل الصالح الذي هو من لوازم اإيان كا قال 
              )سبحانه: 

 [.36]سبأ:  (          
والكفار يستحقون النار بكفرهم، وا تغني عنهم أمواهم وا أوادهم من عذاب اه 

              )شيئًا كا قال سبحانه: 
 [.15]آل عمران:  (    

وقد ابتى اه عَز وجَل بني آدم بالشهوات، وزين هم حب الشهوات الدنيوية، 
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 فتعلقت ها نفوسهم، ومالت إليها قلوهم، وانقسموا إى قسمن:
فصارت أفكارهم وأعاهم ها، فشغلتهم عا  الشهوات مقصد احياة، اقسم جعلو

قوا أجله، وصحبوها صحبة البهائم السائمة، يتمتعون بلذاها، ويتمرغون خل
، وا فيا أنفقوها، فهؤاء كانت هم زاداً إى وا يبالون بأي وجه حصلوهابشهواها، 

                      :دار الشقاء والعناء والعذاب
                                       

 [.168اأعراف: ]          
         )قال اه تعاى: و

             
 [.14]آل عمران:  (      

: عرفوا امقصود منها، وأن اه جعلها ابتاء وامتحانًا لعباده، ليعلم من والقسم الثتي
جعلوها وسيلة إى الدار اآخرة، يقدم طاعته ومرضاته عى لذاته وشهواته، ف

يستعينون ها عى مرضاة اه وطاعته، قد صحبوها بأبداهم، وفارقوها بقلوهم، 
 وعلموا أها متاع.

  )والفوز بجنته:  ،فهؤاء صارت هم زادًا إى رهم، ووسيلة إى رضوانه
                

 [.12]آل عمران:  (        
                                وقال سبحانه ي الفريقن:

                             
                              
                                           

 [.51 – 19اإراء: ]        
دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة،  ،سان إذا تبع هواه، وارتكب امعايواإن

وإذا كان كذلك افتتن وزال عنه نور اإسام، والقلب كالكوز، فإذا انكب انصب ما 
 ، أنه منكوس.فيه وم يدخله يء بعد ذلك
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ا ُاضت» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  اْعَرُض اْلِفَتُن َاَلـى اْلُقُلضِب َكتْلـَحِصِر ُاضدى َبـَهت َفأُي َقْلٍب أُ ، دى ِ َْ
 ، ُنكَِت فِيِه ُنْكَتٌة َسْضَداُء، َوأُي َقْلٍب أْنَكَرَهت ُنكَِت فِيِه ُنْكَتٌة َبْيَضتُء، َحَتى َتِصَر َاَلـى َقْلَبْنِ

َواُ  َواأَْرُض، َواآ ََ ُه فِْتنٌَة َمت َداَمِت الَس ُ ُُ َخُر أْسَضُد َاَلـى أْبَيَض ِمثِْل الَصَفت، َفا َت
ت َب ِمْن َهَضاهُ  ،ُمْرَبتّداى، َكتْلُكضِز ُمـَجِخيىت ا َيْعِرُف َمْعُروفى ِ َْ ا، إِا َمت أ   «َوا ُينْكُِر ُمنَْكرى

 .()أخرجه مسلم
اللهم إنا نسألك فعل اخرات.. وترك امنكرات.. وحب امساكن.. وإذا أردت 

 بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غر مفتونن.
لهم إي أعوذ بك من عذاب القر.. وأعوذ بك من عذاب جهنم.. وأعوذ بك من فتنة ال

                               :امسيح الدجال.. وأعوذ بك من فتنة امحيا وامات
 [.2اممتحنة: ]                         

                                                

 (. 144برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 العدو الرابع -4
 امنتفقضن -1

            )قال اه تعاى: 
 [.145]النساء:  (          

            )وقال اه تعاى: 
               ) 

 [.151]التوبة: 
 وإبطان الر. ،: هو إظهار اخرالنفتق

 والنفاق قسان:
به اإسام.. ويبطن النفاق اأكر: وهو النفاق ااعتقادي، بأن يظهر صاح: اأول

الكفر.. وميع ما ذكر ي القرآن فامقصود به النفاق اأكر، وصاحبه ي الدرك 
ۓ                    اأسفل من النار كا قال سبحانه: 

                            
 [.146 – 142النساء: ]                      

النفاق اأصغر: وهو النفاق ي اأعال ونحوها، وصاحبه ا خرج من ملة : الثتي
 اإسام لكنه عاص، وله عامات.

ت» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ت َختلِصى َوَمْن َكتَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمنْـُهَن َكتَنْت  ،أْرَبٌع َمْن ُكَن فِيِه َكتَن ُمنَتفِقى
 ،َوإَذا َاتَهَد َغَدرَ  ،َوإَذا َحَدَث َكَذَب  ،َاَهت: إَذا اْؤُتـِمَن َختنَ فِيِه َخْصَلٌة ِمَن النَِفتِق َحَتى َيَد 

 .()متفق عليه «َوإَذا َختَصَم َفَجرَ 
 .من مكة إى امدينة وبعد أن هاجرملسو هيلع هللا ىلص والنفاق م يكن موجوداً قبل هجرة الرسول 

الكفار،  ، ونر اه امؤمنن عىي السنة الثانية من اهجرة فلا كانت غزوة بدر
                                                

 (. 29( واللفظ له، ومسلم برقم )34، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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وأظهرهم وأعزهم، ذل من ي امدينة من م يسلم، فأظهر بعضهم اإسام خوفاً 
وخادعة، ولتحقن دماؤهم، وتسلم أمواهم، وحفظ مكانتهم، وليسهل عليهم كيد 

 امسلمن، ومزيق وحدهم، وامكر هم وخداعهم.
أهم ليسوا منهم، فنال فكانوا بن أظهر امسلمن، ي الظاهر أهم منهم، وي احقيقة 

                  :وباء مستطر ،امسلمن منهم ر عظيم
                                        

 [.5 – 1امنافقون: ]                          
ئا يغر هم ومن لطف اه تعاى بامؤمنن أن كشف أحواهم، وجا صفاهم، ل

 امؤمنون، ولينقمعوا عن كثر من فجورهم.
 ومن أعظم صفات امنافقن:

 )الكذب أهم يقولون بألسنتهم ما ليس ي قلوهم كا قال اه عنهم: : اأوى
 [.9]البقرة:  (          

ه امؤمنن، خادعة ه ولعباد ،ويبطنون الكفر ،اخداع: فهم يظهرون اإسام: الثتنية
ولكنهم ي احقيقة ا خدعون إا أنفسهم، فا يعملون من امكر والكيد إهاك 
أنفسهم؛ أن اه ا يترر بخداعهم، وعباده امؤمنون ا يرهم كيدهم شيئًا: 

 [.8]البقرة:   (          )
بذلك  فسلمت أمواهم، وحقنت دماؤهم، وصار كيدهم ي نحورهم، وحصل هم

اخزي والفضيحة ي الدنيا، واحزن امستمر حن يرون ما حصل للمسلمن من 
ۓ           :القوة والنرة، ثم ي اآخرة هم العذاب األيم اموجع

 [.142النساء: ]                  
بحانه: الشك والردد، ففي قلوهم مرض الشك والشبهات والنفاق كا قال س: الثتلثة

 [.15]البقرة:  (               )
اإفساد ي اأرض: فا أعظم فسادًا من كفر بآيات اه، وصد عن سبيل اه، : الرابعة

وخادع اه وأولياءه، وواى امحاربن ه ورسوله، وعمل بالكفر وامعاي، وزعم 
وأعظم منه شدة إنكارهم عى ، إصاح، وأي فساد فوق هذا الفساد مع ذلك أن هذا
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              ):من هاهم عنه
 [.15-11]البقرة:  (        

واعتقاده حقًا، وهذا أعظم جناية من عمل بامعصية مع  ،فجمعوا بن فعل الباطل
 اعتقاد أها معصية، فهذا أقرب إى السامة، وأرجى لرجوعه.

 ان باه وعبادته، وطاعة اه ورسوله.وصاح اأرض أن تعمر باإي
وأسكنهم ي اأرض، وأدر هم اأرزاق ليستعينوا ها عى  ،وهذا خلق اه اخلق

ًا ها وإخراجطاعة اه وعبادته، فإذا عمل الناس فيها بضده، كان سعيًا بالفساد فيها، 
                              :عا خلقت من أجله

                           
 [.26 – 22اأعراف: ]     

تسفيه الناس، فهم يزعمون أن الصحابة وامؤمنن سفهاء، وأن سفههم : اختمسة
أوجب هم اإيان، وترك اأوطان، ومعاداة الكفار، والتعرض للقتل والفقر، 

             )واحرمان من الشهوات: 
 [.13]البقرة:  (          

فنسبوا امؤمنن إى السفه، وي ضمنه أهم هم العقاء أرباب احجج والنهي، وي 
احقيقة أهم هم السفهاء؛ أن السفه جهل اإنسان بمصالح نفسه، وسعيه فيا 
يرها، وهذه الصفة صادقة عليهم، فكم يناهم بسبب نفاقهم من اخزي ي الدنيا، 

                                    :العذاب ي اآخرةو
 [.135البقرة: ]                  

اجتمعوا بامؤمنن أظهروا أهم معهم، وإذا  إذاااستهزاء بامؤمنن: فهم : الستدسة
هزئون خلوا إى شياطينهم وكرائهم قالوا: إنا معكم ي احقيقة، وإنا نحن مست

            )بامؤمنن، فهذه حاهم: 
 [.12-14]البقرة:  (              

 .فهذه أهم صفاهم القبيحة، وعاماهم امميزة هم
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       )فلله ما أخرهم، وما أعظم ضاهم: 
 [.16]البقرة:  (    

مشري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها فامنافقون رغبوا ي الضالة رغبة ا
اأثان النفيسة، فاهدى غاية الصاح، والضالة غاية الر، وهؤاء امنافقون بذلوا 
 :اهدى رغبة عنه بالضالة، فهذه جارهم، فبئس التجارة، وبئس الصفقة صفقتهم

                         
 [.162البقرة: ]     

فا أسفه وما أضل من بذل اهدى ي مقابلة الضالة.. واختار الشقاء عى السعادة.. 
                   :ورغب ي سافل اأمور عن أعاليها

                                           
 [.158التوبة: ]       

 بعد موته؟هذا مطمئن ي حياته و ل مثلوه ؟فهل مثل هذا رابـح ي جارته
    )كا.. بل هو خار فيها أعظم خسارة، حيث ا أمل ي الربـح هناك: 

 [.12]الزمر:  (            
                                وقال سبحانه:

                                  
 [.156 – 153الكهف: ]                             

فهؤاء امنافقون عاشوا بن امؤمنن وهم غر مؤمنن، لكنهم انتفعوا بنور اإيان، 
وحقنت بذلك دماؤهم، وسلمت أمواهم، وحصل هم نوع من اأمن ي الدنيا، 

نتفاع بذلك النور، وحصل هم فبينا هم عى ذلك إذ هجم عليهم اموت، فسلبهم اا
 .وعقاب عذابكل و ،كل هم وغم

وحصل هم ظلمة القر.. وظلمة الكفر.. وظلمة النفاق.. وظ َلـم امعاي عى 
       ):اختاف أنواعها.. وبعد ذلك ظلمة النار

                
 [.19-16]البقرة:  (  
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ر.. وبكم عن النطق به.. وعمي عن رؤية احق.. فهم فهم صم عن ساع احق واخ
 ا يرجعون؛ أهم تركوا احق بعد أن عرفوه.

وامنافقون إذا سمعوا القرآن، وأوامره ونواهيه، ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم ي 
آذاهم، وأعرضوا عن أمره وهيه، ووعده ووعيده، فرِوعهم وعيده، وتزعجهم 

نها غاية ما يمكنهم، ويكرهوها كراهة صاحب الَصِيب الذي وعوده، فهم يعرضون ع
   )يسمع الرعد، فيجعل أصابعه ي أذنيه خشية اموت كا قال سبحانه: 

                
 [.18]البقرة:   ( 

             :هكذا حال امنافقن إذا سمعوا القرآن، وأوامره ونواهيه
                                  

 [.156التوبة: ]        
ومن صفات امنافقن أهم يـحبون أن يتحاكموا إى الطاغوت، وهو كل من حكم 

 )بغر رع اه، وا يرغبون ي اانقياد لرع اه وحكيمه ي أي أمر من اأمور: 
                

              )  
 [.65]النساء: 

       )وإذا دعوا إى حكم اه ورسوله صدوا وأعرضوا: 
 [.61]النساء:   (         

     )وحسدهم هم:  ،ومن صفاهم حبتهم لكفر امؤمنن
                 

 [.98]النساء: (            
 )ومن صفاهم اخاذ الكافرين أولياء من دون امؤمنن كا قال سبحانه: 

              
 [.138-139]النساء:   (       
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   ومن صفاهم امخادعة ه وأوليائه، وامراءاة ي اأعال كا قال سبحانه:  
                                     

                                                   
 [.143 – 145النساء: ]         

   ومن صفاهم عدم الرغبة ي اخروج للجهاد ي سبيل اه طا قال سبحانه: 
                          

                          
 [.46 – 46التوبة: ]                  

ومن صفاهم الكيد لإسام وأهله، وإعال احيل ي إبطال الدعوة إى اه، 
      )وخذان امؤمنن وفتنتهم عن دينهم كا قال سبحانه: 

 [.49]التوبة:    (          
وأهله، إن أصاب امسلمن حسنة وخر ساءهم  ومن صفاهم أهم مبغضون للدين

ذلك، وإن أصاب امسلمن باء ومصيبة كنر عدو عليهم فرحوا قبحهم اه كا قال 
                    سبحانه: 

                                 
 [.21 – 25التوبة: ]                     

صفاهم كراهيتهم لإنفاق ي سبيل اه، وإذا أنفقوا أنفقوا من غر انراح صدر؛  ومن
فلذلك يكرهون اإنفاق  ،لعدم إياهم، فهم ينفقوها حرة، وا يرجون عليها ثواباً 

           )كا قال سبحانه: 
 [.24]التوبة:  (           

من الدوائر ومن امسلمن، فيخافون إن أظهروا حاهم  ومن صفاهم اجبن واخوف
من امؤمنن، وخافون أن يترأ امؤمنون منهم، فيتخطفهم اأعداء من كل جانب، 

   )كا قال سبحانه:  أهم منهم ولذلك يقسمون للمؤمنن
              

 [.26-26]التوبة:   (     
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سلمن وانتقادهم حسب مصلحتهم منهم كا قال سبحانه: ومن صفاهم عيب ام
(               

 [.29]التوبة:   (     
 ومن صفاهم كثرة احلف وااعتذار للمؤمنن لرضوا عنهم كا قال سبحانه:

(             
 [.65]التوبة:   ( 

لعلم؛ أن ذلك يكشف ما ي قلوهم كا ومن صفاهم عدم الرغبة ي القرآن وحلق ا
            )   قال سبحانه:

 [.64]التوبة:  (      
خاصة ي سورة النساء  وقد فضح اه ي القرآن خازي امنافقن، وهتك أستارهم؛

لينكشف أمرهم، وحتاط امسلمون لكيدهم ومكرهم، إا أن اه م يعن  والتوبة،
 صهم لفائدتن:أشخا

 أن اه سِتر يـحب السر عى عباده.: إحدامت
أن الذم عى من اتصف بذلك الوصف من امنافقن ي ذلك الوقت إى يوم : الثتنية

 .القيامة، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب وأخوف
واخذان واللعن ي  ،اخوف واخزي ،وي أي زمان ،فلكل منافق ي أي مكان

            )ال سبحانه: الدنيا كا ق
               

 [.61-65]اأحزاب:  (    
ۓ              وهم أشد العذاب يوم القيامة كا قال سبحانه: 

                                
 [.146 – 142النساء: ]                    

فاشركوا ي  ،ومن صفات امنافقن توي بعضهم بعضًا؛ أهم اشركوا ي النفاق
 توي بعضهم بعضاً.

وقد وصفهم اه بوصف عام، ا خرج منه صغر منهم وا كبر فقال سبحانه: 
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(           
             )  

 [.66]التوبة: 
صار عذاهم أشد عذاب، وقد مع اه الكفار  ففسق امنافقن أعظم فسق، ولذلك

نة وأوجب هم اخلود ي النار؛ وامنافقن وامنافقات ي النار، وأحق هم اللع
جتاعهم ي الدنيا عى الكفر، وامعاداة ه ورسوله وعباده امؤمنن، والكفر ا

    )بآيات اه، وصدهم عن سبيله كا قال سبحانه: 
 [.69]التوبة:  (               

وجب عى امسلمن جهاد الكفار وامنافقن بالسيف والسنان، واللسان والبيان كا 
           )قال سبحانه: 

 [.63]التوبة:  (  
 .اهد باليد واللسان والسيففمن بارز منهم بامحاربة فيج
فإنه جاهد باحجة والرهان، ويبن له حاسن  ،دأو عه ومن كان مذعنًا لإسام بذمة

 والنفاق. اإسام، ومساوئ الرك والكفر
ومن صفاهم إخاف الوعد، فمن امنافقن من يعطي اه عهده وميثاقه لئن أعطاه من 
فضله، وبسط له الرزق ي الدنيا ليَصَدقن، ويعمل اأعال الصاحة كا قال سبحانه: 

(              ) 
 [.62]التوبة: 

فلا أعطاهم اه بخلوا، وتولوا عن الطاعة واانقياد، وأعرضوا عن اه كا قال 
 [.66]التوبة:  (           )سبحانه: 

وا با عاهدوا اه عليه عاقبهم اه بالنفاق إى يوم يلقونه كا قال سبحانه:  فلا م َيف 
(              

 [.66]التوبة:  (  
فليحذر العبد من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه عى عمل صالح ثم ا يفي بذلك، 

 فإنه ربا عاقبه اه بالنفاق كا عاقب هؤاء.
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فهذا امنافق الذي عاهد اه لئن أعطاه اه من فضله ليصدقن وليكونن من الصاحن 
 فكذب، وتلك عامات امنافق. عاهد فغدر، ووعد فأخلف، وحدث

إَذا َحَدَث َكَذَب، َوإَذا َوَاَد أْخَلَف، َوإَذا اْؤُتـِمَن : آَيُة اْلـُمنَتفِِق َثاٌث » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .()متفق عليه «َختنَ 

     ) وقد توعد اه من صدر منهم هذا الصنيع بقوله سبحانه:
 [.69]التوبة:  (        

منافقن وخازهم السخرية بامؤمنن ومزهم كا قال سبحانه: ومن صفات ا
(         

 [.68]التوبة:  (             
خدعون ها كل من  ،ومن صفات امنافقن أهم ذو أشكال حسنة، وألسنة فصيحة

                         سمعهم:
 [.4امنافقون: ]                               

           ستكبار عن احق، واإعراض عنه بأبداهم وقلوهم:اهم اافومن ص
                               
                                             

 [.6 – 2امنافقون: ]     
 فرته بعد كفرهم باه ورسوله؟يطمع امنافقون برمة اه ومغفهل 

      ) هيهات.. فالكافر ا ينفعه ااستغفار وا العمل ما دام مات كافرًا:
                

 [.95]التوبة:  (         
فرحهم بذلك ومن صفاهم تبجحهم بتخلفهم عن اجهاد، وعدم مبااهم بذلك، و

التخلف الدال عى عدم اإيان، واختيار الكفر عى اإيان كا قال سبحانه: 
(             

                                                

 (. 285(، ومسلم برقم )33، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 [.95-91]التوبة:  (     

ون فليتمتع امنافقون ي هذه الدار الفانية، ويفرحوا بلذاها، ويلهوا بلعبها، فسيبك
 )كثرًا ي نار جهنم، جزاء كفرهم ونفاقهم، وعدم اانقياد أوامر رهم: 

 [.95]التوبة:  (       
وليتقلب الكفار ي الباد بأنواع التجارات وامكاسب واللذات، وأنواع العز والغلبة، 

ليًا، ي بعض اأوقات، فذلك كله متاع قليل ليس له ثبوت وا بقاء، بل يتمتعون به ق
           )ويعذبون عليه طويًا: 

 [.186-186]آل عمران:  (      
، ويستهزئون هم، الدنيا ي وإذا كان الكفار وامنافقون يسخرون من امؤمنن

   : سرون ما يسؤوهم فيوم القيامة ،ويضحكون منهم، وحتقروهم ويزدروهم
                                 

                                   
                               

 [.36 – 58امطففن: ]                    
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 فقه اداوة امنتفقن -2
             )قال اه تعاى: 

 [.4]امنافقون:   (                    
             )وقال اه تعاى: 

 [.15-11]البقرة:  (      
امنافقون هم أعداء الدين حقًا، فصدوا عن سبيل اه بأنفسهم، وصدوا غرهم من 
ا خفى عليه حاهم، فقد أظهروا اإيان، وأبطنوا الكفر، وأقسموا عى ذلك، وأومو

 [.5]امنافقون:  (                 )صدقهم: 
وهؤاء امنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونضارها، ومن حسن 
منطقهم تستلذ لساعه، فأجسامهم وأقواهم معجبة، ولكن ليس وراء ذلك من 

منفعة فيها،  اأخاق الفاضلة، واهدى الصالح يء، بل هم كأهم خشب مسندة ا
      )وا ينال منها إا الرر امحض كا قال سبحانه: 

                     
 [.4]امنافقون:  (    

 صيحة. أيفلجبنهم وخوفهم وضعف قلوهم وريبهم خافون من 
 يشعر به فهؤاء هم العدو ي احقيقة؛ أن العدو البارز أهون من العدو الذي ا
 اإنسان، وهو خادع ماكر، يزعم أنه وي فيأخذ اأرار وهو العدو امبن.

وما أعظم فساد امنافقن، فإهم يكفرون بآيات اه، ويصدون عن سبيل اه، 
وخادعون اه وأولياءه، ويوالون امحاربن ه ورسوله، ويفسدون ي اأرض، 

 [.15]البقرة: (         )ويزعمون أهم مصلحون: 
وامنافقون وامنافقات ي كل زمان، وي كل مكان، ختلف أقواهم وأفعاهم، 
ولكنها ترجع إى طبع واحد، وتنبع من معن واحد، فهم من طينة واحدة، وطبيعة 

         )واحدة: 
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 [.66]التوبة:  (   

وء الطوية.. ولؤم الريرة.. والغمز والدس.. والضعف عن قلوهم مشتملة عى س
 امواجهة.. واجبن عند امصارحة.

أما سلوكهم فهو اأمر بامنكر.. والنهي عن امعروف.. والبخل بامال إا أن يبذلوه 
رئاء الناس.. نسوا اه.. فا حسبون إا حساب الناس وحساب امصلحة.. فنسيهم 

 اعتبار ي الدنيا واآخرة، فهم فاسقون خارجون عن ملة وا اه فا وزن هم
       ) اإسام، فا هو جزاؤهم؟

 [.69]التوبة:  (              
والصاة عى اميت امنافق، والقيام عى قره تكريم، وامؤمنون جب أن ا يبذلوا 

   ): ^ال اه سبحانه لنبيه هذا التكريم هذه الفئة الضالة اماكرة كا ق
                ) 

 [.94]التوبة: 
فهذا التكريم ا يستحقه من يتخلف عن الصف ي ساحة اجهاد، لتبقى للتكريم قيمته، 
ولتظل قيمة الرجال منوطة با يبذلون ي سبيل اه، وبا يصرون عى البذل، ويثبتون 

 أنفسهم وأمواهم ه، ا يتخلفون ها ي ساعة الشدة.عى اجهد، وخلصون 
وكا ا ي قبل هؤاء امنافقون للعودة ي صفوف اجهاد، كذلك ا يستحقون أي 

              )تكريم؟ 
                  

 [.94-93]التوبة:  (              
اأحكام النهائية بن امسلمن وامركن.. ثم بن امسلمن وأهل  وقد قرر اه

 الكتاب.. ثم بن امسلمن وامنافقن.
فامنافقون فسقوا عن دين اه، واه ا يرى عن القوم الفاسقن، إهم رجس خبيث 
يلوث اأرواح، ودنس قذر يؤذي امشاعر، وهم كاجثة امنتنة وسط اأحياء تؤذي 

                          : وتعدي
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 [.86 – 82التوبة: ]                                

الدرك اأسفل من النار كا قال  ،فلهذا استحقوا بكفرهم وفسقهم، وجرمهم وكيدهم
 [.142نساء: ]ال  (ۓ           )سبحانه: 

وليس للمنافقن عمل بن امسلمن إا نر الباطل، وحاربة احق، والتشكيك ي 
لُِيـْحكموا ، اإسام، وهم متحركون بباطلهم، وا بَد هم من مكان جتمعون فيه

خطط الدس والتشكيك ي اإسام، ومزيق وحدة امسلمن، والكيد هم، 
 )اء هذا الدين عى الكيد له حت ستار الدين: واإرار هم، والتعاون مع أعد

                   
               

 [.155-118]آل عمران:   (          
وقد أنشأ امنافقون أول معقل هم ي امدينة جوار مسجد قباء وهو مسجد الرار 

ف اه هذا امكان الذي سموه باسم الدين، ليخدعوا لتنفيذ كيدهم ومكرهم، فكش
 )امغفلن، وليربوا من خاله اإسام وامسلمن كا قال سبحانه: 

            
 [.156]التوبة:  (                

دم، بإحراقه وهدمه، فأ حرق وملسو هيلع هللا ىلص عن الصاة فيه، فأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقد هى اه رسوله  ه 
        ): ^وبطل كيد امنافقن، وقال اه لرسوله 

                  
 [.159]التوبة:  (   

فإن مداره عى النية اخالصة ه، فامساجد التي  ،والعمل وإن كان ظاهره الصاح
بامسلمن:  أسست عى التقوى خر من امساجد التي بنيت عى النفاق واإرار

(               
 [.158]التوبة:   (             
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وهذا امسجد الذي بناه امنافقون.. واخذوه ليكون مكيدة لإسام وامسلمن.. 
هم ي  والكيدواإرار بامسلمن.. والكفر باه.. وسر امتآمرين عى امؤمنن.. 

اون مع أعداء هذا الدين عى الكيد له حت ستار الدين.. وباسم الظام.. والتع
الدين.. هذا امسجد ما يزال ي تخذ ي كل زمان ومكان ي صور شتى، تائم ارتقاء 

      لرب الدين وأهله: الوسائل اخبيثة التي يتخذها أعداء هذا الدين
                                                

 [.35: التوبة]
 ،ت تخذ ي صورة نشاط ظاهره لإسام، وباطنه لسحق اإسام، أو تشوهه وموهه

وت تخذ كذلك ي صورة أوضاع ترفع افتة الدين عليها لترس ، ومييعه وخنقهأ
وتتخذ ي صورة تشكيات ، وراءها، وهي ترمي هذا الدين وتذبحه باخفاء بالسكن

لتخدر القلقن عى اإسام،  ،ب وبحوث، تتحدث عن اإساموتنظيات، وكت
الذين يرون اإسام يذبح ويمحق فتخدرهم تلك، وتطمئنهم أن اإسام بخر ا 
خوف عليه وا قلق، فامساجد مفتوحة، والشعائر قائمة، ولو كانت اأسواق ملعونة، 

 واأخاق مسوخة، وامعامات مروبة.
كلا سنحت ها  ،رة، وتكشف مارها، وتكر عن أنياهاوتتخذ ي صور شتى كث

 .[9]الصف:   (              )فرصة: 
وقد انترت مساجد الرار الكثرة ي باد امسلمن، وي باد الكفار، وا يزال 

ارب من خاها، وقد جلبت عى امسلمن كل ر وفتنة وباء، وعم اإسام ح  
 ، واأغنياء والفقراء.ن والقرى، والرجال والنساءباؤها امد

وخطر مساجد الرار الكثرة، فالواجب عى علاء اأمة ودعاها كشفها، وانزال 
الافتات اخادعة عنها، وبيان حقيقتها للناس، وما خفيه وراءها، ولنا أسوة ي كشف 

اإسام وأهله، ، والذي اخذه امنافقون لرب ملسو هيلع هللا ىلصمسجد الرار عى عهد النبي 
          :ومركزًا جتمع فيه دعاة الباطل والضال للكيد لإسام وأهله

 [.51اأحزاب: ]                                                  جئ   
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فا بَد لتاسك امجتمع امسلم ووحدته من هدم كل مسجد رار يقام إى جوار 
ويراد به ما أريد بمسجد الرار، وأن تكشف كل حاولة خادعة مسجد التقوى، 

               ، ور مستطر، وفتنة مضلة:خفي وراءها نية خبيثة
                           

 [.112النساء: ]       
 وبن مسجد التقوى وأعاله.. ومسجد الرار وأعاله.. فرق كبر.

                :دي إى النار، وذلك يؤدي إى اجنةهذا يؤ
                                 

 [.159التوبة: ]     
فمسجد التقوى مبني بأمر اه، موصل إى رضوانه.. ومسجد الرار مبني بأمر 

         )الشيطان، موصل إى النار: 
                   

 [.158]التوبة:  (  
وامنافقون يعتمدون عى إتقاهم مهارة النفاق، وعى خفاء أمرهم ي الغالب، وعى 
سر عداوهم وحسدهم ي الغالب، ولكن اه هم بامرصاد يكشف أستارهم، 

          )ويفضح كيدهم ومكرهم: 
                

 [.35-58]حمد:   ( 
يعلم حقائق النفوس ومعادها، ويطلع عى خفاياها، ويعلم  عليم خبر، واه سبحانه

 ما يكون من أمرها علمه با هو كائن فعاً.
واابتاء بالراء والراء.. وبالنعاء والبأساء.. وبالسعة والضيق.. وبالفرج 

معادن النفوس.. وما هو جهول من  والكرب.. كل ذلك يكشف ما هو خبوء من
       )أمرها حتى أصحاها: 

 [.31]حمد:   (  
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ومع هذا فإن امؤمن يرجو أن ا يتعرض لباء اه هكذا تتم حكمة اه ي اابتاء، 
وامتحانه، ويتطلع إى عافيته ورمته، فإن أصابه باء بعد هذا صر له، وهو مدرك ما 

    :مة، مستسلم مشيئة ربه، متطلع إى رمته وعافيته بعد اابتاءوراءه من حك
                               

 [.21التوبة: ]
   )والقرآن يصور القرابة بن امنافقن والذين كفروا من أهل الكتاب بقوله: 

            
 [.11]احر:   (             

  )واه اخبر بقلوب العباد يقرر غر ما يقررون، ويؤكد غر ما يؤكدون: 
               

 [.15-11]احر:   (    
وامنافقون جهلهم باه، وقلة فقههم، يرهبون امؤمنن أشد ما يرهبون اه، ولو 

          ) خافوا اه ما خافوا أحدًا من خلقه:
 [.13]احر:  (    

ا يقاتلون إا من  وفرقتهموامنافقون أجبن الناس وأخوفهم، ولرهبتهم من امؤمنن 
               ): وراء ستار

 [.14]احر:  (             
.. بخاف امؤمنن الذين فهم متفرقون.. متنازعون.. ختلفون.. بأسهم بينهم شديد

 ،تتضامن أجياهم.. وجمعهم آرة اإيان من وراء تواصل الزمان وامكان
              :والعشرة والوطن واللغة، واجنس

                
 [.61التوبة: ]                    

فيا بينهم، كا نرى جمع امنافقن  وامظاهر قد خدع، فنرى تضامن أهل الكتاب
  )أحيانًا ي معسكر واحد، ولكن هذا كله مظهر خارجي خادع: 
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 [.14]احر:   (        
وبن احن واحن ينكشف هذا الستار اخادع، وينكشف احال عن نزاع داخل 

 امعسكر الواحد.
إا وانكشف العدو أمامهم  ، حقاً وجمعت قلوهم عى اه ،وما َصَدق امؤمنون مرة

وما صر امؤمنون وثبتوا إا وشهدوا مظهر التاسك بن أهل ، عن هذه ااختافات
الباطل ينفسخ وينهار، وينكشف عن اخاف احاد، والشقاق والكيد والدس ي 

                         :القلوب امتنافرة
 [.155آل عمران: ]                       

وما ينال امنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب من امسلمن إا عندما تتفرق 
         :قلوب امسلمن، فا يعودون يمثلون حقيقة امؤمنن

                      
                               

                         
 [.125آل عمران: ]         

واه سبحانه يعرض أحوال هؤاء امنافقن ليهِون من شأهم أمام امؤمنن، ويرفع 
ومتى أخذ امؤمنون بكتاب رهم منن هيبة هؤاء اأعداء ورهبتهم، من نفوس امؤ

وجمعت قلوهم ي الصف ، ورسوله مأخذ اجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو اه
 الواحد، صف اإيان الذي ا تقف له قوة ي اأرض.
      )وامنافقون فيهم خبث الطبع، وخسة امشاعر: 

               
 [.6]امنافقون:  (    

إها خطة التجويع التي يبدو أن خصوم احق واإيان يتواصون ها ي كل زمان 
ذلك أهم خسة مشاعرهم حسبون ى حرب العقيدة، ومناهضة الدين، ع ومكان

 لقمة العيش هي كل يء ي احياة، كا هي ي حسهم فيحاربون ها امؤمنن.
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إها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم ي الشعب ي مكة، لينفضوا عن نرة رسول 
َمْن عند رسول اه،  وهي خطة امنافقن وهم يقاطعون، ويسلموه للمركن ،ملسو هيلع هللا ىلصاه 

 عنه حت وطأة الضيق واجوع.ملسو هيلع هللا ىلص لينفضَن أصحاب رسول اه 
وهي خطة غرهم من حاربون الدعاة إى اه ي باد امسلمن باحصار 

 والتجويع، وحاولة سد أسباب العمل واارتزاق.
ن كل خصوم اإيان م اللئيمة وهكذا يتواى ويتوافق عى هذه الوسيلة اخسيسة

     )قديم الزمان إى هذا الزمان، ناسن أن اه غني: 
 [.6]امنافقون:  (     

ومن خزائن السموات واأرض.. يرتزق هؤاء الذين يريدون أن يتحكموا ي أرزاق 
هم فا أجهلهم وأقل فقههم و، امؤمنن، فليسوا هم الذين خلقون رزق أنفسهم

 .ينحاولون قطع الرزق عن اآخر
فاه جل جاله يثبت امؤمنن، ويقوي قلوهم عى مواجهة هذه اخطة اللئيمة، 
والوسيلة اخسيسة، التي يلجأ إليها أعداء اه ي حرهم للمسلمن، ويطمئنهم أن 
خزائن اه ي السموات واأرض هي خزائن اأرزاق للجميع، فكل سيصل إليه 

 [.51احجر: ]                                       :رزقه
والذي يعطي أعداءه ا ينسى أولياءه، فقد شاء العزيز الرحيم أن ا يأخذ حتى 

 (     )وقطع اأرزاق:  ،أعداءه من عباده بالتجويع
 [.62]احج: 

وقد علم اه سبحانه أن الناس مؤمنهم وكافرهم ا يرزقون أنفسهم قليًا وا كثراً لو 
قطع عنهم اأرزاق، وهو أكرم أن يكل عباده ولو كانوا أعداءه إى ما يعجزون عنه 

            )البتة: 
             

 [.42]فاطر:  (   
                            فرزق كل خلوق عى من خلقه:
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 [.6هود: ]                 
تجويع خطة ا يفكر فيها، وا يدعو إليها، وا يقوم ها، إا أخس اأخساء، وأأم فال

 اللؤماء.
ولعظيم خطر امنافقن عى امسلمن كشف اه ي القرآن صفاهم، وبن عوراهم، 

فبن سبحانه أهم هم السفهاء.. امفسدون ، وفضحهم حتى ا خفى أمرهم عى أحد
 ورسوله وامؤمنن.. امستهزئون.. امغبونون ي ي اأرض.. امخادعون ه

اشرائهم الضالة باهدى.. وأهم صٌم بكٌم عمٌي فهم ا يرجعون.. وأهم مرى 
القلوب.. وأهم أهل احرة والكسل عند العبادة.. وأهل الردد والتذبذب بن 

 امؤمنن والكفار.
 لف باسم اه تعاى كذبًا وباطاً.وأهم أهل الرياء مع قلة ذكر اه.. وكثرة اح

وأهم أهل اجبن والبخل.. ا يفقهون ما ينفعهم.. وا يؤمنون باه واليوم اآخر.. 
وأهم يكيدون لإسام وامسلمن.. ويكرهون ظهور أمر اه.. وأهم حزنون إذا 

هم حصل للمسلمن خر ونر.. ويفرحون با حصل هم من امحنة واابتاء.. وأ
يربصون الدوائر بامسلمن.. ويكرهون اإنفاق ي سبيل اه ومرضاته.. وأهم 
يعيبون امؤمنن.. ويرموهم با ليس فيهم.. فرمون اأغنياء عند الصدقة بالرياء.. 

 ويلمزون امتصدقن الفقراء..
ورسوله..  وهم عبيد الدنيا.. إن أ عطوا منها رضوا.. وإن م ي عطوا سخطوا.. يؤذون اه

وأهم يكرهون اجهاد ي سبيل اه.. ويفرحون إذا خلفوا .. ويسخرون من امؤمنن
عن نرة الدين.. ويتحايلون عى تعطيل فرائض اه.. وأهم يركون ما أوجب اه 

وأهم أحلف الناس باه.. قد اخذوا أياهم جنة تقيهم من .. عليهم مع قدرهم عليه
ليهم.. وأهم رجس.. فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذهم.. وبأهم إنكار امسلمن ع

فاسقون.. وأهم مرة عى امؤمنن.. يقصدون التفريق بينهم.. ويوارون من حارب 
وأهم يتشبهون بامؤمنن ويضاهوهم ي أعاهم؛ ليتوصلوا منها إى ورسوله..  اه

س أجسامًا.. تعجب الرائي وأهم أحسن النا. اإرار هم وتفريق كلمتهم.
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السامع منطقهم.. فإذا جاوزت أجسامهم ومنطقهم رأيت خشباً يعجب أجسامهم.. و
 مسندة.. ا إيان وا فقه.. وا علم وا صدق.

وإذا عرضت عليهم التوبة وااستغفار أبوها وزعموا أنه ا حاجة هم إليها.. يأمرون 
ون امؤمنن.بامنكر.. وينهون عن امعروف.. ويتولون ال  كفار، وَيَدع 

قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اه.. فهم حزب الشيطان الذين يوادون من 
حاد اه ورسوله.. وأهم يقولون بألسنتهم ما ليس ي قلوهم.. قد بدت البغضاء من 

 أفواههم.. وما خفي صدورهم أكر.
وإذا أؤمن خان.. وإذا  فجر..إذا حدث أحدهم كذب.. وإذا عاهد غدر.. وإذا خاصم 

يؤخرون الصاة عن وقتها.. فإذا أدوها نقروها عجلة وإراعًا، وترك وعد أخلف.. 
فإذا أشحة عى امؤمنن باخر.. أجبن الناس عند اخوف.. . حضورها ماعة.

وهم أشد الناس تقلبًا.. ا  ..من سلقوا امؤمنن بألسنة حدادذهب اخوف وجاء اأ
انقلب إى ضد ذلك..  إذتراه صاحًا تعجبك حاله  أحدهم ى حال.. بينايثبتون ع

َلِبسون عى أهله.  معرضون عن الدين.. معارضون له.. يكتمون احق.. وي 
 ..يرمون امؤمنن إذا دعوا إى اه ورسوله.. وأمروا بامعروف وهوا عن امنكر

 بأهم أهل فتن، مفسدون ي اأرض، أهل بدع وضال.
 ..^وإذا رأوهم زاهدين ي الدنيا راغبن ي اآخرة متمسكن بطاعة اه ورسوله 

وإن رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطل، وأخرجوه رموهم با ينفر الناس عنهم، 
اطل ألبسوه لباس احق لضعفاء العقول ي قالب شنيع لينفروهم عنه، وإذا كان معهم ب

 ر الناس، لعدم بصرهم بالنقد.حاهم تروج عى أكثليقبل منهم، 
 وإنا تفسد اأحوال واأخاقمن هذا الرب من الناس،  وليس أر عى اإسام

 من ِقبلهم، فكم قطعوا عى السالكن إى اه طرق اهدى، وسلكوا هم سبل الردى.
 .صحبتهم توجب العار والشنار، ومودهم توجب غضب اجبار، ودخول النار

             )هم: فحذار حذار من
 [.4]امنافقون:   (                
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فهذه النبتة اخبيثة، واحرة السامة، والبذرة الشاذة، التي تنخر ي جسد اأمة 
اإسامية، ا بَد من اجتثاثها، وقطع عروقها، قبل أن تكر وتنتر بذورها وسمومها 

      )احرث والنسل: ي أرض اه، وهلك 
 [.63]التوبة:  (        

اللهم طهر ، وارزقنا اجتنابه ،وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطاً  ،اللهم أرنا احق حقاً 
 نتنا من الكذب، وأعيننا من اخيانة، وأعالنا من الرياء.لنفاق، وألسقلوبنا من ا

طاعتك، واستعمل جوارحنا ي عبادتك، اللهم مرف القلوب رف قلوبنا عى 
                 ، وامأ قلوبنا بمعرفتك وتوحيدك:وأشغل ألسنتنا بذكرك

 [.9آل عمران: ]                     
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 العدو اختمس: الكفتر وامركضن -5
 فقه اداوة الكفتر وامركن

               )قال اه تعاى: 
 [.151]النساء:  (          

          )وقال اه تعاى: 
             

 [.95]امائدة:  (        
كشف اه تبارك وتعاى ي القرآن الكريم أباطيل الكفار، وبَن بطاها باأدلة 

 ق وزهق الباطل.احسية، والراهن العقلية، حتى ظهر اح
 وأباطيل الكفار ثاثة أنواع:

ذكر اه با ا يليق به من أن امائكة بناته، وأن له ولدًا وريكًا، وأنه ثالث اأول: 
               :ثاثة، ووصفه با ا يليق به ونحو ذلك

 [.26النحل: ]      
وجنون، وإنكار لنبوته ونحو  بأنه ساحر وكاهن، وشاعر ^ذكر رسول اه الثتي: 

                               :ذلك
 [.6 – 6احجر: ]                     

                                   وقال سبحانه:
 [.31 – 58الطور: ]                          

    :، واليوم اآخر، واجنة والنار، وإنكار الثواب والعقاب: إنكار البعثالثتلث
 [.6التغابن: ]                                                         

واليهود والكفار وامركون أعظم الناس معاداة لإسام وامسلمن، وأكثرهم سعياً 
 شدة بغضهم هم بغياً وحسدًا، وعنادًا وكفراً.ي إيصال الرر إليهم، وذلك ل

  )وهؤاء الكفار ا يؤمنون، فا تفيدهم الدعوة إا إقامة احجة عليهم: 
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 [.6]البقرة:   (         
وبسبب كفرهم وجحودهم ومعاندهم بعد ما تبن هم احق طبع اه عى قلوهم 

ون ما ينفعهم، وا يسمعون ما يفيدهم، بطابع ا يدخلها اإيان، وا ينفذ ف يها، فا َيع 
     )وجعل عى أبصارهم غشاوة منعها من النظر الذي ينفعهم: 

 [.6]البقرة:   (        
فهذا هم عقاب عاجل ي الدنيا، أما العقاب اآجل فهو عذاب النار، وسخط اجبار 

                )امستمر الدائم: 
 [.34]الرعد:  (    

                            وقال سبحانه:
 [.26النساء: ]                      

وطبيعة امعرضن عن اهدى واحدة، وحجتهم كذلك مكرورة عى مر اأجيال 
                   )والقرون: 

 [.53]الزخرف:   (    
                                   وقال سبحانه:

 [.165البقرة: ]                      
فليس قصد هؤاء امركن الضالن بتقليد آبائهم اتباع احق واهدى، وإنا هو 

قول من عارضه تعصب حض يراد به نرة ما معهم من الباطل، وهذا كل رسول ي
              )هذه الشبهة الباطلة: 

 [.54]الزخرف:  (    
فتغلق قلوب هؤاء عى هذه امحاكاة، وتطمس عقوهم دون التدبر أي جديد، ولو 
كان أهدى، ولو كان أجدى، ولو كان يصدع بالدليل والرهان، فعلم هذا أهم ما 

             :، وإنا أرادوا اتباع الباطل واهوىأرادوا اتباع احق واهدى
                                            

 [.25القصص: ]       جئ   
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فإذا مسكوا با عليه آباؤهم من الضال، وم يستجيبوا للرسول، فا يكون إا 
يد أن تفتح عينها لرى، أو تفتح قلبها لتحس، التدمر والتنكيل هذه اجبلة التي ا تر

             ) أو تفتح عقلها لتستبن:
 [.52-54]الزخرف:  (     
        )بدعوة احق كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء النبي 

              
 [.6-6]فصلت:   (    

وحيد الكفار وامركن من أول يوم، وأمره ربه سبحانه أن بدعوة التملسو هيلع هللا ىلص وواجه النبي 
                )يقول هم: 

                       ) 
 [.6-1]الكافرون: 

فاإيان ضد الكفر.. والتوحيد ضد الرك، فا جتمعان أبدًا ي قلب عبد كا قال 
 [.5]التغابن:  (             )سبحانه: 

وما كان الكفار وامركون ي مكة وغرها يعبدون اأصنام واأوثان من دون اه، 
جاء القرآن ي عامة نصوصه ينكر عى الكفار كفرهم باه، وينكر عى امركن 
ركهم باه، ويسخر من عقول عباد اأصنام واأوثان، ويسفه أحامهم، ويكشف 

ارة هذه اأصنام وعجزها، وأها ا ملك لنفسها وا لغرها نفعًا وا هم عن حق
 .ورًا، فكيف يعبدوها من دون اهرًا، وا حياة وا موتًا وا نش

                )فقال سبحانه: 
 [.6-2]اأحقاف:  (               

          )وقال عَز وجَل: 
                

 [.155-89]اأنبياء:  (     
                     وقال سبحانه:
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 [.182 – 184اأعراف: ]      

              )جاله:  وقال جل
              

 [.64-63]احج:  (        
فواجه الكفار وامركون هذه الدعوة بإثارة الشبه حول حامل رايتها وهو القرآن، 
ليشككوا الناس فيه، وي صحته وخريته، وسلكوا ي سبيل حقيق ذلك مسالك 

 [.16]اأحقاف:  (        ) فقالوا:، متعددة
 [.52-54]امدثر:   (           )وقالوا: 
                )وقالوا: 

 [.2-4]الفرقان:  (        
ـرى، أن هذا القرآن تنزيل من  ،واه تبارك وتعاى يؤكد هم ـرى وما ا ي  ويقسم با ي 

         )جاء به رسول كريم كا قال سبحانه: رب العامن، 
                           

 [.43-39]احاقة:  (      
، ملسو هيلع هللا ىلصوظل هؤاء الكفار وامركون يسخرون من هذا الدين الذي جاء به رسول اه 

 ويواجهون رسول اه با يكره لعله أن يرجع عا جاء به.
                )فقالوا: 

 [.6-6]احجر:  (  
 [.9]اأنعام:   (                )وقالوا: 

         )فقالوا:  ثم زادوا ي التهكم والسخرية
 [.35]اأنفال:   (        

                )وقالوا: 
 [.9-6]سبأ:   (              

                )وقالوا: 
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 [.154]اأنعام:  (           
       واستمروا عى كفرهم وعنادهم وكريائهم كا قال اه عنهم: 

                                      
                                   

                                
                              

 [.34 – 31اأنفال: ]                      
        )فا أعظم جحود هؤاء الكفار، وما أشد إثمهم: 

                     
                    

 [.15-6]اجاثية:  (      
ويل لكل أفاك أثيم.. أهذا القرآن الذي فيه تبيان كل يء، وتفصيل كل يء، وفيه 

أو اهدى والشفاء، يمكن أن يكون قول ساحر، أو شاعر، أو كاهن، أو جنون، 
                                        :كذاب

 [.95 – 66الواقعة: ]         
                                 وقال سبحانه:

 [.45 – 41فصلت: ]                           
شوكتهم،  تعن كر وما بلغ الكفار هذا احد من ااستهتار وااستخفاف وااستكبار

ورد باطلهم ي أفواههم، ودمغهم باحق امبن، الذي ا يبقي بعده أي شبهة كا قال 
 [.91]اإراء:  (         )سبحانه: 

                              وقال سبحانه:
                                         

                                
 [.36 – 36اأنفال: ]         

أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم  واإنس واجن، الكفار وامركن، اه وقد حدى
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        )ولن يستطيعوا كا قال سبحانه:  ،يستطيعوا
 [.99]اإراء:  (              

اهم اه عَز وجَل أن يأتوا بعر سور مثله فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا كا قال ثم حد
                 )سبحانه: 

 [.13]هود:   (     
ثم حداهم ا بالقرآن كله، وا بعر سور مثله، بل بسورة مثله، فلم يستطيعوا ولن 

      ۓ     )يستطيعوا كا قال سبحانه: 
 [.39]يونس:   (      

وما يئس الكفار وامركون عن معارضة القرآن بأي وجه غروا خطتهم ي حاربة 
بامعجزات امادية احسية ملسو هيلع هللا ىلص احق، ودفاعهم عن الباطل، فراحوا يطالبون النبي 

         )كالتي كانت لأنبياء قبله، كا قال سبحانه: 
 [.133]طه:  (     

              )وقال سبحانه: 
              
                 
                 

 [.83-85]اإراء:  ( 
وما أحوا ي امطالبة، واه سبحانه م جبهم رمة هم، إذ لو جاءهم اآيات فلم 

  )ؤمنوا هلكوا، واه يعلم أهم ا يؤمنون ولو رأوا اآيات كا قال سبحانه: ي
                 

 [.111]اأنعام:  (     
             )وقال سبحانه: 

 [.12-14]احجر:  (     
فقد كان له معجزات،  م يكن معه آيات ومعجزات،ملسو هيلع هللا ىلص وليس معنى هذا أن حمدًا 

 ولكنها ما كانت مقرونة بالتحدي، كراهية أن ا يؤمن بعدها من طلبها فيهلك.
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        )وما ألح امركون ي طلب اآيات: 
 [.158]اأنعام:   (               

لسموات والكفار لكفرهم وامركون لركهم ي غفلة عن آيات اه الكرى، ي ا
                       :واأرض واجبال والبـحار والنبات واحيوان

                                           
 [.9 – 6ق: ]                    
ة هي القرآن، وهي آية عقلية باقيملسو هيلع هللا ىلص فبن اه هم أن أكر آية ومعجزة جاء ها حمد 

   )إى أن يرث اه اأرض ومن عليها فتكفيهم كا قال سبحانه: 
            

 [.21]العنكبوت:  (   
ََ َكتَن اَلِذي »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي  ، َوإَِن َمت ِمَن اأْنبَِيتِء َنبٌِي إِا أُْاطَِي َمت ِمثْلُه آَمَن َاَلْيـِه اْلبََرُ
، َفأْرُجض أْن أُكضَن أْكَثَرُهـْم َتتبِعتى َيْضَم اْلِقَيتَمةِ ُأوتِيُتـُه َوْحيتى أ َ َِ  .()متفق عليه «ْوَحتُه اه إِ

 ثم زادوا ي التهكم والسخرية من البعث بعد اموت.
(                 

                 
 [.21-48]اإراء:  (            

(                   
 [.11-15]السجدة:  (           

 [.54]اجاثية:   (           )
 )ثم أقروا بالقرآن إا أن الذي منعهم من اتباعه أن يأي به بر كا قال سبحانه: 

                   
            ) 

 [.82-84]اإراء: 

                                                

 (. 125( واللفظ له، ومسلم برقم )4891، أخرجه البخاري برقم )يهمتفق ال( 1)
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ثم صدهم عنه أنه م يأت به رجل ريف عظيم ذو جاه وسلطان، بل جاء به رجل 
              )بسيط فقر: 

                
 [.35-31]الزخرف: (            

       )وسخروا من الرسول ومن طريقة حياته: 
                    

 [.9-6]الفرقان:  (            
ثم تورطوا تورطًا آخر يدل عى مقهم وسفههم، فأقروا بأن القرآن هدى، لكنهم 

     )خافوا إن اتبعوه أن ي تخطفوا من أرضهم كا قال سبحانه: 
                  

 [.26]القصص:  (    
 ن، فهل يتخى عنكم وأنتم مؤمنون؟فإذا َأَمنكم ورزقكم وأنت كافرو

برف الناس  ،ولوا بعد عجزهم عا سبق أن خنقوا دعوة التوحيد ا إله إا اهثم حا
          )وتنفرهم منها:  ،عنها

                
 [.52-54]النحل:   ( 

اإعراض عن القرآن، وصد الناس عنه، واللغو عند ساعه كا قال استمروا عى و
              )سبحانه: 

 [.56-56]فصلت:  (           
وبعد حرب روس ذاق فيها امركون مرارة اهّم والغّم واحزن، ومرارة القتل 

 )ناداهم اه بقوله:  ،وهم باأمسواأر واهزيمة عى أيدي من استضعف
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 [.54-51]البقرة:  (       
 يعرفون برسالة إن الكفار وامركن ا يدينون ه وحده بالعبادة.. وهم كذلك ا

 رسوله.. ويواجهون باجحود والكفر خالقهم ورازقهم.
واإسام وإن كان له مع هؤاء عهود أمر اه بالوفاء ها فهي عهود مرحلية مواجهة 

ليتفرغ من  ،الواقع، والذي يقي بأن يدع من يسامونه ابتداًء من امركن
فرة من الفرات، وأن يعاَهد من يريدون  هامونه، وأن يواَدع من يريدون موادعته ي

معاهدته ي مرحلة من امراحل، فإنه ا يغفل حظة عن هدفه النهائي، الذي يستهدف 
ابتداًء أن ا يكون ي اأرض رك باه، وأن تكون العبودية ه وحده ا ريك له كا 

               )قال سبحانه: 
 [.183 ]البقرة: (     

كا أنه ا يغفل أن هذه العهود مع امركن موقوتة من جانب أنفسهم، وأهم ا بَد 
 مهاموه وحاربوه ذات يوم.

وأهم لن يركوه وهم يستيقنون من هدفه، ولن يأمنوه عى أنفسهم إا ريثا يستعدون 
       )له، ويستديرون مواجهته كا قال اه عنهم: 

             
              )  
 [.516]البقرة:  

واه عَز وجَل يريد من عباده أن يعبدوه وحده ا ريك له، وهم الذين كفروا وصدوا 
    )عن سبيل اه، وآذوا امسلمن، وفتنوهم عن دينهم: 

                
                  

 [.52]الفتح:  (      
  ) مركن عهد عند اه وعند رسوله:فكيف يكون هؤاء ا

              
 [.6]التوبة:  (            
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وكيف يكون للمركن عهد عند اه وعند رسوله، وهم أها امسلمون ا يعاهدونكم 
ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم لتغلب عليكم، ا ي حال عجزهم عن اإ

 اأفاعيل ي غر مراعاة لعهد قائم بينكم وبينهم، وي غر ذمة يرعوها لكم.
وهم لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد ي التنكيل بكم، ولو أهم 

عهم من قدروا عليكم مها يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة، فليس الذي يمن
وا  ،التنكيل بكم أن بينكم وبينهم عهود، إنا الذي يمنعهم أهم ا يقدرون عليكم

فإذا مكن هؤاء الكفار منكم، أنزلوا بكم أقسى العقوبات؛ ما ي قلوهم ، يغلبونكم
 من احقد عليكم.

ـرضونكم بأفواههم بالقول اللن، والتظاهر بالوف اء وإذا كانوا اليوم وأنتم أقوياء ي 
بالعهد، فإن قلوهم تنغل وتغي عليكم باحقد، وتأبى أن تقيم عى العهد، فا هم 

  )من وفاء لكم وا ود، فاحذروهم فقلوهم ملوءة باحقد عليكم: 
              

 [.9]التوبة:  (    
نًا قلياً من وبسبب فسقهم عن دين اه، وخروجهم عن هداه، آثروا عى آيات اه ثم

 عرض هذه احياة الدنيا خافون فوته.
ت عليهم اإسام شيئًا من مصاحهم، أو يكلفهم شيئًا من وقد كانوا خافون أن يفوِ 

          )أمواهم، فصدوا عن سبيل اه: 
 [.8]التوبة:  (      

وإنا يوجهون وميع الكفار وامركن ا يضمرون هذا احقد أشخاصكم، 
حقدهم وانتقامهم هذه الصفة التي أنتم عليها، لكل مسلم، لكل مؤمن، لإيان ذاته 

             )كا قال سبحانه: 
 [.8-9]الروج:  (           

فاإيان هو سبب النقمة، فهم حقدون عى امسلمن وحسدوهم، وا يرعون ي 
          ) يتذمون من منكر: مؤمن عهدًا، وا

 [.15]التوبة:  (    
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ن الفتك وا يقعد هؤاء اأعداء عإن امسلمن يواجهون أعداء يربصون هم، 
 بامسلمن با شفقة وا رمة إا عجزهم عن ذلك.

 ا يقعدهم عهد معقود، وا ذمة مرعية، وا حرج من مذمة، وا إبقاء عى صلة.
ا ينحرفون عنه إا لطارئ  منهج الكفار مع امسلمن، وهو معلوم وواقع مشهودهذا 

         )زائل، ثم يعود فيأخذ طريقه امرسوم: 
              

 [.516]البقرة:  (         
كثوا ما بايعوا وهؤاء الكفار إن آمنوا باه وعملوا بأحكام دينه فهم إخواننا، وإن ن

عليه من اإيان، وطعنوا ي دين امسلمن فهم إذن أئمة الكفر، ا أيان هم وا 
    )عهود، وعندئذ يكون القتال هم لعلهم أن يتوبوا إى اهدى: 

              
 [.15]التوبة:  (    

ّد قلوبًا كثرة إى الصواب،  إن قوة اجيش اإسامي ومظهره وغلبته ي اجهاد قد َتـر 
وترهم احق الغالب فيعرفونه، ويعلمون أنه إنا غلب أنه احق، وأن وراءه قوة 
اه، فيقودهم هذا كله إى التوبة واهدى، ا كرهًا وقهرًا، ولكن اقتناعًا بالقلب، بعد 

    )رؤية واضحة للحق الغالب، وقد وقع ذلك وما زال يقع: 
 [.4]الصف:  (       

فامعركة طويلة اأمد، وم تكن بن امسلمن وامركن بقدر ما كانت بن اإسام 
 وأهل الكتاب من اليهود والنصارى.

، وإنا ختم هذه الرسالة، فا هو موقف ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان اإسام م يبدأ برسالة حمد 
 ومن كل رسالة؟. ،الكفار وامركن من كل رسول

للرسل؟ وماذا صنع امركون مع نوح  فعل اه هم جزاء كفرهم وعداوهماذا وم
 وهود وصالح، ومع إبراهيم وموسى وعيسى صلوات اه وسامه عليهم؟

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص وماذا فعلوا بامؤمنن هم ي زماهم؟ ثم ماذا صنع الكفار وامركون مع حمد
 وماذا فعلوا مع امؤمنن به كذلك إى يومنا هذا؟
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، سحقوهم ومكنوا منهم ،هم م َيـْرق بوا فيهم إاً وا ذمة متى ظهروا عليهمإ
 وماذا صنع امركون التتار بامسلمن ي بغداد؟وأبادوهم، 

إها مأساة دامية اقرفها الوثنيون التتار ي حق امسلمن، فقد سفكوا دماء امسلمن 
، وتلوث اهواء، فحصل بسببه حتى صارت اجثث كالتلول، وأنتنت البلد من جيفهم

الوباء، ورى ي اهواء إى الشام، ومات خلق كثر من تغر اجو، فاجتمع عى 
 الناس الغاء والوباء والفناء، والطعن والطاعون وامذلة، فإنا ه وإنا إليه راجعون.
عة وما حصل من الوثنين اهنود عند انفصال باكستان ي الوقت احار، ا يقّل شنا

 وا بشاعة عا وقع من التتار ي ذلك الزمان البعيد.
وأهل الكفر والرك ي كل زمان ومكان يرثون العداوة للمسلمن من سبقهم، 

       )وحاربون امسلمن بكل ما يقدرون عليه: 
              

 [.516]البقرة:  (            
 خلفاء التتار ي الصن الشيوعية وروسيا الشيوعية بامسلمن هناك؟ثم ماذا فعل 

لقد أبادوا من امسلمن ي خال ربع قرن بضعة وعرين مليوناً من امسلمن 
وامسلات، وما تزال عمليات اإبادة ماضية ي الطريق، وذلك عر وسائل التعذيب 

 اجهنمية التي تقشعر هوها اأبدان.
 ه امذابح تتكرر ي صور شتى حتى اآن ي كثر من باد اإساموما تزال هذ

 كبورما وبعض دول أفريقيا. ، وباد الكفاركالعراق والشام واليمن وغرها
ولوا أن اه تكفل بحفظ دينه وكتابه، والعصبة امؤمنة التي حمله وحكمه وتعمل 

وسافيا الشيوعية بامسلمن كذلك فعلت يوغه، م جد أثرًا مسلم وا مسلمة، بموجب
فيها ما تقشعر له اأبدان، فقد قتلت وأبادت منهم أكثر من مليون مسلم، ومن أعظم صور 
اإبادة والتعذيب الوحي إلقاء امسلمن رجااً ونساًء أحياء ي مفارم اللحوم، 

 يؤفكون: ليخرجوا من الناحية اأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء، قاتلهم اه أنى
                                                   

 [.8 – 9الصف: ]                                     
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وكلا ابتعد امسلمون عن دينهم سلط اه عليهم من يذهم ويؤدهم حيث كانوا ومن 
 [.18]الفرقان:  (      )كانوا، كا قال سبحانه: 

تقم عنه، كا انتقم بفرعون من ثم ين ينتقم بالظام الكبر من الظلمة أن وسنة اه 
     غرقه وجنوده ي البحر:ضوا عن دين اه، ثم انتقم منه وأإرائيل ما أعر بني

                          
 [.4القصص: ]              

 [.22الزخرف: ]                  نه:وقال سبحا
 فهل فوق هذا من عقوبة، وهل رأيت وحشية فوق هذه الوحشية؟

إنه ليس عند الكفار للمسلمن إا هذه العداوة، وهذه القسوة، وهذه اإبادة متى 
                        :استطاعوا إى ذلك سبياً 

 [.119آل عمران: ]                           
وقد بن اه جل جاله اأهداف النهائية للمركن جاه اإسام وامسلمن إى يوم 

             )الدين فقال سبحانه: 
                

 [.98]النساء:  (     
          )وقال سبحانه: 

 [.155ساء: ]الن (  
            )وقال سبحانه: 

 [.5]اممتحنة:   (    
 [.15 ]التوبة: (             )وقال سبحانه: 

 فهذا وصف اه هم:
عداوة مستمرة.. وإبادة با رمة.. وطبيعة دائمة ي حرب اإسام وامسلمن با 

العداء العنيد.. والكيد الناصب.. واحرب الدائمة هوادة.. ا حالة مؤقتة عارضة.. إنه 
التي م تفر عى مدار التاريخ.. وإنفاق اأموال.. وبذل الطاقات.. لرب اإسام 

، قد معهم إبليس عى الكفر والعداوة، كا مع اه وي أي زمان ،ي أي مكان
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        )امؤمنن عى التوحيد والرمة:
              

 [.36]اأنفال:  ( 
                                 وقال سبحانه:

                          
 [.526البقرة: ]     

إن اجاهلية بكل ما فيها من أحزاب الكفر ا ترى عن اإسام أن يكون له كيان 
له وجود تراه.. وهي ا تسام اإسام حتى لو سامها.. مستقل... وا تطيق أن يكون 

أن اإسام  ..فكا ا جتمع النور والظام كذلك ا جتمع احق والباطل ي مكان
 .وهذا ما ا تطيقه اجاهلية ..إذا ميز بدولة ورجال ونظام أخافها

لبون بل يطلذلك ا يطلب الكفار من الرسل جرد أن يكفوا عن دعوهم فحسب، 
منهم أن يعودوا ي ملتهم، وأن يندجوا ي امجتمع اجاهي معهم، وأن يذوبوا فيه، 
فا يكون هم كيان مستقل، وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين أهله، وما يرفضه الرسل 
ويأبونه، فا ينبغي للمسلم أن يعود إى الظام بعد النور الذي أكرمه اه به كا قال 

            )سبحانه: 
             

 [.14-13]إبراهيم:   (      
وهذا دأب الطاغوت إذا أحس هزيمته أمام العقيدة خرج شاهرًا سيفه بالقوة امادية 
الغليظة، وعندما تسفر القوة امادية الغاشمة عن وجهها الصلد ا يبقى جال لدعوة، 

 وا جال حجة.
اه الرسل وأتباعهم إى اجاهلية، فالتجمع اجاهي ا يسمح لعنر مسلم  وا يسلم

أن يعمل من داخله، إا أن يكون عمل امسلم وجهده حساب التجمع اجاهي، 
والذين خيل إليهم أهم قادرون عى العمل لدينهم من خال ، ولتوطيد جاهليته

ه وأجهزته، هم ناس جهلون أن الترب ي امجتمع اجاهي، والتميع ي تشكيات
 يعمل حساب هذا امجتمع الشاذ. اجاهي كل فرد ي امجتمع
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لذلك ا يرتي الرسـل الكـرام العودة ي ملة قومهم بعد إذ نجـاهم اه منهـا كا قـال 
                   )سـبحانه: 

                       
 [.98]اأعراف:  (    

وهنا وبعد هذا التهديد من الكفار.. وبعد الثبات عى الدين من امؤمنن.. ينزل 
عذاب اه.. وحيط بالكافرين.. بربة مدمرة قاضية ا تقف ها قوة البر امهازل 

       )وإن كانوا طغاة متجرين: 
 [.14-13]إبراهيم:  (          

وا يفصل اه بن امؤمنن والكفار إا بعد مفاصلة امؤمنن للكفار، ورفضهم أن 
يعودوا ملة قومهم، وبعد أن يروا عى ميزهم بدينهم.. وبعد أن يفاصلوا قومهم 
 عى أساس العقيدة.. ويتايز الفريقان عقيدة ومنهجًا.. وبعد أن تبذل القوة 

                        :امؤمنة كل طاقة مكنها
 [.21غافر: ]       

عندئذ يأي وعد اه بالنر عى اأعداء.. ويدمر الطواغيت الذين كانوا يتهددون 
قوة الطغاة  امؤمنن.. ويمَكن للمؤمنن ي اأرض.. فتقف القوة الصغرة اهزيلة

نزل اه في   ،قوة اه ي صفالظامن ي صف.. ويقف امؤمنون امتواضعون ومعهم 
          النر عى امؤمنن كا ينزل الغيث من الساء:

                                 
 [. 15 – 8اأنفال: ]                             
  )ن: فإذا دعا كاما بالنر والفتح كانت العاقبة كا جب أن تكو

              
              

 [.16-12]إبراهيم:  (    
وما كان التجمع اإسامي إنا يأكل كل يوم من جسم التجمع اجاهي ي أول 
اأمر، وهو ي دور التكوين، ثم بعد ذلك ا بّد له من مواجهة التجمع اجاهي 
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 خراج الناس كافة من العبودية للعباد إى العبودية ه وحده.ليتسلم القيادة منه، وإ
ومن أجل هذا كانت مواجهة اجاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام، إها مواجهة 
الدفاع عن النفس ي وجه ااجتياح، ومواجهة الدفاع عن الربوبية التي اغتصبها 

 العباد، وهي من حق اه وحده.
ا  ،م ي معركة حياة أو موت، ومعركة بقاء أو زواللذلك واجهت اجاهلية اإسا

هوادة فيها، وأعداء هذا الدين من الكفار وامركن يصفون القرآن الذي يعالج 
النفوس والعقول والقلوب، ويعالج أوضاع احياة وسلوك الناس، وعاقات 
 امجتمع، وأحوال البر ي اماي واحار وامستقبل، ويبن قصص اأولن،

 وعاقبة امؤمنن والكافرين، يصفونه بأنه أساطر اأولن.
       )واأساطر: هي احكايات الومية احافلة باخرافة: 

             
 [.52-54]النحل:   (        

إن استكبارهم يمنعهم من اخضوع للحق والرهان، وهذا سيؤدي هم إى مل 
، وشطر من ذنوب الذين يضلوهم هذا القول، ويصدوهم عن اإيان ذنوهم

والقرآن، ويضاعف العذاب للكفار با كفروا، وملوا غرهم عى الكفر، وصدوهم 
           )عن سبيل اه كا قال سبحانه: 

 [.99]النحل:  (    
جريمة كفرهم، وجريمة صد  فالكفر فساد، واحمل عليه إفساد، وهؤاء قد ارتكبوا

غرهم عن اهدى، فضوعف هم العذاب جزاًء وفاقًا، وذلك شأن عام مع ميع 
                                   :اأقوام

 [.153النساء: ]
حن  ،والطغاة امتسلطون هددون بالعذاب الغليظ، ويسلطونه عى اجسوم واأبدان

   )القلوب واأرواح كا قال فرعون للسحرة ما آمنوا: يعجزون عن قهر 
                

 [.61]طه:  (          
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إنه ااستعاء بالقوة الغاشمة، قوة الوحوش ي الغابة، القوة التي مزق اأحشاء 
 واأوصال، وا تفرق بن إنسان يقرع باحجة، وحيوان يقرع بالناب.

إن كفار مكة يظنون أن الدين كالتجارة، فهم عى استعداد للتخي عن كثر من 
عن بعض ما يدعوهم إليه، وربه ينهاه عن ملسو هيلع هللا ىلص تصوراهم ي مقابل أن يتخى النبي 

 [.8-9]القلم:  (           )ذلك بقوله: 
 .التجارةفهي امساومة إذًا كا يفعلون ي التجارة، وفرق كبر بن العقيدة و

أن يرك سب  ^فصاحب العقيدة ا يتخى عن يء منها أبدًا، فهم يريدون من النبي 
 .آهتهم، وتسفيه عبادهم، أو يتابعهم ي يء ما هم عليه ليتابعوه ي دينه

كان حاسًا ي موقفه من دينه، ا يداهن فيه وا يلن، وهو فيا ملسو هيلع هللا ىلص ولكن الرسول 
ًا، وأحسنهم معاملة، وأبرهم بعشرة، وأحرصهم عى الير عدا الدين ألن اخلق جانب

                       :والتيسر
 [.159التوبة: ]             

     )فأما الدين فهو الدين، وهو فيه عند توجيه ربه: 
 [.25]الفرقان:  (  

وهو حار ي دعوته، أحرج امواقف ي مكة،  ي ي دينه وهوملسو هيلع هللا ىلص وم يساوم 
 .وأصحابه القائل ي تخطفون وي عذبون وي ؤَذْون ي اه أشد اإيذاء وهم صابرون

تأليفاً  ،عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال ي وجوه اأقوياء امتجرينملسو هيلع هللا ىلص  وم يسكت
 لقلوهم، أو دفعاً أذاهم.

 هذه امساومة وساوموه عى أن يعبد ما يعبدون، وهم يعبدون ما يعبد، فحسم اه
           )امضحكة بقوله: 

                      
 [.6-1]الكافرون:  (  

بكل أذى، بالقول وبالفعل.. وعرضوا عليه ملسو هيلع هللا ىلص ولقد واجه امأ من قريش رسول اه 
رة بالسحر.. وتارة عروضًا مغرية لعله أن يقبلها ويرك ما جاء به من الدين.. واهموه تا

 ولكنه م يبال بالعروض ..بالكذب.. وتارة بالشعر.. وتارة بالكهانة.. وتارة باجنون
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.. وصر عى السب واأذى.. ومى يدعو إى اه حتى أظهر اه دينه.. هاماتواا
                         :وجاء احق.. وزهق الباطل

 [.59لفتح: ا]              
بأداء رسالته إى البرية.. وينهاه عن طاعة أحد من  ^واه سبحانه يأمر رسوله 

هؤاء امأ امكذبن بالذات، ويصفه بصفاته امزرية امنفرة، وهو الوليد بن 
، ملسو هيلع هللا ىلصامغرة، أحد كبار طغاة قريش، له مواقف مشهورة وكثرة ي الكيد لرسول اه 

ي وجه الدعوة، والصد عن سبيل اه كا قال سبحانه:  وهديد أصحابه، والوقوف
(                     

                   ) 
 [.12-15]القلم: 

وما أقبح ما جزي إنسان نعمة اه عليه بامال والبنن.. استهزاًء بآياته.. وسخرية من 
 فرًا باه ونعمه.رسوله.. واعتداء عى دينه.. وك

 [.16]القلم:  (   )وما جزاء هذا الصنف العنيد امستكر اأثيم: 
إها القاصمة والعامة امخزية التي يستأهلها عدو اإسام، وعدو الرسول الكريم، 

 مثل هذه اهامات الشاخة، والكرياء امنفوخة.
َخِل بيني وبن هؤاء الكفار ملسو هيلع هللا ىلص  إنه العزيز اجبار القوي القهار يقول لرسوله الكريم

امكذبن، امغرين بامال والبنن، واجاه والسلطان، فاحرب معي، ا معك وا مع 
امؤمنن، وهذا امخلوق عبدي، وأنا سأتوى أمره، وذري حربه، فأنا به كفيل، 

        )فسأمي هم، وأجعل هذه النعمة فخهم: 
 [.42-44]القلم: (             

واه يمهل وا همل، ويمي للظام حتى إذا أخذه م يفلته، وشأن امكذبن وأهل 
اأرض أمعن أهون وأصغر من أن يدبر اه هم هذا التدبر، ولكنه سبحانه حذرهم 
نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات اأوان، وليعلموا أن اأمان الظاهر الذي يدعه هم 

فخ الذي يقعون فيه وهم فارون، وإن إمهاهم عى الظلم والبغي واإعراض هو ال
ليحملوا أوزارهم  ،والضال هو استدراج هم إى أسوإ مصر، وأنه تدبر من اه
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كاملة، ويأتوا إى اموقف مثقلن بالذنوب، مستحقن للخزي والرهق والتعذيب: 
(                

 [.22لتوبة: ]ا (   
                                    وقال سبحانه:

 [.26 – 22امؤمنون: ]       
إن حجج اإسام ومبادئه بينة عادلة، دافعة تدفع ميع طوائف الكفر، ولذلك فهم ا 

ما هو يملكون إا اإيذاء والقتل؛ أن اإنسان حن يفقد حجته يلجأ إى العنف، وطا
 يملك احجة فيستطيع أن جادل وخاصم.

وا يلجأ إى العنف أبدًا ما دام قويًا بحجته وبرهانه، وا يلجأ إى العنف إا ضعيف 
         )احجة، ولذلك قال أصحاب القرية لرسلهم: 

 [.19]يس:   (     
وأمام ملة رسالته، ولكنهم إن مواكب الكفر ورجاله ا ملك أي حجة أمام دين اه، 

خشية عى شهواهم، وحرصًا عى أمواهم، وخوفًا عى اجاه والسلطان الذي 
اغتصبوه ظلًا وعدوانًا، وحتى ا يتساووا مع الناس ي احقوق والواجبات، هم 
يلجؤون دائًا إى اإيذاء والعنف والقتل ي مواجهة مواكب اإيان، وحاربوهم 

وعة وغر مروعة، ما دام أهم قد فقدوا امنطق والرهان، وضاعت بكل وسيلة مر
            )حجتهم: 

             
 [.14  -13]إبراهيم:   (       

نزل اه عليهم قوة  وهؤاء الكفار ليس هم قيمة وا قوة وا قدرة، وهم أقل من أن ي 
 ، فهم ا يساوون شيئاً.من الساء لتقي عليهم

وهو سبحانه إن تركهم ي غيهم ي الدنيا فليس معنى ذلك أنه غر قادر عليهم، وليس 
مرجعه أهم معجزون ي اأرض، أو يساوون شيئًا أمام قدرة اه، بل مرجعه إى أن 

 .اه خلق اإنسان وأعطاه حرية ااختيار ي أن يؤمن أو ا يؤمن
أن يرك الكافر جادل ويكابر، وينذره ويرسل إليه الرسل ومواكب ومشيئة اه سبحانه 
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اإيان، ا أنه ا يقدر عليه، ولكن أن اه جعله ختارًا، وله يوم يأي فيه أجله، أو 
ينتهي عمره، فهو ا يساوي عند اه شيئًا، واه قادر أن يسلبه احياة ي أي حظة كا 

            )قال سبحانه عن صاحب يس: 
                 

 [.35-59]يس:  (       
فاه خلق العباد، وقدر اآجال واأرزاق، وابتاهم باأعال، فمنهم امؤمن والكافر، 
وامطيع والعاي، ولوا هذه اآجال، وهذا اابتاء لعاجلهم اه بالعقوبة كا قال 

                 )سبحانه: 
                  ) 

 [.14]الشورى: 
                         وقال سبحانه:

                                
 [.42فاطر: ]      

كا قال سبحانه:  أا ما أعظم الكفر وأقبحه، ولذلك توعد اه أهله بأشد العقوبات
(               

 [.165-161]البقرة:  (          
              )وقال سبحانه: 

 [.15]آل عمران:   (   
         )وقال سبحانه: 

 [.15]آل عمران:   (
            )وقال سبحانه:  

 [.81]آل عمران:  (                
              )وقال سبحانه:  

 [.31]الرعد:  (            
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              )وقال سبحانه: 
 [.186-186]آل عمران:   (   

            )وقال سبحانه: 
 [.26لنساء: ]ا  (         

              )وقال سبحانه: 
 [.168-169]النساء: (              

            )وقال سبحانه: 
 [.36]امائدة:  (                

ر إى يعود الكافوإذا كانت هذه عقوبات اه للكفار، وليس أحد ها من طاقة، فهل 
             )  ربه ويتوب إليه؟

 [.39]اأنفال:  (   
وميع أعال الكفار غر مقبولة عند اه؛ أها مبنية عى الكفر والتكذيب، لكن ما 

 كان ه منها جاَزْون به ي الدنيا بنعمة الصحة وامال ونحو ذلك.
   )ا قال سبحانه: أما ي اآخرة فا نصيب هم من أعاهم ك

                  
 [.19]إبراهيم:   (    

 [.53الفرقان: ]                            وقال سبحانه:
، ُيْعطَى بِـَهت ِي الُدْنَيت»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي  ـَهت ِي َوُيـْجَزى بِ  ،إَِن اهَ ا َيْظلِـُم ُمْؤِمنىت َحَسنَةى

اآِخَرةِ، َوأَمت اْلَكتفُِر َفُيْطَعُم بَِحَسنَتِ  َمت َاِمَل بِـَهت لَِلـِه ِي الُدْنَيت، َحَتى إَِذا أْفَض إِلَـى 
 .()أخرجه مسلم «اآِخَرةِ، َلـْم َتُكْن َلـُه َحَسنٌَة ُيـْجَزى بِـَهت

   )بذلك عقابًا: وقد أبعد اه الكفار ي الدنيا واآخرة من رمته وكفى 
                  

 [.66-64]اأحزاب:  (        

                                                

 (. 5959برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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واه سبحانه ا يغفر من أرك به أحدًا من خلقه، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب 
               )وامعاي كا قال سبحانه: 

 [.49]النساء:  (       
أعداء  وامركن وميع الكفاروالرك ضد التوحيد، لكفر ضد اإيان، وا

                       :للمؤمنن
                               

 [.95امائدة: ]            
 والكفر عى أربعة أنحاء:

 كفر إنكار.. وكفر جحود.. وكفر عناد.. وكفر نفاق.
وكل من لقي ربه بذلك أو بيء من ذلك فهو كافر ا يغفر اه له، ويغفر ما دون ذلك 

 من يشاء.
فأما كفر اإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه، وا يعرف ما يذكر له من التوحيد كا قال 

 [.6البقرة: ]                                      سبحانه: 
وا يقر بلسانه، فهذا كافر جاحد ككفر إبليس كا  ،حود فأن يعرف بقلبهوأما كفر اج

 (          )قال سبحانه: 
 [.98]البقرة: 

                            وقال سبحانه:
 [.34البقرة: ]      

 ككفر أي طالب.وأما كفر العناد فهو أن يعرف بقلبه، ويقر بلسانه، ويأبى أن يقبل، 
وأما كفر النفاق فأن يكفر بقلبه، ويقر بلسانه، وهؤاء أخطر الكفار عى اإسام، 

ۓ       )وأشدهم عقوبة يوم القيامة كا قال سبحانه: 
 [.142]النساء:  (      

والكفار لغلظ كفرهم، وكفرهم باه وآياته ورعه، هم عذاب ي احياة الدنيا 
والنكد والظنك، ويوم القيامة حرون عى وجوههم إى جهنم عميًا ا  بالشقاء

  )يبرون، وبكًا ا يتكلمون، وصًا ا يسمعون، كا قال سبحانه عنهم:



486 

                  
                

 [.89-86]اإراء:  (           
               ): عنهم وقال سبحانه

 [.34]الرعد:  (    
وَل اأن رجًا قال:  وعن أنس بن مالك  ْحَر  اْلَكافِر  َعَلـى َوْجِهِه ـَكْيَف ي   ،٬َيا َرس 

ا َاَلـى أ» َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل: ْن ُيـْمِشَيـُه َاَلـى أَليَْس اَلِذي أْمَشتُه َاَلـى ِرْجَلْيـِه ِي الُدْنَيت، َقتدِرى
 .()متفق عليه «َوْجِهِه َيْضَم اْلِقَيتَمةِ 

 . وما أقبح الكفر والرك باملك الواحد القهار.أا ما أعظم الكفر والرك والنفاق.
إن الرك ما كان أظلم الظلم، وأقبح القبائح، وأنكر امنكرات، كان أبغض اأشياء 

لديه، ورتب اه عليه من عقوبات الدنيا واآخرة ما  إى اه وأكرهها له، وأشدها مقتاً 
م يرتبه عى ذنب سواه، وأخر أنه ا يغفره، وأن أهله َنَجٌس، ومنعهم من قربان 

إسام حرمه، وجعلهم أعداءه وأعداء مائكته ورسله وامؤمنن، وأباح أهل ا
ص لعظمة اإهية، أن الرك هضم حق الربوبية، وتنقيأمواهم ونساءهم وأبناءهم؛ 

                :وسوء ظن برب العامن، نسأل اه السامة والعافية
 [.13لقان: ]                     

 [.9]آل عمران: (                 )
(            )  

 [.146]آل عمران: 
 [.23آل عمران: ]  (         )

                                                

 ( واللفظ له. 5956(، ومسلم برقم )6253، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 العدو الستدس: أهل الكتتب -6
 فقه اداوة أهل الكتتب

          )قال اه تعاى:  
                

 [.158]البقرة:    (         
           )وقال اه تعاى: 

             
 [.95ائدة: ]ام (       

               )وقال اه تعاى: 
 [.21]امائدة:  (            

أهل الكتاب من اليهود والنصارى بلغ هم احسد أهم ودوا لو يردون امؤمنن عن 
ا اإيان، وقد سعوا ي ذلك وأعملوا امكايد، فأمر اه امؤمنن بمقابلة من أساء إلين

منهم غاية اإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأي اه بأمره، ثم بعد ذلك أتى اه 
بأمره امؤمنن بجهادهم، فشفى اه أنفس امؤمنن منهم فقتلوا من قتلوا، واْسَتـَرّقوا 

     )من اْسَتـرّقوا، وَأْجَلوا من َأْجَلوا، كا قال سبحانه: 
                

 [.58]التوبة:  (        
كلهم أعداء لإسام وامسلمن، لكن  ،واليهود والنصارى ،وامركونوالكفار 

امركن واليهود أعظم الناس معاداة لإسام وامسلمن، وأكثرهم سعيًا ي إيصال 
 الرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم هم بغيًا وحسدًا وعنادًا وكفرًا.

ى أقرب اخلق إى امسلمن وإى وايتهم وحبتهم من اليهود وامركن، والنصار
وذلك أن فيهم علاء زاهدين، وعبادًا ي الصوامع، والعلم مع الزهد والعبادة يلطف 

 القلب ويرققه، ويزيل عنه ما فيه من اجفاء والغلظة.
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تكر وا عتو عن وليس فيهم م غلظة اليهود، وا شدة امركن، فلذلك ا توجد فيه
واضع أقرب إى اانقياد للحق، وذلك موجب لقرهم من امسلمن وحبتهم، وامت

سمعوا ما أنزل اه إى الرسول من القرآن أثر ذلك ي  إذاوهم اخر من امستكر، 
 )وخشعوا له، بسبب ما سمعوا من احق الذي تيقنوه كا قال سبحانه:  ،قلوهم

                  
 [.93]امائدة:  (      

وقد هى اه عباده امؤمنن عن توي الكفار واليهود والنصارى؛ أن هؤاء أعداء 
امسلمن، يتنارون فيا بينهم، ويتعاونون عى رب اإسام وامسلمن ي كل 

 .زمان ومكان، فكيف يتواهم امسلم
والنصارى، وأظهر صفاهم، وكشف رورهم ومكايدهم،  اه أحوال اليهود وقد بَن 

 ليحذرهم امسلم، وا يركن إليهم، فهم أعداء اه حقًا.
وبن سبحانه بيانًا شافيًا ما عليه اليهود والنصارى من الكفر والظلم.. والكيد 
وامكر.. والغش واللبس.. والصد عن سبيل اه.. واإفساد ي اأرض.. وغر ذلك 

ت التي أوجبت لعنة اه هم.. وغضبه عليهم.. ومزيقهم كل مزق.. من الصفا
ورب الذلة وامسكنة عليهم.. وذلك بعد نبذهم كتاب اه وراء ظهورهم.. 

 واتباعهم أهواءهم.. وما تتلوه الشياطن عليهم.. ومن ذلك:
       )الكذب واافراء كا قال سبحانه:  

                 
 [.68]البقرة:  (     

          )وقال سبحانه: 
                  

 [.69]آل عمران:  (   
      )ومنها كتان ما أنزل اه من احق كا قال سبحانه: 

               
 [.196]آل عمران:   (  
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             )وقال سبحانه: 
               

 [.164]البقرة:  (    
       )ومنها حريف كتب اه كا قال سبحانه: 

 [.46]النساء:  (            
     )ومنها نقض العهد واميثاق كا قال سبحانه: 

                
                  )

 [.13]امائدة: 
          )وقال سبحانه: 

             
 [.14]امائدة:  (   

  (           )وقال سبحانه: 
 [.155]البقرة: 

       )والكذب كا قال سبحانه:  والعجب ومنها الغرور
              ) 

 [.111]البقرة: 
             )وقال سبحانه: 

 [.95]البقرة:  (              
           )وقال سبحانه: 

                  
 [.19]امائدة:  (      

    )ه كا قال سبحانه عن اليهود: ومنها وصف اه با ا يليق بجال
                    

 [.64]امائدة:  (     
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           )وقال سبحانه: 
              

 [.35]التوبة:  (  
               )وقال سبحانه: 

 [.191ل عمران: ]آ(          
        )ومنها الكفر باه عَز وجَل كا قال سبحانه: 

 [.99]البقرة:   (   
          )وقال سبحانه: 

            
 [.121-125]النساء:   (          

             )وقال سبحانه: 
                 

 [.65]امائدة:  (      
                 )وقال سبحانه: 

              
 [.64-63]امائدة:  (       

      )كا قال سبحانه:  ومنها الكفر با أنزل اه من كتب
              

 [.98]البقرة:  (         
            )وقال سبحانه: 

                  
 [.85]البقرة:  (    

     )ومنها تكذيب الرسل وقتلهم كا قال سبحانه: 
              

 [.65]امائدة:  (    
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           )وقال سبحانه: 
 [.96]البقرة:  (  

            )وقال سبحانه: 
             )  

 [.61]البقرة: 
                          وقال سبحانه: 

                                 
                           

 [.155 – 151بقرة: ال]      
 والناس ي ساع احق أربعة أقسام:

وهم امؤمنون كا قال سبحانه:  ،: وهو أعاها من سمع احق وقبله وانقاد لهاأول
(                  

                 
 [.94-93]امائدة:  (      

 )وهم الكفار كا قال سبحانه:  ،وأعرض عنه ،ق: من امتنع عن ساع احالثتي
 [.56]فصلت:  (            

      )وم يفقه امعنى كا قال سبحانه:  ،: من سمع احقالثتلث
                 

 [.53-55]اأنفال:  (    
 فيسمعهم ساع فقه وقبول. فهؤاء والقسم الثاي م يعلم اه ي قلوهم خراً 

  )لكنه م يقبله كاليهود الذين قال اه فيهم:  ،: من سمع احق وفقهالرابع
             
                 

 [.46]النساء:  (         
مغضوبًا عليهم فهؤاء كالقسم الثاي والقسم الثالث عرفوا احق وم يقبلوه فكانوا 
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 ملعونن وهذا جزاء من عرف احق وم يتبعه.
  )ومنها اإيان ببعض الكتاب والكفر ببعض كا قال سبحانه: 

                
 [.92]البقرة:  (            

       )ومنها عدم اانقياد للهدى كا قال سبحانه: 
                 

 [.142]البقرة:  (            
كا قال سبحانه:  ، واجرأة عى الكبائر وامحرماتومنها الصد عن سبيل اه

(               
 [.65]آل عمران:  (    

                        وقال سبحانه: 
                                   

 [.161 – 165النساء: ]         
                         وقال سبحانه: 

                     
 [.34التوبة: ]                      

     )ومنها عبادة غر اه كا قال سبحانه: 
             
 [.31]التوبة:  (       

              )وقال سبحانه: 
                       

 [.116]امائدة: (               
       )ومنها إيذاء امؤمنن كا قال سبحانه: 

             
 [.196]آل عمران:  (        
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      )ومنها اإيان بالباطل والدعوة إليه كا قال سبحانه: 
            

 [.21]النساء:  (   
             )وقال سبحانه: 

 [.44]النساء:  ( 
                )وقال سبحانه: 

 [.132بقرة: ]ال  ( 
      )ومنها التضليل واحسد كا قال سبحانه: 

 [.113]البقرة:   (         
              )وقال سبحانه: 

                 
 [.22-24]النساء:  (    

          )وقال سبحانه: 
                

 [.158]البقرة:  (         
صفات أهل الكتاب، وهذه أخاقهم، وإى هذا احد وصلت أحواهم،  أهم فهذه

 ،وترَدت أوضاعهم، فبن اه تبارك وتعاى أهم هذه احال ليسوا عى يء
جاء به ينهم، والدين الذي حتى يعودوا إى دينهم، ويؤمنوا برهم، ويعملوا بأحكام د

            ) ملسو هيلع هللا ىلص:حمد 
                   

 [.69]امائدة:  (    
واه سبحانه رؤوف بالعباد، يذكر أهل الكتاب بأعاهم السيئة، ويلِوح هم بالتوبة 

به، وااستغفار، ويستعطف قلوهم لإيان باه وحده، واإيان برسله، واإيان بكت
ي الصالح وينادهم باسم الكتاب الذي فيه اهدى والنور تارة.. وينادهم باسم النب

نبت ..لعل القلوب القاسية أن تلن الذي ينتسبون إليه تارة..  ..واأرض امقفرة أن ت 
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        )والعداوة أن تزول كا قال سبحانه: 
              

                 
 [.45-45]البقرة: (      
           )وقال سبحانه: 

                  )  
 [.153-155]البقرة: 

          )وقال سبحانه: 
 [.44]البقرة:  (     

             )وقال سبحانه: 
                  

 [.64]آل عمران:  (   
          )وقال سبحانه: 

 [.62]آل عمران:  (      
 (          )وقال سبحانه: 

 [.61]آل عمران: 
 (              )وقال سبحانه:  

 [.89]آل عمران: 
             )وقال سبحانه: 

 [.88]آل عمران:  (         
        )وقال سبحانه: 

            
 [.12]امائدة:   (    

              )وقال سبحانه: 
 [.18]امائدة:  (                
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         )وقال سبحانه: 
 [.62ائدة: ]ام (   

  (        )وقال سبحانه: 
 [.64]امائدة: 

               )وقال سبحانه: 
 [.66]امائدة:  (     

            )ه:  ـــانــحـبــال ســوق
                )  
 [.66]امائدة: 

 ار.مؤمنون.. وكف وأهل الكتاب قسان:
            )فامؤمنون كا قال اه عنهم: 

            
 [.114-113]آل عمران:  (         

         )والكفار كا قال اه عنهم: 
              

 [.68-69]امائدة: (        
ويعملوا بأحكام  ،بعد بعثتهملسو هيلع هللا ىلص ؤمنوا برسالة حمد وأهل الكتاب كلهم إذا م ي

اإسام فهم كفار مستحقون للعقوبة ي الدنيا واآخرة، وأعاهم غر مقبولة كا 
            )قال سبحانه: 

 [.92]آل عمران:  (  
             )وقال سبحانه: 

               
 [.46]النساء:   (  

إن أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى يعلمون أن جمع امسلمن عى أساس 
 العقيدة ر من أرار قوة هذا الدين.
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وما كانوا بصدد هدم ذلك امجتمع، أو إضعافه إى احد الذي يسهل عليهم السيطرة 
هم وأمواهم، م عليه، وشفاء ما ي صدورهم من هذا الدين وأهله، واستغال ديار

يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها، وأن يقيموا أهله امجتمعن عى إله 
 واحد أصنامًا ت عبد من دون اه:

 تارة اسمها الوطن.. وتارة اسمها القوم.. وتارة اسمها اجنس.. وتارة اسمها امال..
ع فيا بينها داخل امجتمع وغر ذلك من اأصنام التي تتصار وتارة اسمها العلم..

، إى أن وهنت امنظم بأحكام الريعةاإسامي الواحد، القائم عى أساس العقيدة، 
 حت امطارق امتوالية. للدين القاعدة اأساسية

وأخبث امعسكرات التي عملت وما زالت تعمل ي خريب القواعد اأساسية التي 
د كان هو امعسكر اليهودي اخبيث، الذي كان يقوم عليها التجمع اإسامي الفري

جرب ساح القومية ي حطيم التجمع النراي، وحويله إى قوميات سياسية، 
 ذات كنائس قومية فارغة من العبودية.

وبذلك حطموا احصار النراي حول اجنس اليهودي.. ثم ثنوا بتحطيم احصار 
          )اإسامي حول اجنس اليهودي: 

 [.9]الصف:  (    
وكذلك فعل الصليبيون الوثنيون مع امجتمع اإسامي، فقد أثاروا النعرات 
اجنسية، والقومية والوطنية بن اأجناس املتحمة ي امجتمع اإسامي، وأصبح 

    ، واخاف والتناحر:العام اإسامي مرحًا للقتل والتريد، والفرقة والردة
                            

                          
 [.516البقرة: ]         

ثم يرى هم بعد ذلك  ،وما كان اإسام ليخلص الناس من اأصنام احجرية
               :بأصنام اجنسيات والقوميات واأوطان وأمثاها

                                   
 [.66 – 64الزمر: ]                    
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وأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن ريعة اه، حاربون اإسام، 
 ويعادون امسلمن ي كل زمان ومكان.

دمون وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهودًا ا تكل.. ومات ا تنقطع.. ويستخ
وهم يسحقون  ..ي حريفه عن وجهته كل الوسائل، وكل اأجهزة، وكل التجارب

وذلك  ..ملسو هيلع هللا ىلصسحقًا وحشيًا كل من يدعو إليه ليكون منهج حياة كا كان ي عهد النبي 
        :عن طريق اأوضاع التي يقيموها ويكفلوها ي ميع بقاع اأرض

                                            
 [.98النساء: ]                          

وهم يسلطون امحرفن من علاء هذا الدين عليه.. حرفون الكلم عن مواضعه.. 
وحلون ما حرم اه.. ويميعون ما رعه.. وخدعون كثرًا من أهل العلم ليستنبطوا 

ا هم عليه من انحراف وفساد.. ويشرون كثرًا من هم اأدلة التي تبارك وتزكي م
اأنفس الرخيصة التي احرفت العلم.. وهيئون ها الفرصة.. وخدعوها باأموال 

وتنفذ كل ما يريدون باسم ساحة  ..وتفعل ما تشاء ..وامناصب لتقول ما تشاء
ار ولو كان يغضب رب العامن وهدم الدين.. ويضطهد من أجله خي ..الدين

             )امؤمنن: 
 [.68]البقرة:     (             

وا  ،وهم كذلك يصورون اإسام الذي حكم احياة ي عر اجمل أنه قد مى
ثم  ،ليخدروا مشاعر امسلمن ،ويشيدون بعظمة هذا اماي ورجاله ،مكن إعادته
م جب أن يعيش ي نفوس أهله عقيدة.. وعبادة.. ا إن اإسام اليو يقولون هم:

 .ريعة ونظامًا.. وحسبهم فقط أن يفخروا بمجدهم السابق
وقالوا: الدين ه.. والوطن للجميع.. فمكان الدين ي امساجد.. ومرح احياة 

     ) يموج باحريات والفواحش وامنكرات:
                 

 [.92]البقرة:  (            
وهم حاولون تغير طبيعة امجتمعات، وتغير طبيعة هذا الدين، حتى ا جد هذا 
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فحولوا كثراً من امجتمعات البرية إى قطيع غارق هداية به، الدين قلوبًا تصلح لل
ة.. ي وحل الزنا والفاحشة والفجور.. يتقلب ي الشهوات.. ويرتع ي سوق الرذيل

مشغول بلقمة العيش.. حتى ا جدها إا بالكد والعر واجهد.. كي ا يفيق بعد 
 اللقمة والفاحشة ليستمع إى هدى، أو يفيء إى دين.

وحقوق  ،وجند ها القوى لتحصد كل نبتة تقف ي طريقها باسم حرية اإنسان
 اإنسان.

    ) وغضبه: فيا له من خطيط ماكر خبيث.. وما أجدر أهله بلعنة اه
 [.28]امائدة:  (                  

 واللعنة وما يفعله أهل الكتاب بامسلمن كله ر، فاذا ينتظرهم من الر والعقوبة
(                   

 [.65]امائدة:  (             
نقضهم اميثاق، وخليهم عن دينهم، وصدهم عن  وماذا جنى اليهود والنصارى من

         )ملسو هيلع هللا ىلص: سبيل اه، وكفرهم با جاء به حمد 
                   

 [.64]امائدة:   (       
                            وقال سبحانه: 

                         
                        
                             
                                 

 [.91 – 69امائدة: ]          
 :هكذا حولت حياة اليهود والنصارى بعد ما نبذوا كتاب اه وراء ظهورهم

اء.. وكذب وحسد.. وأكل أموال الناس بالباطل.. وصد كفر وظلم.. وعداوة وبغض
عن سبيل اه.. وقتل لأنبياء واأولياء.. وسفك للدماء.. ومع لأموال بكل وسيلة 
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حرمة.. ومرغ ي الشهوات.. وإفساد ي اأرض.. وإشعال للحروب.. واستذال 
              )لأمم: 

             
 [.516]البقرة:  (     

واأمة امسلمة القائمة  ،ولكن طبيعة هذا الدين ما تزال صامدة هذه امعركة الضارية
وضعف العدة، ما تزال بفضل اه صامدة لعمليات القمع  ،هذا احق عى قلة العدد

 والوحشية التي يصبها أعداء اإسام ي صحن اإسام.
ُهـْم َمْن َخَذَلـُهـْم أْو ، ٬اُل َطتئَِفٌة ِمْن أَمتِي َقتئَِمةى بِأْمِر اا َتزَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ُ ُُ ا َي

 .()متفق عليه «ذلِكَوُهـْم َاَلـى  ٬أْمُر ا مْ َختَلَفُهـْم، َحَتى َيْأتَِيـه
                       واه غالب عى أمره، حيط بخلقه: 

 [.193 – 195اأعراف: ]                  
فهؤاء امكذبون الظامون يستدرجهم اه من حيث ا يعلمون، وهم ا يؤمنون بأن 
كيد اه متن، إهم يتوى بعضهم بعضًا، ويرون قوة أوليائهم ظاهرة ي اأرض، 

 وينسون قوة اه.
 سدين.إها سنة اه مع امكذبن.. ومع الظامن.. ومع امجرمن.. ومع امف

يرخى هم العنان، ويمي هم ي العصيان، ويذرهم ي الطغيان، ويركهم ي الفساد، 
استدراجًا هم ي طريق اهلكة، وإمعانًا ي الكيد هم، ولكنهم غافلون، والعاقبة 

              :للمتقن الذين هدون باحق وبه يعدلون
                              

 [.41 – 45احج: ]                   
واه تبارك وتعاى أنزل كتابه باحق واهدى لتهدي به البرية إى يوم القيامة كا قال 

             )سبحانه: 
 [.25]إبراهيم:  (    

                                                

 (. 1536(، واللفظ له، ومسلم برقم )3641، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)



211 

وا  ،زيةوأهل الكتاب من اليهود والنصارى إن م يؤمنوا فعليهم أن يدفعوا اج
يكرهون عى اعتناق اإسام، فإن أبوا دفع اجزية وجب قتاهم كا قال سبحانه: 

(               
             

 [.58]التوبة:   ( 
وا باليوم اآخر، وا حرمون ما حرم اه ورسوله، وا  ،فهم الذين ا يؤمنون باه

، واليهود منهم قالوا عزير ابن اه، والنصارى قالوا امسيح ابن اه، يدينون دين احق
النصارى امسيح ربًا من دون واخذوا أحبارهم ورهباهم أربابًا من دون اه كا اخذ 

فكلهم كفار مركون.. خالفوا ما أمروا به من التوحيد ه.. وهم حاربون لدين اه، 
       )اه، ومفسدون ي اأرض: 

               
 [.31]التوبة:  (      

وكثر من أحبارهم ورهباهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل اه، 
إا القليل خاصة النصارى كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص وم يؤمن منهم با جاء به حمد 

(                
               

 [.188]آل عمران:  (    
ولكن موقف هؤاء اأفراد ا يمثل الغالبية من أهل الكتاب، خاصة اليهود الذين 
شنوا عى اإسام حربًا خبيثة، استخدموا فيها ألوان امكر واخديعة والوحشية، كا 

  )بحانه: أهم ي الوقت ذاته أعرضوا عن الدخول ي اإسام، كا قال س
               

 [.81]البقرة:  (                 
وقد بن اه ي القرآن حقيقة ما عليه أهل الكتاب، كا حكى عنهم أشنع الوسائل، 
وأبشع الطرق ي حرب هذا الدين وأهله، وكشف للمسلمن أحواهم ليحذروهم 

           )ويتقوهم فقال سبحانه: 
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 [.62]البقرة:  (           
            )وقال سبحانه: 

 [.66]البقرة: (              
            )وقال سبحانه: 

              
 [.98]البقرة:  (   

اه للمسلمن من أول يوم، وبَن ما هم عليه من  فهذه أحوال اليهود والنصارى كشفها
يتغر، وهم  فساد العقيدة، ومن الرك باه، ومن الكفر بآيات اه ورسله، وهذا م

أما الذي وقع فيه التعديل فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب، باقون عليه إى اآن، 
  ) للمسلمن:فقد جاء زمان يقال فيه لة حسب امصلحة، مرحلة بعد مرح

              
                  

 [.158]البقرة:  (     
              )ويقال هم: 

                 
 [.64]آل عمران:  (    
              )ويقال هم: 

              ) 
 [.46]العنكبوت: 

ثم أتى اه بأمره الذي َوَكَل امؤمنن إليه، فوقعت أحداث عظام، وتعدلت أحكام، 
  )وجاءت مرحلة نزول اأحكام النهائية اأخرة فيهم كا قال سبحانه: 

                
 [.58]التوبة:  (              

هل الكتاب من امسلمن موقف العداوة والبغضاء، فأهل الكتاب وموقف أ
 وامركون كلهم اجتمعوا عى حرب اإسام وامسلمن من أول يوم.
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وقد ذكر اه سبحانه مواقف أهل الكتاب العدائية رحة؛ لئا يغر هم امسلمون، 
 أو يطمئنوا إليهم.
            )فقال سبحانه: 

               
 [.152]البقرة:  (    

          )وقال سبحانه: 
                

 [.158]البقرة:  (            
                 )وقال سبحانه: 

 [.155]البقرة:  (                    
            )قال سبحانه: و

 [.68]آل عمران:   (   
             )وقال سبحانه: 

 [.65]آل عمران:  (    
                          وقال سبحانه: 

                                    
 [.151 – 155آل عمران: ]                     

                           وقال سبحانه: 
 [.42 – 44النساء: ]                             

هذه هي اأهداف النهائية أهل الكتاب جاه اإسام وامسلمن ي كل مكان 
 ضليلهم؟وزمان، فهل حذر امسلمون من بطشهم وكيدهم وت

ی                 )
 [.26]امائدة:  (          

                 )وقال سبحانه: 
 [.21]امائدة:  (           
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وقد حارب اليهود اإسام من أول يوم بالكيد وامكر واأذى، وما زالت تلك 
 ا اليهود عى اإسام وأهله قائمة ومشتعلة حتى اآن.احرب امسعورة التي شنه

ودينه ي امدينة ر ما يستقبل أهل دين ساوي ملسو هيلع هللا ىلص لقد استقبل اليهود رسول اه 
 رسواً يعرفون صدقه، ودينًا يعرفون أنه احق.

استقبلوه بالدسائس واأكاذيب، والشبهات والفتن، يلقوها ي الصف امسلم ي 
 لطرق املتوية اماكرة التي يتقنها اليهود.امدينة بكافة ا

  )وهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص وشككوا ي الرسول 
             

 [.146]البقرة:  (    
واحتضنوا امنافقن، وأمدوهم بالشبهات التي ينروها ي جو امسلمن، وزودوهم 

 كاذيب امفراة.بالتهم الباطلة، واأ
وما فعلوه ي حادث حويل القبلة.. وما فعلوه ي حادث اإفك.. وما فعلوه من 

يس إا صورة من هذا الكيد ل ..الغدر برسول اه.. وما فعلوه من الغدر ي كل مناسبة
         )فاذا قالوا ي حويل القبلة؟: اللئيم، 

 [.145]البقرة:  (               
         )ملسو هيلع هللا ىلص: وماذا قالوا ي رسول اه 

              ) 
 [.151]البقرة: 

         ):وما موقفهم من كتاب اه
 [.61-65]آل عمران:  (          

     ):لتشكيكهم ي دينهموماذا فعلوا ي صفوف امسلمن 
 [.65]آل عمران:  (            

   ):وماذا فعلوا من الكذب لتحريف كتاب اه، وصد امسلمن عنه؟
             

 [.69]آل عمران:  (               
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 )أن ينزل عليهم كتابًا من الساء كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص وقد طلبوا من النبي 
                  

               
 [.123]النساء:   (        

وقد حرشوا بامسلمن ي امدينة، ونقضوا عهودهم مرة بعد مرة، ما أدى إى 
وقائع بني قينقاع، وبني النضر، وبني قريظة، وخير، وَأَلبوا امركن عى امسلمن 

، انوا أساس الفتنة الكرى التي قتل فيها اخليفة الراشد عثان ي اأحزاب، وك
وتفرق بعدها شمل امسلمن إى حد كبر، وكانوا أساس الفتنة فيا وقع بن عي 

 ومعاوية ري اه عنها.
، فملؤا تلك الكتب وقادوا ملة الوضع والدس ي كتب التفسر واحديث والسرة

                              اخرعوها: باأكاذيب واأباطيل التي
 [.9الصف: ]           

 وكانوا من اممهدين حملة الطغاة التتار عى بغداد، وتقويض اخافة اإسامية.
 وقادوا ملة القضاء عى اخافة اإسامية ي تركيا بتدبر ماكر خبيث.

 ل مكان عى وجه اأرض.وهم وراء كل كارثة حل بامسلمن ي ك
 وهم وراء كل ملة لسحق قادة الفكر اإسامي، وطائع البعث والنمو اإسامي.

كا  التي تتوى إبادة امسلمن ي كل مكان والطغاة وهم ماة اأوضاع واأوطان
ن والعراق، والشام إبادة السنة ي إيرا اآن باتفاقهم مع الرافضة امجوسهو حاصل 
         )ذلك شأن اليهود: غرها، واليمن و

                  
 [.41]امائدة:  (      جئ

 فهل يستحقون بعد هذا الظلم والطغيان أن يكونوا قدوة للبرية؟
وأما شأن الفريق اآخر من أهل الكتاب وهم النصارى فا يقل إرارًا عى العداوة 

يهود، فحن أحست الكنيسة بخطورة اإسام عى ما صنعت هي واحرب عن شأن ال
رّكب من الوثن رفة يات واأضاليل اممزوجة ببقايا حبأيدها وَسَمته امسيحية، وهو م 
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 من كلات امسيح، إا وقامت ي مواجهة هذا الدين اجديد.
فكانت فتجمعوا حرب اإسام ي مؤتة.. ثم جمعوا لرب اإسام مرة أخرى.. 

إى أطراف الشام مواجهة  من أجل ذلك غزوة تبوك.. ثم كان جيش أسامة بن زيد 
 جمعاهم التي تستهدف القضاء عى اإسام.

ثم اشتعل ِمْرجل احقد الصليبي منذ انتصار امسلمن ي موقعة الرموك الظافرة.. 
.. ثم دخول اإسام والتي أعقبها انتشار اإسام ي الشام والعراق، ومر وأفريقيا

ي اأندلس.. ثم جلت عداوهم ووحشيتهم ي اأندلس عندما زحفت الصليبية 
احاقدة عى امسلمن ي أسبانيا، وارتكبت من الوحشية ي تعذيب امسلمن با 

 .م يعرف من قبل وا يتصوره ذو عقل
ون عى الرق وبلغت راوها ووحشيتها حينا هجم الصليبي ،ثم كرت عن أنياها

اإسامي، وأبادوا امسلمن ي بيت امقدس ي وحشية ا تعرف الرمة، وا تزال 
لرب  ،هذه احرب الصليبية امسعورة تستخدم كافة اأسلحة، وكافة الطاقات

 اإسام وامسلمن ي كل مكان، تسفك الدماء، وتقتل اأبرياء، وتطارد اأتقياء: 
(               

              
 [.516]البقرة:   (   

فالكفار وامركون.. واليهود والنصارى. كل هؤاء جمعون عى حرب اإسام 
              )وامسلمن: 

 [.8-9]الروج:  (          
عقبها حرب أخرى من أولئك، وما يشعل هؤاء حربًا عى اإسام وامسلمن إا وي

، ملسو هيلع هللا ىلصوما وقعت معركة مع امركن إا وأعقبها معركة مع اليهود ي عهد النبي 
مبارة غزوة بني قينقاع من  افغزوة بدر كانت ي السنة الثانية مع امركن.. ثم أعقبه

اليهود.. ثم كانت غزوة أحد مع امركن ي السنة الثالثة من اهجرة.. ثم أعقبها 
زوة بني النضر من اليهود.. ثم كانت غزوة اأحزاب ي السنة اخامسة.. ثم أعقبها غ

 مبارة غزوة بني قريظة من اليهود وهكذا..
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فأهل الكتاب م يعودوا عى دين اه بشهادة واقعهم، وشهادة اعتقادهم، فقد أمروا أن 
اه، كا اخذ النصارى  يعبدوا إهًا واحدًا فاخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون

 امسيح ابن مريم ربًا وإهًا، وعبدوا الصليب.
وهذا منهم رك، فهم إذن ليسوا مؤمنن باه اعتقادًا، كا أهم ا يدينون دين احق 

        )واقعًا وعمًا: 
               

 [.31]التوبة:   (  
أهل الكتاب من اليهود انتهوا إى ما انتهى إليه كفار  وكثر من امسلمن اليوم

والنصارى، وم يبق معهم من الدين إا اسمه، وهذا ما يريده أعداؤهم، فقد هانوا عى 
اه، وهانوا عى أعدائهم، ونزلت هم النكبات والكوارث، وامصائب والفتن، 

عن موائد القرآن،  وصاروا حط الشفقة، ومهبط اإغاثة، وذلك كله بسبب إعراضهم
          )وقعودهم عى موائد الشيطان: 

                    
                 

              
 [.65-66]النساء:  (                

احق، وعبادة أرباب من دون  إن أهل الكتاب ا يقفون عند حد اانحراف عن دين
 اه، وعدم اإيان باه واليوم اآخر.

إنا هم كذلك يعلنون احرب عى الدين احق، ويسعون إطفاء نور اه ي اأرض، 
 امتمثل ي هذا الدين عقيدة وعبادة وريعة، وي الدعوة التي تنطلق به ي اأرض.

ه من أكاذيب ودسائس وفتن، أو با فهم حاربون لنور اه، سواء با يطلقون
حرضون به أتباعهم وأشياعهم عى حرب هذا الدين وأهله، والوقوف سدًا ي 

 [.9]الصف:  (              )وجهه: 
ولكن وعد اه حق ي إمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون، وهو وعد تطمئن به 

عمل وامي ي الطريق، والصر عى الكيد قلوب الذين آمنوا، فيدفعهم إى ال
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كافرين وأمثاهم عى مدار واحرب من اأعداء، كا يتضمن الوعيد هؤاء ال
فليطمئن امؤمنون لوعد اه بإظهار دينه، وليعلم الكفار أن اه حافظ الزمان، 

            )لدينه:
 [.33]التوبة:  (  
. ودين احق الذي أرسل اه به رسله.. هو الدينونة ه وحده ي فقاعدة دين اه كله.

فأيا شخص، أو قوم م يدينوا ه وحده ي ااعتقاد،  ،ااعتقاد والشعائر والرائع
 والشعائر، والرائع، انطبق عليهم أهم ا يدينون دين احق.

ليظهره عى  ،سولهفدين اه الذي قرر سبحانه أن يتمه هو دين احق الذي أرسل به ر
 الدين كله، وهو متمثل ي كل دين ساوي، جاء به رسول اه من عند اه من قبل.

فرة طويلة من الزمان، وكان دين احق ملسو هيلع هللا ىلص ولقد حقق الدين احق عى يد رسوله 
 أظهر وأغلب، وأظهره اه عى الدين كله.

      إى كل أمة:رسول كل هو اإسام الذي أرسل اه به  ،ودين اه واحد
 [.18آل عمران: ]        

، حن كان حيًا ي وكانت اأديان التي ا خلص فيها الدينونة ه خاف منه وترجف
ثم خى أصحاب دين احق عنه خطوة خطوة، با أملوه من أوامره، وبفعل القلوب، 

اؤه من الكفار وأهل احرب الطويلة امدى، امنوعة اأساليب التي يشنها عليه أعد
الكتاب سواء، ولكن هذه ليست هاية امطاف، ووعد اه قائم ينتظر العصبة امسلمة 

 ملسو هيلع هللا ىلص: كا قالملسو هيلع هللا ىلص التي حمل راية اإسام، ومي مبتدئة ما بدأ منه رسول اه 
ََ َبَدأ َغِريبىت، َفُطضَبى لِْلُغَرَبتءِ »  .()جه مسلمأخر «َبَدأ اِإْساُم َغِريبىت َوَسَيُعضُد َك

ُهـْم َمْن َخَذَلـُهـْم أْو ، ٬ا َتَزاُل َطتئَِفٌة ِمْن أَمتِي َقتئَِمةى بِأْمِر ا» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ُ ُُ ا َي
 .()متفق عليه «ذلِكَوُهـْم َاَلـى  ٬أْمُر ا مْ َختَلَفُهـْم، َحَتى َيْأتَِيـه

اب ب م يكن هو الكتوالقرآن ي جداله مع أهل الكتاب يبن أن ما بأيدهم من الكت
                                                

 (. 142برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 1536(، واللفظ له، ومسلم برقم )3641، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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 [.14]امائدة:  (      )فمرة قال: الذي أنزله اه عى أنبيائهم، 
       )م ينسوه كتموه كا قال سبحانه:  والذي

 [.146]البقرة:  (         
  (   )والذي م يكتموه حرفوه كا قال سبحانه: 

 [.13]امائدة: 
   )عندهم افراًء وكذبًا كا قال اه عنهم:  ا بأشياء منثم جاؤ

                 
 [.68]البقرة:   (        

وقد حذرنا اه ورسوله من طاعة أهل الكتاب، وبن أهم يريدون رد امؤمنن إى 
      )الكفر، وأن من تواهم فهو منهم كا قال سبحانه: 

                
 [.151-155]آل عمران:  (          

 ومن عى اه وأطاع أهل الكتاب أضلوه، فخر الدنيا واآخرة.
ِ ـتَ ـتَ ــلَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  اى، َوذَِرااتى ذَِرااتى، َحتَى لَْض َدَخُلضا ب ْْ اى ِش ْْ ُعَن َسنََن َمْن َكتَن َقْبَلُكْم ِش
ود  َوالنََصاَرى؟ َقاَل: «ٍب َتبِْعُتـُمضُهـمْ ُجْحَر َو  وَل اه اْلَيـه  ْلنَا: َيا َرس   .()متفق عليه «َمْن؟» ق 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى بعدما كفروا برهم وكذبوا رسله.. وقتلوا أنبياء 
ا اه.. وصدوا عن سبيل اه.. وحرفوا كتاب اه.. ونبذوه وراء ظهورهم.. وكتمو

احق.. ونقضوا العهد.. وأكلوا أموال الناس بالباطل.. ووصفوا اه با ا يليق به، هل 
دين احق وما بقي عندهم من الودعوها إى رها؟ ،يصلحون بعد هذا لقيادة البرية

 ع.وهل يستحقون بعد هذا كله إا اللعنة والعذاب اموجالذي يدعون الناس إليه؟
      )اء كفرهم وبغيهم: وهذا ما فعل اه هم جز

               
             

                                                

 (. 5668(، واللفظ له، ومسلم برقم )6355، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 [.95-69]امائدة:  (   

وليس من حكمة اه أن يستعمل من كفر به وعصاه ي مل أمانة الدعوة إى اه، وأن 
 مة تائهة ضالة.حملها لعباده أمة ظامة ملعونة، أو أ

 )بالدين احق إى يوم القيامة: ملسو هيلع هللا ىلص رية أن بعث إليها حمدًا فكانت رمة اه للب
                
              

 [.129]اأعراف:  (    
 )وكل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه ا يصلح للقيادة كا قال سبحانه: 

                  
 [.135]البقرة:  ( 

وابتدعوا اليهودية  ،وهي اإسام ،ملسو هيلع هللا ىلص وقد رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم
  )كا قال اه عنهم:  ين إبراهيم، وبدلوا دين اأنبياءوالنرانية، وتركوا د

 [.132]البقرة:   (               
النصارى ليسوا عى ملة إبراهيم التي هي عبادة اه وحده، فهم إنا يعبدون واليهود و
ۓ   )ويزعمون أهم عى ملة إبراهيم، فكذهم اه بقوله سبحانه:  ،الشيطان

 [.66]آل عمران:  (             
 وم يعملوا به، بل عملوا بضده. ،فاليهود مغضوب عليهم؛ أهم عرفوا احق

وأما اليهود فا ويركون به غره،  ،والنصارى ضالون عن احق، مركون يعبدون اه
    )يعبدون اه، بل هم معطلون لعبادة اه، مستكرون عنها، كا قال اه عنهم: 

 [.96]البقرة:  (           
 والنصارى مع ركهم باه هم عبادات كثرة مبتدعة.

قل اأمم عبادة، وأبعدهم عن عبادة اه وحده؛ أهم متبعون أهواءهم واليهود من أ
 عابدون للشيطان.

كلهم مغضوب  ملسو هيلع هللا ىلصواليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون، وبعد بعثة النبي 
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 ، وبا جاء به.ملسو هيلع هللا ىلصأهم كفروا بمحمد  عليهم؛
اه وحده حابطة باطلة، ولو عبدوا  ^وميع أعال اليهود والنصارى بعد بعثة النبي 

 م حبط أعاهم.
ِِ أَحٌد ِمْن َهِذِه اأََمِة َيـُهضدٌِي َوا  ِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بَِيِدهِ َوالَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ا َيْسَمُع 

، ُثَم َيـُمضُ  َوَلـْم ُيْؤِمْن بِتلَِذي أْرِسْلُت بِـِه، إِا َكتَن ِمْن أْصَحتِب النَترِ  اِيٌ َ ُْ  .()لمأخرجه مس «َن
إنا كان يعبد اه من عبده با أمره اه به فله أجره عند ربه، وأما  ^وقبل بعثة النبي 

 من ترك عبادة اه واتبع هواه من أهل الكتاب فهو كافر.
وأما موسى وعيسى وأتباعها عى احق فهم عى ملة إبراهيم وهو إمامهم كا قال 

             )سبحانه: 
 .[69]آل عمران:  (  

                                                

 (. 123برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 فقه جهتد اأاداء -7
 [.6]العنكبوت:  (              )قال اه تعاى: 

          )وقال اه تعاى: 
 [.12]احجرات:  (           

 أعداء اإنسان ستة:
 ثاثة ي الداخل وهم:

 النفس.. والشيطان.. وحب الدنيا.
  اخارج وهم:وثاثة ي

 الكفار وامركون.. وامنافقون.. وأهل الكتاب
مكنه اه من اانتصار عى اأعداء ي  ،وإذا انتر اإنسان عى اأعداء ي الداخل
سهل أعدائه ي اخارج السيطرة عليه،  ،اخارج، وإذا اهزم أمام أعدائه ي الداخل

         )والتحكم بحياته كا قال سبحانه: 
            

 [.41-45]احج: (       
وتتلذذ  ،وجهاد هؤاء اأعداء يكون بتحقيق اإيان ي النفوس، لتذوق طعمه

بحاوته، فتنشط لطاعة اه، ويسهل عليها اقتحام امشاق، وبذل امحبوب للنفس، 
 وملها عى ما يـحب اه وإن كرهته النفس.

ك بحمل النفس عى أن تعرف اه رها بأسائه وصفاته وأفعاله، وتعرف ما ويتم ذل
يـحبه اه من اإيان والعبادات واآداب واأخاق، وتعرف ما يكرهه اه من الكفر 

 .والرك والبدع واأخاق السيئة
ففاز برمة اه  ..فإذا عرف العبد ما يـحب اه فعله.. وإذا عرف ما يكره اجتنبه

                                   رضوانه وجنته:و
 [.18حمد: ]            
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         )وقال سبحانه:
               

 [.14-13]النساء:   (         
التي وأما جهاد الشيطان فيكون بااستعاذة باه من ره، ومعرفة أنواع أسلحته 

 يستخدمها ي إغواء الناس وإفسادهم، وتنحر ي ثاثة أنواع:
 الشبهات.. والشهوات.. والتزين.

فهو يقذف بالشهوات ي نفس العبد، فيفجر كل طاقات غرائز اإنسان، ويشعل نار 
  )الفتنة التي ا سبيل إى إمادها إا بااتصال الفوري باه وذكره: 

 [.551]اأعراف:  (          
السيئة، فيصيب  هكا يرمي الشيطان بالشبهة ي القلب فيثر الشكوك، وحرك خواطر

 اإنسان باحرة والردد، فيفر العزم، ويقل العمل.
          )وعاجه بااستعاذة باه من ره: 

 [.36]فصلت:  (  
واعه، وأكثرها فتكاً باإنسان، فلدى أما ساح التزين فهو أقوى أسلحته، وأشد أن

الشيطان من القدرة ما يقلب به العجوز من النساء ي عن ناظرها وكأها حوراء، 
وتزين احرام من امآكل وامشارب واأقوال واأفعال ما جعل اإنسان يقدم عليه، 

                     :ويفرح به، ويؤثره عى احال
                                  

 [.16 – 16اأعراف: ]
وحرب الشيطان تكون برِد كل شبهة يثرها، وإبعاد كل شهوة يلقيها، وفعل كل طاعة 

 يثقلها وينفر عنها، واجتناب كل معصية يدعو إليها.
          :والتفطن لكل طاء وتزين حاول به اإيقاع ي راكه وحبائله
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 [.6 – 2فاطر: ]                       
وذلك كله بعد ااحتاء واالتجاء إى اه بااستعاذة باه من ره، أعوذ باه من 

                           :الشيطان الرجيم
                          

 [.155 – 89النحل: ]              
أما جهاد حب الدنيا وشهواها، فالشيطان يستخدمها ليخدع اإنسان، وجره إى 
امعاي عن طريق الشهوات، ثم يسوقه عن طريق الشهوات إى امحرمات، ثم 

حرمات والكبائر عن يوقعه ي الكبائر لتكميل شهواته، ثم يشغله بالشهوات وام
                 بالردة عنه: أوامر اه، ثم خرجه من الدين

 [.559البقرة: ]                        
فامسلم يأخذ من الشهوات امباحة حسب أمر الرع، ويستخدمها ي طاعة اه، 

ًا، ويقبل عى طاعة اه، وينفقها ي مرضاة اه، وجتنب الشهوات امحرمة مطلق
                       :وجعل الدنيا وسيلة لآخرة

 [.6احر: ]                 
وهذا يتكون امجتمع اإسامي القادر عى حمل أعباء جهاد الكفار وامركن، 

ا يقدر عى جهاد  وامنافقن وأهل الكتاب، فإن من ا جاهد نفسه وا ينتر عليها
 ه ي اخارج.من أعدائ غرها

ي سبيل اه، حتى ا تكون فتنة، ويكون الدين  ميعاً  فيجاهد امسلم هؤاء اأعداء
        )كله ه كا قال سبحانه: 

 [.38]اأنفال:  (           
            )وقال سبحانه: 

 [.63]التوبة:  (  
واجهاد لأعداء يكون بالدعوة إى اه أواً، فإن م يؤمنوا فعى أهل الكتاب أن 
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أما الكفار وامنافقون فا ي قبل منهم ، فإن أبوا فعى امسلمن قتاهم، يدفعوا اجزية
إا اإسام، فإن أبوا فعى امسلمن قتاهم، فسبيل اه هي اجهاد، وطلب العلم، 

 ، وكل ما أمر اه ورسوله به.به إى اهودعوة اخلق 
واليهود والنصارى يعرفون أن هذا القرآن حق من عند اه، ويعرفون من ثم ما فيه من 
سلطان وقوة، وما فيه من خر وصاح، وما فيه من طاقة دافعة لأمة التي تدين به، 

 ذا الكتابوباأخاق التي جاء ها، وبالرائع التي سنها، وحسبون كل حساب ه
 وأهله. العظيم

ويعرفون حق امعرفة أن اأرض ا تسعهم وتسع أهل هذا الدين، إهم يعرفون ما فيه 
من حق، ويعرفون ما هم فيه من باطل، ويعرفون أن هذا الدين ا يمكن أن هادن 

 اجاهلية التي صاروا إليها.
اض اجاهلية التي هم ويعرفون جيدًا أن هذا الدين ا يمكن أن يستعي إا عى أنق

 عليها، وا يمكن أن يكون الدين كله ه حتى جلو اجاهلية عن هذه اأرض.
وهم يعلمون كل ذلك، ويدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة، وينِقبون عن أرار 
قوته، وعن مداخله إى النفوس، ويبحثون بجد كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة 

 .اموجهة ي هذا الدين؟
وكيف حرفون الكلم عن  وكيف يلقون بالريب والشبه والشكوك ي قلوب أهله؟

 .مواضعه؟ وكيف يصدون أهله عن العلم احقيقي به؟
وكيف حولونه من حركة دافعة حطم الباطل واجاهلية، وتسرد سلطان اه ي 

ى بحوث اأرض، وتطارد أعداءه، وجعل الدين كله ه، إى حركة ثقافية باردة.. وإ
 ئفي فارغ.. وإى مسابقات وألغاز؟نظرية ميتة.. وإى جدل فقهي أو طا

وكيف يفرغون مفهوماته وقواعده وأصوله ي أنظمة وتصورات غريبة عنه، مدمرة له، 
                         ام أهله أن عقيدهم حرمة مصونة؟:مع إه

                                              
 [.8 – 9الصف: ]      
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إهم يدرسون هذا الدين دراسة عميقة فاحصة، ا أهم يبحثون عن احقيقة، وا 
 لينصفوا هذا الدين.. كّا.

أهم يبحثون عن مقتل هذا الدين، ويبحثون عن  ،إهم يقومون هذه الدراسة العميقة
ا، خاه دوها، ويبحثون عن أرار قوته ليقاوموه منمنافذه ومساربه إى الفطرة ليس

              :مستخدمن امنافقن وامغفلن ي ذبحه
                         

                           

 [.516البقرة: ]
هم عجزوا فحاربوه بإثارة ولو مكنوا من اإجهاز عليه باحديد والنار لفعلوا.. ولكن

 )الشبهات حوله، والتشكيك به؛ لينفروا امسلمن منه، ويصدوا الناس عنه: 
 [.9]الصف:  (          

وأهل الكتاب يعرفون كل صغرة وكبرة ي هذا الدين، فهم يعرفونه كا يعرفون 
ماسة الدفاع أبناءهم، وهم يعلمون أن اهجوم الريح عى هذا الدين يثر 

حتى ينِوم امشاعر  ،وامقاومة؛ لذلك يلجأ معظمهم إى إزجاء الثناء هذا الدين
امتوفزة، وخِدر احاسة امتحفزة.. وينال ثقة القارئ واطمئنانه، ثم يضع السم ي 

               :الكأس، ويقدمها للجهال وامغفلن
 [.146لبقرة: ا]                    

وأهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن منزل من اه باحق، وما يزالون يعلمون أن قوة 
        :ملسو هيلع هللا ىلصهذا الدين وقوة أهله إنا تنبثق عن هذا احق الذي جاء به حمد 

 [.15اأنبياء: ]                    
دين، وحاربون هذا الكتاب حرباً وا يزالون من أجل علمهم هذا كله حاربون هذا ال

ا هدأ، وأشد هذه احروب التي يقوم ها أهل الكتاب وأرسها هي حويل 
احاكمية عن ريعة هذا الكتاب إى رائع كتب أخرى من صنع البر، وجعل غر 
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      :اه حكًا، حتى ا تقوم لكتاب اه قائمة، وا يصبح لدين اه وجود
 [.89آل عمران: ]                          

إقامة ألوهيات أخرى ي الباد التي كانت األوهية فيها ه وحده، إهم يسعون إى 
يوم كانت حكمها ريعة اه التي ي كتابه، وا تشاركها ريعة أخرى، وا يوجد 

جع إليها، إى جوار كتاب اه كتب أخرى تستمد منها القوانن واأنظمة، وير
 .ويستشهد بفقراها وموادها كا يستشهد امسلم بكتاب اه وآياته

وأهل الكتاب من هود  ،وقد صار ذلك اآن، وأصبح واقعًا ا حتاج إى دليل
 :، فضًا عن مؤمن تقيونصارى من وراء هذا كله، فهل يرى بذلك عاقل سوى

(              
 [.114]اأنعام:  (           

أا ما أخطر عداوة اليهود، إهم الذين يقبعون وراء بيوت اأزياء، ووراء دكاكن 
التجميل، ووراء سعار العرى والتكشف، ووراء اأفام والصور التي تقود هذه 

                          ضد اإسام وامسلمن: احملة امسعورة
                                    

 [.64امائدة: ]                    
العارية ي  الضالة تصدر أوامرها فتطيعها القطعان والبهائم اليهودية إن هذه اأرباب

أرجاء اأرض طاعة مزرية، إهم هود يقومون بإصدار أوامرهم عى البهائم امغلوبة 
                ون عارية ضالة مرفة كافرة: عى أمرها، لتك

                                     
 [.151 – 155آل عمران: ]                              

إهم با شك يبلغون أهدافهم كلها من وراء إطاق هذه اموجات امسعورة ي كل 
العام كله هذا السعار، وإشاعة اانحال اجسدي واخلقي من  مكان، من تلهية

، ورائه، وإفساد الفطرة البرية، وجعلها ألعوبة ي أيدي مصممي اأزياء والتجميل
 وهذا هو احاصل اآن.
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هذا فضًا عا حققه هذه األعوبة من حقيق اأهداف ااقتصادية، وسحب أموال 
اإراف ي استهاك اأقمشة وأدوات الزينة البرية إى جيوهم من وراء 

 .هذا السعار وتغذيه أخاق والتجميل، وسائر الصناعات التي تقوم عى
وهي غافلة  ،َفَواه  هذه اأمة التي يعبث اليهود بأجسادها وأخاقها، وينهبون أمواها

التعليم  أخرجها اليهود من امساجد وساحات اجهاد، وميادين الدعوة، ومنابراهية، 
إى اأسواق وأماكن اللهو واللعب، وأسواق الرذيلة، وقاعات الرياضة والفن، 

         ):وأغرقتهم ي اأموال والشهوات
 [.88]آل عمران:  (           

وقد أكثر اه من ذكر أحوال بني إرائيل مع أنبيائهم، فهي أكثر القصص ورودًا ي 
، وما ذلك إا لتعتر هم هذه اأمة، وا تقع فيا وقعوا فيه من اأخطاء القرآن كله

 .اجسام، وحاربة دين اه وقتل رسله
فبنو إرائيل هم أول من واجه الدعوة اإسامية بالعداء والكيد واحرب ي امدينة 

  :يهال اإسام إلووما حوها، فقد كانوا حربًا عى امسلمن منذ اليوم اأول لوص
                             

 [.61 – 65آل عمران: ]                        
وأمدوهم بوسائل الكيد وهم الذين احتضنوا النفاق وامنافقن ي امدينة، 

                                      للمسلمن:
                                 

 [.11احر: ]       
ملسو هيلع هللا ىلص وهم الذين حرضوا امركن وواعدوهم وتآمروا معهم عى حرب النبي 

حرب اإشاعات والدس والكيد ي الصف امسلم، كا  اوهم الذين تولو، وأصحابه
كا قال اه ملسو هيلع هللا ىلص تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة، وحول النبي 

              )نهم: ع
 [.65]آل عمران:  (   
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         :وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم ي احرب امعلنة الرحة
 [.119آل عمران: ]             

فلم يكن بّد من كشفهم للمسلمن ليتقوهم وحذروهم، وقد علم اه أهم سيكونون أعداء 
          تارخها كله، كا كانوا أعداء هدى اه ي ماضيهم كله:هذه اأمة ي

                           
                         
                                  
                                  

 [.41امائدة: ]                جئ        
 ي القرآن. فعرض اه هذه اأمة أمرهم كله مكشوفًا، ووسائلهم كلها مكشوفة

، وقد امتد تارخهم قبل ملسو هيلع هللا ىلصوبنو إرائيل هم أصحاب آخر دين قبل بعثة النبي 
ووقعوا ي  ي عقيدهم، العظيمة اإسام فرة طويلة، ووقعت اانحرافات

ووقع منهم النقض امتكرر ميثاق اه معهم، ووقع ي حياهم  رمات والكبائر،امح
                كا قال سبحانه: آثار هذا النقض، وهذا اانحراف

                            
                         

                            
 [.95 – 69امائدة: ]              

                               وقال سبحانه:
                                 
                                  

                                          
 [.129 – 122النساء: ]                          
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                    وقال سبحانه:
                                  

 [.13امائدة: ]                       
                         وقال سبحانه:

                                   
 [.161 – 165النساء: ]         

فاقتى هذا أن ت لم اأمة امسلمة وهي وارثة الرساات كلها بتاريخ القوم، لتتقي 
 مزالق الطريق، ومداخل الشيطان، وبوادر اانحراف.

م تقسو قلوها، وتنحرف أجيال منها، وهذه وقد علم اه أن اأمد حن يطول عى اأم
اأمة سيمتد تارخها إى أن تقوم الساعة، فجعل سبحانه أمام أئمة هذه اأمة ناذج 

 من العقابيل التي ت لم باأمم، يعرفون منها كيف يعاجون الداء بعد معرفة طبيعته.
 ي زماهم، وأفاء وقد أنعم اه عى أهل الكتاب بنعم كثرة، واختارهم عى العامن

        )عليهم من عطاياه كا قال سبحانه: 
                 ) 

 [.55]امائدة: 
ولكن أهل الكتاب م يشكروا النعمة، فنقضوا اميثاق، ونسوا الكتاب، وحرفوا الكلم عن 

هم القول بسبب ما مواضعه، وجوا ي امعاي، فاستحقوا غضب اه ولعنته، وحق علي
     )اقرفوا، وباءوا بغضب عى غضب كا قال سبحانه: 

             ) 
 [.69]امائدة: 

ويتبعون ، ملسو هيلع هللا ىلصثم كانت اللعنة اأبدية عى ميع بني إرائيل إا الذين يؤمنون بالنبي 
      )ما جاء به، وهذا حكم ا راد له، وا معقب عليه: 

               )  
 [.166]اأعراف: 
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ونحن علينا القيام بطاعة اه ورسوله، وإباغ الدين للبرية، واجهاد إعاء كلمة اه 
             )كا قال سبحانه: 

                 
                

 [.69ج: ]اح  (   
 أما مراتب جهاد امنافقن فكا يي:

وبا أعد هم من العذاب األيم كا قال  ،: وعظهم وخويفهم باه عز وجلاأوى
            )سبحانه: 

 [.63]النساء:  (    
ومقاطعة جالسهم إن م يتوبوا كا  ،وعدم موااهم ،وهجرهم ،: الراءة منهمالثتنية

               )ال سبحانه: ق
                  

 [.145]النساء:  (    
: عدم الرضا عنهم، أو قبول اعتذار من ثبت كذبه منهم، كا قال سبحانه: الثتلثة

(              
 [.86]التوبة:   (  

وامناصب الدينية اهامة، لشدة خطرهم عى اأمة كا  عدم قبوهم ي اأعال: الرابعة
             )قال سبحانه: 

 [.93]التوبة:  (                
   ): جهادهم كسائر الكفار باليد واللسان، كا قال سبحانه: اختمسة

 [.63]التوبة:  (             
    )دهم بفضح خباياهم، ونفيهم وقتلهم، كا قال سبحانه: : هديالستدسة
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 [.61 -65]اأحزاب:  (          
: عدم الصاة عليهم، أو ااستغفار هم، أو الرحم عليهم، كا قال سبحانه: الستبعة

(                  
 [.94: ]التوبة (    

                )وقال سبحانه: 
 [.95]التوبة:  (              

: قتل امنافق الذي ثبت نفاقه بالبينة الواضحة إن م يتب، كا قال سبحانه: الثتمنة
(               

 [.25التوبة: ] (          
                            وقال سبحانه:

 [.8التحريم: ]       
قنا اتباعه، وأرنا الباطل باطًا وارزقنا اجتنابه، وا جعله وارز اللم أرنا احق حقاً 

 بسًا علينا فنضل.ملت
                      من اهتدى: جعلنا سبباً اللهم اهدنا، واهد بنا، وا

 [.9آل عمران: ]                
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 فقه الدنيت واآخرة -1
             )قال اه تعاى: 

                 )  
 [.66]القصص: 

               )وقال اه تعاى: 
 [.64]العنكبوت:  (  

د اه باإحسان اه تبارك وتعاى إذا أعطى عبده من الدنيا فينبغي أن يبتغي ها ما عن
والصدقات، وا يقتر عى جرد نيل الشهوات واللذات، وا ينسى نصيبه من 

    :الدنيا، بل ينفق آخرته، ويستمتع بدنياه استمتاعًا ا يثلم دينه، وا ير بآخرته
                                     

 [.35اأعراف: ]                          
وإقامة دين اه ي اأرض حقق الفاح ي الدنيا واآخرة عى السواء، ا افراق بن 
دين ودنيا.. وا افراق بن دنيا وآخرة.. فهو منهج واحد للدنيا واآخرة.. للدين 

        )والدنيا.. كا قال سبحانه: 
             

                   
 [.66-62]امائدة:  (   

            )وقال سبحانه: 
 [.86]اأعراف:  (      

فاإيان والتقوى كا يكفل أصحابه جزاء اآخرة بثواب اجنة احسن، كذلك 
 ة.يكفل صاح أمر الدنيا، وحقق أصحابه جزاء العاجلة َوْفرة وناء وكفاي

فليس هناك طريق مستقل حسن اجزاء ي اآخرة، وطريق آخر مستقل لصاح 
 احياة ي الدنيا، إنا هو طريق واحد تصلح به الدنيا واآخرة.
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 الدنيا، وخرت اآخرة.إذا تنكبت اأمة هذا الطريق خرت ف
وي  ،وهذا الطريق هو اإيان والتقوى التي عامتها حقيق امنهج اإهي ي النفس

            :واحياة اأخروية ،احياة الدنيا، وبذلك تصلح احياة الدنيوية
                                                    

                                
 [.15 – 8اجمعة: ]               

لحياة ا جعل الدين بدياً عن الدنيا، وا جعل سعادة اآخرة إن امنهج اإياي ل
 بديًا عن سعادة الدنيا.. وا جعل طريق اآخرة غر طريق الدنيا.

لقد افرق طريق الدنيا وطريق اآخرة ي تفكر كثر من الناس، بحيث اعتقدوا أنه ا 
فيهمل اآخرة  ،طريق الدنياسبيل لالتقاء بن الطريقن، فعى اإنسان إما أن ختار 

فيهمل الدنيا من حسابه، وا سبيل للجمع  ،من حسابه، وإما أن ختار طريق اآخرة
                             :بينها ي تصور وا واقع

 [.63النور: ]       
 وقد ساعد عى هذا الفهم أن واقع الناس ي هذا الزمان يوحي هذا.

إن أوضاع احياة اجاهلية الضالة البعيدة عن اه، وعن منهجه ي احياة اليوم،  وحقاً 
وطريق اآخرة، وتلزم واقعًا عى الذين يريدون الروز ي  ،تباعد بن طريق الدنيا

الدنيا والكسب ي مضار امنافع الدنيوية أن يتخلوا عن طريق اآخرة، ويتحللوا من 
 لتي حض عليها الدين.الدين واأخاق واآداب ا

وي الوقت نفسه ت لزم الذين يريدون النجاة ي اآخرة أن يتجنبوا تيار هذه احياة 
وأوضاعها القذرة، والوسائل التي يصل ها الناس ي مثل هذه اأوضاع إى الروز 

 الكسب ي مضار امنافع.. ماذا؟ي امجتمع، و
مطابقة للرع والدين واخلق، وا مرضية  أها وسائل ا يمكن أن تكون نظيفة وا

 ه سبحانه.
فا مفر منه، وا سبيل إى اللقاء بن طريق الدنيا  ورأت اأمة هذا ربة ازب،

 واآخرة.
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وهذا كله ليس بصحيح، فالعداء بن الدنيا واآخرة، واافراق بن طريق الدنيا وطريق 
يل، إنا ذلك عارض ناشئ من انحراف اآخرة، ليس هو احقيقة التي ا تقبل التبد

                     ، بكيد إبليس مزخرف:طارئ
                          

 [.151 – 118النساء: ]                   
وطريق  ،فاأصل ي احياة اإسامية التي جاء ها الرع أن يلتقي فيها طريق الدنيا

خرة، وأن يكون الطريق إى صاح اآخرة هو ذاته الطريق إى صاح الدنيا كا اآ
             )قال سبحانه: 

 [.86]النحل:  (      
وأن يكون اإنتاج والناء والوفرة ي عمل اأرض هو ذاته امؤهل لنيل ثواب 

            :اآخرة، كا أنه امؤهل لرخاء هذه احياة الدنيا
 [.165البقرة: ]                        

وأن يكون اإيان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه اأرض، كا أها 
هي وسائل احصول عى رضوان اه وثوابه اأخروي، ويكون ذلك إذا تم حقيق 

 منهج اه ي اأرض.
ي جعل العمل حسب أمر اه عبادة، وهو الذي جعل فهذا امنهج وحده هو الذ

                      :اخافة ي اأرض وفق ريعة اه فريضة
                                    

 [.163 – 161اأنعام: ]                            
م ها تنفيذ أوامر اه ي إصاح الدنيا واآخرة، ويعتر قيام واخافة عمل وإنتاج، يت

اإنسان هذه الوظيفة وفق منهج وريعته طاعة ينال العبد عليها ثواب اآخرة، ويظفر 
 بخرات اأرض التي سخرها له ربه.

فاإنسان الذي ا يفجر ينابيع اأرض، وا يستغل طاقات اأرض والكون امسخر له 
ًا ه، ناكًا عن القيام بالوظيفة التي خلقه اه ها، تاركاً لأسباب التي يعتر عاصي

                               :جعلها اه سببًا لصاح دنياه
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 [.58البقرة: ]                    جئ   
ن امتثال أوامره التي كا أن التارك لفرائض وأركان اإسام يكون عاصياً لربه، ناكًا ع

                  :جعلها اه سببًا لصاح آخرته
 [.14النساء: ]                

فالذي يرك أسباب الكسب وامعيشة يكون معطًا لرزق اه اموهوب للعباد، جافياً 
ترك الباب الذي  عنه، راضيًا با يلقمه الناس من فضاهم، ويقف ذليًا بأبواهم، وقد

فتحه اه ليكسب الدنيا واآخرة، وينشغل ي معاشه عن أوامر اه وطاعته، وهكذا 
خر اآخرة؛ أنه خر الدنيا، وقد أمرنا اه بالقيام بأسباب الكسب للدنيا واآخرة 

             )كا قال سبحانه: 
                

 [.15-8]اجمعة:  (          
وهذا الدين وسط جمع بن العمل للدنيا والعمل لآخرة ي توافق وتناسق، فا 

  )لينال دنياه:  ،يفِوت عى اإنسان دنياه لينال آخرته، وا يفِوت عليه آخرته
 [.134]النساء:   (             

العقلية ي العمل وأن يبذل أقى طاقته اجسمية  والدين اإسامي حتم عى الفرد
وا يغش وا  ،واإنتاج، وأن يبتغي ي العمل واإنتاج وجه اه، فا يظلم وا يغدر

خون، وا يأكل من سحت، وا يأكل أموال الناس بالباطل، وا يرق وا ختلس 
له ي حدود ما فرض وا حتكر، مع ااعراف ه باملكية، وأداء حق الفقراء ي ما

                                   :اه عَز وجَل 
                            

 [.114النساء: ]
واإسام يسجل للفرد عمله ي هذه احدود وفق رع اه، عبادة جزيه عليها بالركة 

 ي الدنيا، وباجنة ي اآخرة.
ْؤِمِن الَضِعيِف ، َوِي ُكٍل ِمَن ام ْؤِمُن الَقِضُي َخْرٌ َوَأَحُب إى اهما»  :ملسو هيلع هللا ىلص سول اهر قال
ٌء َفَا َتُقْل  َوَا َتْعَجْز ، َوإِنْ  ، َواْسَتِعْن بِتهاْحِرْص َاَى َمت َينَْفُعَك  ،َخْرٌ  ْ ََ : لَْض َأَصتَبَك 
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، َفإَِن َلْض َتْفَتُح َاَمَل َوَمت َشتَء َفَعَل  : َقَدُر اهَلكِْن ُقْل َكَذا َوَكَذا، وَ  َأِي َفَعْلُت َكتنَ 
 .()مسلمه أخرج «الَشْيَطتنِ 

ويربط امنهج اإسامي بن العبد وربه رباطًا أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها اه 
بالصاة، عليه، يستوثق هذا الرباط من جدد صلته باه ي اليوم الواحد مس مرات 

وي كل حن بكثرة الذكر، وي العام الواحد ثاثن يومًا بصوم رمضان، وي العمر 
  )كله بحج بيت اه احرام، وي كل موسم أو ي كل عام بإخراج الزكاة: 

 [.59]الرعد:  (          
                   وقال سبحانه:

 [.66ج: اح]               
ومن هنا نعلم قيمة الفرائض التعبدية ي اإسام، إها جديد للعهد مع اه عى 
اارتباط واالتزام بمنهجه الكي للحياة، وهي قربى إى اه يتجدد منها العزم عى 

        النهوض بتكاليف هذا امنهج الذي ينظم أمر احياة كلها: 
 [.123البقرة: ]                   

وكذا يتجدد معها الشعور بعون اه ومدده عى مل التكاليف التي يتطلبها النهوض 
، والتغلب عى شهوات الناس وعنادهم عبادة ودعوة هذا امنهج الكي امتكامل

            :وانحرافهم وأهوائهم حن تقف ي الطريق
 [.46 – 42البقرة: ]                                  

وليست الشعائر التعبدية من صاة وذكر وصيام وحج ونحوها أمورًا منفصلة عن 
 شئون العمل واإنتاج والتوزيع.

 شطر امنهج امعن عى أداء شطره اآخر. ،إنا اإيان والتقوى، والشعائر التعبدية
 معًا ي طريق ا العكس، إنا يقدمهإن اإسام ا يقدم اآخرة بديًا عن الدنيا وا

واحد، وبجهد واحد، ولكنها ا جتمعان معًا ي حياة اإنسان إا إذا اُتبع منهج اه 
                            :وحده ي احياة

                                                

 (.5664برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.86اأعراف: ]                     
والصاح والتقوى بديًا عن العمل واإنتاج  وكذلك اإسام ا يقدم اإيان والعبادة

والتحسن ي واقع احياة امادية، وليس هو امنهج الذي َيِعد الناس فردوس اآخرة، 
ويرسم هم طريقه، بينا يدع الناس أن يرسموا أنفسهم الطريق امؤدي إى فردوس 

                          :الدنيا

 [.98النحل: ]
العمل واإنتاج والتنمية، وحسن واقع حياة الناس حسب أمر اه، وحسب توجيه ف

             :رعه، ذلك وظيفة وفريضة اخافة ي اأرض
 [.559البقرة: ]                            

لتحقيق  ،واإيان والعبادات، والصاح والتقوى، مثل الضوابط والدوافع واحوافز
 ،منهج اه ي احياة حسب أمر اه ورسوله، وهذه وتلك مؤهات الفردوس اأري

والفردوس اأخروي معًا، والطريق هو الطريق، وا تصادم بن الدين وبن احياة 
الواقعية امادية، وأمر اه ي هذه وهذه كله عبادة يتقرب ها العبد إى اه، فالدين 

     )اإنسان كلها كا قال سبحانه:  يستغرق ويشمل حياة
 [.163-165]اأنعام:  (                 

ولكن الناس ما ردوا عن منهج اه ورعه، واخذوا هم مناهج أخرى معادية 
ي حياة الناس،  ،وطريق اآخرة ،منهج اه، جاء هذا الفصام النكد بن طريق الدنيا

واإبداع امادي، وبن  ،والعمل لآخرة، وبن العبادة الروحية ،للدنياوبن العمل 
   )حسب أمر اه  ،والنجاح ي احياة اأخرى ،النجاح ي الدنيا

                
 [.92]البقرة:  (               

أقبل عى الدنيا وترك الدين  فمنعى الطرفن،  وبسبب هذا الفصل جاء الشقاء واأم
يعيش ي قلق وحرة، وبشقاء قلب، وذلك من جراء خواء قلوهم من طمأنينة اإيان 
وبشاشته، إذا هم آثروا اطراح الدين كله عى زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل 

 [.17 اجن:]                         واإنتاج والنجاح ي احياة:
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ؤاء إن ملؤوا جيوهم باأموال إا أهم يصارعون اجوعة الفطرية إى عقيدة مأ وه
 وا تطيق الفراغ واخواء، وهي جوعة ا يملؤها إا اإيان باه. ،القلب

وهم يؤدوها كذلك قلقًا وحرة وشقاء قلب إذا هم حاولوا ااحتفاظ بعقيدة ي اه، 
 ها عى غر منهج اه.وحاولوا معها مزاولة احياة وكسب

ع والقوانن امخالفة مع اأوضا ،واخلق والسلوك الديني ،فتصادم العقيدة الدينية
                :حصل بسبب ذلك الشقاء والتعب منهج اه

                                 
                                              

 [.156 – 153طه: ]                
والبرية اليوم تعاي ما تعاي من ذلك الشقاء، فقد صور ها اأعداء أن الدين ه، وأن 
احياة للناس يفعلون فيها ما يشاؤون، وتؤدي البرية هذه الريبة الفادحة، ريبة 

هتدي إى منهج اه الكامل الذي ا يفصل  الشقاء والقلق، واحرة واخواء؛ أها ا
 ،بن الدنيا واآخرة بل جمع، وا يقيم التناقض والتعارض بن الرخاء ي الدنيا

              ويرغب ي اأهم: بل ينسق ،والرخاء ي اآخرة
                                  

 [.66القصص: ]                 
وا خدعنا ظواهر كاذبة ي فرة موقوتة، حن نرى أمًا ا تؤمن وا تتقي، وا تقيم 

 منهج اه ي حياها، وهي موفورة اخرات، كثرة اإنتاج، عظيمة الرخاء.
إنه رخاء موقوت حتى تفعل السنن اإهية الثابتة فعلها الثابت، وحتى تظهر آثار 

 اإبداع امادي، وامنهج الرباي.الفصام النكد بن 
وقد حصل وظهر ي صور شتى، ظهر ي سوء التوزيع ي هذه اأمم، ما جعل 

 امجتمع حافًا بالشقاء واأحقاد واخوف، وهذا باء عى رغم الرخاء.
وظهر ي اانحال النفي واخلقي، وظهر ي القلق العصبي، واأمراض امنوعة 

، وبخاصة أشدها رخاًء، ما هبط بمستوى الذكاء وااحتال، التي اجتاحت العام
 وهبط بعد ذلك بمستوى العمل واإنتاج.
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وظهر كذلك ي اخوف الذي تعيش فيه البرية كلها من الدمار العامي امتوقع كل 
فيصيبهم بشتى  ،حظة، وقد بدأت بوادره، وهو خوف يضغط عى أعصاب الناس

 اأمراض العصبية.
نتر اموت بالسكتة وانفجار امخ واانتحار كا انتر ي أمم الرخاء التي وم ي

ِرمت أو َحَرمت نفسها من نعمة اإيان                    :ح 
 [.31الرعد: ]                                       

هاية إى اهاك والدمار لأمم وأخرًا.. يؤدي هذا الفصل بن الدين والدنيا ي الن
                              :والشعوب

 [.112النساء: ]                  
فاخاذ منهج لآخرة من عند اه، واخاذ منهج للدنيا من عند الناس، ي حياة واحدة، 

اك والدمار وجتمع واحد، كل ذلك يؤدي إى التصادم امؤدي إى اه
                    :وااضطراب

 [.559البقرة: ]                  
وإقامة منهج اه ي احياة، والقيام  ،فدين اه عَز وجَل يقوم عى اإيان والتقوى
                   :بالعمل واإنتاج للنهوض باخافة ي اأرض

                                  
 [.35اأعراف: ]              

وإذا اجتمعت هذه اأمور حقق رط اه هذه اأمة، فأكلوا من فوقهم ومن حت 
ِفرت عنهم سيئاهم، ودخلوا جنات النعيم ي اآخرة كا قال  أرجلهم ي الدنيا، وك 

             )سبحانه: 
 [.86]اأعراف:  (      

         )وقال سبحانه: 
              

                 ) 
 [.66-62]امائدة: 
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فاأساس هو اإيان والتقوى، وحقيق امنهج الرباي ي احياة الواقعية، وهذا 
سهولة استقامة احياة، فضًا عى أن للصلة باه يتضمن ي ثناياه العمل واإنتاج، و
 مذاقها التي يسعد ها امرء ي حياته.

واه تبارك وتعاى غني عن العامن، فاإيان والتقوى والعبادة والصلة باه، وإقامة 
   )ريعة اه ي احياة، كل ذلك ثمرته لإنسان واحياة اإنسانية: 

 [.6العنكبوت: ] (        
وإذا شدد امنهج اإسامي عى هذه اأسس واأصول فليس هذا معناه أن اه 
سبحانه يناله يء من إيان العباد وتقواهم وعبادهم له، وحقيق منهجه ي احياة، 
أو أن اه حتاج إى ذلك، ولكن أن اه جل جاله رؤوف رحيم، يعلم أنه ا صاح 

 :ها إا هذا امنهاج اإهي الذي يسعدون به ي الدنيا واآخرةللبرية وا فاح 
 [.143البقرة: ]                

إِِي َحَرْمُت الظُْلـَم  َيت ِاَبتدِي»فيا يرويه عن ربه تبارك وتعاى: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه و
ت، فَ  ِِ َوَجَعْلُتـُه َبْينَُكْم ُمـَحَرمى ُكُلُكْم َوتٌل إِا َمْن َهَدْيُتـُه،  ـُمضا، َيت ِاَبتدِي ا َتظَتلَ َاَلـى َنْف

 .ُكُلُكْم َجتئٌِع إِا َمْن أْطَعْمُتـُه، َفتْسَتطِْعُمضِي أْطِعْمُكمْ وِي أْهِدُكْم، َيت ِابَتدِي َفتْسَتـْهُد 
ت ِاَبتدِي إَِنُكْم ُتـْخطُِئضَن َيت ِاَبتدِي ُكُلُكْم َاتٍر إِا َمْن َكَسْضُتـُه، َفتْستَْكُسضِي أْكُسُكْم، يَ 

ت، َفتْسَتْغِفُروِي  إَِنُكْم َلْن   أْغِفْر َلُكْم، َيت ِاَبتدِيبِتلَلْيِل َوالنَـَهتِر، َوأَنت أْغِفُر الُذُنضَب َجـِميعى
وِي، َوَلْن َتْبُلُغضا َنْفِعي َفَتنَْفُعضِي  ُ ُُ ي َفَت ِ ََ أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم،  َلْض أنَ  َيت ِاَبتدِي، َتْبُلُغضا 

َكتُنضا، َاَلـى أْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمنُْكْم، َمت َزاَد َذلَِك ِي ُمْلكِي  ،َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكمْ 
َلْض أَن أَولَُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكْم، َكتُنضا َاَلـى أْفَجِر َقْلِب َرُجٍل  َيت ِاَبتدِي، َشْيئىت

َلْض أَن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم  َيت ِاَبتدِي، َص َذلَِك ِمْن ُمْلكِي َشْيئىتَواِحٍد، َمت َنقَ 
َوِجنَُكْم، َقتُمضا ِي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسأُلضِي، َفأْاَطْيُت ُكَل إِْنَستٍن َمْسأَلَتـُه، َمت َنَقَص َذلَِك 

ََ َينْقُ  ََ ِانِْدي إِا َك لُُكْم  َيت ِابَتدِي، ُص اْلـِمـْخيَُط إَِذا أْدِخَل اْلبـحرِمـ ََ ََ ِهَي أْا إَِن
ا َفْليَـْحـَمِد اهَ، َوَمْن َوَجَد َغْيـَر َذلَِك َفا  ،أْحِصيَهت لَُكمْ  ُثَم أَوِفيُكْم إَِيتَهت، َفَمْن َوَجَد َخْيـرى
 .()أخرجه مسلم «َيُلضَمَن إِا َنْفَسهُ 

                                                

 (. 5266برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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    :قائم.. والطريق إليه معروف.. والوفاء بالرط سهل لو كانوا يعقلون فرط اه
                                   

 [.69 – 66النساء: ]              
واحياة ي اإسام ليست هذه الفرة القصرة التي مثل عمر اإنسان، وا هي هذه 

تي مثل عمر اأمة من الناس، كا أها ليست هي هذه الفرة الفرة امحدودة ال
               :امشهودة التي مثل عمر البرية ي هذه احياة الدنيا

 [.64العنكبوت: ]                         
اة اأخرى احياة واسعة متد طواً ي الزمان، فتشمل فرة احياة الدنيا، وفرة احيف

 :التي ا يعلم مداها وعظمتها ونعيمها إا اه، وفرة الدنيا بالنسبة إليها كساعة من هار
                                   

 [.42يونس: ]                
خرى: ومتد احياة ي امكان فتضيف إى هذه اأرض التي يعيش عليها البر دارًا أ

جنة عرضها كعرض الساء واأرض، ونارًا تسع الكثرة من ميع اأجيال التي 
        )عمرت وجه اأرض كا قال سبحانه: 

                 
 [.51]احديد:  (  
                         وقال سبحانه:

 [.69توبة: ال]                 
ومتد ي العوام فتشمل هذا الوجود امشهود إى وجود مغيب ا يعلم حقيقته كلها 

         الوحي امنزل: ي إا اه، وا نعلم نحن عنه إا ما أخرنا اه به
 [.96 – 92مريم: ]                             

تلك  ، ثمامستوى امعهود ي احياة الدنياومتد احياة ي حقيقتها فتشمل هذا 
وبعكس ذلك ي  ،امستويات اجديدة العالية الفائقة ي احياة اأخرى ي اجنة

وهي ألوان من احياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه احياة الدنيا، وا النار، 
                 :تساوي الدنيا بالقياس إليها جناح بعوضة
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 [.35 – 35فصلت: ]                            
لتحسينها وإصاحها،  ،وتركها با جهد ،إن الرغبة ي اآخرة ا تعني إمال الدنيا

 نعيم اآخرة، وإنا الدنيا مزرعة لآخرة، تطلعًا إى ،وتركها للطغاة وامفسدين
واجهاد ي احياة الدنيا إصاح هذه احياة، ورفع الر والفساد عنها، ورد ااعتداء 

 والظلم عن أهلها، وحقيق اخر والعدل للناس ميعًا، كل أولئك هو زاد اآخرة.
ا وأعى، ويستمتع بطيباها وامسلم إنا يزاول هذه احياة الدنيا وهو يعلم أنه أكر منه

أو يزهد فيها وهو يعلم أها حال ي الدنيا، خالصة له يوم القيامة كا قال سبحانه: 
(                   

 [.35]اأعراف:  (            
وجاهد امسلم لرقية هذه احياة، وتسخر طاقاها وقواها، وهو يعرف أن هذا 

                      :واجب اخافة حن استخلفه اه فيها
 [.61هود: ]                     

ويكافح الر والفساد والظلم حتمًا اأذى، وهو إنا يقدم لنفسه ي اآخرة، إنه 
دنيا، وأن يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة اآخرة، وأن ليس هناك طريق لآخرة ا يمر بال

إى  باإيان والتقوى الدنيا صغرة زهيدة مؤقتة، ولكنها من نعمة اه التي جتاز منها
                          :نعمة اه الكرى ي اآخرة

 [.159 – 156الكهف: ]                    
البرية، كذلك هو سبحانه  واه تبارك وتعاى كا اجتبى الرسل، وأرسلهم هداية

اجتبى هذه اأمة، وأعطاها مهمة اإراف عى احياة البرية وقيادها إى القمة 
السامقة بالدين الكامل، الذي يزين حياها وجملها ي الدنيا واآخرة، ووعدهم عى 

                     :ذلك اجنة
                            

 [.115آل عمران: ]       
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وقد أمرنا اه عَز وجَل بإقامة الدين، وهانا أن نكون عبيدًا للدنيا، وقد فهم أصحاب 
ا فيهوقاموا باخافة ذلك فركبوها وم تركبهم، وَعَبدوها ه وم تستعبدهم، ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ون ي هذه اخافة من تعمر وإصاح، ولكنهم كانوا يبتغبكل ما تقتضيه اخافة 
 وجه اه، ويرجون الدار اآخرة، فسبقوا أهل الدنيا ي الدنيا، ثم سبقوهم كذلك ي

                 :اآخرة الدين وكسب
                                    

 [.155التوبة: ]              
   )سبة لآخرة هو ولعب كا قال سبحانه: والدنيا وما فيها من النعيم بالن

 [.35]اأنعام:  (             
واإنتاج امادي النافع وفق منهج اه من مقومات خافة اإنسان ي اأرض بعهد اه 

                                   :ورطه
 [.58: البقرة]                جئ   

وااستمتاع بالطيبات منها حال يدعو إليه اإسام، ولكنه ا يعترها هي القيمة العليا 
التي هدر ي سبيلها خصائص اإنسان وأخاقه، كا تعترها امجتمعات اجاهلية 

                              :املحدة أو امركة
                                      

                                      

 [.35 – 31اأعراف: ]
دار يمكن أن ت طمس وت ـحصد ي حظة كا قال سبحانه: فا أبعد ما بن الدارين، 

(                 
 (                 جئ

 [.54]يونس: 
ار النعيم والسام التي نعيمها ا يزول والناس فيها خلدون كا قال سبحانه: ود

(                
 [.64]العنكبوت:  ( 
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إن للجهد ي هذه اأرض ثمرته سواء تطلع صاحبه إى أفق أعى، أو توجه به إى 
 منافعه القريبة وذاته امحدودة.

ا وزينتها فعمل ها وحدها فإنه يلقى نتيجة عمله ي هذه فمن كان يريد احياة الدني
الدنيا، ويتمتع ها كا يريد ي أجل حدود، ولكن ليس له ي اآخرة إا النار؛ أنه 

 م يقدم لآخرة شيئًا، وم حسب ها حساباً.
فكل عمل الدنيا يلقاه ي الدنيا، ولكنه باطل ي اآخرة، وحابط ا يقام له وزن كا 

              )ال سبحانه: ق
                 

 [.16-12]هود:  (  
ونحن نشهد ي هذه اأرض أفرادًا وأمًا تعمل هذه الدنيا وتنال جزاءها فيها، 
ولدنياها زينة وانتفاخ، وهذه سنة اه ي هذه اأرض، وهؤاء يمكن أن يعملوا نفس 

نفوسهم تتطلع إى اآخرة، وتراقب اه ي الكسب وامتاع، فينالوا زينة ما عملوه، و
 احياة الدنيا ا يبخسون منها شيئًا، وينالوا كذلك متاع احياة اأخرى.

إن العمل لآخرة ا يقف ي سبيل العمل للدنيا، بل إنه هو هو مع ااجاه إى اه فيه، 
اره، وا تنقص من آثاره، بل تزيد وتبارك اجهد ومراقبة اه ي العمل ا تقلل من مقد

 والثمر، وجعل الكسب طيبًا، وامتاع به طيبًا، ثم تضيف إى متاع الدنيا متاع اآخرة.
إن من أراد أن يعيش هذه الدنيا وحدها فا يتطلع إى أعى من اأرض التي يعيش 

ره ي اآخرة جهنم عن من الدنيا حن يشاء، ثم تنتظ فإن اه يعجل له حظهفيها، 
    )استحقاق، مذمومًا با ارتكب، مدحورًا با انتهى إليه من عذاب:

               ) 
 [.19]اإراء: 

فأهل الدنيا ا يتطلعون إى أبعد من هذه اأرض، يتلطخون بوحلها ورجسها ودنسها، 
وات والنزعات، ويرتكبون ي سبيل ويستمتعون فيها كاأنعام، ويستسلمون فيها للشه

               :حصيل اللذة اأرضية ما يؤدي هم إى جهنم
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 [.168اأعراف: ]                   
، ويقيم سعيه ها أما الذي يريد اآخرة فا بّد أن يسعى ها سعيها، فيؤدي تكاليفها

  )عى اإيان، ثم يلقى التكريم ي اآخرة، جزاء السعي الكريم ي الدنيا: 
 [.18]اإراء:   (          

إن احياة لأرض، احياة للدنيا، حياة تليق بالديدان واحرات، والزواحف واهوام، 
 الائقة باإنسان الكريم عى اه. والوحوش واأنعام، فأما احياة اآخرة فهي احياة

عى أن هؤاء وهؤاء إنا ينالون من عطاء اه، وعطاء اه ا حظره أحد وا يمنعه: 
 [.55]اإراء:   (             )

والتفاوت بن الناس ي الدنيا ملحوظ بحسب أسباهم وأعاهم واجاهاهم، فكيف 
 )اس ي اآخرة التي الدنيا بالنسبة ها كقطرة من بـحر: يكون التفاوت بن الن

 [.51]اإراء:  (             
فمن شاء التفاوت احق، ومن شاء التفاضل الضخم، ومن شاء الدرجات العالية، فهو 
هناك ي اآخرة، حيث الرقعة الفسيحة، واآماد اأبدية، والنعيم الفائق، والقصور 

 [.56]امطففن:  (    ) الفاخرة:
 والدنيا ها وظيفة.. واآخرة ها وظيفة.

 فالدنيا دار اإيان والعمل.. واآخرة دار الثواب والعقاب.
 .وكال العذاب ..والدنيا صغرة ناقصة.. واآخرة كبرة كاملة.. فيها كال النعيم

ن اجتاع اخلق كلهم امؤمن والدنيا فانية زائلة.. واآخرة دائمة باقية، والدنيا مكا
والكافر، وامطيع والعاي، أما ي اآخرة فيتفرقون، امؤمنون ي اجنة، والكفار 

           )والعصاة ي النار: 
             

 [.16-14]الروم:  (    
 وهؤاء نعيم وخلود با موت.. وهؤاء عذاب وخلود با موت.

لدنيا مكان الطاعات، ومهبط الرساات، وزمان اأعال الصاحة، وفيها بيوت اه، وا
والنهي عن امنكر، وفيها ساحات  ،ومواطن الدعوة إى اه، واأمر بامعروف
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اجهاد ي سبيل اه.. وفيها اآيات الدالة عى عظمة اه وقدرته من ساء وأرض، 
  )وجان، وليل وهار، وحياة وموت:  وجبال وبـحار، ونبات وحيوان، وإنس

                  
 [.38]فصلت: (        

          )وقال سبحانه: 
 [.55]الروم:  (       

                         وقال سبحانه:
                               

 [.181 – 185آل عمران: ]                                
وامذموم من الدنيا كل حركة خالفة منهج اه كامعاي والسيئات، وكفران النعم، 
وما أشغل اإنسان عن طاعة اه ورسوله من اأموال واأشياء، واأشخاص 

        )واأعال كا قال سبحانه: 
           

 [.14]آل عمران: (          
من مآكل  ،وميع ما عى وجه اأرض جعله اه زينة هذه الدار فتنة للناس واختباراً 

لذيذة، ومشارب ختلفة، ومابس طيبة، ومياه وبـحار، وزروع وأشجار وثار، 
 ): ورياض وأزهار، وذهب وفضة، وخيل وإبل ونحو ذلك كا قال سبحانه

 [.6]الكهف:  (             
 خلق اه كل ذلك ليبلوا خلقه أهم أحسن عماً.

فاغر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إى ظاهر الدنيا دون باطنها، فصحبوا الدنيا 
صحبة البهائم، ومتعوا ها متع السوائم، وغفلوا عن رهم، ومعرفة رعه والعمل 

   )ن ي الدنيا قليًا، فإذا ماتوا عاقبهم اه بالنار: به، فهؤاء يتمتعو
                  

                  
 [.189-186]آل عمران:  (  
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من نظر إى باطن الدنيا، وعلم امقصود منها ومنه، فإنه يتناول منها ما يستعن به  إن
ل الدنيا منزل عبور ا حل حبور، فيبذل جهده ي معرفة ربه، عى ما خلق له، وجع

           :وتنفيذ أوامره، وإحسان العمل اموصل للجنة
                       

 [.61التوبة: ]                         
يم ورور، إذ نظر إى فهذا بأحسن امنازل عند اه، وهو حقيق منه بكل كرامة ونع

باطن الدنيا حن نظر امغر إى ظاهرها، وعمل آخرته حن عمل البطال لدنياه، 
       )فشتان ما بن الفريقن وامنزلن كا قال سبحانه: 

               
 [.15]حمد:  (    

علنا أفقر عبادك إليك، وأغنى جة ا تلهينا، وغنًى ا يطغينا، وااللهم هب لنا صح
 خلقك بك.



225 

 قيمة الدنيت واآخرة -2
               ) قال اه تعاى:

 [.35]اأنعام:   ( 
 [.16-16]اأعى:  (            ) وقال اه تعاى:

واأزهار، اه عَز وجَل جعل لكل يء زينة ومقصدًا، فالنبات له زينة وهي اأوراق 
ولكن امقصد احبوب والثار، والثياب ها زينة وهي األوان والتفصيل، ولكن 

 امقصد سر العورة.
    :وكذلك الدنيا زينة، وكل ما عليها زينة، وامقصد اإيان واأعال الصاحة

                                    
 [.36سبأ: ]                  

  )والدنيا كلها زينة، وامقصد اآخرة، وكل من ني امقصد تعلق بالزينة: 
              

 [.9  -6]الكهف:   (  
                          وقال سبحانه:

 [.46الكهف: ]       
ي عبادة اه وحده ا ريك له، واأنبياء والرسل وأتباعهم يشتغلون بامقاصد، وه

 .وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات واللهو واللعب، ويغفلون عن امقصد
أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر احاجة، ونعمل لآخرة بقدر الطاقة، وإذا   واه

تعارضت ي حياتنا الزينات واأشياء مع امقصد وهو عبادة اه وحده، والدعوة إى 
، واجهاد ي سبيله، ملسو هيلع هللا ىلصا ما يـحب اه وهو عبادته، وطاعته وطاعة رسوله اه، قدمن
                          :ونر دينه

                                     

 [.66القصص: ]
كا  ، وتكفل بأرزاقهم ميعاً وقد خلق اه اجن واإنس لعبادته وحده ا ريك له



221 

                )قال سبحانه: 
 [.29-26]الذاريات:  (            

 وهذه الدنيا مكان تكميل حبوبات اه من اإيان واأعال الصاحة.
 وأزمنة وأمكنة وأحوال، وينتهي باخلود ،فقد خلق اه اإنسان وجعله يمر بمراحل

 اجنة أو النار.إما ي  ي دار القرار،
 وهذه امراحل هي:

ومدة اإقامة فيها تسعة أشهر، واحكمة من البقاء فيها هذه امدة  بطن اأم:اأوى: 
أمران: تكميل خلق اأعضاء الداخلية.. واأعضاء اخارجية، واإنسان ي هذه 

                          :امرحلة غر مكلف
 [.6الزمر: ]                                   

 وامساحة أوسع، واإقامة فيها أكثر من اإقامة ي بطن اأم، دار الدنيا:الثتنية: 
واحكمة من البقاء فيها تلك امدة أمران: تكميل اإيان، وتكميل اأعال 

                        :الصاحة
 [.66ج: اح]          

وإذا أكمل العبد ه فيها ما حب أكمل اه له ي اآخرة ما يـحب، ثم خرج من الدنيا 
                   :مع عمله إى الدار التي تليها

                                 
 [.52البقرة: ]                         

وهي القر، والقر أول منازل اآخرة، ويبقى فيه اإنسان حتى دار الرزخ،  لثة:الثت
يكتمل موت اخائق، وتقوم الساعة، وهو عى امؤمن روضة من رياض اجنة، 
وعى الكافر حفرة من حفر النار، يبدأ فيه اجزاء، ثم ينتقل منه إى دار اخلود، إما ي 

                           :اجنة أو النار
 [.46 – 42غافر: ]                     

وفيها اإقامة امطلقة، والنعيم امطلق للمؤمنن والعذاب  الدار اآخرة،الرابعة: 
األيم للكافرين، واحكمة من خلق هذه الدار تكميل الشهوات واملذات للمؤمنن 
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لكفار والظلمة بأشد أنواع العذاب، كل حسب عمله جزاء أعاهم الصاحة، وعقوبة ا
 (                )كا قال سبحانه: 

 [.12-13]اانفطار: 
                       وقال سبحانه:

 [.15 – 8امائدة: ]                            
النسبة لآخرة، وقيمة اآخرة بالنسبة للدنيا ي كثر  اه عَز وجَل قيمة الدنيا بوقد بَن 

 ي سنته:ملسو هيلع هللا ىلص نها النبي من آيات القرآن الكريم، وبيَ 
         )نها اه سبحانه بقوله: : بيَ فقيمة الدنيت الذاتية

 [.64]العنكبوت:  (        
               )وقال سبحانه: 

 [.2اطر: ]ف  (  
                                      وقال سبحانه:

 [.66النساء: ]                    
َمْضِوُع َسْضٍط ِي اْلـَجنَِة َخْيـٌر ِمَن الُدْنيَت » بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص نها النبي : بيَ وقيمة الدنيت بتمستحة

 .()أخرجه البخاري «َوَمت فِيَهت
وَل امَر  كا قال جابر ملسو هيلع هللا ىلص نها النبي : بيَ يمة الدنيت بتلنقدوق بَِجْدي  أَسَك ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرس 

َم َقاَل: نِـِه، ث  ، َفَتنَاَوَلـه  َفأَخَذ بِأذ  َفَقال وا: َما ن ِحُب  «أُيُكْم يـحب أَن َهَذا َلـُه بِِدْرَهـٍم؟» َمِيت 
، َوَما َنْصنَع  بِـِه؟  ء  َلْو َكاَن َحّيًا َكاَن َعْيبًا  ٬َقال وا: َوا «أُتـِحُبضَن أَنـُه َلُكْم؟» َقاَل:أَنـه  َلنَا بَِيْ

َو َمِيٌت؟ َفَقاَل:  «، ِمْن َهَذا َاَلْيُكمْ ٬َللُدْنَيت أْهَضُن َاَلـى ا ٬َفَضا» فِيِه؛ أَنـه  أَسُك، َفَكْيَف َوه 
 .()أخرجه مسلم

َجنَتَح َبُعضَوٍة  ٬َلْض َكتَنِت الُدْنَيت َتْعِدُل ِانَْد ا» بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص نها النبي : بيَ وقيمة الدنيت بتلضزن
َبَة َمتءٍ  ْ ََ ا ِمنْـَهت   .()أخرجه الرمذي «َمت َسَقى َكتفِرى

                                                

 (. 3525رقم )ب أخرجه البختري( 1)
 (. 5826برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 . (5355: أخرجه الرمذي برقم )صحيح لغره( 3)
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َمت الُدْنَيت ِي اآِخَرةِ إِا ِمثُْل َمت َيـْجَعُل  ٬َوا» بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص نها النبي : بيَ وقيمة الدنيت بتلكيل
 .()أخرجه مسلم «ِي الَْيـِم، َفْلَينُْظْر بَِم َتـْرِجعُ  )َوأَشاَر َيـْحَيى بِالَسَباَبِة(َهِذِه  أَحُدُكْم إِْصَبَعهُ 

     )نها اه عَز وجَل بقوله: : فقد بيَ أمت قيمة الدنيت الزمنية
               

 [.39]التوبة:   (          
                                  وقال سبحانه:

 [.36الشورى: ]          
إن ميع ما أوتيه اخلق من الذهب والفضة، والطر واحيوان، واأمتعة والنساء، 
والبنات والبنن، وامآكل وامشارب، واجنات والقصور، وغر ذلك من ماذ الدنيا 

الدنيا وزينتها، يتمتع به العبد وقتًا قصرًا، حشواً ومتاعها، كل ذلك متاع احياة 
بامنغصات، مزوجًا بامكدرات، ويتزين به اإنسان زمانًا يسرًا للفخر والرياء، ثم 

       )يزول ذلك ريعًا، ويعقب احرة والندامة: 
 [.65]القصص: (           

لعيش اهني، والقصور والرور خر وأبقى ي صفته فا عند اه من النعيم امقيم، وا
 وكميته، وهو دائم أبداً.

                              وقال سبحانه:
 [.22التوبة: ]              

فهل يستفيد اإنسان من عقله؟ ليعلم أي الدارين أحق باإيثار؟.. وأي الدارين أوى 
                                          :بالعمل ها؟

 [.163 – 165آل عمران: ]                       
فإذا كان العقل سليًا، والقلب صافيًا، آثر اآخرة عى الدنيا، وما آثر أحد الدنيا إا 

              )لنقص ي عقله: 
 [.61]القصص:   (   

                                                

 (. 5929برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.168اأعراف: ]
فهل يستوي مؤمن ساع لآخرة سعيها، قد عمل عى وعد ربه له بالثواب احسن 

نه وعد من كريم الذي هو اجنة، وما فيها من النعيم العظيم، فهو اقيه با شك؛ أ
 صادق الوعد، لعبد قام بمرضاته، وَجاَنَب سخطه؟.

فهل يستوي هذا وَمْن مَتعه اه متاع احياة الدنيا، فهو يأخذ فيها ويعطي، ويأكل 
ويرب، ويتمتع كا تتمتع البهائم، قد اشتغل بدنياه عن آخرته، م ينقد لرب 

م لنفسه خرًا، وإنا قدم عى ربه با العامن، وم هتد بسنن سيد امرسلن، فلم يقد
                   :يره؟

                                   
                                         

 [.55 – 19السجدة: ]
      ) :رين باإيثارااختيار، وأحق اأمفليخر العاقل لنفسه ما هو أوى ب

 [.16-14]اأعى:  (                 
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 فقه حب الدنيت -3
          )قال اه تعاى: 

             
 [.14]آل عمران:  (   

 [.51-55]القيامة:  (          )وقال اه تعاى: 
ظيمها وهي حقرة عند اه، ومن أكر الذنوب تعظيم ما حَقر اه، حب الدنيا يقتي تع

 وهي سجن امؤمن، وجنة الكافر.
 .(1)أخرجه مسلم «الُدْنَيت ِسْجُن الْـُمْؤِمِن َوَجنَُة اْلَكتفِرِ » :^ قال النبي

ومن أحب الدنيا صرها غايته، وتوسل إليها باأعال التي جعلها اه وسائل إليه، 
الدار اآخرة، فعكس اأمر، وقلب احكمة، فانعكس قلبه، وانعكس سره إى وإى 

       )وراء، وسار ي الظلات، وترك طريق اهدى والنور: 
 [.65]اإراء:  (      

                                      وقال سبحانه:
 [.155اأنعام: ]                       

وحبة الدنيا تعرض بن العبد وبن فعل ما يعود عليه نفعه ي اآخرة؛ أشتغاله عنه 
 بمحبوبه.

 والناس ها هنا مراتب:
 فمنهم من يشغله حبوبه من الدنيا عن اإيان ورائعه.

  باطنًا.ومنهم من يشغله عن الواجبات التي جب عليه ه وخلقه، فا يقوم ها ظاهراً وا
 ومنهم من يشغله حبها عن كثر من الواجبات والسنن.

وأقل درجات حب الدنيا أنه يشغل عن سعادة العبد، وهو تفريغ القلب حب اه، 
                       ، وجوارحه لعبادته:ولسانه لذكره

                                           
                                                

 (. 5826برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.55احديد: ]      

وحبة الدنيا تر باآخرة وا بّد، كا أن حبة اآخرة تر بالدنيا، وحبتها جعلها 
                                       :أكر َهـّم للعبد

                                  
 [.33لقان: ]        

 :وحب الدنيا أشد الناس عذابًا ها، وهو معذب ي دوره الثاث
 .يعذب ي الدنيا بتحصيلها، والسعي فيها، ومنازعة أهلها

ويعذب ي الرزخ بفواها واحرة عليها، وكونه قد حيل بينه وبن حبوبه عى وجه 
يعمل فيه اهم والغم واحزن واحرة ي روحه ما تعمل ا يرجو اجتاعه به أبدًا، ف

 .وهوام اأرض ي جسمه ،الديدان
                  ومعَذب ي اآخرة بنار جهنم:

                            
 [.9 – 6يونس: ]     

وأقلهم عقًا، إذ آثر  ومن أحب الدنيا، وآثرها عى اآخرة، فهو من أسفه خلق اه،
الظل الزائل عى النعيم الدائم، والدار الفانية عى الدار الباقية، وباع حياة اأبد ي 

               قد مضت: أرغد عيش، بحياة إنا هي أحام ونوم
 [.64العنكبوت: ]                         

ن ا مال له، وها جمع من ا عقل له، وهي دار ظعن فالدنيا دار من ا دار له، ومال م
 .ليست بدار إقامة

َمْن صح فيها هرم.. ومن استغنى فيها ف تن وطغى.. ت ذل من أعزها.. وت فقر من 
 معها.. وهي كالسم يأكله من ا يعرفه وفيه حتفه.

ء وصاحب الدنيا كلا اطمأن منها إى رور أشخصته إى مكروه، السار فيها غذا
عل البقاء فيها إى فناء، فرورها مشوب  ِصَل الرخاء منها بالباء، وج  ضار، وقد و 

 باحزن، صفوها كدر، وعيشها نكد، وليس ها عند اه قدر وا وزن.
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فأبى أن يقبلها، وكره أن يـحب ما أبغض اه خالقه، ملسو هيلع هللا ىلص وقد عرضت الدنيا عى النبي 
 أو يرفع ما وضع ربه.

 .عن اأنبياء وامرسلن والصاحن اختيارًا، وبسطها أعدائه اغراراً فزوى اه الدنيا 
فيظن امغرور ها القادر عليها أنه أ كرم ها، ورفه اه بملكه ها، وني ما صنع اه 

حن شد احجر عى بطنه، وأنه وهو سيد اخلق م توقد النار ي بيته ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد 
            :ق أبواها، وزهد بسلعهاالشهر والشهرين، فقطع حباها، وأغل

                                       
                                              

 [.131 – 135طه: ]       
 ينفك وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وما سكنت الدنيا ي قلب عبد إا ابتي بشغل ا

 :عناؤه، وأمل ا يدرك منتهاه، فالدنيا طالبة مطلوبة
فطالب اآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلبه اآخرة حتى 

 جيء اموت فيأخذ بعنقه.
والعاقل من ري بيسر الدنيا مع سامة الدين، كا ري أهل الدنيا بيسر الدين مع 

                       :سامة الدنيا
                                    

 [.59الكهف: ]          
دة، وسوف جد اإنسان عند عكشهوات اأطعمة ي ام ،وشهوات الدنيا ي القلب

يذة لأطعمة اللذما جده  ،تن والقبحت الدنيا ي قلبه من الكراهة والناموت لشهوا
 ت ي امعدة غايتها، واستحالت إى رجيع قذر.إذا أه

وَمَثل اشتغال أهل الدنيا بنعيمها، وغفلتهم عن نعيم اآخرة، مثل قوم ركبوا سفينة 
فانتهت هم إى جزيرة ي البـحر، فأمرهم اماَح بالنزول لقضاء احاجة، وحذرهم 

ي اجزيرة، فقى بعضهم حاجته اإبطاء، وخَوفهم ذهاب السفينة، فتفرقوا ي نواح
 فقها مراده.وأووبادر إى السفينة، فأخذ أوسع اأماكن وألينها، 

ووقف بعضهم ي اجزيرة ينظر إى أزهارها وثارها العجيبة، ويعجبه حسن 
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فيها إا  ثم حدثته نفسه بفوت السفينة، فأرع فلم جدارها، وأصوات طيورها، أحج
أكب بعضهم عى تلك اأحجار احسنة، واأزهار اجميلة، ومكانًا ضيقاً جلس فيه، 

فحمل منها ما مله، فلا جاء م جد ي السفينة موضعًا فحمله عى عنقه، وندم 
وهام بعضهم ي تلك رحها، وآذاه نتنها، عى أخذه، ثم ذبلت اأزهار، وتغرت 
 الفياض، وني السفينة، وأبعد ي نزهته.

.. وتارة يأكل من الثمر.. وتارة يعجب من تغريد الطيور، فهو تارة يشم اأزهار
وجريان اأهار، وهو مع ذلك خائف من سبع خرج، أو شوكة تدخل ي قدميه، أو 

 وخرق ثيابه. ،غصن جرح بدنه
فمن هؤاء من حق السفينة وم يلق فيها موضع فات عى الساحل، ومنهم من شغله 

 ومنهم من تاه فهام عى وجهه حتى هلك. هوه فافرسته السباع وهو غافل،
فهذا مثال أهل الدنيا، واشتغاهم بحظوظهم العاجلة، ونسياهم موردهم وعاقبة 

                          :أمرهم
                           

 [.14آل عمران: ]         
ى ربه، والدنيا فانية زائلة، وهي كظل شجرة، والعبد ي هذه الدنيا مهاجر بعمله إ

ثم راح  ،والعبد فيها مسافر، وامسافر إذا رأى شجرة ي يوم صائف اسراح حتها
وتركها، فا حسن به أن يبني حتها دارًا، وا يتخذها قرارًا، بل يستظل بقدر احاجة 

ِِ َوَمت لِلُدْنَيت َمت » ملسو هيلع هللا ىلص:ثم يواصل السر، كا قال  َأَنت ِي الُدْنَيت إِاَ َكَراكٍِب اْستََظَل َمت 
 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «َتـْحَت َشَجَرةٍ ُثَم َراَح َوَتـَرَكَهت

 .()أخرجه البخاري «أْو َاتبُِر َسبِيلٍ  ،ُكْن ِي الُدْنَيت َكأَنَك َغِريٌب »: ^النبي وقال 
ة ونعيمها كالقطرة بالنسبة إى البـحر، وما والدنيا وما فيها من النعيم بالنسبة إى اآخر

 ي الدنيا من اأموال واأشياء ا يساوي شيئًا بالنسبة ما ي اآخرة.
                                                

 . (4158وأخرجه ابن ماجه برقم )، (، وهذا لفظه5366الرمذي برقم ) : أخرجهحسن صحيح( 1)
  (.6416برقم ) أخرجه البختري( 5)
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)َوأَشاَر َمت الُدْنَيت ِي اآِخَرِة إِا ِمْثُل َمت َيـْجَعُل أَحُدُكْم إِْصَبَعُه َهِذِه  ٬َوا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .()أخرجه مسلم «، َفْلَينُْظْر بَِم َتـْرِجعُ ـمِ ِي اْليَ  َيـْحَيى بِالَسَباَبِة(

ومها كان ي الدنيا من النعيم فبقاؤها حدود، وهجتها قليلة، وهي ريعة الزوال 
            )كا قال سبحانه: 

                 
 [.55]احديد:  (              

اه عَز وجَل بامسابقة إى اآخرة، وامسارعة إى أعاها كا قال سبحانه:  لذا أمرنا
(               

 [.51]احديد:  (            
                    وقال سبحانه: 

                    
 [.134 – 133آل عمران: ]           

 إما ي منزلة اإيان والتقوى واإصاح وكل إنسان ي هذه الدنيا ي إحدى منزلتن:
ما ي منزلة الكفر والفساد، واأكل والره، إو، وعارة اآخرة باأعال الصاحة

                                وعارة الدنيا الفانية:
 [.155اأنعام: ]                                                                          

فاإنسان إن م جده يعمل ي هذه.. فتجده يعمل ي اأخرى، وبن الرجلن ي 
 العمل كا بن الكوكب الغارب ي اأفق والطامع منه.. وبن ذلك منازل متفاوتة.

ليقطعوه إى الساحل الذي فيه  ،للخلق كلهم من ركوبهوالدنيا كالبـحر الذي ا بَد 
دورهم وأوطاهم، وا يمكن قطعه إا ي سفينة النجاة، وسفينة النجاة طاعة اه 

                     :ورسوله
                        

 [.61التوبة: ]              
                                                

 (. 5929برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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تعرف اأمم اخاذ سفن النجاة، وتأمرهم بعملها وركوها، ل ،وقد أرسل اه الرسل
      :فوصلوا إى حبوهم ومرادهم ،وركبوا السفينة ،فنهض اموفقون

                           
                                 

 [.64 – 65يونس: ]       
فإذا  ،س فاستصعبوا عمل السفينة وركوها، وقالوا نخوض البـحروأما احمقى من النا

عجزنا قطعناه سباحة، وهم أكثر أهل الدنيا الذين خاضوا البـحر، فلا عجزوا أخذوا 
 ي السباحة حتى أدركهم الغرق، وصار حظهم شقاء اأبد.

   )فهؤاء الذين يعرضون عى النار ويوبخون هناك كا قال سبحانه: 
                

 [.55]اأحقاف:  (          
فمن اطمأن إى الدنيا.. واغر بلذاها.. وري بشهواها.. وأهته طيباها عن السعي 
لآخرة.. ومَتع ها مُتع اأنعام السارحة.. فهي حظه من اآخرة.. وسينال عى ذلك 

 :ل الباطل.. والعمل بالباطل.. والكذب عى اهأشد العقوبة لتكره عن احق.. وقو
                              

 [.9 – 6يونس: ]                    
 كم أهلكت من البر؟و والدنيا متاع الغرور.. كم قتلت؟

ومثل الدنيا كمثل حب قد نثر عى وجه اأرض، وجعلت كل حبة ي فخ، وجعل 
فمنها من قنع باجوانب، وم يرم حب حب منثور، فجاءت إليه الطيور ذلك ا حول

ومنها من مله الره عى اقتحام وسط احب، فأخذ حاجته ومى وسلم،  نفسه ي
 .معظم احب ووسط احب فوقع ي الفخ

وقد اهمك كثر من الناس ي الدنيا، وصاروا يقصدوها ويتهافتون فيها هافت 
 النار ما يرى من ضوئها.الفراش ي 
ََ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ا، َفَجَعَلِت الَدَواُب إَِن ِِ َوَمثَُل أَمتِي َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْضَقَد َنترى  َمَث
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 .()متفق عليه «َواْلَفَراُش َيَقْعَن فِيِه، َفأَنت آِخٌذ بُِحَجِزُكْم َوأْنُتـْم َتَقَحـُمضَن فِيهِ 
 ف، وماله عارية، فالضيف مرحل، والعارية مؤداة.وكل أحد ي هذه الدنيا ضي

والدنيا كمثل رجل هيأ دارًا وزينها، ووضع فيها من ميع اآات، ودعا الناس إليها، 
فكلا دخل ضيف أجلسه عى فراش وثر، ووضع بن يديه أواي فاخرة، فيها من كل 

 ما حتاج إليه من الطعام والراب، وأخدمه عبيده وماليكه.
رف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده، فاستمتع بتلك اآات فع

والضيافة مدة مقامه ي هذه الدار، وم يعلق قلبه ها، وم حدث نفسه بتملكها، بل 
 اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف.

م جلس حيث أجلسه، ويأكل ما قدم له، وا يسأل عا وراء ذلك؛ اكتفاء منه بعل
صاحب الدار وكرمه، وما يفعله مع ضيوفه، فدخل كريًا، ومتع كريًا، وفارقها 

                          :كريًا، ورب الدار غر ذام له
                                   

 [.66القصص: ]        
وز تلك اآات إى ملكه، وترف فيها وأما اأمق فحدث نفسه بسكنى الدار، وح

بحسب شهوته وإرادته، فتخر امجلس لنفسه، وجعل يبدل وينقل اآات، ويغر ما 
 شاء، وكلا قَدم إليه صاحب الدار شيئًا حدث نفسه بملكه، واختصاصه به دون غره.
قد ورب الدار يشاهد ما يصنع، وكرمه يمنعه من إخراجه من داره، حتى إذا ظن أنه 

استبد بتلك اآات، وَمَلك الدار، وترف فيها ترف امالك احقيقي، واستوطنها 
واخذها دارًا له، أرسل إليه مالكها عبيده.. فأخرجوه منها إخراجًا عنيفًا، وسلبوه كل 

               :ما هو فيه، وم يصحبه من تلك اآات يء
                                    

 [.168اأعراف: ]                    
عى مقت رب الدار، وافتضاحه عنده، وبن ماليكه وحشمه وخدمه،  كذلك وحصل

                                                

 ( واللفظ له. 5594(، ومسلم برقم )3456، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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          )فيا ها من عرة من كان له عقل يعقل به: 
 [.36]ق:  (   

 ازداد ربًا ازداد عطشًا، فا يزال ومثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البـحر، كلا
 يرب حتى يقتله اماء امالح.

 والدنيا كالظل لإنسان، ا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله.
َلض َكتَن ابِن آدَم وادٍ من ذهٍب أحَب أَن لُه واديتى آخَر، ولْن يمَأ فتُه إا » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

 .()متفق عليه «الَاُب، واهُ يتضُب اى َمْن تتَب 
واه عَز وجَل خلق الدنيا ليبتي ها العباد، ولينظر من يركن إليها فتقتله، ومن يطيع اه 

 ويتبع هداه فيسعد ي الدنيا واآخرة.
ذلك كمثل ملك بنى دارًا م ير الناس وم يسمعوا بمثلها، فا أحسن وا  الدنيا وَمَثل

، ونصب إليها طريقًا، وبعث داعيًا يدعو أوسع وا أمع لكل ماذ النفوس منها
ينت بأنواع الزينة، وأ لبست أنواع  الناس إليها، وأقعد عى الطريق امرأة ميلة قد ز 
عل حت يدها ويد  عل ها أعوانًا وخدمًا، وج  احلل واحى تشويقًا للناس إليها، وج 

 :ل ها وأعواهاأعواها زادًا للارين السائرين إى املك ي تلك الطريق، وقا
من غض طرفه عنك، وم يشتغل بك عني، وابتغى منك زادًا يوصله إّي فاخدميه 

 وزوديه، وا تعوقيه عن سفره إي.
ومن مد إليك عينه، وري بك، وآثرك عّي، فسوميه سوء العذاب، وأوليه غاية 

 اهوان، واستخدميه واجعليه يركض خلفك ركض الوحش.
به قلياً ثم اسرديه منه، واسلبيه إياه كله، وسلطي عليه  ومن يأكل منك فاخدعيه

فقابليه بضد ذلك حتى  ،أتباعك وخدمك، وكلا بالغ ي حبتك وتعظيمك وإكرامك
                          :تتقطع نفسه عليك حرات

 [.513الشعراء: ]
عل موردًا لأنام ض واأنعام، فجعل احو وإنا الدنيا كحوض كبر م يء ماء، وج 

                                                

 ( واللفظ له. 1549(، ومسلم برقم )6438، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)



263 

كثرة الوارد، حتى م يبق منه إا كدر ي أسفله، قد بالت فيه الدواب، ينقص ل
م، َوَوّلْت  وخاضته الناس واأنعام، فا أرع زواها، أا وإن الدنيا قد آذَنْت ِبَرْ

بابة اإناء. بابة كص   َحّذاء، وم يبق منها إا ص 
 .نيا كا حمي اإنسان مريضه من الطعام والرابوإذا أحب اه عبدًا ماه من الد

ومن أهان الدنيا كرمت عليه اآخرة، ومن أكرم الدنيا وأهلها هانت عليه اآخرة 
 وأعاها.

وحب الدنيا أصل كل خطيئة، والنساء حبائل الشيطان، واخمر ماع كل ر، وامال 
ن، م يسلم من أن يشغله فيه داء كثر، إن سلم صاحبه من الفخر واخياء والطغيا

                       :إصاحه عن ذكر اه عَز وجَل وأداء حقوقه
 [.8امنافقون: ]                             

وكل خطيئة ي العام أصلها حب الدنيا، فجميع اأمم امكذبة للرسل واأنبياء.. إنا 
 حب الدنيا. ،ي هاكهم ملهم عى كفرهم، وتسبب
إى اإيان، وهوهم عن الرك وامعاي التي كانوا  فإن الرسل ما دعوا أقوامهم

               :يكسبون ها الدنيا، ملهم حبها عى خالفتهم وتكذيبهم
                               

 [.51لقان: ]     
ثم العبد ي الشبهات.. ثم ي امكروهات.. ثم ي امحرمات.. وحب الدنيا يوقع 

 وطاما أوقع ي الكفر واهاك.ي الكبائر.. 
ُكْم، َفَضا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ُ ُِ وا َوأِمُلضا َمت َي ا الَْفْقَر أْخَشى َاَلْيُكْم، َولَكِْن أَخَشى  ٬أْبِرُ

ََ َاَليُْكْم أْن ُتْبَسَط َاَليُْكُم الُدْنَيت، كَ  ََ ُبِسَطْت َاَلـى َمْن َكتَن َقْبَلُكْم، َفَتنَتَفُسضَهت َك
ََ أْهَلَكْتـُهـمْ   .()متفق عليه «َتنَتَفُسضَهت، َوُتـْهلَِكُكْم َك

إنا كان سببها حب اخلود ي الدنيا، وذنب إبليس سببه الكر وحب ملسو هيلع هللا ىلص وخطيئة آدم 
وبسببها كفر فرعون وهامان ، االرئاسة التي حبتها ر من حبة الدنيا وشهواه

                                                

 (. 5861( واللفظ له، ومسلم برقم )3129، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 وجنودما، وأبو جهل وقومه، واليهود وغرهم.
وحب الدنيا والرئاسة هو الذي ، والزهد ي الدنيا والرئاسة هو الذي عمر اجنة بأهلها

                              :عمر النار بأهلها
 [.93القصص: ]        

 لسكر بحب الدنيا أعظم من السكر برب اخمر بكثر.فالدنيا مر الشيطان، وا
 وصاحب هذا السكر ا يفيق منه إا ي ظلمة اللحد.

وأقل ما ي حب الدنيا أنه يلهي عن ذكر اه وطاعته، ومن أهاه ماله عن ذكر اه فهو 
من اخارين، وإذا هى القلب عن ذكر اه سكنه الشيطان، فأزعجه إى كل معصية، 

 [.93مريم: ]                         :حيث أراد ورفه
والزهد ي الدنيا ليس بتحريم احال وا إضاعته، ولكن الزهد فراغ القلب من 

                           :ا فراغ اليدين منها ،الدنيا
                                        

 [.35اأعراف: ]
 وامعاي الباطنة. ،والرغبة ي الدنيا أصل امعاي الظاهرة

فهي أصل معاي القلب من احسد والكر، والفخر واخياء، والتسخط والتكاثر، 
              :ا من كوها ي اليد ،فهذا كله من امتاء القلب بحبها

 [.55اإراء: ]          
  :القلب ها يناي الشكر ه، ورأس الشكر تفريغ القلب ه منها ومن غرهاوامتاء 

                                            
                                   

 [.113 – 115هود: ]
له، وي عى فيحلم، فسبحان الغفور الشكور، يطاع فيشكر، وطاعته من توفيقه وفض

ومعصية العبد من ظلمه وجهله، يتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له، حتى كأنه م يكن 
                         :قط من أهله

 [.16التغابن: ]        
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السعادة كلها ي طاعته، واأرباح كلها ي معاملته، وامحن والبايا كلها ي معصيته 
 ه، فليس للعبد أنفع من شكره، والتوبة إليه.وخالفت

    )فله احمد عى ما أعطى وما منع، وله احمد عى كل حال: 
 [.34]فاطر:  (        

والدنيا عبارة عن أعيان موجودة لإنسان، وفيها حظ له، وهي اأرض وما عليها، فإن 
س ومنكح ومركب، وكل ذلك اأرض مسكن اآدمي، وما عليها مطعم ومرب وملب

 علف لراحلة بدنه السائر إى اه تبارك وتعاى، فإنه ا يبقى إا هذه امصالح.
 وقد وضع اه ي الطباع َتَوقان النفس إى ما ي صلحها.

فمن تناول منها ما يصلحه عى الوجه امأمور رعًا يمدح، ومن أخذ منها فوق 
 .احاجة يكتنفه الره وقع ي الذم

فليس للره ي تناول الدنيا وجه؛ أنه خرج عن النفع إى اأذى، ويشغل العبد عن 
 طلب اأخرى، فيفوت امقصود.

وا وجه كذلك للتقصر ي تناول احاجة؛ أن الناقة ا تقوى عى السر إا بتناول ما 
                                       :يصلحها

 [.31اأعراف: ]     
فالطريق السليم هي الوسطى، وهي أن يؤخذ من الدنيا ما حتاج إليه من الزاد للسلوك 
وإن كان مشتهى، فإن إعطاء النفس ما تشتهي عون ها، وقضاء حقها، فهذا ما 

                           :ينشطها للخر فا يمنعها منه
 [.58اإراء: ]         

وإن كان حظها جرد شهوة ليست متعلقة بمصاحها امذكورة فذلك حظ مذموم، 
 .أحرقته بنارها، فصار رمادًا تذروه الرياحومن ركن إى الدنيا والزهد فيه يكون، 

، إن زاد ي حصول دينهوالعاقل يرى أن نقصان بدنه ودنياه، ولذته وجاهه ورئاسته، 
به وخراً له، وإا كان حرماناً وعقوبة عى ذنوب  وتوفره عليه ي معاده، كان رمة

              :ظاهرة أو باطنة، أو ترك واجب ظاهر أو باطن
 [.35الشورى: ]             



266 

                           وقال سبحانه:
 [.21التوبة: ]         

  هذه اأربعة.فحرمان خر الدنيا واآخرة مرتب عى
وإذا أصبح العبد وأمسى وليس مه إا اه وحده حّمل اه سبحانه حوائجه كلها.. 
ومل عنه كل ما أمه.. وفّرغ قلبه محبته.. واستعمل لسانه لذكره.. واستخدم 

                       :جوارحه لطاعته.. وعمر أوقاته بامتثال أوامره
                                           

 [.3 – 5الطاق: ]     
وإن أصبح وأمسى والدنيا مه.. ّمله اه مومها وغمومها.. ووكله إى نفسه.. 
فشغل قلبه عن حبته بمحبة اخلق.. ولسانه عن ذكره بذكرهم.. وجوارحه عن طاعته 

       :ح الوحش ي خدمة غرهبخدمتهم وقضاء أشغاهم.. فهو يكدح كد
                                 

                                                
 [.156 – 153طه: ]                

جعلها واحياة الدنيا لعب وهو حن تعاش لذاها مقطوعة عن منهج اه فيها، والذي 
مزرعة لآخرة، فاإيان والتقوى ي احياة الدنيا هو الذي خرجها عن أن تكون لعباً 
وهوًا، ويطبعها بطابع اجد، ويرفعها عن مستوى امتاع احيواي إى مستوى اخافة 

       )الراشدة امتصلة بامأ اأعى كا قال سبحانه: 
 .[36]حمد:  (         

والذم الوارد ي الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعًا إى زماها الذي هو الليل والنهار، 
امتعاقبان إى يوم القيامة، فإن اه جعلها ِخلفة من أراد أن يّذكر أو أراد شكورًا كا 

            )قال سبحانه: 
 [.65]الفرقان:   ( 

 ،لدنيا، الذي هو اأرض التي جعلها اه لبني آدم مهاداً وليس الذم راجعًا إى مكان ا
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                     وذلواً: وفراشاً  ،ومعاشاً  ،وسكناً 
 [.12املك: ]               

وليس الذم راجعاً إى ما أودع اه فيها من اجبال والبحار، والزروع واأشجار، 
               :ها خلقها اه منافع العبادوامعادن والبهائم، فهذه كل

                                    جئ   

 [.58البقرة: ]
وليس الذم راجعًا إى ما ي الدنيا من تغر اأحوال من حر وبرد، وصيف وشتاء، 

مرفة ي  ، فهذه كلها آيات تذكر اإنسان بخالقه، وهيوليل وهار، ونور وظام
 [.44النور: ]                              مصاحة:

فذلك كله نعمة من نعم اه عى عباده، ينتفعون به، ويعترون به، ويستدلون به عى 
                             :وحدانية اه وقدرته

 [.15الطاق: ]                                         
وإنا الذم راجع إى أفعال بني آدم الواقعة عى غر منهج اه ورسوله من كفر ورك، 

 وبدع وضال، ورقة وظلم، وقتل وفساد ونحو ذلك ما ا يـحبه اه وا رسوله.
 فالدنيا ها حالتان:

 كا قال سبحانه: مومةتارة تكون فتنة تلهي صاحبها عن اه والدار اآخرة فهي مذ
                                 

                          
                          

 [.21 – 25اأعراف: ]      
وتارة تكون زادًا إى اآخرة، وعونًا لإنسان لاستقامة عى الدين، فهي هذا نعمة 

                :حمودة، ونعم امال الصالح للرجل الصالح
                                   
 [.565البقرة: ]        
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وميدان الدعوة والعبادة، والتعليم  فهي مطية اآخرة ،واإنسان حتاج إى الدنيا
          :طيبة، وحتاج إى الدين لتكون حياته واإحسان

                             
 [.69 – 66احج: ]                         

وكا حتاج اإنسان إى ركوب السفينة حينا يدخل البـحر، فركب مدة يسرة لينجو 
 من اأمواج ثم يصل إى الساحل.

ي  ام حيًا، فيؤمن باه، ويمتثل أوامره مدة يسرةوهكذا امسلم حتاج إى الدين ما د
 والشهوات والشبهات والكبائر والرك، لينجو من الغرق ي بـحر الكفر الدنيا،

، وامحرمات وامكروهات، ويستمر عى ذلك حتى يصل إى اآخرة والصغائر
                           :بسام

 [.123اأنعام: ]              
فمن  فبقاء اإنسان ي احياة بسيط، كأنه راكب سفينة من الساحل إى الساحل اآخر،

      )كا قال سبحانه:  ركب نجا، ومن م يركب غرق
 [.54]اأعراف:  (       

                          وقال سبحانه:
                                     

 [.38 – 39البقرة: ]      
    بقوله: واه حكيم عليم خلق الدنيا.. وزَينها.. وأسكننا فيها.. وحذرنا منها

                                       
 [.6 – 2فاطر: ]                            

 )آخرة.. وزينها بكل يء.. ودعانا إليها.. ورَغبنا فيها كا قال سبحانه: وخلق ا
 [.66]النساء:  (            

                     وقال سبحانه:
                           

 [.134 – 133آل عمران: ]           
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أمرها حقر، وكبرها صغر، وغاية أمرها يعود إى الرياسة فالدنيا وقتها قصر، و
لكفره  وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه اه ي اليم انتقامًا منه، وامال

 [.45الذاريات: ]                       وطغيانه:
نبي اه موسى وغاية ذي امال أن يكون كقارون الذي خسف اه به اأرض ما آذى 

                          :، وجحد فضل َمْن رزقهملسو هيلع هللا ىلص
 [.91القصص: ]                             

لقيت ي م ْلك واحد من أهل اجنة ا تساوي حلقة ترمى ي ولو أن الدنيا وما فيها أ  
 ا.ميدان كبر، وموضع سوط ي اجنة خر من الدنيا وما فيه

ومن احمق أن يملك اإنسان التطلع إى الدنيا واآخرة معًا، وإى ثواب الدنيا 
وثواب اآخرة معًا، ثم يكتفي بطلب الدنيا، ويضع فيها مه، ويعيش كاحيوانات 

 والدواب والشياطن.
بينا هو يملك أن يعيش كاإنسان، قدم يدب عى اأرض، وروح ترّف ي الساء، 

        )ق أمر اه ي هذه اأرض: وكيان يتحرك وف
 [.134]النساء:  (       

                           وقال سبحانه:
 [.165البقرة: ]         

أن يمد عينيه إى ما متع به أهل الدنيا فيها؛ فتنة هم ملسو هيلع هللا ىلص وقد هى اه عَز وجَل نبيه 
تعوا به واختبارًا، وأخره  أن رزقه الذي أ عد له ي اآخرة خر وأبقى من هذا الذي م 

                                   فقال سبحانه: 
                                         

 [.131 – 135طه: ]                           
السبع امثاي والقرآن العظيم، وذلك خر وأفضل ملسو هيلع هللا ىلص آتى رسوله  وأخر سبحانه أنه

     ) ما متع به أهل الدنيا ي دنياهم كا قال سبحانه:
                

 [.99-96]احجر: (     
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وبناء الدنيا باأموال واأشياء.. وبناء اآخرة باإيان واأعال الصاحة.. ونعمت 
دنيا التي تعن عى طاعة اه.. ويعف ها اإنسان نفسه عن غره.. ويواي ها ال

 إخوانه امحتاجن.
ما شغلك من الدنيا  واعلم أن كل ما أعانك من الدنيا عى الدين فهو من الدين، وكل

 وحب الدنيا رأس اخطايا ومفسد للدين من وجوه:ذمومة، من الدنيا امعن الدين فهو
من اإيان واأعال  ه لعنها وأبغضها ومقتها إا ما كان له فيها: أن اأحدهت

 ، ومن أحب ما لعنه اه ومقته وأبغضه فقد تعرض لغضبه ومقته ولعنته.الصاحة
وهي حقرة عند اه، ومن أكر الذنوب  ،: أن حب الدنيا يقتي تعظيمهاوالثتي

 تعظيم ما حّقر اه.
دنيا صرها غايته، وتوسل إليها باأعال والطاقات التي : أن العبد إذا أحب الالثتلث

 جعلها اه وسائل إليه وإى الدار اآخرة.
 )فهذا َعَكس اأمر، وَقَلب احكمة، وتردى ي السفول، وهذا الذي قال اه عنه: 

                 
 [.16-12]هود: (                

يا ي احقيقة ا تذم لذاها، وإنا يتوجه الذم إى فعل العبد فيها، وهي قنطرة أو والدن
 معر إى اجنة أو إى النار.

ولكن ما غلبت عليها الشهوات واحظوظ والغفلة، واإعراض عن اه والدار 
اآخرة، فصار هذا هو الغالب عى أهلها وما فيها، وهو الغالب عى اسمها، صار ها 

 م الذم عند اإطاق.اس
وإا فالدنيا مبنى اآخرة ومزرعتها.. ومنها زاد اجنة.. وفيها اكتسبت النفوس اإيان 

 . والقيام بعبادته والدعوة إليه.ومعرفة اه.. وحبة اه وذكره وابتغاء مرضاته.
اء وخر عيش يناله أهل اجنة ي اجنة إنا كان با زرعوه فيها.. وفيها مساجد أنبي

اه.. ومهبط وحيه.. وبيوت عبادته.. ومصى مائكته.. ومتجر أوليائه.. وفيها 
 ..ورور القلوب ..اكتسبوا رمة اه.. وربـحوا فيها العافية.. وفيها قرة العيون

ولذة اأرواح بذكر اه ومعرفته، وعبادته وحبته، والتوكل عليه،  ..وهجة النفوس
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 ولذة مناجاته، واإقبال عليه.. وفيها كام اه ووحيه وهداه.واإنابة إليه، واأنس به، 
 والدعوة إليه، فاإيان باه، والطاعة ه ورسوله، وعبادة اه وحده ا ريك له،

ودخول اجنة، والنظر إى وجه اه جل جاله، وساع  ..أفضل ما ي هذه الدار
          :خرةأفضل ما ي اآ والقرب منه، كامه، والفوز برضاه،

                                
                           

 [.4 – 5اأنفال: ]              
        :ففي الدنيا أفضل اأسباب، وي اآخرة أفضل الغايات

                            
 [.65التوبة: ]                       

 فهذا أفضل ما ي هذه الدار.. وهذا أفضل ما ي الدار اآخرة.
وقد بن اه عَز وجَل أن امال والبنن زينة احياة الدنيا، وأن الباقيات الصاحات وهي 

ه العبد اأقوال واأعال الصاحة التي يبقى ثواها.. ويدوم جزاؤها.. خر ما يؤمل
        )ويرجو ثوابه كا قال سبحانه: 

 [.46]الكهف:   (      
وحذر اه عَز وجَل عباده أن تلهيهم أمواهم وأوادهم عن ذكره، وأخر أن من فعل 

  )ذلك فهو اخار حقيقة، ا من َقَل ماله وولده ي الدنيا كا قال سبحانه: 
               

 [.8]امنافقون:  ( 
 فاأموال واأواد وإن كانت نعمة من اه فهي فتنة كذلك، ا تقرب اخلق إى اه

    )، وإنا يقرهم إليه تقوى اه وطاعته كا قال سبحانه: وحدها
                 

 [.36]سبأ:  (   
الفانية.. وتلك أحوال الدار اآخرة الباقية، فقد حذر اه  وما كانت تلك أحوال الدنيا

        )عباده من آفات هذه الدار الدنيا بقوله: 
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 [.54]يونس:   (         جئ
                                     وقال سبحانه:

                                  
 [.55احديد: ]                               

 وما قرب إليها من قول أو عمل. ،اللهم إنا نسألك اجنة
 اللهم ر بنا آتنا ي الدنيا حسنة، وي اآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

يا أكر منا.. وا مبلغ علمنا.. وا إى النار مصرنا.. واجعل اللهم ا جعل الدن
 ، يا أرحم الرامن.اجنة هي دارنا وقرارنا



263 

 فقه احيتة العتلية -4
               )قال اه تعاى: 

 [.155]اأنعام:  (              
             )وقال اه تعاى: 

 [.86]النحل:  (        
   )الوحي حياة الروح، كا أن الروح حياة البدن كا قال سبحانه: 

                     
 [.25]الشورى:  (      

ما حصل به من حياة القلوب واأرواح باإيان والعلم  وسمي الوحي روحاً 
 رفة اه سبحانه وتوحيده وحبته، وعبادته وحده ا ريك له،واهدى، وهي روح مع

 ومن فقد هذه الروح َفَقْد َفَقَد احياة النافعة ي الدنيا واآخرة.
أما ي الدنيا فحياته حياة البهائم، وله امعيشة الضنك، وأما ي اآخرة فله جهنم ا 

                                      :يموت فيها وا حيا
 [.62 – 64طه: ]                             

 ولكل عبد روحان:
روح حيي ها اه قلب من شاء من عباده.. وروح حيا ها البدن.. وقد جعل اه 

 وحبته وعبادته. وتوحيده احياة الطيبة أهل معرفته
             )قال سبحانه: 

 [.86]النحل:   (        
فاحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه.. وهجته وروره باإيان باه ومعرفته وحبته.. 

                     :واإنابة إليه.. والتوكل عليه
                             
                            

 [.4 – 5اأنفال: ]     
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 فا حياة أطيب من حياة صاحبها، وا نعيم فوق نعيمه إا نعيم اجنة.
 :وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة اجوارح، فإنه ملكها، وهي منقادة له

                            
 [.58 – 59الرعد: ]                  

 واحياة الطيبة تكون ي الدور الثاث:
 ي دار الدنيا.. ودار الرزخ.. ودار القرار ي اجنة.
 وامعيشة الضنك تكون كذلك ي الدور الثاث:
                           :ي دار الدنيا.. ودار الرزخ.. ودار القرار ي النار

 [.14 – 13اانفطار: ]        
ن مع بن اإيان والعمل الصالح أحياه اه حياة طيبة ي الدنيا بطمأنينة قلبه، فكل م

وما  ،وسكون نفسه، وَرَزقه رزقاً طيبًا من حيث ا حتسب، وجزاه ي اآخرة باجنة
    )فيها ما ا عن رأت، وا أذن سمعت، وا خطر عى قلب بر: 

 [.16]السجدة: (            
وي اآخرة حسنة، فحسنة الدنيا اإيان، وكل فيؤتيه اه بفضله ومنِـه ي الدنيا حسنة، 

      عمل صالح، وحسنة اآخرة جنات النعيم، ورضوان رب العامن:
                                           

 [.35 – 56الفجر: ]
 اة عر:واحياة ضد اموت، ومراتب احي

        ): حياة اأرض بالنبات كا قال سبحانه: اأوى
 [.62]النحل:   (         

مشركة بن النبات واحيوان الذي يعيش  ةحياة النمو وااغتذاء، وهذه احيا: الثتنية
 [.35]اأنبياء: (            )بالغذاء كا قال سبحانه: 

حياة احيوان امغتذي بقدر زائد عى نموه واغتذائه، وهي إحساسه وحركته، : الثتلثة
وهذه احياة فوق حياة النبات، وهي متفاوتة، وتقوى وتضعف ي احيوان الواحد 

 بحسب أحواله.
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الذي ا يغتذي بالطعام والراب كحياة امائكة، وحياة  حياة امخلوق: الرابعة
 ا، فإن حياها أكمل من حياة احيوان امغتذي.اأرواح بعد مفارقتها أبداه

 وهذا ا يلحقها كال، وا فتور، وا نوم، وا إعياء كا قال سبحانه عن امائكة: 
                                 

 [.55 – 18اأنبياء: ]     
 حياة العلم من موت اجهل:اختمسة: 

جاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن، فجسده فاجهل موت أصحابه، وا
 ، كا أن اميت له قر يسكنه ي باطن اأرض.قر يمي به عى وجه اأرض

وإذا كانت احياة هي احس واحركة وملزومها، فهذه القلوب ما م حس بالعلم 
                  :واإيان وم تتحرك له كانت ميتة حقيقة

                                           
 [.155اأنعام: ]     

 حياة اإرادة واهمة:الستدسة: 
 وحياة القلب باإيان والتقوى، فضعف اإرادة والطلب من ضعف حياة القلب،

       :وكلا كان القلب أتم حياة كانت مته أعى، وإرادته وحبته أقوى
                           

                            
 [.16 – 12السجدة: ]                                            

وأخس الناس حياة أخسهم مة، وأضعفهم حبة وطلبًا، وحياة البهائم خر من 
                              م:حياه

                                 
 [.168اأعراف: ]        

 وترك الذنوب. الطاعات، وفعل بدوام الذكر ه وحياة القلب
فكا جعل اه حياة البدن بالطعام الطيب، وجنب اخبيث، جعل حياة القلب بدوام 

            :الذنوب وامعاِي  ذكر اه واإنابة إليه، وترك
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 [.59الكهف: ]                          

والغفلة اجاثمة عى القلب، والتعلق بالرذائل والشهوات، يضعف هذه احياة، وا 
 يزال الضعف يتواى عليه حتى يموت.

إذا كان ا يعرف معروفًا، وا ينكر منكرًا، وا يرغب ي  :قلبوعامة موت ال
 الطاعات، وا يباي بامحرمات.

هو الذي خاف موت قلبه ا موت بدنه، فأكثر اخلق خافون موت  وامؤمن حقاً 
وا يبالون بموت قلوهم، وا يعرفون من احياة إا احياة الطبيعية، وذلك  ،أبداهم

                        :روحمن موت القلب وال
                               

 [.54اأنفال: ]
وإذا مات امؤمن موته الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة، واأعال 

 ، وهي ثمرة عمله ي الدنيا.ه بعد موتهواأحوال الفاضلة التي حصلت لالصاحة، 
، والصفات امحمودة، التي هي حياة راسخة : حياة اأخاق العاليةعةالستب

 للموصوف ها.
ن قد ط بع عى احياء والعفة، واجود والسخاء، وامروءة والوفاء ونحوها، فحياة مَ 

 أتم من حياة من يقهر نفسه ويغالب طبعه حتى يكون كذلك.
 قوى وأتم.وكلا كانت هذه اأخاق ي صاحبها أكمل كانت حياته أ

واحياء مشتق من احياة، وأكمل الناس حياة أكملهم حياء، فإن الروح إذا ماتت م 
 حس با يؤمها من القبائح فا تستحي منها.

 وكذلك سائر اأخاق الفاضلة تابعة لقوة احياة، وضدها من نقصان احياة.
من حياة  لذلك كانت حياة الشجاع أكمل من حياة اجبان، وحياة السخي أكمل

 البخيل، وحياة الذكي الفطن أكمل من حياة البليد.
وهذا كان اأنبياء عليهم الصاة والسام أكمل الناس حياة، حتى إن قوة حياهم منع 

 اأرض أن تبي أجسامهم؛ لكال أخاقهم وتقواهم.
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 .()أخرجه أمد وأبوداود «إَن اهَ حَرَم اى اأرِض أْن تأكَل أجستَد اأنبيتء» ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اه قال
 حياة الفرح والرور وقرة العن باه:الثتمنة: 

وحول هذه احياة يدندن الناس كلهم، وأكثرهم قد أخطأ طريقها، وسلك طرقًا ا 
 تفي إليها، بل تقطعه عنها إا أقل القليل.

         :وحرمها أكثرهم، وسبب حرماهم إياها ضعف العقل والبصرة
                                   

 [.168اأعراف: ]                          
بوهذه امرتبة أعى مراتب احياة،  ي ي باد ولكن كيف يصل إليها من عقله س 

الشهوات، وَأَمله موقوف عى اجتناء اللذات، وسرته جارية عى أسوإ العادات، 
 .تهلك بامعاي وامخالفاتودينه مس

ومة امحب وطاعته تتكرر وتتزايد حتى تستقر، وينصبغ ها قلبه، وإذا تعلقت روحه 
 :بـحبيبه عمل با يـحب، فهو يتقرب إى ربه حفظًا مـحـبته له، واستدعاء مـحـبة ربه له

                                      
 .[31آل عمران: ]

فقلبه للمحـبة، واإنابة، والتوكل، واخوف، إى ربه بأنواع التقرب إليه،  فيتقرب العبد
ستغفار، وتاوة ، والدعاء وااولسانه للذكر واحمد، والذل ه، والرجاء، والتعظيم

 وجوارحه للطاعات، فهو ا يفر عن التقرب من حبـيـبه.، كام حبـيـبه
باأعال الصاحة الظاهرة.. ثم يرقى من  إى مواه ربَفَيرع امـحب أواً ي التق

ذلك إى حال التقرب، وهو اانجذاب إى حبـيبه بكليته بروحه وعقله وبدنه.. ثم 
يرقى من ذلك إى حال اإحسان.. فيعبد اه كأنه يراه.. فيتقرب إليه حينئذ من باطنه 

 .ال، واخوف واخشيةبأعال القلوب من امـحبة واإنابة، والتعظيم واإج
 .واجود ي مـحبة حبيبه با تكلف ..فينبعث حينئذ من باطنه اجود ببذل الروح

فإذا وجد امـحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وره وباطنه، وإن م جده فهو يتقرب 
                                                

 (. 1546برقم ) أبوداود(، وأخرجه 16556أخرجه أمد برقم ): حسن( 1)
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 بلسانه وبدنه وظاهره فقط.
ْرب قرب آخر، عَر عنه أقرب اخلق إى اه رسول  بقوله فيا ملسو هيلع هللا ىلص اه ووراء هذا الق 

، َوأَنت َمَعُه ِحَن » يرويه عن ربه تبارك وتعاى: ِِ َيُقضُل اهُ َاَز َوَجَل: أَنت ِانَْد َظِن َاْبِدي 
، َوإِْن َذَكَرِي ِي َمإ َذَكْرُتـُه ِي َمإ ُهـْم  ِِ َيْذُكُرِي، إِْن َذَكَرِي ِي َنْفِسِه، َذَكْرُتـُه ِي َنْف

ت، َتَقَرْبُت ِمنْ َخْيـٌر مِ  َ ذَِرااى َِ ت، َوإِْن َتَقَرَب إِ ا، َتَقَرْبُت إَِلْيـِه ذَِرااى ى ْْ ـُه نْـُهـْم، َوإِْن َتَقَرَب ِمنِي ِش
، أَتْيُتـُه َهْرَوَلةى  ِِ ت، َوإِْن أَتتِي َيـْم  .()متفق عليه «َبتاى

 وكلا ذاق العبد حقيقة التقرب انتقل إى ما هو أعى منه.
، والرب حقيقي كا يليق بجاله وعلو شأنهالقرب ي هذه امراتب كلها قرب و

                   :تعاى فوق ساواته عى عرشه، والعبد ي اأرض
                                                 

                                                          
 [.6امجادلة: ]     

 : التقرب واانبعاث بالكلية إى احبيب وما يـحب، وا يزال العبدوماك هذا اأمر
 رابـحًا عى ربه أفضل اأرباح ي كل حن.

بـحياة ا تشبه ما الناس فيه من  بسببه وهذا التقرب بقلبه وروحه وعمله يفتح عليه ربه
نواع احياة، ومن م يظفر هذه احياة العالية فحياته كلها موم وغموم، وآام أ

 .وحرات، فإن كان ذا مة عالية تقطعت نفسه عى الدنيا حرات
فإن مته فيها ا ترى بالدون، وإن كان مهينًا خسيساً فعيشه كعيش أخس 

 [.513راء: الشع]                             :احيوانات
 : حياة اأرواح بعد مفارقتها اأبدان:التتسعة

 وخاصها من هذا السجن وضيقه، فإن من ورائه فضاًء وروحًا، وريـحانًا وراحة
        :، نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن اأم إى هذه الدار أو أدنى من ذلكللمؤمن

                                                

 [.85 – 99الواقعة: ]
                                                

 ( واللفظ له. 5662(، ومسلم برقم )6452، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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ويكفي ي طيب هذه احياة مرافقة الرفيق اأعى من النبين والصديقن والشهداء 
والصاحن وحسن أولئك رفيقًا، ومفارقة الرفيق امؤذي النكد، الذي تنغص رؤيته 

              :ومشاهدته احـياة فضًا عن مـخالطته وعرته
                          

 [.65 – 68النساء: ]                    
 والنفس إلفها هذا السجن الضيق النكد زمانًا طوياً تكره اانتقال منه إى ذلك البلد

               :، وتستوحش إذا استشعرت مفارقتهالطيب الواسع
 [.64العنكبوت: ]                         

صر ي طريقه  ،واخصب والرور ،ولعمر اه إن من سافر إى بلد العدل واأمن
 .عى كل مشقة

  :وجاءه با يـحبه أكرمه، ومن جاءه با يسخطه عاقبه عليه ،ومن قدم عى املك
                            

 [.26 – 26احج: ]                          
 : احياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العام، وذهاب أهلها إى دار احيوان:العتَة

      :وهي احـياة التي شمر إليها امشمرون، وسابق إليها امتسابقون
 [.15 – 15الواقعة: ]                  

            ) والتي يقول من فاته ااستعداد ها:
 [.56-54]الفجر:  (      

      ومن دخل جنة امعرفة ي الدنيا أدخله اه جنة اآخرة يوم القيامة:
 [.35 – 56الفجر: ]                                           

                        واحياة السابقة كالنوم بالنسبة هذه احـياة:

 [.46النازعات: ]
وإذا كانت حـياة أهل اإيان والعمل الصالح ي هذه الدار حياة طيبة.. فا الظن 
بحياهم ي الرزخ، وقد خلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟.. فا الظن بـحياهم ي 

ة وعشيًا، كرل، وهم يرون وجه رهم عَز وجل بدار النعيم امقيم الذي ا يزو
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 [.53-55]القيامة: (          )ويسمعون كامه كا قال سبحانه: 
ََ َتـَرْوَن َهَذا اْلَقَمرَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي   «ا ُتَضتُمضَن ِي ُرْؤَيتِـهِ ، أَمت إَِنُكْم َسَتـَرْوَن َرَبُكْم َك

 .()متفق عليه
                        ويسعدون بالقرب منه، وحلول رضوانه:

 [.22 – 24القمر: ]          
                     وقال سبحانه:

                                
 [.65التوبة: ]      

 وسبب خلف النفس عن طلب هذه احياة الباقية، وتعلقها باحياة الفانية أمور:
ن باه، وضعف اليقن عى وعد اه ووعيده، فاإيان هو روح ضعف اإيا: اأول

    :اأعال، وهو الباعث عليها، واآمر بأحسنها، والناهي عن أقبحها
                                  
                         

 [.4 – 5اأنفال: ]                    
وعى قدر قوة اإيان يكون أمره وهيه لصاحبه، وتكون طاعة صاحبه ومعصيته كا 

                    قال سبحانه: 
                        

 [.83البقرة: ]                
 إيان عى ثاث درجات هي:وا

 يان مطلوب.إيان موجود.. وإيان مفقود.. وإ
                   فاإيان اموجود ما يسمى به العبد مؤمنًا:

                                         
 [.14احجرات: ]        

                                                

 ( واللفظ له. 633(، ومسلم برقم )224، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 واإيان امفقود هو ما فقده امسلم من أركان اإيان.
ه أركان اإيان الستة، وهي اإيان باه، واإيان امطلوب هو ما استكمل صاحب

         ومائكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآخر، والقدر خره وره:
                           

                                  

 [.136النساء: ]
  فقود، لنصل إى اإيان امطلوب:لتحصيل اإيان ام فنجتهد باإيان اموجود

 [.68العنكبوت: ]                        
 جثوم الغفلة عى القلب:الثتي: 

فإن الغفلة نوم القلب، وهذا نجد بعض الناس أيقاظًا ي احس، نيامًا ي الواقع، 
 فتحسبهم أيقاظًا وهم رقود، ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم.

 فالقلب إذا قويت فيه احياة ا ينام إذا نام البدن.
، الذي تنام عيناه وقلبه يقظان، ومن أحيا اه قلبه ملسو هيلع هللا ىلصوكال هذه احياة كان لنبينا 

 واتباع رسالته. ،بمحبته
،  ملسو هيلع هللا ىلص: َوالنَبِي  فقال أنس  -وفيه-عن أنس ري اه عنه ي قصة اإراء  َنائَِمٌة َعينَاه 

ـْم.َوا َينَام  قَ  ـه  ـْم، َوا َتنَام  ق ل وب  ه  ، َوَكَذلَِك اأَنبِيَاء  َتنَام  َأْعي نـ   .()أخرجه البخاري ْلب ـه 
فالغفلة واليقظة يكونان ي احس والعقل والقلب، فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ 

 البدن ونائمه.
 خطر ها، التي االطيبة  وامقصود أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه احياة 

ب وهي حجاب عليه، فإن كشف هذا احجاب بالذكر، واا تكاثف حتى يصر حجا
فإن بادر إى كشفه وإا تكاثف حتى يصر معاص وذنوب صغار تبعده عن اه، 

 حجاب كبائر توجب مقت الرب تعاى له وغضبه ولعنته.
ا نفسه، ثم فإن بادر إى كشفه وإا تكاثف حتى يصر حجاب بدع عملية يعذب فيه

                                                

 (.3265برقم ) أخرجه البختري( 1)
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 بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب عى اه ورسوله.
فإن بادر إى كشفه وإا تكاثف حتى صار حجاب شك وتكذيب يقدح ي أصول 

يه، وتستوي عليه النفس اأمارة بالسوء، ده ويمنِعِ ثم يتمكن منه الشيطان ويَ اإيان، 
         :لويظفر سلطان الطبع والشهوات بسلطان اإيان واأعا

                                   
 [.168اأعراف: ]                                  
استخدم جند الشهوات فلا تم أره وسجنه، وتوى الشيطان تدبر امملكة، 

 رسلها فيها يسخط اه، واخذ حجابًا من اهوى.وأ
 لق باب اليقظة، وفتح باب الغفلة.فحينئذ أغ

فإذا اجتمعت هذه العساكر عى القلب من ضعف اإيان، وقلة اأعوان، واإعراض 
        :عن ذكر الرمن، مع طول اأمل امفسد لإنسان كيف تكون حاله؟

                                         
 [.53ية: اجاث]          

فا بَد للعبد من امجاهدة والتضحية با يملك لتحصيل اإيان وتقويته، وحسن 
اأعال وتنويعها، فإذا اجتمع للعبد قوة اإيان، وحسن اأعال، فتلك احياة 

 العالية التي دعا إليها الرسل، وهي اموصلة برحـمة اه إى احياة العليا ي اجنة.
 ها عامات.. واحياة السافلة ها عامات. واحياة العالية

 واحياة العالية ثاثة أنواع:
 حياة العلم من موت اجهل: :احيتة اأوى

 وهذه احياة ثاثة أنفاس:
 َنَفس اخوف.. وَنَفس الرجاء.. وَنَفس امـحبة.

خرة، فنفس اخوف مصدره مطالعة الوعيد، ومطالعة ما أعد اه من آثر الدنيا عى اآ
كا قال  وآثر امخلوق عى اخالق، وآثر اهوى عى اهدى، وآثر الغي عى الرشاد

                      سبحانه:
 [.69التوبة: ]                 
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وَنَفس الرجاء مصدره مطالعة وعد اه، وحسن الظن بالرب تعاى، ومطالعة ما أعد 
ورسوله والدار اآخرة، وحَكم اهدى عى اهوى، والوحي عى  اه من آثر اه

                :اآراء، والسنة عى البدعة والعادة
                            

 [.65التوبة: ]               
وآائه، وفضله وَنَفس امـحبة مصدره مطالعة اأساء والصفات، ومشاهدة نعم اه 

                                    :وإحسانه
 [.55لقان: ]                                              

تنفس  ،وسعة مغفرته وعفوه ،فإذا ذكر العبد ذنوبه تنفس باخوف.. وإذا ذكر رمة ربه
 مواه. اله وكاله وإحسانه وإنعامه تنفس باحببالرجاء.. وإذا ذكر ماله وج

واإنسان بسبب اجهل يظن أن سعادته وقيمته با ي يده من اأموال واأشياء، واه 
 عَز وجَل َبعث اأنبياء ليبينوا للناس أن السعادة باإيان واأعال الصاحة.

 اخل.فأسباب السعادة ي الداخل.. وكذلك أسباب اخران ي الد
 .وبصاح القلوب تصلح الدنيا واآخرة، وبفساد القلوب تفسد الدنيا واآخرة

، إَِذا َصَلـَحْت َصَلـَح اْلـَجَسُد ُكُلـُه َوإَِذا َفَسَدْ ، » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  أا َوإَِن ِي اْلـَجَسِد ُمْضَغةى
 .()متفق عليه «َفَسَد اْلـَجَسُد ُكُلـُه، أا َوِهَي اْلَقْلُب 

وإذا صلحت القلوب صلحت ، فسدت القلو فسدت اأعال، ثم كان اخران وإذا
              :اأعال، ثم كان الفوز والفاح ي الدنيا واآخرة

                              
 [.15حمد: ]       

ي حقق السعادة ي الدنيا وميع اأنبياء بعثهم اه باإيان واأعال الصاحة الت
   )واآخرة لكل إنسان، ولكل جتمع، ولكل أمة كا قال سبحانه: 

             
 [.3-1]العر:    ( 

                                                

 ( واللفظ له. 1288(، ومسلم برقم)25برقم )، أخرجه البخاري متفق اليه( 1)
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                         وقال سبحانه:
                                     

 [.36: النحل]         
وعاقة القلوب باه نور وهداية وسعادة، وعاقة القلوب بغر اه ظلمة وضال 

                                 :وفساد
 [.155اأنعام: ]                     

ء وسعادة اإنسان ي الدنيا واآخرة باستعال القلب والبدن، وكل عضو من أعضا
الفكر واللسان، والسمع ملسو هيلع هللا ىلص اإنسان للدين، ويتعلم طريقة استعاها من النبي 

                                 :والبر، واليد والرجل.. وهكذا
 [.51اأحزاب: ]                             جئ   

 سبحانه:مع القلب عى اه، والتوجه إليه  حياةاحيتة الثتنية: 
إا أن يكون  ،فالقلب ا سعادة له، وا فاح وا نعيم، وا فوز وا لذة، وا قرة عن

 وجهه اأعى هو كل بغيته.إرادة اه وحده هو غاية طلبه، وهاية قصده، و
 وهذه احياة القلبية ثاثة أنفاس:

 َفس اافتقار.. وَنَفس اافتخار.و نَفس ااضطرار.. ن
يكون بانقطاع أمله ما سوى اه، فيضطر حينئذ بقلبه وروحه، ونفسه  فنفس ااضطرار

                                  :وبدنه إى ربه رورة تامة
 [.21 – 25الذاريات: ]                  

 فهذا النَفس َنَفس مضطر إى ما ا غنى عنه طرفة عن.
ة كونه ربه وخالقه، وفاطره وهاديه، وناره وحافظه، ورازقه ورورته إليه من جه

 ومعينه ومعافيه، والقائم بجميع مصاحه.
ومن جهة كونه معبوده وإهه وحبيبه الذي ا تكمل حياته وا تنفع إا بأن يكون هو 

                                        :وحده أحب يء إليه
 [.62غافر: ]         
َفس ااضطرار، وكأن َنَفس ااضطرار يقطع اخلق فهو من نوع ن وأما َنَفس اافتقار
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                    :من قلبه، وَنَفس اافتقار يعلق القلب بربه
 [.155اأنعام: ]                             

َفَسن؛ أها إذا صحا للعبد حصل له القرب فهو نتيجة هذين النَ وأما َنَفس اافتخار
من ربه واأنس به، والفرح به، وباِخَلع التي خلعها ربه عى قلبه وروحه، ما ا يقوم 

 لبعضه مالك الدنيا بحذافرها.
عل  فحينئذ يتنفس نفسًا آخر يـجد به من اللذة والراحة واانراح ما يشبه َنَفَس من ج 

به حتى يموت، ثم ك شف عنه، فتنفَس َنَفَس من أ عيدت عليه ي عنقه حبل لي ـخنق 
                 :حياته، وتـخلص من أسباب اموت

                           
                               

 [.16 – 12السجدة: ]                                
العبودية تناي اافتخار، لكن العبد هنا ا يفتخر بذلك، ويـختال عى بني جنسه، بل و

هو فرح ورور ا يمكن دفعه عن َنْفسه با فتح عليه ربه ومنحه إياه، وخصه به، 
وأوى ما فرح العبد به فضل ربه عليه، فإنه تعاى يـحب أن يرى أثر نعمته عى عبده، 

        )ن الشكر: ويـحب الفرح بذلك؛ أنه م
 [.29]يونس:  (  

ومن ا يفرح بنعمة امنعم ا يعد شكورًا، فهو افتخار با هو حض منَة اه ونعمته 
ا افتخار با من يان واهداية والتوفيق لأعال الصاحة، من نعمة اإ عى عبده

                 : العبد، فهذا هو الذي يناي العبودية ا ذاك
 [.16احجرات: ]                               

 حياة الوجود:احيتة الثتلثة: 
أى كل ما سواه عبدًا له، الذي وجد ربه، ور وهي حياة باحق، وهي حياة الواجد

                              عليه:  ودلياً 
 .[63 – 65الزمر: ]                             

وحياة الواجد أكمل ما قبلها لرفها وكاها بموجدها وهو احق سبحانه، فمن حبي 
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                  : بوجوده فقد فاز بأعى أنواع احياة
                                     

                                
 [.35 – 35فصلت: ]                      

احياة بالرب تعاى ا احياة بالنفس وأسباب العيش كا قال سبحانه  :وحقيقة احياة
ْ » ي احديث اإهي: َِ ِ َ َابِْدي ب َِ ِِ َولِيّتى َفَقْد آَذْنتُـُه بِتلْـَحْرِب، َوَمت َتَقَرَب إِ ءٍ َمْن َاتَدى 

َ بِتلنََضافِِل َحتَى أُِحبَـُه، َِ ََ اْفتَـَرْوتُـُه َاَلْيـِه، َوَمت َيَزاُل َابِْدي َيتََقَرُب إِ َ ِمـ َِ ِ َفإَِذا  أَحَب إ
ُ بِـِه، َوَيَدُه الَتِي َيبْطُِش بِـ ُِ ُه الَِذي ُيبْ َ َُ َهت، َوِرْجَلـُه أْحَببُْتـُه: ُكنُْت َسْمَعُه اَلِذي َيْسَمُع بِـِه، َوَب

 ْ ََ ِِ بِـَهت، َوإِْن َسألَنِي أُْاطِيَنَـُه، َوَلئِِن اْستََعتَذِي أُِايَذَنـُه، َوَمت َتـَرَدْدُ  َاْن  ٍء أَنت الَتِي َيـْم
 .()بخاريأخرجه ال «وأَنت أْكَرُه َمَستَءَتـهُ  ،َفتِاُلـُه َتـَرُددِي َاْن َنْفِس الْـُمْؤِمِن، َيْكَرُه الْـَمْضَ  

وهذا يشهد العبد تفرد الرب تعاى بالربوبية واإهية، والتدبر والقيومية، فا يثبت 
   : لسواه قسطاً ي الربوبية، وا جعل لسواه حظًا ي اإهية وا ي القيومية

 [.163البقرة: ]                                                
انه بكل ذلك، وهذا النََفس يورثه ااتصال بربه ي كل وقت، بحيث ا بل يفرده سبح

        : يبقى له مراد غره، وا إرادة غر مراده الديني الذي يـحبه ويرضاه
 [.45النجم: ]         

وامال والبنون حرث الدنيا، واإيان والعمل الصالح حرث اآخرة، وقد يعطى 
            : د ُيـحرم منها، وقد جمعها اه أقواماإنسان أحدما، وق

                                        

 [.64 – 63آل عمران: ]
 وَأْشكر العباد أحبهم إى اه، وأقرهم إليه.

وم، وعمل فأقرب العباد إى اه امائكة، وهم درجات، وما منهم أحد إا له مقام معل
 مرسوم، وأعظمهم وأرفهم إرافيل وجريل وميكائيل.

                                                

 (. 6255برقم ) أخرجه البختري( 1)
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       )وإنا علو درجتهم أهم ي أنفسهم كرام بررة: 
 [.6]التحريم:  (  

                               وقا ل سبحانه: 
   [.55 – 18اأنبياء: ]                  

  هم اأنبياء والرسل والباد والعباد، وهم أرف امخلوقاتوقد أصلح اه
ويي درجتهم اأنبياء والرسل صلوات اه وسامه عليهم، فهم أخيار، ، امسخرة

وقد هدى اه هم سائر اخلق، وأعاهم رتبة حمد وهم أفضل امخلوقات امخرة، 
                : ، الذي أكمل اه به الدين، وختم به النبينملسو هيلع هللا ىلص

 [.45اأحزاب: ]                         
ويليهم العلاء الذين هم ورثة اأنبياء، فهم صاحون ي أنفسهم، وقد أصلح اه هم 

   : سائر اخلق، ودرجة كل واحد منهم بقدر ما أصلح من نفسه وأصلح من غره
                                    

 [.8الزمر: ]                          
ثم يليهم احكام الذين حكمون بالعدل؛ أهم أصلحوا دنيا اخلق، كا أصلح 

 العلاء دينهم.
ـَمِن َاَز ، َاَلـى َمنَتبَِر ِمْن ُنضٍر، َاْن َيـِمِن الَرْح ٬إَِن الْـُمْقِسطَِن، ِانَْد ا» ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اه قال

 .()أخرجه مسلم «َوَجَل، َوكِْلَتت َيَدْيـِه َيـِمٌن، اَلِذيَن َيْعِدُلضَن ِي ُحْكِمِهـْم َوأْهلِيِهـْم َوَمت َوُلضا
 : هاأغنياء وامؤمنون الذين أنفقوا أمواهم ي سبيل ا :ثم يي العلاء واحكام

                                       
                                      
                                  

 [.565 – 561البقرة: ]      
امؤمنون الصاحون الذين أصلحوا دينهم  هؤاء الصاحون امصلحون،ثم يي 

                                                

 (. 1956برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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            : فيهم بل ،وأنفسهم فقط، فلم تتم حكمة اه هم
                            
                                 

 .[33 – 35فاطر: ]           
              خروا دنياهم وأخراهم:  ومن عدا هؤاء مج رعاع

                                     
                                      

 .[156 – 153الكهف: ]       
إن ثمرة جهد اإنسان عى اأشياء جعل ها قيمة، فالطائرة والسيارة وما فيها من 
امنافع نتيجة جهد اإنسان عى احديد، وكل سلعة تزداد قيمتها بقدر ما فيها من 

وكذلك اإنسان كلا اجتهد عى أوامر اه، وجاءت فيه ، امثمرة للمنافع فاتالص
، صارت له قيمة عند اه، وتعلو درجته عند اه بقدر ما واأعال الصاحة الصفات

                 حمل من اإيان واأعال والصفات كا قال سبحانه:  
                                              

 [.66  - 64طه: ]                                 
هل هو من جمع مته عند اه فلينظر باذا أقامه، وإذا أراد اإنسان أن يعرف قي

احسنات، وينوع الطاعات، وحفظ اأوقات بذكر اه وعبادته؟ أم هو مشغول عن 
ادته بجمع اأموال واحطام، والتمرغ ي الشهوات، وإضاعة اأوقات ذكر اه وعب

                              :فيا يغضب اه
 [.163 – 165آل عمران: ]                                   

ق العالية.. وبمقدار اإيان والتقوى.. وبمقدار البذل والتضحية.. وبمقدار اأخا
              :تعلو قيمة اإنسان عند اه ي الدنيا واآخرة

                              
                            

 [.4 – 5اأنفال: ]           
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عن العمل الصالح، وخلوه  والكافر ا قيمة له عند اه؛ خلو قلبه من اإيان، وقعوده
من الصفات الطيبة، فا قيمة له ي اآخرة، لكن ي الدنيا يأخذ قيمة مزيفة مؤقتة 

                                 :بحسب ما عنده
                                

 [.189 – 186ران: آل عم]                             
ي الدنيا واآخرة بامتثال أوامر  ،والسعادة والنجاة ،واه عَز وجَل جعل الفوز والفاح

 ملسو هيلع هللا ىلص:اه سبحانه عى طريقة النبي 
 ي العبادات.. وامعامات.. وامعارات.. واأخاق..

ا يعطي أما اأموال واأسباب فاه عَز وجَل يعطيها من يـحب ومن ا يـحب، ولكن 
                     :اه الدين إا من يـحب

 [.23اأنعام: ]               
عليهم الصاة  وغرهم إبراهيم وموسى وعيسى وحمدنوح وواأنبياء كوالرسل 

 ، وكذلك من آمن هم.والسام أفلحوا ي الدنيا واآخرة مع قلة اأسباب أو عدمها
اأسباب من  عون وقارون وأمثاهم خروا ي الدنيا واآخرة مع وجودونمرود وفر

                                  املك وامال وغرها:
                             

                                      
                                   

 [.51 – 19اإراء: ]      
وقد خلق اه اإنسان لأبد، فهو إذًا خلق ليبقى أبد اآباد، ولكنه يمر بمراحل وأمكنة 
وأزمنة، ثم ينتهي باخلود ي اجنة أو النار، وهو ي كل ذلك يستفيد من خزائن اه 

 ي الدنيا واآخرة.
فيأي عليها يوم ي قى عليها فيه، ثم  نس،ثقلن اجن واإسوى ال أما بقية امخلوقات

ما اختص بعلمه  تنتهي إا ما شاء اه بقاءه كالعرش والكري واجنة والنار ونحوها
 عام الغيب والشهادة.
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اه ي  وكا خلق اه ي اأرض ااستعداد إنبات الزروع واأشجار، فكذلك خلق
            :إيصال امنافع إى غرهو اإنسان ااستعداد للعمل:

                             

 [.3 – 1العر: ]
ل اه الشمس باإنارة ي العام.. ووكل السحب بإنزال الغيث ي العام.. وقد وكَ 

      ووكل اأرض باإنبات ي العام.. ووكل امسلم بنر اهداية ي العام:
 [.25إبراهيم: ]                             

وآدم وذريته قد حملوا اأمانة، فمنهم من أدى اأمانة فآمن ودعا إى ربه، ومنهم من 
خان اأمانة فكفر وأفسد نفسه وغره، وكل واحد عمل سوف حاسب عليه، وجزى 

                              عليه:
                      

 [.63 – 65اأحزاب: ]                
وقد خلق اه اإنسان ليقوم ويتزين باإيان واأعال الصاحة، وم خلقه ليستكثر 

                      :من اأموال واأشياء، والشهوات
 [.29 – 26الذاريات: ]                                    

فاه يسلطها عليه،  ،فإْن َشَغَل اإنسان نفسه هذه اأشياء عن امنعم الذي وهبه إياها
          :وجعلها سببًا ي شقائه وهاكه وخسارته ي الدنيا واآخرة

                                  

 .[22التوبة: ]
فاه عَز وجَل خلق اإنسان مقصد عظيم وهو عبادة اه وحده ا ريك له، وجعل ما 

ي خدمته؛ ليتمكن من أداء وظيفته، وجعل  وما بينها ي السموات وما ي اأرض
      :الدنيا له كالدابة؛ إن ركبها ملته إى اآخرة، وإن ملها قتلته وعذبته

                               
                                  

 [.55 – 51البقرة: ]          
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واهواء  ،وقد خلق اه كل يء حكمة ومقصد، فالطعام لأكل، واماء للرب
للتنفس، واحديد منافع اإنسان، وكذلك خلق اه اإنسان حكمة ومقصد وهو 

  وحده ا ريك له.عبادة اه
 ومن اجتهد عى يء ظهرت نتيجته، فمن اجتهد عى احديد أخرج منه السيارات

            :اأواي وامنافعو اآات وسائر والطائرات
                                

 [.52احديد: ]                                  
وكذلك اإنسان إذا اجتهدنا عليه بالدعوة ظهر فيه بإذن اه اإيان واأعال 

 ه ولغره ما ا حصيه إا اه منالصاحة، والصفات العالية، وظهر فيه من امنافع ل
      )العبادة والدعوة والتعليم، وحسن امعامات واأخاق 

 [.139]البقرة:  (      
 )لنافعة إنا حصل للعبد بااستجابة ه وللرسول كا قال سبحانه: واحياة ا

               
 [.54]اأنفال:  (       

فمن م حصل له هذه ااستجابة فا حياة له، وإن كانت له حياة هيمية مشركة بينه 
  ی                     :وبن أرذل احيوانات

                                 
 [.19الرعد: ]        

وأكمل الناس حياة أكملهم استجابة ه ورسوله، فكل ما جاء عن اه ورسوله هو 
احياة، ومن فاته جزء منه فاته جزء من احياة، وفيه من احياة بحسب استجابته، 

        :ى كال احياة الطيبة ي الدنياواحياة الطيبة ي اجنة مبنية ع
                        

 [.15 – 8امائدة: ]            
 واإنسان مضطر إى نوعن من احياة:

حياة بدنه التي يدرك ها النافع والضار، ويؤثر ما ينفعه عى ما يره، ومتى : اأوى
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 من اأم والضعف بحسب ذلك. نقصت فيه هذه احياة ناله
، والغي والرشاد، واهدى : حياة روحه وقلبه التي يميز ها بن احق والباطلالثتنية

 واهدى عى الضال. والرشاد عى الغي، ،فيختار احق عى الباطل والضال،
وتفيد هذه احياة قوة التمييز بن النافع والضار، وقوة اإيان، وقوة احب للحق، 

، وامسارعة إى الطاعات والقربات، واجتناب امعاي وة الكراهة للباطلوق
 وامحرمات.

وكا أن اإنسان ا حياة له حتى ينفخ فيه املك من روحه، فيصر حيًا بذلك النفخ، 
من الروح الذي ألقي إليه ملسو هيلع هللا ىلص فكذلك ا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول 

                                 وهو الوحي كا قال سبحانه: 
                                         

                                                      

 [.23 – 25الشورى: ]
ي، فمن أصابه فاحياة وااستنارة موقوفة عى نفخ الرسول املكي، والرسول البر

نفخ الرسول املكي، ونفخ الرسول البري، حصلت له احياتان، ومع اه له بن 
 احياة والنور.

وفاتته  ،حصلت له إحدى احياتن دون نفخ الرسول ومن حصل له نفخ امََلك
             )اأخرى كا قال سبحانه: 

                 ) 
 [.155نعام: ]اأ

 وقد جعل اه عَز وجَل لكل إنسان حياتن:
حياة تبدأ من بطن أمه وتنتهي باموت.. وحياة تبدأ بعد اموت عند البعث إى حياة ا 

               :هاية ها، امؤمن ي اجنة، والكافر ي النار
                                

                                                
 [.41 – 45الروم: ]        
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وأعى أنواع احياة حياة اأنبياء وامرسلن، والتي هي خالصة امتثال أوامر اه 
وكال التوكل  وتعليم رعه، واإحسان إى خلقه، وطاعته وعبادته، والدعوة إليه،

     :واقتفى أثرهم ،تباعهم وورثتهم من سار عى هدهمعليه، ثم يليهم أ
                            

 [.85اأنبياء: ]
أو  ،، أو صوربا فيها من مال أو رئاسةفالقلب إذا خا من ااهتام بالدنيا والتعلق 

عى اه  وتعلق باآخرة وااهتام ها من حصيل العدة، والتأهب للقدوم شهوات،
 ، فذلك أول فتوحه وتباشر أنواره.با حبه ويرضاه عَز وجَل 

فعند هذا يتحرك قلب امؤمن معرفة ما حبه اه ويرضاه فيفعله ويتقرب به إليه، وما 
يسخطه منه فيجتنبه، وهذا عنوان صدق إرادته، فكل من أيقن بلقاء اه وأنه سائله ا بَد 

 د القدوم عليه.، وما له بعوده والطريق اموصل إليهأن يتنبه لطلب معرفة معب
فإذا تـمكن العبد ي ذلك فتح له باب اأنس باخلوة والوحدة، فذلك جمع عليه 
قوى قلبه وإرادته، وت سد عليه اأبواب التي تفرق مه، فيأنس ها ويستوحش من 

 [.15لك: ام]                                        :اخلق
اللذة و الطعم ثم يفتح له باب حاوة العبادة، فا يكاد يشبع منها، وجد فيها من
دخل ي فإذا والراحة أضعاف ما كان جده ي لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات، 

                        :الصاة وَد أن ا خرج منها

 [.5 – 1امؤمنون: ]
حاوة استاع كام اه فا يشبع منه، وإذا سمعه هدأ قلبه كا هدأ ثم يفتح له باب 

                 :الصبي إذا أعطي احلوى
                           

 [.58 – 59الرعد: ]
وكاله وصفاته  وماله ثم يفتح له باب شهود عظمة اه امتكلم به، وعظمة جاله

                               :يه ذلك كل ما سواهبحيث ينس
 [.62غافر: ]             
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ثم يفتح له باب احياء من اه، وهو أول مشاهد امعرفة، وهو نور يقذفه اه ي القلب 
ق يريه ذلك النور أنه واقف بن يدي اه عَز وجَل، فيستحي منه ي ميع أحواله، وي ـرز

عند ذلك دوام امراقبة للرقيب، ودوام التطلع إى املك العي اأعى كأنه يراه 
      ويشاهده فوق ساواته، مستوياً عى عرشه، ناظرًا إى خلقه، سامعاً أصواهم:

                                               
                                        

 [.522البقرة: ]                                        
والناس ي وجود آخر، هو  ،فعند ذلك تزول عنه موم الدنيا وما فيها، فهو ي وجود
ي حجاب عام الشهادة ي  ي وجود بن يدي ربه ووليه، ناظر إليه بقلبه، والناس

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية، فرى تريف وتدبر ميع الكائنات دنيا، ال
وامخلوقات بيده سبحانه، فإن استمر عى حاله واقفًا بباب مواه، ا يلتفت عنه إى 

جي أن يفتح له فتح آخر هو فوق ما كان فيه.  غره، وأنه م يصل بعد، ر 
يبقى قلبه سابـحًا ي بـحر من أنوار آثار ثم يبقى له وجود قلبي روحاي ملكي، ف

اجال، فتنبع اأنوار من باطنه كا ينبع اماء من العن، وجد قلبه عاليًا صاعدًا إى 
  )وغاية مطلبه كا قال سبحانه:  ،من ليس فوقه يء، الذي هو مراد امؤمن

 [.45]النجم:  (     
باب التعبد، وهو سفر اآخرة الذي كا أن سفر الدنيا ي قطع  ،يقطع بالقلوب فهذا ل 

                                      :باأقدام
                                      

 [.18 – 12الذاريات: ]     
تغرق ي نور ثم يرقيه اه سبحانه فيشهده أنوار اإكرام بعد ما شهد أنوار اجال، فيس

من أنوار أشعة اجال، وي هذا امشهد يذوق امـحبة اخاصة املهبة للقلوب 
         :واأرواح، فيبقى القلب مأسورًا ي يد حبـيبه ووليه امحسن إليه
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 [.34 – 35إبراهيم: ]                      

فهذا امحب قد ترقى ي درجات امـحبة عى أهل امقامات، ينظرون إليه ي اجنة 
كا ينظرون إى الكوكب الدري الغابر ي اأفق، لعلو درجته، وقرب منزلته من ربه، 

 .ولكل عمل جزاء، وجزاء امـحبة امحبة والقربفامرء مع من أحب، 
فيا سعادة صاحب هذا القلب، ويا له من قلب مستغرق با ظهر له من أشعة أنوار 
اجال، وعظمة اجال والكرياء للواحد اأحد، والناس مفتونون متحنون با يزول 

صوله، وبعد ويفني من اأموال والصور والرياسة، معذبون بذلك قبل حصوله، وحال ح
 [.513 الشعراء:]                             حصوله:

وأعاهم مرتبة من يكون مفتونًا باحور العن، أو عامًا عى متعه ي اجنة باأكل 
                                  :والرب، والنكاح واللباس

 [.115الكهف: ]        
 صل نحن إى هذه امرتبة العالية؟ومتى ن

درجة  ،بالنسبة للموثق بالسفليات ،وما ي اجنة من نعيم ،إن التعلق باحور العن
رفيعة، وإذا كانت الفتنة باحور العن قاطعة عن امراد امحبوب لذاته وهو اه، 

 .فكيف تكون حالنا وقد َقَدمنا حبوبات الدنيا عى أوامر اه عَز وجَل؟
 ،أوَلئَِك اَلِذيَن أَرْدُ  » ربه عن أعى أهل اجنة منزلة فقال:ملسو هيلع هللا ىلص وقد سأل موسى 

َوَلـْم َيـْخُطْر َاَلـى  ،َوَلـْم َتْسَمْع أُذنٌ  ،َغَرْسُت َكَراَمَتـُهـْم بَِيِدي، َوَخَتـْمُت َاَلْيـَهت، َفَلـْم َتـَر َاْنٌ 
ه  ِي كَِتاِب ا: قال «َقْلِب َبَرٍ          )َعَز َوَجَل:  ٬َوِمْصَداق 

 .()أخرجه مسلم . (    
إليه عى حب ما   والرغبةوهل تليق هذه امنزلة العظيمة إا بمن َقَدم حب اه تعاى

سواه، علًا بأن َمْن نال ِمَن اه تعاى هذه امنزلة نال ا شك أعى النعيم امخلوق 
            :اجنة من احور والقصور وغرها ما ي

                                                

 (. 198برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.65التوبة: ]                 

وإن كان يريد من ربه خر الدنيا واآخرة، فهذه إرادة  ،فهذا العبد قد جَرد امـحبة ه
     )خالصة جذبت قلبه إى ربه ملة كا قال سبحانه: 

                 
 [.59]الكهف:  (            

 : انجذاب القلب إى اه تعاى بالكلية.فهذه حقيقة التوحيد واإخاص
وهذا العبد ا يزال ربه يرقيه طبقًا بعد طبق، ومنزاً بعد منزل إى أن يوصله إليه، 

            :ه عى اهويمكن له بن يديه، أو يموت ي الطريق فيقع أجر
 [.96 – 92مريم: ]                          

فالسعيد كل السعادة من أقبل عى ربه، وم يلتفت إى ما سواه، فاأنس به سبحانه 
أعى من كل ما يرجوه العابد من نعيم اجنة، والعبد ُيـحجب عن اه بقدر إرادته 

ن اإنسان ا يريد من اه، أو حتقر ما عظمه اه من نعيم لغره، وليس معنى هذا أ
اجنة كاحور، وامآكل وامساكن وغرها، وإنا امقصود أن ا حتجب العبد عن 

 إرادة ربه لذاته، ولو م يكن هناك جنة وا نار.
عن ، فضًا ورازقه ولو م يوجب حبة اه عَز وجَل إا أنه خالق العبد ومالكه وسيده

                    :عظمة أسائه وصفاته وماله وجاله
 [.155اأنعام: ]                             

والقلوب مفطورة عى حب الصور اجميلة، لكن امسلم مأمور ومتعبد بغض بره؛ 
لق  ،لئا تنتقش الصور ي قلبه له من النظر إى فيعكف عليها حبة ترف قلبه عا خ 

 [.9طه: ]                           :خالق اجال سبحانه
فكل حبة ما سوى اه رف ما هو حقه لغره، وهي أم ي القلب ي عَذب به؛ 

               :انرافه عن فطرته التي ف طر عليها من حبة إهه احق
                               

 [.35الروم: ]                      
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والقرب منه،  ،وحلول رضوانه ،وحبته ،فأعى نعيم اجنة رؤية الرب عَز وجَل 
وهذا يكون اشتغال أهل اجنة بذلك أعظم من كل يء كا وساع سامه وكامه، 

ََ ُتْلـَهـُمضَن النََفَس  الَتْسبِيَح َوالَتـْحـِميَد  ُيْلـَهـُمضنَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال   .()أخرجه مسلم «َك
فهذا نعيم ا يشغل أهل اجنة عنه وا يلهيهم ما بن أيدهم من النعيم امخلوق؛ أن 

                :لذته أعظم ما هم فيه من النعيم
                            

 [.65التوبة: ]               
ورهم من فوقهم يسلم عليهم، فينظر إليهم وينظرون إليه، وهو مستو  عى عرشه الذي 
هو سقف الفردوس، فا يلتفتون إى يء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، حتى 

                                  :حتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم

 [.53 – 55القيامة: ]
ـجل، وُيـَحب وي عَظم، ،لنفوس الزكية العلية تعبد اهفا ويكِر  أنه أهل أن ي عبد وي 

               :وُيـحمد ويوقر، فهو لذاته مستحق للعبادة ويمجد،
                     

 [.66الزمر: ]      
َعِمل، وإن م يعط م يعمل،  وا ينبغي للعبد أن يكون كأجر السوء إن أعطي أجرةً 

                    :ا عبد امـحبة واإرادة ،فهذا عبد اأجرة
 [.155اأنعام: ]                             

، والعال عملهم عى الثواب عند اه فالعارفون عملهم عى امنزلة والدرجة
                     :واأجرة، وشتان ما بينها

 [.14 – 15الواقعة: ]                       
العيب أن يكون مبلغ  وليس امراد عيب سؤال اه اجنة، فالعبد حتاج لذلك، وإنا

هو اجنة امخلوقة، والغفلة والَغْيَبة عن حقيقة التعبد  ،اإرادة والطلب العلم ومنتهى
الذي له اأساء احسنى، والصفات العى، واأفعال احميدة،  قوالتأله للملك اح

                                                

 (. 5932برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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                                            وامثل اأعى:
 [.62غافر: ]     

وحتى ا يكون التعبد فقط إحسان اه إى عبده سواء ي الدنيا أو اآخرة، بل يكون 
                         :لذات امعبود سبحانه

 [.3 – 5الزمر: ]         
واه سبحانه يطلع عى قلوب العباد، فأي قلب رأى فيه غره سلط عليه إبليس كا 

 [.93]مريم: (           )قال سبحانه: 
 وكل من عرف اه تعاى طابت له احياة، وصفا له العيش، وهابه كل يء، وذهب
عنه خوف كل خلوق، وأنس باه، وقَرت عينه باه، وقَرت به كل عن، وقرت عينه 

                           :باموت
                                         

                                
 [.35 – 35فصلت: ]          

وخافه ورجاه  ،ومن عرف اه م يبق له رغبة فيا سواه، وأحبه عى قدر معرفته به
    :وهج بذكره، واشتاق إليه، واستحيا منه، وأجَلـه وعظمه عى قدر معرفته به

                                   
 [.18حمد: ]      

، وساع فليوطن نفسه عى حمل امصائب ،ومن أحب الدنيا حتى صارت أكر مه
 .هم ازم.. وتعب دائم.. وحرة ا تنقطع وحب الدنيا ا ينفك من ثاث:ما يكره، 

ذلك أن حب الدنيا ا ينال منها شيئًا إا طمحت نفسه إى ما فوقه، فلو كان ابن آدم 
 .. وهكذا.واديان من مال ابتغى ها ثالثاً 

زداد ، وكلا ازداد سكرًا امر، كلا ازداد ربًا ازداد سكراً وحب الدنيا كشارب اخ
                                 خسارة:

 [.64العنكبوت: ]       
وأسعد الناس ي الدنيا واآخرة هم أهل اإيان والتقوى، واإحسان واإخاص، 
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اأعى، ا يريدون سواه كا قال سبحانه: الذين ا يفعلون شيئًا إا ابتغاء وجه رهم 
                                            

                                                   
 [.51 – 14الليل: ]          

                                   وقال سبحانه:
 [.114النساء: ]                          

                 :وهؤاء هم اأنبياء ومن سار عى هدهم
 [.85اأنبياء: ]                

وصاحب التقوى ا ينبغي له أن يتحمل من اخلق ونعمهم ومننهم، وإن مل منهم 
زى، ليكون عمله  شيئًا بادر إى جزائهم عليه؛ لئا يبقى أحد من اخلق عليه نعمة ج 

 كله ه وحده، ا يفعل ما يفعله إا ابتغاء وجه ربه اأعى وحده ا ريك له.
أما من تطِوقه نَِعم امخلوقن ومننهم، فإنه مضطر إى أن يفعل أجلهم، ويرك 

                                         :أجلهم
 [.3 – 5الطاق: ]                              

وكل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إا نعمة اإسام، فإها ا يمكن امنعم ها عليه أن 
 جزي ها من دعاه إليها.

معاملته فلهذا من كال اإخاص أن ا جعل العبد عليه ِمنَة أحد من الناس، لتكون 
                :كلها ه ابتغاءه وجهه، وطلب مرضاته وحده

 [.65التوبة: ]       
 [.51]الليل:  (    )وهذا الذي وعده اه برضاه بقوله: 

      )وإنا يتم ذلك بطاعة اه ورسوله كا قال سبحانه: 
             

 [.65  -68]النساء:   (         
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 أحضال اخلق ي الدنيت -5
             )قال اه تعاى: 

 [.9-6]يونس:  (         
         )وقال اه تعاى: 

 [.8]يونس:  (          
   ): اه عَز وجَل خلق اخلق فمنهم كافر ومنهم مؤمن كا قال سبحانه

 [.5]التغابن:  (          
فهو مسافر فيها إى ربه، ومدة سفره  ،واإنسان من حن استقرت قدمه ي هذه الدار

هي عمره الذي كتب له، واأيام واللياي مراحل لسفره، فا يزال يطوها مرحلة بعد 
 لنار.أو ا ، ويستقر ي دار القرار، ي اجنةمرحلة حتى ينتهي السفر

 إذافالكيِس الفطن من جعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سامًا غانًا، فهو 
 تيقن قرها ورعة انقضائها هان عليه العمل.

وا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه، ويبتهج با أعده ليوم 
                              :فاقته وحاجته

                       
                             

 [.16 – 15الروم: ]                    
 والناس ي قطع هذه امراحل قسان:

: الذين قطعوها مسافرين إى دار الشقاء، فكلا قطعوا مرحلة قربوا من القسم اأول
رهم، وعن دار كرامته، فقطعوا تلك امراحل بمساخط الرب، تلك الدار، وبعدوا من 

                ومعاداة رسله وأوليائه ودينه:
 [.2الرعد: ]                   

فهؤاء ُر خلق اه، وقد جعلت أيامهم ولياليهم مراحل يسافرون فيها إى الدار التي 
ي  فهم مصحوبون فيها بالشياطن اموكلة هم، يسوقوهمخلقوا ها، واستعملوا ها، 
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  )إى منازهم ي النار سوقًا كا قال سبحانه:  الدنيا إى امعاي، يسوقوهم
 [.93]مريم:  (          

                      وقال سبحانه:
                                  

 [.36فاطر: ]     
الذين قطعوا تلك امراحل سائرين فيها إى اه، وإى دار السام، وهم : القسم الثتي

 ظام لنفسه.. ومقتصد.. وسابق باخرات بإذن اه. ثاثة أصناف:
وهؤاء كلهم مستعدون للسر، موقنون بالرجعى إى اه، ولكنهم متفاوتون ي 

   ختياره، وي نفس السر ورعته وبطئه كا قال سبحانه: التزود، وتعبئة الزاد وا
                           
                         

 [.33 – 35فاطر: ]                             
 فهؤاء كلهم ي اجنة، ولكنهم متفاوتون ي الدرجات حسب عملهم.

 ي العبد وحركته ي هذه احياة أربعة أنواع:وسع
... أو حفظ موجود كاادخار.. أو لدفع للال سعي جلب نفع مفقود كالكسب

 رر م ينزل كدفع الصائل.. أو إزالة رر قد نزل كالتداوي من امرض.
واإنسان ي احقيقة متوجه من الدنيا إى اآخرة، ومن عام الشهادة إى عام 

ومن دار العمل إى دار اجزاء، ومن الدار الفانية إى الدار الباقية، ومن  الغيب،
 .السعادة اجزئية أو الشقاوة اجزئية، إى السعادة الكلية أو الشقاوة الكلية

فاخر كله بحذافره ي اجنة، والر كله بحذافره ي النار، والناس قادمون عى 
 [.56-52]الغاشية:  (       )رهم، وجزيون بأعاهم: 

                           
 [.9 – 6الزلزلة: ]                     

 فسعيد وشقي.. ورابـح وخار.. وم كرم وم هان.. كٌل حسب عمله.
فآخذ كتابه بيمينه.. وآخذ كتابه بشاله.. ففرح مرور.. وشقي حزون.. فمسوق إى 
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       ) . ذلك يوم التغابن:ة.. ومسوق إى النار.اجن
              

 [.16-14]الروم:  (        
 امؤمنون.. والكفار. والناس ي الدنيا فريقان:

عب، وأهله صفات، وأهله ثاث درجات:  فاإيان له ش 
 ظام لنفسه.. ومقتصد.. وسابق باخرات.

شعب، وأهله صفات، وأهله درجات، وهم متفاوتون ي الشقاء حسب  والكفر له
أعاهم، كا أن امؤمنن متفاوتون ي النعيم حسب أعاهم، وموعد اجميع يوم 

                 )الفصل: 
                         

                         
 [.159-152]هود:  (        

فمن آمن وعمل لعمل ي الدنيا، والنعيم والعذاب ي الدنيا واآخرة مبني عى ا
  صاحًا فله السعادة ي الدنيا واآخرة، ومن كفر باه فله الشقاء ي الدنيا واآخرة:

                                             
 [.38 – 39البقرة: ]                      

ليقتدي العبد هم.. ومعرفة حال هؤاء  ،وا بَد من معرفة حال هؤاء السعداء
 ليحذر من سوء أعاهم. ،اأشقياء



653 

 حتل اأشقيتء -1
            )قال اه تعاى: 

 [.165-161]البقرة:   (            
            )وقال اه تعاى: 

               ) 
 [.55]اأحقاف: 

 )الكفار وامركون وامنافقون احظ هم ي اآخرة، وأما ي الدنيا فهم: 
 [.15]حمد:  (       

كاأنعام التي فقدت وما أكثر هؤاء الغاوين الضالن امتبعن إبليس اللعن، فهؤاء 
العقول، حيث آثروا ما يفنى عى ما يبقى، فلم يستفيدوا من عقوهم وأساعهم 

 وأبصارهم، بل هم أضل من البهائم السائمة.
فإن البهائم مستعملة فيا خلقت له، وها أذهان تدرك ها مرها من منفعتها، فهي 

ريك له، ووهبهم اه اأفئدة  وهؤاء خلقوا لعبادة اه وحده ا، حااً منهم نأحس
لتكون عونًا هم عى القيام بأوامر اه، وحقوقه، فاستعانوا ها  ،واأساع واأبصار

والصد عن سبيله، وحاربة أوليائه ودينه، وغفلوا عن أنفع اأشياء  ،عى معصية اه
ونوا من فهؤاء جديرون بأن يكوعبادته،  وأحسنها من اإيان باه وطاعته وذكره

   )ذرأ اه جهنم وخلقهم ها، وهم بأعال أهلها يعملون كا قال سبحانه: 
                  

 [.168]اأعراف:  (                
فهؤاء أضل من اأنعام السائمة؛ أن اأنعام هدها راعيها فتهتدي، وتعرف طريق 

، وهؤاء صٌم بكٌم عمٌي فهم ا يعقلون، فكل حيوان هيم فهو أهدى هاكها فتجتنبه
                )منهم: 

 [.44]الفرقان:  ( 
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 [.22اأنفال: ]                             وقال سبحانه:
ميع اخليقة، وهؤاء الكفار وامركون وامنافقون تقع عليهم اللعنة من اه، ومن 

لسعيهم ي غش اخلق، وإفساد دينهم، وصدهم عن سبيل اه، وإبعادهم من رمة 
              كا قال سبحانه:  ، وهم خلدون ي الناراه، وإعراضهم عن دينه

                                 
 [.165 – 161البقرة: ]                

فهؤاء يقطعون مراحل أعارهم سائرين إى دار الشقاء، متزودين غضب الرب 
سبحانه، ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به، ومعاداة أوليائه، والصد عن سبيله، 
وحاربة من يدعو إى دينه، ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإقامة دعوة  

 ن الدعوة له وحده، والعبادة له وحده.لتكو ،غر دعوة اه التي بعث ها رسله
 فقطع هؤاء اأشقياء مراحل أعارهم ي ضد ما يـحبه اه ويرضاه.

فهم أشد الناس جرمًا،  فا أعظم جرمهم.. وما أكر خسارهم.. وما أشد عقوبتهم..
واهدى الذي فأي جرم أعظم من رد احق  أجدرهم بلعنة اه وغضبه وسخطه، فا

وأي جرم أعظم من قتل اأنبياء الذين ملوا احق إى البرية لعباده، اختاره اه 
وأي جرم أعظم من إيذاء وصد وقتل الذين يأمرون ، ورد ما جاءوا به، والسخرية منهم

بالقسط والعدل من الناس من يأمرون بامعروف وينهون عن امنكر، الذي حقيقته 
        )إحسان إى امأمور ونصح له: 

           
           ) 

 [55-51]آل عمران:   
فاستحق هؤاء هذه اجنايات والكبائر أشد العقوبات، وهو العذاب امؤم أشد اأم 

 ي النار لأبدان والقلوب واأرواح.
ي النار بحسب جرمهم، وغلظ كفرهم، فلهم عذاب عظيم، وهم  مويتنوع عذاه
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    شديد، وعذاب أليم، وعذاب كبر، وعذاب مهن، وعذاب غليظ:عذاب 
 [.54لقان: ]                

وبطلت أعاهم با كسبت أيدهم، وما هم أحد ينرهم من عذاب اه، وا يدفع 
          )عنهم من نقمته مثقال ذرة: 

 [.36]فاطر:  (            
كان أكثر اأرض اآن يموج بالكفر والضال والفجور.. والكفار يزيدون عى وإذا 

 ائة ألف إنسانأكثر من أربععى الكفرهم يوميًا ستة آاف مليون نسمة.. ويموت من
 وات.، غافلون عن رب اأرض والسم.. وهم غارقون ي الشهوات واملذاتتقريباً 

ينتر  ،والظلم والفساد ،الكفر والركمن  الكبر فمن امسئول عن ترك هذا الوباء
 ي البرية؟

قد أدت  إن اه عَز وجَل قد وكل الشمس باإنارة، ووكلنا بنر اهداية، والشمس
فهل نحن أدينا أمانة الدعوة إى اه، ليسمع الناس احق اأمانة وما زالت تؤدها، 

فيهتدوا إليه، ويسعدوا به ي  وهم بأمس احاجة إليه، الذي رفنا اه بالدعوة إليه،
      ) :الدنيا واآخرة، وينجو من عذاب اه يوم القيامة

 [.25]إبراهيم:    (       
وعدم  ،إن اإسام هو الدين احق، وهو حق واجب لكل إنسان، وَمنْع  اإنسان حقه

 وتوعدهم بالعذاب ،إيصاله إليه ظلم، واه ا يـحب الظامن، بل لعن الظامن
 [.18]الفرقان:  (      )كا قال سبحانه:  العظيم

            فكيف بمن أعرض عن احق، وأشغله الشيطان بالباطل:
 [.18 – 19هود: ]                               

        :وصَد عنه ،ثم أعرض عنه ،وما أشقى حال اإنسان الذي سمع احق
 [.56اأنعام: ]                      

العالية الراسية، وأخر عنها أنه لو أنزل عليها  ،خلق اجبال العظيمة الصلبة  إن اه
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     )كامه خشعت وتصدعت من خشية اه كا قال سبحانه: 
             

 [.51]احر:  ( 
مضغة حم أقسى من هذه اجبال، تسمع آيات اه تتى عليها، وي ذكر  فوا عجًبا من

وا خالف  ،الرب جل جاله فا تلن وا خشع وا تنيب، فليس بمستنَكر عى اه
    :وزواجره ومواعظه ،حكمته أن خلق ها نارًا تذيبها إذا م َتلِْن بكامه وذكره

                                  
                                   

 [.64البقرة: ]          
ي نار جهنم التي تذيب  ،فمن م يلن ي هذه الدار قلبه، فإن أمامه املِن اأعظم
     ) اأجسام الصلبة، واأحجار القاسية، والنفوس العاصية:

              
 [.6]التحريم:  (     

مصرهم يوم القيامة إى جهنم كا  وامنافقن وهؤاء اأشقياء من الكفار وامركن
                   )قال سبحانه: 

                     
                    ) 

 [.49-39]امدثر: 
 فهذه أربع صفات أخرجت هؤاء من زمرة امفلحن إى زمرة اأشقياء اهالكن:

 ترك الصاة، وهي عمود اإخاص للمعبود.: اأوى
ترك إطعام امسكن، الذي هو من مراتب اإحسان إى العبيد، فا عبادة : الثتنية

 للخالق، وا إحسان للمخلوق.
 اخوض ي الباطل.: الثتلثة
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 : التكذيب باحق.عةالراب
وكل واحدة من هذه اعة الشافعن، فأجل هذا هم خلدون ي النار، فا تنفعهم شف

الصفات موجبة لإجرام، مقتضية للعقوبة، وجموعها يدل عى غلظ الكفر، 
                     :ويوجب أشد العقوبة

 [.69التوبة: ]                     
ا أجهل هؤاء برهم ودينه، فإهم نفروا عن اهدى الذي فيه سعادهم وحياهم ف

       )كنفور احمر عا هلكها ويعقرها كا قال سبحانه: 
 [.21-48]امدثر:  (          

        :وارزقنا اجتنابه ،وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطاً  ،اللهم أرنا احق حقاً 
 [.9آل عمران: ]                              
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 حتل السعداء -2
 حتل الظتم لنفسه -1

            )قال اه تعاى: 
 [.35]فاطر:  (           

             )وقال اه تعاى: 
 [.115]النساء:  (    

 .ك وتعاى هذه اأمة الكتاب امهيمن عى سائر الكتبأورث اه تبار
فمنهم الظام لنفسه بامعاي التي هي دون الكفر.. ومنهم امقتصد الذي اقتر 
عى فعل الواجبات، وترك امحرمات.. ومنهم السابق باخرات، الذي سبق غره ي 

 اأعال الصاحة.
 وهم ميعًا ي اجنة  لوراثة الكتاب،فكل هؤاء اأصناف الثاثة اصطفاه اه تعاى

وإن تفاوتت مراتبهم، وميزت أحواهم، فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظام 
ووراثة الكتاب من ، لنفسه، فإن معه أصل اإيان، وعلم اإيان، وأعال اإيان

                  :أجّل النعم وأفضلها عى اإطاق
                          

                              
 [.33 – 35فاطر: ]           

ومن جرأ عى امعاي، واقتحم عى اإثم، وظلم نفسه بحملها عى معصية اه، 
 ثم استغفر اه استغفارًا تامًا، يستلزم اإقرار بالذنب، والندم عليه، واإقاع عنه،
والعزم عى أن ا يعود إليه، فهذا قد وعده اه الذي ا خلف اميعاد بامغفرة 

                            :والرمة
                                 

 [.24اأنعام: ]      
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ه ي غفاته، وإيثار ظامهم قطع مراحل عمر ،وإى دار كرامته ،فالسائرون إى اه
شهواته ولذاته عى مراي الرب وأوامره، مع إيانه باه ومائكته وكتبه ورسله 

لكن نفسه مغلوبة معه.. مأسورة مع حظه وهواه،  والقدر خره وره، واليوم اآخر،
وهو يعلم سوء حاله، ويعرف بتفريطه، وكثرة معاصيه، ويعزم عى الرجوع إى اه، 

وزوجه حن ظلا أنفسها باأكل من الشجرة التي هاما رها عن ملسو هيلع هللا ىلص م كا قال آد
  (             )اأكل منها: 

 [.53]اأعراف: 
فلا علم اه منه حسن التوبة والندم عى ما فعل ألقى إليه كلات فتاب وتاب اه 

 [.36]البقرة: (                 ) عليه: 
ا حال امسلم ينسيه الشيطان ذكر ربه، ويغفل فيعي ربه ثم يتوب إى ربه، فهذ

 فيتوب عليه؛ أنه التواب الرحيم.
فالظام لنفسه مقر ي الزاد، غر آخذ منه ما يبلغه امنزل، ا ي قدره وا ي صفته، 

ه ي بل هو مفرط ي زاده الذي ينبغي له أن يتزوده، ومع ذلك فهو متزود با يتأذى ب
 وسيجد غب أذاه إذا وصل امنزل، بحسب ما تزود من ذلك الضار امؤذي.، طريقه

والظام لنفسه يستقبل مرحلة يومه وليلته، وقد سبقت حظوظه وشهواته إى قلبه، 
 فحَرَكْت جوارحه طالبة ها، فإذا زامتها حقوق ربه فتارة وتارة.

وترك احق  ،ة يقدم عى الذنبفمرة يأخذ بالرخصة.. ومرة يأخذ بالعزيمة.. ومر
 هاونًا ووعدًا بالتوبة.

فهذا حال الظام لنفسه، مع حفظ التوحيد واإيان باه ورسوله، واليوم اآخر، 
 والتصديق بالثواب والعقاب.

 نات والسيئات..فمرحلة هذا مقطوعة بالربـح واخران.. والطاعات وامعاي.. واحس
هذا العبد يوم القيامة ميز ربـحه من خرانه، وكان  فإذا وردوهو لأغلب منها، 

    :احكم للراجح منها، وحكم اه من وراء ذلك ا يعدم منه فضله وعدله
                          

 [.126اأعراف: ]                
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ة باأعال السيئة من والذين معهم أصل التوحيد واإيان إذا خلطوا اأعال الصاح
التجرؤ عى بعض امحرمات، والتقصر ي بعض الواجبات، مع ااعراف بذلك، 
والرجاء بأن يغفر اه هم، فهؤاء عسى اه أن يتوب عليهم كا قال سبحانه: 

(                 
 [.155]التوبة:  (    

 أنفسهم، الذين قطعوا مراحل أعارهم ومن مغفرته أن الظامن امرفن عى
ويتجاوز عن  ،تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موهم فإنه يعفو عنهم إذاباأعال السيئة، 

سيئاهم، ومن ندم منهم عى ذنبه، واعرف به، وم يتب توبة نصوحاً قبل موته، فإنه 
              :حت اخوف والرجاء، وهو إى السامة أقرب

 [.23الزمر: ]                                                             
 فعى امسلم أن يرفع السدود واحجب التي حول بينه وبن احق.

 والسدود التي حول بن امؤمن واحق أربعة:
 امال.. واجاه.. والتقليد.. وامعاي.

ه ي سبيل اه إا ما حتاجه.. ويرفع حجاب اجاه بالبعد فرفع حجاب امال بإنفاق
عن موضع اجاه بالتواضع واهرب من أسباب الذكر.. ويرفع حجاب التقليد برك 

.. ويرفع حجاب امعاي بالتوبة، وهجر التعصب للمذاهب واأشخاص والبلدان
                        :امعاي، واخروج من امظام

 [.13احجرات: ]                            
                             وقال سبحانه:

                                         
                                      

 [.11 – 8امنافقون: ]                             
 [.31النور: ]                                 وقال سبحانه:
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حتل امقتصد -2  

            )قال اه تعاى: 
 [.35]فاطر:  (             

وِل او ٌل إَِلـى َرس  ـه  َعِن اِإْسامِ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َجاَء َرج  ول  ا ،، َيْسأل  َخـْمُس » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬َفقال َرس 
َها؟ قال:  :َفقال ،«َصَلَضاٍ  ِي اْلَيْضِم َوالَلْيَلةِ   .«ا، إِا أْن َتطََضعَ »َهْل َعَيَ َغْيـر 

ول  ا ؟ قال:. «َوِصيَتُم َرَمَضتنَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬َفقال َرس  ه   .«ا، إِا أْن َتطََضعَ » قال: َهْل َعَيَ َغْيـر 
ول  ا قال: َوَذَكَر َلـه   َها؟ قال: :قال ،الَزَكاةَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرس   .«ا، إِا أْن َتَطَضعَ » َهْل َعَيَ َغيْـر 

: َوا ول  َو َيق  ل  َوه  ،  ٬َفأْدَبَر الَرج  ص  ول  افا أِزيد  َعَلـى َهَذا َوا أْنق  أْفَلـَح »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال َرس 
 .()متفق عليه «إِْن َصَدَق 
ما يبلغه، وم يشد مع ذلك أمال التجارة : هو من اقتر من الزاد عى امقتصد

 الرابـحة، وم يتزود ما يره.
 فهو سام غانم، لكن فاتته امتاجر الرابـحة، وأنواع امكاسب الفاخرة.

فهذا قد أدى وظيفة تلك امرحلة، وم يزد عليها، وا نقص منها، فا حصل عى 
 أرباح التجار، وا بخس احق الذي عليه.

مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام، والصاة التامة ي وقتها بأركاها  فإذا استقبل
وواجباها وروطها، ثم ينرف منها إى مباحاته ومعيشته وترفاته التي أذن اه 

ل العبادات واأوراد فيها مشتغًا ها، مؤديًا واجب الرب فيها، غر متفرغ لنواف
 .واأذكار ونحوها

اأخرى بادر إليها كذلك، فإذا أكملها انرف إى حاله، فهو فإذا حرت الفريضة 
كذلك سائر يومه، فإذا جاء الليل فكذلك إى حن النوم، فيأخذ مضجعه إى أن ينشق 

فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه، وإن ، فيصي ويقوم إى غذائه ووظيفته، الفجر
 ة الواجبة.كان له مال جب فيه الزكاة أدى حق اه فيه من الزكا

                                                

 (. 11( واللفظ له، ومسلم برقم )5669، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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وكذلك امعاملة مع اخلق يقوم أمر اه ورسوله، وكذلك احج الواجب يؤديه كا 
 فيها بالقسط، وا يظلمهم وا يرك حقهم.

فاأبرار امقتصدون قطعوا مراحل سفرهم بااهتام بإقامة أمر اه، وعقد القلب عى 
 ترك خالفته ومعاصيه.

 ل الصاحة، واجتناب اأعال القبيحة.فهممهم مروفة إى القيام باأعا
فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إى قلبه القيام إى الوضوء والصاة كا أمره 
اه، فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتاوة واأذكار امروعة إى حن تطلع الشمس، 

 ثم ذهب إى ما أقامه اه فيه من اأسباب امروعة.
لظهر بادر إى التطهر والسعي إى الصف اأول من امسجد، فأدى فإذا حر فرض ا

صاته كا أمر، مكمًا ها بآداها وأركاها وسننها، وحقائقها الباطنة من اخشوع 
 وامراقبة، واحضور بن يدي الرب.

تبدو عى صفحاته  فينرف من الصاة وقد أثرت ي قلبه وبدنه وسائر أحواله آثاراً 
وجد ثمرها ي قلبه من اإنابة إى دار اخلود، والتجاي عن دار ارحه، ولسانه وجو

 الغرور، وااستعداد للموت قبل نزوله، وقلة التكالب واحرص عى الدنيا.
قد هته صاته عن الفحشاء وامنكر، وحببت إليه لقاء اه، ونفرته من كل قاطع يقطع 

أنه ي سجن حتى حر الصاة، فإذا عن اه والدار اآخرة، فهو مهموم مغموم ك
 حرت قام إى نعيمه وروره وقرة عينه.

ـِخُلون منها بيء ما أمكنهم.  هذا وهم ي ذلك كله مراعون ي حفظ السنن، ا ي 
فيقصدون من الوضوء أكمله.. ومن الوقت أوله.. ومن الصفوف أوها، عن يمن 

 اإمام، أو خلف ظهره.
ن الوجوه، هذا أذكار امروعة، ثم يركعون السنة عى أحسويأتون بعد الفريضة با
فإذا كان قبل غروب الشمس توافروا عى أذكار امساء الواردة دأهم ي كل فريضة، 

ـِخُلون ها أبداً.  ي السنة، نظر أذكار الصباح الواردة ي أول النهار، ا ي 
سبحانه التي قسمها بن عباده،  فإذا جاء الليل كانوا فيه عى منازهم من مواهب الرب

فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة ي السنة، فا يزال يذكر اه عى فراشه 



613 

 حتى يبلغه النوم وهو يذكر اه.
إذا استيقظ عاد إى عادته اأوى، ومع فهذا منامه عبادة وزيادة له ي قربه من اه، ف

عيادة امرى.. وتشييع اجنائز.. وإجابة الدعوة.. من هذا فهو قائم بحقوق العباد 
 وامعاونة هم باجاه والبدن وامال والنفس.. وزيارهم وتفقدهم.

وقائم كذلك بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل ي منازل العبودية كيف َنَقَلـه فيها اأمر، 
وااستغفار،  فإذا وقع منه تفريط ي حق من حقوق اه بادر إى ااعتذار والتوبة

               :ومداواته بعمل صالح يزيل أثره، فهذه وظيفته دائاً 
 [.115النساء: ]                  

وهؤاء هم أصحاب اليمن الذين يستمتعون ي اجنة با لذ وطاب من النعيم امقيم 
               )كا قال سبحانه: 

                    
                     

 [.45-56]الواقعة:  (       
النظر ي حق اه عى العباد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه، وخلصه  ومن أنفع ما للقلب

ورؤية العمل، ويفتح له باب اخضوع والذل واانكسار بن يدي ربه،  ،من العجب
           :نفسه، وأن النجاة ا حصل له إا بعفو اه ورمته واليأس من

 [.51النور: ]                                    
وإذا تأمل العاقل حال أكثر الناس وجدهم بضد ذلك، ينظرون ي حقهم عى اه، وا 

 ينظرون ي حق اه عليهم.
جبوا عن معرفته، وحبته، واأنس بمناجاته، ولذة ومن هنا انقطعوا عن معر فة اه، وح 

فمحاسبة النفس هي نظر العبد ي حق ذا غاية جهل اإنسان بربه وبنفسه، عبادته، وه
 اه عليه أواً، ثم نظره هل قام به كا ينبغي ثانياً.

يه خاضعاً وأفضل الفكر الفكر ي ذلك، فإنه ي سِيـر القلب إى اه، ويطرحه بن يد
      :ذليًا منكرًا، وحرك قلبه وجوارحه لطاعة مواه، وامنافسة ي اخرات
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 [.61 – 26امؤمنون: ]           

 أقسام:والناس ي الفكر واإرادة أربعة 
 من يريد اه لذاته، فهو مشغول با يـحبه ويرضيه دون سواه.: اأول
 من يريد اه، ويريد منه.: الثتي
 من يريد منه، وا يريده.: الثتلث
 من ا يريده، وا يريد منه.: الرابع

وأقرهم منه اأول، لكال معرفته بربه، فذاك  ،وأحبهم إليه ،فآثر هؤاء العبيد عند اه
                       :لعبد حقًا، العارف حقاً ا

                           
                            

 [.4 – 5اأنفال: ]     
 ويا ليتنا نسر بدرب العبد الثاي، واخوف علينا أن نسر بدرب العبد الثالث.

هو من اأشقياء اهالكن؛ أنه أعرض عن ربه، وتعلق ببعض عبيده، أما العبد الرابع ف
                             :فله يريد، ومنه يريد

 [.66 – 62الزمر: ]                        
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 حتل الستبق بتخرا  -3
              )قال اه تعاى: 

 [.14-15]الواقعة:    (      
                          وقال اه تعاى: 

                                   
 [.61 – 26امؤمنون: ]                      

              )وقال اه تعاى: 
 [.149 ]البقرة: (        

السابقون ي الدنيا إى اإيان واأعال واخرات هم السابقون ي اآخرة لدخول 
 اجنات، وهم امقربون عند اه ي جنات النعيم ي أعى علين.

وهم الذين يعطون من أنفسهم ما أمروا به من كل ما يقدرون عليه من صاة وزكاة، 
 وإحسان إى اخلق. ،وتعليم ، ودعوةوصيام وحج، وطاعات وأعال صاحة

ومع هذا قلوهم وجلة وخائفة عند عرض أعاها عى رها، والوقوف بن يديه، 
خشية أن تكون أعاهم غر منجية من عذاب اه، لكال علمهم برهم، وما يستحقه 

 من أنواع العبادات.
ب اه، فكل فهؤاء مهم ما يقرهم إى اه، وإرادهم مروفة فيا ينجي من عذا

خر سمعوا به، أوسنحت الفرصة إليه انتهزوه وبادروه، يسارعون إى كل خر، 
  )ويسابقون ي كل عمل صالح، وينافسون ي كل ما يقرهم إى اه: 

 [.61]امؤمنون:  (     
واأمر باستباق اخرات أمر زائد عى اأمر بفعل اخرات، فإن ااستباق إليها 

فعلها وتكميلها، وإيقاعها عى أكمل الوجوه واأحوال، وامبادرة إليها ي  يتضمن
 أول وقتها.

واخرات تشمل ميع الطاعات والفرائض والنوافل من صاة وصيام، وزكاة 
 وصدقات، وحج وعمرة، وجهاد، ونفع خاص وعام.
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 ، وي مقدمتهم اأنبياءوالسابقون هم أعى اخلق درجات، وأعاهم مقامات
                     والرسل:

 [.85اأنبياء: ]      
والسابق باخرات مه ي حصيل اأرباح، وشد أمال التجارات، لعلمه بمقدار 
الربـح احاصل، فرى خرانًا أن يدخر شيئًا ما بيده وا يتجر به، فيجد ربـحه يوم 

  :ًا بينًا أن يمر عليه وقت ي غر متجريغتبط التجار بأرباح جارهم، ويرى خران
                        

                               
 [.134 – 133آل عمران: ]       

 والسابقون باخرات نوعان: أبرار.. ومقربون.
 ار.. وامقربون.امقتصدون.. واأبر وهؤاء اأصناف الثاثة هم أهل اليمن وهم:
د اإطاق، وإن كان مآله إى أصحاب أما الظام لنفسه فليس من أصحاب اليمن عن

اليمن، كا أنه ا يسمى مؤمنًا عند اإطاق، وإن كان مصره ومآله مصر امؤمنن 
 بعد أخذ احق منه.

والسابقون امقربون، السابقون باخرات، هم أفضل اخلق وأزكاهم، ونبأهم 
اه من وصف حاهم، وعدم ااتصاف به، ولكن حبة القوم  نستغفرجيب، ونحن ع

والعلم ها، عسى أن تشمر النفس لاقتداء هم،  ،حمل عى تعرف منزلتهم
                                 :وااتصاف بصفاهم

 [.51احديد: ]
أت قلوهم من معرفة اه، وغمرت أهم قوم امت فالسابقون امقربون ملة أمرهم

ت امـحبة ي قلوهم وأبداهم، فلم ة اه وخشيته، ومراقبته وإجاله، قلوهم حب َفَرَ
غره، وأوحشهم يبق فيها عرق وا مفصل إا وقد دخله احب، وقد أنساهم حبه ذكر 

سواه، قد استغنوا بحبه عن حب ما سواه، وبذكره عن ذكر ما أنسهم به من سواه، 
 وبخوفه ورجائه عن خوف ورجاء من سواه.

وصارت رغبتهم إليه.. وتوكلهم عليه.. ورهبتهم منه... وإنابتهم إليه.. وسكوهم 
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 إليه.. وانكسارهم بن يديه.. فلم يتعلقوا بيء من ذلك بغره.
فإذا وضع أحدهم جنبه عى مضجعه صعدت أنفاسه إى إهه ومواه، واجتمع مه 

ًا صفاته العا، وأسائه احسنى، مشاهدًا له ي أسائه وصفاته، قد انصبغ عليه، متذكر
                              قلبه بمعرفته وحبته:

 [.8الزمر: ]                                     
ه وحبيبه فآواه، فبات جسمه عى فراشه يتجاى عن مضجعه، وقلبه قد آوى إى موا

وأسجده بن يديه خاضعًا خاشعًا، ذليًا منكرًا من كل جهاته، فيا ها من سجدة ما 
                        :أرفها من سجدة

                           
                                                  

 [.16 – 12السجدة: ]     
، وم يقف د قطع ي سفره إليه بيداء الزمان وامكانوشتان بن قلب يبيت عند ربه ق

عند رسم، وا سكن إى علم، حتى دخل عى ربه، فشاهد عز سلطانه، وعظمة 
 جاله، وعلو شأنه، وهاء كاله، وهو مستو عى عرشه.

وت عرض عليه حوائجهم وأعاهم، فيأمر يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد، 
                :فيها با يشاء، فينزل اأمر من عنده نافذًا كا أمر

                                                  
 [.56آل عمران: ]        

، غنيًا عن كل ما سواه، وكل من فيشاهد املك احق قيومًا بنفسه، مقيًا لكل ما سواه
 [.58]الرمن:  (           )سواه فقر إليه 

ويرى ربه يغفر الذنوب، ويفرج الكروب، ويرحم امسرمن، ويفك عانيًا، وينر 
ضعيفًا، وجر كسرًا، ويغني فقرًا، وي ـميت وُيـحيي، وي سعد وي شقي، ويضل وهدي، 

      :سلب نعمته عن آخرين، ويعز أقوامًا، ويذل آخرينوينعم عى قوم، وي
                                                       

 [.5 – 1املك: ]               
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وجزل العطايا، ويمن بفضله عى من يشاء من  ،ويشاهد املك الرزاق يقسم اأرزاق
وبيده اأخرى اميزان، خفض به من يشاء، ويرفع به من يشاء،  عباده، بيده اليمنى،
 عداً منه وحكمة.

ويشهده وحده القيوم بأمر السموات واأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن، وا 
حاجب وا وزير وا ظهر فيستعان به، وا وي من دونه فيشفع به إليه، وا نائب عنه 

                    :ن له فيعاونه عى قضائهافيعِرفه حوائج عباده، وا مع
                                         
                         
                                 

 [.54 – 55احر: ]                         
نه بالعباد وحوائجهم، ووسعها قدرة ورمة وعلًا، فا تزيده كثرة أحاط سبحا

               :احاجات إا جودًا وكرمًا، وا يشغله منها شأن عن شأن
                                         

 [.15الطاق: ]      
          :م بإحاح املحنوا تغلطه سبحانه كثرة امسائل، وا يتر

 [.155اأنعام: ]                                       
ُدوِي ُكُلُكْم َوتٌل إِا َمْن َهَدْيُتـُه، َفتْسَتـهْ  َيت ِاَبتدِي»وقال عز وجل ي احديث القدي:

ُكُلُكْم  ضِي أْطِعْمُكْم، َيت ِابَتدِيأْطَعْمُتـُه، َفتْستَطِْعمُ  ُكُلُكْم َجتئٌِع إِا َمنْ  أْهِدُكْم، َيت ِاَبتدِي
إَِنُكْم ُتـْخطُِئضَن بِتلَلْيِل َوالنَـَهتِر، َوأَنت  َيت ِاَبتدِي، َاتٍر إِا َمْن َكَسْضُتـُه، َفتْسَتْكُسضِي أْكُسُكمْ 

ت، َفتْسَتْغِفُروِي أْغِفْر لَ  ي  ، َيت ِاَبتدِيُكمْ أْغِفُر الُذُنضَب َجـِميعى ِ ََ إَِنُكْم َلْن َتْبُلُغضا 
وِي، َوَلْن َتْبُلُغضا َنْفِعي َفَتنَْفُعضِي  ُ ُُ لَْض أَن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم  َيت ِابَتدِي، َفَت

 َيت ِاَبتدِي، ْلكِي َشْيئىتَكتُنضا َاَلـى أْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمنُْكْم، َمت َزاَد َذلَِك ِي مُ  ،َوِجنَُكمْ 
َلْض أَن أَولَُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكْم، َكتُنضا َاَلـى أْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد، َمت َنَقَص 

 َصِعيٍد لَْض أَن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكْم، َقتُمضا ِي  َيت ِاَبتدِي، َذلَِك ِمْن ُمْلكِي َشْيئىت
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ََ َينُْقُص  ََ ِانِْدي إِا َك َواِحٍد َفَسألُضِي، َفأْاَطْيُت ُكَل إِْنَستٍن َمْسأَلتَـُه، َمت َنَقَص َذلَِك ِمـ
ُلُكْم أْحِصيَهت َلُكْم ُثَم أَوِفيُكْم إَِيتَهت، َفمَ  َيت ِاَبتدِي، الْـِمـْخَيُط إَِذا أْدِخَل اْلَبْحرَ  ََ ََ ِهَي أْا ْن إَِن

ا َفْليَـْحـَمِد اهَ، َوَمْن َوَجَد َغيْـَر َذلَِك َفا َيُلضَمَن إِا َنْفَسهُ   .()أخرجه مسلم« َوَجَد َخْيـرى
فهو سبحانه املك الغني الكريم، عليم بكل يء، حيط بكل يء، قدير عى كل 

       )يء، يفعل ما يشاء؛ أراد لقضائه، وا معقب حكمه: 
 [.95]يس:  (    

ُأْنِفْق َاَليَْك، َوَقتَل: َيُد اه َمأى ا  َأْنِفْق َقتَل اه َاَز َوَجَل: »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال رسول اه 
 َتِغيُضَهت َنَفَقٌة، َسَحتُء الَلْيَل َوالنَـَهتَر.

َء َواأْرَض  ََ َيِغْض َمت ِي َيِدِه، َوَكتَن َاْرُشُه  َفإَِنـُه َلـمْ  ،َوَقتَل: أَرأْيُتـْم َمت أْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق الَس
ِء، َوبَِيِدِه اْلـِميَزاُن َيـْخِفُض َوَيـْرَفعُ  ََ  .()متفق عليه «َاَلـى اْلـ

َوا َينْبَِغي لَـُه أْن َينَتَم، َيـْخِفُض اْلِقْسَط َوَيـْرَفُعُه،  ،إَِن اهَ َاَز َوَجَل ا َينَتمُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 
ْيـِه َاَمُل الَلْيِل َقْبَل َاَمِل النَـَهتِر، َوَاَمُل النَـَهتِر َقْبَل َاَمِل الَليِْل، ِحَجتُبـُه النُضُر، َلْض ُيـْرَفُع إِلَ 

ُه ِمْن َخْلِقهِ  ُ َُ  .()أخرجه مسلم «َكَشَفُه أَْحَرَقْت ُسُبَحتُ  َوْجِهِه َمت اْنَتـَهى إَِلْيـِه َب
مشهدا لقلبه، َأْنَسْتـه ذكر غره،  وأفعال ربه، ،واذا صارت أساء ربه، وصفات ربه

ل جزء من أجزاء وشغلته عن حب من سواه، وجذبت دواعي قلبه إى حبه تعاى بك
فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به، وبره الذي قلبه وروحه وجسمه، 

، وبه يبر به، ويده التي يبطش ها، ورجله التي يمي ها، فبه يسمع وبه يبر
 به يمي.ويبطش، 

َ »: ^قال رسول اه  َِ ِِ َولِّيتى َفَقْد آَذْنُتـُه بِتْلـَحْرِب، َوَمت َتَقَرَب إِ إَِن اه َقتَل: َمْن َاتَدى 
َ بِتلنَ  َِ ََ اْفَتـَرْوُتـُه َاَلْيـِه، َوَمت َيَزاُل َاْبِدي َيَتَقَرُب إِ َ ِمـ َِ ٍء أَحَب إِ ْ َِ َضافِِل َحَتى َاْبِدي بِ

ُ بِـِه، َوَيَدُه اَلتِي ُِ ُه اَلِذي ُيْب َ َُ َيبْطُِش  ُأِحَبـُه، َفإَِذا أْحَبْبُتـُه: ُكنُْت َسْمَعُه اَلِذي َيْسَمُع بِـِه، َوَب
                                                

 (. 5266برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 883( واللفظ له، ومسلم برقم )4694، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 168برقم ) أخرجه مسلم( 3)



655 

ِِ بِـَهت، َوإِْن َسأَلنِي أُْاطَِينَـُه، َوَلئِِن اْسَتَعتَذِي أُاِ  يَذَنـُه، َوَمت بِـَهت، َوِرْجَلـُه اَلتِي َيـْم
ٍء أَنت َفتِاُلـُه َتـَرُددِي َاْن َنْفِس اْلـُمْؤِمِن، َيْكَرُه اْلـَمْضَ   ْ ََ  «وأَنت أْكَرُه َمَستَءَتـهُ  ،َتـَرَدْدُ  َاْن 

 .()أخرجه البخاري
فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشًا معرفة حبوبه وحبته، ومعرفة عظمته 

ك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب من ربه ما أدناه، ومن قربه ما وجاله وكريائه، وناهي
         :أحظاه، فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه، أو يطمئن بغر مواه

                                  
 [.58 – 59الرعد: ]            

عرش، وأبداهم ي فرشهم، فهؤاء قلوهم قد قطعت اأكوان، وسجدت حت ال
 حن وتئن إى امأ اأعى حنن الطيور إى أوكارها.

فإذا استيقظ هذا القلب من أوكاره، صعد إى اه همته وحبه، مشتاقًا إليه، طالبًا له، 
                       :حتاجًا إليه، عاكفًا عليه

                           
                            

 [.4 – 5اأنفال: ]     
فحاله كحال امحب الذي غاب عنه حبوبه الذي ا غنى له عنه، وا بَد له منه، فهو 
آخر خطراته عند منامه، وأوها عند استيقاظه، فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إى قلبه 

نه ذكر حبوبه، والتوجه إليه، واستعطافه، والتملق هذا الشأن، فأول ما جري عى لسا
فيكله إى ضعة بن يديه، وااستعانة به أن ا خي بينه وبن نفسه، وأن ا يكله إليها، 

، بل يكلؤه كاءة الوليد الذي ا يملك لنفسه رًا وا نفعاَ وعجز، وذنب وخطيئة، 
يَك َلـُه، » ه قال:فإذا انتبه من نوم وا موتَا وا حياة وا نشورًا، ِ ََ ا إَلـَه إا اه َوْحَدُه ا 

ٍء َقِديٌر، الْـَحـْمُد ه، َوُسْبَحتَن اه، َوا إَلـَه إا  ْ ََ َلـُه اْلـُمْلُك َوَلـُه اْلـَحـْمُد، َوُهَض َاَلـى ُكِل 
، َوا َحْضَل َوا ُقَضَة إا بته ُ َْ  .()أخرجه البخاري «اه، واه أْك

                                                

 (. 6255برقم ) أخرجه البختري( 1)
 (. 1124برقم ) أخرجه البختري( 5)
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اْلـَحـْمُد ه اَلِذي أْحيَتَنت َبْعَد َمت أَمتَتنَت َوإِلَْيـِه » ول ما يبدأ به إذا قام من النوم أن يقول:فأ
 .()متفق عليه «النُُشضرُ 

يقوها متدبرًا معناها من ذكر نعمة اه عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو اموت، 
ا ا يعلمه، وا خطر بباله من امؤذيات وأعاده إى حاله سويًا سليًا حفوظًا م

وامهلكات والتي كلها تقصده باهاك واأذى، والتي من بعضها شياطن اإنس 
 واجن.

 فالذي يكلؤه وحرسه ي نومه ويقظته هو اه وحده، فليحمده عى هذه النعمة:
(              ) 

 [.45]اأنبياء: 
ه حيًا سليًا بعد هذه اإماته قادر عى أن يعيده بعد موتته الكرى ويتذكر أن الذي أعاد

         )حيًا كا كان.. ثم يقرأ: 
              

                 
                 

                 
                   

                   
           

                  
                   

                  
                

               

                                                

 (. 5611( واللفظ له، ومسلم برقم )6314، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 [.555-185]آل عمران  (    

ثم يقوم إى الوضوء بقلب حار، فيتوضأ حسب السنة، ثم يصي صاة التهجد كا 
أو ثاث عرة ركعة.. صاة حب حتاج،  ،ورد ي السنة إحدى عرة ركعة

بن يديه، ا صاة مدل  ها عليه، يرى أن من أعظم نعم  متذللمحبوبه،  شاكر خلص
    :حبوبه عليه أن أقامه وأنام غره، واستزاره وطرد غره، وأكرمه وحرم غره

 [.51احديد: ]                             
ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه ولذته وروره ي  ،فهو يزداد بذلك حبة إى حبته

لعزيز الرحيم، ويناجيه تلك الصاة، فهو يتملق مواه ملق امحب محبوبه، ا
                   :بكامه، معطيًا لكل آية حقها من العبودية

 [.68اإراء: ]            
فتجذب قلبه وروحه آيات امـحبة والود، وآيات اأساء والصفات، وآيات اآاء 

ت وصف اجنة وما واإنعام واإحسان، وآيات الرمة والرجاء والر وامغفرة، وآيا
                               :فيها من النعيم امقيم

                                         
 [.18 – 12الذاريات: ]         

العادلن به  ،وتقلقه آيات اخوف والعدل واانتقام وإحال غضبه بامعرضن عنه
امائلن إى سواه، وآيات وصف النار وما فيها من العذاب األيم والنكال غره، 
                                     :الشديد

                                           

 [.16 – 12الزمر: ]
به، هيبة له وإجااً، واستغفره فإذا صى ما كتب اه له، جلس مطرقًا بن يدي ر
 استغفار من قد تيقن أنه هالك إن م يغفر له ويرمه.

فإذا قى من ااستغفار وطرًا، وكان عليه بعد  ليل، اضطجع عى شقه اأيمن جًا 
لنفسه، مرحًا ها، مقويًا ها عى أداء وظيفة الفرض، فيستقبله نشيطًا كأنه م يزل نائًا 
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ثم صى  ،فإذا أذن امؤذن إى صاة الفجر تابعه ي اأذان، يعمل شيئاً  طول ليلته م
ركعتي الفجر وما خر من الدنيا وما فيها، ويبتهل إى اه ويدعوه بينها وبن صاة 

 الفجر، فالدعاء ا يرد بن اأذان واإقامة.
ذلك قصد  ثم ينهض إى صاة الصبح قاصدًا الصف اأول عن يمن اإمام، فإن فاته

القرب منه مها أمكن، فإن للقرب من اإمام تأثرًا ي ر الصاة، خاصة صاة 
         :الفجر، فقرآن الفجر يشهده اه ومائكة الليل، ومائكة النهار

 [.69اإراء: ]                                  
ى كل يء شهيد، بل امراد شهادة خاصة، وليس امراد الشهادة العامة، فإن اه ع

وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب جل جاله، ونزوله إى الساء الدنيا، آخر 
 كل ليلة حتى يطلع الفجر.

 يصي الصاة ي أول وقتها بخشوع قلب، كاملة الروط واأركان، والواجبات والسنن.
ر اه والتوجه إليه باأذكار امسنونة بعد فإذا فرغ من صاة الفجر أقبل بكليته، عى ذك

 كل فريضة، يداوم عليها، وجعلها وردًا له ا خل ها أبدًا.
ثم يزيد عليها ما ورد من أذكار الصباح ما شاء، أو قراءة القرآن، وجلس ي مصاه 

 حتى تطلع الشمس حسناً.
يه، مترفًا ي مرضاته عل فإذا طلعت قام مترعًا إى ربه، سائًا إياه أن يكون ضامناً 

فا يفعل شيئًا إا ي مرضاة ربه، من دعوة إى اه، وتعليم لعباده، أو نفع بقية يومه، 
وخدمة للمسلمن، أو اشتغال بنوافل العبادات، وإن كان من اأفعال الطبيعية قلبه 

      :عبادة بالنية، وَقَصَد ااستعانة به عى مرضاة ربه، فتكون عاداته عبادات
                              

 [.163 – 165اأنعام: ]          
ويقدم ي كل وقت ما نفعه أعم عى غره، فيقدم الدعوة والتعليم عى النوافل، 

 )ويؤخر العمل اانفرادي من أجل العمل ااجتاعي كا قال سبحانه وتعاى: 
                  

 [.159]يوسف:  ( 
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 (          )وقال سبحانه: 
 [.68]آل عمران: 

                    وقال سبحانه: 
                               

 [.134 – 133آل عمران: ]           
تبة قبله، مكمًا له، ناصحًا فيه معبوده، فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه مؤديًا للسنة الرا

جهودًا، بل يبذل مقدوره كله ي حسينه وتزيينه، وإصاحه، وإكاله،  فهو ايبذل
           :ليقع موقعًا من حبوبه، فينال به رضاه عنه، وقربه منه

 [.68العنكبوت: ]              
عبوده، أن ا يكون ي عمله هكذا، وهو يرى أفا يستحي العبد من ربه ومواه وم

امحبن ي أشغال حبوبيهم من اخلق، كيف جتهدون ي إيقاعها عى أحسن وجه 
                       وترضيهم: وأكمله لتّرهم

 [.65التوبة: ]
وعرف ومن أنصف نفسه، ل عمًا أن يتقنه ظاهرًا وباطنًا، واه يـحب من عبده إذا عم

أعاله، استحى من اه أن يواجهه بعمله، أو يرضاه لربه، وهو يعلم من نفسه أنه لو 
ْسنه شيئًا إا فعله:  عمل محبوب له من الناس لبذل فيه نصحه، وم يدع من أجل ح 

 [.6]الكهف:   (            )
ستغفار بعد العمل؛ فهذا حال هذا العبد مع ربه ي ميع أعاله، إحسان للعمل، وا

 أنه يعلم أنه ا يوي هذا امقام حقه، فهو دائًا يستغفر اه عقيب كل عمل صالح.
 [.19]الذاريات:  (   )قال اه تعاى: 

 إذا سلم من الصاة استغفر ثاثاً. ^وكان النبي 
            )وي احج: 

 [.188]البقرة:   (    
قام مضطر إى التوبة وااستغفار ي ميع أحواله، فا يزال مستغفراً فصاحب هذا ام

                        :تائبًا، وكلا كثرت طاعاته، كثرة توبته واستغفاره
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 [.18حمد: ]                       
فتكون حركات وماع اأمر ي ذلك إنا هو بتكميل عبودية اه ي الظاهر والباطن، 

نفسه وجسمه كلها ي حبوبات اه، وكال عبودية العبد موافقة لربه ي حبة ما 
  :يـحب، وبذل اجهد ي فعله، وموافقته ي كراهة ما يكره، وبذل اجهد ي تركه

                                      
                            

 [.592البقرة: ]
وهذا إنا يكون من النفس امطمئنة ا لأمارة وا للوامة، فهذا كال من جهة العمل 

 ما ه من واإرادة، وأما من جهة العلم وامعرفة فأن تكون بصرته منفتحة ي معرفة
 ^له شهود خاص مطابق ما جاء به الرسول واأساء والصفات واأفعال، 

           :ئم بأحكام العبودية التي تقتضيها كل صفة بخصوصهااخالف له، قا
                                       

 [.15الطاق: ]               
            :وهذا سلوك اأكياس، الذين هم خاصة العام

                                    
 [.19 – 16الزمر: ]                

شأنه عجيب، وفتحه  معرفة أساء اه وصفاته وأفعاله فالسر إى اه عن طريق
عجيب، صاحبه قد سبقت له السعادة، وهو مستلق عى فراشه، غر تعب وا مكدور، 

ـرى عليه آثار السفر، وقد ق، وا مرد عن وطنه  طع امراحل وامفاوز.فهو ساكن ا ي 
 فالسائرون إى اه قسان:

سائر قد ركبته نفسه فهو حاملها، يعاقبها وتعاقبه، وجرها وهرب منه، وخطو ها 
خطوة أمامه، فتجذبه خطوتن إى ورائه، فهو معها ي جهد، وهي معه كذلك.. فمتى 

 يصل مثل هذا؟
 يشاء، وأين شاء، ومتى شاء،  قها كيفوسائر قد ركب نفسه، وملك عناها، فهو يسو

ا تلتوي عليه وا تنجذب، وا هرب منه، بل هي معه كاأسر الضعيف، ي يد 
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مالكه وآره، فهي منقادة معه حيث قادها، تسر به وهو ساكن راكب عى ظهرها.. 
فا أرع وصول هذا، وشتان بن امسافَِرين، ومن شأن هؤاء القوم أن تنسلخ 

             :تعاى واختياره دبر وااختيار الذي خالف تدبر اهنفوسهم من الت
                                     

 [.36اأحزاب: ]                  
بل قد سلموا إليه سبحانه التدبر كله، فا يزاحم تدبرهم تدبره، وا اختيارهم 

أنه املك احق، القاهر القابض عى نواي اخلق، امتوي تدبر اختياره، لتيقنهم 
أمر العام كله، وتيقنهم مع ذلك أنه احكيم ي أفعاله، الذي ا خرج أفعاله عن 

                          :والرمة ، واإحساناحكمة وامصلحة
 [.26هود: ]                        

لم ي دخلوا أنفسهم معه ي تدبره ملكه وتريفه أمور عباده، بَِلْو كان كذا كان كذا، ف
                   :وا بعسى ولعل، وا بليت وأمنى

 [.152النساء: ]                       
، أو يتمنوا أو يتسخطوا تدبره ،بل رهم أعظم وأجل ي قلوهم من أن يعرضوا عليه

سواه، وهم أعلم به، وأعرف بأسائه وصفاته من أن يتهموه ي تدبره، أو يظنوا به 
                    :اإخال بمقتى حكمته وعدله

 [.55لقان: ]                  
صنعه، بل هذا العبد ناظر بعن قلبه إى بارئ امخلوقات وفاطرها، ناظر إى إتقان 

مشاهد حكمته فيه، وإن م خرج ذلك عى مكاييل عقول البر، وعوائدهم 
                                :ومألوفاهم

 [.155اأنعام: ]                 
نْعه وأََثر حكمته،  وعيب امخلوقات وتنقصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها؛ أها ص 

احاكمن، وله ي  حانه أحسن كل يء خلقه، وهو أحسن اخالقن، وأحكموهو سب
 [.14]امؤمنون:  (        ):كل يء حكمة

فامؤمن ا يعيب إا ما عابه اه، وا يذم إا ما ذمه اه، وإذا سبق إى قلبه ولسانه 



656 

يتوب صاحب الذنب من عيب ما م يعبه اه، وذم ما م يذمه اه تاب إى اه منه، كا 
(                ):ذنبه

 [.115]النساء: 
يستحي من ربه أن يكون ي داره، وهو يعيب آات تلك الدار وما فيها،  حقاً  فالعبد

فيقول: لوكان كذا مكان كذا لكان خرًا، أو يشاهد املك احق يوي هذا ويعزل هذا، 
ِي هذا امكان فان لكان خراً  ويعطي هذا وَيـْحِرم هذا، فيقول: زل هذا  ،لو و  ولو ع 

 امتوي لكان أوى، ولو عوي هذا، ولو أغنى هذا... وهكذا.
           :وإخراجه من قربهفكيف يكون مقت املك هذا امعرض، 

                                            
 [.16احديد: ]                   

، ليس له من اأمر فقر ضعيف ،فوا عجبًا.. كيف ينازع العبد ربه منازعة جاهل عاجز
وهو مع ذلك ينازع اه ربوبيته وحكمته وتدبره، وا يرى با ري اه به، يء، 

ي  ،جاهل ظام ،فقر مسكن ،وا يسكن عند جاري أقداره، بل هو عبد ضعيف
 ، ويرى نفسه عارفًا حسناً.قادراً  ه فرى نفسه غنياً جموع حاات

 فا أجهله بنفسه.. وربه.. وما أتركه حقه.. وما أشد إضاعته حظه.
يرفعها ولو أحر العبد رشده لرأى ناصيته ونواي اخلق كلهم بيد اه سبحانه، 

ويزيغ منها  ،فضها كيف يشاء؟ وقلوهم بيده يقلبها كيفا يشاء؟ يقيم منها ما يشاءوخ
                        :ما يشاء، لكال علمه ورمته وحكمته

 [.5فاطر: ]                                      
َقِلبه وت ِرفه يد القدرة، مستسلم ه، ينظر بقلبه إى مواه  ويرى نفسه عبدًا لربه، ت 

ن يوفقه إى ما يـحبه ويرضاه، عينه ي كل حظة شاخصة الذي حَركه، مستعن به ي أ
      :يؤديه ي وقته عى أكمل أحواله ،إى حق مواه امتوجه عليه لربه

                                    
 [.32 – 34احج: ]                
بغر اختيارهم، قابلوها بمقتضاها من فهؤاء إذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم 
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 العبودية، وهم فيها عى ثاث مراتب:
الرى عنه فيها، وامزيد من حبه والشوق إليه، وهذا نايء من مشاهدهم : إحدامت

للطفه فيهم، وبره وإحسانه العاجل واآجل، ومن مشاهدهم حكمته فيها، ونصبها 
                           :سببًا مصاحهم

 [.21التوبة: ]         
    :شكره عليها كشكره عى النعم، وهذا فوق الرضا عنه ها: الثتنية

                
 [.115التوبة: ]                     

 فهاتان مرتبتان أهل هذا الشأن.
نزل منها نزل إى اليأس واجزع، الذي  للمقتصدين، وهي مرتبة الصر التي إذا: الثتلثة

             :وتضاعف امصيبة ،ا يفيد إا فوات اأجر
 [.555آل عمران: ]              

                   واه سبحانه حكيم عليم يري أولياءه بالنعم وامصائب:
 [.11غابن: الت]                           

                                 وقال سبحانه:
 [.516البقرة: ]                

فمن آمن وعمل  ،وما كانت احياة الدائمة مبنية عى احياة الفانية، با فيها من عمل
بالتجارة  ي الدنيا صاحًا فله اجنة، ومن كان بضد ذلك فله النار، أمرنا اه عَز وجَل 

              )الرابـحة فقال سبحانه: 
                  

                    
 .[13-15]الصف  (        

وقد استجاب أكثر اخلق للشيطان، فأشغلهم وخدعهم بالتجارة اخارة عن التجارة 
     )لرابـحة التي أرسل اه ها اأنبياء، وكفى بذلك عقوبة ا

 [.55]سبأ:   (     
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                         وقال سبحانه:
                          

 [.151 – 118النساء: ]               
 أمور وهي: واهدف والغاية من حياة اإنسان ثاثة 

 عبادة اه عز وجل.. والدعوة إى اه.. واخافة ي اأرض.
يشتغل العبد بذلك كل وقته، وجعل جزءًا يسرًا لكسب امعاش بعد معرفة أحكام 

                           العمل، كا قال سبحانه: 
                               

 [.15 – 8اجمعة: ]                                   
                                   وقال سبحانه:

 [.159يوسف: ]          
                                    وقال سبحانه:

                                        

 [.56ص: ]
والشهوات مطلقة غر حدودة، وطلب الشهوات من اإنسان مطلق أيضًا غر 

 حدود، فا يكاد يفرغ من شهوته إا وتشتاق نفسه إى شهوة أخرى.
ولو اجتمع اإنس واجن لتكميل شهوة إنسان واحد ما قدروا، وإنا تكميل الشهوات 

 بيد اه عَز وجَل.
سان تصوره ضعيف، فا يستطيع أن يكمل شهواته حسب معرفته، إنا يكملها فاإن

ربه الذي خلقه، وعلم ما ينفعه وما يره، فأعطاه ي الدنيا منها القليل الذي يصلحه، 
وي اآخرة يكملها اه أوليائه ي اجنة با ا عن رأت، وا أذن سمعت، وا خطر 

                                   :عى قلب بر

 [.16السجدة: ]
يريد تكميل شهواته  ،فاإنسان ي هذه احياة، بسبب جهله، وقصور معرفته

 وااستمتاع ها اآن.
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. ويريد أن يسكن .فريد اآن أن يأكل أحسن يء.. ويريد أن يرب أحسن يء
حسب  ،ن يءأحسن يء.. ويريد أن يلبس أحسن يء.. ويريد أن يركب أحس

 معرفته.
ولكن اه الذي خلقه أعلم منه، وحكمة اه أن يأخذ من الشهوات بقدر حاجته، 
ويصوم عن تكميل الشهوات إى غروب شمس حياته، وبعد ذلك له ي اجنة النعيم 

                          امقيم: 
                                  

 [.52البقرة: ]                
واه سبحانه يريد من اخلق ي الدنيا تكميل حبوباته هو من التوحيد واإيان 

ي من اأكل والرب واللهو واأعال الصاحة، والنفس تريد تكميل حبوباها ه
 واللعب.

             :وحبوبات الرب
                      

 [.115التوبة: ]        
                        وحبوبات النفس:

                         
 [.14آل عمران: ]             

  وأمر بإكاله كا قال سبحانه: ،وهو الدين ،هذا أكمل اه لنا ي الدنيا ما حب هو
 [.3امائدة: ]                        

               وأكمل لنا ي اآخرة ما نحب نحن كا قال سبحانه:
                                     

                              
 [.35 – 35فصلت: ]                            

امر اه عَز وجَل ليس ها حد.. وشهوات اإنسان ليس ها حد.. فمن قدم أوامر وأو
اه وأكملها.. وضحى بشهواته من أجلها.. أكرمه اه باجنة وأكمل شهواته فيها.. 
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ومن أكمل حبوبات اه ي الدنيا من اإيان واأعال الصاحة واأخاق احسنة.. 
 بأنواع الشهوات وامرات. آخرةأكمل اه له حبوباته ي ا

يحصل عى أعى فأين من ينافس ي أعال اآخرة؟ وأين من يسابق ي اخرات، ل
                        الدرجات ي اجنات؟:

                                    
 [.51احديد: ]           

، ولذلك وظائف الدنيا دون أعال الدين وس إى أعال الدنياطان جر النفإن الشي
 حقق إا متعة قليلة ومية.ـعليها إقبال مع أن أجورها قليلة، وا ت  

أما وظائف الدين فا إقبال عليها بسبب ضعف اإيان، مع أن أجورها عظيمة، 
                    :وحقق متعة وسعادة ي الدنيا واآخرة

                                    
 [.6 – 2فاطر: ]               

وعادة املك أن يعطي اجائزة الكبرة، واهدية الكبرة بنفسه، أما اجائزة الصغرة، 
 واهدية الصغرة، فيأمر أحد اخدم أن يعطيها من يريد.

أشياء وامناصب، كلها صغرة، فيعطيها اه عن وهكذا أسباب الدنيا من اأموال وا
                           من شاء: طريق اأسباب

 [.19اإراء: ]               
أما الدين واجنة وما فيها من النعيم، فهو كسب عظيم وكبر، يعطيه اه من علم أنه 

                     :يستحق ذلك ي نفسه
 [.23اأنعام: ]               

    :فاه يعطي الدنيا من يـحب ومن ا يـحب، ولكنه ا يعطي الدين إا من يـحب
 [.63آل عمران: ]                         

 واه عز وجل ابتى كل إنسان بطريقن:
 .طريق اأموال والشهواتطريق اإيان واأعال الصاحة، و

واإنسان الفائز من يقي حياته بطريق اإيان واأعال الصاحة، ويأخذ من 
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 اأموال والشهوات بقدر احاجة، واخار بضد ذلك.
 )واليهود وامركون أحرص الناس عى احياة، كا قال سبحانه عنهم: 

                 
 [.86]البقرة:   (         

 وماذا حرصون عى احياة؟
أهم يعلمون أن ما قدموه من عمل ا جعل هم نصيبًا ي اآخرة، وعندئذ يكونون 

 قد خروا الدنيا باموت الذي طلبوه، وخروا اآخرة بالعمل السيئ الذي قدموه.
أن تكون حياة  فهم ا يـحبون اموت، بل حرصون عى احياة أيًا كانت، وا هم

 كريمة، وا حياة ميزة عى اإطاق.
.. . أو حياة عقاربإهم يريدون أي حياة.. حياة حرات.. أو حياة هائم.. أو حياة سباع.

                   أو حياة شياطن:
 [.2الرعد: ]               

ثم من سار عى هداهم من الصديقن وأعى أنواع احياة حياة اأنبياء وامرسلن، 
والشهداء والصاحن، الذين حياهم خالصة امتثال أوامر اه وطاعته وعبادته: 

(              
             ) 

 [.65-68]النساء 
خالق سواه، واه سبحانه إذا رَقى عبده بالتدريج نَور باطنه وعقله بالعلم، فرأى أنه ا 

والعطاء وامنع غره، وأنه ا يستحق أن يعبد سواه، وكل  ،وا يملك الر والنفع
                            :معبود سواه فباطل

 [.59فاطر: ]
ثم إذا رقاه احق سبحانه درجة أخرى فوق هذه أشهده عود امفعوات إى أفعاله 

ائه وصفاته، وقيام صفاته بذاته، فيضمحل شهود غره سبحانه، وعود أفعاله إى أس
                                  :من قلبه
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 [.35 – 31يونس: ]                        
فإنه ، ه وحده بإقامته ها، وإمساكه هاثم إذا رقاه درجة أخرى أشهده قيام العوام ب

سبحانه يمسك السموات واأرض أن تزوا، ويمسك الساء أن تقع عى اأرض إا 
بإذنه، ويمسك البـحار أن تغيض أو تفيض عى العام، ويمسك الطر ي اهواء 

                                   :صافات ويقبضن
 [.41فاطر: ]                             

ويمسك القلوب اموقنه أن تزيغ عن اإيان، ويمسك أرواح احيوان أن تفارقه إى 
اأجل امحدود، ويمسك عى اموجودات وجودها، ولوا ذلك اضمحلت 

 [.1املك: ]                                        :وتاشت
أفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته، فهو سبحانه مستغن عن كل ما والكل قائم ب

                                    :سواه، وما سواه فقر إليه بالذات
 [.62غافر: ]             

فهذا العبد يشهد ربه منفردًا بالقيومية والتدبر، واخلق والرزق، والعطاء وامنع، 
نفع والر، ويرى ميع امخلوقات حل جريان أحكام الرب عليها، ا يملك وال

 شيئ منها لنفسه نفعًا وا رًا، وا موتًا وا حياة وا نشوراً.
ومع هذا فهو ساع ي طلب الوصول إليه، بالواجبات والنوافل حسب أمره ورعه، 

إليه، ويتوكل عليه، ويفرده ويشهد ألوهية اه فيتعلق به وحده دون سواه، ويـحبه وينيب 
                                    :بامـحبة واخوف، والرجاء والتعظيم واإجال

 [.163البقرة: ]          
    )فهذه أعى مقامات امؤمنن، وأحسن درجات امحسنن: 

                
                

 [.4-5]اأنفال  (   
: وهؤاء السابقن ي اجنه ما ا عن رأت، وا أذن سمعت، وا خطر عى قلب بر

(                   
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 [.56-15]الواقعة   (             
وهذا السابق باخرات ما سبق إليها إا بتوفيق اه تعاى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل 

    )بشكر اه تعاى عى ما أنعم عليه به كا قال سبحانه وتعاى: 
               

 [.35]فاطر:  (      
ه.. وامقتصد.. والسابق باخرات.. هؤاء الذين ورثوا الكتاب، وهم فالظام لنفس

ثة يتبن للعبد من أي وبعرض متاجر اأقسام الثالذين اصطفاهم اه لوراثة الكتاب، ا
 التجار هو.

        ) :أما جزاء الذين أورثهم اه كتابه فهو
 [.33]فاطر:  (     

حسب قوة إياهم،  ،النعيم حسب أعاهم، ودرجاهموهم متفاوتون ي هذا 
 وحسن أعاهم وتنوعها.

 )فإذا تم نعيمهم، وكملت لذاهم ورورهم مدوا اه عى كال النعيم:
 [.34]فاطر:  (           

فا حزن يعرض هم بسبب نقص ي ماهم، وا ي طعامهم، وا ي راهم، وا 
وا ي دوام لبثهم، فهم ي نعيم ما  مساكنهم، وا ي ا ي أجسادهم،ي لذاهم، و

                             :يرون عليه مزيداً 
                               
                                 

                              
                              

 [.11 – 1امؤمنون: ]
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وضاعفها، وأعطانا من فضله،  ،فله احمد حيث غفر لنا الزات، وَقبِل منا احسنات
 ما م تبلغه أعالنا وا أمانينا.

ا، وأوصلنا إى دار امقامة التي يرغب اإنسان ي اإقامة فيها، لدوامها وكثرة خراه
 وتواي مراها، وزوال كدورها.

وذلك كله بفضله وكرمه ا بأعالنا، فلوا فضله ما وصلنا إى ما وصلنا إليه من 
         ):كال النعيم، حيث ا نصب وا تعب

 [.32]فاطر:   (     
ا حن إن عظيم اهمة يستخف بامرتبة السفى من معاي اأمور، وا هدأ نفسه إ

          :يضع نفسه ي أسمى منزلة، وأقى غاية، ي كل عمل حمود
                               

                                  
 [.61 – 26امؤمنون: ]         
 والناس أصناف:

 .اأمور، وجعل هذه العظائم متهفمنهم من يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم 
                           :فهذا يسمى عظيم اهمة

                                  
                                

                         جئ   
 [.55 – 18التوبة: ]                       
ولكنه يبخس نفسه، فيضع مه ي أدنى اأمور  ،ومنهم من فيه الكفاية لعظائم اأمور
 وصغائرها، فهذا يسمى صغر اهمة.

ومنهم امتواضع الذي ا يكفي لعظائم اأمور، ويشعر أنه ا يستطيعها، وأنه م خلق 
 ه.مثلها، فيجعل مته وسعيه عى قدر استعداد

ومنهم من ا يكفي للعظائم، ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليها، وهذا يسمى فخورًا، واه 
                    :ا حب كل ختال فخور



636 

                           
 [.35فاطر: ]     

م هو ظَ وهذا العِ  وامسابقة إى اخرات، ،م اهمةظَ والقرآن الكريم يمأ النفوس بعِ 
الذي قذف بأولياء اه ذات اليمن وذات الشال، فأتوا عى قلوب ملوءة بالكفر 

 والعدل. والتوحيد الظلم، وجاهدوها حتى امتأت باإيانالرك وو
 .وأتوا عى عروش كانت ظامة فنسفوها، ورفعوا فيها لواء العدل واأمن

 أهار العلوم تفجراً.وأتوا عى عقول كانت ضالة ففجروا فيها 
 وأتوا عى ر القرون فصاروا بفضل اه خر القرون.

              وأتوا عى ر أمة فصاروا بإذن اه خر أمة:
                            

 [.115آل عمران: ]                 
                   وقال سبحانه:

                                       
 [.155التوبة: ]         

، وما أعظم مكاها وثواها فلله ما أعظم هذه اهمم، وما أرف هذه النفوس اأبية
 عند رها.

 وجاات وأقسام علو اهمة كثرة، جمعها ست صفات هي:
ن ااستقامة.. والبحث عن احق... طلب العلم... وحسن العبادة.. وحسمة 

 والدعوة إى اه.. واجهاد ي سبيل اه.
نَفَق ي غر فائدة، فعلو اهمة ي طلب العلم يتمثل ي الغرة عى الوقت أن ي  

وحرص ايشفي غليله إا بأكواب طافحة من كل علم، وغوص ي البحث عن نفائس 
مهاترة؛ أها مشغولة باحق الذي أشغلها العلوم، وألسنة مهذبة ا تقع ي لغو وا 

 عن الباطل.
إن معاي اأمور وعزة امسالك حفوفة بامكاره، والعلم أرفع مقام تطمح إليه 

                    :اهمم، وأرف غاية تتسابق إليها اهمم
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 [.19 – 16الزمر: ]            

أما علو اهمة ي العبادة وااستقامة فلها أقوام فقهوا عن اه أمره، وعرفوا حقيقة 
الدنيا، فاستوحشوا من فتنها، وجافت جنوهم عن مضاجعها، وارتفعت متهم عن 
سفاسفها، وعرفوا اآخرة، فتعلقت قلوهم ها، فا تراهم إا قوامن صوامن، ذاكرين 

 مسبحن مستغفرين.شاكرين، 
فا أعى متهم ي التوبة وااستقامة، وما أقوى عزيمتهم ي العبادة واإخبات، 

             :والذكر والدعاء
                      

 [.115التوبة: ]        
ين وأما البحث عن احق فا أكثر امهتدين الذين ارتفعت متهم ي البحث عن الد

احق، وما فيه من أحكام، َفَمَن اه عليهم وأعطاهم ما سألوا، وحقق هم ما أرادوا، 
 (             )كا قال سبحانه: 

 [.68]العنكبوت: 
، وأمته وأما علو اهمة ي الدعوة إى اه، فمن أعظم ما هتم به الداعية هداية قومه

عى مشاق الدعوة، حتى تبلغ الغاية التي يريد  وبلوغ اجهد ي النصح هم، والصر
                 :ومغارهاي مشارق اأرض  اه أن تبلغها

 [.25إبراهيم: ]                  
وقد كان الرسل الكرام عى رأس قائمة عاي اهمة ي هذا امجال، وكان أولو العزم 

ي ذلك الغاية  ^ًا.. وتضحية، وكان سيدنا حمد . وصر.منهم ي الذؤابة.. بذاً 
الذي ينبغي أن حذو حذوه كل داعية إى اه عَز وجل، إذ  ،العظمى، وامثل اأعى

م يكن مه هداية قومه أو العرب فحسب، بل العام كافة، وخاطب ملوك العام 
 ورؤساءه ليدخلوا ي دين اإسام.

 ثان دوائر: ي اهداية يدور ي ملسو هيلع هللا ىلصفكان فكره 
وما حوها،  ، وأهله، وعشرته، وقومه، وقريتهيتفكر ي هداية ورمة نفسه ملسو هيلع هللا ىلصفكان 
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                                 والناس، والعام:
 [.66امائدة: ]                         

د ي اه حق جهاده حتى أتاه غ الرسالة.. وأدى اأمانة.. ونصح اأمة.. وجاهفبلَ 
                       ن:اليق

 [.159التوبة: ]             
امثل  ^واجهاد ي سبيل اه حتاج إى رجال عاي اهمة، وقد رب رسول اه 

فلم يكن أحد ي وقت القتال أقرب إى العدو منه، وكان  ،اأعى ي هذا امجال
          :ري اه عنهم مثًا ي الشجاعة واإقدام اقتداء به أصحابه

                                 
 [.58الفتح: ]            

فا أحوج امسلمن اليوم إى هذه الروح الوثابة، واهمة العالية؛ لتجاهد ضد أعداء 
وتطهر اأرض من َدَنس  ن عاثوا ي اأرض فسادًا،الذي اه، وأعداء الدين احق،

         :أعداء اه ورسوله ودينه، وتنر الفضيلة واحق ي العام
                          

 [.45 – 38اأنفال: ]                           
وبن معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بيننا 

 جنتك، ومن اليقن ما هِون به علينا مصائب الدنيا.
 اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غر ضالن وا مضلن.

واهدنا الراط امستقيم، واجعلنا من عبادك امخلصن،  ،اللهم فقهنا ي الدين
انك، السابقن إى عن إى رضور، امساودعاتك الصادقن، وحزبك امفلحن

 (         )قرباتك:
 [.23]آل عمران: 

 [.9آل عمران: ]                                     
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 فقه الغربة -6
                  )قال اه تعاى: 

              )  
 [.116]هود: 

ََ َبَدَأ، َوُهَض َيْأِرُز َبْنَ  ،إَِن اِإْساَم َبَدَأ َغِريبىت»: ^وقال النبي  َوَسَيُعضُد َغِريبىت َك
ََ َتْأِرُز الْـَحَيُة ِي ُجْحِرَهت  .()أخرجه مسلم «اْلـَمْسِجَدْيِن َك

 الغربة ثاثة أنواع:
التي  بن هذا اخلق، وهي الغربة ،^: غربة أهل اه، وأهل سنة رسول اه اأوى

أهلها، وهي الغربة التي تكون ي مكان دون مكان، وزمان دون  ^مدح رسول اه 
 زمان، وبن قوم دون قوم.

وأهل هذه الغربة هم أهل اه حقًا، فإهم م يأووا إى غر اه، وم ينتسبوا إى غر 
 ، وم يدعوا إى غر ما جاء به.^رسول اه 

ا ي الدنيا وا ي اآخره، فوليهم اه ورسوله  فهذه الغربة ا وحشة عى أهلها
              :والذين آمنوا، وإن عاداهم أكثر الناس وجفوهم

                               
                            

 [.64 – 65يونس: ]
ُرَب أْشَعَث َمْدُفضٍع بِتأْبَضاِب، َلْض » وله:بق ^ومن هؤاء الغرباء َمْن ذكرهم النبي 

 .()أخرجه مسلم «أَبَرهُ  ٬أْقَسَم َاَلـى ا
وامؤمن حقًا ي الدنيا كالغريب، ا جزع من ذها، وا ينافس ي عزها، للناس 

 حال، وله حال.

                                                

 (. 146)برقم  أخرجه مسلم( 1)
 (. 5655برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 .()رجه البخاريأخ «أْو َاتبُِر َسبِيلٍ  ،ُكْن ِي الُدْنَيت َكأَنَك َغِريٌب »: ^النبي قال 
التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وجريد التوحيد وإن  الغرباء ومن صفات هؤاء

    :^أنكر ذلك أكثر الناس، وترك اانتساب إى أحد غر اه تعاى ورسوله 
 [.165اأعراف: ]                           

كثر الناس بل كلهم ائم هم، فلغربتهم بن وهؤاء هم القابضون عى اجمر حقًا، وأ
هذا اخلق يعدوهم أهل شذوذ وبدعة، ومفارقة للسواد اأعظم، وهم النَُزاع  من 

 فرارًا بدينهم، وإعاء لكلمة رهم. ،وعن بادهم ،تغربوا عن قبائلهم، القبائل
فسد الناس: فطوبى هؤاء الغرباء الذين َيْصلحون إذا فسد الناس، وي ْصلحون ما أ

(                 ) 
 [.38]اأحزاب: 

واإسام احق اليوم هو أشد غربة منه ي أول اإسام، وإن كانت أعامه ورسومه 
 الظاهرة مشهورة معروفة.

غريب جدًا، وأهله غرباء أشد الغربة بن الناس، فهؤاء هم  اليوم فاإسام احقيقي
 مغبوطون.الغرباء اممدوحون ا

فأهل اإسام ي الناس غرباء.. وامؤمنون ي أهل اإسام غرباء.. وأهل العلم ي 
امؤمنن غرباء.. وأهل السنة الذين يميزوها من اأهواء والبدع غرباء.. والداعون 

 إليها، الصابرون عى أذى امخالفن أشد هؤاء غربة.
فليوِطن  ،يسلك هذا الراط امستقيمولكن هؤاء هم أهل اه حقاً، فمن أراد أن 

نفسه عى قدح اجهال وأهل البدع فيه، وطعنهم ي سرته، وإزرائهم به، وتنفر 
  :ملسو هيلع هللا ىلصالناس عنه، وحذيرهم منه، كا كان سلفهم من الكفار يفعلون مع نبيه وإمامه 

                          

 [.555آل عمران: ]
ن توكيف ا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بن اثن ذه الغربة،فا أشد حال أهل ه

                                                

 (. 6416برقم ) أخرجه البختري( 1)
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ووايات ومناصب، وا يقوم ها سوق إا بمخالفة  ،وسبعن فرقة، ذات أتباع ورئاسات
 .^ما جاء به الرسول 

فالواحد من هؤاء الغرباء غريب ي أمور دنياه وآخرته، ا جد من الناس مساعدًا وا 
بن جهال، صاحب سنة بن أهل بدعة، داع إى اه ورسوله بن دعاة أهل فهو عام  ،معيناً 

وناه عن امنكر بن قوم امعروف لدهم منكر،  ،اأهواء والبدع، وآمر بامعروف
                :وامنكر لدهم معروف، واهدى ضالة، والضالة هدى

                                       
                                  

                             
 [.55 – 18الرعد: ]                

بن أهل احق، فهي  ،وأهل الفجور ،غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل: الثتنية
  الصاحن.، وعباد اهغربة بن حزب اه امفلحن

عى كثرة أصحاهم، أهل وحشة عى كثرة  معذبون فهؤاء وإن كثروا فهم غرباء
 [.186آل عمران: ]                       :مؤنسيهم
غربة مشركة، فإن الناس كلهم ي هذه الدار غرباء، فإها ليست هم بدار مقام، الثتلثة: 

أْو  ،ُكْن ِي الُدْنَيت َكأَنَك َغِريٌب »: ^بن ذلك النبي وا هي الدار التي خلقوا ها، كا 
 .()أخرجه البخاري «َاتبُِر َسبِيلٍ 

           والناس كلهم راجعون من دار الغربة إى دار القرار:
                          

                            

 [.16 – 14الروم: ]
وااغراب أمر يشار به إى اانفراد عن اأكفاء، فكل من انفرد بوصف ريف دون 

 أبناء جنسه فإنه غريب بينهم؛ لعدم مشاركته أو لقلته.
                                                

 (. 6416برقم ) أخرجه البختري( 1)
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وإما بالقصد واحال، وإما ها،  ،وما كانت الغربة هي اانفراد، واانفراد إما باجسم
 بااعتبارين. كان الغريب غريب جسم، وغريب قلب وإرادة، أو غريباً 

 فالغربة عى ثاث درجات:
 .وغربة باهممال.. وحاأبغربة عن اأوطان.. وغربة 

غربة باأفعال واأحوال، وامراد به العام  والثانيةغربة باأبدان،  فالغربة اأوى
 .الداعي إليه ،العامل به ،باحق

هل الكذب وهذا من الغرباء الذين طوبى هم، فهو صاحب صدق واخاص بن أ
                         :والنفاق

 [.12احجرات: ]                  
 غربة باهمة، وهي غربة طلب احق سبحانه. والثالثة

فإن مة العارف حائمة حول من يعرف، فهو غريب بن أبناء اآخرة، فضًا عن أبناء 
       :شاغل إا ما ارتضاه حبوبهالدنيا، ا يشغله عن مطلوبه وحبوبه 

                             
 [.64 – 63الفرقان: ]             

وهؤاء كلهم اأنبياء وامرسلون، وامهاجرون واأنصار، ومن تبعهم بإحسان، بن 
                  الكفار وامركن وامنافقن:

                               
                                
                                 

                              
                                  

 [.15 – 9احر: ]
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 فقه امض  -7
             )ه تعاى: قال ا

 [.9]اجمعة:   (      
            )وقال اه تعاى: 

               ) 
 [.192]آل عمران: 
 ، بخروج الروح من اجسد.تغر حال اإنسان، وانتقال من دار إى دار اموت:

 :سد، إما معذبة أو منعمة، ومفارقتها للجسد معناهوالروح باقية بعد مفارقة اج
خروج اجسد عن طاعتها، وسكونه عن احركة بفقدها، فإن اأعضاء واجوارح 

 آات للروح تستعملها.
والروح بنفسها َتْعلم اأشياء من غر إعام، ولذلك قد يتأم بنفسه بأنواع الغم واحزن 

 وكل ذلك ا يتعلق باأعضاء.والكمد، ويتنعم بأنواع الفرح والرور، 
فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة اجسد، وما هو ها بواسطة 

        :اأعضاء يتعطل بموت اجسد إى أن تعاد الروح إى اجسد عند البعث
 [.96النساء: ]                                   

والروح مستعملة ها، واموت عبارة عن استعصاء  ،نسان آاتوكل أعضاء اإ
 اأعضاء كلها عى الروح.

 ،واإنسان ي احقيقة هو الروح امدرك للعلوم واآام واللذات، وذلك ا يموت
وا ينعدم، ومعنى اموت انقطاع ترفه عن البدن، وخروج البدن عى أن يكون آلة 

 وهي باقية. له، فحقيقة اإنسان نفسه وروحه
واموت أشد ما حاول اإنسان أن يروغ منه، أو يبعد شبحه عن خاطره، ولكن أنى له 

  )ذلك، واموت طالب ا يمل الطلب، وا يبطئ اخطى، وا خلف اميعاد: 
               

 [.9]اجمعة:  (   
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                    نه سياقيه وجهًا لوجه:وإن فر اإنسان منه فإ
 [.9اجمعة: ]                                       

والنفس البرية ترى احق كامًا وهي ي سكرات اموت، تراه با حجاب، وتدرك 
منه ما كانت جهل، وما كانت جحد، ولكن بعد فوات اأوان، حن ا تقبل توبة، وا 

  (             )ه تعاى: ينفع إيان، قال ا
 [.18]ق: 

ما تكون  ملكه وسلطانه، وعظمة كشف له بعد اموت من سعة جال اه،نوامؤمن ي
الدنيا باإضافة إليه كالسجن الضيق، كامحبوس ي بيت مظلم فتح له باب إى بستان 

                              :واسع اأكناف، ا يبلغ طرفه أقصاه
                                         

 [.51احديد: ]             
 ونسبة سعة اآخرة إى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إى الرحم وأعظم.

                  فسبحان من خلق هذا وهذا، ونقل هذا إى هذا:
 [.155اأنعام: ]                               

 والناس ي هذه الدنيا ثاثة:
 وإما عارف منته. ..وإما تائب مبتدي ..إما منهمك ي الدنيا

ا يذكر اموت، وإن ذكره فيذكره للتأسف عى دنياه،  فالغافل امنهمك ي الدنيا
ِكر به كرهه، ونفر منه ر واليهود ومن تشبه ، وهؤاء هم الكفاويشتغل بمذمته، وإن ذ 

                                  هم:
 [.86البقرة: ]                            

 يزيده ذكر اموت من اه بعدًا؛ جهله وسوء عمله. النوع فهذا
خشية، فإنه يكثر من ذّكر اموت، لينبعث من قلبه اخوف وا وأما التائب امبتدي

 فيفي بتام التوبة، وربا يكره اموت خوفًا من اموت قبل التوبة، وإصاح الزاد.
فهذا معذور ي كراهة اموت؛ أنه ليس يكره اموت ولقاء اه، وإنا خاف فوت 
لقاء اه لقصوره وتقصره، كالذي يتأخر عى لقاء احبيب مشتغًا بااستعداد للقائه 
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 وعامة هذا أن يكون دائم ااستعداد لهيعد كارهًا للقائه،  جه يرضاه، فاعى و
                       باأعال الصاحة، ا شغل له سواه:

                                 
 [.61 – 26امؤمنون: ]                            

واحبيب ا ينسى قط  ،ر اموت دائًا؛ أنه موعد لقائه حبيبهفإنه يذك وأما العارف
 موعد لقاء حبيبه، فهو مستعد كل وقت ي كال زينته بإيانه وطاعته للقاء حبوبه.

ليكمل استعداداته وزينته للقاء ربه، وإما أن يستبطيء  ،وهذا غالباً إما أن يكره اموت
العاصن، وينتقل إى جوار رب  جيء اموت، ويـحب جيئه، ويتخلص من دار

                           :العامن
                        

 [.35 – 58فاطر: ]                      
 والروح خرج من اجسد بأحد ثاثة أمور:

 ه.إما بفعل اه.. وإما بفعل أحد من اخلق..وإما بفعل اإنسان نفس
 نتحار.اي يسمى القتل، والثالث يسمى اافاأول يسمى اموت، والث

هو الذي يملك  فاموت ا يملكه إا اه وحده؛ أن الذي يملك اإحياء وحده
                                   اموت وحده:

 [.69غافر: ]
أن اجسد  لوق، فتخرج الروحالروح من قبل خسد الذي تسكن فيه والقتل هدم اج

 غر صالح لبقائها.
 .نفسه بسكن أو سم ونحوهاتحار فهو أن يتعجل اإنسان موته بقتل نفسه بنأما اا

اموت أن خرج الروح فينهدم اجسد ويفسد، والقتل واانتحار إتاف للجسد، ف
 أن اجسد غر صالح لبقائها. فتخرج الروح

الناس عنه بسبب قلة  وغفلةعظيم، وما بعده أفظع منه،  واموت هادم اللذات، وخطره
 ذكرهم له، وقلة فكرهم فيه.

الدنيا، فا  اتومن يذكره من الناس ا يذكره بقلب فارغ، بل بقلب مشغول بشهو
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فالطريق النافع أن يفِرغ العبد قلبه عن كل يء إا عن ذكر ذكر اموت ي قلبه، ينجع 
كر اموت قلبه أقرب من راك نعله إليه، فإذا بار ذاموت، الذي هو بن يديه، و

، ويستعد وعند ذلك يقل فرحه وروره ي الدنيا، وينكر قلبهفيوشك أن يؤثر فيه، 
 ما أمامه.

وأنجع طريق فيه أن يكثر من ذكر أقرانه الذين ماتوا قبله، فيتذكر صورهم ي 
حت الراب، وكيف  مناصبهم، وقصورهم وأحواهم، ثم يتذكر موهم ومصارعهم

ْسن صورهم وكيف ، وكيف تقطعت أوصاهم ي قبورهم، حا الراب اآن ح 
وكيف أرملوا نساءهم، وأيتموا ، خرست ألسنتهم، وصمت أذاهم، وعميت أبصارهم

وماذا ، وكيف خلت منهم دورهم ومساجدهم وجالسهم، أطفاهم، وقسمت أمواهم
 ؟وماذا وجدواقالوا؟ وماذا قيل هم؟ وماذا عملوا؟ 

 [.56  -52]الغاشية:  (        )قال اه تعاى: 
حيث ا ينفع مال وا بنون إا من أتى اه  ،فا أعظم اخطب، وما أشد الكرب هناك

             )بقلب سليم: 
 [.192]آل عمران: (                

كانوا أخيارًا عجلهم اه لنعيم اجنة، وإن كانوا أراراً  فكل نفس ذائقة اموت، فإن
          أراح اه الناس من رهم، وعجلهم إى عذاب النار: 

 [.32اأنبياء: ]                
 وطول اأمل ي الدنيا داء وباء وشقاء، وسببه أمران:

 اجهل.. وحب الدنيا.
عول عى شبابه فيستبعد قرب اموت مع الشباب، سان قد ي  فهو أن اإن فأما اجهل:

 وليس يعلم أن اموت ي الشباب أكثر.
ويستبعد اموت فجأة، وا يدري أن ذلك غر بعيد، وإن  ،وقد يستبعد اموت لصحته

     :كان بعيدًا فامرض فجأة غر بعيد، واموت يطلب اإنسان كا يطلبه رزقه
                                     

                                                  



646 

                                           
 [.68 – 69النساء: ]   حخ   

ت َلْن َتـُمضَ  َحَتى  ،ُلضا ِي الَطَلِب َوَأْجـمِ  ،َأُيـَهت النَتُس اَتُقضا اهَ» :^قال النبي و َفإَِن َنْفسى
َوَدُاضا َمت  ،ُخُذوا َمت َحَل  ،ِب ـََفتَتُقضا اهَ َوَأْجـِمُلضا ِي الطَل ،َتْسَتْضِيَ ِرْزَقَهت َوإِْن أَْبَطأَ َانْـَهت

 .()أخرجه ابن ماجه «َحُرمَ 
ولذاها، وعائقها وضيعاها، وأرباحها  فهو أنه إذا أنس ها وبشهواها وأما حب الدنيا

ومكاسبها، ثقل عى قلبه مفارقتها، فامتنع قلبه من الفكر ي اموت الذي هو سبب 
 مفارقتها، ومكدر أنسها ونعيمها، وكل من كره شيئًا دفعه عن نفسه.

واأماي الباطلة، فا يزال يلهو ويلعب، ويبني  ،واإنسان مشغوف بحب الدنيا
مع ويفرق، ويسعى لتكميل الشهوات واللذات، ويسِوف ويؤخر التوبة، وهدم، وج

ويظل عاكفًا عى عارة ما أمر بتخريبه واإعراض عنه، وعى خريب ما أمر بتعمره 
وا يزال كذلك حتى خطفه  ،من اإيان والطاعات وما يلزم لذلكوااستكثار منه، 

 وتتحقق خسارته. ،اتهامنية ي وقت ا حتسبه، فتطول عند ذلك حر
       )فا أعظم خسارة هؤاء: 

             
 [.21]اأعراف:  (    

                                 وقال اه تعاى: 
 [.165 – 161البقرة: ]                              

اموت، وأنه اجهل، وحب الدنيا، فا بَد للسامة والنجاة وإذا عرفنا سبب كراهية 
 قبل حلول اأجل. ،ما بعد اموت، من معرفة العاج، والروع ي التداوي

في دفع بالفكر والتأمل، وبساع احكمة من القلوب الزاكية الطاهرة،  أما اجهل
اء وثواب ي اآخرة، وا وبذلك يعلم العبد أن عمله الصالح ي الدنيا ا بَد له من جز

 ، يتم ذلك إا بعد اموت، فاموت باب النعيم للمتقن، وباب الشقاء للمجرمن
                                                

 . (5144: أخرجه ابن ماجه برقم )صحيح( 1)
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الكافرون إى السجون  هوباب خرج من امؤمنون إى القصور املكية، وخرج من
                             اجهنمية:

 [.15حمد: ]                          
وأما حب الدنيا فهو الداء العضال الذي أعيى اأولن واآخرين عاجه، فإخراجه من 
القلب شديد، وا عاج له إا باإيان باه واليوم اآخر، وما فيه من عظيم العقاب 

 من عى اه، وجزيل الثواب من أطاعه.
               :ياومها حصل له اليقن بذلك ارحل عن قلبه حب الدن

 [.96النساء: ]                            
ولو استنكف أن يلتفت إى الدنيا كلها،  ،ونفاسة اآخرة ،وإذا رأى العبد حقارة الدنيا

رض من امرق إى امغرب، فإن حب العظيم هو الذي يمحو من أ عطي ملك اأ
                                   :القلب حب احقر

 [.18حمد: ]            
فا أعظم اموت، وما أعظم الغفلة عنه، فكم من اخلق جاءهم اموت ي وقت م 

أما من كان مستعدًا فقد فاز فوزًا عظيًا، وأما من كان مغرورًا بطول اأمل ، فحتسبوا
                      :فقد خر خرانًا مبيناً 

                               
 [.11 – 6القارعة: ]      

         :فا أعظم اموت، وما أشد سكراته.. وما أعظم هول ما بعده
 [.18ق: ]                        

رات اموت ولو م يكن بن يدي العبد كرب وا هول وا عذاب سوى سك
 بمجردها، لكان جديرًا بأن ينغص عليه عيشه، ويتكدر عليه روره.

والعجب أن اإنسان لو كان ي أعظم اللذات، وأكر جالس اللهو، فانتظر أن يدخل 
لتكدرت عليه لذته، وفسد عليه عيشه، وهو ي  ،عليه جندي فيربه بخمس خشبات

 فا هذا سبب إا اجهل والغرور.، لوهو عنه غاف ،كل َنَفس يدخل عليه ملك اموت
وامروع عند اموت من صورة امحتر هو اهدوء والسكينة، ومن لسانه أن يكون 
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 ناطقًا بالشهادة، ومن قلبه أن يكون َحَسن الظن باه تعاى.
 ويستحب أن يذكر للمحتر حاسن أعاله عند موته، لكي حسن ظنه بربه.

عليه، ثم ي دفن، ويبقى ي قره منتظرًا يوم البعث، ويظل ي  ويصَى  ،ثم ي غَسل اميت
 قره منعًا أو معذبًا حسب عمله، ثم يبعث وينتقل إى دار القرار ي اجنة أو النار.

                       كا قال سبحانه: 
                            

 [.16 – 14الروم: ]            
وليس معنى اموت انتهاء احياة وانتهاء امشاكل، بل معناه انتقال اإنسان من حياة 
صغرة قصرة حقرة فانية إى حياة أبدية طويلة، إما ي سعادة، أو ي شقاء. فمعناه 

           :هاية احياة واأحوال الفانية، وبداية احياة واأحوال اأبدية
 [.64العنكبوت: ]                             

لق للبقاء، لكنه ينتقل  فاه كتب عى ميع الكائنات اموت والفناء، ولكن اإنسان خ 
 من مرحلة إى مرحلة، ومن دار إى دار، حتى يستقر ي دار امقام ي اجنة أو النار.

معه من اأموال شيئًا، ولو أخذ كل  واإنسان إذا مات وفارق احياة ايستطيع أن يأخذ
 ذهب الدنيا معه لكان كالراب بالنسبة لنعيم اجنة.

فكل ما ي الدنيا ايساوي ثواب حسنة واحدة يوم القيامة، واإنسان إذا مات يذهب 
ويدخل اجنة، أو تبدأ  ،باأعال إى اآخرة، وبعد اموت إما أن تنتهي امشكلة

                      :ويدخل النار ،امشكلة
                                        

 [.156 – 156آل عمران: ]             
فمن دخل السجن ي الدنيا، وامتثل أوامر اه إى أن  فالناس ا بَد هم من السجن،

هواته فيها، فالدنيا بصغرها أدخله اه اجنة، وأطلق ش ،تنتهي مدة سجنه باموت
وضيقها كالسجن للمؤمن الذي ينتظر اخروج منها إى اجنة، وهي كاجنة بالنسبة 

الُدْنَيت » :^للكافر الذي سينتقل منها إى السجن امؤبد ي نار جهنم كا قال النبي 
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 .()أخرجه مسلم «ِسْجُن اْلـُمْؤِمِن َوَجنَُة اْلَكتفِرِ 
ي الدنيا، وم يمتثل أوامر اه، عاقبه اه ي السجن يوم القيامه، ومن أطلق شهواته 

 وقيد شهواته وجوارحه، وعذبه ي نار جهنم.
 .ي النار .. وإما ذاهب إى السجنإى اجنة إما خارج من السجن فالناس رجان:

 والسجن ي الدنيا له أربع صفات:
ج من السجن، وكذلك امؤمن زاهد فهو زاهد ي كل يء إا اخرو الزهد ، اأوى:

 ي كل يء إا أعال اآخرة.
فأي طعام أو لباس يكفيه، وكذلك امؤمن يكفيه من الدنيا ما يسد  القناعة، الثتنية:
 حاجته.
مؤمن عنده مزاج اأن عند السجن مزاج السمع والطاعة لأوامر، وكذلك  الثتلثة:

 السمع والطاعة ه ورسوله.
نتظار الفرج باخروج، وكذلك امؤمن ينتظر خروجه من الدنيا نده اأن ع الرابعة:

 ليلقى ربه ي اآخرة ي اجنة. 
وحياة اإنسان ي الدنيا قصرة، وها بداية وها هاية، وحياة اإنسان ي اآخرة مؤبدة 

 ها بداية وا هاية ها.
 وقد فرغ اه إى كل عبد من مس:

                :.. وأثره.. ومضجعهمن عمله.. وأجله.. ورزقه
                                  

 [.34لقان: ]                  
ومها عاش اإنسان فإنه سيموت، ومها أحب من اأشياء فإنه سيفارقها، ومها 

 وحاسب عليها. ،عمل من اأعال فإنه سياقيها
الرؤية، حدود العمر، حدود امعرفة، حدود  برمته وجعله اه اإنسانوقد خلق 

وكل يوم، وكل ليلة، وكل حظة مر باإنسان فهو يزداد من الدنيا حدود القدرة، 
                                                

 (. 5826برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ومن اآخرة قربًا، فوا عجبًا هذا اإنسان.. إن عى َأَثره طالبًا ا يفوته، وقد  ،بعداً 
 ع ما يبلغ العلم، وما أوشك أن يلحقه الطالب.ن صب له علم ا جوزه، فا أر

 وقد أخفى اه عَز وجَل علم الساعة، ومعرفة اآجال؛ رمة بالعباد.
فلو عرف اإنسان مقدار عمره، فإن كان قصر العمر م هنأ بالعيش، وإن كان طويل 

إذا قرب  يقولالعمر فهو واثق بالبقاء، فا يباي بااهاك ي الشهوات وامعاي، و
 .تضيه امخلوق فكيف يرتضيه اخالقوهذا مذهب ا يرالوقت أحدثت التوبة، 

فلو أن عبدًا من عبيدك عمل عى أن يسخطك أعوامًا، ثم يرضيك ساعة واحدة إذا 
تيقن أنه صائر إليك م تقبل منه، وم يفز لديك با يفوز به َمْن مه رضاك ي كل 

 أوقاته.
أن العبد إذا عاين اانتقال إى اه تعاى م تنفعه التوبة كا قال  وكذا سنة اه عَز وجَل 

                             سبحانه: 
                              

                               
 [.19 – 16النساء: ]                    

 وأوحش ما يكون الناس ي ثاثة مواطن:
ويوم يموت، فرى قوماً م . يوم يولد اإنسان فرى نفسه خارجًا ما كان فيه فيرخ.

 ويوم يبعث، فرى نفسه ي حر عظيم.. يكن عاينهم من قبل.
وهو ي هذه امواطن حتاج إى اأمن والسام من السام سبحانه كا قال سبحانه 

 [.12مريم: ]                        :ملسو هيلع هللا ىلصعن عيسى 
 واأجل أجان:

وأجل مقيد، وهو ما ي صحف  اه، فهذا ا يتبدل وا يتغر، أجل مطلق ا يعلمه إا
امائكة، فإن اه أمر املك أن يكتب للعبد أجاً، وقال إن وصل رمه زدته كذا 

        : يعلم ما يستقر عليه اأمروكذا، واملك ا يعلم أيزداد أم ا، لكن اه
 [.38الرعد: ]              
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      )ا يتقدم وا يتأخر كا قال سبحانه:  امقدر فإذا جاء اأجل
 [.11]امنافقون:  (         

يكتب للعبد أجًا ي صحف امائكة، فإذا وصل العبد رمه زاد ي  سبحانه واه
 لك امكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك امكتوب.ذ

ُه أْن ُيْبَسَط َلـُه ِي ِرْزقِِه، َوأْن ُينَْسأ َلـُه ِي أَثِرِه، َفْلَيِصْل َرِحـَمهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َ َْ   «َمْن 
 .()متفق عليه

 واأجل قسان:
 ، وهو أجل اموت.: أجل كل عبد الذي ينقص به عمرهأحدمت
 : أجل القيامة العامة.الثتي

فأجل اموت قد يعلمه اه من شاء من عباده كامائكة الذين يكتبون رزق العبد 
ت، ُثَم َيُكضُن َاَلَقةى إِ » :^وأجله وعمله كا قال  َن أَحَدُكْم ُيـْجـَمُع ِي َبْطِن ُأِمِه أْرَبِعَن َيْضمى

ٍ ، َفُيْكَتُب ِمْثَل َذلَِك، ُثَم َيُكضُن ُمْضَغةى ِمْثَل  ََ ت بِأْرَبِع َكلِـ َذلَِك، ُثَم َيْبَعُث اهُ إَِلْيـِه َمَلكى
 .()متفق عليه «َوَشِقٌي أْو َسِعيٌد، ُثَم ُينَْفُخ فِيِه الُروُح  ،َاَمُلـُه، َوأَجُلـُه، َوِرْزُقهُ 

  )أما أجل القيامة امسمى عنده فا يعلمه إا اه عز وجل كا قال سبحانه: 
 [.5]اأنعام:  (              

  :فوقت الساعة ا يعلمه ملك مقرب، وا نبي مرسل، وا غرما من امخلوقات
                                                           

 [.46 – 45ت: النازعا]                                      
قدر مقادير اخائق قبل أن خلق السموات  عى كل يء قدير واه عَز وجَل 

واأرض بخمسن ألف سنة، ثم قدر مقادير اخلق حن خلقهم وأوجدهم، ثم يقدر 
                               :ي ليلة القدر ما يكون ي ذلك العام

 [.1املك: ]
                                                

 (. 5226( واللفظ له، ومسلم برقم )2892، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (5643(، واللفظ له، ومسلم برقم )3335أخرجه البخاري برقم)، متفق اليه( 5)
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َكَتـَب اهُ َمَقتدِيَر اَخائِِق َقبَْل َأْن َيـْخُلَق الَسَمَضاِ  َواأَْرَض »: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهقال 
 .()أخرجه مسلم «بِـَخـْمِسَن َألَف َسنٍَة، َقتَل َوَاْرُشُه َاى امَتءِ 

وكذلك يقدر اه خلق كل إنسان ي بطن أمه أربعن يومًا نطفة، ثم يكون علقة كذلك، 
 لك، ثم ينفخ فيه الروح، ويبعث إليه املك، فيؤمر بأربع كلات:ثم يكون مضغة كذ

 كا تقدم. بكتب رزقه.. وأجله.. وعمله.. وشقي أو سعيد
وإذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة، بعث اه إليها ملكًا فصورها، وخلق سمعها 

 وبرها، وجلدها وحمها وعظمها.
 يلقاه ي تلك السنة، وهو ما يقدر ليلة القدر.ثم إذا ولد ق ِدر مع وادته كل سنة ما 

ونظر هذا: عرض أعال العباد عى اه، فيعرض عمل اأسبوع يوم اإثنن 
، َيْضَم اإ» ملسو هيلع هللا ىلص:واخميس كا قال  ُل النَتِس ِي ُكِل ُجـُمَعٍة َمَرَتْنِ ََ َوَيْضَم  ،ْثنَْنِ ُتْعَرُض أْا

ا َبْينَـُه َوَبْنَ أِخيِه َشْحنَتُء، َفُيَقتُل: اْتـُرُكضا، أِو اْلـَخـِميِس، َفُيْغَفُر لُِكِل اَ  ْبٍد ُمْؤِمٍن، إِا َاْبدى
 .()أخرجه مسلم «اْرُكضا َهَذْيِن َحَتى َيِفيَئت

ويعرض عمل النهار ي آخره، وعمل الليل ي آخره، ويرفع عمل النهار قبل عمل 
 الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار.

 القسطَ  ، خفُض ينتمَ  أنْ  ، وا ينبغي لهُ وجل ا ينتمُ  ازَ  اهَ إنَ » ملسو هيلع هللا ىلص: هرسول ا قال
  « الليلِ  املِ  قبَل  النهترِ  ، وامُل النهترِ  املِ  قبَل  الليلِ  ، ُيرفع إليه امُل هُ ويرفعُ 

 .()أخرجه مسلم
فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض اأسبوعي ي اإثنن واخميس، 

خص من العرض السنوي ي شعبان، ثم إذا انقى اأجل رفع العمل والعرض فيه أ
 .كله، وعرض عى اه، وطويت الصحف، وهذا عرض آخر

          ثم تعرض اخائق كلها عى اه يوم القيامة كا قال سبحانه: 
                                     

                                                

 (.5623برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 5262برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 168برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 [.48 – 49الكهف: ]                         

               وتعرض جهنم عى الكفار كا قال سبحانه: 
 [.151 – 155الكهف: ]                                  

عف حبته ه.. وإما لكوها إما لضيكرهه ب اموت.. ومنهم من ومن الناس من ح
مشوبة بحب يء من الدنيا.. أو أنه يرى ذنوبه فيـحب أن يبقى ليتوب.. ومنهم من 
يرى نفسه ي ابتداء مقام امـحبة فيكره عجلة اموت قبل أن يستعد للقاء اه تعاى.. 

 فالكراهة هذا السبب ا تناي كال امـحبة.
  :ن ي كل حظة، معروضتان حس اإنسان وعقلهواإحياء واإماتة أمران مكرورا

                                
                                

 [.129اأعراف: ]            
ور احياة واموت ا يعلمه إا اه الذي خلق اموت واحياة، ولذلك وصف 

الصفة التي ا يشاركه فيها أحد، وا يستطيعها أحد كا قال سبحانه: ربه بملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم 
(                  

                 
 [.529]البقرة:  (           

 فلا قال الكافر )أنا أحيي وأميت( َعَدل إبراهيم عن هذه السنة الكونية اخفية إى سنة
أخرى ظاهرة مرئية، وعدل عن طريقة العرض امجرد إى طريقة التحدي، وطلب 
تغير سنة اه من ينكر وجادل ي اه، لريه أن الرب وحده هو مرف هذا الكون 

          )كله، وهو رب الناس امرع هم فقال: 
 وتلك حقيقة مكرورة مرئية يومية، معلومة لكل أحد. (

فالتحدي قائم، واأمر ظاهر، وا سبيل إى سوء  (     ) حصل؟ فاذا
 الفهم أو اجدال أو امراء.

وكان التسليم أوى، واإيان أجدر، ولكن الكر عن الرجوع إى احق أمسك بالذي 
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كفر، وم هده اه إى احق؛ أنه م يلتمس اهداية، وم يرغب ي احق، وظل 
 [.529]البقرة:  (     )ظامًا: 

 وهذا مثل للضال والعناد يتزود به الدعاة إى اه ي مواجهة امنكرين.
واإحياء واإماتة، وطلوع الشمس من امرق آيتان عظيمتان معروضتان للبصائر 

    :واأبصار با تكلف، يسهل ااهتداء ها ي مسألة اإيان عى أي خلوق
                                   

 [.151يونس: ]
فلتنظر  والرجوع إى اه مؤكدًا، وإذا كان عمر اإنسان حدودًا، واأجل مكتوبًا،

 .نظر كل نفس  ماذا يريد اه منها، ولتنفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ماذا تريد
 رض؟أتريد أن تقعد عن تكاليف اإيان، وأن حر مها كله ي هذه اأ

             :ع إى أفق أعى، وإى حياة أكر من هذه الدنيا؟أم تريد أن تتطلَ 
                                 
                                      

 [.55احديد: ]                
              )وقال سبحانه: 

 [.142]آل عمران:   (            
                :وشتان بن حياة وحياة، وشتان بن اهتام وإمال

                                 
 [.163 – 165آل عمران: ]      

حدها، إنا حيا حياة الديدان فالذي يعيش هذه اأرض وحدها، ويريد ثواب الدنيا و
 :واأنعام والبهائم، ثم يموت خارًا ي موعده امروب بأجله امكتوب ،والدواب

                                         
 [.19اإراء: ]     

خلفه، أما الذين يدركون نعمة اإيان فيحيون حياة اإنسان الذي كرمه اه، واست
وأعى مكانه، فرتفعون عن مدارج احيوان، ويشكرون اه عى تلك النعمة، 
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رابـحًا مطمئنًا ي موعده امروب،  ثم يموت هذا امؤمنوينهضون بتبعات اإيان، 
                        :وأجله امكتوب

 [.18اإراء: ]       
نشغال باخوف من اموت وهي ا ملكه، إى النفس من اا القرآن وبذلك ينقل

اانشغال با هو أنفع للنفس ي احقل الذي ملكه، وملك فيه اختيار الدنيا أو 
               :اآخرة، وتنال ي اآخرة جزاء ما ختار

                        
 [.15 – 8امائدة: ]     

وحده هو الذي حيي ويميت، فبيده إعطاء احياة، وبيده اسرداد ما  واه عَز وجَل  
                                         :أعطى، وكل يء بأجل مسمى

 [.5 – 1املك: ]                                         
كان الناس ي بيوهم وبن أهلهم، وللناس آجال ا يتقدمون عنها وا يتأخرون، سواء 

وعنده اجزاء  أو ميادين الدعوة إى اه، أو ي ميادين طلب الرزق، أو ميادين الغزو،
                           :بعد ذلك، هذا اعتقاد امؤمن

 [.38النساء: ]
أسباب أما الكفار فلفساد تصورهم حقيقة ما جري ي الكون، ا يرون إا ا

 الظاهرة؛ بسبب انقطاعهم عن اه، وعن قدره اجاري ي احياة.
فعلة القتل أو اموت أو احياة كلها بيد اه سبحانه، واموتى والقتى إنا يلبون 

        ، ثم احساب واجزاء:النداء، وهو استيفاء اأجل، ونداء امضجع
 [.56 – 52الغاشية: ]              

     )وقدر اه وسنته ي احياة واموت كا قال سبحانه: 
                 

                   ) 
 [.126]آل عمران: 

              )وقال سبحانه: 
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 [.69]النساء:  (   

عى أن اأمر ا ينتهي باموت أو القتل، فهذه ليست هاية امطاف، بل هناك حياة 
        )أخرى، ونعيم أعى خر ما فيه أهل الدنيا: 

 [.126]آل عمران:  (      
وكل اخلق بعد اموت راجعون إى اه، حشورون إليه عى كل حال، سواء ماتوا 

و ماتوا وهم يربون ي اأرض، أو قتلوا وهم جاهدون ي اميدان، عى فرشهم، أ
وما هم مصر سوى هذا امصر، والتفاوت إنا يكون ي النية والعمل الصالح، أما 

 النهاية فواحدة، موت أو قتل، ي اموعد امسمى.
 وهناك إما مغفرة من اه ورمة... أو غضب من اه وعذاب.

 :ر ي القلوب حقيقة اموت واحياة، وحقيقة قدر اهوهذا اليقن تستق
وإى ما وراء القدر من . وبذلك تطمئن القلوب إى ما كان من ابتاء جرى به القدر.

           )حكمة.. وما وراء اابتاء من جزاء: 
 [.11]امنافقون:  (    

رته وقهره، فهم ضعاف ي واه جل جاله هو القاهر فوق عباده، وهم حت سيط
 قبضة هذا السلطان، ا قوة هم وا نار، وكل َنَفس من أنفاسهم بقدر.

خلقهم اه لعبادته، وأرسل إليهم رسًا حفظوهم، ورسًا آخرين يدعوهم إى اه، 
   )ورسًا آخرين يقبضون أرواحهم، وكل يؤدي رسالته حسب أمر ربه: 

                
 [.61]اأنعام:   ( 

وَسي ـرد اخلق كلهم بعد اموت إى رهم ومواهم الذي أنشأهم وأطلقهم للحياة ما 
 شاء، ثم مردهم إليه عندما يشاء، ليقي فيهم بحكمه با معقب.

فهو وحده حكم.. وهو وحده حاسب.. وهو ا يبطئ ي احكم.. وا يمهل 
(                )ي اجزاء: 

 [.65]اأنعام: 
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فا بَد للناس أن يستيقنوا أن اه حاسبهم وجازهم عى أساس ريعته هو ا 
ريعة غره، وأهم إن م ينظموا حياهم، ويقيموا معاماهم كا يقيمون شعائرهم 
 وعباداهم وفق ريعة اه ي الدنيا، فإن هذا سيكون من أول ما حاسبون عليه بن

                                 :يدي اه عَز وجَل 
 [.46اأنبياء: ]                       

وأهم سيحاسبون عى أهم م يتخذوا إهًا ي اأرض، ولكنهم اخذوا من دونه 
             :أربابًا متفرقة، وأركوا مع اه غره من خلقه

 [.83 – 85احجر: ]                
واأمر كله ه، وسنة اه ماضية ا تتخلف، وَأَجله الذي َأَجله ا يستعجل لكل حي، 

                  )ولكل فرد، ولكل أمة: 
 [.48]يونس:  (          

    :ستار وراءه قدرة اهواآجال كاأرزاق كلها بيد اه، واأسباب واأمراض 
 [.69غافر: ]                                    

واأجل قد ينتهي باهاك احي، هاك ااستئصال كا وقع لبعض اأمم اخالية 
كقوم نوح وعاد وثمود.. وقد ينتهي باهاك امعنوي، هاك اهزيمة والضياع.. وهو 

فرة تعود بعدها للحياة.. وإما دائًا فتضمحل، وتنمحي شخصيتها، ما يقع لأمم إما ل
 وتنتهي إى اندثارها كأمة، وإن بقيت كأفراد.

 . التي ا تتبدل ي كل زمان ومكانوكل أولئك وفق سنة اه
فاأمم التي تأخذ بأسباب احياة حيا، واأمم التي تنحرف عنها تضعف أو تضمحل 

 أو موت بحسب انحرافها.
واأمة اإسامية منصوص عى أن حياها ي اتباع رسوها، والرسول يدعوها ما 
حييها، ا بمجرد ااعتقاد فقط، ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة ي شتى 
مرافق احياة، واحياة وفق امنهج الذي رعه اه ها، والريعة التي أنزها، وإا 

     )ل سبحانه: جاءها اأجل وفق سنة اه كا قا



628 

               
              

 [.52-54]اأنفال:   (  
يقعان ي كل حظة، وليس إا اه وحده يملك  عظيان واحياة واموت حادثان

           )احياة واموت: 
 [.95]امؤمنون:    ( 

ل من بث احياة ي حرة واحدة، وأعجز من سلبها عن حي فالبر كلهم أعجز وأق
من اأحياء، فالذي يملك وهب احياة هو الذي يعرف رها، ويملك أن هبها 

 ويسردها.
والبر قد يكونون سببًا إزهاق الروح، لكن جريد احي من حياته بيد اه وحده، 

سنة كونية كسنة اموت والذي يملك اختاف الليل والنهار هو اه وحده، وهو 
 واحياة.. هذه ي النفوس واأجساد.. وتلك ي الكون واأفاك.

وكا يسلب احياة من احي فيعتم وهمد، كذلك هو يسلب الضوء من اأرض فتعتم 
 وتسكن.

، وهذه اأحياء يملك وحده تريف هذا الكون العظيمفسبحان اخالق امالك الذي 
                             :وطر وإنسان امبثوثة من نبات وحيوان،

                           
 [.63 – 65الزمر: ]     

  )وقد وكل اه عَز وجَل ملك اموت بقبض ميع اأرواح كا قال سبحانه: 
 [.11]السجدة:  (          

       )كا قال سبحانه:  وملك اموت أعوان من امائكة
           

 [.21-25]اأنفال:  (         
أمر احياة واموت، كل ذلك بيد اه وحده، وهو أمر وإن أمر النشأة اأوى وهايتها، 
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 مألوف وواقع ي حياة الناس، فكيف ا يصدقون أن اه خلقهم.
ة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البري، أو إن ضغط هذه احقيقة عى الفطر

               )جادل فيه: 
 [.28-26]الواقعة:   ( 

ـْمني رحم امرأة، ثم  إن دور البر ي أمر هذا اخلق ا يزيد عى أن ي ْوِدع الرجل ما ي 
ا اماء امهن، ينقطع عمله وعملها، وتأخذ يد القدرة اإهية ي العمل وحدها ي هذ

تعمل وحدها ي خلقه وتنميته، وبناء هيكله، ونفخ الروح فيه، حتى يكون خلقاً آخر، 
وإدراك، ورأس ولسان، حتى يكون برًا سويًا له سمع وبر، وقلب وروح، وعقل 

يأكل ويرب.. ويضحك ويبكي.. ويقوم ويقعد.. وينام ويستيقظ: وأيد وأقدام، 
(                   

            
                   

 [.16-15]امؤمنون:  (    
هذه هي البداية، أما النهاية فهي اموت الذي ينتهي إليه كل حي، إنه قدر اه، ومن ثم 

   )ا يفلت منه أحد، وهو حلقة ي سلسلة النشأة التي ا بَد أن تتكامل: 
                   

 [.65-65]الواقعة: (       
واه الذي قدر اموت هو الذي قدر احياة، قّدر اموت عى أن ينشئ أمثال من 
يموتون، حتى يأي اأجل امروب هذه احياة الدنيا، فإذا انتهت عند اأجل الذي 

           )ساه كانت النشأة اأخرى: 
 [.55]العنكبوت:  (           

واه سبحانه القادر عى كل يء، وله القدرة امطلقة التي ا تتقيد بقيد، وهذه حقيقة 
يطبعها القرآن ي قلب امؤمن، فيعرفها ويتأثر بمدلوها، ويعلم أنه حن يركن إى 

         يريد:  ربه، فإنا يركن إى قادر يفعل ما يشاء، وحكم ما
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 [.6 – 2احج: ]           
فعى اإنسان أن يستعد للموت ويكثر من ذكره، وااستعداد للموت يكون بالتوبة من 

وإيثار اآخرة، واخروج من امظام، واإقبال عى اه بالطاعات،  امعاي،
 واجتناب امحرمات.

وعى امسلم أن يتذكر دائًا أن اموت فيه فراق العمل واحرث لآخرة، ا عى أنه 
 فراق لأهل واأحباب ولذات الدنيا، فهذه نظرة قارة تزيده حرة وأماً.

 ستعد ويزيد ي عمل اآخرة، واإقبال عى اه.فتبعثه لي أما النظرة اأوى
وامسلم ا يتمنى اموت، إن كان حسنًا لعله أن يزداد إحسانًا، وإن كان مسيئًا لعله 

 أن يتوب.
ٍ َنَزَل بِـِه، َفإِْن َكتَن ا ُبَد ُمَتـَمنِيتى لِلْ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ُُ ـَمْضِ  ا َيتَـَمنََنَ أَحٌد ِمنُْكُم اْلـَمْضَ  لِ

 ِِ ، َوَتَضَفنِي إَِذا َكتَنِت اْلَضَفتُة َخْيـراى  ِِ  «َفْلَيُقل: الَلـُهـَم أْحيِنِي َمت َكتَنِت اْلـَحيَتُة َخْيـراى 
 .()متفق عليه

وحياة اإنسان خطوات إى اآخرة، وأنفاس معدودة منرمة، كل َنَفس منها يقابله 
 آاف اآاف من السنن ي دار البقاء.

أو إى دار اجحيم، وبقاؤه ي الدنيا كساعة من  ،والعبد منساق بزمنه إى دار النعيم
                                                      :النهار

 [.46 – 45النازعات: ]                                            
إا ي أحب اأمور إى اه، فلو رفه  واحداً  أن ا يرف منها َنَفساً فا أوى العاقل 

وترك اأحب لكان مفرطًا، فكيف إذا رفه فيا ا ينفعه؟ وكيف إذا  ،فيا يـحبه
                          :رفه فيا يمقته عليه ربه؟

                                                

 (. 5695( واللفظ له، ومسلم برقم )6321، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 [.58 – 56الفرقان: ]               

وسي سأل كل إنسان عا قدم وأخر.. وعن كل طاعة عملها.. وعن كل معصية فعلها.. 
                                        :وعن كل فاحشة اقرفها

                                                   
 [.13 – 6القيامة: ]       

وسيحاسبهم عى كل ما عملوه.. وكل ما  ..وسرجع الناس إى رهم يوم القيامة
أروه وأعلنوه.. وكل ما معوه وفرقوه.. وكل ما حفظوه وضيعوه كا قال سبحانه: 

 [.56-52]الغاشية: (           )
                         وقال سبحانه:

                               
                            

 [.9 – 1الزلزلة: ]             
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 فقه البعث واحر -8
              )قال اه تعاى: 

                 
 [.23-21]يس:  (        

               )وقال اه تعاى: 
 [.42]يونس:  (      

                   )وقال اه تعاى: 
 [.6]التغابن:  (       

ينفخ إرافيل ي الصور النفخة اأوى، وهي نفخة الفزع واموت، ثم ينفخ النفخة 
      )ة، وهي نفخة البعث والنشور كا قال سبحانه: الثاني

                 )   
 [.69]الزمر: 

فإذا نفخ ي الصور نفخة البعث خرج الناس من اأجداث والقبور ينسلون إى رهم، 
ويرعون للحضور بن يديه، اأولون واآخرون، واإنس واجن، ليحاسبوا عى 

       :هم، ثم يساقون حسب أعاهم، فريق ي اجنة، وفريق ي السعرأعا
                         

                           
 [.16 – 14الروم: ]     

وأهل  ،بنفخة واحدة منه يصعق أهل الساء ،فسبحان اه ما أعظم هذا امََلك إرافيل
إا من شاء اه، وبنفخة أخرى حيا ميع اخلق، وخرجون من قبورهم اأرض 

 ينظرون. اً قيام
وإذا كانت هذه قوة نفخته، فكيف بقوة بدنه.. وكيف تكون قوة خالقه الذي خلقه 

                              :َوَأَمره؟
 [.11لقان: ]      
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قبور من شدة نفخ الصور، فإذا صيحة واحدة تنفرج وما أعظم ما يقرع سمع سكان ال
          :ها القبور عن رؤوس اموتى، فيثورون دفعة واحدة

 [.9 – 6القمر: ]                                  
ْغَرَ البدن، مضطرب الفؤاد، مبهو تًا من َفَتَوَهـم نفسك معهم، وقد َوَثْبَت متغر الوجه، م 

شاخص العن نحو النداء، وقد ثار اخلق  مذعورًا من شدة الوحشة، شدة الصعقة،
ثورة واحدة من القبور التي طال فيها باؤهم، وقد أزعجهم الفزع والرعب، فضًا عا 

 هم فيه من اهموم والغموم، وشدة اانتظار لعاقبة اأمر.
إا من شاء اه، ثم يلبث وهذه النفخة يصعق من ي السموات ومن ي اأرض 

 ، واه أعلم.اخلق بعد النفخة اأوى أربعن سنة، أو شهرًا، أو يوماً 
َقال وا: َيا أَبا  «َمت َبْنَ النَْفَخَتْنِ أْرَبُعضنَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال رسول اه  عن أي هريرة 

َرْيـَرةَ  ، َقال وا: أرْ  ه  وَن َيْوًما؟ َقاَل: أَبْيت  وَن أْرَبع  وَن َسنًَة؟  َشْهًرا؟ َقاَل: أَبْيت  َبع  َقال وا: أْرَبع 
ََ َينُْبُت اْلَبْقُل » .َقاَل: أَبْيت   ِء َمتءى َفَينُْبُتضَن َك ََ َوَلْيَس ِمْن » :َقاَل  .«ُثَم ُينِْزُل اهُ ِمَن الَس

ا َى َواِحدى ٌء إَِا َيْبَى إَِا َاْظ ْ ََ ْنَستِن  ْلُق َيْضَم  ،ِب َوُهَض َاْجُب الَذنَ  ،اْإِ َوِمنُْه ُيَرَكُب اْخَ
 .()متفق عليه «اْلِقَيتَمةِ 

          )ثم ينفخ إرافيل النفخة الثانية: 
 [.69]الزمر:  (             

ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غراً إى أرض امحر، أرض 
ترى فيها عوجًا وا أمتًا، ا ترى فيها ربوة ختفي اإنسان  بيضاء، وقاع صفصف، ا

وراءها، وا وهدة ينخفض عن اأعن فيها، بل هي صعيد واحد ا تفاوت فيه، 
يساقون إليه زمرًا، فسبحان من مع اخائق عى اختاف أصنافهم من أقطار 

      )اأرض إى أرض امحر، ا يتخلف منهم أحد: 
 [.46]الكهف:  (        

فأحر قلبك، وانظر إى صورتك وأنت واقف هناك عاريًا ذليًا، متحرًا هوتًا، وجاً 
                                                

 (. 5822مسلم برقم )( ، و4832، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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منتظرًا ما سوف جري عليك وعى غرك من القضاء  فزعًا مذعورًا، خائفًا،
 بالسعادة، أو الشقاوة اأبدية.

كواكب من هوله يستقبلك يوم عظيم شأنه.. ترى فيه الساء قد انفطرت.. وال
انتثرت.. والنجوم قد انكدرت.. والشمس قد كورت.. واجبال قد سرت.. والبـحار 
قد سجرت.. واجحيم قد سعرت.. واجنة قد أزلفت.. يوم تبدل فيه اأرض غر 

مل فيه اأرض واجبال فتدك دكة واحدة.. يوم ترّج فيه اأرض والسموات.. يوم ح  
ل بّسًا.. يوم يكون فيه الناس كالفراش امبثوث.. يوم اأرض رّجًا.. وتبّس اجبا

       تذهل فيه كل مرضعة عا أرضعت.. وتضع كل ذات مل ملها:
                           
                               

 [.5 – 1احج: ]            
فا  من إنس وا جان، وا ي سأل فيه عن ذنوهم امجرمون، يوٌم ا ي سأل أحد عن ذنبه
     )بل يؤخذ فيه بالنواي واأقدام:  ،تقبل فيه توبة وا معاذير

                  
 [.35]آل عمران:  (       

 [.41الرمن: ]                  وقال سبحانه:
                 :كل نفس ما قدمت وأخرتيوم تعلم فيه 

                                    

 [.2 – 1اانفطار: ]
اط، وهو جر مدود عى متن يساقون إى الر العظيمة والناس بعد هذه اأهوال

الراط أمامه.. وما حل بك من الفزع إذا رأيت  أها امسكن فتأمل حالكجهنم، 
ودقته.. ثم وقع برك عى سواد جهنم من حته.. والناس يتعاوون فيها ويبكون.. ثم 
قرع سمعك شهيق النار وتغيظها.. وقد كلفت أن مي عى الراط مع ضعف 
  :حالك.. واضطراب قلبك.. وتزلزل قدمك.. وثقل ظهرك باأوزار والذنوب



666 

                                       
 [.65 – 61مريم: ]             

فكيف حالك عند عبور الراط.. وأنت ترى اخائق بن يديك يزلون ويتعثرون.. 
وتتناوهم زبانية النار بالكاليب واخطاطيف.. وأنت تراهم ينتكسون عى وجوههم 

ق أجسادهم.. ي النار.. وتعلو أرجلهم.. والنار تغي هم.. تشوي وجوههم.. وحر
                            :وتقطع أمعاءهم

 [.58الكهف: ]                          
 فيا له من منظر ما أفظعه.. ومرتقى ما أصعبه.. وجاز ما أضيقه.. وهول ما أفزعه.

زارك.. فانظر إى حالك وأنت تعر الراط وتزحف عليه.. وأنت مثقل الظهر بأو
 تلتفت يمينًا وشااً إى اخلق وهم يتهافتون ي النار.

والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم، لكثرة من زل عن الراط 
                                   :من اخائق

                               
 [.14 – 11الفرقان: ]                         

فكيف بك لو زلت قدمك.. ووَقْعَت ي قعر جهنم.. ووقع بك ما كنت خافه.. وأنت 
تنادي يا ليتني قدمت حياي.. يا ليتني اخذت مع الرسول سبيًا... يا ويلتا ليتني م 

        :ًا منسياً أخذ فانًا خليًا.. يا ليتني كنت ترابًا.. يا ليتني كنت نسي
                                             

 [.113 – 115هود: ]                           
فكيف ترى أها العبد عقلك اآن.. وهذه اأخطار بن يديك.. فإن كنت غر مؤمن 

 .نمل مقامك مع الكفار ي دركات جهبذلك فا أطو
 .فا أعظم خرانك وطغيانك ،وعنه غافاً  ،وإن كنت مؤمناً 

وتأمل ي أحوال اخائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينا هم ي كرها 
أحاطت بامجرمن ظلات  إذاوأهواها ينتظرون حقيقة أنبائها، وشفاعة شفعائها، 



666 

 زفرًا وشهيقًا.ذات هب، وأظلت عليهم نار ذات هب، وسمعوا ها 
فعند ذلك أيقن امجرمون بالعطب، وجثت اأمم عى الركب، وجاءت الزبانية 
بمقامع من حديد، لتأخذ كل جرم إى العذاب الشديد، فينكسونه ي قعر جهنم 

 [.48]الدخان:  (     )ويقولون له: 
                           وقال سبحانه خزنة جهنم:

                                             
 [.36 – 35احاقة: ]                                                

أسكن أهل النار دارًا ضيقة اأرجاء، مظلمة امسالك، يوقد فيها السعر، وتأمل إذا 
ويكبون فيها عى وجوههم، ، عميًا وبكًا وصاً  حرون إليهاو ويسقى فيها احميم

 مغلولن مقرنن ي اأصفاد.
النار من فوقهم ومن حتهم، وعن أياهم وعن شائلهم.. تغي هم النار كغي 
القدور، وهم مقامع من حديد هشم ها جباههم.. فيتفجر الصديد من أفواههم.. 

 اق حومهم وشعورهم.وتتقطع من العطش أكبادهم.. وتسقط من اإحر
           )كا قال سبحانه: 

 [.26]النساء:  (          
وهم ي تلك اأهوال وامواقف صُم بكٌم عمٌي.. يبكون ويصيحون.. وهم يمشون 
َلت أيدهم إى  ي النار عى وجوههم.. ا يسمعون وا يبرون وا يتكلمون.. قد غ 

 ـمع بن نواصيهم وأقدامهم.أعناقهم.. وج  
طعامهم الزقوم، والصديد، والريع.. وراهم احميم والغساق وفرشهم من نار.. 

           )ولباسهم من نار: 
                   

 [.55-18]احج: (            
 ت أهل النار.فا أعظم هذه اأحوال واأهوال، وما أشد حرا

     ) ذار، ونستعد لذلك اموقف الرهيب؟فهل نقبل هذا اإن
 [.38]مريم:  (          
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عذاها، تقابلها دار أخرى، و سعرها وهذه الدار التي َعَرْفت مومها وغمومها وشدة
 وهي دار النعيم، ودار السام، دار امتقن.

 حالة ي الدار اأخرى.ومن م يدخل هذه الدار استقر ا 
  )وقد وعد اه تبارك وتعاى أهل طاعته وعبادته بدخول اجنة فقال: 

               
 [.26]النساء:  (       

 فتفكر ي أهل اجنة وما هم فيه من النعيم امقيم.
خرًا من  ي وجوههم نرة النعيم.. يسقون من رحيق ختوم.. ويلبسون ثياباً 
 سندس وإسترق.. حلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير.

متكئن عى أرائك منصوبة عى أطراف أهار مطردة باخمر والعسل واماء واللبن، 
       )حفوفة بالغلان والولدان كا قال سبحانه: 

 [.18]اإنسان:  (     
                                            وقال سبحانه:

                                                  
 [.12حمد: ]                                         

يطوف عليهم ي تلك اجنان ولدان خلدون بأكواب وأباريق، وكأس من معن، 
ء لذة للشاربن، وجناهم مزينة باحور العن للتنعم وااستمتاع.. م يطمثهن بيضا

إنس قبلهم وا جان.. كأهن الياقوت وامرجان... كأمثال اللؤلؤ امكنون.. خرات 
حسان.. يمشن ي درجات اجنان.. عليهن من احرير اأبيض وفاخر اللباس ما 

 مرصعة باللؤلؤ وامرجان.تتحر فيه اأبصار.. مكلات بالتيجان ا
عطرات آمنات من اهرم والبؤس.. حور مقصورات ي اخيام.. قارات الطرف 

                                     :عن
                                        

 [.54 – 16الواقعة: ]                               
يطوف عى أهل اجنة وخدمهم ولدان خلدون كأمثال اللؤلؤ امكنون.. وأهلها 
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جالسون عى منابر الياقوت اأمر.. ي خيام واسعة من اللؤلؤ... وغرف يرى 
 وباطنها من ظاهرها.. وبسطهم من العبقري اأخر. ،ظاهرها من باطنها

مقتدر.. ينظرون فيها إى وجه وهم ي اجنة خالدون.. ي مقعد صدق عند مليك 
 [.53-55]القيامة:  (       )الرب املك الكريم: 

فهم عباد مكرمون.. وفيا اشتهت أنفسهم خالدون.. ا خافون فيها وا حزنون.. 
  والراب: وهم من ريب امنون آمنون.. فهم فيها يتنعمون.. ويأكلون من ألوان الطعام

 [.16السجدة: ]                                     
ولبنة من ذهب..  ..ويسكنون ي جنة أرضها امسك والكافور.. وبناؤها لبنة من فضة

   )وحصباؤها اللؤلؤ وامرجان.. وتراها الزعفران والدر والياقوت.. 
                         
 [.16-9]الغاشية: (                

فيا له من نعيم ما أكمله.. ويا له من رور ما أعظمه.. ويا له من خر ما أدومه.. 
 رسواً:  ^فليسعد بذلك وهنأ به من آمن باه ربًا.. وباإسام دينًا.. وبمحمد 

(               
                    

 [.52]البقرة:  (      
 واملك الكبر؟ ،يا حرة عى العباد.. كيف يفرطون ي هذا النعيم امقيم

إن الواحد من أهل اجنة عنده من القصور وامساكن، والغرف امزينة امزخرفة، 
ولديه من البساتن الزاهرة، والثار  ،واخيام الفخمة الواسعة، ما ا يدركه الوصف

والرياض الزاهرة، واأهار اجارية، ما يأخذ القلوب،  ،اللذيذة الدانية، والفواكه
 فرح النفوس، ويبهر العقول.وي  

من الزوجات الاي هن ي غاية اجال واحسن  الواحد من أهل اجنة وعند
واإحسان، اجامعات جال الظاهر والباطن، اخرات احسان، ما يمأ القلب 

 ولذة وحبورًا. ،روراً 
من الولدان امخلدين، واخدم امؤبدين، ما به حصل الراحة والطمأنينة،  وحوله
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 وتتم لذة العيش، وتكمل الغبطة.
وفوق ذلك كله الفوز برى الرب الرحيم، وساع كامه، ولذة قربه، واابتهاج 
برضاه، واخلود الدائم، وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحن. كا قال سبحانه: 

(            
 [.65]التوبة:  (              

    ) :وأكره فيا له من نعيم ما أمه وما أكمله، ويا له من م لك ما أوسعه
                  

 [.55-55]اإنسان: (             
م، وهم بحسب أعاهم إليها راجعون: فهذه حال العباد يوم القيامة، وهذه مساكنه

(              
              

 [.16-14]الروم:   ( 
إن التكاثر ي اأموال واأواد واتباع الشهوات شغل أهل الدنيا، وأهاهم عن اه 
والدار اآخرة، حتى حرهم اموت وهم غافلون عا به فوزهم وفاحهم: 

(                  
                  

 [.9-1]التكاثر:  (       
فيا حرة من شغله التكاثر عن ربه إذا عاين تكاثره هباًء منثورًا.. وعلم أن دنياه التي 
كاثر ها إنا كانت خداعًا وغرورًا.. ووجد عاقبة تكاثره عليه ا له.. وخر هنالك 

 تكاثره.. وبدا له من اه ما م يكن ي حسابه.
وصار تكاثره الذي شغله عن اه والدار اآخرة من أعظم أسباب عذابه، فعذب 

     )بتكاثره ي دنياه، ثم عذب به ي الرزخ، ثم يعذب به ي يوم القيامة: 
                  

 [.35]آل عمران:  (       
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فلم يفز ِمْن تكاثره إا بأن صار من اأقِلن، وم حظ به من علوه به ي الدنيا إا بأن 
 صار مع اأسفلن.

ِصل به إى كل ر،  و  فيا له من تكاثر ما أقله.. ومن غنى جالب لكل فقر.. وخر ت 
ه يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه.. يا ليتني قدمت حياي، وعملت فيه بطاعة ا

               )قبل وفاي: 
 [.155-88]امؤمنون:  (                

ليستقبل العمل الصالح فيا ترك خلفه من ماله وجاهه،  ،فهذا امفرط سأل ربه الرجعة
وسلطانه وقوته، وأماكه وأسبابه، فيقال له كا، ا سبيل لك إى الرجعى؛ أن اه 

لم أنه لو رجع فإن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صاحًا لو أجيب، وإنا ذلك يء يع
                                        يقوله بلسانه ا بقلبه: 

                                             

 [.59 – 56اأنعام: ]
هل ناله من  ،وكافر سوف يسأل عن نعيمه الذي كان فيه ي الدنياوكل أحد من مسلم 

حال أم حرام؟ فإذا خلص من هذا السؤال سئل سؤااً آخر: هل شكر اه تعاى عليه 
 فاستعان به عى طاعته أم عى معصيته؟.

       :فاأول سؤال عن كسبه، والثاي سؤال عن حل مرفه
 [.83 – 85جر: اح]               

والنفوس الريفة العلوية إنا تكاثر با يدوم نفعه، وما تزكو به وتكمل، وتصر 
مفلحة، فا حب أن يكثرها غرها ي ذلك، وينافسها ي هذه امكاثرة، ويسابقها 

                   :إليها
                

                  
 [.32اأحزاب: ]                                     

فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد، وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم 
ْلـه  عن اه  من امراكب وامساكن، وامطاعم وامشارب ونحوها، فهذا تكاثر م 
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تكاثر ِقّل وفقر، وحرمان فعاقبة هذا ال، والدار اآخرة، وهو صائر إى غاية القلة
                                :وأحزان

 [.22التوبة: ]            
إن أمر البعث هو دائًا مشكلة العقيدة عند كثر من اأقوام، منذ أن أرسل اه رسله 

 ساب.للناس يأمروهم بعبادة اه وحده، وخوفوهم حساب اه يوم البعث واح
 )فامركون من قريش أقسموا باه جهد أياهم ا يبعث اه من يموت 

                  
 [.39]النحل:  ( 

فهم يقرون بوجود اه، ولكنهم ينفون عنه بعثه اموتى من القبور، يرون هذا البعث 
وغفلوا عن اخلق اأول ء، وصال واأشاأمرًا عسراً بعد اموت والبى، وتفرق اأ

 [.12]ق:  (             )َمْن خلقه؟: 
           ) :وغفلوا عن قدرة الرب

 [.91]يس:   (    
         ) ل اإنسان بنفسه، وما أجهله بربه:فا أجه

                    
 [.68-66]يس:   (          

واه سبحانه هو القوي العزيز الذي ا يعجزه يء، وميع ما ي الكون حت قهره 
               )وأمره: 

 [.93-95]يس:  (        
أن هذه الدنيا ا يبلغ أمر فيها مامه، فالناس ختلفون حول  وحكمة اه ي البعث:
 ى والضال... واخر والر.احق والباطل.. واهد

وا حل هم عذابه الفاصل  ..وقد ا يفصل بينهم فيا ختلفون فيه ي هذه اأرض
أهل اجنة ي  ..ويبلغ كل أمر مامه هناك ..حتى يتم اجزاء ي اآخرة ..ي هذه الدار

       كال النعيم.. وأهل النار ي كال العذاب، ولأمر حكمته: 
                                    



663 

                          
 [.38 – 39النحل: ] 

                          وقال سبحانه:
 [.55اجاثية: ]       جئ   

      )واأمر بعد ذلك هن كغره عى اه كا قال سبحانه: 
 [.45]النحل:  (      

وقد جعل اه الدنيا دار تكميل اإيان واأعال، واآخرة دار تكميل الشهوات 
واللذات، ومن م يأت باإيان، واأعال الصاحة دخل النار امشتملة عى كال 

         )العذاب واآام: 
            

 [.14-13: ]النساء (            
 والدور التي يمر ها العبد أربع:

 بطن اأم، وحكمة بقائه هنا تكميل اأعضاء الداخلية واخارجية.: الدار اأوى
 : دار الدنيا، وحكمة بقائه هنا تكميل اإيان واأعال الصاحة.الثتنية
امؤمن ي  : دار الرزخ، وحكمة بقائه هنا انتظار يوم القيامة، وهو بحسب حاله،الثتلثة

 نعيم، والكافر ي عذاب.
 دار القرار ي اجنة أو النار، وهذه آخر منازله.: الرابعة

وقد جعل اه لكل دار أحكامًا خصها، وركب هذا اإنسان من بدن وروح، وجعل 
واأبدان  ،أحكام الدنيا عى اأبدان، واأرواح تبعًا ها، وأحكام الرزخ عى اأرواح

  :عل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب عى اأبدان واأرواح معاً تبعًا ها، وج
                                

 [.154اأنعام: ]
هو إحياء اموتى حن ينفخ ي الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من  والبعث:

كل عبد عى ما مات  قبورهم لرب العامن حفاة عراة غراً غر ختونن، ويبعث
    )عليه، فيبعثون وحرون للحساب واجزاء كا قال سبحانه: 
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 [.23-21]يس:  (    
 ملسو هيلع هللا ىلص.وأول من ينشق عنه القر حمد 

، َوأَوُل َشتفٍِع أَنت َسِيُد َوَلِد آَدَم َيْضَم اْلِقَيت» ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه  ُ ْْ َمِة، َوأَوُل َمْن َينَْشُق َانْـُه الَْق
 .()أخرجه مسلم «َوأَوُل ُمَشَفعٍ 

    )وميع اخائق حر إى رها يوم القيامة كا قال سبحانه: 
                 

 [.82-83]مريم:  (   
ــر النـــشـــوح ــاس يـ د ـــم أحـــا َعَلـــــــس فيهـــاء، ليـــارزة بيضـــــــــى أرض بـــة علـــــــــامـــوم القيـ
           )ه: ـــانـال سبحــا قـكم

 [.46]الكهف:  (    
ْحَرُ النَتُس َيْضَم اْلِقيَتَمِة َاَلـى أْرٍض َبْيَضتَء، َاْفَراَء، َكُقْرَصِة ـيُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 

 .()متفق عليه «لنَِقِي، َلْيَس فِيَهت َاَلـٌم أَحدٍ ا
 وحر الناس ميعًا يوم القيامة حفاة عراة غراً.

وَل ا «ْحَرُ النَتُس َيْضَم اْلِقَيتَمِة ُحَفتةى ُاَراةى ُغْراـيُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  : َيا َرس  النَِساء   ،٬ق ْلت 
ه   ؟ َوالِرَجال  َجـِميًعا، َينْظ ر  َبْعض  اأْمُر أَشُد ِمْن أْن  ،َيت َاتئَِشةُ » :^َقاَل فـْم إَِلـى َبْعض 

 .()متفق عليه «َينُْظَر َبْعُضُهـْم إَِلـى َبْعضٍ 
 وحر امؤمنون إى رهم وإى اجنة وفدًا مكرمن ي موكب كريم.

 [.92]مريم:  (      )قال اه تعاى: 
            )وقال اه تعاى: 

 [.63]الزمر:  (         
                                                

 (. 5569برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 ( واللفظ له. 5685(، ومسلم برقم )6251، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 ( واللفظ له. 5928(، ومسلم برقم )6256، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
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 وحر الكفار وامركون عى وجوههم عميًا وبكًا وصًا إى النار.
             )قال اه تعاى: 

 [.89-86]اإراء:  (        
              )وقال اه تعاى: 

 [.53-55]الصافات:  (     
وَل ا أن رجًا قال: َيا وعن أنس  ْحَر  اْلَكافِر  َعَلـى َوْجِهِه َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ ـَكْيَف ي   ،٬َرس 

ا َاَلـى أْن ُيـْمِشَيـُه َاَلـى َوْجِهِه َيْضَم » َقاَل:ف أَليَْس اَلِذي أْمَشتُه َاَلـى ِرْجَلْيـِه ِي الُدْنيَت، َقتدِرى
 .()عليهمتفق  «اْلِقَيتَمِة؟

 ويساقون إى جهنم عطاشًا زرقا:
            )قال اه تعاى: 

 [.96-92]مريم:  (    
                        وقال اه تعاى: 

                           
                               

 [.65 – 61الزمر: ]                 
ي من اموقف إى فاحر اأول جميع اخلق من القبور إى اموقف، واحر الثا

فعند احر اأول الكفار يسمعون ويبرون ويتكلمون، وعند احر اجنة أو النار، 
                 :الثاي حر الكفار عميًا وبكًا وصاً 

 [.86اإراء: ]                  
 فلكل موقف حال يليق به.

وحر اه يوم القيامة الدواب والبهائم والوحوش والطيور، ثم حصل القصاص بن 
الدواب، فيقتص للشاة اجاء من القرناء َنَطَحْتـها، فإذا اقتص لبعضها من بعض قيل 

 ها كوي ترابًا.
                                                

 فظ له. ( والل5956(، ومسلم برقم )4665، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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                )قال اه تعاى: 
 [.39]اأنعام:  (        

وجمع اه اخائق بعد بعثهم ي ساحة واحدة ي عرصات القيامة، وذلك لفصل 
القضاء، حفاة عراة غراً، فتدنو الشمس ي ذلك اليوم، ويذهب العرق سبعن ذراعًا، 

 ويعرق الناس عى قدر أعاهم.
الَشْمُس، َيْضَم اْلِقَيتَمِة، ِمَن اْلـَخْلِق، َحَتى َتُكضَن ِمنْـُهـْم َكِمْقَداِر ُتْدَنى » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه 

َلْيـم  «. ِميلٍ  : َفَوابَقاَل س  َما أْدِري َما َيْعنِي بِاْلـِميِل؟ أَمَساَفَة اأْرِض، أِم اْلـِميَل  ٬ن  َعاِمر 
. ْكَتـَحل  بِـِه اْلَعْن  لِـِهـْم ِي اْلَعَرِق، َفِمنْـُهـْم َمْن َفَيُكضُن » َقاَل: اَلِذي ت  ََ النَتُس َاَلـى َقْدِر أْا

نْـُهـْم َيُكضُن إَِلـى َكْعَبْيـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن َيُكضُن إَِلـى ُرْكَبَتْيـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن َيُكضُن إَِلـى َحْقَضْيـِه، َومِ 
ت ول  اَقاَل َوأ«.َمْن ُيْلـِجـُمُه اْلَعَرُق إِْلـَجتمى  .()أخرجه مسلم. بَِيِدِه إَِلـى فِيهِ  ^ ٬َشاَر َرس 

ر الناس إى رهم يوم القيامة، وبلغ العناء منهم مبلغاً عظياً  لشدة اهول،  ،وإذا ح 
وعظمة الكرب، وصعوبة اموقف، رغبوا إى رهم ي أن حكم بينهم، فإذا طال 

 .ليفصل بينهم ،هم عند رهم ليشفعوا ،موقفهم، وعظم كرهم، ذهبوا إى اأنبياء
   )ثم جيء اه جل جاله لفصل القضاء بن عباده كا قال سبحانه: 

                  
 [.53-51]الفجر:   (    

امبدأ وامعاد.. والقيامتن الصغرى  العظيم وقد ذكر اه عَز وجَل ي القرآن
كر وهو عام اآخرة.. واأصغر وهو عام الدنيا.. والدارين والكرى.. والعامن اأ

اجنة دار السعداء، والنار دار اأشقياء.. وفَصل سبحانه ي كتابه خلق اإنسان، 
        :وكيف يقي حياته، وبَن أحواله عند وفاته، ويوم معاده

 [.98النحل: ]                  
جسد اإنسان بعينه الذي أطاع وعى، فينعمه ويعذبه بحسب  واه سبحانه يعيد

    :عمله، كا ينعم الروح التي آمنت بعينها، ويعذب التي كفرت بعينها
                                                

 (. 5964برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.26 – 26احج: ]                        

لبر وعظامهم وأشعارهم، والقادر وهو سبحانه العليم با تنقصه اأرض من حوم ا
    :عى معها وحصيلها بعد تفرقها، وتأليفها خلقًا جديدًا، ثم بعثها يوم القيامة

 [.4ق: ]                   
بل مع كل َنَفس سائق يسوقها إى امحر، وشهيد يشهد عليها با عملت كا قال 

                                      سبحانه: 
 [.55 – 51ق: ]             

 وبراهن امعاد ي القرآن تقرر ثاثة أصول:
       ): تقرير كال علم الرب كا قال سبحانه: أحدهت

                    
 [.68-66]يس:  (           

     )قدرة الرب كا قال سبحانه:  : تقرير كالالثتي
                     

 [.95-91]يس:  (    
      )كال حكمة الرب كا قال سبحانه: : الثتلث

           ) 
 [.51]اجاثية: 

ون بالبعث.. ولكن الكفار ا يؤمنون بالرب.. وا يؤمنون بالدين احق.. وا يؤمن
ولذلك اختلط عليهم اأمر، فهم ي أمر مريج آل هم إى الشقاء ي الدنيا والعذاب 

 ي اآخرة.
  ).. وما أعمى أبصارهم وبصائرهم؟:فا أجهلهم برهم.. وما أسفه عقوهم

                 
                   

 [.9-2]ق:   (     
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بكل إنسان قرينًا من امائكة يكتب عمله، فإذا كان يوم القيامة  وقد وكل اه تعاى
ِكلت به، وهذا عمله الذي أحصيته عليه  قال املك: يا رب هذا هو الشخص الذي و 

              )ي الدنيا، كا قال سبحانه: 
                  ) 

 [.56-53]ق: 
يا حرة عى العباد كم ضيعوا من اأوقات ي غر طاعة اه.. ويا خيبة الكفار ي 

 ذلك اليوم العصيب.
فسبحان الرب املك العظيم، العزيز اجبار، الغني احليم، الذي له اخلق واأمر، 
 :وله التريف والتدبر ي الكون كله، ي الساء واأرض، وي الدنيا واآخرة

                                   
                                

 [.24اأعراف: ]
خلق امائكة امقِسات َأْمر اه الذي أ ِمرت به بن خلقه كا قال سبحانه: 

 [.4]الذاريات:  (     )
الذي َيْقِسم الوحي بأمر ربه إى ل جري ات أوامر الرب ي خلقه:ومن أعظم امقِس 

الذي  وميكائيل نواع العقوبات عى من خالف الرسل،الرسل، ويقسم العذاب وأ
الذي يقسم اأرواح  وإرافيل لثلج والنبات واأرزاق بأمر اه،يقسم القطر والرد وا

 اخلق وملك اموت الذي يقسم امنايا بن صور بأمر اه،عى أبداها عند النفخ ي ال
 بأمر اه.

وكل حركة ي السموات واأرض من حركات اأفاك، والنجوم، والشمس، والقمر، 
والرياح، والسحاب، والنبات، واحيوان، فهي ناشئة عن امائكة اموكلن 

 [.2]النازعات:  (    )بالسموات واأرض كا قال سبحانه عنهم: 
ل علمه.. وكال حكمته.. وكال وذلك كله يدل عى كال قدرة الرب.. وكا

                       :عنايته بخلقه.. وكال رمته هم
 [.15الطاق: ]                                        
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وإبداء اخلق وإعادته دليل ظاهر مكرور يدل عى امبدأ وامعاد، الذي نزلت به كتبه 
                    :رت به ميع رسلهسبحانه، وأخ

 [.38فصلت: ]                                           
ي إبداء الليل والنهار وإعادها.. وي إبداء الزمان وذلك مشهود ي الدنيا عيانًا 

وإعادته ي القمر.. وإعادته الذي هو حاصل بسر الشمس والقمر.. وي إبداء النور 
وإبداء النبات واحيوان وإعادها.. وإبداء فصول السنة وإعادها.. وإبداء ما حدث 

                           ي تلك الفصول وإعادته:
 [.56الروم: ]                    

    )م القيامة: أو ليس القادر عى ذلك كله بقادر عى أن حيي اموتى يو
                  

 [.33]اأحقاف:  ( 
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 فقه احستب -9
               )قال اه تعاى:  

                  )  
 [.594]البقرة: 

 [.56-52]الغاشية:  (        )وقال اه تعاى: 
بارك وتعاى حاسب اخائق ي اآخرة، وجازهم عى ما عملوا من خر إن اه ت

              )أو ر ي الدنيا: 
 [.165]اأنعام:  (      

والشياطن هيِـجون الكفار إى امعاي، فهم مسَلطون عليهم بسبب كفرهم، وهم 
سوب عليهم ومعدود كا قال مهلون إى أجل قريب، وكل يء من أعاهم ح

                )سبحانه: 
 [.94-93]مريم:  (  

فيا ويل من يعّد اه عليه ذنوبه، وأعاله، وأنفاسه، ويتتبعها، ليحاَسَب احساب العسر 
 يوم القيامة. عليها

يعيش ي إن الذي حس أن رئيسه ي اأرض يتتبع أعاله وأخطاءه يفزع وخاف، و
 البصر الذي ا خفى عليه خافية: . السميع.اجبار فكيف باه العزيزقلق وحسبان، 

(              
 [.152]التوبة:  (     

وكل إنسان حاسب عى عمله وحده، وكل نفس ها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، 
أحد، ومن يتطهر فإنا يتطهر لنفسه، وكٌل سوف حمل ِحـْمَلـه وحده، ا يعينه عليه 

      )وهو الكاسب وحده دون سواه، واأمر كله صائر إى اه: 
                   

 [.19]فاطر:  (             
إن شعور كل فرد بأنه جزي بعمله، ا يؤاَخذ بكسب غره، وا يتخلص هو من كسبه، 
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ل قوي ي يقظته محاسبة نفسه قبل أن حاَسب، مع التخي عن كل أمل خادع عام
 ي أن ينفعه أحد بيء، أو أن حمل أحد عنه شيئًا.

كا أنه عامل مطمئن، فا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بـجريرة غره، ما دام قد أدى 
 واجبه ي النصح للجاعة.

اته غر صالح، وكل حمل أثقاله كذلك لن ينفعه صاح اجاعة إذا كان هو بذ
       )ويمي ي طريقه حتى يقف أمام اميزان: 

                 ) 
 [.46]اأنبياء: 

وإى اه امصر، فهو امحاسب وامجازي، فا يذهب عمل صالح، وا يفلت عمل 
         :ن أو هملونسيئ، وا يوكل احكم إى غر اه من يميلون أو ينسو

 [.45النساء: ]                               
        :إن كل يء يقع ي هذا الوجود إنا يقع وفق مشيئة اه، وهذا حق

                                                   
 [.31 – 58اإنسان: ]                             

أو اختيار الضال،  عل لإنسان قدرة عى اختيار اهدى،ولكن من مشيئة اه أن ج
كا  ه إليه الكفر والفسوق والعصيان، وكرَ وكلفه اختيار اهدى، وأمره به، ورضيه له

                )قال سبحانه: 
              

 [.9-6]احجرات:   (            
                       وقال سبحانه:

 [.85النحل: ]                 
 فاه عَز وجَل خلق اإنسان قابًا هذا وهذا، فكل إنسان قابل للهدى والضال،

ذا أو هذا إا بمشيئة اه كا قال واخر والر، وا يتجه إى ه والطاعة وامعصية،
                    )سبحانه: 

 [.58-56]التكوير:   (   
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 )وحساب العباد كلهم سيقع عى ما اختاروا ي الدنيا من احق أو الباطل كلهم: 
 [.56-52]الغاشية:  (       

ُلُكْم أْحِصيَهت لَُكْم ُثَم  ،تدِيَيت ِابَ » وقال سبحانه ي احديث القدي: ََ ََ ِهَي أْا إَِن
ا َفْلَيـْحـَمِد اهَ، َوَمْن َوَجَد َغْيـَر َذلَِك َفا َيُلضَمَن إِا َنْفَسهُ   «أَوِفيُكْم إَِيتَهت، َفَمْن َوَجَد َخْيـرى

 .()أخرجه مسلم
ال، َيْفَرغ يوم القيامة حساب واه جل جاله القوي القادر، القهار اجبار، الكبر امتع

هذين اخلقن الضعيفن: اجن واإنس، وي وعيد وانتقام كا قال سبحانه: 
 [.31]الرمن:  (       )

يا َلْلـهول امرعب امزلزل، الذي ا يثبت له إنس وا جان، وا تقف له اجبال 
                                 :الرواي

                                
                                               

 [.35 – 51الفجر: ]                                
 واه سبحانه ليس مشغواً فيفرغ، وا يشغله شأن عن شأن ي خلقه وتدبره.

 د كله أنشأه اه بكلمة واحدة )كن( فيكون عى ما أراد.فهذا الوجو
           وتدمره أو سحقه ا حتاج إا واحدة كلمح بالبر كا قال سبحانه: 

 [.25 – 48القمر: ]                                   
ساب واانتقام من فكيف تكون حال الثقلن، واه يفرغ ها وحدما، ليتواما باح

 كل جرم، واإكرام لكل مؤمن.
(                

           
                 

 [.48-49]الكهف:   (  

                                                

 (. 5266برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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وا يستطيع أحد أن يفر من اه، فكل الكون ملكه، وكل أحد ي قبضته، وكل عبد 
 ف للحساب، وينال جزاء عمله.ناصيته بيده، وكل أحد سيق

وا، أو هــــف  ــنْــن أن يَ ــــس واجــــى لإنــوأن    )ك اه: ــــــلــن مــوا مــــــربــــذ 
                          ) 

 [.33]الرمن: 
 وي يوم القيامة مواقف شتى:

ن فيه عن يء.. ومنها ما جادل فيه كل منها ما ي سأل فيه العباد.. ومنها ما ا ي سألو
لقى به التبعة عى ركائها.. ومنها ما ا يسمح فيه بكلمة وا تنفس عن نفسها.. وما 

                   :جدال وا خصام
                           

 [.26 – 26احج: ]      
 مشهود. عظيم مواقفه هائلفهو يوم طويل مديد.. وكل موقف من 

      )وهنا موقف ا ي سأل عن ذنبه إنس وا جان: 
 [.38 – 36]الرمن:  (              

   )وذلك حن ت عرف صفة كل فرد وعمله، فيؤخذ كٌل إى داره: 
 [.41]الرمن:  (     

   ) قال سبحانه: أما أهل اجنة فيساقون وفدًا مكرمن إليها كا
               

              
 [.64-63]الزمر:  (        

 ويوم القيامة، وبعد احساب يكون الناس ثاثة أقسام:
 أصحاب اميمنة... وأصحاب امشأمة.. والسابقون امقربون.

                      مة: قال اه تعاى ي أقسام الناس يوم القيا
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 [.11 – 1الواقعة: ]                         
أما بيان قدرهم عند اه.. وتفصيل ما أعد اه هم.. وتعديد أنواعه.. فهو ختلف 

 بحسب عملهم.
                ) فأعاهم:

                    
                    

                      
 [.56-15]الواقعة:  (               

لن، وقَلتهم ي اآِخِرين، وهم ي فهؤاء عدد حدود، وفريق منتقى، كثرهم ي اأو
 ذلك النعيم الكامل، جزاء ومكافأة عى حسن عملهم ي الدنيا.

أما أصحاب اليمن فهم فريق آخر ي اجنة دون السابقن اأولن، وهم ثلة من 
        )اأولن، وثلة من اآِخِرين كا قال سبحانه: 

                   
                   

 .[45-56]الواقعة:   (              
 )وأما الفريق الثالث فهم أصحاب الشال، أصحاب النار كا قال سبحانه: 

                       
                  

                
                  

                      
 [.26-41]الواقعة:  (   

واه عَز وجَل يدعو عباده امؤمنن إى التقوى، والنظر فيا أعدوه ي الدنيا لآخرة 
            )قبل القدوم عليها بقوله: 

 [.19: ]احر (       
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 والتقوى أن ا يفقدك اه حيث أمرك، وا جدك حيث هاك.
فالتقوى جعل القلب يقظًا، حساسًا، شاعرًا باه ي كل حالة، وجعله خائفًا متحرجاً 

 مستحييًا أن يَطلع عليه اه ي حالة يكرهها.
 والتقوى ت ذِكر العبد بربه، وتفتح أمامه صفحة أعاله، بل صفحة حياته.

           :يمد ببره ي سطورها كلها يتأملها، وينظر رصيد حسابهف
                            

 [.58اأنفال: ]      
ونظر العبد ماذا قدم لغده كفيل بأن يوقظه إى مواضع الضعف، ومواضع النقص، 

من جهد، فكيف إذا كان ومواضع التقصر ي حياته، مها يكن أسلف من خر، وبذل 
 رصيده من اخر قليًا، ونصيبه من الر ضئياً.

، ثم امسارعة إى إها مسة ا ينام بعدها القلب أبدًا، وا يكف عن النظر والتقليب
 كل خر، واحذر من كل ر.

وكا يدعو اه عباده إى اليقظة والتذكر، وحاسبة أنفسهم، كذلك حذرهم من 
 (             ): نسيانه بقوله

 [.18]احر: 
إن الذي ينسى اه هيم ي هذه احياة با رابطة تشده إى أفق أعى، وبا هدف هذه 

 احياة يرفعه عن السائمة التي ترعى، وي هذا نسيان إنسانيته، والقصد من خلقه.
يدخر ها زادًا للحياة  وهذا النسيان لربه مرض ي القلب ينشأ عنه نسيانه لنفسه، فا

 الطويلة الباقية، وا ينظر فيا قدم ها ي الغداة من رصيد.
فأي خسارة حل باإنسان إذا مرغ ي الدنيا با يسخط اه، وغفل عن اآخرة، 

بصفاها  وت عرض اخائق كلها عى اه يوم القيامةلنار، ورحل إليها بزاد إى ا
  (      )سبحانه: كا قال  وحسناها وسيئاها

 [.19]احاقة: 
فكل إنسان مكشوف اجسد.. ، والكل مكشوف من اخلق أمام اخالق وامخلوق

مكشوف النفس.. مكشوف القلب.. مكشوف العمل.. مكشوف امصر.. وتسقط 
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 ميع اأستار التي كانت حجب اأرار.
الشهود.. ويتجرد اإنسان من  وتتعَرى النفوس تعِري اأجساد.. وترز الغيوب بروز

حيطته، ومن مكره، ومن تدبره، ومن شعوره، ويفتضح منه ما كان حريصًا عى أن 
                        :يسره حتى عن نفسه

                                        
 [.49 – 46الكهف: ]     

  امأ.. وما أخزاها عى عيون اجموع.وما أقسى الفضيحة عى
أما عن اه فكل خافية مكشوفة ها ي كل آن، ويوم القيامة كل يء بارز ي الكون 
كله، واأرض مدكوكة مسَواة ا َتـحجب شيئًا، والساء منشقة واهية ا حجب شيئًا، 

 وليس فيها رواأجساد معراة ا يسرها يء، والنفوس كذلك ليس من دوها سر، 
                                              وا مكنون:

 [.14 – 13املك: ]          
وأشد من تشقق الساء،  ..أا إنه أمر عصيب.. أعصب من دك اأرض واجبال

 ..عريان احياة ..عريان امشاعر ..عريان النفس ..وقوف اإنسان عريان اجسد
 عريان العمل ما ظهر منه وما استر.

إنه يقف أمام تلك احشود اهائلة من خلق اه من اإنس واجن وامائكة، وحت 
          )جال اه وعرشه امرفوع فوق اجميع: 

                  
                 

 [.19-13]احاقة:   ( 
أا ما أشد هذه احال التي سيقف فيها كل إنسان وهو عريان اجسد والقلب، والنية 

 والشعور، عريان من كل ساتر.
 .، وأمام احشد الزاخر با ستاركيف به وهو كذلك حت عرش اجبار

              :ومن كل مر ،أا إنه أمر َأَمّر من كل َأْمر
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 [.5 – 1احج: ]      

  )مشهد الناجن وامعذبن كأنه حار تراه العيون:  القرآن وبعدئذ يعرض
                   

                    
 [.54-18]احاقة:   ( 

اجي ي ذلك اليوم العصيب، وهو ينطلق ي فرحة غامرة بن اجموع فهذا مشهد الن
 (     )احاشدة، مأ الفرحة جوانحه، وتغلبه عى لسانه فيهتف: 

 [.18]احاقة: 
        )أما مشهد امعذبن اهالكن فقد ذكره اه بقوله: 

                      
                      

                        
 [.36-52]احاقة:  (          

فهذا مشهد اخار الذي عرف أنه مؤاخذ بسيئاته، وأن العذاب مصره، فيقف ي هذا 
 احزين. امعرض احاشد احافل وقفة امتحر الكسر الكئيب

من العي اأعى، فيتحرك الوجود كله عى هذا امسكن  املكي ثم يصدر اأمر
الصغر اهزيل، ويبتدره امكلفون باأمر من كل جانب، كلهم يبتدر هذه النطفة 

 الصغرة امكروبة امذهولة.
إنه قد خا قلب هذا اإنسان من اإيان باه، والرمة بالعباد، فلم يعد هذا القلب 

اوي احيوان، بل ار، وذلك العذاب، فهو َمْسٌخ من الكائنات ا يسيصلح إا هذه الن
موصول بمصدر وجوده، أما هو  ،فكل يء مؤمن يسبح بحمد ربها يساوي اجاد، 

                     :فمقطوع من اه، مقطوع من الوجود امؤمن باه
                                      

 [.44 – 43اإراء: ]                   
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         )جرمه:  اه عن تكملة جزاء ذلك الشقي عى ثم يعلن
 [.36-32]احاقة:   (         

 (      )وكل نفس عليها من أمر اه رقيب كا قال سبحانه: 
 [.4]الطارق:  

ظ يراقبها، وحي عليها، وحفظ عنها، وهو موكل ها وما من نفس إا عليها حاف
 بأمر اه، فالنفس مستودع اأرار واأفكار، وهي التي يناط ها العمل واجزاء.

إن الناس ليسوا مروكن يفعلون كيف شاؤوا با رقيب، إنا هو اإحصاء الدقيق 
       امبار، واحساب امبني عى هذا اإحصاء الدقيق امبار: 

                                              
 [.19 – 16ق: ]                                  

فالنفس ليست ي خلوة أبدًا وإن خلت، فهناك احافظ الرقيب عليها، حن تنفرد من 
 كل رقيب، وتتخفى عن كل عن، وتأمن من كل طارق.

            :ناك احافظ الذي يكشف كل غطاء، وينظر إى كل مستوره
                                         

                                                        
 [.61يونس: ]      

من امعاي، سواء كانت بأمر النفس، أو  واحساب يكون عى ما يرتكبه اإنسان
بإغواء الشيطان، وا يكون احساب عى أمور جرية ا يملك اإنسان فيها حق 
ااختيار، فالقهر ي سقط احساب عن البر، وإبليس ا يستطيع أن يقهر أحدًا عى 

 لم.امعصية، ولكنه يغريه ويزين له، فإذا استجاب سقط، وإذا استعان باه نجا وس
والشيطان ا يستطيع أن يقودك إى الر رغًا عنك، ولكن باختيارك يوقعك ي 

                          :إغرائه، واستجابتك له
                                  
                            

 [.55إبراهيم: ]                    
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فاحساب يتم عى أمر اختياري تستطيع أن تفعله أو ا تفعله بإرادة منك، وهنا يكون 
                  :احساب عداً؛ أنك أنت الذي اخرت

 [.3 – 5اإنسان: ]                                    
 وكيد الشيطان ضعيف، ماذا؟

عك يمنعك منه إن استعنت به، وأن أمر الشيطان َعْرض وإغراء، ا قهر وا أن اه م
 إجبار، ولو كانت نفسك قوية استطعت أن تتغلب عليه.

وإبليس ا يستطيع أن يرغم أحدًا عى عمل، وا يملك احجة الصحيحة لإقناع 
مك ولكن امسألة أنه يملك النفس الضعيفة، ويستطيع أن يغريك أو يو، باإثم

        :بيء كاذب، حتى إذا ارتكبته وجدت النتيجة غر ما قال
                              

 [.151 – 118النساء: ]                                             
نسان، فيدخل والتهافت عى الدنيا يدفعنا إى أن ا نتنبه لكيد الشيطان، فيغفل اإ

               الشيطان ويغري اإنسان بامعصية كا قال سبحانه: 
                                    

 [.6 – 2فاطر: ]                   
وميع ما ي السموات واأرض ملك ه عَز وجَل، وعبيد له، ا يملكون أنفسهم 

                                 :ًا وا رًا، وا موتًا وا حياة وا نشوراً نفع
 [.5 – 1املك: ]                                             

 ودبر أمورهم، ووفقهم مصاحهم الدينية والدنيوية. ،هو الذي خلقهم ورزقهم
رف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه، وقد أمرهم با وهو رهم ومالكهم الذي يت

    :ينفعهم، وهاهم عا يرهم، وسيحاسبهم عى ما أروه وما أعلنوه
                            

 [.9 – 6الزلزلة: ]                 
ذي م حصل له فيغفر من يشاء من أتى بأسباب امغفرة، ويعذب من يشاء بذنبه ال

              )ما يكفره كا قال سبحانه: 
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 [.594]البقرة:  (   

ْكمه العدل، وقضاؤه القسط، يضع لعباده يوم القيامة اموازين  واه تبارك وتعاى ح 
والسيئات، فا ت ظلم نفس  العادلة، التي يبن فيها مثاقيل الذر، وتوزن ها احسنات

مسلمة أو كافرة شيئًا، فا يزاد ي سيئاها، وا ي نقص من حسناها كا قال سبحانه: 
(               

 [.46]اأنبياء: (          
واه عَز وجَل ريع احساب يعلم ميع أعال العباد، حافظ ها، مثبت ها ي 

م بمقاديرها ومقادير ثواها وعقاها، عام بمستحقها، موصل للعال الكتاب، عا
          ) جزاءها مها كانت:

                  
 [.48]الكهف:  (   

فا خشى امجرمون أن اه يعذهم بذنوب م يعملوها، وا حسبون أنه ي ضيع من 
نها مثقال ذرة، بل كل ذرة من خر أو ر معدودة مكتوبة أعاهم يء، أو ينسى م

            معروضة عى من عملها كا قال سبحانه: 
                           

 [.9 – 6الزلزلة: ]         
وجمع اه عَز وجَل ميع اخائق للحساب ي ساحة واحدة ي عرصات القيامة 

ُتْدَنى » ملسو هيلع هللا ىلص:راة غراً، فتدنو الشمس منهم ي ذلك اليوم كمقدار ميل كا قال حفاة ع
َلْيـم   «.الَشْمُس، َيْضَم اْلِقَيتَمِة، ِمَن اْلـَخْلِق، َحَتى َتُكضَن ِمنْـُهـْم َكِمْقَداِر ِميلٍ  :  بن  َقاَل س  َعاِمر 

.َما أْدِري َما َيْعنِي بِاْلـِميِل؟ أَمَساَفَة اأْرضِ  ٬َفَوا ْكَتـَحل  بِـِه اْلَعْن   :َقاَل  ، أِم اْلـِميَل اَلِذي ت 
لِـِهـْم ِي اْلَعَرِق، َفِمنْـُهـْم َمْن َيُكضُن إَِلـى َكْعَبْيـِه، َوِمنْـُهـْم َمنْ » ََ  َفَيُكضُن النَتُس َاَلـى َقْدِر أْا

تَيُكضُن إَِلـى ُرْكَبَتْيـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن َيُكضُن إَِلـى َحقْ   .«َضْيـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن ُيْلـِجـُمُه اْلَعَرُق إِْلـَجتمى
ول  ا  .()أخرجه مسلم .بَِيِدِه إَِلـى فِيهِ  ^ ٬َقاَل َوأَشاَر َرس 
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وجيء اه عَز وجّل َيوم القيامة لفصل القضاء، فترق اأرض بنور رها، وخشع 
    )اخائق هيبة اه وعظمته وجاله كا قال سبحانه: 

 [.55]الفجر:  (      
                              وقال سبحانه:

 [.159طه: ]      
وإذا حر الناس إى رهم يوم القيامة، واشتد كرهم لطول العناء واانتظار، وشدة 

إى  ذهبوا ،وعظم كرهم ،اأهوال، رغبوا إى رهم أن حكم فيهم، فإذا طال موقفهم
 اأنبياء ليشفعوا هم عند اه ليفصل بينهم.

أَنت َسِيُد النَتِس َيْضَم اْلِقَيتَمِة، َوَهْل َتْدُروَن بَِم َذاَك؟ َيـْجـَمُع اهُ َيْضَم اْلِقَيتَمِة » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
ُ َوَينُْفُذهُ  ،اأََولَِن َواآِخِريَن ِي َصِعيٍد َواِحٍد، َفُيْسِمُعُهـُم الَداِاي َُ  .()متفق عليه «ـُم اْلَب

ثم يفصل اه بن الناس، وحاسبون عى أعاهم، فتعطى الكتب، وتوضع اموازين، 
 )وحاسب كل فرد، فآخذ كتابه بيمينه إى اجنة، وآخذ كتابه بشاله إى النار: 

                
 [.62]الزمر:  ( 

وَل اه، َهْل َنَرى َرَبنَا َيْوَم اْلِقَياَمِة؟.: قال وعن أي سعيد اخدري  ْلنَا: َيا َرس   ق 
ْلنَا: ا.. «َهْل ُتَضتُروَن ِي ُرْؤَيِة الَشْمِس َواْلَقَمِر إَِذا َكتَنْت َصْحضاى » َقاَل:  ق 
ََ ُتَضترُ » َقاَل: ََ َفإَِنُكْم ا ُتَضتُروَن ِي ُرْؤَيِة َرِبُكْم َيْضَمئٍِذ إِا َك  .«وَن ِي ُرْؤَيتِـِهـ

َم َقاَل: ُينَتدِي ُمنَتدٍ: لَِيْذَهْب ُكُل َقْضٍم إَِلـى َمت َكتُنضا َيْعُبُدوَن، َفَيْذَهُب أْصَحتُب الَصلِيِب » ث 
َتى َمَع َصلِيبِـِهـْم، َوأْصَحتُب اأْوَثتِن َمَع أْوَثتنِـِهـْم، َوأْصَحتُب ُكِل آلِـَهٍة َمَع آلِـَهتِـِهـْم، َح 

اٌ  ِمْن أْهِل اْلكَِتتِب. َ َْ  َيْبَقى َمْن َكتَن َيْعُبُد اه، ِمْن َبٍر أْو َفتِجٍر، َوُغ
اٌب، َفُيَقتُل لِْلَيـُهضدِ: َمت ُكنُْتـْم َتْعُبُدوَن؟ َقتُلضا: ُكنَت َنعْ  َ َْ ُبُد ُثَم ُيْؤَتى بَِجَهنََم ُتْعَرُض َكأَنـَهت 

ََ ُتـِريُدوَن؟ َقتُلضا: ُنِريُد أْن ُاَزْيـَر اْبَن اه، َفيُ  َقتُل: َكَذْبُتـْم، َلـْم َيُكْن ه َصتِحَبٌة َوا َوَلٌد، َف
ُبضا، َفَيَتَستَقُطضَن ِي َجَهنََم. َ َْ  َتْسِقَينَت، َفُيَقتُل: ا

                                                

 ( واللفظ له. 184(، ومسلم برقم )4615، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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ـَمِسيَح اْبَن اه، َفُيَقتُل: َكَذْبُتـْم، ُثَم ُيَقتُل لِلنََصتَرى: َمت ُكنُْتـْم َتْعُبُدوَن؟ َفَيُقضُلضَن: ُكنَت َنْعُبُد الْ 
ُبضا،  َ َْ ََ ُتـِريُدوَن؟ َفَيُقضُلضَن: ُنِريُد أْن َتْسِقَينَت، َفُيَقتُل: ا َلـْم َيُكْن ه َصتِحَبٌة َوا َوَلٌد، َف

َلـُهـْم: َمت َيـْحبُِسُكْم َوَقْد  َحَتى َيْبَقى َمْن َكتَن َيْعُبُد اه، ِمْن َبٍر أْو َفتِجٍر، َفُيَقتُل  َفَيَتَستَقُطضَن.
تدِي: َذَهَب النَتُس؟ َفَيُقضُلضَن: َفتَرْقنَتُهـْم َوَنْحُن أْحَضُج ِمنَت إِلَيْـِه اْلَيْضَم، َوإَِنت َسِمْعنَت ُمنَتدِيتى ُينَ 

ََ َننَْتظُِر َرَبنَت. ََ َكتُنضا َيْعُبُدوَن، َوإَِن  لَِيْلـَحْق ُكُل َقْضٍم بِ
ْم، َل: َفَيْأتِيِهـُم اْلـَجَبتُر ِي ُصضَرةٍ َغْيـِر ُصضَرتِـِه اَلتِي َرأْوُه فِيَهت أَوَل َمَرةٍ. َفَيُقضُل: أَنت َرُبكُ َقت

 َفَيُقضُل: َهْل َبْينَُكْم َوَبْينَـُه آَيٌة َتْعِرُفضَنـُه؟ َفَيُقضُلضَن: أْنَت َرُبنَت، َفا ُيَكِلـُمُه إِا اأْنبَِيتُء.
َفَيُقضُلضَن: الَستُق، َفَيْكِشُف َاْن َستقِِه، َفَيْسُجُد َلـُه ُكُل ُمْؤِمٍن، َوَيْبَقى َمْن َكتَن َيْسُجُد ه 

ََ َيْسُجَد َفَيُعضُد َظْهُرُه َطَبقتى َواِحداى. ، َفَيْذَهُب َكْيـ  ِرَيتءى َوُسْمَعةى
ِ َفُيـْجَعُل َبْنَ َظْهَريْ  ِْ ؟. .«َجَهنَمَ  ُثَم ُيْؤَتى بِتْلـَج وَل اه، َوَما اْلـَجْر  ْلنَا: َيا َرس   ق 

َمْدَحَضٌة َمِزَلٌة، َاَلْيـِه َخطَتطِيُف َوَكالِيُب، َوَحَسَكٌة ُمَفْلطََحٌة َلـَهت َشْضَكٌة َاِقيفة، » َقاَل:
ِق  ،اْلـُمْؤِمُن َاَلْيـَهت َكتلَطْرِف  ،َتُكضُن بِنَْجٍد، ُيَقتُل َلـَهت: الَسْعَدانُ  ْ َْ َوَكتلِريِح،  ،َوَكتْل

َوَنتٍج َمـْخُدوٌش، َوَمْكُدوٌس ِي َنتِر َجَهنََم،  ،َوَكأَجتِويِد اْلـَخْيِل َوالِرَكتِب، َفنَتٍج ُمَسَلـمٌ 
ِِ ُمنَتَشَدةى ِي اْلـَحِق، َقْد َتَبَنَ  ََ أْنُتـْم بِأَشَد   َمنْ َلُكْم  َحَتى َيـُمَر آِخُرُهـْم ُيْسَحُب َسْحبتى، َف

َوإَِذا َرأْوا أَنـُهـْم َقْد َنَجْضا، ِي إِْخَضانِـِهـْم َيُقضُلضَن: َرَبنَت إِْخَضاُننَت، ، ْؤِمِن َيْضَمئٍِذ لِْلـَجَبترِ اْلـمُ 
َفَمْن  َكتُنضا ُيَصُلضَن َمَعنَت، َوَيُصضُمضَن َمَعنَت، َوَيْعَمُلضَن َمَعنَت، َفَيُقضُل اه َتَعتَلـى: اْذَهُبضا

ٍن َفأْخِرُجضُه، َويُ َوَجْدُتـْم ِي َقْلبِـِه ِمْثَقتَل دِينَتٍر مِ  ََ  َحِرُم اه ُصَضَرُهـْم َاَلـى النَتِر.ـْن إِي
َفَيْأُتضَنـُهـْم َوَبْعُضُهـْم َقْد َغتَب ِي النَتِر إِلَـى َقَدِمِه، َوإِلَـى أْنَصتِف َستَقْيـِه، َفُيـْخِرُجضَن َمْن 

، ُثَم َيُعضُدوَن، َفَيُقضُل: اْذَهُبضا َفَمْن َوَجْدُتـْم ِي َقْلبِـِه ِمْثَقتَل نِْصِف دِينَتٍر َفأْخِرُجضهُ ، ضاَاَرفُ 
ُثَم َيُعضُدوَن، َفَيُقضُل: اْذَهُبضا َفَمْن َوَجْدُتـْم ِي َقْلبِـِه ِمْثَقتَل َذَرةٍ ِمْن ، َفُيـْخِرُجضَن َمْن َاَرُفضا

ٍن َفأْخ  ََ  .«ِرُجضُه، َفُيـْخِرُجضَن َمْن َاَرُفضاإِي
وا : َفإِْن َلـْم ت َصِدق وِي َفاْقَرؤ            ): َقاَل أب و َسِعيد 

 [.45]النساء:  (
َقْبَضةى َفَيْشَفُع النَبُِيضَن َواْلـَمائَِكُة َواْلـُمْؤِمنُضَن، َفَيُقضُل اْلـَجَبتُر: َبِقَيْت َشَفتَاتِي، َفَيْقبُِض »
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اْلـَحيَتةِ، ِمَن النَتِر، َفُيـْخِرُج أْقَضامتى َقِد اْمُتـِحُشضا، َفُيْلَقْضَن ِي َنـَهٍر بِأْفَضاِه اْلـَجنَِة ُيَقتُل َلـُه: َمتُء 
ََ َتنُْبُت اْلـِحَبُة ِي َحـِميِل الَسْيِل، َقْد َرأْيُتـُمضَهت إِلَـى  َجتنِِب الَصْخَرةِ، َفَينُْبُتضَن ِي َحتَفَتْيـِه َك

، َوَمت َكتَن ِمنْـهَ  َ َُ ََ َكتَن إَِلـى الَشْمِس ِمنْـَهت َكتَن أْخ ت إَِلـى الِظِل َوإَِلـى َجتنِِب الَشَجَرةِ، َف
اْلـَجنََة،  َفَيـْخُرُجضَن َكأَنـُهـُم الُلْؤُلُؤ، َفُيـْجَعُل ِي ِرَقتبِـِهـُم اْلـَخَضاتِيُم، َفَيْدُخُلضنَ ، َكتَن أْبَيَض 

ـٍر َفَيُقضُل أْهُل اْلـَجنَِة: َهُؤاِء ُاَتَقتُء الَرْحـَمِن، أْدَخَلـُهـُم اْلـَجنََة بَِغْيـِر َاَمٍل َاِمُلضُه، َوا َخيْ 
 .()متفق عليه« َقَدُمضُه، َفُيَقتُل َلـُهـْم: َلُكْم َمت َرأْيُتـْم َوِمثَْلـُه َمَعهُ 

    )أعظم ذلك اموقف بن يدي اه: فا أشد تلك اأهوال، وما 
                   

                    
 [.15-6]اانشقاق:  (  

، وهم سبعون ألفًا ملسو هيلع هللا ىلصواحساب يوم القيامة عام جميع اخلق إا من استثناهم النبي 
َيْدُخُل اْلـَجنََة » :^كا قال النبي  من هذه اأمة يدخلون اجنة بغر حساب وا عذاب

ت بَِغْيـِر ِحَستٍب  وَل اَقال  . «ِمْن ُأَمتِي َسبُْعضَن أْلفى ـْم َيا َرس  ُهـُم اَلِذيَن ا » قال: ؟٬وا: َمْن ه 
 .()أخرجه مسلم «َوا َيْكَتُضوَن، َوَاَلـى َرِبـِهـْم َيتََضَكُلضنَ  ،َيْسَتـْرُقضَن، َوا َيَتطََيـُرونَ 

 وامحاسبون يوم القيامة صنفان:
 من حاسب حسابًا يسرًا وهو العرض.: أحدمت

وَل اه، . «َلْيَس أَحٌد ُيـَحتَسُب َيْضَم اْلِقَيتَمِة إِا َهَلَك » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه  : َيا َرس  ْلت  َفق 
؟ (          )أَلْيَس َقْد َقاَل اه َتَعاَلـى: 

ول   ََ َذلِِك اْلَعْرُض، َوَلْيَس أَ » :^اه  َفَقاَل َرس  َحٌد ُينَتَقُش اْلـِحَستَب َيْضَم اْلِقَيتَمِة إِا إَِن
 .()متفق عليه «ُاِذَب 
: من حاسب حسابًا عسرًا، وي سأل عن كل صغرة وكبرة، فإن صدق فبها الثتي

                                                

 (. 193( واللفظ له، ومسلم برقم )6438، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 519) برقم أخرجه مسلم( 5)
 (. 5966( واللفظ له، ومسلم برقم )6236، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)



684 

وارحه كا ونعمت، وإن حاول الكذب أو الكتان فإنه ختم عى فمه، وتستنطق ج
          )قال سبحانه: 

 [.62]يس:  (   
والكفار حاسبون وتعرض عليهم أعاهم يوم القيامة توبيخًا هم، وهم متفاوتون ي 
العذاب، فعقاب من كثرت سيئاته، أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن له حسنات 

 لب.كأي طا لكنه ا يدخل اجنة ،منهم خفف عنه العذاب
وَل ا :وقال العباس بن عبدامطلب  ، َفإَِنـه  َكاَن  ٬َيا َرس  ء  َهْل َنَفْعَت أَبا َطالِب  بَِيْ
وط َك َوَيْغَضب  َلَك؟ قال: َنَعْم، ُهَض ِي َوْحَضتٍح ِمْن َنتٍر، َوَلْضا أَنت َلَكتَن ِي » » َيـح 

 .()متفق عليه «ْسَفِل ِمَن النَترِ الَدْرِك اأ
، وأول ما حاسب عليه امسلم ملسو هيلع هللا ىلصمن حاسب من اأمم يوم القيامة أمة حمد وأول 

 يوم القيامة الصاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.
ـهم وطاعاهم، لفقدها رطها وهو اإيان كا  َرب  وميع الكفار وامنافقن ا تقبل ق 

              )قال سبحانه: 
 [.19]إبراهيم:  (              

          :سأل وحاسب عى اأمانة التي حملهاوكل إنسان سوف ي  
                                    
                        

 [.63 – 65اأحزاب: ]                
 [.34اإراء: ]                      وقال سبحانه:

    )وقد حذرنا اه عَز وجَل من خيانة اأمانة كا قال سبحانه: 
 [.56]اأنفال:  (       

فمن أدى اأمانة استحق من اه الثواب اجزيل، ومن م يؤدها استحق من اه العقاب 
 أمانته.الوبيل، وصار خائناً ه وللرسول و

                                                

 ( واللفظ له. 558(، ومسلم برقم )3993، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 واأمانة هي اليء الذي جب أن ُيـحفظ، ثم يؤدى إى صاحبه.
 واأمانة ثاثة أقسام:

ِهد إليه حفظه، والقيام به من اإيان باه، : اأول أمانة العبد مع ربه، وهي ما ع 
وااستقامة عى دينه، وتعليم دينه، والدعوة إليه، وامتثال ميع أوامره، واستعال 

 رحه فيا ينفعه ويقربه من ربه، وهذه أعظم اأمانات التي جب أداؤها.قلبه وجوا
والطاعات كلها من اأمانة، فمن أداها فقد أدى اأمانة، وامعاي كلها من اخيانة، 

          :فمن فعلها فقد خان اأمانة، وخان اه عَز وجَل 
                              

                           
 [.8 – 6اأعراف: ]                   

أمانة العبد مع الناس، كرد الودائع إى أهلها، وإيفاء امكيال واميزان، ونصح : الثتي
 اخلق، وعدم غشهم، وحفظ الر، ونحو ذلك ما جب أداؤه للناس واحكام.

ة.. وعدل العلاء مع العوام بتعليمهم اأحكام التي ت قِوي ومنه عدل اأمراء مع الرعي
إياهم.. وتصلح ها عباداهم.. وإرشادهم إى ما ينفعهم ي دنياهم وأخراهم، 

                       وترغيبهم ي اخر، وحذيرهم من الر:
 [.29النساء: ]                                                

أمانة اإنسان مع نفسه، بأن ا ختار إا ما هو اأصلح له واأنفع له ي الدين : الثتلث
                                 :والدنيا

 [.15 – 6الشمس: ]       
ْقِدم عى عمل يره ي دنياه وآخرته، كأن يتوقى أسباب اأم راض واأوبئة، فا ي 

 ويغتنم عمره ي اكتساب مرضاة اه بالقيام باأعال الصاحة التي تقربه إى ربه.
فيغتنم شبابه قبل هرمه.. وصحته قبل سقمه.. وغناه قبل فقره.. وفراغه قبل شغله.. 

                     :وحياته قبل موته
                               

 [.134 – 133آل عمران: ]           



686 

 فقه درجت  اآخرة -11
 (         )قال اه تعاى: 

 [.135]اأنعام: 
            )وقال اه تعاى: 

 [.51]اإراء:   ( 
   (          )وقال اه تعاى: 

 [.62]طه: 
َلْن ُيْدِخَل أَحداى َاَمُلـُه » ملسو هيلع هللا ىلص:له، ولكن برمة اه كا قال ا يدخل أحد اجنة بعم

وَل اه؟ َقاَل:. «اْلـَجنَةَ  ا، َوا أَنت، إِا أْن َيَتَغَمَدِي اه بَِفْضٍل » َقال وا: َوا أْنَت َيا َرس 
إَِمت ُمـْحِسنتى َفَلَعَلـُه أْن َيْزَداَد َخْيـراى،  َوَرْحـَمٍة، َفَسِدُدوا َوَقتِرُبضا، َوا َيَتـَمنََنَ أَحُدُكُم اْلـَمْضَ :

 .()متفق عليه «َوإَِمت ُمِسيئتى َفَلَعَلـُه أْن َيْسَتْعتَِب 
وتوزع الدرجات ي اآخرة عى حسب احسنات والسيئات التي يعملها اإنسان ي 

     : وتتفاوت درجات الناس ي اآخرة كا يتفاوتون ي الدنيا، الدنيا
                                    

 [.٥١٣ – ٥١١آل عمران: ]             
 والناس ي اآخرة عى أربع درجات:

 الفائزون.. والناجون.. وامعذبون.. واهالكون.
 ليقيم فيه العدل بن ،ومثال ذلك كأن يستوي ملك من املوك عى إقليم من اأقاليم

 فهذا املك العادل له مع أهل هذا اإقليم أربعة أحوال:، هأهل
ي  وا يعذب إا من قرامعاند ي أصل الواية،  فهو ا يقتل منهم إا اجاحد

 وا خلعإا معرفًا له باملك وم يقر،  وا خِي خدمته مع ااعراف له باملك، 
 .والطاعة له والنرةإا عى من أبى عمره ي اخدمة  الكرامات

                                                

 (. 5916( واللفظ له، ومسلم برقم )2663، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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حسب  ،وكل واحد من هؤاء اأقسام متفاوت ي النعيم والعذاب، وعبور الراط
ُ َاَلـى َجَهنََم، َوَتـِحُل » ملسو هيلع هللا ىلص:أعاهم وأحواهم كا قال النبي  ِْ ُب اْلـِج َ ُْ ُة، الَشَفتاَ  ُثَم ُي

 .«َسِلـْم، َسِلـمْ  َوَيُقضُلضَن: الَلـُهـمَ 
؟ قال: ٬وَل اِقيَل: َيا َرس   َدْحٌض َمِزَلٌة، فِيِه َخَطتطِيُف َوَكالِيُب َوَحَسٌك، » َوَما اْلـِجْر 

ِق  ،َتُكضُن بِنَْجٍد فِيَهت ُشَضْيَكٌة ُيَقتُل َلـَهت الَسْعَداُن، َفَيـُمُر اْلـُمْؤِمنُضَن، َكَطْرِف اْلَعْنِ  ْ َْ  ،َوَكتْل
يِد اْلـَخيِْل َوالِرَكتِب، َفنَتٍج ُمَسَلـٌم، َوَمـْخُدوٌش ُمْرَسٌل، َوَكأَجتوِ  ،َوَكتلطَْيـرِ  ،َوَكتلِريِح 

 .()متفق عليه «َوَمْكُدوٌس ِي َنتِر َجَهنَمَ 
وأما اختاف العذاب بالشدة فا هاية أعاه، وأدناه التعذيب بامناقشة ي احساب، 

احساب ثم يعفو،  كا أن املك قد يعذب بعض امقرين ي اأعال بامناقشة ي
 وقد يرب بالسياط، أو يعذب بغرها من أنواع العذاب.

 وأهل السعادة متفاوتون ي النعيم كذلك عى حسب أعاهم ي الدنيا.
واجتنب الكبائر، وم يكن منه إا صغائر متفرقة ا ير  ،فامؤمن إذا أدى الفرائض

       )عليها فيشبه أن يعفى عنه كا قال سبحانه: 
 [.31]النساء:  (     

 وهذا إما أن ي لحق بامقربن، أو بأصحاب اليمن، وذلك بحسب إيانه ويقينه
 وإن زاد أو قوي علت منزلته. ..فإن قل أو ضعف دنت منزلته، وأعاله

وأسائه وصفاته وأفعاله،  وامقربون يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم باه تعاى
 ومعرفة وعده ووعيده، ومعرفة دينه ورعه. ومعرفة خزائنه،

ودرجات العارفن ي معرفة اه، ومعرفة عظمته، ومعرفة آائه، ومعرفة دينه ا 
تنحر، بل هي متفاوتة؛ أن بـحر امعرفة ا ساحل له، وإنا يغوص فيه الغواصون 

 [.١١فاطر: ]                           بقدر قواهم: 
 عى درجات أصحاب اليمن أدنى درجات امقربن.فأ

 واجتنب الكبائر. ،فهذا حال من أدى الفرائض
                                                

 ( واللفظ له. 193(، ومسلم برقم )6438م )، أخرجه البخاري برقمتفق اليه( 1)
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 أما من ارتكب كبرة أو كبائر:
فإن تاب توبة نصوحًا قبل موته التحق بمن م يرتكب تلك الكبرة؛ أن التائب من 

                             : الذنب كمن ا ذنب له
                            

                                    
 [.١التحريم: ]              

  .وإن مات قبل التوبة فأمره خطر، فربا يكون إراره عى الذنب سببًا لسوء خامته
 اإرار، وتنوع الكبائر.وعذاب اميت من غر توبة يكون بحسب قبح الكبائر، ومدة 

 ثم ينزل الب ْلـه  امقلدون اجنة، وينزل العارفون امستبرون أعى علين.
وإن  ،وإن كثرت سيئاته الظاهرة، وقد يغضب عى امطيع ،واه قد يعفو عن العاي

كثرت طاعاته الظاهرة، فإن ااعتاد عى التقوى، والتقوى ي القلب، وأحوال القلب 
                : عى صاحبه فكيف عى غرهقد خفى 

 [.١٣١البقر:: ]                     
وي اجنة مائة درجة أعدها اه للمجاهدين ي سبيله، ما بن الدرجتن كا بن 

 الساء واأرض.
 ٬َكتَن َحّقتى َاَلـى ا ،َرَمَضتنَ  َوَصتمَ  ،َوأَقتَم الَصاةَ  ،َوبَِرُسضلِـهِ  ٬َمْن آَمَن بِت» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

 . «أْو َجَلَس ِي أْرِوِه اَلتِي ُولَِد فِيَهت ،٬َجتَهَد ِي َسبِيِل ا ،أْن ُيْدِخَلـُه اْلـَجنَةَ 
وَل ا :َفقالوا أَاَدَهت اهُ  ،إَِن ِي اْلـَجنَِة ِمتَئَة َدَرَجةٍ »أَفا ن بَِر  النَاَس؟ قال:  ،٬َيا َرس 
ِء َواأْرض ،٬ـَجتِهِديَن ِي َسبِيِل الِْلـمُ  ََ ََ َبْنَ الَس َفإَِذا َسأْلُتـُم اهَ  ،َمت َبْنَ الَدَرَجتَْنِ َك

َوِمنْـُه  ،َفْضَقُه َاْرُش الَرْحـَمنِ -َراهُ أَ -َوأْاَلـى اْلـَجنَِة  ،َفإَِنـُه أْوَسُط اْلـَجنَةِ  ،َفتْسأُلضُه اْلِفْرَدْوَس 
 .()أخرجه البخاري «ْنـَهتُر اْلـَجنَةِ َتَفَجُر أ

وإن كانوا  ،إى درجتهالصالح واه عَز وجَل بمنه وكرمه يرفع امؤمنن من ذرية العبد 
       )كا قال سبحانه: إكرامًا له دونه ي العمل 

                                                

 (. 5685برقم ) أخرجه البختري( 1)
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 [.51]الطور:  (               
ـخلع عليهم، وم ي  مة، وهم قوم م َيـْخِدموا فلساونعني بالنجاة ا وأما الناجون:

الذين ماتوا  ويشبه أن يكون هذا حال امجانن، وأواد الكفاري قروا فيعذبوا، 
وا جحود، وا  ،فلم يكن هم معرفةوالذين م تبلغهم الدعوة ونحوهم،  ،صغارا
      كا قال سبحانه:  وا معصية، ويصلح أن يكونوا أهل اأعراف ،طاعة

                                   

 .[٥١اأعراف: ]
وأما الفائزون فهم العارفون، وهم امقربون السابقون، وهؤاء الذين ا تعلم نفس ما 

         )أخفي هم من قرة أعن كا قال سبحانه: 
 [.15-15]الواقعة:   (  

هؤاء من امساكن الواسعة، والقصور الفاخرة، وألوان الطعام  فسبحان اه ماذا ينتظر
             )والراب، والنعيم امقيم: 

 [.16]السجدة:   ( 
وهم متفاوتون ي درجاهم ومنازهم حسب معرفتهم باه، وحسب أعاهم 

                           : الصاحة
                           

                            

 [.٥ – ١اأعفال: ]
ويتفاوت الناس يوم القيامة ي الدرجات واأحوال، والثواب والعقاب، بحسب 

 . اأعال، وبحسب اإيان والكفر، وبحسب الطاعات وامعاي
ه إذا قام من قره، فإنه بحسب خفة وزره ومن ذلك أن ِخَفة ِحـْمل العبد عى ظهره وثقل

                  : وثقله، إن خف خف، وإن ثقل ثقل
                              

 [.٥٥ – ١القارعة: ]          
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 واستظال العبد بظل العرش يوم القيامة، وبروزه للحر والشمس بحسب أعاله:

هذه الدار باإيان واأعال الصاحة، استظل يوم القيامة ي ظل  فمن استظل ي
ومن كان ضاحيًا هنا للرك وامعاي َضَحى ، ، ودخل اجنة دار السامالرمن

 ي دار اجحيم. هناك وبرز للحر الشديد
ظُِلـُه: إَِمتٌم َاْدٌل، َوَشتٌب  َسْبَعٌة ُيظُِلـُهـُم اهُ َتَعتَلـى ِي ظِِلـِه َيْضَم ا ظَِل إِا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

، اْجَتـَمَعت َاَلْيـِه ٬، َوَرُجٌل َقْلُبـُه ُمَعَلٌق ِي اْلـَمَستِجِد، َوَرُجاِن َتـَحتَبت ِي ا٬َنَشأ ِي ِاَبتَدةِ ا
ٍل، َفقتل: إِِي أَخ  ََ تُف اهَ، َوَرُجٌل َوَتَفَرَقت َاَلْيـِه، َوَرُجٌل َدَاْتـُه اْمَرأٌة َذاُ  َمنِْصٍب َوَجـ

ُلـُه َمت ُتنِْفُق َيـِمينُـُه، َوَرُجٌل َذَكَر اهَ َختلِيىت  ََ َتَصَدَق بَِصَدَقٍة َفأْخَفتَهت َحَتى ا َتْعَلـَم ِش
 .()متفق عليه «َفَفتَوْت َاْينَتهُ 

، وحمل عبادة ودعوة وتعلياً  ومن طال وقوفه ي الصاة لياً وهارًا، وقام للدين
 جله امشاق، خف عليه الوقوف ي ذلك اليوم وسهل عليه.أ

 ومن آثر الراحة والدعة والبطالة طال عليه الوقوف هناك، واشتد عليه.
وثَِقل  ميزان العبد يوم القيامة بحسب إيانه وأعاله الصاحة، واتباعه للحق، والصر 

                : عليه، وجاهدته من أجله
                             

 [.١ – ١اأعراف: ]     
وامي عى الراط يوم القيامة يكون ي الرعة والبطء حسب رعة السر عى 

                  : الراط امستقيم ي الدنيا
 [.٥١٣اأعاا:: ]                      

أرعهم سرًا هناك، وأثبتهم هنا أثبتهم هناك كا قال سبحانه:  فأرع الناس سرًا هنا
(             

 [.56]إبراهيم:  (       
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واخلق ي اآخرة متفاوتون بحسب أعاهم.. فأهل اجنة والثواب وإن اشركوا ي 
اه، مع أهم كلهم  فإن بينهم من الفرق ما ا يعلمه إا ،الربـح والفاح ودخول اجنة

              : قد رضوا با آتاهم مواهم، وقنعوا با حباهم
 [.٥٥امجادلة: ]                       

                                 وقال سبحانه: 
 [.٥٣احديد: ]                            

هل النار والعقاب متفاوتون بحسب أعاهم، فا جعل قليل الر منهم ككثره، وأ
                  : وا التابع كامتبوع، وا امرؤوس كالرئيس

 [.١١النحل: ]                  
    )فاه جازي كًا بحسب عمله، وبا يعلمه من مقصده: 

 [.135نعام: ]اأ (       
 والناس ي اآخرة متفاوتون ي النعيم والعذاب كا تفاوتوا ي الدنيا بالعمل.

فاأرواح الطيبة السفلية ي اأرض تكون ي اجنة جاورة لأرواح الطيبة العلوية، 
وفوق ذلك جاورة ملك املوك ي داره، ومتعهم برؤية وجهه، وساع كامه، 

          : الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأرفهم ومرافقتهم للمأ اأعى
 [.١١ – ١٥القمر: ]                       

                         وقال سبحانه: 
 [.١٥ – ١٣الرعد: ]                                   

كن أن تكون جاورة لأرواح الطيبة العلوية ي أما اأرواح اخبيثة السفلية فا يم
فا يليق بذلك الرفيق اأعى، وامحل اأسمى، ، مقام الصدق بن امأ اأعى

والدرجات العى، روح سفلية أرضية قد أخلدت إى اأرض، وعكفت عى ما 
 تقتضيه طبائعها ما تشارك فيه احيوان البهيم.

والكاب  ،، فا فرق بينها وبن البهائم واحمربل قد تزيد عى احيوان البهيم
إا بانتصاب القامة، ونطق اللسان، واأكل باليد، وإا فالقلب والطبع عى  ،والبقر
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                    : شاكلة قلوب هذه احيوانات وطباعها
 [.١١اأعفال: ]      

        : لم وأقبل للخربل طباع هذه احيوانات خر من طباع هؤاء وأس
                                   

 [.٥٧١اأعراف: ]                                  
        )وهذا جعلهم اه ر الدواب كا قال سبحانه: 

 [.55]اأنفال:  (   
أن جمع بن خر الرية وأزكى اخلق، وبن ر الرية  فا يليق بحكمة العزيز احكيم

  ي دار واحدة، يكونون فيها عى حال واحدة من النعيم أو العذاب: ،ور الدواب
                        

 [.١٥اجاثية: ]              
 [.32]القلم:  (                   )وقال سبحانه: 

               )سبحانه:  وقال
             

                 
 [.55-19]السجدة:  (     

 وأحسنها فالنفوس الريفة ا ترى من اأشياء واأعال إا بأعاها وأفضلها،
 [.١٥امؤمنون: ]                  : وأمدها عاقبة

 :والنفوس الدنيئة حوم حول الدناءات، وتقع عليها كا يقع الذباب عى اأقذار
                                        

 [.٥١حمد: ]                       
فالنفس الريفة العلية ا ترى بالظلم، وا بالفواحش، وا بالرقة، وا باخيانة؛ 

              : ها أكر من ذلك وأجّل أ
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 [.٧٥التوبة: ]                    
والنفس اخبيثة بضد ذلك، فكل نفس ميل إى ما يناسبها ويشاكلها من اأرواح 

                : واأعال
                          

 [.١٧التوبة: ]     
ََ َتَعتَرَف ِمنْـَهت اْئَتَلَف، َوَمت َتنَتَكَر ِمنْـَهت » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و اأْرَواُح ُجنُضٌد ُمـَجنََدٌة، َف

 .()متفق عليه «اْخَتَلَف 
 والناس يوم القيامة صنفان:

 سعداء.. وأشقياء.
 والسعداء قسان:

 ب اليمن.السابقون امقربون.. وأصحا
                      فهذه درجاهم ي اآخرة كا قال سبحانه: 

                                
                             

                                 

 [.٥١ – ٥الواقاة: ]
السابقون ي الدنيا إى هم السابقون إى اجنان، و إى اإيانفالسابقون ي الدنيا 

  .هم السابقون يوم القيامة إى اجناتاخرات 
فالناس ي اآخرة ثاثة أقسام كا هم عند اموت كذلك ثاثة أقسام كا قال سبحانه 

           )عن اإنسان بعد خروج روحه: 
                      

                      
 [.86-99]الواقعة:   ( 
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 فهذه مراتب الناس عند القيامة الصغرى باموت حال القدوم عى اه:
له السامة،  ،ومقتصد من أصحاب اليمنله الروح والرحان، وجنة النعيم،  ،مقرب

 له نزل من ميم، وتصلية جحيم.ف ،وظام بتكذيبه وضالهفهو سام غانم، 
ودرجة النبوة.. والصديقية.. والربانية.. ووراثة النبوة.. وخافة الرسالة.. تلك هي 

 أفضل درجات اأمة ي الدنيا واآخرة.
أو  ،بتعليمهم وإرشادهموعمل ولو م يكن من فضلها ورفها إا أن كل من َعلِـَم 

ما دام ذلك جاريًا ي اأمة عى آباد  ،ل أجرهكان هم مث ،َعَلـم غره شيئاً من ذلك
                             : الدهور واأزمان

                                            
 [.٧١آل عمران: ]                 

            )قال اه تعاى: و
             

 [.65-68]النساء:  (      
ى، َكتَن َلـُه ِمَن اأْجِر ِمْثُل أُجضِر َمْن َتبَِعهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ا َينُْقُص ، َمْن َدَات إِلَـى ُهدى

ا ، َتبَِعهُ َذلَِك ِمْن أُجضِرِهـْم َشْيئىت، َوَمْن َدَات إِلَـى َواَلٍة، َكتَن َاَلْيـِه ِمَن اإْثِم ِمثُْل آَثتِم َمْن 
 .()أخرجه مسلم «َينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثتِمِهـْم َشيْئىت

وكم ي كتب واهدايات، والكرامات، واخرات، فكم ينزل بعمل هؤاء من الركات 
 .، ورفعة الدرجاتهم من اأجور واحسنات

     ): تلك واه امكارم وامغانم، وي ذلك فليتنافس امتنافسون
 [.4]اجمعة:  (        

بفضل اجنة ودخول كفار اإنس واجن النار بعدل اه، ودخول مؤمني اإنس واجن 
 اه ورمته، فرمته سبحانه سبقت غضبه.

 .والفضل أغلب من العدل، وهذا ا يدخل النار إا من عمل أعال أهل النار
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م يعمل خرًا قط، بل ينشئ  وأما اجنة فيدخلها من آمن وعمل صاحًا، ويدخلها من
اه ها أقواما يسكنهم إياها من غر عمل عملوه، ويرفع ها درجات العبد من غر 
سعي منه، بل با يصل إليه من دعاء امؤمنن، وصاهم، وصدقتهم، وأعال الر 
 : التي هدوها إليه، بخاف أهل النار، فإن اه ا يعذب فيها أحدًا بغر عمل أصاً 

                                             
                                         

 [.٧٥ – ٧٣آل عمران: ]                   
وحسنهم ي اجنة ار بعدل اه، وبا كانوا يكسبون، فميء اجن واإنس ي الن

 ، وبا كانوا يعملون.بفضل اه
بحسب أعاهم:  ،والعقوبات ،والكرامات ،واجميع متفاوتون ي الدرجات

 [.135]اأنعام:  (          )
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 طبقت  اخلق ي اآخرة -11
           )قال اه تعاى: 

              
 [.16-14]الروم:  (     

            )تعاى:  وقال اه
                

 [.156-156]آل عمران:  ( 
والدنيا داء الفناء..  ..واآخرة دار الثواب والعقاب ..الدنيا دار اإيان والعمل

 واآخرة دار البقاء.
 ر دركات.واإنس واجن يوم القيامة طبقات.. ومنازهم ي اجنة درجات.. وي النا

 وطبقات امكلفن يوم القيامة ثان عرة طبقة:
 طبقة أوي العزم من الرسل.الطبقة اأوى: 

وهذه الطبقة هي العليا عى اإطاق، فأكرم اخلق عى اه، وأخصهم بالزلفى لديه 
الذين َسَلـم عليهم ى خلقه، والذين أرسلهم بدينه إ ،رسله، وهم امصطفون من عباده

                    امن كا قال سبحانه: ي الع
    [.٥١١ – ٥١٣الصافات: ]                

فاه عَز وجَل اختص رسله بوحيه، وجعلهم أمناء عى رسالته، وواسطة بينه وبن 
ل خليًا كا قا فمنهم من اخذ اه، خرةي الدنيا واآ عباده، وخصهم بأنواع كراماته

 [.152]النساء: (     )سبحانه: 
 [.164]النساء:  (    )ومنهم من كلمه تكليًا كا قال سبحانه: 

                  : ملسو هيلع هللا ىلصإدريس  ومنهم من رفعه مكاناً عليًا كا قال سبحانه عن
 [.١٧ - ١١مريم: ]                          

       )ت كا قال سبحانه: ورفع بعضهم فوق بعض درجا
 [.523]البقرة:   (        
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فهؤاء الرسل أقرب اخلق إليه وسيلة، وأرفعهم عنده درجة، وأحبهم إليه، وأكرمهم 
 عليه، وخر الدنيا واآخرة إنا ناله العباد بفضل اه عى أيدهم.

وا دخواً إى جنته إا خلفهم، وم  وم جعل اه لعباده وصواً إليه إا من طريقهم،
                  : يكرم أحدًا من خلقه بكرامة إا عى أيدهم

                                         
 [.١١مريم: ]                     

بد وأ طيع، وهم حصلت حابه رف اه، وهم ع  تعاى ي اأرض من  وبالرسل ع 
والنهي عن امنكر،  ،اإيان والتقوى، والعبادات والطاعات، واأمر بامعروف

         نفاق ي سبيل اه: ، واإوالدعوة إى اه، واجهاد ي سبيل اه
                          

 [.٥١٥آل عمران: ]                            
واأنبياء والرسل درجات، وأعاهم منزلة أولو العزم من الرسل، وهم امذكورون ي 

                )قوله سبحانه: 
                   

 [.13]الشورى:   (         
 سن الناس خلقاً ، الذي كان أحملسو هيلع هللا ىلصوأفضل أوي العزم سيد اأولن واآخرين حمد 

 جه: ه، ويعمل بأحكامه، ويسر عى منهوخلقًا، وكان خلقه القرآن يتأدب بآداب
 [.٥القلم: ]                

فهؤاء هم الطبقة العليا من اخائق، وعليهم تدور الشفاعة، حتى يردوها إى 
 ملسو هيلع هللا ىلص.أفضلهم وخامهم حمد 

، َوأَوُل َشتفٍِع  أَنت َسِيُد َوَلِد آَدمَ » ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال ُ ْْ َيْضَم اْلِقَيتَمِة، َوأَوُل َمْن َينَْشُق َانْـُه الَْق
 .()أخرجه مسلم «َوأَوُل ُمَشَفعٍ 
عى مراتبهم ودرجاهم عند رهم، وقد ذكر  : طبقة من عداهم من الرسلالطبقة الثتنية
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 : ملسو هيلع هللا ىلصمحمد وختمهم ب اه منهم ي القرآن من اأنبياء والرسل مسًة وعرين،
                               

 [.٥٣اأحزاب: ]          
ومنهم من م يقص اه علينا أخبارهم، وا نعلم أساءهم فنؤمن هم إمااً كا قال 

             )سبحانه: 
                   

 [.69]غافر:  (  
 طبقة اأنبياء عليهم الصاة والسام.الطبقة الثتلثة: 

لي ْعلِـم من حوله من أصحاب ذلك الرع  ،: هو من أوحى اه إليه برع سابقوالنبي
         )كا قال سبحانه:  توجدده، وهم درجا

 [.22]اإراء:  (    
من ا يعمله، أو يعلمه ولكنه  وأمره بإباغه إى ،: من أوحى اه إليه برعوالرسضل

                                            : خالفه
 [.١١ احج:]                             

 ،كر الرسول أو النبي وحده شمل اآخر، وإذا ذ  فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول
 أنبياء ورسل. وميع امذكورين ي القرآن كلهم

وم خل أمة من رسول يبعثه اه تعاى بريعة مستقلة إى قومه، أو نبي يوحي إليه 
               بريعة َمْن قبله ليجددها، كا قال سبحانه: 

                            
 [.36]النحل:                            

 طبقة ورثة الرسل.الرابعة:  الطبقة
وهؤاء هم خلفاء الرسل ي أمهم، وهم القائمون با ب عثوا به علًا وعمًا، ودعوة 

 اه عى طريقهم ومنهاجهم. ىللخلق إ
وهذه أفضل مراتب اخلق بعد الرسل واأنبياء، وهي مرتبة الصديقية، وهذا قرهم 

         )اه ي كتابه باأنبياء فقال سبحانه: 
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 [.65-68]النساء:  (          

وهؤاء هم الربانيون، وهم الراسخون ي العلم، وهم الوسائط بن الرسول وأمته، 
فهم خلفاؤه وأولياؤه، وهم ملة دينه إى الناس، وهم امضمون هم أهم ا يزالون 

 وا من خالفهم حتى يأي أمر اه وهم عى ذلك. عى احق، ا يرهم من خذهم
       : وهؤاء أفضل درجات اأمة بعد اأنبياء وامرسلن

                             
 [.٥٣٣التوبة: ]                              

ُهـْم َمْن َخَذَلـُهـْم أْو ، ٬َمةى بِأْمِر اا َتَزاُل َطتئَِفٌة ِمْن أَمتِي َقتئِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ُ ُُ ا َي
 .()متفق عليه «ذلِكَوُهـْم َاَلـى  ٬أْمُر ا مْ َختَلَفُهـْم، َحَتى َيْأتَِيـه

ولو م يكن من فضلهم ورفهم إا أن كل من علم وعمل بتعليمهم وإرشادهم، أو 
 لدهور.عَلـم غره شيئًا من ذلك كان له مثل أجره عى آباد ا

اْنُفْذ َاَلـى ِرْسلَِك » مبينًا فضل الدعوة إى اه: لعي بن أي طالب ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي 
ََ َيـِجُب َاَلْيـِهـْم ِمْن َحِق ا ،ُثَم اْدُاُهـْم إَِلـى اِإْسامِ  ،َحَتى َتنِْزَل بَِستَحتِـِهـمْ  ُهـْم بِ ْ ِْ  ٬َوأْخ

اأْن َيـْهِدَي اهُ بَِك  ٬َفَضا ،فِيهِ    «َخْيـٌر َلَك ِمْن أْن َيُكضَن َلَك ُحـْمُر النََعمِ  ،َرُجاى َواِحدى
 .()متفق عليه
إَِذا َمتَ  اِإْنَستُن اْنَقَطَع َانْـُه َاَمُلـُه إِاَ ِمْن َثَاَثٍة: إِاَ ِمْن َصَدَقٍة َجتِرَيٍة، َأْو » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 

 .()أخرجه مسلم «ْدُاض َلـهُ ِاْلـٍم ُينَْتَفُع بِـِه، َأْو َوَلٍد َصتلِـٍح يَ 
، َفَلـُه أْجُرَهت، َوأْجُر َمْن َاِمَل بِـَهت َبْعَدُه، ِمْن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  َمْن َسَن ِي اإْساِم ُسنَةى َحَسنَةى

، َكتَن َاَلْيـِه ِوْزُرهَ  ٌء، َوَمْن َسَن ِي اإْساِم ُسنَةى َسِيَئةى ْ ََ ت َغْيـِر أْن َينُْقَص ِمْن أُجضِرِهـْم 
ءٌ  ْ ََ  .()أخرجه مسلم «َوِوْزُر َمْن َاِمَل بِـَهت ِمْن َبْعِدِه، ِمْن َغْيـِر أْن َينُْقَص ِمْن أْوَزاِرِهـْم 

                                                

 (. 1536(، واللفظ له، ومسلم برقم )3641، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5456( واللفظ له، ومسلم برقم )3651، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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امرء ي  نفيا ها من مرتبة ما أعاها، ومنقبة ما أجلها، وحلة ما أملها، أن يكو
متفرقة، حياته مشغواً ببعض أشغاله، أو ي قره صار أشاء مزقة، وأوصااً 

وصحف حسناته متزايدة، مى باحسنات كل وقت، وأعال اخر مهداة إليه من 
 [.4]اجمعة:  (             )حيث ا حتسب: 

فكم اهتدى بسبب هؤاء؟.. وكم زال من البدع بسبب تعليمهم السنن؟.. وكم تعّلم 
بب توجيههم من الناس بسبب تعليمهم؟.. وكم زال من ظلات اجهل بس

وإرشادهم؟.. وكم حصل من اخر عى أيدهم؟.. وكم رفع عن اأمة من الباء 
 والعقوبات بسبب نصحهم؟

       )وهذا رفع اه مقامهم بن العامن فقال سبحانه: 
 [.11]امجادلة:  (          

 .أئمة العدل وواته: الطبقة اختمسة
ؤْ  َمن هم السبل، ويستقيم هم العام، ويستنر هم الضعيف، وهؤاء هم الذين ت 

ويذل هم الظام، ويأمن هم اخائف، وتقام هم احدود، وي دفع هم الفساد، ويقام 
 هم حكم الكتاب والسنة، وي دفع هم ر اأعداء.

الذين يأمرون بامعروف، وينهون عن امنكر، وجاهدون ي سبيل اه، وتطفأ هم 
                      : ان البدع والضالةنر

                          
 [.٥٥ – ٥٣احج: ]             

إَِن » ملسو هيلع هللا ىلص:وهؤاء الذين ت نصب هم منابر من نور عن يمن الرمن يوم القيامة كا قال 
ْن ُنضٍر، َاْن َيـِمِن الَرْحـَمِن َاَز َوَجَل، َوكِْلتَت َيَدْيـِه ، َاَلـى َمنَتبَِر مِ ٬اْلـُمْقِسطَِن، ِانَْد ا

 .()أخرجه مسلم «َيـِمٌن، اَلِذيَن َيْعِدُلضَن ِي ُحْكِمِهـْم َوأْهلِيِهـْم َوَمت َوُلضا
وهم أحد اأصناف السبعة الذين يظلهم اه ي ظله يوم ا ظل إا ظله كا قال النبي 

َوَشتٌب َنَشأ ِي  ،اْلَعتدُِل  ،َيْضَم ا ظَِل إا ظُِلـُه: اإَمتمُ  ،ُيظُِلـُهـُم اهُ ِي ظِِلـهِ َسْبَعٌة » ملسو هيلع هللا ىلص:
                                                

 (. 1956برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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اْجَتـَمَعت َاَلْيـِه َوَتَفَرَقت  ٬َوَرُجٌل َقْلُبـُه ُمَعَلٌق ِي اْلـَمَستِجِد، َوَرُجاِن َتـَحتَبت ِي ا ،ِاَبتَدةِ َرِبـهِ 
لٍ  َاَلْيـِه، َوَرُجٌل  ََ  ،َوَرُجٌل َتَصَدَق  ،َفقتل إِي أَختُف اهَ ،َطَلَبْتـُه اْمَرأٌة َذاُ  َمنِْصٍب َوَجـ

ُلـُه َمت ُتنِْفُق َيـِمينُـهُ  ََ   «َفَفتَوْت َاْينَتهُ  ،َوَرُجٌل َذَكَر اهَ َختلِيىت ،أْخَفى َحَتى ا َتْعَلـَم ِش
 .()متفق عليه

الدنيا كانوا ي ظل عرش الرمن يوم القيامة، ظاً  فلا كان الناس ي ظل عدهم ي
 [.٣١النبأ: ]               : بظل جزاًء وفاقاً 

فيا ها من مرتبة ما أرفها، ومنزلة ما أعاها، أن يكون الواي أو اإمام عى فراشه، 
كل  والناس يعملون باخر، ويتلون القرآن، وتقوم سوق الر واأعال الصاحة ي

مكان، وكل زمان، ي كل مدينة، وكل قرية، وكل بيت، وكل مسجد، وكل سوق، 
وكل ذلك يكتب ي صحائف حسناته، وتزداد كل وقت، ما دام يعمل بعدله، وما دام 

 ناصحًا لرعيته.
الظام هم، الذي قد حّرم اه عليه اجنة، وأوجب  ،وأين هذا من اإمام الغاش لرعيته

 له النار.
ــــُمضُ  َوُهـــَض َغـــتٌش »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬ا لقـــال رســـو ـــْضَم َي ــــُمضُ  َي ، َي ـــةى ــــْرِايِه اهُ َرِاَي ـــٍد َيْسَت ـــْن َاْب ـــت ِم َم

 .()متفق عليه «اهُ َاَلـْيـِه اَجنَةَ  لِـَرِاَيتِـِه، إِا َحَرمَ 
 امجاهدون ي سبيل اه.الطبقة الستدسة: 

م بأس أعدائه، وحفظ هم دينه، وهؤاء هم جند اه الذين يقيم هم دينه، ويدفع ه
 ليكون الدين كله ه، وتكون كلمة اه هي العليا. ،وهم الغزاة الذين يقاتلون أعداء اه

قد بذلوا أنفسهم ي حبة اه ونر دينه، وهم ركاء لكل من حمونه ي أعاهم 
                   : التي يعملوها، وإن باتوا ي ديارهم

                         

 [.٥١احجرات: ]
                                                

 (.1531( واللفظ له، ومسلم برقم )665رجه البخاري برقم )، أخمتفق اليه( 1)
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 وهم مثل أجور من َعَبَد اه بسبب جهادهم وفتوحهم، فإهم كانوا هم السبب فيه.
، ورغبهم فيه، بأنواعه وقد حث اه عَز وجَل عباده امؤمنن عى اجهاد ي سبيل اه

                              وأجزل هم اأجر عليه فقال سبحانه: 
                                                       

                                                   
 [.٥٣ - ٥٣الصف: ]                             

  )عى عار امساجد بالصاة والطاعات بقوله:  وقد أثنى اه عَز وجَل 
              

 [.19]التوبة:  (          
وأخر سبحانه أنه ا يستوي عنده عَار امسجد احرام بالطواف وااعتكاف 
 والصاة وسقاية احاج، ا يستوون هم وأهل اجهاد ي سبيل اه بقوله سبحانه:

(               
                   

جئ               
               

 [.55-18]التوبة:  (    
 فهذه الدرجات الثاث هي درجات السبق:

 .ي سبيل اه درجة العلم والدعوة.. ودرجة العدل.. ودرجة اجهاد
  .ق الصحابة ري اه عنهم، وأدركوا َمْن قبلهم، وسبقوا َمْن بعدهموها سب

نال به  فهم السبب ي وصول اإسام إلينا.. وهم السبب ي تعليم كل خر وهدى ت 
 السعادة والنجاة.. وهم أعدل اأمة فيا ولوه.. وهم أعظمهم جهادًا ي سبيل اه.

إى يوم القيامة، فا ينال أحد منهم  واأمة تنعم ي آثار علمهم وعدهم وجهادهم
مسألَة علم  نافع إا عى أيدهم، وا يسكن بقعة من اأرض آمنًا إا بسبب جهادهم 

 وفتوحهم، وا حكم إمام بعدل وهدى إا كانوا هم السبب ي وصوله إليهم.
 فلهم من اأجور بقدر أجور اأمة إى يوم القيامة، مضافًا إى أجر أعاهم.
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         )بحان من ختص برمته وفضله من يشاء: فس
 [.4]اجمعة:  (    
 أهل اإيثار والصدقة واإحسان.الطبقة الستبعة: 

وهم أهل اإحسان إى الناس بأمواهم عى اختاف حاجاهم ومصاحهم من تفريج 
 ملسو هيلع هللا ىلص: قوله كرباهم، ودفع روراهم، وكفايتهم ي مهاهم، فهم أحد الصنفن ي

: َرُجٌل آَتتُه اهُ َمتا َفُسِلَط َاَلـى َهَلَكتِـِه ِي اْلـَحِق، َوَرُجٌل آَتتُه اهُ » ا َحَسَد إا ِي اْثنَتَْنِ
ِِ بِـَهت َوُيَعِلـُمَهت  .()متفق عليه «اْلـِحْكَمَة َفُهَض َيْق

ها إا أحد هذين، وذلك ومعناه: ا ينبغي أحد أن يغبط أحدًا عى نعمة، ويتمنى مثل
ما فيها من منافع، النفع العام، واإحسان امتعدي إى اخلق، فهذا ينفعهم بعلمه، 

   : وهذا ينفعهم باله، واخلق كلهم عباد اه، وأحبهم إليه أنفعهم لعباده
                         
                        

 [.٥٣٥ – ٥٣٣آل عمران: ]     
 وهذان الصنفان أنفع الناس لعباد اه، وا يقوم أمر الناس وا يعمر العام إا ها.

وقد مدح اه أهل اإنفاق ي سبيل اه، وأثنى عليهم، وبن عظمة أجورهم فقال 
         )سبحانه: 

 [.564]البقرة:  (         
             )وقال سبحانه: 

 [.561]البقرة: (                
 فهذه الطبقات اأربع من طبقات اأمة، هم أهل اإحسان والنفع امتعدي وهم:

العلاء والدعاة.. وأئمة العدل.. وأهل اجهاد.. وأهل الصدقة وبذل اأموال ي 
 مرضاة اه.

حسناهم متزايدة.. مى ها احسنات وهم ي  فهؤاء ملوك اآخرة.. وصحائف
                                                

 (. 916( واللفظ له، ومسلم برقم)63، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 بطون اأرض.. ما دامت آثارهم ي الدنيا.
فيا ها من نعمة ما أجلها، وكرامة ما أعظمها، واه ختص برمته من يشاء، وهو أعلم 

                       : حيث جعل رسالته، واه عليم حكيم
 [.٧٥ – ٧٣آل عمران: ]                               

كالصاة، واحج  : من فتح اه له بابًا من أبواب اخر القار عى نفسهالطبقة الثتمنة
مع القيام بأداء والعمرة، وقراءة القرآن، والصيام، وااعتكاف، والذكر وغر ذلك، 

إذا عمل خطيئة فته.. وفهذا قد جاهد ي تكثر حسناته.. وملء صحي فرائض اه عليه،
فهذا عى خر عظيم، وله ثواب أمثاله من أعال اآخرة، ولكن تاب منها إى اه، 

 ليس له إا عمله، فإذا مات طويت صحيفته.
َأْو  إَِذا َمتَ  اِإْنَستُن اْنَقطََع َانْـُه َاَمُلـُه إِاَ ِمْن َثَاَثٍة: إِاَ ِمْن َصَدَقٍة َجتِرَيٍة،» ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال

 .()أخرجه مسلم «ِاْلـٍم ُينَْتَفُع بِـِه، َأْو َوَلٍد َصتلِـٍح َيْدُاض َلـهُ 
           : فهذه طبقات أهل الربـح واحظوة عند اه تبارك وتعاى

 [.١البقر:: ]           
 طبقة أهل النجاة.: الطبقة التتسعة

م اه، مقترًا عى ذلك ا يزيد عليه وهي طبقة من يؤدي فرائض اه، وجتنب حار
فهذا من ، وا يزيد عى ما فرض اه عليه، وا ينقص منه، فا يتعدى ما حرم اه عليه

 ملسو هيلع هللا ىلص.امفلحن إن صَدق بضان رسول اه 
وقد ضمن اه هؤاء تكفر سيئاهم إذا أدوا فرائضه، واجتنبوا الكبائر، فإن فعلوها 

 عن طبقتهم. وتابوا منها م خرجوا
         )قال اه تعاى: 

 [.31]النساء:   (   
ََ َبْينَـُهَن، َمت َلـْم  ضا الَصل» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  الْـَخـْمُس، َواْلـُجـْمَعُة إِلَـى اْلـُجـْمَعِة، َكَفتَرٌة لِـ
 .()أخرجه مسلم «ُتْغَش اْلَكَبتئِرُ 
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، وهؤاء قوم أرفوا عى أنفسهم،  نفسه ثم تابطبقة من أرف عى الطبقة العتَة:
 وَغَشْوا كبائر ما هى اه عنه، ولكن اه رزقهم التوبة النصوح قبل اموت.

      )فهؤاء ناجون من عذاب اه كا قال سبحانه: 
                  ) 

 [.16]النساء: 
 لطوا عمًا صاحاً وآخر سيئًا.طبقة أقوام خالطبقة احتدية ارة: 

وا اه مرين عليها غر تائبن منها، لكن حسناهم  فعملوا حسنات وسيئات، وَلق 
 أغلب من سيئاهم.

       )فهؤاء أيضاً ناجون فائزون كا قال سبحانه: 
                

 [.8-9]اأعراف:  (  
 تساوت حسناهم وسيئاهم.قوم الطبقة الثتنية ارة: 

فهؤاء منعتهم حسناهم من دخول النار، ومنعتهم سيئاهم من دخول اجنة، وهم 
          )أهل اأعراف كا قال سبحانه: 

 [.46]اأعراف:  (           
النار، فهؤاء قوم تساوت حسناهم وسيئاهم، فيوقفهم اه عى سور عال بن اجنة و

 فيقفون هناك حتى يقي اه فيهم با يشاء، ثم يدخلهم اجنة بفضله ورمته.
     : هم أهل اجنة الذين م مسهم النارالسابقة وما تقدم من الطبقات 

                             
                                

 .[١١البقر:: ]          
 طبقة أهل امحنة والبلية.الطبقة الثتلثة ارة: 

فغلبتها  ،وهؤاء قوم مسلمون خفت موازينهم، ورجحت سيئاهم عى حسناهم
فمنهم من ، فهؤاء يدخلون النار، فيكونون فيها عى مقدار أعاهم السيئةالسيئات، 

أنصاف ساقيه.. ومنهم من تأخذه  تأخذه النار إى كعبيه.. ومنهم من تأخذه النار إى
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 النار إى ركبتيه.. وهكذا.
ُتْدَنى الَشْمُس، َيْضَم اْلِقَيتَمِة، ِمَن اْلـَخْلِق، َحَتى َتُكضَن ِمنْـُهـْم َكِمْقَداِر » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه 

َلْيـم  «. ِميلٍ  : َفَوابَقاَل س  َة اأْرِض، أِم اْلـِميَل َما أْدِري َما َيْعنِي بِاْلـِميِل؟ أَمَسافَ  ٬ن  َعاِمر 
. ْكَتـَحل  بِـِه اْلَعْن  لِـِهـْم ِي اْلَعَرِق، َفِمنْـُهـْم َمْن » َقاَل: اَلِذي ت  ََ َفَيُكضُن النَتُس َاَلـى َقْدِر أْا

َلـى َحْقَضْيـِه، َوِمنْـُهـْم َيُكضُن إَِلـى َكْعَبْيـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن َيُكضُن إَِلـى ُرْكَبَتْيـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن َيُكضُن إِ 
ت ول  ا«.َمْن ُيْلـِجـُمُه اْلَعَرُق إِْلـَجتمى  .()أخرجه مسلم. بَِيِدِه إَِلـى فِيهِ  ^ ٬َقاَل َوأَشاَر َرس 

فيبقى هؤاء ي النار عى قدر أعاهم، ثم خرجون منها، فينبتون عى أهار اجنة، 
ِذبوا فيفيض عليهم أهل اجنة من اماء حتى تنب ت أجسادهم، ثم يدخلون اجنة إذا ه 

 ون ُقوا وط ِهروا من الذنوب.
إَِذا َخَلَص اْلـُمْؤِمنُضَن ِمَن النَتِر ُحبُِسضا بَِقنَْطَرةٍ َبْنَ اْلـَجنَِة َوالنَتِر، » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

 ،أذَِن َلـُهـْم بُِدُخضِل اْلـَجنَةِ  ،ُنُقضا َوُهِذُبضاَفَيَتَقتُصضَن َمظَتلِـَم َكتَنْت َبْينَـُهـْم ِي الُدْنَيت َحتَى إَِذا 
  «أَحُدُهـْم بَِمْسَكنِـِه ِي الْـَجنَِة أَدُل بَِمنِْزلِـِه َكتَن ِي الُدْنيَت ي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بَِيِدهِ َفَضاَلذِ 

 .()أخرجه البخاري
، وهم الذين يأمر اه سيد هم الطبقة الذين خرجون من النار بشفاعة الشافعنهؤاء و

 اأنبياء مرارًا أن خرجهم من النار با معهم من اإيان.
 .: قوم ا طاعة هم وا معصية، وا كفر وا إيانالطبقة الرابعة ارة

 وهؤاء أصناف:
 منهم من م تبلغه الدعوة بحال، وا سمع ها بخر.

 ومنهم امجنون الذي ا يعقل شيئًا وا يميز.
 منهم اأصم الذي ا يسمع شيئًا أبداً.و

 ومنهم أطفال امركن الذين ماتوا قبل أن يميزوا، وأما أطفال امسلمن فهم
 .مع أهلهم ي اجنة مسلمون

                                                

 (. 5964برقم ) رجه مسلمأخ( 1)
 (. 5445برقم ) أخرجه البختري( 5)
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ـرَسل إليهم هناك رسول، فمن أطاع  وأهل هذه الطبقة يمتحنون ي عرصات القيامة، وي 
 الرسول دخل اجنة، ومن عصاه دخل النار.

 عى هذا يكون بعضهم ي اجنة، وبعضهم ي النار.وبناء 
َرُجٌل َأَصُم َا َيْسَمُع َشْيئتى، َوَرُجٌل َأْحـَمُق، َوَرُجٌل َأربعٌة َيضَم الِقيتمِة: » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

َأْسَمُع َشْيئتى، ْسَاُم َوَمت َهَرٌم، َوَرُجٌل َمتَ  ِي َفْتـَرةٍ، َفَأَمت اأْ ََصُم َفَيُقضُل: َرِب َلَقْد َجتَء اإ
 َوَأَمت اأْ َْحـَمُق َفَيُقضُل: َرِب َلَقْد َجتَء اإْْسَاُم َوالِصْبيَتُن َيـْحِذُفضِي بِتْلَبْعِر، َوأََمت اْلـَهَرمُ 

ِِ َلَقْد َجتَء اإْسَاُم َوَمت َأْاِقُل َشْيئتى، َوَأَمت اَلِذي َمتَ  ِي اْلَفْتـَرةِ َفَيقُ  ضُل: َرِب َمت َفَيُقضُل: َر
  .َأَتتِي لََك َرُسضٌل 

ٍد َفَيْأُخُذ َمَضاثِيَقُهـْم َليُطِيُعنَـُه، َفُيـْرِسُل إَِلْيـِهـْم َأِن اْدُخُلضا النَتَر، قتل: َفَضاَلِذي َنْفُس ُمـَحـمَ 
 .()أخرجه أمد «ْلـَهت ُيْسَحُب إَِلْيـَهتبَِيِدِه، َلْض َدَخُلضَهت َلَكتَنْت َاَلْيـِهـْم َبْرداى َوَسَامتى َوَمْن َلـْم َيْدُخ 

 طبقة أهل النفاق.الطبقة اختمسة ارة: 
، وهؤاء قوم أظهروا اإسام ومتابعة الرسل، وأبطنوا الكفر ومعاداة اه ورسوله

 وماتوا عى ذلك.
وهؤاء امنافقون ي الدرك اأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم، وعظيم خطرهم كا قال 

ۓ                             سبحانه: 
                       

 [.٥٥١ - ٥٥١النساء: ]              
لغلظ كفرهم،  ،وإنا كان أهل هذه الطبقة وهم امنافقون ي الدرك اأسفل من النار

وصحته ما م فإهم خالطوا امسلمن وعاروهم، ووصل إليهم من معرفة الدين 
يصل إى امنابذين بالعداوة، فإذا كفروا مع هذه امعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرًا، 

        : وأخبث قلوبًا، وأشد عداوة ه ورسوله من غرهم، وهذا قال اه فيهم
                                       

                                        
 [.٥ - ٣امنافقون: [           

                                                

 (. 16355: أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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 طبقة رؤساء الكفر ودعاته.الطبقة الستدسة ارة: 
وصدوا عن سبيل اه، يصدون عباد اه عن  ،كفروا نوهؤاء هم أئمة الكفر الذي

 الدخول ي دين اه بالرغيب والرهيب.
 فهؤاء عذاهم مضاعف، وهم عذابان:

  )ذاب بالكفر.. وعذاب بصد الناس عن الدخول ي اإيان كا قال سبحانه:ع
            )  

 [.99]النحل: 
فكذلك للداعي إى الضال مثل آثام  ،فكا أن للداعي إى اهدى مثل أجور من اتبعه

 من اتبعه، واستجاب له.
ل به، وهذا كان فرعون وا ريب أن هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه، وض

  )وقومه ي أشدالعذاب؛ لعظيم جرمهم وفسادهم كا قال سبحانه: 
 [.46]غافر:  (            

فهؤاء رؤساء الكفار استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم.. وصدهم عن سبيل اه.. 
 عهم.وعقوبتهم من آمن باه.. فليس عذاب الرؤساء ي النار كعذاب أتبا

وهذا كان عدو اه إبليس أشد أهل النار عذابًا؛ أنه إمام كل كفر ورك ور، فا 
 :ي اه إا عى يديه وبسببه، ثم اأخبث فاأخبث من ن َوابه ي اأرض ودعاتهع  

 [.١٣ – ١١ص: ]                        
من ظلم.. ومعصية أغلظ من م والكفر يتفاوت.. فكفر أغلظ من كفر.. وظلم أعظ

وكا أن اجنة درجات فكذلك النار دركات، ولكل عامل جزاؤه، وا ظلم معصية، 
           )أحد حن حكم اه يوم القيامة: 

 [.45]النساء:  (     
                 وقال سبحانه: 

                           
 [. ١٧ – ١١احج: ]      

ويغلظ الكفر من حيث العقيدة كمن جحد رب العامن وكفر به، وم يؤمن باه 
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          والقدر خره وره:  ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر
                                 

 .[٥٣١اء: النس]                          
نوح  ويغلظ من حيث عناد اإنسان وضاله وكفره عى بصرة بعد معرفة احق كقوم

 ملسو هيلع هللا ىلص.ثمود، وقوم فرعون، وكفر أي جهل، وكفر اليهود بالنبي و وعاد
ويغلظ كذلك من جهة السعي ي إطفاء نور اه، وصد عباده عن دينه با تصل إليه 

                              : قدرته
 [.٣١اأعفال: ]                                   

فهؤاء أشد الكفار جرمًا، وأشدهم عذابًا، وليس عذاب َمْن دوهم من جهل احق، 
  .وم يؤذ امؤمنن، وم يصد عن سبيل اه كهؤاء

م واحدة، وعى فمن الكفار من جتمع ي حقه اجهات الثاث ومنهم اثنتان، ومنه
                             : حسب غلظ الكفر يكون العذاب

                                  

 [.٥١١ – ٥١٥البقر:: ]
 طبقة امقلدين وجهال الكفرة.الطبقة الستبعة ارة: 

         )فهؤاء بمنزلة الدواب، يعبدون ما يعبد آباؤهم: 
              ) 

 [.165]البقرة: 
فهم ا حاربون امسلمن وا يؤذوهم، لكنهم ا يتبعوهم، فهؤاء كفار جاهلون، 

                              : ومن قبلهم كفار معاندون
 [.١٥لقان: ]                        

عن امقلد عذابه ختلف  ،لذي مكن من العلم ومعرفة احق فأعرض عنهوامقلد ا
 الذي م يتمكن من ذلك بوجه.
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لواجب عليه، وا فامتمكن امعرض مفرط، تارك لوالقسان واقعان ي الوجود، 
أما العاجز عن السؤال والعلم، الذي ا يتمكن من العلم بوجه فهم عذر له عند اه، 

 قسان أيضا:
لعدم من  ،غر قادر عليه وا عى طلبه ،حب له ،مؤثر له ،مريد للهدى: متأحد

 يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفرات، ومن م تبلغه الدعوة.
 معرض ا إرادة له، وا حدث نفسه بغر ما هو عليه.: الثتي

 ففرق بن عجز الطالب، وعجز امعرض.
اندين، وعدم عنادهم ا خرجهم عن كوهم فغاية هذه الطبقة أهم كفار جهال غر مع

كفارًا، فهم ي النار ميعًا، الذين اَتبعوا، والذين اُتبِعوا، كا قال سبحانه عن اأتباع 
              )أهم قالوا: 

 [.39]اأعراف:  (  
 طبقة اجن.الطبقة الثتمنة ارة: 

  )والفاجر كا قال سبحانه إخبارًا عنهم: واجن منهم امؤمن والكافر، والَرّ 
              

 [.12  -14]اجن:  (    
        )وكفار اجن ي النار كا قال سبحانه: 

 [.13]السجدة:    (   
فاجن مكلفون برائع اأنبياء، جب عليهم طاعتهم كا جب عى اإنس، 

وكافرهم ي النار، وهم مكلفون بالريعة اإسامية، مأمورون ومؤمنهم ي اجنة، 
 منهيون، مثابون ومعاقبون.

فامحسن منهم ي اجنة كاإنس، واميء ي النار كاإنس كا حكى اه عن 
              )مؤمنيهم أهم قالوا: 

 [.13]اجن:   ( 
واإنس ي الدار اآخرة، وكل طبقة منها ها فهذه طبقات امكلفن من الثقلن: اجن 

                  أعى، وأدنى، ووسط، وهم درجات عند اه:
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 [.163 – 165آل عمران: ]
 [.18]اأحقاف:  (             )  وقال سبحانه:

، إْن َكتَن ِمْن أْهِل  إنَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  ِ ِِ أَحَدُكْم إَذا َمتَ ، ُاِرَض َاَلْيـِه َمْقَعُدُه بِتْلَغَداةِ َوالَْع
ى اْلـَجنَِة َفِمْن أْهِل اْلـَجنَِة، َوإْن َكتَن ِمْن أْهِل النَتِر َفِمْن أْهِل النَتِر، َفُيَقتُل: َهَذا َمْقَعُدَك َحتَ 

 .()متفق عليه «يَتَمةِ َيْبَعَثَك اه َيْضَم اْلقِ 
 [.53]اأعراف:   (             )

 اللهم إنك عفو كريم حب العفو فاعف عنا.
اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب 

 إليها من قول أو عمل.
نسألك الدرجات العى من اللهم إنا نسألك نعيًا ا ينفد، وقرة عن ا تنقطع، و

 اجنة.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك.. وبعفوك من عقوبتك.. وبك منك ا نحي ثناًء 

 عليك.. أنت كا أثنيت عى نفسك.

                                                

 (. 5966(، واللفظ له، ومسلم برقم )1368، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)



655 

 دار القرار  -12
           )قال اه تعاى: 

               
 [.65]التوبة:  (     

           ): وقال اه تعاى
 [.69]التوبة:  (          

اه تبارك وتعاى خالق كل يء.. خلق الدنيا واآخرة.. وخلق اجنة والنار.. وجعل 
 اجنة دار أوليائه.. وجعل النار دار أعدائه.

وجعل الدنيا دار تكميل اإيان واأعال.. وجعل اجنة دار تكميل الشهوات 
 ات.. وجعل النار دار العذاب والعقوبات.واللذ

 خلق سبحانه اجنة وجعلها دارًا للثواب من آمن به وأطاعه.
 وخلق النار وجعلها دارًا للعقاب من كفر به وعصاه.

وجعل اخر كله بحذافره ي اجنة، ففيها من النعيم ما ا عن رأت، وا أذن 
 سمعت، وا خطر عى قلب بر.

وساع كامه، ورضوانه، ونعيم با أعده اه والقرب منه، رب الرحيم، نعيم برؤية ال
لعباده امتقن من امساكن والقصور، وألوان الطعام والراب، واحور العن، 

 واجنات والبساتن.
 ،وعذاب وعقاب ،وجعل سبحانه العذاب كله بحذافره ي النار، فكل ر وباء

 ار.معه اه للكفار والعصاة ي الن
فلأبدان نعيم.. ي اآخرة عى اأبدان واأرواح،  وَقَسم سبحانه العذاب والنعيم

 وللروح عذاب. ..ولأرواح نعيم.. وكذلك للجسد عذاب
فمن نعيم اجسد كل ما تشتهيه اأنفس، وتلتذ به من الطعام والراب، وثمرات 

     : اماءالنخيل واأعناب، ومن الراب أهار اخمر والعسل واللبن و
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 [.32الرعد: ]          

 ومن نعيم الروح رؤية الرب جل جاله ورضاه والقرب منه.
ومن عذاب اجسد ما يعَذب به أهل النار من النار التي حرق أجسامهم، واحميم 

ر الذي تعافه النفوس من الزقوم والغسلن الذي يقِطع أمعاءهم، والطعام الكريه ام
 والريع.

      ومن الراب اماء احميم، والصديد الكريه كا قال سبحانه: 
                                
                              

 [.16 - 12إبراهيم: ]     
اإهانة، وحجب أبصارهم عن رؤية اه، وعذاب وتعذب أرواحهم بالَصغار و

ااحتجاب عن اه، وإهانته هم، وغضبه عليهم وسخطه، والبعد عنه، أعظم عليهم 
     )من التهاب النار ي أجسامهم وأرواحهم كا قال سبحانه: 

 [.16  -12]امطففن:  (       
                     وقال سبحانه عن الكفار: 

 [.154: اأنعام]                 
والدنيا دار العمل، واآخرة دار اجزاء، لكن ا ينقطع العمل والسؤال إا بعد دخول 

 دار القرار: ي اجنة أو النار.
فا ينقطع ذلك كسؤال املكن اميت ي قره،  ،أما ي الرزخ، وعرصات القيامة

 جود ه يوم القيامة، وامتحان امجانن، ومن مات ي الفرة.ودعوة اخائق إى الس
 وفريق ي السعر. فريق ي اجنة، ثم حكم اه بن العباد حسب إياهم وكفرهم وأعاهم

          )قال اه تعاى: 
            

 [.26  -26]احج:  (    
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             )وقال اه تعاى: 
 [.6]الشورى:  (          

          )وقال اه تعاى: 
             

 [.16-14]الروم:  (    
ها، وخلق وخلق ما في ،وسيكون احديث عن اجنة وعن النار من كتاب َمْن خلقها

ملسو هيلع هللا ىلص ها، ووطئت أقدامه أرضها، وهو حمد ة َمْن دخلومن سنَأهلها، وهو اه سبحانه، 
 عى ضوء ما ورد ي القرآن الكريم، والسنة الصحيحة.

النجاة من النار دار أن يرمنا بنسأل اه عَز وجَل أن يرزقنا اجنة دار النعيم، و
 اجحيم، إنه سميع جيب.
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 صفة اجنة -1
           )قال اه تعاى: 

                    
 [.52]البقرة:  (           

        )وقال اه تعاى: 
 [.155]النساء:  (               

اه تبارك وتعاى جعل الدنيا دار اإيان والعمل واابتاء، وجعل اآخرة دار الثواب 
وجعل اجنة دار أوليائه، وجعل النار دار ، من أطاعه، ودار العقاب من عصاه

 أعدائه.
فاجنة طيبة طاب نعيمها، فهو باق ا يبيد، وهو صاف عن كل شوب، ا يازجه كدر، 

 وا يعرض له عطب وا عفن.
ومن أجل أن اجنة طيبة، كانت دار الطيبن، فا يدخلها إا من صلح وطاب من 

         )اخَْلق كا قال سبحانه: 
 [.35]النحل:  (     

            )وقال سبحانه: 
 [.63]الزمر:  (            

 * أسَء اجنة:
اجنة واحدة ي الذات، متعددة الصفات، وهي اسم لدار النعيم امطلق الكامل، 

 وهذه أشهر أسائها:
                    قال اه تعاى:  :اجنة -1

                                 
 [.52البقرة: ]                       

أن أهلها سامون من كل مكروه، ا يمسهم فيها َنَصب وا َوَصب،  دار السام: -2
 انه: وا هم وا حزن، فهي دار السام من كل بلية وآفة ومكروه كا قال سبح
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 [.156 ]اأنعام: (                      )
وهو سبحانه السام الذي سَلـمها من اآفات والنقص، وسَلـم أهلها من كل آفة ونقص، 

 [.29]يس:  (     )السام الذي يسِلـم عى أهلها كا قال سبحانه: 
        )وتسلم عليهم امائكة كا قال سبحانه: 

                  )  
 [.54  -53]الرعد: 

             وحية أهلها السام كا قال سبحانه: 
 [.53]إبراهيم:                              

      )وكام أهلها كله سام، ا لغو فيها، وا فحش، وا باطل: 
 [.56  -52]الواقعة:  (     

   )التي يأوي إليها اأبرار من عباد اه كا قال سبحانه:  جنة امأوى: -3
 [.18]السجدة: (           

أن أهلها خالدون فيها أبدًا، ا يظعنون عنها أبدًا كا قال سبحانه:  دار اخلد: -4
(              )   

 [.12]الفرقان: 
التي يقيم فيها أهلها أبدًا، ا يموتون وا يتحولون منها أبدًا كا قال  دار امقتمة: -5

          )سبحانه حكاية عن أهلها: 
                 
 [.32  -34]فاطر:   (  

   ل نعيمها: لكثرة خراها، ودوام مراها، وكا ،فأهلها يرغبون ي اإقامة فيها
                                           

 [.159 - 156الكهف: ]
      )فأهلها باقون فيها مقيمون كا قال سبحانه:  جنة ادن: -6

 [.25  -48]ص:   (       
احياة الدائمة التي  فهي دار احياة التي ا موت فيها أبدًا، وهي دار دار احيضان: -7
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        )ا تفنى وا تنقطع وا تبيد كا قال سبحانه: 
 [.64]العنكبوت:  (         

ففي اجنة احياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها ي غاية القوة، 
كون فيها كل ما وق َواهم ي غاية الشدة؛ أها أبدان خلقت للحياة الدائمة، وأن ي

تكمل به احياة، وتتم به اللذات من مفرحات القلوب، وشهوات اأبدان من امآكل 
وامشارب، وامابس وامناكح، وامراكب وامساكن، وغر ذلك ما ا عن رأت، 

 وا أذن سمعت، وا خطر عى قلب بر.
 التي جمع كل وهو أعى اجنة وأفضلها، والفردوس هو البساتن جنة الفردوس: -8

 .والثار، واأزهار والرياحن ما ي البساتن من اأشجار
              )قال اه تعاى: 

 [.159  -156]الكهف:  (      
     )التي فيها كل نعيم ظاهر وباطن كا قال سبحانه: جنت  النعيم:  -9

 [.9]لقان:  (        
الذي يأمن فيه اإنسان من كل سوء وآفة ومكروه، الذي مع  اأمن:امقتم  -11

صفات اأمن كلها، فهو آمن من الزوال واخراب، وأنواع النقص، وأهله آمنون من 
 اخروج والنغص والنكد.

 [.21]الدخان:  (     ) قد مع اه فيه أمن امكان بقوله:
 [.22دخان: ]ال (      )وأمن الطعام بقوله: 

فا خافون انقطاع الفاكهة، وا سوء عاقبتها ومرها، وا خافون اخروج من 
 فهم خالدون ي النعيم أبدًا. ،اجنة، وا خافون اموت

 * مكتن اجنة:
       )أما مكان اجنة فهو ي الساء كا قال سبحانه: 

 [.12-13]النجم:   (     
وق الساء، ينتهي إليها ما ينزل من عند اه في قبض منها، وينتهى إليها وسدرة امنتهى ف

 ما ي عرج به من اأرض في قبض منها.
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 [.55]الذاريات:  (       )وقال اه تعاى: 
ُكُل  إَِن ِي الْـَجنَِة ِمتَئَة َدَرَجٍة، أَاَدَهت اه لِْلـُمـَجتِهِديَن ِي َسبِيلِـِه،» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

ِء َواأْرِض، َفإَِذا َسأْلتُـُم اه َفَسُلضُه الِْفْرَدْوَس، َفإَِنـهُ  ََ ََ َبْنَ الَس ََ َك أْوَسُط  َدَرَجتَْنِ َمت َبيْنَـُهـ
 .()ه البخاريأخرج «الْـَجنَِة، َوأْاَلـى الْـَجنَِة، َوَفْضَقُه َاْرُش الَرْحـَمِن، َوِمنْـُه َتَفَجُر أْنـَهتُر الْـَجنَةِ 

 * ادد أبضاب اجنة:
 عدد أبواب اجنة ثانية.

            )قال اه تعاى: 
 [.63]الزمر:   (            

نَِيُة أْبَضاٍب، فِيَهت بتب ُيَسَمى الَرَيتنَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ََ ا َيْدُخُلـُه إِا ، ِي اْلـَجنَِة َث
 .()متفق عليه «الَصتئُِمضنَ 

َمت ِمنُْكْم ِمْن أَحٍد َيَتَضَوأ َفُيبْلُِغ )أْو َفيُْسبُِغ( اْلَضُوضَء ُثَم َيُقضُل: أْشَهُد أْن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 
ا َاْبُد ا ،ا إَِلـَه إِا اهُ نَِيُة،  ٬َوأَن ُمـَحـَمدى ََ َيْدُخُل َوَرُسضُلـُه، إِا ُفتِـَحْت َلـُه أْبَضاُب اْلـَجنَِة الَث
 .()أخرجه مسلم «ِمْن أِيـَهت َشتءَ 

 * أسَء أبضاب اجنة:
َهَذا  ٬ُنضدَِي ِمْن أْبَضاِب اْلـَجنَِة: َيت َاْبَد ا ،٬َمْن أْنَفَق َزْوَجْنِ ِي َسبِيِل ا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

تَن ِمْن أْهِل اْلـِجَهتدِ ُدِاَي َوَمْن كَ  ،َفَمْن َكتَن ِمْن أْهِل الَصاةِ ُدِاَي ِمْن َبتِب الَصاةِ  ،َخْيـرٌ 
َوَمْن َكتَن ِمْن أْهِل الِصَيتِم ُدِاَي ِمْن َبتِب الَرَيتِن، َوَمْن َكتَن ِمْن أْهِل  ،ِمْن َبتِب اْلـِجَهتدِ 

 .«الَصَدَقِة ُدِاَي ِمْن َبتِب الَصَدَقةِ 
و َبْكر   وَل اَفقال أب  ِعَي ِمنْ َما عَ  ،٬: بِأِي أْنَت َوأِمي َيا َرس  تِْلَك اأْبَواِب ِمْن  َلـى َمْن د 

وَرة   ِلـَها؟. قال: ،َر   «َوأْرُجض أْن َتُكضَن ِمنْـُهـمْ  ،َنَعمْ » َفَهْل ي ْدَعى أَحٌد ِمْن تِْلَك اأْبَواِب ك 
 .()متفق عليه

                                                

 (. 6453برقم ) أخرجه البختري( 1)
 (. 1125قم )( واللفظ له، ومسلم بر3526، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 534برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 1556( واللفظ له، ومسلم برقم )1986، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 4)
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 * سعة أبضاب اجنة:
ََ َواَلِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بَِيِدهِ إَِن َمت بَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  اَاْنِ ِمْن َمَصتِريِع اْلـَجنَِة لََك َ ُْ ْنَ الْـِم

ى َ ُْ ََ َبْنَ َمَكَة َوُب  .()متفق عليه «َبْنَ َمَكَة َوَهَجٍر، أْو َك
اَعْنِ ِمْن َمَصاِريِع اْلـَجنَِة َمِسَرة  قال:  وعن عتبة بن غزوان  كَِر َلنَا أَن َما َبْنَ ِمْرَ ذ 

َو َكظِيٌظ ِمَن الِزَحامِ أْرَبِعَن َسنَةً   .()أخرجه مسلم «، َوَلَيْأتَِنَ َعَلْيـَها َيْوٌم َوه 
 *اأيتم واأوقت  التي تفتح فيهت أبضاب اجنة ي الدنيت هي:

 يوم اإثنن.. ويوم اخميس.. وإذا دخل رمضان.. وعند الوضوء.
، َوَيْضَم اْلـَخـِميِس، َفُيْغَفُر لُِكِل َاْبٍد ا نَْن ثُتْفَتـُح أْبَضاُب اْلـَجنَِة َيْضَم اإ» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
ُك بِت َشْيئىت، إِا َرُجاى َكتَنْت َبْينَـُه َوَبْنَ أِخيِه َشْحنَتُء، َفُيَقتُل: أْنظُِروا َهَذْيِن َحَتى  ٬ُيْرِ

 .()أخرجه مسلم «َيْصطَلِـَحت َيْصَطلِـَحت، أْنظُِروا َهَذْيِن َحَتى َيْصطَلِـَحت، أْنظُِروا َهَذْيِن َحَتى
إَِذا َدَخَل َرَمَضتُن ُفِتـَحْت أْبَضاُب اْلـَجنَِة َوُغِلَقْت أْبَضاُب َجَهنََم، َوُسْلِسَلِت » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 

 .()متفق عليه «الَشَيتطِنُ 
ضَء ُثَم َيُقضُل: َمت ِمنُْكْم ِمْن أَحٍد َيَتَضَوأ َفُيْبلُِغ )أْو َفُيْسبُِغ( اْلَضُو » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 

ا َاْبُد ا نَِيُة،  ٬أْشَهُد أْن ا إَِلـَه إِا اهُ َوأَن ُمـَحـَمدى ََ َوَرُسضُلـُه، إِا ُفتِـَحْت َلـُه أْبَضاُب اْلـَجنَِة الَث
 .()أخرجه مسلم «َيْدُخُل ِمْن أِيـَهت َشتءَ 

تبقى مفتحة كا هي كا قال وأهل اجنة إذا دخلوا اجنة، م تغلق أبواها عليهم.. بل 
            )سبحانه: 

 [.21  -25]ص:  (     
فتبقى أبواب اجنة مفتحة؛ أها دار أمن ا حتاجون فيها إى غلق اأبواب.. ولكي 
يتبوأ أهل اجنة منها حيث شاؤوا.. ويذهبون وجيئون متى شاؤوا.. وتدخل عليهم 

                                                

 ( واللفظ له. 184(، ومسلم برقم )4615، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5866برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 5262برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 1568( واللفظ له، ومسلم برقم )3566أخرجه البخاري يرقم )، متفق اليه( 4)
 (. 534برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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لتحف واألطاف من رهم.. ويدخل عليهم منها ما يرهم امائكة منها كل وقت با
 كل وقت.

 * أول من يدخل اجنة:
 ملسو هيلع هللا ىلص.أول من يدخل اجنة سيد اأولن واآخرين حمد 

ِِ بتب الْـَجنَِة َيْضَم اْلِقَيتَمِة، َفأْسَتْفتِـُح، َفَيُقضُل اْلـَختِزُن: َمْن أْنَت؟ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه  آ
 .()أخرجه مسلم «ٌد، َفَيُقضُل: بَِك أِمْرُ  ا أْفَتـُح أََحٍد َقْبَلَك َفأُقضُل: ُمـَحـمَ 

ت َيْضَم اْلِقيَتَمِة، َوأَنت أَوُل َمْن َيْقَرعُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال   .()أخرجه مسلم «أَنت أْكَثُر اأَْنبَِيتِء َتَبعى
 ملسو هيلع هللا ىلص:وأول اأمم تدخل اجنة أمته 

 «َيْضَم اْلِقَيتَمِة، َوَنْحُن أَوُل َمْن َيْدُخُل اْلـَجنَةَ َنْحُن اآِخُروَن اأَوُلضَن » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .()متفق عليه 

فهذه اأمة أسبق اأمم خروجًا من اأرض.. وأسبقهم إى أعى مكان ي اموقف.. 
وأسبقهم إى ظل العرش.. وأسبقهم إى الفصل والقضاء بينهم.. وأسبقهم إى 

هم إى دخول اجنة.. وأول من يدخل اجنة اجواز عى الراط امستقيم.. وأسبق
وأول زمرة يدخلون اجنة وجوههم عى صورة . .من هذه اأمة أبو بكر الصديق 

 القمر ليلة البدر.
َن أَوَل ُزْمَرةٍ َيْدُخُلضَن اْلـَجنََة َاَلـى ُصضَرةِ اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر، ُثَم اَلِذيَن إِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

ِء إَِوتَءةى َيُلضنَ  ََ ا َيُبضُلضَن َوا َيَتَغَضُطضَن، َوا َيْتِفُلضَن ، ـُهـْم َاَلـى أَشِد َكْضَكٍب ُدِرٍي ِي الَس
األنُْجضُج، -َوا َيـْمتَـِخُطضَن، أْمَشتُطُهـُم الَذَهُب، َوَرْشُحُهـُم اْلـِمْسُك، َوَمـَجتِمُرُهـُم اأُُلَضُة 

اُجُهـُم اْلـُحضُر اْلِعُن، َاَلـى َخْلِق َرُجٍل َواِحٍد، َاَلـى ُصضَرةِ أبِيِهـْم آَدَم، َوأْزوَ -ُاضُد الِطيِب 
ءِ  ََ ت ِي الَس  .()متفق عليه «ِسُتضَن ذَِرااى

ت، أْو َسْبُع ِمتَئِة أْلٍف )ا َيْدِري أُبض َحتِزمٍ »  ملسو هيلع هللا ىلص:وقال   َلَيْدُخَلَن اْلـَجنََة ِمْن ُأَمتِي َسْبُعضَن أْلفى
                                                

 (. 186برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 186برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 ( واللفظ له. 922(، ومسلم برقم )966، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
 (. 5934فظ له ومسلم برقم )( والل3356، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 4)



631 

ت ِسُكضَن، آِخٌذ َبْعُضُهـْم َبْعضى ََ ََ قتل( ُمَتـ ا َيْدُخُل أَوُلـُهـْم َحَتى َيْدُخَل آِخُرُهـْم، ، أَيـُهـ
 .()متفق عليه «ُوُجضُهُهـْم َاَلـى ُصضَرةِ الَْقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدرِ 

 ويسبق الفقراء اأغنياء ي دخول اجنة.
فقراء واأغنياء، فمنهم من يسبق بأربعن سنة، وختلف مدة السبق بحسب أحوال ال

ومنهم من يسبق بخمسائة سنة، كا يتأخر مكث العصاة ي النار بحسب جرائمهم، 
 لكن ا يلزم من سبق الفقراء ي الدخول ارتفاع منازهم عى اأغنياء.

ِقَيتَمِة إَِلـى اْلـَجنَِة بِأْرَبِعَن َيْسبُِقضَن اأْغنَِيتَء َيْضَم الْ  امهتجرينإَِن ُفَقَراَء » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
ت  .()أخرجه مسلم «َخِريفى
َيْدُخُل ُفَقَراُء اْلـُمْسلِـِمَن اْلـَجنََة َقْبَل َأْغنِيَتئِِهـْم بِنِْصِف َيْضٍم َوُهَض َخـْمُس ِمتَئِة  » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
 .()أخرجه أمد والرمذي. «َاتمٍ 

 * صفة وجضه أهل اجنة:
 ة بيضاء.. ناعمة.. نارة.. مسفرة.. ضاحكة.. مستبرة.وجوه أهل اجن

  (          )قال اه تعاى: 
 [.156]آل عمران: 

 [.15-9]الغاشية:  (          )وقال اه تعاى: 
 [.53  -55]القيامة:  (       )وقال اه تعاى: 

             )وقال اه تعاى: 
 [.54-55]امطففن:  (     

 [.38  -39]عبس:  (      )وقال اه تعاى: 
أَوُل ُزْمَرةٍ َتْدُخُل اْلـَجنََة َاَلـى ُصضَرةِ اْلَقَمِر لَْيَلَة اْلبَْدِر، َواَلِذيَن َاَلـى » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

ءِ  ََ ، ُقُلضُبـُهـْم َاَلـى َقْلِب َرُجٍل َواِحدٍ  آَثتِرِهـْم َكأْحَسِن َكْضَكٍب ُدِرٍي ِي الَس ا ، إَِوتَءةى
 .()متفق عليه «َتَبتُغَض َبْينَـُهـْم َوا َتـَحتُسَد 

                                                

 ( واللفظ له. 518(، وأخرجه مسلم برقم )6243، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5868برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 5324(، وأخرجه الرمذي برقم )9251: أخرجه أمد برقم )صحيح( 3)
 (. 5934) ( واللفظ له ومسلم برقم3524، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 4)
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 اجنة: صفة دخضل* 
 امؤمنون كلهم يدخلون اجنة، لكنهم عى ثاث درجات:

        ى اجنة عى رجليه كا قال سبحانه:من يساق إ اأوى:
                              

 [.63الزمر: ]          
            تكريًا له كا قال سبحانه: ؛ى اجنة راكباً من حر إ الثتي:

   [.92مريم: ]       
 اأعى كرامة، وهم من تسعى إليه اجنة، وتقرب منه كا قال سبحانه:  الثتلث:

                                   
 [.34 – 31ق: ]                            

 * درجت  اجنة:
  .وتباهيها إا اه عَز وجَل وحسنها ها توهي من الكثرة والتفاوت بحيث ا يعلم عظم

 ودرجات اجنة بعضها فوق بعض.
            ) قال اه تعاى:

 [.51]اإراء:   ( 
             )وقال اه تعاى: 

 [.66  -62]طه:  (           
            )وقال اه تعاى: 

             
 [.4-5]اأنفال:  (               

                             وقال اه تعاى: 
 [.163 - 165آل عمران: ]                                   

 وأهل اجنة متفتولضن ي تلك الدرجت :
ََ َيتَـَراَءْوَن الَْكْضَكَب » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  إَِن أْهَل الْـَجنَِة َيتَـَراَءْوَن أْهَل اْلُغَرِف ِمْن َفْضقِِهـْم، َك
ِق أِو الْـَمْغِرِب، لِتََفتُوِل َمت َبيْنَـُهـمْ الَْغتبَِر ِي اأُ  الُدِريَ  وَل «ُفِق، ِمَن الْـَمْرِ  ٬ا . قالوا: َيا َرس 
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ـْم، قال:  ه  َها َغْيـر  ِِ بَِيِدِه، ِرَجتٌل آَمنُضا بِت »تِْلَك َمنَاِزل  اأْنبَِياِء ا َيْبل غ   ،٬َبَلـى، َواَلِذي َنْف
 .()متفق عليه «ـُمْرَسلِنَ َوَصَدُقضا الْ 

َمت َبْنَ  ،٬أَاَدَهت اهُ لِْلـُمـَجتِهِديَن ِي َسبِيِل ا ،إَِن ِي اْلـَجنَِة ِمتَئَة َدَرَجةٍ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
ِء َواأْرض، َفإَِذا َسألُْتـُم اهَ َفتْسألُضُه الِْفْرَدْوَس، َفإَِنـُه أْوَس  ََ ََ َبْنَ الَس ُط الْـَجنَِة، الَدَرَجتَْنِ َك

 .()البخاري أخرجه «َفْضَقُه َاْرُش الَرْحـَمِن، َوِمنْـُه َتَفَجُر أْنـَهتُر الْـَجنَةِ  -َراهُ أُ -َوأْاَلـى الْـَجنَِة 
ُيَقتُل لَِصتِحِب اْلُقْرآِن َيْضَم اْلِقَيتَمِة إَِذا َدَخَل اْلـَجنََة: اْقَرْأ َواْصَعْد، َفَيْقَرأُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
ٍء َمَعهُ وَ  ْ ََ ، َحَتى َيْقَرَأ آِخَر   .()أخرجه أبو داود والرمذي «َيْصَعُد بُِكِل آَيٍة َدَرَجةى

 * أاى درجت  اجنة:
 فهو أوسط اجنة.. وأعاها.. وسقفه عرش الرمن.أعى درجات اجنة هو الفردوس، 

َمت َبْنَ  ،٬اهُ لِْلـُمـَجتِهِديَن ِي َسبِيِل اأَاَدَهت  ،إَِن ِي اْلـَجنَِة ِمتَئَة َدَرَجةٍ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
ِء َواأْرض، َفإَِذا َسألُْتـُم اهَ َفتْسألُضُه الِْفْرَدْوَس، َفإَِنـُه أْوَسُط الْـ ََ ََ َبْنَ الَس َجنَِة، الَدَرَجتَْنِ َك

 .()البخاري أخرجه «َتَفَجُر أْنـَهتُر الْـَجنَةِ  َفْضَقُه َاْرُش الَرْحـَمِن، َوِمنْـهُ  -َراهُ أُ -َوأْاَلـى الْـَجنَِة 
وسميت ملسو هيلع هللا ىلص.. ا نبينا حمدًا وهي التي خص اه هوأعى منزلة ي اجنة هي الوسيلة، 

 أها أقرب الدرجات إى العرش.. فهي أقرب الدرجات إى اه عَز وجَل. وسيلة
، َفإَِنـُه َمْن َصَى إَِذا َسِمْعُتـُم اْلـُمَؤِذَن َفُقض» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َ َِ ُلضا ِمْثَل َمت َيُقضُل، ُثَم َصُلضا َا

ِِ اْلَضِسيَلَة، َفإَِنـَهت َمنِْزَلٌة ِي اْلـَجنَ  ا، ُثَم َسُلضا اهَ  َ َصاةى َصَى اهُ َاَلْيـِه بِـَهت َاْرى َِ ِة ا َا
ِِ الَْضِسيَلَة َحَلْت َلـُه  ، َوأْرُجض أنْ ٬َتنَْبِغي إِا لَِعْبٍد ِمْن ِابَتدِ ا أُكضَن أَنت ُهَض، َفَمْن َسأَل 

 .()أخرجه مسلم «الَشَفتَاة
 وأدنتهم منزلة: ،* أاى أهل اجنة منزلة

؟ قتل: ُهَض َرُجٌل َيـِجيُء َبْعَد » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َسأَل ُمضَسى َرَبـُه: َمت أْدَنى أْهِل اْلـَجنَِة َمنِْزَلةى
                                                

 (. 5931( واللفظ له ومسلم برقم )3526، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5685برقم ) أخرجه البختري( 5)
 (. 5814( واللفظ له، والرمذي برقم )1464: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 3)
 (. 5685برقم ) أخرجه البختري( 4)
 (. 394برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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َكْيَف؟ َوَقْد َنَزَل  ،ـَجنََة، َفَيُقضُل: َأْي َرِب ْهُل اْلـَجنَِة اْلـَجنََة َفُيَقتُل َلـُه: اْدُخِل الْ َمت ُأْدِخَل أَ 
ََ أْن َيُكضَن لََك ِمثُْل ُمْلِك َملٍِك ِمْن  ،النَتُس َمنَتِزَلـُهـمْ  َوأَخُذوا أَخَذاتِـِهـْم؟ َفُيَقتُل َلـُه: أَتـْر
 َفَيُقضُل: َلَك َذلَِك َوِمْثُلـُه َوِمْثُلـُه َوِمثُْلـُه َوِمْثُلـُه، َفَقتَل ِي  .َيُقضُل: َرِويُت َرِب َيت؟ فَ ُمُلضِك الُدنْ 

ُة أْمَثتلِـِه، َوَلَك َمت اْشَتـَهْت َنْفُسَك َوَلَذْ   .اْلـَختِمَسِة: َرِويُت َرِب  َفَيُقضُل: َهَذا َلَك َوَاَرَ
 . ِب نَُك، َفَيُقضُل: َرِويُت رَ َايْ 

؟ قتل: أولَئَِك اَلِذيَن أَرْدُ   قتل: َرِب  َغَرْسُت َكَراَمَتـُهـْم بَِيِدي، َوَخَتـْمُت  ،َفأْااُهـْم َمنِْزَلةى
قتل َوِمْصَداُقُه ِي كِتَتِب  «َولَـْم َيـْخطُْر َاَلـى َقْلِب َبَرٍ  ،َولَـْم َتْسَمْع أُذنٌ  ،َاَليْـَهت، َفَلـْم َتـَر َاْنٌ 

 .()أخرجه مسلم (            ) َوَجَل: َازَ  ٬ا
إَِن آِخَر أْهِل اْلـَجنَِة ُدُخضا الْـَجنََة، َوآِخَر أْهِل النَتِر ُخُروجتى ِمَن »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال رسول اه 

َرِب اْلـَجنَُة َمأى، َفَيُقضُل النَتِر، َرُجٌل َيـْخُرُج َحْبضاى، َفَيُقضُل َلـُه َرُبـُه: اْدُخِل اْلـَجنََة، َفَيُقضُل: 
ْرَ َلـُه َذلَِك َثاَث َمَراٍ ، َفُكُل َذلَِك ُيِعيُد َاَلْيـِه: اْلـَجنَُة َمأى، َفَيُقضُل: إَِن َلَك ِمْثَل الُدْنَيت اَ 

 .()متفق عليه «ِمَرارٍ 
 * ادد صفضف أهل اجنة:

ونَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه  ُنضَن ِمنْـَهت ِمْن َهِذِه اأْ َُمةِ  ،َوِمتَئُة َصٍف  َأْهُل اْلـَجنَِة ِاْرُ ََ  ،َث
 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «َمـمِ َوَأْرَبُعضَن ِمْن َستئِِر اأ
 * سعة اجنة والضهت:

 اجنة واسعة امساحة، عالية امكان.
                 )قال اه تعاى: 

 [.11-9]الغاشية:  (  
           )ل اه تعاى: وقا

                ) 
 [.51]احديد: 

                                                

 (. 198برقم ) لمأخرجه مس( 1)
 (. 196( واللفظ له ومسلم برقم )6211، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 . (4598وأخرجه ابن ماجه برقم ) (، وهذا لفظه،5246: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 3)
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 وأهل اجنة متفاضلون ي القصور.
                                   قال اه تعاى: 

 [.51 - 55اإنسان: ]                    
           )وقال اه تعاى: 

 [.29]العنكبوت:  (       
               )وقال اه تعاى: 

 [.55]الزمر:  (       
 * أكثر أهل اجنة:

 ملسو هيلع هللا ىلص.أكثر أهل اجنة هم أمة حمد 
ْلنَا ،«أَتـْرَوْضَن أْن َتُكضُنضا ُرُبَع أْهِل اْلـَجنَِة؟» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  أَتـْرَوْضَن » : َنَعْم، َفَقاَل:قال ق 

ْلنَا: َنَعْم، َفَقاَل: ،«أْن َتُكضُنضا ُثُلَث أْهِل اْلـَجنَةِ  ِِ بَِيِدِه إِِي أَْرُجض أْن  » َفق  َواَلِذي َنْف
ت أْنُتـْم ِي أْهِل ا َيْدُخُلـَهت إِا َنْفٌس ُمْسلِـَمٌة، َومَ  َوَذاَك أَن اْلـَجنَةَ  ،َتُكضُنضا نِْصَف أْهِل اْلـَجنَةِ 

ِك إِا َكتلَشْعَرةِ اْلَبيَْضتِء ِي ِجْلِد الثَْضِر اأَْسَضدِ، أْو َكتلَشْعَرةِ الَسْضَداِء ِي ِجْلِد الثَْضرِ   الِرْ
 .()متفق عليه «اأَْحـَمرِ 
ُنضَن ِمنْـَهت ِمْن هَ »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال  ََ وَن َوِمتَئُة َصٍف َث َوَأْرَبُعضَن ِمْن  ،ِذِه اأْ َُمةِ َأْهُل اْلـَجنَِة ِاْرُ

 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «َستئِِر اأْ َُمـمِ 
أن تكون أمته شطر أهل اجنة فأعطاه اه رجاءه.. ثم زاده إى الثلثن.. ملسو هيلع هللا ىلص فقد رجا 

                   : وفضل اه واسع.. واه ذو الفضل العظيم
 [.51د: احدي]             
 * ادد اجنت :

 اجنات كثرة ا يعلم عددها إا اه عَز وجَل.
            )قال اه تعاى: 

 [.14]احج:  (       
                                                

 ( واللفظ له. 551(، ومسلم برقم )6259، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 . (4598وأخرجه ابن ماجه برقم ) (، وهذا لفظه،5246ذي برقم ): أخرجه الرمصحيح( 5)
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َم َحتِرَثَة، إَِنـَهت أُ َيت » أم حارثة، وكان قد استشهد ابنها ي غزوة بدر:ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي 
 .()أخرجه البخاري «إَِن اْبنَِك أَصتَب اْلِفْرَدْوَس اأْاَلـىِجنَتٌن ِي اْلـَجنَِة، وَ 

 واجنات مع كثرها ترجع إى أصلن:
 جنتان من ذهب، آنيتها وحليتها وما فيها، وهاتان اجنتان للمقربن.: اأول

 [.46]الرمن:  (        )قال اه تعاى: 
  وما فيها، وهاتان اجنتان أصحاب اليمن.جنتان من فضة، آنيتها وحليتها: الثتي

 [.65]الرمن:  (   ) قال اه تعاى:
ََ َوَمت » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ، َوَجنََتتِن ِمْن َذَهٍب، آنَِيُتـُهـ ََ ََ َوَمت فِيِهـ َجنَتَتِن ِمْن فَِضٍة، آنَِيُتـُهـ

، َوَمت َبْنَ اْلَقْضِم َوَبْنَ َأْن َينْظُ  ََ ِ َاَلـى َوْجِهِه ِي َجنَِة فِيِهـ ْْ ُروا إِلَـى َرِبـِهـْم إِا ِرَداُء اْلكِ
 .()متفق عليه «َاْدنٍ 

 * صفة استقبتل أهل اجنة:
 .واإكرام والسام ،امائكة وخزنة اجنة تستقبل امؤمنن بالبر والثناء

            )قال اه تعاى: 
 [.63]الزمر:   (           

               )وقال اه تعاى: 
 [.54  -53]الرعد:  (  

         )وقال اه تعاى: 
 [.153]اأنبياء:  (  

 * من يدخل اجنة بغر حستب وا اذاب:
َ اأَُمـُم، َفأجُد النَبَِي َيـُمُر َمَعهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َِ اأَُمُة، َوالنَبُِي َيـُمُر َمَعُه النََفُر،  ُاِرَوْت َا

ُة، َوالنَبُِي َيـُمُر َمَعُه اْلـَخـْمَسُة، َوالنَبُِي َيـُمُر َوْحَدُه، َفنََظرْ  ُ  َفإَِذا َوالنَبُِي َيـُمُر َمَعُه اْلَعَرَ
يُل، َهُؤاِء أَُمتِي؟ َقتَل:  ِ ْْ ا، َوَلكِِن اْنُظْر إَِلـى اأُُفِق، َفنََظْرُ  َفإَِذا َسَضاٌد َكثٌِر، ُقْلُت: َيت ِج

َسَضاٌد َكثٌِر، َقتَل: َهُؤاِء ُأَمُتَك، َوَهُؤاِء َسْبُعضَن ألْفتى ُقَداَمُهـْم ا ِحَستَب َاَلْيـِهـْم َوا 
                                                

 (. 5958برقم ) أخرجه البختري( 1)
 (. 195( واللفظ له، ومسلم برقم )4969، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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َتَطَيـُروَن، َوَاَلـى َرِبـِهـْم َاَذاَب، ُقْلُت: َولِـَم؟ َقتَل: َكتُنضا ا َيْكَتُضوَن، َوا َيْسَتـْرُقضَن، َوا يَ 
 .()متفق عليه «َيَتَضَكُلضنَ 

ت َا ِحَستَب » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  ِِ ُسْبَحتَنـُه َأْن ُيْدِخَل اْلـَجنََة ِمْن ُأَمتِي َسْبِعَن َأْلفى َوَاَدِي َر
ــَذاَب مَ ـــــْم َوَا اَ ــَِاَلْيـه ِِ َاَز ٍف َسْبُعضَن َألْفى ــــِل َألْ ــــــَع كُ ــ ت َوَثَاُث َحَثَيتٍ  ِمْن َحَثَيتِ  َر
 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «َوَجَل 
َئِة أْلٍف ـَلَن اْلـَجنَ ـَلَيْدُخ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  َِ تِزٍم ـض َح ـا َيْدِري أبُ -َة ِمْن ُأَمتِي َسْبُعضَن أْلفتى، أْو َسْبُع
ََ قَ  ِسُكضَن، آِخٌذ َبْعُض -تَل ـأُيـُهـ ََ ُرُهـْم، ـَل آِخ ـُل أَوُلـُهـْم َحَتى َيْدُخ ـا َيْدُخ ، ُهـْم َبْعضتى ُمَتـ

 .()متفق عليه «ُوُجضُهُهـْم َاَلـى ُصضَرةِ الَْقَمِر َلْيَلَةاْلَبْدرِ 
 * صفة أرض اجنة وبنتء قصضرهت:

         )قال اه تعاى: 
                 

 [.65 ]التوبة: (   
               )وقال اه تعاى: 

 [.55]الزمر:   (       
ِِ الِسْدَرَة » ما عرج به إى الساء قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  وعن أنس  ُثَم اْنَطَلَق َحَتى أَتى 

ـَجنََة، َفإَِذا فِيَهت َجنَتبُِذ الُلْؤُلِؤ، َوإَِذا اْلـُمنَْتـَهى، َفَغِشَيـَهت أْلَضاٌن ا أْدِري َمت ِهَي، ُثَم ُاْدِخْلُت الْ 
 .()متفق عليه «ُتـَراُبـَهت اْلـِمْسُك 

َوَلبِنٌَة  ،َلبِنٌَة ِمْن فَِضةٍ » قال: قلنا يا رسول اه.. اجنة ما بناؤها؟ قال: وعن أي هريرة 
 ،َوُتـْرَبُتـَهت الَزْاَفَرانُ  ،الُلْؤُلُؤ َواْلَيتُقضُ   َوَحْصَبتُؤَهت ،َوِمَاُطَهت اْلـِمْسُك اأَْذَفرُ  ،ِمْن َذَهٍب 

  «َشَبتُبـُهـمْ  َوَا َيْفنَى ،َا َتْبَلـى ثِيَتُبـُهـمْ  ،َوَيـْخُلُد َا َيـُمضُ   ،َمْن َدَخَلـَهت َينَْعُم َا َيْبَأُس 
 .()أخرجه أمد والرمذي

                                                

 (. 555( واللفظ له، ومسلم بر قم )6241، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 . (، وهذا لفظه4596ابن ماجه برقم )(،وأخرجه 5436برقم ): أخرجه الرمذي صحيح( 5)
 (. 518( واللفظ له، ومسلم برقم )6224، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
 (. 163(، واللفظ له، ومسلم برقم )3345، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 4)
 وهذا لفظه.  (5256(، وأخرجه الرمذي برقم )9543: أخرجه أمد برقم )صحيح( 2)
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َدْرَمَكٌة َبْيَضتُء، » نة فقال:عن تربة اجملسو هيلع هللا ىلص أن ابن صياد سأل النبي  وعن أي سعيد 
 .()أخرجه مسلم «ِمْسٌك َختلٌِص 
ََ َوَمت » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ، َوَجنََتتِن ِمْن َذَهٍب، آنَِيُتـُهـ ََ ََ َوَمت فِيِهـ َجنَتَتِن ِمْن فَِضٍة، آنَِيُتـُهـ

، َوَمت َبْنَ اْلَقْضِم َوَبْنَ أْن َينُْظُروا إِلَـى َرِبـهِ  ََ ِ َاَلـى َوْجِهِه ِي َجنَِة فِيِهـ ْْ ـْم إِا ِرَداُء اْلكِ
 .()متفق عليه «َاْدنٍ 

، » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ٍ ُْ َبْينَت أَنت َنتئٌِم َرأْيُتنِي ِي اْلـَجنَِة، َفإَِذا اْمَرأٌة َتَتَضَوُأ إِلَـى َجتنِِب َق
؟ َفقتلضا: لُِعَمَر ْبِن اْلـَخ  ُ ُْ اَفُقْلُت: لِـَمْن َهَذا اْلَق . «َطتِب، َفَذَكْرُ  َغْيـَرَتـُه، َفَضَلْيُت ُمْدبِرى

وَل ا َمر  َوقال: أَعَليَْك أَغار  َيا َرس   .()متفق عليه .٬َفَبَكى ع 
 * صفة خيتم أهل اجنة:

هذه اخيام غر الغرف العالية، والقصور الفخمة، بل هي خيام ي البساتن، وعى 
 شواطئ اأهار.
 [.65]الرمن:  (     )قال اه تعاى: 

، ِمْن لُْؤُلَؤةٍ َواِحَدةٍ ُمـَجَضَفٍة، ُطضُلـَهت ِسُتضَن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  إَِن لِْلـُمْؤِمِن ِي اْلـَجنَِة لَـَخْيـَمةى
ت  .()متفق عليه «ِمياى، لِْلـُمْؤِمِن فِيَهت أْهُلضَن، َيُطضُف َاَلْيـِهـُم اْلـُمْؤِمُن، َفا َيـَرى َبْعُضُهـْم َبْعضى

 * صفة استام قصضر اجنة:
 أهل اجنة يوم القيامة يعرفون مساكنهم كا يعرفون بيوهم ي الدنيا.

 [.6  -2]حمد:  (        )قال اه تعاى: 
َوالنَتِر، إَِذا َخَلَص اْلـُمْؤِمنُضَن ِمَن النَتِر ُحبُِسضا بَِقنَْطَرةٍ َبْنَ اْلـَجنَِة » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

 ،أذَِن َلـُهـْم بُِدُخضِل اْلـَجنَةِ  ،َفَيَتَقتُصضَن َمظَتلِـَم َكتَنْت َبْينَـُهـْم ِي الُدْنَيت َحتَى إَِذا ُنُقضا َوُهِذُبضا
  «ِي الُدْنيَتأَحُدُهـْم بَِمْسَكنِـِه ِي الْـَجنَِة أَدُل بَِمنِْزلِـِه َكتَن  ِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بَِيِدهِ َفَضالَ 

 .()أخرجه البخاري
                                                

 (. 5859برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 195(، ومسلم برقم )6444، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 5382( واللفظ له، ومسلم برقم )3545، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
 ( واللفظ له. 5939(، ومسلم برقم )4968، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 4)
 (. 5445برقم ) البختري أخرجه( 2)
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 * صفة فرش أهل اجنة:
 [.24]الرمن:   (          )قال اه تعاى: 

 [.34]الواقعة:  (     )وقال اه تعاى: 
 صفة البسط والنَرق:* 

 [.66]الرمن:  (         )قال اه تعاى: 
               )وقال اه تعاى: 

 [.16-13]الغاشية:   ( 
 * صفة أرائك اجنة:

 وهي اأرة عليها الكلل أو الكراي ذات الوسائد.
 [.53  -55]امطففن:  (        )قال اه تعاى: 

 [.13]اإنسان:  (           )وقال اه تعاى: 
             )وقال اه تعاى: 

 [.26  -22]يس:  (     
 * صفة ْر أهل اجنة:

 رر أهل اجنة عالية.. مصفوفة.. موضونة.
 [.13]الغاشية:  (      )قال اه تعاى: 

 [.55]الطور:  (         )وقال اه تعاى: 
                          وقال اه تعاى: 

                                     

 [.16 - 15الواقعة: ]
 (           )وقال اه تعاى: 

 [.46]احجر: 
 * صفة حِ أهل اجنة ولبتسهم:

حي أهل اجنة رجااً ونساًء الذهب والفضة.. واللؤلؤ.. والزبرجد.. ولباسهم 
 احرير.. وثياب خر من سندس وإسترق.
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           ) تعاى: قال اه
            ) 

 [.53]احج: 
             )وقال اه تعاى: 

 [.33]فاطر:   ( 
            )وقال اه تعاى: 

 [.31]الكهف:   (         
             )وقال اه تعاى: 

 [.51]اإنسان:  (   
 وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الرمن:

 .()أخرجه البخاري «َن أَوَل الْـَخائِِق ُيْكَسى َيْضَم اْلِقَيتَمِة إِْبَراِهيُم اْلـَخلِيُل إِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 * صفة أواي أهل اجنة:

 أواي أهل اجنة من الذهب والفضة ي صفاء القوارير.
  (           )اه تعاى: قال 

 [.19  -16]الواقعة: 
            )وقال اه تعاى: 

 [.61]الزخرف:   (     
              )وقال اه تعاى: 

 [.16  -12]اإنسان:   ( 
ََ وَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ََ َوَمت َجنَتَتِن ِمْن فَِضٍة، آنَِيُتـُهـ ، َوَجنََتتِن ِمْن َذَهٍب، آنَِيُتـُهـ ََ َمت فِيِهـ

ِ َاَلـى َوْجِهِه ِي َجنَ  ْْ ، َوَمت َبْنَ اْلَقْضِم َوَبْنَ أْن َينُْظُروا إِلَـى َرِبـِهـْم إِا ِرَداُء اْلكِ ََ ِة فِيِهـ
 .()متفق عليه «َاْدنٍ 

                                                

 (. 6256برقم ) أخرجه البختري( 1)
 (. 195(، ومسلم برقم )6444، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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 * صفة إكرام أهل اجنة:
 [.92]مريم:  (      )قال اه تعاى: 

            )وقال اه تعاى: 
 [.63]الزمر:  (          

            ): وقال اه تعاى
 [.54  -53]الرعد: (                 

 * صفة خدم أهل اجنة:
. ا هرمون وا يتغرون.. ومن أهل اجنة رجااً ونساء خدمهم ولدان خلدون.

حسنهم وهائهم كأهم لؤلؤ مكنون.. يدورون عليهم باخدمة وقضاء احاجات ي 
 ميع اأوقات.
 (          )قال اه تعاى: 

 [.19  -16]الواقعة: 
 [.18]اإنسان:  (           )وقال اه تعاى: 
 [.54]الطور:  (       )وقال اه تعاى: 

 * أول طعتم يأكله أهل اجنة:
ِزَيتَدُة َكبِِد » ما أول طعام يأكله أهل اجنة؟ فقال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي  سأل عبداه بن سام 

 .()أخرجه البخاري «ُحضٍ  
َفَمْن أَول  النَاِس إَِجاَزًة؟ فقال اليهودي: ملسو هيلع هللا ىلص.. وجاء حر من أحبار اليهود إى النبي 

ل وَن اْلـَجنََة؟ قال:. «َراُء اْلـُمَهتِجِرينَ ُفقَ » قال: ـْم ِحَن َيْدخ  ه  ـْحَفتـ  وِدُي: َفَا ت   قال اْلَيـه 
ـْم َعَلـى إِْثِرَها؟ قال:. «ِزَيتَدُة َكبِِد النُضنِ » ه  ُينَْحُر َلـُهـْم َثْضُر اْلـَجنَِة اَلِذي » قال: َفَا ِغَذاؤ 

ـْم َعَلْيـِه؟ قال:. «َكتَن َيْأُكُل ِمْن أْطَرافَِهت ـه  اب  . «ِمْن َاْنٍ فِيَهت ُتَسَمى َسْلَسبِيا» قال: َفَا َرَ
 .()متفق عليه .قال: َصَدْقَت 

                                                

 (. 3358برقم ) أخرجه البختري( 1)
 (. 5685( واللفظ له، ومسلم برقم )6255، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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 * صفة طعتم أهل اجنة:
.. وأنواع اللحوم واأطعمة طعام أهل اجنة كل ما لذ وطاب من أنواع الفواكه
 وا خطر عى قلب بر. النضيجة.. وغره ما ا عن رأت.. وا أذن سمعت..

          )قال اه تعاى: 
            ) 

 [.61  -65]الزخرف: 
             )وقال اه تعاى: 

 [.32]الرعد:  (             
 [.51  -55]الواقعة:  (        )وقال اه تعاى: 

 [.54]احاقة:  (           )تعاى: وقال اه 
 [.26]يس:  (      )وقال اه تعاى: 

ُبضَن، َوا َيتُْفُلضَن َوا َيُبضُلضَن َوا » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  إَِن أْهَل اْلـَجنَِة َيْأُكُلضَن فِيَهت َوَيْرَ
ُجَشتٌء َوَرْشٌح َكَرْشِح اْلـِمْسِك، » الَطَعاِم؟ َقاَل: َقال وا: َفَا َبال  . «َيَتَغَضُطضَن َوا َيـْمَتـِخطُضنَ 

ََ ُتْلـَهـُمضَن النََفَس   .()أخرجه مسلم «ُيْلـَهـُمضَن الَتْسبِيَح َوالَتـْحـِميَد، َك
م  َأَن َأْهَل اْلـَجَنِة فقال ملسو هيلع هللا ىلص وجاء رجل من اليهود إى النبي  َيا َأَبا اْلَقاِسِم، َأَلْسَت َتْزع 

ول  اه َيْأك   ، َقاَل: َفَقاَل َرس  ب وَن، َوَقاَل أِ َْصَحابِـِه: إِْن َأَقَر ِي بِـَهِذِه َخَصْمت ـه  ل وِن فِيَها َوَيْرَ
ِب » ملسو هيلع هللا ىلص: ِِ بَِيِدِه، إَِن َأَحَدُهـْم َليُْعَطى ُقَضَة ِمتَئِة َرُجٍل ِي الْـَمْطَعِم َوالْـَمْرَ َبَلـى َواَلِذي َنْف

ُب َتُكضُن َلـُه اْلـَحتَجُة؟  َوالَشْهَضةِ  ِع، َقتَل: َفَقتَل َلـُه اْلَيـُهضدُِي: َفإَِن اَلِذي َيْأُكُل َوَيْرَ ََ َواْلـِجـ
 ،َحتَجُة َأَحِدِهـْم َاَرٌق َيِفيُض ِمْن ُجُلضدِِهـْم ِمْثُل ِريِح اْلـِمْسِك »ملسو هيلع هللا ىلص: َقتَل: َفَقتَل َرُسضُل اه 
 .()أخرجه أمد والنسائي «َفإَِذا اْلَبْطُن َقْد َوُمرَ 

ت ِمَن  ،َذاَك َنـْهٌر َأْاَطتنِيِه اهُ َيْعنِي ِي اْلـَجنَةِ » ما الكوثر؟ قال:ملسو هيلع هللا ىلص وسئل النبي  َأَشُد َبَيتوى
َمر   «َوَأْحَلـى ِمَن اْلَعَسِل فِيَهت َطْيـٌر َأْانَتُقَهت َكَأْانَتِق الْـُجُزرِ  ،الَلَبنِ   .اِعَمةٌ إَِن َهِذِه َلنَ  :َقاَل ع 

                                                

 (. 5932برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 11469وأخرجه النسائي ي السنن الكرى برقم ) (،18568: أخرجه أمد برقم )حصحي( 5)
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ول  ا  .()أخرجه أمد والرمذي «َأَكَلُتـَهت َأْحَسُن ِمنْـَهت »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َقاَل َرس 
يا رسول اه أسمعك تذكر شجرة ي اجنة ا أعلم ي الدنيا : وجاء أعراي فقال 

َفإَن اهَ َيـْجَعُل َمَكتَن ُكِل » ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه -يعني الطلح -شجرة أكثر شوكًا منها 
ا  ،فيهت َسْبُعضَن َلْضنتى ِمَن الَطَعتمِ ِ -يعني امخي -ْلُبضدِ ــَكٍة ِمْثَل ِخْصَيِة الَتيْسِ ِ امَ َشضْ 

 .()أخرجه الطراي «ُيْشبِـُه َلْضُنـُه َلْضَن اآَخر
 * صفة َاب أهل اجنة:

ر يرب أهل اجنة من أهار اماء الصاي.. وأهار اللبن.. وأهار اخمر.. وأها
العسل.. والرحيق امختوم.. والراب اممزوج تارة بالكافور.. وتارة بالزنجبيل.. 

فًا غر مزوج.  وتارة ِرْ
 يطوف به عليهم ولدان خلدون.. بأكواب وأباريق من ذهب وفضة.

                 )قال اه تعاى: 
                     

 [.12]حمد:  (            
            )وقال اه تعاى: 

 [.6  -2]اإنسان: (       
 (           )وقال اه تعاى: 

 [.19  -16]اإنسان:  
             )وقال اه تعاى: 

 [.59-52]امطففن:   (           
               ) وقال اه تعاى:

 [.46-42]الصافات:  (     
فًا من غر مزيج.  فيمزج الراب أصحاب اليمن.. ويربه امقربون ِرْ

                                                

 . (، وهذا لفظه5245الرمذي برقم ) وأخرجه، (13356: أخرجه أمد برقم )حسن صحيح( 1)
  (. 595: 1(، وي مسند الشامين )135: 6: أخرجه الطراي ي الكبر )صحيح( 5)
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             )وقال اه تعاى: 
 [.18-16]الواقعة:  (      

             )قال اه تعاى: و
 [.16  -12]اإنسان:   (
ُبضا ِي آنَِيِة الَذَهِب َواْلِفَضِة، َوا َتْأُكُلضا ِي ِصَحتفَِهت، َفإَِنـَهت َلـُهـْم : »ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ا َتْرَ
 .()متفق عليه «َوَلنَت ِي اآِخَرةِ  ،ِي الُدْنَيت

ُتـْرَبُتـُه  ،َوَمـْجَراُه َاَلـى الُدِر َوالْيَتُقضِ   ،ِمْن َذَهٍب  َحتَفتَتهُ  ،اْلَكْضَثُر َنـْهٌر ِي الْـَجنَةِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «َوَأْبيَُض ِمَن الَثْلـِج  ،َوَمتُؤُه أَْحَلـى ِمَن اْلَعَسلِ  ،َأْطَيُب ِمَن اْلـِمْسِك 

 * صفة أشجتر اجنة وثَرهت:
ة.. ختلفة اأشكال واألوان والطعوم أشجار اجنة.. وفواكه اجنة.. كثرة متنوع

 واأحجام.
 [.14]اإنسان:  (         )قال اه تعاى: 
 [.45  -41]امرسات:  (         )وقال اه تعاى: 
 [.21]ص:  (       )وقال اه تعاى: 
 [.35  -31]النبأ: (         )وقال اه تعاى: 

               )ل اه تعاى: وقا
 [.24  -25]الرمن:   (         

                 ) 
 [.69  -66]الرمن: 

 [.22]الدخان:  (     )وقال اه تعاى: 
               )وقال اه تعاى: 

 [.33-56]الواقعة:   (               

                                                

 (. 5566( واللفظ له، ومسلم برقم )2456برقم ) ، أخرجه البخاريمتفق اليه( 1)
 . (4334أخرجه ابن ماجه برقم )( وهذا لفظه، و3361: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 5)
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                                      وقال اه تعاى: 
                                    

 [.54- 18احاقة: ]                 
ِِ ِسْدَرُة اْلـُمنَْتـَهى، َفإَِذا َنبُِقهَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ت َكأَنـُه قِاُل َهَجَر، َوَوَرُقَهت َكأَنـُه َوُرفَِعْت 

يَل  ِ ْْ آَذاُن اْلُفُيضِل، ِي أْصلِـَهت أْرَبَعُة أْنـَهتٍر: َنـْهَراِن َبتطِنَتِن، َوَنـْهَراِن َظتِهَراِن، َفَسأْلُت ِج
 .()متفق عليه «اُ  َفقتل: أَمت اْلَبتطِنَتِن َفِفي اْلـَجنَِة، َوأَمت الظَتِهَراِن النِيُل َوالُْفرَ 

يَع ِمتَئَة َاتٍم َمت » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  ِ َِ ، َيِسُر الَراكُِب اْلـَجَضاَد اْلـُمَضَمَر ال إَِن ِي اْلـَجنَِة َلَشَجَرةى
 .()متفق عليه «َيْقَطُعَهت

 .()أخرجه الرمذي «َمت ِي اْلـَجنَِة َشَجَرٌة إِاَ َوَستُقَهت ِمْن َذَهٍب » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 
 * صفة أهتر اجنة:

أهار اجنة كثرة منوعة.. أهار من ماء غر متغر ا بمرارة وا بكدورة، بل هو أعذب 
 امياه وأصفاها.. وأطيبها رحًا.. وألذها ربًا.

وأهار من لبن م يتغر طعمه بحموضة وا غرها.. وأهار من مر لذة للشاربن.. 
 وأهار من عسل مصفى من شمعه.

ار اجنة جري عى وجه اأرض ي غر أخاديد.. وهي أهار مَطردة دائمة وأه
اجريان.. جري بأنواع ختلفة من اأربة.. بينها من التفاوت ي الطعم والشكل ما 
ا يعلمه إا اه.. َتَفَجر من جبال امسك، حصباؤها اللؤلؤ، وطينتها امسك اأذفر، 

 ى الياقوت.إحدى حافتيها اللؤلؤ، واأخر
                 )قال اه تعاى: 

                     
 [.12]حمد:  (         

 (           )وقال اه تعاى: 
 [.22  -24]القمر: 

                                                

 (. 165( واللفظ له، ومسلم برقم )3556، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5959( واللفظ له، ومسلم برقم )6223، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 . (5252: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 3)
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             )وقال اه تعاى: 
 [.11لروج: ]ا  (     

 [.5  -1]الكوثر:  (          )وقال اه تعاى: 
ََ أَنت أِسُر ِي اْلـَجنَِة، إَِذا أَنت بِنَـَهٍر، َحتَفَتتُه قِبتب الُدِر اْلـُمـَجَضِف، » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َبْينَ

يُل؟ َقتَل: َهَذا الَْكْضَثُر، اَلِذي أْاطَ  ِ ْْ تَك َرُبَك، َفإَِذا طِيُبـُه، أْو طِينُـُه، ُقْلُت: َمت َهَذا َيت ِج
 .()أخرجه البخاري «ِمْسٌك أْذَفرُ 

ِِ َمِسَرُة َشْهٍر، َمتُؤُه أْبيَُض ِمَن الَلَبِن، َوِرُيُه أْطَيُب ِمَن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َحْض
َب ِمنْـَهت َفا َيْظمَ  ِ ََ ِء، َمْن  ََ  .()متفق عليه «ُأ أبداى اْلـِمْسِك، َوكِيَزاُنـُه َكنُُجضِم الَس

 .()أخرجه مسلم «َسْيـَحتُن َوَجْيـَحتُن َواْلُفَراُ  َوالنِيُل، ُكٌل ِمْن أْنـَهتِر اْلـَجنَةِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 
إَِن ِي الْـَجنَِة ِمتَئَة َدَرَجٍة، أَاَدَهت اه لِْلـُمـَجتِهِديَن ِي َسبِيلِـِه، ُكُل » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

ِء َواأْرِض، َفإَِذا َسأْلتُـُم اه َفَسُلضُه اْلِفْرَدْوَس، َفإَِنـُه أْوَسُط ْنِ َدَرَجتَ  ََ ََ َبْنَ الَس ََ َك َمت َبيْنَـُهـ
 .()أخرجه البخاري «الْـَجنَِة، َوأْاَلـى الْـَجنَِة، َوَفْضَقُه َاْرُش الَرْحـَمِن، َوِمنْـُه َتَفَجُر أْنـَهتُر الْـَجنَةِ 

 صفة ايضن اجنة: *
 ا.وؤملوءة با لذ وطاب من أنواع الراب، ويفجرها عباد اه متى شا عيون اجنة كثرة
 [.42]احجر:  (     )قال اه تعاى: 

            )وقال اه تعاى: 
 [.6  -2]اإنسان:  (       

 [.59  -56امطففن: ](           )وقال اه تعاى: 
 [.25]الرمن:   (      )وقال اه تعاى: 
 [.66 :]الرمن(      )وقال اه تعاى: 
 [.19  -16 ]اإنسان: (           )وقال اه تعاى: 

                                                

 (. 6291برقم ) أخرجه البختري( 1)
 (. 5585( واللفظ له، ومسلم برقم )6268، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 5938برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 6453برقم ) أخرجه البختري( 4)
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 * صفة نستء أهل اجنة:
ت الطرف عى عرائس اجنة.. وخراها احسان.. كأهم البدر ليلة التام.. قارا

َن َطْرَف أزواجهن  ..أزواجهن.. فا يطمحن إى غرهم حسنهم عندهن.. وَقَرْ
 عليهن.. فا يدعهم حسنهن وماهن أن ينظروا إى غرهن.

فهن حور حسان قد بلغن الكال ي احسن واجال.. فا يرى فيهن عيب وا 
جلد.. وصفاء وكملت حاسنهن حتى ليحار الطرف فيهن من رقة ا ..نقصان

األوان.. حتى لرى مخ سوقهن من وراء ثياهن.. ويرى الناظر وجهه ي خد 
 [.29]الرمن:  (   )إحداهن كا ترى الصورة ي امرآة: 

ي  وا تسل عن مال العيون.. ففيها كل السحر والفتون.. قد زاها احور.. شدة بياض
 [.48  -49 ]الصافات: (        )شدة سواد: 

وهن مر اخدود.. فخدودهن أصفى من لون الورد.. وثغورهن كأها اللؤلؤ 
امنضود.. وأجسامهن تكاد تتفجر شباباً وصحة وامتاء.. فهي بيضاء باكرها النعيم.. 

 وجرى ماؤه ي غصنها الناعم الرخيم.
 وقدها كالغصن الرطيب ي حسن القوام.. ونساء اجنة كلهن كواعب ونواهد..

                  : ثدياها قد بعدا عن بطنها فليسا باصقن فيه
 [.٣٣ – ٣٥النبأ: ]        

وأما أعناقهن فذات طول ومال.. ي بياض واعتدال.. فهن مثل كؤوس الفضة.. 
 وكفاما ألن من الزبد جّسًا.. وأنعم من احرير ملمسًا.

رجه من فمها وثياها، حتى يتضوع به امكان من وأما رحها فنوافح امسك.. يفوح أ
 حوها طيبًا ومسكاً.

 وأما جسمها فأشد نعومة من احرير.
 (     )وأما اللون ففي صفاء الياقوت ي بياض امرجان: 

 [.29]الرمن: 
وأما كامها فيسلب اللب بحسن أنغامه.. ومال تطريبه الذي يفوق كل حن.. وكل 

سنها وماها.. فهي أحسن يء صورة.. وكملت خائقها فا صوت.. قد كمل ح
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يصدر عنها إا كل ميل من عفة ورف.. وطاعة للزوج.. وحبب إليه.. وَقْر  
للطرف عليه.. ومناجاته بأحب الكام إليه.. الشمس جري ي حاسن وجهها.. 

طيب والليل حت ذوائب شعرها اأسود اجميل.. قد معت ماحة الصورة.. و
 الرائحة.. وحسن امودة.. وحسن التبعل والتغنج.

.. أسناهن متاثلة.. بنات ثاث وثاثن سنة.. وهي سن ًا أتراباً ونساء اجنة عرب
              )الشباب والنضارة: 

 [.39-32]الواقعة:   ( 
لذي اختصه اه ونساء اجنة كلهن أبكار.. وكل منهن ا يفتض بكارها إا حبوها ا

                         ها كا قال سبحانه: 
 [.26]الرمن: 

ويعطى الرجل من أهل اجنة قوة مئة رجل من أقوى أهل الدنيا ي اجاع.. وكلا 
 جامعها عادت بكرًا ولذة أحسن من ذي قبل.

إَن » اجنة؟ فقال: قال: قيل يا رسول اه: هل نصل إى نسائنا ي عن أي هريرة 
 .()أخرجه الطراي ي اأوسط وأبو نعيم ي صفة اجنة «الَرُجَل َلَيِصُل ي الَيْضِم إى متئة َاْذراءَ 

وأهل اجنة متفاوتون ي عدد نسائهم بتفاوت درجاهم.. ولكل واحد منهم زوجتان 
 من احور العن.

الْـَجنََة َاَلـى ُصضَرةِ اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر، َواَلتِي َتلِيَهت  إَِن أَوَل ُزْمَرةٍ َتْدُخُل » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
ِء، لُِكِل اْمِرٍئ ِمنْـُهـْم َزْوَجَتتِن اْثنََتتِن، ُيـَرى ُمـُخ  ََ َاَلـى أْوَضإِ َكْضَكٍب ُدِرٍي ِي الَس

ََ ِمْن َوَراِء الَلـْحـِم، َوَمت ِي اْلـَجنَِة أْازَ   .()متفق عليه «ُب ُسضقِِهـ
ونساء أهل اجنة مطهرات من احيض والنفاس.. والبول والغائط.. والقذر واأذى: 

(             
 [.12]آل عمران:  (        

                                                

 . (363رقم )(، وأبو نعيم ي صفة اجنة ب2563: أخرجه الطراي ي اأوسط برقم )صحيح( 1)
 ( واللفظ له. 5934(، ومسلم برقم )3546، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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ونساء أهل اجنة ي غاية احسن واجال، فهن َخِيـرات الصفات، واأخاق 
      )ال اه تعاى: والشيم، حسان الوجوه والعيون كا ق

 [.54-55]الواقعة:   (        
             )وقال اه تعاى: 

 [.29-26]الرمن:  (       
              )وقال اه تعاى: 

 [.65-65]الرمن:  (    
اْلـَجنَِة اَطَلَعْت إَِلـى أْهِل اأْرض أَوتَءْ  َمت  َوَلْض أَن اْمَرأةى ِمْن أْهلِ »..  ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

ت، َوَلنَِصيُفَهت َاَلـى َرأِْسَهت َخْيـٌر ِمَن الُدْنَيت َوَمت فِيَهت ، َوَلـَمَأْتـُه ِريى ََ  .()أخرجه البخاري «َبْينَـُهـ
 * صفة اطضر وروائح اجنة:

 منازهم.و ،وتفاوت درجاهم ،وذلك ختلف باختاف اأشخاص
إَِن أَوَل ُزْمَرةٍ َيْدُخُلضَن اْلـَجنََة َاَلـى ُصضَرةِ اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلبَْدِر، ُثَم اَلِذيَن » ملسو هيلع هللا ىلص:قال الرسول 

ِء إَِوتَءةى  ََ ا َيُبضُلضَن َوا َيَتَغَضُطضَن، َوا َيْتِفُلضَن ، َيُلضَنـُهـْم َاَلـى أَشِد َكْضَكٍب ُدِرٍي ِي الَس
األنُْجضُج، -ا َيـْمتَـِخُطضَن، أْمَشتُطُهـُم الَذَهُب، َوَرْشُحُهـُم اْلـِمْسُك، َوَمـَجتِمُرُهـُم اأُُلَضُة وَ 

َوأْزَواُجُهـُم اْلـُحضُر اْلِعُن، َاَلـى َخْلِق َرُجٍل َواِحٍد، َاَلـى ُصضَرةِ أبِيِهـْم آَدَم،  -ُاضُد الِطيِب 
ت ِي الَس  ءِ ِسُتضَن ذَِرااى  .()متفق عليه «ََ

ا َلـْم َيـِرْح َرائَِحَة اْلـَجنَِة، َوإَِن ِرَيَهت ُتضَجُد ِمْن َمِسَرِة » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َمْن َقَتَل ُمَعتَهدى
ت  .()أخرجه البخاري «أْرَبِعَن َاتمى
ت» وي لفظ:  .()مذي وابن ماجهأخرجه الر «َوإَِن ِرَيَهت َلُيضَجُد ِمْن َمِسَرةِ َسْبِعَن َخِريفى

 * صفة غنتء أزواج أهل اجنة:
إَن أزواَج أهِل اجنَِة َليغنِن َأزواَجهَن بَِأحسنِ ِ ِ َأْصضاٍ  َسِمَعهت أَحٌد » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

                                                

 (. 5686برقم ) أخرجه البختري( 1)
 (. 5943( واللفظ له، ومسلم برقم )3356، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 3166برقم ) أخرجه البختري( 3)
 . (5696وأخرجه ابن ماجه برقم )، (1453أخرجه الرمذي يرقم ) :صحيح( 4)
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 نحُن خُر اِحَستِن.. َأزواُج َقضٍم كِراٍم.. َينظرَن بقَرةِ َأاَيتن. َقّط، إّن مّت ُيغنَِن بِـِه:
حُن اآِمنتُ  َفا َيـَخفنَـه.. نْحُن ُن اَختلِداُ  َفا يمتنَـه.. نَنح ُيغنَِن بِـِه: وإَن مَت

ُ  َفا َيظعنَـه.  ََ  .()أخرجه الطراي ي اأوسطامُقي
 * متع أهل اجنة:

ماع النساء ي اجنة منزه عن امذي وامني والضعف.. وفيه أكمل لذة.. يعطى 
ي اجاع.. ويفي إى مائة عذراء.. وماع النساء ي اجنة الرجل قوة مائة رجل 

 ا يوجب غسًا.. وا يعقبه كسًا.
              )قال اه تعاى: 

 [.26  -22]يس:  (     
إَن الَرجَل ِمن َأْهلِ ِ اَجنِة َلُيْعَطى ُقَضَة متئِة َرُجٍل ي اأَْكِل » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 

عِ وَ  ََ ِب َوالَشهضةِ َواِجـ  .()أخرجه الطراي والدارمي «الُرْ
أخرجه الطراي ي اأوسط وأبو نعيم  «إَن الَرجَل لَيِصل ي اليضِم إى متئِة َاْذراء» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

 .()ي صفة اجنة
، ِمْن لُؤْ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ُلَؤةٍ َواِحَدةٍ ُمـَجَضَفٍة، ُطضُلـَهت ِسُتضَن إَِن لِْلـُمْؤِمِن ِي اْلـَجنَِة لَـَخْيـَمةى

ت  .()متفق عليه «ِمياى، لِْلـُمْؤِمِن فِيَهت أْهُلضَن، َيُطضُف َاَلْيـِهـُم اْلـُمْؤِمُن، َفا َيـَرى َبْعُضُهـْم َبْعضى
 صفة احمل والضادة ي اجنة:* 

َد ِي اْلـَجنَِة، َكتَن َحـْمُلـُه َوَوْوُعُه َوِسنُـُه ِي إَِذا اْشَتـَهى اْلـُمْؤِمُن اْلَضلَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه 
ََ َيْشَتـِهي  .()أخرجه أمد والرمذي «َستَاٍة َواِحَدةٍ َك

 طضل أهل اجنة:* 
ت، ُثَم قتل: اْذَهْب َفَسِلـْم َاَلـى ُأوَلئَِك ِمَن » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َخَلَق اهُ آَدَم َوُطضُلـُه ِسُتضَن ذَِرااى

                                                

 . (4816ي ي امعجم اأوسط برقم ): أخرجه الطراصحيح( 1)
 . (5651وأخرجه الدارمي برقم )، (، وهذا لفظه169: 2ي الكبر ) : أخرجه الطرايصحيح( 5)
  .(363و نعيم ي صفة اجنة برقم )(، وأخرجه أب2563: أخرجه الطراي ي اأوسط برقم )صحيح( 3)
 ( واللفظ له. 5939(، ومسلم برقم )4968، اخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 4)
 . (5263وأخرجه الرمذي برقم)، (11568:أخرجه أمد برقم)صحيح( 2)
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 ْلـَمائَِكِة، َفتْسَتـِمْع َمت ُيـَحُيضَنَك، َتـِحَيتَُك َوَتـِحَيُة ُذِرَيتَِك، َفقتل: الَساُم َاَليُْكْم، َفقتلضا:ا
، َفُكُل َمْن َيْدُخُل اْلـَجنََة َاَلـى ُصضَرةِ آَدَم، ٬، َفَزاُدوُه: َوَرْحـَمُة ا٬الَساُم َاَليَْك َوَرْحـَمُة ا

 .()متفق عليه «ِل اْلـَخْلُق َينُْقُص َحتَى اآنَ َفَلـْم َيزَ 
 * دوام نعيم أهل اجنة:

إذا دخل أهل اجنة اجنة تلقتهم امائكة.. وبرهم با ي اجنة من النعيم امقيم 
برى م يسمعوا بمثلها قط.. فلهم ي اجنة نعيم با بؤس.. وصحة با سقم.. وأمن 

 وحياة با موت. وشباب با هرم..با خوف.. 
               )قال اه تعاى: 

 [.32]الرعد:  (        
ا، َوإَِن َلُكْم أْن َتـْحَيْضا » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ُينَتدِي ُمنَتدٍ، إَِن َلُكْم أْن َتِصُحضا َفا َتْسَقُمضا أَبدى

ا ا، َوإَِن َلُكْم أْن َتنَْعُمضا َفا َتْبأُسضا َوإَِن لَُكْم أْن َتِش  «َفا َتـُمضُتضا أَبدى ُبضا َفا َتـْهَرُمضا أَبدى
ا  « (       ). َفَذلَِك َقْضُلـُه َاَز َوَجَل: «أَبدى

 .()أخرجه مسلم 
ا، النَضُم َأُخض » َقال: .قال: قيل يا رسول اه: َهْل َينَام  أْهل  اجَنَِة؟ وعن جابر 
 .()أخرجه البزار «امَْضِ  

 * رفع ذرية امؤمن ي درجته:
يرفع اه ذرية امؤمن ي درجته وإن كانوا دونه ي العمل.. لتكمل سعادته هم.. 

 ويزداد روره بقرهم.
             )قال اه تعاى: 

 [.51]الطور:  (          
 * صفة سضق اجنة:

يه وا راء.. يأخذ منه امرء ما شاء با عوض وا ثمن.. ي اجنة سوق ا بيع ف
                                                

 (. 5941( واللفظ له، ومسلم برقم )3356، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5936م )برق أخرجه مسلم( 5)
 .( 3216برقم ) -كشف اأستار-: أخرجه البزار صحيح( 3)
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وما حبه النفوس ما ا  ته امائكة أولياء اه وحزبه، فيه من التحف واهدايا،نصب
 وهو سوق تعارف بن أهل اجنة.أذن سمعت، وا خطر عى قلب بر،  وا  رأت،عن

ت» ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه  ِل َفَتـْحُثض  إَِن ِي اْلـَجنَِة َلُسضقى ََ َيْأُتضَنـَهت ُكَل ُجـُمَعٍة، َفَتـُهُب ِريُح الَش
ا، َفَيـْرِجُعضَن إَِلـى أْهلِيِهـْم َوَقِد اْزَداُدوا  ََ ِي ُوُجضِهِهـْم َوثَِيتبِـِهـْم، َفَيْزَداُدوَن ُحْسنىت َوَجـ

اى، َفَيُقضُل َلـُهـْم أْهُلضُهـْم: َوا ََ اى، َلَقدِ  ٬ُحْسنىت َوَجـ ََ َفَيُقضُلضَن:  اْزَدْدُتـْم َبْعَدَنت ُحْسنىت َوَجـ
اى  ٬َوأْنُتـْم، َوا ََ  .()أخرجه مسلم «َلَقِد اْزَدْدُتـْم َبْعَدَنت ُحْسنىت َوَجـ
 :القصضر ي اجنة* صفة 

اه تبارك وتعاى يكرم أولياءه ي اجنة بملك كبر من اجنان والقصور واخدم.. 
وا تدخل امائكة عليهم إا بإذن.. وكل أهل اجنة ملوك.. أهم  م اخدم..وقرهت

 دهم.وخلَ وأكرمهم كانوا ي الدنيا عبيدًا للملك.. فلا قدموا عليه َمَلكهم 
               )قال اه تعاى: 

                   ) 
 [.55  -55]اإنسان: 

         ): وقال اه تعاى
                

 [.65]التوبة:  (    
               )وقال اه تعاى: 

 [.55]الزمر:  (          
                                  وقال اه تعاى:

 [.١١ – ١٥القمر: ]
ََ َتَتـَراَءْوَن إِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َن أْهَل اْلـَجنَِة َلَيَتـَراَءْوَن أْهَل الُْغَرِف ِمْن َفْضقِِهـْم، َك

ِق أِو الْـَمْغِرِب   . «، لَِتَفتُوِل َمت َبْينَـُهـمْ اْلَكْضَكَب الُدِرَي اْلَغتبَِر ِمَن اأُفِق ِمَن اْلـَمْرِ
                                                

 (. 5933برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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وَل ا ـمْ ، ْنبَِياءِ تِْلَك َمنَاِزل  اأ ،٬َقال وا: َيا َرس  ه  َها َغْيـر  ِِ بَ » َقاَل: ؟ا َيْبل غ  َلـى َواَلِذي َنْف
 .()متفق عليه «َوَصَدُقضا اْلـُمْرَسلِنَ  ،٬ِرَجتٌل آَمنُضا بِت بَِيِدهِ 

فالواحد من أهل اجنة عنده من القصور وامساكن والغرف امزخرفة ما ا يدركه 
والفواكه اللذيذة.. والثار الدانية.. واأطعمة الوصف.. ولديه من البساتن الزاهرة.. 

 ،ما يأخذ القلوب ،الفاخرة.. والرياض امعجبة.. والطيور امطربة.. واأهار اجارية
 [.١٥ص: ]                  : ويفرح النفوس

وعنده من الزوجات اجامعات حسن الظاهر والباطن.. واحور العن.. واخرات 
وحوله من اخدم امؤبدين.. والولدان يمأ القلب رورًا ولذة وحبورًا،  . مااحسان.

 امخلدين.. ما به حصل الراحة والطمأنينة.. وتتم لذة العيش.. وتكمل الغبطة.
وعاوة عى ذلك كله الفوز برؤية الرب الرحيم.. وساع كامه.. ولذة قربه.. 

 واابتهاج برضاه.
.. الذي ا تنفد خزائنه.. وا يقل خره.. فكا ا هاية فسبحان املك احق امبن

 أوصافه.. فا هاية لره وإحسانه وإكرامه.
 * صفة ظال اجنة:

ظال اجنة ظليلة مدودة.. لكنها ا حمي من حر وا شمس.. إذ ا حر وا شمس 
              )هناك كا قال سبحانه: 

 [.14  -13نسان: ]اإ (       
          )وقال اه تعاى: 

 [.26]النساء:   (              
             )وقال اه تعاى: 

 [.32]الرعد:  (            
               )وقال اه تعاى: 

 [.35-56]الواقعة:  (   

                                                

 ( واللفظ له. 5931(، ومسلم برقم )3526، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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، َيِسُر الَراكُِب ِي ظِِلـَهت ِمتَئَة َاتمٍ » ملسو هيلع هللا ىلص:النبي  وقال ا َيْقَطُعَهت، ، إَِن ِي اْلـَجنَِة َشَجَرةى
 .()متفق عليه « (   ) َواْقَرؤوا إِْن ِشْئُتـْم:

 * أنضاع اأجضر ي اجنة: 
تقانًا وإ فرضًا ونفًا.. وصدقًا وإخاصًا.. جر والثواب ي اجنة بحسب العملختلف اأ

 .. وكثرة ونوعًا.وحسناً 
فأجر عظيم، وأجر كبر، وأجر كريم، وأجر حسن، وأجور مضاعفة، وأجور كثرة، وأجور 

 بغر حساب، وغر ذلك من اأجور من العزيز الكريم.
                                   قال اه تعاى:

 [.٥٣النساء: ]     
 [.٥١املك: ]                                        عاى:وقال اه ت

 [.٥٥اأحزاب: ]                          وقال اه تعاى:
                                     وقال اه تعاى:

                               
 [.٣ – ٥الكهف: ]          

                             وقال اه تعاى:
 [.٥٧التغابن: ]     

                           وقال اه تعاى:
 [.١٥١البقر:: ]            

                                   وقال اه تعاى:
 [.٥٣الزمر: ]                        

 * أاظم نعيم اجنة:
 النعيم ي اجنة قسان:

والقرب منه.. نعيم برؤية اخالق عَز وجَل.. وساع كامه.. وحلول رضوانه.. اأول: 
                                                

 (. 5956( واللفظ له، ومسلم برقم )4991، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 وهذا أعى النعيمن.. وهو نعيم القلوب واأرواح.
ي اجنة من اللذات والشهوات، ما ا عن رأت.. وا  نعيم بااستمتاع با :واآَخر  

 أذن سمعت.. وا خطر عى قلب بر.. وهو نعيم اأبدان.
 فسبحان من تفضل عى عباده هذا وهذا.

                                  قال اه تعاى: 
 [. ٣١ - ٣٥ق: ]

 [.53  -55القيامة: ]  (       )وقال اه تعاى: 
                                 وقال اه تعاى: 

 [.١١ – ١٥القمر: ]
                                        وقال اه تعاى: 

                                    

 [. ١١ - ١١امطففن: ]
                     تعاى: وقال اه

                                
 [.٧١التوبة: ]      

وِل ا وعن أي هريرة  وَل ا^ ٬أَن َناًسا َقال وا لِـَرس  َهْل َنَرى َرَبنَا َيْوَم  ،٬: َيا َرس 
ول  ا ؟اْلِقَياَمةِ  َقال وا: ا َيا . «َن ِي ُرْؤَيِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلبَْدِر؟َهْل ُتَضتُرو» :^ ٬َفَقاَل َرس 

وَل ا وَل  «َهْل ُتَضتُروَن ِي الَشْمِس َليَْس ُدوَنـَهت َسَحتٌب؟» قال: .٬َرس  َقال وا: ا َيا َرس 
 .()متفق عليه «َفإَِنُكْم َتـَرْوَنـُه َكَذلَِك » قال:، ٬ا

ْهُل الْـَجنَِة الْـَجنََة، قتل َيُقضُل اُه َتَبتَرَك َوَتَعتلَـى: ُتـِريُدوَن إَِذا َدَخَل أ» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 
َوُتنَِجنَت ِمَن النَتِر؟ قتل:  ،َشْيئىت أِزيُدُكْم؟ َفَيُقضلُضَن: أَلـْم ُتَبيِْض ُوُجضَهنَت؟ أَلـْم ُتْدِخْلنَت الْـَجنَةَ 

ََ ُأْاطُضا َشْيئىت  .()أخرجه مسلم «أَحَب إَِليْـِهـْم ِمَن النََظِر إِلَـى َرِبـِهـْم َاَز َوَجَل  َفَيْكِشُف الْـِحَجتَب َف

                                                

 ( واللفظ له. 195(، ومسلم برقم )956البخاري برقم )، أخرجه متفق اليه( 1)
 (. 191برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 َفَيُقضُلضَن: َلَبْيَك َرَبنَت .ـَجنَِة، َيت أْهَل اْلـَجنَةِ إَِن اهَ َيُقضُل أْهِل الْ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 
ََ َيت َرِب ِويُتـْم؟ َفَيقُ َوَسْعَدْيَك، َواْلـَخْيـُر ِي َيَدْيَك، َفَيُقضُل: َهْل رَ   ضُلضَن: َوَمت لَنَت ا َنْر

ا ِمْن َخْلِقَك، َفَيُقضُل: أا أْاطِيُكْم أْفَضَل ِمْن  َذلَِك؟ َوَقْد أْاَطْيَتنَت َمت َلـْم ُتْعِط أَحدى
ٍء أْفَضُل ِمْن َذلَِك؟ َفَيُقضُل: أُ  َفَيُقضُلضَن: َيت َرِب  ْ ََ َضاِي، َفا أْسَخُط ِحُل َاَليُْكْم ِرْو َوأُي 
ا  .()متفق عليه «َاَليُْكْم َبْعَدُه أَبدى

 * صفة نعيم اجنة:
ي اجنة من النعيم واللذات والشهوات، ما ا عن رأت، وا أذن سمعت.. وا خطر 

 عى قلب بر.
           )قال اه تعاى: 

              
                

 [.63-68]الزخرف:   (      
              )وقال اه تعاى: 

              
              

 [.26-21]الدخان:   (   
                 )وقال اه تعاى: 

                   
                     
                             

                   
 [.55-15]اإنسان:  (      

               )وقال اه تعاى: 
                                                

 ( واللفظ له. 5958(، ومسلم برقم )6248، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 [.56-15]الواقعة: (                    
               )وقال اه تعاى: 

                   
                     

 [.45-56]الواقعة:  (      
َقتَل اهُ َاَز َوَجَل، أْاَدْدُ  لِِعَبتدَِي الَصتلِـِحَن َمت ا َاْنٌ َرأْ ، َوا أُذٌن » ملسو هيلع هللا ىلص:نبي وقال ال

    ): ٬ِمْصَداق  َذلَِك ِي كَِتاِب ا «.َسِمَعْت، َوا َخَطَر َاَلـى َقْلِب َبَر 
 .()متفق عليه. (        
 * ذكر وكام وحية أهل اجنة:

           )اه تعاى:  قال
 [.64]الزمر:  (       

                 وقال اه تعاى: 
                                

 [.٥٣ - ١يوعس: ]                    
 [.56  -52]الواقعة:  (           )وقال اه تعاى: 

ََ ُتْلـَهـُمضَن النََفَس  الَتْسبِيَح َوالَتـْحـِميَد  ُيْلـَهـُمضنَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال   .()أخرجه مسلم «َك
 * سام الرب اى أهل اجنة:

 [.44]اأحزاب:  (            )قال اه تعاى: 
                              وقال اه تعاى:

                                                

 ( واللفظ له. 5954(، ومسلم برقم )3544، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5932برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 [.١١ - ١١يس: ]
 * أهل اجنة:

 اجنة دار كل مؤمن ومؤمنة.
          )قال اه تعاى: 

 [.95]البقرة:  (   
            )وقال اه تعاى: 

 [.68]النساء:  (        
اْلـَجنَِة َثاَثٌة: ُذو ُسْلَطتٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصِدٌق ُمَضَفٌق، َوَرُجٌل َرِحيٌم أْهُل » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 
 .()أخرجه مسلم «، َوَاِفيٌف ُمَتَعِفٌف ُذو ِاَيتلٍ لُِكِل ذِي ُقْرَبى َوُمْسلِـم َرقِيُق اْلَقْلِب 
ُكْم بِأْهِل اْلـَجنَةِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ُ ِْ ُكُل َوِعيٍف » :^اَل: َقال وا: َبَلـى، قَ  «أا أْخ

 .()متفق عليه «أَبَرهُ  ٬ُمَتَضِعٍف، َلْض أْقَسَم َاَلـى ا
 فكل من آمن بقلبه.. وعمل الصاحات بجوارحه.. فهو من أهل اجنة.

ووصف اه أعال اخر بالصاحات.. أن ها تصلح أحوال العبد.. وأمور دينه 
ول ها عنه فساد اأحوال.. فيكون بذلك من ودنياه.. وحياته الدينية واأخروية.. ويز

 الصاحن الذين يصلحون مجاورة الرمن ي جنته.
 * أكثر أهل اجنة:

اَطَلْعُت ِي اْلـَجنَِة َفَرأْيُت أْكَثَر أْهلِـَهت اْلُفَقَراَء، َواَطَلْعُت ِي النَتِر َفَرأْيُت »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
 .()ق عليهمتف «أْكَثَر أْهلِـَهت النَِستءَ 

 * آخر من يدخل اجنة:
إَِن آِخَر أْهِل اْلـَجنَِة ُدُخضا الْـَجنََة، َوآِخَر أْهِل النَتِر ُخُروجتى ِمَن » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه 

َفَيُقضُل  النَتِر، َرُجٌل َيـْخُرُج َحْبضاى، َفَيُقضُل َلـُه َرُبـُه: اْدُخِل اْلـَجنََة، َفَيُقضُل: َرِب اْلـَجنَُة َمأى،
                                                

 (. 5962برقم ) رجه مسلمأخ( 1)
 ( واللفظ له. 5923(، ومسلم برقم )4819، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 5636( واللفظ له، ومسلم برقم )3541، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
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ْرَ َلـُه َذلَِك َثاَث َمَراٍ ، َفُكُل َذلَِك ُيِعيُد َاَلْيـِه: اْلـَجنَُة َمأى، َفَيُقضُل: إَِن َلَك ِمْثَل الُدْنَيت اَ 
 .()متفق عليه «ِمَرارٍ 

 * دخضل اجنة:
امؤمنون يدخلون اجنة برمة اه، وليس عمل العبد مستقًا بدخوها بل هو سبب.. 

دخول اجنة برمة اه والنجاة من النار بعفو اه.. واقتسام امنازل والدرجات ف
 باأعال الصاحة.

           )قال اه تعاى: 
 [.154]النساء:  (     

ا » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  وا، َفإَِنـُه َلْن ُيْدِخَل اْلـَجنََة أَحدى َقال وا:  «َاَمُلـُه(َسِدُدوا َوَقتِرُبضا، َوأْبِرُ
وَل ا َوا أَنت، إِا أْن َيَتَغَمَدِيَ اهُ ِمنْـُه بَِرْحـَمٍة، َواْاَلـُمضا أَن أَحَب »َقاَل:  ؟٬َوا أْنَت َيا َرس 

 .()متفق عليه «أْدَوُمُه َوإِْن َقَل  ٬اْلَعَمِل إِلَـى ا
 اجنة: مت ينتدى به أهل* 

ا، َوإَِن َلُكْم أْن َتـْحَيْضا َفا ُينَتدِي ُمنَتدٍ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ، إَِن َلُكْم أْن َتِصُحضا َفا َتْسَقُمضا أَبدى
ا ا، َوإَِن َلُكْم أْن َتنَْعُمضا َفا َتْبأُسضا أَبدى ا، َوإَِن َلُكْم أْن َتِشُبضا َفا َتـْهَرُمضا أَبدى . «َتـُمضُتضا أَبدى

ـه  َعَز َوَجَل:   .()أخرجه مسلم « (       )َفَذلَِك َقْول 
إَِذا َدَخَل أْهُل الْـَجنَِة اْلـَجنََة، قتل َيُقضُل اهُ َتَبتَرَك َوَتَعتلَـى: ُتـِريُدوَن َشْيئىت » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 

تِر؟ قتل: ـــَن النَ ــَوُتنَِجنَت مِ  ،أِزيُدُكْم؟ َفَيُقضُلضَن: أَلـْم ُتَبِيْض ُوُجضَهنَت؟ أَلـْم ُتْدِخْلنَت اْلـَجنَةَ 
ََ ُأْاُطضا َشيْئىت أَحَب إَِلْيـِهـْم ِمَن النََظِر إَِلـى َرِبـِهـْم َاَز َوَجَل   «َفَيْكِشُف اْلـِحَجتَب َف

 .()أخرجه مسلم 
َيُقضُل اهُ َتَعتَلـى: َيت آَدُم، َفَيُقضُل: َلَبْيَك َوَسْعَدْيَك، َواْلـَخْيـُر ِي » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه و
َك، َفَيُقضُل: أْخِرْج َبْعَث النَتِر، قتل: َوَمت َبْعُث النَتِر؟ قتل: ِمْن ُكِل أْلٍف تِْسَع ِمتَئٍة َيَديْ 

                                                

 (. 196( واللفظ له، ومسلم برقم )6211، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 ( واللفظ له. 5919(، ومسلم برقم )6464جه البخاري برقم )، أخرمتفق اليه( 5)
 (. 5936برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 191برقم ) أخرجه مسلم( 4)
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َوتِْسَعةى َوتِْسِعَن، َفِعنَْدُه َيِشيُب الَصِغُر، َوَتَضُع ُكُل َذاِ  َحـْمٍل َحـْمَلـَهت، َوَتـَرى النَتَس 
وَل ا. «َشِديٌد  ٬َلكَِن َاَذاَب اُسَكتَرى َوَمت ُهـْم بُِسَكتَرى، وَ  ، َوأُينَا َذلَِك ٬قالوا: َيا َرس 

؟ قال: ت» اْلَواِحد  وا، َفإَِن ِمنُْكْم َرُجاى َوِمْن َيْأُجضَج َوَمْأُجضَج أْلفى  .()متفق عليه «أْبِرُ
النَتِر، ِجيَء بِتْلـَمْضِ  َحتَى  إَِذا َصتَر أْهُل اْلـَجنَِة إَِلـى اْلـَجنَِة، َوأْهُل النَتِر إِلَـى» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 

النَتِر  ُيـْجَعَل َبْنَ اْلـَجنَِة َوالنَتِر، ُثَم ُيْذَبُح، ُثَم ُينَتدِي ُمنَتدٍ: َيت أْهَل اْلـَجنَِة ا َمْضَ ، َوَيت أْهَل 
 «ُل النَتِر ُحْزنتى إَِلـى ُحْزنِـِهـمْ ا َمْضَ ، َفَيْزَداُد أْهُل اْلـَجنَِة َفَرحتى إَِلـى َفَرِحِهـْم، َوَيْزَداُد أهْ 

 .()متفق عليه
 * اظمة نعيم اجنة:

 ي اجنة فوق ما خطر بالبال، أو يدور ي اخلد من النعيم.
 (                )قال اه تعاى: 

 [.16]السجدة: 
                      وقال اه تعاى: 

                           

 [.٧٥ - ٧٣الزخرف: ]
َمت ا َاْنٌ َرأْ ،  ْدُ  لِِعبَتدِي الَصتلِـِحنَ اه َتَعتَلـى: أْاَد  قتل» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 

وا إِْن ِشْئت ـْم:، «َواُاُذٌن َسِمَعْت، َوا َخَطَر َاَلـى َقْلِب َبَرٍ       ) َفاْقَرؤ 
 .()عليه متفق«  (   

 .()متفق عليه «َمْضِوُع َسْضٍط ِي الْـَجنَِة َخْيـٌر ِمَن الُدْنَيت َوَمت فِيَهت: »ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 * آخر من يدخل اجنة:

إَِن آِخَر أْهِل اْلـَجنَِة ُدُخضا الْـَجنََة، َوآِخَر أْهِل النَتِر ُخُروجتى ِمَن » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه 
َحْبضاى، َفَيُقضُل َلـُه َرُبـُه: اْدُخِل اْلـَجنََة، َفَيُقضُل: َرِب اْلـَجنَُة َمأى، َفَيُقضُل  النَتِر، َرُجٌل َيـْخُرُج 

                                                

 (. 555( واللفظ له، ومسلم برقم )3349، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5925( واللفظ له، ومسلم برقم )6249، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 5954( واللفظ له، ومسلم برقم )3544، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
 (. 1991( واللفظ له، ومسلم برقم )3525، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 4)
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ْرَ َلـُه َذلَِك َثاَث َمَراٍ ، َفُكُل َذلَِك ُيِعيُد َاَلْيـِه: اْلـَجنَُة َمأى، َفَيُقضُل: إَِن َلَك ِمْثَل الُدْنَيت اَ 
 .()متفق عليه «ِمَرارٍ 
 خلضد أهل اجنة:* 

                  قال اه تعاى: 
                                       

 [.٥٣٣التوبة: ]         
            )قال اه تعاى: و

                    
 [.9  -6]البينة:   (   

              )اه تعاى: وقال 
 [.159]هود:  (     

إَِذا َصتَر أْهُل اْلـَجنَِة إَِلـى اْلـَجنَِة، َوأْهُل النَتِر إِلَـى النَتِر، ِجيَء بِتْلـَمْضِ  َحتَى » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
ُمنَتدٍ: َيت أْهَل اْلـَجنَِة ا َمْضَ ، َوَيت أْهَل النَتِر  ُيـْجَعَل َبْنَ اْلـَجنَِة َوالنَتِر، ُثَم ُيْذَبُح، ُثَم ُينَتدِي

 «ا َمْضَ ، َفَيْزَداُد أْهُل اْلـَجنَِة َفَرحتى إَِلـى َفَرِحِهـْم، َوَيْزَداُد أْهُل النَتِر ُحْزنتى إَِلـى ُحْزنِـِهـمْ 
 .()متفق عليه

 * جنة الدنيت:
ثابتة، واأخرى متجددة ي الزمان  ي الدنيا روضتان من رياض اجنة، إحداما

 وامكان واأشخاص.
 [.14  -13]اانفطار:  (         )قال اه تعاى: 

ِِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ي َاَلـى َحْض ِ َْ ي َرْوَوٌة ِمْن ِرَيتِض اْلـَجنَِة، َوِمنْ ِ َْ  «َمت َبْنَ َبْيتِي َوِمنْ
 .()متفق عليه

 
                                                

 (. 196( واللفظ له، ومسلم برقم )6211، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5925للفظ له، ومسلم برقم )( وا6249، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 1381(، ومسلم برقم )1186، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)



665 

ِحَلُق » َوَما ِرَياض  اْلـَجنَِة؟ َقاَل: َقال وا: «ـْم بِِرَيتِض اْلـَجنَِة َفتْرَتُعضاإَِذا َمَرْرتُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
 .()أخرجه أمد والرمذي «الِذْكرِ 

 * سيدة اجنتن:
اه عَز وجَل ختار من كل نوع أعاه وأفضله، كا اختار من امخلوقات عرشه 

، ومن ملسو هيلع هللا ىلصختار من البر حمدًا واستوى عليه، واختار من امائكة جريل، وا
السموات العليا، ومن الباد مكة، ومن اأشهر امحرم، ومن اأيام يوم اجمعة، ومن 

 اللياي ليلة القدر، ومن اأوقات أوقات الصاة.
كذلك اه سبحانه اختار من اجنان داراً اصطفاها لنفسه، وجعل عرشه سقفها، وغرسها 

 لقه، وهي جنة الفردوس التي خصها اه بالقرب منه.بيده، واختارها خرته من خ
 [.156]الكهف:  (            )قال اه تعاى: 

إَِن ِي الْـَجنَِة ِمتَئَة َدَرَجٍة، أَاَدَهت اه لِْلـُمـَجتِهِديَن ِي َسبِيلِـِه، ُكُل » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 
ََ َبْنَ  ََ َك ِء َواأْرِض، َفإَِذا َسأْلُتـُم اه َفَسُلضُه اْلِفْرَدْوَس، َفإَِنـُه َدَرَجَتْنِ َمت َبْينَـُهـ ََ  الَس

 .()البخاري أخرجه «أْوَسُط الْـَجنَِة، َوأْاَلـى الْـَجنَِة، َوَفْضَقُه َاْرُش الَرْحـَمِن، َوِمنْـُه َتَفَجُر أْنـَهتُر الْـَجنَةِ 

                                                

 . (3215وأخرجه الرمذي برقم )، (15221: أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
 (. 6453برقم ) أخرجه البختري( 5)
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 صفة النتر -2
            )قال اه تعاى: 

 [.26]النساء:   (         
         )وقال اه تعاى: 

 [.14]النساء:  (    
وجعلها دارًا للثواب من آمن به وأطاعه.. وخلق النار  ،اه تبارك وتعاى خلق اجنة

 وجعلها دارًا للعقاب من كفر به وعصاه.
لنعيم كله بحذافره ي اجنة.. وجعل الر والعذاب كله وجعل سبحانه اخر وا

 بحذافره ي النار.
 والنار هي دار العذاب التي أعدها اه للكفار وامركن، وامنافقن والعصاة، ي اآخرة.

 والنار واحدة ي الذات، متعددة ي الصفات.
 * أشهر أسَء النتر:

 ن العذاب، وهذه أشهر أسائها:للنار أساء كثرة بحسب ما فيها من ألوا
        ): كا قال سبحانه: النتر -1

 [.14]النساء:  (     
  (       ): كا قال سبحانه: جهنم -2

 [.145]النساء: 
      ): كا قال سبحانه: اجحيم -3

 [.15]امائدة:  (  
 [.64]اأحزاب:  (          ): كا قال سبحانه: السعر -4
          ): كا قال سبحانه: اهتوية -5

 [.11-9]القارعة:  (        
                                                                            )ه:  ــــــــانــال سبحــــا قـــ: كمرـــــــقــــس -6

 [.49القمر: ]  (   
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             ): كا قال سبحانه: احطمة -7
 [.6-4]اهمزة:   (     

   (              ): كا قال سبحانه: لظى -8
 [.16-12]امعارج: 
           ): كا قال سبحانه: البضار دار -9

 [.58-59]إبراهيم:   (       
 [.56احجر: ]                    كا قال سبحانه: نتر السمضم: -11

 * مكتن النتر:
 [.6]امطففن:  (       )قال اه تعاى: 

                )وقال اه تعاى: 
 [.6-4]التن:   (        

إَذا ُقبضْت َنفُسُه، وذَ ُِهبى َهت إى َبتِب اأَْرِض، .. وأَمت الَكتفُر فَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 
 «َيقضُل َخزَنُة اأَْرِض: َمت َوَجْدنت رِ ِيتى أنتَن مْن هذِه، فتبلُغ َهت إى اأَرِض الُسفَلـى

 .()أخرجه احاكم وابن حبان
فاجنة حت العرش.. فوق الساء السابعة.. والنار حت اأرض السابعة.. قد 

 ، وشدة الظلمة واحرارة.ن الضيق والسفولمعت ب
 * ادد أبضاب النتر:

أبواب النار سبعة.. وكل باب أسفل من اآخر.. ولكل باب من أبواب النار جزء 
 مقسوم من أهلها بحسب أعاهم.

                            قال اه تعاى: 
                              

 [.44  -45]احجر: 
 وأبضاب النتر مغلقة اى أهلهت:

 فمع احرارة البليغة ي النار.. أهلها حبوسون فيها.. قد يئسوا من اخروج منها.
                                                

 (. 3513وأخرجه ابن حبان برقم )، (1354: أخرجه احاكم برقم )صحيح( 1)
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                 )قال اه تعاى: 
 [.8-2]اهمزة:   (        
              )وقال اه تعاى: 

 [.55]السجدة:  (        
 * جيء النتر ي ارصت  القيتمة:

                )قال اه تعاى: 
 [.53-51]الفجر:   (         

ألَْف  َمَع ُكِل ِزَمتٍم َسْبُعضنَ ، ُيْؤَتى بَِجَهنََم َيْضَمئٍِذ َلـَهت َسْبُعضَن ألَْف ِزَمتمٍ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 
 .()أخرجه مسلم «َمَلٍك َيـُجُروَنـَهت
 * قعر النتر:

، َفَقتَل النَبِيُ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُكنَت َمَع َرُسضِل ا» قال: عن أي هريرة  َتْدُروَن »: ملسو هيلع هللا ىلص ، إِْذ َسِمَع َوْجَبةى
، َقاَل:. «َمت َهَذا؟ ـه  أْعَلـم  ول  ْلنَا: اه  َوَرس  النَتِر ُمنُْذ َسْبِعَن  َهَذا َحَجٌر ُرِمَي بِـِه ِي » َقاَل ق 

ت، َفُهَض َيـْهِضي ِي النَتِر اآَن، َحَتى اْنَتـَهى إَِلـى َقْعِرَهت  .()أخرجه مسلم «َخِريفى
إَِن ِمنْـُهـْم َمْن َتْأُخُذُه النَتُر إِلَـى َكْعَبْيـِه، َوِمنْـُهـْم َمْن َتْأُخُذُه إَِلـى » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 

 .()أخرجه مسلم «نْـُهـْم َمْن َتْأُخُذُه إَِلـى ُانُِقهِ ُحْجَزتِـِه، َومِ 
 * وقضد النتر:

 وقود النار يوم القيامة الناس واحجارة العظيمة.
           )قال اه تعاى: 

 [.6]التحريم: (              
          )وقال اه تعاى: 

 [.89]اأنبياء:  (    
 

                                                

 (. 5945برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 5944برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 5942برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 * قضة حرارة النتر:
             )قال اه تعاى: 

 [.86]اإراء:   (   
ا ِمْن َحِر َجَهنَمَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  . «َنتُرُكْم َهِذِه اَلتِي ُيضقُِد اْبُن آَدَم، ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَن ُجْزءى

وَل إِْن َكانَ  ٬َقال وا: َوا َفإَِنـَهت ُفِضَلْت َاَلْيـَهت بِتِْسَعٍة َوِسِتَن » َقاَل: .٬ا ْت َلَكافَِيًة َيا َرس 
ا، ُكُلـَهت ِمْثُل َحِرَهت  .()متفق عليه «ُجْزءى

ت، َفأذَِن َلـَهت » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه  ِِ َبْعضى اْشتََكِت النَتُر إِلَـى َرِبـَهت، َفقتلْت: َرِب أَكَل َبْع
: َنَفٍس ِي الِش  َوَنَفٍس ِي الَصْيِف، َفأَشُد َمت َتـِجُدوَن ِمَن اْلـَحِر، َوأَشُد َمت  ،َتتءِ بِنََفَسْنِ
 .()متفق عليه «َتـِجُدوَن ِمَن الَزْمَهِريرِ 
 * دركت  النتر:

اجنة درجات بعضها فوق بعض.. والنار دركات بعضها أسفل من بعض.. 
 . ومكنهم من أذى امؤمنن.وامنافقون ي الدرك اأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم.

  (ۓ          )قال اه تعاى: 
 [.142]النساء: 

وَل ا :وقال العباس بن عبدامطلب  ، َفإَِنـه  كَ  ،٬َيا َرس  ء  اَن َهْل َنَفْعَت أَبا َطالِب  بَِيْ
وط َك َوَيْغَضب  َلَك  َولَْضا أَنت لََكتَن ِي  َنَعْم، ُهَض ِي َوْحَضتٍح ِمْن َنتٍر،» » قال: .َيـح 

 .()متفق عليه «ْسَفِل ِمَن النَترِ الَدْرِك اأ
 * صفة ظل النتر:

أهل النار ي سموم وميم.. وظل شديد احرارة.. ومن فوقهم ظلل من النار.. ومن 
 حتهم ظلل.. فظل نار جهنم ا ظليل وا يغني من اللهب.

                 )قال اه تعاى: 
 [.44-41]الواقعة:  (    

                                                

 ( واللفظ له. 5943(، ومسلم برقم )3562، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 616( واللفظ له، ومسلم برقم)3565، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 ( واللفظ له. 558(، ومسلم برقم )3993قم )، أخرجه البخاري برمتفق اليه( 3)
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                                  وقال اه تعاى: 
                                      

 [.16 - 12الزمر: ]        
                                  وقال اه تعاى: 

 [.31  -59]امرسات:                            
 * خزنة النتر:

 مالك خازن النار.. وخزنة جهنم تسعة عر من امائكة.
              )قال اه تعاى: 

 [.69  -66]الزخرف:  (      
                     )وقال اه تعاى: 

 [.31-56]امدثر:  (                 
            ) وقال اه تعاى:

                
 [.25  -48]غافر:  (     

           )وقال اه تعاى: 
 [.6]التحريم: (              

 لنتر:* اظمة خلق أهل ا
يكون جسد الكافر يوم القيامة بحسب ما صدر منه من كفر وأعال سيئة ي الدنيا.. 
وبحسب ما أفسد وأضل من الناس.. فرسه مثل أحد.. وغلظ جلده مسرة ثاث 

 ليال.. وما بن منكبيه مسر ثاثة أيام.. ومقعده من النار ما بن امدينة والربذة.
ُس الَْكتفِ ملسو هيلع هللا ىلص: »قال النبي  ْ  «ِر، أْو َنتُب الَْكتفِِر، ِمثُْل أُحٍد، َوِغَلُظ ِجْلِدِه َمِسَرُة َثاٍث َِ

 .()أخرجه مسلم

                                                

 (. 5921برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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عِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  ِ ِْ  .()متفق عليه «َمت َبْنَ َمنْكِبَِي اْلَكتفِِر َمِسَرُة َثاَثِة أَيتٍم للَراكِِب اْلـُم
ُس اْلَكتفِِر َيْضَم اْلِقَيتَمةِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه  ْ ِمْثُل ُأُحٍد، َوَاْرُض ِجْلِدِه َسْبُعضَن  َِ

ت، َوَفِخُذُه ِمْثُل َوِرَقتَن، َوَمْقَعُدُه ِمَن النَتِر ِمْثُل َمت َبْينِي َوَبْنَ الَرَبَذةِ   .()أخرجه أمد واحاكم «ذَِرااى
 * صفة وجضه أهل النتر:

اشعة.. ذليلة.. وجوه أهل النار يوم القيامة سوداء.. مظلمة.. بارة.. كاحة.. خ
 مغرة.. عليها قرة.

            )قال اه تعاى: 
 [.65]الزمر:  (   

 [.52  -54]القيامة: (            )وقال اه تعاى: 
          )وقال اه تعاى: 

 [.154  -153]امؤمنون:  (        
  (             )ى: ــــالــال اه تعــوق

 [.45-45]عبس: 
 * ورود النتس النتر:

كٌم حتَـمه اه  ميع اخائق سردون النار مؤمنهم وكافرهم.. برهم وفاجرهم.. ح 
عى نفسه.. وأوعد به عباده.. فا بَد من نفوذه.. ثم ينجي اه امتقن.. ويذر الظامن 

 فيها جثيًا.. فيسقط الكفار ي النار. أنفسهم بالكفر وامعاي
ويمر امؤمنون وامنافقون عى الراط عى قدر أعاهم.. فينجو امؤمنون.. 

 وهوي امنافقون إى الدرك اأسفل من النار.
               )قال اه تعاى: 

 [.65  -61]مريم:  (       
ُ » ، وصفة امرور عى الراط:ي حديث الرؤيةملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي  ِْ ُب اْلـِج َ ُْ ُثَم ُي

                                                

 ( واللفظ له. 5925(، ومسلم برقم )6221، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 . (، وهذا لفظه9628احاكم برقم )(، وأخرجه 9356: أخرجه أمد برقم )صحيح( 5)
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 .«َسِلـْم َسِلـم ُة، َوَيُقضُلضَن: الَلـُهـمَ َاَلـى َجَهنََم، َوَتـِحُل الَشَفتاَ 
وَل ا ؟ قال: ٬ِقيَل: َيا َرس  َدْحٌض َمِزَلٌة، فِيِه َخَطتطِيُف َوَكالِيُب َوَحَسٌك،  » َوَما اْلـِجْر 

ِق  ،نَْجٍد فِيَهت ُشَضْيَكٌة ُيَقتُل َلـَهت الَسْعَداُن، َفَيـُمُر اْلـُمْؤِمنُضَن، َكَطْرِف اْلَعْنِ َتُكضُن بِ  ْ َْ  ،َوَكتْل
َوَكأَجتِويِد اْلـَخيِْل َوالِرَكتِب، َفنَتٍج ُمَسَلـٌم، َوَمـْخُدوٌش ُمْرَسٌل،  ،َوَكتلطَْيـرِ  ،َوَكتلِريِح 

 .()متفق عليه «مَ َوَمْكُدوٌس ِي َنتِر َجَهنَ 
 * أول من يعْ الُاط:

 وأمته.ملسو هيلع هللا ىلص أول من يعر الراط حمد 
اُط َبْنَ َظْهَرْي َجَهنََم، َفأُكضُن أَنت َوُأَمتِي » ي حديث الرؤية:ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي  َ ُِ ُب ال َ ُْ َوُي

 .()متفق عليه «أَوَل َمْن ُيـِجيزُ 
 * بعث النتر:

 َتَعتلَـى: َيت آَدُم، َفَيُقضُل: َلَبْيَك َوَسْعَدْيَك، َواْلـَخْيـُر ِي َيُقضُل اهُ» ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه 
َيَدْيَك، َفَيُقضُل: أْخِرْج َبْعَث النَتِر، قتل: َوَمت َبْعُث النَتِر؟ قتل: ِمْن ُكِل أْلٍف تِْسَع ِمتَئٍة 

َذاِ  َحـْمٍل َحـْمَلـَهت، َوَتـَرى النَتَس  َوتِْسَعةى َوتِْسِعَن، َفِعنَْدُه َيِشيُب الَصِغُر، َوَتَضُع ُكُل 
وَل ا. «َشِديٌد  ٬ُسَكتَرى َوَمت ُهـْم بُِسَكتَرى، َوَلكَِن َاَذاَب ا ، َوأُينَا َذلَِك ٬قالوا: َيا َرس 

؟ قال: ت» اْلَواِحد  وا، َفإَِن ِمنُْكْم َرُجاى َوِمْن َيْأُجضَج َوَمْأُجضَج أْلفى  .()متفق عليه «أْبِرُ
 * أول من تسعر هم النتر:

أول من تسعر هم النار ثاثة.. وهم الذين يراؤون الناس بأعاهم كامقاتل ي 
اجهاد، والعام، وامنفق.. فهؤاء ما كانت أعاهم غر خالصة ه كانوا أول من 

 تسعر هم النار.
َ بِـِه إَِن أَوَل النَتِس ُيْقَض َيْضَم اْلِقيَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه  ِِ تَمِة َاَلْيـِه َرُجٌل اْسُتْشِهَد، َفأ

ََ َاِمْلَت فِيَهت؟ قتل: َقتَتْلُت فِيَك َحَتى اْسُتْشِهْدُ ، قتل:  َفَعَرَفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَهت، قتل: َف
َلـى َوْجِهِه َحَتى َكَذْبَت، َوَلكِنََك َقتَتْلَت أْن ُيَقتَل َجِريٌء، َفَقْد قِيَل، ُثَم أِمَر بِـِه َفُسِحَب اَ 

                                                

 ( واللفظ له. 193ومسلم برقم )(، 6438، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 ( واللفظ له. 195(، ومسلم برقم )956، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 555( واللفظ له، ومسلم برقم )3349، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
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  .أْلِقَي ِي النَترِ 
ََ َاِمْلَت  ،َوَرُجٌل َتَعَلـَم اْلِعْلـَم َوَاَلـَمهُ  َ بِـِه، َفَعَرَفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَهت، قتل: َف ِِ َوَقَرأ اْلُقْرآَن، َفأ

آَن، قتل: َكَذْبَت، َوَلكِنََك َتَعَلـْمَت َوَقَرْأُ  فِيَك اْلُقْر  ،فِيَهت؟ قتل: َتَعَلـْمُت اْلِعْلـَم َوَاَلـْمُتـهُ 
 اْلِعْلـَم لُِيَقتَل َاتلِـٌم، َوَقَرْأَ  اْلُقْرآَن لُِيَقتَل ُهَض َقتِرٌئ، َفَقْد قِيَل، ُثَم ُأِمَر بِـِه َفُسِحَب َاَلـى

  .َوْجِهِه َحَتى أْلِقَي ِي النَترِ 
َ بِـِه َفَعَرَفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَهت، قتل: َوأْاطَتُه  ،َوَرُجٌل َوَسَع اهُ َاَلْيـهِ  ِِ ِل ُكِلـِه، َفأ ََ ِمْن أْصنَتِف اْلـ

ََ َاِمْلَت فِيَهت؟ قتل: َمت َتـَرْكُت ِمْن َسبِيٍل ُتـِحُب أْن ُينَْفَق فِيَهت إِا أْنَفْقُت فِيَهت َلَك، قتل:  َف
، َفَقْد قِيَل، ُثَم أِمَر بِـِه َفُسِحَب َاَلـى َوْجِهِه، ُثَم َكَذْبَت، َوَلكِنََك َفَعْلَت لُِيَقتَل ُهَض َجَضادٌ 

 .()أخرجه مسلم «أْلِقَي ِي النَترِ 
 * أهل النتر امخلدون:

 أهل النار امخلدون هم كل كافر.. ومرك.. ومستكر.. ومنافق.
 (             )قال اه تعاى: 

 [.38]البقرة: 
              ): وقال اه تعاى

 [.6]البينة:  (    
           )وقال اه تعاى: 

 [.65]غافر:  (   
  (ۓ          )وقال اه تعاى: 

 [.142]النساء: 
ت ا َوأْهُل النَتِر َخـْمَسٌة: الَضِعيُف اَلِذي ا َزْبَر َلـُه، الَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ِذيَن ُهـْم فِيُكْم َتَبعى

َيْبَتُغضَن أْها َوا َمتا، َواْلـَختئُِن اَلِذي ا َيـْخَفى َلـُه َطَمٌع َوإِْن َدَق إِا َختَنـُه، َوَرُجٌل ا 
ِِ إِا َوُهَض ُيـَختدُِاَك َاْن أْهلَِك َوَمتلَِك   َوَذَكَر اْلب ْخَل أِو اْلَكِذَب . «ُيْصبُِح َوا ُيـْم

 .()أخرجه مسلم «َوالِشنْظُِر اْلَفَحتُش »
                                                

 (. 1852برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 5962برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 * كيفية دخضل أهل النتر النتر:
يساق أهل النار إى النار سوقًا عنيفًا.. ويربون بالسياط اموجعة من الزبانية الغاظ 
الشداد إى ر حبس.. وأفظع موضع.. وهي جهنم التي معت كل عذاب وشقاء 

           )وأم كا قال سبحانه: 
             
                

 [.65  -61]الزمر:   (      
                                 وقال اه تعاى: 

 [.96 – 92مريم: ]     
م بعضًا.. وتساق كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها.. يلعن بعضه

       )ويترأ بعضهم من بعض كا قال سبحانه: 
          ) 

 [.52]العنكبوت:  
وأهل النار يدخلوها من مكان ضيق.. مقرنن ي الساسل واأغال كا قال 

              )سبحانه: 
 [.14  -13]الفرقان:   (    

 )يها دفعًا.. ويساقون إليها سوقًا عنيفًا امتناعهم من دخوها: وي دفع أهل النار إل
 [.14  -13]الطور:   (            

      )ويسحبون ي النار عى وجوههم كا قال سبحانه: 
 [.49]القمر:  (     

 أذل ويسلسل كل أهل عمل من امجرمن بساسل من نار.. فيقادون إى العذاب ي
     )صورة وأشنعها وأبشعها كا قال سبحانه: 

                
 [.21-48]إبراهيم:   (      

ـ حر الكفار إى النار عى وجوههم.. تسحبهم مائكة العذاب عى وجوههم.. وي 
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           : وجرهم إى جهنم اجامعة لكل عذاب وعقوبة
                            

 [.89 – 86اإراء: ]                          
        )فا أشد عقوبة هؤاء الكفار: 

 [.34]الفرقان:   (   
 * اوطراب النتر يضم القيتمة:

يظت عى أهلها.. النار يوم القيامة إذا رأت أهلها اشتد سعرها.. واشتد زفرها.. وتغ
وغضبت عليهم؛ لغضب خالقها.. وزاد هبها وحرارها بحسب زيادة كفر أهلها 

 .وفجورهم وجرمهم ورهم
              )قال اه تعاى: 

 [.15  -11]الفرقان:  (        
ى وا تزال جهنم تطلب الزيادة من امجرمن العاصن غضبًا لرها.. وغيظًا ع

 [.35]ق:  (         )الكافرين كا قال سبحانه: 
وإذا ألقي أهل النار فيها سمعوا ها صوتًا عالياً فظيعاً من شدة غيظها عى الكفار، فا 

 الظن با تفعل هم إذا دخلوا ي جوفها؟.
(                   

 [.9-6لك: ]ام (                
ذ  من اأجسام إى  وهي نار َيـْحطِم بعضها بعضًا.. وَتـْحطِم كل من يدخلها.. وَتنْف 

 القلوب.. فهل ينجو الكافر والعاي من شدة هيبها وإحراقها؟.
(                     

 [.8-4]اهمزة:  (            
انِ  َتـْخُرُج » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه  َ ُِ َوُأُذَنتِن  ،ُانٌُق ِمَن النَتِر َيْضَم الِْقَيتَمِة َلـَهت َاْينَتِن ُتبْ

 ٬َوبُِكِل َمْن َدَات َمَع ا ،بُِكِل َجَبتٍر َانِيدٍ  ،َولَِستٌن َينْطُِق َيُقضُل إِِي ُوِكْلُت بَِثَاَثةٍ  ،َتْسَمَعتنِ 
ت آَخرَ   .()د والرمذيأخرجه أم «َوبِتْلـُمَصِضِرينَ  ،إَِلـهى

                                                

 . (، وهذا لفظه5264(،وأخرجه الرمذي برقم )9411: أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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 * أكثر أهل النتر:
ْرَن بِاه؟ َ«. َيْكُفْرن ،ِريُت النَتَر َفإَذا أْكَثُر أْهلِـَهت النَِستءُ أُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي   :قتل ِقيل: أَيْكف 

َك ُثَم َرأْ  ِمنْ  ،َلْض أْحَسنَْت إلَـى إْحَداُهَن الَدْهرَ  ،َوَيْكُفْرَن اإْحَستنَ  ،َيْكُفْرَن اْلَعِشرَ »
ا َقطُ  ،َشْيئىت  .()متفق عليه «َقتَلْت: َمت َرأْيُت ِمنَْك َخْيـرى

َيُقضُل اهُ َتَعتلَـى: َيت آَدُم، َفَيُقضُل: َلَبيَْك َوَسْعَدْيَك، َواْلـَخْيـُر ِي َيَدْيَك، » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 
ُكِل أْلٍف تِْسَع ِمتَئٍة َوتِْسَعةى  َفَيُقضُل: أْخِرْج َبْعَث النَتِر، قتل: َوَمت َبْعُث النَتِر؟ قتل: ِمنْ 

َوتِْسِعَن، َفِعنَْدُه َيِشيُب الَصِغُر، َوَتَضُع ُكُل َذاِ  َحـْمٍل َحـْمَلـَهت، َوَتـَرى النَتَس ُسَكتَرى 
وَل ا. «َشِديٌد  ٬َوَمت ُهـْم بُِسَكتَرى، َوَلكَِن َاَذاَب ا ؟ ، َوأُينَا َذلَِك اْلَواحِ ٬قالوا: َيا َرس  د 

ت» قال: وا، َفإَِن ِمنُْكْم َرُجاى َوِمْن َيْأُجضَج َوَمْأُجضَج أْلفى  .()متفق عليه «أْبِرُ
 * أنضاع العذاب ي النتر:
مة يكون بحسب الكفر والذنب، واإرار والتكرار، والصد ايالعذاب ي النار يوم الق

وعذاب مهن، فعذاب شديد، وعذاب أليم، وعذاب عظيم، وعذاب كبر، ، واأذى
 وعذاب مقيم، وعذاب غليظ، وغر ذلك من أنواع العذاب امخزي.

                      قال اه تعاى:
   [.14النساء: ]            

                              وقال اه تعاى: 
   [.54 – 53: لقان]                         

                  وقال اه تعاى: 
 [.83النساء: ]                       

                               وقال اه تعاى: 
 [.6فاطر: ]                
 [.31اإنسان: ]                           وقال اه تعاى: 
 [.18الفرقان: ]                  وقال اه تعاى: 

                                                

 (. 856( واللفظ له، ومسلم برقم )58، أخرجه البخاري برقم )( متفق اليه1)
 (. 555( واللفظ له، ومسلم برقم )3349، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
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                      وقال اه تعاى: 
 [.69التوبة: ]                   

 * أشد أهل النتر اذابتى:
ام كل كفر أشد أهل النار عذابًا إبليس، وهو أول من يكسى حلة من النار؛ أنه إم

وبسببه، ثم اأخبث فاأخبث من نوابه ي  ،ورك ور، فا عي اه إا عى يديه
 ن.يمن الطغاة وامستكر اأرض ودعاته، كفرعون وقارون وأمثاها

                 )قال اه تعاى: 
 [.56-54]ق:  (      

            )وقال اه تعاى: 
 [.46  -42]غافر: (            

  (ۓ          )وقال اه تعاى: 
 [.142]النساء: 

           )وقال اه تعاى: 
 [.99]النحل:  (  

          )وقال اه تعاى: 
                    ) 

 [.65-69]مريم: 
 .()متفق عليه «إَِن أَشَد النَتِس َاَذابتى ِانَْد اه َيْضَم اْلِقَيتَمِة اْلـُمَصِضُرونَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 

انِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َ ُِ  ،َوُأُذَنتِن َتْسَمَعتنِ  ،َتـْخُرُج ُانٌُق ِمَن النَتِر َيْضَم اْلِقَيتَمِة َلـَهت َايْنَتِن ُتْب
ت آَخرَ  ٬َوبُِكِل َمْن َدَات َمَع ا ،َيُقضُل إِِي ُوِكْلُت بَِثَاَثٍة بُِكِل َجبَتٍر َانِيدٍ  َولَِستٌن َينْطُِق   ،إَِلـهى
 .()أخرجه أمد والرمذي «َوبِتْلـُمَصِضِرينَ 

 أهضن أهل النتر اذابتى:* 
ٌل َاَلـى أْخـَمِص َقَدَمْيـِه إَِن أْهَضَن أْهِل النَتِر َاَذابتى َيْضَم اْلِقَيتَمِة َرُج » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

                                                

 ( واللفظ له. 5158(، ومسلم برقم )2825، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 . ( وهذا لفظه5264ه الرمذي برقم )(، وأخرج9411: أخرجه أمد برقم )صحيح( 5)
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ِِ اْلـِمْرَجُل َواْلُقْمُقمُ  ََ َيْغ ََ دَِمتُغُه َك ِِ ِمنْـُهـ  .()متفق عليه «َجـْمَرَتتِن، َيْغ
ََ دَِمتُغهُ ملسو هيلع هللا ىلص: »وقتل  ِِ ِمنْـُهـ ت أُبض َطتلٍِب، َوُهَض ُمنَْتِعٌل بِنَْعَلْنِ َيْغ  «أْهَضُن أْهِل النَتِر َاَذابى
 .()سلمأخرجه م

 * مت يقتل أهضن أهل النتر اذابتى:
            )قال اه تعاى: 

                 
 [.36  -36]امائدة:  (          

                               وقال اه تعاى:
 [.46الزمر: ]                               

َيُقضُل اه َتَعتلَـى أْهَضِن أْهِل النَتِر َاَذابتى َيْضَم اْلِقَيتَمِة: َلْض أَن َلَك َمت ِي » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 
ٍء أُكنَْت َتْفَتِدي بِـِه؟ َفَيُقضُل: َنَعْم، َفَيُقضُل: أَرْدُ  ِمنَْك أْهَضَن ِمْن َهَذا،  ْ ََ اأْرِض ِمْن 

ِِ  َوأْنَت  َك  ِِ َشْيئتى، َفأَبْيَت إِا أْن ُتْرِ َك   .()متفق عليه «ِي ُصْلِب آَدَم: أْن ا ُتْرِ
 * أشد اذاب أهل النتر:
 العذاب ي النار نوعان:

عذاب عى اأبدان بالنار واإحراق.. وعذاب عى اأرواح باإهانة والصغار.. 
 وحجاهم عن رؤية رهم.

             )قال اه تعاى: 
 [.36]فاطر:  (      

          )وقال اه تعاى: 
 [.154]اأنعام:   ( 

           )وقال اه تعاى عن أهل النار: 
 [.16  -12]امطففن:   ( 

                                                

 (. 513( واللفظ له، ومسلم برقم )6265، أخرجه البخاري برقم متفق اليه( 1)
 (. 515برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 5952( واللفظ له، ومسلم برقم )6226، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
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 والعذاب ي جهنم أنواع ودرجات، وشدته وخفته بحسب الكفر والذنوب.
ذاب عى ظاهر اجسد.. وهناك عذاب عى باطن اجسد.. وهناك عذاب فهناك ع

عى اأعضاء واجوارح.. وهناك عذاب مأ اأحشاء فيه جحيًا ونارًا.. وهناك 
كعذاب الكفار..  دائم عذاب اإهانة والصغار.. وهو أشد وأعظم.. وهناك عذاب

.. وهناك عذاب معظيوهناك عذاب منقطع كعذاب عصاة اموحدين.. وهناك عذاب 
 خفيف.. وليس ي النار خفيف.. ولكنه عذاب دون عذاب.

            )قال اه تعاى: 
 [.26]النساء:   (         

                      وقال تعاى: 
 [.١١النحل: ]       

 * ساسل جهنم وأغاهت ومقتمعهت:
َغّل ها أيدي الكفار خلق اه ي ج هنم ساسل ي قرن ها كل كافر ومثله.. وأغااً ت 

 والعصاة إى أعناقهم، ويوثقون ها.. ومقامع ي ربون ها.
 [.4]اإنسان:  (      )قال اه تعاى: 

 )وما أشد حرة الكافر حن يؤمر به إى جهنم.. ويقال للزبانية الغاظ الشداد: 
 [.35-35]احاقة:   (               

فيجعل ي عنقه غًا خنقه.. ثم يقلب عى مر جهنم وهبها.. ثم ي نظم ي سلسلة 
من ساسل اجحيم ي غاية احرارة.. ذرعها سبعون ذراعًا.. تدخل ي دبره.. 

 وخرج من فمه.. ويعلق فيها.. فا يزال يعذب هذا العذاب العظيم.
أوصله إى هذه امكانة.. وهذه احال.. كفره بربه.. ومعاندة رسله: والسبب الذي 

(                                   
 [.36-33]احاقة:    (          

ما  ..وي جهنم من النكال والعذاب الشديد.. واأم اموجع.. والطعام الكريه امر
 ).. وتتفطر له اأكباد.. وتذهل منه العقول كا قال سبحانه: تقشعر هوله اأبدان

 [.13  -15]امزمل:  (         
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     )ويرب الكفار بمقامع من حديد ي النار كا قال سبحانه: 
 [.55  -51]احج:   (           
ل أيدهم إى أعناقهم.. ثم وي قرن الكفار مع أمثاهم وشياطينهم بالساسل.. وتغ

يسحبون ي احميم الذي اشتد غليانه وحره.. ثم يوقد عليهم اللهب العظيم.. 
 وي سجرون ي النار.. ثم يوبخون عى ركهم وكذهم.

(               
                  

                      
 [.64-65]غافر:    ( 

 * صفة طعتم أهل النتر:
 امقصود من الطعام أحد أمرين:

 .. وإما أن يسمن بدنه من اهزال.إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه أمه
فهو طعام كريه ي غاية امرارة والنتن  أهل النار خال من هذين اأمرين، وطعام

 نسأل اه العافية. ،واخسة واخبث
 [.6  -6]الغاشية:   (               )فأهل النار: 

والكافر ي النار ليس له قريب أو صديق يشفع له.. وليس له طعام يأكل منه إا من 
 ،وقبح الطعم ،ونتن الريح ،الذي هو ي غاية احرارة ،وهو صديد أهل النار ،غسلن

 [.36  -32]احاقة: (               )وشدة امرارة: 
وا يأكل هذا الطعام الذميم إا الذين أخطأوا الراط امستقيم.. وسلكوا سبل 

 [.36]احاقة:  (    )اجحيم: 
ومن طعام أهل النار شجرة الزقوم.. وهي ر اأشجار وأفظعها.. طعمها كامهل.. 

كغي  وهو الصديد امنتن.. خبيث الريح والطعم.. شديد احرارة، يغي ي بطوهم
                           احميم كا قال سبحانه: 

 [.٥٧ - ٥٣الدخان: ]                               
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وشجرة الزقوم تنبت ي وسط النار.. وتسقى بصديد أهل النار.. وطلعها كريه فظيع 
      )كأنه رؤوس الشياطن.. وهي طعام أهل النار: 

                
                 )  

 [.69-63]الصافات: 
وطعام أهل النار يغص به آكله مرارته وبشاعته.. وكراهة طعمه.. وخبث رائحته كا 

 [.13  -15]امزمل:   (         )قال سبحانه: 
 وطعام ذو غصة. ،وطعام الزقوم ،م الغسلنوطعا ،طعام الريعفهذا طعام أهل النار، 
 .ورؤيته، فكيف بمن يأكله ويتجرعه فمن يطيق ساع هذا

 * صفة َاب أهل النتر:
راب أهل النار ي غاية احرارة.. كريه الطعم.. خبيث الرائحة.. ميم ا يطاق.. 

اق وصديد من القيح والدم.. وماء كامهل غليظ أسود.. حار منتن.. وغساق ا يط
 ربه من شدة برده.

                                           قال اه تعاى: 
                                                  

 [.12]حمد:                                               
           )وقال اه تعاى: 

              
 [.16-12]إبراهيم:  (         

            )وقال اه تعاى: 
 [.58]الكهف:  (          

                )وقال اه تعاى: 
 [.56-51]النبأ:  (               

ُب امُْسكَِر أْن  ٬ُكُل ُمْسكٍر َحراٌم، إَن َاَلـى ا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و َاَز َوَجَل َاْهداى لِـَمْن َيْرَ
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اَرُق أَْهِل النَتِر، »وما طينَة  اخبال؟ قال:  ،قالوا: يا رسوَل اه «َيْسِقَيـُه مْن طيِنَِة اَخَبتلِ 
 .()أخرجه مسلم «أو ُاَصتَرُة أهِل النَترِ 

 فة ثيتب أهل النتر:* ص
ثياب أهل النار قطعت وفّصلت من نار من النحاس وهو أشد حرارة إذا مي كا قال 

               )سبحانه: 
 [.55  -18]احج:   (         

َقَرنون بالساسل كل صنف مع مثله.. ورابيلهم وهي ثياهم من  وهم ي النار م 
   )و النحاس امذاب احار كا قال سبحانه: قطران.. وه

             
 [.21  -48]إبراهيم:  (         

 * صفة فرش أهل النتر:
من فوقهم ظلل من النار.. ومن حتهم وفرش أهل النار من نار.. وحفهم من نار.. 

العظيم من فوقهم ومن ظلل من النار.. وأطباق من نار.. وقطع عذاب كالسحاب 
 .من النار حتهم

  (          ) قال اه تعاى: 
 [.41]اأعراف: 

                 )وقال اه تعاى: 
 [.16]الزمر:  (   

 * حِة أهل النتر:
                        قال اه تعاى: 

                                     
 [.٥١٧ - ٥١١البقر:: ]                       

                               وقال اه تعاى:
                                                

 (. 5555برقم ) لمأخرجه مس( 1)
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 [.١١ – ١٧الفرقان: ]                       
                                             وقال اه تعاى:

 [.٣٥اأعاا:: ]                                 
لَِيْزَداَد ُشْكراى،  َدُه ِمَن النَتِر َلْض أَستءَ ا َيْدُخُل أَحٌد اْلـَجنََة إِا ُأِرَي َمْقعَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

ةى  اْلـَجنَِة َلْض أْحَسنَ  ِمنَ  َوا َيْدُخُل النَتَر أَحٌد إِا ُأِرَي َمْقَعَدهُ  َ ِْ   «لَِيُكضَن َاَلْيـِه َح
 .()أخرجه البخاري

ٍء ُكنَْت »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال  ْ ََ ت: َلْض أَن َلَك َمت ِي اأْرِض ِمْن  إَِن اهَ َيُقضُل أْهَضِن أْهِل النَتِر َاَذابى
أْن ا  َهَذا َوأْنَت ِي ُصْلِب آَدمَ  ِمنْ  َتْفَتِدي بِـِه؟ قتل: َنَعْم، قتل: َفَقْد َسأْلُتَك َمت ُهَض أْهَضنُ 

كَ  ، َفأَبْيَت إِاَ الِرْ ِِ َك   .()متفق عليه «ُتْرِ
 * حية أهل النتر:

                )قال اه تعاى: 
                

 [.39]اأعراف:   (           
              ) وقال اه تعاى:

           
 [.52]العنكبوت:  (   
 * طلب النتر امزيد:

 [.35]ق:  (         )قال اه تعاى: 
ا َتَزاُل َجَهنَُم ُيْلَقى فِيَهت َوَتُقضُل: َهْل ِمْن َمِزيٍد، َحتَى َيَضَع َرُب اْلِعَزةِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

فِيَهت َقَدَمُه، َفَينَْزِوي َبْعُضَهت إِلَـى َبْعٍض َوَتُقضُل: َقْط َقْط، بِِعَزتَِك َوَكَرِمَك، َوا َيَزاُل ِي 
ت، َفُيْسكِنَـُهـْم َفْضَل اْلـَجنَةِ   .()متفق عليه «اْلـَجنَِة َفْضٌل َحَتى ُينِْشَئ اهُ َلـَهت َخْلقى

 
                                                

 (. 6268برقم ) أخرجه البختري( 1)
 (. 5952( واللفظ له، ومسلم برقم )3334، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 ( واللفظ له. 5949(، ومسلم برقم )4949، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
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 * خطبة إبليس ي أهل النتر:
قى اه اأمر.. وفصل بن العباد.. ودخل أهل اجنة اجنة.. ودخل أهل النار إذا 

ليزيد من كرهم وندامتهم  ..النار.. خطب إبليس ي أهل النار.. وترأ منهم
         )وحرهم، كا قال سبحانه: 

                 
              

 [.55]إبراهيم: (           
 * صضر من أحضال أهل النتر:

                 )قال اه تعاى: 
           )  

 [.66-64]اأحزاب: 
            )وقال اه تعاى: 

 [.26]النساء:   (         
                )وقال اه تعاى: 

 [.66-64]الزخرف:  (        
            )وقال اه تعاى: 

 [.36]فاطر:  (        
             )وقال اه تعاى: 

 [.156  -156]هود:  (             
              )وقال اه تعاى: 

 [.49  -46]القمر:   ( 
ُيـَجتُء بِتلَرُجِل َيْضَم اْلِقَيتَمِة َفيُْلَقى ِي النَتِر، َفَتنَْدلُِق أْقَتتُبـُه ِي النَتِر، » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 

ُر بَِرَحتُه، َفَيـْجَتـِمُع أْهُل النَتِر َاَلْيـِه َفَيُقضُلضنَ  ََ ََ َيُدوُر اْلـِحـ : أْي ُفاُن َمت َشْأُنَك؟ َفَيُدوُر َك
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َوَتنْـَهتَنت َاِن اْلـُمنَْكِر؟ قتل: ُكنُْت آُمُرُكْم بِتْلـَمْعُروِف َوا  ،أَلْيَس ُكنَْت َتْأُمُرَنت بِتْلـَمْعُروِف 
 .()متفق عليه «آتِيِه، َوأْنـَهتُكْم َاِن اْلـُمنَْكِر َوآتِيهِ 

 * صضر من أصنتف امعذبن ي النتر:
 امنتفقضن:الكفتر و -1

           )قال اه تعاى: 
 [.69]التوبة:  (          

 الذين يكتمضن مت أنزل اه: -2
             )قال اه تعاى: 

               
 [.164]البقرة:  (    

                              وقال اه تعاى:
                           

 [.٥١٣ – ٥١١البقر:: ]                 
  «َمْن ُسئَِل َاْن ِاْلـٍم َفَكَتـَمُه َألْـَجـَمُه اهُ بِلِـَجتٍم ِمْن َنتٍر َيْضَم اْلِقيَتَمةِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

 .()أخرجه أبو داود والرمذي
 لنفس امعصضمة امداى:قتتل ا -3

        )قال اه تعاى: 
 [.83]النساء:  (         

ا َلـْم َيـِرْح َرائَِحَة اْلـَجنَِة، َوإَِن ِرَيَهت ُتضَجُد ِمْن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه  َمْن َقَتَل ُمَعتَهدى
ت  .()أخرجه البخاري  «َمِسَرةِ أْرَبِعَن َاتمى

 الزواي.الزنتة و -4
 آكلض الربت. -5

                                                

 (. 5898)( واللفظ له، ومسلم برقم 3566، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 . (5648وأخرجه الرمذي برقم )( وهذا لفظه،3629: أخرجه أبو داود برقم )حسن صحيح( 5)
 (. 3166برقم ) أخرجه البختري( 3)
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وفيه أنه .. «هل رأى أحد منكم رؤيت»: ما يكثر أن يقول أصحابهملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اه 
ُص َعَلْيـِه َمْن َشاَء اه أْن «. َهْل َرأى أَحٌد ِمنُْكْم ِمْن ُرْؤَيت؟» قال ذات غداة:ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: َفَيق 

َص، َوإَِنـه  َقاَل: َذاَت َغَداة : :  إَِنـهُ » َيق  ِِ ََ َقتا  ََ اْبَتَعَثتِي، َوإَِنـُهـ أَتتِي الَليَْلَة آتَِيتِن، َوإَِنـُهـ
، َوإَِنت أَتْينَت َاَلـى َرُجٍل ُمْضَطِجٍع، َوإَِذا آَخُر َقتئٌِم َاَلْيـِه  ََ اْنَطلِْق، َوإِِي اْنَطَلْقُت َمَعُهـ

ـَرْأِسِه َفَيْثَلُغ َرْأَسُه، َفَيَتَدْهَدُه اْلـَحَجُر َهت ُهنَت، َفَيْتَبُع بَِصْخَرةٍ، َوإَِذا ُهَض َيـْهِضي بِتلَصْخَرةِ لِ 
ََ َكتَن، ُثَم َيُعضُد َاَلْيـِه َفَيْفَعُل بِـ ِه ِمْثَل اْلـَحَجَر َفَيْأُخُذُه، َفا َيـْرِجُع إَِلْيـِه َحَتى َيِصَح َرْأُسُه َك

 َمت َفَعَل بِـِه اْلـَمَرَة اأُولَـى.
: اْنَطلِق اْنَطلِْق.قَ  ِِ : ُسْبَحتَن اه َمت َهَذاِن؟ َقتَل: َقتا  ََ  تَل: ُقْلُت َلـُهـ

، َقتَل: َفتْنَطَلْقنَت، َفأَتْينَت َاَلـى َرُجٍل ُمْسَتْلٍق لَِقَفتُه، َوإَِذا آَخُر َقتئٌِم َاَلْيـِه بَِكُلضٍب ِمْن َحِديدٍ 
ِِ أَحَد ِشَقْي َوْج  ُ ِشْدَقُه إَِلـى َقَفتُه، َوَمنِْخَرُه إَِلـى َقَفتُه، َوَاْينَـُه إِلَـى َوإَِذا ُهَض َيْأ َِ ِهِه َفُيَرْ

ََ َقتَل أُبض َرَجتٍء -َقَفتُه  َفَيُشُق َقتَل: ُثَم َيَتـَحَضُل إَِلـى اْلـَجتنِِب اآَخِر َفَيْفَعُل بِـِه -َقتَل: َوُرَب
ََ ِمْثَل َمت َفَعَل بِتْلـَجتنِِب اأوَ  ََ َيْفُرُغ ِمْن َذلَِك اْلـَجتنِِب َحَتى َيِصَح َذلَِك اْلـَجتنُِب َك ِل، َف

 َكتَن، ُثَم َيُعضُد َاَلْيـِه َفَيْفَعُل ِمْثَل َمت َفَعَل اْلـَمَرَة اأوَلـى.
: اْنَطلِق ِِ  اْنَطلِْق. َقتَل: ُقْلُت: ُسْبَحتَن اه َمت َهَذاِن؟ َقتَل: َقتا 

َفإَِذا فِيِه َلَغٌط َوأْصَضاٌ ،  -َقتَل: َوأْحِسُب أَنـُه َكتَن َيُقضُل -نَت، َفأَتْينَت َاَلـى ِمْثِل الَتنُضِر َفتْنَطَلقْ 
ْم، َفإَِذا َقتَل: َفتَطَلْعنَت فِيِه، َفإَِذا فِيِه ِرَجتٌل َونَِستٌء ُاَراٌة، َوإَِذا ُهـْم َيْأتِيِهـْم َلـَهٌب ِمْن أْسَفَل ِمنْـُهـ

 تُهـْم َذلَِك الَلـهُب َوْضَوْضا.أتَ 
: اْنطَلِق اْنطَلِْق. ِِ : َمت َهُؤاِء؟ َقتَل: َقتا  ََ  َقتَل: ُقْلُت َلـُهـ

أْحـَمَر ِمْثِل الَدِم، َوإَِذا ِي النَـَهِر  -َحِسْبُت أَنـُه َكتَن َيُقضُل -َقتَل: َفتْنَطَلْقنَت، َفأَتْينَت َاَلـى َنـَهٍر 
، َوإَِذا َذلَِك  َرُجٌل َستبٌِح  َيْسَبُح، َوإَِذا َاَلـى َشِط النَـَهِر َرُجٌل َقْد َجـَمَع ِانَْدُه ِحَجتَرةى َكثَِرةى

ِِ َذلَِك اَلِذي َقْد َجـَمَع ِانَْدُه اْلـِحَجتَرَة، َفَيْفَغُر َلـُه َفتُه فَ  ُيْلِقُمُه الَستبُِح َيْسَبُح َمت َيْسبَُح، ُثَم َيْأ
ََ َرَجَع إَِلْيـِه َفَغَر َلـُه َفتُه َفأْلَقَمُه َحَجراى.َحَجراى َفيَ   نَْطلُِق َيْسبَُح، ُثَم َيـْرِجُع إَِلْيـِه ُكَلـ

: اْنَطلِق اْنَطلِْق. ِِ : َمت َهَذاِن؟ َقتَل: َقتا  ََ  َقتَل: ُقْلُت َلـُهـ
، َوإَِذا ِانَْدُه َقتَل: َفتْنَطَلْقنَت، َفأَتيْنَت َاَلـى َرُجٍل َكِريِه اْلـَمْرآةِ  ، َكأْكَرِه َمت أْنَت َراٍء َرُجاى َمْرآةى

 َنتٌر َيـُحُشَهت َوَيْسَعى َحْضَلـَهت.
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: اْنَطلِق اْنَطلِْق. ِِ : َمت َهَذا؟ َقتَل: َقتا  ََ  َقتَل: ُقْلُت َلـُهـ
الَربِيِع، َوإَِذا َبْنَ َظْهَرِي الَرْوَوِة  َفتْنَطَلْقنَت َفأَتْينَت َاَلـى َرْوَوٍة ُمْعَتـَمٍة، فِيَهت ِمْن ُكِل َلْضنِ 

ِء، َوإَِذا َحْضَل الَرُجِل ِمْن أْكَثرِ ، َرُجٌل َطِضيٌل  ََ ِوْلَداٍن  ا أَكتُد أَرى َرأَْسُه ُطضا ِي الَس
: اْنطَلِق ، َرأْيُتـُهـْم َقطُ  ِِ : َمت َهَذا َمت َهُؤاِء؟ َقتَل: َقتا  ََ  اْنَطلِْق.َقتَل: ُقْلُت َلـُهـ

 َقتَل: َفتْنَطَلْقنَت َفتْنَتـَهْينَت إَِلـى َرْوَوٍة َاظِيَمٍة، َلـْم أَر َرْوَوةى َقُط أْاَظَم ِمنْـَهت َوا أْحَسَن.
: اْرَق فِيَهت ِِ َلبِِن َقتَل: َفتْرَتَقْينَت فِيَهت، َفتْنَتـَهْينَت إَِلـى َمِدينٍَة َمْبنَِيٍة بَِلبِِن َذَهٍب وَ . َقتَل: َقتا 

ْن فَِضٍة، َفأَتْينَت بتب اْلـَمِدينَِة َفتْسَتْفَتـْحنَت َفُفتِـَح َلنَت َفَدَخْلنَتَهت، َفَتَلَقتَنت فِيَهت ِرَجتٌل َشْطٌر مِ 
 َخْلِقِهـْم َكأْحَسِن َمت أْنَت َراٍء، َوَشْطٌر َكأْقَبِح َمت أْنَت َراٍء.

 َذلَِك النَـَهِر، َقتَل: َوإَِذا َنـَهٌر ُمْعَتـِرٌض َيـْجِري َكأَن َمتَءُه َقتَل: َقتا َلـُهـُم: اْذَهُبضا َفَقُعضا ِي 
اْلـَمـْحُض ِمَن اْلَبيَتِض، َفَذَهُبضا َفَضَقُعضا فِيِه، ُثَم َرَجُعضا إَِلْينَت َقْد َذَهَب َذلَِك الُسضُء َانْـُهـْم، 

: َهذِ  َفَصتُروا ِي أْحَسِن ُصضَرةٍ. ِِ ََ  ،ِه َجنَُة َاْدنٍ َقتَل: َقتا  َوَهَذاَك َمنِْزُلَك، َقتَل: َفَس
ٌ ِمْثُل الَرَبتَبِة اْلَبْيَضتِء. ُْ ي ُصُعداى، َفإَِذا َق ِ َُ  َب

ََ َذَراِي َفأْدُخَلـُه. : َبتَرَك اه فِيُك ََ : َهَذاَك َمنِْزُلَك، َقتَل: ُقْلُت َلـُهـ ِِ  َقتَل: َقتا 
ََ  أْنَت َداِخَلـُه.َقتا: أَمت اآَن َفا، وَ  : َفإِِي َقْد َرأْيُت ُمنُْذ الَليَْلِة َاَجبتى، َف ََ َقتَل: ُقْلُت َلـُهـ
َك، أَمت الَرُجُل اأَوُل اَلِذي أَتْيَت َاَلْيـِه  َهَذا اَلِذي َرأْيُت؟. ُ ِْ : أَمت إَِنت َسنُْخ ِِ َقتَل: َقتا 

 ـُه الَرُجُل َيْأُخُذ اْلُقْرآَن َفَيـْرُفُضُه َوَينَتُم َاِن الَصاةِ اْلـَمْكُتضَبِة.ُيْثَلُغ َرأُْسُه بِتْلـَحَجِر، َفإِنَ 
ُ ِشْدُقُه إَِلـى َقَفتُه، َوَمنِْخُرُه إِلَـى َقَفتُه، َوَايْنُـُه إِلَ  ََ ـى َوأَمت الَرُجُل اَلِذي أَتْيَت َاَلْيـِه، ُيَرْ

َوأَمت الِرَجتُل َوالنَِستُء ، َفتَق و ِمْن َبْيتِـِه، َفَيْكِذُب اْلَكْذَبَة َتْبُلُغ اآَقَفتُه، َفإَِنـُه الَرُجُل َيْغُد 
َوأَمت الَرُجُل اَلِذي أَتْيَت َاَلْيـِه ، اْلُعَراُة اَلِذيَن ِي ِمْثِل بِنَتِء التَنُضِر، َفُهـُم الُزَنتُة َوالَزَواِي 

َوأَمت الَرُجُل اْلَكِريُه اْلـَمْرآةِ، اَلِذي ِانَْد ، ترَة، َفإَِنـُه آكُِل الِرَبتُم اْلـَحجَوُيْلقَ  ،َيْسَبُح ِي النَـَهرِ 
َوأَمت الَرُجُل الَطِضيُل اَلِذي ِي ، ـُه َمتلٌِك َختِزُن َجَهنَمَ النَتِر َيـُحُشَهت َوَيْسَعى َحْضَلـَهت، َفإِنَ 

«. َوأَمت اْلِضْلَداُن اَلِذيَن َحْضَلـُه َفُكُل َمْضُلضدٍ َمتَ  َاَلـى الِْفْطَرةِ ، ^ُم الَرْوَوِة َفإَِنـُه إِْبَراِهي
ول  اه  كَِن؟ َفَقاَل َرس  ْرِ وَل اه، َوأْواد  اْلـم  ْسلِـِمَن: َيا َرس  : ^َقاَل: َفَقاَل َبْعض  اْلـم 

كِنَ » ِمنْـُهـْم َقبِيحتى، ٌر ِمنْـُهـْم َحَسنتى َوَشْطٌر َكتُنضا َشطْ  َوأَمت اْلَقْضُم اَلِذينَ ، َوأْواُد اْلـُمْرِ
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 .()أخرجه البخاري «َفإَِنـُهـْم َقْضٌم َخَلُطضا َاَماى َصتلِـحتى َوآَخَر َسِيئتى، َتـَجتَوَز اه َانْـُهـمْ 
 امصضرون: -6

ةٍ َصَضرهت، نفستى ى فتعِذُبـُه ي ُكُل ُمصِضٍر ي النّتِر، َيـجَعُل لُه، بُكِل ُصضرَ »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
 .()أخرجه مسلم «َجهنَم

َمن َصَضَر ُصضَرةى ي الُدنيت ُكِلَف َأْن َينُفَخ فيَهت الُروَح َيْضَم الِقيتَمِة، » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه 
 .()متفق عليه «َوليَس بِنتفٍِخ 

 آكل متل اليتيم: -7
             )قال اه تعاى: 

 [.15]النساء:  (  
 أهل الكذب والغيبة والنميمة: -8

               )قال اه تعاى: 
 [.84-85]الواقعة:  ( 

                           وقال اه تعاى:
                                      

 [.٥٥٧ – ٥٥١النحل: ]        
فقلت يا نبي اه، وإنا  -وفيه-ي سفر، ملسو هيلع هللا ىلص قال: كنت مع النبي  وعن معاذ بن جبل 

َوَهْل َيُكُب النَتَس ِي النَتِر َاَلـى  ،َثكَِلْتَك ُأُمَك َيت ُمَعتذُ » مؤاخذون با نتكلم به؟ فقال:
 .()وابن ماجه أخرجه الرمذي «ِهـمْ ُوُجضِهِهـْم َأْو َاَلـى َمنَتِخِرِهـْم إِاَ َحَصتئُِد َأْلِسنَتِـ

 * بكتء أهل النتر وراخهم:
                 )قال اه تعاى: 

 [.95  -91]التوبة:  (        
                                                

 (. 6546برقم ) أخرجه البختري( 1)
 (. 5115برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 ( واللفظ له. 5115(، ومسلم برقم )6545، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)
 . (3863وأخرجه ابن ماجه برقم ) ( واللفظ له،5616: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 4)
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          )وقال اه تعاى: 
                  

 [.36]فاطر:  ( 
                       وقال اه تعاى: 

                               
 [.155 - ١١اأعبياء: ]               

             ) وقال اه تعاى:
 [.14  -13]الفرقان:  (     

 (           ) وقال اه تعاى:
 .[56]الفرقان: 

 * داتء أهل النتر:
إذا دخل أهل النار فيها.. وأصاهم العذاب الشديد.. استغاثوا ونادوا لعلهم جدون 

 من يغيثهم وجيبهم.
فينادون أهل اجنة.. وينادون خزنة النار.. وينادون مالكًا خازن النار.. وينادون 

وج منها.. رهم.. فا جابون إا با يزيد حرهم.. ثم يفقدون اأمل ي اخر
 ويأخذون ي الزفر والشهيق.

            )قال اه تعاى: 
 [.25]اأعراف:  (          

            )وقال اه تعاى: 
                

 [.25  -48]غافر:  (     
              )وقال اه تعاى: 

 [.69  -66]الزخرف:  (      
            )وقال اه تعاى: 

 [.159-156]امؤمنون:   (            
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فإذا فقد أهل النار اأمل ي اخروج منها وأيسوا من أي خر أخذوا ي الزفر 
            )والشهيق كا قال سبحانه: 

 [.156  -156]هود:   (                
 عياذًا باه من غضب اه وسخطه وعقوبته.

 اللهم ارزقنا اجنة.. وأجرنا من النار.. أنت موانا.. فنعم اموى.. ونعم النصر.
 * َتصم أهل النتر:

تون حينا يرى الكفار ما أعد اه هم من العذاب.. ويعاينون تلك اأهوال.. يمق
حبة بينهم ي الدنيا  أنفسهم.. ويمقتون أحباهم وخاهم ي الدنيا.. وتنقلب كل

عى  ..وعند ذلك خاصم أهل النار بعضهم بعضًا.. وحاج بعضهم بعضاً إى عداوة، 
 .. ي خصومات ا تزيدهم إا حرة وندامة:اختاف طبقاهم

          ) خاصمة العابدين معبودهم: اأوى:
 [.88-86]الشعراء:  (               
 خاصمة الضعفاء للسادة:الثتنية: 

         )قال اه تعاى: 
               

 [.49  -46]غافر:  (        
 خاصم اأتباع مع قادة الضال: الثتلثة:

                 )قال اه تعاى: 
                        

 [.33-56]الصافات:   (              
 خاصم الكافر وقرينه الشيطان: الرابعة:

                )قال اه تعاى: 
 [.58-56]ق:   (              

 .غ اأمر أشده عندما خاصم اإنسان أعضاءهويبل اختمسة:
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                )قال اه تعاى: 
               

 [.51-18]فصلت:   (              
 * داتء أهل النتر اى من أولهم:

           )قال اه تعاى: 
 [.69  -66اب: ]اأحز(         

            )وقال اه تعاى: 
 [.58]فصلت:    (     

 * خلضد أهل النتر:
الكفار وامركون وامنافقون خلدون ي النار.. وأما عصاة اموحدين فهم حت 

 ثم أخرجهم إى اجنة. ،مشيئة اه.. إن شاء غفر هم.. وإن شاء عذهم بقدر ذنوهم
           )ه تعاى: قال ا

 [.69]التوبة:  (         
                               وقال اه تعاى: 

                              
 [.41-45: اأعراف]                

                 )وقال اه تعاى: 
 [.49]النساء:  (    

 * خروج اصتة امضحدين من النتر:
               )قال اه تعاى: 

 [.65  -61]مريم:  (       
ـِر َمت َيِزُن َيـْخُرُج ِمَن النَتِر َمْن قتل: ا إَِلـَه إِا اهُ، َوَكتَن ِي َقْلبِـِه ِمَن اْلـَخيْ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

، ُثَم َيـْخُرُج ِمَن النَتِر َمْن قتل: ا إَِلـَه إِا اهُ ،  ،َشِعَرةى َوَكتَن ِي َقْلبِـِه ِمَن اْلـَخْيـِر َمت َيِزُن ُبَرةى
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 .()متفق عليه «ِزُن َذَرةى َوَكتَن ِي َقْلبِـِه ِمَن اْلـَخْيـِر َمت يَ  ،ُثَم َيـْخُرُج ِمَن النَتِر َمْن قتل: ا إَِلـَه إِا اهُ
َى »  ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول اه   ،ُيَعَذُب َنتٌس ِمْن َأْهِل الَتْضِحيِد ِي النَتِر َحتَى َيُكضُنضا فِيَهت ُحـَمـ

ْم َأْهُل َقتَل َفَيـُرُش َاَلْيـِهـ ،ُثَم ُتْدِرُكُهـُم الَرْحـَمُة َفُيـْخَرُجضَن َوُيْطَرُحضَن َاَلـى َأْبَضاِب اْلـَجنَةِ 
لَِة الَسْيلِ  ََ ََ َينُْبُت اْلُغثَتُء ِي ِحـ َء َفَينُْبُتضَن َك ََ   «ُثَم َيْدُخُلضَن اْلـَجنَةَ  ،اْلـَجنَِة اْلـ

 .()أخرجه أمد والرمذي
 * مراث أهل اجنة منتزل أهل النتر:

 ،ِ َوَمنِْزٌل ِي النَتر ،َمنِْزٌل ِي اْلـَجنَةِ  ،َمت ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد إِاَ َلـُه َمنِْزَانِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه 
  ) :َوِرَث َأْهُل اْلـَجنَِة َمنِْزَلـُه َفَذلَِك َقْضُلـُه َتَعتَلـى ،َفإَِذا َمتَ  َفَدَخَل النَترَ 

 .()أخرجه ابن ماجه  « (
 * قرب اجنة والنتر:

والطاعة وامعصية قد تكون الطاعة موصلة إى اجنة.. وامعصية موصلة إى النار.. 
 ي أير اأشياء.

وَل اه، َوَمْن َيْأَبى؟ . «ُكُل أَمتِي َيْدُخُلضَن اْلـَجنََة إِا َمْن أَبى» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َقال وا: َيا َرس 
 .()متفق عليه «َمْن أَطتَانِي َدَخَل اْلـَجنََة، َوَمْن َاَصتِي َفَقْد أَبى» َقاَل:

اِك َنْعلِـِه، َوالنَتُر ِمْثُل َذلَِك ا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و َ َِ  .()أخرجه البخاري« لْـَجنَُة أْقَرُب إِلَـى أَحِدُكْم ِمْن 
 * حجتب اجنة والنتر:

اجنة ا يوصل إليها إا بقطع مفاوز امكاره وامشقات.. والنار ا ينجو منها إا برك 
نة حجوبة بامكاره.. والنار الشهوات امحرمة والشاغلة عن فعل امأمورات.. فاج

 حجوبة بالشهوات.. فمن هتك احجاب اقتحم هذه أو هذه.

                                                

 ( واللفظ له. 183(، وأخرجه مسلم برقم )44، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 . ( وهذا لفظه5286ه الرمذي برقم )وأخرج (،12569: أخرجه أمد برقم )صحيح( 5)
 . (4341: أخرجه ابن ماجه برقم )صحيح( 3)
 (. 1932( واللفظ له، ومسلم برقم )6595، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 4)
 (. 6499برقم ) أخرجه البختري( 2)
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 .()متفق عليه «ُحِجَبِت النَتُر بِتلَشَهَضاِ ، َوُحِجَبِت الْـَجنَُة بِتْلـَمَكتِرهِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 * احتجتج اجنة والنتر وحكم اه بينهَ:

وَن، اْحَتـَجِت النَتُر » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ُ ِْ َواْلـَجنَُة، َفَقتَلْت َهِذِه: َيْدُخُلنِي اْلـَجَبتُروَن َواْلـُمَتَك
ِِ  كُِن، َفَقتَل اهَُوَقتَلْت َهِذِه: َيْدُخُلنِي الُضَعَفتُء َواْلـَمَست َاَز َوَجَل لِـَهِذِه: أْنِت َاَذا

ََ َقتَل: أِصيُب بِِك مَ  ْن أَشتُء( َوَقتَل لِـَهِذِه: أْنِت َرْحـَمتِي أْرَحـُم أَاِذُب بِِك َمْن أَشتُء )َوُرَب
ََ ِمْلُؤَهت  .()متفق عليه «بِِك َمْن أَشتُء، َولُِكِل َواِحَدةٍ ِمنُْك

 * خلضد أهل اجنة وأهل النتر:
               )قال اه تعاى: 

                    
 [.159-156]هود:   (            

                            وقال اه تعاى: 
                                        

 [.١ – ٧البينة: ]          
            )وقال اه تعاى: 

                   
 [.36  -36]امائدة:   (             

                                   وقال سبحانه:
 [.١١ – ١٥اأحزاب: ]         
ـَمْضِ  إَِذا َصتَر أْهُل اْلـَجنَِة إِلَـى اْلـَجنَِة، َوأْهُل النَتِر إَِلـى النَتِر، ِجيَء بِتلْ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

ت أْهَل َحَتى ُيـْجَعَل َبْنَ اْلـَجنَِة َوالنَتِر، ُثَم ُيْذَبُح، ُثَم ُينَتدِي ُمنَتدٍ: َيت أْهَل اْلـَجنَِة ا َمْضَ ، َويَ 
 «لَـى ُحْزنِـِهـمْ النَتِر ا َمْضَ ، َفَيْزَداُد أْهُل اْلـَجنَِة َفَرحتى إَِلـى َفَرِحِهـْم، َوَيْزَداُد أْهُل النَتِر ُحْزنتى إِ 

 .()متفق عليه
                                                

 (. 5953( واللفظ له، ومسلم برقم )6469، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 ( واللفظ له. 5946(، ومسلم برقم )4925، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 (. 5925(، واللفظ له، ومسلم برقم )6249، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 3)



681 

 الطريق إى اجنة:* 
ــقيــراط امستــــوك الصــــلــو ســة هــنــى اجــق إلــريــالط ل إى اجنة بطاعة اه ــــم اموصــ

 ورسوله.
         )قال اه تعاى: 

 [.13]النساء:   (       
            )وقال اه تعاى: 

             
 [.65  -68]النساء:  (     

وَل اه، َوَمْن . «ُكُل أَمتِي َيْدُخُلضَن اْلـَجنََة إِا َمْن أَبى» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َقال وا: َيا َرس 
 .()متفق عليه «َمْن أَطتَانِي َدَخَل اْلـَجنََة، َوَمْن َاَصتِي َفَقْد أَبى» َيْأَبى؟ َقاَل:

 * الطرق إى النتر:
 ومعصية اه ورسوله. ، والنفاق والبدع،الطرق إى النار كثرة وجمعها الكفر والرك

          )قال اه تعاى: 
 [.14]النساء:  (   

             )وقال اه تعاى: 
 [.65]امائدة:  (   

 ۓ                            :وقال اه تعاى

 [.٥٥١النساء: ]
                            وقال اه تعاى:

 [.٥٥١النساء: ]                    
َمْن »َل: َمت اْلـُمضِجَبَتتِن؟ َفَقت ،٬َرُجٌل َفَقتَل: َيت َرُسضَل ا ^أَتى النَبَِي » قال: وعن جابر 

ُك بِت ُك بِت ٬َمتَ  ا ُيْرِ  .()أخرجه مسلم «َشْيئىت َدَخَل النَترَ  ٬َشْيئىت َدَخَل الْـَجنََة، َوَمْن َمتَ  ُيْرِ

                                                

 (. 1932( واللفظ له، ومسلم برقم )6595، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 83برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب  ،اللهم إنا نسألك اجنة
 إليها من قول أو عمل.

وأي خسار وهاك وضال . .ملسو هيلع هللا ىلصعصية اه ورسوله لكفر باه ومفأي شقاء أعقبه ا
 .حَلت بأعداء اه ورسوله ودينه وأي خزي وشاتة. .فوق هذا

إن أمام كل كافر، وأمام كل عاص، عذاب وإهانة، جزاء إعراضهم عن الدين، 
 وانتهاكهم حرمات اه، وعدم امبااة بأوامره.

نيا بأرواحهم اخاوية اميتة.. وهم هم اأشقى ي الدإن هؤاء أشقى اخلق إطاقًا، 
 اأشقى ي اآخرة بعذاها الذي ا يعرف له مدى.

             )وهؤاء ا ينتفعون بذكرى: 
 [.13-8]اأعى:   (              

كرى بضخامتها، والنار الكرى هي نار جهنم، الكرى بشدها، والكرى بمدها، وال
 فا َمْن فيها يموت فيجد طعم الراحة، وا هو حيا ي أمن وراحة.رى بإحراقها،والك

 إنا هو العذاب اخالد، الذي يتطلع صاحبه إى اموت كا يتطلع إى أحسن أمانيه.
فلله كم حجم هذا العذاب الذي اموت ألذ يء يتمناه اإنسان للفرار منه، والنجاة 

                             : من هوله وأمه؟
 [.٣٥الرعد: ]      

ويوم القيامة يصل كل إنسان إى دار إقامته، وإى ما أعد اه له من النعيم أو العذاب، 
ِعرت وَدَبت فيها  ،فللمؤمنن دار النعيم، وللمكذبن بالساعة عذاب جهنم، وقد س 

ها وتغيظها، وهي تتحرق عليهم، وتصعد احياة، فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفر
              )منها الزفرات غيظًا منهم: 

 [.15  -11]الفرقان:  (           
    ) حاهم إذا وصلوا إليها، وكيف حاهم إذا دخلوا فيها:وكيف 

                 ) 
 [.14  -13]الفرقان: 

 أم جنة اخلد التي وعد امتقون: خر ،سعر، وذلك الزفر، وذلك العذابفهل ذلك ال
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(                
 [.16  -12]الفرقان:  (            

إن عذاب اه شديد لكل كافر، لكل مرك، لكل عاص، لكل جرم، لكل مفسد، ا 
   خ والعشرة، ومن ي اأرض ميعًا:يمكن أن يفتديه اإنسان بالبنن والزوج واأ

(                   
 [.14-11]امعارج:   (      

إن هذا امجرم من اهول والرعب الذي يراه يود لو يفتدي من عذاب النار بأعز الناس 
 ويناضل عنهم، ويعيش هم. ،عليه، من كان يفتدهم بنفسه ي احياة

ته عى النجاة لت فقده الشعور بغره عى اإطاق، فيود لو يفتدي بأهل بل إن هف
رض ميعًا لينجو ويفلت من العذاب، فا أعظم كربه، وما أشد فزعه، وما أعظم اأ

       )ولكن أنى له من اإفات فهو حار بالعذاب: عذابه، 
 [.19-12]امعارج:  (            
 .ي النار ر احال وامقامأا ما أخط

إنه مشهد مروع خيف، تطر له النفس شعاعًا بعد ما أذهلها كرب اموقف وهوله، 
فقد أعد هذا امجرم نارًا تلظى وحرق، وتنزع اجلود عن الوجوه والرؤوس، 
ومقامع تكر اهامات، وغساق ينشب ي احلوق، وطعام الزقوم والغسلن، وثياب 

 ، وعذاب مستمر.نار، وساسل وأغال من نار، وسجن مظلم من نار، وفرش من
فيدبر  ،ونار تدعو كل من أدبر وتوى، تدعوه كا كان من قبل يدعى إى اهدى

ا يمكن أن يدبر ويتوى، ولقد كان من قبل  ،ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم، ويتوى
لة، وحفظه ي بجمع امال بأي وسي ،الدعوةاه، وعن الدين، وعن مشغواً عن 

                         ، والتقلب ي الشهوات واأندية: اأوعية
                                      

 [.١٣اأحقاف: ]               
فأما يوم القيامة فالدعوة من جهنم ا يمكن أن يلهو عنها، وا يملك أن يفتدي با ي 

س هذا مكانه، وليس هذا وقت رض كلها منها، ولو جاء بذلك كله ما تقبل منه فلياأ
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فا أخر من مع امال ي اأوعية، ورفه فيا حرم اه، إى جانب الكفر قبوله، 
       )والتكذيب وامعصية، وما أشد عذاهم عند رهم: 

                 
               )  

 [.36-36]امائدة: 
إن الذي يسكن ي أرض اه، ويأكل من رزق اه، ويتمتع بنعم اه، ثم يكفر باه، 
ويرك به، ويعي أمره، ويعاند رسله، وحارب أولياءه، ويصد عن سبيله، جدير 

                            بكل عقوبة جزاء كفره ورده اهدى: 
                                          

                                                
 [.56 - ١٥ق: ]                   

 فهذا املقى ي جهنم جره الشيطان إليها بست ساسل:
فار بدينه وتوحيده، وأسائه وصفاته، كفار برسله أنه َكَفار لنعم اه وحقوقه، ك: اأوى

 ومائكته، كفار بكتبه ولقائه.
 : أنه معاند للحق بدفعه جحدًا وعناداً.الثتنية
أنه منَاع للخر، وهذا يعم منعه للخر الذي هو إحسان إى نفسه من الطاعات : الثتلثة

يه خر لنفسه، وا لبني والقرب إى اه، واخر الذي هو إحسان إى الناس، فليس ف
 جنسه، كا هو حال أكثر اخلق.

 أنه مع منعه للخر معتد عى الناس، ظلوم غشوم، معتد عليهم بيده ولسانه.: الرابعة
 أنه مريب صاحب ريب وشك، آت لكل ريبة.: اختمسة
 أنه مع ذلك مرك باه، قد اخذ مع اه إهًا آخر يعبده ويـحبه، ويغضب له،: الستدسة

وختصم هو وقرينه  ينذر له، ويواي فيه، ويعادي فيه،ويرى له، وحلف باسمه، و
من الشياطن، وحيل اأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله، فيقول قرينه الشيطان: 

وآثره عى  ،م يكن ي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن كان ي ضال بعيد، اختاره لنفسه
 [.56]ق:  (          )احق كا قال سبحانه: 
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     ولكن اخصومة ا تنفع ي ذلك الزمان وامكان، فيقول الرب موبخًا ها: 
                                        

 [.١١ - ١١ق: ] 
 :والنتر * أحضال أهل اجنة

ن أهل اجنة ي النعيم إذا كان أهل النار ي جهنم يعذبون، وي النار يسجرون، فإ
 [.14  -13]اانفطار:  (         )يتلذذون كا قال سبحانه: 

وإذا كان أهل النار يتاعنون ي النار، ويدعون بالويل والثبور، فإن أهل اجنة إخوان 
 [.46]احجر:   (          )متحابون: 

لعن واخصام، فأهل اجنة يشتغلون باحمد وإذا كان أهل النار يشتغلون بالتنابز وال
                              والثناء لرهم: 

                                         
 [.43]اأعراف:                  

أمم مثلهم من اجن واإنس وإذا كان أهل النار يناَدْون بالتحقر والتأنيب ليدخلوا مع 
   )ي النار، فإن أهل اجنة يناَدْون بالرحيب والتكريم لدخول اجنة: 

 [.43]اأعراف:   (      
وإذا كان أهل النار وجوههم مسودة مظلمة مغرة، فإن وجوه أهل اجنة مسفرة 

 [.38  -39]عبس:  (      )ضاحكة مستبرة: 
احرير  أهل النار ثياب قطعت من نار وقطران، فإن لباس أهل اجنة من وإذا كان لباس

   )والسندس واإسترق، وحليهم من الذهب والفضة واللؤلؤ: 
 [.33]فاطر:   (           

وإذا كانت فرش أهل النار من نار، وحفهم من نار، ومن فوقهم ظلل من النار، فإن 
نها من إسترق، وررهم مرفوعة، وهم نارق ووسائد أهل اجنة فرشهم بطائ
 [.66]الرمن:   (      )مصفوفة، وبسط مبثوثة: 

                                          وقال سبحانه: 
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 [.٥١ – ١ الغاشية:]        

وإذا كان طعام الكفار ي النار الزقوم والريع والغسلن، وراهم الغساق والصديد 
واحميم، فإن طعام أهل اجنة فواكه ما يتخرون، وحم طر ما يشتهون، وراهم 
من مر لذة للشاربن، وعسل مصفى، ولبن م يتغر طعمه، وماء غر آسن، وهم فيها 

كلها دائم وظلها، وحور عن كأمثال اللؤلؤ امكنون، وقصور من من كل الثمرات، أ
ذهب وفضة، وغلان وولدان للخدمة، وشباب با هرم، وصحة با مرض، ونعيم با 

                  : بؤس، وحياة با موت، وخلود با فناء
                         

 [.٣١الرعد: ]
وهل من راغب ي من مرة، فهل من مشمر إى اجنة،  ن نعمة.. ويا هافيا ها م

وهل من مسارع لتلك القصور الاي كأهن الياقوت وامرجان،  احور احسان
الفاخرة، وامساكن العالية، والفواكه اللذيذة، واأهار اجارية، وكثبان امسك 

فضة، ولباس احرير وال والكافور، وحصباء الدر والياقوت، وصحاف الذهب
            ) والديباج:

 [.51]احديد:  (                
 : ح، وهل جزاء اإحسان إا اإحسانوليس بعد العمل الصالح إا اجزاء الصال

                                  
 [.١١يوعس: ]     
   )اه.. كم عند الكريم الرحيم أوليائه من الكرامات؟: فيا سبحان 

               
               

 [.63-65]الزخرف:   (         
إن عيون اإنسانية كلها ا تستطيع أن ترى أو حيط با أعده اه لعباده الصاحن ي 

 اجنة من النعيم.
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ة اأذن أقوى وأشمل من العن؛ أن العن ا ترى إا الظاهر، واأذن تسمع ما ثم قو
ي الظاهر والباطن، وآذان البرية كلها ا تستطيع أن تسمع وصف ما أعده اه من 

 النعيم أهل اجنة.
، ففي ثانية واحدة يستطيع اإنسان أن يال أقوى من كل قوة ي اإنسانثم قوة اخ

 ياله إى أقطار السموات واأرض، ثم يرجع بخياله.يصل بتصوره وخ
فتلك الدار التي أعدها اه لعباده امؤمنن فوق ما نتصور، وأعظم ما نتخيل، وأكر ما 

 [.٥٧ السجد::]                                          نتوقع: 
ه الدنيا عر مرات، وموضع فمن حيث امساكن يعطى أدنى مسلم ي اجنة مثل هذ

وإذا كان هذا نصيب أدنى إنسان ي اجنة، ما فيها، سوط ي اجنة خر من الدنيا و
؟وكم ي سبيل اه وكم جنات امجاهدين ،م يكون نصيب أعى إنسان ي اجنةفك

 جنات الرسل؟ وكم جنات سيد الرسل؟
كثرة، وللمؤمن ي  ومن حيث امساكن قصور فاخرة، وقصور معلقة، وخيام واسعة

 اجنة خيمة من لؤلؤة واحدة طوها ستون ميًا ي الساء.
وطعام أهلها أشكال وألوان، فواكه ما يتخرون، وحم طر ما يشتهون، وفاكهة 

ا مقطوعة وا منوعة، وفيها من كل فاكهة زوجان، فيها فاكهة ونخل ورمان،  ،كثرة
       )ة: وجنات من أعناب ونخيل، قطوفها داني

 [.54]احاقة:  (    
 وأين امتسابقون للفوز به؟ وأين امسارعون إليه؟ ن مثل هذا؟فأين امشمرو

                        
                               

 [.٥٣٥ – ٥٣٣آل عمران: ]       
ت ا َاْنٌ َرأْ ، َواُاُذٌن م: أْاَدْدُ  لِِعبَتدِي الَصتلِـِحَن قتل اهُ َتَعتى» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و

ْم:«َسِمَعْت، َوا َخَطَر َاَلـى َقْلِب َبَرٍ  وا إِْن ِشْئتـ         ) . َفاْقَرؤ 
 .()متفق عليه«  ( 

                                                

 (. 5954( واللفظ له، ومسلم برقم )3544، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 وما أعظم نعيم امؤمنن برؤية رهم يوم القيامة، والرؤية أمر وجودي ا يتعلق إا
ـرى من  ـرى، فالباري سبحانه أحق أن ي  بموجود، وما كان أكمل وجودًا كان أحق أن ي 

إما خفاء تعُذَر الرؤية  فإنأن وجوده أكمل من كل موجود سواه، كل ما سواه؛ 
 وإما آفة وضعف ي الرائي.، امرئي

والرب سبحانه أظهر من كل موجود، وإنا تعذرت رؤيته ي الدنيا لضعف القوة 
البارة عن النظر إليه، وأما ي دار البقاء فتكون قوة بر امؤمنن ي غاية القوة؛ 

      )أها دائمة فقويت عى رؤيته والنظر إليه كا قال سبحانه: 
 [.53  -55]القيامة:  ( 

نه ي الدنيا ا يراه أحد، ولو رآه الناس بعظمته وجاله وماله أطاعوه واه سبحا
ما يرونه من جاله وماله، وحينئذ يبطل التكليف باأمر والنهي، وما  يعصوه؛ وم

حصل من الثواب والعقاب، وذلك خاف احكمة التي خلق اه الثقلن من أجلها: 
                                      

 [.١١ – ١١الذاريات: ]                   
 م نعيم ي اجنة رؤية امؤمنن لرهم، ورضاه عنهم.وأعظ

واه جَل جاله هو اأكر، وهو الكبر امتعال، وهو العظيم الذي ا أعظم منه، وأنه 
لعظمته سبحانه ا ي ْدرك بحيث حاط به، واإدراك هو اإحاطة باليء، وهو قدر 

 زائد عى الرؤية.
    )ر أو حيط به: وهو سبحانه أعظم من أن تدركه اأبصا

 [.153]اأنعام:  (      
فامؤمنون ينظرون إى اه ويرونه، ولكن ا حيط أبصارهم به لعظمته وكريائه 
وجاله، وبره حيط هم أهم خلقه، وميع امخلوقات كالذرة بالنسبة إليه، واه 

                           : بكل يء حيط
 [.٥١١النساء: ]     

وكا َيْعَلـم اخلق ما َعَلمهم اه، وا حيطون بيء من علمه، ويرزقهم وا حيطون 
 بيء من رزقه، ويكلم ويسمع من شاء من خلقه، وا حيطون بكامه وا بسمعه.
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      )فكذلك أكرم اه أهل اجنة برؤيته، لكن ا حيطون به: 
 [.53  -55امة: ]القي  ( 

واجنة وما فيها من النعيم كرامة من اه أهل طاعته، ورى اه عن العبد أكر من 
     )اجنة وما فيها من النعيم كا قال سبحانه: 

               
 [.65]التوبة:  (        

ه، وما كان هذا اجزاء وهذا الرضا جزاء عى رضاه عنهم ي الدنيا ورضاهم عن
 )أفضل اجزاء كان سببه أفضل اأعال، وهو اإيان باه واأعال الصاحة: 

                
 [.9  -6]البينة:  (                   

 فرضوان الرب عنهم أكر من كل ما وعدوا به، وأير يء من رضوانه سبحانه أكر
 من اجنات وما فيها ما ا عن رأت، وا أذن سمعت، وا خطر عى قلب بر.

ومن أعظم نعيم اجنة التمتع بالنظر إى وجه اه الكريم، وساع كامه، وقرة العن 
بالقرب منه، والفوز برضوانه، وواه ما أعطاهم اه شيئاً أحب إليهم من النظر إى 

 وجهه.
ا َدَخَل أْهُل الْـَجنَِة الْـَجنََة، قتل َيُقضُل اهُ َتَبتَرَك َوَتَعتلَـى: ُتـِريُدوَن َشْيئىت إِذَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه 

َوُتنَِجنَت ِمَن النَتِر؟ قتل: َفَيْكِشُف  ،أِزيُدُكْم؟ َفَيُقضلُضَن: ألَـْم ُتَبيِْض ُوُجضَهنَت؟ ألَـْم ُتْدِخْلنَت الْـَجنَةَ 
ََ ُأْاطُ   .()أخرجه مسلم «ضا َشْيئىت أَحَب إَِليْـِهـْم ِمَن النَظَِر إِلَـى َرِبـِهـْم َاَز َوَجَل الْـِحَجتَب َف

وإذا جى هم سبحانه، ورأوا وجهه عيانًا، نسوا ما هم فيه من النعيم، وذهلوا عنه، 
 وم يلتفتوا إليه.

 .مت إا بذلكوهل طابت اجنة وقا. .وأي نعيم.. وأي لذة.. وأي قرة عن يداي ذلك
ومن عرف اه جل جاله، وشهد مشهد حقه عليه، ومشهد تقصره وذنوبه، وأبر 
هذين امشهدين بقلبه علم وجزم بأن دخول اجنة برمة اه.. واقتسام امنازل 

                                                

 (. 191برقم ) مأخرجه مسل( 1)
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               : والدرجات باأعال.. والنجاة من النار بعفو اه
                                       

                              
 [.١١١البقر:: ]      

وا، َفإَِنـُه ا ُيْدِخُل أَحداى اْلـَجنََة َاَمُلـهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و َقال وا: َوا . «َسِدُدوا َوَقتِرُبضا َوأْبِرُ
وَل اه؟ َقاَل:  .()متفق عليه «، إِا أْن َيَتَغَمَدِي اه بَِمْغِفَرةٍ َوَرْحـَمةٍ َوا أَنت» أْنَت َيا َرس 

فالعمل سبب لدخول اجنة، لكنه غر مستقل بحصوله، وليس العمل عوضًا عن 
 بينها كا سبق.ملسو هيلع هللا ىلص اجنة، بل دخول اجنة برمة اه، وقد مع الرسول 

ن كا قال سبحانه: واه تبارك وتعاى بمنه وفضله وكرمه يقرب اجنة للمتق
(                   

 [.33-31]ق:   (   
 فوصف اه أهل اجنة بأربع صفات:

أن يكون العبد أوابًا أي رجاعًا إى اه من معصيته إى طاعته، ومن الغفلة عنه : إحداهت
 إى ذكره، كلا أذنب ذنبًا استغفر اه منه.

يظًا ما ائتمنه اه عليه وافرضه، حافظًا ما استودعه اه من حقه أن يكون حف: الثتنية
ونعمته، مسكًا عن معاصيه ونواهيه، فاحفيظ اممسك عا حرم اه عليه، واأواب 

 امقبل عى اه بطاعته.
: أن يكون من خشى اه بالغيب، لكال معرفته بربه وقدرته، وكال علمه الثتلثة

ووعيده،  رسله، وأمره وهيه، ووعدهه وصفاته وأفعاله، ومعرفته بكتبه وومعرفته بأسائ
 فمن عرف هذا خي الرمن بالغيب.

 بامتثال أوامره، واجتناب معاصيه.أن يكون منيبًا إى ربه، : الرابعة
        )وجزاء من قامت هم هذه الصفات أن يقال هم: 

 [.32  -34]ق:   (    

                                                

 (. 695( واللفظ له، ومسلم برقم )6466، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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اجنة دخواً مقرونًا بالسامة من اآفات والرور، مأمونًا فيه ميع مكاره فيدخلون 
                  : اأمور، فا انقطاع لنعيمهم وا كدر وا تنغيص

 [.٥١٧اأعاا:: ]            
ذلك يوم اخلود الذي ا زوال له وا موت، وا يء من امكدرات، وهم فيه كل ما 

اؤون ويـحبون من اماذ والشهوات، ويزيدهم فوق ذلك أفضل نعيم وأكمله، وهو يش
 ، والقرب منه.التمتع بالنظر إى وجه اه الكريم، والفوز برضاه، والتلذذ بساع كامه

وقد مع اه أهل اجنة بن نوعي الزينة الظاهرة من اللباس واحي، كا مع هم 
نة، فجَمل البواطن وأكمل لذها بالراب الطهور، ومل بن الزينة الظاهرة والباط

السواعد باأساور واحي، ومل اأبدان بثياب احرير والسندس واإسترق كا 
             )قال سبحانه: 

 [.55  -51]اإنسان:  (          
كريم الذي ا أكرم منه، ومن واه تبارك وتعاى هو الرمن الذي ا أرحم منه، ال

الذي يصلهم برهم، ويسعدهم ى خلقه، إرمته وكرمه أن أرسل رسله بدينه ورعه 
                          : ي دنياهم وأخراهم

                                  
 [.٥١١اأعراف: ]                 

حانه يغار عى خلقه وعباده أن يرفهم الشيطان عن دينهم.. ويغار عى قلب واه سب
وأن  ..وخوفه ورجائه اه ومن حب ..عبده أن يكون معطًا من اإيان والتوحيد

ويغار عى  ..فاه سبحانه خلق اآدمي لنفسه واختاره من بن خلقه ..يكون فيه غره
             : ذكر غرهلسان عبده أن يتعطل من ذكره، ويشتغل ب

                            
 [.٥٣ – ٥٥اأحزاب: ]                

ويغار عى جوارحه أن تتعطل من طاعته، وتشتغل بمعصيته، فيقب ح بالعبد أن يغار 
         : وهو ا يغار عليها ،مواه احق عى قلبه ولسانه وجوارحه
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 [.١٥النور: ]                                      
واشتغل بحب  ،سَلط عى قلبه إذا أعرض عنه ،واه حكيم عليم إذا أراد بعبده خراً 

 أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه. ،غره
حه بغر طاعته ابتاها بأنواع الباء، وهذا من غرته سبحانه وتعاى وإذا اشتغلت جوار

                      : عى عبده
                                                

 [.٥١٧ – ٥١١البقر:: ]                  
 فهو يغار له وحرمته، فيدفع سبحانه ،امؤمن واه عَز وجَل كا يغار عى عبده

عن قلوب الذين آمنوا وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأمواهم، يدفع  الرور واأذى
      : عنهم ذلك كله غرة منه هم كا غاروا محارمه من نفوسهم ومن غرهم

 [.٣١احج: ]                                
ار عى إمائه وعبيده رعًا وقدرًا، ومن أجل ذلك حرم الفواحش، ورع عليها واه يغ

أعظم العقوبات، وأشنع القتات، لشدة غرته عى إمائه وعبيده، فإن عطلت هذه 
      )العقوبات رعاً أجراها سبحانه قدرًا كا قال سبحانه: 

 [.153]النساء:  (        
                     وقال سبحانه:

 [.٣٣الشورى: ]               
أَتْعَجُبضَن ِمْن َغْيـَرةِ َسْعٍد، واه أَنت أْغَيـُر ِمنْـُه، واه أْغَيـُر ِمنِي، َوِمْن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

أَحُب إَِلْيـِه اْلُعْذُر ِمَن اه،  أْجِل َغْيـَرةِ اه َحَرَم اْلَفَضاِحَش، َمت َظَهَر ِمنْـَهت َوَمت َبَطَن، َوا أَحَد 
يَن َوالْـُمنِْذِريَن، َوا أَحَد أَحُب إَِلْيـِه اْلـِمْدَحُة ِمَن اه، َوِمْن  َوِمْن أْجِل َذلَِك َبَعَث الْـُمَبِرِ

 .()متفق عليه «أْجِل َذلَِك َوَاَد اه اْلـَجنَةَ 
 * متى متلئ اجنة والنتر؟

ى فيها من كفار اإنس واجن، وتقول هل من مزيد كا قال سبحانه: جهنم ا تزال يلق
                                                

 (. 1488(، واللفظ له، ومسلم برقم )6416، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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 [.35]ق:   (         )
 وا تزال النار تطلب الزيادة حتى يضع رب العزة قدمه عليها، فينزوي بعضها إى بعض.

واه عز وجل قد وعد النار ليمأها من اجنة والناس أمعن كا قال سبحانه: 
(               

 [.13]السجدة:   (   
ا َتَزاُل »: ^والنار واسعة فا متلئ حتى يضيقها اجبار عى من فيها كا قال النبي 

َجَهنَُم ُيْلَقى فِيَهت َوَتُقضُل: َهْل ِمْن َمِزيٍد، َحَتى َيَضَع َرُب اْلِعَزةِ فِيَهت َقَدَمُه، َفَينَْزِوي َبْعُضَهت 
َبْعٍض َوَتُقضُل: َقْط َقْط، بِِعَزتَِك َوَكَرِمَك، َوا َيَزاُل ِي اْلـَجنَِة َفْضٌل َحَتى ُينِْشَئ اهُ  إَِلـى

ت، َفُيْسكِنَـُهـْم َفْضَل اْلـَجنَةِ   .()متفق عليه «َلـَهت َخْلقى
جنة أما اجنة فا يضيقها سبحانه، بل ينشئ ها خلقًا فيدخلهم إياها؛ أن اه يدخل ا

 من م يعمل خراً قط؛ أن ذلك من باب اإحسان.
َيْبَقى ِمَن اْلـَجنَِة َمت َشتَء اهُ أْن َيْبَقى، ُثَم ُينِْشُئ اهُ َتَعتلَـى »  قال: ^أن النبي  عن أنس 

ََ َيَشتءُ  ت ِمـ  .()أخرجه مسلم «َلـَهت َخْلقى
         :عصاهوأما العذاب بالنار فا يكون إا من كفر باه و

                        
 [.١١التوبة: ]        

                                                

 ( واللفظ له. 5949(، ومسلم يرقم )4949، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 (. 5949برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 طريق الفضز والنجتة -13
 [.61]اأحزاب:  (           )قال اه تعاى: 

            )وقال اه تعاى: 
              

                 
 [.35-35]فصلت:  (  

ا يمكن لإنسان أن يسعد ي الدنيا واآخرة إا بأصول يسر عليها، وسنن هتدي 
                                 : ها، وقدوة صاحة يقتدي ها

 [.١٥اأحزاب: ]                       جئ   
 اأرض، وأكرمه بإنزال كتبه عليه، وإرسال رسله وهذا اإنسان خلقه ربه، وأنزله إى

إليه، ليعرف ربه ومواه، ويعيش ي احياة وفق أمر من خلقه واجتباه، فيسعد ي 
            : الدنيا واآخرة، ويفوز باجنة، وينجو من النار

                            
 [.٥١١عمران: آل ]                 

هذا ا بَد هذا اإنسان ليصل إى الكال من تربية تغذي جسمه.. وتنمي عقله.. 
                      : وهذب أخاقه.. وتزكي روحه

 [.١اجماة: ]                                
ى يبلغ كاله، سواء كان من وتربية اليء هي القيام بربيته وإنائه وإصاحه حت

 الكائنات احية كاإنسان واحيوان، أو كان من امخلوقات النامية كالشجر والنبات.
 فميادين الربية أربعة:

 اإنسان.. واحيوان.. واأشجار.. والنبات.
وتربية احيوانات واأشجار والنباتات ختلف باختاف أنواعها، ولكل نوع منها 

 اصة به، ومربون ختصون.طرق ي تربيته خ
وتربية اإنسان بشكل عام، وامسلم بشكل خاص، ها جوانب متعددة، وطرق 
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ختلفة، وكلها متلقاة من مشكاة النبوة، جمعها اإيان باه ربًا.. وباإسام دينًا.. 
 وبمحمد رسواً.
دِينتى، َوبُِمـَحـَمٍد َرُسضاى  َمْن َقتَل: َرِوْيُت بِته َرّبـتى، َوبِتإْسامِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه 
 .()أخرجه مسلم وأبو داود «َوَجَبْت َلـُه اَجنَة

 وسعادة اإنسان وكاله متوقفان عى حسن تربيته. 
 وتربية الكال البري ي اإنسان تتناول أربعة جوانب هي:

ل قه.. وروحه.  جسمه.. وعقله.. وخ 
ته وبقائه تعتمد عى إصاح غذائه من فربية اجسم ليبلغ الكال ي نائه وصح

طعام وراب، وعى نقاء اهواء الذي يتنفس به، والعناية بلباسه ومسكنه، ورياضة 
بدنه، واجتناب كل خبيث وفاسد من امأكوات وامروبات كا قال سبحانه: 

(              
 [.165]البقرة:   ( 

            ): ^وقال سبحانه ي شأن آدم 
 [.118  -119]طه:  (  

وتربية العقل ليصبح اإنسان ذا قدرة كافية عى الفهم والتذكر، وإصدار اأحكام 
الصحيحة عى ما يعقله ويراه من امعقوات وامحسوسات، تكون بالتعلم 

لقرآنية والدراسة والتجربة، والنظر ي الكونيات والتأمل فيها، والنظر ي اآيات ا
                         : والتفكر فيها

                               
 [.٥١٥ – ٥١٣آل عمران: ]                                

وأكثر ما ينفع العقل ي هذه الربية العلوم النافعة امتلقاة عن اه ورسوله، وأكر ما 
                       : ها امعقوات الباطلة، واخرافات الضالة ير

 [.٥١حمد: ]                       
                                                

 (، وهذا لفظه.1258(، وأخرجه أبو داود برقم )1994برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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واجسم والعقل بينها ارتباط وثيق، فالعقل ا يكمل بدون كال اجسم، وا ينمو 
 إا بنائه، فكلا تقدمت سن الطفل تقدم ناء العقل.

م بسبب الكر إى الضعف، عاد العقل كذلك إى الضعف، فناء العقل وإذا عاد اجس
 تابع لناء اجسم، وكل عناية باجسم هي عناية بالعقل، وتربية أحدما تربية لآخر.

ومن هنا نجد أن اإسام كا حرم كل ما ير باجسم من السموم واخبائث وغرها، 
ات واحشيش وغرها من الرك حرم كذلك كل ما ير بالعقل كاخمر وامخدر

والسحر، وكل ما يفسد العقل أو يضله، وما ذاك إا للعناية بربية العقل وامحافظة 
                                 : عليه

 [.١٣امادد:: ]       
ليًا كان أما تربية اخ لق، فاخ لق َعَرض من أعراض الروح البرية، فإذا كان الروح س

 اخلق سليًا، وإذا كان الروح مريضًا كانت اأخاق مريضة رديئة.
             : فاخ لق مرآة تنعكس عليها صورة الروح البري

 [.٥٣ – ٧الشمس: ]                          
عا الناس إى لق احسن ي آيات وأحاديث كثرة، ودـوقد اعتنى اإسام بربية اخ  

 التخلق بكل خلق ميل.
 [.4]القلم:  (    )قال اه تعاى: 

 [.188]اأعراف: (          )وقال اه تعاى: 
            )وقال اه تعاى: 

                  
 [.32  -34]فصلت:  ( 

ََ ُبِعثْ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي   .()أخرجه أمد والبخاري ي اأدب امفرد «ْخَاِق َتـِمـَم َصتلِـَح اأَ  ُت أُ إَِن
لق ارتباط وثيق، ومن هنا فالعناية بربية اخلق هي نفسها العناية ـوبن الروح واخ  

 بربية الروح.
                                                

 (. 566وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )، (9825: أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
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وتربية الروح من أشد أنواع الربية صعوبة، وأكثرها تعقيدًا، خفاء الروح، وعدم 
                     : فهي حتاج إى معلمن ربانين ختصن ظهورها،

 [.٧١آل عمران: ]                
فكا أن اجسم يطرأ عليه امرض بسبب امؤثرات اخارجية فيعتل ويداوى باأدوية 
فيشفى بإذن اه، فكذلك الروح يطرأ عليه امرض بسبب امؤثرات اخارجية، 

مناسب من اأدوية الروحية التي هي العبادات الرعية، فيشفى بإذن اه عَز فيداوى با
                           : وجَل 

 [.١١اإراء: ]   ڭ    
وكا أن اجسم إذا مرض تظهر عليه أعراض امرض من صفرة الوجه وشحوبته، 

 التفكر واحركة.وضعف اجسم وهزاله، فيعجز عن القول والعمل، و
والكذب  ،فكذلك الروح إذا مرض تظهر عليه أعراض مرضه كالرقة واخيانة

         : والنفاق، ورب اخمر، وارتكاب كبائر اإثم والفواحش
 [.٥٣البقر:: ]                           

ابون فينظف، فكذلك وكا أن اجسم يتلوث باأوساخ واأدران في غسل باماء والص
الروح يتلوث بالذنوب وامعاي فيتطهر بااستغفار والتوبة والندم، وفعل اأعال 

                     : الصاحة، فيعود إليه صفاؤه وطهره

 [.١١١البقر:: ]
لق ارتباط وثيق، ـوكا أن بن اجسم والعقل ارتباط وثيق، فكذلك بن الروح واخ  

 أحدما بدون اآخر. وا يكمل
             ) قال اه تعاى:

 [.5]اجمعة:     (        
فالتزكية هي الربية الروحية واأخاقية، فالروح يزكو بالعبادات وبمكارم اأخاق، 

 وتعليم الكتاب واحكمة هي الربية العقلية.
 ية جسمه وعقله، وأخاقه وروحه.وسعادة اإنسان وكاله متوقفان عى ترب

وكا اهتم اإسام بربية البر، فقد اعتنى أيضًا برجال الربية، وحث عى احرامهم 
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فأعظم امربن، وسيد اأنبياء  ،وتقديرهم، وفرض حبتهم، وأوجب طاعتهم
 قد أوجب اه حبته.. وطاعته.. وحذر من معصيته.ملسو هيلع هللا ىلص وامرسلن حمد 

ُيْؤِمُن أَحُدُكْم َحَتى أُكضَن أَحَب إَِلْيـِه ِمْن َوَلِدِه َوَوالِِدِه َوالنَتِس ا » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .()متفق عليه «أْجـَمِعن

  (     )وأوجب اه طاعته بقوله: 
 [.135]آل عمران: 

        )وحذر من معصيته بقوله: 
 [.14]النساء:  (     

                           وقال سبحانه: 
 [.٥٥١النساء: ]                    

واحلقة امفقودة ي حياة امسلمن اليوم هي انعدام امربن القادرين أو قلتهم، مع 
 أن وجودهم روري لكال اأمة وسعادها.

فقدت الربية وما يزيد ي امحنة ويضاعف اأم أن اأمة اإسامية لطول ما 
الصحيحة قد فقدت ااستعداد النفي لقبول الربية، ومن هنا فا فائدة من وجود 
الدواء واأطباء إذا كان امريض يرفض التداوي به ويأباه، ومن هنا كان اخطر 

 جسيًا، وزوال امرض عسراً.
دقون، با ولعل خر من يقوم بتهيئة اأمة لقبول الربية هم امربون الصاحون الصا

يوجهون به اأمة لاقتداء بخر القرون ي العبادة.. والدعوة.. والتعليم.. وحسن 
ملسو هيلع هللا ىلص.. اخلق.. وحسن امعامات.. حسب ما ورد ي كتاب رهم.. وسنة نبيهم 

 وذلك بطريقتن: ماعية وفردية.
 فاجاعية: هي أن يتعاون امسلمون فيا بينهم، ويعيدون للمسجد دوره، وجتمعون
فيه كل يوم، ويتشاورون ي أعال الدين، وكيف يؤدوها، وكيف يكونون سبباً 

ليكون  ،لنرها ي العام، وكيف يفرغون اأوقات وجاهدون بأمواهم وأنفسهم
الدين كله ه، ويتحقق مراد اه من عباده، وبذلك يزيد إياهم، وتصلح أعاهم، 

                                                

 ( واللفظ له. 44(، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
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               :وحسن أخاقهم، ويكونون أمة يقتدى هم
 [.١١الانكبوت: ]          

عامًا بالكتاب والسنة مقتديًا بسلف اأمة، ويسندون له أمر  كذلك وختارون
تعليمهم، وتربية عقوهم وأرواحهم وأخاقهم، ويعاهدونه عى السمع والطاعة، 

         : فيعلمهم الكتاب والسنة، ويزكيهم باأخاق واآداب اإسامية
                         

 [.٥١٥آل عمران: ]                           
بأصحابه مدة حياته، فقد اخذ دار اأرقم بن ملسو هيلع هللا ىلص وهذه الطريقة هي التي سلكها النبي 

امر ما يوحى إليه، ويربيهم بأو فيها أي اأرقم ي مكة جلسًا له وأصحابه يعلمهم
: رهم، ويعرفهم بعظمة رهم ليكروه، وبنعمه ليشكروه، وباليوم اآخر وما فيه ليتقوه

                            
                                  

 [.١١الكهف: ]       
د قباء، حيث بناه ومع كان أول عمل قام به هو بناء مسج ملسو هيلع هللا ىلصوما انتقل إى امدينة 

 امؤمنن من ذلك احي فيه، وأخذ يعلمهم ويربيهم با يزكي قلوهم، ويصلح نفوسهم.
امدينة كان أول عمل قام به هو بناء امسجد النبوي، ومع فيه ملسو هيلع هللا ىلص وما دخل 

امهاجرين واأنصار يصي هم، ويعلمهم الكتاب واحكمة، ويزكيهم، ويتشاور 
دعاة وامجاهدين إى أقطار اأرض، ين، وبعث امعلمن والمعهم ي إقامة الد

وما هي إا أيام بن ي اإسام، ويعلمهم ويكرمهم، ويستقبل فيه الوفود، والراغ
وشهور وإذا رجال ونساء يتخرجون من هذا امسجد، هم خر رجال ونساء ي 

              : العام، إيانًا وتقوى، وعلًا وحكمة، وإحسانًا ورمة
                                           

                                        
 [.٣١ – ٣١النور: ]                                

ا ناذج ي كال وعنه عليه الصاة والسام أخذ هذه الطريقة الربوية أصحابه، فكانو
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الربية اإسامية، ربوا اأمم والشعوب التي فتحوا بادها عى الطهر والصفاء، 
         يان واليقن: ، وعى اإوالعزة والكرامة، والصدق وامـحبة

                              
 [.٥١احجرات: ]     

أقفرت الدنيا، وأصاها الظام، ومن اقتدى هم قون وما مات أولئك امربون الصاد
 وحل ها اخراب والدمار إا ما شاء ربك.

 ى يوم القيامة. أصحابه، فهم قدوة البرية إ ملسو هيلع هللا ىلصفا أعظم تربية النبي 
هذه اأمة قلوبًا.. وأعمقها علًا.. وأقلها تكلفًا..  أبرّ ملسو هيلع هللا ىلص أولئك أصحاب حمد 

 )ديثًا.. ري اه عنهم ورضوا عنه: وأحسنها أخاقًا.. وأصدقها ح
             

 [.155]التوبة:  (               
هذه هي الطريقة الربوية اجاعية النافعة، فإن تعذرت يصار ي إصاح النفس إى 

ي تربية فمن أراد تزكية نفسه وتكميلها، فإن عليه أن خطو ة الربوية الفردية، الطريق
 نفسه خطوتن:

والواجبات الرعية،  ،أن ي لزم نفسه وإن كانت كارهة بالقيام بالفرائض الدينية: اأوى
ا ي الفعل والرك بالقوة ويلزمها فورًا برك كل ما هى اه ورسوله عنه ويأخذه

ثم يأخذ ي رياضتها عى فعل نوافل العبادات امختلفة من صاة وصيام  واحزم،
     : قة وغرها، وعى التحي بمكارم اأخاق، وميل اآدابوصد

                       
 [.٧١ – ٧٧احج: ]                               

ََ  ..» قال سبحانه ي احديث اإهي:و َ ِمـ َِ ٍء أَحَب إِ ْ َِ َ َابِْدي بِ َِ  َوَمت َتَقَرَب إِ
َ بِتلنََضافِِل َحَتى أُِحبَـُه، َفإَِذا أْحَبْبُتـُه:  َِ ُكنُْت َسْمَعُه اْفتَـَرْوُتـُه َاَليْـِه، َوَمت َيَزاُل َاْبِدي َيتََقَرُب إِ
ُ بِـِه، َوَيَدُه اَلتِي َيْبطُِش بِـَهت، َوِرْجَلـُه اَلتِي يَ  ُِ ُه الَِذي ُيْب َ َُ ِِ بِـَهت، َوإِْن الَِذي َيْسَمُع بِـِه، َوَب ـْم

 .()أخرجه البخاري «َسأَلنِي أُْاطَِينَـُه، َوَلئِِن اْستََعتَذِي أُِايَذَنـهُ 
                                                

 (. 6255برقم ) أخرجه البختري( 1)
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أن يبحث عن عبد صالح عام بالكتاب والسنة، وسرة سلف اأمة، : واخطضة الثتنية
ذل بصر بعيوب النفس، خبر بأحواها، ويطلب منه التعاون معه عى الر والتقوى، وب

       : النصيحة، وإعانته عى تربية نفسه، وملها عى طاعة اه
 [.١امادد:: ]                                   

ويصر عى ذلك،  ،ويتعهد له بالطاعة الكاملة فيا يأمره وينهاه ما ورد ي رع اه
        )مع اخر حن قال له: ملسو هيلع هللا ىلص كا فعل موسى 

 [.66]الكهف:    (  
               )فقال اخر موسى: 

 [.69  -66]الكهف:   ( 
 [.68]الكهف: (            ڭ)ملسو هيلع هللا ىلص: فقال موسى 

َكته  َكته اإيان واأعال الصاحة، والطريق إى غر اه س  إن الطريق إى اه س 
                                هوات: والش اأموال واأشياء

 .[١١املك: ]     
والعاقل يضحي بالغاي ما هو أغى منه، وهو اإيان واأعال الصاحة، وعارة 

                       : الدار اآخرة
                         

                                
                                

 [.٥١ – ٥٥آل عمران: ]            
 واإيان احقيقي هو الذي يدفع امسلم لتقديم أوامر اه عى كل يء.

وكل ما نراه ي العام من انتشار الرك والقتل والزنا، والظلم واجهل، وفشو 
الفواحش، وحاربة اإسام وأهله، فتلك وأمثاها أعراض ا أمراض، امنكرات و

 وليس سبباً. ،فإن ضعف اجسم نتيجة
والعاج الصحيح أن نعالج امرض اأصي، الذي أدى إى ظهور هذه اأعراض ي 
امسلمن وغرهم، ومن ثم تزول تلك اأعراض من نفسها، ويتم بناء اإنسان وفق 
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بالفرد، ثم اأرة، ثم  ، بدءاً علم واإيان والتوحيد، وأحسن اأخاقمراد اه منه بال
 ويتحقق ذلك بثاثة أمور:امجتمع، 
إصاح جهاز اإرسال، وذلك باختيار أهل اإيان والتقوى من العلاء : اأول

والدعاة واخطباء والوعاظ، ليتم تعليم وتوجيه اأمة وتربيتها بواسطتهم كا قال 
             )سبحانه: 

 [.154]آل عمران:  (  
                                      وقال سبحانه:

 [.٧١آل عمران: ] 
اختيار امادة امرسلة، وذلك بأن يتم توجيه وتعليم وتربية اأمة من مصدرين : الثتي

ويطرح ما سواما من كتب البدع  وسنة رسوله، ،كاملن ا ثالث ها، وما كتاب اه
 واأباطيل، لتنشأ اأمة عى معرفة احق والعمل به وترك ما سواه كا قال سبحانه: 

 [.3]امائدة:   (                )
                                 وقال سبحانه: 

 [.٧احر: ]      
ااستقبال، وذلك بتنقيته ما يمنع وصول الصوت وقبوله من تصفية جهاز : الثتلث
َفي ون ِظف من ذلك سهل عى اإنسان معرفة  ،والشبهات ،اهوى والشهوات، فإذا ص 

ربه ومعبوده وخالقه ورازقه، ثم استقبل اأحكام واأوامر الرعية عن حب ومعرفة 
َ بفعلها:                 وإيان، وتلذذ بأدائها، ور 

                          
 [.١١ - ١١الرعد: ]     

وسفينة الدين جب امحافظة عليها؛ لئا تغرق ي بـحار اجاهلية، والدين مسئولية 
 اأمة ميعًا.

ترك الصاة خرق ي السفينة.. وترك الزكاة خرق ي السفينة.. وترك الدعوة إى اه 
خرق ي السفنية..  ،والنهي عن امنكر ،نة.. وترك اأمر بامعروفخرق ي السفي

 وترك النصيحة خرق ي السفينة.. وخالفة أوامر اه ورسوله خرق ي السفينة.
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فاحذر أن خرق السفينة، أو تسكت عمن خرق السفينة، فإن من فعل ذلك خزي ي 
    )الدنيا، وعذاب شديد ي اآخرة كا قال سبحانه: 

                
 [.92]البقرة:  (            

واْلَضاقِع فيهت، َكمثل َقضٍم اْستََهمضا  اهُحُدودِ  اىَمَثُل الَقتئِم »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه و
ا ي أَسفلهت إذ ينَ الذ ت، وبعُضهم َأْسفَلَهت، فكتنَ اى َسِفينٍَة، َفَأصتَب َبْعُضهم أْااهَ 

وَمْ ُنؤذِ َمْن  ت َخَرْقنت ي َنِصيبِنَت َخرقتى اسَتَقْضا من امتء َمُروا اى َمْن َفضَقهْم، فقتلضا: لض أنَ 
ِْم َنَجْضا وَنَجْضا ميعتى ـُكضُهْم ومت َأَرادوا َهَلكضا َج يَفإن  ،َفضَقنت ِِ ، وإْن أخُذوا اى أيد
 .()أخرجه البخاري « ًَميعت

ام، وصفوة بني آدم، وقد وصفهم اه بصفات كريمة، إذا وامؤمنون هم لب الع
 )اتصف امسلم ها نال السعادة ي الدنيا، والثواب العظيم ي اآخرة وهم: 

                  
                

                
                   

 [.54-55]الرعد:  ( 
            وهم: 

                      
 [.٥٥١التوبة: ]        

والفوز والفاح ي الدنيا واآخرة بيد اه وحده ا ريك له، واه عنده خزائن كل 
  .يء، ويفعل ما يشاء بقدرته، وا حتاج إى أحد

عى طريقة النبي  ،والفاح لكل إنسان بامتثال أوامراه وهو سبحانه الذي جعل الفوز
                            : ملسو هيلع هللا ىلص

                                                

 (. 5483برقم ) جه البختريأخر( 1)
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 [.٧٣ – ١١النساء: ]     

صلوات اه وسامه وغرهم فاأنبياء وامرسلون كإبراهيم وموسى وعيسى وحمد 
         : تباعهم ي الدنيا واآخرة مع قلة اأسبابعليهم أفلحوا هم وأ

  [.١٥غافر: ]                        
خروا ي الدنيا واآخرة مع وجود من الكفار ونمرود وقارون وفرعون وأمثاهم 

               من املك وامال والقوة:  أعظم اأسباب
                              

 .[٥٣الانكبوت: ]                    
 ،ومن يطع اه ورسوله ي التوحيد واإيان، ثم ي اأوامر عى اختاف درجاها

وجتنب ما هى اه ورسوله عنه من الرك ثم امعاي وامحرمات عى اختاف 
 درجاها، واستقام عى ذلك حتى يلقى ربه.

    )ا قد فاز باجنة ونجا من النار كا قال سبحانه: فهذ
           

 [.13]النساء:   ( 
                          وقال سبحانه: 

                                    
                                

 [.٣١ – ٣٣فصلت: ]          
 ) أدخله اه النار كا قال سبحانه:  ،وعى اه ورسوله ،ومن كفر باه

            
 [.14]النساء:  (    

فاه سبحانه رتب دخول عصية الكفر وما دونه من امعاي، ويدخل ي اسم ام
صيته ومعصية رسوله، اجنة عى طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار عى مع

 فمن أطاعه طاعة تامة دخل اجنة با عذاب.
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ِلد فيها.  ومن عى اه ورسوله معصية تامة فيها الرك وما دونه دخل النار وخ 
ومن اجتمع فيه طاعة ومعصية كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من 

ي النار بقدر ذنوهم، ثم الطاعة وامعصية، فاموحدون الذين هم معاي يعذبون 
 خرجهم اه إى اجنة؛ أن ما معهم من التوحيد مانع هم من اخلود ي النار.

وأنفع يء للعبد ي معاشه ومعاده تدبر القرآن، ومع الفكر عى معانيه وأحكامه 
 [.١٥حمد: ]                    : وآدابه وعلومه

وتبن له طرقها  ..لِع العبد عى معام اخر والر بحذافرمافآيات اه القرآنية ت طْ 
وثمراها ومآل أهلها.. وتضع ي يده مفاتيح كنوز السعادة ي الدنيا واآخرة.. 
وتزكي عقله بالعلوم النافعة.. وتثبت قواعد اإيان ي قلبه.. وتريه صورة الدنيا 

وتريه أيام اه  ..والنار.. وحره بن اأمم الفانية واآخرة الباقية.. وتريه صورة اجنة
فيهم.. وتعرفه بذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله وعدله وإحسانه.. وتبن له ما يـحبه 

 اه ويرضاه.. وما يكرهه ويسخطه من اأقوال واأعال.
 وت عِرف العبد بالطريق اموصل إى ربه.. وما له بعد القدوم عليه من الكرامة.

رفه كذلك بالشيطان وما يدعو إليه.. والطريق اموصلة إليه.. وما من أطاعه من وتع
                  : اإهانة والعذاب يوم القيامة

 [.١١النحل: ]       
فبها يتميز له احق من الباطل ، فهذه اأمور الستة رورية للعبد معرفتها ومشاهدها

م، فريه احق حقًا والباطل باطًا، ويكون له بمعرفتها فرقان ي كل ما اختلف فيه العا
وانراحًا ي  ،ونور يفرق به بن اهدى والضال، والغي والرشاد، وتعطيه قوة ي قلبه

                           ، وخشية لربه: صدره

 .[١١فاطر: ]
دب بآدابه، والعمل بسننه وأحكامه، فا أحسن تدبر القرآن، وااتعاظ بمواعظه، والتأ

 (         )والتفكر ي معاي آياته: 
 [.58]ص: 
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 والدواء كله يدور عى أصلن:
 مية من الضار.. وحفظ الصحة بتناول الطيبات.

فإذا وقع التخليط احتاج اإنسان إى ااستفراغ اموافق، فمدار الطب عى هذه 
 القواعد الثاث.

 ميتان: واحمية
 مية عا جلب امرض، وهذه مية اأصحاء.

 ومية عا يزيد امرض، وهي مية امرى، فامريض إذا احتمى وقف مرضه.
 وكذلك ااستقامة تقوم عى أصلن:

 فعل اأوامر.. واجتناب النواهي.
فإذا قر العبد ي فعل اأوامر، وارتكب امناهي، احتاج مع هذا التخليط إى 

            : لتزول عنه ذنوبه، ويعود إى حاله ،فراغ بالتوبة النصوحااست
 [.٣٥النور: ]            

واه عَز وجَل أكرم هذه اأمة هذا الدين، وجهد سيد امرسلن، فهي خر اأمم عى 
 اإطاق، وخر الناس للناس.

        )فدينها أحسن اأديان كا قال سبحانه: 
 [.152]النساء:  (             

       )وكتاها أحسن الكتب كا قال سبحانه: 
                

 [.53]الزمر:  (             
َمْن َينَْشُق َانْـُه  أَنت َسِيُد َوَلِد آَدَم َيْضَم اْلِقَيتَمِة، َوأَوُل » ملسو هيلع هللا ىلص:ورسوها سيد اخلق كا قال 
، َوأَوُل َشتفٍِع َوأَوُل ُمَشَفعٍ  ُ ْْ  .()أخرجه مسلم «اْلَق

       )والدعوة إى اه أحسن أعاها كا قال سبحانه: 
 [.33]فصلت:   (      

                                                

 (. 5569برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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              وريعتها أكمل الرائع كا قال سبحانه: 
 [.٣د:: اماد]         

      )اأمم عى اإطاق كا قال سبحانه:  خروهم 
             

 [.115]آل عمران:  (      
فلله احمد والشكر حيث أكرم هذه اأمة بأحسن اأديان.. وأحسن اأقوال.. 

سن ورف هذه اأمة بأحوأكمل الرائع.. وأحسن اأعال.. وأحسن اأخاق.. 
   )وهي الدعوة إى اه كا قال سبحانه: اها، وأع الوظائف وأرفها

            ) 
 [.154]آل عمران: 

                                  وقال سبحانه: 
 [.٥٣١يوسف: ]          

اإيان والتوحيد، وطلب منا واه تبارك وتعاى أعطانا أعظم يء ي خزائنه وهو 
 القيام باأعال الصاحة التي تصلح ها حياتنا ي الدنيا واآخرة.

لكن العمل با يقن كاجسد با روح ا فائدة فيه، واليقن أن تعتقد أن ميع الفوز 
، وأن اخلق واأمر كله بيد اه والفاح ي الدنيا واآخرة بيد اه وحده ا ريك له

                                : وحده
                                  

 [.١٥اأعراف: ]           
وميز احجر من الذهب، واحية من  ،والتائه الضال إذا طلعت الشمس عرف الطريق

بن وميز احق من الباطل، ميز اإنسان ي القلب احبل، وكذا إذا جاء نور اإيان 
الدنيا واآخرة، وآثر ما يبقى عى ما يفنى، ورأى كل يء عى حقيقته، وقدم ما يـحبه 

                      : الرب عى ما حبه النفس
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 [.٥ – ١فال: اأع]     

 وكره امعاي. ،والقلب إذا زاد فيه نور اإيان أناب إى اه، وأحب الطاعات
واإيان يزيد بالطاعات، والدعوة إى اه، وبالدعوة تنزل اهداية عى اخلق، لكن 

     : الباطل ا ينكر إا بالتضحية بكل يء من أجل إعاء كلمة اه
                               

 [.٧٥اأعفال: ]             
واإيان والتوحيد والعبادة حق اه عى العباد.. فينبغي تذكرهم دائًا هذا احق 
ميعًا.. ليؤدوا هذه اأعال والوظائف ه رب العامن كا تؤدها ميع الكائنات 

       )حانه: وامخلوقات ه وحده ا ريك له كا قال سب
            

 (                       ڱ
 [.19]احج: 

وحقيقة الدين اليقن عى ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله.. وعى دينه ورعه.. 
                            : وعى وعده ووعيده

 [.٥١حمد: ]            
وإذا جاء هذا اليقن تغرت العواطف كلها من امخلوق إى اخالق، ومن الدنيا إى 

     ى ما حب الرب: ، ومن ما حب النفس إاآخرة، ومن العادات إى السنن
                           

 [.٥١احجرات: ]            
ضة اه.. فا يكون يء إا بإذنه وعلمه.. وا يتحرك يء وميع امخلوقات ي قب

وله املك  .. إا بأمره.. وا يسكن إا بأمره.. فله سبحانه اخلق كله.. وله اأمر كله
 [.24]اأعراف:   (         )كا قال سبحانه: كله 

                                  وقال سبحانه: 
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 [.١١آل عمران: ]                                              
 وكا أن أعضاء اإنسان كلها ا تتحرك إا بوجود روحه، فكذلك هذا العام وما فيه

 : ا يبقى وا يتحرك وا يسكن إا بأمره سبحانه ،كاخردلة بيد اهمن امخلوقات 
 [.١١هود: ]                                     

والقلوب حل نظر الرب سبحانه، وليس لقلوب العباد رور وا لذة تامة إا بمعرفة 
اه وحبته والتقرب إليه با يـحب، وا تكون حبته خالصة إا باإعراض عن كل 

 [.١٥٣الشاراء: ]                            : حبوب سواه
عند طلب العلم الرعي ا بَد أن يرى اه ويعلم أنه طالب راغب فيا عند  لمسوام

                         : اه، ثم اه ينفعه با علم
 [.١البينة: ]              

ت، واأنبياء والصحابة عندهم فقه الدين، وأكثر الناس عندهم فقه الدنيا والشهوا
وصروا ولذلك صارت عندهم الغرة عى الدين أن ينقص؛ أهم اجتهدوا عليه، 

          ، حتى عم وانتر: وضحوا بكل يء من أجلهعى اأذى فيه، 
                             

 .[٥١الفتح: ]     
ا اجتهدنا عى ذلك، وكل ونحن عندنا الغرة عى الدنيا والشهوات أن تنقص؛ أنن

          : قلب اشتغل بيء جاءت عنده العواطف لتحصيله وتكميله
                                  

                                        

 [.١٥امادد:: ]
تكميل الشهوات، وانرفوا عن و ،وإذا ضعف اإيان سعى الناس جمع اأموال

    )تقوية اإيان، وتكميل اأعال الصاحة كا قال سبحانه: 
 [.28]مريم:   (        

واه عَز وجَل خلقنا لعبادته، وتكميل اإيان واأعال الصاحة، واأخاق والسنن 
  )ل سبحانه: والواجبات، ا لتكميل اأموال والشهوات واأشياء كا قا
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 [.29-26]الذاريات:  (    

فكل من أكمل حبوبات اه ي الدنيا من اإيان والتقوى، والعدل واإحسان، 
والصر والتوبة، وغر ذلك من اأعال الصاحة، فاه يكمل حبوباته ي الدنيا 

  )بالثواب اجزيل ي اجنة كا قال سبحانه: باحياة الطيبة وي اآخرة 
               

 [.86]النحل:   (  
وأقوى منه، وا  ،وقيمة اإنسان بصفاته ا بذاته، ففي امخلوقات من هو أكر منه

قيمة أحد عند اه إا باإيان واأعال الصاحة فقط، فمن جاء بذلك أكرمه اه 
         )يوم القيامة كا قال سبحانه:  باجنة

 [.13]احجرات:   (             
              )وقال سبحانه: 

 [.159  -156]الكهف:  (     
وكا حتاج اإنسان كل يوم إى الطعام والراب لصاح بدنه، كذلك حتاج إى 

               : لصاحة لصاح قلبهاإيان واأعال ا
 [.٥٧١البقر:: ]                    

 وا بَد لكل مسلم من أمرين:
 العلم.. والذكر.

لتوجيه العمل حسن صورة العمل.. والذكر و يان،معرفة الرب، وتقوية اإ فالعلم
                   يه: ى من أمر به، وهو اه الذي رعه، ووعد بالثواب علإ

 .[٥٥٣الكهف: ]                    
ملسو هيلع هللا ىلص وقد أمرنا اه عَز وجَل بتعلم أحكام الدين ليكون العمل موافقًا ما جاء به الرسول 

                               كا قال سبحانه: 
                                           

 [.68]آل عمران:                   
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وأمرنا سبحانه بتذكر اخلق برهم وخالقهم ورازقهم.. تذكرهم بعظمة اه ليعظموه.. 
وتذكرهم بنعمه وإحسانه ليشكروه.. وتذكرهم بدينه ورعه.. وأمره وهيه ليعبدوه 

عقاب ليقبلوا عى طاعته، وحذروا ويطيعوه.. وتذكرهم با أعد هم من الثواب وال
 [.22]الذاريات:   (     )من معصيته كا قال سبحانه: 

                                 وقال سبحانه: 
                                         

                                        
 [.١١ – ٥٧الغاشية: ]              

  )أن ي ذِكر باه وآياته ورعه كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص وقد أمر اه نبيه حمدًا 
 [.11-8]اأعى:  (             

هذه اأوامر احسنة، واأخبار الصادقة، فهذه أوامر الناس فعى كل مسلم أن ي ذِكر 
، وهي هامة لكوها عائدة إى مصالح الدارين، وهي مصالح ي كل ي كل ريعة
                               : زمان ومكان

 [.٣٣فصلت: ]     
وباإيان والتوحيد والتذكر تطمئن القلوب بذكر اه.. وتنشط اجوارح لطاعة اه.. 

              : وتتحرك األسنة بذكره ومده وشكره
                              

                                 
 [.٣١ – ٣٥احج: ]       

 وينقص بامعاي. ،واإيان درجات، وهو يزيد بالطاعات
ة ضعفت اأعال وقَلت، فيمكن أن تؤدى به العبادات كالصا ،وإذا ضعف اإيان

 والصيام، والذكر وتاوة القرآن ونحوها.
أما حسن اأخاق مع البر، وحسن امعامات، وحسن امعارات، فا تكمل إا 

والدعوة إى اه، واأمر  ،باإيان الكامل، واإيان الكامل ا يأي إا بامجاهدة
د إعاء كلمة بامعروف، والنهي عن امنكر، واجهاد ي سبيل اه، وبعد بذل اجه
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         )اه تأي اهداية كا قال سبحانه: 
 [.68]العنكبوت:  ( 

                      وقال سبحانه: 
 [.٥١احجرات: ]                    

سباب إن فعلينا أن نؤدي اأمانة.. ونستقيم عى أوامر اه.. ونقوم بالدعوة إى اه باأ
وجدت، وبدون اأسباب إن م توجد، واه يفتح لنا الركات، ويعطينا من خزائنه 
لنرة دينه كا أمد امسلمن ي غزوة بدر بامائكة، وأنزل عليهم النر مع قلة 

          )عددهم وعدهم كا قال سبحانه: 
 [.153]آل عمران:  (   

ومن خزائن اه طريق واحد فقط هو اإيان والتقوى بامتثال  ولاستفادة من قدرة اه
      )كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص أوامر اه عى طريقة رسول اه 

              ) 
 [.86]اأعراف: 

                أما طريق اأسباب فيستفيد منه امؤمن والكافر: 
 [.١١البقر:: ]                جئ                     

إنا هي جزء من تريعه  ،ملسو هيلع هللا ىلصإى بعثة النبي حمد ملسو هيلع هللا ىلص وريعة اه للبر منذ عهد آدم 
للكون، فامخلوقات كلها تسر وفق أوامراه الكونية، وأوامراه الرعية خاصة 

اب والعقاب بامكلفن من اإنس واجن، فمن شاء آمن، ومن شاء كفر، ومدار الثو
                           : عى ما اختار العبد لنفسه

                           
                                

 .[٣٣ – ١١الكهف: ]         
الرعية سبب للفوز  فاأوامر الكونية والرعية كلها من اه وحده، وطاعة اأوامر

والفاح، وخالفة اأوامر الرعية سبب للخسارة واهاك كا قال سبحانه: 
(          
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 [.14  -13]النساء:  (         

 .خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة والدين خطوتان:
هي العبودية ه ي ميع ملسو هيلع هللا ىلص ياة النبي فحالنبي يء.. وجهد النبي يء آخر، وحياة 

        )اأوقات واأحوال كا قال سبحانه: 
 [.163  -165]اأنعام:   (           
      )تارة بن امخلوق واخالق بالعبادة كا قال سبحانه: تكون 

 [.4-1]امزمل:  (                
، وتعليم رع اه، وااحسان اى خلق بن امخلوق وامخلوق بالدعوة إى اهوتارة 

                 ) كا قال سبحانه: اه
 [.2-1]امدثر:  (   

                             وقال سبحانه: 

 [.٧١آل عمران: ]
حتى انتر  ،قاموا مع رسول اه بذلكورثوا عنه حياته وجهده، وملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب النبي 

اإسام ودخل الناس ي دين اه أفواجًا، وري اه عنهم ورضوا عنه كا قال 
         )سبحانه: 

                
 [.155]التوبة:  (    

صح ي الدعوة والن ^، ويرك جهد النبي ^وكثر من الناس يـحب حياة النبي 
    )لأمة، وا فاح وا نجاة إا هذا وهذا كا قال سبحانه: 

              ) 
 [.3-1]العر: 

 .. وتواصوا باحق وتواصوا بالصر جهده.^فآمنوا وعملوا الصاحات حياة النبي 
، ^، وجهد النبي ^والكفار من شياطن اإنس واجن يكرهون حياة النبي 

  .بكل وسيلة من يقتدي بالنبي، ويقوم بجهد النبي وحاربون
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 )والعذاب الشديد يوم القيامة كا قال سبحانه:  ،فهؤاء هم الشقاء ي الدنيا
            )  

 [.99]النحل: 
وعارضه وقاومه واه اه ي الدنيا ما يتجهز به لنار جهنم كا قال  ،ومن سمع احق

               )سبحانه: 
 [.112]النساء:  (      

بكافة جوانبها ي ميع  ^إن الواجب عى كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا حياة النبي 
ي الدعوة إى اه، ويستعملوا ميع الصاحيات ملسو هيلع هللا ىلص اأحوال، ويتعلموا جهد النبي 

        )والدعوة إى اه:  ،والطاقات لنر اهداية
                   

                 )  
 [.12]الشورى: 

                               وقال سبحانه: 
 [.٣٣فصلت: ]     

وبذلك يرى اه عنا.. وتنزل اهداية.. والرمة.. والنر.. ويستجاب الدعاء.. 
                  . ويتحقق اأمن: ة.وحصل العز

 [.١١الانكبوت: ]      
                       وقال سبحانه: 

 [.١١اأعاا:: ]      
ي مكة دخل الناس ي دين اه أفرادًا.. وبعد كال التضحية ملسو هيلع هللا ىلص وبسبب دعوة النبي 

             سبحانه: كا قال  دخل الناس ي دين اه أفواجاً 
                                

 .[٣ – ٥النر: ]        
وبسبب ضعف اإيان وترك الدعوة بدأ الناس خرجون من الدين أفرادًا ثم أفواجًا، 

وا خاف من اخالق، وخاف من بطش  ،وصارت اأمة خاف من امخلوق
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، وا خاف من بطش العزيز اجبار الذي له ملك السموات الرؤساء واأمراء
 واأرض وهو عى كل يء قدير.

وحن كانت اأمة قائمة بالدعوة إى اه كانت كل يوم تنزل اهداية، ويزيد اإيان، 
 وينزل النر، وحصل الركات، وتنتر اهداية. ،ويزهق الباطل ،ويظهر احق

لكن  ،وكل الناس.. وكاما مطلوب ،اعي ميدانه نفسهفالعابد ميدانه نفسه.. والد
 .بل ا يقارن بالذرة، واجالبـحر ا يقارن بالقطرة

ى، َكتَن َلـُه ِمَن اأْجِر ِمْثُل أُجضِر َمْن َتبَِعهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ا َينُْقُص َذلَِك ، َمْن َدَات إِلَـى ُهدى
ا ، اَلٍة، َكتَن َاَليْـِه ِمَن اإْثِم ِمثُْل آَثتِم َمْن َتبَِعهُ ِمْن أُجضِرِهـْم َشْيئىت، َوَمْن َدَات إِلَـى َو 

 .()أخرجه مسلم «َينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثتِمِهـْم َشيْئىت
والداعي يدعو الناس إى عبادة اه وحده ا ريك له، والعام يعلم الناس كيف 

 يعبدون اه، والعابد هو الذي َسَلـم قلبه وجوارحه لربه.
فطوبى من رزقه اه ذلك كله، واه ختص برمته من يشاء واه ذو الفضل العظيم: 

 [.4]اجمعة:  (             )
لتصلح أحوالنا ي  ،والدنيا ها جهد.. والدين له جهد، وا بد من القيام ها معاً 

عمل لكل واحدة بقدر ولآخرة أسباب، لكن ينبغي ال ،الدنيا واآخرة، فللدنيا أسباب
                 : بقائنا فيها، والدنيا بالنسبة لآخرة ا تساوي شيئاً 

                                  
 [.66القصص: ]                 

لت والصحابة ري اه عنهم ما عرفوا ذلك قدموا جهد الدين عى جهد الدنيا فنز
 اهدايات، وجاءت امنافع والركات والفتوحات.

واأمة اآن ما قدمت جهد الدنيا عى جهد الدين أغلقت أبواب اهداية، وأصابتها 
، الذلة، وحلت ها امصائب، وانترت فيها امعاي، وتسلط عليها اأعداء

      : عراضهااءها، وهبوا خراها، وانتهكوا أواستباحوا ديارها، وسفكوا دم
                                                

 (. 5664برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.86اأعراف: ]          

إنه من العجيب حقًا، بل من امؤسف حقًا، أن تقف اأمة ضد مرتكب اجريمة ي 
وا تقف ضد مرتكب اجريمة ي شأن أحكم  ،شأن امخلوق كالقاتل والسارق

 عاي.احاكمن بالكفر والرك والبدع وام
فا هتز قلوها لرمته.. وا تنطق ألسنتها بدعوته.. وا تتحرك جوارحها هدايته 

                      : وإرشاده إى الراط امستقيم
 [.25إبراهيم: ]            

واه تبارك وتعاى خلق اجن واإنس لعبادته وحده ا ريك له كا قال سبحانه: 
(                    

 [.29-26]الذاريات:   (       
كا أن للعبد مراد من ربه.. ومراد الرب من عبده  ،واه عَز وجَل له مراد من عبده

     )مصلحة العبد.. فاه غني عن العامن كا قال سبحانه: 
 [.12]فاطر:   (      

   )العبد من ربه مصلحته هو كذلك كا قال سبحانه: كا أن مراد 
 [.68]العنكبوت:  (          

 فأما مراد اه من اخلق فثانية أمور هي:
         )اإيان والتوحيد كا قال سبحانه: : اأول

 [.9]التغابن:  (    
      )العبادة كا قال سبحانه: : الثتي

 [.66]احج:  (     
      )تعلم العلم اإهي وتعليمه كا قال سبحانه: : الثتلث

 [.18]حمد:  (         
                                     وقال سبحانه: 
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 [.68]آل عمران:      
    )طاعة اه ورسوله ي كل أمر كا قال سبحانه: : الرابع

 [.135]آل عمران:  ( 
                              وقال سبحانه:

                                        

 [.28النساء: ]
واأمر بامعروف، والنهي عن امنكر كا قال سبحانه:  : الدعوة إى اه، اختمس

(              
 [.154]آل عمران:  ( 
    )اجهاد ي سبيل اه إعاء كلمة اه كا قال سبحانه: : الستدس

 [.183]البقرة:  (               
 )قصر كا قال سبحانه: ااستغفار والتوبة من اخطأ والت: الستبع

 [.85]هود:  (         
                  احمد والشكر عى النعم:  الثتمن:

 [.165البقرة: ]                 
هذا أعظم ما يريده اه من عباده، فإذا حقق العباد مراد اه منهم باإيان والتوحيد.. 

ا ريك له.. وتعلم دينه ورعه وتعليمه.. وطاعة اه ورسوله ي وعبادة اه وحده 
كل أمر.. والدعوة إى اه.. واأمر بامعروف.. والنهي عن امنكر.. واجهاد ي 

 . وكثرة احمد والشكر ه.سبيل اه.. وكثرة ااستغفار والتوبة من اخطأ والتقصر.
 امات هي أعظم مراد اخلق من رهم وهي:إذا حقق العباد ذلك أكرمهم اه بثان كر

    ): اهداية إى الراط امستقيم كا قال سبحانه: اأوى
 [.68]العنكبوت:  (         

       )احياة الطيبة ي الدنيا كا قال سبحانه: : الثتنية
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             )  
 [.86]النحل: 
     )عنهم كا قال سبحانه: رضا اه : الثتلثة

             
 [.155]التوبة:  (          

     )دخوهم اجنة كا قال سبحانه: : الرابعة
               

 [.65]التوبة:  (        
      )ه: رؤية الرب عَز وجَل ي اجنة كا قال سبحان: اختمسة

 [.53  -55]القيامة:   ( 
      )القرب من الرب ي اجنة كا قال سبحانه: : الستدسة

 [.22  -24]القمر:  (        
    )ساع كام الرب وسامه ي اجنة كا قال سبحانه: : الستبعة

                   
 [.29-22]يس:   (        
            اخلود اأبدي ي اجنة:  الثتمنة:

                               
 [.155النساء: ]       

أا ما أعظم هذه الكرامات.. وما أعى هذه الدرجات.. وما أحسن هذه التريفات.. 
                      : وما أكمل هذه امقامات

                           
                            

 .[4 – 5اأنفال: ]     
ويتمناه  ،فمن أراد هذا كله كاماً موفرًا فليحقق مراد اه منه، ليهنأ با يريده من ربه

تقيم.. واحصول عى رضوان لنفسه، ويسعد به إى اأبد باهداية إى الراط امس
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ربه.. والفوز باجنة.. والنجاة من النار.. ورؤية ربه ي اجنة.. والقرب منه.. وساع 
   )كامه.. واخلود الدائم ي هذا النعيم امقيم كا قال سبحانه: 

                
 [.9  -6]البينة:  (                 

 .أضلت وشقيت باتباع غر منهج اهيا حرة عى البرية كم ضلت و
ْمي والشياطن وأضلوها عن سواء السبيل،  ،يا حرة عى اإنسانية حن قادها الع 

فهي كافرة برها.. راكعة هواها وشهواها.. عاصية ، راط اجحيمى إوساقوها 
    )الرمن: خالقها.. مطيعة لعدوها.. تطيع الشيطان.. وتكفر ب

 [.46]احج:  (                
فواعجبًا للبصر الذي َنَور اه قلبه باإيان كيف هتدي ويقتدي بالعمي الذين ا 

              )يبرون، وأهل اجهل الذين ا يعلمون: 
 [.18]الرعد:  (      

                            وقال سبحانه: 
                                    

 [.158التوبة: ]
 فليس الفاح والنجاة إا باحق، واتباع أهل احق من الرسل واأنبياء وأتباعهم.

والذين ا يستجيبون هذا احق هم بشهادة اه سبحانه عمي ا يتفكرون وا يعقلون، 
 : بون له هم أولو األباب، وهؤاء هم الذين تطمئن قلوهم بذكر اهوالذين يستجي

                            
                              

 [.64 – 65يونس: ]              
 وتسريح. وامتثال أوامره، وتسكن لذلك ،وتستجيب لطاعته، وتستلذ بمحبته وعبادته 

وإن اإنسان ليجد مصداق قول اه هذا ي كل من يلقاه من الناس معرضًا عن ربه 
 ملسو هيلع هللا ىلص.وعن هذا احق الذي جاء به ي صورته الكاملة حمد رسول اه 

ا تشعر بعبودية  ..فإن هي إا جبات مطموسة.. وقلوب منكوسة.. وكائنات معطلة
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س بطاعة الوجود كله لربه، وهو يسبح امخلوقات لرها، وتسبيحها بحمده.. وا ح
  )بحمده، وينطق بوحدانيته وخضع لقدرته وتدبره وتقديره كا قال سبحانه: 

                    
 [.41]النور:  ( 

وإذا تقرر أن الذين ا يؤمنون هذا احق عمي بشهادة اه عَز وجَل فإنه ا ينبغي 
باه ورسوله، ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اه، أن يتلقى ي أي  مسلم يؤمن

 شأن من شئون احياة عن أعمى.
   : أو نظام حياته ،أو معاراته، أو أخاقه ،أو معاماته ،سواء ي عباداته

                       
 .[125 – 148آل عمران: ]                     

 ، ملسو هيلع هللا ىلص فا يليق بمسلم قط يعرف هدى اه، ويعرف هذا احق الذي جاء به رسول اه
أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان م يستجب هذا اهدى، وم يعلم أنه 
احق، فهو أعمى بشهادة اه.. ولن يرد شهادة اه مسلم.. ثم يزعم بعد ذلك أنه 

 [.25]امائدة:   (              )مسلم: 
                          وقال سبحانه: 

                                    
 [.151 – 155آل عمران: ]                     

 فكل نتاج فكري غر إسامي ينظم حياة الناس ما عدا العلوم امادية البحتة كل 
 :من اجاهلية، واقتداء بالعمي، ورد لشهادة اه، وهو كفر بواح من اهتدى به ذلك

                                        
 [.45يوسف: ]      

ومن العجيب أن من الناس من يزعم أنه مسلم، ثم يأخذ ي منهج احياة البرية عن 
 ول اه عنهم أهم عمي، ثم يظل يزعم أنه مسلم.الرق أو الغرب، من الذين يق

إن هذا الدين حق ا باطل فيه.. جد ا هزل فيه.. كامل ا نقص فيه.. وحق ي كل آية 
 فيه.. وكل نص فيه.. وكل كلمة فيه.
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فمن م جد ي نفسه هذا اليقن، وهذا اجد، وهذه الثقة، فا أغنى هذا الدين عنه، 
        ) قال سبحانه: وما أجدره بالعقوبة كا

                 
 [.92]البقرة:   (       

فا جوز للمسلم أن يزهد بدينه، وا ببعض أحكام دينه، وا أن يثقل الواقع اجاهي 
عى حس امسلم حتى يتلقى من اجاهلية منهج حياته، وهو يعلم أن ما جاء به حمد 

ق، وأن الذي ا يعلم أن هذا هو احق أعمى، ثم يتبع هذا اأعمى ويتلقى هو احملسو هيلع هللا ىلص 
                  : عنه، بعد شهادة اه تبارك وتعاى

 [.559البقرة: ]                      
إن هناك عاقة وثيقة بن الصاح الذي يعم حياة البر ي هذه اأرض، وبن أوي 

                  ويدعون إليه:  ،ويعملون به ،ب الذين يؤمنون باحقاألبا
                                              
                                  

                             
                                    

 [.54-18]الرعد:                                       
كا أن هناك عاقة متينة بن الفساد الذي يصيب حياة البر ي هذه اأرض، وبن 

هداية البر إى احق واخر  ،أولئك العمي عن احق الذي جاء من عند اه
           )سبحانه:  والصاح كا قال

 [.52]الرعد:  (            
هم الذين ي صلحون ي اأرض،  ،ويستجيبون له ،فالذين يعلمون أن اإسام هو احق

 وتزكو هم احياة.
كا أن الذين ا يستجيبون لعهد اه عى الفطرة، وا يستجيبون للحق الذي جاء من 

 لمون أنه وحده احق، هم الذين يفسدون ي اأرض.عند اه، ويع
إن الفوز والنجاة، والسعادة والفاح، ا يمكن أن حصل للبرية إا باإسام الذي 
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                : للبرية دينًا إى يوم القيامة اه ارتضاه
 [.3امائدة: ]         

ى قيادها امبرون أولو األباب الذين وحياة الناس ا تصلح قطعًا إا بأن يتو
             : هو احقملسو هيلع هللا ىلص يعلمون أن ما أنزل إى حمد 

                            
 [.41 – 45احج: ]                   

اه  ومن ثم يوفون بعهد اه عى الفطرة.. وبعهد اه عى آدم وذريته أن يعبدوا
وحده.. فيدينوا له وحده وا يتلقوا عن غره.. ويطيعون رهم وا يتبعوا إا أمره 
وهيه.. ومن ثم َيِصلون ما أمر اه به أن يوصل.. وخشون رهم فيخافون أن يقع منهم 
ما هى عنه وما يغضبه.. وخافون سوء احساب فيجعلون اآخرة ي حساهم ي كل 

رون عى ااستقامة عى عهد اه ودينه بكل تكاليف خاجة وكل حركة.. ويص
ااستقامة.. ويتصلون برهم بإقامة الصاة عى الدوام لرهم تعظيًا له وتكبراً 
ومدًا وشكرًا وسؤااً واستغفارًا.. وينفقون ما رزقهم اه ي سبل مرضاته رًا 

 حسان.وعانية.. ويدفعون السوء والفساد ي اأرض بالصاح واإ
فا أعظم هذه اأصول.. وما أحسن هذه الصفات.. وما أصلح أهلها.. وما أجل ما 
يقدمونه لرهم من تعظيم ومد وطاعة.. وما أعظم ما حسنون به إى أنفسهم 

                     وللبرية من منافع وخر وصاح: 
                              

 [. 19 - 16الزمر: ]            
إن حياة الناس ي اأرض ا تصلح قطعاً إا بمثل هذه القيادة امبرة التي تسر عى 
هدى اه وحده، والتي تصوغ احياة كلها وفق منهجه وهديه، وتستن بجميع ما جاء به 

                             : ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 [.139البقرة: ]
وتنشأ عن هذه القيادة امبرة ااستقامة والعزة، واهداية واأمن، والسعادة ي الدنيا 

          )واآخرة كا قال سبحانه: 
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 [.35-35]فصلت:   (       
العمياء التي ا تعلم أن ما أنزل عى حمد  إن اأمم ا تصلح أبدًا بالقيادات الضالة

هو احق وحده، والتي تتبع مناهج أخرى غر منهج اه الذي ارتضاه لعباده ملسو هيلع هللا ىلص 
 الصاحن.

أو قبي أو عامي  إها ا تصلح بمناهج الرق أو الغرب، وا تصلح بأي منهج قومي
أن ما أنزل عى حمد إن هذا كله من مناهج العمي الذين ا يعلمون من نتاج البر، 
 وا التعديل فيه. ،الذي ا جوز العدول عنهوهو احق وحده، 

إها ا تصلح بالقسوة والبطش والظلم.. وا تصلح باحرية والتمُيع.. وإطاق 
 الشهوات كالبهائم واأنعام.

فكل هذه امناهج سواء ي كوها من مناهج العمي الذين يقيمون من أنفسهم أربابًا 
فيضعون مناهج وينفذون ريعة إبليس ي البرية،  ،دون اه، ويفعلون ما يشاؤونمن 

احكم ومناهج احياة حسب أهوائهم.. وي ِرعون للناس ما م يأذن به اه.. ويلزمون 
الناس بتنفيذه والعمل به.. ولو م يأذن به اه.. ولو كان ي غضب اه.. ولو كان يشقى به 

                         : اآخرةالناس ي الدنيا و
   [.112النساء: ]                      

  )وأضلهم عنه بغر علم:  ،فا أشد جرم من رف الناس عن هدى اه
                 

 [.25]القصص:  (         جئ
وطاعة العمي.. وتريع العمي.. ودعوة العمي.. وآية هذا.. وبسبب قيادة العمي.. 

حل بالبرية هذا الباء العظيم.. وانفجر فيها هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه 
اأرض.. وهذه الشقوة النكدة التي تعانيها البرية ي مشارق اأرض ومغارها.. 

      )وتلك سنة اه التي ا تتبدل كا قال اه سبحانه: 
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 [.156-154]طه:  (           
 [.55اإراء: ]                       وقال سبحانه: 

كل  ،وعلمه بأن ما أ نزل عى حمد هو احق ،إن امؤمن حقًا يرفض بحكم إيانه باه
.. وكل رع ومذهب ومنهج غر دين غر دين اه.. وكل منهج للحياة غر منهج اه

امنهج الوحيد.. وامذهب الوحيد.. والرع الوحيد الذي سنه اه وارتضاه 
                          : للصاحن من عباده

 [.122اأنعام: ]
وجرد ااعراف برعية منهج أو وضع أو حكم من غر اه هو بذاته خروج من دائرة 

            ): اإسام ه
 [.92]آل عمران:  (  

وهذا ااعراف فوق أنه يناقض مفهوم اإسام، هو ي الوقت ذاته يسلم اخافة ي 
هذه اأرض للعمي الذين ينقضون عهد اه من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر اه به أن 

       )يوصل، ويفسدون ي اأرض كا قال سبحانه: 
                 ) 

 [.52]الرعد: 
فهذا الفساد العظيم الذي حصل للبرية ي أنحاء اأرض مرتبط كل اارتباط بقيادة 

            )العمي: 
 [.56]النساء:  (   

ولقد شقيت البرية ي تارخها كله، وما زالت تتخبط بن شتى الرائع وشتى 
اهج وشتى اأوضاع التي َجَرت البرية إى كل باء وفتنة ور، بقيادة أولئك امن

والوعود الكاذبة  ،واحرية ،والعلم ،العمي الذين خدعون الناس بلباس أردية الفكر
                                         : عى مدار القرون

 [.8 – 9الصف: ]                                      
وا سعادة للبرية ي الدنيا واآخرة إا أن تفيء إى أمر اه.. إى امنهج الرباي.. 

       )إى اإيان باه ورسوله.. إى طاعة اه ورسوله: 



932 

                
               

             
 [.65-66]النساء:  (      

 إن مسئولية كل مسلم ومسلمة أربعة أعال، وهذه اأعال هي جموع وظائف
 تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إى الدين:  الدين وهي: 

                         
                       

 [.61التوبة: ]          
           )فيا سعادة من هو عابد لربه: 

 [.8]الزمر:    (             
وإى دين اه ورعه ي مشارق اأرض ومغارها،  ،ويا سعادة من هو داع إى اه

                : حتى ي عبد اه وحده ا ريك له
                                

 [.152النحل: ]       
وما أعى درجات من هو معِلـم لدين اه ي ميع أوساط امسلمن، ليعبد الناس 

                                             : رهم عى بصرة

 [.68آل عمران: ]
       : ماله ي سبيل اه ابتغاء مرضاة اه وما أعظم حسنات من أنفق

                                           
 [.561البقرة: ]             

حتى ا تكون فتنة، ويكون  ،إعاء كلمة اه ،ويا برى لكل من جاهد ي سبيل اه
                      : الدين كله ه

 [.64النساء: ]                                 
 )ويا برى لكل من بادر للقيام باأعال الصاحة ابتغاء وجه ربه اأعى: 
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 [.52]البقرة:  (      
 ) وهذا ما نحبه لكل إنسان إى يوم القيامة: ،وهذا ما نحبه أنفسنا يه،هذا ما ندعو إل

 [.25 ]إبراهيم: (           
وكل ما نحبه ونرجوه أن يصلح اه أحوال اأمة ي الدنيا.. وأن يسكنهم اجنة ي 

    )اآخرة.. وأن هدهم إى الراط امستقيم ي الدنيا واآخرة: 
 [.99]هود:    (            

 (                 ) اللهم
 [.9]آل عمران:  

 [.53]اأعراف:  (            )
 [.23]آل عمران:   (                    )
(           )   

 [.64]الفرقان: 
(               ) 

 [.146]آل عمران: 
(                 

 [.18]النمل:   (    
(              

 [.59]نوح:  (  
 [.551]البقرة:   (             )
(                 

                     
 [.596]البقرة:   (    

 [.96]اأنبياء:   (           )
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الَلـُهـَم َرَبنَت لََك اْلـَحـْمُد، أْنَت َقِيـُم الَسَمَضاِ  َواأْرِض، َوَلَك اْلـَحـْمُد، أْنَت َرُب »
َواأْرِض َوَمْن فِيِهَن،  الَسَمَضاِ  َواأْرِض َوَمْن فِيِهَن، َوَلَك اْلـَحـْمُد، أْنَت ُنضُر الَسَمَضاِ  

أْنَت اْلـَحُق، َوَقْضُلَك اْلـَحُق، َوَوْاُدَك اْلـَحُق، َولَِقتُؤَك اْلـَحُق، َواْلـَجنَُة َحٌق، َوالنَتُر َحٌق، 
َصْمُت، َوالَستَاُة َحٌق، الَلـُهـَم َلَك أْسَلـْمُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَاَلْيَك َتَضَكْلُت، َوإَِلْيَك َخت

ْرُ  َوأْاَلنُْت، َوَمت أْنَت أْاَلـُم بِـِه  َ ْْ ِِ َمت َقَدْمُت َوَمت أَخْرُ ، َوأ َوبَِك َحتَكْمُت، َفتْغِفْر 
 .(1)متفق عليه «ا إَِلـَه إِا أْنَت ، ِمنِي
ا َوا َيْغِفُر الُذُنضَب إِا أ» َى َكبِرى ِِ ُظْلـ ِِ َمْغِفَرةى ِمْن الَلـُهـَم! إِِي َظَلـْمُت َنْف ْنَت، َفتْغِفْر 

 .(5)متفق عليه «َواْرَحـْمنِي، إَِنَك أْنَت اْلَغُفضُر الَرِحيمُ  ،ِانِْدكَ 
  «َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتضُب إِلَْيَك  ،َأْشَهُد أَْن َا إَِلـَه إِاَ َأْنَت  ،ُسْبَحتَنَك الَلـُهـَم َوبَِحـْمِدكَ »

 .(3)أخرجه أمد والرمذي
ا َاْبُدُه َوَرُسضُلـُه، َرِويُت بِتأ» يَك َلـُه، َوأَن ُمـَحـَمدى ِ ََ  ٬ْشَهُد أْن ا إَِلـَه إِا اهُ َوْحَدُه ا 
 .()أخرجه مسلم «َوبِتِإْساِم دِينىت ،َوبُِمـَحـَمٍد َرُسضا ،َرّبتى 

 سبحان اه وبحمده، سبحان اه العظيم.
(              ) 

 .[195-195]الصافات: 
 هـ.16/6/1456 اموافقتم الفراغ منه بفضل اه وعونه وتوفيقه يوم اإثنن 

ــــــــوم الســــــــبت اموافــــــــق  ــــــــه ي ــــــــه وحقيقــــــــه بفضــــــــل اه وعون ــــــــم الفــــــــراغ مــــــــن مراجعت وت
 ، واحمد ه رب العامن. هـ15/6/1439

 

                                                

 (. 668( واللفظ له ومسلم برقم )6445، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 1)
 ( واللفظ له. 5654(، ومسلم برقم )934، أخرجه البخاري برقم )متفق اليه( 5)
 . (، وهذا لفظه3433الرمذي برقم )وأخرجه ، (15455: أخرجه أمد برقم )صحيح( 3)
 (. 396برقم ) أخرجه مسلم( 4)



938 
 

 

 ضوضات امفهرس 
 

 البتب الثتلث ار
 فقه الطتات  وامعتي

 
 6..........................................، وتشمل:مشتهد اخلق ي الطتات  وامعتي

 52................................................................فقه الطاعات وامعاي -1
 25 .........................................................معايفقه آثار الطاعات وا -5
  66.......................................................................فقه النعيم والعذاب -3
 96................................................................فقه الصر عن امعاي -4
 86......................................................................فقه الثواب والعقاب -2
 165.........................................................فقه اجزاء من جنس العمل -6
 191..........................................................فقه التخلص من امعاي -6
 181...............................................................فقه التوبة من امعاي -9
 
 
 
 

 

 الصفحة                            امضوضع                                                                                    



945 
 

 
 البتب الرابع ار
 فقه أاداء اإنستن

 555....................................................................، ويشمل:فقه أعداء اإنسان
 555..........................................................:.، وتشملاأول: النفس العدو -1

 555............................................................................فقه النفوس -1
 534...........................................................، وتشمل:آفات النفوس -5

 536...........................................................................آفة الغفلة -1
 543..........................................................................آفة اهوى -5
 529............................................................................آفة الكر -3
 566 ........................................................................آفة العجب -4
 591.........................................................................آفة الغرور -2
 585........................................................................آفة الكذب -6
 586.........................................................................آفة اللسان -6
 356...........................................................................آفة الرياء -9

 316.........................................................................آفة احسد -8
 356.....................................................................آفة الغضب -15

 332.......................................................ويشمل: ،العدو الثاي: الشيطان -5

 الصفحة                            امضوضع                                                                                    



941 
 

 
 332......................................................لإنسان الشيطان فقه عداوة -1
 325.............................................فقه تسليط الشيطان عى اإنسان -5
 326..............................................................فقه خطوات الشيطان -3
 366.........................................................لشيطان لإنسانفقه كيد ا -4
 391...................................................إفساد الشيطان أهل اأديان  -2
 455.................................................ما يعتصم به العبد من الشيطان -6

 456...........................................................، وتشمل:الثالث: الدنياالعدو  -3
 456 ......................................................................فقه حقيقة الدنيا -1
 414................................................................................فقه الفتن -5
 459...........................................................فتنة اأموال والشهوات -3
 448.................................................................فتنة اأهل واأواد -4

 424 .....................................................شمل:، ويالعدو الرابع: امنافقون -4
 424...................................................................عامات امنافقن -1
 464.................................................................فقه عداوة امنافقن -5

   462 ...................................شمل:وي ،العدو اخامس: الكفار وامركون -2
 462.........................................................فقه عداوة الكفار وامركن

 489..............................................شمل:وي، العدو السادس: أهل الكتاب -6

 الصفحة                            امضوضع                                                                                    



945 
 

 
 489..................................................................فقه عداوة أهل الكتاب

 255..........................................................................فقه جهاد اأعداء
 

 البتب اختمس ار
 فقه الدنيت واآخرة

 234............................................................................فقه الدنيا واآخرة -1
 225..........................................................................قيمة الدنيا واآخرة -5
 222.................................................................................فقه حب الدنيا -3
 263..............................................................................فقه احياة العالية -4
 655.....................................................شمل:وت، أحوال اخلق ي الدنيا -2

 653..........................................................................حال اأشقياء -1
 659....................................................................حال الظام لنفسه -5
 611.........................................................................حال امقتصد -3
 612.............................................................حال السابق باخرات -4

 638........................................................................................فقه الغربة -6
 643.......................................................................................فقه اموت -6
 663...........................................................................فقه البعث واحر -9

 الصفحة                            امضوضع                                                                                    



943 
 

 
 695....................................................................................فقه احساب -8

 686........................................................................فقه درجات اآخرة -15
  656 ................................................شمل:وت، طبقات اخلق ي اآخرة -11

 656......................................................طبقة أوي العزم من الرسل -1
   656 ......................................................طبقة من عداهم من الرسل -5
 659............................................................................طبقة اأنبياء -3
 659....................................................................طبقة ورثة الرسل -4
 615...........................................................دل وواتهطبقة أئمة الع -2
 611..................................................طبقة امجاهدين ي سبيل اه -6
 613.......................................طبقة أهل اإيثار والصدقة واإحسان -6
 614..........................................القار عى النفسطبقة أهل اخر  -9
 614......................................................................طبقة أهل النجاة -8

 612.........................................طبقة من أرف عى نفسه ثم تاب -15
 612.......................................ثر من سيئاهمطبقة من حسناهم أك -11
 612.....................................طبقة من تساوت حسناهم وسيئاهم -15
 612......................................طبقة من رجحت سيئاهم بحسناهم -13
 616...........................................طبقة من ا طاعة هم وا معصية -14

 الصفحة                            امضوضع                                                                                    



944 
 

 
 616...................................................................طبقة أهل النفاق -12
 619.....................................................طبقة رؤساء الكفر ودعاته -16
 618...............................................طبقة امقلدين وجهال الكفرة -16
 655...........................................................................طبقة اجن -19

 655.......................................................................شمل:وت، دار القرار -15
  652.............................................................................صفة اجنة -1
 663...............................................................................صفة النار -5

 954.......................................................................والنجاةطريق الفوز  -13
 938..............................................................................فهرس امضوضات 

 

 

 الصفحة                            امضوضع                                                                                    


