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التوحيد فقه -3  
 .[563لبقرة: ]ا(           ): قال اه تعاى

                  ): وقال اه تعاى
 [558]الكهف:  (      

وأنه وحده ، هو أن يتيقن العبد ويقر أن اه وحده هو رب كل يء ومليكه: التوحيد
وأنه سبحانه امستحق للعبادة وحده ا ريك ، اخالق الذي يدبر الكون كله وحده

منزه عن كل ، وأنه سبحانه متصف بصفات الكال، معبود سواه فهو باطل وأن كل، له
                         : والصفات العا، له اأساء احسنى، عيب ونقص

 .[٣٣غافر: ]                       
اجن  وهو امقصود من خلق، وهو أحب يء إى اه، مراد اه من عباده: والتوحيد
                       : بل خلق الكون كله، واإنسان

 .[٣٧ - ٣٣الذاريات: ]                                  
فأدنى يء خدشه ويدنسه ويؤثر ، وأنظفه وأصفاه، ألطف يء وأنزهه: والتوحيد

 .ة الصافية جدًا أدنى يء يؤثر فيهاوكامرآ، فهو كالثوب اأبيض يدنسه أدنى أثر، فيه
 .وهذا تشوشه وتؤثر فيه اللحظة واللفظة والشهوة اخفية

وإا استحكم وصار طبعًا يتعر عليه قلعه ، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك اأثر بضده
 .والتخلص منه

 .مفزع أولياء اه وأعدائه والتوحيد
   ):  قال اه عنهمفأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها كا

 [61]العنكبوت:  (            
 .وأما أولياؤه فينجيهم من كرب الدنيا واآخرة

 : وأغرق من كفر كا قال سبحانه، ومن آمن به، فأنجاه اه ملسو هيلع هللا ىلصولذلك فزع إليه نوح 
                                   

 .[٨١ - ٨٣الصافات: [                                    
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: وجعلها بردًا وسامًا عليه كا قال سبحانه، فنجاه اه من النار ملسو هيلع هللا ىلصوفزع إليه إبراهيم 
(             

 .[62-60]اأنبياء:  (
كا  وهو ي بطن احوت ي ظلات البحر فنجاه اه، فنادى ربه ملسو هيلع هللا ىلصوفزع إليه يونس 

               ): قال سبحانه
              

 .[00-00]اأنبياء:  (  
وي بدر فنره اه كا قال ، ي اهجرة إى امدينة فحفظه اه ملسو هيلع هللا ىلصوفزع إليه حمد 

          ): سبحانه
 .[2]اأنفال: (   

وما أعد اه هم من ، جوا ما ُعذب به امركون ي الدنيافن، وفزع إليه أتباع الرسل
                            : العذاب ي اآخرة

 .[٣٣غافر: ]     
وما فزع إليه فرعون عند معاينة اهاك م ينفعه؛ أن اإيان عند معاينة اموت ا 

   ): ال سبحانهوهذه سنة اه ي عباده ا تتبدل كا ق، يقبل
              

 .[50]النساء:  (       
 .وقوة التوحيد واإيان تقهر ما يضادها وحرقه

، ينغمر فيه كثر من الذنوب ويستحيل فيه، ومن الناس من يكون توحيده عظيًا كبراً 
 به صاحب التوحيد الذي فيغر، بمنزلة اماء الكثر الذي خالطه أدنى نجاسة أو وسخ

فيخلط توحيده الضعيف با خالط به صاحب التوحيد العظيم توحيده ، هو دونه
 .فيسقط وهلك

به َمْن أتى مثل  َمـحبا ا يسا َمـحيسا، وصاحب امحاسن الكثرة والغامرة للسيئات
 .وليست له تلك امحاسن، تلك السيئات

وا ظفر باجنة ، ت الشدائد إا بالتوحيدوا دفع، فا حصلت امطالب إا بالتوحيد



0 

، وا يلقي ي الكرب العظام إا الرك، وا نجاة من النار إا بالتوحيد، إا بالتوحيد
وهو ملجؤها وحصنها ، فالتوحيد مفزع اخائق كلها، وا ينجي منها إا التوحيد

                                         : وغياثها
 .[٣٣ – ٣١الذاريات: [          

 وه عَز وجَل عى كل عبد ثاثة أمور:
 .ونعم ينعم ها عليه.. وقضاء يقضيه عليه.. به أمر يأمره

وهو .. وواجبه ي النعم الشكر.. وواجبه ي القضاء الصر.. فواجبه ي اأمر الطاعة
 .ا ينفك عن هذه الثاثة

فا بَد له مع تلك الثاثة من ااستغفار ، والنسيان من طبيعة البروالتقصر والغفلة 
         : والتقصر ي حق الرب، لعظمة حجم النقص، الكثر امستمر

 .[١١اأعراف: [                     
 والقضاء نوعان:

 .وإما معائب.. إما مصائب
، عرف عبوديته ي هذه امراتب ووفاها حقهامن ، وأقرهم إليه، وأحب اخلق إى اه

 . وأبعدهم منه من جهل عبوديته ي هذه امراتب كلها
                    : ملسو هيلع هللا ىلصواقتداء برسول اه  ،هفعبوديته ي اأمر امتثاله إخاصًا 

                                                    
 .[٣٣١الكهف: ]      

   : وحبة له، وحياًء منه، وإجااً له، وعبوديته ي النهي اجتنابه خوفاً من اه
                                   

 .[٣٧ - ٣٨الزمر: ]                         
ثم الشكر ، هو أعى منهو، ثم الرضا ها، وعبوديته ي قضاء امصائب الصر عليها

                   : وهو أعى من الرضا، عليها
 .[٣٤٨النساء: ]          

ولطفه ، وبره به، وعلم حسن اختياره له، وهذا إنا يتأتى منه إذا مكن حب اه من قلبه
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                  : وإحسانه إليه بامصيبة وإن كرهها، به
 .[١٧فاطر: ]         

ووقوفه أمام ربه ي مقام ، وعبوديته ي قضاء امعائب امبادرة إى التوبة منها
وأها إن ، وا يقيه َرها سواه، مستيقنًا أنه ا يرفعها إا هو، ااعتذار واانكسار

 .وطردته من بابه، استمرت أبعدته من قربه
فهو عائذ ، ى إنه لراها أعظم من ر البدنحت، فراها من الر الذي ا يكشفه غره

 .مستجر وملتجئ إليه، وبه منه، وبعفوه من عقوبته، برضاه من سخطه
وأنه ا ، وقع ي أمثاها أو ر منها، وخى بينه وبن نفسه، خى عنه إذايعلم يقينًا أنه 

لك كله بيده وأن ذ، سبيل إى اإقاع عنها والتوبة منها إا بتوفيقه سبحانه وإعانته
 .[٣١٣آل عمران: ]                          : سبحانه ا بيد غره

أو يأي با يري سيده بدون ، ويستيقن أنه أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه
 [.٨١النمل: ]                    : إذنه ومشيئته وإعانته

أعطاها ، وأنه وي نعمته، يعلم أن اخر كله بيديه، هملق نفسه بن يدي، فهو ملتجئ إليه
مع تبغضه ، وساقها إليه، وأجراها عليه، ها من غر استحقاق وابتدأه، له بدون سؤال

من  فحظه وحقه سبحانه احمد والشكر والثناء، إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته
 .والعيب والتقصر ،وحظ العبد الندم والنقصاخلق، 

 .واخر كله ي يديه، وامنَة كلها له، والفضل كله منه، ه ه رب العامنفاحمد كل
ومن العبد ، ومنه التودد إى العبد بنعمه، ومن العبد اإساءة، فمنه سبحانه اإحسان

                        : التبغض إى ربه بمعاصيه
 [.١٨ - ١٣اجاثية: ]                     

وعدم إضافتها إى سواه وإن كان ، فمعرفتها وااعراف ها أواً : وأما عبودية النعم
، ثم الثناء ها عليه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، فهو مسببه ومقيمه، سبباً 

             : وشكره باستعاها ي طاعته، وحبته عليها
 [.٣٨١البقرة: ]                      

ويعلم .. ويستقل كثر شكره عليها.. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه



58 

فا تزيده النعمة .. وأها ه ا للعبد.. أها وصلت إليه من سيده من غر ثمن بذله فيها
ودية وكلا جدد اه له نعمة أحدث ها عب.. إا انكسارًا وذاً وتواضعًا وحبة للمنعم

وكلا أحدث .. وكلا أحدث له قبضًا أحدث له رًى .. وخضوعًا وذاً ، وحبة
                : العبد ذنبًا أحدث له توبة وانكساراً واعتذاراً 

 [.٣٣١النساء: ]                
، ومنه كل يء، بيده كل يء، الذي عرف أن مواه واحد فهذا هو العبد الكِيس

 .ولزم بابه، أحبه وتواهف
، وأن سيده إن خى عنه وأمله هلك، فليس للعبد غر باب سيده وفضله وإحسانه
، وهو عبد مربوب مدبر مأمور منهي، أنه ليس له من يعوذ به ويلوذ به غر سيده

وليس عند العبد عمل إا تنفيذ ، ا بحكم ااختيار لنفسه ،يترف بحكم العبودية
                    : العمل با يرضيهو، أوامر سيده

                             
                            

 [.٤ - ١اأنفال: ]     
 هم امضافون إليه سبحانه ي قوله: و، فهؤاء هم عبيد الطاعة الذين آمنوا برهم

                 ۓ                
 [.٣٤ - ٣١الفرقان: ]                  

، وشأهم شأن املوك واأحرار، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية وهم الكفار
وهي إضافة مبنية عى املك ، وإضافتهم إليه كإضافة سائر امخلوقات إليه

                      : ا عى الطاعة واامتثال. وااقتدار

 [.٣٧اأنعام: ]
 والعبد حقًا من يعبد ربه ي ميع أحواله:

، معاًى أو مبتى، غنيًا أو فقراً ، فيكون عبدًا مطيعًا من ميع الوجوه صغرًا أو كبراً 
                     : بالقلب واللسان واجوارحآمنًا أو خائفًا، 
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 [.٣٣١ - ٣٣٣اأنعام: ]                            
وكيف يكون له ي نفسه ، ا يترف إا بأمره، فالعبد وما يملك لسيده ومواه

       : وقلبه بن إصبعن من أصابعه، وناصيته بيده، ونفسه بيد ربه، ترف
 [.٣٣هود: ]                                          
ليس إى العبد ، كله إليه سبحانه، وعافيته وباؤه، وسعادته وشقاوته، وموته وحياته

فكيف يرجو أو ، بل هو ومن ي العام العلوي والسفي ي قبضته سبحانه، منه يء
                                   ؟خاف غره

 [.٣٤احج: ]
ومتى شهد الناس كذلك ، فمن شهد ذلك صار فقره ورورته إى ربه وصفًا ازمًا له

 ،وعبوديته ،وتوكله ،فاستقام توحيده، وم يعلق أمله ورجاءه هم، م يفتقر إليهم
                        : ومعرفته

 [.٨١اأنعام: ]   ڭ  
  نوعان:ومعرفة اه

: معرفة إقرار: وهي التي اشرك فيه ميع الناس، امؤمن والكافر، والر اأوى
                         والفاجر، وامطيع والعاي: 

                                 

 [.١١الروم: ]
، والشوق إليه، وتعلق القلب به ،وامحبة له، معرفة توجب احياء من اه: والثانية

 .والفرار من اخلق إليه، واإنابة إليه، وحبته، واأنس به
وتفاوت اخلق فيها ا حصيه إا الذي عرفهم ، وهذه أعى امعارف وأعظمها

                     : وكشف لقلوهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم، بنفسه
 [.٣١حمد: ]                         

وكل يعبد اه ويطيعه ويتلذذ بذلك بحسب تلك امعرفة، وما كشف له منها، وقد قال 
ِِ َثنَاًء َعَلْيَك، أْنَت َكَا أْثنَيَْت َعَلـى َنْفِسَك » أعرف اخلق به:  .()أخرجه مسلم  «ل أْح

                                                

  (.506برقم )أخرجه مسلم  ()
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ها بقدر قوة ذلك الشعاع تبدد من ضباب الذنوب وغيومي القلب وأشعة ا إله إا اه 
وتفاوت أهلها ي ذلك النور ا حصيه إا اه عَز ، فلها نور ي القلوب، وضعفه
                                 : وجَل 

 [.٣١١اأنعام: ]                                 
ومنهم من نورها ي قلبه .. به كالشمسفمن الناس من نور )ا إله إا اه( ي قل

ومنهم من نورها ي قلبه .. ومنهم من نورها ي قلبه كالكوكب الدري.. كالقمر
وآخر كالراج .. ومنهم من نورها ي قلبه كالراج اميء.. كامشعل العظيم

   يزيد اإيان بحسب العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله:  وهكذا.. الضعيف
                                    

 [.١٣النور: ]
بحسب ما ي ، وهذا تظهر اأنوار يوم القيامة بأياهم وبن أيدهم عى هذا امقدار

                 : قلوب امؤمنن من نور هذه الكلمة
 [.٣١ احديد:]                                       

وكلا عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
وا ذنبًا إا  وا شهوة حتى إنه ربا وصل إى حال ا يصادف معه شبهة، وشدته
 .وهذا حال الصادق ي توحيده الذي م يرك باه شيئاً ، أحرقه

فساء إيانه قد ، ا النور أحرقهاأو شهوة أو ذنب أو معصية دنت من هذ فأي شبهة
فإذا استيقظ ، فا ينال منها السارق إا عند غفلته، حرست من كل سارق حسناته

 .أو حصل أضعاف مكسبه، وعلم ما رق منه استنقذه من سارقه
، ووى الباب ظهره، ليس كمن فتح هم خزائنه، فهو هكذا مع لصوص اجن واإنس

 .وتركهم يرقون ويفسدون
وأن اه رب كل يء ومليكه ، س التوحيد جرد إقرار العبد بأنه ا خالق إا اهولي

وكال ، والذل له، واخضوع له، وتعظيم اه، بل التوحيد يتضمن من حبة اه، فقط
، وإرادة وجهه اأعى بجميع اأقوال واأعال، وإخاص العبادة له، اانقياد لطاعته
ما حول بن صاحبه وبن اأسباب الداعية إى ، لبغضواحب وا، وامنع والعطاء
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                         : امعاي واإرار عليها
 [.١الزمر: ]                                      جئ  

وهم حت ، فإن امنافقن يقولوها بألسنتهم، وا حصل هذا بمجرد قول اللسان فقط
، وقول اللسان ،فا بَد من قول القلب، جاحدين ها ي الدرك اأسفل من النارا

               وعمل القلب، وعمل اللسان، وعمل اجوارح: 
                                   

 [.٨٣ - ٨١اأحزاب: ]     
 ومعرفة اه ها بابان واسعان:

            : النظر والتفكر ي آيات اه امتلوة: الباب اأول
  [.١١ص: ]             

                   : والنظر والتفكر ي آيات اه امشهودة
 [.٣١٣: يونس]                  

عرفة ويتم ذلك بمورمته،  وعدله ،ولطفه وإحسانه، وتأمل حكمته فيها وقدرته
 .وتعلقها باخلق واأمر، وتفرده بذلك، وجاها وكاهاوأفعاله،  أساء اه وصفاته

فيكون العبد فقيهًا ي أساء اه وصفاته.. فقيهًا ي أوامره ونواهيه.. فقيهًا ي قضائه 
وقدره.. فقيهًا ي  وعده ووعيده.. فقيهًا ي احكم الديني الرعي.. فقيهًا ي احكم 

 .[25 ]احديد: (           ) القدري.. الكوي
وهو عى ، ويترف فيه با يشاء، يدبره بحكمته، واه سبحانه امالك هذا الكون

 .وي ثوابه وعقابه، وي أمره وهيه، وي قضائه وقدره، راط مستقيم ي قوله وفعله
.. هى عنه كله مفسدة وما.. وأمره كله مصلحة.. وقضاءه كل عدل.. خره كله صدق

وعقابه من يستحق العقاب بعدله .. وثوابه من يستحق الثواب بفضله ورمته
 [. ٣٣هود: ]                   : وحكمته

 وحكم اه ي عباده نوعان:
 .وحكمه الكوي القدري.. حكمه الديني الرعي

كن احكم الكوي القدري ا ل، شاء أم أبى، ماضيان فيه، والنوعان نافذان ي العبد
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 أن اه جعل له اخيار. العبد؛ وأما الديني الرعي فقد خالفه، يمكنه خالفته
فاحكم الذي نفذه اه ، وإنا يكون بعد مضيه ونفوذه، والقضاء هو اإمام واإكال

 : وذلك يتضمن ميع أقضيته ي عبده من كل الوجوه، ي عبده عدل منه فيه
وعقوبة وعفو كا قال ، وحياة وموت، ولذة وأم، وغنى وفقر، سقممن صحة و

 (         ): سبحانه
 .[38]الشورى: 

                                 وقال سبحانه: 
 [. ٣٣التغابن: ]       

ـمَ الل: ما أصاب أحدًا قط هم ول حزن فقا» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َك، َواْبن  َعْبِدَك،  َلـه  إِِي َعْبد 
كَ  َ َقَضاؤ  ِِ َك، َعْدل   ْكم  َ ح  ِِ  .()أخرجه أمد  «..َواْبن  َأَمتَِك، َناِصَيتِي بَِيِدَك، َماٍض 

 .والعدل للقضاء، فجعل امضاء للحكم
فإن كان حكًا ، وقد ا ينفذه، وقد يشاء تنفيذه، وأما احكم فهو ما حكم به سبحانه

وإن م ينفذه ، فإن نفذه سبحانه مى فيه، وإن كان كونياً ، فهو ماٍض ي العبد دينياً 
 [.٣املك: ]                                       : اندفع عنه

ويقدر ، وغره قد يقي بقضاء، يمي ما يقي به، فهو سبحانه عى كل يء قدير
وي ، ي أي وقت شاء ،ه يقي ويمي ما شاءوهو سبحان، وا يستطيع تنفيذه، أمراً 

                             : أي مكان شاء
                           

 [. ٣١١ - ٣١١اأنعام: ]        
فإن تعدد ، وصاح احياة واستقامتها إنا تتم إذا كان اآمر ي امملكة واحداً 

ثم فسدت ، باحركات تعارضت حركات البر بعضهم مع بعض وتعاندتاآمرون 
                                : احياة واأحياء

 [.١١اأنبياء: ]
                                                

  (.5350أخرجه أمد برقم ) صحيح: ()
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 .فالوحدانية أساس استقامة حركة احياة
كذلك نوحده بعبادته وطاعته وحده ، سبحانه بأسائه وصفاته وأفعاله اه فكا نوحد

ريك له، فنطيع أمره وحده، ونجتنب هيه وحده، ونؤمن به وحده.. ونتوكل عليه  ا
 [.٣الفاحة: ]            وحده.. ونعبده وحده.. ونستعن به وحده:

، ا بَد أن يكون اهدف واحداً ، واأوامر واحركات، فلكي ا تتعاند اأقوال واأفعال
     : كان الفساد والفوى ،وتعدد اآمرون، اففإن اختلفت اأهد، واآمر واحداً 

 [.٣٣النحل: ]                                     
 .اسم جامع لكل ما حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة والباطنة: والعبادة

عبادة اة واأذكار والشعائر كالص، والعابد حقًا من يأمر بأوامر اه ي ميع اأحوال
 : فيسهل عليك امتثال أوامر اه ي كل حال، تعينك وتعطيك القوة ليزيد إيانك

 [.٤٣البقرة: ]                          
وهو القاعدة التي ترجع إليها ، والتوحيد هو اأصل العام الذي يرتبط بجميع اأعال

 . ها احقوق والواجباتوتستمد من، ميع التكاليف والفرائض
.. وقبل الدخول ي التكاليف والفرائض.. فيجب قبل الدخول ي اأوامر والنواهي

أن يعرف الناس بربوبية اه وحده هم ي .. وقبل الدخول ي الرائع واأحكام
                : كا يعرفون بألوهيته وحده هم ي عقيدهم.. حياهم

                                         
 [.٣١الطاق: ]      

 فإذا علموا ذلك عظموا اه وكروه، وأحبوه ومدوه، وعبدوه وسألوه.
 .وا يركون معه أحدًا ي ربوبيته.. ا يركون معه أحدًا ي ألوهيته

وهو امنكر ، حرم أنه يـجر إى كل، فالرك بكل أقسامه وصوره هو امحرم اأول
                                :اأول الذي جر إى كل منكر

 [.٤٧النساء: ]                      
وا .. حتى يعرف الناس أن ا إله هم إا اهللرك، فيجب فورًا حشد اإنكار كله 

       : وا مرع هم إا اه. .وا حاكم هم إا اه.. رب هم إا اه



56 

                                    
 [.٣٣ - ٣٤الزمر: ]                          

 ): وأعظم واجب عى كل إنسان كا قال سبحانه، فمعرفة التوحيد أول واجب
             

 .[52]حمد:  (
 لطريق إى العلم بأنه ا إله إا اه أمور:وا

ثم تدبر أساء ، وآياته الرعية، بل أعظمها التفكر ي سنن اه وآياته الكونية: أحدها
فذلك يوجب بذل اجهد ي ، اه وصفاته وأفعاله الدالة عى كاله وعظمته وجاله

                  : التأله والتعبد للرب الكامل الصفات
 [.١٧فاطر: ]         

، ومنه يعلم أنه امستحق للعبادة، العلم بأن اه هو امتفرد باخلق والتدبر: الثاي
                           : امتفرد باألوهية

 [.٣١١اأنعام: ]                     
، امادية والروحية، د هبة النعم الظاهرة والباطنةالعلم بأن اه وحده هو امتفر: الثالث

   : وخوفًا ورهبة، حبة ورغبة، فذلك يوجب تعلق القلب به، الدنيوية واأخروية
                                    

 [.١١لقان: ]                                          
من النر والنعم ، القائمن بتوحيده، ما نراه ونسمعه من الثواب أوليائه: الرابع

                      : ومن عقوبته أعدائه امركن، العاجلة
 [.٣١١آل عمران: ]       

معرفة الطواغيت التي فتنت الناس، ورفتهم عن دين اه وكتبه ورسله، وأها : خامسا
   ة من ميع الوجوه، ا ملك لنفسها وا لعَبادها نفعًا وا راً: ناقصة باطل

                                   

 [.٨٣امائدة: ]
وهم اأنبياء ، أن خواص اخلق الذين هم أكمل اخليقة أخاقًا وعلاً : السادس
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: كا قال سبحانه  بالوحدانيةهوالرسل وامائكة والعلاء الربانيون قد شهدوا 
(                  

 .[50]آل عمران:  (
 .وها قوة.. وها قيمة.. وها عظمة.. ها وزن وثقل.. وكلمة التوحيد )ا إله إا اه(

  َعَلْيَك  إِِي َقاّص »ما حَته الوفاة، قال لبنه: ملسو هيلع هللا ىلص إن نبي اه نوحًا » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
، َوأَ  َك بِاْثنََتْنِ ر  َك بـ)ْنـهَ اْلَوِصَيَة، آم  ر  ، آم  إِلَ اه ( َفإَِن الَسَمَواِت الَسبَْع،  َلـهَ إِ  َل اَك َعِن اْثنَتَْنِ

ِِ كَِفةٍ  ِضَعْت  ِضَعْت  ،َواأْ َْرِضَن الَسْبَع، َلْو و  ِِ كَِفةٍ  َلـهَ إِ  َل َوو   َل  نَ بِـهِ َرَجَحْت  ،إِلَ اه  
َن َحْلَقًة م   َلـهَ إِ   َلـهَ إِ  َل َن ْتـه  ًة َقَصمَ ْبـَهـمَ إِلَ اه ، َوَلْو َأَن الَسَمَواِت الَسْبَع َواأْ َْرِضَن الَسْبَع ك 

ْبَحاَن ا ٍء وَ َا ا َص َنـهَ ِدِه َفإِ َحـمْ َوبِ  ٬إِلَ اه ، َوس  ْ ََ ِل  ـرْ ا بِـهَ ة  ك  ، َوأَ ْلـَخ َزق  اي  اَك َعِن ـهَ نْ ْلق 
 ِْ ِك َواْلكِ ْ ِْ  .() أخرجه أمد والبخاري ي اأدب امفرد «ال

وسبع أرضن بجباها ، فلو كانت ا إله إا اه ي كفة، فكلمة التوحيد وزها عظيم
وحيواناها .. وإنسها وجنها.. ومدها وقراها، وبحارها وأهارها.. وسهوها
وما ي ظاهرها وما ، وتراها ونباها.. وحديدها ومعادها، وذهبها وفضتها.. وطيورها
 .ي باطنها

وهكذا .. الساء اأوى بمائكتها.. ما فيها من النجوم والكواكبالسبع ووالسموات 
 واأهار، والولدان والغلان، واجنة وكل ما فيها من القصور واحور.. إى السابعة
وكل ما حت واحوض واميزان،  والصور.. وجريل وميكائيل وإرافيلوالعيون، 

وا إله ، فلو وضعت السموات واأرض وما فيها كا سبق ي كفة، العرش ي كفة
 .مالت هن ا إله إا اه، إا اه ي كفة

وكيف  ؟إا اه( كيف يكون وزنه عند اه انت ي قلبه كلمة التوحيد )ا إلهفمن ك
 ه يوم القيامة؟وكيف تكون جنت ؟تكون منزلته عند اه

من  كا أنزل اه بمكة أصوله، ويكمل بفروعه، والدين أول ما يبنى من أصوله
ثم أنزل بامدينة ما صار له . والوعد والوعيد، واأمثال والقصص، التوحيد واإيان

                                                

 . (110ري ي اأدب امفرد برقم )(، وأخرجه البخا6103أخرجه أمد برقم ) صحيح: ( 3)
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واجهاد ، وصاة اجمعة واجاعة، من اأذان واإقامة: قوة فروعه الظاهرة
 .وغر ذلك من واجباته وحرماته، واخمر وامير، ة والزناوحريم الرق، والصيام

 . وفروعه تكمل أصوله وحفظها، فأصوله مد فروعه وتثبتها وتقوها
وكان عدوه أهون عليه من ، خرج من قلبه خوف ما سواه، وإذا جرد العبد التوحيد ه

 .أن خافه مع اه
وإا ، واشتغاله به من نقص توحيده، وخوفه منه، فرى أن إعاله فكره ي أمر عدوه

فإن اه ، واه يتوى حفظه والدفاع عنه، فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل
                        : يدافع عن الذين آمنوا

 [.١٧احج: ]          
وإن ، ه أتم وأكملفإن كمل إيانه كان دفع اه عن، وبحسب إيانه يكون دفاع اه عنه

                     : كان اه له مرة ومرة، وإن كان مرة ومرة، َمزج ُمزج له
 [.٣١حمد: [                         

 وكلمة التوحيد )ا إا إا اه( مركبة من ملتن:
 .)إا اه( إثبات.. )ا إله( نفي

ومن الذرة .. من اأرض إى الساء، يقينه عا سوى اهفكره والعبد فالنفي أن خرج 
ومن النملة .. ومن البعوضة حتى الفيل.. ومن قطرة اماء إى البحر.. إى أعظم جبل

 .ومن أصغر خلوق إى أكر خلوق.. حتى جريل
فكلها ، فكل هذه خلوقات ليس بيدها وا بيد غرها من امخلوقات نفع وا ر

                : نا هي خلوقة ملوكة مقهورة بأمر اهوإ، ليست بإله
 [.١٣لقان: ]            

فكره ويقينه بأن اه وحده هو اإله العبد فركز ، إثبات األوهية ه وحده: )إا اه(
 فإذا اعتقد ذلك أتبعه بشهادة أن حمداً ، فيعبده وحده ويطيعه، الواحد اأحد القهار

أن اه بعثه إلينا رمة بنا ، وحركاته وسكناته، فيتبعه ي أقواله وأفعاله، رسول اه
        ): لنقتدي به كا قال سبحانه، وبالعامن ميعاً 

 .[25]اأحزاب:  ( جئ        
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 .من صفة الربوبية ،والتريف والتدبر، واخلق واإجاد
 .من صفة األوهية، والنهي واأمر، والدين والرع

 .من صفة املك، واجنة والنار، واجزاء بالثواب والعقاب
وأثاهم .. وهداهم وأضلهم بربوبيته، وأعاهم ووفقهم.. فأمر اه خلقه بإهيته
 .وعاقبهم بملكه وعدله
وحمود ي ... وحمود ي رمته.. وحمود ي ربوبيته.. فهو حمود ي إهيته

          ): ال سبحانهملكه كا ق
 [.5-2]الفاحة:  (  

ويكرم ، واملك هو الذي يأمر وينهى، واه تبارك وتعاى هو املك احق امبن
 .وهدي ويضل، وخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، وهن

    ): وهذه أفعاله.. فكيف يتوجه الناس إى غره وهذه صفاته
                 

 .[56]احج:  (  
 وقد فطر اه الناس عى التوحيد، والفطرة فطرتان:

 .وإيثاره عى ما سواه، وحبته، وهي معرفة اه، فطرة تتعلق بالقلب: اأوى
ْطَرة  اْلفِ » بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص فطرة تتعلق بالبدن، وهي فطرة عملية، وقد أشار إليها النبي  الثانية:

، َوالْس ْلـخِ س  ِمَن اْلِفْطَرةِ( اَخـمْ س  )أْو َخـمْ  ، َوَتْقلِيم  اأَْظَفاِر، َوَنْتف  اإتِـْح َتان  بِِط، َداد 
 .()متفق عليه «َوَقُص الَشاِرِب 

 .والثانية تزكي البدن وتطهره وجمله، فاأوى تزكي الروح وتطهر القلب
وا يغلط ي توحيد العبادة إا ، وأفعاله هو اأصلوتوحيد اه بذاته وأسائه وصفاته 

            : فمن عرف اه أطاعه وخافه ورجاه، من م يعطه حقه
 [.٨٧التوبة: ]                

 .وتوحيد العبادة أشهر نتائج توحيد الربوبية
                                                

  (، واللفظ له.21(، ومسلم برقم )1002البخاري برقم ) أخرجهمتفق عليه،  ()
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، محبةوا، والتفويض، واإنابة، والتوكل، والتسليم، والرضا، وكذلك الصر
 .كل ذلك من نتائج توحيد الربوبية، والرجاء، واخوف

، ومعرفة أسائه وصفاته وأفعاله، فإن توحيد العبادة إنا يكون بعد معرفة الرب
 .ومعرفة خلوقاته، ومعرفة خزائنه وآائه ونعمه

فكل عمل ليس معه ، وهو قلبها ولبها وروحها، والتوحيد هو أساس اأعال كلها
 أن تكون خالصة ه: فقبول اأعال له رطان، و باطل ولو كان عى السنةالتوحيد فه

 ، ملسو هيلع هللا ىلصوأن تكون عى طريقة النبي :(            
 [558]الكهف:  (  

وا ، وا حني هامته أحد سواه، يدين ه وحده بكل يء، فالقلب الذي يوحد اه
 .من خلقه وا يعتمد عى أحد، يطلب شيئًا من غره

والعباد كلهم ضعاف مهازيل ا ، وهو القاهر فوق عباده، فاه وحده هو القوي عنده
 .يملكون له نفعًا وا راً 

وا  ا يملكون أنفسهم ،وهم مثله فا حاجة به إى أن حني هامته لواحد منهم
                  ، وا حياة وا موتًا: نفعًا وا راً  لغرهم
 [.٨٣امائدة: ]                    

  ): ويمنع من يشاء، يعطي من يشاء، واه وحده هو الغني وما سواه فقر
 .[51]فاطر: (          

ومن ثم ا ختار ، يؤمن بأنه اإله الذي يرف الوجود كله، والقلب الذي يوحد اه
       : بل يطيع أمره ورعه، رائعغر ما اختار اه من اأحكام وال

                                       
 [.١٧٣البقرة: ]                    

والقلب الذي يوحد اه يدرك القرابة بينه وبن كل ما أبدعت قدرة اه ي هذا الكون 
أو إتاف ، ويتحرج من إيذاء أحد، ر ي خلوقاتهويتفك، فيأنس باه، من أشياء وأحياء

 .أو الترف ي يء إا بإذن اه، يء
 .ومالك كل يء.. ورب كل يء.. خالق كل يء
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وم يلتفت إى ، هو القلب الذي عرف اه فتعلق به.. والقلب امؤمن بحقيقة التوحيد
                          : أحد سواه

 [.٣٣احجرات: ]                  
أن قلبه وبره معلق باجاه ، فهو يقطع الرحلة عى هذه اأرض عى هدًى وبصرة

ومصدرًا واحدًا للنفع ، وأنه ا يعرف إا مصدرًا واحدًا للحياة والرزق، واحد
 :ومصدرًا واحدًا للعطاء وامنع، والر

، يعرف ماذا يرضيه فيفعله، ويعبد ربًا واحداً  ،فتستقيم خطاه إى هذا امصدر الواحد
                           : وماذا يغضبه فيتقيه

 [.٣١١اأنعام: ]                     
، ا تنفع وا تر إا بإذن اه، وصغرها وكبرها، وامخلوقات كلها أوها وآخرها

ومثاها كاحجر ا ينفع وا ير وا ، إا بإذن اه وهي كاميت ا تعمل وا تتحرك
وهكذا كافة امخلوقات ا تنفع ، جاءت قوة خارجة أقوى منه فحركته إذايتحرك إا 

                       : وا تر إا بإذن اه وإرادته
                                      

                                

 [.١١ - ١٣يونس: ]
 وامخلوقات قسان:

 .وشكل للرر كالنار والسم.. شكل للنفع كالطعام واماء
 .وهي ملوكة مأمورة مدبرة، وكل امخلوقات ا تنفع وا تر إا بإذن اه ا بذاها

ن ما جاء إليها أمر اه لنرة ولك، مظهر للرر ملسو هيلع هللا ىلصفالنَار التي ألقي فيها إبراهيم 
 .وكانت بردًا وسامًا عى إبراهيم، فصارت نافعة، قلب حاها الذي خلقها، وليه

فجاء إليه أمر اه بالرر فأغرق من كفر ، واماء الذي يربه قوم نوح مظهر للنفع
 .واستكر من قوم نوح

رر انقادت وأطاعت فرت فإذا جاء إليها أمر اه بال، فالطيبات كلها أشكال للنفع
، فهو ا ينفع وا ير بنفسه، والطعام وإن جعله اه شكًا للنفع، بإذن اه من شاء اه
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ويأكله ، ويأكله الضعيف فيسمن، يأكله الصغر فيكر، فهو خلوق ليس بيده يء
 وأحيانًا ا يزيد وا، وأحيانًا ينقص، ويأكله الشاب فأحيانًا يزيد، الكبر فيضعف

               : فالفعال هو اه وحده ا ريك له، ينقص
 [.٣٤اأعراف: ]      

ويمتثلون أوامر اه ، وهو سبب يتلذذون به، وأنعم به عى خلقه، والطعام خلقه اه
 .وهو ملوك مربوب ا ينفع وا ير كغره إا بإذن اه، عند أكله

فإذا جاء إليها أمر اه بالنفع ، ات كلها أشكال للررواخبائث وامؤذيات وامهلك
 [.٣٣٤آل عمران: [                   : نفعت وانقادت وأطاعت أمر رها

، التعلق باه وحده ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة: وحقيقة التوحيد
                              : أو االتفات إى ما سواه، وعدم التعلق بغره

 [.٣٣١البقرة: ]        
وحصول .. وتبدل احر بالرد.. واختاف الليل والنهار.. فحصول الرر والنفع

والفقر .. والعزة والذلة.. والصحة وامرض.. واأمن واخوف.. اجوع والشبع
  ): حانهأمر اه وحده ا ريك له كا قال سبببل .. ليست بذاها.. والغنى

 .[62]الزمر:  (       
وا يتعلق باأسباب ، فاموحد ا يتعلق قلبه باأسباب النافعة كالطعام والدواء مثاً 

الذي له املك وله احمد وهو ، بل يتعلق قلبه باه وحده، الضارة كالنار والسموم
        ): وبيده مقاليد اأمور، عى كل يء قدير

 .[1]احديد:  (
 واه عَز وجَل ابتى كل إنسان بثاثة أشياء:

 وامر.. وباحال واحرام.مصائب القدرية.. وبالشهوات واأبا
إى اه أم إى ، لينظر أين يتوجه القلب ي ميع اأحوال، ابتاه بامصائبف

وقلب ، هوعند امرض إى ا، فقلب امؤمن يتوجه عند اجوع إى اه ؟اأسباب
 .. وهكذا.. وعند امرض إى الدواء، الكافر يتوجه عند اجوع إى الطعام

فامؤمن ، لينظر من يقدم أوامر اه عى الشهوات، وابتاه اه بالشهوات واأوامر
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والكافر يقدم حبوباته وشهواته عى ، وحبوبات النفس يقدم أمر اه عى امباحات
 ): ليعلم من يـخافه بالغيب كا قال سبحانه، واحرام وابتاه باحال، كل يء

                 
 .[25]امائدة: (        

ي ميع وامتثال أوامر اه،  واجتناب احرام، فامؤمن إيانه يدفعه لانتفاع باحال
أنه ليس لديه اته، ، ويتبع هواه وشهووالكافر يقرف امحرمات والكبائر، اأحوال

                 : إيان حجزه عن امحرمات والكبائر
                                     

 [.٤٤ - ٤١الفرقان: ]       
 والتوحيد يقوم عى ثاثة أصول:

 .ومكانه القلب، ااعتقاد واليقن بوحدانية اه: اأول
 .ومكانه اللسان، لنطق واإقرارا: الثاي
 .ومكانه اجوارح، العمل الذي هو تنفيذ اأوامر والنواهي: الثالث

 .فإن أخل العبد بيء من هذه م يكن امرء مسلاً 
 .فإن أقر بالتوحيد وم يعمل به فهو كافر معاند مستكر كفرعون وإبليس

 .افق أُر من الكافرفهو من وإن عمل بالتوحيد ظاهرًا وهو ا يعتقده باطناً 
 وإن أقر بالتوحيد، وعمل بموجبه ظاهرًا وباطنناً فهو امؤمن.

 والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان:
توحيد ي امعرفة واإثبات، وهو توحيد اه بأسائه وصفاته وأفعاله، فهو : اأول

، القادر عى كل يء، العليم سبحانه الكامل وحده ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله
بكل يء، الذي بيده كل يء، خالق كل يء امالك لكل يء، امحيط بكل يء، 
الذي ليس كمثله يء، له اأساء احسنى، والصفات العا، واأفعال احميدة، وامثل 

 [.55]الشورى:  (         ) اأعى :
وهو إفراد اه بجميع أنواع ، توحيد العبادةوهو ، توحيد ي القصد والطلب: الثاي

فيتيقن العبد ويقر أن اه وحده ذو ، واخوف والرجاء، العبادة كالدعاء والصاة
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 .وأنه سبحانه امستحق للعبادة وحده دون سواه، األوهية عى خلقه أمعن
توكل وال، واخوف والرجاء، فا جوز رف يء من أنواع العبادة كالدعاء والصاة

 .والذبح والنذر ونحوها إا ه وحده دون سواه، وااستعانة
    ): ومن رف منها شيئًا لغر اه فهو مرك كافر كا قال سبحانه

              )  
 .[550]امؤمنون: 

ولكاله ، واه تبارك وتعاى وحده هو الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله
         : استحق أن يعبد وحده ا ريك له، له وماله وإحسانهوجا

 [.٣١١اأنعام: ]                                
فله سبحانه اأساء احسنى والصفات العا التي تستلزم أن يكون هو امحبوب غاية 

فهو وحده امعبود .. اخضوعخضع له غاية ـوأن يُ .. عظم غاية التعظيموأن يُ ، احب
وتنيب إليه عند .. وترجوه وخافه.. وتذل له الذي تأهه القلوب وحبه وخضع له

وتطمئن بذكره .. وتسكن إليه.. وتلجأ إليه.. وتتوكل عليه ي مصاحها.. الشدائد
               : وحده ا ريك له كا قال سبحانه

                           
 .[١١ - ١٧الرعد: ]     

عى آدم  وقد اجتهد الشيطان إفساد هذا اليقن عى ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله
 .عموم البر عى وزوجه، ثم

ليحصل ها املك واخلد بزعمه كا قال اه ، فزَين آدم وزوجه اأكل من الشجرة
 .[528]طه: (            ): عن الشيطان

   ): فتاب اه عليه، ثم تاب إى ربه، وعى ربه، فأكل آدم من الشجرة
 .[30]البقرة:  (        

ليتذكروهم  ،وزَين الشيطان كذلك لقوم نوح أن يصوروا الصاحن من اأموات
 .وينشطوا للعبادة إذا رأوهم، ويتعظوا بعبادهم

والعكوف عندها من حبة أهل القبور من اأنبياء ، عى قبورهمثم زَين هم أن البناء 
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 .وأن الدعاء عندها مستجاب، والصاحن
واإقسام به عى اه ي قضاء ، ثم نقلهم من هذه امرتبة إى الدعاء بامقبور

، نقلهم إى دعاء اميت وعبادته فلا تقرر ذلك عندهم، مكانته عند اه، احوائج
، ويطاف به، واخاذ قره وثنًا تعلق عليه القناديل والستور والزهور، عةوسؤاله الشفا

والشياطن ، فلا تقرر ذلك عند هؤاء وألفوه، ويذبح عنده، وحج إليه، ويستلم
واخاذه ، نقلهم الشيطان منه إى دعاء الناس إى عبادته، تعينهم ما أركوا باه غره

 .مكانعيدًا ومنسكًا يقصده الناس من كل 
زَين هم الشيطان ونقلهم منه إى اعتبار أن من هى عن ذلك ، فلا تقرر ذلك عندهم

وزعم أنه ا ، وحط من قدرهم، فقد تنقص أهل الرتب العالية من اأنبياء والصاحن
وكثر من ينتسب إى . ورى ذلك ي نفوس اجهال والطغام، حرمة هم وا قدر

ونَفروا الناس منهم ، أهل التوحيد؛ ورموهم بالعظائم حتى عاَدْوا، العلم والدين
ويأبى ، وأنصار دينه، وزعموا أهم أولياء اه، ووالوا أهل الرك وعظموهم، وعنهم

            ): اه ذلك
 [.35]اأنفال:  (

ن وإغرائهم بعبادة اأصنام م، فهذه خطوات الشيطان ي إفساد يقن العباد عى رهم
           ): وقد حذرنا اه منه بقوله، دون اه

                 
 .[25]النور:  (         

، والتوحيد الذي دعت إليه الرسل من أوهم إى آخرهم هو إفراد اه بالعبادة كلها
فمن عبد اه ليًا ، همفضًا عن غر، وا لنبي مرسل، ليس فيها حق ملك مقرب

      ): ثم دعا نبيًا أو وليًا عند قره فقد اخذ إهن اثنن، وهاراً 
 [.15]النحل:  (        
وهذا هو الرك ، فقد اخذ إهن اثنن، ثم ذبح لنبي أو غره، ومن ذبح ه ألف أضحية

  ): أحوال كا قال سبحانهوأمرنا بالتوحيد ي ميع ا، الذي حذرنا اه منه
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 .[563-562]اأنعام:  (

فهو امؤمن اموحد الذي شهد ، وم يرك فيها غره، فمن أخلص العبادات كلها ه
ومن عبد غره من دونه فهو ، ومن عبد اه وعبد معه غره فهو امرك، أن ا إله إا اه
                            :الكافر اجاحد

                                   
 [.٣٣ - ٣٤الزمر: ]       

: وعبادة اه وحده ا ريك له كا قال سبحانه، والناس كلهم مأمورون بالتوحيد
(              

 .[35]التوبة:  (
ونفعاً ، وبقاء واستمراراً ، شياء كلها إى اه وحده خلقًا وإجاداً والتوحيد يرد اأ

 .وغنى وفقراً ، وحياة وموتاً ، ونجاة وهاكاً ، وراً 
 .والكفر والرك يرد اأشياء كلها إى غر اه

                          : والرك أظلم الظلم.. فالتوحيد أعدل العدل
                                                  

 [.٣٣١الكهف: ]
 ومن عامات ضعف التوحيد واليقن:

وعدم .. وعدم الكام عن عظمة اه.. فركه استكبار، وهو غر تركه، ضعف الدعاء
وعدم نر دينه .. وعدم الثناء عليه.. وقلة مده وشكره.. وقلة ذكره.. التحدث بنعمه

وثقل .. وكثرة ذكره.. وتعظيم امخلوقوأفعاله..  قلة ذكر أسائه وصفاتهو.. ورعه
وعدم الطمأنينة .. وقلة الرغبة ي ساع كامه.. وخفة امعاي عليه.. الطاعات عليه

                              : والسكينة ي جالس الذكر
                                    

                                       

 [.٣٨ - ٣٣احديد: ]
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، وي ملكه واه عَز وجَل واحد ا ريك له ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله
                      وسلطانه، وي خلقه وأمره، وي حكمه ورعه: 

 [.٣٣غافر: ]                    
وبيده ، له اخلق واأمر، وخر الرازقن، وأحسن اخالقن، هو وحده أحكم احاكمن

                               النفع والر، وله ملك الدنيا واآخرة: 

 [.٣املك: ]
، ءويكشف السو، ويغيث املهوف إذا ناداه، وهو وحده الذي جيب امضطر إذا دعاه

              : ويقيل العثرات، ويفرج الكربات
 [.٣١النمل: ]                       

ويرسل الرياح برًا بن يدي ، وهو وحده الذي هدي خلقه ي ظلات الر والبحر
                  : وهو الذي يبدأ اخلق ثم يعيده، رمته

                                    

 [.٣١النمل: ]
أنزل من الساء ماًء فأخرج به من ، وهو سبحانه الذي إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون

وسبحت ، وخشعت له اأصوات، الذي عنت له الوجوه، الثمرات ما ا حصيه إا هو
                    : بحمده اأرض والساوات

                                    
 [.٣١ - ٣١النمل: ]                        

وا ، وا تطمئن القلوب إا بذكره، وهو سبحانه الذي ا تسكن اأرواح إا بحبه
يزول  وا، وا يقع أمر إا بإذنه، وا حيا القلوب إا بلطفه، تزكو العقول إا بمعرفته

                : وا يزيد وا ينقص إا بعلمه ومشيئته، إا بأمره
 [.١٧الرعد: ]                   

وا ، وا يستقيم معوج إا بتقويمه، وهو سبحانه الذي ا هتدي ضال إا هدايته
ء إا وا حصل ي، وا حفظ يء إا بكاءته، يتخلص من مكروه إا برمته

 وتقديره. وا يتم يء إا بحمده، وا يفتتح أمر إا باسمه، بإذنه



20 

الذي ، وا تنال سعادة إا بطاعته، وهو سبحانه الذي ا ُيدرك حبوب إا بتيسره
 .وأوسع كل خلوق فضًا وبراً ، وسع كل يء رمة وعلاً 

ل امطلق من كل امتفرد بالكا، املك احق، اإله احق، وهو سبحانه الرب احق
امتوحد باجال امطلق من كل ، امتفرد باجال امطلق من كل الوجوه، الوجوه
                     : امرأ من النقائص والعيوب من كل الوجوه، الوجوه

 [.٧طه: ]     
ل ثناؤه عى ب، ا يبلغ امثنون وإن استوعبوا ميع اأوقات بكل أنواع الثناء ثناء عليه

       ، وهذا قال: نفسه أعظم وأكر وأشمل من ثناء اخلق عليه
 [.٤ - ١الفاحة: ]                       

    ) :نت كا أثنيت عى نفسك، سبحانك ا نحي ثناء عليك
 .[5]الزمر:  ( 

العبودية كلها، واحاكمية  إن مدلول كلمة التوحيد )ا إله إا اه( يقتي أن تكون
 .كا أن له احاكمية العليا ي تدبر الكون سواء،  وحده ي حياة البرالعليا ه

وهو احاكم الذي ، فهو سبحانه احاكم الذي حكم ي الكون والعباد بقضائه وقدره
                                 : حكم ي حياة العباد بمنهجه وريعته

 [.٤١يوسف: ]                   
وا .. وبناء عى هذا ا يعتقد امسلم أن ه ريكًا ي خلق الكون وتدبره وتريفه

وا يتلقى الرائع واأوامر ي شئون احياة إا .. يتقدم بالشعائر التعبدية إا ه وحده
ع أو حكم ي يء من هذا كله وا يسمح لطاغوت من العبيد أن ير.. من اه وحده

                                                 : مع اه
 [.٧٧اأنعام: ]     

 وإن من الغيورين عى اإسام اليوم وقبل اليوم من يتحدثون لتصحيح شعرة
وهذا عية، الر أو خالفة من امخالفات، أو استنكار انحال أخاقي، تعبدية
وهو قيام حياة ، لكن أوجب منه إنكار امنكر اأكر، ومن قام به مأجور، واجب

واأخاق  ،وامعارات ،وامعامات ،الناس عى غر التوحيد ي العبادات
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                        : وغرها
 [.١١٧البقرة: ]                

فالناس يتوجهون ي ، اليوم هو تصدع جدار التوحيد وامرض امنتر ي العام
من الناس واأشياء ، ويتوجهون ي قضاء حاجاهم إى غر اه، عباداهم إى اه

                  : واأحجار واأشجار واأموات واحيوانات

 [.٣١٣اأعراف: ]
، فهو الذي بيده كل يء ،وإزالة هذا امرض اخطر نتوجه إى اه ي كل يء

 .والقادر عى كل يء، وعنده خزائن كل يء
، واه بيده خزائن اأموال، نتوجه إى اه وحده لقضاء حوائجنا ي ميع اأحوال

فاه عى كل يء ، وا ننظر إى أحوالنا مها كانت شديدة، وبيده تغير اأحوال
 .[15]اأعراف:  (        ): قدير

فقلب اه سبحانه ساح اأعداء ، ولكن اه معه، ليس معه قوة وا جيش ملسو هيلع هللا ىلصفإبراهيم 
 .وصارت النار بأمر اه بردًا وسامًا عى خليل الرمن، وهو النار من ضار إى نافع

وامؤمنون مع رسول اه قلة ي العدد ، وامركون ي بدر معهم قوة اأسباب
       : وأهلك أعداءهم، جهوا إليه فنرهمفتو، لكن اه معهم، والعدة

 [.٣١١آل عمران: ]                      
 وحده فامؤمن حقًا هو الذي يعلم ويتيقن أن املك والتريف والتدبر بيد اه تعاى

 وا.. وا ظلمة وا نوراً .. وا حركة وا سكوناً .. فا يرى نفعًا وا راً ، ا بيد غره
إا واه عَز وجَل خالقه ... وا حياة وا موتاً .. وا قبضًا وا بسطاً .. خفضًا وا رفعاً 
، وا حياة وا موت، فا حصل ي ملكه سبحانه حركة وا سكون، وفاعله ومدبره

          ): وا نفع وا ر إا بإذنه وأمره وإرادته سبحانه
 .[5]املك:  (

د متفاوتون ي توحيدهم علًا ومعرفة وحااً تفاوتًا ا حصيه إا اه وأهل التوحي
 .الذي خلقهم ويعلم رهم ونجواهم
 .وامرسلون منهم أكمل ي ذلك، فأكمل الناس توحيداً اأنبياء والرسل
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(  نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد: ) وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدًا وهم
 .عليهم أمعنصلوات اه وسامه 

فقد قاما ، وأكمل أوي العزم توحيداً اخليان حمد وإبراهيم عليها الصاة والسام
ودعوة للخلق إى ، وحااً وجهاداً ، علًا ومعرفة، بالتوحيد با م يقم به غرما

 [.٣١١النحل: [                                    : رهم
، وجاهدوا اأمم من أجله، ودعوا إليه، من الذي قامت به الرسلفا توحيد أكمل 

                                       : وصروا عى إباغه
 [.١٣اأنبياء: ]     

     ): أن يقتدي هم فيه كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أمر اه نبيه 
 [.28]اأنعام: (  

، ويدعون إليه، هدون بأمره، يقة التوحيد جعلهم اه أئمة اخائقوما قاموا بحق
      ): وجعل اخائق تبعًا هم كا قال سبحانه

 [.25]السجدة:  (    
وأخذ ها اميثاق عليهم ي ذات ، إن التوحيد هو فطرة اه التي فطر الناس عليها

                       : وهم بعد ي عام الذر، أنفسهم
                               

 [.١١الروم: ]     
، فطرة أودعها اخالق فيه، فااعراف بربوبية اه وحده فطرة ي الكيان البري

  ): عى نفسها بحكم وجودها ذاته كا قال سبحانهذرية آدم وشهدت ها 
                   

                
             ) 

 [.505-502]اأعراف: 
أما الرساات فتذكر وحذير من ، فاه عَز وجَل قد فطر البرية كلها عى التوحيد

فيحتاجون إى التذكر والتحذير فالتوحيد ميثاق معقود ، ينحرفون عن فطرهم اأوى
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         ): منذ بداية خلقهم ،وخالق البر ،بن فطرة البر
 [.38 ]الروم: (           

حتى لو م يبعث اه إليهم بالرسل يذكروهم ، فا حجة هم ي نقض اميثاق
ولكن رمة اه وحدها اقتضت أا يكلهم إى فطرهم هذه فقد ، وحذروهم

فبعث إليهم الرسل مبرين ومنذرين ، م إى عقوهم فقد تضلوأا يكله، تنحرف
           : لئا يكون للناس عى اه حجة بعد الرسل، ومذكرين

                              
 [.١٣النحل: ]                             

شهد عجيب فريد حن يتماه اخيال البري إنه م، أا ما أعظم قدرة اخاق العليم
وحينا يتصور تلك اخايا التي ا حى وهي جمع وتستشهد ، جهد طاقته

ويؤخذ ، فتعرف وتقر وتشهد، وتستجيب استجابة العقاء، وخاطب خطاب العقاء
 .عليها اميثاق ي اأصاب

ستكنة ي ظهور بني آدم ام، مشهد الذرية امكنونة ي عام الغيب، إنه مشهد عظيم
فيسأها ألست ، تقف أمام الذي خلقها وفطرها، قبل أن تظهر إى العام امشهود

وتشهد له سبحانه .. وتقر له سبحانه بالعبودية.. فتعرف كلها ه بالربوبية بربكم؟
            : وهي منثورة كالذر ي الكثرة واحجم.. بالوحدانية

 [.٣٣لقان: ]                      
.. وهو يتمى هذا امشهد العظيم.. ويرتعش من أعاقه.. إن اإنسان ليصيبه الذهول
وي كل خلية استعداد كامن .. وي كل خلية حياة.. ويتصور هذا الذر السابح
وي كل خلية إنسان كامل الصفات ينتظر اإذن له بالناء .. لاستاع والفهم واإجابة

 .ويقطع عى نفسه العهد واميثاق بالتوحيد قبل أن يرز إى حيز الوجود.. الظهورو
ـهَ اْلِفْطَرةِ، َفأَبَواه   َلـىَما ِمْن َمْول ودٍ إل ي وَلد  عَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ا نِـهِ ِوَداي  َ َِ نَ أْو  نِـهِ أْو ي 

ـَمـِج  نْ نِـهِ َساي  ـحِ َعاَء، َهْل مْ َجـيَمًة َبـهِ يَمة  َبـهِ الْ  َتـج  ، َكَا ت  ُثَم َيُقوُل . «ُسوَن فِيَها ِمْن َجْدَعاَء؟ت 
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 .()متفق عليه (      ): َة ْيـرَ أُبو ُهرَ 
وقد أنشأ اه البر مفطورين عى ااعراف له بالربوبية وحده، أودع هذا ي فطرة كل 

به عن فطرته كا حي فهو ينشأ عليه، حتى ينحرف عنه بفعل فاعل يفسد إيانه، ويميل 
ـم  يقول اه تعاى: » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ـْم أَتْتـه  ـْم، َوإَِنـه  َلـه  نََفاَء ك  َوإِِي َخَلْقت  ِعَبادِي ح 

 ِ ْْ ـْم أْن ي  ـْم، َوأَمَرْتـه  ـْم َعْن دِينِـِهـْم، َوَحَرَمْت َعَلْيـِهـْم َما أْحَلْلت  َلـه  وا الَشَياطِن  َفاْجَتالَْتـه  ك 
ْلَطاًناِِ   .()أخرجه مسلم  « َما َلـْم أْنِزْل بِـِه س 

وهو ميثاق ، مودع ي كل خلية منذ نشأها، فالتوحيد ميثاق معقود بن الفطرة وخالقها
 .وفيه تشهد كل خلية بربوبية اه سبحانه، أقدم من الرسل والرساات

ى أن يقول أحد إنه غفل فا سبيل إى ااحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادها، وا سبيل إ
 عن كتاب اه اهادي إى التوحيد، وعن رساات اه التي دعت إى هذا التوحيد.

وم يكن أمامي ، أو يقول إي خرجت إى هذا الوجود فوجدت آبائي عى الرك
فلن يقبل ، وحدهم فهم امسئولون ،إنا ضل آبائي فضللت، سبيل إى معرفة التوحيد

              ): قيامةهذا كله يوم ال
 [.503-502]اأعراف:  (           

فرمة منه ، يعلم أن فطرهم هذه تتعرض لعوامل اانحراف، ولكن اه رؤوف بالعباد
كا أنه ا حاسبهم عى ما أعطاهم ، ر أا حاسبهم عى عهد الفطرة هذابعباده قدَ 

ليستنقذ فطرهم ، ويفصل هم اآيات، ى يرسل إليهم الرسلحت، من عقل يميزون به
     : ويستنقذ عقوهم من ضغط اهوى والضعف والشهوات، من اانحراف

                                
 [.٣٣٤آل عمران: ]                          

رسل  ر والعقول تكفي وحدها للهدى، دونولو كان اه تبارك وتعاى يعلم أن الفط
 .أخذ اه عباده ها، ودون تذكر وتفصيل لآيات، وا رساات

 : كا قال سبحانه، فجعل احجة عليهم هي الرسالة، ولكنه سبحانه رمهم بعلمه
                                                

 (. 2610( واللفظ له، ومسلم برقم )5310أخرجه البخاري برقم )متفق عليه،  ()
  (.2061برقم )أخرجه مسلم  ()
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 [. ٣٣اء: اإر[              

 [.505]اأعراف:  (    ) : قال سبحانهو
وإى ما أودعه اه ي نفوسهم من قوى البصرة ، يرجعون إى فطرهم وعهدها مع اه

 .واإدراك
 حداوردها إى بارئها الو، وذلك كفيل بانتفاض حقيقة التوحيد ي القلوب التي ضلت

رمها فأرسل إليها الرسل باآيات  ثم، الذي فطرها عى عقيدة التوحيداأحد، 
                                : للتذكر والتحذير

 [.١احديد: ]                  
امركوز ي طبيعة ، وفطرة اه التي فطر الناس عليها هي عهد اه الذي عقده مع البر

 .عبادةويتجه إليه وحده بال، كل حي أن يعرف خالقه
إذا مات  فإذا نقض هذا العهد العظيم فقد دخل ي الرك الذي ا يغفر اه لصاحبه

                                         عليه: 
   [.٣٣٣النساء: ]           

 وماذا يتخذ العبد وليًا من دون اه؟
 .وهو خر النارين.. و فاطر السموات واأرضفاه ه.. إن كان يتواه لينره ويعينه

 .فاه هو الرزاق امطعم للخائق كلها، وإن كان يتواه لرزقه ويطعمه
       ) ؟ففيم الواء لغر صاحب السلطان امنعم الرزاق

                  
 [.55]اأنعام:  (

ويمدون يدًا أخرى ، يذاء واحرب والتنكيلوقد كان كفار قريش يرفعون يدًا لإ
وي وجه هذه امحاولة امزدوجة أمر اه رسوله أن ، لإغراء وامصاحة واللن

       ): واحسم الريح بقوله، يقذف هؤاء بااستنكار العنيف
 [.565]اأنعام:  ( 

                               وقال سبحانه: 
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 [.٣ - ٣الكافرون: ]
 وماذا يعرض نفسه للرك الذي هى اه عنه؟ ؟ من دون اهصناً وماذا يتخذ العبد 

 به؟ وماذا خالف اإسام الذي أمره اه
، فهذا كله بيد اه، اة الدنياإن كان ذلك كله رجاء جلب نفع أو دفع ر ي هذه احي

وبيده وحده النفع ، وله القهر عى العباد، وله القدرة امطلقة ي عام اأسباب
                               : والعطاء وامنع، والر

 [.٣٧ - ٣٨اأنعام: [                                
، بينا هو يتلقى من غر اه ي شئون احياة، ن مسلًا ه ي عبادتهوهل يكون اإنسا

 ويتوى غر اه؟، ويستنر بغر اه، وبينا هو خضع لغر اه
وأن ا يرك بينه وبن ، وامحبة الصادقة ه تقتي توحيد امحبوب ي كل يء

وكل حبة لغر اه ، لذل لهمع كال ا، التي تستلزم كال التعظيم ه، غره ي حبته
 [.١٣١الشعراء: [                            : فهي عذاب ووبال عى صاحبها

وعذبه ها ، ابتاه بمحبة غره، والشوق إى لقائه، وذكره، ومن أعرض عن حبة اه
 .وي اآخرة، وي الرزخ، ي الدنيا

أو بمحبة .. أو بمحبة امردان، حبة الصلبانأو بم، فإما أن يعذبه بمحبة اأوثان
وغرها ما هو ي غاية .. أو بمحبة الغناء والفحش.. أو بمحبة الدينار.. النسوان

 .احقارة واهوان
نه جبول عى اافتقار لغره، بدًا ه، أو عبدًا لعبد اه، أإما أن يكون عواإنسان 
         ): عبد حبوبه كائنًا ما كانواإنسان 

 [.561]البقرة:  (       
، القاهر وحده، وهو اخالق وحده، واه سبحانه رب السموات واأرض وما فيهن

ا يملك لنفسه نفعًا وا ، وما سواه خلوق مربوب مقهور مأمور، الذي له اأمر كله
                  ): راً 
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 [.56]الرعد:  (            

، العليم بالظواهر والبواطن، امدبر للكون واحياة.. واه سبحانه هو الواحد القهار
                     : والباقي والزائل، واحق والباطل

                                        
 [.٣١١ - ٣١١اأنعام: [          

ومن أرك به وم يستجب أمره فله ، فمن آمن به ووحده واستجاب أمره فله اجنة
ی                )النار 

              ) 
 [.50]الرعد: 

عليها ي كل  منيهوهو الرقيب ام، وهو سبحانه القائم عى كل نفس با كسبت
  ): وهو رقيب عليه، فكيف جعل له البر ريكًا اه خالقه ومالكه، حال

                     
                   

 [.33]الرعد:  (
ومن اقتضت .. فحقت عليهم سنة اه.. إن هؤاء سروا نفوسهم عن دائل اهدى

أن سنة اه ا تتوقف .. أنه سار ي طريق الضال فلن هديه أحد.. ه ضالهسنة ا
 .إذا حقت بأسباها عى العباد

وإن حلت قريبًا من دارهم فهو ، والكفار إن أصابتهم قارعة ي الدنيا فهو عذاب
، وإا فجفاف القلب من بشاشة اإيان عذاب، والقلق وتوقع الر ،الرعباإنذار و

 .القلب با طمأنينة اإيان عذاب وحرة
ثم عذاب اآخرة بعد ، ومواجهة كل حادث وكل مصيبة با إدراك احكمة عذاب

             ): ذلك أدوم وأشق
 [.35]الرعد:  (         

 وا، إن امؤمن حقًا هو الذي يعلم أن إهه هو الذي يستحق أن يكون ربًا ا رب سواه
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 .وا مالك سواه، وا معبود سواه، وا مترف سواه، وا مرع سواه، حاكم سواه
بل ي كل ، ا ي أوقات الصاة فحسب، ويدين له وحده، ومن ثم فهو يعبد اه وحده

                        : شأن من شئون احياة
 .[٣٣١ - ٣٣١اأنعام: ]                    

إن عبادة اأصنام واأوثان واأحجار وسائر اأوثان التي كان يزاوها أهل اجاهلية ا 
، وا تستغرق كل صور العبادة لأصنام من دون اه، تستغرق كل صور الرك باه

ورف العبادة ه وحده ا ، وإنا هي صورة من صور الرك باه التي جب تغيرها
 .ريك له

ل الرك عند هذه الصور يمنعنا من رؤية صور الرك اأخرى التي ا والوقوف بمدلو
 .هاية ها ي ميادين احياة ي كل زمان ومكان

والرك باه يتمثل ي كل وضع وي كل ، إن التوحيد هو الدينونة ه ي كل يء
فالرب ، حالة ا تكون فيها الدينونة خالصة ه وحده ي كل شأن من شئون احياة

   ): واآمر واحد ا ريك له، وامطاع واحد، وامعبود واحد، احدو
 [.1]البينة:  (             

ثم يدين ه ي الوضوء .. إن العبد الذي يتوجه إى اه بااعتقاد ي ألوهيته وحده
حياته  بينا هو ي الوقت ذاته يدين ي.. وسائر الشعائر، والصوم واحج، والصاة

ويدين ي قيمه وأخاقه وأزيائه أرباب .. ااجتاعية وااقتصادية لرائع من غر اه
.. تفرض عليه هذه اأخاق وامعامات واأزياء خالفة لرع اه وأمره.. من البر

ويدين لغره ي .. يدين لربه ي حال.. وتارة ينفذ أوامر البر.. فتارة ينفذ أوامر اه
                     : حال

 [.١١٧البقرة: ]                
وأن ، وخالف شهادة أن )ا إله إا اه، إن هذا العبد يزاول الرك ي أخص حقيقته

 .حمدًا رسول اه( ي أخص حقيقتها
  ) ؟وأي اقتداء مع هذا اخلط العجيب ؟وأي توحيد ؟فأي إيان
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 [.01]البقرة:  (           
إن اإسام هو الدين احق الذي جاء لتحطيم اأصنام احجرية واخشبية التي تعبد 

 .وتوجيه الناس إى عبادة اه وحده ا ريك له، من دون اه
وي كل شأن  ،كا جاء اإسام ليقيم مفرق الطريق بن الدينونة ه وحده ي كل أمر

وي كل شأن من ، وي كل صورة ،وبن الدينونة لغره ي كل هيئة، من شئون احياة
 .شئون احياة

وتتبعها عند كل ، فا بَد من عرض اهيئات والصور واحركات عى الرع اإهي
 ^موافقة هدي رسول اه  لتضبط وتعرف ويقرر ما إذا كانت توحيدًا أم ركًا؟، فرد

 أم لشتى الطواغيت؟، يدين ها العبد ه وحده لفة له؟أم خا
 .إن دين اه عَز وجَل منهج كامل شامل جزيئات احياة اليومية

هي دين ، فضًا عن أصوها وكلياها، والدينونة ه ي كل جزئية من جزئيات احياة
 .أحد دينًا سواهفا يقبل من ، وهو اإسام الذي رضيه اه لنا إى يوم القيامة، اه

ولكنه كذلك يتمثل ابتداء ، والرك ا يتمثل فحسب ي ااعتقاد بألوهية غر اه معه
 .ي حكيم أرباب غره معه

ومن الطاعة  ؟ومن الدينونة الكاملة ؟فلينظر الناس من امقام اأعى ي حياهم
 ؟ومن ااتباع واامتثال ؟الكاملة

وإن كان لغر اه معه أو من دونه فهم ي دين .. دين اه فإن كان هذا كله ه فهم ي
            ): الطواغيت

 [.12]إبراهيم: (   
إنا هو ، ليس كلمة تقال باللسان فقط، وإخاص الدين له، وتوحيد اه عَز وجَل 

 .منهاج حياة كامل يصبغ احياة كلها بلونه
وينتهي بنظام يشمل حياة الفرد واجاعة ي ميع .. يبدأ من اعتقاد بوحدانية اه
                       : اأحوال واأماكن واأزمان

 [.٣١٧البقرة: ]     
احق الواحد الذي يرف السموات .. ملسو هيلع هللا ىلصوقد أنزل اه الكتاب باحق عى رسوله 
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يسر عليه البر ي  وهو امنهج الذي.. ويرف أهل السموات واأرض.. واأرض
وقيام احياة كلها عى أساس هذا ، وإخاص الدين له، أنحاء اأرض بعبادة اه وحده

 [.١٣الكهف: ]                            : التوحيد
وا ، وا حني هامته أحد سواه، وحده ا ريك له يدين ه والقلب الذي يوحد اه

                                     : هيطلب شيئًا من غر

 [.٣١التغابن: ]
ويؤمن ، اإهي الذي يرف الوجود كله التدبريؤمن بوحدة  والقلب الذي يوحد اه

وا تستقيم مع الكون ، بأن الدين الذي اختاره اه للبر ا تصلح حياة البر إا به
ن ثم ا ختار غر ما اختاره اه من النظم والسنن وم، الذي يعيشون فيه إا باتباعه

: ونظام احياة الشامل، وا يتبع إا ريعة اه امتسقة مع نظام الوجود كله، واأحكام
                                      

 [.١٣اأحزاب: ]                      
كا تبدو ي السلوك ، يد ي التصورات وامشاعروكذلك تبدو آثار التوح

  ): وترسم للحياة كلها منهاجًا كامًا واضحًا متميزًا وفق أمر اه، والترفات
 [.2]الزمر:  (       

، فكا ا جتمع النور مع الظام، ا جتمعان أبداً ، إن التوحيد والرك متقابان
           : وي آن واحد، ك ي قلب واحدفكذلك ا جتمع التوحيد والر

                             
 [.١٣٣البقرة: ]               حخ   

خاصم بعضهم ، وقد رب اه مثًا للعبد اموحد والعبد امرك بعبد يملكه ركاء
وهو ، ولكل منهم عليه تكليف، ولكل منهم فيه توجيه، وهو بينهم موزع، بعضًا فيه

وا يملك أن يري أهواءهم ، وا يستقيم عى طريق، بينهم حائر ا يستقر عى هج
 .امتعارضة

فهو مسريح مستقر عى منهج ، وهو يعلم ما يطلب منه، وعبد آخر يملكه سيد واحد
       ): واحد من مصدر واحد كا قال سبحانه
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 [.22]الزمر:  (جئ             
، فالذي خضع لسيد واحد ينعم براحة ااستقامة وامعرفة واليقن، فها ا يستويان
 .ووضوح الطريق، ووحدة ااجاه

وا يري واحدًا منهم ، والذي خضع لسادة متشاكسن معذب ا يستقر عى حال
 .فضًا عن أن يري اجميع

 . ميع اأحوالوهكذا حقيقة التوحيد وحقيقة الرك ي
أن قلبه ، فالقلب امؤمن بحقيقة التوحيد هو الذي يسر ي هذه احياة عى هدى

ا يزوغ عنه ، ويعتصم بحبله، يستمد منه اهدى والتوجيه، وبره معلقان بإله واحد
 .وا يتجه إى غر فكره، بره

ويعرف ماذا يغضبه ، يعرف ماذا يرضيه فيفعله، وخدم سيدًا كريًا غنيًا قويًا واحداً 
 [.٨٣اأنعام: ]                           : فيجتنبه

فاحمد ه الذي اختار لعباده طريق اأمن ، وبذلك جتمع الطمأنينة وتتوحد
       : وطريق ااستقامة وااستقرار، والراحة والطمأنينة، واإيان

 [.٧١اأنعام: ]                        
ويعرضوا  ؟ويقفوا بباب غره، فهل يليق بالناس مع هذه النعمة الكرى أن ينحرفوا عنه

وماذا يملك  ؟وماذا يملك الفقر؟ وماذا يعطي ؟ويقفوا بباب الفقر، عن باب الغني
 ؟العاجز للعاجز

يء الغني الكريم؟ املك الذي كل ، وهل يقي احاجات إا املك العزيز اجبار
الكريم .. العزيز الذي كل يء حت قهره.. الغني الذي كل يء ي خزائنه.. ملكه

الرمن الذي .. العفو الغفور الذي يغفر الذنوب ميعاً .. الذي كل يء من فضله
الودود الذي يتحنن إى .. التواب الذي يتوب عى من أناب إليه.. يرحم اخائق كلها

           : لق الكون وما فيهاخاق الذي خ.. عباده بنعمه
 [.٧١آل عمران: ]                           

الظاهر الذي ليس .. اآخر الذي ليس بعده يء.. هو اأول الذي ليس قبله يء
 ): العليم الذي ا خفى عليه يء.. دونه يء الباطن الذي ليس.. فوقه يء
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          )  
 [.583-585]اأنعام: 

وإذا جاء نور اإيان والتوحيد .. إذا طلعت الشمس ميز اإنسان بن الذهب واحجر
ومن يستحق العبادة من ، والقوي والضعيف، ي القلب ميز العبد بن الكبر والصغر

، ورأى احق حقاً ، ورأى كل يء عى حقيقته، وميز بن الدنيا واآخرة، تحقهاا يس
                          : ورأى الباطل باطاً 

                                
 [.٣٣٧اأعراف: ]                 

فينبغي تذكرهم دائًا هذا احق. وقيمة  والتوحيد واإيان حق اه عى العباد،
اإنسان عند اه بإيانه وتوحيده وصفاته ا بذاته، ففي امخلوقات من هو أكر منه، 

ْم، َولَكِْن َينْظ ر  إِلَـى إ» ملسو هيلع هللا ىلص:وأقوى منه كا قال النبي  ْم َوأْمَوالِك  َوِرك  َن اهَ ل َينْظ ر  إِلَـى ص 
مْ  ْم َوأْعَالِك  ل وبِك   .()أخرجه مسلم  «ق 

سيدخل جنة  نهوأبو هب ذو النسب واحسب سيصى نارًا ذات هب، وبال بإيا
 الواحد اأحد.

فاأوامر الكونية ، وريعة اه للبر إنا هي جزء من تريعه وتريفه للكون
وخالفة اأوامر الرعية زيادة ي الكفر ، والرعية للمخلوقات كلها بيد اه وحده

 .به الذين كفروايضل 
، فينبغي له أن يسري ربه قبل لقائه، وبيت هو قادم إليه، وللعبد رب واحد هو ماقيه

                      : ويعمر بيته قبل انتقاله إليه

 [.٣١التوبة: ]
، وإن من امؤسف حقًا أننا نقف ضد مرتكب اجريمة ي حق امخلوق وهذا حق

                                                

  (.2165برقم )( أخرجه مسلم 3)
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وهذا حق أكر ، جريمة الكفر والرك ي شأن أحكم احاكمن وا نقف ضد مرتكب
                        : من ذلك وأوجب

                                
 [.٤١ - ١١اأنفال: [          

وا أْن لأ  » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ـَحـمَ َوأَن  ،إل اه  َلـهَ  إِمْرت  أْن أَقاتَِل النَاَس َحَتى َيْشَهد  ًدا م 
ول  ا وا ِمنِي دَِماءَ ٬َرس  ْؤت وا الَزَكاَة، َفإَذا َفَعل وا َذلَِك َعَصم  وا الَصاَة، َوي  ِقيم  ـمْ ، َوي   ه 

ـمْ َوأْمَوا ـمْ إل بَِحِق اإْساِم، َوِحَسا َلـه  ـه   .()متفق عليه «اه َلـىعَ  ب 
 :وتوحيد اإهية، كل وقت بن توحيد الربوبيةوامؤمن حقًا من مع ي 

.. خلق ويرزق.. يدبر أمر عباده وحده.. فيشهد قيومية الرب تعاى فوق عرشه
ويدبر ميع اأمور ي العام العلوي .. وحيي ويميت.. ويعز ويذل.. ويعطي ويمنع

 .وما م يشأ م يكن.. وما شاء اه كان.. والسفي
.. وا تسقط ورقة إا بعلمه.. وا جري حادث إا بمشيئته.. نها تتحرك ذرة إا بإذ

وا يعزب عنه مثقال ذرة ي السموات وا ي اأرض وا أصغر من ذلك وا أكر إا 
يفعل ما .. واقتضته حكمته.. ونفذت به مشيئته.. وأحاطت به قدرته.. أحصاه علمه

       : شهودهفهذا مع توحيد الربوبية و.. وحكم ما يريد.. يشاء
                                              

 [.٣١اأنعام: ]                                 
وجمع إرادته .. وأما مع توحيد اإهية فهو أن جمع قلبه ومه وعزمه عى اه

فتجتمع شئون إرادته عى .. بعبوديته سبحانهوالقيام .. وحركاته عى أداء حقه تعاى
                      : مراد اه الديني الرعي

                           
                            

 [.٤ - ١اأنفال: ]     
                                                

 (. 22(، واللفظ له، ومسلم برقم )21أخرجه البخاري برقم )متفق عليه،  ()
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 .[1]الفاحة:  (     ): وهذان اجمعان ما حقيقة
الذات اجامعة جميع صفات الكال واجال  ( )فإن العبد يشهد من قوله 

 .واجال
ميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة التي أمر اه ها  ( ): ثم يشهد من قوله

 .والتي تؤدها ميع الكائنات ي ملكه، خلقه
يض ميع أنواع ااستعانة والتوكل والتفو (  ): ثم يشهد من قوله

 الذي بيده مقاليد اأمور كلها. والتسليم ه
وجعله .. وأن يقدره عليه.. هداية اه له للعلم واإيان ( )ثم يشهد من قوله 

وأن .. وأن يثبته عى ذلك.. وإا فهو غر قادر بنفسه.. وأن جعله فاعًا له، مريدًا له
الطريق نفسها هداية  وأن هديه ي.. يرف عنه اموانع والعوارض امضادة له

وأن يشهده فقره . .وأن يشهده امقصود ي الطريق فيكون مطالعًا له ي سره.. خاصة
وأن يشهده الطريقن امنحرفن عن . .ورورته إى هذه اهداية فوق كل رورة

الذين عدلوا عن اتباع احق قصدًا وعنادًا بعد ، وما طريق أهل الغضب، طريقها
وطريق أهل الضال الذين عدلوا عنها جهًا وضااً بعد معرفتها ، ودمعرفته وهم اليه
 .وهم النصارى

عليه ميع أنبياء اه ورسله ، ي طريق واحد (   )ثم يشهد مع 
 .وأتباعهم من الصديقن والشهداء والصاحن

فمن حصل له هذا اجمع فقد هدي ، فهذا هو اجمع الذي عليه رسل اه وأتباعهم
                          : الراط امستقيمإى 

                                 
                            

 [.٨١ - ٣٣النساء: ]                          
واه عَز ..  توحيد اإهيةثم يرتقي منه إى.. وأول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية

وحتج عليهم .. وجَل يدعو عباده ي كتابه هذا النوع من التوحيد إى النوع اآخر
: ثم خر أهم ينقضونه بركهم به ي اإهية كا قال سبحانه.. ويقررهم به.. به
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 [.00]الزخرف:  (        )
                          وقال سبحانه: 

 [.١٣لقان: ]         
وهم يشهدون أنه ا رب ، وعن عبادته وحده، فأين ُيرفون عن شهادة أن ا إله إا اه

 .وا خالق سواه، غره
وما من قلب إا وهو بن إصبعن من ، فجميع اخلق مقهورون حت قبضة اه

وكلها ، فالقلوب كلها بيده، يغه أزاغهوإن شاء أن يز، إن شاء أن يقيمه أقامه، أصابعه
                            : مكشوفة كغرها له، ملوكة له

 [.٣ - ٣آل عمران: ]                                                 
، ه ورمتههدي من يشاء بفضل.. ومن يضلل فا هادي له.. من هده اه فا مضل له

 .وهذا عدله وقضاؤه.. هذا فضله وعطاؤه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته
فإنه إذا تيقن ، فإذا ثبت قدم العبد ي توحيد الربوبية رقى منه صاعدًا إى توحيد اإهية

والسعادة ، والعطاء وامنع واهدى والضال، والر والنفع، أن اخلق واأمر
وأنه ، وأنه الذي يقلب القلوب ويرفها وحده،  بيد غرهوكل يء بيد اه ا، والشقاء

وأن ، وا خذول إا من خذله وأهانه وخى عنه، ا موفق إا من وفقه اه وأعانه
فكان أحب إليه من كل ما ، أصح القلوب وأسلمها من اخذه وحده إهًا ومعبوداً 

فهذا عامة توحيد ، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، سواه
                      : اإهية ي قلب العبد

                           
                            

 [.٤ - ١اأنفال: ]     
 حققه كا، وحياة البرية كلها، واه تبارك وتعاى يريد منا حقيق التوحيد ي حياتنا

            : وفطر كل خلوق عى التسبيح بحمده، اه ي الكون كله
                                 

 [.٤٤اإراء: ]       
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ومده .. وخلق اللسان لذكره وتكبره.. فخلق اه القلوب للتوحيد واإيان واليقن
وخلق اجوارح لعبادته وطاعته وتنفيذ ، وتعليم دينه.. هوالدعوة إلي.. والثناء عليه

 .أوامره
كذلك هو حب سبحانه من البر ، وكا حرك اه الكون كله وما فيه بالسنن الكونية
أن له اخلق واأمر ، وأنزل ها كتبه، أن يتحركوا بالسنن الرعية التي أرسل ها رسله

                  : ي الكون كله
 [.٨٨احج: ]               
 .وا طمأنينة ها إا باإيان والتوحيد، فا سعادة للبرية ي الدنيا واآخرة

 .وحصل له السكينة باإيان باه وتوحيده وذكره، فيطمئن كل قلب
ومده والثناء ، وذكر اه وتكبره، ويتحقق التوحيد ي اللسان باإقرار بالشهادتن

 .يه ي كل حنعل
وتطبيق مقتضيات اإيان عى كل ، ويتحقق التوحيد ي اجوارح بطاعة اه ورسوله

 .عضو من أعضاء اإنسان
وللرجل .. ولليد سنن.. وللبر سنن.. وللسمع سنن.. وللقلب سنن.. فللبدن سنن

وللصاة .. وللوضوء سنن.. وللنكاح سنن.. ولأكل سنن.. وللعقل سنن.. سنن
.. وللعبادات سنن.. وللكسب سنن.. وللسفر سنن.. وللباس سنن.. سنن

                            : وهكذا.. وللمعامات سنن
                                  

 [.٣٣١ - ٣٣٣اأنعام: ]                      
فاإنسان كذلك ا ، والكون كله عابد لربه مطيع، واإنسان له سنن.. فالكون له سنن

فإن عى حمل تبعة معصيته ، ليفوز باجنة والسعادة ،ذبَد أن يكون عابدًا مطيعًا لربه
 .بالعقوبة ي الدنيا واآخرة

، وهي مظهره وثمرته، فهذه السنن واآداب واأحكام من لوازم التوحيد واإيان
كا أن التوحيد واإيان ا ينفع ، مع اإيان والتوحيدلكنها ا تنفع وا تقبل إا 

 [.558]الكهف: (                ): بدوها



51 

الهل خطر -2  
 [.65]الزمر:  (       ): قال اه تعاى

  (          ): وقال اه تعاى
 [.18]امائدة: 

           ): وقال اه تعاى
                ) 

 [.550 -556]النحل: 
 .القبائح والسيئاتو الكفر واجهل شجرة.. الزينات واحسناتاإيان العلم شجرة 

فجاهل بأساء اه .. كا هم متفاوتون ي العلم.. والناس متفاوتون ي اجهل
.. وجاهل بوعده بقضائه وقدرهوجاهل .. وجاهل بدينه ورعهوأفعاله..  وصفاته

                   : وهم متفاوتون ي اجهل بذلك فمستقل ومستكثرووعيده.. 
 [.٣١حمد: ]                           

والعلم شجرة طيبة تثمر كل خر ، واجهل شجرة خبيثة تثمر كل ر وباء وقبيح
 [.١٧فاطر: ]                           : وبركة ومليح

 .وينفع غره، والعام ينفع نفسه، وير غره، واجاهل ير نفسه
وا يستويان ي ، وا يستويان ي اجزاء، فالعام واجاهل ا يستويان ي العمل

          ): وعند الناس، القيمة عند اه
 [.2الزمر: ] (جئ               

، ويقطعون عليهم طريق حبته، واجهال بأساء اه وصفاته يبِغضون اه إى خلقه
                            : والتودد إليه بطاعته من حيث ا يعلمون

 [.٣١الرعد: ]              
، عه طاعة وإن طال زماهاأن اه سبحانه ا تنفع م فلجهلهم يقُرون ي قلوب الضعفاء

 .وأن العبد ليس عى ثقة وا أمن من مكر اه
ومن التوحيد ، وأنه سبحانه يأخذ امطيع امتقي من امحراب إى مكان الفساد
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ويزعمون ، ويقلب قلبه من اإيان اخالص إى الكفر، والطاعة إى الرك وامعصية
     ): له سبحانهويستدلون عى ذلك بقو، أن هذا حقيقة التوحيد

 [.23]اأنبياء:  (
 (          ): وقوله سبحانه

 [.22]اأعراف: 
 (         ): وقوله سبحانه

 [.25:]اأنفال
لكن جنى ، وأنه كان عابدًا ي الساء، ويقيمون إبليس حجة هم عى هذه امعرفة

اه كا خاف اأسد الذي يثب عليك بغر  وأنه ينبغي أن خاف، عليه جاي القدر
 ، فنعوذ باه من اجهل واجاهلن.جرم منك

ْم َلَيْعَمل  بَِعَمِل أْهِل ا» ملسو هيلع هللا ىلص:وحتجون بقول النبي  ون  َبيْ ْلـَج إَِن أَحَدك   نَـه  نَِة َحَتى َما َيك 
، َفَيْسبِق  َعلَ نَـهَ َوَبيْ  ، َفَيْعَمل   ْيـهِ ا إِل ذَِراع  ـهَ بَِعَمِل أْهِل النَاِر، َفَيْدخ   اْلكِتَاب  ْم ل  ا، َوإَِن أَحَدك 

ون  َبيْ  ، َفَيْسبِق  َعلَ نَـهَ َوَبيْ  نَـه  َلَيْعَمل  بَِعَمِل أْهِل النَاِر، َحَتى َما َيك  ،  ْيـهِ ا إِل ذَِراع  اْلكَِتاب 
ـهَ نَِة َفَيْدخ  ْلـَج َفَيْعَمل  بَِعَمِل أْهِل ا  .()متفق عليه. «ا ل 

وأن ، وهو إنكار احكمة والتعليل واأسباب، اله عى أصلهم الباطلمثوبنوا هذا وأ
وإنا يفعل بمشيئة جردة من احكمة والتعليل ، اه ا يفعل حكمة وا بسبب

وينعم عى أعدائه وأهل ، وأنه جوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب، والسبب
        : بالنسبة إليه سواءوأن اأمرين ، معصيته بجزيل الثواب

                                  
 [.٣٣٨ - ٣٣٣النحل: [                          

وعن  ،وعى من اقتدى به؟ فأي جهل يصد عن اه ،أا ما أخطر اجهل عى صاحبه
                                   ؟دينه فوق هذا

                                  

 [.١٣اأنعام: ]
                                                

  (، واللفظ له.2653(، ومسلم برقم )3280أخرجه البخاري برقم )فق عليه، مت ()
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وا ، من ا يستقر له أمر: هذا قال ل اجهلهأ وفهم من، فإذا رجع العاقل إى نفسه
 ؟واتباع أمره ،وكيف يعول عى طاعته ؟كيف يوثق بالتقرب إليه، يؤمن له مكر

وتكلفنا ، وتركنا الشهوات، فإن هجرنا اللذات، دة اليسرةليس لنا إا هذه ام: وقال
والتوحيد ، وكنا مع ذلك عى غر ثقة منه أن يقلب علينا اإيان كفراً ، أثقال العبادات

ويديم علينا العقوبات كنا خارين ي الدنيا ، والر فجوراً ، والطاعة معصية، ركاً 
                                                  : واآخرة

 [.١٣اأنعام: ]
صاروا إذا أمروا ، وخمر ي نفوسهم، فإذا استحكم هذا ااعتقاد ي قلوهم

معلمك إن أحسنت وأطعته ربا : بمنزلة من يقول لولده، بالطاعات وهجر اللذات
وعيد امعلم بفيودع ي قلبه ما ا يثق بعده . وإن أسأت وعصيته ربا أكرمك، عاقبك

 .وا عى وعده عى اإحسان، عى اإساءة
، هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من احبس: وإن كر الصبي وصلح للمناصب قال له

 .فيخلده ي احبس أو يقتله، ويأخذ امحسن امتقي، فيجعله وزيرًا أو أمراً 
وأزال ، يدهوجعله عى غر ثقة من وعده ووع، فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه

والريء ، وجعله خافه خافة الظام الذي يأخذ امحسن بالعقوبة، حبته من قلبه
 .بالعذاب

، وإى ما حصل ها وهم من الفساد وترك العمل، فانظر إى جناية اجهل وأهله
               ؟وبغض الدين عند من وقع ي راك هؤاء

                                     
 [.٣١: القصص]   جئ     

ولو اجتهد الكفار واماحدة  وهل ي التنفر عن اه وتبغيضه إى عباده أكثر من هذا؟
 .ما أتوا بأكثر من هذاورسوله والتنفر عن اه ، عى تبغيض الدين للناس

وينر ، أهل البدع ويرد عى، وهذا الصنف من الناس يظن أنه يقرر التوحيد والقدر
                                  : الدين

 [.٧فاطر: ]                          
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وا .. شاهدة بضد ذلك.. ورسله كلهم.. ولو علم هؤاء أن كتب اه امنزلة كلها
أكثر ما يصلحون.. سيا القرآن.. لعلموا أهم ليسوا عى يء.. وأهم يفسدون 

            وينفرون الناس من دين اه أكثر ما جمعون: 
 [.٨٤امائدة: ]          

لصلح العام صاحًا ا ، ولو سلك الدعاة امسلك الذي دعا اه ورسوله به الناس إليه
                  ): فساد معه

 [.580]يوسف:  (
، وجازهم بأعاهم، أنه إنا يعامل الناس بكسبهم، ه سبحانه قد أخر ي كتابهفا

وا يضيع عمل ، وا خاف بخسًا وا رهقاً ، وا خاف امحسن لديه ظلًا وا هضاً 
   ): وا يضيع عى العبد مثقال ذرة وا يظلمها كا قال سبحانه، حسن أبداً 

 [.58]النساء:   (            
إى أضعاف ، ويضاعفها إى سبعائة ضعف، وجزي سبحانه باحسنة عر أمثاها

    ): وجزي السيئة بمثلها كا قال سبحانه، كثرة ا يعلمها إا اه
 [.568]اأنعام: (               

وأنقذ .. اسدينوأصلح الف.. وهو سبحانه احكيم العليم الذي هدى الضالن
     : اجاهلن َلـموع.. وتاب عى امذنبن.. وآوى الشاردين.. اجاهلن

                                        

   [.٣٨احجرات: ]
ودعوة العبد إى الرجوع ، عذابًا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه اه وإذا أوقع 
بحيث يعذر العبد من ، أخذه ببعض كفره م يستجب العبدحتى إذا ، عد مرةإليه مرة ب

وأنه هو الظام لنفسه كا قال سبحانه عن أهل ، ويعرف بأنه سبحانه م يظلمه، نفسه
 .[55]املك: (       ): النار

                         : وهذا قال اه تعاى
                                       

 [.٤٣ - ٤٤اأنعام: [        



52 

                                    وقال سبحانه: 

 [.٣١١هود: ]
ووضعه العقوبة ي ، لكال حكمته وعدله، فهذا قطع إهاك حمد عليه الرب تعاى

وا يليق به إا ، تليق العقوبة إا هذا امحلفا ، الذي ا يليق به غرهاا، موضعه
 [.٣٧اأنعام: ]                      : العقوبة

   ): وهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن احكم بن عباده يوم القيامة
 [.01]الزمر:  (    

احق وعدله  ما شاهدوا من حكمة، احمد ه رب العامن: فكأن الكون كله قال
 .وفضله وإحسانه

وا يعمهم باهاك بمحض ، وقد أخر سبحانه أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه
        ): ^كا قال سبحانه عن نوح ، امشيئة

               
 [.525-550]الشعراء:  (         

وم يقل إي أغرقه ،  أنه يغرقه بسوء عمله وكفرهنجاة ابنه أخر ^وما سأله نوح 
                           : بمحض مشيئتي با ذنب وا سبب

                                               
                                                   

 [.٤٨ - ٤٣هود: ]                                
وم خر أنه يضلهم ويبطل ، كا أنه سبحانه ضمن زيادة اهداية للمجاهدين ي سبيله

: رضوانه سعيهم، وكذلك ضمن زيادة اهداية، وحصول الركات للمتقن، الذين يتبعون
 [.٣١بوت: العنك]                        

، الذين ينقضون عهد اه من بعد ميثاقه، سبحانه أنه ا يضل إا الفاسقناه وأخر 
وأنه إنا ، فيطبع حينئذ عى سمعه وقلبه، وأنه إنا يضل من آثر الضالة عى اهدى

 .ودفعه ورده، يقلب قلب من م يرض هداه إذا جاءه وم يؤمن به
وأنه سبحانه لو علم ي تلك ،  رده ودفعه للحقفيقلب فؤاده وبره عقوبة له عى
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ولكنها ا تصلح ، امحال التي حكم عليها بالضال والشقاء خرًا أفهمها وهداها
                 : وا تليق ها كرامته كا قال سبحانه، لنعمته

                              
 [.١١ - ١١اأنفال: [     

فمن يصلح ، ومكن من أسباب اهداية، وأقام احجج، وقد أزاح سبحانه العلل
وا ، وا هدي امرفن وامكذبن، وا يضل إا الفاسقن والظامن، للهداية هداه

وأنه ا ، وا يركس ي الفتنة إا امنافقن بكسبهم، يطبع إا عى قلوب امعتدين
 .وإذا أعرض عن اه أعرض اه عنه، يتقييضل من هداه حتى يبن له ما 

والغي عى الرشاد كا قال ، فيختار العبد لشقوته وسوء طبيعته الضال عى اهدى
 [.1]الصف:  (          ): سبحانه

أهم ا يليق ، فهؤاء ما انرفوا عن احق باختيارهم عاقبهم اه فلم يوفقهم للهدى
      : أهم أغلقوا عى أنفسهم أبواب اهدى، لحون إا للروا يص، هم اخر

                                          
 [.٨ - ٣البقرة: ]                  

فيقابل ، فهو جازاته للاكرين بأوليائه ورسله، وأما امكر الذي وصف اه به نفسه
أنه ، ومنه أحسن يء، فيكون امكر منهم أقبح يء، كره احسنمكرهم السيئ بم

 [.١١اأنفال: ]                 : عدل وجازاة
ومن ، فهي منهم أقبح يء، وكذلك امخادعة منه جزاء عى خادعة رسله وأوليائه

                    : أها عدل وجازاة، اه أحسن يء
 [.٣٤١النساء: ]                                   

فيسبق عليه  ،أما كون الرجل يعمل بعمل أهل اجنة حتى ما يكون بينه وبينها إا ذراع
ولو كان عماً ، فإن هذا الرجل عمل بعمل أهل اجنة فيا يظهر للناس، الكتاب

ذل ها ي فإن فيه آفة كامنة ُخ ، يهصاحًا مقبواً للجنة قد أحبه اه ورضيه م يبطله عل
 واه يعلم من سائر العباد، فلو م يكن هناك غش وآفة م يقلب اه إيانه، آخر عمره
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                     : ما ا يعلمه بعضهم من بعض
 [.١١٣البقرة: ]                

 [.38]البقرة:  (    ): فإن اه قال مائكته، وأما شأن إبليس
فالرب تعاى كان يعلم ما ي قلب إبليس من الكفر والكر واحسد ما ا تعلمه 

ظهر ما ي قلوهم من الطاعة وامحبة آدم،  فلا أمرهم اه بالسجود، امائكة
 .واخشية واانقياد أمر اه فبادروا إى اامتثال والطاعة

فأبى واستكر وكان من ، الغش والكفر واحسدوظهر ما ي قلب عدوه من الكر و
                           : الكافرين

 [.١٤البقرة: ]      
، خافون أن خذهم بذنوهم وخطاياهم مفإه، وأما خوف أولئك من مكره فحق

       : ورجاؤهم لرمة رهم، فخوفهم من ذنوهم، فيصروا إى الشقاء
                                  

 [.٣٣ - ٣١امؤمنون: ]
(            ): أما قوله سبحانه

 [.22]اأعراف: 
فا يعي ويأمن مقابلة اه له عى مكر : ومعناه، فهذا إنا هو ي حق الكفار والفجار

 .السيئات بمكره به إا القوم اخارون
فيحصل هم نوع ، العارفون باه من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الذنوبوالذي خافه 

أو أن يغفلوا ، فيأتيهم العذاب عى غرة وفرة قبل التوبة، فيأنسوا بالذنوب، اغرار
فيكون مكره هم خليه ، فيرع إليهم الباء والفتنة، فيتخى عنهم، وينسوا ذكره، عنه

فيأتيهم امكر من ، ما ا يعلمون من نفوسهم ،أو أن يعلم سبحانه من ذنوهم، عنهم
 .أو يبتليهم ويمتحنهم با ا صر هم عليه فيفتنوا به وذلك مكر، حيث ا يشعرون

والقول عى اه با ، يولد مثل هذه الطامات، هذا خطر اجهل بأساء اه وصفاته
                : وظن الناس برهم غر احق، علم
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 [.٣٣٤آل عمران: ]     
   ) ؟لظلموماذا جنوا عى أنفسهم من ا ؟فاذا ينتظر هؤاء من العقوبة

              ) 
 [.555]اأنعام: 

                             وقال سبحانه: 
 [.١١الزمر: ]         
وبلغ ، فقد نشأ بسببه من البدع وامخالفات ما عَم وطمَ ، وأما اجهل بدين اه ورعه

 العباد.، وشاع ي الباد والسهل واجبل
ومنهم ، فمن الناس من يعبد اه خلصًا لكن عى جهل، والناس متفاوتون ي ذلك

فصارت عبادات يتقرب ها ، من ابتدع ي الدين عبادات م يرعها اه ورسوله
، ويدعون الناس إليها، ويعادون من أنكرها عليهم، ويدافعون عنها، اجاهلون إى اه

 ؟يء يفرح الشيطان بأكثر من هذا وينسبوها ه ورسوله فبأي
(                

 [.25]الشورى: (          
تعاى اه عن ذلك  ،إليه اهفقد نشأ بسببه نسبة ما ا يليق ب، وأما اجهل بقضائه وقدره

                                           : علوًا كبراً 
 [.٣٣٣اأنعام: ]                        

فإنه لو ، وهذا غاية اجهل بامشكو وامشكو إليه، فاجاهل يشكو اه إى الناس
والعارف إنا يشكو إى اه ، ولو عرف الناس ما شكا إليهم، عرف ربه ما شكاه

                    : قال كا أخر اه عن يعقوب أنه وحده
 [.٧٣يوسف: ]            

فهو يشكو من ، وأعرف العارفن من جعل شكواه إى اه من نفسه ا من الناس
          ): موجبات تسليط الناس عليه كا قال سبحانه
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 [.02]النساء: (  حخ          
 فامراتب ثاث:

وأوسطها أن تشكو .. عاها أن تشكو نفسك إليهوأ.. أخسها أن تشكو اه إى خلقه
 .خلقه إليه

وليست امقابل ما يسمى .. واجاهلية ليست فرة من الزمن حدودة ي ثنايا التاريخ
 .بالعلم واحضارة

وإنا حقيقة اجاهلية هي رفض ااهتداء هدي اه.. ورفض احكم با أنزل اه.. 
                        العمل برع اه:  ورفض

 [.٣١امائدة: ]
.. وتستحب العمى عى اهدى.. فاجاهلية ي احقيقة هي التي تستنكر هدى اه

وأن ما تدعى إليه من اهدى هو الرر .. وتزعم أن ما هي فيه هو اخر امحض
        ): واخران كا قال سبحانه

 [.50]فصلت:  (     
 [.٣١١الكهف: ]               ال سبحانه: وق

وبذل اجهد إعاء كلمة ، واأعال الصاحة، وزوال هذه اجاهلية يكون باإيان
                                 :  اه

                                    
                                   

                             
 [.٣١٣ - ٣١١آل عمران: ]                        

         : وما جاء احق زهق الباطل، وما جاء اإسام ذهب الكفر
 [.٧٣اإراء: ]              
 أربعة أصناف من الناس: وذهاب اإسام يكون عى يد
 .وصنف يعملون با ا يعلمون.. صنف ا يعملون با يعلمون

، والثاي العابد اجاهل، فاأول العام الفاجر، وهذان الصنفان فتنة لكل مفتون
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عمت ، والعباد جهلة، فإذا كان العلاء فجرة، والناس إنا يقتدون بعلائهم وعبادهم
وا ، فليحذر العبد من هؤاء، عى العامة واخاصة وعظمت الفتنة، امصيبة ها

                               : خالف قوله فعله
 [.١ - ١الصف: [               

وإنا هم كاأنعام السائمة كا قال اه ، الذين ا علم هم وا عمل: والصنف الثالث
                ): عنهم

 [.55]الفرقان: ( 
وهؤاء ، ويثبطوهم عنها، الذين يمنعون الناس من العلم والعمل: والصنف الرابع

 .وهم أر عى الناس من شياطن اجن، هم نواب إبليس ي اأرض
، فكيف تكون حال اأمة لو وَمْن قبلهم كاأنعام السائمة، وهؤاء كالسباع الضارية

 ؟ها هؤاءكانت هكذا؟ أو قاد
، كا يستعمل من حب ي طاعته، يستعمل من يشاء ي سخطه، واه حكيم عليم

            : ويصلح هذا، واه أعلم بمن يصلح هذا

 [.٣١اأنعام: ]
وبن لك ما .. وعرفك اخر والر.. واه عَز وجَل أعطاك السمع والبر والعقل

ويره للذكر والفهم ، وأنزل عليك كتابه، ولهوأرسل إليك رس، ينفعك وما يرك
 .وحاربون عدوك، وأعانك بمدد من جنده الكرام حفظونك ويثبتونك.. والعمل

       : بل لتنال به امزيد من فضله، أمرك اه بشكره ا حاجته إليه
                             

 [.٣٣١النساء: ]
بل أعطاك أجَل ، وأمرك بالسؤال ليعطيك، ليذكرك بإحسانه إليك، هبذكراه وأمرك 

 [.٣٣١البقرة: ]                   : العطايا با سؤال
ُه إى من ا ِحـمَ ويشكو َمْن رَ ، ويسأل غره، ويكفر بنعمه، فكيف ينسى اإنسان ربه

           : ويدعو من يعاديه ويظلمه، ويتظلم من ا يظلمه، يرمه
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 [.١٣النور: ]                                    
.. وما أغفله عمن خلقه ورزقه وما أظلمه لنفسه ولغره.. أا ما أجهل اإنسان بربه

 ؟وهداه
وإن ، استعان بنعمه عى معاصيه، ل واجاهواما، إْن أنعم اه عليه بالصحة والعافية

 .ا يصلح له عى عافية وا عى ابتاء، سلبه ذلك ظل ساخطًا عى ربه وهو شاكيه
وشكايته ، والباء يدفعه إى كفرانه وجحود نعمته، العافية وامال تلقيه إى مساخطه

                                        : إى خلقه
 [.٧٤ - ٧١اإراء: ]                           

 ؟وغريب منه اإعراض والكفران ؟عجيب أمر هذا اإنسان
أرسل إليه رسوله يدعوه إى ، ثم فتح له فا عرج عليه، دعاه اه إى بابه فا وقف عليه

 .ه ليء سمعت بهوا أترك ما أرا، ا أبيع ناجزًا بغائب: وقال، دار كرامته فعصاه
ومتى ، متى جئتني قبلتك: بل قال، ومع هذا اجحود واإعراض م يؤيسه من رمته

  ): وعفوي سبق عقوبتي، رمتي سبقت غضبي، استغفرتني غفرت لك
              

 [.516]اأعراف:  (    
وطاعة ، واانقياد والتسليم، ةإن اإنسان بالعلم واإيان حصل له الطمأنينة والسكين

 [.١١ الرعد:]                      اه ورسوله: 
ومعصية  وبسبب اجهل والكفر حصل له الوحشة وااضطراب، والرياء وااستكبار،

 : وااعراض عى رعه وقدره، وااعراض عى أساء اه وصفاته، اه ورسوله
                                     

                                                    
 [.٣١٣ - ٣١١طه: ]                  

فكل نفس بسبب اجهل معرضة عى قدر اه وقسمه وأفعاله ، وقَل من يسلم من هذا
         : فأناخت ببابه، فةوعرفته حق امعر، إا نفسًا اطمأنت إليه
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 [.٣٧ - ٣٨الزمر: ]                    
                    : أا ما أعظم اجهل بالَرب والدين والرع

                                          

 [.٣١الطاق: ]
وقلبه بن إصبعن ، ونفسه بيده، ماذا يملك اإنسان من أمره إذا كانت ناصيته بيد اه

وعافيته ، وسعادته وشقاوته بيده، وحياته وموته بيده، من أصابعه يقلبه كيف يشاء
 ؟وأقواله وأفعاله بإذن اه ومشيئته، وحركاته وسكناته ؟وغناه وفقره بيده، ومرضه بيده

وإن وكله إى غره ، وتفريط وخطيئة، إن وكله اه إى نفسه وكله إى عجز وضيعة
وإن خى عنه ، وا موتًا وا حياة وا نشوراً ، وكله إى من ا يملك له رًا وا نفعاً 

ومع ذلك فهو ، فهو ا غنى له عنه طرفة عن، وجعله أسرًا له، استوى عليه عدوه
     : يتبغض إليه بمعصيته مع حاجته إليه، عنه معرض، جهله متخلف عنه

                                         

 [.٧ - ٣اانفطار: ]
، واخذه وراءه ظهريًا مع أنه إليه مرجعه، ني ذكرهأا ما أعظم جهل اإنسان بربه، 

    ): هواستجاب أوامر، وفوق هذا رافق عدوه، وبن يديه موقفه
 [.30]النساء:  (  

بل وصفهم بأهم أضل ، وشبههم باأنعام، وقد ذم اه عَز وجَل أهل اجهل ي كتابه
              ): سبيًا كا قال سبحانه

 [.55]الفرقان: (     
احمر عى اختاف أصنافها من ، وأخر سبحانه بأن اجهال ر الدواب عند اه

 .وسائر الدواب واأنعام، والكاب واحرات، والسباع
بل هم أعداؤه عى ، وليس عى دين الرسل أر من اجهال، فاجهال ر منهم

                         : كا قال سبحانه، احقيقة
 [.١١ - ١١اأنفال: [                           

وا .. ا يعقلون ما ينفعهم.. بْكٌم عن النطق به.. جهال صٌم عن استاع احقفهؤاء ا
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أن اه أعطاهم أساعاً .. فهم ر من ميع الدواب.. يؤثرونه عى ما يرهم
وحرموا بذلك ، فاستعملوها ي معاصيه، وأبصارًا وأفئدة ليستعملوها ي طاعة اه

ولو أطاعوا اه وآمنوا به لكانوا من خر ،  الريةفكانوا ر، أنفسهم وغرهم خرًا كثراً 
                                       : الرية

 [.٣البينة: ]     
: وأخر سبحانه عن عقوبته أعدائه بأن منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه فقال سبحانه

(              
                 

 [.56-51]اإراء: (   
  ): وأثنى عى عباده امؤمنن باإعراض عنهم وتركهم فقال سبحانه

            )  
 [.11]القصص: 

وقاها ، قاها اليهود ي العزير، ومن أعظم اجهال باه الذين قالوا اخذ اه ولداً 
وأي حاجة بالغني القوي الذي له ، امركون ي امائكة وقاها ،النصارى ي عيسى

أم خلفه عى  ؟أيعينه الولد ي تدبر املك ملك السموات واأرض أن يتخذ ولدًا؟
          ؟فأُي جهل بعظمة اخالق فوق هذا أم يدبر املك بعده؟ ؟خلقه

                      
 [.٣٨ الزمر:]          

                )  وقال سبحانه:
 [.556]البقرة:  (

                     وقال سبحانه: 
                        

 [.١١التوبة: ]         
، وافجمعوهم عليه فتحاب، ليجمعوا الناس عى الدين ،إن اه أرسل اأنبياء والرسل

               : ولو معوهم عى الدنيا لتقاتلوا عليها
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 [.١٣النحل: ]                           

 .جمع الناس وجعل الرابطة بينهم.. وي أي زمان.. واجاهلية ي أي مكان
وأحياناً .. وأحيانًا القوم والعشرة.. اأرض والوطن وأحياناً .. أحيانًا الدم والنسب

 .وأحيانًا امصالح امشركة.. احرفة والطبقة
وتطل بوجهها ، وكل هذه تصورات جاهلية خالف خالفة أصيلة دين اه عَز وجَل 

              : وتغر فطرهم، وتفسد حياة الناس، الكالح اخادع
                               

 [.١١الروم: ]                      
وكل ذلك ما يشرك ، وشدة وفساد، ي عذاب وعناء اجاهلية ويعيش الناس ي ظل
            : بل مع الكاب واحمر، فيه اإنسان مع البهائم

 [.٣١ - ٤١امائدة: ]                         
وما زالوا ي كل مكان وزمان يتخذون اأوثان واأصنام ، لقد كان الكفار ي مكة

بينا كانوا هم الذين يقومون بحاية تلك اآهة أن يعتدي عليها ، لينالوا ها النر
  ): فكانوا هم جنودها وماها امعدين لنرها، أو يصيبها بسوء، معتد

             ) 
 [.01 -05]يس:  

              ؟فأي سخف وأي جهل انحدر إليه البر فوق هذا
 [.١١يس: ]                    

، وأعظم ما يلهي الناس عن اه والدار اآخرة هو طلب التكاثر ي اأموال واأواد
    ): والتفاخر بذلك كا قال سبحانه، والتمرغ ي الشهوات

 [.2 -5]التكاثر:  ( 
فكل من شغله وأهاه التكاثر بأمر من اأمور عن اه ، والتكاثر والتفاخر ي كل يء

 .والدار اآخرة فهو داخل ي حكم هذه اآية
ومنهم .. ومن الناس من يلهيه التكاثر باأواد.. فمن الناس من يلهيه التكاثر بامال
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 .فيجمعه تكاثرًا وتفاخراً ، من يلهيه التكاثر بالعلم أو باجاه
فإنه ، ومن مع العلم تكاثرًا وتفاخرًا فهو أسوأ حااً عند اه من يكاثر بامال واجاه

وكاثر ، وصاحب امال واجاه استعمل أسباب الدنيا ها، جعل أسباب اآخرة للدنيا
                                   : بأسباها

 [.١١اجاثية: ]                    
، فأهله هم أصحاب النعيم الكامل، هو ي الدين احق علًا وعماً : والنعيم التام
وأهله هم أصحاب الضال والشقاء ي ، هو ي الباطل علًا وعماً : والشقاء التام

 (       ): الدنيا واآخرة كا قال سبحانه
 [.55 -53]اانفطار: 

ولكن اإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثرًا من أهل اإيان ي الدنيا من 
وما ينال كثرًا من الكفار والفجار والظلمة ي الدنيا من الرياسة واأموال .. امصائب

وأن امؤمنن ، فيعتقد جهله أن النعيم ي الدنيا ا يكون إا للكفار والفجار، وغرها
 .الدنيا قليلحظهم من النعيم ي 

وكذلك قد يعتقد أن العزة والنرة ي الدنيا قد تستقر للكفار وامنافقن عى 
      ): فإذا سمع ي القرآن، امؤمنن

 [.0]امنافقون:  ( 
 [.503]الصافات: (     ): وقوله عَز وجَل 

أما الدنيا : وقال، مل ذلك عى أن حصوله ي الدار اآخرة فقط، ونحو هذه اآيات
 .والقرآن ا يرد بخاف احس، فإننا نرى الكفار وامنافقن يغلبون فيها ويظهرون

أو الفجرة ، إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار وامنافقن، ويعتمد عى هذا الظن
ويرى صاحب الباطل قد عا عى ، وهو عند نفسه من أهل اإيان والتقوى، الظامن

 .صاحب احق
 .قال هذا ي اآخرة، ذا ذكر با وعده اه تعاى من حسن العاقبة للمتقن وامؤمننفإ

 ؟وإذا قيل له كيف يفعل اه تعاى هذا بأوليائه وأحبائه وأهل احق
، يفعل اه ي ملكه ما يشاء: فإن كان من ا يعلل أفعال اه باحكم وامصالح قال
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 [.23نبياء: ]اأ (     ): وحكم ما يريد
، فعل هم هذا ليعرضهم بالصر عليه لثواب اآخرة: وإن كان من يعلل اأفعال قال

 .وتوفية اأجر بغر حساب، وعلو الدرجات
من ، ولكل أحد مع نفسه ي هذا امقام مباحث وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته

 .واجهل بذلك، امعرفة باه تعاى وأسائه وصفاته وحكمته
 .وحق وباطل، وطيب وخبيث، ب تغي كالقدور با فيها من حلو ومروالقلو

ما ا يصدر إا ، وكثر من الناس جهله يصدر منهم من التظلم للرب تعاى واهامه
 .ويظنون باه غر احق ظن اجاهلية، من عدو

 وهذه اأقوال والظنون الكاذبة سببها أمران:
واعتقاده ، اعتقاده أنه قائم با جب ه عليهو، حسن ظن العبد بنفسه وبدينه: أحدما

 .وأن نفسه أوى باه ورسوله ودينه منه، ي خصمه وعدوه خاف ذلك
وقد ا جعل ، اعتقاده أن اه سبحانه قد ا يؤيد صاحب الدين احق وينره: الثاي

 به ظاهرًا مع قيامه با أمره اه، بل يعيش عمره مظلومًا مقهوراً ، له العاقبة ي الدنيا
وهو حت أهل الظلم ، ورائع اإسام ،فهو عند نفسه قائم بحقائق اإيان ،وباطناً 

 .والفجور والعدوان
ومنتسب إى العلم .. ومتدين ا بصرة له.. فلله كم فسد هذا ااغرار من عابد جاهل

 ؟ا معرفة له
من جلب ، ا بَد له منه فإنه طالب ي الدنيا ما، ومعلوم أن العبد وإن آمن باآخرة

                    : ها قوام معيشته، ودفع ر، نفع
 [.٣٣املك: ]               

، ومتابعة السنة، وااستقامة عى التوحيد، واتباع اهدى، فإذا اعتقد أن الدين احق
لزم ، ر عليه من الباءويتعرض ما ا يقد، وأنه يعادي ميع أهل اأرض، يناي ذلك

فيعرض قلبه عن حال ، من ذلك إعراضه عن الرغبة ي كال دينه وجرده ه ورسوله
         : بل مع امنافقن.. بل قد يدخل مع الظامن.. السابقن امقربن

 [.٧آل عمران: ]                            
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من حصول رر ا ، الكامل ا حصل إا بفساد دنياه وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين
وا تفويت ، م يقدم عى احتال هذا الرر، وفوات منفعة ا بَد له منها، حتمله

                                          : تلك امنفعة
 [.٣٣احج: ]                         

 ه كم صَدت هذه الفتنة الكثر من اخلق عن القيام بحقيقة الدين؟فسبحان ا
الذي هو غاية ، وجهله بحقيقة النعيم، وأصل ذلك ناشئ من جهله بحقيقة الدين

 .وبه ابتهاجها والتذاذها، مطلوب النفوس وكاها
وعن طلب حقيقة ، فيتولد من بن هذين اجهلن إعراضه عن القيام بحقيقة الدين

 .يمالنع
وكال العبد أن يكون عارفاً بالنعيم الذي يطلبه، وبالعمل الذي يوصله إليه، مع إرادة جازمة 

              لذلك العمل، وحبة صادقة لذلك النعيم:
                              

 [.٣١٤ - ٣١١آل عمران: ]                  
وما ، فهذا من جهله بالدين احق، د أنه قائم بالدين احق ظاهرًا وباطناً والعبد إذا اعتق

 .وما هو امراد منه، ه عليه
 .جاهل با معه من الدين قدرًا ونوعًا وصفة، فهو جاهل بحق اه عليه

بل قد تكون ، وإذا اعتقد أن صاحب احق ا ينره اه تعاى ي الدنيا واآخرة
 .لكفار وامنافقن عى امؤمننالعاقبة ي الدنيا ل

 .وما أعده أهل معصيته، وما أعده اه أهل طاعته، فهذا من جهله بوعد اه ووعيده
فيكون مقرًا ي ، فإن العبد كثرًا ما يرك واجبات ا يعلم ها، فأما امقام اأول

وإما لنوع تأويل ، اوناً إما كسًا وإما ه، وكثرًا ما يركها بعد العلم ها وبوجوها، العلم
 .أو لغر ذلك من اأسباب، أو لظنه أنه مشتغل با هو أوجب منها، باطل أو تقليد

وكأها ليست من ، وآكد منها، فواجبات القلوب أشد وجوبًا من واجبات اأبدان
   : بل هي من باب الفضائل وامستحبات، واجبات الدين عند كثر من الناس
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 [.٤ - ١اأنفال: ]                    

فرى بعض الناس يتحرج من ترك فرض أو واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهم 
اخوف والرجاء، من واجبات القلوب وأفرضها من التقوى والتوكل، واخشية واإنابة، و

 [.١٧فاطر: ]                           ونحو ذلك: 
 وقد ارتكب من حرمات القلوب كالنفاق، ويتحرج من فعل أدنى امحرمات الظاهرة

وأعظم ، ونحو ذلك ما هو أشد حرياً ، واحسد والكيد، والرياءوالعجب،  والكر،
                         : إثاً 

 [.٣١غافر: ]         
، فيتخى وينقطع عن اأمر بامعروف، بل ما أكثر من يتعبد ه برك ما أوجب اه عليه

 .ويزعم أنه متقرب إى اه بذلك جتمع عى ربه، مع قدرته عليه، والنهي عن امنكر
من خواص أوليائه مع ظنه أنه ، وأبغضهم له، فهذا من أمقت اخلق إى اه تعاى

                            : وأصفيائه
                         

 [.٨١ - ٨٧امائدة: ]              
م ، واه عَز وجَل إنا ضمن نر دينه وحزبه وأوليائه القائمن بدينه علًا وعماً 

             : احبه أنه حقولو اعتقد ص، يضمن نر الباطل
 [.٣٣غافر: ]                    

، وأنزل به كتبه، وكذلك العزة والعلو إنا هو أهل اإيان الذي بعث اه به رسله
 .وهو علم وعمل وحال

                : فللعبد من العلو بحسب ما معه من اإيان
 [.٣١١ان: آل عمر[           

    ): وله من العزة بحسب ما معه من اإيان وحقائقه
 [.0]امنافقون:  (   

علًا ، ففي مقابلة ما فاته من حقائق اإيان، فإذا فات العبد حظ من العلو والعزة
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 .ظاهرًا وباطناً ، وعماً 
: إيانه فهو من نقص، فإذا ضعف الدفع عنه، وكذلك الدفع عن العبد بحسب إيانه

 [.30]احج: (                 )
       ): وكذلك الكفاية واحسب هي بقدر اإيان

 [.65]اأنفال:  (
فا نقص من ، وطاعتهم له، فكفاية اه هم بحسب اتباعهم لرسوله وانقيادهم له

 .اإيان عاد بنقصان ذلك كله
   ): إنا هو أهل اإيان الكاملوكذلك النر والتأييد الكامل 

 [.15]غافر: (         
                   : فمن نقص إيانه نقص نصيبه من النر والتأييد

 [.٣٣١آل عمران: ]                          
فإنا ذلك ، عليهأو بإدالة عدوه ، وهذا إذا أصيب العبد بمصيبة ي نفسه أو ماله

       : وهو من نقص إيانه، أو فعل حرم، إما برك واجب، بذنوبه
 [.١١الشورى: ]                           

   ): وهذا يزول اإشكال الذي يورده كثر من الناس عى قوله تعاى
 [.555]النساء:  (   

كامل.. فإذا ضعف اإيان صار لعدوهم من السبيل فانتفاء السبيل عن أهل اإيان ال
بحسب ما نقص من إياهم.. فهم جعلوا هم عليهم السبيل با تركوا من طاعة اه تعاى: 

 [.٣١١النساء: ]                                  
لو اجتمع عليه و، مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، مؤيد منصور، فامؤمن عزيز عالٍ 

    ): ظاهرًا وباطناً ، إذا قام بحقيقة اإيان وواجباته، من بأقطارها
 [.31 :]حمد (       

، حفظهم اه ها، فهذا الضان إنا هو بإياهم وأعاهم التي هي جند من جنود اه
                    : وينرهم ها، ويعزهم ها
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 [.٤٣ - ٤١احج: ]             
وأما امقام الثاي الذي وقع فيه الغلط واللبس، فكثر من الناس جهله يظن أن أهل 
الدين احق ي الدنيا يكونون أذاء مقهورين مغلوبن دائًا، بخاف من فارقهم إى 

       ثق بوعد اه بنر دينه وعباده: سبيل أخرى، وطاعة أخرى، فا ي
                                

 [.٣الفتح: ]
فإنه سبحانه بن ي كتابه أنه نار ، وسوء الفهم لكتاب اه، وهذا سببه اجهل

      ): امؤمنن ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه
 [.15]غافر: (      

: فذلك بسبب ذنوبه كا قال سبحانه، أو إدالة عدوه عليه، وما أصاب العبد من مصيبة
 [.38]الشورى:  (         )

وفوق هذا ا بَد أن نعلم أن ما يصيب امؤمنن من الرور واأذى وامحن دون ما 
فجار وكذلك ما يصيب اأبرار ي هذه الدنيا دون ما يصيب ال، يصيب الكفار

 .والواقع شاهد بذلك، والفساق والظلمة بكثر
، فإن فاهم الرضا، وما يصيب امؤمنن ي اه تعاى مقرون بالرضا وااحتساب

       : وذلك خفف عنهم ثقل الباء ومؤنته، فمعوهم عى الصر وااحتساب
 [.٣١الزمر: ]            
بخاف الكفار فا رضا ، هم حمل امشاقهان علي، فإهم كلا شاهدوا العوض

            ): عندهم وا احتساب
 [.585]النساء:  (       

كان أذى امحب ي رضا حبوبه ، وامحبة كلا مكنت ي القلب ورسخت فيه
فا الظن بمحبة امحبوب اأعى الذي ابتاؤه حبيبه رمة ، مستحى غر مسخوط

                         : ورفعة له، وإحسان إليه، له منه
 [.٣٣التوبة: ]             

وما يصيب الكافر والفاجر وامنافق من العِز والنر واجاه دون ما حصل للمؤمنن 
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               : وأبى اه إا أن يذل من عصاه، بل باطن ذلك ذل وهوان، بكثر
 [.١٣١الشعراء: ]             

وابتاء امؤمن كالدواء له، يستخرج منه اأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته، أو نقصت 
ثوابه، وأنزلت درجته، فيستخرج اابتاء منه تلك اأدواء ويستعد به لتام اأجر، 

ْؤِمِن إَِن » ملسو هيلع هللا ىلص:وعلو امنزلة كا قال النبي  ، َوَلْيَس َذاَك َعَجًبا أْمِر اْلـم  َلـه  َخْيـر  أْمَره  ك 
اء  َشَكَر، َفَكاَن َخْيـًرا َلـه   ْؤِمِن إِْن أَصاَبْتـه  َسَ ، َفَكاَن  ،أَحٍد إِل لِْلـم  َ َِ اء  َص َ ََ َوإِْن أَصاَبْتـه  

 .()أخرجه مسلم «َخْيـًرا َلـه  
باء بامؤمن حتى يمي وا يزال ال، ثم اأمثل فاأمثل، وأشد الناس باء اأنبياء

 .عى وجه اأرض وليس عليه خطيئة
وأذاه ي بعض ، وغلبته له، وما يصيب امؤمن ي هذه الدار من إدالة عدوه عليه

واأمراض واهموم ، والرد الشديد، وهو كاحر الشديد، أمر ازم ا بَد منه، اأحيان
حتى لأطفال ، ي هذه الدارفهذا أمر ازم للطبيعة والنشأة اإنسانية ، والغموم
 .ما اقتضته حكمة أحكم احاكمن، والبهائم

لكان ، واللذة عن اأم، والنفع عن الر، فلو جرد اخر ي هذا العام عن الر
ولفاتت احكمة التي مزج أجلها بن ، ونشأة أخرى غر هذه، ذلك عاماً غر هذا

 [.١٣اأنبياء: ] ی                : اخر والر
 وي ابتاء امؤمنن بغلبة عدوهم هم حكم عظيمة:

وسؤاهم نرهم عى ، وافتقارهم إليه، منها استخراج عبوديتهم ه وذهم له
ولو كانوا دائًا مغلوبن ، ولو كانوا دائًا منصورين غالبن لبطروا وأروا، أعدائهم
 .لحق دولةوا قامت ل، ما قامت للدين قائمة، مقهورين

، وكوهم مغلوبن تارة، فاقتضت حكمة أحكم احاكمن أن رفهم بن غلبهم تارة
وأمروا ، وإذا َغلبوا أقاموا دينه وشعائره، وأنابوا إليه ،فإذا ُغلبوا ترعوا إى رهم

ولو كانوا دائًا ، ونروا أولياءه، وجاهدوا عدوه، وهوا عن امنكر، بامعروف
                                                

  (.2222برقم )( أخرجه مسلم 3)
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ولو كانوا مغلوبن مقهورين م ، خل معهم من ليس قصده الدينمنصورين غالبن لد
 .يدخل معهم أحد

.. جعل اه هم الدولة تارة، ومن يريد اجاه والدنيا، ولكي يتميز من يريد اه ورسوله
            ): وعليهم تارة

           )  
 [.555-558]آل عمران: 

، حب من عباده تكميل عبوديتهم عى الراء والراء، م عليمواه سبحانه حكي
         : وي حال إدالتهم واإدالة عليهم، وي حال العافية والباء

                              
 [.٣٣احجرات: ]     

كا ا تستقيم ، وا يستقيم القلب بدوها، فلكل حالة عبودية خاصة ا حصل إا ها
 .والشبع واجوع، والري والعطش، والراحة والتعب، اأبدان إا باحر والرد

 ، وه عاقبة اأمور.فامتحاهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم وخلصهم وهذهم
وزَين اأرض با ، وخلق احياة واموت، واه سبحانه إنا خلق السموات واأرض

وليعلم ، ليعلم من يريده من يريد الدنيا وزينتها، امتحاهمابتاء عباده و، عليها
            ): الصادق من الكاذب

 [.3 -2]العنكبوت: (            
لكن امؤمن قد حصل ، فا بَد من حصول اأم وامحنة لكل نفس آمنت أو كفرت

 .قبة الدنيا واآخرةثم تكون له عا، له اأم ي الدنيا ابتداءً 
ثم يصر إى اأم ، والكافر وامنافق والفاجر قد حصل له اللذة والنعيم ابتداء

 .، أننا ي دار اابتاءفا يطمع أحد أن خلص من امحنة واأم البتة، واحرة
وي ، وا ينفك عن موافقتهم أو خالفتهم، واإنسان ا بَد له أن يعيش مع الناس

وي امخالفة أم وعذاب إذا م يوافق ، ة أم وعذاب إذا كانت عى باطلاموافق
               ، وهذا أمرنا اه بالصر ي كل حال: أهواءهم
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 [.٣١الروم: ]            
قبل أن  ،واأخذ بيده ،ا بَد من رمته، والكافر كاأعمى الذي يردى ي حفرة

 .حتى يسقط نكون ظامنولو تركناه ، يسقط
فا بَد من رمته ، فكذلك الكافر لو تركناه عى كفره حتى يموت يدخل النار

     : حتى يدخل نور اإيان ي قلبه، واإحسان إليه، ودعوته واأخذ بيده
 [.٣١إبراهيم: ]                             

فكيف ، هم وغفلتهم تركوا العاي ومعصيتهولكن أكثر امسلمن اليوم بسبب جهل
فقل نزول ، ثم حرموا احزن عى الكفاراة، صوُحرموا احزن عى الع، بالكافر

وحول الفكر من اإيان ، والفكر ي هداية البرية، اهداية بسبب ترك الدعوة
     امختلفة:  إى الفكر ي زيادة اأموال وملك اأشياء، واأعال الصاحة

 [.٣١مريم: [                         
إا من هدى ، فإن اإنسان كفور للنعم، وكفره بنعمه، وهذا كله من جهل اإنسان بربه

اخالق ربه فإنه يعلم أن ، واهتدى إى الراط امستقيم، فَمَن عليه بالعقل السليم، اه
وينجي من ، الذي يكشف الشدائد، مالغني الكري، العزيز الرحيم، البارئ امصور

وخلص له سائر اأعال ي العر ، هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، اأهوال
                         : وي الشدة والرخاء، والير

 [.٣١١اأنعام: ]                       
 .لقد أكرم اه بني آدم بجميع وجوه اإكرام

، ومال وإنزال الكتب، وإرسال الرسل، والسمع والبر، مهم بالعلم والعقلفكرَ 
والصديقن ، اأولياء واأصفياءالرسل واأنبياء، ووجعل سبحانه منهم  ،الفطرة

وملهم سبحانه ي الر عى اإبل ، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، والشهداء
مراكب من السيارات والقطارات، واراكب الرية وام، والبغال واحمر، واخيل

 وملهم سبحانه ي البحر عى السفن وامراكب: اجوية من أنواع الطائرات،
 [.٧النحل: ]                  

وامابس وامناكح فا من ، سبحانه من الطيبات من امآكل وامشارباه ورزقهم 
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       : ويره هم غاية التيسر، وقد أكرمهم اه بهطيب تتعلق به حوائجهم إا 
                                     

 [.١١اأعراف: ]                      
وفضلهم به من ، با خصهم به من امناقب، عَز وجَل عى كثر من خلقهاه وفضلهم 

   ): هم من أنواع امخلوقات كا قال سبحانهالفضائل التي ليست لغر
             

 [.08]اإراء:  (
      ؟ودفع عنهم النقم، وحباهم ها، أفا يقوم الناس بشكر من أوى النعم

                               
                                       

 [.١١ - ١٣البقرة: ]          
بل ، فيشتغلوا ها عن عبادة رهم ،أا ما أجهل البر حن حجبهم النعم عن امنعم

                             ؟ربا استعانوا ها عى معصيته
                                        

                                       

 [.٣٨ - ٣٣احديد: ]
إن كل من كان ي هذه الدنيا أعمى عن احق فلم يقبله وم ينقد له، بل اتبع الر 
والضال فهو ي اآخرة أعمى عن سلوك طريق اجنة، كا م يسلكه ي الدنيا، وأضل 

 [.02راء: ]اإ(            )سبياً: 
 وضال البر ربان:

، ضال ي العلوم النظرية ااعتقادية كاجهل باه وأسائه وصفاته وأفعاله: اأول
واجهل بملكه وبخزائنه، واجهل بنعمه وإحسانه، واجهل بثوابه وعقابه، واجهل 

    ): يعر عنه بالضال البعيد كا قال سبحانه ، وهذابوعده ووعيده
 [.52]احج: (            

ضال ي العلوم العملية كاجهل باأحكام الرعية كالعبادات وامعامات : الثاي
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 .والبيوع واحدود ونحوها، كالصاة والصيام
 ؟أما خاف مرعًا حت الثرى، يا من أكثر عمره قد مى ي اجهل والغفلةف

                لساء: وحياء من رب اأرض وا ؟وحسابًا بن الورى
 [.١٣ - ١١اانشقاق: ]               

 أا ما أخطر اجهل والتعصب إذا اجتمعا عى العبد؟
 وكل ما خالف أوامر اه ورسوله فهو جاهلية .

سام.. واجاهلية التي التي حاربت اإ سام.. واجاهليةواجاهلية التي تضاد اإ
سام.. واجاهلية ي كل زمان ومكان.. هي واجاهلية التي أزاها اإقرآن.. كشفها ال
 لظلات اأربع التي بينها القرآن: جاهلية ا

 .حكم اجاهلية.. مية اجاهلية.. ظن اجاهلية.. ترج اجاهلية
 [.٣١امائدة: ]                          حكم اجاهلية: 
 [.١٣الفتح: ]                    مية اجاهلية: 
 [.٣٣٤آل عمران: [               ظن اجاهلية: 
 [.١١اأحزاب: [                    ترج اجاهلية: 

                   وهذه اجاهليات كلها مردودة غر مقبولة: 
 [.٧٣آل عمران: [              

َو َرد  »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي و ِِ أَْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنْه  َفه   .()متفق عليه «َمْن َأْحَدَث 
: با علم عملومن ، ينومن دنيا با د، ومن سفه با حلم، نعوذ باه من جهل با علم

                                 
 [.٣٨١اأعراف: [                                      

                                                
 (. 5050( ، ومسلم برقم )2620، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=81&ID=22#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=81&ID=22#docu
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الكفر خطر -2  

                          : قال اه تعاى
 [.٣٣١ - ٣٣٣البقرة: [                              

            ): وقال اه تعاى
 [.16]النساء: (           

ثم جاءهم ، كان الناس أمة واحدة عى فطرة التوحيد التي فطر اه الناس عليها
لردوهم إى فطرة ، فبعث اه الرسل مبرين ومنذرين، الشياطن فاجتالتهم عن دينهم

واأوامر ، وليحكموا بينهم بكتاب اه الذي يشتمل عى اأخبار الصادقة، حيدالتو
         ): العادلة كا قال سبحانه

 [.253 :]البقرة (         
 وبعد بعثة الرسل كان الناس ثاث طوائف:

وظهرت آثاره  ،الذين استقر اإيان ي قلوهم، أهل اإيان والصدق: الطائفة اأوى
    ): وهؤاء خر الناس كا قال سبحانه، عى جوارحهم

 [.0]البينة:  (    
وظهرت ، الذين استقر الكفر والرك ي قلوهم، أهل الكفر والرك: الطائفة الثانية

 ): فهؤاء أخر اخلق وأضلهم وأرهم كا قال سبحانه، آثاره عى جوارحهم
                 )

 [.6البينة: ]
وهؤاء أر ، ويبطنون الكفر، الذين يظهرون اإسام، أهل النفاق الطائفة الثالثة:

ۓ ): وعذاهم من أشد العذاب يوم القيامة كا قال سبحانه، الطوائف عند اه
              

             
 [.556 -551]النساء:  (   
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 .فكذلك للكفر أركان، وكا أن لإيان أركاناً 
 وأركان الكفر أربعة وهي:

 .والشهوة.. والغضب.. واحسد.. الكر
.. واحسد يمنعه من قبول النصيحة وبذها.. فالكر يمنع اإنسان من اانقياد للحق

 .والشهوة منعه من التفرغ للعبادة.. والغضب يمنعه من العدل
وإذا اهدم ركن احسد سهل عليه قبول ، ركن الكر سهل عليه اانقيادفإذا اهدم 

وإذا اهدم ركن ، وإذا اهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، النصح وبذله
 .الشهوة سهل عليه الصر والعفاف والعبادة

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

 والكفر باه أقسام:
وهو كفر أكثر اأتباع والعوام ، كفر صادر عن جهل وضال وتقليد اأساف: أحدها

 [.23]الزخرف:  (          ): الذين يقولون
                                  وقال سبحانه: 

 [.١٣لقان: [                    
وزعاء ، ككفر اليهود والنصارى، د خالفة احقكفر جحود وعناد وقص: الثاي

 .ملسو هيلع هللا ىلصقريش بنبوة حمد 
أوله .. وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة علمية ي قومه كاأحبار والرهبان

أوله جارة وأموال ي قومه كقارون وأي .. رئاسة سلطانية كفرعون وكرى وقير
 .بن خلف

فيؤثر الكفر عى ، وهذا عى مكانته ،وهذا عى سلطانه، فيخاف هذا عى ماله
                        : اإيان عمداً 

 [.٣٤النمل: [     
وا ، وا حبه وا يبغضه، فا ينظر فيا جاء به الرسول، كفر إعراض حض: الثالث

 ه: ، أنه مشغول بشهواته عن عبادة رببل هو معرض عنه إى غره، يواليه وا يعاديه
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 [.١ - ٣اأنبياء: [                   

 وموانع اإيان باه كثرة:
إما ، لكن يمنعه مانع من قبوله، ويلتذ به وحبه، فقد يعرف اإنسان احق: اأول

 .لضعف امعرفة
فكذلك ، كاأرض الصلبة ا تنتفع باماء عدم اأهلية وإن كانت امعرفة تامة: الثاي

، كا ا تنبت اأرض الصلبة، وا تؤثر فيه النصائح ،القلب احجري ا يقبل التزكية
 .ولو أصاها كل مطر

وهذان داء ، وذلك مانع إبليس من اانقياد لأمر، قيام مانع من حسد أو كر الثالث:
ان منعا اليهود وامنافقن وزعاء قريش وما اللذ، اأولن واآخرين إا من عصم اه

           : ملهم الكر واحسد عى الكفر باه ورسوله، من اإيان
                                   

 [.٣٣ - ٣٤النساء: [                           
لكن يمنعه من ، يكن بصاحبه حسد أو كروإن م ، مانع الرياسة واملك: الرابع

 .كحال هرقل وأرابه من ملوك الكفار، اانقياد الضن باملك والرياسة
 (     ): وهو داء فرعون وقومه الذين قالوا

 [.50]امؤمنون: 
خوفًا من ، وهو الذي منع كثرًا من الناس من اإيان، مانع الشهوة وامال: اخامس

 .وأمواهم التي تصر إليهم من قومهم الكفاربطان مآكلهم 
، فتتفق قوة داعي الشهوة وامال، وكذلك الرغبة ي الشهوات من اخمر والزنا

                : فيجيب داعي الشهوة وامال، وضعف داعي اإيان
 [.٣١حمد: [              

أنه إذا اتبع احق وخالفهم أبعدوه فرى ، حبة اأهل واأقارب والعشرة: السادس
         : فيبقى عى كفره بينهم، وأخرجوه من بن أظهرهم، وطردوه عنهم
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 [.٣٨١البقرة: [            

رى أن ي ولكن ي، وإن م يكن له ها عشرة وا أقارب، حبة الدار والوطن: السابع
 .فيضن بداره ووطنه عن اإسام، اإسام خروجه عن داره ووطنه إى دار الغربة

إزراًء وطعنًا منه عى آبائه  ملسو هيلع هللا ىلص ومتابعة الرسول من رأى أن ي اإسام: الثامن
لئا يسفه ، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن اإسام، وذمًا هم، وأجداده

: اإسام ملسو هيلع هللا ىلصحتى قال عند موته ما عرض عليه الرسول ، هعقول وأحام آبائه وأجداد
 .وصدقه ملسو هيلع هللا ىلصمع يقينه بصحة نبوة حمد ، هو عى ملة عبد امطلب

، وسبقه إى الدخول ي اإسام، ملسو هيلع هللا ىلصمتابعة من يعاديه من الناس للرسول : التاسع
، كا جرى لليهود مع اأنصار، فيحمله ذلك عى معاداة احق وأهله، وعلو شأنه فيه

ملتهم معاداهم هم عى البقاء عى ، وكانوا أعداء اليهود، فلا أسلم اأنصار
 ، حتى أخرجهم اه وأذهم.كفرهم وهوديتهم

فدين العوايد ، وهذا السبب أغلب عى اأمم، مانع اإلف والعادة وامنشأ: العاَ
وعن ، طبيعة ثابتة فاانتقال عنه كاانتقال عن الطبيعة إى، هو الغالب عى أكثر الناس

 .دار إى دار أخرى
 .ملسو هيلع هللا ىلصخصوصًا خامهم وأفضلهم حمد ، فصلوات اه وسامه عى أنبياء اه ورسله

ونقلوهم إى اإيان ، وطريقة حياهم امعوجة، كيف غروا عوائد اأمم الباطلة
وبذلوا كل ما يقدرون عليه من أجل إعاء ، واأخاق العالية، واأعال الصاحة

                              : كلمة اه
                                      

 [.١١ - ٧١اأنعام: [                
فاإنسان حساس يتحرك ، وكل من كفر باه واستكر عن عبادة اه ا بَد أن يعبد غره

فا بَد لكل عبد من مراد حبوب هو ، ا بَد ها من مراد تنتهي إليه وكل إرادة، باإرادة
 .منتهى حبه وإرادته

لعبد اه من صنم أو حجر  فقر اه كل إنسان إليه، فإما أن يكون عبدًا ه، أو عبداً وقد أ
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فا بَد أن يكون له مراد ، ومنتهى حبه وإرادته، فمن م يكن اه معبودهأو شجر، 
وإما ما يتخذه إهًا من .. وإما الصور.. وإما اجاه.. إما امال ستعبده غر اهحبوب ي

أو من .. وقبور اأنبياء والصاحن.. والكواكب واأوثان.. دون اه كالشمس والقمر
 ): امائكة واأنبياء الذين يتخذهم أربابًا من دون اه كا قال سبحانه

            
            ) 

 [.35]التوبة: 
أنه كلا استكر ، وكلا كان العبد أعظم استكبارًا عن عبادة اه كان أعظم إراكًا باه

ولن ، ازداد فقره وحاجته إى امراد امحبوب الذي هو مقصود القلب، عن عبادة اه
الذي ا يعبد إا  إا بأن يكون اه هو مواه، يستغني القلب عن ميع امخلوقات

                   : وا يتوكل إا عليه، وا يستعن إا به، إياه
 [.٣١١اأنعام: [                             

 .وكلا قويت عبودية العبد ه أبرأه اه من الكر والكفر والرك
 .صارىوالرك غالب عى الن.. والكر غالب عى اليهود

حتى يصفوا اه بالعجز والفقر ، واليهود كثرًا ما يعدلون اخالق بامخلوق ويمثلونه به
 : وهي من صفات خلقه، ونحو ذلك من النقائص التي جب تنزهه عنها، والبخل

                                       
                                         

 [.٣٤امائدة: [                                 
حتى جعلوا ي امخلوقات من نعوت ، والنصارى كثرًا ما يعدلون امخلوق باخالق

تعاى اه عا ، وجوزون له ما ا يصلح إا للخالق سبحانه، وصفات اإهية، الربوبية
           ): علوًا كبراً يقول الظامون 

                 
 [.02]امائدة:  (       
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وا جوز ، كانت فيه عبوديته لغر اه بحسب ذلك، وكلا كان ي القلب حب لغر اه
إا إذا ، وا خرجه من اإسام بعمل، أحد أن يكفر أحدًا من امسلمن بذنب

والبعث بعد  ،ورسله ،وكتبه ،ومائكته ،إيان باهمن اضمن ترك ما أمر اه به ت
                  : فإنه يكفر بهوالقدر، اموت 

                               
 [.٣١٣النساء: [                    
الظاهرة امتواترة كالصاة والزكاة  وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات

والظلم ، وعدم حريم امحرمات الظاهرة امتواترة كالرك والفواحش، ونحوما
 .والقتل ونحو ذلك

، إا إذا تغلبت عليه اأهواء واللذات، وا يبتعد عنه، واإنسان ا يقطع عاقته باه
            : وعبادتهويشتغل ها عن طاعة اه ، فيقبل عليها ويبتعد عن ربه

                                            
 [.٣١القصص: [       جئ   

فإن اه أكرم ، وسبب هذا الضالة واجهالة التي قادته إى الكفر والذل واهوان
أساء كل يء، مه ، وعلَ ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مائكته، اإنسان فخلقه بيده

 .وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، وسخر له ما ي السموات وما ي اأرض
، وساع كامه، ولذة مناجاة اه، ليتذوق حاوة اإيان، وجعله أرف امخلوقات

                                 : واابتهاج بذكره
 [.١١لقان: [                                                

ويفقد شعوره ، فكيف يذل نفسه الكريمة فيتخذ حجرًا أو صنًا أو معبودًا غر اه
                             ؟بعظمته ومكانته

 [.٣١١ - ٣١٣اأعراف: [        
    ؟ذل عبودية وعبادة، نى من نوعهأو ما هو أد، نفسه لنظرهالعبد وكيف يذل 

 [.٨٣امائدة: [                                   
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كمن يرف كل قواه الفكرية ي ، فيكون عبدًا له، وقد يذل نفسه لعضو من أعضائه
أو أذنه ليسمع ما ، أو فرجه لينكح ما حل وحرم، نيل شهوة بطنه ليأكل ما حل وحرم

 .أو لسانه فيتكلم با يغضب اه، أو عينه فرى ما حرم اه، رمحل وح
أن تلك اأعضاء خلقها اه لتخدمه ، فيكون اإنسان بذلك من أذل العبيد وأحقرهم

                  : ا لتسخره وتستعبده، وتنفعه
 [.٨٧النحل: [                   

واإقبال عى ، إن كال اإنسان بقهر ملذاته احسية بإرادتهف، وسبب هذا كله جهالته
             : كااته الروحية وإخضاعها أوامر اه عَز وجَل 

 [.٣٣١هود: [                     
 .مأخوذ من الطغيان الذي هو جاوزة احد والطاغوت

 .واجتناب هيه، واتباع أمره، وطاعته ويطلق الطاغوت عى كل ما رف عن عبادة اه
وإغوائه هم حتى عبدوا غر ، لرفه الناس عن عبادة خالقهم.. فالشيطان طاغوت

               : وحرموا احال، وأحلوا احرام، وسفكوا الدماء، اه
                             

 [.١٣٣البقرة: [           حخ   
أها .. كلها طواغيت، والقباب واأشجار التي تعبد من دون اه، واأوثان واأصنام

 .رفت عن عبادة اه تعاى بعبادة الناس ها
فبدل أن ، أنه نصب نفسه منصب اإله امرع.. واحاكم بغر ما أنزل اه طاغوت

ز حده من عبد ه ينفذ وجاو، جاوز ذلك وأصبح حكم هواه، حكم با أنزل اه
                                 : أحكام اه إى مرع حكم با يريد

 [.٤١يوسف: [                   
وقد أمرنا اه عَز وجَل أن نؤمن باه ونعبده، ونكفر بالطاغوت ونجتنبه أيًا كان شكله 

نًا، أو حجرًا أو شجرًا، أو ومًا أو خيااً، أو هوى أو سواء كان إنسًا أو ج، ومنزلته
    )شهوة، أو مااً أو جاهًا، أو وظيفة أو غرها كا قال سبحانه: 

 [.36]النحل:  (      
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 .فكل ما رف القلوب عن طاعة اه إى طاعة غره فهو طاغوت
واجبات الدين كالصاة والزكاة  وكل ما تركوه من، وكل ما تنعم به الكافرون من النعم

الكفار  والصيام ونحوها، وكل ما اقرفوه من اآثام وامحرمات، فهذا كله حاسب عليه
 [.١١ - ١١احجر: [                  : يوم القيامة

سواء كانت الرسالة ، أهم كفار، لكنهم إذا أسلموا ا جب عليهم قضاء الواجبات
 .وسواء كان كفرهم جحودًا أو عنادًا أو استكبارًا أو جهاً ، تبلغهمبلغتهم أم م 

  ) وإذا أسلم الكفار فإن اه يغفر هم ما سلف من الذنوب كا قال سبحانه:
             

 [.30]اأنفال: (   
والسخرية ، فكذلك الكفر له شعب كالكذب والشك، وكا أن اإيان له شعب

 .واحسد والبغي ونحو ذلك، والنفاق والظلم، والكر
 .إى اإسام عارضوه بشعب الكفر والرك ملسو هيلع هللا ىلصفكفار مكة ما دعاهم النبي 

 [.25]اأنعام:  (      ): فكذبوا بوحي اه فقالوا
 [.1]ص:  (        ): وشككوا ي وحدانية اه فقالوا

 [.3]ق:  (       ): امة فقـالواوأنكـروا لقــاء اه يـوم القيـ
                            : ملسو هيلع هللا ىلصوسخروا من رسول اه 

                              
 [.٤١ - ٤٣الفرقان: [               

    ): ملك كا قال سبحانه ^واقرحوا أن يكون مع الرسول 
            )  

 [.0]الفرقان: 
     ): وقالوا لو أنزل هذا القرآن عى ذي سلطان ومال اتبعناه

 [.35]الزخرف: (      
     ) لو اتبعناك فمن حمينا من الناس؟ ^وقالوا لرسول اه 
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 [.10]القصص: (    
وما ، والعناد واجحود، والسخرية، والتهكم، ا قالوا من الكذب والبهتانإى آخر م

 .فعلوه برسول اه من السب واأذى
    ): واه عَز وجَل يأمره بالصر واحلم عليهم كا قال سبحانه

 [.58]امزمل:  (  
                     ويأمره أا يعبأ بقوهم: 

 ٣١لروم: ا      
    ): ولزوم عبادة اه كا قال سبحانه، ويأمره بالثبات عى الدين

             
 [.22-20]احجر: (   

، ومأ قلبه باإيان، رح اه صدره لإسام، ومن أقبل عى اه وطلب هداه
                  : واستعمل جوارحه ي طاعته وعبادته

 [.٣١العنكبوت: [      
، شقى ي الدنيا واآخرة، ومن أعرض عن اهدى فلم يسمعه وم يطلبه وم يقبله
 ): وسخطه وغضبه، واستعمل الشيطان فكره وقلبه وجوارحه ي معصية اه

 [.30النساء: ] (     
 وأمهات الذنوب وامعاي تنحر ي أربع صفات:

ة.. ومنها حدث الكر والفخر، وحب امدح والثناء، والعز والعجب، : صفات ربوبياأوى
                    وطلب ااستعاء ونحو ذلك: 

 [.٤ القصص:[                             
وامكر .. واحيل واخداع.. ومنها يتشعب احسد والبغي.. صفات شيطانية: الثانية

                     : والغش والفساد واإفساد.. والنفاق
                                    

 [.٣٣ - ٣٤النساء: [                
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والتهجم عى الناس بالقتل ، ومنها يتشعب الغضب واحقد.. صفات سبعية: الثالثة
        : والظلم والقهر، لوأخذ اأموا، وسفك الدماء، والرب

                                      
 [.٣٣ - ٣٣اأعراف: [                  

واحرص عى قضاء شهوة البطن ، ومنها يتشعب الره.. صفات هيمية: الرابعة
م أجل الشهوة والرقة وأخذ احطا، فيتشعب من ذلك الزنا والفواحش، والفرج

         : لعجز أكثرهم عا قبلها، وهذه أكثر ذنوب اخلق، ونحو ذلك
 [.٣١حمد: [                       

 .وهذه الصفات التي يتمرغ فيها الكفار ها تدرج ي الفطرة
اجتمعت فإذا .. ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياً .. فالصفة البهيمية هي التي تغلب أواً 

 .هاتان استعملتا العقل ي الصفات الشيطانية من امكر واخداع واحيل
 .وحب العلو، وحب امدح، ثم تغلب الصفات الربوبية فيحدث الكر والفخر
 .فتفسد بقية امملكة، ثم تتفجر الذنوب من هذه امنابع إى اجوارح

 العن واأذن وبعضها ي.. ي القلب كالكفر والبدع والنفاقيكون فبعضها 
 .وبعضها ي اأيدي واأرجل.. وبعضها ي البطن والفرج.. واللسان

ومنها فيا بن .. ومنها فيا بن العبد والرب.. وهذه الذنوب منها ما يتعلق بالنفس
          ): العبد واخلق

 [.55]النساء:  (  
وقد ، ويكثر اخراب والفساد، والبدع وبسبب ترك الدعوة إى اه يزداد الكفر والرك

ثم انتقلت إلينا صفات ، ثم حرمنا احزن عى العصاة، حرمنا احزن عى الكفار
 وذلك كله بسبب ترك الدعوة، وحمل الناس عليها، ثم قام فينا من يدعو إليها، الكفار

                            إى اه: 
                             

 [.٣٣الشورى: [                        
، ويقضون أوقاهم كاأنعام عى حد سواء، والكفار يعيشون ي الدنيا عيشة البهائم



08 

 .وا صاة وا صيام، وا حال وا حرام، ليس عليهم أمر وا هي
ا ما وهبهم اه من العقول واأساع أهم م يستعملو، بل هم أضل من اأنعام

    ): واأبصار فيا خلقت له من عبادة اه كا قال سبحانه
                    

 [.502]اأعراف: (          
 وإذا كان الناس يعيشون عى اهوى ا عى اهدى فكم تكون امصائب؟

 ؟وكم تفسد احياة واأحياء ؟العام وكم يكون ااضطراب ي
 .واهوى حدث التصادم ي العام.. فاهدى يوحد احركات ي العام

 وإذا كان لكل إنسان هوى خاص فكم تكون اأهواء ي العام؟
                   : وكيف تستقيم احياة وكل يريد حقيق هواه

                                    
 [.٣١القصص: [   جئ   

وأسبغ عليهم .. وركب فيهم العقول ليعرفوه.. واه تبارك وتعاى خلق اخلق ليعبدوه
 : وأنزل عليهم الكتاب ليتبعوه.. وأرسل إليهم الرسول ليطيعوه.. نعمه ليشكروه

                                      
 [.٣٧ - ٣٣الذاريات: [                   

 ؟ومتى يدركون قيمة هذا التكريم هم من رهم ؟فمتى يعرف الناس قدر هذه النعم
 ومتى يشكرون من أنعم عليهم بجزيل النعم؟

(                   
 [.52]لقان: (   

وبحسب غلظ الكفر ، القيامة والكفر موجب للعذاب والشقاء واخلود ي النار يوم
                 : يكون غلظ العذاب يوم القيامة

 [.٧٧النحل: [              
 وغلظ الكفر اموجب للعذاب له ثاث مراتب:

وعطل ، من حيث العقيدة الكافرة ي نفسها كمن جحد رب العامن بالكلية: اأوى
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فلم يؤمن باه ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر ، ر لهالعام عن الرب اخالق امدب
 .كفرعون وهامان وقارون

         ): وهؤاء هم الدهرية الذين جحدوا وجود الرب
 [.25]اجاثية: (               

، حق مثل من شهد قلبه أن الرسول، تغلظه بالعناد والضال عمدًا عى بصرة: الثانية
وكفر أي جهل ، وقوم فرعون، وكفر عنادًا وبغيًا كقوم ثمود، ما رآه من آيات صدقه
                     : وزعاء قريش ونحوهم

 [.٧٣آل عمران: [                         
 .تهبا تصل إليه قدر، وصد عباده عن دينه، من سعى ي إطفاء نور اه: الثالثة

فمنهم من ، وعذاهم بحسب غلظ كفرهم، فهؤاء أشد الكفار عذابًا يوم القيامة
فليس عذاب هؤاء كعذاب من ، أو واحدة، أو اثنتان، جتمع ي حقه اجهات الثاث

             ): هو دوهم ي الكفر
 [.00]النحل:  ( 

وامؤمنون منه ي سامة فا ، لهفمن دون هؤاء ي الكفر من هو ملبوس عليه جه
، بل هو مقر باه ووحدانيته ومائكته، وم يتغلظ كفره كتغلظ أولئك، يناهم منه أذى

فقد ، وإن شارك أولئك ي كفرهم بالرسول، وجنس الكتب والرسل واليوم اآخر
 .زادوا عليه أنواعًا من الكفر

وامؤمنن  ملسو هيلع هللا ىلصا الرسول فُكفر أي طالب ليس ككفر أي جهل وأمثاله من آذو
 .وعذاب أي طالب أخف من عذاب أي جهل وأمثاله، وحاربوهم
ِِ مِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  نَْتِعل  بِنَْعَلْنِ َيْغ َو م  ـَا أْهَون  أْهِل النَاِر َعَذاًبا أب و َطالٍِب، َوه   نْـه 

ه    .()أخرجه مسلم «دَِماغ 
، فار ي النار متفاوتون ي الدركاتوالك، فامؤمنون ي اجنة متفاوتون ي الدرجات

               : ويكرم أو هان، كل حسب عمله ينعم أو يعذب
                                                

  (.252برقم )أخرجه مسلم  ()
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 [.٣٣١ - ٣٣١آل عمران: [      

بحيث أحاط هم ، امنغمسون ي اجهل، وأهل الكفر والرك هم أصحاب الظلات
     ): بل هم أضل سبياً ، فهم بمنزلة اأنعام، جهمن كل و

 [.52]حمد:  (    
        فهؤاء عطلوا قلوهم وجوارحهم عا خلقت له، فاستحقوا النار: 

                                   
 [.٣٨١: اأعراف[                           

: فا يقبل منها يء ي اآخرة كا قال سبحانه، وأعاهم كلها ظلم وظلات وهباء
 [.23]الفرقان: (          )

                          ولشدة ضاهم حبطت أعاهم: 
 [.٣٧إبراهيم: [                                       

وناء ي ، وه من خر ي الدنيا جازون به ي الدنيا من صحة ي اأبدانوما عمل
حتى ياقوا رهم يوم القيامة وليس هم حسنة واحدة ، ورغد ي العيش، اأموال

                                    : جزون ها
 [.١١النور: [                         

فر ظام، وامرك ظام، ومن كان ظامًا فسيعيش ي الظلات ي الدنيا والكا
ظلمة الكفر.. وظلمة الرك.. وظلمة اجهل.. وظلمة الشك والريب..  واآخرة:

، ليخرج به الناس من الظلات ملسو هيلع هللا ىلصوظلمة اإعراض عن احق الذي جاء به حمد 
          )إى النور بإذن رهم: 

 [.5]إبراهيم: (       
وكيف تكون  فأنى يكون هذا الظام الذي يعيش ي الظلات نورًا بدون نور اإيان؟

         ) حاله إذا فقد النور ي الدنيا واآخرة؟
                

 [.522اأنعام: ](  
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يتقلب ي بـحور اهم  من اهدى ودين احق ملسو هيلع هللا ىلصكل معرض عا بعث اه به حمدًا ف
وإن كان فيا يرى ، الظلاتساحات العذاب والضنك، وميادين الشقاء وو، والغم

وفكره .. وعمله مظلم.. وكامه مظلم.. ووجهه مظلم.. فقلبه مظلم، الناس سعيداً 
       ) :ومصره إى الظلمة.. وحياته مظلمة.. مظلم

              
 [.210]البقرة: (        

                            وهم يوم القيامة: 
 [.١١اأنعام: [     

 .فتاطم أمواج الشبه والباطل ي صدور الكفار كتاطم أمواج البحار
واجامع بن النوعن التساوي ي عدم ، وقد شبه اه عَز وجَل أكثر الناس باأنعام

 .هدى واانقياد لهقبول ا
أن البهيمة هدها سائقها فتهتدي وتتبع ، وجعل اأكثرين أضل سبيًا من اأنعام

وهدوهم ، واأكثرون يدعوهم الرسل، فا حيد عنها يمينًا وا شااً ، الطريق
 .وا يفرقون بن ما يرهم وبن ما ينفعهم، فا يستجيبون وا هتدون، السبيل

 : وبن ما ينفعها فتؤثره، بن ما يرها من النبات والطريق فتجتنبه واأنعام تفرق
(                 )  

 [.55]الفرقان: 
وأعطى ذلك ، وا ألسنة تنطق ها، واه عَز وجَل م خلق لأنعام قلوبًا تعقل ها

واألسنة واأساع ثم م ينتفعوا با جعل اه هم من القلوب والعقول ، هؤاء
 .واأبصار

أضل وأسوأ ، وإى الطريق مع الدليل، فمن ا هتدي إى الرشد، فهم أضل من البهائم
                     : حااً من ا هتدي حيث ا دليل معه

 [.١٣ - ١١اانشقاق: [          
اه الرعية العملية ، وا وامؤمن حي، والكافر ميت، واميت ا خاطب بأحكام 

، فإن القلب إذا مات م يعد فيه إحساس وا مييز بن إذا م يؤمن يطلب منه العمل ها
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احق والباطل، وا إرادة للحق، وكراهة للباطل، بمنزلة اجسد اميت الذي ا حس 
يان بلذة الطعام والراب وأم فقدما، ولكنه سوف حاسب يوم القيامة عى ترك اإ

 [.١١ - ١١احجر: [                            واأعال: 
، وصار حيًا يعرف احق ويقبله وحبه، فإذا دخل اإيان ي قلبه دبت فيه احياة

       ): ويؤثره عى غره كا قال سبحانه، ويعمل به
                 

 .[522]اأنعام: (  
 .وعنده أم الكتاب، يمحو ما يشاء ويثبت، واه جَل جاله فعال ما يريد

الذين أروا عى كفرهم عقوبات عاجلة للكفـار ، والغشاوة والقفل، واختم والطبع
          ): ي الدنيا كمـا قـال سـبحانه

             
 [.0 -6]البقرة:  (
وفتح ذلك ، أن يفعل اأسباب التي يكشف اه بسببها عنه الطبع واختمويمكن للعبد 

                  : القفل يفتحه الذي بيده مفاتيح كل يء
 [.٣١الشورى: [     

كا أن ، غر مقدور له، وفك اختم، وإن كان فتح القفل، فأسباب الفتح مقدورة للعبد
، أنه بيد اه غر مقدور له، وحصول العافية، العلةوزوال ، رب الدواء مقدور له

                                          وحده: 
 [.١فاطر: [                   
، امرض م يكن له عذر ي ترك ما يستطيع من أسباب الشفاء العبدفإذا استحكم ب

                             : وإن كان الشفاء غر مقدور له
 [.٣٧ - ٣٨اأنعام: [                                               

مع تكرر تعريفه ، وآثر عليه الضال، وم يرض به، فالعبد إذا عرف اهدى فلم حبه
ولو أنه ي هذه احال  ،فقد سَد عى نفسه باب اهدى بالكلية، با يره وما ينفعه
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وأنه إن م هده ، وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه، تعرض وافتقر إى من بيده نفعه وهداه
وفقه اه وهداه كا قال ، وأن يقيه ر نفسه، وسأل اه أن يقبل بقلبه، اه فهو ضال

 [.62]العنكبوت:  (          ): سبحانه
 ْلـمَ َيا ِعَبادِي إِِي َحَرْمت  الظُ  » :أنه قال ن ربه تبارك وتعاىفيا يرويه عملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي 

ْم  ت ـه  َنْفِس َوَجَعلْ  َلـىعَ  ـَح َبْينَك  ْم َضال  إِل َمْن َهَديْ لَـم  َرًما، َفا َتَظام  ُلك  ، ت ـه  وا، َيا ِعَبادِي ك 
مْ َتـهْ َفاْس  وِي أْهِدك   .()أخرجه مسلم «د 

 قلبه، امختوم عليه، كره ذلك الضال، ورغب إى اه ي فك ولو أن امطبوع عى
ذلك عنه، وفعل مقدوره، لكان هداه أقرب يء إليه، لكن إذا استحكم الطبع واختم، 

         حال بينه وبن كراهة ذلك، وسؤال الرب فكه، وفتح قلبه: 
 [.١٨ - ١٣نس: يو[                                      

: والرين الذي غطى اه به قلوب الكفار هو عن كسبهم وأعاهم كا قال سبحانه
 [.55]امطففن:  (         )

وكلا زاد زاد الرين الذي يمنع من قبول ، فغلظ الكفر سببه سوء الكسب والعمل
 .والعمل به ،وحبته ،ومعرفته ،احق

عقوبات م يفعلها اه بعبده من أول وهلة حن أمره باإيان، والطبع واختم والغشاوة 
ودعاه إليه، وإنا عاقبه اه ها بعد تكرار الدعوة منه للكفار، وتكرار اإعراض منهم، 
وامبالغة ي الكفر والعناد، فحينئذ يطبع اه عى قلوهم، وختم عليها فا تقبل اهدى 

                                  بعد ذلك:
 [.١٣غافر: [                        

فلا تكرر ، بل كان منهم اختياراً ، واإعراض والكفر اأول م يكن مع ختم وطبع
                  : منهم صار طبيعة وسجية

                           
 [.٣١٧ - ٣١٨النحل: [            

                                                
  (.2100برقم )أخرجه مسلم  ()
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بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفاراً ، وليس هذا حكًا يعم ميع الكفار
 .وم ختم عى أساعهم وقلوهم، قبل ذلك

فعل اه هم ذلك عقوبة ، فهذه اآيات ي حق أقوام خصوصن معاندين من الكفار
كا عاقب بعضهم بامسخ قردة ، عاجلةهذا النوع من العقوبة ال، منه هم ي الدنيا

     : وبعضهم بخسف ديارهم، وبعضهم بالطمس عى أعينهم، وخنازير
                         
                            

 [.٤١العنكبوت: [       
وهو . عى اأعنكا يعاقب بالطمس ، فهو سبحانه يعاقب بالطمس عى القلوب

، وقد يعاقب به إى وقت، سبحانه قد يعاقب بالضال عن احق عقوبة دائمة مستمرة
 .كا يعاقب بالعذاب كذلك، ثم يعاي عبده وهديه

وكيف يكفر العبد بربه وهو الذي خلقه، ووهبه احياة، ثم يميته، ثم حييه، ثم يعود إليه؟ 
   ) ازي كًا بعمله:فكا ذرأهم ي اأرض إليه حرون، فيج

 [.20]البقرة:  (          
وهم حت وهو الذي خلقهم ورزقهم وعافاهم، أفيليق بالناس أن يكفروا برهم 

 ؟ويتقلبون ي نعمه، ترفه وتدبره
          ؟وإنكار للجميل واإحسان، وسفه وماقة، وهل هذا إا جهل عظيم

                                    
 [.٣١٣ - ٣١١البقرة: [                          
 .ويرجوا ثوابه، وخافوا عذابه، فالائق بأهل العقول أن يؤمنوا باه ويتقوه ويشكروه

، وجعله خليفة ي اأرض، وكيف يكفر باه من خلق اه له ما ي اأرض ميعاً 
                          ؟فيها مالكًا ما

                                 
 [.٣٣٧اأعراف: [                 

إن اإنسان هو الكائن اأعى ي هذا املك العريض من بن امخلوقات كلها، فكيف 
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       ) ؟ا يطيع ربه الذي خلقه ورزقه، وملكه وسوده
جئ  [.22]البقرة:  (            

جرد من أي ، إن الكفر باه ي مواجهة هذه الدائل واآاء العظام كفر قبيح بشع
                                 : حجة أو برهان

 [.١١قان: ل[                                            
، ا يمكن أن يرتد عنه ارتدادًا حقيقيًا أبداً ، ويعرفه يانحاوة اإوالقلب الذي يذوق 

بقلبه فارتد ، بعد ما ذاقه وعرفه نايومن يرتد عن اإ، إا إذا فسد فسادًا ا صاح له
ولزوم ، حبوط عمله ي الدنيا واآخرة فمصره عند اه، حت مطارق اأذى والفتنة

                          : اب ي النار خلوداً العذ
                         

 [.١٣٨البقرة: [                           
وا زال أعداء هذا الدين من الكفار وامركن، واليهود والنصارى، وامجوس 

: عنه هله، ويشككون ي حقائقه، وينهون عنه وينأونوامنافقن يكيدون له، وحاربون أ
 [.250]البقرة:  (        )

ومكروا بامسلمن ، وضلوا وأضلوا، ولبسوا احق بالباطل، لقد كفر الكفار بآيات اه
وما ، ودسوا ي الراث اإسامي ما ا سبيل إى كشفه إا بجهد القرون، وكادوا هم

الذي تكفل بحفظه إى يوم ، ث اإسامي إا كتاب اه عَز وجَل سلم يء من الرا
         : ومن الزيادة والنقصان، فسلم من التحريف والتبديل، الدين

 [.٤١ - ٤٣فصلت: [                                   
سوا ودسوا ولبَ ، بنودسوا ي التفسر واحديث والتاريخ اإسامي با يندى له اج

وجندوا من الرجال والنساء بامئات واألوف من الكفار الذين كانوا دسيسة خبيثة 
                          : عى الراث وامجتمع اإسامي

 [. ٧: الصف[       
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من الشخصيات امدسوسة عى اأمة امسلمة ي صورة أبطال  جندوا امئاتو
 عى أيدي الصهيونية اماكرة، والصليبية احاقدة، ليؤدوا أعداء اإسام منن مصنوع

 .اخدمات واخيانات والغدر والفساد ما ا يملك هؤاء اأعداء أن يؤدوه ظاهرين
وما يزال هذا الكيد قائًا ومطردًا يركض ي كل مكان، تراه العيون وتبره ي كل مكان، 

      )ع، وي كل دولة وي كل زمان، وي كل جتم
                

 [.582]البقرة:  (            
: ومن اإيان إى الكفر، ورغبة الكفار إخراج امسلمن من النور إى الظلات

(                   
 [.02]النساء: (             

اللياذ هذا  ولكن اه عَز وجَل حفظ دينه، وما تزال مثابة اأمان والنجاة من كيدهم هي
: ومن قام به فاه معه، فهو احق ،والعمل با فيه، والعودة إليه، الكتاب امحفوظ

(              
            

 [.55-58]احج: (   
وتفرقهم  ،خاصة مع غفلة امسلمن، وما أشد لسعته ؟كفارأا ما أخطر كيد ال

         ): وتناحرهم فيا بينهم ما سبب فشلهم
 [.56]اأنفال:  (  

وهذه القوى اماكرة اليوم ي أنحاء العام ، وقوى الكفار منترة ي أنحاء العام
، وفاسفة ودكاترة، اةي صورة علاء ودع، اإسامي جيش جرار من امنافقن

أهم ، حملون أساء إسامية، وغرهم، وصحفين وأطباء، وباحثن وفنانن
               :انحدروا من سالة مسلمة

                        
 .[60التوبة: ]         

، اأساليب نفوس بشتىوهذا اجيش امنظم من امنافقن موجه خلخلة العقيدة ي ال
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والتزين ، ومجيد حياة اأعداء، وتوهن العقيدة والريعة ي اأمة عى حد سواء
بزهم، ونقل أجساد أهل الشهوات إى ديارهم، وجلب طاب امسلمن إى مدارسهم 
ليحملوا أفكارهم، وينفذوا رغباهم ي أجسادهم وجسد اأمة الكبر، ويسعون إطاق 

عقاها، وسحق قواعد اأخاق، لتخر اأمة ي الوحل الذي ينثرونه ي الشهوات من 
 [.38]التوبة:  (      )اأرض نثراً: 

إهم يريدون حويل العام اإسامي إى قطيع من اأنعام التي ا تعرف إا قضاء 
        ): وا تباي با وراء ذلك، شهواها

              
 [.250]البقرة:  (         

، فيقفون بالعداوة واأذى لأنبياء وأتباعهم، ويتعاون شياطن اإنس واجن معاً 
، ويغروهم بحرب الرسل، ليخدعوهم به، ويوحي بعضهم إى بعض زخرف القول

 .وما جاءوا به من اهدى
، ويرضوه، ون باآخرةوقدر اه أن تصغي إى هذا الزخرف أفئدة الذين ا يؤمن

وقد ، ومن الضال والفساد ي اأرض، ويقرفوا ما يقرفونه من العداوة للحق وأهله
       ): شاء اه ذلك كله حكم يعلمها سبحانه

                 
            

 [.553 -552]اأنعام:  (
وا يقدرون ،  اإنس واجن ا يفعلون شيئًا من هذا كلهوهؤاء اأعداء من شياطن

إنا هم وأهل ، عى يء من عداء اأنبياء وأتباعهم وإيذائهم بقدرة ذاتية فيهم
                                 :السموات واأرض ي قبضة اه وحت قهره

 .[5املك: ]       
اده امؤمنن أمر يريده من محيص هؤاء اأنبياء لكنه سبحانه يبتي هؤاء عب

فإذا ، وامتحان صرهم عى احق الذي هم عليه أمناء، وتطهر قلوهم، وأتباعهم
وعجز ، وكف عنهم هؤاء اأعداء، كف اه عنهم اابتاء، اجتازوا اامتحان بقوة
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وآب أعداء اه بالضعف  ،هؤاء اأعداء أن يمدوا إليهم أيدهم باأذى وراء ما قدر اه
             :وبأوزارهم كاملة حملوها عى ظهورهم، واخذان

                         
                             

                              

 .[30 – 36اأنفال: ]
وما ير هؤاء أحدًا من أولياء اه بيء إا ، ة اه وقدرهوكل هذا الكيد حاط بمشيئ

          ): با أراد اه ي حدود اابتاء
 [.25]الفتح:  (         

                        :أا ما أخطر الكفر والرك والتعطيل واإحاد
                                  

 .[562 – 565البقرة: ]      
وما كان أحب اأشياء إى اه عَز وجَل مده ومدحه والثناء عليه بأسائه وصفاته 

، وهو ر من الرك، كان إنكارها وجحدها أعظم اإحاد والكفر به، وأفعاله
                     :فامعطل أر من امرك

 .[508اأعراف: ]                    
والتريك بينه وبن غره ي ، وحقيقة ملكه ،فإنه ا يستوي جحد صفات املك

، بل كل رك ي العام فأصله التعطيل، فامعطلون هم أعداء الرسل بالذات، املك
 ): فإنه لوا تعطيل كاله أو بعضه وظن السوء به ما أرك به كا قال سبحانه

 [.00 -06الصافات: ](          
وما الذي ظننتم به حتى جعلتم  أي فا ظنكم به أن جازيكم وقد عبدتم معه غره؟

أم ظننتم أنه خفى عليه يء  أظننتم أنه حتاج إى الركاء واأعوان؟ معه ركاء؟
ا يقدر  أم ظننتم أنه من أحوال عباده حتى حتاج إى ركاء تعرفه ها كاملوك؟

أم ظننتم أنه قاس فيحتاج إى شفعاء  ؟وحده عى استقاله بتدبرهم وقضاء حوائجهم
ويتعزز هم ، أم هو ذليل فيحتاج إى أولياء يتكثر هم من قلة يستعطفونه عى عباده؟
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 أم حتاج إى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ من ذلة؟
            ): اً تعاى اه عن ذلك كله علوًا كبر

 [.60]يونس:  (             
               فاحمد ه عى كال ربنا، وكال أسائه وصفاته وأفعاله:

 .[555اإراء: ]                                         
ونسب إليه ما ا يليق به ، من ظن به ظن السوءوما أخر ، فا أسوأ هذا الظن باه

        ): وبجاله وعظمته وكريائه
 [.23]فصلت: (  

وما أقبح الكذب ، وما أشنع الكفر والرك باه، أا ما أخطر اجهل عى اإنسان
                                        :عى اه ورسوله

 .[0الصف: ]         
 [.1]ص:  (        ): لقد قال الكفار

 [.52]اإراء: (          )
(               

               
 [.0-0]الفرقان:  (    

 فهل فوق هذا من جهل باه وآياته ورسله؟
وقاسوا ، وجحدوا آيات اه، وا عى اه ورسولهحيث كذب، لقد جهلوا أشد اجهل

وأنكروا ما حيل ، قدرة اجبار خالق السموات واأرض بقدرهم الضعيفة العاجزة
                 :وضلوا ضااً بعيداً ، العقل واحس إنكاره

                                      
 .[550 – 556النحل: ]                 

فسبحان من جعل خلقًا من خلقه يزعمون أهم أولو العقول واألباب مثااً ي جهل 
لري عباده أنه ما ثم إا ، وأبينها وأعاها، وأوضحها برهاناً ، أظهر اأشياء وأجاها

             ): أو اهاك والضال، توفيقه وعونه
 [.0ران: ]آل عم (  
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الْك خطر -2  

                  ): قال اه تعاى
 [.50]النساء:  (  

             ): وقال اه تعاى
 [.02]امائدة:  (  

 .وهو الكفر باه تعاى، الكفر والرك إذا افرقا فها بمعنى واحد
وامراد ، فامراد بالكفر جحود اخالق سبحانه، أو كاموإذا اجتمعا ي آية أو حديث 

 .وإراكه معه ي العبادة، بالرك جعل ريك ه من خلوقاته
الرك باه أظلم الظلم، وأقبح القبائح، وأنكر امنكرات، وأنجس النجاسات، ولذلك 

عقوبات  كان أبغض اأشياء إى اه، وأكرهها له، وأشدها مقتًا لديه، ورتب عليه من
الدنيا واآخرة ما م يرتبه عى ذنب سواه، وأخر أنه ا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم 

    ): من قربان حرمه لشدة نجاستهم كا قال سبحانه
              

 [.20]التوبة:  (          
وأباح أهل ، وبن امؤمنن وقطع اموااة بينهم، وحرم سبحانه ذبائح أهل الرك

 .عبيداً  واخاذهمأوادهم ونساءهم  سبيو ،أمواهم أخذ التوحيد
 ونجاسة الرك نوعان:

 .ونجاسة خففة.. نجاسة مغلظة
فإن اه ا يغفر أن ، هي الرك اأكر الذي ا يغفره اه عَز وجَل  فالنجاسة امغلظة

                          :يرك به إذا مات العبد وم يتب منه
 .[556النساء: ]                           

، واحلف به، والتصنع للمخلوق، هي الرك اأصغر كيسر الرياء والنجاسة امخففة
 .وخوفه ورجائه

 .بل هي أنجس منها، ونجاسة الرك عينية كالبول والغائط
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 ، وأقبح من كل قبيح.نه أظلم الظلمكا أ، فأنجس النجاسة الرك
والنجس قد يؤذي ، أو تؤذها معاً ، أو القلب، واأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن

 .وإن م تكن له رائحة كرهة، وقد يؤذي بمابسته، برائحته
فيغلب عى القلب ، وتارة تكون معنوية باطنة، والنجاسة تارة تكون حسوسة ظاهرة

ليشم من تلك الروح  الطيب حتى إن صاحب القلب احي، جاسةوالروح اخبث والن
ويظهر ذلك ، رائحة خبيثة يتأذى ها كا يتأذى من يشم رائحة النتن النجس والقلب

 .كثرًا ي عرقه
 .أطيب الناس عرقاً  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اه ، وهذا كان الرجل الصالح طيب العرق
طيب نفحة مسك وجدت عى ظهر وجد ها كأ، وإذا خرجت النفس الطيبة من البدن

وإذا خرجت النفس اخبيثة من البدن وجد ها كأنتن ريح جيفة وجدت عى ، اأرض
                      :وجه اأرض

                                  
 .[35 – 38احج: ]            

، وتنقيص لعظمته، أنه هضم حق الرب، جاساتوأنجس الن، فالرك أقبح القبائح
     ): وسوء ظن به كا قال سبحانه

                 
 [.6]الفتح:  ( 

، فلم جمع اه عَز وجَل عى أحد من الوعيد والعقوبة ما مع عى أهل اإراك
إذ سووا به غره كا قال اه عن ، وما قدروا اه حق قدره، فإهم ظنوا باه ظن السوء

        ): امركن أهم يقولون آهتهم ي النار
 [.20 -20]الشعراء: (    

وا قالوا إن آهتهم ، ومعلوم أهم ما سووهم باه ي الذات والصفات واأفعال
، هم هاوإنا سووها به ي حبت، وا أها حيي وميت، خلقت السموات واأرض

 .وعبادهم ها، وتعظيمهم إياها
وخافه ، فا قدر اه حق قدره من جعل له عداً وندًا وريكًا حبه كحب اه
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وهذا هو الضال ، ويؤثر مرضاته، وهرب من سخطه، وخضع له، ويذل له، ويرجوه
        ) :والظلم الكبر، واافراء العظيم، البعيد

 [.00 -06الصافات: ] (
فإن امرك إما أن يظن أن اه عَز وجَل  فا ظننتم به من السوء حتى عبدتم معه غره؟

            :حتاج إى من يدبر أمر العام معه من وزير أو ظهر أو عون
 .[525اأعراف: ]        

 .قر إليه بذاتهوكل ما سواه ف، وهذا أعظم التنقيص من هو غني عن كل ما سواه بذاته
وإما أن يظن بأنه ا يعلم حتى ، وإما أن يظن أنه تعاى إنا تتم قدرته بقدرة الريك

أوا ، أو ا يكفي عبده وحده، أوا يرحم حتى جعله الواسطة يرحم، يعلمه الواسطة
، يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كا يشفع امخلوق عند امخلوق

 .حاجته إى الشافع وانتفاعه بهفيقبل شفاعته 
أوا جيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك احاجات إليه كا هو حال 

 .وهذا أصل رك اخلق، ملوك اأرض
أو يظن أن ، أو يظن أنه ا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك

ويتوسل إليه به كا ، خلوق عليهللمخلوق عليه حقًا فهو يقسم عليه بحق ذلك ام
 .وا يمكنهم خالفته، يتوسل الناس إى املوك واأكابر يمن يعز عليهم

ولو م يكن فيه إا نقص حبة اه وخوفه ، وهضم حق اإله، وكل هذا تنقص للَرب
وذلك بسبب قسمته ذلك بينه ، واإنابة إليه من قلب امرك، والتوكل عليه، ورجائه
فينقص ويضعف ذلك التعظيم واخوف والرجاء وامحبة ، وبن من أرك بهسبحانه 

 .بسبب رف أكثره أو بعضه إى من عبده من دونه لكفى ي شناعته
               : فالرك كله تنقص لرب العامن شاء امرك أم أبى

                                        
 .[583 – 582اأنعام: ]                

، وأن خلد صاحبه ي النار، وهذا اقتى مده سبحانه وكال ربوبيته أن ا يغفره
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                             :وجعله أشقى الرية
 .[02امائدة: ]          

 .زعم أنه يعظمه بذلك الركفا جد مركاً قط إا وهو متنقص ه سبحانه وإن 
وإن زعم أنه معظم له بتلك  ملسو هيلع هللا ىلصكا أنك ا جد مبتدعًا إا وهو متنقص للرسول 

، أو يزعم أها هي السنة إن كان جاهاً ، فإنه يزعم أها خر من السنة وأوى، البدعة
               :وإن كان مستبرًا ي بدعته فهو مشاق ه ورسوله

                             
 .[551النساء: ]     

    ): وهذا جعل اه البدعة قرينة الرك ي كتابه كا قال سبحانه
                   

 [.33اأعراف: ](        
وء الظن باه وا س، وأما نجاسة الذنوب وامعاي فإها ا تستلزم تنقيص الربوبية

وهذا م يرتب اه سبحانه عليها من العقوبات واأحكام ما رتبه عى ، عَز وجَل 
                                  كا قال سبحانه: الرك

 .[50النساء: ]                    
، الصبي الرضيع واستقرت الريعة عى أنه يعفى عن النجاسة امخففة كبول

 .والنجاسة ي حل ااستجار ما ا يعفى عن امغلظة
ويعفى أهل التوحيد ، وكذلك يعفى عن صغائر الذنوب ما ا يعفى عن الكبائر
 .امحض الذي م يشوبوه بالرك ما ا يعفى من ليس كذلك

طايا أتاه فلو لقي امسلم اموحد الذي م يرك باه شيئًا البتة ربه بقراب اأرض خ
 .ربه بقراها مغفرة

فالتوحيد اخالص الذي ا يشوبه ، وا حصل هذا من نقص توحيده وشابه بالرك
وخوفه ورجائه ، فإنه يتضمن من حبة اه وتعظيمه وإجاله، رك ا يبقى معه ذنب

والدافع ، فالنجاسة عارضة، وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب اأرض
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ولكن نجاسة الزنا وفاحشة قوم لوط أغلظ من غرما من ، تثبت معه ها قوي فا
 .النجاسات من جهة أها تضعف القلب وتفسده وتضعف توحيده جداً 

 وهذا كان أحظى الناس هذه النجاسة أكثرهم ركًا باه.
وكلمـا ، فكلمـا كـان الشـرك ي العـبد أغلـب كانـت هـذه النجـاسة واخبائث فيـه أكثـر

 ): كـان أعظـم إخاصًا كـان منـها أبعـد كمـا قــال اه تعـاى عن يوسـف
 [.25يوسف: ] (        

وها خاصية ي تعبيد ، وليس ي الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتن الفاحشتن
 .بعداً  وكلا ازداد القلب خبثًا ازداد من اه، فإها من أعظم اخبائث، القلب لغر اه

  ): وما كانت هذه حال الزنا كان قرينًا للرك ي كتاب اه كا قال سبحانه
                ) 
 [.3]النور: 

د رعت فيه قوجنس هذا الفعل ، واه سبحانه سمى الزناة والزواي خبيثن وخبيثات
 .الصاة حتى يتطهر باماء وسمى فاعله جنبًا لبعده عن، الطهارة وإن كان حااً 

بل حول بينه ، وعن الدار اآخرة ،فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن اه تعاى
       : وطهرًا لبدنه باماء، وبن اإيان حتى حدث طهرًا كامًا بالتوبة

 [.١١١البقرة: ]              
الطاعة وتركهم امعصية كا حكى جريدهم  ،فالعاي إنا ينقم عى أهل الطاعة

    )عن نبي اه لوط ومن آمن معه:  اه عن قوم لوط قوهم
 [.02]اأعراف:  (  

 .وأنه ا يشوبه بالرك، وهكذا كل مرك إنا ينقم عى اموحد جريده للتوحيد
شبها با وأنه م ي، وهكذا امبتدع إنا ينقم عى صاحب السنة جريده متابعة الرسول

                  ): خالفها
 [.12]امائدة: (    

 وامركون الذين وصفهم اه ورسوله بالرك أصلهم صنفان:
 .ملسو هيلع هللا ىلص وقوم إبراهيم.. ملسو هيلع هللا ىلص قوم نوح
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ثم ، ثم صوروا ماثيلهم، فقوم نوح كان أصل ركهم العكوف عى قبور الصاحن
 .ا من دون اهثم عبدوه، دعوا اه عندها

 .وقوم إبراهيم كان أصل ركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر
وتتصور ، فإن الشياطن خاطبهم وتعينهم عى أشياء، وكل هؤاء إنا يعبدون اجن

 .فروهم بأعينهم، هم بصور اآدمين
 . وامنافق والفاسق، وامطيع والعاي، واجن كاإنس فيهم امؤمن والكافر

والعصيان  ياطن من اجن يوالون وينفعون من يفعل ما حبونه من الرك والفسوقوالش
           ): من اآدمين

 [.55-58]سبأ: (               
 .وهو عبادة أهل اأرض لأصنام، أول من غر الرك اأري ملسو هيلع هللا ىلصفنوح 

 .عبادة قومه للكواكب والنجوم وهو، أول من غر الرك الساوي ملسو هيلع هللا ىلصوإبراهيم 
وكلا ضعف اإيان ضعف اليقن عى اه، ثم حصل الرك، فيبعث اه نبيًا يرد 

إى ميع أهل ملسو هيلع هللا ىلص الناس إى عبادة اه وحده ا ريك له، حتى ختمهم ببعثة حمد 
 اأرض إى يوم القيامة باإسام الذي يقوم عى أصلن:

 .وشهادة أن حمدًا رسول اه ...شهادة أن ا إله إا اه
، ي كل شأن من شئون ملسو هيلع هللا ىلصومعناها: عبادة اه وحده ا ريك له، عى طريقة رسوله 

 احياة، وامتثال أوامره سبحانه ي ميع اأحوال، وحقيق العبودية ه ي كل أمر:
 .واأخاق.. وامعارات.. وامعامات.. ي العبادات

الساذجة التي كان يزاوها العرب ي امألوفة ط الصور فعبادة اأصنام ا تعني فق
أو ، أو نجم أو كوكب، أو حيوان أو طر، اجاهلية جسمة ي أحجار أو أشجار

 .أرواح أو نار
وا تستغرق كل صور العبادة لأصنام من دون ، فهذه الصور ا تستغرق الرك كله

 .فا بَد من معرفة معنى اأصنام، اه
 . ناه امطلق يتمثل ي كل حالة ا يكون فيها احكم هفالرك بمع

ثم يدين ه ي الوضوء والصاة ، فاإنسان الذي يتوجه إى اه معتقدًا بألوهيته
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بينا هو ي الوقت ذاته يدين ي معاماته ومعاراته وطريقة ، والصيام وسائر الشعائر
فهذا ، أرباب من البر ،ته وأزيائهوعادا، ويدين ي قيمه وأخاقه، حياته لغر اه

 .وجعل مع اه ريكًا يطيعه، العبد إنا يزاول الرك ي أخص حقيقته
  ): فلهؤاء اخـزي ي الدنيـا والعـذاب ي اآخـرة كمـا قـال سبحانه

                
 [.01]البقرة:  (           

وفعل ما أمر  ،وطاعته وحده ي كل أمر، يد اه ي ميع اأحوالفاإسام هو توح
                  : واجتناب ما هى عنه، اه به

 [. ٣٣١اأنعام:  ]                      
م يأت اإسام بتحطيم اأصنام احجرية واخشبية فحسب، بل جاء لُيعبد اه وحده 

                     ، وليكون الدين كله ه:ا ريك له
 [. ٣البينة:  ]                   

وي .. وي كل صورة.. وي كل هيئة.. ي كل أمرلذا جب توحيد اه وعبادته وحده 
        ). وي كل زمان.. كل بلد

 [.280]البقرة:  (       
 ن:والرك قسا

 :وهو نوعان، رك يتعلق بذات امعبود وأسائه وصفاته وأفعاله: أحدها
 ): وهو أقبح أنواع الرك كقول فرعون، وهو جحد الرب، رك التعطيل: اأول

 [.23]الشعراء:  ( 
وم جحد ربوبيته ، وم يعطل أساءه وصفاته، رك من جعل مع اه إهًا آخر: الثاي

ومنه رك عباد اأصنام والكواكب الذين جعلون ، ه ثالث ثاثةكقول النصارى إن ا
                            : مع اه إهًا آخر

 [. ٣٣ - ٣٣الزمر:  ]                        
فإنه يصدر من يعتقد أن ا ، وهذا الرك دون اأول، الرك ي العبادة: القسم الثاي

 .ولكن ا خلص ه ي معاملته وعبوديته، وأنه ا ير وا ينفع إا اه، له إا اهإ
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فلله من عمله .. ولطلب الرفعة تارة.. ولطلب الدنيا تارة.. فيعمل حظ نفسه تارة
 .وللخلق نصيب.. وللشيطان نصيب.. ولنفسه نصيب.. نصيب

، فالرياء كله رك، دبيب النملفالرك ي هذه اأمة أخفى من ، وهذا حال أكثر الناس
 [.٣١٣يوسف: ]                      : والتوحيد ضد الرك

: ونفرده بالعبودية.. أن نفرده باألوهية.. فالواجب علينا كا أفردنا اه بالربوبية
(                  

 [.582]اأنعام:  (
َكاِء  » قال سبحانه ي احديث القدي: وهذا الرك مبطل للعمل كا َ ُْ أَنا أْغنَى ال

َك فِيِه َمِعي غَ  َ َْ ِك، َمْن َعِمَل َعَما أ ْ ِْ َكه   ت ـه  كْ َتـرَ ي، ْيـرِ َعِن ال ْ َِ  .()أخرجه مسلم «َو
 والرك ي العبادة يبطل ثواب العمل وهو قسان:

 .ورك أصغر.. رك أكر
.. والذبح لغر اه، دة أو بعضها لغر اه كدعاء غر اههو رف العبا :فالرك اأكر

 .وشفاء امرى ونحو ذلك، وسؤال غر اه ما ا يقدر عليه إا اه كنزول الغيث
واخضوع ، والطاعة والتأله، ومن الرك اأكر الرك باه ي امحبة والتعظيم

 .واخوف والتوكل، والتذلل
فقد أرك باه الرك اأكر ، كا حب اه ويعظمه، فمن أحب خلوقاً أو عظمه

 .الذي ا يغفره اه
أو حريم ما ، ي حليل ما حرم اه، والرؤساء واحكام، ومن أطاع العلاء واأمراء

وذلك كله من ، فقد اخذهم ركاء ه ي التريع والتحليل والتحريم، أحل اه
   ): ا قال سبحانهالرك اأكر الذي ا يغفره اه ك

            
 [.35]التوبة:  (         

ومن خاف غر اه من وثن أو صنم أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس أن 
                                                

  (.2201برقم )أخرجه مسلم  ()
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وهذا اخوف من أعظـم ، يره أو يصيبه با يكره فقد أرك باه الرك اأكر
فقــد أشـرك بـاه الشـرك اأكـر كمـا قــال ، رفه لغـر اهفمـن صـ، مقامـات الـدين وأجلـها

                                : سـبحانه
 [.٣٨٣آل عمران: ] 

ومن توكل عى غر اه، فيا ا يقدر عليه إا اه، كالتوكل عى اموتى والغائبن 
اأرزاق واأواد، فقد أرك باه الرك ونـحوهم ي دفـع امضار، وحصـيل امنـافع و

                                     اأكر كا قال سبحانه: 

 [.٣١التغابن: ]
 ويتبع هذا الرك الرك باه:

 .واإرادات والنيات.. الفعواأ.. ي اأقوال
أو ماي ، ا شاء اه وشئتم: وقول اإنسان، فالرك باه ي اأقوال كاحلف بغر اه

أو هذا من ، أو أنا ي حسب اه وحسبك، أو أنا متوكل عى اه وعليك، إا اه وأنت
 .أو هذا من بركات اه وبركاتك ونحو ذلك، اه ومنك

، والسجود للقبور، والطواف بغر بيته، ال كالسجود لغر اهفعوالرك باه ي اأ
 .واستامها ونحو ذلك وتقبيلها، والطواف عليها

فمن أراد ، وقّل من يسلم منه، والرك باه ي اإرادات والنيات بـحر ا ساحل له
فقد أرك ي ، وطلب اجزاء منه، أو نوى شيئًا غر التقرب إليه، بعمله غر وجه اه

     ): وهذا حال أكثر اخلق كا قال سبحانه، نيته وإرادته
 .[586]يوسف: (   

وامحبة والطاعة والتوبة ، واخوف والرجاء، والتوكل واإنابة، فالسجود والعبادة
من ملك مقرب : كله حض حق اه تعاى الذي ا يصلح وا ينبغي لسواه، والدعاء

                                        : أو نبي مرسل فضًا عن غرهم
 [.٣٣١الكهف: ]                                             

فامرك شبه امخلوق ، مخلوق به، وتشبيه اهو التشبه باخالق وحقيقة الرك
وذلك ، والعطاء وامنع، باخالق ي خصائص اإهية من التفرد بملك النفع والر
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 .يوجب تعليق الدعاء واخوف والرجاء والتوكل باه وحده
، وجعل من ا يملك لنفسه نفعًا وا راً ، ذلك بمخلوق فقد شبهه باخالقفمن علق 

، شبيهاً من له اخلق واأمر كله، فضًا أن يملكها لغره، وا موتًا وا حياة وا نشورا
ا مانع ما أعطى وا معطي ، وما م يشأ م يكن، الذي ما شاء كان، وبيده كل يء

                              : ما منع
 [.٨٣امائدة: ]        

 .حيث شبه العاجز الفقر بالذات بالقادر الغني بالذات، وهذا من أقبح التشبيه
وذلك يوجب أن تكون ، الكال امطلق من ميع الوجوه :ومن خصائص اإهية

، رجاء كله لهواخوف واخشية وال، والتعظيم واإجال كله له، هالعبادة كلها 
              : والدعاء وامحبة والطاعة كلها له سبحانه

                                                
                                   

 [.١١ - ١٣البقرة: ]
وا نَد ، وا مثيل له، ا شبيه له فمن جعل شيئًا من ذلك لغره فقد شبه ذلك الغر بمن

 .وذلك أقبح التشبيه وأبطله، له
مع أنه كتب عى نفسه ، وتضمنه غاية الظلم فإن اه ا يغفره الرك ولشدة قبح

              ): الرمة كا قال سبحانه
 [.556]النساء:  (      

 .والذل له، مع غاية التعظيم له، ة احب هغاي: ومن خصائص اإهية العبودية وهي
لغر اه فقد شبهه به ي خالص حقه  ،وخضوعه وتعظيمه ،فمن أعطى حبه وذله

 .سبحانه
ورف له ما ، فمن سجد لغره فقد شبه امخلوق به، السجود :ومن خصائص اإهية

                                                             : ا يستحقه
 [.٣٣١الكهف: ]                        

فقد ، واخضوع له، فمن تعاظم وتكر ودعا الناس إى مدحه وتعظيمه: وأما التشبه به



582 

 .تشبه باه ونازعه ي ربوبيته وإهيته
قعت عبـادته إا و، واأصنام واأوثان.. وما عبد أحد غر اه من امائكة والكواكب

                         : للشـيطان كمـا قـال سـبحانه
                                  

 [.٣١ - ٣١يس: ]         
 [.55]مريم:  (         )أبيه: ملسو هيلع هللا ىلص وقال إبراهيم 

.. عه آهة أخرى خلقون ويرزقون ويدبرونواه عَز وجَل كا أنه ا يرى أن يكون م
وا .. فإنه ا يرى كذلك أن يكون معه آهة أخرى يرعون وحللون وحرمون

                   : عبدون من دون اهيرى كذلك أن يكون معه آهة أخرى يُ 
 [.٤١يوسف: ]                                 

خرج من املة.. وحبط جميع اأعال.. مبيح للدم وامال..  كرفالرك اأ
                          وصاحبه خلد ي النار: 

 [.٨١امائدة: ]            
ينقص التوحيد.. لكنه ا خرج من املة.. وهو وسيلة إى الرك  والرك اأصغر

 وا خلد ي النار خلود الكفار.اأكر.. يعاقب عليه صاحبه.. 
، لكن الرك اأصغر حبط العمل الذي قارنه، والرك اأكر حبط جميع اأعال

كأن حسن صاته أو يتصدق أو يصوم أو ، كأن يعمل عمًا ه يريد به ثناء الناس عليه
 .أو يسمعونه أو يمدحونه، يذكر اه أجل أن يراه الناس

 .ط العمل أبطلهفهذا الرياء إذا خال
أو لوا اه ، وقول اإنسان ما شاء اه وشئت، ومن الرك اأصغر احلف بغر اه

 .ونحو ذلك، وفان
ول وا َما َشاَء اه  ،ن  َا َتق ول وا َما َشاَء اه  َوَشاَء ف   َل » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه  َم َشاَء  ،َوَلكِْن ق  ث 

 .() أخرجه أمد وأبو داود «ن  َا ف  
                                                

 ( واللفظ له. 5208(، وأخرجه أبو داود برقم )2315خرجه أمد برقم )أصحيح:  ()
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فيجب احذر ، عى حسب ما يكون ي قلب صاحبه والرك اأصغر قد يكون أكراً 
          : فالرك ظلم عظيم ا يغفره اه، اأكر واأصغر، من الرك مطلقاً 

                                           

 [.٤٧النساء: ]
 والرك نوعان:

 يورك خف.. رك جي
وهو ، مثل أن حب مع اه غره، واخفي ا يكاد يسلم منه أحد، فاجي ما سبق ذكره

 ): وأكثر اأمة واقعون فيه كا قال سبحانه، ي هذه اأمة أخفى من دبيب النمل
 [.586]يوسف: (         
يت وكلا قو، إذ لو كملت حبته ه م حب سواه، فمن نقصت حبته ه أحب غره

وكلا ضعفت حبته ه كثرت ، حبة العبد مواه صغرت عنده امحبوبات وقَلت
                       : حبوباته من امخلوقات وانترت

                             
 [.١١الروم: ]     

ص خوفه خاف من وإذا نق، وإذا كمل خوف العبد من ربه م خف شيئًا سواه
           : وكلا نقص خوفه من ربه زاد خوفه من غره، امخلوق

 [.٣٨٣آل عمران: ]                          
وإذا نقص رجاؤه وضعف وقف ، وإذا كمل رجاء العبد ي مواه م يرج أحدًا سواه

              : وذل لغر مواه، بباب امخلوق ورجاه
                       

 [.١١ - ١١فاطر: ]                  
وإذا نقص توكله توجه إى ، واستغنى به عمن سواه، ومن توكل عى ربه كفاه

 .واتكأ عى عاجز مثله، امخلوق
 .فهذا هو الرك اخفي الذي ا يكاد يسلم منه أحد إا من عصم اه سبحانه

 .جبًا ما يقرن الناس بن الرياء والعُ وكثر
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وهذا حال  ،والعجب من باب اإراك بالنفس، فالرياء من باب اإراك باخلق
 .امستكر

 .ومن حقق )وإياك نستعن( خرج من العجب، فمن حقق )إياك نعبد( خرج من الرياء
           ) فاللهم

 [.0-6]الفاحة:  (
بن اه وخلقه قبيح عقًا ورعًا، فإن الوسائط بن املوك والناس واخاذ الوسائط 

 عى أحد وجوه ثاثة:
واه عَز وجَل يعلم الر ، إما إخبار املوك عن أحوال الناس با ا يعرفونه: اأول

، وهو السميع لكل يء، وا خفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء، وأخفى
                   : فا حتاج لذلك، يم بكل يءالعل، البصر بكل يء

 [.55 – 53املك: ]                                    
، إا بأعوان يعينونه ،ودفع أعدائه، أن يكون املك عاجزًا عن تدبر رعيته: الثاي

 .فلضعفه وعجزه يتخذ أعوانًا وأنصاراً 
فا حتاج إى أحد من ، وكل ما سواه فقر إليه، ي عن كل ما سواهواه سبحانه هو الغن

                            : بل كلهم حتاجون إليه، خلقه
 [.51فاطر: ]       

أن يكون املك ليس مريدًا لنفع رعيته واإحسان إليهم إا بمحرك حركه من : الثالث
حركت مة ، أو يرجوه أو خافه، حه أو يعظمهفإذا خاطب املك من ينص، خارج

، حاجته إليهم، وقبل شفاعتهم بإذنه وبدون إذنه، املك وإرادته لقضاء حوائج رعيته
 .وتارة جزاء إحساهم إليه، وتارة خوفه منهم

، بل هو الغني سبحانه، وا حتاج إى أحد، واه عَز وجَل ا يرجو أحدًا وا خافه
وكل يء إنا ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ء ومليكهوهو رب كل ي

: وهو املك وكل ما سواه عبيد، فا شاء كان وما م يشأ م يكن، يكون بمشيئته
(            
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 [.50]يونس:  (
 [. 23 :]مريم (         ): وقـــال اه تعـــــاى

وامرك إنا يتخذ معبودًا من دون اه ما يعتقد أنه حصل له به من النفع، والنفع ا 
 يكون إا من فيه خصلة من أربع:

فإن م يكن .. فإن م يكن مالكًا كان ريكًا للالك.. إما مالك ما يريده عابده منه
نًا وا ظهرًا كان شفيعًا عنده كا قال فإن م يكن معي.. ريكًا له كان معينًا له وظهراً 

              ): سبحانه
                   

 [.23-22]سبأ: (    
وري أن ، لقد استكر عن اانقياد للرسل بزعمه أهم بر، فا أعجب حال امرك

وري ، لملك الرمن الديانواستكر عن اإخاص ل، يعبد ويدعو الشجر واحجر
 ): طاعة أعدى أعدائه الشيطان، بعبادة من ره أقرب من نفعه من اأصنام

                  
 [.6-1]اأحقاف:  (       

، يعبدوها وحبوها، ومن السفاهة واحاقة أن يتخذ الناس آهة من دون اه
 .وهي غافلة عنهم ا تسمع وا تعقل، ويتقربون إليها ،ويرجوها وخافوها

                    وماذا صنعت؟، فاذا خلقت هذه اآهة
                             

 [.٣١١ - ٣١٣اأعراف: ]               
 ه؟وهذا الكون قائم معروض عى اأنظار والقلوب فاذا هم في

 .وأي جزء من أجزائه شاركوا ي بنائه ؟وأي قسم من أقسامه أنشأوه
الكتاب ، ليواجه الكفار بشهادة كتاب الكون امفتوح ملسو هيلع هللا ىلصواه سبحانه يلقن رسوله 

          ): الذي ا يقبل اجدل وامغالطة فيقول
 



586 

                    
 [.5]اأحقاف:   (

هل خلقت من أجرام  هذه اأوثان واأصنام التي تعبدوها من دون اه ماذا عملت؟ف
هل  ؟هل خلقوا حيواناً  ؟هل أجروا أهاراً  ؟هل خلقوا جبااً  السموات واأرض شيئًا؟

هل كان منهم معاونة عى خلق  ؟هل أنزلوا غيثاً  ؟هل أرسلوا رياحاً  ؟أنبتوا أشجاراً 
 .وكا.. كا ؟يء من ذلك

وعبادة العاجز الضعيف ، فهي عاجزة ضعيفة، هذه اأنداد ا ملك نفعًا وا راً ف
                    : الذليل قبيحة باطلة ا تليق بعاقل

 [.٨٣امائدة: ]                  
      ): فهذه اأوثان التي تعبد من دون اه ا تستحق شيئًا من العبادة

 [.56]احج:  (           
 فتلك امعبودات من دون اه م خلق شيئًا فكيف ُتعبد؟

أو بقية علم يقر خرافة هذه اآهة التي تعبد ، وليس هناك كتاب إهي يقر هذا الرك
 من دون اه؟

 ولكن الشيطان غر أكثر اخلق، وزين هم عبادة اأصنام واأوثان والصلبان.
دهم بثواب وا عِ أها ا تكلفهم بأمر وا هي، وا تَ  بدون اأصناموامركون يع

 عقاب.
وي احقيقة أن امركن إنا يعبدون أهواءهم، ويطيعون الشياطن فيا يأمروهم به 

        من الرك والكفر وامعاي، واهوى أعظم صنم معبود من دون اه: 
                                       

 [.٣١القصص: ]                جئ   
  ) ؟وما أقبح اجهل والتقليد والتعصب، فا أحسن العقل والفهم والبصرة

                 
                  

 [.05]اأنعام: (     
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 ة:وعقائد امركن ي مكة ختلف
.. ومنهم من يعبد الشمس والقمر.. ومنهم من يعبد اجن.. فمنهم من يعبد امائكة

 .وكل يعمل عى شاكلته.. ومنهم من يعبد اأصنام امختلفة
      ): وكان أقل عقائدهم انحرافًا من يقولون عن هذه اآهة

 [.3]الزمر:  (
وقلنا هذا يأي ،  صنًا من الذهبومن العجيب حقًا أننا لو عرضنا عى أحد امسلمن

 .هذا رك ،أعوذ باه: لقالبالرزق واأواد، 
فإنه قاي ، احفظوه: قال هذا امسلم، فإذا حولناه إى نقود ذهبية وجئنا به إليه

 .ومغيث اللهفات، فارج الكربات، امغني عن الناس، احاجات
كا ، بيده يمسك النقود الذهبيةو، ا إله إا اه وحده ا ريك له: فبلسانه يقول

 .وبقلبه يتعلق ها ويرى فيها قضاء حاجاته من دون اه، يمسك الغريق بـحبل النجاة
      ): وهذا هو الرك اخفي الذي يقول اه عنه

 [.586]يوسف: (  
إنا حيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما حمل من .. إن أي فكرة وأي عقيدة وأي شخصية

وهذه القوة تتوقف عى مقدار ما فيها من احق الذي أمر .. كامنة وسلطان قاهرقوة 
وإا فهي زائفة ، وعندئذ يمنحها اه القوة والسلطان امؤثرين ي هذا الوجود، اه به

 .باطلة ضعيفة واهية مها بدا فيها من قوة وانتفاش
 .ور شتىوامركون ي أنحاء اأرض يركون مع اه آهة أخرى ي ص

، ويقوم الرك ابتداًء عى إعطاء غر اه سبحانه شيئًا من خصائص اإهية ومظاهرها
 .ظلًا وعدواناً 

 .وي مقدمة ذلك حق التريع للعباد ي شئون حياهم كلها
 .وإلزامهم بالطاعة لتلك التريعات، وحق ااستعاء عى العباد

 .وكل ذلك ظلم للعباد، برثم تأي مسألة تريع العبادات الشعائرية لل
 .فإن اه الواحد خلق هذا الكون لينتسب إى خالقه الواحد

 .وخلق هذه اخائق لتقر له بالعبودية وحده ا ريك له



580 

 .ولتتلقى منه الريعة واأخاق واآداب با منازع
                          : ولتعبده وحده با أنداد

 [.3 – 2الزمر: ]            
، فكل ما خرج عن قاعدة التوحيد ي معناها الشامل فهو زائف باطل مناقض للحق

، وا يملك أن يؤثر ي جرى احياة، ا حمل قوة وا سلطاناً ، ومن ثم فهو واٍه هزيل
          ؟وا حق احياة ،وكيف يؤثر وهو ا يملك عنار احياة

                              
                                 

 [.521 – 525اأعراف: ]                              
وما دام امركون يركون باه ما م ينزل به سلطاناً، فهم يرتكنون إى ضعف وخواء، وهم 

           )أبدًا ي رعب وخواء: 
 [.515]آل عمران:  (         

 .وتلجأ إى إهها احق ي ساعة الشدة، وفطرة اه التي فطر الناس عليها تعرف رها
فالناس ، فاهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجًا دائًا إى يوم القيامة

فا يتوجهون ، ر والبحري الدنيا يصادفون ويواجهون اهول والكرب ي ظلات ال
ولكنهم يعودون إى ما كانوا ، وا ينجيهم من الكرب إا اه، عند الكرب إا إى اه

         ): فيه من الرك عند الير والرخاء
                 

 [.65-63]اأنعام:  (
وتتعرى من كل ، وتطرح كل يء، إن الفطرة عند الشدائد تلفظ كل يء من دون اه

وا تلتفت ، وتتجه إى اإله احق با ريك، وتتوجه إى بارئها وفاطرها، يء
   : وتدرك انعدام الريك، أها تدرك حينئذ سخافة فكرة الرك، ليء سواه

                                                     
 [.11 – 13النحل: ]                        

 .واانحراف عن التوحيد إى الرك إنا ينشأ من اجهل واحاقة
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 .واجهل من احاقة ضد العقل، واجهل من اجهالة ضد امعرفة
وعند ، فتتوجه إى بارئها عند اخوف، إن اه عَز وجَل فطر كل نفس عى التوحيد

                          : لشدةوعند ا، الطمع
 [.38الروم: ]                 

، ولكنهم ينبذون أوامره ورائعه من ورائهم ظهرياً ، وكثر من الناس يعرفون باه رباً 
بـل ، تـخالف ي سبيلها أوامـر اه وشـريعته، بينا جعـلون أوامـر الطاغـوت مقـدمة

     ): اعتقـادهم أهـا سـبب التخـلف وامصـائب، نبـذاً  هاتنبـذ
                  

 [.10]القصص:  (  
فقد كانت تتخذ مع اه آهة ، واجاهلية القديمة عى ما فيها من رك أكثر أدبًا مع اه

 .فكان اه ي حسها اأعى، أخرى لتقرها إى اه زلفى
 .فهي جعل اآهة اأخرى أعى من اه سبحانه عندها، أما اجاهلية احديثةف

 .وتنبذ ما يأمر به اه نبذًا شنيعاً ع إبليس.. التي هي من صن فتقدس ما تأمر به هذه اآهة
ولكن ، والفضيلة والقرار ي البيوت، إن اه تبارك وتعاى يأمر امرأة بالعفة واحشمة

وتعمل مضيفة سافرة عى ظهور ، يأمرها بأن خرج وتتعرىالوطن واإنتاج 
      الطائرات، وصاات الفنادق، وساحات امصانع، وأماكن الرذيلة: 

                       
                                   

 [.33اأحزاب: ]
 أم أوامر الطاغوت؟ ؟اه سبحانه أهوأوامره،  امرأة فمن اإله الذي تتبع

ولكن الوطن والقومية تستبعد ، واه سبحانه يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة
                : وتأمر أن يكون اجنس أو القوم هم القاعدة، العقيدة

                                   

 [.53احجرات: ]
 أم هي اآهة امدعاة؟ ؟أهو اه جَل جالهو اإله الذي تتبع أوامره، فمن ه
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ولكن عبدًا من العبيد أو جموعة ، واه عَز وجَل يأمر أن تكون ريعته هي احاكمة
وهذا ، وريعتهم هي احاكمة، إن العبيد هم الذين يِرعون، من الشعب تقول كا

                     : م إا ما شاء اهكله قائم ظاهر ي ميع باد اإسا
 [.58يوسف: ]                               

 ؟أم هي اآهة امدعاة ؟أهو اه سبحانهفمن هو اإله الذي تتبع أوامره، 
إيقاظها من تلك  ،وخاطب عقوهم البرية، والقرآن الكريم حاور امركن

     ): ا تليق بالعقل البري أيًا كانت طفولته فيقول الغفلة التي
 [.522-525]اأعراف: (           

بل هو ، فكيف يركون به من ا خلق، إن اإله الذي خلق هو الذي يستحق أن ُيعبد
                                          ؟خلوق

                              

 [.583 – 582اأنعام: ]
هو الذي ، ويملك أن ينر عباده بقوته وحميهم، واملك الذي يملك أن يرزق عباده

 .جب أن يعبد
وموجبات  فاخلق واأمر.. والقوة والقهر.. والغنى واملك.. هي خصائص الربوبية..

                             : العبادة والعبودية
 [.582اأنعام: ]                   

، وا نر غرهم، ا يستطيعون نر أنفسهم، وما يركون به ا قوة ها وا سلطان
 ؟فكيف جعلوها ريكة ه

 ؟يا حرة عى العباد كيف لعب الشيطان بعقوهم إى هذا احد
وما حل ها من رك وظلم ، واقع اأمة اليوم إن العقل البري لو خي بينه وبن

 .فإنه ا يقره وا يرضاه، وفساد
هي التي جعلت البرية ترتد إى ، والتضليل واخداع، ولكنها الشهوات واأهواء

وا يملكون هم نراً ، فترك باه ما ا خلقون شيئًا وهم خلقون، هذه اجاهلية
 .وا أنفسهم ينرون
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إى أن خاطب هذا القرآن ، كا كانت ي حاجة باأمس، ي حاجة اليومإن البرية لف
              : وتسعد هداه، لتؤوب إى رها، مرة أخرىالعظيم 

 [.2احديد: ]                                    
وخرجها من ، ي حاجة إى من يقودها من اجاهلية إى اإسامإن اأمة اليوم 

، مرة الظلات إى النور، ومن ينقذ عقوها وقلوها من هذه الوثنية، كا أنقذها الدين أول
      ؟فهل من مشمر، وا يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها

                               

 [.5إبراهيم: ]
هذا رك . رك عبادة اأوثان واأصنام سواءمثل ، إن رك تلقي اأحكام من البر

 .وهذا رك ي الريعة.. ي العبادة
والذي تعر عنه شهادة ، وخروج من التوحيد الذي يقوم عليه دين اه، وهذا كله رك

                                    : وأن حمدًا رسول اه(، )أن ا إله إا اه
 [.558الكهف: ]                                         

إذ كيف ، واه تبارك وتعاى ينبه هؤاء امركن إى سخف ما هم عليه من الرك
بل ا ملك لنفسها وا ، وا تنر عَبادها يتخذون آهة ا خلق بل هي خلوقة؟

 لغرها نراً؟
وكيف يدعون من ا يستجيب  أو أمثاهم؟ كيف يدعون من دوهم، أين عقول هؤاء

         ) ؟وكيف يعبدون من هو غافل عنهم ؟هم
                 

 .[6-1]اأحقاف:  (
 ن عقوهم؟موما أخر البر الذين ا يستفيدون  ضل؟فا أعجب حال اإنسان إذا 

(              
               

          
 [.525-525] اأعراف:  (
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ليس ها أرجل وا ، إن هذه اأصنام التي يعبدها امركون من دون اه أحجار هامدة
 .وليس ها عقول وا إدراك، وليس ها أعن وا آذان، أيدي

هم من هذه اأحجار فكيف يعبدون ما هو دو، هذه اجوارح التي تتوافر هم هم
                  ) ؟اهامدة

 [.521]اأعراف:  (           
، وأن يتجرد منها، فا بَد لصاحب الدعوة إى اه أن يستهن هذه اأسناد واأصنام

               : مها بدت قوية قادرة، فهي ي ذاها واهية واهنة
                                 

 [.05 – 03احج: ]                                     
وحتى لو قدرت عى أذاه، فإنا تقدر عى أذاه بإذن ربه، فليواجههم بقوة مواه، وليتوكل 

 [.526]اأعراف:   (           ) عى اه:
                       ل سبحانه: وقا

                               
 [.58 – 32اأنفال: ]        

وإا ، لن يبلغ شيئًا إا بمثل هذه الثقة إن صاحب الدعوة إى اه ي كل زمان ومكان
        ): وإا بمثل هذا اليقن، بمثل هذه العزيمة

            )  
 [.26-25]احجر: 

فإن معرفتهم باه م ، ولقد كان مركو العرب يعرفون أن اه هو خالق هذا الكون
 .تكن قليلة وا سطحية وا غامضة كا يظنه بعض الناس

وا ي عدم معرفتهم احقيقة كا ، وم يكن رك العرب متمثًا ي إنكار اه سبحانه
            ): ل اه عنهمقا

                 
 [.30]الزمر:   (         

حياهم وذلك بتلقي منهج ، إنا كان أكثر ركهم يتمثل ي عدم إخاصهم العبودية ه
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     : له مورائعهم من غره، وهو ما م يكن متفقًا مع إقرارهم بألوهية اه ومعرفته
                                  
                                     

 [.١١ – ١٣يونس: ]                 
فا كان ذلك قط اعتقادهم بألوهيتها كألوهية اه ، فأما اأصنام التي كانوا يعبدوها

لتكون جرد شفعاء عند اه كا قال ،  اخذوا الشعائر والعبادة هاوإنا، سبحانه
 (            ): سبحانه

 [.3]الزمر:  
بل ا بَد مع ذلك من إقامة .. فا يكفي للمسلم ااعتقاد وأداء الشعائر ه وحده فقط

ورفض العبودية . .وحقيق التوحيد ي شعب احياة كلها.. احياة كلها عى منهج اه
                       : لغر اه ي كل عمل كا قال سبحانه

                                           
 [.٣٣١ - ٣٣٣اأنعام: ]                          

كفار مركون كا قال اه هم ، وبدلوا رائعه، وأهل الكتاب بعدما حرفوا كتاهم
         ): عنهم

               
 [.35]التوبة:  (

 .وكثر إطاقه عى علاء اليهود، وهو العام من أهل الكتاب، مع حر واأحبار
وهو عادة ا ، وهو عند النصارى امتبتل امنقطع للعبادة، مع راهب والرهبان

 .زاول الكسبوا ي، يتزوج
أو ، واليهود والنصارى م يتخذوا اأحبار والرهبان أربابًا بمعنى ااعتقاد بألوهيتهم

مجرد ، ومع هذا فقد حكم اه عليهم بالرك والكفر، تقديم الشعائر التعبدية إليهم
وهذا وحده يكفي اعتبار من يفعله ، أهم تلقوا منهم الرائع فأطاعوها واتبعوها

 .مركًا باه
واآية الكريمة تسوي ي الوصف بالرك بن اليهود الذين قبلوا التريع من أحبارهم 
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وقدموا إليه ، وبن النصارى الذين قالوا بألوهية امسيح اعتقاداً ، وأطاعوهم واتبعوهم
 .الشعائر ي العبادة

، الكفرالرك الذي خرجه من اإيان إى ، فهذه كتلك ي اعتبار فاعلها مركًا باه
                               : ومن التوحيد إى الرك

 [.550امؤمنون: ]                      
ولو م يصحبه رك ، فالرك باه يتحقق بمجرد إعطاء حق التريع لغر اه من عباده

 .وا تقديم الشعائر التعبدية له، ي ااعتقاد بألوهيته
 :َوِي ُعنُِقي َصلِيٌب ِمْن َذَهٍب َفَقاَل َ ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْيُت النَبَِي  :َقاَل   ْن َعِدِي ْبِن َحاتِـمٍ عَ 
  )َوَسِمْعُتـُه َيْقَرُأ ِي ُسوَرِة َبَراَءٌة  «َيا َعِدُي اْطَرْح َعنَْك َهَذا اْلَوَثنَ »

ـمْ َأَما إِ » :َقاَل  (     ون وا َيْعب د   َلـمْ  َنـه  ـمْ وَيك  ـمْ َوَلكِ  َنـه   نَـه 
ـمْ َكان وا إَِذا َأَحُلوا  وا َعلَ  ،ُلوه  تَـَح َشْيئًا اْس  َلـه  وه   ْيـِهـمْ َوإَِذا َحَرم   .() أخرجه الرمذي« َشْيًئا َحَرم 

واإسام ا يقوم إا باتباع اه ، إن دين احق الذي ا يقبل اه دينًا غره هو اإسام
وتقديم الشعائر التعبدية له وحده ا ، بعد ااعتقاد بألوهيته وحده، وحده ي الريعة

 [.52آل عمران: ]             : ريك له
من .. صح فيهم ما صح ي اليهود والنصارى.. فإذا اتبع الناس ريعة غر ريعة اه

 .أهم مركون ا يؤمنون باه
بغر إنكار ، العباد هم من دون اهأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتريع 

 .ا طاقة هم بدفعه، يثبت منه أهم ا يتبعوهم إا عن إكراه واقع هم، منهم
 فالدين يتجى ي ثاثة أمور:

وتنفيذ الرائع التي أنزها اه باجوارح..  وأداء الشعائر التعبدية ه.. إيان ي القلب
 .لعباده

ويتلقون الرائع من ، ويقدمون له وحده الشعائر، ه سبحانهوالذين يعتقدون بألوهية ا
            : هم مركون بنص القرآن، غره

                                                

  .(3821أخرجه الرمذي برقم )حسن:  ()
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 [.01البقرة: ]                  

الذين ، ها أعداؤهوهو من أفتك اأسلحة التي حاربه ، وهذا أخطر يء عى الدين
 .خدعون بعض الناس عى أهم هذا مسلمون
وأهم يتخذون ، ا يدينون دين احق، واه سبحانه يقرر ي أمثاهم أهم مركون

       ): أربابًا من دون اه
               
 [.35]التوبة: (     

فيتبعوهم ، حرمون عليهم احالو، وهؤاء اأرباب حلون هم احرام
 .فتلك عبادهم إياهم، ويطيعوهم

وماذا ، أن يسأل امركن عا يعبدونه من الركاء ملسو هيلع هللا ىلصواه تبارك وتعاى أمر رسوله 
       ): فقال له ؟يملكون من اأمر الذي به يستحقون العبادة

                       
 [.31]يونس:  ( 

ولكنهم غر مسلمن بإعادته وا ، وامركون مقرون بأن اه هو الذي يبدأ اخلق
              ): بالبعث والنشور كا قال سبحانه

 [.0]التغابن:  (     
ثم انتهاء حياة امخلوقن ي ، ولكن حكمة اخالق امدبر ا تكمل بمجرد بدء اخلق

 .وم يلقوا جزاء إحساهم وإساءهم، وم يبلغوا الكال امقدر هم، اأرض هذه
وإن احياة اآخرة لرورة من رورات ، إها رحلة ناقصة ا تليق بخالق مدبر حكيم

                  : وعدله ورمته، ااعتقاد ي حكمة اخالق وتدبره
 [.00النساء: ]                        

فا هم ا يؤمنون بأنه ، وإذا كان هؤاء الكفار يؤمنون بأن اه هو الذي يبدأ اخلق
وهذه اإعادة قريبة الشبه بإخراج احي من اميت الذي ، كذلك قادر عى أن يعيده

                                : يؤمنون به
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 [.20م: الرو]             
                       ): رىـرة أخــم مـأهــسـم يـــث

 [.31]يونس: (                 
 ويرسل رسواً؟ ؟هل من ركائكم الذين أركتموهم مع اه من ينزل كتاباً 

شف عن آيات ويك، وينذر ويوجه إى اخر، ويرع ريعة، وهل فيهم من يضع نظاماً 
كا هو ، وحرك امدارك امعطلة، ويوقظ القلوب الغافلة، اه ي الكون والنفس

وعرضه عليكم لتهتدوا إى ، ومن رسوله الذي جاءكم هذا كله، معهود لكم من اه
 ؟احق

ومن هنا تنشأ قضية جواها ، اه هدي للحق: ملسو هيلع هللا ىلصولوضوح احجة قال هم رسول اه 
                    ): مقرر

 [.31]يونس:   (           
فالذي هدي الناس إى احق أوى باإتباع من ا هتدي هو بنفسه إا أن هديه 

أو ، وهذا ينطبق عى كل معبود من دون اه سواء كان حجرًا أو شجرًا أو كوكباً ، غره
فهو ببريته حتاج إى هداية ، بن مريم عليه السامكانوا من البر با ي ذلك عيسى 

 .فغره من باب أوى، وإن كان هو قد ُبعث هاديًا للناس، اه له
ويتعلقون ، كيف حيدون عن احق الواضح امبن، فا أعجب حال أكثر البر

            ): بأوهام وظنون ا تغني من احق شيئاً 
 [.36يونس: ] (      

ومسخر ، وعجيب أمر هؤاء الكفار إهم يقرون أن اه خالق السموات واأرض
وجعلوهم ، ولكنهم مع هذا يعبدون اأصنام أو اجن أو امائكة، الشمس والقمر

 .وهو تناقض عجيب، وإن م جعلوهم ركاء ي اخلق، ركاء ه ي العبادة
 يط العجيب؟فأنى يؤفكون عن احق إى هذا التخل

     ): وفيها التناقض وااضطراب، وعجيبة أخرى تقع منهم
 [.61]العنكبوت: (            

وإذا ، إذا خافوا وحدوا اه ي مشاعرهم وألسنتهم سواءفهم مضطربون متقلبون، 
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 .وانحرفوا من التوحيد إى الرك، أمنوا أركوا مع اه غره
، وما آتاهم من الفطرة، نتهي هم إى الكفر با آتاهم اه من النعمةوهذا اانحراف ي

ثم تكون عاقبتهم الر ، وأن يتمتعوا ي الدنيا إى اأجل امقدور، وما آتاهم من البينة
 [.66]العنكبوت: (        ): والسوء
 .أوصفاتهأو أسائه ، أن جعل ه ريكًا ي ربوبيته أوألوهيته :معناه والرك

وإذا اعتقد أن أحدًا سوى اه ، فإذا اعتقد اإنسان أن مع اه خالقًا أو معينًا فهو مرك
 .وإذا اعتقد أن ه مثيًا ي أسائه أو صفاته فهو مرك، يستحق أن يعبد فهو مرك

، والرك باه ظلم عظيم؛ أنه اعتداء عى حق اه تعاى اخاص به وهو التوحيد
وأقبح القبائح؛ أنه تنقص لرب ، والرك أظلم الظلم، أعدل العدل فالتوحيد
ولعظيم ، وعدل غره به، ورف خالص حقه لغره، واستكبار عن طاعته، العامن

 .خطره فإن اه ا يغفره
             فاحمد ه عى نعمة التوحيد واإيان: 

 [.5اأنعام: ]                                
 وقد ذكر اه عَز وجَل للرك أربع قبائح ي أربع آيات وهي:

                 )قال اه تعاى:  -3
 [.50]النساء: (      

                                   وقال اه تعاى:  -2
 [.556ء: ]النسا                 

             ): وقال اه تعاى -3
 [.02]امائدة:  (     

            ) وقال اه تعاى: -2
 [.35]احج:  (   

 .وهو من الرك، هو كل ما ا خر فيه من السحر والكهانة والعرافة وغرها واجبت
، أو متبوع كعلاء الضالة، ده من معبود كاأصنامكل ما جاوز به العبد ح والطاغوت
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 .وهو من الركالذين حكمون بغر ما أنزل اه،  أو مطاع كاأمراء والرؤساء
وإن ذهب شااً ، فإن ذهب يمينًا تفاءل، هي زجر الطر للتشاؤم أو التفاؤل والعيافة
 .وهي من اجبت، تشاءم

، سيحصل كذا: ثم يقول، حر والكهانةهو اخط عى اأرض عى سبيل الس والطرق
 .وهو من اجبت، أو حصل كذا

، وهي من اجبت، أو معلوم كاأيام والشهور ،هو التشاؤم بمرئي أو مسموع والتطر
وكان العرب يتشاءمون ، وأضيفت إى الطر؛ أن غالب التشاؤم عند العرب بالطر

 .وهذا كله من الرك ،بالطر وامكان والزمان واأشخاص والنبات واحيوان
تنزل عليهم ، هم رجال أو نساء ي أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم والكهان

، ثم يضيف الكاهن إى هذا أخبارًا كاذبة، الشياطن التي تسرق السمع وخرهم
ويعتقدون أنه ، فيصدقه الناس إذا وقع ما أخر به، أو سيقع كذا، حصل كذا: فيقول

 .من الركوهذا ، عام بالغيب
والعراف: اسم للكاهن وامنجم والرمال، ونحوهم من يستدل عى معرفة الغيب 

 بمقدمات يستعملها، وخدع ها ضعاف العقول، وهذا من الرك.
 وهناك أقوال وأفعال من الرك أو من وسائله ومنها:

ئم وتعليق التا، وذلك رك، لبس احلقة واخيط ونحوما بقصد رفع الباء أو دفعه
 .وذلك رك، وذلك اتقاء للعن، سواء كانت من خرز أو عظام أو كتابة، عى اأواد

فطلب الركة ورجاؤها ، والترك باأشجار واأحجار واآثار والقبور ونحوها
       : واعتقادها ي تلك اأشياء رك؛ أنه تعلق بغر اه ي حصول الركة

                                          

 [.550امؤمنون: ]
، وهو عزائم ورقى وكام يتكلم به، وهو عبارة عا خفي ولطف سببه والسحر
 .فيقتل أو يمرض أو يفرق بن امرء وزوجه، فيؤثر ي القلوب واأبدان، وأدوية

 .وكثر منه ا يتوصل إليه إا بالرك، وهو عمل شيطاي
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 فيه من التعلق بغر اه من الشياطن، وما فيه من ادعاء علم الغيب.والسحر رك؛ ما 
        ): قال اه تعاى

 [.582]البقرة:  (
 .وقد يكون السحر معصية من الكبائر إذا كان بأدوية وعقاقر فقط

كأن  ،وااستسقاء بالنجوم هو عبارة عن نسبة نزول امطر إى طلوع النجم أو غروبه
فهذا رك؛ ، فينسب نزول امطر إى الكوكب ا إى اه، مطرنا بنوء كذا وكذا: ليقو

 .ا بيد الكوكب وا غره، أن نزول امطر بيد اه
، فمن نسبها إى غره فقد كفر، ونسبة النعم إى غر اه رك؛ أن كل النعم من اه

 .وأرك باه
أو ينسب نعمة السر والسامة ، فانكمن ينسب نعمة حصول امال أو الشفاء إى 

إى جهود ، أو اندفاع النقم، وينسب نعمة حصول النعم، إى السائق واماح والطيار
 ، وكل ذلك رك.احكومة أو اأفراد أو العلم ونحو ذلك

       ): كا قال سبحانه وحده فيجب نسبة ميع النعم إى اه
 [.13]النحل: (       

 .واخضوع له، امتضمنة لكال حبته وتعظيمه، واه جل جاله خلق اخلق لعبادته
 .وخلق السموات واأرض، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وهذا خلق اجنة والنار

.. وحب من حبه.. ويقدس نفسه.. وحمد نفسه.. واه تبارك وتعاى حب نفسه
 .وحمده ويثني عليه

فا أحد أحب إليه ، كانت حبة اه له أكمل وأتم، بده له أقوىبل كلا كانت حبة ع
 .من حبه وحمده ويثني عليه

وجعلها بينه ، أنه ينقص هذه امحبة، ومن أجل ذلك كان الرك أبغض يء إليه
 ، وتعلق به.وبن من أرك به

، وا ريب أن هذا من أعظم ذنوب امحب عند حبوبه التي يسقط ها من عينه
 .إذا كان من امخلوقن، نقص ها مرتبته عندهوت



528 

وامخلوق ا حتمل ، فكيف حتمل رب العامن أن يرك بينه وبن غره ي امحبة
                   ؟وا يغفر هذا الذنب محبه أبداً ، وا يرى به، ذلك

 [.50النساء: ]                                   
هذا ، وم يقربه إليه، بأنه حب غره كا حبه م يغفر له هذا الذنباه ومتى علم 

                     : مقتى الطبيعة والفطرة
                                

 [.38الروم: ]
 ؟ذه العبودية وامحبةوبن غره ي ه، أفا يستحي العبد أن يسوي بن إهه ومعبوده

                                      
 [.516]البقرة:    

فا أجهل اإنسان وما أضله حن يعبد من دون اه أصنامًا ناقصة ي ذاها وي 
        ؟وا ملك لعابدها نفعًا وا راً ، فا تسمع وا تبر، أفعاها

 [.06امائدة: ]                               
 ملسو هيلع هللا ىلصكا قال إبراهيم ، وا تقدر عى يء من الدفع، بل ا ملك لنفسها شيئًا من النفع

              ): مهجنًا أبيه عبادة اأوثان
 [.52]مريم:  (

أحواله مستقبح عقاً فهذا برهان جي يدل عى أن عبادة الناقص ي ذاته وأفعاله و
وترك عبادة الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته ، فهل يليق باإنسان عبادته.. ورعاً 
                                ؟وأفعاله

                                 
 [.66 – 65الزمر: ]     

فاهدهد جاء إى نبي اه ، ات اشمأزت منهومن شناعة الرك وقبحه أن احيوان
فقد ذهب اهدهد ، وصار داعيًا إى التوحيد، وأخره با رأى من الرك، ملسو هيلع هللا ىلصسليان 
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        ): فلا جاء إى سليان قال له، إى ملكة سبأ
             

              
                

 [.26-22النمل: ](   ڎ        
ومتى ينقذوهم من عدوهم الذي ؟فمتى يغار أهل التوحيد عى البرية من الرك

ومتى يؤدوا أمانة الدعوة إى التوحيد التي كلفهم ؟زين هم الرك والبدع وامعاي
            )؟رهم ها

 [.12]إبراهيم:  ( 
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النفاق خطر -2  

 [.551]النساء:  (ۓ          )قال اه تعاى: 
           ): وقال اه تعاى

 [.60]التوبة: (          
، ومعاداة اه ورسله، وأبطنوا الكفر، ومتابعة الرسل ،امنافقون قوم أظهروا اإسام

 .يقولون بألسنتهم ما ليس ي قلوهم
، فالكفار امجاهرون بكفرهم أخف منهم عذاباً ، ء ي الدرك اأسفل من الناروهؤا

 .وامنافقون حتهم ي دركات النار
، وزاد امنافقون بالكذب والنفاق، فالطائفتان اشركتا ي الكفر ومعاداة اه ورسله

و وهم الذين يدلون العد، وبلية امسلمن هم أعظم من بليتهم بالكفار امجاهرين
 .ويربصون هم الدوائر صباحًا ومساءً ، عى عورات امسلمن

وامنافقون أشقى اأشقياء، وهذا يستهزأ هم ي اآخرة، كا استهزؤوا بامسلمن 
  )ي الدنيا، ويعطون نورًا يتوسطون به عى الراط، ثم يطفئ اه نورهم:

               
 [.53]احديد:  (         

          ): ويرب اه بينهم وبن امؤمنن
                

                     
 [.51-53]احديد:  (   

وباروا من أعام الرسالة وشواهد ، فهؤاء امنافقون خالطوا امسلمن وعاروهم
 .م يباره البعداءاإيان ما 

   ): وأخبث قلوباً ، كانوا أغلظ كفراً ، فإذا كفروا مع هذه امعرفة والعلم
 [.3]امنافقون:  (       

وماعة امنافقن اندسوا ي صفوف امسلمن باسم اإسام بعد أن غلب وظهر 
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تضيان أن وحب الكسب يق، فرأى هؤاء أن حب السامةي امدينة،  وعا أمره
بعد أن عز عليهم أن ، وأن يكيدوا له داخل الصفوف را، حنوا رؤوسهم لإسام

                : يكيدوا له خارج الصفوف عانية
                                      

 [.٤امنافقون: ]
ونكصوا عن ، خلفوا عن الركبوهؤاء امنافقون إذا دعوا إى اجهاد والبذل 

  ): وي كل مكان، أو مطلب رخيص ي كل زمان، ومالوا إى عرض تافه، البذل
              

 [.52]التوبة: (          
، وإن خيل إليهم أهم بلغوا منافع، إن هؤاء امنافقن يعيشون عى هامش احياة

 .ا أداء الثمن الغايواجتنبو، ونالوا مطالب
 .وما يكذب إا الضعفاء اأقزام، وهذا الكذب، هلكون أنفسهم هذا احلف

 .وخيل إليهم أن احلف والكذب عى الناس سبيل النجاة
 .وهلك الكاذب ي الدنيا واآخرة، ويكشفه للناس، واه يعلم احق

فالنفوس اخائنة خطر ، هادخاصة ي ميدان اج، أا ما أخطر امنافقن عى امسلمن
         ): عى اجيوش امتاسكة

 [.50]التوبة:  (        
ولو خرج امنافقون ما زادوا ، إن القلوب احائرة تبث اخدر والضعف ي الصفوف

وأرعوا بينهم بالوقيعة ، بل لزادوهم اضطرابًا وفوًى ، امسلمن قوة بخروجهم
 .وي امسلمن من يسمع هم، والفرقة والتخذيل ،والفتنة

ما ، واه عَز وجَل عليم بامنافقن ا يبعث فيهم مة اخروج مع امسلمن للجهاد
يعلمه من سوء نواياهم، فأقعدهم مع القاعدين الذين ا يستطيعون الغزو، فهذا مكاهم 

   ): اوية من اليقنالائق باهمم الساقطة، والقلوب امرتابة، والنفوس اخ
            

 [.56]التوبة: (   
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وبذلوا ما ي طوقهم لتمزيق كلمة ، ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقف امنافقون ي وجه الرسول 
  ): فاستسلموا وي القلب ما فيه، حتى ُغلبوا عى أمرهم، امسلمن

             
 [.50]التوبة:    (

امدينة، قبل أن يظهره اه عى أعدائه، ثم جاء احق، ملسو هيلع هللا ىلص مقدم الرسول  وكان ذلك عند
 وانترت كلمة اه، فحنوا ها رؤوسهم وهم كارهون ه ورسوله ودينه، وأتباعه.

وا خلو  ،وهم كذلك إى يوم القيامة، وظلوا يربصون الدوائر باإسام وامسلمن
 .منهم زمان وا مكان
واإيان عقيدة ، ظهرت آثاره ي السلوك، ى استقر ي القلبإن اإيان احق مت

فامؤمنون تصدق أفعاهم ، متحركة من الشعور الباطن إى حركة سلوكية واقعية
           : ويبذلون ي سبيله أنفسهم وأمواهم وأوقاهم، أقواهم

                            
 [.٣٣احجرات: ]     

وقد كان ، ثم يدعها ويمي خالفًا ها، واإيان ليس لعبة يتلهى ها صاحبها
      ): وخالفون مدلوله، امنافقون يدعون اإيان

 [.50النور: ] (         
إنا هو نموذج ، ثم يسلك هذا السلوك املتوي، وهذا الفريق الذي يدعي اإيان

 .ان ومكانللمنافقن ي كل زم
ولكنهم ا ، فيتظاهرون باإسام، امنافقن ا جرؤون عى اجهر بكلمة الكفرإن 

لعلمهم أن حكم اه ، يرضون أن تقي بينهم ريعة اه إا أن تكون هم مصلحة
 .وا يتأثر بامودة والشنآن، وا ينحرف عن اهوى، ورسوله ا حيد عن احق

ومن ثم يعرضون عن ، وا يطيق العدل، ا يريد احق هذا الفريق الناقص من الناس
              ): التحاكم إليه

 [.52-50]النور: (      
إن الرضا بحكم اه ورسوله هو دليل اإيان احق، وهو امظهر الذي ينبئ عن استقرار 
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 .ملسو هيلع هللا ىلصل اه حقيقة اإيان ي القلب، وهو اأدب الواجب مع اه ومع رسو
وم يرق ، م يتأدب بأدب اإسام، وما يرفض حكم اه ورسوله إا سيئ اأدب

                                  : قلبه بنور اإيان
 [.٣٣النور: ]             

عو أنه م يكن هناك ما يد، م يكن ها وجود ي مكة، إن حركة النفاق حركة مدنية
 .فامسلمون ي مكة كانوا ي موقف امضطهد الذي ا حتاج أحد أن ينافقه، إليها

وانتر ي العشائر ، فلا أعز اه اإسام وامسلمن باأوس واخزرج ي امدينة
اضطر ناس من كرهوا لإسام ، بحيث م يبق بيت إا دخله اإسام، والبيوت

اضطروا ، كوا ي الوقت ذاته أن جهروا بالعداوةوم يمل، وللرسول أن يعز ويستعي
ويربصون ، وهم يضمرون الكفر واحقد والبغضاء، للتظاهر باإسام عى كره
                          : بالرسول وأصحابه الدوائر

 [.٤امنافقون: ]                                  
وكراهيتهم محمد ، ومتعهم فيها بقوة عسكرية ومالية، اليهود ي امدينةوكان وجود 

 .ولدينه وأتباعه مشجعًا للمنافقن ملسو هيلع هللا ىلص
فأخذوا ميعًا حيكون الدسائس وامؤامرات ، ورعان ما معتهم البغضاء واحقد

 .ي كل مناسبة ضد امسلمن
كان امسلمون ي رخاء وإذا .. فإن كان امسلمون ي شدة جهروا بعدائهم وبغضائهم

 .ودبرت امكايد ي الظام.. ظلت امؤامرات والدسائس رية
    ): فا أخطر امنافقن الذين تولوا عن اإيان بعد إذ شارفوه

                 
 [.26-21]حمد:  (           

، م عند اموت ُترب وجوههم وأدبارهمإه، أا ما أخر صفقة النفاق وامنافقن
: فيا ها من مأساة وخسارة، اأدبار التي ارتدوا إليها من بعد ما تبن هم اهدى

(          
 [.20-20]حمد: (         
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وهم الذين عمدوا إى ما أسخط ، فامنافقون هم الذين اختاروا أنفسهم هذا امصر
وهم الذين كرهوا . ومعصية وتآمر مع أعداء اه وأعداء دينه من اليهود اه من نفاق

 ): فأحبط أعاهم، بل عملوا ما يسخط اه ويغضبه، رضوانه فلم يعملوا له
            

 [.22-20]حمد:  (       
، ها عى امؤمنن يتآمرون، وحسبوها مهارة وبراعة، تلك اأعال التي ُيعجبون ها

  ): وعذابًا ي اآخرة، فإذا هذه اأعال تورثهم ذلة ي الدنيا، ويكيدون هم
                 

               ) 
 [.558]النساء: 

وخطرهم عى امسلمن قوي ، إن بلية اإسام وامسلمن بامنافقن شديدة جداً 
، هدمون ويفسدون، أهم منسوبون إليه وإى نرته وموااته وهم أعداؤه، جداً 

                      : ويزعمون أهم مصلحون
 [.٣١ - ٣٣البقرة: ]                          

وهو غاية ، يظن اجاهل أنه علم وإصاح، خرجون عداوهم لإسام ي كل قالب
              ): واإفساداجهل 
 [.32]التوبة:  ( 

ونزلت عليهم نصوص الوحي نزول الضيف عى ، وتركوا ااهتداء به، فارقوا الوحي
 .فقابلوها بغر ما ينبغي ها من القبول واإكرام، أقوام لئام

نة سفيهاً ويرون امتمسك من الناس بالكتاب والس، يرون أنفسهم أهل العلم وامعرفة
       ): وا يستجيبون له، فا يسمعون منه، غر مقبول

 [.53]البقرة:  (            
أا ما أخطرهم عى جسد اأمة، لبسوا ثياب أهل اإيان، عى قلوب أهل الزيغ 

  ) :والغل والكفران، ألسنتهم ألسنة امسامن، وقلوهم قلوب امحاربن
 [.0]البقرة: (           
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وعندهم العقل امعيي أن ، وبضاعتهم الكذب واخر، رأس ماهم اخديعة وامكر
       ): وهم بينهم آمنون، الفريقن عنهم راضون

 [.2]البقرة:  (  
وغلبت امقاصد السيئة ، قد أهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوهم فأهلكتها

          ): داهم ونياهم فأفسدهاعى إرا
 [.58]البقرة:  (  

فسادهم ي اأرض كثر، خرجون العباد من الدين، وحولون بينهم وبن التصديق، 
 وجه يلقي به امؤمنن.. ووجه ينقلب به إى إخوانه املحدين. لكل منهم وجهان:

(               
 [.55رة: ]البق  (

وأبوا أن ينقادوا حكم ، قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاًء بأهلها واستحقاراً 
يستهزؤون ، الوحين فرحًا با عندهم من العلم الذي ا ينفع ااستكثار منه إا راً 

      ): ويعظمون إخواهم الكافرين، بامؤمنن
 [.51]البقرة: (  

فركبوا مراكب ، ي بحار الظلات، والعلوم السافلة، البائرةخرجوا ي طلب التجارة 
      ): فهلكوا وأهلكوا وخروا، الشبه والشكوك

 [.56]البقرة: (      
ى فثم ط، فأبروا ي ضوئها مواقع اهدى والضال، أضاءت هم مصابيح اإيان

وي تلك ، النار معذبون فهم بتلك، وبقيت نار تأجج ذات هب واشتعال، ذلك النور
           ): الظلات يعمهون

 [.50-50]البقرة:  (           
 .أساع قلوهم قد أثقلها الوقر فهي ا تسمع منادي اإيان

 .وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي ا تبر حقائق القرآن
 (      ): نطقونوألسنتهم ها خرس عن احق فهم به ا ي

 [.50]البقرة: 
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وفيه حياة القلوب ، ب الوحي، نزل عليهم صيِ أا ما أجهل امنافقن وما أسفههم
فجعلوا ، واأمر والنهي، فلم يسمعوا منه إا رعد التهديد والوعيد، واأرواح

     ): وجدوا ي اهرب، واستغشوا ثياهم، أصابعهم ي آذاهم
              

 [.52]البقرة: (   
وقعد هم الكسل عا أمروا به من أوامر ، وهو أقبح مقام قام به اإنسان ،قام هم الرياء

       ): فأصبح اإخاص عليهم ثقياً ، الرمن
 [.552]النساء:  (           

وا تستقر ، وإى هذا مرة، يء إى هذا مرةتف، هم بن الناس كالشاة التائهة بن الغنمن
 ) مع إحدى الفئتن، فهم واقفون بن اجمعن، ينظرون أهم أقوى، وأعز قبياً:

 [.553]النساء: (                 
وإن ، فإن كان للمؤمنن نر وغنائم قالوا أم نكن معكم، يربصون بامسلمن الدوائر

 .صيب قالوا أم نكن معكم ضد امؤمننكان للكفار ن
      )حقًا إن امنافقن هم الكافرون:  ؟أا ما أسفه امنافقن

                
                

 [.555النساء: ] (
به ويشهد اه عى ما ي قلبه من كذ، يعجب السامع من قول أحدهم حاوته ولينه

      ): وي الباطل قائاً ، فراه عند احق نائاً ، ولينه
 [.285]البقرة:  (          

وي قلوهم الكفر ، يلبسون لباس التقوى، وينهون عن كل صاح، يأمرون بكل فساد
        ): يقول أحدهم ما ا يفعل، البواح

 [.281]البقرة:   (      
وينهون عن امعروف ، يأمرون بامنكر بعد أن يفعلوه، وأشد كفرهم، أا ما أخزاهم
  ): ويبخلون بامال ي سبيل اه أن ينفقوه، بعد أن يركوه
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 [.60]التوبة: (         

 ؟وما أخطر كيدهم ؟وما أقسى قلوهم ؟أا ما أغلظ كفر امنافقن
وإن دعوهم إى حكم كتاب اه وسنة رسوله ، اكمتهم إى ريح الوحي نفرواإن ح

            ): أعرضوا
 [.65]النساء:  (  

وأنى هم التخلص من  ؟فكيف هؤاء بالفاح واهدى بعد ما أصيبوا ي عقوهم ودينهم
     ): والردى وقد اشروا الكفر باإيان الضال

 [.62]النساء:  (          
   ): ومنبهًا عى حال هؤاء بقوله، وقد أقسم اه عَز وجَل حذرًا أوليائه

             
 [.61]النساء: (     

فيترأ بيمينه من ، لعلمه أن قلوب أهل اإيان ا تطمئن إليه، تسبق يمن أحدهم كامه
(               ): سوء الظن به

 [.2]امنافقون: 
نكصوا عى ، وبعد الشقة، فلا رأوا طول الطريق، برزوا إى البيداء مع ركب اإيان

  (          ): أعقاهم ورجعوا
 [.3]امنافقون: 

 .وأخبثهم قلوباً ، وألطفهم بياناً ، وأخلبهم لساناً ، أحسن الناس أجساماً 
      ): التي ا ثـمر ها وا ينتفع ها، كاخشب امسندة فهم

                   
 [.5]امنافقون:  (   

    ): وا يشهدون اجاعة إا قلياً ، يؤخرون الصاة عن وقتها
 [.552]النساء:  (        

  .تلك معاملتهم للخالق
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، إَذا َحَدَث َكَذَب، َوإَذا ْلـم  آَية  ا» ملسو هيلع هللا ىلص:هم للخلق فكا قال النبي أما معاملت نَافِِق َثاث 
ـمِ َوَعَد أْخَلَف، َوإَذا اؤْ   .()متفق عليه «َن َخانَ ت 

نَافًِقا َخالًِصا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و َن فِيِه َكاَن م  َن  صلة  َخ َوَمْن َكاَنْت فِيِه  ،أَْرَبع  َمْن ك  ِمنْه 
ـمِ إَذا اؤْ  :نَِفاٍق َحَتى َيَدَعَهاالِمْن  صلة  َخ ِه َكاَنْت فِي َوإَِذا َعاَهَد  ،إَِذا َحَدَث َكَذَب و ،َن َخانَ ت 

 .()متفق عليه «َوإَِذا َخاَصَم َفَجرَ  ،َغَدرَ 
       ): حلفون كذبًا إهم منكم وما هم منكم

 [.16]التوبة:   (  
وخافون أن تترؤوا ، أظهروا حاهم من امؤمننخافون إن ، ليس ي قلوهم شجاعة
فا ، ورذيلة اجبن، رذيلة الكذب: قد معوا بن رذيلتن، منهم فيتخطفهم اأعداء

          ): أشد خوفهم وجبنهم
 [.10]التوبة:  (

، وإن أصاهم ابتاء من اه، ساءهم ذلك وغمهم إن أصاب امؤمنن عافية ونر
 ): أفرحهم ذلك ورهم ،ويكفر به عنهم سيئاهم، ن يمحص قلوهموامتحا

              
 [.528]آل عمران:  (       

وتفلتت منهم ، وأعياهم ملها فألقوها ووضعوها، ثقلت عليهم النصوص فكرهوها
      ): فأحبط اه أعاهم، وم يعملوا ها، السنن فلم حفظوها

 [.2]حمد: (    
، وهؤاء امنافقون متفقون مامًا مع أعداء اه ورسوله ي حاربة اإسام وأهله

    ): ينفذون من ذلك ويظهرون حسب الظروف امناسبة
 [.26]حمد:  (           

 ): سانوفلتات الل، فأظهرها اه عى صفحات الوجوه منهم، أروا رائر النفاق
              

                                                

 (. 12( واللفظ له، ومسلم برقم )33، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
 (. 10( واللفظ له، ومسلم برقم )35، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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 [.38-22]حمد:  (         
وُعرضت أعاهم ، وجى اه جل جاله للعباد، فكيف هم إذا معوا ليوم التاق

                           ؟عليهم ي امعاد
 [.٤١ - ٤١القلم: ]                             

مظلم ا يقطعه أحد إا بنور يبر جر وهو  ،وكيف هم إذا حروا إى جر جهنم
 .وبقوا هم ي الظلات يتخبطون، فقسمت بن الناس أنوار اإيان، به مواطئ اأقدام

 .وبواطنهم مع الكفار، تبًا هم إن ظواهرهم مع امؤمنن
   ) ؟وإى أين يصرون ؟وماذا يقال هم ؟فاذا يقول امنافقون حينذاك

                 
                 

               
 [.51-53]احديد:  (             

 ساقية الكذب.. وساقية الرياء. إن زرع النفاق ينبت عى ساقيتن:
 ضعف البصرة.. وعن ضعف العزيمة.عن  وخرجها من عينن:

فإذا شاهد ، ولكنه عى شفا جرف هار، فإذا مت تلك استحكم نبات النفاق وبنيانه
، وحصل ما ي الصدور، وبعثر ما ي القبور، امنافقون سيل احقائق يوم تبى الرائر

     ): تبن للمنافق أن بضاعته التي حصلها كالراب
                 

 [.32]النور:   (
ۓ    ): وما أشد عقوبة امنافقن يوم القيامة، أا ما أخطر النفاق

             
            

 [.556 -551]النساء: (   
من وأعيننا .. وألسنتنا من الكذب.. وأعالنا من الرياء.. اللهم طهر قلوبنا من النفاق

 .وجوارحنا من امعاي.. اخيانة
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واخذلن التوفيق فقه -2  
              ): قال اه تعاى

 [.568]آل عمران:  (     
              ): وقال اه تعاى

              
 [.521]اأنعام:    ( 

          ): وقال اه تعاى
 [.52]احر: (   

        : ونعم اللذات كلها.. نعم الطاعات كلها.. النعم كلها من اه وحده
 [.٣١النحل: ]                       

وكا أن النعم منه ، ويوزعه شكرها، أن يلهمه ذكرها وعى كل عبد أن يرغب إى اه
             : فذكرها وشكرها ا ينال إا بتوفيقه ،ومن جرد فضله، سبحانه

                             
 [.٣١النمل: ]      

 اه وإن م يكشف، وخليته بينه وبن نفسه، والذنوب من خذانه وخليه عن عبده
واابتهال إى فهو مضطر إى الترع ، فا سبيل له إى كشفه عن نفسه ذلك عن عبده

                    : حتى ا تصدر منه، ليدفع عنه أسباها، ربه
 [.٣٣فاطر: ]               

وإذا وقعت كذلك بحكم القدر، فهو كذلك مضطر إى الدعاء والترع إى ربه، ليدفع 
                            عنه عقوباها: 

 [.١١ اأعراف:]
 :وا فاح له إا ها، فا ينفك العبد عن رورته إى هذه اأصول الثاثة

 .والتوبة النصوح.. وطلب العافية... الشكر
ومرفها ، بل بيد مقلب القلوب، وليسا بيد العبد، ومدار ذلك عى الرغبة والرهبة
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                                   : كيف يشاء
 [.٨٤ - ٨١آل عمران: ]                   

وإن خذله ، فصار من السعداء، ومأه رغبة ورهبة، عبده أقبل بقلبه إليهاه فإن وفق 
               : فصار من اأشقياء، وم يأخذ بقلبه إليه، تركه ونفسه ونسيه

 [.٣١سبأ: ]                               
 وللتوفيق واخذان أسباب وهي:

فهو سبحانه خالق امحال متفاوتة ي ااستعداد والقبول أعظم ، أهلية امحل وعدمها
 .والنوعان متفاوتان ي القبول، فاجادات ا تقبل ما يقبله احيوان، تفاوت

 .وهو متفاوت ي القبول أعظم تفاوت، فاحيوان الناطق يقبل ما ا يقبله البهيم
لكنه أقل من النوع ، كذلك احيوان البهيم متفاوت ي القبول أعظم تفاوتو

 .اإنساي
ويشكر .. ويعرف قدرها وخطرها.. بـحيث يعرفها.. فإذا كان امحل قابًا للنعمة

وعن .. ويعلم أها من حض اجود، ويعظمه عليها.. ويثني عليه ها.. امنعم ها
 .حقاً هامن غر أن يكون هو مست.. امنَة

 .ورفها ي حبته شكراً ، فوحده بنعمته إخاصاً ، ومنه وبه وحده، بل هي ه وحده
وعرف قصوره وتقصره ي شكرها عجزًا وضعفاً ، وشهدها من حض جوده سبحانه

وإن ، وعلم أن اه إن أدامها عليه فذلك حض فضله وصدقته وإحسانه، وتفريطاً 
 .مستحق لهسلبه إياها قهرًا فهو أهل لذلك 

وخشية له سبحانه أن ، وقيامًا بشكره، ازداد ذاً له وانكساراً  وكلا زاده اه من نعمه
كا سلب نعمته من م يعرفها وم يرعها حق ، لعدم توفيقه شكرها ،يسلبه إياها

                              : رعايتها
 [.٣٨١البقرة: ]     

سلبه إياها وا ، وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سبحانه، ته سبحانهفإن م يشكر نعم
          ): بَد كا قال عَز وجَل 

 [.13اأنعام: ](        
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بـحيث لو وافته النعم ، وسبب اخذان عدم صاحية امحل وأهليته وقبوله للنعمة
  ): تحقه كا قال سبحانه عن قارونوإنا أوتيته أي أهله ومس، لقال هذا ي

                    
 [.00]القصص:    (       

       ): ما أوي املك ملسو هيلع هللا ىلصوالواجب أن يقول كا قال سليان 
 [.58]النمل: (                 

مَن ها عى عبده ، وهو امتفضل ها، هاوامؤمن يرى كل نعمة من ربه هو امالك 
وله ، وله أن ا يتصدق ها، بل هي صدقة تصدق ها عى عبده، من غر استحقاق منه

 [.٣١١امائدة: ]                                   : أن يسلبها
ذلك رأى العبد شهد فإذا م ي، فلو منعه إياها م يكن قد منعه شيئًا هو له يستحقه عليه

وعلت ها واسـتطالت علـى ، وطغت بالنعمة ،فأعجبته نفسه، فيه أنه أهًا ومستحقاً 
    ): فكـان حظـها منـها الفـرح والفخـر كمـا قـال سـبحانه، غـرها

             
 [.58-2]هود: (          

.. وفرح وفخر عند النعاء.. فر عند الراءوكُ  ٌس يأْ  :وإذا علم اه هذا من قلب عبد
 .وذلك من أعظم أسباب خذانه وخليه عنه.. وكاما فتنة وباء

   ): وا تناسبه النعمة امطلقة التامة كا قال سبحانه، فإن حله غر قابل ها
               

 [.23-22]اأنفال:  (   
وأسباب التوفيق من جعل اه سبحانه ها قابلة .. ن من النفس وفيهافأسباب اخذا

                                : للنعمة
 [.٣١ - ٨الشمس: ]       

كا خلق سبحانه أجزاء ، وهو اخالق هذه وهذه، فأسباب التوفيق منه ومن فضله
وهذه ا ، هذه قابلة للثمرة، وخلق الشجر، لةوهذه غر قاب، هذه قابلة للنبات، اأرض
 ظهارًا لقدرته، وتنبيهًا لريته.؛ إتقبلها
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والزنبور غر ، النحلة قابلة أن خرج من بطوها راب ختلف ألواهاسبحانه وخلق 
 .قابل لذلك

وإجاله ، وحبته وتوحيده، وخلق سبحانه اأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره
 .بادهونصح ع، وتعظيمه

   : وهو احكيم العليم، بل قابلة لضده، وخلق اأرواح اخبيثة غر قابلة لذلك
 [.٣٣لقان: ]                               

 .وكل ر فأصله خذانه لعبده.. فكل خر فأصله توفيق اه للعبد
 .ينك وبن نفسكواخذان أن خى ب.. فالتوفيق أن ا يكلك اه إى نفسك

، فمفتاحه الدعاء واافتقار، وهو بيد اه ا بيد العبد، وإذا كان كل خر فأصله التوفيق
          : وحسن التوجه إليه، وصدق اللجوء والرغبة والرهبة

 [.١١اأنبياء: ]                      
 .فتح له أبواب اخر والركاتفقد أراد أن ي، فمتى أعطى اه العبد هذا امفتاح

 .فهو واقف دونه، بقي باب اخر مرجًا عليه، ومتى أضله عن امفتاح
فامعونة ، يكون توفيقه سبحانه وإعانته، وعى قدر نية العبد ومته ورغبته ي ذلك

واخذان ينزل عليهم عى ، تنزل من اه عى عباده بقدر مهم ورغبتهم ورهبتهم
                             : حسب ذلك

                                  
 [.521اأنعام: ]       
ويضع .. يضع التوفيق ي مواضعه الائقة به.. وهو احكيم العليم.. واه بصر بالعباد

 ايته وخذانه... وهو أعلم حيث جعل رسالته وهداخذان ي مواضعه الائقة به
 .والدعاء ،واافتقار ،إا من ِقبل إضاعته الشكرمن اخلق ي وما ُأي من أُ 

 .وما ظفر من ظفر بتوفيق اه وعونه إا بقيامه بالشكر واافتقار والدعاء
     : فإنه من اإيان بمنزلة الرأس من اجسد، وماك ذلك كله الصر

 [.288آل عمران: ]                     
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 وقد ضل أكثر اخلق عن باب التوفيق:
أو .. أو رغبتهم ي العلم وتركهم العمل.. إما اشتغاهم بالنعمة عن شكر امنعم ها

أو ااغرار بصحبة الصاحن وترك ااقتداء .. امسارعة إى الذنب وتأخر التوبة
إقبال اآخرة عليهم وهم معرضون أو .. أو إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعوها.. بأفعاهم

           : أو ااهتام بالعادات والتقاليد وترك السنن واآداب.. عنها
                                        

 [.0فاطر: ]         
 والناس ي احياة قسان:

ومنعه  ،وعطاءه بعدم الشكر، اارتكابوهيه ب ،من قابلوا أمر اه بالرك: أحدما
            : وم يستجيبوا ه والرسول، بالتسخط

 [.501البقرة: ]                
فإذا ، وليس بينهم وبن النار إا سر احياة، وهم ر الرية، فهؤاء أعداء اه ورسوله

وهؤاء أكثر اخلق كا قال  ،صاروا إى احرة والعذاب األيم، مزقه اموت
 [.583يوسف: ]  (     ): سبحانه

 ): امخلدون ي النار يوم القيامة كا قال سبحانه، وهؤاء هم اأشقياء ي الدنيا
                 )

 [.6]البينة: 
وإن هيتنا ، جابةفإن أمرتنا سارعنا إى اإ، أنت ربنا ونحن عبيدك: قسم قالوا: الثاي

وإن منعتنا ترعنا إليك ، وإن أعطيتنا مدناك وشكرناك، أمسكنا عا هيتنا عنه
           : وآمنا باه ورسوله، سمعنا وأطعناواستغفرناك،  وذكرناك

 [.1البقرة: ]           
إى النعيم  صاروا، فإذا مزقه اموت، فليس بن هؤاء وبن اجنة إا سر احياة

          ): امقيم كا قال سبحانه
                   

 [.21]البقرة:  (        
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ومن أطعت ومن  ؟وبأي العملن اشتغلت فانظر لنفسك من أي الفريقن أنت؟
                   ؟وماذا قدمت وماذا أخرت ؟عصيت

                                           
 [.582التوبة: ]       

   (     ): وكل إنسان يوم القيامة سوف خر با قدم وأخر
 [.53]القيامة: 

أخر حاجات الدنيا أو حاجات هل أو  ؟هل قدم حاجات الدنيا أو حاجات الدين
أو أَخر شهوات النفس أو أوامر اه  ؟ى شهوات النفسوهل قَدم أوامر اه ع ؟الدين

 ؟وهل قدم حبوبات الرب عى حبوبات النفس ؟عَز وجَل 
وهذا عقد م ، وهذا اشرى منهم أمواهم وأنفسهم، واه عَز وجَل خلق عباده له

عه فتطيع رها وتعبده بر، ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له، يعقده مع خلق غرهم
                        : الذي أنزله

                          
                              

 [.555التوبة: ]        
       وصفات هؤاء عظيمة، كا أن ثواهم عظيم: 

                  
 [.٣٣١التوبة: ]                 

     ): وخلق كل يء من أجلهم كا قال سبحانه، وقد خلق اه عباده
                  

 [.28]لقان:  (       
والشكل .. والبيان والنطق.. وكرمهم وفضلهم عى كثر من خلق بالعقل والعلم

والتخلق باأخاق الريفة ، واكتساب العلوم.. ريفةواهيئة ال.. والصورة احسنة
 .والطاعة واانقياد، الفاضلة من الر والصدق واإيان

وجعل ثمن ذلك اجنة كا ، وقد اشرى اه عز وجل من امؤمنن أنفسهم وأمواهم
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 (          ): قال سبحانه
 [.555]التوبة: 

وقدر السلعة ، مرضية لديه، مصطفاة عنده، بة هوهذا الراء دليل عى أها حبو
 .وبمقدار ثمنها، ُيعرف بجالة قدر مشرها

علم .. وعرف الثمن امبذول فيها.. وعرف مشرها.. فإذا عرف اإنسان قدر السلعة
                    : شأها ومرتبتها ي الوجود

                             
 [.38البقرة: ]              
، والنظر إى وجه الرب، والثمن اجنة، واه امشري، فالسلعة أنت أها امؤمن

 .وساع كامه ي دار اأمن والسام واخلود
واه عَز وجَل هو املك العزيز اجبار، ا يصطفي لنفسه إا أعز اأشياء وأرفها 

القيامة  ، فخلق العرش واستوى عليه، واصطفى امؤمن ليكون يوموأعظمها قيمة وقدراً 
                                 جليسه بن يديه: 

 [.11 – 15القمر: ]
وبنى له دارًا ي ، وارتضاه معرفته وحبته، وإذا كان الرب قد اختار العبد لنفسه

وحياته ، ي مصاحه ي يقظته ومنامهيسعون ، وجعل مائكته خدمه، جواره وقربه
                  : وسخر له ما ي السموات وما ي اأرض، وموته

                                    
 [.2لقان: ]                           

 .معرضًا عن رضاه، ثم إن العبد جهله أبق عن سيده ومالكه
وصار من ، ووااه من دونه، وصالح عدوه الشيطان، ثم م يكفه ذلك حتى خامر عليه

فقد باع نفسه التي اشراها منه ، مؤثرًا مرضاته عى مرضاة وليه وخالقه ومالكه، جنده
أبغض خلقه ، عى عدوه الشيطان، وجعل ثمنها جنته والنظر إى وجهه، إهه ومالكه

                : ولعنته برمته وحبته، اهواستبدل غضب ربه برض، إليه
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 [.25 – 25لقان: ]                       
    ) خدوع عن نفسه م يتعرض له من ربه:فأي مقت خى هذا ام

 [.51]الزمر:  (          
وااستدراج معناه أن يعامل اه ، وإذا أراد اه عَز وجَل خذان من عصاه استدرجه

 .مع مادهم ي الغي واإجرام، العصاة وامجرمن باللطف واإحسان
فيزدادون بطرًا ، فيظنون أها لطف من اه تعاى هم، يزيد اه نعمه عليهم وذلك بأن

  ): حتى حق عليهم كلمة العذاب كا قال سبحانه، واهاكًا ي الغي
              ) 

 [.503-502اأعراف: ] 
زدادون بطرًا وإمعاناً في، فتح اه عليهم بابًا من أبواب اخر والنعم، فكلا أحدثوا ذنباً 
            : ثم يأخذهم اه تعاى أغفل ما يكونون، ي الغي والفساد

                                      
 [.٤٣ - ٤٤اأنعام: ]                      

 .نه ويدافع عنهبل يتواه ويعي، فالتوفيق أن ا يكل اه العبد إى نفسه
 .واخذان أن خي اه تعاى بن العبد ونفسه ويكله إليها

 .وبن عدوه إبليس، والعبد مطروح بن اه
وإن خذله وأعرض عنه افرسه الشيطان كا يفرس ، فإن تواه اه م يظفر به عدوه

                ): الذئب الشاة
 [.568 ]آل عمران:(      

، وا تكلنا إى أنفسنا طرفة عن، أصلح لنا شأننا كله، ا إله إا أنت برمتك نستغيث
 .وا أحد من خلقك طرفة عن

أكثر امسلمن مكان  َيـرغ، وضعف اليقن عى اأعال الصاحة، ولضعف اإيان
 .وغروا أعال ااجتاع، وا موضوع ااجتاعَيـروغ، ااجتاع
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وموضوع ااجتاع الدعوة إى ، وأصحابه كان امسجد مكان اجتاعهم ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
وتعلم ، واستقبال الضيوف، ومواساة الفقراء، وتعلم الدين، واجهاد ي سبيل اه، اه

                    : القرآن والذكر والعبادة ونحو ذلك
                                               

                                    
 [.30 – 36النور: ]                          

وسائر الطبقات وأعال ، وكان ااجتاع ي امسجد جميع امسلمن أغنياء وفقراء
وتعليم الناس ، اهوخروج الناس للدعوة إى ، ااجتاع إقامة الدين ي أنحاء اأرض

 . واخروج للجهاد ي سبيل اه ونحو ذلك، والعمل به، وقراءة القرآن، أحكام دينهم
                       واليوم تغرت اأحوال: 

                    
 [.38 – 22فاطر: ]                          

، أصعب يء عى امسلم اليوم هو ااجتاع ي امسجدف، فتغر مكان ااجتاع
كااجتاع ي الفنادق ، بل لذيذاً وحبوباً ، وصار ااجتاع ي غر امسجد سهاً 

فضًا عن أماكن اللهو ، واماعب وأماكن الرفيه، وامطاعم واأسواق، واحدائق
         ، وكل ذلك فروع مسجد الرار: والفسادواللغو 

                               
                                
                                 

   [.580 – 580التوبة: ]     
وتغر موضوع ااجتاع فصار كله للدنيا، وأقيمت الدنيا بأركاها اخمسة عى حساب 

 خرة، والدنيا امذمومة هي كل ما أشغل عن عبادة اه والدعوة إليه، وتعليم رعه.اآ
       ): وأركان الدنيا اخمسة بينها اه بقوله سبحانه
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 [.28احديد: ](   

وأعال الدنيا مكان .. ت الشهوات مكان اأعالوحل.. فحل امال مكان اإيان
فنزلت .. وتعطل سوق الدين عند كثر من امسلمن.. فقام سوق الدنيا.. أعال الدين

                 : هم من اه امحن والشدائد
                                       

 [.٣١ - ٣١مريم: ]
فاعلم أنه ، ويقدم أعال الدنيا عى الدين، أيت العقل يؤثر الفاي عى الباقيومتى ر
                               : قد مسخ

                                    

 [.502اأعراف: ]
وحل فيه حب  ،وااستعداد للقائه، ومتى رأيت القلب قد ترحل عنه حب اه

              : والرضا باحياة الدنيا فاعلم أنه قد خسف به، امخلوق
 [.22املك: ]                       

ومن اخلوة مع اه إى ، ومتى رأيت نفسك هرب من اأنس باه إى اأنس باخلق
             : فاعلم أنك ا تصلح له، حب اخلوة مع غره

                              
 [.0 – 0يونس: ]       

 واموجودون اآن من بني آدم أربعة أصناف:
، مقتدين ودعوا إى الدين، وعملوا بالدين، تعلموا الدين، مؤمنون باه: الصنف اأول

، فهؤاء خر القرون ،وبرتيب النبي، وبفكر النبي، وبيقن النبي،  ملسو هيلع هللا ىلص بنية النبي
     : وي مقدمتهم الصحابة ري اه عنهم، ونرة اه معهم

                   
                            

 [.05التوبة: ]
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، فهم قانعون باأعال الصاحة، لكنهم ا يقومون بالدعوة، مؤمنون صاحون: الثاي
، وسوف وي اآخرة هم اجنة، م ي الدنيا حياة طيبة بقدر ما عملوافاه يعطيه

 حاسبون عى ما تركوا.
لكن ي الدنيا إذا جاءت اأحوال وامصائب فغالبًا ا يستطيعون حفظ أنفسهم من 

                              : الفتن
 [.561اأعراف: ]                     

 .ولكنهم غارقون ي امعاي وامحرمات، مسلمون: لثالثا
     : ولشهواهم، فهم عبيد هم، حبون معارهم، وهؤاء مقلدون للكفار

                                   
 [.68 – 12مريم: ]                     

ولكن إذا آذوا وقاتلوا ،  الدنيا إى آجاهموهؤاء يبقون ي، كفار ومركون: الرابع
   : ولو كانوا قليي العدد والعدة، فاه ينر امؤمنن عليهم، الصنف اأول

 [.52حمد: ]                             
ليأي عندهم مع الصاح ، وامطلوب جهد الصنف اأول عى الصنف الثاي

والرغيب ، الثالث باأمر بامعروف والنهي عن امنكروعى الصنف .. اإصاح
إى ااقتداء باأنبياء والصحابة ي ، ليغروا حياهم من ااقتداء بالكفار.. والرهيب

وعرض اإسام ، وعى الصنف الرابع بالدعوة إى اه، الدعوة والعبادة وااستقامة
                : باحكمة واموعظة احسنة لعلهم هتدون

 [.12إبراهيم: ]                  
، عم بعدله عموم عباده، واه عَز وجَل هو العزيز احكيم الذي يأمر بالعدل واإحسان

                : وخص من شاء منهم بفضله وإحسانه
                       

 [.28النحل: ]
وكتب معه كتابًا يعلمهم فيه أن ، سل إى أهل بلد من باده رسواً ولو أن ملكًا أر

وأرسل إليهم أموااً ، ومهلك من فيها، وخرب البلد، العدو مصبحهم عن قريب
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 من عدوكم. ارحلوا مع هؤاء اأدلة لتنجوا: وقال، ومراكب وزادًا وعدة وأدلة
، واملوه وا تذروه يقعد، ثم قال جاعة من ماليكه اذهبوا إى فان فخذوا بيده

وذروا من عداهم فإهم ا يصلحون أن يساكنوي ي ، واذهبوا إى فان وفان كذلك
واجتاح ، فحملوهم إى املك، فذهب خواص املك إى من أمروا بحملهم، بلدي

 فا يعد املك ظاماً هؤاء؟، وقتلهم وأر من أر، العدو من بقى ي امدينة
 ، ولكنهم م يطيعوه.وبن هم سبيل النجاة، أنه حذرهم، يهمبل هو عادل ف

إذ ا جب عليه التسوية بينهم ، وحرمها من عداهم ،نعم خص أولئك بإحسانه وعنايته
     )وهو أعلم بمن يصلح له من ا يصلح:  ،ي فضله وإكرامه

 [.25]احديد:  (     
وألقى ، قلوب عباده امؤمنن حبته واإيان به واه تبارك وتعاى هو الذي جعل ي

وذلك حض فضله ومنته ، ي قلوهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان
 ؟حيث م يكلهم إى أنفسهم، عليهم

 .فجاد عليهم به فضًا منه ونعمة، بل توى سبحانه هذا التحبيب والتزين وتكريه ضده
حكيم بجعله ي مواضعه ، ومن ا يصلح له، له ومن يصلح، واه عليم بمواقع فضله

                ): كا قال سبحانه
              

 [.0-0]احجرات: (          
بأن جعله قادرًا عى ، والتوفيق إرادة اه من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد

ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه ، حبًا له مؤثرًا له عى غره ،له مريداً ، فعل ما يرضيه
                       : والعبد حل له، وهذا جرد فضله، إليه

 [.05 – 03آل عمران: ]                               
ولكن اه هو ، كموتزيينه ي قلوبكم من، وإرادتكم له، فلم تكن حبتكم لإيان

أعلم بمصالح عباده ، والذي حبب إليكم اإيان، الذي جعله ي قلوبكم كذلك
           : وأنتم لوا توفيقه لكم ما أذعنت نفوسكم لإيان، منكم

 [.50احجرات: ]                                 
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وكل خر فيها ففضل من اه مَن به عليها م ، ل روهي منبع ك، والنفس أَمارة بالسوء
                        : يكن منها كا قال سبحانه

                                     
 [.25]النور:                     

حض فضل اه ونعمته عى  ،نوتزكية النفس باإيا، وكراهية الكفر، فحب اإيان
      ): وهو الذي جعل العبد بسبب ذلك من الراشدين، عبده

 [.0]احجرات: (    
وهو ، ويثمر عنده، ويزكو عليه وبه، فهو سبحانه العليم بمن يصلح هذا الفضل

          : فيضيعه بوضعه ي غر موضعه، احكيم فا يضعه عند غر أهله
 [.03آل عمران: ]                  

وتفضله عى العباد باهداية واإيان كا قال  نِـهواحسنات كلها من إحسان اه وم
                  ): أهل اجنة

 [.53]اأعراف:  (         
عمة حضة با سبب سابق فجميع ما يتقلب فيه العام من خر الدنيا واآخرة هو ن

وهو سبحانه خالقهم وخالق ، ومن غر حول وقوة منهم إا به، يوجب ذلك هم
فإنه ا يكون ، بخاف الر، وهذا كله منه سبحانه، وخالق جزائها، أعاهم الصاحة
                 : وذنبه من نفسه، إا بذنوب العبد

 [.26آل عمران: ]                                                  
فشكر ربه عى ، وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من احسنات من فضل اه

          : ونعًا يفيضها عليه، فزاده من فضله عمًا صاحاً ، ذلك
 [.0إبراهيم: ]                  

ا حصل له إا من نفسه وبذنوبه، استغفر ربه وتاب، فزال عنه سبب  وإذا علم أن الر
                                الر: 

 [.558النساء: ]
 ): والر يندفع عنه، فا يزال اخر يتضاعف له، دائًا شاكرًا مستغفراً العبد فيكون 
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 ( حخ                   
 [.02]النساء: 

 سعداء.. وأشقياء. والعام كله قسان:
         ): فالسعداء أربعة أنواع كا قال سبحانه

          
 [.08 -62النساء: ] (      
 كفار.. ومنافقون. وأما اأشقياء فهم نوعان:
(        )فذكر الكفار بقوله سبحانه: 

 [.52: ]احديد
 (ۓ          )وذكر امنافقن بقوله: 

 [.551]النساء: 
 وامنافقون أشد عذابًا من الكفار، أن خطرهم أشد، وفتنتهم أعظم.

، ولكنه بن اجنة والنارالدائم،  أما امخلط فليس من الكفار الذين قطع هم بالعذاب
فعسى اه أن ، أنه أتى بسببه، جبهكل منها يدعوه إى مو، واقف بن الوعد والوعيد

            ): يتوب عليهم
 [.582]التوبة: (        

 .وقدر اه هم، وإنا هي فتنة هم، ومسارعة الكفار إى الكفر ا تر اه شيئاً 
فركهم يسارعون ، ما يؤهلهم للحرمان ي اآخرة، فقد علم اه من أمرهم وكفرهم

 .الكفر إى هايته ي
وأمى ، فركهم يسارعون ي الكفر، فآثروا عليه الكفر، وقد كان اهدى مبذواً هم

 .واإماء ي الرخاء، مع اإماء ي الزمن، ليزدادوا إثاً  ،هم
       ): إنا هو وبال عليهم وباء فهذا اإمهال واإماء

                 )  
 [.506]آل عمران: 
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اأمانة مل فقه -2  

           ): قال اه تعاى
 [.02]اأحزاب:  (       

          ): وقال اه تعاى
 [.20]اأنفال: (  

من امخلوقات العظيمة التي يبدو اإنسان أمامها شيئاً  إن السموات واأرض واجبال
وهتدي إى من حكمها ، هذه اخائق تعرف بارئها با حاولة، ضئياً صغرًا 
            : وتطيع أمر اخالق طاعة مبارة با تدبر وا واسطة، ويدبرها

                                            

 [.55اإراء: ]
                      : قادةوجري ي تنفيذ أوامر خالقها دائبة من

                             
 [.50احج: ]                                     ڱ  

وتؤدي وظيفتها ، وجري مستقر ها، وترسل أشعتها، فهذه الشمس تدور ي فلكها
 .التي قدر اه ها با إرادة منها

كلها ، وهذا اهواء، وهذه الرياح والسحب، وهذه النجوم والكواكب، وهذا القمر
وا كد وا ، وخضع مشيئته با جهد منها، وتعرف بارئها، مي لشأها بإذن رها

 .حاولة
وهذه اأرض با ، وهذه الساء امرفوعة با فيها من العجائب وامخلوقات اهائلة

وتفجر ، وتواري موتاها، وتقوت أبناءها، خرج زرعها، فيها من اآيات والعر
                      : وفق سنة اه با إرادة منها، ينابيعها

 [.5اجمعة: ]            
وهذه .. وهذه اأشجار امثمرة.. وهذه النباتات امختلفة.. وهذا اماء اجاري

وهذه .. وهذه الوهاد.. وهذه السهول.. عةوهذه البحار الواس.. اجبال العالية
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خاشعة .. وتقوم بوظيفتها طائعة منقادة بإذن بارئها.. كلها تؤدي دورها.. البطاح
 .تنفذ أمره با إرادة منها.. لرها

كلها أشفقت من ، وي العام السفي، هذه امخلوقات العظيمة ي العام العلوي
 .أمانة امحاولة اخاصة، معرفة الذاتيةأمانة ا، أمانة اإرادة، أمانة التبعة

، وهتدي إى بارئه بتدبره وبره، وملها اإنسان الذي يعرف اه بإدراكه وشعوره
وجاهدة ميوله وشهواته ، نحرافاته ونزغاتهاومقاومة ، ويطيع اه بإرادته ومله لنفسه

          ): كا قال سبحانه
 [.02أحزاب: ]ا (        

الضعيف ، القليل القوة، حقًا إها أمانة عظيمة ملها هذا امخلوق الصغر احجم
، الذي حيط به امغريات، الكفور العجول، الظلوم اجهول، امحدود العمر، احول

 .وإها لتبعة ثقيلة جسيمة، وتستبد به النزغات واميول واأطاع، وتناوشه الشهوات
 ملها.ـوَح  ملهازج نفسه حِ .. وجهله بطاقته.. هوبسبب ظلمه لنفس

وااهتداء ، ويصل إى معرفة بارئه، وإنه مقام عال كريم حن ينهض اإنسان بالتبعة
التي تعرف رها ، كامخلوقات اأخرى، والطاعة الكاملة إرادة ربه، امبار إى ربه

وا تقعد ، ن بارئها حائلوا حول بينها وب، وتطيع مبارة، وهتدي مبارة، مبارة
 .ها امثبطات عن اانقياد والطاعة واأداء

فإنه يصل حقًا إى مقام ، وهو واع مدرك مريد، إن اإنسان حن يصل إى هذه الدرجة
                  : ومكان بن خلق اه فريد، كريم

                             
                              

 [.٤ – ١اأنفال: ]     
هي ميزة هذا اإنسان عى كثر من ، ومل التبعة، وامحاولة، واإدراك، إن اإرادة

                     : خلق اه ي الساء واأرض
 [.08اإراء: ]                    

، وهوأمر امائكة بالسجود آدم، الذي أعلنه اه ي امأ اأعى وهي مناط التكريم
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                     : وأكرم بذلك ذريته من بعده
 [.35البقرة: ]            

والتي عرضت ، ولينهض باأمانة التي اختارها، فليعرف اإنسان مناط تكريمه عند اه
 .وملها اإنسان، فأبن أن حملنها وأشفقن منها، لعى السموات واأرض واجبا

وهتدي ، وأخذه عى عاتقه أن يعرف بنفسه، واختصاص اإنسان بحمل اأمانة
 .ويصل بنفسه، ويعمل بنفسه، بنفسه

وليحق العذاب عى .. وليكون جزاؤه عى عمله.. هذا كان ليتحمل عاقبة اختياره
وليمد اه يد العون للمؤمنن .. مركاتوامركن وا.. امنافقن وامنافقات

فيتوب عليهم ما يقعون فيه حت ضغط ما ركب فيهم من ضعف .. وامؤمنات
وما يشدهم وجذهم من ، وما يقف ي طريقهم من حواجز وموانع.. ونقص

 .فذلك فضل اه وعونه.. الشهوات وامغريات
     ): وقد مل اإنسان هذه اأمانة

 [.03]اأحزاب: (            
وقد أمرنا اه عَز وجَل بأداء ميع اأمانات كا قال ، واأمانات ي الدين كثرة

                                 : سبحانه
 [.10]النساء:                                   

والتي أبت ، اأمانة التي ناط اه ها فطرة اإنسان، الكرى واأمانات تبدأ من اأمانة
وهي أمانة اهداية ، وملها اإنسان، وأشفقن منها، السموات واأرض أن حملنها

 .وامعرفة واإيان باه عن قصد وإرادة وجهد واجاه
 .فهذه أمانة الفطرة اإنسانية خاصة

، وطاعته، وعبادته، ومعرفته، وااهتداء إليه، هفكل ما عدا اإنسان أهمه ربه اإيان ب
                              : وألزمه طاعة أمره بغر جهد منه

                                   
 [.52 – 55النور: ]         

، وإى معرفته وإى إرادته ،وإى عقله، واإنسان وحده هو الذي وكله اه إى فطرته
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: وإى جهده الذي يبذله للوصول إى اه بعون من اه كا قال سبحانه، وإى اجاهه
 [.62]العنكبوت:  (         )

                                    وقال سبحانه: 
 [.52حمد: ]          
، وعليه أن يؤدها أول ما يؤدي من اأمانات، مانة العظيمةوقد مل اإنسان هذه اأ

             : ومن هذه اأمانة تنبثق سائر اأمانات التي أمر اه أن تؤدى
                                                    

 [.10النساء: ]        
 .شهادة هذا الدينومن هذه اأمانات أمانة ال

ترمة حية ي ، ي النفس أواً بمجاهدة النفس حتى تكون ترمة له لدينالشهادة ل
أحسن  شعورها وسلوكها، حتى يرى الناس صورة اإيان ي هذه النفس، فيقولون: ما

وحسن ، وهو يصوغ أصحابه عى اجال والكال، هذا اإيان وأطيبه وأزكاه
                            : اأخاق واآداب

 [.530البقرة: ]
 .فتكون هذه شهادة هذا الدين ي النفس يتأثر ها اآخرون فيدخلون فيه

فا يكفي أن يؤدي ، وبيان فضله وماله، والشهادة له كذلك بدعوة الناس إليه
وما يكون ، لكإذا هو م يدع إليها الناس كذ، امؤمن الشهادة لإيان ي ذات نفسه
  ): وهي إحدى اأمانات الكرى، قـد أدى أمانـة الدعـوة والتبليغ والبيان

 [.12]إبراهيم:  (          
بكل ما يملكه ، ثم الشهادة هذا الدين بمحاولة إقراره ي اأرض منهجًا للبرية كلها

حياة البر هو كرى اأمانات فإقرار منهج اه ي .. وملكه اأمة من وسائل.. الفرد
           : وا يعفى من هذه اأمانة فرد وا ماعة.. بعد اإيان باه
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 [.50امائدة: ]                 

وأمانة ، ورد أماناهم إليهم، أمانة التعامل مع الناس، ومن اأمانات التي جب أداؤها
وأمانة القيام عى اأهل ، وأمانة النصيحة للراعي والرعية، امعامات والودائع

ر وسائ، وأمانة امحافظة عى العبادات وأدائها ي وقتها بصفتها خالصة ه، واأواد
 .وسنن وآداب، ما ورد ي الدين من أحكام وواجبات

             : فهذه من اأمانات التي جب أن تؤدى كا أمر اه بقوله
                                                    

 [.10]النساء:         
ومن م ، وي أي قبيل، زل اه ي أي جيلومن أعظم اأمانات وأمها احكم با أن

 .وذلك كفر، ويرد أمره ،فإنا يرفض ألوهية اه حكم با أنزل اه
 وقد وصف اه عَز وجَل من م حكم با أنزل اه بثاث صفات هي:

 .الفسق.. الظلم.. الكفر
 [.55]امائدة:  (        ): فقال سبحانه
 [.51]امائدة:  (        ): وقال سبحانه
 [.50]امائدة:  (        ): وقال سبحانه

فهو كافر باعتباره رافضًا ألوهية اه ، فالظلم صفة أخرى من م حكم با أنزل اه
 .واختصاصه بالتريع لعباده وحده، سبحانه

وهو ، صلحة أحواهموهو ظام بحمل الناس عى ريعة غر ريعة اه الصاحة ام
وتعريض حياة الناس ، وتعريضها لعقاب الكفر، ظام لنفسه بإيرادها موارد اهلكة

                           : وهو معهم للفساد
 [.18القصص: ]                                    جئ   

فهو فاسق بخروجه ، كفر والظلم من قبلتضاف إى صفتي ال، وصفة الفسق صفة ثالثة
                  : واتباع غر طريقه، عن منهج اه

 [.18 – 52امائدة: ]                  
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والظلم بحمل الناس عى غر .. فالكفر برفض ألوهية اه مثًا ي رفض ريعته
 .وجاوزه إى غره والفسق باخروج عن منهج اه.. ريعة اه

حتى ، ملسو هيلع هللا ىلصوقوامة رسول اه ، لقد ربى اه تبارك وتعاى هذه اأمة بمنهج القرآن
ي نفوسها وحياها وقوامتها ، وصلت إى امستوى الذي تؤمن فيه عى دين اه

 .عى البرية
تى وش، وشتى التريعات، وشتى امؤثرات، لقد ربـاها اه عَز وجَل بشتى التوجيـهات

           ، فصرت وأطاعت حتى قال اه فيها: اابتاءات
                            

 [.558آل عمران: ]                   
أن تقوم عى ، ونظامها، وريعتها، وأخاقها، وسلوكها، وأعدها سبحانه بعقيدها

 .لقوامة عى البروأن تتوى ا، دين اه ي اأرض
تلك  ملسو هيلع هللا ىلصفقامت ي واقع احياة اأرضية ي عهده ، وقد حقق اه ما يريده هذه اأمة

       : حن كان دين أولئك سمعنا وأطعنا، الصورة الوضيئة من دين اه
                                       

 [.201لبقرة: ا]                    
واه ، فيعينها اه، وجاهد لبلوغ رضاه، وملك البرية ذلك اليوم حن تعود إى رها

                : وبيده مقاليد اأمور، غالب عى أمره
                        

 [.55 – 58احج: ]                 
 ن:والناس ي الدنيا قسا

وهؤاء هم الذين ينكرون احق ويكذبون به فلهم جهنم  قسم خلقه اه جهنم، -3
             )كا قال سبحانه: 

                   
 [.502]اأعراف:  ( 

ويدعون الناس إليه، وحكمون به، ويدافعون عنه، وا  قسم متمسكون باحق، -2
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  (      )ن عنه كا قال سبحانه: ينحرفو
 [.505]اأعراف: 

هي احارسة أمانة اه ي ، العاملة به ي كل حن، فهذه اأمة الثابتة عى احق
فهم ا يقترون عى معرفة احق ، ويدعون إى احق، فهم هدون باحق، اأرض

ويتجاوزون معرفة احق ، هإنا يتجاوزونه إى اهداية به والدعوة إلي، والعمل به
حقيقًا للعدل ، واحكم به بينهم، إى حقيق هذا احق ي حياة الناس واهداية به

                 : الذي ا يقوم إا باحكم هذا احق
                        

 .[581 – 585آل عمران: ]                        
فاه هو احق، ودينه هو احق، وهذا احق كا جب العمل به جب نره ي العام: 

                                  

 [.12إبراهيم: ]
وا جرد وعظ هدى به .. فا جاء هذا احق ليكون جرد علم يعرف ويدرس

 .با استثناءإنا جاء هذا احق ليحكم أمر الناس كله .. ويعرف
وحكم .. وحكم حياهم الواقعية.. وحكم شعائرهم التعبدية.. حكم اعتقادهم

ويضبطها .. يصبغها بلونه.. وحكم أفكارهم وعلومهم.. أخاقهم وسلوكهم
  (         ): بموازينه

 [.508اأعراف: ]
 يقوم إا هذا احق ويقوم العدل الذي ا، وهذا كله يوجد هذا احق ي حياة الناس

                              : وحده
                                        

 [.510اأعراف: ]            
   واأموال واأواد فتنة قد تقعد الناس عن ااستجابة ه والرسول خوفًا وبخاً:

                               
 [.56 – 51التغابن: ]                          
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وا بَد ها .. ا بَد ها من تكاليف.. حياة كريمة ملسو هيلع هللا ىلصواحياة التي يدعو إليها رسول اه 
                     : من تضحيات

 [.51ات: احجر]                    
، فهي موضع فتنة وابتاء، ولقلع هذا احرص ينبه اه عباده إى فتنة اأموال واأواد

، ومن التخلف عن دعوة اجهاد، وحذرهم من الضعف عن اجتياز هذا اامتحان
 .وعن النكوص عن تكاليف اأمانة والعهد والبيعة

لتي تضطلع ها اأمة امسلمة وخيانة لأمانات ا، واعتبار هذا كله خيانة ه والرسول
، وتقرير ألوهيته وحده للعباد.. وهي إعاء كلمة اه ي اأرض، ي اأرض

 .وتنفيذ أوامر اه ي عباده عى مدار الزمان، والوصاية عى البرية باحق والعدل
يرجح باأموال واأواد التي ، التذكر با عند اه من أجر عظيم، ومع هذا التحذير

   ): قعد الناس عن التضحية واجهاد ي سبيل اه كا قال سبحانهت
           

 [.20 -20]اأنفال:  (      
، فعى اأمة امسلمة التي آمنت باه أن جاهد لتقرير عقيدة اإيان ي القلوب

 .ملتهاوبذلك تكون قد أدت اأمانة التي ، وإقامة منهج اه ي خلقه
.. وليس جرد عبادات وأدعية وأذكار فقط.. فاإسام ليس كلمة تقال باللسان فقط

إنا هو مع ذلك منهج حياة كاملة شاملة لبناء واقع احياة اإنسانية عى قاعدة )أن ا 
 .وأن حمدًا رسول اه(، إله إا اه

ورد ، إى حكمه ورعه ورد امجتمع كله، وذلك برد الناس إى العبودية لرهم احق
وتأمن احق والعدل ، الطغاة امعتدين عى ألوهية اه وسلطانه من الطغيان وااعتداء

 .ومكارم اأخاق للناس ميعاً 
والنهوض بتكاليف اخافة ، وتعمر اأرض، وإقامة القسط بينهم باميزان الثابت

           : ملسو هيلع هللا ىلصوفق سنة رسول اه ، بمنهج اه، فيها عن اه
                                

 [.21احديد: ]                                  
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عهد اه الذي عاهد اه ، وخان وكل هذه أمانات عظيمة من م ينهض ها فقد خاها
 .ونقض بيعته التي بايع ها رسوله، عليه

وإى ااستعاء عى فتنة اأموال ،  الصر والتضحيةوأداء ذلك كله حتاج إى
 ): واى التطلع إى ما عند اه من اأجر العظيم من أدى اأمانة، واأواد

 [.20]اأنفال:  (        
فهي من زينة احياة ، ويفتنهم ها، فقد وهب اه عباده اأموال واأواد ليبلوهم ها

 .لرى اه فيها صنع العبد وترفه، موضع امتحان وابتاء الدنيا التي تكون
أم يشتغل ها حتى يغفل عن أداء حق اه  ؟ويؤدي حق النعمة فيها، أيشكر اه عليها

 [.0الكهف: ]                               ؟فيها
ه عى احذر كان ذلك عونًا ل، فإذا انتبه القلب إى موضع اامتحان وااختبار

 .ثم ا يدعه اه با عون منه وا عوض، لئا خفق ي اامتحان، واليقظة
فيلوح اه له ، خاصة ي موطن الضعف ي اأموال واأواد، فقد يضعف لثقل اأمر

 .ويتقوى ويثبت، ليستعن به عى مقاومة الفتنة، با هو خر من ذلك وأبقى
وأن الناس متى .. هية اه ي ذاته هو اإيانوبعض الناس يظن أن ااعراف بألو
دون أن يرتبوا عى األوهية مقتضاها وهو .. اعرفوا بأن اه إههم فقد بلغوا الغاية

فا يتقدمون بالشعائر التعبدية إا .. وخضعون له ي كل يء اه فيطيعون.. العبودية
                                 : حكمون ي أمرهم كله غرهـوا يُ .. له

 [.58يوسف: ]                   
وحسبون أهم متى .. وبعضهم يظن أن العبودية تتحقق بمجرد تقديم الشعائر ه

، بينا كلمة )العبادة( مشتقة من عبد، فقد عبدوا اه وحده.. قدموا الشعائر ه وحده
                            : دان وخضع: وعبد تفيد ابتداء

 [.36الرعد: ]        
ا يستغرق كل حقيقة ، وما الشعائر إا مظهر واحد من مظاهر الدينونة واخضوع

 .وا كل مظاهرها، الدينونة
 .. وسوء العمل.وسوء اجهل.. وسوء الظن.. يا حرة عى العباد من سوء الفهم
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إنا هي انحسار معنى األوهية ، ن الزمان مضت فقطإن اجاهلية ليست فرة م
وهم حسبون ، هذا اانحسار الذي يؤدي بالناس إى الرك، والعبادة عى هذا النحو

        ): أهم عى دين اه كا قال سبحانه
                 

 [.01]البقرة:  (      
يرعون ، بينا أرباهم ي احياة غر اه، ن يؤدوا الشعائر هفهل يليق بامسلمن أ

      : وتلك عبادهم إياهم، هم با م يأذن به اه فيطيعوهم
                       

                            

 [.35التوبة: ]
فهو الذي حكم ، وله اأمر واحكم فيه، واه عَز وجَل هو الذي خلق هذا الكون

، وخضعون أمره وهيه، وهو الذي يدينون له وحده، العباد بسلطانه وريعته
: فا جوز هم أن يركوا معه أحدًا سواه، ويتبعون ما رعه هم ي ميع أحواهم

                                               
 [.550امؤمنون: ]      

اه أن يعملوا إعادة هذا الدين ي حياة اأمة إى  ىإن عى امصلحن والدعاة إ
بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت ، الوجود الفعي ي ختلف شعب احياة

وخا وجه اأرض من الوجود ، رائع البر حل ريعة اه ي أغلب بقاع اأرض
خدر مشاعر  واأدعية والشعائر، إن بقيت امآذن وامساجدو، احقيقي لإسام

وهو ، وتومهم أنه ا يزال بخر، الباقن عى الواء العاطفي الغامض هذا الدين
وهدم أركانه ، وتطرد رائعه وأحكامه من واقع احياة طرداً ، يمحى من الوجود حواً 

                  : وواجباته وسننه كل حن
 [.513اأنعام: ]                      

إن جتمع التوحيد واإيان قد وجد ي مكة، قبل أن توجد الشعائر، وقبل أن توجد 
 [.01]اأعراف:  (          )امساجد، وجد من يوم قيل للناس: 
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، كن بعد قد فرضتفالشعائر م ت، وم تكن عبادهم حينئذ مثلة ي الشعائر، فعبدوه
 .إنا كانت عبادهم له مثلة ي الدينونة ه وحده ي كل يء قبل نزول الرائع

وحن أصبح هؤاء الذين قرروا الدينونة ه وحده سلطان مادي ي اأرض تنزلت 
     : ودان الناس لرهم هذا وهذا عى حد سواء، الرائع والشعائر

                             
 [.280البقرة: ]     

إى اإسام وعبادة اه ، لطواغيتاوعبادة  ،إن الناس ا تتحول أبدًا من اجاهلية
الذي سارت فيه دعوة اإسام ي ، إا عن طريق ذلك الطريق الطويل البطيء، وحده

 .كل مرة من أول يوم فأفلحت
ثم تتحرك هذه ، ثم تتبعه طليعة مؤمنة، ملسو هيلع هللا ىلصوهو الرسول ، ذلك الطريق الذي بدأه فرد
، حتى حكم اه بينها وبن قومها باحق، وتعاي ما تعاي، العصبة ي وجه اجاهلية

ثم يدخل الناس ي ، ويمكن ها ي اأرض فتقيم الشعائر والرائع ي ميع أحواها
           ): دين اه أفواجاً 

             
 [.55 -58]احج:  (  

وعليها ، ها صفات، وهذه اأمة التي اختارها اه حمل أمانة الدين والدعوة إليه
   : ومكانة عند الناس، وها مكانة عند اه، وها كرامات، واجبات

                        
                         

 [.05توبة: ال]      
       فهذه صفاهم وأعاهم ي الدنيا، أما ي اآخرة فقد: 

                            
 [.02التوبة: ]                       

وقد مع اه امنهاج الذي رسمه هذه اأمة، وبن التكاليف التي ناطها به، وقرر 
      ) ها بقوله: مكاها الذي قدره



510 

            
                  
               

 [.00 -00]احج:  (        
ثم يأمرهم ، إن اه عَز وجَل ينادهم بالصفة التي ميزهم ها عن غرهم وهي اإيان

، ثم يأمرهم ثالثًا باأمر العام بالعبادة، كنا الصاة البارزانوما ر، بالركوع والسجود
 .وهي أشمل من الصاة

، وكل نية، وكل حركة، وتزيد عليها كذلك كل عمل، فعبادة اه تشمل الفرائض كلها
ثم ختم بفعل اخر عامة ي التعامل مع الناس بعد التعامل ، يتوجه ها العبد إى ربه

 .عبادةمع اه بالصاة وال
 :فهذه هي أسباب الفاح، يأمر اه عَز وجَل اأمة امسلمة بذلك رجاء أن تفلح

وفعل اخر يؤدي إى استقامة احياة عى قاعدة اإيان .. العبادة تصلها باه خالقها
                            : باه

                                         
                                  

 [.32 – 38فصلت: ]      
هضت ، واستقامة احياة، من الصلة باه، فإذا استعدت اأمة امسلمة هذه العدة

              ): بالتبعة الشاقة
                 

                
 [.00]احج:  ( 

جهاد النفس.. وجهاد العدو.. وجهاد الر والفساد..  واجهاد ي سبيل اه يشمل
 كلها سواء.

واختاركم ها من بن ، وجاهدوا ي اه حق جهاده فقد انتدبكم هذه اأمانة الضخمة
وحسن اأداء هذه ، ا بالشكرينبغي أن يقابل منه، وإنه إكرام من اه هذه اأمة، عباده



510 

                                 : اأمانة
                        

 [.565آل عمران: ]
                : فا حرج فيه وا مشقة، وهو تكليف حفوف برمة اه

 [.580اأنبياء: ]          
فا ، ملحوظ فيه فطرة اإنسان وطاقته، كاليفه وعباداته ورائعهوهذا الدين كله بت

وا تنطلق انطاق احيوان الغشيم الذي يتلف كل يء ، تبقى طاقته حبيسة مكتومة
                              : با حساب

 [.38الروم: ]                        
منبع التوحيد الذي بقي ي ، ملة أبيكم إبراهيم، ي أكرم به البريةإنه منهج اه الذ

وقد ساكم اه بامسلمن ، كا انقطع من قبل إبراهيم، م ينقطع من اأرض، ذريته
                                     : وبعد نزول القرآن، من قبل

 [.523النحل: ]     
فكانت اأمة امسلمة ذات ، الوجه والقلب ه وحده ا ريك لهواإسام هو إسام 

حتى انتهى ها امطاف إى أمة ، منهج واحد عى تتابع الرسل والرساات واأجيال
وعهد اه إليها بالوصاية عى البرية إى يوم ، لمت إليها اأمانةوحتى ُس ، ملسو هيلع هللا ىلصحمد 
                                       : القيامة

 [.580يوسف: ]     
وهي الوصية عى الناس بموازين ، فهذه اأمة هي القوامة عى البرية بعد نبيها

 .ومسئولة عنه، وهي أمينة عى ذلك، ريعتها
ليدخل ، كا أراد اه، ومنهج حياها، فعليها أداء الشهادة هذا الدين من خال واقعها

 .وشاهدة عليهم، وهي مسؤولة عنهم،  أفواجاً الناس ي دين اه
 .وما أثقل اأمانة.. وما أكر امهمة.. فا أعظم الكرامة

   ): وهذه اأمة تشهد عى الناس، يشهد عى هذه اأمة ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول 
 .[00]احج:  (     
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، وقد ظلت هذه اأمة وصية عى البرية طاما استمسكت بذلك امنهج اإهي
 .ومشت به ي الناس، وطبقته ي حياها الواقعية

إى ، ردها اه من مكان القيادة والعزة، وخلت عن تكاليفه، حتى إذا انحرفت عنه
حتى حكم فيها أحفاد القردة واخنازير من اليهود ، مكان التابع ي ذيل القافلة

                 ، كا هو حاصل اآن: والنصارى
                            

 [.250البقرة: ]                    
 .حتى تعود إى هذا اأمر الذي اصطفاها اه لهي سفول وسقوط وما تزال ولن تزال 

    ): وااستعداد له، وهذا اأمر العظيم يقتي ااحتشاد له
 [.00]احج:  (          

ذه العدة ملك اأمة امسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية عى البرية التي اجتباها ه
                          : ورفها ها، اه ها

 [.60 – 66النساء: ]                          
اه الصادق من الكاذب ليعلم ، وا بَد من اابتاء، إن اإيان أمانة اه ي اأرض

            ): كا قال سبحانه
 [.3 -2]العنكبوت:   (         

ثم ا جد النصر الذي ، ومن الفتن أن يتعرض امؤمن لأذى من الباطل وأهله
 وا جد القوة التي يواجه ها، وا يملك النر لنفسه وا امنعة، يسانده ويدافع عنه

                           : الطغيان
 [.558يوسف: ]                      

فهناك فتن كثرة ي ، ولكنها ليست أعنف صور الفتنة، وهذه هي الصورة البارزة للفتنة
 .ربا كانت هي أمر وأدهى، صور شتى

وهو ا يملك ، هم اأذى بسببههناك فتنة اأهل واأحباء الذين خشى عليهم أن يصيب
 .عنهم دفعاً 

واتقاء اه ي الرحم ، وينادونه باسم احب والقرابة، وقد هتفون به ليسام أويستسلم
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                : التي يعرضها لأذى أو اهاك
                            

 [.51 – 55غابن: الت]                          
هتف ، ورؤية الناس هم ناجحن ومرموقن، وهناك فتنة إقبال الدنيا عى امبطلن

وا حامي عنه ، وهو مهمل منكر ا حس به أحد، وتصاغ هم اأجاد، هم الدنيا
، إا القليلون من أمثاله، وا يشعر بقيمة احق الذي معه، وا تقي له حاجة، أحد

             : ون من أمر احياة شيئاً الذين ا يملك
                              

 [.0احر: ]
حن يرى امؤمن كل من حوله غارقًا ي تيار ، وهناك كذلك فتنة الغربة ي البيئة

     : وهو وحده موحش غريب طريد، سابحًا ي بحر الشهوات، الضالة
                                

                                        
 [.520 – 526آل عمران: ]           

، فتنة أن جد امؤمن أمًا ودواً غارقة ي الرذيلة، وهناك كذلك فتنة من نوع آخر
لرعاية واحاية ما يناسب قيمة جد الفرد فيها من ا، وهي مع ذلك راقية ي جتمعها

         : وهي مشاقة ه ورسوله، وجدها غنية قوية، اإنسان
                                  

 [.11التوبة: ]
والرغبة ي ، وجاذبية اأرض، إها فتنة النفس والشهوة، وهناك فتنة أكر من هذا كله

مع ، وصعوبة ااستقامة عى راط اه، الدعة والراحة وي، امتاع والسلطان
 .وي منطق البيئة، وي مابسات احياة، امعوقات وامثبطات ي أعاق النفس

، وكان اابتاء أشد وأعنف، كانت الفتنة أشد وأقسى، وأبطأ نر اه، فإذا طال اأمد
                       : وم يثبت إا من عصم اه
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 [.30 – 33الزخرف: ]              
ويؤمنون عى تلك اأمانة ، وهؤاء هم الذين حققون ي أنفسهم حقيقة اإيان

حاشا ه أن يعذب و، وأمانة اه ي قلب اإنسان.. أمانة الساء ي اأرض، لكرىا
.. ولكنه اإعداد احقيقي لتحمل اأمانة.. وأن يؤذهم بالفتنة.. امؤمنن باابتاء

وإا بااستعاء .. فهي ي حاجة إى إعداد خاص ا يتم إا بامعاناة العملية الشاقة
وإا بالثقة احقيقية ي .. وإا بالصر احقيقي عى اآام.. احقيقي عى الشهوات

: واقتحام اأهوال.. وشدة اابتاء.. عى الرغم من طول الفتنة.. نر اه أو ي ثوابه
                                 

 [.٣٣١يوسف: ]                
وتطرقها بعنف ، وتستجيش كامن قواها، عنها اخبثفتنفي ، والنفس تطهرها الشدائد

 .وشدة فيشتد عودها
وأشدهم اتصااً ، فا يبقى صامدًا إا أصلبهم عوداً ، وكذلك تفعل الشدائد بامؤمنن

 .وثقة فيا عنده، باه
 .بعد ااستعداد وااختبار، وهؤاء هم الذين يسلمون الراية ي النهاية مؤمنن عليها

وهي عزيزة عى نفوسهم با أدوا ها من غاي ، اأخيار ليتسلمون اأمانةوإن هؤاء 
وبا ذاقوا ي سبيلها من اآام ، وبا بذلوا ها من الصر عى امحن، الثمن

                          : والتضحيات
                                       

 [.١٣٤البقرة: ]       
بعد ، فا هون عليهم أن يسلموها رخيصة، فهؤاء هم الذين يشعرون بقيمة اأمانة

، فأمر تكفل به اه، فأما انتصار اإيان واحق ي النهاية، كل هذه التضحيات واآام
، فإن أبطأ فلحكمة مقدرة فيها اخر لإيان وأهله، وما يشك مؤمن ي وعد اه

            : د بأغر عى احق وأهله من اهوليس أح
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 [.١١التوبة: ]                      
أن يكونوا هم امختارين .. ويقع عليهم الباء.. وحسب امؤمنن الذين تصيبهم الفتنة

 ..وأن يشهد اه هم بأن ي دينهم صابة، ليكونوا أمناء عى حق اه ودينه، من اه
                     : فهو ختارهم لابتاء حسب إياهم

                                    

 [.١ – ١العنكبوت: ]
َم اأَْمَثل  َفاأَْمَثل  » فقال: ؟عن أشد الناس باءملسو هيلع هللا ىلص سئل النبي و ل   َلـىَفي ْبتَ  ،اأَْنبَِياء  ث  الَرج 
ه  َفإِْن َكاَن دِي ،نِـهِ دِي َحَسِب  َلـىعَ  ْلًبا اْشَتَد بَ  نـ  ه  َا ص  ِِ دِي ،ؤ  َ عَ  نِـهِ َوإِْن َكاَن  ِِ  َلـىِرَقة  اْبت 

ح  اْلبَ  ،نِـهِ َحَسِب دِي َ ِْ  «َخطِيَئة   ْيـهِ اأَْرِض َما َعلَ  َلـىِش عَ َيـمْ َكه  ْتـر  ء  بِاْلَعْبِد َحتَى يَ َا َفَا َي
 .() ماجهأخرجه الرمذي وابن 

فا هم بمفلتن من عذاب اه وا ناجن ، والذين يفتنون امؤمنن ويعملون السيئات
          ): مها انتفخ باطلهم وانتفش

 [.5]العنكبوت:   (
: تقديره فا حسبن مفسد أنه مفلت وا سابق، ومن حسب هذا فقد ساء حكمه، وفسد

 [.523 :]النساء (             )
ويميز بن الصادقن ، ليمتحن إيان امؤمن، فإن اه عَز وجَل الذي جعل اابتاء سنة

 .هو الذي جعل أخذ امسيئن سنة ا تتبدل وا تتخلف وا حيد، والكاذبن
، فخيبة امسيئن، ومحيص الصفوف، وإذا كانت الفتنة سنة جارية امتحان القلوب

                : سنة جارية ا بَد أن جيء، ينوأخذ امفسد
                                        

 [.٤٣ – ٤٤اأنعام: ]                
إنا جاهد لنفسها ، ومشاق اجهاد، وهذه النفوس التي حتمل تكاليف اإيان

وإا فا باه من حاجة إى ، إصاح أمرها وحياهاو، واستكال فضائلها، وخرها
                                                

 . (5823وأخرجه ابن ماجه برقم ) (، وهذا لفظه،2320ذي برقم )أخرجه الرم حسن: ()
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          ): وإنه لغني عن كل أحد، أحد
 [.6]العنكبوت:  (

.. ويمن عليه وعى دعوته.. فا يقفن أحد ي وسط الطريق يطلب من اه ثمن جهاده
وليس ي .. فإن اه ا يناله من جهاد العبد يء.. ويستبطئ امكافأة عى ما ناله

                       : حاجة إى جهد بر ضعيف هزيل
 [.١٣لقان: ]     

وأن يأجره ي ، وأن يستخلفه ي اأرض به.. وإنا هو فضل من اه أن يعينه ي جهاده
         ): اآخرة بثوابه

 [.0]العنكبوت:   (  
وليثبت عى مرارة ، وليصر عى تكاليف اجهاد، ند اهفليطمئن امؤمن عى ماله ع

                               : الفتنة واابتاء
 [.36]الشورى:             

: ومن ضيع اأمانة باء بالنار واخران، ومن أدى اأمانة فاز باجنة والرضوان
(               

                 
 [.28-50]السجدة:  (          

، هذا مبدأ اجزاء العادل الذي يفرق بن امحسنن وامسيئن ي الدنيا واآخرة
 .والذي يعلق اجزاء بالعمل عى أساس العدل واإحسان

حتى يستووا ي  ،ي طبيعة وا شعور وا سلوك، فا يستوي امؤمنون والفاسقون
 .اجزاء ي الدنيا واآخرة سواء

 .عاملون بمنهجه ،مؤمنون به ،امؤمنون متجهون إى اه
ا يلتقون مع امؤمنن عى ، مفسدون ي اأرض، والفاسقون منحرفون شاردون

 .منهج اه ي احياة
منها  وأن يلقى كل، فا عجب أن ختلف طريق امؤمنن وطريق الفاسقن ي اآخرة

              اجزاء الذي يناسب رصيده، وما قدمت يداه: 
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 [.٣٣ – ٣٤الروم: ]                    

هو مل أمانة هذا ، ومع أوي العزم خاصة، وميثاق اه تبارك وتعاى مع النبين عامة
والقيام عليه ي اأمم التي أرسلوا ، وتبليغه للناس، ستقامة عليهواااإهي،  امنهج

  : ملسو هيلع هللا ىلصإى خاتم النبين حمد  ملسو هيلع هللا ىلصوهو ميثاق واحد مطرد من لدن نوح ، إليها
 [.٣١إبراهيم: ]                               

سلمها إى حتى ي، ويقوم بحقها، يتسلمها كل منهم، وأمانة واحدة، وهو منهج واحد
: كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصحمد وخاتم النبين حتى انتهت إى سيد امرسلن ، من بعده

(                
 [.0]اأحزاب:  ( 

ويوصيه بالتمسك با أوحي ، أنه عى راط مستقيم ملسو هيلع هللا ىلصواه عَز وجَل يطمئن رسوله 
: الشاردين عن الطريق بقوله سبحانهمها اقى من عنت ، والثبات عليه، إليه من ربه

 [.53]الزخرف:  (        )
                 ويأمره بالصر حتى يظهر اه دينه بقوله: 

 [.٣١الروم: ]          
با فيه من اهدى والرشاد الذي ، إن هذا القرآن العظيم يرفع ذكرك وذكر قومك

ومن  ملسو هيلع هللا ىلص والذي حقق بفضل اه عى يد الرسول، الت تسعدوما ز، سعدت به البرية
 [.55]الزخرف:  (      ): آمن معه

ماين الشفاه تصي وتسلم عليه ي و اه ومائكته يصلون عليه، فإن ملسو هيلع هللا ىلصفأما الرسول 
من ، خفق بذكره وحبه، ومئات اماين من القلوب، ي كل زمان ومكان، كل حظة

                : رث اه اأرض ومن عليهابعثته إى أن ي
 [.٣٣اأحزاب: ]                

وإن أحست اعترهم عى ، وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا ا حس هم
 .وهو الذي جعل هم الدور اأكر ي حياة البرية، هامش احياة

ودانت هم طول ، بالصدق واأمانة والعدالة فعرفتهم، وهو الذي واجهوا به الدنيا
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                           : الفرة التي مسكوا فيها به

 [.٣١اأنبياء: ]
وقذفت هم ي ذيل القافلة ، واستصغرهم الدنيا، فلا خلوا عنه أنكرهم اأرض

 .بعد أن كانوا قادة اموكب امرموقن، هناك
واختارها لقيادة القافلة ، ستسأل عنها اأمة التي اختارها اه لدينه وإها لتبعة ضخمة

            : البرية الشاردة إذا هي خلت عن اأمانة
                            
                             

 [.١ – ٣اأعراف: ]        
أصحابه من امهاجرين واأنصار عى التضحية بكل يء من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ربى النبي 

 .أجل إعاء كلمة اه
وترك امحبوب ما ، والتضحية تكون ببذل امحبوب للوصول إى ما هو أحب منه

وذلك ا يكون إا مع كال ، وتقديم ما حبه اه عى ما حبه النفس، هو أحب منه
                        : اإيان

 [.٨٤اأنفال: ]                         
أكرههم عى اخروج اأذى ، فامهاجرون أخرجوا من ديارهم وأمواهم بغر حق

 .ا لذنب إا أن يقولوا ربنا اه، وااضطهاد من قرابتهم وعشرهم
 :  قــال سبحانــهيبتغون فضًا من اه ورضوانًا كا، وقد خرجوا من ديارهم وأمواهم

(              
 [.0]احر:  (     

وهم ، وا جناب هم إا ماه، ا ملجأ هم سواه، خرجوا بدينهم معتمدين عى اه
ي أحرج  وأمواهم ينرون اه ورسوله بقلوهم وسيوفهم، مع أهم مطاردون قليلون

، م الصادقون الذين قالوا كلمة اإيان بألسنتهمأولئك ه، وأضيق اأوقات، الساعات
 ملسو هيلع هللا ىلص وصادقن مع رسوله، وكانوا صادقن مع اه ي أهم اختاروه، وصدقوها بعملهم

 : مي به ي الناس، وصادقن مع احق ي أهم كانوا صورة منه، ي أهم اتبعوه
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 [.٣١١اأنعام: ]                            

وضحوا ، وهؤاء السابقون من امهاجرين بذلوا كل يء من أجل إعاء كلمة اه
 .بكل يء من أجل نرة دين اه

فقد ضحوا بأغى ما يملكون من أجل إعاء  ،وا غرابةملسو هيلع هللا ىلص فهم أفضل أمة حمد 
 كلمة اه، ونرة دينه.

.. واأموال.. واأنفس.. ضحوا باأوقات، أشياء من أجل ا إله إا اهفضحوا بستة 
أهم أتبعوا القول ، وهذا ساهم اه بالصادقن ،واجاه.. والشهوات.. والبلدان
                 : وصدقوا فيا عاهدوا اه عليه، بالعمل

 [.١١ اأحزاب:]                         
      ): ثم يليهم ي الفضل اأنصار الذين قال اه عنهم

               
 [.2]احر:  (          
اأخاق  وبلغت إى آفاقعالية،  هذه امجموعة العجيبة التي تفردت بصفات

 .ةحسبها الناس أحامًا طائر، لوا أها وقعت بالفعلاحسنة، 
، كا تبوؤوا فيها اإيان، هؤاء الذين تبوءوا امدينة دار اهجرة قبل امهاجرين

 .وكأنه منزل هم ودار
ووطنهم الذي تعيش فيه ، لقد كان دارهم ونزهم، وهذا موقف اأنصار من اإيان

 .ويثوبون إليه كا يثوب امرء إى داره، وتسكن إليه أرواحهم، قلوهم
لقد ، ة كلها حادثًا ماعيًا كحادث استقبال اأنصار للمهاجرينوم تعرف البري

، وامشاركة الطيبة ي اأموال، والبذل السخي، استقبلوهم باحب الكريم
 .واإيان واأعال، وشاركوهم ي الشعور وامشاعر

حتى لروى أنه م ينزل مهاجري عى ، واحتال اأعباء، وتسابق اأنصار إى اإيواء
أكثر من عدد  ،امتزامن عليه ،أن عدد الراغبن ي اإيواء، ري إا بقرعةأنصا

 .فلله در هذه اأنفس ما أعزها وما أكرمها وما أرفها، امهاجرين
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جدون ي صدورهم حاجة ما أوي ا، وهؤاء اأنصار نفوسهم عزيزة كريمة
لذي أفاءه اه عى كهذا الفيء ا، ومن مال ختصون به، لضامهاجرون من مقام مف

 .وخصهم به دون اأنصار، رسوله
واإيثار عى النفس مع ، ولو كان هم خصاصة، بل يؤثرون امهاجرين عى أنفسهم

وكانوا كذلك ، وقد بلغ إليها اأنصار با م تشهد له البرية نظراً ، احاجة قمة عليا
 .وي كل حالة بصورة خارقة مألوف البر، ي كل مرة

إن »قسمة ما أفاء اه عليه من أموال بني النضر قال لأنصار: ملسو هيلع هللا ىلص أراد النبي  وحن
وإن  شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم، وشاركتموهم ِ هذه الغنيمة

فقالت اأنصار:  «شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم، وم يقسم لكم من الغنيمة َء
رهم بالغنيمة، وا نشاركهم فيها، ومن م بل نقسم هم من أموالنا وديارنا، ونؤث

 يسكب العرات عى هذه اأخاق والصفات فمتى يسكبها.
 .وتلك القلوب الزاكية النقية، فلله در هذه النفوس اأبية

، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم امفلحون، وشح النفوس هو امعوق عن كل خر
 .وقد مى اه اأنصار منه

 .وا هم مرة أن يعطى، خر شحيح هم أن يأخذ دائاً وا يمكن أن يفعل ا
وقامت روح .. قام شكل الدين.. وهؤاء اأنصار.. عى يد هؤاء امهاجرين

 .وكمل بناء الدين عى أمل صورة.. وقامت أخاق الدين.. الدين
، وكانوا نواة اإسام اأوى، إى هؤاء ملسو هيلع هللا ىلصوانتقلت أعال الدين من جسد الرسول 

 ): فري اه عنهم ورضوا عنه، وقاموا ها خر قيام، لوا اأمانةفحم
             

 [.588]التوبة:   (           
وماذا تركوا من  ؟ماذا تركوا من الفضائل واأخاق ما جملوا به ؟فأُي رجال أولئك

                 ؟الباد واأمصار ما فتحوها با إله إا اه
 [.50الفتح: ]                            

أما الصورة الثالثة اجميلة الرضية الواعية فهي مثل أول جموعة انتقلت إليهم 
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      )هم بإحسان :  وهم التابعون، صفاهم
               
 [.58]احر:  ( 

كا ترز أهم خصائص اأمة اإسامية عى ، ة ترز أهم مامح التابعنفهذه اآي
 .ي ميع اأوطان واأزمان، اإطاق

سمة نفوسهم أها تتوجه إى اه ي ، هؤاء الذين جيئون بعد امهاجرين واأنصار
وي طلب براءة القلب من ، ولسلفها الذين سبقوها باإيان، طلب امغفرة لنفسها

 .مع الشعور واليقن برأفة اه ورمته، عى امؤمنن عى وجه اإطاق الغل
وإها لقافلة كريمة عى اه .. ومال الباطن.. هذه قافلة اإيان حمل مال الظاهر

                    : وعى الناس
                            

 [.558آل عمران: ]       
واختاف اأوطان ، عى مدار الزمان وامكان، وكتيبة واحدة، إها تقف صفًا واحداً 
 .حت راية اه ورسوله، واأنساب واللغات

 .متعاونة صاعدة ي طريقها إى اه، متوادة، متكافلة، تقف بإياها مرابطة
نًا بلغ كاله وهل رأيت صدقًا ومااً وحس فهل عرفَت برًا أفضل من هذا الطراز؟

 ي أحسن من هؤاء؟
  ) ينتظر هؤاء عند رهم؟، وأي مغفرة وأجر، فأي جزاء وثواب

             
 [.588]التوبة:   (              

 :فإن احي ا تؤمن عليه الفتنة، ومن كان مستنًا فليستن بمن قد مات من امؤمنن
قوم ، وأقلها تكلفاً ، وأعمقها علاً ، أبر هذه اأمة قلوباً  ،ملسو هيلع هللا ىلصأولئك أصحاب حمد 
فإهم كانوا ، وأدوا حقهم، فاعرفوا هم فضلهم، وإقامة دينه، اختارهم اه لصحبة نبيه

فكانوا القرن اأول الذين ، ملسو هيلع هللا ىلصانتقلت إليهم صفات الرسول ، عى اهدى امستقيم
وبذلوا من أجل ، مبارة ملسو هيلع هللا ىلصسول تلقوا أحكام الدين وسننه وآدابه وأخاقه من الر
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.. وأنفسهم للدين، وأفكارهم للدين.. فكانت أوقاهم للدين، ذلك كل يء
 .وأعاهم كلها قائمة عى الدين.. وأمواهم للدين
وأئمة ي التعاون عى الر .. وأئمة ي التعليم.. وأئمة ي الدعوة.. أئمة ي العبادة

    ) :ي بالصروالتوا.. والتواي باحق.. والتقوى
              )  

 [.05]اأنفال: 
، َفَواَلِذي َنْفِس بَِيِدِه! َلْو أَن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ِِ ُبوا أْصَحا ، ل َتس  ِِ ُبوا أْصَحا ل َتس 

َد أَحدِ  ٍد َذَهًبا، َما أْدَرَك م  ْم أْنَفَق ِمْثَل أح   .()متفق عليه «، َول َنِصيَفهِهـمْ أَحَدك 
إن حرية ااختيار التي أعطاها اه سبحانه لإنسان عر عنها ي القرآن الكريم بكلمة 

          ): اأمانة فقال سبحانه
 [.02]اأحزاب:    (        

فإن ، أن يعطيك أحد شيئاً حفظه عندك كأمانة با شهادة أحد: واأمانة معناها العام
 .فهو َدْين ا أمانة، أو ُكتب عى ورقة، هناك شهود كان

، عرضها اه قبل ذلك عى عدد من خلوقاته العظام، واأمانة التي ملها اإنسان
، لكن هذه امخلوقات ميعًا رفضت أن حمل اأمانة، السموات واأرض واجبال

 ا خرة. ، فاختارت أن تكون مسرةأها أحست أها لن تستطيع أن تفي ها
وهذه امخلوقات كلها ، ها حق أداء الشكر، فالنِعم التي أعطاها اه سبحانه لنا

 .ولذلك رفضت حملها، أحست بعجزها عن أداء حق الشكر ه عليها
وحق ، ويؤدي عنها حق الشكر، َقبِل أن يأخذ النِعم، وجاء اإنسان وَقبِل مل اأمانة

وفرح اإنسان بأن لديه رصيداً ، ختارًا يفعل أو ا يفعل وأن يكون ي ذلك، العبادة ه
دون أن يؤدي حق اه ، يستطيع أن يسحب منها كا يشاء، من النعم التي سخرها اه له

                    : وحق الطاعة، وحق العبادة، حق الشكر، فيها
                                            

 [.28لقان: ]                 
                                                

 ( واللفظ له. 2158(، ومسلم برقم )3603، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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فتحمل ما ا تقدر ، أنه ظلم نفسه ولقد كان اإنسان حن فرح بذلك ظلومًا ماذا؟
أن البعد ، وأنه ظلم غره، أمام مغريات الكون وشهواته، عليه هذه النفس الضعيفة

، حق ما بعدنا عن منهج اهفلو اتبعنا ميعًا ا، عن منهج اه سبحانه ا يتم إا بظلم
 .فاحق هو ما يطالبنا اه به، وا فسدت اأرض

ولكن متى نخون ، أننا اتبعنا منهج اه ي اأرض، فإن اتبعناه فنحن م نخن اأمانة
عندما نعتدي عى حرمة غرنا وماله ، عندما نأخذ حق الغر، عندما نظلم ؟اأمانة

 .وخنَا اأمانة، وظلمنا الناس، فسناحينئذ نكون قد ظلمنا أن، وعرضه
فقاد نفسه ، أنه ظن أنه سيكسب شيئاً  ماذا؟، واإنسان عندما فعل ذلك كان جهواً 

 .إى اهاك دون أن يكسب أي يء
.. الشكر عى نعمة احياة.. أمانة الشكر عى عطاء اه.. فاإنسان مل اأمانة
وينجيه ..  سبحانه يبارك له ويعطيه ويرزقهالشكر عى أن اه.. الشكر عى رزق اه

 .ويدفع عنه كل ر.. من كل سوء
وباحرام حقوق .. وبالعدل ي حكمه.. مل اأمانة التي تلزمه باحق بن الناس

 .اآخرين مها كانوا ضعفاء
 فاذا فعل؟، ونزل إى اأرض، لقد مل اإنسان اأمانة

وأن يملك با ، وصَور له أنه يستطيع أن يملك ،لقد استطاع الشيطان أن يصل إى قلبه
           : ويفسد عليه دينه، ليشغله بذلك عن وظيفته، حساب

 [.30النساء: ]        
 .بينا ي احقيقة أن ملك اإنسان ينحر فيا ينفقه حاجاته

، ل قرش أنفقهومع ذلك فهو حاسب عى ك، فأحيانًا نجد إنسانًا غنيًا تقدم به العمر
كيف تكون هذه اأموال كلها ، وقد تعجب من ذلك، وحاول أن يوفر بقدر ما يستطيع

 ثم يقر عى نفسه؟، عند هذا الرجل
ولكنها تتمشى مع قدر ، وا مع منطق التفكر، إها مسألة ا تتمشى مع حكم العقل

ولو كان رزقه لتمتع  ،ليس من رزقه، فامال رغم أن الرجل قد كسبه، اه العليم اخبر
وهو ي دوره هذا باحراسة عى ، ليسلمه إى صاحبه، ولكنه جرد حارس عليه، به
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حتى يوصله ، ويبقى أمينًا حافظًا عى اجزء الباقي، إنا يأخذ منه رزقه فقط هذا امال
        : أو فيا ا ينفع، وربا أنفقوه فيا ينفع، إى أصحابه فيأخذوه

                             
 [.32الزخرف: ]                     

وجعل هذه اأمانة بينه وبن اه ، والشكر ه، وقد مل اه اإنسان أمانة الطاعة ه
 .ا يطلع عليها أحد، سبحانه

وكل عمل ، عبادةكذلك ال، وا يعرف ثالث عنها شيئاً ، فاأمانة تكون بن العبد وربه
 .يكون بن اه والعبد، يقصد به وجه اه تعاى

 وأفعال اإنسان ااختيارية قسان:
، كأن حب أن تأكل صنفًا معينًا من الطعام أحله اه لك، قسم ا ثواب وا عقاب عليه

وليس عليها ثواب ، فهذه أنت حر فيها، أو ختار لون ثوبك، أو ختار نوعًا من الفاكهة
 اا إذا اقرنت بنية التقرب إى اه سبحانه.  عقابوا

 .اأعال ااختيارية التي أنزل اه فيها أحكامًا بالفعل أو الرك والقسم اآخر
 .اختبار حرية اإنسان ي الفعل، وهذا هو ااختبار اإياي ي احياة

، فقد ا يتم العمل، ولكنه ا يملك القدرة إمامه، وقد يريد اإنسان أن يعمل عماً 
 .ويقول لليء كن فيكون، ويفعل ما يريد، أن اه وحده هو الذي يريد

ي مكان ا يستطيع أحد ي العام أن ، وقد وضع اه عَز وجَل اإرادة احرة لإنسان
 .يسيطر عليها

ل وا تستطيع الدنيا كلها أن تص، وما هو داخل القلب ا يستطيع أحد، إها ي القلب
ولكن ربا حت التعذيب أو التهديد أو اخوف تتظاهر ، فأنت قد تكره إنساناً ، إليه

 .ولكن احقيقة أنك تكرهه من داخل قلبك، باحب له
التي ا يستطيع بر وا قوة ي اأرض أن جرك ، فاحساب هنا عى اإرادة احرة

 .ولكنها مروكة لك وحدك، عى يء فيها
هذه امنطقة بالذات ، قويًا أو ضعيفاً ، سواء كنت غنيًا أو فقراً ، تتبدلوهي ا تتغر وا 

وجعلها مركز ، تركها اه سبحانه وتعاى حرة لك، هي التي يتم عى أساسها احساب
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                   : اأرار والنيات واأمانات اخاصة بك
                               

 [.586النحل: ]          
         ، وهي التي سوف نسأل عنها: هذه هي منطقة اأمانة التي ملتها

  [.55 – 2العاديات: ]                                      
فا يستطيع أحد أن يعرف عنه ، أن ما فيها بينك وبن اه وحده ولكن ماذا هي أمانة؟

، وهو اأمانة التي ملها اإنسان ي اأرض، فا ي القلب ر بن العبد وربه، يئاً ش
وقلبه مصدق ، وإن فعل خراً ، فإن فعل إثًا بإرادته احرة با إكراه استحق العقاب

 .با حاولة للتظاهر أو التفاخر أثيب، لعمله
وأخرج منها ، ي أعالناحدد منطقة ااختيار .. فاه سبحانه حينا أعطانا ااختيار

، وترك لنا حرية ااختيار با ثواب وا عقاب، عدداَ ً من اأعال التي ليس فيها تريع
 .وجعل الثواب والعقاب فيها، ثم جاء منطقة اأمانة

 ؟ولكن ماذا جعل اه منطقة الثواب والعقاب هي القلب
فا ي قلبك ، أحد إا أنتأنه اجزء الوحيد الذي ا يسيطر عى مشاعره : واجواب

 .وليس أحد سيطرة عليه، بإرادتك وحدك، ملكك وحدك
 .ا يدخل فيه ظلم أبداً ، وبذلك يكون احساب عداً 
أسلم ، ورفض أن يكون ختارًا ي أن يؤمن أو ا يؤمن، إن الكون كله قد أسلم ه

 .واختار اإيان باه دون أن تكون له إرادة ي امعصية، طوعاً 
فأعطاه اه حرية ، وأن يؤمن باه باختياره عن حب، أما اإنسان فقد قبل مل اأمانة

                       : ااختيار أن يؤمن أو ا يؤمن
 [.2التغابن: ]       

كان ، وأعطانا وسَخر لنا كَل ما ي الكون، واه عَز وجَل حن أعطانا حرية ااختيار
وأشهدنا عى ، وهي العقل وحرية ااختيار، ثم أعطانا اأمانة، من أجل اإنسان هذا

 .وله كل يء، وبيده كل يء، نفسه بأنه الرب اخالق امالك لكل يء
 .وجعلها مكان مؤقتًا للعمل، خلق الدنيا من أجلنا
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 .وجعلها مكانًا دائًا للثواب والعقاب، وخلق اآخرة من أجلنا
 ، وهو اإسام.امنهج الذي يسعدنا ي الدنيا واآخرةوأنزل إلينا 

 .فمن أدى اأمانة أسعده اه ي الدنيا واآخرة، وملنا هذه اأمانة
معتقدًا أن ، وفيا هى اه عنه، وراح يضيعها فيا ا ينفع ،وبعض الناس مل اأمانة

 .كافرًا بلقاء اه، وأن احياة با هاية، الدنيا دائمة
وا يقبل قول من ، أتوا باختيارهم طائعن، كل الذين أسلموا ي عهد النبوة وبعدهإن 

ذلك أن السيف ي اإسام وضع حاية ، قال إن اإسام انتر بالسيف واإكراه
فقد كانت هناك قوى متسلطة . ومنع اإكراه، حرية اإنسان ي أن يؤمن أو ا يؤمن
وترغمهم ، ومنعهم من عبادة اه، ادة غر اهعى الناس بالسيف تكرههم عى عب

 .بل منهم من أكره الناس عى عبادته، عى عقائد زائفة
 .ومن م يعبده فدمه مباح، فمن عبده فله اأمان، فكان احاكم ينصب نفسه إهاً 

             ه أحد عى الدخول فيه: كرَ أما اإسام فهو احق، لكن ا يُ 
                             

 [.216البقرة: ]             حخ   
، نعرض عليهم اإسام، دعوا الناس أحراراً ي اختيار ما يعتقدون: وهنا قال اإسام

                    ثم من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر: 
                                    

                              
 [.38 - 22الكهف: ]               

وعدل ، ورمة اإسام، ومال اإسام، وعظمة اإسام، إن ساحة اإسام
، أهم رأوا فيه دين احق والعدل، هي الدافع أن يعتنقه ماين البر، اإسام
                         : نواإحسا والرمة

                                 

 [.58 – 2اإراء: ]
ليس أهًا هذه النعمة التي أكرم ، فهو مطرود حروم ،وأعرض عنه، وكل من علم به
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  ): فهو شاذ عن سائر امخلوقات بمعصيته للواحد القهار، اه ها عباده
           

 [.03]آل عمران:  (
سبقته صور منه تناسب ، إن اإسام هو امنهج اإهي للبرية ي صورته اأخرة

        ، فدين اه هو اإسام لكل اأمم: أطوارًا معينة من حياة البرية
                                  

 [.52آل عمران: ]                    
مهد كلها هذه الصورة الكاملة ، وسبقته جارب ي حياة الرسل واأمم السابقة

وأن يظهره عى ، الذي أراد اه أن يكون خامة الرساات، اأخرة من الدين الواحد
                    : الدين كله ي اأرض

 [.33وبة: الت]              
وم ، فضُلوا، وانحرفوا عن رسالته، الذين أرسله اه إليهم آذوه ملسو هيلع هللا ىلص فقوم موسى

        ): يعودوا أمناء عى دين اه ي اأرض
                

 [.1]الصف:  (
اغوا فقد ز، فلم يعودوا أمناء عليه، وإذن فقد انتهت قوامة قوم موسى عى دين اه

فلم تعد ، وأزاغ قلوهم، فزادهم اه زيغاً ، بعدما بذلت هم كل أسباب ااستقامة
 ؟وكيف هدون وهم غر مهتدين.. صاحة للهدى

 .واه ا هدي القوم الفاسقن، وضلوا فكتب اه عليهم الضال أبداً 
والدعوة  فلم يعودوا يصلحون حمل أمانة الدين، وهذا انتهت قوامتهم عى دين اه

ثم أرسل اه ، ثم تتابعت الرسل من بني إرائيل، وهم عى هذا الزيغ والضال، إليه
مصدقًا ما  ملسو هيلع هللا ىلصليقول لبني إرائيل إنه جاء امتدادًا لرسالة موسى  ملسو هيلع هللا ىلصعيسى بن مريم 

 ): ومبرًا برسوها كا قال سبحانه، ومهدًا للرسالة اأخرة، بن يديه من التوراة
                   

 [.6]الصف:  (           
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بل قال إنه ، وا أنه ثالث ثاثة، وا أنه ابن اه، فلم يقل هم نبي اه عيسى أنه اه
متعدد ي صوره ، جاء بدين اه الذي هو منهج واحد ي أصله، إنه عبد اه، رسول اه

 .وطاقاها وفق استعداد البرية وحاجاها
وضلوا ، وانحرفوا عن عقيدة التوحيد، وآذوه ملسو هيلع هللا ىلصفلا اختلف بنو إرائيل ي عيسى 

 .م يعودوا صاحن حمل الرسالة اإهية للناس، وأضلوا غرهم، عن ريعتهم
ونحيت ريعة اه من حياة ، وانتر الظلم والفساد ي اأرض، فلا ضَل الناس

أن يستقر دين اه ي اأرض كاماً ، ررًا ي علم اهوكان مق، فلم يعمل ها، الناس
 .شامًا ي صورته اأخرة عى يد رسوله اأخر

    ): إى البرية كافة إى يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلصفأرسل اه رسوله حمدًا 
 [.2الصف: ]  (         

وقفة العداء  ملسو هيلع هللا ىلصمد الذي جاء به ح، وقد وقفت بنو إرائيل ي وجه الدين اجديد
م تضع ، وأعلنوها حربًا شعواء، وحاربوه بشتى الطرق والوسائل، والكيد والتضليل

  (          ): أوزارها حتى اليوم
 [.0]الصف: 

 .فظهر هذا الدين عى الدين كله، ولقد ظهرت إرادة اه
، وشعائره ورائعه، فا يثبت له دين آخر ي حقيقته وصفائه، ظهر ي ذاته كدين

 .وأخاقه وآدابه
وأما الديانات ، فأما الديانات الوثنية فهي هزيلة ليست بيء؛ أها من أوهام البر

وهو الصورة ، فهذا الدين اإسامي خامها، الكتابية كاليهودية والنرانية ونحوها
 .اأخرة الكاملة الشاملة منها
.. وزيد فيها ما ليس منها.. ومزقت.. توشوه.. وبدلت.. ولقد حرفت تلك الديانات

وانتهت حال ا تصلح معه ليء من قيادة .. وكتم بعضها.. ونقصت من أطرافها
 .وا ي الرائع.. وا ي الشعائر.. ا ي العقيدة.. احياة

وحتى لو بقيت من غر حريف وا تشويه فهي نسخة سابقة م تشمل كل مطالب 
 .وجيل حدود، ها جاءت ي تقدير اه أمد حدودأ، احياة امتجددة أبداً 
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فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام ، فقد صدق اه وعده، أما من ناحية واقع احياة
 .حكم عى الدين كله

ثم زحف .. فقد دانت له معظم الرقعة امعمورة من اأرض ي مدى قرن من الزمان
 .سلميًا إى قلب آسيا وأفريقيا

عى ، وي كل دولة، وي كل مدينة، وي كل قرية، يمتد بنفسه ي كل بيتوما يزال 
بأن ، حقيقًا لوعد اه، الرغم من كل ما يرصد له ي أنحاء اأرض من حرب وكيد

 .يظهر دينه عى الدين كله
ي العمل ، بعد أن م يرعها اليهود والنصارى، فهل نؤدي اأمانة التي اختارنا اه ها

         ) إباغه للبرية كافة:و، بالدين
 [20]الفتح:   (     

وهم ينفذون قدر اه ي إظهار دينه ، إن هذا ليسكب ي قلوب امؤمنن الطمأنينة
 .وإن هم إا أداة، الذي أراده ليظهر

وستظل تبعث ي ، وما تزال حافزًا ومطمئنًا لقلوب امؤمنن الواثقن بوعد اه
حتى يتحقق وعد اه مرة أخرى ي واقع احياة ، ال القادمة مثل هذه امشاعراأجي

 [.532آل عمران: ]                          : بإذن اه
، وهتف هم إى أربح جارة ي الدنيا واآخرة، إن اه تبارك وتعاى ينادي امؤمنن

      ): ه إعاء كلمة اهواجهاد ي سبيل ا، جارة اإيان باه
                   

 [.55-58]الصف:  (  
، ثم يكسب مغفرة ذنوبه كلها، وإها أربح جارة أن جاهد امؤمن ي حياته القصرة

: ورضوان من اه أكر، وامساكن والقصور ،والفوز باجنات، وإسقاط ديونه كلها
(                 

 [.52]الصف:  (
 فهل انتهى حساب هذه التجارة الرابحة عند هذا؟

 .ويأخذ اآخرة، إنه لربح ضخم هائل أن يعطى امؤمن الدنيا
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ليلة  ملسو هيلع هللا ىلصلقد مت امبايعة عى هذه الصفقة من أول يوم حن بايع اأنصار رسول اه 
 .العقبة ي مكة

بَايِع وِي » ي جلس، فقال:ملسو هيلع هللا ىلص ال: كنا مع رسول اه ق عن عبادة بن الصامت  ت 
وا بِا َلـىعَ  ك  ِ ْْ وا، َول َتْقت ل وا النَْفَس اَلتِي َحَرَم اه  إِل  ٬أْن ل ت  ق  َشْيئًا، َول َتْزن وا، َول َتْرِ
ه  عَ ْلـَح بِا ْم َفأْجر  ََ ِمنْك  َو بِـهِ ْن َذلَِك َفع وقَِب ، َوَمْن أَصاَب َشْيئًا مِ ٬ا َلـىِق، َفَمْن َو ، َفه 

ه  إِ  ْيـهِ ه  اه  َعلَ َتـرَ ، َوَمْن أَصاَب َشْيًئا ِمْن َذلَِك َفَس َلـه  َكَفاَرة    ،نْـه  ، إِْن َشاَء َعَفا عَ ٬ا لَـىَفأْمر 
 .()متفق عليه «َبـه  َوإِْن َشاَء َعَذ 

يء قريب ي هذه وهو يعلم من تلك النفوس أها تتعلق ب، ولكن فضل اه عظيم
من إظهار هذا الدين ي اأرض كا ، فيبرها با قدره ي علمه امكنون، اأرض

 [.53]الصف: (            ): قال سبحانه
وا يعطيه ، والذي ا يملكه إا اه، وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح ي الدنيا واآخرة

            : والذي ا مسك لرمته، زائنهاه الغني الذي ا تنفد خ، إا اه
 [.2فاطر: ]                                                 

أما له ي جنة اخلد ، ثم يتقاعس عنها أو حيد فمن الذي يدله اه عى هذه التجارة
أا من مسارع إى  ؟جنةأا من مشمر إى ا ؟أما له ي العِز من نصيب ؟من رغبة
                  ) ؟اخرات

                  
 [.55]الصف: (   

        :وهل هناك أرف من هذا العمل، وهل هناك أرفع من هذا امكان
 [.33فصلت: ]                             

 ،فآمنت طائفة من بني ارائيل، بنرة دين اه ملسو هيلع هللا ىلصواريون مع عيسى لقد قام اح
 .وأظهرهم عليهم، ونرهم عى أعدائهم، ثم أيد اه امؤمنن باه، وكفرت طائفة

 ملسو هيلع هللا ىلص.لقد انتدبوا هذا اأمر، ونالوا هذا التكريم من رهم، لقيامهم بنرة دين اه مع نبيهم 
                                                

 ( واللفظ له. 5082(، ومسلم برقم )0522، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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كا انتدب احواريون ، تدبوا هذا اأمر الدائمأن ين ملسو هيلع هللا ىلص فا أجدر أتباع سيد الرسل
                             : لأمر اموقوت

 [.585آل عمران: ]         
وهم ، هم اأمناء عى منهج اه ي اأرض ملسو هيلع هللا ىلصإن أتباع سيد الرسل وآخرهم حمد 

تارون من بن اأمم هذه وهم امخ، ملسو هيلع هللا ىلصورثة العقيدة والرسالة اإهية بعد نبيهم 
 .واأمانة العظمى، امهمة الكرى

ويرسل ، فاختارهم ليجعلهم أهل الكتاب امبن، وقد مَن اه عى العرب اأمين
وخرجهم من أميتهم ، يرتفعون باختياره منهم إى مقام كريم، فيهم رسواً منهم

 ): ن كا قال سبحانهويميزهم عى العام، وجاهليتهم إى نور العلم واإيان
               

 [.3 -2]اجمعة:  (             
فقد علم اه أهم هم ملة هذه ، ومع كل ما كانوا عليه ي اجاهلية من جهل وضال

، با علم سبحانه ي نفوسهم من استعداد للخر والصاح، اأمناء عليها، العقيدة
ونرها ، ومن رصيد مذخور للدعوة اجديدة، اقة تنهض هذه العقيدة اجديدةومن ط

       : وإقامة حياة الناس ي اأرض عى أساسها، صافية ي العام
 [.12إبراهيم: ]                           

ل جموعة من فاستلمته أول طليعة من هذه اأمة.. وتلقته بالقبول والسمع والطاعة أو
وقد فرغت منه ونبذته نفوس اليهود التي أفسدها ملسو هيلع هللا ىلص.. هذه اأمة، هم أصحاب النبي 

الذل الطويل ي مر.. فامتأت بالعقد واالتواءات واانحرافات.. ومن ثم م تستقم 
             : أبدًا بعد ذلك، ا ي حياة موسى وا من بعده

                                 
 [.500آل عمران: ]       

، وظلموا وكذبوا، وبدلوا وغروا، وحرفوا ي دينهم، ونبذوا كتاب اه وراء ظهورهم
       ): وقتلوا اأنبياء، وصدوا عن سبيل اه
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 [.02]البقرة:  ( 

ثم تابع ، وآتاه التوراة، ^فأرسل إليهم كليمه موسى ، ئيلوقد مَن اه عى بني إرا
إى أن ختم أنبياءهم بعيسى ، من بعده الرسل الذين حكمون بالتوراة من بني إرائيل

 .وآتاه من اآيات البينات ما يؤمن عى مثله البر، ملسو هيلع هللا ىلصبن مريم 
ا هواه أنفسهم كلا جاءهم رسول با ، ثم مع هذه النعم التي ا يعرف قدرها إا اه

  ): وفريقًا قتلوهم، ففريقًا من اأنبياء كذبوهم، استكروا عن اإيان به
                 

 [.00]البقرة:  (                               
: فطبع اه عى قلوهم، وقد خان اليهود اأمانة ونقضوا العهد وأفسدوا ي اأرض

(               
 [.511]النساء:  (       

، كتب اه عليهم لعنته وغضبه، فلا فعلوا هذه الكبائر واجرائم والقبائح والفواحش
فلم يعودوا ، وانتزع من أيدهم أمانة القيام عى دينه ي اأرض إى يوم القيامة

فا يستحقون إا الذلة واللعنة ، مانةوا مؤهلن حمل اأ، صاحن لاقتداء
            ): والغضب

            ) 
 [.65]البقرة: 

  ): فلا صار اليهود أر خلق اه كفراً وظلًا وفسادًا وعنادًا أذهم اه ولعنهم
                  

 [.68دة: ]امائ (        
ويعزهم ، فيجمعهم بعد فرقة، وقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول اأخر منهم

ولكن حكمة اه اقتضت أن يكون ، وكانوا يستفتحون بذلك عى العرب، بعد ذهم
فقد علم اه أن هود قد فرغ عنرها من ، هذا النبي من العرب اأمين غر اليهود

 ): بعدما ضلت وزاغت وكفرت بآيات اه، ريةمؤهات القيادة الكاملة للب
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 [.02]البقرة:  (          

وليكون مستودع ، حمل هذه اأمانة الكرى، وإن اختيار اه لفرد أو ماعة أو أمة
 .إن ذلك لفضل عظيم ا يعدله فضل، وموضع تلقي فيضه، نور اه

 .ري عى كل ما يبذله امؤمن من نفسه وماله وحياتهفضل عظيم ي
   )بقوله:  واه عَز وجَل يذكر امؤمنن باختيارهم حمل هذه اأمانة

 .[5]اجمعة:   (       
فلم تعد هم قلوب حمل هذه اأمانة ، فاليهود قد انتهى دورهم ي مل أمانة اه

، حية الفاقهة امدركة الواعية امتجردة العاملة با حملالتي ا حملها إا القلوب ا
          ): فهم كا وصفهم اه بقوله

 [.1]اجمعة:  (              
ثم م ، وكلفوا أمانة العقيدة والريعة عى أيدي الرسل، فبنو إرائيل ملوا التوراة

 .وهاِلـميعوم ، حملوها وم يعملوا ها
ومن ثم كانوا ، وم يعملوا ها، وم يفقهوا حقيقتها، فهم م يقدروا هذه اأمانة

وليس ، فهو ليس صاحبها، وليس له منها إا ثقلها، كاحار حمل الكتب الضخام
 .ريكًا ي الغاية منها

، ودفهؤاء كأولئك اليه، والذين ملوا أمانة العقيدة من هذه اأمة ثم م حملوها
 .وأولئك كلهم كاحار حمل أسفاراً 

حازم ، وأمر الدين والعقيدة جد خالص، إن هذا الدين العظيم الذي أنزله اه أمانة
 .وا جال فيه للهزل واللعب، جد كله ا هزل فيه، جازم

جد ا حتمل التلفت .. وجد ي ميزان اه وحسابه.. وجد ي اآخرة.. جد ي الدنيا
              : قلياً وا كثراً ، ناكعنه هنا أو ه
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 [.00 – 00احج: ]                         
، يستنزل غضب اه الصارم، أو إدخال فيه ما ليس منه، من أي أحدوأي تلفت عنه 
، فاأمر عظيم أكر من الرسول، ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسول، وأخذه احاسم
 ): احق من رب العامن، إنه احق الذي ا تستقيم احياة إا به، وأكر من البر

                
 [.50-55حاقة: ]ا (

ومتى حس بضآلة نفسه أمام قدرة اه التي ا  ؟فمتى يشعر اإنسان بعظمة القاهر اجبار
 ؟ومتى يتوب من تقصره ي أدائها ؟ومتى يقدر عظمة اأمانة التي حملها ؟يقف ها يء

ا عندما حيد أو يتلفت عن هذ، إن اه قادر عى أخذه أخذًا شديدًا ي الدنيا واآخرة
 .والريعة امنهج الذي يريده اه للبرية، مثاً فيا جيء به الرسل من احق والعقيدة

ويقابل ، إنا جيء ليطاع وحرم، فهذا امنهج وهذا احق ا جيء ليهمل وا ليبدل
  ): وهناك اهول والروع ، وإا فهو اأخذ والقصم، بااستجابة والتقوى

           
              

      جئ       
 [.58-5]احاقة:  (     

وعاد كذبوا رسوهم، فأخذهم بريح ، فثمود كذبوا رسوهم، فأخذهم اه بالصيحة الطاغية
 وفرعون ومن قبله من امكذبن أخذهم اه بالنقمة الرابية الغامرة الطامرة.، رر عاتية

التي تكذب بعد كل ما سبق من ، واآذان البليدة، ا تذكرة تلمس القلوب اخامدةإه
، وكل ما سبق من العظات، وكل ما سبق من اآيات، وكل ما سبق من امصائر، النذر

              :وكل ما سبق من آاء اه ونعمه عى هؤاء الغافلن
                                              

                                         
 [.50 – 56احديد: ]       

تبدو صغرة ضئيلة إى جانب ، اهائلة القاصمة احاسمة، وكل هذه امشاهد امروعة
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كذب ها هول احاقة والقارعة والصاخة والواقعة التي ي، اهول واموقف اأكر
         ) :والتي ستقع با شك، امجرمون

 [.51-53]احاقة:  (     
ويتبع ذلك حركة هائلة لأرض ، قامت اخائق لرها فإذا نفخ إرافيل ي الصور

 .مستوية لتصبح أرضاً ، فرفع وتدك دكة واحدة، واجبال
إى جانب هذه ، وضآلة عامه، يشعر معه اإنسان بضآلته، إنه مشهد عظيم مروع

، وا يقتر اهول عى مل اأرض واجبال ودكها دكة واحدة، القدرة العظيمة
  (    ): فالساء ي هذا اليوم اهائل ليست بناجية

 [.56]احاقة: 
، فرداً فرداً  ،ومن خان اأمانة، فيحاسب من قام بأداء اأمانة، وحر الناس إى رهم

   ): وجـازي كـل إنسان با عمل من خر ورقـواً وعماً، ونيـة و
 [.50]الكهف:  (       

 [.26 - 21الغاشية: ]                     وقال سبحانه: 
وهم يبذلون اأموال ، امبايعن له، ي مكة كان َيِعُد امؤمنن به ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي 
يعدهم باجنة عى اإيان والعمل ، ويضحون باأوقات والشهوات، واأنفس
                                    : الصالح

 [ .580 – 580الكهف: ]        
هذه القلوب ، واستقبال امكاره، لقد كان القرآن ينشئ قلوبًا يعدها حمل اأمانة

، بحيث ا تتطلع وهي تبذل كل يء، والتجرد جب أن تكون من الصابة والقوة
وا ترجو إا ، وا تنتظر إا اآخرة، إى أي يء ي هذه اأرض، وحتمل كل يء

 .والفوز باجنة، رضوان اه
، وحرمان وعذاب، قلوب مؤمنة مستعدة لقطع رحلة اأرض كلها ي نصب وشقاء

و كان هذا اجزاء هو انتصار ول، با جزاء ي هذه اأرض قريب، وتضحية واحتال
 .وظهور امسلمن، اإساموغلبة ، الدعوة

.. وعرفت ما يـجب عليها.. حتى إذا وجدت هذه القلوب التي ذاقت حاوة اإيان
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وأن تنتظر .. وعلمت أنه ليس أمامها ي رحلة اأرض يء إا أن تعطي با مقابل
وعلم .. صل بن أهل احق والباطلوموعدًا كذلك للف.. اآخرة وحدها موعدًا للجزاء

وائتمنها عى .. أتاها النر ي اأرض.. اه منها صدق نيتها عى ما بايعت وعاهدت
.. وهي أهل أداء اأمانة.. ولكن لتقوم بأمانة امنهج اإهي.. احق ا لنفسها فقط

       : وتدعو البرية إى الدين.. وحكم بالدين ي حياها.. تعمل بالدين
                         

 [.558آل عمران: ]                     
وم تتطلع إى يء ، م توعد بيء من امغنم ي الدنيا تتقاضاههذه اأمة فقد كانت 

 ، وإنا مقصودها رضوان اه ودخول اجنة.من امغنم ي اأرض تعطاه
 يوم كانت ا تعلم ها جزاًء إا رضاه، والفوز باجنة ي اآخرة:وقد جردت ه حقًا 

(            
 [.02]التوبة:  (             

جاء نر اه ي امدينة بعد أن ، وبعد أن استقرت هذه احقيقة ي نفوس امؤمنن
 .اه واجنةوإنا يتطلع إى رضوان ، أصبح امؤمن ا يتطلع إليه

وجاء نر اه ذاته، أن مشيئة اه اقتضت أن تكون هذا امنهج وهذا الدين واقعية 
ي احياة اإنسانية، تقرره ي صورة عملية حددة، وترزه ي منتهى اجال 

ي اإيان.. وي العبادات..  والكال، ويكون قدوة للبرية كلها إى يوم القيامة
 وي امعارات.. وي اأخاق. وي امعامات..

 .وتقتدي ها اأمم ي كل زمان ومكان، تراها اأجيال
وإنا كان قدرًا من ، فلم يكن النر للمؤمنن جزاء عى التعب والنصب والتضحية

كا ، به مكن اه امؤمنن أن يقيموا حياهم وفق مراد اه، قدر اه له حكمته ومنافعه
    ): هم فهو ينتظرهم ي اآخرةأما جزاؤ، حب اه

             
 [.588]التوبة:  (        

إن اه عَز وجَل يريد من امؤمنن أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها ي ميع 



505 

 أمانة العبادات.. أمانة امعامات.. أمانة اأخاق.. أمانة العلم.. أمانة اأحوال:
 ااستقامة.. أمانة الدعوة.. أمانة اجهاد ي سبيل اه الذي هو ذروة سنام اإسام.

 :وا خافون لومة ائم، فيقفون ي وجه الر والفساد والطغيان
.. أو اأغنياء امتسلطن بامال.. سواء جاء هذا الر من احكام امتسلطن كفرعون

 ..ة امتسلطن باهوىأو العام.. أو اأرار امتسلطن باأذى
 .فتعم ميع وظائف الدين، وكل ما افرض اه عى العباد فهو أمانة

 واأمانة تشتمل عى ثاثة أمور:
 .وعدم التفريط به أو التهاون بشأنه، اهتام اأمن بحفظ ما استؤمن عليه: اأول
 .عفة اأمن عا ليس له به حق: الثاي
 .عليه من حق لغرهتأدية اأمن ما جب : الثالث

   ): وأداء اأمانة من صفات امؤمنن كا وصفهم اه بقوله
 [.0]امؤمنون:  ( 

           : وقد أمرنا اه عز وجل بأداء اأمانات إى أهلها كا قال سبحانه
                                           

 [.10]النساء:                    
     : وأمرك بحفظه، واأمانة لفظ عام يشمل كل ما استودعك اه أمره

                               
                                 

 [.51الشورى: ]            
وحفظ ما .. وارح عن كل ما ا يري اهحفظ القلوب واج اأمانة فيدخل ي

عى الرعية وتعم اأمانات كذلك ميع الواجبات ، ائتمنت عليه من حقوق العباد
أو كانت ، سواء كانت واجبة حق اه كالعبادات من صاة وصيام ونحوما، اإنسان

أو ، واجبة لسبب من اأسباب كالكفارات والنذور ونحوما من احقوق الواجبة ه
بسبب من اأسباب كالودائع والديون ، كانت واجبة حقوق العباد بعضهم عى بعض

 .ونحوما
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وغر ذلك ، ويدخل ي ذلك الوايات كاإمامة واإمارة والوزارة والرئاسة والوظائف
 .فكل ذلك داخل ي اأمانة التي أمرنا اه بأدائها، ما يؤمن عليه اإنسان
 جب حفظها حفظ اجوارح عن امحرمات:ويدخل ي اأمانة التي 

والفرج .. والبطن أمانة.. والقلب أمانة.. والعن أمانة.. واأذن أمانة.. فاللسان أمانة
 .واأهل أمانة.. وامال أمانة.. والوقت أمانة.. واليد أمانة.. أمانة

، فعةوقراءة الكتب النا، فاللسان أمانة جب عى امسلم استعاله ي تاوة القرآن
، والنهي عن امنكر، واأمر بامعروف، والدعوة إى اه، وتعليم أحكام الدين

     : وما أوجبه اه من اأذكار، واإصاح بن الناس، والوعظ واإرشاد
                                

 [.53 – 55اأحزاب: ]                     
 واحديث النافع مع، يباح استعاله ي حاجات امسلم كالبيع والراء واللسان

، والسب والشتم، وحرم استعاله ي الغيبة والنميمة، وغرما اأهل والضيف
، ومن فعل ذلك ونحوه فقد خان اأمانة، وإفساد ذات البن، والسخرية وااستهزاء

        ): وقد حذر اه من ذلك بقوله
 [.20]اأنفال:   (  

                            وقال سبحانه: 
                                           

 [.550 – 556النحل: ]
كالقرآن ، وما أمره اه به، واأذن أمانة جب عى امسلم أن يسمع ها ما ينفعه

 .دينه ودنياهوما فيه صاح ، واحديث
والغيبة ، واللغو والسب، وا جوز أن يسمع ها ما حرمه اه من السوء والفحشاء

 .ومن فعل ذلك فقد خان اأمانة، وإفساد ذات البن، والنميمة
وما فيه نفعه ي العاجل ، والعن أمانة جب عى امسلم أن يبر ها ما أباحه اه له

، والنظر ي اآيات ومصالح معاشه، ت واأرضكالنظر ي ملكوت السموا، واآجل
ومن ، وا جوز أن ينظر ها إى ما حرم اه من العورات والنساء اأجنبياتالقرآنية، 
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                     : فعل ذلك فقد خان اأمانة
 [.00النحل: ]                

، واخوف واخشية من اه، د واإيانيـجب عليه أن يمأه بالتوحي، والقلب أمانة
 .واخشوع والتقوى، والصدق واإخاص، والذل له، وتعظيمه، وامحبة له

فإن فعل ، ونحو ذلك، والكر واحسد، وا جـوز أن يمأه اإنسان بالرك والنفاق
                                         : فقد خان اأمانة

 [.36اإراء: ] جئ       
 .فيجب أن ا يدخل فيه إا ما أحله اه من الطيبات با إراف، والبطن أمانة

   : ومن أدخل بطنه شيئًا من امحرمات من مأكول ومروب فقد خان اأمانة
                              

 .[0 – 1امؤمنون: ]                    
ومن جاوز ذلك إى ، والفرج أمانة فيجـب حفظه فيا أحل اه من الزواج والتري

 .الزنا والفواحش فقد خان اأمانة
فمن استعمل يده ي ، وكفها عا حرم اه، واليد أمانة فيجـب استعاها ي طاعة اه

فقد خان  ،أو قتل ها النفوس امعصومة ،أو تناول ها امحرمات ،الرقة أو الغش
 .اأمانة

، كامي إى الصلوات واجهاد، فيجب استعاها ي طاعة اه، والرجل أمانة
، والنهي عن امنكر، واأمر بامعروف، والدعوة إى اه، وجالس العلم والذكر

ۓ                     : وصلة اأرحام ونحو ذلك
                            

 [.65 – 63الفرقان: ]
، ومواطن الريب، ومن استعمل قدميه فيا حرم اه كامي لإفساد ي اأرض

 .فقد خان اأمانة، وأماكن اللهو واللعب واخنا
بالتفكر ي العلوم ، وأداء اأمانة فيه استعاله ي طاعة اه ورسوله، والعقل أمانة

 .ونحو ذلك ،وما فيه مصلحة اإسام وامسلمن، النافعة
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واحيلة ، والكذب والتزوير، واخديعة والظلم، ومن استعمل عقله ي امكر والكيد
            : فقد خان أمانة العقل ،واإرار بامسلمن، الباطلة

                                                
 [.553 – 552النساء: ]                                                                                    

والصر ، وتعليمهم إياه، ودعوة الناس إليه، وأداء اأمانة فيه العمل به، والعلم أمانة
                                : عى اأذى الذي حصل بسببه

 [.02آل عمران: ]     
 :فقد خان اأمانة، وم يصر عى ذلك، وم يدع الناس إليه، ومن م يعمل بعلمه

                                         
 [.3 – 2الصف: ]     
، والدعوة إليه، والعمل بالدين، فيـجب ملها عى طاعة اه ورسوله، والنفس أمانة

   : فقد خان اأمانة ،وتركها ترتع ي اللهو والشهوات، نومن أطلق لنفسه العنا
                                    

 [.58 – 0الشمس: ]
وطلب ، فيجب حفظه بالعبادة والتعليم والدعوة واأعال الصاحة، والوقت أمانة

                          : الازم من امعاش
 [.563 – 562اأنعام: ]                  

 .واأعال السيئة فقد خان اأمانة، ومن أضاع أوقاته ي الشهوات والقيل والقال
ونفع النفس واأهل ، وإنفاقه فيا يري اه، وامال أمانة فيجب كسبه من احال

               : ومواساة امحتاجن منه، وامسلمن به
                                     

 [.265البقرة: ]     
 .فقد خان اأمانة ،وأنفقه ي امحرمات، من امحرمات امال ومن اكتسب

، بشكر امنعم ها، فيجب عى امسلم رعاية هذه اأمانة، واأهل واأواد أمانة
بتعليمهم القرآن ، والسنن وحسن اأخاق، الدينوتربية اأهل واأواد عى احق و
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، وحفظهم من كل ما يرهم، وترغيبهم ي معاي اأمور، والفقه الرعي، والسنة
                          : وأداء حقوقهم

 [.6التحريم: ]                          
يفعلون ما ، ك هم احبل عى الغاربوتر، ومن أرخى لزوجته وأواده العنان

فقد ، وينظرون إى ما يشاؤون، ويسمعون ما يشاؤون، ويأكلون ما يشاؤون، يشاؤون
 .وغدر بأقرب الناس إليه، وأضاع من حت يده، خان اأمانة

من واية عامة ، ما ائتمن اه عليه بعض عباده، ومن أعظم اأمانات التي جب رعايتها
وإيصال .. بالنصح لرعيته.. مر امسلمن جب عليه أداء اأمانةفوي أ، أو خاصة

والرب عى .. ونر العدل واأمن.. واحكم بينهم با أنزل اه.. حقوقهم إليهم
واإحسان .. وقمع الظام.. ونر امظلوم.. وامفسدين ي اأرض.. أيدي العابثن

           : اد ي سبيل اهواجه.. ونر الدين.. وتعليمهم الدين.. إى الناس
                                           

 [.10النساء: ]                   
.. وحكم بينهم بالظلم واجور.. ومنع حقوقهم.. ومن توى أمور امسلمن فغشهم

فقد ، ن نر الدين ونرهوقعد ع.. وأسكت العلاء.. وقمع الدعاة.. ونر الفساد
 .خان اأمانة

وعدم شق .. وأداء اأمانة له بالسمع والطاعة، وجب عى الرعية طاعة إمام امسلمن
والتعاون معه عى الر .. ولزوم النصح له.. وعدم اخروج عليه.. عصا الطاعة

 .والدعاء له باهداية والصاح والنر.. والتقوى
 .فإن أمر بمعصية فا سمع وا طاعة، مر بمعصيةوجب طاعة اإمام ما م يأ

 .فقد خان اأمانة، وخرج عليه ظلًا وعدواناً ، وشق عصا الطاعة، ومن غش اإمام
والقاي واأمر والوزير واموظف جب عليه أن يؤدي اأمانة بالعدل بن الناس 

 .وقضاء حوائجهم، والنصح هم، واإحسان إى اخلق
 .س وغشهم وأكل أمواهم فقد خان اأمانةومن تعمد ظلم النا
وإنه ليسر عى من عرف .. وما أثقل أداءها.. وما أشد ملها.. أا ما أعظم اأمانة
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 .وعرف عقوبة اخيانة.. وعرف ثواها.. وعرف جزيل إنعامه.. ربه
               ): قال اه تعاى

 [.10: ]النساء (            
          ): وقال اه تعاى

 [.20]اأنفال:   (
َقاَد لِلَشاةِ الِـهَ أهْ  َلـىق وَق إِ ْلـح  َلت َؤُدَن ا» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  اِء ِمَن ْلـَح ْلـَج ا َيْوَم اْلِقيَاَمِة، َحَتى ي 
 .()أخرجه مسلم «الَشاةِ اْلَقْرَناءِ 

ليهم الصاة والسام، فنوح وهود وصالح وغرهم، كل واأمانة من أبرز أخاق الرسل ع
 [.580-580]الشعراء: (            )رسول من هؤاء قال لقومه: 

                  : أمن الوحي كا وصفه اه بذلك بقوله ملسو هيلع هللا ىلصوجريل 
 [.521 - 522الشعراء: ]                                 

                                                

 (. 2102برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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اأرض إى آدم إهباط حكمة -2  
              ): قال اه تعاى

                 
 [.38]البقرة:    (

                 ): وقال اه تعاى
              

 [.32 -30]البقرة: (  
وأمر مه أساء كل يء، ، ونفخ فيه من روحه، وعلَ أرضاه عَز وجَل خلق آدم من ا

، وأمره وزوجه باأكل من ثارها إا شجرة وأسكنه اجنة، امائكة بالسجود له
                           واحدة : 

                                
 [.31 - 35البقرة: ]              

 ): وعصيا رها.. ولكن الشيطان أغراما باأكل من الشجرة فأكا منها
                  

 [.36]البقرة:  ( 
وجعل هم فيها مسكنًا وقرارًا ومتاعًا إى ، فأهبط اه آدم وزوجه وإبليس إى اأرض

 .وخلقت هم، ها ثم ينتقلون إى الدار التي خلقوا، حن انقضاء آجاهم
وأنزل ، وأرسل إليهم الرسل، وأسكنهم ي اأرض، اجن واإنس: فخلق اه الثقلن

 .ومن عصاه فله النار، فمن آمن باه فله اجنة، عليهم الكتب
تعجز .. وأهبطه إى اأرض حكم عظيمة، وقد أخرج اه آدم أبا البر من اجنة

 .وهذه إشارة إى بعضها، ن وصفهاوتعجز األسن ع، العقول عن معرفتها
وغمومها ، فقد أراد اه تبارك وتعاى أن يذيق آدم وذريته من نصب الدنيا ومومها

إذ لو تربوا ي دار ، ما يعظم به عندهم مقدار دخوهم اجنة ي الدار اآخرة، وآامها
 .النعيم م يعرفوا قدرها
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وعوضهم بذلك ، م إى اأرضفأهبطه، وأراد سبحانه ابتاءهم وأمرهم وهيهم
 .أفضل الثواب الذي م يكن لينال بدون اأمر والنهي

، حبهم وحبونه، وأولياء وشهداء، وأراد عَز وجَل أن يتخذ من بني آدم رسًا وأنبياء
 .وامتحنهم هم ي هذه الدار ،فخى بينهم وبن أعدائه

نالوا من حبته ورضوانه ، هفلا آثروه وبذلوا نفوسهم وأمواهم ي مرضاته وحاب
وم يكن ينال هذا إا عى الوجه الذي ، والقرب منه ما م يكن لينال بدون ذلك أصاً 

 .قدره وقضاه من إهباطه إى اأرض
القاهر ، العفو احليم، فمن أسائه الغفور الرحيم، واه سبحانه له اأساء احسنى

 .التواب اخاق، الكريم الرزاق، القادر
 و الذي حيي ويميت، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويرزق ويشفي، ويبسط ويقبض. وه

فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم ، وا بَد من ظهور أثر هذه اأساء وغرها
 ، وأفعاله احميدة.وصفاته العا ،وذريته دارًا يظهر عليهم فيها أثر أسائه احسنى

ويذل من .. ويعز من يشاء.. يرحم من يشاءو.. ويعذب من يشاء.. فيغفر من يشاء
 ..إى غر ذلك، ويمنع من يشاء.. ويعطي من يشاء.. يشاء

، واملك الذي هو الذي يأمر وينهى، وكذلك اه تبارك وتعاى هو املك احق امبن
 .ويثيب ويعاقب، ويكرم وهن، ويعز ويذل

ثم ، عليهم فيها أوامر املكفاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارًا جري 
 من ثواب وعقاب. ينقلهم إى دار تتم عليهم فيها أحكام املك

وأيضًا فإنه سبحانه أنزهم إى دار يكون إياهم فيها بالغيب، فلو خلقوا ي دار النعيم، 
 م ينالوا درجة اإيان بالغيب، واللذة والكرامة احاصلة بذلك ا حصل بدونه.

واأرض فيها الطيب ، خلق آدم من قبضة قبضها من ميع اأرض واه سبحانه
 .والسهل واحزن، والكريم واللئيم، واخبيث

فأنزله وذريته إى دار ، فعلم سبحانه أن ي ظهره من ا يصلح مساكنته ي داره
 ، وامؤمن من الكافر .استخرج فيها الطيب من اخبيث

ومساكنته ي  فجعل الطيبن أهل جواره، ينثم ميزهم سبحانه بعد القدوم عليه بدار
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                                 : داره دار السام

 [.11 – 15القمر: ]
               : وجعل اخبيثن ي دار اخبث واخبثاء واأشقياء دار البوار

                            
                                         

                           
 [.30 – 36اأنفال: ]     

ما جعله ي اأرض من خواص خلقه ، وأراد سبحانه أن يظهر لعباده وخلقه ومائكته
مع ، ويبذل نفسه ي مرضاته وحبته، ومن يتقرب إليه، ورسله وأنبيائه وأوليائه

وا شهوة ، ا كمن يعبده من غر معارض له، هدة شهوته وهواه ابتغاء مرضاتهجا
 .وا عدو سلط عليه كامائكة، تعريه
وحاربته ، عى خلقه من شأن عدوه إبليس فإنه سبحانه أراد أن يظهر ما خفي وأيضاً 

 .وسعيه ي خاف مرضاته، وتكره عن أمره، له
فأنزهم ، وي أي اجن إبليس، ملسو هيلع هللا ىلصأي البر آدم  وهذا وهذا كانا كامنن مسترين ي

وظهرت حكمته ، ا يعلمه سواه، إى دار أظهر فيها ما كان اه سبحانه منفردًا بعلمه
 .وظهر للمائكة من علمه ما م يكونوا يعلمون، وتم أمره

، وحب امحسنن، الصابرين امؤمنن، وحب وكذلك اه سبحانه ما كان حب
وحب الذين ، وحب امتقن، وحب الشاكرين، وحب امتطهرين، وابنوحب الت

 .وكانت حبته أعى أنواع الكرامات، يقاتلون ي سبيله صفاً 
ها هذه الصفات التي ينالون ها أن أسكن آدم وذريته دارًا يأتون فياقتضت حكمته ف

 .عليهم فكان إنزاهم إى اأرض من أعظم النعم، أعى الكرامات من حبته
، وحبهم وحبونه، وأيضًا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من بني آدم ذرية يواليهم ويودهم

واتباع ، وا يتحقق هم ذلك إا بموافقة رضاه، فمحبته هم هي غاية كاهم ورفهم
 .واجتناب ما يكره، أمره

فينالوا درجة  ،واجتناب هيه، ليقوموا بامتثال أمره، فأنزهم دارًا أمرهم فيها وهاهم
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وفَضل آدم ، وأيضا فإنه سبحانه خلق خلقه أطوارًا وأصنافاً ، وحبته هم، حبتهم له
وجعلها أنبيائه ، وجعل عبوديته أفضل درجاهم، وذريته عى كثر من خلوقاته

 .ورسله وأتباعهم
، فاقتضت حكمته سبحانه أن أسكن آدم وذريته دارًا ينالون فيها هذه الدرجة العالية

فكان ذلك من ، وترك مألوفاهم من أجله، وتقرهم إليه بمحابه، بكال طاعتهم له
 .وإحسانه إليهم، مام نعمته عليهم

ويعرفهم ، عرف عباده الذين أنعم عليهم مام نعمته عليهموكذلك اه سبحانه أراد أن يُ 
 .با أعطاهم من النعيم، وأكثر شكرًا له، ليكونوا أعظم حبة له، قدرها

، وأشهدهم خليصهم من ذلك، وما أعدهم من العذاب، فأراهم سبحانه فعله بأعدائه
 .ويعظم فرحهم، وتكمل غبطتهم، ليزداد رورهم، وخصيصهم بأعى أنواع النعيم

وتوفيق من شاء منهم رمة ، وم يكن بّد ي ذلك من إنزاهم إى اأرض وامتحاهم
 .وهو احكيم العليم، منه وعداً  وخذان من شاء منهم حكمة، منه وفضاً 

، وكال العبودية ا حصل ي دار النعيم والبقاء، وهو سبحانه خلق اخلق لعبادته
 .إنا حصل ي دار امحنة واابتاء

 .ا دار امتحان وابتاء، وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم
لزم لداعي الشهوة وأيضًا فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مست

 .فخلق ي البر داعي العقل والشهوة ليتم مراده، وداعي العقل والعلم، والغضب
وعرفه ما جنت عليه شهوته ، فاقتضت حكمته ورمته أن أذاق أباهم وبيل خالفته

 .وأشد هروباً ، ليكون أعظم حذرًا فيها، وهواه
ليستعدوا ، ل العدو هم وبأبيهمأن أراهم ما فع، وذريته ملسو هيلع هللا ىلصفمن مام نعمة اه عى آدم 

 .ويأخذوا أهبتهم منه، له وحذروه
 كان من اممكن أا يسلط عليهم العدو؟: فإن قيل

اه تبارك وتعاى خلق آدم وذريته عى بنية وتركيب مستلزم مخالطتهم لعدوهم : قيل
يكن  فلم، ولو شاء اه خلقهم كامائكة الذين هم عقول با شهوات، وابتائهم به

 .وبنو آدم ركبوا عى العقل والشهوة، لعدوهم طريق إليهم
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وما كانت حبة اه وحده هي غاية كال العبد وسعادته التي ا كال وا سعادة له 
 .أصا بدوها

، وكانت امحبة الصادقة إنا تتحقق بإيثار امحبوب عى غره من حبوبات النفس
 .اتهواحتال أعظم امشاق ي طاعته ومرض

فاقتضت حكمة العزيز احكيم إخراجهم إى هذه الدار امحفوفة بالشهوات وحاب 
النفوس من مطعوم ومروب، وملبوس ومنكوح، ومركوب ومسموع، ومرئي، والتي 

 يتحقق حبهم له، وايثارهم إياه عى غره. ،بإيثار حبوب احق عليها، واإعراض عنها
من ، وظهور اأسباب التي حمد عليها، الكامل وأيضا فإنه سبحانه له احمد امطلق

 :وهي نوعان، وهي من لوازم مده تعاى، مقتى كونه حموداً 
 .وعى هذا وهو سبحانه امحمود عى هذا.. وعدل.. فضل

ليرتب عليها كال احمد الذي ، واقتضائها مسبباها، فا بَد من ظهور أسباب العدل
فهو حمود ، وفضله وثوابه، مود عى إحسانه وبرهفكا أنه سبحانه ح، هو أهله

 .إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ورمته، عى عدله وانتقامه وعقابه
وما وضع نقمته ، فا وضع نعمته ونجاته لرسله وأتباعهم إا ي حلها الائق ها

 .وإهاكه أعدائه إا ي حلها الائق ها
فجعل فيهم ، ه فاوت بن عباده أعظم تفاوت وأبينهواه تبارك وتعاى لكال حكمت

وذلك ليشكره من ظهرت عليه ، وامؤمن والكافر، والصحيح والسقيم، الغني والفقر
 .وخص دون غره باإكرام، ويعرف أنه قد حبي باإنعام، نعمته وفضله

 .ولو تساووا ي النعمة والعافية م يعرف صاحب النعمة قدرها
 .اأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل فاقتضت حكمته خلق

وانكساره ، وخضوعه وافتقاره، واه عَز وجَل أحب يء إليه من عبده تذللـه بن يديه
وحصول هذه اأسباب ي ، وهذا ا يتم إا بأسبابه التي يتوقف عليها، وترعه إليه

 .ستلزم للجمع بن الضدينوهو م، متنع ،والعافية الكاملة ،دار النعيم امطلق
، واأمر هو رعه ودينه الذي بعث به رسله، وأيضًا اه عَز وجَل له اخلق واأمر

 وتريف. وإنا هي دار نعيم ولذة، وليست اجنة دار تكليف، وأنزل به كتبه
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فاقتضت حكمة اه عَز وجَل استخراج آدم وذريته إى دار جري عليهم فيها أحكام 
من اإيان والكفر، والطاعات  ليظهر فيهم مقتى اأمر ولوازمه، مرهدينه وأ

 وامعاي.
واه سبحانه حب من عباده أمورًا يتوقف حصوها منهم عى حصول اأسباب 

            : وا حصل إا ي دار اابتاء واامتحان، امقتضية ها
 [.0الكهف: ]                  

، وحب التوابن، وحب الشاكرين، وحب امحسنن، سبحانه حب الصابرين فإنه
 .وحصول هذه امحبوبات بدون أسباها متنع

ليرتب عليه امسبب ، خلق اأسباب امفضية إليه، فاقتضت حكمته وحبته لذلك
 .الذي هو حبوب له

اد سبحانه أن فأر، وأيضا فإن اه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم ي اأرض
 .ينقلهم من هذا ااستخاف إى توريثه جنة اخلد

لضعفه وقصور نظره قد ختار العاجل الفاي اخسيس عى  اإنسان وعلم سبحانه أن
 .اآجل الباقي النفيس

وعلم سبحانه ما ي طبيعته من الضعف ، وخلق من عجل، فاإنسان خلق عجواً 
فيكون ، ليعرف النعيم الذي أعد له عياناً ، ةفاقتضت حكمته أن أدخله اجن، واخور

 .وله أشد طلباً ، وعليه أحرص، إليه أشوق
فصاروا ، ثم قص عى بنيه قصته، وأسكنه إياها، واقتضت حكمته أن أراها أباهم آدم

وسارع ، فاستجاب من خلق ها وخلقت له، حارون مع أبيهم، كأهم مشاهدون ها
فهو دائم ، ثم سباه العدو، بل يعد نفسه كأنه فيها، ةفلم يثنه عنها حب العاجل، إليها

 .احنن حتى يعود إليها
فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها اأسباب اموصلة إى أعى 

 .امقامات من إمام إنعامه عليهم
أرف والواية والعبودية من ، واخلة والتكليم، واه عَز وجَل جعل النبوة والرسالة

وبعث فيها ، فأنزهم دارًا أخرج منهم فيها اأنبياء، وهايات كاهم، مقامات خلقه
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واخذ منهم أولياء ، وكلم موسى تكلياً ، واخذ من اخذ منهم خلياً ، الرسل
وكان إنزاهم إى اأرض من مام اإنعام ، وخاصة حبهم وحبونه، وشهداء وعبيداً 

                          : واإحسان إليهم، عليهم
 [.253البقرة: ]      

علم مام حكمته ي إسكان  ،ورأى آثارها ،ومن تأمل آيات اه امشهودة وامسموعة
                 : آدم وذريته ي هذه الدار إى أجل معلوم

                                    
 [.36 – 31اأعراف: ]                       

ولكن ، وجعل امائكة فيها خدمًا هم، فاه عَز وجَل إنا خلق اجنة آدم وذريته
وأهم ا ، اقتضت حكمته أن خلق هم دارًا يتزودون منها إى الدار التي خلقت هم

          ): ينالوها إا بالزاد كا قال سبحانه
               

                 
 [.28-50السجدة: ] (   

إليها  وما قرب ، ونعوذ بك من الناراللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
                            من قول أو عمل: 

  [.23اأعراف: ]
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القلب خلق -3  
           ): قال اه تعاى

 [.00]النحل:  (    
                             : وقـال اه تعاى

 [.56]احج:                                          
وي باطنه أكثر اأعضاء ، واإنسان له ظاهر وباطن، اه تبارك وتعاى خلق اإنسان
 وغرها. وأمها كالقلب والكبد وامعدة
 ولفظ القلب يطلق عى معنين:

وهو حم ، امودع ي اجانب اأير من الصدر، اللحم الصنوبري الشكل: أحدما
، وي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه، باطنه جويفخصوص وي 
 .ثم يدفعه بواسطة العروق لتغذية البدن، يدخل فيه الدم

وتلك اللطيفة هي ، ها بذلك القلب اجساي تعلق، لطيفة ربانية روحانية: الثاي
         : وهو امدرك العام العارف من اإنسان، حقيقة اإنسان

                                 

 [.2اأنفال: ]
وهذه اللطيفة عاقة مع القلب ، وامثاب وامعاقب، وهو امخاطب وامطالب

 [.30ق: ]                               : اجساي
ة العروق ينتر بواسط، فهو جسم لطيف منبعه جويف القلب اجساي أما الروح

                        : إى سائر أجزاء البدن
 [.01اإراء: ]         
والسمع والبر والشم منها عى ، وفيضان أنوار احياة واحس، وجريانه ي البدن

 .يضاهي فيضان النور من الراج الذي يدار ي زوايا البيت، أعضائها
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يشبه حركة الراج ي جوانب البيت  ي باطن اإنسانوحركته ، وريان الروح
 .بتحريك حركه

، وهي اللطيفة التي هي نفس اإنسان وذاته، فتطلق عى ذات اإنسان أما النفس
 .وتطلق عى امعنى اجامع لقوة الغضب والشهوة ي اإنسان

وضده فهو ما يعقل اإنسان عا يشينه ويدنسه من اأقوال واأفعال  أما العقل
فيكون عبارة عن صفة العلم الذي ، فيطلق ويراد به العلم بحقائق اأمور ،اجنون

 .ويطلق ويراد به تلك اللطيفة امدرك للعلوم فيكون هو القلب، حله القلب
وطاعته ، با يعرف به صدقه وكذبه وما خلق اه عَز وجَل اإنسان ابتاه وامتحنه

يه ففلذلك اجتمع ، خلقته وتركيبه أربع شوائبفمزج ي ، ومعصيته وطيبه وخبثه
 :أربعة أنواع من اأوصاف وهي

 .والربانية.. والشيطانية.. والبهيمية.. الصفات السبعية
، فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع، وكل ذلك جموع ي قلبه

 .والتهجم عى الناس بالشتم والرب والقتل، من العداوة والبغضاء
من الره واحرص ، و من حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائموه

 .والنكاح والشبق وغر ذلك
، مع مشاركته ها ي الغضب والشهوة، وهو من حيث اختصاصه عن البهائم بالتمييز

ويتوصل ، فصار ريرًا يستعمل التمييز ي استنباط وجوه الر، حصلت فيه شيطانية
 اخداع، ويظهر الر ي معرض اخر، وهذه أخاق الشياطن.إى اأغراض بامكر و

وحب ااستياء ، فإنه يدعي لنفسه الربوبية، ومن حيث أنه ي نفسه أمر رباي
، والتفرد بالرياسة، وحب ااستبداد ي اأمور كلها، وااستعاء ي كل يء

 .واانسال عن ربقة العبودية والتواضع
 .عرفة واإحاطة بحقائق اأمورويدعي لنفسه العلم وام

وااستياء بالقهر عى ميع اخائق من أوصاف ، واإحاطة بجميع احقائق
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 .وي اإنسان حرص عى ذلك، الربوبية
 ، وتغلب واحدة منها عى اإنسان.وكل إنسان فيه شوب من هذه اأوصاف اأربعة

   ): لسالكنوأساس طريق ا، وحقيقة أوصافه أصل الدين، فمعرفة القلب
 [.58]النور:  (      

 .والقلب يغرق فيا يستوي عليه من حبوب أو مكروه أو خوف
 .خوف حذرهوام.. وامكروه يدفعه، فامحبوب يطلبه

 .واخوف يتعلق بامكروه.. والرجاء يتعلق بامحبوب
، امكروهات إاّ اهوا يذهب بالسيئات و، وا يأي باحسنات وامحبوبات إاّ اه

   ): واه أعلم حيث جعل رسالته وكل يء وجوده وزواله بيد اه،
                     

 [.580]يونس:  (  
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القلب منزلة -2  

  (            ): قال اه تعاى
 [.30]ق: 

ِل مَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ، أل َوإَن َمـَح ِِ أْرِضِه  ٬ى اِحـمَ ى، أل إَن ِحـمً لٍِك أل َوإَن لِك  ه  اِرم 
ْضَغةً ْلـَج ِِ ا ، أل ُلـه  َسد  ك  ْلـَج ، َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد اُلـه  َسد  ك  ْلـَج ا َلـَح ْت َص َلـَح إَذا َص  ،َسِد م 

 .()متفق عليه «َوِهَي اْلَقْلب  
باستعداده معرفة اه ، ه عى كثر من خلقهورف، اه تبارك وتعاى فَضل اإنسان

وي اآخرة عدته ، وفخره وسعادته وأنسه، التي هي ي الدنيا ماله وكاله، سبحانه
                       : وذخره

 [.08اإراء: ]                
وهو ، و العام باهفالقلب ه، ا بجارحة من جوارحه، وإنا استعد للمعرفة بقلبه

وإنا ، وهو العام با عند اه، وهو الساعي إى اه، وهو العامل ه، امتقرب إى اه
 .اجوارح أتباع له وخدم وآات

، واستخدام الراعي للرعية، يستخدمها القلب ويستعملها استعال امالك للعبد
                              .واستخدام اإنسان لآلة

 [.521 - 523الشعراء: ]            
إذا صار ، وهو امحجوب عن اه، إذا سلم من غر اه، فالقلب هو امقبول عند اه

وهو الذي خيب ، فيفلح إذا زكاه، وهو الذي يسعد بالقرب من اه، مستغرقًا بغر اه
 .ويشقى إذا دنسه ودساه

وإنا الذي ينتر عى اجوارح من العبادات ، ه تعاىوهو امطيع ي احقيقة 
 [.25حمد: ]                    : واأخاق أنواره وآثاره

إذ كل إناء با فيه ، تظهر حاسن الظاهر ومساويه، وبحسب ما فيه من النور والظام
 فر.، من خر ور، ومن إيان وكوالقلوب كالقدور تغي با فيها، ينضح

                                                
 (. 5122(، ومسلم برقم )12ري برقم )، أخرجه البخامتفق عليه ()
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وصاح العام وفساده يكون بحسب حركة اإنسان ي احياة، إذ هو قلب العام 
 ملسو هيلع هللا ىلص:ولبه، وصاح بدن اإنسان وفساده قائم عى صاح القلب وفساده كا قال النبي 

ْضَغةً  أل » ِِ اْلـَجَسِد م  ، َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد ا ،َوإَن  ُلـه  ْلـَجَسد  إَذا َصَلـَحْت َصَلـَح اْلـَجَسد  ك 
، أل َوِهَي اْلَقْلب   ُلـه   .()متفق عليه «ك 

وهو َبـه، وإذا عرف نفسه عرف ر، والقلب هو الذي إذا عرفه اإنسان فقد عرف نفسه
ومن عرف ربه َبـه، ومن جهل نفسه فقد جهل ر، الذي إذا جهله اإنسان فقد جهل نفسه

                 : ومن جهل ربه فقد جهل كل يء، فقد عرف كل يء
                                

 [.23الزمر: ]                                  
وقد ، وأكثر اخلق جاهلون بقلوهم وأنفسهم ورهم، ومن جهل قلبه فهو بغره أجهل

 ): لبه كا قال سبحانهفإن اه حول بن امرء وق، حيل بينهم وبن أنفسهم
               

 [.25اأنفال: ] (    
 .ومعرفة أسائه وصفاته، سبحانه عن مشاهدته ومراقبتهاه بأن يمنعه : وحيلولته

، أنه كيف هوي مرة إى أسفل سافلن، وكيفية تقلبه بن إصبعن من أصابع الرمن
ويرتقي إى عام ، وكيف يرتفع أخرى إى أعى علين، وينخفض إى رتبة الشياطن

                            : امائكة امقربن
 .[6 – 5التن: ]                           

وحاجة القلب إى معرفة اه وأسائه وصفاته وأفعاله أعظم من حاجة البدن إى 
                                  : الطعام والراب

 [.52حمد: ]            
وحاجات البدن للطعام ، ومعرفة اه عَز وجَل ، بل نسبة حاجات القلب إى اإيان

         : والقطرة بالنسبة للبحر، والراب كالذرة بالنسبة للجبل
 [.51 فاطر:]                          

                                                
 (. 5122(، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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 وقد خلق اه عَز وجَل ي كل إنسان ثاث أواٍن أساسية وهي:
 .وامعدة.. والقلب... الدماغ

وامعدة آنية الطعام .. والقلب آنية اإيان والتوحيد.. فالدماغ آنية العقل والعلم
 .ولك غذاء ثمرة.. فلكل آنية غذاء.. والراب

، واخوف منه، ظيم لرب العامنواليقن والتع، فالقلب حل اإيان والتصديق
   والتوكل عليه، وحبته واأنس به، ومعرفته، واانقياد له، والتسليم له سبحانه: 

                                         
                             

 [.0 – 0احجرات: ]         
 َلـىإَِن اهَ ل َينْظ ر  إِ » ملسو هيلع هللا ىلص:القلب حل نظر اه من العبد، كا قال النبي ولذا صار 

ْم، َوَلكِْن َينْظ ر  إِ  ْم َوأْمَوالِك  َوِرك  مْ  لَـىص  ْم َوأْعَالِك  ل وبِك   .()أخرجه مسلم «ق 
وحبته .. وخشيته لربه.. ويوجب خشوع القلب.. وأصل العلم الذي يورث العمل

وهو .. هو العلم باه.. ولزوم طاعته.. واإقبال عليه.. واأنس به.. هوالقرب من.. له
ثم معرفة وعده .. وصفات جاله وماله.. وآائه ونعمه.. معرفة أسائه وصفاته

   : وماذا أعد من العذاب للمجرمن.. وماذا أعد اه من النعيم للمتقن.. ووعيده
                                               

 [.52الطاق: ]                   
وما حبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو .. ثم يتلوه العلم بأحكام اه

 .ويستقيم عى ذلك إى أن يموت.. اعتقاد
ـمَ ال» بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص ومن فاته هذا العلم النافع، وقع ي اأربع التي استعاذ منها النبي   َلـه 

وذ  بَِك ِمْن عِ  ، َوِمْن َقْلٍب ل  ْلـمٍ إِِي أع  ، َوِمْن َدْعَوةٍ ل َيـْخ ل َينَْفع  ، َوِمْن َنْفٍس ل َتْشَبع  َشع 
ْس   .()أخرجه مسلم «اَلـهَ اب  َتـَج ي 

خلق القلب لإنسان يعلم به .. واه تبارك وتعاى خلق اإنسان ي أحسن تقويم
                                                

 (. 2165برقم ) أخرجه مسلم ()

 (. 2022برقم ) أخرجه مسلم ()
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وخلق .. وخلق اأذن يسمع ها اأصوات.. ق العن يرى ها اأشياءوخل.. اأشياء
                               : العقل يعقل به اأشياء

 [.23املك: ]     
 ،وعمل من اأعال ،أمر من اأمورء اإنسان كا خلق سبحانه كل عضو من أعضا

وكذلك ، واأنف للشم، والفم لأكل، للنطقواللسان ، والرجل للسعي، فاليد للبطش
 .لكل وظيفة وحكمة، سائر اأعضاء الظاهرة والباطنة

وكان ذلك ، فذلك هو احق ،وأعد أجله، فإذا استعمل اإنسان العضو فيا خلق له
       : ولليء الذي استعمل فيه، خرًا وصاحًا لذلك العضو 

                               
 [.55 – 58احج: ]                       

وإن ، وصاحبه مغبون، فذلك خران، بل ترك بطااً ، وإذا م يستعمل العضو ي حقه
وصاحبه من الذين بدلوا نعمة اه ، استعمل ي خاف ما خلق له فهو الضال واهاك

                                 : كفراً 
                                    

 [.502اأعراف: ]
 .والفكر للقلب كاإصغاء لأذن، ورأسها وملكها هو القلب، وسيد اأعضاء

فيعرف ربه ومعبوده ، وصاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل اأشياء
. وما يصلحه وما يفسده.. ويعرف أسباب النجاة وأسباب وفاطره.. وما ينفعه وما يره.

وا يلتفت  اهاك.. ويميز بن هذا وهذا.. وختار ما ينفعه وما يصلحه.. ويعتصم باه..
                                 إى ما سواه: 

 [.31 – 35احج: ]                        
، من بن كامل وناقص.. ومتفاوتون ي عقلهم اأشياء.. فاوتون ي اخلقوالناس مت

 ، وحسن ومقبول.وجيد ورديء.. وفيا يعقلونه من بن قليل وكثر
 وإذا آمن العبد باه أكرم اه قلبه بعر كرامات:

            ): كا قال سبحانه احياة: اأوى
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              ) 
 .[522]اأنعام: 

وجعل فيه نور ، وكذلك اه عَز وجَل خلق القلب، ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له
 .فا جوز أن يكون لغره فيه نصيب، اإيان
 [.55التوبة: ] (   ): كا قال سبحانه الشفاء: الثانية

 .هلوالعلم شفاء من اج.. واإيان شفاء القلوب.. فالعسل شفاء اأبدان
وكذلك اه إذا امتحن ، فالصائغ إذا امتحن الذهب مرة ا يدخله النار ،الطهارةالثالثة: 

         ): ا يدخلهم الناروصروا قلوب امؤمنن 
 [.3]احجرات:  (  

                            : كا قال سبحانه اهدايةالرابعة: 
 [.55]التغابن:                  

فكذلك ، فكا أن الورقة إذا كتب فيها قرآن م جز إحراقها ثبوت اإياناخامسة: 
        ): قلب امؤمن إذا كتب فيه اإيان م جز إحراقه

               
 [.22]امجادلة:  (             

         ): قال سبحانه كا السكينةالسادسة: 
 [.5]الفتح:  (           

           ): كا قال سبحانه اإلفةالسابعة: 
 [.63]اأنفال:  (          

         ): كا قال سبحانه الطمأنينةالثامنة: 
 [.20]الرعد:  (  
         ): ا قال سبحانهك امحبةالتاسعة: 

 [.0]احجرات:  (       
     ): كا قال سبحانه الزينة واحفاظة من السوءالعاَة: 

 [.0]احجرات:  (           
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القلب صاح -2  
            ): قال اه تعاى

 [.2]اأنفال:  (    
                 ):  تعاىوقال اه

 [.55]التغابن:  (
فاحياة والنور مادة اخر كله ، وكال نوره ،أصل كل خر وسعادة للعبد كال حياته

 .ي الدنيا واآخرة
وسائر أخاقه ، وشجاعته وصره، وحياؤه وعفته، فباحياة تكون قوته وسمعه وبره

قويت فيه هذه ، وكلا قويت حياته، وبغضه للقبيح، وحبته للحسن، الفاضلة
 .ضعفت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته، الصفات

فالقلب احي إذا عرضت عليه القبائح ، وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته ي نفسه
فإنه ا يفرق بن  ،بخاف القلب اميت، وأبغضها وم يلتفت إليها، نفر منها بطبعه
فإنه لضعفه يميل إى ما يعرض له ، وكذلك القلب امريض بالشهوة، يحاحسن والقب

 .من ذلك فيعطب
وكذلك إذا قوي نور القلب وإراقه انكشفت له صور امعلومات وحقائقها عى ما 

 .وكذلك قبح القبيح، فاستبان حسن احسن بنوره وآثره بحياته، هي عليه
فامؤمن حي ، ح حيا به القلوبورو، والقرآن نور تستيء به القلوب وترق به

                    : أكرمه اه بالنور الذي يبر به احق من الباطل
 [.٧التغابن: ]              

، والكافر انرافه عن طاعة اه، مغمور ي ظلمة اجهل، والكافر ميت القلب
به إى نجاته  يل با يؤدوترك العم، ورائعه وسننه، وجهله بمعرفته وتوحيده

 .وا يدفع عنها مكروه ،بمنزلة اميت الذي ا ينفع نفسه، وسعادته
صار ، ومرقًا ومستنرًا بعد ظلمته، وجعل قلبه حيًا بعد موته، فإذا هداه اه لإسام

وأبر احق ، ويعمل ي خاصها من سخط اه وعقابه، يعرف مضار نفسه ومنافعها
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وحصل له نور يستيء ، واتبعه بعد إعراضه عنه، رفه بعد جهله بهوع، بعد عاه عنه
         ): ويمي به ي الناس كا قال سبحانه، به

                 
 [.522]اأنعام:  (

وما يدعونا إليه اه والرسول ، وحياة القلب واستنارته حصل بااستجابة ه والرسول
       ): واإيان كا قال سبحانه من العلم

             
 [.25]اأنفال:  (

مؤثرًا له عى .. مريدًا له.. وحياة القلب وصحته ا حصل إا بأن يكون مدركاً للحق
 وأرنا الباطل باطًا وارزقنا اجتنابه. ،فاللهم أرنا احق حقًا وارزقنا اتباعه.. غره

 ه قوتان:والقلب في
 .وقوة اإرادة وامحبة.. قوة العلم والتمييز

فكال استعال قوة العلم ، وكال القلب وصاحه باستعال هاتن القوتن فيا ينفعه
وباستعال قوة اإرادة وامحبة ، والتمييز بينه وبن الباطل، ي إدراك احق ومعرفته
 .وايثاره عى الباطل، ي طلب احق وحبته

ومن .. ومن عرفه وآثر غره عليه فهو مغضوب عليه.. يعرف احق فهو ضال فمن م
                  : عرفه واتبعه فهو منعم عليه

                                
 [.٨ – ١الفاحة: ]                      

 .فامسلمون أخص باحق؛ أهم عرفوه واتبعوه
 .عرفوا احق فلم يتبعوه، واليهود أخص بالغضب؛ أهم أمة عناد

 .عرفوا احق وضلوا عنه، والنصارى أخص بالضال؛ أهم أمة جهل
وهو طريق امنعم عليهم ، وقد أمرنا اه عَز وجَل بطلب اهداية إى طريق احق

      ): بمعرفة احق والعمل به بقوله سبحانه
 [.0 -6]الفاحة:  (     
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وقوته ، إا من كملت قوته العلمية باإيان باه، وكل إنسان خار ي هذه احياة
 .فهذا كاله ي نفسه، العملية بالعمل بطاعة اه

: كا قال سبحانه، والصر عى ذلك، وأمره إياه به، ثم كَمل غره بوصيته له بذلك
(           

 [.3-5العر: ] (  
 .وهاتان القوتان ا تتعطان ي القلب

وإا استعملها ي معرفة ما ، بل إن استعمل العبد قوته العلمية ي معرفة احق وادراكه
 .يليق به ويناسبه من الباطل

 . وإا استعملها ي ضده، إن استعملها ي العمل باحق، وكذا قوته اإرادية
نعيم وا صاح إا بأن يكون اه هو إهه وفاطره وا سعادة للقلب وا لذة وا 

                             : ومعبوده وحده ا ريك له
 [.١١الروم: ]                              

ك أو إنس أو جن أو حيوان أو نبات من ملَ ، سوى اه سبحانه وكل حي، فكل خلوق
وا يتم ذلك إا بتصوره للنافع ، ودفع ما يره،  ربه ي جلب ما ينفعهفهو فقر إى

فا بَد  ،وامرة من جنس اأم والعذاب، وامنفعة من جنس النعيم واللذة، والضار
 للعبد من أمرين:

 .ويلتذ بإدراكه، معرفة ما هو امحبوب امطلوب الذي ينتفع به: أحدما
 .امحصل لذلك امقصودمعرفة امعن اموصل : والثاي

 وبإزاء ذلك أمران آخران:
 .مكروه بغيض ضار: أحدما
 .معن دافع له عنه: والثاي

 .بل لكل حيوان، فهذه اأربعة رورية لكل عبد
وإذا ثبت ذلك فاه تعاى هو الذي جب أن يكون هو امقصود امدعو وامطلوب 

 .امعن عى حصول ذلكوهو ، ويطلب رضاه، ويبتغي قربه، الذي يراد وجهه
واه هو امعن ، هو امكروه الضار، والتعلق به، واالتفات إليه، وعبودية ما سواه
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              : فهو سبحانه اجامع هذه اأمور اأربعة دون سواه، عى دفعه
 [.٣٣ – ٣١الذاريات: ]                                     

وهو امعن لعبده عى وصوله إليه وعبادته .. امعبود امحبوب امرادسبحانه هو ف
: وهو امعن لعبده عى دفعه عنه.. وامكروه البغيض إنا يكون بمشيئته وقدره.. له

                                                     
 [.٣٧ – ٣٨اأنعام: ]                       

، وحبته، واإنابة إليه، واه تبارك وتعاى خلق اخلق لعبادته اجامعة معرفته
                                    : واإخاص له

 [.٣١حمد: ]          
ويتم  هم،فبذكره سبحانه تطمئن قلوهم، وتسكن نفوسهم، وبرؤيته ي اآخرة تقر عيو

                        : نعيمهم

 [.١٧الرعد: ]
وا أقر لعيوهم من ، وا أحب إليهم، فا يعطيهم سبحانه ي اآخرة شيئًا خرًا هم

         : ورضوانه عليهم، وساع كامه منه، النظر إليه
                            

 [.٨١التوبة: ]                     
، وا أقر لعيوهم من اإيان به، وا أحب إليهم، وم يعطهم ي الدنيا شيئًا خرًا هم

       : والتنعم بذكره وعبادته، واأنس بقربه، وحبته والشوق إى لقائه
                                    

 [.٣٨ات: احجر]
ورزقه ، وحاجة العباد إى رهم ي عبادهم إياه أعظم من حاجتهم إليه ي خلقه هم

 .ومعافاة أبداهم، إياهم
 .وا صاح وا سعادة هم بدون ذلك، فإن العبادة هي الغاية امقصودة هم

وأطيب ما ي .. واه تبارك وتعاى يريد من خلقه أن يعرفوا أطيب ما ي الدنيا
.. ور ما ي اآخرة.. ويعرفوا ر ما ي الدنيا، فيقبلون عليه علًا وعماً .. خرةاآ
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، فإن كان صاحًا صلحت أعال اجوارح، واأصل هو القلب، فيحذروه وجتنبوه
 .وإن كان فاسدًا فسدت أعال اجوارح

ِِ ا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ْضَغةً ْلـَج أل َوإَن  ، َوإَذا َفَسَدْت ُلـه  َسد  ك  ْلـَج ا َلـَح ْت َص َلـَح إَذا َص  ،َسِد م 
 .()متفق عليه «، أل َوِهَي اْلَقْلب  ُلـه  َسد  ك  ْلـَج َفَسَد ا

ولكن ، امتحانًا وابتاءً ، والعن تبر ي ضوء الشمس صورة اليء ا حقيقة اليء
 .ويعرف القلب ذلك إذا كان فيه نور اإيان، ا يعرف احقيقة إا القلب

فكذلك القلب ا ، العن إى الضوء اخارجي معرفة اأشياء ورؤيتهافكا حتاج 
بل ، ومن اسود قلبه ا يعرف حقيقة اأشياء، يعرف حقيقة اليء إا بنور اإيان

                                    : يعرف صور اأشياء
                              

 [.٨ – ٣رة: البق]
وبنور ، فأحب الطاعات وكره امعاي، وإذا استنار القلب بنور اإيان أناب إى اه

وا يبقى ، وقيمة اإيان واأعال، القلب تبن قيمة اأموال واأشياءاإيان ي 
                                : بل يكون تعلقه باآخرة، للعبد تعلق بالدنيا

 [.٣١الرعد: ]              
وإذا جاءت حقيقة الوعد ، ونور اإيان ي القلب يرسخ حقيقة الوعد والوعيد

ورغبنا ي ، وزهدنا ي الدنيا، ونفرنا من امعاي، والوعيد زدنا ي الطاعات
 :وي اآخرة يكون ظاهراً للمؤمنن، ونور القلب ي الدنيا يكون مستوراً ، اآخرة

                                      
 [.٣١احديد: ]                         

وبمخالفة السنن يزيد ظام ، يزداد نور القلب، وفعل كل سنة، وبامتثال أوامر اه
 ، وتكثر امعاي.وتثقل الطاعات، القلب

 .ه ظام ي القلب والوجهوحبة غر ا.. وحبة اه نور ي القلب والوجه
                                                

 (. 5122(، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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وإذا جاء نور ، وكل من أقر بـ )ا إله إا اه وأن حمدًا رسول اه( جاء النور ي قلبه
ودعوة الناس ، والتلذذ ها، واإكثار منها، اهداية ي القلب سهل تطبيق أوامر اه

                    : والصر عى كل ذلك، إليها
                             

                            
 [.٤ – ١اأنفال: ]     

اخلق واأمر، والعطاء وامنع، والعز أن يتيقن العبد أن  ونور اهداية ي القلب
: هو اه وحده ا ريك له ،فقطوالذل، والنفع والر، واحياة واموت، بيد واحد 

                                  
                                  

 [.٣٤اأعراف: ]         
، أن القلب حل اإيان، وحاجات البدن كالقطرة، وحاجات القلب كثرة كالبحر

 .ةوباإيان يسعد اإنسان ي الدنيا واآخر، واإيان ليس له حد
واآيات ، والنظر ي اآيات الكونية، واإيان يزيد ي القلوب بكثرة الطاعات

            : وحصل بذلك اهداية، واجهد للدين، القرآنية
 [.٣١العنكبوت: ]            

، ولكن الباطل ا يزول إا بالتضحية بكل يء من أجل إعاء كلمة اه باأموال
  ، واأوطان.واأوقات، واجاه، والشهوات، واأنفس

، وكثرت امعاي، وقلت الطاعات، وما تركت اأمة التضحية بذلك نقص اإيان
                      : فجاء الباء والفساد والعقاب

                            
                            

 [.١١ – ١٧التوبة: ]                      
واأنبياء يأمرون الناس ، فالشيطان يزين لإنسان الشهوات التي عاقبتها اهاك

          باإيان واأعال الصاحة التي عاقبتها الفاح: 
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 [.١٣٧البقرة: ]                       
وزينة اإنسان الداخلية واخارجية ، وزينة اجوارح باأعال، يانوزينة القلب باإ

   ): بقوله ملسو هيلع هللا ىلصتكمل باأخاق احسنة التي وصف اه ها نبيه حمدًا 
 [.5]القلم:  (

                                وكل نعمة فمن اه وحده: 
                                       

 [.٧ – ٨احجرات: ]                        
، ويأنس به، ويطمئن به، ليس ي الوجود يء غر اه سبحانه يسكن إليه القلبف

                           : ويتلذذ بالتوجه إليه
 [.٣١١اأنعام: ]                     

فمرته بذلك أضعاف ، وحصل له به نوع لذة ومنفعة، غر اه سبحانه ومن عبد
                 : وهو بمنزلة أكل الطعام امسموم اللذيذ، أضعاف منفعته

 [.١٣١الشعراء: ]           
فكذلك القلب إذا كان ، وكا أن السموات واأرض لو كان فيها آهة إا اه لفسدتا

إا بأن خرج ذلك امعبود من ، فسد فسادًا ا يرجى صاحه ود غر اه تعاىفيه معب
               : ه وحده هو إهه ومعبوده وحبوبهاويكون ، قلبه

 [.١١اإراء: ]        
ولكن يشبه من ، ليس له نظر فيقاس به، وفقر العبد إى أن يعبد اه وحده ا ريك له

 .لكن بينها فروق كثرة، جوه حاجة اجسد إى الطعام والراب والنفسبعض الو
وا صاح له وا سعادة إا بإهه احق الذي ا إله إا ، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه

 [.٣٣١البقرة: ]                                                   : هو
ولو حصل له من .. وا يسكن إا بمعرفته وحبه.. اه إا بذكر القلب فا يطمئن

 .اللذات والرور بغره ما حصل فا يدوم له ذلك
وأما إهه احق فا ، وكثرًا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب أمه ومرته

 .وأينا كان، وي كل حال، بَد له منه ي كل وقت
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، هو غذاء اإنسان وقوته، له وذكرهوإجا، وحبته وعبادته، فنفس اإيان به
 .وصاحه وقوامه

أو ، أما من قال إن عبادة اه وذكره وشكره تكليف ومشقة مجرد اابتاء واامتحان
أو مجرد رياضة ، كامعاوضة باأثان، أجل جرد التعويض بالثواب امنفصل

من قل نصيبه من فهذا قول ، لرتفع عن درجة البهيم من احيوان، النفس وهذيبها
 .ومن ذوق حقائق اإيان وحاوته، العلم والتحقيق

وأفضل لذة للروح ، بل عبادته سبحانه ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عن اإنسان
                    : والقلب واجنان

 [.١١ – ١٧الرعد: ]                       
وإن وقع ذلك ، ت واأوامر امشقة والكلفة بالقصد اأولوليس امقصود بالعبادا

 .ضمنًا وتبعًا ي بعضها أسباب اقتضته ا بَد منها
هي قرة ، ورائعه التي رعها هم، وحقه الذي أوجبه عى عباده، فأوامره سبحانه

، وفاحها، وها شفاؤها وسعادها، ورهاونعيم اأرواح ور، ولذة القلوب، العيون
       ): ا ي معاشها ومعادها كا قال سبحانهوكاه

              
 [.10 -10]يونس:  (   

، وإنا ساها روحًا ونوراً ، وم يسم اه عَز وجَل أوامره ووصاياه ورائعه تكليفاً 
ن ذكر وما ذكر ي القرآن م، ونحو ذلك، وعهدًا ووصية، ورمة وشفاء، وهدى وحياة

       ): التكليف فإنا ورد ي جانب النفي كا قال سبحانه
 [.206]البقرة:  (     
هو النظر إى وجه الَرب جل ، وأفضله وأعاه عى اإطاق، وأجل نعيم ي اجنة

 .وساع خطابه، جاله
شيئًا أحب  م يعطهم رهم، فامؤمنون مع كال تنعمهم با أعطاهم رهم ي اجنة

 [.١١ – ١١القيامة: ]                                 : إليهم من النظر إليه
، والفرح والرور، أن ما حصل هم به من اللذة والنعيم، وإنا كان ذلك أحب إليهم
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وا نسبة ، واحور العن، فوق ما حصل هم من التمتع باأكل والرب، وقرة العن
 .ذتن والنعمتن البتةبن الل

، اأعى سبحانه العي إى نعيم النظر إى وجه، وكا أنه ا نسبة لنعيم ما ي اجنة
 : واأنس به، والشوق إليه ،ومعرفته ة اهفكذلك ا نسبة لنعيم الدنيا إى نعيم حب

                              
                                

                                
 [.١١ – ١١فصلت: ]      

َفَيق ول وَن: َلَبْيَك، َرَبنَا  .نَةِ ْلـَج َيا أْهَل ا :نَةِ ْلـَج إَن اهَ َيق ول  أْهِل ا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و
: َهْل  ْيـر  ْلـَخ َوَسْعَدْيَك، َوا ََ َيا َرِب ؟ َفَيق ول وَن: وَ ت ـمْ َرِضي ِِ َيَدْيَك، َفَيق ول   َما لَنَا ل َنْر

ْم أْفَضَل ِمْن  َلـمْ َوَقْد أْعَطْيَتنَا َما  : أل أْعطِيك  ْعِط أَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َفَيق ول  َذلَِك؟ ت 
ْم رِ  َفَيق ول وَن: َيا َرِب  : أِحُل َعَليْك  ٍء أْفَضل  ِمْن َذلَِك؟ َفَيق ول  ْ ََ ْضَواِي، َفا أْسَخط  َوأُي 
ْم َبْعَده  أَبًدا  .()متفق عليه «َعَليْك 
وا ، ليس عنده للعبد نفع وا ر، قويه وضعيفه، كبره وصغره، وامخلوق كله
وا ، وا خفض وا رفع، وا نر وا خذان، وا هدى وا ضال، عطاء وا منع

   : ل ذلك وحده دون سواهبل اه الواحد القهار هو الذي يملك ك، عز وا ذل
                                           

 [.١٣آل عمران: ]                               
، وإى من جلب له منافعه برزقه، والعبد ضعيف مضطر إى من يدفع عنه عدوه بنره

فهو الرزاق ذو القوة ، هو الذي ينر ويرزق واه وحده، فا بَد له من نار ورازق
                                  : امتن

 [.٣٧ – ٣٣الذاريات: ]                       
وإذا ناله ، م يرفعه عنه غره، ومن كال إيان العبد أن يعلم أن اه إذا مسه بسوء

                                                
 (، واللفظ له. 2022سلم برقم )(، وم6152، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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                          : سواهم يرزقه إياها ، بنعمة
 [.٣١النحل: ]     

ودعاؤه وسؤاله وحده دون ، وااستعانة به، وهذا يقتي من العبد التوكل عى اه
     : وإسباغ نعمه عليهم، إحسانه إى عبيده، وحبته وعبادته، سواه

                               
                                     

 [.١١ – ١٣البقرة: ]          
، وعظيم اإيان به، فتح اه هم من لذيذ مناجاته، فإذا أحبوه وعبدوه وتوكلوا عليه

     ): ما هو أحب إليهم من قضاء حاجاهم، واإنابة إليه
                    

 [.580]يونس:   ( 
              ): وقال اه سبحانه

 [.568]آل عمران:  (     
إذا أخذ منه فوق القدر الزائد عى ، وتعلق العبد با سوى اه تعاى مرة عليه

 فإذا نال من الطعام والراب والنكاح واللباس، غر مستعن به عى طاعته، حاجته
 .فوق حاجته ره ذلك

فإن أحبه لغر اه فا ، فا بَد أن ُيسلبه ويفارقه، ولو أحب العبد ما سوى اه ما أحب
وهذا ، أو فيها معاً ، إما ي الدنيا أو ي اآخرة، ويعذب بمحبوبه، بَد أن تره حبته

           ): هو الغالب كا قال سبحانه
 [.11توبة: ]ال (      
وا لكونه معينًا له  ،وم تكن حبته له ه تعاى، فكل من أحب شيئًا سوى اه تعاى

                       : عذب به ي الدنيا قبل يوم القيامة، عى طاعته
 [.١٣١الشعراء: ]     

فكان ، ه ي الدنيافإذا كان يوم القيامة وَى احكم العدل سبحانه كل حب ما كان حب
 .معه إما منعًا أو معذباً 
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والكافر الذي اجتمع مع ، يكون معهم ي اجنة، فامؤمن الذي حب امؤمنن
ويعذب كاً ، جمع اه بينهم يوم القيامة ي النار، الكفار عى غر طاعة اه ورسوله

        : ويلعن بعضهم بعضًا كا قال سبحانه، منهم بصاحبه
                                  

 .[٣٧ – ٣٨الزخرف: ]
                                          وقال سبحانه: 

                               
 [.١٧اأعراف: ]                                  

 .إن وجد وإن فقد، حب شيئًا سوى اه فالرر حاصل له بمحبوبهفكل من أ
 .وتأم عى قدر تعلق قلبه به، فإنه إن فقده عذب بفراقه

ومن النكد والتعب ي حال ، وإن وجده كان ما حصل له من اأم قبل حصوله
 .أضعاف أضعاف ما ي حصوله من اللذة، ومن احرة عليه بعد فوته، حصوله

، يوجب له الرر من جهته هو وا بدَ ، وتوكله عليه، عبد عى امخلوقواعتاد ال
وُيذم من حيث ، ذل من اجهة التي قدر أن ُينر منهاُيـخفا بَد أن ، عكس ما أَمله منه

         ): مد كا قال سبحانهُيـحقدر أن 
 [.02-05مريم: ](       
والثناء .. واحمد تارة.. والسعادة تارة.. والعز تارة.. رةفامرك يرجو بركه النر تا

 .وأنى له ذلك.. تارة
  ): وااستعانة به وحده، فصاح القلب وسعادته وفاحه ي عبادة اه وحده

 [.253]الشعراء:   (      
وهاك القلب وشقاؤه، ورره العاجل واآجل، ي عبادة امخلوق وااستعانة به، 

 [.22]اإراء:  (        )حذر ذلك: فا
يريد به ، فهو حسن إى عبده مع غناه عنه، عزيز رحيم، واه عَز وجَل غني كريم

 .وا لدفع مرة، ا جلب منفعة إليه من العبد، ويكشف عنه الر، اخر
وا ، ن قلةوهو سبحانه م خلق خلقه ليتكثر هم م، بل رمة منه وإحسانًا وحبة له
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  ): كا قال سبحانه: ينفعوه أو يدفعوا عنه أو يرزقوهلوا ، ليعتز هم من ذلة
                 

 [.10-16لذاريات: ا ](     
وماذا  ؟وماذا يعلم من اخلق حتى يواي غره ؟وماذا يملك العبد الفقر حتى يعطي

 ؟يملك من العمر حتى يبقى
العبد امخلوق ا يعلم مصلحتك حتى يعرفه اه تعاى إياها، وا يقدر عى حصيلها إن 

، لك حتى يقدره اه تعاى عليها، وا يريد ذلك حتى خلق اه فيه إرادة ومشيئة لذلك
فعاد اأمر كله من ابتدأ منه، فهو الذي بيده اخر كله، وإليه يرجع اأمر كله، فتعلق 

ر حض ا منفعة فيه، وما حصل بذلك من امنفعة فهو سبحانه الذي القلب بغره ر
قدرها ويرها وأوصلها إليك، وغالب اخلق إنا يريدون قضاء حوائجهم منك، وإن 

 أر ذلك بدينك ودنياك، فهم إنا يريدون قضاء حوائجهم ولو بمرتك.
، يك لك ا منفعتهويريد اإحسان إل، والَرب تبارك وتعاى إنا يريد لك امصلحة

         ؟فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغره، ويريد دفع الرر عنك
 [.١٤١البقرة: ]                        

الذي تعالت ذاته أن ُيتقرب إليه إا بالعمل الصالح ، واه سبحانه رفيع الدرجات
وجعلهم ، ويقرهم إليه ،ابهوهو اإخاص الذي يرفع درجات أصح، الزكي الطاهر

 [.١٣لقان: ]                            : فوق خلقه
                      وكل اخلق فقراء إى اه وحده: 

 [.٣البينة: ]                 
ا حيا وا فكا أن اجسد با روح ، بمنزلة اأرواح لأجسادوالوحي للقلوب، 

   ): فكذلك القلب بدون روح الوحي ا يصلح وا يفلح، يعيش
                

 [.51 -55]غافر:  (    
ا باإيان ، يرى العزة باأموال واأشياء، إن من م يكن ي قلبه نور اإيان

 .يتعلق قلبه بالفانيةو، وبذلك حرم من اأعال الصاحةالصاحة،  واأعال
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، فشقوا ي الدنيا فتوجه الناس إى غر اه، وكلا ضعف اإيان نقص الدين
                                   واآخرة: 

                                   
 [.٣١٣ – ٣١١الكهف: ]                           

واليقن أن نعتقد أن ميع الفوز ، والعمل با يقن كاجسد با روح ا فائدة فيه
               : بيد اه وحده ا ريك له ي الدنيا واآخرة والفاح

                                
 [.٣١١ – ٣١١اأنعام: ]                

فتحت لإنسان أبواب ، واأجساد مزينة بالسنن.. ا كانت القلوب متوجهة إى اهوإذ
 (        ): اهداية والسعادة ي الدنيا واآخرة

 [.05]اأحزاب: 
وإذا أحب اه عبدًا هداه إليه، وأدخله بيته، وأشغله فيا حب، واستعمل قلبه وجوارحه 

 [.53]الشورى:  (           )فيا حب: 
واستعمل .. وتولنا فيمن توليت.. وعافنا فيمن عافيت.. اللهم اهدنا فيمن هديت

 .وجوارحنا ي طاعتك وعبادتك.. ألسنتنا بذكرك
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القلب حياة -2  
             ): قال اه تعاى

 [.20]النحل:   (     
           ): وقال اه تعاى

 [.25]اأنفال: (            
، واإنابة إليه، ومعرفته وحبته، حياة القلب ونعيمه وروره وهجته باإيان باه

 .وطاعته وطاعة رسوله، وعبادته، والتوكل عليه
وا نعيم فوق نعيمها إا نعيم اجنة الذي جتمع ، فإنه ا حياة أطيب من هذه احياة

 .وكال النعيم، يانفيه كال اإ
 .فطابت كا طاب، وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة اجوارح

  ): وقد جعل اه احياة الطيبة أهل معرفته وحبته وعبادته كا قال سبحانه
               

 [.20]النحل:  ( 
 وحياة القلب تكون بثاثة أشياء:

 .وجنب مفسدات القلب.. بر القرآنوتد.. قر اأمل
وهو من أنفع ، ورعة انقضاء مدة احياة، فهو العلم بقرب الرحيل فأما قر اأمل
، وانتهاز الفرص التي مر مر السحاب، فإنه يبعثه عى تدارك اأيام، اأمور للقلب

خرة كا ويرغبه ي اآ، ويزهده ي الدنيا، ويثر عزمات القلب إى دار البقاء واخلود
                       : قال سبحانه

                         
                                
                                

 [.٣٣ – ٣٤آل عمران: ]            
، ومع الفكر عى تدبره وتعقله، لقلب إى معانيهفهو حديق ناظر ا وأما تدبر القرآن
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 ): كا قال سبحانه، ا جرد تاوته با فهم وا تدبر، وهو امقصود بإنزاله
 [.22]ص:   (            
ومع ، قرب إى نجاته من تدبر القرآنأو، فليس يء أنفع للعبد ي معاشه ومعاده

وتدله عى ، ا تطلع العبد عى معام اخر والرفإه، الفكر فيه عى معاي آياته
وتريه صور ، وتثبت قواعد اإيان ي قلبه، والعلوم النافعة ،مفاتيح كنوز السعادة

 .واجنة والنار، الدنيا واآخرة
وتعرفه ذاته ، وتشهده عدل اه وفضله، وتريه أيام اه فيهم، وحره بن اأمم السابقة

 .وما حبه اه وما يبغضه، عالهوأسائه وصفاته وأف
وتريه طريق أهل اجنة، وأهل النار، ومراتب أهل السعادة، وأهل الشقاوة، وتطلعه عى 

وامواعظ  تفاصيل اأمر والنهي، والرع والقدر، واحال واحرام، والرغيب والرهيب،
                         والصر وغرها: 

 .[511اأنعام: ]
وكثرة .. والتعلق بغر اهكثرة اأماي.. و. فكثرة اخلطة :وأما مفسدات القلب

 .فهذه اخمسة أكر مفسدات القلب.. وكثرة النوم ..الشبع
                 ى هذه الشهوات: والشياطن جر الناس إ

 [.03مريم: ]       
وتضعف ، وهذه اخمسة تطفئ نوره، اآخرةفالقلب السليم يسر إى اه تعاى والدار 

وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته ي ، قاطعة له عن الوصول إى ما خلق له، قواه
 .الوصول إليه

والطمأنينة ، إا بمعرفة اه وحبته، وا ابتهاج وا كال، فإنه ا نعيم للقلب وا لذة
     : فهذه جنته العاجلة، ئهى لقاإوالشوق ، والفرح واابتهاج بقربه، بذكره

                           
                                 

 [.65 – 62يونس: ]       
: اآجلة فاح إا بجوار ربه ي دار النعيم ي اجنةوافوز واكا أنه ا نعيم له ي اآخرة 
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 [.11 – 15القمر: ]                                 
وهذه اأشياء اخمسة قاطعة ، ا يدخل الثانية منها حتى يدخل اأوى: جنتان لعبدفل

 .حائلة بن القلب وبينه، عن هذا
 وحياة القلب عامات أمها:
  ): كا قال سبحانه، وشدة خوفه منه، وجل القلب من اه سبحانه

              
 [.2]اأنفال:  (

ولن اجلود والقلوب عند ساع القرآن كا قال اه ، القشعريرة ي البدن: ومنها
             ): سبحانه

                  
 [.23]الزمر:  (     

         ): ه عَز وجَل خشوع القلب عند ذكر اه سبحانه كا قال ا: ومنها
                  

 [.56]احديد:    (      
    ): اإذعان للحق واإخبات له كا قال اه سبحانه: ومنها

                 
 [.15]احج:  (

                : نهكثرة اإنابة إى اه كا قال اه سبحا: ومنها
 .[ 33 – 35ق: ]                               

       ): السكينة والوقار كا قال اه سبحانه: ومنها
 [.5]الفتح:  (             

    ): خفقان القلب بحب امؤمنن كا قال اه سبحانه: ومنها
              

 [.58]احر:  (    
     ): سامة القلب من اأحقاد كا قال اه سبحانه: ومنها
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 [.583]آل عمران:  (         

ة وإذا مات قلب العبد تعطلت جوارحه عن الطاعة والعبادة.. وم يؤد حق اه من الطاع
 وعادى الرمن.. وواى الشيطان.ملسو هيلع هللا ىلص.. والعبودية.. وم يعمل بكتاب رِبـه.. وا بسنة رسوله 

وعلم أن اموت حق وم يستعد .. ودفن اموتى وم يعتر.. وأكل رزق اه وم يشكره
ويتعذب بذلك .. وأقبل عى الدنيا يعمرها وجمعها وينافس ي مع حطامها.. له

             ): ليله وهاره كله
 [.11]التوبة:  (    

 وحركات القلوب إى اه عَز وجَل ثاثة:
 .والرجاء.. واخوف.. امحبة

، ومطالعة آائه ونعائه، وحركها ي القلب كثرة ذكر امحبوب ،فامحبة أقواها
              : فيسر إى حبوبه الذي يرى كل نعمة منه

                              
                                

                              
 [.35 – 32إبراهيم: ]             

 .امقصود منه امنع والزجر عن اخروج عن الطريق واخوف
، والعرض واحساب والنار وأهواها، لوعيد والزجروحركه ي القلب مطالعة آيات ا
                  : والعقوبات التي حلت بامجرمن

                             
 [ .58العنكبوت: ]                  

                              وقال سبحانه: 
                              

                                 
 [ .10 – 16النساء: ]     
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، وحركه ي القلب مطالعة الكرم واإحسان، فيقود اإنسان إى الطريق أما الرجاء
                          : والعطاء وامنّ ، واحلم والعفو

                                          
 [.28لقان: ]             

 )فمن أقبل عى اه أقبل اه بقلوب عباده إليه فأحبوه: ، وقلوب العباد كلهم بيد اه
 [.26]مريم: (         

ق لعنة اه وامائكة والناس ، واستحومن أعرض عن اه أعرض اه بقلوب عباده عنه
                               أمعن: 

 [ .562 – 565البقرة: ]                          
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القلب فتوحات -2  
 [.62]العنكبوت: (           ): قال اه تعاى
ـرِ َمْن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ِِ الِدينِ ْيـرً َخ  بِـهِ دِ اه  ي  َفِقْهه    .()متفق عليه «ا ي 

، وتأهب للقدوم عى اه عَز وجَل ، وتعلق باآخرة، القلب إذا خا من ااهتام بالدنيا
                        : وتباشر فجره، فذلك أول فتوحه

 [ .10يونس: ]     
، فيفعله ويتقرب به إليه،  به ربه منهفعند ذلك يتحرك قلب العبد معرفة ما يرى

                : وينبعث معرفة ما يسخطه منه فيجتنبه
 [.28اأنبياء: ]                

وحبة اأماكن ، فتح اه له باب اأنس باخلوة والوحدة، فإذا مكن العبد ي ذلك
 . يء أشوق إليه من ذلكفا، اخالية التي هدأ فيها اأصوات واحركات

وتسد عليه اأبواب التي تفرق ، فإها جمع عليه قوى قلبه وإرادته وإقباله عى ربه
                       : ومزق شمله، مه

                           
                                                  

 [.50 – 51السجدة: ]     
وجد فيها من اللذة والراحة ، بحيث ا يكاد يشبع منها، ثم يفتح له باب حاوة العبادة

          : ونيل الشهوات، أضعاف ما كان جده ي لذة اللهو واللعب
 [.52املك: ]                    

وإذا سمعه هدأ قلبه كا هدأ ،  فا يشبع منهثم يفتح له باب حاوة استاع كام اه
                   : الصبي إذا أعطي ما هو شديد امحبة له

                            
 [.50 – 50الزمر: ]            

                                                
 (. 5803(، ومسلم برقم )05، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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معاي و، وكال نعوته وصفاته، ثم يفتح له باب شهود عظمة امتكلم به وجاله
                : بحيث يستغرق قلبه ي ذلك، خطابه

                             
                            

 [.5 – 2اأنفال: ]         
 وهو نور يقع ي، وهو أول شواهد امعرفة، ثم يفتح له باب احياء من اه عَز وجَل 

فيستحي منه ي خلواته ، يريه ذلك النور أنه واقف بن يدي ربه عَز وجَل ، القلب
حسانه، وشهد هو تقصره عظمة اه وجاله، وعظيم نعمه وإ أنه شهد ؛وجلواته
حتى كأنه ، ودوام التطلع إى ربه، ويرزقه اه عند ذلك دوام امراقبة للرقيبوذنوبه، 

، سامعًا أصواهم، ناظرًا إى خلقه، مستويًا عى عرشه، يراه ويشاهده فوق ساواته
 .مطلعًا عى حركاهم

فهو ي ، غطى عليه كثرًا من اهموم بالدنيا وما فيها، فإذا استوى هذا عى العبد
                 : والناس ي وجود آخر، وجود بن يدي ربه ووليه

                                            
                                

 [.٣١١ – ٣١٣اإراء: ]            
فرى سائر ، ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية لربه عى ميع الكائنات

 .وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده، التقلبات الكونية
، واإحياء واإماتة، واخلق والرزق، مالك النفع والر، فيشهده ذلك ربه العظيم

وعند ذلك إذا وقع نظره عى يء من ، ويرى به ربًا ومدبراً ، فيتخذه وحده وكياً 
                   : امخلوقات دله عى خالقه وبارئه

                                  
 [.٣٤اأعراف: ]                        

فيقبض عليه حتى جد أم القبض ، فتح عليه باب القبض والبسط، فإذا استمر له ذلك
كا يفيض نور ، وتفيض أنوار امعرفة وامحبة واإخاص من قلبه، لقوة وارده
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زادت اهداية ي ، وكلا سار إى ربه من الطريق اموصل إليه، الشمس من جرمها
    : ووجد اللذة ي طاعة مواه، وانرح صدره، وزاد نور اإيان، بهقل

 [.٣١العنكبوت: ]                    
وا جيب ، ا يلتفت عنه يمينًا وا شااً ، واقفًا بباب مواه، فإذا استمر عى حاله

هو فوق ما كان ، خررجا أن يفتح له فتح آ، ويعلم أنه م يصل بعد، غر من يدعوه إليه
ويبقى ، بعد ظهور أنوار الوجود احق، فيستغرق قلبه ي أنوار مشاهدة جال اه، فيه

كا ، فتنبع اأنوار من باطنه، قلبه سابحًا ي بحر من أنوار آثار اجال واجال لربه
          : وجد قلبه عاليًا صاعدًا إى من ليس فوقه يء، ينبع اماء من العن

                                          
                                        

 [.١٣٣البقرة: ]                                        
شهد أنوار اجال والعظمة  بعد ما، ثم يرقيه اه تبارك وتعاى فيشهد قلبه أنوار اإكرام

، واإنعام واإحسان، فيستغرق ي نور من أنوار أشعة اجال واإكرام، مواه
ولذة ، الباعثة حسن العبادة، رواح والقلوب، املهبة لأفيذوق امحبة اخاصة

                              : امناجاة
                               

                        
                            

 [.٣١ - ٣١النحل: ]                          
فيبقى القلب بعد رؤية هذه النعم مأسوراً ي يد حبيبه العزيز الكريم، ووليه الغفور الرحيم، 

لًا لطاعته، متلذذاً بعبادته، مستغرقاً ي جاله وماله، وهذا غاية مراد متحناً بحبه، مستس
 [.5]اجمعة:  (               )الرب من عبده: 

            فهذا الذي أخبت قلبه لربه بكال اإيان والتقوى: 
                              

 [.١٣ – ١٤احج: ]            
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معذبون ، والصور والرئاسة، من اأموال واأشياء والناس مفتونون متحنون با يفنى
           : وبعد حصوله، وحال حصوله، بذلك قبل حصوله

 [.٣٣التوبة: ]                                
أو عامًا عى ، فتونًا باحور العنمن يكون م، وأعاهم مرتبة، منزلة هؤاء وأرف

           : باأكل والرب واجاع واللباس، متعه ي اجنة
                         

 [.١١ – ١١فاطر: ]                       
 ينظرون إليه ي اجنة كا، وهذا امحب قد ترقى ي درجات امحبة عى غره

وقرب منزلته من ، لعلو درجته عند ربه، ينظرون إى الكوكب الدري الغابر ي اأفق
                         : حبيبه

 [.١٣اإراء: ]
َرِف ِمْن َفْوقِ َتـرَ نَِة َليَ ْلـَج َن أْهَل اإِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و اَءْوَن َتـرَ ، َكَا تَ ِهـمْ اَءْوَن أْهَل الْغ 

ِق ِمَن ااْلَكوْ  ِق أِو اْلـمَ َكَب الُدِرَي اْلَغابَِر ِمَن اأف  ِ ِل َما َبيْ ْلـمَ ْْ ـمْ ْغِرِب، لَِتَفاض   َقاُلوا: . «نَـه 
 َواَلِذي َنْفِس بَِيِدهِ  َلـىبَ »  َقاَل: ؟تِْلَك َمنَاِزُل اأْنبَِياِء، ا َيْبُلُغَها َغْيـُرُهـمْ  ٬َيا َرُسوَل ا

وا ا ٬ِرَجال  آَمن وا بِا  .()متفق عليه«ْرَسلِنَ ْلـم  َوَصَدق 
وجزاء امحبة ، ولكل عمل جزاء، فإن امرء مع من أحب، وهذا العبد معية اه معه

              ): امحبة
 [.35]آل عمران:   (

 [.٣١٧النحل: ]                     وقال سبحانه: 
، إى أن يوصله إليه، ومنزاً بعد منزل، به يرقيه طبقًا بعد طبقفهذا العبد ا يزال ر
   : وله ما نوى، فيقع أجره عى اه، أو يموت ي الطريق، ويمكن له بن يديه

                                            
 .[٣١١النساء:]                              

فإذا أقبلت نشطت للفرائض ، وها إقبال وإدبار، يقلبها كيف يشاء، والقلوب بيد اه
                                                

 (، واللفظ له. 2035(، ومسلم برقم )3216، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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     : وسارعت إليه قواً وفعاً ، ونافست ي اخر، وتلذذت بذلك، والسنن
                                      

 [.٣٣ – ٣١امؤمنون: ]
        : اأقل الفرائض والواجبات وإذا أدبرت وضعفت نلزمها عى

                          
                                 

                                  
 [.١٤ – ١١فاطر: ]        

 يان، وارزقنا العملواإ ك والنفاق، وزينها بالتوحيداللهم طهر قلوبنا من الر
                              الصالح الذي يرضيك عنا: 

 [.٧آل عمران: ]       
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 القلوب أقسام -2
                ): قال اه تعاى

 [.56]احديد:  (             
               ): وقال اه تعاى

                   
 [.05]البقرة:  (      

 تنقسم قلوب العباد إى ثاثة أقسام:
 .ميتقلب و.. سقيمقلب و.. صحيحقلب 

قد سلم من كل ، هو السليم الذي قد صارت السامة صفة ثابتة له فالقلب الصحيح
 .من كل شبهة تعارض خرهو، شهوة خالف أمر اه وهيه
وسلم من أن يكون لغر اه ، وسلم من حكيم غر رسوله، فسلم من عبودية ما سواه

، وتوكًا وإنابة، بل قد خلصت عبوديته ه تعاى إرادة وحبة، فيه رك بوجه ما
 .وخشية وإخباتًا وخوفًا ورجاء

وإن أعطى أعطى ، هوإن أبغض أبغض ي ا، فإن أحب أحب ي اه، وخلص عمله ه
وا يكفيه هذا حتى يسلم من اانقياد والتحكيم لكل من عدا ، وإن منع منع ه، ه

                             : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
 [.١١ – ١٣ق: ]                  

 : من أتى اه به وهو القلب السليم الذي ا ينجو يوم القيامة إا، فهذا أزكى القلوب
 [.02 -00]الشعراء:  (              )

وا يعبده بأمره ، فهو ا يعرف ربه، القلب اميت الذي ا حياة بههو  والقلب الثاي
 [.٣١الروم: ]                       : وما حبه ويرضاه

فهو ا يباي إذا فاز ، به وغضبهولو كان فيها سخط ر، هو واقف مع شهواته ولذاتهف
ورضاً ، فهو متعبد لغر اه حبًا وخوفاً ورجاءً ، ري ربه أم سخط، بشهوته وحظه

                           : وتعظيًا وذاً ، وسخطاً 

 [.٧٧البقرة: ]
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من وهواه أحب إليه وآثر عنده .. وإن أبغض أبغض هواه.. إن أحب أحب هواهفهذا 
                                : رضا مواه

 [.٣١القصص: ]                               جئ   
.. والسيئات جارته.. والغفلة مركبه.. واجهل سائقه.. والشهوة قائده.. فاهوى إمامه

              : وامحرمات سلعته.. وامعاي بضاعته
                                    

 [.٣٨١اأعراف: ]                  
فهذا أخبث ، من اإنس واجن.. ويتبع كل شيطان مريد، ا يستجيب لداٍع وا ناصح
 [.31]غافر:  (               ): القلوب وأنجسها وأركسها

                   أقساها عقوبة:فهذا أشقى القلوب، و
 [.٤٣امائدة: ]                     جئ   

 .فهو السقيم، قلب له حياة وبه علةهو  والقلب الثالث
 .وهو ما غلب عليه منها.. وهذه أخرى.. مده هذه مرة ،فله مادتان

والتوكل عليه، ما هو مادة حياته  ففيه من حبة اه تعاى، واإيان به، واإخاص له،
 [.١٧الرعد: ]                             ونجاته: 

واحسد والكر ، واحرص عى حصيلها، وفيه من حبة الشهوات وإيثارها
ما هو مادة هاكه ، والظلم، وحب العلو والفساد ي اأرض بالرياسة، والعجب

                                : وعطبه
 [.٤١اأنفال: ]                 

 القلب امريض متحن بن داعين: افهذ
وهو إنا جيب أقرها ، وداٍع يدعوه إى العاجلة، داٍع يدعوه إى اه والدار اآخرة

 .وأكثرها حضوراً ، وأعاما صوًتا، منه باًبا
فإن كان له ، والثالث مريض، والثاي يابس ميت، نفالقلب اأول حي خبت واع ل

وهوصيد من ، وإن م يكن له مذكر فهو إى العطب أدنى، مذكر فهو إى السامة أدنى
 .يسبق إليه
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     ): وقد مع اه بن هذه القلوب الثاثة ي قوله سبحانه
             

                
 [.15 -13احج: ] (    

فهو ، فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبن قبول احق وحبته وإيثاره سوى إدراكه
والقلب اميت القاي ا يقبل احق وا ينقاد ، ثم اانقياد له والقبول، اإدراك للحق

                              : له
                            

 [.٣١٣ – ٣١٤التوبة: ]           
وإن غلب عليه مرضه ، والقلب امريض إن غلبت عليه صحته التحق بالقلب السليم

                : التحق بالقلب اميت القاي
 [.٣١٧النحل: ]            

.. وي القلوب من الشبه والشكوك. .وكل ما يلقيه الشيطان ي اأساع من األفاظ
.. أنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه.. وقوة للقلب احي السليم.. فتنة هذين القلبن

 .ويعلم أن احق ي خافه
، فإن القلوب كالقدور تغي با فيها، ستدل عى معرفة ما ي القلوب بحركة اللسانويُ 

 [.١١احج: ]                            : وألسنتها مغارفها
.. وحار وبارد.. وعذب وأجاج.. حلو وحامض فلسان امرء يغرف لك من قلبه

 .وخر ور.. وحق وباطل.. وحسن وقبيح.. وطيب وخبيث
ومن الشح .. ومن احقد واحسد.. فالقلب السليم هو الذي سلم من الرك والغل

 .الرياسة وحب.. ومن حب الدنيا.. ومن الكر والعلو.. والبخل
فسلم من كل آفة تبعده عن اه، وسلم من كل شبهة تعارض خره، وسلم من كل شهوة 
تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن اه والدار 

 [.٧١ – ٧٧ الشعراء:]                                       اآخرة: 
من رك يناقض التوحيد.. ومن  سامته مطلًقا حتى يسلم من مسة أشياء:وا تتم له 
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بدعة خالف السنة.. ومن شهوة خالف اأمر.. ومن غفلة تناقض الذكر.. ومن هوى 
                        يناقض اإخاص: 

                              
                             

 [.٤ – ١اأنفال: ]
 والقلوب بالنسبة لاستجابة للحق تنقسم إى قسمن:

 .فهذه بأرفع امنازل ي الدنيا واآخرة، قلوب مستجيبة للحق: أحدها
 :واإعراض مراتب، قلوب معرضة عن احق: الثاي

وامرتبة .. قهاثم ااستهزاء مرتبة فو.. والتكذيب مرتبة فوقها... فاإعراض مرتبة
     ): اأسوأ من ذلك هي الصد عنه كا قال اه سبحانه

 [.00]النحل: (          
 واه جل جاله جعل القلوب عى ثاثة أقسام:

 .قاسيةقلوب و.. مريضةقلوب و.. خبتةقلوب 
            : وتزكو به، هي التي تنتفع بالقرآن فالقلوب امخبتة

                         
                            

 [.٣٨ – ٣٣السجدة: ]                                        
 .سكون اجوارح عى وجه التواضع واخشوع ه واإخبات

عى أقداره، واإخاص وجل القلوب لذكر اه سبحانه، والصر  ومن آثار اإخبات:
            ي عبوديته، واإحسان إى خلقه كا قال سبحانه: 

                             
 [.31 -35]احج:             

وهو سبحانه الذي جعل بعض القلوب ، فالقلب امخبت ضد القاي وامريض
 .ولإخبات آثاًرا، جعل للقسوة آثاًراو، وبعضها قاسًيا، خبًتا إليه

وا ، وا ينطبع فيها احق، فهي التي ا تقبل ما يبث فيها: ما القلوب القاسية احجريةأ
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 .وا تلن إعطاء اأعال الصاحة، ترتسم فيها العلوم النافعة
تأثر فا ي، وغلظة منعه من التأثر بالنوازل، فالقسوة يبس ي القلب يمنعه من اانفعال

                     : ا لصره واحتاله، وقساوته لغلظه
 [.١١الزمر: ]                           

حريف الكلم عن مواضعه.. وعدم قبول احق.. والصّد عنه..  ومن آثار قسوة القلب:
  )كا قال سبحانه:  ونسيان ما ذِكر به، وهو ترك ما أمره اه به علًا وعماً 

                   
                   

 [.05]البقرة:  (
لكن مع ضعف وانحال كا ، أما القلوب امريضة فهي التي يكون احق ثابتًا فيها

            ): قال سبحانه
 [.13]احج:  (    

، سبحانه القلب امريض وهو الضعيف امنحل الذي ا تثبت فيه صورة احقفذكر 
 .ثم القلب القاي اليابس الذي ا يقبلها وا تنطبع فيه

 .فهذان القلبان شقيان معذبان
ااختبار  وهذا، ثم ذكر القلب امخبت امطمئن إليه، وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به

 .القلوب الثاثةواامتحان مظهر مختلف ما ي 
وامخبتة ظهر خبؤها من اإيان ، فالقاسية وامريضة ظهر خبؤها من الشك والكفر

 .وبغض الكفر والرك، وزيادة حبة الرب، واهدى
إما أن ، وكل عضو كاليد مثاً ، وهو أرف أعضائه، والقلب عضو من أعضاء اإنسان

 .كون حًيا قوًياأو ي، أو يكون مريًضا ضعيًفا، يكون جامًدا يابًسا
قلب قاٍس بمنزلة اليد اليابسة.. وقلب مائع رقيق جًدا.. وقلب  فالقلوب كذلك ثاثة:

 رقيق صاف صلب.
 .وكاما ناقص، والثاي بمنزلة اماء، فاأول ا ينفعل بمنزلة احجر

.. فهو يرى احق من الباطل بصفائه.. وأصح القلوب القلب الرقيق الصاي الصلب
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 .عدوه بصابتهبه وحفظه وحارب .. ثره برقتهويقبله ويؤ
 ): وهو القلب امستقيم امخبت امطمئن، وهذا أحب القلوب إى اه

             
 [.31 -35]احج:  (  

والقلب القاي وامريض كاما منحرف ، وأبغض القلوب إى اه القلب القاي
        ): ا بقسوتهوهذ، هذا بمرضه، عن ااعتدال

 [.22]الزمر:  (             
، امعارضون له، امعرضون عن دين اه، وهؤاء أصحاب القلوب امريضة والقاسية

 ؟ويتأملونه حق التأمل، أا يتدبرون كتاب اه
ن ومأ قلوهم م، وحذرهم من كل ر، عى كل خر ـَهمفإهم لو تدبروه لدلّ 

، وامواهب الغالية، وأوصلهم إى امطالب العالية، وأفئدهم من اإيقان، اإيان
وبأي ، والطريق اموصلة إى العذاب، ولبن هم الطريق اموصلة إى اه وإى جنته

                                     ؟يء حذر
                                         

 [.٣٨ – ٣٣احديد: ]                              
ولشوقهم إى الثواب ، وبأسائه وصفاته وإحسانه، برهم سبحانهكذلك ولعرفهم 

 .ورهبهم من العقاب الوبيل، اجزيل
   ): فا يدخلها خر أبًدا، أم قلوهم مقفلة عى ما فيها من الر

 [.25]حمد:  (   
وحسن ، وارزقنا حسن تاوة كتابك، اللهم مرف القلوب رف قلوبنا عى طاعتك

      ): وصدق اإخاص ي عبادتك، العمل برعك
 [.13]آل عمران:   (  
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القلوب غذاء -2  
                               : قال اه تعاى

 .[.١١ – ١٧الرعد: ]                       
             ): وقال اه تعاى

 [.02راء:  ]اإ  (
 اه عَز وجَل جعل للقلوب نوعن من الغذاء:

ولكل عضو منه ، وللقلب منه خاصته وصفوه، الطعام والراب احي اأول:
 .بحسب استعداده وقبوله

، خارج عن الطعام والراب من الرور والفرح، معنوي غذاء روحاي الثاي:
 اإهية. والعلوم وامعارف، واابتهاج واللذة

وقوامه هذين ، وبالغذاء امشرك كان أرضًيا سفلًيا، وهذا الغذاء كان ساوًيا علوًيا
، فبالغذاء احي يشرك مع الكفار والبهائم، وبالغذاء الروحي يشرك مع الغذاءين

 ئكة.اما
وله غذاء يصل إليه منها كحاسة ، وللقلب ارتباط بكل واحدة من احواس اخمس

وارتباطه بحاستي السمع والبر أشد ، وحاسة اللمس والشم والذوق، السمع والبر
 .ووصول الغذاء منها إليه أكمل وأقوى من سائر احواس، من ارتباطه بغرما

واقرانه ي القرآن ها أكثر من اقرانه ، اوانفعاله عنها أشد من انفعاله عن غرم
   ): بل ا يكاد يقرن إا ها أو بأحدما كا قال سبحانه، بغرما

            
 [.00]النحل:    (

وأن هذه ، أعظم من تأثره با يلمسه ويذوقه ويشمه، وتأثر القلب با يراه ويسمعه
 .وهي السمع والبر والعقلالثاثة هي أهم طرق العلم 

لكن ما يدركه ، وتأثره ها ا خفى، وارتباطه ها، وتعلق القلب بالسمع والبر
 .وما يدركه بحاسة البر أتم وأكمل، بحاسة السمع من العلم واهدى أعم وأشمل
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، واحار والغائب، واإحاطة باموجود وامعدوم، فللسمع العموم والشمول
 .وللبر التام والكال، واحي وامعنوي

 .وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها، وهذه احواس اخمس ها أشباح وأرواح
فهو ، فمن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إا كنصيب احيوانات البهيمية منها

            ): بمنزلتها كا قال سبحانه
 [55]الفرقان:    (     

لعدم انتفاعهم ها كا ،  تبارك وتعاى عن الكفار السمع والبر والعقلوهذا نفى اه
              ): قال سبحانه

                  
 [.502]اأعراف:   (

فهم يسمعون ويبرون باحواس الظاهرة، وها قامت عليهم احجة، وا يسمعون وا 
الباطنة، التي هي ساع القلب، التي هي روح حاسة السمع، التي هي يبرون باحواس 

 حظ القلب، ولو سمعوه من هذه اجهة، حصلت هم احياة الطيبة ي الدنيا واآخرة.
وآثاره عى قلب ، أشد من تعلق البر به، وتعلق السمع الظاهر احي بالقلب

أو ، كاًما يره أو يسوؤه فربا غي عى اإنسان إذا سمع، اإنسان أرع وأشد
 .وا حصل له ذلك من رؤية اأشياء بالبر الظاهر إا نادًرا، صوًتا لذيًذا طيًبا مناسًبا

حصل للقلب حظه ونصيبه من إدراك ، فإذا كان امسموع معنى ريًفا بصوت لذيذ
كا حصل للقلب عند ساع ، وابتهج به أتم ابتهاج عى حسب إدراكه له، امعنى

                          : ات القرآن امرتلةآي
 [.٧١امائدة: ]                      
ويتم ، فيحصل ها اارتياح، وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه

حتى ربا فاض اابتهاج والرور عى البدن واجوارح ، وتتضاعف اللذة، اابتهاج
                            :  اجليسوعى

                                          
 [.٣٧مريم: ]       
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وجد ، ويلج عامًا آخر، أن يفارق هذا العام، وتوفر غذائه، ويكاد القلب لكال لذته
                         : له لذة وحالة ا يعهدها ي يء غره البتة

                                 
 [.٣١١ – ٣١٨اإراء: ]                

 .وذلك محة من حال أهل اجنة ي اجنة
 .وما أيره.. وما أنفعه.. فيا له من غذاء ما أصلحه

سمع كام ، فإذا امتأ من حبة اه، محبةوالقلب يتأثر بالساع بحسب ما فيه من ا
 .وانتفع به ،وتأثر به، حبوبه

 وقلوب البر عى ثاثة أقسام:
فغلبت عليه ، بحيث صار قلبه نفًسا حضة، من اتصف قلبه بصفات نفسه: أحدها

 .آفات الشهوات واأهواء
     : ا يسمع إا دعاًء ونداءً ، فهذا حظه من الساع الديني كحظ البهائم

                                          

 [.٣٨٣البقرة: ]
 فغلبت عليه امعرفة، فصارت نفسه قلًبا حًضا، من اتصفت نفسه بصفات قلبه: الثاي

، فاستنارت نفسه بنور قلبه، وعشق صفات الكال، والعقل واللب، وامحبة
 .وصار نعيمها ي حبه وقربه، بعبوديتهوقرت عينها ، واطمأنت إى رها

، وساعه غذاء قلبه وروحه، فهذا حظه من الساع مثل أو قريب من حظ امائكة
                                  : وقرت عينه

                             

 [.٣٧ – ٣٨الزمر: ]
لكن ما ترف ي ، وقلبه باق عى فطرته اأوى، نزلتنمن له منزلة بن م: لثالثا

فبن النفس ، وا قويت النفس عى القلب فأحالته إليها، نفسه ترًفا أحاها إليه
 .والقلب منازات ووقائع

 .واحرب سجال.. ويدال عليها تارة.. تدال النفس عليه تارة
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ة القلب كان حظه منه فإن صادفه وقت دول، فهذا حظه من الساع حظ بن احظن
            : وإن صادفه وقت دولة النفس كان ضعيًفا، قوًيا

 [.٣١١التوبة: ]                                
وحصول النعيم ، واابتهاج به، والفهم عنه، ومن هنا يقع التفاوت ي الفقه عن اه

                                  : واللذة بساع كامه
 [.٣١حمد: ]            

 وخاصة غذاء القلوب يمكن احصول عليه من أربعة أبواب:
والنظر ، وعظمة أسائه وصفاته وأفعاله والتحدث بذلك، الكام ي عظمة اه: اأول

                              : واآيات القرآنية، ي اآيات الكونية

 [ .١ – ٣امدثر: ]
ورؤية إحسانه وماله وإكرامه والتحدث بذلك كا ، الكام ي آاء اه ونعمه: الثاي

 [.55]الضحى:   (   ): قال سبحانه
ورؤية ما فيها ، وذكر منازها وقصورها، معرفة وعد اه لعباده امتقن باجنة: الثالث

والتحدث بذلك ، وساع كامه، برؤية الرب جل جالهوالتنعم ، من النعيم واللذات
   : ، وعند ذلك حب القلوب رها، وتقبل عى عبادته وطاعتهبن الناس

                           
                                  

 .[١٣البقرة: ]            
والقمع ، وتذكر النار وما فيها من السعر والسموم، عيد اه من عصاهمعرفة و: الرابع

، ومتلئ باخوف والوجل من معصية الرب ،وعند ذلك ترق القلوب، واإحراق
          : وتقبل عى رها بلباس اإيان والتقوى

                            

 [.٣٧التوبة: ]
 .وحاجات اإنسان بعد اموت كالبحر، سان قبل اموت كالقطرةوحاجات اإن

 .وحاجات القلب كالبحر، وحاجات البدن ي الدنيا كالقطرة
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وليس للقلوب رور وا لذة وا نعيم إا باإيان باه وحبته، والتقرب إليها با حبه، 
     : معرفة بهوليس ي الدنيا نعيم يشبه نعيم اآخرة إا نعيم اإيان باه وا

 [.٤٣الرمن: ]         
فإن نال مراده عذب ، فهو معذب ي الدنيا واآخرة، ومن كان حبًا لغر اه ي الدنيا

                     : وإن م ينله فهو ي العذاب واحرة واحزن، به
 [.١٣١الشعراء: ]       

من ، ظهرت شعب اإيان ي حياته، اجتهد للدينو، وكل من استقام عى الدين
وااستعانة باه ي ميع ، وامحبة واإنابة، واخوف والرجاء، التوكل واخشية

 .اأقوال واأعال الظاهرة والباطنة
              : ودخل اجنة ي اآخرة.. وفاز بالسعادة ي الدنيا

                                     
                              

 [.١١ – ١١فصلت: ]                            
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القلوب أعال فقه -2  
 [.32]احج:  (        ): قال اه تعاى

 [.12]النور:   (         ): وقال اه تعاى
واأعال تصدر من ، تنزل ي كل حظة من ذات اه تبارك وتعاىاملكية اأوامر 

فلهذا اإنسان السعادة ي الدنيا ، فإذا تطابقت اأوامر واأعال، ذات اإنسان
شقي هذا اإنسان ي الدنيا ، وإذا خالفت أعال اإنسان أوامر الرب، واآخرة
                            : واآخرة

                            
 [.٣١٣ – ٣١٤التوبة: ]             
 واأعال التي تصدر من اإنسان نوعان:

 .وأعال اجوارح.. أعال القلوب
 وأعال القلوب من أصول اإيان وقواعد الدين:

.. إخاص الدين لهو.. والتوكل عى اه.. وحبة اه ورسوله.. كاإيان والتوحيد
.. والرجاء له.. واخوف منه.. واليقن عى ذاته وأسائه وصفاته.. وتقوى اه 

، والصر عى حكمه.. والتذلل والترع بن يديه.. واخشوع له.. واخشية منه
                من اأعال القلبية:  وااستعانة به ونحو ذلك

 .[١١احج: ]            
فهذه اأعال ميعها واجبة عى ميع اخلق، والناس فيها عى ثاث درجات كا 

 هم ي أعال اأبدان عى ثاث درجات:
 .وسابق باخرات.. ومقتصد.. ظام لنفسه

 .أو فعل حظور، هو العاي برك مأمور فالظام لنفسه
 .التارك للمحرمات، امؤدي للواجبات وامقتصد

التارك ، امتقرب إى ربه با يقدر عليه من فعل واجب ومستحب اتوالسابق باخر
 .الذاكر لربه ي كل حن، للمحرم وامكروه
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، لكن اأول أساي للثاي، كاما مطلوب، وأعال اجوارح، وأعال القلوب
               : لكنه ا يقبل بدونه، والثاي مظهره وعامته

                            
 [.١١فاطر: ]       

أن أعال اجوارح ، وإنا خص اه أعال القلوب بالتحصيل دون أعال اجوارح
فلوا إرادة القلب م حصل أفعال اجوارح وهذا قال ، تابعة أعال القلوب

                ): سبحانه
 [.55-2العاديات: ] (

     ): اه القلوب اأصل ي امدح كا قال سبحانه وجعل
 [.2 :اأنفال]   (           

           : وجعلها اأصل ي الذم كا قال سبحانه
 [.203 :]البقرة       

، وأعاها ذاًتا وقدًرا، وأنورها وأرفها، وأنزهها وأطهرها، وأعظم امخلوقات
 .ولذلك صلح استوائه عليه، عرش الرمن جل جاله، ها وأوسعهاوأكرم

وكل ما كان أقرب إى العرش كان أنور وأنزه وأرف ما بعد عنه، وهذا كانت جنة 
 الفردوس أعى اجنان، وأرفها وأنورها وأجلها، لقرها من عرش الرمن إذ هو سقفها.

ََ اَلنَِة، َوَفْوَقه  إَذا َسأْلت ـم  اهَ َفَس » : ملسو هيلع هللا ىلصالنَبِي  قال ل وه  الِفْرَدْوَس، َفإَنه  أْوَسط  اَلنَِة، َوأْع
 .()أخرجه البخاري «َعْرش  الَرْحـَمِن، َوِمنْـه  َتَفَجر  أنـَهار  اَلنَةِ 

وأضيقها ، وهذا كان أسفل سافلن ر اأمكنة، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق
                       : لناروهي ا، وأبعدها من كل خر

 [.٣ – ٤التن: ]                                
فهي عرش ، وجعلها حًا معرفته وحبته وإرادته، وقد خلق اه عَز وجَل القلوب

   ): امثل اأعى الذي هو معرفة اه وحبته وإرادته كا قال سبحانه
 [.68]النحل: (             

                                                
 (.0523برقم ) أخرجه البخاري( )
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والقلب إن م يكن أطهر اأشياء وأنزهها وأطيبها، م يصلح استواء امثل اأعى 
عليه معرفة وحبة وإرادة، وإا استوى عليه مثل الدنيا اأسفل وحبتها وإرادها، 

 حتى تعود القلوب عى قلبن:
 والبهجة وذخائر اخر، والرور والفرح، ففيه النور واحياة ،قلب هو عرش الرمن

 يان، والتقوى.من التوحيد، واإ
 .واهم والغم، واموت واحزن، فهناك الضيق والظلمة ،وقلب هو عرش الشيطان

وإذا ، فلذلك ينفسح وينرح، والنور الذي يدخل القلب إنا هو من آثار امثل اأعى
               : قم تكن فيه معرفة اه وحبته فحظه الظلمة والضي

                                   
 [.٣٣١ – ٣٣١آل عمران: ]      

وثمرها ، فروعها اأعال الصاحة، والتوحيد واإيان واإخاص شجرة ي القلب
                : والنعيم امقيم ي اآخرة، طيب احياة ي الدنيا

                          

 [.١٨النحل: ]
وثمرها ي الدنيا ، والرك والكذب والرياء شجرة ي القلب فروعها اأعال السيئة

              : وي اآخرة عذاب اجحيم، اخوف واهم والغم
 [.٣١١طه: ]     

وفرعها من الكلم ، اعتقاًدافشجرة اإيان أصلها ثابت ي قلب امؤمن علًا و
، ي الساء دائًا ، واآداب احسنة، واأخاق امرضية، والعمل الصالح، الطيب

ما ينتفع به ، يصعد إى اه منه من اأعال واأقوال التي خرجها شجرة اإيان
        ): وينفع غره كا قال سبحانه، امؤمن

              
 [.21 -25]إبراهيم: (       

ا ، احنظل ونحوها وأما شجرة الكفر فهي شجرة خبيثة امأكل وامطعم كشجرة
 .وا ثمرة صاحة تنتجها، عروق مسكها
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وا تثمر إا كل قول ، كذلك كلمة الكفر وامعاي ليس ها ثبوت نافع ي القلب
يصعد إى اه منه عمل صالح كا وا ، ير صاحبه وا ينفعه، وعمل خبيث، خبيث

            ): قال سبحانه
 [.26]إبراهيم:   (

 .والقلوب امتعلقة بالشهوات حجوبة عن اه بقدر تعلقها ها
وإذا زهدت وأنورها،  وأحبها إليه ألينها وأرقها وأصفاها، والقلوب آنية اه ي أرضه

وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها ، ى موائد اآخرةقعدت ع، القلوب ي موائد الدنيا
 .تلك اموائد الغالية

، وإذا أحب اه عبًدا اصطنعه لنفسه، وا تدخل حبة اه ي قلب فيه حب الدنيا
ورف قلبه ، وجوارحه بخدمته، ولسانه بذكره، فشغل مه به، واستخلصه لعبادته

                                      : عا سواه
                            

 [.٨احجرات: ]
وشفاؤه بالتوبة ، والقلب يمرض كا يمرض البدن، والبدن يعمل، والقلب يعمل

والقلب يعرى كا يعرى .. وجاؤه بالذكر، والقلب يصدأ كا تصدأ امرآة.. واحمية
وطعامه .. ب جوع ويظمأ كا جوع البدن ويظمأوالقل.. وزينته بالتقوى، اجسم

     : واإنابة والعبادة، وامحبة والتوكل، ورابه العلم باه وامعرفة
                                  
                           

 [.٤ – ١اأنفال: ]                
 إى امطلوب امحبوب موقوف عى ثاثة أمور:والوصول 

 .وإزالة العوائق.. وقطع العائق.. هجر العوائد
ما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والعادات التي جعلوها بمنزلة الرع  فالعوائد
وهذه الرسوم قد استولت عى طوائف ، بل هي عند بعضهم أعظم من الرع، امتبع

 .الواة والفقهاء والعامة واخاصةمن بني آدم من املوك و
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واخذها الناس ، أو ضللوه أو قتلوه، وربا كفروه أو بدعوه، ينكرون عى من خالفها
                            : وُهجر أجلها الكتاب والسنة، سننًا

                                
 [.١١ – ١٣لقان: ]                          

فهي كل ما تعلق به القلب من دون اه من ماذ الدنيا وشهواها  وأما العائق
 .والتعلق هم، وصحبة الناس، ورياساها

فإن النفس ا ترك مألوفها ، وا سبيل إى قطعها إا بقوة التعلق بامطلوب اأعى
                           : منه وحبوها إا محبوب هو أحب إليها

 [.٣٣ – ٣١الذاريات: ]                        
: فهي أنواع امخالفات التي تعوق القلب عن سره إى اه وهي ثاثة وأما العوائق

 .وامعصية، والبدعة، الرك
 واإيان مبني عى أصلن:

وبذل اجهد ي رد الشبهات التي توحيها ،  ورسولهتصديق اخر عن اه أحدما:
                : شياطن اجن واإنس ي معارضته

                                 
                                    

 [.٣٣١ – ٣٣١اأنعام: ]     
وجاهدة النفس ي دفع الشهوات التي حول بن العبد ، سولهطاعة أمر اه ور الثاي:

                            : وبن كال الطاعة
 [.٣٤النور: ]                           

 .فالشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه ي معاشه ومعاده
أصل فاح العبد وسعادته ي ، وطاعة اأمر، اخر تصديق: كا أن اأصلن اأولن

                    : معاشه ومعاده
                          

 [.٣٤ – ٣١النساء: ]                     
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 وكل عبد له قوتان:
 .الكاموما يتبعها من العلم وامعرفة و، قوة اإدراك والنظر: اأوى

 .وما يتبعها من النية والعزم والعمل، قوة اإرادة واحب: لثانيةا
 .فالشبهات تؤثر فساًدا ي القوة العلمية النظرية ما م يداوها بدفعها

 .والشهوات تؤثر فساًدا ي القوة اإرادية العملية ما م يداوها بإخراجها
الشقاء والتعب ي حصيل مراداها ومن مام حكمة اه تعاى أنه يبتي هذه النفوس ب

تفرغت هذه النفوس لكانت  ولو، فا تتفرغ للخوض ي الباطل إا قلياً ، وشهواها
 [.٣٤١البقرة: ]               : تدعو إى النار أئمة

 وهذا حال من تفرغ منها كا هو مشاهد بالعيان، فإن داء اأولن واآخرين أمران:
 امانعة من متابعة اأمر.. واخوض بالشبهات امانعة من اانقياد لأمر.اتباع الشهوات 

وا تزال ساعية ي نيل ، وهذا شأن النفوس الباطلة التي م خلق لنعيم اآخرة
فإذا نالتها فإنا هي ي خوض بالباطل الذي ا جدي عليها إا الرر ، شهواها

       ): فاحذر هؤاء وجالسهم، العاجل واآجل
                

 [.60]اأنعام:   (
 .ورأى الباطل باطًا واجتنبه، رأى احق حًقا واتبعه، ومن رزقه اه قلًبا سليًا 

       : توكل عى اه، وصحة أبداهم، فإذا رأى الناس متوكلن عى جارهم
                                              

 [.١ – ١الطاق: ]                 
: لعلمه أن رزقه سيأتيه، وإذا رآهم يذلون أنفسهم ي طلب الرزق اشتغل با لربه عليه

(                 
 [.6]هود:    (

ه من الرزق سيصل لعلمه أن نصيب، وإذا رآهم يتحاسدون ي دنياهم ترك ذلك هم
             ): غره ولن يأخذه، إليه
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 [.32]الزخرف:  (

، وإذا رأى الناس يطلبون العزة وامكانة عند امخلوق بامال واجاه وامناصب
                  : طلب امكانة عند ربه بالتقوى كا قال سبحانه

 [.53]احجرات:                                  
أجهد نفسه ي دفع اهوى حتى تستقر عى ، وإذا رأى الناس يركضون وراء شهواهم

            ): طاعة اه عَز وجَل 
 [.55 -58]النازعات:  (

جعل حبوبه ، ارقه حبوبهفإذا وصل إى القر ف، وإذا رأى اخلق كل له حبوب
          ): حسناته التي ا تفارقه

 [.56]الكهف: (     
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السليم القلب صفات -2  
               ): قال اه تعاى

 [.02-00]الشعراء:  (
                           : وقال اه تعاى

                             
 [.٤ – ١اأنفال: ]                          

هو القلب الذي قد سلم من ، القلب السليم الذي ينجو من عذاب اه يوم القيامة
م وسلَ توحيدًا وإيانًا،  م لربهالذي قد سلَ ، وسلم من مرض الشبهات، مرض الشهوات

 .وا معارضة خره، وم تبق فيه منازعة أمره، طاعة وامتثااً  أمره
 .وا يفعل إا ما أمره اه عَز وجَل ، ا يريد إا اه، فهو سليم ما سوى اه وأمره

ا تعرضه شبهة حول بينه وبن تصديق .. وأمره ورعه وسيلته.. فاه وحده غايته
            : وأمره حول بينه وبن متابعة رضاه وا شهوة.. خره

                              
 [.١٣ – ١٤احج: ]            

وسليم من ، وسليم من البدع، ومتى كان قلب العبد كذلك فهو سليم من الرك
                : وسليم من الباطل، وسليم من الغي، امعاي

 [.١٣احديد: ]                
وسلم أمره ، ورجاًء وطمًعا، فالقلب السليم هو الذي سلم لعبودية ربه حًبا وخوًفا

وم ، فلم يتهمه وم ينازعه، واستسلم لقضاء اه وقدره، تصديًقا وطاعة وسلم لرسوله
                              : يتسخط أقداره

 [.٣٣النساء: ]                         
 .وذاً وعبودية، فأسلم لربه ومواه انقياًدا وخضوًعا

 : ملسو هيلع هللا ىلصما جاء عن رسول اه ، وأعاله الظاهرة والباطنة، وسلم ميع أحواله وأقواله
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                                                 جئ 

 [.١٣اأحزاب: ]
، ملسو هيلع هللا ىلصالذابن عن دينه وسنة نبيه خوانه امؤمنن، ، وإامفلحنوسام أولياء اه وحزبه 

              : والداعن إليها، والقائمن ها
                        

 [.٨٣التوبة: ]                    
،  عنهااخارجن، ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه ، امخالفن لكتاب اه اه ورسوله وعادى أعداء

                        : الداعن إى خافها
                                                

                                   
 [.٣اممتحنة: ]                 

 يؤمر بصاة وا صيام حتى تنفخ فيه روح واميت ا، والكافر ميت، وامؤمن حي
   : وإن كان سيحاسب عى تركه اإيان واأعال يوم القيامة، اإيان

 [.١١ – ١١احجر: ]               
     : صار قابًا ومستعًدا لقبول اأوامر والنواهي، فإذا حيي قلبه باإيان

                        

 [.٨٨احج: ]
، فصاحب القلب السليم هو الصحيح، وإما مريض، واحي إما صحيح، فامؤمن حي

                 : وصاحب القلب امريض هو السقيم
                                           

 [.٣١١اأنعام: ]     
 وة.مرض شبهة.. ومرض شه وامرض قسان:

        ): كا قال سبحانه عن امنافقن :فاأول
 [.58]البقرة:  (    
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           ): كا قال سبحانه: والثاي
 [.32]اأحزاب:    (        

     ): وشفاء هذين امرضن ي القرآن كا قال سبحانه
                

 [.55]فصلت:  (
 وحصل تأثر القلب بالقرآن أو بامواعظ أو غرها بأربعة أمور:

 .امؤثر كالقرآن مثًا يسمعه أو يقرؤه: أولا
 ، ويؤمن به. وهو القلب احي الذي يعقل عن اه، امحل القابل: الثاي
 .وهو اإصغاء، وجود الرط: الثالث
 بغره. قلب وذهوله عن معنى اخطابوهو اشتغال ال، انتفاء امانع: الرابع

كا قال ، وااستقامة ،والتذكر ،وهو اانتفاع، حصل اأثر، فإذا مت هذه الروط
 [.30]ق:  (            ): سبحانه

 .هذا هو امؤثر (   )
 القابل. هذا هو امحل(      )
 .وهذا هو الرط وهو اإصغاء(     )
 .هذا انتفاء امانعو ( )

 :وكلها تصب ي القلب وهي، وقلب اإنسان له أربعة أبواب
 عقل.وال.. والعن.. واأذن.. اللسان

، واليوم اآخر، وتاوة القرآن، فإذا تكلم باإيان، فا يتكلم به اللسان يتأثر به القلب
 ، وأحب ربه، وامتثل أمره.وزاد إيانه، تأثر بذلك قلبه
وزاد ، كلات اإيان والقرآن تأثر ها قلبهالعبد فإذا سمع ، ى القلبواأذن باب إ

، والنظر وعظيم صنع الباري، فالنظر إى امخلوقات، والعن باب إى القلب، إيانه
 ويزيد توحيده وإيانه.، يؤثر ي القلب ي اآيات القرآنية

 امخلوق زاد إياهم فكلا نظروا إى، وتعلم اإيان بالنظر للكاملن ي اإيان
                             : باخالق سبحانه
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 [.٧ – ٣ق: ]        

وم  ،أنه اشتغل به، فينقص إيانه، أما ناقص اإيان فينظر إى امخلوق ويغرق فيه
              ): يتعداه إى خالقه

 [.585]يونس: (   
 وعظيم إحسانه، وعظمة أسائه وصفاته وأفعاله، ي عظمة اه عقلوكلا تفكر ال

 ، وتقواه، وزاد حبه وشكره مواه: وزاد إيانه، تأثر بذلك القلبكرامه، وإنعامه وإ
                           

 [.٨٧ل: النح]          
 والقلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء:

سليم .. سليم من الغفلة.. سليم من الكر.. سليم من اجهل.. فهو سليم من الرك
 .سليم من سيئ اأخاق.. من حب الدنيا

، ولزوم ذكره، والتواضع لربه، ملوء باإيان والتوحيد والعلم، فهو قلب طاهر زكي
 .متجمل بمكارم اأخاق ،حب اه والدار اآخرة

، وأعانه عى كل خر، وأحبه واجتباه ، ري اه عنهفهذا القلب السليم إذا نظر اه إليه
      ): وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء، ومنع عنه كل سوء

 [.62]العنكبوت:  (   
ا حفظ عليه فهو مطالب بامحافظة عليه ب، وإذا تأكد امسلم من صحة قلبه وسامته

، وإى مية من امؤذي الضار، وأنواع العبادات،  قوته باإيان وأوراد الطاعات
                   : وذلك باجتناب اآثام وامعاي وامحرمات

                                         
                                

 [.١٧ – ١٣الشورى: ]       
   : وإى استفراغ امواد الفاسدة التي تعرض له بالتوبة النصوح وااستغفار
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   [.٧التحريم: ]
، والعمل الصالح، ويزيده من العلم النافع، وإى شغله بكل ما يورث القلب إياًنا

                   : فكل ذلك أغذية له، والدعوة إى اه
                                    

 [.٣٣ – ٣٨امؤمنون: ]                            
وسلم من كل آفة ، واحسد والشح، هو الذي سلم من الغل واحقد والقلب السليم
، وسلم من كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل شبهة تعارض خره، تبعده عن اه

      : وسلم من كل قاطع يقطعه عن اه، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده
                                      

 [.١٣ – ١٣ق: ]                                  
وي جنة يوم ، وي جنة ي الرزخ، فهذا القلب السليم ي جنة معجلة ي الدنيا

     : ورؤية امنعم جل جاله، وكال النعيم، حيث كال النعمة، امعاد
                       

 [.٨١التوبة: ]                              
 وا تتم سامة القلب مطلًقا حتى يسلم من مسة أشياء:

ومن .. ومن شهوة خالف اأمر.. ومن بدعة خالف السنة.. من رك يناقض التوحيد
             : ومن هوى يناقض التجريد.. غفلة تناقض الذكر

 [.٧١اأنعام: ]                  
وهذا اشتدت حاجة العبد بل رورته إى أن يسأل اه ، وهذه اخمسة حجب عن اه

     : بل ي كل ركعة، بل ي كل صاة، أن هديه الراط امستقيم كل يوم
                              

                          
 [.٨ – ١الفاحة: ]           
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والقلب يتعلق به أحكام من جهة خلقه وشكله.. ومن جهة الوارد عليه من اه.. ومن جهة 
الوارد عليه من النفس، والشيطان.. ومن جهة امطلوب منه من العبادة وطاعة اه ورسوله: 

                                  
                          

 [.٤ – ١اأنفال: ]                      
 [.٣١يوسف: ]                                وقال سبحانه: 
                              وقال سبحانه: 

 [.٣فاطر: ]       
، وليس كالقلب القاي الذي ا يقبله، قلوب ما كان داعًيا للخر ضابًطا لهوخر ال

 .ولكن ا حفظ وا يضبط، وا كامائع اأخرق الذي يقبل، فهذا قلب حجري
إرادة الر  أن سامة القلب تكون من عدم :والتغفل ،والبله، والفرق بن سامة القلب

وهذا .. وقصده ا من معرفته والعلم بهمن إرادته  العبد فيسلم قلب.. بعد معرفته
   : وهذا ا حمد إذ هو نقص.. فإها جهل وقلة معرفة.. بخاف البله والغفلة

                             
                                    

 [.١٧الكهف: ]
 : سليًا من إرادته، عارًفا بالر، مريًدا له، فالكال أن يكون القلب عارًفا باخر

                                  
 [.٣٣١البقرة: ]      

 وأصل أعال القلوب امأمور ها:
وامحبة..  اإيان.. واإحسان.. والتقوى.. والتوكل.. واخوف.. والرجاء.. واإنابة..

 .والتسليم ونحوها
     : فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدق، لك كله الصدقوأصل ذ

                           
 [.٣٣احجرات: ]            
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 :وأضداد ذلك من أعال القلوب امنهي عنها هي
.. والبطر.. واخياء.. والفخر.. والكر.. والعجب.. الرياءوالكفر.. والرك.. 

 .وغرها، واجبن.. والكسل.. والعجز.. واأر
 .فكل عمل فاسد ظاهر وباطن فمنشؤه الكذب، وأصل ذلك كله الكذب

ويثيب ، بأن يقعده ويثبطه عن مصاحه ومنافعه، واه عَز وجَل يعاقب الكذاب
 .بأن يوفقه للقيام بمصالح دينه ودنياه وآخرته، الصادق

 وا استجلبت مضار الدنيا، ل الصدقفا استجلبت مصالح الدنيا واآخرة بمث
 .واآخرة ومفاسدما بمثل الكذب

وأمرهم بلزوم أهل الصدق ي القول ، وهذا رغب اه عباده امؤمنن بالصدق
  (       ): والعمل كا قال سبحانه

 [.552]التوبة: 
إَِن » ملسو هيلع هللا ىلص:وهذا كان الصدق أساس الر، والكذب أساس الفجور، كا قال النبي 

ونَ  ق  َحتَى َيك  َل َلَيْصد  َ َيـْهِدي إَِلـى الْـَجنَِة، َوإَِن الَرج  ِِ ، َوإَِن الْ ِ ِِ  الِصْدَق َيـْهِدي إِلَـى الْ
َل  ،ِصِديقاً  وَر َيـْهِدي إَِلـى النَاِر، َوإَِن الَرج  ج  وِر، َوإَِن اْلف  ج  َوإَِن اْلَكِذَب َيـْهِدي إِلَـى اْلف 

، َحَتى ي ْكَتَب ِعنَْد اَليَ   .()متفق عليه« َكَذاباً  ٬ْكِذب 
ثم يري إى اجوارح فيفسد ، إى اللسان فيفسده وأول ما يري الكذب من النفس

 .كا أفسد عى اللسان أقواله، عليها أعاها
 .وأحواله، وأعاله، فيعم الكذب أقواله

إن م يتداركه اه بدواء الصدق ، ويرامى داؤه إى اهلكة، فيستحكم عليه الفساد
             ): الذي يقلع تلك امادة من أصلها

 [.0]آل عمران:  (  

                                                

 (. 2680) (، واللفظ له، ومسلم برقم6825، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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القلب سكينة فقه -33  

              ): قال اه تعاى
 [.5]الفتح:    (      

             ): وقال اه تعاى
 [.50]الفتح:  (      

عند اضطرابه ، هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله اه ي قلب عبده: السكينة
 .من شدة امخاوف

 .وقوة اليقن والثبات، ويوجب له زيادة اإيان، فا ينزعج ما يرد عليه
مواضع القلق  وعى امؤمنن ي ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أخر اه عَز وجَل عن إنزاها عى رسوله 

وكيوم ، والعدو فوق رؤوسهم، كيوم اهجرة إذ هو وصاحبه ي الغار، وااضطراب
وكيوم احديبية حن اضطربت قلوهم ، حنن حن ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار

                    : من حكم الكفار عليهم
                         

                             
                              

 [.20 – 21التوبة: ]                    
 والسكينة اسم لثاثة أشياء:

ففي أي مكان كان التابوت ، سكينة بني إرائيل التي أعطوها ي التابوت أوها:
                    : وسكنوا اطمأنوا إليه

                         
 [.250البقرة: ]                         

إنا هي يء من ، ليست شيًئا يملك، ثنلسان امحدَ  التي تنطق عىالسكينة  الثانية:
          : ث احكمةتلقى عى لسان امحدَ ، لطائف صنع احق

 [.20الرعد: ]                         
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وأنطقت ، وسكنت إليها اجوارح وخشعت، فالسكينة إذا نزلت عى القلب اطمأن ها
 .وحالت بينه وبن قول اخنا والفحش واللغو وكل باطل، اللسان بالصواب واحكمة

 ويستغربه هو من نفسه. وربا ينطق من ي قلبه السكينة بكام م يكن عن فكرة منه واروية،
وصدق الرغبة ، وصدق الرغبة من السائل وامجالس، وأكثر ما يكون هذا عند احاجة

 .وحرته مع جرده من اأهواء، منه هو إى اه
 .وقلوب امؤمنن ملسو هيلع هللا ىلصالسكينة التي نزلت عى قلب النبي  الثالثة:

 .والروح.. والقوة.. وهذه السكينة تشتمل عى النور
وبالقوة ثباته .. وبالنور الذي فيها استنارته وإراقه.. الذي فيها حياة القلبفبالروح 

 .وعزمه ونشاطه
، والضال فالنور يكشف للعبد عن دائل اإيان، ويميز له بن احق والباطل، واهدى

وصحة  والغي والرشد.. واحياة توجب كال يقظته وفطنته.. والقوة توجب له الصدق
واسرساها ي .. وضبط النفس عن جزعها وهلعها.. داعي الغيوقهر .. امعرفة

             : ولكي يزداد بالسكينة إياًنا مع إيانه.. النقائص والعيوب
                                  

 [.5الفتح: ]
سكن ، ثة بالسكينةفإذا حصلت هذه الثا، النور واحياة والقوة لقلبواإيان يثمر ل
لعدم سكينة اإيان ي ، وهو الذي سكونه إى امعصية وامخالفة، إليها العاي

 .صار سكونه إليها عوض سكونه عن الشهوات وامخالفات، قلبه
فإذا نزلت ، وهي اللذة التي كان يطلبها ي امعصية، فيجد ي هذه السكينة مطلوبه

وصارت لذته ، نعيمها عن لذة امعصيةعليه السكينة اعتاض بلذها وروحها و
 .وذهب مه وغمه، وسكن خوفه، بعد أن كانت لذته جسانية هيمية، روحانية قلبية

فالسكينة: هي طمأنينة القلب واستقراره.. وأصلها ي القلب.. ويظهر أثرها عى 
 اجوارح.. والناس فيها متفاوتون:

وذلك مثل السكينة ، اتبها وأعاهافسكينة اأنبياء عليهم الصاة والسام أخص مر
 .ألقي ي النار التي أرمها له أعداؤه حن ملسو هيلع هللا ىلصالتي نزلت عى إبراهيم اخليل 
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 ، فقلب له الضار نافعاً.فلله عظمة وطمأنينة تلك السكينة التي أنزها اه عى قلبه
، وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك السكينة التي حصلت موسى 

 .أمامهموالبحر 
وحن ، حن رب البحر ملسو هيلع هللا ىلصفلله ما ألذ تلك السكينة التي أنزها اه عى قلب موسى 

 .وحن رأى أعداءه يغرقون ي البحر، عر البحر
 .وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم اه له عند الشجرة

 .هوكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعباًنا مبينًا أمام فرعون وملئ
، التي نزلت عليه وقد رأى حبال السحرة وعصيهم كأها حيات تسعى وكذلك السكينة

 .ثم ألقى عصاه التي ابتلعت تلك العي واحبال، فأوجس ي نفسه خيفة
 .ونره لنبيه، فلله عظمة تلك السكينة حن رأى فعل ربه بعدوه

، ليه أعداؤهوقد أرف ع، ي الغار ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك السكينة التي حصلت لنبينا حمد 
 .فرفهم اه عنه

 .فلله كم لذة تلك السكينة التي رأى فيها حفظ وليه من كيد أعدائه
وأعداء اه قد أحاطوا به ي ، ي مواقفه العظيمة ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك السكينة التي نزلت عليه 

 .وغرها، ويوم حنن، ويوم اخندق، يوم بدر
 .عى صدق اأنبياء وهي آية عظيمة، فهذه السكينة أمر فوق عقول البر

 وأما سكينة أتباع اأنبياء، فتكون للمؤمنن بحسب متابعتهم، وهي سكينة اإيان واليقن.
وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك، وهذا أنزها اه عى امؤمنن ي أصعب 

       )امواطن أحوج ما كانوا إليها كا قال اه سبحانه: 
 [.5]الفتح:  (             

وذلك حن منعتهم قريش ، وما علم اه ما ي قلوب امؤمنن من ااضطراب والقلق
وحب اه ، وعلم ما فيها من اإيان والصدق واخر، من دخول بيت اه عام احديبية

    ): وأنزها عليهم كا قال سبحانه ،ورسوله ثبتها بالسكينة
              

 [.50]الفتح:   (
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وهي التي تورث ، ومنها السكينة التي جدها العبد عند القيام بوظائف العبودية
بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه قانًتا ه ، ومعية القلب عى اه، اخشوع واخضوع

                                 : عز وجل
 [.2الزمر: ]                     جئ           

   : وخشوع اجوارح نتيجة خشوع القلب، وثمرها، واخشوع نتيجة هذه السكينة
 [.2 – 5امؤمنون: ]                    

واأسباب امؤدية إى السكينة سببها استياء مراقبة العبد لربه جل جاله حتى كأنه 
فعاله يأمر وينهى، ويعز ويذل، وحيي ويميت، ويعطي ويمنع: أائه وصفاته وبأس يراه

                                         
 [.26آل عمران: ]                                        

، حبة واخضوعوام، من احياء والسكينة لعبدوكلا اشتدت هذه امراقبة أوجبت ل
 .فامراقبة أساس اأعال القلبية كلها، ما ا حصل بدوها، واخوف والرجاء

 أصول أعال القلوب وفروعها كلها ي كلمة واحدة، وهي قوله:ملسو هيلع هللا ىلص مع النبي  وقد
، َفإْن َتـرَ أْن َتْعب َد اه َكأَنَك اإحسان: » ْن  َلـمْ اه   .()ق عليهمتف «اكَ َيـرَ  َنـه  اه  َفإَتـرَ َتك 

وكل عبد حتاج إى السكينة عند الوساوس امعرضة، وعند اخطرات السيئة، ليثبت 
ويسكن جأشه، وعند الفرح، لئا يطمح به  ،قلبه وا يزيغ، وعند امخاوف ليثبت قلبه

         : مركبه فيجاوز احد، وعند هجوم اأسباب امؤمة، لئا ييأس ويقنط
                                    

                                                
 [.23 – 22احديد: ]       

وهذا أنزل اه السكينة عى رسوله وعى امؤمنن ي مواقع القلق وااضطراب، 
     سبحانه: كيوم اهجرة حينا أحاط امركون بالغار، كا قال اه

                                 
                          

                                                

 (. 2(، واللفظ له، ومسلم برقم )18، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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 [.58]التوبة:                

 : كا قال سبحانه، وكيوم حنن حن وى امؤمنون مدبرين من شدة بأس الكفار
                              

                       
                              

 [.26 – 21التوبة: ]              
  ): وكيوم احديبية حن اضطربت قلوب امؤمنن من حكم الكفار عليهم

                 
 [.5]الفتح:    ( 

كا ، وسكينة الوقار كالضياء لتلك السكينة، الوقار فهي نوع من السكينة وأما سكينة
 .حصل الضياء عن الشمس

 وسكينة الوقار ها ثاث درجات:
فاخشوع ي ، سكينة اخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيًا وحضوًرا اأوى:

وذلك تبع ، وتعظيم اخدمة وإجاها، والباطنةالعبادة يكون برعاية حقوقها الظاهرة 
 .لتعظيم امعبود وإجاله ووقاره

 .يكون تعظيمه خدمته وإجاله ورعايته ها، فعى قدر تعظيمه ي قلب العبد وإجاله
وحضور القلب فيها بمشاهدة امعبود كأنه يراه، ويتقدم من مقام اإيان إى مقام اإحسان 

                ) كا قال سبحانه:
 [.56]احديد:  (             

وحصل بمحاسبة النفس، وماطفة اخلق، ومراقبة  ،السكينة عند امعاملةالثانية: 
 .احق سبحانه

وزكاها وطهارها موقوف عى ، فمحاسبة النفس حتى تعرف ما ها وما عليها
                                : حاسبتها
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 [.208 – 200البقرة: ]              

. فيمكنه السعي ي إصاحها، عى عيوها ونقائصهاالعبد يطلع  وبمحاسبة النفس
وا يعاملهم بالعنف ، لق بمعاملتهم با حب أن يعاملوه به من اللطفوماطفة اخ

 والشدة والغلظة، فإن ذلك ينفرهم عنه، ويغرهم به، ويفسد عليه قلبه ووقته وحاله مع اه.
 .واحلم والرمة، فليس للقلب يء أنفع من معاملة الناس باللطف واللن

 :فإن معاملة الناس بذلك ثمرته
.. وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته.. تكسب مودته وحبتهإما أجنبي 

            : وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك مرته وتستكفي ره
                                

 [.512آل عمران: ]                        
ومراقبة احق ، وخر عاجل أو آجل، وجبة لكل صاحفهي ام أما مراقبة اه سبحانه

                : واللطف باخلق، سبحانه توجب إصاح النفس
 [.231البقرة: ]                     

وتوقف صاحبها عند ، ومنع من الشطح، السكينة التي تثبت الرضا بالقسم: الثالثة
 .حده من رتبة العبودية

الرتبة توجب لصاحبها أن يرى بامقسوم، وا تتطلع نفسه إى غره، وهي من  فهذه
            أعظم مواهب احق جل وعا، ومن أجّل عطاياه:

                             

 [.51احجرات: ]
، ا رداء ينزلوالسكينة كأه، وهذا م جعلها اه ي القرآن إا لرسوله وللمؤمنن

 .وهدئ اانفعاات الثائرة، فيثبت القلوب الطائرة
واهدنا أحسن .. ورفها ي طاعتك.. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عى دينك

 .إنك هدي من تشاء إى راط مستقيم.. اأقوال واأعال
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القلب طمأنينة فقه -33  
           ): قال اه تعاى

 [.20الرعد: ]  (
                                : وقال اه تعاى

 [.38 – 20الفجر: ]                
 .وعدم اضطرابه وقلقه، سكون القلب إى اليء الطمأنينة:

 .والكذب يوجب له اضطراًبا وارتياًبا، فالصدق مثاً يطمئن إليه قلب السامع
فإن القلب ا يطمئن إا باإيان ، وبه حصل طمأنينة القلوب، نوذكر اه هو القرآ

 .وا سبيل إى حصول اإيان واليقن إا من القرآن، واليقن
 والفرق بن السكينة والطمأنينة:

والسكينة تصول عى اهيبة احاصلة ي ، سكون القلب مع قوة اأمن الطمأنينة أن
 .كن القلب ي بعض اأوقاتفيس، القلب فتخمدها ي بعض اأحيان
 .ويصحبه اأمن والراحة بوجود اأنس، أما سكون أهل الطمأنينة فهو دائم

وهذا ، والظفر بامعلوم ،واليقن ،واخر به ،فإها تكون ي العلم، والطمأنينة أعم
 .ما حصل ها اإيان به، اطمأنت القلوب بالقرآن

وزوال قلقه ، امخاوف عليه وسكونهوأما السكينة فهي ثبات القلب عند هجوم 
 .واضطرابه

 والطمأنينة عى ثاث درجات:
، وهي طمأنينة اخائف إى الرجاء، طمأنينة القلب بذكر اه عَز وجَل : أوىا

 وأراد اه عَز وجَل أن يرحه وحمل عنه، فاخائف إذا طال عليه اخوف واشتد به
 .لبه إى الرجاء واطمأن بهفاسراح ق، أنزل عليه السكينةاهم، 

، وأعياه اأمر، فإن من أدركه الضجر من قوة التكاليف، وطمأنينة الضجر إى احكم
فا ، وجهاد أعداء اه ونحو ذلك، ا سيا من يقوم بدعوة الناس إى اخر وتعليمهم

 .ويضعف صره، بَد أن يدركه الضجر



265 

، فاطمأن إى حكمه الديني،  عليه سكينتهأنزل اه، فإذا أراد اه أن يرحه وحمل عنه
                                      : وحكمه القدري

 [.55التغابن: ]       
 .بل لذته، وبحسب مشاهدة العبد ها تكون طمأنينته وراحته

وهو ناره ، وهو راطه امستقيم، فإذا اطمأن إى حكمه الديني علم أنه دينه احق
                     : ونار أهله وكافيهم

 [.58احج: ]
، وأنه ما شاء كان، علم أنه لن يصيبه إا ما كتب اه له، وإذا اطمأن إى حكمه الكوي

     : فا وجه للجزع والقلق إا ضعف اإيان واليقن، وما م يشأ م يكن
                               

 [.15التوبة: ]
وإن ُقدر فا سبيل إى ، إن م يقدر فا سبيل إى وقوعه، وكل خوف، فكل حذور

                          : بعد أن أبرم تقديره العليم القدير، رفه
 [.18 – 52القمر: ]            

، امبتى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه فإن، وأما طمأنينة امبتى إى امثوبة
                  : واطمأن قلبه بمشاهدة العوض

                               
 [.521آل عمران: ]                  

 .الباء إذا غاب عنه ماحظة الثواب عى الباء  العبدوإنا يشتد عى
كالدواء الكريه يلتذ به ، نعمه تقوى ماحظة الثواب حتى يستلذ بالباء ويراهوقد 

                                   : ماحظة نفعه
 [.256البقرة: ]                                  

، معرفة عيوب النفسو، طمأنينة الروح إى الطريق اموصل إى امطلوب الثانية:
، وهو معرفة اأساء والصفات، ومعرفة امطلوب امقصود بالسر، وآفات اأعال

 .واإيان والتوحيد
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كا يطمئن اجائع الشديد اجوع إى ما عنده من ، وتطمئن إليه، فتسكن النفس لذلك
                           : ويسكن إليه قلبه، الطعام

 [.52حمد: ]              
، طمأنينة القلب إى لطف اه عند شهوده ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله الثالثة:

 .للجبل ُبـهصعًقا مّا جّى ر ملسو هيلع هللا ىلصفقد خَر موسى ، فلوا الطمأنينة محقه الشهود
وكذلك القلب السليم يرى ، وتدكدك اجبل وساخ ي اأرض من جليه سبحانه

               : ويرى كل يء قائًا به، حانه وحده قائًا بذاتهاحق سب
 [.211البقرة: ]  

 .واه عَز وجَل قد فاوت بن قوى القلوب أشد من تفاوت قوى اأبدان
وترد ، جمعه عليه، والطمأنينة إى اه سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه عى قلب عبده

 أنه جالس بن يديه، يسمع به، ويبر به، ويتحرك به، ويبطش به.قلبه الشارد إليه، حتى ك
وقواه الظاهرة والباطنة جذب روحه ، فتري تلك الطمأنينة ي نفسه وقلبه ومفاصله

        : ويلن جلده ومفاصله وقلبه إى خدمته والتقرب إليه، إى اه
                             

 [ .31 – 35احج: ]                
: وهو كامه الذي أنزله عى رسوله كا قال سبحانه، وا حصل ذلك إا باه وبذكره

 [.20]الرعد:   (           )
أن تطمئن ي باب معرفة أساء اه  وحقيقة الطمأنينة التي تصر ها النفس مطمئنة

 الذي أخر به عن نفسه، وأخرت به عنه رسله.وصفاته وأفعاله إى خره 
فا يزال ، وفرح القلب به، وانراح الصدر له، فتتلقاه بالقبول والتسليم واإذعان

حتى خالط اإيان بأساء الرب وصفاته ، القلب ي أعظم القلق وااضطراب
 .بشاشة قلبه، وتكلمه بالوحي، وتوحيده وعلوه عى عرشه

حتى كأنه شاهد اأمر كا أخرت به الرسل ، ويلن له قلبه، به ويفرح، فيطمئن إليه
 .صلوات اه وسامه عليهم أمعن

 .فهذه أول درجات الطمأنينة، فا يباي بعد ذلك بأي خالف
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فهذه الطمأنينة أصل ، ثم ا يزال يقوى كلا سمع آية متضمنة لصفة من صفات ربه
                  : التي قام عليها بناؤه، أصول اإيان

                             
                              

 [.5 – 2اأنفال: ]     
وما بعدها من أهوال القيامة حتى ، ثم يطمئن إى خره با بعد اموت من أمور الرزخ

                  : كأنه يشاهد ذلك كله عياًنا
                           

 [.02التوبة: ]             
                        وقال سبحانه: 

 [.60التوبة: ]                 
        : بقولهوالتقوى وهذا حقيقة اليقن الذي وصف اه به أهل اإيان 

                                     
                                     

 [.1 – 2البقرة: ]      
 .فا حصل اإيان باآخرة حتى يطمئن القلب إى ما أخر اه به عنها

 والطمأنينة إى أساء الرب تعاى وصفاته نوعان:
ثار مأنينة إى ما تقتضيه وتوجبه من آوط.. إى اإيان ها وإثباها واعتقادهاطمأنينة 
 .العبودية

يقتي الطمأنينة إى مواضع اأقدار التي م ، فالطمأنينة إى القدر وإثباته واإيان به
وا يسخط وا ، فيسلم ها ويرى ها، يؤمر العبد بدفعها وا قدرة له عى دفعها

 .طرب إيانهوا يض، يشكو
أن امصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه ، وا يفرح با آتاه ربه، فا يأسى عى ما فاته

            ): وقبل أن خلق كا قال سبحانه
 [.55]التغابن:   (



265 

فهذه ، والرضا والغضب، وامحبة والعلم، وهكذا سائر الصفات كالسمع والبر
 .طمأنينة اإيان

فا يقدم ، فهي الطمأنينة إى أمر اه امتثااً وإخاًصا ونصًحا: أما طمأنينة اإحسانو
وا إى ، فا يسكن إى شبهة تعارض خره، عى أمره إرادة وا هوى وا تقليًدا

                            : شهوة تعارض أمره
 [.61اء: النس]                           

أن يطمئن من قلق امعصية وانزعاجها، إى سكون التوبة  وعامات هذه الطمأنينة
وحاوها وفرحتها، وكل عاٍص ي قلبه اخوف والقلق، ولكن سكر الشهوة والغفلة 

                                  يواري عنه ذلك اخوف والقلق: 

 [.55 – 53اانفطار: ]
وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر ، هوة سكر يزيد عى سكر اخمرولكل ش
 .الراب

، إى سكون اإقبال عى اه وحاوة ذكره، وكذلك يطمئن من قلق الغفلة واإعراض
                : وتعلق الروح بحبه ومعرفته

 [.22الرعد: ]     
ومن .. ومن اجهل إى العلم.. وإذا اطمأنت النفس وترحلت من الشك إى اليقن

ى رها راضية ، ورجعت بعد اموت إفقد بارت روح الطمأنينة.. الغفلة إى الذكر
                                  مرضية: 

 [.38 – 20الفجر: ]              
افل عن ااستعداد فإن الغ، فهي أول مفاتيح اخر، وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة

 ): كا قال سبحانه، بل أسوأ حااً منه، بمنزلة النائم، والتزود معاده، للقاء ربه
                  

 [.502]اأعراف:  (             
 [.13]آل عمران:  (           )اللهم
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القلب سور فقه -32  
 (             ): اىقال اه تع

 [.10]يونس: 
                             : وقال اه تعاى

                                     
 [.508 – 562آل عمران: ]                

ابع للفرح والرور بصاحب وذلك ت، اه عَز وجَل أمر عباده بالفرح بفضله ورمته
 .الفضل والرمة

يكون فرحه بمن أوصل ذلك ، حسن بر، فإن من فرح با يصل إليه من جواد كريم
 .إليه أوى وأحرى

 .والسامة من امكروه، ونيل امشتهى، لذة تقع ي القلب بإدراك امحبوب والفرح
 .فيتولد من ذلك حالة تسمى الفرح والرور

فيتولد من ذلك حالة ، وحصول امكروه، غم من فقد امحبوبكا أن احزن وال
 .تسمى احزن والغم

وشفاء ، وا يء أحق أن يفرح العبد به من فضل اه ورمته التي تتضمن اموعظة
، وهو أشد أمًا ها من أدواء البدن، والغي والسفه، الصدور من أدواء اجهل والظلم
 .فهناك حرها كل مؤم حزن ،ويشتد أمها به عند مفارقة الدنيا

، وطمأنينة القلب به، الذي يتضمن ثلج الصدور باليقن، وما آتاها من رها من اهدى
 .فذلك خر من كل ما جمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها، وسكون النفس إليه

 .ووشيك الزوال، أنه عرضة لآفات، فهذا ليس بموضع فرح
 فرح مطلق.. وفرح مقيد.  نوعن:وقد جاء الفرح ي القرآن عى

                        : فامطلق جاء ي الذم كقوله سبحانه عن قارون
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 [.00 – 06القصص: ]       

 والفرح امقيد نوعان:
: يني صاحبه فضل اه ورمته فهو مذموم كا قال سبحانه، مقيد بالدنيا فرح اأول:

(                
 [.55]اأنعام:    (   

والفرح ، الفرح باه ورسولهفهو حمود ك، فرح مقيد بفضل اه ورمته: الثاي
    ): كا قال سبحانهوالسنة القرآن والفرح ب ،واهدايةباإيان 

 [.10]يونس:    (     
وااستبشار يكون ، أن الفرح بامحبوب بعد حصوله، والفرق بن الفرح وااستبشار

  ): إذا كان عى ثقة من حصوله كا قال سبحانه، بامحبوب قبل حصوله
                

 [.508]آل عمران:    (
واهم ، والفرح والرور نعيمه، فالفرح أعى وأعظم نعيم القلب ولذته وهجته

 .واحزن عذابه
 .فإنه ترق منه أسارير الوجه، اسم استبشار جامع يظهر أثره عى الوجه والرور

سميت بذلك أها ، أول خر صادق سار: والبشارة، مأخوذ من البرى وااستبشار
                     : تؤثر ي برة الوجه بالنور والرور

                              
 [.50 – 50الزمر: ]            

 والبرى نوعان:
 .وبرى حزنة.. برى سارة

 رورا.و تكسب الوجه نرة وهجة فاأوى:
 .وعبوًسا تكسبه سواًدا والثانية:

 .وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به من اأحوال، والبرى إذا أطلقت كانت للرور
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 والرور عى ثاث مراتب:
، وحاوة مناجاته، واأنس به، واإقبال عى اه، رور ذوق طعم اإيان اأوى:

 .والتلذذ بعبادته
، وفيه وحشة ا يزيلها إا اأنس باه، اإقبال عى اهففي القلب شعث ا يلمه إا 

وفيه قلق ا يسكنه إا ، وصدق معاملته، وفيه حزن ا يذهبه إا الرور بمعرفة اه
                                : والفرار منه إليه، االتجاء إليه

 [.52حمد: ]              
وفيه فاقة ، والتسليم لقضائه وقدره، ات ا يطفئها إا الرضا بأمره وهيهوفيه نران حر

             : ودوام ذكره، واإنابة إليه، ا يسدها إا حبته
                                                                

 [.15 – 13الزمر: ]                              
فيقبل عى الطاعات ، وماله وجاله، رور شهود العبد آاء ربه ونعمه الثانية:

يلتذ ، ونعيًا لروحه، وقرة عن ي حقه، وروًرا له، أنه يراها غذاًء لقلبه، مروًرا
 .أعظم ما يتنعم بمابسة الطعام والراب، ويتنعم بمابستها، ها

فا جد ي العبادات ، ة الروحانية أقوى وأتم من اللذات اجسميةفاللذات القلبي
             : ويتلذذ بتكرارها واإكثار منها، بل ير ها، كلفة

                          
                                              

 [.50 – 51النحل: ]      
وهو ساع انقياد القلب والروح واجوارح ما سمعته ، رور ساع اإجابة الثالثة:
           : ويزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك اانقياد التام، اآذان

                                
 [.03امائدة: ]     

أو أعطاه خًرا  ،وأعطاه ما سأله، ه دعاءه ساع إجابةوهو إذا دعا ربه سبحانه فسمع رب
   : حصل له بذلك رور يمحو من قلبه آثار ما كان جده من وحشة البعد، منه
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 [.201البقرة: ]                        

 .وللمنع وحشة ومرارة وضيق، وة ي قلب العبدفللعطاء واإجابة رور وأنس وحا
وا لذة له وا رور إا بأن يكون ربه ، والفرح أعى أنواع نعيم القلب ولذته وهجته

                   : معبوده وحبوبه ومطلوبه
 [.20الرعد: ]        

والفرح لذة ، نراحفإن الرضا طمأنينة وسكون وا، والفرح باليء فوق الرضا به
 .اوليس كل راٍض فرح، فكل فرح راضٍ ، ورور وهجة

والفرح صفة كال، وهذا يوصف الرب جل جاله بأعى أنواعه وأكملها، كفرحه 
سبحانه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته، التي عليها طعامه ورابه، ي 

َلَلـه  أَشُد َفَرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه، ِحَن » ملسو هيلع هللا ىلص:اأرض امهلكة، بعد فقده ها، كا قال النبي 
ْم َكاَن َعَلـى َراِحَلتِـِه بِأْرِض َفاةٍ   .()متفق عليه «َيت وب  إَِلْيـِه، ِمْن أَحِدك 

 .وفرح النفس ظاهر، والفرق بن فرح القلب
: انهفإن الفرح باه ومعرفته وحبته وحبة كامه ودينه من القلب كا قال اه سبح

 [.10]يونس: (           )
 .ويثاب عليه العبد، فهذا فرح القلب وهو من اإيان
 .قدر امعرفة عىامحبة و.. والفرح يكون عى قدر امحبة

، فالفرح باه وأسائه وصفاته ورسوله وسنته وكامه حض اإيان وصفوته ولبه
بل ، والفرح بذلك أفضل ما يعطاه العبد، عنه وأثر ي القلب ا يعر، وله عبودية عجيبة

 .هو أجّل عطاياه
فهذا شأن فرح ، وحبته ي الدنيا، بحسب الفرح به، والفرح ي اآخرة باه ولقائه

، واإخاص له، اه به عليه من معاملته نَ وهو فرحه با مَ ، وله فرح آخر، القلب
 .وحسن عبادته، والثقة به، والتوكل عليه

                                                

 (، واللفظ له. 2050(، ومسلم برقم )6382، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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فإن ها فرحة ، وهي الفرحة التي حصل له بالتوبة، حة أخرى عظيمة الشأنوله فر
 .عجيبة ا نسبة لفرحة امعصية إليها البتة

الرب تعاى بتوبة عبده أشد من فرح  إنا يعلمه من علم ر فرح، ور هذا الفرح
 .العبد الذي أضل راحلته ي أرض فاة ثم وجدها

إذا أرسل ، وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إى اه، وفوق ذلك فرحة أعظم من هذا كله
أخرجي أيتها الروح الطيبة : وقال له ملك اموت، اه إليه امائكة فبروه بلقائه

فرجع الروح ، ورب غر غضبان، أبري بروح ورحان، كانت ي اجسد الطيب
        ): الطيبة إى رها راضية مرضية

 [.38-20لفجر: ]ا (    
 ومن بعدها أنواع من الفرح:

، وفتح أبواب الساء ها، صاة امائكة الذين بن الساء واأرض عى روحه منها:
وقد استؤذن ها عى رها ووليها ، وكيف يقدر فرحها، وصاة مائكة الساء عليها

 .بالسجود فسجدت وأذن ها، فوقفت بن يديه
ويلقى أهله وأصحابه ، وما أعد اه له، قعده فيهاثم يذهب إى اجنة فرى م

                         : فيستبرون به ويفرحون
                                   

 [.  508 - 562آل عمران: ]                      
.. بجلوس امؤمن ي ظل العرش: وهذا كله قبل الفرح اأكر يوم حر اأجساد

وإعطائه .. وبياض وجهه.. وثقل ميزانه.. وأخذه كتابه بيمينه.. وربه من احوض
 .وانتهائه إى باب اجنة.. وقطعه جر جهنم.. النور التام

                  : وقد أزلفت له ي اموقف كا قال سبحانه
                                   

 [.31 – 35ق: ]                         
                   : وتلقاه خزنتها بالسام والرحيب والبشارة واإكرام

 [.25 – 23الرعد: ]                      
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 .منازله وقصوره وأزواجه وقدومه عى
       : وم خطر عى قلب بر، تسمعه أذن وم، والنعيم الذي م تره عن

 [.50السجدة: ]                                      
 .وما أخر من أضاعه.. وما أشد فرح العبد به، فلله ما أعظم هذا النعيم

وهو رؤية ، تتاشى هذه اأفراح وامرات عنده، وبعد ذلك فرح آخر ا يقدر قدره
: وتكليمه إياهم كا قال سبحانه، ورضاه عنهم، وسامه عليهم، ن لرهمامؤمن

 [.23، 22]القيامة: (               )
                                  وقال سبحانه:

 [.11 – 15القمر: ]
                     وقال سبحانه:

                                
 [.02التوبة: ]      
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القلب خشوع فقه -32  
                ): قال اه تعاى

             ) 
 [.56]احديد: 

 [.2 -5]امؤمنون:  (       ): وقال اه تعاى
، والكرياء والعظمة ،روت واملكوتذو اج، اه تبارك وتعاى هو الواحد القهار

وذل اأقوياء ، وخشعت اأصوات هيبته، الذي خضعت رقاب العباد لعظمتهالقوي 
                   :وافتقرت ميع اخائق إليه، لعزته

 [.60الزمر: ]                       
 .لذلقيام القلب بن يدي الرب باخضوع وا واخشوع

، فإن حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، وثمرته عى اجوارح، وحله القلب
                   :والكال اخارجي ثمرة الكال الداخي

 [.33 – 35ق: ]                             
 واانكسار بن يديه. التعظيم للرب.. وامحبة له.. والذل له.. فاخشوع معنى يلتئم من
 واخشوع أربعة أنواع:

وهو مقام الرب عى ، اتضاع القلب واجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها اأول:
فخوفه من هذا امقام يوجب له خشوع القلب ا ، عبده باإطاع والقدرة والربوبية

كان أشد  ،وماله وإحسانه ،وكلا كان أشد استحضاًرا لعظمة الرب وجاله، حالة
 [.2 – 5امؤمنون: ]                        :خشوًعا
مع إظهار الضعف ، بتلقيه بذلة القبول واانقياد واامتثال، التذلل لأمر الثاي:

 .وقبوله بعد الفعل، واإعانة عليه حال الفعل، واافتقار إى اهداية لأمر قبل الفعل
     :دم تلقيه بالتسخط والكراهة وااعراضبع، وااستسام للحكم القدري

                            

 [.28اأنبياء: ]
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وذلك بانتظار ظهور نقائص نفسك ، وآفات العمل ،ترقب آفات النفس الثالث:
                           :وعملك وعيوها لك

 [.65 – 68ن: امؤمنو]               
من الكر ، فذلك جعل القلب خاشًعا مطالعة عيوب نفسه وأعاله ونقائصها

وعدم إيقاع العمل عى الوجه الذي ، وتشتت النية، وقلة اليقن، والعجب والرياء
 .ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، ترضاه لربك

وتنسى ، وتعرف بفضلهم، وعدم مطالبتهم بحقوق نفسك، وذلك بأداء حقوق الناس
 .فضل نفسك عليهم

، ضبط النفس بالذل واانكسار عن البسط واإدال الذي تقتضيه امكاشفة الرابع:
، لئا يراها الناس، كخشوعه وذله وانكساره، وأن خفى أحواله عن اخلق جهده

فا يء ، فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع اه، ورؤيتهم ها، فيعجبه اطاعهم عليها
               :صادق من التحقق بامسكنة والفاقة والذلأنفع لل

 [.52املك: ]                         
         :فهو اماّن به با سبب منك، وأن ا يرى الفضل واإحسان إا من اه

 [.13النحل: ]                       
 :عند ساع القرآن أو عند ذكر اه ها أسباب منها لعبدل والشهقة التي تعرض أحياًنا

فهذه شهقة ، فيشهق، أن يلوح له عند ساع القرآن والذكر درجة ليست له فرتاح ها
أو يلوح له نقص ي ، فهذه شهقة خشية، أو يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوًفا، شوق

، و يلوح له كال حبوبهأ، فيشهق شهقة حزن، العمل ا يقدر عى دفعه فيحدث حزًنا
ويرى ، ره ذلك بمحبوبهأو يذكِ ، فيشهق شهقة أسف، ويرى الطريق إليه مسدودة

، أو يذكره ذلك جال ربه وماله، فيشهق شهقة فرح ورور، الطريق إليه مفتوًحا
فيشهق ، مدينن لفضله وإحسانه، فرى اخائق كلها حت قهره، وإحسانه وإكرامه

      ): وميل إحسانه إى عباده، ظمة الربما يرى من كال ع
                 

 [.56]احديد:    (      
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واستبطاء لاستجابة الكاملة من تلك ، إنه عتاب مؤثر من اموى الكريم الرحيم
 .القلوب التي أفاض عليها من فضله

ليخرجها ، وأنزل عليها اآيات البينات، هافبعث إليها الرسول يدعوها إى اإيان بر
      وأراها من آياته ي الكون واخلق ما يبر وحذر:، من الظلات إى النور

                                             

 [.2احديد: ]
واخشوع ، اهوفيه ااستجاشة إى الشعور بجال ، وفيه احض، إنه عتاب فيه الود

، وتلقي ما نزل من احق با يليق بجال اه من اخشية والطاعة وااستسام، لذكره
 .مع رائحة التنديد وااستبطاء ي السؤال

، حذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن ااستجابة، وإى جانب احض وااستبطاء
وما تنتهي إليه من ، ون جاءوبيان ما يغشى القلوب من الصدأ حن يمتد ها الزمن بد

 .وحن ا خشع للحق، حن تغفل عن ذكر اه، القسوة بعد اللن
        ): وليس وراء قسوة القلوب إا الفسق واخروج

 [.56]احديد: (         
 فإذا طال عليه اأمد، وفيه نور الفطرة، كثر النسيان، إن القلب البري ريع التقلب
فا بَد من تذكر هذا القلب حتى يذكر ، وأظلم وأعتم، با تذكر وا تذكر تبلد وقسا

                             :وخشع
                          

 [.53 – 55اأحزاب: ]
ي ا يصيبه التبلد وا بَد من اليقظة الدائمة ك، وا بَد من الطرق عليه حتى يشف ويرق

فإنه يمكن أن تدب فيه ، وقسا وتبلد، ولكن ا بأس من قلب مد ومد، والقساوة
                 :وأن خشع لذكر اه، وأن يرق فيه النور، احياة

 [.20الرعد: ]                   
وخرج احبوب ، أزهارفتزخر بالنبات وا، فاه عَز وجَل حيي اأرض بعد موها

    ): وتصبح اأرض خرة بعد أن كانت مغرة، والثار
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 [.1]احج:  (         
كا حيا ، وي هذا القرآن ما حيي القلوب باإيان، وكذلك القلوب حن يشاء اه

              ): اأرض باماء
 [.50]احديد:   (

فيجازهم ، قادر عى أن حيي اأموات بعد موهم، ا اأرض بعد موهاوالذي أحي
 .بأعاهم

قادر عى أن حيي القلوب اميتة با أنزله ، والذي أحيا اأرض بعد موها باء امطر
                           :من احق عى رسوله

                                         

 [.522اأنعام: ]
ومتى  ؟وخشع لذكر اه الذي هو القرآن، فمتى جيء الوقت الذي تلن فيه القلوب

 ؟وما أنزله من الكتاب واحكمة، ومتى خشع القلب لربه ؟تنقاد أوامره وزواجره
                                  

 [.501عراف: اأ]                
ونقدم أوامر الرب عى حبوبات  ؟ومتى نرقى من سمعنا وعصينا إى سمعنا وأطعنا

        ) ؟ونؤثر احياة العالية عى الشهوات الفانية ؟النفس
 [15]النور:   (           

باحكمة  وتناطق، ذكر با أنزله اهـأا ما أحوج القلوب ي كل وقت إى أن تُ 
     ): لئا حصل ها الغفلة والقسوة ومود العن، واموعظة

 [.51]ق:  (
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القلب حياء فقه -32  
                                           : قال اه تعاى

                                                                
 [.55 – 6العلق: ]                   

                               : وقال اه تعاى
 [.5النساء: ]                                               

ْعَبًة، » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ْعَبةً َوِسُتوَن  بِْضع  أو اِإيَان  بِْضع  َوَسْبع وَن ش  ـهَ ، َفَأْفَض ش  ا َقْول  ل ل 
ْعَبة  ِمَن اِإيَاِن ْلـَح َواإلّه إلّ اه ، َوَأْدَناَها إماَطة  اأَذى َعِن الَطريِق،   .()أخرجه مسلم «َياء  ش 

 .فيتولد بينها حالة تسمى احياء، ورؤية التقصر، رؤية اآاء :احياء
أشد حياء من العذراء ي  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اه ،  إا بخرواحياء خلق عظيم ا يأي

 .ملسو هيلع هللا ىلصفإذا رأى شيًئا يكرهه عرف ي وجهه، خدرها
ويمنع من التفريط ي الطاعات ، خلق يبعث عى ترك القبائح وحقيقة احياء:

 .يتولد من امتزاج التعظيم بامودة، وامحاسن
قلة احياء من موت القلب و، وعى حسب قوة حياة القلب تكون فيه قوة خلق احياء

، لكرامته عليه، استحى اه منه وهو مذنب، ومن استحى من اه مطيًعا، والروح
 .فيستحي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده

 .به اإنسان دون ميع احيوان خص اه، واحياء خلق ميل
 .وأكثرها نفًعا، وهو أفضل اأخاق وأجلها وأعظمها قدًرا

فمن ا حياء فيه ليس معه من اإنسانية إا اللحم والدم ، بل هو خاصة اإنسانية
ؤد وم تُ .. وف بالعهدوم يُ .. قر الضيفولوا خلق احياء م يُ ، وصورها الظاهرة

وا آثر اجميل عى القبيح من .. ر له عورةوا ُس .. قَض أحد حاجةوم تُ .. أمانة
 .متنع من فاحشةوا ا.. اأقوال واأعال

                                                

 (. 31برقم ) أخرجه مسلم ()
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وم يرع ، وكثر من الناس لوا احياء الذي فيه م يؤد شيًئا من اأمور امفروضة عليه
 .وا بر له والًدا، وم يصل له رًما، مخلوق حًقا

وإما  ،وهو رجاء عاقبتها احميدة ،إما ديني فإن الباعث عى هذه اخصال احميدة
فلوا احياء إما من اخالق، أو من ، قوهو حياء فاعلها من اخل ،دنيوي علوي

 اخائق م يفعلها صاحبها.
 «ِي َفاْصنَْع َما ِشْئَت َتـْح َتْس  َلـمْ  أْدَرَك النَاس  ِمْن َكاِم النُب َوةِ: إَِذا ِمـَا إَِن » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .()أخرجه البخاري

 ع ما يشاء.فالرادع عن فعل القبيح إنا هو احياء، فمن م يستح فإنه يصن
 ولكل إنسان آمران وزاجران:

 .وآمر وزاجر من جهة اهوى والطبيعة.. آمر وزاجر من جهة احياء
  ): أطاع آمر اهوى والشهوة كا قال سبحانه، فمن م يطع آمر احياء وزاجره

 [.12]مريم: (           
 وحياء البر عى عرة أوجه:

وعى حسب معرفة العبد بربه يكون .. وحياء إجال.. وحياء تقصر.. حياء جناية
وحياء .. وحياء استصغار للنفس واحتقار ها.. وحياء حشمة.. وحياء كرم.. حياؤه منه

 .وهو حياء امحب من حبوبه.. حبة
وحياء عبودية.. وهو حياء متزج من حبة وخوف، ومشاهدة عدم صاح عبوديته 

  وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه ا حالة.معبوده سبحانه، وأن قدره أعى
إذا صدر منها ما هو دون ، وهو حياء النفس العظيمة الكبرة.. وحياء الرف والعزة

 .فإنه يستحي مع بذله حياء رف نفس وعزة، قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان
يعة من رضاها لنفسها وهو حياء النفوس الريفة العزيزة الرف.. وحياء امرء من نفسه

 .فيجد نفسه مستحًيا من نفسه، وقناعتها بالدون، بالنقص
فهو بأن يستحي من ، فإن العبد إذا استحى من نفسه، وهذا أكمل ما يكون من احياء
                                                

 (. 3505برقم ) أخرجه البخاري ()
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                       ، وبأن يستحي من ربه أوى وأعظم:غره أجدر
                                           

 [.0 – 6ق: ]                    
 واحياء عى ثاث درجات:

وذلك جذبه إى احتال ، حياء يتولد من علم العبد بنظر احق إليه الدرجة اأوى:
وأرفع منه درجة ااستقباح احاصل عن ، وحمله عى استقباح اجناية، أعباء الطاعة

                        :امحب أتم من استقباح اخائف فاستقباح، امحبة
 [.55 – 53املك: ]                                

 .فيكون قد شكى اه إى خلقه، وهذا احياء يكف العبد أن يشتكي لغر اه
واه ، ركوب امحبةفيدعوه إى ، حياء يتولد من النظر ي علم القرب من اه الثانية:

 .وكلا ازداد العبد حًبا ازداد قرًبا، قريب من أوليائه وأهل طاعته
 والقرب نوعان:

 .وهؤاء هم أهل طاعته، وقربه من عابده باإثابة.. قربه سبحانه من داعيه باإجابة
           ): كقوله سبحانه :فاأول

 [.506]البقرة: (          
ون  اْلَعْبد  ِمْن رَ » ملسو هيلع هللا ىلص:كا قال النبي  :الثايو وا الُدَعاءَ  ِبـهِ أْقَرب  َما َيك  ، َفأْكثِر  َو َساِجد   «َوه 

 .()أخرجه مسلم
وعكوفه عى رب ، حياء يتولد من انجذاب الروح والقلب من الكائنات الثالثة:
شيته اهيبة وإذا وصل القلب إليه غ، فهو ي حرة قربه مشاهًدا لربه، الريات

فهو سبحانه ليس له ، فا خطر بباله ي تلك احال سوى اه وحده، واإجال مواه
 .وا ي مزيد جوده، غاية وا هاية ا ي وجوده

وا هاية حمده .. وهو اآخر الذي ليس بعده يء.. فهو اأول الذي ليس قبله يء
                    :وا هاية لعظمته وجاله.. وعطائه

 [.3احديد: ]      
                                                

 (. 502برقم ) أخرجه مسلم ()
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 .وكلا ازداد له طاعة زاده مجده وكرمه مثوبة، وكلا ازداد العبد شكًرا زاده اه فضاً 
وا  ،فإن نعيمهم متصل بمن ا هاية لفضله، وأهل اجنة ي مزيد دائم با انتهاء

: الرزاق ذو القوة امتن، نفتبارك اه رب العام، وا أوصافه ،وا مزيده، لعطائه
                                     

                                      
 [.15 – 52ص: ]                     

                                وقال سبحانه:
                                       

 [.31 – 35ق: ]        
ونعوذ بك من النار وما قرب .. اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول وعمل

 .إليها من قول وعمل
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والبدن القلب مرض أسباب -32  
                ): قال اه تعاى

 [.35]اأعراف:   (
             ): وقال اه تعاى

                   
 [.502]اأعراف:    (

وحركته ، يفسد به إدراكه، خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له: مرض البدن
وإما أن ينقص إدراكه ، فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم، الطبيعية

وإما أن يدرك اأشياء عى خاف ما هي عليه كا يدرك احلو ، عف ي اآاتلض
 .والطيب خبيًثا، مًرا

أو ، أو الدافعة، أو اماسكة، وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته اهاضمة
 .فيحصل له من اأم بحسب خروجه عن ااعتدال، اجاذبة

 .وإما فساد ي الكيفية.. د ي الكميةإما فسا وسبب هذا اخروج عن ااعتدال
 .وإما لزيادة فيها فيحتاج إى نقصها، إى زيادها إما لنقص ي امادة فيحتاج فاأول:
أو نقصاها عن القدر ، أو اليبوسة، أو الرطوبة، أو الرودة، إما بزيادة احرارة والثاي:
 .فيداوى بمقتى ذلك، الطبيعي

 ل:والصحة تقوم عى ثاثة أصو
 .واستفراغ امواد الفاسدة.. واحمية عن امؤذي.. حفظ القوة

 .ونظر الطبيب دائر عى هذه اأصول الثاثة
  :وهو اإيان والطاعات.. وإذا ُعرف هذا فالقلب حتاج إى ما حفظ عليه قوته

                         
 [.00احج: ]        

وأنواع .. وذلك باجتناب اآثام وامعاي.. ضار امؤذيوحتاج إى مية من ال
                                            :امخالفات
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 [.33اأعراف: ]                                         
وح ولزوم وذلك بالتوبة النص، وحتاج إى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له

                                  :ااستغفار
 [.52 – 58نوح: ]                                 

فا يرى ، وإرادته له، يفسد به تصوره للحق، هو نوع فساد حصل له ومرض القلب
 .إرادته له سد بهوتف، أو ينقص إدراكه له، أو يراه خاف ما هو عليه، احق حًقا

 .أو جتمعان له وهو الغالب، أو حب الباطل الضار، فيبغض احق النافع
، من يسر احر والرد واحركة، يؤذيه ما ا يؤذي الصحيح وما كان البدن امريض

وحتى ا يقوى ، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى يء من الشبهة أو الشهوة
 .يهعى دفعها إذا وردا عل

 .والقلب الصحيح يطرقه أضعاف ذلك فيدفعه بقوته وصحته
وإذا استنار القلب باإيان رأى الفاعل بذاته،  وإذا أظلم القلب رأى امخلوق يفعل

                          :احقيقي هو اه وحده
 [.582اأنعام: ]                  

 يتم ثم، ثم تكون قوة اأعال، تكون قوة اإيان، عظمة اهوبقدر قوة اليقن عى 
                            :حصول الركات

 [.26اأعراف: ]                   
 وأعظم أسباب مرض القلب هي:

 .والغفلة عن اليوم اآخر.. والغفلة عن أوامر اه.. الغفلة عن اه
 .وتعلق القلب بغره من امحبوبات، ه سببها قلة ذكرهفالغفلة عن ا
وتعلق القلب ، وإيثار الشهوات عليها، أوامر اه سببها عدم الرغبة فيها والغفلة عن

 وزينة احياة الدنيا.باهوى 
    :واجنة والنار، والغفلة عن اليوم اآخر سببها قلة امذكر باموت واحر
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 [.20الكهف: ]
وشمرت النفس .. ثقلت عى العبد الطاعات.. وإذا مت الغفلة بأركاها الثاثة

للمعاي.. وآثرت الدنيا عى اآخرة.. وقدمت الشهوات عى أوامر اه.. وجاوزت 
  ): سبحانه وقدمت مراد النفس عى مراد الرب كا قالالعدل إى اإراف.. 

 [.12]مريم:  (           
 .وغذاء القلب باإيان واأعال الصاحة، فغذاء البدن بالطيبات

 .فا بَد من الغذاء اليومي ها، وأعال البدن مستمرة، وما كانت أعال القلب
             :أكل اخبائثعتل ب.. ويفالبدن يصح عى أكل الطيبات

                                      
 [.562 – 560البقرة: ]                        

وهو معرفة اه بأسائه .. فكذلك القلب يزكو ويصح بمعرفة الطيب من القول
.. ومعرفة وعده ووعيده.. وآائه ومعرفة نعمه.. ومعرفة جاله وعظمته.. وصفاته

                                :ومعرفة دينه ورعه
                                     

                               
                                            

 [.25 – 22ر: اح]
 واإعراض عن اه، وطاعة الشيطان، واتباع اهوى، ويفسد القلب باجهل بذلك

                             :ورسوله ودينه
                                  

 [.6 – 1فاطر: ]
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القلب مفسدات -32  

 [.22]اإراء: (          ): قال اه تعاى
              ): وقال اه تعاى

 [.21]الرعد:  (         
 وجمعها مسة أمور: ،مفسدات القلوب كثرة
 وكثرة النوم.كثرة اأكل والرب.. وركوبه بحر التمني.. وكثرة خالطة الناس.. 

 .كثرة خالطة الناس: اأول
وًما ، يوجب له تشتًتا وتفرًقا، لقلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسودفامتاء ا

وتقسم فكره ي أودية ، وااشتغال عن مصاحه هم، وإضاعة مصاحه، وغًا 
وكم جلبت خلطة الناس من  ؟فاذا يبقى منه ه والدار اآخرة، مطالبهم وجالسهم

 ؟وكم أضاعت من وقت ؟دفعت من نعمةكم و ؟نقمة
فإذا ، يتوادون ما داموا متساعدين عى حصوله، مشركن ي حصيل غرضوكل ا

ولعنة من ، وانقلبت تلك امودة بغًضا، أعقب ندامة وحزًنا، انقطع ذلك الغرض
                        :بعضهم لبعض إا ما شاء اه

 [.2امائدة: ]                   
 أمر اخلطة:وحكم القول ي 

 والدعوة.. واأعياد واحج.. أن خالط اإنسان اخلق ي اخر كاجمعة واجاعة
والنصيحة وبذل .. والعلم واجهاد.. والنهي عن امنكر ..واأمر بامعروف إى اه..
         :وفضول امباحات.. ويعتزهم ي الر.. امعروف

                       
 [.05التوبة: ]                           

، وليصر عى أذاهم، فليحذر أن يوافقهم، فإن دعت احاجة إى خلطتهم ي الر
             :والصر عى أذاهم خر وأحسن عاقبة، فإهم ا بد أن يؤذوه
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 [.٣١الزمر: ]      

وإن دعت احاجة إى خلطتهم ي فضول امباحات فليجتهد أن يقلب ذلك امجلس 
إى جلس طاعة ه إن أمكنه، فإن عجز عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من 

وليكن فيهم حاًرا غائبًا، قريًبا بعيًدا، ينظر إليهم وا يبرهم، ويسمع ، العجن
مهم وا يعيه، أنه قد أخذ قلبه من بينهم، ورقى به إى امأ اأعى، مع اأرواح كا

                     العلوية الزكية، وا ينال هذا إا بتوفيق اه وعونه:
 [.05 – 03آل عمران: ]                                  

 .ركوبه بحر التمني: الثاي
 وهو بحر ا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العام، وبضاعة ركابه مواعيد
  الشيطان، واخياات، واأماي الكاذبة، وتلك بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية:

                                     
 [.502اأعراف: ]                               

 والناس متفاوتون ي تلك اأماي، وكل بحسب حاله:
أو .. والتطواف ي البلدان.. وللرب ي اأرض.. فِمن متَمن  للقدرة والسلطان

أو للشهوات .. أو للعب واللهو.. أو للنسوة وامردان.. متمن  لأموال واأثان
                          :واللذات

                           
 [.55آل عمران: ]         

والعمل الذي يقربه إى ، أمانيه حوم حول العلم واإيان، وصاحب اهمة العالية
                     :ويكون سببًا للفوز باجنة، اه

                             
                            

 [.5 – 2اأنفال: ]     
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    :ومنها ما يطوف حول احش.. فالقلوب جوالة منها ما يطوف حول العرش
 [.22املك: ]                                  

 مااً لعملت لو أن ي: كالقائل، ربا جعل اه أجره كأجر فاعله، والذي يتمنى اخر
 ، فإنا اأعال بالنيات.ويصل فيه رمه، فيه بعمل فان الذي يتقى اه ي ماله

وثواب ، فأعطاه اه ثواب القران بفعله، أن يكون متمتًعا وقد قرن ملسو هيلع هللا ىلصوكا منى النبي 
        :واه غني كريم، فجمع له بن اأجرين، التمتع الذي مناه بأمنيته

 [.5اجمعة: ]                    
 .التعلق بغر اه تبارك وتعاى: الثالث

وا أقطع له .. فليس عليه أر من ذلك.. وهذا أعظم مفسدات القلب عى اإطاق
                          :فليحذره العبد.. عن مصاحه وسعادته منه

 [.15 – 18الذاريات: ]                        
وفاته ، وخذله من جهة ما تعلق به، إذا تعلق بغر اه وكله اه إى ما تعلق به فالقلب

 .والتفاته إى ما سواه، حصيل مقصوده من اه عَز وجَل بتعلقه بغره
 .وا إى ما أمله من تعلق به وصل، فهو ا عى نصيبه من اه حصل

                    :ن تعلق بغر اهفأعظم الناس خذاًنا م
 [.253الشعراء: ]       

ا  وصاحب ذلك مذموم، وأساس الرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغر اه
        ): كا قال سبحانه ا نار له خذول حامد له،

 [.22]اإراء: (   
 كثرة اأكل والرب.: الرابع
 سد للقلب من الطعام والراب نوعان:وامف

 :ما يفسده لعينه وذاته كامحرمات وهي نوعان: أحدما
وكل ذي ، وكل ذي ناب من السباع، حرم حق اه كاميتة والدم وحم اخنزير

وما أخذ ، وحرم حق العباد كامروق وامغصوب وامنهوب، خلب من الطر
 .يلةوإما ح، إما قهًرا، بغر رضا صاحبه
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، والشبع امفرط، بقدره وتعدي حده كاإراف ي احال : ما يفسد القلبالثاي
، فإذا ظفر ها، ويشغله بمزاولة مؤونة البطنة حتى يظفر ها، فإنه يشغله عن الطاعات

ووسع عليه طرق ، وقوي عليه مواد الشهوة، شغله بمزاولة تريفها والتأذي بثقلها
فكثرة اأكل يوسع طرق ، ري من ابن آدم جرى الدموالشيطان ج، جاري الشيطان

            :ويسد عليه طرقه، والصوم يضيق جاريه، الشيطان ي اإنسان
                                  

 [.25النور: ]                                      
 .مكثرة النو: اخامس

وتورث كثرة الغفلة ، اأوقات وتضيع، وتثقل البدن، فكثرة النوم ميت القلب
 عن مصالح الدين والدنيا. والكسل

 .ومنه الضار غر النافع للبدن، فمنه امكروه جًدا، والنوم درجات
ونوم ، ونوم أول الليل أنفع وأمد من آخره، ما كان عند شدة احاجة إليه وأنفع النوم
 .أنفع من طرفيه وسط النهار

والنوم أول ، وا سيا نوم العر، وكثر رره، وكلا قرب النوم من الطرفن قل نفعه
 أو مريض. النهار إا لسهران

ووقت نزول اأرزاق ، فإنه وقت غنيمة، ويكره النوم بن صاة الصبح وطلوع الشمس
                :ومنه ينشأ النهار، وأول النهار ومفتاحه، والركات

 [.50الفرقان: ]              
، ونوم القيلولة ي النهار، وسدسه اأخر، وأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل اأول

 .مقدار ثان ساعات وذلك كله
 .ر عندهم ي الطبيعةأثَ ، أو نقص منه، وما زاد عليه، وهذا أعدل النوم عند اأطباء

 نوم أول الليل عقيب غروب الشمس، وهو مكروه رًعا وطبًعا.ومن النوم الذي اينفع، ال
من  وهجره مورث آفات عظام ، فمدافعة النوموكا أن كثرة النوم مورثة هذه اآفات

، وجفاف الرطوبات امعينة عى الفهم والعمل، وانحراف النفس، سوء امزاج ويبسه
وما قام الوجود إا ، معها ويورث أمراًضا متلفة ا ينتفع صاحبها بقلبه وا بدنه
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                            :بالعدل
 [.23الروم: ]        

 وشياطن اإنس واجن يقتحمون النفس البرية بساحن:
      ): فيغوى ، إفساد سلوك اإنسانساح الشهوات: أحدما

 [.12]مريم:    (      
                  : إفساد فكره فيضل، لشبهاتساح ا: الثاي

                                  
                                          

 [.0آل عمران: ]                   
 حن أمى وأقوى:وقد حث اه امؤمنن عى جاهدة هؤاء اأعداء بسا

            :وبه جتث شجرة الشهوات واأهواء، ساح الصر: أحدما
 [.68الروم: ]                

   ): اليقن الذي حطم الشبهات واأوهام كا قال سبحانه: الثاي
 [.25]السجدة:  (       
 ن والتقوى، والطاعات واحسنات.فأحسن اأغذية النافعة للقلب هي اإيا

، توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعًفا، فوامعاي والسيئات، الذنوب واخطاياأما 
 ، وتقعده عن فعل اخر.وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فرخي القلب

وهذا كلا كثرت ، النار ويوقدها فاخطايا والذنوب للقلب بمنزلة احطب الذي يمد
 ، وهجم عى امنكرات.وضعف عن الطاعة، دت نار القلباخطايا اشت

فإن كان ، فإن كان بارًدا أورث اجسم صابة وقوة، ويطفئ النار، واماء يغسل اخبث
 .فكان أذهب أثر اخطايا، معه ثلج وبرد كان أقوى ي التريد وصابة اجسم وشدته

 .فالنجاسة التي تزول باماء هي ومزيلها حسيان
وصاح القلب ، طايا التي تزول بالتوبة وااستغفار هي ومزيلها معنويانوأثر اخ

     ): وهذا كا قال اه تبارك وتعاى.. ونعيمه وحياته ا يتم إا هذا
 [.222]البقرة:  ( 
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ـمَ ال» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  دِ  ْلـِج ِء َوالثَ ْلـَا اْغِسْل َخَطاَياَي بِا َلـه  َ َِ  .()متفق عليه «َواْل
 .وهذا يدل عى شدة حاجة البدن والقلب إى ما يطهرما ويردما ويقوها

فكذلك الذنوب تثقل القلب وتؤذيه ، وكا أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه
 .باحتباسها فيه

 .وخروجها فيه راحة البدن والقلب، فها مؤذيان مران بالبدن والقلب
ـمَ ال» ل:إذا دخل اخاء قاملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي  وذ  بَِك ِمَن ا َلـه    «َبائِِث ْلـَخ ب ِث َواْلـخ  إِي أع 

 .()متفق عليه
والتوبة وااستغفار إزالة اآثام ، فاماء والغسل إزالة اأوساخ واأدران عن البدن

 .والذنوب التي تراكمت عى القلب
          :والثاي به مال الباطن والظاهر، فاأول به مال الظاهر

                                
                                  

 [.20 – 26النساء: ]               

                                                

 (. 120(، ومسلم برقم )055جه البخاري برقم )، أخرمتفق عليه ()
 (. 301(، ومسلم برقم )552، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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القلب إى الشيطان مداخل -32  
             ): قال اه تعاى

 [.50 -56]اأعراف:  (         
           ): وقال اه تعاى

 [.525 -528]النساء:  (    
وسبب اخاطر الداعي إى الر يسمى ، سبب اخاطر الداعي إى اخر يسمى ملًكا

والذي يتهيأ به ، واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إهام اخر يسمى توفيًقا، شيطاًنا
 .إغواء وخذاًنالقبول وسواس الشيطان يسمى 

واملك عبارة عن خلق خلقه اه من نور، شأنه إفاضة اخر، وإفادة العلم، وكشف 
 احق، والوعد باخر، وكال الطاعة، واأمر بامعروف، وقد خلقه اه وسخره لذلك.

فعمله الوعد ، وشأنه ضد عمل املك، والشيطان عبارة عن خلق خلقه اه من نار
وإيقاع العداوة ، والتخويف عند اهم باخر بالفقر، الفحشاء وامنكرواأمر ب، بالر

بني آدم  وهو عدو، وتزين امعاي للعباد، واأمر بالسوء، والبغضاء بن الناس
 (             ): قاطبة
 [.6]فاطر: 

ًحا صا.. ولقبول آثار الشيطان.. والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار املك
                               :متساوًيا

 [.3 – 2اإنسان: ]                       
أو ، واانغاس ي الشهوات، ويرجح أحد اجانبن عى اآخر باتباع اهوى

ظهر تسلط ، فإن اتبع اإنسان مقتى الغضب والشهوة، اإعراض عنها وخالفتها
أن اهوى مرعى ، وصار القلب عش الشيطان ومعدنه، اسطة اهوىالشيطان بو

 [.30النساء: ]                    :الشيطان ومرتعه
صار قلبه ، وتشبه بأخاق امائكة، وم يسلطها عى نفسه ،وإن جاهد الشهوات

                         :مستقر امائكة ومهبطهم
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 [.08 – 62النساء: ]              

 .وجد الشيطان جااً فوسوس، ومها غلب عى القلب ذكر الدنيا بمقتضيات اهوى
وأقبل ، وضاق جاله، ومها انرف القلب إى ذكر اه تعاى ارحل الشيطان

 .وأهم فعل اخر، املك
إى أن ينفتح القلب أحدما ، ة والشياطن دائموالتطارد بن جندي امائك

                 :ويكون اجتياز الثاي اختاًسا، فيستوطن ويستمكن
                                    

 [.62 – 68يس: ]                  
أنه إذا خطر ، ى ما يوسوس بهوا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إا ذكر ما سو

 .انعدم منه ما كان فيه من قبل، ي القلب يء
 .ا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه، فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه

، وذلك وساح الشيطان اهوى والشهوات، ليدفعه عن نفسه، وأن يعرف ساح عدوه
 كاٍف للغواية والضال.

فيملكه ويستوي ، لشيطان عدو يريد أن يقتحم احصن ويدخلهوا، فالقلب كاحصن
                    ، ويدير امملكة بأوامره:عليه

 [. 6فاطر: ]               
، وا يقدر اإنسان عى حفظ احصن من العدو إا بحراسة أبواب احصن ومداخله

 .ومواضع ثلمه
، وإذا ضعف جند العقل، فالغضب غول العقل، والشهوة الغضب فمن أبوابه العظيمة:
 .فأفسد القر ومن فيه، هجم جند الشيطان

 .وفجر شهواته فيا يغضب اه، لعب الشيطان به، ومها غضب اإنسان
، فمها كان اإنسان حريًصا عى كل يء، احسد واحرص: ومن أبوابه العظيمة

وزين له الكفر والفسوق ، عن الطاعات وأقعده، وأصمه عن اإيان، أعاه حرصه
                                :والعصيان
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 [.50 – 56اأعراف: ]                

وحبب ، انوإذا غلب عليه الطمع زين له الشيط، الطمع ي الناس ومن أبوابه العظيمة:
حتى يصر امطموع فيه ، إليه التصنع والتزين من طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس

 .عى حساب دينه فا يزال يتفكر ي حيلة التودد والتحبب إليه ولو، معبوده
وسائر أصناف اأموال من العروض والدواب ، الدراهم والدنانر ومن أبوابه العظيمة:

فإن ، فهو مستقر الشيطان، ا يزيد عى قدر القوت واحاجةفكل م، والعقار واأشياء
 .من معه قوته فهو فارغ القلب

حتاج كل شهوة ، انبعث من قلبه عر شهوات، فلو وجد مائة دينار مثًا عى طريق
وذلك ، ويزيد ي اإنفاق، فيزيد ي الطلب، فا يكفيه ما وجد، إى مائة دينار أخرى

                    :أمر ا آخر له
 [.280البقرة: ]                  

 .حتى يقع فيا ا حمد عقباه، العجلة وترك التثبت ي اأمور ومن أبوابه العظيمة:
ليمنع به الصدقات والزكوات واإحسان ، البخل وخوف الفقر ومن أبوابه العظيمة:

                 :لتكثر اجرائم والرقات، إى العباد
 [.260البقرة: ]                    

واأسواق مرح ، احرص عى مازمة اأسواق جمع امال ومن آفات البخل:
 .تزين أهلها الكذب والغش وااحتيال، الشياطن

 .وامراكب وامساكن، حب التزين ي اأثاث والثياب ومن أبوابه العظيمة:
فا يزال يدعوه ، ذا رأى ذلك غالًبا عى قلب اإنسان باض فيه وفرخفإن الشيطان إ

، ويدعوه إى التزين بالثياب والدواب وامراكب، إى عارة الدار وتزيينها وتوسيعها
من ، ويشغله ها عا خلق له، ويستسخره فيها طول عمره، وجديد اأواي واأثاث

                           :طاعة اه وعبادته والدعوة إليه
                               

 [.6 – 1فاطر: ]         
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حتى ينقله من صف امحسنن امتقن إى صف ، يغريه ويزين له الشيطان وا يزال
 :امرفن وامبذرين وامرفن

واحقد عى ، أهواء واأشخاصالتعصب للمذاهب والقبائل وا: ومن أبوابه امهلكة
وذلك ما هلك ، والنظر إليهم بعن اازدراء وااستخفاف وااحتقار، اخصوم

 .العباد والفساق ميًعا
من صفات ، وأكل حومهم، وااشتغال بذكر عيوهم ونقصهم، فالطعن ي الناس

              بليس عن آدم:، والشياطن امضلة كا قال إالسباع امهلكة
 [.52اأعراف: ]            

ويقر ي ، فيغريه الشيطان بغيبته فيهلك، سوء الظن بامسلمن :ومن أبوابه كذلك
، ويرى نفسه خًرا منه، وينظر إليه بعن ااحتقار، أو يتوانى ي إكرامه، القيام بحقه

 .وكل ذلك من امهلكات
وإضاعة اأوقات ، اأموال بالشهواتاإراف ي إضاعة  :ومن أبوابه العظيمة

 :وإضاعة احسنات بجمع احطام الفاي، وإضاعة العقول بالعلوم السافلة، بالباطل
 [. 28سبأ: ]                             

فإن أصابه هذا من ، وحوم حول أبواها، وامائكة والشياطن تتوارد عى القلوب
نزل به ، فدعاه إى اهوى فإذا نزل به الشيطان، ن جانب آخرأصابه اآخر م، جانب

وإن جذبه ، جذبه شيطان آخر إى غره، وإن جذبه شيطان إى ر، املك فرفه عنه
 .جذبه ملك آخر إى خر غره، ملك إى خر

 .وتارة بن ملك وشيطان، وتارة بن شيطانن.. فتارة يكون القلب متنازًعا بن ملكن
 ي التقلب والثبات عى اخر والر ثاثة: والقلوب
، تنقدح فيه خواطر اخر، وطهر عن خبائث اأخاق، قلب ُعمر بالتقوى أحدها:

، يرى احق وحبه، امسدودة عنه أبواب الشياطن، امفتوحة فيه أبواب امائكة
            :وينفر ما سوى ذلك، ويصر عليه، ويدعو إليه، ويعمل به

 [.1البقرة: ]           
، واخبائث قلب خذول مشحون باهوى، مدنس باأخاق امذمومة، والقبائح الثاي:
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 .امسدود عنه أبواب امائكة، امفتوح فيه أبواب الشياطن
فرى الباطل ، ويستجيب له ،أن ينقدح فيه خاطر اهوى فيأنس به، ومبدأ الر فيه

          :وينفر ما سواه، ويصر عليه، عو إليهويد، ويعمل به، وحبه
 [.1الرعد: ]                            

، فيلحقه خاطر اإيان واهدى، قلب تبدو فيه خواطر اهوى فتدعوه إى الرالثالث: 
 .فيدعوه إى اخر واهدى

وحسن التمتع ، الشهوةفتنبعث النفس بشهواها إى نرة خاطر الر فتقوى 
ويقبحها ويقبح ، فيدفع عن وجهه الشهوة، فينبعث العقل إى خاطر اخر، والتنعم
وقلة ، ويشبهها بالبهيمة والسبع ي هجمها عى الر، وينسبها إى اجهل، فعلها

 .اكراثها بالعواقب
 فيقوي داعي، فيحمل الشيطان ملة عى العقل، فتميل النفس إى نصح العقل

 .فعند ذلك تستجيب النفس إى قول املك، ثم حمل املك عى الشيطان، اهوى
    :حتى يظفر به أقواما وأصرما، وا تزال اأحزاب واجنود متوالية عليه

                                       
 [.3 – 2العنكبوت: ]               

فهو جري ، ونفوًذا إى قلبه وصدره، للشيطان دخواً ي جوف العبدوقد جعل اه 
كل وقد وُ ليسخرها ي طاعته،  ويتجول عى سائر أعضائه وجوارحه، منه جرى الدم

 .بالعبد فا يفارقه إى امات
ِكَل » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ْم ِمْن أَحٍد إِل َوَقْد و  ه  َقِري بِـهِ َما ِمنْك  َيا  َقاُلوا: َوإَِياكَ  .«نِ ْلـجِ ِمَن ا نـ 

ِي إِل بَِخيْـرٍ  ،َوإَِياَي، إِل أَن اهَ أَعاَننِي َعَليْـِه َفأْسَلـمَ » َقاَل: ؟٬َرُسوَل ا ر   .()مسلم أخرجه«  َفا َيْأم 
، وأقواها تأثًرا، وأشدها خطًرا، وقد وصف اه عَز وجَل الشيطان بأعظم صفاته

 .التي هي مبادئ اإرادة وهي الوسوسة، وأعمها فساًدا
وخطر الذنب ، فإن القلب يكون فارًغا من الر وامعصية فيوسوس إليه الشيطان

                                                

 (. 2055برقم ) أخرجه مسلم ()
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وخيلها له ي خيال ميل نفسه ، ويزينها له وحسنها، فيصر شهوة، ويشهيه له، بباله
فا يرى إا صورة ، عاقبتها ويطوي عنه سوء، وينسيه علمه بررها، فيصر إرادة، إليه
 من اخزي والعقاب. وينسيه ما وراء ذلك، عصية فقطام

فيبعث اجنود ي ، فيشتد احرص عليها من القلب، فتصر اإرادة عزيمة جازمة
 ، حتى يقع اإنسان ي امعصية.فيبعث الشيطان معهم مدًدا هم وعوًنا، الطلب

     ): وإن سكنوا أزعجهم كا قال سبحانه، فإن فروا حركهم
 [.03]مريم: (     

    ستعاذة باه منه:، وأمرنا بااوهذا وصفه اه ها، فأصل كل معصية الوسوسة
                            

                            

 [.6 – 5الناس: ]
 إنس.. وجن. فالذي يوسوس ي صدور الناس نوعان:

 .واإني أيًضا يوسوس إى اإني.. دور الناسفاجني يوسوس ي ص
: وهذا مشرك بن اجن واإنس كا قال سبحانه، اإلقاء اخفي ي القلب والوسوسة

(              
 [.552]اأنعام:   (          

ويشركون كذلك ي ، الشيطاي فشياطن اإنس واجن يشركون ي الوحي
 .ويشركون كذلك ي الفساد واإفساد، وسوسةال

فهم يسبحون الليل والنهار ا ، وكا أن امائكة ليس هم عمل إا عبادة اه وطاعته
 .ويفعلون ما يؤمرون، وا يعصون اه ما أمرهم، يفرون

وإغوائهم ابتاء ، فكذلك الشيطان وذريته ليس هم هم وا عمل إا إضال بني آدم
 ، وهذا حذر اه منه آدم وذريته من أول يوم:ليعلم من يطيعه من يطيع عدوه ،من اه

 [.550طه: ]                             
 .من أعجب العجب، وخطواته ي حقيق ما يريد، وكيده، ومكره، وحيل الشيطان

الًسا عى كري فوجد القلب ي حصنه ج.. فإذا أقبل عى اإنسان بجنوده وعساكره
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 .حرسونه ويدافعون عنه.. وجنده قد أحاطوا به، أمره نافذ.. ملكته
فا يتمكن الشيطان وجنوده من اهجوم عليه إا بمخارة بعض أمرائه، وأخص جنده 
وهي النفس، فزينوا ها الشهوات وامحبوبات، حتى استولت عى القلب، ومكنت 

العن.. واأذن.. واللسان.. والفم..  لكة:للشياطن من ااستياء عى ثغور امم
 والفرج.. واليد.. والرجل.

ادخلوا منها إى القلب لتقتلوه : وقال، وأمر الشيطان جنوده بامرابطة عى هذه الثغور
 .ويفسده عليكم، فيخرجكم منه، وا مكنوا أحدًا يدخل منها إى القلب، أو تثخنوه

وبالعن تنالون ، بل اجعلوه تفرًجا وتلهًيا، تباًراوامنعوا ثغر العن أن يكون نظرها اع
ِعدوه  ثم، ثم اسقوه باء اأمنية، فابذروا ي القلوب بذور الشهوة، بغيتكم من بني آدم

               :فيقع ي امعصية فيهلك، ومنّوه حتى تقوى عزيمته
                                

 [.525 – 552النساء: ]                        
 .امنعوا ثغر اأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم أمركم يقول ثم

تستحليه ، فإنه خفيف عى النفس، واجتهدوا أا يدخل منه إا الباطل واللهو
لئا ، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر يء من كام اه ورسوله، وتستملحه وتطرب له

فإن دخل يء ، ويستوي عى بلدكم، وحرق سلعتكم، يكم أمركميفسد عل
            والتخويف منه: أو هويله ،فأفسدوه عليه بإدخال ضده عليه

 [.501آل عمران: ]                  
، من ذكر اه واستغفاره وتاوة كتابه ثم امنعوا ثغر اللسان أن يدخل منه ما ينفع القلب

، إما بالتكلم بالباطل، وزينوا له الكام با يره وا ينفعه، والدعوة إليه، ح عبادهونص
 .وإما بالسكوت عن احق

 .أو يمسك عن باطل، عى هذا الثغر أن يتكلم بحق الرباط فالرباط
وأكبهم عى مناخرهم ، الذي أهلك منه الشيطان بني آدم، وهذا الثغر هو الثغر اأعظم

 [.28سبأ: ]                             :ي النار
     ): وبكل مناسبة.. وبكل طريق.. واقعدوا لبني آدم بكل رصد
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 [.50 -56]اأعراف: (  

قِهِ إَِن الَشْيَطاَن َقَعَد ِلْبِن آَدَم » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ْس َا ِريِق اِإْس بِطَ  َلـه  َفَقَعَد ، بَِأْطر   لِـم  ِم َفَقاَل ت 
َم َقَعَد ، َلـمَ َوَتَذر  دِينََك َودِيَن آَبائَِك َوآَباِء َأبِيَك َفَعَصاه  َفَأْس  ْجَرةِ َفَقاَل ْلـهِ بَِطِريِق ا َلـه  ث 

ـهَ أ ِِ لْـم  َوإَِنَا َمَثل  ا، أَْرَضَك َوَسَاَءكَ  وَتَذر  اِجر  ت   الِطَوِل َفَعَصاه  َهاِجِر َكَمَثِل اْلَفَرِس 
َم َقَعَد ، َفَهاَجرَ  َو َجْهد  النَْفِس َواْلـجِ بَِطِريِق ا َلـه  ث  اِهد  َفه  َ ِل َفت َقاتِل  َفت ْقَتل  ْلـَا َهادِ َفَقاَل ج 

ْقَسم  ا ،ْرأَة  ْلـمَ َفت نَْكح  ا  .ل  َفَعَصاه  َفَجاَهَد ْلـَا َوي 
ول  ا  ْدِخ  ٬ا َلـىلَِك َكاَن َحًقا عَ َفَمْن َفَعَل ذَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َفَقاَل َرس  َوَمْن ، نَةَ ْلـَج ا َلـه  عَز وجَل َأْن ي 

تَِل َكاَن َحًقا عَ  ْدِخ  ٬ا َلـىق  ْدِخ  ٬ا َلـىَوإِْن َغِرَق َكاَن َحًقا عَ ، نَةَ ْلـَج ا َلـه  عَز وجَل َأْن ي   َلـه  َأْن ي 
ْدِخ  ٬ا َلـىعَ َكاَن َحًقا  ت ـه  َدابَ  ْتـه  َأْو َوَقَص ، نَةَ ْلـَج ا  .() أخرجه أمد والنسائي «نَةلْـَج ا َلـه  َأْن ي 

 والسبل التي يسلكها اإنسان أربعة:
 .واخلف.. واأمام.. والشال.. اليمن

فإن سلكها العبد ي ، وأي سبيل سلكها اإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصًدا له
وإن سلكها ي معصية وجده ، عوقهويبطئه وي، طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها

فامنعوها أن ، ثم الزموا ثغر اأيدي واأرجل، ومعينًا ومزينًا، عليها حامًا له وخادًما
وحركوها لتمي ي ، وقيدوها عن اأعال الصاحة، تبطش با يركم أو مي فيه

 .وتبطش بكل صالح تقي، كل ر وفساد
 .فاستعينوا ها عى حرب النفس امطمئنة، ةواعلموا أن أكر أعوانكم النفس اأمار

وولوا ، واعزلوه عن ملكته، فاستنزلوا القلب من حصنه، فإذا قويت النفس اأمارة
          :فإها ا تأمر إا با هوونه وحبونه، مكانه النفس اأمارة

 [.13يوسف: ]                             
 ني آدم بجندين عظيمن:واستعينوا عى ب

وعن الدار ، وعن أوامر اه، فأغفلوا قلوب بني آدم عن اه، جند الغفلة أحدما:
                                                

 . (، وهذا لفظه3535النسائي برقم ) (، وأخرجه56815: أخرجه أمد برقم )صحيح ()
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 ، فإن الطر ا يصاد إا إذا غفل.غفل عن اه تعاى مكنتم منه فإن القلب إذا، اآخرة
  :وحسنوها ي أعينهم، فزينوا الشهوات ي قلوب بني آدم، جند الشهوة والثاي:

                                 
 [.63النحل: ]       

فاستعينوا عليهم ، وم تقدروا عى تفريقهم، فإن رأيتم ماعة اجتمعوا عى ذكر اه
                  :ببني جنسهم من اإنس البطالن

 [.525اأنعام: ]          
، فا تصطادوا بني آدم ي أعظم من هذين الوطنن، ة والغضبوانتهزوا فرصة الشهو

: وألقيت العداوة بن أوادهم بالغضب، فإي أخرجت أبوهم من اجنة بالشهوة
 [.28]سبأ: (           )

 فامداخل التي يأي الشيطان من قبلها إى اإنسان ثاثة:
 .واهوى.. والغضب.. الشهوة

 .ومن نتائجها احرص والبخل، وها يصر اإنسان ظامًا لنفسه ،فالشهوة هيمية
وبالغضب يصر اإنسان ظامًا لنفسه ، وهو آفة أعظم من الشهوة ،والغضب سبعية

 .ومن نتائجه العجب والكر، ولغره
وباهوى يتعدى ظلمه إى خالقه ، وهو آفة أعظم من الغضب ،واهوى شيطانية
                :جه الكفر والبدعة وامعصيةومن نتائ، بالرك والكفر

                                           
 [.18القصص: ]     جئ   

 .ومنها يدخلون إى بقية اأقسام، لعجزهم عن غرها، وأكثر ذنوب اخلق هيمية
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وصحته القلب مرض عامات -32  

               ): قال اه تعاى
             

 [.521 -525]التوبة: (      
            ): وقال اه تعاى

 [.65]النساء:  (  
وجعل كاله ي ، خلق اه تبارك وتعاى كل عضو من أعضاء البدن لفعل خاص به

حتى ا يصدر ، يه الفعل الذي خلق لهومرضه أن يتعذر عل، حصول ذلك الفعل منه
 .أو يصدر مع نوع من ااضطراب والنقص، منه

، ومرض العن أن يتعذر عليها النظر والرؤية، فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش
أو ، ومرض البدن أن تتعذر عليه حركته الطبيعية، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق

، وحبته، ليه ما خلق له من امعرفة باهومرض القلب أن يتعذر ع، يضعف عنها
 .وإيثار ذلك عى ميع شهواته، واإنابة إليه، والشوق إى لقائه

ولو نال كل حظ من  فلو عرف العبد كل يء وم يعرف ربه فكأنه م يعرف شيًئا
فكأنه ، واأنس به، والشوق إليه ،وم يظفر بمحبة اه، حظوظ الدنيا ولذاها وشهواها

                             :يظفر بلذة وا نعيم وا قرة عنم 
                                

 [.58 – 0البقرة: ]                                 
بَد، بل إذا كان قلب العبد خالًيا عن ذلك، عادت تلك احظوظ واللذات عذاًبا له وا 

من جهة حرة فوته، وأنه حيل بينه  فيصر معذًبا بنفس ما كان منعًا به من جهتن:
ومن جهة فوت ما هو خر له وأنفع وأدوم، حيث م  ،وبينه مع شدة تعلق روحه به

 [.253الشعراء: ]                             حصل له:
وم يؤثر عليه شيئًا من ، لص له العبادةوأخ، أحبه وكل من عرف اه عَز وجَل 

 كا أن امعدة إذا، فمن آثر عليه شيًئا من امحبوبات فقلبه مريض وا بدَ ، امحبوبات
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 .سقطت عنها شهوة الطيب، اعتادت أكل اخبيث وآثرته عى الطيب
بل قد ، انشغاله عنه، وا يعرف به صاحبه، وقد يمرض قلب اإنسان ويشتد مرضه

وا .. أن ا تؤمه جراحات القبائح وعامة ذلك، صاحبه ا يشعر بموتهيموت و
 .يوجعه جهله باحق

 .وتأم بجهله باحق بحسب حياته، فإن القلب إذا كان فيه حياة تأم بورود القبيح عليه
فهو يؤثر بقاء ، ولكن يشتد عليه حمل مرارة الدواء والصر عليها، وقد يشعر بمرضه
وذلك أصعب يء عى ، فإن دواءه ي خالفة اهوى، لدواءأمه عى مشقة ا

                      :وليس ها أنفع منه، النفس
 [.02اإراء: ]           

 .لضعف علمه وبصرته وصره، ثم ينفسخ عزمه، وتارة يوطن نفسه عى الصر
م حتج إى ، ا اح وتبنواحق إذ، والقلب يبر احق كا تبر العن الشمس

      :كا أن اأجسام إذا جلت أمام العن م حتج إى شاهد، شاهد يشهد به
                                

 [.585اأنعام: ]
واجاعة ، وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصمن عهد النبي  واحق هو الذي كانت عليه اجاعة اأوى

وإذا فسدت اجاعة فعليك با كانت عليه اجاعة ، نت وحدكما وافق احق وإن ك
 .فإنك أنت اجاعة حينئذ فالزم احق، قبل أن تفسد وإن كنت وحدك

وهو ، وهو اإماع، فهو احجة فالعر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داٍع إليها
، اه ما توى وهو سبيل امؤمنن التي من فارقها واتبع سواها واه، الّسواد اأعظم

          ): وأصاه جهنم وساءت مصًرا
 [.551النساء: ] (          

ومن عامات أمراض القلوب عدوها عن اأغذية النافعة اموافقة ها إى اأغذية 
 .وعدوها عن دوائها النافع إى دائها الضار.. الضارة

والقلب امريض بضد ، اي عى الضار امؤذيوالقلب الصحيح يؤثر النافع الش
 .يؤثر الضار امهلك عى النافع الشاي، ذلك
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وكل منها فيه الغذاء .. وأنفع اأدوية دواء القرآن.. وأنفع اأغذية غذاء اإيان
                   :والشفاء والرمة، والدواء

                       
 [.56 – 51امائدة: ]                         

ومن عامات صحة القلب أن يرحل عن الدنيا حتى ينزل باآخرة، وحل فيها حتى 
ويعود إى وطنه  ،يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إى هذه الدار غريًبا يأخذ حاجته

ِِ » لعبداه بن عمر ري اه عنها:ملسو هيلع هللا ىلص كا قال النبي  ْن  أْو  ،الُدْنَيا َكأَنَك َغِريب  ك 
َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيُقوُل: إَِذا أْمَسْيَت َفا َتنَْتظِِر الَصَباَح، َوإَِذا أْصَبْحَت َفا « َعابِر  َسبِيلٍ 

 .()أخرجه البخاري .َتنَْتظِِر اْلـَمَساَء، َوُخْذ ِمْن ِصَحتَِك لِـَمَرِضَك، َوِمْن َحيَاتَِك لِـَمْوتَِك 
، وقرب منها حتى يصر من أهلها، ترحل إى اآخرة، لا صح القلب من مرضهوك

                   يعمل بأعاها، وجني من ثارها:
 [.١١اأنبياء: ]              

 .حتى يصر من أهلها، آثر الدنيا واستوطنها، وكلا مرض القلب واعتل
، حتى ينيب إى اه، يزال يرب عى صاحبهأنه ا ، ومن عامات صحة القلب

ويتعلق به تعلق امحب امضطر إى حبوبه الذي ا حياة له وا نعيم ، وخبت إليه
 .وا رور إا برضاه وقربه واأنس به

وا يأنس ، وا يسأم من خدمته، ومن عامات صحته كذلك أن ا يفر عن ذكر ربه
                   بهويذكره ، بغره إا بمن يدله عليه

                             
                              

 [.5 – 2اأنفال: ]     
أمًا  وجد لفواته، أو فاته ورده، ومن عامات صحته أنه إذا فاته فرض من فرائض اه

 .ماله وفقدهأعظم من تأم احريص بفوات ، عظيًا 
                                                

 (. 6556برقم ) أخرجه البخاري ()
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كا يشتاق اجائع إى الطعام أو ، اخدمة والعبادة ومن عامات صحته أنه يشتاق إى
واشتد عليه خروجه ، وأنه إذا دخل ي الصاة ذهب عنه مه وغمه بالدنيا، الراب

                        :ووجد فيها راحته ونعيمه، منها

 [.2 – 5امؤمنون: ]
وأن يكون أشح بوقته ، وأن يكون ي اه، ات صحته أن يكون مه واحًداومن عام

وأن يكون اهتام العبد بتصحيح العمل ، أن يذهب ضائًعا من أشد الناس شًحا باله
 .أعظم منه بالعمل

، ويشهد مع ذلك منة اه عليه فيه، فيحرص فيه عى اإخاص وامتابعة واإحسان
 .لهوتقصره ي حق اه جل جا

، وبدنه له، وقصده له، وحبه كله ه، فالقلب السليم الصحيح هو الذي مه كله ي اه
، واحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وحديثه له، ويقظته له، ونومه له، وأعاله له

                    :وحابه سبحانه، وأفكاره حوم حول مراضيه
                                 

 [.563 – 565اأنعام: ]                               
   ): وكلا وجد من نفسه تقاعًسا أو التفاًتا إى غره تا عليها

 [.38-20]الفجر: (           
صارت العبودية صفة  ،فإذا انصبغ القلب بن يدي إهه ومعبوده احق بصبغة العبودية

                        :وأتى ها تودًدا وحبًبا وتقرًبا، له
 [.530البقرة: ]     

واحمد فيه عائد ، وامنّة لك، لبيك وسعديك: هي قال فكلا عرض له أمر من ربه أو
                                   :إليك

                           
 [.201البقرة: ]     

ا صر ي ، وأنا الفقر العاجز الضعيف، أنت ري العزيز الرحيم: وإن أصابه قدر قال
                    :وا ملجأ ي منك إا إليك، إن م تصري



385 

                               
 [.520 – 520النحل: ]      

وإن رف عنه ما حب قال ًرا رف ، وإن أصابه ما يكره قال رمة أهديت إي
وانفتح له منه باب ، اهتدى ها طريًقا إليه من الراء والراء ربه فكل ما مسه به، عني

                           :يدخل منه عليه
 [.15التوبة: ]         

 .وعرف الباطل واجتنبه، هو الذي عرف احق واتبعه القلب الصحيحو
 .وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطاً ، وارزقنا اتباعه، فاللهم أرنا احق حًقا

 ومرض القلوب نوعان:
 .ومرض شهوات وفسوق.. مرض شبهات وشكوك

 وصحة القلب الكاملة تتم بشيئن:
 .كال إرادته وحبه ما حبه اه ويرضاهو.. كال معرفته باه وعلمه ويقينه

كان ، ي أصول الدين وفروعه فإن كان عند اإنسان شبهات تعارض ما أخر اه به
كان ذلك انحراًفا  وإن كانت إرادته وحبته مائلة ليء من معاي اه.. علمه منحرًفا

 .وما متازمان ا ينفك أحدما عن اآخر، ي إرادته
وحكمته ، وجهله بعدله وقضائه، العبد الشبهات إا بفساد علمه باهفا تغلب عى 
                                     :ورعه وجزائه

 [.52حمد: ]          
وغلبة رياساها ، وغلبة شهوات الدنيا عليه، وا تغلب عليه الشهوات إا بفساد نفسه

                :الدار اآخرةوحظوظها عى ما عند اه و
 [.52حمد: ]         

 .وإنا يكون فقط أحدما أبرز من اآخر
            ): فمن اأول قوله سبحانه

 [.58]البقرة:  (
           ): ومن الثاي قوله سبحانه
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 [.32]اأحزاب:  (        
واإيان ي ، كا أن امعدة مكان الطعام والراب، كان اإيان والتقوىوالقلب م

كا أن الطعام ي امعدة يمد البدن بالغذاء الذي به تتم ، القلب حرك البدن لطاعة اه
 .صحته وتكمل حركته

وكاما ازم ، والبدن حتاج إى أكل الطيبات، فالقلب حتاج إى غذاء اإيان
 .وهاكه بفقدما، له باجتاعهاوكا، لإنسان

     ): وهذا أمرنا اه عَز وجَل هذا وهذا فقال سبحانه
 [.502]البقرة:  (        

والصفات الرديئة فيه مثل الغضب والشهوة ، ومهبط أثرهم، والقلب منزل امائكة
فأنى ، ب نابحةوأخواها كلها كا، والكر والعجب، واحقد واحسد، امحرمة

 ؟تدخله امائكة وهو مشحون بالكاب
    :وهو مظلم فيه يء ما يكره اه عَز وجَل ، وحرام عى قلب أن يدخله النور

                                        
 [.522اأنعام: ]                   

فإن .. أن ينظر إى العلة أواً  وعاجها ،ن أم البدنوعلل القلب كثرة مؤمة أشد م
  :وا يقر، أو يبذر، ولكن ا يرف.. فعاجه بذل امال.. كان امرض داء البخل

                                   

 [.22اإراء: ]
ألذ عندك ، فإن كان إمساك امال ومعه، ومعرفة الوسط تكون بأن تنظر إى نفسك

وإن كان ذل، فعالج نفسك بالب، فاعلم أن الغالب عليك البخل، من بذله مستحقه
 فارجع إى، فقد غلب عليك التبذير، البذل ألذ عندك وأخف عليك من اإمساك

 .امواظبة عى اإمساك
، فا تباي من قلته أو كثرته، حتى تنقطع عاقة قلبك بامال، وا تزال تراقب نفسك

            ، فتدور مع القرآن حيث دار:يل إى بذله وا إمساكهوا م
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 [.0 – 0احجرات: ]     

 .فكل قلب صار كذلك فقد جاء اه سليًا 
وما .. وإذا عرف العيوب أمكنه العاج.. ا بره بعيوب نفسهوإذا أراد اه بعبد خرً 

 .علمه من علمه وجهله من جهله.. أنزل اه داء إا أنزل له دواء
.. وهو أن تعرف فاطرها ومعبودها وتطيع أمره، وعاج أدواء القلوب معلوم موجود

 ): ملسو هيلع هللا ىلصوذلك كله ي كتاب اه وسنة رسوله.. وحذر ما يكره.. وحب ما حب
                

 [.55]فصلت:  (    
                             وقال سبحانه:

 [.02اإراء: ]     
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وعاجها القلوب أمراض فقه -32  
            ): قال اه تعاى
 [.58]البقرة:   (
           ): وقال اه تعاى

                  
 [.20]الكهف:   (  

ففساد تصوره يكون ، ويفسد به تصوره وإرادته، هو نوع فساد حصل له مرض القلب
       : أو يراه خاف ما هو عليه، حتى ا يرى احق، بالشبهات التي تعرض له

 [.٧آل عمران: ]                              
فلهذا يفر امرض تارة ، وحب الباطل الضار، وفساد إرادته يكون ببغض احق النافع
 [.58]البقرة:  (  ): بالشك كا قال سبحانه عن امنافقن

 [.32]اأحزاب:  (    ): كا قال سبحانه وتارة يفر بالشهوة
وجعل ،  اجملة يضعف اإنسانوامرض ي، وامريض يؤذيه ما ا يؤذي الصحيح
 .قوته ضعيفة ا تطيق ما يطيقه القوي

فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد ، وامرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده
 .حتى ربا هلك، وزاد ضعف قوته، مرضه

، أو ظام أخذ ما أم حصل ي القلب كالغيظ من عدو استوى عليك ومرض القلب
 .القلبفإن ذلك يؤم لديك، 

 .وشفاء العي السؤال، وكذلك الشك واجهل يؤم القلب
، ويمرض بنوع من اجهل، فالقلب يموت باجهل امطلق، وامرض دون اموت
 .كالبدن ماماً .. وحياة وشفاء، فللقلب موت ومرض
 .ومرضه وشفائه، أعظم من حياة البدن وموته، ومرضه وشفاؤه، وحياة القلب وموته
وإن حصلت له حكمة ، ب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضهفلهذا مريض القل

              : وموعظة كانت من أسباب صاحه وشفائه
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 [.١١الزمر: ]                              

ففي القرآن ، لبه أمراض الشبهات والشهواتومن ي ق، والقرآن شفاء ما ي الصدور
                : من البينات ما يزيل احق من الباطل

 [.٧١النحل: ]         
بحيث يرى اأشياء ، أمراض الشبهة امفسدة للعلم والتصور واإدراكالقرآن فيزيل 

ما ، التي فيها عرةوالقصص ، واموعظة احسنة، وفيه من احكمة، عى ما هي عليه
 .وحذر ما يره، فرغب فيا ينفعه، يوجب صاح القلب

كا يتغذى البدن من الطعام ، فالقلب يتغذى من اإيان والقرآن با يزكيه ويشفيه
 .فزكاة القلب مثل ناء البدن، والراب با ينميه ويقومه

كا حتاج ، يصلححتى يكمل و، ويزيدفيه اإيان والقلب حتاج أن يربى فينمو 
 .وا بَد مع ذلك من منع ما يره، البدن أن يربى باأغذية امصلحة له

فإها ، وكذلك ترك الفواحش وامعاي يزكو ها القلب، فالصدقة مثًا تزكي القلب
 .بمنزلة اأخاط الرديئة ي البدن

قلب إذا تاب وكذلك ال، اسراح البدن ونا، فإذا استفرغ البدن من اأخاط الرديئة
 .حيث خلط عمًا صاحًا وآخر سيئًا، كان استفراًغا من خليطاته، من الذنوب

خلصت قوة القلب وإرادته لأعال ، فإذا تاب العبد من الذنوب وامعاي
         : واسراح القلب من تلك امواد الفاسدة التي كانت فيه، الصاحة

                                     
                                              

 [.١٧ – ١٣الشورى: ]               
وفساده ي الظلم وهو الرك ، فصاح القلب ي العدل وهو التوحيد واإيان

                               : والكفر
                                 

 [.٣٣ – ٣٤الزمر: ]     
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 .وظامًا لغره، وهذا ميع الذنوب يكون العبد فيها ظامًا لنفسه
 .قبل أثره ي اخارج، وصاح وفساد، من نفع ور، والعمل له أثر ي القلب

 .ومرضه من الزيغ واانحراف والظلم، وصحة القلب وصاحه ي العدل
 والظلم كله من أمراض القلوب بأنواعه الثاثة:

 .والظلم ي حق اخلق.. والظلم ي حق النفس.. الظلم ي حق الرب
 ر غره عليه، وربك الذي خلقك ورزقك وهداك.ثِ ؤْ ـفالظلم ي حق الرب أن تُ 

 ها العنان فرتع ي الشهوات وامحرمات. والظلم ي حق النفس أن ترخي
            ر أن تؤذيه، وتأخذ ما ليس لك: والظلم ي حق الغ

 [.٣١الفرقان: ]      
 أنه وضع العبادة ي غر موضعها:  د أعدل العدل، والرك أظلم الظلم؛والتوحي

                                    

 [.٣١لقان: ]
    ): بحانهوأصل صاح القلب هو حياته واستنارته كا قال س

                 
 [.522]اأنعام:  (   

وهو البغض والكراهة ما يراه من حسن حال  ومن أمراض القلوب احسد:
 واحسد نوعان: ،امحسود
وإذا ، احسد امذموم وهذا هو، كراهة اإنسان للنعمة عى غره مطلًقا: أحدما

ويلتذ ، فيكون ذلك مرًضا ي قلبه، ويتأذى بوجود ما يبغضهأبغض ذلك فإنه يتأم 
لكن نفعه زوال اأم الذي كان ي ، وإن م حصل له نفع بزواها، بزوال النعمة عنه

               : ملسو هيلع هللا ىلصوأعظم هذا احسد حسد اليهود للنبي ، نفسه
                                   

  [.٣٣ – ٣٤النساء: ]                       
فهذا ، أو أفضل منه، فيحب أن يكون مثله، أن يكره فضل ذلك الشخص عليه: الثاي
 .وهو الذي يسمى الغبطة وامنافسة، حسد
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إا أن السام من هذه اأمور أرفع درجة من عنده منافسة ، وهذا وإن كان مباحاً 
                  ه له: ، أنه راض با قسم اوغبطة

                              
 [.١١الزخرف: ]          

 مرض الرياء.. ومرض الكر. ويعرض لكل قلب مرضان عظيان وما:
 .(    )ودواء مرض الكر بـ:  ، (      )فدواء مرض الرياء بـ: 

ومن .. ومن مرض الكر بإياك نستعن.. الرياء بإياك نعبد فإذا عوي امسلم من مرض
.. فقد عوي من أمراضه وأسقامه.. مرض اجهل والضال باهدنا الراط امستقيم

 وهم الذين عرفوا احق وعدلوا ،غر امغضوب عليهم.. وكان من امنعم عليهم
 .احق وم يعرفوه ضلوا عنوهم الذين  ،وا الضالن.. عنه

كا أن زكاة البدن موقوفة عى استفراغه من ، القلب موقوفة عى طهارتهوزكاة 
                        : أخاطه الرديئة الفاسدة

                                     
 [.25]النور:                     

                         ی             : وقـال سبحانه
                                   

 [.52 -55]اأعى: 
، الذي ها يزكو القلب، فأصل ما تزكو به اأرواح والقلوب هو التوحيد واإيان

، وذلك طهارته، فإن ذلك يتضمن نفي إهية ما سوى احق من القلب، وينرح الصدر
             : وهو أصل كل زكاة وناء، ات إهيته سبحانهوإثب

 [.٣١ – ٨الشمس: ]                          
فلهذا ، فإنه كذلك حصل بإزالة الر، التزكي وإن كان أصله الناء والزيادة والركةو

 .صار التزكي ينتظم اأمرين ميًعا
، عوضه اه تعاى من جنسه ما هو خر منه، َز وجَل فمن غض بره عا حرم اه ع

فرأى به ما م يره ، أطلق اه نور بصرته وقلبه فمن أمسك نور بره عن امحرمات
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 .وهذا أمر حسه اإنسان من نفسه، وم يغضه عن حارم اه تعاى، من أطلق بره
ي اأعضاء وتعرها اآفات كا تعر، والقلوب مرض كا مرض اأبدان

 ، بل أمراض القلوب أعظم وأشد من مرض اأبدان.واجوارح
 .فكذلك للقلوب غذاء ودواء، وكا أن لأبدان غذاًء ودواءً 

ومعرفة أسائه ، ومعرفة ربه، القلب قبوله ما ينفعه ويغذيه من اإيان وعامة صحة
عا سوى  واإعراض والنفرة، وحب الطاعات واأعال الصاحة، وصفاته وأفعاله

                              : ذلك
                         

                                                   

 [.٣٨ – ٣٣السجدة: ]
من الكذب ، عدوله عن اأغذية النافعة إى اأغذية الضارة وعامة فساد القلب

ونحو ذلك من ، واجهل والظلم، والعجب والكر، واحقد واحسد، والنفاق والرياء
                   : حب امعاي والفواحش وامنكرات

                                             

 [.٣٣١ – ٣٣١آل عمران: ]
ولكن ، فإذا عرف العيوب أمكنه العاج، ب نفسهوإذا أراد اه بعبٍد خًرا بّره بعيو

، بسبب موت قلوهم أو مرضها أو نقص إدراكها، أكثر اخلق جاهلون بعيوب أنفسهم
 : وما ينفعها وما يرها، وما يزينها وما يشينها ،بحيث ا ميز بن القبيح وامليح

                                    
 [.56]احج:                       

َد اإنسان فإذا ُص ، وغرزها ي اإنسان، واه عَز وجَل خلق طبيعة الغضب من النار
، وثارت ثوراًنا يغي به دم القلب، اشتعلت نار الغضب، عن غرض من أغراضه

 .النار هب رتفعيويرتفع إى أعاي البدن كا ، وينتر ي العروق
ب حلها القلب، ومعناها: غليان دم القلب لطلب اانتقام، وإنا تتوجه هذه وقوة الغض

القوة عند ثوراها إى دفع امؤذيات قبل وقوعها، وإى التشفي واانتقام بعد وقوعها، 
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                  واانتقام قوت هذه القوة وشهوها وا تسكن إا به: 
 [.٤١ – ١١الشورى: ]                                   

 واأسباب امهيجة للغضب هي:
وشدة احرص .. والغدر.. والتعير.. واهزء.. واهزل.. وامزاح.. والعجب.. الزهو

وا خاص من الغضب .. ونحوها من اأخاق الرديئة.. عى فضول امال واجاه
 .مع بقاء هذه اأسباب
فتميت الزهو بالتواضع.. ، ه اأسباب امهلكة بأضدادها امنجيةفا بَد من إزالة هذ

وميت العجب بمعرفتك بنفسك.. وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك.. وإنا الفخر 
                           بالفضائل: 

 [.٣١احجرات: ]                    
 .وأشدها هاكاً للعبد، ذائلوالفخر والعجب والكر أكر الر

والعلم ، من الذكر والعبادة، وأما امزاح فتزيله بامهات الدينية التي تستوعب العمر
                  اى اه:  والدعوة

 .[٨٨احج: ]               
ية التي والعلوم الرع، واأخاق احسنة، وأما اهزل فتزيله باجد ي طلب الفضائل

                  : تبلغك إى سعادة اآخرة
                       

 [.٣١٤ – ٣١١آل عمران: ]                
 .وبصيانة النفس عن أن ُيستهزأ ها، وأما اهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس
 .وصيانة النفس عن ُمّر اجواب، يحوأما التعير فتزيله باحذر عن القول القب

عن ذل  وترفًعا، طلًبا لعز ااستغناء، وأما شدة احرص فتزال بالقناعة بقدر الرورة
                              : احاجة

 [.١١١ – ٣١١اأعراف: ]               
فإذا جرى ، ، فيهلك صاحبهفهذا حسم مواد الغضب، وقطع أسبابه، حتى ا هيج

   سبب هيجانه، فعند ذلك جب الصر والتثبت، حتى ا يقع ما ا حمد عقباه: 
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 [.٤١الشورى: ]                    
 .والصر.. والعمل.. وإنا يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم

، ا ي ذلك من الثوابوم، والعفو واحلم، أما العلم فيعلم العبد فضل كظم الغيظ
وخوف نفسه ، فيسكن غضبه، فتمنعه شدة احرص عى الثواب من التشفي واانتقام

 .قدرة اه عي أعظم من قدري عى هذا اإنسان: ويقول، بعقاب اه
والسعي ي هدم  ،وتشمر العدو مقابلته، وحذر نفسه عاقبة العداوة واانتقام

 .والسبع العادي، وأنه كالكلب الضاري، الغضب ويفكر بقبح صورته عند، أغراضه
ويقول ، وكالقمر ي نوره، أما احليم اهادي فهو كاأنبياء واأولياء ي علمه وحلمه

وحذرين من أن ، وا تأنفن من خزي يوم القيامة، تأنفن من ااحتال اآن: لنفسه
وأنه يوشك ، ائكةوا حذرين من أن تصغري عند اه وام، تصغري ي أعن الناس

 .أن يكون غضب اه عليه أعظم من غضبه
أعوذ باه من الشيطان الرجيم، فإن م يُزْل بذلك : وأما العمل، فإنه يقول من أصابه الغضب

فاجلس إن كنت قائًا، واضطجع إن كنت جالًسا، فإن م يزل بذلك فليتوضأ باماء البارد 
                                         وليصّل: 

                                                  
  [.١٣ – ١٤فصلت: ]                                   

            : وثوابه اجزيل ي الدنيا واآخرة، وأما الصر فيتذكر عاقبته
 [.١٣النحل: ]                        

وأما احقد، فإن الغضب إذا لزم كظمه، لعجزعن التشفي ي احال، رجع إى الباطن واحتقن 
له، وذمه، وااستهزاء به،  حقًدا ينشأ عنه احسد لإنسان، وهجره، وااستصغار فيه، فصار

 وكل ذلك حرام. وإيذاؤه، ومنعه حقه من قضاء دين، أو صلة رحم، أو رد مظلمة،
واحسد من نتائج احقد، واحقد من نتائج الغضب، واحسد يأكل احسنات كا 

 تأكل النار احطب، وا حسد إا عى نعمة. 
 فإذا أنعم اه عى أخيك بنعمة فلك فيها حالتان:

 عنه. وحب زواها ،أن تكره تلك النعمة: اأوى
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، ولكن تشتهي لنفسك مثلها، ره وجودهاوا تك، أن ا حب زواها عنه: والثانية
 ، واأفضل أن ترى با قسم اه لك.والثانية جائزة، فاأوى حرام

، فمن آذاه شخص وخالفه أبغضه قلبه، وأشد أسباب احسد العداوة والبغضاء
 .إن قدر وانتقم منه، عليه وحقد عليه وغضب

وخاف أن يتكر ، علًا ثقل عليه فإن أصاب أحد أقرانه واية أو مااً أو، ومنها التعزز
 .وا يطيق تكره فيحسده، عليه

، ويستصغره، وهو أن يكون ي طبعه أن يتكر عليه، ومن أسباب احسد الكر
 .نعمة خاف أا حتمل تكره ويرفع عن متابعتههذا فإذا نال ، ويستخدمه
 .فيا يرى فيحسده وهو أقل منه، عالية من دونه فيتعجب أن يفوز برتبة، جبومنها العُ 

، وتزاحم ومنه تزاحم الرات عى مقاصد الزوجية، ومنها اخوف من فوت امقاصد
 .خوة عى نيل امنزلة ي قلب اأبويناإ

، كمن حب أن يكون عديم النظر، وطلب اجاه لنفسه، ومنها حب اانفراد بالرياسة
 .ليقال أنه فريد عره، ليس مثله أحد

، فيضيق ذرًعا إذا سمع بأحد نال نعمة، شحها باخر لعباد اهومنها خبث النفس و
 .نعوذ باه من ذلك اخلق الشيطاي، ويفرح بإدبار أحوال الناس

أما اآخرة ، فإن الدنيا هي التي تضيق عى امتزامن، ومنشأ ميع ذلك حب الدنيا
 : يع العبادوجال امسارعة وامسابقة إى اخرات مفتوح جم، فا ضيق فيها

                        
                               

 [.٣١٤ – ٣١١آل عمران: ]       
ويطلعه عى أمور خفى ، واه عَز وجَل حدث ي قلب من يشاء من عباده ما شاء

وهو ، غن الذي يغشى قلبهويوارها عنه بال، وقد يمسكها عنه بالغفلة عنها، عى غره
 .وهو أشدها، أو بالران.. وهو أغلظ منه، أو بالغيم.. أرق احجب

َقْلبِي،  َلـىي َغان  عَ ـلَ  َنـه  إِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وهو الغن يقع لأنبياء والرسل، كا قال النبي : فاأول
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ِِ اْلَيْومِ َوإِِي أْسَتْغفِ   .()أخرجه مسلم «ِماَئَة َمَرةٍ  ر  اهَ 
 .يكون للمؤمنن، وهو الغيم ي:والثا

      ): كا قال سبحانه، يكون من غلبت عليه الشقوة، وهو الران والثالث:
 [.55]امطففن:  (   

 واحجب التي حول بن القلب وبن اه عرة:
فا يتهيأ لصاحب هذا احجاب أن ، وهو أغلظها، حجاب التعطيل والكفر اأول:

                            : وا يصل إ ليه البتة، يعرف اه
                               

 [.٨ – ٣البقرة: ]     
 .وهو أن يعبد مع اه غره، حجاب الرك الثاي:
 .كحجاب أهل اأهواء، حجاب البدعة القولية الثالث:
 .جاب أهل السلوك امبتدعن ي طرقهمكح، حجاب البدعة العملية الرابع:

والرياء ، كحجاب أهل الكر والعجب، حجاب أهل الكبائر الباطنة اخامس:
 .ونحوها، والفخر واخياء، واحسد
وهؤاء حجاهم أرق وأخف من حجاب أهل ، حجاب أهل الكبائر الظاهرة السادس:

ئر هؤاء أقرب إى التوبة وكبا، الكبائر الباطنة مع كثرة عبادهم وزهدهم كاخوارج
 .من كبائر أهل الكبائر الباطنة

 .حجاب أهل الصغائر السابع:
 .حجاب أهل الفضات والتوسع ي امباحاتالثامن: 
وما ه عليهم ، وما أريد منهم، حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له التاسع:

                   من دوام ذكره وشكره وعبوديته
                                               

 [.٣٨١اأعراف: ]            
 .حجاب امجتهدين السالكن امستمرين ي السر عن امقصود العاَ:

                                                
 (. 2082م )برق أخرجه مسلم ()
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وهذه احجب تنشأ من ، فهذه عرة حجب حول بن القلب وبن اه سبحانه وتعاى
 ر النفس.. وعنر الشيطان.. وعنر اهوى.. وعنر الدنيا.عن أربعة عنار:

 .فا يمكن كشف هذه احجب مع بقاء أصوها وعنارها ي القلب البتة
وما وصل إى القلب ، وهذه اأربعة تفسد القول والعمل والقصد أن يصل إى القلب

 .قطعت عليه الطريق أن يصل إى الرب
، وطلب النفوذ من هناك إى اه، ى قلبه دار فيهوخلص العمل إ، فإن حارها العبد

 [.52]النجم:  (   ): فإنه ا يستقر دون الوصول إليه
ومل به ظاهره ، فإذا وصل إى اه عَز وجَل أثابه عليه مزيًدا من اإيان واليقن

، واأعال وباطنه، فهداه به أحسن اأخاق واأعال، ورف عنه به سيئ اأخاق
 .وأقام اه سبحانه من ذلك العمل جنًدا حارب به قطاع الطريق للوصول إليه

           : وإخراجها من قلبه، فيحارب الدنيا بالزهد فيها
                               

 [.١٧الكهف: ]                          
   ستجابة لداعي اهوى، فإن الشيطان مع اهوى ا يفارقه: وحارب الشيطان برك اا

 [.٣فاطر: ]                                  
     : والوقوف مع اهدى، وحارب اهوى بتحكيم اأمر الرعي امطلق

                           
 [.٣٣١اأنعام: ]        

             : وتقديم مراد اه عى مرادها، اإخاص حارب النفس بقوةو
 [.١١ – ١٨النازعات: ]                        

وثبت عليه النفس فأخذته وصرته ، وم جد منفًذا إى اه، وإن دار العمل ي القلب
           ): فصالت به وعلت وطغت، جنًدا ها

 [.13]يوسف:   (      
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القلوب أمراض أدوية -23  
            ): قال اه تعاى

 [.10]يونس:    ( 
             ): وقال اه تعاى

 [.02]اإراء:    (
 أدوية طبيعية.. وأدوية رعية. تنقسم أدوية أمراض القلوب إى قسمن:

 لب نوعان:ومرض الق
ومرض الشبهات ، مرض ا يتأم به صاحبه ي احال كمرض اجهل اأول:

ولكن لفساد القلب ا حس ، وهذا النوع هو أشد النوعن أمًا، والشهوات والشكوك
وهو متواٍر عنه ، وأن سكر اجهل واهوى يـحول بينه وبن إدراك اأم، باأم

                               : اشتغاله بضده
                                    

 [.٣١ – ٣١البقرة: ]               
فهم أطباء هذا ، وعاجه إى الرسل وأتباعهم، وهذا أخطر امرضن وأصعبها

       : وا شفاء منه إا باتباع ما جاءوا به من اهدى، امرض
                             

 [.٣إبراهيم: ]
وهذا ، واحزن والغيظ ونحوها، مرض مؤم له ي احال كاهم والغم والنوع الثاي:

، أو بامداواة با يضاد تلك اأسباب، امرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه
 .وما يدفع موجبها مع قيامها

وأمراض القلب التي ، ويشقى با يشقى به البدن، يتأم به بدنهفقلب اإنسان يتأم با 
وهذه قد ا توجب وحدها شقاءه ، تزول باأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن

 .وعذابه بعد اموت
فهي التي توجب له ، وأما أمراض القلب التي ا تزول إا باأدوية اإيانية النبوية
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فإذا استعمل تلك ، تداركها باأدوية امضادة هاإن م ي، الشقاء والعذاب الدائم
 .اأدوية حصل له الشفاء

وإن شفاه ، فإن شفاه بحق اشتفى، ودواؤه ي شفاء غيظه، فالغيظ مثًا مؤم للقلب
كمن شفى مرض العشق بالفجور ، واستحق العقوبة عليه، بظلم وباطل زاد مرضه

وشفاؤها بأضدادها من ، لقلبوكذلك اهم والغم واحزن من أمراض ا، بامعشوق
وإن كان ، وصح وبرئ من مرضه، فإن كان بحق شفي القلب، الفرح والرور واأنس

 .وأعقب أمراًضا أصعب وأخطر، بباطل توارى ذلك واستر
بل تزيده ، فمن الناس من يداويه بعلوم ا تنفع، وكذلك اجهل مرض مؤم للقلب

       : علوم اإيانية النافعةوإنا شفاؤه وصحته بال، مرًضا إى مرضه
 [.٣٨يونس: ]                                 

وما ، يتأم قلبه حتى حصل له العلم واليقن به، وكذلك الشاك امرتاب ي اليء
وحصل له برد ، قيل من حصل له اليقن ثلج صدره، كان ذلك يوجب له حرارة

ومنها ما ا يزول إا باأدوية ، قلوب ما يزول باأدوية الطبيعيةفمن أمراض ال، اليقن
 .الرعية اإيانية

 .وذلك أعظم ما للبدن.. ومرض وشفاء.. والقلب له حياة وموت
 وماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات، وأمراض الشهوات. 

 والقرآن شفاء للنوعن، وميع اأسقام:
فتزول أمراض الشبه .. طعية ما يبن احق من الباطلففيه من اآيات والراهن الق

 .بحيث يرى اأشياء عى ما هي عليه.. امفسدة للعلم والتصور واإدراك
وي ذلك .. وإثبات النبوات.. وإثبات امعاد.. وإثبات الصفات.. وفيه إثبات التوحيد
 .كله شفاء من اجهل

ولكن ذلك موقوف عى فهمه ، وهو الشفاء عى احقيقة من أدواء الشبه والشكوك
                       : ومعرفة امراد منه

 [.١١ص: ]
 كا يرى الليل والنهار، فمن رزقه اه تعاى ذلك أبر احق والباطل عياًنا بقلبه
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وبن ظنون كاذبة ا تغني ، وعلم أن ما عداه من كتب الناس بن علوم ا ثقة هاببره، 
وبن علوم صحيحة قد ، وبن أمور صحيحة ا منفعة للقلب فيها، شيًئامن احق 

                       : وعروا الطريق إى حصيلها

 [.٤١الزخرف: ]
.. فذلك با فيه من احكمة واموعظة احسنة.. وأما شفاؤه مرض الشهوات

واأمثال ..  اآخرةوالرغيب ي.. والتزهيد ي الدنيا.. بالرغيب والرهيب
           : والقصص التي فيها أنواع العر وااستبصار

 [.٣١٧آل عمران: ]      
، ويرغب عا يره، فرغب القلب السليم إذا أبر ذلك فيا ينفعه ي معاشه ومعاده

يعود كا ، ويعود للفطرة التي فطره اه عليها، فيصر القلب حًبا للرشد مبغًضا للغي
                    : البدن امريض إى صحته

                               

 [.١١الروم: ]
ويره وينشطه ، ويؤيده ويفرحه، ويتغذى القلب من اإيان والقرآن با يزكيه ويقويه

 .كا يتغذى البدن با ينميه ويقويه
فكا ، فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، ج إى أن يربىوكل من القلب والبدن حتا

فا ينمو إا ، واحمية عا يره، أن البدن حتاج إى أن يزكو باأغذية امصلحة له
فكذلك القلب ا يزكو وا ينمو وا يتم صاحه إا ، ومنع ما يره، بإعطائه ما ينفعه

         : نإى ذلك إا من القرآ وا سبيل له إى الوصول، بذلك
                                 

                                     
 [.١١الزمر: ]

وبمنزلة ، ونجاسة الفواحش وامعاي ي القلب بمنزلة اأخاط الرديئة ي البدن
خلصت ، من اأخاط الرديئةفكا أن البدن إذا استفرغ ، اخبث ي الذهب والفضة

 .فعملت عملها با معوق وا مانع فنا البدن، القوة الطبيعية منها فاسراحت
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فتخلصت قوة ، فقد استفرغ من خليطه، فكذلك القلب إذا خلص من الذنوب بالتوبة
وامواد الرديئة فزكا ، فاسراح من تلك اجواذب الفاسدة، القلب وإرادته للخر

فسمعت ، ونفذ حكمه ي رعيته، وجلس عى رير ملكه، وقوي واشتد، القلب ونا
                     : فصلحت امملكة، له وأطاعت

                                                                
                                    

 [.٣٣ – ٣١الزمر: ]                        
كا أن زكاة البدن موقوفة عى استفراغه من ، فزكاة القلب موقوفة عى طهارته

               : أخاطه الرديئة الفاسدة كا قال سبحانه
                                 

 [.25]النور:                               
                            : وقال سبحانه

 [.٣١ - ٨الشمس: ]           
فإنه ، أكسبه ذلك حريًفا للحق عن مواضعه، واإنسان إذا اعتاد ساع الباطل وقبوله

ذبه إن قدر عى ذلك وإا فإذا جاء احق بخافه رده وك، إذا قبل الباطل أحبه ورضيه
فإها لو طهرت ما ، فهذا وإخوانه من الذين م يرد اه أن يطهر قلوهم، حرفه

    ): وتعوضت بالباطل عن كام اه ورسوله، أعرضت عن احق
 (جئ               

 [.55]امائدة: 
دران واخبائث ا يشبع من فلكال حياته ونوره وخلصه من اأ، أما القلب الطاهر

             : وا يتداوى إا بأدويته، وا يتغذى إا بحقائقه، القرآن
                               

 [.٧١امائدة: ]     
بحسب ما ، فإنه يتغذى من اأغذية التي تناسبه، وأما القلب الذي م يطهره اه تعاى



350 

ا تائمه اأغذية التي ، فإن القلب النجس كالبدن العليل امريض، النجاسةفيه من 
 .تائم الصحيح

ويعلم ما يصلح ، وطهارة القلب موقوفة عى إرادة اه تعاى الذي يعلم ما ي القلوب
والعذاب ، ومن م يطهر اه قلبه فا بّد أن يناله اخزي ي الدنيا، له منها وما ا يصلح

 .بحسب نجاسة القلب وخبثه، ةي اآخر
فمن تطهر ي الدنيا ، وا من فيه يء من اخبث، فاجنة دار الطيبن ا يدخلها خبيث

ولقي اه طاهًرا من نجاساته دخلها بغر معوق؛ أنه جاء ، باإيان واأعال الصاحة
                      : وعمل سليم، ربه بقلب سليم

                                      
 [.١٣ – ١٣ق: ]                  

وإن كانت ، فإن كانت نجاسته عينية كالكافر م يدخلها بحال، ومن م يتطهر ي الدنيا
ثم خرج منها ، نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر ي النار من تلك النجاسة

                              : هارتهإى اجنة بعد ط
 [.٨١ – ٨٣مريم: ]                       

وكذلك امؤمنون إذا جاوزوا الراط حبسوا عى قنطرة بن اجنة والنار فيهذبون 
 .ثم يؤذن هم ي دخول اجنة، ويقتص لبعضهم من بعض، وينقون

 فا يدخل امصى، لدخول عليه موقوًفا عى الطهارةواه جل جاله بحكمته جعل ا
وكذلك جعل الدخول ، عليه حتى يتطهروا يدخل امصى  ي الصاة إا طاهرًا،

   : فا يدخلها إا كل طيب طاهر، إى جنته موقوًفا عى الطيب والطهارة
                              

 [.٨١الزمر: ]              
وتضطرم ، فرخي القلب، والذنوب واخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسًة وضعًفا

فاخطايا والذنوب للقلب بمنزلة احطب الذي يمد النار ، فيه نار الشهوة وتنجسه
عراضه: إ ولذلك كلا كثرت اخطايا اشتدت نار القلب، واشتد ضعفه، واشتد، ويوقدها
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 [.٤٣الزمر: ]            

 ، ويطيب البدن.ويطفئ النار، واماء يغسل اخبث
وإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى ي التريد ، فإن كان بارًدا أورث اجسم صابة وقوة

 .فكان أذهب أثر اخطايا والذنوب، وصابة اجسم وشدته
إى ما يطهرما ويردما ويقوها، ولذلك كان النبي فالقلب والبدن بأشد احاجة 

دِ » يقول ي دعاء ااستفتاح ي الصاة:ملسو هيلع هللا ىلص  َ َِ ـَم اْغِسْل َخطَاَياَي بِاْلـَاِء َوالثَْلـِج َوالْ  «الَلـه 
 .()متفق عليه

 .ض وأسقاماوأمر، وقلوب البر ها آفات وعلل
أمراض القلوب إا  وا تداوى ،واحسد من اأمراض العظيمة التي تصيب القلوب

هو أن يعرف اإنسان أن احسد رر ، فالعلم النافع مرض احسد، بالعلم والعمل
 .عليه ي الدنيا والدين

، وكرهت نعمته التي قسمها بن عباده، أما ي الدين فهو أنك سخطت قضاء اه تعاى
رهت واستبشعت فاستنكرت وك، عدله الذي أقامه ي ملكه بحكمتهاعرضت عى و

                  : ما قضاه اه وقّدره واختاره لعبده
 [.٣٧القصص: ]                 

                : وهذه جناية كرى عى التوحيد واإيان والدين
                                 

                            
 [.١١ – ١٣الزخرف: ]     

فالذين ، أو تتعذب به، فهو أنك تتأم ي الدنيا، وأما كونه رًرا عليك ي الدنيا
، تراها فا تزال تتأم بكل نعمة، حسدهم ا خليهم اه من نعم يفيضها عليهم

ك ما تشتهيه قد نزل ب، فتبقى مغموًما حروًما، وتتعذب بكل بلية ترف عنهم
                                                

 (. 120(، واللفظ له، ومسلم برقم )055، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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                          : أعدائك
                                

 [.٣١١البقرة: ]                  
انطفأت نار احسد من ، فإذا فكر اإنسان فيها بذهن صاٍف ، فهذه هي اأدوية العلمية

     : ومنغص عيشه، ومسخط ربه، مفرح عدوهو، وعلم أنه مهلك لنفسه، قلبه
                                                        

 [.2فاطر: ]
فإن مله احسد ، ويكلف نفسه نقيضه، احسد عالجفهو أن ي، وأما العمل النافع فيه

 .ليهوالثناء ع، كلف لسانه امدح له، عى القدح ي حسوده
 .وااعتذار إليه، ألزم نفسه التواضع له، وإن مله احسد عى التكر عليه

ورأى فإذا عرف ، ألزم نفسه الزيادة ي اإنعام عليه، وإن بعثه عى كف اإنعام عليه
 .وجاءت اموافقة التي تقطع مادة احسد، ب قلبه وأحبهاامحسود ذلك ط
ولكن النفع ، إا أها مرة عى القلوب جًدا ،وهي نافعة جًدا، احسد فهذه أهم أدوية
     : م ينل حاوة الشفاء، فمن م يصر عى مرارة الدواء، ي الدواء امر

                                              
                                                 

 [.36 – 35فصلت: ]                           
 . واإعراض عن اآخرة.. ومتًعا.. وطلًبا.. ومن أمراض القلوب حب الدنيا فكًرا

، والعاقل من يرى منها بالقليل مع سامة الدين، ومن اخذ الدنيا رًبا اخذته عبًدا
ذمومة كل ما شغل العبد ، والدنيا امكا ري أهل الدنيا بقليل الدين مع سامة الدنيا

                             عن طاعة مواه: 
 [.65العنكبوت: ]          

اإنسان للدنيا خرج هم اآخرة من  نرفوبقدر ما ي، ومن أحب شيًئا أكثر من ذكره
 .العبد لآخرة خرج هم الدنيا من قلبه تهدوبقدر ما ج، قلبه

وبقدر ما تعمر ، فبقدر ما ترى إحداما تسخط اأخرى.. تاناآخرة َرَ فالدنيا و
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ی               : وبقدر ما تقدم إحداما تؤخر اأخرى.. إحداما هدم اأخرى
                                      

 [.52 – 55اأعى: ]                    
 .حتى يقتله الرب، كلا ازداد رًبا ازداد عطًشا، نيا مثل شارب ماء البحروطالب الد

، تنظر إليها فراها ساكنة مستقرة، تعد بالبقاء ثم خلف ي الوفاء، والدنيا ريعة الفناء
متحرك ي احقيقة ساكن ي ، وهي كالظل فإنه متحرك ساكن، وهي سائرة سًرا عنيًفا

                                  : الظاهر
 [.6 – 1فاطر: ]                                

 .وإن ملتها عى رأسك قتلتك، والدنيا كاأرض إن مشيت عليها ملتك
.. ودار عارية ا دار ملك.. بلت عى امجتازين ا عى امقيمنوهي دار ضيافة ُس 
                  : ودار زوال واآخرة هي دار القرار.. قاءودار فناء ا دار ب

                             
                                             

 [.58 – 30غافر: ]                               
ويأخذ منها بقدر احاجة ، حتى ا يتأم عند فراقها الدنيا والعاقل من رف مه عن
     ، ويعطي للدين واآخرة بقدر الطاقة: ما يستعن به عى عبادة ربه

                           
                                     

                                
                                  

 [.00 – 00احج: ]
وا ، وا يتبع كل شهوة، وأما الشهوات فيقمع منها ما خرج عن طاعة الرع والعقل

                : وخر اأمور أوسطها، بل يتبع العدل، يرك كل شهوة
                                  

 [.32اأعراف: ]                
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بل يعلم مقصود كل ما ، وا يطلب كل يء من الدنيا، وا يرك كل يء ي الدنيا
 .ويأخذ منه قدر حاجته، خلق من الدنيا

ويأخذ من امسكن ما يكن من احر .. فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن عى العبادة
ويستقل من امركب ما حمله .. ل وامال من اللصوصوحفظ اأه.. والرد

ويتجمل به .. ويلبس من الكسوة ما يسر عورته.. حاجاته من غر إراف وا خيلة
 .ويتزين به ي العيد ولقاء الضيوف، ي صاته
واشتغل بالذكر والفكر ، فرغ القلب من شغل البدن أقبل عى اه بكليته حتى إذا

       : واه شكور حليم، وكل مير ما خلق له، تهوالطاعات ي جل وق
                          
                           

                                       
                          

 [.51 – 55آل عمران: ]
 .احرص والطمع: لقلبومن أمراض ا

، ويصلح أن يكون آلة ووسيلة إى مقاصد فاسدة، فامال وسيلة إى مقصود صحيح
              : فهو بحسب استخدامه يكون حموًدا أو مذموًما

                                    
 [.262البقرة: ]      

                     : وقال سبحانه عن الكافرين
                                   

 [.36: ]اأنفال
وكان امال مسهاً ، وما كانت الطباع مائلة إى اتباع الشهوات القاطعة عن سبيل اه

 .عظم اخطر فيا يزيد عى قدر الكفاية من امال، وآلة إليها
وتدنس ا ، فإن تشوف إى الكثر أو طول أمله فاته عز القناعة، فعى العبد القناعة

       ، ولبس رداء الكر والطغيان إا من رحم اه: وذل احرص ،حالة بالطمع
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 [.55 – 6العلق: ]          
وارتكاب امنكرات اخارقة ، إى مساوئ اأخاقجر اإنسان احرص والطمع و

 .والوقوف بأبواب اللئام، للمروءات
ودواء ، وقد جبل اآدمي عى احرص والطمع، وا يمأ جوف ابن آدم إا الراب

والرضا با قسم اه .. والرفق ي اإنفاق.. تصاد ي امعيشةااق احرص والطمع:
ويعينه عى ، فا يضطرب أجل امستقبل، فإذا تير للعبد ي احال ما يكفيه، له

، در له ا بَد أن يأتيه وإن م يشتد حرصهواليقن بأن الرزق الذي قُ ، ذلك قر اأمل
 .ا ي احرص والطمع من الذلوم، وأن يعرف ما ي القناعة من عز ااستغناء

وي الطمع ا ، أنه ي احرص ا خلو من تعب، وبذلك تنبعث رغبته ي القناعة
 .وكاما مذموم، خلو من ذل

ثم ينظر ي أحوال ، امتنعمن من اليهود والنصارى وأراذل الناس وينظر ي أحوال
أو مقتدًيا بأعز ، اذل الناسوخر نفسه بن أن يكون مشاًها أر، اأنبياء واأولياء

                                        : اخلق عند اه
جئ        [.25اأحزاب: ]     

والضياع ، وما فيه من خوف الرقة والنهب، ويفهم ما ي مع امال من اخطر
 .وما ي خلو اليد من الراحة واأمن والفراغ، والفساد
 .وعى اكتساب خلق القناعة، اأمور يقدر عى التخلص من احرص والطمعوهذه 

وإن كان ، وقلة احرص ،كون حال العبد القناعةتوامال إن كان مفقوًدا فينبغي أن 
والتباعد عن ، واصطناع امعروف، موجوًدا فينبغي أن يكون حاله اإيثار والسخاء

       : أنبياء والفضاءفإن اجود والسخاء من أخاق ا، الشح والبخل
                         

                                   

 [.38 – 22فاطر: ]
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 وسببها حب امال، وحب امال سببان: ،البخل والشح: ومن أمراض القلب
وإن كان ، ملصول إليها إا بامال مع طول اأحب الشهوات التي ا و :أحدما

 .أقام الولد مقام طول اأمل، قصر اأمل ولكن له أواد
فمن الناس من يملك ما يكفيه بقية عمره وهو شيخ با ، أن حب عن امال الثاي:

وا بمداواة نفسه منها عند ، وا تسمح نفسه بإخراج الزكاة، ومعه أموال كثرة، ولد
ويكنزها حت اأرض ، لتذ بوجودها ي يدهي، عاشًقا ها، بل صار حًبا ها، امرض

 .وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها غره، أو ي مكان أمن
وهذا مرض للقلب ، ومع هذا فا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق أو يعالج نفسه منها

 .ا سيا ي كر السن.. عسر العاج.. عظيم
حب الشهوات بالقناعة باليسر فتعالج .. فعاج كل علة ي القلب بمضادة سببها

ويعالج التفات القلب إى الولد .. ويعالج طول اأمل بكثرة ذكر اموت.. وبالصر
                           : بأن خالقه خلق معه رزقه

 [.6هود: ]                 
واستقباحه ، عنهم ة الطبعونفر، كثرة التأمل ي أحوال البخاء: ومن اأدوية النافعة

وما هو ثواب إنفاقه ي سبيل اه  ؟لقوأنه ماذا ُخ ، امال والتفكر ي مقاصد، هم
 ؟ومرضاته

، وعرف أن البذل خر له من اإمساك ي الدنيا واآخرة، فإذا عرف اإنسان هذا
                : هاجت رغبته ي البذل إن كان عاقاً 

                             
                            

 [.5 – 2اأنفال: ]         
   : وحسن عاقبته، قمعها برؤية ثمرة اإنفاق وثوابه فإن هاجت شهوة اإمساك

                                    
 [.265البقرة: ]                    

 .الرياء والسمعة: ومن أمراض القلب
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 .مشتقة من الساع: والسمعة، مشتق من الرؤية والرياء
 . أصله طلب امنزلة ي قلوب الناس بإيرائهم خصال اخر والرياء

 ، ليقدروه، ويرغبوا فيه.وهو كل ما يتزين به العبد للناس، وامراءى به كثر
 :ء هيوالرياء حصل بستة أشيا

 .واأشياء.. واأتباع.. علفوال.. والقول.. واللباس.. البدن
              : وكذلك أهل الدنيا يراؤون هذه اأسباب

                                                
 [.553 – 552النساء: ]                                      

، ليوهم بذلك شدة ااجتهاد ،فالرياء ي الدين بالبدن يكون بإظهار النحول والصفار
 .وعظم احزن عى أمر الدين

، ولبس غليظ الثياب، وإطراق الرأس ي امي، والرياء باهيئة والزي بشعث الرأس
 .نةكل ذلك يرائي به ليظهر أنه متبع للس، وترك الثوب خرًقا، وترك تنظيف الثياب

وحفظ اأخبار واآثار ، والنطق باحكمة، وأما الرياء بالقول فيكون بالوعظ والتذكر
وحريك الشفتن بالذكر ي ، وإظهاًرا لغريزة العلم، أجل الروز ي امحاورة

 .ونحو ذلك، حر الناس
، عل فكمراءاة امصي من حوله بطول القيام والركوع والسجودفوأما امراءاة بال

 .وإطعام الطعام ونحو ذلك، وكذلك بالصوم والصدقة، اق الرأسوإطر
ليقال إن  ،وأما امراءاة باأصحاب والزوار كالذي يتكلف أن يستزير عامًا من العلاء

ليقال إن أهل الدين يتركون ، بادعابًدا من العُ  يستزيد أو، العام فاًنا قد زار فاًنا
 .ونحو ذلك، بزيارته

وهو من كبائر الذنوب ، وسبب للمقت عند اه تعاى، عالفالرياء حبط لأ
                                         : وامهلكات

 [.558الكهف: ]                        
وذلك بقلع عروقه ، وما هذا وصفه فجدير بالعاقل التشمر عن ساق اجد ي إزالته

 .صولهواستئصال أ
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والطمع فيا ي أيدي ، والفرار من أم الذم، حب امنزلة واجاه عند الناس: وأصله
أعظم وأوى من طلبها ، أن طلب امنزلة واجاه عند اه بالطاعةالعبد فيعلم ، الناس

                                 : عند الناس بالرياء والنفاق
 [.15 – 18الذاريات: ]                  

وأن اخلق كلهم مضطرون ، ويعلم أن اه تعاى هو امسخر للقلوب بامنع واإعطاء
وإن ، ومن طمع ي اخلق م خُل من الذل واخيبة، فا رازق إا اه، إليه سبحانه

ه عنده ، وافكيف يرك ما عند اه لذلك، وصل إى امراد م خُل عن امنة وامهانة
                                   خزائن كل يء: 

 [.25احجر: ]
، وا يعجل أجله، وا يزيده ذمهم شيئًا ما م يكتبه اه عليه ؟وأما ذمهم فلم حذر منه

 .وا جعله من أهل النار إن كان من أهل اجنة، وا يؤخر رزقه
بذكر ومراعاة باطن ، ادة ا بَد أنه يشمر لدفعه وقهرهوما يعرض من الرياء أثناء العب

                           : العبادة وظاهرها
 [.1البينة: ]            

 .والنجاة من الرياء ،ففي إرار اأعال فائدة اإخاص
 .الرياء ولكن فيه آفة، وترغيب الناس ي اخر، وي اإظهار فائدة ااقتداء

وذلك ختلف ، وي كل خر، ولكن ي اإظهار فائدة ااقتداء، والر أحرز العملن
    ): واأشخاص ،واأعال ،باختاف اأحوال

            
 [.205]البقرة:   (
           ): وقال اه سبحانه

 [.205]البقرة:  (           
 .الكر والعجب: ومن أعظم أمراض القلوب

هو أعال  :والظاهر، هو خلق ي النفس :فالباطن، والكر ينقسم إى ظاهر وباطن
 .وهي ثمرات ذلك اخلق، تصدر عن اجوارح
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إن حاج أحًدا أنف أن يرد عليه.. وإن وعظه أحٌد استنكف من  وعامة امتكر:
ُرد عليه يء من قوله غضب.. وإن عَلم م القبول.. وإن وعظ عنّف ي النصح.. وإن 

 يرفق بامتعلمن.. واستذهم وامتّن عليهم.. وإن رأى من دونه تكريًا حقد عليه.
وحب أن .. وا يمي إا ومعه غره يمي خلفه.. وحب قيام الناس له أو بن يديه

 .ر ي امجالسصدَ وأن يُ .. يثنى عليه ي امجالس
وقلا ينفك عنه الزهاد والعّباد ، وفيه هلك اخواص من اخلق، فهذا داء الكر

 .والعلاء والواة فضًا عن عوام اخلق
وا يستعظمها إا وهو يعتقد ها صفة من صفات ، وا يتكر إا من استعظم نفسه

                             : الكال
 [.16غافر: ]   ڭ                           

 كال ديني.. وكال دنيوي. وماع ذلك يرجع إى أمرين:
، والقوة، واجال، وامال، واجاه، والدنيوي هو النسب.. فالديني هو العلم والعمل

 .وكثرة اأنصار ونحو ذلك، والذكاء
جب وهذا الشعور الباطن له مو، ورؤية قدرها فوق قدر الغر، فالكر استعظام النفس

أو ، فإنه إذا أعجب بنفسه أو بعلمه أو بعمله، وهو العجب الذي يتعلق بامتكر، واحد
 .استعظم نفسه وتكر، بيء من أسبابه

وكر الباطن يثمر التكر الظاهر ي اأقوال واأعال ، فالعجب يورث كر الباطن
           ): واأحوال

 [.68]غافر:    (  
ـْح » ملسو هيلع هللا ىلص:بي وقـال الن وَن َيْوَم اْلِقيَ ْلـم  ر  اـَش ي   ِِ َوِر الِرَجالِ ـاَمِة َأْمثَاَل الَذِر فِ ـتََك ـم  َيْغَشا ،ي ص   ه 

ِل َمَكانٍ  وَن إِ  ،الُذُل ِمْن ك  ِِ َجَهنََم ي َسَمى ب وَلَس  لَـىَفي َساق  ـمْ َتْعل و ،ِسْجٍن   ،َنار  اأَْنَيارِ  ه 
َصارَ  ْسَقْوَن ِمْن ع   .() أخرجه أمد والرمذي «َبالِ ْلـَخ طِينََة ا ،ةِ َأْهِل النَارِ ي 

وما كان الكر من امهلكات، وا خلو أحد من اخلق عن يء منه، وإزالته واجبة، 
                                                

 . (، وهذا لفظه2522الرمذي برقم ) وأخرجه ،(6600، أخرجه أمد برقم )حسن ()
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 وهو ا يزول بمجرد التمني، بل بامعاجة، واستعال اأدوية القامعة له.
 وذلك يتم بأمرين:

وذلك بأن يعرف ، شجرته من مغرسها ي القلب وقلع، استئصال أصله أحدما:
 .ويكفيه ذلك ي إزالة الكر، ويعرف ربه تعاى، نفسه

وأنه ، وأقل من كل قليل، علم أنه أذل من كل ذليل، فإنه مها عرف نفسه حق امعرفة
                              : ا يليق به إا التواضع والذلة وامهانة

 [.52حمد: ]                
     : وإذا عرف ربه علم أنه ا تليق العظمة والكرياء إا باه وحده ا ريك له

                                            
                              

                               
 [.25 – 22احر: ]                                 

 .ولسائر اخلق بامواظبة عى أخاق امتواضعن، ثم يتواضع ه بالفعل
 :السابقة وأما عاج التكر باأسباب امذكورة

جده ، فإن أباه القريب نطفة قذرة، ويذكر أباه وجده، نسبه احقيقياإنسان فيعلم 
، فهو عورة، خرج من عورة، ودخل ي عورة، ثم خرج من عورة، عيد تراب ذليلالب

                             وهو بدون اإيان عورة: 
 [.00يس: ]     

وا ينظر إى الظاهر نظر ، ومن تكر بجاله فدواؤه أن ينظر إى باطنه نظر العقاء
 .أى من القبائح ما يكدر عليه تعززه باجالومها نظر ي باطنه ر، البهائم

 :فاأقذار ي ميع أجزائه
والدم ي .. والبزاق ي فيه.. وامخاط ي أنفه.. والرجيع ي أمعائه.. البول ي مثانته

ورائحة .. والوسخ ي أذنيه.. والصنان حت إبطه.. والصديد حت برته.. عروقه
 ! كر بعد هذافهل أحد أن يت، العرق تنبعث من جلده

وأنه ، فيمنعه منه علمه با سلط عليه من العلل واأمراض، وأما التكر بالقوة واأيدي
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 .وأذل من كل ذليل، لصار أعجز من كل عاجز، لو اعتل عرق واحد من بدنه
فا ينبغي أن يفتخر ، وا يدفع عن نفسه ذبابة، وا يقاوم بقة، ثم إنه ا يطيق شوكة

 .بقوته وهذه حاله
وأي افتخار ي صفة ، ثم إن قوي اإنسان فا يكون أقوى من مار أو بقرة أو مل

 ؟ويأكل ها القوي الضعيف ؟سبقك فيها البهائمت
فكل ذلك تكر خارج عن ، وي معناه كثرة اأتباع واأنصار، أما الغنى وكثرة امال

 .وهذا أقبح أنواع الكر، ذات اإنسان
 .ولو مات فرسه واهدمت داره لعاد ذلياً ، كر بفرسه ودارهفإن امتكر باله كأنه مت

 .فلو تغر عليه كان أذل اخلق، وامتكر بمعرفة السلطان ومكينه له عى وجل
وأبعدها عن قبول العاج إا ، وأغلب اأدواء، فهو أعظم اآفات، أما الكر بالعلم

وللعلم ، عظيم عند الناس ،أن قدر العلم عظيم عند اه، وتعب شديد، بجهد جهيد
                   أو أشد:  طغيان ي النفوس كطغيان امال

                                          
 [.٤١ – ٤١فاطر: ]                       

وأنه ، هل العلم آكدولن يقدر العام عى دفع الكر إا أن يعلم أن حجة اه عى أ
إذ من عى اه تعاى عن معرفة ، حتمل من اجاهل ما ا حتمل عره من العام

                : وعلم فجنايته أفحش وذنبه أعظم من اجاهل
                                            

 [.١الزمر: ]   جئ  
وأنه إذا ، الكر ا يليق إا باه املك العزيز اجبار امتكر وحدهوأن يعرف كذلك أن 

 أن الائق بامخلوق الضعيف العاجز التذلل واخضوع ا، تكر صار مقوًتا عند اه
 .[١٧فاطر: ]                           والعجب:  الكر

وسبيله أن يلزم قلبه ، عى العباد وأما التكر بالورع والعبادة فذلك فتنة عظيمة
ويعلم أن من تقدم عليه بالعلم ا ينبغي أن يتكر عليه كيفا ، التواضع لسائر اخلق
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                      : ما عرفه من فضيلة العلم، كان
 [.٣٣امجادلة: ]               

ويدعو إى نسيان الذنوب ، وهو يدعو إى الكر، والعجب من أمراض القلوب
وما يتذكره منها يستصغره وا يستعظمه فا ، لظنه أنه مستغٍن عن تفقدها، وإماها
 .بل يظن أنه يغفر له، يتداركه

وينسى ، ويمن عى اه بفعلها، وأما العبادات واأعال فإنه يستعظمها ويستعي ها
، ا أعجب ها عمي عن آفاهاثم إذ، والتمكن منها، نعمة اه عليه بالتوفيق ها

              : تنفع ، فانقية من الشوائب، واأعال ما م تكن خالصة ه
 [.٣٣١الكهف: ]                        

وأن له ، ويظن أنه عند اه بمكان، ويأمن مكر اه وعذابه، وامعجب يغر بنفسه وبرأيه
              : اله التي هي نعمة من نعمهعند اه منّة وحًقا بأع

 [.١١اأعراف: ]                 
وإن أعجب بعلمه ورأيه ، وخرجه العجب إى أن يثني عى نفسه وحمدها ويزكيها

، فيستبد بنفسه ورأيه، ومن ااستشارة والسؤال، وعقله منعه ذلك من ااستفادة
 .وير عى خطئه، ويستجهل غره، م منهويستنكف عن سؤال من هو أعل
       : وإن كان ي دين هلك به، فإن كان ي أمر دنيوي أخفق فيه

 [.٣١غافر: ]                              
وهو ، وأنه قد استغنى، لظنه أنه قد فاز، فر عن السعيـومن أعظم آفات العجب أنه يُ 

                                : شبهة فيهاهاك الريح الذي ا 
                                                          

 [.٣٤ – ٣لعلق: ا ]                                       
وصحته.. وحسن  عجب ببدنه ي ماله وهيئته.. وقوتهأن من أُ  وعاج العجب:

صوته وصورته.. أن يعلم أن ذلك كله نعمة من اه تعاى عليه.. وواجب النعم الشكر 
للمنعم.. وأن يعلم أن النعم عرضة للزوال كاأنفس.. وعاجه با ذكرناه ي الكر.. 
 وأن يعلم أن الوجوه احسان.. واأبدان الناعمة سوف تتمزق ي الراب.. وسوف
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                     حتى تستقذرها الطباع: تنتن ي القبور 
                                    

 [.٣١ – ٣١النحل: ]
أن يعلم أن ذلك نعمة من اه فليشكر اه : جب بالعقل والفطنة والذكاءوعاج العُ 

: ضحك منه اخلقوي، ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه يوسوس وجن.. عليها
                           

 [.٨٧النحل: ]          
أن يعلم أنه مها خالف آباءه ي أفعاهم : وعاج العجب بالنسب الريف

فليترف با رفوا به من اإيان ، وظن أنه يلحق هم فقد جهل، وأخاقهم
                           : واأخاق والتقوى

 [.٣١احجرات: ]                        
 .ومن أعجب بكثرة العدد من اأواد واخدم والغلان واأنصار

ا يملكون أنفسهم ، وأهم كلهم عبيد عجزة، أن يتفكر ي ضعفه وضعفهم: فعاجه
 .نفًعا وا ًرا

    ؟وهربون منه يوم القيامة، ا ماتثم كيف يعجب هؤاء وهم سيفرقون عنه إذ
                                      

 .[١٨ – ١١عبس: ]                
وعظم ، وكثرة حقوقه، أن يتفكر ي آفات امال ومن أعجب بامال وافتخر به فعاجه

ويعلم أن امال غاد ، وم القيامةوسبقهم إى اجنة ي، وينظر إى فضيلة الفقراء، غوائله
، وأن ي اليهود والكفار والفساق واللئام من يزيد عليه ي امال، ورائح ا أصل له

    : وغاية امال با إيان أن يكون كقارون الذي خسف اه به وبداره اأرض
                                        

 [.٧٣القصص: ]
إنا أروا  أن يعلم أن ميع أهل البدع والضال عجب برأيه اخطأ فعاجهن أُ وم

                    : وتعصبهم ها، لعجبهم بآرائهم عليها
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 [.٣٣٣النساء: ]                           
ولو ، ئهأن صاحب الرأي اخطأ جاهل بخط، وعاج هذا العجب أشد من عاج غره

فعرت مداواته ، واجهل داء ا يعرف، عالج الداء الذي ا يعرفوا يُ ، عرفه لركه
               إا عى من آتاه اه احكمة:  جًدا

 [.١٣١البقرة: ]                             
له قاطع من كتاب أو سنة أو  إا أن يشهد، فعاجه أبًدا أن يكون متهًا لرأيه ا يغر به

 .دليل عقي صحيح
 .الغرور :ومن أمراض القلب

عن شبهة وخدعة ، ويميل إليه الطبع، ما يوافق اهوى هو سكون النفس إى والغرور:
 .من الشيطان

، فمن اعتقد أنه عى خر إما ي العاجل أو ي اآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور
.. وأشدهم غروًرا الكفار، لفت أصناف غرورهموإن اخت، وأكثر الناس مغرورون

 .والفساق.. والعصاة
 : ومنهم من غَره باه الَغرور كا قال سبحانه، فالكفار منهم من غرته احياة الدنيا

                                    
 [.٣ – ٣فاطر: ]                          

، واآخرة نسيئة، والدنيا نقد، النقد خر من النسيئة: الدنيا قالوا ذين غرهم احياةفال
 .فا بَد من إيثارها، فهي إذًا خر

فا نرك اليقن ، ولذات اآخرة شك، ولذات الدنيا يقن، اليقن خر من الشك: وقالوا
  ؟إى النار فانظر كيف صاغ هم الشيطان هذه امقدمات التي جرهم ها.. بالشك

                                  
                                        

 [.١٣النور: ]       
   : وعاج هذا الغرور واجهل باإيان والتصديق با جاء عن اه ورسوله
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 [.٣٣ – ٣٣امائدة: ]            

ونحن أوفر ، إنه لو كان ه معاد فنحن أحق به من غرنا: وأما غرور الكفار باه فقوهم
 [.31]سبأ: (         ): حًظا فيه وأسعد حااً 

واتكاهم ، نا نرجو عفوهوإ، إن اه كريم: وأما غرور العصاة من امؤمنن فهو قوهم
وأن رمة ، وظنهم أن الرجاء مقام حمود ي الدين، وإماهم اأعال، عى ذلك

 .وعلو مرتبتهم، وربا كان رجاؤهم مستنًدا إى صاح اآباء، اه واسعة وكرمه عميم
 وامغرورون من البر أصناف، واأصناف فرق ودرجات:

 :فرق وامغرون منهم، أهل العلم :فأوهم
وأملوا تفقد اجوارح وحفظها ، ففرقة أحكموا العلوم الرعية والعقلية واشتغلوا ها

ولو ، وظنوا أهم عند اه بمكان، واغروا بعلمهم، وإلزامها الطاعات، من امعاي
                           : كانوا مقرين ي العمل

 [.١ – ١ف: الص]                   
إا ، وتركوا امعاي، فواظبوا عى الطاعات الظاهرة، وفرقة أحكموا العلم والعمل

ليمحوا عنها الصفات امذمومة عند اه من الكر واحسد ، أهم م يتفقدوا قلوهم
 ،فهؤاء زينوا ظواهرهم، وطلب الرياسة والشهرة ي الباد والعباد، والرياءوالغرور 

                   : هموأملوا بواطن

 [.٨٤امائدة: ]
إا أهم لعجبهم بأنفسهم ، وفرقة علموا أن هذه اأخاق مذمومة من جهة الرع

وإنا يبتى به ، وأهم أرفع عند اه من أن يبتليهم بذلك، يظنون أهم منفكون عنها
، ايل الكر والرياسةثم إذا ظهرت عليهم خ، العوام دون من بلغ مبلغهم ي العلم

وإظهار رف ، وإنا هو طلب عز الدين، ما هذا كر: وطلب العلو والرف قالوا
، وأصحابه من التواضع والتبذل ملسو هيلع هللا ىلصوني هؤاء ما عليه النبي ، ونرة دين اه، العلم

وني امغرور من هؤاء أن عدوه الذي حذره اه منه هو ، والقناعة ولن اجانب
 ؟باذا نر الدين ملسو هيلع هللا ىلصوينسى أن النبي .. ه يفرح با يفعله ويسخر بهوأن.. الشيطان
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               ؟وباذا جذب قلوب العامن ؟وباذا أرغم الكافرين
                                  

 [.٣٣١آل عمران: ]                    
واجتنبوا ، وزينوها بالطاعات، وطهروا اجوارح، والعملوفرقة أخرى أحكموا العلم 

وصفات القلب من الرياء واحسد والكر وطلب ، وتفقدوا أخاق النفس، امعاي
 .وقلعوا من القلوب منابتها القوية، وجاهدوا أنفسهم عى التري منها، العلو

وخداع  ،طانإذ بقيت ي زوايا القلب من خفايا مكايد الشي، ولكنهم بعد مغرورون
 .فلم يفطنوا ها وأملوها، النفس ما دق وغمض مدركه

ويتعب ي ، فراه يسهر ليله، ويغفل عن امراقبة للخفايا، فالعام قد يفعل كل ذلك
وهو يرى أن باعثه احرص ، وحسن ألفاظها ونرها، هاره ي مع العلوم وترتيبها

 .عى إظهار دين اه ونر ريعته
الرحلة إليه  وكثرة، وانتشار الصيت ي اأطراف، هو طلب الذكر اخفيولعل باعثه 
     : وامدح بالزهد والورع والعلم، وانطاق األسنة عليه بالثناء، من اآفاق

                                  

 [.٣البينة: ]
 .اء وجهه سبحانهابتغ، وحسن العمل، وحسن اإخاص، فنسأل اه السامة

، وامجادلة ي اأهواء، وفنون اجدل وامناظرات، وفرقة اشتغلوا بعلم الكام
 وأملوا أنفسهم وقلوهم، وهذيانات امبتدعة، فتقطعت أعارهم ي تعلم اجدل

 .حتى عميت عليهم ذنوهم وخطاياهم الظاهرة والباطنةوجوارحهم، 
         : قرب وأفضل عند اهوأحدهم يظن أن اشتغاله باجدل أوى وأ

                                        
 [.٧فاطر: ]           

وأعاهم رتبة من يتكلم ي أخاق ، وجموعة أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكر
، قنواإخاص والي، والصر والشكر، وصفات القلب من اخوف والرجاء، النفس

فقد صاروا ، ودعوا اخلق إليها، يظنون أهم إذا تكلموا هذه الصفات، وهم مغرورون
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إا عن قدر يسر ا ينفك عنه ، وهم منفكون عنها عند اه، موصوفن هذه الصفات
 .عوام امسلمن

ويظنون أهم ما ، أهم معجبون بأنفسهم غاية اإعجاب ؛وغرور هؤاء أشد الغرور
 .وهكذا، علم امحبة إا وهم حبون هتبحروا ي 

ويرى أنه ، فامسكن هذه الظنون يرى أنه من الراضن بقضاء اه وهو من الساخطن
ويرى ، من امتوكلن عى اه وهو من امتكلن عى العز واجاه وامال واأسباب

                : أنه من امخلصن وهو من امرائن
 [.٨٧التوبة: ]            

فاشتغلوا بالطامات ، وفرقة أخرى عدلوا عن امنهاج الرعي ي الوعظ والتعليم
والسجع ي  ،وشغفوا بطيارات النكت، وتلفيق الكلات طلًبا لإغراب، والشطح
، ويكثر ي جالسهم الزعاق والراخ، وغرضهم أن يكثر الناس حوهم، األفاظ

، فهؤاء شياطن اإنس قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، ولو عى أغراض فاسدة
                    : وما يفسدونه أكثر ما يصلحونه

 [.٣٣٣النساء: ]                           
وتكلموا به عى ، وطائفة أخرى قنعوا بحفظ كام الزهاد وأحاديثهم ي ذم الدنيا

 .وجامع الناس ،سواقامنابر وي اأ
، وصار مغفوًرا له، وأنه قد أفلح ونال الغرض، وكل منهم يظن أنه ميز هذا القدر

لكونه يظن أن حفظه ، من غر أن حفظ ظاهره وباطنه عن اآثام، وأمن عقاب اه
     : وغرور هؤاء أظهر من غرور من قبلهم، لكام أهل الدين يكفيه

                              
 [.١١٧البقرة: ]     

، ومع الروايات الكثرة منه، وطائفة استغرقوا أوقاهم ي علم احديث ي ساعه
: ويرى الشيوخ ليقول، فهمة أحدهم أن يدور ي الباد، وطلب اأسانيد الغريبة العالية

 .وفان، وفان، وفان، أنا أروي عن فان
ويظن أنه يكفيه ، حفظ اأسانيد والروايات، ور ليس معه إا النقلفهؤاء أكثرهم مغر
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ويركون العلم الذي حصل به عاج القلب من معرفة اه ، العمل با يروى وحفظ
والعلم الذي حصل به معرفة الدين ، ووعده ووعيده، وأسائه وصفاته وأفعاله

 .وأحكامه والعمل به
: أحدهم أن يقول مة، وطلب العاي منها، الطرقوتعدد ، ويشتغلون بكثرة اأسانيد

وهل نزل الوحي إا للعلم والعمل والتعليم ، غري معي من اإسناد ما ليس مع
 [.٨١آل عمران: ]                                ؟للدين

      : واأمة حتاج من هؤاء من كان تقيًا عامًا بعلمه، فا أشد غرور هؤاء
                                    

 [.١الزمر: ]                     جئ  
وزعموا أهم من ، والشعر وغريب اللغة ،وطائفة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة

، وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو، إذ قوام الدين بالكتاب والسنة، علاء اأمة
، وأعرضوا عن العمل بأصول الدين اإسامي فأفنى هؤاء أعارهم ي طلب ذلك

 والنهي عن امنكر، وتعليم رع اه. من الدعوة، واأمر بامعروف
ويزعم أن العلوم ا يمكن ، وحسن الكتابة ،فهؤاء كمن يفني عمره ي تعلم اخط

 .لباقي زيادةوا ،وكان يكفيه معرفة أصل اخط، حفظها إا بالكتابة
، واشتغلوا ي غر ما خلقوا له، فهؤاء مغرورون أضاعوا أوقاهم وأوقات غرهم

ومن النحو ما يتلعق بالقرآن ، فيكفيهم من اللغة معرفة الغريب ي القرآن والسنة
يضيع ، فهو فضول مستغنى عنه، فأما التعمق فيه إى درجات ا تتناهى، واحديث
             : احقوق والواجباتويشغل عن أداء ، اأوقات

 [.٣٣١هود: ]                     
 .أرباب العبادة والعمل: الصنف الثاي

فمنهم من غروره ي الصاة.. ومنهم من  ذين غرهم الشيطان منهم فرق كثرة،وال
. ومنهم من غروره ي تاوة القرآن.. ومنهم من غروره ي احج أو الصيام أو اأذكار.

               غروره ي الوضوء.. ومنهم من غروره ي الزهد: 
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 [.٣ – ٣فاطر: ]                   
 .وكل عامل غالبًا ا خلو من غرور إا من رحم اه

وربا تعمقوا ي الفضائل ، ا بالنوافل والفضائلواشتغلو، الفرائض فمنهم فرقة أملوا
 .كمن غلبه الوسواس ي الوضوء والغسل، حتى وصلوا إى حد العدوان والرف

، فا يدعه الشيطان يعقد نية صحيحة، وفرقة أخرى غلب عليها الوسواس ي الصاة
َر وإن ك، وخرج الصاة عن وقتها، بل يشوش عليه حتى تفوته اجاعة أو الركعة

 .شككه الشيطان ي صحة نيته
ومنه من تغلب عليه الوسوسة ي إخراج حروف الفاحة وسائر اأذكار من 

، ذاهًا عن معاي اآيات، فا يزال حتاط ويردد التشديدات ا همه غره، خارجها
فإن اه م يكلف عباده ي تاوة ، وهذا من أقبح أنواع الغرور، وااتعاظ ها وفهمها

                : قرآن إا با جرت به عادهم ي الكامال
                                

 [.٣١٣ – ٣٣١النساء: ]                      
يتلوه ، وربا ختموه ي اليوم والليلة مرتن، وطائفة اغروا بتاوة القرآن هذونه هًذا

فهو مغرور يظن أن امقصود من إنزال ، وقلبه ي أودية اأماي يتجول، هذا امغرور
            : القرآن اهمهمة مع الغفلة عن تدبره والعمل بموجبه

 [.١١ص: ]             
لكن صام ، اأيام الريفة أو صاموا، وربا صاموا الدهر، وفرقة أخرى اغروا بالصوم

والنميمة،  فأطلقوا ألسنتهم ي كل يء من اهذيان والغيبة، اطنالظاهر منهم دون الب
 : ونر اهداية، وقعدوا عن الدعوة إى احق، وملؤا بطوهم باحرام عند اإفطار

                           
 [.١١٧البقرة: ]             

هم من امظام والديون ما وعلي، وكذلك احج غرهم الشيطان فحجوا بزاٍد حرام
                : وأشغلهم بالرفث والفسوق واخصام، عليهم

                               



330 

 [.٣١ – ٣١يس: ]                  
، والنهي عن امنكر، واأمر بامعروف، وفرقة أخرى أخذت ي طريق احسبة

وينسون ما ي بواطن أنفسهم من ، الناس ما ظهر من امعايينكرون عى 
               : امنكرات التي تأكل ما معوه من احسنات

 [.٣١١آل عمران: ]              
ومن امساكن ، وقنعت من اللباس والطعام بالدون، وفرقة زهدت ي امال

، وهم مع ذلك راغبون ي الرياسة واجاه، دوظنت أها أدركت رتبة الزها، بامساجد
                : الزهد وإما بالوعظ أو بمجرد، إما بالعلم

 [.231البقرة: ]                     
                  : وهكذا ي كل عمل للشيطان منه نصيب

 [.28سبأ: ]          
واختار ، وحركات ومراسم ،وجعل هم زًيا وهيئة ومنطًقا، انغرهم الشيط ومنهم فرقة

إى غر واحركات والتنفس  ،وحاات مشينة كالتاوت والساع، هم أدعية باطلة
       : ذلك من الشائل واهيئات امشينة التي غرهم ها الشيطان

 [. 30الزخرف: ]            
، وجاوزة امقامات واأحوال، ومشاهدة احق ،وفرقة منهم ادعت علم امعرفة

وغرها من الطامات واهذيان ، وامازمة ي عن الشهود والكشف والوجد
حتى ظن بعضهم أن ما هم عليه من الباطل أعى من علم اأولن ، والبهتان

، وينظر هؤاء إى الفقهاء والعلاء وامحدثن وامفرين بعن اازدراء، واآخرين
                     ؟فكم يفرح الشيطان بمثل هؤاء، عن العوام فضاً 

                               
                    
                            
                               

 [.525 – 550نساء: ال]                 
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وسووا بن ، ورفضوا اأحكام، وطووا بساط الرع، وفرقة أخرى وقعت ي اإباحة
وقال  ؟يتعب نفسه لِـمَ فبعضهم يزعم أن اه مستغٍن عن عمله ف، احال واحرام

 ،وحب الدنيا ،كلف العباد ما ا يطيقون من تطهر القلوب من الشهوات: بعضهم
 .وذلك حال
        ؟ل الشيطان من البر بمثل هذه اخواطر واأفكارفلله كم أض

           13اإراء:                     
 [.13اإراء: ]                

 .أرباب اأموال الصنف الثالث:
 ففرقة منهم حرصون عى بناء امساجد وامدارس والقناطر، وامغرون منهم فرق:

وما يظهر للناس، ويكتبون أساءهم عليها، ليتخلد ذكرهم، ويدعى هم، ويظنون 
أهم يغفر هم بذلك، وهم مغرورون حيث بنوها من أموال حرمة غالبًا، فهم قد 
تعرضوا لسخط اه ي كسبها، وتعرضوا لسخطه ي إنفاقها، وكتابة اأساء تناي 

كان خالًصا صواًبا، واه أعلم با ي صدور  اإخاص، واه ا يقبل من العمل إا ما
 [.3الزمر: ]           العامن: 

وهي أيًضا ، وأنفقت عى امساجد، وربا اكتسبت هذه الفرقة امال من احال
أو باإراف الذي زينه الشيطان بزخرفة امساجد ، وحب الثناء، مغرورة إما بالرياء

 .وخطف أبصارهم، والتي تشغل امصلن، ونقشها
، وهذه الزخرفة تشغلهم عن ذلك، وحضور القلب، وامقصود من الصاة اخشوع

ويرى أنه من ، وهو مع ذلك يغر به، ووبال ذلك كله يرجع إليه. وحبط ثواب أعاهم
                                 : اخرات

 [.0احر: ]      
، من اأغنـياء ينفقـون اأمـوال ي الصدقات عى الفقـراء وامساكنوطائفــة أخـرى 

، ويرون إخفاء الفقر ما يأخذ منهم جناية عليهم، ويطلبون بذلك امحافل اجامعة
وعلو اجاه ، ويكرهون التصدق ي الر طلًبا محمدة الناس، وكفراًنا إحساهم إليه

 [.532النساء: ]                    : عندهم
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ثم هم ، اأموال وإمساكها بحكم البخل وفرقة أخرى من اأغنياء اشتغلوا بحفظ
، وقيام الليل، يشتغلون بالعبادات البدنية التي ا حتاج فيها إى النفقة كصيام النهار

 ، ويغفلون عن الواجبات الكرى ي الدين.وختم القرآن ونحو ذلك
     .: امهلك قد استوى عى قلوهمأن البخل ، وهم مغرورون بذلك

                       
  [.30النساء: ]           

ثم إهم خرجون ، فا تسمح نفوسهم إا بأداء الزكاة فقط، وفرقة أخرى غلبهم البخل
، ويطلبون من الفقراء من خدمهم، من امال اخبيث الرديء الذي يرغبون عنه

   : وحبطات اأعال، وكل ذلك من مفسدات النية، ي حاجاهم ويردد
                              
                                
                           

 [.260 – 260البقرة: ]        
، لفقراء وعوام اخلق اغروا بحضور جالس الذكروفرقة أخرى من أرباب اأموال وا
ويظنون أن هم عى جرد ، واخذوا ذلك عادة، واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم
أن فضل جالس الذكر لكوها ، وهم مغرورون، ساع الوعظ دون ااتعاظ أجًرا

 .فإن م هيج امجلس الرغبة ي العمل فا خر فيه، مرغبة ي اخر
فليس ي اإنسان صفة مذمومة ، وسائل الشيطان ومداخله إى القلب وهي كثرة فهذه

 .ة من مطاياه، ومطيّ ومدخل من مداخله، إا وهي ساح للشيطان
 وعاجها عى وجه العموم بثاثة أمور:

 .اللجوء إى اه بالدعاء وسؤاله إبعاد الشيطان عنه: اأول
 (           ): قال اه تعاى

 [.36]فصلت: 
فإن الشيطان ، وقلعها منها، العناية ي إزالة هذه الصفات امذمومة من القلوب الثاي:

فإذا كان اإنسان متصًفا هذه الصفات الذميمة ، عى اإنسان مثل الكلب ي التسلط
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، كان بمنزلة من يكون بن يديه خبز وحم، من الغضب واحسد واحرص ونحوها
 .ويشق دفعه، ا حالة يتهور عليه ويتوثب فإن الكلب

ويكون دفعه أسهل ما ، أنه ا داعي له هناك، وإن م يكن متصًفا ها م يطمع فيه
.. زال الكر بالتواضعويُ .. زال الغضب بالرضافيُ .. زال تلك الصفات بضدهاوتُ ، يكون

وهو .. تيه من يشاءاحسد بمعرفة أن النعم فضل اه يؤزال ويُ .. الطمع بالورعزال ويُ 
           : وهكذا.. البخل باإنفاقزال ويُ .. أعلم بمن يصلح ها

                                   
 [.31 – 35فصلت: ]                                   

يء من تلك الصفات  امؤمنن بقلوب فكلا أمَ ، ذكر اه تعاى والفكر الثالث:
فعند ذلك حصل ، وفيا هى عنه، وفيا أمر به، امذمومة ذكروا اه وتفكروا ي حقه

        ): هم البصرة كا قال سبحانه
 [.285]اأعراف: (     

 .والغن عى القلب ألطف يء وأرقه
 .()أخرجه مسلم «ِماَئَة َمَرةٍ  ِِ اْلَيْومِ  ِي أْسَتْغِفر  اهََقْلبِي، َوإِ  َلـىَلي َغان  عَ  َنـه  إ» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

فإذا كثرت الذنوب وامعاي عند ، والران من أغلظ احجب عى القلب وأكثفها
، أحاطت تلك الذنوب وامعاي بالقلب وتغشته، وتواى الذنب بعد الذنب، العبد

 .غمرته تلك اأعال اخبيثة فيموت القلب إذا
ِِ َقلْ » ملسو هيلع هللا ىلص:ال النبي ق كِتَْت  ْكَتة  َسْوَداء   بِـهِ إَِن اْلَعْبَد إَِذا َأْخطََأ َخطِيَئًة ن  َو َنَزَع ، ن  َفإَِذا ه 

ِقَل َقلْ  َو َقلْ ، ب ـه  َواْسَتْغَفَر َوَتاَب س  َو الَران  اَلِذي َذَكَر اه   َبـه  َوإِْن َعاَد ِزيَد فِيَها َحتَى َتْعل  َوه 
 .() أخرجه الرمذي وابن ماجه « (         )

     )فالذنب بعد الذنب يغطي القلب حتى يصر كالران عليه كا قال سبحانه: 
 [.55]امطففن: (       

                                                

 (. 2082برقم ) أخرجه مسلم ()

 . (5255) (، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم3335: أخرجه الرمذي برقم )حسن صحيح ()
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والطبع أن يطبع عى .. والران أن يسود القلب من الذنوب.. فالغن ألطف يء وأرقه
وهي أن يقفل عى القلب فا .. فال أشد من الطبعواأق.. القلب، وهو أشد من الران

  (      )يصل إليه يء كا قال سبحانه: 
 [.25]حمد: 

 وا تزكو القلوب إا بثاثة أمور:
.. وترك امحرمات ،والتزكية بفعل الواجبات.. تزكية القلوب بالتوحيد واإيان
 .والتزكية بفعل النوافل امروعة

ب ذكرت رها ي كل حن، وعبدته بكل جارحة، وأطاعته ي كل أمر، فإذا زكت القلو
وخلقت بأحسن اأخاق، مع اه باإيان وأحسن اأعال، ومع اخلق بأحسن 

  (        )امعامات وامعارات: 
 [.50]فاطر: 

وميع أمراض القلوب إنا تنشأ من جانب النفس، ومن جانب الشيطان، ولكل 
 .ولكل منها دواء ..ولكل منها عامات.. ا عى القلب آثار وأرارمنه
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  عاج مرض القلب من استياء النفس عليه-3

                 )قال اه تعاى: 
 [.13]يوسف:   (

            )وقال اه تعاى: 
 [.55 -58]النازعات:  (

 .. ومن جانب الشيطان.لوب إنا تنشأ من جانب النفسإن ميع أمراض الق
فامواد الفاسدة كلها تنصب إليها، ثم تنبعث منها إى اأعضاء، وأول ما أما النفس 
 .تنال القلب

من رها عموًما، ومن ر ما يتولد منها من اأعال، ومن ر ما ملسو هيلع هللا ىلص وقد استعاذ النبي 
 ر الشيطان وركه.، ومن يرتب عى ذلك من امكاره والعقوبات

ـمَ ال» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ، إِلَ َأْنَت  َلـهَ إِ  َل ، اْلَغْيِب َوالَشَهاَدةِ  لِـمَ َعا، َفاطَِر الَسَمَواِت َواأَْرضِ  َلـه 
ٍء َوَملِيَكه   ْ ََ ِل  ِ َنْفِس ، َرَب ك  ََ وذ  بَِك ِمْن  كِهِ ، َأع  ْ َِ ِ الَشْيَطاِن َو ََ َف ـرِ تَ َوَأْن َأقْ ، َوِمْن 

وًءا َلـىعَ  َره  إِ  َنْفِس س  ْس  َلـىَأْو َأج   .()أخرجه البخاري ي اأدب امفرد والرمذي  «لِـمٍ م 
وا  ،فإنه ا يدخل عليه سبحانه، والنفس قاطعة بن القلب وبن الوصول إى الرب

 .يوصل إليه إا بعد إماتتها وزجرها وخالفتها
 فإن الناس عى قسمن:

 .ينفذ أوامرها، وصار طوًعا ها، نفسه فملكته وأهلكته قسم ظفرت به
 .منقادة أوامرهم، فصارت طوًعا هم، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها

، والرب يدعو عبده إى طاعته وخوفه.. وإيثار احياة الدنيا، فالنفس تدعو إى الطغيان
 .الداعين والقلب بن، وهي النفس عن اهوى

     : وهذا موضع امحنة واابتاء.. وإى هذا مرة.. مرة يميل إى هذا الداعي
                                  

 [.58 – 0الشمس: ]
 

                                                
 . (3122الرمذي برقم )خرجه أ(، وهذا لفظه،و5232: أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )صحيح ()
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 والنفس واحدة باعتبار ذاها، وثاث باعتبار صفاها:
 .ونفس أمارة بالسوء.. ونفس لوامة.. نفس مطمئنة

، واشتاقت إليه، وأنابت إليه، واطمأنت بذكره ،إذا سكنت إى اهامطمئنة فالنفس 
  ): وهي التي يقال ها عند اموت، فهي امطمئنة، وأنست بقربه
 [.38-20]الفجر: (             

فهي التي قد سكنت إى رها وطاعته وأمره ، السكون وااستقرار وحقيقة الطمأنينة
 .وم تسكن إى أحٍد سواه، وذكره

.. واطمأنت إى أمره وهيه وخره.. قد اطمأنت إى حبته وعبوديته وذكرهف
واطمأنت إى كفايته .. واطمأنت إى قضائه وقدره.. واطمأنت إى لقائه ووعده

واطمأنت بأن اه وحده .. واطمأنت إى التصديق بحقائق أساء اه وصفاته.. وحسبه
وأنه ا غنى .. وأن مرجعها إليه.. ها كلهومالك أمر.. رها وإهها ومعبودها ومليكها

 ملسو هيلع هللا ىلص وبمحمد.. وباإسام دينًا.. واطمأنت إى الرى باه رًبا.. ها عنه طرفة عن
                                  : رسواً 

 [.22 – 20الرعد: ]                    
وبا هواه من .. لك تأمر صاحبها بالسوءهي التي بضد ذ :والنفس اأمارة بالسوء
.. وإن أطاعها العبد قادته إى كل قبيح.. فهي مأوى كل سوء.. شهوات الغي والباطل
       ): وهي التي ذكرها اه بقوله.. وساقته إى كل مكروه

 [.13]يوسف: (           
وجعلها زاكية تأمر صاحبها ، ها اهوعادة النفس ودأها اأمر بالسوء إا إذا رم

أها ي اأصل خلقت ، فإها بذاها أمارة بالسوء، فذلك من رمة اه ا منها، باخر
والعدل والعلم طارئ عليها بإهام رها وفاطرها ها ، اه جاهلة ظامة إا من رمه

ن أمارة إا فلم تك، بقيت عى ظلمها وجهلها، فإذا اه م يلهمها رشدها، ذلك
                           : بموجب اجهل والظلم

                           

 [.22 – 20الرعد: ]
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: فلوا فضل اه ورمته عى امؤمنن ما زكت منهم نفس واحدة كا قال سبحانه
(                   

 [.25]النور:  (
 .وإما حاجة.. إما جهل الظلموسبب 

فلذلك كان أمرها بالسوء ازًما ها إن ، واحاجة ازمة ها، والنفس ي اأصل جاهلة
 .م تدركها رمة اه وفضله

     : فإذا أراد اه ها خًرا جعل فيها ما تزكو به من اإيان واأعال الصاحة
                                 

                                 
                             
                            

 [.55 – 5امؤمنون: ]                        
 .هل والظلموإن م يرد ها ذلك تركها عى حاها التي خلقت عليها من اج

      ): م كا أخر اه عنها بقولهوأما النفس اللوامة فهي اللؤ
 [.2 -5]القيامة:  (  

 فكل نفس تلوم صاحبها يوم القيامة:
ا يكون رجع  وتلوم اميء نفسه أن.. تلوم امحسن نفسه أن ا يكون ازداد إحساًنا

 ى ربه.، وتاب إعن إساءته
 ا يلوم نفسه عى كل حااته:وامؤمن ما تراه إ

ويلومها عى تأخره ونقصه .. ويلومها عى ترك ما أمر اه به، يلومها عى كل ما يفعل
 واستمراره. عى كثرته وإعانهيلومها و ..ويلومها عى فعل ما هى اه عنه، إن فعله

 . وتارة مطمئنة.. وتارة أمارة بالسوء.. والنفس قد تكون تارة لوامة
واحكم للغالب عليها ، حصل منها هذا وهذا، والساعة الواحدة، ي اليوم الواحدبل 

 .من أحواها
وكوها لوامة ، وكوها أمارة بالسوء وصف ذم ها.. فكوها مطمئنة وصف مدح ها
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 .أو فعل حرم، بحسب ما تلوم عليه من ترك واجب ،ينقسم إى امدح والذم
 ارة عليه له عاجان ما:ومرض القلب باستياء النفس اأم

 .وخالفة النفس.. حاسبة النفس
 .ومن موافقتها واتباع هواها، وهاك القلب من إمال حاسبتها

حتى  فكذلك النفس، والنفس مع صاحبها كالريك ي امال بينها روط وعهود
تي يشارطها أواً عى حفظ اجوارح السبعة ال، تزكو ا بَد أن يتفق معها عى روط

، واللسان، والفم، واأذن، العن: والربح بعد ذلك وهي، حفظها هو رأس امال
 .والرجل، واليد، والفرج

، فمنها عطب من عطب بإماها وعدم حفظها، وهذه هي مراكب العطب والنجاة
 .وإماها أساس كل ر، فحفظها أساس كل خر، ونجا من نجا بحفظها ومراعاها

(                 
 [.38]النور: (   
                  : وقال اه تعاى

 [.00احج: ]               
                ): وقال اه تعاى

 [.36]اإراء:   (جئ
                          : وقال اه تعاى

 [.05 – 08اأحزاب: ]                             
فا ، فإذا شارط العبد نفسه عى حفظ هذه اجوارح انتقل منها إى مطالعتها ومراقبتها

ومتى أحس بالنقصان بادر إى حاسبتها وتذكرها با ، هملها لئا ترتع ي اخيانة
                              : شارطها عليه

                                  
 [.28 – 50احر: ]                           

من الرجوع عليه ، فإن أحس باخران استدرك منها ما يستدركه الريك من ريكه
ركة وا مطمع له ي فسخ عقد ال، والقيام باحفظ وامراقبة ي امستقبل، با مى
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 .مع هذا اخائن وااستبدال بغره فإنه ا بَد له منه
ويعينه عى هذه امراقبة ، وليحذر من إماله، فليجتهد ي مراقبته وحاسبته

إذا صار احساب ، يها اليوم اسراح منها غًداعلمعرفته أنه كلا اجتهد ، وامحاسبة
                     ، كا قال سبحانه: إى غره يوم القيامة

 [.26 – 21الغاشية: ]
والنظر إى وجه الرب ، ويعينه كذلك معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس

                  : والفوز برضوانه، سبحانه
                           

 [.02التوبة: ]             
      : والتعرض لسخطه، واحجاب عن الرب تعاى وخسارها دخول النار

                         
 [.60التوبة: ]          

         ): فإذا تيقن هذا هان عليه احساب اليوم وغًدا
                  

 [.38]آل عمران:  ( 
 لتان:وحاسبة النفس ها مرح

، وهم به العبد، فإذا حركت النفس لعمل من اأعال ،حاسبتها قبل العملاأوى: 
م يقدم له فإن م يكن مقدوًرا  ؟فلينظر هل ذلك العمل مقدور له أم غر مقدور له

فإن  ؟أو تركه خر له من فعله ؟نظر هل فعله خر له من تركه، وإن كان مقدوًرا له، عليه
أو ، وإن كان اأول وقف ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه اه وثوابه ،كان الثاي تركه

                       ؟إرادة اجاه والثناء وامال من امخلوق
                                 

 [.555النساء: ]       
، لئا تعتاد النفس الرك، مطلوبهوإن أفى به إى ، فإن كان الثاي م يقدم عليه
: يثقل عليها العمل ه تعاى، فبقدر ما خف عليها ذلك، وخف عليها العمل لغر اه
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 [.556النساء: ]         

عدونه وينرونه، إذا كان وإن كان اأول وقف ونظر هل هو معان عليه، وله أعوان يسا
عن  ملسو هيلع هللا ىلصفإن م يكن له أعوان أمسك عنه كا أمسك النبي  ؟العمل حتاًجا إى ذلك أم ا

وإن وجد نفسه معاًنا فليقدم عليه ، بمكة حتى صار له شوكة وأنصار ي امدينة اجهاد
                  : فإنه منصور

                        
 [.05التوبة: ]                

، والتوفيق وا يفوت النجاح والفوز والفاح إا من فوت خصلة من هذه اخصال
                        والعون بيد من بيده مقاليد اأمور: 

 [.03آل عمران: ]     
طاعة قرت فيها ي حق  وتكون بمحاسبتها عى ،حاسبة النفس بعد العمل الثانية:

اإخاص ي العمل.. والنصيحة فيه  وحق اه ي الطاعة ستة أمور وهي:، اه تعاى
فيه.. وشهود مشهد اإحسان فيه.. وشهود منة اه عليه فيه.. ملسو هيلع هللا ىلص ه.. ومتابعة الرسول 

                    وشهود تقصره فيه بعد ذلك كله: 
 [.1البينة: ]                   

وعى كل أمر مباح أو ، وحاسبها كذلك عى كل عمل كان تركه خًرا له من فعله
 ؟أو أراد به الدنيا وعاجلها ؟وهل أراد به اه والدار اآخرة ؟معتاد م فعله

 .وفساده بإماها وااسرسال معها، وصاح القلب بمحاسبة النفس
فإن تذكر فيها نقًصا تداركه إما ، واً عى الفرائضوماع ذلك أن حاسب نفسه أ

فإن عرف أنه ، ثم حاسبها عى امناهي، بقضاء أو إصاح أو اإكثار من النوافل
 .تداركه بالتوبة وااستغفار واحسنات اماحية، ارتكب منها شيًئا

 تداركه بالذكر، فإن كان قد غفل عا خلق له، ثم حاسب نفسه كذلك عى الغفلة
أو ، أو مشت إليه رجاه، ثم حاسبها عى ما تكلم به لسانه، واإقبال عى اه تعاى

 ؟وعى أي وجه فعلته ؟وم فعلته ؟ماذا أردت هذا، أو سمعته أذناه، بطشت يداه
       ): فكل عبد سيسأل عن اإخاص وامتابعة ي كل عمل
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                 ) 
 [.558كهف: ]ال

                                         وقال سبحانه: 
 [.36اإراء: ]     جئ   

فهو حقيق أن حاسب نفسه قبل أن ، وإذا كان العبد مسؤواً وحاسًبا عى كل يء
               ): يناقش احساب

 [.50]احر:    (   
النظر ي حق ى غره، وعظمة الرب، وعظمة إحسانه إليه وإ النظر يع ما للقلب وأنف

وخلصه من العجب ، واازدراء عليها، فإن ذلك يورثه مقت نفسه، اه عى العبد
الذل واخضوع واانكسار بن احب واحمد ه، وباب ويفتح له باب ، ورؤية العمل

 .ة ا حصل له إا بعفو اه ومغفرته ورمتهوأن النجا، واليأس من نفسه، يدي اه
، وأن ُيشكر فا ُيكفر، وأن ُيذكر فا ُينسى، فإن من حقه سبحانه أن يطاع فا ُيعى

                         : وأن يعبد وحده دون سواه
 [.582اأنعام: ]                       

وأنه ، علم علم اليقن أنه غر مؤٍد له كا ينبغي، لربه عليه فمن نظر ي هذا احق الذي
       : وأنه إن أحيل عى عمله هلك، ا يسعه إا طلب العفو وامغفرة

                                        
                                     

 [.206لبقرة: ا]        
، وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم، فهذا حل نظر أهل امعرفة باه تعاى وبنفوسهم

                : ورمته وعلق رجاءهم كله بعفو اه
 [.28اأنبياء: ]                

 [.53غابن: الت]                                     : قال اه تعاىو
وا، َفإِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي   ِْ ْدِخَل ا َنـه  َسِدد وا َوَقاِرب وا، َوأْب ـه  نََة أَحًدا َعمَ ْلـَج َلْن ي  َقاُلوا:  «ل 

وا أَن أَحَب َلـم  ٍة، َواعْ ْحـمَ بِرَ  نْـه  َول أَنا، إِل أْن َيَتَغَمَدِيَ اه  مِ » َقاَل: ؟٬َوا أْنَت َيا َرُسوَل ا
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ه  َوإِْن َقَل  ٬ا لَـىِل إِ اْلَعمَ   .()متفق عليه «أْدَوم 
وا ، ينظرون ي حقهم عى اه، وإذا تأمل العبد حال أكثر الناس وجدهم بضد ذلك

وحجبت قلوهم عن معرفته ، ومن هنا انقطعوا عن اه، ينظرون ي حق اه عليهم
غاية جهل  وهذا، واابتهاج بطاعته، والتلذذ بذكره، والشوق إى لقائه، وحبته

                                 : اإنسان بنفسه وربه
                             

 [.5 – 2اأنفال: ]                         
ينبغي ثم نظره هل قام به كا ، فمحاسبة النفس تكون بنظر العبد ي حق اه عليه أواً 

ثم نظره هل أداه ي وقته ثالًثا ثم نظره ي تقصره عن شكر ما أنعم اه ، جال اه ثانيًا
                            : به عليه رابعاً 

 [.65 – 68امؤمنون: ]             
ن يديه ذلياً ويطرحه ب.. إى اه فإنه يسر بالقلب.. وأفضل الفكر الفكر ي ذلك

   : وذليًا ذاً فيه عزه.. ومفتقًرا فقًرا فيه غناه.. منكًرا كًرا فيه جره.. خاضًعا
                            
                            

 .[50 – 51السجدة: ]                                      
ومن أدى بعمله ، ومعرفة العبد بحق اه عليه جعله ا يدي بعمل أصًا كائنًا ما كان

       ): واه غني عن كل ما سواه، م يصعد إى اه تعاى
 [.6]العنكبوت:  (   

                                 وقال سبحانه: 
 [.50احجرات: ]             

ـمَ ال» َِ َمْغِفَرًة ِمْن ،  َكبًِراْلـًا ت  َنْفِس ظ  َلـمْ إِِي ظَ  َلـه  َول َيْغِفر  الُذن وَب إِل أْنَت، َفاْغِفْر 
ور  الَرِحيمَحـمْ ِعنِْدَك َوارْ   .()متفق عليه «نِي، إَِنَك أْنَت اْلَغف 

                                                
 ( واللفظ له. 2050(، ومسلم برقم )6565، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
 . (، واللفظ له2081(، ومسلم برقم )035، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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الشيطان وسوسة من القلب مرض عاج -2  

  (           ):  تعاىقال اه
 [.36]فصلت: 

           ): وقال اه تعاى
 [.20 -20]امؤمنون:  (

ولذلك جاء ذكره ي الكتاب والسنة أكثر من ذكر ، الشيطان عدو جميع بني آدم
كثرة و، وذلك لعظيم خطره، وحذر اه عباده منه أكثر من حذيره من النفس، النفس
                      : وشدة عداوته وكثرة جنوده، حيله

                                       
 [.6 – 1فاطر: ]         

، وحل طاعته، وموضع ره، فهي مركبه، ور النفس وفسادها ينشأ من وسوسته
 .آدم جرى الدم وجري ي ابن، ولذلك فهو مازم ها

لشدة احاجة إى ، وقد أمرنا اه عَز وجَل بااستعاذة منه عند قراءة القرآن وغرها
 .وم يأمر سبحانه بااستعاذة من النفس ي موضع واحد، التعوذ منه

ـمَ ال» ملسو هيلع هللا ىلص:وإنا جاءت ااستعاذة من ر النفس، ور الشيطان ي قوله  َفاطَِر  َلـه 
ٍء َوَملِيَكه   َلـهَ إِ  َل ، اْلَغْيِب َوالَشَهاَدةِ  لِـمَ َعا، ْرضِ الَسَمَواِت َواأَ  ْ ََ ِل  وذ  ، إِلَ َأْنَت َرَب ك  َأع 

ِ َنْفِس  ََ كِهِ ، بَِك ِمْن  ْ َِ ِ الَشيَْطاِن َو ََ َره   َلـىَف عَ َتـرِ َوَأْن أَقْ ، َوِمْن  وًءا َأْو َأج  َنْفِس س 
ْس  َلـىإِ   .()اري ي اأدب امفرد والرمذي أخرجه البخ «لِـمٍ م 

 .أو يصدر من الشيطان.. فالر كله إما أن يصدر من النفس
فتضمن احديث ااستعاذة ، أو عى أخيه امسلم، إما أن تعود عى العامل: وغايته

وأمر اه عَز ، وغايتيه التي يصل إليها، وبيان مصدري الر، من الر وأسبابه وغايته
   ): عاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كا قال سبحانهوجَل بااست

                                                

 . (3122وأخرجه الرمذي برقم )(، وهذا لفظه، 5232أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم ): صحيح ()
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 [.22 -20]النحل:  (

، يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات، فالقرآن شفاء ما ي الصدور
 .وخي منه القلب، فأمر اه العبد أن يطرد مادة الداء، واإرادات الفاسدة

وكلا أحس الشيطان بنبات اخر ي ، لقرآن مادة اهدى والعلم واخر ي القلبوا
لئا ، أن يستعيذ باه عَز وجَل منه اه امؤمن فأمر، القلب سعى ي إفساده وإحراقه

 .يفسد عليه ما حصل له بالقرآن من امنافع
فأمر ، املك وعدوه والشيطان ضد، وتستمع لقراءته، وامائكة تدنو من قارئ القرآن

 .حتى حره خاص مائكته، القارئ أن يطلب من اه تعاى مباعدته عنه
، حتى يشغله عن اانتفاع بالقرآن، وكذلك الشيطان جلب عى القارئ بخيله ورجله

       : فأمر عند الروع ي القراءة أن يستعيذ باه منه، وحول بينه وبينه
                                

                       
                            

 [.61 – 63اإراء: ]
، القارئ تارة وهذا يغلط، ويلبس عليه، وكذلك الشيطان يلقي ي قراءة القارئ

       : قرآنفأمر اه سبحانه بااستعاذة منه عند قراءة ال، وخلط عليه تارة
                                  
                               

                            
                               

 [.15 – 12احج: ]                 
لكن قد تصدر من امؤمنن ، َل ا جعل للكافرين عى امؤمنن سبياً واه عَز وج

ما يصر به للكافرين عليهم سبيل  من امعاي وامخالفات التي تضاد اإيان
كا تسببوا إليه يوم ، فهم الذين تسببوا إى جعل السبيل عليهم، بحسب تلك امخالفة
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              : ُأُحد بمعصية الرسول وخالفته
                            
                          

 [.512آل عمران: ]                          
      ): وخذان من عصاه، فاأصل نر اه من أطاعه

 [.555]النساء:  (
              ): وقال اه سبحانه

 [.568]آل عمران:  (     
حتى جعل له العبد سبيًا إليه ، واه سبحانه م جعل للشيطان عى العبد سلطاًنا

فجعل اه حينئذ للشيطان عى اإنسان تسلًطا وقهًرا باإغواء ، بطاعته والرك به
وا يدعهم ، ليهاويزعجهم إ، بحيث يؤزهم إى الكفر والرك وامعاي، واإضال

  (        ): سبحانه يركوها كا قال
 [.03]مريم: 

كا قال عى امؤمنن واإخاص والتوكل عى اه يمنع سلطانه ، فالتوحيد واإيان
 (           ): اه سبحانه

 [.22]النحل: 
انه عى البر والرك وفروعه من امعاي وامنكرات والفواحش يوجب سلط

 .وانضموا حزبه، ودخلوا ي طاعته، الذين تولوه
وقادهم ، فأزهم إى امعاي أًزا، فهؤاء الذين جعلوا للشيطان واية عى أنفسهم

        ): إى النار من حيث ا يشعرون
 [.588]النحل: (  

، بالكفر فكفروا أمرهم، وقد استوى الشيطان عى كثر من قلوب البر وأبداهم
         ): وزين هم امعاي فعصوا

 [.28]سبأ:  (
ومن وجد غر ، فمن وجد خًرا فليحمد اه، وميع ذلك بقضاء من أزمة اأمور بيده
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                      : واه حكيم عليم، ذلك فا يلومن إا نفسه
                                               

                                 
 [.32 – 30اأنعام: ]

، فإذا ذكر العبد ربه هرب الشيطان وخنس واختفى، والشيطان دأبه وديدنه الوسوسة
عه قمع ها كا يقمع امفسد والرير بامقامع التي تروفإن ذكر اه هو مقمعته التي يُ 

 .من سياط وحديد وعي ونحوها
كامقامع التي تؤذي من ُيرب ها ، فذكر اه عَز وجَل يقمع الشيطان ويؤمه ويؤذيه

ما يعذبه امؤمن ويقمعه ، وهذا يكون شيطان امؤمن هزيًا ضئيًا مضنى، من البر
ستغفار فكلا اعرضه صب عليه سياط الذكر والتوجه واا، به من ذكر اه وطاعته

                    : فشيطانه معه ي عذاب شديد، والطاعة
 [.6فاطر: ]                 

أنه مطاع ، وهذا يكون قوًيا عاتًيا شديًدا، أما شيطان الكافر فهو معه ي راحة ودعة
لدنيا فمن م يعذب شيطانه بذكر اه ي ا، فيا يأمر به من امعاي وامنكرات

 .اآخرة بعذاب النار عذبه شيطانه ي، وتوحيده واستغفاره وطاعته
 .وأنت أحدما وا بد.. أو يعذبه شيطانه.. فا بَد لكل أحد أن يعذب شيطانه

 ر من داخل النفس.. ور من خارج النفس. والر نوعان:
قال  كا، وهو ظلم الغر له، وسورة الفلق تضمنت ااستعاذة من الر اخارجي

              ): سبحانه
 [.1-5]الفلق:  (         

 والر اخارجي الذي أمر اه العبد أن يستعيذ باه منه أربعة أقسام:
ااستعاذة من كل ر ي أي خلوق قام به الر من إنسان أو غره من جن أو  اأول:

 .و صاعقة أو غرهاحيوان أو هامة أو دابة أو رًحا أ
وهو حل سلطان ، والقمر عامته، وهو الليل إذا أظلم، ر الغاسق إذا وقب الثاي:

، تتسلط شياطن اإنس واجن ما ا تتسلط ي النهار وفيه، اأرواح الريرة اخبيثة
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 .والفلق هو الصبح الذي يطرد الظام
فإذا تكيفت ، واأنفس اخبيثة ،وهي اأرواح الريرة، ر النفاثات ي العقد الثالث:

نفث ي ، ويستعن عليه باأرواح اخبيثة، نفسه باخبث والر الذي يريده بامسحور
 .تلك العقد فيقع السحر

ولكن امؤمن ، وكل عنده حسد، ر احاسد إذا حسد من اإنس واجن الرابع:
 .واحاسد عدو النعم يتمنى زواها، يدفعه

ويسمى ذلك كله ، ستعاذة من هذه الرور اخارجية اأربعةفسورة الفلق تضمنت اا
                        ، وكل ذلك بإذن اه وعلمه: ر امصائب

 [.55التغابن: ]                     
وهو ، من الر الذي هو ظلم العبد لنفسهباه أما سورة الناس فقد تضمنت ااستعاذة 

ويسمى ر امعائب التي أصلها الوسوسة كا قال اه ، اخل اإنسانر من د
          ): سبحانه

         
 [.6-5]الناس:  (   

 .وا ثالث ها، العيوب وامصائب والر كله يرجع إى
 .أنه ليس من كسب اإنسان، ا يدخل حت التكليف، وهو ر امصائب: فاأول
وهو ، ويطلب من العبد الكف عنه، يدخل حت التكليف، وهو ر امعائب :والثاي

 .منشأ العقوبات ي الدنيا واآخرة
، مرة يقرن السمع بالعلم، عليم با يستعيذ منه، واه عَز وجَل سميع استعاذة عبده

 .اقتضاء حال امستعيذ ذلك، ومرة يقرنه بالبر
ي نعلم وجوده وا نراه جاءت بلفظ السميع العليم كا فااستعاذة من الشيطان الذ

 (          ): قال سبحانه
 [.288]اأعراف: 

رون باأبصار جاء بلفظ السميع البصر كا قال وااستعاذة من ر اإنس الذين يُ 
              ): سبحانه
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 [.16]غافر:  (ڭ           
، عليم بكيد عدوه، جيب له، وليعلم أن اه سميع استعاذته، ك لينبسط امستعيذوذل
 .فيقبل الداعي عى الدعاء، ويبره يراه

     ): وقد اشتملت اإضافات الثاث ي قوله سبحانه
وتضمنت معاي أساء ، عى ميع قواعد اإيان (  
 .اه احسنى

، إضافة الربوبية امتضمنة خلق العباد وتدبرهم ( ) فاإضافة اأوى:
 .وحفظهم ما يفسدهم، ودفع ما يرهم، وجلب ما ينفعهم، وتربيتهم وإصاحهم

وهم ، فهو املك امترف فيهم، إضافة املك(     ) واإضافة الثانية:
طان التام الذي له السل، النافذ القدرة فيهم، وهو امدبر هم كا يشاء، عبيده وماليكه

فليس هم ملك ، فهو ملكهم احق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب، عليهم
فهو املك ، ويستنرونه إذا نزل العدو بساحتهم، غره يلجؤون إليه إذا دمهم العدو

وبيده ، الذي له كل يء، القوي العظيم، احكم العدل، العزيز اجبار، اآمر الناهي
 [.5املك: ]                                       : كل يء

ومعبودهم ، فهو إههم احق، إضافة اإهية إليهم ( ) واإضافة الثالثة:
م يركه ، فكا أنه وحده رهم وملكهم، وا معبود هم غره، الذي ا إله هم سواه

فا حل هم أن ، دهمفكذلك هو وحده إههم ومعبو، ي ربوبيته وا ي ملكه أحد
                         : جعلوا معه ريًكا ي إهيته

                              
 [.583 – 582اأنعام: ]        

، وأخر األوهية خصوصها.. وقدم سبحانه الربوبية لعمومها وشموها لكل مربوب
              : وإن كان ي احقيقة ا إله سواه، ن عبده ووحدهأنه سبحانه إله م

 [.563البقرة: ]                                     
فملكه ، فهو امطاع إذا أمر، أن املك هو امترف بقوله وأمره، ووسط املك

 .وكونه إههم احق من كال ملكه، سبحانه من كال ربوبيته
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أن كل عبد وكل ، أو إنسًيا أو جنيًا، هو كل مكلف سواء كان نبًيا أو ملًكا ستعيذ:وام
فا ملجأ منه إا إليه ، وامحتاج ا ملجأ له إا اه الذي خلقه، خلوق حتاج

 .سبحانه
فإن امستعاذ به ا بَد أن يكون قادًرا مطلًقا عى ، هو اه عَز وجَل  وامستعاذ به:

فكل ، وذلك ا يعلمه إا اه، عامًا بجميع أحوال امستعيذ، تعويذاإجارة وال
                           : استعاذة بغر اه رك وخيبة

 [.6اجن: ]     
ور ، من الشيطانباه أما امستعاذ منه فكثر كا ورد ي القرآن والسنة من ااستعاذة 

والسؤال ، واجهالة، حسد، ور احاسد إذا ور النفاثات، ور الغاسق، ما خلق اه
 .عا ا يليق

وشاتة ، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، وي السنة ااستعاذة باه من جهد الباء
 وفتنة امحيا، وعذاب القر، والعجز والكسل، وااستعاذة من اهم واحزن، اأعداء

ومن الرص واجنون واجوع ، جهنم ومن عذاب، وفتنة امسيح الدجال، وامات
 .ونحو ذلك
ْبِن » : ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  وذ  بَِك ِمَن اَهـِم َواَحَزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل، َوال  ـَم إِي َأع  الَله 

 .()أخرجه البخاري «َوالب ـْخِل، َوَضَلِع الَدْيِن، َوَغَلَبِة الِرَجالِ 

، ا أكر اأمور امانعة من قراءة القرآن والدعوة إليهوما كان ر الشيطان جنًيا أو إنسيً 
              : اختص بالذكر بااستعاذة منه عند قراءة القرآن

                             
 [.588 – 20النحل: ]                       

 وخلوقات اه تنقسم إى ثاثة أقسام:
أما باعتبار احكمة التي خلقهم اه ، ر حض كالنار وإبليس باعتبار ذاها: اأول

 .وفيها من امنافع ما ا حصيه إا اه، من أجلها فهي خر
                                                

 (.6362برقم ) أخرجه البخاري( )
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 .خر حض كاجنة والرسل وامائكة: الثاي
 .كعامة امخلوقات، ونفع ور، ما فيه خر ور: الثالث

وذ  من نزل منزلً فقال: »: ملسو هيلع هللا ىلصر كا قال النبي  وااستعاذة إنا تكون من ر ما فيه أع 
ِ َما َخَلَق،  ٬ِت الِـَا بِكَ  ََ ، َحَتى  َلـمْ التَاَماِت ِمْن  ء  ْ ََ ه   َ  َ  «َذلَِك  لِـهِ َل ِمْن َمنْزِ َتـحِ َيـرْ َي

 .()أخرجه مسلم
        كا قال سبحانه:  إنس وجن والذي يوسوس ي صدور الناس نوعان:

                              
 [.6 – 5الناس: ]                     

فاجني يوسوس ي صدور اإنس، واإني أيًضا يوسوس لإني، والوسوسة اإلقاء 
اخفي ي القلب، وهذا مشرك بن اإنس واجن، وإن كان اإني يلقى بواسطة اأذن، 

 لذلك، أنه يدخل ي ابن آدم، وجري منه جرى الدم.واجني ا حتاج 
 .()متفق عليه .. «ْجَرى الَدمِ ـمَ  اإنسانِمِن   ْجِريـالَشْيَطاَن يَ  إِنَ  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

: اشراكها ي الوحي الشيطاي كا قال سبحانه، ونظر اشراكها ي هذه الوسوسة
(              

 [.552]اأنعام:  (          
 .ويوحيه اإني إى إني مثله، فالشيطان يوحي إى اإني باطله

 .ويشركون ي الوسوسة، فشياطن اإنس واجن يشركون ي الوحي الشيطاي
      ): ور هؤاء.. نسأل اه السامة من ر هؤاء

 [.20 -20]امؤمنون:  (     
ـمَ لَ ال» ، َلـمْ َلَك أْس  ـه  ، َوبَِك َخاَصْمت  ، َوإَِلْيَك أَنْبت  ، َوَعَلْيَك َتَوَكْلت  ، َوبَِك آَمنْت  ت 
ـمَ ال وذ  بِِعَزتَِك ل إِ  َلـه  ، َواَيـم  ُي اَلِذي ل ْلـَح إِل أْنَت أْن ت ِضَلنِي، أْنَت ا َلـهَ إِِي أع  ُن ْلـجِ وت 

 .()عليهمتفق  «وت ونَيـم  َواإْنس  
                                                

 (. 2080برقم ) أخرجه مسلم ()

 (. 2501(، ومسلم برقم )2830، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
 (، واللفظ له. 2050م )(، ومسلم برق0303، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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واأبدان القلوب شفاء -2  

             ): قال اه تعاى
 [.10]يونس: (   

             ): وقال اه تعاى
 [.02]اإراء: (   

شفاء ما ي الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن ، القرآن كتاب اه عَز وجَل 
 .ض الشبهات القادحة ي العلم اليقينيوأمرا، اانقياد للرع

فقدم مراد اه ، زال سقمه، وأمراض الشبهات، وإذا شفي العبد من أمراض الشهوات
ووصل القلب ، وصار ما يري اه أحب إى العبد من شهوة نفسه، عى مراد النفس

 .إى أعى درجات اليقن
فإها تصلح ، اجوارح كلهاتبعته ، ورفل بأثواب العافية، وإذا صح القلب من مرضه

 .وتفسد بفساده، بصاحه
ِِ ا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ْضَغةً ْلـَج أل َوإَن  ، َوإَذا َفَسَدْت ُلـه  َسد  ك  ْلـَج ا َلـَح ْت َص َلـَح إَذا َص  ،َسِد م 

 .()متفق عليه «، أل َوِهَي اْلَقْلب  ُلـه  َسد  ك  ْلـَج َفَسَد ا
 .رمة وكل.. وحصل للمؤمنن بالقرآن كل هدى

                      : هو العلم باحق والعمل به فاهدى
 [.05اأنعام: ]     

والثواب العاجل واآجل من اهتدى ، هي ما حصل من اخر واإحسان والرمة
                                 : به

 [.02اإراء: ]
، حصلت السعادة والفاح، وحلت الرمة الناشئة عنه ،وإذا حصل اهدى للعبد

 ، ي الدنيا واآخرة.والفرح والرور، والربح والنجاح
                                                

 (. 5122(، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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               : ولذلك أمر اه عَز وجَل بالفرح بذلك فقال
                                     

 [.10 – 10يونس: ]               
، وإنا ذلك للمؤمنن به، وليس ذلك لكل أحد، القرآن مشتمل عى الشفاء والرمةف

أو عدم العمل ، وأما الظامون بعدم التصديق بهالعاملن بأحكامه،  ،امصدقن بآياته
              : إذ به تقوم عليهم احجة، فا يزيدهم إا خساًرا، به

 [.02إراء: ا]                   
واانحرافات ، عام لشفاء القلوب من الشبه واجهاات، والشفاء الذي تضمنه القرآن

                  : واآراء الفاسدة ونحوها
 [.02النحل: ]       

 .فهو مشتمل عى العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة
ومشتمل عى ، به كل شهوة خالف أمر اه ومشتمل عى الوعظ والتذكر الذي تزول

 .شفاء اأبدان من أسقامها وآامها
والتوبة من  ،أنه حث عى اإيان، واأسقام البدنية، فالقرآن شفاء لأسقام القلبية

 حسان،واإ ويأمر بالعدل، وأقبح اأعال، ويزجر عن مساوئ اأخاق، الذنوب
            : راتواجتناب اخبائث وام، وعدم اإراف

                     
 [.28النحل: ]      

وأهل الضال هم ضيق ، وأهل اهدى واإيان هم رح الصدر واتساعه وانفساحه
           ): الصدر واحرج كا قال سبحانه

              
 [.521]اأنعام: (      

سمع  اإذ، فيجعل اه صدره ضيًقا حرًجا، فقلب الكافر ا يصل إليه يء من اخر
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 ): ذلك كر يء من عبادة اأصنام واللهو ارتاح إىوإذا ذُ ، ذكر اه اشمأز قلبه
                 

 [.51]الزمر: (   
امعرفة، وامحبة والسكينة، والصدق وما كان القلب حًا لإيان والتوحيد، والعلم و

 واإخاص ونحوها، وكانت هذه اأشياء إنا تدخل ي القلب إذا اتسع ها.
 من واطمأن: ، فآفدخلت فيه وسكنته، وسع صدره ورحه، هداية عبد فإذا أراد اه

                                
 [.22 – 20: الرعد]                  

فيعدل عنه إى ، فلم جد حًا يدخل فيه، ضيق صدره وأحرجه، وإذا أراد ضاله
                           : غره وا يساكنه

 [.20 – 26يونس: ]                   
قلب إا ال ،وكلا أفرغت فيه زيادة ضاق، وكل يء فارغ إذا دخل فيه اليء ضاق به

وهذا واستنار،  وانرح ،اتسع وانفسح، فكلا أفرغ فيه اإيان والعلم، اللن السليم
                    : من آيات قدرة الرب عَز وجَل 

 [.2اأنفال: ]                      
، وضيق الصدر من أعظم أسباب الضال، ورح الصدر من أعظم أسباب اهدى

 .كا أن ضيق الصدر من أعظم النقم، ح الصدر لإيان واهدى من أجّل النعمور
وامؤمن منرح ، وكلا دخل نور العلم واإيان واهدى ي القلب انفسح وانرح

وإذا قوي اإيان كان عى مكارهها ، الصدر ي هذه الدار عى ما ناله من مكروهاها
                       : أرح صدًرا منه عى شهواها وحاها

 [.15التوبة: ]               
كحال ، أعظم بكثر ،والرح احاصل له بفراقها، كان انفساح روحهالدنيا فإذا فارق 

فالدنيا سجن امؤمن وجنة ، من خرج من سجن ضيق إى فضاء واسع موافق له
 .الكافر
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 والسجن له أربع صفات:
 اعة، والسمع والطاعة، وانتظار الفرج.. وهكذا امؤمن مثله.الزهد والقن
 .()أخرجه مسلم « الكافرِ  وجنة   ،امؤمنِ  نيا سجن  الُد  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

رأى من انراح صدره وسعته ما ا نسبة ما قبله ، فإذا بعث اه امؤمن يوم القيامة
وقد ، وأساس كل خر، ةفهو أصل كل نعم، فرح الصدر كا أنه سبب اهداية، إليه

ما علم أنه ا يتمكن من تبليغ رسالة اه إا ، طلب موسى من ربه أن يرح له صدره
            ): برح صدره

 [.20-21]طه:  ( 
فإذا دخله ذلك النور ، أما اأسباب التي ترح الصدور فهي نور يقذفه اه ي القلب

وهو هبة من اه ، وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاق، ضعفهاتسع بحسب قوة النور و
                                  : تعاى

 [.22الزمر: ]              
بل اه واهب ، وليس مع العبد من نفسه يء، واخر كله بيديه، واأمر كله ه

وهو أعلم حيث جعل ، منعها من يشاءوي، يمنحها من يشاء، اأسباب ومسبباها
 .رسالته

، فيا حبه اه ويرضاه، وبذل جهده، وفقه استفراغ وسعه، وإذا أراد اه بعبده خًرا
وبقدر قيام الرغبة والرهبة ي القلب حصل التوفيق ، وي الرهبة منه، وي الرغبة إليه

                : واحذر من امعاي، والرغبة ي الطاعات، للعبد
 [.5اجمعة: ]           

جعلها اه ي ، وما جرد فضل اه ومنته، والرغبة والرهبة بيد اه ا بيد العبد
: وا يليق ها، وحبسها عا ا يصلح ها، ويليق ها، امحل الذي يصلح ها

                                         
 [.05 – 03آل عمران: ]             

                                                

 (. 2216برقم ) أخرجه مسلم ()
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 ؟فا ذنب من ا يصلح: فإن قيل
وآثره وأحبه من ، صاحيته با اختاره لنفسهعدم أن ، ا يصلح : لكثرة ذنوبهقيل

                     : الضال والغي عى بصرة من أمره
                               

 [.23 – 22اأنفال: ]
وكان كفر امنعم ، واستحب العمى عى اهدى، ثر هواه عى حق ربه ومرضاتهمن آف

أحب إليه من ، والسعي ي مساخطه، والرك به، وجحد إهيته، عليه بصنوف النعم
 .فهذا من عدم صاحيته لتوفيق خالقه ومالكه، والسعي ي مرضاته، شكره وتوحيده
                    ؟راض فوق هذاوأي ذنب وإع

 [.50فصلت: ]                       
وانسدت عليه ، كان قد عدل فيه، فإذا أمسك احكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه

 .فضاق عن دخول اإسام واإيان فيه، فأظلم قلبه، وطرق الرشاد، أبواب اهداية
  ): ا ضااً وكفًرا وعناًدا كا قال سبحانهفلو جاءته كل آية م تزده إ

             
 [.20 -26]يونس: (   

ومن أعرض عن احق الذي ينفعه، ومسك بالباطل الذي يره، فا أحد أظلم منه: 
                                      

                                  
                                 

  [.10 – 10الكهف: ]        
، وعرف عظمة ربه، وأنار قلبه بالتوحيد، ومن رح اه صدره لإسام واإيان

وعلم أنه عبد من ، ومعرفة خاصة، صار لقلبه عبودية أخرى، وميل إحسانه وإنعامه
 .كل اعتباروب، كل وجه
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وأزمة ، واحمد كله له، واأمر كله بيده، وعلم أن اه تعاى رب كل يء ومليكه
                : ومرجعها كلها إليه، اأمور كلها بيده

                           
                               

 [.50 – 51السجدة: ]                                
وعى حسب كاله وقوته وزيادته يكون انراح ، وأعظم أسباب رح الصدر التوحيد

               ): صدر صاحبه
 [.22]الزمر:  (       

 .والرك من أعظم أسباب ضيق الصدر، فالتوحيد من أعظم أسباب رح الصدر
               : فيرح الصدر ويوسعه، ور اإيان الذي يقذفه اه ي قلب العبدومنها ن

                                   
 [.522اأنعام: ]                               

رثه واجهل يو، فإنه يرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، ومنها العلم
فكلا اتسع علم العبد باه وأسائه وصفاته ودينه ورعه انرح ، الضيق واحر

                               : صدره واتسع
 [.2الزمر: ]                                جئ  

فا ، والتلذذ بعبادته، يهواإقبال عل، وحبته بكل القلب، ومنها اإنابة إى اه سبحانه
                 : يء أرح لصدر العبد من ذلك

 [.53الشورى: ]       
 وأنور.. كان الصدر أفسح وأرح، وكلا كانت امحبة ه أقوى وأشد
.. وتعلق القلب بغره.. اإعراض عن اه تعاى :ومن أعظم أسباب ضيق الصدر

وسجن قلبه ي .. فإن من أحب غر اه عذب به.. بته سواهوح.. والغفلة عن ذكره
                       : فا ي اأرض أشقى منه، حبة ذلك الغر

 [.253الشعراء: ]     
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 ونفعهم با يمكنه من، اإحسان إى اخلق :وشفاء القلب ،ومن أسباب رح الصدر
والبخيل ، وأطيبهم نفًسا، أرح الناس صدًرا فالكريم امحسن، امال واجاهالعلم و

           : وأنكدهم عيًشا، وأعظمهم ًما، أضيق الناس صدًرا
                                     
                                   

 [.262 – 265قرة: الب]                          
     : وي كل موطن، دوام ذكر اه عى كل حال :ومن أسباب رح الصدر

                          
 [.22 – 20الرعد: ]              

واجبان أضيق ، وأوسعهم صدًرا، فإن الشجاع أرح الناس صدًرا، الشجاعة :ومنها
                        : له وا رور الناس صدًرا ا فرحة

                                    
 [.22الفتح: ]

 .وسجنًا وانطاًقا، وحال العبد ي القر كحال القلب ي الصدر نعيًا وعذاًبا
إن هذه ف، واأكل والنوم، والساع وامخالطة، ترك فضول النظر والكام :ومنها

حره وحبسه ، تستحيل آاًما وغموًما وموًما ي القلب، الفضول إذا م ترك
                                         : ويتعذب ها

 [.36اإراء: ]     جئ   
 ؟فا أضيق صدر من رب ي كل آفة من هذه اآفات بسهم

 ؟وما أشد حر قلبه ؟وما أسوأ حاله ؟وما أنكد عيشه
 ؟وما أنعم عيش من رب ي كل خصلة من اخصال امحمودة بسهم

 ) :فلهذا نصيب وافر من قوله سبحانه، حائمة حوها ،وكانت مته دائرة عليها
 [.53]اانفطار: (      
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 [.55]اانفطار: (       ): ولذلك نصيب وافر من قوله سبحانه
 .ا حصيها إا اه تبارك وتعاى وبينها مراتب متفاوتة

وأكمل اخلق متابعة .. أكمل اخلق ي كل صفة حصل ها انراح الصدر ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
وقرة عينه ما ، وعى حسب متابعته ينال العبد من انراح صدره.. له أكملهم انراًحا

                    ): نال
 [.22]الزمر:  (   

 ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وزينه ي قلوبنا، م حبب إلينا اإيانالله
 .واجعلنا من الراشدين
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التكليف أهل -3  

              ): قال اه تعاى
 .[10-16: ]الذاريات(          

          ): وقال اه تعاى
                

 .[538: ]اأنعام(    
           ): وقال اه تعاى

 .[22: ]اأحقاف (       
داخلون حت رائع ، وهم مكلفون مأمورون منهيون، اجن واإنس هم الثقان

 .بعث إى اجن كا بعث إى اإنس ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي ، اأنبياء
 ملسو هيلع هللا ىلصواختصاص النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصائع الرسل قبل حمد واجن واإنس كانوا متعبدين بر

 .بالبعثة إى الثقلن هو اختصاص بالبعثة إى ميعهم ا إى بعضهم
 .ومن قبله من اأنبياء كان يبعث إى طائفة خصوصة من اجن واإنس

حسنهم ي ، فهم كذلك مثابون معاقبون، واجن واإنس كا هم مأمورون منهيون
 .ارومسيئهم ي الن، اجنة

وامطيع والعاي كاإنس كا قال  ..والر والفاجر ..فاجن منهم امسلم والكافر
            ): اه عنهم

 .[51 -55: ]اجن(      
 .[55: ]اجن (         ): وقال سبحانه

 :فاجن ثاث طبقات
 .والكفار ..ودون الصاحن ..الصاحون
 :ث طبقاتواإنس ثا

 .وكفار ..ومقتصدون ..أبرار
 ،خرينآوأتم عقواً منهم زادوا عليهم بثاثة أصناف ، وما كان اإنس أكمل من اجن
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 :ليس منها يء ي اجن وهم
 .وامقربون ..واأنبياء ..الرسل

 .فليس ي اجن صنف من هؤاء بل جبلتهم الصاح
     ): حانهفكفار اجن ككفار اإنس ي النار كا قال سب

                    
 .[502: ]اأعراف(         

         ): وقال اه سبحانه
 .[53: ]السجدة (

: كا قال سبحانه للجن واإنس، وامؤمنون من اجن كامؤمنن من اإنس ي اجنة
 .[532: ]اأنعام(           )

 .[50 -56: ]الرمن(           ): وقال سبحانه
 .إى ميع الثقلن اجن واإنس، رسول رب العامن ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 :واجن مكلفون كتكليف اإنس
 .والكفار منهم ي النار ..امؤمنون منهم ي اجنة

 .والعصاة، والفساق، وامركون ،والكفار، ففي اجن امؤمنون
 .وفيهم من يعبد اه مع اجهل كاإنس، من يعبد اه بعلموفيهم 

 :وكل نوع من اجن يميل إى نظره من اإنس
وامسلمون مع  ..وامركون مع امركن ..والنصارى مع النصارى ..فاليهود مع اليهود

 .وأهل البدع مع أهل البدع ..والفساق مع الفساق ..وامنافقون مع امنافقن ..امسلمن
 .مثل استخدام اإنس لإنس ي يء، واستخدام اإنس للجن

والقول ، فمن اإنس من يستخدم اجن ي امحرمات من الفواحش والظلم والرك
 .وهو من أفعال الشياطن، وهذا حرم ، عى اه با علم

أو إحضار ، ومنهم من يستخدمهم ي أمور مباحة جلب ما ينفعه أو لدفع ما يره
 ملسو هيلع هللا ىلصفهذا حرم؛ أن النبي ، ونحو ذلك، و دالة عى مال ليس له مالك معصومأ، ماله

 م يفعله، وم يأمر به.
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فيأمرهم با ، كا يستعمل اإنس ي ذلك، ومنهم من يستعملهم ي طاعة اه ورسوله
 .كا يأمر اإنس وينهاهم، وينهاهم عا هاهم ه ورسوله عنه، أمره اه ورسوله به

وهم أفضل اخلق لقيامهم ، وحال من اتبعه واقتدى به من أمته، ملسو هيلع هللا ىلصلنبي وهذه حال ا
 .بالدعوة إى اه لعموم الثقلن

 .هم ملسو هيلع هللا ىلصه استخدام سليان يشب، والذين يستخدمون اجن ي امباحات
وبلغهم ، وقرأ عليهم القرآن، لكن دعاهم إى اه، م يستخدم اجن أصاً  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
 .وأعظم يء، وهذا أفضل يء، الرسالة

، خرت له اإنس واجنـوُس  ،ملكًا ا ينبغي أحد من بعده اه أعطاه ملسو هيلع هللا ىلصوسليان 
 .وهذا م حصل لغره، والريح والطر

والعمل ، والعلم النافع، واإنسان من حيث هو إنسان عار عن كل خر من اإيان
 .[20: ]النساء (  ): فهو ضعيف كا قال اه عنه، الصالح

 .[35: ]إبراهيم (    ): ظلوم كفار كا قال اه عنه وهو
       ): وهو ظلوم جهول كا قال اه عنه

 .[02: ]اأحزاب (           
        ): عجول ي أموره كا قال اه عنه وهو

 .[55: ]اإراء (
 .[588: ]اإراء (  ): وهو قتور عند اإنفاق كا قال اه عنه

     ): وهو جادل معاند مع ظهور احق له كا قال سبحانه
 .[15: ]الكهف  (         
                                  وهو هلوع جزوع منوع كا قال سبحانه: 

 .[٢٢ – ٩١امعارج: ]                         
وإنا اه سبحانه هو الذي يكمله باإيان ، نسان من حيث هو عار عن كل خرفاإ

وا خروج له عن اأخاق الرديئة إا بتزكية اه له كا قال ، والتقوى والعدل، والعلم
 (              ): سبحانه

 .[52: ]النساء
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ـمَ َلـال» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ا ُيـهَ أْنَت َولِ ، َمْن َزَكاَها ْيـر  َوَزِكَها أْنَت َخ ، َهاآِت َنْفِس َتْقَوا ه 
 .()أخرجه مسلم «َوَمْولَها
ََ َنْفِس َوَجَعْلت ه   يَيا ِعبَادِ »:  قديي احديث ال وقال اه  إِِي َحَرْمت  الظُْلَم َع
ْم م   مْ  َا َتَظامَ وا ، َيا ِعبَادِيفَ  َحَرًماـَبْينَك  ُلك  مْ  ك  وِي َأْهِدك   « َضال  إَِل َمْن َهَدْيت ه  ، َفاْسَتْهد 

 .()أخرجه مسلم
، خلق الدنيا واآخرة، وهو عى كل يء قدير، واه جل جاله هو اخاق العليم

 .وخلق النار أهل معصيته، وخلق اجنة أهل طاعته
 :وخلق سبحانه امخلوقات الظاهرة والباطنة عى أربع مراتب

وهم امكلفون من ، يصدر منها اخر والر، ظاهرة وباطنة، خلوقات عاقلة :وىاأ
 .اإنس واجن

وخلق ، خلقها اه وخلق آثارها كالشمس التي خلقها اه، خلوقات ظاهرة :الثانية
وخلق ، وخلق فيها اأثر وهو الثار، وخلق النبات واأشجار، فيها اأثر وهو النور

 .اأثر وهو الكاموخلق فيه ، اللسان
وهم ، ويصدر منهم كل خر، ترى آثارها وهي ا ترى، خلوقات عاقلة باطنة :الثالثة

وا يعصون اه ما أمرهم ويفعلون ، امائكة الذين يسبحون الليل والنهار ا يفرون
 .وهم الذين يدبرون هذا الكون بأمر اه سبحانه، ما يؤمرون

وهم إبليس ، ويصدر منهم كل ر، آثارها وهي ا ترى ترى، باطنة خلوقات :الرابعة
                           : وذريته من الشياطن

 [ . ٢٦ – ٢٢الزمر: ]                       
هو الذي مكن هذا اجنس ، وخالق الناس، وخالق هذه اأرض، وخالق هذا الكون

التي ، لذي أودع اأرض هذه اخصائص واموافقاتوهو ا، البري ي اأرض
، ونور وهواء، تسمح بحياة هذا اجنس البري عى ظهر هذه اأرض من ماء ونبات

: وتكنه با جعل اه فيها من أسباب الرزق وامعايش كا قال سبحانه، وتقوته وتعوله
                                                

 (. 2022برقم ) أخرجه مسلم ()

 (. 2100برقم ) أخرجه مسلم ()
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 .[58: ]اأعراف (           )
 الذي جعل هذه اأرض مقًرا صاحًا لنشأة، هو احكيم العليمفاه تبارك وتعاى 

ومن ، وبا أودع فيها من اأرزاق واأقوات، بجوها وتركيبها وحجمها، اإنسان
            : وحياته ما يسمح بنشأة هذا اجنس، القوى والطاقات

 [٩١املك: ]                        
وجعله ، ي جعل هذا اجنس البري سيد خلوقات هذه اأرضوهو سبحانه الذ

عى تطويعها واستخدامها وتسخرها ي  قادًرا با أودعه اه من معرفة وطاقات
    ): وأكرمه اه با م يكرم أحًدا سواه كا قال سبحانه، حاجته

            
 .[08: ]اإراء  (

وجعله ، ومكنه فيها، فقد أنشأه اه من تراب هذه اأرض، رضواإنسان ابن هذه اأ
، وير له امعرفة التي تسلمه مفاتيحها، وجعل له فيها أرزاًقا ومعايش، سيد أهلها

 .ويشكره عى نعمه، عبادة ربه الذي خلقه واستخلفه ليستعن بذلك عى
وا  ..ظمته وإحسانهأهم ا يعلمون قدر امنعم وع ..ولكن الناس قليًا ما يشكرون

وحتى الذين يعلمون ا يملكون أن يوفوا نعمة اه حقها  ..يعلمون قدر نعمه وكثرها
، ويعفو عن كثر ..وأنى هم الوفاء لوا أن اه يقبل منهم ما يطيقون ..من الشكر

 .[23: ]الشورى (    ): ويغفر السيئات ،ويضاعف احسنات
وعلمه ، وصوره ي أحسن تقويم، ونفخ فيه من روحه، دم بيدهوقد خلق اه عَز وجَل آ

 وذلك كله تريًفا له عى، وأعطاه خصائصه اإنسانية عند خلقهأساء كل يء، 
 .غره من امخلوقات

ي جمع حافل ، مياد هذا الكائن اإنساي، وأعلن اه بذاته العلية اجليلة العظيمة
     ): كا قال سبحانه، هم إبليسومع، بامأ اأعى من امائكة

               
 .[05-05: ]ص (       

     ): وإبليس من اجن ا من امائكة كا قال سبحانه
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 .[18: ]الكهف (      
واجن خلقهم اه من  ..هم اه من نورفامائكة خلق ..واجن خلق غر امائكة

 .والبر خلقهم اه من تراب ..نار
                        قال اه تعاى: 

 [. ٩١ – ٩١الرمن: ]        
لَِق » ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي لَِق اَلاُن ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر ، َوخ  لَِقِت امََائَِكة  ِمْن ن وٍر ، َوخ  آَدم   خ 

مْ ـمِ  ِصَف َلك   .()أخرجه مسلم «َا و 
فقد سجدوا مطيعن ، فأما امائكة الذين ا يعصون اه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

 .وهذه وظيفتهم، هذه طبيعتهم، منفذين أمر اه
كا ظهرت الطاعة امطلقة ، وهذا السجود من امائكة ظهرت كرامة آدم عى اه

 .وإظهاًرا لفضل آدم، فسجدوا آدم إكراًما واحراًما، من امائكة
ومالك ، وهو يعلم أن اه ربه وخالقه، وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر اه سبحانه

 .وأمر الكون كله، أمره
 .فهذه ثاثة ناذج من خلق اه

 .وهم امائكة، أهل الطاعة امطلقة والتسليم التام ه
 .وهم إبليس وذريته، وااستكبار امقيت وأهل العصيان امطلق

 .وهم آدم وذريته، وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البرية
      ): فهي خالصة ه بالتسليم امطلقوهم امائكة فأما الطبيعة اأوى 

 .[6: ]التحريم (   
 .فلها شأن آخر، اإنسان والشيطان، وأما الطبيعتان اأخريان

، وجعل لنفسه حًقا ي أن حكم نفسه وفق ما يرى، جعل له رأًيا مع النصفأما إبليس ف
 ، وكان إبليس من العباد قبل خلق آدم صى اه عليه وسلم .مع وجود اأمر من ربه

وتتعن الطاعة التامة لآمر ، وحن يوجد النص القاطع واأمر اجازم ينقطع النظر
                                                

 (. 2226برقم ) أخرجه مسلم ()
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      ):  أمره بالسجودولكن إبليس أبى أن يسجد لربه حن، سبحانه
 .[52: ]اأعراف (           

الذي يدبر ، وإبليس لعنه اه م يكن ينقصه أن يعلم أن اه هو اخالق امالك الرازق
اأمر كا  ولكنه م يطع، وا يقع يء ي الوجود إا بإذنه وقدره، الكون ويرفه

: فكان جزاؤه العاجل الذي تلقاه لتوه، عند نفسهبمنطق من ، صدر إليه وم ينفذه
 .[53: ]اأعراف(               )

، وكذلك كل من يتلقى أمر اه، واعتقاده بوجوده م ينفعه، إن علم إبليس باه م ينفعه
 .ثم جعل لنفسه نظًرا ي قبوله أو رده

من أجل ذلك طرد ، بى واستكرفكفر وأ، وعى اآمر سبحانه، فإبليس خالف اأمر
: وكتب عليه الصغار، وحقت عليه اللعنة، وطرده من رمة اه، اه إبليس من اجنة

 .[00 -00: ]ص (          )
سبب الطرد صى اه عليه وسلم هو ولكن إبليس الرير العنيد ا ينسى أن آدم 

ثم ليؤدي وظيفة ، ئس دون أن ينتقم منهوا يستسلم مصره البا، والغضب واللعنة له
 .الر الذي محضت ي آدم وذريته

(           ): فاذا قال إبليس لربه؟
 .[51 -55: ]اأعراف

وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه ا يقع إا ، لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إى يوم البعث
 .بإرادة اه وقدره

، ولكن إى يوم الوقت امعلوم، ي اإنظار حكم عظيمةوقد أجابه اه إى طلبه 
ومن يطيعه من يطيع ، وحكمة اه تقتي ابتاء العباد ليتبن الصادق من الكاذب

ينبئ ، أعلن ي تبجح خبيث، فلا حصل إبليس عى قضاء اه له بالبقاء الطويل، عدوه
         ) :عن ر كامن فيه فاذا قال؟

 .[50 -56: ]اأعراف(               
بأن يغوي ذلك ، وإنزاها به بسبب معصيته وتبجحه، إنه سرد عى تقدير اه له الغواية

 .والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه وطرده، امخلوق الذي كرمه اه
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عنه كل من  يصد، لقد أعلن إبليس أنه سيقعد آدم وذريته عى راط اه امستقيم
، وذلك الطريق هو طريق اإيان والطاعات امؤدي إى رضا اه، هم منهم باجتيازه

وعن ، وعن أياهم، ومن خلفهم، من بن أيدهم، وأنه سيأي البر من كل جهة
 .وذلك للحيلولة بينهم وبن اإيان باه وطاعته، شائلهم

اللهم ، فا يعرفون اه وا يشكرونه، موقعد إبليس آدم وذريته عى الطريق إغوائه
                  : ويستجيب لربه، إا القليل الذي يفلت

 [.٢٢سبأ: ]           
وقعوده عى الطريق ، حيلولة إبليس دونه فالسبب احقيقي لقلة شكر البر لرهم

 .وصد الناس عنه م،ه
، ونستعد لعدونا، لنأخذ منه حذرنا، م عى فعلهوعز، وقد نبهنا اه عى ما قال إبليس

 .ونحرز منه بعلمنا بالطرق التي يأي إلينا منها
 ): وليأخذ حذره منه، والذي يدفعه عن اهدى، فليستيقظ العبد للعدو الكامن فيه

 .[6: ]فاطر (            
ك اإنسان يشق طريقه با مشيئة اه اقتضت أن ير أن، لقد أجيب إبليس إى طلبه

وبا أمده من ، وبا وهبه من عقل راجح، ركب ي فطرته من استعداد للخر والر
، فيختار اهداية أو الضال، والتبشر واإنذار عى أيدي الرسل، التذكر والتحذير

    : سواء اهتدى أو ضَل ، وحقق مشيئة اه باابتاء، وحق عليه سنة اه
                             

 [.٦ – ٢اإنسان: ]                  
    ): وحن أسكن اه آدم وزوجه اجنة حذرما من الشيطان بقوله

 .[550: ]طه(         
أعلن اه عن ، وما أبطنه من الكيد هم، وبعد أن كشف إبليس عن عداوته آدم وذريته

 ): وأوعده ومن تبعه من البر بملء جهنم منهم، بليس طرًدا ا معقب لهطرد إ
 .[50: ]اأعراف (           

فا تليق بأخبث خلق اه ، أها دار الطيبن الطاهرين، فأخرج اه الشيطان من اجنة
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                                : وأرهم وأنجسهم

 [. ٧٧ – ٧٧ ص:] 
ويوم القيامة ، جزاًء عى كفره وكره وعجبه، فخرج منها صاغًرا ذليًا مذموًما مدحوًرا

                : يمأ اه النار بإبليس وأتباعه من اجن واإنس
 [.  ٩٧اأعراف: ]               

ثم ي رفض ، واعتقاده بألوهيته، قد يتبعه ي معرفته باه، ومن يتبع الشيطان من البر
وقبوله أو ، وادعاء أن له احق ي رفض حكم اه، حكم اه وقضائه ي منهج احياة

 .كا أنه قد يتبعه ليضله عن ااهتداء إى اه أصاً ، عدم قبوله وفق هواه
وجعل آدم وذريته فرصة ، لقد جعل اه بحكمته إبليس وقبيله فرصة اإغواء

حقيًقا لابتاء الذي قضت مشيئة اه أن تأخذ به هذا ، ر للهدى أو الضالااختيا
، وا هو شيطان، ا هو ملك، وجعله به خلًقا منفرًدا ي خصائصه، الكائن اإنساي

 .وا هو دور الشيطان، ليس هو دور املك، أن له دوًرا آخر ي هذا الكون
لتتم بذلك تربية اه ، وزوجه أن يسكن اجنة أمر اه آدم، وبعد طرد الشيطان من اجنة

وهو دور اخافة ، الذي خلق اه له هذا الكائن، وإعدادما لدورما اأساي، ها
            ): ي اأرض فقال سبحانه

 .[52: ]اأعراف(     
ليتدرب اإنسان ، ووصاما باامتناع عن امحظور، لقد أذن اه ها بامتاع احال

فيظل ، ويستعي بإرادته عى هذه الرغبات والشهوات، عى ضبط رغباته وشهواته
وهذه خاصية اإنسان التي يفرق ها عن ، ا حكوًما ها كاحيوان، حاكًا ها

 .احيوان
فهذا اإنسان ، بدأ إبليس يؤدي دوره الذي محض له، وما سكن آدم وزوجه اجنة

وهو الذي أخرج ، وأسجد له مائكته، ونفخ فيه من روحه، لقه بيدهكرمه اه فخ
 .وطرد من امأ اأعى، إبليس بسببه من اجنة

وفيه أماكن ، مستعد للخر والر عى السواء، هذا الكائن اإنساي مزدوج الطبيعة
، ومن هذه الثغرات مكن إصابته، ما م يلتزم بأمر اه فيها، ضعف معينة يقاد منها
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 .ويمكن جره وإغواؤه، ويمكن الدخول إليه
وراح ، ومن شهواته يمكن أن يقاد، إن هذا اإنسان شهوات معينة يمكن إثارها

       ): فاذا فعل؟ ،إبليس يداعب هذه الشهوات
                 

 .[28: ]اأعراف   (
ليوقعها ي الر ، ة رغائبها العميقةووسوس ها من ناحي، فجاء إبليس إليها

وهذا ، مستغاً أماكن الضعف الفطرية ي اإنسان، وارتكاب امحظور، والغواية
حتى ا يكون للشيطان سلطان عى امؤمن ، الضعف يمكن اتقاؤه باإيان والذكر

                : وا يكون لكيده الضعيف من تأثر، الذاكر
 [.١١النحل: ]          

إنه حب أن يكون خالًدا ا ، ولكن الشيطان داعب رغائب اإنسان الكامنة فيه
 .وحب أن يكون له ملك غر حدد بالعمر القصر، يموت

 : وما أقوى شهوتن ي اإنسان ..والعمر اخالد ..فأغراما باملك اخالد
                                   

 [.٩٢٢طه: ] 
وعى قراءة )مَلكن( بفتح الام يكون اإغراء باخاص من قيود اجسد كامائكة 

 .مع اخلود
وأن هذا النهي له ، وما كان الشيطان الرجيم يعلم أن اه قد هاما عن هذه الشجرة

، إى جانب مداعبة شهواها، فقد استعان عى زعزعته، ثقله ي نفوسها وقوته
: وي نصحه صادق، فحلف ها باه إنه ها ناصح، أمينها من هذه الناحيةبت

 .[25: ]اأعراف   (    )
أنه عدوما الذي ا ، والقسم امخدر، وني آدم وزوجه حت تأثر الشهوة الدافعة

سواء عرفا علته أم م ، وأن اه أمرما أمًرا عليها طاعته، يمكن أن يدها عى خر
 .ايكون يء إا بقدر من اه وأنه، يعرفاها

فاذا ، نسيا هذا كله، فلن ينااه ،فإذا كان م يقدر ها اخلود واملك الذي ا يبى
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           ): فعل الشيطان ها؟
                  

 .[22: ]اأعراف (
لقد أنزها الشيطان هذا الغرور من طاعة اه  ،وآتت ثمرها امرة، لقد مت اخدعة

فأنزها من رتبتها العالية التي هي البعد عن الذنوب وامعاي إى ، إى معصيته
 .حيث داما بغرور إى امعصية، مرتبة دنيا

سوأة ، وشعرا اآن أن ها سوآت مواراة عنها، فلا ذاقا الشجرة بدت ها سوآها
 .ة العوراتوسوأ، امعاي

التي خجل اإنسان فطرًة ، ليسرا به عوراها ،فرآما الرب جمعان من ورق اجنة
             ): من تعرها

 .[22: ]اأعراف (
وعى إغفال ، وسمع آدم وزوجه هذا العتاب والتأنيب من رها عى امعصية

 .وعى طاعة العدو، النصيحة
وهو أنه ينسى ، كشف اجانب اآخر من طبيعة هذا اإنسانوبعد هذا العتاب ت

ولكنه ، وا يستقيم دائًا ، إنه ا يلتزم دائًا ، إن فيه ضعًفا يدخل منه الشيطان، وخطئ
                : ويندم عى معصيته، ويعرف زلته، يدرك خطأه

 [. ٩٩١طه: ]            
وا ، إنه يتوب وا يلج ي امعصية كالشيطان، غفرةيطلب العون من ربه وامإنه 

إنه يعلم أنه ا حول له وا قوة إا بعون ، يكون طلبه من ربه هو العون عى امعصية
 .وإا كان من اخارين، اه ورمته

           ) :فاذا قال آدم وزوجه
 .[23: ]اأعراف(  

وقد فعلنا سبب ، وظلمنا أنفسنا باقراف الذنب، عنه فعلنا الذنب الذي هيتنا: قاا
وترمنا بقبول التوبة وامعافاة من ، اخسار إن م تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته

    ۓ   ): وتاب عليها، فغفر اه ها ذلك، أمثال هذه اخطايا
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 .[522 -525: ]طه(        
وتكشفت  ..قد مت والربية الكرى تحان اأولواام وهنا تكون التجربة اأوى
 .عقوبتها وذاق أم.. وعرفها آدم وذاقها ..خصائص اإنسان الكرى

، مزاولة اختصاصه ي اخافة ي اأرض، وهذا اامتحان، واستعد هذا التنبيه
عداوته من  الذي كر عن، وللدخول ي امعركة التي ا هدأ أبًدا مع عدوه الشيطان

 .غر مقلع عن عداوته وعصيانه، وهو مستمر عى طغيانه، لقب
         ) :وبعد ذلك جاء أمر اه آدم وإبليس

 .[21 -25: ]اأعراف(           
هبطوا ليصارع بعضهم ، وإبليس وقبيله، آدم وزوجته، لقد أهبطوا ميًعا إى اأرض

ولتدور امعركة بن طبيعتن ، اهد بعضهم بعًضاوج، ويعادي بعضهم بعًضا، بعًضا
 :وخليقتن ختلفتن

 .مزدوجة ااستعداد للخر والر واأخرى ،محضة للر إحداما
أن يستقروا ي  وكتب عى آدم وذريته وجري قدر اه با شاء، وليتم اابتاء

 .ويستمتعوا با فيها إى حن، ويمكنوا فيها، اأرض
فيبعثوا ليعودوا إى ، ثم خرجوا منها، ثم يموتوا فيها، هم أن حيوا فيهاعلياه وكتب 
          : كل حسب عمله، فيدخلهم جنته أو يدخلهم ناره، رهم

                              
 [. ٩٩ – ٢القارعة: ]                   

اإنساي ي حفل كوي كان شهوده امأ اأعى من لقد أعلن اه مياد هذا الكائن 
               ): امائكة

            
 .[05-05: ]ص(   

     ): وأعلن كذلك خافته ي اأرض منذ خلقه فقال
               

 .[38: ]البقرة(           
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 ؟أعظم الكرامة التي خص اه ها هذا اإنسان فا
 ؟وما أعظم الدور الذي أعطاه بارئه له

 .أمر عظيم ا يصلح له إا خلوق عظيم، فإن عارة كوكب وسيادته بخافة اه فيه
 :إن هذا اإنسان يتعامل مع ربه تعامًا مباًرا

وي الكون ،  امأ اأعىوهو الذي أعلن اه مياده ي ..فهو الذي خلقه اه بيده
ثم خوله خافة اأرض بعد ذلك  ..وأسكنه اجنة يأكل منها حيث يشاء لربيه ..كله

وأوصاه وصيته ي اجنة  ..وعلمه أساس امعرفة بتعليمه اأساء كلها ..بأمره
وأرسل له الرسل منه  ..وأودعه ااستعدادات اخاصة التي ميزه عن غره ..وبعدها
 .ويقبل توبته ،وكتب عى نفسه الرمة أن يقبل عثرته ..هداه

      ): وما أجل احتفاء اه هم، فا أعظم نعم اه عى بني آدم
           )   

 .[08: ]اإراء
 :ثم هذا اإنسان يتعامل مع امأ اأعى

م من يبلغ الرسل كا جعل منه ..وجعل منهم حفظة عليه ..أسجد اه له امائكة
وأنزهم عى امجاهدين  ..وأنزهم عى أهل ااستقامة يبروهم ويثبتوهم ..وحيه

وسلطهم عى الذين كفروا يقتلوهم  ..ي سبيل اه ينروهم ويبروهم كذلك
ويقومون  ..ويسلمون عى امؤمنن ي اجنة ..ويستلون أرواحهم ي تأنيب وتعذيب

 .النارعى عذاب الكفار ي 
 .وما أكثر ما بن امائكة والبر من تعامل ي الدنيا واآخرة
فله مع الشيطان أحوال ، ويتعامل اإنسان كذلك مع اجن صاحيهم وشياطينهم

ويؤمنون با  ..فهم يسمعون منه ..كا له مع صاحي اجن معامات، وجوات
: ملسو هيلع هللا ىلصعن تسخر اجن لسليان كا ذكر اه ، ويطيعونه فيا يأمرهم به ..يدعوهم إليه

(                 
 .[52: ]سبأ (

 استحلفه ربه ،ة ي هذه اأرضفهو اخليف، كذلك هو يتعامل ويستفيد من هذا الكون
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وأعطاه ااستعداد لفتح ما شاء اه من مغاليق ، الذي سخر له قواها وطاقاها وأرزاقها
                    : يع اأحياء فيهاوهو يتعامل مع م، أرارها

                                            
 [.٢٢لقان: ]                  

 .واإنسان بازدواج طبيعته واستعداداته يتحرك إى العلو وامعاي
حن خلص عبوديته ه ، كةويتجاوز مراتب امائ، إنه يعرج إى السموات العى

              : ويرقى فيها إى منتهاها وأعاها، وحده
 [ .٩١ – ٩٢الواقعة: ]                              

ويتمرغ ي الوحل ، حن يتخذ إهه هواه، كا أنه هبط إى ما دون مستوى البهيمة
 هذين امجالن أبعاد أضخم ما بن السموات وبن، أو الكيد الشيطاي، احيواي

               : وأبعد مدًى ، واأرض ي عام احس
  [.١١الفرقان: ]                        

حتى ليمكن قيادته ، واإنسان مع تفرده ي هذه اخصائص ضعيف ي جوانب تكوينه
            : سفل من خطام شهواتهواارتكاس إى الدرك اأ، إى الر

 [.١١مريم: ]                   
أو يستسلم ، ويستسلم هواه، حن يبعد عن هدى اه وهو ينحط إى أسفل سافلن

 .الذي أخذ عى عاتقه إغواءه ي ميع اأوقات من ميع اجهات، لعدوه العنيد
بل أرسل إليه ، وا لعقله وحده، لفطرته وحدها أن ا يركه وقد اقتضت رمة اه به

والفرار إى ، لينجو من شهواته بالتخلص من هواه، الرسل لإنذار والتبشر والتذكر
، وتذكر رمته وغضبه، والنجاة من عدوه الذي خنس ويتوارى عند ذكره لربه، اه

 :وشهواته حتى يستعي عى ضعفه، وهذه كلها مقويات إرادته، وثوابه وعقابه
                                

                            
 [.١ – ٢اأنفال: ]                       

لتقوية هذه ، ي اجنة بابتائه با حل وما حرمنسان لإوقد كان أول تدريب 
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 .راء والضعفوإبرازها ي مواجهة اإغ، اإرادة
فإذا ني ثم ، له ي كل حظة اً به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحومن رمة اه 

وقبل اه  ..وجد الباب مفتوًحا له ..تاب وإذا غوي ثم ..وإذا عثر ثم هض ..تذكر
 .خله جنتهوأد ..وغفر ذنوبه ..وأقال عثرته ..توبته
 .وضاعف له ما شاء، ته حسناتبدل اه سيئا استقام عى الراط امستقيم فإذا

وهذه سنة اه آدم ، وقد قبل اه توبته وغفر له، ثم تاب واستغفر، لقد ني آدم وأخطأ
 .[30: ]البقرة(                 ): وذريته

 :وقد خلق اه ي اإنسان ثاث قوى
 .وقوة الشهوة ..وقوة الغضب ..قوة العقل

وتشاركه ، العقلية التي ختص ها اإنسان دون سائر الدواب وأعى هذه القوى القوة
 .فيه امائكة

والبر ركب اه فيهم  ..والبهائم شهوات با عقول ..فامائكة عقول با شهوات
 .وجعل هم شهوات ..عقواً 

ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم ، فامؤمن الذي يغلب عقله شهوته خر من امائكة
 .خر منه

 .ثم القوة الشهوية جلب امنفعة، خلق اه ي اإنسان القوة الغضبية لدفع امرةثم 
وهم ، انقسمت اأمم التي هي أفضل اجنس اإنساي، وبحسب هذه القوى الثاث

 .وكل ما ساواهم تبع هم، العرب والفرس والروم
لعرب القوة فهذه اأمم الثاث هي التي ظهرت فيها الفضائل اإنسانية فغلب عى ا

               : وهو البيان واإظهار، فهم عرب من اإعراب، العقلية النطقية
 [.٩١١ – ٩١٦الشعراء: ]                           

 .وااستعاء والرياسة ،من الدفع وامنع، وغلب عى الفرس القوة الغضبية
 .رسه إذا قهره وغلبهيقال ف، فقيل فرس، واشتق اسمها من وصفها

 .وغلب عى الروم القوة الشهوية من الطعام والراب والنكاح ونحو ذلك
 .فالروم هو الطلب والشهوة، واشتق اسمها من وصفها
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 .وهذه الصفات الثاث غالبة عى هذه اأمم الثاث
 .ثم تليها الروم ..أن القوة الدفعية أرفع، ثم تليها الفرس ..فالعرب أفضل اأمم

 :وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثاثاً 
 .فضيلة العلم واإيان التي هي كال القوة العقلية

 .وكال الشجاعة هو احلم، وفضيلة الشجاعة التي هي كال القوة لغضبية
فإن السخاء يصدر عن اللن ، الذي هو كال القوة الطلبية، وفضيلة السخاء واجود

 .والسهولة
 .والنصارى ..واليهود.. امسلمون، لثاث كانت اأمم الثاثوباعتبار القوى ا

هي علم   ملسو هيلع هللا ىلصفإن معجزة نبيهم ، فامسلمون فيهم العقل والعلم وااعتدال ي اأمور
 .وهم اأمة الوسط، اه وكامه

حتى حرم اه عليهم من ، وهذا أضعفت فيهم القوة الشهوية، واليهود فيهم القسوة
، وأمروا من الشدة والقوة با أمروا به، م حرم عى غرهمامطاعم وامابس ما 

 .وغالب معاصيهم من باب القسوة والشدة والظلم ا من باب الشهوة
فنهوا عن اانتقام ، وهذا أضعفت فيهم القوة الغضبية، والنصارى فيهم الرمة واللن

طاعم ما حرم فلم حرم عليهم من ام، وم تضعف فيهم القوة الشهوية، واانتصار
 .بل أحل هم بعض الذي حرم عى من قبلهم، عى من قبلهم

وفيهم من ، وظهر ي النصارى من اأكل والرب والشهوات ما م يظهر ي اليهود
                          : الرأفة والرمة والرقة ما ليس ي اليهود

                           
 [.٧٢امائدة: ]                       

 .وغالب معاصيهم من باب الشهوات ا من باب الغضب
، وامعاي إى الرك، والطبيعة البرية كلا التوت وانحرفت عن التوحيد والطاعات

 .ويردها إى بارئها، حتاج إى رادع وزاجر يزجرها عا هلكها
 ملسو هيلع هللا ىلصأرسل اه موسى ، طول الذل والعبودية لفرعونفطبيعة بني إرائيل بعدما أفسدها 

 .إى عبودية رب العامن، الذي كان من امفسدين، إنقاذها من عبودية فرعون
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تربيًة هذه  ،فجاءت كل اأوامر من اه لبني إرائيل مصحوبة بالتشديد والتوكيد
حانه عن وانحرفت عن ااستقامة واجد كا قال سب، الطبيعة التي ارخت والتوت

           ): ملسو هيلع هللا ىلصموسى 
 .[551: ]اأعراف(           

كل طبيعة تعرضت مثل ما تعرضوا له من طول العبودية ، ومثل طبيعة بني إرائيل
واأخذ باأسهل ، فبدت عليها أعراض االتواء وااحتيال، والذل لغر اه من الطغاة

، ظ ي واقع كثر من اجاعات البرية ي زماننا هذاكا هو ملحو، جنًبا للمشقة
وتسر سائمة هائمة مع القطعان ، لتهرب من تكاليفها، والتي هرب من العقيدة

 .أن السر معها ا يكلفها شيًئا، الضالة
 .عجيب ي أعاله ..عجيب ي فكره ..إن هذا اإنسان عجيب ي خلقه

عنها ما غشاها من  وا يثوب إى فطرته وينزع، ةإنه ا يذكر اه إا ي ساعة العر
 .شوائب وانحرافات إا ي ساعة الكربة

 .أو كاما ..وإما الطغيان ..فإذا أمن هذا اإنسان فإما النسيان
: جلوة بجاء اإيان، إا من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة ي كل آن

(               )  
 .[61: عنكبوت]ال

خاصة بإيرادها موارد ، سواء كان بغًيا عى النفس، والبغي من امحرمات امهلكات
                : أو كان بغًيا عى الناس بظلمهم، اهلكة

                       

 [ .١٢النحل: ] 
واغتصاب ، سبحانه البغي عى ألوهية اه، وأبشعه وأشنعه، وأعظم البغي وأشده

 .الربوبية ومزاولتها ي عباده ظلًا وعدواًنا
قبل أن يذوقوا جزاءه ، يذوقون عاقبته ي حياهم الدنيا، والناس حن يبغون هذا البغي

               ): ي اآخرة
 .[23: ]يونس (ڭ   
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وا تبقى  ..أحد ا يشقى بهفا يبقى  ..يذوقون هذه العاقبة فساًدا ي احياة كلها
 .إنسانية وا كرامة وا فضيلة ا تضار به

         : وإما أن يتعبدهم ويذهم الطغاة ..فالناس إما أن خلصوا دينهم ه
 [.٢٩٦الشعراء: ]                    

  ): وا يتعرض لسخطه بمعصيته ..فا أحسن أن يطيع العبد ربه الذي خلقه
                  

              
 .[60-66: ]النساء (  

، فإنه ا ينبغي مسلم يؤمن باه ورسوله، عميًا وإذا كان الذين ا يؤمنون هذا احق
أن يتلقى ي أي شأن من شئون احياة عن ، ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اه

   (                ): أعمى
 .[52: ]الرعد

 ملسو هيلع هللا ىلصويعرف هذا احق الذي جاء به رسول اه ، إنه ا جوز مسلم قط يعرف هدى اه
وم يعلم أنه ، الذي يتلقى من أي إنسان م يستجب هذا اهدى، أن يقعد مقعد التلميذ

  ): ريق من أعمىفكيف يطلب هداية الط، فهو أعمى بشهادة اه سبحانه، احق
 .[56: ]احج (           

ثم يأخذون منهج احياة ، وأعجب العجب أن بعض الناس يزعمون أهم مسلمون
من الذين يقول اه عنهم أهم ، أو عن فان أو فان، البرية عن اليهود والنصارى

 [.٧٢ء: اإرا]                                  : عمي
أولو ، امهتدون به، إن حياة الناس ا تصلح إا بأن يتوى قيادها امبرون للحق

والذين يسرون عى ، هو احق ملسو هيلع هللا ىلصاألباب الذين يعلمون أن ما أنزل عى حمد 
         : والذي يصوغ احياة كلها وفق منهجه وهديه، هدى اه وحده

                                   
 [.٩٦٧ – ٩٦٧البقرة: ]                              

التي خالف منهج اه ، الضالة العمياء، إها قطًعا ا تصلح بالقيادات اجاهلية الفاجرة
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                       : الذي ارتضاه للبرية قاطبة
 [.٧١ن: آل عمرا]           

الذين ا يعلمون أن ما أنزل عى ، إن ميع تلك امذاهب والنظم من صنع العمي
وا ، وا تلتزم من ثم بعهد اه ورعه، وما سواه باطل، حمد من ربه هو احق وحده

                 : تستقيم ي حياها عى منهجه وهديه
 [.٢١الرعد: ]                                         

الذي يغشى ويعم وجه ، وآية هذا وبرهانه القاطع الساطع هو هذا الفساد الطامي
        : بل ي ديار امسلمن كذلك، ا ي باد الكفار فحسب، اأرض اليوم

 [.٩٧اجن: ]                 
 ومتى تري رها؟ .؟حياها ومتى تسعد ي .؟متى تبر البرية طريقهاف

         ): واخافة ي هذه اأرض للعمي
 .[21: ]الرعد (              

وشتى  ..لقد شقيت البرية وقتًا طويًا وهي تتخبط بن شتى امناهج ..واأسفاه
رض وا الذين يفسدون ي اأ ..أولئك العمي بقيادة ..وشتى الرائع ..اأوضاع
          : وهم ليسوا عى يء ..وحسبون أهم عى يء ..يصلحون

                                                
                                                  

 [.٩٢٢ – ٩٢٦الكهف: ]            
حتى يسر عى منهج اه الذي خلقه   يكون سوًيا وا مأموًنا وا صاحًاإن اإنسان ا

              ، وأنزل عليه وحيه: ونفخ فيه من روحه، من تراب
 [ .١احديد: ]                                     

هو اأفق ، لعلويةوالعنار ا، والتوازن بن خصائص العنار الطينية ي اإنسان
 .وهو الكال البري امقدر له، الذي يطلب إليه أن يبلغه اأعى

أو ، ًكاـفليس مطلوًبا من اإنسان أن يتخى عن طبيعة أحد عنريه ومطالبه ليكون ملَ 
وا احكمة التي ، وليس واحد منها هو الكال امنشود لإنسان، ليكون حيواًنا
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 :فإن اه عَز وجَل جعل امخلوقات ثاثة أقسام ،خلق اه من أجلها اإنسان
 .ظلوم جهول وهو اآدمي :أحدها
 .عام عادل ا يتطرق إليه اجهل والظلم وهم امائكة :الثاي
 .وا من شأنه أن يكسب ذلك كالبهائم، من ليس بعام وا عادل :الثالث

انية عن مراد نفسها باقية بمراد وامائكة ف ..فالبهائم فانية بمراد نفسها عن مراد غرها
 .رها منقادة مطيعة له

 :واآدمي أودع اه فيه قوتن
 .وقوة هيمية ..قوة ملكية

فاملكية ، وبن القوتن جاذًبا وتزاًما، وتارة يفنى بمراد ربه، فتارة يفنى بمراد نفسه
، اأخرى وإذا برزت إحداما كمنت، والبهيمية جذب إى السفل، جذب إى العلو
                                   : وهذا ر التكليف

                           
 [.٩١ – ٩٧اإراء: ]             

     ): حسب الطلب ..ويمد هذه ..واه عَز وجَل يمد هذه
 .[28: ]اإراء   (       

           ؤاء وهؤاء ي العلم والعمل أبعد ما بن الساء واأرض: وبن ه
                                

 [. ٢٢ – ٢٩اإراء: ]             
والذي حاول أن ، ولكل واحد منها غذاء خاص، واإنسان مركب من جسد وروح

هو كالذي حاول أن يعطل طاقاته ، يعطل طاقات اإنسان اجسدية احيوانية
 .ويريد من نفسه ما م يرده اخالق له، كاما خرج عى سواء فطرته، الروحية

، وهو حاسب عى سوء ترفه، وكاما يدمر نفسه بتدمر جزء من كياها اأصيل
                     :واختياره ما م يأذن به اه

 [.٩٧٢البقرة: ]                
 .عى من أراد أن خرج عن سواء فطرته ملسو هيلع هللا ىلصمن أجل هذا أنكر الرسول و
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؟  لِـهِ َعْن َعمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسأُلوا أْزَواَج النَبِِي  ملسو هيلع هللا ىلصالنَبِِي أن نفًرا من أصحاب  عن أنس  ِي الِرِ
ا أَناُم : ُهـمْ َوَقاَل َبْعُض ، ْحـمَ َلـا آُكُل ال: ُهـمْ َوَقاَل َبْعُض ، َزَوُج النَِساءَ ا أتَ : ُهـمْ َفَقاَل َبْعُض 

ِِ  ،أْقَواٍم َقال وا َكَذا َوَكَذا َما َبال  » :َفَقاَل  ْيـهِ َوأْثنَى َعلَ  هََد اَحـمِ فَ ، فَِراشٍ  َلـىعَ  َلكِنِي أ َص
وم  َوأ ْفطِر  ، َوأَنام   نَتِي َفَلْيَس ِمنِي، ج  النَِساءَ َوأَتَزوَ ، َوأص   .()متفق عليه «َفَمْن َرِغَب َعْن س 

وأن يدع  ..وقد شاء اه تبارك وتعاى أن خلق البر باستعداد للهدى والضال
ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد  ..مشيئتهم حرة ي اختيار أي الطريقن

واحس  ..اهدى ما يلمس العن واأذن بعد ما بث ي الكون من آيات ..ااجاهن
           : حيثا اجهت آناء الليل وأطراف النهار، والقلب والعقل

                            
                             

 [.٦٢ – ٢١الكهف: ]                       
فوضع هذا  ..أن ا يدعهم هذا العقل وحده ..ؤوف الرحيم بعد هذا كلهثم شاء الر

يثوب إليه العقل كلا غم عليه  ..العقل ميزاًنا ثابًتا ي رائعه التي جاءت ها رسله
                         : اأمر

                                     
 [.٢١احديد: ]                

وم جعل سبحانه الرسل جبارين يلوون أعناق  ..ميزان ثابت ا تعصف به اأهواء إنه
 ..ليس عليهم إا الباغ، ولكن جعلهم مبلغن مبرين ومنذرين ..الناس إى اإيان

وشهوة ، من وثنية وهوى وينهون عن عبادة ما سواه ..يأمرون بعبادة اه وحده
             ): وسلطان

               
 .[36: ]النحل ( 

ورد ي ، وفريق عى الرسل، واستجاب لإيان واهدى، ففريق أطاع الرسل
 .[36: ]النحل (        ): طريق الضال

                                                

 ( واللفظ له. 5585(، ومسلم برقم )1863، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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م يقره اه وكاما  ..كاما م خرج عن مشيئة اه ..وذلك الفريق ..وهذا الفريق
 ..وإنا سلك طريقه با وهبه اه من حرية ي ااختيار ..قًرا عى هدى أو ضال

وأنزل  ..وبعدما أرسل إليه رسله ..بعدما زوده اه بمعام الطريق ي نفسه وي اآفاق
                                   : عليه كتبه

                                          

 [.٦٩ – ٢١اإنسان: ] 
وامؤمن يرى رمة ربه وعدله ي التكاليف التي يفرضها اه عليه ي خافته 

 .وي جزائه عى عمله ي هاية امطاف، وي ابتائه ي أثناء اخافة، لأرض
، وا يضيق ها صدًرا ،تكاليفهفا يترم ب، ويطمئن إى رمة اه وعدله ي هذا كله

ولو م تكن ي طاقته ما فرضها ، أنه يؤمن أن الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته
ويستنهض مة امؤمن ، وذلك يسكب ي قلبه الطمأنينة والراحة واأنس، عليه

وهو حس أها داخلة ي طوقه كا أخر بذلك ربه بقوله ، وعزيمته للنهوض بتكاليفه
 .[206: ]البقرة(               ): هسبحان

 فا حيل عى، وما قيد فيها له أو عليه، وكل إنسان سرجع إى ربه بصحيفته اخاصة
                  : وا ينتظر عون أحد، أحد

                              

 [ .٧ – ٢الزلزلة: ] 
هم إى رهم فرادى جعل كل إنسان يقف مدافًعا عن حق اه فيه ورجعة الناس كل

 .وكل إفساد، إضال وكل، وكل طغيان، جاه كل إغراء
، وحق اه فيها هو طاعته ي كل ما أمر به، وعن حق اه فيها، فهو مسؤول عن نفسه

 .وعبوديته له وحده شعوًرا وسلوًكا، وي كل ما هى عنه
أو حت القهر ، اإغراء واإضال أحد من العبيد حت فإذا فرط ي هذا احق

، فا أحد من العبيد بدافع عنه يوم القيامة، والطغيان إا من أكره وقلبه مطمئن باإيان
 : وا نار له من اه ي اليوم اآخر، وما أحد من العبيد بحامل عنه وزره، وا شافع له
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 [.٩٢٢النحل: ]                             
ما دام هو ، والدفاع عن حق اه فيها، ومن ثم يستأسد كل إنسان ي الدفع عن نفسه

 .الذي سيلقى جزاءه مفرًدا وحيًدا
حن ينتابه ، ودائرة اخطأ والنسيان هي التي حكم ترفه، وامسلم يقوم بالعمل

: وحينذاك يتوجه إى ربه بطلب العفو والساح، ري الذي ا حيلة فيهالضعف الب
 .[206: ]البقرة (      )

، ويرف عنه الرك الذي يوقعه ي اأر، ويسأل ربه جل وعا أن يثبته عى الدين
 .وتلقى الريعة منه وحده، وطاعته وحده، وذلك بعبادة اه وحده

فردهم إى عبادته ، كر الذي أطلق اه عباده امؤمنن منهفالرك باه هو اأر اأ
 (          ): وحده ا ريك له

 .[206: ]البقرة
كي ا ، فا يكلفهم ما ا يطيقون، وكذلك يسأل امؤمنون رهم أن يرحم ضعفهم

 .والتسليم التام، وإا فهي الطاعة امطلقة، يعجزوا عنه ويقروا فيه
، وطمع الفقر العاجز ي رمة الغني القادر، الصغر ي رمة الكبر إنه طمع

 .وااعراف بالضعف والتقصر ا يمحو آثاره إا فضل اه العفو الغفور
ومن رمة اه أن يعامله بالعفو وامغفرة ، فالعبد مقر مها حاول الوفاء والكال

وهو يعمل إحقاق احق الذي ، عليهويتوكل ، فهّا يتوجه امسلم إى مواه ،والرمة
         ): واه مواه ومعزه وناره كا قال سبحانه، أمره اه به

 .[206 :]البقرة(           
هذا يسقى ، إن هي إا حقول من اأناي كحقول النبات ..وما العمران ..وما اأقوام

غرس منها ينمو ، وغرس منها خبيث، ا يزكوغرس منه، وذاك يسقى بالوحي، باماء
وغرس منها يرفض ، وغرس منها جف ويموت غرس منها يقبل فيحيا، ويثمر

                         : فيموت
                                 

 .[5: ]الرعد      
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 :وحياة اإنسان كتاب ذو ست صفحات
     ): فحة احياة كا قال سبحانهص: اأوى

 .[20: ]البقرة (        
          ): صفحة العمل كا قال سبحانه: الثانية

 .[56: ]فصلت (  
         ): صفحة ااحتضار كا قال سبحانه: الثالثة

 .[52: ]ق (
       ): بحانهصفحة البعث واحر كا قال س: الرابعة

 .[25 -28: ]ق(         
      ): صفحة احساب كا قال سبحانه: اخامسة

 .[26 -21: ]الغاشية (
   ): صفحة القرار ي اجنة أو النار كا قال سبحانه: السادسة

 .[25 -28: ]الشعراء (  
، عواطف حب الدنيا، ف لغر الدينوالواجب عى اإنسان أن يمسح ميع العواط

، عاطفة الدين عمًا به حتى ا تبقى إا، وحب اجاه، وحب الرئاسة، وحب امال
                                             : ودعوًة إليه

                               
 [ .٩٢٦ – ٩٢٩ام: اأنع]                 

ا با يملك من ، وقيمة اإنسان عند اه با حمل من اإيان واأعال الصاحة
وهذا ، فتوجه الناس إى غر اه، وكلا ضعف اإيان نقص الدين، اأموال واأشياء

                               : باء عظيم
 [.٦٧سبأ: ]                           

، من الذرة حتى اجبل، مطيع له، عابد له، خاضع له، وهذا الكون كله ملوك لربه
                          : ولكن أكثر الناس ا يؤمنون

 .[55: اإراء ]                              



733 

     ): زوج بالركفأكثرهم إيانه م، ومن يؤمن من البر
 .[586: ]يوسف ( 

وامركون من اليهود قالوا عزير  ..فامركون من العرب قالوا امائكة بنات اه
          : وامركون من النصارى قالوا امسيح ابن اه ..ابن اه

                      
 [.٦٢التوبة: ]                       

 ؟وأي افراء وهتان وجهل باه فوق هذا ؟من وهبهم العقولفيفأي مقولة أعظم من هذه 
    ): إن الكون كله ينتفض هذه امقولة امنكرة ي حق اه

            
 .[22-00: ]مريم(             

، وهتز كل ساكن فيه، وجباله وبحاره، اته وأرضهساو، إن الكون كله يغضب لبارئه
، وهو حس بتلك الكلمة العظيمة النابية من جهلة البر ي حق اه، ويرتج كل مستقر

 .وما استقر ي كيانه، وجاي ما وقر ي ضمره، تصدم كيانه وفطرته
البيان  يصدر من الرب، وي وسط الغضبة الكونية عى هذه الكلمة النابية ي حق اه

                                    : الرهيب
                                

 .[١١ - ١٢مريم:  ]
، وا يقيمون حياهم عى أساسه، وا حسبون حسابه، وامركون ا يرجون لقاء اه

فتنطلق ألسنتهم بكلات ا تصدر ، هومن ثم ا تستشعر قلوهم وقار اه وهيبته وجال
              ): عن قلب يرجو لقاء اه

 .[25: ]الفرقان(        
الذي ا حس جال اه ي ، تطاول اجاهل امستهر، إنه تطاول عى مقام اه سبحانه

                    : وا يقدر اه حق قدره، نفسه
 [.٢٧الزمر: ]                      

 ؟فمن هم حتى يتطاولوا هذا التطاول
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 ؟ومن هم إى جوار اه العظيم اجبار امتكر
 ؟ومن هم وهم ي ملك اه وخلقه كالذرة التائهة الصغرة

منه  فيستمدوا، عن طريق اإيان باه، إنه ا قيمة هم عند اه حتى يربطوا أنفسهم باه
 .قيمتهم

 .فاستكروا وطغوا طغياًنا كبًرا، عظم شأهم ي نظر أنفسهم لقد
عباد الرمن الذين ، وي مقابل هؤاء الكفار عباد اه الذين آمنوا باه ورسوله

 .وأن يكونوا عباده، ويستحقون أن ينسبوا إليه، يعرفون الرمن
للجاعة امسلمة التي يريدها اه مثااً حًيا واقًعا ، هاهم أواء بصفاهم امميزة

            : وحبها
                      

 [.٩٩٢التوبة: ]         
            ومن صفاهم التي أخر اه عنها: 

                 
                

 [.٦١ ززا::اأ]                        
فالبر ، ويوجه إليهم عنايته، وهؤاء هم الذين يستحقون أن يعبأ اه هم ي اأرض

  .لوا أن هؤاء فيهم ،كلهم أهون عى اه من أن يعبأ هم
 :وصفات هم ساتالذين حبهم وحبونه وعباد الرمن 

 ..مشية سهلة هينة يمشون، أهم يمشون عى اأرض هوًنا، اأوى لعباد الرمن فالسمة
وليس فيها  ..وفيها جد وقوة ..فيها وقار وسكينة ..جادة قاصدة ..مشية سوية مطمئنة
 ..وا خلع وا ترهل ..وا تصعر خد ..وليس فيها خياء وا تنفج ..تكلف وا تصنع

وا يشغلون  ..وسفه السفهاء ..وهم ي جدهم ووقارهم ا يلتفتون إى ماقة احمقى
وإذا خاطبهم اجاهلون قالوا  ..وقتهم وجهدهم بااشتباك مع السفهاء واحمقىباهم و
ۓ ): وا عن عجز ولكن عن استعاء ..ا عن ضعف ولكن عن ترفع، ساًما

 .[63: ]الفرقان  (                  
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فهو مع فأما ليلهم ، حسانًا إى الناسدعوة وتعليًا وإ هذا هارهم وسلوكهم مع الناس
  ): ويشعرون بجاله، يتقون اه، واقفون بن يديه ركًعا سجًدا رهم

 .[65: ]الفرقان (  
يتوجهون إى اه ي راعة وخشوع أن ، وهم ي قيامهم وركوعهم وسجودهم

         ): عذاب جهنم يرف عنهم
 .[61: ]الفرقان  (  

    ): القصد وااعتدال والتوازنوهم ي حياهم وأمواهم نموذج 
 .[60: ]الفرقان (      

 .فاإراف والتقتر كاما مذموم
والتقتر حبس للال عن انتفاع صاحبه ، فاإراف مفسدة للنفس وامال وامجتمع

 .وانتفاع اجاعة من حوله، به
وااعتدال سمة ، ومثله إطاقها بغر حساب، فحبس امال حدث أزمات واختناق

                            : من سات اإيان
 [.٢١اإراء: ]        

ويتحرجون من قتل النفس إا ، وسمة عباد الرمن بعد ذلك أهم ا يركون باه
              ): ومن الزنا، بحق

 .[60: ]الفرقان (        
واحياة السافلة  ،الصفات الثاث مفرق الطريق بن احياة العالية الغاليةوهذه 

 .الرخيصة
، إها احياة التي يشعر اإنسان فيها بارتفاعه عن احس احيواي الغليظ اهابط

 .وسموه إى احياة الائقة باإنسان الكريم عى اه
واإعانة عى ، عة احقوقما ي ذلك من إضا، ومن ساهم أهم ا يشهدون الزور

ترفًعا منهم عن شهود مثل هذه ، ويفرون من جالس الزور بكل صنوفه وألوانه، الظلم
 .امجالس القذرة

ويوفرون أوقاهم ، وهم كذلك يصونون أنفسهم وألسنتهم عن اللغو والرفث واهذر
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 (         ): ما كلفهم اه به
 .[02: ]الفرقان 

يتأملون آيات ، ااعتبار إذا وعظوا اقريبو، أهم ريعوا التذكر إذا ذكرواومن ساهم 
         ): اه وما فيها من صدق

 .[03: ]الفرقان  (
بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسر ، وعباد الرمن ا تكفيهم تلك السات والصفات

ويرجون ، م عيوهمفتقر ه، وأن تكون هم أزواج من نوعهم، عى هدهم وهجهم
     ): أن جعل اه منهم قدوة طيبة للذين يتقون اه وخافونه

 .[05: ]الفرقان(          
والذي عاهدهم ، أهم يوفون بعهد اه الذي عهده إليهم :ومن سات عباد الرمن

ومن ، الصاحةمن القيام بحقوقه كاملة موفرة من اإيان والتوحيد واأعال ، عليه
 (      ): مام الوفاء ها أهم ا ينقضون اميثاق

 .[28: ]الرعد
، أهم يصلون ما أمر اه به أن يوصل من ميع أمور الدين :ومن سات عباد الرمن
، وحده ا ريك له واانقياد لعبادته، وحبته وحبة رسوله، من اإيان باه ورسوله

 .وتعليمهم رعه، عوة اخلق إليهود، ^وطاعة رسوله 
 .وعدم عقوقهم، ويصلون آباءهم وأمهاهم برهم بالقول والعمل

 .ويصلون اأقارب واأرحام باإحسان إليهم قواً وفعاً 
 .ويصلون ما بينهم وبن اأزواج واأصحاب واماليك بأداء حقهم كامًا موفًرا

والقدوم عليه يوم ، نعهم خوفهم منهفيم، أهم خشون رهم وخافونه :ومن ساهم
خوًفا من ، أو يقروا ي يء ما أمر اه به، أن يتجرؤوا عى معاي اه، احساب
            ): ورجاًء للثواب، العقاب

 .[25: ]الرعد  (
ومغالبة اهوى ، إسام القلب والوجه ه، الصر عى اإسام اخالص ومن ساهم

 .واالتواء واانحراف اهوى والشهوة نوأعر الصر ما كان ع، هوةوالش
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فلم ، وثبتوا عى العمل، فصروا عى اإيان، والصر عى السخرية وااستهزاء هم
وا ثناهم عن اإيان رياسة وا شهوة وا مال ، تزعزعهم عن ذلك شبهة وا شك

 .وا ولد
واحظوة ، ورجاء القرب منه، رضاة رهمطلًبا م، وصرهم ابتغاء وجه رهم فقط

 .وهذا الصر من خصائص أهل اإيان، بثوابه
ودوام ذلك ، ودوام ذكره وشكره والثناء عليه، حسن عاقتهم باخالق ومن ساهم

 .بالصاة التي يؤدوها كاملة بروطها وأركاها
امال وسائر ومواساهم با حتاجون إليه من ، ومن ساهم حسن عاقتهم باخلق

 .وعانية لُيقتدى هم، يفعلون ذلك ًرا لكال إخاصهم، امنافع
وذلك أشد من جرد الصر عى اإيذاء ، أهم يدرؤون باحسنة السيئة ومن ساهم

، ورد اأذى، ورغبتها ي دفع السخرية، إنه ااستعاء عى كرياء النفس، والسخرية
، درجة الساحة الراضية، ودرجة أسمى، ق أعىبالصعود إى أف، والشفاء من الغيظ

والرمة ، وتقابل اجاهل الساخر بالطمأنينة واهدوء، التي ترد القبيح باجميل
 .واإحسان

 .وذلك أفق من العظمة ا يبلغه إا امؤمنون الصادقون
 فيعطون من، بل قابلوه باإحسان إليه، فمن أساء إليهم بقول أو فعل م يقابلوه بفعله

 .وحسنون إى من أساء إليهم، ويعفون عمن ظلمهم، ويصلون من قطعهم، حرمهم
 ؟فا ظنك با يقابلون به امحسن، وإذا كانوا يقابلون اميء باإحسان

وشمس جري ي جو ، رمة جري عى وجه اأرض، إن هؤاء بصفاهم العالية
            ): الساء

 .[22: رعد]ال (      
احديث الذي ا طائل  واللغو فارغ، أهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ومن ساهم

وهو اهذيان الذي يقتل الوقت دون أن يضيف إى القلب ، وا حاصل وراءه، حته
وهو البذيء من القول الذي يفسد احس ، وا معرفة مفيدة، والعقل زاًدا جديًدا

 .أم حكي عن غائب، طبسواء وجه إى خا، واللسان
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وا تعنى هذا ، وا تستمع إى ذلك اهذر، فالقلوب امؤمنة ا تلغو ذلك اللغو
 .متطهرة بنوره، مرتفعة بأشواقه، فهي مشغولة بتكاليف اإيان، البذاء

    ): ويصونوها عن اخوض فيه، ينزهون أنفسهم عن اللغو
 .[11: ]القصص (          

وصفوة بني  ،الذين هم لب العام، تلك اخاصة الصافية للبرية ما جزاء الرمنفأ
 .واأخاق العالية، واآراء الكاملة، أولو العقول الرزينة، آدم

 ؟فا جزاء أولئك عى صفاهم وأخاقهم وأعاهم
ت جزاء ما صروا عى تلك الصفا، أولئك الكرام ُيستقبلون ي اجنة بالتحية والسام

         ): والسات
 .[06 -01: ]الفرقان (     

وهم سامون ، ومن بعضهم لبعض، ومن مائكته الكرام، فلهم حية وسام من رهم
 .من ميع امكروهات وامنغصات

وا يبغون عنها ، جنات عدن يقيمون فيها إقامة دائمة، أولئك الكرام هم عقبى الدار
وليس ، ما اشتملت عليه من النعيم الذي ا يزول، ا يرون فوقها غايةأهم ، حواً 

       وحلول رضوانه:  إا نعيم رؤية الرب  فوقه نعيم
                            

 .[٧٢التوبة: ]                        
ومن صلح من آبائهم ، خلون اجنةأهم يد، ومن مام نعيمهم ورورهم وقرة أعينهم

 .وأزواجهم وذرياهم
ويقولون هم ، وكرامة اه هم، وهنئوهم بالسامة، وامائكة يسلمون عليهم

 .واجنان الغالية والنعيم اأبدي، صركم هو الذي أوصلكم إى هذه امنازل العالية
             ): فيا سعادة هؤاء

               ) 
 .[25-22: ]الرعد

أن جاهدها لعلها تأخذ من ، وكان ها عنده قيمة، فحقيق بكل عبد نصح نفسه
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، التي هي منية النفوس، لعلها حظى هذه الدار، أوصاف أوي األباب بنصيب
          : اجامعة جميع اللذات واأفراح، ورور اأرواح

 [.٢١العنكبوت: ]               
، ونعت هم أوصافهم ..حيث بن هم أوصاف من حب ..أا ما أعظم منة اه عى عباده

 ..وكشف عن منازهم ي اجنة ..وأوضح أجورهم ..وبن هم مهم، ووصف هيئاهم
ويسألوا رهم أن  ..ويبذلوا جهدهم ي ااقتداء هم ..ليشتاقوا إى ااتصاف بأوصافهم

 .ويتواهم كا تواهم ..م كا هداهمهده
وما أطهر ، وما أزكى تلك النفوس، وما أرفع هذه اهمم، فلله ما أعى هذه الصفات

 .تلك القلوب
 .وما أتقى هؤاء السادة اأئمة، وه ما أصفى هؤاء اأخيار اأبرار

 .أرفعهاوهذه اهمم ما ، وهذه اأخاق ما أحسنها، وه در هذه اأنفس ما أعزها
ولطفه الذي ، ورمته التي وسعتهم، وه فضل اه عليهم ونعمته التي جللتهم

                     : أوصلهم إى هذه امنازل العالية
                           

 .[50 -50: ]الزمر            
، وتوقره وحبه، وتترع إليه، ؤمنة التي تدعو اهوما قيمة البرية كلها لوا القلة ام

 .، وتدعو إليه، وتعلم رعه، وحسن إى خلقهوتعبده وتطيعه
 ؟وما هذه اأرض الواسعة التي تضم البر ميًعا

والبرية كلها إن هي إا نوع ، اهائلالعظيم إن هي إا ذرة صغرة ي فضاء الكون 
واأمة واحدة من أمم هذه ، ى وجه هذه اأرضواحد من أنواع اأحياء الكثرة ع

ا يعلم عدد ، واجيل الواحد من أمة إن هو إا صفحة من كتاب ضخم، اأرض
                      : صفحاته إا اه العليم اخبر
 [. ٩٢٩يونس: ]                

 ؟وما قيمة اإنسان با إيان
: ما رجحت به كفة اميزان، لو وضع نوعه كله ي اميزان، يعبأ اه به ضائع ا إنه لقٌي 
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 .[00: ]الفرقان(               )
الذين ا ، وإى اإيان وااستسام، إى الرسل والرساات والفقراء هم السابقون

أو ، أو وضع اجتاعي، وا خوف عى مصلحة، يصدهم عن اهدى كرياء فارغة
 .ومن ثم فهم املبون السابقون، مكانة أو رياسة

وهم الصف اأول ي ، واحكاء والقادة، ومن بيوت الفقراء نبت العلاء والفقهاء
     ۓ   ): إجابة الرسل واإيان هم

 .[0: ]احر(             
هم القائمة عى اأوضاع وتقعد هم مصاح، فتقعد هم كرياؤهم، فأما امأ الكراء

ومن ثم يأنفون أن يسوهم التوحيد اخالص ، والقائمة عى احتقار من دوهم، امزيفة
قيمة اإيان ، وترتفع قيمة واحدة، حيث تسقط القيم الزائفة كلها، بعامة الناس

                               : والعمل الصالح
 [.٩٦احجرات: ]                     

 .وتذل آخرين ..تعز قوًما ..وتضع آخرين ..ترفع قوًماهي التي  تقوى اه 
   ): ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ما يصد كثًرا من الكراء عن اإيان كا قال الكفار لنوح 

                
 .[551-555: ]الشعراء(            
                      : كفروا من قومه وقال الذين

 .[20: ]هود                                 
 .وما أضلهم عن معرفة سنة اه ي خلقه ..فا أجهل هؤاء برهم

والغنى له أوامر وله ، فالفقر له أوامر وله أهل، إن الفقر والغنى من سنة اه ي عباده
فعبودية الفقر ، ولكل منها عبودية، ومن يصلح هذا، واه يعلم من يصلح هذا، أهل

     ، واه يعلم من يصلح هذا أو هذا: وعبودية الغنى الشكر، الصر
 [.٩٢الشورى: ]                             

حتاجه الغني ، عوحاجة اجمي، وواجب عى اجميع، أما اإيان فهو حق للجميع
ويستطيعه الفقر كا ، وجب عى الغني كا جب عى الفقر، كا حتاجه الفقر
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                            : يستطيعه الغني
                                  

 .[٩١٧اأعراف: ]                  
 .وما أقل فقههم، أسخف عقوهم وما، فا أسمج هؤاء

 .[6: ]اجاثية(        )
واصطفى اأنبياء عى  ..عى خلوقات اأرض ملسو هيلع هللا ىلصإن اه تبارك وتعاى اصطفى آدم 

 .واصطفى امؤمنن عى الكفار ..البر
يشد ، عام حوره اإيان باه وحده، واه عَز وجَل يريد إقامة عام رباي خالص

ويرئ نفوسهم من كل ، بعروة واحدة ا انفصام ها،  كلهم إى هذا امحورامسلمن
 :عصبية أخرى
 .أو اللسان ..أو اللون ..أو القرابة ..أو العشرة ..أو اأرض ..أو اجنس ..عصبية القوم

والوقوف حت راية ا إله إا اه ، اإيان باه ليجعل مكاها عقدة واحدة هي عقيدة
                                 : مع حزب اه

                                    
 [.٩٢٦آل عمران: ]                     

ويتجه ، يستمد كل مقوماته من توجيه اه وحكمه، إن العام الذي يريده اه عام رباي
، وجمعه ي رحاب العقيدة، يشمل اجنس اإنساي كله ،إى اه بكل شعوره وعمله

 .ي رحاب الريعة، ي رحاب اإيان
وسائر ما يميز إنساًنا عن ، وتذوب فيه ميع فواصل اجنس والوطن واللغة والنسب

                     : إنسان عدا عقيدة اإيان
                          

 [.٧٩التوبة: ]                 
 .وهذا هو العام الرفيع الائق أن يعيش فيه اإنسان الكريم عى اه

 .ودون إقامة هذا امجتمع الفاضل امتميز تقف عقبات كثرة منذ فجر الرسالة
، والتعصب للعشرة، وما تزال ي العام كله إى اليوم عقبات من التعصب للبيت
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 .والتعصب لأرض، والتعصب للجنس، ومب للقوالتعص
وحب ، وأهواء القلوب من احرص والشح، كا تقف عقبات أخرى من رغائب النفوس

، وغرها ما تكنه الصدور، واالتواءات النفسية، ومن الكرياء الذاتية، اخر للذات
                           : ويوغر القلوب

 [.١٢امائدة: ] 
اإسام يعالج هذا كله ي اجاعة التي يعدها لتحقيق منهج اه ي اأرض ي و

 .صورة عملية واقعة
وحرص النفوس عى ، والعصبيات الصغرة، إنه يعالج مشكلة اأوار القريبة

إى اأفق ، ليخرج ها من هذا الضيق امحي النفي احيواي، مألوفاها اموروثة
 .العامي اإنساي

إليه  ويدعو، ويعتز به، وهتدي هديه، ه تبارك وتعاى خلق هذا الدين من حملهوا
                : ويشعرهم أهم رجاله وحزبهويعلمه، 

                           
 [ . ١٩ – ١٢احج: ]                  

وتلك السمة ، ويعرفون هذه الشارة، شارتهوحملون ، ومن ثم فهم يوسمون بسمته
           ): بن اأقوام ميًعا ي الدنيا واآخرة

 .[530: ]البقرة (
الذين ، فهم رجاله امنتسبون إليه، واه عَز وجَل يشعر امؤمنن بأهم منه وإليه

فا جوز ، ن يعاديهيعادهم م، وهم أولياؤه وأحباؤه، حملون شارته ي هذه اأرض
 .أن يلقوا بامودة إى أعدائهم وأعدائه

، يدعوهم ليحذرهم من حبائل أعدائهم، واه يدعوهم باسم اإيان الذين ينسبهم إليه
               : ويذكرهم بامهمة املقاة عى عواتقهم

                                      
                                        

 .[5: اممتحنة ]                     
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واأقارب ، والوشيجة التي تربطه بغره هي الدين، إن امؤمن يعمل ويرجو اآخرة
وتنسى ، القلوب جًرا إى امودةالروابط قد جر ، واأرحام واأواد إذا كانوا كفاًرا

 .وتضطر امسلمن إى مودة أعداء اه وأعدائهم وقاية ها، كاليف الدينت
 ): أن العروة التي تربط امسلم بغره مقطوعة وهي اإيان، فهذه امودة ا تنفع

 .[3: ]اممتحنة(               
هو القسط ي و، فهو الر من يستحق الر، فإذا انتفى العداء والعدوان من الكفار

ويعود ، فعسى هذا الر يكون سبًبا ي إسامهم، امعاملة والعدل ولو كانوا كفاًرا
              ): اجميع إخوة مؤتلفي القلوب

                  
 .[0 -0: ]اممتحنة (      
، م يستهدف أن يظلل العام كله بظلهودين حبة وأمن ونظا، إن اإسام دين سام

وأن جمع الناس حت لواء اإسام إخوة ، وأن يقيم فيهم منهجه، ويصبغهم بصبغته
 [. ٩٢٧اأنبياء: ]                           : متحابن

، وأخرجوهم من ديارهم، وهى اإسام أشد النهي عن الواء من قاتل امسلمن
       ): نن الذين يتولوهم بأهم ظامونوحكم عى امؤم

              )   
 .[2: ]اممتحنة

فليس بينهم وبن ، إن القضية بن امؤمنن وخالفيهم هي مسألة العقيدة وحدها
وحقيق منهج ، وحرية العقيدة، الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إا حرية الدعوة

 .وإعاء كلمة اه عز وجل، أرضاه ي ا
فمن  .ومن كانوا، فالعقيدة هي الراية اجامعة التي يقف حتها امسلمون أين كانوا

 .ومن قاتلهم من أجلها فهو عدوهم ..وقف معهم حتها فهو منهم
وم حل بينهم وبن ، وم يصد الناس عنها، ومن سامهم فركهم لعقيدهم ودعوهم

 .اإسام من الر به والقسط معه فهو مسام ا يمنع، امؤمنن ها وم يفتن، ساعها
           : أو يرعوا عهًدا؟ ،ولكن أنى للكفار أن يساموا أحًدا
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 [.٦٧ – ٦٢اأنفال: ] 
وأن ا ، م الطبيعي ا خلص من الطبيعة إى رب الطبيعةـإن من الباء العظيم أن العالِ 

 : يرتقي اإنسان احيواي إى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده وقيمته ورسالته
                                  

 [.٩٧١اأعراف: ]                 
ولكن ا يدري من ، ومن العجب كذلك أن يعلم اإنسان أنه جهاز له عمل وإنتاج

والعاقل يعلم أن خالق هذا الكون ، أنه بدون أن يدار ا فائدة منه، يدير هذا اجهاز
                      : هو الذي يدبره

                                    
 [ .٩١ – ٩٦فاطر: ]                          

وا عاقة له بفاطر ، أا ما أخطر العلم الذي يقبع ي سجن امادية وجدراها
               : وا صلة له بدينه ورعه، السموات واأرض

                                   
                               

 [.١٧ – ١١اأنعام: ]                               
وي خلف روحي عن ، إن أرباب هذا العلم يعيشون ي خلف عقي عن العلم

 :وي خلف إنساي عا يليق باإنسان الذي كرمه اه وفضله عى ما سواه، الدين
                               

                                   
                               

 [.٩٩ – ٢ق: ]                                
وإن هذا القرآن ، وإن هذا الدين عظيم، وخلق أمر عظيم، إن هذا اإنسان عظيم
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 (      ): وإن شأن من عمل به لعظيم، عظيم
 .[55: ]الزخرف

                 من حققه ي حياته رفع اه قدره ومنزلته بن العامن: 
 [.٩٢اأنبياء: ]           

 وهل يفرغون من وهل يعقل هذا من له أدنى مسكة من عقل؟ ؟فهل يفقه البر هذا
    ) ؟وينتهون إى التسبيح باسم الرب العظيم، كل لغو

 .[30: ]فصلت (ىئ       
فحركة احياة ، إن اه سبحانه أكرم البرية بالدين الذي ينظم حركة احياة ي الكون

 .ميدان كل إنسان سواء كان مؤمنًا أو كافًرا
وما حتاجه ما يعينه ، قوتهفكل أحد يريد أن يتحرك ي احياة ليحصل عى رزقه و

                            : عى أمور معاشه
 [.٩١املك: ]        

 .والكافر متحرًكا ي احياة ..لذلك كان امؤمن متحرًكا ي احياة
م حتى ا يقع التصاد، وا بَد أن يكون امنهج موحًدا، فا بَد من منهج يسر عليه البر

          : وهلك الناس بعضهم بعضاً ، بن البر
                     
                          
                              

 [. ٩٢ – ٩١امائدة: ]               
فامؤمن يتحرك ي ، ورده الكافر، فقبله امؤمن ،فأنزل اه الدين الكامل ينظم احياة

، فيسعد ي الدنيا واآخرة بامتثال أوامر اه سبحانه، حياته وفًقا منهج اه امرسوم
              : وي عاقته مع غره من امخلوقات، ي عاقته مع ربه
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 .[٦٢ - ٦٢فصلت: ]                             
وا ، حراًما ا يعرف حااً وا، وأما الكافر فيتحرك ي احياة وفق هواه وشهواته

وا حكم حركته حدود ، ويتمتع با شاء ويفعل ما شاء، يأخذ ما شاء، طيًبا وا خبيًثا
               ): وا قيود

 .[18: ]القصص (جئ
          فصار الكافر هذا اجهل والترف أضل من اأنعام: 

                                      
 [. ٩٧١اأعراف: ]                   

والنبات ، حارواجبال والب، والشمس والقمر، وقد خلق اه السموات واأرض
                            : ثم خلق آدم آخر امخلوقات، واحيوان

                             
 [. ٢٦ – ٢٢الزمر: ]      

الذين رفهم  ، وهو آدم وذريتهخلق من يسكنه، فلا أعد اه السكن وهيأه سبحانه
                          ض: اأر وأكرمهم باخافة ي

 [.٧٢اإراء: ]                     
 .واإنسان ثمرة هذه الشجرة، وكأن هذا الكون شجرة

فاشتغل ها وغفل ، ثم إن اإنسان ي هذه احياة انخدع هذه امخلوقات حاجته إليها
، فأرسل اه الرسل، ضطربت أحواهاففسدت أحوال اإنسانية وا، عن اه الذي خلقها

       : وسعادهم ي الدنيا واآخرة، هداية الناس ونجاهم، وأنزل الكتب
                             
                                 
                                      

 [.٢٩٦البقرة: ]  ڭ    
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 :من شيئن و جهد اإنسان ي هذه احياة ا خلو
، وهذا اجهد له أثره عى القلب، جهد عى اأموال واأشياء والشهوات: أحدما

وجعل صاحبه ا ، والظلم والكذب، واجشع واحسد، يولد فيه احرص والطمع
وا حجز نفسه عن ، الطاعاتوا يرغب ي ، حب اه وا رسوله وا امؤمنن

 .امحرمات
، وزاد جهده وشقاؤه، وتعلق قلبه ها ،وكلا كثرت اأموال واأشياء عنده زاد حبه ها

 : حتى يكمل عذابه وشقاؤه بعد اموت ي النار، ثم يزداد كره وإعراضه عن الدين
                      

                              
 [.٢١التوبة: ]                           

 ): وإن نالوا شيًئا من النعيم الزائل ي صورة عذاب، فا أخر هؤاء الناس
                

 .[11: ]التوبة (
وهو  ،وهو جهد اأنبياء والصاحن، جهد عى اإيان واأعال الصاحة: الثاي

                        : جهد الدين

 [.٢١العنكبوت: ] 
أعال حبة و، عى القلب أنه يوّلد فيه حبة اه ورسوله وامؤمنن اجهدهذا  وأثر

        : ويزداد فرحه وروره بربه، فيسعد القلب ويطمئن، الدين
                                  

 [ .٢١ – ٢٧الرعد: ]             
وزادت سعادته ي ، وارتفعت درجاته، وكلا اجتهد امسلم للدين أكثر زاد إيانه

   : ثم تبلغ كاها ي اجنة دار النعيم واخلود ،ثم ي احر ،ثم ي القر ،الدنيا
                             

 [.٩٧١آل عمران: ]                          
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وقدمه ، أنه حقق مراد اه عَز وجَل  ؛وهذا اإنسان امؤمن يرجح بالسموات واأرض
واه سبحانه يكمل له شهواته وحبوباته ي اجنة كا أكمل ، عى شهواته وحبوباته

            ): حبوبات اه ي الدنياهو 
 .[50: ]السجدة   (

، ويتفرغ ما خلق له من عبادة ربه، فعى امسلم أن يأخذ من الدنيا فقط بقدر الرورة
         : وامسارعة إى اخرات، والعمل برعه، والدعوة إليه

                               
                       

 [. ٩٦١ – ٩٦٦آل عمران: ] 
واجعل اجنة ، وا إى النار مصرنا، وا مبلغ علمنا، اللهم ا جعل الدنيا أكر منا

 .هي دارنا وقرارنا برمتك يا أرحم الرامن
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 البْي العقل وظيفة -2
 .[2: ]يوسف  (          ): قال اه تعاى

           ): وقال اه تعاى
                   

             
 .[565: ]البقرة  (

 .ومدبر كل يء، ومالك كل يء، خالق كل يءو تعاى اه تبارك
وفضل ، وخلق اإنسان واحيوان، وخلق اجاد والنبات، الساء واأرضخلق 

                  : اإنسان عى سائر هذه امخلوقات
 [. ٨١اإراء: ]                       

 .ويميز بينها بعقله، فأعطاه السمع يسمع به امسموعات
 .ويميز بينها بعقله ،وأعطاه البر يبر به امخلوقات

فيختار هذا ، ويميز به بن البدائل، وأعطاه العقل يميز به بن ما ينفعه وما يره
 .ويرد هذا مرته، منفعته

، من اأقوال واأفعال واأشياء، وما حسن وما يقبح، ويميز به بن ما يبقى وما يفنى
                  : ثم ختار أحسنها وأفضلها

 [.٨٧النحل: ]                    
وصار أهًا ليكون خليفة ي ، وهذا العقل ّرف اإنسان عى سائر امخلوقات

                            : اأرض
                             

 [ .١١البقرة: ]       
إذ بالعقل يستقبل ، أكر النعم عى اإنسان بعد اإيانوهي من ، فالعقل نعمة كرى

 .وبه يؤدي السنن واأحكام ي أماكنها وأوقاها كا وردت، اإنسان الوحي
 :وقد خلق اه ي اإنسان طاقات كثرة ومن أمها
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 .والطاقة العقلية ..والطاقة التناسلية ..والطاقة الروحية ..الطاقة البدنية
حانه وهو أعلم باإنسان وطاقاته كلها يعلم أن العقل البري الذي ولو كان اه سب

، ي دنياه وآخرته، وامصلحة حياته، وهبه لإنسان يكفيه ي بلوغ اهدى لنفسه
وموجبات اإيان ي ، يبحث به عن دائل اهدى، لوكله إى هذا العقل وحده

فتستقيم عى ، ليه حياتهويرسم لنفسه كذلك امنهج الذي تقوم ع، اأنفس واآفاق
 .احق والصواب

وما ، وما جعل حجته عى عباده هي إرسال الرسل إليهم، وما أرسل إليه الرسل
 .جعل حجة الناس عى رهم هي عدم جيء الرسل إليهم

ولكن ما علم اه سبحانه أن العقل الذي آتاه اه لإنسان أداة قارة بذاها عن 
وقارة كذلك عن رسم منهج للحياة  .. توجيه من الرسالةالوصول إى اهدى بغر

وينجي صاحبه من سوء امآل  ..اإنسانية حقق امصلحة لإنسان ي الدنيا واآخرة
ما علم اه هذا شاء بحكمته ورمته أن يبعث الرسل إى  ..ي الدنيا واآخرة

  ): قال سبحانه وأن ا يؤاخذ الناس إا بعد الرسالة والتبليغ كا ..الناس
                    

 .[51: ]اإراء   ( 
وما هو دوره ي مسألة اإيان ؟وإذا علمنا هذا فا وظيفة هذا العقل البري

وما وظيفة العقل البري ودوره ي  ؟وما موقفه من منهج احياة ونظامها ؟واهدى
  ؟أعظم وأكر قضايا اإنسان

وبكل ، قضية اإيان باه التي تقوم عليها حياته ي اأرض من جذورها وهي
 .وهي أكر وأبقى، كا يقوم عليها مآله ي اآخرة، مقوماها

ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن ، ملسو هيلع هللا ىلصإن دور هذا العقل أن يتلقى الدين عن الرسول 
اإنسانية ما ران  ويستنقذ الفطرة، ومهمة الرسول أن يبلغ ويبن الدين، ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

، وينبه العقل اإنساي إى تدبر دائل اهدى، عليها من الشهوات والشبهات
، وأن يرسم للعقل منهج التلقي الصحيح، وموجبات اإيان ي اأنفس واآفاق

 .ومنهج العمل الصحيح، ومنهج النظر الصحيح
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امؤدي إى خر الدنيا ، وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج احياة العملية
                            : واآخرة

                                     
 [. ٣٣٧اأعراف: ]                  

أو ، من حيث الصحة والبطان، وليس دور العقل البري أن يكون حاكًا عى الدين
 .وبعد أن يفهم مقصوده، بعد أن يتأكد صحة ثبوته عن اه ورسوله، القبول أو الرفض

ما استحق العقاب من اه عى ، بعد إدراك مدلوها، يرفضها ولو كان له أن يقبلها أو
 .الكفر بعد البيان

 .بل العقل ملزم بقبول أحكام الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح
ا بمعنى أنه ، يم له منهج النظر الصحيحويق، فالدين خاطب العقل ويوقظه ويوجهه

 .أو القبول أو الرفض عى هواه، هو الذي حكم بالصحة أو البطان
، وكان عى العقل البري أن يقبله، الرعي كان هو احكم بل متى ما ثبت النص

    ): أو غريًبا عليه، سواء كان مدلوله مألوًفا له، وأن يطيعه وينفذه
             

 .[61: ]النساء ( 
وعند هذا ، وما امراد منه ليعمل به، إن دور العقل هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص

                         : احد ينتهي دوره
                                

                                
                           

 [. ٤٧امائدة: ] 
والعقل ، وهو احق قطعاً ، وما حمله النص من حكم هو أمر اه، فالنص من عند اه

، ما جاء من عند اه ورسوله، أو القبول أو الرد، ليس إهًا حكم بالصحة أو البطان
 أن اجوارح خلوقة للعمل بالوحي . بل العقل خلوق استقبال الوحي، كا
، واآيات الرعية والكونية، ليدرك اأحكام، إن الريعة اإسامية خاطب العقل
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 .وجعل ذلك عبادة، وترغبه ي ذلك
 .وتضع له امنهج الصحيح للنظر وااعتقاد والعمل ي شئون احياة

واانقياد ، لتصديق والطاعةم يعد أمامه إا ا، فإذا أدرك وفهم ما يعني النص الرعي
                           : والتنفيذ

                           
                             

 [.٤ – ١اأنفال: ] 
وامنهج الصحيح ي التلقي عن اه هو أن ا يواجه العقل مقررات الدين وأحكامه 

 .كّوها اإنسان بنفسه من مقواته وجاربه، ررات له سابقة عليهابمق
وا يقهره ، خاطب العقل بأحكامه وسننه وأوامره، فاإسام دين العقل والفطرة

ويدعوه إى تدبر دائل اهدى واإيان ي ، بخارقة مادية ا جال له فيها إا اإذعان
وغبار الشهوات ، لف والعادة والبادةلرفع عن الفطرة ركام اإ، اأنفس واآفاق

                    : والشبهات امضلة للعقل والفطرة
 [. ٣١٣يونس: ]                  

وا يفرض عليه أن ، ويكل إليه فهم مدلوات النصوص التي حتمل أحكامه لعباده
 .يؤمن با ا يفهم مدلوله وا يدركه

أو عدم ، م يعد أمامه إا التسليم ها فهو مؤمن، هم امراد من النصوصفإذا أدرك وف
                             : التسليم ها فهو كافر

                                    
                             

 [.١١ – ١١الكهف: ]        
 .وليس هو مأذوًنا ي قبوها أو ردها، وليس هو حكًا ي صحتها أو بطاها
ويرك ما ، وختار ما يشاء، ويرفض ما يرفض، أما من جعل العقل إهًا يقبل ما يريد

: فهذا هو الكفر الذي ينال صاحبه بسببه أشد العذاب كا قال سبحانه، يشاء
(             
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                ) 
 .[01: ]البقرة

 .وأمر باتباع الرع، خلق هذا الكون، واه سبحانه خالق كل يء
أو ، أو أمر اخائق اأخرى، أو أمر اإنسان، فإذا قرر اه سبحانه حقيقة ي أمر الكون

 .أو ي النواهي، إذا قرر أمًرا ي فرائض الدين
متى أدرك ، جب القبول والطاعة من يبلغ إليهفهذا الذي قرره الرب وأمر به وا

 .وفهم امراد منه، امدلول منه
             ): فإذا قال اه سبحانه

 .[52: ]الطاق (           
 .[38: ]اأنبياء (        ): أو قال سبحانه
                 ): أو قال سبحانه

 .[51: ]النور (                
         ): أو قال سبحانه

 .[51 -55: ]الرمن ( 
فاحق هو ، واأشياء واأحياء، ونحو ذلك ما قاله اه سبحانه عن الكون والكائنات

، اب واخطأفكل ما يبلغه العقل ي هذا معرض للصو، وليس للعقل أن يقول ،ما قال
 .وما قرره اه سبحانه ا حتمل إا احق والصواب

  (        ): وإذا قال اه سبحانه
            ): أو قال سبحانه ،[55: ]امائدة

         ): أو قال سبحانه ،[200: ]البقرة   (
            ) 

         ): أو قال سبحانه ،[525: ]اأنعام
ي شأن و تعاى ونحو ذلك ما قاله اه تبارك ، [13: ]اأحزاب (  

ولكنني أرى : وليس للعقل أن يقول، فاحق ما قاله سبحانه، منهج احياة البرية
 :وم يرعه للناس، أو فيا م يأذن به اه، مصلحة ي كذا وكذا ما خالف أمر اه
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 [ .٤١يوسف: ]      

، وتدفع إليه الشهوات والنزوات، فا يراه العقل مصلحة حتمل اخطأ والصواب
 .وإقحام للعقل فيا ليس من شأنه

     ): وما يقرره اه وحكم به ا حتمل إا الصحة والصواب
 .[18: ]امائدة (     

سواء ي موقف ، أو منهج احياة ونظامها، وما قرره اه وحكم به ورعه من العقيدة
                              ، فعليه أن ُيسلم وينفذ: العقل إزاءه

                                      
 [ .١٣اأحزاب: ] 
آخذ : فليس للعقل أن يقول، وم يوّقت بوقت، وكان قطعي الدالة ،متى صح النصف

، ولكني أرى أن الزمن قد تغر ي منهج احياة ونظامها، ي العقيدة والشعائر التعبدية
 .فيتبع غر رع اه

فإنه يستوي زمان ، فا دام النص مطلًقا، فلو شاء اه أن يوقت مفعول النصوص لوقته
و تعاى سبحاه، ورمي علمه بالنقص، احراًزا من اجرأة عى اه، نزوله وآخر الزمان

                    : عا يقولون علًوا كبًرا
 [.١١٧البقرة: ]                     

 .وإنا يكون جهد العقل ي تطبيق النص عى احالة احادثة ا ي قبوله أو رده
بل هو ، ودوره ي احياة البرية، انتقاص من قيمة العقلوليس ي يء من هذا 

وامدى أمام العقل أوسع ي التعرف  .وحسن استقبال أوامره، كال اأدب مع خالقه
 ..وطبيعة الكائنات فيه واأحياء ..وقواه ومدخراته ..عى طبيعة هذا الكون وطاقاته
وااستفادة من  ..نمية احياةوت ..والساء واأرض ..وخلوقات اه ي الر والبحر
ومظاهر قوته  ..ومعرفة بارئه وفاطره وأسائه وصفاته ..الكائنات ي حدود منهج اه

        ): ومعرفة نعمه وآائه ..ورمته
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 .[565: ]البقرة  (  

عبد من خال معرفة آياته ليعرف عظمة الرب الذي يُ  هذا امجالفليدرج العقل ي 
 وخلوقاته.

ويبارزونه ، إهم يكفرون باه، وأسائه وصفاته وأفعاله ما أجهل أكثر اخلق باهأا 
              : وهو يعافيهم ويرزقهم، بامعاي

 [.٨٤امائدة: ]         
م ويوقظ فيه، ولكنه رحيم ودود ينبه الغافلن السادرين، قاهرةوقوته ، إن بأس اه شديد

                       :مشاعر الرقب أن يأتيهم بأس اه
 .[١٧ - ١٨اأعراف: ]                              

نه العزيز إ، جادين أم اعبن، إن بأس اه أشد من أن يقف له البر نائمن أم صاحن
السموات واأرض وما فيها ، اجبار الذي ا يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء

                : بيده أصغر من اخردلة ي يد اإنسان
                         

 [.٣٨الزمر: ] 
 ؟فأين العقول التي تدرك بأس اه ي كل من طغى وكذب واستكر

 ؟وما الذي يمنعه ؟وما الذي يعجزه، ومشيئته ا تتوقف، سنة اه ا تتخلف إن
وأن يطبع عى  ؟وما الذي يؤمن امكذبن أن يأخذهم اه بذنوهم كا أخذ من قبلهم

 ؟قلوهم فا هتدون بعد ذلك
يرجفون من اهاك والدمار ، وما يريد اه هذا التحذير أن يعيش الناس فزعن قلقن

وإدامة ، إنا يريد اه منهم اليقظة ومراقبة النفس، هار يأخذهم ي حظة من ليل أو أن
                                 : ااتصال باه

                          
 [.٤١ – ٤٣اأحزاب: ]       

 وا يدرك، يستقر فيها من مشاعر وا ما، وهو ا يعلم نفسه، واإنسان يدعي العلم



551 

 [.٧٣اإراء: ]                 : وا حقيقة مشاعره، حقيقة نفسه
 ؟فالعقل نفسه ا يعرف كيف يعمل

، وحن يراقب نفسه يكف عن عمله الطبيعي، أنه ا يملك مراقبة نفسه ي أثناء عمله
 .بقى هناك ما يراقبهفا يوالتمييز بن البدائل، وهو التدبر والتفكر، 

 .وحن يعمل عمله الطبيعي ا يملك أن يشتغل ي الوقت ذاته بامراقبة
وهو اأداة التي ، وعن معرفة طريقة عمله، ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته

             ): يتطاول ها اإنسان
 .[56: ]احجرات (   

امنن التي ينعم اه ها عى عبد من عباده ي اأرض كا إن اإيان باه هو كرى 
                    ): قال سبحانه

 .[50: ]احجرات   (   
وحقيقة ، وحقيقة الدور امقسوم له، إن إيان العبد باه يعّرفه بحقيقة الوجود حوله

 .الطاقة امهيأة له للقيام هذا الدور
 ..وما يقع له ..امعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة واارتياح ما جري حوله ومن هذه

وأنه ؟ وماذا هو واجد هناك؟ وإى أين يذهب؟ وماذا جاء؟ فهو يعرف من أين جاء
ولن يرك  ..وأنه م خلق عبًثا ..وما يقع له مقدر لتام هذا اأمر ..موجود هنا أمر

                     : ولن يمي مفرًدا، سدى

 [.٣٣٣امؤمنون: ] 
ومن هذه امعرفة اإيانية ختفي مشاعر القلق والشك واحرة الناشئة عن عدم 

        : وعدم رؤية امطوي من الطريق، معرفة امنشأ وامصر
                                  

 [.١١ – ١٧الرعد: ]             
أنه يلبس ثوب العمر بقدر اه الذي  ،وروح مستبرة، إن امؤمن يعرف بقلب مطمئن

وأن اليد التي خلقته وألبسته إياه أحكم ، تريف احكيم اخبر، يرف الوجود كله
، ي هذا الكون الذي يتأثر بكل ما فيه، وأنه يلبسه أداء دور معن، وأرحم به ،منه
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                               :ويؤثر ي كل ما فيه
 [.٣٧ – ٣٣الذاريات: ]                            

ويؤدي الدور امطلوب منه ي ثقة وطمأنينة ، إن امؤمن يقطع الرحلة إى اآخرة
                          : ويقن

 [.٣٣احجرات: ]                   
وجال العطية ، شاعًرا بجال اهبة، ويؤدي دوره ي فرح ورور، إنه يقطع الرحلة

 [. ٣٧يونس: ]                              : الكرى
وهبة الدور  ..بة العمر اممنوح له من يد الكريم امنان اجميل اللطيفإنه يسعد ه

   : لينتهي به إى ربه الكريم وامقام اأمن ..الذي يؤديه مها كان شاًقا
                        
                         

 [. ٨٣التوبة: ]       
ما تكاد حقيقته تستقر ي القلب حتى ، وطاقة جمعة، إن اإيان باه قوة دافعة

وصورها  ،ولتوائم بن صورها امضمرة، قعولتحقق ذاها ي الوا، تتحرك لتعمل
وتدفعها ي ، كا أها تستوي عى مصادر احركة كلها ي الكائن البري، الظاهرة

                                          : الطريق السوي
                                  

 [. ٣٣١ – ٣٣٣اأنعام: ]                 
فبه صنع اخوارق التي ، ور قوة اإنسان باإيان، ذلك ر قوة اإيان ي القلب

وبه يندفع امرء إى التضحية بالعمر الفاي امحدود ي سبيل ، غرت وجه احياة
، غاشموبه يقف الفرد القليل الضئيل أمام قوى السلطان ال، احياة الكرى التي ا تفنى

فإذا هي كلها تنهزم أمام العقيدة الدافعة ي ، وقوى احديد والنار، وقوى امال الفاتن
وما هو الفرد الفاي امحدود الذي هزم تلك القوى ، روح الفرد امؤمن امتصل بربه

والينبوع امتفجر الذي ا ، ولكنها قوة اه التي استمدت منها تلك الروح، ميًعا



550 

            ): ينضب وا ينحر
 .[50: ]اأنفال (           

من ، منة اإيان التي ا يملكها وا هبها إا اه وحده، إها امنّة الكرى عى العباد
             : وأهل للقيام بشكرها، يعلم أنه مستحق ها

 [.٣١اأنعام: ] 
عى هذه  وقطع رحلته، ه باإيان الذي يصله بربهوماذا فقد من وجد اأنس با

                       : اأرض ي ظال ريعة اه وهداها
                                       

 [. ٣ – ٣البقرة: ]                               
، ومتع وأكل كا تأكل اأنعام، ولو تقلب ي أعطاف النعيم، لكوماذا وجد من فقد ذ
 ): وهتدي به إى بارئها الكريم، أها تعرف بفطرها اإيان، واأنعام أهدى منه

               )  
 .[55: ]الفرقان

                      فشتان بن هؤاء وهؤاء: 
 [. ٣١حمد: ]                                          

ويوقظه ، ينبه العقل الغافل، واآيات الرعية، باآيات الكونيةو تعاى واه تبارك
 : ومعرفة اخالق العظيم الذي أبدعه، وتناسقه وماله، معرفة عظمة هذا الكون

                                   
 .[١ - ٨الرمن: ]          

امملوءة بامخلوقات ، فإى جانب هذه العظمة ي رفع هذه الساء اهائلة الواسعة
ميزان احق وضعه ثابًتا راسًخا مستقًرا ، وضع سبحانه اميزان، التي تعبد رها وتطيعه

 .رمة بالعباد
وا ، كي ا ختل تقويمها، قيم اأشخاص واأحداث، وضعه منهج حياة لتقدير القيم

 .وا تتبع اجهل والغرض واهوى، يضطرب وزها
وتضمنه ، ووضعه ي هذا امنهج اإهي الذي جاءت به الرسل، وضعه ي الفطرة
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                    الكريم:  القرآن
   [.٧١النحل: ]      

    ): اوضع اميزان لئا تطغوا ي اميزان فتغالوا وتفرطو
 .[2: ]الرمن ( 

 .ومن ثم يستقر الوزن بالقسط با طغيان وا خران
يرتبط بالساء ، ببناء الكون ونظامه ومن ثم يرتبط احق ي اأرض وي حياة البر

الكون  عظمةومدلوها امنظور حيث مثل ، حيث يتنزل منها وحي اه ومنهجه
                             : وثباته بأمر اه وقدرته

 [.٤٣فاطر: ]                                   
فالشمس ، هو الذي يعطي عطاء الربوبية عطاًء متساوًيا للجميعو تعاى واه سبحاه

 .وكذلك اهواء ،بدون جهد من اإنسان، ترسل أشعتها للمؤمن والكافر عى حد سواء
سواء كان مؤمنًا ، ثم سقاها باماء، ووضع البذرة فيها، لكل من حرثها واأرض تنفعل

هذا كله عطاء ، وكذلك البحار واجبال وامعادن تنفعل من اجتهد عليها، أو كافًرا
                             : خلقه ميًعا الكريم الرب

                                               
 [.١١لقان: ]      

وا يمكن أحد أن يدعيه لنفسه ، أنه ظاهر، وا أحد يستطيع أن ينكر عطاء الربوبية
فعطاء ، ولكن امسألة ي العبادة، فعطاء الربوبية ا ختلف عليه أحد، من دون اه

وحده ا و تعاى ه سبحاهوجب أن يقودنا إى العبودية ، الربوبية أمامنا واضحًا جلياً 
                                         : ريك له

 [.٣١١اأنعام: ]        
، يدرك بعض اأشياء ويفهمها، وله طاقة حدودة كغره، والعقل خلوق كغره

ها، صوات، وخفى عليه أكثرع يسمع بعض اأ، كا أن السموخفى عليه أكثرها
  يرى بعض اأشياء، وخفى عليه أكثرها.والبر

 ، والقريب والبعيد.والكبر والصغر، والغيب والشهادة، فالكون فيه الظاهر والباطن
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والعقل يدرك ما أذن اه ، وا يعلم ذلك كله إا اه وحده، والقرآن فيه حكم ومتشابه
                        : وجهل أكثره، له من ذلك بمعرفته

 [.١٨امائدة: ]                  
                     : واه وحده عام الغيب والشهادة

                                               
 .[٧ - ٣السجدة: ]        

 :واأعال التي كلفنا اه ها قسان
ما نعرف وجه احكمة فيه عى اجملة بعقولنا كالصاة والزكاة والصوم  :أحدها

 .وترع للخالق، فإن الصاة تواضع حض، ونحوها
 .وتطهر للنفس من الشح، والزكاة سعي ي دفع حاجة الفقر

 . وهذا هو اأكثر..وسعي ي كر الشهوة، والصوم تعويد عى الصر
 .يه كبعض أفعال احجما ا نعرف وجه احكمة ف :الثاي

، وتقبيل احجر اأسود، فإننا ا نعرف بعقولنا وجه احكمة ي رمي اجمرات
 .واارحال من منى إى عرفات إى امزدلفة، والسعي بن الصفا وامروة

حسن منه كذلك أن يأمرهم ، لكن كا حسن من اه أن يأمر عباده بالنوع اأول
احتال أن ، ي النوع اأول ا تدل عى كال اانقيادأن الطاعة ، بالنوع الثاي

 .امأمور إنا أتى به ما عرف وجه امصلحة فيه
أنه ما م ، وهاية التسليم، أما الطاعة ي الوجه الثاي فإها تدل عى كال اانقياد

هو  م يكن إتيانه به إا محض اانقياد والتسليم من، يعرف وجه امصلحة البتة فيه
                               : أعلم منه

                                   
                                           

 [.٨آل عمران: ] 
  امحكم: ى، ونعمل بامحكم، ونرد امتشابه إفنؤمن بكل ما أمر اه ورسوله به

                                  



528 

 [.٧١النساء: ]                      
 ): وكل ما أخر اه به، وينقاد ويسلم لكل ما أمر اه به، والعاقل يؤمن هذا وهذا

              
 .[61: ]النساء  (   
من  وينعقل به عا يره، أنه يعقل به صاحبه ما ينفعه من اخر، وسمى العقل عقاً 

وأول ، وذلك أن العقل حث صاحبه أن يكون أول فاعل ما يأمر به من اخر، الر
 ، فتلك عامة صحة عقله: تارك ما ينهى عنه من الر

عقله دل عى عدم  ..أو هاه عن الر فلم يركه ..فمن أمر غره باخر وم يفعله
      ): خاصة إذا كان عامًا بذلك، جهلهعى و

 .[55: ]البقرة(      
والنهي عن ، فا جوز لإنسان إذا م يقم با أمره اه به أن يرك اأمر بامعروف

 :فإن عى كل إنسان واجبن، امنكر
فرك أحدما ، لروهيه عن ا، وأمر غره باخر ..وهيها عن الر، أمر نفسه باخر

والنقص ، فإن الكال أن يقوم اإنسان بالواجبن، ا يكون رخصة ي ترك اآخر
وهو دون ، فليس ي رتبة اأول، وأما قيامه بأحدما دون اآخر، الكامل أن يركها

أن ، وكذلك النفوس جبولة عى عدم اانقياد من خالف قوله فعله، اأخر
ولذلك قال ، وأنه تناقض ا حسن من العاقل، اأقوال اأفعال تؤثر أكثر من

              ): سبحانه
 .[3 -2: ]الصف (  

، وا لغر فائدة، والعاقل حًقا يعلم أن اه عَز وجَل م خلق هذا الكون عبًثا وا سدى
ولروا من حكمته ، ولتتم نعمته عى عباده، ليقوم أمره ورعه ،وإنا خلقه باحق

  ): ما يدهم عى أنه وحده معبودهم وحبوهم وإههم، وقهره وتدبره
 .[55: ]العنكبوت(          

                          وقال سبحانه: 
 [.١١اجاثية: ]        جئ   
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واأبصار والعقول أن اه أعطاهم اأساع ، ور الدواب عند اه هم الكفار
وكان يمكنهم أن يكونوا من خر ، فاستعملوها ي معصيته، ليستعملوها ي طاعة اه

   ): واختاروا أنفسهم أن يكونوا من ر الرية، فأبوا هذا الطريق، الرية
                 

 .[23 -22: ]اأنفال(    
أنه م يعلم فيهم ، النافع وإنا م يسمعهم اه الساع، فقامت عليهم احجة بالساع
فاه ا يمنع عباده ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، خًرا يصلحون به لساع آياته

     : وا يثمر عنده، وا يزكو لديه، اإيان واخر إا من يعلم أنه ا خر فيه
 [.٣٣ اأنفال:]                      

التي يستقبل ها  أنه فقد اآلة، فامجنون ا تكليف عليه، والعقل ضد اجنون
   ): وهي العقل كا قال سبحانه، وجتنب النهي، وينفذ اأمر، الوحي

 .[5: ]الرعد (  
 ، أنه مرفوع عنه قلم التكليف.وا فائدة له، وا إناء معه، ا قيد له، ومن ا عقل له

نا استعمله لق له من اإيان وعبادة اه، وإهبه اه عقًا فلم يستعمله فيا ُخ أما من و
        ي هواه وشهواته معرضًا عن ربه، فهذا أضل من اأنعام: 

                                   
   [.٣٨١اأعراف: ]                          

 :عقل البري ثاثة أنواعوال
 ، وتدبر مصاحه.ينتفع به اإنسان ي أمور معاشه، عقل غريزي: اأول
وعليه مدار سعادته ، وبه يستقبل الوحي، مستفاد من مشكاة النبوة، عقل إياي: الثاي

 .ي الدنيا واآخرة
أكثر وهذا العقل هو حظ ، يظن أربابه أهم عى يء، عقل نفاقي شيطاي: الثالث
 .وهو عن اهاك، الناس

وعدم ، واستجاب مودهم، فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس ميعهم
 .وإطاق شهواهم كاحمر والبهائم، ولو كان ي معصية اه، خالفتهم ي أغراضهم
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 .والضال واهدى، والرخص والغاء، والعافية والباء، فسبحان من بيده الداء والدواء
فمنهم ، وبث من نسله الرجال والنساء، وخلق من أجله اأشياء، ن من خلق آدموسبحا

 .ومنهم اجاهل الغافل، العام الذاكر
، وقسم اأرزاق بينهم فرى فقًرا وغنًيا، وسبحان من قسم اخائق سعيًدا وشقًيا

 .وقسم العقول فرى منهم ذكًيا وغبًيا
 .وأنت أها الراحل ..وأنت أها العاقل ..وأنت أها اإنسان

يا ، يا مريًضا ما يعرف أوجاعه وأسقامه، أمامك يوم عصيب، يا من سلعه كلها معيب
 .وعن ما أعد له، وعن ما يراد به، غافاً عن ما يراد منه

 ؟وا يقنعه ما جمعه متى تصحو، يا من ا يردعه ما يسمعه
 ؟وامتأ بالزلل كتابه متى تفيق، ا من وهى شبابهي

 ؟يا معتقًدا صحته فيا هو سقمه متى تصحو، لا زاد عمره زاد إثمهيا من ك
كا يطلب أهل الدنيا الذروة ، فليطلب العاقل الناصح لنفسه الذروة العالية من الدين

 .كا يشد الكفار ركائبهم إى النار، وليشد ركائبه إى جنة الرمن، العالية من الدنيا
كم تركت ه ، فضت حلية الدنيا وإن كانت فاخرةوه در تلك القلوب الطاهرة التي ر

كم بينهم وبن بائع ، وباتت عيوها والناس نيام ساهرة، من شهوة وهي عليها قادرة
                                         : اآخرة؟

 [. ٣٣١ – ٣٣١آل عمران: ]                        
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 يةالن فقه -2

              ): قال اه تعاى
 .[1: ]البينة (  

ِل اْمِرٍئ َما َنَوى، إَنَا اأْعَال  بِالنَِياِت » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ـه  َفَمْن َكاَنْت ِهْجرَ ، َوإَنَا لِك   ت 
و ٬ا َلـىإ ـه  َفهْجر لِـهَوَرس  و ٬إى ا ت  ـه  ْت هجرَومْن كانَ ، لِـهِ َوَرس  ْنَيا ي ِصيلِ  ت   َلـىا أْو إب ـهَ د 

َها ـه  َفِهْجرَ ، اْمَرأةٍ َينْكِح   .()متفق عليه «ْيـهِ َما َهاَجَر إلَ  َلـىإ ت 
 .وحلها القلب، هي عزم القلب عى يء ما خًرا كان أو ًرا :النية

 .وتطلق رًعا عى اإرادة امتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه اه تعاى
 .فكل عمل ا قيمة له عند اه إا بنية، ول اأعالوالنية رط لقب

 :والناس ي نياهم متفاوتون
إجابة لباعث اخوف من اه عَز  ،وتركه للمعاي، من يكون عمله للطاعات فمنهم
 [. ٤٣الرمن: ]               : وجَل 
            : من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء من اه ومنهم

 [. ١٣٧البقرة: ]      
كا قال ، وهذا أكمل، من يكون عمله إجابة لباعث اخوف والرجاء مًعا ومنهم

               ): سبحانه
 .[2: ]الزمر(            

استحقاقه الطاعة ، وهو أن يعمل الطاعة عى نية جال اه :وثمة مقام أرفع من هذين
: فضًا أن يتعاطاها ،وقليل من يفهمها، وهذه أعز النيات وأعاها، والعبودية

(                  
 .[582: ]اأنعام (

                          قال سبحانه: و
 [.١١اأنبياء: ]       

                                                

 (. 5280(، واللفظ له، ومسلم برقم )5، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 .مصلحة ها ي احال أو ي امآلهي انبعاث النفس وميلها إى ما ظهر ها أنه  :والنية
         ): وكل إنسان مسؤول عن نيته وعمله كا قال سبحانه

 .[36: ]اإراء  (جئ       
وهو ، وا خفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء، واه عَز وجَل عليم بكل يء

  )  :امرئ با نوى وسيحاسب كل، مطلع عى نية اإنسان امضمرة ي صدره
                    

 .[22: ]آل عمران ( 
 :والنية تنقسم إى قسمن

 .بأن ينوي الوضوء أو الغسل أو الصاة مثاً ، العمل نية: اأوى
وهو اه عَز وجَل فينوي بالوضوء أو الغسل أو الصاة أو ، نية امعمول له: الثانية

 .لتقرب إى اه وحدهغرها ا
              : لكن الثانية أهم من اأوى، والنيتان مطلوبتان ي كل عمل

 [. ٣٣١الكهف: ]                         
 :والنية ي العمل ها أربعة أحوال

دون حصول أي مصلحٍة ، أن يكون أصل الباعث له عى العمل طاعة اه عز وجل: اأول
 .وهذه أعى امراتب عند اه عَز وجَل ، فهذا عمله مقبول، دنيويٍة وراء تلك الطاعة

 :وا ينوي شيئًا من اآخرة، أن يقصد بالعمل الدنيا فقط: الثاي
      ): وهذا صنيع أهل النفاق، فهذا عمله مردود

 .[552: ]النساء(               
 .فا اعتبار هذا العمل عند اه، وقصد اآخرة، عنده قصد الدنياأن يستوي : الثالث

 (            ): قال اه تعاى
 [558: ]الكهف

كِ : َلـىَتَعا ه َقاَل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ْ ِْ َكاِء َعِن ال َ ُْ َك فِيِه ، أَنا أْغنَى ال َ َْ َمْن َعِمَل َعَما أ
كَ  ـه  ت  كْ َتـرَ ، يْيـرِ َمِعي غَ  ْ َِ  .()أخرجه مسلم «َو

                                                
 (. 2201برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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فهذا ا ، ونية الدنيا حصلت تبعاً ، أن يكون الباعث له عى العمل هو نية اآخرة: الرابع
       ): وهو مأجور كا قال سبحانه، يؤثر

            
 .[520: ]البقرة (        

 .الباطنة ها ميزان واأعال ..واأعال الظاهرة ها ميزان
ِل اْمِرٍئ َما َنَوى، إَنَا اأْعَال  بِالنَِياِت » :ملسو هيلع هللا ىلصفميزان اأعال الباطنة قوله  ، َوإَنَا لِك 

ـه  َفَمْن َكاَنْت ِهْجرَ  ْنَيا ل ومن كانت هجرته، فهجرته إى اه ورسوله، اه ورسوله لَـىإ ت  د 
ـه  َفِهْجرَ  ،يتزوجهااْمَرأةٍ  لَـىا أْو إب ـهَ ي ِصي  .()متفق عليه «ْيـهِ َما َهاَجَر إلَ  َلـىإ ت 

ِِ أْمِرَنا َهَذا َما َليَْس مِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوميزان اأعال الظاهرة قوله  وَ  نْـه  َمْن أْحَدَث    «َردُ  َفه 
 .()متفق عليه

وا يقبل اه ، والثاي يدل عى وجوب امتابعة، فاأول يدل عى وجوب اإخاص
موزوًنا با سبق كا قال ، صواًبا عى سنة رسول اه، كان خالًصا ه العمل إا إذا

 .[558: ]الكهف (              ): سبحانه
فإن ، لنحصل عى اأجور الكثرة، فعلينا أن نوسع النية، وما كانت اأعال بالنيات

 .اه واسع عليم
، إى قيام الساعة، والسنن وامستحبات، لننوي القيام بالفرائض والنواف :ففي العبادة

 .ونقوم با نستطيع حسب الطاقة
 ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي ، واه عَز وجَل يعطينا اأجر عى قدر النية، ننوي هداية العام :وِ الدعوة

ولكن ، ولكنه م خرج من اجزيرة العربية، ودعوهم إى اه، كانت نيته هداية العام
 .دخل ي اإسام إى يوم القيامةاه كتب له أجر كل من 

وننوي تعليم اأمة ما جاء عن اه ، ننوي طلب العلم إى يوم القيامة :وِ العلم
 .واه يعطينا اأجر عى قدر النية، ورسوله من السنن واأحكام واآداب ابتغاء وجه اه

ا ْلـهَ َيْعمَ  َلـمْ بَِحَسنٍَة فَ  َهـمَ َفَمْن ، َم َبَنَ َذلَِك َسنَاِت َوالَسِيَئاِت ث  لْـَح َكَتَب ا هإَِن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
                                                

 (. 5280مسلم برقم )(، واللفظ له، و5، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 ( واللفظ له. 5050(، ومسلم برقم )2620، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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َو ، ِعنَْده  َحَسنًَة َكاِمَلةً  َلـه   ها ابَـهَ َكتَ  َ  عَز وجَل  ها ابَـهَ ا َكتَ َلـهَ ا َفَعمِ بِـهَ  َهـمَ َفإِْن ه  ْْ ِعنَْده  َع
 ها اَبـهَ ا َكتَ ْلـهَ َيْعمَ  َلـمْ بَِسِيئٍَة فَ  َهـمَ َوَمْن ، َكثَِرةٍ أْضَعاٍف  لَـىإِ ، َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف  لَـىإِ ، َحَسنَاٍت 

َو ، ِعنَْده  َحَسنًَة َكاِمَلةً  لَـه    .()متفق عليه « َسِيئًَة َواِحَدةً  َلـه   ها ابَـهَ ا َكتَ َلـهَ ا َفَعمِ بِـهَ  َهـمَ َفإِْن ه 
فإذا قمنا به كان لنا اأجر ، ملننوي ااستعداد للقيام بأي ع، وهكذا ي باقي اأعال

                                  : والباقي بالنية، بالعمل
                                          

 [.٨٤ – ٨١آل عمران: ]                              
فهي روح العمل وقائده ، وأصله الذي يبنى عليه، ساسهفالنية أساس اأمر وعموده وأ

 .يصح بصحتها ويفسد بفسادها، والعمل تابع ها مبني عليها، وسائقه وحامله
 .وبحسب النية تتفاوت الدرجات ي الدنيا واآخرة

ومريد ها ، والقرب منه وما عنده من الثواب، فكم بن مريد بالفتوى مثًا وجه اه ورضاه
 .أو يطلب ها الرئاسة والشهرة، وما يناله منه خوًفا أو طمًعا، لوق ورجاء منفعتهوجه امخ

أو يؤديان الزكاة ، أو يصليان الصاة الواحدة، فيفتي الرجان بالفتوى الواحدة
 وبينها ي الفضل والثواب أعظم ما بن، أو يقدمان النصيحة الواحدة، الواحدة

 .امرق وامغرب
راغًبا ي ، هو امطاع ورسوله، ودينه هو الظاهر، ن كلمة اه هي العلياهذا نيته أن تكو

 .طالًبا مرضاته، ثواب ربه
سواء ، وجاهه هو القائم، وهو امشار إليه، وذلك نيته أن يكون قوله هو امسموع

 .وافق الكتاب والسنة أو خالفها
امحبة ي قلوب و، لكن من سنة اه سبحانه أن يلبس امخلص من امهابة والنور

   : ما هو بحسب إخاص العبد ونيته ومعاملته لربه، وإقبال قلوهم إليه، اخلق
 [.١٣مريم: ]                     

من امقت وامهانة والبغضاء ما هو الائق به ، ويلبس امرائي الابس ثوي الزور
 .بحسب نيته

                                                

 (. 535(، واللفظ له، ومسلم برقم )6525، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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، ال بن عباده تعريًفا ودالًة عى ما ي نفوسهمواه عَز وجَل وضع اأقوال واأفع
ورتب سبحانه عى ، ف بمراده وما ي نفسه بلفظهفإذا أراد اإنسان من أخيه شيًئا عرَ 

 .تلك اإرادات وامقاصد أحكامها بواسطة األفاظ
وا عى ، وم يرتب اأحكام عى جرد ما ي النفوس من غر دالة قول أو فعل

 .وم حط ها علًا ، امتكلم ها م يرد معانيهاجرد ألفاظ 
 .بل جاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما م تتكلم به أو تعمل به

إذا م ، وجاوز ها عا تكلمت به أو عملته خطئة أو ناسية أو مكرهة أو غر عامة به
 .تكن مريدة معنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه

 .[206: ]البقرة (      ): قال اه تعاى
 .()أخرجه مسلم« َقْد َفَعْلت  » :وما نزلت هذه اآية قال اه

َسَها بِـهِ اَوَز َعْن أَمتِي َما َحَدَثْت َتـَج  هإَِن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي   .()متفق عليه«َلـمْ َتْعَمْل أْو َتتَكَ  لَـمْ َما ، أْنف 
وهذا من مقتضيات عدل ، علية ترتب احكمفإذا اجتمع القصد والدالة القولية أو الف

، ا تدخل حت ااختيار، وإرادات النفوس، فإن خواطر القلوب، اه وحكمته ورمته
 ورمة اه، لكان ي ذلك أعظم حرج ومشقة عى اأمة، فلو ترتبت عليها اأحكام

 [.٨٧احج: ]                        : وحكمته تأبى ذلكتعاى 
أو التكلم به مكرًها وغر ، والغلط والسهو والنسيان وسبق اللسان با ا يريده العبد

فلو رتب عليه ، ا يكاد اإنسان ينفك عن يء منه، عارف مقتضاه من لوازم البرية
، فرفع عنها امؤاخذة بذلك كله، وأصاها غاية التعب وامشقة، احكم حرجت اأمة

، وكذلك اخطأ والنسيان، شدة الفرح والغضب والسكرحتى اخطأ ي اللفظ من 
 .ولغو اليمن، والتكلم ي اإغاق، وسبق اللسان با م يرده، واإكراه واجهل بامعنى

، لعدم قصده ونيته، أشياء ا يؤاخذ اه ها عبده بالتكلم ي حال منها فهذه عرة
 .مرئ ما نوىولكل ا، فاأعال بالنيات، وعقد قلبه الذي يؤاخذ به

وقول الرجل من شدة ، فاخطأ من شدة الفرح كا ي حديث فرح الرب بتوبة عبده
                                                

 (. 526برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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ـمَ َلـال»:فرحه ما وجد راحلته  .()أخرجه مسلم «أْخَطأ ِمْن ِشَدةِ اْلَفَرِح ،َوأَنا َرُبَك  ،أْنَت َعْبِدي ه 
               :وأما اخطأ من شدة الغضب فكا قال سبحانه

                           
 .  [٣٣يونس: ]      

 .أهلك الداعي من دعا عليه فلو أجاب اه دعاء من دعا عى نفسه وولده حال الغضب 
       ): وأما اخطأ من السكر فكا قال سبحانه

 .[53: ]النساء(      
 .م ما يقولفلم يرتب عى كام السكران حكًا حتى يعل

 .[206: ]البقرة(       ): وأما اخطأ والنسيان فقد قال سبحانه
 .()أخرجه مسلم «َقْد َفَعْلت  » :فقال اه

          ): وأما امكره فقد قال سبحانه
             

 .[586: ]النحل  (
: صل عقد القلب عليه كا قال سبحانهوأما اللغو فقد رفع اه امؤاخذة به حتى ح

 .[02: ]امائدة (          )
واخطأ ي ، وأما سبق اللسان با م يرده امتكلم فهو دائر بن اخطأ ي اللفظ

 .فهو أوى أن ا يؤاخذ به من لغو اليمن، القصد
وامكره ، انوأما اإغاق فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كامجنون والسكر

 .فقد تكلم ي اإغاق، والغضبان
ما م يقصد معناها وا ، واه سبحانه رفع امؤاخذة عن امتكلم بكلمة الكفر مكرًها

ا يلزمه ، والوقف واليمن والنذر مكرًها، فكذلك امتكلم بالطاق والعتاق، نواها
أن اللفظ إنا يوجب فعلم ، وقد أتى باللفظ الريح، يء من ذلك لعدم نيته وقصده

 .معناه لقصد امتكلم به
                                                

 (. 2050برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 526برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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كا رفعها عمن ، واه سبحانه رفع امؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغر تلفظ أو عمل
فظ وهذا ا يكفر من جرى عى لسانه ل، تلفظ باللفظ من غر قصد معناه وا إرادة

 .و دهشة أو نحو ذلكلفرح أ ،الكفر سبًقا من غر قصد
فهذا النفع احاصل ، أو حفر به بئًرا للناس والبهائم، وبنى به مسجًدا ومن غصب مااً 

، والغاصب وإن عوقب عى ظلمه وتعديه، وعمل هذا، للناس متولد من مال هذا
 .وغصب امال عليه، تولد من نفع الناس بعمله له فا، واقتص للمظلوم من حسناته

 .وعقوبة عى الفسق به، غصبعقوبة عى ال، وهو لو غصبه وفسق به لعوقب عقوبتن
: فإنه قد عمل خًرا وًرا، أو فك به أسًرا، أو بنى به مسجًدا، فإذا غصبه وتصدق به

(           
 .[0 -0: ]الزلزلة (

فهو متولد من مال ، فإنه وإن م يقصد ذلك، وأما ثواب صاحب امال امغصوب
، فيشبه ما حصل له من اخر بولده البار، هفقد تولد من كسبه خر م يقصد، اكتسبه

 .وإن م يقصد ذلك اخر
، فقد تولد له من امصيبة خر، فإذا أنفق ي خر، وكذلك فإن أخذ ماله مصيبة

 .م يعدم صاحبها منه ثواًبا، وامصائب إذا ولدت خًرا
يثاب عليه والعمل امجرد عن النية ا ، يثاب عليهالسبب والنية امجردة عن العمل 

ـمْ َجال َما ِسْ َلـرِ ِدينَِة ْلـمَ إَِن بِا» :ملسو هيلع هللا ىلصكا قال النبي  إِل َكان وا ، َوادًِيا ت ـمْ َمِسًرا َول َقَطعْ  ت 
مْ  ـم  َحَبَس ، َمَعك   .()مسلم أخرجه «َرض  ْلـمَ ا ه 

وإذا فسد القلب فسدت ، ح القلب صلحت النياتلوإذا ص، والنيات حلها القلب
 .ت اآثار عى اجوارح خًرا أو ًراوانعكس، النيات

ِِ ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْضَغةً ْلـَج أل َوإَن  َوإَذا َفَسَدْت ، ُلـه  َسد  ك  ْلـَج ا َلـَح ْت َص َلـَح إَذا َص : َسِد م 
 .()متفق عليه «أل َوِهَي اْلَقْلب  ، ُلـه  َسد  ك  ْلـَج َفَسَد ا

أما  .من النيات واأعال التي تتبعهاوامحاسبة عند اه عَز وجَل عى ما ي القلب 
                                                

 (. 5255برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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: عند رب العامن كا قال سبحانه اأجساد والصور واألوان فليست حل حاسبة
(               

 .[30: ]احج(        
مْ  َلـىل َينْظ ر  إِ  هَإَِن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َوِرك  مْ  َلـىَوَلكِْن َينْظ ر  إِ ، وأموالكم ص  ل وبِك   ق 

 .()مسلم أخرجه «وأعاكم
 .وا يقبل اه عَز وجَل من النيات واأعال إا ما كان خالًصا لوجهه الكريم

كِ : لَـىَتَباَرَك َوَتَعا ه َقاَل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْ ِْ َكاِء َعِن ال َ ُْ َمْن َعِمَل َعَما ، أَنا أْغنَى ال
َك فِيِه َمِعي غَ  َ َْ َكه   ت ـه  كْ َتـرَ ، يْيـرِ أ ْ َِ  .()مسلم أخرجه «َو

وإذا التقى امسلان بسيفيها ، دمه وماله وعرضه، وكل امسلم عى امسلم حرام
 ، أن امقتول كان حريصاً عى قتل صاحبه.فالقاتل وامقتول ي النار

ِِ النَارِ ْلـمَ َوا َفاْلَقاتِل  ، ِهـَا ْيـِن بَِسْيفَ لِـَا ْس لْـم  إَِذا اْلَتَقى ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي   .()متفق عليه «ْقت ول  
ويؤجر امسلم عى ميع اأقوال واأعال الصاحة إذا كانت مقرونة بالنية 

                   : وهي التقرب بذلك العمل إى اه، الرعية
                                

 [.٣٣٤: النساء]            
نِْفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي  ولست» :لسعد بن أي وقاص  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و إل  ٬ا َوْجَه ابِـهَ ت 

ِِ اْمَرأتَِك  اللقمة جعلها َحَتى، ابِـهَ ا ِجْرَت   .()متفق عليه «ِِ 
أنت ، وما أنت أعلم به منا، وما أررنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا

 .ا إله إا أنت، وأنت امؤخر، امقدم

                                                
 (. 2165برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 2201برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 2000برقم )(، ومسلم 35، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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 واممنوعة اممنوحة العلوم -2

 (      ): قال اه تعاى
 .[5-5: ]الرمن

            ): وقال اه تعاى
 .[52: ]حمد (  

 :وعلمه البيان بأنواعه، خلق اإنسان ي أحسن تقويمو تعاى اه تبارك
 .والبيان باإشارة ..والبيان الكتاي ..والبيان اللفظي ..البيان الذهني

، وصاح معاشه ومعاده، وأعطاه العقل الذي بواسطته يستقبل العلم الذي فيه صاحه
فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه ، وير عليه طرق ما هو حتاج إليه من العلم

ها وبينها ي كتابه عَز ومعها ورحها وفصل، وير عليه طرق هذه امعرفة، سبحانه
                         : وجَل 

 [.٧١النحل: ] 
فليس ي العلوم ما هو أجّل وأعظم وأبن وأير ، عليه طرق هذه امعرفةاه وير 
     ): لعظم حاجة اإنسان إليها ي معاشه ومعاده، منها

 .[22: ]ص   (   
، الذي هو ظله ي أرضه، لعقل من اإقرار بحسن رعه ودينهثم وضع سبحانه ي ا

                : ونوره ي العام، وعدله بن عباده
                         

 [.٣٣ – ٣٣امائدة: ]                          
وبيان اهدى من  ..باطلومعرفة احق من ال ..وتفصيل كل يء ..فيه تبيان كل يء

وما حبه  ..وبيان أساء اه وصفاته وأفعاله ..ومعرفة التوحيد من الرك ..الضال
وغر ذلك من  ..وعقوبة أهل امعصية ..وبيان ثواب أهل الطاعة ..وما يسخطه

                             : بركاته
 [.١اإراء: ]             
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ما أمكنهم أن ، فكانوا عى عقل أعقل رجل منهم، اجتمعت عقول العامن كلهمفلو 
وا أصلح وا أهدى للخليقة ، وا أعدل وا أنفع، هذا القرآن يقرحوا شيًئا أحسن من
 .ي معاشها ومعادها منه

  ): وعدله وإحسانه، وأوضح بيناته عى ربوبتيه وألوهيته، فهو أعظم آياته
                

 .[00: ]اإراء   (
وكذلك أعطاهم اه سبحانه من العلوم امتعلقة بصاح معاشهم ودنياهم بقدر 

، وعلم الصناعة وامعادن، وعلم النبات والزراعة، كعلم الطب واحساب، حاجتهم
وصناعة ، وصناعة وسائل النقل وااتصاات، وإقامة امباي، واستخراج امياه

ونحو ذلك ، والترف ي وجوه الكسب امروع والتجارة، وطرق الصيد، دويةاأ
                   : وتيسر معاشهم، ما فيه قيام مصالح العباد

 [.٣ – ٣العلق: ]                                        
، وزوده بآات العلم وامعرفة، م يعلماإنسان ما  َلـمفسبحان العليم احكيم الذي ع
 ؟فمتى يشكر اإنسان هذه النعم

(            
 .[00: ]النحل (   

وا حاجة  ،ما ليس من شأهم، منع البر علم ما سوى ذلكو تعاى ثم إن اه تبارك
م بكل ما كان والعل ..وا نشأهم قابلة له كعلم الغيب، وا مصلحة هم فيه، هم به

 ..وعدد أمواج البحار ..والعلم بعدد القطر ..والعلم با ي قلوب الناس ..وما يكون
والعلم بعدد الكواكب  ..والعلم بعدد اأوراق ومساقطها ..والعلم بعدد ذرات الرمال

 .ومقاديرها وامسافات بينها
وما ي أقطار  ..وما ي جج البحار ..وما حت الثرى ..والعلم با فوق الساوات

 .العام من امخلوقات واحركات
ووقت ، ومعرفة ما ي اأرحام ..والعلم بتسبيح اجبال والطر واحيوان والنبات

واختص ، إى سائر ما حجب اه عن البر علمه ..وعدد اأنفاس ..نزول اأمطار
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                           : بعلمه عام الغيب والشهادة
                                       

 [.٣١اأنعام: ]                     
             وما طوى اه علمه عن اخلق العلم بالروح: 

 [.٧٣اإراء: ]                     
، وجاوز ما حد له، ر بهوتدخل فيا م يؤم، فمن تكلف علم ذلك فقد ظلم نفسه

     : وأوضاع أوقاته فيا ا يمكنه اإحاطة به، وكلف نفسه ما ا طاقة له به
 [.١١١البقرة: ]                         

، ومعرفة آجاهم، ومن حكمته سبحانه ما منع عباده من العلم بوقت قيام الساعة
واختص به ، وى علم ذلك عن ميع خلقهوط، وأماكن موهم، ومقدار مكاسبهم

             ): وحده كا قال سبحانه
                ) 

 .[35: ]لقان
 .وي ذلك من احكمة البالغة ما ا حتاج إى نظر

وكيف هنأ به وهو ، فإن كان قصًرا م هنأ بالعيش، فلو عرف اإنسان مقدار عمره
 .قب اموت ي ذلك الوقتير

فا يباي بااهاك ي الشهوات وامعاي ، وإن كان طويل العمر فهو واثق بالبقاء
، وهذا ا يرضاه العباد من بعضهم، ويقول إذا قرب الوقت أحدث توبة، وأنواع الفساد

 .فكيف يرضاه رب العباد
، م يقبل منه، رضاه ساعةثم ما علم أنه صائر إليه أ، فلو أن عبًدا أسخط سيده سنوات

م تنفعه تعاى  وكذا سنة اه عَز وجَل أن العبد إذا عاين اانتقال إى اه، وم يرض عنه
            ): توبة وا إقاع
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 .[50 -50: ]النساء (       
حيث سر عنهم مقادير  ..وما أعظم نعمه عليهم ..اه ي عباده فا أعظم حكمة

 .ومكان وفاهمومقادير أرزاقهم..  ..ومبلغ أعارهم ..آجاهم
فيكف عا يره ي ، بل كل حظة، فا يزال من وفقه اه يرقب اموت ي كل يوم

 .وجتهد فيا ينفعه وير به عند القدوم عى ربه، معاده
الذي إذا شاء ، القائم عى كل نفس، ومدبر الدهور واخائق، ملكفسبحان مالك ا

، وإذا شاء أسقم، وإذا شاء عاى، وإذا شاء منع، وإذا شاء أعطى، وإذا شاء أمات، أحيا
 .وإذا شاء أضَل ، وإذا شاء هدى، وإذا شاء أفقر، وإذا شاء أغنى

ومن ا ، يصلح له وهو أعلم بمن، وهو احكيم العليم الذي يضع اليء ي موضعه
            : ومن ا يشكرها، ومن يشكر النعمة، يصلح

 [.٣١اأنعام: ]
 .وغافر اخطيات ..ومغيث اللهفات ..وجيب الدعوات ..كاشف الكربات

وا خفى عليه يء ي اأرض  ..وأحى كل يء عدًدا ..أحاط بكل يء علًا 
               ): وا ي الساء

                 
 .[12: ]اأنعام (

ويدرك بكل ، قرأ بكل لغةـالذي يُ ، إن هذا الكون العظيم هو كتاب احق امفتوح
: وساكن العائر والقصور، ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن اخيمة والكوخ، وسيلة

                                          
                                 
                                         

 [.١٣ - ٣٨الغاشية: ]          
فيجد فيه زاًدا من احق حن يطالعه بشعور التطلع ، كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده

                  : ح كل آنوهو قائم مفتو، إى احق
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 [.٧ - ٣ق: ]              

أو يقطع تلك الوشيجة بن القلب ، ولكن العلم اإنساي احديث يطمس هذه التبرة
رانت ، مطموسةأنه ي رؤوس ، واخالق احكيم ،والكون الناطق امبن ،البري

واخائق التي تعيش  ،الذي يقطع ما بن الكون، عليها خرافة امنهج العلمي الوثني
          ): ، وي الذي أبدعه وخلقهفيه

 .[585: ]يونس  (    
وكل فهو الذي يقرن كل خلوق بخالقه، وكل صورة بمصورها،  هيأما العلم اإ

                          بامنعم ها:  ةنعم
 [.٣٧٣اأعراف: ]                         

فقد مع اه فيه علوم اأولن ، أما كتاب اه عَز وجَل الذي أنزله عى رسوله
ويدعو إليه ، ويعمل به، وفيه العلم احق الذي ينبغي لكل مسلم أن يتدبره، واآخرين

 .[58: ]اأنبياء (          ): نهكا قال سبحا
                      وقال سبحانه: 

 [.٣إبراهيم: ]               
وحقيقة ، والعلم احق أن يعرف اإنسان حقيقة اارتباط بن هذا الكون وخالقه

 .اارتباط بن عمل اإنسان وجزائه
وبدوها يبقى العلم قشوًرا ا تؤثر ي ، ل علم حقوهاتان حقيقتان روريتان لك

 .ومعلومات تصدع الرؤوس، حياة اإنسان
خليق أن ، وا يزجره عن معصيته، وا يبعثه لطاعة ربه، ومن أوي من العلم ماا يبكيه

أن اه وصف ، وروحه وبدنه، ويؤثر ي عقله وقلبه، ا يكون أوي علًا ينفعه
           ): هالعلاء بقوله سبحان

             
 .[582-580: ]اإراء (ڈ

 .[20: ]فاطر(             ): وقوله سبحانه
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 .وا يبعث عى اخشية والعمل، ومن علم هذا تفطر قلبه عى كل علم جر إى الكر
، يغر من شعوره باحياة ،وخلق هذا الكون خلقه، وشعور اإنسان بأن له خالًقا

 .وجعل لوجوده قيمًة وهدًفا
 .وشعوره بأن خالقه حاسبه ي اآخرة وجازيه يغر من فكره وعمله

 ..عى الدنيا واآخرة ..واأعال الصاحة عى ما سواها ..فيؤثر اإيان عى الكفر
              : والسنن عى العادات ..واأوامر عى الشهوات

                                            
 [.١الزمر: ]       

وترف ي ، وقدر كل يء، وأحاط بكل يء، فسبحان من استأثر بعلم كل يء
                                  : وله كل يء، كل يء

 [.٣١ - ٤١القمر: ]     
واه عليم  ..واه غني والعبد فقر ..واه قادر والعبد عاجز ..لعبد ضعيففاه قوي وا
 .والعبد جاهل بكل يء إا ما علمه اه إياه ..بكل يء

وهو  ..وأعجزه عن أشياء ..وأقدره عى أشياء ..وأخفى عنه أشياء ..أعلمه اه أشياء
 [.٨١آل عمران: ]                            : احكيم العليم

د، والغني امطلق من الغني وفعل سبحانه ذلك ليتبن القادر امطلق من القادر امحد
امحدود، والعليم بكل يء من العام امحدود، واحي الذي ا يموت من احي 

                                           الذي يموت: 
 [.٣٣غافر: ]     

 .واجعلنا هداة مهتدين، وانفعنا با علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا
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 العلم أقسام -2
           ): قال اه تعاى

                 
 .[32 -35: ]البقرة (

                ): وقال اه تعاى
 .[585: ]اأنعام  ( 

 .وإثباها ي النفس، امعلوم من اخارج نقل صورة: لعلما
 .وإثباها ي اخارج، نقل صورة علمية من النفس: والعمل

 :والعلوم باعتبار منفعتها نوعان
، وهو العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله، علم تكمل النفس بإدراكه والعلم به: اأول

                     : ره وهيهوكتبه وأم، ووعده ووعيدهوخزائنه ونعمه، 
 [.٣١حمد: ]                         

فإنه ا ينفع ، وهو كل علم ا ير اجهل به، علم ا حصل للنفس به كال: الثاي
 .ونحو ذلك، وعدد الكواكب ومقاديرها، كدقائق علم الفلك ودرجاته، العلم به

 .ومن قلب ا خشع، لم ا ينفعيستعيذ من ع ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 
 :والعلوم باعتبار مصدرها تنقسم إى قسمن

 .وعلوم غر رعية ..علوم رعية
 :وهي قسان، هي ما استفيد من اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام: فالعلوم الرعية

وامحبة والتوكل ، واخوف والرجاء، ما يتعلق بالقلوب كاإيان والتوحيد منها
                               : حو ذلكون

 [.١الزمر: ]                                  
ما يتعلق باجوارح وهو علم امسائل واأحكام كالعلم بكيفية العبادات  ومنها

                 : كالصاة والزكاة والصيام واحج ونحو ذلك
 .]٤٤النحل: [             
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 :والعلوم التي ليست برعية ثاثة أقسام
 .وعلم مباح ..وعلم مذموم ..علم حمود

فالطب روري ، ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب واحساب :فالعلم امحمود
وأعد ، وأرشد إى استعاله، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، لبقاء اأبدان وسامتها

إذا قام به من ، وهو فرض كفاية، فا جوز التعرض للهاك بإماله، أسباب لتعاطيها
 .وفيه أجر بحسب نية صاحبه، وهو أفضل العلوم بعد علم الرع، يكفي سقط عن الباقن

وقسمة الوصايا ، فإن تعلمه روري ي امعامات والبيوع، وكذلك احساب
 .قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقن إذا، وهو فرض كفاية، وامواريث وغرها

فهذه العلوم وغرها من أصول الصناعات كالفاحة واخياطة واحياكة ونحوها ما 
، لو خا البلد عمن يقوم ها حرج أهل البلد، حتاجه عموم الناس ي حياهم

                   : وهي فرض كفاية، وتعرضوا للهاك
 .]١اجمعة: ]                                  

ونعلم بقدر  لكن نتعلم منها، فا جوز إماها ما فيها من منافع للناس ي معاشهم
            ، ونفرغ باقي اأوقات مصالح اآخرة: احاجة فقط

 .]٣٣املك: ]                       
فعلم السحر والكهانة والشعوذة ونحوها ما يفسد الباد والعباد : وأما امذموم منه

                        : واأخاق
 .]٣١١البقرة: ]                

وتواريخ اأخبار واأحداث ، فالعلم باأشعار التي ا سخف فيها :وأما امباح منه
 أو دنيوية. اجبات دينيةو ، فهذا مباح إذا م يشغل عنونحو ذلك

 :والعلوم باعتبار ذاها ثاثة أقسام
وهو العلم باه  ..وكلا كان أكثر كان أحسن وأفضل ..قسم حمود قليله وكثره

                : وأسائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده
                                         

 .]٣١الطاق: ]      
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إذ فيه رر يغلب ، وهو ما ا فائدة فيه ي دين وا دنيا ..وقسم مذموم قليله وكثره
 .نفعه كعلم السحر والكهانة والنجوم ونحو ذلك

وهو علم ، وااستقصاء فيه، وا حمد الفاضل عليه، وقسم حمد منه مقدار الكفاية
 .من فروض الكفايات وأصول الصناعات ونحوه، الطب واحساب

 :وأنواع العلم مسة
                       : وهو علم التوحيد: علم هو حياة الدين وأصله

 .]٣١حمد: ]                       
 واآيات ،والتفكر ي اآيات القرآنية، والتذكر، وهو علم اإيان ،وعلم هو غذاء الدين

                                     : الكونية

 .]٣١٣يونس: ]
فإذا نزل بالعبد نازلة احتاج ، وعلم الفتوى، وهو علم امسائل، وعلم هو دواء الدين

                           : إى من يشفيه بحكمها
                                 

 .]٣١١التوبة: ]
         : والقول عى اه با علم، وهو الكام امحدث ،وعلم هو داء الدين

                                
 .]٣٣٨ - ٣٣٣النحل: ]                              

      : وهو علم السحر والكهانة ونحوما ،وعلم هو هاك الدين
                               

 .]١٣ - ١١احج: ]                              
فإذا ذهبوا إى ، يتعلمون الدين ملسو هيلع هللا ىلصي جالس رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان أصحاب النبي 

فإذا خرجوا إى اأسواق والباد كانوا دعاة ، بيوهم صاروا معلمن أهلهم الدين
فإذا كانوا ي ميدان اجهاد كانوا جاهدين يقاتلون ي سبيل اه إعاء ، للدينومبلغن 
 .]٨١آل عمران: ]                                : كلمة اه
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 :والعلم الرعي له شعبتان
 .ومسائل ..فضائل

، ر رسولهوأوام، فمذاكرة الفضائل تولد الشوق والطلب والرغبة امتثال أوامر اه
، فإن القلوب تتأثر من كام اه ورسوله، ونتعلمها قبل اأحكام، وهي من اإيان

   : فتتحرك اجوارح أداء الطاعات بالرغبة والشوق، وها ُتعرف قيمة اأعال
                            
                            

 .]٣٨ - ٣٣السجدة: ]                                    
 هاوالقصد من معرفت، ونعلمها للناس، ونعمل ها، هي اأحكام التي نتعلمها :وامسائل

                    : ملسو هيلع هللا ىلصأن تكون ميع أعالنا عى طريقة الرسول 
                                                       

 .]٣٣١الكهف: ]
 .أرفع من الذين أوتوا اإيان فقط وا ريب أن الذين أوتوا العلم واإيان

 :وهذا العلم ثاثة أقسام، ثه اأنبياء أمهموالعلم اممدوح هو الذي ورَ 
 سورة وي مثله أنزل اه، وما يتبع ذلك، العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله: اأول

   القرآن: منه آية ي: وا تكاد خلو وآخر سورة احر، وآية الكري، اإخاص
 .]٣٣امجادلة: ]                                  

واه عليم حكيم ، فمستقل ومستكثر وحروم، والناس ي العلم بذلك متفاوتون
(                

 .[262: ]البقرة ( 
أو ما يكون من اأمور ، به ما كان من اأمور اماضيةتعاى  العلم با أخر اه: الثاي

وأخبار اليوم ، وي مثله أنزل اه قصص اأنبياء مع أمهم، امستقبلة واحارة
            : وما فيه من الوعد والوعيد ووصف اجنة والنار، اآخر

                             
 .]٣٣٣يوسف: ]                    
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من اأمور امتعلقة بالقلوب واجوارح من ، وما هى عنه، العلم با أمر اه به: الثالث
وهو دين اه ، وأحوال اجوارح وأعاها، ومن معارف القلوب وأحواها، اإيان باه

 .]١٧فاطر: ]                           : ورعه لعباده
 :والعلم من حيث احصول عليه ثاث درجات

وهي طرق العلم ، وهو ما يدرك باحواس كالسمع والبر والعقل، علم جي: اأوى
    : وما حصل بالفكر وااستنباط، وكذلك ما يدرك بخر الصادق، وأبوابه

                         
 .]٨٧النحل: ]        

ونسبة العلم إليها كنسبة اإيان ، أن امعرفة لب العلم، والفرق بن العلم وامعرفة
 .إى اإحسان

وي ، وااشتغال ها، ينبت ي القلوب الطاهرة من كدر الدنيا، علم خفي: الثانية
 .لونبتت عى أكل احا، اأبدان الزاكية التي زكت بطاعة اه
زكت أرض ، وطهرت اأنفس من عائق الدنيا، فمتى خلصت اأبدان من احرام

                                  : فقبلت بذر العلوم وامعارف، القلب
 .]٣١الرعد: ]            

ريف وتع، بل بإهام من اه، وهو ما حصل للعبد من غر واسطة، علم لدي: الثالثة
                               : منه لعبده

                                       
 .]١٣ - ١٣ق: ]        
وبذل اجهد ، واإخاص له، والصدق مع اه، ثمرة العبودية وامتابعة والعلم اللدي

فيفتح اه له من فهم الكتاب والسنة ، نقياد لهواا، ي تلقي العلم من مشكاة رسوله
 .بأمر خصه به

وامحبة التي أوجبها التقرب ، فالعلم اللدي الرماي هو ثمرة هذه اموافقة واانقياد
                                : بالنوافل بعد الفرائض

 .]٣١املك: ]
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: والشيطان وحكيم اهوى والنفس، الوحي اإعراض عن هو ثمرة واللدي الشيطاي
 .]١٨الزخرف: ]                   

 :والعلاء ثاثة أقسام
 .فهذا ي أعى الدرجات، وبأمر اه، عام باه: اأول
 .غر عام بأمر اه، عام باه: الثاي
 .غر عام باه، عام بأمر اه: الثالث

وعرف ، وجاله وعظمتهبأسائه وصفاته وأفعاله، رف ربه أما اأول فهو الذي ع
              : فهذا سبيل اأنبياء والصديقن، أحكام دينه ورعه

                                            
 .]١٨الزمر: ]       

حًبا ، مطيًعا له، عابًدا له، ا منهمستحيً ، خائًفا منه، وعامته أن يكون دائم الذكر لربه
                           : معظًا له، له

                           
                            

 .]٤ - ١اأنفال: ]
تاجان ما وكونه بحيث ح، لكونه معلًا للقسمن بعده، وهو أعى وأفضل ما بعده

                                : ويستغني هو عنها، له

 .]١٣احديد: ]
فهو يرى عظمة اه وكرياءه ، وأما الثاي فهو الذي استولت امعرفة اإهية عى قلبه

 .فا يتفرغ لتعلم اأحكام إا ما ا بد منه
لكنه ا يعرف أرار ، وحقائق اأحكام، وأما الثالث فهو الذي عرف احال واحرام

 .وحقوقه عى عباده ،وماله وعظمته ،جال اه
 :ومعرفة اه سبحانه نوعان

وامطيع ، الر والفاجر، وهي التي اشرك فيها ميع الناس، معرفة إقرار: أحدها
                        : كا قال سبحانه، والعاي
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 .]٣٨١ - ٣٨١اأعراف: ]
والشوق ، وتعلق القلب به، وامحبة له، اه عز وجل معرفة توجب احياء من: الثاي

والتوكل عليه ، إليهوالفرار من اخلق ، واأنس به، وخشيته، واإنابة إليه، إى لقائه
 .والناس فيها متفاوتون، وحده

 :وهذه امعرفة بابان واسعان
   : والفهم اخاص عن اه ورسوله، باب التفكر والتأمل ي آيات القرآن: اأول

 .]١١ص: ]                      
فة عظمته ي بديع ومعر، وتأمل حكمة اه فيها ،باب التفكر ي آياته امشهودة: الثاي
                              : صنعها

                                  
 [.٣١٣ - ٣١١آل عمران: ]                           

، والفقه ي أوامره ونواهيه، سبحانهوأفعاله  الفقه ي أسائه وصفاته: وماع ذلك
  ): والدعوة إليه، فمن أوتيه فليحمد اه بالعمل به، ي قضائه وقدره والفقه

 .[5: ]اجمعة  (        
وتوضح ، بعباده أن أرسل إليهم الرسل بآيات تبن احق وتظهره ومن رمة اه

يرى ها اإنسان كل يء جلًيا ، وجعله للقلب بمنزلة الشمس لأبصار، امشكل
                  ): حانهكا قال سب

 .[585: ]اأنعام  ( 
واعمل ما  ..وأحبب من شئت فإنك مفارقه ..عش ما شئت فإنك ميت ..أها اإنسان فيا

                              : شئت فإنك ماقيه
                                       

 [.١٣ - ١٣الغاشية: ]
  .بل بإيانه وعلمه وعمله، وأمواله وكال اإنسان ا بذاته



555 

 :وأرف العلوم وأجّلها وأكملها وأزكاها
 .والعلم بدينه ورعه ..العلم باه وأسائه وصفاته

وا بَد لكل عبد ، والثاي معرفة ما يتقرب به العبد إى امعبود، فاأول معرفة امعبود
 .هذا كل يوممن هذا و

وبذلك يكمل ظاهر ، والثاي فيه عبودية بدنه وجوارحه، اأول فيه غذاء قلبه وروحه
   : ويسعد ي دنياه وآخرته، وقلبه وبدنه، وره وعانيته، اإنسان وباطنه

                           
 [.١ - ٣العر: ]          

 :قسمنوالعلوم الرعية تنقسم إى 
 وعلوم طلبية عملية ..علوم خرية اعتقادية

والعلم ، والعلم بمائكته وكتبه ورسله، كالعلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله: فاأول
ونحو ، والثواب والعقاب، واجنة والنار، وما فيه من البعث واحساب، باليوم اآخر

                                 : ذلك
 [.٣١حمد: ]        

من ، وهي ما يتعلق بأعال القلب واجوارح من اأحكام، العلوم العملية الطلبية: الثاي
 :وامباحات، وامحرمات وامكروهات، والسنن وامستحبات، اأركان والواجبات

 [.٣٣امجادلة: ]                                     
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 وصفاته وأسائه باه العلمفقه  -3
             ): قال اه تعاى

 .[52: ]حمد ( 
 .[20: ]امائدة (        ): وقال اه تعاى

وهو حياة ، وهو تركة اأنبياء التي يرثها العلاء عنهم، العلم باه ما قام عليه الدليل
وأنس ، ولذة اأرواح، ورياض العقول، دوروشفاء الص، ونور البصائر، القلوب

                      : امستوحشن
                              

 [.٣٣ - ٣٣امائدة: ]              
 .وهو اميزان الذي توزن به اأقوال واأعال واأحوال

 ، واهدى والضال.غي والرشادوال، وهو احاكم امفرق بن الشك واليقن
ويتميز احال ، وبه ُتعرف الرائع واأحكام، وُيذكر وحمد، وبه ُيعرف اه وُيعبد

 .من احرام
وا ، وقائدهم ودليلهم إى رهم وإى جنته، ونوره بن عباده، وهو حجة اه ي أرضه

                 : دليل إى اه واجنة إا الكتاب والسنة
 [.٤١الزخرف: ]      

ونال به العبد الرفعة ي الدنيا واآخرة ، وحَصلته القلوب، وأفضل ما اكتسبته النفوس
         ): هو العلم واإيان كا قال سبحانه

 .[55: ]امجادلة (     
 : ا واآخرةوامؤهلون للمراتب العالية ي الدني، وهؤاء هم خاصة الوجود ولبه

                                     
 [.١الزمر: ]                            

، الَلَذين ها السعادة والرفعة وأكثر الناس غالطون ي حقيقة مسمى العلم واإيان
أنفسهم طرق العلم بل قد سدوا عى ، وا علم يرفع، وأكثرهم ليس معهم إيان ينجي
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 .ودعا إليها اأمة ملسو هيلع هللا ىلصواإيان الَلذين جاء ها رسول اه 
        ): وكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به

 .[13: ]امؤمنون ( 
والفهم عن اه ورسوله نفس ، وأعى اهمم ي طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة

                                : وعلم حدود امنزل، امراد
 [.٣١الرعد: ]     

، وما م ينزل ،وأخس اهمم ي طلب العلم من قر مته عى تتبع شواذ امسائل
وتتبع ، وكانت مته معرفة ااختاف، وشغل اأوقات والناس بذلك، وا هو واقع
  ) :اس بذلكوشحن أذهان الن، ورب بعضها ببعض، أقوال الناس

                   
 .[585: ]امائدة (    

والوقوف مع ، أن تكون اهمة متعلقة بمحبة اه، وأعى اهمم ي باب اإرادة والعمل
                           : مراده الديني اأمري

 [.٣١١ام: اأنع]                     
فهو إنا يعبد اه مراده ، وأسفلها أن تكون اهمة واقفة مع مراد صاحبها من اه ا غر

 .ا مراد اه منه، منه
 .وهو فارغ عن إرادته ،والثاي يريد من اه، ويريد مراده من اه، يريد اه: فاأول

والتي تبقى بعد ،  احياةواللذة التي جد اإنسان طعمها ي، ولذة العلم أعظم اللذات
، ولذة مناجاته وعبادته، هي لذة العلم باه وأسائه وصفاته، وتنفع ي اآخرة، اموت

                  : وهي لذة اإيان واأعال الصاحة
 [.١٧فاطر: ]         

 .سبحانه وأطيب ما ي اآخرة النظر إليه، فأطيب ما ي الدنيا معرفته سبحانه
 ..وتارة من شدة احاجة إليه ..وفضيلة اليء ورفه يظهر تارة من عموم منفعته

وتارة من حصول اللذة والرور والبهجة  ..وتارة من ظهور النقص والر بفقده
 .وتارة من كال الثمرة امرتبة عليه وإفضائه إى أجّل امطالب ..بوجوده
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واحاجة ، وأكثره وأدومه، نه أعم يء نفعاً فإ، وهذه اجهات بأرها حاصلة للعلم
 .بل فوق احاجة إى التنفس، إليه فوق احاجة إى الغذاء

وهو ي غاية اإيذاء ، واجهل مرض ونقص، والعلم مائم للنفوس غاية اماءمة
 .واإيام للنفس

ت والعلوم متفاوتة أعظم التفاو ..واأطعمة غذاء لأبدان ..والعلوم غذاء للقلوب
 .وأبينه كاأطعمة

كعلمها بالطبيعة ، وحبته والتقرب إليه، فليس علم النفوس بفاطرها وبارئها ومبدعها
 .وأحواها

وا ريب أن أجّل معلوم وأعظمه وأكره هو اه ، ورف العلم تابع لرف امعلوم
 : املك احق امبن، وقيوم السموات واأرضن، الذي ا إله إا هو رب العامن

                                        
 [.٣١حمد: [      

بل هو أصلها ، فأجل العلوم وأفضلها وأرفها هو العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله
وما يعلمه اإنسان من ، فإن العلم اإنساي ا يساوي ذرة بالنسبة للعلم اإهي، كلها

والعلم بذاته سبحانه وأسائه وصفاته ، بالنسبة ما ا يعلمه العلوم ا يساوي ذرة
 .وأفعاله يستلزم العلم با سواه

فمن ، والعلم به أصل كل علم ومنشؤه، فهو ي ذاته سبحانه رب كل يء ومليكه
واأنعام السائمة خر ، ومن جهل ربه فهو ما سواه أجهل، عرف ربه عرف ما سواه

                         : منه
 [.٣٨لزمر: ا[                

وحبة فاطره ، وا يء أطيب للعبد وا ألذ وا أهنأ وا أنعم للقلب من معرفة ربه
 .وهذا هو الكال الذي ا كال للعبد بدونه، والسعي ي مرضاته، ودوام ذكره، وباريه

 ..واأرض وقامت السموات ..رسلوأرسلت ال ..وأجله نزل الوحي ..وله خلق اخلق
 .وخلقت اجنة والنار

 .وآثر غره عليه، وربت أعناق من أباه، وقام سوق اجهاد، وأجله رعت الرائع
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فإن حبة اليء ، وا سبيل إى الدخول إى ذلك وامنافسة فيه إا من باب العلم
 .فرع عن الشعور به

والعلم يفتح الباب العظيم ، له وتعظيًا له وأعرف اخلق باه أشدهم حبًا له وخضوعاً 
 .الذي هو ر اخلق واأمر

، واحب تابع للعلم بامحبوب، ومن أحب شيئًا كانت لذته عند حصوله عى قدر حبه إياه
 [.٧ه: ط[                          : ومعرفة ماله الظاهر والباطن

وذلك بحسب العلم به وبصفات ، قوة حبه وإرادته فلذة النظر إى اه بعد لقائه بحسب
 .كاله

فاخلق ، وكل ما سوى اه مفتقر إى العلم، فالعلم أقرب الطرق إى أعظم اللذات
وما ، وما قامت السموات واأرض إا بالعلم، واأمر مصدرما علم الرب وحكمته

د وُأثني ُحـمد اه وحده ووا ُعب، وما أنزلت الكتب إا بالعلم، بعثت الرسل إا بالعلم
وا ُعرف فضل ، وا ُعرف احال من احرام إا بالعلم، د إا بالعلمُمـجعليه و

                   : اإسام عى غره إا بالعلم
 [.٣٣١لنساء: ا[                  

وابتغاء الوسيلة ، قرب إليهوالت، وحبته وطاعته، ومعرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله
                         : واه يستحقه لذاته، إليه أمر مقصود لذاته

 [.٣٣افر: غ[                  
الذي ا تصلح العبادة وامحبة والذل واخضوع والتأله ، وهو سبحانه امحبوب لذاته

ولو م يضع ، ولو م خلق جنة وا ناراً ، بدفهو يستحق ذلك؛ أنه أهل أن ُيع، إا له
 .ثوابًا وا عقاباً 

وما له من ، فهو سبحانه يستحق غاية احب والطاعة والثناء وامجد والتعظيم لذاته
                         : أوصاف الكال واجال واجال

                                           
                                       

 [.١٣٣لبقرة: ا[                  
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هو غاية سعادة النفس  ،والذلة واخضوع له والتعبد، والرضا به وعنه ،وحبه عَز وجَل 
       : كانت بمنزلة اجسد الذي فقد روحه والنفس إذا فقدت ذلك، وكاها

 [.٣١لذاريات: ا[                   
 :والطريق إى العلم بأن اه ا إله إا هو أمور

وجاله ، بل أعظمها تدبر أساء اه وصفاته وأفعاله الدالة عى كاله وعظمته: أحدها
الذي  عظيموالتعبد للرب ال، فإن معرفة ذلك يوجب بذل اجهد ي التأله له، وماله

                         : وجال ومال، له كل مد وجد
                                       

 [.٣١١ - ٣١٣أنعام: ا[                             
امتفرد باألوهية فيعلم بذلك أنه ، العلم بأن اه وحده امتفرد باخلق والتدبر: الثاي

                              : والعبودية
                                  

 [.٣٤أعراف: ا[             
فإن ، الدينية والدنيوية، العلم بأن اه وحده هو امتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة: الثالث

            : وحبته وعبادته وحده ا ريك له، لق القلب بهذلك يوجب تع
 [.٣١لنحل: ا[                   

، فإن ذلك يوجب التعلق به وطاعته، وخذان أعدائه، العلم بنره أوليائه: الرابع
               : وإخاص العبادة له، واحذر من معصيته

 [.٣٣افر: غ[                  
وأها ، واخذت آهة، معرفة أوصاف اأوثان واأنداد التي عبدت مع اه: اخامس

، ا ملك وا يملك عابدوها نفعًا وا راً ، فقرة بالذات، ناقصة من ميع الوجوه
           : وا تدفع راً ، وا جلب خراً ، وا موتًا وا حياة

 [.٨٣مائدة: ا[                           
 .وبطان ألوهية ما سواه، وتعلق القلب به، فالعلم بذلك يوجب العلم بأنه ا إله إا اه

ومعرفة ، وتدبر القرآن العظيم والتأمل ي آياته هو الباب اأعظم إى العلم بالتوحيد
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 ): سائه وصفاته وأفعالهومعرفة جاله وماله ومعرفة أ، اه بآياته وخلوقاته
 .[25: ]حمد  (     

وأوجبت له خشية اه اإقبال عى ، وكل من كان باه أعلم كان أكثر له خشية
     ): وااستعداد للقاء من خشاه، واانكفاف عن امعاي، الطاعات

 .[20: ]فاطر (       
: وأهل خشيته هم أهل كرامته كا قال سبحانه، خشيتهوالعلم بعظمة اه وكريائه داع إى 

                                    
 [.٧ - ٨لبينة: ا[                                           

 .العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله، وأعاها وأعظمها، فأرف العلوم وأزكاها
الذي ا يستغني  ..الظلوم اجهول ..الفقر امحتاج ..ا بَد للعبد الضعيف العاجزف

وأن يعرف إهه ، عن ربه طرفة عن أن يعرف ربه الذي يربيه بنعمه الظاهرة والباطنة
       ): ومعبوده الذي تكفل بكل ما حتاجه العباد

 .[506: ]البقرة  (              
َل َلْيَلٍة إو تعاى َينِْزل  َرُبنَا َتَباَركَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و ل ث  ، الَسَاِء الُدْنَيا َلـىك  ِحَن َيْبَقى ث 

وِي َفأْس : َيق ول  ، الَلْيِل اآِخر   ِي ، َيـه  َمْن َيْسأل نِي َفأْعطِ ، َلـه  يَب َتـجِ َمْن َيْدع  ، َمْن َيْسَتْغِفر 
 .()همتفق علي «َلـه  َفأْغِفَر 

ويعرف أن ربه ، ا بَد هذا العبد أن يعرف أن ربه هو القوي وحده؛ ليستعن به وحده
ويعرف أن ربه هو العفو وحده؛ ، هو الغني وحده؛ ليطلب منه وحده كل ما حتاجه

ويعرف أن ربه هو الغفور وحده؛ ليطلب منه مغفرة والعفو عنه،  ،فيطلب منه مساحته
 [.١٧مائدة: ا[                       : ذنوبه

 . ويعرف أن ربه هو املك وحده؛ فيتوجه إليه بالطاعة والعبودية وحده
 .ويعرف أن ربه هو الرمن؛ ليطلب منه الرمة

                                                

 (. 010(، واللفظ له، ومسلم برقم )5551، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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ويعرف أن ربه هو الكريم؛ ليشكره عى ، ويعرف أن ربه هو اللطيف؛ ليسأله اللطف به
ويعرف أن ربه هو العزيز؛ فيطلب منه أن ، ويسأله امزيد من فضله، إحسانه وإنعامه

وأنه ، وأنه العظيم؛ ليعظمه، ويعرف أن ربه الكبر؛ ليكره، يعزه ي الدنيا واآخرة
                   : اخالق؛ فيخصه بالعبادة وحده دون سواه

 [.٣١١أنعام: ا[                             
ويعرف أن ربه ، وحذر من معصيته، ليم بكل يء؛ فيسأله أن يعلمهويعرف أن ربه الع

 .ويعرف أن ربه الرزاق؛ ليسأله أن يرزقه، احي القيوم؛ ليسأله أن يكأه وحفظه
   ): ويعبد اه بمقتضاها، وحفظها، وهكذا ي بقية اأساء يتعلمها

 .[508: ]اأعراف (            
تفصيل العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله ي الباب اأول من هذا الكتاب  وقد ذكرنا

 .فلرجع إليه
وحاجة العباد إليه ، إن معرفة امعبود سبحانه بأسائه وصفاته وأفعاله هي الفقه اأكر

إذ ا حياة للقلوب وا نعيم وا سعادة وا ، وهي أساس دعوة الرسل، فوق كل حاجة
وأن ، وأن يكون أحب إليها ما سواه، تعرف رها وفاطرها ومعبودها طمأنينة إا بأن

                    : تسعى فيا يقرها إليه دون سائر خلقه
 [.٣١لطاق: ا[                                         

عث الرسل إى خلقه والعقول حال أن تستقل بمعرفة ذلك فاقتضت رمة اه أن ب
                 : وإليه داعن، وبه معرفن، مبرين ومنذرين

                                                    
 [.٤٧ - ٤٣أحزاب: ا[                               

رب امعبود بألوهيته وأسائه وصفاته وجعل لب دعوهم وزبدة رسالتهم معرفة ال
 :ثم يتبع ذلك أصان عظيان، وأفعاله
 :وهو ريعته امتضمنة أمره وهيه، تعريف الناس بالطريق اموصل إليه: اأول
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 [.٣براهيم: إ[        

من النعيم امقيم من ، ي اآخرة تعريف السالكن ما هم بعد الوصول إليه: الثاي
            : والعذاب األيم من كفر به وعصاه، أطاعه وآمن به

                        
 [.٣١ - ١مائدة: ا[        

وليس العجب من ملوك فقر ، عفو غفور، جواد كريم، واه عَز وجَل رؤوف بالعباد
 .وا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه،  ويتعبد لهعاجز يتذلل ه

إنا العجب الذي يأخذ األباب والعقول من مالك غني قادر يتحبب إى ملوكه 
           : ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه، بصنوف إنعامه

 [.٣٣حج: ا[     
فطوبى لعبد إن آخذه ربه ، مقر والعبد ميء أو مفرط أو، واه عَز وجَل حسن

 .وإن م يؤاخذه ها رأى فضله، بذنوبه رأى عدله
 .وإن عمل سيئة رآها من خِليه عنه وخذانه له، وإن عمل حسنة رآها من منَته

           : وإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده، فإن عذبه عليها فبعدله
 [.١٤١رة: لبقا[                     

 :ومن أعجب اأشياء
 .وا تطيع أمره ،أن تعرف اه بجاله وماله ثم ا حبه
 .وأن تسمع داعيه يدعوك إليه ثم ا جيبه

 .وأن تعرف قدر الربح ي معاملته ثم تعامل غره وتعرض عنه
 .وأن تعرف قدر حلمه وعفوه ومغفرته ثم ا تقف ببابه

           : امنكرات وامعايوأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له ب
                                 

 [.٤٣حج: ا[                      
عراضهم عن رهم الذي خلقهم وما أشد إ ؟فسبحان اه ما أضعف بصائر العباد
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                                    ورزقهم: 
                                         

 [.٣٨ - ٣٣حديد: ا[                              
 ؟وا يملك مثقال ذرة، جى من ا حول له وا قوةُيـراف وُيـخكيف 

ونزول امكروه بمن يرجوه ، بل خوف امخلوق ورجاؤه أحد أسباب احرمان
وعى قدر رجائك لغر ، يسلطه اه عليك، عى قدر خوفك من غر اه فإنه، وخافه

 .اه يكون احرمان
وأن ما شاء اه كان وما م يشأ م ، وأساس كل خر أن يعلم العبد أن اه يراه ويسمعه

                            : وأن مقاليد اأمور كلها بيد اه وحده، يكن
                           

 [.٣١ - ٣١لزمر: ا[     
 .وحينئذ يتيقن العبد أن احسنات من نعم اه فيشكره عليها

 .ويترع إليه أن ا يقطعها عنه
وأن ا يكله ي ، فيبتهل إليه أن حول بينه وبينها، وأن السيئات من خذانه وعقوبته

 .فعل احسنات وترك السيئات إى نفسه
، ثم صدق اه ي معاملته، هو من عرف اه سبحانه بأسائه وصفاته وأفعاله: والعارف

 .ثم أخلص له ي نيته ومقصوده وعمله
 .وآفاته امشينة، ثم انسلخ من أخاقه الرديئة

 .ثم صر عى أحكام اه ي نعمه وبلياته، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه وخالفاته
 : ثم جرد الدعوة إليه وحده با جاء به رسوله، دينه وآياتهثم دعا إليه عى بصرة ب

                                      
 [.٣٧ - ٣٨لزمر: ا[                         

فمن ازدادت معرفته ، وحصول السكينة، ومن عامات امعرفة باه حصول اهيبة منه
     : ومن كان باه أعرف كان منه أخوف، هيبته وسكينته ازدادت، بربه

                         



515 

 [.١١ - ١٧لرعد: ا[              
، بكاله وجاله وماله ضاقت عليه الدنيا بسعتها شوقًا إى ربهتعاى  ومن عرف اه

 .مئنانه بربه وثقته بهطواتسع عليه كل ضيق؛ ا، فالدنيا سجن امؤمن
، وقرت به كل عن، وقرت عينه باموت، ومن عرف اه عَز وجَل قرت عينه باه

 .وذهب عنه خوف كل خلوق، وهابه كل يء، وصفا له العيش
ومن عرف اه أحبه عى قدر ، م يبق له رغبة فيا سواهو تعاى ومن عرف اه تبارك

، وهج بذكره، وتوكل عليه وأناب إليه، وخافه ورجاه، وتلذذ بذكره وعبادته، معرفته به
        : وأجله وعظمه عى قدر معرفته به، واستحيا منه، واشتاق إى لقائه

 [.٣١ملك: ا[                      
وا يرى له ، وا يرى له عى أحد فضاً ، والعارف ا يطالب وا خاصم وا يعاتب

 .وا يفرح بآت، وا يأسف عى فائت، عى أحد حقاً 
ونافعاً ، وا يكون العارف عارفاً حتى يكون كاأرض صبورًا يطؤها الر والفاجر

وكالشمس ينور ، وكامطر يسقي ما حب وما ا حب، كالسحاب نافعاً يظل كل يء
 [.١٣حديد: ا[                                 :كل ما مر به

 :ارف مازم لشيئنوالع
 .وثناء عى ربه ..بكاء عى نفسه

    : ومعرفته بربه وكاله وجاله، وذلك لعلمه ومعرفته بنفسه وآفاها وعيوها
                                   

 [.١٣ - ١٣: ق[                                       
وافتقر ، أنس باه فأوحشه من اخلق، ووحشته من يقطعه عنه، أنسه بربهوالعارف 

واستغنى باه ، وتواضع ه فرفعه بينهم، وذَل ه فأعزه فيهم، إى اه فأغناه عنهم
                          : فأحوجهم إليه

                              
 [.٣٤ - ٣١ونس: ي[                
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     : وعبادته با يرضيه، واأنس به ،وامعرفة حياة القلب مع اه
                                  
                           

 [. ٤ - ١أنفال: ا[                
 :وامعرفة عى ثاث درجات

فا يستقر للعبد قدم ي امعرفة وا ي اإيان ، معرفة أساء اه وصفاته: الدرجة اأوى
 .ويعرفها معرفة خرجه عن حد اجهل بربه، حتى يؤمن بصفات الرب جَل جاله

 .وقاعدة اإيان، فاإيان باأساء والصفات هو أساس اإسام
، والثناء عليه بأسائه وصفاته وأفعاله وما كان أحب اأشياء إى اه مدحه ومده

 .وهو ر من الرك وأقبح، كان إنكارها وجحدها أعظم اإحاد والكفر باه
والتريك بينه وبن غره ي ، فإنه ا يستوي جحد صفات املك وحقيقة ملكه

                          : املك
 .[٣٧١أعراف: ا[              

فإنه لوا ، بل كل رك ي العام فأصله التعطيل، فامعطلون أعداء الرسل بالذات
 . وظن السوء به ما أرك به ،تعطيل كاله أو بعضه

 (        ): لقومه ملسو هيلع هللا ىلصكا قال إبراهيم 
 .[00 -06: ]الصافات

كاء أظننتم أنه حتاج إى الر ؟أي ما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه ركاء
أم ظننتم أنه خفى عليه يء من أحوال عباده حتى حتاج إى ركاء  ؟واأعوان

                                  : تعِرفه كاملوك؟
                                      

 [.٣٣ونس: ي[                                          
أم هو قاٍس  ؟أم ظننتم أنه ا يقدر وحده عى استقاله بتدبرهم وقضاء حوائجهم

أم هو ذليل حتاج إى أولياء يتكثر هم من  ؟فيحتاج إى شفعاء يستعطفونه عى عباده
فيتخذ صاحبة ، أم حتاج إى ولد يساعده ويرث عنه ملكه ؟ويتعزز هم من ذلة، قلة
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     ): اه عن ذلك كله علوًا كبراً تعاى  ؟ا ومنهيكون له الولد منه
                 

 .[550 -556: ]البقرة (      
أيليق بالعاقل أن ينكر  ؟فسبحان اه أين العقول والبصائر؟ وأين القلوب واألباب

                         : مدبر هذا الكون؟
                           

 [.٣١براهيم: إ[                         
ويرجوه ، فيسأله ويدعوه ؟أم يليق به أن جعل معه ريكًا ي التريف والتدبر

                              : وخافه
                                 

                                  
                                   

 [.٣١٣ - ٣١٣أعراف: ا[                                
تقاد حتى حطهم إى هذه الدرجة السافلة ي ااع، أا ما أعظم تاعب الشيطان بالعباد

                            واأخاق:  والعمل
 [. ٣طر: فا[         

    ): ودخوهم النار، فا يليق هم يوم القيامة إا احرمان من اجنة
 .[02: ]امائدة (           

 .فمستقل ومستكثر، تعطيله وركه عى حسبفاجد معطاً إا، فالتعطيل من الرك وأساسه
وبيان ، والرسل عليهم الصاة والسام من أوهم إى آخرهم ُأرسلوا بالدعوة إى اه

 .وبيان حال امدعوين بعد وصوهم إليه، الطريق اموِصل إليه
فعَرفوا امدعو إليه بأسائه وصفاته وأفعاله تعريفًا مفصًا حتى كأن العباد يشاهدونه 

  .ظرون إليه فوق ساواته عى عرشهوين، سبحانه
ويرى أفعاهم  ..ويسمع أصوات خلقه ..ويدبر أمر ملكته ..يكلم مائكته

 .ويبر ظواهرهم وبواطنهم ..وحركاهم
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ويغيث  ..وحب ويسخط ..ويرى ويغضب ..يأمر وينهى كل يوم رهم ويشاهدون
ويعطي  ..ميتوحيي وي ..وهن أهل معصيته ..ويكرم أهل طاعته ..املهوف

وينزع املك  ..ويؤي املك من يشاء ..وجيب امضطر ..وجر الكسر ..ويمنع
 .. وينر من يشاء، وخذل من يشاء.ويذل من يشاء ..ويعز من يشاء ..من يشاء

وهدي  ..ويقصم ظاماً  ..وينر مظلوماً  ..ويفرج كرباً  ..يغفر ذنباً  كل يوم هو ي شأن
 .ويسهل عسراً  ..ويقي ديناً  ..ويشفي مريضاً  ..ويرحم مسكيناً  ..ضااً 

وأزمة اأمور كلها بيده وحده ا  ..ويؤخر ما يشاء تأخره ..مهُيقدم ما يشاء تقدي
 .ريك له

                : فطوبى لعبد رزقه اه هذه امعرفة فعبد اه كأنه يراه
 [.٨٤ - ٨١مران: عآل  [                                      

وهو راطه امستقيم الذي ، وكذلك عَرف الرسل العباد بالطريق اموِصل إى اه
 .واإيان بوعده ووعيده، واجتناب هيه، وهو امتثال أمره، نصبه لرسله وأتباعهم

نة وهو ما تضمنه اليوم اآخر من اج، وكذلك تعريف العباد ما هم بعد الوصول إليه
 .والراط واحوض، وما قبل ذلك من احساب واميزان، والنار

فإن ، وظهرت شواهدها ي امخلوقات، وقد جاء الوحي بإثبات صفات الرب
والنعم ، والصور تدل عى وجود امصور سبحانه، امخلوق يدل عى وجود خالقه

 .تدل عى وجود امنعم
وشاهد اسم الرمن من شهود ، زوقويظهر شاهد اسم الرازق من وجود الرزق وامر

 .واسم امعطي من وجود العطاء الذي هو مدرار ا ينقطع حظة، الرمة امبثوثة ي العام
 .ويظهر اسم احليم من حلمه عى اجناة والعصاة وعدم معاجلتهم

 . وقبول التوبة، ويظهر اسم الغفور والتواب من مغفرة الذنوب
وجهله ، يعرفه من عرفه، نى له شاهد ي خلقه وأمرهوهكذا كل اسم من أسائه احس

 .من جهله
 .فاخلق واأمر من أعظم شواهد أساء اه وصفاته وأفعاله
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 .معرفة الذات: الدرجة الثانية
ويرى تفرده ، ونظر قلبه إليه كأنه يراه سبحانه، فإذا استمر عكوف القلب عى اه عَز وجَل 

 .فقد كملت ومت معرفة العبد لربه ،والعطاء وامنع ،والنفع والر، باخلق واأمر
وكلا مكن العبد ي التوحيد علم أن احق سبحانه هو الذي علمه صفات نفسه 

 .وا بغر تعريف احق له، م يعرفها العبد من ذاته، بنفسه
وعام بكل ، وقادر عى كل يء، ومالك كل يء، وعرف أن اه خالق كل يء

 .ل يءوحيط بك، يء
        : وهذا يوصله إى معرفة الذات اجامعة لصفات الكال واجال واجال

 [.١ل عمران: آ[                          
 .معرفة مستغرقة ي حض التعريف: الدرجة الثالثة

 .فعل الرب وتوفيقه: والتعريف، صفة العبد وفعله: فامعرفة
وا ، وا علم، ولوا فضل اه ما وجد، عَرف العبد فعرف فاه عَز وجَل هو الذي

                      : وا اهتدى، آمن
 [.٣٣١لنساء: ا[              
، فهو الذي خلق اإنسان وعلمه ما م يعلم، وهذه مرتبة ريفة وفضل من اه

 .معظبه من ربه أوصاحب هذه امعرفة كلا كانت معرفته أتم كان قر
 ..ونفسه ..وجب عى كل عبد أعطاه اه عقًا يدرك به حقائق اأشياء أن يعرف ربه

 .وآخرته ..ودنياهورسوله.. ودينه.. وعدوه.. 
 .مي، وأصول الدين اإسافهذه سبعة أمور هي أمهات العلم اإهي

 .ومده وشكره، وطاعته وعبادته، نشأ من ذلك حبة اه وتعظيمه ..فإذا عرف ربه
 ، والفرار إليه. واخوف من ربه ،نشأ من ذلك احياء ..وإذا عرف نفسه

 نشأ من ذلك حبته وطاعته وااقتداء به. ..ملسو هيلع هللا ىلصوإذا عرف رسوله 
 وإذا عرف دينه.. نشأ من ذلك الرغبة ي امتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

  نه، والتحذير منه.وإذا عرف عدوه وهو الشيطان.. نشأ من ذلك بغضه، واحذر م
 .نشأ من ذلك شدة الرغبة عنها ..وإذا عرف دنياه
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 .نشأ من ذلك شدة الرغبة فيها ..وإذا عرف آخرته
حسب كال امعرفة ، والناس ي معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله متفاوتون

 .يان، وقوة اأعال الصاحةون قوة اإ، وبحسب امعرفة تكونقصها
 .ربه باجود واإفضال واإحسانفمنهم من يعرف 

 .والتجاوز والصفح، ومنهم من يعرفه بالعفو واحلم
 .ومنهم من يعرفه بالبطش واانتقام
ومنهم من يعرفه  ..ومنهم من يعرفه بالقوة والقدرة ..ومنهم من يعرفه بالعلم واحكمة

القهر ومنهم من يعرفه ب ..ومنهم من يعرفه بالرمة واللطف ..بالعزة والكرياء
وإغاثة ، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته ..ومنهم من يعرفه بالرقابة واحفظ ..واملك

                          : وقضاء حاجته، هفته
 [.٣١مد: ح[            

 .ونعوت جاله، وأكمل هؤاء من عرفه بجميع أسائه وصفاته
أكر ، خالقًا لكل يء، قادرًا عى كل يء، كل يءفوق ، فرأى ربه فعااً ما يريد

     ): وخزائنه ملوءة بكل يء، وبيده كل يء، من كل يء
                   

 .[60: ]يونس (     
                                 وقال سبحانه: 

 [.١٣ل عمران: آ[                                              
وأحب العباد إى اه وأكرمهم عليه العارفون با يستحقه مواهم من أوصاف اجال 

وبا يستحيل عليه ، وبا أسداه إى عباده من اإنعام واإفضال، ونعوت الكال
له فعله من اأمر  وما جوز، والتحول والزوال، سبحانه من العيوب والنقائص

، واحر والنر، والتبشر واإنذار، والبعث واإرسال، والوعظ والزجر، والنهي
 .واإهانة واإجال، والثواب والعقاب

 .وا يبغون إا رضاه، فهم ا يعبدون سواه
فهم ي رياض معرفته ، وا يتوكلون إا عليه، فا يشكون إا إليه، قد أحرهم لديه
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 : كال صفاته ناظرونوإى، حارون
 .وإن نظروا إى ماله أحبوه ..إن نظروا إى جاله هابوه

 .وإن نظروا إى شدة نقمته خافوه ..وإن نظروا إى إحسانه شكروه
 .وإن نظروا إى آائه وإنعامه مدوه ..وإن نظروا إى سعة رمته رجوه
 .جابوهوإن نظروا إى ندائه أ ..وإن نظروا إى أمره وهيه أطاعوه

 .وإن نظروا إى توحده باأفعال م يتكلوا إا عليه
 .وإن نظروا إى اطاعه عليهم استحوا أن خالفوه

: وأفضلهم ي هذه الدار أعاهم غدًا ي دار القرار، فهم ي هذه الرتب ختلفون
 .[5: ]اجمعة (           )

 :وأهم امعارف حصور ي أمرين
 .ومعرفة العبودية ..يةمعرفة الربوب

     ): وكال معرفة الربوبية بينه اه بقوله سبحانه
 .[5-2: ]الفاحة(      

 .وأول وآخر ..أما معرفة العبودية فلها مبدأ وكال
   ): وهو امراد بقوله سبحانه، أما أوها ومبدؤها فهو ااشتغال بالعبودية

 .[1: ]الفاحة(    
وا ، كاها وآخرها فهو أن يعرف العبد أنه ا حول عن معصية اه إا بعصمة اهوأما 

 .قوة له عى طاعة اه إا بتوفيق اه
  ): وهو امراد بقوله سبحانه، فعند ذلك يستعن باه ي حصيل امطالب كلها

 .[1: ]الفاحة (
وإذا كنا نحب  ..ن فيجب أن نعمل بهوإذا قرأنا القرآ ..فعلينا إذا عرفنا اه أن نطيعه

 .وإذا عرفنا الشيطان فيجب أن نحذره وا نوافقه ..فيجب أن نعمل بسنته ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
وإذا كنا نخاف اه فيجب أن نقلع عن  ..وإذا كنا نحب اجنة فيجب أن نعمل ها

رزق وإذا عرفنا أننا نأكل من  ..وإذا عرفنا أن اموت حق فيجب أن نستعد له ..الذنوب
 .فا نأكل من رزقه ونعصيه، ونستحي منه ..اه فيجب أن نشكره
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 . ونعمل لآخرة بمقدار بقائنا فيها ..وعلينا أن نعمل للدنيا بقدر بقائنا فيها
، ونعمل من امعصية بقدر ما نطيق من حرارة النار ..ونعمل ه بمقدار حاجتنا إليه

 .وهيهات ما أحد بنار جهنم من طاقة
 .ا يقن كاجسد با روح ا فائدة فيهوالعمل ب
وميع امخلوقات كلها ، والسعادة والنجاة، هو أن نعلم أن الفوز والفاح: واليقن

                       : بيد اه وحده ا ريك له
 [.٣١ - ٤١حجر: ا[     جئ  

 .قيقتهواإنسان إذا جاء ي قلبه نور اإيان رأى كل يء عى ح
وكا أنه إذا طلعت الشمس  ..اأعال واأخاق ..اأموال واأشياء ..الدنيا واآخرة

فكذلك بنور اإيان ، وترك احجر ،فأخذ الذهب، ميز اإنسان احجر من الذهب
، ويؤثر اأعال الصاحة عى مع حطام الدنيا، يقدم امسلم اآخرة عى الدنيا

            : ويأخذ من الدنيا بقدر حاجته، ويعمل آخرته بقدر طاقته
                                   

 [.٨٨لقصص: ا[                     
 .وهو درجات، والعلم من أحسن الصفات التي حصل ها اللذة

 .ودينه ورعه، العلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله: فأعاها
 .وأنفعها وأعظمها ،لعلم باه وأسائه وصفاته ألذ العلوم وأرفهافا

فإن اجنة معدن ، أعظم من لذة البدن باأكل والربتعاى  ولذة القلب بمعرفة اه
 .ورؤيته ورضوانه وساع كامهتعاى  وأما القلب فلذته ي لقاء اه، متع احواس

 .وما فوقها لذة،  لذة امعرفة به ي الدنياولذة النظر إى اه يوم القيامة تزيد عى
 [.١١ - ١١لقيامة: ا[                                 : نسأل اه أن يبلغنا وسائر امسلمن إياها

ثم صدق اه ، وعرف دينه ورعه، فالعارف حقًا من عرف اه بأسائه وصفاته وأفعاله
 .وأخلص له العمل، ي معاملته

 .حتى كأهم أموات ا يملكون له رًا وا نفعاً ، تزل اخلق فيا بينه وبن اهيع
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ويتقلب ي حاب اه ، ويتنقل ي منازل العبودية من عبودية إى عبودية أخرى
 .جاهدًا ي إصاح نفسه وي إصاح غره، ومراضيه

 ..علًا للكتاب والسنةم ..داعيًا إى اه ..تاليًا لكتاب ربه ..ذاكراً  ..فراه مصلياً 
آمراً  ..ناصحاً  ..جاهداً  ..صائاً  ..حاجاً  ..متصدقاً  ..منفقاً  ..متفقهاً  ..متعلاً 

 ..مواسيًا للفقراء ..حسنًا إى اخلق ..واصًا لرمه ..ناهيًا عن امنكر ..بامعروف
 .معرض عن الدنيا ..متأهب للقدوم عى ربه ..وهكذا قلبه متعلق باآخرة

وألذ يء لديه خلوته  ..جتنبة ما يسخطه ..وجوارحه متحركة فيا يري ربهقلبه 
 .بربه والقيام بن يديه

وسائًا له  ..ومستغفرًا له تارة ..وحامدًا له تارة ..ومكرًا له تارة ..مسبحًا له تارة
 [.٣٣مؤمنون: ا[                  : ومعظًا له تارة ...تارة

إذ جد فيها ، بحيث ا يكاد يشبع منها، ه ذلك فتح له باب حاوة العبادةفإذا حصل ل
 .اللذة والراحة

 .ويعبد اه كأنه يراه، فإذا دخل ي الصاة وّد أن ا خرج منها؛ أنه يناجي مواه
 .ثم يفتح له باب حاوة استاع كام اه وتاوته فا يشبع منه

 .وجاله وماله، وعظمة أسائه وصفاته، تكلم بهثم يفتح له باب شهود عظمة اه ام
 .زق دوام امراقبة للرقيبُيـرو، ثم ُيفتح له باب احياء من اه فيستحي منه

فرى تقلبات الكون وتصاريف الوجود بيده ، ثم يفتح له باب الشعور بالقيومية
 .ويرى به مدبرًا وكافياً ، سبحانه فيتخذه وكياً 

حتى ، ومن منزلة إى منزلة، ومن عمل إى آخر، إى معرفة وهكذا يرقى من معرفة
                  : يلقى ربه جاهدًا صابرًا حتسباً 

 [.٣١لعنكبوت: ا[      
 :ومعرفة اه عَز وجَل تقوم عى ثاثة أركان

 .واأنس ..واحياء ..اهيبة
من العزيز  ت عنده صفة اهيبةجاء ،وعظمته وجاله ،فإذا عرف قدرة اه وقوته

 .اجبار
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 .جاء عنده احياء، وكثرة امعاي، وإذا عرف نعم اه عليه وعى غره مع قلة الشكر
، جاء عنده اأنس باه، وإنعامه وإحسانه، وكرمه وجوده، وإذا عرف لطف اه ورمته

، اإيان باه وليس ي الدنيا نعيم يشبه نعيم اآخرة إا نعيم، والوحشة من اخلق
    ): فليهنأ بذلك من رزق ذلك، وإخاص العبادة له، وامعرفة به

 .[10: ]يونس  (     
اآخرة، ومن دخل جنة امعرفة باه  ي الدنيا أعظم من نعيم اجنة ي ونعيم معرفة اه

                    ي الدنيا أدخله اه جنة اآخرة يوم القيامة: 
                             

 [.١١ - ١٧لرعد: ا[     
      ى جهنم: م يوم القيامة، والكفار حرون إى رهفهؤاء حرون إ

 [.٧٣ - ٧٣ريم: م[                               
 .والبعد عنه، فيا منفقًا بضاعة العمر ي خالفة حبيبه

 ؟أما لك ي اجنة من شوق؟ أما لك ي رضا الرمن من نصيب
ولكنه ُحجب ، ونور العلم م حجب عن القلوب لبخٍل ومنٍع من جهة امنعم سبحانه

 .خبث وكدورة وشغل من جهة القلوب
فالقلوب امشغولة بغر ، فالقلوب كاأواي ما دامت متلئة باماء ا يدخلها اهواء

ولوا أن الشياطن حومون عى قلوب بني آدم ، امعرفة بجال اهاه ا تدخلها 
 .لنظروا إى ملكوت الساء

امقرون بخشية  بل امقصود اإيان والعمل، وليس امقصود من العلم العمل فقط
لكنهم ي ، ولو كان امقصود من العلم العمل فقط لكان امنافقون ي اجنة، اه 

             : ار؛ أهم يعملون با إيانالدرك اأسفل من الن
                              

                            
 [.٤ - ١أنفال: ا[           
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واه ، وطريق معرفة الرب هو اميدان، ومعرفة الرب يء آخر، وعلم الرب يء
، عى ربه ي اميدان ي الوادي امقدس طوى ملسو هيلع هللا ىلص تعرف موسىسبحانه علمنا كيف 

        ): عند الشجرة حن ناداه اه فعلمه التوحيد نظريًا بقوله
 .[55: ]طه  (  

  ): فقال له، ثم عَرفه اإيان عمليًا بتقليب حال العصا أمامه ي احال
              

              
 .[25-50: ]طه(    

فلا ذهب موسى إى فرعون ما خاف منه؛ ، ثم أمره اه بعد ذلك أن يذهب إى فرعون
وما ، وقبل ذلك كان موسى ي قر فرعون عنده علم الرب، أنه عرف أن ربه معه

 .يءمعرفة اإيان باه الذي بيده كل ، خرج إى مدين جاء عنده معرفة الرب
 :والربية اإيانية ها روط

أمها عدم االتفات إى اأسباب؛ أن قدرة اه تظهر إذا انقطعت اأسباب وتوجه 
 .مع اأسباب ا تظهر، فقدرة اه خفية وراء اأسباب، امؤمن إى ربه
وما اقرب أكثر  ..اخلع نعليك: وما اقرب قيل له ..زوجته وماله ملسو هيلع هللا ىلصفرك موسى 

ليعلم أن كل يء بيد  ..ثم قيل له خذها وهي ضارة ..ألق عصاك وهي نافعة: هقيل ل
   : وا يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء ..واه يفعل ما يشاء وحده.. اه

 [.٣ملك: ا[                                    
 :تعلم الربية بأقسامها الثاثة ي اميدان ملسو هيلع هللا ىلص وموسى

 .ثم الربية اإيانية ..ثم الربية اأخاقية ..ربية البدنيةال
ورفع احجر وحده عن بئر ، فلقوته قتل القبطي، تعلم الربية البدنية ي قر فرعون

ثم أخرجه اه إى مدين ليتعلم الربية اأخاقية؛ أن  ..ولطم ملك اموت، مدين
فرعى الغنم ، واحلم والصر، والرمة الدعوة ا بَد أن يكون معها أخاق من الرفق

ثم نقله  ..وكل نبي رعى الغنم؛ أن رعي الغنم شبيه برعاية البر، ي مدين عر سنن
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كا قص اه ، ي البقعة امباركة من الشجرة، وهو الربية اإيانية، اه إى ميدان آخر
 ذلك ي القرآن ي سورة طه والقصص وغرما. 

قد رباهم عملياً  ملسو هيلع هللا ىلصاه عنهم ما هاجروا إى امدينة كان الرسول والصحابة ري 
أصابتهم ، فجاءت عليهم ي امدينة أحوال شديدة، ومعرفة قدرته، عى معرفة الرب

وهزلت ، وصاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء، وا يولد هم مولود مدة سنتن، احمى
 .أجسامهم

فقد ، وترقية إياهم، فهي إعداد هم، ثروا بذلكولكن ما كانت تربيتهم قوية م يتأ
     : واجهوا الكفار بعد ذلك ي بدر با عدد وا عدة فهزموهم بإذن اه

 [.٣١١آل عمران: [                        
وي امدينة كان استخدام الرجال ي ، وتربية الرجال، ففي مكة كان مصنع الرجال

 .اميدان
، هم؛ أهم ي ميدان الربية ملسو هيلع هللا ىلصلك ي مكة ما أوذي امسلمون م يدُع الرسول لذ

    ): لكن ي بدر دعا هم بقدر حاجتهم كا قال سبحانه
              

 .[58 -2: ]اأنفال(               
 .ونرهم وأعزهم، فأظهر اه هم قدرته

ثم ، ثم بثاثة آاف، فأمد امؤمنن بألف من امائكة، أظهر اه قدرته ففي غزوة بدر
وكان يكفي ملك واحد لتدمر هؤاء وديارهم ، بخمسة آاف يقاتلون مع امؤمنن

، ولكن اه فرح بخروج هؤاء امؤمنن لنرة دين اه، كا فعل جريل بقوم لوط
ثم بن هم أن النر من ، عكم فثِبتوا الذين آمنواثم قال اه للمائكة إي م، وإعاء كلمته

حتى ا يكون التوجه إا إى اخالق ، ينر من ينره لنفي اليقن عن امائكة، عند اه
ثم نرهم اه مع أن أحواهم ليس فيها من مقومات النر يء كا قال ، سبحانه
 .[523: ]آل عمران (          ) :سبحانه

وبسبب جهدهم ، وعى اجهد للدين ،الصحابة عى الدين ملسو هيلع هللا ىلصذلك ربى النبي ل
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ي يبذلون أمواهم وأنفسهم ، ا يفرطون ها، للدين صارت أوامر اه غالية عندهم
 .ويركون ديارهم وشهواهم من أجلها، سبيلها
بل هو إمام وقدوة ي كل ، الصاة فقطالوضوء وليس قدوة لأمة ي  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
             : واجهاد، والدعوة، وامعامات، ي العبادات، يء

 [.١٣اأحزاب: [                                            جئ   
          فآمنوا باه ورسوله، وأطيعوا اه ورسوله ي كل يء: 

                                           
                       

 [.٣٣٧اأعراف: [      
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 اه بأوامر العلمفقه  -2
                            : قال اه تعاى

                                 
 [.٣٤اأعراف: [                

            ): وقال اه تعاى
 .[50: ]اجاثية  (

   : وي العام السفي ،خالق كل يء ي العام العلويو تعاى اه تبارك
 [.٣١١اأنعام: [                                             

 .ميع امخلوقات وجعل ها أوامرسبحانه خلق 
 :وجَل نوعان وأوامر اه عزَ 

 .وأوامر رعية خاصة باإنس واجن ..أوامر كونية لكافة امخلوقات
 :وأوامر اه الكونية ثاثة أقسام

وهو أمر متوجه من الرب سبحانه إى ميع امخلوقات ، أمر اإجاد: اأول
: ثم خلق خلقه كا قال سبحانه، وا يء غره، فقد كان اه جل جاله، باإجاد

 .[62: ]الزمر(            )
        ): فهو سبحانه الذي خلق ما شاء ي أي وقت شاء

 .[02: ]يس ( 
ولو رفع اه عنها ، وهو متوجه من اه إى ميع امخلوقات بالبقاء، أمر البقاء: الثاي

  ): ء كا قال سبحانهفهي باقية بأمر اه ها بالبقا، أمر البقاء هلكت وفنيت وزالت
                   

 .[55: ]فاطر (
وهو متوجه من ، واإحياء واإماتة، والتحريك والتسكن، رــع والضــر النفــأم: ثــالثال
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وا يتحرك يء ، يء وا ير إا بإذن اهــــع شــا ينفــف، اتــــاه إى ميع امخلوق
: هـــانــال سبحــــا قــــوا حيا يء وا يموت إا بإذن اه كم، إا بإذن اهوا يسكن 

(                           
 .[500: ]اأعراف (                         

 .[60: ]غافر (            ): وقال سبحانه
 .[22: ]يونس (     ): وقال سبحانه

 ، فاه ا راد لقضائه، وا معقب حكمه.وهذه اأوامر الكونية ازمة الوقوع
وهو ، اإنس واجن: أما اأوامر الرعية فهي أمر اه الرعي اموجه إى الثقلن

                ، وأنزل به كتبه: الدين الذي أرسل اه به رسله
 [.١: احديد[                                  

 :وأوامر اه الرعية مسة أقسام
 .اأخاق ..امعارات ..امعامات ..العبادات ..ياتاإيان

وقد يردها ، قد يستجيب ها بعض الناس، وهذه اأوامر الرعية هي جموع الدين
                            : البعض اآخر

 [.١ - ١اإنسان: [                         
، من يعلم اه أنه أهل للكرامة أوامر اهفيستجيب : وقد ترك اه للعباد أمر ااختيار

وحيث جعل ، واه أعلم حيث جعل رسالته، ويردها من يعلم اه أنه أهل لإهانة
 [.٣١أنعام: ا[            : وحيث جعل علمه، هدايته

                             : وا إكراه ي الدين
                                    

                             
 [.١١ - ١١الكهف: [       
ولكن ا رزق إا من الرزاق،  فا هداية إا من اهادي، كا أنه، وحده واهداية بيد اه

وأعطاهم آات اإدراك ، وإنزال الكتب، اه أقام احجة عى العباد بإرسال الرسل
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        : وهي السمع والبر والعقل، التي يعلمون ها احق من الباطل
                       

 [.٨٧النحل: [      
وترك ، لعلمه بمن يصلح للهداية، ء إى احق بمنه وفضلهوبعد البيان هدى اه من شا

لعلمه سبحانه بأنه يصلح للغواية ا ، من شاء من م يرد هدايته وخى بينه وبن نفسه
 .للهداية

بعد ، وأضل من شاء بعدله، وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء، فهدى اه بفضله من شاء
                              : قيام حجته سبحانه

 [.٣٣القصص: [     
   : وصر عى كل ذلك، ودعا إليه، وعمل به، وأسعد اخلق من عرف احق

                           
 [.١ – ٣العر: [          

وعاقته بخلقه ي ميع ، فاإسام هو الدين احق الذي ينظم عاقة اإنسان بربه
 .شئون احياة

ودعاهم إى اأخذ به ليسعدوا ، فهو الدين الكامل الشامل الذي أكرم اه به البرية
        ): ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه

 .[3: ]امائدة (   
، وهوى اإنسان، منهج بريء من جهل اإنسان، فهو منهج عظيم رعه اه لعباده

                : ف اإنسانوضع، وشهوة اإنسان
 [.٧١لنحل: ا[         

وا ، وا لطبقة وا لشعب، ا حاباة فيه لفرد، منهج عدل مطلق جميع اإنسانيةوهو 
ولكن ، واه يريد أن يسعد اجميع، وا جيل دون جيل؛ أن اه رب اجميع، جنس

                         : الناس أنفسهم يظلمون
 [.٣١حجرات: ا[                          

وحاجات هذه ، الذي يعلم حقيقة فطرته، رعه الذي خلق اإنسان وهو منهج عظيم
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 .وما يسعدها وما يشقيها، وما يوافقها وما خالفها، وما ينفعها وما يرها، الفطرة
     : ه؛ ليسعدوا ي الدنيا واآخرةويسارعوا إلي، وحسب الناس أن يقبلوه

                                      
 [.١١الروم: [                        

وهو كذلك منهج من مزاياه أن الذي رعه وأمر به هو خالق هذا الكون الذي يعيش 
فا يروح يعارك خلوقات ، ا الكونفهو منهج يتاءم مع ما جري ي هذ، فيه اإنسان
 .حسب امنهج الذي هديه وحميه، بل يتعرف عليها ويصادقها، اه اأخرى

مكاناً ، وجعل لعقله مكانًا للعمل ي امنهج، وهذا امنهج يكرم اإنسان وحرمه
ثم ااجتهاد ي رد ما م يرد فيه نص إى ، لاجتهاد ي فهم النصوص الواردة

                    : و امبادئ العامة للدينالنصوص أ
                                          

 [.٣١النساء: [        
ا ليخالف ، ليطاعوا بإذنه، به رسلهاه أرسل  ،وحاجة العباد إليه ،وأمية هذا الدين

لتذهب ي اهواء با ، يلقون اموعظة العابرة ،وا ليكونوا فقط جرد وعاظ، أمرهم
                            : كا ...سلطان

                           
 [.٣٤النساء: [     

، ومتى نزعته أصبحت عارية، ووقاية ها من كل سوء، إن هذا الدين لباس هذه اأمة
                        : وصارت عرضة للهاك

 [.٣١٧البقرة: [     
وأخاقها ، وأوضاعها وقيمها، بشكلها ونظامها، إن الدين منهج حياة واقعية لأمة

                : وعباداها ومعاماها، ومعاراها
 [.١١٧البقرة: [                        

وخضع له النفوس ، ون للرسالة والدين سلطان حقق امنهجوذلك يتطلب أن يك
       ، فإن اه يزع بالسلطان ما ا يزع بالقرآن: خضوع طاعة وتنفيذ
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 [.١٣ص: [                      

       : وي حدود رعه، يطاعوا بإذنهواه عَز وجَل أرسل الرسل ل
 [.١١ل عمران: آ[                    

 .وهذا يقوم منهج اه الذي أراده لتريف هذه احياة بموجبه
تقوم  ملسو هيلع هللا ىلصوخافة بعد ذلك عن رسول اه ، ونظام وأحكام، فاإسام دعوة وباغ

 .وتنفذ ريعة اه ي اأمة، بالدين
وحقيق مراد  ..وحقيق إرادة اه من إرسال الرسل ..الطاعة الدائمة للرسول لتحقيق

                                  : اه ي عباده
 [.٣١٧يوسف: [          

   ): وحصل ها الفوز والفاح، وهذا ا بغره تتحقق سعادة البرية
 .[05 :]اأحزاب  (    

وحاكم الناس إى الصاحة، هذا وإن كان يكفي إثبات اإسام القيام باأعال 
والقبول ، فإنه ا يكفي ي اإيان هذا ما م يصاحبه الرى النفي، ريعة اه

         ): وإسام القلب ه، القلبي
 .[61: ]النساء(           

وأين هي من ؟ فلتنظر نفس أين هي من اإسام ..ذا هو اإيانوه ..هذا هو اإسام
           : وقبل ادعاء اإيان، قبل ادعاء اإسام ؟اإيان

 [.٣٧حر: ا[                             
إنه ا يكلف العباد فوق ، وقضاء رحيم، وريعة سمحة، فهذا الدين منهج مير

 .وا يكلفهم عنتاً يشق عليهم، طاقتهم
       : ويرحم هذا الضعف، فاه الذي خلق اإنسان يعلم ضعف اإنسان

                                
 [.١٧ - ١٨النساء: [               

 .قليل منهم واه عَز وجَل عليم حكيم يعلم أنه لو كلفهم تكاليف شاقة ما أداها إا
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 .وا يريد هم أن يقعوا ي امعصية، واه الرمن الرحيم ا يريد هم العنت
واستمعوا للموعظة التي ، ولو أهم استجابوا للتكاليف اليسرة التي كتبها اه عليهم

 .لنالوا خرًا عظيًا ي الدنيا واآخرة، يعظهم اه ها
 ): جاهد للهدى بالعزم والقصد واإرادةوأعاهم اه باهدى كا يعن كل من 

                  
               

 .[60-66: ]النساء(    
إنه ا حتاج للعزائم ، إن هذا الدين مير يمكن أن ينهض به كل ذي فطرة سوية

 .البرالتي ا توجد عادة إا ي القلة من ، اخارقة الفائقة
       : إنا جاء للناس ميعاً ، وهذا الدين ما جاء هذه القلة القليلة

 [.٣١إبراهيم: [                           
 .والناس معادن وطبقات وألوان من ناحية القدرة عى النهوض بالتكاليف

وأن يكفوا عن امعاي ، وهذا الدين يير هم ميعًا أن يؤدوا الطاعات امطلوبة فيه
 .التي هى اه عنها

وقتل النفس واخروج من الديار مثًا للتكاليف الشاقة التي لو كتبت عليهم ما فعلها 
 .إا قليل منهم

وأن ينكل ، وهي م تكتب أنه ليس امراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس
 .عنها عامة الناس

وأن يشمل موكب اإيان كل ، ن يقدر عليها اجميعوأ، بل امراد أن يؤدها اجميع
 .النفوس السوية العالية والعادية

، ليس هو جميع الرخص كلها ي هذا الدين، وليس الير ي هذا الدين هو الرخص
 .وجعلها منهج احياة

والرخص للمابسات واأحوال ، والعزائم هي اأصل، فهذا الدين عزائم ورخص
 .الطارئة

يعمدون ، الذين يريدون دعوة الناس إى هذا الدين، خلصن حسني النيةوبعض ام



503 

انظروا : ويقولون هم، ويقدموها للناس عى أها هي الدين، إى الرخص فيجمعوها
 ؟كم هو مير هذا الدين

يبحثون عن منافذ هذه ، أو شهوات الناس ،وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان
 .وجعلون هذه امنافذ هي الدين، والنصوص الشهوات من خال اأحكام

 : إنا هو بجملته برخصه وعزائمه مير للناس، وليس ذاك، ولكن الدين ليس هذا
 [.٨٧حج: ا[                       

ويبلغ فيه مام كاله الذاي ي حدود ، يقدر عليه الفرد العادي حن يعزمفهو دين 
    ): ب كاله الذاي ي احديقة الواحدةكا يبلغ العن، بريته

 .[50: ]القمر   (  
فصان اه هذه الريعة أن تكون ، وي مكة حيث م تكن لإسام دولة تنفذ ريعته

قبل أن هيئ ها امجتمع الذي يدخل ي السلم ، وموضوعات دراسة، حديث ألسن
 .ة لريعته ي كل شأنويعبد اه بالطاع، ويسلم نفسه ه ملة، كافة

، التي حكم هذه الريعة بن الناس فعاً ، وقبل أن هيئ ها الدولة ذات السلطان
 .وجعل معرفة احكم مقرونة بتنفيذه فوراً 

فتستقبلها القلوب بالقبول واإذعان كا حصل ذلك ي ، فتأي اأوامر واأحكام
                             : امدينة بعد اهجرة

                            
 [.١٧٣البقرة: [         

وسائر  ،واإسام له أحكام مرحلية ي العاقات الدائمة بن امجتمع امسلم
 .امجتمعات حوله من امركن وأهل الكتاب وامنافقن

نبغي الرجوع إليها بوصفها في، وله كذلك أحكام هائية وردت ي سورة التوبة
 .اأحكام النهائية امطلقة

كا ، ثم أحكام هائية، وكذلك لإسام ي كثر من القضايا واأوامر أحكام مرحلية
 .ي حريم الربا واخمر ونحوما

 .ومنها ملح أجاج، منها عذب فرات سائغ رابه، والعلوم كامياه
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، وهي رمة من اه، ا الغذاء والدواء والشفاءوالعلوم اإهية التي جاء ها الرسل فيه
 [.٣١٨اأنبياء: [                          : أرسل ها رسله إى عباده

   : ومن ردها شقي ي الدنيا واآخرة ..فمن قبلها سعد ي الدنيا واآخرة
                                  

                                      
 [.٣١٣ - ٣١١طه: [                               

 .والسمع والبر والقلب هي أمهات ما ينال به العلم ويدرك
 .يعقل اأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاؤه وخاصته: فالقلب
 .بحمل الكام امشتمل عى العلم إى القل: واأذن
                         : تنقل ما رأت وتصبه ي القلب: والعن

 [.١١ملك: ا[           
توصل إليه من اأخبار ، وسائر اأعضاء حجبة له، وصاحب اأمر هو القلب

 .وامرئيات ما م يكن ليأخذه بنفسه
 .بمنزلة الغذاء للجسم والذكر للقلب، والقلب ُخلق لإيان والتوحيد وذكر اه

فكذلك القلب ا جد حاوة ، فكا ا جد اجسم لذة الطعام والراب مع السقم
          ): اإيان والذكر مع حب الدنيا

 .[20: ]الرعد  ( 
، فقد وضع ي موضعه، متفكرًا ي العلم، عاقًا للحق، وإذا كان القلب مشغواً باه

فقد وضعت ي  اآيات الكونية والرعيةإذا رفت إى النظر إى كا أن العن 
 .موضعها

والقلب نفسه ا ، وم يودع فيه احق فهو ضائع، أما إذا م يرف القلب إى العلم
وهو مع ذلك ليس ، فإنه ا يقبل غر ما خلق له، فإذا م يوضع فيه، يقبل إا احق

 .وأقطار اأماي السافلة ،الرديئةفإنه ا يزال ي أودية اأفكار  بمروك
، وإنا حول بن القلب وبن احق ي غالب اأحوال شغله بغره من فتن الدنيا

                     : وشهوات النفس، ومطالب اجسد
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 [.٣١القصص: [                                          جئ   
وكثراً ، فا يتبن له احق، فيبعده عن النظر فيه، وى قبل معرفة احقوقد يعرض له اه

وقد يعرض له اهوى بعد أن عرف ، ما يكون ذلك عن كر يمنعه عن أن يطلب احق
                             : احق فيجحده ويعرض عنه

 [.٣٤النمل: [                
والقلوب أوعية ، والوادي للسيل، والوعاء للعسل، لاءوالقلب للعلم كاإناء ل

 .فخرها أوعاها وأرقها وأصفاها
 .ورسخ فيه العلم وثبت وأثر، فالقلب إن كان لينًا رقيقًا كان قبوله للعلم سهًا يسراً 

 .وإن كان القلب قاسيًا غليظًا كان قبوله للعلم صعبًا عسراً 
ويثمر ثمرًا ، صافيًا سليًا حتى يزكو فيه العلم وا بَد مع ذلك أن يكون القلب زاكياً 

وإا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم كالدغل ي الزرع إن ، طيباً 
             : م يمنع احب أن ينبت منعه أن يزكو ويطيب

 [.٣٧اأعراف: [                                     
ِِ ا» :ملسو هيلع هللا ىلصال النبي قو ْضَغةً ْلـَج أل َوإَن  َوإَذا ، ُلـه  َسد  ك  ْلـَج ا َلـَح ْت َص َلـَح إَذا َص : َسِد م 

 .()متفق عليه «أل َوِهَي اْلَقْلب  ، ُلـه  َسد  ك  ْلـَج َفَسَدْت َفَسَد ا
ِل الَْغْيِث الَْكثِِر أَصاَب َكَمثَ ، ْلـمِ َدى َوالْعِ ْلـه  ِمَن ا بِـهِ  ه َمَثل  َما َبَعثَنِي ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

ا نْـهَ َوَكاَنْت مِ ، َفأْنَبَتِت اْلَكا َواْلع ْشَب الَْكثِرَ ، ءَ ْلـَا َقبَِلِت ا، ا َنِقَية  نْـهَ َفَكاَن مِ ، أْرضاً 
وا، ا النَاَس بِـهَ  ه َفنََفَع ا، ءَ ْلـَا أْمَسَكِت ا، أَجادِب   ب وا َوَسَقْوا َوَزَرع  ِ َْ ا نْـهَ مِ  َوأَصاَبْت ، َف

ـمْ إَنَا ِهَي قِيَعان  ل ، َطائَِفًة أْخَرى نْبِت  َكلً ت  ِِ دِيِن ، ِسك  َماًء َول ت  َه  َفَذلَِك َمثَل  َمْن َفق 
َدى َيْقَبْل  َلـمْ وَ ، َفْع بَِذلَِك َرأْساً َيـرْ  َلـمْ َوَمَثل  َمْن ، َلـمَ َوعَ  لِـمَ َفعَ  بِـهِ  ه َوَنَفَعه  َما َبَعَثنِي ا، ٬ا ه 
 .()متفق عليه «بِـهِ اَلِذي أْرِسْلت   ٬ا

                                                

 (. 5122(، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 2202ومسلم برقم ) (، واللفظ له،02، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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  اإيان والتقوى.والعلم احقيقي هو الذي يورث 
 :وا بَد ي كل عمل من أمرين

                    : وأداؤه كا جاء ي سنة رسول اه ..إخاص العمل ه
 [.٣٣١الكهف: [                    

 :امل يتحقق بثاثة أموروااتباع الك
 .واتباعه ي هيئة العمل ..واتباعه ي وجهته وهي اآخرة ..ي نيته ملسو هيلع هللا ىلصاتباع الرسول 

       : والدعوة كذلك ..والصاة كذلك ..فالوضوء له أحكام معلومة
 [.٣٣٧اأعراف: [                       

وأرف العلوم ، فاته معرفة دينه ورعهوأرف العلوم بعد العلم باه وأسائه وص
 .وامنهي عنه، امأمور به: ا سيا حدود امروع، من ذلك علم احدود

وا خرج منها ما ، حتى ا يدخل فيها ما ليس منها، فأعلم الناس أعلمهم بتلك احدود
   ): وأجهلهم أجهلهم بتلك احدود كا قال سبحانه، هو داخل فيها

 .[20: ]التوبة (             
 فأعدل الناس من قام بحدود اأقوال واأعال واأخاق وامروعات معرفةً 

               : ودعوًة وإرشاداً ، وعماً وصدقًا  ،وإخاصاً 
                     

 [.١١ - ١١فاطر: [                     
واختص بعض عباده بكثرة ، فضل بعض خلوقاته عى بعضو تعاى ركواه تبا
، وبعضهم بغزارة العلم، وبعضهم باإكرام، وبعضهم بحسن اأخاق، اأموال

                    : وبعضهم بقضاء حاجات العباد
                            

 [.١١لزخرف: ا[          
وعى ، وهي متفاوتة بحسب ما عنده من العلم، وعى طالب العلم مسئولية عظيمة

 .وعى حسب طاقته وقدرته، حسب حاجة الناس إليه
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، فعليه أن يعتني بحفظ وفهم اأدلة الرعية من الكتاب والسنة أما من جهة نفسه
ون هدفه وأن يك، ويعمل با علم، وأن خلص ه ويراقبه ويتقيه، وكام أهل العلم

 .ونفع الناس، وبراءة الذمة، وأداء الواجب، إرضاء اه عَز وجَل 
 .وا هدف للرياء والسمعة، مله إى مال وا عرض من الدنياوا هدف بعلمه وع

وله موقف مع نفسه بالعلم ، فطالب العلم له موقف مع ربه بالصدق واإخاص
              : وله موقف مع غره بالتعليم وحسن اخلق، والعمل

 [.٣البينة: [                         
وهذا كا أنه معلوم مشاهد ي ، وقبول امحل ما يوضع فيه مروط بتفريغه من ضده

 .الذوات واأعيان فكذلك هو ي ااعتقادات واإرادات
 .اعتقاد احق وحبته موضع فإذا كان القلب ملوءًا بالباطل اعتقادًا وحبًة م يبق فيه

م يمكن شغلها بالطاعة إا إذا فرغها من ، وكذلك اجوارح إذا اشتغلت بغر طاعة اه
                              : ضدها

 [.١٣٣البقرة: [                      حخ   
ا ، والشوق إليه واأنس به، رادتهفكذلك قلب اإنسان امشغول بمحبة غر اه وإ

وا يمكن ، يمكن شغله بمحبة اه وإرادته والشوق إليه إا بتفريغه من تعلقه بغره
 .إا إذا فرغها من ذكر غره وخدمته، واجوارح بخدمته، شغل حركة اللسان بذكره

للشغل  م يبق فيه موضع، والعلوم التي ا تنفع، فإذا امتأ القلب بالشغل بامخلوق
 .ومعرفة أسائه وصفاته وأحكام دينه، باه

وامفاكهات ، والعلوم التي ا تنفع، وإذا امتأ القلب بالشبه والشكوك واخياات
والعلم الذي به كاله ، ثم جاءته حقائق القرآن، وامضحكات واحكايات ونحوها

 . حل سواهفلم جد فيه فراغًا ها وا قبواً تعدته وجاوزته إى، وسعادته
واخشية  ..والعام بأمر اه هو الذي يعرف أمره وهيه ..والعام باه هو الذي خشاه

والكال ي العلم وعدم اتباع  ..ومعرفة أوامر اه منع اتباع البدع ..منع اتباع اهوى
 [.١٣احديد: [                                : اهوى

 



500 

 :والعمل يكمل ويكون مقبواً إذا توفرت فيه مسة أمور، م العملوثمرة العل
 .وامحرك والباعث عليه، وهو أساس كل عمل :اإيان :اأول
 .وهو معرفة ثواب العمل عند اه :ااحتساب :الثاي
 .وهو أن يقوم بالعمل حسب ما ورد ي السنة :العلم :الثالث
 .فإن م تكن تراه فإنه يراك، ك تراهوهو أن تعبد اه كأن :اإحسان :الرابع

               : بأن تكون أعال العبد خالصة ه وحده :اإخاص :اخامس
 [.٣٣١الكهف: [                        

ترف له اأجرة من ، وكل عامل يقوم بعمل، وعامل البناء، ورطي امرور
والذكر ، لك امسلم يقوم بالصاة والصياموكذ، بعد الفراغ من العمل امخلوق
، ويأخذ كامل ويكفر عنه السيئات، ويرزقه احسنات، فيقي اه حاجته ،والدعاء

                      اأجرة يوم القيامة: 
 [.٣٧٣ل عمران: آ[                                  

، وبعثه للقيام بامأمورات نذكر اه كثراً ، لقيام بالطاعاتودفعه ل، ولتحريك البدن
، حتى يتأثر القلب، ونذكر نعمه وإحسانه، فنتكلم بعظمة اه وأسائه وصفاته وأفعاله

وقادها للطاعات ، ثم القلب إذا زاد فيه اإيان أمر اأعضاء واجوارح بامتثال اأوامر
 .بالشوق والرغبة وامحبة

أراد أن يعمل عند أحد عماً سأل كم اأجرة التي سيدفعها له صاحب واإنسان إذا 
 .وبناء عليها يكون العمل وحسنه ؟العمل

ليعرف قيمة  ،تعلم الفضائل قبل ذلك، فكذلك امؤمن إذا أراد أن يعمل الطاعات
، وبمعرفة ذلك ينشط أدائه، وماذا يعطي اه عليه من احسنات، العمل عند اه
     : ويسارع إى فعله، ويكثر منه، ويداوم عليه، القيام بهويسهل عليه 

                             
                                

 [.١٣البقرة: [          
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مْ  َلـىْمٍر عَ ٍر َجاٍر غَ َنـهْ ِس َكَمثَِل َخـمْ ْلـَمثَل  الَصَلَواِت ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و ، باب أَحِدك 
َل َيْوٍم  نْـه  َيْغَتِسل  مِ   .()أخرجه مسلم «َس َمَراٍت َخـمْ ك 

 .()متفق عليه «من صام رمضان إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
واأشياء امادية يعرف ، وبحسب كاله ونفعه وحسنه تكون قيمته، فكل يء له قيمة

أما اأعال ، فهو يعمل من أجل احصول عليها، تها؛ أن ها قيمة ي قلبهاإنسان قيم
بينا ، الصاحة التي جاءت عن اه ورسوله فقيمتها جهولة عند كثر من الناس

 .القلوب ملوءة بحب ومعرفة قيمة اأشياء امادية
لتلك  ها جعل امسلم ا يرغب وا يشتاقجهل بأعال الدين وقيمتها وأجورإن ا

 .وا يؤدها بيقن وحضور قلب وانراح صدر، اأعال
 :فا بَد بعد اإيان من تعلم فضائل اأعال قبل تعلم امسائل واأحكام فنعرف أواً 

ما قيمة ؟ ما قيمة اآخرة؟ ما قيمة الدنيا؟ ما قيمة ذكر اه؟ ما قيمة ا إله إا اه
ما قيمة العفو ؟ خاصيمة الصدق واإما ق؟ ما قيمة العدل واإحسان؟ الصاة
ما قيمة الصوم ؟ ما قيمة ااستغفار؟ ما أجر اجهاد؟ ما قيمة اهداية والرمة؟ واحلم

فكل ، وهكذا؟ ما قيمة تعليم رع اه؟ ما قيمة الدعوة إى اه؟ واحج وحسن اخلق
وم بالعمل عى ثم نق، ثم نتعلم امسائل، فنتعلم الفضائل، عبادة ها فضائل ومسائل

                : بصرة بامحبة والرغبة والتعظيم للمعبود
 [.١١اأنبياء: [                

بمنه  امضاعف وجعل عى نفسه اجزاء، وقد أمرنا اه عَز وجَل باأعال الصاحة
عى ما أثاب وله احمد ، وله احمد عى ما رع، فله احمد عى ما هدى، وفضله
                              : وأعطى

 [.١٨ - ١٣جاثية: ا[               
 :وهي ،وكل يء له ثاثة أحوال

 .وحقيقة ..وصورة ..لفظ
                                                

 (. 660برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 068( واللفظ له، ومسلم برقم )33، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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والير كا قال ، ودخول اجنة، فالتقوى مثًا رط حصول الرزق والركات
                                        : سبحانه

 [.١ - ١لطاق: ا[                              
وليس ، أو فكر فيها بدماغه، أو كتب عنها بيده، فلو تكلم امسلم عن التقوى بلسانه

م حصل له اموعودات السابقة عى التقوى؛ أنه جاء بلفظ ، ي قلبه حقيقة التقوى
 .ولكن ليست عنده حقيقة التقوى، ىالتقو

ولكن ، وصورته فيها التقوى، وكامه فيه التقوى، وإذا كان امسلم لباسه فيه التقوى
 .فهذه صورة التقوى، فليس له اموعود عى التقوى، ليس ي قلبه حقيقة التقوى

 .تكون ي القلب باإيان باه وطاعته وعبادته وخشيته وحقيقة التقوى
 .واجتناب امعاي، عى اجوارح بفعل الطاعاتثم تظهر 

             : وهذه هي التي تتحقق ها موعودات اه عى التقوى
 [.١١اأنفال: [                               

وليس فوق هذا يء من اخر ، ومعرفة أحكامه وسننه، فا أحسن الفقه ي الدين
 .()متفق عليه «من يرد اه به خرًا يفقهه ِ الدين» :ملسو هيلع هللا ىلصي كا قال النب

أها رياض  ملسو هيلع هللا ىلصفعى امسلم أن حرص عى حضور جالس الذكر التي أخر النبي 
وعى ، ويزيد يقينه عى ربه، ويعرف أحكام دينه، ليتأثر من كام اه ورسوله، اجنة

ع كام اه بالتوجه ويسم، ويعرف قيمة اأعال الصاحة، موعوداته ي اجنة
     : ويبلغه للناس، ثم يعمل با علم، واإنصات لتحصل له اهداية

                                   
 [.٣٧ - ٣٨الزمر: [                       

 وكموكم تنزل عليهم من الرمات؟  فلله كم حصل هؤاء من اأجر والثواب؟
                      : يذكرهم اه فيمن عنده؟

                                                

 (. 5830(، ومسلم برقم )05، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 [.٤١ - ٤٣أحزاب: ا[        

 (         ): قال اه تعاىو
 .[02: ]آل عمران

مْ  َلـىاٍر َغْمٍر عَ ٍر َج َنـهْ ِس َكَمثَِل َخـمْ ْلـَمثَل  الَصَلَواِت ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ، باب أَحِدك 
َل َيْوٍم  نْـه  َيْغَتِسل  مِ   .()أخرجه مسلم «َس َمَراٍت َخـمْ ك 

فاوت ، واه عَز وجَل فاوت بن النوع اإنساي أعظم تفاوت يكون بن امخلوقن
 وهذا التفاوت العظيم إنا، والعمل وفاوت بينهم ي العلم، بينهم ي اخَْلق واخُُلق

واالتحاق ، ولو م يكن ي العلم إا القرب من رب العامن، حصل بالعلم وثمرته
فكيف وعز الدنيا ، وصحبة امأ اأعى لكفى به رفًا وفضاً ، بعام امائكة

                               : واآخرة منوط به
 [.٣٣امجادلة: [      

فإذا عدم كاله انتقل ، خلوق كااً ختص به هو غاية رفه وسنة اه أن جعل لكل
 .إى الرتبة التي دونه واستعمل فيها

 :وهكذا اآدمي
فاه أعلم حيث ، إذا كان صاحًا اصطفاء اه له برسالته ونبوته اخذه رسواً ونبياً 

، لذلك صاحًا للنبوة رشحه، فإذا كان جوهره قارًا عن هذه الدرجة، جعل رسالته
      : فإن كان قارًا عن ذلك قابًا لدرجة الواية ُرّشح ها، وبّلغه إياها

 [.٨٣احج: [                            
حتى ينتهي ، وإن كان من يصلح للعمل والعبادة دون العلم وامعرفة جعل من أهله

 .إى درجة عموم امؤمنن
وم تكن نفسه قابلة ليء من اخر أصًا استعمل حطبًا  ،فإن نقص عن هذه الدرجة

                           : ووقوداً للنار
                                                

 (. 660برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 [.٣٨١اأعراف: [      

، أمثالهحتى يبلغ هاية ما يناله ، فاإنسان يرقى ي درجات الكال درجة بعد درجة
وينظر إى ، وبن حاله والرب يسلم عليه ي داره، فكم بن حاله ي أول كونه نطفة

 .ي اجنة وجه ربه الكريم
وبأن ، فكيف حسن بذي مة أن يرى أن يكون حيوانًا وقد أمكنه أن يصر إنساناً 

        : يكون إنسانًا وقد أمكنه أن يصر ملكًا ي مقعد صدق عند مليك مقتدر
 [.٣٣ - ٣٤القمر: [                         

          : من كل باب ي اجنة وتدخل عليه ، فتقوم امائكة بخدمته
                                

 [.١٤ - ١١لرعد: ا[            
  .ذا استحكا فيه كان هاكه وموتهوإ، وقلب اإنسان يعرضه مرضان يتواردان عليه

 .ومرض الشبهات ..مرض الشهوات :ن امرضان مااذوه
 .ومرض الشبهات أصعبها وأقتلها للقلب، ا من عافاه اهوهذا أصل داء اخلق إ

وحب ، والفخر واخياء، والرياء واحسد، وللقلب أمراض أخر من الكر والعجب
وكل هذه اأمراض متولدة من مري رها، وغ وحب العلو ي اأرض، الرياسة

 .فا خرج مرض القلب عن شهوة أو شبهة أو مركب منها، الشهوة والشبهة
 .ودواؤها بالعلم اإهي، وهذه اأمراض كلها متولدة عن اجهل باه وبدينه ورعه

فنسبة العلم إى القلب كنسبة ضوء ، فالعلم للقلب مثل اماء للسمك إذا فقده مات
                  : فإذا عدمه كان كالعن العمياء، لعن إليهاا

 [.٣١الرعد: [              
ا يفر عنه يقظًة ، واه جَل جاله بحكمته سلط عى العبد عدوًا عامًا بطرق هاكه

                             : وا منامًا حتى يظفر به
                                

 [.٣١ - ٣١يس: [       
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فإن ، فإن فاته وأسلم زين له البدعة، وبن اإساماانسان  أواً بنالشيطان فيحول 
فإن أعجزه أشغله بالعمل ، فإن أعجزه ألقاه ي الصغائر، عجز عنه ألقاه ي الكبائر

فإن أعجزه ، ن أعجزه أشغله بامباحات والشهواتفإ، امفضول عن العمل الفاضل
ذلك سلط عليه حزبه يؤذونه ويشتمونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل قلبه عن 

فهذه سبع سكاكن يذبح ها الشيطان كل واحد من بني ، العلم واإرادة وسائر العمل
                                : آدم

                                      
 [.١٣النور: [           

وا ما ، وا علم له بعدوه، وا يمكن أن حرز من الشيطان من ا علم له هذه اأمور
 : وهذا كله ا حصل إا بالعلم، وا بأي يء حاربه، وا بكيفية حاربته، حصنه منه

 [.٣فاطر: [                                  
والر كله بمجموعه شوك جتنى ، واخر كله بمجموعه ثمر جتنى من شجرة العلم

                                  : من شجرة اجهل
 [.٣١حمد: [            

خر ي العام فسببه طاعة وكل ، وكل ر ي العام سببه خالفة ما جاءت به الرسل
                         : الرسل

                       
 [.٣٤ - ٣١لنساء: ا[                      

وذلك يكون من فساد ، وآفة العلم عدم مطابقته مراد اه الديني الذي حبه ويرضاه
 .رادة تارةومن فساد اإ ..العلم تارة

أو يعتقد ، وهو ليس كذلك، ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مروع حبوب ه
 .فيظن أنه يتقرب إى اه هذا العمل، أنه يقربه إى اه وإن م يكن مروعاً 

 .بل يقصد به الدنيا واخلق، فأن ا يقصد به وجه اه والدار اآخرة، وأما فساده من جهة القصد
سبيل للسامة من هاتن اآفتن ي العلم والعمل إا بمعرفة ما جاء به الرسول وا 
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 .وإرادة وجه اه والدار اآخرة ي باب القصد واإرادة، ي باب العلم وامعرفة  ملسو هيلع هللا ىلص
      : فمتى خا القلب من هذه امعرفة وهذه اإرادة فسد علمه وعمله

                               
 [.٣٣٣النساء: [          

وكل من آثر الدنيا واستحبها من أهل العلم فا بد أن يقول عى اه غر احق ي فتواه 
 .وحكمه وي خره وإلزامه

وا سيا أهل ، أن أحكام الرب سبحانه كثرًا ما تأي عى خاف أغراض الناس
 .م ا تتم هم أغراضهم إا بمخالفة احق ودفعهفإه، والذين يتبعون الشهوات، الرياسة

م يتم ها ذلك إا بدفع ، متبعن للشهوات، فإذا كان العام واحاكم حبن للرياسة
، ويثور اهوى، فتتفق الشبهة والشهوة،  إذا قامت له شبهةَيـاوا س، ما يضاده من احق
                  : وينطمس وجه احق، فيخفى الصواب

                                      
 [.٣٣٨ - ٣٣٣النحل: [               

وي هؤاء ، ي خرج بالتوبة: وإن كان احق ظاهرًا ا شبهة فيه أقدم عى خالفته وقال
          ): وأشباههم يقول سبحانه

                    
 .[562: ]اأعراف (            

فإن ، فيجتمع هم اأمران، وهؤاء ا بَد أن يبتدعوا ي الدين مع الفجور ي العمل
أو ينكسه فرى السنة ، فا يميز بن السنة والبدعة، اتباع اهوى يعمي عن القلب

                                 : والبدعة سنة، بدعة
 [.٣٣لبقرة: ا[      

يضل ، واتبعوا الرياسات والشهوات، فهذه آفة العلاء إذا آثروا الدنيا عى الدين
ويتبع  ،ويرغب عن هدى ربه، ويتبع الشيطان، ويغوى بعد الرشد، أحدهم بعد العلم
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               ): هواه
 .[18: ]القصص (جئ

 .العام امؤثر الدنيا عى اآخرةفهذا حال 
وغلبة ما هواه نفسه عى ، فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه، وأما العابد اجاهل

 .ما رعه ربه
ويدعوهم إى ، وعلاء السوء جلسوا عى باب اجنة يدعون الناس إليها بأقواهم

ه حقًا كانوا أول امستجيبن لو كان ما دعوا إلي: فنفر الناس عنهم وقالوا، النار بأفعاهم
فهم كامنخل خرج منه ، وي احقيقة قطاع طرق، فهم ي الصورة هداة وأداء، له

 .وتبقى فيه النخالة من الشوك واحجر، الدقيق الطيب
واإضال ي ، ويبقى الغل ي صدورهم، وكذلك علاء السوء خرج منهم احكم

                                   : أعاهم
 [.١ - ١الصف: [           

إنا العلم نور يقذفه اه ي القلب يورث خشية اه ، وليس العلم بكثرة الرواية واحفظ
                         : وحبته ولذة مناجاته، وتقواه

 [.١الزمر: [                                        
فا أبعده عن العلم احقيقي النافع اجالب ، أما من حّصل العلم وهو رديء اأخاق

 .للسعادة ي الدنيا واآخرة
، أن يظهر أن ي الطاعات واحسنات أرباحًا عظيمة النافع فإن من أوائل ذلك العلم

 .سموماً قاتلة مهلكةوالسيئات وأن ي امعاي 
 ؟اول سًا مع علمه بكونه سًا قاتاً وهل رأيت من يتن

، م تنزل ي قلوهم، إنا الذي نسمعه من امرسمن معلومات معوها ي أذهاهم
، فهي حديث يلفقونه بألسنتهم، وإن نطقت ها أفواههم، وم تظهر عى جوارحهم

   ): هناك مرة وليس ذلك من العلم ي يءو، يقولونه هنا مرة
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 .[553 -552: ]النساء ( 

، والعلم بدينه ورعه، فالفقه ي الدين أصله وأساسه العلم باه وأسائه وصفاته
، ففيها اهدى والشفاء والعلم والنور، والسنة النبوية، ومصدر ذلك القرآن الكريم

  (          ): والسعادة والفاح
 .[0: ]التغابن

(                 
 .[585: ]اأنعام  (

 :والعلوم الرعية قسان
أمته با ُبعث به من اإيان باه  ملسو هيلع هللا ىلصوهو ما عَلمه الرسول ، ما أخر به الشارع اأول:

   : ونحو ذلكوالقدر خره وره  ،واليوم اآخر، ورسله، وكتبه، ومائكته
                                       

 [.١٧٣البقرة: [                        
وما هى عنه من ، ومستحب، ما أمر به الشارع من اأحكام الرعية من واجب الثاي:
                               : ومكروه، حرم

 [.٨احر: [        
 :ي الكتاب والسنة ثاثة أقسام الرعية  ساء التي علق اه ها اأحكامواأ

فهذا قد بّينه اه ورسوله كاسم الصاة والزكاة ، ما ُيعرف حّده ومساه بالرع اأول:
 .ونحو ذلك والكفر والنفاق، والصيام واحج واإيان واإسام

 .والر والبحر، لساء واأرضوا، ما ُيعرف حّده باللغة كالشمس والقمر الثاي:
ما يرجع حده إى عادة الناس وعرفهم كالبيع والنكاح والقبض والدرهم  الثالث:

 .والدينار ونحو ذلك من اأساء التي م حدها الشارع بحد
وما كان من النوع الثاي والثالث ، ملسو هيلع هللا ىلصفا كان من النوع اأول فقد بيّنه اه ورسوله 
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خاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا امراد به معرفتهم بمساه لغة فالصحابة والتابعون ام
 [.٧١النحل: [                         : أو عرفاً 

كيف ما كان اأمر كاسم  ملسو هيلع هللا ىلصُعِرف بتعريفه هو ، حَد مساه ملسو هيلع هللا ىلصوااسم إذا بّن الرسول 
وكل ما وقع ، رفكل مسكر م، اخمر واماء واحيض والنفاس والسفر ونحوها

، واحيض كل ما رأته امرأة عادة مستمرة فهو حيض، عليه اسم اماء فهو طاهر مطهر
فكل ما يسمى لغة وعرفًا سفرًا جري فيه أحكام ، والسفر ليس له مسافة حدودة

                  : السفر من قر وفطر ومسح ونحوها
 [.٣١النور: [                 
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 الكريم القرآن فقه -2
          ): قال اه تعاى

 .[02: ]النحل  (
           ): وقال اه تعاى

             ) 
 .[58 -2: ]اإراء

ا ِمَن اْلَوْحِي الُرْؤيَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا بِـهِ أَوُل َما ُبِدَئ  :عن عائشة ري اه عنها قالتو
 ْيـهِ ُثَم ُحِبَب إلَ ، ى ُرْؤَيا إا َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الُصْبِح َيـرَ َفَكاَن ا ، ُة ِي النَْومِ لِـحَ الَصا

الَلَياِيَ َذَواِت اْلَعَدِد َقْبَل أْن -َوُهَو الَتَعبُدُ -نَُث فِيهِ تَـحَ َفيَ ، ُلو بَِغاِر ِحَراءٍ َيـخْ َوَكاَن ، اءُ ْلـخَ ا
ُق ْلـحَ َحتَى َجاَءُه ا، الِـهَ ثْ لِـمِ َخِدَجَة َفَيَتَزَوُد  َلـىِجُع إَيـرْ ُثَم ، َوَيَتَزَوُد لَِذلَِك ، لِـهِ أهْ  َلـىإَينِْزَع 

َفأَخَذِي » :قال .«َما أَنا بَِقاِرئٍ »: قال، اْقَرأْ : َلُك َفَقاَل ْلـمَ َفَجاَءُه ا، َوُهَو ِي َغاِر ِحَراءٍ 
َم أْرَسَلنِي َفَقاَل ، ْهَد ْلـَج َغ ِمنِي اَفَغَطنِي َحتَى َبلَ  َفأَخَذِي ، َما أَنا بَِقاِرئ»: قال، اْقَرأْ : ث 

َم أْرَسَلنِي َفَقاَل ، ْهَد ْلـَج َفَغَطنِي الثَانَِيَة َحَتى َبَلَغ ِمنِي ا ، «َما أَنا بَِقاِرئٍ »: َفَقاَل ، اْقَرأْ : ث 
          ): أْرَسَلنِي َفَقاَل  ث مَ ، َفأَخَذِي َفَغَطنِي الَثالَِثةَ 

 . [3-5]العلق: (    
َخِدَجَة بِنِْت ُخَوْيلٍِد ري اه  َلـىَفَدَخَل عَ ، ُجُف ُفَؤاُدهُ َيـرْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل ابِـهَ َفَرَجَع 

َها لِـخَ َفَقاَل ، الَرْوعُ  نْـهُ َفَزَمُلوُه َحَتى َذَهَب عَ  .«َزِمل وِي َزِمل وِي » :عنها َفَقاَل  ِدَجَة َوأْخَرَ
إَنَك ، أَبداً  هُِزيَك اُيـخْ َما  ٬َكا َوا: َفَقاَلْت َخِدَجةُ  .«َنْفِس  َلـىَلَقْد َخِشيت  عَ »: َرَ ْلـخَ ا

َنَوائِِب  َلـىَوُتِعُن عَ ، ْعُدوَم َوَتْقِري الَضْيَف ْلـمَ َوَتْكِسُب ا، ُل اْلَكَل ْحـمِ َتـوَ ، ِحـمَ َلَتِصُل الرَ 
اْبَن َعِم ، َوَرَقَة ْبَن َنْوَفِل ْبِن أَسِد ْبِن َعْبِداْلُعَزى بِـهِ َخِدَجُة َحَتى أَتْت  بِـهِ َفاْنَطَلَقْت ، ِق ْلـحَ ا

اِيَ ، اِهلَِيةِ ْلـجَ َوَكاَن اْمَرءًا َتنََرَ ِي ا، َخِدَجةَ  َن َفَيْكُتُب مِ ، َوَكاَن َيْكتُُب اْلكَِتاَب اْلِعْرَ
انَِيِة َما َشاَء ا : َخِدَجةُ  َلـهُ َفَقاَلْت ، ًا َكبِرًا َقْد َعِمَي ْيـخَوَكاَن َش ، أْن َيْكُتَب  هُاإْنِجيِل بِاْلِعْرَ

ُه َرُسوُل َتـرَ َيا اْبَن أِخي َماَذا : َوَرَقةُ  َلـهُ َفَقاَل  .اْسَمْع ِمِن اْبِن أِخيَك ، َيااْبَن َعمِ  ى؟ َفأْخَرَ
َيا َلْيَتنِي ، ُموَسى َلـىعَ  هَُهَذا النَاُموُس اَلِذي َنَزَل ا: َوَرَقةُ  َلـهُ َفَقاَل ،  َما َرأىَخَرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا
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ـْخ أوَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َفَقاَل َرُسوُل ا، ِرُجَك َقْوُمَك ُيـخْ َلْيَتنِي أُكوُن حّيًا إْذ ، فِيَها َجَذعٌ  ـمْ ِرِجَي م   .«ه 
كَ ، إا ُعوِدَي  بِـهِ بِِمْثِل َما ِجْئَت  َيْأِت َرُجٌل َقطُ  َلـمْ ، َنَعم ْ: قال  َوإْن ُيْدِرْكنِي َيْوُمَك أْنُرْ

 .()متفق عليه .اْلَوْحُي  َتـرَ َوفَ ، َينَْشْب َوَرَقُة أْن ُتُوِيَ  َلـمْ ُثَم  .َنْرًا ُمَؤَزراً 
    ): أنزل هذا القرآن ي ليلة مباركة كا قال سبحانهو تعاى اه تبارك

 .[5 -3: ]الدخان(           
وهي ، والليلة امباركة التي أنزل فيها القرآن هي واه أعلم الليلة التي بدأ فيها نزوله

 .[5: ]القدر (    ): ليلة القدر كا قال سبحانه
    : وليلة القدر إحدى لياي رمضان الذي أنزل فيه القرآن كا قال سبحانه

 [.٣٧٣البقرة: [                       
، كا أنه م ينزل كله ي رمضان، ي تلك الليلة ملسو هيلع هللا ىلصوالقرآن م ينزل كله عى النبي 

وكانت هذه الليلة موعد ذلك ااتصال ، ولكنه بدأ يتصل هذه اأرض ي رمضان
                                          : امبارك

 [.٤ - ١لدخان: ا[
 [.٣١٣اإراء: [                           وقال سبحانه: 

والتي يبدأ ، تلك الليلة التي يفتح اه فيها ذلك الفتح عى البرية، وإها مباركة حقاً 
والتي يتصل الناس فيها هذا الكون ، فيها استقرار هذا امنهج اإهي ي حياة البر

 .الذي فيه تبيان كل يءالعظيم طريق هذا القرآن  وخالقه عن
يعيش فيه اإنسان ، عامًا طاهراً نظيفًا كرياً ، ويقيم من خاله عامًا إنسانيًا مستقراً 

 .عى اأرض موصواً بالساء ي كل حن
         )وأول ما نزل من القرآن قوله سبحانه 

 .[3-5: ]العلق(     
 

                                                

 (. 568ومسلم برقم )(، واللفظ له، 3، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 :ا نزل من القرآن ي ثاثة مواطنوآخر م
          ): قول اه تعاى-5

 .[3: ]امائدة (
 .وهو واقف بعرفة بعد العر عام حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص نزلت عى النبي

 ملسو هيلع هللا ىلصثم أنزل اه إليه ي أوسط أيام التريق سورة النر؛ إيذانًا بقرب أجل الرسول -2
(             

 .[3-5: ]النر  (       
  ): بتسع ليال نزل ي امدينة قوله سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوقبل وفاة النبي -3

 .[205: ]البقرة (               
ولقد عاش الذين ُأنزل القرآن هم أول مرة فرة عجيبة ي كنف الساء موصولن باه 

 ..ويشعرهم بأن عينه عليهم ..نفوسهم كل حن عى ما يرهم يطلعهم ، مبارة
وي كل  ..وحساب هذه الرعاية ي كل حركة ..وحسبون هم حساب هذه الرقابة

 .ويلجؤون إليه أول ما يلجؤون واثقن أنه قريب جيب، هاجسة خطر ي قلوهم
وبقي بعده القرآن كتاباً ، وصورة مضيئة لإسام ،ومى ذلك اجيل مثااً عجيباً 

يصنع به حن ينفتح له ما ا ، هتدي به من شاء موصواً بالقلب البري مفتوحاً 
 .وحول مشاعره بصورة حسب أحيانًا ي اأساطر، يصنعه أي أمر آخر

وبقي هذا القرآن العظيم منهجًا واضحًا كامًا صاحاً إنشاء حياة إنسانية نموذجية ي 
 .أو تعطيل حن يعمل به بدون حريف، وي كل زمان، كل بيئة

فاه يعلم غفلة ، وقد أنزل اه هذا القرآن ي هذه الليلة امباركة أواً لإنذار والتحذير
 .وحاجته إى اإنذار والتنبيه، هذا اإنسان ونسيانه

إذ فيها يفرق كل أمر ، وهذه الليلة امباركة بنزول القرآن كانت فيصًا هذا التنزيل
وميز احق من ، وفصل فيه كل شأن، رآن ي كل أمروقد فرق اه هذا الق، حكيم
وأقيمت امعام الازمة لرحلة البرية كلها بعد تلك ، ووضعت احدود، الباطل

 .وكل ذلك بإرادة اه وأمره، الليلة إى يوم الدين
وما أعظم ، فا أعظم بركة تلك الليلة، وكان ذلك كله رمة بالبرية إى يوم الدين
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    ): وما أعظم كرامة هذا اإنسان عى ربه ،أنزل فيهاالقرآن الذي 
                 

                
 .[0-3: ]الدخان (

ي تنزيل هذا القرآن هذا عظم أكا تتجى ي كل يء، وتتجى رمة اه بالبر 
وجعل ااستجابة ، ريع الفهم للعقول، بالذي جعله ريع اللصوق بالقلو، الير

وحول الكائن البري إى إنسان ، كا تتم دورة الدم ي العروق، له تتم بسهولة
            : وامجتمع البري إى حلم ميل، كريم

                  
 [.٨٣لتوبة: ا[                         

وحرك ، ويسكب النور، ويفتح امنافذ، لقرآن يزيل الغشاوة عن القلوبإن تدبر ا
      ): وتستنر به الروحويذرف الدموع، ، امشاعر

 .[25: ]حمد (
، والشهوات والشبهات، إن اأقفال التي ركبتها النفس والشيطان من اأموال واأواد

 .حول بينها وبن اه، النور حول بينها وبن، حول بن القلوب وبن القرآن
 .فإن استغاق القلوب كاستغاق اأقفال التي ا تسمح باهواء والنور

الذي يوجه العقل ، هي القرآن الكريم ملسو هيلع هللا ىلصإن امعجزة الكرى التي جاء ها حمد 
     : وما فيها من إعجاز ظاهر، البري إى آيات اه ي اأنفس واآفاق

                                 
                                      
                                

 [.٣٣ - ٣ق: [                  
فكانت إكراماً ، من خوارق شهدت ها روايات صحيحة ملسو هيلع هللا ىلصفأما ما وقع فعًا للرسول 

 .ا دليًا إثبات رسالته، لعبده من اه
وما فيه من آيات ، وقد جاء القرآن الكريم ليقف بالقلب البري ي مواجهة الكون كله
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، ا مرة عارضة ي زمان حدود، ويصله بتلك اآيات ي كل حظة، اه القائمة الثابتة
ل وكلها يلتقي فيها الكال باجا، يشهدها جيل من الناس ي مكان حدود

         : وتؤدي إى اإيان العميق، وتستجيش ها القلوب، واجال
 [.٣١٣يونس: [                            

ولذا ، ملسو هيلع هللا ىلصوأجل نعم اه عى اإطاق إنزاله كتابه العظيم عى عبده ورسوله حمد 
وإنزال ، لرسول إليهموي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه عى إرسال ا، مد اه نفسه

          ): الكتاب عليهم كا قال سبحانه
             

 .[3-5: ]الكهف(        
 :وقد وصف اه كتابه العظيم بوصفن يدان عى أنه كامل من ميع الوجوه وما

 .وإثبات أنه مقيم مستقيم ..نفي العوج عنه
 .وا ي أوامره ونواهيه ظلم وا عبث، ي أنه ليس ي أخباره كذبفنفي العوج يقت

وهي اأخبار التي ، وإثبات ااستقامة يقتي أنه ا خر وا يأمر إا بأجل اإخبارات
ومنها ، مأ القلوب معرفة وإيانًا ورمًة وعلًا كاإخبار بأساء اه وصفاته وأفعاله

وتنميها ، أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وأن، الغيوب امتقدمة وامتأخرة
والعبودية ه رب ، وتكملها؛ اشتاها عى كال العدل والقسط واإخاص

                                 : العامن وحده ا ريك له
 [.٧١النساء: [       

وهو أن هذا القرآن ، لمبر بهوي ذكر التبشر ما يقتي ذكر اأعال اموجبة ل
وتفرح به  ،الكريم قد اشتمل عى كل عمل صالح موصل ما تستبر به النفوس

   : وي اآخرة باجنة ورضوان اه، ي الدنيا بالسعادة والطمأنينة ،اأرواح
 [.١٧الرعد: [                                

بقلب يتقي ، بقلب خالص، الكريم فليأت إليه بقلب سليمومن أراد أن ينتفع بالقرآن 
وعندئذ يتفتح ، فالتقوى ي القلب هي التي تؤهله لانتفاع هذا الكتاب، اه وخشاه
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   ): ويسكبها ي هذا القلب الذي جاء إليه متقياً ، القلب عن أراره وأنواره
 .[2: ]البقرة (       

وا ينقادون جميع اأحكام ي ، اداهم ي وقت واحدوالناس عادة ا يركون ع
 .وقت واحد

وغرس ي ، وأحيا قلوهم بنور اإيان أواً  ،لذا فطم القرآن الكفار عن الرك
، ورغبهم ي اجنة، واإيان بالبعث واجزاء ثانياً ، نفوسهم حب اه ورسوله

ودعاهم إى أحسن  ،ورغبهم ي اأعال الصاحة بالفضائل، وحذرهم من النار
 .اأخاق ثالثاً 

ثم ثنى ، ثم انتقل هم إى العبادات فبدأهم بالصاة التي تصل امخلوق بخالقه
الذي يتم فيه ثم ختم باحج ، امخلوقباخالق و والزكاة التي تربط امخلوق، بالصوم

 .وهكذا ..ي السنة التاسعة من اهجرةالتعارف 
ثم هاهم ، زجرهم أواً عن الكبائر والفواحش، ة عندهموكذا فعل ي العادات امتوارث

 .والفضائل ،للمحاسن ،وعقوهم ،وعواطفهم ،وحرك نفوسهم، عن الصغائر تدرجاً 
 .. عظيم.. مبن.عزيز ..جيد ..حكيم ..والقرآن العظيم كتاب كريم

 .وتفصيل كل يء ..فيه تبيان كل يء ..وأحسنها بياناً  ..أحسن كتب اه نظاماً 
وفيه ذكر أعى يء وأدنى يء من اأقوال واأعال واأحوال واأشخاص 

 [.٧١النحل: [                         : وامنازل
بل يتأثر منه الصخر ، ويرجف من مواعظه وآياته الفؤاد، هز القلوب التي تتفتح له

        ): اجامد لو تنزل عليه كا قال سبحانه
 .[25: ]احر (          
، ليحفظوها ويعملوا ها، وقد كانت الكتب الساوية السابقة أمانة ي أعناق البر

  ): وم يعملوا ها، وبَدلوها وكتموها، وحَرفوها، ولكنهم ضَيعوها
                

 .[02: ]البقرة (       
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      ): الكريم فقد تكفل اه بحفظه كا قال سبحانهأما القرآن 
 .[2: ]احجر (

أو أي تدخل من أي جهة ، وسيبقى القرآن إى يوم القيامة حفوظًا من أي عبث بري
 .ومها دبر مدبر، مها بذلت من حاوات، كانت

       : فإن أحدًا لن يستطيع أن يمس القرآن بسوء؛ أن اه حافظه وحاميه
 [.٤١ - ٤٣فصلت: [                                     

ومع قلة الوعظ ، فمثًا خط احفاظ عى امنهج والعمل به يتقلص مع مرور الزمن
وإنه لعجيب حقًا أن اخط اإياي ، بينا خط حفظ القرآن يعلو ويتضاعف، والتذكر

 .حفظ القرآن يعلو ويزدادبينا خط ، يميل إى اهبوط
وخطاً ، ولكن العجب يزول إذا علمنا أن هناك خطًا يتبع اإرادة البرية وهو اإيان

 .يتبع إرادة اه وهو حفظ القرآن
، لكان من امنطقي أن يسرا ي اجاه واحد، ولو كان اخطان يتبعان إرادة البر

 :ولكنها مفرقان، ومستوى واحد
 .وأما اخط اإهي فيعلو ويزداد، فيتناقصأما اخط البري 

ليعلمهم طريق ، ليذكر الناس بالراط امستقيم، وقد أنزل اه القرآن تذكرة للعامن
 .فالقرآن موجود لكل من أراد أن يتذكر، واحياة اآمنة الطيبة ي الدنيا واآخرة، العبادة

ذت القرآن وبدأت تدرس تعاليمه فإذا أخ، فمن أراد ااستقامة وطلبها فالقرآن مذكر له
       ): هدف ااستقامة هداك اه إى الراط امستقيم

 .[20 -20: ]التكوير (  
وقد كان امجتمع البري قبل نزول القرآن ملوءًا بكثر من اأدواء من حروب وقتل 

       : واستعباد وفرقة بن الناس، وفساد وفجور، وظلم وطغيان، وتريد
                                       

 [.١اجمعة: [         
وما كان ه من الطاعة والعبادة توجهوا به ، والدنيا من غلب ..القوي يأكل الضعيف
                    : إى اأصنام واأوثان
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 [.٣١١آل عمران: [                        

فلا أراد اه شفاء اأمة من هذه اأدواء واأمراض والضال أرسل اه عبده ورسوله 
وينقذها من ، ليشفي البرية من أسقامها، العظيم إى العامن هذا القرآن ملسو هيلع هللا ىلصحمداً 

                :  قال سبحانهالشقاء الذي تعيش فيه كا
 [.٧١اإراء: [                 

وحكم حركة احياة ي ، واستقر منهج اه ي اأرض، فشفي اه البرية بنزول القرآن
 .وخلفائه الراشدين ملسو هيلع هللا ىلصي عهد النبي ، أمل وأحسن قرون البرية

وكان النر وكانت ، لشقاء عن اأمةلتمنع ا ،ثم توالت الرمات من رب العامن
 .العزة من مسك هذا الدين

فإذا ، ومصائب ثقيلة ،فإذا حدثت غفلة وابتعد الناس عن امنهج جاءت داءات جديدة
، وزال الوباء، عاد الناس إى امنهج وإى حكيم كتاب اه وسنة رسوله جاء الشفاء

           ): وجاءت الرمة
 .[26: ]اأعراف (      

ورآها أولئك كآية الطوفان ، وكل نبي من اأنبياء أوي آية ليصدقه من أرسل إليهم
 .وآية الريح هود ونحوما، لنوح

الذي يعطي عطاء لكل ، معجزة وآية هو القرآن الكريم ملسو هيلع هللا ىلصولكن الذي أوتيه حمدًا 
يداوي ، كان وإنسانوهو صالح لكل زمان وم، ختلف عن اجيل الذي قبله، جيل

 .ومها كانت، أمراض امجتمعات أينا كانت
 ): ويعالج مشاكل البرية ي أنحاء اأرض، حمل العاج لكل الداءات

 .[02: ]النحل(          
 : وقد جى اه فيه لعباده بصفاته، والقرآن الكريم كام اه عَز وجَل 

، لباب اهيبة والعظمة واجال فتخضع اأعناقسبحانه ي جاه فتارة يتجى 
                    : وخشع اأصوات، وخضع النفوس، وتنكر الكرياء
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 [.١١احر: [          

 وتارة يتجى ي صفات اجال والكال الدالة عى كال الذات فيستنفد به من قلب
                   : ويصبح فؤاده فارغًا إا من حبته، العبد قوة احب كلها

 [.١١احر: [                 
انبعثت قوة الرجاء ي ، واللطف واإحسان، وإذا جى سبحانه بصفات الرمة والر

            : وكلا قوي الرجاء جَد ي العمل، العبد فسار إى ربه
 [.٣٣لقان: [                      

انقمعت النفس اأمارة ، والغضب والعقوبة، وإذا جى الرب بصفات العدل واانتقام
واحرص عى ، واللهو واللعب، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب، بالسوء

 [.٣١١هود: [                              : امحرمات
ورع ، وإنزال الكتب، وإرسال الرسل، سبحانه بصفات اأمر والنهياه وإذا جى 

، والتبليغ ها، وتنفيذ أوامره، انبعثت من النفس قوة اامتثال والطاعة، الرائع
                           : والتواي ها

                           
 [.٤ - ١اأنفال: [                            

فيستحي من ، بصفة السمع والبر والعلم انبعثت من العبد قوة احياءاه وإذا جى 
 .أو خفي ي ريرته ما يمقته عليه، أو يسمع منه ما يكره، ربه أن يراه عى ما يكره

              : ونة بميزان الرعفتبقى حركاته وأقواله وأفعاله موز
 [.٣١٣النساء: [                 

ودفع ، وسوق أرزاقهم، والقيام بمصالح العباد، وإذا جى سبحانه بصفات الكفاية
والتفويض ، انبعثت من العبد قوة التوكل عى ربه، ونره أوليائه، امصائب عنهم
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                             : والرى به، إليه
 [.٣١١اأنعام: [                   

انبعثت من العبد صفات الذل لعظمة ، وإذا جى جَل جاله بصفات العز والكرياء
فتعلوه ، وخشوع القلب واجوارح جاله، واخضوع لكريائه، واانكسار لعزته، اه

              : نه وجوارحهالسكينة والوقار ي قلبه ولسا
                                                

 [.١١ - ١٣لبقرة: ا[                                   
 :واه عَز وجَل يدعو عباده ي القرآن إى معرفته من طريقن

 ، وآياته الكونية.عواتهالنظر ي خلوقاته ومف: أحدما
 .وتدبرهاالقرآنية التفكر ي آياته : الثاي

 .وهذه آياته امسموعة امعقولة ..فتلك آياته امشهودة
        ): فالنوع اأول كقوله سبحانه

 .[528: ]آل عمران  (  
             ): والثاي كقوله سبحانه

 .[02: ]النساء  (
           ): والوحي روح ونور كا قال سبحانه

                 
 .[12: ]الشورى  (

 .ونفخ الرسول البري ..واحياة والنور موقوفان عى نفخ الرسول املكي
حصلت له إحدى ، دون نفخ الرسول البري، ومن حصل له نفخ الرسول املكي

       ): كا قال سبحانه، ه اأخرىوفاتت، احياتن
                 

 .[522: ]اأنعام (
  ): وم جالس هذا القرآن أحد إا قام منه بزيادة أو نقصان كا قال سبحانه
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 .[02: ]اإراء(             
 (           ): وقال سبحانه

 .[26: رة]البق
كان كمن يكرر قراءة كتاب املك ، واإنسان إذا قرأ القرآن وكرره من غر فهم وعمل

، وهو تاركها أو مشغول بتخريبها، وقد أمره فيه بعارة ملكته، كل يوم عدة مرات
 .ومقتر عى قراءة كتابه

 .فلو ترك القراءة مع امخالفة لكان أبعد عن ااستهزاء وامقت
، كمثل احار حمل أسفاراً ، تاب اه مجرد التاوة ويعطل أحكامهفالذي يتلو ك

        ): فكيف حال من ا يقرؤه وا هتم به؟
                

 .[1: ]اجمعة (
 .إن العارف حقًا ا يقرأ القرآن أجل امزيد من امعلومات فقط

 .ود به عى كل حرف فقطوا أجل احصول عى الثواب اموع
 .وتذوق باغته فقط، وا تكون قراءته بقصد ااستمتاع بفصاحته

 .كام ملك املوك، بل يقرؤه مع ذلك أجل أن يتلقى كام رب العامن
وينفذ ، ويقرؤه كقراءة اجندي أو العبد الذي يقرأ كتاب رئيسه أو سيده ليعمل بمقتضاه

 .وصاياه
، وحصل له بركاته، ك تنفتح له كنوز العلم وامعرفةوبذل، ويفرح به أعظم فرح

 .ويتير له العمل به دون إحساس أو تكلف
ويظهر أثره عى قلبه وروحه ، ويضحي بكل يء من أجله، بل يستلذه ويتمتع به

 [.٣٨١اأعراف: [                          : وجوارحه
هدى وشفاء ورمة بمعنى عام وبمعنى و، فالقرآن العظيم بصائر جميع الناس

                               : خاص
 [.٣١٤اأنعام: [     
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 .وهذا يذكر اه ي القرآن هذا وهذا
وموعظة  ..وشفاء للمؤمنن ..وشفاء للعامن ..وهدى للمتقن ..فهو هدى للعامن

 لعامن.. وذكرى للمؤمنن.. وذكر ل.وموعظة للمتقن ..للعامن
 .وشفاء وموعظة، فهو ي نفسه هدى ورمة

، فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي حصل به الشفاء
 .وإن م يستعمله فهو دواء له بالقوة، فهو دواء له بالفعل

وإنا ، تِد بهوبالقوة من م ه، فالقرآن هدى بالفعل من اهتدى به، وكذلك اهدى
فهو هدى أن من شأنه أن هدي كا قال ، حم امتقون اموقنونُيـرهتدي به و

 .[530: ]آل عمران  (     ): سبحانه
     ): وكتابه هو اهدى الذي، فاه عَز وجَل هو اهادي

          
 .[56: ]امائدة  (  

          : إى احق وإى طريق مستقيم ملسو هيلع هللا ىلصوهدي به عى لسان رسوله 
                                      

 [.٣١ - ٣١الشورى: [                
 .وأدواء الدنيا واآخرة، فالقرآن الكريم هو الشفاء التام من ميع اأدواء القلبية والبدنية

ووضعه عى دائه ، ذا أحسن العليل التداوي بهوإ، وما كل أحد يوفق لاستشفاء به
         : م يقاومه الداء أبداً ، واعتقاد جازم، وقبول تام، بصدق وإيان

                            
 [.٤٤فصلت: [           

عها أو الذي لو نزل عى اجبال لصد، وكيف تقاوم اأدواء كام رب اأرض والساء
         ): عى اأرض لقطعها كا قال سبحانه

                    
                   

 .[35: ]الرعد  (      
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فا من مرض من أمراض القلوب واأبدان إا وي القرآن سبيل الدالة عى دوائه 
           : واحمية منه من رزقه اه فهًا ي كتابه، وسببه، وشفائه

 [.٧١اإراء: [                      
، فسببه أنه إنا ينتفع به من تلقاه بالقبول، أما عدم انتفاع كثر من امرى بطب النبوة

 .وكال التلقي له باإيان واإذعان، واعتقاد الشفاء به
إن م يتَلَق هذا التلقي م حصل به شفاء ، الذي هو شفاء ما ي الصدور فهذا القرآن

 .الصدور من أدوائها
: ومرضًا إى مرضهم كا قال سبحانه، بل ا يزيد امنافقن إا رجسًا إى رجسهم

(                
             

 .[521 -525: ]التوبة (  
كا أن شفاء القرآن ا يناسب إا اأرواح ، لنبوة ا يناسب إا اأبدان الطيبةفطب ا
الذي هو ، وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن ااستشفاء بالقرآن، الطيبة

، وفساد امحل، ولكن خبث الطبيعة، وليس ذلك لقصور ي الدواء، الشفاء النافع
 .وعدم قبوله

             ): قال اه تعاى
 .[02: ]اإراء  (

 .()أخرجه البخاري «ِشَفاءً  َلـه  َداًء إِلَ َأْنَزَل  هَما َأْنَزَل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 
 .وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها

وم ينزل اه سبحانه من الساء شفاء قط أعم وا أنفع وا أعظم وا أنجع ي إزالة 
 .واء من القرآن الكريماأد

 :واه سبحانه جعل لإنسان حياتن
 .وهذه ازمة للحياة، حياة البدن بالروح

                                                

 (. 1600برقم ) أخرجه البخاري( 5)
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 .وهذه ازمة للنجاة، وحياة الروح والقلب بالنور
               ): قال اه تعاى

 .[12: ]الشورى (             
ومن م جعل ، فمن م حييه هذا الروح فهو ميت، راً فجعل سبحانه وحيه روحًا ونو

 .له نورًا منه فهو ي الظلات ما له من نور
 .والقرآن كتاب اه أنزله لينذر من كان حياً 

ا ، ومع الفكر عى تدبره وتعقله، وامقصود بإنزاله حديق ناظر القلب إى معانيه
        ): جرد تاوته با فهم وا تدبر

 .[22: ]ص  (
وإطالة ، وأقرب إى نجاته من تدبر القرآن، وا يء أنفع للعبد ي معاشه ومعاده

                   : ومع الفكر عى معاي آياته، التأمل فيه
 [.٣٣٣اأنعام: [       

 وتريه طرقها، فآيات القرآن تطلع العبد عى معام اخر والر بحذافرما
 ، وترغبه ي اخر، وحذره من الر.ومآل أهلها، وغايتها وثمراها، وأسباها

 .وتضع ي يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة
وتريه صورة الدنيا ، وتشيد بنيان الدين عى جسده، وتثبت قواعد اإيان ي قلبه

 .وصورة اجنة والنار ي قلبه، واآخرة
وتشهده ، وتبره بمواقع العر، وتريه أيام اه فيهم، ه بن اأمموآيات القرآن حر

 .عدل اه وإحسانه وفضله
ويعرفون أساءه وصفاته ، وآيات الكتاب العزيز تعرف الناس برهم فيعرفون ذاته

وما لسالكيه بعد القدوم عليه ، وراطه اموصل إليه، وما حبه وما يبغضه، وأفعاله
 :ي مقابل ذلك ثاثة ضدهامن الكرامة وتعرفهم 
وما للمستجيب لدعوة الشيطان من  ..والطريق اموصلة إليه ..ما يدعو إليه الشيطان

 .والعذاب ي الناروالشقاء اإهانة 
ليميز بن احق والباطل ي كل ما اختلف فيه  ،فهذه اأصول ا بَد للعبد من معرفتها
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وتعطيه ، وحذره منه الباطل باطاً تريه وه، وترغبه ي العمل بفريه احق حقًا ، العام
 .والغي والرشاد، فرقانًا ونورًا يفرق به بن اهدى والضال

 :وآيات القرآن نوعان
 .ية طلبيات وآ ..يةخرآيات 

 .وخر عن امخلوق ..خر عن اخالق :نوعان واآيات اخرية
وثوابه ، وخلقه وأمره، عهودينه ور، ذكر أسائه وصفاته وأفعاله :فاخر عن اخالق

                                 ، كا قال سبحانه: وعقابه
                                       
                                             

 [.١٣٣البقرة: [          
يكون بذكر خلوقات وأحوال العام العلوي كخلق السموات   عن امخلوقواخر

وذكر خلوقات وأحوال العام السفي كخلق اأرض ، وامائكة والكواكب
وذكر خلوقات ، وخلق اإنسان واحيوان والنبات واجاد، واجبال والبحار

كا قال  قات وامنازلوما فيها من امخلو، وأحوال اليوم اآخر كخلق اجنة والنار
                              سبحانه: 

                                  
 [.٣٤اأعراف: [             

 .وطلب ترك ..طلب فعل: نوعان يةالطلبواآيات 
 .للناس كافة ملسو هيلع هللا ىلصوهو الدين الذي بعث اه به حمدًا 

يكون باأمر بفعل ما حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة  فعلفطلب ال
       كا قال سبحانه:  والذكر والدعاء، والباطنة كالصاة والزكاة

 [.٨٨احج: [                          
اهرة يكون بالنهي عن ما يبغضه اه ويكرهه من اأقوال واأفعال الظ وطلب الرك

والكذب ، وأكل أموال الناس بالباطل، كالربا والزنى، والباطنة كالكبائر وامحرمات
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            كا قال سبحانه:  وسائر امنكرات وامعاي، والنفاق
                                     

 [.١١ - ١٣اإراء: [        
 :نوالنفوس البرية قسا

 .غارقة ي طلب اللذات اجسانية، نفوس بليدة جاهلة بعيدة عن عام الغيب
 .ونفوس ريفة مرقة باأنوار اإهية

فإهم ما غرقوا ي نوم ، إنذار وخويف :فبعثة اأنبياء والرسل ي حق القسم اأول
 .وإى منبه ينبههم، احتاجوا إى موقظ يوقظهم ،ورقدة اجهالة ،الغفلة
 .فتذكر وتنبيه؛ أنه ربا غشيها غواش من عام اجسم: ي حق القسم الثاي وأما

 [.٣١٧آل عمران: [                 : ي حق طائفةوموعظة فالقرآن إنذار 
                         ذكرى ي حق طائفة:  ووه

 [.١اأعراف: [       
رجاء ، تضمن للعقيدة والريعة امطلوب اتباعها والتقوى فيهاوقد أنزل اه القرآن ام

 ): أن ينال الناس حن يتبعوها رمة اه ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه
 .[511: ]اأنعام (      

إن الناس اليوم ي اجاهلية احديثة اماكرة يطلبون حاجات نفوسهم وجتمعاهم 
كا كان الناس ي اجاهلية القديمة يطلبون لإيان ، هذا القرآن وطريقة حياهم خارج

     ): خوارق ومعجزات غر هذا القرآن كا قال سبحانه عنهم
 .[15: ]العنكبوت (          

دون  ،وأهواؤهم ومصاحهم الذاتية ،فأما هؤاء فقد كانت حول جاهليتهم الساذجة
 .ة ي هذا الكتاب العظيمريمواآيات الرعية الك ،عظيمةرؤية اآيات ال

وأما أهل اجاهلية احديثة فيحول بينهم وبن هذا القرآن العظيم غرور العلم البري 
وغرور التنظيات والتشكيات التي ظهرت مع ، الذي فتحه اه عليهم ي عام امادة

                : وجدد احاجات، وتواي التجارب، جدد احياة
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 [.٨ - ٣الروم: [                                    
والصليبين ، كا حول بينهم وبن هذا القرآن كيد اأعداء من اليهود والنصارى

 .الذي م يكف حظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم، وامنافقن
وذلك بعدما علم هؤاء ، توجيهه امباروإبعادهم عن ، وحاولة إهاء أهله عنه

اأعداء من جارهم الطويلة معه أن ا طاقة هم بأهل هذا الدين ما داموا عاكفن عى 
ا عكوف التغني بآياته وحياهم كلها بعيدة عن ، عكوف اجيل اأول، هذا الكتاب

                        : توجيهاته وسننه وأحكامه
                            

 [.١٣٨البقرة: [                  
، ثمرته النهائية هذه اأوضاع التي يعيش فيها الناس اليوم، وهو كيد مطرد لئيم خبيث

 .وتغضب اه رب العامن، والتي تر الشياطن
، ا الدين بأساليب ماكرةويتبع ذلك حاوات أخرى ي كل مكان للتعفية عى آثار هذ

كا ، ويرد إليه كل اختاف، يرجع إليه ي تنظيم احياة كلها، ولتدارس قرآن غر قرآنه
 .كان امسلمون يرجعون إى كتاب اه ي ميع أحواهم

ورفعها من منهج ، ونبذ أحكام اه، وذلك بتحكيم القوانن والنظم التي يفروها
وصفق لذلك امنافقون ، واتبعوا ما أمرهم به الشياطن، فنبذوا كتاب اه، احياة

                            : وامغرورون
 [.٣١ - ٤١امائدة: [          

 .أا ما أعظم تاعب الشيطان بالبر، فواعجبًا هؤاء وأولئك
 .وأولئك ضلوا وخروا ..هؤاء أعرضوا عن الدين وأضلوا

         ): ع ي شقاء ووبال وسفالواجمي
 .[28: ]سبأ (

ففيها البصائر واهدى ، وسار عى هدى ربه وسنة رسوله، فليهنأ من ثبت عى دينه
            ): والسعادة ي الدنيا واآخرة، والشفاء

 .[283: ]اأعراف (    
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وامداومة عى ، والعمل با فيه، تفكر ي آياتهوال، وهذا أمرنا اه بتدبر القرآن
     ): وحسن ااستاع له كا قال سبحانه، تاوته

 .[285: ]اأعراف (  
وبجال قائله ، إن ااستاع هذا القرآن واإنصات له هو األيق بجال هذا القول

                                  : سبحانه
 [.٣٧ - ٣٨الزمر: [                             

 ،وإذا قال املك اجبار الرمن الرحيم كامًا يوجه فيه عباده إى ما ينفعهم
أفا ، ويذكرهم بآائه ونعمه، ويعرفهم بعظمته وجاله، وحذرهم ما يرهم

 ؟يستمعون وينصتون لعلهم يرمون
 .ية حن يعرضون عن هذا القرآن الكريمأا ما أعظم خسارة البر

إن اآية الواحدة منه لتصنع أحيانًا ي النفس حن تستمع له وتنصت أعاجيب من 
: وعرفه ما ا يدركه إا من ذاق ذلك، والطمأنينة والراحة، اانفعال والتأثر وااستجابة

                                
                            

 [.٤ - ١اأنفال: [                      
لقد حاول أعداء هذا الدين أن يرفوا الناس عن هذا القرآن هائيًا منذ نزوله إى يومنا 

 (          ): هذا كا قال سبحانه
 .[26: ]فصلت

وم يعد ، ويطرب ها امستمعون، لقراءفلا عجزوا حولوه إى تراتيل يرنم ها ا
 .القرآن ي حياة الناس هو مصدر التوجيه وااتباع

، يتلقون منها التوجيه ي شئون احياة كلها، فقد صاغ هم أعداء الدين أبدااً منه
  ): وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون، ويسمون أنفسهم مسلمن

                
 .[01: ]البقرة(             
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وسيظل يعمل؛ أن اه تكفل ، ولكن القرآن ما يزال يعمل من وراء كيد هؤاء اأعداء
    ): وهلك أعداءهم، وسينر أهله ما حكموه ي حياهم، بحفظه

 .[51 -55: ]القلم (            
 : أنزله اه ليكون منهج حياة للبرية إى يوم القيامة ،والقرآن الكريم كتاب كامل شامل

                                  

 [.٣١إبراهيم: [ 
أو يطلب تبديل بعض ، ومن يدرك القرآن عى حقيقته ا خطر بباله أن يطلب سواه

 .أجزائه
 ): بون طلبًا عجيباً يطل ،وا يرجون لقاء اه ،لكن الذين جهلون حقيقة القرآن

                 
                    

 .[51: ]يونس (     
وخالق اإنسان هو احق الذي ا حق ، فالقرآن الذي أنزله خالق الكون كله وما فيه

ق له وا لغره أن فا يكون للرسول وا ح، سواه؛ أن اه أعلم با يصلح اإنسان
 .يبدله من تلقاء نفسه

وكل تبديل فيه أو حريف معصية وراءها ، وإْن هو إا مبلغ للوحي من ربه ومتبع له
 .عذاب يوم عظيم

وتنظيم  ..واأخبار واأوامر ..وهذا القرآن العظيم با فيه من اآيات وامعجزات
 ..طبيعة الكون وتريفه وتدبرهو ..وطبيعة احياة ..وبيان طبيعة البر ..حياة البر

كل ذلك ا يمكن أن يكون  ..وقصص اأنبياء مع أمهم ..وأحوال اليوم اآخر
 .مفرى من دون اه

القدرة امطلقة ، هي قدرة اه عَز وجَل  ،أن قدرة واحدة هي التي ملك اإتيان به
ج الكامل امرأ من وتضع امنه، والظواهر والبواطن، التي حيط باأوائل واأواخر

         ): ومن آثار العجز واجهل، النقص والقصور
 .[30: ]يونس (            
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يبن ، إن هذا القرآن جعل من مألوفات البر وحوادثهم امكرورة قضايا كونية كرى
 .مًا للوجودوتصورًا كا، وينشئ ها عقيدة قوية صافية، فيها عظمة اخالق وقدرته

ويقظة ي امشاعر ، وحياة لأرواح والقلوب، كا جعل فيها منهجًا للتفكر والنظر
وتنقاد اجوارح للطاعة ، وتطمئن القلوب، ويزيد اإيان، فيتحقق التوحيد، واحواس
           ): والعبادة

                
            

             
              

             
         ) 

 .[05-10: ]الواقعة
وي زرعهم الذي ، إن اه عَز وجَل ينشئ العقيدة بعرض آيات قدرته ي خلق الناس

واموت الذي ، النار التي يوقدونوي ، وي اماء الذي يربون، تزاوله أيدهم
 .ليقف الناس وجهًا لوجه أمام القدرة امطلقة امترفة، يشاهدون

         : ومال صنعه، وكال قدرته، فرون كل وقت عظمة الرب
 [.٣١١اأنعام: [                                       

إنا يكلهم إى ، وامعجزات اخاصة امعدودةإنه ا يكل الناس إى اخوارق 
، ولكنهم يغفلون عنها لطول إلفهم ها، مألوفات حياهم التي يشاهدوها كل يوم

 [.١١اأنبياء: [                    : فيغفلون عن مواضع اإعجاز فيها
واحياة ، اء والناروام، النسل والزرع، فامشاهدات امألوفة التي يراها الناس كل يوم

 ؟فأي إنسان م تدخل هذه امشاهدات ي جاربه، واموت
وأي ؟ وأي عام؟ وأي عام طبيعة؟ وأي عام ذرة؟ وأي راع للغنم؟ أي ساكن كهف

 ؟جاهل
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م يشهد نشأة حياة ، أي واحد من هؤاء وغرهم عى اختاف مستوياهم وأفكارهم
       : وحظة وفاة، وموقد نار، ماءومسقط ، ونشأة حياة نباتية، حيوانية

                                   
                                    
                                

 [.٣٣ - ٣ق: [                    
ينشئ القرآن ، اهائلة التي يراها اإنسان العجيبة اتمن هذه امشاهدات والكائن

فاذا يريد البر ، وتواجهه يومياً ، وهي ي بساطتها خاطب فطرة كل إنسان، العقيدة
 (            ): فوق هذا؟

 .[6: ]اجاثية
      ): ومن فّصله؟؟ ومن أحكمه؟ وهذا القرآن العظيم من أنزله

 .[5: ]هود  (    
 ؟وماذا تضمنت آياته؟ وما ذا تضمنت سوره

ويقيم عليها اأمة ، لقد تضمنت أمهات العقيدة وأصوها التي جاء القرآن يقررها
                 ): وهي

                  
 .[5-2: ]هود (         

 .توحيد العبودية والطاعة ه سبحانهفهو  (      )
 .فهي الرسالة وما تضمنته من بشارة ونذارة (     )
فهي العودة إى اه من الرك وامعصية إى التوحيد  (     )

 .والطاعة
فهو اجزاء للتائبن  (            )

 .امستغفرين
 .وامعرضن نفهو الوعيد للمتول (        )
الدنيا عمًا بالقرآن،  ، يفهي الرجعة إى اه ي الدنيا واآخرة (   )
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 وي اآخرة للحساب واجزاء .
: والسلطان الشامل عى الكون وما فيه، فهي قدرة اه امطلقة (    )

 [.٣املك: [                                       
 :وهذه هي اأصول التي يدعو إليها، الكتابهذا هو 

وثواب أهل  ..واستغفار وتوبة ..وعبادة ودعوة ..وبشارة ونذارة ..إيان وتوحيد
 .وعودة إى اه القدير ليحكم بن العباد ..وعقاب أهل امعصية ..الطاعة

ًا من وليس أحد أن يتلمس للنصوص القرآنية مصداق، وكتاب اه عَز وجَل حق بذاته
 .حتى ولو كان ظاهر النص يتفق مع النظرية ،النظريات التي تسمى علمية

 .فالنظريات العلمية قابلة دائًا لانقاب رأسًا عى عقب
 .سواء اهتدى العلم إى احقيقة التي يقررها أم م هتد، أما القرآن فهو حق صادق بذاته

صوص القرآنية هو هزيمة جدية س البعض موافقات من النظريات العلمية للنإن تلمُ 
     : وأنه من لدن حكيم خبر، واليقن بصحة ما فيه، اإيان هذا القرآن

                            
                    

 [.٣٣ - ٣٣امائدة: [      
الذي ا يصدق ، الطبيعي وإعطائه أكثر من جاله، وهو هزيمة ناشئة من الفتنة بالعلم

                     : وا يوثق به إا ي حدود دائرته
                                   

 [.٣١ - ١اإراء: [      
فلينتبه إى دبيب اهزيمة ي نفسه من حسب أنه بتطبيق القرآن عى العلم حسب أنه 

 سام.، ويقرر اإويثبت اإيان، وخدم العقيدة، خدم القرآن
إن اإيان الذي ينتظر كلمة العلم اإنساي امتقلبة ليثبت هو إيان حتاج إى إعادة 

                        : النظر فيه
 [.٣٣لعنكبوت: ا[            

والنظريات العلمية توافقه أو ، وهو الذي هدي للتي هي أقوم، إن القرآن هو اأصل
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          ): وهو احق بذاته، خالفه سواء
 .[52 -55: ]فصلت (             

هدي للتي هي أقوم ي ميع ، والقرآن الكريم هو كتاب اه للعامن إى يوم القيامة
 .[2: راء]اإ (      ): جاات احياة كا قال سبحانه

هدي للتي هي أقوم ي عام الروح والقلوب باإيان بالعقيدة الواضحة التي ا 
وتطلق الطاقات ، والتي تطلق الروح من عام الوهم واخرافة، تعقيد فيها وا غموض
            اخرات:  إى، وامسارعة البرية للعمل والبناء

                         
                            

 [.٣٨ - ٣٣السجدة: [                                        
، وبن مشاعره وسلوكه، وهدي للتي هي أقوم ي التأليف بن ظاهر اإنسان وباطنه

متطلعة ، ا تنفصم فإذا هي كلها مشدودة إى العروة الوثقى التي، وبن عقيدته وعمله
: وإذا العمل عبادة متى توجه به اإنسان إى اه، إى أعى وهي مستقرة عى اأرض

                                
                            

 [.٤ - ١اأنفال: [                      
ي هي أقوم ي جال العبادة باموازنة بن اأوامر الرعية وهدي هذا القرآن للت

 .والطاقة البرية
            : فا تشق اأوامر عى النفس حتى مل وتيأس من الوفاء

 [.١٧٣البقرة: [               
وا تتجاوز القصد ، وا تسهل وترخص حتى تشيع ي النفس الرخاوة وااستهتار

 [.٣١البقرة: [                        : عتدال وحدود ااحتالواا
وحكومات ، وهدي للتي هي أقوم ي عاقات الناس بعضهم ببعض أفرادًا وأزواجاً 

وا ، ويقيم هذه العاقات عى أصول عادلة ثابتة ا تتأثر بالرأي واهوى، وشعوباً 
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       : امصالح واأغراضوا ترفها ، ميل مع امودة والشنآن
 [.١امائدة: [                                   

وأعرف با يصلح ، وهو أعلم بمن خلق، هذه اأصول التي أقامها العليم اخبر خلقه
                     : وي كل جيل، هم ي كل أرض

 [.١١النجم: [                               
ونظام ، ونظام امال، فيهدهم من يملك اهدى وحده للتي هي أقوم ي نظام احكم

                  : والنظام الفردي الائق بعام اإنسان، ااجتاع
 [.05: اأنعام]         

، وإن ضل فعليها، إن اهتدى فلها، ملهوهدي للتي هي أقوم بربط كل إنسان بنفسه وع
: وجزى كل بعمله، إنا يسأل كل أحد عن عمله، وما من نفس حمل وزر أخرى

(                    
 .[51: ]اإراء   (   

فيأمر باختيار الزوجة ، وهدي القرآن للتي هي أقوم ببناء اأرة عى الوضوح والعفة
 .وإعان هذا الزواج بن الناس، ةالصاح
 :قتًا من نواح شتى عن الزنى؛ أن ي الزنىالقرآن وينهى 

يتبعه غالبًا التخلص من آثاره بقتل اجنن قبل ، ففيه إراقة مادة احياة ي غر موضعها
 .أو بعد مولده، أو بعد أن يتخلق، أن يتخلق

 .أو حياة مهينة ي امجتمع، اة ريرةك ي الغالب حيُتـرك اجنن للحياة ُتـروإذا 
وتزول الثقة ي ، وختلط الدماء، فتضيع اأنساب، وهو قتل للجاعة التي يفشو فيها

إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن ، وهو قتل للجاعة من جانب آخر، العرض والولد
، هاوجعل اأرة تبعة ا داعي ، جعل احياة الزوجية نافلة ا رورة ها، طريقه

ا تصح فطرها وا تسلم تربيتها إا ، واأرة هي امحضن الصالح للمواليد الناشئة
                          : فيه

 [.١٣الروم: [                      
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، تدفع إليه شهوة خفية لزنى؛ أن الزنىولذلك حذر القرآن من جرد مقاربة ا
  (        ): مقاربة أضمنفالتحرز من ا

 .[32: ]اإراء
 .ومن ثم يأخذ اإسام الطريق عى أسبابه الدافعة توقيًا للوقوع فيه

 . وينهى عن الترج بالزينة، وحرم اخلوة، فينهى عن ااختاط ي غر رورة
 .ويوي بالصوم من ا يستطيع، وحض عى الزواج من استطاع

ِر، ـَر الَشَباِب، َمِن اْسَتَطاَع الَباَءَة َفْلَيَتَزَوْج، َفإَنـه  َأَغُض لِْلَبَص ـَيا َمْعَش »: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهقال 
 .()متفق عليه «َوَأْحَصن  لِْلَفْرِج، َوَمْن َلـْم َيْسَتطِْع َفَعَلْيـِه بِالَصْوِم َفإَنـه  َلـه  ِوَجاء  

وينفي اخوف من ، غااة ي امهوروينهى عن احواجز التي منع من الزواج كام
 .العيلة واإماق بسبب اأواد

ويوقع أشد العقوبة عى جريمة الزنا حن ، وحض عى إعانة من يرغب ي الزواج
                          : وعى رمي امحصنات دون برهان، تقع

                                      
 [.١النور: [     

                                     وقال سبحانه: 
 [.٤النور: [                

وما من أمة فشت فيها الفاحشة إا ، وذلك ليحفظ امجتمع من الردي واانحال
 .صارت إى انحال وهاك ودمار

 .النفوس واأمموهو هدي للتي هي أقوم ي حفظ 
فاه واهب ، وقتل النفس عنده كبرة تي الرك باه، فاإسام دين السام واحياة

 .فا تقتل إا باحق، وليس أحد غر اه أن يسلبها إا بإذنه، احياة
، وليس مروكًا للرأي، وهذا احق الذي يبيح قتل النفس حدود بِن ا غموض فيه

 .وا متأثرًا باهوى
ْس َيـحِ ل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  ول  ا هإِل ا َلـهَ َيْشَهد  أْن ل إِ ، لِـمٍ ُل َدم  اْمِرٍئ م  ، ٬َوأِي َرس 

                                                
 (.5588(، واللفظ له، ومسلم برقم )1866، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 « َعةِ َجـَا ْلـالَتاِرك  لِ  نِـهِ فاِرق  لِِديْلـمَوا، َوالَثِيب  الَزاِي ، النَْفس  بِالنَْفسِ : إِل بِإِْحَدى َثاٍث 
 .()متفق عليه
 .وإراقة الدماء، ويدفع عنها الر، لقصاص العادل الذي حفظ حياة اأمةا: فاأول
 .دفع للفساد القاتل ي انتشار الفاحشة: والثاي
ونظامها ، وهدد أمنها، دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوى ي اجاعة: والثالث

 .الذي اختاره اه ها
إن شاء ، ل لوليه سلطانًا عى القاتلفقد جع، فمن قتل بغر واحد من اأسباب الثاثة

      ): وإن شاء عفا عنه با دية، وإن شاء عفا عى الدية، قتله
                 

 .[33: ]اإراء (
وقد مدح اه امؤمنن بالبعد عن هذه اجرائم الثاث، وحذرهم منها بقوله سبحانه: 

                                                
                                        
                               

 [.٨١ - ٣٧الفرقان: [          
ومن كل حركة قبل ، ومن كل ظاهرة، وهو هدي للتي هي أقوم بالتثبت من كل خر

ا يقوم يء فيه عى الظن أو ، فاإسام دين الوضوح وااستقامة، عليهااحكم 
               ): الوهم أو الشبهة

 .[36: ]اإراء(  جئ 
            ) :وقال اه تعاى

 .[6: ]احجرات (    
 يبق جال للوهم واخرافة إن القلب والعقل متى استقاما عى هذا امنهج العظيم م

، وم يبق جال للظن والشبهة ي عام احكم والقضاء والتعامل، ي عام العقيدة
                                                

 ( واللفظ له. 5606(، ومسلم برقم )6000، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 .وم يبق جال لأحكام السطحية والفروض الومية ي عام البحوث والتجارب
فاإنسان أين كان ومن كان مسئول عن سمعه وبره وفؤاده أمام واهب السمع 

وا حكم  ،وا ينقل رواية ،وا يروي حادثة ،ا يقول اإنسان كلمةف، والبر والفؤاد
         : إا وقد تثبت منه؛ أنه مسئول عنه ،وا يرم أمراً  ،حكاً 

 [.٨احر: [                              
ا جاءوا به واإيان ب، واإيان هم، للتي هي أقوم ي معرفة الرسلالقرآن وهدي 

           ): من كتب من عند اه
               )

 .[58 -2: ]اإراء
اجاهل با ، فأما الذين ا هتدون هدي القرآن فهم مروكون هوى اإنسان العجول

 .[55: ]اإراء (        ): ينفعه وما يره
     ): غي أن يكون هو كتاب الذكر والوعظوهذا الكتاب العزيز ينب

 .[18: ]اأنبياء (  
       ): وأن يكون كتاب التعليم كا قال سبحانه

 .[02: ]آل عمران (  
      ): وأن يكون كتاب العمل كا قال سبحانه

 .[511: ]اأنعام  ( 
مد عليه الدعاة إى اه قبل ااجاه إى الذي يعت، وأن يكون كتاب الدعوة إى اه

 .مصدر سواه
وكيف  ؟والذي ينبغي هم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس إى رهم

وكيف يلينون القلوب  ..وكيف حيون اأرواح اخامدة؟ يوقظون القلوب الغافية
                         : القاسية؟

                                  
 [.١١الزمر: [               

فهو ، العليم بطبيعة تكوينه، خالق هذا اإنسان، إن الذي أوحى هذا القرآن هو اه
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 يان، ويفصل له ما يسعده ي دنياه وأخراه.ما يفتح قلبه للتوحيد واإ يعرض عليه
وتارة يرغبه ي  ..وتارة النظر ي اآيات الرعية ..تارة النظر ي اآيات الكونية

وتارة  ..وتارة خاطب عقله ..وتارة خاطب فطرته ..وتارة حذره من النار ..اجنة
وتارة  ..وتارة يذكره بنعمه وإحسانه إى عباده ..يذكره بعظمة اه بذكر أسائه وصفاته

             ): يذكره باموت واحياة
 .[52: ]اأنعام (                

                               وقال سبحانه: 
 [.٣١٣يونس: [      

، وتقرير ألوهية اه وربوبيته، وكا أن عليهم أن يتبعوا منهج اه ي البدء بالتوحيد
ا القرآن ي تعريف الناس برهم فإهم كذلك جب أن يسلكوا إى القلوب طريق هذ

، وااعراف بربوبيته لعباده، ه وحدهبا اإيانكي تنتهي هذه القلوب إى ، احق
 .واحكم له فيهم

         : وله العبودية والطاعة من ميع خلقه، فهو الذي له اخلق واأمر
                                   

                           
 [.٣٤اأعراف: [       

ل افعأاجب أن يعرف الناس أن رهم له اأساء احسنى، والصفات العى، و
منوا به، وكروه، وأحبوه، وأن يعرفوا نعمه آ، وامثل اأعى، وإذا عرفوه ةاحميد

     جوه وخافوه: ، لرهوإحسانه، ليحبوه وحمدوه، وأن يعرفوا وعده ووعيد
                                            
                              

                               
 [.١٤ - ١١احر: [                                 

ا يدركون أنه جاء إنشاء ، ا يدركون وظيفة هذا الكتاب والكفار ي أنحاء اأرض
وأنه الرسالة ، وبناء أمة تقود هذا امجتمع العامي، سعيد جتمع عامي إنساي
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                        : اخرة للبرية من رها
 [.٣١إبراهيم: [          

وإذا كان أكثر ، م من امبادئ والرائعن اه الذي خلق البر عليم با يصلح هإ
فكيف  ،وا يدركون وظيفتهم ي دينهم، امسلمن ا يدركون وظيفة هذا الكتاب

 ؟تكون حاهم وحال غرهم
، إن مثل آيات هذا الكتاب العظيم كمثل الدواء يعطى منه للمريض جرعات حتى يشفى

     ): لعاديةثم ينصح بأطعمة أخرى تصلح للبنية العادية ي الظروف ا
 .[586: ]البقرة (                   

وهو ، بالكذب واافراء ملسو هيلع هللا ىلصولذلك يتهمون الرسول ، وامركون ا يدركون ذلك
      ): الصادق اأمن الذي م يعهدوا عليه كذبًا قط

                
         ) 

 .[582 -585: حل]الن
وأتى بآية أخرى أصلح للحالة ، وحقق مرادها ،فإذا بدل سبحانه آية انتهى أجلها

: والشأن له ي ملكه وخلقه وأمره، فهو العليم اخبر، اجديدة التي صارت إليها اأمة
 .[15: ]اأعراف (        )

، ن قلوهم أا ترق لهولكنهم جاهدو، وقد كان كفار مكة يستمعون إى القرآن
فجعل اه بينهم وبن الرسول حجابًا خفيًا ا يظهر ، ويانعون فطرهم أن تتأثر به

: وا هتدون بالقرآن الذي يتلوه، فإذا هم ا ينتفعون به، ولكن حسه القلوب، للعيون
                               

                                    
                                                

 [.50 - 51اإراء: [        جئ  
وما ي ، ولقد كان كراء قريش أذكى من أن خفى عليهم ما ي عقائدهم من هافت

 واجحود ولكنه الكر، وما ي القرآن من سمو وارتفاع، اإسام من ماسك
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ۓ              ): واحسد
 .[33: ]اأنعام  (

والفطرة تدفعهم إى ، ولقد كانوا ينفرون من كلمة التوحيد التي هدد وضعهم ااجتاعي
     ): والكرياء منعهم من التسليم واانقياد، التسمع والتأثر

 .[56: ]اإراء (              
كذلك القرآن كام اه الذي ، وكا أن الروح من اأرار التي اختص اه بعلمها

وما  -وا يملك اإنس واجن، وا يملك اخلق حاكاته، اختص اه بعلمه وتنزيله
ولو تظاهروا ، أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله -يمثان اخلق الظاهر واخفي

          ): وتعاونوا ي هذه امحاولة
 .[00: ]اإراء (        

ا ، وهو كالروح من أمر اه، فا يمكن للبر وا للجن وا لغرهم أن يأتوا بمثله
    : وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره، يدرك اخلق ره الشامل الكامل

                                   
                                      

 [.0آل عمران: [                                    
والربية حتاج إى ، ويقيم نظاماً ، وينشئ جتمعاً ، ولقد أنزل اه هذا القرآن لري أمة

 .لتأثر واانفعال إى واقعوإى حركة ترجم ا، وإى انفعال ،وإى تأثر ،زمن
والنفس البرية ا تتحول حواً كامًا شامًا بن يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل 

 .منهج احياة
وتعتاد ، وتتدرج ي مراقيه رويدًا رويداً ، إنا تتأثر يومًا بعد يوم بطرف من هذا امنهج

لو قدم ها ضخًا ثقياً  فا جفل منه كا جفل، عى مل تكاليفه شيئًا فشيئاً 
 [.586اإراء: [                           : عسراً 

: ومن هنا ندرك جهل الكفار ي طلبهم إنزال القرآن ملة واحدة كا قال اه عنهم
(                

 .[32: ]الفرقان (جئ
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فتصبح ي اليوم ، بالوجبة امغذية وي امحسوس امشاهد النفس تنمو ي كل يوم
 .وأشد قابلية ها والتذاذًا ها، التاي أكثر استعدادًا لانتفاع بالوجبة التالية

وجاء ي الوقت ذاته بمنهاج ، لقد جاء كتاب اه الكريم بمنهاج شامل للحياة كلها
 وفق َجـاً فجاء لذلك من، للربية يوافق الفطرة البرية عن علم ها من خالقها
            : احاجات وااستعدادات التي تستجد وتنمو يومًا بعد يوم

 [.23اإنسان: [      
ا ليكون كتاب ثقافة ُيقرأ ، ومنهج حياة، وليكون منهج تربية، جاء ليكون كتاب عمل

 .أو مجرد امعرفة، مجرد اللذة
 .سورة سورةو، وآية آية، وكلمة كلمة، جاء لينفذ حرفًا حرفاً 

ليعملوا ها فور ، جاء لتكون آياته هي اأوامر اليومية التي يتلقاها امسلمون ي حينها
                  : تلقيها ي ميع شئون حياهم

                                           
 [.510اأعراف: [                     

والعظمة واهيبة ي حياة اأمة التي ، ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك اجال واجال
                               : تلقته بالقبول والعمل

                                     
                                

 [.22الفتح: [                           
وزهدوا با فيه من الركات ، وزحزحوا عنه، فلا غفل امسلمون عن هذا امنهج

، واخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة، وموائد الشيطان، وقعوا عى جيفة الدنيا، والثمرات
وم يتخذوه ، ت بآيات منهوأحيانًا تفتتح اجلسات واحفا، وكتاب تعبد للتاوة فحسب

فلم ينتفعوا من القرآن ، وا منهج حياة للعمل والتنفيذ، منهج تربية لانطباع والتكيف
   : وحرموا بركته؛ أهم خرجوا عن منهجه الذي رسمه العليم اخبر، بيء
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 [.526 - 523 طه:[                         

 وماذا فقدت حن أعرضت عن مصدر هدايتها، فيا ويح هذه اأمة ماذا خرت
                              : وعزها؟ وسعادها

 [.2احديد: [                    
يغسل وجه اأرض باماء ، كا أنزل من الساء ماء طهوراً و تعاى إن اه تبارك

كذلك هو سبحانه ، ويسقي اأناي واأنعام، الذي ينشئ احياة ي اموات، الطهور
      ): أنزل القرآن لتطهر القلوب واأرواح وإحيائها

              
 .[18-50: رقان]الف (    
وا يستبرون بالقرآن ، كيف يستبرون باماء امحيي لأجسام، فوا عجبًا هؤاء البر

                             :امحيي للقلوب؟
 [.522اأنعام: [                             

 وأكثرها أضله، لبرية كلهافهو يواجه ا، مهمة شاقة ضخمة ملسو هيلع هللا ىلصإن مهمة الرسول 
       : ودائل اإيان حارة أمامه، وأبى إا الكفر، اهوىالشيطان و

 [.28سبأ: [                     
ولكن اه ، وخف الشقة، فتوزع امهمة، واه قادر عى أن يبعث ي كل قرية نذيراً 
 له بأحسن اأخاق: ي الرمة، ومَ ، نباختار ها عبدًا واحدًا هو خاتم الرسل

 [.5القلم: [                
فا تتفرق عى ألسنة ، لتتوحد الرسالة اأخرة، إنذار القرى ميعاً ربه كلفه وقد 

، ليجاهدهم به، وأعطاه القرآن أعظم الكتب وآخرها، الرسل ي القرى امتفرقة
 ه اى يوم القيامة.، ليهتدوا به، ويسعدوا بوحكمه ي حياهم

ما كان هز القلوب  ،واجاذبية التي ا تقاوم ،والتأثر العميق ،ففيه من القوة والسلطان
  ): وا يثبت ها جدال أو حال، جاهدهم بقوة ا يقف ها كيان البر، هزاً 
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             )
 .[12 -15: ]الفرقان

تقرهم ، ي أعناق الكفار إى اإيان كرهًا بآية قاهرةواه عَز وجَل قادر عى أن يلو
 .[5: ]الشعراء  (          ): عليه قراً 

، لكنه سبحانه م يشأ أن جعل مع هذه الرسالة اأخرة آية قاهرة يراها جيل من الناس
، كاملةالذي هو منهج حياة ، وهي القرآن الكريم، بل جعل آيتها دائمة يراها كل البر

 .ومعجز ي كل ناحية
وليست مغلقة عى ، ولأجيال كلها، ذلك أن هذه الرسالة اأخرة مفتوحة لأمم كلها

 .أهل زمان أو أهل مكان
ومعروضة عى ، فناسب أن تكون معجزها مفتوحة لكل أمة ي مشارق اأرض ومغارها

       ): كل جيل من أجيال البرية إى يوم القيامة
 .[15: ]العنكبوت (        

                            وقال سبحانه: 
 [.12إبراهيم: [      
َْ   ْيـهِ َما ِمَن اأْنبَِياِء َنبِي  إِل أ ْعطَِي َما ِمثْله  آَمَن َعلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َوإَِنَا َكاَن اَلِذي ، اْلبَ

َ  هأْوَحاه  اَوْحيًا  ت ـه  أ وتِي ََ وَن أْكَثرَ ، إِ و أْن أك  ـمْ َفأْرج   .()متفق عليه «َتابِعًا َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ه 
ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى ، فامعجزات القاهرة ا تلوي إا أعناق من يشاهدوها

يستمد منه أهل ، ومنهج مرسوم، فأما القرآن فهو كتاب مفتوح، ىُيـرا واقعًا ُيشهد و
، ويقودهم بعدها إى عام أفضل، ويلبي حاجاهم كاملة، زمان ما يقوم حياهم كل

           : ويعطي لكل طالب بقدر حاجته، وأفق أعى
 [.02النحل: [              

وكيف جهل عظيم رمة  ؟فكيف يليق باإنسان أن يعرض عن هذا القرآن العظيم
 ؟يماه بتنزيل هذا الذكر احك

                                                

 (. 512قم )(، واللفظ له، ومسلم بر5205، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 .وينظم حركة حياها، أا ما أحوج البرية إى كتاب هدها إى رها
فهذا فعل ، وهي أحوج ما تكون إليه، وحرمت نفسها منه، فإذا جاء من رها ورفضته

 ؟وسيعاقبهم اه، وأهله جديرون بالعقاب والعذاب، مستقبح كريه
            ): فا أعجب هؤاء البر

 .[6 -1: ]الشعراء (      
       ): ويغفلون عن آيات اه الباهرة، إهم يطلبـون آية خارقة

 .[0 -0: ]الشعراء (            
ولكن رمة اه تقتي أن يبعث ، لإيان وي آيات الكون غنى ووفرة وكفاية

        ): ر واإنذاروالتبش، للتبصر والتنوير، وينزل الكتب، الرسل
                  

 .[61: ]احج  ( 
                      وقال سبحانه: 

                                       
                             

 [.565البقرة: [       
  ): وهو احق الذي يدعو إى احق، واه سبحانه أنزل الكتاب باحق

 .[35: ]فاطر  (              
وهو مصدق ما قبله من الكتب السابقة الصادرة ، ودائل احق ي القرآن جلية واضحة

                                     والزبور:  من مصدره كالتوراة واإنجيل
                                        

 [.5 - 2آل عمران: [                               
 واصطفاها هذه ، وقد أورثه اه هذه اأمة امسلمة، هذا هو الكتاب ي ذاته

 : زاء حتى من أساء كا قال سبحانهثم أكرمها بفضله ي اج، وأكرمها بذلك، الوراثة
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 [.33 - 32فاطر: [                               
 .تربو سيئاته عى حسناته، هو اأكثر عددًا ظام لنفسه :فالفريق اأول

 .حسناته تعادل سيئاته، مقتصدوسط  :والثاي
 .تربو حسناته عى سيئاته، سابق باخرات بإذن اه :والثالث

 .ولكن فضل اه شمل الثاثة ميعاً 
ذلك هو ، عى تفاوت ي الدرجات، فكلهم ميعًا انتهى إى اجنة وإى النعيم

 .الفضل الكبر
: يث العذاب والقلق وااضطرابح، الذين كفروا باه وآياته وي اجانب اآخر الكفار

(                
 .[36: ]فاطر (  

 :إها صورتان متقابلتان
 .للكافرين تقابلها صورة القلق وااضطراب ..للمؤمنن صورة اأمن والراحة
 .تقابلها ضجة الراخ والنداء ..ونعمة الشكر والدعاء

 .مظهر النسيان والتأنيبيقابله  ..ومظهر العناية والتكريم
 .[62: ]يس (       ): والكتاب الذي أنزله اه

 .هو كتاب اه  وما صفتان ليء واحد، فهو ذكر وقرآن
وهو قرآن ، فهو ذكر ه يشتغل به القلب، وقرآٌن بحسب تاوته، ذكٌر بحسب وظيفته

     ): وهو منزل ليؤدي وظيفة حددة، يتى ويشتغل به اللسان
 .[08: ]يس  (  

، فأما الكافرون فهم موتى ا يسمعون النذير، ينذر من به حياة فيجدي فيهم اإنذار
                               : ولو سمعوا ما استجابوا

                                    

 [.05 - 08النمل: [ 
فإن اه ا يعذب أحدًا ، بالنسبة إليهم هي تسجيل ااستحقاق للعذاب ووظيفة القرآن

       : وهلك با حجة وا معذرة، ثم يكفر عن بينة، حتى تبلغه الرسالة
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 [.51اإراء: [     

، جعله عربيًا حن اختار العرب حمل هذه الرسالة، والقرآن الكريم كام اه عَز وجَل 
 .وهذا اللسان حمل هذه الرسالة ونقلها للعامن، وما يعلمه من صاحية هذه اأمة
 ): فهو كتاب اه للبرية إى أن تقوم الساعة، وهذا القرآن عند اه مكانة عظيمة

          
 .[5 -3: ]الزخرف(  

القوم الذين جعل اه القرآن بلساهم بقيمة اهبة الضخمة التي وهبها اه فهل يشعر 
         : وهل يتذكرون قيمة النعمة التي أنعم اه ها عليهم؟ ؟إياهم

 [.٣١اأنبياء: [              
، رأن يعنى اه ي عظمته وعلوه وغناه هذا الفريق من الب وقد كان عجيبًا وما يزال
ويبن هم طريق ، ويصلح أحواهم، حدثهم با ي نفوسهم، فينزل هم كتابًا بلساهم

ولكن اه رحيم م يعاجلهم بالعقوبة ، ثم هم بعد ذلك هملون ويعرضون، اهدى
      ): وهم مستحقون لإمال واإعراض

 .[1: ]الزخرف  ( 
والعدل واإحسان ، اإتقان واإحكام مشتمل عى غاية، والقرآن العظيم كله حكم

 .[5: ]هود (               ): كا قال سبحانه
: وتصديق بعضه لبعض كا قال سبحانه، وكل القرآن متشابه ي احسن والباغة

(              
                   

 .[23: ]الزمر (  
 :رآن نوعانوآيات الق

 .وآيات متشاهات ..آيات حكات
وهي أم ، ليس فيها شبهة وا إشكال، هي الواضحات الدالة فاآيات امحكات

 .وهي معظمه وأكثره، الكتاب وأصله الذي يرجع إليه كل متشابه
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أو ، لكون دالتها جملة، يلتبس معناها عى كثر من اأذهان ومنه آيات متشاهات
 .أفهام غر امراد منهايتبادر إى ا

وهذا يزول اإشكال ، واخفي إى اجي، فالواجب رد امتشابه إى امحكم
 .والتعارض

وما كان من عند اه فليس فيه تعارض وا ، وكل من امحكم وامتشابه من عند اه
 .ويشهد بعضه لبعض، بل هو متفق يصدق بعضه بعضاً ، تناقض

       ): ونؤمن بمتشاهه، والواجب أن نعمل بـمحكمه
                 

                     
 .[0: ]آل عمران (    

وا يفهم أشياء ، يفهم أشياء ويعمل ها، وكل من امحكم وامتشابه ابتاء للعقل
     : د والتسليم ي احالنوعليه اانقيا، فيجب أن يؤمن ها؛ أن اه قاها

                                        
 [.٣٣النساء: [          

كا قال ، والقرآن الكريم ذكر يذكر اه به عباده با يصلحهم ي الدنيا واآخرة
 .[20 -20: ]التكوير (         ): سبحانه

ويذكرهم بحقوق  ..وأسائه وصفاته وأفعالهتعاى  يذكرهم بالربفالقرآن الكريم 
وبالر  ..ويذكرهم باخر ليقصدوه ..ويذكرهم بامبدأ وامعاد ..الرب عى عباده

 .ويذكرهم بنفوسهم وما تكمل به ..ليجتنبوه
 ..ويذكرهم بامعاي والرور ليحذروها ..ويذكرهم بالطاعات ليفعلوها

 ؟حرزون منه ويذكرهم بعدوهم وكيف
ويذكرهم  ..ويذكرهم بشدة بطشه ليتقوا غضبه ..ويذكرهم برمة اه ليسألوه إياها

: وكذب رسله ..وانتقامه من عى أمره ..وبإكرامه من أطاعه ..بالنعم ليشكروها
 [.٤٤الزخرف: [                   
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ي حقق السعادة ي الدنيا وقد بن اه عَز وجَل ي القرآن أصول اأخاق الت
فكان أحسن الناس ، ملسو هيلع هللا ىلصوزين ها أفضل خلقه وأحسنهم وأملهم حمدًا ، واآخرة

ويعمل ، وحرم حرامه، وحل حاله، يتأدب بآدابه، َخْلقًا وُخُلقًا؛ أن خلقه القرآن
 .ويتخلق بأخاقه، وجتنب نواهيه، بأوامره

 :وهذه اأخاق التي وردت ي القرآن
ومنها ما يتعلق  ..ومنها ما يتعلق بامجتمع والشعب ..يتعلق بالفرد واأرة منها ما

، لتأخذ ها وتتجمل ها، وهذه اأخاق موجهة للبرية قاطبة، باحاكم والدولة
وهذه اأخاق العالية هي ، فهي خر أمة أخرجت للناس، وتدعو إليها، وتعمل ها

 .التي ميزها عن الناس
سبحانه ورَغب وأمر  ..وكظم غيظه ..انه الفرد بالتحكم ي شهواتهفقد أمر اه سبح
والثبات  ..والعطف واحب ..والرأفة والرمة ..واحلم والعفو ..بالصدق واأمانة

 ..وامبادرة إى الصاحات ..والتواضع والرفق ..والعدل واإحسان ..والصر
       : واإحسان وصلة اأرحام، وامنافسة ي اخرات

                  
             
                                 

 [.١٣اأحزاب: [            
 :وهى اإنسان عن رديء اأخاق وسيئها

 ..والفخر وااختيال ..والكر والعجب ..والرياء واخداع ..فنهاه عن الكذب والنفاق
وتناقض اأعال  ..وسوء الظن ..والتعلق بالدنيا ..واحرص والطمع ..واحسد واحقد

 ..امحرمات وأكل ..والقتل بغرحق ..والسخرية والتعير ..والسب وااستهزاء ..واأقوال
                      : وظلم العباد ..وتناول اخبائث

 [.٣فاطر: [             
                              وقال سبحانه: 
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 [.١٣النور: [             
 ..وكل فاحشة ..ورب اخمر ..وأكل الربا ..وعن الزنى ..وهاه عن الغيبة والنميمة

       ): إلخ ..وكل كسب حرام ..وكل إثم وبغي
           )

 .[28: ]النحل
                                       وقال سبحان: 

                                       
 [.٣٣احجرات: [                  

م باإحسان إى الوالدين وي جال اأرة أمر اه عَز وجَل ي القرآن الكري
وبن واجب الوالدين نحو  ..وبن واجبات وحقوق كل من الزوجن ..وطاعتها

وكيفية الزواج  ..وبن امحرمات من النساء ..وواجب اأواد نحو الوالدين ..اأواد
 ..وأحكام امواريث والوصايا ..وأحكام النفقة ..وحسن امعارة ..وروطه

وآداب اأكل والنوم والضيافة ، وأصول الربية ..أحكام العدةو ..وأحكام الطاق
                               : ونحو ذلك

                                  
 [.١٤ - ١١اإراء: [                                  

فقد أمر ، قررها القرآن ي أكمل صورة وأحسنهافقد ، أما أصول أخاق امجتمع
وأداء  ..وصلة اأرحام ..وحسن امعامات ..وإكرام الضيف ..باحرام اجار

والرفق  ..واإحسان إى الفقراء ..وإصاح ذات البن ..والوفاء بالعهد ..اأمانة
       : إلخ ..واإعراض عن اجاهلن ..والعفو عن اميء ..بالضعفاء

                        
                           

 [.١٣النساء: [                
 ..والكذب وشهادة الزور، وعن الغدر واخداع، وهى القرآن عن قتل النفس بغر حق
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 .وكتان احق واجهر بالسوء
    : أوثان واأشخاصوهى قبل ذلك عن الرك وعبادة اأصنام وا

                             
 [.١٣ - ١١احج: [                                  

 ..وخيانة اأمانة ..وأكل مال اليتيم ..والنهب وااختاس ..وحرم الرقة والغش
وفتنة  ..عورات امسلمن والنظر إى ..والتواطؤ عى الر ..والظلم واإيذاء

 .إلخ ..والصد عن سبيل اه ..والسب والقذف ..امؤمنن وامؤمنات
وحسن امعاملة ، حافلة بامواقف التي تدل عى حسن اخلق ملسو هيلع هللا ىلصوكانت حياة النبي 

، مع الشعوب امسلمة وغر امسلمة ي ميع جوانب احياة؛ لتأليف قلوهم
واحلم والصر ، واإكرام، واإحسان، والعفووجذهم بتلك اأخاق من الرمة 

 [.٤القلم: [                : راغبن ا مكرهن، للدخول ي اإسام
 :فقد بن اه ي القرآن واجبات احاكم وحقوقه، أما ما يتعلق باحاكم والدولة

هنا كانت ومن ، فأمر اه ي كتابه احاكم امسلم أن جعل سياسته حسب مراد اه
 .ها أوامر وسنن وأحكام وآداب، السياسة ي اإسام عبادة من العبادات
وأمره بالصر  ..ورغبه ي العفو واإحسان ..فأمر اه احاكم باحكم باحق والعدل

وااهتام  ..وأداء احقوق ..وااهتام بمصالح امسلمن ..وإقامة احدود ..والرفق
واإحسان إليهم وامتثال  ..وتفقد أحواهم ..عناية بتعليمهموال ..بالرعية والنصح هم

 ..واجهاد ي سبيل اه إعاء كلمة اه ..والدعوة إى اه ..أوامر اه ي كل حال
                        : واحكم با أنزل اه

                                        
 [.٤١امائدة: [                
 ..واتباع اهوى ..والظلم والغش ..واخداع والكذب ..وهاه عن الدجل والنفاق

وأمره  ..واحكم بغر ما أنزل اه ..وااستكبار ي اأرض ..وأكل اأموال بالباطل
           ): اجتناب كل ما هى اه عنهب
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 .[26: ]ص (

وما أحسن اآداب والسنن ، وما أعظم الرب الذي أنزله، فا أحسن هذا الكتاب
 ): وما أعظم اأخاق العالية التي يدعو إليها، واأحكام التي اشتمل عليها

 .[02: ]النحل(           
وبن كيفية عرض ، نبياء بالتفصيلوقد بن اه عَز وجَل ي القرآن أصول دعوة اأ

وعى اأغنياء  ..وعى اأقوياء والضعفاء ..اإسام عى اأفراد واأمم واحكام
                       : والفقراء وغرهم

 [.١١اأنعام: [                
وكيف  ..له وأتباعهموبن كيف نر اه رس، قصص اأنبياء مع أمهمالقرآن فذكر 

 ، وسخر منهم وحارهم.خذل ودمر من عاندهم وآذاهم
أو  ..أو أمة ..أو قبيلة ..أو شعباً  ..أو فردًا كقارون ..سواء كان حاكًا كفرعون ونمرود

               : أو قومًا كعاد وثمود وغرما ..عائلة
                             

 [.٣١ - ٣٣غافر: [      
                        وقال سبحانه: 

                           
 [.٤١العنكبوت: [              

وكا أنه كتاب ، كذلك هو كتاب ريعة، والقرآن الكريم كا أنه كتاب توحيد وإيان
، وكا أنه كتاب ذكر، وكتاب أمر ودعوة، عبوديةكذلك هو كتاب دعاء و، علم وحكمة

                    : كذلك هو كتاب فكر
 [.٧١النحل: [     

فالقرآن الكريم كتاب الدعوة.. وكتاب اهداية.. وكتاب اأحكام.. وكتاب اأجر 
ي  فإذا قامت الدعوة نزلت اهداية، وإذا جاءت اهداية جاءت الرغبةوالثواب.. 

 العمل باأحكام، ثم هو كتاب اأجر والثواب، فاحرف الواحد منه بعر حسنات: 
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 [.٣٣٣اأنعام: [                          
 :وميادين جهد امسلم عى القرآن أربعة
وجهد  ..وجهد عى معانيه بالفكر وااعتبار ..جهد عى ألفاظ القرآن بحسن التاوة

وإباغه  وجهد عى الدعوة إى القرآن ..قرآن ي ميع شعب احياةعى العمل بال
       ): البرية ي أنحاء اأرض كا قال سبحانه

 .[12: ]إبراهيم  (     
، وأكملهم أعرفهم بكتاب اه، وكل له من ذلك نصيب، والناس ي ذلك متفاوتون

                  : الذي مع اه فيه علم اأولن واآخرين
 [.٣اجاثية: [               

     ): وما أشد عقوبتهم؟، عن كتاب اهفا أظلم امعرضن 
 .[0 -0: ]اجاثية (             

فكن أسعد الناس باهدى ، وتبن النور من الظام، وأنت إذا احت لك احقائق
     ): وسخر منه الفجار، فا ذلك اأغاروإن ج، والنور

                 
 .[20: ]الكهف(           

 .منه بدأ وإليه يعود، والقرآن الكريم صفة ه غر خلوق؛ أنه كامه
د وبّلغه حم، ملسو هيلع هللا ىلصوبّلغه جريل إى حمد ، وسمعه جريل من اه، تكلم به عَز وجَل 

       : وعى أمته أن تبلغه للناس كافة إى يوم القيامة، إى أمته ملسو هيلع هللا ىلص
 [.٣١إبراهيم: [                           

 .والصوت صوت القارئ، وإذا قرأنا القرآن فالكام كام البارئ
ال تارة يضيفه اه إى الرسول املكي جريل إضافة تبليغ ا إضافة إنشاء كا ق

 .[28 -52: ]التكوير (         ): سبحانه
إضافة تبليغ ا إضافة إنشاء؛ أنه هو  ملسو هيلع هللا ىلصوتارة يضيفه اه إى الرسول البري حمد 

                                       : الذي بّلغه إى أمته كا قال سبحانه
 [.٤١ - ٤١احاقة: [                                          
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   ): وتارة يضيفه اه إى نفسه؛ أنه هو الذي تكلم به كا قال سبحانه
               

 .[6: ]التوبة (
 .، وذكر وموعظةونور وشفاء، وهو هدى ورمة، والقرآن العظيم فيه تبيان كل يء

 :رآنوعمل القلب عند تاوة الق
 ..ويفهم عظمة كامه سبحانه ..أن يستحر عظمة امتكلم به وهو اه تبارك وتعاى

ويتدبر ما يقرأ وهو أمر وراء حضور  ..وحر قلبه ويرك حديث النفس عند تاوته
وأن يقدر  ..ويتخى عن موانع الفهم ..ويفهم من كل آية ما حمله من أحكام ..القلب

 .القرآنأنه امقصود بكل خطاب ي 
 .وإن سمع وعدًا أو وعيدًا فمثل ذلك، فإن سمع أمرًا أو هياً قدر أنه امأمور وامنهي

وإن سمع قصص اأنبياء علم أنه امقصود ليعتر ويتأثر قلبه بآثار ختلفة حسب 
ونحو  واخشية والبكاءفيكون له بحسب كل فهم حال من اخوف والرجاء ، اآيات
وهو ناظر ، واقفًا بن يديه، وكأنه يقرؤه عى اه عَز وجَل ، ويرقى وحر قلبه، ذلك

 .إليه يستمع منه
ويشهد بقلبه كأن اه عَز وجَل يراه ، والترع واابتهال، فيكون حاله السؤال والتملق

 :فمقامه هنا، ويناجيه بإنعامه وإحسانه، وخاطبه بألطافه
 .والشكر واحمد ..واإصغاء والفهم ..احياء والتعظيم

 .وي خلقه وأمره، وي آائه وإحسانه، متفكرًا ي عظمة ربه
فا ، فإذا تا آيات الوعد وامدح للصاحن، وا يزكي نفسه، يترأ من حوله وقوته
 .يشهد نفسه عند ذلك

 .ويتشوف إى أن يلحقه اه هم، بل يشهد اموقنن الصادقن فيها
وقدر أنه ، شهد نفسه هناك، وذم امقرين وإن تا آيات الوعيد وامقت للعصاة

تائب : فالناس رجان، وسأل اه أن يرمه ويعفو عنه، امخاطب خوفًا وإشفاقاً 
 .[55: ]احجرات (     ): وظام

    ): وقد وصف اه القرآن الكريم بأربع صفات كا قال سبحانه
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 .[10: ]يونس(           
فعالج به القلوب امريضة بالرك ، ملسو هيلع هللا ىلصاه عَز وجَل القرآن عى حمد وقد أنزل 

 .واستقامت عى دينه ..وخضعت له ..وآمنت به ..فوحدت رها، والكر والظلم
 :والطبيب إذا وصل إليه امريض فله معه أربع مراتب

ا وقع ي ويأمره بااحراز من اأشياء التي بسببه، أن ينهاه عن تناول ما يره: اأوى
 .وهذا هو اموعظة، ذلك امرض

بعد أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك ، أن يأمره بتناول اأغذية النافعة: الثانية
وهكذا اأنبياء يأمرون الناس باأخاق احميدة بعد زوال ، اأخاط الفاسدة
 .وهذا هو الشفاء، اأخاق الذميمة

ا ، وكذا حصول اهدى، وزوال اأخاط ،ءحصول الشفاء بعد تناول الغذا: الثالثة
، جاء اهدى ونور القرآن، فإذا جاء نور اإيان، يمكن إا بعد حصول النور ي القلب

 [.٧٣اإراء: [                               : وإذا جاء اهدى وى الضال
،  ما قام ي الدنيا واآخرة يءولوا رمة اه، وبالرمة يكون العاج، الرمة: الرابعة

 [.٣١٨اأنبياء: [                          وزبدة الرسالة رمة اخلق: 
وخص ، فالنفس الزكية البالغة درجات الكال تفيض أنوارها عى أرواح الناقصن
أن كا ، امؤمنن؛ أن أرواح الكفار وامعاندين ا تستيء بأنوار أرواح اأنبياء

 .اجسم القابل للنور هو اجسم امقابل لقرص الشمس
 :وذلك أن الكام له نسبتان، وبعضه أفضل من بعض، وكام اه عَز وجَل كله عظيم
، فهو يتفاضل باعتبار النسبتن، فيه َلـمونسبة إى امتك ..نسبة إى امتكلم به وهو اه

                        : فـ، وباعتبار نفسه أيضاً 
 [.٤ - ٣اإخاص: [                  

                                : و
 [.٣ - ٣امسد: [                             

 .وما مشركان ي هذه اجهة، كاما كام اه
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، كام اه وخره عن نفسه عَز وجَل اأول ف، فيه َلـملكنها يتفاضان من جهة امتك
 .والثاي كام اه الذي تكلم به عن بعض خلقه

فيه وإن كان امتكلم ، بعضه أفضل من بعض، وكام اأنبياء والعلاء واخطباء
 .وتفاضل الكام من جهة امتكلم فيه سواء كان خرًا أو إنشاًء أمر معلوم، واحداً 

وأسائه وصفاته والثناء عليه كاخر امتضمن لذكر أي هب  فليس اخر عن اه
 .وإن كان كل الكام عظيًا تكلم به اه، وفرعون وإبليس

وكذلك اأمر بالتوحيد واإيان باه ومائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك ليس كاأمر 
رعية وإن كانت كل اأوامر ال، بلعق اأصابع وإماطة اأذى عن الطريق ونحو ذلك

 .عظيمة أمر اه ها
        ): والقرآن الكريم أنزله اه هدى للناس

 .[26: ]البقرة (   
واه أعلم بمن يصلح لدار ، ومن سمعه وعى اه شقي، فمن سمعه وأطاع اه أفلح

                    : ومن يصلح لدار إهانته، كرامته
 [.٣٧ - ٣٨الزمر: [                    
 .وسمعه مسيلمة فصار كَذاباً  ..فصار صّديقاً  فالقرآن الكريم سمعه أبو بكر 

 ..وسمعه أبو جهل فصار فرعون هذه اأمة ..فصار فاروق هذه اأمة وسمعه عمر 
وسمعه سعد بن معاذ فصار من  ..فصار أمن هذه اأمة وسمعه أبو عبيدة 

 .وسمعه عبداه بن أي فصار أكر امنافقن، تز موته عرش الرمنواه، امهتدين
             : وهو أعلم بمن يصلح لوايته، واه أعلم حيث جعل رسالته

 [. ٣٤املك: [          
فامؤمنون  ،وا سمعنا فقط، ليس سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا :وامعول وامقصود
                         :يسمعون ويطيعون

                            
 [. ١٧٣البقرة: [         

           ) :وقال سبحانه
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 .[56: ]التغابن  (     
فكذلك ، ووجود النور اخارجي، سامة البر: وكا أن رؤية اأشياء تتم بأمرين

 :دة من الدين تتم بأمرينااستفا
 .ونور القرآن ..نور اإيان

فا بَد ، وامؤمن الذي ا يقرأ القرآن ا يستفيد، فقارئ القرآن با إيان ا يستفيد منه
لتحصل اهداية والسامة وقد سمى اه القرآن روحًا  ،ونور القرآن ،من نور اإيان

 .إشارة إى أنه ا حياة للناس إا بالقرآن
        : وساه نورًا إشارة إى أنه ا نور ي الدنيا واآخرة إا بالقرآن

                                          
                                        

 [.٣١ - ٣١الشورى: [                               
: امتضمن انقياد اجوارح، هو التصديق التام با أخرت به الرسل :يقة اإيانوحق

                              
 [.٣٣احجرات: [              

فإنه ا يتميز ها امؤمن من ، وليس الشأن ي اإيان باأشياء امشاهدة باحس
وإنا نؤمن به خر ، الذي م نره وم نشاهده، يان بالغيبإنا الشأن ي اإ، الكافر

 .اه وخر رسوله عنه
   ): فهذا اإيان الذي يتميز به امسلم عن الكافر؛ أنه تصديق جرد ه ورسوله

               ) 
 .[3 -2: ]البقرة

وهديه ي ظلم اآراء إى ، موآيات القرآن الكريم تبر العبد بحدود احال واحرا
            : وتصده عن اقتحام طرق البدع واأضاليل، سواء السبيل

 [.١احديد: [                                      
وتثبت قلبه عن ، عى اازدياد من النعم بشكر ربه اجليلالعبد تبعث أيات القرآن و

   : وتناديه كلا فرت عزماته ليلحق بالركب الكريم، حقالزيغ واميل عن ا



135 

 [.٨إبراهيم: [                         
وتوقفه عى ما أعد ، وحذره وخوفه من العذاب األيم، وحثه عى التزود معاده

 .وما أعد أعدائه من دار العقاب الوبيل، اه أوليائه من دار النعيم امطلق
 :والقرآن كام اه عَز وجَل 

كا أن امتكلم به له ، وهو أحق بامجد من كل كام، وقد وصف اه كامه بأنه جيد
     : وعرشه جيد، وكامه جيد، فهو سبحانه امجيد، امجد كله

 [.٣ق: [      
م الذي له وامتكلم به هو العظي، وهو أحق بالتعظيم من كل كام، ووصفه بأنه عظيم

 [.٧٨احجر: [                    : العظمة كلها
وامتكلم به هو الكريم الذي ا ، وهو أحق بالكرم من كل كام، ووصفه بأنه كريم

       ): وكثرة خر القرآن ا يعلمها إا من تكلم به، أكرم منه
 .[00 -00: ]الواقعة(  

 [.١ - ٣يس: [            آياته: حكمت ووصفه بأنه حكيم قد أ
، فالشياطن ا يمكنهم التنزل به؛ أن حله حفوظ أن يصلوا إليه، وقد حفظ اه كتابه

والنقصان منه كا قال ، وهو ي نفسه حفوظ أن يقدر الشيطان عى الزيادة فيه
 .[2: ]احجر (      ): سبحانه

وحفظه  ..وحفظه من الزيادة والنقصان ..وحفظ حله ..هحفظ كتابو تعاى فاه تبارك
وأقام  ..وحفظ معانيه من التحريف ..وحفظ ألفاظه من التبديل ..من التبديل والتغير

: وحفظ معانيه من التحريف والتغير ..له من حفظ حروفه من الزيادة والنقصان
(                  

 .[52 -55: لت]فص (     
وامتقون هم ، واموعظة والبيان والشفاء، وكتب اه عَز وجَل فيها اهدى والنور

وهم الذين تنفتح قلوهم ما ي ، الذين جدون ي كتب اه اهدى والنور واموعظة
                    : هذه الكتب من اهدى والنور واموعظة

 [.١٧لرعد: ا[               
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وا تذوق ، فا تبلغ إليها اموعظة، الغليظة الصلدة ،سةبايأما القلوب القاسية ال
هداية وا ، ومن هذا النور، وا تنتفع من هذا اهدى، وا تسمع لتوجيهاها، حاوها

                    : وا تقبل وا تستجيب، معرفة
 [.١١الزمر: [      

ولكن ، وإن اهدى موجود ..ولكن ا تدركه إا البصرة امفتوحة، ر موجودإن النو
ولكن ا يلتقطها إا القلب ، وإن اموعظة موجودة ..ا تدركه إا الروح امسترفة

                                         : الواعي
 [.٣٣احديد: [                                 

وي أحكام الدنيا ، وقد بن اه عَز وجَل ي القرآن كل يء ي أصول الدين وفروعه
 ): وكل ما حتاج إليه العباد فهو مبن فيه أتم تبين كا قال سبحانه، واآخرة

 .[02: ]النحل(          
فانقطعت به ، ه عى العباد كلهمصار حجة ا، فلا كان القرآن الكريم تبيانًا لكل يء

فصار هدى هم هتدون به إى أمر دينهم ، وانتفع به امسلمون، حجة الظامن
     ): ورمة ينالون ها كل خر ي الدنيا واآخرة، ودنياهم

                
 .[23: ]الزمر (              

قرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجاء أحزاننا، وذهاب مومنا جعل الاللهم ا
 وغمومنا، وسائقنا إى جناتك جنات النعيم.
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 النبوية السنة فقه -2
              ): قال اه تعاى

           
 .[565: ]آل عمران  (

              ): وقال اه تعاى
 .[25: ]اأحزاب  (جئ  
الذي ، إليهم ملسو هيلع هللا ىلصوهي بعثة الرسول ، بأكر النعم هذه اأمةامتن عى و تعاى اه تبارك

 .امستقيم وهداهم به إى الراط، وعصمهم به من اهلكة، أنقذهم اه به من الضالة
، ت ربهيتلو عليهم آيا، مشفقاً عليهم ،بعثه سبحانه إليهم من قومهم ناصحًا هم

، ومساوئ اأخاق ،ويزكيهم من الرك وامعاي، ويعلمهم ألفاظها ومعانيها
 .ويعلمهم القرآن والسنة التي هي شقيقة القرآن

   : ومعرفة أرار الريعة، ويعلمهم احكمة التي هي وضع اليء ي موضعه
                                 

 [.١ - ١اجمعة: [                                    
 :بن ملسو هيلع هللا ىلصفجمع هم الرسول 

 ..وكيفية تنفيذ اأحكام ..وتزكية القلوب باإيان ..وتعليم اأحكام ..تاوة القرآن
 .وعقاب أهل امعصية ..وبيان ثواب أهل الطاعة

وكانوا ، يع امخلوقنم ،والعمل بموجبها ،واإيان ها ،ففاقوا بمعرفة هذه اأمور
 .[565: ]آل عمران (      ): من العلاء الربانين

 .أو تقرير أو صفة، من قول أو فعل ملسو هيلع هللا ىلصما أضيف إى النبي  :والسنة النبوية
 :والوحي قسان

 .وسنة ثابتة ..آية حكمة
 كا  ملسو هيلع هللا ىلصالذي نزل به جريل عى النبي ، فالسنة النبوية أحد قسمي الوحي اإهي



130 

                                     : قال سبحانه
 [.٤ - ٣النجم: [                

 .()أخرجه أمد وأبو داود « َمَعه   َلـه  َوِمثْ  الكتابإِِي أ وتِيت   َل أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 
وتكفل ، يوم القيامةأن أنزل القرآن الكريم وحيًا يتى إى تعاى  ومن آثار رمة اه

   ): من التبديل والتغير كا قال سبحانهو بحفظه من الزيادة والنقصان،
 .[2: ]احجر   (   

، وكان خر حافظ للريعة من عبث العابثن، ملسو هيلع هللا ىلصفكان دليًا عى إثبات نبوة حمد 
         : وكان وما زال نورًا ساطعاً ، وحريف الغالن

                        
                         
                    

 [.٣٣ - ٣٣امائدة: [            
رفع اإر ، وكا حفظ اه ريعته بكتاب ا يأتيه الباطل من بن يديه وا من خلفه

القرآن العزيز نوعًا آخر من فأنزل عى رسوله الكريم إى جانب ، واحرج عن عباده
إيذانًا بأن ي اأمر سعة عى ، وجعل اللفظ إليه، أنزها إليه بامعنى، الوحي هو السنة

                        : وخفيفًا عليها ،اأمة
 [.٤٤النحل: [      

ا فيه من م، باللفظ النبوي إن تير وهو اأوى ملسو هيلع هللا ىلصفيجوز للمسلمن أن يبلغوا عنه 
 .وحسن الفصاحة، أنوار النبوة

 .بعبارات تفي بامقصود؛ أن امقصود امعنى ا اللفظ ملسو هيلع هللا ىلصوجوز أن يبلغوا عنه 
     : وخفيف عى اأمة، وي هذا الوحي وهذا الوحي صون للريعة

 [.٣٨القمر: [                   
وعظم ، التزام أدائه بلفظه لشق اأمرولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم ي 

 .وما استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه اأمانة اإهية، اخطب
                                                

 (. 5685(، وأبو داود برقم )50505: أخرجه أمد برقم )صحيح( 5)



130 

، لكان فيه جال للريب، ولو كان الوحي كله من قبيل السنة ي جواز الرواية بامعنى
 .الذين يقولون ا نأمن من خطأ الرواة ي أداء الريعة، ومغمز للطاعنن، ومثار للشك

ورفع اإر عن اأمة بجواز رواية السنة ، كن اه حكيم عليم صان الريعة بالقرآنول
 .بعد الرسل لئا يكون للناس عى اه حجة، بامعنى

، وهي أصل من أصول الدين جب اتباعـها، والسنة النبوية وحي من اه إى رسوله
   ): انهوحـرم خالفتها كا قـال ســبح، والعمـل بموجـبها كالقرآن

 .[0: ]احر (            
               ): وقال سبحانه

 .[36: ]اأحزاب (         
           ): وقال سبحانه

 .[61: ]النساء  (       
 :والسنة النبوية مع القرآن ها ثاثة أحوال

فتكون ، موافقة ما جاء ي القرآن من حيث اإمال والبيانالسنة كون أن ت: اأوى
مؤكدة ما جاء فيه أميته كالتأكيد عى أمية الصاة والزكاة والصيام واحج 

نَِي اإْسام  عَ » :ملسو هيلع هللا ىلص كقــــوله وغرها ـَوأَن  ه إل ا َلـهَ َشَهاَدةِ أْن ل إ: سٍ َخـمْ  َلـىب  دًا َحـمَ م 
ول  ا  .()متفق عليه «َوَصْوِم َرَمَضانَ ، ِج ْلـَح وا، َوإيتَاِء الَزَكاةِ ، َوإَقاِم الَصاةِ ، ٬َرس 

  (       ): مع قوله سبحانه
         ): وقوله سبحانه، [16: ]النور

    ): وقوله سبحانه، [503: ]البقرة (    
 .[20: مران]آل ع (            

كاأحاديث التي  ببيان جمل وذلك، مل ي القرآنبيانًا ما أُ السنة أن تكون : الثانية
والصيام واحج ونحو ، والزكاة والنفقات، جاء فيها تفصيل أحكام الطهارة والصاة

 ) :أو تقييد مطلق كاأحاديث التي بينت امراد من اليد ي قوله سبحانه، ذلك
 .[30: ]امائدة (            

                                                

 (. 56(، واللفظ له، ومسلم برقم )0، أخرجه البخاري برقم)متفق عليه( 5)
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 .وأن القطع من الكوع ا من امرفق، فبينت السنة أها اليد اليمنى
  ): أو خصيص عام كاحديث الذي بن أن امراد من الظلم ي قوله سبحانه

 .[02: ]اأنعام(            
 ؟فأي أحد م يظلم نفسه، ا عموم الظلم، أنه الرك

 ): مشكل كاحديث الذي بن أن امراد باخيطن ي قوله سبحانهأو توضيح 
                   

               
 .[500: ]البقرة (   

 . ملسو هيلع هللا ىلصا فره النبي ك وسواد الليل، هو بياض النهار
بأها مبينة للكتاب كا وهذه الغلبة وصفت ، اأربعة  عانواأ هوأغلب السنة من هذ

  (          ): قال سبحانه
 .[55: ]النحل
كاأحاديث التي دلت عى  دالة عى حكم سكت عنه القرآنالسنة أن تكون : الثالثة

وامرأة ، وحريم اجمع بن امرأة وعمتها، أنه حرم من الرضاع ما حرم من النسب
، ووجوب رجم الزاي امحصن، ويمن واحكم بشاهد، ي النكاح ،وخالتها

وحريم كل ذي ناب من ، ووجوب الكفارة عى من انتهك حرمة صوم رمضان
وكون ذكاة اجنن ، وحريم حوم احمر اأهلية، وكل ذي خلب من الطر، السباع

 .ونحو ذلك، ي بطن أمه ذكاة أمه
 .وهذه اأحوال الثاث تقع ي اأحكام واأخبار

، عربًا وعجاً ، العلمية كانت مفتوحة لكل الناس رجااً ونساء ملسو هيلع هللا ىلصبي وجالس الن
وا معهد للتعليم ، مدرسة مشيدة ملسو هيلع هللا ىلصوم يكن للنبي ، أغنياء وفقراء، خاصة وعامة

 .جلس فيه إى أصحابه
 :بل كانت جالسه العلمية كيفا اتفق

 .وحمس اجنود بقوله، فهو ي اجيش معلم وواعظ يلهب القلوب بوعظه
وهو ي  ..وهو ي البيت يعلم أهله السنن واآداب ..هو ي السفر مرشد وهادو



158 

وهو ي الطريق يستوقفه أضعف الناس ، وقاٍض ومفٍت ، امسجد مدرس وخطيب
 .ليسأله عن أمر دينه فيقف ليعلمه ويرشده

 .، وقاي ومفتيوداعي ومعلم ،وهو ي ميع أحواله مرشد وناصح
حيث جتمعون فيه ي ، د أصحابه امجالس العلمية بامسجدإا أنه كثرًا ما كان يعق

والدرس تلو ، فكان يتخوهم باموعظة تلو اموعظة، أغلب اأوقات أداء فريضة الصاة
                     : حتى ا يملوا ويسأموا، الدرس

                                                      
 [.٤٧ - ٤٣اأحزاب: [                         

ْوِعَظِة ِي اأَياِم َكَراَهَة الَسآَمِة ْلـمَ َوُلنَا بِاتَـخَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَبُِي : قال عن ابن مسعود و
 .()متفق عليه .َعَلْينَا

  ):عاله كا قال سبحانهويقتدوا بأقواله وأف، فعى العلاء والدعاة أن هتدوا بسنته
جئ  .[25: ]اأحزاب  (              

 يكون بخمسة أمور هي: ملسو هيلع هللا ىلصوااقتداء به 
ي نيته وفكره، وي توحيده وإيانه.. وي أقواله احسنة.. وي أعاله الصاحة.. 

                          وي أخاقه العظيمة: 
                                 

 [. ٣٣٧اأعراف: [                 
وا سلطانًا مرفعًا عن ااختاط بأفراد ، حجوبًا عن رعيته كاملوك ملسو هيلع هللا ىلصوم يكن 

 ، وا مشغواً عنهم بأموره اخاصة.أمته
 ..يع موتاهمويش ..ويعود مرضاهم ..يبلغ رسالة ربه ..بل كان متقلبًا بن ظهرانيهم

ويستقبل أدناهم  ..وجيب داعيهم ..ويفض منازعاهم ..ويفصل ي قضاياهم
     : ويواي حتاجهم ..ويكرمهم بالكلمة الطيبة ..وأرفهم

                       
 [.٣١٧التوبة: [       

                                                

 (. 2025(، واللفظ له، ومسلم برقم )60، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 مئنة.، ونفوس مطوقلوب واعية، وهم ي كل ذلك مقبلون عليه بآذان صاغية
وسيقع عى كاهلهم أمر اإرشاد ، أن أصحابه سيخلفونه من بعده ملسو هيلع هللا ىلصوقد علم النبي 

فأتى ي دروسه العلمية بأمور كان ها أكر اأثر ي ، واإفتاء والدعوة ،والتعليم
 .توجيه الصحابة وتعليمهم كيف يضطلعون بمهنة التعليم واإرشاد

 .كت حتى يأتيه الوحي من اه بذلكأنه إذا سئل عا ا يعلم س ملسو هيلع هللا ىلصفكان من هديه 
 .وكان من هديه أنه إذا قال كلمة أعادها ثاثًا حتى ُتفهم عنه

، ليختر ما عندهم من العلم ،أنه ربا طرح امسألة عى أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هديه 
 .وليشحذ أذهاهم للفهم

أو ، قامأفاض ي مسائل أخرى ها مناسبة بام، وكان إذا سئل عن مسألة فأجاب عنها
 .فيستطرد ليفيد السائل واحارين علًا جديداً ، صلة باجواب

 .خافة أا يفهموا فيفتنوا ،وكان خص بعض أصحابه بالعلم دون بعض
، حتى كانوا أئمة ي الدين، إى غر ذلك من اأمثلة واآداب وامواعظ التي تلقوها منه

         فيهم:  اه قال، كا أمناء عى أحكام الدين، أساتذة ي التعليم
                            

 [.٣٣١آل عمران: [                    
 .وما أجدر العاقل بذلك، فا أحسن ااستجابة ه والرسول

وتطلقها من أوهاق ، إن اإسام يدعو الناس إى عقيدة حيي القلوب والعقول
ومن اخضوع ، وخلص النفوس من ضغط اأوهام واأساطر ،اجهل واخرافة

  ): ومن العبودية لغر اه إى العبودية ه وحده، امذل لأسباب الظاهرة
               

 .[25: ]اأنفال (   
 .ويدعوهم إى ريعة من عند اه يكملون ها ويسعدون ي الدنيا واآخرة

إى منهج للحياة ومنهج للفكر يطلقهم من كل قيد إا ضوابط الفطرة التي ويدعوهم 
 .فطر الناس عليها

واانطاق ي اأرض ، ويدعوهم إى القوة والعزة وااستعاء بعقيدهم ومنهجهم
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وإخراجه من ذل عبودية العباد إى عز عبودية اه ، لتحرير اإنسان بجملته ،كلها
د ي سبيل اه لتقرير ألوهية اه سبحانه ي اأرض وي ويدعوهم إى اجها، وحده

 .وحطيم ألوهية العبيد التي قهروا ها العباد وأضلوهم وأفسدوهم، حياة الناس
وهو دعوة إى ، ملسو هيلع هللا ىلصوجمل ما يدعو إليه الرسول ، ذلك جمل ما جاءت به السنة

                    : احياة الطيبة ي كل يء
 [.٣٨١النساء: [                             جئ    

وإن كان اه سبحانه قادرًا عى قهر الناس ، واه يأمرنا أن نستجيب له طائعن ختارين
، ويرفه كيف شاء، فإنه وحده الذي حول بن امرء وقلبه، عى اهدى لو أراد

     : وهو قلبه الذي بن جنبيه، وصاحبه ا يملك منه شيئاً ، ويقلبه كا يريد
 [.٣٤١اأنعام: [                

خلجات ، واحذر الدائم، تستوجب اليقظة الدائمة حقيقةإها إن القلوب بيد اه، و
         : واحذر من كل هاجسة فيه؛ لئا ينزلق فيا حَرم اه، القلب

 [.٣١١اأنعام: [                                       
        : والتعلق الدائم باه سبحانه خافة أن يقلب هذا القلب ي غفلة من غفاته

 [.٣١التغابن: [                             
ل وِب َثبِ » :امعصوم يكثر من دعاء ربه بقوله ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  َقِلَب الْق   َلـىْت َقْلبِي عَ َيا م 

 .()أخرجه أمد والرمذي« دِينَِك 
والناس ، فالقلوب كلها بيديه سبحانه؟ فكيف بنا ونحن غر مرسلن وا معصومن

 [.٤١مريم: [                    : فا مفر أحد، حشورون إليه
 .تجابة العبد امقهورا اس، ومع هذا اه يدعونا لاستجابة إليه استجابة احر امأجور

، للناس كافة ملسو هيلع هللا ىلصولكن اه أرسل رسوله ، ما زكى أحد أبداً و تعاى ولوا اه تبارك
ليطهر أرواحهم وقلوهم من دنس الرك ولوثة : وبعثه إليهم باهدى ودين احق

ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات التي تزري هم إى أقل ، اجاهلية وخرافاها
والسلب ، والغش والكذب، ويطهر جتمعهم من الربا والسحت، عاممن رتبة اأن

                                                

 (. 3122ي برقم )وأخرجه الرمذ، (52535: أخرجه أمد برقم )صحيح( 5)
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 .ويطهر حياهم من الظلم والبغي والعدوان بنر العدل واإحسان والرمة، والنهب
    ): ويتناى مع إنسانيتهم، ويطهرهم من كل ما ا يليق بكرامتهم

               
 .[2: ]اجمعة ( 

             د عى بعثة سيد اأنبياء وامرسلن: فلله احم
 [.١١التوبة: [                      

 :وكال اإنسان يتم بخمسة أمور
 .والتقوى ..والدعوة ..والعبادة ..والعلم ..اإيان

 فنقلها بتوفيق اه وعونه، إى اأمة وهي خالية من هذه الصفات ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء الرسول 
 :تدرجيًا إى هذه القمة السامقة

ومن  ..ومن اجهل إى العلم ..ومن الرك إى التوحيد ..من الكفر إى اإيان
ومن  ..ومن الضال إى اهدى ..ومن الظلم إى العدل ..عبادة اأصنام إى عبادة اه

          ): اإثم والعدوان إى الر والتقوى
           

 .[565: ]آل عمران (   
                    وقال سبحانه: 

 [.٣١٧التوبة: [               
      ): كا قال سبحانه، هو عمل اأمة من بعده ملسو هيلع هللا ىلصوعمل النبي 

 .[25: ]اأحزاب  (جئ          
لعمل به واأخذ بمضمونه ما م جب ا، وكل حديث صحيح حجة عى ميع اأمة

كا جب العمل بحكم كل آية ي كتاب اه ما م تنسخ أو ، أو خصص، ينسخ
 .فالسنة النبوية هي اأصل الثاي من أصول التريع بعد القرآن الكريم، خصص

والذي أوحي إليه هو الكتاب ، هو امبلغ عن ربه ما يوحى إليه ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 
وهي مكملة للكتاب ي بيان أحكام ، ثمرة هذا الكتابواحكمة هي ، واحكمة

                   كا قال سبحانه:  الدين
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 [.١٤اأحزاب: [                         
، وتفصل جمله، وتفر مبهمه، والسنة ي اجملة موافقة للقرآن الكريم تؤكد ما جاء فيه

 .وتزيد أحياناً عى ما جاء فيه كا سبق، ح أحكامهوتر، وخصص عامه، وتقيد مطلقه
، واأحكام التي استقلت ها السنة ا تقل ي امنزلة عن اأحكام التي جاء ها القرآن

                      : فكاما وحي من عند اه كا قال سبحانه
 [.٤ - ٣النجم: [                               

وكشاف ، ومشكاة اأدلة السمعية، واأحاديث النبوية هي مفتاح العلوم الرعية
 .وتدور عليها رحى الرع باأثر، تتفجر منها ينابيع احكم، امسائل العلمية والعملية
، وخبط الناس خبط عشواء، ولواها لقال من شاء ما شاء، وهي ماك كل أمر وهي

 .وركبوا فتناً عمياء
وها أن تقوم بوظيفة البيان ، ة أن تنفرد ي التريع حن يسكت القرآن عن التريحوللسن

 .فالرع اإسامي قائم عى أصلن ما الكتاب والسنة، حن يرك ها التفصيل والتوضيح
وطاعته ، واتباع وحيه وسنن رسوله، وقد فرض اه عى الناس اإيان به وبرسوله

        ): نهوطاعة رسوله كا قال سبحا
 .[510: ]اأعراف (   

واحبل الذي ، والنور الذي هتدى به، فالقرآن والسنة ما اإمام الذي يقتدى به
 .وامنهل الذي يستشفى به، يعتصم به

وم ، وم يقطف من أزهارما، وم يغرف من بحورما، فمن م يرضع من درما
، فقد حرم من موائد اإكرام من رب الرية، ضهاوم يرتع ي ريا، يستيء بنورما

          : وكرع ي حياض العفن والدناءة، وباع الريف باخسيس
                                

 [.٣٣٣النساء: [     
 :وكام اه امنزل قسان

 ،نزل جريل بكلمة من اهف، هذا الكتاب ملسو هيلع هللا ىلصقسم قال اه جريل اقرأ عى النبي 
 .فهذا هو القرآن الكريم ،من غر تغير ي لفظه ملسو هيلع هللا ىلصوقرأه عى حمد 
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افعل كذا وكذا وأمر : وقسم قال اه جريل قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن اه يقول
 .فهذا هو السنة النبوية، ملسو هيلع هللا ىلصثم نزل بذلك عى النبي ، ففهم جريل ما قاله ربه، بكذا

، وكل وحي نزل من عند اه فهو ذكر منزل، زل بالسنة كا ينزل بالقرآنوجريل ين
وكل ما تكفل اه بحفظه فمضمون أن ا ، والوحي كله حفوظ بحفظ اه له بيقن

      ): وا حَرف منه يء كا قال سبحانه، يضيع منه يء
 .[2: ]احجر (

 :امثاثة أقس ملسو هيلع هللا ىلصوالوحي الذي أوحي إى الرسول 
 .وحي بمعنى اإلقاء واإهام: اأول
 .وحي من وراء حجاب: الثاي
 .وحي بواسطة املك الكريم جريل: الثالث

                ): قال اه تعاى
 .[15: ]الشورى (       

      ): والقرآن من قبيل القسم الثالث كا قال سبحانه
 .[521-522: ]الشعراء (         

يتلقى أمور الدين  ملسو هيلع هللا ىلصوالقسان اآخران كان الرسول ، فالقرآن قسم واحد من الوحي
 .فقد أنزل اه عى رسوله احكمة كا أنزل القرآن، وأحكامه عن طريقها

 .وأحسنهم يقينًا عليه، أعظم اخلق توكًا عى ربه ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
ُكنَا إَِذا أَتْينَا : قال، َحَتى إَِذا ُكنَا بَِذاِت الِرَقاعِ ، ملسو هيلع هللا ىلص ٬نَا َمَع َرُسوِل اأْقَبلْ : قال، َعْن َجابِرٍ 

كَِن َوَسيُْف َرُسوِل اْلـمُ َجاَء َرُجٌل ِمَن اف، ملسو هيلع هللا ىلص٬ُسوِل الِـرَ ْكنَاَها َتـرَ َشَجَرٍة َظلِيَلٍة  َلـىعَ   ٬ْرِ
اُفنِي؟ َتـخَ أ: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُسوِل الِـرَ َفَقاَل ، َطهُ َتـرَ ْخ َفا ملسو هيلع هللا ىلص ٬َفأَخَذ َسْيَف َنبِِي ا، ُمَعَلٌق بَِشَجَرةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص
َدَدُه أْصَحاُب َتـهَ قال فَ  .«نَع نِي ِمنَْك َيـمْ  ه ا» :نَُعَك ِمنِي؟ قالَيـمْ َفَمْن : قال .«ل» :قال

 .()متفق عليه .َفأْغَمَد الَسْيَف َوَعَلَقهُ ، ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا
 .وحذرهم ما يرهم، ل ما ينفعهميدهم عى ك، أشفق الناس عى أمته ملسو هيلع هللا ىلصوهو 

         ): قال اه تعاى
                                                

 (، واللفظ له. 053(، ومسلم برقم )2253، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 .[520: ]التوبة (    
َكَمَثِل َغْيٍث  ْلـمِ َدى َواْلعِ ْلـه  َعَز َوَجَل ِمَن ا بِـهِ  ه إَِن َمَثَل َما َبَعَثنَِي ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 
، َء َفأْنَبَتِت اْلَكل َواْلع ْشَب اْلَكثِرَ ْلـَا َقبَِلِت ا، َبة  ا َطائَِفة  َطيِ نْـهَ َفَكاَنْت مِ ، أَصاَب أْرضاً 

ب وا مِ ، ا النَاَس بِـهَ  ه  َفنََفَع ا، ءَ ْلـَا ا أَجادِب  أْمَسَكِت انْـهَ َوَكاَن مِ  ِ َْ ، ا َوَسَقْوا َوَرَعْوانْـهَ َف
ـمْ إَِنَا ِهَي قِيَعان  ل ، ا أْخَرىنْـهَ َوأَصاَب َطائَِفًة مِ  نْبِت  َكلت  َفَذلَِك َمَثل  َمْن ، ِسك  َماًء َول ت 

ِِ دِيِن ا َه  ، َفْع بَِذلَِك َرْأساً َيـرْ  َلـمْ َوَمَثل  َمْن ، َلـمَ َوعَ  لِـمَ َفعَ ، بِـهِ  ه َوَنَفَعه  بَِا َبَعَثنَِي ا، ٬َفق 
َدى ا َلـمْ وَ   .()متفق عليه «بِـهِ اَلِذي أْرِسْلت   ٬َيْقَبْل ه 

ٍل اْسَتْوَقَد َناراً » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ِِ َوَمَثل  أَمتِي َكَمَثِل َرج  َفَجَعَلِت الَدَواُب َواْلَفَراش  ، إَِنَا َمَث
مْ ، َيَقْعَن فِيهِ  َجِزك   .()متفق عليه «وَن فِيهَحـم  َتقَ  ت ـمْ َوأنْ  ،َفأَنا آِخذ  بِح 

، سن توكلهوح، فعلينا أن نقتدي به ي حسن خلقه ملسو هيلع هللا ىلصوإذا علمنا ذلك من سرته 
 .وي سائر أخاقه وعباداته ومعاماته ومعاراته ،وكال شفقته عى اأمة

 .ما خر بن أمرين إا اختار أيرما ما م يكن إثاً ، أحسن الناس أخاقاً  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 [.٤القلم: [                أثنى عليه ربه بقوله: 

 َما ُهـَا أْمَرْيِن إِا أَخَذ أْيَرَ  بن ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا ِيـرَ َما ُخ  :عن عائشة ري اه عنها قالتو
لِنَْفِسِه إِا أْن  ملسو هيلع هللا ىلص ِ اهَوَما اْنَتَقَم َرُسوُل ، نْـهُ َفإِْن َكاَن إِْثًا َكاَن أْبَعَد النَاِس مِ ، َيُكْن إِْثاً  َلـمْ 
 .()متفق عليه .ابِـهَ  َلـهِ َفَينَْتِقَم لِ ، ٬َك ُحْرَمُة اَتـهَ ُتنْ

ِِ ِخْدِرَها ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَبِيُ » :قال أي سعيد اخدري وعن   .()متفق عليه .«أَشَد َحَياًء ِمَن الَْعْذَراءِ 
 :تشتمل عى ثاثة أمور ملسو هيلع هللا ىلصوحياة النبي 
 .ومقصد حياة ..وطريقة حياة ..فرائض حياة

وهي ، وأمته فرائض ملسو هيلع هللا ىلصفرض عى النبي و تعاى فاه تباركأما فرائض احياة: 
، دات التي بن العبد وربه كالصلوات وصيام رمضان واحج ونحوهاالعبا

                                                
 ( واللفظ له. 2205(، ومسلم برقم )3526، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (، واللفظ له. 053(، ومسلم برقم )2253، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 2320(، واللفظ له، ومسلم برقم )3168خاري برقم )، أخرجه البمتفق عليه( 3)
 (. 2328(، واللفظ له، ومسلم برقم )3162، أخرجه البخاري برقم)متفق عليه( 5)
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والعدل ، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وامعامات التي بن العبد واخلق كأداء الزكاة
، واجتناب الكذب والغش واأخاق السيئة، والصدق وحسن اخلق، ي امعامات
  .وغرها وأداء احقوق
                                 قال اه تعاى: 

 [.٨احر: [      
 :قال ؟٬َيا َرُسوَل ا َما ُهنَ : ِقيَل  .«ِست   لِـمِ ْس ْلـم  ا َلـىعَ  لِـمِ ْس ْلـم  َحُق ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و
َد َحـمِ َوإَِذا َعَطَس فَ ، َلـه  ْنَصْح َوإَِذا اْسَتنَْصَحَك َفا، ْبـه  َوإَِذا َدَعاَك َفأجِ ، ْيـهِ َعلَ  ِلـمْ َفَس  َتـه  إَِذا َلِقي»
ْده  ، ْتـه  مِ َش فَ  هَا  .()أخرجه مسلم «َوإَِذا َماَت َفاَتبِْعه  ، َوإَِذا َمِرَض َفع 

واأعال ، داعيًا إى التوحيد واإيان ملسو هيلع هللا ىلصوأما طريقة احياة فاه بعث رسوله 
، كالبهائم يأكل ما شاءفاإنسان ليس ، واأخاق الطيبة، واآداب احسنة، الصاحة

 .ويقي حياته كيف شاء، وينكح ما شاء، وينام كيف شاء
وأكرمه بالدين الذي فيه تبيان ، ومَن عليه باإيان، أكرم اإنسانو تعاى بل اه تبارك

ومن يستحق أن ، وأكرمه بالعقل والعلم الذي يعرف به ما ينفعه وما يره، كل يء
 .ويشكر فا يكفر، ينسىويذكر فا ، يطاع فا يعى

فخلق اه سبحانه اإنسان وأنزل له الدين الذي ينظم طريقة حياته من حن يولد إى 
         ): أن يموت كا قال سبحانه

 .[3: ]امائدة (  
 .وماذا يقول بعد اأكل..وماذا يقول عند اأكل..وكيف يأكل..ماذا يأكل امسلم ملسو هيلع هللا ىلصفبَن النبي 

 .وماذا يقول بعد الرب ..وماذا يقول عند الرب ..وكيف يرب .. ما يرب امسلموبَن 
 .وماذا يقول عند اللبس ..وكيف يلبس ..ما يلبس امسلموبَن 
 .وماذا يقول عند الركوب ..وكيف يركب ..ما يركب امسلموبَن 
 ..اذا يفعل عند النوموم ..وماذا يقول عند النوم ..وكيف ينام ..متى ينام امسلموبَن 

 .وماذا يقول بعد النوم
وماذا يقول  ..وماذا يقول عند السفر ..ومتى يغزو امسلم ..متى يسافر امسلموبَن 

                                                
 (. 2562برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 .بعد الوصول من السفر
وماذا يفعل عند  ..وباذا يتكلم امسلم ..وماذا يرى امسلم ..ماذا يسمع امسلموبَن 

 ..وماذا يفعل عند النكاح ..وماذا يقرأ امسلم ..وماذا يفعل عند اخوف ..امرض
 .وماذا يفعل عند الصاة ..وماذا يفعل عند اأذان ..وماذا يفعل عند الوضوء

وماذا يفعل به  ..وماذا يفعل عند لقاء العدو ..ماذا يفعل امسلم عند احرب ملسو هيلع هللا ىلصوبَن 
 عند موته ودفنه.

 .وكيف ينميه ..وكيف يزكيه ..يف ينفقهوك ..وكيف يكسب امال ..ماذا يفعل بالهوبَن 
 ..وكيف يعامل والديه ..وكيف يعامل أواده ..كيف يعامل الرجل زوجه ملسو هيلع هللا ىلصوبَن 

 .وكيف يعامل البهائم ..وكيف يعامل عدوه ..وكيف يعامل صديقه
وباذا يعاقب  ..وبم يعامل الصائل ..وبم يعامل الظام ..بم يعامل امحسن ملسو هيلع هللا ىلصوبَن 

 ارق أو القاتل.اي أو السالز
وأحكام السلم  ..وأحكام البيع والراء ..ميع أحكام احال واحراموبَن 

 .وأحكام اأمن واخوف ..واحرب
، وتأدب بآدابه ..وخلق بأخاقه، وحرم حرامه ،وأحل حاله، كتاب ربه ملسو هيلع هللا ىلصتلقى 

فيه تبيان كل و، وكان خلقه القرآن الذي فيه كل خر، فكان أحسن الناس َخْلقًا وُخُلقاً 
فعى اأمة ، تفسرًا هذا القرآن العظيم ملسو هيلع هللا ىلصفكانت حياته ، وتفصيل كل يء، يء

 .ي كل ما جاء به عن ربه  كافة أن تقتدي به
         ): قال اه تعاى

 .[02: ]النحل (
              ): وقال اه تعاى

 .[25: ]اأحزاب  (جئ  
، والنهي عن امنكر، واأمر بامعروف، فهي الدعوة إى اه مقصد احياةوأما 

 ): واجهاد ي سبيل اه إعاء كلمة اه كا قال سبحانهوالنصح للمسلمن، 
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 .[50-51: ]اأحزاب(        
 .ملسو هيلع هللا ىلصعثة الرسول فهذه عرة أمور هي مقصد ب

وللحصول عى النعيم ، بالدين الكامل ملسو هيلع هللا ىلصواه عَز وجَل أرسل رسوله حمدًا 
  .الكامل ا بَد لكل مسلم من القيام بالدين الكامل

   ): والدعوة إى الدين ..وتعليم الدين ..والعمل بالدين ..تعلم الدين
 .[32: ]آل عمران (        

قتدون به إا من اختارهم اه واصطفاهم من اأنبياء والرسل عليهم وليس للناس من ي
خاصة سيدهم وأفضلهم حمد ، ورباهم وأرسلهم بالدين احق، الصاة والسام

 .وأرسله للناس أمعن، الذي بعثه اه رمة للعامن، ملسو هيلع هللا ىلص
 .ومن عصاه شقي ي الدنيا واآخرة، فمن آمن به وأطاعه واقتدى به فله اجنة

         ): قال اه تعاى
           

 .[05: ]التوبة (      
      : والرضوان من الكريم ،وماذا أعد اه هؤاء من النعيم امقيم

                            
 [.٨١التوبة: [                       

 خرة.اه فله الشقاء ي الدنيا واآن عصأما م
                           : قال اه تعاى

 [.٣٣٣النساء: [                    
وأوعد من عصاه بدخول النار كا ، كل من أطاعه بدخول اجنة ملسو هيلع هللا ىلصوقد وعد النبي 

ل وَن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ُل أَمتِي َيْدخ   :َوَمْن َيْأَبى؟ َقاَل ، ٬َيا َرُسوَل ا: َقاُلوا .«َمْن أَبى نََة إِلْلـَج ك 
 .()أخرجه البخاري «َوَمْن َعَصاِي َفَقْد أَبى، نَةَ ْلـَج َمْن أَطاَعنِي َدَخَل ا»

ونعوذ بك من النار وما قرب ، اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
 .إليها من قول أو عمل
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 والعلاء العلم قيمة -2
             ): قال اه تعاى

 .[55: ]امجادلة (
                ): وقال اه تعاى

 .[50: ]آل عمران (  
 .وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد، أرف العلوم عى اإطاق هو علم التوحيد
إا من مشكاة من قامت اأدلة القاطعة عى وا سبيل إى احصول عى هذين النورين 

، الذي ا ينطق عن اهوى، ورح الكتاب العزيز بوجوب طاعته ومتابعته، عصمته
                    : ملسو هيلع هللا ىلصحمد ، وكامه إن هو إا وحي يوحى

 [.٣ - ٣النجم: [                                       
وقد ذكر اه فيها ما مّن به عى اإنسان من ، نزل من القرآن أوائل سورة العلقوأول ما 

    ): وتفضيله اإنسان با علمه إياه كا قال سبحانه، تعليمه ما م يعلم
               

 .[1-5: ]العلق(   
                       ومسلمة:  وطلب العلم فريضة عى كل مسلم

 [.٣١حمد: [                       
فا يتصور وجود اإيان ، وهو مركب من علم وعمل، فاإيان فرض عى كل أحد

وا يمكن أداؤها إا بعد ، ورائع اإسام واجبة عى كل مسلم، إا بالعلم والعمل
 .معرفتها والعلم ها

 .ن وا يمكن أداؤها إا بالعلموعبادة اه واجبة عى كل إنسا
وأعرف ، والعلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله أرف العلوم وأجلها عى اإطاق

 .وأكملهم طاعة له، اخلق باه أشدهم حبًا له
، فإن العلم باه وأسائه وصفاته أرف العلوم، وليس العلم كله وسيلة مرادة لغرها

       ): ا قال سبحانهك، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته
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                 ) 
 .[52: ]الطاق

، وإن كان ا يكتفى به وحده، مطلوب لذاته، وأنه ا إله إا هو، فالعلم بوحدانية اه تعاى
، وكا أن عبادته سبحانه مطلوبة مرادة لذاها، بل ا بد معه من عبادته وحده ا ريك له

                         : ك العلم به ومعرفتهفكذل
 [.١الزمر: [                                   

وكال العبد الذي ا كال له إا به أن تكون حركاته موافقة ما حبه اه منه ويرضاه 
ًا عى حبته كا قال وهذا جعل اتباع رسوله دلي، وا يتم ذلك إا بالعلم، له

              ): سبحانه
 .[35: ]آل عمران  (

 .وأشقى الناس وأخرهم من ا يعرف الطريق إى اه وا يتعرفه
وقد مدح اه أهل العلم وأثنى عليهم ورفهم بأن جعل كتابه آيات بينات ي 

      ) وهذه منقبة هم دون غرهم كا قال سبحانه، صدورهم
 .[52: ]العنكبوت  (        

هو احق كا قال  ملسو هيلع هللا ىلصوأخر سبحانه أن أهل العلم يرون أن ما أنزل عى حمد 
              ): سبحانه

 .[6: ]سبأ ( 
   : وأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم فيا يشكل كا قال سبحانه

 [.٤١النحل: [                                    
 .وأهل الذكر هم أهل العلم با أنزل عى اأنبياء والرسل

وأخر سبحانه أن اأمثال امروبة ي القرآن ا ينتفع ها إا العلاء كا قال 
 .[53: ]العنكبوت(          ): سبحانه

أن اه شهد من آتاه اه العلم بأنه آتاه خرًا كثرًا  والعلاءوما يدل عى قيمة العلم 
            ): كا قال سبحانه

 .[262: ]البقرة (      
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ي ، فهم الوسائط بن اه وخلقه، وأفضل منازل اخلق عند اه منزلة النبوة والرسالة
فهم أكمل اخلق علوماً ، ودينه ورعه، تهوالتعريف به وبأسائه وصفا، إباغ رسااته

                    : وأرفهم أخاقاً ، وأعااً 
                                  

 [.١١ - ٧١اأنعام: [                              
م ونيابتهم ي أمهم وهم أرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خافتهاه وجعل 
، ونر امظلوم، وتعليم اجاهل، وإرشاد الضال، الذين يقومون بتعليم اأمة، العلاء

                                    : واأمر بامعروف والنهي عن امنكر
 [.٨١آل عمران: [                 

    ): حقاً دون الناس وهم ورثتهم، فهؤاء أفضل أتباع اأنبياء
             

 .[62: ]النساء ( 
 «نَةِ ْلـَج ا َلـىَطِريقًا إِ  بِـهِ  َلـه   ه َسَهَل ا، ْلـاً س  فِيِه عِ َتـمِ َمْن َسَلَك َطِريقًا َيلْ  » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

 .()أخرجه مسلم
لاء هتدى بعلمهم ي وكذلك الع، والنجوم هتدى ها ي ظلات الر والبحر

                    : ظلات اجهل والبدع
 [.٣٣ - ٣٣النحل: [                  

              : وكذلك العلاء زينة لأرض، والنجوم زينة للساء
 [.٣املك: [                     

للشياطن الذين يسرقون السمع ويكذبون عى  اً رجوم خلقها اه وكذلك النجوم
، فقد جعلهم اه حراساً لدينه، فكذلك العلاء رجوم لشياطن اإنس واجن، اخلق

 .ورجومًا أعدائه وأعداء رسله، وحفظة لريعته
   : والعلم يرفع صاحبه ي الدنيا واآخرة ما ا يرفعه املك وا امال وا غرما
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 [.٣٣امجادلة: [                                  
 :وطلب العلم له أربع حاات

ومن  ..ومن طلب العلم للدنيا فقط فهو آثم ..فمن طلب العلم ه فهذا بأرفع امنازل
 .ومن طلبه رياء فهو آثم ..طلب العلم ه وللدنيا فهذا ينقص أجره وا إثم عليه

 .وة العلاء وأهل اجهادوأقرب الناس من درجة النب
وأهل اجهاد ، من احق والعمل به فالعلاء دلوا الناس عى ما جاءت به الرسل

                   : جاهدوا عى ما جاءت به الرسل
 [.٣٣احجرات: [                         

وبه طمأنينته وقوته ، للقلبومن فوائد العلم أنه يثمر اليقن الذي هو أعظم حياة 
           : وهذا مدح اه أهله ي كتابه كا قال سبحانه، ونشاطه

 [.١٧فاطر: [                
وما يمدان سائر ، وها قوامه، وعليها ينبني، واليقن وامحبة ما ركنا اإيان

 :وهدى مستقيم، وعلم نافع ،ويثمران كل عمل صالح، اأعال القلبية والبدنية
                                

                            
 [.٤ - ١اأنفال: [                      

وهذا جاء ذكر ، وبالعلم يعرف اإنسان مداخل الشيطان ومكايده ي إفساد بني آدم
فتقع ، لئا خدعها ويغرها ،حاجة النفوس إى معرفته، ن كثراً جداً الشيطان ي القرآ

                            : ي حبائل مكره وكيده
                                

 [.٣ - ٣فاطر: [       
        : بعداوته من أول يوم فقال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصآدم وقد أخر اه 

                                
 [.٣٣٨ - ٣٣٣طه: [            
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وقد ذكر اه سبحانه فضله ومنته عى أنبيائه ، ونعمة العلم من أفضل النعم عى العباد
 .ورسله وعباده با آتاهم من العلم

     ): فذكر نعمته عى خاتم أنبيائه ورسله بقوله
 .[553: ]النساء (          

وأمرهم بشكرها وأن يذكروه عى إسدائها  ،ر سبحانه عباده امؤمنن بنعمة العلموذكَ 
        ): إليهم فقال سبحانه

          
 .[512 -515: ]البقرة (    

 :واجهاد نوعان
 .فيه كثر وهذا امشارك، جهاد باليد والسنان

وهو جهاد اأئمة من ، وهذا جهاد اخاصة من أتباع الرسل، وجهاد باحجة والبيان
وكثرة أعدائه من الكفار ، وشدة مؤنته، وهو أفضل اجهادين؛ لعظم منفعته، العلاء

         ): وامنافقن كا قال سبحانه
 .[12 -15: ]الفرقان (    

، ونجاته من اهاك، فمن سلك طريقًا يطلب فيه حياة قلبه، عملواجزاء من جنس ال
، ْلـاً س  فِيِه عِ تَـمِ َمْن َسَلَك َطِريقًا َيلْ  » :ملسو هيلع هللا ىلصسلك اه به طريقًا إى اجنة كا قال النبي 

 .()أخرجه مسلم« نَةِ ْلـَج ا َلـىَطِريقًا إِ  بِـهِ  َلـه   ه َسَهَل ا
    ): العلم وغرهم فقال سبحانهوقد نفى سبحانه التسوية بن أهل 

                   
 .[2: ]الزمر (  

وعظيم  ،وهذا من أعظم اأدلة عى رف العلم وفضله، وثواب العلم ا ينقطع
 .فكأنه حي م ينقطع عمله، فإن ثوابه يصل إى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، ثمرته

ـه  َعمَ  نْـه  إَِذا َماَت اِإْنَسان  اْنَقطََع عَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َأْو ، إِلَ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ : َثةٍ َا إِلَ ِمْن ثَ  ل 
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نَْتَفع   ْلـمٍ عِ  و  لِـٍح َأْو َوَلٍد َصا، بِـهِ ي   .()أخرجه مسلم «َلـهَيْدع 
هي هم أهل فأهل العلم اإ، وكفى بخشية اه علاً ، وقد حر اه خشيته ي العلاء
            ): خشيته سبحانه كا قال عَز وجَل 

 .[20: ]فاطر (
 ): أن يطلب امزيد منه فقال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوأمية العلم ورفه أمر اه رسوله 

                 
 .[555: ]طه (

له من غر أن يتمنى زوال وا ينبغي أحد أن حسد أحدًا حسد غبطة ويتمنى مثل حا
وما عدا هذين ، أو باله ،وهي اإحسان إى الناس بعلمه: نعمة اه عنه إا ي اثنتن

 .لقلة منفعة الناس به، فا ينبغي غبطته وا مني مثل حاله
ِِ اْثنَتَْنِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ل  آَتاه  ا: ل َحَسَد إِل  ِِ  تِـهِ َلكَ هَ  َلـىَفَسَلَطه  عَ ، َمالً  ه َرج 

ل  آَتاه  ا، ِق ْلـَح ا ِِ ، ِحْكَمةً  ه َوَرج  َو َيْق  .()متفق عليه «َهاِلـم  ا َوي عَ بِـهَ َفه 
وكذلك قيمة ، وبقدر ما فيه من الصفات، وقيمة اليء ترتفع بقدر ما فيه من امنافع

 : ل سبحانهامسلم عند اه ترتفع بقدر ما فيه من امنافع والصفات اإيانية كا قا
 .[55: ]امجادلة (              )

               : وإصاح غره، وكال امسلم بإصاح نفسه
 [.١ - ٣العر: [                         

وكالشمس  ،ويكون سبباً لنبات الزروع واأشجار، كالنهر جري ي كل مكان فالداعية
 .دخل ضوؤها ي كل مكانجري وي
وي ، وكالبئر يؤمه الناس لرتووا منه، كامصباح يستفيد منه كل من اقرب منه والعام
 ، فكن صاحًا مصلحًا، ذاكرًا ومذكرًا، داعياً ومعلًا.كل خر

والعام يعلم الناس ، وإذا كان الداعي جتهد عى الكفار والشاردين خارج امسجد
، وازدانت بأهل اإيان والعلم والتقوى، امتأت الدنيا نوراً ، سجدأحكام الدين داخل ام
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       ): بركات الساء واأرض عى امؤمننوفتحت 
 .[26: ]اأعراف (          

                               وقال سبحانه: 
                             

 [.٣٣٤آل عمران: [      
م التبس عليه ـرض الناس عنه بقلوهــفإن أع، امع اه يلهم امتكلمـــه الســــوبقدر توج

ْرآنَ  َماَ» :حن قرأ خلفه أحد الصحابة ي الصاة ملسو هيلع هللا ىلصكا قال النبي ، اأمر « أ َناَزع  اْلق 
 .()أخرجه أبو داود والرمذي
 [.١١٤اأعراف: [                     وقال سبحانه: 
 :والعلاء قسان

ودينه ، وأفعاله وهم العلاء باه وأسائه وصفاته ،أهل اإيان والتقوىاأول: 
 .وهم ورثة اأنبياء، فهؤاء ي أعى الدرجاتوثوابه وعقابه، ، ورعه
 ه النخالةوتبقى في، وهؤاء كامنخل خرج منه الدقيق الطيب :علاء السوءالثاي: 

العلم خرج و، ويبقى الغل ي صدورهم، وخرج من أفواههم احكمة، واحجارة
 .وأجوافهم منه مقفرة، من أفواههم

فهم أول من تسعر هم ، ويقولون عى اه غر احق، فهؤاء يأكلون الدنيا بالدين
                       : النار؛ أهم ضلوا وأضلوا غرهم

 [.١ - ١الصف: [                       
وا ، وطلب العلم الرعي وتعليمه فرض عن عى كل من أعطاه اه فهًا وحفظاً 

 .يقال للعام رباي حتى يكون عامًا معلًا عاماً 
كا أن الداعي ، وأدائها عى الوجه الصحيح ،فالعام الرباي سبب لبقاء أعال الدين

 .وكثرة الداخلن فيه ،الدين ذاتهسبب لبقاء 
وكا وكل اه الشمس باإنارة ي العام كله كذلك وكل اه امسلمن بنر اهداية 

                                                
 . (352رجه الرمذي برقم )وأخ ( وهذا لفظه،026: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 5)
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                            : ي العام كله
 [.٣١إبراهيم: [      

لعلاء يعلمون وا، فالدعاة إى اه يدعون البرية إى عبادة اه وحده ا ريك له
 .الناس كيف يعبدون اه وحده ا ريك له

وما . .وما أعظم أثرهم عى الباد والعباد. .فا أحوج البرية إى هؤاء وهؤاء
 .أعظم أجورهم وأكثر حسناهم
      : وجب عليهم من البيان ما وجب عى اأنبياء، فالدعاة والعلاء ورثة اأنبياء

 [.٨١آل عمران: [                                      
ًدى لَـىَمْن َدَعا إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و وِر َمْن َتبَِعه   َلـه  َكاَن ، ه  ل َينْق ص  ، ِمَن اأْجِر ِمْثل  أج 

ورِ  ل ، َمْن َتبَِعه   ِمَن اإْثِم ِمثْل  آَثامِ  ْيـهِ َكاَن َعلَ ، َضاَلةٍ  لَـىَوَمْن َدَعا إِ ، َشْيئاً  ِهـمْ َذلَِك ِمْن أج 
 .()أخرجه مسلم «َشيْئاً  ِهـمْ َينْق ص  َذلَِك ِمْن آَثامِ 

 

                                                

 (. 2605برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 والعمل العلم فقه -2
               ): قال اه تعاى

 .[2: ]الزمر (          
             ): وقال اه تعاى

 .[20: ]النحل (     
 :اس ي العلم والعمل أربعة أصنافالن

وأئمة هذا الصنف اأنبياء ، وهؤاء خاصة اخلق، من رزقه اه علًا وعماً  :اأول
ثم يي ، فأفضلهم أولو العزم، وهم ي ذلك درجات، والرسل عليهم الصاة والسام

: تةوهم ي ذلك درجات متفاو، اأنبياء أتباعهم من الصديقن والشهداء والصاحن
                           

 [.٨٤اأنفال: [                      
وهم الصم البكم العمي ، وهذا الصنف ر الرية، من حرم العلم والعمل :الثاي

وجلهم أمثال ، وشياطن ي احقيقة، وهؤاء ناس ي الصورة، الذين ا يعقلون
                           : البهائم واحمر والسباع

 [.٣البينة: [               
 .وأغلق عنه باب العمل، من فتح له باب العلم :الثالث

وا مطمع ي ، وما زاده العلم إا وبااً وعذاباً ، فهذا ي رتبة اجاهل أو ر منه
 .صاحه وهدايته

    ): ى ترجى هدايته؟فمن عرف الطريق وحاد عنها متعمدًا فمت
              

 .[06: ]آل عمران(  
 : ولكن قل نصيبه من العلم، من رزقه اه حظًا من اإرادة والعزيمة والعمل :الرابع

                                 
 [.٣١١التوبة: [                         
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 .وحسن عمله، إذا وفق له ااقتداء بعام أو داع من دعاة اه ورسوله ازداد عمله فهذا
وا تأي اإرادة ، وا يقبل عليه إا بإرادة جازمة، واإنسان ا يرغب ي طلب العلم

ومعرفة درجاهم ، وثواب العلاء ،ومعرفة فضل العلم، إا بمحرك ها وهو اإيان
 [.٣٣امجادلة: [                                     : عند اه

 :وحرك نفسه لتعلمه وتعليمه أن يقول لنفسه، وما يرغب العبد لطلب العلم الرعي
 .وا أقدر عى أدائها إا بالعلم، إن اه أمري بالعبادات والطاعات والفرائض

اها إا بعد معرفة قبحها وسوء وا أقدر عى اجتن، وهاي اه عن امعاي واآثام
 .وا يتم ذلك إا بالعلم، عاقبتها
وا أقدر عى  ،إن اه عَز وجَل أوجب عي شكر نعمه الظاهرة والباطنة: ويقول
 .وطاعة اه فيها إا بالعلم، معرفتها

، وا أقدر عى إنصافهم إا بعد معرفة حقوقهم، وأمري اه عَز وجَل بإنصاف اخلق
 .وا يتم ذلك إا بالعلم، ما جب همو

، وا أقدر عليه إا بعد معرفة ثوابه وحسن عاقبته، وأمري سبحانه بالصر عى بائه
 .وا يتم ذلك إا بالعلم

وا ، وا أقدر عليها إا بعد معرفة كيده وخطواته، وأمري سبحانه بعداوة الشيطان
                                  : يتم ذلك إا بالعلم

 [.٣١حمد: [            
 :وكال العمل الصالح وقبوله مبني عى ستة أمور

 .إخاص العمل ه :اأول
 .ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون عى طريقة رسول اه  :الثاي
 . بأن يعرف قيمة العمل الذي يؤديه ه، ااحتساب :الثالث
 .ك كل يءاليقن عى ذات اه الذي يمل :الرابع

 .برك ما حب من أجله، أن يؤديه بامجاهدة :اخامس
، ويقوم به أمام ربه كأنه يراه، فيؤديه بأحسن هيئة، أن يؤديه بصفة اإحسان :السادس
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                                                    : فإن م يكن يراه فإن ربه يراه
 [.٣٣١الكهف: [                                 

ومنها ما هو ، واأعال منها ما هو رط صحٍة كالصاة، والعمل رط لصحة اإيان
 .رط كاٍل كر الوالدين

ِل إَِن  » ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي ْفرِ  َبْنَ الَرج  ِك َوالْك  ْ ِْ  .()أخرجه مسلم « َتْرَك الَصَاةِ  َوَبْنَ ال
ا يتم سره وا يصل إى  ،بل كل سائر إى مقصد، اه والدار اآخرةوالسائر إى 

 :مقصوده إا بقوتن
 .وقوة إرادية ..قو ة علمية

، وجتنب أسباب اهاك، ومواضع السلوك، فبالقوة العلمية يبر منازل الطريق
 .ومواضع العطب

فإن السر هو عمل ، بل السر هو حقيقة القوة العملية، وبالقوة العملية يسر حقيقة
، وأبر امعاثر والوهاد، وكذلك السائر إى اه إذا أبر الطريق وأعامها، امسافر

       : وبقي عليه الشطر اآخر، فقد حصل له شطر السعادة والفاح
                            

 [.٣٣١اأنعام: [     
قاطعًا منازها منزلة بعد ، ويشمر مسافرًا ي الطريق ،وهو أن يضع عصاه عى عاتقه

                   : وكلا قطع مرحلة استعد لقطع اأخرى، منزلة
 [.٣١٧يوسف: [                         

وكلا سكنت نفسه من كال السر  ،هانت عليه مشقة السفر فإذا استشعر قرب امنزل
، فيحدث ها ذلك نشاطًا وفرحًا ومة، وبرد العيش عند الوصول، التاقي وعدها قرب

يتلقاها اأحبة بأنواع التحف ، فتصل ميدة مرورة، فتواصل السر إى منازل اأحبة
       : وليس بينها وبن ذلك إا صر ساعة، واهدايا والكرامات

                            
 [.٨١التوبة: [                       

                                                
 (. 02برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 :ثاثة أقساممن حيث القوة العلمية والعملية  لمونسوام
من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازها وأعامها وعوارضها  :اأول

 .وتكون هذه القوة أغلب القوتن عليه، ومعاثرها
ويرى امخاوف ، وا يعمل بموجبها ،حقائقيبر ا، ويكون ضعيفًا ي القوة العملية

 .وامتالف وا يتوقاها
وفارقهم ، العمل شارك اجهال ي التخلف قطعفإذا ، العملب إذا أتبع العلمفهو فقيه 
إذ قد يكون ها مقاصد ، وهذا هو الغالب عى أكثر النفوس امشتغلة بالعلم، ي العلم

 : وامعصوم من عصمه اه، عمل بموجبهوهو ال، غر وجه اه حرمها ثمرة العلم
                                         

 [.١ - ١الصف: [     
وتقتي هذه ، وتكون أغلب القوتن عليه، من تكون له القوة العملية اإرادية :الثاي

اجد والتشمر ي و، والرغبة ي اآخرة، والزهد ي الدنيا، القوة السر والسلوك
 .العمل

واانحرافات ي اأقوال ، ويكون أعمى البر عند ورود الشبهات ي العقيدة
 .كا كان اأول ضعيف العقل واإرادة عند ورود الشهوات، واأعال

 .وضعف عقله، وداء اأول من فساد إرادته ..فداء هذا من جهله
 .طريق العلموهذا حال أكثر أرباب الفقر والسالكن عى غر 
ا يعرفون ريعته ودينه الذي بعث ، فهؤاء كلهم عمي عن رهم وعن ريعته ودينه

 .وأنزل به كتبه، به رسله
  كملت له القوة العلمية والعملية. من الثالث:

وقوي ، ورجي له النفوذ، ومن كملت له هاتان القوتان استقام له سره إى اه عَز وجَل 
                : وانع بحول اه وقوتهعى رد القواطع وام

                                   
                              

 [.١١ - ١١فصلت: [                            
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 أزاها ولو شاء اه، ولوا القواطع واآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكن
واه حكيم ، وحكم وأرار جهلها أكثر العباد، ولكن ه ي خلقه شئون، وذهب ها

 :فلكل إنسان قوتان، عليم
 .وقو ة عملية إرادية ..قوة علمية نظرية

 .وسعادته التامة موقوفة عى استكال قوتيه العلمية والعملية
، ومعرفة أسائه وصفاته، رئهواستكال القوة العلمية إنا يكون بمعرفة فاطره وبا

، ومعرفة نفسه، ومعرفة آفاها، ومعرفة الطريق التي توصل إليهومعرفة كتابه ورسوله، 
 خرة الباقية .معرفة الدنيا الفانية، ومعرفة اآ، ومعرفة عدوه، وومعرفة عيوها

 وأفقههم ،وأعلم الناس أعرفهم ها، حصل كال قوته العلمية بعفبهذه امعارف الس
 [.١٧فاطر: [                           : هافي

، واستكال القوة العملية اإرادية ا حصل إا بمراعاة حقوقه سبحانه عى العبد
وتقصره ي ، وشهودًا منة اه عليه، ونصحًا وإحساناً ، والقيام ها إخاصًا وصدقاً 

                          : أداء حقه سبحانه
                                   

 [.٣٣ - ٣٨امؤمنون: [                      
وحقه أعظم ، لعلمه أها دون ما يستحقه العباداتمواجهته بتلك ربه من فهو مستح من 

فهو ،  إا بمعونتهوأنه ا سبيل إى استكال هاتن القوتن، وأكر من ذلك بكثر
إما بفساد ي ، وأن جنبه اخروج عنه، مضطر دائًا إى أن هديه الراط امستقيم

: وإما بفساد ي قوته العملية فيوجب له الغضب من ربه، قوته العلمية فيقع ي الضال
                                 

                          
 [.٨ - ١الفاحة: [             

كا حب أن ، لتحب وتسلك ،عرف سبيل امؤمنن مفصلةواه عَز وجَل حب أن تُ 
 .لتبغض وجتنب ،عرف سبيل امجرمنتُ 

وعاقبة هؤاء ، وسبيل امجرمن مفصلة، وقد بن اه ي القرآن سبيل امؤمنن مفصلة
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وبن ذلك غاية ، وخذانه هؤاء، وتوفيقه هؤاء، ءوأعال هؤاء وهؤا، وهؤاء
 .[11: ]اأنعام(       ): البيان وأمه

                  بل فصل اه كل يء كا قال سبحانه: 
                              

  [.٣١اإراء: [         
 :رقوالناس ي معرفة ذلك أربع ف

، عرفوا سبيل امؤمنن معرفة مفصلةفهؤاء  ،العامون باه وكتابه ودينهاأوى: 
فاستبانت هم السبيان كا يستبن للسالك الطريق ، وعرفوا سبيل امجرمن مفصلة

           : والطريق اموصل إى اهلكة، اموصل إى النجاة
                                    

 [.٣٧ - ٣٨الزمر: [                
 .وهم اأداء اهداة، وأنصحهم هم، وأنفعهم للناس ،فهؤاء أعلم اخلق
والسبل ، الذين نشأوا ي سبل الضال والرك ملسو هيلع هللا ىلصاصحاب النبي وي مقدمة هؤاء 

من بإذن اه م فأخرجه ملسو هيلع هللا ىلصثم جاءهم الرسول ، وعرفوها مفصلة، اموصلة إى اهاك
ومن الرك إى ، فخرجوا من الظام إى النور التام، تلك الظلات إى سبيل اهدى

حسان: واإ إى العدلواجور الظلم ومن  ،اجهل إى العلمومن ، اخالص  التوحيد
                            

 [.٣إبراهيم: [        
وها  ،وهم بسبيل امجرمن أحر، لسبيان من أشباه اأنعاممن عميت عنه ا :لثانيةا

                                 : أسلك
 [.٣٨١اأعراف: [                                    

 فهو ا يعرف ضدها، من رف عنايته إى معرفة سبيل امؤمنن دون ضدها :الثالثة
 .، فهذا عنده شطر العلمإا من حيث اجملة

، وعرف سبيل امؤمنن جملة، من عرف سبيل الكفر والر والبدع مفصلة :الرابعة
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 .فهذا عنده شطر العلم
 أوى خر الرية، والثانية ر الرية، والثالثة دون اأوى، والرابعة دون الثالثة: اف

 [.٣٣١عمران:  آل[                      
 :وأعال اإنسان قسان

، والتوكل عليه، وحبته وخشيته، أعال القلوب كاإيان باه وتوحيده :اأول
 وأفعاله:  واليقن عى ذاته وأسائه وصفاته، واإنابة إليه، واخضوع له، وتعظيمه

                                              
 [.٣١الطاق: [                       

 .واحج ونحو ذلك، والصاة والصوم، أعال اجوارح كالذكر والدعاء :الثاي 
والقلة ، والناس فيها درجات ي اهيئة والقدرة، وهذه اأعال تتفاوت وتزيد وتنقص

              : واحسن والكال، والرغبة والرهبة، والكثرة
                            

                               
 [.٣٨ - ٣٣السجدة: [                                

ْعَبةً » :  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وقال يَان  بِْضع  َوَسْبع وَن َأْو بِْضع  َوِسُتوَن ش  َها َقْول  َل إِلَ  ، اْإِ َه َفَأْفَضل 
ْعَبة  ِمَن اِإيَان، َوَأْدَناَها إَِماَطة  اْأَذى َعِن الَطِريِق  اه،إَِل   .()متفق عليه«َواحَياء  ش 

 .وإثباها ي الداخل ،هو نقل صورة امعلوم من اخارج :والعلم
 .وإثباها ي اخارج ،صورة امعلوم من النفس إخراجهو  :والعمل

       : وأحى كل يء عدداً ، ط بكل يء علاً أحا، واه بكل يء عليم
                                           
                                             

 [. ٣٣يونس: [                   
                  :وا يعلم إا ما علمه اه، واإنسان ظلوم جهول

                                                
 ( ، واللفظ له.31مسلم برقم )( ، و2، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 [.٣ - ٣العلق: [                                         
 والقراءة أعظم سبل العلم، والقرآن أعظم ما يقرؤه العبد، والسنة تابعة له.

 والقراءة ي القرآن أربعة أنواع:
                      يان: قراءة البحث واإ اأوى:

 [.٣١٣يونس: [               
 [.١ - ٣العلق: [                        وقال سبحانه: 

 [.١العلق: [           قراءة الشكر والعرفان:  الثانية:
                               قراءة التسليم واإذعان:  الثالثة:

 [.٣ - ١العلق: [     
 [.٨ - ٣العلق: [                         قراءة الظلم والطغيان:  الرابعة:

مة، أن علوم يان ي القلب، والرابعة مذمواإفالثاث اأوى حمودة، أها تزيد 
 نسان غالباً.الدنيا تطغي اإ

بل نسبة علوم البرية كلها ، ا يعلمهواإنسان مها علم فعلمه ا يساوي ذرة بالنسبة ما 
فإن علم ، وأقل من القطرة بالنسبة إى البحر، إى علم اه أصغر من الذرة بالنسبة للجبل

 [.٧٣اإراء: [                : وعلم البر مها كان فهو حدود، اه مطلق
ل البر وماذا حَص  ..غيانهوما أكثر غروره وط ..وما أقل علمه ..أا ما أجهل اإنسان

 ؟وماذا أدركوا منه؟ من العلم
وكم كلمة ؟ وكم نفسًا تنفسته؟ بدنككم شعرة ي  :إنك لو سألت أكر العلاء منهم

م يستطع معرفة  ؟وكم كلمة سمعتها؟ وكم لقمة أكلتها؟ وكم خطوة مشيتها؟ قلتها
                 : لكن اه عام الغيوب يعلم ذلك كله، ذلك

 [.٨١احج: [                              
وكم ؟ وكم مثاقيل اجبال؟ وكم عدد ورق اأشجار؟ كم عدد قطر اأمطار:ولو سألته

لكن اه عَز ، فإنه ا يعلم ؟وكم عدد الذرات والنباتات؟ عدد الطيور واحيوانات
                           : وجَل أحاط بكل يء علاً 
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 [.٣١اأنعام: [                    

وكم ي اجنة من القصور واأهار ؟ كم ي السموات من امائكة :ولو سألته
وكم ؟ رواحوكم عدد اأ؟ وكم عدد النجوم والكواكب؟ وألوان النعيم ،والثار

وهو ، لكن اه يعلم ما ي السموات وما ي اأرض، فإنه ا يعلم ؟مقادير اأرزاق
                                 : بكل يء عليم

 [.٣٣التغابن: [       
           : وكل ما علمه اإنسان فهو ما علمه ربه
 [.٣٣١النساء: [                         

 ومتى حبه وحمده ؟؟ ومتى جّله ويكره ويعظمه؟ ومتى خاف اإنسان من ربه
             : وغزارة نعمه، وعلم سعة رمته وعلمه، إذا عرف عظمته وعلم قدرته

 [.٣١حمد: [                                 
 ؟ن أخيهومتى يستحي اإنسان م

وهو يعلم ره ، فكيف ا يستحي العبد من ربه، عندما يعلم أنه يعرف أحواله السيئة
                                    : وتقواه وفجوره ..وعانيته

 [.٣٤ - ٣١املك: [                   
 .له اخلق واأمر وحدهو تعاى واه تبارك

وإذا امتثل اإنسان هذه اأوامر سعد ي ، ى اإنسان ي ميع أحوالهفله أوامر ع
سامي يقوم عى ستة أصول: ، والدين اإوهذه اأوامر هي الدين، الدنيا واآخرة

 وحقوق.. وأخاق. ومعارات..وعبادات.. ومعامات..إيانيات.. 
                فلله احمد وامنة عى مام النعمة: 

 [.١امائدة: [          
 

 :وقد أمر اه عَز وجَل كل مسلم ومسلمة بعد اإقرار بالشهادتن بأربعة أشياء
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 .فيستفيد من خزائنه ،وفيها يتصل امخلوق بخالقه، الصاة :اأول
، وتطهر النفس وامال وفيها مواساة امخلوق القادر للمخلوق العاجز، الزكاة :الثاي

 ما ير.
فإذا انتر عى ، والصر عن الشهوات، وبه يتعود الصر عى اأوامر، الصيام :الثالث

 .النفس أمكنه اانتصار عى الغر من أعدائه
وتذكر اإنسان بأنه غريب ، وفيه اخروج ي سبيل اه ابتغاء مرضاة اه، احج :الرابع

 .مسافر إى دار أخرى
وخرجت واستقرت ي نفوس أصحابه، ، ملسو هيلع هللا ىلصوميع أعال الدين كملت ي عهده 

               : وانترت ي ميع أنحاء العام، ملسو هيلع هللا ىلصمن مسجده 
 [.١٨ - ١٣اجاثية: [                              

 ..والعمل به ..مدرسة فتحت أبواها ي ميع اأوقات لتعلم الدين ملسو هيلع هللا ىلصفكان مسجده 
 .والدعوة إليه

 ..وختلف األوان من بيض وسود ..ها ختلف اأجناس من عرب وعجميتعلم في
 ..وختلف اأسنان من شيوخ وشبان ..وختلف الطبقات من أغنياء وفقراء

 .وغرهم ..وختلف الناس من سادة وعبيد
 ..مباركة نافعة ..روضة من رياض اجنة ملسو هيلع هللا ىلصفكانت حلقة العلم والتعلم ي مسجده 

وبتهذيب  ..وتعنى بالربية قبل التعليم ..زكي الروح والبدنوت ..تلقن العلم والعمل
                          : النفوس قبل حشو الرؤوس

                                              
                               

 [.١٧ - ١٣النور: [                      
أولئك أصحاب حمد ، فكان هؤاء الذين خرجوا منها تاج خر أمة أخرجت للناس

، قوم اختارهم اه لصحبة نبيه، وأقلها تكلفاً ، وأعمقها علاً ، أبر هذه اأمة قلوباً ، ملسو هيلع هللا ىلص
    ): ورضوا عنه، فري اه عنهم، وإقامة دينه
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 .[588: ]التوبة(          
وكان كال اإخاص  ..وظهر نور العمل ..ظهر نور العلم ،وهؤاء، ومن هؤاء

            . ثم كان كال الرضا والرضوان: .وامتابعة
                                         

 [.٧ - ٨البينة: [                         
 :ثم أصيب العلم بثاث آفات

 وبقي ي اأذهان، أنه خرج من امسجد إى خارج امسجد فانطفأ نوره :اأوى
 .وا تبعث عى العمل، بصورة معلومات ا حرك القلب والبدن صورته
أنه تولد عن هذا العلم الكر وكثرة اجدل عند العام وامتعلم بسبب عدم  :الثانية

     : فانطفأ نور آخر، والعمل به، وثمرة العلم اإهي التواضع ه، مل بهالع
                                   

 [.١٣١البقرة: [                               
امناصب  وصار القفز إى، أنه فقد اإخاص؛ أن حطام الدنيا بدأ يؤكل به :الثالثة

بل هو أعظم ، فانطفأ نور آخر من نوره، وم يطلب ه تعبداً ، والوظائف عن طريقه
                               : نوره

 [.٣البينة: [        
ظلات بعضها ، ظلمة عى ظلمة عى ظلمة وا إخاص وا تواضع وعلم با نور

       : طريقها ي هذه الظلاتفأنى تبر اأمة ، فوق بعض
                                                 

 [.٣١١اأنعام: [                     
         : ثمرة العلمامقرون باخشية والعمل ، والعلم هو قائد العمل

 [.١٧فاطر: [                  
 :قبول العمل روطول

                : وهو التوجه إليه بالعمل، اإيان باه :اأول
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 [.١٨النحل: [                          
 [.١الزمر: [           : وهو توحيده بذلك العمل، اإخاص :الثاي
       : ملسو هيلع هللا ىلصلنبي وهو أن يكون مطابقًا ما جاء به ا، العلم :الثالث

 [.٨احر: [                              
َو َرد  »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬قال َرُسوُل او  .()تفق عليهم «َمْن أْحَدَث فِـي أْمِرَنا َهَذا َما َلـْيَس فِـيِه َفـه 

 .حفظ العمل بحسن اأخاق :الرابع
خار؛ أن الناس يأخذون  فلو كانت أعال العبد كاجبال وهو يؤذي الناس فهو

 خذ من سيئاهم فطرحت عليه فهلك.، فإذا فنيت أُ حسناته يوم القيامة
وَن َما ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  ؟ْلـم  أَتْدر  َوا  َلـهُ  َهـمَ ْفلُِس فِينَا َمْن ا ِدرْ ْلـمُ ا: َقاُلوا «ْفلِس 

َوَيْأِ  َقْد ، َم اْلِقَياَمِة بَِصاةٍ َوِصَياٍم َوَزَكاةٍ َيأِْ  َيوْ ، ْفلَِس ِمْن أَمتِيلْـم  إَِن ا» :َفَقاَل ، َمَتاعَ 
َب َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوأَكَل َماَل َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َهَذا َتـمَ َش  َ ََ َفي ْعَطى َهَذا ِمْن ، َو

ـه  َفإِْن َفنَِيْت َحَسنَا، تِـهِ َوَهَذا ِمْن َحَسنَا تِـهِ َحَسنَا ـمْ أِخَذ ِمْن َخَطاَيا، ْيـهِ ََ َما َعلَ َقْبَل أْن ي قْ  ت   ه 
ِِ النَار، ْيـهِ َفط ِرَحْت َعلَ  ِرَح  َم ط   .()أخرجه مسلم «ث 

 .وإنشاء ..خر :أمرين حصورة يوعلوم الدين الواردة ي الكتاب والسنة 
 .ما يطلب فعله أو تركه: واإنشاء ..ما يطلب العلم به :فاخِ

 :واخر نوعان
 .وخر عن خلوقاته ..خالقخر عن ا

 وهذا توحيد الربوبية، فاخر عن اخالق كاخر عن اه وأسائه وصفاته وأفعاله
وترك ما يعبد من ، وإما دعاء إى عبادة اه وحده ا ريك له، اأساء والصفاتو

 .وهذا هو توحيد األوهية، دونه
، وهذا جزاء توحيده، نيا واآخرةوإما خر عن إكرام اه أهل توحيده وطاعته ي الد

                                                
 (.5050(، ومسلم برقم )2620أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 5)
 (. 2105برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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وهذا جزاء من خرج عن ، وعن جزائهم ي الدنيا واآخرة، وإما خر عن أهل الرك
 .حكم التوحيد

فإن التريع كاخلق حق ه وحده كا ، وهذا من حقوق التوحيد، وإما أحكام وتريع
                              : قال سبحانه
                                  

 [.٣٤اأعراف: [             
 ..والسهول واجبال ..وأما اخر عن امخلوقات كوصف خلق الساء واأرض

 ..واجان.. وامائكة والروح واإنسان ..والنبات واحيوان ..والبحار واأهار
                         : ونحو ذلك ما ي الدنيا

                                                    
 [.٣٣ - ٣١لقان: [                                 

ونحو ذلك ما  حوال اخلقأو وأحوال احر والبعث، ووصف النار، ووصف اجنة
                      : جري يوم القيامة

 [.٣١ - ١امائدة: [                            
      ): ففي القرآن علم كل يء كا قال سبحانه

 .[02: ]النحل (   
، وإنا ورثوا العلم، واأنبياء م يورثوا دينارًا وا درماً ، والعلاء هم ورثة اأنبياء

 .أخذ بحظ وافرفمن أخذه 
 ،فا بَد أن يبتدعوا ي الدين ،وآفة العلاء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات

عن  فإن اتباع اهوى يعمي عن القلب، فيجتمع هم اأمران ،مع الفجور ي العمل
 .والسنة بدعة، أو ينكسه فرى البدعة سنة، فا ميز بن السنة والبدعة، احق

ثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فا بَد أن يقول عى اه غر احق ي فتواه وكل من آ
 .وحكمه؛ أن أحكام الرب كثرًا ما تأي عى خاف أغراض الناس

ومن ، نشغاله بغرهاوهمل أعاها؛ ا ،أن هدم اآخرةفمن أراد الدنيا وزينتها فا بَد 
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 : نشغاله بغرهاويعرض عن زينتها؛ ا ،م الدنياهد أراد اآخرة وأعاها فا بَد أن
                                     

                            
 [.١١ - ٣٧اإراء: [                                  

وا يمكن اجمع ، ررت باأخرىفالدنيا واآخرة َرتان إن ملت إى إحداما أ
وما هو أنفع ، وما حبه اه عى ما يبغضه، فليؤثر العبد ما يبقى عى ما يفنى، بينها

          ی                            : وأدوم وأمل
 [.٣٨ - ٣٤اأعى: [         

، وهتدي هم احران، هم السالكيقتدي ، وأهل ااقتداء ،والعلاء هم أولو اأمر
وحركاهم ، وأقواهم وأفعاهم، ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم، ويشفى هم العليل

وهذا ، إليهم وعى أمر اه جذبت قلوب الصادقن، ما كانت ه وباه، وسكناهم
         : النور الذي أضاء عى الناس منهم هو نور العلم وامعرفة

                                                
 [.٣١النساء: [                

 :والعلاء ثاثة
فهذا من خلفاء الرسل وورثة ، واستنار به الناس منه، عام استنار بنور العلم :اأول
 [.٨١آل عمران: [                                             : اأنبياء
فهذا إن م يفرط كان نفعه قاراً ، وم يستنر به غره، العلم عام استنار بنور :الثاي

 ، فهذا أخذ من الدين لنفسه، وم يعط غره: فبينه وبن اأول ما بينها، عى نفسه
                              

                            
 [.١١ - ١١فاطر: [                          

وبسطته ، فهذا علمه وبال عليه، وم يستنر به غره، العلمعام م يستنر بنور :الثالث
 .وبسطة اأول رمة هم، للناس فتنة هم
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   : عليموحبب إليه العلم والعمل والت، فامؤمن اموفق من هداه اه وعله وأعانه
                                               
                                        

 [.٨٤ - ٨١آل عمران: [               
وكفرًا ، اً فهذا ا تزيده كثرة اأدلة إا حرة وضا، وأما من أراد اه فتنته فا حيلة فيه

                              : وطغياناً 
                                           

 [.٣٤امائدة: [        
           ): اه يعلم أولياءه من أعدائه و

                 
 .[55: دة]امائ (جئ 

، ودعوة اخلق به إى اه، وسبيل اه التي حبها هي اجهاد وطلب العلم وتعليمه
: وهذا قرن اه ها ي قوله سبحانه، واحديد النار، فقوام الدين بالكتاب اهادي

(            
                 

 .[21: ]احديد (
فر ، يسمى ي سبيل اه ..واجهاد باللسان ..ن اجهاد بالسيفوما كان كل م

        ): الصحابة ري اه عنهم قوله سبحانه
                    

 .[12: ]النساء  ( 
 .والعلاء الربانيون ..اأمراء امتقون: بأن امراد بأوي اأمر

 .وهؤاء بألسنتهم، هؤاء بأيدهم، ل اهفإهم امجاهدون ي سبي
، فعاد اأمر إى فضل العلم والعلاء، واأمراء يرجعون إى العلاء فيا أشكل عليهم

                       : وأهم أئمة الناس الذين يقتدى هم
                                   



103 

 [.٧١النساء: [                   
، وهو الذي يثمر العمل والقنوت والطاعة ه، والعلم احق هو امعرفة وإدراك احق

                      : والتوجه إليه ي ميع اأمور
 [.٧١امائدة: [                          

وحس بآائه ونعمه ، بجال اه فيخشاه هو الذي جعل امسلم يشعرالعلم اإهي و
                   : ويذكر العبد بتقصره فيستغفر اه ويتوب إليه، فيحمده ويشكره

 [.٣١حمد: [                           
وهو الذي يمنح القلب نعمة الرؤية والتأثر با ي هذا الكون من مظاهر اجال 

         : فيقبل عى ربه حبًا له عابداً له، اإحسانواجال و
                                  

 [.٣٧٣اأعراف: [       
: فيعمل با حبه ويرضاه، ويرجو رمة ربه ،وهو الذي جعل امسلم حذر اآخرة

(                 
 .[2: ]الزمر (        

وا ، وتشحن الرأس، وليس العلم هو امعلومات امفردة امنقطعة التي تزحم الذهن
 .وا متد وراء الظاهر امحسوس، تؤثر ي القلب

ونطقت ها ، فأصحاب هذا العلم إنا جمعون معلومات حفظوها ي أذهاهم
                : وم تتأثر ها قلوهم، ألسنتهم

 [.٣١٧النحل: [            
واطمئنان ، واخشوع له، واخشية منه، أما العلم احقيقي فهو الذي يورث القنوت ه

     : والعمل برعه، ومراقبته ي ميع اأحوال، وأنسه به، القلب إليه
                               

 [.١١ - ١٧د: الرع[              
عرف أصحاب القلوب الواعية امدركة ما وراء الظواهر من حقائق باانتفاع وإنا يُ 

وا ، وي كل يء تراه أو تسمعه أو تلمسه، وبذكر اه ي كل حال، با ترى وتعلم
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               : والشدة والرخاء، تنساه ي حال الراء والراء
                                 

                              
 [.٣١٣ - ٣١١آل عمران: [             

 :والناس ي العمل أربعة أقسام
، عى طريقة رسول اه ،فأعاهم كلها خالصة ه، أهل اإخاص وامتابعة :أحدها

                : فهؤاء خيار اخلق وهم بأرف امنازل
                             
                            

 [.٤ - ١اأنفال: [         
وا خالصة ه ، فأعاهم ليست موافقة للرع، من ا إخاص له وا متابعة :الثاي
 .با م يرعه اه ورسولهامرائن هم ، وذلك كأعال امتزينن للخلق، وحده

            : وهؤاء هم رار اخلق وأمقتهم إى اه عَز وجَل 
                                              

 [.٣٤١ - ٣٤١النساء: [                                          
وهم كل ، ملسو هيلع هللا ىلصلكن أعاله غر موافقة هدي النبي ، ي أعالهمن هو خلص : الثالث

وأن ، كجهال العبّاد من يظن أن ساع امكاء والتصدية قربة، من عبداه بغر أمره
وأن اخلوة مناجاة اه التي يرك ها اجمعة ، مواصلة صوم النهار بالليل قربة

 : ذلك مردود عى صاحبه وكل، ونحو ذلك ما م يرد ي الرع، واجاعة قربة
                                   

 [.٣٣٣النساء: [            
َو َرد   ْيـهِ َمْن َعِمَل َعَما َليَْس َعلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و َنا َفه   .()أخرجه مسلم« أْمر 

                                                

 (. 5050برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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وكالرجل ، امرائن لكنها لغر اه كطاعة ،ملسو هيلع هللا ىلصمن أعاله عى طريقة النبي  :الرابع
أو يعلم ، أو يقرأ القرآن ليقال قارئ، أو حج ليقال، يقاتل شجاعًة أو ميًة أو رياء

 ، فهؤاء لعظم جرمهم أول من تسعر هم النار.ليقال عام ونحو ذلك
ل  اْست ْشِهَد »: ملسو هيلع هللا ىلص اه رسولقال  ََ َيوَم الِقَياَمِة َعَلْيـِه، َرج  ـْق ، َفأ َ  بِـِه إَن َأَوَل النَاِس ي 

، َقاَل َفَعَرَفَه نَِعَمه  َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَا َعِمْلَت فِيَها؟، َقاَل: َقاَتْلت  فِيَك َحَتى اْست ْشِهْدُت 
ََ َوْجِهِه َحتّى  ِحَب َع ـَقاَل َجِريء  َفَقْد قِيَل، ث َم أ ِمَر بِـِه َفس  َكَذْبَت، َوَلكِنََك َقاَتْلَت أَْن ي 

ل  َتَعَلَم الِعْلـَم َوَعَلَمه  َوَقَرَأ الق رآَن، َفأ َ  بِـِه َفَعَرَفه  نَِعَمه  َفَعَرَفَها، َقاَل: ، ِقَي ِ النَارِ أ لْ  َوَرج 
، َوَقَرْأت  فِيَك الق رآَن، َقاَل: َكَذْبَت .َفَا َعِمْلَت فِيَها؟  َقاَل: َتَعَلْمت  الِعْلـَم َوَعَلْمت ـه 

َو َقاِرئ  َفَقْد قِيَل، ث َم أ ِمَر بِـِه َتَعَلْمَت الِعْلـَم لي ـَقاَل  َوَلكِنََك  َقاَل ه  ، َوَقرأَت الق رآَن لِيـ  َعالِـم 
ِحَب َعَ َوْجِهِه َحتَى أ لِْقَي ِ النَارِ  ل  َوَسَع اه  َعَلْيـِه، َوَأْعطَاه  ِمْن َأْصنَاِف  ، َفس  َوَرج 

ِلِه، َفأ  َ  َقاَل: َما َتَرْكت  ِمْن َسبِيٍل . ؟بِـِه َفَعَرَفه  نَِعَمه  َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَا َعِمْلَت فِيَها امَاِل ك 
 ، َو َجَواد  نَْفَق فِيَها إل َأْنَفْقت  فِيَها َلَك، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلكِنََك َفَعْلَت لِي ـَقاَل ه  ـِحُب َأْن ي  ت 

َم أ ِمَر بِـ َم أ لِقَي ِ النَارِ َفَقْد قِيَل، ث  ِحَب َعَ َوْجِهِه، ث   .()أخرجه مسلم «.ِه َفس 
وقد ، لكنها غر خالصة ه فا تقبل، فهؤاء أعاهم ظاهرها أعال صاحة مأمور ها

وَن كَ » :فقالأو للمغنم ، عن الرجل يقاتل شجاعة ملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي   ٬ة  الِـمَ َمْن َقاَتَل لَِتك 
ِِ َس  َلـىأعْ  َو   .()متفق عليه« ٬بِيِل اَفه 

صوابًا عى سنة رسول اه ،  فامقبول من العمل مها قَل أو كثر ما كان خالصًا ه
 (            ): كا قال سبحانهملسو هيلع هللا ىلص

 .[558: ]الكهف
 :واحجة إنا تقوم عى العباد بشيئن ما

 .بهوالقدرة عى العمل  ..التمكن من العلم با أنزل اه
أو العاجز عن العمل كاخرف فا أمر عليها وا ، فأما العاجز عن العلم كامجنون

 منها مرفوع عنه القلم. ، أن كاً هي
                                                

 (.5281برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (، واللفظ له. 5285(، ومسلم برقم )2058، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[51: ]اإراء (     ): قال اه تعاى
وا يكلف اه نفسًا إا ، واخرف ا يقدر عى العمل، فامجنون ا يعقل العلم

 [.١٧٣البقرة: [                     : وسعها
فـِـَع الَقَلـــم  َعــْن ثَاثــةٍ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َقــاَل َرُســولو ــوب َعَلـــى َعْقلـِــِه َحَتـــى  :ر  َعــِن امَـــْجن وِن امَْغل 

 .() أخرجه أبو داود والرمذي «َوَعِن الَصبِي َحَتـى َيـْحَتلِـمَ  ،َحَتـى َيْسَتـْيِقظَ  َوَعِن النَائِمِ  ،يِفـيَق 
 :ومقاصد اإسام تدور عى أربعة أصول

 .التوحيد واإيانعلم وهو ، معرفة اه بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله :اأول
واأخاق التي حبها اه ، وامعارات، وامعامات، كيفية أداء العبادات :الثاي

           : ي كل ما جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلصباتباع النبي ، ويرضاها
 [.٣٣النور: [          
                             وقال سبحانه:

 [.٣٤النور: [                           
ليسعد كل فرد ي ، واأمر بامعروف والنهي عن امنكر، الدعوة إى اه :الثالث

                        : العام هذا الدين
                             

 [.٣١٣ - ٣١٤آل عمران: [              
التي حفظ اأمن ، وذلك بوضع اأحكام والعقوبات، إيقاف امعتدي عند حده :الرابع

       : وهي اجهاد واحدود، واأنفس واأعراض واأموال والدين
 [.٨١التوبة: [                    

 :وآفات العمل ثاث
فإنه يعرض له ، إذا قام بالعمل، فكل عام وكل عابد وكل عامل وكل داٍع وكل جاهد

 :ي عمله ثاث آفات هي
 .وسكونه إليه، ورضاه به ..وطلب العوض عليه ..رؤية العمل

                                                
 .(5523وأخرجه الرمذي برقم ) ،وهذا لفظه(، 5585أخرجه أبو داود برقم ) /صحيح( 5)
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وفضله ، ه عليهمشاهدته منة ا ،واإعجاب به ،فالذي خِلص العبد من رؤية عمله
       ): كا قال سبحانه، وأنه من اه وبه ا من العبد، وتوفيقه له

 .[50: ]احجرات(                
                              : وقال سبحانه

                                      
 [.١٣النور: [             

، ونحوها واإعانة والقبول، واهداية ،والتقوى والتوفيقيان واإ، فالسمع والبر والعقل
                        : كلها عطاء من اه وفضله ونعمته

 [.٣١النحل: [       
والعبد ا ، بد حضوالذي خِلص العبد من طلب العوض عى العمل علمه بأنه ع

فإن أعطاه ، يستحق عى خدمته لسيده شيئًا ا عوضًا وا أجرة؛ أنه ملوك لسيده
   : سيده شيئًا من اأجر والثواب فهو إحسان وإنعام من سيده ا عوضًا عن العمل

                               
 [.١٣ - ١١مريم: [              

          ): ال سبحانهوق
 .[65: ]غافر (

 :والذي خِلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران
: وما فيه من حظ النفس والشيطان والرياء، وتقصره ي عمله، عيوبهالعبد مطالعة  :اأول

 [.١١اأعراف: [                            
وأن ، ه الرب جل جاله من حقوق العبودية وآداها وروطهاعلمه با يستحق :الثاي

              : العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها
                     

 [.٣٨الزمر: [      
 :ومام العمل حصل بأمور أمها

وأكل  ..ى السنةوفعله ع ..وإخاص العمل ه ..ومعرفة احق ..اإيان باه
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 ..وتعظيم أمره ..وتعظيم الرب ..وحسن اخلق ..وكف اأذى عن الناس ..احال
                    : وحبة ما حب ..وحبة الَرب

                             
                            

 [.٤ - ١اأنفال: [     
 :وكال اإنسان مداره عى أصلن

 .والدعوة إليه، وإيثار احق عى الباطل بالعمل به ..معرفة احق من الباطل
 .وتفاوت منازل اخلق عند اه ي الدنيا واآخرة بحسب تفاوهم ي هذين اأمرين

 :وقد انقسم الناس ي هذا امقام أربعة أقسام
فهؤاء أرف ، بالعمل به والدعوة إليه من عرف احق وآثره عى الباطل :اأول

                : اخلق وأكرمهم عى اه تعاى
 [.١٣٧البقرة: [                      

وا قوة له عى تنفيذ احق عى ، وهم من ا بصرة له ي الدين، عكس هؤاء :الثاي
 .نفسه وا عى غره
وهم الذين غَرهم الشيطان فصاروا من جنده ، وأكثرهم رًا وباء، وهؤاء أكثر اخلق

                                     : وحزبه
 [.٣١ - ٣١يس: [                               

وا ، ولكنه ضعيف ا قوة له عى تنفيذه، ومعرفة به، من له بصرة ي اهدى :الثالث
 .الدعوة إليه

 ، وي كل خر.وامؤمن القوي خر وأحب إى اه منه، وهذا حال امؤمن الضعيف
ا يكاد يميز بن ، ولكنه ضعيف البصرة ي الدين، من له قوة ومة وعزيمة :الرابع

وليس ي هؤاء من يصلح لإمامة ي الدين وا هو  ،أولياء الرمن وأولياء الشيطان
     ): وى القسم اأول كا قال سبحانهموضع ها س

 .[25: ]السجدة (     
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وكال العبد بحسب هاتن ، أكمل ه وكلا كان علم العبد بربه أتم كانت حبته
وأكمل ، وأعى احب احب له، وأفضل العلم العلم باه، العلم واحب: القوتن

: ب والشوق تابع معرفته سبحانه والعلم بهواح، فاللذة تابعة للمحبة، اللذة بحسبها
 [.١٧فاطر: [                           

، وحلية ثمينة ا تساق إا من طلبها، يء غاٍل ا حصل أي أحداإهي والعلم 
                  : وكان صاحًا ها، وجاهد من أجلها

 [.٣١العنكبوت: [      
 .وهذا يمنعه كره، هذا يمنعه حياؤه،  ينال العلم مستح ٍوا مستكرفا

 :وللعلم ست مراتب ا ينال إا ها وهي
، بالعلموالعمل  ..وحسن احفظ ..وحسن الفهم ..وحسن اإنصات ..حسن السؤال

 .ونره وتعليمه وإا نسيه ..فإنه يوجب تذكره وتدبره ومراعاته
 :هيأصحابه عليها  ملسو هيلع هللا ىلصواأعال التي ربى النبي 

 ... واجهادوالعبادة.. والتعلم والتعليم.. وحسن اخلق ..ى اهإ الدعوة
     ): وهذه أعال اأنبياء والرسل، وكذلك قام ها الصحابة

               
 .[2: ]اجمعة (

، عظمة اه وكريائه عنفنتكلم ، وحصل اهداية لنا ولغرنا، فبالدعوة يقوى اإيان
يتأثر و نتأثر وبذلك، وعجائب قدرته، خزائنهعظمة و، وعظمة أسائه وصفاته وأفعاله

 : فيقبلون عى اأعال الصاحة كا قال سبحانه، إياهمإياننا و ويزيد، الناس
                                                     

 [.٨ - ٣امدثر: [            
وبالعلم تكون اأعال مقبولة ، ولكن اأعال الصاحة ا تكون صاحة إا بالعلم

 .وصيام وحج وغرها، من صاة وزكاة
 :الذي قال ملسو هيلع هللا ىلصليكون مطابقًا هدي النبي ، فنتعلم فضائل وأحكام ما نريد أن نعمله
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وَ  ْيـهِ َمْن َعِمَل َعَما َليَْس َعلَ » َنا َفه   .()أخرجه مسلم «َرد   أْمر 
لكن قد تأي بعض العوائق فتفسد ، وتكون اأعال صاحة، ولكن قد يقوى اإيان

ولذلك ا بَد من التزكية بالعبادة التي هذب ، والفخر والعجب، العمل كالكر والرياء
واإحسان ، وتزكي النفوس با تشتمل عليه من الصدق واإخاص، اأخاق
                : وحسن اخلق ،ر واحلموالص، واخشوع

 [.١١اأنبياء: [                
هو القرن الذي ، ي حياة اأمة فخر القرون الذي اكتملت فيه هذه الصفات اأربع

 .وأصحابه ري اه عنهم ملسو هيلع هللا ىلصعاش فيه الرسول 
َم اَلِذينَ ، النَاِس َقْرِي  ْيـر  َخ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ـمْ َيل و ث  َم اَلِذيَن َيل و، َنـه  ـمْ ث   .()متفق عليه «َنـه 

 وكل قرن يأي يوزن بالقرن اأول إيانًا وتوحيدًا، وعبادة ودعوة، وعلًا وُخلقًا.
 .وقمع امعتدين عليه، ويتم حفظه ونره، وباجهاد تظهر قوة الدين

فضعفت الدعوة ، اه ثم صار اجهاد من أجل املك وامال ا من أجل إعاء كلمة
وانرف الزهاد ، واشتغلوا بوظائفها، فأقبل أكثر الناس عى الدنيا، إى اه

 .والصاحون إى العلم والعبادة
ودخلت ، وأكل حطام الدنيا به، ثم تولد عن طلب العلم بدون العمل به كثرة اجدل

ومله ، وا فيهوزهد، فانرف خيار الناس عنه، اأهواء وحب الدنيا ي طلب العلم
 .والعصبية واتباع اهوى ،فكثر الشقاق واخاف، من ليس من أهله

وتركت الساحة ، فلزموا امساجد، وانرف خيار الناس إى التزكية عن طريق السنة
ففسدت امعامات ، وبدأ الدين خرج من حياة الناس تدرجياً ، أهل الباطل

ثم دَب التقصر ، تقصر ي أداء النوافلثم بدأ اخلل ي ال، وامعارات واأخاق
وصارت جسدًا با ، وبقيت صورها، ثم خرجت حقيقة العبادة، ي أداء الفرائض

والقلوب ، واأجساد حارة، وقلوهم متفرقة، صفوف امصلن مراصة، روح
                                                

 (. 5050برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 2133(، واللفظ له، ومسلم برقم )2612، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[1 -5: ]اماعون(          ): شاردة
وا يرفع هم ، أن ا تقام هم ي اأرض رايةوهم جديرون ، فا أهون هؤاء عى اه

وأن حصل هم الذلة ، وأن تتداعى عليهم اأمم كا تداعى اأكلة عى قصعتها، دعاء
، وهذا ما حصل، وا يزال حصل من أعداء اه مع أهم يملكون أسباب العزة

                                             ورسوله: 
 [.١ - ٧الصف: [                                               

م  اأْ  » :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قالو ٍق َكَا َتَداَعى اأْ ََكَلة  عَ ، َمـم  ي وِشك  َأْن َتَداَعى َعَليْك  ِل أ ف   َلـىِمْن ك 
َوَلكِْن ، َيْوَمئٍِذ َكثِر   ت ـمْ َأنْ » :ا َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل َأِمْن ِقَلٍة بِنَ، اهَيا َرُسوَل : ُقْلنَا: َقاَل ، «اتِـهَ َقْصعَ 

ثَاِء الَسيْلِ  ثَاًء َكغ  ون وَن غ  مْ ْلـمَ َينْتَِزع  ا، َتك  ِوك  ل وِب َعد  م  َيـْج وَ ، َهاَبَة ِمْن ق  ل وبِك  ِِ ق  َعل  
ُب ا» :ُقْلنَا َوَما اْلَوْهُن؟ َقاَل : َقاَل ، «اْلَوْهنَ   .()أخرجه أمد وأبو داود «ْوِت ْلـمَ َراِهَية  اَوكَ ، يَاةِ ْلـَح ح 

 :وي الدنيا شجرتان
، شجرة العلم حلوة، وشجرة ولكل منها ثمرة ..وشجرة اجهل ..شجرة العلم
 اجهل مرة.

، فشجرة العلم لو ظهرت صورها لأبصار لزاد حسنها عى صورة الشمس والقمر
 .ر جتنى من شجرة العلمفاخر بمجموعه ثم، فهي سبب كل خر ي العام

 :ومن ثمرات هذه الشجرة
واحلم  ..والعمل الصالح بحذافره ..وحب اه ورسوله ..اإيان باه وتوحيده

والنصيحة لعباد  ..وبذل امعروف ..وخفض اجناح ..والكرم واإحسان ..والوقار
التوكل عى  والصر والشكر ونحو ذلك من اأخاق العالية من ..والرمة هم ..اه
واأمر  ..والدعوة إى اه ..والتواي باحق ..واخوف منه ..واخشية له ..اه

 : وصلة اأرحام ونحو ذلك ..وبّر الوالدين ..والنهي عن امنكر ..بامعروف
 [.١٤إبراهيم: [                               

                                                

 . (5220وأخرجه أبو داود برقم )(، 22320: أخرجه أمد برقم )حسن( 5)
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، وهي تثمر كل ثمرة مرة خبيثة،  العاموأما شجرة اجهل فهي سبب كل ر وفساد ي
 :ومن ثمراها

والفخر  ..والشح والبخل ..والبغي والعدوان ..والرك والظلم ..الكفر والكر
والدعوة إى  ..والفساد ي اأرض ..والكذب والنفاق ..والعجب والرياء ..واخياء

الشهوات عى وإيثار  ..وتزين سلوك طرق الغي واتباع اهوى ..سبيل الشيطان
وغر  ..وقطيعة اأرحام ..وإساءة اجوار ..وكثرة السؤال ..وقيل وقال ..الطاعات

                        : ذلك من سبل الغواية
                              

 [.١٨ - ١٣إبراهيم: [                    
ولشجرة ، ولشجرة العلم أهل، هاتن الشجرتن يتزودون ومن، والناس يعملون

والفاح ي العلم واهدى ، ومن يصلح هذه، واه أعلم بمن يصلح هذه، اجهل أهل
              ): والنور

 .[513: ]اأنعام (    
 :والعلاء ثاثة

 .وعام بأوامر اه ..وعام بأيام اه ..عام باه
هو الذي يعرف اه بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله وما يتبع ذلك من  :فالعام باه

، ومعرفة مائكته وكتبه ورسله، ووعده ووعيده، وسعة خزائنه، معرفة عظمة ملكه
 ومعرفة اليوم اآخر، والقدر خره وره.

وخذل  ،اهوكيف نرهم ، هو العام بسر اأنبياء وامرسلن :والعام بأيام اه
 .أعداءهم

والسنن واأحكام التي تتعلق ، هو العام امفتي ي احال واحرام :والعام بأمر اه
 .وفيا بن العبد واخلق ..فيا بن العبد وربه

، وبأوامر اه، وبأيام اه، وأفضل هؤاء وأعاهم وأكملهم من مع بن العلم باه
       : تغلب عليهم كا قال سبحانه واخشية واخشوع، وهم الصديقون

 [.١٧فاطر: [                    
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: وماذا قدموا أنفسهم؟ ؟وماذا قدموا لآخرة ؟يا حرة عى العباد ماذا قدموا للدين
                                           

                                      
 [.٣٨ - ٣٣احديد: [                          

 ؟للحصول عى الدنيا كم نعطي من الوقت وامال واجهد
فلننظر كم نعطي من الوقت وامال واجهد  ،وهي دار النعيم امقيم ،وإذا أردنا اجنة

وأمر ، وتعليم، عوةود، من عبادة، أعال الدين التي هي سبب لدخول اجنة
  .وجهاد ي سبيل اه، وهي عن امنكر، بامعروف

 .والصحابة ري اه عنهم درجات ..والناس ي ذلك درجات
 فبعض الصحابة ري اه عنهم أعطى كل الوقت وكل امال للدين كأي بكر 

ومرة ي ، مرة ي اهجرة، وأنفق كل ماله ي سبيل اه، الذي بذل نفسه ي سبيل اه
 .جهيز جيش العرة

ودخل حب اه ورسوله ودينه ي قلبه؛ أنه ، أنه خرج حب النفس وامال من قلبه
 : أنفق ماله للدين فجاء حب الدين ي قلبه

ري  أبى أبو بكر، وقبل ذلك بعض الصحابة، ولذلك ما منع قوم الزكاة ي خافته
فصار ، نفسه وأنفق ماله من أجل الدينأن ينقص الدين ي حياته؛ أنه بذل  اه عنه

 .يؤمه أن يدب النقص ي الدين الذي اكتمل
وبعضهم أعطى نصف ، وبعض الصحابة كذلك أعطى كل الوقت للدين كأهل الصفة

 .ونصف امال كعمر ، الوقت
 .وبعضهم أعطى ثلث الوقت وهم بقية الصحابة

 ملسو هيلع هللا ىلصون اجلوس مع النبي وأهل الشورى وهم كبار الصحابة وهم من التجار يتناوب
 .ليتشاور معهم ي أعال الدين

 :وكل عمل من أعال الدين ا بَد فيه من ثاثة أمور وهي
 .وترتيب العمل ..والعمل الصحيح ..النية

وا بَد أن تكون كا ، وا بَد أن تكون موافقة للسنة، فالصاة مثًا عمل ا بّد له من نية
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                           : ملسو هيلع هللا ىلصكانت صاة النبي 
 [.١٣اأحزاب: [                 جئ   

 :فيجب عى كل مسلم أداء العمل كا رعه اه ورسوله
 .ومكانًا وزماناً  ..كمية وكيفية

 .وا إفراط وا تفريط، با غلو وا تقصر
َيْسأُلوَن َعْن ِعبَاَدِة النَبِِي ، ملسو هيلع هللا ىلص النَبِّي ُبُيوِت أْزَواِج  َلـىَجاَء َثاَثُة َرْهٍط إِ : قال عن أنس 

وا َكأَلـَا فَ ، ملسو هيلع هللا ىلص َما  َلـهُ  هُ؟ َقْد َغَفَر املسو هيلع هللا ىلصَوأْيَن َنْحُن ِمَن النَبِِي : َفَقاُلوا، َتَقاُلوَها َنـُهـمْ  ُأْخِرُ
أَنا أُصوُم : َوَقاَل آَخرُ ، ِي الَلْيَل أَبداً أَما أَنا َفأََنا أَُص : ُهـمْ َقاَل أَحدُ ، َوَما َتأَخرَ  بِـهِ َتَقَدَم ِمْن َذنْ 

 .أَنا أْعَتِزُل النَِساَء َفا أَتَزَوُج أَبداً : َوَقاَل آَخرُ ، الَدْهَر َوا ُأْفطِرُ 
لْ  ت ـم  أنْ » :َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َفَجاَء َرُسوُل ا ْم  ٬َكَذا َوَكَذا؟ أَما وا ت ـمْ اَلِذيَن ق   ٬إِِي أْخَشاك 

مْ  وم  َوأْفطِر  ، َلـه   َوأْتَقاك  د  ، َلكِنِي أص  ِِ َوأْرق  نَتِي ، َوأَتَزَوج  النَِساءَ ، وأ َص َفَمْن َرِغَب َعْن س 
 .()متفق عليه «َفَلْيَس ِمنِي

: َقاُلوا .«َما َهَذا؟» :َفَقاَل ، ُدوٌد َبْنَ َساِرَيَتْنِ َمـمْ َوَحْبٌل ، ْسِجدَ ْلـمَ ا ملسو هيلع هللا ىلص ٬َدَخَل َرُسوُل او
ُلوه  » :َفَقاَل  .بِـهِ ْت أْمَسَكْت َتـرَ َفإَِذا َكِسَلْت َأْو فَ ، ُتَصِي ، نََب لَِزيْ  ْم َنَشاَطه  ، ح  ك  ، لِي َصِل أَحد 

 .()متفق عليه «َقَعَد  َتـرَ َفإَِذا َكِسَل َأْو فَ 
فاأنبياء ، فامطلوب ااعتدال، لكن عملهم فوق الرتيب فا يقبل ،فهؤاء خلصون
             : والعمل والرتيب ،لنيةيعلمون الناس ا

 [.٣٣٧اأعراف: [                 
َ » :فيا يرويه عن ربه سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ََ ٍء أَحَب إِ َ َعْبِدي بَِشْ ََ  ِمـَا َوَما َتَقَرَب إِ

َ ، ْيـهِ َعلَ  ت ـه  ْض َتـرَ افْ  ََ ْنت  : ت ـه  َفإَِذا أْحَببْ ، َبـه  بِالنََوافِِل َحَتى أ حِ  َوَما َيَزال  َعْبِدي َيَتَقَرب  إِ ك 
َِ  ، بِـهِ َسْمَعه  اَلِذي َيْسَمع   ْب ه  اَلِذي ي  َ ََ ِش َيـمْ اَلتِي  َلـه  َوِرْج ، ابِـهَ َوَيَده  اَلتِي َيبْطِش  ، بِـهِ َوَب

 .()أخرجه البخاري «َنـه   أ ِعيَذ َوَلئِِن اْستََعاَذِي ، نَـه  َوإِْن َسألَنِي أ ْعطِيَ ، ابِـهَ 
                                                

 (. 5585(، واللفظ له، ومسلم برقم )1863البخاري برقم )، أخرجه متفق عليه( 5)
 (، واللفظ له. 005(، ومسلم برقم )5518، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 6182برقم ) أخرجه البخاري( 3)
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وحي أقواله وأفعاله فا ، واه عَز وجَل قد وكل بكل عبد من حفظ عليه عمله
 .[5: ]الطارق   (     ): يضيع منها يء كا قال سبحانه

 .[0: ]الطارق(         ): ثم نبه سبحانه بقوله
فذكر سبحانه شأن ، الذي حفظ وأحى عليهعى بعث اإنسان جزائه عى العمل 

 .مبدأ عمله وهايته
                        : وهايته اجزاء عليه كا قال سبحانه ..فبدايته حفوظ عليـه

 [.٣١ - ١الطارق: [                 
 .ه هوهي رائر اه التي بينه وبن عبده ي ظاهره وباطن، مع ريرة: والرائر

 .والشعائر من الرائر ..والرائع من الرائر ..فاإيان من الرائر
وما كان ه ما ، ومؤدها من مضيعها، فتختر ذلك اليوم حتى يظهر خرها من رها

                                       : م يكن له
 [.٣٣ - ١العاديات: [        

فتبدو ، فمن كانت ريرته صاحة كان عمله صاحاً ، نتاج الرائر الباطنةواأعال 
 .ريرته يوم القيامة عى وجهه نورًا وإراقًا ومااً 
فتبدو ريرته ، وا اعتبار لصورته، ومن كانت ريرته فاسدة كان عمله تابعًا لريرته

دو عليه ي الدنيا إنا هو وإن كان الذي يب، يوم القيامة عى وجهه سواداً وظلمًة وشيناً 
 .ويكون احكم والظهور ها، فيوم القيامة تبدو عليه ريرته، عمله ا ريرته

إذ ، فالعلم الظاهري يوحي بالغرور والكر، فتنة تعمي وتطغي، والعلم بغر إيان فتنة
، ويملك مقدرات عظيمة، حسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا ي قوى ضخمة

 .ويلبس ثوبًا أكر منه، وينسى اآماد اهائلة التي جهلها، قدرها ومكاهافيتجاوز بنفسه 
لطامن ، وما يقدر عليه ي هذا الكون إى ما يعجز عنه، ولو قاس ما يعلم إى ما جهل

 .وخفف من فرحه الذي يستخفه، من كريائه
ق هم فحا ،واستهزؤوا بمن يذكرهم با وراءه، وهؤاء فرحوا با عندهم من العلم

         ): العذاب وفق سنة اه
 .[03: ]غافر   (     
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 :والعلوم الرعية عى قسمن
 .وعملية ..نظرية

، أما العلوم النظرية فأرفها وأكملها وأعاها معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله
 [.١٣احديد: [                                : وأوامره، وأحكامه

 :وأما العلوم العملية فنوعان
 .وأعال اجوارح ..أعال القلوب

وتربيتها باأخاق احسنة كالصر ، تزكية النفس باإيان واليقن :فأعال القلوب
 .ونحو ذلك، والصدق واإخاص، وامحبة والتواضع، والشفقة والرمة، واحلم

 .وامعارات، اتوامعام، العبادات :وأعال اجوارح
  ): وا جد هذه العلوم كلها مفصلة إا ي القرآن الكريم كا قال سبحانه

 .[52: ]اإراء ( 
 ..يبر بالثواب وامغفرة ..كثرة بركته ..دائم عطاؤه ..كثر خره ..فهو كتاب عظيم

                            : ويزجر عن القبيح وامعصية
 [.٤١ - ٤٣فصلت: [                

وا هو أعطى شيئًا م يكن ، إن العلم الذي منحه اه لإنسان م خلق مقومات احياة
 .بأنواع الصناعات امختلفة ولكنه وَفر الرفاهية لإنسان ي الكون بإذن اه، موجوداً 

وإهانة اأمم ، القتل والتريد واستخدم هذا العلم من ا يؤمن باه ظلًا وعدوانًا ي
 .ونر الرعب واخوف ي العام، وهب ثروات وخرات اأمم، والشعوب وإذاها

وكلا زادت ااكتشافات زاد ، والعام اليوم بلغ ي العلم اإنساي مبلغًا عالياً 
 ؟وزاد الرعب فا السبب، اخوف

علمي ي اأرض يزيد  فكل كشف، السبب أن هذا العلم ما سار عى منهج اه
أذن اه ، وإبداعه ي اخلق، فهو إظهار لقدرة اه ي الكون، اإنسان إقبااً عى ربه

     ): بخروجه عى يد بعض خلقه كا قال سبحانه
 .[13: ]فصلت (              
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ا أكثر الناس خشية ه؛ إن الذين فتح اه هم بابًا من أبواب العلم كان جب أن يكونو
 .وميزهم عن غرهم با علموه من آثار قدرة اه، أن اه أطلعهم عى آية من آياته

وهم ا ، فتهلل هم البر، ولكن بعض العقول تغر وتعتقد أها هي التي فعلت
         : أو حريك أصبع أصابه شلل، يستطيعون سد عرق انفجر ي اإنسان

 [.٨ - ٣العلق: [                
ولكنه ، فهو أحيانًا يملك امال الذي يكفيه طول حياته ويزيد، إن اإنسان يقتله جشعه
 .ويشقي نفسه ي احصول عليه، يطلب مزيدًا من امال

فالطر واحيوان واحرات تلتهم من الطعام ، وكل خلوق ه يأكل عى قدر حاجته
 .قيما يكفيها فقط وترك البا

مع أن اه أعلمه أنه ، أما اإنسان فهو الوحيد الذي جمع ويأكل أكثر من حاجته
                   ، كمية ونوعية، ومكانا وزمانًا: سيصل إليه رزقه تاماً 

 [.٣هود: [                         
نساي أساسًا لكال وهذا اجشع البري هو أساس الشقاء الذي جعله العلم اإ

                           : احياة الدنيا ورفاهيتها
 [.٣٣التوبة: [                

وهذا العلم اإنساي جعلها مقصداً ا غاية ، واه عَز وجَل جعل الدنيا وسيلة لآخرة
                                : بعدها

 [.٣٤العنكبوت: [       
وينتظرهم ي ، فهؤاء الذين لدهم العلم اإنساي با إيان يعيشون ي رعب وشقاء

               ): اآخرة شقاء أشد وأبقى
 .[35: ]الرعد (

وأشكرهم ، وأشدهم خشية ه، فهم أكثر الناس طمأنينة، أما أهل العلم اإهي
 ): وهم امهتدون إى سواء السبيل، أولئك هم اأمن ي الدنيا واآخرة، للمنعم

                  
 .[2: ]الزمر (      
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 [.٧١اأنعام: [                         وقال سبحانه: 
؛ أن العلم اإهي يربط والعلم اإنساي مها كان كله جهالة بالنسبة للعلم اإهي

، وماله وجاله ويعرف دينه ورعه، وقدرته ة اهفيعرف عظم، امخلوق باخالق
                             ثم حبه ويعبده: 

 [.٣١١اأنعام: [                   
، فيها وما تنبت يدور حول اأرض وما، والعلم اإنساي يربط امخلوق بامخلوق
 .وحول الناس والدواب واأنعام، وحول اجبال وما فيها من امعادن واأرار

هم أكثر الناس ، والعلاء كلا كشف اه هم من العلوم واأرار ي هذا الكون
                       : فهم يرون اإعجاز ي كل ما خلقه اه، خشية ه

                            
                           

 [.١٧ - ١٨فاطر: [                  
      ): وقد ذكر اه سبحانه العلم البري كله ي آية واحدة كا قال سبحانه

 .[63: ]احج(              
ومن أكرمه اه هذه النعمة فيجب أن ، بعض خلقه والعلم نعمة كرى خص اه ها

وهذا كان أشد الناس عذابًا يوم ، ومعصيته أقبح، وشكره له أتم، تكون طاعته ه أكمل
 ، أنه عرف وخالف.فهو أول من تسعر به النار، القيامة عام م ينفعه اه بعلمه

وأن يغفر له ما ا ، اموقواعد الرع تقتي أن يسامح اجاهل با ا يسامح به الع
 .يغفر للعام

 .ونعمة اه عى العام با أودعه من العلم أعظم من نعمته عى اجاهل
ثم أطلق لنفسه العنان ، وخص بالفضل واإكرام، وحكم اه عى أن من حبي باإنعام

أنه يقابل ، واستخف بالتبعات والسيئات، وجرأ عى انتهاك احرمات، ي الشهوات
               : اانتقام والعتب با ا يقابل به من ليس ي مرتبتهمن 

 [.١١ - ١٧إبراهيم: [                      
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، وكان له قدم صدق ي اإسام، من كثرت حسناته وعظمت، وكذلك ي امقابل
ويعفى عنه ما ا ، هفإنه حتمل له ما ا حتمل لغر ،وكان له ي اإسام تأثر ظاهر

لعمر ي شأن حاطب بن أي بلتعة ما طلب من  ملسو هيلع هللا ىلصكا قال النبي ، يعفى عن غره
ْدِريَك لََعَل ا» :أن يقتله؛ أنه كتب لقريش فقال له ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  أْهِل  َلـىاَطَلَع عَ  هَ َوَما ي 
مْ ، ت ـمْ اْعَمل وا َما ِشئْ : َبْدٍر َفَقاَل   .()عليه متفق «َفَقْد َغَفْرت  َلك 
ولطم عن ، كليم الرمن ألقى األواح التي فيها كام اه حتى تكرت ملسو هيلع هللا ىلصوموسى 

 .وهو نبي اه مثله، وأخذ بلحية أخيه هارون وجره ها إليه، ملك اموت ففقأها
 .يكرمه وحبهتعاى  وربه، وكل هذا م ينقص من قدره شيئًا عند ربه

واأذى الذي ، والصر الذي صره، لذي برز لهوالعدو ا، فإن اأمر الذي قام به موسى
 .وا خفض منزلته، أوى أن ا تؤثر فيه أمثال هذه اأمور، أوذيه ي اه

 .ومن له ألوف احسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتن ونحوها
وفيه من ، ومداواة اجرح، وتدارك الفارط، والعام إذا زّل فإنه حسن إراع الفيئة

وإزرائه عل نفسه ، وخشيته من ربه، وتصديقه بوعده ووعيده، وبأمر اه، همعرفته با
إى غر ذلك من ، ويأخذ به، وأن له ربًا يغفر الذنب، وإيانه باه، بارتكابه معصيته

                       : ما يغمر الذنب ويزيل أثره، اأمور امحبوبة للرب
 [.٣٣القصص: [                             

وآثارها ، فإنه ليس معه إا ظلمة اخطيئة وقبحها، بخاف اجاهل بذلك أو أكثره
                       : فا يستوي هذا وهذا، امردية

                                          

 [.١الزمر: [
لكن منع من ترتيب أثره عليه ما له من امشاهد ، قائم فدل عى أن سبب العقوبة

واجود ، وهذا مقتى احكمة والرمة، والنفع العميم، وامواقف اجليلة، العظيمة
               : ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال سبحانه ي شأن يونس، واإحسان

                                                

 (، واللفظ له. 2525(، ومسلم برقم )3880، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 [.٣٤٨ - ٣٤١الصافات: [                           

أما العقوبة امضاعفة التي ورد التهديد ها ي حق أولئك إن وقع منهم ما يكره كا 
          ): ملسو هيلع هللا ىلصقال سبحانه لنبيه 

 .[01 -05: ]اإراء(            
                                            ): وقوله سبحانه

 [.٤٨ - ٤٤احاقة: [                         
: وكانت سبب إخراجه من اجنة كا قال سبحانه، م يسامح بلقمة واحدة ملسو هيلع هللا ىلصوآدم 

 .[525: ]طه (ۓ   )
 .فتلك العقوبة عن احكمة

وخص  ،وحبي باإنعام، هوأكرمه اه با م يكرم به غر، فإن من كملت عليه نعمة اه
اقتضت حاله ، وجعل ي منزلة الوي احبيب، وميز بمزيد القرب من ربه، باإكرام

بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش ، من حفظ مرتبة الواية والقرب وااختصاص
 .وقاطع

تكون ، واصطفائه عى غره، واصطناعه لنفسه، ومزيد تقريبه، فلشدة ااعتناء به
 .ونعمته عليه أكمل، وسيده عليه أتم حقوق وليه

فهو إذا غفل وأخل بمقتى مرتبته نبه با م ، وامطلوب منه فوق امطلوب من غره
 .مع كونه كذلك يسامح با م يسامح به ذلك أيضاً ، ينبه عليه البعيد

 :فاجتمع ي حقه اأمران
ويأخذهم ، نزلتهمفإن املك يسامح خاصته وأولياءه با م يسامح به من ليس ي م

   ۓ   ): ويؤدهم با م يأخذ به غرهم كا قال سبحانه
 .[522 -525: ]طه (   

، ولكن رؤية أهل العلم له لون، هو احق ملسو هيلع هللا ىلصوكل مؤمن يرى أن ما جاء به الرسول 
        ): ورؤية غرهم له لون آخر كا قال سبحانه

 .[6: ]سبأ (       
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ومن جهة موافقته ، لعلمهم بصدق من أخر به ،فرؤية العلاء أعظم وأكمل من غرهم
 .لأمور الواقعة والكتب السابقة

وما يرون ي اأوامر والنواهي من ، ومن جهة ما يشاهدون من اآيات العظيمة
، وتنمي اأجر، امتضمن لكل صفة تزكي النفس، اهداية إى الراط امستقيم

 .وبر الوالدين وصلة اأرحام ونحو ذلك، عامل وغره كالصدق واإخاصوتفيد ال
وتوجب اإثم والوزر من ، وحبط اأجر، وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس

           : والظلم ي الدماء واأموال واأعراض، والزنا والربا، الرك والكفر
 [.٣١الرعد: [                                   

           : وهذه منقبة أهل العلم وفضيلة تستوجب احمد والشكر
 [.١٨ - ١٣اجاثية: [                                  

 .وعلمه القرآن ،هو الذي خلق اإنسانو تعاى واه تبارك
فهو سبحانه ، أنه صار إنسانًا بخلقهكا ، فاإنسان إنا تعلم القرآن بتعليمه سبحانه

  ): كا قال سبحانه، وعلمه البيان، وعلمه كتابه، الذي خلق اإنسان
 .[5-5: ]الرمن (    

 :والبيان الذي علمه اه لإنسان له ثاث مراتب
 .الذي يميز فيه بن امعلومات، البيان الذهني :أحدها
 .عر به بلسانه عن تلك امعلوماتالذي ي، البيان اللفظي :الثاي
 .الذي خط به تلك األفاظ التي حمل تلك امعلومات، البيان اخطي :الثالث

 .والثالث بيان للعن ..والثاي بيان للسمع ..فاأول بيان للقلب
      ): وقد مع اه عَز وجَل الثاثة ي قوله سبحانه

 .[00: ]النحل (      
ومنع عنه علم ما ا ، أعطى اإنسان علم ما فيه صاح معاشه ومعاده، ه حكيم عليموا

 .ثم ير عليه طرق ما هو حتاج إليه من العلم أتم تيسر، حاجة له به
وير عليه طرق ، ومعرفة دينه ورعه، فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه
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      ): ع يء، وأنففهي أير يء وألذ يء، هذه امعرفة
 .[22: ]القمر (

وكل ما ، وكل ما خطر بالبال، أو يعقله بقلبه، أو يسمعه بأذنه، وكل ما يراه العبد بعينه
 .فهو دليل عى الرب وكال ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، تدركه احواس

ه وقد نصب سبحانه من اأدلة واآيات والراهن ما يدل عى وجوده ووحدانيت
ووضعه ي العقل ، ثم ركز ذلك ي الفطر، وصفات كاله ما ا حصيه إا اه

                                     : ملة
 [.١١الروم: [                              

لة كا قال ومفصلن ما ي الفطرة والعقل العلم به م، ثم بعث اه الرسل مذكرين به
 .[11: ]الذاريات  (    ): سبحانه

 [.٣٣ - ١اأعى: [                              : وقال اه تعاى
: فقال سبحانه، ونطق اللسان، وتعلم البيان، وقد امتن اه عى عباده بتعلم القرآن

 .[5-5: ]الرمن (      )
 نسان ثاثة أنواع:مه اه لإالذي علوالبيان 

 بالكتابة.. والبيان اإرشادي باإشارة. البيان النطقي باللسان.. والبيان الرسمي
اه اإنسان وها علم ، وهذه احروف والكلات التي حمل امعاي علم اه القرآن

                 : وها فضل اإنسان عى سائر احيوان، البيان
                        

 [.٨١اإراء: [
وها انتظمت مصالح ، وها معت العلوم وحفظت، وأرسل رسله، كتبهاه وها أنزل 

                             : العباد ي امعاش وامعاد
 [.٣١٣ - ٣١١الشعراء: [            

وها ، وها معت أشتات العلوم، والصحيح من الفاسد، وها يتميز احق من الباطل
 .أمكن تنقلها ي اأذهان
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، وأقيم ها من حق، وأقيلت ها من عثرة، فع ها من نقمةودُ ، لب ها من نعمةوكم ُج 
 .وأمات ها من بدعة، وأحيا ها من سنة، وهدم ها من باطل، وهدي ها من ضالة

ولوا عجائب صنع اه ما ثبتت ، ياته ي خلق اإنسانوآياته سبحانه ي تعليم البيان كآ
                  : تلك الفضائل وامنافع ي حم وعصب

 [.٣٣لقان: [                
وهو ، متعلقًا باسم الرمن، وجعل سبحانه اخلق والتعليم ناشئًا عن صفة الرمة

فكل ، وبه وضعت الركة ي كل مبارك، ها منهوجيء الركة كل، ااسم الذي تبارك
     ): وكل ما أخى عنه نزعت منه الركة، ما ذكر عليه بورك فيه

 .[00: ]الرمن (
 :والعمل ا يكون مقبواً عند اه إا برطن، وثمرة العلم العمل به

                               : وامتابعة لرسول اه ..اإخاص ه
 [.٣٣١الكهف: [                                         

 :وامتابعة تتحقق بستة أمور
أو ليلة ، لكن من أحياه ليلة النصف من شعبان، فقيام الليل مروع :السبب: اأول

 .يعتقد مروعيتها فهو بدعة، امعراجاإراء و
رس فهذا ا جوز؛ أن اأضحية مروعة ببهيمة فلو ضحى بف :اجنس: الثاي
 .والفرس ليس بمروع، اأنعام
 .م يقبل منهعى الصلوات اخمس فلو زاد صاة سادسة  :القدر: الثالث
 .فلو غسل رجليه ي الوضوء قبل يديه م يصح مخالفته الرع :الكيفية: الرابع

 .م يصح فلو حج أو صام رمضان ي غر وقته :الزمان: اخامس
، ولو حج أو اعتمر ي غر فلو اعتكف ي غر امسجد م يصح :امكان: السادس

 مكة م يقبل منه.
فأزكى العلوم وأرفها وأعظمها وأكملها العلم ، ورف العلم تابع لرف امعلوم

                                : باه وأسائه وصفاته وأفعاله
 [.٣١حمد: [              
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يعلم ما ي السموات وما ي  ..فهو سبحانه الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله
 .وما ي جو الساء ..ويعلم ما ي قعر البحار ..ويعلم ما بينها وما حت الثرى ..اأرض

وكل زرع  ..وكل شجرة ومغرسها ..يعلم كل شعرة ومنبتها ..عام الغيب والشهادة
  ): ومسقط كل ورقة ..وكل رطب ويابس ..وكل نبات وثمرته ..وحبه

                    
 .[12: ]اأنعام (          

وحجمه ووزنه  ..احى والرابووعد الرمل  ..تكلاالويعلم سبحانه عدد كل 
ويعلم أعال  ..ار والرياحومكاييل البحار واأه ..ويعلم مثاقيل اجبال ..ومكانه

     ): وحركاهم وسكناهم، وكامهم وأنفاسهم، العباد وآثارهم
 .[55: ]املك ( 

وأما حقائق اإيان الباطنة فتلك ، ورائع اإسام وأحكامه عى اأفعال الظاهرة
 .عليها رائع الثواب والعقاب

 :فلله عَز وجَل حكان
وحكم ي اآخرة عى  ..رائع الظاهرة وأعال اجوارححكم ي الدنيا عى ال

 .الظواهر والبواطن
فيناكحون ويرثون ، يقبل عانية امنافقن ويكل رائرهم إى اه ملسو هيلع هللا ىلصوهذا كان النبي 

إذ ، وا يكون حكمهم حكم تارك الصاة، ويعتد بصاهم ي أحكام الدنيا، ويورثون
 .قد أتوا بصورها الظاهرة

واه يتواه ي الدار ، بل إى اه وحده، ثواب والعقاب ليست إى البروأحكام ال
مع أنه ا يسقط عنه ، فنحكم ي الظاهر بصحة صاة امنافق وامرائي، اآخرة
فاه وحده هو اأعلم با ي صدور ، وا حصل له الثواب ي اآخرة، العقاب
                                       : العامن

 [.٣٣ - ١العاديات: [        
ولو كان ، وتقواه بل امقصود مع ذلك اإيان باه، وليس مقصود العلم العمل فقط

لكنهم ي الدرك اأسفل ، امقصود من العلم العمل فقط لكان امنافقون ي اجنة
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                     : من النار؛ أهم يعملون با إيان
 [.١٧فاطر: [      

، الصحابة كان أواً عى أنفسهم بالعلم والعمل ثم عى غرهماأنبياء ووجهد 
ثم أخرج اه بأعاهم وصفاهم الناس من الظلات إى ، فأصلحوا أنفسهم أواً 

                          : النور
 [.٣إبراهيم: [          

وهذا ا يتأثر ، وينسى نفسه ،لشيطان حريص عى جعل اإنسان جتهد عى الناسوا
وإذا اجتمع هذا مع نسيان اإنسان نفسه بلغ الشيطان ، وا يقبلون قوله، الناس منه

                            : مراده من اإنسان
                                     

 [.١٣النور: [                
فالدعوة هي أم ، ويقيمهم عى الدعوة إى اه، فالداعي حقًا من يدعو الناس إى اه

 .وها حيا اأوامر والسنن، اأعال
والعمل  ،ويأمرهم بتعليم الناس ذلك، وامعلم حقًا من يعلم الناس الدين وأحكامه

                 : ل صالحويسبقهم إى كل عم، به
                                          

 [.٨١آل عمران: [                  
وإقامة ، هو الصاة والكفروالفرق بن اإسام ، والصاة أول اأوامر بعد اإيان

وتزين ، بسننها وآداها وروطها وإقامتها، الصاة تكون بفعلها وأمر الناس بأدائها
، فيصي العبد ه كأنه يراه، وتزين باطنها بالتوجه التام إى اه، ظاهرها بتطبيق السنن

  .فإن م يكن يراه فإن اه يراه
فا بَد أن نقيم الصاة ظاهرًا وباطناً ، وأول ما حاسب عليه العبد يوم القيامة صاته

وإذا كنا ، وحسن العمل خارج الصاة، التوجه التام إى اهحتى نقيم سائر اأعال ب
 ؟ي الصاة ي الغفلة فكيف ي سائر أعالنا كم تكون الغفلة

، وا نقوم بأي عمل ي الدين إا بعلم، وا تكون الصاة صحيحة إا بعلم كامل
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 .من السنن واأحكام ملسو هيلع هللا ىلصوالعلم هو ما جاء به رسول اه 
وتعبد ، لتقبل النفوس عى طلبه، ا بّد أن نعرف فضائل العلم ولتحصيل حقيقة العلم

 .وبدون العلم الناس ا يعرفون اه وا رسوله وا أوامره وا دينه، اه بموجبه
فمن عمل بأمر اه ورسوله ، ولكن ليس كل الناس يفلحون، وكل الناس يعملون

كه بأمر اه ورسوله فسليان عليه السام عمل بمل، ومن عمل هواه خر، أفلح
 .وفرعون عمل بملكه هواه فهلك، فأفلح

والوعظ هو الباعث عى العلم ، والعلم هو الطريق معرفة العمل امأمور به رعاً 
أما العلم فإنه ُيطلب عى ، واأحسن أا يكون الوعظ يوميًا؛ لئا يسأم الناس، والعمل

   )أعلمهم وأتقاهموأكملهم ، والناس ي ذلك متفاوتون، قدر الطاقة
 .[555: ]طه (

             ودرجة العلاء فوق عامة امؤمنن ي الدنيا واآخرة:
 [.٣٣امجادلة: [                         

                               وقال سبحانه: 
 [.١الزمر: [                                  
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 اإفتاء فقه -33
            ): قال اه تعاى

               ) 
 .[550 -556: ]النحل

 .[53: ]النحل (      ): وقال اه تعاى
 .وجعلهم أوعية لأعال واأخاق، خلق البرو تعاى اه تبارك

ومنهم  ..ومنهم وعاء للجهل ..ومنهم وعاء للعلم ..ومنهم وعاء للر ..فمنهم وعاء للخر
ومنهم وعاء  ..ومنهم وعاء للبخل ..ومنهم وعاء للكرم ..ومنهم وعاء للسفه ..وعاء للحلم

                         للقوة.. ومنهم وعاء للشجاعة.. وهكذا: 
 [. ٨٤ - ٨١آل عمران: [                             

 .وأحسن زينة يتزين ها عند اه وخلقه، والعلم أعظم حلية يتحى ها اإنسان
فأورث اإيان ، وظهرت آثاره عى القلب والبدن، وما أحسن العلم إذا تبعه العمل

                    ، وامحبة، واخشية: والتقوى
 [.١اأنفال: [                      

والقبول واانقياد ، وعى امسلم أن يتلقى ما جاء عن اه ورسوله بالسمع والطاعة
               ): كا قال سبحانه

 .[15: ]النور (    
  ): وإذا ثبت احكم عن اه ورسوله فيجب اتباعه واأخذ به كا قال سبحانه

 .[3: ]اأعراف (            
ي ميع اأحوال واأزمان  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر اه عَز وجَل ميع امؤمنن باتباع الرسول 

                    : كا قال سبحانه
 [.٣٣٧اأعراف: [          

: وكل من خالف أمر اه ورسوله أو عارض ذلك فهو مستحق للعقوبة كا قال سبحانه
 .[63: ]النور (           )
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   ): وحذر سبحانه امؤمنن من القول عى اه با علم كا قال سبحانه
                

 .[556: ]النحل (   
                ): وقال سبحانه

 .[5: ]احجرات (
     : وا تفتوا حتى يفتي، ا تفعلوا شيئًا حتى يأمرو، أي ا تقولوا حتى يقول

 [.٨احر: [                                  
وا إذن وا ، أن ا يتقدم أحد بن يديه بأمر وا هي ملسو هيلع هللا ىلصومن اأدب مع الرسول 

بن يدي سنته  فالتقدم، وهذا باٍق إى يوم القيامة، ويأذنأو وينهى حتى يأمر هُ ، ترف
 .بعد وفاته كالتقدم بن يديه ي حياته

وا جوز ، فا جوز أحد أن يفتي أو يقي ي دين اه با خالف النصوص
                    : ااجتهاد والتقليد مع وجود النص

 [.٣٣٣النساء: [                           
، بل الواجب طاعته واانقياد أمره، ملسو هيلع هللا ىلصضة حديث رسول اه وا جوز كذلك معار

    ): والتسليم والتلقي ما جاء به بالسمع والطاعة كا قال سبحانه
             

 .[61: ]النساء ( 
واحرام ما حرمه اه ، فإن احال ما أحله اه ورسوله، وحرم اإفتاء بغر علم

حل أحد أن يفتي إا با يعلمه يقيناً من كتاب اه وسنة رسوله كا قال  فا، ورسوله
                              : سبحانه

 [.٣٣٨ - ٣٣٣النحل: [                                         
   ): ومن أفتى بغر علم فعليه إثم من أضلهم كا قال سبحانه

 .[21: ]النحل (             
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                ): وقال سبحانه
 .[36: ]اإراء  (جئ
تََعِمدًا َفْلَيَتَبَوْأ َمْقَعَده  ِمَن النَارِ  » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ م  َِ  .()متفق عليه «َمْن َكَذَب َع

فإن ذلك سبب حبوط ، وق صوتهأن ا ترفع اأصوات ف ملسو هيلع هللا ىلصومن اأدب معه 
: فا ترفع وا تقدم اآراء والبدع عى سنته وما جاء به كا قال سبحانه، اأعال

(               
 .[2: ]احجرات (      

وا يوقف قبول ما جاء به عى موافقة ، والعمل به ،تقديم قوله ملسو هيلع هللا ىلصومن اأدب معه 
 ): وهو عن اجرأة عى سنته وهديه، هذا من قلة اأدب معه فكل، أحد أو فتواه

                   
 .[36: ]اأحزاب (    

موك ا أدري ما ا تعلمه؛ أنك إذا قلت ا أدري علَ  ُلـمتع :ومن آداب العلم والفتوى
 .وإن قلت أدري سألوك حتى ا تدري، حتى تدري
  ): اه امائكة م يستحوا أن يقولوا ا نعلم كا قال سبحانهوحن سأل 

             
 .[32 -35: ]البقرة (            

، الذين يتخذون من كتاب اه وسنة رسوله مادة للتضليل، وما أخطر امضلن لأمة
، نصوصه لتوافق أهواء معينةويؤلون ، وحرفونه عن مواضعه، يلوون ألسنتهم به

                  : ويشرون هذا كله ثمنًا قلياً 
                                

 [.٨١البقرة: [      
، ويسخرونه ي تلبية اأهواء، حرفون الدين، وهؤاء الذين ينسبون إى الدين ظلاً 

يفعلون هذا وحسبون أهم ، ه من أجل حطام يأخذونهوحرفون الكلم عن مواضع
                                                

 (. 3(، ومسلم برقم )558ي برقم )، أخرجه البخارمتفق عليه( 5)
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           ): مسلمون
                 

 .[00: ]آل عمران   (
إنا تبتى ها كل أمة يرخص دين اه ، وهذه آفة ا ختص ها طائفة من أهل الكتاب

     : هوى من اأهواء حتى ما يساوي إرضاء، فيها عى من ينتسبون إليه
 [.٣١التوبة: [                 

              : ويفسد القلب حتى ما يتحرج من الكذب عى اه ورسوله
                                        

 [.١١اجاثية: [     
الذين تعجبك أجسامهم وإن ، ةوهذا امسلك كفيل بسقوط هذه اخشب امسند

 .يقولوا تسمع لقوهم
 ): وبسبب هذا امسلك نقل اه قيادة البرية من بني إرائيل إى بني إساعيل

                
 .[00: ]آل عمران(            

                       : والدعوة إى اه مسئولية ميع اأمة
 [.٣١٧يوسف: [                     

ومن ، فمن علم حكًا أفتى به، أما الفتاوى ي اأحكام وامسائل فهي مسئولية العلاء
والفهم ، جهله دل امستفتي عى العلاء الذين اختصهم اه بمزيد من العلم والفقه

: ويعلموها الناس ،وها ويعملون هايتعلم، وجعلهم أواي لعلمه وأحكام دينه، واحفظ
                               

 [.٣١١التوبة: [                         
وامفتون فيهم يعدون عى اأصابع ، وكان الصحابة يتدافعون الفتوى فيا بينهم

 .عنهموزيد بن ثابت وابن عباس وغرهم ري اه ، كمعاذ وعي
أما الدعوة فكل يدعو إى اه بحسب ما عنده من ، فالفتوى ليست مباحة لكل أحد

 .وأقله آية، العلم
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    ): كا قال سبحانهوالتدريس فالعلاء والفقهاء هم أهل الفتوى 
 .[53: ]النحل (  

كل  ،عى اأمة كلهاواجب والنهي عن امنكر  ،واأمر بامعروفاى اه، والدعوة 
من أول يوم قبل نزول  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قام ها أصحاب النبي ، بحسب علمه وقدرته وبصرته

          ): كا قال سبحانه، اأحكام والعبادات
 .[580: ]يوسف (        

وجاهد من أجله ، يعطيه اه من يعلم صاحيته له، والفقه ي الدين من أفضل اأعال
 (         ): هكا قال سبحان

 .[62: ]العنكبوت
ـرِ َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِِ الِدينِ ْيـرَخ  بِـهِ  ه دِ اي  َفِقْهه    .()متفق عليه «ًا ي 

 .وهذه اأخاق احسنة ا بَد من صيانتها ي اأمة، واإسام جاء ليكمل مكارم اأخاق
وعقوبات ، د تتطلب سلطة تنفيذيةوصيانة اأخاق وتنفيذ اأحكام وإقامة احدو

، ليس وراءها سلطة تنفيذية، تريعية؛ أن أحدًا ا يستجيب لكلات طائرة ي اهواء
            ، وإن اه ليزع بالسلطان ما ا يزع بالقرآن: وعقوبات تأديبية

 [.٣١٣النساء: [                                   
ولكن ا يستجيب هم أحد؛ أن أحدًا ا يستجيب لعقيدة ورسالة  وكل يرخ

 .وتنفذ أحكامها ورائعها، ليس وراءها سلطة حميها، ضائعة
             ): قال اه تعاى

                 ) 
 .[26: ]ص

 :وعلاء اأمة صنفان
 .وفقهاء اإسام ..حفاظ احديث

وموا من التغير ، فاظ احديث هم الذين حفظوا عى اأمة معاقد الدين ومعاقلهفح
                                                

 (. 5830(، ومسلم برقم )05، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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حتى ورد من سبقت له من اه احسنى تلك امناهل صافية ، والتكدير موارده ومناهله
 .يفجروها تفجراً ، يرب ها عباد اه، من اأدناس

تنوا بضبط قواعد احال واع، وفقهاء اإسام هم الذين خصهم اه باستنباط اأحكام
با وهبهم اه من القوة والفهم واحفظ ، وسائر السنن واآداب واأحكام، واحرام

 .وااستنباط
وحاجة ، هم هتدي احران ي الظلاء، فهم ي اأرض بمنزلة النجوم ي الساء

وطاعتهم أفرض عليهم من ، الناس إليهم أعظم من حاجتهم إى الطعام والراب
        ): اعة اآباء واأمهات كا قال سبحانهط

                    
 .[12: ]النساء  ( 

 .هم العلاء واأمراء :وأولو اأمر
فطاعتهم تبع لطاعة ، الرعي لكن اأمراء إنا يطاعون إذا أمروا بمقتى العلم

 .وما أوجبه العلم الرعي، عروففإن الطاعة إنا تكون ي ام، العلاء
، والعلاء فطاعة اأمراء تبع لطاعة العلاء، وكا أن طاعة العلاء تبع لطاعة الرسول

   ولو اأمر السلطاي كا قال سبحانه: أولو اأمر الرعي، واأمراء هم أهم 
                                          

 [.٧١النساء: [                                
وكان الناس كلهم تبعًا هم كان ، وما كان قيام اإسام بطائفتي العلاء واأمراء

 .وفساده بفسادما، صاح العام بصاح هاتن الطائفتن
 .وما أشد فسادما إذا فسدا، فا أعظم بركتها عى اأمة إذا صلحا

 :فانوامفتون صن
 .ومفٍت بغر علم ..مفٍت بعلم

 ، ويرف الدواء من حتاجه.؛ أنه يفتي بعلم ابتغاء مرضاة اهخر الناس فاأول
ويقول عى اه با علم طمعًا ي منصب أو جاه ، ؛ أنه يفتي بجهلر الناس والثاي
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                 ): أو مال
 .[555: ]اأنعام ( 
 .وهو ي نفس الوقت منصب خطر، وثوابه جزيل، فتاء منصب عال ريففاإ

 :لذا ينبغي للمسلم أا ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مس خصال
وا عى ، فإن م تكن خالصة ه م يكن عليه نور، أن تكون نيته خالصة ه :اأوى

 .خاصها ه أن اإفتاء عبادة جب إ، كامه نور
                : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة :الثانية

                                            
 [.١الزمر: [     

 .وعى معرفته، أن يكون قويًا عى ما هو فيه :الثالثة
 .الكفاية وإا مضغه الناس :الرابعة

 .معرفة الناس وأحواهم :اخامسة
 .وأي يء نقص منها ظهر اخلل ي امفتي بحسبه، فهذه دعائم الفتوى

وامفتي يبن احكم وقد ا ، أن الناصح مفٍت وزيادة، والفرق بن النصيحة والفتوى
 .لكن الناصح يعطي احكم ويرغب أو يرهب، يعطي ترغيبًا وا ترهيباً 
                          وكل نبي قال لقومه: 

 [.٣٣٤ - ٣٣١الشعراء: [                            
فمن آتاه اه علًا فعلمه خلصًا يبتغي به وجه اه  ،واإفتاء منصب عظيم ي الدين

 .ونور اه به قلوب العباد، وأمات به البدع، نر اه به السنن
، وهلك وأهلك غره، قد ضل وأضلف، وتسلق جداره بغر فقه، ومن ارتقى إليه بغر علم
                                       : وقال عى اه غر احق

 [.١١اأعراف: [                                             
                ): قال اه تعاىو

 .[36: ]اإراء  (جئ
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ل  َقتََل تِْسَعًة َوتِْسِعَن َنْفساً » :ملسو هيلع هللا ىلصال النبي وق ْم َرج   َلـمِ َفَسأَل َعْن أعْ ، َكاَن فِيَمْن َكاَن َقبَْلك 
َل عَ  ِمْن  َلـه  َفَهْل ، َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعَن َنْفساً  َنـه  إِ : َفأَتاه  َفَقاَل ، َراِهٍب  َلـىأْهِل اأْرِض َفد 

َم َسأَل َعْن أعْ ، ِماَئةً  بِـهِ َفَكَمَل ، َلـه  تَ َفقَ ، ل: َتْوَبٍة؟ َفَقاَل  َل عَ  َلـمِ ث  ٍل  َلـىأْهِل اأْرِض َفد  َرج 
َوَبْنَ  نَـه  ول  َبيْ َيـح  َوَمْن ، َنَعمْ : ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل  َلـه  َفَهْل ، َقَتَل ِماَئَة َنْفسٍ  َنـه  إِ : َفَقاَل ، لِـمٍ َعا

وَن ابِـهَ َفإَِن ، أْرِض َكَذا َوَكَذا ىَلـالَتْوَبِة؟ اْنَطلِْق إِ  ـمْ َمعَ  هََفاْعب ِد ا هَا أَناسًا َيْعب د  َول ، ه 
، ْوت  ْلـمَ َفاْنطََلَق َحَتى إَِذا َنَصَف الَطِريَق أَتاه  ا، ا أْرض  َسْوءٍ َنـهَ أْرِضَك َفإِ  َلـىِجْع إِ َتـرْ 

َجاَء َتائِباً ، ةِ ْحـمَ َفَقاَلْت َمائَِكة  الرَ ، َمائَِكة  اْلَعَذاِب وَ  ،ةِ ْحـمَ َفاْخَتَصَمْت فِيِه َمائَِكة  الرَ 
ْقبًِا بَِقلْ  ـمْ َفأَتا، ًا َقطُ ْيـرَيْعَمْل َخ  َلـمْ  َنـه  إِ ، َوَقاَلْت َمائَِكة  اْلَعَذاِب ، ٬ا لَـىإِ  بِـهِ م  ِِ  ه  َمَلك  

وَرةِ آَدِميٍ  ـمْ َفَجَعل وه  َبيْ ، ص  وا َما َبْنَ اأْرَضْنِ قِ : َفَقاَل ، نَـه  َو ،  َكاَن أْدَنىِهـَا تِـأيَ  َلـىَفإِ ، يس  َفه 
وه  أْدَنى إِ ، َلـه   وه  َفَوَجد   .()متفق عليه «ةْحـمَ َمائَِكة  الرَ  ْتـه  َفَقَبَض ، اأْرِض اَلتِي أَرادَ  َلـىَفَقاس 

وباإفتاء  ..عهوبالعلم يتعلم الناس كيف يعبدون اه بر ..فبالدعوة هتدي الناس
 .حل امشاكل وامسائل التي خفى عى بعض الناس

 :والناس ي ذلك متفاوتون
ومنهم من رف مه إى الدعوة دون ، فمنهم من آتاه اه الدعوة والعلم واإفتاء

واه أعلم حيث ، ومنهم من حرم هذا وهذا، ومنهم من رزقه العلم واإفتاء، اإفتاء
 : جعل رسالته

 .والفتوى شفاء للناس من داء اجهل ..والعلم زينة اأعال ..يان زينة القلوبواإ

                                                

 (. 2066(، ومسلم برقم )3508، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 الصاحة واأعال اإيان قوة فقه -3
                        قال اه تعاى: 

                               
 [.١٣البقرة: [                     

             ): قال اه تعاىو
 .[20: ]النحل  (     

          ): وقال اه تعاى
           )

 .[53: اء]النس
فهو القوي وكل ما سواه ، وقوته صفة ذاتية ا تنفك عنه، اه عَز وجَل هو القوي العزيز

     ): وهو خالق القوة ي كل خلوق كا قال سبحانه، ضعيف
 .[62: ]الزمر (    

فهو سبحانه ، وسلط بعضها عى بعض، وقد جعل سبحانه قوة امخلوقات متفاوتة
جناح منها سد ، ومنهم جريل الذي خلق اه له ستائة جناح، قوة امائكةالذي خلق 

وبطرف جناحه رفع مس قرى من قرى قوم لوط بمن فيها إى الساء ثم ، اأفق
                      : قلبها عليهم

 [.٧١ - ٧١هود: [                          
وقوة  ..وقوة العرش ..وقوة اأرض ..الذي خلق قوة الساء القويوهو سبحانه 

وقوة  ..وقوة النور ..وقوة الرياح ..وقوة اماء ..وقوة النار ..وقوة احديد ..اجبال
 ..وقوة النبات ..وقوة امعادن ..وقوة الطر ..وقوة السباع ..وقوة احيوان ..البر

                    .. وقوة النار:وقوة البرول ..وقوة اجن
 [.٣١١اأنعام: [                      

وميع القوة التي خلقها اه عَز وجَل ي هذه امخلوقات ا تساوي ذرة بالنسبة لقوته 
                             : سبحانه كا قال سبحانه
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 [.٤٣فاطر: [                                  
         : فا يقف ها يء، وقوة اه جل جاله مطلقة قهرت كل يء

                      
 [.٣٨الزمر: [          
وقوة امخلوق حدودة تفنى ، وهي مطلقة ليس ها حد، وقوة اجبار صفة لذاته

             : فمن فضله وجودهوكل قوة ي العام ، وتضعف وتزول
 [.٣٣هود: [      

 تدل عى القوي الذي خلقها: واه عَز وجَل جعل ي اأشياء وامخلوقات قوة
حاطة ومل ما عليها.. وجعل ي اأرض قوة قوة التاسك واإ واتفجعل ي السم

حرارة.. وجعل ي نارة واوالتخزين.. وجعل ي الشمس قوة اإااستقرار واإنبات 
ل السحاب.. وجعل ل قوة اإرساء والثقل.. وجعل ي الرياح قوة التدمر ومااجب

ة الكام.. وخلق ي حياء واإنبات.. وخلق ي لسان اإنسان قوي اماء قوة اإ
 بصار وهكذا.العن قوة اإ

ل فسبحان القوي العزيز الذي جعل ي كل خلوق قوة بحسبه، ليشهد لربه بكا
                 القوة، ويؤدي وظيفته امأمور ها بتلك القوة: 

                                            
                                  

 [.٣٣ - ٣١لقان: [        
وقوة اإيان واأعال ، ل الصاحة قوةكذلك ي اإيان واأعااه سبحانه وجعل 

 .الصاحة أقوى من قوة اأشياء وامخلوقات
وجعلهم ، ولذلك اه عَز وجَل أعطى اأنبياء والرسل اإيان واأعال الصاحة فقط

 .ومن قدرة اه، بذلك يستفيدون من خزائن اه
 .وخالق القوة ي كل عمل، وهو سبحانه خالق كل يء

 .انه قوة اأعال كاأشياء متفاوتةوجعل سبح
والدعوة ها قوة.. والعلم له  ..واإخاص له قوة ..واإيان له قوة ..فالتوحيد له قوة
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واحج  ..والصيام له قوة ..والزكاة ها قوة ..والطهارة ها قوة ..والصاة ها قوةقوة.. 
 ..والتقوى ها قوة ..وةوالصر له ق ..واأذكار ها قوة ..والدعاء له قوة ..له قوة

والشكر له  ..والعفو له قوة ..واإنفاق له قوة ..واإحسان له قوة ..والصدق له قوة
 .وهكذا ..قوة

  ): ومن كانت عنده قوة اأعال سخر اه له قوة امخلوقات كا قال سبحانه
              

 .[26: ]اأعراف ( 
                                : وقال سبحانه

                                  
                                            
                                             

 [.٣١ - ٣١سبأ: [                             
              ): وقال سبحانه

 .[52: ]سبأ  (               
وا يستفيد من ، وي اأعال، فسبحان القوي العزيز الذي خلق القوة ي امخلوقات

 .قوة اأعال إا اأنبياء وأتباعهم من امؤمنن
ودهم عى ااستفادة ، ر الناس بعبادة اه وحده ا ريك لهوقد أرسل اه الرسل أم

 .ومن خزائن اه باإيان واأعال الصاحة، من قدرة اه
والعمل با جاء به ، وا تكون طاعته إا باإيان به، وا ينال ما عند اه إا بطاعته

                            : ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 
                                

 [.٣٣٧اأعراف: [                 
 .وقد بن اه ورسوله قوة امخلوقات وقوة اأعال

اايان  وأما قوة، أما قوة امخلوقات فقد أرنا إليها فيا سبق ي باب اخلق واأمر
 .اأعال وقيمة اأعال فهي امقصودة هناو
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وحصل للعبد إذا قام ، الصاحة ة التوحيد واإيان تكون قوة اأعالوبقدر قو
 .ونيل مراده، واستجابة دعائه، بذلك قضاء حاجته

   ): عى كفار قومه فأغرقهم اه باماء كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصكا دعا نوح 
              

 .[55-58: ]القمر (            
   ): عى كفار قومه فأهلكهم اه بالريح كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوكا دعا هود 

 .[52 -55: ]الذاريات(               
 ): عى كفار قومه فأهلكهم اه بالصيحة كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوكا دعا صالح 

                
 .[51-53: ]الذاريات (     

ربه حن ألقي ي النار فجعلها سبحانه بردًا وسامًا عليه كا قال  ملسو هيلع هللا ىلصوكا دعا إبراهيم 
 .[62: ]اأنبياء (      ): سبحانه

كا قال  عى فرعون وقومه فأهلكهم اه وأغرقهم ي البحر ملسو هيلع هللا ىلصوكا دعا موسى
              ): سبحانه

 .[58-30: اريات]الذ (      
وأنجى امؤمنن كا وخذهم، عى الكفار ي بدر فأهلكهم اه  ملسو هيلع هللا ىلصوكا دعا حمد 

           ): قال سبحانه
                

 .[58 -2: ]اأنفال (   
وقد مَن ، تكون باإيان واأعال الصاحة، ومن خزائن اه، فااستفادة من قدرة اه
 .فلنستفد من ذلك، اه عَز وجَل علينا بذلك

 :فقوة اأعال الصاحة حصل ها منافع كثرة منها
ومضاعفة  ..ورفعة الدرجات ..وسر العيوب ..ومغفرة الذنوب ..إجابة الدعاء

 ..وحصول اأمن ..ورضا اه عن العبد ..ودخول اجنة ..والسعادة ي الدنيا ..احسنات
        :وكشف الكربات ..ونزول النر ..وحسن اخلق ..الرزق وبسط
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  [. ١٨النحل: [       

إذ النفس لذها ، ولكنها ثقيلة عى النفس، واأعال الصاحة حبوبة للرب
ومكانتها ، ال الصاحةفا بَد من بيان قوة اأع، والروح لذها بالطاعات، بالشهوات

، أدائهاوذلك لتنشط النفس ، وقيمة اأجر والثواب احاصل من فعلها، عند اه
 .عليهاما تعلمه من جزيل اأجر والثواب ، وتنافس ي أدائها، وترغب ي ثواها

     ): فبيان كل عمل وقيمته وعظيم ثوابه يسوق النفوس لفعله
 .[26: ]امطففن (

وقدر اأجر والثواب احاصل ، وبيان قوها، ان ما تير من اأعال الصاحةوهذا بي
وتنشط اأبدان ، وتتحرك اجوارح أدائها، لعل النفوس تشمر لفعلها، بفعلها

             : واإكثار منها، والقلوب للمداومة عليها
                       

                              
                              
                                

 [.٣١٣ - ٣١١آل عمران: [                         
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 التوحيد قوة -2
                                قال اه تعاى:  -3

                                     
 [.٧٤ - ٧١اأنبياء: [        

            ): قال اه تعاىو -2
             

 .[00 -00: ]اأنبياء(        
                                وقال اه تعاى:  -2

                              
 [.١١ - ٧١اأنبياء: [                        

يَك  ه إِلَ ا َلـهَ َمْن َشِهَد أْن ل إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ِ ََ ـَوأَن ، َلـه  َوْحَده  ل  ه  َحـمَ م  دًا َعْبد 
و و ٬َوأَن ِعيَسى َعْبد  ا، ل ـه  َوَرس  وح  مِ  َيـمَ َمرْ  َلـىأْلَقاَها إِ  ت ـه  لِـمَ َوكَ ، ه  ل ـَوَرس  َنة  ْلـَج َوا، نْـه  َور 

 .()متفق عليه «َما َكاَن ِمَن الَْعَملِ  َلـىنََة عَ ْلـَج ا ه ا َلـه  أْدَخ ، َوالنَار  َحق  ، َحق  
َم َماَت عَ  هإِل ا َلـهَ ل إِ : َما ِمْن َعْبٍد َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ْلت   .«نَةَ ْلـَج َك إِل َدَخَل اَذلِ  َلـىث  : ق 

َق؟ َقاَل  َق »: َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَ ْلت   .«َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَ َق؟ َقاَل : ق  َوإِْن »: َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَ
َق  ْلت   .«َزَنى َوإِْن َسَ َق؟ َقاَل : ق  َق عَ »: َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَ ْغِم أْنِف رَ  َلـىَوإِْن َزَنى َوإِْن َسَ

ِِ َذرٍ   .()متفق عليه «أ
َ َلـَا  ملسو هيلع هللا ىلصن وحًا  ٬إَِن َنبَِي ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ََ َعَلْيَك  إِِي َقاص  : نِـهِ الَْوَفاة  َقاَل ِلبْ  ْتـه   َح

َك بِاْثنََتْنِ ، اْلَوِصَيةَ  ر  َك بـ، اَك َعِن اْثنَتَْنِ ْنـهَ َوأَ ، آم  ر  ، َن الَسَمَواِت الَسبْعَ ( َفإِ ه إِلَ ا َلـهَ إِ  َل )آم 
ِِ كَِفةٍ ، َواأْ َْرِضَن الَسْبعَ  ِضَعْت  ِضَعْت  ،َلْو و   َل َن بِـهِ َرَجَحْت  ،ِِ كَِفةٍ  ه إِلَ ا َلـهَ إِ  َل َوو 

َن َحْلَقًة م  ، ه إِلَ ا َلـهَ إِ   َلـهَ إِ  َن لْتـه  ًة َقَصمَ ـمَ ْبـهَ َوَلْو َأَن الَسَمَواِت الَسْبَع َواأْ َْرِضَن الَسْبَع ك 
ْبَحاَن ا، ه إِلَ ا ٍء وَ َا ا َص َنـهَ ِدِه َفإِ َحـمْ َوبِ  ٬َوس  ْ ََ ِل  ـرْ ا بِـهَ ة  ك  اَك َعِن ْنـهَ َوأَ ، ْلق  ْلـَخ َزق  اي 

 ِ ِْ ِك َواْلكِ ْ ِْ  .()أخرجه أمد والبخاري ي اأدب امفرد «ال
                                                

 (. 25(، واللفظ له، ومسلم برقم )1020، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 25(، واللفظ له، ومسلم برقم )1020م )، أخرجه البخاري برقمتفق عليه( 2)
 (.  110(، وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )6103: أخرجه أمد برقم )صحيح( 3)
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 اإيان قوة -2
          ): قال اه تعاى -5

 .[02: ]اأنعام (
          ): وقال اه تعاى -2

                
 .[25: ]احديد (

          ): وقال اه تعاى -3
                   

 .[21: ]البقرة   (         
         ): اه تعاىوقال  -5

                
 .[02: ]التوبة (

                          وقال اه تعاى:  -1
                                  

                                        
 [.٣٣ - ٣٣النور: [                    

ل وَن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -6 ْؤِمن واْلـَج ل َتْدخ  ْؤِمن وا َحَتى ، نََة َحَتى ت  أَول ، اُبواَتـَح َول ت 
ْم عَ  ُلك  ٍء إَِذا َفَعلْ  َلـىأد  ْ م  ََ مت ـمْ اَببْ َتـَح وه  تـ  وا الَساَم َبْينَك   .()أخرجه مسلم «؟ أْفش 

َو َيعْ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2  .()أخرجه مسلم «نَةَ ْلـَج ا َدَخَل  ه إِل ا َلـهَ ل إِ  َنـه  أ َلـم  َمْن َماَت َوه 

                                                

 (. 15برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 26برقم ) أخرجه مسلم( 2)



653 

 اإخاص قوة -2
            ): قال اه تعاى -5

 .[1: ]البينة (    
                      : تعاى  وقال اه -2

                                    
                                         

                                                          
 [.٣٨ - ٣١غافر: [                           

          ): وقال اه تعاى -3
             

               
 .[32-38: ]فصلت ( 

                        وقال اه تعاى:  -5
                              

 [.٤ - ١اأنفال: [                            
ِل اْمِرٍئ َما َنَوى، إَنَا اأْعَال  بِالنِيَاِت »: ملسو هيلع هللا ىلصال النبي وق -1  .()متفق عليه «َوإَنَا لِك 

 
 
 
 
 

                                                

 (. 5280(، واللفظ له، ومسلم برقم )5، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)



655 

 الكريم القرآن قوة -2

             )قال اه تعاى:  -5
 [.02]اإراء:  ( 

                    وقال اه تعاى:  -2
 [.٧١النحل: [     

           )وقال اه تعاى:  -3
 [.55]فصلت:  (          

                              وقال اه تعاى:  -5
                               

 [.١١الزمر: [                      
  َتاوة القرآن:قوة الجتاع ع 
                                   قال اه تعاى:  -5

 [.٨١آل عمران: [
ي وِت اتَـمَ َوَما اْج .. » ملسو هيلع هللا ىلص:النبي  قالو -2 ِِ َبْيٍت ِمْن ب  ، ٬، َيْتل وَن كِتَاَب ا٬َع َقْوم  

و ـمْ َبيْ  َنـه  َوَيَتَداَرس  ، َوَغِشيَ الَس  ْيـِهـم  ، إِل َنَزَلْت َعلَ نَـه  ـم  كِينَة  ـم  َوَحفَ  ،ة  ْحـمَ الرَ  تْـه  ، ْلـمَ ا ْتـه  ائَِكة 
ـم  َوَذَكرَ  ، َوَمْن َبَطأ  ه  ـه  َعمَ  بِـهِ اه  فِيَمْن ِعنَْده  ْع  َلـمْ ، ل  ْرِ  .()أخرجه مسلم «ب ـه  َنَس  بِـهِ ي 

ْرآَن َوَعَلـمَ ملسو هيلع هللا ىلص: » وقال النبي -3 ْم َمْن َتَعَلـَم اْلق  ك   .()أخرجه البخاري «ه  َخْيـر 

                                                

 (. 2622برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 1820برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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 العلم قوة -2
             ): قال اه تعاى -5

 .[55: ]امجادلة (
                                   : وقال اه تعاى -2

                                         
 [.٨١آل عمران: [        

                           وقال اه تعاى:  -3
 [.١الزمر: [                                      

                        وقال اه تعاى:  -5
                           

                                                  
 [.٣٨ - ٣٣السجدة: [     

                       : تعاى  وقال اه -1
                                  

 [.٤الرعد: [          
 َلـىَطِريقًا إِ  بِـهِ  َلـه   ه َسَهَل ا، ْلـاً س  فِيِه عِ تَـمِ َوَمْن َسَلَك َطِريقًا َيلْ ..» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -6
ي وِت اَتـمَ َوَما اْج ، نَةِ ْلـَج ا ِِ َبْيٍت ِمْن ب  و، ٬َيْتل وَن كَِتاَب ا، ٬َع َقْوم   ـمْ َبيْ  َنـه  َوَيَتَداَرس  إِل ، نَـه 

ـم  ْتـَوَغِشيَ ، الَسكِينَة   ِهـم  ْيـَنَزَلْت َعلَ  ـم  ْتـة  َوَحفَ ْحـمَ الرَ  ه  ـم  َوَذَكرَ ، ائَِكة  ـمَ لْ ا ه  ، فِيَمْن ِعنَْده   ه  ا ه 
ـه  َعمَ  بِـهِ َوَمْن َبَطأ  ْع  َلـمْ ، ل  ْرِ  .()أخرجه مسلم «ب ـه  َنَس  بِـهِ ي 

ًدى لَـىَمْن َدَعا إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -0 وِر َمْن َتبَِعه   َلـه  َكاَن ، ه  ل َينْق ص  َذلَِك ، ِمَن اأْجِر ِمْثل  أج 
ورِ  ل ، ِمَن اإْثِم ِمثْل  آَثاِم َمْن َتبَِعه   يْـهِ َكاَن َعلَ ، َضاَلةٍ  لَـىَوَمْن َدَعا إِ ، َشْيئاً  ِهـمْ ِمْن أج 

 .()أخرجه مسلم «َشيْئاً  ِهـمْ َينْق ص  َذلَِك ِمْن آَثامِ 
                                                

 (. 2622برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 2605برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله اه طاعة قوة -2
            ): قال اه تعاى -5

            
 .[08-62: ]النساء (  

        ): وقال اه تعاى -2
 .[53: ]النساء (       

                وقال اه تعاى:  -3
                        
                           
                              

 [.٨١ - ٨٣التوبة: [                 
ل وَن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -5 ُل أَمتِي َيْدخ  َوَمْن ، هَيا َرُسوَل ا: َقاُلوا .«نََة إِل َمْن أَبىْلـَج ك 

 .()أخرجه البخاري «َوَمْن َعَصاِي َفَقْد أَبى، نَةَ ْلـَج َمْن أَطاَعنِي َدَخَل ا» :َيْأَبى؟ َقاَل 

                                                

 (. 0208برقم ) أخرجه البخاري( 5)
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 وجل عز اه ذكر ةقو -2
 .[512: ]البقرة (     ): قال اه تعاى -5
         ): وقال اه تعاى -2

 .[31: ]اأحزاب (
                  : وقال اه تعاى -3

 [.١١ - ١٧الرعد: [                         
ِِ :  تعاىيقول اه» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -5 َفإِْن  ،َوأَنا َمَعه  إَِذا َذَكَرِي ، أَنا ِعنَْد َظِن َعبِْدي 

ِِ َنْفِسِه َذَكرْ  ـه  َذَكَرِي  ِِ َمإ َذَكرْ ، ِِ َنْفِس  ت  ـه  َوإِْن َذَكَرِي  ـمْ مِ  ْيـرٍ ِِ َمإ َخ  ت  َوإِْن ، نْـه 
ٍ َتَقَرْبت  إِلَ  ِْ َ بِِش ََ َ ذَِراعًا َتَقَرْبت  إِلَ ، ذَِراعاً  ْيـهِ َتَقَرَب إِ ََ َوإِْن أَتاِي ، َباعاً  ْيـهِ َوإِْن َتَقَرَب إِ

 .()متفق عليه «َهْرَوَلةً  ت ـه  ِش أَتيْ َيـمْ 
ـم  ُلـَسْبَعة  ي ظِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ، إَِمام  َعْدل  : ُلـه  َيْوَم ل ظَِل إِل ظِ  ِلـهِ ِِ ظِ تعاى  ه ا ه 

ل  َقلْ ، ٬ِِ ِعَباَدةِ اَوَشاب  َنَشأ  ِِ ا ب ـه  َوَرج  َعَلق   اِن ، َساِجدِ لْـمَ م  ِِ اَتـَح َوَرج  ، ٬اَبا 
ل  َدعَ ، ْيـهِ َوَتَفَرَقا َعلَ  ْيـهِ َعا َعلَ َتـمَ اْج  إِِي أَخاف  : َفقال، لٍ َجـَا اْمَرأة  َذات  َمنِْصٍب وَ  ْتـه  َوَرج 
ل  َتَصَدَق بَِصَدَقةٍ ، هَا نِْفق   ل ـه  ِشَا  َلـمَ َفأْخَفاَها َحَتى ل َتعْ ، َوَرج  ه  يَيـمِ َما ت  ل  َذَكَر ا، نـ   هَ َوَرج 

 .()متفق عليه «َخالِيًا َفَفاَضْت َعْينَاه  
 قوة جالس الذكر: 

وَن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ر  ـم  ْتـَعَز َوَجَل إِل َحفَ  هَل َيْقع د  َقْوم  َيْذك  ـم  ْتـِشيَ َوغَ ، ائَِكة  ْلـمَ ا ه   ه 
ـم  َوَذَكرَ ، الَسكِينَة   ِهـم  ْيـَوَنَزَلْت َعلَ ، ة  ْحـمَ الرَ   .()أخرجه مسلم «فِيَمْن ِعنَْده   ه ا ه 
 قوة كثرة ذكر اه: 
                     :قال اه تعاى -3

 [.٣١اجمعة: [                   
                                                

 (. 2601(، واللفظ له، ومسلم برقم )0581، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 5835فظ له، ومسلم برقم )(، والل5523، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 2088برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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ْم بَِخ أ َنبِ  لأَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 مْ  ْيـرِ ئ ك  مْ  ،َأْعَالِك  ِِ  ،َوَأْزَكاَها ِعنَْد َملِيكِك  َوَأْرَفِعَها 
مْ  ْم ِمْن إِْنَفاِق الَذَهِب َوالَْوِرِق  يْـر  َوَخ  ،َدَرَجاتِك  ب وا  يْـر  َوَخ  ،َلك  ِ َْ ْم َفَت َوك  ْم ِمْن أَْن َتْلَقْوا َعد  َلك 

ـمْ َأْعنَاقَ  مْ  ه  ب وا َأْعنَاَقك  ِ َْ  .()أخرجه الرمذي وابن ماجه« لَـىَتَعا ٬ذِْكر  ا» :َقاَل  .َلـىبَ  :َقاُلوا «َوَي
 قوة ذكر اه ِ السفر: 

َم َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  وذ  بِكَ : َمْن َنَزَل َمنِْزل ث  ِ َما َخَلَق  ٬ِت الِـَا أع  ََ  َلـمْ ، الَتاَماِت ِمْن 
ء   ْ ََ ه   َ  َ  .()أخرجه مسلم «َذلِك لِـهِ َمنْزِ َل ِمْن َتـحِ َيـرْ َحَتى ، َي

 قوة الستغفار: 
          ) :قال اه تعاى -3

 .[52-58: ]نوح (        
ـمَ َلـال: َسِيد  الْستِْغَفاِر أْن َتق وَل » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ِِ ل إِ  ه  َخَلْقَتنِي ، إِل أْنَت  َلـهَ أْنَت َر

كَ  ِ َما َصنَْعت  ، َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعت   َلـىَوأَنا عَ  ،َوأَنا َعْبد  ََ وذ  بَِك ِمْن  أب وء  ، أع 
 َِ َ َوأب وء  لََك بَِذْنبِي َفاْغِفْر  َِ  .ل َيْغِفر  الُذن وَب إِل أْنَت  َنـه  َفإِ ، َلَك بِنِْعَمتَِك َع

وقِناً نَـهَ ا ِمَن الَلـهَ َوَمْن َقا: َقاَل  ـمْ َفَاَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل أْن ، ابِـهَ  اِر م  َو ِمْن أْهِل ، ِسَ ي  َفه 
وقِن  َلـهَ َوَمْن َقا، نَةِ ْلـَج ا َو م  َو ِمْن أْهِل ا، َفَاَت َقْبَل أْن ي ْصبَِح ، ابِـهَ ا ِمَن الَلْيِل َوه   «نَةِ ْلـَج َفه 

 .()أخرجه البخاري
 قوة التوبة: 
 .[35: ]النور(          ): قال اه تعاى -3
            ): وقال اه تعاى -2

 .[0: ]التحريم (       
مْ  ها» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ِِ  َلـه  َوَقْد أَض ، َبِعِرهِ  َلـىَسَقَط عَ ، أْفَرح  بَِتْوَبِة َعْبِدِه ِمْن أَحِدك 

 .()متفق عليه «أْرِض َفاةٍ 
                                                

 . (3028وأخرجه ابن ماجه برقم )(، وهذا لفظه، 3300: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 5)
 (. 2080برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 6386برقم ) أخرجه البخاري( 3)
 (. 2050قم )(، واللفظ له، ومسلم بر6382، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 قوة التسبيح: 
 .[538: ]طه (       ): قال اه تعاى -3
ْبَحاَن ا: َمْن َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 َطْت َخَطاَياه  ، ِِ َيْوٍم ِماَئَة َمَرةٍ ، ِدهِ َحـمْ َوبِ  هس  ح 

 .()متفق عليه «َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ 
ـمْ َمْن َقاَل ِحَن ي ْصبِح  َوِحَن » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ْبَحاَن ا: ِس ي  َيْأِت  َلـمْ ، ِماَئَة َمَرةٍ ، ِدهِ َحـمْ َوبِ  ٬س 

 .()أخرجه مسلم «يْـهِ إِل أَحد  َقاَل ِمْثَل َما َقاَل أْو َزاَد َعلَ ، بِـهِ  َجاَء ِمـَا بِأْفَضَل ، َيْوَم اْلِقَياَمةِ ، أَحد  
ِِ اثَ ، الِلَسانِ  َلـىَتاِن َخِفيَفَتاِن عَ لِـمَ كَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2  لَـىَحبِيَبتَاِن إِ ، يَزانِ ْلـمِ ِقيَلَتاِن 
ْبَحاَن ا: نِ ْحـمَ الرَ  بَْحاَن ا، ِدهِ َحـمْ َوبِ  هس   .()متفق عليه «الَْعظِيمِ  هس 
ْم أْن َيْكِسَب » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ك  َل َيْوٍم أْلَف َحَسنٍَة؟، أَيْعِجز  أَحد  َسائِل  ِمْن  َلـه  َفَسأ «ك 

َلَسائِهِ  َنا أْلَف َحَسنٍَة؟ َقاَل َكْيَف يَ : ج  َسِبح  ِماَئَة َتْسبِيَح »: ْكِسب  أَحد  أْلف   َلـه  َفي ْكَتب  ، ةٍ ي 
 .()أخرجه مسلم «أْلف  َخطِيَئةٍ  نْـه  ُط عَ ُيـَح أْو ، َحَسنَةٍ 

 والشكر قوة احمد: 
          ): قال اه تعاى -3

 .[0: ]إبراهيم  ( 
             وقال اه تعاى: -2

                      
 [.٣٣١التوبة: [        

ور  َشْطر  اِإيَانِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 بَْحاَن ا، يَزانَ ْلـمِ ل  اَتـمْ  َلـهِ د  لِ َحـمْ ْلـَوا، الُطه   ٬َوس 
 .()أخرجه مسلم «اأَْرضِ ا ( َما َبْنَ السموات وَ َتـمْ  ِ)أْو  آنَتـمْ  َلـهِ د  لِ َحـمْ ْلـَوا
ْبحاَن ا: َأْربع   ٬أَ ََحُب اْلَكاِم إى ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2  إَل َول إلَه ، ٬د  ـمْ واحَ ، ٬س 
َِ  ، اه  ك بأَ ، واه  أك ُ  َ  .()أخرجه مسلم «َن َبدْأَت ِيـهِ ل َي

                                                
 (. 2625(، واللفظ له، ومسلم برقم )6581، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 2622برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 2625(، واللفظ له، ومسلم برقم )6602، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (. 2620برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 223برقم ) أخرجه مسلم (1)
 (. 2530برقم ) لمأخرجه مس( 6)
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 قوة التهليل: 
يَك وَ  ه إِل ا َلـهَ ل إِ : َمْن َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ِ ََ ، د  َحـمْ ْلـا َلـه  وَ  ،ْلك  ْلـم  ا َلـه  ، َلـه  ْحَده  ل 

َو عَ  ٍء َقِدير   َلـىَوه  ْ ََ ِل  ِ ِرَقاٍب  َلـه  َكاَنْت ، ِماَئَة َمَرةٍ ، ِِ َيْومٍ ، ك  ْْ تَِبْت ، َعْدَل َع ِماَئة   َلـه  َوك 
ـحِ وَ ، َحَسنَةٍ  ـمْ ِحْرزًا ِمَن الَشْيَطاِن َيْوَمه  َذلَِك َحَتى  َلـه  َوَكاَنْت ، ِماَئة  َسِيَئةٍ  نْـه  َيْت عَ م  ، ِسَ ي 

 .()متفق عليه «إِل أَحد  َعِمَل أْكَثَر ِمْن َذلِك بِـهِ  َجاَء ِمـَا َيْأِت أَحد  أْفَضَل  َلـمْ وَ 
يَك  ه إِل ا لَـهَ ل إِ : َمْن َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ِ ََ َو  ،د  َحـمْ ْلـا ـه  لَ وَ  ،ْلك  لْـم  ا َلـه  ، لَـه  َوْحَده  ل  َوه 
ٍء َقِدير   َلـىعَ  ْ ََ ِل  َ ِمَرارٍ ، ك  ْْ ٍس ِمْن َوَلِد إِْسَاِعيَل ، َع  .()متفق عليه «َكاَن َكَمْن أْعتََق أْرَبَعَة أْنف 
ـَوأَن ، ه إِل ا َلـهَ َما ِمْن َعْبٍد َيْشَهد  أْن ل إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 وَحـمَ م  ه  َوَرس  إِل ، ـه  ل  دًا َعْبد 

 .()متفق عليه «النَارِ  َلـىعَ  ه َحَرَمه  ا
 قوة التكبر: 
وَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ْبَحاَن ا: أْن أق  َِ   ه  َوا ه إِل ا َلـهَ َول إِ  َلـهِ د  لِ َحـمْ لْـَوا ٬س  أَحُب ، أْك

 َ ََ  .()أخرجه مسلم «الَشْمس   ْيـهِ  َطَلَعْت َعلَ ِمـَا إِ
ْم َصَدَقة   َلـىي ْصبِح  عَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 اَمى ِمْن أَحِدك  ِل س  ُل َتْسبِيَحٍة َصَدَقة  ، ك  ُل ، َفك  َوك 
ُل ، يَدةٍ َصَدَقة  ْحـمِ َتـ ُل َتْكبَِرةٍ َصَدَقة  ، لِيَلٍة َصَدَقة  َتـهْ َوك  وِف َصَدَقة  ْلـمَ َوأْمر  بِا، َوك  ، ْعر 
ـَا َكع  َيـرْ ِزئ  ِمْن َذلَِك َرْكَعَتاِن ـْج ي  وَ ، نَْكِر َصَدَقة  ْلـم  ي  َعِن اَنـهْ وَ   .()أخرجه مسلم « ِمَن الُضَحىه 

                                                
 ( واللفظ له.. 2625(، ومسلم برقم )6583، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 ( واللفظ له.. 2623(، ومسلم برقم )6585، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 32(، واللفظ له، ومسلم برقم )520، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (. 2621برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 028برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 الدعاء قوة -2
             ): قال اه تعاى -3

 .[506: ]البقرة(        
          )قال اه تعاى: و -2

 [.68]غافر:  (   
              )وقال اه تعاى:  -2

               
 [.55-2]القمر:  (           

          )وقال اه تعاى:  -2
               

 [.05 -03]اأنبياء: (    
            ): وقال اه تعاى -2

             
 .[00 -00: ]اأنبياء(        

           ): وقال اه تعاى -2
             

 .[28 -02: ]اأنبياء(         
ِِ : َعَز َوَجَل  ه َيق ول  ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ِي َوأَنا َمَعه  حِ ، أَنا ِعنَْد َظِن َعْبِدي  ر   «َن َيْذك 

 .()متفق عليه
 

                                                

 (، واللفظ له. 2601(، ومسلم برقم )0581، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 العبادات قوة -33
 قوة الطهارة -3

 قوة الطهارة: 
 .[222: ]البقرة (     ): قال اه تعاى -3
ور  َشْطر  اِإيَانِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2  .()أخرجه مسلم« الُطه 
 قوة الوضوء: 
وَء َخ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ض  َحَتى ، َرَجْت َخَطاَياه  ِمْن َجَسِدهِ َمْن َتَوَضأ َفأْحَسَن اْلو 

َج ِمْن َتـْخ   .()أخرجه مسلم «ِت أْظَفاِرهِ َتـْح ر 
وءَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ( اْلَوض  ْم ِمْن أَحٍد َيَتَوَضأ َفي ْبلِغ  )أْو َفي ْسبِغ  َم َيق ول   ،َما ِمنْك  أْشَهد  أْن : ث 

ـَوأَن  ،ه إِل ا َلـهَ ل إِ  و ٬دًا َعْبد  اَحـمَ م  ل  ، نَِة الَثَانَِية  ْلـَج أْبَواب  ا َلـه  ْت تِـَح إِل ف  ، ل ـه  َوَرس  َيْدخ 
 .()أخرجه مسلم «ا َشاءَ ِيـهَ ِمْن أ
 قوة الغسل: 
ـم  ْلـِن اْغتََسَل َيْوَم ام» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ْسَل اج  َم َراَح لْـَج َعِة غ  َوَمْن  ،َفَكأَنَا َقَرَب َبَدَنةً  ،َناَبِة ث 

ِِ الَساَعِة الَثالِثَةِ َوَمْن رَ ، َفَكأَنَا َقَرَب َبَقَرةً  ،ِِ الَساَعِة الَثانَِيةِ  َراَح  َفَكأَنَا َقَرَب َكْبًشا ، اَح 
ِِ الَساَعِة الَرابَِعةِ ، أْقَرنَ  ِِ الَساَعِة ا، َفَكأَنَا َقَرَب َدَجاَجةً ، َوَمْن َراَح   ،اِمَسةِ لْـَخ َوَمْن َراَح 

ِت ا ،َفَكأَنَا َقَرَب َبْيَضةً  َ ََ  .()متفق عليه «ع وَن الِذْكرَ تَـمِ ائَِكة  َيْس لْـمَ َفإَذا َخَرَج اإَمام  َح
ـم  ْلـا َيْومَ  َغَسَل  نْ م » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و -2  َلـمْ وَ  َوَمَشى ،َواْبَتَكرَ  َبَكرَ  ث مَ  ،َواْغتََسَل  َعةِ ج 
ِل  َلـه   َكانَ  ،َيْلغ   َلـمْ وَ  عَ تَـمَ َفاْس  امِ اإْ ِمَ  ِمنَ  َوَدَنا ،َكْب َيـرْ  طَْوةٍ  بِك   ِصَياِمَها َأْجر   َسنَةٍ  َعَمل   خ 

 .() أخرجه أبو داود وابن ماجه «َوقَِياِمهَ 
                                                

 (. 223برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 251برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 235برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 018( واللفظ له، ومسلم برقم )005، أخرجه البخاري برقم)متفق عليه( 5)
 . (5800وأخرجه ابن ماجه برقم )( وهذا لفظه، 351: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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 قوة الصاة -2
 قوة الصاة بعد الوضوء: 

ْس » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  وَءه  ْح ي  َيَتَوَضأ فَ  لِـمٍ َما ِمْن م  ض  َم َيق وم  فَ ، ِسن  و  ِِ َرْكَعَتْنِ ث  ْقبِل  ، ي َص م 
 .()أخرجه مسلم «نَة  ْلـَج ا َلـه  إِل َوَجَبْت ، َوَوْجِههِ  بِـهِ  بَِقلْ ِهـَا ْيـَعلَ 
 قوة الدعاء عند ساع اأذان: 
ـمَ َلـال: َمْن قال ِحَن َيْسَمع  النَِداءَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 اةِ َوالَص ، َرَب َهِذِه الَدْعَوةِ الَتاَمةِ  ه 

ـآِت ، اْلَقائَِمةِ   َلـه  َحَلْت ، َتـه  ودًا اَلِذي َوَعْد ْحـم  َمـَواْبَعْثه  َمَقاماً ، دًا اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلةَ َحـمَ م 
 .()أخرجه البخاري «َشَفاَعتِي َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

يَك  ه إِل ا هَ َلـأْشَهد  أْن ل إِ : َؤِذنَ ْلـم  َمْن قال ِحَن َيْسَمع  ا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ِ ََ ، َلـه  َوْحَده  ل 
ـَوأَن  وَحـمَ م  ه  َوَرس  ـَوبِ  ،َرّباً  ٬َرِضيت  بِا، ل ـه  دًا َعْبد  ولَحـمَ م  ِفَر ، َوبِاِإْساِم دِيناً  ،ٍد َرس   َلـه  غ 

 .()أخرجه مسلم «ب ـهَذنْ 
 قوة اأذان: 
ء  ، نِ َؤذِ ْلـم  ل َيْسَمع  َمَدى َصْوِت ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ْ ََ  َلـه  إل َشِهَد ، ِجن  َول إْنس  َول 

 .()أخرجه البخاري «َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
 .()أخرجه مسلم «وَن أْطَول  النَاِس أْعنَاقًا َيْوَم اْلِقيَاَمةِ َؤِذنْلـم  ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2
ِِ النَِداِء َوالَصِف ا َلـم  َلْو َيعْ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 َم ، َولِ َل النَاس  َما  وا إل أْن َيـجِ  َلـمْ ث  د 
 .()متفق عليه «واَهـم  َتـلْس  ْيـهِ وا َعلَ ِهـم  َتـَيْس 
اط   َلـه  أْدَبَر الَشْيَطان  وَ ، إَذا ن ودَِي لِلَصاةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 َ َفإَذا ، َحَتى ل َيْسَمَع التَْأذِينَ ، َ 

ََ النَِداَء أْقَبَل  ِوَب بِالَصا، َق ََ الَتْثِويَب أْقَبَل ، ةِ أْدَبرَ َحَتى إَذا ث  َحَتى ، َحَتى إَذا َق
                                                

 (. 235برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 655برقم) أخرجه البخاري( 2)
 (. 306برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 682برقم ) أخرجه البخاري( 5)
 (. 300برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 530(، واللفظ له، ومسلم برقم )651رقم )، أخرجه البخاري بمتفق عليه( 6)
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ر   َلـمْ  لِـَا ، اذكر كذا، َكَذااذكر : َيق ول  ، ْرِء َوَنْفِسهِ لْـمَ طَِر َبْنَ اَيـْخ  ْن َيْذك  َحَتى َيَظَل ، َيك 
 ََ ل  ل َيْدِري َكْم َص  .()متفق عليه «الَرج 

 قوة صاة الاعة: 
يَن َدَرَجةً َجـَا ْلـَصاة  ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ِ ْْ ل  َصاَة اْلَفِذ بَِسْبٍع َوِع  .()متفق عليه «َعِة َتْفض 
ِِ ا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و -2 ِل   َوْحَده  َسْبعاً  تِـهِ َصا َلـىَعِة َتِزيد  عَ ْلـَجـَا َصاة  الَرج 

ينَ  ِ ْْ  .()متفق عليه «َوِع
ِِ َبيْ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 َم َمَشى إِ  هِ تِـَمْن َتَطَهَر  ي وِت ا َلـىث  َ َفِريَضًة ِمْن ، ٬َبْيٍت ِمْن ب  ِِ لَِيْق

ـَا َكاَنْت َخْطَوَتاه  إِْحَدا، ٬َفَرائِِض ا  .()أخرجه مسلم «َفع  َدَرَجةً َتـرْ َواأْخَرى ، ُط َخطِيَئةً َتـح   ه 
 قوة الردد عَ امسجد: 
ز   َلـه   ه أَعَد ا، َوَراَح ْسِجِد ْلـمَ ا َلـىَمْن َغَدا إ» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3  َغَدا َلـَا ك  ، نَةِ ْلـَج ِمَن ا َلـه  ن 

 .()متفق عليه «أْو َراَح 
وقِهِ  تِـهِ َوَصا، تِـهِ ِِ َبيْ  تِـهِ َصا َلـىيِع َتِزيد  عَ َجـمِ ْلـَصاة  ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و -2 ، ِِ س 

يَن َدَرَجةً َخـمْ  ِ ْْ ْم إَذا َتوَ ، سًا َوِع ـرِ ل ، ْسِجَد ْلـمَ َوأَتى ا، َضأ َفأْحَسنَ َفإَن أَحَدك   إَل يد  ي 
َل ، َخطِيَئةً  نْـه  َوَحَط عَ ، ا َدَرَجةً بِـهَ  ه ط  َخْطَوًة إل َرَفَعه  اَيـْخ  َلـمْ ، الَصاةَ  َحَتى َيْدخ 

ِِ َصاةٍ َما َكاَنْت ، ْسِجَد ْلـمَ َوإَذا َدَخَل ا، ْسِجَد ْلـمَ ا ه  َتـْح َكاَن  ِِ َوت  ، بِس   ْيـهِ َعلَ -َيْعنِي -َص
ِِ ، ائَِكة  ْلـمَ ا ِِ فِيهِ َمـْج َما َداَم  َص ـمَ َلـال: لِِسِه اَلِذي ي  ـمَ َلـال، َلـه  اْغِفْر  ه   َلـمْ َما ، ه  َحـمْ ارْ  ه 

 .()متفق عليه «ِدْث فِيهِ ُيـْح 
 َقوة صاة الصبح والع: 

َدْيِن َدَخَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْ َِ ََ اْل  .(7)متفق عليه «نَةَ ْلـَج ا َمْن َص
                                                

 (. 302(، واللفظ له، ومسلم برقم )680، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 618(، واللفظ له، ومسلم برقم )651، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 ( واللفظ له. 618( ومسلم برقم )651، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (. 666برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 662(، واللفظ له، ومسلم برقم )662، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 652(، واللفظ له، ومسلم برقم )500، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
 (. 631(، واللفظ له، ومسلم برقم )105، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 0)
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 قوة صاة العشاء والصبح ِ ماعة: 
ِِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ََ اْلِعَشاَء  ََ ، َعٍة َفَكأَنَا َقاَم نِْصَف الَلْيلِ َجـَا َمْن َص َوَمْن َص
 ِِ ََ الَلْيَل ك  َجـَا الُصْبَح   .()أخرجه مسلم «َلـه  َعٍة َفَكأَنَا َص

 خمسقوة الصلوات ا: 
            ): قال اه تعاى -3

 .[51: ]العنكبوت (           
                      وقال اه تعاى: -2

                        
 [.١١ - ١١فاطر: [                          

ْم َيْغَتِسل  مِ َنـهْ َلْو أَن  مْ ت ـأَرأيْ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 َل َيْوٍم  نْـه  رًا بَِباِب أَحِدك  ، َس َمَراٍت َخـمْ ك 
؟ نِـهِ َهْل َيْبَقى ِمْن َدرَ  ء  ْ ءٌ  نِـهِ ا َيْبَقى ِمْن َدرَ : َقاُلوا .«ََ َفَذلَِك َمَثل  الَصَلَواِت » :قال .َيْ

 .()متفق عليه «اطَايَ ْلـَخ َن ابِـهِ  ه و اْمـح  َيـ، سِ َخـمْ ْلـا
ـمْ ْلـَوا، س  َخـمْ ْلـالَصاة  ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ـمْ ْلـا َلـىَعة  إِ ج  ْغَش  َلـمْ َما ، نَ نَـه   َبيْ لِـَا َكَفاَرة  ، َعةِ ج  ت 

 .()أخرجه مسلم «اْلَكَبائِر
 قوة انتظار الصاة بعد الصاة: 

ْم عَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ُلك  : َقاُلوا .«الَدَرَجاِت؟ بِـهِ َفع  َيـرْ وَ  ،طَاَياْلـَخ ا بِـهِ  ه  و اْمـح  َيـَما  َلـىأل أد 
وِء عَ » :قال ٬َيا َرُسوَل ا َلـىبَ  ض  ، َساِجدِ ْلـمَ ا لَـىطَا إِ ْلـخ  َوَكْثَرة  ا، َكاِرهِ ْلـمَ ا َلـىإِْسَباغ  اْلو 

م  الِرَباط  ، َواْنتَِظار  الَصاةِ َبْعَد الَصاةِ   .()أخرجه مسلم «َفَذلِك 
  صاة المعةقوة: 
            ): قال اه تعاى -3

 .[2: ]اجمعة (         
                                                

 (616) برقم أخرجه مسلم( 5)
 (، واللفظ له. 660(، ومسلم برقم )120، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 233برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 215برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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َم أَتى ا، َمِن اْغَتَسَل » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ـم  لْـث  ِدَر ج  ََ َما ق  َم أْنَصَت َحَتى ، َلـه  َعَة َفَص ث 
طْبَ  َغ ِمْن خ  ِِ َمَعه  ، تِـهِ َيْفر  َص َم ي  ِفرَ ، ث  ـم  ْلـَوَبْنَ ا نَـه  َما َبيْ  َلـه   غ  َوَفْضل  َثاَثِة ، َعِة اأْخَرىج 

 .()أخرجه مسلم «أَيامٍ 
ِِ اإِ » ِ :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ـم  ْلـَن  ْس ، َعِة َلَساَعةً ج  َها م  َوافِق  إِل أْعَطاه  ، اً ْيـرفِيَها َخ  هََيْسأل  ا لِـم  ل ي 

 .()متفق عليه «إَِياه  
  لراتبةاقوة صاة السنن: 

ْس » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِِ لِ  لِـمٍ َما ِمْن َعْبٍد م  َص َة َرْكَعًة َتَطُوعاً  َلـهِ ي  َ ْْ َل َيْوٍم ثِنَْتْي َع  ْيـرَ غَ ، ك 
ِِ ا َلـه   ه إِل َبنَى ا، َفِريَضةٍ  نَِي ، نَةِ ْلـَج َبْيتًا  ِِ ا َلـه  َأْو إِل ب   .()أخرجه مسلم «نَِة  ْلـَج َبْيت  

 ة التهجدقوة صا: 
                       : قال اه تعاى -3

                           
                                                  

 [.٣٨ - ٣٣السجدة: [     
                         وقال اه تعاى:  -2

 [.٨١اإراء: [     
ِِ الَلْيِل لََساَعةً » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ْس ، إَِن  ل  م  َها َرج  َوافِق  ًا ِمْن أْمِر ْيـرَخ  هََيْسأل  ا لِـم  ل ي 

َل َلْيَلةٍ ، إِل أْعطَاه  إَِياه  ، الُدْنَيا َواآِخَرةِ   .()أخرجه مسلم «َوَذلَِك ك 
 قوة ركعتي الفجر: 

 .()أخرجه مسلم «اِمَن الُدْنَيا َوَما فِيه ْيـر  َرْكَعتَا اْلَفْجِر َخ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
 

                                                

 (. 010برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 ( واللفظ له. 012(، ومسلم برقم )231، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 020برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 010برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 021برقم ) أخرجه مسلم( 1)



620 

 قوة السجود ه: 
ودِ لِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  د  لِ ، َلـهِ َعَلْيَك بَِكْثَرةِ الُسج  ا بِـهَ  ه َسْجَدًة إِل َرَفَعَك ا َلـهِ َفإَِنَك ل َتْسج 

 .()خرجه مسلمأ «ا َخطِيَئةً بِـهَ َوَحَط َعنَْك ، َدَرَجةً 
 قوة الذكر بعد الفريضة: 
ِل َصاةٍ َثاثًا َوَثاثِنَ  هََمْن َسَبَح ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ِر ك  ب  َثاثاً  هََد اَحـمِ وَ ، ِِ د 

َ ا، َوَثاثِنَ  َِ  ه إِل ا َلـهَ إِ ل : َئةِ ْلـِا َم اَتـَا َوَقاَل ، َفْتلَِك تِْسَعة  َوتِْسع ونَ ، َثاثًا َوَثاثِنَ  هََوَك
يَك  ِ ََ َو عَ َحـمْ ْلـا َلـه  ْلك  وَ ْلـم  ا َلـه  ، َلـه  َوْحَده  ل  ٍء َقِدير   َلـىد  َوه  ْ ََ ِل  ِفَرْت َخَطاَياه  ، ك  غ 

 .()أخرجه مسلم «َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ 
ِل َصاة َمكت وبةٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 بِر ك  ِِ ِ د  ر م يمنعه ِمن د خوِل ، من قرأ آيَة الك 

 .()أخرجه النسائي ي السنن الكرى والطراي «وتَيـمالنّة إل أن 
 قوة أداء الفرائض والنوافل: 

َِ َولِيّاً َفَقْد آَذنْ : َقاَل  هإَِن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ َعْبِدي ، ْرِب لْـَح بِا ت ـه  َمْن َعاَدى  ََ ِ َوَما َتَقَرَب إ
 َ ََ ٍء أَحَب إِ ه  ْض تَـرَ  افْ ِمـَا  بَِشْ َ بِالنََوافِِل َحتَى أ حِ ، ْيـهِ َعلَ  تـ  ََ ِ َفإَِذا ، بَـه  َوَما َيَزال  َعبِْدي َيتََقَرب  إ

نْت  َسْمَعه  اَلِذي َيْسَمع  : ت ـه  أْحَببْ  َِ  ، بِـهِ ك  بْ ه  الَِذي ي  َ ََ  َلـه  َوِرجْ ، ابِـهَ َوَيَده  الَتِي َيبْطِش  ، بِـهِ َوَب
ٍء أَنا َتـرَ َوَما ، َنـه  َوَلئِِن اْستََعاَذِي أ ِعيَذ ، نَـه  َوإِْن َسألَنِي أ ْعطِيَ ، ابِـهَ ِش َيـمْ الَتِي  ْ ََ َدْدت  َعْن 
ـه  َفاعِ   .()أخرجه البخاري «َتـه  وأَنا أْكَره  َمَساءَ  ،ْوَت لْـمَ َيْكَره  ا، ْؤِمنِ لْـم  ُددِي َعْن َنْفِس اَتـرَ  ل 
 اة الضحىقوة ص: 
امَ  َلـىي ْصبِح  عَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ِل س  ْم َصَدَقة   ىك  ُل َتْسبِيَحٍة َصَدَقة  ، ِمْن أَحِدك  ، َفك 

ُل  ُل ، يَدةٍ َصَدَقة  ْحـمِ َتـَوك  ُل َتْكبَِرةٍ َصَدَقة  ، لِيَلٍة َصَدَقة  َتـهْ َوك  وِف َصَدَقة  ْلـمَ َوأْمر  بِا، َوك  ، ْعر 
ـْج وَ ، نَْكِر َصَدَقة  ْلـم  ي  َعِن اَنـهْ وَ  ـَا َكع  َيـرْ ِزئ  ِمْن َذلَِك َرْكَعَتاِن ي   .()أخرجه مسلم « ِمَن الُضَحىه 
 .()أخرجه مسلم «َمض  اْلِفَصال  َتـرْ بَِن ِحَن اَصاة  اأوَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2

                                                
 (. 500برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 120برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 . [555: 0رجه الطراي ي الكبر ](، وأخ2220: أخرجه النسائي ي الكرى رقم )صحيح( 3)
 (. 6182برقم ) أخرجه البخاري( 5)
 . (028برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 050برقم ) أخرجه مسلم( 6)
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 قوة الصاة عَ النازة: 
ْس » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ََ َعلَ ، َانًا َواْحتَِساباً إي لِـمٍ َمِن اَتَبَع َجنَاَزَة م  َص ا ْيـهَ َوَكاَن َمَعه  َحَتى ي 

َغ ِمْن َدفْ  دٍ ، ِجع  ِمَن اأْجِر بِِقَراَطْنِ َيـرْ  َنـهَفإ، انِـهَ َوَيْفر  ُل قَِراٍط ِمْثل  أح  ََ ، ك  َوَمْن َص
ْدَفنَ ْيـهَ َعلَ  َم َرَجَع َقْبَل أْن ت   .()متفق عليه «طٍ ِجع  بِِقَراَيـرْ  َنـه  َفإ، ا ث 
ْس » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ٍل م  ا تِـهِ َجنَازَ  َلـىوت  َفَيق وم  عَ َيـم   لِـمٍ َما ِمْن َرج  ل ، أْرَبع وَن َرج 

وَن بِا ك  ِ ْْ ـم  َشيْئًا إِل َشَفعَ  ٬ي   .()أخرجه مسلم «فِيهِ  ه ا ه 
 قوة أجر من احتسب موت صفيه: 

ِمْن  َيـه  إَِذا َقَبْضت  َصفِ ، ْؤِمِن ِعنِْدي َجَزاء  ْلـم  لَِعْبِدي ا َما: لَـىَتَعا هَيق ول  ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
َم اْحَتَس   .()أخرجه البخاري «نَة  ْلـَج إِل ا، َبـه  أْهِل الُدْنَيا ث 

 قوة الصاة ِ مسجد مكة وامدينة: 
ْسِجَد لْـمَ إل ا، اه  ِمْن أْلِف َصاةٍ فِيَا ِسوَ  ْيـر  ِِ َمْسِجِدي َهَذا َخ صاة » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3
 .()متفق عليه «َراَم ْلـَح ا
 َرامَ لْـَح ا ْسِجَد لْـمَ ا إِلَ  ِسَواه   فِيَا  ةٍ َا َص  أَْلِف  ِمنْ  أَْفَضل   َمْسِجِدي ِِ  ة  َا َص  » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2

 .() هرجه أمد وابن ماجأخ «ِسَواه   فِيَا  ةٍ َا َص  أَْلِف  ِماَئةِ  ِمنْ  َأْفَضل   َرامِ لْـَح ا ْسِجدِ لْـمَ ا ِِ  ة  َا َوَص 
 قوة الصاة ِ بيت امقدس: 

ِ َمْسِجِدي هذا أَْفَضل  ِمْن أَرَبِع َصلواٍت فيهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ََ ، َصاة    .()أخرجه احاكم «َولَنِْعَم ام َص
 قوة الصاة ِ مسجد قباء: 

ِِ َبيْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َم َأَتى َمْسِجَد ق   ،تِـهِ َمْن َتَطَهَر  ََ فِيِه َص ث  َكَأْجِر  َلـه  ًة َكاَن َا َباَء َفَص
ْمَرةٍ   .(7) أخرجه النسائي وابن ماجه «ع 

 

                                                
 (. 251(، واللفظ له، ومسلم برقم )50، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 250برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 6525برقم ) أخرجه البخاري( 3)
 (. 5325(، واللفظ له، ومسلم برقم )5528، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 . (، وهذا لفظه5586(، وأخرجه ابن ماجه برقم )55018رقم ): أخرجه أمد بصحيح( 1)
 .(0113: أخرجه احاكم برقم )صحيح( 6)
 .(، وهذا لفظه5552بن ماجه برقم )(، وأخرجه ا622: أخرجه النسائي برقم )صحيح( 0)
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 قوة الزكاة -2
 قوة الزكاة: 
         ): قال اه تعاى -3

 .[200: ]البقرة (         
        ): وقال اه تعاى -2

 .[205: ]البقرة  (        
            ): وقال اه تعاى -2

 .[583: ]التوبة (     
                وقال اه تعاى:  -5

                        
 [.٨٣التوبة: [                  

 قوة الصدقة: 
         ): قال اه تعاى -3

 .[50: ]احديد  (  
                        : وقال اه تعاى -2

 .[251: ]البقرة              
إِل الَطيَِب  ه َول َيْقبَل  ا، َرةٍ ِمْن َكْسٍب َطِيٍب َتـمْ َق بَِعْدِل َمْن َتَصّد » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2

ـهَ َيَتَقبَ  هَفإَِن ا َم ، نِـهِ يمِ َيـا بِ ل  ـرَ ث  ـَر َكَا ، بِـهِ ِبيَها لَِصاحِ ي  َوه  ي  ْم َفل  ك  وَن ِمْثَل ، ِِ أَحد  َحَتى َتك 
 .()متفق عليه «َبلِ ْلـَج ا
 
 
 
 

                                                

 (. 5855(، واللفظ له، ومسلم برقم )5558، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 5)
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 قوة الصيام -2
  صيام القوة: 
           ): قال اه تعاى -3

 .[503: ]البقرة (  
ُل َعَمِل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ْْ  أْمَثالْـَح ا، ْبِن آَدَم ي َضاَعف  ك  َسْبعِاَئة  لَـىا إِ لِـهَ َسنَة  َع

َوَطَعاَمه  ِمْن  َتـه  َيَدع  َشْهوَ ، بِـهِ َِ َوأَنا أْجِزي  َنـه  َفإِ ، إِل الَصْومَ : َعَز َوَجَل  ه قال ا، ِضْعٍف 
 ِِ ل وف  فِيِه أْطَيب  َلـخ  وَ ، ِبـهِ َفْرَحة  ِعْنَد لَِقاِء رَ وَ ، َفْرَحة  ِعنَْد فِْطِرهِ : لِلَصائِِم َفْرَحَتانِ ، أْج
 .()متفق عليه «ْسكْلـمِ ِمْن ِريِح ا ٬ِعنَْد ا

ِفَر ، إيَاناً َواْحتَِساباً ، َمْن َصاَم َرَمَضانَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2   «بِـهَما َتَقَدَم ِمْن َذنْ  َلـه  غ 
 .()متفق عليه

ـه  ل َيْدخ  ، فِيَها باب ي َسَمى الَرَيانَ ، َانَِية  أْبَواٍب نَِة ثَ ْلـَج اِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 إِل  ل 
ونَ   .()متفق عليه «الَصائِم 

 قوة قيام رمضان: 
ِفَر ، َمْن َقاَم َرَمَضاَن إيَانًا َواْحتَِساباً » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي   .()متفق عليه «بِـهِ َما َتَقَدَم ِمْن َذنْ  لَـه  غ 

 قوة العمل ليلة القدر: 
             ): قال اه تعاى -3

                
 .[1-5: ]القدر(   

ِفَر ، َمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر إِيَانًا َواْحتَِساباً » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 َوَمْن ، بِـهِ َما َتَقَدَم ِمْن َذنْ  َلـه  غ 
ِفَر َصاَم َرَمَضاَن إِيَانًا َواْح   .()متفق عليه «بِـهِ َما َتَقَدَم ِمْن َذنْ  َلـه  تَِسابًا غ 

                                                

 (، واللفظ له. 5515(، ومسلم برقم )5025رجه البخاري برقم )، أخعليه متفق( 5)
 (. 068(، واللفظ له، ومسلم برقم )30، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 2)
 (. 5512(، واللفظ له، ومسلم برقم )3210، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 3)
 (. 012برقم )(، واللفظ له، ومسلم 30، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 5)
 (. 068(، واللفظ له، ومسلم برقم )5285، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 1)



635 

 قوة صيام رمضان مع ست من شوال: 
َم أْتَبَعه  ِسّتًا ِمْن َشَوالٍ ، َمْن َصاَم َرَمَضانَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي    «َكاَن َكِصَياِم الَدْهر، ث 

 .()أخرجه مسلم
 قوة صيام ثاثة أيام من كل شهر: 

واه أصومن النهار وأقومن الليل ما : لعبداه بن عمرو حن قال ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
ْم َوأْفطِرْ ، َفإَِنَك ل َتْسَتطِيع  َذلَِك » :فقال، عشت ْم َوَنمْ ، َفص  ْم ِمَن الَشْهِر َثاَثَة ، َوق  َوص 

ِ أْمَثاْلـَح َفإَِن ا، أَيامٍ  ْْ  .()متفق عليه «رِ َوَذلَِك ِمْثل  ِصَياِم الَدهْ ، الِـهَ َسنََة بَِع
 قوة صوم يوم عرفة وعاشوراء: 

وسئل عن ، «والباقية ِضَيةَ ْلـَا ي َكِفر  الَسنََة ا» :عن صوم يوم عرفة فقال ملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي 
َكِفر  الَسنََة ا»: صوم يوم عاشوراء فقال  .()أخرجه مسلم« ِضَيةْلـَا ي 

 قوة صيام يوم اإثنن: 
لِْدت  فِيهِ » : فقالعن صوم يوم اإثنن ملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي  ِعْثت  أْو أ ْنِزَل ، َذاَك َيْوم  و  َوَيْوم  ب 

َ فِيهِ  َِ  .()أخرجه مسلم «َع
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (. 5565برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 5512(، واللفظ له، ومسلم برقم )5206، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 2)
 (. 5562برقم ) مسلم أخرجه( 3)
 (. 5562برقم ) مسلم أخرجه( 5)
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 قوة احج -2
 قوة العمل ِ عْ ذي احجة: 

ِِ أَياٍم أْفَضَل مِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِِ َهِذهِ نْـهَ َما اْلَعَمل   َول » :َهاُد؟ َقاَل ْلـجِ َوا ا: َقاُلوا .«ا 
ل  َخَرَج ، َهاد  ْلـجِ ا ـَخ إل َرج  ءٍ َيـرْ  َلـمْ فَ ، لِـهِ اطِر  بِنَْفِسِه َوَماي   .()أخرجه البخاري «ِجْع بَِشْ
 قوة احج والعمرة: 
ْث وَ َيـرْ  َلـمْ فَ ، َلـهِ َمْن َحَج لِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ْق  َلـمْ ف    «ه  أ مُ  ْتـه  َرَجَع َكَيْوِم َوَلَد ، َيْفس 

 .()متفق عليه
ْث وَ َيـرْ  َلـمْ َمْن أَتى َهَذا اْلَبيَْت فَ » :ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال -2 ْق  َلـمْ ف    «أُمه   ْتـه  َرَجَع َكَا َوَلَد ، َيْفس 

 .()متفق عليه
ْمَرة  إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ْمَرةِ َكَفاَرة   َلـىاْلع  ـَا  َبيْ لِـَا الْع  ور  َليَْس ْلـمَ ُج اْلـَح َوا، نَـه   َلـه  ِْ 

 .()متفق عليه «نَة  لْـَج إِل اَجَزاء  
 قوة الوقوف بعرفة: 

ْعتَِق ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي   َنـه  َوإِ ، فِيِه َعْبدًا ِمَن النَاِر ِمْن َيْوِم َعَرَفةَ  ه َما ِمْن َيْوٍم أْكَثَر ِمْن أْن ي 
َباِهي  َم ي  لِء؟: َفَيق ول  ، ائَِكةَ ْلـمَ ا بِـِهـم  َلَيْدن و ث   .()خرجه مسلمأ«َما أَراَد َهؤ 

 قوة العمرة ِ رمضان: 
أُبو : قالْت  .«ِج ْلـَح َما َمنََعِك ِمَن ا» :أم سنان اأنصارية ري اه عنها ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

 :قال .َواآَخُر َيْسِقي أْرضًا َلنَا، ِهـَا أَحدِ  َلـىَناِضَحاِن َحَج عَ  َلـهُ َكاَن ، َتْعنِي َزْوَجَها، ُفانٍ 
ْمَرًة  » ِِ َحَجًة أْو َحَجًة َمِعيَفإَِن ع   .()متفق عليه «ِِ َرَمَضاَن َتْق

                                                

 (. 262برقم ) لبخاريا أخرجه( 5)
 (. 5318(، واللفظ له، ومسلم برقم )5125، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 2)
 (، واللفظ له. 5318(، ومسلم برقم )5052، أخرجه البخاري برقم عليه متفق( 3)
 (. 5352(، واللفظ له، ومسلم برقم )5003، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 5)
 (. 5350م )برق مسلم أخرجه( 1)
 (. 5216(، واللفظ له، ومسلم برقم )5063، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 6)
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 اه سبيل ِ الهاد قوة -33
 قوة الهاد ِ سبيل اه: 
             ): قال اه تعاى -3

                 
                  

 .[53-58: لصف]ا (       
                      : وقال اه تعاى -2

 [.٨٤النساء: [                                 
ِِ ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ـَج ْلـلِ  ه أَعَدَها ا، نَِة ِماَئَة َدَرَجةٍ ْلـَج إَِن  ِِ َسبِيِل ام  َما ، ٬اِهِديَن 

أْوَسط   َنـه  َفإِ ، َفاْسأل وه  اْلِفْرَدْوَس  هَا ت ـم  َفإَِذا َسألْ ، َتْنِ َكَا َبْنَ الَسَاِء َواأْرضَبْنَ الَدَرَج 
 .()البخاري أخرجه« نَةِ لْـَج ار  اْنـهَ َتَفَجر  أ نْـه  َومِ ، نِ ْحـمَ َفْوَقه  َعْرش  الرَ  -َراه  أ   -نَةِ لْـَج ا َلـىَوأعْ ، نَةِ لْـَج ا
  دوة والروحة ِ سبيل اهقوة الغ: 
ِِ َسبِيِل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3  .()متفق عليه «ِمَن الُدْنَيا َوَما فِيَها ْيـر  َخ ، أْو َرْوَحة   ٬َلَغْدَوة  
ِِ ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ب   ْيـهِ  َتْطل ع  َعلَ ِمـَا  ْيـر  نَِة َخ ْلـَج َلَقاب  َقْوٍس   :َوقال .«الَشْمس  َوَتْغر 
ِِ َسبِيِل اَلَغْدَوة  أ» ب   ْيـهِ  َتْطل ع  َعلَ ِمـَا  ْيـر  َخ  ٬ْو َرْوَحة    .()متفق عليه «الَشْمس  َوَتْغر 
  قوة النفقة ِ سبيل اه: 
           ): قال اه تعاى -3

 .[265: ]البقرة (              
             ): وقال اه تعاى -2

 .[262: ]البقرة (           
 :ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اه .هذه ي سبيل اه: بناقة خطومة فقال ملسو هيلع هللا ىلصوجاء رجل إى النبي  -2

                                                
 (. 2028برقم ) أخرجه البخاري( 5)
 (. 5008(، واللفظ له، ومسلم برقم )2022، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 2)
 (. 5002(، واللفظ له، ومسلم برقم )2023، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 3)
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ِِ َسبِيِل ا»  .()متفق عليه «ِمَن الُدْنَيا َوَما فِيَها ْيـر  َخ ، أْو َرْوَحة   ٬َلَغْدَوة  
  قوة الشهادة أو اموت ِ سبيل اه: 
                             : قال اه تعاى -3

                                     
 [.٣٨١ - ٣٣١آل عمران: [                

                              : وقال اه تعاى -2
 [.٣٣٧ - ٣٣٨آل عمران: [                      

           ): وقال اه تعاى -2
 .[05: ]النساء (           

  قوة اهجرة ِ سبيل اه: 
                 ): قال اه تعاى -3

                ) 
 .[588: ]النساء

          ): وقال اه تعاى -2
             

  .[12-10: ]احج(     
                وقال اه تعاى:  -2

                                    
 [.٣١١التوبة: [              

  قوة من جهز غازياً أو خلفه ِ أهله: 
ِِ َسبِيِل ا َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِِ َسبِيِل ا، َفَقْد َغَزا ٬َجَهَز َغاِزيًا   ٬َوَمْن َخَلَف َغاِزيًا 

 .()متفق عليه «َفَقْد َغَزا ْيـرٍ بَِخ 
 

                                                
 (. 5008(، واللفظ له، ومسلم برقم )2022، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 5)
 (. 5021(، واللفظ له، ومسلم برقم )2053، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 2)
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  قوة التعب والغبار ِ سبيل اه: 
                         : قال اه تعاى -3

                                    
                                 

 [.٣١١التوبة: [                                      
ِِ َسبِيِل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ْت َقَدَما َعْبٍد  َ َِ  .()أخرجه البخاري «َسه  النَارَتـمَ فَ  ٬َما اْغ
  قوة الرباط ِ سبيل اه: 
ِِ َسبِيِل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 َوَمْوِضع  َسْوِط ، اْيـهَ ِمَن الُدْنَيا َوَما َعلَ  ْيـر  َخ  ٬ِرَباط  َيْوٍم 

ْم ِمَن ا ِِ َسبِيِل اَيـر  َوالَرْوَحة  ، اْيـهَ ِمَن الُدْنَيا َوَما َعلَ  ْيـر  نَِة َخ ْلـَج أَحِدك  َها اْلَعْبد   أِو ، ٬وح 
 .()متفق عليه «اْيـهَ الُدْنَيا َوَما َعلَ ِمَن  ْيـر  َخ ، اْلَغْدَوة  

ـه  َعمَ  ْيـهِ َوإِْن َماَت َجَرى َعلَ ، ِمْن ِصيَاِم َشْهٍر َوقَِياِمهِ  ْيـر  ِرَباط  َيْوٍم َوَليَْلٍة َخ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2  ل 
ـه  اَلِذي َكاَن َيْعمَ  ه   ْيـهِ َوأْجِرَي َعلَ ، ل   .()أخرجه مسلم «َوأِمَن اْلَفَتانَ ، ِرْزق 

  وة الصيام ِ سبيل اهق: 
ِِ َسبِيِل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي    «َوْجَهه  َعِن النَاِر َسْبِعَن َخِريفاً  ه َبَعَد ا، ٬َمْن َصاَم َيْومًا 

 .()متفق عليه

                                                

 (. 2055برقم ) البخاري أخرجه( 5)
 (. 5005(، واللفظ له، ومسلم برقم )2022، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 2)
 (. 5253برقم ) مسلم أخرجه( 3)
 (. 5513(، واللفظ له، ومسلم برقم )2058، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 5)
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 امعامات قوة -32

  قوة الدعوة إى اه: 
            ): قال اه تعاى -3

 .[33: ]فصلت (
                            تعاى: وقال اه -2

 [.٣١٤آل عمران: [           
ًا َواِحدًا َخ  ه  ِدَي اَيـهْ أْن » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 وَن َلَك  ْيـر  بَِك َرج  ـمْ َلَك ِمْن أْن َيك  ر  ح 

 .()متفق عليه «النََعمِ 
  قوة اأمر بامعروف والنهي عن امنكر: 
         ): اه تعاى قال -3

              
 .[ 558: ]آل عمران  ( 

            ): وقال اه تعاى -2
 .[585: ]آل عمران (  

        ): وقال اه تعاى -2
            

 .[05: ]التوبة (      
نَْكرًا َفْلي غَ » :ملسو هيلع هللا ىلصنبي وقال ال -2 ْم م   َلـمْ َفإِْن ، نِـهِ َيْسَتطِْع َفبِلَِسا َلـمْ َفإِْن ، ه  بِيَِدهِ ِيـرْ َمْن َرأى ِمنْك 

 .()أخرجه مسلم «َوَذلَِك أْضَعف  اِإيَانِ ، بِـهِ َيْسَتطِْع َفبَِقلْ 
َيا : ملسو هيلع هللا ىلصَقاُلوا لِلنَبِِي  ملسو هيلع هللا ىلص أَن َناسًا ِمْن أْصَحاِب النَبِِي  ري اه عنه أِي َذر   َعنْ و -2

، َوَيُصوُموَن َكَا َنُصومُ ، ُيَصُلوَن َكَا ُنَصِي ، ُجورِ َذَهَب أْهُل الُدُثوِر بِاأ ،٬َرُسوَل ا
ِل  ه أَو َلْيَس َقْد َجَعَل ا» :قال، ِهـمْ لِـَوَيَتَصَدُقوَن بُِفُضوِل أْمَوا وَن؟ إَِن بِك  ْم َما َتَصَدق  َلك 

                                                

 (، واللفظ له. 2586(، ومسلم برقم )2252، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 5)
 (. 52برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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ِل َتْكبَِرةٍ َصَدَقةً ، يَحٍة َصَدَقةً َتْسبِ  ِل ، َوك  ِل ، يَدةٍ َصَدَقةً ْحـمِ َتـَوك  َوأْمر  ، لِيَلٍة َصَدَقةً َتـهْ َوك 
وِف َصَدَقة  ْلـمَ بِا نَْكٍر َصَدَقة  َنـهْ وَ ، ْعر  ْم َصَدَقة، ي  َعْن م  ِِ ب ْضِع أَحِدك   .()أخرجه مسلم« َو
  قوة النصيحة: 

ولِـرَ وَ  بِـهِ َولِكَِتا َلـهِ لِ » :ْن؟ قاللِـمَ : ُقْلنَا .«ين  النَِصيَحة  الِد » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ئَِمِة َوأ لِـهِ س 
 .()أخرجه مسلم« ِهـمْ تِـَن َوَعامَ لِـمِ ْس ْلـم  ا
  قوة التواي باحق: 
         ): قال اه تعاى -3

 .[3-5: ]العر (    
ِِ َعْوِن أِخيهِ  ه اوَ .. » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2  .()أخرجه مسلم «ِِ َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن الَْعْبد  
  قوة مواساة امؤمنن: 

َرِب الُدْنَيا » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْرَبًة ِمْن ك  ْؤِمٍن ك  َرِب  نْـه  عَ  ه َنَفَس ا، َمْن َنَفَس َعْن م  ْرَبًة ِمْن ك  ك 
ْعِرٍ  َلـىعَ  َوَمْن َيَرَ ، َيْوِم اْلِقَياَمةِ  ْس  َتـرَ َوَمْن َس ، ِِ الُدْنَيا َواآِخَرةِ  ْيـهِ َعلَ  ه َيَرَ ا، م  ، لِـًا م 

ِِ َعْوِن أِخيهِ  ه َوا، ِِ الُدْنيَا َواآِخَرةِ  ه ه  اَتـرَ َس   .()أخرجه مسلم «ِِ َعْوِن الَْعْبِد َما َكاَن اْلَعْبد  
  قوة اإصاح بن الناس: 
              ): ه تعاىقال ا -3

             ) 
 .[555: ]النساء

ْم بِأَْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الِصَياِم َوالَص  َل أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ِِ ك   َلـىبَ  :َقاُلوا «ةِ َوالَصَدَقةِ َا أ ْخ
 .() أخرجه أبو داود والرمذي «الَِقة  لْـَح اد  َذاِت اْلَبْنِ اح  َذاِت اْلَبْنِ َوَفَس َا إِْص » :َقاَل  .٬َيا َرُسوَل ا

   الساحة والسهولةحسان واإقوة: 
                  قال اه تعاى:  -3

                                                
 (. 5886برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 . (11برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 2622برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 2622برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 . (2182وأخرجه الرمذي برقم )(، وهذا لفظه، 5252: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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 [.٣١٤ - ٣١١آل عمران: [                

               ): قال اه تعاىو -2
 .[58: ]الشورى  (

                     وقال اه تعاى:  -2
 [.٣٤التغابن: [                      

اً  ه ا ِحـمَ رَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ََ ، ىَتـرَ َوإَِذا اْش ، ًا إَِذا َباعَ ْمـحَس ، َرج   «َوإَِذا اْقَت
 .()أخرجه البخاري

َدايِن  النَاَس » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ْعِرًا قال لِِفْتَيا، َكاَن َتاِجر  ي  وا عَ َتـَج : نِـهِ َفإَِذا َرأى م  َلَعَل ، نْـه  اَوز 
 .()متفق عليه «نْـه  عَ  ه اَوَز اَتـَج فَ ، اَوَز َعنَاَتـَج أْن يَ  هَا
  قوة الزيارة ِ اه: 
اً » :ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أي هريرة  -3  ه  َفأْرَصَد ا، ِِ َقْرَيٍة أْخَرى َلـه   َزاَر أخًا أَن َرج 
ـرِ أْيَن : قال ْيـهِ  أَتى َعلَ َلـَا فَ ، َمَلكاً  تِـهِ َمْدَرَج  َلـىعَ  َلـه   ؟ قالت  ِِ َهِذِه اْلَقْرَيةِ : يد   َِ ، أِريد  أخًا 

َفإِِي : قال، َعَز َوَجَل  ٬ِِ ا ت ـه   أْحَببْ أِي  ْيـرَ غَ ، ل: ا؟ قالُبـهَ َتـر  ِمْن نِْعَمٍة  ْيـهِ َهْل َلَك َعلَ : قال
ول  ا  .()أخرجه مسلم «فِيهِ  َتـه  بِأَن اهَ َقْد أَحَبَك َكَا أْحَببْ ، إِلَْيَك  ٬َرس 

َ َتـَح ْلـم  َبتِي لِ َمـَح َوَجَبْت : َعَز َوَجَل  اهَقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ِِ َ َتـَج ْلـم  َوا ،اِبَن  ِِ  ،الِِسَن 
َ ْلـم  َوا ِِ َ ْلـم  َوا، َتَزاِوِريَن  ِِ  .() أخرجه مالك وأمد « تََباذِلَِن 

                                                

 (. 2806برقم ) أخرجه البخاري( 5)
 (. 5162(، واللفظ له، ومسلم برقم )2800، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 2160برقم ) لمأخرجه مس( 3)
 (. 22308(، وأخرجه أمد برقم )5002: أخرجه مالك برقم )صحيح( 5)
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 امعاَات قوة -32
  قوة بر الوالدين: 
             ): قال اه تعاى -3

              
 .[25 -23: ]اإراء (           

: أي العمل أحب إى اه؟ قال ملسو هيلع هللا ىلصسألت النبي  سعود وقال عبداه بن م -2
َم بُِر اْلَوالَِدْينِ  » :ُثَم أٌي؟ قال: قال .«اتِـهَ َوقْ  َلـىالَصاة  عَ » َهاد  ْلـجِ ا»: ُثَم أٌي؟ قال: قال .«ث 

 .()متفق عليه« ٬اِِ َسبِيِل 
َمْن أَحُق النَاِس بُِحْسِن ، ها َيا َرُسوَل : َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص هَرُسوِل ا َلـىَجاَء َرُجٌل إِ و -2

َم أ ُمَك » :ُثَم َمْن؟ َقاَل : َقاَل  .«أ ُمَك » :َصَحاَبتِي؟ َقاَل  َم أ ُمَك » :ُثَم َمْن؟ َقاَل : َقاَل  .«ث   .«ث 
 .()متفق عليه« أبوك»: ثم من؟ قال: قال
  قوة صلة الرحم: 

 [.٨٣اأنفال: [                                                قال اه تعاى:
ْبَسَط » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و نَْسأ ، ِِ ِرْزقِهِ  َلـه  َمْن أَحَب أْن ي    «ه  ِحـمَ َفْلَيِصْل رَ ، ِِ أَثِرهِ  َلـه  َوي 

 .()متفق عليه
  قوة صلة أصدقاء الوالدين: 

ِ ِصَلة  اْلَوَلِد أْهَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِِ ِد أبِيهِ  إَِن أَبَر الْ  .()أخرجه مسلم «و 
   اأولداأهل وقوة حسن معاَة: 
                      قال اه تعاى: -3

                                                

 (. 01(، واللفظ له، ومسلم برقم )120، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 2150(، واللفظ له، ومسلم برقم )1205، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 2110(، واللفظ له، ومسلم برقم )1206) ، أخرجه البخاري برقممتفق عليه( 3)
 (. 2112برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 [.٣٤التغابن: [                      
وضم  «وَ َجاَء َيْوَم اْلِقيَاَمِة أَنا َوه  ، َعاَل َجاِرَيَتْنِ َحَتى َتْبل َغا َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و -2

 .()أخرجه مسلم .أصابعه
ِِ ِمْن َهِذِه اْلَبنَاِت َشْيئاً » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 َن ، نَ ْيـهِ َفأْحَسَن إِلَ ، َمْن َي   «ًا ِمَن النَارِ ْتـرِس  َلـه  ك 

 .()متفق عليه
  قوة كفالة اليتيم: 

ِِ ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َوَفَرَج ، بِالَسَباَبِة َواْلُوْسَطىَوأَشاَر  .«نَِة َهَكَذاْلـَج أَنا َوَكافِل  الَْيتِيِم 
 .()متفق عليه . َشْيئاً نَـُهـَا َبيْ 
  قوة السعي عَ اأرملة وامسكن: 

ـَج ْلـَكا، ْسكِنِ ْلـمِ اأْرَمَلِة َوا َلـىالَساِعي عَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِِ َسبِيِل ام  أِو الَْقائِِم ، هاِهِد 
 .()ق عليهمتف «ارنَـهَ ال الَصائِم ،الَلْيَل 
  قوة صلة الار: 
                       قال اه تعاى: -3

                        
 [.١٣النساء: [                            

يل  ي وِصينِي بِا»: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و -2 ِ ِْ ه   َنـه  َحتَى َظنَنْت  أ، ارِ لْـَج َما َزاَل ِج   «َسي َوِرث 
 .()متفق عليه

ْم َحَتى » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 ك  ْؤِمن  أَحد   .()متفق عليه «ــُب لِنَْفســِهِ يِ َب أِخيِه َما يِ ل ي 

                                                

 (. 2635برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 2622(، واللفظ له، ومسلم برقم )1221، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 2203(، واللفظ له، ومسلم برقم )1385، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
 (. 2202(، واللفظ له، ومسلم برقم )1313، أخرجه البخاري برقم )همتفق علي( 5)
 (. 2625(، واللفظ له، ومسلم برقم )6855، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.51، ومسلم برقم )واللفظ له  (53، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 6)
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 اآداب قوة -32
  قوة السام: 
ل وَن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ْؤِمن واْلـَج ل َتْدخ  ْؤِمن وا َحتَى ، نََة َحَتى ت  َول أ، اُبواَتـَح َول ت 

ْم عَ  ُلك  ٍء إَِذا َفَعلْ  َلـىأد  ْ م  ََ مْ ت ـمْ اَببْ َتـَح وه  تـ  وا الَساَم َبْينَك   .()أخرجه مسلم «؟ أْفش 
ْطِعم  » :أي اإسام خر؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبداه بن عمرو أن رجًا سأل النبي  -2 ت 

 .()متفق عليه «َتْعِرْف  َلـمْ َمْن َعَرْفَت َوَمْن  َلـىَوَتْقَرأ الَساَم عَ ، الَطَعامَ 
َم ُثَم َجَلَس َفَقاَل َا الَس  ْيـهِ َفَرَد َعلَ ، ُم َعَلْيُكمْ َا الَس : َفَقاَل  ^النَبِِي  َلـىَجاَء َرُجٌل إِ و -2

ْْ  » :^ النَبُِي   َفَجَلَس  ْيـهِ َفَرَد َعلَ ، ٬اُة ْحـمَ ُم َعَلْيُكْم َورَ َا الَس : ُثَم َجاَء آَخُر َفَقاَل « َع
ونَ » :َفَقاَل   ْْ  ْيـهِ َفَرَد َعلَ ، ُتـهُ َوَبَرَكا ٬ُة اْحـمَ ُم َعَلْيُكْم َورَ َا الَس : ُثَم َجاَء آَخُر َفَقاَل « ِع

 .() أخرجه أبو داود والرمذي «ث ونَ َا ثَ  » َفَجَلَس َفَقاَل 
  قوة البدء بالسام: 
رَ َيـهْ أْن  لِـمٍ ْس لِـم  ُل َيـحِ ل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 َيْلَتِقيَاِن َفي ْعِرض  ، أَخاه  َفْوَق َثاِث َليَالٍ  ج 

ْعِرض  َهَذا ـَا ْيـر  َوَخ ، َهَذا َوي   .()متفق عليه « اَلِذي َيْبَدأ بِالَسامِ ه 
ـمْ َمْن َبَدأَ  ٬النَاِس بِا َلـىإَِن َأوْ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2  .()أخرجه أبو داود والرمذي «مِ َا بِالَس  ه 
  خول البيوتقوة السام عند د: 
          ): قال اه تعاى -3

 .[20: ]النور (        
           ): وقال اه تعاى -2

 .[65: ]النور (
 

                                                
 (. 15برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 32(، واللفظ له، ومسلم برقم )52ي برقم )، أخرجه البخارمتفق عليه( 2)
 . (2602أخرجه الرمذي برقم )(، و1525: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 3)
 (، واللفظ له. 2168(، ومسلم برقم )6800، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 . (2625(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )1520: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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  قوة اإطعام: 
            ): قال اه تعاى -3

                   
 .[52-0: ]اإنسان(        

وا الَس  ،ا النَاس  ُيـهَ أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 وا الَطَعامَ  ،مَ َا َأْفش   ،َوَصُلوا َوالنَاس  نِيَام   ،َوأَْطِعم 
ل وا ا  .() خرجه الرمذي وابن ماجهأ «مٍ َا نََة بَِس ْلـَج َتْدخ 

  قوة التسمية عَ الطعام: 
             ): قال اه تعاى -3

 .[525: ]اأنعام (        
وكانت يدي  ملسو هيلع هللا ىلصكنت غامًا ي حجر رسول اه : قال عن عمر بن سلمة و -2

ام  » :ملسو هيلع هللا ىلصتطيش ي الصحفة فقال ي رسول اه  ْل بِ ، هَسِم ا، َيا غ  ْل ، ينَِك َيـمِ َوك   ِمـَا َوك 
 .()متفق عليه .ْعدُ َفَا َزاَلْت تِْلَك طِْعَمتِي بَ  .«َيلِيَك 

ر  » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 َر اهَ ِ أََوِل َطعاِمِه َفْليق ْل حَن َيذك   لِـهِ ِ أوَ  ٬باسِم ا: َمْن َنسى أن َيذك 
 .() أخرجه ابن حبان وابن السني «ويمنع  اخبيَث ما كاَن يصيب  ِمنه  ، َيستقبل  َطعاَمه  َجديداً  َنـه  فإ، َوآخِرهِ 

  أكل أو الْبقوة الدعاء بعد ا: 
َل اأْكَلَة فَ َيـرْ لَ  هَإَِن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َب ، اْيـهَ َده  َعلَ ْحـمَ َيـََ َعِن اْلَعْبِد أْن َيْأك  َ ْْ أْو َي

َبَة فَ  ْ َْ  .()أخرجه مسلم «اْيـهَ َده  َعلَ ْحـمَ َيـال
  قوة إماطة اأذى عن الطريق: 

ل  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْصَن َشْوٍك عَ ، ش بَِطريٍق َيـمَبينََا َرج  ، َفَأَخَره  ، الَطريِق  َلـىَوَجَد غ 
 .()أخرجه مسلم « َلـه  َفغفَر ، َلـه  َفَشَكَر اه  

 
                                                

 (. 5335( وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )2501: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 5)
 (. 2822( واللفظ له، ومسلم برقم )1306، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 . (565، وأخرجه ابن السني برقم )(1253: أخرجه ابن حبان برقم )صحيح( 3)
 (. 2035برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 5255برقم ) رجه مسلمأخ( 1)
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  قوة الصدق ِ البيع: 
َفإِْن َصَدَقا َوَبَينَا ، َحَتى َيَتَفَرَقا: أْو قال، َيَتَفَرَقا َلـمْ يَاِر َما ْلـخِ اْلَبِيَعاِن بِا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

ـَا َلـَك ب ورِ  ِِ َبْيعِ ه  ـحِ  َوَكَذَبا َتـَا َوإِْن كَ ، ِهـَا    .()متفق عليه «ِهـَا َقْت َبَرَكة  َبْيعِ م 
   ًقوة الدعاء فيمن نزل منزل: 

َم َقاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  وذ  بِكَ : َمْن َنَزَل َمنِْزل ث  ِ َما َخَلَق  ٬ِت الِـَا أع  ََ  َلـمْ ، الَتاَماِت ِمْن 
ه   َ  َ ء  َي ْ  .()أخرجه مسلم «َذلَِك  لِـهِ َل ِمْن َمنْزِ َتـحِ َيـرْ َحَتى ، ََ

   ًقوة السفر ليا: 
                           قال اه تعاى:  -5

 [.٣اإراء: [                                 
ْم بِالُد » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و -2  .() أخرجه أمد وأبو داود «اأَْرَض ت طَْوى بِالَلْيلِ  َفإِنَ  ،ةِ لْـَج َعَلْيك 
  قوة النوم عَ طهارة: 

وَءَك لِلَصاةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِشِقَك  َلـىث َم اْضَطِجْع عَ ، إَِذا أَتْيَت َمْضَجَعَك َفتََوَضْأ َوض 
ـمَ َلـال: َوق لِ ، نِ ْيـمَ اأ ، أْت  َظْهِري إَِلْيَك لْـَج َوأ، أْمِري إَِلْيَك  َوَفَوْضت  ، ت  َنْفِس إَِلْيَك َلـمْ أْس  ه 

َوبِنَبِِيَك ، آَمنْت  بِكَِتابَِك الَِذي أْنَزْلَت ، أ َول َمنَْجى ِمنَْك إِل إَِلْيَك ْلـَج ل مَ ، َرْغبًَة َوَرْهَبًة إَِلْيَك 
َت عَ ، الَِذي أْرَسْلَت  َت م   .()متفق عليه «َر َما َتق ول  َن آِخ ْلـه  َفاْجعَ  ،الِْفطَْرةِ  َلـىَفإِْن م 

  الذكر والدعاء إذا تقلب لياً  قوة: 
يَك  هإل ا َلـهَ ل إ: َمْن َتَعاَر ِمَن الَليِْل َفقال» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ ََ  َلـه  ْلك  وَ ْلـم  ا َلـه  ، َلـه  َوْحَده  ل 

َو عَ ، د  َحـمْ ْلـا ٍء َقِدير   َلـىَوه  ْ ََ ِل  َِ   هوا، هإل ا َلـهَ َول إ، هْبَحاَن اَوس  ، هد  َحـمْ ْلـا، ك  ، أْك
َوَة إل با َم َقاَل ، هَول َحْوَل َول ق  ـمَ َلـال: ث  َِ  ه  َفإْن َتَوَضأ ، َلـه  اْست ِجيَب ، أْو َدَعا، اْغِفْر 

بَِلْت َصا ََ ق  ـه  َوَص  .()أخرجه البخاري «ت 
 

                                                
 (. 5132( واللفظ له، ومسلم برقم )2802، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 2080برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 ( وهذا لفظه. 2105وأخرجه أبو داود برقم )، (51510): أخرجه أمد برقم صحيح( 3)
 (. 2058برقم ) ( واللفظ له، ومسلم6355أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 5)
 (. 5515برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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  عيادة امريض قوة: 
ْرَفِة ا َلـمْ ْن َعاَد َمِريضًا مَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ِِ خ   .()أخرجه مسلم «ِجعَ َيـرْ نَِة َحَتى ْلـَج َيَزْل 
ِِ َخَراَفِة ا لِـمَ ْس ْلـم  َمْن َأَتى َأَخاه  ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 َفإَِذا  ،لَِس َيـْج نَِة َحَتى ْلـَج َعائِدًا َمَشى 

ْدَوًة  ،ة  ْحـمَ الرَ  ْتـه  َجَلَس َغَمرَ  ََ َعلَ َفإِْن َكاَن غ  ـمْ َسبْع وَن َأْلَف َمَلٍك َحَتى  ْيـهِ َص َوإِْن  ،ِسَ ي 
ََ َعلَ   .() أخرجه أبو داود وابن ماجه «َسْبع وَن َأْلَف َمَلٍك َحَتى ي ْصبَِح  ْيـهِ َكاَن َمَساًء َص

  الدعاء للمريض قوة: 
ْ َأَج َيـْح  َلـمْ َمْن َعاَد َمِريضاً » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -3 ـه  َ  الَْعظِيَم  هََأْسَأل  ا: َل ِعنَْده  َسْبَع ِمَرارٍ َفَقا ل 

 .() أخرجه أبو داود والرمذي «َرضِ لْـمَ ِمْن َذلَِك ا ه َرَب الَْعْرِش الَْعظِيِم أَْن َيْشِفَيَك إِلَ َعاَفاه  ا
  الدعاء عند اخروج من البيت قوة: 

ل  ِمْن َبيْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي   َل َحْوَل وَ  َل  ،٬ا َلـىَتَوَكْلت  عَ  ،٬َفَقاَل بِْسِم ا تِـهِ إَِذا َخَرَج الَرج 
َوَة إِلَ بِا قِيَت : َقاَل  ٬ق  ِفيَت َوو  ِديَت َوك  َقال  ِحينَئٍِذ ه   َلـه  َفَيق ول   ،الَشَياطِن   َلـه  َفَتَتنََحى  ،ي 

قِيَ  ِفَي َوو  ِدَي َوك  ٍل َقْد ه   .()ه أبو داود والرمذيأخرج «َشيَْطان  آَخر  َكْيَف لََك بَِرج 
  الدعاء عند القيام من امجلس قوة: 

ِِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  لِِسِه َمـْج لٍِس َفَكث َر فِيِه َلَغط ه  َفَقاَل َ َقْبَل َأْن َيق وَم ِمْن َمـْج َمْن َجَلَس 
ْبَحاَنَك ال ـمَ َلـَذلَِك س  َك َوَأت وب  إَِلْيَك أَ  ،إِلَ أَْنَت  َلـهَ إِ  َل ِدَك َأْشَهد  أَْن َحـمْ َوبِ  ه  إِلَ  ،ْسَتْغِفر 

ِفَر  ِِ  َلـه  غ   .() أخرجه أمد والرمذي «لِِسِه َذلَِك َمـْج َما َكاَن 

                                                

 (. 2160برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 . ( وهذا لفظه5552ابن ماجه برقم ) (، وأخرجه3820: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 2)
 (. 2803(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )3586: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 3)
 . (3526وأخرجه الرمذي برقم )( وهذا لفظه، 1821برقم ) : أخرجه أبو داودصحيح( 5)
 . (، وهذا لفظه3533الرمذي برقم ) وأخرجه، (58528: أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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 اأخاق قوة -32
  حسن اخلق قوة: 
                قال اه تعاى:  -3

                
               

 [.١٣اأحزاب: [                                    
          ): قال اه تعاىو -2

             
               

 .[32-38: ]فصلت ( 
 [.٤القلم: [                وقال اه تعاى:  -2
ْم » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ْم أْخاقاً إَِن ِمْن ِخَياِرك   .()متفق عليه «أْحَسنَك 
  الصِ قوة: 
         ): قال اه تعاى -3

               
 .[510-511: ]البقرة (        

                                :وقال اه تعاى -2
 [.٣١الزمر: [                           

َ  ْيـهِ إَِذا اْبَتَلْيت  َعْبِدي بَِحبِيَبتَ : َقاَل  هإَِن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 َِ ـَا مِ  ت ـه  َعَوْض ، َفَص  نْـه 
 .()أخرجه البخاري .ْيـهِ َعْينَ: يدُ ُيـرِ  .«نَةَ ْلـَج ا
  الصدق قوة: 
              ): قال اه تعاى -3

 .[552: ]امائدة (             
                                                

 (. 2325(، واللفظ له، ومسلم برقم )3112، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 1613برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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ْم بِالِصْدِق َفإَِن الِصْدَق » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ِ  لَـىِدي إِ َيـهْ َعَليْك  ِِ َ ، الْ ِِ  لَـىِدي إِ َيـهْ َوإَِن الْ
ق  َويَ ، نَةِ لْـَج ا ل  َيْصد  ْكتََب ِعنَْد اتَـَح َوَما َيَزال  الَرج  ْم ، يقاً ِصِد  ٬َرى الِصْدَق َحتَى ي  َوإَِياك 

ورَ  لَـىِدي إِ َيـهْ ، َوالَْكِذَب َفإَِن الَْكِذَب  ج  وِر َوإَِن الْف  ج  ل  ، النَارِ  لَـىِدي إِ َيـهْ ، الْف  َوَما َيَزال  الَرج 
ْكتََب ِعنَْد اتَـَح َيْكِذب  َويَ   .()أخرجه مسلم «َكَذاباً  ٬َرى الَْكِذَب َحتَى ي 

  التقوى قوة: 
          ): تعاى قال اه -3

 .[22: ]اأنفال (        
             ): وقال اه تعاى -2

 .[53: ]احجرات (        
                                    : وقال اه تعاى -2

 [.١ - ١الطاق: [                                  
 (         ): وقال اه تعاى -2

 .[502: ]آل عمران
  اليقن قوة: 
          ): قال اه تعاى -3

 .[25: ]السجدة  (
                             : وقال اه تعاى -2

                                       
 [.٣ - ٣البقرة: [                        

  ا لتوكل قوة: 
                                    : قال اه تعاى -3

 [.١ - ١الطاق: [                                  
               ): وقال اه تعاى -2

 .[36: ]الشورى  (  
                                                

 (. 2680برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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                         وقال اه تعاى: -2
                              

 [.٤ - ١اأنفال: [                             
  اخوف قوة: 
                    : قال اه تعاى -3

 [.٣٨٣آل عمران: [      
                     وقال اه تعاى:  -2

 [.٣١ - ٤١النحل: [                            
 .[56: ]الرمن (    ): وقال اه تعاى -2
  الرجاء قوة: 
                           قال اه تعاى:  -3

 [.١الزمر: [                                      
              ): قال اه تعاىو -2

 .[13: ]الزمر (       
ْذنِب وا َلَذَهَب ا َلـمْ َواَلِذي َنْفِس بَِيِدِه َلْو » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 مْ  ه ت  اَء بَِقْوٍم َلـَج وَ ، بِك 

ْذنِب ونَ  وَن ا، ي  ـمْ َلـَفَيْغِفر  ، هََفَيْسَتْغِفر   .()أخرجه مسلم «ه 
  الرفق قوة: 
                                 قال اه تعاى:  -5

                                  
 [.٣٣١آل عمران: [     

ْعطِي عَ ، ُب الِرْفَق يِ َرفِيق   هَإَِن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و -2  َلـىالِرْفِق َما ل ي ْعطِي عَ  َلـىَوي 
نِْف   .()متفق عليه «َما ِسَواه َلـىَوَما ل ي ْعطِي عَ ، اْلع 

                                                
 (. 2052برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 ( واللفظ له. 2123(، ومسلم برقم )6220، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 احياء قوة: 
ْعَبةً » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْعَبة  ِمَن ْلـَح َوا، اإيَان  بِْضع  َوِسُتوَن ش   .()متفق عليه «اإيَانِ َياء  ش 

 حفظ اللسان قوة: 
 .()متفق عليه«َوَيِدهِ  نِـهِ وَن ِمْن لَِسالِـم  ْس ْلـم  ا لِـمَ َمْن َس » :فقال ؟أي اإسام أفضل :ملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي 

 اإحسان قوة: 
           ): قال اه تعاى -3

 .[55-55: ]امرسات (      
            ): ىوقال اه تعا -2

 .[552: ]البقرة (    
 [.٣١٧النحل: [                      :تعاى  وقال اه -3
 احب ِ اه قوة: 
              ): قال اه تعاى -3

 .[35: ]آل عمران  (
ْم َحَتى» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 ك  ْؤِمن  أَحد   .()متفق عليه «ُب لِنَْفِسهِ يِ َب أِخيِه َما يِ  ل ي 
َِ َتـَح ْلـم  أْيَن ا: َيق ول  َيْوَم اْلِقَياَمةِ  هَإَِن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقال  -2 ـمْ ُلـاْلَيْوَم أظِ ، اُبوَن بَِجا ِِ  ه 

 ِِ ِِ ، ظِ  .()أخرجه مسلم «َيْوَم ل ظَِل إِل ظِ
 البكاء من خشية اه قوة: 
 .[52: ]املك(          ): ال اه تعاىق -3
                          وقال اه تعاى:  -2

 [.٧١امائدة: [                      
ـَا ُس َتـمَ  َل َعْينَاِن » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 َباَتْت َوَعْن   ،٬َعْن  َبَكْت ِمْن َخْشَيِة ا ، النَار  ه 

ِِ َسبِيِل اَتـْح  س    .() أخرجه الرمذي «٬ر 
                                                

 (. 31( واللفظ له، ومسلم برقم )2، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 52( واللفظ له، ومسلم برقم )55، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 51( واللفظ له، ومسلم برقم )53أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
 (. 2166برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 . (5632: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
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 الرمة قوة: 
                ): قال اه تعاى -3

                 
 .[512: ]آل عمران (

                    وقال اه تعاى:  -2
 [.٣١٧التوبة: [               

ـرْ ل  َحـم  َيـرْ َمْن ل » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2  .()متفق عليه «َحـم  ي 
 العفو والصفح قوة: 
 (            ): قال اه تعاى -3

 .[22: ]النور
                     وقال اه تعاى:  -2

 [.٣٤التغابن: [                      
ـَا يِ ْصَلَتْنِ َلـَخ إَِن فِيَك » :أشج عبد القيس ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقال  -2  «َواأََناة   ْلـم  ْلـحِ ا: ه  اُبـه 

 .()أخرجه مسلم
 الستعاذة قوة: 
           ): قال اه تعاى -3

 .[36: ]فصلت (
: قالف، َوَتنَْتِفُخ أْوَداُجهُ  ،ُر َعْينَاهُ مَ ْحـَتـ ُهـَا َفَجَعَل أَحدُ ، ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتَب َرُجاِن ِعنَْد النَبِِي  -2

وذ  بِا: د  َيـجِ اَلِذي  نْـه  ا َلَذَهَب عَ َلـهَ ًة َلْو َقالِـمَ إِِي أْعِرف  كَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا ِمَن  ٬أع 
 .()متفق عليه «الَشْيَطاِن الَرِجيمِ 

 التواضع قوة: 
                                           : قال اه تعاى -3

 [.٣٧لقان: [     
                                                

 (. 2350( واللفظ له، ومسلم برقم )1220، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 50برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 ( واللفظ له. 2658(، ومسلم برقم )6850، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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 [.١٣٣الشعراء: [                  وقال اه تعاى:  -2
َوَما ، َعْبدًا بَِعْفٍو إِل ِعّزاً  ه َوَما َزاَد ا، َما َنَقَصْت َصَدَقة  ِمْن َمالٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2

 .()أخرجه مسلم «ه ه  اإِل َرَفعَ  َلـهِ َتَواَضَع أَحد  لِ 
 قضاء حوائج الناس قوة: 
                 ): قال اه تعاى -3

 .[28: ]امزمل (  
             ): وقال اه تعاى -2

             ) 
 .[555: ]النساء

ْؤمِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2 َرِب الُدْنَياَمْن َنَفَس َعْن م  ْرَبًة ِمْن ك  ْرَبًة ِمْن  نْـه  عَ  ه َنَفَس ا، ٍن ك  ك 
َرِب َيْوِم اْلِقَياَمةِ  ْعِرٍ  َلـىَوَمْن َيَرَ عَ ، ك   َتـرَ َوَمْن َس ، ِِ الُدْنَيا َواآِخَرةِ  ْيـهِ َعلَ  ه َيَرَ ا، م 

ْس  ِِ َعْوِن أِخيهِ  ه َوا، ِِ الُدْنيَا َواآِخَرةِ  ه ه  اَتـرَ َس ، لِـاً م   «ِِ َعْوِن الَْعْبِد َما َكاَن اْلَعْبد  
 .()أخرجه مسلم

 التسمية قوة: 
             ): قال اه تعاى -3

 .[525: ]اأنعام (         
 .()أخرجه مسلم «َعليهِ  ٬اإَن الَشيطاَن َيْستِحُل الطَعاَم َأْن ل ي ذَكَر اْسم  » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -2
ل  بي»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -2 : َقاَل الَشيطان  ، َوعنَد َطَعاِمهِ  لِـهِ َفذَكَر اهَ ِعنَْد د خو، َتـه  إَذا دخَل الَرج 

ْم َول َعشاءَ  و، ل َمبيَت َلك  ِر اهَ ِعنَْد د خ   ت ـم  َأْدَركْ : َقاَل الَشيطان  ، لِـهِ َوإِذا َدَخَل َفلْم َيْذك 
ِر اهَ ِعنَْد َطعاِمهِ ، امبيَت   .()أخرجه مسلم «امبيَت َوالَعشاءَ  ت ـم  َأْدركْ : َقاَل ، َوإَِذا مْ َيذك 

                                                

 (. 2100برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 2622برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 2850برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 2850برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 البــاب التاسع
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 العبودية حقيقة فقه -3
             ): قال اه تعاى -3

 .[10-16: ]الذاريات (        
            ): وقال اه تعاى -2

 .[1: ]البينة (    
          ): وقال اه تعاى -2

               
 .[22-25: ]البقرة(           

الغني بذاته عن كل ما ، هو املك الذي ا خرج عن ملكه أ حدو تعاى اه تبارك
، قر إى اه بالذاتف ،وي العام السفي ،وكل خلوق ي العام العلوي، سواه

                   : وفقره من لوازم ذاته ا ينفك عنه أبداً 
 [.٣١١اأنعام: [                             

   : وكل ما سواه فقر إليه، الغني عن كل ما سواه، واه سبحانه هو الصمد
                            

 .[١٨ - ١٣اأنبياء: [     
يرمه ويغفر تعاى  وربه، فهو فقر مذنب مقر، ويقر دائاً ، واإنسان يذنب دائاً 

 .له؛ أنه هو الغفور الرحيم
ا ي الدنيا وا ي ، ما وجد العبد خرًا أصاً ، ولوا رمة اه لعباده وإحسانه إليهم

 .[٣٣فاطر: [                                   : اآخرة
دون أن يكون حباً ، مقراً با يستحقه، وليست سعادة اإنسان ي أن يكون عاماً باه

                            ولرسوله:  مطيعًا له، عابدًا له، له
 .[١٣آل عمران: [            

 .عام م ينفعه اه بعلمه، وأشقاهم حياة ي الدنيا، مةبل أشد الناس عذابًا يوم القيا
وأبغضه وعاداه كان مستحقًا من غضب اه وعقابه ما ا ، فإذا علم اإنسان احق
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        ): يستحقه من ليس كذلك كا قال سبحانه
 .[56: ]الشورى (         

               : دون سواه واه عَز وجَل هو امستحق للعبادة وحده
                                        

 .[٣١١ - ٣١١اأنعام: [                
 هو الذي خلق كل يء، وله ملك كل يء ، وبيده كل يء ، وعنده كل يء.

ا  ..وأحق من ُعبد ..وأرحم من ملك ..وأكرم من سئل ..فهو سبحانه أعظم من خلق
 .وا رب سواه ..إله غره

والتأدب ، والقيام بدينه، وطاعته، وتوحيده، فكال اأدب مع اه يكون باإيان به
 .بآدابه ظاهرًا وباطناً 

 :ة أشياءخمسوا يستقيم أحد قط اأدب مع اه إا ب
ومعرفة  ..ه ويرضاهما حبمعرفة و ..ومعرفة دينه ورعه ..معرفة اه بأسائه وصفاته

 ..والعمل به ..ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول احقما يسخطه ويكرهه.. 
                      : والصر عليه ..والدعوة إليه

                                   
                                  

 .[١١ - ١١فصلت: [                  
 :وا يتم صاح العبد ي الدارين إا بأمرين

 .والعافية ..اليقن
 .يدفع عن العبد عقوبات اآخرة: فاليقن
 .تدفع عنه أمراض الدنيا ي قلبه وبدنه: والعافية

َفإَِن  ،اْلَعافَِيةَ اْلَعْفَو وَ  هَاْسَأل وا ا» :بن عافيتي الدين والدنيا بقوله ملسو هيلع هللا ىلصوقد مع النبي 
ْعَط َبْعَد اْلَيِقِن َخ  َلـمْ َأَحدًا   .() أخرجه الرمذي «ًا ِمَن اْلَعافَِيةِ ْيـري 

                                                

 . (3110: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 5)
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سوى العبودية ، وه سبحانه عى كل إنسان عبودية خاصة بحسب مرتبته وقدرته
، فليس ي الكون إا ملك وعبيد، وخالق َوى اه بن عباده فيهاالعامة التي س

                                     اليق: وخ
 .[٨٤ - ٨١آل عمران: [                 

فعى العام من عبودية نر السنة والعلم الذي بعث اه به رسوله ما ليس عى 
 .وعليه من عبودية الصر عى ذلك ما ليس عى غره، اجاهل

بيده ولسانه ما ليس عى  ،والنهي عن امنكر ،بامعروفوعى القادر عى اأمر 
 .العاجز عنها

والصر عى ، وإلزام من هو عليه به، وعى احاكم من عبودية إقامة احق وتنفيذه
 .ما ليس عى امفتي، واجهاد عليه، ذلك

 . وعى الغني من عبودية أداء احقوق التي ي ماله ما ليس عى الفقر
 .وهكذا ...دنه من عبودية اجهاد ما ليس عى الضعيفبوعى القوي ب

نوافل أو ، أو قراءة القرآن، وقد غر إبليس أكثر اخلق فحّسن هم القيام بنوع من الذكر
 وعطلوا هذه العبوديات، أو الزهد ي الدنيا واانقطاع عن الناس، الصاة والصيام

                : فلم حدثوا قلوهم بالقيام ها، العظيمة
 .[١١٧البقرة: [                        

 ، وفهًا وعماً.من أقل الناس ديناً وفقهاً والرسل وهؤاء عند ورثة اأنبياء 
فتارك احقوق التي جب عليه ه أسوأ حااً عند اه ، فإن الدين هو القيام ه با أمر به
 .ترك اأمر أعظم عند اه من ارتكاب النهيفإن ، ورسوله من مرتكب امعاي

وبا كان عليه هو وأصحابه ري ، ملسو هيلع هللا ىلصومن له بصرة وخرة با بعث اه به رسوله 
 ، وفهًا وعماً.رأى أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا وفقهاً ، اه عنهم

رض وهو وأي دين؟ وأي خر؟ وأي علم؟ وأي فقه؟ فيمن يرى الكفر يمأ اأ
ويرى تفي البدع وهو ، ويرى اجهل قد عّم وطمّ ، صامت ساكن ا يدعو إى اه

                 : ساكت ا يأمر وا ينهى، ساكن ا يتحرك
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 .[٣١٣ - ٣١٤آل عمران: [                        
صامت ، وهو بارد القلب، ودينه يرك، وحدوده تضاع، تنتهكويرى حارم اه 

        ، وا يقول وا يفعل : هى، ا يأمر وا ينساكن اجوارح، اللسان
                                 

                        
 .[٣٣١ - ٣٣١البقرة: [       

الذين إن سلمت هم وظائفهم ورياستهم ومآكلهم فا ، ن إا من هؤاءوهل باء الدي
                        : مبااة هم با جرى عى الدين وأهله

                                          
                               

 .[٣٨ - ٣٣: احديد[      
قد ُبلوا ي الدنيا بأعظم بلية وهم ا ، ومقت اه هم، وهؤاء مع سقوطهم من عن اه

كان غضبه ه ورسوله ، فإن القلب كلا كانت حياته أتم، وهي موت قلوهم، يشعرون
 .وانتصاره للدين أكمل، ودينه أقوى

والواجب عليه منها أكر ، وكلا مكن العبد من منازل العبودية كانت عبوديته أعظم
                       : وأكثر من الواجب عى من دونه

 .[١الزمر: [                                     
والواجب ، وهذا كان الواجب عى اأنبياء والرسل أعظم من الواجب عى أمهم

والواجب عى العلاء أعظم من ،  من دوهمعى أوي العزم أعظم من الواجب عى
 .وكل أحد بحسب مرتبته وقدرته تكون مسئوليته وعبوديته، الواجب عى من دوهم

والدواعي إى ، اتوكال العبودية وامحبة والطاعة إنا يظهر عند امعارض
                        : الشهوات واإرادات امخالفة للعبودية

                                        
 .[١٣٣البقرة: [     
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وحينئذ يتبن الصادق من ، وكذلك اإيان إنا تتبن حقيقته عند امعارضة واامتحان
      ): كا قال سبحانه، وامؤمن من امنافق، الكاذب

               
           ) 

 .[5-2: ]العنكبوت
             ): وقال سبحانه

                  
 .[255: ]البقرة  (

َفَخْلق ، بتغاء مرضاة اهاا يناها امؤمنون إا باجهاد والصر، فاجنة غالية الثمن
 .ق امؤمننالشياطن وأوليائهم وجندهم من أعظم النعم ي ح

، ويبغضون ه، حبون ي اه، فإهم بسبب وجودهم صاروا جاهدين ي سبيل اه
         : ويمنعون ه، ويعطون ه، ويعادون ي اه، ويوالون ي اه

                              
 .[٣٣احجرات: [     

 . ا الزكاء والفاح إا بذلكوا تكمل نفس العبد وا يصلح ه
وكان العامل إذا ، وما كان ذلك ا حصل إا بمجاهدة النفس والشيطان وبني جنسه

وأوفر  ،علم أن ثمرة عمله وتعبه يعود عليه وحده ا يركه فيه غره كان أتم اجتهاداً 
 (          ): سعيًا كا قال سبحانه

 .[6: ]العنكبوت
سَى اه أهله بأن له أجًا ثم ، ن التأم والعذاب وامجاهدة قصره طويلوما كان زم

وخف عليهم مله ، ليهون عليهم أثقاله، ورب أهله أجًا للقائه سبحانه، ينقطع
            ): واحتاله كا قال سبحانه

 .[1: ]العنكبوت (
فقد خلق اه اإنسان ي ، لدنيا واآخرةأصل السعادة ي او تعاى وعبادة اه تبارك

، وميل اأحسن، وجعل فيه ميل اانتخاب، وميزه بمزاج لطيف عجيب، أحسن تقويم
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                              : وميل الزينة
 .[٣١ - ٨الشمس: [         

 ،ومسكنه ،ومربه ،وأجل تلك اميول احتاج اإنسان ي حصيل حاجاته ي مأكله
ليستفيد كل من اآخر ي سائر ، إى اامتزاج مع أبناء جنسه ،وملبسه ،ومركبه

                       : امعامات واحاجات
                              

 .[١١الزخرف: [     
د ي معاماهم ومعاراهم؛ لئا يقع وذلك حتاج إى أوامر من اه يسر عليها العبا

                             : بينهم الظلم والعدوان
 .[٨احر: [          

احتاج العبد إى إدامة تصور عظمة  ،واجتناب النواهي ،ثم لتأسيس إطاعة اأوامر
 .ن باه عَز وجَل وذلك هو التوحيد واإيا، اخالق ومالك املك ي اأذهان

، حتاج العبد إى مذِكر مكَرر، ثم إدامة هذا التصور ورسوخ العقيدة ي القلب
 .ي كل وقت وعمل متجدد

 .ونحوهاودعاء وما امذكر امكرر إا العبادة من صاة وصيام وذكر 
والتوجه ، العليم القدير ،فالعبادة لتوجيه القلوب واجوارح إى اخالق احكيم

والذي ، واانقياد للوصول إى النظام الشامل لشعب احياة كلها، تأسيس اانقيادل
                            : رعه اه مصالح عباده

                                   
 .[٣٣١ - ٣٣٣اأنعام: [                      

ومع من ، ومع جرانه، ومع أقاربه، ومع أبويه، ا أن له عاقة مع نفسهواإنسان ك
فكذلك له ، يستفيد منه ويتعامل معه ي مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه ونحو ذلك

 .ومع رسوله، ومع كتابه، عاقة مع ربه
وأصواً ، وسننًا وآداباً ، واه سبحانه جعل لكل عاقة ما سبق تعليات وإرشادات

 .وأعطى عى ذلك اأجر والثواب، ماً وأحكا
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والذي ينبغي أن يدخل ي كل يء؛ أن به ، وهذا هو الدين الذي أكرم اه به البرية
       ): صاح كل يء كا قال سبحانه

 .[280: ]البقرة (        
            ): وقال سبحانه

 .[2: ]اجمعة (        
 .هي كل ما حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة والباطنة: فالعبادة

فالدين إذا خرج من ، وحاجة العباد إى الدين أعظم من حاجتهم إى الطعام والراب
 .اجهل والغفلة: وعوقبت بأمرين ما، حياة اأمة أصاها باء عظيم

غافًا عن القيام بالواجبات واحقوق  ،فيصر اإنسان جاهاً باحقوق واحدود
فطاعة الوالدين حقها أن يطاعا ما م يأمرا بمعصية اه عَز ، وكل حق له حد، واحدود

 : وطاعة احاكم حدها أن يطاع ي كل يء ما م يأمر بمعصية اه عَز وجَل ، وجَل 
                            

                                    
 .[١٧الكهف: [     

ثم جاءت ، وإذا كانت امعامات والعاقات عى غر الدين جاء الفساد وكثر
       ): امصائب والعقوبات نقدًا كا قال سبحانه

 .[55: ]الروم (       
ليعلم من يطيع ، يبتي اه ها العباد ،وهي مكان اأوامر، واأسباب إنا هي لابتاء

         ): ملسو هيلع هللا ىلصأمره من يتبع هوى نفسه كا قال سليان 
 .[58: ]النمل (           

وكيف نؤدي العبادات رسوماً  ؟وحقيقة الدين ليس معناها كيف نصوم ونصي فقط
 .ونرك ما نشاء، ونفعل ما نشاء، با روح

وامتثال أوامر اه ي ميع  ..التقرب إى اه بالدين الكامل لعبوديةبل حقيقة ا
وكيف  ..وكيف نرضيه ..وكيف يرى عنا ..وكيف نشعر أن اه معنا ..اأحوال

ونتيقن أن  ..ونقدم الشكوى إليه ..نحس بقربه ولطفه فنناجيه ونسأله ..نطمئن بذكره
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 ): ويعلم ما ي نفوسنا ..اناويسمعنا وير ..يعلم ميع أحوالنا ..اه معنا
                

 .[506: ]البقرة  ( 
وهو عام ، والكل عنده سواء، وما نخفيه وما نبديه، وهو سبحانه يعلم رنا ونجوانا

                                : الغيوب
 .[٧ - ٣السجدة: [                                           

                   : وبيده كل يء، وهو سبحانه املك الكريم العزيز اجبار
 .[٣املك: [             

، فنتأدب ي عرض أحوالنا وحوائجنا عليه بذكر نعمه وإحسانه وآائه عى العباد
وسعة حلمه ، ل عفوه ومغفرتهونحمده عى مي، ونذكر عظمته وجاله وغناه

                                           : ورمته
                                               
                                              

 .[١١ - ٣١نوح: [     
واجهل ، معرفن بالتقصر واخطأ، وقلوبنا وجوارحنا بن يديه ونضع نواصينا

                  : واقراف الذنوب، والنسيان والغفلة، والظلم
 .[١١اأعراف: [            

وي ، وي إكال العمل، وي حسن العمل، الصالح فقد قرنا ي أداء العمل
                           : إخاص العمل

 .[٣البينة: [            
وليس ، وليس لنا من حفظنا إا اه، وليس لنا من يغفرها إا اه، وهذه ذنوب عظيمة
وليس لنا من يرزقنا إا اه الذي تكفل بأرزاق اخائق كلها كا ، لنا من يرمنا إا اه

               ): قال سبحانه
 .[6: ]هود ( 

فيوجه بركاته ، اإنسان ويكمل ويصله بربه هذا هو الراط امستقيم الذي يبلغ به
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          ): ورمته إليه كا قال سبحانه
 .[26: ]اأعراف (       

 .فالكائنات كلها بيد اه وحده
سخر اه له ، خلصًا لربه، سولهوعبد اه با رع ر، فمن أطاع اه ورسوله

والنار ، كا سخر اماء لنوح وموسى، وجعلها ي خدمته ونرته، امخلوقات
 . ونحو ذلك، وامائكة محمد ولوط، والصاعقة لصالح، والريح هود، إبراهيم

، وإذا عبدنا اه به بالقلب والقالب كان اه معنا، وهذا اليقن هو روح العبودية
                    : ا من خزائنهواستفدن

                             
                                  

 .[١١ - ١١فصلت: [                  
فسقط ي أودية اهاك مها كان  ،وكلا انرف اإنسان عن اه وعن الدين تركه

، وقوم لوط، وصالح وشعيب، ن اأموال واأشياء كا حصل لقوم نوح وهودعنده م
                      : وكفار مكة وغرهم

                             
 .[٤١العنكبوت: [              
استكروا وظلموا دمرهم فلا أبوا و، فهؤاء أرسل اه إليهم الرسل بالتوحيد واإيان

 ،وأنجى رسله وامؤمنن هم سواء كانت معهم اأسباب أو م تكن، اه وأهلكهم
 : ومن كان اه معه فمن ذا الذي هزمه أو خذله أو يقف ي وجهه، أن اه معهم

 .[٣٣غافر: [                                 
 ،ي املك وامال واأشياءوسعادهم ون أن فاحهم وكثر من امسلمن اليوم ير

 .ويضيعون أوقاهم وينفقون أمواهم للحصول عليها، وأن ها يقوم الدين
فالذي نحتاج إليه إقامة الدين ي حياتنا وحياة الناس هو كيف يكون اه ، وهذا خطأ

  ): سبحانهوا يكون معنا بنره وتأييده إا باإيان والتقوى كا قال ، معنا
 .[520: ]النحل  (     
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 .سواء كانت عندنا اأشياء أو م تكن، فاه عَز وجَل ينرنا بقدرته إذا أطعناه
وما خاف ، ملسو هيلع هللا ىلصوأشعل النار ليلقي فيها إ براهيم ، فالنمرود مع وقومه احطب الكثر

ومن ي السموات ومن ، إبراهيم منه وا من النار؛ أنه يعلم أن النمرود وملكه وجيشه
 .وأن اأمر كله بيد اه وحده، كلهم ليس بأيدهم يء، ي اأرض

وسلب ، ولقوة يقن إبراهيم عى ربه أمر اه الضار أن يكون نافعاً ، فلا ألقوه ي النار
وجعلها بردًا وسامًا عى ، جسد إبراهيم خاصية ااحراقو النار خاصية اإحراق

         ): حانهإبراهيم كا قال سب
 .[62 -60: ]اأنبياء (    

وجعل اماء الذي أغرق به ، وكذا فعل اه بنوح ومن آمن معه فحملهم ي السفينة
        : ي وقت واحد كا قال سبحانه ،مهلكًا أعدائه، أعداءه حامًا هم

                       
                                    

 .[١١ - ١٨الفرقان: [       
: بأن يعيش اإنسان إنسانًا مؤمنًا بربه مستقيًا عى أوامره، وطريق معية اه سهل

(                  
 .[38: ]الروم (      
ا ، ويمتثل أمره، نسانًا عاقًا يؤمن بربهإ، فهذا حق اه علينا أن نعيش كا أراد اه

 ، باحد وا قيد، وا أمر وا هي.ويأكل ما يشاء، حيواناً يفعل ما يشاء
 : بل أضل من احيوان كا قال سبحانه، وكثر من الناس يعيش حيواناً ا إنساناً 

(                  )  
 .[55: ]الفرقان

هي ، وأفضل درجة يرقى إليها، وأعى مقام يصل إليه، اإنسان وأعظم منصب يناله
، وجبار السموات واأرض، بأن يكون عبدًا لربه ومواه مالك املك، مقام العبودية

ها سيد اأنبياء والرسل ي مقام  اه كا وصف، وبيده كل يء، الذي خلق كل يء
 .[58: ]النجم (    ): الوحي كا قال سبحانه
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          ): وي مقام اإراء بقوله
 .[5: راء ]اإ (            

 ): إنا يفخر ويعتز بالكه وسيده ومواه كا قال إبراهيم للنمرود اه عبدو
                 

 .[210: ]البقرة (           
         : تز با يملك من اأموال واأشياءيفتخر ويع عبد هواهو

 .[١٣سبأ: [            
    ): ؟..وماذا يملك الرب ..وماذا بيده ..وماذا يملك اإنسان

 .[528: ]امائدة (       
فإنه ا يكون عبدًا ، حراً تعاى  وا يكون العبد عبدًا ه حقًا حتى يكون ما سوى اه

                : ه خالصًا حتى ا يكون عبداً ما سواه
                                   

 .[٣٣ - ٣٤الزمر: [                  
، وفيه من الرك بقدر حبته له، فإذا كان يرضيه ويسخطه غر اه فهو عبد لذلك الغر

                             : زيادة وعبادته لذلك الغر
 .[٣٣٨امؤمنون: [                        

وطاب له ااشتغال ، وجد لذة عبادته، وعرف جاله وماله وكاله، ومن عرف ربه
 :وثقل عليه ااشتغال بغرها لوجوه، ها

نسان اشتغاله بعبادة ربه الكامل وأكمل أحوال اإ، أن الكال حبوب بالذات :أحدها
ويترف لسانه برف ، فإنه يستنر قلبه بنور اإهية، ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله

                   وأحكامه:  وتتجمل أعضاؤه بجال سنن اه، ذكر اه
                                         

                         
                                 

 .[١٤ - ١١احر: [                         
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وأداء اأمانة من أحد ، وأداء اأمانة واجب عقاً ورعاً ، أن العبادة أمانة :الثاي
ظ أوامر اه وحدوده حفظه اه فمن حف، اجانبن سبب أداء اأمانة من اجانب الثاي

              : ومن أضاع أوامر اه وحدوده أهلكه اه وأهانه، وأكرمه
                          

 .[١٣اأعراف: [     
ومن ااشتغال ، أن ااشتغال بالعبادة انتقال من عام الغرور إى عام الرور :الثالث

 .وذلك يوجب كال اللذة والبهجة، ااشتغال بطاعة احق باخلق إى
واه سبحانه بيده ، وكل ما سواه عبد ملوك، هو املك احق امبنو تعاى واه تبارك
             : وما سواه ليس بيده يء كا قال عَز وجَل ، كل يء

                                  
 .[٣٤اأعراف: [                              

 :والناس ي العبودية قسان
يسألونه من ، والعبيد ليس هم إا باب سيدهم، وهم أهل اإيان، عبيد الطاعة :اأول

وإضافتهم إليه كإضافة البيت احرام إليه ، ويلوذون به ويستعينون به، فضله وإحسانه
ۓ          ): كا قال سبحانه

 .[63: ]الفرقان  ( 
وهذه ، وإضافتهم إليه كإضافة سائر امخلوقات إليه، عبيد القهر والربوبية :الثاي

      ): العبودية يدخل فيها عموم اخلق كا قال سبحانه
 .[23: ]مريم (   

 :وعبادة اه عَز وجَل تقوم عى أصلن
 .واخوف ..امحبة

        : وباخوف يكون اجتناب النهي ..فبامحبة يكون امتثال اأمر
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 .[٣٨ - ٣٣السجدة: [                                          
وعند اموت ، هلك صاحبهأفأها غلب ، ه سواءوينبغي أن يكون خوف العبد ورجاؤ

 .ُيغِلب جانب الرجاء عى اخوف
 .وا يقع ي الكون يء إا بإذنه، وله ي خلقه شئون، واه حكيم عليم

ومن سنة اه التي ا تتخلف أنه سبحانه كا أودع اماء حكمته ي إزالة أوساخ 
ع ما رعه من أقوال العبادة فكذلك أود، وجعل ذلك سنة ا تتبدل، اجسم به

 .وتزيل عنها أدراها ،وأفعاها حكمته التي تطهر النفس
وكاما موضوع ، فكذلك العبادة تزيل الدرن الباطن، فكا يزيل اماء الوسخ الظاهر

        ): وهو احكيم اخبر، سنة اه التي ا تتبدل، للتطهر
 .[23: ]الفتح (    
ن اماء إذا م حسن اإنسان استعاله ي غسل اأجسام واأشياء فإنه ا يؤثر وكا أ

فكذلك العبادة إذا أداها ، ا سيا إذا خالطه يء ا يتاءم مع طبيعته، ي تطهرها
فإها تفقد خاصيتها بالتطهر والتزكية ، أو ابسها رك أو رياء، العبد أداًء ناقصاً 

             ): ومن ثم ا تقبل، للروح
 .[558: ]الكهف (

، وأكملهم حبة له، وأكملهم عبودية ه، أكمل اخلق توحيدًا وإياناً  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
 .وأكملهم توبة واستغفارًا ه عَز وجَل ، وأكملهم افتقارًا إليه

، واخر كله من اه، وهو سيد ولد آدم، وأكرمهم منزلة، فهو أفضل اخلق عند اه
بل امخلوق فقر إى اه ، وليس للمخلوق منه يء، واأمر كله ه، واخلق كله ه

 : حسن إليه من كل وجه كا قال سبحانه، واه غني عنه من كل وجه، من كل وجه
 .[51: ]فاطر (           )

 (               ): وقال سبحانه
 .[13: ]النحل
، د إذا أصبح أو أمسى وليس مه إا اه وحده حَمل اه عنه حوائجه كلهاوالعب

 ، وير له أموره.ومل عنه كل ما أمه
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                 : وجوارحه لطاعته ..ولسانه لذكره ..وفَرغ قلبه محبته
                                          

 .[١ - ١الطاق: [           
له موم ومَ ، ووكله إى نفسه، فَرق اه عليه شمله، وإذا أصبح أو أمسى والدنيا مه

 .الدنيا وأنكادها
وجوارحه عن طاعته  ..ولسانه عن ذكره بذكرهم ..فشغل قلبه عن حبته بمحبة اخلق
ان ي خدمة فهو يكدح كدح ا لوحش واحيو ..بطاعتهم وخدمتهم وتنفيذ أوامرهم

                                   : غره
                                           

 .[٣١٣ - ٣١١طه: [                         
وسنة اه جارية أن كل من أعرض عن عبودية اه وطاعته وحبته ُبي بعبودية 

فهو إما عبد خالقه ، وحبته وخدمته وطاعته ولو كان ي معصية اه، وقامخل
 .وشهوته أو عبد هواه، ومواه

 أو هوى:  ،أو شجر ،أو حجر ،ما عابد ه، أو عابد لعبد اه من صنمفكل إنسان إ
                                         

 .[٣اأحقاف: [      
وأصابه اخذان من جهة ما تعلق ، ومن أحب غر اه ُعذب به، أحب اه أنس به ومن

 .[02: ]اإراء(            ): به
 :ومام العبودية وكاها يكون بتكميل نوعن من أنواع التذلل والتعبد

ذلك فيحمله ، بأن يشهد العبد عزة حبوبه وجاله وعظمته، ذل امحبة ه :أحدما
، والصر عى أوامره، وإيثار ما يرضيه، والتملق له، والتودد إليه، عى التقرب إليه
         : والتلذذ بطاعته، واحمد عى نعمه، والرى بأقداره

                                
                           

 .[٤ - ١أنفال: ا[              
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 .فإذا وقع العبد ي معصية أحدث له ذلك الذل واانكسار، ذل امعصية :الثاي
وضعف اإنسان ، فإذا انضاف هذا إى ذاك م يبق إا شهود عزة اه وجاله وكريائه

                                     : وفقره وذله لربه، وعجزه
 .[٣٣غافر: [           

 ،فإذا ابتي بالذنب تصاغرت نفسه، ومتى شهد العبد صاحه واستقامته شمخ بأنفه
                ، وسجد لكريائه وعظمته: وذل وخضع لربه

                             
 .[٣١ - ٤١النحل: [         

فاته عبودية خاصة تظهر عى القلب ولكل اسم من أساء اه عَز وجَل وص
واخلق ، والعطاء وامنع، بالنفع والرتعاى  فعلم العبد بتفرد الرب، واجوارح

                        : يثمر له عبودية التوكل عى اه سبحانه، واإحياء واإماتة، والرزق
 .[٣١التغابن: [             

وأنه ا خفى عليه يء ي ، وعلمه بكل يء، وبرهتعاى  وعلم العبد بسمع اه
ويعلم خائنة اأعن وما خفي ، وأنه يعلم الر وأخفى، اأرض وا ي الساء

 .وخطرات قلبه عن كل ما ا يري اه، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه، الصدور
ويثمر له احياء ، ياءوجعل تعلق هذه اأعضاء با حبه اه ويرضاه فيثمر له ذلك اح

                        : واجتناب امحرمات، اإكثار من الطاعات
                                       

 .[٣٣يونس: [                                                   
وعفوه ورمته يوجب له ذلك ، وبره وإحسانه، وجوده وكرمه، ومعرفة العبد بغنى اه

          : وسؤاله ودعائه، والوقوف ببابه، والترع إى اه، سعة الرجاء
 .[١٣لقان: [                  

، وااستكانة إليه، ومعرفته بجال اه وعظمته وكريائه وعزته يثمر له اخضوع لربه
                       : وااعتاد عليه، وامحبة له
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 .[١الزمر: [                                          
يوجب له حبة ، ومال أسائه وصفاته وأفعاله، وعلم العبد بكال اه وماله

 :فامحبة نوعان، خاصة
       : توجب شكراً حبة تنشأ عن اإنعام واإحسان ف: اأوى

 .[٣٨١البقرة: [                            
حبة تنشأ عن مال امحبوب وكاله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من : الثانية

فمن عرف اه بأسائه احسنى، وصفاته العا، وأفعاله احميدة، أحبه ، اأوى
 وأطاعه.

 .طاعته بامتثال أوامره ي ميع اأحوال واأوقاتوعبادة اه عَز وجَل هي  
     ): هي الغاية من خلق اخلق كا قال سبحانه فالعبادة

                
 .[10-16: ]الذاريات (

      ): وبعث اه ها كل رسول إى قومه كا قال سبحانه
                

 .[36: ]النحل (       
 .[01: ]اأعراف (          ): ودعا إليها كل رسول

                  : وأمر اه ها الناس ميعًا بقوله
                                

 .[١١ - ١٣البقرة: [                               
ولقاء كريم بن  ..والعبادات والشعائر كالصاة والصيام ونحوما رباط وثيق باه

راج للنفس البرية إى املكوت ومع ...وضيافة عزيزة عند اه ..العبد ومواه
وكيف يكون ود من اه  ؟إذ كيف يكون حب من اه لعبده وا يكون لقاء، أعىا

ون رمة من اه لعبده وا تكون طاعة من العبد وكيف تك ؟لعبده وا تكون ضيافة
 .[٣١١آل عمران: [               : لربه؟
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: لتدريب النفس عى عدم التعلق بأحد سوى اه، وي العبادة جرد ه من كل يء
                                             

 .[٣٣ - ٣١الذاريات: [      
 :منازل ه  لعبوديةلو

فإذا استنار قلبه بعد اانتباه أوجب له ماحظة نعم ، اليقظة واانتباه من النوم :اأوى
 .اه الظاهرة والباطنة

ثم شاهد منَة اه ها من غر ، ثم يئس من عدها، ثم شاهد عظمتها وكثرها وتنوعها
         : فيلهج بذكر اه ومده، افرى تقصره ي شكره، استحقاق وا دفع ثمن

                           
                                    

 .[٣١٣ - ٣١١آل عمران: [                   
فيشمر لتخليص نفسه من رق ، مطالعة اجناية بالنظر إى ما سلف من اإساءة :الثانية
وفعل ، ويمحص نفسه من خبث اجناية بالتوبة وااستغفار، ناية بااستغفار والندماج

 .[١١اأعراف: [                             : احسنات اماحية
، فيتدارك ما فاته ي بقية عمره، اانتباه معرفة الزيادة والنقصان من اأيام :الثالثة

              : به إى اه عَز وجَل ويستغل أوقاته فيا يقر
 .[٣٧احر: [                          

، ويتوجه إليه ي ميع أحواله، خضع فيه العبد لربه، إن اإسام مياد جديد لإنسان
           : ويترف بطاعته، ويشكر من َرَزقه، ويمتثل أمر من َخَلقه

 .[٣١١اأنعام: [                                     
وا يأباها إا كافر بنعمة اخلق ، ورتبة كريمة، ومنزلة سامية، فالعبودية ه مرتبة عالية

                       : واإنشاء
 .[٨٨احج: [          

أنه بحاجة  ،وأن يعبدوه وحده ،ا له بالعبوديةواه سبحانه ا يريد من عباده أن يقرو
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ولكنه سبحانه يريد هم أن ، وا أها تزيد ي ملكه تعاى، إى عبوديتهم وعبادهم
 .وحقيقة العبودية، وحقيقة األوهية، يعرفوا حقيقة الربوبية

: لةوا أن تستقر احياة وتنتظم إا هذه امعرفة الشام، فا يمكن أن تستقر التصورات
 .[٣١ - ٤١احجر: [                            جئ 

ليخرجوا من ، أن يستقر اإيان ي نفوس الناس وي حياهمو تعاى يريد اه تبارك
وي ، ْن صاحب السلطان ي هذا الكونليعرفوا مَ ، عبادة العباد إى عبادة اه وحده

وإا من حكم حياهم ، منهجه وريعتهوإا ، فا خضعوا إا له، هذه اأرض
                                 : بمنهجه ورعه دون سواه

 .[٤١يوسف: [               
 : ليس فيهم رب وا إله، يريد سبحانه أن يعرف الناس أن العبيد كلهم عبيد فقراء

 .[٣٣فاطر: [                                   
، وتعلقت قلوهم برضاه، أا ما أمل احياة إذا تعلقت نفوس البر باه وحده

 .وتعلق نظام حياهم بإذنه ورعه ومنهجه دون سواه، وتعلقت أعاهم بتقواه
      : وأما ما جزهم به ي اآخرة فهو كرم منه وفضل وفيض من عطاء اه

                                
                                

 .[١١ - ١١فصلت: [                              
 .والذين يستنكفون عن عبادة اه يذلون لعبوديات أخرى ي هذه اأرض ا تنتهي

ويذلون لعبودية البر أ ..خرافةأو عبودية الوهم وا ..يذلون لعبودية اهوى والشهوة
       ): وهم ي اآخرة عذاب أليم ..من أمثاهم

 .[68: ]غافر (      
، ورفوها لغر مستحقها، وقد وضعوها ي غر موضعها، فالعبادة حق ه وحده

        ): وعقوبته أشد عقوبة كا قال سبحانه، وهذا ظلم عظيم
 .[02: ]امائدة (         
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، فإذا عرف العبد ربه بأسائه وصفاته وأفعاله، وااعتصام باه ثمرة مازمة اإيان به
فا يبقى أمامه إا أن يعتصم ، وعرف جاله وماله وكاله، وعرف عبودية الكل له

 .[585: ]آل عمران (          ): باه وحده
   : إا بااعتصام باه وحده دون سواه ، تطمئن القلوبوا ،وا تسكن النفوس

                               
                               
                                    

 .[٣١١ - ٣١١آل عمران: [        
عرف كل إنسان مكانه عى ، وقام رعه ي عباده،  وحدهوإذا اعتصم الناس باه

واخلق كلهم سواء ي ، فامعبود واحد، وسيد مع كل من عداه، عبٌد ه، حقيقته
 :لكنهم فريقان، العبودية
            ): وعصاة ..مطيعون

 .[501: ]النساء (    
       )، فهؤاء الذين أطاعوه

 .[503: ]النساء (        
وهو اخالق الواحد ، الذي ا ريك له ي ألوهيتهاأحد واه سبحانه هو اإله الواحد 
   : وهو امالك الواحد الذي ا ريك له ي ملكه، الذي ا ريك له ي خلقه

                               
 .[٤ - ٣اإخاص: [        

حد، الغني عن كل ، أنه الواحد اأفوجب بذلك أن ا يقى يء إا برعه وإذنه
                                  الذي حتاج إليه كل أحد:  حدأحد، الواحد اأ

 .[٣٣١البقرة: [          
ج الذي وصاحب السلطان ي تقرير امنه، ومالك املك، فهو جَل وعا صاحب احق

 .[٣املك: [                                       : يرتضيه ملكه وخلقه
وينفذ ، وهو الذي جب أن يطاع رعه، هو سبحانه الذي يملك أن يرع خلقه
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     : وإا فهو اخروج وامعصية والكفر اموجب للعذاب األيم، حكمه
                                    

 [.٣٣النساء: [                
كا يقرر ، وهو سبحانه وحده العليم احكيم الذي يقرر ااعتقاد الصحيح للقلب

 .النظام الصحيح للحياة سواء بسواء
ويتبعون النظام والرع الذي ، هااه وامؤمنون هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي أمر 

                    : هذه كتلك سواء بسواء، يرتضيه هم
 [.١٨النحل: [                      

، فكاما من عند اه، ويعبدونه باتباع الرائع، وهم يعبدونه سبحانه بإقامة الشعائر
 .وا سلطان أحد ي ملكه وعباده معه، وهذا أمره، هذا أمره

، وأن يشكر فا يكفر، وأن يطاع فا يعى، وحده ن يعبدوهو وحده الذي يستحق أ
         ): وا يستحق العبادة أحد سواه، وأن يذكر فا ينسى

 .[582: ]اأنعام (         
وقد حرم اه اخمر وامير؛ أها يصدان عن ذكر اه وعن الصاة التي تصل 

فاخمر ، والنهوض با أمر اه به ،ن امتثال أوامر اهويرفان العبد ع، امسلم بربه
وغيبوبة السكر واللهو تناي اليقظة الدائمة التي يفرضها ، وامير يلهي، تني

مراقبًا ه ي كل ، ليكون موصواً باه ي كل حظة، اإسام عى قلب امسلم
                                 : خطوة
                                

 [.١٣ - ١١امائدة: [                       
وي صيانتها من ، ثم ليكون كذلك هذه اليقظة عامًا إجابيًا ي ناء احياة وجددها

، وماية أمن اجاعة امسلمة، وي ماية نفسه وماله وعرضه، الضعف والفساد
                      : ا وريعتها من كل اعتداءودينه

 [.٣٣املك: [             
ليقوموا بعبادة  ،وهذا اشرى اه من امؤمنن أنفسهم وأمواهم، فامسلم سلعة غالية
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           : وأعطاهم عى ذلك اجنة اه وحده، والدعوة إليه،
 [.٣٣٣التوبة: [               

     عر صفات:  ها وهذه السلعة الغالية التي اشراها اه
                

 [.٣٣١التوبة: [                     
فعليه ، وليس مروكًا لذاته ولّذاته وشهواته، وجهد وبناء، فللمسلم وظائف وأعال

 :وأوامر من ربه تستوجب اليقظة الدائمةي كل حظة حيث كان ومن كان تكاليف 
ة امسلمة التي موتكاليف لأ ..وتكاليف أهله ..وتكاليف لنفسه ..تكاليف لربه

 .وهدها إى خالقها، وتكاليف لإنسانية كلها يدعوها إى رها ..يعيش فيها
 ،وهي العبادة التي يتقرب ها إى ربه، وجموع هذه التكاليف واأوامر هي الدين

    ): كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوفق سنة رسوله ،  يؤدها خالصًة لربه
             )  

 .[563 -562: ]اأنعام
وحتى تكون ، حتى يكون وجودهم مصادفة، والناس ليسوا وحدهم ي هذا الكون

                           : حياهم سدى وفوى
                                 

 [.٣٧احج: [                                   
، وخلوقات أخرى ا حصيها إا اه، إن حوهم أحياء أخرى كلها ذات أمر منتظم

    ): وكلها تعبد اه وتسبحه سامعة مطيعة لفاطرها كا قال سبحانه
                  

 .[55: ]اإراء (
وسعة رمته التي عمت كل ، وحسن تدبره، وذلك كله يدل عى عظمة اخالق

وي النهاية حر ، وعلم حصيه، وما ترك اه شيئًا من خلقه بدون تدبر يشمله، خلقه
        ): فيقي ي أمرها با شاء، اخائق إى رها

 .[30: ]اأنعام (               
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وقد شاء أن جعل ي اإنسان ااستعداد امزدوج للهدى ، واه عى كل يء قدير
               : والضال عن اختيار وحكمة ا عن قهر وإلزام

                                 
                                  

 [.١١ - ١١الكهف: [                   
، بمشيئته تلك التي تعن من جاهد، وهدي من يشاء ،وكذلك اه يضل من يشاء

 [.٧٨ص: [                       : وا تظلم أحدًا من العباد، وتضل من يعاند
فهو خالق خلقه ، ويطاع أمره، وخضع لهواه سبحانه هو اإله الذي يستحق أن يعبد 

 .ريك له فيهوهو كذلك الرازق الذي يرزقهم من ملكه الذي ليس ، ومالكهم
 : فكل ما يقتاته اخلق وكل ما يأكلونه فإنا هو من هذا املك العظيم اخالص ه

 [.٣املك: [                                       
، اه وحده هو اخالق امالك الرازق تقرر أن تكون الربوبية له سبحانهفإذا تقرر أن 

 .وأن تكون العبودية خالصة له سبحانه، وأن تكون األوهية له سبحانه
ع إا هو سبحانه ومن له اأساء احسنى والصفات العا ، فا ُيعبد وا يطاع وا ُيَرِ

ويعبد ، إنسان العاقل أن يعرض عنهوالكال امطلق واجال واجال كيف يليق با
                    ): غره؟

 .[565: ]اأنعام(              
 ؟أغر اه أبغي ربًا ناقصًا عاجزًا حكمني ويرف أمري

 ؟واخائق كلها حت قهره وربوبيته، أغر اه أبغي ربًا وهذا الكون كله ي قبضته
وعى طاعاهم ، أغر اه أبغي ربًا وإليه مرجع العباد فيحاسبهم عى نياهم وأعاهم

 [.١٣ - ١٣الغاشية: [                     : ومعاصيهم؟
ورفع بعضهم فوق ، واستخلفهم ي اأرض، أغر اه أبغي ربًا وهو الذي خلق الناس

 ؟ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون، رزقوالعلم وال، بعض درجات ي اجسم والعقل
أغر اه أبغي ربًا فأجعل رعه رعًا وأمره أمرًا وآيات الكون وآيات القرآن كلها 

       : ناطقة شاهدة بأن اه وحده هو الرب الواحد القادر عى كل يء؟
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 [.٣٨الزمر: [            

املك الغفور الرحيم ، ريع العقاب من عصاه ، أبغي ربًا وهو العزيز اجبارأغر اه
                         : من تاب إليه؟

 [.٣١ - ٤١احجر: [   جئ  
وتواه عدوه ، وما أوحشه إذا أعرض عن ربه ومواه، أا ما أظلم اإنسان وما أسفهه

            ): وأطاع نفسه وهواه، الشيطان
 .[18: ]القصص (جئ   

القوي الذي ا ، وسبحان الكبر الذي ا أكر منه، فسبحان العظيم الذي ا أعظم منه
 .احليم الذي ا أحلم منه، الكريم الذي ا أكرم منه، أقوى منه

 ، واعظم من شكر.وأرحم من ملك، وأجود من سئل، أحق من عبدهو 
هو القوي وكل ما سواه ، هو الغني وكل ما سواه فقر، ا سواه عبدهو املك وكل م

 ، هو اخالق وكل ما سواه خلوق، هو الكبر وكل ما سواه صغر.ضعيف
     له اأساء احسنى، والصفات العا، واأفعال اجميلة، وامثل اأعى: 

                                      
 [.١٤احر: [       

ويعبد ، ومن هذه أساؤه وهذه صفاته وهذه أفعاله أيليق بالعاقل أن يركه ويعرض عنه
وا يملك لنفسه وا ، غره من طاغوت عاجز أو حجر أو نبات ا يسمع وا يبر

 .[65: ]الزمر (      ) :لغره نفعًا وا رًا؟
(                  

 .[55: ]اأنعام  (       
والشمس ، السموات واأرض والليل والنهار، إن الكون كله عابد لربه يسبح بحمده

والرياح الدائرة ي اجو وكافة امخلوقات ي السموات واأرض ، والقمر والنجوم
            ): كا قال سبحانه
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 .[15: ]اأعراف (     
إن كل ما ي الكون يسبح بحمد ربه، ويشهد له بالوحدانية، وكل ذرة منه خاضعة 

                  ته: دارأمره، مستجيبة مشيئته، مرعة إ
                                   

 [.٣١ - ٤١[النحل: 
    ): عابدًا لربه وبارئه وفاطره كا قال سبحانه وإذا كان الكون كله

                  
 .[55: ]اإراء (

استكباره ، فإن استكبار اإنسان عن هذه العبودية التي تؤدها ميع امخلوقات لرها
أنعم اه  مع ما، جعل الناشز غريبًا شاذًا شائهًا ي الوجود، نشاز وشذوذ ي الوجود

   ): وفّضله عى كثر من خلقه، عليه من النعم التي ا تعد وا حى
            ) 

 .[0-6: ]اانفطار
                 )أها اإنسان: 

             )  
 .[52 -55: ]النور

             )أها اإنسان: 
                

 .[50: ]احج (         
 .وطلب مرضاته، واإنابة إليه، واإيان به، العبد إذا أخى قلبه من حبة اهإن 

فلم يرد ، وأخى جوارحه من شكره وطاعته، والثناء عليه، وأخى لسانه من ذكر ربه
، ونسيه كا نسيه، د اه سبحانه أن يعيذه من ذلك الرم ير ،من نفسه ذلك وني ربه

كا قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تنال اه ، وقطع اإمداد الواصل إليه منه
           ): من عباده كا قال سبحانه

 .[30: ]احج  (          
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وخى بينه ، ك الرب عا ينال العبد من توفيقهفإذا أمسك العبد عا ينال ربه منه أمس
  ): وبن نفسه التي ليس له منها إا الظلم واجهل والسوء كا قال سبحانه

 .[52: ]احر (         
              ): وقال سبحانه

 .[55: ]امائدة (جئ    
 .أوجب هم من الر ما أوجبه، وبن نفوسهم وخليته بينهم، فعدم إرادة اه تطهرهم

 والر كان من، فالذي إى الرب وبيديه ومنه هو اخر بأنواعه التي ا حصيها إا هو
                             : مصدره وإليهم كان منتهاه اخلق

 [.٨١النساء: [                حخ   
وإليهم انتهت ، وبعقوبته هم به تارة، هم تارةتعاى  ه بخذان اهفمنهم ابتدأت أسباب

 [.٣١١هود: [                             : غايته ووقوعه
 .احكيم ي أفعاله، العدل ي قضائه، فسبحان من له املك واحمد

ص اإنسان من وإذا كان اإنسان إنا يعبد ربه وحده ويستعن به وحده فقد خل
 .وي ذلك كال العزة والغنى له، استذال غره

ويريد لعبده معه الذلة واافتقار كا قال ، واه يريد لعبده مع غره هذا الكال
                             : سبحانه

 [.٣ - ١الفاحة: [           
 :فكال امسلم بأمرين

 .وعزته وغناه عا سواه .. ربهذلته وافتقاره إى
 :والقوى اإنسانية بالنسبة للمسلم نوعان

فهذه جب أن يؤازرها ويتعاون معها ، وتتبع منهج اه ،قوة مهتدية تؤمن باه :اأوى
        : وهم امؤمنون باه، عى نر احق واخر والصاح

                    
 [.٨٣التوبة: [                           
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فإن ، فهذه جب أن يدعوها إى احق، وا تتبع منهجه ،قوة ضالة ا تؤمن باه :الثانية
         ): أبت وآذت حارها وقاتلها كا قال سبحانه

 .[523: ]البقرة  (      
فهي بضاها ، ؤاء ضخمة أو عاتيةوا ير امسلمن وا خيفهم أن تكون قوة ه

وخدع ، تفقد الغذاء الدائم الذي حفظ ها طاقتها، عن مصدر قوها تفقد قوها
وهلك  ،ينجي ها من يشاء، وامخلوقات كلها ي قبضة اه، بأشباحها من ا إيان له

            ): ها من يشاء
 .[252: ]البقرة( 
                                       وقال سبحانه: 

 [.٣٣هود: [          
        : وي أراره وميوله، وي خلق اإنسان عجائب ي ظاهره وباطنه

 [.١٣ - ١١الذاريات: [               
 .عن امشاعر امضمرة فالنفس اإنسانية فيها ميل فطري إى اخاذ أشكال ظاهرة للتعبر

فهذه امشاعر امضمرة ا هدأ وا تسكن وا تستقر حتى تتخذ ها شكًا ظاهراً 
، فحينئذ هدأ وتسريح، يتم ي احس كا يتم ي النفس، تدركه احواس وتطمئن به

                    : وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغًا كاماً 
 [.١٧الرعد: [               

رع اه الشعائر التعبدية ، وعى هذا اأساس الفطري الذي فطر اه اإنسان عليه
 .كلها كالصاة والصيام واأذكار ونحوها

ولكن هذا التوجه ، وا بمجرد التوجه الروحي، فهذه الشعائر ا تؤدى بمجرد النية
، ر والقراءة ي الصاةيتخذ له شكًا ظاهرًا كالقيام والركوع والسجود والتكب

 ،والتلبية ،والدعاء ،والطواف والسعي ،واللباس امعن ،واإحرام من اميقات
 .واامتناع عن الطعام والراب وامبارة ي الصوم ،والنحر واحلق ي احج

وي كل حركة عبادة؛ ليؤلف اه بن ظاهر اإنسان ، وهكذا ي كل عبادة حركة
مع جريد الذات ، الفطرة بتلك اأشكال امعينة لشعائر العبادة ويلبي دواعي، وباطنه
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                         : اإهية عن كل تصور حي
 [.١١الروم: [                                   

ي وكذلك النهي عن التشبه بالكفار كاليهود والنصارى وغرهم ي خصائصهم التي ه
 .تعبر ظاهر عن مشاعرهم الباطنة

فنهى اه عَز وجَل عن التشبه هم ي مظهر أو لباس أو حركة أو سلوك؛ أن ذلك جر 
                      : إى التشبه هم ي الباطن

                                    
 [.٣١٣ - ٣١١آل عمران: [                         
وهى عن اهزيمة الداخلية أمام أي قوم ، ثم اه عَز وجَل هى عن التلقي من غر اه

 .فاهزيمة الداخلية هي التي تندس ي النفس لتقلد هذا امجتمع، ي اأرض
فعليهم أن يستمدوا ، وقد أخرج اه امسلمن وبعثهم ليكونوا ي مكان قيادة البرية

: طريقة حياهم كا يستمدوا عقيدهم من امصدر الذي خلقهم واختارهم للقيادة
(                  

 .[582: ]اأنعام (
                                 وقال سبحانه: 

 [.٨احر: [      
فا يليق ، ر أمة أخرجت للناسوهم خ، وهم اأمة الوسط، وامسلمون هم اأعلون

فاإيان ا يطيق ، ويقلدوا اأدنى الذي جاءوا لرفعوه، هم أن يأخذوا من اأقل منهم
وجعله ، وا يقبل شعارًا له غر الشعار الذي جاء عن اه ورسوله، له ي القلب ريكاً 

   : خاقواآداب واأ، اه ميزًا هذه اأمة عن غرها ي الشعائر والرائع
                             

 [.٣٣١آل عمران: [                          
من شأنه أن يرفعه ، وأنه خلوق ليعبد اه، ومعرفة امسلم بأن غاية وجوده هو العبادة



602 

اه وعده أن  ،فهو يسمع ويطيع، واأدب اأسنى مع أوامر ربه، إى اأفق اأعى
                    : عى ذلك اجنة

                                
 [.٨١التوبة: [      

وهو يريد العبادة ، وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ..فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله
 .باخافة ي اأرض

وأن ا يركب ، وأوى به أن ا يتعسف وا يستعجل، فاأوى به أن ا يطغى وا يتجر
 .الصعب من اأمور

 .والعمل الدائب امسنون ي حدود طاقته، فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية اخالصة
وهو ، فكل يء بقدر، وا يستبد به القلق، فا تثور ي نفسه امخاوف وامطامع

  ): كل خطرة كا قال سبحانه وحقق غاية وجوده ي، يعبد ربه ي كل خطوة
                

 .[563 -562: ]اأنعام (
ا يتعدونه وا ، واخلق ميعًا يقفون أمام الرب وأمام اإله موقف العبودية

وا ، يقفون ي مقام العبد اخاشع اخاضع الذي ا يتقدم بن يدي ربه، يتجاوزونه
                  : إا بإذنه جرؤ عى الشفاعة عنده

                                   
 [.١١ - ١٣البقرة: [                               

    ): وي العام السفي ،فالعبودية ازمة لكل خلوق ي العام العلوي
 .[23: ]مريم (     

                             سبحانه:  وقال
 [.٣١ - ٤١النحل: [                        

فإن القرآن يسكبها ، والقربى والود وامدد، ورمة الرب للعبد، أما صلة العبد بالرب
ا ويدعه يعيش ي ظاه، ويفيضها عليه، ويمأ ها قلب امؤمن، ي النفس سكباً 

   ): مرورًا بقربه، معظًا له، شاكرًا له، حبًا لربه، الندية احلوة



608 

               
 .[506: ]البقرة  (

العي ، اخالق البارئ، واه جل جاله وحده هو املك العزيز اجبار امتكر
                               : القوي القدير، العظيم

                                     
                               

 [.١٤ - ١١احر: [                                            
 وإى، وما يتطاول أحد إى هذا امقام العظيم إا ويرده اه إى اخفض واهون

                : العذاب واهوان ي اآخرة
                         

 [.٣٨ - ٣٣احج: [        
فا يتجاوز مقام العبودية ه العي ، ويعظم اإنسان ما يعظم، ويعلو اإنسان ما يعلو

 .واافتقار إليه ي ميع اأحوال واأوقات، العظيم
ثاب ، وإهه العي العظيم الكبر، م العبد أن ربه املك القوي العزيز العليموإذا عل

خاشعًا ، حبًا له، شاكرًا له، معظًا له، ساجدًا له، واقفًا بن يدي ربه، إى مقام العبودية
وتطامن كرياؤه ، وماله وإحسانه ،منكراً بن يديه ما يراه من عظمته وجاله

وإى ، وإى الشعور بجاله وعظمته،  خافة اه ومهابتهورده ذلك إى، وطغيانه
 .والتحرج من ااستكبار عن عبادته وطاعته، اأدب ي حقه

، وما أوفر وأجزل ثواهم ي الدنيا واآخرة، وما أسعد أهلها، فا أعظم مقام العبودية
     ): وذلك ا ينال إا باإيان والتقوى كا قال سبحانه

           
              

 .[50-51: ]السجدة (       
وإا أن يكون باعثه ، إا أن يرتبط بمنهج اإيان ،وا جزاء عى بذل ،وا قيمة لعمل
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            ): اإيان كا قال سبحانه
 .[32: ]النور (             

                          بحانه: وقال س
 [.١٨النحل: [                

وا كانت امعركة بن ، وما كان اخاف عى مدار الزمن بن اجاهلية واإسام
وتدبر أحواله كا ، وتريف أموره، احق والباطل عى ربوبية اه سبحانه للكون

             ): قال سبحانه
                 

 .[32 -35: ]يونس (           
إنا كان اخاف وكانت امعركة عى من يكون هو رب الناس؟ ومن يكون ملك 

 ؟الناس؟ ومن يكون إله الناس
حياة  ويزاولوها ي، لقد كان الطواغيت امجرمون ي اأرض يغتصبون هذه احقوق

وجعلوهم عبيدًا هم من ، ويذلوهم هذا ااغتصاب وااعتداء عى حق اه، الناس
 .دون اه

ورده ، وكانت الرسل جاهد دائًا انتزاع هذا السلطان امغتصب من أيدي الطواغيت
 : إى صاحبه ومالكه الرعي وهو اه سبحانه الذي له اخلق واأمر ي الكون كله

                               
 [.٣ - ٣الناس: [                            

فإن )عبد( ، هي الدينونة ه وحده ي كل شأن من شئون الدنيا واآخرة إن العبادة
أو الرائع التي تنظم حياة ، )دان وخضع وذل( سواء ي الشعائر التعبدية: معناها
                                          : الناس

 [.٤١يوسف: [     
وما هت مدلول الدين والعبادة ي نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غر اه 
، التي خرج ها الناس من اإسام إى الكفر هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغر اه
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وأن اإنسان متى جنب ذلك فقد بعد عن ، ن والقبور مثاً كتقديمها لأصنام واأوثا
وتبديل وتغير ، وهذا وهم باطل، تكفره وأصبح مسلًا ا جوز، الرك واجاهلية

ورفض الدينونة لغر ، مفهوم العبادة التي هي الدينونة الكاملة امطلقة ه ي كل شأن
 .اه ي كل شأن

                 : ه ي قوله سبحانكا جاء ذلك رحًا ي كتاب اه
                                   

 [.٣٣١ - ٣٣٣اأنعام: [                                 
والفعلة العظيمة التي استحقت ها اأمم السابقة اهاك واللعنة ي الدنيا واآخرة م 

فهذه صورة من صور الرك ، ي جرد أداء الشعائر التعبدية لغر اهتكن فقط ه
الكثرة التي جاء نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى وحمد 

   : عليهم الصاة والسام ليخرجوا الناس منها إى عبادة اه وحده ا ريك له
                               

 [.١٣النحل: [                            
، إنا كانت الفعلة النكراء التي استحق ها الكفار العذاب هي جحود آيات اه

واتباع أمر اجبارين والطغاة من عبيده كا قال سبحانه عن ، والكفر به، وعصيان رسله
                                     : عاد

 [.٣١ - ٣١هود: [                                         
بأن ا يدينوا ، ومتى عى أقوام أوامر اه امتمثلة ي رائعه امبلغة هم من رسله

وخرجوا بذلك ، وعصوا رسله، فقد جحدوا بآيات رهم، فدانوا للطواغيت، لغر اه
 .كمن اإسام إى الر

وبن فيها أن إقامة ، وقد بن اه ذلك مفصًا ي سورة اأنعام عن مركي قريش
واتباع رع م ، واتباع الطواغيت ي التحليل والتحريم، احياة عى غر منهج اه

     : وعبادة اأصنام والتوجه إليها بالعبادة كله ضال ورك، يأذن به اه
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 [.٣٤١ - ٣١١اأنعام: [       
 .فهذا كله من الرك الذي حذر اه منه

والتي ، كا حكى اه سبحانه ي سورة اأعراف وهود أحوال اأمم امكذبة للرسل
أو الرائع التي تنظم حياة الناس كا ، مع اه غره سواء ي الشعائر التعبدية أركت

  (                 ): قال سبحانه
 .[61: ]اأعراف

                ): وقال سبحانه
             

 .[05: ]هود  (
وتوحيد اجهة التي  ..وتوحيد مصدر الريعة ..األوهيةوتوحيد  ..إن توحيد الربوبية

حتى يكون اه ، هو التوحيد الذي بعث اه به رسله ..يدين ها الناس الدينونة الشاملة
وهو الذي يستحق أن تبذل ي سبيله ، وهو امطاع دون سواه، وحده هو امعبود

فاه سبحانه ، ة إى ذلكي حاجليس اأنفس واأموال واأوقات واجهود؛ أن اه 
                     : وغناه وصف ازم لذاته، غني عن العامن

                                             
                                         

 [.١٣٣البقرة: ]                         
وا ترتفع وا تصبح حياة ائقة باإنسان ، ولكن أن حياة البر ا تصلح وا تستقيم

إا هذا التوحيد الذي ا حد لتأثره ي صاح احياة البرية ي كل زمان وي كل 
                  : وهم أحوج إليه من الطعام والراب، مكان

 [.٣البينة: ]                     
وترك  ،والتدمر واللعنة إا بسبب ترك التوحيد، وما ينال اأمم من العذاب واهاك

           : ومزاولة الرك ي احياة، عبادة اه عَز وجَل 
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 [.٤١ - ١٣العنكبوت: ]

يعن باللعنة ي الدنيا هلكوا مش، لقد هلكت عاد؛ أهم اتبعوا أمر كل جبار عنيد
                  ): واآخرة

 .[68: ]هود  (
: إى عبادة اه وحده ا ريك له فقال ملسو هيلع هللا ىلصصالح دعاهم  ملسو هيلع هللا ىلصوثمود قوم صالح 

 .[65: ]هود (       )
لن كا وعقروها غر مبا، فابتاهم اه بالناقة فقتلوها مستهزئن ساخرين، فلم يؤمنوا

            ): قال سبحانه
 .[65: ]هود (    

  ): ونجى اه صاحًا وامؤمنن معه، فجاءهم عذاب اه فأهلكوا بالصيحة
                

 .[66: ]هود (
 إن القلب البري حن ينحرف شعرة واحدة عن التوحيد ا يقف عند حد ي ضاله

 .وروده
حتى إن احق الواضح الفطري امنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز عن 

 .بينا هو يستسيغ اانحراف الذي ا يستند إى فطرة أو عقل أو حس، تصورها
               : دعا قومه إى عبادة اه وحده ا ريك له فقالوا ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اه 
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 .[٨ - ٣ص: ]                            
 فأي ماقة وأي جهل وأي سفه وراء هذا القول؟

 ): فقال ملؤهم لكل نبي، ونوح وهود وصالح دعوا أقوامهم إى ا إله إا اه
            ) 

 .[66: ]ااعراف
              : سابقة والاحقة كلهم فطرهم اه عى التوحيدواأمم ال

                               
 .[١١الروم: ]                      

فلم يكونوا جحدون أن اه هو الذي خلق الساوات واأرض وخلقهم كا قال 
  (         ): سبحانه

 .[2: زخرف]ال
با ينبغي أن يتبع من عبادة اه ، ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا ااعراف بألوهية اه

وهو ما يدعوهم ، واتباع أمره وحده با منازع، والدينونة ه وحده با ريك، وحده
 .[05: ]هود (          ): إليه كل نبي بقوله

رك ريعة اه امتعلقة بالسلوك وامعاملة إى ثم ت، وما تستقيم عقيدة اه ي القلب
 .غرها من قوانن اأرض

 .فا يمكن أن جتمع التوحيد والرك ي قلب واحد أبداً 
وهو يمثل أصل ، منه هذا اللون الذي يعيشه كثر من الناس اليوم، والرك باه ألوان

 .الرك الذي يلتقي عليه امركون ي كل زمان ومكان
وإن العقيدة ا تقوم ، ومن صور العبودية والدينونة ه، ادة من مقتضيات العقيدةإن العب

كا أها ا تقوم إا بتنفيذ ريعة اه ي كل ، ونبذ ما يعبد من دونه ،بغر توحيد اه
 .وتداول اأموال وغرها ..والتجارة ..التعاملي و ..شأن من شئون احياة

 : لقومه ملسو هيلع هللا ىلصة اه ي كل ذلك وتنفيذ أمره كا قال شعيب طاعو توحيد اه فا بَد من
(                  
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 .[01 -05: ]هود (  

والرك الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الرك الذي يزاوله كثر من الناس اليوم 
 .والتعامل ،والرائع ،يفصل بن العقيدة والشعائر التعبديةفكلهم ، وقبل اليوم

  ): وأهله ينتظرون اخزي والعقوبة ،وهذا هو الرك ي حقيقته وأصله
              

              ) 
 .[01: ]البقرة

كثر من  عند ..ومفهوم العبادة ..ومفهوم التوحيد ..لقد انحر مفهوم الدين
وزحزحة شياطن اإنس واجن أوامر اه من  ..بسبب جهلهم وغفلتهم ..امسلمن

 [.١٨الزخرف: [                   : حياهم
ووجود صلة بن التوحيد ، فهم يستنكرون هذا وجود صلة بن العقيدة واأخاق

 :فيتساءلون ي استنكار، وامعامات
 ؟الشخي ما لإسام والسلوك

 ؟ما لإسام وحرية اللباس
 ؟ما دخل اإسام ي لباس امرأة
 ؟ما لإسام وامعامات الربوية

                        : وما للدين وامهارة ي الغش وااحتيال؟
                                                      

 [.١ - ٧الصف: [      
ليعبدوا ، إن جهالة هؤاء أشد جهالة من جاهلية أهل مدين الذين أرسل اه هم شعيباً 

عن رائع وعن العبادة  ،اه وحده فتكون حياهم حمة واحدة ا يفرق فيها ااعتقاد
 .امختلفة احياة

 .حدهوبتنفيذها تتحقق العبودية الكاملة ه و، فكلها تابعة أمر اه ورعه وحكمه
وتتهم الذين يربطون بن العقيدة ي ، وجاهلية اليوم تدعي العلم وامعرفة واحضارة
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تتهمهم بالرجعية ، وامعامات امادية ي السوق، والسلوك الشخي ي احياة، اه
  ): والتعصب واجمود كا قال قوم شعيب له متهكمن ساخرين به

                 
 .[00: ]هود (

وأن يفصلوا بن العبادة ، فاحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم با تفكر
                                : والتعامل ي السوق

 [.١٣لقان: [                      
مطيعًا له ي ، عابدًا له، بربهإن صاح احياة وامجتمع أن يعيش اإنسان آدميًا مؤمنًا 

                  : ميع أحواله
 [.٨٨احج: [               

لق يفوت بعض الكسب الشخي وقد خيل لبعض الناس أن اتباع العقيدة واخُ 
ويضيع  ،بل إنه يفوت الكسب اخبيث، وهذا ليس بصحيح، ويضيع بعض الفرص

وجتمعًا متآخياً ، ويعوض عنها كسبًا طيباً ورزقًا حااً ، الفرص القذرة النجسة
                : ا حقد فيه وا غدر وا خصام، متعاوناً 

                            
                                 
                            

 [.١٣١ - ١٣٨البقرة: [                                     
، والعبودية والطاعة من جانب البر ي كل أمر، إن العبادة هي احكم من جانب اه

             ): وهذا وحده هو الدين القيم كا قال سبحانه
 .[58: ]يوسف (       

إن العبودية ه ا تستقيم إا أن تكون الدينونة اإرادية ه ي احكم كالدينونة القهرية 
 .فكاما من العقيدة الازمة، ه ي القدر

فهو سبحانه ا يريد منهم إا التقوى ، واه الواحد القهار ي غنى عن العامن
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كله عبادة يؤجرون  فيعد هم هذا، والعمل وعارة اأرض وفق منهجه، والصاح
يد ها إصاح قلوهم ومشاعرهم؛ وحتى الشعائر التي يفرضها عليهم إنا ير، عليها

، ليسر الناس ي ميع أمورهم وفق أمر اه عَز وجَل ، صاح حياهم وواقعهمإ
                : وهذا هو مفهوم العبادة الشامل الكامل

                               
 [.٤٣العنكبوت: [      

سواء  ..واتباع أمره وحده ..واخضوع ه وحده ..إها الدينونة ه وحده ي كل يء
 ..أو تعلق بريعة ي احياة ..أو تعلق بتوجيه أخاقي ..تعلق هذا اأمر بشعرة تعبدية

لعبادة التي خص اه سبحانه فالدينونة ي هذا كله ه وحده ا ريك له هو مدلول ا
        ): ها نفسه وم جعلها أحد من خلقه

                     
 .[58: ]يوسف(       

          ): فالكون كله يسبح اه عبودية وطاعة ه
 .[55: ]ااراء (            

فإذا الكون كله حركة ، تسبح اه، ذرة ي هذا الكون الكبر تنتفض روحًا حيةإن كل 
ترتفع ي جال ودوام إى اخالق  ،وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة، وطاعة وحياة

                                                  : الكبر امتعال
 [.٤٣نور: ال[               

، وكل ذرة، وكل حجر، فريد حن يتصور القلب كل حصاةعظيم وإنه مشهد كوي 
، وكل حرة، وكل شجرة، وكل نبتة، وكل ثمرة، وكل زهرة، وكل ورقة، وكل حبة

وكل سابح ، وكل دابة عى اأرض، وكل إنسان، وكل حيوان، وكل طر، وكل زاحفة
ومع هؤاء سكان ، ئ ي اأرضوكل ختب، وكل طر ي اهواء، ي اماء
، ناطقة بحمده ،وتتوجه إليه ي عاهوتشهد بوحدانيته، ، وكلها تسبح اه، الساوات

 (           ) :مسلمة أمره
 .[5: ]اجمعة
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وهو يستشعر احياة تدُب ي كل ما حوله ، وإن الوجدان لرتعش، وإن القلب لرجف
             ، من الذرة اى امجرة: فيا يراه وفيا ا يراه

 [. ٣٣مريم: [                    
وكلا مت ، وكلا مت رجله أن تطأ شيئاً ، أن تلمس شيئاً اإنسان  وكلا مت يد

  ): ويدين لربه بالطاعة، وينبض باحياة، سمعه يسبح اه، عينه أن ترى شيئاً 
                   

 .[55: ]ااراء ( 
          : وما أشد تقصرهم، وما أعظم غفلتهم، أا ما أجهل البر

 [.٨٤امائدة: [            
 .تسبح اه عَز وجَل العظيم إن كل ذرة ي هذا الكون 

ي العام ة فأين البر ي ظل هذا اموكب العظيم من الكائنات وامخلوقات العظيم
 التي تسبح بحمد اه؟ ،العلوي، والعام السفي

وفيهم  ..وفيهم من يرك باه ..وفيهم من يكفر باه ..وي غفلة ..إن البر ي جحود
وفيهم من يغفل عن تسبيحه  ..وفيهم من ا يقدر اه حق قدره ..من ينسب له البنات

                         : ومده
 [.٣٨الزمر: [                

، وامعرفة والتوحيد، إن البر أوى من كل يء ي هذا الكون بالتسبيح والتحميد
فاذا ، ووافر النعم، وإنزال الكتب، وإرسال الرسل، ما أكرمهم اه به من العقول

                     : يريدون فوق ذلك؟
 [.٨١اإراء: [                  

                                  
 [.٣٧٣اأعراف: [                

ولكنه يمهلهم ويذكرهم ، ولوا حلم اه وعفوه ومغفرته أخذ البر أخذ عزيز مقتدر
                       : ويعظهم إنه كان حليًا غفوراً 
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 [.٣٣النحل:[                            
وهو ولكل صغر وكبر، ، فتسمع لكل متحرك أو ساكن، إن الروح حيث تشف وتصفو

فإها تتهيأ لاتصال بامأ ، لبارئه وفاطرهوالسجود  ويتوجه بالتسبيح، ينبض بالروح
                  :ونوتدرك من أرار الوجود ما ايدركه الغافل، اأعى

                        
 [.٣٧احج: [                                                

                       فمتى يتحرك العقل للنظر والتدبر: 
                                      

                               
 [.٣٨ - ٣النبأ: [                                  

كل  ..صالح إنا هي كل عمل إن العبادة ي اإسام ليست هي جرد الشعائر فقط
              :كل اجاه..كل نية..كل خاجة..كل حركة..نشاط

 [. ٣٣١ - ٣٣١اأنعام: [                               
وأن يتجرد من كل ، وإها مشقة أن يتجه اإنسان ي هذا كله إى اه وحده دون سواه

وإها مع امشقة للذة ا يعرفها إا من ذاق ، ومن كل التفات، ومن كل هاتف، شاغل
 : وإا بالصر عليها، وإا بالتجرد ها، امشقةولكنها ا تنال إا بتلك ، طعمها

 [.١١١آل عمران: [                          
ليتوجه القلب ي كل نشاط من نشاط اأرض  ،الصر وااصطبار تطلبإها مشقة ت
، وشهوات النفس، وأوهاق احاجات، خالصًا من أوشاب اأرض، إى الساء

                            : ومطالب احياة
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 [.٨٧احج: [                 
منهج حياة كامل يعيش اإنسان وفقه وهو يستشعر ي كل صغرة وكبرة  اإسام إن

    : فرتفع ي نشاطه كله إى أفق العبادة الطاهرة، يعبد اه طوال احياة أنه
 [.١١اأنبياء: [                            

لرتقي اإنسان ، حتاج ويستحق الصر وامجاهدة وامعاناةعظيم وإنه منهج عال 
  )اله سامعًا مطيعًا إى أفق امثول بن يدي الرب امعبود ي ميع أحو

 .[61: ]مريم (          
واآيات ، وإنه من العجيب حقًا أنه مع ظهور الدائل والراهن ي اآيات الكونية

واجدال ي اه بعد تلك الدائل يبدو غريبًا ، ا يزال هناك من جادل ي اه، الرعية
وا يقوم ، ا يستند إى دليل ،وبغر علم، فكيف إذا كان جدااً بغر حق، مستنكراً 

وهدي إى ، ويوضح احق، وا يستمد من كتاب ينر القلب والعقل، عى معرفة
                                                       ؟اليقن

 .[١ - ٧احج: [                                         
هذا ، إنا حمل غره عى الضال، مستكر امتعجرف ا يكتفي بأن َيضلهذا ا

 .وا بَد أن حطم، امستكر الضال امضل ا بَد أن يقمع
، وقد يمهله اه أحيانًا ليكون اخزي أعظم، فله ي الدنيا خزي وهو امقابل للكر

      ): أما عذاب اآخرة فهذا أشد وأوجع، والتحقر أوقع
 .[58: ]احج (  

، وجعلوا جادلون بالباطل أهل احق، ومن الناس كذلك فرقة سلكوا طريق الضال
وغاية ما عندهم تقليد أئمة ، وليس عندهم من العلم يء، وهؤاء ي غاية اجهل

قد شاق اه ، معاند هم، متمرد عى اه وعى رسله الضال من كل شيطان مريد
       ): من اأئمة الذين يدعون إى الناروصار ، ورسوله
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 .[5 -3: ]احج(   
وهو ، وتصديه إى إضال الناس، فقد مع بن ضاله بنفسه، وهذا نائب إبليس حقاً 
 .متبع لكل شيطان مريد

ون بغر علم فإن أكثرهم مقلدة جادل، ويدخل ي هؤاء مهور أهل الكفر والبدع
                                   : وا هدى

 [.١١لقان: [                                              
ومن آيات اه العجيبة أنك ا جد داعياً من دعاة الكفر والضال إا وله من امقت 

وكل بحسب أحواله ، والذم والكره ما هو حقيق به، واللعنة والبغض، بن العامن
 .وأعاله وفجوره

كا أن كل داع من دعاة احق واهدى له من اإجال واإكرام وااحرام وامحبة 
: وكل بحسب علمه وجهده وصاحه وتقواه كا قال سبحانه، وامودة ما هو جدير به

 .[26: ]مريم (          )
بل ، وم خالطه بشاشته، ن هو ضعيف اإيان م يدخل اإيان ي قلبهومن الناس م

 ): عى وجه ا يثبت عند امحن كا قال سبحانه، دخل فيه إما خوفًا وإما عادة
                    

 .[55: ]احج  (      
اطمأن بذلك اخر ا ، يء وم حصل له من امكاره، فهذا إن استمر رزقه رغداً 

وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال حبوب ، فهذا ربا أن اه يعافيه، بإيانه
، وخاب سعيه ،فلم حصل له ما أمله بالردة، فخر الدنيا ،وترك دينه ،ارتد عى وجهه
 .وأدخل النار ،فحرم اجنة ،وخر اآخرة

تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو ، اة امؤمنإن العقيدة هي الركيزة الثابتة ي حي
يأوي إليها ويطمئن ها فهو ، والسند الذي يستند إليه، فهي احمى الذي يلجأ إليه، عليها

                     : موصول باه دائاً 
 [.١١ - ١٧الرعد: [                       

إن : وقال، إن أصابه خر اطمأن به،  سوق التجارةأما من جعل العقيدة صفقة ي
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 .ويربح التجارة، وينمي الزرع، ويدر الرع، فها هو جلب النفع، اإيان كله خر
وم ، صابته فتنة انقلب عى وجهه خر الدنيا بالباء الذي أصابه فلم يصر عليهوإن أ

 .وم يرجع إى اه فيه، يتاسك له
وانتكاسه عن اهدى ، وانكفائه عن عقيدته، انقابه عى وجههوخر اآخرة بردته و

 .الذي كان ميرًا له
، واأنس به، وعى اطمئنانه للقرب منه، وامؤمن يعبد ربه شكرًا له عى هدايته له

        : ومعرفته بجاله وماله وكاله يتوجه إليه بالعبادة وحده دون سواه
 [.٣٣غافر: [                                        

ا استحقاقًا عى اإيان ، فإن كان هناك جزاء من الرب لعبده فهو فضل من اه ومنة
، ومنعم عليه بجزيل النعم، والعبد ملوك لسيده، فإن اإنسان كغره عبد ه، والعبادة

          : وماذا عساه أن يؤدي شكر نعمة من النعم التي ا حى
                           

                                   
                           

 .[١٤ - ١١إبراهيم: [                    
تداء لكل ما مستسلم اب، وامؤمن ا جرب إهه فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له

وليست هي صفقة ي ، راض ابتداء بكل ما يناله من الراء والراء، جريه عليه
: وهناك السعادة والسامة، إنا هي إسام امخلوق للخالق، السوق بن بائع وشار

(                
 .[552: ]البقرة (

 [.٨٣اأنعام: [                            وقال سبحانه: 
، والذي ينقلب عى وجهه عند مس الفتنة خر اخسارة التي ا شبهة فيها وا ريب

إى جوار خسارة امال أو الولد أو الصحة ، خر الطمأنينة والثقة واهدوء والرى
، وصرهم عى بائه، ويبتي ها ثقتهم فيه، أو غرها ما يفتن اه ها عباده
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 .واستعدادهم لقبول قضائه وقدره، صهم أنفسهم لهوإخا
بل ذلك هو ، فيا له من خران، وخر اآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان

 [.٣٣احج: [                    : اخران امبن
حيث أعرض عن ربه الذي بيده كل ، فا أضل من يرتد عى وجهه عند حصول الفتن

ليس بيده من ، وأقبل عى خلوق مثله أو دونه، والعطاء وامنع، والرالنفع ، يء
وما أشد  ..وما أخره ..بل هو إى حصول ضد مقصوده أقرب فا أضله، اأمر يء

               ): حرته
 .[53 -52: ]احج(            

وا سبيل إى الفرج إا بالتوجه ، اء ي نر اهإنه ا سبيل إى احتال الباء إا بالرج
                : وا سبيل إى ااستعاء عى الر إا بااستعانة باه، إى اه

 [.٣٣ - ٣١الذاريات: [                                   
فليثبت وليستبق ثقته ، بتاءاتوي ابتاء من اا، فمن مسه الر ي فتنة من الفتن

   : وعى العوض واجزاء، وقدرته عى كشف الراء، برمة اه وعونه
                                                      

 [.٣٧ - ٣٨اأنعام: [                   
ويقنط من عون اه له ي امحنة ، واآخرةوأما من يفقد ثقته ي نر اه ي الدنيا 

فا يء من ، وليذهب بنفسه كل مذهب، فليفعل بنفسه ما يشاء، حن تشتد امحنة
            ): ذلك بمبدل ما به من الباء

 .[51: ]احج (          
، خالفن أمره، مستكرين عن طاعة رهم، وإذا كان كثر من الناس ضالن عاصن

ما عداهم يتجه بفطرته إى  كبرفإن هذا الكون العظيم ال، غافلن عن آيات رهم
          ): ساجدًا لوجهه، خاضعًا لربه، خالقه

              
 .[50: ]احج   (              

ما ، عظيم من اخائق ي الساوات واأرضفإذا حشد  ..وإذا تدبر اإنسان وتفكر
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ما يعلم  والنجوم وإذا حشد من اأفاك واأجرام، يدرك اإنسان وما ا يدرك
وإذا حشد كذلك من اجبال واأشجار والدواب ي هذه ، اإنسان وما ا يعلم

إذا بتلك احشود من اخائق كلها ي موكب ، اأرض التي يعيش عليها اإنسان
فهو وحده الذي ، إا ذلك اإنسان ،شع تسجد كلها ه وتتجه إليه وحده دون سواهخا

               : وشاكر وجاحد للحق، افرق ما بن مؤمن وكافر
 .[١ - ١اإنسان: [                                      

وكلا قوي ، عمل والطاعةوإذا استقر اإيان ي قلب اإنسان حرك جوارحه لل
     : اي، ونقصت امعوزادت الطاعات، اإيان قويت العبادات

                                  
                           

 [.٤ - ١اأنفال: [                
وقد رع سبحانه ، يكلفهم إا با يستطيعونوم ، وم يرع اه أمرًا فوق طاقة البر

وهو حاسبهم وفق ما يعملونه ي حدود ، التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس
                         : الطاقة

 [.٣٣التغابن: [               
وكل ، يئًا ما يعملونش اه وا يبخسهم، ظلمون بتحميلهم ما ا يطيقونا يُ والناس 

  ): ما يعملونه حسوب ي سجل ا يغادر صغرة وا كبرة إا أحصاها
 .[62: ]امؤمنون   (           

                            وقال سبحانه: 
                                     

 [.٤١الكهف: [     
م يمسها نوره ، وإنا يغفل الغافلون من البر؛ أن قلوهم ي غمرة عن احق

، وسط غمرة من اجهل والظلم واندفاعها ي غمرة النيه، نشغاها عنهامحيي؛ ا
      ): واإعراض منعهم من الوصول إى هذا القرآن واانتفاع به

 .[63: ]امؤمنون   (        
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أحياؤه  ..أماكه وأفاكه ..إنسه وجنه ..ساواته وأرضه ..الكون كله يسبح اهإن 
                 ): وماده

 .[55: ]النور (      
، وعن شاله، وعن يمينه، بل حوله، إن اإنسان ليس وحده ي هذا الكون الفسيح

خائق ا حصيها إا  ،أو طاف به اخيال ،روحيثا امتد به النظ، ومن حته، ومن فوقه
 .اخاق العليم اه

ولكنهم ، وأماكن شتى، ووظائف شتى، وأحجام شتى، وصور شتى، ها طبائع شتى
 .ويسبحون بحمده، ويتوجهون إليه، بعد ذلك كله يلتقون ي اه

  والكل شاهد بوحدانيته، ومستجيب مشيئته، ومرع إى إرادته، وخاضع أمره:
                                 

 [.٣١ - ٤١النحل: [                    
وإى ما حوله من ، والقرآن يوجه اإنسان إى النظر ي ملكوت الساوات واأرض

كل قد علم صاته ، عابد له، كل قانت لربه، وهم يسبحون بحمده وتقواه، خلق اه
                                   : وتسبيحه

 [.٤٤اإراء: [                     
وهو أجدر خلق اه باإيان ، واإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه

                            : والعبودية والطاعة، والتسبيح
 [.٨٨يس: [     

، ميودينه عظ، ورسوله عظيم، وكتابه عظيم، هو العي العظيمو تعاى  تباركإن اه
، وأطاعت رسوله، ومسكت بكتابه، وهذه اأمة عظيمة ما آمنت برهاوثوابه عظيم، 
                       : واهتدت هديه

                            
 [.٣٣١آل عمران: [       

وا  ..ليس فقط جموعة إرشادات ومواعظ ملسو هيلع هللا ىلصإن اإسام الذي أرسل اه به حمداً 
 ..إنه يشتمل عى هذا كله ..وا جموعة شعائر ورائع ..جموعة آداب وأخاق
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 فقط. ولكن هذا كله ليس هو اإسام
واتباع ، وهيه وااستعداد ابتداء لطاعة أمره، قلبًا وقالباً  إنا اإسام هو ااستسام ه

ودون ااعتاد كذلك عى أحد ، دون االتفات إى أي توجيه آخر، امنهج الذي أنزله
                                          : سواه

 [.٤١يوسف: [     
الذي يرفهم كا ، وهو الشعور بأن البر ي هذه اأرض خاضعون للرب الواحد

كا يرف العام العلوي والسفي وما بينها من الكائنات ، ا الكون كلهيرف هذ
وما ، وما غاب منه وما حر، ويدبر أمر الوجود كله ما خفي منه وما ظهر، وامخلوقات

                  : تدركه منه العقول وما ا تدركه
                                      

 [.١١ - ١٣يونس: [                                
واانتهاء ، ليس هم من اأمر يء إا اتباع ما يأمرهم به اه اخلق وهو اليقن بأن
وارتقاب النتائج التي يقدرها اه ، واأخذ باأسباب التي يرها هم، عا ينهاهم عنه

                                : تعاى
                                  

 [.٣٤اأعراف: [           
 .هذه هي القاعدة واأصل الذي يقوم عليه كل يء

والسنن  ..واآداب واأخاق ..ثم يأي بعد ذلك العمل مثًا ي الشعائر والرائع
واآثار ، مة العملية مقتضيات العقيدة امستكنة ي القلببوصفها الر، واأحكام

       : والسر عى منهجه ي احياة، الواقعية استسام النفس ه
 [.٨٨احج: [                          

فهذه الثاثة جتمعة ، يقوم عى هذه الريعة نظام، ينبثق منها ريعة، فاإسام عقيدة
          : إى هذه اأمة ملسو هيلع هللا ىلصاإسام الذي أرسل اه به رسوله  هي
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 [.٣٣٧اأعراف: [      
 ابد من حقيق أربعة أمور: ولتحقيق هذا اإسام 

هي القاعدة  ،واستشعار جاله ،فتقوى اه والشعور برقابته، ا بَد من تقوى اهاأول: 
وهي التي يناط ، وهي احارس القائم ي أعاق القلب عى التريع والتنفيذ، اأوى

                 : ها كل تكليف ي اإسام وكل توجيه
 [.٣١١آل عمران: [            

أو ، وعدم ااستاع إى رأهم، ن طاعة الكافرين وامنافقنالنهي ع: والتوجيه الثاي
          ): اتباع توجيههم كا قال سبحانه

 .[5: ]اأحزاب  (   
 .وي كل مكان ..وي كل زمان ..باق ي كل بيئة ..وهذا النهي ..وهذا اأمر

ا من اتباع آراء الكافرين وعليهم أن حذرو، فعى امؤمنن أن يتقوا اه ي كل حال
 .أو ي منهج احياة، أو أمر التريع، سواء ي أمر العقيدة، وامنافقن إطاقاً 

              : غر مشوب بتوجيه سواه، ليبقى منهجهم خالصًا ه
 [.٣البينة: [                         

افقن من ظاهر العلم والتجربة واخرة كا ا ينخدع أحد با عند الكافرين وامنف
  .يسوغ بعض امسلمن أنفسهم ي فرات الضعف واانحراف

وهو الذي اختار للمؤمنن منهجهم وفق ، العليم احكيماملك فإن اه سبحانه هو 
             : وليس بأيدهم يء، وما عند البر يء، علمه وحكمته

                                            
 [.١٣آل عمران: [                   

            ): أما التوجيه الثالث امبار فهو
 .[2: ]اأحزاب (

وهذا هو امصدر اجدير ، فهذه هي اجهة امأمونة التي جيء منها التوجيهات
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وهو الذي يعلم ، يم الذي يوحي عن خرٍة بكم وبا تعملونفهو سبحانه العل، بااتباع
 .ودوافعكم للعمل، حقيقة ما تعملون

 .[3: ]اأحزاب (      ): أما التوجيه اأخر فهو
وألق بأمرك كله إى ، وا حفل بكيدهم ومكرهم ،فا همنك أكانوا معك أم عليك

                : اه يرفه بعلمه وقدرته كا يشاء
 [.٣١التغابن: [     
 :ربعوهذه القواعد اأ

هي  ..مع خالفة الكافرين وامنافقن ..والتوكل عليه ..واتباع وحيه ..تقوى اه
والتعليم  ،وتقيمه ي جال العبادة والدعوة، العنار التي تزود امسلم بالرصيد

 .وحده عليه متوكاً ، متبعًا لوحيه، متقيًا لربه، واجهاد
 .[5: ]ااحزاب (       )إن قلب اإنسان واحد فـ 

وا بَد له من تصور كي واحد ، فا بَد له من منهج واحد يسر عليه، إنه قلب واحد
، ويقوم به اأحداث واأشياء، وا بَد من ميزان واحد يزن به القيم، للحياة يستمد منه

            : وم يستقم عى اجاه، وىونافق والت، وإا مزق وتفرق
                               

 [.١١الروم: [                        
أن يستمد آدابه وأخاقه  ،وا حسن منه، ا حق له، وا يليق به، وا يملك اإنسان

 ..يستمد رائعه من معن ثالث وأن ..وأن يستمد شعائره من معن آخر ..من معن
وأن يستمد تصوراته من  ..وأن يستمد تنظيم أو صناعة ي شئون احياة من معن رابع

 .معن خامس
   : ا يكِون إنسانًا له قلب مستقيم وب من جهات شتىفهذا اخليط امُش 

                           
 [.٧٣البقرة: [                                 

 موقف واحد من مواقف ا يتجرد من مقتضياها يالصحيحة إن صاحب العقيدة 
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أو ، وا يتحرك حركة ،فا يتكلم كلمة، صغرًا كان هذا اموقف أو كبراً حياته كلها، 
، احدةتعمره عقيدة و، إا حسب عقيدته؛ أن اه م جعل له سوى قلب واحد ،ينوي نية

              : ي كل حالة من حااته عى السواء
 [.١١٧البقرة: [                         

، ويعيش ي امجتمع، ويعيش ي اأرة، وهذا القلب الواحد الثمن يعيش فرداً 
عيش وي، ويعيش عاماً ، ويعيش راَ ً وعانية، ويعيش ي العام، ويعيش ي الدولة

 .ويعيش ي الراء والراء، ويعيش حاكًا أو حكوماً ، صاحب عمل
 .وا يتغر تصوره ..وا تتبدل قيمه ..فا تتبدل موازينه
، ويسر عى منهج واحد، ويعمل بوحي واحد، يؤمن بإله واحد، فهو قلب واحد

                   : وهو اه وحده، ويستسلم لرب واحد
 [.٣١١اأنعام: [                             

وا يتجه ، وا ينهج منهجن، وا خدم سيدين، ا يعبد إهن احي فالقلب الواحد
                                             : اجاهن

                                       
 [.٣١ - ٣٣النحل: [           

وذلك ، ويتحول إى أشاء وركام، شيئًا من هذا إا أن يتمزق ويتفرقالعبد وما يفعل 
                              : هو الضال البعيد

 [.٣١احج: [         
        ) فهل بعد هذا من بيان؟ وهل فوق هذا من برهان؟

 .[30: ]ق(      
وهذه وظيفة ، وهي عبادته وحده ا ريك له، إن اه خلق اجن واإنس لغاية معينة

ومن قر فيها أو نكل عنها فقد أبطل ، عظيمة من قام ها وأداها فقد حقق غاية وجوده
        : وباتت حياته فارغة من القصد، غاية وجوده وأصبح با وظيفة

                                        
 .[٣٧ - ٣٣الذاريات: [         
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بأن يكون ، هذه الوظيفة امعينة التي تربط اجن واإنس بخالق الكون هي عبادة اه
 .وأن تستقيم حياة العبد عى أوامر الرب سبحانه ي ميع اأحوال، هناك رب وعبد

فاجن واإنس ا يقضون حياهم ي ، ع من جرد إقامة الشعائرفمدلول العبادة أوس
واه ا يكلفهم هذا وهو يكلفهم ألوانًا أخرى من النشاط تستغرق ، إقامة الشعائر فقط

أما اإنس فنعرف حدود النشاط امطلوب من اإنسان من القرآن من ، معظم أوقاهم
                           : قوله سبحانه

                             
 .[١١البقرة: [      

وهي تتطلب ألوانًا من النشاط ، فاخافة ي اأرض هي عمل هذا الكائن اإنساي
، وحقيق مراد اه ي اانتفاع ها، والتعرف عى قواها وطاقاها، ي عارة اأرض

                      : وتنفيذ أوامره عند استخدامها
 [.٣٣املك: [             

      :وتنفيذها ي عباده، كا تقتي اخافة القيام عى ريعة اه ي اأرض
 [.٣١٣النساء: [                                          

 :تقوم عى أمرينه فالعبودية  
والشعور بأنه ليس ي هذا الوجود إا ، استقرار معنى العبودية ه ي النفس :أحدها

                 : والكل له عبيد، وإا رب واحد، عابد ومعبود
 [.٣١١اأنعام: [                               

وكل حركة ، وارحوكل حركة ي اج، التوجه إى اه بكل هاجس ي القلب :الثاي
     : والتجرد من كل شعور آخر، التوجه ها إى اه خالصة، ي احياة

 [.٨٨احج: [                            
، والشعائر كعارة اأرض، ويصبح العمل كالشعائر، وهذا وذاك يتحقق معنى العبادة

، ي سبيل اه كالصر عى الشدائد واجهاد، وعارة اأرض كاجهاد ي سبيل اه
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وكلها حقيق للوظيفة اأوى التي خلق اه اجن ، كلها عبادة، والرى بقدر اه
 [.١ - ١الزمر: [                      : واإنس ها

عندئذ يعيش اإنسان ي هذه اأرض شاعرًا أنه خلوق للقيام بوظيفة من قبل اه 
 ،وا غاية من ورائها ،ا أرب له فيها، وعبادة له ،طاعة ه، ء لينهض ها فرةجا، تعاى

 .إا الطاعة لربه ومواه
، ثم جده ي اآخرة تكريًا ونعياً ، وجزاؤها الذي جده ي نفسه من طمأنينة

                          : وفضًا عظياً َ
 [.١٨حل: الن[                

وي الوقت ذاته ينفض يديه منها ، وينهض بتكاليفها ،فهو يقوم باخافة ي اأرض
                  : خالص القلب من جواذها

                                  
 [.١٧الكهف: [                

ولكن لتحقيق ، وا لذاها هي ،مراها لذاته هووحقق ث ،ذلك أنه م ينهض باخافة
           : منهاتعاى  ثم الفرار إى اه ،معنى العبادة فيها

 [.٣٨١البقرة: [                        
ومن مقتضيات معنى العبادة أن تصبح قيمة اأعال ي النفس مستمدة من بواعثها ا 

ي القيام هذه ، إنا هو معلق بأداء العبادة، ن غر معلق بالنتائجفاإنسا، من نتائجها
إنا جزاؤه ي العبادة التي ، أن اجزاء ليس ي نتائجها، وتنفيذ تلك اأوامر ،اأعال

، ومن ثم يتغر موقف اإنسان تغرًا كامًا جاه الواجبات والتكاليف واأعال، أداها
                اجزاء: فعى العبد العمل، وعى اه 

 [.١٧الفتح: [                      
، ومتى حقق هذا امعنى انتهت مهمته، فينظر فيها ابتداًء إى معنى العبادة الكامن فيها

 .وحققت غايته
وشعر ، ومتى نفض اإنسان قلبه من نتائج العمل واجهد، أما النتائج فأمرها إى اه

فلن ، وضمن جزاءه بمجرد حقق معنى العبادة ي الباعث عى العمل ،أخذ نصيبه أنه
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 .تبقى ي قلبه بقية من اأطاع التي تدعو إى التكالب عى أعراض هذه احياة
بل ، فا يكون حافز امسلم عى العمل هو احرص عى حصيل الرزق فهو مضمون

 .الرزق بامتثال أوامر اه فيهيكون احافز هو حقيق معنى العبادة ي طلب 
، بتحقيق العبودية ه فيه، أفق العبادة ي كل أمر، وحن يرتفع اإنسان إى هذا اأفق

ولو كانت ، فإن نفسه تأنف من اخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة، ويستقر عليه
 .وجعل كلمة اه هي العليا، هذه الغاية هي نر دعوة اه

ومن جهة أخرى فهو ، يسة من جهة حطم معنى العبادة العاي الكريمفالوسيلة اخس
حقيقًا معنى العبادة ي ، إنا يعني نفسه بأداء الواجبات، ا يعني نفسه ببلوغ الغايات

وا داعي اعتساف الوسائل والطرق للوصول ، أما الغايات فموكولة إى اه، اأداء
                                  : إى غاية أمرها إى اه

 [.١ - ١الطاق: [                                    
، وصاح البال ي ميع اأحوال، وطمأنينة النفس ،وهذا يستمتع العبد براحة القلب
قق معنى عند ح، وضمن جزاءه ،فهو قد أهى عمله، سواء رأى ثمرة عمله أم م يرها

فلم يعد يقتحم فيا هو من شئون ، وعلم أن اه رب، وقد علم أنه عبد، ه  العبادة
واستقرت مشاعره عند هذا ، وا يتجاوز بمشاعره وا بمطالبه حدود العبد، الرب
                              : احد

                             
 [.٤١ - ٤١الزخرف: [                    

والكون ، العظيم إن هذا الكون العظيم كله مرتبط ارتباط العبودية بخالقه امبدع
، روح ختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن إى كائن، خليقة حية ذات روح

قة هذه ولقد أدرك العقل البري منذ عهود بعيدة حقي، ولكنها ي حقيقتها واحدة
 .وحقيقة اجاه روحه إى خالقه، احياة السارية والكون كله

ظاهره إنا هي تعبر  هحركف، وهي احركة اأصيلة، إنه يتجه إى مبدعه بحركة روحه
 : والتي مثلها ي القرآن آيات كثرة منها، وهي حركة العبودية ه، عن حركة روحه
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 [.٤٤اإراء: [                   

 .[6: الرمن]   (  ): وقوله سبحانه
ما يمنح القلب البري متاعاً ، وتأمل الكون ي عبادته وتسبيحه، وتأمل هذه احقيقة

 ويتجه معه، وهو يشعر بكل ما حوله حيًا يعاطفه، وفرحًا وروراً ، وأنسًا ولذة، عجيباً 
وحيلها ، وهي تدب فيها ميعاً ، وهو ي وقفته بن أرواح اأشياء كلها، إى خالقه

 .ويعبدون رهم معاً ، يؤدون وظائفهم معاً ، إخوانًا له ورفقاء
، كل يسبح اه ي كل حن، إن كل من ي الساوات واأرض متوجه إى ربه بالعبادة

 .[5: ]احديد (         ): قد علم صاته وتسبيحه
َ َقْبَل أْن أْبَعَث  ِلـم  إِِي أْعِرف  َحَجًرا بَِمَكَة َكاَن ي َس » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َِ ه  ، َع إِِي أْعِرف 

 .()أخرجه مسلم «اآنَ 
، والقدرة القاهرة، والنعمة السابغة، واحكمة البالغة، فسبحان من له العزة الغالبة

 .لوالعلم الشام، واإحاطة التامة
إن كل يء ، وهو جاعل كل يء وفق حكمته، وهو امهيمن عى كل يء بقوته

الذي حيي ويميت ، ي الساوات واأرض يسبح اه تسبيح امملوك مالكه امتفرد
              ): وهو عى كل يء قدير

                
 .[52 -55: ]النور (

ونراه ، )اه أكر( فإننا نستحر كرياء اه وعظمته وجاله: ول ي الصاةفحن نق
 ، واخلق واأمر.متفردًا بالتريف والتدبر، مهيمناً عى هذا الكون

وهي نعم اه الظاهرة ، ( فإننا نستحر مستوجبات احمدهِ حمد)ا: وحن نقول
                    : والباطنة ي العام العلوي وي العام السفي

                                            
 [.١١لقان: [                 

                                                
 (. 2200برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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إى ، ن( فإننا نستحر نعم الربوبية من خلق وإجاد من عدم)َرّب الَعام: قولوحن ن
إى ، قوى الكون خدمة اإنسانإى إخضاع ل، كون ميء بالنعم التي تعطى با مقابل

                : منهج إهي حقق لنا السعادة ي الدنيا واآخرة
 [.١٤١البقرة: [                

ومقابلة اإساءة ، ن الَرِحيم( فإننا نستحر الرمة وامغفرةْحـم)الرَ : وحن نقول
ه سبحانه من رمة وسعت كل يء وكل ما وضعه ا، وفتح باب التوبة، باإحسان

                          : ي هذا الكون
 [.٨غافر: [                 

وكيف ، فإننا نستحر يوم احساب   [٤: الفاحة[ (  ): وحن نقول
       : ويعطينا نعيًا وجنة وفق ما يريد، أن اه سبحانه سيجزينا خر اجزاء

 [.٣٨السجدة: [                             
فا ، وهذا الرب الرحيم، وعرفنا هذه النعم، واستحرناه، فإذا استعرضنا ذلك كله

 امطلوب منا؟
 .(إياك نعبدامطلوب هو )

 .أي أن نعبد اه وحده ا ريك له
 .اخضوع ه والسجود هو منتهى، والصاة عبادة، هي اخضوع :والعبادة

، أن أسجد وأضع رأي مكان قدمي، واه عَز وجَل أمرنا باخضوع له أمام الناس علناً 
 .وذلك حتى ا أستكر، أعلن عبوديتي ه، وأعلن خضوع ذاي ه أمام البر كلهم

 .واه سبحانه يريد الناس ميعًا عبيدًا له وحده ا ريك له
، والكبر والصغر، الغني والفقر ،ان اخضوع هوي إع ،لذا يستوي ي العبودية

   : والقوي والضعيف، والذكر واأنثى، واأبيض واأسود، واملك والعبد
 [.٤١البقرة: [                

ي ، ليكون مثاً أعى للبرية كلها ي كل يء ملسو هيلع هللا ىلصوقد أرسل اه رسوله حمداً 
         ، وتصديق وتطبيق: ل وخضوعوذ، العبادة ه عن حب وإيان

 [.١٣اأحزاب: [                                    جئ   
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فاه بعظمته ، بل هو قمة الرف لنا، وخضوعنا للرب املك القادر والقاهر رف لنا
وا ، لنا فنحن ا نخضع مساوٍ ، وجاله وماله وكاله جعل اخضوع له رفًا لنا

 .وا أي خلوق ي الكون مها كان، وا من فوقنا درجات، من فوقنا درجة
فإن لكل قوة ي الكون ، ومها بلغت القوى التي فوقنا، بل نخضع خالق الكون كله

 .قدرة ا تتجاوزها
واأصل ي ، وفوق كل يء، وفوق كل قوة، فوق كل قدرةو تعاى ولكن اه سبحاه
، حررنا من هذه العبوديةو تعاى ولكن اه سبحاه، أدنى لأعىاحياة أن خضع ا

           : فله احمد والشكر عى هذه النعمة، بأن جعلنا ا نخضع لسواه
 [.١٨ - ١٣اجاثية: [                                

، وتدفع عنه ما يره، وجهل اإنسان بربه فقد عبد خلوقات يعتقد أها تنفعه
 .واجن والقبور وغرها، وامائكة، واأصنام، والنار والريح، كالشمس والقمر

، ويصور له خوفه أشياء، يصور له جهله أشياء، وينتقل من عبودية إى عبودية أخرى
 .وهكذا ..ويصور له حبه أشياء

 .وخضع للجاد، وخضع للحيوان، فخضع اإنسان لإنسان
ويعطي الذهب والفضة للمعابد وا يأخذ ، كان يعطي وا يأخذ وي كل خضوعه

                  : ويدعو وينادي ويستغيث وا جيب له، شيئاً 
                                                       

 [.٣ - ٣اأحقاف: [                 
حرر من عبادة تلك امخلوقات اهزيلة التي ا ملك لنفسها وا واه يريد منه أن يت

              ): لغرها نفعاً وا راً 
                 

 .[05: ]اأنعام(           
     ): ويريد منه أن يعبد اه وحده ا ريك له كا قال سبحانه

 .[10: ]الفرقان  (        
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والتي ليس وراءها نفع وا ، فاه عَز وجَل بعبادته يريد أن ينجيك من عبادة ما سواه
           : بل فيها أعظم الرر عى القلوب واأبدان واحياة، طائل

                                          
 [.٣١ - ٣١احج: [             

فهو القائم ، وإذا سألته أجابك، وحده هو الذي إذا طلبته وجدتهو تعاى واه تبارك
                            : الذي ا تأخذه ِسنة وا نوم، عى كل نفس

 [.٣٣غافر: [                    
وهو احاكم وحكمه ا  ..در وقدرته ا تزولوهو القا ..وقوته أزلية مطلقة وهو القوي

وي كل  ..وي كل زمان ..وي كل عر ..وكلمته هي النافذة ي كل وقت ..ينتهي
وهو  ..وهو القوي حن يضعف كل يء ..وهو الباقي حن يزول اجميع ..مكان

         : وهو الغني وكل ما سواه فقر، القادر حن تزول القدرة عن الدنيا كلها
 [.١٨ - ١٣الرمن: [                  

وامرض  ..والذلة عزة ..والضيق فرجاً  ..والظام نوراً  ..وهو الذي يبدل العر يراً 
 .والباء عافية ..صحة

وطلبناه  بل يعطينا اأجر اجزيل إذا سألناه ذلك، وا يطلب لذلك كله ثمنًا وا جزاءً 
            وا خيب من رجاه: الذي جيب من دعاه، ، منه

 [.٣٧٣البقرة: [                             
ولكن ، هو راب وأوهام ويء ضائع وزائل ،وكل ما دون اه ،فكل ما سوى اه

والذي بيده كل يء هو ، واملك الذي ا ينازعه أحد ي ملكه هو اه، الباقي هو اه
               ): اه

 .[26: ]آل عمران (           
  ): ومن كانت هذه صفاته وهذه أفعاله فعلينا أن نتوكل عليه وحده دون سواه

 .[02: ]النمل (     
فعى العبد إذا قصد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وما دام اه يأمرنا أن نتوكل عليه وحده
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وإذا ، اللهم يِر ي: وإذا أراد أن يعمل عمًا أن يقول، اللهم أعني: أن يقولحاجة 
 .اللهم أذهب عني هذا اهم والباء: كان هناك ما يؤرقك فقل

، وتوكل عى احي الذي ا يموت، وإذا كنت تواجه شيئًا عسرًا فاطلب العون من اه
ا يموت يعيش ي ذل وشقاء والذي ا يعتمد عى احي الذي ، فإنه يراك ويسمعك

وهذا اخوف يدفع اإنسان إى ، وما بعد اموت، وخوف دائم ما قبل اموت، دائم
 [.١٣١الشعراء: [                            : حياة بائسة بغيضة

 ؟ولكن ماذا، والذين يتمسكون غالبًا بالدين وبمنهج العبادة هم الضعفاء
الذين يريدون بقاء السيادة ، من اغتيال حقوقهم وكسبهم من اأغنياءأن ضعفهم نشأ 

 .ويريدون أن ُيعبدوا من الناس، هم
، فهناك دائًا إنسان قوي ي الظاهر ا يريد منهج )إياك نعبد( ولكن يريد كل يء له

 .يريد أن يتميز عن الناس ميعاً 
( أنه يعيد إى الضعفاء وهناك إنسان ضعيف ي الظاهر يتمسك بمنهج )إياك نعبد

وأقوياء ي ، ومن ثم سوف ينشأ راع بن ضعفاء ومتمسكن بمنهج اه، حقوقهم
 .الظاهر يرفضون منهج اه

واه جل جاله يثبت الذين آمنوا ويطمئنهم لئا حسوا بالرعب والفزع من أولئك 
،  سبحانه موجودعجزت اأسباب فاه إذاذلك أنه ، الذين يملكون اأسباب ي الدنيا

   )فليطلبوا امعونة منه بـ  ،امطيعن له ،وهو قادر عى أن حمي امؤمنن به
 .[1: ]الفاحة   ( 

فلا عجز ، وطلب امعونة معناه أنه استنفذ اأسباب التي عنده ي أن يقوم بالعمل
                       : استعان بغره

 [.٣١النمل: [                   
فنقول يا رب فرغت ، فإذا بذلنا اأسباب اممكنة كبر أمام عدونا وهو أقوى أسباباً 

  .أسبابنا والباطل أمامنا قوي
، وهنا ا يمكن أن خذل اه من خصه بالعبادة، واكفناهم با شئت، فأعنا عى عدونا
ولكن جب أن نبذل أسبابنا اممكنة ، وهنا تأي نرة اه للمؤمنن، بل يعينه وينره
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               ): أواً 
 .[558: ]يوسف   (    

إى الطريق الذي ارتضاه اه  والعبد دائًا ي كل نية وي كل عمل حتاج إى اهداية
 يتوكل إا فا، فهو دائًا يطلب اهداية من ربه؛ أنه ارتضاه ربًا وإهاً ومرعاً ، لعباده
  ): وا يطلب اهداية إا منه كا قال سبحانه، وا يستعن إا به، عليه

 .[6: ]الفاحة  (
، فإذا أمرها بطاعة استجابت، إن جوارح اإنسان خاضعة له بالتسخر ي احياة الدنيا

وإذا أمرها بمعصية فهي تؤدها كارهة؛ أها مسخرة ا تستطيع أن تعي لإنسان 
نطقت اجوارح با كان اإنسان يعمله من  ،وزال التسخر، فإذا جاءت اآخرة، مراً أ

 .[25: ]النور  (        ): خر ور
وامنفعة للحي من ، ودفع ما يره ،إن كل حي سوى اه فقر إى جلب ما ينفعه

  وحده: ، وكل ذلك بيد اهوامرة من جنس اأم والعذاب، جنس النعيم واللذة
 [.٣١النحل: [                               

 :من أمرينلكل عبد فا بَد هذا 
 .ويستأنس به، امطلوب امقصود امحبوب الذي ينتفع به :أحدما
والدافع له ، وامانع من حصول امكروه، امعن اموصل لذلك امقصود :والثاي

 .بعد وقوعه
وهو وحده امعن ، جَل هو امطلوب امعبود امحبوب وحده ا ريك لهواه عَز و

 امحبوب وا معن عى امطلوب، فا معبود سواه، للعبد عى حصول مطلوبه
وهو سبحانه وحده امعن للعبد ، وكل ما سواه هو امكروه امطلوب بعده، غره

                                         : عى دفعه
 [.٣١٨يونس: [                        

 .وإجااً وإكراماً  ،هو الذي يؤله فيعبد حبة وإنابةو تعاى واه سبحاه
فيعطيه خلقه ثم هديه إى ميع أحواله ومصاحه التي ، والرب هو الذي يري عبده

       : ا فساده وهاكهوهديه إى اجتناب امفاسد التي ه، ها كاله
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 [.٣١١اأنعام: [                                   
وا يء ، وبرؤيته ي اآخرة تقر عيوهم، وبذكر اه سبحانه تطمئن قلوب امؤمنن

              : ورضوانه عليهم، يعطيهم ي اآخرة أحب إليهم من النظر إليه
 [.١١ - ١١القيامة: [                   

         : وا يء يعطيهم ي الدنيا أحب إليهم من اإيان به وحبتهم له
 [.٣٧يونس: [                    

كحاجتهم إليه بل أعظم ي خلقه وربوبيته  ،وتأههم له ،وحاجتهم إليه ي عبادهم له
   : الغاية امقصودة التي ها سعادهم وفوزهم فإن ذلك هو، هم ورزقه هم

                               
                              
                                    

 [.٣١١ - ٣١١آل عمران: [        
وحقهم عليه إذا فعلوا ، أن يعبدوه وا يركوا به شيئاً وحق اه عَز وجَل عى العباد 

           : وأن يكرمهم إذا قدموا عليه، ذلك أن ا يعذهم
                       

 [.٣٨ - ٣٣احج: [            
 فهو أيضاً ، وبه روره ولذته ونعيمه، وهذا كا أنه غاية حبوب العبد ومطلوبه

ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه ، ومطلوبه الذي يرى به، حبوب الرب من عبده
 [.١١١البقرة: [                     : وإى عبوديته وطاعته

وليس ي ، وطاعته له ،وأنسه به ،وكذلك العبد ا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه
   : عم بالتوجه إليه إا اه سبحانهويتن، ويطمئن به، الكون ما يسكن العبد إليه

 [.١٧الرعد: [                           
 .ومن عبد غره وأحبه ففساده ومرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام امسموم

ولو تأهت غره لفسدت ، بل قوام الساوات واأرض واخليقة بأن تؤله اإله احق
فهي فقرة إى اه ، إذ صاحها بتأله اإله احق، ما به صاحها كل الفساد؛ انتفاء
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             )وحده ي وجودها وبقائها فـ 
 .[22: ]اأنبياء   (

وا ي  ،وا ي خوفه ،وحاجة العبد إى أن يعبد اه وحده ا يرك به شيئًا ي حبته
أعظم من حاجة ، وا ي اخضوع له، ل لهوا ي العم، وا ي التوكل عليه ،رجائه

وا صاح ها إا ، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، بل أعظم وأكر .اجسد إى الروح
 .ورضاه وإكرامه ها، هبمحبتها وعبوديتها 

بل ذلك ي ، وكل ما حصل لإنسان من اللذات والرور بغر اه فا يدوم له
   : ووجوده عنده، به وقربه منه ،بل قد يؤذيه اتصاله، احقيقة غر منعم وا ملذ له

 [.١٣١الشعراء: [                         
 :وهذا كله مبني عى أصلن عظيمن، فالقلب يتأم ويتعذب بمحبة ما سوى اه

أن نفس اإيان باه وعبادته وحبته وإخاص العمل له وإفراده  :اأصل اأول
ا كا يقوله من يقول إن ، ليه هو غذاء اإنسان وقوته وصاحه وقوامهبالتوكل ع

بل مجرد اامتحان ، عبادته تكليف ومشقة عى خاف مقصود القلب ولذته
 .أو أجل هذيب النفس، أو أجل التعويض باأجر، واابتاء

، وبورور القل، بل أوامر امحبوب قرة العيون، بل اأمر أعظم وأجل من ذلك كله
نة ي الدنيا أدخله اه جنة ، ومن دخل هذه اجوها كال النعيم، ونعيم اأرواح

فقرة عن امحب ي الصاة والذكر والصيام وتاوة القرآن أيا ة، خرة يوم القياماآ
              : وأما الصدقة فعجب من العجب، رور ونعيم

 [.٣٣سجدة: ال[                      
والصر عى ، والدعوة إى اه ،والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف ،وأما اجهاد

وا يدركه من ليس له ، ا يناله الوصف، فاللذة بذلك أمر آخر، أذى أعداء اه سبحانه
                             : نصيب منه

 [.٣١٤آل عمران: [         
    ) :أقوم كان نصيبه من اللذة والرور به أعظم ذلكن كان بوكل م

 .[5: ]اجمعة(         
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 : سبحانه اهأن كال النعيم ي الدار اآخرة ب :اأصل الثاي
            منه:  قربالو، وساع كامه، ورضوانه، برؤيته

 [.١امائدة: [              
، وملبوس ومنكوح ومسكون، واللذة ي اآخرة بامخلوق من مأكول ومروبفالنعيم 

وحصول ، كامه وساع، لكن اللذة الكرى والنعيم التام ي رؤية اخالق جل جاله
 [.١١ - ١١القيامة: [                                 : رضوانه ي اجنة

ثم ، أنواع العذاب الذي يعذب به اه أعداءهكا أن عذاب احجاب ي النار من أعظم 
 [.٣٣ - ٣٣امطففن: [                                    : عذاب النار

 .وإا فهو مردود، والعمل ا يكون إا بعلم، وا بَد لإنسان بعد اإيان من العمل
 :وصحة العبادة تكون بعلمن
 . وعلم بأوامر اه وأحكامه..وأفعالهعلم باه وأسائه وصفاته 

 :والعلم بأوامر اه نوعان
 .وعلم امسائل ..علم الفضائل

 والواجبات وعلم الفضائل مقدم عى علم امسائل؛ أنه هيئ اإنسان لقبول امسائل
والتهيئة هو علم الفضائل الذي ، فالبذر هو امسائل، كا هيئ الربة لقبول البذر

ويدفعها ، ويقيدها عن امعاي وامحرمات، ان اجوارح للطاعاتحرك مع اإي
        : واإكثار من الطاعات، للمنافسة ي اخرات

                                              
 [.٤٨ - ٤٣اأحزاب: [           

فلا ، أنشأ ااستعداد للقيام ها ي القلوبواه عَز وجَل م ينزل اأحكام إا بعد أن 
ففي ، جاءت اأعال حبوبة خفيفة عى النفوسوجاءت الفضائل، ، جاء اإيان

والرغيب ي أحسن ، ومعرفة الفضائل، مكة فرة الدعوة واجهد لتحصيل اإيان
، وبذلك كمل وي امدينة فرة اأحكام والتريعات واأوامر والسنن، اأخاق
 [.١امائدة: [                          الدين: 
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فإذا تطابقت  ،واأعال خرج من ذوات العباد، واأوامر تنزل من ذات اه سبحانه
وإذا اختلفت جاء ، أفعال العباد مع أوامر اه جاء الفاح والسعادة ي الدنيا واآخرة

                      : اهاك ي الدنيا واآخرة
                              

 [.٣٤ - ٣١يونس: [                    
                                وقال سبحانه: 

                                  
 [.٤٣ - ٤٤اأنعام: [      

 :جاء اإيان ي القلب جاء أمران وإذا
 .والرغبة ي هداية الناس ..ه الطاعة والعبودية

 .والعلم نورما اللذان يسران به، والدافع وامحرك ها اإيان
 :وكل واحد من البر بن أمرين

وم والنعم التي تنزل عليه كل ي، كاهداية التي أكرمه اه ها العبدأمر يفعله اه ب :اأول
            : فذلك حتاج إى الشكر ليزيد ويبقى، من ربه

 [.٨إبراهيم: [                
فيحتاج ، فاخر يفتقر إى معونة اه له، إما خر وإما ر ،هوالعبد أمر يفعله  :الثاي

            : والر يفتقر إى ااستغفار ليمحو أثره، إى ااستعانة
 [.٣٣١النساء: [                    

                          وقال سبحانه: 
 [.٣ - ١الفاحة: [              

وجرد كون الفعل حبوباً إى اه ا يكفي ، واأعال التي تصدر من العباد متفاوتة
أو ، م يستلزم أمرًا مبغوضًا مكروهًا ه اإذوإنا يكون قربة ، ي كونه قربة إى اه

 .استلزم ذلك فا يكون قربة إذاوأما ، تفويت أمر هو أحب إى اه من ذلك الفعل
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فإنه ا  ،وإن كان حبوبًا إى اه ،إعطاء غر امؤلفة قلوهم من فقراء امسلمن :فمثاً 
صل بعطيته قوة ي يكون قربة إذا تضمن فوات ما هو أحب إليه من إعطاء من ح

 .وإن كان غنيًا غر مستحق، اإسام وأهله
والتفرغ لنوافل العبادات إنا يكون قربة إذا م يستلزم تعطيل اجهاد باللسان والسنان 

وإن كان  ،وحينئذ ا يكون قربة ي هذه احال، الذي هو أحب إى اه من تلك النوافل
 .قربة ي غرها

استلزامها ما يبغضه اه ويكرهه من  ،إنا م تكن قربةوكذلك الصاة وقت النهي 
 .التشبه بأعداء اه الكفار الذين يسجدون للشمس ي ذلك الوقت وهكذا

وتفويت ر الرين ، وتفويت أدناما، فالريعة مبنية عى حصيل خر اخرين
             : ومن يرد اه به خرًا يفقهه ي الدين، باحتال أدناما

                                 
 [.٣١١التوبة: [            
فالنية بمنزلة ، وحلها من العمل حل الروح من اجسد، والنية ر العبودية وروحها

فكذلك ، فكا أن اجسد إذا فارقه الروح فموات، والعمل بمنزلة اجسد، الروح
 .نية فحركة عابثالعمل إذا م تصحبه ال

ِل اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجرَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ـه  إَنَا اأْعَال  بِالنَِياِت، َوإَنَا لِك   ت 
و ٬ا َلـىإ ـه  َفهْجر لِـهَوَرس  و ٬إى ا ت  ـه  ْت هجرَومْن كانَ ، لِـهِ َوَرس  ْنَيا ي ِصيلِ  ت   َلـىا أْو إب ـهَ د 

هَ  ـه  ا، َفِهْجرَ اْمَرأةٍ َينْكِح   .()متفق عليه «ْيـهِ َما َهاَجَر إلَ  َلـىإ ت 
إا أن معرفة ، رعاً  كاما مطلوب، وارحجوأحكام ا، ومعرفة أحكام القلوب

، إذ هي أصلهاومقدمة عليها، ، أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام اجوارح
                  : وأحكام اجوارح متفرعة عليها

                             

                                                

 (. 5280، واللفظ له، ومسلم برقم )(5، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 [.٤ - ١اأنفال: [     

 .وعبودية ظاهرة ..عبودية باطنة وه عى العبد عبوديتان ي كل عمل
 .وله عى لسانه وجوارحه عبودية ..فله عى قلبه عبودية

 :قساموالناس ي العبودية عى أربعة أ
 .وعطل عبودية اجوارح، من قام بعبودية القلب :اأول
 .وعطل عبودية القلب، من قام بعبودية اجوارح :الثاي

وأولئك ا ، ففسدت عبودية جوارحهم، فهؤاء ا التفات هم إى عبودية قلوهم
 .ففسدت عبودية قلوهم، التفات هم إى عبودية جوارحهم

 .وعبودية اجوارح، قلبمن قام بعبودية ال :الثالث
فأقاموا املك وجنوده ي خدمة امعبود ، وبأمر اه، وهؤاء هم العارفون باه

                              : سبحانه
                                    

 [.٣٣ - ٣٨امؤمنون: [                 
فهي واجبة ي كل وقت حتى ، ة القلب أعظم من عبودية اجوارح وأدوموعبودي
 .امات
وهؤاء ر الناس وأجهل ، من م يقم بعبودية القلب وا عبودية اجوارح :الرابع
                           : وأخر الناس، الناس

                                
 [.٣١٣ - ٣١١الكهف: [                                   

ويكمل ، ها يزول ضيق القلب، فهي مقام عاٍل ريف، والعبادة أعظم مقامات العبد
 .انراح الصدر؛ أها توجب الرجوع من اخلق إى احق

: قال سبحانه وزوال ضيق الصدر يتم بأربعة أشياء أمر اه ها رسوله ي كتابه كا
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(             
 .[22-20: ]احجر(       

 :والعبودية ها ثاث درجات
 .أو هربًا من العقاب، أن يعبد اه طمعًا ي الثواب :اأوى

 .وقد جعل احق وسيلة إليه، وهذه أدنى الدرجات؛ أن معبوده ذلك الثواب
أو اانتساب ، أو يترف بقبول تكاليفه، ف بعبادتهأن يعبد اه أجل أن يتر :الثانية
 .وهذه أعى من اأوى، إليه

، واإهية توجب اهيبة والعزة، ولكونه عبدًا له، أن يعبد اه لكونه إهًا وخالقاً  :الثالثة
: وأرف الدرجات للعبد، وهذه أعى امقامات، والعبودية توجب اخضوع والذلة

                                     
 [.٣١١اأنعام: [     

 :والناس فيها متفاوتون، ومنازل العبودية متفاوتة
وتعلقت  ،فامهابة والتعظيم أعى من امحبة؛ أها نشأت عن معرفة جال الرب

اليها ثم ، ثم يليها امحبة الناشئة عن معرفة إنعام الرب وإحسانه، بالذات والصفات
اخوف والرجاء؛ أها نشآ عن يليه ثم ، التوكل؛ أن منشأه ماحظة التوحد باأفعال

إذ ، واإحسان واانتقام ورفا من جهة معرفة قدرة اه عليها، ماحظة اخر والر
وهكذا باقي  ..وا خاف من ا يقدر عى الضر، ا يرجى من يعجز عن اخر

                              : الصفات
                                  

 [.٣٤اأعراف: [             
، واخلق والرزق، والعطاء وامنع، بالر والنفعتعاى  وعلم العبد بتفرد الرب

                              : يثمر له عبودية التوكل عليه وحده، واإحياء واإمانة
 [.٣١التغابن: [       
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وأنه ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي ، وعلم العبد بسمع اه وبره وعلمه
يثمر له حفظ ، الصدور ويعلم خائنة اأعن وما خفي، وأنه يعلم الر وأخفى، الساء

به اه وتعلقها با ح، وخطرات قلبه عن كل ما ا يري اه، لسانه وجوارحه
                                   : ويرضاه

 [.٣١اأنعام: [                                                   
واجتناب امحرمات ، يثمر له احياء اإقبال عى الطاعاتو، فيثمر له ذلك احياء

                                      : والقبائح
 [.٣١حمد: [        

يوجب له ذلك كله ، وبره ورمته، وكرمه وإحسانه، ومعرفته بغناه وجوده سبحانه
       ، واحياء منه: وحبته ،وطلب احاجات كلها منه، سعة الرجاء

 [.١٤إبراهيم: [                            
 .ومعرفته بجال اه وعظمته وعزته تثمر له اخضوع وااستعانة واإجال لربه

 .وعلمه بكاله وجاله وماله يوجب له حبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية
فكا أن اإنسان يمسه اجوع ، والعبادة عاطفة قد مزجت بدم اإنسان بحكم الفطرة

 ..واللباس حر والرد فيلتمس اتقائها الظلوكا أنه يشعر با..فيلتمس إزالته الغذاء
 .وكا جول ي فكره يء فيبحث عن األفاظ واإشارات للتعبر عنه

فهكذا عاطفة العبادة تنشأ ي اإنسان من جهة الفطرة فيلتمس لتهدئتها وإبرازها إهاً 
                ): ثم يعبدهيعرفه 

 .[582: ]اأنعام (   
روت ي قوة أعى ثم يطيعها أن يقر اإنسان بالكرياء والعظمة واج: والعبودية

، وكال احب وكال الذل، مع كال التعظيم، ويطأطئ ها رأسه، ها قياده ويسلم
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              : وذلك ا يكون إا ه وحده ا ريك له
                                                

                                   

 [.١١ - ١٣البقرة: [
كله ، وكل يء ي هذا الكون من أصغر ذرة ي اأرض إى أكر جسم ي الكون

ولكن ، ولو خالفه وأبى اانقياد له فسد وفني، مسخر بنظام مهيمن ا قبل له بمخالفته
، فا هب الرياح، كٌل عابد مطيع يؤدي الوظيفة التي فوضت إليهف، أنى له امخالفة
وا تتحرك ، وا جري الشمس، وا تنبت اأرض، وا يسيل اماء، وا ينزل امطر

                    : إا بأمر اه وإذنه سبحانه، الكواكب
 [.٣١ - ٤١ النحل:[                                 

، وهذه العبادة والطاعة هي قوام بقائه، ويطيعهتعاى  فهذا الكون وما فيه كله يعبد اه
، طاعته ولو للمح البرووما من يء ي الكون يصدف عن عبادة اه ، ومناط حياته

        ): وإذا صدف ا يتأخر فناؤه وا لطرفة عن
 .[51: ]الرعد (چ  
ومكافأة هذه امخلوقات عى حسن العبادة ،  يغشى كل يء ي الكونفالقنوت ه

فكل يء يعبد اه ينعم ، وقابلية البقاء واحياة والرزق ،والطاعة هي نعمة الوجود
       : وينال وسيلة البقاء وهي الرزق واإمداد، ويمكث ي الكون، باحياة

                              
                                         

 [.٣٧احج: [             
 ،يشمل بنعمة الوجود والرزق واحراسة الذين ينكرونهرؤوف بالعباد واه عَز وجَل 
، كا يفيض ها عى الذين يؤمنون به، ويأبون أن يعبدوه ويطيعوه، ويركون به
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                : وا يركون به شيئاً ، يعبدونهويوحدونه و
 [.١١اإراء: [           

الذي يناله اإنسان عى عبوديته اإجبارية منقطع حدود ي احياة والرزق فاأجر 
وأما اأجر الذي يناله اإنسان مكافأة عى ، ينعم به كغره إى أجل مسمى ،الدنيا

ورزق ا خوف من ، ا خلل فيها وا نقصان ،ارية فهو نعمة دائمة كاملةعبوديته ااختي
                        : انقطاعه

 [.٨١التوبة: [                                  
، فا بَد لإنسان أن يعرف ربه ومواه معرفة خالصة ا يشوها رك أو كفر أو شك

 .وا يتوكل إا عليه فهذا هو اإيان، وا يرجو سواه، اف معها أحدًا غرهوا خ
كا يطيع  ،وأن يطيع ربه فيا ختص بحياته ااختيارية بامتثال أوامر هذا امعبود

حتى تصر حياته بناحيتيها تابعة إله ، حكمه وأمره فيا ختص بحياته اإجبارية
                : لصالحوهذا هو العمل ا، واحد وحاكم واحد

 [.١٨النحل: [                          
، والذكر والتسبيح والتهليل، واحج والزكاة، وليست العبادة فقط هي الصاة والصيام

وتعده ، تزكي روح اإنسان شعائر وشحناتوهي ، بل هذه جزء من العبادة الشاملة
تسمو بحياته من أدنى درجات احياة احيوانية إى أعى وأرفع للعبادة الرئيسية التي 

وجعله ، وتعده امتثال أوامر اه ي كل حال، اإنسانيةما يكون من درجات احياة 
ي كا حالتيه اإجبارية وااختيارية خادمًا مطيعًا وفيًا لربه ومواه ي كل حظة من 

             : يةبكل قدراته اجسدية والروح، حظات حياته
 [.٣٣١البقرة: [              

فامسلم عبد اه داخل امسجد، وعبد اه خارج امسجد، يعبد اه بأقواله وأفعاله 
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وأخاقه، ويعبد اه عند بيعه ورائه، ويعبد اه عند أكله وربه، ويعبد اه بسمعه 
                            وبره.. وهكذا ي كل حال: 

                                   
 [.٣٣١ - ٣٣٣اأنعام: [                      

فيكون خليفة ، واإنسان هذا ينال الرف الذي ا قِبَل مخلوق ي الكون أن ينازعه فيه
   ): كريم كا قال سبحانهوحكم أرض اه بأمره ال، اه ي اأرض

                   
 .[26: ]ص (        

 .وللسمع لذة، وللسان لذة، وللجسد لذة
 :لذات أربعفلها  عبادة اه إا ، وكل ملذوذ إنا له لذة واحدة

 .اوإذا ُأعطيت ثواه ..وإذا تذكرهاوإذا فرغت منها..  ..إذا كنت فيها
                              

 [.١١ - ١٧الرعد: [                  
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 اإرادة فقه -2
           ): قال اه تعاى

                  
 .[20: ]الكهف  (  

           ): وقال اه تعاى
 .[20 -20: ]النساء(            

فا عبودية من ا ، وأساس بنائها الذي ا تقوم إا عليه، هي مركب العبودية: اإرادة
 .إرادة له

، وأقومهم معرفة، وأصحهم حااً ، ه عبودية وحبةالناس  أكمل ملسو هيلع هللا ىلص وأكمل اخلق
وأملهم صورة ، وأحسنهم خلقًا، وأكرمهم يدًا، وأشجعهم قلبًا، وأمهم إرادة

 [.٤القلم: [                وريرة وسرة: 
فلو م يكن مريداً مراد حبوبه م ، أن يبقى مراد العبد مراد حبوبه وحقيقة اإرادة

وبن ، ا مراده هو من امحبوب، وحظه مراد امحبوب منه، يكن موافقًا له ي اإرادة
             : أرضاأمرين من الفرق كا بن الساء وا

                              
                            

 [.٤ - ١اأنفال: [           
 .وحبوبه ومراده، وليس للعبد حظ أرف من أن يكون اه وحده هو إهه ومعبوده

 :وما يراد بالعبد نوعان
، د بالعبد من امقدور الذي جري عليه بغر اختياره كالفقر والغنىما يرا :أحدما

ونحو ذلك فهذا ا ريب أن الكال فناء العبد ، واحياة واموت، والصحة وامرض
 .فا يكون له إرادة تزاحم إرادة اه منه، ووقوفه مع ما يراد به، فيه عن إرادته

 ..ن حب البقاء لطاعة اه وعبادتهومنهم م ..فمن الناس من حب اموت للقاء اه
 : ويقف مع مراد ربه به من احياة أو اموت ..وأكمل منها من حب ما حب اه
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 [.٤٤غافر: [                           
 .فهذا ليس الكال إا ي إرادته، ما يراد من العبد من اأوامر والقربات :الثاي

، وإن كان امحبوب يريد ذلك، دة ليس نيل حظ امريد من حبوبهفالذروة العليا لإرا
، وحصول مرضاته، وهو أن يكون إرادة حض حق حبوبه، لكن غره أحب إليه منه

فهذه هي اإرادة ، بل قد صار حظه فيه نفس حقه ومراده، فانيًا عن حظه هو من حبوبه
                                                    : التي ا علة فيها وا نقص

 [.٣٣١الكهف: [                                 
 .خلق الساوات واأرض باحقو تعاى واه تبارك

 :والغاية من خلق امخلوقات نوعان
 .وغاية تراد هم ...غاية تراد من العباد

وأن يعبدوه وحده ا ، وصفات كاله ،ه تعاىأن يعرفوا ا: فالغاية التي تراد منهم
: ومطاعهم وحبوهم كا قال سبحانه، فيكون وحده هو إههم ومعبودهم، ريك له

(                  
 .[52: ]الطاق (      

نة واج ..والثواب والعقاب ..اجزاء بالعدل والفضل: ة هم فهيوأما الغاية امراد
            ): والنار كا قال سبحانه

 .[35: ]النجم (    
          ): وقال سبحانه

 .[22: ]اجاثية   (جئ  
يفعل سبحانه ماشاء بإرادته ومشيئته وذلك من كاله ، واه عَز وجَل فعال ما يريد

وإما إرادته امتعلقة بفعل ، ادته امتعلقة بفعلهوهذا ي إر، وإذا أراد شيئًا َفَعله، سبحانه
 .فتلك ها شأن آخر، العبد

م يوجد الفعل وإن ، وم يرد من نفسه أن يعينه وجعله فاعاً ، فإن أراد فعل العبد
                      : حتى يريده من نفسه أن جعله فاعاً ، العبد أراده

 [.٧١ - ٧١يس: [                                       
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 :فلله عَز وجَل إرادتان
 .وإرادة أن جعله الرب فاعاً  ...إرادة أن يفعل العبد

فا يوجد الفعل كا قال ، وا يريد من نفسه أن خلق له أسباب الفعل، وقد يريد فعله
ِِ َقْد أَرْدت  ِمنْ » :عن ربه أنه يقول لعبده يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلص النبي َك أْهَوَن ِمْن َهَذا َوأْنَت 

ْلِب آَدمَ  َك : ص  ِ ْْ كَ ، َول أْدِخَلَك النَارَ  َقاَل( ُبـهُ )أْحِس أْن ل ت  ْ ِْ  .()متفق عليه «َفأَبْيَت إِل ال
وفعل اه سبحانه ، وم يقع هذا امراد؛ أنه م يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له

، فهو الفعال ما يشاء، وما فعله فقد أراده، أن يفعله فعله فا أراد، وإرادته متازمان
فا ثم فعال ما يريد إا ، فإنه يريد ما ا يفعل وقد يفعل ما ا يريد ،بخاف امخلوق

 .[580 :]هود (    ): اه وحده كا وصف نفسه بقوله
 .ناط التكليف واجزاءوهي م، فهي مناط العهد مع اه، وما أعظم شأن اإرادة ي اإنسان

إنه يملك اارتفاع عى مقام امائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق حكيم إرادته ي 
                   : وعدم اخضوع لشهواته، طاعة ربه

 [.٣٣احجرات: [                      
، وهبط من عليائه، فسهن أقل من رتبة البهائم فيشقي نعويملك كذلك أن هبط 

ونسيان العهد الذي يرفعه إى ، والغواية عى اهداية، بتغليب الشهوة عى اإرادة
                                 : مواه

 [.٣٨١اأعراف: [                                   
 :والناس ي اإرادة أربعة أقسام

وهم أهل العذاب ، وهؤاء أعداء اه حقاً ، وا يريد ثوابه، من ا يريد ربه :اأول
وإما إيثارهم العاجل عليه ولو ، إما لعدم تصديقهم به، وعدم إرادهم لثوابه، الدائم

                          : كان فيه سخطه
                                

 [.٤٣امائدة: [   جئ   
                                                

 (، واللفظ له. 2081(، ومسلم برقم )3335، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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وهؤاء خواص خلقه كا قال سبحانه عن أمهات ، من يريده ويريد ثوابه :الثاي
             ): امؤمنن

 .[22: ]اأحزاب  (
 .وا يريد اه، من يريد من اه :الثالث

ا ، اجنة امخلوق ليس ي قلبه غر إرادة نعيم، ناقص غاية النقص، فهذا جاهل بربه
 .خطر بباله سواه البتة

 .وأعى اإرادة عنده إرادة اأكل والرب والنكاح ونحوها من شهوات اجنة
وهم ي حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم ، وهؤاء قريبون من مرتبة احيوان البهيم

                   : ور عبوديته ،ومعرفة معبودهم، وكاها
 [.٣١١اأنعام: [                             

 .وا يريد منه شيئاً ، وهو أن يكون اه مراده، وا يريد منه، من يريد اه :الرابع
وإنا انتقل ، فلم خرج عن اإرادة، فهذا قد زهد ي مراد مراد هو أجل منه وأعى

 .من إرادة إى إرادة
وا ، وا هي مقدورة للناس، وا هي غاية مطلوبة ،لكن هذه حال عارضة غر دائمة

            : وا هي أعى امقامات فيؤمر ها، هي مأمور ها
 [.٣٤٧البقرة: [                                   
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 الرغبة فقه -2
         ): قال اه تعاى

 .[28: ]اأنبياء (  
 .[0 -0: ]الرح (     ): ل اه تعاىوقا

 .فهي ثمرة الرجاء، والرغبة طلب، الرجاء طمع
فمن رجا شيئاً طلبه ، والرغبة من الرجاء كاهرب من اخوف، فالعبد إذا رجا شيئًا طلبه

 .وإذا قوي الطمع صار طلباً ، ومن خاف شيئًا حذره وهرب منه، وأقبل عليه، ورغب فيه
فإن م ، وهي أن تعبد اه كأنك تراه، اها رغبة أهل اإيان واإحسانفأعظمها وأع

 .وا مشهد للعبد ي الدنيا أعى من هذا، تكن تراه فإنه يراك
وذلك ووعده ووعيده، ، ودينه ورعه ،ويتولد ذلك من العلم باه وأسائه وصفاته

الذي ، ل والفتوريبعث عى ااجتهاد امقرن بالشهود وحفظ العبد من وصف الكس
، ومنع العبد من تتبع الرخص كرخص التأويات الفاسدة، سببه عدم الرغبة أو قلتها
 .ورخص امذاهب الشاذة

ويرجع بامرخص إى غثاثة ، ويوهن الطلب، فهذه تتبعها ا جوز؛ أنه ينقص الرغبة
 ، ومن عرف اه بأسائه وصفاته وأفعاله م يرغب ي أحد سواه.الرخص

فهو كالفراش الذي إذا ، دائم الوقوف بباب مواه ،وفيا عنده ،لراغب حقًا ي اهفا
، فرغبته ا تدع من جهوده شيئًا إا بذله، هوا يباي ما أصاب، رأى النور ألقى نفسه فيه

، وا ترك ي قلبه مكانًا لغر مرغوبه وحبوبه، وا تدع همته وعزيمته فرة وا موداً 
        : وا يلتفت إى ما سواه، به كأنه يراهفهو يعبد ر

 [.١١اأنبياء: [                      
 .حذرًا من التفاته إى ما سواه، حافظ حاله مع ربه بالعبودية وااستقامة والطاعة

لبر وا يليق به أن يرغب عن التوحيد واإيان وعبادة الرب الذي جاء ها  وزوا ج
                 ): ل نبيك

 .[538: ]البقرة (  
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 ،وا ينبغي للمسلم، وجهل ربه ودينه ورعه، وا يرغب عن ذلك إا من سفه نفسه
بل عليه أن ، ويسكن إى الراحة، وا يليق به كذلك أن يعيش عى هواهوا جوز له، 

 ملسو هيلع هللا ىلصويقتدي هدي رسول اه ، وامر اهوحافظ عى ميع أ، جاهد إعاء كلمة اه
                : ي ميع اأحوال

 [.٨٨احج: [                 
، فهو أكمل اخلق إياناً ، وا يرغب بنفسه عن ااقتداء بسيد اأنبياء والرسل

                                      : وأملهم أخاقاً ، وأحسنهم أعااً 
جئ     [.١٣اأحزاب: [           

 فأين يرغب الناس إى غر خالقهم ورازقهم؟
وماذا هم من اأجور لو  واتباع ما جاء به؟، وأين يرغب الناس عن ااقتداء برسوهم

           ) آمنوا باه واتبعوا رسوله؟
                

              
 .[528: ]التوبة (            

ولرغب ي دينه ورعه ، وعافاه وأغناه، فلرغب العبد إى مواه الذي خلقه وهداه
ولرغب ي جزيل اأجر والثواب الذي أعده مواه ، الذي به حصل له الفوز والفاح

                  : من أطاعه واتبع هداه
                           

 [.٨١التوبة: [             
ودفع ما ، وما أشد رغبتهم إليه ي جلب ما ينفعهم، فا أحوج العباد إى رهم

             ): يرهم
 .[12: ]التوبة (     
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 الشوق فقه -2
 (            ): قال اه تعاى

 .[1: ]العنكبوت
اَء  ْيـرِ ِِ غَ ، لَِقائَِك  َلـىَوالَشْوَق إِ ، َوْجِهَك  لَـىَأْسأَل َك َلَذَة النََظِر إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ ََ

ةٍ  َ َِ ِضَلةٍ  َل وَ ، م   .() أخرجه النسائي «فِْتنٍَة م 
 .ى امحبوب ي كل حالوهو سفر القلب إ، الشوق أثر من آثار معرفة اه وحبته

 .وعى قدرها يقوى ويضعف، وامحبة أعى منه؛ أن الشوق عنها يتولد
 :وعامة الشوق

 .وفطام اجوارح عن الشهوات التي تعوق سره، السر إى اه بالعبادة وااستقامة
، ويقطع اأكباد، ويلهب القلوب، ومنها يتهيج ويتولد، هو احراق اأحشاء :والشوق

 .الفرقة والبعد سببه
 .فهذا يزول باللقاء، يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء امحبوب :والشوق

ومشاهدة مال امحبوب ، ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثره حاوة الوصل
                                         : وجاله وعظمته

                               
 [.٨ - ٣العنكبوت: [                     

كا نرى امحب يبكي عند لقاء حبوبه ، يزيد باللقاء والقرب وا يزولالشوق فهذا 
 .ووجده به، من شدة شوقه إليه

 :والشوق عى ثاث درجات
 .شوق امؤمن إى اجنة :اأوى

وأشكال الطعام ، وسعة القصور، ن ألوان النعيمويتولد ذلك من معرفة ما ي اجنة م
         ): وحسن اأزواج كا قال سبحانه، والراب

 .[50: ]السجدة  (   
                                                

 . (5381: أخرجه النسائي برقم )صحيح( 5)



020 

        ى تلك اجنات: فيشمر العبد إى أنواع العبادات للوصول إ
                           

                            
 [.٨١ - ٣١الزخرف: [                                

 .اه تبارك وتعاى ىالشوق إ :الثانية
، فإن أطيب ما ي اجنة قربه تعاى، والشوق إى اه ا يناي الشوق إى اجنة

 .وساع كامه، ورضاه، ورؤيته
ب واحور العن ناقص جدًا بالنسبة إى شوق فالشوق فقط إى جرد اأكل والر

         : بل ا نسبة له إليه البتة، امحبن إى اه تعاى
                            

 [.٨١التوبة: [                     
           ومن عبد اه لذاته وحده ي الدنيا حر إليه يوم القيامة وحده: 

 [.٧٣ - ٧٣مريم: [                          
 :ثاث درجاتوالشوق إى اه 

اه  سببه مطالعة منّة، شوق زرعه احب الذي ينبت عى حافات امنن :اأوى
                                 : وإحسانه ونعمه

 [.١١لقان: [                                            
شوق زرعه احب الذي نشأ واستقر من معرفة وحبة أساء اه وصفاته  :ةالثاني

، وامحسن وامعطي، كالر وامنان، واإحسان نعامواإ امختصة بامنوأفعاله 
     : وهذه أكمل وأقوى، ونحو ذلك، والوهاب والكريم، والغفور والرحيم
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 [.١٤ - ١١احر: [                         
بل أجل ذات اه  ،نن والنعم فقطا أجل ام، شوق أرمه صفو امحبة :الثالثة

                         : وماله وجاله وكاله، وصفاته
                                           

                                       
 [.١٣٣: البقرة[                  

وسلبت السلوة بغره ، فمنعت نار الشوق هذه السكون إى لذيذ العيش ونغصته
وهذه ا يقاومها ، ولكاها وقوها م يكفها ويردها قرار دون لقاء امحبوب، سبحانه

            : اإصطبار؛ أنه ا يكفها دون لقاء من حب قرار
                         

                            
 [.٣٨ - ٣٣السجدة: [                                        

بحيث ا يقر قراره حتى يظفر به ، سفر القلب ي طلب حبوبه وحقيقة الشوق
 .وحصل له

 .فأ ذلك اللهيبفإذا وقع اللقاء أط، فكأنه هيب ينشأ بن أثناء احشا سببه الفرقة
فامحبة بذر ي ، أن احامل عى الشوق هو امحبة، والفرق بن الشوق وامحبة

  .والشوق بعض ثمرات ذلك البذر، القلب
، وخوفه ورجاؤه، وشكره، والرى عنه، وكذلك من ثمرات امحبة مد امحبوب

           : والوحشة من غره، واأنس به، والسكون إليه، والتنعم بذكره
 [.١٨ - ١٣اجاثية: [                                  

إذا أحَب شيئًا جَد فكذلك ، وكا أن القلب إذا أبغض شيئًا وكرهه جَد ي اهرب منه
                             : امسارعة إليه وطلبهامسابقة وي 

                                         
 [.١٣احديد: [             
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ويوصف اه عَز وجَل بامحبة وا يوصف بالشوق؛ أنه م يرد ي القرآن الكريم وا 
             : ومن أحبه اشتاق إليه وإى لقائه، وكل من عرف ربه أحبه، ي السنة

 [.٣١حمد: [                                 
، ومن أحب وا مستحق للمحبة التامة سواه، وا حبوب ي احقيقة إا اه سبحانه

                                 اه أطاعه: 
 [.١٣آل عمران: [       

هذا و، وهذه جبلة كل حي، ويكره ضد ذلك، وكاله ،وبقاءه ،فاإنسان حب نفسه
فإن اإنسان إذا عرف ربه عرف قطعًا أن وجوده ، يقتي غاية امحبة ه عَز وجَل 

وهو ناقص بعد ، فهو عدم حض لوا فضل اه عليه بإجاده، ودوامه وكاله من اه
                : الوجود لوا فضل اه عليه بالتكميل

 [.١٣البقرة: [           
: وكيف حب اإنسان نفسه وا حب ربه الذي به قوام نفسه؟، ربه أحبهفمن عرف 

                                    
 [.٣١١اأنعام: [     
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 اهمة فقه -2
             ): قال اه تعاى

 .[51: ]احجرات(          
              ): وقال اه تعاى

 .[23: ]اأحزاب (     
 .ما يبعث العبد للمقصود رفاً  :اهمة

طلبًا صادقاً فتلك هي اهمة العالية التي ا يتالك تعاى  فهمة العبد إذا تعلقت باحق
         ): وا يلتفت عنها إى ما سواها، لغلبة سلطانه عليه، صاحبها صره

                               
                                  

 [. 65 - 10امؤمنون: [ (        
 :ومة امؤمن عى ثاث درجات

وحمله عى الرغبة ي ، مة تصون القلب عن وحشة الرغبة ي الفاي :اأوى
 .وتصفيه من كدر التواي، الباقي
 .وقلوب الزاهدين فيها، وهي توحش قلوب الراغبن فيها، ي الدنيا وما فيهافالفا

أما الراغبون فيها فقلوهم وأرواحهم ي وحشة من أجسامهم إذا فاها ما خلقت له من 
 .عبادة اه والفوز باجنة

أما الزاهدون فيها فإهم يروها موحشة هم؛ أها حول بينهم وبن مطلوهم 
 .هو اه سبحانهوحبوهم و

والباقي  ،وهو احق سبحانه، فهذه اهمة حمل العبد عى الرغبة ي الباقي لذاته
       ): وخلصه من أوساخ الفتور والتواي، بإبقائه وهي الدار اآخرة
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 [.50 - 55آل عمران: [ (           
 فإنه طالب لربه، ويفوز به، ليحصل له، مة تورث دوام سر القلب إى اه :الثانية

 ..وحركته ..ومناجاته ..وعبادته ..بكل معنى واعتبار ي عمله طلبًا تاماً تعاى 
           ): وسائر أحواله ..وسكونه

                 
 [.552التوبة: [ (              

وا يتعلق باأحوال وامعامات ، مة صاحبها ا يقف عند عوض وا درجة :الثالثة
 .والتعلق ها ،ل القيام ها مع عدم االتفات إليهاب، وليس امراد تعطيلها

وهو اه الذي ا يء أعى ، وصاحب هذه اهمة قد قر مته عى امطلب اأعى
 .واأعواض والدرجات دونه، منه

، ويستأنس به ،فهو سائر وجاد كيف يرى عنه ربه؟ وكيف حبه؟ وكيف يأنس بقربه
                ): ويستوحش من غره؟

                                    
 [.588التوبة: [ (             

                      ) وقال سبحانه:
  [. 05اأنفال: [ (                          
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 اه إى الطريق فقه -2
            ): قال اه تعاى

 .[513: ]اأنعام (      
            ): وقال اه تعاى

            
 .[08-62: ]النساء (  

وهو راطه امستقيم الذي نصبه موصًا من سلكه ، الطريق إى اه واحد ا تعدد فيه
 .مرضاته وجنته ىإ

            ): و اه سبحانهوه، ومرجعه إى واحد، فاحق واحد
 [.15آل عمران: [ (        
وكا أنه كل طريق إى احق ، بل كل ما سوى احق باطل، وأما الباطل فا ينحر

وطرقه متعددة ، فالباطل متعدد، فكذلك كل طريق إى الباطل فهو باطل، فهو حق
                                ): متنوعة

                          
 [.210البقرة: [ (    

وما حبه اه ويرضيه متعدد ، والطريق إى اه واحدة جامعة لكل ما حبه اه ويرضاه
جعلها ، وكلها طرق مرضاته، متنوع بحسب اأزمان واأماكن واأشخاص واأحوال

 .تاف استعدادات العباد وقوابلهماه لرمته وحكمته كثرة متنوعة؛ اخ
ليسلك كل ، فمن رمة الباري سبحانه أنه ما اختلفت ااستعدادات تنوعت الطرق

          ):امرئ إى ربه طريقًا يقتضيها استعداده وقوته قبوله
                               

                                  
                               

 .[ 00 – 00احج: [ (                               
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مع وحدة ، ومن هنا يعلم تنوع الرائع واختافها مع رجوعها كلها إى دين واحد
 [.52آل عمران: [ (           ): امعبود ودينه
ورائعهم ، فدين اأنبياء واحد، وأمهاهم شتى، دينهم واحد، عات فاأنبياء أواد

                              ): متعددة
                               
                              

 [.50 امائدة:[ (                         
 :والناس قسان

 .وسفلة ...علية
وهذا ، وسلكها قاصدًا الوصول إليه، وعرف الطريق إليه، فالعلية من عرف اه سبحانه

 (         ): هو الكريم عى ربه الذي قال عنه
 .[53: ]احجرات

                           وقال سبحانه: 
                           

 [.5 - 2اأنفال: [                            
فهذا هو اللئيم الذي ، وم يتعرفها، وم يعرف الطريق إليه، والسفلة من م يعرف اه

 .[50: ]احج (      ): قال اه فيه
 :والقوة واأعال، والناس متفاوتون ي اأفكار والعقول

فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي حب سلوكه إى اه طريق العلم 
حتى يصل ، فا يزال كذلك عاكفًا عليه، قد وفر عليه زمانه مبتغيًا به وجه اه، والتعليم

وتعليًا وكتابة ، ويفتح له فيها الفتح اخاص طلبًا ودراسة، من تلك الطريق إى اه
                               :كا قال سبحانه

                                             
 .[02آل عمران: [                 
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                                : وقال سبحانه
 [.55امجادلة: [      

، ورأس ماله مآله، له زادًا معادهوقد جع، ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر
                      :فمتى فر عنه أو قر رأى أنه قد غبن وخر

                              
 [.53 - 55اأحزاب: [              

أو ، هافمتى قر ي ورده من، ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه صاة النوافل
: وضاق صدره، أظلم عليه وقته، أو مستعد ها، مى عليه وقت وهو غر مشغول ها

                                     
 [.2الزمر: [                            

، توالنفع امتعدي كقضاء احاجا ،ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه اإحسان
، قد فتح اه له ي هذا، وبذل أنواع الصدقات، وإغاثة اللهفات، وتفريج الكربات

                        : وسلك منه طريقًا إى ربه
 [.262البقرة: [                                

 .وساءت حاله ،عليه قلبهفهو متى أفطر تغر ، صوم التطوعومن الناس من يكون طريقه 
ُل َعَمِل ابِن آَدَم ي َضاَعف  »ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه  ْْ  َأْمَثالِـَها إى َسْبِعِاَئِة  ، ك  اَحَسنَة  َع

ِضْعٍف، َقاَل اه َعَز َوَجَل: إَل الَصوَم، َفإَنـه  َ، َوَأنا َأْجِزي بِـِه، َيَدع  َشْهَوَتـه  َوَطَعاَمه  ِمْن 
ل وف  فِيِه َأْطَيب   َأْجِ، لِلَصائِِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحة  ِعنَْد فِْطِره، َوَفْرَحة  ِعْنَد لَِقاِء َرِبـِه، َوَلـخ 

 .()متفق عليه «ِعنَْد اه ِمْن ِريِح امِْسِك 
وهي أعظم ، وهي الغالب عى أوقاته، ومن الناس من يكون طريقه تاوة القرآن

                          : أوراده
                        

 [.38 - 22فاطر: [                      
                                                

 (،  واللفظ له.5515(، ومسلم برقم )5025، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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ونفذ ، قد فتح اه له فيه، والنهي عن امنكر، ومنهم من يكون طريقه اأمر بامعروف
                              : منه إى ربه

                           
 [.55 - 58احج: [          

، فهو يتابع بن احج ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ منه إى ربه العمرة واحج
 والعمرة.

ور  َلْيَس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  قال  ِْ ـَا، َواَحُج امَ ْمَرةِ َكَفاَرة  لِـَا َبْينَـه  ْمَرة  إَى الع  الع 
 .()عليه متفق «اء  إَل اَلنَةَلـه  َجزَ 

ومراعاة ، ودوام امراقبة، وجريد اهمة، ومنهم من يكون طريقه قطع العائق
                    : وحفظ اأوقات أن تذهب ضائعة، اخواطر

 [.52املك: [        
فهو قد ، ن كل طريقالواصل إليه م، السالك إى اه ي كل واد، ومنهم جامع امنافذ

ويسر معها حيث ، يؤدها أين كانت، ونصب عينيه، جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه
 : فأين كانت العبودية وجدته هناك، قد رب مع كل فريق بسهم، سارت

أو جهادًا وجدته ي ى اه، أو دعوة وجدته مع الدعاة إ، إن كان علًا وجدته مع أهله
أو ، أو ذكرًا وجدته مع الذاكرين، وجدته مع القانتنأو صاة ، صف امجاهدين

أو حبة أو مراقبة أو إنابة وجدته ي زمرة امحبن ، إحسانًا وجدته ي زمرة امحسنن
 ، أو نصحًا وجدته مع الناصحن.امنيبن

 .وأين كانت، ينفذ أوامر ربه حيث كانت، يدين بدين العبودية أنى استقلت ركائبها
   مع أنبيائه ورسله عى راط مستقيم:  د اموفق السالك إى ربهفهذا هو العب

               
                
               

                                                
 (.5352(، ومسلم برقم )5003، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 [.31اأحزاب: [                      
            وقال سبحانه: 

                      
 [.552وبة: الت[        

                      وقال سبحانه: 
 [.28اأنبياء: [          

وكاما ى اه هي اجهد للدين.. كام الريعة هو الدين.. والدعوة إوالعمل بأح
              واجب عى كل مسلم ومسلمة: 

 [.00احج: [                   
                       نه: وقال سبحا

 [.521النحل: [                              
، وأخذ بقلبه إليه، فقربه واصطفاه ،فإذا سلك العبد عى هذا الطريق عطف عليه ربه

      : وتوى تربيته ي ميع أحواله، ي معاشه ودينه، وتواه ي ميع أموره
 [.53الشورى: [                 

، امطيع منها والعاي، امقيم لكل يء من امخلوقات، سبحانه القيوم واه
 [.16هود: [                                 : ونواصيهم ميعًا بيده

الناس  وري به من دون، وآثره عى ما سواه ،فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتواه
فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له ، ونارًا ومعيناً ، وهاديًا ووكياً ، ربًا وإهاً 

 .وشوقًا إليه ،من حيث يعلم ومن حيث ا يعلم لذاب قلبه حبة له
والتعلق ، جب القلوب عن مشاهدة ذلك إخادها إى عام الشهواتولكن َح 
         : دير العزيز العليموذلك تق، فصدت عن كال نعيمها، باأسباب

                               
 [.52اأنفال: [       

ويسكن إى ما ، ثم يركن إى غره ،وإا فأُي قلب يذوق حاوة معرفة اه وحبته



030 

          إا مستكر أو مفتون:  هذا ما ا يكون أبداً ، سواه
 [.501البقرة: [                  

ثم تركها وأقبل عى إرادته  ،وعرف طريقًا موصلة إى اه، ومن ذاق شيئًا من ذلك
، وجلب لنفسه اهموم واأحزان، وقع ي آثار امعاطب، وشهواته ولذاته، وهواه

 ثم تركها ناكباً  ،وذلك أنه عرف طريقه إى اه، وبعزه ذاً ، واستبدل بأنسه وحشة
 .مكبًا عى وجهه، عنها

وُفتح له فوّي ، ودعي فا أجاب، وأقبل ثم أدبر، وعرف ثم أنكر، فأبر ثم عمي
                                     : ظهره الباب

 [.530النساء: [                       
وصار ، حط إى أسفل سافلنفان، وأقبل بكليته عى هواه، قد ترك طريق مواهفهذا 

، وقلبه ي مال من حياته، وصارت روحه ي وحشة من جسمه، ي عداد اهالكن
وإن قسم ، وشدة اهتامه بطلب ما م ُيقَسم له، فيكون معذبًا ي الدنيا بتنغيص شهواته

            : والنكد واأم، له يء فحشوه اخوف واحزن
                                              

 [.562 - 560النساء: [                                   
                          وقال سبحانه: 

 [.21حمد: [            
هذا ي  ..ينتهيوذل ا ، وحرص ا ينفد، وحرة ا تنقي، فهو ي هم ا ينقطع

 .هذه الدار
وفاته ما كان ، قد حيل بينه وبن ما يشتهي، وأما ي الرزخ فأضعاف أضعاف ذلك

 .وأحر ميع غمومه وأحزانه، ونيل ثوابه، وكرامته، من قرب ربه، يتمناه
ونار تلظى ا يصاها ، وأما ي دار اجزاء فُسجن مع أمثاله من امبعدين امطرودين

                           : إا اأشقى
 [.16النساء: [                      
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ومن أعرض اه عنه لزمه الشقاء ، فمن أعرض عن اه بالكلية أعرض اه عنه بالكلية
وأظلمت ، فإن الرب سبحانه إذا أعرض عن جهة دارت ها النحوس، والبؤس
  .ومصبًا للباء، وهدفًا للرور، نوصارت مأوًى للشياط، أرجاؤها

وانرف بجملته ، فامحروم كل امحروم من عرف طريقًا إى ربه ثم أعرض عنها
       : عاكفًا عى ذلك ليله وهاره، إى حصيل اأغراض والشهوات

 [.20حمد: [                    
فإن اه يقبل عليه ، إرادته وحبتهوعكف عليه ب، وطوبى من أقبل عى اه بكليته

 .وعطفه ورمته، بتوليه وحبته
وتنورت ، وأرقت ساحاته، وإن اه عَز وجَل إذا أقبل عى عبد استنارت جهاته

وتوجه إليه أهل ، وآثار اجال، من هجة اجال، وظهرت عليه آثار إقباله، ظلاته
، فإذا أحب سبحانه عبدًا أحبوه، مواهمامأ اأعى بامحبة واموااة؛ أهم تبع 

 .وإذا واى وليًا والوه
                  : وأهل اأرض ...وأهل الساء ...فيحبه اه

                             
                                      

                            
 [.2 - 0غافر: [                                    

                  وقال سبحانه: 
                        

 [.05التوبة: [                
اأعى  وحظه امأ، وأقبل عليه بأنواع كرامته ..فيا سعادة من ظفر بمحبة مواه
        )، والذكر والدعاء: وأهل اأرض بالتبجيل والتكريم

 .[5: ]اجمعة (  
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 اه إى السر فقه -2
 .[552: ]التوبة(         ): قال اه تعاى

         ): وقال اه تعاى
 [.510: ]اأعراف (  

وعى قدر ضعفها وقوها ، عبد ي السر إى حبوبهتلقي الو تعاى حبة اه تبارك
 .يكون سره إليه

 .والرجاء يقوده إليه، يمنعه أن خرج عن طريق امحبوبمن اه واخوف 
 :فهذه حركات القلوب إى اه

 .والرجاء ....واخوف ....امحبة
رة ذكر اه؛ فإن م يكن عنده حبة تبعثه عى طلب حبوبه فعليه بكث، وأقواها امحبة

                  : أن كثرة ذكره تعلق القلب به
                              

 [.٤١ - ٤٣اأحزاب: [          
             : واحياء منه ،ومطالعة آائه ونعائه تبعثه عى التوجه إليه

                                        
                                     

 [.٣٣ - ٣١لقان: [            
وهيبة جاله ، ومعرفة عظمة اه، حركه مطالعة آيات الوعيد :وكذلك اخوف

            : ومعرفة أهوال يوم القيامة، وكريائه
 [.٣٧التوبة: [                             

: وهكذا ..ومعرفة آيات الوعد، حركه مطالعة حلم اه وعفوه وكرمه :وكذلك الرجاء
                          

 [.٨١التوبة: [                                    
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أو ذهبت عنها ، وقلت آفاها، اعتصمت به ،ارت إليهوس ،وإذا حركت القلوب إى اه
                      : بالكلية كا قال سبحانه

 .[١١ - ١٧الرعد: [                           
 .عرضت له اخوادع والقواطعتعاى  ولكن العبد إذا عزم عى السفر إى اه

فإن وقف معها انقطع ، لرياسات واماذ وامناكح ونحوهافينخدع أواً بالشهوات وا
                               : عن ربه

 [.٣١ - ٣١مريم: [                                
، وتقبيل يده، ابتي بوطء عقبه ،وصدق ي سره وطلبه ،وإن رفضها وم يقف معها

ورجاء بركته ونحو ، واإشارة إليه بالدعاء، والتوسعة له ي امجلس ،وكثرة اأتباع
            : وكان حظه منه ،فإن وقف مع ذلك انقطع به عن اه، ذلك

                                
 [.٣٧٧آل عمران: [     
وكانت  ،ها انقطع ها عن اهفإن وقف مع، ابتي بالكرامات ،وم يقف معه ،وإن قطعه

 [.٤١النساء: [                                    : حظه
والفراغ من ، وعزة الوحدة، ولذة اجمعية، ابتي بالتجريد والتخي ،وإن م يقف معها

 : فإن وقف مع ذلك انقطع به عن امقصود، وترك الناس عى ضالتهم، الدنيا
                                 

                              
 [.٣١٣ - ٣١٤آل عمران: [       
بحيث يكون عبده ، وما حبه منه، وسار ناظراً إى مراد اه منه ،وإن م يقف معه

تنعم أو ، راحاموقوف عى حابه ومراضيه أين كانت؟ وكيف كانت؟ تعب ها أو اس



052 

 .أخرجته إى الناس أو عزلته عنهم، تأم
، ينفذه حسب استطاعته ،واقف مع أمره، ا ختار لنفسه غر ما ختار له وليه وسيده

    :ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذها عى مرضاة سيده وأمره
                             

 [.٤٣ - ٤١احج: [                       
    ): وم يقطعه عن سيده يء البتة، فهذا هو العبد الذي وصل ونفذ

 .[5: ]اجمعة   (      
 :وكل مسلم بالنسبة أوامر اه مكلف بجهات ثاث

                : والتسليم واانقياد ..من جهة قلبه باإيان والتوحيد
                                 

 [.٣٣النساء: [      
وتقديم ما حبه اه عى  ..ومن جهة عقله بتقديم أوامر اه عَز وجَل عى أوامر اخلق

                               : ما حبه النفس
 [.٨احر: [        
           : لعمل والعبادةومن جهة جسده با

 [.٨٨احج: [                      
وإن اشتمل اأمر عى ، واإخاص ي العبادة هو أن يؤدها العبد ه؛ أن اه أمر ها

إا أن اإخاص يقتي أن تكون العلة هي اأمر اإهي ، كم تكون علة لامتثالحِ 
     : وإن بقيت مرجحة فجائزة، ة فالعبادة باطلةفإن كانت احكمة عل، بذلك

 [.٣البينة: [                                  
وأصول ، فالصدق واإخاص وامتابعة هذه اأركان الثاثة هي أركان السر إى اه

سائر فسره أنه له وإن ظهر ، الطريق التي من م يبن عليها سلوكه وسره فهو مقطوع
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وإما سر صاحب الدابة ، وإما سر امقعد امقيد، إما إى عكس جهة مقصوده
                    : كلا مشت خطوة إى أمام رجعت عرًا إى خلف، اجموح

                                                   
 [.٣٣١الكهف: [      

وإن م يبذل ، عدم اإخاص وامتابعة انعكس سره إى خلفإن  ر إى اهالسائف
    : ا سر امطلق امشمرالكسول،  ويوحد طلبه سار سر امقيد ،جهده

 [.٣١العنكبوت: [                    
 )وإن اجتمعت له الثاثة فذلك اموفق الذي ا جارى ي مضار سره إى ربه 

 .[5: ]اجمعة   (         
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 امحبة فقه -2
              ): قال اه تعاى

 .[35: ]آل عمران(  
                ): وقال اه تعاى

              
 .[0: ]احجرات  (

 .سان بذكره عى الدواموهج الل، سفر القلب ي طلب امحبوب :امحبة
 .وقرة العيون، وغذاء اأرواح، وحبة اه ورسوله ودينه وأوليائه هي قوت القلوب
وهي النور الذي من فقده فهو ي ، وهي احياة التي من حرمها فهو ي ملة اأموات

                                  : ار الظلاتبح
 [.٣١١اأنعام: [                          

وهي اللذة التي من م يظفر ، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه ميع اأسقام
 .ها فعيشه كله موم وآام

              : وامقامات واأحوال ..وهي روح اإيان واأعال
 [.٣٧يونس: [               

وذلك بسقوط كل حبة ي القلب إا حبة ، وب بامحبةتوحيد امحب وامحبة
وموافقة احبيب ي امشهد ، وإيثار امحبوب عى ميع امصحوب، احبيب

 .فا يبقى لك منك يء، وأن هب كلك من أحببت، وامغيب
وجعلها حبساً  ..فتهب إرادتك وعزمك ونفسك وأفعالك ووقتك ومالك من حبه

فتأخذه منه له  ...فا تأخذ لنفسك منها إا ما أعطاك ..ابهووقفًا ي مرضاته وح
                                             : سبحانه

                               
 [.٣٣١ - ٣٣٣اأنعام: [                

فا دامت ي ، وهذا كال امحبة، ومحو من القلب ما سوى امحبوب وما حب
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             : القلب بقية لغره ومسكن لغره فامحبة مدخولة
                                         

 [.٣١١التوبة: [              
ثم ، حه ومالهثم إيثاره له عى نفسه ورو، ميل اإنسان لليء بكليته وحقيقة امحبة

               : ثم علمه بتقصره ي حبه، موافقته له راً وجهراً 
                                    

 [.٣٣ - ٣٨امؤمنون: [                                
اه ني اأمري الذي يـحبه وامحبة نار ي القلب حرق ما سوى مراد امحبوب الدي

ومن أحب شيئًا أكثر ، وامرء مع من أحب، ا امراد الذي قدره اه وقضاه، ويرضاه
                          : من ذكره

                                           
                         

                                       
                                      
                             
                                          

 [. ٣٣٨ - ٣٣٤البقرة: [                
، ملسو هيلع هللا ىلصومتابعة احبيب  ،وسقيت باء اإخاص، إذا غرست شجرة امحبة ي القلبو

ه  وأثمرت الطاعة واموافقة، وأتت أكلها كل حن بإذن رها، أثمرت أنواع الثار
                              ورسوله: 

                            
 [.١٣ - ١٤اهيم: إبر[        
 .وتفرعت قويت امحبة، وزاد الر، وكلا قويت امعرفة، وحبة العبد لربه اهاية ها

بل لو ، فا هاية محبته، وا لره، وا جاله، وا هاية جال امحبوب سبحانه
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ثم كانوا كذلك ، وكانت عى قلب رجل واحد منهم، اجتمعت حبة اخلق كلهم
، لعظمته وجاله ك دون ما يستحقه الرب جل جاله من امحبةكان ذل، الواحد

                                          وماله: 
                                  
                                            

 [.١٣٣ة: البقر [     
 .أما قوة احب فينفك عنه اأكثرون، وأصل حب اه ا ينفك عنه مؤمن
 :وقوة احب للرب حصل بأمرين

وسبيل قطع الدنيا عن ، وإخراج حب غر اه من القلب، قطع عائق الدنيا :أحدما
               : القلب سلوك طريق الزهد والصر

                                 
 [.١٧الكهف: [                    

 .ثم تبعها العمل، فإذا حصلت امعرفة تبعتها امحبة، قوة معرفة اه تعاى :الثاي
ومعرفة جاله ، ومداومة ذكره، وحصل ذلك بمعرفة اه وأسائه وصفاته وأفعاله

                               : وإنعامه وإحسانه
 [.٣١الطاق: [                                      

، جعل الغاية امطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كال حبتهو تعاى واه تبارك
وُيذكر بأسائه ، ويثنى عليه، مدـحيُ حب أن ، وهو سبحانه كا أنه حب أن ُيعبد

، وحمده ويثني عليه، وحب من حبه ،وأفعاله احميدة، اته العاوصف، احسنى
فا أحد أحب إليه ، وكلا كانت حبة عبده له أقوى كانت حبة اه له أكمل وأتم

                  ويعبدوه:  من حبه وحمده ويثني عليه
                                    

 [.٣٤امائدة: [                              
وجعلها بينه ، ومن أجل ذلك كان الرك أبغض اأشياء إليه؛ أنه ينقص هذه امحبة

ولذا ا يغفر اه أن يرك به؛ أن الرك يتضمن نقصان هذه ، وبن من أرك به
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                           : والتسوية فيها بينه وبن غره، امحبة
 [.٤٧النساء: [                          

، وا ريب أن هذا من أعظم ذنوب امحب عند حبوبه التي يسقط ها من عينه
فكيف حتمل رب العامن أن يرك بينه ، وتنقص ها مرتبته عنده إذا كان من البر

 .وبن غره ي امحبة
وعساه أن ، وا يغفر هذا الذنب محبه أبداً ، حتمل ذلك وا يرى بهوامخلوق ا 

 .يتجاوز محبه عن غره من اهفوات والزات ي حقه
، وم يقربه إليه، سبحانه بأنه حب غره كا حبه م يغفر له هذا الذنباه ومتى علم 

 .هذا مقتى الطبيعة والفطرة
: معبوده وبن غره ي هذه العبودية وامحبةأفا يستحي العبد أن يسوي بن إهه و

(                ) 
 .[561: ]البقرة

وخلق خلقه ، وحب من حبه ويطيعه ويعبده، واه عَز وجَل حب نفسه أعظم حبة
: وأعد الثواب والعقاب أجل ذلك، ورع رائعه وأنزل كتبه أجل ذلك، أجل ذلك

 [.١٣آل عمران: [                                     
فإذا قام ، وكان اخلق واأمر، وهذا حض احق الذي قامت به السموات واأرض

وإذا صدف عن ، فري عنه خالقه وبارئه وأحبه، به العبد فقد قام باأمر الذي ُخلق له
، أنه خرج عا خلق لهأبغضه ومقته؛ ، وأبق عن مالكه وسيده، ذلك وأعرض عنه

وعقوبته بداً ، فاستوجب منه غضبه بداً من رضاه، وصار إى ضد احال التي هو ها
 .من رمته

 :واأسباب اجالبة محبة اه لعبده هي
ودوام ذكره  ..والتقرب إى اه بالنوافل بعد الفرائض ..قراءة القرآن وساعه بالتدبر

مطالعة القلب أسائه وصفاته و ..حاب النفس وإيثار حابه عى ..عى كل حال
ومشاهدة بره  ..فمن عرف اه بأسائه وصفاته وأفعاله أحبه ا حاله ..ومشاهدها
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 ..وانكسار القلب بن يديه سبحانه ..ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة ..وإحسانه وآائه
والتلذذ بمناجاته  ..مهواخلوة به وقت النزول اإهي آخر الليل مناجاته وتاوة كا

 .وجالسة امحبن الصادقن ..وحضور جالس الذكر ..ثم استغفاره
وذكر ما حبه ، والقرآن والسنة ملوآن بذكر من حبه اه سبحانه من عباده امؤمنن

 .من أقواهم وأعاهم وأخاقهم
 .[222: ]البقرة (     ): كقوله سبحانه
 .[556: ]آل عمران (  ): وقوله سبحانه
 .[535: ]آل عمران (  ): وقوله سبحانه
 .[512: ]آل عمران (   ): وقوله سبحانه
 .[5: ]التوبة (   ): وقوله سبحانه

 .()متفق عليه «َوإِْن َقَل  ْيـهِ َما د وِوَم َعلَ  ٬ا َلـىأَحَب اأْعَاِل إِ إَن » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 
َِ ه قال: إن ا» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َ َعْبِدي  ،ْرِب َولًِيا َفَقْد آَذْنت ه  بِاحَ  َمْن َعاَدى  ََ َوَما َتَقَرَب إِ

َا اْفَرَْضت  َعَليْهِ  ِِ  َ ََ ٍء أََحَب إِ َ بِالنََوافِِل َحتَى أ ِحَبه   ،بَِشْ ََ َفإَِذا  ،َوَما َيَزال  َعبِْدي َيتََقَرب  إِ
نْت  َسمْ  َِ  بِهِ  ،َعه  الَِذي َيْسَمع  بِهِ أَْحَببْت ه  ك  بْ ه  اَلِذي ي  َ ََ ا ،َوَب َ ِِ َوِرْجَله   ،َوَيَده  الَتِي َيبْطِش  
ا َ ِِ ٍء أََنا  ،َولَئِْن اْستََعاَذِي َأ ِعيَذَنه   ،َوإِْن َسأَلَنِي َأ ْعطِيَنَه   ،الَتِي َيْمِش  ْ ََ َوَما َتَرَدْدت  َعْن 

ه  َتَرُددِ   .()البخاريأخرجه  «ْوَت َوأََنا أَْكَره  َمَساَءَته  ، َيْكَره  امَ ي َعْن َنْفِس ام ْؤِمنِ َفاِعل 
 :وامحبة عى ثاث درجات

 .وتسي عن امصائب، وتلذ اخدمة، حبة تقطع الوساوس :اأوى
والوساوس ، فإن امحبة توجب ذكر امحبوب، فالوساوس وامحبة متناقضان

فرتفع ، وامحب يلتذ بخدمة حبوبه، حتى توسوس له نفسه بغره ،تقتي غيبته عنه
 .عن التعب الذي يراه اخي ي أثناء اخدمة

وامحبة تسي عن امصائب فإن امحب يـجد ي لذة امحبة ما ينسيه امصائب التي 
 .يصيبه ها حبيبه

                                                

 (، واللفظ له. 002(، ومسلم برقم )1065، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (.6182برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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وبقدر ، هرة والباطنةورؤية نعمه الظا، حبة تنبت من مطالعة العبد منة اه عليهوهذه ام
وبغض من أساء ، فإن القلوب جبولة عى حب من أحسن إليها، ذلك تكون امحبة

                              : إليها
                             
                       

                            
                                  
                       

                        
                         
                                   

 [.٣٧ - ٣١النحل: [                  
ومن أعظم منة اه عى ، وا إساءة إا من الشيطان، وليس للعبد قّط إحسان إا من اه

       : ومتابعة خليله، وإرادة وجهه، وتأهيله محبته ومعرفته، عبده هدايته
 [.٣٨احجرات: [                                       

وهذا النور متفاوت ، ي قلب العبد يميز به بن احق والباطل وأصل هذا نور يقذفه اه
 .ي قلوب امؤمنن

فبحسب هذا ، ي أقواله وأعاله وأخاقه ملسو هيلع هللا ىلصوتثبت هذه امحبة باتباع الرسول 
 .وبحسب نقصانه يكون نقصاها، ااتباع يكون منشأ هذه امحبة وثباها وقوها

وليس الشأن ي أن حب ، بة العبد لربهوح، وهذا ااتباع يوجب حبة الرب لعبده
، ظاهرًا وباطناً  ملسو هيلع هللا ىلصا اتبعت خليله إذواه ا حبك إا ، بل الشأن أن حبك اه، اه فقط

                   : وآثرته طوعاً ، وأطعت أمره، وصدقت خره
 [.١٣آل عمران: [                  

وتعلق القلب ، وتلهج اللسان بذكره، ار احق عى غرهحبة تبعث عى إيث :الثانية
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والنظر ، وشهود معاي أسائه، ويتم ذلك بمطالعة صفات الرب جَل جاله، بشهوده
   : والنظر إى آياته امشهودة ي اأنفس واآفاق، ي معاي آياته امسموعة

                               
 [.٧ - ٣ق: [                                         

فيؤثره ، ولكال هذه امحبة فإها تقتي من امحب أن يرك أجل احق ما سواه
          : وإذا أحب اه عبدًا أنشأ ي قلبه حبته، عى غره

                           
 [.١١امجادلة: [                                    

وهذه ، حبة خاطفة خطف قلوب امحبن ما يبدو هم من مال حبوهم :الثالثة
 [.٤١النجم: [                 : أعى درجات امحبة

 .بل إى توحيده ي امحبة، والعقل والرع والفطرة كلها تدعوا إى حبته سبحانه
وقوة تعلق امحب بمحبوبه ، وقلب امحب دائًا ي سفر ا ينقي نحو حبوبه

                         : توجب له أن ا يستقر قلبه دون الوصول إليه
 [.٣٣ - ٣١الذاريات: [                          

 :ويظهر صدق امحبة ي أربعة مواطن
واجتاع ، وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل، ذ اإنسان مضجعهعند أخ :أحدما

 .وشغل قلبه به، فإنه ا ينام إا عى ذكر من حبه، قلبه عى ما حبه
ََ ِشِقَك »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  قال َم اْضَطِجَع َع وَءَك لِلَصاةِ، ث  إَذا َأتْيَت َمْضَجَعَك فَتوَضأ َوض 

ـمَ  ْل: الَله  َأْسَلـْمت  َوْجِهي إَلْيَك، َوَفَوْضت  َأْمِري إَليَك، َوأَلْـَجأْت  َظْهِري إَليَك،  اأَْيـَمِن، َوق 
َك َرْغبًَة َوَرْهبًَة إَليَك، ل َمْلـَجَأ َول َمنَْجا ِمنَْك إَل إَليَك، آَمنْت  بِكَِتابَِك الَِذي َأْنَزْلَت، َوبِنَبِيِ 

َن آِخَر َما َتق ول   الَِذي َأْرَسْلَت، َفإْن ِمَت، ِمَت  ََ الِفطَْرةِ، َواْجَعْلـه   .()متفق عليه «َع
فإنه إذا استيقظ ، فأول يء يسبق إى قلبه ذكر حبوبه، عند انتباهه من النوم :الثاي

         : وُرَدت إليه روحه ُرَد معها إليه ذكر حبوبه الذي قد كان غاب عنه ي النوم

                                                
 (.2058(، واللفظ له، ومسلم برقم )6355، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)



015 

                           
                                    

 [.٣١٣ - ٣١١آل عمران: [                   
 مسلموها يوزن إيان ا، وميزان اإيان، فإها حك اأحوال، عند الصاة :الثالث

لعن امحب وا ألذ وا يء أقر ، فهي حل امناجاة والقربة، ومقدار قربه من اه
فإنه ا يء آثر عند امحب وا أطيب له من خلوته بمحبوبه ، لقلبه منها إذا كان حباً 

 .ومثوله بن يديه وقد أقبل حبوبه عليه، ومناجاته له
، واطمأن بذكره، وآوى عنده، فإذا قام العبد إى الصاة هرب وفر ما سوى اه إليه

فا يزن العبد إيانه وحبته ه بمثل ميزان ، ومناجاتهوقرت عينه بامثول بن يديه 
                           : الصاة

                           
 [.٣٨ - ٣٣السجدة: [                                                   

، فإن القلب ي هذا اموطن ا يذكر إا أحب اأشياء، العند الشدائد واأهو :الرابع
فعند الشدائد واأهوال يشتد خوف القلب ، وا هرب إا إى حبوبه اأعظم عنده

، من حبوبة هوهي حياته التي م يكن يؤثرها إا لقرب، من فوات أحب اأشياء إليه
 .فهو إنا حب حياته لتنعمه بمحبوبه

ر إى قلبه ذكر امحبوب الذي يفوت بفوات حياته من خالق أو بد، فإذا خاف فوها
                      : خلوق حبوب

 [.١١اأنبياء: [          
 :وهذه امحبة عامات

 .منها إدمان النظر إى امحبوب
 .وتعظيًا له، وحياء منه، ومنها إغضاؤه عن نظر حبوبه إليه مهابة له

 .فمن أحب شيئًا أكثر من ذكره بقلبه ولسانه، ثرة ذكر امحبوبومنها ك
 .حال أيومنها اانقياد أمر امحبوب ي 
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والصر ، فينرف صره إى الصر عى طاعته، ومنها قلة صر امحب عن امحبوب
                : والصر عى أحكامه، عن معصيته

                                         
 [.٣٣٨ - ٣٣٣البقرة: [                                    

 ..ومنها حبة أحباب حبوبه ..ومنها اإراع إليه ي السر
فإن أعوزه حديثه بنفسه فأحب  ...وإلقاء سمعه كله إليه ..ومنها اإقبال عى حديثه

ومنها حب  ..وغرته محبوبه ...غرته عى حبوبهومنها  ..يء لديه احديث عنه
ومنها هجر كل سبب يقصيه  ..ومنها خضوعه محبوبه ..الوحدة واأنس باخلوة به

ومنها بذل كل ما يملك ي سبيل  .وارتياحه لكل سبب يدنيه من حبوبه ..عن حبوبه
           ): مرضاة حبوبه كا قال سبحانه

 .[51: ]احجرات  (         
                                وقال سبحانه: 

                         
 [. ٣٧ - ٣٨الزمر: [      

 :وتنقسم امحبة باعتبار الباعث عليها إى قسمن
 .اإحسان ومطالعة اآاء والنعممعرفة حبة تنشأ من  :أحدما
 .وأفعاله مال امحبوب وكال أسائه وصفاتهمعرفة حبة تنشأ من  :الثاي

وا ، وبغض من أساء إليها، فإن القلوب جبلت عى حب من أحسن إليها :فأما اأول
وهو ، فإن إحسانه عى عبده ي كل َنَفٍس وحظة، أحد أعظم إحسانًا من اه سبحانه
                        : يتقلب ي إحسانه ي كل أحواله

 [.٣١النحل: [       
ويكفي أن من بعض ، وا سبيل إى ضبط أجناس هذا اإحسان فضًا عن أنواعه

فإنه يتنفس ي اليوم والليلة أربعة ، أنواعه نعمة النََفِس التي ا تكاد خطر ببال العبد
وكل ، ة أربعة وعرون ألف نعمةفلله عليه ي كل يوم وليل، تقريباً  وعرين ألف نفس
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فا الظن با فوق ذلك وأعظم ، فإذا كان هذا أدنى نعمة عليه ،نعمة حتاج إى شكر
                                    منه؟ 

 .[٣٧ - ٣٨النحل: [           
، التي تقصدهرف عن العبد من امرات وأنواع امؤذيات هذا إى جانب ما يُ 

 .والعبد ا شعور له بأكثرها أصاً ، ولعلها توازن النعم ي الكثرة
    ): واه سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار كا قال سبحانه

 .[52: ]اأنبياء  (         
ليه وفقرهم التام إ، فاه عَز وجَل منعم عليهم بحفظهم وحراستهم مع غناه التام عنهم

   : وهم فقراء حتاجون إليه من كل وجه، فإنه غني عنهم من كل وجه، سبحانه
 [.٣٣فاطر: [                                

ثم أهلهم ، وما ي الدنيا واآخرة، هم ما ي السموات وما ي اأرضاه خلق 
وأذن هم ي ، م رائعهورع ه، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأكرمهم

                    : مناجاته كل وقت أرادوا
 [.٣٧٣البقرة: [                     

إى أضعاف ، إى سبعائة ضعف، هم بكل حسنة يعملوها عر أمثاهااه وكتب 
وأثبت مكاها  ،اهافإن تابوا منها ح، وكتب هم بالسيئة الواحدة سيئة واحدة، كثرة
     : وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان الساء ثم استغفر ربه غفر له، حسنة

                                          
 [.٣١الزمر: [                       

يئاً أتاه بقراب اأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد ا يرك به شعبده امؤمن ولو لقيه 
 .بقراها مغفرة

     : فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم، ورع هم سبحانه التوبة اهادمة للذنوب
 [.١١امائدة: [                              

 وخلقهم ، هو الذي أمرهم ها، هم من الطاعات والقرباتاه وكذلك ما رعه 
 : ورتب عليها اجزاء بمنه وكرمه، وأعاهم عليها، م إياهاوأعطاه، وخلقها هم، ها
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 [.٨٤ - ٨١آل عمران: [             

 .ومنه العطاء أواً وآخراً ، ومنه التوفيق، ومنه اجزاء، فمنه السبب
واإحسان  ،والنعمة كلها ،ا الفضل كلهإن، ليس منهم يء، وهم حل إحسانه فقط
 :كله من اه أواً وآخراً 

، والثواب منه، وامال له، فالعبد له، تقرب به إّي أقبله منك: أعطى عبده امال وقال
 .فهو امعطي أواً وآخراً 

 ؟وكيف ا حمد ويشكر من هذه نعمه؟ فكيف ا حب اإنسان َمْن هذا شأنه
أن يرف شيئًا من حبته إى غره؟ ومن أوى باحمد والثناء وكيف ا يستحي العبد 
                          : وامحبة منه سبحانه؟

 [.١٨ - ١٣اجاثية: [                   
، ويكفر عنه سيئاته، سبحانه بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكملهاه ويفرح 

   : وأعانه عليها، ووفقه ها، وهو الذي أهمه إياها، بالتوبة ويوجب له حبته
                                
                                   

 [.٧التحريم: [                                     
واستعمل  ،واستعملهم ي ااستغفار أهل اأرض، تهومأ سبحانه ساواته من مائك

: وااستغفار لذنوهم كا قال سبحانه، ملة العرش منهم ي الدعاء لعباده امؤمنن
                                  

                                      
                          

                                
 .[١ - ٨غافر: [                   

جور بإقامة الدين، والدعوة إى الدين، أوليائه أبواب التجارة وكسب اأ وفتح اه 
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                 عبادهم، والقادر عى هداية اخلق بدوهم: عن  وهو الغني
                                                  

                                                      
 [.٣١ - ٣١الصف: [                    

 وهذا التحبب إى ..وهذا التحنن والعطف ..وهذا اإحسان ..فانظر إى هذه العناية
                        : وهذا اللطف التام هم ..عباده

 [.١٤١البقرة: [        
، ودوام احمد والثناء عليه، وعبادته وحده ا ريك، العبد بطاعة ربهفا أجدر

                         : وإفراده بامحبة والتعظيم
 [.٣١١اأنعام: [                       

وتعرف إليهم ، وأنزل عليهم كتبه، بعد أن أرسل اه إليهم رسله ..ومع هذا كله
ويستعرض ، ساء الدنيا يسأل عنهم ىينزل كل ليلة إ، بأسائه وصفاته وآائه

 .ويدعوهم إى سؤاله، حوائجهم بنفسه
، قرهم إى أن يسأله غناهوف، أن يسأله الشفاء ىومريضهم إ، فيدعو مسيئهم إى التوبة

 .وصاحب احاجة يسأله قضاءها
ل ث  و تعاى َينِْزل  َرُبنَا َتـبَاَركَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  َل َلْيَلٍة إى َسَاِء الُدْنَيا ِحْنَ َيْبَقى ث  ك 

؟ َمْن َيْسأل ني َفأ ْعطَيـ وي َفَأْسَتـِجيَب َلـه  : َمْن َيْدع  ي الَلْيِل اآِخر  َيـق ول  ؟ َمْن َيْسَتْغِفر  ه 
؟  .()متفق عليه «َفَأْغِفَر َلـه 

وأحرقوهم بالنار كا قال ، وعذبوا أولياءه، إى التوبة وقد حاربوهاه ويدعوهم 
             ): سبحانه

 .[58: ]الروج  (
                ): وقال اه تعاى

 .[13: لزمر]ا   (      
            د: حانه من نسب إليه الصاحبة والولوقال سب

                                                
 (.010برقم )(، واللفظ له، ومسلم 5551، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 [.٨٣ - ٨٤امائدة: [              
عباده  فإن نعمه عى، فهذا الباب العظيم يدخل منه كل أحد إى حبته سبحانه

 .يتقلبون فيها عى عدد اأنفاس واللحظات، مشهودة هم
وكلا سافر ، ورؤية النعم واآاء، فهذه حبة للرب تنشأ من مطالعة امنن واإحسان

 .وا هاية ها فيقف القلب عندها، وتأكدته القلب فيها ازدادت حبته 
فيستدل ، زًا عن ضبط القليل منهاوكلا ازداد العبد فيها نظرًا ازداد فيها اعتبارًا وعج

                      : با عرفه عى ما م يعرفه
 [.١٤إبراهيم: [             

ُدعوا من الباب ، حتى إذا دخلوا منه، دعا عباده إليه من هذا البابو تعاى واه سبحاه
 :اآخر وهو

ات الذي إنا يدخل منه إليه خواص خلقه وهو باب اأساء والصف :القسم الثاي
وا يشبع من معرفته أحد ، الذي ا يدخل منه غرهم، وهو باب امحبن حقاً ، وأوليائه

                                     : منهم
                                        

                           
 [.١٤ - ١١احر: [                                       

م يتخلف عن حبة ، إى داعي الكال واجال ،فإذا انضم داعي اإحسان واإنعام
 .وأبعدها من كل خر، وأشدها نقصاً ، َمْن هذا شأنه إا أردأ القلوب وأخبثها

، ر القلوب عى حبة امحسن الكامل ي أوصافه وأخاقهفإن اه عَز وجَل فط
     : وا يء أكمل منه وا أمل، ومعلوم أنه ا أحد أعظم إحسانًا منه سبحانه

 [.١١اأنفال: [                     
وهو سبحانه الذي ا حد ، وكل كال ومال ي امخلوق فمن آثار صنعه سبحانه

وا حي أحد من خلقه ثناء عليه ، يمكن أحد أن حيط بجاله وماله وا، كاله
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بل هو كا أثنى عى نفسه كا قال ، وبديع أفعاله، وعظيم إحسانه، بـجميل صفاته
ِِ َثنَاًء َعَليَْك » :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه   .()أخرجه مسلم« َنْفِسَك  َلـىأْنَت َكَا أْثنَيَْت عَ ، ل أْح

وا ، ليس ي أفعاله عبث إذ، وعى كل ما أمر،  كل ما فعلفهو سبحانه امحمود عى
، والعدل والفضل، بل أفعاله كلها ا خرج عن احكمة وامصلحة، ي أوامره سفه

                       : والرمة والرأفة
                            

                                  
 [.١٧ - ١٣النساء: [     

فإنه إن أعطى فبفضله ، وجزاؤه كله فضل وعدل، كله صدق وعدل وكامه 
                  : وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته، ورمته ونعمته

 [.٣٣٣اأنعام: [                
قلبه ولو شهد العبد ب، عن أن يوفيه حقهوا يتصور بر هذا امقام حق تصوره فضًا 

         : ستدعت منه امحبة التامة عليهاصفة واحدة من صفات كاله؛ ا
 [.٧آل عمران: [                            

، فإهم م يروه ي هذه الدار، وهل ما مع امحبن من حبة إا من آثار صفات كاله
منازهم ومراتبهم ي حبته عى حسب تفاوت مراتبهم ي معرفته  وإنا تفاوتت

                                         : والعلم به
                              

 [.٣١١ - ٣١١اأنعام: [
من  واخليان، حبًا لهوهذا كانت رسله أعظم الناس ، فأعرف اخلق باه أشدهم حبًا له

 [.٣١١النحل: [                             : بينهم أعظمهم حبًا له
ولفطرة ، فإهم منكرون حقيقة إهيته، وهذا كان امنكرون حبه من أجهل اخلق به

                                                

 (. 506برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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فسد منها وإعادة ما ، وإنا بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة، اه التي فطر اه عباده عليها
                               : إى احالة اأوى

 [.١١الروم: [                               
 وهل اأوامر والنواهي إا خدم وتوابع ومكمات ومصلحات هذه الفطرة؟

 وهل خلق اه خلقه إا لعبادته التي هي غاية حبته والذل له؟
وامحبة احق ليست إا حبته ، وكل حبة متعلقة بغره باطلة، كل ما سوى اه باطلو

 [.٣٣١هود: [                           : سبحانه
وهل الكال كله إا ، وكل كال ي الوجود فهو من آثار صنع اه الذي أتقن كل يء

 [.٧٧النمل: [                              : ه وحده ا ريك له
وأنه أوى ، فكل من أحب شيئًا لكال ما يدعوه إى حبته فهو دليل عى حبة اه

 [.١احديد: [                         : بكال احب من كل يء
لكبار وأما النفوس ا، كانت النفوس صغارًا كانت حبوباها عى قدرها إذاولكن 

فاه جَل جاله له الكال امطلق ي ، الريفة فإها تبذل حبها أجّل اأشياء وأرفها
                : فكيف ا يفرده العباد بكال امحبة؟، كل يء

 [.٤٣احج: [                  
فهو من آثار وكل علم ي الوجود ، وكل كال ي الوجود فهو من آثار كاله سبحانه

، وكل نعمة ي العام فمن وكل قدرة ي الوجود فهي من آثار قدرته، علمه سبحانه
                                           آثار إنعامه: 

 [.٣٣غافر: [     
إى  خرة،، وي الدنيا واآفنسبة الكاات اموجودة ي العام العلوي والسفي

سبحانه كنسبة علوم اخلق وقدرهم وقواهم وحياهم إى علمه سبحانه  كاله
، وا نسبة أصًا بن كاات العام وكال اه سبحانه وتعاى، وقدرته وقوته وحياته
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       : فيجب أن ا يكون بن حبته وحبة غره من اموجودات له نسبة
                      

 [.٣٨الزمر: [            
 أعظم من حبه لكل يء با ا نسبة بينها كا قال هبل جب أن يكون حب العبد 

               ): سبحانه
 .[561: ]البقرة ( 

بل هي مسألة تفرض ، وا غنى للعبد عن ذلك، فهذا عقد اإيان الذي ا يتم إا به
وا فاح له ، اإيان الذي ا يدخل الداخل فيه إا هاوهي أصل عقد ، عى العبد

 .وا نجاة إا ها
اإله هو  فإن ومن م يتحقق ها علًا وحااً وعمًا م يتحقق بشهادة )أن ا إله إا اه(

، وترجوه ،وخافه، وتذل له، وخضع له ،امحبوب امعبود الذي تأهه القلوب بحبها
، وتسكن إى حبه، وتطمئن بذكره، توكل عليه ي مصاحهاوت، وتدعوه، وتنيب إليه

 [.٣٣١البقرة: [                                           : وليس ذلك إا ه وحده
 :وامحبة درجات متفاوتة
وهذه ، فمحبة عامة الناس تنبض من مطالعة النعم واآاء، بعضها أكمل من بعض

 .ت ونموامحبة منشأ وثبو
 .اإحسان ورؤية فضل اه ومننه عى عباده :فمنشؤها
 .ملسو هيلع هللا ىلصباتباع أوامره التي رعها عى لسان رسوله  :وثبوها

، فهو فقر بالذات، يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إى ربه :ونموها وزيادها
دوام الداعي م فإذا دامت استجابته ه ب، فا يزال فقره يدعوه إليه، وربه غني بالذات

وإنا كانت هذه حبة العوام؛ أن منشأها من اأفعال ا من ، تزل امحبة تنمو وتزيد
           :اأساء والصفات واجال واجال

 [.٨إبراهيم: [              
فإن باعثها هو ، وذهبت حبتها أو ضعفت، فلو قطع اإحسان من هذه القلوب لتغرت
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وبتلك امحبة يتلذذ امحب بخدمة ، ومن َوَدك أمر وّى عند انقضائه، حساناإ
فليزن العبد ، وكلا كانت امحبة أقوى كانت لذة الطاعة واخدمة أكمل، حبوبه

                    : إيانه وحبته ه هذا اميزان
                                   

 [.١٣ - ١٤احج: [                             
يأي ها عى السآمة واملل  ،هل هو متلذذ بخدمة حبوبه أو متكره هاالعبد ولينظر 

 .والكراهة؟ فهذا حك إيان العبد وحبته ه عَز وجَل 
ن كل مصيبة فإن امحب يتسى بمحبوبه ع، وبمحبة اه يسلو العبد عن امصائب

فإنه يرى ، فا جزع عى ما ناله، فإذا سلم له حبوبه م يبال با فاته، يصاب ها دونه
 .وا يرى ي يء غره عوضًا عنه أصاً ، ي حبوبه عوضًا عن كل يء

فجميع امصائب ا يمكن دفعها بمثل ، فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه حبوبه
      : فامحبة أصل كل خر ي الدنيا واآخرة، ملسو هيلع هللا ىلص حبة اه ومتابعة رسوله

                                    
                                   

 [.٣٤امائدة: [       
 .()متفق عليه« ْرء  َمَع َمْن أَحَب ْلـمَ ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

 :من الناس مسة أنواع وامحبة الصادرة
فإن امركن واليهود ، وهذه ا تكفي للنجاة من عذاب اه، حبة اه :أحدها

 .والنصارى حبون اه
حبة ما حب اه من اإيان واأقوال واأعال والطاعات واأخاق : الثاي

 .والرائع واأشخاص ونحوها
وأحب الناس إى اه أقومهم ، لكفروخرجه من ا، وهذه هي التي تدخله ي اإسام

                                                

 (. 2658(، واللفظ له، ومسلم برقم )6560، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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            ): هذه امحبة كا قال سبحانه
 .[35: ]آل عمران  (  

 .وهذا من لوازم حبة ما حب اه، واحب ي اه، احب ه :الثالث
 وا، فكل من أحب شيئًا مع اه ا ه، وهي حبة أهل الرك، امحبة مع اه :الرابع

     : وهذه حبة امركن، فقد اخذه ندًا من دون اه، وا فيه، من أجله
                               
                                     

 [.١١ - ١٣البقرة: [          
ونحو واأموال زوجة واأواد وال، امحبة الطبيعية كمحبة اماء والطعام :اخامس

   : وأهت عن حبته وطاعته، أشغلت عن ذكر اه إذافهذه ا تذم إا ، ذلك
                                         

 [.١امنافقون: [       
فقد  ،وفعله وتركه ه، فمن كان حبه وبغضه، وامحبة ي اه من كال اإيان

 .استكمل اإيان
 :أما احب مع اه فنوعان

نوع يقدح ي أصل التوحيد وهو رك كمحبة امركن أصنامهم  :أحدما
                           : وأندادهم كا قال سبحانه

                                      
 .[٣٣٣البقرة: [          

 : وهذا رك ا يغفره اه، وهذه حبة تأله وموااة يتبعها اخوف والرجاء والدعاء
                                           

 [.٣٣٣النساء: [         
    ): حبة ما زينه اه للنفوس من الشهوات كا قال سبحانه: الثاي

           
 .[55: ]آل عمران (          
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 :وهذه امحبة ثاث درجات
 : فهذه يثاب عليها، واستعانة ها عى مرضاته، طاعته ىفإن أحبها ه توصًا إ

                              
 [.٣٨١البقرة: [     

كانت من امباح ، ما حبه اه ويرضاهوم يؤثرها عى ، وإن أحبها موافقة لطبعه وهواه
  .ولكنه ينقص من كال حبة اه، الذي ا يعاقب عليه

 : وإن كانت هي امقصودة وقدمها عى ما حبه اه كان ظامًا لنفسه متبعًا هواه
 [.٣١القصص: [                                      جئ 

 .لقلب ما سوى مراد امحبوبوامحبة نار حرق ي ا
 .ونبغض ما يبغضه ...ونحب ما حبه ..أن نحب اه وكال امحبة

وكثرًا ما خالط النفوس من الشهوات ، فإذا أحببنا ما ا حبه اه صارت حبته ناقصة
            : وإخاصها له، وعبوديتها له، اخفية ما يفسد عليها حقيق حبتها ه

 [.٣٣١الكهف: [                             
  .وحبة اه ورسوله من أعظم واجبات اإيان

نَ  ثـاث  َمن»ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال  وَن اه  َورَ حاَوَة  وجَد  فيهِ  ك  وله  َأَحَب ساإيَان: َأْن َيك 
ا َ ـِحـ، َوَأْن  إَلْيـِه ِمـَا ِسَوام  ـحّبه  ْرَء ل ـَب امَ ي  ْفِر َكَا كر، َوَأْن يَ ه ل إ ي  وَد ِ الك  َه َأْن َيـع 

ـْقَذَف ِ النَار  .()متفق عليه «َيْكَره  َأْن ي 
 .أو حبة مذمومة ..وكل حركة ي الوجود إنا تصدر عن حبة حمودة

فجميع اأعال الصاحة امبنية عى اإيان ا تصدر إا عن امحبة امحمودة 
أوليائه حبة و ..دينه ورعهحبة و ..مودة هي حبة اه ورسولهوأصل امحبة امح

                                              : وعباده الصاحن
                          

                                                
 (.53(، واللفظ له، ومسلم برقم )56، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (5)
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 [.٧ - ٨احجرات: [                      
 .صدر إا عن امحبة امذمومةوميع اأعال السيئة ا ت

وإا فمحبة ، كان دين العبد وحبه كله ه عَز وجَل  إذاوا تزول الفتنة عن القلب إا 
 .امخلوق من الشهوات السابقة جذبه
وحب الناس له يوجب أن جذبوه هم بقوهم ، وحب اخلق له سبب جذهم إليه به

وإا جذبوه ، نفسه من حبة اه وخشيتهفإن م يكن فيه قوة يدفعهم ها عن ، إليهم
 .ملسو هيلع هللا ىلصوأخذوه إليهم كحب امرأة العزيز ليوسف 

كانت أقوى من مال امرأة العزيز  ،وخشيته له ،وحبته ه ،ملسو هيلع هللا ىلصفإن قوة إيان يوسف 
                   : وحبه ها ،وحسنها

 [.١٤يوسف: [     
فالفتنة ي هذا أعظم إا إذا كانت ، أو غر ذلكلعلمه ودينه أو إحسانه الناس وقد حبه 

فإن فتنة العلم والصدر واجاه فتنة لكل ، وتوحيد تام، وخشية ه، فيه قوة إيانية
وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم إن م يفعلها وإا نقص احب أو حصل ، مفتون

 .نوع بغض
وأعداؤه ، العبد همحتى يكون ك ،فأصدقاء اإنسان حبون استخدامه ي أغراضهم

 .يسعون ي أذاه وره
وإنا يقصدون حصيل ، وا دفع رره، فالطائفتان ي احقيقة ا يقصدون نفعه

وأدى ، وإا أكلته الطائفتان ،متوكًا عليه، فإن م يكن اإنسان عابدًا ه، أغراضهم به
 .ذلك إى هاكه ي الدنيا واآخرة
وأعانه عى ، ونره وقمع أعداءه، اطفه وواساهو، وكل إنسان حب من أحسن إليه

، أن النفوس جبلت عى حب من أحسن فهذا حبوب عنده ا حالة، ميع أغراضه
 إليها.

و هو اه سبحاهحقيقة علم أن امحسن إليه  ،حق امعرفةذلك وإذا عرف اإنسان 
    ): وأنواع إحسانه ا حيط ها حر كا قال سبحانه، فقطتعاى 

 .[50: ]النحل (      
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، ومكنك منه لتترف فيه كيف شئت، ولو أن شخصًا أنعم عليك بجميع ما يملك
 .فإنك تظن بل جزم أن هذا اإحسان منه

وبداعيته الباعثة له عى ، وبقدرته عى امال، فإنه إنا تم إحسانه باله ..وهذا غلط
 .رف امال

ومن الذي خلق فيه إرادة اإنعام؟  ؟وأنعم بخلق ماله ؟بخلقهعليه فمن الذي أنعم 
رف وجهه إليك دون غرك؟ ومن الذي ألقى ي من الذي و ؟ومن الذي حببك إليه

فكأنه ، نفسه وقلبه أن صاح دينه ودنياه ي اإحسان إليك؟ ولوا ذلك ما أعطاك
 .وا يستطيع خالفته ،صار مقهورًا ي التسليم
فهو ، فهو الذي أمره واضطره وسخره لك، ه وحده ا ريك لهفامحسن حقيقة هو ا

 .مر أن يسلم ِخلعة املك هذا اإنسانالذي أُ ، جار جرى خازن املك
ولو خاه املك ، طاعته ىرى حسنًا بتسليم ِخلعة املك؛ أنه مضطر إفاخازن ا يُ 

، بذل حبة من مالهوكذلك كل حسن لو خاه اه ونفسه م ي، ونفسه ما سلم ذلك
   : ويلقي ي نفسه أن حظه ي بذل ذلك فيبذله، حتى يسلط اه عليه الدواعي

 [.٣١النحل: [                            
وإحسان الناس من ، إذ اإحسان من غره حال، فينبغي للعارف أن ا حب إا اه

                          : إحسان اه عَز وجَل 
 [.١٤١البقرة: [      
فكيف إذا كان ، حبوب ي الطباع ،وإن م يصل إليك إحسانه ،وامحسن ي نفسه

                          : وإى كافة اخلق ،حسنًا إليك
 [.٨١اإراء: [                    

بل يقتي أن ا حب ، وُحّب ما حب، اية امحبةغتعاى  وهذا يقتي حب اه
فإنه سبحانه هو امحسن إى اخلق كافة بإجادهم وتكميلهم باأعضاء ، غره

وذلك ، فكيف يكون غره حسناً ، واأسباب وغر ذلك من النعم التي ا حى
                 : امحسن حسنة من حسنات امحسن سبحانه

 [.٣١١اأنعام: [                               
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أو كان ، وكل من كان متصفًا بصفات اجال واجال كالقوة والرمة وغرما
 .فإن ذلك يوجب له امحبة، السيئةمنزهًا عن الصفات 

تعاى  فصفات اأنبياء والصديقن الذين حبهم القلوب طبعًا ترجع إى علمهم باه
   : وتزكية قلوهم ،وإى قدرهم عى إصاح نفوسهم، كتبه ورسلهومائكته و

 [.١٣مريم: [                    
وجدها مضمحلة بالنسبة لصفات  ،وإذا نسبت هذه الصفات إى صفات اه عَز وجَل 

            وأفعاله:  اه سبحانه الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته
 [.١٤احر: [                                          

، الذي أحاط بكل يء علاً تعاى  أما العلم فإن علم اأولن واآخرين من علم اه
ونسبة علمهم إى علمه ، وا يعزب عنه مثقال ذرة ي السموات وا ي اأرض

           : بل أقل، أو قطرة من بحر، سبحانه كذرة من جبل
                                            

 [. ٣١اأنعام: [                      
 وإذا نسبت قدرة اخلق كلهم إى قدرته، فاه عى كل يء قدير، وأما صفة القدرة

 .بل أقل، وجدت أن ذلك قطرة من بحرتعاى 
وهو مع ، قدرته حدودة، وأقواهم بطشاً ، وأوسعهم ملكاً ، خاص قوةفإن أعظم اأش

 .وا يملك موتًا وا حياة وا نشوراً ، ذلك ا يملك لنفسه نفعًا وا راً 
وا أذنه من ، وا عى حفظ لسانه من اخرس، بل ا يقدر عى حفظ عينه من العمى

       : مخلوقاتوا يقدر عى ذرة من ذرات ا، وا بدنه من امرض، الصمم
                                

 [.٣٧٧اأعراف: [                                  
، بل اه خالقه وخالق قدرته، وما هو قادر عليه من نفسه وغره فليست قدرته من نفسه

                     : واممِكن له من ذلك، وخالق أسبابه
                               

 [. ٣١ - ٣١الزمر: [     
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فليس لإنسان  ،ولو سلط اه سبحانه بعوضة عى أعظم ملك وأقوى شخص أهلكته
إن أهلكهم م ينقص ، ونواي اخلق كلهم ي قبضته وقدرته، قدرة إا بتمكن مواه
فهو الغني القوي ، وإن خلق أمثاهم ألف مرة م يعبأ بخلقهم، رةمن ملكه وسلطانه ذ
        ): وا حتاج إى أحد، الذي ا يعجزه يء

 .[20: ]لقان (   
 والعزةفله الكال والعظمة ، وا قوي إا هو، فا قادر عى كل يء إا هو سبحانه

 [.٣املك: [                           : والكرياء والقهر واجروت
وا ، فإن ُتصور أن نحب قادرًا لكال قدرته وعظمته وعلمه فا يستحق ذلك سواه

   : تصور كال التعظيم والتقديس والتنزيه إا له سبحانه وحده ا ريك لهيُ 
                                              

 [.٣١١ - ٣١١اأنعام: [                      
الغني ، الصمد الذي ا منازع له، الذي ا ريك له حداأ، فهو الواحد الذي ا ند له

وا ، ا راد لقضائه، وحكم ما يريد ،القادر الذي يفعل ما يشاء، الذي ا حاجة له
   : رض وا ي الساءالعام الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي اأ، معقب حكمه

                               
 [.٤ - ٣اإخاص: [        

 :وامحبة قسان
 .وحبة عامة ..حبة خاصة

، هي حبة العبودية التي تستلزم كال الذل والطاعة للمحبوب :فامحبة اخاصة
                           : وهذه خاصة باه وحده

                                      
 [.٣٣٣البقرة: [          

 :أما امحبة العامة امشركة فهي ثاثة أنواع
 .حبة طبيعية كمحبة اجائع للطعام :اأول
 .دهأو حبة إجال كمحبة الولد لوال، حبة إشفاق كمحبة الوالد لولده :الثاي
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 .وحبة الريك ريكه ونحوما، حبة أنس وإلف كمحبة الصديق صديقه :الثالث
 .وا يؤاخذ ها أحد، وهذه امحبة بأقسامها الثاثة ا تستلزم التعظيم والذل

وَن أَحَب إِلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  ْم َحَتى أك  ك  ْؤِمن  أَحد  ِمْن َوَلِدِه َوَوالِِدِه َوالنَاِس  ْيـهِ ل ي 
 .()متفق عليه «ِعنَ ْجـمَ أ

فكل حبوب ي العام ، وكل يء ي العام ا جوز أن حب لذاته إا اه سبحانه
فا حب لذاته إا اه ، فإن حبة اليء لذاته رك، إنا جوز أن حب لغره ا لذاته

 .وحده
 .وكل حبوب سواه إذا م حب أجله فمحبته فاسدة

 :ي النفوس حبوبن واه عَز وجَل خلق
فإنه لوا ، وبقاء اإنسان، ما ي ذلك من حفظ اأبدان؛ وحب النساء ..حب الغذاء

 .ففسدت أبداهم، حب الغذاء ما أكل الناس
        :فخلت اأرض منهم، ولوا حب النساء ما تزوجوا فانقطع النسل

                          
 [.٨١النحل: [                

ويكون هو امعبود ، ليعبدوا اه وحده ،وامقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم
                   : امحبوب لذاته الذي ا يستحق ذلك غره

 [.٣١١اأنعام: [                             
فإن من مام ، امؤمنن تابع محبة اهوشعائر الدين و ،وحب اأنبياء وامرسلن

 .حبته حب كل ما حب سبحانه
 

 عامات حبة العبد ه:
، وذلك غر صحيح حتى تـمتحن النفس بالعامات، يدعيها كل أحدتعاى  حبة اه

  : وتطالب بالراهن العملية الدالة عى صدق حبة اه
                                                

 (، واللفظ له. 55(، ومسلم برقم )51، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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عى ما حبه النفس من واأخاق ال ومنها تقديم ما حبه اه من اأقوال واأع
          : الشهوات واماذ واأموال واأوطان وغرها

                     
                           

 [.١٤التوبة: [                
وجتنب ما هى ، ما أمر به فيفعل، ومنها أن من أحب اه فإنه يتبع رسوله فيا جاء به

                       : ويتأدب بآدابه، ويتخلق بأخاقه، عنه
 [.١٣آل عمران: [                

جاهدون ي ، ومنها أن امحبن ه يكونون أذلة عى امؤمنن أعزة عى الكافرين
فا يؤثر فيهم ، خذهم ي اه لومة ائموا تأ، سبيل اه بالنفس وامال واليد واللسان

       ): ولومهم إياهم كا قال سبحانه، إزدراء الناس هم
                 

 .[15: ]امائدة (              
 وهذا ا يناي، فمن أحب حبوبًا أحب لقاءه، ي اجنةتعاى  ومنها حب لقاء اه

 .كراهة اموت
 اهَكِرَه  اهَوَمْن َكِرَه لَِقاَء  ،لَِقاَءه   اهَأَحَب اه َمْن َأَحَب لَِقاَء » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه 

 َوَلكِنَ  ،َلْيَس َذاكِ » :َقاَل  .ْوَت ْزَواِجِه: إَِنا َلنَْكَره  امَ َأْو َبْعض  أَ  َعائَِشة   َقاَلْت  «لَِقاَءه  
 َ ََ َ بِِرْضَواِن ه  امَ ام ْؤِمَن إَِذا َح ِْ ء  َأَحَب إَِلْيِه مِ  اهْوت  ب  ْ ََ َا َأَماَمه  ـَوَكَراَمتِِه َفَلْيَس 

َ بَِعَذاِب  ،لَِقاَءه   اهَوَأَحَب  اه،َفَأَحَب لَِقاَء  ِْ َ ب  َِ وَبتِهِ  اهَوإَِن اْلَكافَِر إَِذا ح  ق  َفَلْيَس  ،َوع 
ء  َأْكَرَه إَِلْيهِ  ْ  .()متفق عليه « لَِقاَءه   اهَوَكِرَه  اهَكِرَه لَِقاَء  ،َا َأَماَمه  ـمِ  ََ

            : ومنها أن يكون مؤثرًا ما حبه اه عى ما حبه نفسه
                         
                            

                                                

 (. 2605(، ومسلم برقم )6180، أخرجه البخاري برقم )فق عليهمت( 5)



062 

 [.50-51: السجدة]                                        
إا أن العصيان ا يناي أصل ، ومن أحب اه فا يعصه، ومنها أن ا يعي اه

فيعجز ، والشهوة قد تغلب، وسببه أن امعرفة قد تضعف، إنا يضاد كاها، امحبة
 .عن القيام بأصل امحبة

     : وا خلو عنه قلبه، ه لسانها يفر عن، ومنها أن يداوم عى ذكر اه
                               

 [.٤١ - ٤٣اأحزاب: [                     
ومن ، وصفا ي اآخرة رابه، فقد مت حبته ،ومن اجتمعت فيه عامات حبة اه

فيمزج رابه بيء من راب ، امتزج بحبه حب غر اه تنعم ي اآخرة بقدر حبه
          ): امقربن كا قال سبحانه

            ) 
 .[26-22: ]امطففن

(        ): ثم قال ففقابل اخالص بالِر 
 .[20 -20: ]امطففن

 .فقابل امشوب بامشوب
 :حبة اه للعبد اتوعام

ويدفع ، ويكره له امعاي، واإيان به، وحبب له طاعته، سهأن يقربه اه من نف
وحول بينه وبن ما يقطعه عنه كا قال ، ويوحشه من غره، الشواغل وامعاي عنه

                 ): سبحانه
              

 .[0 -0: ]احجرات(         
     : فإن ري اصطفاه ..فإن صر اجتباه ..ًا ابتاهوإذا أحب اه عبد

                                   
                                           

 [.٣٣٨ - ٣٣٣البقرة: [          
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ل  عَ  َلـىَفاأَْمثَل  َفي ْبتَ  ،اأَْمثَل   ًء اأَْنبَِياء  ث مَ َا َأَشُد النَاِس بَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و  َلـىالَرج 
ه  َفإِْن َكاَن دِي ،نِـهِ َحَسِب دِي ْلًبا اْشَتَد بَ  نـ  ه  َا ص  ِِ دِي ،ؤ  َ عَ  نِـهِ َوإِْن َكاَن  ِِ   َلـىِرَقة  اْبت 
ح  اْلبَ  ،نِـهِ َحَسِب دِي َ ِْ   «َخطِيَئة   ْيـهِ اأَْرِض َما َعلَ  َلـى عَ ِش َيـمْ َكه  ْتـر  ء  بِاْلَعْبِد َحتَى يَ َا َفَا َي

 .() أخرجه الرمذي وابن ماجه
فتحرك ، وامحبة هي التي حرك امحب ي طلب حبوبه الذي يسعد بحصوله
    : حب الرمن وحب القرآن وحب العلم واإيان إى طاعة اه وعبادته

 [.١١بياء: اأن[                            
، وحب النسوان، وحب اأوثان والصلبان، كا أها حرك حب امتاع وامال

 .فتثر من كل قلب حركة إى حبوبه من هذه اأشياء، إى ما حب، وحب اأوطان
وكل هذه امحاب باطلة سوى حبة اه وما وااها من حبة دينه وكتابه ورسوله 

                             : وعباده امؤمنن
 [.٣١احج: [                  

وهذا ، وهذا اشرى منهم أنفسهم وأمواهم، واه عَز وجَل خلق عباده له ولعبادته
 .عقد م يعقده اه مع خلق غرهم؛ ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له

 .رضية لديه، ة عندهمصطفا، وهذا الراء دليل عى أها حبوبة له
فإذا ُعرف قدر ، وكال صفاها، وقدر ثمنها، وقدر السلعة يعرف بجالة قدر مشرها

 .وُعرف الثمن امبذول فيها ُعلم شأها ومرتبتها ي الوجود، وُعرف مشرها، السلعة
وساع كامه ، والثمن اجنة والنظر إى وجه الرب ..واه امشري ..فالسلعة أنت

 .ر اأمن والسامي دا
(              

             
              

 .[555: ]التوبة  (
                                                

 . (5823وأخرجه ابن ماجه برقم )(، وهذا لفظه، 2320: أخرجه الرمذي برقم )حسن صحيح( 5)
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                    وقال سبحانه: 
                                

 [.٨١التوبة: [      
وإذا كان اه ، وأعظمها قيمة، لنفسه إا أعز اأشياء وأرفهاواه سبحانه ا يصطفي 

وجعل ، وبنى له دارًا ي جواره وقربه، وارتضاه معرفته وحبته، قد اختار العبد لنفسه
  .وحياته وموته، ي يقظته ومنامه، مائكته خدمه يسعون ي مصاحه

، كفه ذلك حتى خامر عليهثم م ي، ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه معرضاً عن رضاه
مؤثرًا مرضاته عى مرضاة وليه ، وصار من جنده، ووااه من دونه، وصالح عدوه

، فقد باع نفسه التي اشراها منه إهه ومالكه عى عدوه وأبغض خلقه إليه، ومالكه
  .ولعنته بمحبته ورمته، واستبدل غضبه برضاه

وصار ، قته؛ أنه خرج عن ما خلق لهفلا أبق هذا العبد عن مالكه وسيده أبغضه وم
وعقوبته بداً من ، فاستوجب منه غضبه بداً من رضاه، إى ضد احال التي هو ها

 ،كريم حب اجود، حسن حب اإحسان، فهو سبحانه عفو حب العفو، رمته
فقد استدعى منه أن جعل غضبه ، وخامر عليه ذاهبًا إى عدوه، فإذا أبق منه العبد

             : وعقوبته عى إحسانه، عى رمته غالباً 
 [.٣٣الزخرف: [     
وقد استدعى هذا العبد ، حب من نفسه الر واإحسانف بالعباد، ورؤوهو سبحانه 

                    : من ربه فعل ما غره أحب إليه منهبق اآ
 [.١٣عراف: اأ[                          

 ؟فأي مقت خى هذا امخدوع عن نفسه م يتعرض له من ربه
ويدعوه ، ومع سوء هذا العبد وما تعرض له من امقت واخزي واهوان فاه يستعطفه

     : ويفرح بتوبته ورجوعه إى مواه احق الذي هو أوى به، إى العود إليه
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 [.٣٧ - ٣٣النساء: [          
ورجع عن ، وأقبل عليه، ورجع إليه ،وتاب إليه، فإذا رجع هذا العبد إى ما حب سيده

 : وإحسانه إليه، وإنعامه عليه، فقد سار إى احال التي تقتي حبة سيده له، عدوه
 [.١١امائدة: [                                   

فرح ، وهذا الفرح هو دليل غاية الكال والغنى وامجد، فيفرح به مواه أعظم فرح
بل اه ، ا فرح حتاج إى حصول متكمل به، غني ميد، لطيف جواد، حسن به

مهم وفضلهم عى سائر وكر، وخلق كل يء من أجلهم، خلق عباده امؤمنن
                ): امخلوقات

 .[28: ]لقان (              
وحالوا ، فهو بمثابة من أر له العدو حبوبًا له، وهذا العبد إذا عاد إى ربه وتاب إليه

فكم يكون  ،عاً إى حبته اختيارًا وطو راجعاً فهرب منهم ذلك امحبوب  ،بينه وبينه
ْم بَِضالَ  َلـه  لَ » فرحه به؟ ْم ِمْن أَحِدك   .()متفق عليه« إَِذا َوَجَدَها تِـهِ أَشُد َفَرًحا بَِتْوَبِة أَحِدك 

فإنه لوا حبة اه له ما جعل حبته ي ، وحبة الرب لعبده سبقت حبة العبد له
العبد جازاه عى تلك امحبة حبة  فلا أحبه، فإنه سبحانه أهمه حبته وآثره ها، قلبه

  .ومن أتاه يمي أتاه هرولة، فمن تقرب إى اه شرًا تقرب إليه ذراعاً ، أعظم منها
، َوأَنا َمَعه  إَِذا َذَكَرِي يقول اه تعاى: » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ِِ َفإِْن َذَكَرِي  ،أَنا ِعنَْد َظِن َعْبِدي 

ـه  ِِ َنْفِسِه َذَكرْ  ِِ َمإ َذَكرْ ِِ َنفْ  ت  ـه  ِس، َوإِْن َذَكَرِي  ـمْ مِ  ْيـرٍ ِِ َمإ َخ  ت  َ نْـه  ََ ، َوإِْن َتَقَرَب إِ
ٍ َتَقَرْبت  إِلَ  ِْ َ ذَِراعًا َتَقَرْبت  إِلَ  ْيـهِ بِِش ََ  ت ـه  ِش أَتيْ َيـمْ َباعًا، َوإِْن أَتاِي  ْيـهِ ذَِراعًا، َوإِْن َتَقَرَب إِ

 .()يهمتفق عل «َهْرَوَلةً 
وإذا تعرض هذا ، وهذا دليل عى أن حبة اه لعبده الذي حبه فوق حبة العبد له

نكر نعمه وأ، امحبوب مساخط حبيبه فهو بمنزلة امحبوب الذي فَر من حبه
فكيف ا يفرح به ، وخى عن غره، فإذا عاوده وأقبل إليه، وآثر غره عليهوإحسانه، 

                                                

 (، واللفظ له. 2601(، ومسلم برقم )6382، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 2601لفظ له، ومسلم برقم )(، وال0581، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 [.٣٤١البقرة: [               : حبه أعظم فرح وأكمله؟
ولذة ، وأعقبه فرحًا عظياً ، وكلا تاب العبد إى ربه توبة نصوحًا فرح اه بتوبته

ما يدل عى ، وفرح اه بتوبة عبده م يأت نظره ي غرها من الطاعات، وروراً 
وهذا يدل عى ، وأن التعبد ها من أرف التعبدات، وفضلها عند اه ،عظم قدر التوبة

 .وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء، أن صاحبها يعود أكمل ما كان قبلها
          : والتائب إذا تاب إى اه توبة نصوحًا بدل اه سيئاته حسنات

                                                    
                                    

 [.٨١ – ٣٧الفرقان: [                               
ى حبك: ن حبك، ونحب العمل الذي يقربنا إاللهم إنا نشهدك أننا نحبك، ونحب م

 [.٣١آل عمران: [                      
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 التعظيم فقه -2
                   ): قال اه تعاى

                    
                  

 .[211: ]البقرة (
          ): وقال اه تعاى

 .[60: الزمر] (       
معرفة وعى قدر ا، وتعظيمه وإجاله مع التذلل له، هو معرفة عظمة الرب: التعظيم

، وأعرف الناس به أشدهم تعظيًا له وإجااً ، ي القلبتعاى  يكون تعظيم الرب
         ، وي مقدمة أولئك اأنبياء والرسل:وحبة وطاعة وعبادة

 [.١١اأنبياء: [                        
 :والتعظيم عى ثاث درجات

 .تعظيم اأمر والنهي :اأوى
وا بغلو جاوز ، أن ا يعارضا برخص جفو بصاحبه عن كال اامتثالوذلك ب

وا حما عى علة توهن اانقياد كا تأول بعضهم ، بصاحبه حدود اأمر والنهي
فإذا ُأمن من هذا امحذور جاز ربه ، حريم اخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء

 .ونحو ذلك
 ..وهذه العلل الفاسدة كم عطلت ه من أمر، النهيوكل هذا من ترك تعظيم اأمر و

 ؟وحرمت من مباح ..وأباحت من حرم
، ودين اه وسط بن اجاي عنه، والثاي إفراط، فاأول تفريط، وأما الرخص والغلو

 .والغاي فيه
، هذا بتقصره عن احد، فالغاي فيه مضيع له، فكا أن اجاي عن اأمر مضيع له

                    : زه احدوهذا بتجاو
 [.٣١النور: [     
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 :والغلو نوعان
أو سعى بن ، خرج العبد عن كونه مطيعاً كمن زاد ي الصاة ركعة عمداً ـنوع يُ اأول: 

 .الصفا وامروة عرًا عمدًا ونحو ذلك
فوس ي العبادات واجور عى الن، خاف منه اانقطاع كقيام الليل كلهـنوع يُ والثاي: 
                 : ورد صيام الدهر أمع، واأوراد

                              
 [.٨٨امائدة: [     

 ..ويروا وأبروا ..فسددوا وقاربوا، ولن يشاد الدين أحد إا غلبه، وهذا الدين ير
 .وأملوا ما يركم من ربكم

ْر  » :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي َشاَد الِديَن َأَحد  إَِل َغَلَبه   ،إَِن الِديَن ي  َفَسِدد وا َوَقاِرب وا  ،َوَلْن ي 
وا  ِْ ٍء ِمنَواْسَتِعين وا بِاْلَغْد  ،َوَأْب ْ ََ  .()أخرجه البخاري «الُدَلةِ  َوةِ َوالَرْوَحِة َو

 .تعظيم احكم الكوي القدري :الثانية
وهذه تتضمن تعظيم احكم الكوي ، حكم الديني الرعيفاأوى تتضمن تعظيم ا

فكذلك يراعى ، فكا جب عى العبد أن يراعي حكم اه الديني بالتعظيم، القدري
 .حكم اه الكوي بالتعظيم

بل يراه كله مستقيًا؛ أنه صادر ، وا يطلب له عوجاً ، وتعظيمه بأن ا يرى فيه عوجاً 
 .هفا عوج في، عن عن احكمة

واخر ، والطاعات وامعاي، فكل ما جري ي الكون من احركات والسكنات
                                  : كله بقضاء اه وقدره، والر

 [.٣١ - ٣١الزمر: [                                  
، وامقي فعله امباين له، ئتهومشياه  فالقضاء فعل، لكن القضاء غر امقي

 .والعوج وااستقامة، وهو امشتمل عى اخر والر، امنفصل عنه
                                                

 (.32برقم ) أخرجه البخاري (5)



006 

 ، كالطاعات وامعاي.ومنه باطل، وامقي منه حق، فقضاؤه سبحانه كله حق
 ، كالعدل والظلم.ومنه جور، وامقي منه عدل، وقضاؤه كله عدل

         : مسخوط ومنه، وامقي منه مري، وقضاؤه كله مري
 [.٣١١اأنعام: [                                       

وقضاء اه وقدره وحكمه الكوي ا يناقض دينه ورعه وحكمه الديني بحيث تقع 
ومن تعظيمها اانقياد ، وهذا إرادته الدينية، امدافعة بينها؛ أن هذا مشيئته الكونية

 .فها وصفان للرب سبحانه، ها
ولكن ، وقدره ا يبطل أمره، أمره ا يبطل قدره، وقدره الكوي سواء ،فأمره الرعي

 .وهو أيضًا من قضائه، يدفع ما قضاه وقدره با أمر به وأحبهامسلم 
وا دفع مقدور ، وما نفذ امطيع أمر اه إا بقدر اه، فا ُدفع قضاؤه إا بقضائه وأمره

                            : إا بقدر اه وأمرهاه 
 [.٣٣التغابن: [           

فإنه يشاهد جريان حكم ، أن ا يرى العبد بعوض يطلبه بعملهسبحانه ومن تعظيمه 
 .وأن امترف فيه حقًا هو مالكه احق سبحانه، وعدم ترفه ي نفسه، اه عليه

وإنا يطلب ، ويقلبه ذات اليمن وذات الشال، لذي يقيمه ويقعدهفهو سبحانه ا
                    : وذلك مناف لتعظيمه، العوض من غاب عن احكم

 [.٣٣١الكهف: [                    
 .تعظيم الرب سبحانه :الثالثة

تعظيم قضائه ا  والتي قبلها تتضمن، احق الذي له اخلق واأمروذلك بتعظيم 
 وهيه. واأوى تتضمن تعظيم أمره، مقضيه

فا يوصل ، فهو الذي يوصل عبده إليه، وتعظيم احق سبحانه أن ا جعل دونه سبباً 
، وا يتوصل إى رضاه إا به، وا يدي إليه غره، وا يقرب إليه سواه، إى اه إا اه

                         : وا هدى إليه سواه
 [.٣٣القصص: [     
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فهو الذي ، بل احق ه عى خلقه، وكذلك ا ترى أحد من اخلق حقاً عى اه
                  : خلقهم ورزقهم وهداهم وأبقاهم

                                 
 [.١١ - ١٣البقرة: [                               

وإجابته ، وتوبته عى تائبهم، من إثابته مطيعهمتعاى  وأما حقوق العباد عى اه
ا أها ، فتلك حقوق أحقها اه سبحانه عى نفسه بحكم وعده وإحسانه، لسائلهم

                          : حقوق أحقوها هم عليه
 [.١٤١البقرة: [      

وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره وإحسانه ، فاحق ي احقيقة ه عى عبده
 .إليه بمحض جوده وكرمه سبحانه

كثار من ذكره ي كل حال، وي كل مناسبة، وي كل جلس، اإ ومن تعظيم اه 
     طاعه وم يعصه: أوي كل خلوة، فمن أكثر من ذكر ربه أحبه وعظمه، و

                                
 [.٤١ - ٤٣اأحزاب: [                     

النظر ي ملكه العظيم، وآياته الكونية، وذلك يثمر تعظيم الرب،  ومن تعظيم اه 
         وزيادة اايان، وجريد التوحيد ه: 

                                    
 [.٧ - ٣ق: [              

تدبر اآيات القرآنية، والعمل بموجبها، وذلك يثمر تعظيم اه  ومن تعظيم اه 
               وحبته، ومده وشكره، وحسن عبادته: 

 [.١٤حمد: [     
فإذا اختار لك أو لغرك شيئاً إما ، اً ومن تعظيمه عَز وجَل أن ا ينازع العبد له اختيار

، بل ارض باختيار ما اختار لك، فا تنازع اختياره، وإما بقضائه وقدره ..بأمره ودينه
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                  : فإن ذلك من تعظيمه جَل جاله
 [.٣٧القصص: [                 

وم يأمر ها،  ،لكنه م خرها له وإن قدرهافإنه سبحانه ، وا ترد عليه قدره من امعاي
 .وذلك من مام تعظيم العبد له سبحانه، فمنازعتها غر اختياره من عبده بل هى عنها خلقه،

         ): ومن تعظيمه عَز وجَل تعظيم حرماته
 .[38: ]احج (

واأزمنة  ..وحرمات اه هي ما جب احرامه وحفظه من احقوق واأشخاص
 .واأوامر والنواهي ..واأمكنة

هو ، وتعظيم قضائه وقدره، وتعظيم حرماته، وتعظيم أمره وهيه، فتعظيم اأمر
 : وطلبًا لثوابه، وخوفاً من عقابه، فيعظم ربه تعظيًا لذاته، الواجب عى كل مسلم

 [.١١احج: [                            
وهو الذي يستحق العبادة والتعظيم ، وأن يعظم، بـحَ يُ وأن  ،ن ُيعبدفهو سبحانه أهل أ

   : وهو القادر عى كل يء، وبيده كل يء، فمنه كل يء، واإجال لذاته
 [.٣٣غافر: [                                             

فيخرج عن  ،اه أن تشوبه جرأةومن تعظيم اه جَل جاله صيانة اانبساط بن يدي 
وصيانة الرور ، فا بَد من مقارنة التعظيم واإجال لبسط امشاهدة، أدب العبودية

وا ينسب ، فينبغي للعبد أن ا يأمن ي هذه احال امكر، بن يدي اه أن يداخله أمن
ضل اه بل ذلك حض ف، ما حصل له من ااجتهاد التام والعبادة اخالصة إى نفسه

                                              : عليه
                                                

 [.٣٧ - ٣١نوح: [                  
لبه وق، ومن أعظم الظلم واجهل والسفه أن يطلب العبد التعظيم والتوقر من الناس

 .خال من تعظيم اه وتوقره
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فا أجهل اإنسان حن يوقر امخلوق وجله أن يراه ي حال ا يوقر اه أن يراه 
وأطاعوه ، وعرفوا حق عظمته وَحدوه، فلو عرف الناس رهم وعظموه، عليها

                      : وشكروه
 [.٣٨الزمر: [                   

امبني ، بحسب وقاره ي القلب ،واحياء منه ،واجتناب معاصيه ،فطاعة اه سبحانه
   : ولطفه ورمته، ومعرفة عظمته وقدرته، عى معرفته ومعرفة أسائه وصفاته

                                               
 [.٣١الطاق: [                   

ما شاء اه : ا ي اللفظ كقولك ...سبحانه أن ا تعدل به شيئًا من خلقه اه ومن وقار
وا ي الطاعة فتطيع امخلوق ي أمره  ..وا ي احب والتعظيم واإجال ..وشئت

وا ي اخوف  ..بل أعظم كا عليه أكثر الظلمة والفجرة، وهيه كا تطيع اه
                 : لناظرين إليهفا جعله أهون ا، والرجاء

 [.٤ - ٣اإخاص: [                         
وا جعله عى ، وا يستهن بحق اه عَز وجَل ويقول هو مبني عى امساحة

                   : ويقدم حق امخلوق عليه ،الفضلة
 [.١احديد: [      

دون  ،ويعطي اه ي عبادته بدنه ولسانه، طي امخلوق ي خاطبته قلبه ولبهوا يع
                               : قلبه وروحه

 [.١الزمر: [                                  
                  : وا جعل مراد نفسه مقدمًا عى مراد ربه

                                    
 [.٣٣ - ٣١مريم: [                                           
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كيف يوقر كامه ، ومن ا يوقر اه العظيم، فهذا كله من عدم وقار اه ي القلب
 .[53: ]نوح (        ) ؟ورسله ودينه وأوامره

بل يسقط وقاره ، ن كان كذلك فإن اه ا يلقي له ي قلوب الناس وقارًا وا هيبةوم
 .ا وقار حب وتعظيم ،وإن وقروه خافة ره فذلك وقار بغض، وهيبته من قلوهم

ومن وقار اه وإجاله وتعظيمه أن يستحي العبد منه ي اخلوة أعظم ما يستحي من 
 [.٣١املك: [                                       : أكابر الناس

   : ومن وقار اه أن يستحي العبد من اطاعه عى ره وقلبه فرى فيه ما يكره
 [.٣٤ - ٣١املك: [                                                    

، ومن ا يوقر اه وكامه، جر كتابهوعدم ه، ومن وقار اه توقر كامه ورسله ودينه
       : وما آتاه من العلم واحكمة كيف يطلب من الناس توقره وإكرامه؟

 [.١احديد: [                                           
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 اإنابة فقه -33
              ): قال اه تعاى

             ) 
 .[50-50: ]الزمر

            ): وقال اه تعاى
 .[15: ]الزمر  (
 .[00: ]هود (        ): وقال اه تعاى

  .وانراف دواعي القلب وجواذبه إليه، هي الرجوع إى اه :اإنابة
خاشع ، خاضع له، أناب إليهفإن امنيب حب من ، تتضمن امحبة واخشية واإنابة

 .ذليل بن يديه
هي عكوف القلب عى اه عَز وجَل كاعتكاف البدن ي امسجد ا  :ومعنى اإنابة

                              : يفارقه
                           

 [.32 - 38فصلت: [                                    
وعكوف ، وذكره باإجال والتعظيم، عكوف القلب عى حبة اه :وحقيقة اإنابة

       : ملسو هيلع هللا ىلصوامتابعة لرسوله ، اجوارح عى طاعته باإخاص له
                                  
                           

 [.٤ - ١اأنفال: [              
ومن م يعتكف قلبه عى اه وحده عكف عى التاثيل امتنوعة كا قال إمام احنفاء 

                                   : لقومه
 .[٣٤ - ٣١اأنبياء: [                  

 



002 

 :وهي نوعان، فاإنابة هي الرجوع إى احق
والر والفاجر ، وهي إنابة البر كلهم امؤمن والكافر، إنابة لربوبيته سبحانه :أحدها

              ): كا قال سبحانه
 .[33: ]الروم (   

 [.٣١النحل: [                                وقال سبحانه:
وتعظيم وإجال، ، أوليائه إليه إنابة عبودية وحبة وهي إنابة، إنابة ألوهيته :الثاي

 :وهي تتضمن أربعة أمور
: كا قال سبحانه، واإعراض عا سواه ..واإقبال عليه ..واخضوع له ..حبة اه

(               
              ) 

 .[31-35: ]ق
 ..وتغر عملهم ..وا وأنابوا إى اه تغر فكرهموالصحابة ري اه عنهم ما آمن

                     : وتغر جهدهم ..وتغرت عواطفهم
                              

 [.٣٧ - ٣٨الزمر: [            
وصارت امعاي بمنزلة ، فاجتهدوا للدين حتى صارت الطاعات عندهم شهوات

واجتهدوا عى حصيل اإيان واأعال الصاحة بدل ااستكثار  ..السموم امهلكة
                : من اأموال واأشياء

                               
 [.٣١١التوبة: [              

 ..ادية عندهم شهواتوأكثر امسلمن اليوم اجتهدوا للدنيا حتى صارت اأشياء ام
، فاإيان واحد ..وصارت امعاي هم حبوبات ..وثقلت عليهم الطاعات

 .ولكن اليقن اختلف، والقلوب واحدة، والوحي واحد
وغر امؤمن يقينه عى اأموال ، فامؤمن يقينه عى اإيان واأعال الصاحة
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                          : واأشياء
                        

 [.١١ - ١١فاطر: [                      
والصحابة ري اه عنهم لكال إنابتهم وحبتهم للدين يستأذنون الدين ليعملوا 

            : ونحن نستأذن الدنيا لنعمل للدين، قليًا للدنيا
 [.٨٤اأنفال: [                              

والدار ، والصحابة ري اه عنهم حبون جالس الذكر؛ أن ي قلوهم عظمة اه
، وكثر من امسلمن يملون جالس الذكر؛ أن ي قلوهم عظمة امخلوق، اآخرة

                    : وحب الشهوات
                                  

 [.١٧الكهف: [              
، والصحابة ري اه عنهم استخدموا أنفسهم وأمواهم وأفكارهم وأوقاهم للدين

         : وأكثر امسلمن اليوم استخدموها للدنيا والشهوات
                           

 [.٧١ - ٧٧التوبة: [                                    
 :والناس ي إنابتهم إى رهم عى درجات متفاوتة

إى الطاعات ، فمنهم امنيب إى اه بالرجوع إليه من امخالفات وامعاي
 والقربات.

واخوف ، واحامل عليها العلم واخشية، وهذه اإنابة مصدرها مطالعة الوعيد
                :واحذر من سخط الرب وعقوبته

 [.٣٧التوبة: [                          
وقد ، فهو ساع فيها بجهده، ومنهم امنيب إليه بالدخول ي أنواع العبادات والقربات

ومطالعة ، وهذه اإنابة مصدرها الرجاء، حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات
       : ه عَز وجَل لعباده امؤمننالوعد والثواب والكرامة من ا
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 [.٨١التوبة: [                       

وجانب الرجاء ومطالعة ، وأرح صدورًا من أهل القسم اأول، وهؤاء أبسط نفوساً 
، ن منيب باأمرين ميعاً وإا فكل واحد من الفريق، امنة والرمة أغلب عليهم

ورجاء اأولن اندرج حت ، ولكن خوف هؤاء اندرج ي رجائهم فأنابوا بالعبادات
 [.١٣النساء: [           : خوفهم فكانت إنابتهم برك امخالفات

وسؤال احاجات كلها ، واافتقار إى اه ،ومنهم امنيب إى اه بالترع والدعاء
 .والغنى والكرم والقدرة، ذه اإنابة شهود الفضل وامنةومصدر ه، منه

مع قيامهم باأمر ، فإنابتهم إليه من هذه اجهة، وعلقوا به آماهم، فأنزلوا به حوائجهم
        : ولكن إنابتهم اخاصة إنا هي من هذه اجهة، والنهي

                            
 [.٣٧٣ة: البقر[      

؛ لشدة امحبة اخالصة امغنية  اهوأعى أنواع اإنابة إنابة الروح بجملتها إى
                : عا سوى حبوهم ومعبودهم وليائهأ

                          
                               

 [.٣٨ - ٣٣السجدة: [                                
ِِ ا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و ْضَغًة، إَِذا َص ْلـَج أل َوإَِن  َوإَِذا ، ُلـه  َسد  ك  ْلـَج ا َلـَح ْت َص َلـَح َسِد م 

 .()متفق عليه «، أل َوِهَي اْلَقْلب  ُلـه  َسد  ك  ْلـَج َفَسَدْت َفَسَد ا
 ،فإن اأعضاء كلها رعيتها، ن اإنابةوحن أنابت إليه أرواحهم م يتخلف منها يء ع

 .وملكها تبع للروح
ليس فيه عرق وا مفصل ، صادق امحبة بإنابة ح  اهفلا أنابت الروح بذاها إى
فأناب القلب بامحبة ، أنابت ميع القوى واجوارح، إا وفيه حب ساكن محبوبه

                                                

 (. 5122(، واللفظ له، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 ، والتعظيم والتوقر.والذل واانكسار ..والترع
وحكيمه إياها دون ، وتسليمه ها، العقل بانفعاله أوامر امحبوب ونواهيهوأناب 
، وأنابت النفس باانقياد واانخاع عن العوائد النفسية، فلم يبق فيه شبهة، غرها

وفوضت ، خاضعة له، وانقادت أوامره، واإرادات الفاسدة، واأخاق الذميمة
 .ة حكمهمِلـمس، راضية بقضائه، أمرها إى مواها

     : وأناب اجسد بالقيام باأعال فرضها وسننها عى أكمل الوجوه
                                  
                           

 [.٤ - ١اأنفال: [                
هذا العبد امنيب عرق وا  فلم يبق من، وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها اخاصة

مفصل إا وله إنابة ورجوع إى احبيب احق الذي كل حبة سوى حبته عذاب عى 
 .فإها عذاب ي عواقبها، وإن كانت عذبة ي مبادها، صاحبها

فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه اإنابة اخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنن 
                                : كثرة من غره

                         
 [.٣٧ - ٣٨الزمر: [      

بل هذه روح منيبة ، وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء، فأين إنابة هذا من إنابة من قبله
فلنفسه ، لذكرفإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء وا، وأما أصحاب اإنابات السابقة، أبداً 

ثم يرك ذلك مقباً ، فهو ينيب ساعة، وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه
 .عى دواعي نفسه وطبعه

واه عَز وجَل ختار من خليقته من يعلم أنه يصلح لاجتباء لرسالته ووايته كا 
، وخرها واختار ها أفضل اأديان، وفضلها عى سائر اأمم ،اجتبى هذه اأمة

           ، وأفضل اأنبياء وسيدهم: وأعظم الكتب وأحسنها
                            

 [.٣٣١آل عمران: [                   
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     ): وهو سبحانه هدي إليه من ينيب إليه كا قال سبحانه
 .[53: ]الشورى (   
ووصل جوده إى ، الرحيم الذي وسعت رمته كل يءالرمن  واه سبحانه هو

 .بحيث ا تستغني عن إحسانه طرفة عن، ميع اموجودات
امنفرد ، وإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن اه هو العظيم الذي يملك كل يء

ن أوكشف السيئات والكربات و، وإعطاء احسنات، وكشف النقم كلها، بالنعم كلها
جزم بأن اه هو ، من اخلق ليس بيده من هذا يء إا ما أجراه اه عى يدهأحدًا 

وأعرض ، وأناب إليه، فأقبل عليه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، املك احق
               ): عا سواه

 .[580: ]يونس (           
                                        وقال سبحانه: 

 [.١فاطر: [                     
وحبة ما يقرب ، وحبته، وعلم أنه ليس فيه إا اإنابة إليه، ومن اطلع اه عى قلبه

فإن اه يعفو ، فإنه وإن جرى منه ي بعض اأوقات ما هو مقتى الطبيعة البرية، إليه
    ): أمور العارضة غر امستقرة كا قال سبحانهويغفر له ا، عنه

 .[21: ]اإراء(          
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 الستقامة فقه -33
           ): قال اه تعاى

            
               

 .[32-38: ]فصلت ( 
            ): وقال اه تعاى

 .[552: ]هود  (
عى التوحيد واإيان، ويستقيم ، أن يعبد امؤمن ربه وحده ا ريك له: ااستقامة

 .ويؤدي فرائضه، وجتنب معصيته، فيعمل بطاعته، عى اأمر والنهيو
فإن م ، وهي السداد ي النيات واأقوال واأعال، وامطلوب من العبد ااستقامة

 :ملسو هيلع هللا ىلصفإن نزل عن ذلك فالتفريط واإضاعة كا قال النبي ، قاربةيقدر عليها فام
ْم َعمَ َلـم  َواعْ ، َسِدد وا َوَقاِرب وا» ْدِخَل أَحَدك  ـه  وا أْن َلْن ي  َوأَن أَحَب اأْعَاِل ، نَةَ ْلـَج ا ل 

َها إِ   .()متفق عليه« َوإِْن َقَل  ها لَـىأْدَوم 
وهي أن يقربوا من ، فنقلهم إى امقاربة، يقوهافأمرهم بااستقامة ثم بن أهم ا يط

ومع هذا فأخرهم أن ااستقامة وامقاربة ا تنجي يوم ، ااستقامة بحسب طاقتهم
 .القيامة

بل إنا نجاته برمة ، وا يرى أن نجاته به، وا يعجب به ،فا يركن أحد إى عمله
 [.٣١النحل: [                               : اه وعفوه وفضله

، وااستقامة فيها وقوعها ه، وااستقامة تتعلق بالنيات واأقوال واأعال واأحوال
                                                 : وعى أمر اه، وباه

 [.٣٣١الكهف: [                             
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، فكا أن البدن إذا خا عن الروح مات، ستقامة للحال بمنزلة الروح للبدنواا
             : فكذلك احال إذا خا عن ااستقامة فهو فاسد

                                         
 [.٣١١التوبة: [              

 :وحصل ااستقامة بثاثة أشياء
 .حقيق )ا إله إا اه( ي قلب العبد: اأول

ي الكون كله هو اه وحده ا ريك  الذي يترففيتيقن أن اخالق الرازق امالك 
                 : فيتوجه إليه وحده ي ميع أحواله، له

                                    
 [.٣٤اأعراف: [                        

حقيق شهادة )أن حمدًا رسول اه( بأن يعلم أن الوصول إى اه عن طريق  :الثاي
   : واللعب واللهو ،فيؤثر حياته عى حياة الشهوة واهوى، ملسو هيلع هللا ىلصهدي رسول اه 

 [.١٣ب: اأحزا[                                              جئ   
ومسافر من هذه  ،أن يعيش حياته باإيان واأعال الصاحة كأنه عابر سبيل: الثالث
  ى دار القرار.إالدنيا 

ِِ الُدْنَيا َكأَنَك َغِريب  أْو َعابِر  َسبِيلٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْن   .()أخرجه البخاري« ك 
  .إى اهوها وظيفة وهي الدعوة  ..وهذه اأمة ها مقصد وهو العبادة

 :وترك وظيفته أصيب بآفتن، وكلا جاوز اإنسان مقصده
   ): وفتاه ملسو هيلع هللا ىلصاإحساس بالتعب كا قال سبحانه عن موسى  :اأوى

 .[62: ]الكهف (        
رافقه الشيطان يزين له ، وأعرض عنه ،فإذا غفل عن الرمن، مرافقة الشيطان له :الثانية

   ): ويؤزه إليها كا قال سبحانه ،والقبائح والكبائر، امعاي وامنكرات
                                                

 (. 6556برقم ) أخرجه البخاري( 5)
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 .[30 -36: ]الزخرف(  

، وتركت وظيفتها، وهذه اأمة اآن ي كثر من الباد قد جاوزت مقصد حياها
 ؟فاذا حصل ،واستقلت امراكب لعارة الدنيا، وظلمت غرها، وظلمت نفسها

 .. ورعب وخوف.وذل وهوان ..د اإسام ي شقاء وتعبعامة با
 .. أبناؤها وبناها ..رجاها ونساؤها ..جارها وفقراؤها ..ملوكها وأمراؤها

وسافرت إى ، سامية ي أغلب ديار اإسام قد جاوزت مقصد حياهاإن اأمة اإ
 معاماها ي، فهي اآن عليلة تشكو من كل يء ي أخاقها ومعاراها، الدنيا

 .ي بيوها وأسواقها، وكسبها
ا يبيع اإنسان ، أها جاوزت مقصد حياها فرافقها الشيطان ي ميع أحواها

وا وا يلبس ، وا يأكل وا يرب إا والشيطان معه، ويشري إا والشيطان معه
وا  وا يسمع وا يبر إا والشيطان معه، وا يتكلم، إا والشيطان معهخلع 

وا يقوم وا يقعد وا يمي ، وا ينفق إا والشيطان معهيسكت إا والشيطان معه، 
 [.١٧النساء: [                   : إا والشيطان معهوا يركب 

بعبادة اه ، وا صاح للبرية إا بأن ترجع اأمة اإسامية إى مقصدها ووظيفتها
 .والدعوة إى اه ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله وطاعة اه، وحده ا ريك له

       ): ما جاوز مقصده قال لفتاه ملسو هيلع هللا ىلصفموسى 
 .[62: ]الكهف (

وا يسلم من ، وا يتخلص من هذا التعب، فأحس موسى بالتعب ما جاوز مقصده
       )الشيطان إا بالرجوع إى مقصده 

 .[61 -65: ]الكهف(          
 .جعا ظفرا باخر وناا مرادمافلا ر

وأن تعيش كا ، وطلب منها أن تستقيم ي ميع أمورها، وقد مَن اه عى هذه اأمة
 : عاش اأنبياء وامرسلون؛ أها قدوة البرية إى يوم القيامة كا قال سبحانه
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 .[٣٣١آل عمران:      

وتلقى الربات اموجعة من كل ، فشقى وتعذب، ولكن أكثر اأمة ترك مقصد حياته
فصار كثر من امسلمن اليوم يعيشون عيشة اليهود والنصارى ي أفكارهم جهة، 

وي سائر شعب حياهم ي الدنيا يرافقون ، وي كسبهم ومعاماهم، وأعاهم
وي اآخرة يريدون ، يهود والنصارى والشياطن ي طريقة حياهمويشاركون ال

بل سنة اه معلومة ا ، وهذا ليس من سنة اه، مرافقة اأنبياء وامرسلن ي اجنة
             ): تتبدل

             
 .[08 -62: ]النساء (

                              وقال سبحانه: 
                                                  

 [.٣١٣ - ٣١١طه: [                               
وإذا م تقتِد باأنبياء وامرسلن  ..فاأمة إذا تركت احق حركها الشيطان بالباطل

َن َسنََن » :ملسو هيلع هللا ىلص دة واخنازير والشياطن كا قال النبيابتليت بااقتداء بأحفاد القر َلَتَتبِع 
 ٍ ِْ ا بِِش ً ِْ ْم ِش ْحَر َضٍب َلَسَلكْ ، َوذَِراًعا بِِذَراعٍ ، َمْن َقْبَلك  وا ج   : ُقْلنَا .«وه  ت ـم  َحَتى َلْو َسَلك 

 .()متفق عليه «َفَمنْ » :قالوَد َوالنََصاَرى؟ َيـهُ الْ ، ٬َيا َرُسوَل ا
           هانا اه عن موااهم، وااقتداء هم بقوله سبحانه:  وقد

                                    
                             

 [.٣١ - ٣٣امائدة: [                                     
 .اأحوال عى العبادو تعاى لبر يرسل اه تباركوحسب أعال ا
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ومن كانت أعاله سيئة نزلت ، فمن كانت أعاله طيبة نزلت عليه من اه أحوال طيبة
         ): عليه أحوال سيئة كا قال سبحانه

 .[26: ]اأعراف(          
 ملسو هيلع هللا ىلصوعى هدي رسول اه ، أوامر اهفإذا كانت اأعال التي تصدر من اجسد موافقة 

 .فهي أعال صاحة
واللسان إذا تكلم  ..واأذن إذا سمعت حسب أمر اه ..فالعن إذا رأت حسب أمر اه

فهذه أعال صاحة تسعد اإنسان ، َعَبَد اه حسب أمر اهإذا والبدن  ..حسب أمر اه
                        : ي دنياه وآخرته

 [.١٨النحل: [                  
أو يتحرك  ،فهو إما أن يتحرك بطاعةكاأشجار آلة الثار، ، واإنسان آلة اأعال

 .فهو يوميًا ينتج أعااً كثرة ،بمعصية
، ويصعدون بسجات اأعال إى رهم، وامائكة كل يوم يتعاقبون عى البر

ْم َمائَِكة  » :ملسو هيلع هللا ىلصم يرسل آخرون كا قال النبي ث، ويعرضوها أمام اه َيتََعاَقب وَن فِيك 
ِ َتـمِ َيـْج وَ ، ارِ نَـهَ َوَمائَِكة  بِال، بِالَلْيلِ  َْ ِِ َصاةِ اْلَفْجِر َوَصاةِ اْلَع ج  اَلِذيَن ، ع وَن  َم َيْعر  ث 

مْ  ـمْ ل ـَفَيْسأ، َبات وا فِيك  ـمْ رَ  ه  َو َأعْ ، ُبـه  ـمْ ْكنَاَتـرَ : ِعَبادِي؟ َفَيق ول ونَ  ت ـمْ كْ َتـرَ َكْيَف : ِهـمْ بِـ َلـم  َوه   ه 
ـمْ وَ  ـمْ َوَأَتْينَا ،ي َصُلونَ  ه  ـمْ وَ  ه   .()متفق عليه «ي َصُلونَ  ه 

: فسبحان من أحى كل يء عددًا ي كتاب ا يغادر صغرة وا كبرة إا أحصاها
 [.٣١ - ٣١ر: القم[                           

           : خرًا كانت أو راً  ،ثم اه عَز وجَل ينزل اأحوال حسب اأعال
                                     

 .[٣١ - ٤الليل: [                
 :وه عى كل قلب هجرتان

 ..واإنابة وامحبة ..خاص والتقوىواإ ..هجرة إى اه بالتوحيد واإيان: اأوى
     : وعدم االتفات إى ما سواه ..والتوكل وااستعانة ..واخوف والرجاء
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 .]١٣اأنبياء: [                                       
وتلقي ، والتسليم واانقياد حكمه، بالتحكيم له ملسو هيلع هللا ىلصهجرة إى رسول اه  :الثانية

                        : حكام من مشكاتهاأ
 [.٣٣النساء: [                           

 ): فمن قام هذه اهجرة فهو من أسعد الناس ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه
              

 .[20: ]النحل (   
 :وأصول الدين اإسامي ثاثة

 .واأخاق ..واأحكام ..اإيان
وأساسه العلم باه ، هو اليقن عى ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله :فاإيان

: والقدر خره وره، واليوم اآخر، ورسله، ومائكته وكتبه، وأسائه وصفاته وأفعاله
                           

                                   
 [.٣١٣النساء: [       

، فهي ما رعه اه لعباده من اأعال واأوامر التي يسرون عليها :أما اأحكام
 .وامراد ها اأعال الظاهرة التي تقوم ها اجوارح كالعبادات وامعامات

       : اً وا يتم قبول العمل إا ها ميع، اإيانوالريعة ا تنفك عن 
                        

 [.٣١ - ١امائدة: [            
إا حن يتحى اإنسان بصفة  تؤثر ي حياة اإنسانوالريعة لن  ،ثمرلن ي إيانوا

 .اإحسان ي كل يء
راه فإنه فإن م تكن ت، وهو أن تعبد اه كأنك تراه، فاإحسان أعظم اأخاق وأعاها

 [.٣١٣البقرة: [                                            : يراك
، وأن حسن ي عبادته كلها، ومع الناس، فيجب عى العبد أن حسن امعاملة مع ربه
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             : وأن حسن ي ميع أموره كا أمر اه ورسوله
                          

 [.٣١٤ - ٣١١آل عمران: [                  
 .وكال العمل، وها حصل كال التقوى، ثمرة اإيان وااستقامة

العبادة من ، ملسو هيلع هللا ىلصوالقيام بجهد حمد ، ملسو هيلع هللا ىلص وكال العمل حصل بتطبيق حياة النبي
          ى اخلق: ، وتعليم رع اه، واإحسان إوالدعوة إى اه

                                           
                       

 [.٣٣٧اأعراف: [      
وا  ،أفضل من ا خالط الناس ،ويصر عى أذاهم ،وامؤمن الذي خالط الناس

                    : يصر عى أذاهم
 [.١١١آل عمران: [      

فإن م يكن هم ماعة وا إمام ، ماعة امسلمن وإمامهمامسلم وعند الفتن يلزم 
ثم طلب السامة من ر ، لكن ينبغي أن ينوي بعزلته كف ره عن الناس، اعتزهم
ثم جريد اهمة ، ثم اخاص من آفة القصور عن القيام بحقوق امسلمن، اأرار

، والذكر والفكر، ثم ليكن ي خلوته مواظبًا عى العلم والعمل، اً لعبادة اه أبد
والقناعة باليسر من ، وعدم اإصغاء إى أراجيف البلد، وااستغناء عن الناس

                      : وتذكر اموت، امعيشة
                              

 [.٤ - ١اأنفال: [                              
لكن ي اأصل اخلطة ، والعزلة واخلطة ختلف بحسب اأحوال واأشخاص

ى اه، واأمر بامعروف، والنهي من امنافع وامصالح من الدعوة إ ما فيها ؛أفضل
                             عن امنكر: 

 [.٣١٤مران: آل ع[         



025 

 ..وا كال للعبد أعى وأرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة اه عَز وجَل 
       : مستغرق اأعضاء واجوارح بعبودية اه ..مستغرق اللسان بذكره

 [.٣البينة: [                                
فصارت األسنة ، ول وامحبة ي اأرضثم أنزل له القب ،فإذا كان كذلك أحبه اه

    ): والقلوب جبولة عى حبه كا قال سبحانه، جارية بمدحه
 .[26: ]مريم  (     
فكذلك اه عَز وجَل حب تكميل اأوامر ، وكا أن النفس حب تكميل الشهوات

 :وهي، التي هي الدين
 .واأخاق ..راتوامعا ..وامعامات ..والعبادات ..اإيان
 ، وهو امحرك لكل عمل صالح.أساس كل يء فاإيان

حامداً  ،ليكون ذاكرًا لربه، وتقوي إيانه، تنظم عاقة العبد مع ربه سبحانه والعبادات
 مكرًا له، سائًا له.، له

ليكون اجميع ، وامعامات وامعارات واأخاق تنظم عاقة العبد مع العباد
                : دكاجسد الواح

                        
 [.٨٣التوبة: [                  

 :وعى من يطلب ااستقامة أن حفظ نفسه من أربعة أشياء
 .واخطوات ..واللفظات ..واخطرات ..اللحظات

 .كا أمر اه سبحانه وحفظ استعاها، ومن حفظ نفسه من هذه اأربعة فقد أحرز دينه
دخل منها العدو فجاس خال الديار وأهلك احرث  ،وغفل عنها ،وإذا أملها العبد

               : وأفسد الظاهر والباطن، والنسل
                                 

 [.١٧الكهف: [                    
كانت معاماته ومعاراته وأخاقه ، وعبادته أحسن، ن العبد أقوىوكلا كان إيا
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يكون حبوبًا عند أهل ، وبمقدار ما يكون العبد حبوبًا عند اه، أفضل وأحسن
 .وعند أهل اأرض ،الساء

يَل »  ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ِ ِْ َاًنا فَ  إَِن اه إَِذا َأَحَب َعْبًدا َدَعا ِج . َقاَل َفَقاَل: إِِي أ ِحُب ف  َأِحَبه 
، َفي ِحُبه   يل  ِ ِْ ، َفي ِحُبه  َأْهل   ِج َاًنا َفَأِحُبوه  ـِحُب ف  : إَِن اه ي  ِِ الَسَاِء َفَيق ول  نَادِي  َم ي  ث 

َم ي وَضع   ِِ اْأَْرِض،  الَسَاِء. َقاَل: ث  يَل  َوإَِذا أَْبَغَض َعْبًدا َدَعاَله  اْلَقب ول   ِ ِْ : إِِي َفَيق ول   ِج
ه   . َقاَل: َفي ْبِغض  َاًنا َفَأْبِغْضه  ، أ ْبِغض  ف  يل  ِ ِْ ْبِغض   ِج ِِ َأْهِل الَسَاِء: إَِن اه ي  نَادِي  َم ي  ث 

ِِ اْأَْرضِ  َم ت وَضع  َله  اْلَبْغَضاء   ، ث  وَنه  . َقاَل: َفي ْبِغض  وه  َاًنا َفَأْبِغض   .()متفق عليه « ف 
 ،أعطاه اه امتثال أوامره ي ميع اأحوال ،اته من أجل الدينوكل من ضحى بشهو

     سعده باجنة والرضوان يوم القيامة: ، وأعى وجه الكال
                             

 [.٣١١التوبة: [                                
 .م من هذه اأمة العبادة والدعوةأوجب عى كل مسلو تعاى واه تبارك

 .فكذلك سيسأل عن مسئوليته، وكا يسأل اإنسان عن حياته
 ، ومقصد حياته.حياتهيستثقلون طريقة وأكثرهم ، ملسو هيلع هللا ىلص وميع امسلمن حبون النبي

 .وأكثرهم حبون حياهم، وكل امسلمن يكرهون اليهود والنصارى
ا يريدون وا يطيقون وا يرغبون ي ولكن ، ملسو هيلع هللا ىلصوبعض امسلمن حبون حياة النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصجهد النبي 
: كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوالقيام بجهد النبي ، ملسو هيلع هللا ىلصومام ااستقامة بتطبيق حياة النبي 

  (جئ                )
 .[25: ]اأحزاب

                 ): وقال سبحانه
 .[580: ]يوسف ( 

                    وقال سبحانه: 
 [.٣٣٧اأعراف: [          

                                                
 (. 2630(، ومسلم برقم )3282، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 يتحقق بخمسة أمور: ملسو هيلع هللا ىلصوااقتداء بالنبي 
ي نيته وفكره.. وي توحيده وإيانه.. وي أقواله احسنة.. وي  ملسو هيلع هللا ىلصااقتداء به 

 أعاله الصاحة.. وي أخاقه الكريمة.
وا ، ملسو هيلع هللا ىلصعنده إيان النبي  وم يكن، ملسو هيلع هللا ىلصعنده حبة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وأبو طالب عم النبي

                            : فهو ي النار ،ملسو هيلع هللا ىلصحياة النبي 
 [.٣٣القصص: [       

وا حياة النبي ، ملسو هيلع هللا ىلصوم يكن عندهم دين النبي ، ملسو هيلع هللا ىلصوامنافقون عندهم صحبة النبي 
ۓ                           : فهم ي النار ملسو هيلع هللا ىلص

                       
 [.٣٤٣ - ٣٤٣النساء: [              

 بعبادة اه وحده، والدعوة إليه. فرط الصحبة القيام بالدين
يدخلنا اجنة باأسباب  وكذلك اه ، واإنسان يقي حاجاته الدنيوية باأسباب

 .احة فهذه أسبابوهي اإيان والعبادات واأخاق واأعال الص، واأعال
 .وللنار أسباب ..وللجنة أسباب ..ولآخرة أسباب ..فللدنيا أسباب

وي جال ، واه عَز وجَل أمر عباده أن يقوموا بجهد أوامر اه ي جال العبادة
 .وهكذا ..وي جال التعليم ،الدعوة

 ..ا أوامرفكلمة الزراعة ها جهد وه، كا أمرهم أن يقوموا بجهد الكسب وأسبابه
، وهكذا ..وكلمة الصناعة ها جهد وها أوامر ..وكلمة التجارة ها جهد وها أوامر

                                 : والكل عبادة
                                 

 [.٣١ - ١اجمعة: [                           
 ..وكلمة الوضوء ها جهد وها أوامر ..ك كلمة اإيان ها جهد وها أوامروكذل

، وهكذا ..وكلمة الرزق ها جهد وها أوامر، وكلمة الصاة ها جهد وها أوامر
                                          : والكل عبادة
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 [.٣٣١ - ٣٣٣اأنعام: [                

: سبحانه وحتى تأي اهداية ا بَد من اجهد كا قال، فحتى يأي اإيان ا بَد من اجهد
 .[62: ]العنكبوت (         )

ًا تنال ولكن اه جعل ها أسباب، واأرزاق بيد اه، وحتى يأي الرزق ا بَد من اجهد
 .وهذه لعموم البر، بواسطتها كالتجارة والزراعة ونحوما

وهو باب اإيان والتقوى كا قال ، وللمؤمنن باب آخر حصلون منه عى أرزاقهم
                                        : سبحانه

 .[١ - ١ الطاق:[                              
     : وعى قدر الطاعة تكون اهداية، وعى قدر اإيان تكون الطاعة

                                   
 [.٣٧ - ٣٨الزمر: [                       

 وإذا فقد الدين، وعمت الفضيلة، وإذا قام اجهد للدين انترت الرمة ي العام
وإذا انقطع ، كامطر إذا جاء نفع اجميع، وعمت الرذيلة، جاءت امصائب ي العام
                         : صار مشكلة عى اجميع

 [.١٣اأعراف: [                   
                   وقال سبحانه: 

 [.٣٣امائدة: [          
     : واجتناب معصيته ي ميع اأحوال ،لزوم طاعة اه: تقامةفااس

                                 
 [.١١الروم: [                        

 :أربعةوالناس عامة رؤوسهم 
 .واأغنياءواأمراء..  ..والعَباد ..العلاء

وإذا فسدت أحوال هؤاء فسدت ، حوال الناسوإذا صلحت أحوال هؤاء صلحت أ
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        ): أحوال الناس كا قال سبحانه
 .[35: ]التوبة (        

          ): ثم قال
 .[35: ]التوبة ( 

                              وقال سبحانه:
 [.٣١النساء: [                                       

إن من أعظم أسباب ااستقامة معرفة حياة اأنبياء والرسل لاقتداء هم ي توحيدهم 
    ى اه: متهم وصرهم، وعبادهم ودعوهم إوإياهم، ويقينهم وأخاقهم، ور

 [.٤٣مريم: [                    
                                             

                                                  
 [.٣٨ - ٣٤مريم: [     

  [.٣٣مريم: [                              
ذكر حياة  أما ذكر حياة احكام والرؤساء فتعلق القلب بالوظائف وامناصب، وأما

اأغنياء فتعلق القلب باأموال والشهوات، وأما ذكر حياة اأنبياء فتعلق القلوب باه 
                             وحده:

 [.١١اأنعام: [          
 :وااستقامة عى ثاث درجات

وأداء العمل  ،جهودوذلك ببذل ام، ااستقامة عى ااجتهاد ي ااقتصاد :اأوى
 .وفق السنة ،بإخاص

فاإفراط جور عى ، وااقتصاد ي العمل هو السلوك بن طري اإفراط والتفريط
 .والتفريط إضاعة اأمور، النفوس

وإعراضًا عن ، فإن رأى فيه داعية إى البدعة، فإن الشيطان يشم قلب العبد وختره
 .به كال اانقياد للسنة أخرجه عن ااعتصام
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، وإن رأى فيه حرصًا عى السنة وشدة طلب ها أمره بااجتهاد واجور عى النفس
                      : وجاوزة حد ااقتصاد فيها

                                   
 [.١٣النور: [                        

، لكن هذا إى بدعة التفريط واإضاعة، عن السنة إى البدعة وكا اأمرين خروج
وكذلك الرياء ي اأعال خرجه عن ، واآخر إى بدعة امجاوزة واإراف

       : وإخاص مقرون بااتباع، وكل اخر ي اجتهاد ي اقتصاد، ااستقامة
                                         
                                      

 [.٨احر: [        
وتفرده ، وتفرده بالوجود ،بشهود تفرد الرب باأفعال، استقامة اأحوال :الثانية

أنه ي ويرى ، ويستيقظ من غفلته، وما سواه حل جريان أحكامه وأفعاله، باإجاد
ا أن ذلك حصل بتحفظه ، حفظًا من اه له، نفسه ذلك كامجذوب امأخوذ عن

     : فليس سبب بقائه ي قدر اليقظة بحفظه؛ بل بحفظ اه له، واحرازه
 [.٣١١اأنعام: [                                      

ه هو الذي أقامه فا، وأها حصلت بتوفيق اه، ااستقامة برك رؤية ااستقامة :الثالثة
 : فذكره هذا يغيب به عن استشعار طلبه ها، ا بنفسه وا بطلبه، ورزقه ااستقامة

                                
                            

 [.٤ - ١اأنفال: [                      
وهي القيام بن يدي اه عى حقيقة الصدق والطاعة والوفاء ، ةوااستقامة كلمة جامع

                            : بالعهد
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 [.١١ - ١١فصلت: [      

 :عى أمرينواستقامة اأمة امسلمة تقوم 
التقوى الدائمة ، التقوى التي تبلغ أن توي بحق اه اجليل، اإيان والتقوى :اأول

      ): امستمرة حتى يبلغ الكتاب أجله كا قال سبحانه
 .[582: ]آل عمران   (     

ام بحبل بااعتص، والتعاون لتحقيق منهج اه، اأخوة ي اه عى منهج اه :الثاي
   ) :ا بأي حبل من حبال اجاهلية الكثرة كا قال سبحانه، اه

                
                

 .[583: ]آل عمران(   
وبدون ذلك ، وتؤدي دورها وفق مراد رها، وهذين اأمرين حقق اأمة وجودها

 .ويعبث ي حياة اأمة با منازع، ويفسد اأخاق، اأمةيكون جمعها جاهليًا يمزق 
، واحياة البرية ا تستقيم إا إذا تلقت العقيدة والشعائر والرائع من مصدر واحد

، ويملك السلطان عى الظواهر والبواطن، يملك السلطان عى القلوب واأبدان
             : ويملك السلطان عى احركة والسلوك

 [.٣٣مريم: [                    
، كا جزهم وفق حسابه ي اآخرة، وجزي الناس وفق رائعه ي احياة الدنيا

                  : وذلك ا يكون إا ه وحده ا ريك له
 [.١٨النحل: [                        

وتتعدد ، حن تتوزع السلطة ،وتضطرب أحواها ،ياهاوتفسد ح ،وإنا تشقى البرية
 .مصادر التلقي

 .بينا السلطة لغره ي اأنظمة والرائع، حن تكون السلطة ه ي القلوب والشعائر
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وبمثل  .بينا السلطة لغره ي عقوبات الدنيا، حن تكون السلطة ه ي جزاء اآخرة
فيحصل التصادم بن ، ية بن سلطتن ختلفتنوتتمزق النفس البر، هذا تفسد احياة

                              : وأهواء البر، أوامر اه
 [.١١اأنبياء: [     

والعذاب الشديد ي اآخرة كا قال ، وحصل من فعل ذلك اخزي ي الدنيا
           ): سبحانه

                  
 .[01: ]البقرة (

سواء كان هذا الدين لقرية ، ومن أجل هذا جاء كل دين من عند اه ليكون منهج حياة
  .أو للبرية كافة ي ميع أجياها، أو أمة من اأمم، من القرى
إى جانب عقيدة تنشئ ، ومعه ريعة معينة حكم واقع احياةكل رسول فقد جاء 

، إى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب باه، باإيان باه التصور الصحيح
            : والتي تذكره بربه فيقبل عى طاعته وحذر معصيته

                                           
                     

 [.٣٣٧اأعراف: [      
 .وانب الثاثة قوام دين اه حيثا جاء دين من عند اهوهذه اج

حتى يكون دين اه هو منهج احياة ، واحياة البرية ا يمكن أن تصلح وتستقيم
                                 : كلها

                                            
 [.٣١ - ٤١امائدة: [                           

سيواجه ي كل زمان ومكان  ،وإقامة احياة وفق ريعة اه ،واحكم با أنزل اه
ولن تقبله نفوس هذا البعض بالرى والقبول ، معارضة من بعض الناس

                             : وااستسام
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 [.١٣٨البقرة: [                
ستواجه احق وأهله و ،والباطل له أهل وأنصار، فاحق له أهل وأنصار، وهذه سنة اه

وستواجهه معارضة أصحاب امصالح امادية ، معارضة الكراء والطغام والساطن
اومه سهام ذوي الشهوات واأهواء وستق، القائمة عى ااستغال والظلم والسحت

وسيأخذهم ، وامتاع الفاجر واانحال؛ ذلك أن دين اه سيأخذهم بالتطهر منها
            : وسيجعل الناس أمام دين اه سواء، بالعقوبة عليها

 [.٤٣فصلت: [                
 .وستواجهه أفراد وأمم ومذاهب حسدًا من عند أنفسهم

وستقاومه وتقف له اجموع امضللة أو امنحرفة أو امنحلة التي تستثقل أحكام 
                    : ريعة اه وتشغب عليها

                              
 [.٣١١البقرة: [                          

وكلفوا أن يكونوا شهداء ، وامحافظة عليه ،امة عليهفعى أهله الذين كلفوا بااستق
وبذل النفوس ، والثبات عليه، أن يؤدوا الشهادة له ي أنفسهم بااستقامة عليه ،عليه

                       : من أجله
 [.٣٣احجرات: [                  

، اجهه هذه امقاومة من شتى اجبهاتوقد علم سبحانه أن احكم با أنزل اه ستو
واحتال تكاليفها ي النفس وامال ، والصمود ها ،فا بَد من مواجهة هذه امقاومة

            ): كا قال سبحانه
 .[55: ]امائدة (      

هم وا تقف خشيتهم هؤاء وغر، فا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لريعة اه
         : دون امي ي حكيم ريعة اه ي احياة

                      
 [.٣١التوبة: [                   

 .فاه وحده هو الذي يستحق أن خشوه وخافوه
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وقد علم سبحانه أن بعض امستحفظن عى كتاب اه قد تراودهم أطاع الدنيا وهم 
ا يريدون حكم ، وأصحاب الشهوات، وأصحاب امال، ن أصحاب السلطانجدو

فيتملقون شهوات هؤاء ميعًا طمعًا ي عرض احياة الدنيا كا يقع من ، اه ورسوله
  ): فاه ينادي هؤاء بقوله، علاء السوء امحرفن ي كل زمان ومكان

 .[55: ]امائدة (            
 ،وكل ما أخذوه، أو لقاء الفتاوى امدخولة ..أو لقاء التحريف ..ك لقاء السكوتوذل

   : وتشرى به جهنم عن يقن، فهو قليل يباع به الدين ،ولو كان ملك الدنيا
                                

 [.٧٣البقرة: [                                 
 .وما أبشع تفريط امستحفظ ..فا أشنع خيانة امستأمن

وما أشد حريف  ..وما أخطر احكم بغر ما أنزل اه ..وما أخس تدليس امستشهد
 : الكلم عن مواضعه؛ موافاة أهواء ذوي السلطان عى حساب كتاب اه سبحانه

                            
 [.٣لرعد: ا[         
 ؟وما أعظم جرمهم؟ وما أشد حساهم؟ فا أخر هؤاء

 .[55: ]امائدة (        )
وأعجب منه غفلة امسلمن عن هذا الكيد قروناً ، إن كيد اأعداء للمسلمن عجيب

وا ، وهم ا يفقهونه، وأعجب من هذا وذاك وجود العاج بن أيدهم، طويلة
                          : ونهوا يستخدم، يعرفونه

 [.٧فاطر: [                                  
 :سام وأهلهلإ ومن هذا الكيد اللئيم

مجرد ، إها دراسة للتلهية، هذه الدراسات والبحوث الفقهية غر امطبقة ي احياة
وهي ا  ،رض التي تدرسه ي معاهدها ومساجدهااإهام بأن هذا الفقه مكاناً ي اأ

ليخدر مشاعر اأمة هذا  ،وهو إهام يبوء باإثم من يشارك فيه، تطبقه ي واقع حياها
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: معوجاً  وا تقيم ،وإضاعة اأوقات ي بحوث باردة ا حرك ساكناً ، اإهام والتضليل
 [.٨٤امائدة: [                      
ي امسجد والبيت ، جاء ليحكم احياة ي النفس وامجتمع، هذا الدين جد وحقإن 

       : وي كل مكان وزمانوي امعامات واحقوق، ، والسوقوالطريق 
 [.٣٣٣اأنعام: [                   

 .واها إى رع أحد س، ويرد اأمر كله إى ريعة اه، جاء ليعبد الناس اه وحده
ولتواجه بأحكام اه ، جاء هذا الدين العظيم الكامل الشامل ليحكم احياة كلها

                        : حاجات احياة الواقعية
                                               

 [.٣١ - ٤١امائدة: [                                 
وا لتكون ريعته موضوع دراسة ، وم جيء هذا الدين ليكون جرد شارة أو شعار

وتضع هذه ، وا لتعيش مع الفروض التي م تقع، نظرية ا عاقة ها بواقع احياة
                       : الفروض الطائرة أحكامًا فقهية ي اهواء

 [.١١ - ١٧إبراهيم: [                    
وارتدوا عى ، وبدلوا نعمة اه كفراً ، وبمثل هذا انحدر كثر من امسلمن ي القاع

وما يعدل عن رع اه إى ، وركبوا مركبًا آخر، أعقاهم من بعد ما تبن هم اهدى
        ): أو مغر كفور، رع الناس إا ضال جهول

 .[18: ]امائدة (  
إن هذا الدين الذي أكرم اه به هذه اأمة ليس نظرية يتعلمها الناس ي كتاب للرفه 

                : والتكاثر بالعلم وامعرفة، الذهني
 [.٣إبراهيم: [                    

كا أنه ليس ، وكفى كذلك عقيدة سلبية يعيش ها الناس بينهم وبن رهمالدين وليس 
بل إنا هو مع ذلك حركة لتغير ، جرد شعائر يؤدها الناس لرهم فيا بينهم وبينه

: ا عى مراد غره كا قال سبحانه ،ليكون عى مراد اه ،منهج الناس ي احياة
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(              
           ) 

 .[58 -32: ]اأنفال
 :قامة مبنية عى شيئنوااست

 .وااسرسال معها، واحذر من إماها، حراسة اخواطر وحفظها :أحدما
 .صدق التأهب للقاء اه عَز وجَل  :الثاي

والنفس ي أرض  فأصل الفساد كله جيء من قبل اخواطر؛ أها هي بذر الشيطان
مرة بعد أخرى حتى فإذا مكن بذرها ي القلب تعهدها الشيطان بالسقي ، القلب

ثم ا يزال ها حتى تثمر اأعال ، ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم، تصر إرادات
                        : امهلكة

                              
 [.١١١ - ١١٧البقرة: [              

فاخواطر كالرارة يسهل ، فع اإرادات والعزائموا ريب أن دفع اخواطر أير من د
 .واإرادات والعزائم كالنار امشتعلة، إطفاؤها

 :وحفظ اخواطر أسباب عدة
وعلمه بتفاصيل ، ونظره إى قلبك، العلم اجازم باطاع الرب سبحانه عليك :أحدها

                                 : خواطرك
 [.٣٤ - ٣١املك: [          

 .حياؤك منه :الثاي
إجالك له أن يرى مثل تلك اخواطر ي بيته الذي خلق معرفته وحبته  :الثالث

                           : وعبادته
 [.١اأنفال: [               

 .خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك اخواطر :الرابع
 .إيثارك له أن تساكن قلبك غر حبته :اخامس
فتأكل ما ي القلب فتكون عزائًا، خشيتك أن يستعر رر تلك اخواطر  :السادس
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 .من اإيان وحبة اه
 .أن يعلم العبد أن تلك اخواطر بمنزلة احب الذي يلقى للطائر ليصاد به :السابع
، تمع هي وخواطر اإيانأن يعلم العبد أن تلك اخواطر الرديئة ا ج :الثامن

 .ودواعي امحبة ي قلب امؤمن؛ أها ضدها من كل وجه
فإذا دخل القلب ، أن يعلم أن تلك اخواطر بحر من بحور اخيال ا ساحل له :التاسع

 .وتاه ي ظلاته، ي غمراته غرق فيه
ثمر فا ت، وأماي اجاهلن، أن تلك اخواطر الرديئة هي وادي احمقى: العاَ

  .لصاحبها إا الندامة واخزي
، واخشية، فإذا بذر ي القلب بذر اإيان، أما اخواطر اإيانية فهي أصل اخر كله

واستعملت ، ومأت قلبه من اخرات، أثمرت كل فعل ميل، واإنابة، وامحبة
                        : جوارحه ي الطاعات

                                   
 [.٣٣ - ٣٨امؤمنون: [                        

 :وحفظ اخواطر نافع لصاحبه برطن
 .أن ا يرك به واجبًا وا سنة :أحدها
بل ا يتم ذلك إا بأن جعل موضعها ، أن ا جعل جرد حفظها هو امقصود :الثاي

فيفرغ قلبه من تلك اخواطر ، حبة واإنابة والتوكل واخشيةخواطر اإيان وام
فا بَد ،  معًا كان خاراً اوإا فمتى عمل عى تفريغه منه، ويعمره بأضدادها، الرديئة

 .من اانتباه هذا
 .وأبلغه ي حصول استقامته، أما صدق التأهب للقاء اه فهو من أنفع ما للعبد

ومدت من نفسه ، قطع قلبه عن الدنيا وما فيها وعن مطالبهافإن من استعد للقاء اه ان
وعى ، وعكفت مته عى اه وعى حبته، وأخبت قلبه إى اه، نران الشهوات

                              : إيثار مرضاته
 [.١٣ - ١٤احج: [                           
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وولد وادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إى الدار ، خرى وعلومًا أخرواستحدث مة أ
 .اآخرة كنسبة جسمه إى هذه الدار بعد أن كان ي بطن أمه

 .فيولد قلبه وادة حقيقية كا ولد جسمه حقيقة
كخروج جسمه عن بطن أمه بارزًا إى ، فخروج قلبه عن نفسه بارزًا إى الدار اآخرة

                              : هذه الدار
 [.٣١١اأنعام: [                                

م يكن ، فضًا عن أن يصدقوا ها، وأكثر الناس م يولدوا هذه الوادة وا تصوروها
 فهكذا، وإا كا كان بطن أمه حجابًا جسمه عن هذه الدار، هم إليها مة وا عزيمة

                      : نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار اآخرة
                                     

 [.٤٤ - ٤١الفرقان: [       
 .وعلم أنه م يولد قلبه بعد ،وإذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك

 : من قى حياته ي أمرينوكل إنسان ي العام هالك وخار إا
 .وإصاح غره ..إصاح نفسه

 .فإصاح النفس تزكيتها وتربيتها حتى تستقيم عى أوامر اه
 :وإصاح الغر دعوة الناس إى احق والصر عى ذلك كا قال سبحانه

(           
 .[3-5: ]العر (  

وهو العدل الذي جمع ، وصل إى اهوااستقامة هي سلوك الراط امستقيم ام
  .احكمة والعفة والشجاعة

 :فاه عَز وجَل ما أسكن الروح ي البدن امعرض للمهالك أودع فيه ثاث قوى
 ..والقوة الغضبية السبعية الدافعة للمضار ..القوة الشهوانية البهيمية اجالبة للمنافع

 .افع والضاروالقوة العقلية املكية امميزة بن الن
 .واه بحكمته م حدد تلك القوى

 .وهو الوسط، أو العدل، أو النقصان، فيحصل فيها إما الزيادة
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 ..وإفراطها التدقيق ي سفاسف اأمور ..فتفريط القوة العقلية الغباوة والبادة
                             : ووسطها احكمة

 [.٨٤ - ٨١آل عمران: [                         
بأن يشتهي ، وإفراطها الفجور، وتفريط القوة الشهوانية اخمود وعدم ااشتياق إى يء

  :وهرب من احرام، بأن يرغب ي احال، ووسطها العفة، َحّل أو َحُرم ما صادف
 [.١٣اأعراف: [                                    

ووسطها  ،وإفراطها التهور، وتفريط القوة الغضبية اجبن واخوف ما ا خاف منه
                        : الشجاعة إعاء كلمة اه

                                  
                                

 [.١١الفتح: [                              
 : واأوساط الثاثة هي العدل الذي هو الراط امستقيم ..فاأطراف الستة ظلم

                            
 [.٣٣١اأنعام: [            

ي  ،ناس عامةوقد أرسل اه اأنبياء بالدين الذي جاء بتنظيم وحسن حياة ال
 .وامعارات واأخاق، العبادات وامعامات

               : فمن استقام عى ذلك أسعده اه ي الدنيا واآخرة
                                   

                                                    
 [.٣١٣ - ٣١١: طه[     

 .ومن انحرف عن ذلك شقي ي الدنيا واآخرة
ويتزوج  ..ويبيع ويشري عى طريقة اليهود ..ملسو هيلع هللا ىلصأما من يصي عى طريقة الرسول

فهذا اخلط ، ويأكل ويرب عى طريقة امجوس ..ويلبس عى طريقة النصارى
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كا قال  والعذاب ي اآخرة، ومن فعل ذلك اخزي ي الدنيا، مردود غر مقبول
            ): سبحانه

                  
 .[01: ]البقرة (

قدوة للبرية إى يوم  ملسو هيلع هللا ىلصوأرسل رسوله حمدًا ، وقد أمر اه عَز وجَل بعبادته وطاعته
                              : القيامة

                                        
 [.٣٣٧اأعراف: [            

 .واقتدى به سعد ي الدنيا واآخرة ،وأطاعه ،ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي فمن آمن 
          : واقتدى بمن خالفه شقي ي الدنيا واآخرة ،ومن عصاه

                                
 [.٣٣٣النساء: [     

وأعظمهم نرة ، وأحسنهم اقتداء به، كانوا أول الناس إيانًا به ملسو هيلع هللا ىلصوأصحاب النبي 
         : واتبعوا النور الذي أنزل إليه، زموه ونروهله؛ ا

 [.٣٣٨اأعراف: [                         
 .ةودعاء وبكاء هداية اأم، صاة وذكر: ملسو هيلع هللا ىلصفكانت لياليهم كليل النبي 

وتاوة القرآن ، وغشياهم ي جالسهم، دعوة الناس إى اه: ملسو هيلع هللا ىلصوهارهم هار النبي 
 .ومواساهم با يرهم، وتعليمهم أحكام الدين، عليهم

: ملسو هيلع هللا ىلص وباطنهم باطن النبي، مزين بالسنن ي ميع اأحوال: ملسو هيلع هللا ىلصوظاهرهم ظاهر النبي 
 .خشيته وحبتهو، واليقن وتعظيم اه، مزين ومعمور باإيان والتقوى

ورغبة ي هدايتهم ، وتواضع هم، شفقة ورمة للناس: ملسو هيلع هللا ىلصوقلوهم عى قلب النبي 
 .وصر عى أذاهم، وصاحهم

وإكرامًا ، من أجل إعاء كلمة اه ملسو هيلع هللا ىلصوأمواهم أنفقوها ي سبيل اه كا فعل النبي 
لزم لأهل وما ي، وما حتاجه النفس ،ومواساة للفقراء وامساكن، أضياف اإسام

                         : واأواد
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 [.٨١اأنفال: [              
: وأقرهم اقتداء بسيد امرسلن، وأحسنهم أخاقاً ، فهم أول الناس إساماً 

(           
              

 .[588: ]التوبة  (
ثاث  وملنا ..واجتبانا ..وكرمنا ..ورفنا ..واشرانا ..وهدانا ..واه عَز وجَل خلقنا

 .والدعوة إى الدين ..والعمل بالدين ..تعلم الدين :مسؤوليات كرى وهي
 .وهذه واجبة عى كل أحد بحسب استطاعته

حتى صار ، أو التقصر فيها، وكل فساد ي العام سببه نسيان هذه امسؤوليات الثاث
 : ويريد وحبتعاى  يعيشون كيف شاءوا ا كا يشاء اه، نعام؛ بل أضلالناس كاأ

(                   
 .[60-66: ]النساء (   

                                  وقال سبحانه: 
 [.٣١٧يوسف: [          

 [.٨١آل عمران: [                                 وقال سبحانه: 
، يتعلم كيف يعبد اه، وإذا قام اإنسان هذه امسؤوليات الثاث صار أفضل الناس

                               : ويدعو إى عبادة اه
 [.١١فصلت: [     

والزوجة تعيش كيف ، اءوإذا كانت أحوال اأرة داخل البيت الزوج يعيش كيف ش
فهذا البيت ا يسمى بيت ، والبنت تعيش كيف تشاء، والولد يعيش كيف شاء، تشاء

                       : بل بيت احيوان، اإنسان
                                   

 [.٣٨١اأعراف: [          
و تعاى ا كا يشاء اه تبارك، م اآن تعيش هذا الرتيب كا تشاءوكم البيوت ي العا
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 [.٣١حمد: [                          : وحب
فكم يكون الفساد ي العام بسبب خراب ، وهكذا هذه الدنيا جعلها اه بيتًا لإنسان

                                   : هذا البيت الكبر؟
 [.٤٣الروم: [             

، وهذا بعث اه اأنبياء والرسل إصاح أحوال سكان هذا البيت الكبر باإيان باه
             : واجتناب ما يسخطه، وفعل ما يرضيه

                                
 [.١٣احديد: [                                

 .وحياة الناس ي اجاهلية فاسدة ومضطربة بسبب تعطيل هذه امسئوليات الثاث
، فعاشوا برتيب اإنسان، بالدين من عند اه أفهمهم مسئوليتهم ملسو هيلع هللا ىلصفلا جاء الرسول

                     : وتركوا حياة احيوان والشيطان
                              

                                           
                                   

 [.٣١٤ - ٣١١آل عمران: [                       
 :ونقلهم بأمر اه وبدين اه من ر القرون إى خر القرون

 ..ومن اجهل إى العلم ..ومن الكفر إى اإيان ..من الرك إى التوحيدنقلهم 
 .ومن القسوة إى الرمة ..ومن الظلم إى العدل

      ): فكانوا أحسن الناس استقامة كا قال اه عنهم
             

 .[558: ]آل عمران  (     
، لتصلح أحوال هذا البيت الكبر ومن فيه ،سؤولياتفعلينا القيام بأداء هذه ام

: وتزول عنه اأسقام واآام كا أمر اه سبحانه بقوله، وتنكشف عنه الغموم واهموم
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 .[٨٣التوبة: [          
، صار أكر مضل ومفسد ي العام ،ترك مسئوليتهوالشيطان ما كفر واستكر و

             : واللعنة والعذاب األيم ،فاستحق الطرد واإبعاد
 [.١٤البقرة: [                    

                              فاذا قال اه له: 
                                 

 [.١٣ - ١١احجر: [              
ويعمل  ..يتعلم الضال ..فكل من ترك مسئوليته من البر صار من أتباع الشيطان

     ): كا قال سبحانه .ويدعو إى الضال والنار ..بالضال
 .[6: ]فاطر (         

 ،لوحي فإنه حينئذ يتعرض للضالوالعقل حن ينعزل عن منهج اه بعيدًا عن ا
 .وفساد العمل ،وسوء الرؤية ،واإنحراف

وهو ي ذلك ، وذات الشال ،ويتخبط ذات اليمن، ويغر اأحكام، فرتاد التجارب
 .ويدمر أجهزة إنسانية كريمة، كله حطم كائنات برية عزيزة

والتقلبات ي  وجعل التجارب، ولو اتبع الوحي اإهي لكفى البر هذا الر كله
ها  ليس واخسارة ي النهاية مواد وأشياء، وهي جاله الطبيعي، اأشياء واآات

 .أنفس وأرواح
فا بَد له من ، فالعقل وحده قار يتقلب ويضطرب حت ضغط الشهوات واأهواء

           : ضابط آخر يضبطه وحرسه ويرجع إليه وهو الوحي
 [.٣٣٣اأنعام: [               

وا عاصم لعقل وا لفطرة إا أن يكون  ..والفطرة وحدها تنحرف ..فالعقل يضل
فهو النور الذي هدي إى احق وإى راط مستقيم كا  ..الوحي هو الرائد اهادي

            ): قال سبحانه
 .[513: اأنعام] (      

، والشهوات واأوقات، التضحية من أجله باأنفس واأموال والدين يأي ي حياتنا بقدر
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          ، وترك كل حبوب من أجله:واأوطان
 [.٨٤اأنفال: [                                   

واه يرى عنا بقدر  ..وبالشهوات من أجل اأعال ..فنضحي بالدنيا من أجل الدين
                       : حياتنا قوة الدين ي

                                     
 [.٧ - ٨البينة: [               

سهل علينا ، وعذاب اآخرة ،وتذكرنا نعيم اجنة، وإذا فكرنا ي اموت واآخرة
 .عى ما سواهاوتقديمها  ،وامتثال أوامر اه، التضحية بالدنيا

 :وطالب اه والدار اآخرة ا يستقيم له سره وطلبه إا بحبسن
وفعل الواجبات وامندوبات ، حبس قلبه ي طلبه ومطلوبه بذكر اه وطاعته :اأول

                                 : التي حبها اه
                          

 [.٤١ - ٤٣اأحزاب: [      
كحبس جوارحه عن امعاي والشهوات ، حبس قلبه عن االتفات إى غره :الثاي

                     : برك امحرمات وامكروهات
                          

 [.٣٧ - ٣٨الزمر: [            
أو سائر إى احبس وهو ، خلص من احبس وهو امؤمنوكل خارج من الدنيا إما مت

          ): الكافر
             

 .[56-55: ]الروم ( 
رِيَ اهُ عنُه جيًا كريًا مستقيًا  ،ملسو هيلع هللا ىلص وهدي النبي ،وقد ربى اه بالقرآن الكريم

         : فهم قدوة البرية إى يوم القيامة، ورضوا عنه
                             

 [.٣١١التوبة: [                            
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، ويتجه إى اه، إنه عام يصدر عن اه، وخر جيل عرفته اأرض، إهم خر القرون
          : ويليق أن ينتسب إى اه

                 
 [.٣٣١التوبة: [               

له  ..عف الريرة ..عف اللسان ..طيب امشاعر ..نقي القلب ..عام عاي الصفات
أدب ي  ..وأدب مع غره ..وأدب مع نفسه ..وأدب مع رسول اه ..أدب مع اه
وله أحكام  ..له رائعه امنظمة أوضاعه ..وي حركات جوارحه ..هواجس قلبه
                  : وتكفل صيانته ..ارهتضبط استقر

                                     
                                

 [.١١ - ١١فصلت: [                      
دراك حدود العبد يتمثل هذا اأدب ي إ، ومع رسول اه، إنه عام كريم له أدب مع اه

فا يسبق امؤمن إهه ي أمر وا ، وأمام الرسول الذي يبلغ عن الرب، أمام الرب
وا ، وما ينهى عنه، وا يتجاوز ما يأمر به، وا يقرح عليه ي قضاء أو حكم، هي

فا يقول ي أمر ، وحياًء وأدباً ، أو رأيًا مع خالقه تقوى منه وخشية، جعل لنفسه إرادة
                         : ول اه وقول رسوله فيهقبل ق

                              
 [.١٧٣البقرة: [           
وهو أصل من أصول ، وهو منهج ي التلقي والتنفيذ، وذلك أدب نفي مع اه ورسوله

  .ابعة من الشعور بأن اه سميع عليمالن، وهو منبثق من تقوى اه، التريع والعمل
 .وكذلك أدب امؤمنن مع رهم ومع رسوهم

وا يدي منهم أحد برأي م يطلب منه أن يدي  ..فا يقرح منهم مقرح عى اه ورسوله
 .وا يقي برأيه ي أمر أو حكم إا أن يرجع قبل ذلك إى قول اه وقول رسوله ..به

فيتحرجون أن ، يسأهم عا يعلمونه قطعاً ي حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص حتى كان رسول اه
خشية أن يكون ي قوهم تقدم بن يدي اه ، اه ورسوله أعلم: جيبوا إا بقوهم
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          ): وهو ما هى اه عنه بقوله ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 
 .[5: احجرات]  (      

َيْوٍم  أيَ أتدرون » :يوم النحر فقالبة الصحاسأل  ملسو هيلع هللا ىلص وعن نفيع بن احارث أن النبي
َيْوَم بِ أَلْيَس » :اَل قَ ف، اْسِمهِ ِسوى َسُيَسِميِه  َنـهُ َحَتى َظنَنَا أ، َأعلمُ  ُلـهُ اهُ وَرسو: ُقلنا. «َهَذا

 :قال، َلـمُ أعْ  ُلـهُ اهُ َوَرُسو: قلنا« فأي شهر هذا؟» :القَ ، ٬ا يا َرسوَل  َلـىبَ : ُقْلنَا «النَْحرِ 
 ُلـهُ اهُ وَرسو: ُقلنا «َفَأُي َبلٍد هذا؟» :َقال .٬ا يا َرسوَل  َلـىبَ : ُقْلنَا« ْيَس بِذي اِحَجِة؟َألَ »

َيا  َلـىبَ : ُقْلنَا« َأَلْيَس بالبلَدةِ؟» :َقال، ْسِمهِ ِسوى اَسُيَسِميِه  َنـهُ َحَتى َظنَنَا أ: قال، َأعلمُ 
مْ  مْ َفإَن دَِماَءك  » :قاَل  ٬ا َرُسوَل  مْ وَ  َوأْمَواَلك  مْ  أْعَراَضك  ْم َهَذا، َحَرام   َعليك  ْرَمِة َيْوِمك  ، َكح 

ْم َهَذا ْم هذا، ِِ َشْهِرك   .()متفق عليه« الَشاِهد  اْلَغائَِب  لِي َبِلغِ فَ ، ِ َبَلِدك 
، ي احديث واخطاب ملسو هيلع هللا ىلصوهذا اجيل الطيب الطاهر السامق أدب مع نبيهم 

، هم توقر ينعكس عى أصواهم ويميز شخص رسول اه بينهموتوقرهم له ي قلو
: واه جل جاله يدعوهم إى ذلك اأدب هذا النداء احبيب، ويميز جلسه فيهم

(               
 .[2: احجرات] (      

معهم عى و، وتا عليهم القرآن، الذي دعاهم إى اإيان ملسو هيلع هللا ىلص وكانوا يوقرون النبي
 .فكانوا معه ي غاية اأدب خشية أن حبط أعاهم وهم ا يشعرون، اهدى

   ): وقد نوه اه بتقواهم وغضهم أصواهم عند رسول اه بقوله
             ) 

 .[3: ]احجرات
إى كل  ملسو هيلع هللا ىلصوجاوزوا به شخص رسول اه ، وقد وعى امسلمون هذا اأدب الرفيع

 .وا يقتحمون عليه حتى يدعوهم، ا يزعجونه حتى خرج إليهم، عام
 .ي احياة فالنداء اأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي

 .والنداء الثاي لتقرير ما ينبغي من أدب للقيادة وتوقر
                                                

 (، واللفظ له. 5602(، ومسلم برقم )60، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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فا بَد من وضوح امصدر ، وهذا وذاك ما اأساس لكافة التوجيهات والتريعات
ومن تقرير مكان القيادة وتوقرها لتصبح للتوجيهات بعد ، عنه امؤمنون الذي يتلقى

  .ذلك قيمتها ووزها وطاعتها
وكيف يترفون ها؟ ويقرر  ؟أما النداء الثالث فهو يبن للمؤمنن كيف يتلقون اأنباء

       ): رورة التثبت من مصدرها كا قال سبحانه
 .[6: جرات]اح   (         

 .فا بَد من التثبت من خر الفاسق
أما الشك ، أما امؤمن الصالح فيؤخذ بخره؛ أن هذا هو اأصل ي اجاعة امؤمنة

فهو خالف أصل الثقة امفروض بن  ،وي ميع اأخبار، ي ميع امصادر
 .ومعطل لسر احياة وتنظيمها ي اجاعة، اجاعة امؤمنة

 ..وأن يركوا أمرهم ه ورسوله ..أن يدخلوا ي السلم كافة اد ااستقامةفعى من أر
ويشكروا رهم عى  ..ويتلقوا عنه وا يقرحوا عليه ..ويستسلموا لقدر اه وتدبره

وكشف هم عن ماله  ..وحرك قلوهم حبه ..نعمة اإيان الذي هداهم إليه
وهذا كله من  ..ر والفسوق والعصيانوكره إليهم الكف ..وعلق أرواحهم به ..وفضله

 .رمة اه وفيضه
وهو الذي جعلهم  ..وخلص قلوهم من ذلك الر ..فهو الذي أراد هم هذا اخر
 .هذا راشدين فضًا منه ونعمة

ورسول اه يأخذ بأيدهم إى ، فاه ختار هم اخر، وليطمئنوا إى قضاء اه وتدبره
                 ): هذا اخر

             
 .[0 -0: ]احجرات (       

وذلك ي حاجة إى ، وااستقامة هي ااعتدال وامي عى النهج دون انحراف
وضبط اانفعاات ، والتحري الدائم حدود الطريق، والتدبر الدائم، اليقظة الدائمة

ومن ثم فهي شغل دائم ي كل حركة من ، ه قليًا أو كثراً البرية التي ميل ااجا
وهذا ما أمر اه به رسوله ومن تاب ، ليكون عى منهج اه وفق أمر اه، حركات احياة
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  (            ): معه بقوله
 .[552: ]هود

طغيان بل بالنهي عن ال، ثم أعقب اأمر بااستقامة بالنهي عن القصور والتقصر
 .وامجاوزة

قد ينتهي إى الغلو وامبالغة  ،وما يتبعه من يقظة القلب ،وذلك أن اأمر بااستقامة
ويريد ااستقامة ، واه يريد دينه كا أنزله، التي حول هذا الدين من ير إى عر

واه ، فاإفراط والغلو خرجان هذا الدين عن طبيعته، عى ما أمر دون إفراط وا غلو
 .مطلع عى القلوب واأعال

والطغاة ، وا جوز أهل اإيان وااستقامة أن يركنوا إى الذين ظلموا من اجبارين
  ): ويعبدوهم لغر اه من العبيد، الذين يقهرون العباد بقوهم، امفسدين

              ) 
 .[553: ]هود

، م عى هذا امنكر اأكر الذي يزاولونهفركون امؤمنن إليهم يعني إقراره
وليس هم ، وجزاء هذا اانحراف أن مسهم النار، ومشاركتهم إثم ذلك امنكر اأكر

 .من اه واٍل وا نار
أمر شاق عسر حتاج إى  ،وتكالب اأعداء ،ي فرات الشدة دينوااستقامة عى ال

 .عى الثبات زاد يعن
  ): ومن معه من امؤمنن إى زاد الطريق بقوله ملسو هيلع هللا ىلصواه يرشد الرسول 

 .[555: ]هود (             
ويمسك ، والذي يقيم البنية الروحية، وهذا الزاد هو الذي يبقى حن يفنى كل زاد

ذلك أنه يصل القلوب امؤمنة برها الرحيم ، القلوب عى احق الشاق التكاليف
وينسم عليها نسمة اأنس ي وحشتها وعزلتها ي تلك ، القريب امجيب، الودود

                       : اجاهلية
 [.٨٨احج: [          

كا أن انتظار اأجل لتحقيق سنة اه ي امكذبن ، وااستقامة ي حاجة إى الصر
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 .حتاج إى الصر
والصر عى كيد امكذبن  ..ا إحسانوإقامة الصاة ي أوقاه ..فااستقامة إحسان

 (      )واه ا يضيع أجر امحسنن  ..إحسان
 .[551: ]هود

واستقاموا عى طاعته  ..وأهل ااستقامة هم الذين استقاموا عى أن اه رهم وحده
واستقامـوا ي  ..واستقاموا عى إخاص الدين والعمل إى اموت ..وأداء فرائضه

  ): واستقامـوا ي رهـم وجهرهـم كا قـــال سبحانه ..ـم وأفعاهمأقواه
             

              
 .[32-38: ]فصلت (          

 ،فمتى استقام القلب عى التوحيد، وأصل ااستقامة استقامة القلب عى التوحيد
 : استقامت اجوارح كلها عى طاعته ،اله ومهابتهومعرفة اه وخشيته وإج

                                   
 [.١٣ – ١٤احج: [                      

اللهم ارزقنا ااستقامة عى دينك ظاهرًا وباطناً حتى نلقاك، واستعمل قلوبنا 
 وجوارحنا ي عبادتك والدعوة إليك.
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 اإخاص فقه -32
              ): قال اه تعاى

 .[1: ]البينة (  
             ): وقال اه تعاى

 .[563 -562: ]اأنعام (    
وتصفية العمل عن ماحظة ، بالقصد ي الطاعةو تعاى هو إفراد اه تبارك: اإخاص

                  ، ي كل عمل:  اخالقاخلق بدوام النظر إى
 [.١ - ١الزمر: [                    

 :واإخاص يكون بتصفية العمل عا يشوبه من شوائب إرادات النفس
أو  ..وإما اهرب من ذمهم ..وإما طلب مدحهم ..إما طلب التزين ي قلوب اخلق

أو طلب حبتهم وقضائهم  ..خدمتهمأو طلب أمواهم أو  ..طلب تعظيمهم
أو غر ذلك من العلل والشوائب التي جمعها إرادة ما سوى اه بعمله كائناً  ..حوائجه
                                                        : ما كان

 [.٣٣١الكهف: [                    
وا عدو ، وا شيطان فيفسده، ا يعلمه ملك فيكتبه ،عبد وربهواإخاص ر بن ال

 .فيحسده
 :واإخاص عى ثاث درجات

وعدم ، واخاص من طلب العوض عليه، عمله وماحظتهالعبد عدم رؤية  :اأوى
                         : وسكونه إليه ،رضاه به

 [.٣١النحل: [     
وأنه ، وفضله وتوفيقه له، د من رؤية عمله مشاهدته منَة اه عليهفالذي خلص العب

                                   : باه ا بنفسه
 [.٨٤ - ٨١آل عمران: [                   

والعبد ا يستحق ، والذي خلصه من طلب العوض عى العمل علمه بأنه عبد حض
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، اه وما يناله من اأجر والثواب تفضل من، مته لسيده عوضًا وا أجرةعى خد
             : ا معاوضة وا أجرة، وإنعام عليه، اى العبدوإحسان 

 [.٣٣فاطر: [                      
وا ،َقاِرب وا َوَسِدد وا»  :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا قال َرُسوَل  َو  َواْعَلم  ْم بَِعَملِهِ َأَنه  لَْن َينْج  َقاُلوا : ، «َأَحد  ِمنْك 
 .()متفق عليه « بَِرْمٍَة ِمنْه  َوَفْضلٍ  اهَوَل َأَنا إَِل َأْن َيَتَغَمَدِيَ »: َقاَل  َا َأْنَت؟، وَ اهَيا َرُسوَل 

وتقصره ، مطالعة عيوبه وآفاته ،وسكونه إليه ،من رضاه بفعلهالعبد والذي خلص 
وعلمه با يستحقه الرب جَل جاله من حقوق ، حظ النفس والشيطان وما فيه من، فيه

وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها ، وآداها الظاهرة والباطنة، العبودية
                    : وأن يرى ها لربه، حقها

 [.٣٨الزمر: [                     
إذ م ير ، وهو شدة حيائه من اه، مع بذل جهوده فيه، من عمله خجله :الدرجة الثانية

         : ودون ما يليق بجاله وعظمته سبحانه، ذلك العمل صاحًا له
                      

 [.٣٨الزمر: [          
من عن جوده ورؤية عمله ، وتوفر اجهد التام لتصحيح العمل حتميًا عن شهوده له

         ): ا بالعبد وا منه كا قال سبحانه، سبحانه
 .[50: ]احجرات (           

، مؤمًا به، موافقًا له، بأن جعل العبد عمله تابعًا للعلم، إخاص العمل :الدرجة الثالثة
 .ويقف بوقوفه، يسر بسره

ناظرًا إى ترتيب الثواب ، متقيدًا به فعًا وتركاً  ،ناظرًا إى احكم الديني الرعي
                        : والعقاب عليه سببًا وكسباً 
 [.٨احر: [               

واحركات ، شاهدًا للحكم الكوي القدري الذي تنطوي فيه اأسباب وامسببات
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نافيًا ما ، وتفرد الرب وحده باأفعال، فا يبقى هناك غر حض امشيئة، والسكنات
      :قاصدًا وجهه وحده، متوكًا عليه وحده، معتصًا به وحده، سواه

 [.٣١١اأنعام: [                                           
َكاِء َعِن ا» :فيا يرويه عن ربه سبحانه ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيو َ ُْ كِ أَنا أْغنَى ال ْ ِْ َمْن َعِمَل ، ل

َك فِيِه َمِعي غَ  َ َْ َكه   ت ـه  كْ َتـرَ ، يْيـرِ َعَما أ ْ َِ  .()أخرجه مسلم «َو
بدون اإيان ا تكون الصاحة والصاة والزكاة والصوم واحج وسائر اأعال 

     : بل هي مطلق عمل ا يعبأ اه به، وا تكون عمًا صاحاً ، شيئاً 
                                      

 [.١١النور: [              
   : صارت أعااً صاحة ،ملسو هيلع هللا ىلصوعى هدي رسول اه  ،فإذا كانت مع اإيان

                            
 [.١٨النحل: [           

 . ينفك أحدما عن اآخروكذلك اإيان مقرن باإخاص فها توأمان ا
وأول من تسعر هم النار هؤاء ، والقارئ ،واجواد ،فأول من يدخل اجنة الشهيد

 .الثاثة
وبفقد اإيان واإخاص هؤاء إى النار ، فبوجود اإيان واإخاص هؤاء اجنة

            ): كا قال سبحانه
 .[1: ]البينة (    

ََ َيْوَم اْلِقَياَمِة َعلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصلنبي وقال ا ْق ل  اْست ْشِهَد  ْيـهِ إَِن أَوَل النَاِس ي  َفَعَرَفه   بِـهِ َفأِ َ ، َرج 
، َكَذْبَت : قال، َقاَتْلت  فِيَك َحَتى اْست ْشِهْدت  : َفَا َعِمْلَت فِيَها؟ قال: قال، نَِعَمه  َفَعَرَفَها

َقاَل  َم أِمَر ، َفَقْد قِيَل ، َجِريء   َوَلكِنََك َقاَتْلَت أْن ي  ِحَب عَ  بِـهِ ث  ِِ  َلـىَفس  َوْجِهِه َحَتى أْلِقَي 
  .النَارِ 
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ل  َتعَ   َفَا َعِمْلَت : قال، َفَعَرَفه  نَِعَمه  َفَعَرَفَها، بِـهِ َفأِ َ ، ه  َوَقَرأ اْلق ْرآنَ َلـمَ َوعَ  ْلـمَ اْلعِ  َلـمَ َوَرج 
ْرآنَ  ت ـه  َلـمْ َوعَ  ْلـمَ الْعِ  ت  َلـمْ َتعَ : فِيَها؟ قال َت َلـمْ َوَلكِنََك َتعَ ، َكَذْبَت : قال، َوَقَرْأت  فِيَك اْلق 

َو َقاِرئ  ، لِـم  لِي َقاَل َعا ْلـمَ اْلعِ  ْرآَن لِي َقاَل ه  َم أ ِمَر ، َفَقْد قِيَل ، َوَقَرْأَت اْلق  ِحَب عَ  بِـهِ ث   َلـىَفس 
ِِ النَ    .ارِ َوْجِهِه َحَتى أْلِقَي 

ل  َوَسَع ا : قال، َفَعَرَفه  نَِعَمه  َفَعَرَفَها بِـهِ َفأِ َ ، ِلـهِ ِل ك  ْلـَا َوأْعطَاه  ِمْن أْصنَاِف ا ْيـهِ َعلَ  ه َوَرج 
ـحِ ْكت  ِمْن َسبِيٍل َتـرَ َما : َفَا َعِمْلَت فِيَها؟ قال نَْفَق فِيَها إِل أْنَفْقت  فِيَها َلَك ت  : قال، ُب أْن ي 

َو َجَواد  ، َذْبَت كَ  َم أِمَر ، َفَقْد قِيَل ، َوَلكِنََك َفَعْلَت لِي َقاَل ه  ِحَب عَ  بِـهِ ث  َم ، َوْجِههِ  َلـىَفس  ث 
ِِ النَارِ   .()أخرجه مسلم «أْلِقَي 

 .والسمعة مشتقة من الساع، وهو مشتق من الرؤية، والرياء ضد اإخاص
والرياء حبط ، ب به احظوة وامنزلة عندهمري الناس أو ُيسمعهم ما يطلفامرائي يُ 
                              : وسبب مقت اه تعاى، لأعال

 [.٣١ - ٣٣الزمر: [                                             
 :وذلك يرجع إى ثاثة أصول وهي، وأصل الرياء حب اجاه وامنزلة

 .والطمع فيا ي أيدي الناس ..والفرار من أم الذم ..لذة احمد حب
َوُيَقاتُِل ، الَرُجُل ُيَقاتُِل َشَجاَعةً : فقال ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إى النبي : عن أي موسى قال

وَن كَ » :؟ َقاَل هَفأُي َذلَِك ِي َسبِيِل ا، َوُيَقاتُِل ِرَياءً ، َيةً َحـمِ  ِهَي  هة  الِـمَ َمْن َقاَتَل لَِتك 
ْلَيا ِِ َسبِيِل ا، اْلع  َو   .()متفق عليه« هَفه 

ويقاتل رياء ، ويقاتل مية أنه يأنف أن يقهر ويذم، فهو يقاتل شجاعة ليذكر وحمد
فهذه اأمور الثاثة هي التي ، وهذا هو لذة اجاه وامنزلة ي القلوب، لرى مكانه
                            : حرك الرياء

                                                    
 [.٣٤١ - ٣٤١النساء: [                    
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 :والرياء له صور ختلفة
وتارة من  ..وتارة من جهة الكام ..وتارة من جهة اللباس ..فتارة يكون من جهة البدن

 : ونحو ذلك، وتارة بكثرة اأصحاب والزوار ..العملهة العلم.. وتارة من ججهة 
 [.٣٣١الكهف: [                                        

 .والنجاة من الرياء ،وي إرار اأعال فائدة اإخاص
 .وترغيب الناس ي اخر ،وي إظهار اأعال فائدة ااقتداء

فعى امظهر ، وصاة اجاعة رار به كاحج واجهادومن اأعال ما ا يمكن اإ
 .بل ينوي ااقتداء به، للعمل أن يراقب قلبه حتى ا يكون فيه حب الرياء اخفي

واستوى عنده مدحهم ، وصغر الناس ي عينه، تام اإخاص، فمن كان قوي اإيان
      : فا بأس له ي اإظهار؛ أن الرغيب ي اخر خر، وذمهم

                            
 [.١٨٤البقرة: [          

ومن ، وأعطاه الدنيا يستعن ها عى طاعة اه، خلق اإنسان لآخرةو تعاى واه تبارك
وا حظ له ي اآخرة كا قال ، جعل مقصد حياته الدنيا أعطاه اه من الدنيا ما يشاء

                ): سبحانه
 .[50: ]اإراء ( 

 .اه يفهمه ر ذلك، فالذي جعل مقصد حياته التجارة والزراعة أو الصناعة
اه عَز وجَل يفهمه ر مع ، والدعوة إى اه، والذي جعل مقصد حياته عبادة اه

         : ملسو هيلع هللا ىلصوأعال الرسول  ،اأمة عى اإيان واهدى
 [.٣٣١النساء: [                           

لكن أهل الدنيا أخلصوا ي ، وأهل الدين كذلك، فأهل الدنيا اه أعطاهم مقصدهم
ولكن الدنيا فانية راحة متقلبة فا يفرح ها ، عملهم فزادت وزانت دنياهم كا نرى

              ): إا جاهل
 .[11: وبة]الت (   
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                               وقال سبحانه: 
 [.١٣الرعد: [          

: أما الذي يستحق أن يفرح به فهو الدين الذي أكرم اه به البرية كا قال سبحانه
 .[10: ]يونس (         )

فلذلك اه م يعطهم؛ أن ، إا ما رحم ربك وأهل الدين م خلصوا ي أعاهم
واتبعوا رسوله فيا جاء ، ولو أخلصوا أعاهم ه، ا حقيقة الدين ،معهم صورة الدين

   ): ووفر أرزاقهم كا قال سبحانه ،ورفع مكاهم ،لنرهم وأعزهم ،به
             

 .[26: ]اأعراف  ( 
                            وقال سبحانه: 

 [.٣٧ - ٣٣النساء: [                        
وعى خروجه ، وكذلك يغل عى الغش، وقلب اإنسان يغل عى الرك أعظم غل

 .عن ماعة امسلمن بالبدعة والضالة
 ودواء هذا الغل واستخراج أخاطه بتجريد اإخاص، فهذه الثاثة ملؤه غًا ودغاً 

                      : والنصح ومتابعة السنة
 [.١ - ١الزمر: [            

ْس ْيـهِ َيِغُل َعلَ  َل ث  ِخَصاٍل َا ثَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و ، َلـهِ ص  اْلَعَمِل لِ َا إِْخ : َأَبًدا لِـمَن َقْلب  م 
نَاَصَحة  و   وم  ا، ةِ اأْمرِ َل َوم  ـمْ َتـَفإَِن َدْعوَ ، َعةِ َجـَا لْـَول ز   .() والدارمي أخرجه أمد« ِهـمْ يط  ِمْن َوَرائِ ت ـحِ  ه 

، وتنقيه منه، بل تنفي عنه غله، وا حمل الغل مع هذه الثاثة، فالقلب ا يبقى فيه غل
                           : وخرجه عنه

                           
 [.٤ - ١اأنفال: [                            
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، ثم يرجع إى نفسه فيكون ها أشد مقتاً ، والفقه أن يمقت امسلم الناس ي ذات اه
، وإضاعتهم حق اه، وضعفهم وتفريطهم، فإن من شهد حقيقة اخلق وعجزهم

م جد بدًا من مقتهم عى  ،وبيعهم حظهم من اه بالعاجل الفاي، وإقباهم عى غره
                         : إعراضهم عن رهم

 [.٣٣١ - ٣٣٣البقرة: [                                 
فكم ي النفوس ، ولكن إذا رجع العبد إى نفسه وحاله وتقصره كان لنفسه أشد مقتاً 

وأن تصل ، نع اأعال أن تكون ه خالصةوأغراض وحظوظ م، من علل وأمراض
                                : إليه

 [.٣٧احر: [        
ويعمل العمل ، فقد يعمل العبد العمل حيث ا يراه بر البتة وهو غر خالص ه

 : و البصائروا يعرف هذا إا أول، والعيون قد استدارت عليه وهو خالص لوجه اه
 [.١٧فاطر: [                           

وي تلك امسافة قطاع منع وصول العمل إى ، فبن العمل وبن القلب مسافة
فيكون  ،وفرق شيطانية مستعدة إزهاق روح العمل قبل أن يصل إى القلب، القلب

وا زهد ي ، وف وا رجاءكثر العمل وما وصل منه إى قلبه حبة وا خ سلمام
وبن احق ، وا نور يفرق به بن أولياء اه وأعدائه، وا رغبة ي اآخرة، الدنيا

 [.١١احج: [                            : والباطل
إليه من كر الصالح وعليها قطاع منع وصول العمل ، ثم بن الرب وبن القلب مسافة

وعلل خفية لو استقى العبد ي ، ونسيان منَة اه فيه، ورؤية العمل، وإعجاب وإدال
                             : طلبها لرأى العجب

 [.٣٣١الكهف: [        
إذ لو رأوها لوقعوا فيا هو أشد منها من ، ومن رمة اه أن سرها عى أكثر العال

 [.٣٤١البقرة: [               : وفتور اهمة، وترك العمل، اليأس والقنوط
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 :والرياء ضد اإخاص وهو نوعان
والرغبة ، وهو أن يكون الباعث عليه قصد التعظيم وامدح :الرياء امذموم :أحدها

أو يعلم ، كمن يتصدق أو يصي أو يذكر ،فيا عند من ترائيه أو الرهبة منه ونحو ذلك
   : فهذا كله من الرياء امذموم رعاً ، أو يقال عنه كذا أو جاهد من أجل أن يرى

                                                        
 [.٣١ - ٣٣الزمر: [                

وهو أن ا يكون الباعث عليه ما سبق كمن حسن صاته  :الرياء امحمود: الثاي
، وإى نفسه باإخاص، فيكون حسنًا إليه بالتعليم، ريد أن يتعلم منهوعنده من ي

فهذا جدير بأن حصل ، وكمن ينفق ماله جهرًا ليقتدى به ي اخر، وتعريف اجاهل
                : له مثل أجور من اقتدى به

 [.١٨٤البقرة: [                            
أخلص له العبادة وحده، وم يلتفت أحد بأسائه وصفاته وأفعاله  ومن عرف ربه

                                      سواه: 
                                           

 [.٣٣ - ٣٤الزمر: [                        
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 التوكل فقه -32
 .[23: ]امائدة (     ): قال اه تعاى

                                    : وقال اه تعاى
 .[١ - ١الطاق: [                                  

 .التوكل من أعظم مقامات الدين وأجلها وأفضلها
وفيا ، وحثهم عليه ي ميع أحواهم، عباده بالتوكل عليهوقد أمر اه أنبياءه ورسله و

 [.٣١التغابن: [                                     : وفيا تعبدهم به، أمرهم به
وأخر  ،كا حب الشاكرين وامحسنن، وأخر سبحانه أنه حب امتوكلن عليه

   : وأنه كاف من توكل عليه، ليهسبحانه أن كفايته للناس مقرونة بتوكلهم ع
                                       

 [.٣٣١آل عمران: [                              
وجعل نفسه جزاء امتوكل ، وجعل سبحانه لكل عمل من أعال الر جزاء معلوماً 

           ): عليه وكفايته كا قال سبحانه
 .[3 -2: ]الطاق (

                ): ثم قال ي التوكل
 .[3: ]الطاق ( 

والنصف الثاي ، والتوكل نصف الدين، وأحبها إليه ،فالتوكل أقوى السبل عنده
 : ادةواإنابة هي العب ..فالتوكل هو ااستعانة، فإن الدين استعانة وعبادة، اإنابة

                                 
 [.٣ - ١الفاحة: [       

، وأكرمهم عليه وهم امؤمنون، وأقرهم إليه وقد خاطب اه بالتوكل أحب اخلق إليه
: فمن ا توكل له ا إيان له فقال سبحانه، وجعله رطًا ي صحة إياهم، وأمرهم به

 .[23: امائدة] (     )
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            ): وقال سبحانه
 .[2: ]اأنفال (    

وأخر سبحانه عن رسله أن التوكل عى اه ملجؤهم ومعاذهم ي ميع أحواهم 
             ): فقال عَز وجَل 

 .[01 -05: ]يونس(          
، وجميع أعال اإسام، الدين من اإيان واإحسانفالتوكل أصل جميع مقامات 

فكذلك ا ، فكا ا يقوم الرأس إا عى البدن، ومنزلته منها منزلة اجسد من الرأس
 .يقوم اإيان ومقاماته وأعاله إا عى ساق التوكل
وهي ، واخائق كلها ي قبضة اه، وينشأ التوكل من علم العبد أن اأمور كلها بيد اه

                           : موكولة إليه سبحانه
 [.٣١١اأنعام: [                     

وتفويض أمره ، فهو ا جد بدًا من اعتاده عليه، ا يملك شيئًا منهاانه العبد يعلم وأن 
 :وثقته به من الوجهن، إليه

، ومن جهة كون اأمر كله بيد اه ..شيئًا البتةمن جهة فقر العبد إى ربه وعدم ملكه 
                   : والتوكل ينشأ من هذين العلمن

                                  
 .]٣٤اأعراف: [                        

زل نفسه عن منازعة مالكه وع، ومقصود التوكل عى اه تسليم اأمر إى من هو له
وخروجه عن ترفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إى ترفه بربه ، واعتاده عليه فيه

      ): وكونه به سبحانه دون نفسه كا قال سبحانه عن رسله
 .[52: ]إبراهيم (            
ودفع مضارهم؛ لعلمهم ، فاأنبياء وأتباعهم يتوكلون عى رهم ي جلب مصاحهم

       : وسعة رمته، وعموم إحسانه، وكال قدرته، بتام كفايته
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 [.٤ - ١اأنفال: [              
التوكل عى اه ي إقامة  ووه، راتبوأرف ام ،وتوكل اأنبياء ي أعى امطالب

 .وهذا أكمل ما يكون من التوكل، وإزالة الضال عنهم ..وهداية عبيده ..دينه ونره
 :وجموع الدين أمران

 .وأن يكون متوكاً عى اه ..أن يكون العبد عى احق
 .[02: ]النمل (       )

 .من عدم التوكل وإما ..إما من عدم اهداية :واإنسان آفته
               : فإذا مع مع اهداية التوكل فقد مع اإيان كله

 [.٣١إبراهيم: [                         
 :والناس ي التوكل متفاوتون

 ..ومن متوكل عى اه ي حصول رغيف ..لكـفمن متوكل عى اه ي حصول امُ 
 .أو دفع مفسدة دينية أو دنيوية ..جلب مصلحة دينية أو دنيوية ومن متوكل عليه ي

 .ومن صدق توكله عى اه ي حصول يء ناله
وإن كان مسخوطاً ، فإن كان حبوبًا ه مرضيًا له كانت له فيه العاقبة امحمودة

 .مبغوضًا كان ما حصل له بتوكله مرة عليه
إا إذا استعان به ، مصلحة ما توكل فيهوإن كان مباحًا حصلت له مصلحة التوكل دون 

 .عى طاعته
وانطراح القلب بن يدي الرب ، وعلم القلب بكفاية الرب للعبد، والتوكل عمل القلب

 [.٣١التغابن: [                                     : يقلبه كيف يشاء
 : وتعلق باه ي كل حال، وري بكل ما يفعل اه، وامتوكل من ري باه وكياً 

 [.٣٣غافر: [                                          
وا يزول عن ، أن ا يظهر ي العبد انزعاج إى اأسباب مع شدة فاقته إليها والتوكل

 .حقيقة السكون إى احق مع وقوفه عليها
وإا ، فا يصح التوكل إا مع القيام ها، والتوكل عى اه ا يناي القيام باأسباب
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والتوكل ، ، فنفعل اأسباب بجوارحنا، ونتوكل عى اه بقلوبنافهو بطالة وتوكل فاسد
فمن طعن ي ، فمن عمل عى حاله فا يركن سنته، والكسب سنته، ملسو هيلع هللا ىلصحال النبي 

     : ومن طعن ي التوكل فقد طعن ي اإيان، احركة فقد طعن ي السنة
                               

 [.٣١١هود: [      
فحينئذ إن ، والتوكل درجته أن يكون بعد التقوى التي هي القيام باأسباب امأمور ها

                                  : توكل عى اه فهو حسبه
 .[١ - ١الطاق: [                                    

والتفويض إليه ي كل ، مع فعل ما أمر به ،فالتوكل هو التسليم أمر الرب وقضائه
                             : وقطع عائق القلب بغر اه، حال

 [.٣٣ - ٣١الذاريات: [                      
مع  ،فا يره مبارة اأسباب، وحدهالوكيل هو اعتاد القلب عى اه  ور التوكل

كا ا ينفعه قوله توكلت عى اه مع اعتاده عى ، خلو القلب من ااعتاد عليها
 .غره وركونه إليه

مع اعتاد  ،فقول العبد توكلت عى اه، وتوكل القلب يء آخر، فتوكل اللسان يء
   : وهو مر عى معصيته مرتكب ها ،قوله تبت إى اهمثل  ،قلبه عى غره

                            
 [.١١امائدة: [                      

فهو كالدعاء الذي جعله اه سبباً ، التوكل من أقوى اأسباب ي حصول امتوكل فيهف
 .ي حصول امدعو به

دعا  ؟توكل أو م يتوكل، َدر حصلـفيه امدعو بحصوله إن كان قد قُ امتوكل : فإن قيل
ولو ترك العبد التوكل والدعاء ، توكل أو م يتوكل، قَدر م حصلـوإن م يُ ؟أو م يدعُ 

 ؟ما فاته يء ما قِدر له
وهو أن يكون قد قى اه بحصول اليء عند ، بقي قسم ثالث وهو الواقع: فيقال

فنصب سبحانه التوكل والدعاء سببن حصول ، التوكل والدعاء وجود سببه من
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 .فإذا م يفعل السبب م حصل، وقى اه بحصوله إذا فعل العبد سببه، امطلوب
فإن م يفعل م ، وحصول الري إذا رب، كا قى سبحانه بحصول الشبع إذا أكل

إن م جامع م خلق ف، وقى بحصول الولد إذا جامع الرجل امرأة، يشبع وم يرو
فإذا م يفعل ، وإلقاء البذر فيها، وقى بطلوع احبوب التي تزرع بشق اأرض، الولد

                        : إا اخيبة دذلك م حص
 [.١١اأنبياء: [                           
فإذا م يسلم وم ، ل الصاحةوقى سبحانه بدخول اجنة من أسلم وأتى باأعا

                              : يعمل صاحًا م يدخلها أبداً 
                                        

 [.٨٣ - ٨٤طه: [                        
فمن ، يندفع ها امكروهو، فالتوكل من أعظم اأسباب التي حصل ها امطلوب

 .أنكر اأسباب م يستقم منه التوكل
فيكون ، وقطع عاقة القلب ها، ولكن من مام التوكل عدم الركون إى اأسباب

 .وحال بدنه قيامه ها، حال قلبه قيامه باه ا ها
 .والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فاأسباب حل حكمة اه وأمره ودينه

وا يقوم ساق التوكل إا عى قدم ، تقوم عبودية اأسباب إا عى ساق التوكلفا 
 .ومن نفى اأسباب فالبهائم أفقه منه؛ أها تسعى ي السبب باهداية العامة، العبودية

فا ، توحيد القلب بل حقيقة التوكل، وا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده
وعى قدر جريد التوحيد تكون ، معلول مدخولدامت فيه عائق الرك فتوكله 

 [.٨١النمل: [                    : صحة التوكل
 .عن ربه إن العبد متى التفت قلبه إى غر اه نقص من توكله بقدر ذلك االتفات

لكن ، وهذا حق، ومن هنا ظن بعض الناس أن التوكل ا يصح إا برفض اأسباب
 .ا عن اجوارح رفضها عن القلب

فيكون منقطعاً ، وتعلق اجوارح ها، فالتوكل ا يتم إا برفض اأسباب عن القلب
 .وفعله وأمره، ملسو هيلع هللا ىلصوتلك سنته، متصًا ها ببدنه، عنها بقلبه



032 

فخلعها عدم ، وتعطيل اأسباب إحاد وزندقة، فخلع اأسباب من القلوب توحيد
 .وتعطيلها إلغاؤها عن اجوارح، ها اعتاد القلب عليها وركونه إليها مع قيامه

 .[23: امائدة] (     ): فالذي أمر بالتوكل بقوله
 (      ): هو الذي أمر بأخذ احذر بقوله

 .[05: النساء]
   ): وم يأمر اه بالتوكل إا بعد التحرز واستفراغ الوسع كا قال سبحانه

                  
 .[512: آل عمران] (            

 :أما أركان التوكل
 : فالتوكل حال مركبة من عدة أمور ا تتم حقيقة التوكل إا ها

وانتهاء اأمور إى ، معرفة العبد بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته :وأول ذلك
ول درجة يضع فيها العبد قدمه وهذه امعرفة أ .وصدورها عن مشيئته وقدرته، علمه

                                  : ي مقام التوكل
 [.٣١حمد: [            

ومن نفاها فتوكله ، ورفضها عن القلوب، إثبات اأسباب عى اجوارح :والثاي
 [.٣١: التغابن[                                     : مدخول
بحيث ا يبقى فيه اضطراب من ، وسكونه إليه ،اعتاد القلب عى اه :والثالث

 .وا سكون إليها، تشويش اأسباب
وا يضطرب قلبه وخفق عند إدبار ما حب ، أن ا يباي بإقباها وإدبارها وعامة هذا

يه قد حصنه من وإقبال ما يكره؛ أن اعتاده عى اه وسكونه إليه واستناده إل ،منها
  .خوفها ورجائها

إذ ا يتصور ، فحسن الظن باه يدعو العبد إى التوكل عليه، حسن الظن باه :الرابع
       : وا التوكل عى من ا ترجوه، التوكل عى من ساء ظنك به

 [.٣١١هود: [                                   
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بأن يكون العبد بن يدي اه ، واانقطاع عا سواه، لقلب هاستسام ا :واخامس
وا يكون له حركة وا ، وا يمتنع منه ،كاميت بن يدي الغاسل يقلبه كيف أراد

بل ي باب القضاء ، وهذا ي غر باب اأمر والنهي، بل يستسلم لتدبر الرب، تدبر
       : فتنبه ..الرب بفعله ا فيا أمرك، أي فيا يفعله الرب بالعبد، والقدر

 [.٣٣هود: [                                          
ا  ،وإنزاها به طلبًا واختياراً ، تفويض اأمور كلها إى اه:تهوروح التوكل ولبه وحقيق

م بشفقته العا، كتفويض اابن العاجز الضعيف كل أموره إى أبيه، كرهًا واضطراراً 
وقيامه  ،فهو يرى أن تدبر أبيه له، وحسن وايته وتدبره، عليه ورمته ومام كفايته

فا جد أصلح له وأرفق به من تفويض أموره كلها ، خر له من تدبر نفسه ،بمصاحه
                                        : إى أبيه

 [.١ - ١الطاق: [                              
وهي ثمرة التوكل ، فإذا وضع العبد قدمه ي هذه الدرجة انتقل منها إى درجة الرضا

        : فإنه إذا توكل حق التوكل ري با يفعله وكيله، وأعظمها فائدة
                              

 [.٧ - ٨البينة: [                                    
 .وتثبت قدمه فيه، وباستكال هذه الدرجات يستكمل العبد مقام التوكل

، والرمن والتواب، والتوكل له تعلق بعامة أساء اه وصفاته كالغفار والعزيز
 .ونحو ذلك كريموامعطي وال، والقوي والقدير، والفتاح والرزاق
وكلا كان ، يصح له مقام التوكل، ة العبد باه وأسائه وصفاته وأفعالهوبحسب معرف

                              : باه أعرف كان توكله عى ربه أقوى
 [.٣١حمد: [                

 :عى قسمن ملسو هيلع هللا ىلصوكان الناس ي عهد النبي 
 .امة الصحابة ري اه عنهموهؤاء ع، من عنده اأشغال الكسبية :اأول
 .كأصحاب الصفة ري اه عنهم، من ليس عنده اأشغال الكسبية: الثاي
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 :ومن كان عندهم اأشغال الكسبية كان ي توكلهم شيئان
بل ينظرون إى تنفيذ أوامر اه ورسوله فيه ، أهم ا ينظرون إى زيادة امال :اأول

 .ولو قل امال
ا متهيئن مع شغلهم ومستعدين للخروج ي سبيل اه ي أي وقت أهم كانو :الثاي

وبذلك أعطاهم ، وا يتفكرون ي أمواهم، ومتى لزم اأمر، فيه ملسو هيلع هللا ىلص طلبهم الرسول
 .اه الركة ي أمواهم

 :أما من ليس عنده اأشغال الكسبية ففي توكلهم ثاثة أشياء
وليس ي قلوهم إراف ما عند  ..أهم كانوا ا يسألون الناس باللسان وا باحال

وإذا جاءت عليهم امشقة ا خرون أحدًا بل يتوجهون إى اه وحده  ..الناس
     : وتنزل عليهم نرة اه، وبذلك يأتيهم الفرج، ويبكون أمام اه

                         
                       

 [.١٨١البقرة: [                  
والقيام  ،ووفقهم لإيان به، ومن آمن هم، وقد وكل اه عَز وجَل بدينه أنبياءه ورسله

 .وجهاد أعدائه، والذب عنه، بحقه
ا توكيل حاجة كا يوكل الرجل من ، وتوفيق واختصاص، وهو توكيل رمة وإحسان

                     : يترف عنه ي غيبته حاجته إليه
                                                      

 [.٤٧ - ٤٣اأحزاب: [                         
ومن كذهم وأعرض عن هدهم فالرسل ، فمن آمن هم أسعده اه ي الدنيا واآخرة

        ): ن عليهامستقيمو، مؤدون ها، قائمون ها
 .[28: ]اأنعام(              

                           وقال سبحانه:
                            

 [. ٣٣الشورى: [                           
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 :والتوكل عى ثاث درجات
عى نية شغل النفس بالسبب خافة أن ، لتوكل عى اه مع الطلب وفعل السببا :اأوى

 .فإنه إن م يشغل النفس با ينفعها شغلته با يره، تفرغ فتشتغل باهوى والشهوات
 .ونفع الناس بذلك، وكذلك يقوم بالسبب عى نية نفع النفس

، حسن ظنه بنفسهاموجبة ، وكذلك يقوم بالسبب ليتخلص من إشارة اخلق إليه
 .وحجاب مسبل عليه، فالسبب سر حاله ومقامه، اموجب لدعواه
فيتخلص ، وامتهانه امتهان العبيد والفعلة، وهو أن يشهد به فقره وذله، ومن وجه آخر

 .من رعونة دعوى النفس
وحق اه عى ، وأعظم من هذا كله أن القيام باأسباب امأمور ها حض العبودية

وأرسلت به ، وترتب عليه الثواب والعقاب، ي توجهت به نحوه امطالبالذ، عبده
     : وبه قامت السموات واأرض، وأنزلت أجله الكتب، الرسل

                                  
                           

 [.٤ - ١اأنفال: [                
فإن الطلب من اخلق ي اأصل ، التوكل مع إسقاط الطلب من اخلق :درجة الثانيةال

 .فا يطلب من أحد شيئاً ، وا يباح إا عند الرورة، حظور
حب من ، غني ميدتعاى  واه، فسؤال امخلوق للمخلوق سؤال الفقر للفقر

 : مواه كل ما يريد وقبيح باإنسان أن يتعرض لسؤال العبيد وهو جد عند، يسأله
 [.٣١التغابن: [                                     
َأَن اأ َمَة َلِو  َلـمْ َواعْ ، ٬َوإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِا، هَا ْسأَلِ ِاإَِذا َسَأْلَت فَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و
ٍء َقْد َكتَ َينَْفع و َلـمْ ، َأْن َينَْفع وكَ  َلـىع وا عَ َتـمَ اْج  َأْن  َلـىع وا عَ َتـمَ َوَلِو اْج ، َلَك  ه ا َبـه  َك إِلَ بَِشْ

وكَ  ُ  َ ٍء َقْد َكتَ  َلـمْ ، َي وَك إِلَ بَِشْ ُ  َ فَِعِت اأَقْ ، َعَلْيَك  ه ا َبـه  َي ف  ، م  َا ر   «َوَجَفِت الُصح 
 .() أخرجه أمد والرمذي

                                                

 .(2156وأخرجه الرمذي برقم )، (2662: أخرجه أمد برقم )صحيح( 5)
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لأشياء هي ملكة عزة ا يشاركه فيها تعاى  قأن يعلم أن ملك اح :الدرجة الثالثة
 .فهي ملكة قوة وامتناع وقهر منع أن يشاركه ي ملكه ليء من اأشياء مشارك، أحد

كا هو امتفرد بعزته ، الذي ا يشاركه غره ي ذرة منه، فهو سبحانه العزيز ي ملكه
 .التي ا يشاركه فيها مشارك

وأنه ، وقدرته عى كل يء، حده بملك اأشياء كلهاوتعاى  وعلم العبد بتفرد احق
 .ليس له مشارك ي ذرة من ذرات الكون من أقوى أسباب توكله

، وثقته به ،فإذا حقق ذلك علًا ومعرفة م جد بدًا من اعتاد قلبه عليه سبحانه
 لعلمه أن حاجاته وفاقاته وميع مصاحه كلها بيد، وطمأنينته به، وسكونه إليه وحده

                               : ا بيد غره، اه وحده
 [.١٣آل عمران: [                                        

وا ، إى من ليس له ركة ي ملك احق التفات القلب إى ما سوى اه وعلة التوكل
  .فهذه علة توكله، ضيملك مثقال ذرة ي السموات وا ي اأر

             : فإنه التفات إى عوام نفسه، وعلة أخرى وهي رؤية توكله
 [.٣٣١الكهف: [                        

 .وعلة ثالثة وهي رف قوة توكله إى يء غره أحب إى اه منه
 .عبارة عن اعتاد القلب عى الوكيل وحده: والتوكل
 :عبد ي توكله عى اه درجاتوحال ال
  :أن يكون حاله مع ربه وثقته بكفالته وعنايته كحاله ي الثقة بالوكيل عادة :اأوى

                                         
 [.٣٣هود: [        
، يعرف غرها فهو ا، أن يكون حاله مع ربه كحال الطفل مع أمه، وهي أقوى :الثانية

 : وطلب منها كل ما يريد، فإذا رآها تعلق ي كل حال بذيلها، وا يفزع أحد سواها
                                     

 [.٣١١اأنعام: [     
ي حركاته وسكناته كاميت بن تعاى  أن يكون بن يدي اه، وهي أعاها :الثالثة
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فهو مثل صبي علم أنه ، يرى تدبره وتريفه بيد مالكه الذي يدبر الكون، ليدي الغاس
                         : فاأم تطلبه وا تركه، إن م يزعق بأمه

                                        
 [.١ - ١الطاق: [     

وأنه يعطي ابتداء أفضل ، امعرفة والثقة بكرم اه وعنايته وهذا امقام ي التوكل سببه
 .وعدم سؤال غره ،وسؤاله، هيقتي الشكر ذلك و، ما ُيسأل

ولن ، ووجود العبد الرزق من غر طلب دالة عى أن الرزق مأمور بطلب العبد
            ): موت نفس حتى تستكمل رزقها

 .[6: ]هود (     
فمن كان توحيده أكمل كان توكله عى اه ، وقوة التوكل مبنية عى كال التوحيد

ومتى علم أنه ا فاعل ، فإذا آمن العبد باه رأى كل يء صادرًا عن الواحد، أعظم
وعليه التوكل ، وبه الثقة، والرجاء له، بل يكون اخوف منه، سوى اه م ينظر إى غره

        : والكل مسخرون له، قة هو الفاعل وحدهوحده؛ أنه ي احقي
                                

 [.٣١ - ٣١الزمر: [            
وا يعتمد عى الريح ي سر  ..فا يعتمد عى امطر أو اماء ي خروج الزرع

وا عى  ..ساع اأصوات وا عى اأذن ي ..وا عى العن ي الرؤية ..السفينة
     : وا عى الدواء ي الشفاء ..الطعام ي الشبعاللسان ي الكام، وا عى 

                                         
                                   

                                       
                                          
                                           
                                         

 [. ٨٤ - ٣٧الواقعة: [           
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 .شكر الكاتب دون القلم ..ومن علم أن القلم ا حكم له ي نفسه
 .وكل امخلوقات ي قهر تسخر اخالق أبلغ من القلم ي يد الكاتب

   : الذي ا تتحرك ذرة إا بإذنه، الفعال ما يريد، فسبحان مسبب اأسباب
 [.٧١يس: [                   

ه إا إذا اعتقد فيه وا يتوكل اإنسان عى غر، فالتوكل هو اعتاد القلب عى الوكيل
، واهداية واأمانة، وامعرفة والغنى، أشياء حبها ويطمئن إليها كالشفقة والقوة

  .وإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل عى اه سبحانه، وحسن اخلق، وحسن التدبر
واأفعال الكرى، أساء احسنى، والصافات العا، اأن وكيلك له وإذا ثبت ي نفسك 

واسع ، واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة، أنه ا فاعل سواهاأعى، ووامثل 
وا ، وا وراء علمه علم، وأنه ليس وراء قدرته قدرة، جزيل العطاء، عظيم احلم، الرمة

وم يلتفت إى غره بوجه من ، اتكل قلبك عليه وحده ا حالة، وراء رمته رمة
 [.٣١التغابن: [                                     : الوجوه

، وإذا م جد العبد هذه احالة ي نفسه فذلك إما لضعف اليقن بإحدى هذه اخصال
وقوة ، يتم التوكل إا بقوة القلب إنه اف، وإما لضعف القلب باستياء اجبن عليه

، ر بالعقل والقلبوترك التدب، وليس معنى التوكل ترك الكسب بالبدن، اليقن ميعاً 
 .وهو حرم ي الرع، فهذا فعل اجهال، والسقوط عى اأرض

          بقوله:  وأعلن حبته هم ،وقد أثنى اه سبحانه عى امتوكلن
                                 

 [.٣٣١آل عمران: [                        
 .وسعيه إى مقاصده ،ا يظهر تأثر التوكل ي حركة العبدوإن

 ..أو حفظ موجود كاادخار ..وسعي العبد إما أن يكون جلب نفع مفقود كالكسب
 .أو إزالة رر قد نزل كالتداوي من امرض ..أو لدفع رر م ينزل كدفع الصائل
 .فحركات العبد ا تعدو هذه اأربعة

جلب إما بأسباب مقطوع ها كاأسباب التي أمر اه ها و، جلب امنافع :فاأول
وتقول ، رعًا وجعلها سبباً كأن يكون الطعام بن يديك وأنت جائع فا مد يدك إليه
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ليس من التوكل ي ، فهذا جنون وسفه حض، ورط التوكل ترك السعي، أنا متوكل
أو تلد ، من غر بذرنباتًا تعاى  وكذلك لو م تزرع وطمعت أن خلق اه ،يء

 .وليس من التوكل، فكل ذلك جنون وجهل بسنة اه، الزوجة من غر وقاع
وتبار اأسباب التي أمر اه ها  بقلبك،  وإنا التوكل أن تعتمد عى اه ي كل يء

فهذا ، أسباب ليست متيقنة كمن يسافر بغر زاد متوكاً عى اهب جربأو ، ببدنك
 .ومله للزاد مأمور به، وفعله منهي عنه ،جرب عى اه

ومن وجد قوتاً حااً يشغله كسب مثله عن ، ي التعرض لأسباب باادخار :الثاي
                : مع مه فادخاره إياه ا خرجه عن التوكل

 [.١١البقرة: [                                  جئ   
، فليس من التوكل ترك اأسباب الدافعة للرر، رة اأسباب الدافعة للررمبا :الثالث

فكل ذلك منهي ، أو حت جدار خراب، أو جرى السيل، فا جوز النوم ي أرض مسبعة
 [.٨٣النساء: [                         : عنه

ويتوكل ي ذلك ، عقالوشد البعر بال، وإغاق الباب، وا ينقض التوكل لبس الدرع
 .ويكون راضيًا بكل ما يقي اه عليه، كله عى امسبب ا عى السبب

أو أخذ يشكو ما جرى عليه ، ق متاعه أنه لو احرز م يرقومتى عرض له أنه إذا ُر 
                 : وأنه بعيد عن التوكل، فقد بان أن توكله مدخول

 [.١الطاق: [                      
 .السعي ي إزالة الرر كمداواة امريض ونحو ذلك :الرابع

واخبز امزيل ، فالسبب امزيل للرر إما مقطوع به كاماء امزيل لرر العطش
     : بل تركه جنون وسفه، فهذا تركه ليس من التوكل ي يء، لرر اجوع

 [.١٣اأعراف: [                                  
ورب امسهل ونحو ذلك فهذا ا ، وإما أن يكون السبب مظنونًا كالفصد واحجامة

 .وأمر بالتداوي ملسو هيلع هللا ىلص وقد تداوى النبي، يناقض التوكل
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 .()أخرجه البخاري «َما َأْنَزَل اه َداًء إِلَ َأْنَزَل َلـه  ِشَفاءً » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
فهذا يناي ، موهومًا كالكي والرقية زمن العافية لئا يمرضوا وإما أن يكون السبب

 .وإنا تكون الرقية والكي بعد امرض، التوكل
 :بل اه عَز وجَل أمرنا بأمرين، وليس معنى التوكل أن نرك العمل

 .وأمرنا أا نعتمد عى العمل ..أمرنا أن نعمل
وأمرنا أن ، وأمرنا أن نتداوى ..وحدهوأمرنا أن نؤمن أنه هو الرزاق ، أمرنا أن نكتسب

وأمرنا أن نعتمد عليه ، وأمرنا أن نعد للعدو ما نستطيع ..نؤمن أنه هو الشاي وحده
       : وأن نعتمد عليه وحده ،وأمرنا أن نأخذ باأسباب ..وحده

                                  
                           

 [.٤ - ١اأنفال: [              
ومن توكل وم ، فمن أعد وعمل وم يتوكل عليه سبحانه فقد أخل بأحد اأمرين

 .يستعد فقد أخل بأحد اأمرين
فمن أنكر ، واإيان باأسباب التي بثها اه ي الكون، فا بَد من اإيان باه

               : ا تأثرًا أركومن جعل ه، اأسباب وعطلها كفر
 [.١١اإراء: [        

 ) :ولكن ا نعتمد إا عى اه وحده ا ريك له، فاأسباب نؤمن ها ونفعلها
                 ) 

 .[582: ]اأنعام

                                                

 (. 1600برقم ) أخرجه البخاري( 5)
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 الستعانة فقه -32
 .[1: ]الفاحة (       ): قال اه تعاى

 .[51: ]البقرة(           ): وقال اه تعاى
هي اسم جامع لكل ما حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة  :العبادة

 .والباطنة
مع الثقة به ، ودفع امضار ،ي جلب امنافعتعاى  هي ااعتاد عى اه :والستعانة

 .ي حصيل ذلك
والنجاة من ميع ، هو الوسيلة للسعادة اأبدية ،ااستعانة بهو ،والقيام بعبادة اه

 .فا سبيل إى النجاة إا بالقيام ها، الرور
وقد ذكر اه سبحانه ااستعانة بعد العبادة مع دخوها فيها احتياج العبد ي ميع 

 .أعاله وعباداته إى ااستعانة باه تعاى
 .واجتناب النواهي ،يريده من فعل اأوامرفإنه إن م يعنه م حصل له ما 

        : وا حول وا قوة إا به، وعليه التكان، فهو سبحانه امستعان
 [.٣٣١اأنبياء: [                 

 .وقد أمرنا اه عَز وجَل بااستعانة بالصر والصاة عى ميع اأمور
والصر عن معصية ، طاعة اه حتى يؤدها وهي الصر عى: ففي الصر بجميع أنواعه

  .والصر عى أقدار اه امؤمة فا يتسخطها، اه حتى يركها
 . ي الصر عى ذلك كله معونة عظيمة عى كل أمر من اأمور

يستعان  ،وتنهى عن الفحشاء وامنكر، وكذلك الصاة التي هي ميزان اإيان وعامته
                     : رها عى كل أمر من اأمو

 [.٣٣١البقرة: [      
  .وقلب اإنسان يعرض له مرضان عظيان إن م يتداركها العبد تراميا به إى التلف

 .والكر، الرياء: وما
 . ( ): ودواء مرض الكر بـ ،(    ): فدواء مرض الرياء بـ
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: ومن مرض الكرياء والعجب بـ، (  ): فإذا عوي العبد من مرض الرياء بـ
 . (  ) :ومن مرض الضال واجهل بـ، ( )

وكان ، ومت عليه النعمة، ورفل ي أثواب العافية، فقد عوي من أمراضه وأسقامه
وهم أهل فساد ، غر امغضوب عليهم، الذين عرفوا احق واتبعوه، من امنعم عليهم

وهم أهل فساد العلم ، والضالن، عدلوا عنهالقصد كاليهود الذين عرفوا احق و
 .فهم يعمهون ي الضال، كالنصارى الذين جهلوا احق وم يعرفوه

واخر أجل ، فالذين كملت نعم اه عليهم هم الذين معوا بن معرفة احق لذاته
                     : العمل به وهم امؤمنون

 [.٨ - ٣ة: الفاح[             
وإن ، ومن قلدهم فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم امغضوب عليهم كاليهود

           ومن قلدهم:  اختل قيد العلم فهم الضالون كالنصارى
                                      
                                   

 [.٣١ - ٣٣امائدة: [                             
فا حول عن معصية اه إا بعصمة ، وا يمكن للعبد أن يعبد ربه إا بتوفيقه وعونه

                                : وا قوة عى طاعة اه إا بتوفيق اه، اه
 [.٣١التغابن: [     

وإزالة الدواعي ، وإلقاء الداعية ي القلب، وبيده كل يء،  وحده خالق كل يءفاه
     : وا معنى لإعانة إا ذلك، امعارضة ها ليست إا من اه تعاى

 [.٣١١اأنعام: [                                   
 .اىوااستعانة هي طلب العون من اه تبارك وتع
 .ويطلب من امخلوق ما يقدر عليه من اأمور
ويستعن بيء ويعتمد عليه ي حصيل ، وكل عبد جبول عى أن يقصد شيئًا ويريده

ومرته وهاكه وفساده ي عبادة ، وااستعانة به ،وصاح العبد ي عبادة اه، مراده
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                    : وااستعانة با سواه ،غر اه
                                   

 [.٣٣ - ٣٤الزمر: [              
وترك ، واإنسان ضعيف عاجز حتاج إى ااستعانة باه ي فعل امأمورات

 .والصر عى امقدورات، امحظورات
نة باه واستعان بغره ومن ترك ااستعا، فمن حقق ااستعانة باه ي ذلك كله أعانه اه

وكله اه إى من استعان به فصار خذواً؛ أنه عاجز عن ااستقال بجلب مصاحه 
 .وا معن له عى مصالح دينه ودنياه ميعًا إا اه عَز وجَل ، ودفع مضاره

: ومن خذله اه فهو امذموم امخذول كا قال سبحانه، فمن أعانه اه فهو امعان
 .[22: ]اإراء   (        )

 مذمومًا ا حامد لك، خذواً ا نار لك.
، واإيان بتفرده باخلق والتدبر، وااستعانة حال للقلب ينشأ من معرفته باه تعاى

فيوجب للعبد ، وأن ما شاء كان وما م يشأ م يكن، والعطاء وامنع، والر والنفع
               : ويقينًا بكفايته، وثقًة به، عانًة بهواست، ذلك اعتادًا عى ربه

 [.٣٣١آل عمران: [                              
 :وااستعانة جمع أصلن

 .وااعتاد عليه ..الثقة باه
وقد ، استغنائه عنه ،وهو مع ذلك ا يعتمد عليه ،فالعبد قد يثق بالواحد من الناس

فيحتاج إى اعتاده ، ولعدم من يقوم مقامه، حاجته إليه ،د عليه مع عدم ثقثه بهيعتم
 .عليه مع أنه غر واثق به

وهو امعبود امستعان ي ، وأفعاله واه عَز وجَل هو الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته
 .[1: ]الفاحة   (     ): كل أمر كا قال سبحانه
وااستعانة ، والعبادة حق اه الذي أوجبه عى عباده، عبادةوااستعانة جزء من ال

 .وكلا كان العبد أتم عبودية كانت اإعانة له من اه أعظم، طلب العون عى العبادة
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 :وااستعانة باه ها وجهان
 .ويسهل الفعل عليه، من ألطافه ما يقوي دواعيهتعاى  أن يسأل اه :أحدما
بأن جدد له القدرة ، عانته بقاء كونه قادرًا عى طاعة ربه مستقباً أن يطلب باست :الثاي

 .حااً بعد حال
ْسِن ِعَباَدتَِك »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه  ْكِرَك َوح  ـَم أِعنِي عَ ذِْكِرَك َوش  أخرجه البخاري ي  «الَله 

 .()وأبوداوداأدب امفرد 
 :والناس ي العبادة وااستعانة أربعة أقسام

 .وهؤاء أجل اأقسام وأفضلهم، وااستعانة باه عليها ،أهل العبادة :اأول
 .وهؤاء هم ر الرية، أهل اإعراض عن العبادة وااستعانة باه :الثاي
فهؤاء هم نصيب من التوفيق ، من له نوع عبادة با استعانة أو باستعانة ناقصة :الثالث

ن اخذان والضعف وامهانة والعجز وهم م، والنفوذ بحسب استعانتهم وتوكلهم
 .بحسب قلة استعانتهم

وم ، وأن ما شاء كان وما م يشأ م يكن، الذين يشهدون تفرد اه بالنفع والر :الرابع
ومع ذلك توكلوا عليه واستعانوا به عى حظوظهم ، يدوروا مع ما حبه اه ويرضاه

نس املك الظاهر واأموال التي ا وما أعطوه من ج، فهؤاء ا عاقبة هم، وشهواهم
         : تستلزم اإسام فضًا عن الواية والقرب من اه تعاى

 [.٣٣التوبة: [                                  
 .وحسن عبادتك ،وشكرك ،اللهم أعنا عى ذكرك

                                                
 (.5122(، وأخرجه أبو داود برقم )005/أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )صحيح( 5)
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 الذكر فقه -32
                            : قال اه تعاى

                          
 .[٤١ - ٤٣اأحزاب: [      

           ): وقال اه تعاى
 .[20: ]الرعد (

 .ذكر اه عَز وجَل هو قوت القلوب التي متى ما فارقها صارت اأجساد ها قبوراً 
، ونحوها بودية مؤقتة كالصاة والصيام واحجوي كل جارحة من جوارح اإنسان ع

 .وهي غر مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان
والبكم عن ، وبه يزول الوقر عن اآذان، والذكر جاء القلوب وصقاها ودواؤها

 .وتنقشع الظلمة عن اأبصار، األسن
ان الغافل كالعن فاللس، كا زين بالنور أبصار الناظرين، زين اه به ألسنة الذاكرين

 .واليد الشاء، واأذن الصاء، العمياء
 .والذكر هو باب اه اأعظم امفتوح بينه وبن عباده ما م يغلقه العبد بغفلته

فإذا خا العمل عن الذكر ، وهو روح اأعال الصاحة، وبالذكر يرع العبد الشيطان
 .كان كاجسد الذي ا روح فيه

: وهى عن ضده من الغفلة والنسيان كا قال سبحانه، َل بذكرهوقد أمر اه عَز وج
(               

 .[281: ]اأعراف   (
  (          ): وقال سبحانه

 .[52: ]احر
 : والفرق بن الغفلة والنسيان، فالذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان

 ): وهذا قال سبحانه، والنسيان ترك بغر اختياره، لأن الغفلة ترك باختيار الغاف
 .[281: ]اأعراف (  
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: فا ينهى عنه ،وا تكن من الناسن؛ أن النسيان ا يدخل حت التكليف: فلم يقل
 .()مسلمأخرجه  «قد فعلت» :فقال اه.                   

 :والذكر من حيث ما يذكر ثاثة أنواع
وذكر اأمر  ..وتوحيد اه ها ،والثناء عى اه ها ،ه وأسائه وصفاته ومعانيهاذكر ا

 .وذكر اآاء والنعاء واإحسان ..واحال واحرام ..والنهي
وتارة يكون  ..تارة يكون بالقلب واللسان وهو أعى الدرجاتو تعاى وذكر اه تبارك

ة يكون باللسان امجرد وهو ي الدرجة وتار ..بالقلب وحده وهو ي الدرجة الثانية
 .الثالثة

 : وذكر العبد لربه حفوف بذكرين من ربه له
: كا قال سبحانه، وذكر بعده به صار العبد مذكوراً ، به صار العبد ذاكرًا له ،ذكر قبله

 .[512: ]البقرة   (     )
 :والذكر عى ثاث درجات

وامراد بالظاهر ما تواطأ عليه ، أو دعاًء أو رعاية ثناءً  :الذكر الظاهر :الدرجة اأوى
 .القلب واللسان

، وا حول وا قوة واه أكر، وا إله إا اه، واحمد ه، نحو سبحان اه :فذكر الثناء
 إا باه.

 (           ): نحو :وذكر الدعاء
 .[23: ]اأعراف

وأنسه ، وفيه رعاية مصلحة القلب، ضور مع اهما يستعمل لتقوية اح :وذكر الرعاية
 .[58: ]التوبة (    ): وثقته به كا قال سبحانه، باه

 [.٤٣طه: [                     وقال سبحانه موسى وهارون: 
، ومن كان اه معه فكل يء وأنه يسمعنا، وأنه يرانا، فيشعر قلب العبد أن اه معنا

                                                

 (. 526برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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ودوام ، والبعد عن معصيته، واإقبال عى طاعته، فيتولد من ذلك احياء من اه معه،
                             : ذكره وشكره

 [.٣١النمل: [                   
 .وهو الذكر بمجرد القلب با يعرض له من الواردات :الذكر اخفي :الدرجة الثانية

، واحجب احائلة بن القلب والرب سبحانه، خلص من الغفلة والنسيانويكون بالت
ولزوم ، ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه، ومازمة احضور مع امذكور سبحانه

 .القلب لذكر ربه
وغر ذلك من  ..وحبة تارة ..وتعظيًا تارة ..وثناًء تارة ..وترعًا تارة .ملقًا تارة

          : وهذا شأن كل حب وحبيبه ..القلبأنواع امناجاة بالر و
 [.٣١املك: [                  

فذكر اه لعبده هو ، وهو شهود ذكر احق سبحانه إياك :الذكر احقيقي :الدرجة الثالثة
 : ولذكره جعله ذاكرًا له، حيث ذكره فيمن اختصه وأَهله للقرب منه، الذكر احقيقي

                                  
 [.٤٣العنكبوت: [                      

والكافر وامؤمن مؤمنًا، ، واموحد موحداً ، فهو سبحانه الذي جعل الذاكر ذاكراً 
وله كل ، والعطاء وامنع، فله امنَة والفضل، والقصر قصراً ، اً واأبيض أبيض، كافراً 
                            : وهو رب كل يء، كل يءوبيده ، يء

                            
 [.٣١ - ٣١الزمر: [     

ي كل وقت من و تعاى وحقيقة ذكر اه هي تركيز اجاه القلب إى اه سبحاه
 .حوالوسائر اأ، وعند اأوامر والنواهي، اأوقات بالذكر والدعاء

ثم بعمله طاعة  ..ثم بقلبه يقينًا واعتقاداً  ..فامسلم يبدأ ذكر اه بلسانه نطقًا ومقااً 
 .وامتثااً أوامر اه سبحانه

وقد أمرنا اه بذكره دائًا ، وذكر اه سبحانه هو ثمرة امعرفة باه واإيان به سبحانه
ونشكره وا ، ه وا نعصيهلنطيع، وماله وكاله، حتى نستحر عظمته وجاله
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                                : نكفره
 [.٤١ - ٤٣اأحزاب: [                           

، وتوحيده، من اإيان باه ملسو هيلع هللا ىلصهو إحياء ميع ما جاء به الرسول  واهدف من ذكر اه
             : ملسو هيلع هللا ىلصسوله وطاعة ر ،وطاعته، والتزام رعه، وعبادته

                           
                                  

 [.٣١٣ - ٣١١آل عمران: [                 
 .ونفل ..فرض :والذكر قسان

 :فكذلك الذكر نوعان، فرض ونفل: فكا أن الصاة والصيام قسان
امفروضة ي  واحقوق هو االتزام بأداء ميع اأحكام والعبادات يفالذكر احقيق

وهذا هو ، واالتزام بجميع اأدعية واأوراد امروعة طبقًا ما ورد ي السنة، وقتها
                    : الذكر الواجب

                       
 [.٣٣١ - ٣٣٣البقرة: [             

                       وقال سبحانه: 
 [.١١٣اأعراف: [               

، معتقدًا بفضلها، خاشعًا لربه، حباً له، حامدًا له، يؤدي امسلم ذلك كله معظًا لربه
                    : راجيًا من ربه الثواب عليها

                             
                            

 [.٤ - ١اأنفال: [     
رسخ والتي تُ ، ملسو هيلع هللا ىلص فهو عبارة عن اأذكار امسنونة التي بينها النبي أما الذكر النفي

والصر ، واإكثار منها ،وتنشط اجوارح أدائها، حقائق اأوامر اإهية ي القلب
 يذكر اه عى كل أحيانه. ملسو هيلع هللا ىلصن النبي وقد كا، عليها
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وا ، وا النقصان منه، وا الزيادة فيه، وا يمكن تركه، فرض واجب فالذكر احقيقي
                 : أو حديد أوقاته، الترف ي كيفية أدائه

                             
 [.١٧٣ البقرة:[                

يقوم به العبد امسلم ي اأوقات امتبقية ، فهو أمر اختياري مسنون أما الذكر النفي
، وذلك حتى يظل امسلم دائم الصلة بربه، من أداء الواجبات والفرائض الرعية

 .وحتى ا يشتغل اإنسان باأعال التي ا تعنيه ي حياته
أداء واجباته الدينية ي أوقات الفراغ إذ أن الشيطان يسعى إشغال امسلم القائم ب

وهوى النفس ، فللبعد عن مات الشيطان، واللغو والفواحش، باللهو واللعب
لزم ، لتحصل له الركات، وامحافظة عى الرباط الذي يربط امسلم بربه، وشهواها

ر، وغرها ، كسبحان اه، واحمد ه، وا إله إا اه، واه أكااهتام بالذكر النفي
 من اأذكار واأدعية امروعة.

 :وحتى يصل اإنسان إى حقيقة الذكر ا بَد من أمور
وقراءة ما تير منه يوميًا إما ي آخر ، بذل اجهود اممكنة لفهم القرآن وتدبره :اأول
                    : أو قبيل نوافل التهجد، الليل

 [.١١ص: [     
وعى القارئ أن يقرأ ، يستطيع أن يقرأ فعليه أن هتم بساع القرآن من غرهومن ا 

وكام ، معظًا لربه، بتدبر وتفكر ليتأثر قلبه فينشط لإيان واخشوع والطاعات
 .منفذًا أحكامه، مواه

 وأنه مطالب بالعمل با جاء فيها من أحكام بقلبه، ويسمع تاوته، ويتيقن أن اه يراه
                       : وجوارحه ولسانه

                           
                                                  

 [.٣٨ - ٣٣السجدة: [     
أذكار و، امحافظة عى اأذكار الواردة ي السنة يومياً كأذكار الصباح وامساء :الثاي



018 

، مثل سبحان اه واحمد ه وا إله إا اه، واأذكار امطلقة، أدبار الصلوات اخمس
 .واه أكر ونحو ذلك

حسب اأوقات  ملسو هيلع هللا ىلصااهتام بأداء اأدعية واأذكار امأثورة عن النبي  :الثالث
والدعاء ، ودعاء لبس الثوب، واأحوال امختلفة كدعاء دخول امسجد واخروج منه

وعند ، وااستيقاظ والدعاء عند النوم، وعند الفراغ من الوضوء، عند دخول احام
وغر ذلك من اأدعية واأذكار امقيدة بتلك اأحوال ما ورد ي ، اأكل والرب

                             : السنة النبوية الصحيحة
 [.٨احر: [          

ِِ أْمِرَنا َهَذا َما َليَْس مِ » ملسو هيلع هللا ىلص: وقال رسول اه وَ  نْـه  َمْن أْحَدَث   .()متفق عليه «َردُ  َفه 
ويازم ذكرًا خاصًا ما ورد ي السنة ، أن يتعود اإنسان عى ذكر اه دائاً  :الرابع

دائم ، كا جعله مستحقًا للثواب واأجر، وهذا التعود جنب اإنسان اللغو، امطهرة
 .هالصلة بموا

، فيكثر مثًا من )سبحان اه، وختار من تلك اأذكار ما يناسب ظروفه وطبيعته
 .واه أكر( فله بكل واحدة يقوها شجرة ي اجنة، وا إله إا اه، واحمد ه

وبذلك يصفو ، وكذلك يكثر من )ا حول وا قوة إا باه( فهي كنز من كنوز اجنة
 .ويسلم من أعدائه، ولسانه لذكره، دنه لطاعة ربهوينشط ب، وخشع قلبه، ذهنه
ُلَك عَ »:  ري اه عنه أي موسى اأشعري ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قال  َيا عْبَداه ْبَن َقيٍس َأل َأد 

ن وِز اَلنَِة؟ َوَة إَل بِا»َفُقْلُت: َبى َيا َرُسوَل اه، َقاَل:  «َكنٍْز ِمْن ك  ْل: ل َحوَل َول ق   «٬ق 
 .()يهمتفق عل

وإنا كانت امعاي سببًا محق بركة الرزق واأجل؛ أن الشيطان موكل ها 
عند اأكل والرب واللباس والركوب تعاى  وهذا رع ذكر اسم اه، وبأصحاها

وذكر اسمه سبحانه يطرد الشيطان ، واجاع؛ ما ي مقارنة اسم اه من الركة
 .فتحصل الركة

                                                
 ( واللفظ له. 5050برقم )(، ومسلم 2620، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 ( واللفظ له.2085(، ومسلم برقم )6305، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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فكل ما كان من جهته فله من لعنة ، وجعله أبعد خلقه منه، بليسوقد لعن اه عدوه إ
ومن هنا كان للمعاي أعظم تأثر ي حق بركة العمر ، اه بقدر قربه منه واتصاله به

                         : والعلم والعمل، والرزق
 [.٣٣٧ - ٣٣٨النساء: [                       

 :لذكر ثاثة أقساموا
 .أو باجوارح ..أو بالقلب.. إما أن يكون باللسان

 :فذكر اه باللسان
       : ويقرأ كتابه، ويثني عليه، ويكره، ويسبحه، أن حمد العبد ربه

                                   
 [.١٧٣البقرة: [                    

 :كر اه بالقلب ثاثة أنواعوذ
 : أن يتفكر العبد ي الدائل الدالة عى ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله :أحدها

                                  
                                  

 [.٣٤اأعراف: [         
، وأوامره ونواهيه، لدائل الدالة عى كيفية تكاليفه وأحكامهأن يتفكر ي ا :الثاي

       : وجتنب ما يبعده عنه، فيفعل ما يقربه إى اه، ووعده ووعيده
 [.١١ص: [                  

         : وما له سبحانه فيها من احكم، أن يتفكر ي أرار خلوقات اه :الثالث
                           

                                    
 [.٣١٣ - ٣١١آل عمران: [                        

 :أما ذكر اه باجوارح
لتكون جوارحه مستغرقة ي ، فيكون بأن يستعمل العبد جوارحه كلها ي طاعة اه

         : وخالية من اأعال التي هى اه عنها، اأعال التي أمره اه ها
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 [.٤٣العنكبوت: [               

، واستحضار عظمة أوامره، واستحضار عظمته، استحضاره :وذكر اه معناه
 .واستحضار عظمة وعده ووعيده ي كل حن

وكل ،  يعمل عمًا ي ليل أو هار إا وهو يستحر ربه ويذكرهفا يتحرك حركة وا
            : بل هو كاميت، عمل خا عن ذلك فا روح له

 [.١ - ١الزمر: [                      
فإها رعت ، بل هو الغرض امقصود من العبادات كلها، والذكر أفضل العبادات

: كا قال سبحانه ، ومن ذكر اه أطاعه وم يعصهر اه عَز وجَل لتعن العبد عى ذك
 .[55: ]طه (  )

، فكا ا جد اجسد لذة الطعام مع السقم، والذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسم
 .فكذلك القلب ا جد حاوة الذكر مع حب الدنيا

 :وألفاظ الذكر ثاثة أنواع
     ): بحانه كقوله تعاىفأفضلها ما كان ثناء عى اه س

 .[5-2: ]الفاحة (    
بَْحاَنَك ال» :وقول امصي ي دعاء ااستفتاح ـمَ َلـس  َك  ،ِدكَ َحـمْ َوبِ  ه  و ،َوَتَباَرَك اْسم 

 .() أخرجه أبو داود والرمذي «كَ ْيـرَ غَ  َلـهَ إِ  َل َجُدَك وَ تعاى 
 .«سبحان رِ اأعَ»وي السجود  ،«سبحان رِ العظيم»وقوله ي الركوع 

 ): كقوله تعاى، أو اعرافًا با جب ه عليه، ثم يليه ما كان إنشاء من العبد
ڭ              )

 .[02: ]اأنعام
ـمَ َلـال» :وقول امصي ي الركوع ـمَ َلـال» :وي السجود، «َلَك َرَكْعت   ه   «َلَك َسَجْدت   ه 

 .()أخرجه مسلم
                                                

 . (253وأخرجه الرمذي برقم ) (،001: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 5)
 (. 005برقم ) أخرجه مسلم( 2)



013 

            : ثم يليه ما كان دعاًء وطلبًا من العبد كقوله سبحانه
 .[٨ - ٣الفاحة: [                      

ـمَ َلـال» :ملسو هيلع هللا ىلصوكا قال النبي  ِق ْلـمَ َباِعْد َبْينِي َوَبْنَ َخَطاَياَي َكَا َباَعْدَت َبْنَ ا ه  ِ ْْ
ـمَ َلـال، ْغِرِب ْلـمَ َوا نََقى الَثْوب  اأْبيَض  ِمَن الَدَنسِ ْلـَخ َنِقنِي ِمَن ا ه  ـمَ َلـال، َطاَيا َكَا ي  اْغِسْل  ه 

دِ  ْلـِج ِء َوالثَ ْلـَا َخَطاَياَي بِا َ َِ  .()متفق عليه «َوالْ
وإذا ذكر اه وبدأ عمله ، ووقاه كيده، واإنسان إذا استعاذ باه من الشيطان حفظه اه

وأن ، ويشعر أنه بدون اه غر قادر، اه فإنه يشعر أن اه معه يعينه ويسدده ذاكرًا اسم
ويطرد ، وي كل عمل، وأنه بحاجة إى عون اه ي كل حظة، قوته الذاتية ا تنفعه

                          : الغرور عن نفسه
 [.١١ - ١٧النحل: [                  

ا يذكر اه يعمل والغرور يمأ قلبه؛ أنه يشعر أنه يستطيع أن حقق ما يريد بقوته  ومن
وكيف يستغني العاجز الفقر عن الغني ، وابتعد عنه ،فكأنه استغنى عن اه، الذاتية

 [.٣٣فاطر: [                                   : احميد؟
نسان أنه يستطيع أن حقق لنفسه ما يريد بذاته ناسياً ومن أعظم امصائب أن حس اإ

وادعى أنه يستطيع احصول عى الرزق ، فإذا أصابته نعمة من اه نسبها إى نفسه، ربه
            ): مستغنيًا عن ربه، بقدرته هو

 .[03: ]اإراء (  
 ؟ماذا ..اه بداً من أن يشكرهفأعرض عن ، فإذا أنعم اه عليه بنعمة نسبها إى نفسه

فأومه هذا العلم أنه استغنى عن ، أنه حقق شيئًا با أعطاه اه من علم ي اأرض
                        : وأنه بذاته حصل عى ما يريد، اه

 [.٣١النحل: [       
ويستعن به ي ميع ، ه حاجتهوامؤمن دائًا يسأل رب، وا ريب أن اه بيده كل يء

وإن تأخر امطر رفع يديه إى الساء طالبًا من اه  ..فإن نزل امطر شكر ربه، أموره
                                                

 (. 120(، ومسلم برقم )055، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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حتى أنعم اه عليه بيء من العلم فاستطاع أن يشق ، هذا حال اإنسان، رمته
، وخزن امياه؛ ليستعن ها ي وقت اجفاف عى حوائجه، ويبني السدود، اأهار

فهل ني أن اه هو الذي أنزل اماء الذي ، فأحس أنه استغنى عن اه فا يدعو ربه
               : وحفظه من الترب والفساد؟، مأ به السد

 [.٣٧امؤمنون: [                 
ظ ليحجب وحف، وهكذا أنعم اه عى اإنسان بالعلم الذي استطاع به أن يقيم سداً 

 .مياه امطر حتى اموسم القادم
وكان الرد أن اإنسان بداً من أن يشكر اه عى نعمة العلم الذي أتاحه له ليجعل 

وينسب العلم إى نفسه وإى قدراته ، فإذا به ينأى عن اه سبحانه وينساه، حياته أير
وأعطاه العلم  ،وأوصله إليه، وساق إليه امطر، وكأنه استغنى عن اه الذي خلقه، هو

 .ليبني السد وحفظ اماء فيه
وماذا يغني السد لو مأه اه باماء املح اأجاج  ؟وماذا يغني السد لو حبس اه امطر

               : وا إنسان؟، وا حيوان، الذي ا يقبله نبات
                                  

 [.٣١ - ٤٧الفرقان: [                              
: كلا زاده اه نعمة ازداد ها غروراً وطغياناً  ..وما أشد غروره ..أا ما أجهل اإنسان

 .[٧ - ٣العلق: [                                         
طيهم حياة أير وأفضل ابتعد كلا كشف للبر من العلم ليعو تعاى إن اه تبارك

ونسوا أن ، وبالنعمة عن امنعم، وانشغلوا بامخلوق عن اخالق، هؤاء الناس عن اه
وهو الذي أعطاهم ، هو الذي أعطاهم العلم، الذي أعطاهم السمع والبر والعقل

                         : النعم
 [.٨٧النحل: [            

ويذلل له ، وحفظه من الر، ويفتح له الطريق، العبد كلا ذكر اه كان اه معه يعينهإن 
كا أمر اه موسى وهارون عليها الصاة والسام أن ، ويدله عى اخر، العقبات
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                         يذهبا إى فرعون ذاكرين ه بقوله
                                                                  

 .[٤٣ - ٤١طه: [                                      
فإنه ا ، ويذكر اه عند كل عمل، واإنسان عندما يعتاد دوام ذكر اه ي كل أحيانه

 .يمكن أن يبدأ بمعصية
 ، وا يكذب، وا يظلم.وا يرق، وا يقتل، مروا يرب اخ، وا يزي، فا يرف

، وهو سد منيع بينه وبن اآثام، فا دام ذكر اه عى لسانه فإنه يمنعه من امعاي
           : ولذلك أمرنا اه بذكره ي ميع اأحوال واأوقات

                              
 [.٤١ - ٤٣اأحزاب: [                

وإذا تعودت ذكر اه ي كل عمل استحييت أن تبدأ عمًا يغضب اه؛ أنك ا تبدأ 
           : أو أوجبه اه، أو أباحه اه، باسم اه إا فيا أجازه اه

 [.١٣اأحزاب: [                                           جئ   
 سبحانه يريد بالتسمية قبل كل سورة ي القرآن )بسم اه الرمن الرحيم( أن واه

، ا عى عملنا ،معتمدين عى رمته، يذكرنا دائًا أن ندخل عليه متوكلن عليه
فا خلو  ..ومها نصح ..ومها بذل وأعطى ..ومها اجتهد ..فاإنسان مها عمل

 .عمله من شائبة
واإنسان ، وإن عمل فقد يقر ..وإن حكم فقد يظلم ..تابفإن تكلم فقد ينم ويغ

     : ولوا رمة اه ما بقيت لنا نعمة، وخلق خطاءً ، خلق ظلومًا جهواً 
 .[١٤إبراهيم: [                              

                           وقال سبحانه: 
                        

 [.٨١ - ٨١اأحزاب: [                      
ْم َعمَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ْدِخَل أَحًدا ِمنْك  ـه  َلْن ي   :َقاَل  ؟٬َوا أْنَت َيا َرُسوَل ا: َقاُلوا «نَةْلـَج ا ل 
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 .()متفق عليه «ةٍ ْحـمَ بَِفْضٍل َورَ  نْـه  مِ  ه إِل أْن َيتََغَمَدِيَ ا، َول أَنا»
وحسبهم ، إن الذين يبذلون أقى جهدهم ي طاعة اه ا يصلون إى مرتبة الكال

وإن عمل فهو خطاء كا قال ، واإنسان ظلوم كفار، فالكال ه وحده، أن يقاربوا
ُل َبنِي آَدَم َخطَاء  » :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   .() مذي وابن ماجهأخرجه الر «َطائَِن الَتَواب ونَ ْلـَخ ا ْيـر  َوَخ  ،ك 

وأن يمنعه من طاعة ، والشيطان يريد وحاول أن يقعد باإنسان عن الراط امستقيم
                          : والنفس تأمره بالسوء، اه

 [.٣فاطر: [           
 [.٣١: يوسف[                                   وقال سبحانه: 

وأن يكون الباب ، يدخل منه البر إى اه سبحانهلباب الرمة فتح ولذلك كان ا بَد من 
        :وكل تائب، وكل عاص، مفتوحًا عى مدى الزمن هرع إليه كل عبد

 [.٣١ - ٤١احجر: [                     جئ  
، فقبل توبتهم، ب رمته فتابوا إى اهوكم من الكفار والعصاة الذين فتح اه هم با

     ): وأصبحوا من أئمة هذا الدين، وحسن إسامهم
 .[0: ]غافر (        

                        وقال سبحانه: 
 [.٣٣٣اأعراف: [                      

وأمرهم ، ومعرفته بأسائه وصفاته، وذكره خلق اخلق لعبادتهو تعاى واه تبارك
 .ومن عى فهو من اخارين، فمن أطاع فهو من امفلحن، بذلك

              ): قال اه تعاى
 .[52: ]الطاق (          

 (         ): وقال اه تعاى
 .[52 -55: ]اأحزاب

                                                

 (، واللفظ له. 2056(، ومسلم برقم )1603، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 5)
 . (، وهذا لفظه5215ابن ماجه برقم )وأخرجه  (،2522: أخرجه الرمذي برقم )حسن( 5)
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                  وقال سبحانه: 
 [.٨٨احج: [               

والتأثر هذا الشعور تأثراً ، إنا هو شعور بجال اه ورقابته، وذكر اه ليس باللسان فقط
، وحيي ويميت، وإى رؤية اه وحده خلق ويرزق، ينتهي إى الطاعة ي حده اأدنى

 وتلذذ بذكر ربه،  هذا ذاق حاوة اإيانفمن وهبه اه، ويكرم وهن، ويعز ويذل
                              ن:الرم

                             
 [.٤ - ١اأنفال: [                        

تجرد وتنتهي بال، واحياء من معصيته، والشكر ه درجات تبدأ بااعراف بفضله
وي كل خطرة ، وي كل خفقة قلب، وي كل لفظة لسان، لشكره ي كل حركة بدن

                                                 : جفان
 [.٣١لقان: [           

 .ومن قر ي الذكر والشكر انتهى به ذلك إى الكفر والعياذ باه
ومكنهم من ، اأوائل رهم وشكروه فذكرهم ورفع ذكرهمولقد ذكر امسلمون 

وا ، ا ذكر هم ي اأرض، وذيل تافه، ثم نسوه فإذا هم مل ضائع، القيادة الراشدة
 ): والوسيلة قائمة، ومن ذكر اه ذكره، وا عند اموى، ي امأ اأعى

 .[512: ]البقرة   (    
 :ا بَد عند الذكر من ثاثة أشياءولكي يؤثر ذكر اه ي القلب 

   ): كا قال سبحانه، فراغ القلب من كل يء سوى اه :أحدها
 .[0 -0: ]الرح (  

: واانفصال بالقلب عن اخائق كا قال سبحانه، التبتل وهو اانقطاع إى اه :الثاي
 .[0: ]امزمل(            )

وأنا ، يا اه أنت بريء من كل عيب: قال، سبحان اه: فإذا قال، ولالتدبر ما يق :الثالث
وأنا ا ، قال أنت العظيم الكريم فلك كل مد، احمد ه: وإذا قال، ميء بكل عيب
أنت معبودي وإهي وأنا ا أمي عى : قال، ا إله إا اه: وإذا قال، أستحق احمد
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، لكبر الذي له الكرياء ي السموات واأرضأنت ا: اه أكر قال: وإذا قال، هواي
                 : وكل ما سواك خلوق صغر

 [.٤٣آل عمران: [
وبذلك ، ويؤثر فيه أعظم من تأثر الطعام ي البدن، فبالتدبر يدخل كل هذا ي القلب

                      : حصل عى كال اإيان واليقن والتقوى
                                           

 [.٧ - ٣ق: [                    
فيزيد  ..كلها تذكر العبد بربهواأدعية وامخلوقات فالعبادات والصلوات واأذكار 

 ..وخاف عذابه ..ويرجو رمته ..وجتنب معصيته ..وحرص عى طاعته ..إيانه
             : ويستحي أن يراه عى معصيته .. نعمهويشكره عى

                                              
                                         

 [.٣٨ - ٣٣احديد: [       
     : ا قال سبحانهولذلك أمرنا اه بكثرة ذكره وتسبيحه ي كل حن ك

                                 
 [.٤١ - ٤٣اأحزاب: [                     
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 فقه التبتل -32
 [.0: ]امزمل (          )قال اه تعاى: 

                             وقال اه تعاى: 
 [.١١ – ١٨احجر: ]                  

 هو اانقطاع إى اه بالكلية، واانفصال بالقلب عن اخائق. التبتل:
 والتبتل عى أربع درجات:

انقطاع قلب امسلم عن حظوظ النفس امزامة مراد الرب منه، الدرجة اأوى: 
أو فكرًا فيه، بحيث يشغل وعن التفات قلبه إى ما سوى اه خوفاً منه، أو رغبة فيه، 

 قلبه عن اه.
ثم اتصال القلب باه، وإقباله عليه، وإقامة وجهه له حبًا له، وخوفًا منه، ورجاء له، 

                           وإنابة إليه، وتوكًا عليه: 
                                     

 [.١١الروم: ]
ي يعن عى ذلك حسم مادة رجاء اخلق من القلب، والرضا بحكم اه عَز والذ

 وجَل، فمن ري بحكم اه وقسمه م يبق لرجاء اخلق ي قلبه موضع.
وحسم مادة اخوف من اخلق التسليم ه، فإن من سَلـم نفسه ه واستسلم له، علم 

 خلوقن ي قلبه نصيب.أنه لن يصيبه إا ما كتب اه له، م يبق خوف ام
فإنه قد سَلـم نفسه إى وليها ومواها، وعلم أنه ا يصيبها إا ما كتب ها، وأن ما كتب 
ها ابد أن يصيبها، فا معنى للخوف من غر اه بوجه، وإذا سَلـمها ه فقد أودعها 

               عنده حيث ا تناها يد عدو، وا باغ مها كان: 
                                    

 [.٣٤اأعراف: ]                          
وكذلك يرى كل يء من اه، وباه، وي قبضته، وحت قهره، فا يتحرك يء إا 
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أحد بأمره، وا يسكن إا بأمره، وا يتغر يء إا بحوله وقوته، وا ينفع وا ير 
 [.٣١الزمر: ]                                 إا بإذنه وعلمه: 

فا يباي العبد با سوى اه بعد هذا الشهود، وبذلك ينقطع عن اخلق، ويتصل 
                          باخالق: 

                                         
                                

 [.١١ – ١١فصلت: ]          
اانقطاع عن النفس بمجانبة اهوى، وتنسم روح اأنس باه عَز وجَل، فالنفس  الثانية:

ا بَد ها من التعلق، فلا انقطع تعلقها من هواها وجدت روح اأنس باه، فأبرت 
 ا، وطريقة الوصول إليه، وما أعده من النعيم أوليائه.مال وجال معبوده

وأدركت عيوب النفس، وآفات اأعال ومفسداها، فانقطعت لرها ومواها، الذي 
                           هو نعم اموى ونعم النصر: 

 [.١١ - ١٤النازعات: [                                                    
اإعراض عا سوى اه، ولزوم اإقبال عليه، وااشتغال بمحابه، فلا كانت  الثالثة:

الدرجة اأوى انقطاعاً عن اخلق، والثانية انقطاعاً عن النفس، فالثالثة طلباً للسبق، 
ن كل وذلك بتصحيح ااستقامة باإقبال عى اه، وأن يشغله طلب الوصول إليه ع

يء، ويعلم أن قيام اخلق كلهم باحق وحده، وقيامه عليهم بالربوبية والتدبر 
                            والتريف: 

                                   
                                                

 [.٣١ – ٣٨امؤمنون: ]              
انقطاع العبد عن مراده من ربه إى مراد ربه منه، فا يريد منه، بل يريد ما يريده  الرابعة:
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 اه منه من عبادته، وطاعته وتوحيده، منقطعًا بذلك عن كل إرادة.
ك فيعبد ربه با رع، ويستعن به ي ميع أموره، ويوحده بذلك كله، مريدًا بذل

                  وجهه، منقطعًا بذلك عن كل حظ ومراد يزاحم حق ربه ومراده: 
                                                     

 [.٣٣١الكهف: ]        
س اانقطاع إى اه بالكلية بعيدًا عن ماحظة اأعواض، فامتبتل لي فالتبتل معناه:

كاأجر الذي ا خدم إا أجل اأجرة، فإذا أخذها انرف عن باب امستأجر، 
    )بخاف العبد فإنه خدم بمقتى عبوديته ا من أجل اأجرة: 

 [.22 -20: ]احجر (      
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 فقه الصدق -32
 [.552: ]التوبة(         )قال اه تعاى: 

              )وقال اه تعاى: 
 [.552: ]امائدة   (            

 : الوفاء ه بالعمل، والقول باحق ي مواطن اهلكة.الصدق
مع كال ملسو هيلع هللا ىلص وأعى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كال اانقياد للرسول

            )اإخاص للمرسل: 
            

 [.08-62: ]النساء (  
أن يسأله أن جعل مدخله وخرجه عى الصدق ملسو هيلع هللا ىلص وقد أمر اه عَز وجَل رسوله 

             )فقال: 
 [.08: ]اإراء  (

أنه سأله أن هب له لسان صدق ي اآخرين فقال: ملسو هيلع هللا ىلص وأخر عن خليله إبراهيم 
 [.05: ]الشعراء(        )

       )وبر عباده بأن هم عنده قدم صدق فقال سبحانه: 
 [.2: ]يونس (        

    )وكذلك أخر اه أن هم مقعد صدق عند رهم فقال سبحانه: 
 [.11-15: ]القمر(         

مدخل الصدق.. وخرج الصدق.. ولسان الصدق.. وقدم  فهذه مسة أشياء:
 الصدق.. ومقعد الصدق.

وحقيقة الصدق ي هذه اأشياء: هو احق الثابت امتصل باه، اموصل إى اه، 
 وهو ما كان باه وه، من اأقوال واأعال والنيات. 

وخارجه كلها مداخل صدق، وخارج صدق، إذ هي ه وباه وبأمره، ملسو هيلع هللا ىلص ومداخله 
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 [.١١الزمر: ]                     وابتغاء مرضاته: 
والصادق ا تراه إا هاربًا من مكان إى مكان، ومن عمل إى عمل، ومن حال إى 
حال؛ أنه خاف ي كل حال يطمئن إليها أن تقطعه عن مطلوبه، فهو كاجوال ي 

          اآفاق ي طلب الغنى الذي يفوق به اأغنياء: 
 [.١١اأنبياء: ]                      

والصادق مطلوبه رى ربه، وتنفيذ أوامره، وتتبع حابه، فهو متقلب فيها يسر معها 
حيث سارت، فبينا هو ي صاة، إذ رأيته ي ذكر، ثم ي غزو، ثم ي حج، ثم ي 
إحسان إى اخلق، ثم ي أمر بامعروف، ثم ي هي عن منكر، أو ي عيادة مريض، 

جنازة أو نر مظلوم.. أو غر ذلك من القرب والطاعات، وأعال الر أو تشييع 
     امختلفة التي أمر اه رسوله ها كا قال سبحانه: 

                
    [.٣٣١التوبة: ]                     

                وقال سبحانه: 
                

            
                              

 [.١٣اأحزاب: ]
الصدق ي القول، فا يتكلم إا بالصدق،  :منها ،والصدق يطلق عى معان كثرة

                والصدق باللسان أشهر أنواع الصدق وأظهرها: 
 [.١١فصلت: ]                    

لعبد أن يراعي معنى الصدق ي ألفاظه التي يناجي ها ربه، أو يعلم ها وينبغي ل
         خالقه، فإن كان قلبه منرفًا عن اه، مشغواً بالدنيا، فهو كاذب: 

                                
 [.٣٣٨ – ٣٣٣النحل: ]                              
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نها الصدق ي النية واإرادة، وذلك يرجع إى اإخاص، فإن فقد ذلك بطل وم
                              صدق النية: 

 [.١ – ١الزمر: ]     
 ومنها الصدق ي العزم والوفاء به كأن يقول: إن آتاي اه مااً تصدقت به ونحوه.

 تستوي ريرته وعانيته ي ميع أعاله.ومنها الصدق ي اأعال، وهو أن 
ومنها الصدق ي مقامات الدين كالصدق ي اخوف والرجاء، والزهد واحب، 

                      والتوكل عى اه ونحو ذلك: 
 [.٣٣احجرات: ]                      

 من اخلق.وكل من عامل اه بالصدق استأنس به، واستوحش 
           ومنها الصدق ي الصر عى اأذى ي سبيل اه: 

                                

 [.٧احر: ]
 ومن عامات الصدق:

 كتان الطاعات وامصائب ميعًا.. وكراهة اطاع اخلق عى ذلك.
هو بفضل اه ميسور من أراده، ومقام الصديقن مقام رفيع، ومع علو هذا امقام ف

وليس وقفًا عى أفراد، وا عى طائفة، فكل من حقق إيانه باه ورسله فله حظ ي 
                       هذا امقام الرفيع: 

                                   
 .[٣١ – ٣٧احديد: ]                                 

إنه طريق مفتوح جميع ، ، وما أير أحكامه وسننهأا ما أمل هذا الدين وما أحسنه
البر، وأفق يتطلع إليه اجميع، ليس فيه احتكار للمقامات، وليس فيه خصوصيات 
حجوزة أناس بأعياهم، وليس إا العمل الصالح امبني عى التقوى، فهو الذي 

         ) أرقى الدرجات: يصعد بصاحبه إى
 [.53: ]احجرات (            



061 

                           وقال سبحانه:
                       

 [.٨١ – ٣١النساء: ]          
َرِف ِمْن َفْوقِِهـْم، َكَا َتَتـَراَءْوَن إَِن أْهَل اْلـَجنَِة َلَيَتـَراَءْوَن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  أْهَل الْغ 

ـمْ  ِل َما َبْينَـه  ِق أِو الْـَمْغِرِب، لَِتَفاض  ِ ْْ ِق ِمَن اْلـَم َقاُلوا: َيا  .«اْلَكْوَكَب الُدِرَي اْلَغابَِر ِمَن اأف 
ِرَجال   ،َبَلـى َواَلِذي َنْفِس بَِيِدهِ » اَل:قَ  ؟َغْيـُرُهـمْ  تِْلَك َمنَاِزُل اأْنبِيَاِء، ا َيْبُلُغَها ،٬َرُسوَل ا
ْرَسلِنَ  ،٬آَمن وا بِا وا اْلـم   .()متفق عليه« َوَصَدق 

 خرة.يل الفوز والفاح ي الدنيا واآوالصد مركب النجاة، وسب
والصدق كحمل اجبال الرواي، ا يطيقه إا أصحاب العزائم القوية، ولذلك صار 

ْم بِالِصْدِق » ملسو هيلع هللا ىلص:ا قال النبي موصًا إى اجنة ك ،  ،َعَليْك  ِ ِِ َفإَِن الِصْدَق َيـْهِدي إَِلـى اْل
ق  َوَيَتـَحَرى الِصْدَق َحتَى ي ْكَتَب ِعنَْد  ل  َيْصد  َ َيـْهِدي إَِلـى الْـَجنَِة، َوَما َيَزال  الَرج  ِِ  َوإَِن اْل

ْم َواْلَكِذَب َفإِنَ  ٬ا وَر َيـْهِدي إِلَـى  ِصِديًقا، َوإَِياك  ج  وِر َوإَِن اْلف  ج  اْلَكِذَب، َيـْهِدي إِلَـى اْلف 
ل  َيْكِذب  َوَيَتـَحَرى اْلَكِذَب َحتَى ي ْكَتَب ِعنَْد ا  .()متفق عليه «َكَذاًبا ٬النَاِر، َوَما َيَزال  الَرج 

 والصدق عى ثاث درجات:
وقوة اإرادة، بأن يكون ي القلب  صدق القصد، وهو كال العزم الدرجة اأوى:

داعية صادقة إى السلوك، وبه يتاى كل تفريط، فا يرك فرصة تفوته، وما فاته 
 يتداركه بحسب اإمكان.

فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر فيه ما خربته يد البطالة، ويقلع ما 
بت قوى روحه كلها إى إرادة اه قد انجذ، وجده شوكًا، ويزرع منه ما وجده بوراً 

وطلبه، وابتعد عن صحبة أهل الغفلة وقطاع الطريق إى اه، فإن اضطر لصحبتهم 
           صحبهم بقالبه ا بقلبه؛ لئا يفسدوا عليه حاله: 

                               

                                                

 (، واللفظ له. 2035(، ومسلم برقم )3216، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (، واللفظ له. 2680ومسلم برقم ) (،6825، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 [.١٧لكهف: ا]                          
أن ا يتمنى احياة إا للحق، وا يشهد من نفسه إا أثر النقصان، وا  الدرجة الثانية:

يلتفت إى ترفيه الرخص، فهو ا حب أن يعيش إا ليشبع من رى حبوبه، ويقوم 
 بعبوديته ا لعلة من علل الدنيا وشهواها، وا يرى نفسه إا مقرًا قليل الزاد.

وعرف ربه م ير نفسه إا بعن النقصان والتقصر، ويعمل عى رضا  فمن عرف نفسه
حبوبه، والتقلب ي حابه، فإن كانت الرخص أحب إليه من العزائم كالفطر ي 

        السفر فعلها، فهو يستعد هذه الرخصة لعبودية أخرى: 
                       

 [.٨٣التوبة: ]                           
أما الرخص التأويلية، واآراء الشاذة، واأقوال التي تصيب وخطئ، فاأخذ ها عن 

                           البطالة، وهو مناف للصدق: 
 [.٣٣١هود: ]       

 اه بعمله الصدق ي معرفة الصدق، فإن العبد إذا صدق اه ري الدرجة الثالثة:
 رسواً.ملسو هيلع هللا ىلص وحاله ويقينه؛ أنه قد ري باه ربًا، وباإسام ديناً، وبمحمد 

 )فري اه به عبدًا، وري بأقواله وأعاله القائمة عى اإخاص وامتابعة: 
               

 [.0-0: ]البينة (               
لصدق، الذي م يصدر منه الكذب أصًا، الذي صدق بقوله واعتقاده والصِديق كثر ا

 [.55: ]مريم (        )وأعاله كا قال سبحانه: 
 والصديقون قوم دون اأنبياء ي الفضيلة، ودرجتهم تي درجة النبين.

والصدق هو الطريق اأقوم الذي من م ير عليه فهو من اهالكن، وبه ميز أهل 
اإيان من أهل النفاق، وسكان اجنان من سكان النران، وهو سيف اه ي أرضه 
الذي ما ُوِضع عى يء إا قطعه، وا واجه باطًا إا أزاله ورعه، وهو روح 

 اأعال ولبها.
واإيان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فا جتمع كذب وإيان إا 
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 والتي تبن الصادق من الكاذب:  ءحكمة اابتاوأحدما حارب اآخر، وهذه 
                                      

 [.١ – ١العنكبوت: ]                   
 وقسم اه سبحانه الناس إى صادق ومنافق، ولكل واحد جزاؤه كا قال سبحانه: 

                                   
                            

 .[١٤ – ١١اأحزاب: ]                       
وأخر سبحانه أنه ا ينفع العبد وا ينجيه من عذابه يوم القيامة إا الصدق كا قال 

                 )سبحانه: 
 [.552: ئدة]اما (       
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 فقه التقوى -32
             )قال اه تعاى: 

 [.53: ]احجرات   (        
               )وقال اه تعاى: 

 [.3 -2: ]الطاق (               
ظهرنا، وأفضل ما ادخرنا، وأحسن أكرم ما أررنا، وأزين ما أو تعاى تقوى اه تبارك

                            ما لبسنا: 
 [.١٣اأعراف: ]                

 واخار من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من يستوي عنده الر والعانية.
ه، وأن ترك ما هاك عنه خوفاً جَل: أن تفعل ما أمرك اه به رجاء ثوابوتقوى اه عَز و

 من عقابه.
: أن ا يرك امسلم شيئًا ما أمر اه به إا فعله، وأن جتنب كل ما هى اه وحق تقاته

فيطيع ربه وا يعصيه.. ويذكره وا ينساه.. ويشكره وا يكفره.. ويؤمن به عنه، 
 ويتوكل عليه.

هم الذين يعرفون ما يستحقه سبحانه من وقد أمر اه عباده امؤمنن بالتقوى؛ أهم 
التعظيم واإجال والتوقر، وكال امحبة والطاعة والذل للرب سبحانه فقال: 

 [.582: ]آل عمران (           )
ولكن أحدًا ا يستطيع أن يقوم بكال التقوى، فمن رمة اه أنه ا يكلف نفسًا إا 

ا يستطيع ما أمر اه ورسوله به، وترك ما هى اه ورسوله وسعها، فإذا فعل اإنسان م
      )عنه، فقد اتقى اه حق تقاته كا قال سبحانه: 

 [.56: ]التغابن  (          
               )وقال سبحانه: 
 [.0: ]احر (

واهد من اإيان باه ومائكته والتقوى تقوم عى أصول عظيمة، وها دائل وش
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وكتبه ورسله واليوم اآخر، واأعال الصاحة التي هي آثار اإيان وبرهانه ونوره، 
واأخاق احسنة التي هي مال اإنسان، فمن اتصف هذه الصفات فهو من اأبرار 

          )الصادقن امتقن كا قال سبحانه: 
              

           
              

 [.500: ]البقرة   (     
هي التحلية بعد التخلية، والتزين بعد التطهر بفعل الطاعات بعد التخي عن  والتقوى:
 السيئات.

 أو اللسان.، والتحلية فعل احسنات إما بالقلب، أو القالب، أو امال
القلبية اإيان، واجامعة لأعال البدنية هي الصاة التي هي عاد فرأس اأعال 

     )الدين، وقطب اأعال امالية هي الزكاة والصدقات كا قال سبحانه: 
               ) 

 [.3-5: ]البقرة
                          وقال سبحانه: 

 [.٨٣ – ٨١اأحزاب: ]                             
   )والتقوى وصية اه لأولن واآخرين كا أخر اه بذلك بقوله: 

                  
 [.535: ]النساء (     

وتقوى اه عَز وجَل هي أن ا يفقدك اه حيث أمرك، وا جدك حيث هاك، وأن 
مل بطاعة اه، عى نور من اه، ترجو ثواب اه، وأن ترك معصية اه، عى نور من تع

                             اه، خاف عقاب اه: 
 [.٨احر: ]          

 تقوى القلوب.. وتقوى اجوارح. والتقوى قسان:
زم تقوى القلوب، وهي ثمرة تقوى قلوب، وتقوى اجوارح من لواواأصل تقوى ال
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     )القلوب، فالتقوى ي احقيقة ي القلب كا قال سبحانه: 
 [.32: ]احج   (   

        وتقوى اجوارح ا قيمة ها وا وزن بدون تقوى القلوب: 
                                   

 [.١١: النور]            
واه سبحانه أمر عباده أن يقوموا برائع اإسام عى ظواهرهم، وحقائق اإيان 
عى بواطنهم، وا يقبل واحد منها إا بصاحبه وقرينه، واإسام عانية، واإيان 

 ي القلب.
وكل إسام ظاهر ا يقوم عى حقيقة اإيان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه 

                          إيان باطن: 
 [.١٨النحل: ]                

وكل حقيقة باطنة ا يقوم صاحبها برائع اإسام الظاهرة ا تنفع ولو كانت ما 
                       كانت: 

 [.٨٨احج: ]          
والتعظيم له، وم يتعبد باأمر، وظاهر  فلو مزق القلب بامحبة ه، واخوف منه،

 الرع م ينجه ذلك من النار.
كا أنه لو قام بظواهر اإسام، وليس ي باطنه حقيقة اإيان، م ينجه ذلك من النار: 

 [.558: ]الكهف (               )
، وكان ملسو هيلع هللا ىلصوأكمل اهدي ي اإسام واإيان واإحسان وي كل يء هدي حمد 

موفيًا كل واحد حقه، فكان مع كال تقواه وإرادته يقوم الليل حتى تتورم قدماه، 
ويصوم حتى يقال ا يفطر، وجاهد ي سبيل اه، وحج ويعتمر، ويأمر بامعروف، 
وينهى عن امنكر، ويدعو إى اه، ويكرم الضيوف، ويواي امحتاجن، وخالط 

    رك شيئًا من النوافل واأذكار واأوراد: أصحابه، ويؤدي الفرائض، وا ي
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 [.٤٧ – ٤٣اأحزاب: ]                
 سان:وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إى اه والدار اآخرة ق

من رف ما فضل من أوقاهم بعد الفرائض إى النوافل البدنية وجعلوها دأهم اأول: 
من غر حرص منهم عى حقيق أعال القلوب ومنازها وأحكامها، وإن م يكونوا 

 خالن من أصلها، ولكن ممهم مروفة إى ااستكثار من اأعال الصاحة.
والسنن إى ااهتام بصاح قلوهم،  من رف ما فضل من الفرائض الثاي:

 وعكوفها عى اه وحده، واجمعية عليه، وحفظ اخواطر واإرادات معه.
وجعلوا قوة تعبدهم بأعال القلوب من تصحيح امحبة للرب، واخوف والرجاء، 
والتوكل واإنابة، والتعظيم واحمد، ورأوا أن أير الواردات عى قلوهم من اه 

 م من كثر من التطوعات البدنية.أحب إليه
فإذا حصل أحدهم وارد أنس، أو حب، أو انكسار، أو ذل، م يستبدل به شيئًا سواه 

 بادر إى اأمر البتة، إا أن جيء اأمر الواجب فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه وإا
 ولو ذهب الوارد.

 ا نظر ي اأرجح واأحب إى اهفإذا جاءت النوافل فإن أمكن القيام إليها فذاك، وإ 
هل هو القيام إى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة املهوف، وإرشاد الضال، وجر 

 امكسور، واستفادة إيان ونحو ذلك.
 فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة.

 ومتى قدمها ه وتقربًا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى ما كان.
ا كان الوارد أرجح من النافلة فاحزم له ااستمرار ي وارده حتى يتوارى عنه، فإنه وإذ

 يفوت والنافلة ا تفوت.
وهذا موضع حتاج إى فضل فقه ي الطريق، ومراتب اأعال، وتقديم اأهم 

                          فامهم:
  [.١١اأنفال: ]                   
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ِِ الِدين»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي   َفِقْهه   ـِردِ اه  بِـِه َخْيـًرا ي   .()متفق عليه «َمْن ي 
َوَأْجـِمل وا  ،َأُيـَها النَاس  اَتق وا اهَ» مصالح الدنيا واآخرة ي قوله:ملسو هيلع هللا ىلص وقد مع النبي 

 .() أخرجه ابن ماجه «ِِ الَطَلِب 
 تقوى اه عَز وجَل.فنعيم اآخرة ولذاها إنا ينال ب

وراحة القلب والبدن، والسامة من التعب والكد ي طلب الدنيا، إنا ينال باإمال 
 ي الطلب.

فمن اتقى اه فاز بلذة اآخرة.. ومن أمل ي الطلب اسراح من نكد الدنيا 
                               ومومها: 

                                     

 [.٨٨القصص: ]
وتقوى اه عَز وجَل تصلح ما بن العبد وبن ربه، وحسن اخلق يصلح ما بينه وبن 

نَْت  ٬اَتِق ا» بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص خلقه، وهذا أمر ها النبي  َوَأْتبِِع الَسِيَئَة اْلـَحَسنََة  ،َحْيث َا ك 
َها َوَخالِِق النَ  ٍق َحَسنٍ َتـْمـح  ل   .() أخرجه أمد والرمذي «اَس بِخ 

فتقوى اه توجب للعبد حبة اه له، وحسن اخلق يدعو الناس إى حبته، والتقصر 
  ي فعل الطاعات، أو فعل السيئات، يمحوه اتباع ذلك بفعل احسنات: 

                                            

 [.٣٣٤ هود:]
والعبد إنا يقطع منازل السر إى اه بقلبه ومته ا ببدنه، وأقرب الوسائل إى اه 
مازمة السنة، والوقوف معها ي الظاهر والباطن، ودوام اافتقار إى اه، والترع 

         إليه، وإرادة وجهه وحده بالنيات واأقوال واأعال: 
                     

 [ .٣٣٧اأعراف: ]
                                                

 (. 5830(، ومسلم برقم )05، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
  .(2555: أخرجه ابن ماجه برقم )صحيح( 2)
  .(5200وأخرجه الرمذي برقم ) ،(25315: أخرجه أمد برقم )حسن( 3)
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ومن أعظم الظلم واجهل أن تطلب التعظيم والتوقر لك من الناس، وقلبك خال من 
                    تعظيم اه وتوقره وإجاله وتقواه: 

                                   
                                              

 [.١٧١ – ١٨٧البقرة: ]                         
ومن السفاهة واجهل أن توقر امخلوق وجله أن يراك، ي حال ا توقر اه أن يراك 

        عليها، وهذا من أعظم اجهل، فمن م يعرف اه م يوقره كا قال سبحانه: 
                                            

                                       
 [.٣٧ – ٣١نوح: ]            

 وا بَد لكل إنسان من أمرين:
        طاعة اه ورسوله، بفعل امأمور، وترك امحظور:  أحدما:

 [.١١نفال: اأ]                    
          الصر عى ما يصيبه من القضاء امقدور:  الثاي:

 [.١١١آل عمران: ]                
   )فاأول هو التقوى، والثاي هو الصر، وقد معها اه ي قوله: 

 [.28: ]يوسف (      
 وقد خلق اه ي كل نفس ثاث قوى:

 عطاء.. وقوة الكف واامتناع.. وقوة اإدراك والفهم.قوة البذل واإ
فمن وفقه اه لإيان وهداه استعملها فيا حب اه، ويره لكل يرى ي الدنيا 

                                واآخرة كا قال سبحانه: 
 .[٨ – ٤الليل: ]       

ملها فيا يبغض اه، فنال بسبب ذلك العقوبة كا ومن خذله وم يرد له اهداية استع



005 

 [.58-0: ]الليل(         )قال سبحانه: 
  )وأبواب الركات تفتح مع كال اإيان، وكال التقوى كا قال سبحانه: 

              
 [.26: ]اأعراف ( 

نها الركة ي العمر.. والركة ي الرزق.. والركات اإهية ا حصيها إا اه.. وم
والركة ي الوقت.. والركة ي اأهل واأواد.. والركة ي اأموال.. والركة ي 

 العلم.. والركة ي اأعال.. والركة ي اأخاق.
                         ومنها قضاء احاجات بدون اأسباب: 

                                        
 .[١ – ١الطاق: ]     

ومنها حصول اأموال بدون جهد، وحصول اأشياء بدون تعب، وحصول اأرزاق 
                مبارة من الرب، كا قال اه عن مريم: 

                                   
 [.30: ]آل عمران                               

واآن أغلقت أبواب الركات، وحرم منها أكثر امسلمن، بسبب ضعف اإيان، 
 ونقص التقوى.

 نسينا اه فنزع منا كل يء، والذي م ينزع ذهبت بركته.
، وحب زع منا حب كام اه، وحب كام رسوله، وحب عبادة اه، وحب طاعتهنُ 

 أوليائه، وحب أوامره، وحب دينه.
       فارتفعت اخرات والركات؛ لكثرة امعاي وامخالفات: 

                                    
 [.٣١ – ٣٧احر: ]                          

ن هو أكر منه، وأقوى منه، وقيمة وقيمة اإنسان بصفاته ا بذاته، ففي امخلوقات م
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 كل يء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات.
وكذلك قيمة اإنسان ترتفع عند اه بقدر ما فيه من الصفات اإيانية، وبقدر ما يقوم 

            به من اأعال الصاحة، وما يتحى به من اأخاق العالية: 
                                

 [.٣١احجرات: ]      
وبنو آدم كثرون ا حصيهم إا اه، ولكن اه اشرى منهم أحسنهم وأكملهم 

 وأفضلهم وهم امؤمنون.
 فهؤاء خر الناس، وأفضل الناس، وأكرم الناس، وأغى الناس، وأعقل الناس.

انظر إى الثمن امبذول و ؟والسلعة إذا خفي عليك قدرها فانظر امشري ها من هو
 إى من جرى عى يده عقد التبايع. وانظر ،فيها

 : جنات النعيم.وثمنها: هو اه سبحانه، امشري ها: النفس امؤمنة، وفالسلعة
والسفر ي هذا العقد: خر خلقه من امائكة وأكرمهم وهو جريل، وخر خلقه من 

 ملسو هيلع هللا ىلص.البر وأكرمهم عليه وهو حمد 
       )اه هذا العقد للبرية كافة بقوله:  وقد أعلن

               
              

 [.555: ]التوبة  (      
     هي:   وصفات هذه السلعة الغالية التي اشراها اه

                
 [.٣٣١بة: التو]                     

 وقد أوجب اه عى كل عبد واجبن:
 واجب بينه وبن اه.. وواجب بينه وبن اخلق.

فأما الواجب بينه وبن اه سبحانه فهو اإيان به، وعبادته وحده، وإيثار طاعته، 
 وجنب معصيته، وكال تقواه.
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الر والتقوى  وأما الواجب بينه وبن اخلق فهو أن تكون خالطته هم تعاونًا عى
   )علًا وعمًا، ا تعاونًا عى اإثم والعدوان كا قال سبحانه: 

 [.2: ]امائدة (              
              وقد مع اه هذين الواجبن ي قوله سبحانه:

                                   
 [.٤٣ – ٤١احج: ]                   

                  كلمة جامعة جميع أنواع اخر:  والِ:
                              
                          
                         

 [.٣٨٨البقرة: ]                
 كلمة جامعة جميع أنواع الر التي هلك اإنسان، فهو ضد الر. ثم:واإ

وكل عمل ا يكون طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن اإيان، فيكون الباعث عليه 
هو اإيان امحض، ا العادة وا اهوى، وا طلب امحمدة واجاه، بل ا بد أن 

وابتغاء مرضاته وهو ااحتساب: ى تعا يكون مبدؤه حض اإيان، وغايته ثواب اه
                                  

 [.٣البينة: ]     
 واإثم والعدوان ي جانب النهي نظر الر والتقوى ي جانب اأمر.

 والفرق بن اإثم والعدوان:
 .أن اإثم ما كان حرم اجنس كالزنى والرقة والكذب ونحو ذلك

عدوان ما كان حرم القدر والزيادة، بأن يتعدى ما أبيح له منه إى القدر امحرم، وال
كا إذا ُأتلف عليه شيئًا َأتلف أضعافه، أو كأن يتزوج خامسة، أو يطأ امرأته ي حيضها 
أو نفاسها أو دبرها، أو اعتدى ي الدعاء، أو زاد ركعة ي الصاة، أو أخذ أكثر من 

                                         حقه ونحو ذلك: 
 [.١١اأعراف: ]                                           



000 

                               وقال سبحانه:

 [.١١١البقرة: ]
 والتقوى باعتبار ما يتقيه اإنسان ثاثة أقسام:

 )إى اه؛ أنه أعظم من يتقى وُيـخاف وُيـرجى كا قال سبحانه:  فتارة تضاف
 [.582: ]آل عمران (          

    )وتارة تضاف إى مكان عقوبة اه كالنار كا قال سبحانه: 
 [.535: ]آل عمران   (

   )وتارة تضاف إى زمان عقاب اه كيوم القيامة كا قال سبحانه: 
 [.205: ]البقرة  (            

 ومعية اه ونرته تكون معنا ي اأحوال اآتية:
ونحوها  حن تأي فينا الصفات التي حبها اه من اإيان، والتقوى، واإحسان اأوى:

 [.520: ]النحل (       )كا قال سبحانه: 
      )يعه كا قال سبحانه: حن نمتثل أوامر اه ونط الثانية:

               
          
            

 [.52: ]امائدة (     
حن نقوم بالدعوة إى اه، ونضحي با نملك من أجل إعاء كلمة اه، ونر  الثالثة:

           دعوة فرعون إى اه: دينه كا قال اه موسى وهارون حن ذهبا ل
                                                                      

 [.٤٣ – ٤١طه: ]                          
ف الثبات عى احق، واإكثار من ذكر اه، وطاعة اه ورسوله، وعدم اخا الرابعة:

                         والتنازع، والصر:
                               

 [.٤٣ – ٤٣اأنفال: ]         
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 واه سبحانه أنزل للبر لباسن:
 لباسًا ظاهراً يواري العورة ويسرها.

عنه هذا اللباس انكشفت عورته  ولباسًا باطناً من التقوى جمل العبد ويسره، فإذا زال
 الباطنة كا تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسرها.

واللباس وسر العورة زينة لإنسان، وسر لعوراته اجسدية، كا أن التقوى لباس، 
      )وسر لعوراته النفسية واأخاقية كا قال سبحانه: 

               )  
 [.26: ]اأعراف

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآها اجسدية والنفسية، وحرص عى سرها 
 ومواراها.

والذين حاولون تعرية اجسم من اللباس، وتعرية النفس من التقوى، ومن احياء من 
اه، ومن الناس، والذين يطلقون ألسنتهم وأقامهم لتأصيل هذه امحاولة، هم الذين 

إنسان خصائص فطرته.. ونزع زينته الداخلية واخارجية.. والتي صار يريدون سلب ا
 ها إنسانًا.. وهم الذين يريدون إسام اإنسان لعدوه الشيطان.. ليتوى كشف سوأته.

إن العري فطرة حيوانية، وا يميل اإنسان إليه إا وهو يرتكس إى مرتبة أدنى من 
و كرؤية الكفر فاحًا، وذلك انتكاس ي رتبة اإنسان، وإن رؤية العري مااً ه

الذوق والعقل البري قطعًا، والعري النفي من احياء والتقوى، وهو ما جتهد فيه 
          أقام وأفام أهل الباطل هو النكسة والردة إى اجاهلية: 

                                             
                                      

                                      
 [.١٧ – ١٨اأعراف: ]     

والتزود ي السفر شأن العقاء، فإن فيه ااستغناء عن امخلوقن، والكف عن 
لرب العامن  زيادة قربةسؤاهم أمواهم، وي اإكثار منه نفٌع وإعانة للمسافرين، و

وأما الزاد احقيقي فهو زاد التقوى، الذي هو زاد إى دار القرار، هذا ي سفر الدنيا، 
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  )وهو اموصل أكمل لذة، وأجّل نعيم دائم أبدًا كا قال سبحانه: 
 [.520: ]البقرة (      

 آخرة كا قال سبحانه: وأهل اإيان والتقوى هم الفائزون بالسعادة ي الدنيا وا
(               

               
 [.65-62: ]يونس (  

فلنسأل القرآن  ماذا أعد اه للمتقن ي اآخرة، وماذا ينتظرهم من النعيم امقيم،و
             )لنعلم ماذا أعد اه لعباده امتقن: 

 [.31: ]الرعد   (           
              ) :وقال سبحانه

            
 [.51: ]آل عمران(  

                 )وقال سبحانه: 
 [.28: ]الزمر (     

            )وقال سبحانه: 
 [.03: زمر]ال(           

                 )وقال سبحانه: 
                     

 [.51: ]حمد (        
                    وقال عَز وجَل: 

                               
 .[٣١٤ – ٣١١آل عمران: ]           

            )وقال سبحانه: 
             

 [.15-52: ]ص (         
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 (          )وقال عَز وجَل: 
 [.11 -15: ]القمر

              )وقال سبحانه: 
              

 [.52-51: ت]الذاريا (
          )وقال سبحانه: 

 [.36-35: ]النبأ (         
ماذا أعد اه من النعيم للمتقن؟ وماذا هيأ هم من الكرامات والبشائر؟  فسبحان اه،

 واحبور والرور؟ وألوان الطعام والراب وفاخر الدور؟ والغرف والقصور؟
                   خوف عليهم وا هم حزنون:  وأما ي الدنيا فا

                                          
 .[3 – 2الطاق: ]         

                  )وقال سبحانه: 
 [.1 -5: ]الطاق (     

 عد اه أهل التقوى من جزيل اأجر والثواب؟وماذا عى امسلم إذا علم ما أ
                                

                                        
                                    
                                     

  [.585 – 582آل عمران: ]       
               ) وقال سبحانه:

              
 [.05-62: ]اأحزاب (          

          )وقال سبحانه: 
 [.31: ]امائدة (  
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 [.552: ]التوبة(          )وقال سبحانه: 
               )ل سبحانه: وقا

 [.50: ]احر   (   
           )وقال سبحانه: 

 [.20: ]احديد (          
واه حكيم عليم خلق كل يء بحكمة، وخلق كل يء مقصد وحكمة، فخلق 

لإنبات.. وخلق  سبحانه الشمس لإنارة.. وخلق اماء للرب.. وخلق اأرض
 النبات واحيوان خدمة اإنسان.. وخلق اإنس واجن للعبادة.

 واإنسان صنع السيارة للنقل.. والقلم للكتابة.. وهكذا.
وكل يء يؤدي وظيفته وامقصد منه، فهو حرم مكرم حبوب، غال عند أهله، 

 .فإذا ترك امقصد، أو تعطل عن العمل، ذهبت قيمته، وزهد فيه أهله
وكذلك اإنسان خلقه اه لعبادته، وأمره باإيان والتقوى، فإذا ترك امقصد منه وهو 
العبادة، صار ا قيمة له ي الدنيا واآخرة، وهو حاسب عى ترك امقصد اانفرادي 

 وهو العبادة، وعى ترك امقصد ااجتاعي وهو الدعوة إى اه، وإى دينه.
ياء، ووظيفتها وظيفة اأنبياء، إيان وتقوى، وعبادة، وعمل هذه اأمة عمل اأنب

         )ودعوة، تعلم وتعليم، وجهاد وصر: 
 [.33: ]فصلت   (   

                                   وقال سبحانه:
 [.580يوسف: ]          

                              وقال سبحانه:

 [.02آل عمران: ] 
                   وقال سبحانه:

 [.00احج: ]               
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 فقه الغنى -32
              )قال اه تعاى: 

           
 [.565: ]آل عمران   (

 (          )وقال اه تعاى: 
 [.10: نس]يو  

الغنى: اسم للملك التام، فامالك من وجه دون وجه ليس بغني، وعى هذا ا يستحق 
          اسم الغني باحقيقة إا اه وحده، وكل ما سواه فقر إليه بالذات: 

 [.26لقان: [                   
ر الناس إى اه أغناهم به، وما كان الفقر إى اه سبحانه هو عن الغنى به، فأفق

 وأذهم له أعزهم، وأضعفهم بن يديه أقواهم.
والغنى ي احقيقة ا يكون إا باه الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه 

                           فموسوم بسمة الفقر كا هو موسوم بسمة اخلق:
                               

 [.63 – 62الزمر: ]     
وكا أن كون اإنسان خلوقًا أمر ذاي له، فكونه فقرًا أمر ذاي له، وغناه أمر نسبي 

 عارض له، فإنه قد استغنى بأمر خارج عن ذاته، فهو غني باه، فقر إليه.
ني بذاته عا وا يوصف بالغنى عى اإطاق إا من غناه من لوازم ذاته، وهو اه الغ

(              )سواه كا قال سبحانه: 
 [.51: ]فاطر

 وغنى البر قسان:
 غنى عال.. وغنى سافل.

فالغنى السافل هو الغنى بالعواري امسردة من النساء والبنن، واأموال، واأنعام، 
                   واحرث والزرع، والعقار وامراكب ونحو ذلك:
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 [.28احديد: ]            
 وهذا أضعف الغنى، فإنه غنى بظل زائل، وعارية ترجع إى مالكها سبحانه عن قريب.

ل، وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه وا أضعف من مة َمْن ري هذا الغنى الزائ
يتنافسون، وإياه يطلبون، وا أحب إى الشيطان، وا أبعد عن الرمن، من قلب مآن 

 بحب هذا الغنى، واخوف من فقده.
فجدير بمن نصح نفسه أن ا يغر به، وا جعله غاية مراده، بل إذا حصل له جعله 

وجعله خادمًا من خدمه ا خادمًا له، ويعز  سببًا لكسب اأجور، ووسيلة لغناه اأكر،
                   نفسه أن ُيعِبدها لغر مواه احق، أو جعلها خادمة لغره:

                                
                                       

                                          
 [.55 – 2امنافقون: ]         

                      وقال سبحانه:
                               

 [.535 – 533آل عمران: ]           
فع حاجته، وهو أما الغنى العاي: فإن العبد إنا يصر غنيًا بحصول ما يسد فاقته، ويد

 نوعان: غنى باه.. وغنى عن غر اه.
وي قلب اإنسان فاقة عظيمة، ورورة تامة، وحاجة شديدة، ا يسدها إا اه الغني 

 احميد، الذي إن حصل للعبد حصل له كل يء، وإن فاته فاته كل يء.
  رح:ومن استغنى به سبحانه عا سواه زالت عنه كل حرة، وحره كل رور وف

                                       
 [.25احديد: ]                                   
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 والغنى عى ثاث درجات:
غنى القلب: وهو سامته من السبب، فيتعلق باه وحده، وإذا تعلق به خلص  اأوى:

                            من التعلق بغره:
                                   

 [.66 – 65الزمر: ]       
والغنى عند أهل الغفلة بالسبب واأشياء، ولذلك قلوهم معلقة به، وصاحبها غني ها 

 [.31سبأ: ]                      إذا سكنت نفسه إليها:
فن بامسبب سبحانه، فمن كان سكونه إى ربه فهو غني به، وكل ما وغنى العار

                     سكنت النفس إليه، فهي فقرة إليه:
                                 

 [.22 – 20الرعد: ]
فًا عليه غنى النفس: فالنفس من جند القلب ورعيته، وهي من أشد جنده خا الثانية:

وشقاقًا له، وغناها مامًا لغناه، ويكون ذلك باستقامتها عى امرغوب وهو احق 
سبحانه باستدامة طلبه، وقطع امنازل بالسر إليه، وسامتها من التعلق بغر اه، 

          وبراءها من امراءاة، وهي إرادة غر اه بيء من أعاها:
 [.58 – 0الشمس: ]                              

      فمراداها دليل عى شدة فقرها، وعدم استقامتها عى مطلوها احق:
 [.13يوسف: ]                                 

وذلك يدل عى أها غر واجدة ه، إذ لو وجدته استقامت عى السر إليه، ولقطعت 
             حظوظها من غره، ومَـَا أرادت بعملها غره:تعلقاها و

                               
 [.6التحريم: ]         

  الغنى باحق: وذلك يكون بشهود ذكره إياك، ومطالعة سبقه لأشياء ميعًا: الثالثة:
فهو اأول الذي ليس قبله يء، والفوز بوجوده، فهو اموجود بذاته، والغني بذاته،    [.3يد: احد]                         
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وميع امخلوقات ي العام العلوي والسفي، هو الذي كساها حلة الوجود، فهي 
معدومة بالذات، فقرة إليه بالذات، وهو سبحانه الغني بذاته، الذي خلق كل يء 

 [.60: ]يونس (           )وملكه: 
أل » ملسو هيلع هللا ىلص:والقلب ما كان هو املك، فصاحه صاح جميع رعيته، كا قال النبي 

ُلـه   ْضَغًة، إَِذا َصَلـَحْت َصَلـَح اْلـَجَسد  ك  ِِ اْلـَجَسِد م  ، ، َوإَِن  ُلـه  َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلـَجَسد  ك 
 .()متفق عليه «أل َوِهَي اْلَقْلب  

لقلب إذا استغنى با فاض عليه من مواهب ربه، وعطاياه السنية، من اإيان فا
والتوحيد، وامعرفة والعبودية، والطاعة وااستقامة، خلع عى اأمراء والرعية خلعاً 

 تناسبها، تأنس ها، وتسعد ها:
فخلع عى النفس خلع الطمأنينة والسكينة، والرضا واإخبات، فأدت احقوق سمحة 

راح ورى، وجانست القلب ووافقته، وصارت وزير صدق، بعد أن كانت عدوة بان
                                       له، معاندة له:

 [.32 – 30النازعات: ]
       وأثمرت هذه امؤازرة واموافقة الطمأنينة واللذة، والرور واخشوع:

                           
                            

 [.50 – 51السجدة: ]                                            
وساح النفس كامن متواٍر، لوا قوة سلطان القلب وقهره ها حاربت بكل ساح 

                                        ملكه:

 [.13يوسف: ]
وخلع القلب عى اجوارح خلع اخشوع والوقار واانقياد، وخلع عى الوجه خلعة 
امهابة والنور والبهاء..، وخلع عى اللسان خلعة الصدق، والقول السديد، واحكمة 
النافعة..، وخلع عى العن خلعة ااعتبار ي النظر، والغض عن امحارم..، وخلع 

                                                

 (. 5122)(، واللفظ له، ومسلم برقم 12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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اأذن خلعة استاع النصيحة، واستاع القول النافع من كام اه ورسوله..، عى 
وخلع عى اليدين والرجلن خلعة امسابقة وامسارعة إى اخرات والطاعات..، 

 وخلع عى الفرج خلعة العفة عا حرم اه.. وهكذا.
    فا ترى هذا العبد إا يغدو ويروح يرفل ي هذه اخلع واحلل:

                  
 [.552التوبة: ]                     

فغنى النفس مشتق من غنى القلب، وفرع عليه، فإذا استغنى رى الغنى منه إى 
 النفس فذهبت عنها الرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخادها إى اأرض.

، وطلبها الرفيق اأعى، وصارت ها حرارة توجب حركتها وخفتها ي اأوامر
 فحينئٍذ انقادت بزمام امحبة إى مواها احق.

   ) :مؤدية حقوقه.. قائمة بأوامره.. راضية عنه.. مرضية له
 [.38-20: ]الفجر(            

فغنى القلب سامته من الفقر إى السبب، وشهوده وااعتاد عليه، والركون إليه، 
سم الغني؛ أنه ، فمن كان معتمدًا عى سبب غناه، واثقًا به، م يطلق عليه اوالثقة به

ومتى سلم العبد من علة فقره إى السبب، ومن منازعته أحكام فقر إى الوسائط، 
اه، ومن علة خاصمة اخلق إا ي حقوق ربه، استحق أن يكون غنياً بتدبر مواه، 

        إى غره، وا يسخط شيئًا من أحكامه: مفوضًا أمره إليه، ا يفتقر قلبه
                                                   

 [.50 – 51فاطر: ]               
، » يقول ي استفتاح صاة الليل:ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي  ، َوبَِك آَمنْت  ـَم َلَك أْسَلـْمت  الَلـه 
َِ َما َقَدْمت  َوَعَلْيَك َتوَ  ، َفاْغِفْر  ، َوإَلْيَك َحاَكْمت  ، َوبَِك َخاَصْمت  ، َوإَلْيَك أَنْبت  َكْلت 

، ل إَلـَه إل أْنَت، أْو:  َؤِخر  ، َوأْنَت اْلـم  َقِدم  ، أْنَت اْلـم  ْرت  َوَما أْعَلنْت  ، َوَما أْسَ َوَما أَخْرت 
كَ   .()متفق عليه« ل إَلـَه َغْيـر 

                                                
 (. 062(، واللفظ له، ومسلم برقم )5528، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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نى النفس فهو استقامتها عى امرغوب، وهو أمر اه الديني الذي حبه وأما غ
ويرضاه، وجنبها مناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه ااستقامة عى 
الفعل والرك تعظيًا ه سبحانه، وتعظيًا أمره، وإيانًا به، واحتسابًا لثوابه، وخشية 

قن، ومدحهم له، أو هربًا من ذمهم، أو طلبًا للجاه من عقابه، ا طلبًا لتعظيم امخلو
                     وامنزلة عندهم، فإن هذا دليل الفقر إى امخلوق ا إى اه:

                                            
 [.558الكهف: ]        

 ل ما سواه فهو أعى درجات الغنى.عن كو تعاى أما الغنى باحق تبارك
ذكرك تعاى  وأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر اه عَز وجَل إياك قبل ذكرك له، وأنه

فيمن ذكره من خلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقدر سبحانه خلقك 
      ورزقك وعملك، وإحسانه إليك، ونعمه عليك، حيث م تكن شيئًا البتة:

                                        
                                                   

 [.0 – 5اأعى: ]
وذكرك جَل جاله باإسام فوفقك له، واختارك له دون من خذله، فجعلك أهًا ما 

َلك بسابق ذكره، وهو الذي أيقظك وغرك ي م تكن له أهًا قّط، وإنا هو الذي أهَ 
                                رقدة الغفلة مع النوام:

 [.50احجرات: ]                 
ومن الذي وفقك محبته وعمر ،ومن الذي وفقك للتوبة، وقبلها منك، فذقت حاوها

 [.61احج: ]                قلبك بمحبته، فأنست به بعد الوحشة:
ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه امرادفة، فله عليك ي كل طرفة عن ونفس نعم عديدة، 
ذكرك ها قبل وجودك، وحبب ها إليك مع غناه التام عنك وعن كل يء، وإنا 

                           ذلك جرد إحسانه وفضله وجوده:
                                          

 [.28لقان: ]             
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إذ هو سبحانه اجواد امحسن، امحسن لذاته ا معاوضة، وا لطلب جزاء منك، 
                وا حاجة دعته إى ذلك، كيف وهو الغني احميد؟:

 [.26لقان: ]            
فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه، فاعلم أنه ذكرك ها، فلتعظم عندك؛ لذكره لك ها، 

    فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه، وابتدأك بمعروفه، وحبب إليك بنعمته:
 [.563البقرة: ]                                                

له، ووصل شاهده إى قلبه، تعاى  د ذكر ربههذا كله مع غناه عنك، فإذا شهد العب
            شغله ذلك عا سواه، وحصل لقلبه به غنى عاٍل ا يشبهه يء:

                                            
                                      

 [.50 – 56ديد: اح]                
أما الدرجة الثانية من درجات الغنى باه عَز وجَل، فهي دوام شهود أوليته سبحانه، 

 وهذه أعى ما قبلها.
فاه عَز وجَل إذا فتح قلب عبده فشهد أوليته سبحانه، حيث كان وا يء غره، وهو 

            اإله الكامل ي أسائه وصفاته، الغني بذاته عا سواه:
 [.3احديد: ]              

هو احميد بذاته، امجيد بذاته، قبل أن خلق من حمده ويمجده ويعبده، فهو معبود 
حمود، حي قيوم، له املك وله احمد ي اأزل واأبد، م يزل وا يزال موصوفاً 

                          بصفات الكال واجال واجال:
                                           

                                       
 .[211البقرة: ]                  

فهو القيوم الذي قيام كل يء به، وا حاجة به ي قيوميته إى غره بوجه من الوجوه، 
ائر اموجودات كلها سواه سبحانه أفنتها أولية احق سبحانه، وكل صفة من صفات فس

      الرب سبحانه يستغنى العبد ها بقدر حظه من معرفتها، وقيامه بعبوديتها:
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 [.508اأعراف: ]
ه، وتوفيته لعباده، وتعبد فمن شهد مشهد علو اه عى خلقه، واستوائه عى عرش

بمقتى هذه الصفات، يعرج قلبه إى الصمد مناجيًا له، مطرقًا واقفًا بن يديه وقوف 
 العبد الذليل بن يدي املك العزيز اجبار.

فيشعر بأن كامه وعمله صاعدان إليه، معروضان عليه، فيستحي أن يصعد إليه من 
 كامه وعمله ما خزيه ويفضحه هناك.

د نزول اأوامر، وامراسم اإهية، إى أقطار العام كل وقت بأنواع التدبر ويشه
من اإحياء واإماتة.. والتولية والعزل.. واخفض والرفع.. والعطاء  والتريف:

واإكرام واإهانة.. والغنى والفقر.. والصحة وامرض.. وتقلب الدول..  وامنع..
ذلك من الترفات ي امملكة التي ا يترف  ومداولة اأيام بن الناس.. إى غر

             )فيها سواه، فهو الذي: 
             

 [.0 -1: ]السجدة (       
وكذلك إذا شهد العبد شهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، عطى هذا اموامسلم إذا أ

ا يعزب عنه مثقال ذرة ي اأرض وا ي الساء، وا مشهد علم اه امحيط، الذي 
ي أعاق البحار، وا حت أطباق اجبال، بل أحاط علمه سبحانه بكل يء ي 
الكون، وعلمه علًا تفصيليًا، ثم تعبد بمقتى هذا الشهود، من مراقبته لنفسه، 

يع حركاته وحراسة خواطره وألفاظه، وميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن م
الظاهرة والباطنة، وميع أحواله ظاهرة مكشوفة لربه عانية، بادية ا خفى عى اه 

                                     منها يء:
                                        

 [.65: يونس]                             
وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه أصوات عباده عى اختافها وجهرها 
وخفائها، وسواء عنده من أر القول ومن جهر به، ا يشغله سبحانه ساع صوت من 
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 جهر عن سمعه لصوت من أر، وا يشغله سمع من سمع ي كل زمان ومكان.
اعها، بل هي عنده كلها كصوت وا تغلطه اأصوات عى كثرها واختافها واجت

واحد، كا أن خلق اخلق ميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة كا قال سبحانه: 
 [.20: ]لقان (           )

فإذا استشعر ذلك، وتعبد بمقتى هذا الشعور بذكر ربه والثناء عليه، وتعظيمه 
 ، استغنى بذلك عا سواه سبحانه.وإجاله، ومده وشكره بلسانه وقلبه وجوارحه

وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصر، الذي ا خفى عليه يء من خلقه ي العام 
                                 العلوي والسفي:

 [.6 – 1آل عمران: ]                                                      
لك إذا شهد مشهد قيومية الرب تعاى، وأنه قائم عى كل يء، وقائم عى كل وكذ

 القائم بنفسه، امقيم لغره، القائم عليه بتدبره وربوبيته وقهره.تعاى  نفس، وأنه
وأنه سبحانه بكال قيوميته ا ينام، وا ينبغي له أن ينام، خفض القسط ويرفعه، 

لنهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، ا تأخذه سنة ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل ا
وا نوم، وا يضل وا ينسى، عليم بكل يء، حيط بكل يء، قادر عى كل 

 [.211البقرة: ]                   يء:
 فهذا امشهد العظيم مشهد الربوبية الذي يدركه كل إنسان.

وأتباعهم، وهو شهادة أن )ا إله إا  وأعى منه مشهد اإهية الذي هو مشهد الرسل
 اه(، وأن إهية ما سواه باطل وحال، كا أن ربوبية ما سواه باطل وحال.

فا أحد سواه سبحانه يستحق أن يؤله ويعبد، ويصى له ويسجد، ويستحق هاية 
 احب مع هاية التعظيم مع هاية الذل له إا هو سبحانه.

صفاته وأفعاله، فهو عَز وجَل امستحق للطاعة التامة وذلك لكال ذاته وأسائه و
وحده، وامعبود وحده، وله اخلق واأمر وحده، وله احكم وحده، وكل حبة لغره 
عذاب لصاحبها، وكل غنى عنه سبحانه فقر وفاقة، وكل عز  بغره ذٌل وصغار، وكل 

                             تكثر بغره قلة وذلة:
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 [.25 – 22احر: ]
 فكا استحال أن يكون للخلق رب غره، فكذلك يستحيل أن يكون هم إله غره.

هو الذي انتهت إليه الرغبات وامخلوقات، وتوجهت نحوه الطلبات والسؤاات، ف
ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فهو الغني الصمد بذاته، الذي حاجة كل أحد إليه، وا 

              حاجة به إى أحد، اخالق لكل أحد، امالك لكل أحد:
 [.5 – 5اإخاص: ]                              

وتوحيد الربوبية أعظم دليل عى توحيد األوهية، ولذلك وقع ااحتجاج به ي 
القرآن أكثر ما وقع بغره؛ لصحة دالته وظهورها، وقبول العقول والفطر ها كا قال 

                  )سبحانه: 
 [.582: ]اأنعام (
إِِي  َيا ِعبَادِي: اه تعاى قال» فيا يرويه عن ربه تبارك وتعاى: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اه 

وا،  ـَحَرماً، َفا َتَظاَلـم  ْم م  ْم  َيا ِعبَادِيَحَرْمت  الظُْلـَم َعَلـى َنْفِس َوَجَعْلت ـه  َبْينَك  ُلك   ك 
ْم، َيا ِعبَ  وِي أْهِدك  ، َفاْسَتـْهد  ،  يادِ َضال  إِل َمْن َهَدْيت ـه  ْم َجائِع  إِل َمْن أْطَعْمت ـه  ُلك  ك 

ْم،  وِي أْطِعْمك  مْ  َيا ِعَبادِيَفاْستَْطِعم  ك  وِي أْكس  ، َفاْسَتْكس  ـه  ْم َعاٍر إِل َمْن َكَسْوت  ُلك    .ك 
ـْخطِئ وَن بِالَليِْل َوالنَـَهاِر، َوأَنا أْغِفر  الُذن وَب َجـِميعًا، فَ  َيا ِعَبادِي ْم ت  وِي أْغِفْر إَِنك  اْسَتْغِفر 

ْم،  غ وا َنْفِعي َفَتنَْفع وِي،  َيا ِعبَادِيَلك  وِي، َولَْن َتْبل  ُ  َ ي َفَت ِ ََ غ وا  ْم َلْن َتْبل   َيا ِعَبادِيإَِنك 
ٍل َواِحٍد ِمنْ  ْم َكان وا، َعَلـى أْتَقى َقْلِب َرج  ْم َوِجنَك  ْم، َوإِْنَسك  ْم َوآِخَرك  ْم، َما َلْو أَن أَوَلك  ك 

ْلكِي  ِِ م  ْم، َكان وا َعَلـى  َيا ِعَبادِيشيئًا.َزاَد َذلَِك  ْم َوِجنَك  ْم، َوإِْنَسك  ْم َوآِخَرك  َلْو أَن أَوَلك 
ْلكِي  ٍل َواِحٍد، َما َنَقَص َذلَِك ِمْن م  ْم،  َيا ِعَبادِي شيئاً أْفَجِر َقْلِب َرج  ْم َوآِخَرك  َلْو أَن أَوَلك 

مْ  ، َما  َوإِْنَسك  َل إِْنَساٍن َمْسأَلَتـه  ِِ َصِعيٍد َواِحٍد َفَسأل وِي، َفأْعَطْيت  ك  وا  ْم، َقام  َوِجنَك 
إَِنَا ِهَي  َيا ِعَبادِيَنَقَص َذلَِك ِمـَا ِعنِْدي إِل َكَا َينْق ص  الْـِمـْخيَط  إَِذا أْدِخَل اْلَبْحَر، 

َم أوَ  ْم ث  ْم أْحِصيَها لَك  ْم إَِياَها، َفَمْن َوَجَد َخْيـرًا َفْلَيـْحـَمِد اهَ، َوَمْن َوَجَد َغْيـَر أْعَال ك  ِفيك 
 .()أخرجه مسلم« َذلَِك َفا َيل وَمَن إِل َنْفَسه  

                                                
 (. 2100برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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والدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب سبحانه الفوز بوجوده، وهذا الغنى أعى 
نا يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إى أنه غنى باحق سبحانه، وهو إ؛ درجات الغنى

آثار وجود الذات، وهو نور يقذفه اه ي قلب من شاء من عباده، يعرف بذلك النور 
عظمة الذات كا يعرف عظمة الصفات، ويميز به بن احي الذي يموت ويفنى، واحي 

 الرحيم. الباقي الذي ا يزول وا يفنى، فيستغني العبد الفقر بوجود سيده العزيز
                          فيا له من فقر ينقي، ومن غنى يدوم، ومن عيش لذيذ:

 [.61غافر: ]                       
ومن وصل إى هذا الغنى قرت به كل عن؛ أنه قد قرت عينه باه، والفوز بوجوده، 

 طعت نفسه عى الدنيا حرات.فيناجيه ويعبده كأنه يراه، ومن م يصل إليه تق
َوَلـْم  ،َمْن َكاَنِت الُدْنَيا َهـَمه  َفَرَق اه  َعَلْيـِه َأْمَره  َوَجَعَل َفْقَره  َبْنَ َعْينَْيـهِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

تَِب َلـه   ِِ  ،ـه  َأْمَره  َوَمْن َكاَنِت اآِخَرة  نَِيَتـه  َجـَمَع اه  لَ ، َيْأتِـِه ِمَن الُدْنَيا إِلَ َما ك  َوَجَعَل ِغنَاه  
 .() أخرجه ابن ماجه «َوَأَتْتـه  الُدْنَيا َوِهَي َراِغَمة ،َقْلبِـهِ 

وإذا كان هذا غنى من كانت اآخرة أكر مه، فكيف من كان اه سبحانه أكر 
                           مه؟:

 [.22 – 20لرعد: ا]                    
اافتقار إى اه ي ميع اأحوال، وااستغناء به ي ميع  فالفقر احقيقي:

اأحوال، وأحسن ما توسل به العبد إى مواه دوام الفقر إليه ي ميع اأحوال، 
          ومازمة السنة ي ميع اأفعال، وطلب القوت من وجه حال:

 [.51فاطر: ]                            
وحاجات هذا العبد الفقر إى اه بعدد أنفاسه أو أكثر، فأفقر الناس إى اه من شعر 
هذه احاجات، وطلبها من يملكها بطريقها الصحيح، فهو عامل عى مراد اه منه، 

يس ا عى موافقة هواه، وهو حصيل مراده من اه، قد خلص بكليته ه سبحانه، ل
لنفسه وا هواه ي أحواله حظ ونصيب، زاهد ي كل ما سوى اه، راغب ي كل ما 

                                           يقرب إى اه:
                                                

 .(5581: أخرجه ابن ماجه برقم )صحيح( 5)
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 [.563 – 565اأنعام: ]                

  )عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة بقوله سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص  رسولهوقد نزه اه
 [.0-6: ]الضحى (       

وعوضه سبحانه عا نزهه عنه بأرف امال وأجله وأفضله، وهو ما أخذه بظل رحه 
وقائم سيفه، من أعداء اه، الذين كان مال اه بأيدهم ظلًا وعدوانًا كا قال سبحانه: 

(                
                    

 [.0: ]احر (   
فاه عَز وجَل خلق امال ليستعان به عى طاعته ونفع عباده، وهو بأيدي الكفار ظلًا 

      وعدوانًا، فإذا فاء ورجع إى أولياء اه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق هم:
                                   

 [.32اأعراف: ]                          
وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأماكهم، فإن ملسو هيلع هللا ىلص ولكن م يكن غنى رسول اه 

 عن اليء وهو الغنى العاي.ملسو هيلع هللا ىلص غناهم باليء، وغناه 
إنا يترف ي ملكه ترف العبد ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو وملكهم ملك يترفون فيه بحسب إرادهم

ِِ الِديِن، َواه  » ملسو هيلع هللا ىلص:قال  الذي ا يترف إا بإذن سيده كا َفِقْهه   ـِردِ اه  بِـِه َخْيـًرا ي  َمْن ي 
ْعطِي ـْم َحَتى َيأِْ َ  ،اْلـم  ، َول َتَزال  َهِذهِ اأ َمة  َظاِهِريَن َعَلـى َمْن َخاَلَفه   ٬ أْمر  اَوأَنا الَْقاِسم 

ونَ  ـْم َظاِهر   .()متفق عليه «َوه 
وذلك لكال مرتبة عبوديته، وأجل ذلك م يورث، فإنه عبد حض من كل وجه لربه 

 عَز وجَل، والعبد ا مال له فيورث عنه.
، َما َتَرْكنَا َصَدقةً »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه   .()متفق عليه «ل ن وَرث 

بن أعى أنواع الغنى، وأرف أنواع الفقر، وأكمل له ملسو هيلع هللا ىلص وقد مع اه عَز وجَل له 
                                                

 (. 5830(، واللفظ له، ومسلم برقم )3556، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (.5010(، واللفظ له، ومسلم برقم )6038، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 بذلك مراتب الكال، فكان ي فقره أصر خلق اه، وأشكرهم له، وكذلك ي غناه:
 [.5القلم: ]                

وقد جعله اه قدوة لأغنياء والفقراء، وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه 
وعرض عليه أن جعل له جبل الصفا ذهبًا فلم يقبله، مفاتيح كنوز اأرض فأباها، 

 وخر بن أن يكون ملكًا نبيًا، وبن أن يكون عبدًا نبيًا، فاختار أن يكون عبدًا نبياً.
َما  َوإِِي َواه ،َأْو َمَفاتِيَح اْأَْرضِ  ،أ ْعطِيت  َمَفاتِيَح َخَزائِِن اْأَْرضِ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه 

وا َبْعِديَأَخاف  َعَلْيك   ك  ِ ْْ وا فِيَها ،ْم َأْن ت  ْم َأْن َتنَاَفس   .()متفق عليه «َوَلكِْن َأَخاف  َعَلْيك 
ومع هذا جبيت إليه أموال جزيرة العرب وغنائم حنن، فأنفقها كلها، وم يستأثر منها 

َمْن َتـَرَك َكاً َمْن َتـَرَك َمالً َفلَِوَرَثتِـِه، وَ » بيء، بل حمل عيال امسلمن وديوهم فقال:
 .()متفق عليه « َفإَِلْينَا

فرفع اه سبحانه قدر نبيه أن يكون من ملة الفقراء الذين حل هم الصدقة، كا نزهه 
أن يكون من ملة اأغنياء الذين أغناهم باأموال امكتسبة واموروثة، بل أغناه به عا 

             سعة:سواه، وأغنى قلبه كل الغنى، ووسع عليه غاية ال
                               

 [.55 – 1الضحى: ]                                              
غاية اإنفاق، وأعطى أجل العطايا، وا استأثر بامال، وا اخذ منه عقاراً ملسو هيلع هللا ىلص فأنفق 

 رًا، وا عبدًا، وا دينارًا وا درمًا.وا أرضًا، وا ترك شاة، وا بع
فصلوات اه وسامه عليه، فقد أكمل مرتبتي الغنى والفقر، وأوفاما حقها 

فا نالت أمته الغنى والعز إا  ،وعبوديتها، وقد أغنى اه به الفقراء، وأعز به اأذاء
     )بسببه، وأغنى الناس من صار غره به غنيًا: 

 [.520: ]التوبة (        
من ربه كتاب اه عَز وجَل، الذي هو هدى للناس، ملسو هيلع هللا ىلص وأعظم ما جاء به رسول اه 

 )وموعظة للقلوب، وشفاء ما ي الصدور ورمة للعامن كا قال سبحانه: 
              

                                                
 (. 2226( واللفظ له، ومسلم برقم )5355، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 5652( واللفظ له، ومسلم برقم )2320، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 [.10 -10: ]يونس (        
ما ي الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن اانقياد للرع،  فالقرآن العظيم شفاء

 وأمراض الشبهات القادحة ي العلم اليقيني.
وي القرآن الكريم من امواعظ والرغيب والرهيب، والوعد والوعيد، ما يوجب 
للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت عند اإنسان الرغبة ي اخر، والرهبة من الر 

تقديم مراد اه عى مراد النفس، وصار ما يري اه أحب إى العبد من  أوجب ذلك
 [.530آل عمران: ]                  شهوات نفسه:

وي القرآن احكيم من الراهن واأدلة التي رفها اه غاية التريف، وبَينها أحسن 
  ى أعى درجات اليقن:بيان ما يزيل الشبه القادحة ي احق، ويصل به القلب إ

                         

 [.02النحل: ]
وإذا صح القلب من مرضه، ورفل بأثواب العافية بالتوحيد واإيان، تبعته اجوارح 

 كلها، فإها تصلح بصاحه، وتفسد بفساده.
لعمل به، والقرآن امجيد هدى للناس، ورمة للعامن، واهدى هو العلم باحق، وا

والرمة هي ما حصل من اخر واإحسان، والثواب العاجل واآجل، من اهتدى 
به، فاهدى أجّل الوسائل، والرمة أكمل امقاصد والرغائب، ولكن ا ُيـهتدى به وا 

                     يكون رمة إا ي حق امؤمنن:
 [.02اإراء: ]             

ذا حصل اهدى، وحلت الرمة الناشئة عنه، حصلت السعادة والفاح، والربح وإ
والنجاح، والفرح والرور، وحصل الغنى التام للقلب ولذلك أمر اه عباده بالفرح 

 (         )بذلك فقال سبحانه: 
 [.10: ]يونس

ان عى اإطاق، وا فنعمة الدين امتصلة بسعادة الدارين أعظم نعمة ينعم ها اإنس
          نسبة بينها وبن ميع ما ي الدنيا ما هو مضمحل زائل:

 [.13آل عمران: ]              
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 فقه الفقر -23
 [.51: ]فاطر (           )قال اه تعاى: 

             )وقال اه تعاى: 
 [.0: احر]   (       

 عبارة عن فقد ما هو حتاج إليه. الفقر:
فهو فقر إليه بالذات والصفات؛ أنه حتاج إى اه ي تعاى  وكل موجود سوى اه

 وجوده، وي بقائه، وي حركاته وسكناته، وي سائر حوائجه.
ا، وفقر العبد إى ربه باإضافة إى أصناف حاجاته ا ينحر؛ أن حاجاته ا حر ه

           فاه عَز وجَل غني بالذات، واخلق كلهم فقراء إليه بالذات:
 [.26لقان: ]                  

وقد نادى اه ميع الناس، وأخرهم بحاهم، ووصفهم بأهم فقراء إى اه من ميع 
 [.51فاطر: ]                                      الوجوه:

         فالناس فقراء إى اه ي إجادهم.. فلوا خلق اه هم م يوجدوا:
 [.62الزمر: ]                  

ي إعدادهم بالقوى واأعضاء واجوارح، فلوا إعداد اه إياهم ها إى اه وفقراء 
                                        ما استعدوا أي عمل كان:

 [.6آل عمران: ]             
وفقراء ي إمدادهم باأقوات واأرزاق، والنعم الظاهرة والباطنة.. فلوا فضل اه 

         وإحسانه وتيسره اأمور ما حصل هم من اأرزاق والنعم يء:
 .[13النحل: ]                       

         وفقراء إى اه ي تربيتهم بأنواع الربية، وأجناس التدبر:
                               
                                                

 [.55 – 58الروم: ]             
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ن، وعملهم با يصلحهم.. فلوا تعليمه م وفقراء إليه ي تعليمهم ما ا يعلمو
                        يتعلموا، ولوا توفيقه م يصلحوا:

 [.1 – 5العلق: ]                                   
وفقراء إى رهم ي رف النقم عنهم، ودفع امكاره، وإزالة الكروب والشدائد، 

عنهم، وتفرجه لكرباهم، وإزالته لعرهم؛ استمرت عليهم امكاره  فلوا دفعه
                                                والشدائد:

 [.50 – 50اأنعام: ]                             
خاص العبادة له.. فلو م وفقراء إى رهم ي تأههم له، وحبهم له، وعبادهم إياه، وإ

          يوفقهم لذلك هلكوا، وفسدت أرواحهم وقلوهم وأحواهم:
 [.50احجرات: ]                                  

فهم الفقراء بالذات إى رهم بكل معنى، وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع 
ي كل حال  إى اه اموفق منهم الذي ا يزال يشاهد فقره الفقر أو م يشعروا، ولكن

من أمور دينه ودنياه، ويترع إليه سبحانه أن يعينه عى ميع أموره، ويسأله أن ا 
يكله إى نفسه طرفة عن، ويستصحب هذا امعنى ي كل وقت، فهذا أحرى باإعانة 

            :لدهاالتامة من ربه وإهه الذي هو أرحم به من الوالدة بو
                                                     

 [.50 – 51فاطر: ]         
الغني الذي له ما ي السموات وما ي اأرض، وغناه تام من ميع هو سبحانه 

يفتقر إليه اخلق،  الوجوه، فا حتاج إى ما حتاج إليه خلقه، وا يفتقر إى يء ما
أسائه وصفاته وأفعاله، ومن غناه أنه أغنى اخلق كلهم ي الدنيا و ذاته وذلك لكال

 [.60يونس: ]                       :واآخرة
وهو سبحانه احميد ي ذاته وأسائه وصفاته، فأساؤه كلها حسنى، وصفاته كلها 

ن، وعدل وحكمة ورمة، فهو احميد ي ذاته، عليا، وأفعاله كلها فضل وإحسا
 ، وعى ما منه، احميد ي غناه.احميد عى ما لهاحميد ي أسائه وصفاته، 
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فهذا الفقر العام امطلق، أما الفقر من امال فالعاقل يرى أن اأموال واأشياء كلها ي 
و بيد غره، وكل رزق ي ا ي يد نفسه، فا يفرق بن أن تكون بيده أتعاى  خزائن اه

                             :الكون فهو من رزقه

 [.25احجر: ]
للفقر إى اه آداب ي باطنه وظاهره.. وآداب ي خالطته.. ف داب:وللفقراء إى اه آ
 وآداب ي أفعاله.

به من الفقر، فاه أعلم با  تعاى فأما أدب باطنه، فأن ا يكون فيه كراهة ما ابتاه اه
يصلح له، وإن كان كارهًا للفقر، فهذا أقل درجاته وهو واجب، وأرفع من هذا أن ا 
يكون كارهًا للفقر بل يكون راضيًا به، وأرفع منه أن يكون طالبًا له وفرحًا به، لعلمه 

 [.0 -6: ]العلق (          )بغوائل الغنى، كا قال سبحانه: 
ما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجمل، وا يظهر الشكوى والفقر، بل يسر وأ

  مفتقرًا إليه وحده، فهؤاء الفقراء اأغنياء: ،ويسر أنه يسره، مستغنيًا بربه ،فقره
                         

 [.203البقرة: ]                      
فأن ا يتواضع لغني أجل غناه، فهذه رتبة، وأقل منها أن ا  تهوأما أدبه ي خالط

 فيا سوى اه خالط اأغنياء، وا يرغب ي جالسهم؛ أن ذلك من مبادئ الطمع
 ، واحسد من فوقه، وا حتقر من دونه.وهو مذموم

ل قليل ما وأما أدبه ي أفعاله فينبغي له أن ا يفر بسبب الفقر عن العبادة، وا يمنع بذ
 يفضل عن حاجته، فإن ذلك جهد امقل، وفضله أكثر ما ُيبذل عن ظهر غنى.

 والسؤال حرم ي اأصل، وإنا يباح لرورة أو حاجة مهمة.
 وإنا حرمه الرع؛ أنه ا ينفك عن ثاثة أمور حرمة:

 ة اهأنه إظهار لشكوى اه تعاى، إذ السؤال إظهار للفقر، وذكر لقصور نعم اأول:
 عنه، وهو عن الشكوى ه.تعاى 
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وكا أن العبد امملوك لو سأل غر سيده لكان سؤاله تشنيعًا عى سيده، فكذلك 
سؤال العباد تشنيع عى اه تعاى، فهو حرم ا حل إا لرورة كا حل اميتة 

                        :للمضطر
 .[68غافر: ]           

 وِ لَ  ةَ مَ اأَ  نَ أَ  مْ لَ اعْ وَ ،  اهبِ  نْ عِ تَ اْس فَ  َت نْ عَ تَ اْس  اذَ إِ وَ ،  اهَ ألفاْس  َت لْ أَ َس  اذَ إِ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه 
 نْ أَ  ََ عَ  واع  مَ تَ اْج  إِنْ وَ ،  َك لَ  اه  ه  بَ تَ كَ  دْ قَ  ءٍ َش بِ  لَ إِ  كَ وْ ع  فَ نْ يَ  َمْ   ءٍ َش بِ  كَ وْ ع  فَ نْ يَ  نْ أَ  ََ عَ  ْت عَ مَ تَ اْج 
ُ يَ  ُ يَ  َمْ   ءٍ َش بِ  كَ وْ َ   .()أخرجه أمد والرمذي « َك يْ لَ عَ  اه  ه  بَ تَ كَ  ْد قَ  ءٍ َش بِ  لَ إِ  كَ وْ َ 

أنه فيه إذال للسائل نفسه لغر اه تعاى، وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغر اه،  الثاي:
ا ينبغي أن يذل هم إا بل عليه أن يذل نفسه مواه، فأما اخلق فإهم عباد أمثاله، ف
                :لرورة، وي السؤال ذل للسائل، وظلم للمسئول من اخلق

                                          
 [. 3 – 2الطاق: ]             

با ا تسمح نفسه بالبذل أن السؤال ا ينفك عن إيذاء امسؤول غالباً؛ أنه ر الثالث:
عن طيب نفس، فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام عى اآخذ، وإن منع ربا 

 استحيا وتأذى ي نفسه بامنع.
ففي امنع نقصان جاهه، وي البذل نقصان ماله، وكاما مؤذيان، والسائل هو 

 السبب ي اإيذاء، وأذى امسلم حرم.
 .()أخرجه مسلم « ه  رض  ، وعِ  اله  ، ومَ  دمه   عَ امسلم حرام   امسلمِ  كُل  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

 والفقراء أربعة:فقر ا يسأل، وإن ُأعطي ا يأخذ، فهذا بأرفع امنازل.
 وفقر ا يسأل، وإن أعطي أخذ، فهذا دونه.

 وفقر يسأل عند احاجة، فهذا دونه.. وهؤاء كلهم حمودون.
 ورورة، فهذا مذموم، وصاحبه مأزور غر مأجور.وفقر يسأل من غر حاجة 

                                                
 (. 2156برقم ) أخرجه الرمذي( ، و2662) أمد برقمأخرجه  :صحيح( 5)
 (. 2165برقم ) سلمأخرجه م( 2)
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ـْم َتَكُثًرا َفإَِنَا َيْسأل  َجـْمًرا، َفْلَيْسَتِقَل أْو لَِيْستَْكثِر» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي   «َمْن َسأَل النَاَس أْمَواَلـه 
  .()أخرجه مسلم

 وحب الدنيا رأس كل خطيئة، ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد، ويسمى
واحد منها درجة ي  ولكلواء العبد عنها، ويسمى ذلك زهدًا، ذلك فقرًا، وإما بانز

وكل ما أعانك من الدنيا عى طاعة اه فهو من الدين، وكل ما شغلك نيل السعادة، 
                     منها عن طاعة اه فهو من الدنيا امذمومة:

                                      
                                   

 [.28احديد: ]      
 والدنيا ليست حذورة لعينها، بل لكوها عائقة عن الوصول إى اه تعاى.

والفقر ليس مطلوبًا لعينه، بل أن فيه فقد العائق عن اه تعاى، وعدم التشاغل به، 
 ني شغله غناه عن ربه؟ وعن تنفيذ أوامره؟وكم من غ

وكم من فقر شغله فقره عن ربه، وعن امتثال أوامره؟ ورفه عن حب اه واأنس به، 
 وإنا الشاغل له حب الدنيا، والدنيا معشوقة الغافلن.

فامحروم منها مشغول بطلبها.. والقادر عليها مشغول بحفظها ومعها والتمتع ها، 
 ستكثار منها.وتنميتها واا

والفقر عن اخطر أبعد، وفراق امحبوب شديد، فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء اه 
 تعاى، فيكون قدومك بعد اموت عى ما تكرهه، وفراقك ما حبه.

وكل من فارق حبوبًا كان أذاه ي فراقه بقدر حبه له وأنسه به، فعى العاقل أن حب 
، ويزهد ي الدنيا التي إن م تفارقه هي فارقها هو، فهو من ا يفارقه وهو اه تعاى
                                  :دائم اخوف واحرة عليها

 [.15 – 18الذاريات: ]                  
فهذا إن جاءه مال بغر سؤال وا استراف فينبغي  وأما آداب الفقر ي قبول العطاء:

                                                
 (. 5855برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 نفس امال.. وغرض امعطي.. وغرضه ي اأخذ. أن ياحظ فيه ثاثة أمور:
 ون خاليًا عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبهة م يأخذه.أما ي امال فينبغي أن يك

وأما غرض امعطي فا خلو إما أن يكون طالبًا للمحبة واإلفة وهو اهدية، فا بأس 
 ن فيها منَة.بقبوها إذا م تكن رشوة، وم يك

وإن كان غرض امعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر هل هو مستحق 
وإن كان غرض امعطي الشهرة والرياسة والسمعة فينبغي أن يرد عليه  لذلك أم ا؟

وأما غرضه ي اأخذ فلينظر هل هو حتاج إليه أو مستغن ، قصده الفاسد فا يأخذه
عنه م يأخذه، وإن كان حتاجًا إليه وقد سلم من الشبهة  فإن كان مستغنياً  عنه؟

، َوَما َج »لعمـر: ملسو هيلع هللا ىلص واآفــات فاأفضـل له اأخـذ لقـول النبي  ْذه  اِل ـَذا اْلـمَ ـاَءَك ِمْن هَ ـخ 
ْش  ْتبِ ـِرٍف َول َس ـَوأْنَت َغْيـر  م  ، َوَما ل َفا ت  ْذه   .()متفق عليه «َك ـَْعه  َنْفسـائٍِل َفخ 

 قر نوعان:والف
، فكل ما سوى اه فقر اضطراري، وهو فقر عام ا خروج لر وا فاجر عنه اأول:

 فقر إليه.
 فقر اختياري، وهو نتيجة علمن ريفن: الثاي:

 معرفته بنفسه. والثايمعرفة العبد بربه..  أحدما:
 دته وفاحه.ومن حصلت له هاتان امعرفتان أثمرتا له فقرًا هو عن غناه، وعنوان سعا

 وتفاوت الناس ي هذا الفقر بحسب تفاوهم ي هاتن امعرفتن:
فمن عرف ربه بالغنى امطلق عرف نفسه بالفقر امطلق.. ومن عرف ربه بالقدرة 
التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بامسكنة التامة، 

             :رف نفسه باجهل والظلمومن عرف ربه بالعلم التام واحكمة ع
                                    

 [.52الطاق: ]             
واه عَز وجَل أخرج العبد من بطن أمه ا يعلم شيئاً، وا يقدر عى يء، وا يملك 

                                                

 (، واللفظ له. 5851(، ومسلم برقم )0563، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 وا يء البتة. شيئًا، وا يقدر عى عطاء وا منع، وا ر وا نفع،
فكان فقره ي تلك احال إى ما به كاله أمرًا مشهودًا حسوسًا لكل أحد، وا ريب 
أن هذا من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها، وهو م ينتقل من هذه الرتبة إى رتبة 

          :الربوبية والغنى، بل م يزل عبدًا فقرًا بذاته إى بارئه وفاطره
 [.51فاطر: ]                            

فلا أسبغ اه عليه نعمته، وأفاض عليه رمته، وساق إليه أسباب كال وجوده ظاهراً 
وباطنًا، وجعل له السمع والبر والفؤاد، وأعلمه وأقدره، ورفه وحركه، ومكنه من 

واب، وعى صيد استخدام بني جنسه، وسخر له اخيل واإبل، وسلطه عى الد
وفتح له أبواب  الطيور، وقهر الوحوش، وحفر اآبار، وغرس اأشجار، وتعلية البناء،

وير له الكسب والتجارة، ورزقه اأموال واأشياء، ظن امسكن أن له  الصناعة،
                         :نصيبًا من املك والتريف والتدبر

 [.00يس: ]         
ادعى لنفسه ملكًا مع اه سبحانه، ورأى نفسه بغر تلك العن اأوى، وني ما كان ف

           )فيه من حالة اإعدام والفقر واحاجة: 
 [.60: ]مريم   (

 ففقر العباد إى رهم نوعان:
، صاحهاوم وهو فقر امخلوقات بأرها إى رها، ي إجادها وبقائها ،فقر إى ربوبيته

 وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصاحن. ،وفقر إى ألوهيته
وهذا هو الفقر النافع، فإن فقر العبد إى أن يعبد اه وحده ا ريك له ليس له نظر 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وا صاح له إا بإهه احق الذي ا إله إا ، فيقاس به
يسكن إا بمعرفته وحبه، ومها حصل له من اللذات هو، فا يطمئن إا بذكره، وا 
 والرور بغره فا بَد أن يفارقه.

 وأما إهه احق فا بَد له منه ي كل وقت وي كل حال وأينا كان.
فنفس اإيان به وتوحيده، وحبته وعبادته، وذكره وإجاله هو غذاء اإنسان وقوته، 

                     :وصاحه وقوامه
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 [.22 – 20الرعد: ]                       
وشكره وذكره تكليف ومشقة مجرد اابتاء واامتحان، أو مجرد  فليست عبادة اه

رتفع عن التعويض بالثواب امنفصل كامعاوضة باأثان، أو مجرد رياضة النفس ل
شكره ومعرفته وتوحيده قرة عن اإنسان، بل عبادة اه ودرجة البهيم من احيوان، 

          :وأفضل لذة للروح والقلب، وأطيب نعيم ناله من أكرمه اه هذا الشأن
 [.10يونس: ]                    

وفقر العباد إى اه أمر ذاي هم ا ينفك عنهم، وغنى الرب سبحانه لذاته ا لعلة 
        بحانه ا أول له وا آخر، وا بداية له وا هاية:، وغناه سأوجبت غناه

 [.26لقان: ]                     
 ي كل حال. فالفقر بذاته حتاج إى الغني بذاته سبحانه

 وفقر العام كله إى اه عَز وجَل أمر ذاي ا يعلل، فهو فقر بذاته إى ربه الغني بذاته.
 مطلق ثابت للعباد من كل وجه، والغنى امطلق ثابت للرب من كل وجه.فالفقر ا

والفقر اسم للراءة من رؤية املكة، فالفقر هو الذي جرد رؤية املك مالكه احق، 
فرى نفسه ملوكة ه، ا يرى نفسه مالكًا بوجه من الوجوه، ويرى أعاله مستحقة 

 اً فيا أمره به سيده.عليه بمقتى كونه عبدًا ملوكًا مستعم
فنفسه ملوكة، وأعاله مستحقة، فليس مالكًا لنفسه وا ليء من أعاله، ويرى ما 
بيده من اأموال واأسباب كالوديعة، فهي أموال سيده ونعمه، وهو مترف فيها بأمر 

                   كا قال سبحانه: سيده
 [.0احديد: ]                           

فاه هو امالك احق لكل يء، وما بيد خلقه هو من أمواله وأماكه وخزائنه، 
ليمتحنهم ي البذل واإحسان، وهل يكون ذلك منهم عى شاهد  ،أفاضها عليهم

العبودية ه، فيبذل أحدهم اليء رغبة ي ثواب اه، ورهبة من عقابه، وتقربًا إليه 
                                  :وطلبًا مرضاته؟

                              

 [.555النساء: ]
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أم يكون البذل واإمساك منهم صادرًا عن مراد النفس، وغلبة اهوى، وموجب 
فيعطي هواه، ويمنع هواه، فيكون مترفًا ترف امالك ا امملوك؛  ؟الطبع

وغايته الرغبة فيا عند اخلق من جاه أو ، صدر ترفه اهوى ومراد النفسفيكون م
 رفعة أو منزلة أو مدح، أو الرهبة من فوت يء من هذه اأشياء.

      :وني فقره ،فهذا يرى نفسه مالكًا خرج عن حد العبودية
                                 

 .[30النساء: ]     
                               واغر با وهبه اه من مال وولد: 

                                       
 [.36 – 35سبأ: ]                                    

سبحانه:  رف كا قالولو عرف هذا نفسه حقًا لعلم أنه ملوك متحن، ي صورة ملِك مت
 [.55: ]يونس(             )

 [.31اأنبياء: ]                  وقال سبحانه:
ووجود امال بيد الفقر ا يقدح ي فقره، إنا يقدح ي فقره رؤيته ملكيته، وإنا هو 

السموات  لسيده وهو كاخازن لسيده، الذي ينفذ أوامره ي ماله، وله خزائن
                                   :واأرض

 [.0امنافقون: ]                    
وإذا أصاب امال الذي ي يده نائبة أو جائحة رأى أن امالك احق هو الذي أصاب 

                      :مال نفسه، فا للعبد واجزع واهلع؟
                                         

                                  
 [.25 – 22احديد: ]                              

وإنا ترف مالك امال ي ملكه الذي هو وديعة ي يد ملوكه، فله احكم ي ماله 
أبقاه.. وإن شاء أفناه.. وإن شاء زاده.. وإن شاء نقصه، فا يتهم مواه إن شاء  وحده:

                   ي ترفه ي ملكه.. بل يرى تدبره هو موجب احكمة:
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 [.55التغابن: ]                           
 والفقر عى ثاث درجات:

من الدنيا ضبطًا أو طلبًا، فهو ا يضبط يده مع وهو نفض اليدين  :فقر الزهاد اأوى:
، وا يطلبها مع فقدها سؤااً وحرصًا، وإسكات اللسان عنها وبخاً  وجود امال شحاً 

اشتغل اللسان با فاض عى  ،وكان له ي قلبه موقع ،ذمًا أو مدحًا؛ أن من اهتم بأمر
                     :القلب من أمره مدحًا أو ذماً 

                             
                            

 [.5 – 2اأنفال: ]     
فهو إن حصلت له الدنيا مدحها.. وإن فاتته ذمها.. ومدحها أو ذمها عامة موضعها 

 من القلب، واليء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحًا أو ذمًا.
 لد كا تولد اأبدان.والقلوب تو

أبًا للمؤمنن، وأزواجه أمهاهم، فإن قلوهم وأرواحهم ولدت ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك كان النبي 
من ظلات  بإذن اه به وادة أخرى غر وادة اأمهات، فإنه أخرج أرواحهم وقلوهم

 :، وفضاء امعرفة والتوحيدواهدى اجهل والضال والغي، إى نور العلم واإيان
                           

                          
 [.6اأحزاب: ]              

 والقلوب ي هذه الوادة ثاثة:
 قلب م يولد وم يأن له، بل هو جنن ي بطن الشهوات والغي، واجهل والضال.

، ونور العلم واإيان، فقرت باه وقلب قد ولد، وخرج إى فضاء امعرفة والتوحيد
 وسكن إليه. ،عينه، وقرت عيون به وقلوب، وذكرت رؤيته باه، فاطمأن باه

 وقلب ثالث ي الرزخ ينتظر الوادة صباحًا ومساًء.
تأبى عليه غلبات امعرفة واحب والشوق إا تقربًا إى ربه، وتأبى عليه غلبات الطبع 

 ه، فهو بن هذا مرة، وهذا مرة.إا جذبه وإيقافه وتعويق
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وذلك يورث اخاص من رؤية  :الرجوع إى السبق بمطالعة الفضل الدرجة الثانية:
                           :اأعال، ويقطع شهود اأحوال

 [.13النحل: ]     
 فبفضل اه ورمته وجدت منه اأقوال الريفة، واأعال الصاحة.

               :فضله ورمته وصل إى رضاه ورمته وقربه وكرامتهوب
                                        

 [.05 – 03آل عمران: ]
 م يبق فيه موضع لغره. ،والقلب إناء واحد، واأربة متعددة، فأي راب مأه

بة إذا صادفه خاليًا، ففقر صاحب هذه الدرجة وإنا يمتلئ اإناء بأعى أنواع اأر
تفريغه إناءه من كل راب غر راب امحبة وامعرفة، وكيف يوضع راب التسنيم 

         :الذي هو أعى أربة امحبن ي إناء مآن بخمر الدنيا واهوى
                                   

 [.563 – 562آل عمران: ]           
فهو سبحانه اأول ي كل يء.. واآخر ي كل يء.. الظاهر فوق كل يء.. 
الباطن دون كل يء.. فعبوديته باسمه اأول تقتي التجرد من مطالعة اأسباب 
والوقوف عليها واالتفات إليها، وجريد النظر إى جرد سبق فضل اه ورمته، 

 حسان من غر وسيلة من العبد.وأنه هو امبتدئ باإ
فمنه سبحانه اإعداد.. ومنه اإمداد.. وفضله سابق عى الوسائل.. والوسائل من 

 جرد فضله وجوده.
وعبوديته باسمه اآخر تقتي كذلك عدم ركونه ووقوفه باأسباب والوقوف معها، 

 فإها تنعدم ا حالة، وتنقي باآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها.
فالتعلق ها تعلق با يموت ويفنى، والتعلق باآخر تعلق باحي الذي ا يموت وا 

 [.3احديد: ]                          :يزول
وإليه يرجع، فهو امبتدئ بالفضل حيث ا سبب وا وسيلة،  ،فاأمر ابتدأ منه سبحانه

 وم يكن يء غره، وكل يء وإليه ينتهي اأمر حيث تنتهي اأسباب، فكان اه
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هالك إا وجهه، فهو سبحانه أول كل يء وآخره، وكا أنه رب كل يء وخالقه 
                          :وبارئه فهو إهه ومعبوده

 [.582اأنعام: ]                       
يء، له العلو امطلق عى كل وعبوديته باسمه الظاهر أن يعلم أن ربه ليس فوقه 

 [.50اأنعام: ]                    يء بذاته، القاهر فوق عباده:
فالتعبد باسمه الظاهر جمع القلب عى امعبود، وجعل له ربًا يقصده، ويلجأ إليه، 

 ويتوكل عليه ويفر إليه.
نه حيط بالعام، وأنه وعبوديته باسمه الباطن أن يعلم أن ربه ليس دونه يء، وأ

فكا أنه  ،كبرها وصغرها ،العظيم الذي كل العوام ي قبضته ظاهرها وباطنها
العاي عى خلقه بذاته فليس فوقه يء، فهو الباطن بذاته فليس دونه يء، بل ظهر 

           :عى كل يء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إى كل يء من نفسه
                                      

 [.52الطاق: ]               
وهذه الدرجة فوق الدرجتن قبلها، فإن الفقر اأول  :صحة ااضطرار الدرجة الثالثة:

فقر عن اأعراض الدنيوية، والثاي فقر عن رؤية امقامات واأحوال، والثالث فقر 
الوجود، فيبقى الوجود كله ي  مالك للعبد عن مشاهدةعن ماحظة اموجود الساتر 

 قبضة احق عَز وجَل كاهباء امنثور ي اهواء يتقلب بتقليبه إياه.
فالفقر اأعى أن يشهد العبد اضطراره إى احي القيوم، ويشهد ي كل ذرة من ذراته 

كونه إهاً معبوداً ا غنى  الظاهرة والباطنة فقراً تامًا إليه من جهة كونه رباً له، ومن جهة
                       :له عنه، كا ا وجود له بغره

                            
                                  

 [.32 – 38فصلت: ]                  
 طان، العزيز با عشرة، امكفي با عتاد.فهذا هو الغني با مال، القوي با سل
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 قد قرت عينه باه فقرت به كل عن، واستغنى باه فافتقر إليه اأغنياء واملوك.
وهذا الفقر امضطر إى خالقه ي كل طرفة عن إن حركه ربه بطاعة أو نعمة شكرها، 

                             :وقال هذا من فضل ري ومنه، فله احمد
 [.58النمل: ]                                          

وإن حرك بمبادئ معصيته رخ واستغاث بربه قائاً: أعوذ بك منك، يا مقلب 
                   :القلوب ثبت قلبي عى دينك

 .[20إبراهيم: ]                        
فإن تم حريكه بمعصية التجأ إى ربه التجاء أسر قد أره عدوه وهو يعلم أنه ا 
خاص له وا يفكه من أره إا سيده، أما هو فا يملك لنفسه نفعًا وا رًا، فهو ي 

                          :أر العدو ناظر إى سيده متى يفكه منه؟
 [.16هود: ]                        

فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه، وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه، وهو 
سبحانه الذي يدفع ما منه با منه، فاخلق كله له، واأمر كله له، واحكم كله له، وما 

                       :شاء كان، وما م يشأ م يكن
                                 

 [.15اأعراف: ]                      
وا هدي أحسن اأقوال واأعال واأخاق إا هو، وا يرف سيئها إا هو: 

(                   
 [.580: ]يونس   (       

إى اآخرة.. والغنى له عبودية.. والفقر له  والغنى والفقر مطيتان يركبها الناس
              :عبودية.. وكا أن للغنى أوامر.. فكذلك للفقر أوامر

 [.38اإراء: ]                  
والغنى كالفقر أمر من أوامر اه يبتى ها العباد، وامسلم غني بربه فا خاف من 
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من الفقر ومواه له ما ي السموات وما ي اأرض وما  الفقر، وكيف خاف امسلم
                                    :بينها وما حت الثرى؟

 [.528امائدة: ]
أن يصر العبد كله ه، ا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه؛ أنه إذا  وحقيقة الفقر:

              :لنفسه فهو هكان لنفسه فليس ه، وإذا م يكن 
 [.563 – 562اأنعام: ]                               

فحقيقة الفقر أن ا تكون لنفسك، وا يكون ها منك يء، بحيث تكون كلك ه، 
مل فقد صح ااستغناء باه، وإذا صح ااستغناء باه كتعاى  وإذا صح اافتقار إى اه

 [.25احديد: ]                                 :الغنى به
 ولفظ الفقر ورد ي القرآن ي ثاثة مواضع:

        )ي قوله سبحانه:  أحدها:
           

 [.203: ]البقرة (           
        )ي قوله سبحانه:  الثاي:

                
 [.68: ]التوبة (

(             )ي قوله سبحانه:  الثالث:
 [.51: ]فاطر

 خواص الفقراء. فالصنف اأول:
 فقراء امسلمن عامهم وخاصهم. والثاي:
 الفقر العام أهل اأرض كلهم فقرهم وغنيهم، ومؤمنهم وكافرهم. والثالث:
 اه إىبالفقر هنا يء أخص من هذا كله، وهو حقيق العبودية ه، واافتقار  وامراد
            :ي كل حال، وااستغناء به عا سواهتعاى 
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 .[0احر: ]
 ؟وأما الفقر الصابر.. والغني الشاكر.. أها أفضل

يرجع إى ذات الفقر والغنى، وإنا يرجع إى اأعال واأحوال،  فإن التفضيل ا
    )والتفضيل عند اه بالتقوى ا بالغنى والفقر كا قال سبحانه: 

 [.53: ]احجرات (
       )والفقر والغنى ابتاء من اه لعباده كا قال سبحانه: 

                  
          
 [.28-51: ]الفجر (    

فاإكرام ليس بالغنى، واإهانة ليست بالفقر، بل اإكرام أن يكرم اه عبده بطاعته 
 واإيان به، وحبته ومعرفته، واإهانة أن يسلبه ذلك.

ء من امال واجاه، والصور وامراتب، وهي اسم مدة بقاتعاى  والدنيا: ما سوى اه
هذا العام.. أو اسم ما بن الساء واأرض، فعى اأول تكون الدنيا زمانًا، وعى 

            ، والدنيا دار الغرور، واجنة دار الرور:الثاي تكون مكاناً 
                                    

 [.6 – 1فاطر: ]                       
وما كان ها تعلق بالقلب واللسان واجوارح كان حقيقة الفقر تعطيل هذه الثاثة عن 
تعلقها ها، وسلبها منها، وتفريغها لطاعة اه، وحريكها وتشغيلها بامتثال أوامر اه، 

                             :وحبسها عن حارم اه
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 [.25 – 28احديد: ]                                 
طر، وكل وميع ما يدب عى وجه اأرض من آدمي وحيوان، بري أو بحري، وكل 

قد تكفل بأرزاقهم وأقواهم، وهم ميعًا فقراء إليه ي تعاى  حرة، وكل ذرة، فاه
                               :وبقائهم ،وإمدادهم ،إجادهم

 [.30اأنعام: ]                            
امكان الذي تنتقل إليه ي ذهاها وهو سبحانه الذي يعلم مستقر هذه الدواب، و

وجيئها، وميع حركاها وسكناها، وعوارض أحواها، كل ذلك كتبه اه ي اللوح 
 امحفوظ، الذي ا يغادر صغرة وا كبرة إا أحصاها.

وهذه اخائق ميعًا قد أحاط ها علم اه، وجرى ها قلمه، ونفذت فيها مشيئته، 
               )ووسعها رزقه: 

 [.6: ]هود ( 
فلتطمئن القلوب إى كفاية من تكفل بأرزاقها، وأحاط علًا بذواها وصفاها، 
ومكاها وزماها، وقسم أرزاقها، ولتعمل با أمرها اه ورسوله به من اإيان باه، 

   )وتوحيده وطاعته، وفعل ما أمرها اه به، واجتناب ما هى اه عنه 
              

 [.08-62: ]النساء (         
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 فقه الصِ -23
         )قال اه تعاى: 

 [.3-5: ]العر(      
           )وقال اه تعاى: 

              
 [.510-511: ]البقرة (       

         )وقال اه تعاى: 
 [.288: آل عمران]   (

 اإيان نصفان، نصف صر، ونصف شكر، ومدار سعادة الدنيا واآخرة عليها.
فلله عى كل عبد عبودية ي حال العافية، وعبودية ي حال الباء، فعليه أن حسن 

 صحبة العافية بالشكر، وصحبة الباء بالصر.
العافية أوسع للصر من ساحة الباء، لكن بعد نزول الباء فليس للعبد أوسع وساحة 

ون  ِعنِْدي ِمْن َخْيـٍر َفَلْن » ملسو هيلع هللا ىلص:من الصر، وأما قبله فالعافية أوسع له كا قال النبي  َما َيك 
ْغنِـِه اه  ِعَفه  اه ، َوَمْن َيْسَتْغِن ي  ْم، َوَمْن َيْسَتْعِفْف ي  ه  اه أَدِخَره  َعنْك  ْ ِِ ْ ي َص َِ َوَما  ،، َوَمْن َيتََص

 ِ ِْ  .()متفق عليه «أْعطَِي أَحد  َعَطاًء َخْيـًرا َوأْوَسَع ِمَن الَص
هو حبس النفس عن اجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس  والصِ:

 اجوارح عن ما ا حمد.
به اإنسان من فعل ما ا هو خلق فاضل من أخاق النفس، يمتنع  وحقيقة الصر:

 حسن فعله، والوقوف مع الباء بحسن اأدب، والثبات عى أحكام الكتاب والسنة.
وحُد الصر: أن ا يعرض عى التقدير، فأما إظهار الباء عى غر وجه الشكوى فا 

 يناي الصر.
 

                                                

 (. 5813(، واللفظ له، ومسلم برقم )5562، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 والشكوى نوعان:
       ملسو هيلع هللا ىلص:ال يعقوب الشكوى إى اه، فهذا ا يناي الصر كا ق أحدما:

 [.06يوسف: ]                         
شكوى امبتى بلسان احال أو امقال، فهذه ا جامع الصر؛ بل تضاده  الثاي:

 وتبطله، وفرق كبر بن شكوى الرب، والشكوى إليه.
     )والصر واجزع ضدان كا قال سبحانه عن أهل النار: 

 [.25: ]إبراهيم (   
والنفس مطية العبد التي يسر عليها إى اجنة أو النار، والصر ها بمنزلة اخطام، 
والزمام للمطية، فإن م يكن للمطية خطام وا زمام ردت ي كل مذهب، ففسدت 

 [.28يوسف: ]                             :وأفسدت
 قوة اإقدام.. وقوة اإحجام.  كل نفس قوتن:وقد خلق اه عَز وجَل ي

فة إى ما ينفعه، وقوة اإحجام إمساكًا عا فحقيقة الصر أن جعل قوة اإقدام مرو
فرحم اه عبدًا جعل لنفسه خطامًا وزماماً، فقادها بخطامها إى طاعة اه، ، يره

 ورفها بزمامها عن معاي اه.
 طاعة اه، وعى أقدار اه، أير من الصر عى عذاب فالصر عن حارم اه، وعى

                     :اه وعقابه
 [.288آل عمران: ]      
 والصر نوعان:

 صر حمود.. وصر مذموم.
الفواحش،  فامذموم كالصر عى التعب واأم والشدائد للوصول إى ما حرم اه من

               :حرماتوالكبائر، وسائر ام
 [.501البقرة: ]              

وامحمود كالصر عى أنواع الطاعات، والصر عن ما هى اه عنه من اأقوال 
                   :واأعال، والصر عى أقدار اه

 [.22الرعد: ]                                
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ا، وله مراتب هذا النوع متعلقاته كثرة، وله ارتباط بمقامات الدين من أوها إى آخرهو
فإن كان صرًا عن شهوة الفرج امحرمة سمي عفة، وضدها  وأساء بحسب متعلقه،
وإن كان صرًا عن شهوة البطن، أو تناول ما ا جمل منه،  الفجور والزنى والعهر،

ضول العيش سمي زهدًا، وإن كان صرًا عى قدر من وإن كان صرًا عن ف ، سمي عفة
وإن  عن إجابة داعي الغضب سمي حلًا، وإن كان صراً  ، العيش يكفيه سمي قناعة

ة داعي الفرار وإن كان صراً عن إجابابة داعي العجلة سمي وقارًا، كان صراً عن إج
عفوًا وصفحًا،  داعي اانتقام سمي وإن كان صرًا عن إجابةواهروب سمي شجاعة، 

 ة داعي اإمساك والبخل سمي جودًا.وإن كان صرًا عن إجاب
فللصر عند كل فعل وترك اسم خصه بحسب متعلقه، وااسم اجامع لذلك كله 

                                       :الصر
 [.58الزمر: ]                    

وااصطبار أساء ختلف معانيها بحسب حال العبد مع نفسه ومع  والصر والتصر
فإن حبس نفسه ومنعها من إجابة داعي ما ا حسن إن كان خلقًا له وملكة ، غره

وإن كان بتكلف وجرع مرارته سمي تصرًا، وإذا تكلفه العبد صار  ،سمي صراً 
                :سجية له، ومن يتصر يصره اه

                                 
 [.20الكهف: ]                    

 وأما امصابرة فهي مقاومة اخصم ي ميدان الصر.
فالصر حال الصابر ي نفسه.. وامصابرة حاله ي الصر مع خصمه كا قال سبحانه: 

(         )   
 [.288: ]آل عمران

وأما ااصطبار فهو أبلغ من التصر، فالتصر مبدأ ااصطبار، كا أن التكسب مقدمة 
 عى كل ما أمر اه ورسوله به : ااكتساب، فا يزال التصر يتكرر حتى يصر اصطباراً 

                                  

 [.61مريم: ]
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 ن:وينقسم الصر باعتبار حله إى قسم
 فهذه أربعة أقسام.، ل منها نوعان: اختياري واضطراريوك ،بدي.. ونفي
رًا كحمل اأشياء إما اختياري كتعاطي اأعال الشاقة عى البدن اختيا فالصر البدي:
واجراحات،  وإما اضطراري كالصر عى أم الرب وامرض، الثقيلة ونحوها،

 واحر والرد ونحو ذلك.
عقاً  نفي فهو إما اختياري كصر النفس عا ا حسن فعله رعًا واأما الصر ال

وإما اضطراري كصر النفس عن حبوها قهرًا إذا حيل كالفواحش والرذائل ونحوها، 
 بينها وبينه.

وهذه اأقسام ختصة بنوع اإنسان دون امائكة والبهائم.. أما امائكة فلكاها، 
فإها تشارك اإنسان ي نوعن منها، وما صر البدن والنفس وأما البهائم فلنقصاها، 

 ااضطرارين، ويمتاز اإنسان عنها بالنوعن ااختيارين.
كا كلفنا نحن  ،أما اجن فهم مكلفون بالصر عى اأوامر، والصر عن النواهي

ة لكن ما كان من لوازم النفس كاحب والبغض، واإيان والكفر، وامواابذلك، 
 وامعاداة، فنحن وهم مستوون فيه.

وما كان من لوازم البدن كغسل اجنابة، وغسل اأعضاء ي الوضوء، وااستنجاء 
وغسل احيض، ونحو ذلك، فا جب مساواهم لنا ي تكلفه، وإن تعلق هم ذلك 

 عى وجه يناسب خلقتهم وحياهم.
هوة تزاحم عبادهم، بل العبادة وأما امائكة فلم يبتلوا هوى حارب عقوهم، وا بش

 والطاعة هم كالنفس لنا.
فا يتصور ي حقهم الصر الذي حقيقته ثبات باعث الدين والعقل ي مقابلة باعث 
الشهوة واهوى، وإن كان هم صر يليق هم، وهو ثباهم وإقامتهم عى ما خلقوا له 

            من غر منازعة هوى أو شهوة أو طبع، فهم أبداً:
 [.20 – 26اأنبياء: ]            

 وامخلوقات ثاثة أقسام:
فقد خلق اه امائكة عقواً با شهوات.. وخلق البهائم شهوات با عقول.. وخلق 
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                       :اإنسان وجعل له عقًا وشهوة
 [.12مريم: ]          
         :اعث اهوى والشهوة صره التحق بالبهائمواإنسان إذا غلب ب

                                   
 [.502اأعراف: ]                          

وقد خلق اه عَز وجَل اإنسان ي ابتداء أمره ناقصًا، م خلق فيه إا شهوة الغذاء 
إليه، ثم تظهر فيه شهوة اللعب، ثم شهوة النكاح، ثم بعد ذلك يستعد  الذي هو حتاج

 لقوة الصر.
وعند أول سن التمييز يلوح عليه إراق نور اهداية، وينمو ذلك عى التدريج إى سن 

 البلوغ، كا يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره.
غايتها تعلقها  وكل هداية قارة غر مستقلة بإدراك مصالح اآخرة ومضارها، بل

 ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها.
فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة، وأرق عليه نورها، رأى ي ضوئها تفاصيل 
مصالح الدارين ومفاسدما، فتلمح العواقب، ولبس امة احرب، وبدأت ي قلبه 

             :احرب بن داعي الطبع واهوى، وداعي العقل واهدى
 [.11غافر: ]                    

وامنصور من نره اه.. وامخذول من خذله اه.. وا تضع احرب أوزارها حتى 
 ينزل ي إحدى امنزلتن، ويصر إى ما خلق له ي إحدى الدارين.

 وباعث الدين باإضافة إى باعث اهوى له ثاثة أحوال:
لداعي الدين عى داعي اهوى، وهذا إنا يصل إليه أن يكون القهر والغلبة  اأول:

بدوام الصر، وأهل هذه الرتبة هم امنصورون ي الدنيا واآخرة، وهم الذين نالوا 
معية اه مع الصابرين، وهم الذين جاهدوا ي اه حق جهاده، وخصهم اه هدايته 

                              :دون غرهم
                             

 [.20 – 26النحل: ]                  
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أن تكون القوة والغلبة لداعي اهوى عى داعي اهدى، فيستسلم اليائس  الثانية:
للشيطان وجنده، فيقودونه حيث شاؤوا، فإما أن يصر من جندهم وأتباعهم، وهذه 

إما أن يصر الشيطان من جنده، وهذه حال الفاجر القوي حال العاجز الضعيف، و
امتسلط، وامبتدع الداعي امتبوع، وهؤاء هم الذين غلبت عليهم شقوهم، 

     )واشروا احياة الدنيا باآخرة، فلهم النار يوم القيامة: 
             

             
 [.580-585: ؤمنون]ام(     

 وإنا صاروا إى هذه احال ما أفلسوا من الصر واإيان والتقوى.
 وأصحاب هذه احال أنواع شتى:

فمنهم امحارب ه ورسوله، الساعي ي إبطال ما جاء عن اه ورسوله، يصد عن 
 سبيل اه ويبغيها عوجاً.

 وشهواها فقط. ومنهم امعرض عن ما جاء به الرسول، امقبل عى دنياه
 ومنهم امنافق ذو الوجهن، الذي يأكل بالكفر واإسام.

 ومنهم اماجن امتاعب، الذي قطع أنفاسه بامجون واللهو واللعب.
ومنهم من يقول ليس اه حتاجًا إى صاي وصيامي وعبادي، وأنا ا أنجو بعمي، 

 واه غفور رحيم.
 ة بعفو اه ومغفرته.ومنهم من يقول ترك امعاي استهان

 ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي ي جنب ما قد عملت من الكبائر.
 ومنهم من يرعى ي وادي امعاي، ويقول سوف أتوب.

إى غر ذلك من أصناف اجاهلن امفرين، الذين صارت عقوهم ي أيدي 
اخنازير، شهواهم، فعقله مع الشيطان كاأسر ي يد الكافر، يستعمله ي رعي 

                         :وعر اخمر
                          

 [.525 – 552النساء: ]               
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وسلمه  ،وهو بقهره عقله وتسليمه إى أعدائه بمنزلة رجل قهر مسلًا، وباعه للكفار
 إليهم، وجعله أسرًا عندهم.

ورفع به قدره، وسلمه ي يد أبغض أعدائه إليه  ،سلطان اه الذي أعزه بهفإنه ما أذل 
وجعله أسرًا له، سلط اه عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه، فجعله حت قهره 
وسلطانه، يسخره حيث شاء ويسخر منه، فصار بمنزلة من سلم نفسه إى أعدى عدو 

لط عليه عقوبة له كا قال سلم له ُس له يسومه سوء العذاب، فلا ترك مقاومته واست
         )سبحانه عن الشيطان: 

         )  
 [.588 -22: ]النحل

سلطانًا عى العباد، وإنا هم سلطوه عى أنفسهم  م جعل للشيطان واه عَز وجَل 
وتاعب  ،بطاعته، ودخوهم ي جنده وحزبه، فصار سلطانه عليهم، بأن مكن منهم

هم، مع ضعفه وكونه ا يملك سلطان احجة، وإنا دعاهم فأجابوه با حجة وا 
                       :برهان

                                  
                          

 [.22إبراهيم: ]                  
 أن تكون احرب سجااً ودواً بن اجندين، فتارة له.. وتارة عليه. حالة الثالثة:ا

ر سيئًا، عسى اه أن يتوب وهذه حال أكثر امؤمنن الذين خلطوا عمًا صاحًا وآخ
 :وهذه اأحوال الثاث هي أحوال الناس ي الصحة وامرضعليهم، 

داؤه قوته،  ومنهم من يقهران للقوة، قوته داءه، فيكون السلط فمن الناس من تقهر 
ومنهم احرب بن دائه وقوته سجااً، فهو مردد بن الصحة فيكون السلطان للداء، 

 وامرض.
 :وتكون اأحوال يوم القيامة موازنة هذه اأحوال الثاث سواء بسواء

وا  ومنهم من يدخل النار،، إا مروراً  فمن الناس من يدخل اجنة، وا يدخل النار
      :ومنهم من يدخل النار، فإذا تطهر من الذنوب دخل اجنة، يدخل اجنة
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 [.02 – 05مريم: ]
 والصر باعتبار متعلقه ثاثة أقسام:

 صر عى اأوامر والطاعات حتى يؤدها. أحدها:
 منهيات وامخالفات حتى ا يقع فيها.صر عن ا الثاي:
 صر عى اأقدار واأقضية حتى ا يتسخطها. الثالث:

              فمن حقق هذه الثاث فهو الصابر الذي قال اه عنه :
 [.58الزمر: ]      

 وهذا كله متعلق بطرفن:
 طرف من جهة الرب سبحانه.. وطرف من جهة العبد.

 له عى عبده حكان:تعاى  جهة الرب، فاهفأما الذي من 
 حكم كوي قدري.. وحكم رعي ديني.

      :فالكوي متعلق بخلقه، والرعي متعلق بأمره، وهو سبحانه له اخلق واأمر
                                     

                              
 [.15اأعراف: ]     

 وحكم اه الديني الرعي الطلبي نوعان:
فامطلوب إن كان حبوبًا ه سبحانه فامطلوب فعله سواء كان واجباً أو مستحبًا، وا 

                       :يتم ذلك إا بالصر
 [.513البقرة: ]      

ء كان حرماً أو مكروهًا، وذلك وإن كان امطلوب مبغوضاً له فامطلوب تركه سوا
 [.58امزمل: ]                    :كذلك ا يتم إا بالصر

 فهذا حكم اه الديني الرعي، فمرجع الدين كله إى هذه الثاث:
 فعل امأمور.. وترك امحظور.. والصر عى امقدور.
ث ما دام مكلفًا، وا تسقط عنه وأما الذي من جهة العبد، فإنه ا ينفك عن هذه الثا
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هذه الثاث حتى يسقط عنه التكليف، فكا ا تستوي السنبلة إا عى ساقها، فكذلك 
       :عبودية اأمر والنهي والقدر ا تقوم وا تستوي إا عى ساق الصر

                           
 [.3 – 5العر: ]        
هو أفضل من ع الصر الصر امتعلق بالتكليف، وهو اأمر والنهي، فوأكمل أنوا

فإن هذا الصر يأي به الر والفاجر، وامؤمن والكافر، فا الصر عى جرد القدر، 
 بَد لكل أحد من الصر عى القدر اختيارًا أو اضطرارًا.

اتباعًا أصرهم وأما الصر عى اأوامر والنواهي فصر الرسل وأتباعهم، وأعظمهم 
                                     :ي ذلك

 [.31اأحقاف: ]                                
 وكل صر ي حله وموضعه أفضل.

فالصر عن احرام ي موضعه أفضل.. والصر عى الطاعة ي حلها أفضل.. 
 .. وامصائب حط السيئات.والطاعات ترفع الدرجات

 قسم مذموم.. وقسم حمود. والصر قسان:
الصر عن اه وعن إرادته وحبته وسر القلب إليه، وهذا يتضمن تعطيل  فامذموم:

كال العبد بالكلية، وهذا كا أنه أقبح الصر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه ا صر أبلغ من 
 له بدونه البتة.صر من يصر عن حبوبه الذي ا حياة 

فالصر عن اه جفاء، وا جفاء أعظم من صر عن معبوده وإهه ومواه الذي ا 
 موى له سواه.

 صر باه.. وصر ه. وأما الصر امحمود فنوعان:
                       كقوله سبحانه:  فاأول:

                               

 [.50: ]الطور (ی    )كقوله سبحانه:  والثاي:  [.520 – 520النحل: ]
 فيصر مستعينًا باه من أجل مرضاة اه.
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 وكل إنسان ا بَد أن يصر عى بعض ما يكره إما اختيارًا وإما اضطراراً.
، فالكريم يصر اختيارًا لعلمه بحسن عاقبة الصر، وأنه حمد عليه، ويذم عى اجزع

      :وأن امقدر ا حيلة ي دفعه، وما م يقدر ا حيلة ي حصيله
 [.288آل عمران: ]                     

أوله با يستدبره اأمق ي فإذا كان آخر اأمر الصر، فا أحسن أن يستقبل اأمر ي 
الرمن، واللئيم يصر  وأما اللئيم فإنه يصر اضطرارًا، فالكريم يصر ي طاعةآخره، 

                              :ي طاعة الشيطان
 [.563 – 562آل عمران: ]                                   

وحصيل شهواهم، وأقل الناس صرًا ي  ،فاللئام أصر الناس ي طاعة أهوائهم
 طاعة رهم.

ذل ي معصية الرمن وطاعة الشيطان أتم صر، وا يصر عى فيصر اللئيم عى الب
ويصر عى حمل امشاق ي مرضاة الشيطان، ، البذل ي طاعة اه ي أير يء

 وا يصر عى أدنى امشاق ي مرضاة اه.
فإنه بن أمر جب عليه امتثاله.. تغني عن الصر ي حال من اأحوال، واإنسان ا يس
ليه اجتنابه.. وقدر جري عليه.. ونعم جب شكر امنعم عليها.. وإذا وهي جب ع

          :كانت هذه اأحوال ا تفارقه فالصر ازم له إى امات
                             

 [.20الكهف: ]                              
 هذه الدار ا خلو من أمرين:وكل ما يلقاه العبد ي 

وهو حتاج إى الصر راده.. واآخر خالف هواه ومراده، يوافق هواه وم أحدما:
 ي كل منها.

واجاه وامال، وأنواع اماذ امباحة،  ،أما النوع اموافق لغرضه كالصحة والسامة
ا حمله عى هو أحوج يء إى الصر فيها، حتى ا يركن إليها وا يغر ها، وف

 البطر واأر، والفرح امذموم، الذي ا حب اه أهله.
وحتى ا ينهمك ي نيلها، ويبالغ ي استقصائها، فإها تنقلب إى أضدادها، فمن بالغ 
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 :واجاع ي اأكل والرب واجاع انقلب ذلك إى ضده، فاعتل وحرم اأكل والرب
 [.28يوسف: ]                            

وعليه أن يصر عى أداء حق اه فيها، وا يضيعه فيسلبها، وأن يصر عن رفها ي 
 احرام، فا يمِكن نفسه من كل ما تريده منها، فإها توقعه ي احرام وا بّد.

والباء يصر عليه امؤمن والكافر، وا يصر عى العافية إا الصديقون، وإنا كان 
                :عى الراء شديدًا؛ أنه مقرون بالقدرةالصر 

                                     
 [.00القصص: ]            

  )ولذا حذر اه عباده من فتنة امال واأزواج واأواد بقوله سبحانه: 
               

 [.2: ]امنافقون   (
         )وقوله سبحانه: 

 [.55: ]التغابن(             
وليس امراد بالعداوة هنا عداوة البغضاء وامحادة، بل إنا هي عداوة امحبة الصادة 
لآباء عن اهجرة واجهاد، وتعلم العلم، والصدقة، وغر ذلك من أمور الدين، 

 ختلفة.وأعال الر ام
 وأما النوع الثاي امخالف للهوى فا خلو:

إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات وامعاي.. أو ا يرتبط أوله باختياره 
 كامصائب، أو يرتبط أوله باختياره، ولكن ا اختيار له ي إزالته بعد الدخول فيه.

 فأما ما يرتبط باختياره وهو ميع أفعاله:
بد حتاج إى الصر عليها؛ أن النفس بطبعها تنفر عن كثر من فأما الطاعة فالع

وإيثار الراحة، واميل إى الشهوات، وخالطة  ،العبودية؛ ما ي طبعها من الكسل
                            :أهل الغفلة والشح والبخل

 [.13يوسف: ]        
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ه اأمور، وإن فعلها مع ذلك كان متكلفًا، فيحتاج مع هذ فا يكاد العبد يفعل الطاعات
العبد هاهنا إى الصر عى الطاعات قبل الروع فيها بتصحيح النية واإخاص، 

       :وجنب دواعي الرياء والسمعة، وعقد العزم عى إعطاء العبادة حقها
 [.513البقرة: ]                     

فيها عن دواعي التقصر والتفريط فيها، وعى حضور القلب بن ويصر بعد الروع 
 يدي امعبود، وأن ا ينساه ي أمره.

فليس الشأن ي فعل امأمور فقط، بل الشأن كل الشأن أن ا ينسى اآمر حال اإتيان 
ی                  :بأمره، بل يكون مستصحبًا لذكره ي أمره

 [.52 – 50الطور: ]                        
فا يعطله حضوره مع اه بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته، وا يعطله قيام اجوارح 

 بالعبودية.. عن حضور قلبه بن يديه سبحانه.
وأما الصر بعد الفراغ من العمل، فأن يصر عن اإتيان با يبطل أعاله كا قال 

             )سبحانه: 
                 

 [.265: ]البقرة   (          
وكذلك يصر عن رؤية الطاعة والعجب ها، والتكر والتعظم ها، فهذا أر عليه من 

 كثر من امعاي الظاهرة.
صر فا يظن العبد أن بساط ال، ويصر عن نقلها من ديوان الر إى ديوان العانية

 يطوى بعد الفراغ من العمل.
وأما الصر عن امعاي الظاهرة والباطنة فأمره ظاهر، وأعظم ما يعن عليه قطع 

 امألوفات.. ومفارقة اأعوان عليها.. وقطع العوائد.
فإذا انضافت الشهوات إى العادات تظاهر جندان من جند الشيطان، فا يقوى باعث 

 الدين عى قهرما مع ضعفه.
ما ا يدخل حت اختيار العبد، وليس للعبد حيلة ي دفعه كامصائب قسم الثاي: ال
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 وهو نوعان: ،التي ا صنع للعبد فيها كموت من يعز عليه، ورقة ماله ونحو ذلك
 ما ا صنع لآدمي فيه.. وما أصابه من جهة اآدمي.

 فاأول للعبد فيه أربع مقامات:
وى والتسخط، وهذا ما ا يفعله إا أقل الناس مقام العجز واجزع، والشك أحدها:

 عقًا ودينًا ومروءة.
                     :مقام الصر الثاي:

                                                
 [.510 – 511البقرة: ]                      

                     :وهو أعى من مقام الصرمقام الرضا به،  الثالث:
 [.55التغابن: ]                         

مقام الشكر، وهو أعى من مقام الرضا، فإنه يشهد البلية نعمة، فيشكر امبتى  الرابع:
                                 :عليها

 [.52النمل: ]                
 وأما النوع الثاي، وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه ما سبق، ويضاف إليها أربعة أخر:

 مقام العفو والصفح. أحدها:
مقام سامة القلب من إرادة التشفي واانتقام، وفراغه من أم مطالعة اجناية  الثاي:

                       :ي كل وقت
                               

 [.535 – 533آل عمران: ]           
شهود القدر، وأنه وإن كان ظامًا بإيصال هذا اأذى إليك، فالذي قدره عليك  الثالث:

                        :وأجراه عى يد هذا الظام ليس بظام
 [.50لقان: ]       

ى الناس مثل احر والرد ا حيلة ي دفعه، فالكل جار بقدر اه وإن اختلفت وأذ
 طرقه وأسبابه.

مقام اإحسان إى اميء، ومقابلة إساءته بإحسانك، وي هذا امقام من  الرابع:
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                       :الفوائد وامصالح ما ا يعلمه إا اه
                                                   

                                                  
 [.36 – 35فصلت: ]       

ما يكون وروده باختياره، فإذا مكن منه م يكن له اختيار وا حيلة ي  القسم الثالث:
تي ا حيلة ي دفعها بعد مبارة أسباها دفعه كالتعرض أسباب اأمراض واآام ال

 كرب امسكرات، وتناول امخدرات، وأكل السموم ونحو ذلك.
فهذا كان فرضه الصر عنه ي أوله، فلا فاته بقي فرضه الصر عليه ي آخره، وأن ا 

 يطيع داعي نفسه وهواه.
  )والدواء النافع هذا الداء وغره الصر والتقوى كا قال سبحانه: 

 [.506: ]آل عمران (     
فإذا صر ه تعاى، وندم عى ما تعاطاه من السبب امحظور، أثيب عى صره؛ أنه 

                 :جهاد منه لنفسه، وهو عمل صالح يؤجر عليه
 [.28يوسف: ]            

السبب وما تولد منه كا يعاقب  وأما عقوبته عى ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة عى
             :السكران عى سكره، وعى ما جناه ي حال سكره

 [.56فصلت: ]                
يعاقب عى اأسباب امحرمة، وعى ما تولد منها، كا يثيب عى و تعاى واه تبارك

   )بحانه: اأسباب امأمور ها، وعى ما تولد منها كا قال س
             ) 

 [.21: ]النحل
، ل َينْق ص  » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  وِر َمْن َتبَِعه  ًدى، َكاَن َلـه  ِمَن اأْجِر ِمْثل  أج  َمْن َدَعا إِلَـى ه 

وِرِهـْم َشْيئًا، َوَمْن َدَعا إِلَـى َضاَلٍة، َكاَن َعَلْيـِه ِمَن اإْثِم مِ  ، ل َذلَِك ِمْن أج  ثْل  آَثاِم َمْن َتبَِعه 
 .()أخرجه مسلم «َينْق ص  َذلَِك ِمْن آَثاِمِهـْم َشيًْئا

                                                

 (. 2605برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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ومشقة الصر تكون بحسب قوة الداعي إى الفعل، وسهولته عى العبد، فإذا اجتمع 
 ي الفعل هذان اأمران كان الصر عنه أشق يء عى الصابر.

حدما دون اآخر سهل الصر من وجه، وإن فقدا معًا سهل الصر عنه، وإن وجد أ
 وصعب من وجه.

فمن ا داعي له مثًا إى القتل والرقة والزنى، وا هو سهل عليه، فصره عنه من 
هل عليه، فصره عنه أشق يء أير يء وأسهله عليه، ومن اشتد داعيه إى ذلك وس

شة.. وصر الغني وهذا كان صر السلطان عن الظلم.. وصر الشاب عن الفاحعليه، 
 عن اللذات والشهوات عند اه بمكان.

ولذلك استحق السبعة أن يظلهم اه ي ظل عرشه لكال صرهم ومشقته كا قال 
ـم  اه » ملسو هيلع هللا ىلص:النبي  ظُِلـه  ، َوَشاب  َنَشأ تعاى  َسْبَعة  ي  : إَِمام  َعْدل  ِِ ظِِلـِه َيْوَم ل ظَِل إِل ظُِلـه 

ِِ ا٬اِِ ِعَباَدةِ  اِن َتـَحاَبا  ِِ اْلـَمَساِجِد، َوَرج  َعَلق   ل  َقْلب ـه  م  ، اْجَتـَمَعا َعَلْيـِه ٬، َوَرج 
ل   ل  َدَعْتـه  اْمَرأة  َذات  َمنِْصٍب َوَجـَاٍل، َفقال: إِِي أَخاف  اهَ، َوَرج  َوَتَفَرَقا َعَلْيـِه، َوَرج 

ل  َذَكَر اهَ َخالًِيا َتَصَدَق بَِصَدَقٍة، َفأْخَفاَها َح  ، َوَرج  ه  نِْفق  َيـِمينـ  َتى ل َتْعَلـَم ِشَال ـه  َما ت 
 .()متفق عليه «َفَفاَضْت َعْينَاه  

وهذا كانت عقوبة الشيخ الزاي، واملك الكذاب، والفقر امختال، أشد العقوبة؛ 
حقهم، فركهم لسهولة الصر عن هذه اأشياء امحرمة عليهم، لضعف دواعيها ي 

الصر عنها مع سهولته عليهم دليل عى مردهم عى اه، وشدة عتوهم عليه كا قال 
ـم  اه  َيْوَم اْلِقَياَمةِ » ملسو هيلع هللا ىلص:النبي  ه  َكِلـم  َزِكيِهـمْ  ،َثاَثة  ل ي  ـْم  ،َول َينْظ ر  إَلْيـِهـمْ ، َول ي  َوَلـه 

: َشْيـخ  َزاٍن، َوَملِك  َكَذ  ِِ  َعَذاب  ألِيم  ْستَْك ، َوَعائِل  م   .()أخرجه مسلم «اب 
وهذا كان الصر عن معاي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصر، لشدة الداعي 

 إليها وسهولتها.
فإن معاي اللسان فاكهة اإنسان كالغيبة والنميمة، والكذب وامراء، والثناء عى 

 حبه ونحو ذلك.النفس، والطعن عى من يبغضه، والثناء عى من 
                                                

 (. 5835(، واللفظ له، ومسلم برقم )5523)، أخرجه البخاري برقم متفق عليه( 5)
 (. 580برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 فتتفق قوة الداعي، وتير حركة اللسان، فيضعف الصر.
وهذا جد الرجل يقوم الليل، ويصوم النهار، ومع ذلك يطلق لسانه ي الغيبة 

                                        :والنميمة، ويتفكه ي أعراض اخلق
                                  

 [.52احجرات: ]                   
لقوة  ،وكثر من نجده يتورع عن الدقائق من احرام، وا يباي بارتكاب الفرج احرام

 عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال:ملسو هيلع هللا ىلص وهذا سئل النبي ، الداعي إليها وسهولتها
 .()اجه أخرجه الرمذي وابن م «اْلَفم  َواْلَفْرج  »

   )وعلق الفاح به فقال سبحانه:  ،وقد أمر اه عَز وجَل بالصر
 [.288: ]آل عمران  (      

 )وأخر سبحانه أن اإمامة ي الدين تنال بالصر واليقن كا قال سبحانه: 
 [.25: ]السجدة(            

                  ه بقوله: وبن سبحانه مضاعفة أجر الصابر عى غر
                                  

 [.58الزمر: ]       
كل واحدة خر من الدنيا وما فيها فقال سبحانه:  ،ووعد اه الصابرين بثاث خصال

                         
                                              

 [.510 – 511البقرة: ]                  
وبن سبـحانه أن امغفـرة واأجر الكبر إنا حصل بالصر والعمل الصالح فأخر 

                          سبحانه أن كل أحد خار: 
                          

                                 
 .[55 – 2هود: ]     

                                                
 . (5256اجه برقم )وأخرجه ابن م (، وهذا لفظه،2885: أخرجه الرمذي برقم )حسن( 5)
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ن جزائه، وكفى بذلك وجعل سبحانه الصر سبب حبته ومعيته، ونره وعونه، وحس
 [.556: ]آل عمران (  )فقال سبحانه: رفًا وفضًا 

 [.56: ]اأنفال (     )وقال سبحانه: 
ْسلِـَم، ِمْن َنَص َما ي ِصي» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النـبي  ْزٍن َول أًذى ـٍب َول َوَص ـب  اْلـم  ٍب، َول َهـٍم َول ح 

َها، إِل َكَفَر اه بِـَها ِمْن َخطَاَياه   َشاك   .()متفق عليه «َول َغٍم، َحَتى الَشْوَكِة ي 
 واأمور امنافية للصر:

فقد شكى من يرمه الشكوى إى امخلوق، فإذا شكى العبد ربه إى خلوق مثله 
 ، وشكى القادر إى من ا يقدر.إى من ا يرمه

 ملسو هيلع هللا ىلص: أيوب عن تعاى  اهأما الشكوى إى اه فهي حمودة مروعة كا قال 
                                         

                                      

 [.05 – 03اأنبياء: ]
                       :ملسو هيلع هللا ىلص عن يعقوبتعاى  اهقال و

 [.06: ]يوسف           
فإن كان لاستعانة به فيا يقدر عليه، والتوصل إى  ،وأما إخبار امخلوق باحال

زوال رره، م يقدح ذلك ي الصر، كإخبار امريض للطبيب با يؤمه ويشكو منه، 
ظلوم من ينتر به، وإخبار امبتى ببائه من كان يرجو أن يكون فرجه وإخبار ام
 ونحو ذلك. عى يديه

 واأنن عى قسمن:
 أنن شكوى فيكره.. وأنن اسراحة وتفريج فا يكره.

 وأما الشكوى فهي نوعان:
ملسو هيلع هللا ىلص شكوى بلسان امقال.. وشكوى بلسان احال، ولعلها أعظمها، وهذا أمر النبي 

عليه ربه أن يظهر نعمة اه عليه، وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخر،  من أنعم
                                                

 (. 2103(، واللفظ له، ومسلم برقم )1655، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 5)



222 

                       :فهذا أمقت اخلق عند ربه
 [.35إبراهيم: ]             

وما يناي الصر شق الثياب عند امصيبة، ولطم الوجه، وحلق الشعر، ورب 
 الدعاء بالويل.إحدى اليدين باأخرى، و

 )ملسو هيلع هللا ىلص: البكاء، واحزن عند امصيبة كا قال اه عن يعقوب وا يناي الصر 
 [.05]يوسف:  (    

َيُعوُدُه َمَع َعْبِدالَرْحـَمِن بِن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َفأَتى َرُسوُل ا ،اْشَتَكى َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة َشْكَوى َلـهُ وَ 
َمْسُعوٍد، َفَلـَا َدَخَل َعَلْيـِه َوَجَدُه ِي َغِشَيٍة،  بنِ  ٬ْبِداَوعَ  ،َوَسْعِد بِن أِي َوَقاصٍ  ،َعْوٍف 
؟» َفَقاَل: ََ َفَلـَا َرأى اْلَقْوُم ُبَكاَء ، ملسو هيلع هللا ىلص َفبََكى َرُسوُل اه .٬َقاُلوا: ا َيا َرُسوَل ا «أَقْد َق

َعِذب  » َبَكْوا. َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا ْزِن أل َتْسَمع وَن؟ إَِن اهَ ل ي  ، َول بِح  بَِدْمِع اْلَعْنِ
َعِذب  بِـَهَذا  .()متفق عليه .«)َوأَشاَر إِلَـى لَِسانِـِه( أْو َيـْرَحـم   اْلَقْلِب، َوَلكِْن ي 

 .وما يقدح ي الصر إظهار امصيبة، والتحدث ها
وكتاها رأس الصر، ويضاد الصر اهلع، وهو اجزع عند حصول امصيبة، وامنع  
                                     ند ورود النعمة كا قال سبحانه: ع

 [.22 – 52امعارج: ]                      

 والصر ألوان:
صر عى التكاليف واأوامر من عبادة ودعوة وجهاد.. وصر عى النعاء والبأساء.. 

    :وصر عى الباء والفتنوصر عى ماقات الناس وجهااهم... 
                                     

                                           
 [.510 – 511البقرة: ]          

وامؤمنون يصرون عى كل ذلك ابتغاء وجه رهم، ا حرجًا من أن يقول الناس 
ا جمًا ليقول الناس صروا، وا رجاء ي نفع من وراء الصر، وا دفعاً جزعوا، و

                  لر يأي به اجزع، وقد وعد اه هؤاء بقوله: 
                                                

 ( واللفظ له. 225(، ومسلم برقم )5385، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 5)
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 [.58الزمر: ]        

                         وقال سبحانه:
                                
                               

 [.25 – 22الرعد: ]        
والصر منصور أبدًا، فإن كان صاحبه حقًا كان منصورًا، له العاقبة احسنى ي الدنيا 

 واآخرة، وإن كان مبطًا م يكن له عاقبة.
 لصر ثاثة أنواع:وا

 صر عى طاعة اه.. وصر عن معصية اه.. وصر عى أقدار اه امؤمة.
فاأوان صر عى ما يتعلق بكسب اإنسان، والثالث صر عى ماا كسب للعبد فيه، 

عن مطاوعة امرأة العزيز عى ما تريد منه أكمل من صره عى إلقاء ملسو هيلع هللا ىلص فصر يوسف 
 وبيعه، وتفريقهم بينه وبن أبيه.إخوته له ي اجب، 

وليس للعبد فيها حيلة غر  فهذه أمور جرت عليه بغر اختياره، ا كسب له فيها،
وأما صره عن امعصية فصر اختيار ورى، وحاربة للنفس وشهواها، ا الصر، 

 سيا مع اأسباب التي تقوى معها دواعي اموافقة.
وهي سيدته، وقد  ،ملوكًا، وامرأة ميلة، وذات منصب ،غريباً  ،فإنه كان شابًا عزباً 

غاب الرقيب، وهي الداعية له إى نفسها، ومع هذه الدواعي صر اختيارًا وإيثاراً ما 
                )عند اه: 

 [.25]يوسف:    (     
ات وأفضل، فإّن والصر عى أداء الطاعات أكمل من الصر عى اجتناب امحرم

فعل الطاعة أحب إى اه من ترك امعصية، وعدم الطاعة أبغض إليه وأكره من وجود 
 ر والفاجر، وا يصر عن امعاي إا صِديق.ــ، والطاعات يأي ها البَ امعصية

 والصر من اإيان بمنزلة الرأس من اجسد، وهو عى ثاثة أنواع:
  مع اه.وصر ..وصر ه ..صر باه 
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وأن صر العبد بربه ا بنفسه كا قال  :ااستعانة باه ورؤيته أنه هو امصر فاأول:
                               سبحانه: 

  [.520 – 520النحل: ]                         
حبة اه، وإرادة وجهه،  الصر ه: وهو أن يكون الباعث له عى الصر والثاي:

الصر  والتقرب إليه، ا إظهار قوة النفس، أو طلب مد اخلق ونحو ذلك، فإن
                : والعمل ا بَد أن يكون خالصًا ه، عمل

                             

 [.١١الرعد: ]
، ومع أحكامه الدينية، مع مراد اه الديني منه وهو دوران العبد: الصر مع اه والثالث:

وينزل ، يتوجه معها أينا توجهت، مقيًا بإقامتها، سائرًا بسرها، صابرًا نفسه معها
 .قد جعل نفسه وقفًا عى حاب ربه وأوامره، معها حيث نزلت

اه  ىفالصر من النفس إ، وهو صر الصديقن، وهذا أشد أنواع الصر وأصعبها
، بائه بالرحب والسعة وَتَلـِقي، والصر مع اه أشد وهو الثبات مع اه، ب شديدصع

ی            :والثبات عى أحكام الكتاب والسنة حتى يلقى ربه
 [.٤١ – ٤٧الطور: ]                             

   ): والصر أكر عون للعباد عى ميع اأمور كا قال سبحانه
 [.513]البقرة:  (       

 والذي يعن العبد عى الصر أمور أمها:
 ،وعظيم اأجر.وصاح القلوب ،معرفة العبد ما ي الطاعات من زيادة اإيان اأول:
وما توجبه من ، معرفة العبد ما ي امحرمات وامعاي من الرر والرذائل الثاي:

 .خرةالعقوبات ي الدنيا واآ
وما من قام ، معرفة العبد ما ي أقدار اه من الركة واحكمة والرمة الثالث:

 (     ): بالصر عليها من اأجور كا قال سبحانه
 [.58]الزمر: 

          معرفة العبد أن اه حب الصابرين، ومن أحبه اه أكرمه:الرابع: 
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   [.٣٤٣آل عمران: ]     

   : ة اه معه كلا اتقى وصر كا قال سبحانهعيمعرفة العبد أن م :مسااخ
                              

                               

 .[٤٣ – ٤٣اأنفال: ]
فكيف ا جاهد امسلم نفسه عى الصر وهذه ، ء معهومن كان اه معه فكل ي

 أجوره وبركاته ومنافعه؟
، وأداء حقوق عباده، وأداء حقوق اه، فبالصر يسهل عى العبد القيام بالطاعات

، وبذلك هون عليه الصر عن ميع الشهوات، ه نفسه من امحرماتبوترك ما ح
                 : وميع الشدائد ي اأقدار واأوامر

                                 
 [.١٣ – ١٤احج: ]       

 والصر عى ثاث درجات:

وحذرًا من ، إبقاء عى اإيان، الصر عن امعصية بمطالعة الوعيدالدرجة اأوى: 
         من اه:  وأحسن منها الصر عن امعصية حياءً ، احرام

                               
                                       

 [.١١ – ١٣البقرة: ]     
، فاإبقاء عى اإيان يبعث عى ترك امعصية؛ أها ا بَد أن تنقصه أو تذهب هجته

 بالطاعة، وينقص بامعصية. يان يزيد ، فاإأو تضعف قوته، أو تطفئ نوره
وأما احذر من احرام فهو الصر عن كثر من امباح حذرًا من أن يسوقه إى احرام 

 .والشبهات
، َوإَن اَحَراَم َبيِ ـإَن احاَل َبيِ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه قال  َن ـن  ه  ْشَتبَهات  ل َيـْعَلـم  ـَا م  ، َوَبْينَـه  ن 

َأ لِِدينـِه َوِعْرِضهِ َكثر  ِمَن النَاِس، َفمَ  َ ِْ َوَمْن َوَقَع ِ الُشب ـَهاِت َوَقَع ،  ْن اَتَقى الُشب ـَهاِت اْستَ
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ِل َملٍِك ِحـَمىً   ، ِ اَحَراِم َكالَراِعي َيْرَعى َحْوَل اِحـَمى ي ْوِشك  َأْن َيْرَتَع فِْيـِه، أَل َوإَن لِك 
ه   ، أَ ، َأل َوإَن ِحـَمى اه َمـَحاِرم  ُلـه  ْضَغًة، إَذا َصَلـَحْت َصَلـَح اَلَسد  ك  ل َوإَن ِ اَلَسِد م 

ُلـه  َأل َوِهَي الَقْلب    .()متفق عليه «َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد اَلَسد  ك 
 .ومشاهدة معاي اأساء والصفات، واحياء يبعث عليه قوة امعرفة باه

، فيرك معصيته حبة له، احب وأحسن من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع
وصاحب احياء أحسن حااً من أهل اخوف؛ أن ي احياء من اه ما يدل عى 

وأن فيه من تعظيم اه وإجاله سبحانه ما ليس ي ، وحضور القلب معه، مراقبته
                            :وازع اخوف

                           
                            

 [.٤ – ١اأنفال: ]
، ومن وازعه احياء قلبه حار مع اه، َفَمْن وازعه اخوف قلبه حار مع العقوبة

، وماحظة عظمته، وامستحي مراع جانب ربه، واخائف مراع جانب نفسه ومايتها
                    : وكا امقامن من مقامات أهل اإيان

 [.٣١املك: ]                   
، ورعايتها إخاصاً ، بامحافظة عليها دوماً ، الصر عى طاعة اه الدرجة الثانية:

                         : وحسينها علًا وعماً 
 [.٣البينة: ]              

وفوق الصر عن ترك ، فيكون الصر عليها آكد، ترك امعصية وفعل الطاعة أكر من
وامنهي عنه ما كان ُيضعف ، فإن ترك امعصية إنا كان لتكميل الطاعة، امعصية

            : امأمور به وُينقصه هي عنه؛ ماية وصيانة جانب اأمر
 [.٨٣اأحزاب: ]          

 ثة أشياء:والصر ي هذه الدرجة بثا
 .ووقوعها عى مقتى العلما.. واإخاص فيه.. دوام الطاعة

                                                
 (، واللفظ له.5122(، ومسلم برقم )12، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 .والطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثاثة
 فالعبد إن م حافظ عليها دومًا عطلها، وإن حافظ عليها دومًا عرض ها آفتان:

            : وحفظها من هذه اآفة برعاية اإخاص، ترك اإخاص: اأوى
 [.١ – ١الزمر: ]                         

    : فحفظها من هذه اآفة بتجريد امتابعة، أن ا تكون مطابقة للعلم: والثانية
                                  
                             

  [.٣٣٧اأعراف: ]          
وهوين ، وانتظار روح الفرج، الصر ي الباء بماحظة حسن اجزاء الدرجة الثالثة:

، وأياديه عنده، فيعد العبد نعم اه عليه، وبذكر سوالف النعم، بعد أيادي امننوالبلية 
ورآه بالنسبة إى أيادي اه ونعمه ، فإذا عجز عن عدها هان عليه ما هو فيه من الباء

                                   :كقطرة من بحر
 [.٣١الزمر: ]                        

وتعداد أيادي امنن ، فهذا يتعلق باماي، وبذكر سوالف النعم التي أنعم اه ها عليه
   : وماحظة حسن اجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق بامستقبل، يتعلق باحال

 [.٣١النحل: ]                            
 .أكمل من الصر عى أقداره ،والصر عن معصيته ،والصر عى طاعة اه

عليهم وحمد فصر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، والصر ه أكمل من الصر باه
مهم أكمل من الصاة والسام عى ما ناهم ي اه باختيارهم وفعلهم ومقاومة قو

 .صر أيوب عى ما ناله ي اه من ابتائه وامتحانه با ليس مسببًا عن فعله
وصر أبيه إبراهيم عليها الصاة والسام عى تنفيذ ، وكذلك صر إساعيل الذبيح

   : أمر اه أكمل من صر يعقوب عى فقد يوسف عليها الصاة والسام
                                       

 [.١٤اأنعام: ]              
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 ومراتب الصر أربع:
فيكون العبد : وباه ،وهي الصر ه، وهي مرتبة أوي العزائم: مرتبة الكال اأوى:

فهذه أقوى امراتب ، مترئًا من حوله وقوته، صابرًا به، ي صره مبتغيًا وجه اه
                 :وي ذروها اأنبياء، ضلهاوأرفعها وأف

                                     
                                  

 [.١٤ – ١١الرعد: ]                
وهو أردأ ، امراتبفهذا ي أخس : وا صر باه، أن ا يكون فيه صر ه الثانية:
            : وبكل حرمان، وهو جدير بكل خذان، اخلق

                                      
 [.٣٨١اأعراف: ]                 

فهو مستعن ومتوكل عى حول اه ، لكن ليس ه، مرتبة من فيه صر باه الثالثة:
 .ولكن صره ليس ه فيا هو مراد اه الديني منه، مترئ من حوله هو وقوته، تهوقو

لكفره،  وإنا كانت عاقبته ر العواقب، ولكن ا عاقبة له ،فهذا ينال مطلوبه ويظفر به
 ،ا ه ،فإن صرهم باه، وأرباب اأحوال الشيطانية، وي هذا امقام خفراء الكفار

                   : وا ي اه
 [.٣٨٣البقرة: ]         

، فإن احال كاملك يعطاه الر والفاجر، من جنس املوك والرؤساء الظلمة ؤاءوه
                          امتحانًا: ، إبتاًء ووامؤمن والكافر

                                    
                                  

 [.١٣٧البقرة: ]     
، والثقة به، والتوكل عليه، لكنه ضعيف النصيب من الصر به، من فيه صر ه الرابعة:

ولكنه ضعيف عاجز خذول ي كثر من ، فهذا له عاقبة ميدة، وااعتاد عليه
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                 : ه باهونصيبه من اه أقوى من نصيب، مطالبه
 [.١١اإراء: ]      

وصابر ه وباه ، وصابر باه ا ه حال الفاجر القوي، فهذا حال امؤمن الضعيف
 ، وي كل خر.وهو أحب إى اه من امؤمن الضعيف، حال امؤمن القوي

ِِ  ُب إى اهم ْؤِمن  الَقِوُي َخْر  َوأَحَ ا»   :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قال ِمَن ام ْؤِمِن الَضِعيِف ، َو
ٍل َخْر   َك ، َواْسَتِعْن بِاه ،ك  ََ َما َينَْفع  ء  َفَا َتق ْل  اْحِرْص َع ْ ََ َوَل َتْعَجْز ، َوإِْن َأَصاَبَك 

ْل : َقَدر  اه ، َفإَِن َلْو َتْفَتح  َعَمَل  َوَما َشاَء َفَعَل  : َلْو َأِي َفَعْلت  َكاَن َكَذا َوَكَذا ، َوَلكِْن ق 
 .()مسلمه أخرج « الَشْيَطانِ 

 .وكل عبد ا خلو قط من أن يكون ي نعمة أو بلية
والكفيل ، أما الشكر فقيدها وثباها، فإن كان ي نعمة ففرضها الشكر والصر

                       : بمزيدها
 [.٨إبراهيم: ]     
، وعى القيام باأسباب التي حفظها،  فعن مبارة اأسباب التي تسلبهاوأما الصر

 ج إى الصر فيها من حاجة امبتى.فهو أحو
 .وإن كان ي بلية ففرضها الصر والشكر أيضاً 

أما الصر فظاهر، وأما الشكر فللقيام بحق اه عليه ي تلك البلية، فإن ه عى العبد 
 له عليه عبودية ي النعاء، وعليه أن يقوم بعبوديته ي هذا وهذا. عبودية ي الباء، كا

َله  َخْر   ،ْؤِمنِ َعَجبًا ِأَْمِر ام  »   :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قال َوَلْيَس َذاَك ِأََحٍد إَِل  ،إَِن أَْمَره  ك 
ْؤِمنِ  ا َله   ،لِْلم  اء  َشَكَر َفَكاَن َخْرً ا َله  َوإِْن أََصا ،إِْن أََصاَبْته  َسَ َ َفَكاَن َخْرً َِ اء  َص َ ََ  « َبْته  

 .()مسلمه أخرج
وأخص الناس باه وأواهم به أشدهم قيامًا وحققاً ، والصر من أجّل مقامات الدين

، وم يتخلف عن أحد كاله اممكن إا من ضعف صره، وأكمل اخلق أصرهم، به
     : إا عى ساق الصروذلك ا يقوم ، فإن كال العبد بالعزيمة والثبات

                                                
 (.2665برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (.2222برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 [.١ – ٣العر: ]        

، وعقل اللسان عن الشكوى، والصر عى الباء يكون بحبس النفس عى امكروه
ويشهد العبد ي تضاعيف ، وانتظار الفرج عند عاقبته، ومكابدة الغصص ي حمله

     : فيحصل له لذة بذلك، وبره به، وحسن اختياره له، بهالباء لطف صنع اه 
 [.٣٤١البقرة: ]          
وأنه بمرأى ومسمع ، وهي أن يشهد أن هذا مراد حبوبه، وفوق هذا مرتبة أرفع منه

ليدخل ي أذيال التذلل ، وخلعته التي خلعها عليه، وأنه هديته إى عبده، منه
                       : وجالهوامسكنة والترع لعزته 

 [.٣٣التوبة: ]               
فيحب كل ما حبه ، فيعلم العبد أن حقيقة امحبة هي موافقة امحبوب ي حابه

 حبوبه، وإن كرهه من حيث الطبع البري، كا حب الدواء الكريه، ما فيه من الشفاء.
فإذا شهد مراد ، ه عن مراده هو منهمنث يفنى بمراد حبوبه وتبلغ امحبة بالعبد إى حي

 .وإن كان كرهًا إليه، حبوبه أحبه
وإفضائها إى غاية النعيم ، وتقوى هذه امحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى

                             : واللذة والرور
 [.٣١الزمر: ]                        

 والصر نوعان:
 .صر عى امقدور كامصائب: أحدما
 صر عى امروع وهو نوعان:: الثاي

 .وصر عن النواهي... صر عى اأوامر
 .وهذا صر عن اإرادة والفعل.. فذاك صر عى اإرادة والفعل

رده إن م يقرن به فأما النوع اأول فمشرك بن امؤمن والكافر، ا يثاب عليه بمج
ْ َولَْتـْحَتِسْب » ابنته:ملسو هيلع هللا ىلص إيان واحتساب كا قال  ِِ ْرَها َفْلَتْص  .()متفق عليه «م 
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ولعبت به اأهواء كا تلعب ، ومن قل صره خف واستخف.. ومن قل يقينه قل صره
                           : الريح بكل خفيف

 [.٣١الروم: ]
 .يبتى الرجل عى حسب دينه، باء اأنبياء ثم اأمثل فاأمثل وأشد الناس

 أي الناس أشد باًء؟ قال: :قلت يا رسول اه :قال عن سعد بن أي وقاص 
َم اأَْمثَل  َفاأَْمَثل  » ل  عَ  َلـىَفي ْبتَ  ،اأَْنبَِياء  ث  ه  َفإِْن َكاَن دِي ،نِـهِ َحَسِب دِي َلـىالَرج  ْلبًا اْشتَ  نـ  َد ص 
ه  َا بَ  ِِ دِي ،ؤ  َ عَ  نِـهِ َوإِْن َكاَن  ِِ ح  اْلبَ ، نِـهِ َحَسِب دِي َلـىِرَقة  اْبت  َ ِْ َكه  ْتـر  ء  بِاْلَعْبِد َحَتى يَ َا َفَا َي

 .()هأخرجه الرمذي وابن ماج «َخطِيَئة   ْيـهِ اأَْرِض َما َعلَ  َلـىِش عَ َيـمْ 
، فصر ابتغاء وجه ربه، ل واأواد والدارومفارقة اأه، ابتي بالنار ملسو هيلع هللا ىلصفإبراهيم 

             : وجعل ي ذريته النبوة والكتاب، فأنجاه اه من النار
                                 

 [.٣٣ – ٣٤النساء: ]                           
                        وقال سبحانه: 

 [.١٣احديد: ]            
، ومن أراد الفوز والفاح ي الدنيا واآخرة فليوطن نفسه عى الصر عى الباء

ومن أراد أن يقتدي ي دينه فليتبع ، والصر عن معصية اه، والصر عى طاعة اه
          ، وعى أحكامه أصر: وله أطوع ،اأنبياء؛ أهم باه أعرف

 .[١٣اأحزاب: ]                 جئ                                  
وملة إبراهيم ، وأمر رسوله باتباع ملة إبراهيم، ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمرنا اه باتباع رسوله حمد 

   : البذل والتضحية بكل يء من أجل التوحيد واإيان وإعاء كلمة اه ملسو هيلع هللا ىلص
 [.٣١١النحل: ]                                 

وبذل ماله حن سلمه .. من أجل الدين بذل نفسه حن سلمها للنران ملسو هيلع هللا ىلصفإبراهيم 
بواد غر ذي زرع أهله وأسكن وترك .. وضحى بولده حن بذله للقربان.. للضيفان

                                                
 . (5823وأخرجه ابن ماجه برقم ) ( وهذا لفظه،2320برقم ) : أخرجه الرمذيحسن صحيح( 5)
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                             : طاعة للرمن
                           

 [.١٨إبراهيم: ]      
                                    وقال سبحانه: 

                                   
                                      

   [.٣١١  - ٣١١البقرة: [     
كيف انقاد حكم .. فاجتهد ي متابعة ولده الصبي ملسو هيلع هللا ىلصفإن م تقدر عى متابعة إبراهيم 

 .فمد عنقه للذبح امتثااً أمر ربه، مع صغر سنه، ربه
إنه ابتاء هز ، حتاج إى صر كاجبال، وباء مبن للوالد والولد، وأنه ابتاء عظيم

 . بَد من امتثالهوا، ولكنه أمر اه، ويرجف له الفؤاد، القلوب
، فمن يطيق أن يذبح ابنه؟ ومن يتحمل مبارة الذبح؟ ولكن اه يريد صفاء إبراهيم

فأمره اه أن ، وقد تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إساعيل، وهو خليل الرمن
           ): يذبح من زاحم حبه حب ربه

                ) 
 [.582افات: ]الص

وزال ما ي القلب من ، فلا قَدم إبراهيم طاعة ربه وعزمه عى ذبح إساعيل
      ): بقي الذبح ا فائدة فيه فلهذا قال ،امزاحم

              
            
 .[555-583]الصافات: (       

وهي أم الذبيح ، ع اموسوم بنقصان العقل والدينفاتب، وإن كنت دون الرجل
، وانظر كيف أطاعت رها وصرت.. هاجر امملوكة امرأة إبراهيم، إساعيل

حيث ، ثم صرت حن تركها اخليل مع ولدها ي مكة، فتحملت امحنة ي وادها
، عى اه فلا تربت عى اليقن، رها ليغيثها ىثم توجهت إ، ا ماء وا زاد وا أنيس
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ي احج  وهي السعي بن الصفا وامروة، جعل اه خطواها عبادة إى يوم القيامة
           ): ملسو هيلع هللا ىلصكا قال إبراهيم والعمرة 

             
 [.30]إبراهيم:    ( 

مهم الصر، وأطلق عليه الصر أعرف اخلق به، وأعظو تعاى ومن صفات اه تبارك
َ عَ » بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص تنزهًا له نبيه  َِ ء  أْص ْ ََ ، أْو َلْيَس  ـمْ َسِمَعه  ِمَن اه، إِ  ىً َلـى أذَلْيَس أَحد   َنـه 

وَن  ق  َيـرْ وَ  ِهـمْ َلي َعافِي َنـه  َوَلدًا، َوإِ  َلـه  َلَيْدع  ـمْ ز   .()متفق عليه «ه 
 ا:يفارق صر امخلوق وا ياثله من وجوه منهتعاى  وصر اه

ومنها أنه ا يلحق بصره ، ومنها أنه ا خاف الفوت، أن صره سبحانه عن قدرة تامة
 .أم وا حزن وا نقص بوجه ما

فعى قدر حلم العبد يكون ، أن الصر ثمرة احلم وموجبه، والفرق بن الصر واحلم
              : أوسع من الصرتعاى  واحلم ي صفات الرب، صره

                                          

 [.٤٤اإراء: ]
، حلم مع كال علمهتعاى  والرب، ويعفو عن عجز، وامخلوق حلم عن جهل

 .ويعفو مع مام قدرته
وأما صره عَز وجَل فمتعلق بكفر العباد ، وحلمه وقدرته وعلمه من لوازم ذاته سبحانه

 .وأنواع معاصيهم وفجورهم، هم له سبحانهوركهم ومسبت
ويرفق ، ويمهله ويستصلحه، بل يصر عى عبده، فا حمله ذلك عى تعجيل العقوبة

                        : وحلم عليه، به
                                

 [.٤٣فاطر: ]      
، وا يصلح عى اإمهال والرفق واحلم، وضع للصنيعةم العبد م يبق ي إذاحتى 
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وا من باب الباء ، وا يدخل عليه ا من باب اإحسان والنعم، وا ينيب إى ربه
ودعائه إليه ، وبذل النصيحة له، بعد غاية اإعذار إليه، أخذه أخذ عزيز مقتدر، والنقم

                           : من كل باب
 [.١ – ٧الطاق: ]                        

 .وهذا كله من موجبات صفة حلمه
، أحق به من ميع اخلقتعاى  لعلموا أن الرب، ولو أن الناس أعطوا هذا ااسم حقه

      :كا أنه أحق باسم العليم والرحيم وسائر اأساء من ميع اخلق
                             

 [.٣٧١اأعراف: ]
كالتفاوت الذي بن حياهم  ،والتفاوت الذي بن صره سبحانه وبن صر اخلق

  .وكذا سائر صفاته، وعلمه وعلمهم، وحياته
، فإن مقابلة أعظم العظاء وملك املوك، وصره سبحانه من أعظم مصبور عليه

، وغاية القبح، بالكفر وامعاي، وَمْن إحسانه فوق كل إحسان، وأكرم اأكرمن
 .ونسبته إى ماا يليق به، وأفحش الفواحش، وأعظم الفجور

، وتكذيب رسله، واإحاد ي آياته، والقدح ي كاله وأسائه وصفاته وأفعاله
 .مقابلتهم بالسب والشتم واأذىو

لذي ا أحد ااحليم وحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر ا يصر عليه إا الصبور 
 .وا نسبة لصر ميع اخلق إى صره سبحانه، أصر منه

  ) ومن الكذب واافراء: ؟وماذا صدر عن العباد من اجهل والسفه
            

               
             

 .[21-00]مريم: (      
                ) وقال تعاى:

 [.505]آل عمران:    (       
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              )  وقال تعاى:
                  

                
               

 [.05-02]امائدة: (           
                     )  :وقال تعاى

 [.25]اجاثية:   ( 
                                وقال تعاى:

 [.٣٣٣البقرة: ]                
                                           وقال تعاى:

                                      
 [.١٣اأنعام: ]                            
وانشقاق ، وكذلك خرور اجبال، فبحلمه سبحانه صر عن معاجلة أعدائه بالعقوبة

           :حبسها عن ذلك بصره وحلمه، وتفطر الساء، اأرض
 [.٣٤١البقرة: ]     

وما يأي به الكفار وامركون والفجار ي مقابلة العظمة واجال واإكرام يقتي 
 .ولكن اه غفور حليم يمهلهم لعلهم يرجعون، البطش واهاك

 ، وما يسخط منه.وما يرى به، وهو سبحانه الذي خلق ما يصر عليه
كته وعباده أرضاه تسبيح مائ، فإذا أغضبته معاي اخلق وكفرهم وركهم وظلمهم

     : فيعيذ رضاه من غضبه، ومدهم له، وطاعتهم له، امؤمنن
 [. ١٧فصلت: ]                                    

كذلك ، ويكذب رسله، وجحد توحيده، وكا جعل سبحانه ي اأرض من يكفر به
وهذا ماسك ، كذبوا بهصدق با يو، جعل فيها من عباده من يؤمن با كفر به أولئك

                    : العام العلوي والعام السفي
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 .[١١ – ٧١اأنعام: ]                              
وذو املك والكرياء ، وذو اجال واإكرام، ذو العزة واجروتو تعاى واه تبارك
، وأمرهم با يصلحهم ويسعدهم ي الدنيا واآخرة، خلق اخلق لعبادته ،والعظمة

وهم ، وقدر عليهم أقداره وأحكامه، وهاهم عا يرهم ويشقيهم ي الدنيا واآخرة
: وحمل ما قدر عليهم إا بالصر، والكف عا هاهم، ا يستطيعون القيام با أمرهم

                          

 [.١١١آل عمران: ]
، وما هى ونصب له أسبابًا مده وتعن عليه، وما أمر اه عَز وجَل بأمر إا أعان عليه

 عن يء اا أغنى عنه، وضيق أبوابه.
كا أنه ما ، وتوصل إليه، جعل سبحانه له أسباباً تعن عليه، وما كان الصر مأمورًا به

 .وضمن الشفاء باستعاله، إا وقدر له دواءً  قدر داءً 
 والصر وإن كان شاقًا كرهًا عى النفوس فتحصيله مكن، وهو يركب من مفردين:

 .كب ميع اأدوية التي تداوى ها القلوب واأبدانُتـرفمنها .. والعمل.. العلم
وإدراك ، ة والكالفهو إدراك ما ي امأمور من اخر والنفع واللذ فأما اجزء العلمي

 .ما ي امحظور من الر والرر والنقص واهاك
، واهمة العالية، فإذا أدرك هذين العلمن كا ينبغي أضاف إليها العزيمة الصادقة

فمتى فعل ذلك حصل ، وضم هذا اجزء إى هذا اجزء، والنخوة وامروءة اإنسانية
     : وانقلب أمه لذة، وحلت مرارته، وهانت عليه مشاقه، له الصر

                                  
                           

 [.٤ – ١اأنفال: ]                
 .مصارعة باعث الدين والعقل لباعث اهوى والنفس والصر

طريق فيه تقوية من أراد أن وكل متصارعن أراد أن يتغلب أحدما عى اآخر فال
وغلب بحيث ا ، فإذا قوي باعث شهوة الزنى مثاً ، وإضعاف اآخر، تكون الغلبة له

وبذل كل يء من ، وشغله ذلك، أو يملكه ولكن ا يملك قلبه، يملك معها فرجه
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 فإذا عزم عى التداوي ومقاومة هذا الداء، فعليه أن يضعفه أواً بأمور:، أجله
فيجدها من اأغذية امحركة للشهوة إما ، مادة قوة الشهوة ىنظر إأن ي أحدها:
، فإن م تنحسم فليبادر إى الصوم، فيحسم هذه امادة بتقليلها، أو بكميتها، بنوعها

                  : فإنه يضعف جاري الشهوة ويكر حدها
 [.١٣اأعراف: ]                            

، فداعي اإرادة والشهوة إنا هيج بالنظر، أن جتنب حرك الطلب وهو النظر الثاي:
 .والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، والنظر حرك القلب بالشهوة

فيوشك أن يقتله بسهم من تلك السهام ، ونصب قلبه غرضاً ، وإذا أطلق العبد نظرة
                            : امسمومة

 [.١١النور: ]         
فإن كل ما يشتهيه الطبع ي ما ، تسلية النفس بامباح امعِوض عن احرام الثالث:

     : وهذا هو الدواء النافع ي حق أكثر الناس، أباحه اه سبحانه غنية عنه
                            

 [.٨١النحل: ]                
 .يشبه قطع العلف عن الدابة اجموح إضعاف قوها فاأول:
 .يشبه تغييب الشعر عن البهيمة؛ لئا تتحرك قوها والثاي:
 .يشبه إعطاؤها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب احاجة لتبقى معه القوة والثالث:
فإنه لو م تكن جنة  ،ذا الوطرالتفكر ي امفاسد الدنيوية امتوقعة من قضاء ه الرابع:
ولكن عن اهوى ، عن إجابة هذا الداعي زجرلكان فيه من امفاسد ما ي، وا نار
                          : عمياء

 [.٨ – ٣امؤمنون: ]                        
معروفة الزانية إن كانت ، الفكرة ي مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها اخامس:

، واحرات باإجابة له ولغره، فيعز نفسه أن يرب من حوض ترده الكاب والذئاب
ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف من هذا القبح الذي يغطي كل مال وماحة ي 

 .وقبحه وخبثه ينتر عى الزاي والزانية، فالزنى قبيح وخبيث، الوجه والبدن
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فلينظر إى القبح واخبث الذي يعلو وجه أحدما ي ، سان معرفة ذلكوإذا أراد اإن
 ): حتى تعلو الوحشة والقبح وجهه، وكيف يقلب اه تلك امحاسن مقابح، كره

 [.32]اإراء:  (        
 وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور:

              : ويسمعأن ُيعى وهو يرى و تعاى إجال اه تبارك: اأحده
                                            

                                             
 [.١١ – ٣١نوح: ]                                

، فإن امحب من حب مطيع، فيرك معصيته حبة له، وأن يشهد حبته سبحانه
     وأفضل الطاعة طاعة امحبن، وأفضل الرك ترك امحبن: 

 [.١١اأنبياء: ]                        
وإنا يفعل ، فالكريم ا يقابل باإساءة من أحسن إليه، مشهد النعمة واإحسان: الثاي

 .إليه ونعمته عليه عن معصيته حياًء منه فليمنعه مشهد إحسان اه، هذا لئام الناس
فملك ينزل ، ومعاصيه وقبائحه صاعدة إى ربه، فا حسن أن تكون نعم اه تنزل عليه

           : فأقبح ها من مقابلة.. وملك يعرج هذا.. هذا
                                

                                   
 [.١١ – ١٣البقرة: ]     

فإن الرب جل جاله إذا مادى العبد ي معصيته ، مشهد الغضب واانتقام: الثالث
 : فضًا عن هذا العبد الضعيف، وإذا غضب جل جاله م يقم لغضبه يء، غضب

 [.٣١١هود: ]                                    
وما حدث له ها من كل ، أن يتذكر كم يفوته بامعصية من خر الدنيا واآخرة: رابعال

وتزول عنه من اأساء اممدوحة رعًا وعقاً ، اسم مذموم رعًا وعقاً وعرفاً 
، ه خر من الدنيا وما فيهامنويكفيه أنه فاته اسم اإيان الذي أدنى مثقال ذرة ، وعرفاً 

 ؟وتبقى تبعتها، ب لذهافكيف يبيعه بشهوة تذه
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ب  ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ْْ ، َول َي ْؤِمن  َو م  ب  ْلـَخـمْ ل َيْزِي الَزاِي ِحَن َيْزِي َوه  َ ْْ َر ِحَن َي
، َول َينْ  ْؤِمن  َو م  ق  َوه  ق  ِحَن َيْرِ ، َول َيْرِ ْؤِمن  َو م  ـهْ ب  َتـهِ َوه   فِيَها ْيـهِ َفع  النَاس  إِلَ َيـرْ َبًة، ن 

ـمْ أْبَصارَ  ْؤِمن  ب ـهَ َتـهِ ِحَن َينْ  ه  َو م   .()متفق عليه «ا َوه 
   :إليه اإياناه فإن تاب صادقًا رد ، فينزع اإيان عن الزاي كا ينزع القميص

 [.١١امائدة: ]                                
له حاوة ومرة عند ، وغلبة الشيطان، فإن قهر الشهوة، مشهد القهر والظفر: خامسا

 .وعاقبته أمد عاقبة، من ذاق ذلك
 معية عامة.. ومعية خاصة. مشهد امعية وهو نوعان:: السادس

         : وكونه بعينه ا خفى عليه حاله، اطاع الرب عليه فامعية العامة
                                         
                                             

 [.٣٣يونس: ]           
 [.56]اأنفال:  (      ): واخاصة كقوله سبحانه

 ،ونال وطره ،من قى شهوته ،فهذا امعية اخاصة خر له وأنفع ي دنياه وآخرته
 منكدة ي يسر من العمر؟فكيف يؤثر عليها لذة منغصة ، عى التام

، ترك امحارم أجله نْ وهو ما وعد اه سبحانه من تعويض مَ ، مشهد العوض: لسابعا
فأها كان أوى باإيثار ، وليوازن بن العوض وامعوض، وهى نفسه عن هواها
                         : اختاره وارتضاه لنفسه

 [.٣٣١ – ٣٣١آل عمران: ]                            
، وهو أن خاف أن يغافصه اأجل، واخرام أجله، مشهد معاجلة اموت له: الثامن

: فيحال بينه وبن ما يشتهي من لذات اآخرةامحرمة،  فيأخذه عى غرة اهيًا بشهواته
                              

 [.٣٧٣آل عمران: ]                           
                                                

 (. 10( واللفظ له، ومسلم برقم )2501، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 5)
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، فإن الباء ي احقيقة ليس إا الذنوب وعواقبها، مشهد الباء والعافية: التاسع
 .والعافية امطلقة هي الطاعات وعواقبها

وأهل العافية هم أهل اإيان ، إن عوفيت أبداهمو ،فأهل الباء هم أهل امعصية
                   : وإن مرضت أبداهم ،والطاعة

 [.١٧الرعد: ]          
أن ُيعود العبد باعث الدين مصارعة داعي اهوى ومقاومته عى التدريج قلياً : لعاَا

ومن ترك امجاهدة بالكلية ضعف ، فتقوى حينئٍذ مته، قليًا حتى يدرك لذة الظفر
                  : وقوي فيه باعث الشهوة، فيه باعث الدين

 [.٣١مريم: ]            
وقطع ، وإذا مرت به اخواطر نفاها، كف الباطل عن حديث النفس: احادي عْ

                            : العائق التي تدعوه إى موافقة اهوى
                                             

 [.٤٣ – ١٨النازعات: ]
ويستعمله ، بل امراد أن يرف هواه إى ما ينفعه، أن ا يكون له هوى وليس امراد

            :فإن ذلك يرفع عنه ر استعاله ي معاصيه، ي تنفيذ مراد الرب تعاى
                                     

 [.٣١ – ٤الليل: ]                
وما ا ، فإن اه يقيه ر استعاله لنفسه وللشيطان ،فكل يء ي اإنسان يستعمله ه

                   : استعمله لنفسه وهواه وا بد، يستعمله ه
                                   

 [.٣١القصص: ]   جئ     
 .والعمل إن م يكن له كان للرياء والنفاق، ن م يكن ه كان للنفس واهوىفالعلم إ

والقوة إن م يستعملها ه ، وامال إن م ينفق ه أنفق ي طاعة اهوى والشيطان
، فمن عود نفسه العمل ه م يكن أشق عليه من العمل لغره، استعملها ي معصيته
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وهذا جاٍر ، شق عليه من اإخاص والعمل هومن عود نفسه العمل هواه م يكن أ
                          : ي ميع أبواب اأعال

 [.١ – ١الزمر: ]            
وهي ، التفكر فيها ىرف الفكر إى عجائب آيات اه التي ندب عباده إ: الثاي عْ
     : ه حادثة الشيطان ووسواسهفذلك يرفع عن، وآياته الكونية، آياته امتلوة

 [.٣١٣يونس: ]                                
فا يرى لنفسه أن ، وقرب انقضائها، التفكر ي الدنيا ورعة زواها: الثالث عْ

، ديء امروءة، يتزود منها لدار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعًا إا ساقط اهمة
فكيف إذا ، وتبن له عدم نفعه، فإن حرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده، القلب ميت

             :ويناله بسببه غاية اأم، زاد يعذب به عىترك تزود ما ينفعه 
                                  
                                      

 [.١١احديد: ]                
فلعله أن يصادف ، وأزمة اأمور بيديه، تعرضه إى من القلوب بن إصبعيه: الرابع عْ

 .وا يستوحش من ظاهر احال، أوقات النفحات
فإنه ما َحَرمه ، فاه سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله يء ي أفعاله وصفاته

وما أخرج ، وا أماته إا ليحييه، وا أفقره إا ليغنيه، أمرضه إا ليشفيهوا ، إا ليعطيه
           : أبويه من اجنة إا ليعيدما إليها عى أكمل حال

                                                              
                                   

                                
 [.٣٣ – ٣١الزمر: ]     
جاذب جذبه ، أن يعلم العبد أن فيه جاذبن متضادين هو متحن ها: اخامس عْ

 .وجاذب جذبه إى أسفل سافلن، إى الرفيق اأعى
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 حيث يليق به من امحل حتى ينتهي إى، فكلا انقاد إى اجاذب اأعى صعد درجة
: سجن وكلا انقاد إى اجاذب اأسفل نزل درجة، حتى ينتهي إى موضعه من، اأعى

                                  
 [.٣١ – ٨الشمس: ]     

فلينظر أين روحه ي هذا ، وإذا أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق اأعى أو اأسفل
فإها إذا فارقت البدن تكون ي الرفيق اأعى الذي كانت جذبه إليه ي الدنيا ، العام

                                 : فهو أوى ها
 [.٨٣طه: ]

 .وكل مهتم بيء فهو منجذب إليه وإى أهله بالطبع
 .لة إى أسفلوالنفوس الساف، أعى ىفالنفوس العلوية تنجذب بذاها وأعاها إ

ويبذر فيه بذر ، أن يطهر العبد قلبه ويفرغه من إرادات السوء وخواطره: السادس عْ
 .وامحبة واإخاص، الذكر والفكر

، فعند ذلك يقوى الرجاء إصابة نفحات الرمن جل جاله ي اأوقات الفاضلة
        ی                            : واأحوال الريفة

                                     

 [.٣١ – ٣٤اأعى: ]
فلو زال ذلك امانع لسارع إليها الفضل ، وفضل اه ا يرده إا امانع الذي ي العبد

                           : من كل صوب
 [.١٣اأعراف: ]                    

وأمن ، ولعز ا ذل معه، أن يعلم العبد أن اه سبحانه خلقه لبقاء ا فناء له بع عْ:السا
      : وكال ا نقص فيه، ولذة ا أم معها، وغنى ا فقر معه، ا خوف فيه

                                    
 [.١٣ – ١٣ق: ]                                    

ويعقبه ، والعز الذي يقارنه الذل، وامتحنه ي هذه الدنيا بالبقاء الذي يرع إليه الفناء
 .وبعده اخوف، واأمن الذي معه اخوف، الذل
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        : الذي هنا مشوب بضده، والفرح والرور، وكذلك الغنى واللذة
   .[١٣اأنبياء: ]                  

واجاه والرف ي ، والعز واملك، فطلبوا النعيم والبقاء ،فغلط أكثر اخلق ي هذا
                        : غر حله ففاهم ي حله

                                      
                                         

 [.٣١٣ – ٣١١الكهف: ]
     : والذي ظفر به إنا هو متاع قليل زائل، وأكثرهم م يظفر با طلبه من ذلك

 [.٨٨النساء: ]                          
، والدعوة إى النعيم امقيم، بعبادة اه وحده ،وأنزل كتبه ،واه عَز وجَل أرسل رسله
                       :واملك الكبر ي اجنة

                           
 [.١٣النحل: ]             
فكان عيشه فيها أطيب من عيش املوك ، فمن أجاهم حصل له ألذ ما ي الدنيا وأطيبه

ملك فمن دوهم؛ أن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعي الدين فهو ا
واملك امنقاد لشهواته وغضبه عبد شهوته ، أن صاحب هذا املك حر، حقاً 

                 :فهو مسخر ملوك ي زي مالك، وغضبه
                           

                                  
 [.١١ – ١١: فصلت]                      

 أن يتخلص من الر بالبعد عنه، وعن أسبابه ومظانه، ويستعن عى اخروج الثامن عْ:
فإن ، با ي مظان الر من بعض اخر يغروا ، عن العوائد باهرب عن مظان الفتنة

         : فإذا قرب منه صاده وألقاه ي الشبكة، الشيطان خدعه بذلك
                                  

 [.١٣النور: ]                                      
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 والعبد ي الدنيا ا خلو من حالن:
         : واجاه واماذ، ما يوافق هواه من الصحة وامال: اأوى

                          
                           

 [.٣٤آل عمران: ]
 .وينسى حق اه فيها، والعبد ي هذا حتاج إى الصر؛ لئا يركن إليها

 ما خالف هواه، وهو ثاثة أقسام:: الثانية
الصر عليها؛ أن النفس بطبعها تنفر من  عىفيحتاج العبد ، الطاعات: أحدها

كره ومنها ما يُ ، النفس بسبب الكسل كالصاةفمن العبادات ما تكرهه ، العبودية
ومنها ما يكره بسبب ، ومنها ما يكره بسبب الشهوة كالصيام، بسبب البخل كالزكاة

     : ومنها ما يكره بسبب الكسل والبخل كاحج، اخوف كاجهاد
                            

 [.٨٨احج: ]
 اثة أحوال:ويكون الصر عى الطاعة ي ث

وحال ي ، والصر عى شوائب الرياء، بتصحيح النية واإخاص، حال قبل العبادة
 .أثناء العبادةتعاى  وهي أن ا يغفل عن اه، نفس العبادة

والتظاهر به؛ ليسلم من الرياء ، فيصر عن إفشائه، بعد الفراغ من العملوالثالثة 
 .وعن كل ما يبطله، والسمعة

فإن كان ما يتير فعله كمعاي ،  عن امعاي الصغائر والكبائرالصر: الثاي
           : كان الصر عليه أثقل، اللسان من الغيبة والكذب وامراء

                                  
 [.٣٣٨ – ٣٣٣النحل: ]                          

، واأمراض، مثل موت اأحبة، حت ااختيار كامصائب ما ا يدخل: الثالث
 .وسائر أنواع الباء، وهاك اأموال

: ومنه الصر عى أذى الناس كا قال سبحانه، فالصر عى ذلك من أعى امقامات
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(           
              

 [.506]آل عمران:  (
، ولكن اه جعل ذلك إلينا، ي العام كله ،يي الدين كلهواه سبحانه قادر عى أن ح

: فنحصل عى أجر اهداية والدعوة والصر، ونصر عى ذلك، لنقوم بالدعوة إى اه
                               

 [.١١النحل: ]        
عَز وجَل بحكمته ورمته  ولكن اه، واه قادر عى أن جعل الناس كلهم أغنياء

وحصل الفقر عى ، ليحصل الغني عى اأجر باإنفاق، جعل فينا الغني والفقر
 .وكاما عى خر، اأجر بالصر

ومنتهى الصر أن يكون العبد يوم تصيبه ، واليقن اإيان كله، والصر نصف اإيان
                         : امصيبة مثله قبل أن تصيبه

                                           
 [.١١ – ١١احديد: ]                                

 ..واهجر اجميل.. والصفح اجميل.. وقد ذكر اه عَز وجّل ي كتابه الصر اجميل
والصفح اجميل هو الذي ا عتاب .. معه فالصر اجميل هو الذي ا شكوى فيه وا

 .واهجر اجميل هو الذي ا أذى معه.. معه
 ذا أراد اه أن يظهر ما وهبك من مال الصروالصر خلق عظيم، وجوهر فائق، فإ

، فسبك وشتمك، وآذاك وأخذ مالك؛ أو ظام ،أوجاهل ،سفيهواحلم والعفو رماك ب
    ) ، ثم نرك عليه:ليظهر ما عندك من حسن اخلق والصر

             
               

 .[510-511]البقرة:  (
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 الشكر فقه -22
          ): قال اه تعاى

 .[0: ]إبراهيم ( 
           ): وقال اه تعاى

 .[555: ]النحل (  
وااعراف بنعمة امنعم عى ، هو الثناء عى امحسن با أواه من امعروف: الشكر

واستفراغ ، ية النعم وامنعمورؤ، والثناء عى امحسن بذكر إحسانه، وجه اخضوع
 .وأن ا تعي اه بنعمه، الطاقة ي الطاعة

  :والصر وظيفة الراء، فالشكر وظيفة الراء، والشكر والصر ي حل ااستواء
                                            

 [.١٣لقان: ]              
 :واللسان واجوارح والشكر يتعلق بالقلب

واجوارح استعاها ي طاعة  ..واللسان للثناء واحمد ..فالقلب للمعرفة وامحبة
                       : وكفها عن معاصيه ..امشكور

 [.٣١سبأ: ]
 :والشكر مبني عى مس قواعد وهي

وأن  ..عليه هاوثناؤه  ..واعرافه بنعمه ..وحبه له ..خضوع الشاكر للمشكور
                 :يستعملها فيا حب ا فيا يكره

 [.٨٧النحل: ]                     
 .رؤية امنعم ا رؤية النعمة :وأقوى الشكر 
 :وكلا كان شهود النعمة أتم كان الشكر أكمل، رؤية النعمة وامنعم :وأكمل الشكر

                                          
 [.٣١ – ٣١اجاثية: ]                                        

وعى قلبه شهوداً  ..ظهور أثر نعمة اه عى لسان عبده ثناًء واعرافاً  :وحقيقة الشكر
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                       : وعى جوارحه انقيادًا وطاعة، وحبة
                                       

                                     
 [.٣١ – ٣٧النمل: ]                

  .ونصف صر، نصف شكر :واإيان نصفان
، ه وأمرهوجعله غاية خلق، وأثنى عى أهله، وهى عن ضده ،وقد أمر اه بالشكر

          : وجعله سببًا للمزيد من فضله، ووعد أهله بأحسن جزائه
 [.٨إبراهيم: ]                  

 ن:اقس والشاكرون
 : وامركب ونحوها، وامسكن، واملبس، وامرب، عى امطعم :فشكر العامة

                              
 [.٣٨١البقرة: ]     
                 :وعى التوحيد واإيان واهداية، عى ما سبق :وشكر اخاصة

                                  
 [.٣١١ – ٣١١النحل: ]                           

 .وأشمل، وأتم، وأعى، وهذا أكمل
مد الرب تعاى عليه أتم ُيـحوما ، حمد أخص باأقوالوا، والشكر أخص باأفعال

 .وُيشكر عى نعمه، وأفعاله ونعمه، مد عى أسائه وصفاتهُيـحفإنه ، ما ُيشكر عليه
وحمد ، فإنه يشكر بالقلب واللسان واجوارح، وما حمد به أخص ما يشكر به

                            : بالقلب واللسان
 [.١٨ – ١٣اجاثية: ]                 

فإن الشكر ، ا يمكن وجوده إا به، وكل من الصر والشكر داخل ي حقيقة اآخر
وعن  ،فالصر عى الطاعة، والصر أصل ذلك، وترك معصيته، هو العمل بطاعة اه

 .روإذا كان الصر مأمورًا به فأداؤه هو الشك، هو عن الشكر ،امعصية
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وصر الطاعة ا يأي به إا ، وحقيقة الشكر إنا تلتئم من الصر واإرادة والفعل
كا اندرج صر الشكور ، فكان احكم للصر، ولكن اندرج شكره ي صره، شاكر

 .فكان احكم للشكر، ي شكره
بل تندرج ويطوى اأدنى ي اأعى ، ومقامات اإيان ا تعدم وا تزول بالتنقل فيها

ويندرج الرضا ي ، وكا يندرج الصر ي الرضا، كا يندرج اإيان ي اإحسان
سواء كان ، وامقدور الواحد يتعلق به الشكر والصر ،ا أن ذلك يزول، التفويض

 .حبوبًا أو مكروهاً 
والغنى يتعلق به الشكر؛ ، وهو أخص به؛ ما فيه من الكراهة، فالفقر مثًا يتعلق به الصر

، عليها اه فمن غلب شهود نعمته ي الفقر وتلذذ به عده نعمة يشكر، ه من النعمةما في
 .وعكسه الغنى، ومن غلب شهود ما فيه من اابتاء والضيق عده بليّة يصر عليها
وعد كل ذلك ابتاء ، واه تبارك وتعاى ابتى العباد بالنعم كا ابتاهم بامصائب

                          : فقال

 [.١٣اأنبياء: ]
 .وخلق ما عى اأرض لابتاء وااختبار، واه سبحانه خلق العام العلوي والسفي

، والراء والراء، وهذا اابتاء إنا هو ابتاء صر العباد وشكرهم ي اخر والر
                              :والعافية والباء

 [.٧ – ٨الكهف: ]               
والنعمة بالفقر ، واابتاء بالنعم من الغنى والعافية واجاه والقدرة أعظم اابتائن

وفرض ، قد يكون أعظم النعمتن، وأذى اخلق له، الدنيا وأسباها نقصوامرض و
 .الشكر عليها أوجب من الشكر عى أضدادها

غر أن الصر والشكر حالتان ازمتان للعبد ، نعم بابتائهفالرب تعاى يبتي بنعمه وي
          : ا يستغني عنها طرفة عن، وقضائه وقدره، ي أمر الرب وهيه

                                       
 [.١١ – ١١الشورى: ]      
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لراب أها أفضل؟ وكالسؤال عن والسؤال عن أها أفضل كالسؤال عن الطعام وا
 خوف العبد ورجائه أها أفضل؟

 .وامحرم ا يرك إا بصر وشكر، فامأمور ا يؤديه العبد إا بصر وشكر
وأما امقدور الذي يقَدر عى العبد من امصائب فمتى صر عليه اندرج شكره ي 

 .صره كا يندرج صر الشاكر ي شكره
فهو ي كل ، وأوجب عليه جهادها ي اه، متحن كل عبد بنفسه وهواهواه عَز وجَل ا

، وتصر عن اهوى امنهي عنه، وقت ي جاهدة نفسه حتى تأي بالشكر امأمور به
           :معاى أو مبتى، فا ينفك العبد عنها غنيًا أو فقراً 

 [.٣١العنكبوت: ]              
وإنا ، كا م يفضل أحدًا بالعافية والباء، م يفضل أحداً بالفقر والغنىواه سبحانه 

                       : فضل بالتقوى كا قال سبحانه
 .[53: ]احجرات                            

ْم َواحِ  َل أَ ، ا النَاس  ُيـهَ َيا أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ْم َواِحد  ، د  إَِن َرَبك  َفْضَل  َل  َل أَ ، َوإَِن َأَباك 
ٍ عَ  ِِ ٍ  َلـىٍي عَ َجـمِ لِعَ  َل وَ  ،يٍ َجـمِ أَعْ  َلـىلَِعَر ِِ  َلـىَأْسَوَد عَ  َل وَ ، َأْسَودَ  َلـىَر عَ ْحـمَ أ َل وَ ، َعَر

؟، بِالَتْقَوى َل َر إِ ْحـمَ أَ    .ملسو هيلع هللا ىلص هَبَلَغ َرُسوُل ا: َقاُلوا «َأَبَلْغت 
، َشْهٌر َحَرامٌ : َقاُلوا «َأُي َشْهٍر َهَذا؟»: ُثَم َقاَل ، َيْوٌم َحَرامٌ : َقاُلوا «َأُي َيْوٍم َهَذا؟»: َقاَل  ُثمَ 

ْم  هَفإَِن ا: َقاَل »، َبَلٌد َحَرامٌ : َقاُلوا «َأُي َبَلٍد َهَذا؟»: ُثَم َقاَل : َقاَل  ْم دَِماَءك  َقْد َحَرَم َبْينَك 
مْ  ْم َأْم : َأْدِري َقاَل  َل وَ : َقاَل ) ،َوَأْمَواَلك  ْم َهَذا( َل َأْو أَْعَراَضك  ْرَمِة َيْوِمك  ْم ، َكح  ِِ َشْهِرك 

ْم َهَذا، َهَذا ؟، ِِ َبَلِدك   «لِي بَِلِغ الَشاِهد  اْلَغائَِب »: َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص هَبَلَغ َرُسوُل ا: َقاُلوا «َأَبَلْغت 
 .() أخرجه أمد

، فا فضل لعري عى عجمي إا بالتقوى، م خلق من ترابوآد، والناس من آدم
 :والتقوى مبنية عى أصلن

فمن كان صره وشكره أتم ، وكل من الغني والفقر ا بَد له منها ..والشكر ..الصر
                                                

 (. 2350ه أمد برقم ): أخرجصحيح( 5)
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 .فأتقاما ه ي وظيفته ومقتى حاله هو اأفضل، كان أفضل
وقد يكون الفقر أتقى ه ، ي صرهفإن الغني قد يكون أتقى ه ي شكره من الفقر 

 .ي صره من الغني ي شكره
فهذا ا يدل عى ، والفقراء وإن كانوا يدخلون اجنة قبل اأغنياء بخمسائة عام

 .وإن سبقوهم بالدخول إى اجنة، فضلهم عى اأغنياء ي الدرجة وعلو امنزلة
فإذا دخل اجنة كانت درجته ، فقد يتأخر الغني والسلطان العادل ي الدخول حسابه

َعْن ، َمنَابَِر ِمْن ن ورٍ  َلـىعَ  ٬ْقِسطَِن ِعنَْد اْلـم  إَن ا» :ملسو هيلع هللا ىلصومنزلته أرفع كا قال النبي ، أعى
ْكمِ ، ن  َيـمِ  ْيـهِ َوكِْلَتا َيَد ، ِن َعَز َوَجَل ْحـمَ ِن الرَ َيـمِ  ِِ ح  َوَما  ِهـمْ َوأْهلِي ِهـمْ اَلِذيَن َيْعِدل وَن 
 .() أخرجه مسلم «ل واوَ 

فكان ، الصر والشكر عى أتم الوجوه: وقد مع اه سبحانه لرسوله بن امقامن
 .وسيد الفقراء الصابرين، سيد اأغنياء الشاكرين

وحصل له من الشكر عى ، فحصل له من الصر عى الفقر ما م حصل أحد سواه
 .الغنى ما م حصل لغني سواه

وربه عَز ، وأشكر اخلق ي مواطن الشكر، لق ي مواطن الصرأصر اخ ملسو هيلع هللا ىلصفكان 
وي أعى ، فجعله ي أعى مراتب اأغنياء الشاكرين، وجَل كمل له مراتب الكال

                         : مراتب الفقراء الصابرين
                              

 [.٣٣١النساء: ]                           
     : فصلوات اه وسامه عليه عدد امخلوقات والذرات واأنفاس

                           

 [.٣٣اأحزاب: ]
  ): وقد جعل اه نبيه غنيًا شاكرًا بعد أن كان فقرًا صابرًا كا قال له سبحانه

 .[0-6: الضحى] (     
                                                

 (. 5020برقم ) مسلم أخرجه( 5)
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 :والشكر مبني عى ثاثة أركان
 .معرفة النعمة وقدرها :اأول
 .الثناء عى اه امنعم ها :الثاي
 .استعاها فيا حب موليها ومعطيها وهو اه سبحانه :الثالث

             : فمن كملت له هذه الثاثة فقد استكمل الشكر
                                     

 [.٣٣اأحقاف: ]       
وخبت لطاعة من أنعم ها ، وبمشاهدة النعمة يتولد ي القلب احب والتعظيم للمنعم

، وكلا ازداد العبد علًا ومعرفة بحقيقة النعمة ومقدارها ازداد طاعة وحبة، عليه
                    : وشكرًا وتوكاً ، وإنابة وإخباتاً 

 [.٣٣اأحقاف: ]                             
 ): كا قال سبحانه، وإن ُكفرت فرت، فإن ُشكرت قّرت، والشكر قيد النعم

 .[0: ]إبراهيم (          
   : وعبادته وحده ا ريك له، واإيان به، وأعظم الشكر ه سبحانه هو توحيده

 [.٣٤٨النساء: ]                          
، فا يزداد ملكه شيئًا بشكر الناس له، واه تبارك وتعاى غني عن كل ما سواه

وامنتفع بالشكر ، كا أنه ا يترر بكفرهم؛ أنه الغني احميد، ونسبتهم الفضل إليه
    ): نهكا أنه امترر بالكفر كا قال سبحا، هو اإنسان نفسه

 .[58: ]النمل (        
                                 وقال سبحانه: 

 [.٣١لقان: ]                
: ويكره أن يكفر به وبنعمته كا قال سبحانه، ولكنه سبحانه حب أن حمد ويشكر

 .[0: ]الزمر(                )
          : والكفر بنعم اه مؤذن بزواها عمن كفر ها كا قال سبحانه
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 [.٣٣١ – ٣٣١النحل: ]                
وهو احكيم ، وهذاوله احمد عى هذا ، وحكيم ي منعه، واه حكيم ي عطائه

                                        : العليم
 [.١٣الرعد: ]     

   ): ومن أساء اه عَز وجَل الشاكر والشكور كا قال سبحانه
 .[550: ]النساء (
                            : وقال سبحانه

 .[50: ]التغابن     
فهو ، بل له شأن آخر كشأن صره سبحانه، وشكر الرب تعاى ليس كشكر امخلوق

 .بل هو الشكور عى احقيقة، أوى بصفة الشكر من كل شكور
فا ، ويشكر القليل من العمل والعطاء، ويوفقه ما يشكره عليه، فإنه يعطي العبد
 .يستقله أن يشكره

     : إى أضعاف كثرة، عائة ضعفإى سب، ويشكر احسنة بعر أمثاها
                                        

 [.١٣٣البقرة: ]                  
                           وقال سبحانه: 

 [.٣٨التغابن: ]      
 .ن مائكتهوب، ويشكر عبده بأن يثني عليه ي امأ اأعى

وإذا بذل ، فإذا ترك شيئًا ه أعطاه أفضل منه، ويشكره بفعله، ويلقي له الشكر بن عباده
وشكره ، وهو سبحانه الذي وفقه للرك والبذل، رده عليه أضعافًا مضاعفة، له شيئاً 

                        : عى هذا وعى هذا
 [.١٤٣ البقرة:]              
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 .ما عقر اخيل التي أشغلته عن ذكر ربه أعاضه عنها متن الريح ملسو هيلع هللا ىلصفسليان 
ضيق السجن شكر اه له ذلك بأن مكن له ي اأرض يتبوأ  ملسو هيلع هللا ىلصوما احتمل يوسف 

                      : منها حيث يشاء
 [.١٣يوسف: ]                         

وامؤمنون أعراضهم ي اه أعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم  وما بذل الرسل
                : من ذلك بأن صى عليهم هو ومائكته

 [.٣٣اأحزاب: ]                
وما ترك الصحابة ري اه عنهم ديارهم وخرجوا منها ي مرضاته أعاضهم عنها أن 

 .ا عليهموفتحه، مَلكهم الدنيا
وِمْن شكره سبحانه أن جازي عدوه با يفعله من اخر وامعروف ي الدنيا بأن 

فا يضيع عليه ما يعمله من اإحسان وهو من أبغض خلقه ، خفف به عنه يوم القيامة
                      ، لكنه ا خرج من النار إن مات كافرًا: إليه

 [.٣٣٣النساء: ]                              
ومن شكره سبحانه أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبًا قد جهده العطش حتى أكل 

 .وغفر آخر بتنحيته غصن شوك عن طريق الناس، الثرى
، وامخلوق إنا يشكر من أحسن إليه، وهو سبحانه يشكر العبد عى إحسانه لنفسه

وشكره عى ، الذي أعطى العبد ما حسن به إى نفسه وأعظم من ذلك أنه سبحانه هو
 .قليله باأضعاف امضاعفة

فمن أحق باسم الشكور منه ، فهو سبحانه امحسن بإعطاء اإحسان وإعطاء الشكر
                                 : سبحانه؟

 [.١٤١البقرة: ]
فالشكور ، ا يأبى إضاعة سعيهم باطاً ك، وشكره سبحانه يأبى تعذيب عباده بغر جرم

   ): كا قال سبحانه ءوا يعذب غر مي، ا يضيع أجر حسن
 .[550: ]النساء (        
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وا يضيع ، ومن شكره سبحانه أنه خرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيان
 .عليه هذا القدر

قوم له مقامًا يرضيه بن الناس فيشكره وينوه ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده ي
              : ودعوته إليه، يس مقامهكا شكر لصاحب ، بذكره

 [.١٨ – ١٣يس: ]                      
وما كان سبحانه هو الشكور عى احقيقة كان أحب خلق إليه من اتصف بصفة 

وهذا شأن أسائه ، واتصف بضدها، عطلها كا أن أبغض خلقه إليه من، الشكر
 .احسنى كلها

وهذا ، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها ..أحب اخلق إليه من اتصف بموجبها
 .واجبان واللئيم، واجاهل والبخيل، يبغض سبحانه الكفور والظام

، حسن حب امحسنن، رحيم حب الرامن، وهو سبحانه ميل حب اجال
 ، مؤمن حب امؤمنن.عفو حب العافن، الشاكرين شكور حب

وكل ما عرفه اخلق كلهم من نعم اه تعاى باإضافة إى ما م يعرفوه أقل من قطرة 
                      : ي بحر كا قال سبحانه

   [.٣٧ – ٣٨النحل: ]                        
فإهم منعوا بذلك عن معرفة ،  شكر النعمة إا للجهل والغفلةواخلق م يقروا ي

 .وا يتصور شكر النعمة إا بعد معرفتها، النعم
، احمد ه: ثم إن عرف العباد نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه

 وم يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة ي إمام احكمة التي، والشكر ه فقط
وه تعاى ي كل موجود حكمة ونعمة فليشكر ، وهي طاعة اه وعبادته، أريدت ها

                         : العبد ربه عليها
 [.23املك: ]       

 :والشكر عى ثاث درجات
وعلم ، وكل من أقر باه رباً ، فكل اخلق ي نعم اه :الشكر عى امحاب :اأوى



262 
 

، لكن الشأن ي مام حقيقة الشكر، فإنه يضيف نعمته إليه ،رده باخلق واإحسانتف
                   :وهو ااستعانة ها عى مرضاته

 [.502البقرة: ]                 
وهذا كان ، وهو أشد وأصعب من الشكر عى امحاب :الشكر ي امكاره :الثانية

فإذا نزل به مكروه ، وا يرى بنزوله به، فامسلم ا حب امكروه، ةفوقه ي الدرج
  :وسرًا للشكوى، فكان شكره كظًا للغيظ الذي أصابه، شكر اه تعاى عليه

                          
                               

 [.535 – 533آل عمران: ]       
وأوسطهم  ،ا الشاكر قابل امكاره الذي يقابلها أكثر الناس باجزع والسخطوهذ

      :وهو الشكر واحمد، قابلها هو بأعى من ذلك كله، وأقلهم بالرضا، بالصر
 [.53سبأ: ]                  

ف مع مراد وواق، فهو مشغول بمراده منه عن غره :أن ا يشهد العبد إا امنعم :الثالثة
وعبادة النفس أن يقف اإنسان مع مراده من ، ا مع جرد حظه من املك، املك منه

                                    :ا مع مراد اه منه، اه
 [.581النساء: ]            
 :ودرجات الشكر وأنواعه كثرة

وامعرفة  ..ومعرفته بتقصره عن الشكر شكر ..شكر فحياء العبد من تتابع نعم اه عليه
 ..من اه بغر استحقاق شكر ابتداءوامعرفة بأن النعم  ..بعظيم حلم اه وسره شكر

 .. وذكر النعمة وإظهارها شكر.والعلم بأن الشكر نعمة من نعم اه شكر
ن من وشكر أهل اجود واإحسا ..وحسن التواضع ي النعم والتذلل فيها شكر

وقلة ااعراض وحسن اأدب  ..فإن من م يشكر الناس م يشكر اه، اخلق شكر
 .بن يدي امنعم شكر

واستعال النعمة ي طاعة اه  ..واستعظام صغرها شكر ..وتلقي النعم بحسن القبول
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                       :والثناء عى اه ها شكر ..شكر
 .[68يونس: ]     

وكل ما يصل إى اخلق ، هي امنفعة امفعولة عى جهة اإحسان إى الغر :والنعمة
                       :فهو من اه تعاى ،ودفع الرر ،من النفع

                                     

 [.15 – 13النحل: ]
 :والنعمة عى ثاثة أقسام

 .نعمة تفرد اه بإجادها نحو أن خلق ورزق :أحدها
وي احقيقة أها وصلت من اه ، نعمة وصلت من جهة غر اه ي ظاهر اأمر :الثانية
واخالق  ..واخالق لذلك امنعم ..وذلك أنه تعاى هو اخالق لتلك النعمة، تعاى

، عمة عى يد ذلك العبدإا أنه ما أجرى تلك الن، لداعية اإنعام ي قلب ذلك امنعم
وهذا قال ، ولكن امشكور ي احقيقة هو اه تعاى، كان ذلك العبد مشكوراً 

                           : سبحانه
 [.55لقان: ]                 

 .فبدأ بنفسه تنبيهًا إى أن إنعام اخلق ا يتم إا بإنعام اه
وهي أيضًا من اه؛ أنه لوا أن اه سبحانه ، لت إلينا بسبب طاعاتنانعم وص :الثالثة

وإا ما وصلنا إى ، وأزاح اأعذار عنا، وهدانا إليها، وأعاننا عليها، وفقنا للطاعات
                                 :يء منها

 [.50التغابن: ]
ومدح ، ح اإنسان العاقل عى حسن خلقحصل للعاقل وغر العاقل كمد وامدح

 .اللؤلؤ جاله
، واإحسان، ا حصل إا للفاعل امختار عى ما يصدر منه من اإنعام واحمد

              :سواء وصل إليك أو إى غركواإكرام 
 [.5اأنعام: ]                                     

      :وشكره عى اإنعام الواصل إليك ،تعظيم امنعمعبارة عن  والشكر
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 [.50العنكبوت: ]                           

 .واحمد أعم من الشكر، فامدح أعم من احمد
وهو الذي ، وى الظاهرة والباطنةواه سبحانه هو الذي أنعم عى البر باأعضاء والق

، إى أن يصل كل أحد إى احالة الائقة به ،وجعل ينميها فيهم شيئًا فشيئاً ، أعطاهم إياها
خاصة ، وذلك أجل أن يشكروا اه باستعال ما أعطاهم من هذه اجوارح ي طاعة اه

       ): السمع والبر والعقل كا قال سبحانه
 .[00: ]النحل (       

وله احمد عى ما رف عنا من  ..فلله احمد والشكر عى ما أعطانا من كل خر
وله احمد والشكر أن  ..وله احمد والشكر عى ما أنعم به علينا وعى غرنا ..الر

وله احمد والشكر عى دوام النعم خاصة نعمة اإسام  ..ابتدأنا بالنعم قبل أن نسأله
                                 :ا يعدها نعمةالتي 

                               
 [.3 – 5الكهف: ]              

ـمَ َلـلا» ـَا َوَما َبيْ ، َوِمْلء  اأَْرضِ  ،السمواتِمْلء  ، د  َحـمْ ْلـَرَبنَا َلَك ا ه  ْئَت ِمْن َوِمْلء  َما ِش ، نَـه 
ٍء َبْعد   ْ ْعطَِي ،  أْعَطيَْت لِـَا ل َمانَِع ، دِ َمـْج لْـأْهَل الَثنَاِء َوا، ََ َول َينَْفع  َذا ،  َمنَْعَت لِـَا َول م 

 .() أخرجه مسلم «ُد ْلـَج ِد ِمنَْك اْلـَج ا
ـمَ َلـال» ْلك  َحـمْ ْلـَوَلَك ا، فِيِهنَ الَسَمَواِت َواأْرِض َوَمْن  ِيـم  أْنَت قَ ، د  َحـمْ ْلـَلَك ا ه  د  َلَك م 

، د  أْنَت ن ور  الَسَمَواِت َواأْرِض َوَمْن فِيِهنَ َحـمْ ْلـَوَلَك ا، الَسَمَواِت َواأْرِض َوَمْن فِيِهنَ 
َك ، ُق ْلـَح أْنَت ا، د  َحـمْ لْـَوَلَك ا، د  أْنَت َملِك  الَسَمَواِت َواأْرضِ َحـمْ ْلـَوَلَك ا ، ُق ْلـَح اَوَوْعد 

َك َحق   ـوَ ، َوالنَبُِيوَن َحق  ، َوالنَار  َحق  ، نَة  َحق  ْلـَج َوا، َوَقْول َك َحق  ، َولَِقاؤ  ، َحق   ملسو هيلع هللا ىلص د  َحـمَ م 
 .() متفق عليه «َوالَساَعة  َحق  

وإليك يرجع اأمر  ..ومنك الفضل كله ولك املك كله.. ..اللهم لك احمد كله
                                                

 (. 500برقم ) سلمأخرجه م( 5)
 (. 062( واللفظ له، ومسلم برقم )5528، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 :لك احمد ا أحى ثناًء عليك ..كبره وصغره ..عانيته وره ..أوله وآخره ..كله
                                 

                          
 [.0 – 2الفاحة: ]             

الضعيف الذي قويته فلك  عبدك وأنا.. الصغر الذي ربيته فلك احمد عبدك أنا
العزب الذي زوجته  عبدك وأنا. .الفقر الذي أغنيته فلك احمد عبدك وأنا. .حمدا

العاري الذي  عبدك وأنا. .اجائع الذي أطعمته فلك احمد عبدك وأنا. .فلك احمد
 عبدك وأنا.. امريض الذي شفيته فلك احمد عبدك وأنا. .كسوته فلك احمد

 وأنا. .الغائب الذي رددته فلك احمد كعبد وأنا. .اجاهل الذي علمته فلك احمد
. وأنا عبدك الضال الذي هديته فلك احمد.. .الراجل الذي ملته فلك احمد عبدك

تكرمت عليه الذي  نته فلك احمد.. وأنا عبدك اميءوأنا عبدك اخائف الذي أم
                        فلك احمد: بامغفرة

 [.30 – 36اجاثية: ]                   
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التواضع فقه -22  
ۓ                          :قال اه تعاى

 [.65 – 63الفرقان: ]                        
َ أْن َتَواَضع وا َحَتى ل َيْفَخَر أَحد  عَ  هََن اإِ ِ» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ََ  َيْبِغ َول، أَحدٍ  َلـىأْوَحى إِ

 .() أخرجه مسلم «أَحدٍ  َلـىأَحد  عَ 
ويتلقى سلطان احق ، ويقبله من قاله، وينقاد له، أن خضع العبد للحق :التواضع

بحيث يكون احق مترفًا فيه ، والدخول حت رقه، واانقياد له، باخضوع له
 .وهذا حصل للعبد خلق التواضع ،ترف امالك ي ملوكه

ولن ، وخفض اجناح، وانقياده ها، احق ةخضوع العبد لصول عوحقيقة التواض
 .اجانب

، ومعرفة نعمه وإحسانه، والتواضع خلق ميل ينشأ من معرفة جال الرب وعظمته
فيتولد التواضع من اإنسان الضعيف الناقص لربه ذي اجال ، ومعرفة نقص اإنسان

                            :واإكرام
                           

                                                   

 [.50 – 51السجدة: ]
 :والتواضع عى ثاث درجات

، ملسو هيلع هللا ىلصوهو اانقياد والتسليم واإذعان لكل ما جاء به الرسول ، التواضع للدين :اأوى
 ،بحيث يظنه ناقص الدالة، وا يتهم دليًا من أدلة الدين، جاء به فا يعارض شيئًا ما
                           :أو غره كان أوى منه

 [.61النساء: ]                             
 .وليعلم أن اآفة منه ا من الدليل، ومن عرض له يء من ذلك فليتهم نفسه

                                                

 (. 2061برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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، لعبد من أدلة الدين ما يشكل عليه فليعلم أنه لعظمته ورفه م يدرك معناهوإذا رأى ا
                   :وأن حته كنزًا من كنوز العلم م يؤت مفتاحه

                                  
                                          

 [.0آل عمران: ]                   
وا جد إى خاف النص سبياً ، ويقدم نصوص الكتاب والسنة عى آراء الرجال

                  :وا بفعله وا بحاله، البتة ا بباطنه وا بلسانه
                                 

 [.201البقرة: ]                
وأن ا ترد عن ، أن ترى با ري احق به لنفسه عبدًا من امسلمن أخاً : الثانية

 .وأن تقبل من امعتذر معاذيره، عدوك حقاً 
 أفا ترى أنت به أخًا؟، فإذا كان اه ري أخاك امسلم لنفسه عبداً 

      :فإن عدم رضاك به وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده هو عن الكر
 [.58احجرات: ]                         

 وسيده راض بعبوديته؟، وأي قبيح أقبح من تكر العبد عى عبد مثله ا يرى بأخوته
 (                ) 

 .[50: ]لقان
ْم بَِأْهِل ا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ك   ِِ ُل َضِعيٍف ْلـَج َأل أْخ َتَضِعٍف  نَِة؟ ك   ها َلـىَلْو َأْقَسَم عَ ، م 

ْم بَِأْهِل النَارِ  .أَبَره   ك   ِِ ت ٍل : أَل أْخ ُل ع  ٍ ، َجَواظٍ ، ك  ِِ ْسَتْك  .() متفق عليه «م 
، فتقبله من عدوك كا تقبله من وليك، وكذلك تقبل احق من حب ومن ا حب

 .إياه وا من إيتائه، فا منعك عداوته من قبول حقه
ومن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقاً 

                     :وتكل ريرته إى اه تعاى، كان أو باطاً 
                                                

 (. 2013( واللفظ له، ومسلم برقم )6805، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 [.36 – 35فصلت: ]       
بل يصفح عن ، وعامة الكريم أنه إذا رأى اخلل ي عذره ا يوقفه عليه وا يـحاجه

، ولو قي يء لكان، يمكن أن يكون اأمر كا تقول: ويقول، امعتذر فوراً 
                   :وامقدر ا بَد واقع ونحو ذلك

                            
 [.535 – 533آل عمران: ]                  

ا عى ما ، وتعبده با أمرك به عى مقتى أمره، أن تتواضع للحق سبحانه :الثالثة
                                      :تراه من رأيك

 [.552هود: ]
داعي العادة كا هو باعث من ا بصرة له؛ بل يكون  ون الباعث لك عى عبادة اهوا يك

وا ترى لنفسك حقًا عى اه أجل عملك؛ بل ، باعثه عى العبودية لربه جرد اأمر
           :والذل واانكسار، تكون مع اه بالعبودية والفقر امحض

                                    
 [.31 – 35ق: ]                                

، وخيف منها امقت، معلولة عبادته لنفسه عى ربه حقًا صارت العبد فمتى رأى
                         :وخي عليها الطرد واإبعاد

                                   
 [.25النور: ]                        

فإن ذلك حق ، كرامهموجبه عى نفسه من إثابة عابديه وإوا يناي هذا ما أحقه اه وأ
فا يدخل ، ا باستحقاق العبيد، وجوده وإحسانه، أحقه عى نفسه بمحض كرمه وبره

ْدِخل  أَحًدا » :ملسو هيلع هللا ىلصكا قال رسول اه وا ينجيه من النار ، أحد اجنة بعمله أبداً  ل ي 
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ْم َعمَ  ـه  ِمنْك  ـجِ َول ، نَةَ ْلـَج ا ل  ه  ِمَن النَارِ ي   .() أخرجه مسلم« ٬ٍة ِمَن اْحـمَ إِل بِرَ ، َول أَنا، ر 
 أنه ملكه، فإن أعطاه عى عمله أجرًا فذلك فضل ؛والعبد ا يستحق عى سيده شيئاً 

                  عنه: ئد إليه، واه غنيع عمل العبد عامنه، ونف
 [.68يونس: ]          

ولكن اه بحكمته خلقنا ي دار اأسباب، وجعل لدخول اجنة أسبابًا هي اإيان 
    والعمل الصالح، وجعل لدخول النار أسبابًا هي الكفر والرك وامعاي:

                                    
                                        

 [.28 – 50السجدة: ]                             

                                                

 (. 2050برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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الذل فقه -22  
          ): قال اه تعاى

 .[286: ]اأعراف (ی
           ): وقال اه تعاى

 .[68: غافر] (  
ومن ملتها تكميل مقام ، للعبودية لوازم وأحكام وأرار وكاات ا حصل إا ها

، الذي له اأساء احسنى، والصفات العا، واأفعال احميدة، الذل للعزيز الرحيم
                                  وامثل اأعى:

                                          
                             

 [.25 – 22احر: ]                                  
ومقام  ،ومقام التعظيم له ،اه تبارك وتعاى حب من عبده أن يكمل مقام الذل لهو

 .وهذه هي حقيقة العبوديةاحب له، 
 :نواعوالذل أ
ما يراه من جال حبوبه  ؛وهو أكملها وأعاها، ذل امحبوب محبوبه :اأول

                       وماله، وعظيم نعمه وإحسانه:
                                   

 [.65 – 10امؤمنون: ]                          
 .ذلك امملوك مالكه :الثاي
 .امالك له، امحسن إليه، ذل اجاي بن يدي امنعم عليه :الثالث
التي هي ي يده ، ذل العاجز عن مصاحه وحاجاته بن يدي القادر عليها :الرابع
 :وحت هذا قسان، وبأمره

                        :ذل له ي أن جلب له ما ينفعه :أحدما
 [.03آل عمران: ]     
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ويدخل ي هذا ذل امصائب ، ذل له ي أن يدفع عنه ما يره عى الدوام :الثاي
                        :وأنواع الباء وامحن، كالفقر وامرض

                                     

 [.580يونس: ]
وعرف ما يراد ، وشهدها كا ينبغي، إذا وفاها العبد حقها، لذلفهذه مسة أنواع من ا

ولعزة ربه وعظمته ، شاهدًا لذله من كل وجه، وقام بن يدي ربه مستصحبًا ها، ابه منه
        :كان قليل أعاله قائًا مقام الكثر من أعال غره، وجاله

                                
 [.18 – 52النحل: ]           

 :مع كال الذل له ..مع كال التعظيم له ..فالعبودية حقًا كال احب ه
(                 

                    
 .[15: ]امائدة ( 

لعزيز اجبار، ومتى يركعون ويسجدون لرهم املك ا فمتى يذل البر وخضعون،
اخالق الذي له اخلق يم، الغني الكريم، الغفور احليم، الواحد القهار، الرمن الرح

له ملك العام العلوي  كله.. وله اأمر كله.. وله املك كله.. ومنه الرزق كله..
ه ملك والسفي، وله ملك عام الغيب والشهادة، وله ملك الدنيا واآخرة، ول

ات وما ي اأرض، وله خزائن السموات ووله ما ي السمالسموات واأرض، 
واأرض، وله غيب السموات واأرض، وله جنود السموات واأرض، وله مقاليد 

                وات واأرض:السموات واأرض، وله مراث السم
 [.582اأنعام: ]                                 
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خوفا فقه -22  
 (           ): قال اه تعاى

 .[501: ]آل عمران
                               : وقال اه تعاى

 [.55 – 58النازعات: ]        
 .[56: ]الرمن (    ): وقال اه تعاى

واضطراب القلب ، قبلهو تأم القلب واحراقه بسبب توقع مكروه ي امست :اخوف
 .وحركته من تذكر اخوف

           وقد فطر اه ميع اخائق عى توحيده، وحبته، واخوف منه:
                                

 [.18 – 52النحل: ]           
 .لبًا إا خربوما فارق اخوف ق، وعى قدر العلم وامعرفة يكون اخوف واخشية

وأزعج ، وطرد الدنيا عنها، وإذا سكن اخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها
                       :النفوس لآخرة

 [.28اأنبياء: ]          
 .فإذا زال عنهم اخوف ضلوا الطريق، والناس عى الطريق ما م يزل عنهم اخوف

 .فإنك إذا خفته فررت إليه، ت منه إا اه عَز وجَل وكل أحد إذا خفته هرب
 :وهو ثاث درجات، واخوف امحمود ما حال بن العبد وبن حارم اه عَز وجَل 

 .وله متعلقان :اخوف من العقوبة :الدرجة اأوى
 .والسبب والطريق امفي إليه ..نفس امكروه امحذور وقوعه
    :حصل له اخوف، وتيقن إفضاء السبب إليه، فإذا عرف اإنسان قدر اخوف

                                  
                                         

 [.12 – 10القصص: ]                          
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استغرقت أنفاسه فيها و، فمن حصلت له اليقظة با غفلة :خوف امكر :الثانية
، وأن ُيسلب هذا اليقن واحضور، فإنه ينبغي للعبد أن خاف امكر، استحى ذلك

                                :واليقظة واحاوة

 [.22اأعراف: ]
ورجع من أحسن اأعال إى أقبح ، انعكس عليه احال، فكم من مغبوط بحاله

        :وبالقرب بعداً ، وباحضور غيبة، باأنس وحشة واستبدل، اأعال
                              

                                 
 [.21 – 25اأعراف: ]      

 .فإن وحشة اخوف تكون مع اانقطاع واإساءة؟ :هيبة اجال لذي اجال :الثالثة
وكلا كان العبد بربه ، يبة اجال فإها متعلقة بذات اه وأسائه وصفاته وأفعالهأما ه

 :وهي أعى درجات اخوف، كانت هيبته وإجاله ي قلبه أعظم، وإليه أقرب، أعرف
 [.56الرمن: ]              

، بن يديهوترعه ، وهو وقت ملق العبد ربه، وأكثر ما تكون اهيبة أوقات امناجاة
        :وهي خاطبة القلب للرب خطاب امحب محبوبه مع هيبة جاله

                                         
 [.52 – 51الذاريات: ]                           

 .وأكمل اأحوال اعتدال اخوف والرجاء ي القلب مع غلبة احب ه
والتي عليها مدار مقامات السالكن إى ، الثاثة عبادةاخوف أحد أركان اإيان والو

 .وامحبة ..والرجاء ..اخوف :اه وهي
 .واخوف من لوازم اإيان وموجباته فا يتخلف عنه

وقد أثنى اه عَز وجَل عى أقرب عباده إليه باخوف منه فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى 
          ): هم ومدحهمعلي

 .[28: ]اانبياء (  
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ونقصان اخوف من اه إنا هو لنقصان ، وكلا كان العبد باه أعرف كان له أخوف
                                     :معرفة العبد به

 [.52حمد: ]          
              : قال سبحانهفأعرف الناس باه أخشاهم ه كا 

 [.20فاطر: ]             
وحبه ، وخوفه له، اشتد حياؤه منه بأسائه وصفاته وأفعاله ومن عرف اه جل جاله

                            :وإجاله له، له
                           

                            

 [.5 – 2اأنفال: ]
 :فإن العبد له حالتان، فخوف اه جَل جاله من أجِل منازل الطريق إى اه

 .أو مائًا عن ااستقامة ..إما أن يكون مستقياً 
وا يصح اإيان إا هذا ، فإن كان مائًا عن ااستقامة فخوفه من العقوبة عى ميله

 :وف ينشأ من ثاثة أموروهذا اخ، اخوف
 .معرفة العبد باجناية وقبحها :أحدها
 .وأن اه رتب عى امعصية عقوبتها، تصديق الوعيد :الثاي
 .وحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، أنه ا يعلم لعله يمنع من التوبة :الثالث

خوف وبحسب قوها وضعفها تكون قوة ا، فبهذه اأمور الثاثة يتم له اخوف
وإما عدم علمه  ..إما أن يكون عدم علم العبد بقبحه الذنبفإن احامل عى ، وضعفه

وهو ، وإما أن جتمع له اأمران لكن حمله عليه اتكاله عى التوبة ..بسوء عاقبته
                    :الغالب عى ذنوب أهل اإيان

 [.18 – 52احجر: ]           جئ  
اشتد ، وخاف أن ا يفتح له باب التوبة، وعلم سوء مغبته، ا علم العبد قبح الذنبفإذ

                           :خوفه فابتعد عنه
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 [.65 – 10امؤمنون: ]                      

 .ا عمله كان خوفه أشدفإذ، وهذا قبل الذنب
لعلمه بأن اه ، فخوفه يكون مع جريان اأنفاس، وأما إن كان امسلم مستقيًا مع اه

وإن ، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وأن قلوب العباد بن إصبعن من أصابعه، مقلب القلوب
      ): شاء أن يزيغه أزاغه كا قال سبحانه

               
 .[25: ]اأنفال (

فهو مشفق من ، وخوف العبد اميء اهارب من اه خوف مقرون بوحشة ونفرة
    ): عمله لعلمه بأنه صائر إى العقوبة كا قال سبحانه

 .[22: ]الشورى (    
فهو خوف حشو باحاوة والسكينة  ،وأما خوف اميء اهارب إى اه الفار إليه

 :فله نظران، وإنا جد الوحشة من نفسه،  وحشة معها، واأنس
ونظر إى ربه وقدرته عليه وعزه وجاله  ..نظر إى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة

              :فيوجب له خوفًا مقرونًا بأنس وحاوة وطمأنينة
                                                              

                                   
                                

 [.11 – 13الزمر: ]     
  ): وهذا يزول اخوف وسائر اآام واأحزان ي اجنة كا قال سبحانه

             
              

 .[32-38: ]فصلت (         
 .فهي سبب امخافة، وا خرج عن كون سببه جناية العبد، واخوف متعلق بالذنب
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، ما وجه خوف امائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب امخافة؟: فإن قيل
 مع علمه بأن اه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ملسو هيلع هللا ىلصوشدة خوف النبي 

وكلا كان العبد ، وامنزلة عنده، إن هذا اخوف عى حسب القرب من اه: قيل
وجب عليه ما ا ، أقرب إى اه كان خوفه منه أشد؛ أنه يطالب با ا يطالب به غره

          : جب عى غره كا قال سبحانه عن امائكة
                                   

 [.18 – 52النحل: ]       
ْم  هأَما وا» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ْم  ،هإِِي أْخَشاك  وم  َوأْفطِر  ، َلـه  َوأْتَقاك  ِِ ، َلكِنِي أص  وأ َص

د   نَتِي َفَلْيَس ِمنِي، َوأَتَزَوج  النَِساءَ ، َوأْرق   .() متفق عليه «َفَمْن َرِغَب َعْن س 
وأنه حول بن ، ا علم أن اه سبحانه وتعاى هو مقلب القلوبوأيضًا فإن العبد إذ

ويضل من ، وأنه هدي من يشاء، وحكم ما يريد، وأنه يفعل ما يشاء، امرء وقلبه
ولوا خوف اإزاغة ما سأل ، فا يؤمنه أن يقلب اه قلبه وحول بينه وبينه، يشاء

               ): امؤمنون رهم بقوهم
 .[0: ]آل عمران (

فهو الذي جعل اإيان ، وكذلك اه عَز وجَل خالق العباد وأفعاهم الظاهرة والباطنة
وكل عبد مفتقر ي كل ، وأضدادها، وجعل فيها التوبة واإنابة، واهدى ي القلوب

اه  وهذا إى، وحركات حركه ها ي طاعته، حظة إى هداية جعلها اه ي قلبه
                         :سبحانه فهو خلقه وقدره

                             

 [.63 – 62الزمر: ]
ومن هنا كان خوف أولياء جاته بيد غره من أحق باخوف منه، فمن هداه وصاحه ون
 .اه من فوات اإيان

بل ا  .والعلم بالذات ا يكفي ي اخوف، ونهوالعلاء هم الذين خشون اه وخاف
                                                

 (. 5585( واللفظ له، ومسلم برقم )1863، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 :بَد من العلم بأمور ثاثة
لكنه ا ، فإن املك مثًا عام باطاع رعيته عى سوء أفعاله، العلم بقدرة اه :اأول

 .خافهم لعلمه بأهم ا يقدرون عى دفعها
ولكنه يعلم أنه غر ، فالسارق من مال السلطان يعلم قدرته، العلم بكونه عاماً  :الثاي

 .عام برقته فا خافه
وعام ، فالعامل عند السلطان عام بكونه قادرًا عى منعه، العلم بكونه حكياً  :الثالث

 .لكنه يعلم أنه قد ري با ا ينبغي فا حصل اخوف، بفعله للقبائح
، ميع امعلوماتفثبت أن خوف العبد من اه ا حصل إا إذا علم بكونه تعاى عامًا بج

            :غر راض بالفواحش وامنكرات، قادراً عى ميع الكائنات
 [.582اأنعام: ]                                      

 ، والنار والسموموا حرج عى العبد أن خاف من امؤذيات طبعًا كالسباع واحيات
 .أسباب الواقيةفيتحرز منها با، ونحو ذلك

كا أنه ا حرج عى امسلمن ي اخوف من عدوهم حتى يعدوا له العدة امادية مع 
        :فنأخذ باأسباب وا نعتمد إا عى اه وحده، ااعتاد عى اه

                            
                                   

 [.68اأنفال: ]     
                      :واخوف الذي هى اه عنه بقوله

 [.501آل عمران: ]                
أو فعل ، هو اخوف من امخلوق عى وجه حمل صاحبه عى ترك الواجب 

اعتقاد أنه و، وهكذا اخوف من غر اه عى وجه العبادة لغره، خوفًا منه ،امحرم
كا يفعل ، أو ينفع أو ير بغر مشيئة اه، أو يترف ي الكون، يعلم الغيب

                     :امركون مع آهتهم
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 [.520 – 525اأعراف: ]                  

، أو ، من قتلفقد يكون اخوف بسبب جناية قارفها اخائف :وأسباب اخوف كثرة
، مفرس وقد يكون عن صفة ي امخوف كمن وقع ي خالب سبعزنا، أو رقة، 

أو ، نه كخوف من وقع ي جرى سيلوقد يكون اخوف من صفة جبلية للمخوف م
 .والنار من طبيعتها اإحراق، فاماء من طبيعته اإغراق، جوار حريق

وأنه لو ، ومعرفة صفاته، وكذلك اخوف من اه تعاى تارة يكون معرفة اه تعاى
                       :وم يمنعه مانع، أهلك العامن م يبال

                                                   

 [.50 – 51فاطر: ]
 .وتارة يكون لكثرة اجناية من العبد بمقارفة امعاي

                            :وتارة يكون ها ميعاً 
                                                              

                                    
 [.11 – 13الزمر: ]                      
ثم يفيض أثر ، واحراق القلب، فإذا كملت معرفة العبد بربه أورثت جال اخوف

 .وعى الصفات، وعى اجوارح، احرقة من القلب عى البدن
ف ما يظهر أثره عى اأعال أن يمنع عن امحظورات وأقل درجات اخو 

 .وامحرمات والشبهات
وا وصول إى ذلك ي اآخرة إا ، وا سعادة للعبد إا ي لقاء مواه والقرب منه

وا حصل امحبة إا بامعرفة وا تتم امعرفة إا ، بمحبته واأنس به ي الدنيا
وا ينقطع ذلك إا برك لذات ، دنيا من القلبوانقطاع حب ال، بالعمل ودوام الفكر

وا تنقمع الشهوة بيء ، وا يمكن ترك ذلك إا بقمع الشهوات، الدنيا وشهواها
               :كا تنقمع بنار اخوف الذي حرق كل شهوة

 [.56الرمن: ]
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وبقدر ما ، توفضيلته بقدر ما حرق من الشهوا، فاخوف هو النار امحرقة للشهوات
وختلف ذلك باختاف درجات ، وحث عى الطاعات، يكف عن امعاي

والتقوى ، وبه حصل العفة والورع، وكيف ا يكون اخوف ذا فضيلة، اخوف
 .وهي اأعال الفاضلة امحمودة التي تقرب إى اه، وامجاهدة

فا أخطر ، هوكال امعرفة با، بل بصفاء القلوب، وليس اخوف بكثرة الذنوب
                             :وما أعظم الغفلة، اجهل

 [.52املك: ]
وا  ..وا رؤية اخائفن خوفنا ..وا كثرة الذنوب تزعجنا ..فا قرب الرحيل ينبهنا
            :وا عظمة اجبار وقوة بطشه تزجرنا ..خطر اخامة يزعجنا

                                            
                                      

 [.50 – 56احديد: ]                
 .أم يعاملنا بفضله؟، ونحن نخاف من يوم القيامة؛ أننا ا ندري هل يعاملنا اه بعدله

 .وا ندري هل تكون أعالنا مقبولة أو مردودة؟، ا بعدله فنسأل اه أن يعاملنا بفضله 
      ): فأهل اإيانوا ندري بم تواجهنا مائكة اه، 

 .[0: ]اانسان (
 :واخائفون من اه درجات

واخوف  ..واخوف من امناقشة ..فمنهم من خاف هيبة الوقوف بن يدي اه تعاى
ومنهم من يغلب  ..أو احجاب عن اه سبحانه وتعاى ..نةأو حرمان اج ..من النار

 ..ومنهم من يغلب عليه خوف ااستدراج بالنعم ..عى قلبه خوف اموت قبل التوبة
 .ومنهم من يغلب عليه خوف سوء اخامة ..أو خوف اميل عن ااستقامة
ؤال أو س ..ومنهم من خاف سكرات اموت وشدته ..وأعى من هذا خوف السابقة

 .أو عذاب القر ..منكر ونكر
فاخوف  .ومنهم من خاف كل ذلك أو بعضه بحسب قوة امعرفة واليقن وضعفها
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لينالوا ها رتبة القرب ، نعمة من اه يسوق به عباده إى امواظبة عى العلم والعمل
                            :من اه تعاى

                           
                                                   

 [.50 – 51السجدة: ]
 :ومن ثمرات اخوف
 ..فتصر امعاي امحبوبة عنده مكروهة ..ويكدر اللذات ..أنه يقمع الشهوات

ويفارقه  ..كنويذل القلب ويست ..وتتأدب اجوارح ..فتحرق الشهوات باخوف
وحفظ  ..وا يكون له شغل إا امراقبة وامحاسبة وامجاهدة ..الكر واحسد

                            :اأنفاس واأوقات

 [.68يونس: ]
وقوة اخوف بحسب قوة  ..وقوة امراقبة وامحاسبة وامجاهدة بحسب قوة اخوف 

وما بن يدها من ، وبعيوب النفس، ئه وصفاتهامعرفة بجال اه تعاى وأسا
                             :اأخطار واأهوال

 [.52الطاق: ]                                         
 :واخوف من اه تعاى عى مقامن

صل باإيان باجنة وهو حا، وهذا خوف عامة اخلق :اخوف من عذابه :أحدما
ويضعف هذا اخوف بسبب ضعف ، وكوها جزاءين عى الطاعة وامعصية، والنار

                                :اإيان أو قوة الغفلة
 [.00النساء: ]           

 ،جالهفإن معرفة عظمة اه و، وهو خوف العلاء، اخوف من اه تعاى :الثاي
وخافون ، فهم خافون البعد واحجاب، تقتي اهيبة واخوف ،وأسائه وصفاته

                            :العذابو العقاب  من

 [.20فاطر: ]
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وأقرب ، احرقت من نار اخوف ،ورَوح قلوهم بالرجاء، ولوا أن اه لطف بعارفيه
، واأولياء، واأنبياء والعلاء، شدهم له خشية كامائكةاخلق إى اه وأعلمهم به أ

 .وجهلنا بربنا، ونحن أجدر باخوف منهم؛ لكثرة معاصينا، بادوالعُ 
             :وشدة غفلتنا، وإنا َأِمنّا لغلبة اجهل علينا

                                 
                                        

 [.522 – 528آل عمران: ]                            
مشحونة  سباع وهوام والظلم، والكذب، ،واحسد، والعجب، والصفات السيئة كالكر

وإا فليوطن نفسه عى لدغها ، فمن قهرها وقتلها قبل اموت نجا، ي باطن اإنسان
                  :هر برته يوم القيامةوظا، لصميم قلبه

 [.68غافر: ]                 
، والقوة كلها، واأمر كله، واخلق كله، واه تبارك وتعاى هو الذي بيده احول كله

فكيف ، وبيد اه، اف إنا ما هُيـخفاخوف والقوة التي يرجى أجلها امخلوق و
 ى من ا حول له وا قوة؟جُيـراف وُيـخ

ونزول امكروه بمن يرجوه ، بل خوف امخلوق ورجاؤه أحد أسباب احرمان
وعى قدر رجائه لغره يكون ، فعى قدر خوف العبد من غر اه يسلط عليه، وخافه

 [.253الشعراء: ]                             :احرمان
          :ولو اجتمعت لتكوينه اخليقة ،شأ م يكنوما م ي، وما شاء اه كان

                                   
                           

 [.15اأعراف: ]       
وما خاف ، ومن خاف غر اه أخافه اه من كل يء، ومن خاف اه أمن من كل يء

                    :إا لنقص خوفه من اه أحد غر اه
 [.501آل عمران: ]                  
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ثم معرفة عظمة أساء ، ووجل القلب حصل للعبد بمعرفة عظمة اه وجاله وكريائه
ثم معرفة عظمة ثوابه ، ثم معرفة عظمة أوامر اه، ثم معرفة عظمة كام اه، اه وصفاته

            :فإذا عرف العبد ذلك سارع لطاعة ربه وامتثال أوامره، بهوعقا
                                          

                                
                                          

 [.30 – 36النور: ]
 ..وما أعظم كامه ..وما أعظم أساءه وصفاته وأفعاله ..حانه من إله ما أعظمهفسب

 (             ): وما أعظم دينه ورعه
 .[60: ]يونس

                                              
                                    

                                                  

 [.211البقرة: ]
 :وخوف الناس قسان

يك وحده ا ر وهذا ا يصلح إا ه سبحانه :خوف عبادة وتذلل وتعظيم :أحدما
أو خلوق مثل هذا اخوف فهو ، أو اأولياء، أو اأموات، فمن خاف من اأصنام له، 

                                  :رك ركًا أكرم
 [.550امؤمنون: ]                    

فهو ، أو فعل حرم، فهذا إن مل عى ترك واجب :اخوف الطبيعي واجبي :الثاي
 .وإن استلزم شيئًا مباحاً فهو مباح، حرم

أن اخشية تكون مع العلم  :والفرق بينها، هلكنها أخص من ،واخشية نوع من اخوف
                      :بامخي منه وحاله كقوله سبحانه

 [.20فاطر: ]      
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بخاف ، وأيضًا اخشية تكون بسبب عظمة امخي، واخوف قد يكون من اجاهل
 .ا من قوة امخوف ،اخوف فقد يكون من ضعف اخائف

وكلا ضعف ، وزال من قلبه خوف أولياء الشيطان، ان العبد زاد خوفهوكلا قوي إي
  ): والشيطان يكيد ابن آدم بذلك كا قال سبحانه، إيانه قوي خوفه منهم

 .[501: ]آل عمران (        
 ،اانفصال وامتصل من، فليحذر القريب من اإبعاد، واه عَز وجَل هو امقرب وامبعد

 :ومن ا يصلح كا قال سبحانه، يعلم من يصلح للقرب منه الذي وهو
 .[231: ]البقرة (             )

، واتصل قلبه بمحبته، ووجد حاوة معرفته ،ا يرى من عرفه، واه عَز وجَل غيور
                   :أن يكون له التفات إى غره البتة ،واأنس به

                             
 [.38الروم: ]                    

واه سبحانه يغار أشد الغرة ، ومن غرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن
                            :عى عبده أن يلتفت إى غره

                                                      

 [.33اأعراف: ]
وقطعه من ، باعده من قربه، ثم ساكن غره، واأنس به، فإذا أذاق عبده حاوة حبته

              :وألبسه رداء الذل والصغار واهوان، وأوحش ره، وصله
 [.22اإراء: ]          
، وسلط عليه من يسومه سوء العذاب، بسوط البعد واحجابفإذا رب هذا القلب 

دل باأنس وبُ ، وصار حًا للجيف واأقذار، وملئ من اهموم والغموم واأحزان
فحينئذ تطرقه الطوارق ، كان هذا بعض جزائه، وبالقرب بعداً ، وبالعز ذاً ، وحشة

          :وتعريه وفود اأحزان واهموم بعد وفود امرات، وامؤمات
                                              

 [.530النساء: ]
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ثبط ، ثم رجع عنه إى مساكنة غره، وذاق حاوة قربه وحبته، ومن عرف ربه
وواه ما ، وأخره عن حل قربه، وعقل قلبه عن إرادته وحبته، جوارحه عن طاعته

                                 :اختاره لنفسه
 [.562 – 560النساء: ]                          

فلينظر  ،والبعد وذل احجاب، وإذا أراد امرء أن يعرف ما حل به من باء اانفصال
أخذ  إذاوينظر أين يبيت قلبه  وشغل ره؟ ..واستخدم جوارحه ..من استعبد قلبه

 استيقظ من منامه؟ إذاوأين يطر قلبه  مضجعه؟
لينطلق كل واحد مع من كان : فإذا سمع النداء يوم القيامة، فذلك هو معبوده وإهه

                         : انطلق معه كائنًا ما كان، يعبده
                                            

 [.56 – 51الزمر: ]          
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الرجاء فقه -22  
                  ): قال اه تعاى

 .[558: ]الكهف (      
              ): وقال اه تعاى

 .[25: ]اأحزاب ( جئ  
 .هو ارتياح القلب انتظار ما هو حبوب عنده :الرجاء

والرجاء ، واليأس يمنع من العمل، س؛ أن الرجاء يبعث عى العملوالرجاء ضد اليأ
        :واليأس مذموم أنه صارف عن العمل، حمود أنه باعث

                                             

 [.00يوسف: ]
كا أن ، الرهبةبل هو باعث آخر بطريق ، بل هو رفيق له، واخوف ليس ضد الرجاء
                        :الرجاء باعث بطريق الرغبة

                              

 [.18 – 52النحل: ]
 .وامواظبة عى الطاعات كيفا تقلبت اأحوال، فالرجاء يورث طول امجاهدة باأعال

والتلطف ي ، والتنعم بمناجاته ..ى اه تعاىالتلذذ بدوام اإقبال ع: ومن آثار الرجاء
                           :التملق له

                        
 [.38 – 22فاطر: ]                      

 :والدواء حتاج إليه أحد رجلن
 .حتى أر بنفسه وأهله إما رجل غلب عليه اخوف فأرف ي امواظبة عى العبادة

 .وانقطع عن العمل ،فرك العبادة ،وإما رجل غلب عليه اليأس 
 .فيحتاجان إى عاج يردما إى ااعتدال، وهذان رجان مائان عن ااعتدال

واقتحام امعاي ، فأما العاي امغرور امتمني عى اه مع اإعراض عن العبادة
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فمثل هذا امغرور ا يستعمل ي حقه ، كة ي حقهفأدوية الرجاء تنقلب سمومًا مهل
          :واأسباب امهيجة له، إا أدوية اخوف

 [.60التوبة: ]                                    
معاجًا لكل علة ، فلهذا جب أن يكون واعظ اخلق متلطفًا نارًا إى مواقع العلل

      ، فالعاي أو امقر تناسبه أدوية اخوف:لهابا يضادها ويزي
                                      
                                 

 [.22 – 52احج: ]          
 فإذا جاوز الوسط إى أحد الطرفن، وخر اأمور أوسطها، وامطلوب هو العدل

وأسباب الرجاء تستعمل ، ا با يزيد ي ميله عن الوسط، عولج با يرده إى الوسط
 .أو فيمن غلب عليه اخوف، ي حق اآيس

وذلك موجود ، واخوف والرجاء جامعان أسباب الشفاء ي حق أصناف امرى 
لة ليستعمله العلاء الذين هم ورثة اأنبياء حسب احاجة واحا، ي القرآن والسنة

ا استعال اأخرق الذي يظن أن كل يء من اأدوية ، استعال الطبيب احاذق
                                :صالح لكل مريض

                                                          
                                  

 [.11 – 13الزمر: ]                      
 .واآثار، وتدبر القرآن ،طلب بااعتباروحال الرجاء يُ 

ويعرف لطائف ، فيتأمل العبد أصناف النعم التي أنعم اه ها عى عباده :أما ااعتبار
ي وما أعد له من اأرزاق ، كمه ي خلق اإنسانوعجائب حِ ، نعم اه عى عباده

                    :الدنيا واآخرة ما هو روري أو ماي
                                                 

 [.28لقان: ]                 
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ولكن الناس يظلمون  فمن أعطى عباده هذا كيف يرى بسوقهم إى اهاك امؤبد؟
            :وتارة بااستهانة بأوامر اه ..وتارة بالتقصر ..باليأس أنفسهم تارة

 [.58النساء: ]                            
، بل إذا نظر اإنسان نظرًا شافيًا علم أن أكثر اخلق قد هيء له أسباب السعادة ي الدنيا

وإنا ، ن أسباب النعم أغلب ا حالةحتى إنه يكره اانتقال من الدنيا باموت؛ أ
                          :الذي يتمنى اموت نادر

 [.08اإراء: ]                  
فالغالب أن أمر اآخرة ، فإذا كان أغلب اخلق ي الدنيا الغالب عليهم اخر والسامة

 .أو منافقاً ، أو مركاً  ،افراً إا من مات ك ، بل أحسن من ذلك،يكون كذلك
فهذا إذا تدبره ، وهو غفور رحيم كريم لطيف بعباده، ومدبر الدنيا واآخرة واحد

َمْن َجاَء : َعَز َوَجَل  ه َيق ول  ا» :ملسو هيلع هللا ىلصاإنسان قَوى به أسباب الرجاء كا قال رسول اه 
ْْ  أْمَثا َلـه  َسنَِة فَ ْلـَح بِا ه  َسِيَئة  ِمثْ ، َجاَء بِالَسِيَئةِ َوَمْن ، ا َوأِزيد  لِـهَ َع ـهَ َفَجَزاؤ  َوَمْن ، أْو أْغِفر  ، ال 

ا ً ِْ َوَمْن أَتاِي ، َباًعا نْـه  َوَمْن َتَقَرَب ِمنِي ذَِراًعا َتَقَرْبت  مِ ، ذَِراًعا نْـه  َتَقَرْبت  مِ ، َتَقَرَب ِمنِي ِش
ِِ َشْيئًاَوَمْن َلِقَينِ ، َهْرَوَلةً  ت ـه  أَتيْ ، ِش َيـمْ  ك   ِ ْْ َراِب اأْرِض َخطِيَئًة ل ي  ا لِـهَ بِِمثْ  ت ـه  َلِقي، ي بِق 

 .() أخرجه مسلم «ةَمْغِفرَ 
ووجه الرمة للعباد ها ، وكذلك النظر ي حكمة الريعة وسنتها ي مصالح الدنيا

 .ي الدنيا واآخرة
           ): وأما اآيات فكقوله سبحانه

 .[13: ]الزمر (           
 .[1: ]الضحى (   ): وقوله سبحانه

ْم َكاَن عَ ، ْيـهِ ِحَن َيت وب  إِلَ ، أَشُد َفَرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدهِ  ه » :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله   تِـهِ َراِحلَ  َلـىِمْن أَحِدك 
اْيـهَ َوَعلَ ، نْـه  بِأْرِض َفاةٍ َفاْنَفَلَتْت مِ  َ ََ ه  َو َفاْضَطَجَع ، َفأَتى َشَجَرةً ، انْـهَ َفأيَِس مِ ، ـه  ب  ا َطَعام 

َو ، تِـهِ َقْد أيَِس ِمْن َراِحلَ ، اِلـهَ ِِ ظِ  َو َكَذلَِك إَِذا ه  ، َفأَخَذ بِِخطَاِمَها، َقائَِمًة ِعنَْده   ابِـهَ َفَبْينَا ه 
                                                

 (. 2600برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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َم َقاَل ِمْن ِشَدةِ اْلَفَرِح  ـمَ َلـال: ث   .()متفق عليه  «أْخَطأ ِمْن ِشَدةِ اْلَفَرِح  ،َك أْنَت َعْبِدي َوأَنا َربُ  ه 
والثقة بجوده ، وااستشعار بجوده وفضله، والرجاء هو النظر إى سعة رمة اه

ويطيب ، وهو اه والدار اآخرة، وهو حاد حدو القلوب إى باد امحبوب، وكرمه
                                      :ها السر إى رها ومرضاته

 [.61غافر: ]           
 :والفرق بن الرجاء والتمني
 .وحسن التوكل، والرجاء يكون مع بذل اجهد ..أن التمني يكون مع الكسل

                              :فعامة صحة الرجاء حسن الطاعة
 [.558الكهف: ]            

 :أنواعوالرجاء ثاثة 
ثم  ،ورجل أذنب ذنوباً ، فهو راج لثوابه ،عى نور من اه ،رجاء من عمل بطاعة اه

 .وهذان حمودان، فهو راج مغفرة اه وعفوه وإحسانه ،تاب منها
، فهذا الغرور والتمني، يرجو رمة اه با عمل، رجل متاد ي التفريط واخطاياو

                        :والرجاء الكاذب
 [.516اأعراف: ]                      

، وتم طرانه ،إذا استويا استوى الطر، واخوف والرجاء بالنسبة للعبد كجناحي الطائر
  ): وإذا ذهبا صار الطائر ي حد اموت، وإذا نقص أحدما وقع فيه النقص

                  
 .[2: ]الزمر (جئ     

 :وي كا الرجائن كال
 .لقوة أسباب الرجاء معه رجاء امحسن ثواب إحسانه وطاعاته

ورجاء امذنب اميء التائب مغفرة ربه وعفوه؛ أن رجاءه جرد من علة رؤية  
                     :مقرون بذلة رؤية الذنب، العمل

 [.558اء: النس]            
                                                

 (. 2050(، ومسلم برقم )6380، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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مدار  ،واخوف ،وعليه وعى احب، والرجاء من أجِل امنازل وأعاها وأرفها
 .السر إى اه عَز وجَل 

 .وغلبة رمته غضبه، وقوة الرجاء عى حسب قوة امعرفة باه وأسائه وصفاته
ولوا روح الرجاء ما حركت ، ولوا الرجاء لعطلت عبودية القلب واجوارح

ولوا روح الرجاء ورحه الطيبة ما جرت سفن اأعال ي بحر ، ح بالطاعةاجوار
فكل حبة فهي ، وعى حسب حبة اه وقوها يكون الرجاء واخوف، اإرادات

 :وعى قدر مكنها من قلب امحب يشتد خوفه ورجاؤه، مصحوبة باخوف والرجاء
                             

                         
                                                   

 [.50 – 51السجدة: ]
ورجاء امطيع ، بخاف خوف اميء، لكن خوف امطيع امحب ا يصحبه وحشة 

 .بخاف رجاء امذنب اميء، امحب ا يصحبه علة
فإنه دائر بن ذنب ، لو فارقه حظة لتلف أو كاد، ل عبدوالرجاء روري وازم لك

واستقامة يرجو ، وعمل صالح يرجو قبوله، وعيب يرجو إصاحه، يرجو غفرانه
وا ينفك أحد عن ، ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، وقرب من اه، حصوها ودوامها

 .هذه اأمور أو بعضها
، بل هو من أقوى اأسباب، ا يرجوه من ربهوالرجاء من اأسباب التي ينال ها العبد م

بره  متعلق اأمل، وحسن الظن به، ومؤمل لفضل ربه، فالراجي راغب وراهب
وامعطي ، واجواد والوهاب، عابد له بأسائه احسنى كالر والكريم، وجوده

                     :واحليم والغفور، والرزاق
 [.28اء: اأنبي]            

ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به كا قال ، واه سبحانه حب من عبده أن يرجوه
            ): سبحانه

 .[250: ]البقرة (    
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فإن ، وليس ي الرجاء وا ي الدعاء معارضة لترف امالك سبحانه ي ملكه
 .وى وأحب اأمرين إليهالراجي إنا يرجو ترفه ي ملكه با هو أ
وامساحة ، والعفو أحب إليه من اانتقام، فإن الفضل واإحسان أحب إليه من العدل

 .ورمته سبقت غضبه، والرك أحب إليه من ااستيفاء، أحب إليه من ااستقصاء
ََ اَخْلَق َكَتَب ِعنَْده  َفْوَق َعْرِشهِ » ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي َرْحـمـَتِي َسَبَقْت إَِن  :إَِن اه مَا َق

 .()متفق عليه  «َغَضبِي
وإذا تعلق الراجي بمراده دون ، امري له، فالراجي علق رجاءه بترفه امحبوب له

وعى تقدير ، هاربًا من مراده امكروه له، مراد سيده فهو إنا علقه بمراده امحبوب له
فهو إنا علق رجاءه ، إليه منه أن يكون حبوبًا له إذا كان انتقامًا فالعفو والفضل أحب

 .بأحب امرادين إليه
فإنه ، بل تعلقًا با سبق به احكم، وليس الدعاء والرجاء اعراضًا عى ما سبق به القدر

وجعل الرجاء أحد أسباب ، إنا يرجو فضًا وإحسانًا ورمة سبق ها القضاء والقدر
 .حصوها للعبد
 .ارة اخوف التي قد تصل بصاحبها إى اليأسفالرجاء يرد حر :أما فوائد الرجاء

      :وفيه إظهار العبودية والفاقة واحاجة إى ما يرجوه من ربه بسؤاله
                                                      

 [.13الزمر: ]                  
أجود ، ألوه من فضله؛ أنه املك اجوادوهو سبحانه حب من عباده أن يرجوه ويس

     ): وأحب ما إى اجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل، من سئل
           

 .[38-22: ]فاطر (         
، فلوا الرجاء ما سار أحد، ويطيب له امسر، والرجاء حدو العبد ي سره إى اه

وحدوه ، ويزعجه اخوف، وإنا حركه احب، رك العبدفإن اخوف وحده ا ح
                                                

 (. 2515(، ومسلم برقم )0522، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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وحصل له ما يرجوه ازداد ، فإنه كلا اشتد رجاؤه، وبالرجاء يزداد العبد حبًا ه، الرجاء
 .ورى به وعنه، وشكرًا له، حبًا ه

والتعبد ، والتعلق ها، ومعانيها، وبالرجاء يزداد العبد من معرفة اه وأسائه وصفاته
                                    :ها

 [.508اأعراف: ]     
 ،والتوكل وااستعانة، وي الرجاء تكميل مراتب العبودية من الذل واانكسار

            :والرضا واإنابة، والصر والشكر، واخوف والرجاء
                                

                            
 [.5 – 2اأنفال: ]           

لتكميل مراتب العبودية له بالتوبة التي هي  ،وهذا قدر اه عى العبد الذنب وابتاه به
             :فكذلك تكميلها بالرجاء واخوف، أحب يء إليه

 [.222البقرة: ]         
 :الرجاء ثاث ودرجات

ويولد عنده اللذة ، رجاء يبعث العامل لبذل جهده ما يرجوه من ثواب ربه :اأوى
                      :حن الطاعة والعبادة

                        
 [.38 – 22فاطر: ]               

وهذا كحال من يرجو اأرباح ، التذ هافإنه كلا طالع قلبه ثمرها وحسن عاقبتها 
وكذا امحب الصادق الساعي ي مراي حبوبه الشاقة عليه ، العظيمة ي سفره

 .تلذذ بتلك امساعي واأعال، وقربه منه، وقبوله سعيه، كلا تأمل رضاه عنه
وا تسمح له بركها إا بعوض ، وكذلك الطباع ها معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد

 .أحب إليها من رسومها هو
فإذا قوي تعلق الرجاء هذا العوض اأفضل اأرف سمحت الطباع برك تلك 
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أو حذرًا من ، فإن النفس ا ترك حبوبًا إا محبوب هو أحب إليها منه، الرسوم
 .خوف هو أعظم مفسدة ها من حصول مصلحتها بذلك امحبوب

وااستبدال ها مألوفات أخرى هي خر ، رجاء يبعث النفس لرك مألوفاها :الثانية
                              :منها وأكمل

                                           

 [.25احديد: ]
 .والوقوف عند حدوده، ولزوم الرع، فرجاء هؤاء أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت

امبغض ، وهو رجاء لقاء اخالق الباعث عى ااشتياق، باب القلوبرجاء أر :الثالثة
 .امزهد ي اخلق، امنغص للعيش

وااشتياق هو سفر القلب ي طلب ، الرجاء وأعاها وهذا الرجاء أفضل أنواع
 [.52النجم: ]                  :وعيشه منغص حتى يلقى حبوبه، حبوبه

ويزهد ي اخلق وما يملكون؛ أن صاحبه ، عن عيشه تنغيصه ويزول، فهناك تقر عيناه
إا من أعانه عى هذا ، فهو أزهد يء ي اخلق، والقرب منه، طالب لأنس باه

وا ، وا يأنس من اخلق بغره، فهو أحب خلق اه إليه، وأوصله إليه، امطلوب منهم
                        :يسكن إى سواه

 [.02اأنفال: ]              
 ودع الناس ، فإن م تظفر به فاخذ اه رفيقاً ، فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك

                                       :كلهم جانباً 
 [.61غافر: ]      

           :ولزوم العبادة، وعامة صحة الرجاء حسن الطاعة
                       

 [.05التوبة: ]                         
 .ومنزل حمود ،واخوف والرجاء جناحان يطر ها امقربون إى كل مقام عال 

       ): أسوة لكل من أراد اه والدار اآخرة ملسو هيلع هللا ىلصورسول اه 
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 .[25 :]اأحزاب( جئ         
وهداهم إى ، ومن رمته أن خلقهم ي أحسن تقويم، رحيم هم، واه رؤوف بالعباد

وأسكنهم ، وما ي اأرض السمواتوسخر هم ما ي ، وأعاهم عى الطاعة، اإيان
وجعل هم السمع واأبصار ، وسقاهم من مائه، وأطعمهم من رزقه، ي أرضه
ِماَئَة  َلـهِ إَِن لِ » :ملسو هيلع هللا ىلصأعظم وأكر كا قال النبي ومظاهر رمته يوم القيامة ، واأفئدة

وَن بِـهَ فَ ، َوامِ ْلـهَ ائِِم َواَبـهَ ِن َواإْنِس َوالْ لْـجِ ًة َواِحَدًة َبْنَ اْحـمَ ا رَ نْـهَ أْنَزَل مِ ، ةٍ ْحـمَ رَ  ا َيَتَعاَطف 
، ةً ْحـمَ تِْسًعا َوتِْسِعَن رَ  ه َوأَخَر ا، َوَلِدَها َلـىا َتْعطِف  اْلَوْحش  عَ بِـهَ وَ ، ونَ َحـم  اَتـرَ ا يَ بِـهَ وَ 
 .() متفق عليه «ا ِعَباَده  َيْوَم اْلِقَياَمةِ بِـهَ  َحـم  َيـرْ 
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امراقبة فقه -22  

             ): قال اه تعاى
 .[231: ]البقرة (

              ): وقال اه تعاى
 .[5: ]النساء (               

 .هي دوام علم العبد وتيقنه باطاع احق سبحانه عى ظاهره وباطنه :امراقبة
مطلع عى عمله ، سامع لقوله، ناظر إليه، وهي ثمرة علمه بأن اه سبحانه رقيب عليه

 .وكل طرفة عن، وكل نفس، وكل حظة، كل وقت
 .مه ي حركات جوارحهعص ،ي خواطرهومن راقب اه عَز وجَل 

والرجاء ، وتصغر ما صغر اه، وتعظيم ما عظم اه، إيثار ما أنزل اه :وعامة امراقبة
 .وامراقبة هديك إى الطريق احق، واخوف يبعد عن امعاي، حرك إى الطاعة

 :وامراقبة عى ثاث درجات
بن تعظيم لربه يذهله عن تعظيم  ،مراقبة احق تعاى ي السر إليه عى الدوام :اأوى
              :وامتاء قلبه بذلك، وعن االتفات إليه، غره

 [.552هود: ]                   
إن م يقارها تعظيم أورثاه خروجًا عن ، فاحضور مع اه يوجب له أنساً وحبة

له عى التعظيم الذي يذهله عن نفسه ودنوًا وقربًا من ربه حم، حدود العبودية ورعونة
 [.20فاطر: ]                            :وعن غره

، فإن رور القلب باه، ورور باعث عى الفرحة والتعظيم واللذة ي ذلك القرب
                :ا يشبهه يء من نعيم الدنيا البتة، وقرة العن به، وفرحه به

 [.55 – 53اانفطار: ]                   
وابتغاء ، وبذل اجهد ي طلبه، وهذا الرور يبعث عى دوام السر إى اه عَز وجَل 

                                  :مرضاته
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 [.31 – 35ق: ]      

فإن ، فليتهم إيانه وأعاله، ومن م جد هذا الرور والطعم واحاوة وا شيئًا منه
 .لإيان حاوة من م يذقها فلرجع وليقتبس نوراً جد به حاوة اإيان ولذته

َ بِاه َرّباً  :»ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  ِِ يَاِن َمْن َر َحَمٍد ، َوبِاْإِْسَاِم دِينًا ،  َذاَق َطْعَم اْإِ َوبِم 
ولً   .()أخرجه مسلم  « َرس 

 .وهي توجب صيانة الباطن والظاهر، مراقبة العبد مراقبة اه له :الدرجة الثانية
وصيانة الباطن بحفظ اخواطر واإرادات ، فصيانة الظاهر بحفظ احركات الظاهرة

وهذه  ..التي منها رفض معارضة أمره وخره ورفض كل حبة تزاحم حبته، الباطنة
                    :حقيقة القلب السليم الذي ا ينجو إا من أتى اه به

 [.02 – 00الشعراء: ]                    
وااعراض  ..وتوجب اإعراض عن ااعراض عى أسائه وصفاته بالشبه الباطلة 

، وحريم ما أحل اه، حرم اه عى رعه وأمره باآراء واأقيسة امتضمنة حليل ما
امتضمنة ، وااعراض عى حقائق الرع واإيان باأذواق والكشوفات الباطلة

فاغتالوا القلوب واقتطعوها عن ، وإبطال دينه الذي رعه، رع دين م يأذن به اه
وااعراض ، وهدم كثر من قواعد الدين، فتولد من ذلك خراب العام، طريق اه

وحكموا ها ، ملسو هيلع هللا ىلصالدين بالسياسات اجائرة التي قدموها عى حكم اه ورسوله  عى
            :وعطلوا ها وها رعه وعدله وحدوده، بن عباده

                                 
 [.551النساء: ]     

ض عن ااعراض وكذلك اإعرا، والعاصم من كل ذلك التسليم امحض للوحي
وهو سار ي النفوس ريان ، وهذا اعراض اجهال، وقضائه وقدره اه عى أفعال

                       :احمى ي بدن امحموم
                                                

 ( .35برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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 [.61النساء: ]                             
وعرفته ، نت إليهإا نفسًا قد اطمأ، وكل نفس معرضة عى قدر اه وقسمه وأفعاله

      :والرضا كل الرضا، فتلك حظها التسليم واانقياد، حق امعرفة
                                           

 [.38 – 20الفجر: ]
 .وأنه كان وم يكن يء غره البتة، شهود سبق احق تعاى لكل ما سواه :الثالثة

، وكل ما يظهر ي اأبد هو عن ما كان معلومًا ي اأزل، نه لهوكل ما سواه كائن بتكوي
                                        :وإنا جددت أوقات ظهوره

                            
 [.13 – 52القمر: ]                 

، واقع رضا الرب ومساخطه ي كل حركةومراقبة م، ومراقبة اإخاص ي كل حال
 :فانياً عن مراده من ربه مها عا بمراد ربه منه، والفناء عا يسخطه با حب سبحانه

                              
                                         

                                
 [.32 – 38فصلت: ]      

وعى جوارحك حتى ، ومن حسن امراقبة أن تكون قيًا عى إيانك حتى ا ينقص
 :فاستوف منها احقوق ،فإذا وفيتها احظوظ، ا تكل
 ..وحق اأرحام ..وحق اأهل ..وحق دينه ..وحق كتابه ..وحق رسوله ..حق اه

               :وحق امؤمنن ...وحق اجران
                        

 [.05التوبة: ]                    
ائًا وإذا كنت ق، ومن حسن امراقبة إذا كنت عامًا باجوارح فاذكر نظر اه إليك

ونظره  ،وإذا كنت ساكتًا أو مستخفيًا فاذكر علم اه بك، كباللسان فاذكر سمع اه ل
           ): فهو الذي ا خفى عليه يء، كإلي
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 .[65: ]يونس (            

وهي حالة للقلب تثمرها ، وانراف اهمم إليه، وحقيقة امراقبة ماحظة الرقيب
 .رحوتثمر تلك احالة أعااً ي القلب واجوا، معرفة اه

، وماحظته إياه، والتفاته إليه، واشتغاله به، أما احالة فهي مراعاة القلب للرقيب
                                :وانرافه إليه

 [.38الروم: ]                         
عام ، ى الضائروأما امعرفة التي ثمرها هذه احالة فهي العلم بأن اه مطلع ع

قائم عى كل نفس با كسبت وأن ر القلب ي ، رقيب عى أعال العباد، بالرائر
 .بل أعظم من ذلك، كا أن ظاهر البرة للخلق مكشوف، حقه مكشوف

، فإذا استولت هذه امعرفة عى القلب استجرت القلب إى مراعاة جانب الرقيب
وكراهية ، والرغبة ي الطاعات، يان واليقنفتولد من ذلك قوة اإ، ورفت مه إليه

                                  :امعاي والسيئات
 [.55 – 53املك: ]               

ومن راقب اه ي خواطره ، ولب امراقبة أن تكون أبدًا كأنك ترى اه عَز وجَل 
                      :عصمه اه ي حركات جوارحه

 [.22اأنفال: ]                       
 :وهذا الدين بني عى أصلن

                :عى ظاهرك قائاً  وأن يكون العمل ..مراقبة اه ي كل عمل
 [.558الكهف: ]                        

 .واه يراقب باطنك، فإهم يراقبون ظاهرك، يكوا يغَرنك اجتاع الناس عل
فعليك بامراقبة من ا خفى ، وأفضل الطاعات مراقبة احق عى دوام اأوقات

                  :وعليك بالرجاء من يملك الوفاء، عليه خافية
                                        

 [.583 – 582اأنعام: ]              
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امحاسبة فقه -22  

                             :قال اه تعاى
 [.50احر: ]            

               ): وقال اه تعاى
 .[205: ]البقرة ( 

 .هي التمييز بن ما لإنسان وما عليه :امحاسبة
هل ، وينظر ما قدم لغد، أنه مسافر سفر من ا يعود ..ويؤدي ما عليه ..ذ مالهفيأخ

وينظر هل يكفيه ما قدم من عمل فينجيه من قدمه أن يلقى اه به أوا يصلح،  يصلح ما
هل حبه اه ، وينظر كذلك إى ما قدم من العملويبيض وجهه عند اه، ، عذاب اه
 أم يبغضه ويسخطه.، ويرضاه

ومن أمل امحاسبة دامت ، ن حاسب نفسه ي الدنيا خف ي القيامة حسابهوم
 وي كيفية احساب.، والناس متفاوتون ي امحاسبة، حراته ي الدنيا واآخرة

 :وامحاسبة أن خلو العبد بنفسه مثًا ويقول
ون وإن كل عبد ينر له بكل يوم وليلة أربع وعر، اليوم والليلة أربع وعرون ساعة

فيفتح له خزانة منها فراها ملوءة نورًا من حسناته التي عملها ي ، خزانة مصفوفة
 .تلك الساعة فيره ذلك

وهي الساعة التي ، ويغشاه ظامها، ويفتح له خزانة أخرى مظلمة يفوح رحها نتناً 
 .عى اه فيها فيسوؤه ذلك

وهي الساعة التي نام ، رهويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه وا ما ي
وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته وأعاله ، ويتحر عى خلوها، أو غفل عنها، عنها

                       :وإماله
 [.0 – 6الزلزلة: ]                          

 :وهي، ثم يستأنف لنفسه وصية أخرى ي أعضائه السبعة
 .والفرج ..والبطن ..والرجل ..واليد ..واللسان ..أذنوا ..العن
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 .وحفظه من امعاي، فيشغل وحي كل عضو با خلق له من الطاعات
، فرضها ونفلها، ثم يواصل ترغيبها ي العبادات التي تتكرر ي اليوم والليلة

  :وامواظبة عليها حتى تتعود النفس عى ذلك، وحسن أدائها، بااستكثار منها
                       

 [.00احج: ]          
هل حركه عليه هوى النفس ، وأثناء العمل، وعى اإنسان أن يراقب نفسه قبل العمل

وإن كان ، ه أمضاه وهذا هو اإخاصفإن كان ، أو امحرك له هو اه تعاى، أو الرياء
                                 :لغره تركه

 [.66 – 61الزمر: ]                    
وقد أمرنا اه بتزكيتها ، ميالة إى الر، وقد خلق اه تبارك وتعاى النفس أمارة بالسوء

                  :وفطامها لتكون مطمئنة عابدة لرها
 [.58 – 0الشمس: ]                      

 :وزجرها عا يرها كأن يقول ها، ومن حاسبة النفس وعظها وتذكرها با ينفعها
وكل ما هو ، وا يتوقف عى سن دون سن، أما تعلمن أن اموت يأي بغتة ..يا نفس

 فالك ا تستعدين للموت وهو قريب؟، آت قريب
هو من ا يدري إى فكيف يل، أما تعلمن أنك صائرة إى اجنة أو النار ..يا نفس

 .وربا اختطف ي يومه أو غده؟، أيتها يصر
، فا أعظم كفرك، إن كانت جرأتك عى معصية اه اعتقادك أن اه ا يراك ..يا نفس

 .وما أقل حياءك، وإن كنت تعلمن أنه يراك فا أشد جهلك
شهوات إن كان امانع لك من لزوم ااستقامة حب الشهوات فاطلبي ال ..يا نفس

 .الباقية الصافية من الكدر
 أم الصر عن الشهوات أشد وأطول أم أم النار ي الدركات؟ ..يا نفس
، فاعمي ي أيام قصار أيام طوال، جوار رب العامن ا يعدله جوار ..يا نفس

 .قبل أن يكون خروج اضطرار، واخرجي من الدنيا خروج اأحرار
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 .والنهار سر به وإن م يرواعلمي أن من كانت مطيته الليل 
      :وكل فساد ي الدنيا إنا حصل حينا ا يتوقع الفرد أو امجتمع حساباً 

                              

 [.0يونس: ]
 .وتصلح أحوال اأمة، توقع امجتمع حساباً فهنا ينتظم اأمر إذاأما  

    :الذي نصبه اه ليقيم رعه ي اأمة إما احاكم وامحاسب ي امجتمع
                                            

 [.26ص: ]                            
 :والنهي عن امنكر، أو امجتمع الذي حاسب صاحب اجريمة باأمر بامعروف

                                  
 [.585آل عمران: ]     

                :التي حاسب صاحبها وتلومه وتؤنبهاللوامة أو النفس 
                                           

 [.5 – 5القيامة: ]
تطيع أن يستر عنه ا يس، أو ااعتقاد أنه حكوم أمام عيني خبر ا خفى عليه خافية

                    :وأنه يراقبني وسوف حاسبني عى ما عملت، أحد
                                                       

 [.0امجادلة: ]                                 
فإنه يفسد وهمل العمل ، سؤااً ي الدنيا واآخرةوا يتوقع  ..فمن ا يرجو حساباً 

                               :لآخرة كا قال سبحانه
                                         
                                 

 [.38 – 25النبأ: ]          
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 :حاسبة ها ثاثة أركانوام
فيظهر لك ، وما من اه وما منك، أن تقايس بن نعم اه عليك وبن جنايتك :أحدها

        :أو اهاك والعطب، وتعلم أن ليس إا عفوه ورمته، حينئذ التفاوت
                               

                                        
 [.25النور: ]     

وأن النفس منبع كل ، وكل نقمة منه عدل، وبذلك يعلم العبد أن كل نعمة من اه فضل
ولوا ، وأنه لوا فضل اه ورمته بتزكيته ها ما زكت أبداً ، وأساس كل نقص، ر

                            :هداه ما اهتدت

 [.03ء: النسا]
فتعلم أها أكثر وأرجح قدرًا أو صفة بالعلم الذي ، ثم تقايس بن احسنات والسيئات
ويبر به مراتب ، واخر والر، واهدى والضال، يميز به العبد بن احق والباطل

وبإساءة الظن بالنفس؛ أن حسن الظن ، ومقبوها ومردودها، اأعال أفضلها وأدناها
، فرى امساوئ حاسن، وُيَلبَس عليه، كال امراقبة والتفتيشبالنفس يمنع من 

فيفرق بن النعمة التي يرى ها اإحسان  :ويميز بن النعمة والفتنة، والعيوب كااً 
وبن النعمة التي يرى ها ، ويعان ها عى حصيل سعادته اأبدية، واللطف

مغرور ، تون بثناء اجهال عليهمف، فكم من مستدرج بالنعم وهو ا يشعر، ااستدراج
                     :بقضاء اه حوائجه وسره عليه

                                        
 [.51 – 55اأنعام: ]            

 .وبن حجة من اه عليه، وكذلك عى العبد أن يميز بن منَة اه عليه
أو ثناء اقرن به رضا اه ، أو جهد، أو فراغ، أو علم، أو مال، أو عمل، قول فكل

 :وإا فهو حجة من اه عليك، فهو منَة من اه، واشتغال با حبه ويرضاه، وطاعته
                                      

 [.28لقان: ]                                            
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واجتناب ، وفعل الطاعات، أن يميز العبد بن ما للحق عليه من وجوب العبادة :الثاي
وا بَد من إعطاء كل ذي حقه ، وله حق، فعليه حق، وبن ماله وما عليه، امعاي

                        :حقه
 [.00احج: ]          

 .رف اإنسان أن كل طاعة رضيها اه منه فهي عليهأن يع :الثالث
وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي ، فجهل اإنسان بنفسه وصفاها وآفاها وعيوب عمله

ويتولد من ذلك العجب ، وإحسان ظنه ها، يتولد منها رضاه بطاعته ،أن يعامل به
  :خمر ونحوماوالكر واآفات ما هو أكر من الكبائر الظاهرة من الزنى ورب ا

                                    
 [.500آل عمران: ]             

بشهودهم ، وأرباب العزائم وأهل البصائر أشد ما يكونون استغفارًا عقيب الطاعات
           :وعدم القيام ه ها كا يليق بجاله وكريائه، تقصرهم فيها

                                           
 [.52 – 51الذاريات: ]                           

فالنفس ، وا رضيها لسيده، وأنه لوا اه ما أقدم أحدهم عى مثل هذه العبودية
ضاعف ولكن اه يعفو وي، وعملها عرضة لكل آفة ونقص، مأوى كل عيب ور

        :وهو اجواد الكريم، وجزي عى العمل القليل اأجر الكثر، ويرحم
                        

 [.251البقرة: ]        
وذلك ليضمن بقاء  والتاجر حسب كل يوم كم كسب؟ وكم خر؟ وكم استهلك؟

 .ماله ونمو جارته
فإن كانت طاعاته أكثر من معاصيه فعليه أن ، سهوهكذا كل مؤمن ينبغي أن حاسب نف

 .لتكون مقبولة موفورة، ويزيدها وينوعها وحسنها، ويستمر ي الطاعة، حمد اه
فهو عرضة للهاك ، وإن كانت معاصيه أكثر من طاعاته فعليه فورًا امبادرة إى التوبة
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أمور بامسارعة وامؤمن م، وإن كانت معاصيه وطاعاته سواء فهذا مود، والعطب
 .وترغيب الناس فيها، وامنافسة فيها، وامسابقة إى اخرات

                  وأربح التجارات ي الدنيا واآخرة هي الدين، وجهد الدين:
                                                  

                                                    
                                              

 [.53 – 58الصف: ]
، ا يأمن شيئًا حتى يلقى اه عَز وجَل ، وامؤمن أسر ي الدنيا يسعى ي فكاك رقبته
        :وعى لسانه وجوارحه، يعلم أنه مؤاخذ وحاسب عى سمعه وبره

 [.36اإراء: ]                                       جئ   
وجهاد ، وعبادة ودعوة، علم وعمل معمورة باأعال الصاحة، وحياة امسلم كلها

                :فيجب عليه أن حاسب نفسه أول النهار وآخره، وإحسان
                                          

                                    

 [.563 – 565اأنعام: ]
ليتبن له الزيادة ، وي اخران، وي الربح، ومعنى امحاسبة أن ينظر ي رأس امال

 ..ئلوربحه النوافل والفضا.. واحقوق فرأس امال ي الدين الفرائض، من اخران
 .وخرانه امعاي والسيئات

فإن اإنسان لو رمى ، وينبغي للعبد أن حاسب نفسه عى امعاي ي كل ساعة
 .بكل معصية يفعلها حجرًا ي داره؛ أمتأت داره ي مدة يسرة
ولكن اإنسان يتباهى ، ولو كان للمعاي رائحة كرهة ما أطاق أحد اجلوس ي بيته

 .ل ي حفظ نفسه من امعايويتساه، بذكر الطاعات
أحصاه اه ي كتاب ا يغادر صغرة ، والكل معدود وحسوب ومعروض عى العبد

                   :وا كبرة إا أحصاها
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 [.0 – 6الزلزلة: ]
 :فينظر ي أربعة أمور، ق بدينهوكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون فكره اأغلب فيا يتعل

 .والصفات امهلكات ..والصفات امنجيات ..وامعاي ..الطاعات
 .ويعرض ذلك عى نفسه كل يوم ..وجتنب امعاي ..فيحرص عى الطاعات

 :فإن سلم منها سلم من غرها وهي، فمن امهلكات ينظر ي عرة
 ..وره الطعام ..شدة الغضبو ..واحسد ..والرياء ..والبخل ..والعجب ..الكر

 .وحب اجاه ..وحب امال ..وره الوقاع
 :ومن امنجيات ينظر ي عرة وهي

 ..والرضا بالقضاء ..والصر عى الباء ..والشكر عى النعاء ..الندم عى الذنوب
وحب اه  ..واإخاص ي اأعال ..واعتدال اخوف والرجاء ..والزهد ي الدنيا

 .واخشوع ه ..ن اخلق مع اخلقوحس ..تعاى
، ويبادر إى امنجيات واحدة بعد واحدة، فيتخلص من امهلكات واحدة بعد واحدة

 .ا يتم إا بتوفيق اه وعونه كله وذلك
وَن َما ام ْفلِس  ؟أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  َقاُلوا : امُْفلُِس فِينَا َمْن َا ِدْرَهَم َلُه َوَا  «َتْدر 

ْفلَِس ِمْن أ َمتِي َيأِْ  َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِصَاةٍ ، َوِصَياٍم ، َوَزَكاةٍ ، َوَيْأِ  َقْد ام   إِنَ » َفَقاَل :، َمَتاعَ 
َب َهَذا ، َفي ْعَطى َهَذا ِمْن  َ ََ َشَتَم َهَذا ، َوَقَذَف َهَذا ، َوَأَكَل َماَل َهَذا ، َوَسَفَك َدَم َهَذا ، َو

ََ َما َعلَ َحَسنَاتِِه ، َوهَ  ْق ه  َقْبَل َأْن ي  ْم َذا ِمْن َحَسنَاتِِه ، َفإِْن َفنَِيْت َحَسنَات   ْيِه أ ِخَذ ِمْن َخَطاَياه 
ِِ النَارِ  ،َفط ِرَحْت َعَلْيهِ  ِرَح  َم ط   .()أخرجه مسلم  « ث 

فإن غرماءه حيطون به يوم ، وعى امسلم إن كان عليه مظام أن يردها قبل أن يموت
وهذا ، وهذا يقول أساء جواري، وهذا يقول استهزأ ي، فهذا يقول ظلمني، امةالقي

فإن فنيت ، وتعطى لكل واحد بقدر مظلمته، فيؤخذ من حسناته، يقول رقني
 .نسأل اه السامة والعافية، ُأخذ من سيئاهم وطرحت عليه، حسناته

                                                

 ( .2105برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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امشاهدة فقه -22  
 (            ): قال اه تعاى

 .[30: ]ق
              ): وقال اه تعاى

                 
 .[55-58: ]لقان (             

وأصغى بسمعه كله ، كام اه تبارك وتعاى ا ينتفع به إا من كان له قلب حي واع
كامبر ا يدرك ، له وهو الشهيد ِلـمكوأحر قلبه وذهنه عند ام، نحو امتكلم

وم يكن قلبه ، وحدق ها نحو امرئي، حقيقة امرئي إا إذا كانت له قوة مبرة
 .مشغواً بغر ذلك

 .وارتفاع احجب بن القلب وبن الرب، ومزيد العلم، قوة اليقن :وامشاهدة
وأنه ليس ، اله وجالهوم، وأفعاله وكاله، فرى العبد حقيقة أساء اه وصفاته

                    :وكثرة أوصافه ونعوته وأسائه، كمثله يء ي كاله
                                         
                         
                                 

 [.25 – 22احر: ]                         
وكل من كان ها ، كان أكمل شهوداً ، وها أثبت، وكل من كان بصفات اه أعرف

                  :وله أعبد، كان باه أعلم، أعرف
 [.508اأعراف: ]                       

وإنا إليهم شهود ، ه الدنيا البتةوا سبيل للبر إى شهود الذات اإهية ي هذ
كشهود احكمة والرمة، والقدرة والقوة، واأرزاق  امخلوقات والصفات واأفعال

 والكرم، والعدل واإحسان.
: وأما ذات الرب جل جاله فا يراها أحد ي اآخرة إا امؤمنون كا قال سبحانه
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 .[23-22: ]القيامة (        )
     ): فا يرون اه ي اآخرة كا قال سبحانه وأما الكفار

 .[51: ]امطففن (
 .ورؤية اه ي هذه الدار متنعة، هي الرؤية بالعن :وامعاينة

 :وامعاينة ثاث درجات
برؤية اليء عيانًا ومشاهدة بانطباع ، وهي الرؤية بالعن، معاينة اأبصار :إحداها

                       :بارةصورة امرئي ي القوة ال
 [.585يونس: ]               

وقد جعل سبحانه القلب ، وهي معرفة عن اليء عى نعته، معاينة عن القلب: الثانية
              :كا قال سبحانه ييبر ويعمي كا تبر العن وتعم

                                              
 [.56احج: ]        

، وهي التي تعاين احق عيانًا حضًا برؤية احق من الباطل، معاينة عن الروح :الثالثة
 .وقوة اليقن

، وأول شواهد السائر إى اه والدار اآخرة أن يقوم بقلبه شاهد من الدنيا وحقارها
وأبكتهم ، أضحكتهم قلياً ، لها رعى حوهاويرى أه، وخسة ركائها، وفنائها
                       :وعذبتهم بأنواع العذاب، كثراً 

                                         
                                 

 [.28احديد: ]      
 :وسافر ي طلب الدار اآخرة، هد منها ترحل عنهافإذا قام بالعبد هذا الشا
 :فهي دار القرار، وا يظعنون عنها، فأهلها ا يرحلون منها ،فرى اآخرة ودوامها

 [.32غافر: ]                              
وراخ ، وشدة حرها، وبعد قعرها، ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها
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والساسل واأغال ، زرق العيون، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه، أهلها
                                 :ي أعناقهم

                                   
                                 

 [.22 – 52احج: ]
، ويربون احميم، يأكلون فيها الزقوم، ي النار عى وجوههم حبونيسويراهم 

                : قطعت هم ثياب من نار، ويفرشون النار
                                 
                                 

 [.30 – 36فاطر: ]         
، واتباع الشهوات، إذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب وامعايف

 .وهانت عليه كل مصيبة تصيبه ي غر دينه وقلبه، ولبس ثياب اخوف واحذر
وتذوب من قلبه ، وبحسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من امعاي وامخالفات

      :افية ورورهافيجد القلب لذة الع، تلك الفضات وامواد امهلكة
                                   

 [.22 – 20الرعد: ]ب              
وا ، وما أعد اه أهلها فيها ما ا عن رأت، فيقوم بقلبه بعد ذلك شاهد من اجنة

، يم امقيمفضًا عا وصفه اه لعباده من النع، وا خطر عى قلب بر، أذن سمعت
    :والبهجة والرور، وامابس والقصور، امشتمل عى امطاعم وامشارب

                           
                                  

 [.21البقرة: ]            
 تربتها امسك، لدائم بحذافره فيهافيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل اه النعيم امقيم ا

وراها أحى من ، وبناؤها من الذهب والفضة، وحصباؤها الدر والياقوت، اأذفر
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 .وأبرد من الثلج، وأطيب من امسك، العسل
واحور العن الاي كأمثال ، ويرى احور العن التي غلب نورهن ضوء الشمس

 .وأمثال الياقوت وامرجان، اللؤلؤ امكنون
، وهم خدمون أولياء اه ي اجنة، ويرى الولدان امخلدون الذين كاللؤلؤ امنثور

فاكهة لذيذة دائمة ا مقطوعة وا ، ويرى أهل اجنة يأكلون من ألوان الفواكه ي اجنة
، ويربون من عسل مصفى، يأكلون حم طر ما يشتهون، وفرش مرفوعة، منوعة

ويراهم عى اأرائك ، ومر لذة للشاربن، طعمه ولبن م يتغر، وماء غر آسن
      : وفيها من كل ما يشتهون، وي جنة حرون، عى رر متقابلن، متكئن

                             
                            
                           

 [.03 – 60الزخرف: ]                                
          ويرى نعيم السابقن امقربن، واأبرار الصاحن:

 [.55 – 58الواقعة: ]                                  
اع وس ،والنظر إى وجه الرب جل جاله، فإذا انضم إى هذا الشاهد شاهد يوم امزيد

 [.23 – 22القيامة: ]                                  :والفوز برضوانه، كامه
                   وقال سبحانه:

                                
 [.02التوبة: ]      

القلب إى ربه أرع من  فهناك يسر، الشواهد التي قبله عىفإذا انضم هذا الشاهد 
                     :سر الرياح ي مهاها

 [.28اأنبياء: ]            
وهو ، ويغيب به العبد عنها كلها، وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد

           :وقيوميته وعلوه، وعزه وسلطانه، شاهد جال الرب وماله وكاله
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 [.211البقرة: ]                                        

متفردًا بتدبر ، عرشهمستويًا عى ، فإذا شاهده العبد شاهد بقلبه قيومًا قاهرًا فوق عباده
، ويثيب ويعاقب، ويري ويغضب، وينزل الكتب، يرسل الرسل، آمرًا ناهياً ، ملكته

 .وحيي ويميت، وحب ويبغض، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع
 .وجيب الداعن ..ويغفر للمذنبن ..ويرحم امسرمن ..يعطي من سأل

 ..وأعز من كل أحد ..ءوأقوى من كل ي ..وأعظم من كل يء، أكر من كل يء
                               :وأحكم من كل أحد

 [.26آل عمران: ]                                                
ثم كانوا كلهم ، ثم معت تلك القوى ي واحد منهم، فلو معت قوة اخائق كلهم

بت تلك القوى إى قوة اجبار سبحانه لكانت أقل من قوة ثم نس، عى تلك القوة
                     :البعوضة بالنسبة لقوة اأسد

 [.60الزمر: ]                     
ثم ، ثم كانوا كلهم بذلك اجال، وجعل ي واحد منهم، ولو قدر مال اخلق كلهم

  :ان دون راج ضعيف بالنسبة إى عن الشمسلك، نسب إى مال الرب تعاى
 [.0طه: ]                          

، ثم كان كل اخلق عى تلك الصفة، ولو كان علم اأولن واآخرين عى رجل منهم
لكان ذلك بالنسبة إى علم الرب كنقرة عصفور ي ، ثم نسب إى علم الرب تعاى

                                      :البحر
                                                   

 [.12اأنعام: ]
                                     وقال سبحانه:

                                        
 [.65يونس: ]                            

فإنه يسمع ضجيج ، وسائر نعوت كاله، وهكذا سائر أسائه وصفاته كسمعه وبره
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وا ، فا يشغله سمع عن سمع، عى تفنن احاجات، باختاف اللغات، اأصوات
 .تغلطه امسائل سبحانه

عى  ..بيب النملة السوداءد يسمع ..والغيب والشهادة ..سواء عنده الر والعانية
                          :ي الليلة الظلاء ..الصخرة الصاء

 [.55 – 53املك: ]                        
ويقبض ساواته بيده ، واأرضن عى إصبع، عى إصبع السمواتيضع سبحانه 

 .ويقبض اأرضن بيده اأخرى، اليمنى
، وامائكة والروح، واجبال واأشجار، واأرض السمواتاخلق كلهم من  ولو أن

واه ، وسائر اخلق كلهم قاموا صفًا واحدًا ما أحاطوا باه جل جاله، واإنس واجن
                                :بكل يء حيط

 [.52الطاق: ]                                      
                            :وكل نور ي العام من نوره 

                                  
                                      

 [.31النور: ]                      
ـه  اِحَج » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ب َحات  َوْجِهِه َما انْ ، النُور   ب  ه   ْيـهِ ى إِلَ َتـهَ َلْو َكَشَفه  أَْحَرَقْت س   ََ َب

 .() أخرجه مسلم «ِمْن َخْلِقهِ 
وسبحان ذي اجروت ، وهو عى كل يء قدير، فسبحان من بيده املك

 .والكرياء والعظمة، واملكوت
بل ، عدملشواهد امتقدمة من غر أن تُ اضمحلت فيه ا، فإذا قام بالعبد هذا الشاهد

                      :وتندرج فيه الشواهد كلها، تصر الغلبة والقهر هذا الشاهد
 [.61غافر: ]                           

ليس لغره من هو عن هذا ي ، ومن هذا شاهده وسلوكه فله سلوك وسر خاص
                                                

 (. 502برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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وحركته ، وصاحب هذا الشاهد سائر إى اه ي يقظته ومنامه، ةغفلة أو معرفة جمل
                    :وللناس شأن، له شأن، وسكونه

                               
                             

 [.525 – 528آل عمران: ]             
وهو الباعث هم ، ابديه وحبيه سبحانه هو من هذا الشاهدوكل ما يقوم بقلوب ع

         :وتفاوهم فيه ا حر، واخشية واإنابة، عى العبادة وامحبة
                           
                            

 [.50 – 51السجدة: ]                                          
وأنه فوق ما يثني ، وأعظم الناس حظاً ي ذلك معرف بأنه ا حي ثناء عليه سبحانه

       ): وفوق ما حمده احامدون، عليه امثنون
          

 .[60: ]الزمر (
لق بامرادات متع، والصفات الذميمة، وكل قلب متلوث باخبائث واأخاق الرديئة

               :حرام عليه أن يقوم به هذا الشاهد، السافلة
                                  

                             
 [.556اأعراف: ]       

 .صفات قائمة بقلبهفا تزال شواهد ال بكال اإيان والتقوى َن اه عليهوَمْن مَ 
ليس أحد معه من اأمر ، إن قام بقلبه شاهد الربوبية والقيومية رأى أن اأمر كله ه

                    ): يء
 .[2: ]فاطر ( 

               ): وقال سبحانه
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 .[580: ]يونس (           
، واأنبياء والكتب، ه شاهد من اإهية رأى ي ذلك الشاهد اأمر والنهيوإن قام بقلب

              :والثواب والعقاب، وامحبة والرضا، والرائع
                              

                            
 [.5 – 2اأنفال: ]           

ومعروضة ، وأعال العباد صاعدة إليه، اأمر نازاً من هو مستو عى عرشهورأى 
ويكسو وجوه ، ويضاعف اأجور واحسنات، جزي عى اإحسان إحساناً ، عليه

وكل ما م يكن عى وفق أمره ورعه من اأقوال واأعال ، أوليائه نرة وروراً 
        ): جعله هباًء منثوراً كا قال سبحانه

 .[23: ]الفرقان ( 
                                   وقال سبحانه:

 [.32النور: ]                           
قد وسع من هي ، وإن قام بقلبه شاهد من الرمة رأى الوجود كله قائًا هذه الصفة

      : حيث بلغ علمهوبلغت رمته إى، صفته كل يء رمة وعلاً 
                                      

 [.0غافر: ]
لتسع كل يء كا ، استوى جل جاله عى عرشه بأوسع صفاته وهي الرمةوقد 

 .[1: ]طه (   ): وسع عرشه كل يء كا قال سبحانه
فرى ربه ، فله شأن آخر، وتوإن قام بقلبه شاهد العزة والكرياء والعظمة واجر

الذي ، واأرض السمواتله الكرياء ي ، عزيزًا ي ملكه ا يضام، مستويًا عى عرشه
                              : تفرد بالعظمة واجروت

                          
                                       

 [.25 – 23احر: ]              
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، فيطمئن قلبه، وهكذا يرى بقلبه شواهد ميع اأساء احسنى والصفات العا
 .ويقبل عى طاعة مواه، فيسهل عليه امتثال أوامر اه، ويقوى يقينه، ويزيد إيانه

لعليم خالق كل رأى اخاق ا، وإن قام بقلبه شاهد اخلق واأمر ي هذا الكون الكبر
والنار ، واجنة يء، والكري يء، فالعرش يء، وبيده ملك كل يء، يء
 .وبيده أمر كل يء، واه خالق كل يء، يء

، والنجوم يء، والقمر يء، والشمس يء، وامائكة يء، يء السمواتو
                    :وهو رب كل يء، واه خالق كل يء

 [.582اأنعام: ]                             
واه خالق كل ، والعواصف يء، والرياح يء، واهواء يء، والسحب يء

، وامعادن يء، والنبات يء، والبحار يء، واجبال يء، واأرض يء، يء
                               :واه خالق كل يء

                                                   
 [.55 – 58لقان: ]                             

، واأساك يء، والطيور يء، واحيوانات يء، واجن يء، واإنس يء
                     :واه خالق كل يء، واأنفاس يء، والذرات يء

 [.18 – 52القمر: ]                      
والفقر ، والغنى يء، وامرض يء، والصحة يء، واموت يء، واحياة يء

 .واه خالق كل يء، واخوف يء، واأمن يء، يء
واحزن ، والفرح يء، واحجر يء، واماء يء، واأسود يء، واأبيض يء

: وعى كل ذرة، وعى كل نفس، والقائم عى كل يء، الق كل يءواه خ، يء
                               

                                    
                                    

 [.66 – 62الزمر: ]                      
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، وا ينقص يء، وا يزيد يء، وا يموت يء، وا حيا يء، ا يوجد يء 
      :وتقديره وتدبره سبحانه، وا ينخفض يء إا بأمره وإذنه، وا يرتفع يء

                                     
                              

 [.15اأعراف: ]     
 ..حيط بكل يء ..ويعلم كل يء ..ويسمع كل يء ..كل يء سبحانه يرى

 ..ا يعزب عنه يء ..بصر بكل يء ..قادر عى كل يء ..رقيب عى كل يء
                                    : وا خفى عليه يء

 [.6الزمر: ]
 ..وما ي اأرض السمواتالذي يعلم ما ي  ..عليم اخبرال ..فسبحان العزيز اجبار

 .ويعلم ما ي الر والبحر
 ..وعدد ورق اأشجار ..وعدد ذرات الرمالوعدد قطر اأمطار..  ..يعلم مكاييل البحار

 ..واأفعال وعدد اأقوال ..وعدد الكلات واأنفاس ..وعدد امائكة واإنس واجان
           ) :وعدد احركات والسكنات

 .[52: ]الطاق (             
، وما أوسع وما أعظم خلقه، ملكه وما أكر، أا ما أعظم قدرة املك العزيز اجبار

                                      علمه:
                                                   

 [.12اأنعام: ]
وما فيها من امخلوقات ، واأرض السمواتإن اإنسان الذي ينظر ي ملكوت 

فكيف بعظمة خالقها ، وكاها وكثرها، ليأخذه العجب من عظمتها وماها
                      :ومبدعها ومدبرها؟

 [.60 الزمر:]                   
وقد مأ اه به ، إننا لو نظرنا وتدبرنا ي خلق واحد من أضعف امخلوقات وأصغرها
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 :الذي أعطى اه كل ذرة منه وهو عام الذرات، الكون كله
وأمر الصعود  ..وأمر احركة والسكون ..وأمر النفع والر ..وأمر البقاء ..أمر اإجاد

 [.06: احجر]                :واهبوط
 وكم عدد اأوامر التي تتعلق بتدبرها؟ فكم عدد الذرات التي خلقها اه ي العام؟

وذرات القر ا تساوي ، إن ذرات غرفة واحدة ا تساوي شيئًا بالنسبة لذرات القر
، وذرات امدينة ا تساوي شيئًا بالنسبة لذرات الدولة، شيئًا بالنسبة لذرات امدينة

وذرات القارة الواحدة ا تساوي ،  تساوي شيئًا بالنسبة لذرات القارةوذرات الدولة ا
 .شيئًا بالنسبة لذرات القارات السبع

وذرات اأرض كلها ا تساوي شيئًا بالنسبة للذرات اموجودة ي اجو بن الساء 
 .واأرض

 .السبع السمواتوذرات اجو واأرض ا تساوي شيئًا بالنسبة لذرات 
 .السبع واأرضن السبع ا تساوي شيئًا بالنسبة لذرات اجنة والنار واتالسموذرات 

وذرات الدنيا واآخرة ا تساوي شيئًا بالنسبة ، وذرات العام العلوي والعام السفي
 .لذرات الكري

             :وذرات الكري ا تساوي شيئًا بالنسبة لذرات العرش
 [.55لقان: ]                      

وكل هذه ، وعلم مكاها، وأحى أعدادها، فسبحان اه الذي خلق هذه الذرات
     ): الذرات ا تساوي شيئًا بالنسبة ما ي خزائن اه من الذرات

 .[25: ]احجر (     
، اإجادها أمر من اه ب ،وكل ذرة من هذه الذرات التي ا حصيها إا الذي خلقها

وا خفى عى اه منها  وأمر بالنفع والر، ،وأمر بالتحريك والتسكن، وأمر بالبقاء
                               :ذرة ي اأرض وا ي الساء

 [.6 – 1آل عمران: ]                                                        
                ) هسبحان

 .[3: ]سبأ (         
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وي قبضة اه كا قال لقان ، بل ميعها ي ملك اه، وا يند من هذه الذرات يء
                ): ابنه

 .[56: ]لقان (        
أرأيت أعظم من هذا ، كله ملك رب العامن، فهذا الكون كله ما نبره وما ا نبره

             ) وأوسع من هذا العلم؟، املك
                   

 .[12: ]اأنعام (  
فهذه عظمة العزيز اجبار وقدرته ي خلق واحد من خلوقاته وهي الذرات التي أكثر 

 ..خلق الكائنات اأخرى كالعرش والكريفكيف بعظمة ، الناس غافل عنها
 ..والكواكب والنجوم ..والشمس والقمر ..واجبال والبحار ..واأرض السمواتو

 واإنسان واحيوان؟ وكيف بعظمة اخاق العليم الذي خلقها؟ ..واجاد والنبات
(               )

 .[55: ]لقان
تسبح بحمد رها.. وتشهد بوحدانيته.. رة إى امجرة لوقات اه من الذوالكل من خ

 وتدل عى عظمته.. وتشر إى جاله وماله.. وتشهد بكال قدرته وعلمه ورمته:
                                     

 [.55اإراء: ]                   
ومستجيبة مشيئته، ومرعة إى إرادته،  وكل خلوقات رب العامن خاضعة أمره،

                           من الفرش إى العرش:
 [.26آل عمران: ]                                                

، كبره وصغرهو، ظاهره وباطنه، واأمر كله، الذي له اخلق كله املك هو سبحانه
 عاه وأسفله.، وأوله وآخرهوأ

 ..ويعاي ويسقم ..ويعز ويذل ..ويعطي ويمنع ..وخلق ويرزق ..حيي ويميت
 ..والتريف والتدبر ..واخلق واأمر ..بيده وحده النفع والر ..ويرفع ويضع
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 .واإكرام واإهانة ..والير والعر ..واأمن واخوف ..والتحريك والتسكن
           ): أرض وما فيهنوا السمواتوله ملك 

 .[528: ]امائدة (
، والثواب والعقاب، والنعيم والعذاب، واجنة والنار، خلق سبحانه الدنيا واآخرة
فأين من يشاهد؟ وأين من يرى؟ وأين من يبر؟ وأين ، وخلق كل يء فقدره تقديراً 

 [.62الزمر: ]                                 :من يعلم؟
 .واه أكر، وا إله إا اه، واحمد ه، فسبحان اه

: وماذا قدمنا؟ وماذا أخرنا؟.. وماذا علمنا؟ وماذا جهلنا؟.. ماذا بيد اه؟ وماذا بأيدينا؟
(               

 .[0-6: ]اانفطار (
                                 

                                     
                               

 [. 55 – 6ق: ]                                         
(              

 .[25: ]اأنفال (      
(                  

           
 .[28-50: ]احر (         

، وتنقاد جوارحه لطاعة ربه، فيزيد إيانه، وهكذا يرى بقلبه شواهد ميع الصفات
                     :ويلهج لسانه بذكره ومده

                                     
 [.22 – 25البقرة: ]                          
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الرعاية فقه -23  

 .[505: ]اأعراف (        ): قال اه تعاى
 .[35: ]اإراء (      ): وقال اه تعاى

فظه وح، ومراعاة العمل باإخاص واإحسان، وحفظه بالعمل، مراعاة العلم الرعاية
 .ومراعاة احال بموافقة الرع، من امفسدات

كمن رع ي  ،ومن التزم ه شيئًا م يلزمه اه إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإمامه
 .فالتزامها بالروع كالتزامها بالنذر، طاعة مستحبة بإمامها

  :فعل إماماً جب عليه رعاية ما التزمه بال، فكا جب عليه ما التزمه بالنذر وفاءً 
 [.0اإنسان: ]                       

وقد ذم اه سبحانه من م يرع قربة ابتدعها ه تعاى حق رعايتها كا قال سبحانه عن 
           ): النصارى

 .[20: ]احديد (          
وأمر ها ، وحث عليها، ن هاوأذ، فكيف بمن م يرع قربة رعها اه لعباده

                             :سبحانه؟
                         
                          

 [.32 – 30التوبة: ]                    
 :والرعاية التي ينبغي للمسلم االتزام ها ثاث درجات

وتكون بأدائها عى الوجه امروع ي حدودها وصفاها  ،رعاية اأعال :اأوى
وأن ما يليق بعظمة اه وجاله وحقوق ، واستصغارها ي عينه واستقاها، وأوقاها

وأنه ا يرى لربه بعمله الناقص ، وأنه م يعرف حقه، عبوديته أمر آخر قر عنه العبد
                   :ستغفارفيكثر من اا، وا بيء منه

                        

 [.60الزمر: ]
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م جد بدًا من ، وشهد عيب نفسه، وشهد مقدار عمله، فمن شهد واجب ربه سبحانه
               :واستصغاره، واحتقاره إياه، استغفار ربه منه

                        
                              

                              
                                

 [.536 – 533آل عمران: ]                         
افة العجب وذلك خ، ويوي اأعال حقها من غر أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها

               :وحبط عمله، فيسقط من عن اه، وامنة ها
                                      
                                

 [.265البقرة: ]          
، مع اإخاص ه، لنبوةوعليه أن جرها عى جرى العلم امأخوذ من مشكاة ا

                                                     :وطلب مرضاته، وإرادة وجهه
 [.558الكهف: ]                                 

 فا يطغى، بأن يتهم نفسه ي اجتهاده أنه راءى الناس :رعاية اأحوال :الدرجة الثانية
وأنه م حصل له اليقن عى الوجه ، ويتهم يقينه، وا يعتد به، وا يسكن إليه، بعمله

وإنا هو فضل ، وا استحقه بعوض، وما حصل له منه م يكن به وا منه، الذي ينبغي
                                    :اه وعطاؤه

 [.18 – 52النساء: ]                                
بل حمد اه الذي وفقه ، وا حمدها عند حصوله، فهو يذم نفسه ي عدم حصوله

 .[53: ]اأعراف (            ): وأعانه قائاً 
ظاهرة وباطنة؛ ، ومع كل حركة، بأن يقف مع كل خطوة رعاية اأوقات :الثالثة

 :فيقف قبل كل خطوة حتى يصحح اخطوة، صًا ومتابعةوإخا، ليصححها نية وقصداً 
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 [.1البينة: ]     

فعليهم الوفاء بالعهد الذي ، وإمامًا ورعاية، والعباد مسئولون عن الدين أداًء وإحساناً 
وهم مسئولون عن كل  ..ليهوالوفاء بالعهد الذي عاهدوا اخلق ع ..عاهدوا اه عليه

 .[35: ]اإراء (      ): ذلك كا قال سبحانه
                       وقال سبحانه:

 [.25النحل: ]                            
         :ومن نقض العهد فعليه اإثم العظيم ..فمن وى فله الثواب اجزيل

                                           
 [.28 – 52الرعد: ]      

              )وقال سبحانه:
 .[21: ]الرعد (         

وقر ي ، وحركاته جمع حطام الدنيا، فبأي وجه يلقى اه من جعل أوقاته للشهوات
     :وي حق البرية قاطبة؟، وي حق رسوله ،وي حق دينه، حق ربه

                                      
                     

 [.03 – 02اأحزاب: ]                     
      :وتعليم رعه؟، والدعوة إليه، وبأي حجة يلقى اه من قَر ي عبادة اه

                                 
                             

 [.568 – 512البقرة: ]     
  ): حاسب عى ما عملسوف و، إن الكل مسئول عا قدم وأخر

            
            

 .[2-6: ف]اأعرا (     
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بتغاء مرضاته، ، اإن امؤمن حقاً من سكب عصارة عمره وروحه ي طاعة ربه
 واستجابة أمره .

، وتارة حسن إى خلقه.. وتارة يتعلم أو يعلم رعه ..وتارة يدعو إليه ..تارة يعبد ربه
 وتارة يفرج كربا.. وتارة يستغفر من ذنبه.. وتارة حمد ربه.. وتارة يصر عى بائه:

                                       
 [.50 – 50الزمر: ]                         

             وقال سبحانه:
                      

 [.552التوبة: ]        
                 وقال سبحانه:

                
             

                             

 [.31اأحزاب: ]
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الذوق فقه -23  
            ): قال اه تعاى

              )  
 .[501: ]آل عمران

َ بِا َذاَق َطْعَم اِإيَانِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِِ ـَوبِ  ،اً نِإْساِم دِيَوبِا ،َرّباً  ٬َمْن َر ٍد َحـمَ م 
ولً   .() أخرجه مسلم «َرس 
 .مبارة احاسة الظاهرة والباطنة للمائم وامنافر :الذوق

والقلب يذوقه كا يذوق ، فاإيان له طعم، واختص ذلك بالفم بل بجميع احواس
سبته إليه تكون ن، وذوق حاوة اإيان أمر جده القلب، الفم طعم الطعام والراب

 .وذوق اجسم حرارة اأشياء أو برودها، كنسبة ذوق حاوة الطعام إى الفم
           :وجد حاوته ،يذوق طعمه القلب، فلإيان طعم وحاوة

                           
                            

 [. 50 – 51السجدة: ]                               
 :والذوق عى ثاث درجات

فامؤمن إذا ذاق طعم الوعد من اه عى إيانه وتصديقه  ،ذوق التصديق :اأوى
                  :وطاعته ثبت عى حكم الوعد واستقام

                           

 [.51احجرات: ]
، اإيان بوعد اه يمنع الذائق أن حبسه يء عند اجد ي الطلب وذوق طعم

                 كا قال اه عن اأنبياء: والسر إى ربه
 [.28اأنبياء: ]                

                                                

 (. 35برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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كا أن الريب ، ومصدق له، والعمل دليل عليه، والوجد كذلك، والذوق أمر باطن
 .والعمل دليل عليه ومصدق له، والنفاق أمر باطن

 .ومقامات اإحسان كلها، واليقن يثمر اجهاد، فاأعال ثمرات العلوم والعقائد
 .وا يقطع العبد أمل وا طمع ي دنيا عن سره إى ربه

، م يكن له أمل ي غره، واأنس به، والقرب منه، فمن ذاق حاوة اإيان بمعرفة اه
، مرضاة اه فهو يؤمله أجل، فهو إعانته عى مرضاته وحابه ،وإن تعلق أمله بسواه

                                    :ا يؤمله معه
                             

 [.555النساء: ]
، الذي ليس يء أعى منه، والذي يقطع هذا اأمل قوة رغبته ي امطلب اأعى

جنب نعيم اآخرة  إى فإن نعيم الدنيا بحذافرها، رفة خسة الدنيا ورعة زواهاومع
أكر من ويسر من رضوانه سبحانه، وا يقال له يسر ، أقل من ذرة بجنب جبال الدنيا

        :فا تعوق العبد أمنية عن سره إى ربه، اجنات وما فيها
                            

 [.02التوبة: ]                       
واأنس به سبحانه أعى من اأنس با يرجوه  ،ذوق العبد طعم اأنس باه :الثانية

 .العبد من نعيم اجنة
، فا يتعلق به شاغل، واأنس به، فإذا ذاق العبد طعم اأنس باه جد ي إرادته وطاعته

وتلذذ ، الذي قد ذاق طعمه، ه؛ لشدة طلبه الباعث عليه أنسهوا يشغله عن سره إى ا
               :وإحسان عمله، وصدق حبته، بحاوته لدوام ذكره

                                            
 [.2الزمر: ]     جئ  

        :فسده عارضوا ي، وقوة اأنس وضعفه عى حسب قوة القرب من ربه
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 [.65 – 10امؤمنون: ]           

وبقدر إرادتك لغره ، وإرادة السوي وإن عا حجب عن اه، والعارض ما سوى اه
                          :حجب عنه

                    
                            

 [.25التوبة: ]     
 .ذوق صاحب البعد طعم القرب :الثالثة
جريد التعلق به  والقرب ،واالتفات إى ما سواه، نس القلب بغر اه تعاىأُ  فالبعد
 .واانقطاع عا سواه، وحده

حتى كأنه ، والقرب منه، وحبته، واأنس به، وذوق صاحب اهمة طعم مناجاة اه
وإن كان ، حتى يبقى القلب ناطقاً ، ويثني عليه تارة، ويتملقه تارة، خاطبه ويعتذر إليه

                              اللسان ساكتًا و 
                                       

                                  
                                     

 [.25 – 28احديد: ]                               
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الصفاء فقه -22  
            ): قال اه تعاى

 .[38: ]فصلت (           
             ): وقال اه تعاى

 .[506: ]البقرة (     
، ولطفه ورمته، وبره وإحسانه، وجاله وماله، معرفة العبد أساء اه وصفاته

 .واهيبة منه، وامحبة له، وقربه منه يوجب له اأنس به، يوجب له قربه من ربه سبحانه
 .وكل عاص مستوحش، فكل عبد مطيع مستأنس، حبة والطاعةواأنس ثمرة ام

طلبًا لاستئناس ، وتستأنس به، والقلوب امرقة بنور اأنس باه تستحي الذكر
  :وتتغذى بساع القرآن كا تتغذى وتتلذذ اأجسام بالطعام والراب، بامذكور

                         
 [.22 – 20الرعد: ]                  

، كان غذاؤه بساع القرآن، عامًا عى مرضاته، طالبًا ه، فإذا كان العبد حبًا صادقاً 
 .والتأدب بآدابه، والعمل بأحكامه، والتفكر ي معانيه ومواعظه، ولذته بتاوته

      :وهذا الغذاء له لذة روحانية يصل نعيمها إى القلوب واأرواح
                                   

 [. 50 – 50الزمر: ]                       
كان غذاؤه بالساع الشيطاي الذي  ،مغرورًا خدوعاً  ،وإن كان منحرفًا فاسد احال

امشتمل عى الفحش والفجور ونحو ذلك من حاب النفوس ، هو قرآن الشيطان
          :وأصحابه أبعد اخلق من اه عَز وجَل ، حظوظهاو، ولذاها

                                  
                                    

 [.553 – 552اأنعام: ]           
، بدعة وامعصيةوما أحسن القلوب الصافية اخالية من كدر الرك والنفاق وال
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         ): امملوءة بنور العلم واإيان والطاعات
 .[530: ]البقرة (  
 :وهو عى ثاث درجات، اسم للراءة من الكدر :والصفاء
وهو العلم الذي جاء به حمد  علم هذب لسلوك الراط امستقيم، صفاء :اأوى

الوحي هذب صاحبه لسلوك طريق  فهذا العلم الصاي امتلقى من مشكاة، ملسو هيلع هللا ىلص
                         :العبودية

                            
 [.56 – 51امائدة: ]              

وحكيمه باطناً  ..ظاهرًا وباطناً  ملسو هيلع هللا ىلصالتأدب بآداب رسول اه  :وحقيقة العبودية
           :ئر اأحوال واأقوال واأفعالوااقتداء به ي سا ..وظاهراً 

                                           
                       

 [.510اأعراف: ]      
 .وصفاء علم هدي صاحبه إى الغاية امقصودة بااجتهاد والتشمر

         :غر منتبه إى امقصودفأكثر الناس سالك بجده واجتهاده 
 [.62العنكبوت: ]                

      :ومتى صحت اهمة علت وارتفعت، وصفاء علم يصحح مة القاصد
 [.20فاطر: ]                                     

خلق إليه دعوة وأوصلت ا، مة اتصلت باحق سبحانه طلبًا وقصداً  وأعى اهمم
          :واجهاد ي سبيله، وشمرت للعمل بدينه وحفظه، ونصحاً 

 [.33فصلت: ]                           
 ..شـومة حائمة حول احُ  ..فهمة متعلقة بمن فوق العرش، ومم العباد متفاوتة

      :بقدر ما يطلبه وقيمة كل امرئ ..وبينها من اهمم ما ا يعلمه إا اه
                                        

 [. 563 – 562آل عمران: ]             
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، وا يصفو حال إا بصفاء العلم امثمر له، فاحال ثمرة العلم ،صفاء احال :الثانية
 .وعى حسب شوب العلم يكون شوب احال

فمتى صفا قلبه من ، وهي حاوة مناجاة اه ،اهد العبد آثار احقائقوإذا صفا احال ش
واشتغل باحق ، وني به ما سوى اه، وحاوة امناجاة، الشوائب ذاق حاوة اإيان

                            :عن اخلق
                           

                            

 [.5 – 2اأنفال: ]
اندرج ، وصفا له علمه وحاله، فمن مكن اإيان من قلبه ،صفاء اتصال بربه :الثالثة

ورآه ي جنب حق ربه أقل من خردلة بالنسبة جبال ، عمله ميعه ي مرضاة ربه
                    :فا يطلب امجازاة عليه، فسقطت رؤيته من قلبه لقلته وصغره، الدنيا

 [.558الكهف: ]                             
ويصر الغيب ، فيقوى القلب، وصدق امخر، ويدرك بعن البصرة صحة اخر

، مطلعًا عى عباده، كأنه يرى ربه جل جاله فوق ساواته عى عرشه، كالشهادة
 .ويبر أعاهم ..ويرى مكاهم ..يسمع كامهم

، ويشاهد عظمة ربه وجاله، ويعطي ويمنع، يشاهد ربه وهو يرى ويغضبو
ويفرح بطاعته  ..ويتلذذ بعبادته ..فيأنس بربه ومالكه، وعزته وكريائه، وماله وكاله
وثوابه عليها أرف ، ويرى أوامره أرف ما وصل إى العبد من ربه ..وامتثال أوامره

 (         ): ما أعطاه اه للعبد
 .[10: ]يونس
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الر فقه -22  

               ): قال اه تعاى
                   ) 

 .[35: ]هود
           ): وقال اه تعاى

                  
 .[20: ]الكهف (   

ُب حِ ـي   هَإَِن ا»: بقوله ملسو هيلع هللا ىلصأتقياء الذين وصفهم النبي أصحاب الر هم اأخفياء وا
 .() أخرجه مسلم «ِفيَ ْلـَخ ا، اْلَغنِيَ ، اْلَعْبَد الَتِقيَ 

َب أْشَعَث َمْدف وٍع بِاأْبَواِب » :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله   .() أخرجه مسلم «أَبَره   ٬ا َلـىَلْو أْقَسَم عَ ، ر 
                       :وهؤاء اأخفياء ثاث طبقات

                                             
 [.52 – 51الذاريات: ]             

وا ، وم تتعوض عنه بيء سواه، طائفة علت ممهم فلم تقف دون اه :اأوى
 .ترى بغره بداً منه

بيء من  ،والفرح والرور واابتهاج به، هوا تبيع حظها من اه وقربه واأنس ب
 .احظوظ اخسيسة الفانية

وعلو مة امرء عنوان فاحه ، فاهمة العالية عى اهمم كالطائر العاي عى الطيور
                                    :وسعادته
 [.١ – ١الزمر: ]   

بل يصر ، إرادة تزاحم مراد الرب تعاى ومن عامات هؤاء خلوص قصدهم من كل
 .خالصًا من الشوائب التي تعوقه عن مقصوده، القصد جردًا مراده الديني اأمري

                                                

 (. 2261برقم ) أخرجه مسلم( 5)
 (. 2622برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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ا عى اجواد ، الدرب النبوي امحمدي، وأن يكون العمل عى سواء السبيل
                   :واأهواء الشيطانية، الوضعية

 [.513اأنعام: ]                      
 .وم ينقطعوا بيء سوى اه عنه، وهؤاء أخفياء سبقوا الناس ي السر إى اه

 .وكان وقوفهم معه، وما أوصلهم إى اه م يفارقوه، فكل ما قطع عن اه م يقفوا معه
ري عليهم وم يتقيدوا بعمل واحد ج، وم ُينسبوا إى اسم يشتهرون به بن الناس

 .وهي عبودية مقيدة، فإن هذا آفة العبودية، فُيعرفون به دون غره من اأعال، اسمه
فهو يقوم ها عى اختاف ، وأما العبودية امطلقة فا ُيعرف صاحبها باسم معن

 .فله ي كل عبودية نصيب، أنواعها
حتى يشار  وصدق زهدهم وإخاصهم م ُيعرفوا بينهم، وهؤاء خفائهم عى الناس

 .وهؤاء هم الذخائر واجواهر، إليهم باأصابع
وا متميزين برسم ، غر مشار إليهم، فإهم ما كانوا مستورين عن الناس بأحواهم

كانوا بمنزلة ، أو زي، أو شيخ، أو مذهب، وا منتسبن إى طريق، وشكل عن الناس
                            :الذخائر امخبوءة

                                     
 [.1 – 3البقرة: ]      

، فإن اآفات كلها حت الرسوم والتقيد ها كا سبق، وهؤاء أبعد اخلق عن اآفات
        :وهذه هي التي قطعت أكثر اخلق عن اه وهم ا يشعرون

                                 

 [.280البقرة: ]
وهم إا ، والعجب أن أهلها هم امعروفون باجد والطلب واإرادة والسر إى اه

                  :القليل امقطوعون عن اه بتلك الرسوم والقيود
                                

 [.500آل عمران: ]
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فمقاماهم ، وحفظًا أعاهم، صيانة أحواهم اختاروا الر وأرادوه :انيةالطبقة الث
وخفون ما مكنهم فيه احق ، يشرون إى ما يعرفه امخاطب، عالية ا ترمقها العيون

 .وآثار امعرفة، سبحانه من أحوال امحبة
وأحسن أعاهم ، لكنهم يسرون عنهم أرف أحواهم، فهم مع الناس بظواهرهم

وأهم مسيئون  ..يشرون إى أهم جهال وهم العارفون باه حقاً ، فيحسبوهم مثلهم
، وما جب له من الوقار والتعظيم، وذلك لكال معرفتهم باه ..وهم امحسنون

 .وحسن العمل، واإخاص
ليكتم به ، يظهرون ما جوز إظهاره وا نقص عليهم فيه وا ذم من اه ورسوله عليه

                           :حاله وعملهاإنسان 
                                   

 [.65 – 10امؤمنون: ]                      
كا إذا أظهر الغنى ، ويرون ما حمدهم اه عليه، مدون عليهـحيُ فيظهرون ما ا 

 .وأظهر النعمة وكتم البلية، هر الصحة وكتم امرضوأظ، وكتم الفقر والفاقة
فهؤاء يغارون ، وله ي القلب تأثر عجيب يعرفه من ذاقه، فهذا كله من كنوز الر

 .ويغار اه عليهم فيسرهم عن اخلق، عى أحواهم وأعاهم فيسروها عن الناس
، خاق واأعالوتصوهم عن دناءة اأ، يتحلون بآداب تصوهم عن سوء الظن هم

يأنسون ، وأزين من كل زين، فهم أحى من كل حلو، فلهم لن مع الناس وتبسط إليهم
 .ويأنسون هم، باه وباخلق

فراهم أحى الناس وألطفهم ، وهذه الطريق تكسو العبد حاوة ولطافة وظرفاً 
                       :وأظرفهم وأحسنهم عرة

                              
 [.65 – 62يونس: ]                    

والناس ينفرون من ، فأحبه الناس وأحبهم، وكدرة الطبع، قد زالت عنه ثقالة النفس
وما ثقل أحد عى ، وليس الثقاء بخواص اأولياء، ولو بلغ الدين ما بلغ، كثيف الطبع
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                :إا من آفة هناكقلوب الصادقن امخلصن 
                               

 [.535 – 533آل عمران: ]                      
فأنساهم ، وشغلهم به عن أنفسهم، طائفة أرهم احق عن أنفسهم :الطبقة الثالثة

 .وفرغهم لذكره وعبادته، بذكره ذكر نفوسهم
قد أظهر اه هم من معرفة ماله ، ء ضد الذين نسوا اه فأنساهم أنفسهموهؤا

                 : وجاله ائحًا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه
                                

 [.50 – 50الزمر: ]              
ا يعصون اه ما ، بحون الليل والنهار ا يفرونفهم أشبه اخلق بامائكة الذين يس

 :فإن اخلق ثاثة أصناف، أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
وخلق خلقه اه ، وهم امائكة، مستغرقًا ي عبادة ربه، خلق خلقه اه غافًا عن نفسه
وخلق خلقه اه له نفس ، وهم البهائم، غافًا عن غره، مستغرقًا ي تكميل شهواته

 .وهم البر، وله روح تريد تكميل أوامر رها، يد تكميل شهواهاتر
وإن غلبت الروح  ..فإن غلبت النفس جرته إى عام البهائم، وهذه، واإنسان بن هذه

 :واه هدي من يشاء إى راط مستقيم ..واحرب سجال ..رفعته إى عام امائكة
                                

 [.3 – 2اإنسان: ]                     
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القبض فقه -22  
                          : قال اه تعاى

 [.251البقرة: ]            
                          : وقال اه تعاى

 [.65 – 68امؤمنون: ]               
 :قبض نوعانال

 .وقبض ي احقائق ..قبض ي اأحوال
 :وهو قسان، أمر يطرق القلب يمنعه عن اانبساط والفرح فالقبض ي اأحوال

 .أو بعد أو جفوة ونحو ذلك، أو تفريط ي عمل، ما يعرف سببه مثل تذكر ذنب :أحدما
، تخلص منهبل هجم عى القلب هجومًا ا يقدر عى ال، ما ا يعرف سببه :الثاي

 .وضده البسط
، وها تعلق باخوف والرجاء، فالقبض والبسط حالتان للقلب ا يكاد ينفك عنها

 .واخوف يقبض عن امعصية، فالرجاء يبسط إى الطاعة
 :والقبض أقسام

 .وقبض تفريق ..وقبض مع ..وقبض هذيب ..قبض تأديب
 .انبساط إى اأهل وغرهموا، والكام، والرب، وهذا كله يمنع صاحبه من اأكل

      :أو فكرة رديئة، أو خاطر سوء، يكون عقوبة عى غفلة فقبض التأديب
 [.523النساء: ]                             

فيكون القبض قبله كالتنبيه ، يكون إعدادًا لبسط عظيم شأنه يأي بعده وقبض التهذيب
، وإعداد لوروده، ان الغت والغط مقدمة بن يدي الوحيكا ك، وامقدمة له، عليه

واخوف الشديد ، والباء مقدمة بن يدي العافية، وهكذا الشدة مقدمة بن يدي الفرج
 .مقدمة بن يدي اأمن

دخل إليها من أبواب وقد جرت سنة اه عَز وجَل أن هذه اأمور النافعة امحبوبة إنا يُ 
                       :أضدادها
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 [.510 – 511البقرة: ]                  

فهو ما حصل لقلب العبد حال معيته عى اه من انقباضه عن  وأما قبض اجمع
    :اجتمع قلبه عليهفا يبقى فيه فضل وا سعة لغر من ، العام وما فيه

                                  
                         

 [.5 – 2اأنفال: ]                    
وتشتته عنه ، فهو القبض الذي حصل للعبد من تفرق قلبه عن اه وأما قبض التفرقة

    :ل عقوبته ما جده من القبض الذي يتمنى معه اموتفأق، ي الشعاب واأودية
 [.253الشعراء: ]                         

ومعيته بعد ، فهو يتضمن قبض القلب عن غر اه إليه وأما القبض ي احقائق
 .التفرقة عليه

ممهم ورف قلوهم و، وبن التعلق باخلق ،فالرب سبحانه حال بن خواص عباده
    :ادخرهم احق اصطناعاً لنفسه جَل جاله نوهم الذي، وعزائمهم إليه

 [.55طه: ]       
 :وهؤاء عى ثاثة أقسام

فسرهم عن  ،فضن هم عن أعن الناس، فرقة قبضهم إليه قبض التوي :اأوى
لعهم فلم يط ،فغيبهم عن أعن الناس، وصيانة عن مابستهم، العامن وقاية هم

ال وهذه اح، وهؤاء هم أهل اانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان، عليهم
وإا فامؤمن الذي خالط الناس ، دون بعضها حمد ي بعض اأماكن واأزمان
 .وتذم ي وقت، فالعزلة حمد ي وقت، ويصر عى أذاهم أفضل من هؤاء

والناس ، فهم مع الناس خالطون هم، سفرقة قبضهم بسرهم ي لباس التلبي :الثانية
فحاهم ملتبس ، وقد سر اه حقائقهم وأحواهم عن رؤية اخلق ها، يرون ظواهرهم

، إذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدنيا من اأكل والرب، عى الناس ا يعرفونه
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 .والنكاح وطاقة الوجه قالوا هؤاء من أبناء الدنيا، واللباس وامراكب
وكثرة ، وحسن امعرفة باه، وحاوة اإيان، وإذا رأوا منهم اجد والصر والصدق

 .فأخفاهم عن عيون العام بذلك، ذكره قالوا هؤاء من أبناء اآخرة
وهم من ، وا يرفعون هم رؤوساً ، وامحجوبون ا يعرفوهم، فهؤاء يكونون مع الناس

للجهال  وإهانة، لئا يفتنوا هم، ة الناس كرامة همصاهم اه عن معرف، سادات أولياء اه
                             :هم فا ينتفعون هم

 [.52املك: ]
فهم بن الناس بأبداهم ، فهذه الفرقة بينها وبن اأوى من الفضل ما ا يعلمه إا اه

م انتقلت أرواحهم إى تلك فإذا فارقوا هذا العا، وبن الرفيق اأعى بقلوهم
فإن روح كل عبد تنتقل بعد مفارقة البدن إى حرة من كان يألفهم وحبهم  ،احرة
 .()متفق عليه  «ْرء  َمَع َمْن أَحَب ْلـمَ ا» :ملسو هيلع هللا ىلص كا قال
فاه عَز وجّل قد ، وهذه الفرقة أعى من الفرقتن قبلها، فرقة قبضهم منهم إليه :الثالثة

فهم ي أعى ، وشغلهم به عنهم، لكال ما أطلعهم عليه ،نفوسهم سر هؤاء عن
قلوهم عامرة باأرار ، وقلوهم معه سبحانه ا مع سواه، اأحوال وامقامات

، وأرواحهم حن إليه حنن الطيور إى أوكارها، والذل وامحبة مواهم، والتعظيم
                 :وأخذهم إليه منهم، قد سرهم وليهم عنهم

 [.53الشورى: ]       
 :والناس قسان

 .ومنهم من جمع بن اإحسان واخوف ..منهم من جمع بن اإساءة واأمن
خوفاً أن يضع ، كل ذلك من خشية رهم، وهذا القسم وجلون خائفون مشفقة قلوهم

قاموا بحق اه وسوء ظن بأنفسهم أن ا يكونوا قد  ..عليهم عدله فا تبقى هم حسنة
ومعرفة برهم وما يستحقه من اإجال  ..وخوفًا عى إياهم من الزوال ..تعاى

 .واإكرام
                                                

 (. 2658(، واللفظ له، ومسلم برقم )6560، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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فهؤاء يفعلون ما أمروا به بكل ما يقدرون عليه من صاة وزكاة وصيام وحج وغر 
ومع هذا قلوهم وجلة خائفة عند عرض أعاها عى اه ، ذلك من أعال الر

وف بن يديه أن تكون أعاهم غر منجية من عذاب اه كا قال والوق، سبحانه
                              : سبحانه

                                    
 [.65 – 10امؤمنون: ]                 

جهل واهوى، الذين م يعرفوا رهم أما من جمع بن اإساءة واأمن، فهؤاء أهل ا
    بأسائه وصفاته، وم يعرفوا عظمة ملكه وسلطانه، وم يعرفوا شدة عقابه:

                                  
                               

 [.502اأعراف: ]



5836 
 

البسط فقه -22  
           ): قال اه تعاى

 .[20: ]الرعد (
                ): وقال اه تعاى

 .[22: ]الزمر (         
ويكون باطنه مغموراً ، إرسال ظواهر العبد وأعاله عى مقتى العلم :البسط

 .فيكون ماله ي ظاهره وباطنه، بامراقبة وامحبة واأنس باه
، وباطنه قد اكتسى اجال بامحبة والرجاء، قد اكتسى اجال بموجب العلمفظاهره 

                     :واخوف وامراقبة واأنس
                             
                            

 [.5 – 2اأنفال: ]     
: بن مال الظاهر والباطن ي غر موضع كقوله سبحانه وقد مع اه عَز وجَل 

(                 
 .[26: ]اأعراف (   

، ولطفه وبسطه، واه تبارك وتعاى هو الذي حيي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه
ء اه وبسطهم هو ما كان عليه أنبيا، وهؤاء بسطهم احق سبحانه عى لسان رسوله

وحسن ، ودوام البر، ورسله عليهم الصاة والسام مع القريب والبعيد من سعة الصدر
 .ولن اجانب، وامزاح باحق مع الصغر والكبر أحياناً ، والسام عى من لقيه، اخلق

 :وأهل البسط ثاث طوائف
ل جعل اه انبساطهم مع اخلق رمة هم كا قا، سطت رمة للخلقبُ  فطائفة
                 ): سبحانه

                 ) 
 .[512: ]آل عمران
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، وهتدي هم احران، ليقتدي هم السالك ،فاه عَز وجَل بسط هؤاء مع خلقه
وينتفع ، هم إذا سكتوا ىقتديُ ، ستضاء بنور هدايتهم ونصحهمويُ ، شفى هم العليلويُ 

 .إذا نطقواهم 
جذبت  ..وعى أمر اه ،وه ،ما كان باه ،ونطقهم وسكوهم، فحركاهم وسكناهم

وهذا النور الذي أضاء عى الناس منهم هو نور العلم ، قلوب الصادقن إليهم
                                :وامعرفة

 [.28اأنعام: ]            
 :ثاثة والعلاء

 .وورثة اأنبياء، فهذا من خلفاء الرسل، واستنار به الناس، عام استنار بنور العلم
، فهذا إن م يفرط كان نفعه قارًا عى نفسه، وم يستنر به غره، وعام استنار بنوره

 .فبينه وبن اأول ما بينها
وبسطته للناس ، ل عليهفهذا علمه وبا، وا استنار به غره، وعام م يستنر بنور العلم

                    :وبسطة اأول رمة هم، فتنة هم
                                   

 [.2الزمر: ]   جئ    
ورؤية رهم ي ميع ، وثبات مناظر قلوهم، طائفة بسطت لقوة معاينتهم: الثانية

                        :أوقاهم وأحواهم
                           

                                                  
 [.50 – 51السجدة: ]     

فهذه ، ومصابيح للسالكن، وأئمة للهدى، طائفة بسطت أعامًا عى الطريق: الثالثة
واتصفت با ، ا؛ أها اتصفت با اتصفت به اأوى من اأعالالفرقة أعى ما قبله

، واهداية للحائرين، وزادت عليها بالنفع للسالكن، اتصفت به الثانية من اأحوال
، وأقبل هم امعرض، واستقام هم امعوج، فاهتدى هم احائر، واإرشاد للطالبن
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                 :وكمل هم الناقص
                        

 [.05التوبة: ]                  
فجمعوا بن البصرة والبر كا ، وهم أولو البر واليقن، وهؤاء هم خلفاء الرسل

          ): قال سبحانه
 .[25: ]السجدة ( 

قرير ، والعمل ها، اه فا يستوي من رح اه صدره لإسام فاتسع لتلقي أحكام
وا ، وا يتذكر بآياته، ومن قلبه قاٍس حجري ا يلن لكتابه، مرور القلب، العن

               ): يطمئن بذكره
 .[22: ]الزمر (      

وما أعظم ضال من أعرض عن ربه ، من رح اه صدره لإسام فضل فا أعظم
     :واإقبال عليه ،َمْن كل السعادة ي طاعته ظم كرموما أع، ومواه

                                     

 [.582اأنعام: ]



5832 
 

احزن فقه -22  

 .[532: ]آل عمران (         ): قال اه تعاى
 (           ): وقال اه تعاى

 .[35: ]فاطر
أو توجع ، لتأسف عى فائت، ومازمة الكآبة، هو اانخاع عن الرور :زناح

 .ممتنع
، وهو من عوارض الطريق، فاحزن هو بلية من البايا التي نسأل اه كشفها ودفعها

وهذا م يأمر اه به ي ، وا من منازل السائرين إى اه، وليس من مقامات اإيان
بل هى عنه ي غر موضع ، وا رتب عليه جزاًء وا ثواباً ، وا أثنى عليه، موضع قط

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

ـمَ َلـال» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  وذ  بَِك ِمَن ا ه  َواْلب ْخِل ، َواْلَعْجِز َوالَْكَسلِ ، َزنِ لْـَح َوا َهـمِ ْلـإِِي أع 
 .() أخرجه البخاري «َوَغَلَبِة الِرَجالِ ، َدْينِ َوَضَلِع ال، ْبنِ ْلـج  َوا

فإن كان عى ما مى فهو ، وهو اأم الوارد عى القلب، فاهم واحزن قرينان
 .وإن كان عى ما يستقبل فهو اهم، احزن

وا يء أحب إى الشيطان من ، وير اإرادة، ويوهن العزم، فاحزن يضعف القلب
        ): حانهحزن امؤمن كا قال سب

 .[58: ]امجادلة (         
والثواب عليه ، فاحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من هوضه وسره وتشمره

 .اثواب امصائب التي يبتى ها العبد بغر اختياره كاأم وامرض ونحوم
، ومصدره، زن سببهولكن حمد ي اح، وأما أن يكون احزن عبادة مأمور ها فا

 .ا ذاته، وازمه
                                                

 (. 2023برقم ) لبخاريأخرجه ا( 5)
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وإما أن حزن ، فإن امؤمن إما أن حزن عى تفريطه وتقصره ي طاعة ربه وعبادته
              :وضياع أيامه وأوقاته، عى تورطه ي خالفته ومعصيته

                                                              
                                   
                                

 [.11 – 13الزمر: ]     
حيث شغل قلبه بمثل هذا اأم ، وعى حياته، وهذا يدل عى صحة اإيان ي قلبه

 ، وندم عى فعله.فحزن عليه
ولكن ، فا جرح بميت إيام، وم يتأم، وم حزن، ولو كان قلبه ميتًا م حس بذلك

، وجد ويشمر، بل الذي ينفعه أن يستقبل السر، احزن ا جدي عليه فإنه يضعفه
                         :ويبذل جهده

 [.62العنكبوت: ]
ة كيف هو خال عن حب، وأخص من هذا احزن حزن العبد عى جزء من أجزاء قلبه

 اه؟ وحزنه عى جزء من أجزاء بدنه كيف هو منرف ي غر حاب اه؟
أو شاغل ، أو إرادة، ويدخل ي هذا احزن كل معارض يشغل العبد عن ربه من خاطر

                          :من خارج
                           

                                      
                            

 [.51 – 55آل عمران: ]      
س ا يدعها ملكه ولكن الكيِ ، فهذه امراتب من احزن ا بَد منها ي الطريق

             :بل جعل عوض فكرته فيها فكره فيا يدفعها به، وتقعده
                                

 [.60 – 66النساء: ]        
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وي ، فإن كانت صغرة اشتغلت بفكرها فيه، فإن امكروه إذا ورد عى النفس
 .فأوردها احزن، عن الفكرة ي اأسباب التي يدفعها به ،حصوله

فإن كان منه ، بل ترف فكرها إى ما ينفعها، وإن كانت نفسًا ريفة كبرة م تفكر فيه
وإن كان ذلك عوضًا ها من احزن فا فائدة ي ، فكرت ي عبودية اه فيهخرج 

 .احزن أصاً 
وانكشفت عن ، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلات، ومن عرف اه أحبه وا بدّ 

وأقبلت إليه وفود ، وعمر قلبه بالرور واأفراح، قلبه اهموم والغموم واأحزان
                   :والبشائر من كل جانب التهاي

                                 
 [.21البقرة: ]                         

ي الغار وحكاه اه ي  أي بكر  ملسو هيلع هللا ىلصفإنه ا حزن مع اه أبدًا كا قال رسول اه 
                           :القرآن

                                
                   

 [.58التوبة: ]                        
فمن حصل له اه فعى ، وإنا احزن من فاته اه، فدل هذا عى أنه ا حزن مع اه

      ) فبأي يء يفرح؟أي يء حزن؟ومن فاته اه 
 .[10: ]يونس (   

، وزال ها كل حزن، وكشف رورها كل غمة، فمعرفة اه تعاى جا نورها كل ظلمة
               :فبذلك فليفرحوا، وحصل ها كل فاح وسعادة

                                     
                              

 [.32 – 38فصلت: ]                            
، وإنا أمر اه بالفرح بفضله ورمته؛ أن ذلك يوجب انبساط النفس ونشاطها
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 .وهذا فرح حمود، وشكرها ه تعاى وقوها
كا قال سبحانه أو الفرح بالباطل فإن هذا مذموم ، أما الفرح بلذات الدنيا وشهواها

 .[06: ]القصص (       ): عن قوم قارون أهم قالوا له
وكا قال سبحانه ي الذين فرحوا با عندهم من الباطل امناقض ما جاءت به 

             ): الرسل
 .[03: ]غافر ( 

ع ما ي الدنيا ما هو ا نسبة بينها وبن مي ،فنعمة الدين امتصلة بسعادة الدارين
                          :مضمحل زائل عن قريب

                                        
                                  

 [.28احديد: ]
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اإشفاق فقه -22  
          ): قال اه تعاى

             
 .[65-10: ]امؤمنون (         

           ): وقال اه تعاى
 .[20-26: ]الطور (         

 .الناسو النفس برف اهمة إى إزالة امكروه عن، رقة اخوف :اإشفاق
 .مقرونًا بالرحم، بدوام احذروهو خوف برمة من اخائف من خاف عليه 

 :واإشفاق عى ثاث درجات
وتذهب إى طريق اهوى ، إشفاق عى النفس أن جمح إى العناد :اأوى

                               :والعصيان
 [.58 – 0الشمس: ]         

وعى ، ه أن يكون لغر اهفيخاف عى عمل، وإشفاق عى العمل أن يصر إى الضياع
وإما بمعاص تفرقه ، وخاف أن يضيع ي امستقبل إما بركه، ملسو هيلع هللا ىلصغر سنة رسول اه 

                              :وحبطه
 [.551النساء: ]                  

حظة جريان القدر مع نوع رمة بما، وإشفاق عى الناس من جهة خالفة اأمر والنهي
 [.52حمد: ]                             :عليهم
وعى ، إشفاق عى الوقت أن خالطه ما يفرقه عن احضور مع اه عَز وجَل  :الثانية

 .وكل ما يعوقه عن ربه، وإما شهوة، وإما شبهة، القلب أن يزامه عارض إما فرة
    :فيقدح ذلك ي يقينه، ى سبب فيتعلق به دون ربهوإشفاق عى اليقن أن يركن إ

                           
 [.513اأنعام: ]          

 .فالعجب يفسد العمل كا يفسده الرياء، إشفاق يصون سعي العبد عن العجب :الثالثة
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ق عى إرادته وإشفا، وإشفاق يكف صاحبه عن خاصمة اخلق التي تفسد اخُلق
 .ما يفسدها من اهزل واللعب

       :وحاله، وقلبه، فإذا صح للعبد عمله وخلقه وإرادته استقام سلوكه
                                 

                                       

 [.31 – 35ق: ]
، وعلمه بكل صغرة وكبرة، اه؛ لعلمهم بعظمتهوامؤمنون مشفقون من خشية 

وخوفهم أن ا ، ومشفقون من الساعة؛ لعلمهم با تشتمل عليه من اجزاء واحساب
         ): تكون أعاهم منجية هم

              ) 
 .[50: ]الشورى

فقن ما كسبوا؛ لعلمهم والظامون أنفسهم بالكفر وامعاي خائفن وجلن مش
      ): بعقوبة اه عى كل جرم ومعصية

              
 .[22: ]الشورى (       
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اخشية فقه -22  
                            : قال اه تعاى

 [.20فاطر: ]
 .[52: لك]ام (          ): وقال اه تعاى

 .وامعرفة بحق عبوديته، مقام اخشية ه تبارك وتعاى جامع مقام امعرفة باه
     : اشتدت خشيته له كا قال سبحانه، وعرف حقه، فمتى عرف العبد ربه

 [.20فاطر: ]                      
وَن  ٬َوا» :ملسو هيلع هللا ىلصفالعلاء باه وبأمره هم أهل خشيته كا قال النبي  و أْن أك  إِِي أْرج 

ْم لِ  ْم بَِا أَتِقيَلـمَ َوأعْ ، َلـهِ أْخَشاك   .() أخرجه مسلم «ك 
فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه كا قال  تعاى والعام حقًا كل من خي اه

               ): سبحانه
 .[2: ]الزمر (جئ          

وخشيته ، فكلا ازداد العبد معرفة بربه ازدادت هيبته له، رفة اه اهيبةومن عامات مع
                                :إياه

 [.52حمد: ]      
وذهب عنه خوف كل ، وهابه كل ي، وطابت له احياة، ومن عرف اه صفا له العيش

، ثته تلك امعرفة احياء من اهوأور، واستوحش من غره، وأنس باه، خلوق
، والرضا به، واإنابة إليه، وامحبة والتوكل عليه، واإجال وامراقبة، والتعظيم له

                              :والتسليم أمره
 [.2الزمر: ]                                  جئ  

وما من عام ، وا يكون عامًا إا من خشاه، خشاه إا العلاء واه تبارك وتعاى ا
 لعلمه باه وأسائه وصفاته وأفعاله، وعظيم نعمه وإحسانه. ؛رباي إا وهو خشاه

                                                

 (. 5558برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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وإذا انتفت اخشية دلت ، فإذا انتفى العلم انتفت اخشية، والعلم واخشية متازمان
 .عى انتفاء العلم

، هم الذين يعلمون أن اه عى كل يء قدير ن خشون اهوامراد بالعلاء الذي
وأنه ، وما م يشأ م يكن، وأن ما شاء اه كان، وله اخلق واأمر، وبكل يء عليم

                       :وحكم ما يريد، يفعل ما يشاء
                                 

 [.15اأعراف: ]                      
متجهة إى رها ، طامعة راجية ي فضل اه، إن قلوب امؤمنن واجفة من خشية اه

  ): وقدره وعظمته، وتعرف حقه، هذه اأرواح هي التي تؤمن باه، بالطاعة
           ) 

 .[51: ]السجدة
وتعظيًا ه الذي ذكروا ، جدًا؛ تأثرًا با ذكروا بههؤاء إذا ذكروا بآيات اه خروا س

تعبرًا عن اإحساس الذي ، وشعورًا بجاله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل، بآياته
، وسبحوا بحمد رهم مع حركة اجسد بالسجود، ا يعر عنه إا مريغ اجباه بالراب

نيب الشاعر بجال اه الكبر ام ،فهي استجابة الطائع اخاشع، وهم ا يستكرون
         ): وهؤاء، امتعال

 .[56: ]السجدة (    
ولكن هذه اجنوب ا تستجيب؛ ، فامضاجع تدعوهم إى الرقاد والراحة ولذة النوم

شغًا بالوقوف ي ، شغًا برها، والرقاد اللذيذ، أن ها شغًا عن امضاجع اللينة
اخوف من ، يتنازعها اخوف والرجاء، إليه ي خشية وي طمع وبالتوجه، حرته

اخوف من ، والطمع ي رضاه، اخوف من غضبه، والرجاء ي رمته، عذاب اه
وهذه الصورة امرقة هؤاء امؤمنن يرافقها اإكرام ، والطمع ي توفيقه، خذانه
       ): العالية الكريمة واحفاوة الربانية هذه النفوس، اإهي

 .[50: ]السجدة (     
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نده من احفاوة وتوليه بذاته إعداد امذخور هم ع، إها حفاوة اه هؤاء القوم
 .به العيون والكرامة ما تقر

حتى يكشف أصحابه ، ويظل عنده مستوراً ، هذا امذخور ا يطلع عليه أحد سواه
 .عنه يوم لقائه

والذين خشون رهم يتلقون هذا الذكر ي وجل ، احديثوالقرآن الكريم أحسن 
وتأنس قلوهم هذا الذكر كا قال ، ثم هدأ النفوس، تقشعر منه اجلود، وارتعاش
             ): سبحانه

                  
 .[23: ]الزمر (     

ها إصبع الرمن إى اهدى وااستجابة وما ترتعش القلوب هكذا إا حن حرك
 ): واه يعلم من حقيقة القلوب ما جازها عليه باهدى أو بالضال، واإراق

 .[50: ]الكهف (           
، فهو سبحانه يضله با يعلمه من حقيقته امستقرة عى الضال التي ا تقبل اهدى

                                   :وا جنح إليه بحال
                              

 [.0 – 6البقرة: ]
             :وأهل كرامته هم أهل خشيته كا قال سبحانه

                                         
 [.0 – 0البينة: ]                         
وأوجبت له خشية اه اانكفاف عن ، وكل من كان باه أعلم كان أكثر له خشية

              : وااستعداد للقاء من خافه وخشاه، امعاي
 [.20فاطر: ]             

، الغفور الذي يغفر ذنوب التائبن، فسبحان العزيز الذي بعزته قهر ميع اخائق
                  :وجازي بالكثر، الشكور الذي يقبل القليل
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  [.30 – 36اجاثية: ]                            
، وهي تأم القلب بسبب توقع مكروه ي امستقبل، واخشية خوف يشوبه تعظيم

 .وهيبته وتارة بمعرفة جال اه، يكون تارة بكثرة اجناية من العبد
فهي خوف مقرون ، فإن اخشية للعلاء باه تعاى، واخشية أخص من اخوف

، أما اخوف فهو لعامة امؤمنن، ولذلك خص ها العلاء، وخوف مع تعظيم، بمعرفة
 .والوجل للمقربن، واهيبة للمحبن، واخشية للعلاء العارفن

   ): ومنه أشفق ،وله أخشى، فكل من كان باه أعرف كان له أخوف
           

 .[52-50: ]اأنبياء (
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الغرة فقه -22  

               ): قال اه تعاى
 .[33: ]اأعراف (             

، ا َوَما َبَطنَ نْـهَ َهَر مِ َولَِذلَِك َحَرَم اْلَفَواِحَش َما ظَ ، هِمَن ا َيـر  ل أَحَد أغْ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 
َء أَحُب إِلَ  ْ ََ  .() متفق عليه «َولَِذلَِك َمَدَح َنْفَسه  ، هْدح  ِمَن اْلـمَ ا ْيـهِ َول 

 :وهي نوعان، الغرة منزلة ريفة جداً 
 .وغرة عى اليء ..غرة من اليء

 .هي شدة حرصك عى امحبوب أن يفوز به غرك :والغرة عى اليء
 .هي كراهة مزامته ومشاركته لك ي حبوبك: ة من اليءوالغر

 :والغرة باعتبار من يغار قسان
 .وغرة العبد لربه ا عليه ..غرة احق تعاى عى عبده

فا ، بل يتخذه لنفسه عبداً ، فأما غرة الرب عى عبده فهى أن ا جعله للخلق عبداً 
وهذا أعى ، ويضن به عى غره، سهبل يفرده لنف، جعل له فيه ركاء متشاكسن

                                       :الغرتن
 [.51 – 55الزمر: ]                           

 :أما غرة العبد لربه فنوعان
لغر ربه  أن ا جعل شيئًا من أعاله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه فالتي من نفسه

                                              :عَز وجَل 
                               

 [.563 – 565اأنعام: ]                
وحقوقه إذا هاون ها ، أن يغضب محارمه إذا انتهكها امنتهكون والتي من غره

                                                

 (. 2068( واللفظ له، ومسلم برقم )5635، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 .وا أحد أغر من اه أبداً ، وغرة العبد من نفسه أهم من غرته من غره، اونونامته
فجعل ، وتوحيده وحبته، وا أهًا معرفته، ولذلك م جعل الكفار أهًا لفهم كامه

غرة عليه أن يناله من ، بينهم وبن رسوله وكامه وتوحيده حجابًا مستورًا عن العيون
                    : سبحانه ليس أهًا له كا قال

                                 
 [.56 – 51اإراء: ]                    

به أن  ضناً  ،وحجبه عنه، هي عجز الغيور عن احتال ما يشغله عن حبوبه :والغرة
 .بوبهوأن يضيق ذرعه بالصر عن ح، يعتاض عنه بغره

واحامل له عى هذا الضيق ، وهذا هو الصر الذي ا يذم من أنواع الصر سواه
 .مغااته بمحبوبه

 :والغرة عى ثاث درجات
، فهو يسرد ضياعه بأمثاله :غرة العبد عى ما ضاع عليه من عمل صالح :اأوى

، نسها وغر جنسهاوجر ما فاته من اأوراد والنوافل وسائر القرب بفعل أمثاها من ج
 : وجر ما يمكن جره، ويعوض ما يلزم فيه العوض، فيقي ما ينفع فيه القضاء

                                  
 [.555هود: ]           

ويتدارك قواه ببذها ي الطاعة قبل أن ، ويستدرك ما فاته من أداء احقوق والواجبات
ويتدارك قوى العمل ، فهو يغار عليها أن تذهب ي غر طاعة اه، تتبدل بالضعف

                : الذي حقه الفتور عنه غرة له وعليه
                            

 [.535 – 533آل عمران: ]                  
يغار عليه أن ينقي ، أعز يء عليهفالوقت  :غرة العبد عى فوات اأوقات :الثانية

فإذا فاته الوقت ا يمكن استدراكه البتة؛ أن الوقت الثاي قد ، بدون عمل صالح
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وهي غرة قاتلة؛ أن ، فإذا فاته وقت فا سبيل له إى تداركه، استحق واجبه اخاص
 ،وااشتغال بالنوم عى الوقت الفائت تضييع للوقت احار، حرة الفوت قاتلة

 : واشتدت حراته، فمن غفل عن نفسه ترمت أوقاته، والوقت منقٍض بذاته
                            

                                    
 [.20الكهف: ]     

ن أو يتعلق برجاء م، غرة العبد عى بصرة غطاها سر أو حجاب عن ربه :الثالثة
أو يلتفت إى عطاء من دون اه فرى ، وم يتعلق بإرادة اه وحبته، ثواب منفصل

وهو اه ، وا يلتفت إا إى امعطي الغني احميد، وا ينبغي أن يتعلق إا باه، به
                                         : وحده

 [.582اأنعام: ]       
 .بل قد تكون من النساء أشد، شرك فيها الرجال والنساءيلغرة غريزة وا

وينقاد  ،فامسلم الذي يطيع هواه، وغرة اه عَز وجّل تكون من إتيان حارمه
 .فكأنه جعل لغرة اه فيه ريكاً  ،ويقع ي حارم اه ،للشيطان

كان ذلك ، أن يشاركه فيها غرهويأبى ، الطاعة خاصة باه عَز وجَل العبادة و وما كانت
وما ذلك إا أن ربه سبحانه ا ، وغرته عليه، مبعثًا أن يستثر العاي غضب مواه
                : الكفر عبادهيرى لعبده امعصية كا ا يرى ل

                                      
 [.0الزمر: ]                           

ومن ، ومن ثم تكون الغرة من جانب اه غرة حقيقية عى ما يليق بجاله وكاله
   والعبادة:  وإراكه غر اه ي الطاعة، لوازمها كراهة وقوع العبد ي امعاي

                               
                                 



5812 
 

 [.20 – 26النساء: ]                       
ة   ،َوإَِن ام ْؤِمَن َيَغار   ،َيَغار   اهإَِن » ملسو هيلع هللا ىلص:اه  قال رسولو ْؤِمن  َما َحَرَم َأْن َيأِْ َ ام اهَوَغْرَ

 .() متفق عليه «َعَلْيهِ 
بْ ْو َرأْيُت َرُجاً لَ  :قال سعد بن عبادة و َفَبَلَغ ، ُمْصَفٍح  ْيـرَ بِالَسْيِف غَ  ُتـهُ  َمَع اْمَرأِي َلَرَ

، ِمنِي َيـر  أغْ  هوا، نْـه  مِ  َيـر  أَنا أغْ  هوا، ةِ َسْعدٍ ْيـرَ أَتْعَجب وَن ِمْن غَ » :َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص هَذلَِك َرُسوَل ا
ْذر  ِمَن  ْيـهِ َول أَحَد أَحُب إِلَ ، ا َوَما َبَطنَ ـهَ نْ َما َظَهَر مِ  َحَرَم اْلَفَواِحَش  هةِ اْيـرَ َوِمْن أْجِل غَ  اْلع 

يَن َواْلـم  َوِمْن أْجِل َذلَِك َبَعَث ا، ها ِ ِْ ، هْدَحة  ِمَن اْلـمِ ا ْيـهِ َول أَحَد أَحُب إِلَ ، نِْذِرينَ ْلـم  بَ
 .() متفق عليه «نَةَ ْلـَج ا هَوِمْن أْجِل َذلَِك َوَعَد ا

 
  
 

                                                
 (. 2065( واللفظ له، ومسلم برقم )1223، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (. 5522) ( واللفظ له، ومسلم برقم0556، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 باه الثقة فقه -23
              ): قال اه تعاى

 .[0: ]القصص (         
          ): وقال اه تعاى

 .[523: ]هود (      
، فالثقة كالروح، كا أن سواد العن أرف ما ي العن، خاصة التوكل ولبه :الثقة باه

 .ونسبتها إى التوكل كنسبة اإحسان إى اإيان، حامل هاوالتوكل كالبدن ا
 :والثقة باه عى ثاث درجات

، بحكم وقى أمرًا فا مرد لقضائه ،أن يعلم الواثق باه أن اه تعاى إذا حكم :اأوى
أو ، أو الطاعة، وقسم له بنصيب من الرزق، ه بحكملفمن حكم اه ، وا معقب حكمه

     :ومن م يقسم له ذلك فا سبيل إليه البتة، غره فا بَد من حصوله لهأو ، العلم
 [.2فاطر: ]                                                        

 .قعد عن منازعة اأقسامالعبد ذلك فإذا علم 
وبذلك ، نها فلن يناله بقوتهوما م يكن له م، فا كان له منها فسوف يأتيه عى ضعفه

وا ، واجرأة عى إقدامه عى ما م حكم له به، يتخلص بالثقة باه من قحة اإقدام
                             : قسم له

                             

 [.32الزخرف: ]
فمن حصل له اإياس من ، فوت امقدوروهو أمن العبد من ، درجة اأمن :الثانية

 .منازعة اأقسام حصل له اأمن
فمن عرف اه وعلم أن ما قضاه اه فا مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي قسمه اه 

، فيظفر بروح الرضا؛ أن صاحب الرضا ي راحة، وأمن من نقصان ما كتبه اه له، له
                                : ولذة ورور

 [.6هود: ]           
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فإن م حصل له هذا ، وهو قوة اإيان، فإن م حصل له هذا امقام ظفر بعن اليقن
 .وما فيه من حسن العاقبة، امقام حصل عى لطف الصر

وسبق ، ديروتيقنه فراغ الرب عَز وجَل من امقا، شهود تفرد الرب تعاى بالبقاء :الثالثة
ويتخلص من االتفات إى ، وبذلك يتخلص من امحن التي تعرض له، القدر ها

فا يتكلف ، ويتخلص كذلك من طلب ما ماه اه تعاى عنه قدراً ، اأسباب بقلبه
                                   : طلبه وقد ماه اه عنه

                             
 [.13 – 52القمر: ]            

لعلمه بسبق ، وشدة احتائه من امكاره، ويتخلص كذلك من تكلف ااحرازات
 .وما ا ينفعه ي طريقه، لكن حتمي ما هى اه عنه، القدر با كتب اه له منها

فإن ذلك  ،ي جانب فاحذر أن تكون ي اجانب اآخر ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان اه ورسوله 
وقليله ، وا تستسهل هذا فإن مباديه جر إى غايته، يفي إى امشاقة وامحادة

وإن كان الناس كلهم ي ، ملسو هيلع هللا ىلصوكن ي اجانب الذي فيه اه ورسوله ، يدعو إى كثره
وليس للعبد بأنفع من ، فإن لذلك عواقب هي أمد العواقب وأفضلها، اجانب اآخر

                  : ذلك ي دنياه قبل آخرته
 [.53النساء: ]                     

وقويت ، ا سيا إذا ضعف اإيان، وأكثر اخلق إنا يكونون ي اجانب اآخر
 .ملسو هيلع هللا ىلصفهناك ا تكاد جد أحدًا ي اجانب الذي فيه اه ورسوله ، الرغبة أو الرهبة

 .وربا نسبوه إى اجنون، تيار لنفسهسيئ ااخ، بل يعده الناس ناقص العقل
فإهم نسبوهم إى اجنون ما كانوا ي شق ، وذلك من مواريث أعداء الرسل

             : والناس ي شق وجانب آخر، وجانب
 [.55النساء: ]                    

 ملسو هيلع هللا ىلصه الرسول ولكن من وطن نفسه عى ذلك فإنه حتاج إى علم راسخ با جاء ب
، ولوم من امه، وإى صر تام عى معاداة من عاداه، وا ريب عنده فيه، يكون يقينًا له

بحيث تكون اآخرة أحب إليه من ، وا يتم ذلك إا برغبة قوية ي اه والدار اآخرة
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، وآثر عنده منها، أحب إليه من الدنيا ملسو هيلع هللا ىلصويكون اه ورسوله ، وآثر عنده منها، الدنيا
                : أحب إليه ما سواما ملسو هيلع هللا ىلصن اه ورسوله ويكو

                                       
 [.10القصص: ]           

فإن نفسه وهواه وشيطانه ومعاريه من ذلك اجانب ، وهذا كله صعب ي بادئ اأمر
، فإن صر وثبت جاءه العون من ربه، حربهفإذا خالفهم تصدوا ، يدعونه إى العاجل

ا بَد أن يذيق عبده  ..فإن الرب شكور ..وذلك اأم لذة ..وصار ذلك الصعب سهاً 
: فيشتد به روره وغبطته ..ويريه كرامة ذلك ..ملسو هيلع هللا ىلصزه إى اه ورسوله يُ حَ ـووليه لذة تَ 

                                
 [.22 – 20الرعد: ]                  

، ومساعد وتارك له، ومسام له، بن هائب له، ويبقى من كان حاربًا له عى ذلك
 .ويضعف جند العدو، ويقوي جنده

فإن ، ولو كان وحده، ملسو هيلع هللا ىلصوالتحيز إى اه ورسوله ، وا يستصعب العبد خالفة الناس
                              : وإنا امتحن يقينه وصره ،اه معه

                                        

 [.3 – 2الطاق: ]
فمتى  ،وأعظم اأعوان عى هذا بعد عون اه التجرد من الطمع والفزع إى غر اه

                    : ملسو هيلع هللا ىلصجردت منها هان عليك التحيز إى اه ورسوله 
 [.15 – 18الذاريات: ]                               

وعلم العبد ، والثقة باه، والتوكل، ويعن العبد عى التجرد من الطمع والفزع التوحيد
وليس ، وا يذهب بالسيئات إا هو، وأنه ا يأي باحسنات إا هو، بأن اأمر كله ه

     : بل اخلق كله واأمر كله بيد اه وحده ا ريك له، أحد مع اه يء
                                     

                              
 .[15: ]اأعراف     
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التفويض فقه -23  
                              : قال اه تعاى

                              

 [.51 – 55غافر: ]
َم اْضطَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  وَءَك لِلَصَاةِ ، ث  ض  ََ ِشِقَك إَِذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوَضْأ و  ِجْع َع

ْل : الَله  اْأَْيَمنِ  َم ق  ْأت  َظْهِري ، َوَألَ ي إَِلْيَك ْضت  َأْمرِ ، َوَفوَ َم َأْسَلْمت  َوْجِهي إَِلْيَك ، ث 
َم آَمنْت  بِكَِتابَِك الَ  ِذي إَِلْيَك َرْغَبًة َوَرْهَبًة إَِلْيَك ، َل َمْلَجَأ َوَل َمنَْجا ِمنَْك إَِل إَِلْيَك ، الَله 

ََ الْ  ،َأْنَزْلَت  َت ِمْن َلْيَلتَِك َفأَْنَت َع َن آِخَر َوبِنَبِِيَك اَلِذي َأْرَسْلَت ، َفإِْن م  ِفْطَرةِ ، َواْجَعْله 
 .() متفق عليه « َما َتتََكَلم  بِهِ 
 .كله ويفوض اأمر إى اه، أن يترأ العبد من احول والقوة :التفويض

 فوض إذافإنه ، وا يستقيم مقام التوكل إا بالتفويض، والتوكل أوسع من التفويض
                              : عد تفويضهأمره إى اه اعتمد بقلبه كله عليه ب العبد 

 [.53التغابن: ]       
 :والتفويض عى ثاث درجات

وا ييأس ، فا يأمن من مكر، أن يعلم العبد أنه ا يملك قبل عمله استطاعة :اأوى
                          : وا يعول عى نية، من معونة

 [.22عراف: اأ]     
فهو ا ، إن م يعطها له فهو عاجز، فهو مالكها دونه، فاستطاعة العبد بيد اه ا بيده

     : فكيف يأمن العبد امكر وهو حَرك ا حِرك، يتحرك إا باه ا بنفسه
                                             

 [.16هود: ]
                                                

 (. 2058( واللفظ له، ومسلم برقم )250، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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فإن شاء ثبطه وأقعده مع القاعدين كا قال فيمن منعه هذا ، حركته بيدهحركه من 
            ): التوفيق

 .[56: ]التوبة (     
وا يبعث ، وخي بينه وبن نفسه، أن يقطع عنه مواد توفيقه، فهذا مكر اه بالعبد

 .وا حركه إى مراضيه وحابه، دواعيه
بل هو ، تعاى اه عن ذلك علوًا كبراً ،  اه فيكون ظامًا بمنعهوليس هذا حقًا عى

فلله احمد ، وعى منعه من منعه إياه، جرد فضله الذي حمد عى بذله من بذله
                  : عى هذا وعى هذا
 [.0إبراهيم: ]          

وهو أرحم الرامن فكيف ، خلقه ورزقهوإذا كان اه تبارك وتعاى هو الذي تفرد ب
                               : ييأس من معونته له

 [.13النحل: ]
 ، فإن نيته وعزمه بيد اه تعاى ا بيده، وكذلك ا يعول عى نيته وعزمه ويثق ها

 : جارية عليه حكاً ا بمن هي ، فلتكن ثقته بمن هي ي يده حقاً ، وهي إى اه ا إليه
 [.6الزمر: ]                                  

فنجاته إنا هي باه ا بعلمه ، أن يرى رورته وفاقته وحاجته التامة إى اه :الثانية
وسعة مغفرته ، بل يرى فضل اه، وا يرى ذنبًا مهلكاً ، فا يرى عماً منجياً ، وا بعمله
                         :ورمته

 [.516اأعراف: ]                      
ويمنعه من ، يوجب له أن ا يرى ذنبًا مهلكاً   ربهومشاهدة شدة رورته وفاقته إى

 .اقتحام الذنوب امهلكة
فإنه ، هابل احامل له هو احق تعاى ا اأسباب التي يقوم ، وا يرى سببًا حاماً 

                                : وإياها حموان باه وحده
 [.50 – 51فاطر: ]                                  
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، والقبض والبسط، واحركة والسكون، شهود تفرد احق بملك اخلق واأمر :الثالثة
فيشهد ، احق تعاى ي كل متحرك وساكن فيشهد حركات العام وسكونه صادرة عن

فيشهد تفرده سبحانه ، وتعلق السكون باسمه القابض، تعلق احركة باسمه الباسط
، والعطاء وامنع، والنفع والر، فيفرده بالعبودية كا أفرده بالربوبية: بالبسط والقبض

(               
                  
               ) 

 .[20-26: ]آل عمران
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التسليم فقه -22  
           ): قال اه تعاى

 .[61: ]النساء (       
             ): وقال اه تعاى

 .[22: ]لقان (   
 :التسليم ه نوعان

 .وتسليم حكم اه الكوي القدري ..رعيتسليم حكم اه الديني ال
               : فهو تسليم امؤمنن العارفن :فأما اأول

                              
 [.31 – 35احج: ]            

 .وهي مسألة الرضا بالقضاء والقدر، فهو التسليم حكم اه الكوي :وأما الثاي
وم يقدر عى ذلك ، والتسليم للقضاء حمد إذا م يؤمر العبد بمنازعته ودفعه

                       : كامصائب التي ا قدرة له عى دفعها
 [.15التوبة: ]               

ودية بل العب، وأما اأحكام واأحوال التي أمره اه بدفعها فا جوز له التسليم إليها
ومدافعة قدر ، كمدافعة قدر امرض بالعاج، مدافعتها بأحكام أخر أحب إى اه منها

                      : اجوع بالطعام وهكذا
 [.502البقرة: ]             

وهي أن ا يكون تسليمه صادرًا عن حض الرضا ، وليس ي التسليم إا علة واحدة
 .فيسلم عى نوع إغاض، ل يشوبه كره وانقباضب، وااختيار

           : فهذه علة التسليم امؤثرة فاجتهد ي اخاص منها
 [.3 – 2الزمر: ]                      

أو إرادة ، أو شهوة تعارض اأمر، هو اخاص من شبهة تعارض اخر والتسليم
                   : الرع والقدر أو اعراض يعارض، تعارض اإخاص
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 [.53 – 55الزمر: ]
الذي ا ينجو يوم القيامة إا من أتى ، وصاحب هذا التسليم هو صاحب القلب السليم

  (             ): به كا قال سبحانه
 .[02-00: ]الشعراء

                   ا يره:مم اه إليه م وسلَ م نفسه ه سلِ ومن سلَ 
   [.05اأنعام: ]         

 :والتسليم عى ثاث درجات
 .تسليم ما يزاحم العقول :اأوى

، أسبابفإنه يقتي التجريد عن ا، فإن التسليم يقتي ما ينهى عنه العقل ويزامه
فإذا ، فصاحب التسليم يسلم إى اه عَز وجَل ما هو غيب عن العبد، والعقل يأمر ها

               : سلم ه م يلتفت إى السبب ي كل ما غاب عنه
 .[22لقان: ]                      

والتسليم ، ا باأسبابواأوهام يسبق عليها أن ما غاب عنها من احكم ا حصل إ
 .والعقل ينهى عن ذلك، يقتي التجرد عنها

وإما بشهوة ، وامنازعة إما بشبهة فاسدة تعارض اإيان، والتسليم ضد امنازعة
أو اعراض يعارض ، أو إرادة تعارض مراد اه من عبده، تعارض أمر اه عَز وجَل 
وخاف ما ، خاف ما رع بأن يظن أن مقتى احكمة، حكمته ي خلقه وأمره

          : فالتسليم التخلص من هذه امنازعات، قى وقدر
                              

 [.280البقرة: ]
 .بأن ينتقل من صورة العلم إى امعاي واحقائق، تسليم العلم إى احال :الثانية

ومن عن اليقن اى حق ،  إى عن اليقنومن اليقن، فينتقل من العلم إى اليقن
ومن علم التوكل إى حاله ، ومن علم اإيان إى ذوق طعم اإيان وحاوتهاليقن، 
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                             : وهكذا
                             

 [.5 – 2اأنفال: ]                        
 .مع السامة من رؤية التسليم، تسليم ما دون احق إى احق :الثالثة

، فاحق سبحانه هو الذي سلمك إليه، فاحق سبحانه هو الذي سلم إى نفسه ما دونه
فمن شهد هذا امشهد العظيم وجد ، وأنت آلة التسليم، فهو امسلم وامسلم إليه

فقد سلم العبد من دعوى ، احق غر احقوما سلمها إى ، احق ىنفسه مسلمة إ
                        : ورؤية التسليم ،التسليم

 [.552البقرة: ]                
َم اْضطَ  » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  وَءَك لِلَصَاةِ ، ث  ض  ََ ِشِقَك إَِذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوَضْأ و  ِجْع َع

ْل : الَله   ،اْأَْيَمنِ  َم ق  ْأت  َظْهِري ْضت  َأْمِري إَِلْيَك، َوَألَ ، َوَفوَ َم َأْسَلْمت  َوْجِهي إَِلْيَك ث 
َم آَمنْت  بِكَِتابَِك الَ  ِذي إَِلْيَك َرْغَبًة َوَرْهَبًة إَِلْيَك ، َل َمْلَجَأ َوَل َمنَْجا ِمنَْك إَِل إَِلْيَك ، الَله 

َن آِخَر َوبِنَبِيِ  ،َأْنَزْلَت  ََ اْلِفْطَرةِ ، َواْجَعْله  َت ِمْن َلْيَلتَِك َفأَْنَت َع َك اَلِذي َأْرَسْلَت ، َفإِْن م 
 .() متفق عليه « َما َتتََكَلم  بِهِ 

                                                

 (. 2058( واللفظ له، ومسلم برقم )250، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 الرضا فقه -22
        ): قال اه تعاى

               
 .[588: ]التوبة (  
               ): اىوقال اه تع

             )  
 .[555: ]النساء

َ بِا، َذاَق َطْعَم اِإيَانِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِِ ـَوبِ  ،َوبِاِإْساِم دِينًا ،َرّباً  ٬َمْن َر ٍد َحـمَ م 
ول  .() أخرجه مسلم «َرس 
 .ا اختار اه لهضاه بور، سكون القلب إى فاطره ومعبوده وحبوبه :الرضا

 .راٍض با يناله من حبوبه ..فهو راٍض بمحبوبه
فإنه يوصله إى ، أن يلزم العبد ما جعل اه رضاه فيه ومن أعظم أسباب حصول الرضا

                          : وا بدَ  الرضا مقام
                                     

 [.0 – 0البينة: ]               
 :والرضا يتحقق بثاثة أمور

واخاص من امسألة ، وسقوط اخصومة مع اخلق، باستواء احاات عند العبد
فالراي اموافق تستوي عنده احاات من النعمة والبلية ي رضاه ، واإحاح

   : ما اختاره اه له وامفوض راٍض بكل، بحسن اختيار اه له؛ أنه مفوض
                                      

 [.55التغابن: ]
، فالنعمة والبلية بقضاء سابق، وا راد حكمه ،وأنه جازم بأن ا تبديل لكلات اه

                                                

 (. 35برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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                 : وما م يشأ م يكن، وما شاء اه كان
 [.551اأنعام: ]           

بل ، البار امحسن الناصح رحيموهو عبد حض ا يسخط جريان أحكام سيده ال
                             : يتلقاها بالرضا به وعنه

 [.15التوبة: ]         
وسيده أعلم ، وهو جاهل بعواقب اأمور، وأنه حب راٍض با يعامله به حبيبه

وربه سبحانه يريد ، وأنه ا يريد مصلحة نفسه من كل وجه، ته وبا ينفعهبمصلح
                     : ويسوق إليه أسباها، مصلحته

                            
 [.20 – 26النساء: ]                     

لحته فيا يكره أضعاف أضعاف مصلحته فإن مص، ومن أعظم أسباها ما يكرهه العبد
                             : فيا حب

 [.256البقرة: ]                                
، وم يعرض عليه ي جريان أحكامه عليه، وامسلم من قد سلم نفسه ه، وأنه مسلم

                          : وم يسخط ذلك
 [.22لقان: ]           

وعلمه بأن قضاء الرب ، وأنه يعلم أن حظه من امقدور ما يتلقاه به من رضاً وسخط
 .وعلمه أن مام عبوديته ي جريان ما يكرهه من اأحكام عليه، تعاى خر له

فليس الشأن ي الرضا ، والتوكل والرضا، فا تتم عبوديته لربه إا بالصر والشكر
   : إنا الشأن ي الرضا امؤم امنافر للطبع، بالقضاء امائم للطبيعة

                                     
                                           

 [.510 – 511البقرة: ]          
 .ضاه عن ربه سبحانه ي ميع اأحوال يثمر رى ربه عنهوأنه يعلم أن ر
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ووجده ، ري ربه عنه بالقليل من العمل ،فإذا ري العبد عن ربه بالقليل من الرزق
                 : أرع يء إى رضاه إذا ترضاه وملقه

 [.62التوبة: ]     
ورضاه با ، تواء احاات عندهوذلك يوجب له اس، حسن الظن به ،وأنه عارف بربه

 من الغنى والفقر، والعافية وامرض، والراء والراء: ختاره له سيده سبحانه
                                    

 [.582اأنعام: ]     
، نهاوينزل عليه السكينة التي ا أنفع له م، وأنه يعلم أن الرضا يوجب له الطمأنينة

                : ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت حاله
                              

 [.22 – 20الرعد: ]        
 :ومقامات الدين تدور عى أربعة أمور

دينه والرضا ب ..واانقياد له ملسو هيلع هللا ىلصوالرضا برسوله  ..والرضا بألوهيته ..الرضا بربوبية اه
 .ومن اجتمعت فيه هذه اأربعة فهو الصديق حقاً ، والتسليم له

، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه، فالرضا بربوبية اه يتضمن الرضا بتدبره لعبده
     : والرضا بكل ما يفعله به، وااعتاد عليه، والثقة به، وااستعانة به

                                      

 [.582اأنعام: ]
، واإنابة إليه، وحده وخوفه ورجائه، والرضا بإهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده

                : واإخاص له، وذلك يتضمن عبادته، والتبتل إليه
 [.1البينة: ]                       

 .والثاي يتضمن رضاه با يؤمر به، فاأول يتضمن رضا العبد با يقدر عليه
بحيث يكون ، والتسليم امطلق إليه، وأما الرضا بنبيه رسواً فيتضمن كال اانقياد له

                    : أوى به من نفسه
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 [.6اأحزاب: ]                   

وا ، وا حكم عليه غره، وا حاكم إا إليه، ى اهدى إا من مواقع كلاتهفا يتلق
                          : يرى بحكم غره البتة

                                  
 [.510اأعراف: ]                 

وم يبق ، ري كل الرضا، أو أمر أو هى، ه أو حكمفإذا قال سبحان، وأما الرضا بدينه
ولو كان خالفًا مراد نفسه أو هواها كا قال  ،وسلم له تسلياً ، بقلبه حرج من حكمه

             ): سبحانه
 .[61: ]النساء (     

ه الرضا حصل ل، فمن رسخ قدمه ي التوكل والتسليم والتفويض، والرضا آخر التوكل
                    : وا بدّ 

                                  
 [.588التوبة: ]       

، فهو حفوف بنوعن من رضاه عن عبده، ورضا العبد عن اه من نتائج رضا اه عنه
 .بعده هو ثمرة رضاه عنه ورًى ، رضًا قبله أوجب له أن يرى عنه
، فيجعل قلبه سليًا نقيًا من الغش والدغل والغل، والرضا يفتح للعبد باب السامة

                     : وا ينجو من عذاب اه إا من أتى اه بقلب سليم
 [.02 – 00الشعراء: ]                  

، م ي مقام العبوديةوالرضا عن الرب عَز وجَل ي ميع احاات يثبت اأقدا
ويفتح عليه باب الشك ي اه وي قضائه وقدره وحكمته ، والسخط يوجب التلون

                                      : وعلمه
 [.52حمد: ]        

 .والتسخط عى القضاء من أسباب الشقاوة، والرضا بالقضاء يوجب له السعادة
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وذلك أفضل ، وا يفرح با أتاه، لعبد أن ا ييأس عى ما فاتهوالرضا يوجب ل
                                   : اإيان

                                  
 [.23 – 22احديد: ]                            

ومن مأ قلبه من الرضا ، السخط يفرغ القلب من اهو، والرضا بالقدر يفرغ القلب ه
                  : وفرغ قلبه محبته، بالقدر مأ صدره غنًى وأمنًا وقناعة

 [.55التغابن: ]                           
وينفي عنه آفات احرص عى ، والرضا يثمر الشكر الذي هو أعى مقامات اإيان

فالراي هواه تبع مراد ربه منه ما ، والرضا خرج اهوى من قلب امؤمن، لدنياا
والرضا عن اه يثمر للعبد رضا اه عنه، والراي متلق أوامر ربه ، حبه اه ويرضاه

                  الدينية والقدرية باانراح والتسليم: 
 [.٣٧الفتح: ]                          

والطاعات كلها أصلها من الرضا، وامعاي كلها أصلها من عدم الرضا، وعدم 
 الرضا يفتح باب البدعة، والرضا يغلق ذلك الباب عنه.

أو ، أو الديني، ولو تأمل العبد ميع البدع لرآها ناشئة من عدم الرضا باحكم الكوي
                                    : كليها

 [.٣٣النساء: ]                   
 وما يقضيه اه ويقدره عى الناس نوعان:

 .وقضاء كوي.. قضاء ديني
 ، وهي اأحكام الواردة ي القرآن والسنة.ومباحات، ومنهيات، مأمورات فالديني:

 .أو بايًا مؤمة، إما نعًا ملذة والكوي:
وأصل ، ن خاصمة الرب تعاى ي أحكامه وأقضيتهوالرضا خلص العبد م

فلو ري م ، خاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية
                       : يطرد ويلعن ويبعد

 [.١٤البقرة: ]          
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فمن م يرى ، وصفاته فهو موجب أساء اه، وميع ما ي الكون أوجبته مشيئة اه
                            : با ري به ربه م يرض بأسائه وصفاته

                           
 [.٣١ – ٣١الزمر: ]     

 وكل قدر يكرهه العبد وا يائمه فا خلو من أمرين:
لوا تدارك احكيم إياه بالدواء فهو دواء مرض ، إما أن يكون عقوبة عى الذنب
، أو يكون سببًا لنعمة ا تنال إا بذلك امكروه، لرامى به امرض إى اهاك

       : وما ترتب عليه من النعمة دائم ا ينقطع، فامكروه ينقطع
                                 

                                           
 [.٣٣٨ – ٣٣٣البقرة: ]          

 .فإذا شهد العبد هذين اأمرين انفتح له باب الرضا عن ربه ي كل ما يقضيه ويقدره له
قى بالذنب وقى ، وقضاؤه عدل فيهم، وحكم الرب عَز وجَل ماٍض ي عباده

وي ، ادلن ي قضائه بالذنبوهو أعدل الع، فاأمران من قضائه عَز وجَل ، بعقوبته
 .قضائه بعقوبته

وأما عدله ي قضائه بالذنب فإن الذنب عقوبة عى غفلته ، أما عدله ي العقوبة فظاهر
                     ، لعله يتوب إى ربه منه: وإعراض قلبه عنه ،عن ربه

 [.٤٣: الروم]                                          
       : فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه استحق أن يرب هذه العقوبة

 [.١١الشورى: ]                  
فقضاؤه لعبده امؤمن امنع عطاًء وإن كان ، وا يقي اه لعبده قضاًء إا كان خرًا له

ة وإن كان ي صورة وباؤه عافي، ونعمة وإن كان ي صورة حنة، ي صورة امنع
ولكن جهل العبد وظلمه ا يعد العطاء والنعمة والعافية إا ما التذ به ي ، بلية
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     : والباء رمة، ولو عرف ربه لعد امنع نعمة، وكان مائًا لطبعه، العاجل
 [.٣٤١البقرة: ]          

 .عظم من نعمه عليه فيا حبههو الذي يعد نعم اه عليه فيا يكرهه أكثر وأ: فالراي
وليس للعبد ، وتفرد بااختيار والتدبر، وإذا علم العبد أن ربه عَز وجَل تفرد باخلق

فإذا عرف ذلك م يكن له غر الرضا بمواقع اأقدار ، فإن اأمر كله ه، يء من ذلك
                              : من ربه

                                  
 [.٣٤اأعراف: ]             

واجنة ، ورضا اه سبحانه عن العبد أكر من اجنة وما فيها؛ أن الرضا صفة اه
 .وهذا الرضا جزاء عى رضا امؤمنن عنه ي الدنيا، خلقه

 ): كا قال سبحانهوما كان هذا اجزاء أفضل اجزاء كان سببه أفضل اأعال 
            

 [.02]التوبة: (             
، فامحب ا تقوم إا عى ساق الرضا، واإنابة إليه، واإخاص له، وامحبة ه

 .عن حبيبه ي كل حالةراٍض 
به عليه وأثا، إذا وصل إليه عمل عبده مل به ظاهره وباطنه، والرب عَز وجَل شكور

              : من حقائق امعرفة واإيان بحسب عمله
                                           

 [.٧ – ٨البينة: ]                     
وأما أعال القلوب فا ينتهي ، وأعال اجوارح تضاعف إى حد معلوم حسوب

              : وإن توارى شهود العبد ها، ي دائمة متصلةفه، تضعيفها
 [.١٤١البقرة: ]                  

وصاحبها ي مزيد متصل ولو ، فامحبة والرضا حال امحب الراي ا تفارقه أصاً 
 .فرت جوارحه
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 .واه عَز وجَل ينظر إى القلوب واهمم والعزائم ا إى صور اأعال
مْ  إَِن اه ل َينْظ ر  إِى» ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي َوِرك  م ص  مْ  وأموالِك  ل وبِك   ، َوَلكِْن َينْظ ر  إَِى ق 
م  .()أخرجه مسلم  «وأعالِك 

 والرضا ثاث درجات:
 .الرضا باه رباً  اأوى:
 ، وأمر ورع.وهو الرضا عنه ي كل ما قى وقدر، الرضا عن اهالثانية: 

 .والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه، تعلق بأسائه وصفاتهفالرضا به م
، فيسعد ي الدنيا واآخرة: فيغيب برى ربه عن رضاه هو، الرضا برضا اه الثالثة:

(         
 [.38-20]الفجر:  (  

ن فم، ورجاًء لثوابه، وامؤمن اموفق من باع نفسه وأرخصها وبذها طلباً مرضاة اه
   ): وفاز بجنته، استحق رضاه، الرؤوف بالعباد رحيمبذها للعي ال

 .[280: ]البقرة (        
 والرضا نوعان:

 .غر مروع .. ورًى مروع رًى 
 والرضا امروع نوعان:

ويتناول ما أباحه اه من غر ، وترك ما هى اه عنه، الرضا بفعل ما أمر اه به أحدما:
       ): عد إى امحظور كا قال سبحانهت

 [.62]التوبة:  (
فإن م يكن ، فهذا الرضا مستحب، رض والذلالرضا بامصائب كالفقر وام الثاي:

                   ، وفوق ذلك احمد والشكر: فا أقل من الصر
 [.٣٣التوبة: ]                   

 .ا غر امروع فهو الرضا بالكفر والفسوق والعصيانأما الرض
                                                

 (. 2165برقم ) مسلم أخرجه( 5)
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     : وا حبه كا قال سبحانه، فا يرى العبد بذلك؛ أن اه ا يرضاه
                                                  

                                      
 .[0]الزمر: 

 .فهذا مع أن اه أراده وقدره فهو ا حبه وا يرضاه
دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق  ،وامؤمن مأمور باتباع ما حبه اه ويرضاه

 .ا با فعله من امعائب ،وأن يرى با أصابه من امصائب، والعصيان
كا قال وعى امصائب يصر .. وعى النعم يشكر.. فهو من الذنوب يستغفر

 [.50]لقان:  (         ): سبحانه
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الزهد فقه -22  
           ): قال اه تعاى

                  
 [.20]الكهف:  (   

               ): وقال اه تعاى
 [.535]طه:  (   

وإسقاط الرغبة عن ، وترك كل ما يشغل عن اه،  اآخرةترك ما ا ينفع ي الزهد:
، وأخذه ي منازل اآخرة برك احرام، وسفر القلب من وطن الدنيا، اليء بالكلية

 .وترك الفضول من احال
وفضول احال إن شغلت العبد عن ربه فالزهد فيها أفضل، وإن م تشغله عن اه، بل كان 

 ضل، والزهد فيها جريد القلب عن التعلق ها، والطمأنينة إليها.شاكراً ه فيها فحاله أف
والزهد ي الدنيا مقام ، ومعنى الزهد هو انراف الرغبة عن اليء إى ما هو خر منه

                                    : ريف
                                   

                                  
                                    

 [.١٣ – ١١احديد: ]                               
وامرغوب ، ومرغوبًا فيه هو خر من امرغوب عنه، وحال الزهد يستدعي مرغوبًا عنه

 .يه بوجه من الوجوهعنه رطه أن يكون مرغوبًا ف
 .فمن رغب عا ليس مطلوبًا ي نفسه ا يسمى زاهداً 

 فتارك احجر والراب ا يسمى زاهدًا، وإنا يسمى زاهداً من ترك الدراهم والدنانر ه.
 .ورط امرغوب فيه أن يكون عنده خرًا من امرغوب عنه

            : وكل من باع الدنيا باآخرة فهو زاهد ي الدنيا
   [.١١٨البقرة: ]                
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                  : وكل من باع اآخرة بالدنيا فهو زاهد ي اآخرة
 [.٣١حمد: ]            

ولكن العادة جارية بإطاق لفظ الزهد عى من زهد .. والثاي خار.. فاأول رابح
 .ي الدنيا

وعى سبيل ، واستالة القلوب ،ل امال عى سبيل السخاءوليس من الزهد بذ
 .وا مدخل ليء منه ي العبادات، فذلك كله من حاسن العادات، الطمع

   : ونفاسة اآخرة ،لعلمك بحقارة الدنيا، وإنا الزهد أن ترك الدنيا أجل اه
                             

                                    

 [.١٧الكهف: ]
أو استثقااً له ما ، وقد يبذل اإنسان امال طمعًا ي الذكر والثناء والشهرة بالسخاء

 .ي حفظه من امشقة
ل  اْست ْشِهَد، َفأ  َ »: ملسو هيلع هللا ىلص اه رسولقال  ََ َيوَم الِقَياَمِة َعَلْيـِه، َرج  ـْق  بِـِه إَن َأَوَل النَاِس ي 

، َقاَل َفَعَرَفَه نَِعَمه  َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَا َعِمْلَت فِيَها؟، َقاَل: َقاَتْلت  فِيَك َحَتى اْست ْشِهْدُت 
ََ َوْجِهِه َحتّى  ِحَب َع ـَقاَل َجِريء  َفَقْد قِيَل، ث َم أ ِمَر بِـِه َفس  َكَذْبَت، َوَلكِنََك َقاَتْلَت أَْن ي 

ل  َتَعَلَم الِعْلـَم َوَعَلَمه  َوَقَرَأ الق رآَن، َفأ َ  بِـِه َفَعَرَفه  نَِعَمه  َفَعَرَفَها، َقاَل: ، النَارِ أ ْلِقَي ِ  َوَرج 
، َوَقَرْأت  فِيَك الق رآَن، َقاَل: َكَذْبَت َوَلكِنََك  َفَا َعِمْلَت فِيَها؟ َقاَل: َتَعَلْمت  الِعْلـَم َوَعَلْمت ـه 

ِحَب َت الِعْلـَم لي ـَقاَل َتَعَلمْ  َم أ ِمَر بِـِه َفس  َو َقاِرئ  َفَقْد قِيَل، ث  َقاَل ه  ، َوَقرأَت الق رآَن لِيـ  َعالِـم 
ِلِه،  ، َعَ َوْجِهِه َحتَى أ لِْقَي ِ النَارِ  ل  َوَسَع اه  َعَليْـِه، َوَأْعَطاه  ِمْن َأْصنَاِف امَاِل ك  َوَرج 

ـِحُب أَْن َعَرَفه  نَِعَمه  َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَا َعِمْلَت فِيَها؟َفأ َ  بِـِه فَ  َقاَل: َما َتَرْكت  ِمْن َسبِيٍل ت 
، َفَقْد قِيَل، ث مَ  َو َجَواد  َقاَل ه  نَْفَق فِيَها إل أَْنَفْقت  فِيَها َلَك، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلكِنََك َفَعْلَت لِيـ   أ ِمَر ي 

ِحَب  َم أ لِقَي ِ النَارِ  بِـِه َفس   .()أخرجه مسلم «َعَ َوْجِهِه، ث 
 .بل هو استعجال حظ آخر للنفس، واحاجة إى التذلل للغر ليس من الزهد أصاً 

                                                
 (.5281برقم ) أخرجه مسلم( 5)
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بل الزاهد حقًا من أتته الدنيا راغمة صفوًا عفوًا وهو قادر عى التنعم ها من غر 
فيكون آنسًا بغر ، أن يأنس هافركها خوفًا من ، وا فوات حظ للنفس، نقصان جاه

فرك التمتع ي أطعمة ، أو تركها طمعًا ي ثواب اآخرة، وحبًا ما سوى اه، اه
 .وأربة الدنيا طمعًا ي أطعمة وأربة اآخرة

لعلمه بأن ما ، فآثر ميع ما وعده اه به ي اجنة عى ما تير له ي الدنيا عفوًا صفواً 
          ): قى كا قال سبحانهي اآخرة خر وأب

 [.535]طه:  (        
 ويقتر الزاهد ي الدنيا عى امهات فيأخذ منها بقدر احاجة وهي:

 .واأثاث.. وامال.. وامركب.. وامنكح.. وامسكن.. واملبس.. امطعم
، ستعن به عى طاعة ربهوي، فأما امطعم فا بَد لإنسان من قوت حال يقيم صلبه

   : ملسو هيلع هللا ىلصويأكل ي اليوم والليلة ي النوع وامقدار واحال كا كان يأكل إمام الزهاد 
                                           جئ   

 [.١٣اأحزاب: ]
دار ويلبس ي النوع وامق، ويسر العورة، وأما املبس فيلبس ما يدفع احر والرد

 .ملسو هيلع هللا ىلصكلبسه 
وأما ، وا إراف، وا زينة، وأما امسكن فيسكن بيتًا عى قدر حاجته من غر زيادة

 .وا يأنف من الدون من اأثاث، أثاث البيت فيكون بقدر حاجته
والزواج من ، وعبادته، وذكره، وطاعته، وامنكح يقتر منه عى ما ا يشغله عن ربه

               : ا من علةفا غنى له عنه إ، سنن امرسلن
                                

 [.١٣الروم: ]
وليستعن به عى طاعة ، وأما امركب فيتخذ ما حتاجه؛ لئا يضطر إى سؤال الناس

وامراكب ختلف فركب ما ، ملسو هيلع هللا ىلصفركب بقدر حاله كا فعل إمام أهل الزهد ، اه
 .ه من دابة أو سيارةتير بقدر حال
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وا يسعى ، والزاهد من يزهد ي ذلك، وأما امال واجاه فهو وسيلة إى ما سبق
فإن زهده وعبادته مهد له من امحل ي القلوب ما يدفع ، لطلب امحل ي القلوب

 .فكيف وهو بن امسلمن، به عنه اأذى ولو كان بن الكفار
فلينفق لينفق اه ، ده يغنيه عن اجمع وااستكثاروتوكله عى ربه واستغناؤه با ي ي

 [.١١سبأ: ]                                : عليه
 :ومن عامات الزهد
             : وا حزن عى مفقود كا قال سبحانه، أن ا يفرح بموجود

                                           
                                   

 [.١١ – ١١احديد: ]
والثاي عامة الزهد ، فاأول عامة الزهد ي امال، وأن يستوي عنده ذامه ومادحه

إذ ا خلو ، والغالب عى قلبه حاوة الطاعة، وأن يكون أنسه باه تعاى، ي اجاه
 .وإما حبة اه.. إما حبة الدنيا :القلب عن حاوة امحبة

، فا جتمعان، فإذا دخل اماء خرج اهواء، وما ي القلب كاماء واهواء ي اإناء
 .وكذلك اأنس بالدنيا وباه ا جتمعان

            : وأن تكون عبادته ي اخفاء أقوى منها ي العانية
 [.٣١ملك: ا]                           

                 : وأن يستوي عنده الراب والذهب؛ لقوة توكله وزهده
 [.٣هود: ]                           

، خاشع القلب، عزيز كريم، حليم صبور، غفور شكور، العطاء أحب إليه من اأخذ
                     دائم الذكر والفكر فيا يري اه: 

                            
 [.٣١٣ – ٣١١آل عمران: ]                                               
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وا تتم رغبة العبد ي اآخرة إا بالزهد ي الدنيا، وا يستقيم الزهد ي الدنيا إا بعد 
 نظرين صحيحن:

دنيا ورعة زواها وفنائها، ونقصها وخستها، وأم الكد فيها النظر ي ال اأول:
واحرص عليها، وما ي ذلك من الغصص واأنكاد، وآخر ذلك الزوال واانقطاع مع 

                    ما يعقب من احرة واأسف: 
 [.٣٤العنكبوت: ]                   

وغم وحزن بعد ، وهّم ي حال الظفر ها، ّم قبل حصوهافطالب الدنيا ا ينفك من ه
                              : فواها وفراقها

                            
 [.٣ – ٣فاطر: ]         

ا فيها من ورف م، ودوامها وبقائها، النظر ي اآخرة وإقباها وجيئها وا بدّ  الثاي:
         : وما فيها من النعيم امقيم، اخرات وامرات

                            
 [.٨١التوبة: ]                     

، وزهد فيا يقتي الزهد فيه، فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتي العقل إيثاره
إى اآجل واللذة ، واللذة احارة، ن ا يرك النفع العاجلوكل أحد مطبوع عى أ

وقويت رغبته ي اأعى ، الغائبة امنتظرة إا إذا تبن له فضل اآجل عى العاجل
                         : اأفضل

                           
                                    

                              
 [.٣٣ – ٣٤آل عمران: ]      

إما لعدم تبن الفضل له،  فإذا آثر العبد الفاي الناقص عى الباقي الكامل كان ذلك
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وإما لعدم رغبته ي اأفضل، وكل واحد من اأمرين يدل عى ضعف اإيان، 
 وضعف العقل والبصرة.

إما أن يصِدق بأن ما هناك ي اآخرة أرف ، احريص عليها، فالراغب ي الدنيا
 .وأفضل وأبقى وإما أن ا يصدق

             : فإن م يصدق كان عادمًا لإيان رأساً 
                                
                          

                           
 [.١ – ٣إبراهيم: ]     

 .ااختيار لنفسه ، يءوإن صدق ذلك وم يؤثره كان فاسد العقل
وما ، وإما من فساد ي العقل، ي اإيان عدمإما من ، فإن إيثار الدنيا عى اآخرة

        ): وقد قال خالقها عنها، أكثر ما يكون منها
 [.26]الرعد:  (   

            ): وقال سبحانه
                 

 [28]احديد:  (            
وطلب ، يكون تثاقله عن طاعة اه ،ورضاه ها ،وعى قدر رغبة العبد ي الدنيا

وغفل عن ، واطمأن ها، نياوري بالد، وقد توعد اه من م يرج لقاء اه، اآخرة
        ): آيات ربه بالنار كا قال سبحانه

           
 [.0-0]يونس:  ( 

 .والزهد ي الدنيا أن تنزعها من قلبك وهي ي يدك
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 والذي يصحح هذا الزهد أربعة أمور:
 .علم العبد أن الدنيا فانية اأول:
         : وهي اآخرة، الدنيا دارًا أعظم منها وأفضل علم العبد أن وراء الثاي:

 [.٨٨النساء: ]                      
وأن حرصه عليها ا ، معرفة العبد أن زهده فيها ا يمنعه شيئًا كتب له منها الثالث:

                           : جلب له ما م يقض له منها
 [.٣هود: ]                 

            : علمه أن الذي خلقها ذمها وحذر منها فكيف يتعلق ها؟ الرابع:
                                     
                                      

 [.١١احديد: ]                
وما حبه اه عى ، وما يبقى عى ما يفنى، صفاء قلبه فليؤثر اه عى شهواتهومن أراد 

                    : ما حبه النفس
                               

 [.٣١٤ – ٣١١آل عمران: ]           
 والناس ي الدنيا معذبون عى قدر ممهم ها:

وإذا زهدت القلوب ، تعلقة بالشهوات حجوبة عن اه بقدر تعلقها هافالقلوب ام
                : ي موائد الدنيا قعدت عى موائد اآخرة

                             
                            

 [.٤ – ١اأنفال: ]         
وطلب اآخرة كا قال  ،ة العبد ي الدنيا يكون تثاقله عن طاعة اهوعى قدر رغب

                             : سبحانه
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 [.١١ – ١٧التوبة: ]                    
 .م ساعة مشوب بالكدر إذا كان ينتظره شقاء اأبدوماذا جدي نعي

                                       
  [.١١٨ – ١١٤الشعراء: ]                       

               ): وقال سبحانه
 [.31]اأحقاف:  (              

 وع ثاث درجات:والزهد امر
وهو ترك ما يشتبه عى العبد هل هو ، الزهد ي الشبهات بعد ترك امحرمات اأوى:

وسقوطه من ، وأنفًا من نقصه عند ربه، حذرًا من توجه عتب اه عليه، حال أو حرام؟
 ؟وسقوطه من أعن الناس، عينه

، وَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ، َواْلـَحَرام  َبِن  َها َكثِر  ِمَن اْلـَحال  َبِن  َشَبـَهات  ل َيْعَلـم  ـَا م  َبْينَـه 
ِِ الُشب ـَهاِت َكَراٍع َيـْرَعى أ لِِدينِـِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع  َ ِْ َشَبـَهاِت اْستَ  النَاِس، َفَمِن اَتَقى اْلـم 

ِل َملٍِك حِ  ، أل َوإَن لِك  َواقَِعه  ِِ أْرِضِه  ٬ـًمى، أل إَن ِحـَمى اَحْوَل اْلـِحـَمى، ي وِشك  أْن ي 
، َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد  ُلـه  ْضَغًة إَذا َصَلـَحْت َصَلـَح اْلـَجَسد  ك  ِِ اْلـَجَسِد م  ، أل َوإَن  ه  َمـَحاِرم 

، أل َوِهَي اْلَقْلب   ُلـه   .() متفق عليه «اْلـَجَسد  ك 
، وامنكح، والسكن، واللباس، والراب، الزهد ي الفضول من الطعامالثانية: 

ويزهد فيا وراء ذلك؛ اغتنامًا لتفرغه لعارة وقته فيا ، فيكفيه البلغةوامركب، 
       : أو يعينه عى ذلك من مأكل ومرب ونحوما، يقرب إى اه

                           
 [.١٧الكهف: ]                                  

                                                

 (. 5122( واللفظ له، ومسلم برقم )12البخاري برقم ) ، اخرجهمتفق عليه( 5)
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فإن اللذة عند ، إذا أخذها بنية القوة عى ما حبه اه كانت من عارة الوقت العبدف
 .والرور يذكر بالرور اأخروي، والفرح يذكر بالفرح، أهل العقول تذكر باللذة

، وا يلتفت إى الدنيا ي حالتي مبارته ها وتركه، وينشط للباقي، فيزهد ي الفاي
 : فهم زاهدون فيها وإن كانوا ها مبارين، نبياء والصديقن فهم الزاهدون حقاً كاأ

 [.٣٣امؤمنون: ]                                
فمن امتأ قلبه بمحبة اه وتعظيمه ا يرى أن ما تركه أجله ، الزهد ي الزهد الثالثة:

 .من الدنيا يستحق أن جعل قرباناً 
ويستوي ، فيستحي أن يذكره أو يعتد به، الدنيا كلها ا تساوي عند اه جناح بعوضةف

فيكون زاهدًا فيه ي حال أخذه كا ، إذ ليس له عنده قدر، عنده ترك ما زهد فيه وأخذه
فمن ، إذ مته أعى من ماحظته أخذًا وتركًا لصغره ي عينه، هو زاهد ي حال تركه
: م ير أنه اكتسب بركها الدرجات، ستوى أخذها وتركها عندهاستصغر الدنيا بقلبه وا

 [.١١غافر: ]                              
، فا أخذه فهو جرى لعطاء اه إياه، وكذلك يشاهد تفرد اه وحده بالعطاء وامنع

كسبه  فيطمئن بذلك عن شهود، وما تركه فاه سبحانه وتعاى هو الذي منعه منه
                                       : وتركه

 [.١٣آل عمران: ]                                          
 والزهد عى أربعة أقسام:

وهذا متى أخل به انعقد ، وهو الزهد ي احرام ،زهد فرض عى كل مسلم أحدها:
                                 : سبب العقاب

 [.٨احر: ]      
وهو الزهد ، وهو درجات ي ااستحباب بحسب امزهود فيه، زهد مستحب الثاي:

         : والتفنن ي الشهوات، وفضول امباحات، ي امكروه
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 [.١٧الكهف: ]                              
 زهد امشمرين ي السر إى اه، وهو نوعان:: الثالث

، وقعوده صفرًا منها ،وليس امراد إخاء اليد منها، الزهد ي الدنيا ملة أحدما:
وإن  ،وا يدعها تساكن قلبه، فا يلتفت إليها، وإنا امراد إخراجها من قلبه بالكلية

وإنا الزهد أن ، فليس الزهد أن ترك الدنيا من يدك وهي ي قلبك، يده كانت ي
فليس ، واخلفاء الراشدين ،تركها من قلبك وهي ي يدك كحال اأنبياء وامرسلن

 ي ملكه من الزهاد.ملسو هيلع هللا ىلص الزهد ي امال، وإنا الزهد فراغ القلب عنه، ولقد كان سليان 
وأكثر الزاهدين إنا وصلوا ، اأقسام وأشقهاوهو أصعب ، الزهد ي النفس الثاي:

 .إليه وم يلجوه
وإيثاراً ، وماية لدينه، وقبح ثمرته، لسوء مغبته ،فالزاهد يسهل عليه الزهد ي احرام

ومية من أن ، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، والنعيم عى العذاب، للذة
 .يستأره عدوه

علمه با يفوته  ،كروهات وفضول امباحاتويسِهل عى اإنسان الزهد ي ام
ويسِهل عليه الزهد ي الدنيا معرفته ، والنعيم امقيم، بإيثارها من اللذة والرور الدائم

 .وما يطلبه من العوض التام وامطلب اأعى، با وراءها
 وأما الزهد بالنفس فهو ذبحها بغر سكن وهو نوعان:

، وا ترى ها، فا تغضب ها، عندك من القدر يء أن ميتها فا يبقى ها أحدما:
فهي أهون عليك من أن ، قد سَبلت عرضها ليوم فقرها، وا تنتقم ها، وا تنتر ها

             : أو جيبها إذا دعتك، أو تنتقم ها، تنتر ها
 [.٣١ – ٨الشمس: ]                          

 .وا حياة ها بدون هذا البتة، ن حياها وصحتهاوهذا هو ع
وخلص من ، وهذه العقبة هي آخر عقبة يرف منها اإنسان عى منازل امقربن

فيا ، وتتعلق برها ومعبودها ومواها احق، وأر الشهوات، سجون امحن والباء



5805 
 

 مواها واللجوء إى، ويا هجتها باخاص من عدوها، قرة عينها ورورها بقربه
                  : ومتوي مصاحها، ومالك أمرها، احق

 [.١١ – ١٨الفجر: ]                              
بل يزهد ، بحيث ا يستبقي منها شيئاً ، أن يبذل نفسه للمحبوب مواه ملة الثاي:

 .بوبه بهقد تعلقت رغبة ح، فيها زهد امحب ي قدر خسيس من ماله
         : فهكذا زهد امحب الصادق ي نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه

 [.٨٣اأنعام: ]                  
 .وميع مراتب الزهد السابقة مباٍد ووسائل هذه امرتبة

 والزهد ي، وبره بعيوبه، وفقهه ي الدين، وإذا أراد اه بعبد خرًا أزهده ي الدنيا
     : وا لبس امرقعات، ليس بأكل الغليظوالقيام بالعمل،  ،الدنيا قر اأمل

                                 
                                  

 [.٣٣ – ٣٨امؤمنون: ]           
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الورع فقه -22  
               ) :قال اه تعاى

 [.0]احر:  (
َها َكثِر  ِمَن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َشَبـَهات  ل َيْعَلـم  ـَا م  ، َوَبْينَـه  ، َواْلـَحَرام  َبِن  اْلـَحال  َبِن 

أ لِِدينِـِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع  َ ِْ َشَبـَهاِت اْستَ ِِ الُشب ـَهاِت َكَراٍع َيـْرَعى النَاِس، َفَمِن اَتَقى اْلـم 
ِل َملٍِك ِحـًمى، أل إَن ِحـَمى ا ، أل َوإَن لِك  َواقَِعه  ِِ أْرِضِه  ٬َحْوَل اْلـِحـَمى، ي وِشك  أْن ي 

، َوإَذا َفَسَدْت َفَس  ُلـه  ْضَغًة إَذا َصَلـَحْت َصَلـَح اْلـَجَسد  ك  ِِ اْلـَجَسِد م  ، أل َوإَن  ه  َد َمـَحاِرم 
، أل َوِهَي اْلَقْلب   ُلـه   .() متفق عليه «اْلـَجَسد  ك 

من ، ومن حسن إسام امرء تركه ما ا يعنيه، وترك ما ا يعنيك، ترك كل شبهة الورع:
 .كل ما خاف رره ي اآخرة

 والورع عى وجهن:
 .وورع ي الباطن.. ورع ي الظاهر

 .الباطن هو أن ا ُتدخل قلبك سواهوورع ، فورع الظاهر أن ا يتحرك إا ه
ويتوقى احرام والشبه وما خاف ، بأن يتورع عن كل ما سوى اه، والورع أول الزهد

 .حذرًا وخوفًا من ربه، رره
 والورع عى ثاث درجات:

وذلك بصون النفس وحفظها ومايتها عا يشينها ويزري ها ، جنب القبائح اأوى:
       : وعند مائكته وعباده امؤمنن وسائر خلقه، عند اه عَز وجَل 

                                    
 [.50 – 50الزمر: ]                    

ومن هانت عليه نفسه ، ومن كرمت عليه نفسه صاها وماها عن الرذائل والقبائح
             : ي القبائح ألقاها ي الرذائل وأطلق زمامها

                                                

 (. 5122( واللفظ له، ومسلم برقم )12، اخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
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 [.58 – 0الشمس: ]                          
فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه ، وكذلك يوفر زمانه عى اكتساب احسنات

 .احسنات التي كان مستعدًا لتحصيلها
 .وينقص بامعصية، فإن اإيان يزيد بالطاعة، وكذلك يصون إيانه

واحسنات تزيد نور ، واإيان نور ي القلب، وتطفئ نوره، بائح تسود القلبفالق
 .والسيئات تطفئ نور القلب وتقسيه، القلب

 .فامعاي لإيان كامرض واحمى للقوة سواء بسواء
، وذلك برك كثر ما ا بأس به من امباح إبقاًء عى صيانته، حفظ احدود الثانية:

 .ويذهب هجتها، در صفوهاوخوفًا عليها أن يتك
ونورها ، وهذا يسعى ي حفظ صفوها أن ينكدر، فاأول يسعى ي حصيل الصيانة
 .والرفع عن الدناءة، أن يطفأ بالتشمر للمراتب العالية

فمن ، وهي مقاطع احال واحرام، فاحدود هي النهايات، وكذلك ا يقتحم احدود
فالورع ، اه عن تعدي حدوده وقرباهاوقد هى ، اقتحم ذلك وقع ي امعصية

 .وهو اقتحام احدود، خلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه
فمن م يكن اه مراده ، التورع عن كل داعية تدعو إى شتات الوقت وإضاعته الثالثة:

ومن م يكن عمله ه فا بَد ، ومن م يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه، أراد ما سواه
 .مل لغرهأن يع

 .وهذا الورع يقتي التورع عن كل حظ يزاحم مراد اه منك
أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه ي وطن اآخرة، ثم تقبل به  وماك ذلك كله:

كله عى معاي القرآن وآياته وتدبرها، وفهم ما يراد منه وما نزل أجله، والعمل 
 يق اأعى.بموجب ذلك، فهذه طريقة سهلة موصلة إى الرف

 ومراتب الورع ثاث:
 .وهي اإحجام عن امحرمات، واجبة اأوى:
 .وهي البعد عن الشبهات، مندوبة الثانية:
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 .وااقتصار عى أقل الرورات، وهي الكف عن كثر من امباحات، فضيلة الثالثة:
 وللورع مظاهر متعددة ختلف باختاف أعضاء اإنسان ومصاحه:

.. والورع ي اللسان.. والورع ي الشم.. والورع ي السمع.. لنظرفمنها الورع ي ا
.. والورع ي الفرج.. والورع ي البطن.. والورع ي اأكل.. والورع ي البطش

 . البيع والراءوالورع ي
وأفضل درجات ، والورع من أعى مراتب اإيان، الطمع ، وآفتهوماك الدين الورع

 .اإحسان
ويعلم أن الريعة مبناها عى ، ور الرين، يعلم العبد خر اخرينومام الورع أن 

فمن م يعلم ذلك فقد يدع ، وتعطيل امفاسد وتقليلها، حصيل امصالح وتكميلها
كمن يدع اجهاد مع اأمراء الظلمة ، ويرى ذلك من الورع، ويفعل حرمات، واجبات

ئمة الذين فيهم بدعة أو فجور أو يدع اجمعة واجاعة خلف اأ، ويرى ذلك ورعاً 
 .ويرى ذلك من الورع
 .والتوكل، واحلم، وزينة العلم الورع، وآفتة الطمع، وماك الدين الورع

واخوف من اه خوف اموحدين ، وأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه
 .واخوف من امعصية خوف الصاحن، وهو ثمرة امعرفة باه تعاى، والصديقن

ل من عرف اه وعرف أساءه وصفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن خاف من وك
، وا يمكن أن يصل العبد إى سعادة لقاء اه ي اآخرة إا بتحصيل حبته، غر جناية

وا حصل امعرفة إا بدوام ، وا حصل امحبة إا بامعرفة، واأنس به ي الدنيا
 .الفكر

 ف أنه فعال يفعل ما يشاء وا يباي، وحكم ما يريد وا خاف.فمن عرف اه تعاى عر
، وامؤمن إذا عرف ربه أحبه، ومن أمارات امعرفة باه حصول اهيبة وكال الورع

 .وتورع عن كل ما ا يرضيه، وإذا أحبه أقبل إليه
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