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١٤٣٣هـ قاسم،  بن  عبد الرحمن  بن  محمد  الشيخ  ورثة  ح 
النشر أثناء  الوطنية  فهد  الملك  مكتبة  فهرسة 

عبد الرحمن بن  محمد  قاسم.  ابن 
عبد الرحمن بن  محمد   / والمواعظ  للخطب  صالحة  موضوعات 

١٤٣٣هـ الرياض،  ـ  ط٢  ـ  قاسم  ابن 
سم  ٢٤  ×  ١٧ ص٣٣٣: 

ـ ٩٧٨ ـ ٦٠٣  ـ ٠٠  ـ  ٩٢٧٤   ١ ردمك: 

العنوان أ.  واإلرشاد    الوعظ  ـ   ٢ الدينية    الخطب  ـ   ١
١٤٣٣/١٥١٣             ٢١٣ ديوي 

١٤٣٣/١٥١٣ اإليداع:  رقم 
ـ ٩٧٨ ـ ٦٠٣  ـ ٠٠  ـ  ٩٢٧٤   ١ ردمك: 
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ر فـي آيات الله  «أحسـن ما أُنفقـت فيه األنفاس: هـو التَّفكُّ
ةِ به  وعجائبِ صنعه، واالنتقـالُ منها إلى تعلُّق القلب والهمَّ

شيء من مخلوقاته» دون 
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٧المقدمة

áeó≤ªdG

األنبيـاء  خاتـم  علـى  وسـلَّم  اهللا  وصلَّـى  العالميـن،  ربِّ  هللا  الحمـد 
وعلى آله وأصحابه أَجمعين. دٍ  نبيِّنا محمَّ والمرسلين، 

:ó©H  ÉeCG

ر في آيـات اهللا وعجائبِ  «فإنَّ أحسـن ما أُنفقت فيـه األنفاس: هو التَّفكُّ
دون شيءٍ من مخلوقاته». ةِ به  القلب والهمَّ واالنتقالُ منها إلى تعلُّق  صنعه، 

: هي دالئلـه وبراهينـه التي بها يعرفـه العبـاد، ويَعرفون  بِّ «وآيـات الـرَّ
ونهيَه». ه  وأمرَ وتوحيده،  وصفاتِه، وأفعالَه  أسماءه 

محمد بـن  مـة  العالّ اإلمـام  قريحـة  بـه  جـادت  ـا  ممَّ العبارتـان  هاتـان 
النَّفع  طال  الذي  قلمه  به  الَ  وسَ ٧٥١هـ)،  الجوزية 5 (ت  قيِّم  أبي بكر بن 

الكثير. الخلق  به 
ـعادة»: «إن شـئتَ ٱقتبستَ منه  وقال في الثَّناء على كتابه «مفتاح دار السَّ
لِـج القلوب بغير ٱستئذان، ومعرفةَ  ، تَ انع بطرقٍ واضحاتٍ جليَّاتٍ معرفةَ الصَّ

وأمره. خلقه  في  حكمتِه 
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المقدمة٨ ٨

ةِ الحاجة إليها، ومعرفةَ  ريعة وشدَّ رِ الشَّ دْ وإنْ شئتَ ٱقتبسـتَ منه معرفةَ قَ
وحكمتها. جاللتِها 

ةِ الحاجة إليها؛ بل وضرورةَ  ة وشـدَّ وإنْ شـئتَ ٱقتبسـتَ منه معرفةَ النُّبوَّ
لي العالم منها. يُخْ يستحيل من أحكم الحاكمين أن  وأنَّه  الوجود إليها، 

ـن  سَ وإنْ شـئتَ ٱقتبسـتَ منه مـا فطـر اهللا عليه العقولَ من تحسـين الحَ
ا.هـ. وفطري»  عقليٌّ  وأنَّ ذلك  القبيح،  وتقبيح 

ما  فاته  مؤلَّ مـن  غيره  ومن  الكتـاب  هذا  مـن  فاقتبسـت  ٱنطلقت؛  هنا  ومن 
يتعلق بمعرفة اهللا 4 بطرقه ودالئله، ومعرفةِ حكمته في خلقه وأمره، ومعرفةِ 
ـريعة من حيث العموم وفي مسـائلَ معيَّنةٍ ذكرتهـا، ومعرفةِ معجزات  ر الشَّ قدْ
إلى  ومصيره،  وميزانِه  اإلنسـان  ومبدأ  القلوب،  بأعمال  تتعلَّق  ومسـائلَ  ة،  النُّبوَّ

ليس من كتبه. عدد قليل  وفيها  طب،  خُ الً بصور  مفصَّ ا ستراه  غير ذلك ممَّ
بع والثَّالثين (٣٧) ـ ليست من إنشائي، وإنَّما  وبما أنَّ هذه الخطب ـ السَّ
بتهـا، وٱختصرت بعـض العبارات، وربطـت بينها،  ٱخترتهـا، وجمعتهـا، ورتَّ
ٱبن  كالم  من  إليها  داعيـة  الحاجة  رأيت  التي  العبـارات  ببعض  عليها  وعلَّقت 
مراجع  وذكرتُ  صاحبه،  إلى   ً كالّ وعـزوت  عندي،  من  وبعضها  وغيره،  القيِّم 
والوعظ)؛  للخطب  صالحة  (موضوعات  يتها  سـمَّ فقد  نهايتها،  بعد  خطبة  كلِّ 

يريدانه. والواعظ ما  الخطيب  ليستعمل منها 
اهللا 2  وجـود  بإثبات  يتعلـق  مـا  إلى  التَّطلُّـع   : قديمـاً ـي  همِّ مـن  وكان 
محمد بـن  ـيخ  الشَّ قـال  فقـد  الملحديـن،  علـى  دِّ  والـرَّ ربوبيَّتـه  وتوحيـد 
بوبيَّة فهو األصـل، وال يغلط في اإلٰلهيَّة  ا توحيد الرُّ عبد الوهـاب 5 : «فأمَّ

أردت. ا  كثيراً ممَّ هذه  في  ر اهللا  يسَّ وقد  ه».  حقَّ إال من لم يعطه 
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٩المقدمة

اهللا»(١)،  اهللا،   : األرضِ في  يُقال  ال  حتى  اعة  السَّ تقوم  «ال  النَّبيُّ ! :  وقال 
 : أيضاً وقـال  األوثان»،  تـي  أمَّ من  فِئَـامٌ  تَعبُدَ  حتـى  ـاعة  السَّ تقوم  «وال  وقـال: 
من  وال  خذلهم،  من  هم  يضرُّ ال  منصورة،  الحقِّ  على  تي  أمَّ من  طائفة  «ال تزال 

يأتي أمر اهللا تبارك وتعالى»(٢). حتى  خالفهم، 
ة،  األمَّ مـن  فِئَامٍ  فـي  األوثان  عبـادة  من  النَّبـيُّ !  بـه  أخبر  ما  كان  وقـد 

ك بها. للتَّبرُّ وإحياء آثار أصحابها  في تعظيم القبور  وا  دُّ وجَ
ة؛  األمَّ من   أخر فِئَامٍ  في  العبادات  فـي  هد  الزُّ وجود   :أخر ناحية  ومن 
ــاً، أو تخيَّروا  ريّ يـاً وٱتَّخذوه وراءهم ظِهْ لِّ سـول ! كُ هجـروا ما جاء به الـرَّ

. فعملوا ببعض وتركوا بعضاً أنزل اهللا،  فيما 
في طرف. في طرف، وهؤالء  فأولئك 

بين ضاللتين.  ًوهد طرفين،  وسط بين  واإلسالم 
أن  اهللاَ  فنسـأل  منصورة؛  الحقِّ  علـى  دٍ !  محمَّ ة  أمَّ مـن  طائفة  تزال  وال 
يجعلنـا منهم، وأالَّ يزيغ قلوبنا بعـد إذ هدانا، وأن يهب لنـا من لدنه رحمة، 

اب. إنَّه هو الوهَّ
النَّاس  بعض  ٱعتاده  ما  تعالى:  اهللا  ٱسـم  ذكر  عن  العزوف  مبادئ  ومن 
صباح الفل، مسـا الخير،  صباح النُّور،  من تبادل التَّحيَّـات بينهم، كقوله: 
من  وبدالً  بالخير،  اهللا  ـاكم  مسَّ بالخير،  اهللا  صبَّحكم  يقول:  ال  النُّور،  مسـا 
يشـبه  فهذا  ـالمة.  السَّ مع  يقـول:  اهللا،  حفظ  فـي  اهللا،  أمـان  في  يقـول:  أن 

.« بَاحاً مْ  صَ «عِ

ج١٠٧/٣. المسند  في  أحمد  أخرجه   (١)
صحيحه. في  البرقاني  رواه   (٢)
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المقدمة١٠ ١٠

اهللا  صبَّحـك  فقـال:  الطَّريـق  فـي  أحـد  القـاه  إذا  شـيخنا 5 (١)  وكان 
صباح  سـمع:  لو  فكيف  ـنَّة،  السُّ ليعلِّمه  ـالم»  السَّ عليـه: «عليكم  ردَّ  بالخير، 

صباح الياسمين.  ، لّ الفُ
رك حقَّ قدرك، وأعنَّا علـى ٱمتثال أمرك، وٱجعل  ن يقدِّ اللَّهـمَّ ٱجعلنا ممَّ
النَّعيم،  بـدار  والفوز  الجحيـم  من  للنَّجـاة  وسـبباً  لوجهك،  خالصة  أعمالنـا 

فإنَّك رحيم كريم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. د،  نبيِّنا محمَّ وسلَّم على  وصلَّى اهللا 

١٤١٩/٦هـ

١٣٨٩هـ. سنة  المتوفى  الشيخ  آل  إبراهيم  محمد بن  الشيخ   (١)
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َك في وجود اهللا  ١١ال تَشك

 ˆG  OƒLh  »a  n∂ tμ n°ûJ  ’

≈dÉ©Jh  ∑QÉÑJ

معاشـه  في  إليه  محتاج  هو  مـا  لْمَ  عِ اإلنسـان  على  ـر  يسَّ الذي  هللا  الحمد 
وأسرارِ  وصفاته  أسـمائه  ومعرفة  لمعرفته  شاء  من  لَ  وأهَّ تيسـير،  أتمَّ  ومعاده 

ذو الفضل العظيم. واهللا  بيد اهللا يؤتيه من يشاء،  والفضلُ  دينه وشرعه، 
هو؛  إالَّ  العبادة  يسـتحقُّ  ال  له،  شريـك  ال  وحـده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 

إلحسانه إلى عباده، ولجالله وجماله وكماله.
بهذا  رين  مذكِّ المرسلين  وإخوانَه  بعثه  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشهد 

نْذرين.  ومُ ذرين  عْ ومُ الحقِّ 
وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 

أجمعين.
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

محتاج  هو  ما  طرق  اإلنسـان  على  ـر  يسَّ أن  الخبير؛  اللَّطيف  كمَ  حِ لوا  تأمَّ
اه  إيَّ تيسـيره  كان  أعظم،  العلم  مـن  إليه  حاجته  كانـت  وكلَّما  العلـم،  من  إليه 
ه سـبحانه واإلقـرارِ به؛ فكلّ  ، فأعطـاه معرفة خالقـه وباريه ومبدعِ عليـه أتمّ
ببالك،  يخطر  مـا  وكلّ  بقلبك،  تعقلـه  أو  بأذنـك،  تسـمعه  أو  بعينك،  تراه  ما 
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َك في وجود اهللا ١٢ ال تَشك ١٢

بِّ تعالى، ولهذا قالت  ـك؛ فهو دليل على الرَّ ـة من حواسِّ وكلّ ما نالته حاسَّ
  °   ¯  ®    ¬   «ª   ©    ¨   §   ¦   ¥ ﴿ ألممهـم:  سـل  الرُّ
ا في  ±﴾ [إبراهيم: ١٠] فخاطبوهم مخاطبة من ال ينبغي أن يَخطُر له شكٌّ مَّ
ا  كِل براهينُه، فأمَّ تُه وتُشْ كُّ فيما تخفى أدلَّ وجود اهللا سبحانه، وإنَّما يكون الشَّ
ـ  محسوسٍ أو معقولٍ  ـ آية؛ بل آيات مؤدية عنه، شاهدة  من له في كلِّ شيء 

؟! فيه شكٌّ فكيف يكون  ربّ العالمين،  إالَّ هو  الذي ال إٰله  بأنَّه اهللا 
ا أممهم إلى عبادته وحده،  وْ عَ ـالم  ـ إنَّما دَ الة والسَّ ـ  عليهم الصَّ سل  فالرُّ
ه  سبحانه  وربوبيتُه وقدرتُه أظهر من كلِّ شيء؛ فهو  ال إلى اإلقرار به؛ فوجودُ
قرُّ  له وتُ قِ عْ ـمس لألبصار، وأبيـن للعقول من كلِّ مـا تَ أظهـر للبصائر من الشَّ
هُ  وعقلُ وقلبُـه  كفور،  جحـود  كلِّ  من  بلسـانه  مكابر  إالَّ  ينكـره  فمـا  بوجوده، 

به.  تكذِّ كلُّها  وفطرتُه 
فقد نصب سـبحانه ـ من األدلَّة على وجـوده ووحدانيَّته وصفات كماله 
زَ ذلك في  كَ ـةَ على ٱختالف أنواعها ما ال يُطيق حصرهـا إال اهللا، ثمَّ رَ ـ األدلَّ
اً،  ربّ بقلبه  قـام  يا  اهللا!  اعـي:  الدَّ قال  فإذا  جملـة،  العقل  في  ووضعـه  الفطرة، 
قديراً،  رائيـاً،  سـامعاً،  متكلماً،  مكلِّمـاً،  عرشـه،  على  مسـتوياً  بنفسـه،  قيوماً 
ـائلين،  السَّ حوائج  ويقضـي  اعين،  الدَّ دعـاء  يسـمع  يشـاء،  لما  االً  فعَّ مريـداً، 
تعـرج  المعاصـي،  وتُغضبـه  الطَّاعـات،  تُرضيـه  المكروبيـن،  عـن  ج  ويفـرِّ

    ¦  ¥  ¤﴿ تعالى:  قـال  عنده،  من  باألمر  وتنزل  إليـه،  باألمر  المالئكة 
  º   ¹   ¸   ¶   μ´     ³   ²±   °¯   ®   ¬    «   ª   ©   ¨§

الفطرة. هذه هي  ـ ٣١]  «  ¼   ½  ¾❁ Â  Á﴾ [الروم: ٣٠ 

علـى  ـ  منكـراً  تعالـى  قـال  العقـل،  داللـة  إلـى  اهللا  ـ  ـ  عبـادَ  وٱسـمعوا 
  C  ❁ A  @  ?  >  =    <  ;  :﴿ ـ :  العبـادة   فـي  غيـره  معه  المشـركين 
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َك في وجود اهللا  ١٣ال تَشك

مخلوقون  هؤالء  تعالى:  يقول  J  I  H  GF  E   D﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦] 
حال  المُ مـن  فهذا  خلقهم؟!  خالـقٍ  غير  من  لقوا  خُ فهـل  يكونوا،  لَّـم  أن  بعد 
 ، صانعٍ غيـر  مـن  مصنوع  يكـون  أن  وعقـل  فهـم  لـه  مـن  كلِّ  عنـد  الممتنـع 
بها  مرَّ  ثـمَّ  فيها،  بناءَ  ال  ـرٍ  فْ قَ بأرضٍ  رجلٌ  مـرَّ  ولو   . خالقٍ غيـر  من  ومخلوقٌ 
أنَّ  ريب  وال  شـكٌّ  يخالجه  لم   ، مةً محكّ وعماراتٍ  وقصـوراً  بنياناً  فيها   فرأ

وبانياً بناها. صانعاً صنعها 
العبد  يكـون  أن  المسـتحيل  من  أيضاً  وهـذا   ﴾A  @  ? ﴿ قـال:  ثمَّ 
وتعاطيه  وجوده  بعد  حياته  في  يزيد  أن  يقدر  الَّ  من  فإنَّ  لنفسه،  خالقاً  داً  وجِ مُ
كيف  شعرة،  وال  ظفراً،  وال  واحداً،  أصبعاً  وال  واحدة،  سـاعة  الحياة  أسباب 
؛ تعيَّن أنَّ لهم خالقاً  مانِ سْ يكون خالقاً لنفسـه في حال عدمه؟! وإذا بطل القِ

فطرهم. وفاطراً  خلقهم، 
بعد  أنَّهم  الثَّالـث  ـم  سْ القِ بهذا  وبيَّن   ﴾F  E   D  C﴿ قـال:  ثمَّ 
ال  الذي  ار  القهَّ الواحد  وأنَّ  خالقيـن،  غيرُ  عاجزون  فهم  وا؛  لِقُ خُ وَ وا  دُ جِ وُ أن 
ـمواتِ واألرض، فهو  إٰلـه غيره وال ربَّ سـواه هو الذي خلقهـم وخلق السَّ
فيه،  وما  ـفلي  والسُّ العلوي  العالم  بخلق  ـاكن،  والسَّ ن  ـكَ سْ المَ بخلقِ  د  المتفرِّ
إٰلهاً  به  يُشركون  فكيف  كر،  والشُّ العبادةَ  عليهم  يستحقُّ  الذي  الحقُّ  اإلٰله  فهو 

وحده الخالق لهم؟!  غيره وهو 
في  به  ـرك  الشِّ على  يحملهـم  الذي  هـو  إيقانهـم  مُ  ـدَ فَعَ  ﴾J  I  H ﴿

العبادة.
ـ  الكافرُ  النُّمـرود  هُ  حاجَّ حين  بِّ  الـرَّ بأفعال  ٱسـتدلَّ   0 إبراهيم  وهذا 
عبادته  إلى  وتدعو  تعبد  الذي  هذا  إٰلهك  أرأيت  إلبراهيم:  قال  إذ  ـ ،  الجحود  

  M  L﴿ إبراهيم:  قال  هو؟  ما  غيره  على  بها  تعظِّمه  التي  قدرته  من  وتذكر 
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تحيي  كيف  إبراهيـم:  له  فقـال   ،﴾S  R  Q ﴿ النُّمـرود:   ﴾J O  N
هما  أحدَ فأَقتُل  حكمي،  في  القتل  ٱسـتوجبا  قد  جلين  الرَّ ذ  آخُ قال:  وتميت؟! 
الحاضرين  مَ  هَ أَوْ أحييته،  قد  فأكون  ه  فأتركُ اآلخر  عن  وأعفو  أَمتُّه،  قد  فأكونُ 

مثله. اً  أنَّه يفعل مثل ما يفعله اهللا، فيكون ربّ
فقال له إبراهيم: ﴿Z   Y  X  W  ]  \  [  ^  _  `﴾ [البقرة: ٢٥٨] 
جهةٍ  من  أَطْلَعهـا  فـإذا  ـمس،  الشَّ طلوع  في  فعلـه  مثل  فافعل  صادقـاً  كنـتَ  فإن 

.أخر جهةٍ  فأَطْلِعها أنت من 
تستلزم  التي  المحسوسة  المشـهودة  بِّ  الرَّ بأفعال  إبراهيم 0  ٱسـتدلَّ 
واإلماتةِ  اإلحيـاء  من  ووحدانيَّتَـه  ـه،  وعلمِ ومشـيئتِه  قدرتِه  وكمـالَ  ه  وجودَ
ـمس  المشـهودين اللَّذين ال يقدر عليهمـا إالَّ اهللا وحده، وإتيانِه  تعالى  بالشَّ
ا  من المشـرق، فتنصاع لقدرته ومشـيئته ال يقدر أحد سـواه على ذلك. فلمَّ
نْ هذا شـأنه على كلِّ شـيءٍ قديـر؛ بُهت  ة ذلـك وأنَّ مَ علـم عـدوُّ اهللا صحَّ
بوبيَّة، وأهلكه اهللا  وأَمسـك، وظهر بطالن دعواه وكذبُـه، وأنَّه ال يصلـح للرُّ
طلوع  وقت  ه  وجنودَ ـه  جيشَ النُّمرود  أسـلم(١): «جمع  زيد بن  قال  ه،  وجنودَ
ودماءهم،  لحومهـم  فأكلت  البعوض  من  باباً  عليهم  اهللا  وأرسـل  ـمس،  الشَّ
فيه  فمكثت  لِك،  المَ ي  رَ نْخَ مَ في  منها  واحدةٌ  ودخلت  بادية،  عظاماً  وتركتهم 

حتى أهلكه بها». به اهللا بها  عذَّ أربع مئة سنة، 
الذي  وخالقـه،  وفاطره  ربِّـه  إلى  موسـى  دعاه  حيـن  فرعون  بـه   وٱقتد
هذا  فقابل  لك؛  المُ اهللا  وآتاه  ـ،  وكبيـراً  وصغيراً،  جنيناً،  ـ  بنعمه  وربَّاه  أوجده 
بالذي  ليس  أنَّه  يعلم  وهو  هذا  ربُّ العالمين،  أنَّه  وٱدَّعى  والعناد،  الكفر  بغاية 
يسعى  أدبـر  ثمَّ  األمـر،  وعصى  الخبر،  ب  فكذَّ  ،فهد ر  قدَّ وال   ، فسوَّ خلق 

اآلية. على  كثير»  ابن  «تفسير  انظر:  زاق.  عبد الرَّ عنه  رواه  فيما   (١)
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بالخديعة والمكر، فحشر جنوده فأجـابـوه، ثمَّ ناد فيهم بأنَّه ربُّهم األعلى، 
 ، مقتدرٍ عزيزٍ  بطشَ  واألرض  موات  السَّ جبَّارُ  به  فبطش  فأطاعوه،  هم  وٱستخفَّ

يعتبر. بذلك من  واألولى؛ ليعتبر  اآلخرة  الَ  وأخذه نَكَ
النُّفوس  شأن  فهذا  ة،  األدلَّ ظهور  مع  اهللا  ـ  عباد  ـ  يا  الجحود  يُستنكر  وال 
كلِّ  من  بـه  أحاطت  وقد  النِّعـم  في  منغمسـاً  جل  الرَّ تجـد  الظَّالمة،  الجاهلـة 
النِّعمة،  أنكـر  بَّمـا  ورُ فيـه(١)،  هـو  ا  ممَّ ط  ويتسـخَّ حاله  يشـكو  وهـو  جانب، 

حدَّ له تنتهي إليه. ال  وغيُّها  النُّفوس  فضالل 
والمصنوعات  المخلوقـات  ٱنتهاء  علـى  ـرعي  والشَّ العقلي  ليل  الدَّ ودلَّ 
ومقاديرها  المخلوقـات  فـي  بها  يؤثِّر  بصفـات  موصوفٍ   ، واحـدٍ خالـقٍ  إلى 
اهللا ! :  رســول  قال  قـال:  هـريـرة 3  أبــي  عن  وهيئاتهـا،  وأشـكالـهـا 
اهللا!  رسـول  يا  األعرابي:  فقال  صفـر،  وال  ة،  امَ هَ وال  طيـرة،  وال   ،ال عدو»
فيدخل  األجرب  البعير  فيجيئ  بـاء،  الضّ كأنها  مل  الرَّ في  تكون  اإلبل  بال  فما 
ل  األوَّ أفرأيت  ـ:  لفظ  وفي  ـ  األول؟!  أجـرب  نْ  مَ فَ قال:  كلَّها؟  بُها  رَ يَجْ فَ فيها 

نْ أعداه؟!»(٢). مَ
الخالق،  وحده  فهـو  له؛  ل  أوَّ ال  سـبحانه  والخالق  ل،  أوَّ له  مخلوقٍ  فكلُّ 

يكن. بعد أن لم  وكلُّ ما سواه مخلوق كائن 
ـرك  الشِّ أهل  عقوبات  آثـار  من  تعالى  اهللا  أبقـاه  ما  العقليـة:  ـة  األدلَّ ومن 

لي!! ٱدعوا  قال:  حالك؟  كيف  هؤالء  بعض  ئل  سُ وإذا   : قلتُ  (١)
األول  إعداء  أن  هذا  من  السـامع  ففهم  وأبينِه،  لفظ  بأوجز  وقطعهما  والتسلسـل  ور  الدَّ  ! بيّن   (٢)
باطل  وهو  المؤثـرات،  في  التسلسـل  فهو  غاية،  إلى  ينته  لم  فإنه  لـه،  غيره  إعـداء  مـن  كان  إن 

العقل. بصريح 
الممتنع. ور  الدَّ فهو  له،  به  ربٍ  جَ من  إِعداءٍ  من  رَب  الجَ استفادت  وقد  غاية  إلى  ٱنتهى  وإن 
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هم  وإعزازِ التَّوحيـد  أهـل  نصر  مـن  أبقاه  ومـا  بهم،  حـلَّ  وما  ديارهم  وآثـار 
  ³   ²      ±   °   ¯   ®﴿ تعالـى:  قـال  لهـم،  العاقبـة  ـلِ  عْ وجَ
  {      z   y﴿ ثمـود:  فـي  وقـال  ´﴾ [العنكبـوت: ٣٨]، 
  ª    ©   ¨   §  ❁  ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~}    |
  b      a   `   _   ^ ﴿ لـوط:  قـوم  عـن  وقـال  »﴾ [النمـل: ٥٢، ٥٣]، 
    p   o   n      m   l   k  ❁   i     h   g   f   e   d   c

q﴾ [العنكبوت: ٣٤، ٣٥].

تعالى؟  اهللا  وجـود  على  ليل  الدَّ مـا  ـئل:  سُ وقد  األعراب  بعض  وقال 
ليدلُّ  األقدام  أثر  وإنَّ  البعيـر،  على  ليدلُّ  البعر  إنَّ  اهللا!  فقال: «يا  سـبحان 
ذات  وبحـارٌ  فجـاج،  ذات  وأرضٌ  أبـراج،  ذات  فسـماءٌ  المسـير،  علـى 
األعرابي  فاسـتدلَّ  الخبير؟!»  اللَّطيف  وجـود  على  ذلك  يدلُّ  أَالَ  أمواج، 

   j  i  h  g  fe  d  c  b ﴿ :باألثر على المؤثِّر؛ كقولـه تعالى لمن قالوا
لَت: ١٥]. p  o  n  m  l  k﴾ [فُصّ

وجود  عـن  سـألوه  نادقة  الزَّ بعـض  أنَّ  حنيفـة 5:  أبي  عـن  كي  وحُ
عنه،  أُخبرت  قـد  أمرٍ  في  ـر  مفكِّ فإنِّي  لهـم: «دعوني  فقال  تعالـى،  الباري 
وقَرة(١)، فيها أنواع من المتاجر، وليس بها  ذَكروا لي أنَّ سفينة في البحر مُ
بنفسها،  وتسير  وتجيء  تذهب  ذلك  مع  وهي  يسـوقها،  وال  يحرسها  أحد 
وتخترق األمواج العظام حتى تتخلَّص منها، وتسـير حيث شاءت بنفسها 
من غير أن يسوقها أحد، فقالوا: هذا شيء ال يقوله عاقل، فقال: ويحكم! 
فلي، وما ٱشتملت عليه  هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسُّ
الحقِّ  إلى  ورجعوا  القوم،  فبُهت  صانع؟!»  لها  ليس  المحكمة  األشياء  من 

يديه. وأسلموا على 
ثقيل. بحملٍ  لة  مَّ حَ مُ (١) أي: 
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م والغايات  كَ نته من التَّخصيصات والحِ ها ومـا تضمَّ فالمخلوقات جميعُ
هن  هن منها إلى العلم بالخالق، كانتقال الذِّ مستلزمةٌ للخالق عيناً، فانتقال الذِّ
ك قسراً إلى أنَّ  خان إلى أَنَّ تحته نار، ومن رؤية الجسـم المتحرِّ من رؤية الدُّ
لِمَ  عَ فَ ذلك؛  ونظائرُ  بطلوعها،  العلم  إلى  مس  الشَّ شعاع  رؤية  ومن  كاً،  حرِّ مُ له 

يشاهده من آياته المشهودة. الحسِّ ـ بما  ـ  كجرم  العقلُ بوجود الخالق 
وبها  العباد،  رفــه  عْ يَ بها  التـي  وبـراهينه  دالئـلــه  هي:  سـبحانـه  وآيـاته 

ونهيَه. ه  وأمرَ ه،  وتوحيدَ ه وصفاتِه، وأفعالَه  يعرفون أسماءَ
نصبه  ومـا  المعاد،  مـن  به  أخبر  ومـا  توحيـده،  وأدلَّة  سـبحانه،  فآيـاتــه 
النُّظَّـار أنَّه دليل؛  من  كثير  ما يزعمه  ال تحتاج إلـى  األدلَّة لِصدق رسـله،  من 
 ،« ثٍ دِ حْ ثٍ مفتقر إلى مُ ـدَ حْ ر إلى واجب، وكلُّ مُ تَقِ فْ كقولهـم: «كلُّ ممكن مُ
تدلُّ  ال  يعارضها،  مـا  ودفعِ  تقريرها  في  بعـد تعبهم  ـيَّةَ  الكلِّ القضيَّةَ  هـذه  فإنَّ 
ا(١). مَّ ثٍ  دِ حْ ومُ ا  مَّ واجبٍ  تدلُّ على  وإنَّما  معيَّن،  وخالق  معيَّن  مطلوب  على 

تعلمون،  تكونـوا  لـم  ما  علَّمكـم  أَنْ  واحمـدوه  اهللا  ـ  ـ  عبـاد  اهللا  فاتَّقـوا 
يزدْكم. وٱشكروه  كم،  يذكرْ واذكروه 

º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  .     -   ,   +   *   )    (   '   &   %   $   #   "   !    ﴿
  A   @   ?     >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4    3   2   1   0   /

K  J  I  H  G  F   E  D  C  B﴾ [البقرة: ١٦٤].

قيل:  الجنة.  نِي  لَ خَ وأَدْ لي  رَ  فَ غَ قال:  بك؟  اهللا  فعل  ما  له:  فقيل  وفاته،  بعد   5 سـيبويه  رؤي   (١)
بعض  لسـان  على  صغري  في  هذا  (سـمعت  المعارف».  أعرف  «اهللا  بقولي:  قال:  شـيء؟  بأيِّ 

العلم). طلبة 
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

اإلنسان ما لم يعلم. علَّم  علَّم بالقلم،  الذي  الحمد هللا 
لِق له وربُّك  ا خُ ً لِمَ ـر كالّ وأشـهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شـريك له، يسَّ
أجمـع،  الخلـق  عبـده ورسـوله، سـيّدُ  ـداً  محمَّ وأشـهد أنَّ  وأحكـم،  أعلـم 

األثر. ومن تبعهم على  وعلى آله وأصحابه  وسلَّم عليه،  صلَّى اهللا 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  ÉeCG

مراتبِ  فـوقَ  ومعبودِهم 2  هـم  وفاطرِ ربِّهـم  معرفة  إلـى  العباد  حاجـة 
بِأَنْ  إالَّ  نعيـمَ  وال  صالحَ  وال  فالحَ  وال  لهـم  سـعادةَ  ال  فإنَّه  كلِّها؛  الحاجات 
ه  رُ يعرفـوه ويعبدوه، ويكـونَ هو وحده غايـةَ مطلوبهم ونهايةَ مرادهـم، وذِكْ
حاالً  أسـوأَ  كانوا  ذلك  فقدوا  فمتى  قلوبهم،  وحياةَ  عيونِهم  ةَ  قرَّ إليه  بُ  والتَّقرُّ
وأسـلمَ  العاجل،  في  منهم  عيشـاً  أطيبَ  األنعـام  وكانت  بكثيـر،  األنعـام  من 

اآلجل. عاقبةً في 
بربِّه  تبـارك  المعرفـة  ق  طُـرُ اإلنسـان  علـى  ـر  يسَّ كمـا  اهللا 2  إنَّ  ثـمَّ 
بيَّن  التَّكليفيَّة»؛  مـن «أفعالـه  عليه  يجـب  ما  معرفة  عليـه  ـر  يسَّ فقد  وتعالى، 
ما  وجميعَ  عنـه،  نهى  مـا  وجميعَ  بـه،  أمر  ما  جميـعَ  رسـوله  وكالم  بكالمه 
كما  كامالً،  دينُه  يكون  وبهـذا  عنه؛  عفا  ما  وجميعَ  مه،  حرَّ ما  وجميـعَ  أحلَّه، 

mawdou3at final.indd   18 4/5/12   2:03 PM



َك في وجود اهللا  ١٩ال تَشك

قـال تعالـى: ﴿  Q   P    O   N   M L   K﴾ [المائـدة: ٣].
ودنياهم  معاشهم  بصالح  المتعلِّقة  العلوم  من  سـبحانه  أعطاهم  وكذلك 
نائع،  الصَّ وضروبِ  راعة،  الزِّ وعلمِ  والحسـاب،  الطِّبِّ  كعلم  حاجتهم؛  بقدر 
فن، وٱستخراجِ المعادن، وتهيئتِها  نعةِ السُّ وٱستنباطِ المياه، وعقدِ األبنية، وصَ
الحيل  ضروب  ومعرفـةِ  األطعمة،  نْعةِ  وصَ األدويـة،  وتركيبِ  منها،  ـراد  يُ لما 
التِّجارات،  وجـوه  في  فِ  والتَّصرُّ المـاء،  ودوابِّ  والـطَّير  الوحـش  صيد  في 

فيه قيام معايشهم. وغيرِ ذلك مما  ومعرفة وجوه المكاسب، 
ا ليـس من شـأنهم، وال فيه  لْـمَ ما سـو ذلك ممَّ هم سـبحانه عِ نَعَ ثـمَّ مَ
، وعلمهـم به ال  لُهم بـه ال يضرُّ هْ مصلحـةٌ لهـم، وال نشـأتهم قابلـةٌ لـه؛ فَجَ
لْم ما كان وكلِّ ما يكون، والعلمِ  لْم الغيب، وعِ ينتفعون به ٱنتفاعاً طائـالً؛ كعِ
وعـددِ  األوراق،  ومسـاقطِ  مـال،  الرِّ اتِ  وذرَّ البحـر،  وأمـواجِ  القطـر،  بعـدد 
ـموات وما تحت الثَّـر، وما في  الكواكـب ومقاديرهـا، وعلمِ ما فـوق السَّ
كلُّ  تحمل  وما  صدورهم،  في  النَّاس  يُكنُّه  ومـا  العالم،  وأقطارِ  البحار،  لجج 

عزب عنهم علمه. تزداد، إلى سائر ما  وما  األرحام  وما تغيض  أنثى 
العمر  قصيرَ  كان  فإن  آجالِهم؛  ومعرفةَ  ـاعة،  السَّ علمَ  العلم:  من  نَعهم  ومَ
طولُ  قَ  تحقَّ وإِنْ  باآلمـال،  عمارتهـا  ألنَّ  نيـا؛  الدُّ بـت  رِ وخَ بالعيش  يتهنـأ  لم 
وقد  التَّوبة،  وتأخيـر  الفسـاد  وأنواع  ـهوات  الشَّ في  باالنهماك  يبـال  لم  ه  عمرِ

   h    g     f    e    d    c        b    a    ` ﴿ تعالـى:  قـال 
   w    v    u    t     sr    q    p    o    n    m    l    k    j        i

x﴾ [النساء: ١٨](١).

 ،٢١١  ،٢٠٥  ،٢٠٤  ،١٥٦ العليـل  شـفاء   ،٢٣٧  ،٢٨٠/١ جـ  ـعادة  السَّ دار  مفتاح  المراجـع:   (١)
 ،١٧٥ جــ  ١٧٤/٤،  الفوائد  بدائع   ،٣٣٢/١ جــ  الموقعين  إعـالم   ،١٥٩ ص  التبيـان   ،٢١٢

 .٣٥٧/١٦ جـ  تيمية  ابن   فتاو
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َك في وجود اهللا ٢٠ ال تَشك ٢٠

د !(١). هديُ محمَّ الهدي  وخيرَ  أصدقَ الكالم كالمُ اهللا،  إنَّ 

من  الموثوقة  الخطـب  فـي  مشـهور  هو  مـا  أخيـرة،  خطبـة  كلِّ  الخطيب  فـي  ويضيـف  قلـت:   (١)
اشـدين  الرَّ الخلفاء  وتخصيصِ  جميعاً،  حابـة  الصَّ عن  ي  والتَّرضِّ المأثـورة،  الجامعـة  العبـارات 
ـ  وعلي  وعثمان،  وعمر،  بكر،  أبي  ـ  يعدلون  كانـوا  وبه  بالحقِّ  ا  وْ ضَ قَ الذين  المهديِّيـن  ـة  باألئمَّ

وخالفتهم. وإمامتهم  أسمائهم  على  ينص 
ليخرج  وأصحابه؛  آله  على  ـالة  الصَّ بين  يجمع  بل  اآلل؛  يخصُّ  ال  النَّبيِّ !  علـى  صلَّـى  وإذا 

البدعتين.  من 
تيمية 5  ابن  ذلك  على  نبَّه  خبر،  ال  وأمر  ترغيب  فيهم  ورد  ما  ألن  هارة؛  بالطَّ اآللَ  يخصُّ  وال 
أهلِ  جميعَ  ـر  طهَّ أنَّه  يخبر  لـم  واهللا  ر،  بمطهَّ ليـس  من  هاشـم  بني  نْ  مِ أنَّ  نعلـم  «ونحـن  قـال: 
ـ  الطيِّبين  الجملة  هذه  يترك  أو  ا. هـ.  اهللا»  على  كذب  هذا  فإن  جس؛  الرِّ عنهم  وأذهب  البيت، 

أولى. وهو  اهرين  ـ  الطَّ
للمسلمين. ويدعو  النَّبيِّ !،  على  ويصلِّي   ،بالتَّقو ويوصي 

الخطب. آخر  في  أذكره  لم  ألنّي  هذا؛  على  نبَّهت  وإنَّما 
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٢١اهللا أكبُر من كّل شيٍء وأعظم

º¶YCGh  mA»°T  qπc  øe  oôÑcCG  ˆG

لجبروتـه  وخضعـت  األلبـاب،  صنعـه  بدائـعُ  بهـرت  الـذي  هللا  الحمـد 
. داعٍ وحدانيَّته  محسوسٍ إلى ربوبيَّته هادٍ، وكلُّ موجود إلى  فكلُّ  عاب،  الصِّ

وال  ولـدَ له،  وال  مثلَ له،  وال  شـريك لـه،  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 
والدَ له. 

من  إلى  قبله  النَّبيِّيـن  وسـائرَ  اهللا  بعثه  عبده ورسـوله،  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
بَا نبيَّنا  هم بعونـه، وحَ شـاء من عباده، فجعلهم سـفراءَ بينه وبين خلقه، وأمدَّ

األوفر. األصحاب بالحظِّ  ومن  األفضل،  م  سْ كرامته بالقِ من 
أهل  من  وجعلنـا  باتِّباعـه،  فنا  وشـرَّ بتصديقه،  منـا  كرَّ الـذي  هللا  والحمـد 

وجاء به.  وبما دعا إليه  واإليمانِ به،  اإلقرار 
صلَّـى اهللا عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه وسـلَّم أزكـى صلواتـه، وأفضل 

سالمه، وأتمَّ تحيَّاتِه(١).
:ó©H  É seCG

الطَّائي 3  حاتـم  عدي بن  عـن  ه:  وغيرُ أحمـد 5  اإلمام   رو فقـد 

«المقدمة». جرير  ابن  تفسير   (١)
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اهللا أكبُر من كّل شيٍء وأعظم٢٢ ٢٢

ـ  وكنت  المسـجد  في  جالس  وهو  النَّبيَّ !  قال: «أتيـت  إسـالمه،  ة  قصَّ في 
فقام  حاجة،  إليـك  لنا  إنَّ  فقـاال:  معها،  وصبـيٌّ  ٱمرأةٌ  يَتْهُ  قِ لَ فَ فقـام  نصرانيـاً  ـ 
وسادةٌ  له  يَتْ  أُلقِ فَ داره،  أتى  حتى  بيدي  أخذ  ثمَّ  حاجتَهما،  قضى  حتى  معهما 
كَ  رُّ فِ يُ قال: «ما  ثمَّ  عليه،  وأثنى  اهللا  فحمد  يديه،  بين  وجلسـت  عليها،  فجلس 
فهل  التَّوحيد  ـ  إالَّ  الفـرار  علـى  يحملك  ما  ـ  أي:  اهللا؟  إالَّ  إٰلـه  ال  تقـول:  أن 
ما  عدي!  يا  قال:  ثمَّ  ساعة،  تكلَّم  مَّ  ثُ ال.  قلت:  قال:  اهللا؟   سـو إٰلهٍ  من  تعلمُ 
: اهللا أكبر؟! فهل تعلم شـيئاً أكبرَ من اهللا؟ قال: قلت:  قالَ كَ أن يُ ـرُّ ؟ أَيُفِ كَ رُّ فِ يُ
فإنِّي  قلت:  قـال:  ل،  الَّ ضُ  والنَّصار عليهـم،  مغضوب  اليهود  فـإنَّ  قال:  ال، 

.« فرحاً ينبسط  فرأيتُ وجهه  ، قال:  مسلمٌ حنيفٌ 
ـ  يا عبـاد اهللا  ـ أعظـمُ داللـةً على عظمـة اهللا تبارك  ففـي هذا الحديـث 

وأفعاالً  ـ(١). وصفة،  وأنَّه أكبر من كلِّ شيء  ـ ذاتاً،  وتعالى، 
غر،  الصِّ غاية  في  سـبحانه  الخالق  إلى  بالنِّسبة  ـفلي  والسُّ العلوي  والعالم 

  Á  À  ¿   ¾   ½    ¼   »   º   ¹   ¸﴿ تعالـى:  قـال  كمـا 
فـاألرضُ  ـر: ٦٧]  مَ É﴾ [الزُّ   È  Ç  ÆÅÄ  Ã  Â
نيا فوقَهـا، محيطةٌ بها مـن كلِّ جانب، وكذا الباقي، والكرسـي  ـماءُ الدُّ والسَّ

العرش. يدي  كلِّها بين  موات  السَّ فوق 
والجملة  فـالة،  في  لْقـةٍ  كحَ ؛  الكرسـيِّ إلـى  فيها  وما  ـموات  السَّ ونسـبة 

عد: ٩]. [الرّ  ﴾_     ^ ﴿ تعالى:  فقال  «الكبير»،  بأنَّه  وأخبرنا   (١)
تفضيل،  أفعل  وهي  وغيرهما.  الة  والصَّ األذان  في  المشـروعة  األلفاظ  في  كما  «األكبر»  وبأنه 

االعتبارات. بجميع  شيء  كلِّ  من  أكبرَ  كونَه  يقتضي 
كلِّ  على  وعالٍ  شيء  كلِّ  فوق  هو  كما  ـ،  وأفعاله  وصفاته،  ذاته،  في  ـ  شيء  كلِّ  من  أكبر  فاهللا 

ـ.  وأفعاله  وصفاته،  ذاته،  في  ـ  شيء  كلِّ  من  وأجلُّ  شيء،  كلِّ  من  وأعظمُ  شيء، 
اتي  الذَّ والجمال  والجالل  والمعنويَّـة،  الذاتيَّة  والعظمة  والمعنوي،  اتي  الذَّ العلـو  سـبحانه  فللّٰه 

والمعنوي.
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٢٣اهللا أكبُر من كّل شيٍء وأعظم

لْقـةٍ في فالة، والعـرش فوق جميـع المخلوقات،  بالنِّسـبة إلى العـرش؛ كحَ
الجنَّة، وتحته بحر. قبَّبٌ له قوائم، وهو سقف  مُ

مخلوقات  من  لْقٌ  خَ المخلوقـات  ـ  أعال  هو  ـ  الذي  العظيم  العرش  هذا 
اهللا، ال نسبة له إلى عظمة اهللا وكبريائه، كما في الحديث الذي رواه أبو داود: 
عـن جبير بن مطعم قـال: أتى رسـولَ اهللا ! أعرابـيٌّ فقال: يا رسـول اهللا! 
ـ  وذكر الحديث  ـ إلى أن قال رسول اهللا ! :  دت األنفس، وجاع العيال  هِ جُ
ـ  وقـال بأصابعه: مثل  ـه على سـمواته لهكذا  «إنَّ اهللا على عرشـه، وإنَّ عرشَ
بعُ  بع واألرضون السَّ ـمواتُ السَّ وي عن ابن عبَّاس قال: «ما السَّ ـ »، ورُ القبَّة  

يد أحدكم». إال كخردلة في  حمن،  الرَّ في كفِّ 
إلى  األحبار  من  بْـرٌ  حَ قال: «جاء  مسـعود 3  ٱبن  عن   : البخاريُّ  ورو
ـموات على  د! إنَّا نجـد أنَّ اهللا 8 يجعل السَّ رسـول اهللا ! فقال: يـا محمَّ
على   والثَّر والمـاء  أصبع،  علـى  ـجر  والشَّ أصبع،  على  واألرضين  أصبـع، 
رسول  اهللا !  فضحك  الملك،  أنا  فيقول:  أصبع،  على  الخلق  وسائرَ  أصبع، 

  »   º   ¹   ¸﴿ قـرأ:  ثـمَّ  بْـر،  الحَ لقـول  تصديقـاً  نواجـذه؛  بـدت  حتـى 
عبدوا  حين  عظمتـه  حقَّ  اهللا  المشـركون  عظَّم  ما  المعنـى:  ¼﴾ [الزمـر: ٦٧]» 
احبة والولـد، وهو العظيـم الـذي ال أعظم منه،  ه، ونسـبوا لـه الصَّ معـه غيرَ

، وكلُّ شيءٍ تحت قهره وقدرته. القادرُ على كلِّ شيءٍ
وال  خفـاءٍ  غير  مـن  يرونـه  كلَّهـم  الخلـق  أنَّ  سـبحانه:  عظمتـه  ومـن 
يا  قلت:  قال:  قيْليّ  العُ زينٍ  رَ أبي  عن  «سـننه»:  في  داود  أبو   و رَ  ، ازدحامٍ
خلقه؟  في  ذلك  آية  ومـا  القيامة؟  يوم  به  لِيّاً  خْ مَ ربَّه   ير لُّنا  كُ أَ اهللا!  رسـول 
قال:  به؟  لِيّـاً  خْ مَ البـدر  ليلة  القمـر   يـر كلُّكم  أليس  زيـن!  أبا رَ «يـا  قال: 
منهم  فـكلٌّ  وأعظم»؛  أجلُّ  فـاهللا  اهللا،  خلق  مـن  خلق  هو  فإنَّما  قـال:  بلى، 
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اهللا أكبُر من كّل شيٍء وأعظم٢٤ ٢٤

ره بذنوبـه. جـلُ بالقمـر ليلـة البـدر، فيقـرِّ يخلـو بـه كمـا يخلـو الرَّ
الجبلُ  ـاخَ  سَ للجبل  تجلَّى  ما  منه  تجلَّى  ا  لمَّ أنَّه  سـبحانه:  عظمته  ومن 
ـؤال،  كَ لعظمة ما رأ، واسـتغفر موسـى من ذلك السُّ دَ كْ في األرض وتَدَ
وسـبَّح ربَّه تبـارك وتعالـى، والجبـل أكبر من موسـى وأعظم خلقـاً، قال 
الجبل  فجعـل  الخنصر  قـدر  إال  للجبـل  منـه  تجلَّى  ̂ : «مـا  ابن عبَّـاس 

   ©    ¨    §    ¦    ¥     ¤    £    ¢    ¡ ﴿ ے    تعالـى:  اهللا  قـال   .« ترابـاً
    ¼    »    º¹    ¸    ¶      μ    ´    ³      ²      ±    °    ¯    ®    ¬    «ª
   Ë        Ê    É    È    Ç     Æ    Å    ÄÃ    Â     Á    À    ¿    ¾    ½

Í   Ì﴾ [األعرف: ١٤٣].

: «حجابه النُّور، لو كشـفه ألحرقت  وفـي الحديث الذي رواه البخـاريُّ
وجهه  اتُ  ـبُحَ سُ كانت  فإذا  خلقـه»،  من  ه  بصرُ إليه  انتهـى  ما  ه  وجهِ اتُ  ـبُحَ سُ
ذلك  بجالل  الظَّـنُّ  فما  خلقه،  من  شـيءٌ  لها  يقوم  ال  ونـوره  ـ  جالله  ـ  وهي 

وجاللِه وجماله؟! وكبريائه وكمالِه  وعظمتِه  الوجهِ الكريم 
وفـي حديثِ حذيفةَ فـي رؤية المؤمنيـن ربَّهم في الجنَّة: «فيكشـف اهللا 
الحجـب؛ فيتجلَّى لهم، فيغشـاهم من نوره مـا لوال أنَّ اهللا قضـى أالَّ يموتوا 

الحترقوا»(١).
اختالفِ  مع  كلَّه  عبادِه  كالمَ  يسـمع  سـمعه،  سعةُ  سـبحانه:  عظمته  ومن 
عَ إجابة، ويسمع كلَّ ما يقولونه  مْ نُّنِ حاجاتهم؛ يسـمع دعاءهم سَ فَ لغاتهم وتَ
مُ  تبرَّ لِطُه المسائل، وال يَ غْ لُه سمعٌ عن سمع، وال تُ غَ عَ علمٍ وإحاطة، ال يَشْ مْ سَ

﴿`  j  i  h   g   f  ed  c  b  a ﴾ [الرحٰمن: ٢٩]. ين  الملحِّ بإلحاح 

ال  ات  للذَّ صفة  فـذاك  إدراكها،  عن  ـبُ  جُ يَحْ التي  ات  الذَّ أنـوار  وأما  مخلـوق.  ـور  النُّ فحجابـه   (١)
وات.  الذَّ من  كشيءٍ  ليست  ذاته  أن  كما  األنوار،  من  شيء  كمثله  وليس  بِّ 2.  الرَّ ذات  تفارق 

mawdou3at final.indd   24 4/5/12   2:03 PM



٢٥اهللا أكبُر من كّل شيٍء وأعظم

الـذي  قالت: «تبــارك  أنَّـهـا  عائشـة #  عـن  حاتــم:  أبـي  ابــن   ورو
عليَّ  ويـخفى  ثعلبة،  بنتِ  خـولةَ  كالمَ  عُ  ـمَ َسْ ألَ إنِّي   ، شـيءٍ كلَّ  سـمعه  أوعـى 
يا  رسول اهللا!  تقول:  وهي  ـ ،  اهللا !   رسول  إلى  زوجها  تشتكي  ـ   وهي  بعضه  
ت سـنِّي، وانقطع  بِرَ لَ مالـي، وأفنـى شـبابي، ونثرتُ لـه بطني، حتـى إذا كَ أَكَ
نزل  حتى  ـتْ  حَ بَرِ فما  قالـت:  إليك،  أشـكو  إنِّي  اللَّهـمَّ  ي!!  نـِّ مِ رَ  ظَاهَ ولـدي، 

   -   ,    +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !  ﴿ اآليـة:  بهـذه  جبريـل 
اآليات [المجادلة: ١ ـ ٤]».  ﴾  3  2  1     0  /.

النَّبيِّ !  عـن  هريرة 3  أبـي  عن  مسـلم:  صحيح  في  ثبت  مـا  وكذلك 
الة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها لي ونصفها  مْت الصَّ سَ قال: «يقول اهللا: قَ
 ﴾)   (   '   &﴿ العبـد:  قـال  فـإذا  سـأل.  ما  ولعبدي  لعبـدي، 
قـال اهللا: حمدنـي عبـدي. فـإذا قـال: ﴿+   ,﴾ قـال اهللا: أثنـى عليَّ 
دني عبدي. فإذا قال  عبدي. فإذا قال العبـد: ﴿.   /     0﴾ قال اهللا: مجَّ
العبـد: ﴿  2   3   4   5﴾ قـال: هـذه بيني وبين عبـدي نصفين، 

ولعبدي ما سـأل. فإذا قال: ﴿7    8   9  ❁  ;   >   =    <   
?   @  C   B    A﴾، قال: هؤالء لعبدي، ولعبدي ما سأل».

جل  فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكلِّ مصلٍّ قرأ الفاتحة، فلو صلَّى الرَّ
ـاعة يصلِّي من يقرأ  كعـات قيل له ذلك، وفـي تلك السَّ مـا صلَّى من الرَّ
كما  له  اهللا  يقول  منهـم  واحد  وكلُّ  اهللا،  إال  ه  عددَ يُحصي  الَّ  مـن  الفاتحة 

لهذا. يقول 
ال  كان  فإذا  حفظهما،  يؤوده  وال  واألرض،  ـموات  السَّ وسع  قد  وكرسيُّه 
عُ  مْ سَ أو  بذلك،  العلمُ  يؤوده  فكيف  التَّفاصيل؛  هذه  على  ورزقُه  ه  خلقُ يؤوده 

دعائِهم؟!! إجابةُ  أو  رؤيةُ أفعالِهم،  أو  هم،  كالمِ
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ويحاسـبُهم،  القيامة  يـوم  العبـاد  يكلِّـمُ  أنَّـه  سـبحانه:  عظمتـه  ومن 
غيره، قيل  ب  يُحاسِ أنّه   ير ال  بُ  وذلك المحاسَ هذا.  عن  هذا  لُه  غَ ال  يَشْ
في  يرزقهم  قال: «كما  واحدة؟!  سـاعة  في  يحاسبهم  كيف  عبَّاس:  البن 

واحدة». ساعة 
حاتمٍ  أبي  ابن   رو بـه،  يحيطون  ال  كلَّهم  الخلق  أنَّ  سـبحانه:  عظمته  ومن 
تعالى:  قولـه  تفسـير  في  النَّبـيِّ !  عـن  الخـدري 3:  سـعيد  أبي  إلى  بسـنده 
واإلنس  الجنَّ  أنَّ  «لـو  قـال:  ﴿ 5   6    7    8   9   :﴾ [األنعـام: ١٠٣] 
أحاطوا  ما  واحـداً،  اً  صفّ وا  صفُّ ا،  وْ نـَ فَ أَنْ  إلى  لقـوا  خُ منذ  والمالئكة  ـياطين  والشَّ

.« أبداً باهللا 
وفي  ﴿ y   x     w﴾ [األنعام: ١٤]،  فإنَّـه  التَّام؛  غنـاه  العظيمة:  صفاته  ومن 

بفتح الياء، فهو الغنيُّ بذاته عن كلِّ ما سواه.  « مُ طْعَ يَ «وال  قراءة: 
ـدٌ ال يأكلـون وال يشـربون، كما  مَ ومـن مخلوقاتـه: المالئكـة، وهم صَ

   ¾    ½   ¼    »    º     ¹﴿ إبراهيـم:  ضيـفِ  ـة  قصَّ فـي  عنهـم  ذلـك  اهللا  ذكـر 
ود: ٧٠]. ¿﴾ [هُ

:ˆG  OÉÑY

اهللا  وجود  علـى  بداهةً  تـدلُّ  معناها  فـي  وما  واألحاديث  اآليـات  هذه 
تبـارك وتعالـى وعظمتِه، وأنَّه محسـوس لبعـض الخلق ببعـض الحواسِّ 

    K   J   I ﴿ عِه  ـمْ سَ ـةِ  بحاسَّ ـه  كالمَ موسـى 0  أدرك  فقد  الخمـس؛ 
L﴾ [النِّسـاء: ١٦٤]، وآدمُ ﴿^  _  `  a﴾ [البقرة: ٣٣]، وتسمع 

  8   7   65   4   32   1   0   /   .    -   ,   +   *﴿ المالئكـة  ـه  كالمَ
ويُسـمعُ  القيامة،  يـوم   فيُر بـه  اإلحسـاسُ  يمكـن  وأنَّـه  ـبَأ: ٢٣]،  9﴾ [سَ
ـسُّ بهـا هو؛ كوجـود بعض  ـرُّ بوجـودِ أشـياءَ ال يَحُ قِ ـه. واإلنسـان يُ كالمُ
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ن منها ال  وِّ ته التي كُ هم؛ بل ومادَّ األماكن واألمم، وأجـدادِه الذين لم يدركْ
ه. أما ما  ـسَّ بها غيرُ سُّ بها هـو وال ينكرها عاقل(١)، لكنَّه يمكن أن يَحُ يَحُ

. فال يكون موجوداً اإلحساس به  يُمكن  وال  سُّ  يُحَ ال 
:ˆG  OÉÑY

هذا  وراءَ  بـأنّ  اإليمـانُ  وال  خالقـاً،  الكـون  لهذا  بـأنّ  اإليمانُ  يكفـي  وال 
بها  وصف  التـي  باألوصاف  باهللا  اإليمـان  من  بدَّ  ال  بـل  مدبِّرة(٢)؛  ةً  قـوَّ الكون 
له  واألمرُ  وحـده،  الكون  هـذا  خالق  هـو  وأنَّه  رسـولُه  !،  بها  ووصفه  نفسـه 
وحـده، والعبـادةُ له وحده، وال بـدَّ من وجود العبـادة له وحده علـى وفق ما 

شرعه سبحانه.
:ˆG  OÉÑY

المبادرة  إلى  اإلنسـانَ  يدعو  وعظمته،  تعالـى  اهللا  بصفات  واإلقـرار  العلم  إنَّ 
إالَّ  اهللاَ  عصـى  ـلف: «ما  السَّ بعض  قـال  المناهي،  عـن  واالبتعـادِ  األوامر،  بفعـل 

جاهل».

حديثة. قديمةٌ  به  ـ  نُ  يُؤمَ ال  بأحدها  أو  الخمس،  بالحواسِّ  سّ  يُحَ ال  ما  ـ  أن  بهة  الشُّ وهذه  قلت:   (١)
سمعت    هل  إٰلهك؟  رأيت  هل  له:  قالوا  فتحيَّر،  صفوان؛  م بن  هْ الجَ على  هريُّون  الدَّ بها  شبَّه  قد 
النَّاس  وأن  الجبل،  كَ  وتَدكدُ وآدم،  موسـى  سـماعَ  رَ  كُ يَذْ ألن  يوفق  ولم  ال.  فقال:  إلخ،  كالمه؟ 

إلخ. القيامة  يوم  ربَّهم  يرون 
موجود.  هو  ما  إذاً  قـال:  ال،  قالوا:  اهللا؟  رأيتم  هـل  لتالميذه:  الملحدين  األسـاتذة  أحـد  وقـال 
قال:  عقلك؟  رأيت  هل  قال:  نعم،  قال:  أستاذ؟  يا  عقل  ألك  وقال:  أصبعه  التَّالميذ  أحد  فرفع 

هناك). أساتذةٍ  بعضِ  من  سمعتها  (قصة  صم.  خُ لما  ل  جِ فَخَ عقل.  لك  ليس  إذاً  قال:  ال، 
  ±   °   ¯   ﴿ آيـة  في  وأدخلوهم  شـهد،  من  والفلـك  ناعة  الصِّ لعلمـاء  باإليمـان  شـهد  كمـا   (٢)
وا  أقرّ الذين  وأضرابِه  جهـل  أبي  إيمان  إلى  بَعدُ  لوا  يَصِ لم  وهـم  ـر: ٢٨]،  اطِ ´﴾ [فَ   ³   ²

له. العبادة  إخالصَ  وأنكروا  اهللا  بربوبيَّة 
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  GF  E  DC  B  A  @    ?  >=  <    ;     :  9  8﴿
J  I  H﴾ [األنبياء: ١٠٤].

في القرآن العظيم... بارك اهللا لي ولكم 
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ه،  نفسَ وصف  كما  تعالى  هو  بحمده،  الكائناتُ  سـبَّحت  الذي  هللا  الحمد 
والخفيّات. ه، العالِمِ باألسرار  خلقُ يصفه به  وفوق ما 

في  اإلشراك  من  أة  مبرَّ شـهادةً  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشهد 
يَّات. والنـِّ واألعمال  األقوال 

فعليه  المعجزات،  شـهدت برسـالته  عبده ورسـوله،  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
لوات. والصَّ الم  السَّ وعلى آله وأصحابه أكملُ 

:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

ظَـمَ اهللا، واعبدوه  ر عِ اتَّقـوا اهللا تعالـى؛ فتقـواه داللةٌ علـى أنَّ المرء قـدَّ
الثَّواب. وارتفع  التَّكليف  الحياة لبطل  هذه  في  كأنّكم ترونه، ولو رأيتموه 

اهللا ! :  رسول  قال  قال:  األشـعري 3  مالك  أبي  عن  الطَّبراني:   رو
بسوء  عمل  ما  رجلٌ  رآهنَّ  لو  عبادي،  عن  نَّ  غيَّبتُهُ ثالث  يقول:  تعالى  اهللا  «إنَّ 
إذا  بخلقي  أفعـل  كيف  ويعلمَ  اسـتيقن  حتَّى  فرآنـي  غطائي  كشـفتُ  لو  أبداً، 
الملك،  أنا  قلت:  ثمَّ  األرضين،  قبضتُّ  ثمَّ  بيدي،  ـمواتِ  السَّ وقبضتُّ  أَتيتُهم 
لْكُ دوني؟ فأُريهم الجنَّةَ وما أعددتُّ لهم فيها من كلِّ خير  من ذا الذي له المُ
فيسـتيقنونها،  شـرٍّ  كلِّ  من  فيها  لهم  أعددتُّ  ومـا  النَّار  وأُريهم  فيسـتيقنونها، 
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بيَّنته لهم». كيف يعملون؟ وقد  عنهم ألعلم  ولكنْ عمداً غيَّبتُ ذلك 
معلومـةُ  لـه،  ثـابـتـةٌ  تعالـى  اهللا  صفـاتِ  أنَّ  اهللا  ـ  ـ  عبـاد  وٱعلمـوا 

  6    5  43  2   1 ﴿ المخلوقيـن  صفـاتُ  تماثلُهـا  وال  المعانـي، 
.[١١ :ور 7﴾ [الشّ

 }  |﴿ النَّذيـر  البشـير  علـى  ـالم  والسَّ ـالة  الصَّ مـن  وا  رُ وأَكثـِ
  ©  ¨  §¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ~ے 

﴿G  F   E   D  C    B﴾ [األحزاب:  ٥٦]...(١) ª﴾ [التّوبَة:  ١٢٨]، 

عيـن  الموقِّ إعـالم   .١٧٥  ،١٧٤/٤ الفوائـد  بدائـع  خزيمـة.  ابـن  صحيـح  جريـر.  ابـن  تفسـير   (١)
 ،٤٣٢  ،١٦٠٤  ،١٦٠٣  ،٤٠٥  ،٤٠٤  ،٤٣١  ،١٣٧٨ ص  واعـق  الصَّ  .٢٨٢ ـ ٣٣٢/١،  جـ
 ،٤٧٨  ،٢٤٦/٥ تيمية  ابن   فتاو  .١١٣ ص  يِّب  الصَّ الوابـل   .٣٩٣/١٣ الباري  فتـح   .١٠٨٢

.٣٩٤  ،٤١٦/٦  ،٤٨١
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ينام،  ال  حيٌّ قيومٌ  المتعال،  الكبيرِ  والجـالل،  د بالعظمة  المتفرِّ الحمد هللا 
ينبغي له أن ينام. وال 

والعظمةُ  ه،  رداؤُ الكبريـاءُ  لـه،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 
ه. إزارُ

ولك  كلُّه،  الحمد  لك  «اللَّهمَّ  القائل:  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشهد 
كلُّه». األمر  يرجع  كلُّه، وإليك  الخير  بيدك  كلُّه،  الملك 

وصحبه،  آلـه  وعلى  ـد  محمَّ ورسـولك  عبدك  علـى  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهـمَّ 
ألمر اهللا ونهيه. المعظِّمين 

ُّها النَّاس: فيا أي بعد:  ا  أمَّ
لسـان  وعلى  كتابه  فـي  بنفسـه  فكـم  عرَّ أَنْ  واحمـدوه  تعالـى،  اهللا  اتَّقـوا 

القربَ إليه والفوزَ بثوابه. حقَّ قدره، وتنالوا  روه  دُ رسوله !؛ لتَقْ
 ورو  ،﴾Ç    Æ ﴿ فقـال:  بدايـة،  بـال  ل»  «األوَّ أنَّـه:  سـبحانه  كم  أَخبَرَ
علـى  دَخلْـتُ  قـال:  حصيـنٍ 3  عمرانَ بـنِ  عـن  والتِّرمـذي:  البخـاري 
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بَلُوا  فقـال: «ِاقْ تميم،  بنـي  من  ناس  فأتى  بالبـاب،  ناقتي  وعقلـت  النَّبيِّ ! 
ثمَّ  وجهه،  فتغيَّـر  ـ ،  ـ  مرتين   فأعطنـا  ـرتنا  بشَّ قالوا:  تميـم!  بني  يا   ـر البُشْ
بَلُوا البشـر يا  أهل اليمن! إِذْ لم  دخل عليه نـاس من أهل اليمن، فقال: ِاقْ
ين،  الدِّ في  ه  لنتفقَّ جئنا  قالوا:  ثمَّ  اهللا!  رسـول  يا  قبلنا  قالوا:  تميم،  بنو  يقبلْها 
قبلَه،  شـيءٌ  يكن  ولم  اهللا  كان  قال:  كان؟  مـا  األمر  هذا  ل  أوِّ عن  ولنسـألَك 
كلَّ  كر  الذِّ في  وكتب  واألرض،  مواتِ  السَّ خلق  ثمَّ  الماء،  على  ه  عرشُ وكان 
دِ أخبرهم أنَّـه تعالى كان  مِ المشـاهَ ا سـألوه عن بداية هذا العالَ شـيء». لمَّ

قبل كلِّ شيء(١).
قبلك  فليـس  لُ  األوَّ «أنـت  مسـلم:  رواه  الـذي  المشـهور  عـاء  الدُّ وفـي 
 ، شـيءٌ فوقك  فليس  ، وأنـت الظَّاهرُ  شـيءٌ بعدك  فليس  رُ  ، وأنت اآلخِ شـيءٌ
ليَّة ما  ليَّته سـبحانه سـابقة علـى أوَّ »، فأوَّ وأنـت الباطـنُ فليس دونـك شـيءٌ
على  ه  وعلُوُّ فوقيَّتُه  سـبحانه  ته  وظاهريَّ شيء،  كلِّ  بعد  بقاؤه  ـتُه  ريَّ وآخِ سـواه، 
من  إليه  أقربَ  يكون  بحيث  شـيء  بكلِّ  إحاطتُه  سـبحانه  وبطونُه  شـيء،  كلِّ 
رٍ إالَّ واهللا بعده، والظَّاهر: علُوه  لٍ إالَّ واهللا قبله، وما من آخِ نفسـه، فما من أوَّ

ه. والباطن: قربه ودنوُّ وعظمته، 
قبل  نا  ربُّ كان  أيـن  اهللا!  رسـول  يا  قلت:  قال:  يْليِّ  قَ العُ زينٍ  رَ أبـي  وعن 
وما  هواء،  فوقه  مـا   ، اءٍ مَ عَ في  قـال: «كان  واألرض؟  ـموات  السَّ يخلق  أن 
التِّرمذي  رواه  عليـه»   اسـتو ثمَّ  الماء،  على  ـه  عرشَ خلق  ثمَّ  هـواء،  تحته 

الجنَّة  أهلِ  ودخولِ  اعة  السَّ قيام  بعد  سيخلقه  ما  بمنزلة  فهو  فشيئاً،  شيئاً  ذلك  قبل  خلقه  ما  ا  وأمَّ  (١)
وصفاته  أسمائه  بتقدم  سل  الرُّ وأخبرت  معرفته،  إلى  للعباد  سبيل  ال  ا  ممّ وهذا  منازلهما،  والنَّار 
ونحو  ﴿ Ö   Õ   Ô   ×﴾ [النساء: ١٣٤]  ﴿ n   m   l   k﴾ [النساء: ١٥٨]،  قوله:  في  كما 
ثَ  دِ يُحْ أن  ويمتنع  وقت،  دون  بوقتٍ  «كونَه»  يقيِّد  ولم  يزال».  وال  «كان  عبَّاس:  ابن  قال  ذلك، 

. صفةً ه  غيرُ له 
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كقوله:  ق؛  طْبـِ المُ الكثيف  ـحاب  السَّ هـو  اء:  مَ والعَ وغيرهمـا.  ماجـه  وابن 
È﴾ [البقـرة: ٢١٠].       Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾ ﴿

المتمثِّلةِ  وعال،  جلَّ  نا  ربِّ محاسن  بعضِ  ذكر  إلى  اهللا  ـ  عباد  ـ  يا  ولنستمع 
الحسنى، فمنها : وأسمائِه  العليا  في صفاته 

وال نوم. نَةٌ  تأخذه سِ ال  وقيُّوميَّته  الذي لكمال حياته   ﴾y  x﴿ أنَّه 
إالَّ  أحد  عنـده  يشـفع  ال  ملكه  لكمال  الذي  واألرض»  ـموات  السَّ «مالـك 

بإذنه.
وما  الخالئقِ  أيدي  بيـن  ما  يعلم  علمه  لكمال  الذي   « شـيءٍ بكلِّ  «العالمُ 
ةٌ إالَّ بإذنـه، يعلم دبيب  ك ذرَّ هم، فال تسـقطُ ورقـةٌ إالَّ بعلمه، وال تتحـرَّ خلفَ
لَك، ويعلم ما سـيكون منها  الخواطـرِ في القلـوب حيث ال يطَّلع عليهـا المَ

القلب. يطَّلع عليه  ال  حيث 
غيرةِ  الصَّ ةِ  رَّ الـذَّ خلـقِ  تفاصيـلَ   ير بصـره  لكمال  الـذي  «البصيـر» 
خرة  الصَّ على  دبيبَها   ويـر وعروقِها،  ها  ومخِّ ها  ودمِ ها  ولحمِ ها  وأعضاءِ
ما   ير كما  ـبع،  السَّ األرضين  تحت  ما   وير الظَّلماء،  اللَّيلة  في  اء  مَّ الصَّ

بع. السَّ مواتِ  السَّ فوق 
ه  سمعُ عَ  سِ وَ ه،  وجهرُ القول  سـرُّ  سمعه  في   ٱسـتو قد  الذي  ميع»  «السَّ
لُه  ـغَ يَشْ وال  عليه،  تشـتبه  وال  الخلق،  أصواتُ  عليه  تختلف  فال  األصوات، 
قالت  ائلين  السَّ كثرةُ  ه  مُ بْرَ يَ وال  المسـائل،  لِطُه  غْ تُ وال  سـمع،  عن  عٌ  مْ سَ منها 
ه  عُ ـمْ سَ ـعَ  سِ وَ الـذي  هللا  ـ : «الحمـد  أبيهـا   وعـن  عنهـا  اهللا  ـ  رضي  عائشـة  
وإنِّي ليخفى  األصـوات، لقد جـاءت المجادِلة تشـكو إلى رسـول  اهللا ! 

  (   '   &   %   $   #   "   !  ﴿ اهللا 8  :  فأنـزل  هـا؛  كالمِ بعـضُ  علـيَّ 
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ادلة: ١]»(١). (  *  +   ,  -   ./  0     1  2  3﴾ [المجَ

ويجعل  يشـاء،  من  ويضلُّ  يشـاء  من  يهدي  قدرته  لكمال  الذي  «القدير» 
جعل  الذي  وهو  فاجـراً،  والفاجرَ  اً،  برّ والبَّـرَّ  كافراً،  والكافرَ  مؤمنـاً،  المؤمنَ 
ةً  أئمَّ وقومـه  فرعون  وجعل  بأمـره،  ويهدون  إليـه  يدعون  ـةً  أئمَّ وآلَه  إبراهيـم 
شاء  بما  إالَّ  علمه  من  بشـيءٍ  أحد  يحيط  ال  قدرته  ولكمال  النَّار.  إلى  يدعون 
بينهما  وما  واألرض  ـموات  السَّ خلق  قدرته  ولكمال  اه.  إيَّ علِّمه  يُ أن  سـبحانه 

وال يفوته. خلقه  من  أحدٌ  ه  زُ جِ عْ يُ وال   ، وبٍ غُ ه من لُ مسَّ وما  ام  أيَّ في ستَّة 
ـفيع  والشَّ ـريكِ  والشَّ احبةِ  والصَّ الولـدِ  إضافةُ  اسـتحال  «غنـاه»  ولكمال 

بدون إذنه إليه.
ـمواتِ واألرض، ولم تسعه  ـعَ كرسـيُّه السَّ سِ ه» وَ ولكمال «عظمته وعلُوِّ
شـيء،  كلِّ  على  العالي  هو  بل  مخلوقاته؛  بـه  طْ  تُحِ ولم  سـمواته،  وال  أرضه 

محيط. وهو بكلِّ شيءٍ 
 ،(٢) رٍ مداداً ه سـبعةُ أَبْحُ ل، ولـو أنَّ البحر يمدُّ وال تنفـد «كلماته» وال تُبدَّ
المدادُ  دَ  نَفِ لَ األقـالم؛  وبتلك  المـدادِ  بذلك  تب  فَكَ أقالماً،  األرض  وأشـجارُ 
نَى غيرُ  فْ دْ كلماتُه، إذ هي غير مخلوقة، ويستحيل أن يَ نْفَ نِيَتِ األقالمُ ولم تَ وفَ

المخلوق بالمخلوق.
شـيءَ  ال  بل  ويحبُّونه؛  المؤمنيـن،  ه  وعبادَ رسـلَه   « بُّ «يُحِ سـبحانه  وهو 
أحبُّ إليهم منه، وال أشـوقَ إليهم من لقائه، وال أقرَّ ألعينهم من رؤيته، وال 

عندهم من قربه. أحظى 

الحديث. هذا  وتقدم   (١)
الحبر. المداد:   (٢)
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وأمره. خلقه  في  وأنَّه سبحانه له «الحكمة البالغة» 
منه  نِقمةٍ  وكلُّ  فضـل،  منه  نعمة  وكلُّ  خلقـه،  على  ـابغة»  السَّ «النِّعمة  وله 

عدل.
الوالدة بولدها.  وأنَّه أَرحمُ بعباده من 

في  وشـرابُه  ه  طعامُ عليها  التـي  راحلته  واجد  مـن  عبده  بتوبة  أفـرحُ  وأنَّه 
واليأس منها. فقدها  بعد  لكة  هْ األرض المُ

ـ . دونَ طاقتِهم   ـ  وهو  هم  عَ سْ وُ إالَّ  يكلِّف عباده  وأنَّه سبحانه لم 
فعلِ  على  عاقبُـه  يُ وال  فعلـه،  ذنبٍ  بغيـر  أحداً  يُعاقِـب  ال  سـبحانه  وأنَّه 
عاقبُه بترك مـا ال يقدر على فعله، وال على مـا ال قدرة له على  غيـره، وال يُ

تركه.
يُطـاع   ، شـكورٌ  ، صبـورٌ  ، ودودٌ  ، محسـنٌ  ، واجـدٌ  ، كريـمٌ  ، حليـمٌ وأنَّـه 
أحبَّ  وال  اهللا،  مـن  ه  عَ ـمِ سَ  ًأذ على  أصبرُ  أحدَ  ال  ر،  فِ يَغْ فَ ى  ويُعصَ ر،  ـكُ يَشْ فَ
اإلحسـان  إليه  أحبُّ  أحد  وال  منـه،  العذرُ  إلـيـه  أَحـبَّ  وال  منه،  المـدح  إليه 
ـاكرين، جميلٌ يحبُّ  منه، فهو محسـنٌ يحبُّ المحسـنين، شـكورٌ يحبُّ الشَّ
الجمـال، طيِّبٌ يحبُّ كلَّ طيِّب، نظيـفٌ يحبُّ النَّظافة، عليـمٌ يحبُّ العلماءَ 
المؤمن  من  إليه  أحبُّ  القويُّ  والمؤمن  قويٌّ  الكرماء،  يحبُّ  كريمٌ  عباده،  من 
أهل  يحبُّ  سـتِّيرٌ  حييٌّ  العدل،  أهلَ  يحبُّ  عدلٌ  األبرار،  يـحبُّ  رٌّ  بَ عيف،  الضَّ
صادقٌ  لهـم،  ويغفرُ  عبـاده  عن  يعفو  مـن  يحبُّ  غفورٌ  عفـوٌّ  ـتر،  والسِّ الحياءِ 
يحبُّ  رحيمٌ  وأهلَه،  الجودَ  يحبُّ  جوادٌ  فق،  الرِّ يحبُّ  رفيقٌ  ادقين،  الصَّ يحبُّ 

يحبُّ الوتر. حماء، وترٌ  الرُّ
حمدٍ  وكلُّ  جميـل،  وثناءٍ  حسـن،  واسـمٍ  عليا،  صفةٍ  فكلُّ  [وبالجملـة]: 
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أكمل  على  هللا 8  فهـو  وإكرام؛  وجـاللٍ  وتقديسٍ  وتنزيه،  وتسـبيحٍ  ومدح، 
وأدومها. ها  الوجوه وأتمِّ

وثناءٌ  له  ـدُ  حامِ مَ فهو  به؛  عنـه  ويُخبَرُ  به،  ـرُ  ويُذكَ به،  فُ  يُوصَ مـا  وجميع 
ثناءً  خلقـه  من  أحدٌ  يُحصـي  ال  وبحمده  فسـبحانه  وتقديـس،  وتسـبيحٌ  عليه 
به  ثني  يُ ما  وفوق  نفسـه،  على  أثنى  كما  هو  بل  وكمالهـا؛  صفاته  لكثرة  عليه، 
ينبغي  كما  فيه،  كاً  مبـارَ طيِّباً  كثيراً  حمداً  وآخراً،  الً  أوَّ الحمـد  فله  ه،  خلقُ عليه 

ه. دِّ جَ وعلوِّ  ه  مجدِ ورفيعِ  زِّ جالله،  وعِ لكرم وجهه 
حقَّ قدره. وهُ  رُ دُ وٱقْ ـ ،  ـ  عباد اهللا   فاتَّقوا اهللا 

º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿
ر: ٦٧]. مَ É  È  Ç  Æ  ÅÄ ﴾ [الزُّ
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

زِّ جالله. حمداً كثيراً على نعمائه، وكما ينبغي لكرم وجهه وعِ الحمد هللا 
وأشـهد أالَّ إٰلـه إالَّ اهللا وحده ال شـريك له إقـراراً بإٰلهيَّتـه، وٱعترافاً بما 

اإلذعان لربوبيَّته. الخلق من  يجب على 
وأزكاهم،  الخلـق  أكـرمُ  وخليلُـه،  ورسـولُه  ه  عبـدُ ـداً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 

وأعرفهم باهللا وأتقاهم.
حابةِ والتَّابعين،  صلوات اهللا وسـالمه عليه وعلى إخوانه النَّبيِّيـن، والصَّ

ين. الدِّ بإحسانٍ إلى يوم  ومن تبعهم 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  ÉeCG

أنَّه  فأخبر  كتابه:  من  مواضعَ  ثالثـة  في  قدره  حقَّ  ه  رْ دُ قْ يَ لم  من  اهللا  ذمَّ  قد 
كتبِه عليهم.  وإنزالَ  سل  أنكر إرسالَه للرُّ نْ  مَ حقَّ قدره  ه  رْ دُ قْ يَ لم 

آخر.  بَدَ معه إٰلهاً  نْ عَ مَ ه  حقَّ قدرِ ه  رْ دُ قْ يَ ولم 
صفاتِ كماله ونعوتَ جالله. جحد  نْ  مَ حقَّ قدره  ه  رْ دُ قْ يَ ولم 

واإليمـان به سـبحانه ال يتـمُّ إالَّ بتعظيمـه، وال يتمُّ تعظيمـه إالَّ بتعظيم 
ونهيه،  ألمره  تعظيمه  يكون  سـبحانه،  هللا  العبد  تعظيم  قدر  فعلى  ونهيه،  أمره 

اآلمر. يدلُّ على تعظيم  األمر  وتعظيمُ 
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امتثاله،  على  الجازمُ  العـزمُ  ثمَّ  به،  التَّصديقُ  اآلمر:  تعظيم  مراتب  ل  وأوَّ
دِ  هْ الجُ بذلُ  ثمَّ  ـ ،  والموانع   القواطع  ـ  رغم  إليه  والمبادرةُ  إليه  المسارعةُ  ثمَّ 
سـواء  به،  مأموراً  لكونه  فعلُه  ثمَّ  الوجوه،  أكمل  على  به  اإلتيان  في  والنُّصحِ 
ها  هَ قِ فَ أو  األمر  حكمةِ  بذكر  ـرع  الشَّ ورد  فإن  تظهر،  لم  أو  حكمته  له  ظهرت 
له  تظهرْ  لَّـم  وإن  االمتثال،  إلـى  اعيةِ  والدَّ البصيـرةِ  فـي  زيادةً  كانت  العقـل، 

امتثاله. يقدح في  ه، ولم  انقيادُ ن ذلك  يُوهِ حكمتُه لم 
واستنبطوا  ياضيَّة،  والرِّ ناعيَّة  الصِّ العلوم  في  حذق  بمن  المسـلم  يغترَّ  وال 
ز أكثـرُ النَّاس عن تعلُّمه  جَ ـةِ أفكارهم ما عَ دةِ قرائحهم وصحَّ وْ جَ بعقولهـم وَ
كمعرفتهم  انيَّة؛  بَّ الرَّ والمعارف  اإلٰلهيَّة  بالعلوم  معرفتَهم  أنَّ  يَظُنُّ  فَ واستنباطِه، 

ياضيَّة. والرِّ ناعيَّة  الصِّ بهذه العلوم 
تكذيب  علـى  النُّفوس  مـن  كثيـراً  أت  جـرَّ البَليَّة،  هـذه  أو  الظَّـنُّ  فهـذا 
قد  سبحانه  اهللا  أنَّ  ـبهةِ  الشُّ هذه  أصحابُ  ف  رَ عَ وما  واسـتجهالهم.  سـل  الرُّ
ياضيَّة  الرِّ العلوم  فـي  ق  ذْ الحِ من  وصفاته  وبأسـمائه  به  النَّاسِ  أجهلَ  يُعطي 
قال  وقد  ومعارفهـم،  النَّاس  أكثـر  عقولُ  عنـه  ز  جَ تَعْ مـا  العجيبة  نائـعِ  والصَّ
لْمِ  عِ نْ  مِ بْلُغ  ـلف: «يَ السَّ بعض  وقال  دنياكم»،  بأمور  أعلم  «أنتم  النَّبيُّ ! : 
من  بشـيءٍ  له  علم  وال  وزنَه،  فيعلم  بظفره  رهم  الدِّ ينقر  أنَّـه  نيا،  بالدُّ هم  أحدِ

دينه»، وقال تعالـى ـ في علوم هؤالء وٱغترارهم بها ـ : ﴿{  ~  ے  
¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ª    »  ¬ ﴾ [غافر: ٨٣](١).

الحديث... أحسن  إنَّ 

 .١٥٦١  ،١٣٥٨  ،٤٤٤ ص  واعق  الصَّ  .٢٤  ،١٢٧  ،١٧٥  ،١٣٢  ،١٢٥ ص  الهجرتيـن  طريـق   (١)
ـ  ٢٧٥/٢. ج  ،٢٣٩  ،٢٣٨  ،٥٥/٥ جـ   الفتاو مجموع   .١٥/٤ جـ  األصول  جامع 
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الحسـنى  األسـماءَ  هذه  يسـتحقُّ  ال  ر،  المصوِّ البارئ  الخالقِ  هللا  الحمـد 
أ الخليقةَ وأوجدها، وأبدعها على غير مثال سبق لها، وأعطى العبد  رَ سواه، بَ
بُّ وبراه، يغيّرها من حالٍ إلى حالٍ  فَ في بعض صفات مـا أوجده الرَّ التَّصرُّ

اه. يتعدَّ مخصوص ال  وجه  على 
ه، ال  وأشـهد أالَّ إٰلـه إالَّ اهللا وحده ال شـريك لـه، ربُّ كلِّ شـيءٍ ومليكُ

  {  z  y  x  w  v﴿ كلِّ شـيء  إٰله  وهو  هو،  إالَّ  األشـياء  من  ربَّ لشـيءٍ 
ف: ٨٤]، ﴿°  ±     μ    ´  ³   ²  ¶﴾ [األنبيَاء: ٢٢]، وسبحان  خـرُ |    {﴾ [الزّ

. كبيراً اً  الظَّالمون علوّ يقول  ا  اهللا عمَّ
تبليغ  في  خلقه  وبين  بينه  والواسـطةُ  ه،  ورسـولُ عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
إالَّ  ويسـخطه  ويبغضه  ويرضـاه،  يحبُّـه  ما  يعرفـون  فال  وخبـره؛  ونهيه  أمـره 

واجتباه. الذي ٱصطفاه اهللا  سول  الرَّ هذا  بواسطة 
جميعَ  يفـون  يُضِ الذيـن  وعلى آلـه وأصحابـه وأتباعـه،  اهللا عليـه  صلَّـى 

. كثيراً تسليماً  وسلَّم  مشيئة اهللا(١)،  الحوادث إلى 
هذه  إطالق  كثـر  قـد  كمـا  اهللا؛  إرادة  شـاءت  يقولـون:  وال  اهللا.  يشـاء  أو  اهللا،  شـاء  ويقولـون:   (١)
ويريد. يشاء  الذي  هو  بصفاته  اهللا  بل  اهللا؛  هي  ليست  اهللا  صفات  من  صفةٌ  المشيئة  فإن  العبارة، 

بيعة ٣٩اهللاُ الخالُق ال الط
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ر عليـه إالَّ اهللا، فالقـدرة عليه أعظم  دِ قْ الخلـق أعظم األفعـال، فإنَّـه ال يَ
ر المخلوقين، فما خلقـه اهللا من أنواع  مـن كلِّ قدرة، وليس لـه نظير في قَـدْ
واألنعـام،  والحمـار،  والفـرس،  كاإلنسـان،  ـ  والمعـدن  والنَّبـات  الحيـوان 
واب. ـ ، فإنَّ بني آدم ال يستطيعون أن يصنعوا مثل هذه الدَّ والطَّير، والحيتان  

والعنـب  والعـدس،  واللُّوبيـا  ء  والباقـالَّ ـعير،  والشَّ الحنطـة  وكذلـك 
طـب، وأنواعُ الحبوب والثِّمار، ال يسـتطيع اآلدميُّون أن يصنعوا مثل ما  والرُّ

يخلقه اهللا سبحانه وتعالى.
ـ ،  صاص  ة، والحديد، والنّحاس، والرُّ هب والفضَّ وكذلك المعادن ـ كالذَّ
يشـبِّهوا  أن  غايتهم  وإنَّما  اهللا،  يخلقـه  ما  مثل  يصنعـوا  أن  آدم  بنو  يسـتطيع  ال 
رون وينقلون مع اختالف الحقائق؛ فإنَّ اهللا سبحانه  من بعض الوجوه، فيصغِّ

  y  x  w  v  u  ts     r  q  p  o  n  m  l  k   ﴿ :قال في كتابـه
ربِّه  عن  يرويه  النَّبيِّ !  فيما  عن  حيح:  الصَّ وفي  عـد: ١٦]،  z  }  |﴾ [الرّ
ن ذهـب يخلق كخلقـي؟ فليخلقوا  تبـارك وتعالى أنَّـه قال: «ومـن أظلم ممَّ
ة، أو ليخلقـوا حبَّة، أو ليخلقوا شـعيرة»، وقد ثبت عـن النَّبيِّ ! أنَّه لعن  ذرَّ
وليس  وح،  الـرُّ فيها  ـخَ  نْفُ يَ أن  لِّف  كُ صـورة؛  ر  صـوَّ «من  وقال:  ريـن،  المصوِّ

وغير الحيوان ـ. ـ  بين الحيوان  التَّصوير  هذا  في  ق  يُفرَّ ولهذا  بنافخ»، 
يصنعوا  أن  على  أقدرهم  سبحانه  فإنَّه  مثلَه؛  لهم  لقْ  يَخْ لم  فهو  يصنعونه  وما 
ونحو  جـاج،  والزُّ ار  خَّ الفَ مـن  مبنية  وبيوتـاً  منسـوجاً،  ولباسـاً  مطبوخاً،  طعامـاً 

ذلك(١).
والمصنوع  مصنوعاً،  يكون  ال  أن «المخلوق  من  الوجود،  استقراء  عليها  يدلُّ  التي  القاعدة  وهذه   (١)
بائع  الطَّ في  موا  تكلَّ ـ  الذين  المتفلسفة  أوائل  وعند  المسلمين  عند  ثابتة  هي   ،« مخلوقاً يكون  ال 

ـ . وغيرها  
 .٢٨  ،١٤  ،١٩٧  ،١٩٥  ،٣١  ،٣٠ ص  تيمية  البن  ة  المحجَّ في  قاعدة 
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اإلرادة  عن  ناشئةٌ  الوجود  في  حركة  كلَّ  ألنَّ  ؛  لشـيءٍ خالقاً  الطَّبع  وليس 
شـيءٍ  خلقُ  يُضاف  أن  فبطل  ٱختيـار(١)؛  وال  له  إرادة  ال  والطَّبـعُ  واالختيـار، 
في  الذي  الطَّبـع  إلى  الجوهريَّة  ـ(٢)  عـن  فضالً  يَّـة  ضِ رَ ـ  العَ المخلوقـات  من 
والخالق  طبـع،  هو  األرحام  فـي  لألجنَّة  الخالق  يكـون  أن  مثل:  ـ  األجسـام 
خلق  إلى  الحيوان  أفعالُ  حتَّـى  الحوادث  هذه  تضاف  بل  ـ ؛  طبع  هو  للنَّبات 
عقالً  أصحُّ  وهـم  واإليمان،  العلم  أهل  طريقـة  وهذه  وربوبيَّته،  ومشـيئته  اهللا 

. وديناً
ظاهراً  فيعلمـون  هم  وغيرُ المتفلسـفة  الطَّبع  وأهـلُ  النَّاس  مـن  كثير  ا  فأمَّ
نيا، ويـرون ظاهر الحـركات واألعمـال التـي للموجودات،  مـن الحيـاة الدُّ
ها وغاياتِهـا القريبة، كما يذكرون  مِ كَ ويرون بعض أسـبابها القريبةِ وبعض حِ
في تشـريح اإلنسـان وأعضائه وحركاته الباطنة والظَّاهرة، ومـا يذكرونه من 

قسريَّة. وإما  طبيعيَّة،  ا  وإمَّ إراديَّة،  ا  إمَّ والحركات:   (١)
اإلراديَّة. فهي  بها؛  شعور  له  كان  إن  المتحرك  الفاعل  ألنَّ 

بعيَّة. الطَّ فهي  المتحرك؛  طبع  وفق  على  كانت  فإن  شعور:  له  يكن  لم  وإن 
القسريَّة. فهي  ذلك؛  خالف  على  كانت  وإن 

الحركة. وعدم  كون  السُّ بمنزلة  بع  الطَّ
وإن  قاسـر،  فلها  قسـريَّة؛  كانت  إن  الحركة  «ألن  قال:   ٣٢٥ ص   ٩ جـ  والنقل  العقـل  وٱنظـر: 
على  مقسـورة  فهي  ها؛  محلّ عـن  بالعيـن  أُخرجـت  إذا  إالَّ  تكـون  ال  بعيـة  فالطَّ طبيعيَّـة؛  كانـت 

الخروج».
الباب. هذا  من  ناعيَّة  الصِّ ورة  والصُّ كل.  كالشَّ ضاً؛  رَ عَ تكون  قد  ورة  الصُّ  (٢)

ليس  بنفسه  قائم  جوهر  هنا:  ورة  فالصُّ كاإلنسان.  ر؛  المصوَّ يءِ  الشَّ نفس  عن  ورة  بالصُّ يعبَّر  وقد 
آخر. بجوهر  قائماً 

نشهده  ما  مع  بنفسها،  قائمة  أعيانٌ  هي  التي  الجواهر  من  خلقه  لما  تعالى  اهللا  خلق  ذكر  والقرآن 
العقل  (انظر:  سبحانه.  الخالق  على  بذلك  واالستدالل  أيضاً،  واألعراض  فات  الصِّ إحداث  من 

.(٢٣٤ ص   ٧ والنقل 
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ة الجاذبة، والهاضمة،  ، والقوَّ القو التي في األجسام التي تكون بها الحركةُ
األسـباب  من  ذلك  غير  إلـى  ذلك،  وغيـرُ  ـدة،  والمولِّ افعـة،  والدَّ والغاذيـة، 
م مـا هو عبرة ألولي األبصار، لكن يقع الغلـط من إضافة هذه اآلثار  كَ والحِ

جسم. في  ةٍ  د قوَّ مجرَّ العظيمة إلى 
واألرض   ـماء  السَّ بيـن  التـي  الحـركات  فـي  تكلَّمـوا  إذا  هـؤالء  وتجـد 
ـحابِ والمطر، وحدوثِ المطر مـن الهواء الذي  ياحِ والسَّ ـ مثل: حركـةِ الرِّ
وكذلك  تارة،  األرض  من  المتصاعد  البخار  ومن  تارة،  واألرض  ماء  السَّ بين 
ٱصطكاك  د  مجرَّ إلى  عد  الرَّ حركة  وإضافةُ  البخار،  ٱحتقان  إلى  لزلة  الزَّ إضافةُ 
األسـباب  بعض  فشـهدوا  ـ  ،  األسـباب  من  ذلك  غير  إلى  ـحاب،  السَّ أجرام 
كلِّه،  لذلك  المسبِّب  الخالق  عن  وأعرضوا  األسـباب،  أكثر  وجهلوا  المرئيَّة، 

. مبيناً ضالالً  في ذلك  فضلُّوا 
ـحاب بما فيه من المطر من هذا البحر وبخار  فإنَّ خلق اهللا سـبحانه للسَّ
ـجر من الحـبِّ والنَّو؛  ، وخلـقِ الشَّ األرض؛ كخلقـه للحيـوان مـن المنيّ
المكسوة  األعضاء  من  للحيوان  الذي  يشبه  ال  صغير  جسم  المنيَّ  أنَّ  ومعلومٌ 
مها وغاياتها، هل يقول عاقل: إنَّ هذا  كَ عة في أقدارهـا وصفاتها وحِ والمتنوِّ
ضٍ وصفةِ حالٍ في جسـم صغيـر؟! أو يضافُ هذا إلى ذلك  رَ مضاف إلى عَ

بديهة العقل. في  األمور  أفسد  هذا من  الجسم الصغير؟! 
من  آدم  بنو  يصنعه  مـا  وإلى  هذا،  من  هذا  خلق  إلى  نسـبة  ال  أنَّه  ومعلومٌ 
من  الثِّياب  ونسـيجِ  بالمداد،  الكتابةِ  مثل:  المداد ـ  من  يصنعونها  التي  ور  الصُّ
يخلقوا  لـم  ذلك  مع  وهم  ـ ،  موادهـا  من  والبنيـان  األطعمة  عِ  نـْ وصُ الغـزل، 
أضاف  لو  ثمَّ  ـورة.  الصُّ تلك  على  تعين  ـة  خاصَّ حركة  غايتهم  وإنَّمـا  المواد، 
مضيف هذه الكتابة إلى المداد لكان النَّاس جميعاً يستجهلونه ويستحمقونه، 
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تها من الطَّبع،  تها، أو ما في مادَّ فالذي يضيف خلق الحيوان والنَّبات إلى مادَّ
وأظلم وأكفر؟!! أحمق وأجهل  أليس هو 

الموجوداتِ  طبائـع  فيُنكرون  الـكالم؛  أهل  من  طوائـف  يُعارضهم  وقد 
ه مـن آياته في  ومـا فيها مـن القو واألسـباب، ويدفعـون مـا أر اهللا عبادَ
كقوله:  بهـذا؛  هذا  خلق  أنَّه  مـن  كتابه  في  به  شـهد  ا  ممَّ أنفسـهم  وفي  اآلفاق 

  :   9   8 ﴿ ه:  وقولـِ اف: ٥٧]،  Î﴾ [األعـرَ     Í     Ì   Ë   Ê    É     È    Ç ﴿
ة: ١٦٤](١). رَ ;  >﴾ [البَقَ

:ˆG  OÉÑY

جميـع الحـركات الخارجة عن مقـدور بنـي آدم والجـنِّ والبهائم، هي 
فما  بينهمـا،  وما  واألرض  ـماء  السَّ فـي  لمـا  وتحريكِها  المالئكـة  عمـل  من 
والقمر  ـمسِ  والشَّ األفالك  حركـة  ـ من  بينهما  ومـا  واألرض  ـموات  السَّ في 
ـ ؛ فإنَّما هو  ، وغيرِ ذلك  حاب والمطرِ والنَّباتِ ياح والسَّ والنُّجوم، وحركةِ الرِّ

  >   = < ﴿ الذين  واألرض  ـموات  بالسَّ لة  الموكَّ تعالى  اهللا  بمالئكة 
ات: ٥]،  ے﴾ [النَّازعَ   ~ ﴿ تعالـى:  قال  كما  ?   @  A﴾ [األنبيَـاء: ٢٧]؛ 
ـنَّة على أصناف المالئكة  اريَـات: ٤]، وكما دلَّ الكتاب والسُّ ﴿ ¿  À﴾ [الذّ

بأصناف المخلوقات. لِهم  وتوكُّ
الثَّقليـن،  دة  ـرَ مَ مـن  كان  مـا  إالَّ  لخالقهـا  عابـدةٌ  المخلوقـات  وجميـع 
لجميع  عامٌّ  هـذا  فإنَّ  وخلقه،  وتصريفه  لتدبيـره  ها  قبولَ اه  إيَّ عبادتُها  وليسـت 
من  هو  ها  وتسـبيحُ المخلوقات  عبـادةُ  بل  آدم؛  بنـي  ارُ  كفَّ حتـى  المخلوقات 

  d  c  b﴿ تعالى:  قال  وبها،  منهـا  المقصودة  الغاية  وهي  إٰلهيَّته 4،  جهة 
  v      u   t❁    r   q   p   o   n   m   l   k   j    i   h   g   f   e

له. جودُ  والسُّ ه،  وتسبيحُ ربّها،  عبادة  هي  التي  الحكمة  من  فيها  ما  يعلمون  ال  قد  ائفتين  الطَّ وكال   (١)
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  k   j   ih   g   f   e     d    c   b ﴿ ـ ٥٠]،  ª﴾ [النحـل: ٤٨    ©   ¨
وفـي  x﴾ [اإلسـراء: ٤٤]،    w   v    u   ts   r   q    p   o   n   m   l
اهللا !  ورسول  المسـجد  دخلت  قال:  ذرٍّ 3  أبي  حديث  من  حيحين:  الصَّ
ـمس قال: «يا أبـا ذر! هل تدري أيـن تذهب هذه؟  ا غربت الشَّ جالـس، فلمَّ
لها،  نُ  فيُؤذَ ـجود  السُّ في  تستأذن  تذهب  فإنَّها  قال:  أعلم،  ورسـوله  اهللا  قلت: 
وكأنَّها قد قيل لها: ٱرجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثمَّ قرأ «ذلك 

عبد اهللا». رٌّ لها» في قراءة  تَقَ سْ مُ
ـ . واتَّقوا اهللا ـ عباد اهللا 

º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  ¶μ   ´  ³   ²   ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦       ¥    ¤   £﴿
¸  º  ¹  «﴾ [النُّور: ٤١].
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ويختار. ار، يفعل ما يشاء  الواحد القهَّ الحمد هللا 
أن  شـيئاً  أراد  إذا  أمـره  إنَّما  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 

فإذا قال له: كن، كان. يقول له: كن، 
اللَّهمَّ  صلِّ  ولد عدنـان،  داً عبده ورسـوله المختارُ من  وأشـهد أنَّ محمَّ
تبعهم  ومـن  وأصحابـه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبـدك  علـى  وسـلِّم 

بإحسان.
:º∏°ùªdG  É¡ tjCG  :ó©H  É seCG

عْتَ من يقول: بأنَّ وجـود الحيوان والنَّبـات والمعادن من فعل  ـمِ إنْ سَ
الطَّبيعة.  أو غيرِ ذلك من فعل  والمطر،  حابِ  والسَّ ياح  حركةِ الرِّ أو  الطَّبيعة، 
فقل له: لو أراد اهللا أن يهديَك لسـألت نفسك بنفسك، وقلت: أخبريني 
األفعال  هذه  على  وقدرةٌ  لْمٌ  عِ لها  بنفسها،  قائمة  ذات  أهي  الطَّبيعة:  هذه  عن 
له  تابعةٌ  بالمطبـوع  قائمـة  وصفةٌ  ضٌ  ـرَ عَ بل  كذلـك؟!  ليسـت  أم  العجيبة؟ 

فيه. محمولةٌ 
فإن قالـت لك: بل هي ذاتٌ قائمةٌ بنفسـها، لها العِلـم التَّامُّ والقدرة 

والحكمة. واإلرادة 
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فإنَّ  طبيعة؟!  ينه  تسـمِّ فلم  ر،  المصوِّ البارئ  الخالق  هو  هذا  لها:  فقل 
صفتُه تعالى.  ، الطَّبيعةَ وصفتَ به  الذي  هذا 

ـرٌ إلى حامل، وهذا كلُّه  ضٌ محمول مفتقِ رَ وإنْ قالـت لك: بل الطَّبيعة عَ
من  شـوهد  وقد  أصالً،  شـعورٍ  وال  قدرةٍ  وال  إرادةٍ  وال  منها  علـم  بغير  فعلها 

آثارها ما شوهد؟ 
، كيف تصدر هـذه األفعالُ  قـه ذو عقلٍ سـليمٍ فقـل لها: هذا مـا ال يصدِّ
قيقة التي تَعْجز عقول العقالء عن معرفتها، وعن القدرة  كمُ الدَّ العجيبةُ والحِ
دخول  إال  بهذا  التَّصديق  وهـل  وال شـعور؟  قدرة  وال  عقل له  ال  ن  ممَّ عليها 

ين؟!! مِ سَ بَرْ والمُ سلك المجانين  في 
هذه  مثل  أنَّ  ؛ فمعلـومٌ  عيْـتِ ٱدَّ مـا  لكِ  ثبـتَ  ولو  ذلك:  بعـد  لها  قـل  ثمَّ 
ن ربُّها ومبدعها وخالقها؟  فة ليست بخالقة لنفسها وال مبدعة لذاتها، فَمَ الصِّ
خالقها  علـى  الئل  الدَّ أدلِّ  مـن  إذاً  فهـي  ذلك؟  تفعـل  لها  عَ وجَ طَبَعهـا  ومـن 
تعطيلُكِ  عليكِ  ـدِ  يُجْ فلم  وحكمته،  وقدرتِه  علمه  وكمـالِ  وفاطرها،  وبارئها 

والفطرة. إالَّ مخالفتُكِ العقلَ  كِ لصفاته وأفعاله  وجحودُ ربَّ العالَم، 
قادرٍ  حكيـمٍ  من  إالَّ  حكمـة  يوجـد  ال  وقالت:  العقـل  إلـى  عَتْ  رجَ فـإن 
يريد، قادرٍ  بما  عليمٍ   ، رٍ مدبِّ مختارٍ   ، صانعٍ قـادرٍ من  إالَّ  متقن  تدبير  وال  عليم، 

وال يؤوده. ال يعجزه  عليه 
ق العظيـم الذي ال إٰلـه غيره وال  ـك بالخالَّ يْحَ قيل لـك: فإذا أقـررت وَ
هذا   : لْ وقُ بذاتـه،  باً  وجِ مُ أو  االً،  فعَّ عقالً  أو  طبيعة،  تسـميته  عْ  فَدَ سـواه،  ربَّ 
واألرضين،  ـموات  السَّ وقيُّـوم  العالمين  ربُّ  ر،  المصـوِّ البـارئ  الخالـق  هو 
وربُّ المشـارق والمغارب، الذي أحسـن كلَّ شـيءٍ خلقه وأتقـن ما صنع، 
ه  وخلقَ غيره،  إلى  ـه  صنيعَ وأضفتَ  وذاتَه،  وصفاتِه  ه  جحدتَّ أسـماءَ لك  فما 
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بوبيَّة  والرُّ والخلق  اإلبداع  وإضافةِ  به،  اإلقرار  إلى  مضطر  أنَّك  مع  سواه،  إلى 
ربِّ العالمين. والحمدُ هللا  بد.  وال  والتَّدبير إليه 

الخالق  علـى  لدلَّك  اللَّفظـةِ «طبيعـة»  هـذه  معنى  لـتَ  تأمَّ لـو  أنَّك  على 
بمعنى:  فعيلـة،  ألنَّ «طبيعة»  معناهـا؛  عليـه  العقولَ  دلَّ  كمـا  لفظُها،  البـاري 
الجسـم،  في  بت  كِّ رُ التي  الغرائـز  بناء  على  ألنَّهـا  ـ ؛  مطبوعة   ـ  أي:  مفعولـة 
ـليقة، فالطَّبيعة هي التـي طُبع عليها  ـجيَّة والغريـزة والسَّ ووضعـت فيه كالسَّ

مُحال. فيه، ومعلومٌ أنَّ طبيعةً من غير طابعٍ لها  وطُبعت  الحيوان 
ر مربوب، وهي  لقٌ من خلق اهللا مُسخَّ والمسلمون يقولون: إنَّ الطَّبيعة خَ
شاء،  وكما  شاء  كيف  فيها  ف  يتصرَّ إنَّه  ثمَّ  عليه،  أجراها  التي  خليقته  في  سنَّته 
وإنَّ الطَّبيعـة التي ٱنتهى نظر الخفافيش إليها إنَّمـا هي خلق من خلقه بمنزلة 
نْ  سـائر مخلوقاته، فكيف يحسن بمن له حظٌّ من إنسانية أو عقل أن ينسى مَ
بُها  يَسـلُ سـبحانه  يزل  ولم  عليها؟!،  واإلبداع  نع  الصُّ ويُحيـل  وخلقها  طَبَعها 
ه  ه أنّها خلقُ ـريَ عبادَ علت له، حتى يُ قدرتَهـا، ويُحيلها ويقلِّبها إلى ضدِّ ما جُ

اف: ٥٤](١). ﴿ v   u   t   s   rq    p   o   n﴾ [األعرَ رةٌ بأمره  مسخَّ ه  نْعُ وصُ
الحديث... أحسن  وٱعلموا أنَّ  ـ   ،  ـ  عباد اهللا   فاتَّقوا اهللا 

ص ١٤،  المحجة  في  قاعدة   .٣٢  ،١٣١ ص  العليل  شفاء   .٣٨٨  ،١٦١ ص  عادة  السَّ دار  مفتاح   (١)
المحبين. روضة   .٣٥٣/١٦ وجـ   ٣٦٨/٢٩ جـ   فتاو  .٢٨  ،١٩٧ ـ   ١٩٥  ،٣١  ،٣٠  ،٢٦  ،٢٣

ائبة  الصَّ وطرقِ  سـل  الرُّ وطريقةِ  انع  ـ  الصَّ ـ  إثبات  بوبيَّة  الرُّ توحيد  علـى  أدلـة  زيـادة  أردت  وإذا   *
منه.  شـيء  أو  العالم  م  بقِدَ القولِ  بطالن  وبيانِ  إثباته.  فـي  وفية  والصُّ ميـن  والمتكلِّ والمتفلسـفة 

انع. الصَّ جحود  بطالن  وبيانِ  والجن.  وآدمُ  موات  السَّ منها  خلقت  التي  المواد  وذكرِ 
لعك  تُطْ ـ  ٣١  ص  ٢١   تيمية  ابـن   فتاو مجموع  فهارس   ٣٦ المجلد  فانظـر  ذلـك:  أردت  إذا 

المجموع. في  أصولها  على  وتدلُّك  ملخصها،  على 
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ته،  اللـة على صحَّ الحمـد هللا الذي رضي لنا اإلسـالم دينـاً، ونصب الدّ
علينا  وفرض  جزيالً،  أجراً  به  وافاه  لمن  وٱدَّخر  معرفته،  إلى  بيل  السَّ وأوضح 
بَل ديناً سواه،  قْ ـكَ بدعائمه وأركانه، وأبى أن يَ االنقيادَ له وألحكامه، والتَّمسُّ

وٱستفرغ قواه. ه(١)  دَ هْ جُ المسير إليه  في  لَ  ولو بَذَ
صاحبة له،  وال  له،  ضدَّ  وال  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشهد 
شـرك  عن  ه  وتنزَّ المبطليـن،  إفـك  عـن  تعالـى  لـه،  كفو  وال  لـه،  ولـد  وال 

المشركين.
ملَّة  بخير  ٱبتعثـه  خلقه،  من  وصفوتُه  ورسـوله،  ه  عبدُ داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
به  وأخبرت  الفة،  السَّ الكتب  به  ـرت  بشَّ جميع العالمين.  إلى  ة  عَ ـرْ شِ وأحسنِ 

ـ .  البشر   المسيح ٱبنِ  البشر، إلى عهد  عهد آدمَ أبي  ـ  من  الماضية  سل  الرُّ
وأصحابه   آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 
ه،  الذيـن ٱختارهـم اهللا لـه أعوانـاً وأنصاراً؛ فنشـروا ألويـةَ اإلسـالم وأعالمَ

ه. وأحكامَ ه  حدودَ والتَّبديل  التَّغيير  وحفظوا من 

طاقته. غاية   (١)
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به  ٱستمسـك  لمن  وحصناً  إليه،  لجـأ  لمن  عصمة  اإلسـالم  جعل  اهللا  إنّ 
ومَن  اآلمنين،  مـن  كان  دخلـه  نْ  مَ الذي  ـه  حرمُ فهو  عليـه؛  بالنَّواجذ  وعـضَّ 
مشـارقَ  طبَّق  حتى  كلِّه  يـن  الدِّ على  أظهـره  الهالكين.  مـن  كان  دونـه  ٱنقطع 
منقادةً  األممُ  تحتـه  وجرت  األديان،  جميعُ  له  وتضاءلت  ومغاربَهـا،  األرض 
عبادةُ  وتالشـت  ـيطان،  الشَّ دعوةُ  بطلت  حتـى  واإلذعان،  لّ  والـذُّ بالخضوع 
ـ ، وتقطَّعت  لبان   بَّادُ الصُّ ـ  عُ ثةُ  األوثان، وٱضمحلَّت عبادةُ النِّيران، وذلَّ المثلِّ

في القيعان. راب  السَّ كتقطُّع  األرض  في  الغضبيَّةُ  ةُ  األمَّ
:ˆG  OÉÑY

صنفين:  األرض  أهـلُ  كان  ـداً !  محمَّ بعث  ـا  لمَّ وتعالى  تبـارك  اهللا  إنَّ 
أهـلَ كتاب، ومـن ال كتابَ لهـم. وأهلُ الكتـاب نوعان: مغضـوب عليهم، 

وضالُّون.
ـة الغضبيَّة: هم «اليهود»، يصفـون اهللا بالنَّقائص والعيوب(١)، وهم  فاألمَّ
يَّة،  ـجِ سَ وأرداهم  ـة،  طويَّ األمم  أخبـثُ  شـا،  والرِّ با  الرِّ ـةُ  لَ وأَكَ األنبيـاء،  ـةُ  تَلَ قَ
وال  حرمة،  خالفهم  لمن  يرون  ال  النِّقمة،  من  وأقربُهم  حمة،  الرَّ من  هم  وأبعدُ
والمكر،  والغدرِ   ، تِ والبُهْ الكـذب  أهل  وهم  ة.  ذمَّ وال   ً إالّ مؤمنٍ  في  يرقُبون 

حر. والسِّ والحيلِ 
لما  تعب  وإنَّه  فقير،  إنَّه  قولهم:  من  اليهود.  به  حت  صرَّ كما  ونقائص،  عيوبٌ  بأنَّها  علمهم  مع   (١)
خلقِ  على  ندم  وإنَّه  المالئكة،  تْه  وعادَ عيناه  مِدت  رَ حتى  وفان  الطُّ على  بكى  وإنَّه  العالم،  خلق 
كم  رقدتك  من  ٱنتبه  إٰلهنا  يا  صالتهم:  في  ويقولون  ه،  أناملَ عضَّ  حتى  عظيماً  ندماً  تِه  وذريَّ آدمَ 

ذلك. ونحو  تنام، 
. وشرعاً وعرفاً  عقالً  مذمومة  صفة  بكلِّ  موصوف  بأنَّه  حون  مصرِّ و«االتِّحادية» 

إلى  أولهم  مـن  ـ  المرسـلين  وٱتفاق  ريح  الصَّ العقل  دلَّ  التـي  هـي  النَّقائـصَ  هـذه  أن  ومعلـومٌ 
.(١٠١١  ،١٠١٠/٣ (الصواعق  عنها.  وتنزيهه  اهللا  عن  نفيها  على  ـ  آخرهم 
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سـبُّوا  الذين  ليبِ ـ  الصَّ ـبَّاد  وعُ الل،  الضَّ ـةُ  ـ  أمَّ ثلِّثة»  الثَّانـي: «المُ والنَّوع 
األحد، الفردُ  الواحد  وا بأنَّه  قرُّ أحد من البشـر، ولم يُ اها  اهللا مسـبَّة ما سـبَّه إيَّ
عقيدتهم:  أصل  بل  أحد؛  واً  فُ كُ له  يكـن  ولم  يولد،  ولم  يلد  لم  الذي  الصمد، 

المسيحَ ٱبنُه. وأنَّ  صاحبتُه،  مريمَ  وأنَّ  ثالثة،  أنَّ اهللا ثالثُ 
رِ المنقوشـةِ في الحيطان، يقولون  وَ لبان، ودعاءُ الصُّ فدينهم: عبـادةُ الصُّ

وٱرحمينا. وٱغفري لنا  اإلٰله ٱرزقينا،  والدةَ  يا  في دعائهم: 
والتَّعبُّدُ  تـان،  الخِ وتـركُ  الخنزيـر،  وأكلُ  شـربُ الخمـور،  دينهم:  ومـن 
ما  والحاللُ  ـ ،  البعوضة  إلى  يلِ  الفِ ـ من  خبيثٍ  كلِّ  وٱسـتباحةُ  بالنَّجاسـات، 

الذي غفره. نب هو  والذَّ ين ما شرعه،  والدِّ مه،  حرَّ والحرام ما   ، القسُّ حلَّله 
إبليس  سـجن  في  الجحيم،  في  كانت  األنبياء 1  أرواح  أنَّ  ويعتقدون 
وأنَّ  جرة،  الشَّ من  وأكلِه  آدمَ  خطيئةِ  بسبب  المسيح  ـ  زمن  إلى  آدمَ  عهد  ـ  من 
قالوا:  أبيـه،  بذنب  النَّار  فـي  وسـجنه  إبليسُ  أخذه  آدم  بني  من  مـات  من  كلَّ 
إبليس  علـى  تحيل  العـذاب  مـن  وخالصهـم  رحمتهـم  أراد  ـا  لمَّ اهللا  إنَّ  ثُـمَّ 
مِ مريم، وأقام هناك تسـعة أشـهر  حِ بحيلـة؛ فنزل عن  عرشـه، ودخل فـي رَ
ويشـرب،  ويأكل  ويبكي،  يرضع  صغيراً  طفالً  خرج  ثمَّ  والبول،  الحيض  بين 
ـه،  سِ ه اليهودَ من نَفْ نَ أعداءَ كَّ ا كبِر وصار رجالً، مَ ويبول وينام، ويألم؛ ثمَّ لمَّ
رأسه،  على  وك  الشَّ ووضعوا  وصفعوه،  ورجليه،  يديه  وا  رُ وسمَّ صلبوه،  حتى 

ه «المخلِّص». وْ ولذلك سمَّ يطان،  الشَّ بذلك من  فخلصهم 
ذلك؛  عن  لُّ  يُجَ اإلٰلـه  بأنَّ  قال:  أو  فيه،  شـكَّ  أو  بَه،  لْ صَ أنكر  ومن  قالوا: 

بذلك. قرَّ  يُ حتى  ب  معذَّ إبليسَ  في سجنِ  فهو 
الميالديَّة  سـنتهم  رأس  على  يردِّدونها  زعمـوا،  التي  ة «الفـداء»  قصَّ هذه 
ـ  كما  وهي  التَّنصيـر؛  إلـى  عوة  الدَّ فـي  عندهم  دليل  أهـم  هي  سـونَها؛  رِّ دَ ويُ
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ويسـتحيل   ،النَّصار عند  حتى  اهللا  لكمال  المنافـي  النَّقص  غايةُ  تسـمعون  ـ 
طُ  ـقَ ـليمة التَّصديقُ بها؛ إذ نسـبوا اإلٰله الحقَّ إلى ما يأنف أَسْ في العقول السَّ
قولهم  عـن  اهللا  ـ  تعالى  خادمـه  أو  بمملوكه  يفعلـه  أن  عقـالً  وأقلُّهم  اس  النـَّ
ا  ممَّ أحقرُ  وإبليس  عليه،  اهللا  فتاب  نب؛  الذَّ من  تاب  وآدم 0  ـ ،  كبيراً   اً  علُوّ

نسبوه إليه.
زمنه  وفـي  ـطَنطين،  قُسْ لِـكُ  المَ ليـب:  الصَّ شـارةَ  لهـم  ٱبتدع  مـن  ل  وأوَّ
حاتم  عديِّ بن  عـن  ـ ،  التَّثليث  عقيدة  ـ وهـي  ونه «األمانة»  يسـمُّ ما  وضعوا 
! ٱطرح  يّ دِ قال: «أتيـت النَّبيَّ ! وفي عنقي صليب من ذهب، فقـال: «يا عَ

هذا الوثن». عنك 
من  فيه  والغاليـن  اليهـود،  ـ من  المسـيح  أعداءِ  أقـوال  هذه  كانت  ـا  ولمَّ
أمره،  في  ـبهة  الشُّ أزال  مـا  نبيِّه !  على  وتعالى  تبـارك  اهللا  أنـزل  النَّصار ـ 
بَّادُ  ا ٱفتراه عليه عُ ه ربَّ العالمين عمَّ ه، ونزَّ أ المسـيحَ وأُمَّ ة، وبرَّ مَّ وكشـف الغُ
ه، وأنَّ  دٌ بأخيه المسـيح، وشـهد له بأنَّه عبدُ اهللا ورسـولُ ليب؛ فآمن محمَّ الصَّ
لِقَ من أنثى بال ذكر، وأنَّ اهللا أرسـل روحه جبريلَ إلى مريم فنفخ  جسـمه خُ
م،  حِ ـ  وهو الطّوق الذي في العنق  ـ فوصلت النَّفخة إلى الرَّ عها  في جيب دِرْ
فحملت به  واألم،  األب  ولم يكشف بدنها، وكانت تلك النَّفخةُ بمنزلة لقاح 
مضيِّ  بعد  تكون  التي  وح  الرُّ فيـه  نُفخت  ثمَّ  يقة،  دِّ الصِّ الطَّاهرةُ  العذراءُ  مريمُ 

البدن كغيره. لْق  خَ أربعةِ أشهرٍ على 
 النَّصـار بكفـر  وأخبـر  ه،  وآياتـِ المسـيحِ  معجـزاتِ   ! النَّبـيُّ  ر  وقـرَّ
ه  عبدَ اهللا أكـرم  وأنَّ  ربَّهـم،  ويسـتغفروا  يتوبـوا  لَّـم  إن  النَّار  فـي  وتخليدهـم 
ورسـولَه أن ينال إخـوانُ القردة منـه ما زعمه النَّصـار أنَّهم نالـوه منه؛ بل 
الل  ه إلى األرض ينتقمُ به من مسيح الضَّ يدُ يُعِ ـماء، وسَ رفعه إليه وأسكنه السَّ
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ليـب، ويقتـل الخنزير، ويضـع الجزيـة، ويعلو به  ـر بـه الصَّ ـه، ويكسِ وأتباعِ
اإلسالم.

تُها  وقِبلَ التَّصليـب،  وتحريمها  النَّجاسـة،  فمفتاحها   :النَّصار صـالة  ا  أمَّ
ـ  والبـولُ على  ـرك؛ يقـوم أعبدهـم وأزهدهـم إليها  ـرق، وشـعارها الشِّ الشَّ
بين  ـم  سُ رْ ـ  يَ وجهه  علـى  يُصلِّب  ثمَّ  المشـرق،  فيسـتقبل  ـ ،  وأفخاذه   سـاقه 
في  الذي  أنـت  بقولـه: «يا  أبانا!  الة  الصَّ ويسـتفتح  متخالفين  ـ  خطّيـن  عينيه 
مثلَها  ماء  السَّ في  إرادتُك  ولتكن  ك،  لْكُ مُ وليأت  ٱسمك(١)،  دَّس  تَقَ موات  السّ
نْعةُ  ورة التي هي صَ الئمَ لنا»، ثمَّ يدعو تلك الصُّ نا المُ في األرض، أعطنا خبزَ
يد اإلنسـان، وهي اإلٰله المصلـوب بزعمه(٢)، ويقرؤون فـي صالتهم كالماً 

واألغاني. النَّوح   مجر يجري  نه لهم أئمتهم  قد لحَّ
ر  يتطهَّ فالمسيح  للمسـيح؛  فيه  مخالفون  فهم  ه:  وشـرائعُ دينِهم  فروعُ  ا  أمّ
صالته  في  يقـرأ  والمسـيح  الحائض،  ـلَ  سْ غُ ويُوجب  الجنابـة  من  ويغتسـل 
بور،  والزَّ التَّـوراة  مـن  صالتهم  فـي  يقرؤونه  إسـرائيل  وبنـو  األنبياء  كان  مـا 
داودَ  قبلـة  ـ  وهـي  اهللا  رفعـه  أن  إلـى  المقدس  بيـت  إلـى  يصلِّـي  والمسـيح 
الختان  وأوجـب  ٱختتن،  والمسـيح  ـ ،  إسـرائيل   بنـي  وقبلةُ  قبلـه،  واألنبيـاءِ 
ه،  م الخنزيرَ ولعن آكلَـه وبالغ في ذمِّ كما أوجبه األنبياءُ قبلَه، والمسـيحُ حـرَّ
عمره،  في  صامـه  وال  يصومونه  الـذي  وم  الصَّ هذا  لهم  يشـرع  لم  والمسـيح 

غالفه. على  مكتوب  هكذا  المسيح»  يسوعَ  لربنا  «اإلنجيل   (١)
   E   D   C﴿ قولـه:  من  مريـم  سـورة  في  مريم  ةِ  قصَّ قـراءةَ  يكثر  مـن  اء  القـرَّ ومـن   : قلـتُ  (٢)
  ¡ ﴿ ے   تعالى:  قولَه  يقـرأ  وال   ،[٣٣  : {﴾ [مريمَ   |   {﴿ قولـه:  إلى   [١٦  : F﴾ [مريـمَ
  ¾   ½     ¼   »   º   ¹   ¸   ¶    μ´   ³²   ±   °   ¯   ®    ¬   «  ❁    ©   ¨   §     ¦   ¥   ¤£   ¢
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بت،  السَّ عطَّل  وال  يحرمونه،  ما  فيه  م  حرَّ وال  يأكلونه،  ما  وم  الصَّ في  أكل  وال 
بائـح والمناكـح والطَّالق  ـ  في الذَّ وال ٱتَّخـذ األحـد عيداً، والمسـيحُ سـار  
األسـاقفة  يفوِّض  لم  والمسـيحُ  قبله،  األنبياء  بسـيرة  ـ   والحدود   والمواريث 
من  قريباً  نهجـه  على  بعده  المسـيحِ  أصحابُ  وكان  التَّشـريع،  في  والبطاركة 
الحة  الصَّ البقايا  وعلى  في القرآن  الذين أثنى اهللا عليهم  وهم  ئة سنة ـ  مِ ثالثِ 
وون،  هْ يَ بمـا  النَّاس  إلى  ب  والتَّقـرُّ والتَّبديـل  التَّغيير  فـي  أخذوا  ثـمَّ  ـ ،  منهم  

جملة. واالنسالخُ منه  المسيحِ  دين  فيه تركُ  ومناقضتِهم بما  ومكايدةِ اليهود 
ه،  فهذا دين النَّصار بعـد البعثة وإلى اليوم، باطِلهُ أضعافُ أضعافِ حقِّ

منسوخ. ه  وحقُّ
شـيطان،  وعابدِ  نيران،  وعابدِ  أوثان،  عابدِ  بين  فهو  له:  كتاب  الَّ  من  ا  وأمَّ
رائع وإنكارُ  سـلِ وتعطيلُ الشَّ ـركُ وتكذيبُ الرُّ وصابئي حيران؛ يجمعهم الشِّ
المعاد وحشرُ األجسـاد، ال يدينون للخالق بدين، وال يعبدونه مع العابدين، 
والبناتِ  هاتِ  األمَّ تفترش  منهم  المجوس  ة  وأُمَّ دين.  الموحِّ مع  دونه  يوحِّ وال 
ر، وطعامهم الميتة، وشرابهم  مْ ، دينُهم الزَّ اتِ والخاالتِ عِ العمَّ ، دَ واألخواتِ

يطان. الشَّ ووليُّهم  النّار،  الخمر، ومعبودهم 
ـداً ! رسـوالً إلـى  ـا بعـث محمَّ ـ : أنَّ اهللا لمَّ ـ  يـا عبـاد اهللا   الخالصـة 
وصابئة،  ومجـوس،   ،ونصـار يهود،  أصنـاف:  خمسـة  كانوا  األرض  أهل 
ـ ، وهذه األديان الخمسة  ومشركون ـ ودين الحنفاء ال يُعرف فيهم إالَّ قليالً 

يطان، وهذه األديان الخمسة مذكورة في آية الفصل: ﴿+  ,  -   كلُّها للشَّ
  9     8   7   6   5   4   3   2      1   0   /   .

وارث. ١٧]، ولكلِّ قوم   : جّ :;  >  =  <  ?  @    A﴾ [الحَ

في  االعتقـاد  في  بصيـرة  علـى  دائمـاً  وكونـوا  ـ ،  اهللا   ـ  عبـاد  اهللا  فاتَّقـوا 
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روا  وا وحذِّ رُ سـت أسـماؤه، وفـي المسـيحِ رسـولِ اهللا، وٱحـذَ اهللا 2 وتقدَّ
عوة  الدَّ من  يُوا  ـتَحْ يَسْ لم  ذلك  ومـع  تُهم،  بضاعَ هذه  الذين  التَّنصيـر  دعاة  من 
ا  وْ مَّ وسَ لهم،  خال  قد  الجوَّ  أنَّ  ظنُّوا  حين  سـبيلها  في  واإلنفاق  ونشـرها  إليها 
التَّقريب  إلـى  عاية  الدِّ من  وا  ثَـرُ وأَكْ المضلِّلون،  وهم  ـرون»،  أنفسـهم «المبشِّ
أنَّ  فظنُّوا  اإليمـان،  ضعاف  من  كثير  بهـم  وٱنخدع  والنَّصرانيَّة،  اإلسـالم  بين 
ـماوية، وٱعتبروهم  ـة والنَّصرانيَّـة في هـذه األزمان مـن األديـان السَّ اليهوديَّ
الكفر باهللا،  بين  ـيطان، جمعـوا  الشَّ وأولياء  اهللا  أعداء  وهم  وإخواناً،  مؤمنيـن 

وعبادةِ غير اهللا. وتكذيبِ رسل اهللا، 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG
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بارك اهللا...
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

 الهد بابَ  وفتح  الظُّلمات،  تلك  من  د !  بمحمَّ أنقذنا  الذي  هللا  الحمد 
الميقات. يُغلقُ إلى يوم  فال 

في  وهم  الل  الضَّ أهـلَ  أرانا  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 
تهم يعمهـون، وفي جهالتهـم يتقلَّبون، وفي  رَ ـكْ ضاللهـم يتخبَّطون، وفي سَ
لون؛  دِ عْ ويَ يؤمنـون  والطَّاغـوت!  بالجبت  ولكـن  يؤمنون؛  يتـردَّدون.  يبهم  رَ
اآلخرة  عن  وهـم  نيا  الدّ الحياة  مـن  ظاهراً  ويعلمـون  لون!  دِ عْ يَ بربِّهـم  ولكن 
وما  ويمكرون؛  يسجدون!  والوثن  ليب  للصَّ ولكن  ويسجدون؛  غافلون،  هم 

يشعرون. وما  إالَّ بأنفسهم  يمكرون 
وقال:  كافَّـة،  اس  النـَّ إلى  اهللا  بعثـه  ورسـوله،  عبـده  ـداً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
 ، ة يهـوديّ وال نصرانيّ «والذي نفسـي بيده، ال يسـمعُ بي أحدٌ من هـذه األمَّ
أخرجه  النَّار»  أصحاب  مـن  كان  إالَّ  به؛  أُرسـلت  بالذي  يؤمنْ  ولم  يموتُ  ثمَّ 

   | ﴿ تعالى:  اهللا  كتاب  في  ذلك  جبير 5 : «تصديق  سـعيد بن  قال  مسلم، 
م  ـدُ يَخْ يهـودي  غـالمٌ  وكان  ـود: ١٧]»،  £¤﴾ [هُ   ¢      ¡ ے       ~   }
ـلِم،  النَّبـيَّ ! فمرض، فأتـاه النَّبيُّ ! يعوده فقعد عند رأسـه فقال له: «أسْ
، فخرج النَّبيُّ !  فنظر إلـى أبيه وهـو عنده! فقال: أَطِعْ أبا القاسـم، فأسـلمَ
ومرَّ عمر بن  البخاري،  أخرجـه  النَّار»  أنقذه من  هللا الذي  يقول: الحمـد  وهو 
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ينظر إليه  ، فجعل عمر  ـرفَ فناداه: «يا  راهب! فأشْ راهبٍ  يرِ  الخطَّاب 3 بِدَ
قول  ذكرت  قـال:  هذا؟  من  يبكيـك  ما  المؤمنين!  أميـر  يا  له:  فقيـل  ويبكي، 
فـذاك  ـ ٤]  B﴾ [الغاشـية: ٢       A   @   ❁   >     =    ❁   ;   :   9﴿ اهللا 8 : 

الذي أبكاني».
له  ٱسـتجاب  الذي  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبـدك  على  وسـلِّم  صـلِّ  اللّهمَّ 
لهم  بيّن  ـا  لمَّ وٱضطراراً،  هـاً  رْ كَ ال  وٱختيـاراً،  طوعـاً  األديان  أكثـرُ  ولخلفائه 
ماً  قوِّ مُ ـة،  للحجَّ ـذاً  نَفِّ مُ جـاء  إنَّمـا  ـيف  والسَّ  . اً حقّ اهللا  رسـول  وأنَّـه   ،الهـد

للجاحد. اً  وحدّ للمعاند، 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

ما  وأنَّـه يفعل  إظهـاراً لقدرتـه،  وبنيـه  خلـقَ آدم  ع  إنَّ اهللا تعالـى قـد نـوَّ
ال  ر  كَ ذَ ـنْ  مِ اءَ  حوَّ ه  زوجَ وخلـق  أنثى،  من  وال  ـرٍ  كَ ذَ نْ  مِ ال  آدمَ  لق  فَخَ يشـاء؛ 
النَّوعِ  سـائرَ  وخلـق  ذكر،  مـن  ال  أنثى  مـن  المسـيحَ  ه  عبدَ وخلـق  أنثـى،  من 

   ¥     ¤      £    ¢   ¡ ے     ~   }|  {   z    y     x     w     v﴿ وأنثـى  ذكـر  مـن 
ان: ٥٩](١). مرَ ¦﴾ [آل عِ

وٱتّقوا اهللا عباد اهللا:
الحديث... أحسن  إنَّ 

 ،٢٨٣  ،٢٦٧  ،٢٦٢ ص   ،١٧ جــ   فتـاو  .١٠١١  ،١٠١٠ ص  واعـق  الصَّ  .الحيـار هدايـة   (١)
.٢٨٣  ،٢٨٢  ،٢٦٢ ص  المسيح  دين  ل  بدَّ لمن  حيح  الصَّ والجواب   .٢٨٢
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É¡ª¶YCG  o¿BGô≤dGh

ججِ  والحُ بالمعجزات،  صدقهم  على  ودلَّل  رسله  أرسل  الذي  هللا  الحمد 
الئلِ القاطعات. والدَّ الباهرات، 

منه  رحمةً  الهداية  طرقَ  ع  نوَّ له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 
. راً ونُذْ راً  ذْ وعُ ة  ومحبَّةً منه إلقامة الحجَّ بعباده ولُطفاً، 

األنبياء  جميع  علـى  بخصائصَ  ميَّزه  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
مبين.  منهاجٍ  رعةٍ وأكملَ  أفضلَ شِ ومنهاجاً  ةً  عَ رْ وجعل له شِ والمرسلين، 

وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 
أجمعين.
:ó©H  É seCG

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À﴿ :فقد قـال اهللا تبارك وتعالـى
لَت: ٥٣]. Ó   Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È﴾ [فُصّ

:ˆG  OÉÑY

يَعرفون  وبهـا  العباد،  يعرفه  بهـا  الَّتي  وبراهينه  دالئلـه  هي  بِّ  الـرَّ آيات 
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معجزات األنبياء٥٨ ٥٨

يدلُّ  أنَّه  سـبحانه  أخبر  ونهيَه،  ه  وأمـرَ ه،  وتوحيدَ ـه  وأفعالَ وصفاتِه،  ه  أسـماءَ
يَّة» من الفتوحات وظهور اإلسالم على األقاليم وسائر  قِ لْقيَّةِ «األُفُ بآياته الخَ

األديان(١).
واألخالط  المـواد  من  وعليه  وفيـه  منه  ـبٌ  مركَّ اإلنسـانُ  ما   « «والنَّفسـيَّةِ
وما  المتباينة،  األخـالق  من  عليه  مجبول  هو  مـا  وكذلك  العجيبة،  والهيئات 

اها. يتعدَّ وال  ال يجوزها  األقدار التي  فيه من  ف  رَّ تَصَ مُ هو 
ذكر  ثـمَّ  رسـوله،  وصدق  القرآنيَّة  آياتـه  صـدق  على  اآليـات  بهذه  يـدلُّ 
أعظم من ذلك وأجلَّ وهو شـهادته سـبحانه على كلِّ شـيءٍ شـهد لرسـوله 
فطر  وبما  وإقـراره،  وبفعله  ـ ،  فيه   صدقه  علـى  البراهين  أظهر  ـ  الـذي  بقوله 

اإلقرار له بكماله سبحانه. عليه عباده من 
به  يم  قِ يُ ما  رسـوله  صدق  على  الةِ  الدَّ اآليات  مـن  ث  دِ يُحْ وقت  كلِّ  وفي 
م له وألتباعه بما وعدهم به من العزِّ والنَّجاة  كُ ، ويُزيل به العذر، ويَحْ ةَ الحجَّ
الخزي  من  به  دهـم  توعَّ بما  ومكذبيه  أعدائه  علـى  م  كُ ويَحْ والتَّأييد،  والظَّفـر 

لة. والنَّكال والعقوبات المعجَّ
ربَّ  بكونـه  ل  ـتَدَّ ٱسْ ـة: ٨٠]  1﴾ [الواقِعَ   0   /   .﴿ تعالـى:  وقـال 
من   أقو وهـذا  به،  جـاء  ما  ـةِ  وصحَّ رسـوله  رسـالةِ  ثبوتِ  على  العالميـن، 

العادات. وخوارق  االستدالل بالمعجزات 
سـبحانه  اهللا  من  شـهادةٌ  تُهم،  وأدلَّ وبراهينُهم  قبلَه  األنبيـاء  آياتُ  وكذلك 
لهـم بيَّنها لعباده غايةَ البيـان، وأظهرها لهم غايةَ اإلظهـار بقوله وفعله، ففي 
حيح عنه ! أنَّه قال: «ما من نبيٍّ من األنبياء إالَّ وقد أُوتي من اآليات ما  الصَّ
أنَّهم  مع  ذلك،  إلى  وما  ات  جرَّ والمَ بالنُّجوم  «اآلفاق»  ـر  فسَّ من  خطأ  يبيِّن  التَّفسـير  وهذا   : قلتُ  (١)

فقط. اتِ  جرَّ والمَ النُّجومَ  يثبتون  فوقها،  ما  على  جون  يُعرِّ وال  موات،  السَّ ينكرون  أيضاً 
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أن  فأرجو   ، إليَّ اهللا  أوحاه  وحياً  أوتيته  الذي  كان  وإنَّما  البشـر،  مثله  على  آمن 
تابعاً يوم القيامة». هم  أكثرَ أكون 

ن  سِّ لِمَ قِ الحِ ى «المعجزات» مأخوذة من طُرُ وهذه اآليات التي تُسمَّ
ة  ـا ثبتت النُّبوَّ شـاهدها، ومن طريق اسـتفاضة الخبر لمن غاب عنها، فلمَّ
لُّها اليدُ ثعباناً  قِ ، فانقالب عصـاً تُ صارت أصالً فـي قبول ما دعا إليه النَّبيّ
تعود  ثمَّ  اهللا  إالَّ  يحصيهـا  ال  ـيٍّ  صِ وعِ حبالٍ  مـن  بحضرته  ما  يبتلع  عظيمـاً 
وإرادته  وقدرته  وحياتـه  اهللا  وجود  على  ليل  الدَّ أدلِّ  مـن  كانت،  كما  عصاً 
المبدأ  وعلـى  سـول،  الرَّ رسـالة  وعلـى  والجزئيَّـات،  يَّـات  بالكلِّ وعلمـه 

هذه العصا. في  ين  الدِّ فكلُّ قواعد  والمعاد؛ 
وكذلك اليد التي أدخلها صاحبُ هذه العصا إلى جيبه ثمَّ أخرجها؛ فإذا 
فاستحال  بعصاه؛  ضربه  الذي  العظيمُ  الكثيبُ  وكذلك  ـمس،  الشَّ عاع  كشُ لها 

بلد عظيم. لِّط على أهل  الً سُ قُمَّ
أُرسلت  ثمَّ  طريقاً،  عشـر  اثني  عظيمٍ  لعسـكرٍ  العالم  بحار  من  بحرٌ  لِقَ  وفُ
ا  يحُ فأيبسـته في سـاعة، وقام الماء بين تلك الطُّـرق كالحيطان، فلمَّ عليه الرِّ

إنسان. لِتْ منهم  فْ يَ فلم  آخرون ضربه بعصاه فالتئم عليهم  جاوزه وسلكه 
فوق  العظيـم  العسـكر  قـدر  علـى  ـه  فعَ ورَ موضعـه،  مـن  الجبـلُ  قَ  تـِ ونُ
ياناً، وقيـل لهم: إن لَّم  ـماء واألرض وهم ينظرون إليـه عِ رؤوسـهم بين السَّ

دَّ إلى مكانه. عليكم، ثمَّ رُ بِقَ  وإالَّ أُطْ تقبلوا ما أُمرتم به 
ربَّع يُحمل مع قـوم فينفجر منه ٱثنا عشـر نهراً، كلُّ نهر  ب حجرٌ مُ ـرِ وضُ

اآلخرون. فيه  يُشاركهم  ون بمشربه ال  يختصُّ لطائفة عظيمة 
تْ  لَقَ فَ فانْ آيـة،  وسـألوه  نبيَّها  بـت  كذَّ ةٍ  كأمّ األنبيـاء؛  آيات  سـائر  وكذلك 
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وأحسـنِها  النُّوق  أعظم  من  قائمةٍ  ناقةٍ  عن  ضت  وتمخَّ منهـم  رٍ  ضَ حْ بمَ صخرةٌ 
قطّعت  ـماء  السَّ من  صيحة  سـمعوا  تكذيبـه،  في  تمـادوا  ا  فلمَّ وهيئة،  شـكالً 

واحد. في أجوافهم؛ فماتوا موتةَ رجلٍ  أكبادَهم وقلوبَهم 
؛ فينقلب طائراً ذا لحمٍ  نْفُخ فيه النَّبـيُّ وكذلـك تصوير طائرٍ من طين ثمَّ يَ

النَّاس. دٍ من  هَ بمشْ يطير  وأجنحةٍ  وريشٍ 
حيح،  كالصَّ بعينيـن  بْصر  يُ بـه  فإذا  ؛  هَ مَ أَكْ د  لـِ وُ الذي  عينِ  على  والمسـحُ 

بأس. فيبرأ كأن لَّم يكن به  األبرصِ  وعلى 
الطَّير  كان  حتَّـى  من  الزَّ مـن  ةً  هَ رْ بُ تْ  أُوقِـدَ التي  العظيمة  ارُ  النـَّ وكذلـك 
منه  ق  رِ تُحْ فلـم  مكتوفٌ  رجلٌ  فيهـا  قِي  لْ أُ اً،  مشـويّ فيقع  عالٍ  مـن  عليها  يمرُّ 

. شـيئاً، وصارت عليه برداً وسـالماً، وعادت روضةً خضراءَ وماءً جارياً
فِعَت في  جر، ثمَّ رُ وكذلك المدائن التي قُلعت من أصولها كما يُقلع الشَّ

. واحدٍ ةَ رجلٍ  تَ وْ مَ فيها، فماتوا  لِبَت بمن  الهواء، ثمَّ قُ
اراً؛ فأُرسل الماءُ  يَّ عَ اهللاُ منهم على األرض دَ دَ ورجلٌ دعا على قومه أالَّ يَ
اً  علُوّ الجبال  شـواهق  فوق  الماءُ  عـال  حتى  تحتهم،  من  المـاء  وأُنبع  عليهم، 

. يابساً حتَّى عادت  فشيئاً  األرض شيئاً  عظيماً، ثمَّ ٱبتلعته 
ـ ؛  ة   هم قوَّ اس أجسـاماً وأشـدُّ ـ  وهم أعظـم النـَّ ورجـلٌ دعـا على قومـه 
واألرض،  ماء  فأُرسـلت  عليهم بدعوته ريحٌ عاصف جعلت تحملهم بين السَّ

ثمَّ تدقُّ أعناقهم.
ثالثةِ  فـي  أميـالٍ  ـ  ثالثةِ  بسـاطٍ  علـى  فيقعـد  بعسـكره  يأمـر  كان  ونبـيٌّ 
على  العسكرَ  فتحمل  واألرض،  ماء  السَّ بين  به  فترتفع  يح  الرِّ فيأمر  أميال(١)  ـ 

.(١٦٠٩٫٣٤) سنتاً  وثالثون  وأربعة  أمتار  وتسعة  مئة  وستّ  ألف  والميل:   (١)
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رَ بسريرٍ  متنها مسـيرةَ شهرٍ مقبلة، ومسيرةَ شـهر مدبرةً في يوم واحد، وأنَّه أَمَ
ف. الطَّرْ دِّ  في أسرع من رَ يديه  وصار بين  األرض  فشقَّ  ةٍ  لِكَ عظيم لِمَ

فانشقَّ  ؛  آيةً ه  قومُ سأله  ا  لمَّ ـماء،  السَّ في  القمر  إلى  سول  الرَّ إيماء  وكذلك 
ار فأخبروا برؤية ذلك  ـفَّ ، وقدم السُّ تَئَمَ فِلْقتين وهم يشـاهدونهما، ثمَّ عاد والْ

. ياناً عِ
بع،  مواتِ السَّ فِع حتَّى جاوز السَّ ة إلى بيت المقدس، ثمَّ رُ لَ من مكَّ مِ وحُ
بَضَ قبضةً من تـراب، ثمَّ رمى بها في وجوه  قَ ثمَّ عاد إلى فراشـه في ليلته، وَ

عينَه. مألت  إالَّ  أحد  يبقَ منهم  فلم  يلتقي طرفاه؛  عسكرٍ ال 
أصابعه،  بيـن  من  الماءُ  ـرَ  فتَفجَّ رها؛  مُ غْ يَ ال  مـاءٍ  في  ه  يـدَ وضعه  وكذلك 
بةٍ  لَئوا منه كلَّ قِرْ ، ومَ ارٌ رَّ يَ منه عسكرٌ عظيمٌ جَ وِ وصار كأمثال العيون حتى رَ

وكلَّ إناءٍ معهم.
عـاً حنَّ حنينَ  ذْ طا، وأنَّ جِ ـمِ القَ سْ ر جِ دْ ةٍ بِقَ مَ رْ ـبِعت مـن بُ وأنَّ جماعةً شَ
أصحابه  وكـفِّ  ه  كفِّ في  يسـبِّح  كان  الحصا  وأنَّ  ولدهـا،  إلـى  ـار  العِشَ النَّاقةِ 

الحاضرون. تسبيحاً يسمعه 
ثغرةِ  من  قَّ  شُ بطنه  وأنَّ  بأذنه،  يسمعه  سـالماً  عليه  يسلِّم  كان  ر  جَ الحَ وأنَّ 
وأنَّ  ينظر،  حـيٌّ  وهو  أُعيد  ثـمَّ  ـل،  سِ فغُ قلبُه  ج  رِ اسـتُخْ ثمَّ  أسـفله،  إلى  ره  نَحْ
ثمَّ  فالتزقتا،  يديـه  بين  قامتا  حتـى  األرض  ان  تجرَّ فأقبلتـا  بهما  دعا  شـجرتين 

واحدةٍ منهما إلى مكانها. عت كلُّ  جَ رَ
ـة على الخالق  إلـى أمثال ذلك من المعجـزات التي هي من أعظم األدلَّ

اآلخر. وصدقِ رسله، واليومِ  وصفاتِه وأفعالِه،  سبحانه، 
وبرهانٍ  ودليلٍ  آيـةٍ  أعظمُ  نوراً،  له  اهللا  جعل  لمـن  وحده  القرآنَ  وإنَّ  هذا 
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ـ :  رسـوله  صدق  على  تدلُّ  آية  طلب  لمن  ـ  تعالى  قـال  المطالب،  هذه  على 
  ´   ³   ²   ±   °   ¯®   ¬    «   ª   ©   ¨   §   ¦ ﴿
اللة على أنَّه مـن اهللا، وعلى  ـة والدَّ μ   ¶﴾ [العنكبـوت: ٥١]؛ ففيـه الحجَّ
هم  وأبرُّ اهللا  لْقِ  خَ أصدقُ  به  جاء  الذي  وأنَّ  رسـوله،  به  أرسـل  سبحانه  اهللا  أنَّ 
يه  نجِّ عادةُ ويُ وأكملُهم علماً وعمالً ومعرفة، وفيه ـ ما يُوجب لمن اتَّبعه ـ السَّ

العذاب. من 
األلباب. يا أولي  واعتبروا  فاتَّقوا اهللا، 

º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG
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بارك اهللا...
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

الموصـوفِ  واألرضيـن،  ـموات  السَّ قيُّـومِ  العالميـن،  ربِّ  هللا  الحمـد 
، وعن كلِّ شبيهٍ أو مثيلٍ في كماله. هِ عن كلِّ عيبٍ ونقصٍ بالكمال كلِّه، المنزَّ

وأشـهد أالَّ إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، وفَّق من شـاءَ من عباده نعمةً 
وعدالً. حكمةً  أعرض عنه  لَ من  ذَ وخَ وفضالً،  منه 

ال  التي  باآليات  قُ  المصدَّ المصطفى،  ه ورسـولُه  عبدُ داً  محمَّ وأشـهد أنَّ 
نهجهم  على  سـار  ومن  أصحابه،  وجميع  آله  وعلى  عليـه  اهللا  صلَّى  تُحصى، 

واقتفى.
:ó©H  É seCG

ع طـرق الهدايـة رحمـةً منه بعبـاده ولطفـاً بهم؛  فـإنَّ اهللا جـلَّ وعـال نَوَّ
به  جاء  ما  بنفس  يهتـدي  من  فمنهم  وبصائرهم،  وأذهانهـم  عقولِهم  ـاوت  لِتَفَ
كحال  ذلك،  عـن  خارجاً  برهانـاً  منه  طْلُبَ  يَ أن  غيـر  مـن  إليه  ودعا  سـولُ  الرَّ

يق 3 . دِّ حابة كالصِّ الصَّ ل من  مَّ الكُ
األخالق  كمال  من  عليـه  فُطِر  وما   ! بحاله  بمعرفتـه  يهتدي  من  ومنهم 
األوصافُ  تلك  به  قامت  من  يُخزيَ  أال  اهللا  عـادة  وأنَّ  واألفعال،  واألوصاف 
لن  فـواهللاِ  له  ! : «أبشـر،  خديجة #  المؤمنيـن  أمُّ  قالـت  كمـا  واألفعـال، 
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 ، لَّ ـلُ الكَ مِ قُ الحديـث، وتَحْ دُ حـم، وتَصْ يخزيَـك اهللا أبـداً، إنَّك لتصـل الرَّ
اإليمان،  في  المقامـات  وهذه   ،« الحقِّ نوائـب  على  وتُعين  يـف،  الضَّ ي  رِ قْ وتَ

العادات. وخوارق  اآليات  فاحتاجوا إلى  الخلق؛  عجز عنها أكثر 
ورؤيةِ  المظهـرِ  عـن  صـادراً  إيمانـه  كان  مـن   : إيمانـاً اس  النـَّ وأضعـف 

سالة،  الرِّ ة  صحَّ للنَّاس على  بَتِه  !  لَ غَ
فإنَّه  والمنشأ،  بأ  رْ والمَ العادة  إيمانُ  إيمانُه  مَن   : إيماناً هؤالء  نْ  مِ وأضعف 

وأصحابٍ كذلك.  وجيرانٍ  مسلمينِ وأقاربَ  نشأ بين أبوينِ 
المالئكة،  مـن  أفضـل  فبعضهـم  ـر؛  البشَ بيـن  فـاوت  قـد  سـبحانه  واهللا 

. وليّاً يطان  الشَّ يرضى به  وبعضهم ال 
برسـله؛  كم  وتصديقَ بربِّكم،  إيمانَكم  يَ  يقـوِّ أن  اهللا  ـ  ـ  عباد  اهللا  فاسـألوا 
ما  وٱجتنابُ  أمـر،  فيما  وطاعتُه  أخبـر،  فيما  تصديقـه  هو  سـول  بالرَّ فاإليمانُ 

عبدَ اهللاُ إالَّ بمـا شـرع ﴿»   ¬     ®   ¯   °    نهـى عنه وزجـر، وأالَّ يُ
    À    ¿   ¾    ½    ¼    »    º    ¹    ¸     ¶μ     ´    ³     ²    ±

ال: ٢٤](١). Á﴾ [األنفَ

الحديث كتابُ اهللا... أصدق  إنَّ 

 .١٤٥  ،١٤٤ ص  التبيـان   .٤٧٠  ،٤٥٣  ،١٠٥/٤ جــ   .٤٢٦  ،٤٦٩  ،٤٦٤/٣ جــ  مـدارج   (١)
الهجرتين  طريق   .١٤٦  ،١٤  ،١٣ ص  مفتـاح   .٨٨٢  ،١١٩٧  ،٩٧٦  ،٩٧٧  ،١١٩٦ واعـق  الصَّ

.٣٣٨ ص 
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¢VQC’G  »a  ˆG  oäÉjBG

المشـرق  ربِّ  دليالً،  وحدانيَّتـه  علـى  الكائناتِ  نصـب  الذي  هللا  الحمـد 
. وكيالً إالَّ هو فاتَّخذه  الَّ إله  والمغرب 

آياته  في  ـر  التَّفكُّ على  حـثَّ  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إله  أالَّ  وأشـهد 
في آياته المشهودة. ر  التَّفكُّ وعلى  المسموعة، 

ريـن، وقـدوةُ العاملين،  ه ورسـولُه إمـامُ المتفكِّ ـداً عبدُ وأشـهد أنَّ محمَّ
ين. الدِّ دائمةً إلى يوم  صالةً  وعلى آله وأصحابه  صلَّى اهللا عليه 

:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

النَّظر  إلى  ه  عبادَ ودعا  األرض،  ذكـر  من  الكريم  كتابه  في  تعالى  اهللا  ثرَ  أَكْ
فقال  فيه،  المنظـور  إلى  القلب  التفات  هـو  والنَّظرُ  خلقها.  فـي  رِ  والتَّفكُّ فيها 

اريَات: ٢٠]. ﴿ p   o  n  m﴾ [الذّ سبحانه: 
آياتِ  أعظم  من  رأيتها  إليها  نظـرت  إذا  اً،  جدّ كثيرةٌ  أنواعٌ   األرض  فآياتُ 

وبديعها. ها  فاطرِ
إلى  واالفتقارِ  الحـدوثِ  وشـواهدُ  عدمها،  بعـد  وحدوثُها  هـا  لْقُ خَ منها: 

شواهدُ قائمةٌ بها. فإنَّها  د؛  حَ ال تُجْ انع عليها  الصَّ
تَضى  قْ مُ كـون  مع  الماء  عن  فيها  األرض  مـن  الجانبِ  هـذا  بروز  ومنها: 

الطَّبيعةِ أن يكون مغموراً به.
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خلقها. وكِبَرُ  تُها  عَ ومنها: سَ
ـيَة: ٢٠]،  اشِ ومنها: تسـطيحها، كما قال تعالـى: ﴿ª  »   ¬ ®﴾ [الغَ
عليه  يسـتقر  سـطح  لها  الحقيقة  في  كرة  فهي  ـة؛  كرويَّ كونُها  ذلك  ينافـي  وال 

الحيوان.
ومساكنه. اً للحيوان  مقرّ فراشاً؛ لتكون  ومنها: أنَّه جعلها 

والفؤوس،  بالمعـاول  بُ  وتُضـرَ باألقـدام،  تُوطَـأُ  ذلوالً  مهـاداً  وجعلهـا 
العبد منها.  رة لما يُريد  مسخَّ الثِّقال؛ فهي ذلولٌ  األبنيةُ  وتُحمل على ظهرها 

ولألموات  ظهرها،  على  هم  تضمُّ لألحياء  اتاً  كِفَ وجعلها   . بساطاً وجعلها 
في بطنها.  هم  تضمُّ

بأن  منها؛  راد  يُ لما  فهيَّئها  ودحاها:  ـعها.  ووسَّ وبسـطها  ها  فمدَّ وطحاها: 
والفجاج. بل  السُّ فيها  وجعل  األنهار،  فيها  وشقَّ  ومرعاها،  أخرج منها ماءها 

ونبَّه بجعلها مهاداً وفراشـاً على حكمته في جعلها سـاكنةً واقفة، وذلك 
كانت  ا  لمَّ ولكنَّها  فوقَها،  قة  الَّ عَ وال  تُمسـكها،  تحتها  دِعامة  ال  إذْ   ،أخر آية 
األزليَّةُ  العنايـةُ  فاقتضت  ـفينة،  السَّ ـأُ  فَّ تَكَ كمـا  أُ  فَّ تَكَ كانـت  الماء،  وجـه  على 
والحكمةُ اإلٰلهيَّة أن وضع عليها رواسيَ يثبِّتها بها؛ لئالَّ تميد، وليستقرَّ عليها 
ـعي  السَّ من  والنَّاسِ  الحيوانِ  وتمكيـنُ  واألمتعة،  والنَّبـاتُ  والحيـوانُ  األنامُ 
من  نِ  والتَّمكُّ هـم،  لهدوِّ ومِ  والنـَّ لراحاتهـم،  والجلـوسِ  مآربهـم،  في  عليهـا 

أعمالهم(١).
ـيخ  الشَّ سـماحة  قال  األرض،  بدوران  القول  وبين  األرض،  رويَّة  بكُ القول:  بيـن  قٌ  وفَـرْ قلـت:   (١)

إبراهيم 5 : محمد بن 
ذلك. وأشباهَ  وسطحاً،  بساطاً  كونَها  ينافي  وال  كل،  الشَّ كرويَّة  فهي  األرض:  بكرويَّة  القول  ا  «أمَّ
الفنّ   هذا  أهل  لكـن  أحد،  ـلِّمه  يُسَ دليل  عليه  يقوم  يكاد  ال  فإنَّـه  باطـل؛  قـول  األرض  =ودوران 
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........................................................................
يجزمون. ال  هم  حتَّى  ظنِّية،  أمور  وهي  هذا،  في  الفالسفة  اتَّبعوا 

       μ   ´   ³﴿ الكريمة  لآلية  ومنافٍ  الباطـل،  أبطل  من  واقفةٌ  ـمسَ  الشَّ بأنَّ  والقول 
انظر    ورسـائله  (فتاويه  نفسـها.  حول  تجري  المراد:  يقول:  من  أيضاً  وغلَّط  ¶﴾ [يس: ٣٨]»، 

ـ ١١٠).  ١٠٧/١٣
مس، وسكونِ  يَّة على جريان الشَّ يخ عبد العزيز بن باز كتاب «األدلَّة النَّقليَّة والحسِّ ولِسماحة الشَّ
«من  ـ  المعترض  على  فيه  دَّ  ورَ ة،  األدلَّ فيه  استقصى  الكواكب»:  إلى  عود  الصُّ وإمكانِ  األرض، 
وجدي  فريد  محمد  هير  الشَّ الكاتب  عن  فيه  ونقل  ـ .  ١٣٩٥هـ»  اإلسالمية  الجامعة  مطبوعات 
 تر هنا  «ومن  قولَه:   «١٤١/٢ العلم  عصر  في  «اإلسالم  كتابه  في  الفلكيِّين  اختالفَ  ذكره  بعد 

بالتَّجربة». يثبته  ما  يوجد  ال  ألنَّه  له؛  معنى  ال  تدور  األرض  أنَّ  هم  تأكيدَ
والطَّبيعيِّين  الفلكيِّين  ـ  يعني:  األرض  علماء  أكبر  أفكار  تضارب  من   لَه: «يُر وْ قَ أيضاً  عنه  ونقل 
أن  ـ  إلى  البديهيـة  األمور  مـن  يجعله  مـا  علـى  حاصـل  غيـرُ  األرض  دوران  أنَّ  ريـن  ـ  المتأخِّ
ـ  علماء  العلماء  مسلك  يسلكون  الطَّبيعيَّة  للعلوم  تدريسهم  أثناء  في  المعلِّمون  كان  ولو  ـ :  قال  
إلى  وا  ألدَّ الطَّبيعيَّة  المعلومات  في  عف  الضَّ وجه  هم  تالميذَ ون  فيُرُ بالجهل  اإلقرار  في  الفلك  ـ 
على  معتادةً  هم  نفوسُ فتنشـأُ  النَّفسـي،  األدب  على  دونهم  يُعوِّ بهذا  ألنَّهم  خدمة؛  أكبر  تالميذهم 
ـونَ  سُ رِّ دَ يُ أكثرهم  ولكنَّ  ره،  ومصوِّ مبدعه  أمامَ  ـجودِ  والسُّ وجاللتِه  الكون  فخامةِ  أمام  التَّواضع 
أولئك  بها  فيتذرع  ثابتـة،  حقائقَ  بصفة  نِّيةَ  الظَّ الطَّبيعيَّة  والفـروضَ  فيها  المشـكوك  العلومَ  لهـم 
كون  يتمسَّ أنَّهم  يدرون  وال  والخلود»،  وح  الرُّ ونفي  «اإللحاد،  إلى  بِروا  كَ متى  األغرار  التَّالميذ 

ا.هـ.  « شيئاً الحقِّ  من  يغني  ال  الظَّنَّ  وأنَّ  بالظُّنون، 
سـين،  المدرِّ شـأن  في  مة  العالَّ هذا  قالـه  ما  أحسـن  «وما  عبد العزيـز:  ـيخ  الشَّ سـماحة  قـال 
 ومد عليـه،  هي  مـا  علـى  األمـور  حقائـقَ  لتالميذهـم  حـوا  يوضِّ أن  عليهـم  الواجـب  وأنَّ 
حتى  األمور،  مـن  بكثير  بالجهلِ  االعتـراف  في  العلمـاء  مسـلكَ  يسـلكوا  وأن  بهـا،  علمهـم 
القطعيَّة  المعلومات  بين  والتَّمييـزَ  األمور،  في  والتَّثبُّتَ  يعلم،  ال  ا  عمَّ التَّوقُّفَ  الطَّالـبُ  يعتـاد 

ا.هـ. المسـتعان»  واهللا  نِّية.  والظَّ
سـبَّبت  عندهم  فيها  المشـكوكَ  اتِ  النَّظريَّ هـذه  أنَّ  من  وجدي  فريـد  محمد  ذكـره  ومـا  أقـول: 

والكالم. المنطق  كتب  فعلته  ا  ممَّ أكثر  العقائد  في  فعلت  فقد  قال؛  كما  هو  إلخ.  اإللحاد... 
بصفة  فيهـا...  المشـكوك  العلوم  هـذه  لهم  سـون  يدرِّ المعلِّمين  أكثـر  «ولكـن  قولـه:  وكذلـك 
وصف  نْ  مِ القـرآن  في  اهللا  عن  جـاء  ما  يذكرون  وال  حتـى  أيضاً،  قال  كمـا  هـو  ثابتـة»  حقائـقَ 
فقد  التَّالميذ.  على  مدلّسين  الطَّريقة  بهذه  يراهم  فكأنه  آخر  ـ  كقول  ـ  ولو  واألرض  ـموات  السَّ
والجنِّ  والمالئكةِ  البشرِ ـ  ـ أبي  وآدمَ  بل  والنُّجوم؛  واألرض  موات  للسَّ خلقه  سبحانه  اهللا  ذكر 
والكرسـي  والعرش  بل  فيها؛  اهللا  خلقها  التي  ةَ  والمدَّ منها،  اهللا  خلقها  التي  والمـواد  وصفاتِهـا، 

=

=
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اً،  وّ دُ هُ وال  قـراراً  ظهرها  على  يسـتطيعوا  لم  متكفئة  راجةً  جْ رَ كانـت  ولو 
فة.  دْ وصُ اتِّفاق  عن  ال  وقدرة،  وإرادة  وحكمة،  علم  عن  صادر  ذلك  وأن  والنَّار،  والجنَّة 

وأنه  نفسـه.  بها  وصف  التي  وصفاتِه  وعظمتَه  العالمين  ربَّ  اتهم  نظريَّ في  يذكرون  ال  وكذلك 
كائنٌ    ثٌ  محــدَ سـواه  ما  وأن  عباده،  على  افترضه  الـذي  ه  ـرَ وأَمْ شـيء،  كلِّ  قبـل  ل»  «األوَّ هـو 
سـبَّب  ا  ممَّ النَّظريَّات،  تلك  على  هم  وتركيزُ العظيمة،  األشـياءَ  هذه  فإهمالهم  يكن.  لم  أن  بعد 

ذكره. الذي  اإللحادَ 
النَّظريَّات. هذه  سلسلة  من  لَقة  حَ األرض  بدوران  والقول 

المواد  من  دقيقةٍ  اتٍ  ذرَّ تسـاقط  نتيجة  تكونت  األرضيَّـة  الكرة  «إنَّ  قولهـم:  الثَّانيـة»  و«الحلقـة 
مرتفعة،  يابسةٍ  أجزاءَ  تكوين  إلى  منها  الكثيرِ  تجمعُ   َّأد بحيث  منتظم،  غير  ع  تجمُّ في  لبة  الصَّ
المحيطات،  أحـواض  تكوين  إلى  الكويكبـات  تسـاقط  فيها  قلَّ  التي  األجـزاء  تعرضـت  بينمـا 
مرور  بسبب  ـمس  الشَّ سـطح  في  انبعاجيٍّ  تمدد  حدوث  إلى  الكويكبات  تكوين  سـبب  ويرجع 
التَّفاعالت  تولَّـدت  ـمس  الشَّ سـطح  في  عديدة  انفجارات  ونتيجـةِ  بجوارها،  أكبـر  آخـر  نجـم 
وحول  نفسـها  حول  المنفصلة  األجزاء  دوران  في  أثَّـر  حتى  اآلخر  النَّجم  تأثير  وظـلَّ  ريـة،  الذَّ

إلخ. مس...  الشَّ
في  شـرف  طريح  عبد العزيز  عـن  نقـالً  ١٤١٧هــ  ط   ٦٩ ص  القـارات»  «جغرافيـة  فـي  انظـر 

.٥٣  ،٦٩  ،٦٨ ص  الطَّبيعيَّة»  «الجغرافيا 
على  العلماء  «اتَّفق  قالوا:  عندهم.  عليها  المتَّفق  ل»  األوَّ الكوني  الغاز  «نظرية  الثَّالثة»:  «الحلقة 
التَّخلخل،  شديدَ  كان  أول،  كوني  غاز  من  المادِّي  العالم  نشأ  تقول:  وهي  النَّظريَّة  هذه  أصول 
منها  نت  تكوَّ دقائقَ  من  فاً  ومؤلَّ بانتظام،  فيه  ومنتشـراً  للفضاء  مالئاً  وكان  ا،  مَّ حدٍّ  إلى  وسـاخناً 

ات». المجرَّ أو  دم،  السُّ «نظريَّة  ذكر  ثمَّ  الثَّالثة»،  ة  المادَّ أنواعُ 
مشابهة. نظريَّات  عنهم  ـ  وذكر   ٨٠ ص  الكائنات»  وصف  في  القرآن  «معجزة  انظر: 

الكرة  في  يقع  منه،  قيقُ  الرَّ أو   ، بابُ الضَّ  :« مْ دُ «سُ قومه  ـ:  بلغة  أعلم  ـ  وهو  المنجد  صاحب  قال 
الكواكب»  من  العديد  يضمُّ  ومنها:  مضيئة،  غازات  تجمع  هو  ما  منها:  النُّور،  ضعيفة  ماوية  السَّ
.[٥١ ¹﴾ [الكهف:    ¸   ¶    μ   ´   ³   ²    ±   °    ¯   ®   ¬   «﴿ ا.هـ. 
بسرعةِ  ساعة  وعشرين  أربعة  في  ها  نفسِ حولَ  تلفُّ  «فاألرض  قولَهم:  القرآن  معجزة  في  وذكر 
ـمس  الشَّ حولَ  فلكها  في  وتجري  محيطها،  طـول  على  ـاعة  السَّ في  الميل  ونصفِ  ميـلٍ  ألـفِ 

الثَّانية». في  الميل  ونصف  ميالً  عشر  ثمانيةَ  بسرعة 
اليوميَّة؟!  األرض  لدورة  الموافق  ها  فأيّ اعة،  السَّ مدار  على  اتِّجاه  كل  في  تطير  الطَّائرات  أقول: 
قيل:  وإن  كانت؟!،  إذا  باألميـال  ـرعة  السُّ في  التَّخالف  نتيجة  وما  لدورتها؟!  المخالـف  وأيّهـا 

أحد. م  دِ قْ يُ مْ  ولَ أحد  يغادر  لَمْ  فَ إليه،  صعد  من  يمسك  بحيث  كان  فإن  لألرض،  تابع  الهواء 

=

=
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راثةً  حِ وال  تجـارةً  وال  صناعـةً  عليها  أمكنهم  وال  بنـاء،  عليهـا  لهم  ثبت  وال 
تحتهم؟!  مـن  ترتجُّ  واألرض  بالعيـش  ون  يتهنـُّ كانـوا  وكيف  مصلحـة،  وال 
إلى  هم  يضطرُّ كيـف  مكثها،  قلَّة  على  الزل  الـزَّ من  يصيبهم  بمـا  ذلك  واعتبر 

تـرك منازلهم والهـرب عنها، وقد نبَّـه اهللا تعالى على ذلـك بقوله: ﴿!  "  
  k   j     i   h﴿ وقولـه:  '﴾ [النحـل: ١٥]،    &   %   $   #
وفـي  2﴾ [ٰطـه: ٥٣]،    1   0   /   . ﴿ وقولـه:  افـر: ٦٤]،  m﴾ [غَ   l
ه: مـن حديـث أنس بـن مالـك 3 عـن النَّبـيِّ !  جامـع التِّرمـذي وغيـرِ
ت،  فاسـتقرَّ عليها  الجبال  فخلـق  تميد؛  جعلت  األرض  اهللا  خلـق  ا  «لمَّ قـال: 
شـيء  خلقك  نْ  مِ هل  رب!  يا  فقالـوا:  الجبال،  ة  شـدَّ من  المالئكة  بـت  فتعجَّ
نْ خلقك شـيء  أشـدُّ من الجبال؟ قال: نعـم، الحديد. قالـوا: يا رب! هل مِ
أشدُّ  شيء  خلقك  نْ  مِ فهل  رب!  يا  قالوا:  النَّار.  نعم،  قال:  الحديد؟  من  أشدُّ 
من  أشـدُّ  شـيء  خلقك  نْ  مِ فهل  رب!  يا  قالوا:  يح.  الرِّ نعـم،  قال:  النَّار؟  من 

يخفيها عن شماله». بيمينه  صدقة  ق  يتصدَّ ابنُ آدم  نعم،  قال:  يح؟  الرِّ
أنَّها  مع  والمنافـعِ  فات  والصِّ األجنـاسِ  مختلفة  جعلهـا  أَنْ  آياتهـا:  ومن 
نة تجاورهـا وتالصقها،  زْ لة وهـذه حَ ـهْ قِطَـعٌ متجـاورات متالصقة، فهذه سَ
بَـة وتالصقها رمال،  رْ نبـتُ وتالصقهـا أرض ال تُنبت، وهـذه تُ وهـذه طيِّبة تُ

 ٧٦‚٢٩ بسرعة  كيلومتراً،  مليون  وأربعون  مئة  تسعُ  مس  الشَّ حـول  تـدور  األرض  «إنَّ  وقولهم: 
الثَّانية». في  كيلومتراً 

تسـير  وهي  الطَّائرات   إحد جناح  علـى  أو  مكشـوفة،  سـيارة  في  أنَّه  أحدهم  ليتصـور  أقـول: 
كه؟! وتماسُ حالُه  يكون  كيف  الثَّانية،  في  كيلومتراً  وعشرين  تسعة  بسرعة 

العلوم  أطلس  «فـي  ـمس  الشَّ فيه  رسـموا  الذي  الموضع  في  األرض  رسـموا  لو  عليهم  ومـاذا 
هذه  ت  صحَّ ـ  إذا  األرض  فيها  رسموا  التي  المواضع  في  مس  الشَّ ورسموا   «١٢٠ ص  الطَّبيعيَّة 
وأنَّ  هو،  هو،  ساكنة  واألرض  ـنة  السَّ فصول  وتغير  ـمس  بالشَّ االنتفاع  بأنَّ  علماً  ـ .  المسـافات  
وال  كافية،  والعشرين  الثَّمانية  منازله  في  والقمر  عشر،  االثني  بروجها  في  مس  الشَّ تنقل  معرفة 

األرض. بدوران  القول  على  تتوقَّف  فائدة 

=
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آياُت اهللا في األرض٧٠ ٧٠

خوة، وهذه سوداءُ ويليها أرضٌ بيضاء، وهذه  لبةٌ ويالصقها أرض رَ وهذه صَ
كذا  لنبات  تصلح  وهـذه  حجر،  فيها  يوجد  ال  أرض  ويجاورهـا  كلُّها  حصىً 
ها،  ـبِخة مالحة وهذه بضدِّ وكذا وهذه ال تصلح له بل تصلح لغيره، وهذه سَ
إالَّ  تصلح  ال  وهذه  بالجبـال،  رة  مسـجَّ وهذه  لم  عْ مَ وال  جبل  فيها  ليس  وهذه 
على المطر وهذه ال ينفعها المطر؛ بل ال تصلح إالَّ على سقي األنهار فيمطر 
اهللا سبحانه الماءَ على األرض البعيدةِ ويسوق الماء إليها على وجه األرض.
األزواجُ  تَنْبُت  فَ واحد  ماءٌ  عليها  نْزل  يَ وكيف  المتجاورات،  ها  قِطَعَ وانظر 
كما  والمنفعة؟  والطَّعـم  ائحـة  والرَّ واللَّـون  ـكل  الشَّ في  المتباينـةُ  المختلفـةُ 

  x    w   v   u   t   s   r   q   p    o   n﴿ سـبحانه:  قـال 
  ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤£  ¢    ¡ ے     ~   }   |   {   z   y

عد: ٤]. ª﴾ [الرّ

لَها  مَ ؟! وكيف حَ عةً في بطن األمّ نَّةُ المختلفةُ مودَ فكيف كانت هذه األَجِ
من لقـاحٍ واحـد؟! ﴿à   ß  Þ     Ý  Ü  Û﴾ [النمـل: ٨٨] ال إٰله إال هو، ولوال 

فيه. التَّفكير  ه ودعاهم إلى  نبَّه عليه عبادَ ا  مَ هذا من أعظمِ آياتِه لَ أنَّ 
 À   ¿    ¾   ½   ¼ ـ  ميِّتـة  ـ    »   º   ¹﴿ سـبحانه:  وقـال 
 ،[٥ : جّ ت  ـ Æ  Å  Ä  Ã  Â﴾ [الحَ كت ـ Á ـ ٱرتفعت وٱخضرَّ ـ  فتحرَّ
كريمٌ  للنَّاظريـن،  بهيـجٌ  والمخبَـر،  المنظـر  فـي  النَّبـات  عجائـب  فأخرجـت 
وأشـكالها  مقاديرها  وتباينِ  اختالفها  ـ  على  األقـواتَ  فأخرجت  للمتناولين، 
وابِّ  ـ ، والفواكـهَ والثِّمـارَ وأنـواعَ األدوية، ومراعـيَ الدَّ وألوانهـا ومنافعهـا  

والطَّير.
ة  ـدَّ البة والشِّ وجعلهـا ذلوالً علـى الحكمة في أَن لم تكـن في غاية الصَّ
والغرسُ  فيها  والبناءُ  أنهارها  وشقُّ  ها  وشقُّ ها  حفرُ فيمتنع  والحجر،  كالحديد 
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» على الحكمة  ثَ النّومَ عليها والمشـيَ فيها. ونبَّه بكونها «قراراً رع، وبَعَ والزَّ
بناءً  ـكُ  تُمسِ فال  والطِّين،  ماثة  والدّ خاوة  والرَّ اللِّين  غاية  في  تُخلق  لم  أنَّها  في 

الثَّقيلة. األجسامُ  وال  يَستقرُّ عليها الحيوانُ  وال 
ـخونة،  السُّ تقبلُ  وال  ور  النـُّ عليها  يسـتقرُّ  ال  افة  شـفَّ يجعلها  لـم  وكذلك 

النَّبات. فيه  يتأتَّى  وال  يستقرُّ عليها الحيوانُ  فال  د  البَرْ في غاية  فتبقى 
انعكاس  بسـبب  عليها  مـا  يحترقَ  لئـال  اقة؛  برَّ صقيلـةً  يجعلها  لـم  وكذلك 
للحيوان  اً  مسـتَقرّ تكون  أن  لَحـت  فَصَ غبـراء،  كثيفةً  جعلها  بل  ـمس؛  الشَّ أشـعة 

والنَّبات. واألنام 
التَّفريق؟!  هذا  أجزاءها  ق  فـرَّ نْ  ومَ ع؟!  التَّنوُّ هذا  عها  نوَّ نْ  مَ سـألتها:  فلو 
رواسـيَها،  عليها  ألقى  ـنْ  ومَ به؟!  هـا  خصّ بما  منها  قطعـة  كلَّ  ـص  خصّ نْ  ومَ
وال؟!  نْ أمسكها عن الزَّ بل، وأخرج منها الماء والمرعى؟! ومَ وفتح فيها السُّ
نْ  ومَ وحيوانها ونباتها؟!  ماءها  منها  وأنشأ  فيها أقواتها،  ر  وقدَّ فيها  بارك  نْ  ومَ
نْ  ومَ لألنام؟!  اً  مسـتقرَّ هيَّأها  نْ  ومَ ها؟!  ومنافعَ ها  وجواهرَ معادنَها  فيها  وضع 
نْ جعلهـا ذلوالً غيرَ  يبـدأُ الخلقَ منها ثـمَّ يُعيده إليهـا ثمَّ يخرجه منهـا؟! ومَ
ع مخارجها،  نْ وطَّأ مناكبها وذلَّل مسالكها، ووسَّ مستعصيةٍ وال ممتنعة؟! ومَ
عها عن النَّبات،  نْ صدَّ وشقَّ أنهارها، وأنبت أشجارها، وأخرج ثمارها؟! ومَ
لها وطحاها  دها وذلَّ نْ بسـطها وفرشها ومهَّ وأودع فيها جميعَ األقوات؟! ومَ
فتتزلزلَ  ك  تتحرَّ أن  يُمسـكها  الذي  نِ  ومَ لها؟!  زينـةً  عليها  ما  وجعل  ودحاها 

فإذا هي تمور؟! عليها  ها بمن  فَ سِ يَخْ أو  لَم  عْ ومَ طَ ما عليها من بناءٍ  قُ يَسْ فَ
المخلوقات  أَبْـدعُ  هـو  الـذي  ـ  اإلنسـاني  النَّوع  منهـا  أنشـأ  الذي  ـنِ  ومَ
وعيسى  وموسـى  وإبراهيمَ  ونوحاً  آدمَ  منها  أنشـأ  بل  المصنوعات؛  وأحسـنُ 
أولياءه،  منهـا  وأنشـأ  ـ ،  أجمعين   وعليهم  وسـلَّم  عليه  اهللا  ـ  صلَّـى  داً  ومحمَّ
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نْ جعلها حافظـةً لما ٱسـتُودِع فيها من  ـ ؟! ومَ الحيـن   ه الصَّ ه وعبـادَ بَّـاءَ وأحِ
مسِ والقمرِ  نْ جعل بينها وبين الشَّ المياه واألرزاق والمعادن والحيوان؟! ومَ
بحرارة  تأثُّرهـا  عُف  لضَ ذلـك  على  زادت  فلـو  المسـافة؟!  من  المقـدارَ  هذا 
ـمس ونورِ القمر؛ فتعطَّلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنَّبات بسبب  الشَّ
في  نشاهده  ـ  كما  خونة  والسُّ الحرارة  ت  الشـتدَّ القرب  في  زادت  ولو  ذلك، 

والنَّبات. أبدان الحيوان  فاحترقت  ـ ؛  يف   الصَّ
هذه الحكمةُ التي بها ٱنتظام العالم. فكانت تفوت  [وبالجملة]: 

جعل  الذي  ـنِ  ومَ والعيون؟!  والحدائقَ  اتِ  الجنـَّ فيهـا  جعل  الذي  نِ  ومَ
ها بيوتاً لألحياء؟! وظاهرَ باطنَها بيوتاً لألموات، 

يُرسـلُ  ثمَّ  ـماء،  السَّ من  الماء  عليها  فيُنزلُ  موتها  بعـد  يُحييها  الذي  نِ  ومَ
وقتُ  كان  فـإذا  بَـل،  الحَ فـي  فتأخذُ   ، ـمسَ الشَّ عليهـا  ويُطلِعُ  يـح،  الرِّ عليهـا 

؟ بهيجٍ زوجٍ  وأنبتت من كلِّ  ت  وٱهتزَّ مخضت للوضع  الوالدة 
الذي  كالماءِ  والقطرَ   ، كاألمِّ واألرضَ  كاألب،  المـاءَ  جعل  نْ  مَ فسـبحان 
أَثَّرت  المـاء،  عليه  ووقع  األرض  فـي  بُّ  الحَ حصـل  فإذا  الولد!!  منـه  ينعقد 
ـخونةُ المختفيـةُ في باطـن األرض، فوصلت  تْها السُّ نـداوةُ الطِّين فيـه وأعانَ
بَتْ وٱنتفخت وٱنفلقت  بَّة ورَ بَّة، فاتَّسعت الحَ النَّداوة والحرارة إلى باطن الحَ
ـ  وهو  ـ ، وسـاقٍ من تحتهـا  ـجرة   ـ  وهي الشَّ عن سـاقين: سـاقٍ من فوقهـا 
من  وضع  ثـمَّ  إليه،  نسـبة  ألبيه  يبقَ  لم  حتـى  الولد  ذلك  ظُـم  عَ ثمَّ  ـ ،  ق   العِـرْ
بَّةٍ واحدة  بِّ الحكيـمِ في حَ نعُ الرَّ فـة، كلُّ ذلك صُ األوالد بعـد أبيه آالفاً مؤلَّ
سـبحانه  اهللا  وضعها  التي  البركة  من  وذلك  الغاية،  إلى  غر  الصِّ في  تبلغ  لعلَّها 

 . األمِّ هذه  في 
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وصفاتِ  وجـود الخالق،  اللة على  الدَّ وحدها فـي  ي  آية تَكفِ فيا لها مـن 
نْ في القبور، ليوم  كماله وأفعاله، وصدقِ رسله فيما أخبروا به عنه بإخراج مَ

والنُّشور! البعث 
وحاجةَ  هـا،  وامتزاجَ هـا  وتجاورَ األربعـةِ  العناصـرِ  هـذه  اجتماعَ  ـلِ  فتأمَّ
بحيث  به،  ه  وتأثُّـرَ فيه،  ه  وتأثيـرَ  ، ببعضٍ ها  بعضِ وانفعـالَ   ، بعضٍ إلـى  ها  بعضِ
وال  اآلخـرُ بالتَّأثير،  يسـتقلُّ  وال  واالنفعال،  بـاعُ من التَّأثُّـر  إالَّ االتِّ ال يمكنـه 
مصنوعة،  مخلوقـة  أنَّها  علـى  داللة  أظهـر  ذلك  وفـي  صاحبه،  عن  يسـتغني 
فيها  ـرٌ  مؤثِّ عنهـا،  غنيٍّ  موجدٍ  إلـى  فقيرةٌ  عدمها،  بعـد  حادثةٌ  مدبَّـرة،  مربوبةٌ 
داعيَ  وتجيب  لقدرته،  كلُّها  المخلوقات  تنقاد  ث،  مُحدَ غير  قديمٌ  تَأثِّر،  مُ غيرُ 
وتدعو  وحكمته،  بعلمـه  وتشـهد  وربوبيَّته،  ه  وحدانيَّتـِ داعيَ  وتلبِّي  مشـيئته، 
رهم من بأسـه  ه ومحبَّته، وتحذِّ تـِ ه وعبوديَّ عبـاده إلى ذكره وشـكره، وطاعتـِ

وجنَّته. المبادرة إلى رضوانه  وتحثّهم على  ونِقمته، 
الوالدةِ  وقتُ  وحـان  لُها،  مْ حِ لَها  قُ ثَ وقـد  المعلوم،  الوقـت  يوم  كان  فإذا 
أثقالها؛  جَ  وتُخرِ حملها،  تضعَ  أن  ها  وفاطرُ ربُّها  إليها  أوحى  المخاض:  ودنوُّ 
اسـتودعتني،  ما  هذا   ! ربِّ يا  وتقول:  ظهرهـا،  إلى  بطنها  مـن  النَّاسَ  جَ  رِ تُخْ فَ
ث أخبارها، وتشـهد علـى بنيها بما  جُ كنوزهـا بإذنـه تعالى، ثمَّ تُحـدِّ ـرِ وتُخْ

. وشرٍّ خيرٍ  عملوا على ظهرها من 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  B   ❁  @   ?   >   ❁   <   ;   :   9 ﴿$    #    "      !
  R   Q   P   ❁   N   M   L   K    ❁   I   H   G   ❁   E   D   C
 `  _   ^  ❁   \    [  Z  Y  X   W   ❁  U   T    S

ـ ٨]. لة: ١  لزَ c  b  a﴾ [الزّ

mawdou3at final.indd   73 4/5/12   2:04 PM



آياُت اهللا في األرض٧٤ ٧٤

á«fÉãdG  áÑ£îdG

ونتوب إليه... ونستغفره  ونستعينه  الحمد هللا، نحمده 
:ó©Hh

بالنَّظر  األمر  ذكر  ـ  بعد  وقال  ات: ٣٢]،  ﴿ v  u﴾ [النَّازعَ سبحانه:  قال  فقد 
يَة: ١٩]. اشِ ﴿¥  ¦  § ¨﴾ [الغَ ـ :  ماء   والسَّ اإلبل  إلى 

ـوامخِ  الشَّ اسـيات،  الرَّ بالجبال  األرضِ  جوانـبَ  أحكـم  كيـف  انظـر  ثمَّ 
ـالب؟! وكيف نصبها فأحسـن نصبهـا؟! وكيف رفعهـا وجعلها  ـمِّ الصِّ الصُّ
األمطار  وترادفِ  ـنينِ  السِّ تطاول  على  لَّ  حِ مَ تَضْ لئـالَّ  األرض؛  أجزاءِ  أصلبَ 

ياح؟! والرِّ
ـةً في األرض ال حاجـة إليها،  لَ ـبُها الجاهلُ فَضْ سَ هـذه الجبال التـي يَحْ

وناصبُها. ها  إالَّ خالقُ يحصيه  ال  المنافع ما  وفيها من 
وأودع  الجبال،  نصب  للنَّبيِّ ! : «بالذي  قولُه  ثعلبةَ  بنِ  امِ  مَ ضِ حديث  وفي 

نعم». مَّ  هُ وكذا؟ قال: اللَّ بكذا  أمرك  المنافع، آللهُ  فيها 
لشـراب  حامالً  لِها  لَ قُ فـي  فيبقى  عليهـا  يسـقط  الثَّلجَ  أنَّ  منافعهـا:  فمـن 

حين نفاده(١). النَّاس إلى 

ينبُتَ  فَ واألودية؛  األنهار  منه  وتسيلَ  الغزيرة،  يولُ  السُّ منه  فتجيءَ   ، فأوالً أوالً  ليذوبَ  فيها  عِل  جُ  (١)
هل  السَّ في  ها  مثلُ يكون  ال  التي  واألدويةِ  والفواكهِ  النَّبات  ضروبُ  با،  والرُّ والوهاد  المروج  في 
وقتُ  دم  عُ فَ دفعة،  وساحَ  جملةً  فانحلَّ  األرض،  وجه  على  الثَّلج  لسقط  الجبالُ  فلوال  مل،  =والرَّ
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لِها ـ من المغـارات والكهوف  لَ ومـن منافعها: ما يكـون في حصونهـا وقُ
والحيوان. للنَّاس  نَانٌ  والقِالع ـ أَكْ والمعاقل، التي بمنزلة الحصون 

أصنافها،  ٱختـالف  على  لألبنية  أحجارهـا  من  ـت  يُنحَ ما  منافعها:  ومـن 
ها. وغيرِ  ،(١) واألرحيةِ

ـ  من  ومن منافعها: ما يوجد فيها من المعادن على ٱختالف أصنافها 
د،  رُّ مُ برجـدِ والزُّ ، والزَّ صاصِ ة، والنَّحـاسِ والحديدِ والرّ هـب والفضَّ الذَّ
على  معرفتها  عـن  البشـر  ز  جَ عْ يَ التي  المعادن  أنـواع  من  ذلك  وأضعافِ 
منها،  المعـادنِ  تلك  ٱسـتخراج  إلى  النَّاسَ  تعالـى   هد ثمَّ  ـ ،  التَّفصيـل  
الحَ  ينةَ واللِّباس، والسَّ ، والزِّ ليّ وألهمهم كيف يصنعون منها النُّقودَ والحُ
وآلـةَ المعاش على اختالفها، ولوال هدايته سـبحانه لهـم إلى ذلك، لما 

كان لهم علمُ شيءٍ منه.
تها، فال  ـر حدَّ سِ يـاحَ العاصفةَ وتَكْ دُّ الرِّ ـرُ ـ : أنَّها تَ ـ  أيضـاً   ومـن منافعها 

م ما تحتها. تدعها تَصدِ
مجاريها،  في  كانـت  إذا  ـيولَ  السُّ عنهم  دُّ  رُ تَ أنَّها  ـ :  ـ  أيضاً   منافعهـا  ومن 
في  ـيولُ  السُّ بت  خرَّ ولوالهـا  ـمال،  الشِّ وذاتَ  اليميـن  ذاتَ  عنهـم  فتصرفها 

. دِّ السَّ ت به؛ فتكون لهم بمنزلة  مرَّ مجاريها ما 
اهللا  اها  سـمَّ ولهذا  الطُّرقات،  فـي  بها  لُّ  يُسـتَدَ أعـالمٌ  أنَّها  منافعها:  ومـن 
فن،  السُّ فالجواري:   [٣٢ :ـور ﴿!  "  #  $ %  &﴾ [الشّ فقال:  أعالماً، 

الجبال. واألعالم: 
بالنَّاس  فيضر  عليـه؛  مرت  ما  تُهلك  التـي  ـيولُ  السُّ ملةً ـ  ـ جُ انحالله  في  وكان  إليـه،  الحاجـة 

ألذيته. هم  عُ فْ دَ وال  تالفيه،  يمكن  ال  ضرراً 
بها. يطحن  التي  وهي  رحى:  جمع   (١)

=
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آياُت اهللا في األرض٧٦ ٧٦

في  تكون  ال  التي  واألدويـة  العقاقير  من  فيهـا  ينبت  ما  منافعها:  ومن 
في  مثلُه  ينبت  ال  مال  والرِّ هول  السُّ في  ينبت  ما  أنَّ  كما  مال،  والرِّ ـهول  السُّ

الجبال.
بمنزلة  ورواسـيَ  تثبِّتها،  أوتـاداً  لألرض  اهللا  جعلها  أنْ  منافعهـا:  ومن 

وحكمة. منفعةً  ظِمْ بها  وأَعْ فن،  السُّ ي  اسِ رَ مَ
ها سبحانه. ومبدعُ ها  إالَّ خالقُ ال يعلمه  المنافع ما  وفيها من 

ة للحكمة؛  قَ تها العجيبةَ البديعة، وجدتَّها في غاية المطابَ لْقَ وإذا تأمَّلت خِ
بها،  واالنتفاع  عليهـا  عـود  الصُّ لتعذر  كالحائـط؛  وٱسـتدقت  طالت  لـو  فإنَّها 
نوا مـن االنتفـاع بها، ولو  ـمسَ والهواء، فلـم يتمكَّ اس الشَّ وسـترت عن النـَّ
ولملَئت  والمسـاكن،  المـزارعَ  عليهـم  لضيَّقت  األرض  وجـه  على  بُسـطت 
ا  مَ نوا من صعودها، ولَ رة، لم يتمكَّ علت مسـتديرةً شـكلَ الكُ ـهل، ولو جُ السَّ

التَّام. االنتفاعُ  حصل لهم بها 
ه  ها، وعلْمِ ـواهد على قدرة باريهـا وفاطرِ ها من أكبر الشَّ هـا ومنافعُ فخلْقُ

ووحدانيَّتِه. وحكمتِه 
خشـيته،  من  وتهبط  ق  وتتشـقَّ له،  وتخشـع  بحمده،  تُسـبِّح  أنَّها  مـع  هذا 
خلقها  ـ  ظَم  وعِ تها  شـدَّ ـ  على  وخالقها  وفاطرها  ربِّهـا  من  خافت  التي  وهي 

حملها. نْ  مِ تْ  قَ فَ وأَشْ األمانة التي عرضها عليها  من 
نِ  هْ كالعِ وتصيرُ  نسـفاً،  فيه  ـفُ  تُنسَ ويوماً  موعداً  لها  أنَّ  لتعلم  وإنَّها  هذا، 
وكانت  له،  منتظـرةٌ  الموعدِ  ذلـك  لِ  وْ هَ من  مشـفقة  فهي  ه،  ظَمِ وعِ هولـه  نْ  مِ
تِ  عَ ـمِ رداء # إذا سـافرت فصعـدت على جبل تقول لمن معها: «أَسَ أمُّ الدَّ

  c   b  a  ` ﴿ فتقـول:  ها؟  عَ ـمَ أَسْ ما  فيُقال:  ربُّهـا؟  وعدها  مـا  الجبالُ 
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ـ ١٠٧]». q  p  o  n  m  l   ❁j  i  h❁f  e  d﴾ [طه: ١٠٥ 

وخشـيتها  تهـا  قَّ رِ وهـذه  لبـة،  الصَّ الحجـارة  وهـي  الجبـال  حـال  فهـذا 
هـا وباريها أنَّه لو  ـالل ربِّها وعظمته، وقد أخبـر عنها فاطرُ نْ جَ كهـا مِ وتَدكدُ

خشية اهللا. عت من  وتصدَّ ه لخشعت  أنزل عليه كالمَ
تْلَى  ةِ لحمٍ أقسـى من هـذه الجبال!! تسـمع آيـاتِ اهللا تُ غَ ضْ باً مـن مُ جَ فيـا عَ
بُّ تعالى؛ فال تلين وال تخشـع وال تُنيب، فليس بمستنكر على  رُ الرَّ كَ ذْ عليها، ويُ
وذكره،  بكالمه  تلن  لم  إذا  تذيبها  نـاراً  لها  يخلق  أن  حكمتَه  يخالِف  وال  اهللا 8، 
ولم  إليه،  بْ  نـِ يُ ولم  قلبَه،  ار  الـدَّ هذه  في  اهللاُ  ليِّـنِ  يُ لَّم  فمن  ومواعظـه،  وزواجره 
دُّ  ليِّن األعظم، وسـيُرَ ه المُ يُذبه بحبِّه والبكاءِ من خشـيته؛ فليتمتع قليالً، فإنَّ أمامَ

لم(١). عْ ويَ  فيَر هادة  والشَّ إلى عالم الغيب 
الحديث كتاب اهللا... أحسن  إنَّ 

ص  ١٨٣،  التِّبيـان   .٢١٨  ،٢٢٠  ،٢١٩  ،٢٠٠  ،٢٢١  ،٢١٧  ،١٩٩ ص  ـعادة  السَّ دار  مفتـاح   (١)
 .٥٦٤  ،٥٤٤  ،٥٤٣/٥ جـ   ،٢١٥  ،٢١٤/١٨ جـ   فتاو  .١٦  ،١٨٤
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ÖcGƒμdGh  ôª≤dGh  ,¢ùª s°ûdGh  äGƒª s°ùdG
º«¶©dG  É¡≤dÉN  ≈∏Y  É¡àd’Oh

يعلم  والنُّور،  الظُّلمات  وجعل  واألرضَ  مواتِ  السَّ خلق  الذي  هللا  الحمد 
ـماء وما يعرج فيها وهو  ما يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السَّ

العزيز الغفور.
مـع  بهـا  أَشـهدُ  شـهادةً  لـه،  شـريك  ال  وحـده  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 

ين. الدِّ ة ليوم  دَّ عند اهللا عُ ها  رُ وأَدَّخِ اهدين،  الشَّ
ادقُ الـذي ال ينطق  ـداً عبده ورسـوله المصطفـى، الصَّ وأشـهد أنَّ محمَّ
موات  السَّ بدوام  دائمةً  صالةً  وأصحابه  آله  وعلى  عليه  اهللا  صلّى   ،الهو عن 

واألرضين.
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

موات واألرض، فقال  رين في خلق السَّ قد أثنى اهللا في كتابه على المتفكِّ
   b      a   `   _   ^   ]   \   [      Z   Y﴿ وتعالى:  سـبحانه 
   o    n     m  l    k    j    i  h   g  f   e❁c
  ¨  §﴿ فقال:  ذلك  عن  المعرضين  وذمَّ  p﴾ [آل عمـران: ١٩٠،  ١٩١]، 
على  يدلُّ  فيها  ر  التَّفكُّ أنَّ  ذلك  ©  ª»  ¬  ®   ¯  °﴾ [األنبيَاء:  ٣٢] ، 
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اإليمان  زيادة  رُ  ثْمِ ويُ وشـرعه،  أمره  تعظيم  إلى  ويدعو  وبانيها،  خالقها  ظَمة  عَ
األلباب. ذوي  في قلوب 

:ˆG  OÉÑY

تها،  ـعَ وسَ ها،  وعلوِّ ـموات»  ملكوت «السَّ في  نْعه  صُ في  ـر  ولنتفكَّ لنتأمَّل 
ها  وقمرِ شمسها  وعجائبِ  ولونها،  بنائِها  نِ  سْ وحُ ها،  لْقِ خَ ظَم  وعِ وٱستدارتها، 
أحكمُ  فهي  ومغاربهـا؛  مشـارقها  وتفاوتِ  وأشـكالِها،  ها  ومقاديرِ وكواكِبها، 

  Z﴿ :خلقاً، وأتقنُ صنعاً، وأجمعُ للعجائب من بدن اإلنسان، قال اهللا تعالى
ـ ٢٩]. ]  \  [  ^_  `   ❁  i  h  g  f  ❁  d  c  b﴾ [النازعات: ٢٧ 

إلـى  باإلضافـة  ـموات  السَّ تحـت  مـا  وكلُّ  والهـواء  والبحـار  واألرض 
  &  %  $  #  "  !﴿ سـبحانه:  قـال  بحر،  في  كقطرة  ـموات  السَّ
  8   7   6   5   4    3   2   1   0   /   .     -   ,   +   *   )    (   '
  G  F   E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :  9

موات.  السَّ خلق  بذكر  فبدأ  ة: ١٦٤]  رَ K  J  I  H﴾ [البَقَ

عن  إخبـاراً  ا  إمَّ هـا:  رُ ذِكْ وفيها  إالَّ  القـرآن  فـي  سـورةٌ  تجيء  أن  قلَّ  ولهـذا 
ا إرشاداً للعباد  ا دعاءً إلى النَّظر فيها، وإمَّ ا إقساماً بها، وإمَّ تها، وإمَّ عَ عظمتها وسَ
بخلقها  سبحانه  منه  ٱسـتدالالً  ا  وإمَّ ورافعها،  بانيها  عظمة  على  بها  وا  يسـتدلُّ أن 
على  لها  بربوبيَّتـه  منـه  اسـتدالالً  ا  وإمَّ والقيامـة،  المعـاد  مـن  به  أخبر  مـا  على 
وٱسـتوائها  ا ٱسـتدالالً منه بحسـنها  وإمَّ إال هو،  الذي ال إٰله  وأنَّه اهللا  وحدانيَّتـه 
وقدرته،  حكمتـه  تمـام  على  فيهـا  ـقوقِ  والشُّ طـور  الفُ وعـدمِ  أجزائهـا  تِئَـام  والْ
عقولُ  تتقاصر  التي  والعجائب  والكواكب  والقمر  ـمس  الشَّ من  فيها  ما  وكذلك 
بِطُ  هْ حلُّ دارِ جزائه؛ ومَ ، ومَ بِّ رُّ مالئكةِ الرَّ قَ البشر عن قليلها. ثمَّ هي مع ذلك مَ

يِّبة. الطَّ ها وكلماتُها  األرواحُ وأعمالُ وإليها تصعد  ووحيه،  مالئكتِه 
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لِقت األرض  ها من بخار المـاء المتصاعد منه حيـن خُ بدأ سـبحانه خلقَ
  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶  μ   ´  ³  ²﴿ :(١)ـ ، قـال تعالـى ان  خَ ـ وهـو الدُّ

لَت: ١١]. ½  ¾   ¿   Â  Á  À﴾ [فُصّ

ة كيف تراها من  ة بعد كـرَّ ـع البصرَ فيها كرَّ جِ ـماء، وٱرْ لْقَ السَّ فتأمَّل خَ
اً  علوّ ـدُ  عَ تَصْ ال  بحيـث  وقرارهـا؟!  تها  ـعَ وسَ ٱرتفاعها  فـي  اآليـات  أعظم 
قةَ  الَّ لُّها أو عَ قِ ـدَ تحتها تُ مَ بِطُ نازلةً كاألجسـام الثَّقيلة، وال عَ هْ كالنَّار، وال تَ
واألرض أن  ـموات  السَّ يمسـك  الذي  اهللا  بقدرة  هي ممسـوكة  بل  ترفعها؛ 

تزوال. 
ها  ثمَّ تأمَّل ما وضعت عليه من هذا اللَّون الذي هو أحسن األلوان وأشدُّ

للبصر وتقويةً له(٢). موافقةً 

  ¡   ❁  ~   }   |   {z   y   x   w   v   u    t   s   r   q   p﴿ سبحانه:  قال   (١)
ما  هنا  ل  ففصَّ  [١٠ °﴾ [فصلت: ٩،    ¯  ®   ¬    «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢
واألصلُ  كاألساس،  ألنها  ؛  الً أوَّ األرض  خلق  أنَّه  فذكر  ماء؛  بالسَّ ٱختصَّ  ا  ممَّ باألرض  يختصُّ 

قف. بالسَّ بعده  ثمَّ  باألساس  بدأ  يُ أن 
فيها  وما  األرض  فخلق  ـماء؛  السَّ خلق  بعد  ها  وُ حْ ودَ بالنَّـص،  ـماء  السَّ خلق  قبل  األرض  خلـق 
وخلق  ـ ،  والمرعى   الماء  منها  أخرج  أن  ها:  يُ ـ  ودحْ يومين  في  موات  السَّ وخلق  أيَّام،  أربعة  في 

األرض. هذه  على  واآلكام  والجمادَ  مال،  والرِّ الجبال 
من  إليـه  تحتـاج  مـا  سـماءٍ  كلِّ  فـي  راً  ـرَّ قَ مُ ورتـب  أي:  *﴾ [فصلـت: ١٢]    )       (   '   &﴿
/﴾ [فصلت: ١٢]    .   -   ,﴿ اهللا،  إالَّ  يعلمها  ال  التي  األشياء  من  فيها  وما  المالئكة 

ـ . فصلت   ـ  سورة  كثير  ابن  ا.هـ.  األرض  أهل  على  المشرقةُ  المنيرةُ  الكواكب  وهي: 
إلى  منها  قرب  وما  الخضـرة،  إلى  النَّظر  بإدمان  يؤمـرُ  ببصره،  أضرَّ  شـيءٌ  أصابه  مـن  إنَّ  حتَّـى   (٢)

واد. السَّ
آخر  إلى  محفوظ  سقف  وأنَّها  بناها  بأنَّه  القرآن  في  سـبحانه  اهللا  وصفها  التي  ـموات  فالسَّ  : قلتُ
ات...  والمجرَّ النُّجوم  هي  ليست  خضراء؛  بأعيننا  نراها  التي  هي  نَّة  والسُّ القرآن  في  عنها  ذكر  ما 
والنُّجوم  مبنيَّة،  فهي  ]﴾ [ق: ٦]    Z  Y   X  W   V  U   T   S   R   Q   P﴿ إلخ. 

فروج. ها  كلّ لكانت  النُّجوم  هذه  هي  كانت  ولو  المغايرة  ـ  يقتضي  ـ  والعطف  لها  زينةٌ 
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رت في  ة، إذا فكَّ ـمس» أكبرُ مـن األرض بأكثـرَ من مئـةِ مـرَّ وهـذه «الشَّ
هذا  أمر  لبطل  طلوعها  ولوال  والنَّهـار،  اللَّيل  دولتي  إلقامة  وغروبها  طلوعها 
م والمصالح؟! وكيف كان حال الحيوان  كَ العالم؛ فكم في طلوعهـا من الحِ
نيا مظلمة عليهم؟! فبأيِّ  عل اللَّيلُ عليهم سـرمداً والدُّ ـكتْ عنهم وجُ لو أُمسِ
وتكمل  هـم،  ثمارُ ـجُ  نْضُ تَ كانـت  وكيف  ويتقلَّبـون؟!  فـون  يتصرَّ كانـوا  نـور 
أن  من  أعظمُ  طلوعهـا  في  مُ  كَ فالحِ وأبدانهـم؟!  صورهـم  وتعتدل  أقواتُهـم، 

أو تُحصى. فى  تَخْ
ـل الحكمة في غروبها، فلوال غروبها لـم يكن للحيوان هدوءٌ  ولكن تأمَّ
حواسـهم.  وإجمام  أبدانهم  لراحـة  الهدوء  إلـى  حاجتهم  ة  شـدَّ مع  قرار  وال 
قَ  رَ فأَحْ عليها،  طلوعها  بدوام  ها  وُ مْ حَ الشـتدَّ  األرض  على  دامت  لو   : وأيضاً
قِ العليـمِ والعزيزِ  كلَّ مـا عليها من حيـوان ونبـات، فاقتضت حكمةُ الخـالَّ
ـراجٍ  سِ بمنزلة  وقت،  في  وتغيب  وقـت  في  عليهم  تَطْلُـع  جعلها  أن  الحكيـمِ 
وا  رُّ ليقِ ذلـك  مثلَ  عنهـم  يغيبُ  ثـمَّ  مآربهم،  ليقضـوا  مليَّـاً  ار  الدَّ ألهـل  يُرفع 
ه على تضادهما  دُ ويهـدؤوا، وصار ضيـاءُ النَّهار وحرارتُه وظـالمُ اللَّيل وبَـرْ
ـه ومنافعُ  ومـا فيهمـا متظاهريـن متعاونين على ما فيـه صـالحُ العالم وقِوامُ

أهله(١).
إلقامة  وٱنخفاضاً؛  ٱرتفاعاً  مس  للشَّ جعل  أن  سبحانه  حكمته  ٱقتضت  ثمَّ 

نة. السَّ األربعة من  الفصول 
تاء» تغور الحرارة في األجواف وبطونِ األرض والجبال،  ففي زمن «الشِّ
لُظُ  غْ د الظَّواهر، ويَ بْـرُ ها، وتَ دُ فيها مـوادُّ الثِّمار وغيرُ ؛ فيتولَّ ـجرِ والنَّباتِ والشَّ

   '   &   %   $     #   "   !﴿ بقولـه:  عليـه  عباده  ونبَّه  المعنـى  هذا  إلى  تعالـى  أشـار  وقـد   (١)
.[٧٣ ـ  ص: ٧١  )﴾ [القَصَ
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والثَّلج  المطـر  فيحدث  وينعقـد،  ـحابُ  السَّ منه  فينشـأُ  د،  البَـرْ بسـبب  الهواء 
والنَّبات. أبدان الحيوان  األرض ونماءُ  حياةُ  الذي به  د  والبَرَ

ـتاء؛  الشِّ في  الكامنة  المواد  وظهرت  الطَّبائع  تحركـت  بيع»  جاء «الرَّ فإذا 
يَّنـت وأنبتت مـن كلِّ زوجٍ  فخـرج النَّبـات،  وأخـذت األرض زخرفَهـا وازَّ

للتَّناسل. ك الحيوان  بهيج، وتحرَّ
الحبوب،  ـت  بِسَ ويَ الثِّمار  فنضجـت  الهواء؛  ن  ـخَ سَ يف»  جـاء «الصَّ فإذا 

األبدان. فضالت  وتحلَّلت  والخزن،  للحفظ  ت  فصلَحَ
واعتدل،  الهواء  فا  صَ وَ  ، والحرُّ مومُ  السَّ ذلك  انكسر  جاء «الخريف»  فإذا 
موم واالستعداد للحمل والنَّبات  احة والجُ ـجر في الرَّ وأخذت األرض والشَّ
الباقيةِ  الفصولِ  مصالحُ  لفاتـت  واحداً؛  فصالً  كلُّه  مان  الزَّ كان  ولو  ثانية.  ة  مرَّ

فيه.
تاء؛ لئالَّ  د الشِّ يف وبَرْ ـموم الصَّ وجعل سـبحانه «الخريف» برزخاً بين سَ
ـديد، فيجدُ أذاه  ـديد إلى البرد الشَّ واحدة من الحرِّ الشَّ ةً  لَ هْ ينتقل الحيـوان وَ

ويعظُم ضرره.
برد  من  الحيوان  فيه  ينتقل  يف،  والصَّ ـتاء  الشِّ بين  برزخٌ  بيع»  وكذلك «الرَّ
ربُّ  اهللا  فتبارك  قاهرة،  وآيةٌ  بالغـة،  حكمةٌ  وترتيب،  بتدريج  هذا  حرِّ  إلى  هذا 

وأحسنُ الخالقين. العالمين 
ها  ال نفعُ الً بيـن أهـل األرض؛ لينـَ وَ ـمس دُ وجعـل سـبحانه طلـوع الشَّ
ها البقاع، فال يبقى موضع من المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إالَّ  وتأثيرُ

أخذ بقسطه منها.
أربعٍ  على  والنَّهار  اللَّيل  مقدار  وقع  أن  المحكم،  التَّدبيرُ  هذا  واقتضى 
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إذا  منهما  كلٌّ  ومنتهـى  صاحبـه،  مـن  منهما  كلٌّ  ويأخذ  سـاعة،  وعشـرين 
ٱمتدَّ خمسَ عشـرة سـاعة، فلو زاد مقـدار النَّهار على ذلك إلى خمسـين 
والنَّبات،  الحيـوان  أكثر  ـد  وفَسَ العالم  نظـامُ  تَلَّ  الخْ أكثـر؛  أو  مثالً  سـاعة 
ولو نقص مقداره عن ذلـك؛ الختلَّ النِّظام أيضاً وتعطَّلت المصالح، ولو 
نة التي باختالفها مصالح العباد والحيوان؛  استويا لما ٱختلفت فصول السَّ
والمنافعِ  والمصالحِ  اآليـات  من  م  حكَ المُ والتَّدبير  التَّقديـر  هذا  في  فكان 

   ª  ©  ¨﴿ :ما يشـهد بأنَّ ذلك تقديـر العزيز العليم، كما قـال تعالى
      »    º   ¹    ¸¶     μ   ´   ³  ❁±   °   ¯    ®   ¬   «

.[٣٨ ¼﴾ [يس: ٣٧، 

ثمَّ  قيق،  الدَّ كالخيط  اهللا  يبديـه  كيف  آياته،  وعجائـبِ  إلى «القمر»  وانظر 
وكماله  إبـداره  إلى  ينتهيَ  حتَّـى  ليلة،  كلَّ  فشـيئاً  شـيئاً  ويتكامل  ه  نـورُ يتزايد 
وتمامه، ثمَّ يأخذُ فـي النُّقصان حتَّى يعودَ إلى حالته األولى؛ ليظهر من ذلك 
م  كَ مواقيتُ العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم، مع ما في ذلك من الحِ

إالَّ اهللا. يحصيها  ال  والعبر الَّتي  واآليات 
وتصليبِها؛  والنَّبـات  الحيـوان  أبـدان  ترطيب  فـي  القمر  نـور  تأثير  ـا  وأمَّ
رِ  زْ وجَ المياه  في  ه  وتأثيرُ والتَّحليل،  التَّسخين  من  مس  الشَّ ضوء  في  ما  ليقابِل 
ذلك  وغير  حال،  إلى  حـالٍ  من  لِها  وتنقُّ األمراض(١)  رانـاتِ  وبُحْ ه  ومدِّ البحر 

فأمر ظاهر. المنافع؛  من 
يتهيَّأ  ال  وعملٍ  ـيرٍ  سِ ومَ حركةٍ  إلى  اللَّيل  في  يحتاج  قد  الحيوان  كان  ا  ولمَّ
كثير  ـ  كحال  بالنَّهـار  لخوفـه  أو   ، الحرِّ ة  لشـدَّ أو  النَّهـار،  ـ  لضيق  بالنَّهـار  له 
من الحيوان؛ جعل سـبحانه من أضواء الكواكب وضـوء القمر ما يتأتَّى معه 

تغيّرها. أي:   (١)
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ـ . وغير ذلك  والحرث  فر  كثيرة ـ كالسَّ أعمال 
الذي  نِ  مَ ـ  والقمـر  ـمس  والشَّ الكواكب  نَ  مِ ـ   « ـراً يُسْ اتِ  يَ ارِ «الْجَ ـلِ  فَسَ
لْقها، ورفـع مكانهـا، وزيَّن بها قبَّـة العالم، وفـاوت بين  هـا وأحسـن خَ خلقَ
على  تدلُّك  ماء(١)؟!  السَّ من  وأماكنها  وحركاتها  وألوانها  ومقاديرها  أشكالها 
داللة،  أعظمَ  ووحدانيَّتـه  وحكمته  وربوبيَّتـه  كماله،  وصفات  الخالـق  وجود 

صدق رسله. دلَّ على  صفات جالله ونعوت كماله  دلَّ على  وكلَّما 
فكما جعل اهللا النُّجومَ هدايةً في طريق البَرِّ والبحر؛ فهي هداية في طُرق 

ة(٢). والنُّبوَّ والمبدأ والمعادِ  وحكمتِه،  ه  وعلمِ لْم بالخالق سبحانه وقدرتِه  العِ

ي  والدرِّ ون،  اللَّ جاجـي  والزّ واألحمر،  واألبيـض  ـط،  والمتوسِّ غير  الصَّ ومنها:  الكبيـر،  فمنهـا:   (١)
ذلك. وبين  جوانبها،  في  والمتطرف  الفلك،  قبَّة  في  والمتوسط  اللون، 

عاماً،  ثالثين  في  يقطعه  ما  ومنها:  عام،  في  يقطعه  ما  ومنها:  شهر،  في  الفلك  يقطع  ما  ومنها: 
ذلك. أضعاف  في  يقطعه  ما  ومنها: 

واختفاء. ظهور  حالة  حالتان:  له  ما  ومنها:  الخفاء،  أَبَديُّ  ومنها:  أبداً،  ظاهراً  يزال  ال  ما  ومنها: 
المغرب  من  ذاتيَّة  وحركـة  المغرب،  إلى  المشـرق  من  ضيَّة  رَ عَ حركـة  حركتان:  له  مـا  ومنهـا: 
قد  آخرُ  وكوكب  مقابلته،  في  آخرُ  كوكب  فإذا  الغروب  في  كوكب  يأخذ  فحالما  المشرق،  إلى 
ماء،  السَّ وسط  في  آخر  وكوكب  رقي،  الشَّ بع  الرُّ في  آخر  وكوكب  االرتفاع،  في  آخذ  وهو  طلع 
غيبتَه. بطلوعه  ينتظر  رقيبه  وكأنَّه  الغروب  من  دنا  قد  وآخر  الوسط،  عن  مال  قد  آخر  وكوكب 
سـيَّر،  مُ تر،  فْ يَ ال  دائماً  ه  وسـيرَ به،  يقوم  محلٍّ  إلى  ه  وافتقارَ ـ  مثالً  ـ  القمرَ  البصيرُ  تأمَّل  فإذا   (٢)
نوره  وذهابَ  تـارة،  ه  وظهورَ تـارة،  وأفولَه  تارة،  ـه  وارتفاعَ تارة،  وهبوطَـه  مدبَّـر،  ر،  مسـخَّ
مظلمةً  ـه  قِطَعُ يعودَ  حتـى  واحدة  جملةً  ضوئـه  ـلْبَ  وسَ كذلك،  إليه  ه  عودَ ثـم  فشـيئاً،  شـيئاً 
كما  له  رٍ  مسـخّ قاهرٍ  خالقٍ  أمرِ  تحت  ر  مسـخَّ مربوب،  لْق  خَ أنَّه  ـ  قطعـاً  ـ  لِـم  عَ بالكسـوف: 

يشـاء.
ه،  ضدِّ إلى  تنتهي  أن  بدَّ  ال  فيه  الحركةَ  هذه  وأنَّ  باطالً،  هذا  يخلق  لم  سـبحانه  بَّ  الرَّ أنَّ  لِم  وعَ
لَّم  أن  بعد  المتفرقات  جامـع  بينهما  وسـيجمع  العزل،  إلى  ينتهي  أن  بد  ال  ـلطان  السُّ هـذا  وأنَّ 
التي  آلهتهم  حـال  عبدتهما  من  المشـركين  ويُري  شـاء،  حيث  بهما  ويذهب  مجتمعين؛  يكونـا 
الشـمسِ  وعبَّادَ  ها،  انفطارَ ـماءِ  السَّ وعبَّادَ  ها،  انتثارَ الكواكبِ  عبَّادَ  يُري  كما  دونه،  من  عبدوهـا 

ه. وأصغرَ وأذلَّه  شيءٍ  أحقرَ  النَّار  في  ها  وإلقاءَ إهانتَها  األصنام  وعبَّادَ  ها،  =تكويرَ
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بكم  يصلْ  واألرض؛  موات  السَّ خلق  في  روا  وتفكَّ اهللا  ـ  ـ  عباد  اهللا  فاتَّقوا 
   x   w   v   u   t   s   r   q﴿ :إلى ما أوصل أولـي األلباب، فقالوا

ان: ١٩١]. مرَ y﴾ [آل عِ

º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

   c    b    a   `  _   ^   ]  \  [  Z   Y  X    W    V   U ﴿
   s    rq     p    o  n    ml    k   j   i   h     g   f     e     d

v   u   t﴾ [األعراف: ٥٤].

بارك اهللا لي ولكم...

وتذروه  قه  زِّ تُمَ يَح  والرِّ وتمحقـه،  ه  ـحقُ تَسْ بَادِه  عِ دَ  بَارِ ومَ حالَه  نيا  الدُّ في  العجل  بَّـادَ  عُ  أَر كمـا 
. اليمِّ في  وتنسفه 

ومعاولَ  القذرة،  باألمكنـة  ملقاة  مخردلة  مكسـرةً  ها  صورَ نيا  الدُّ في  األصنام  عبَّـاد   أر وكمـا 
األيدي  تلك  وقطعـت  ؤوس،  الـرُّ تلك  وكسـرت  الوجوه،  تلك  منهـا  هشـمت  قد  ديـن  الموحِّ

واالستالم. التَّقبيل  بغير  إليها  يوصل  ال  كانت  التي  واألرجل 
نيا   الدُّ في  معبوده  حـال  عابده  يُري  أنه  ل:  تتحوَّ ال  التي  وعادته  ل،  تتبـدَّ ال  التي  اهللا  سـنَّة  وهـذه 

إليه. يكون  ما  أحوج  ومعاداته  منه  يه  تبرِّ ريه  ويُ واآلخرة، 
ولو  ـمس،  الشَّ في  التَّغيير  وجعـل  يتغير،  ال  واحـدة  حالة  علـى  القمر  ألبقى  تعالـى  شـاء  ولـو 
أنواع  في  آياتِه  عبـاده  يُري  ولكن  واحدة،  حالة  على  ألبقاهما  شـاء  ولو  جميعاً،  لغيرهمـا  شـاء 

يريد. لما  الُ  والفعَّ المبين،  الحقُّ  الملكُ  هو  إالَّ  إٰله  ال  الذي  أنَّه  على  لَّهم  ليدُ تصاريفها؛ 
«ثالثة  قوله:  ـ  الجهمية»  تأسـيس  «نقض  وأظنه:  ـ  تيميَّة 5  ابن  كتب  في  قرأت  وممـا  قلـت: 
المثل  ـ  وهللا  بها  فيعتبر  يعنـي:  والقمر»  ـمس،  والشَّ وح،  الرُّ المخلوقات:  في  لها  نظيـر  ال  أشـياء 

ـ . األعلى  

=
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ونستعينه... الحمد هللا نحمده 
:ó©H  É seCG

ے   ¡   ¢   £        ~   }   |   {   z﴿ وعـال:  جلَّ  اهللا  قال  فقد 
اف: ١٨٥]. ¤   ¥﴾ [األعرَ
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مسِ والقمرِ والنَّجومِ وأمثالِها نوعان: موات واألرضِ والشَّ النَّظر في السَّ
ها  وعلوَّ ها  ونجومَ ماء  السَّ زرقةَ  ـ :  مثالً  ـ   الظَّاهر،  فير بالبصر  إليها  رٌ  نَظَ
هو  وليس  الحيوانـات،  مـن  ه  غيرَ فيـه  اإلنسـانُ  يشـارك  رٌ  نَظَ وهذا  ـعتَها،  وسَ

باألمر.  المقصود 
أبواب  فتُفتح لـه  الباطنـة؛  بالبصيرة  النَّظـر  هذا إلـى  يتجـاوز  الثَّانـي: أن 
بعد  بابٌ  له  يُفتح  ثـمَّ  مالئكتها،  وبين  وملكوتها  أقطارها  في  فيجول  ـماء  السَّ
وعظمتَه  ـعتَه  سَ فينظرُ  حمن؛  الرَّ عـرش  إلى  القلب  سـيرُ  به  ينتهيَ  حتى  باب، 
بالنِّسبة  ـبعَ  السَّ واألرضين  ـبعَ  السَّ ـمواتِ  السَّ  وير ورفعتَه،  ه  ومجدَ وجاللَه 
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إليـه كحلقـة ملقاة بأرض فـالة(١)، ويـر المالئكـة حافِّين مـن حوله، لهم 
بتدبير  فوقِه  من  ينـزل  واألمر  والتَّكبير،  والتَّقديس  والتَّحميد  بالتَّسـبيح  لٌ  جَ زَ

ها. ومليكُ إالَّ ربُّها  والجنود الَّتي ال يعلمها  الممالك 
ل األمـر بإحياءِ قـومٍ وإماتـةِ آخريـن، وإعـزازِ قـومٍ وإذاللِ آخرين،  نـزِّ يُ
من  نعمةٍ  وتحويلِ  لك،  مُ ـلْبِ  وسَ لكٍ  مُ وإنشاءِ  آخرين،  وشقاوة  قومٍ  وإسعادِ 
ـ  من جبرِ  . وقضاءِ الحاجات على اختالفها وتباينها وكثرتها   محلٍّ إلى محلّ
وكشـفِ   ، ذنبٍ ومغفرةِ   ، كربٍ وتفريجِ   ، مريضٍ وشـفاءِ   ، فقيرٍ وإغناءِ   ، كسـيرٍ
 ، خائفٍ وأمانِ   ، آبقٍ وردِّ   ، جاهلٍ وتعليمِ   ، حيرانٍ وهدايةِ   ،ٍ مظلوم ونصرِ   ، رٍّ ضُ
 ٍ وانتقام  ، لعاجزٍ وإِعانـةٍ   ، لملهوفٍ وإغاثـةٍ   ، لضعيفٍ دٍ  ومدَ  ، مسـتجيرٍ وإجارةِ 
، والحكمةِ  ـ  فهي مراسيمُ دائرةٌ بين العدلِ والفضلِ ، وكفٍّ لعدوان   من ظالمٍ
غيره،  سمع  عن  منها  شيء  سمع  لُه  غَ يَشْ ال  العوالم،  أقطار  في  تنفذ  حمة،  والرَّ
لِطـه كثرة المسـائل والحوائج علـى اختالفها وتباينهـا واتِّحاد وقتها،  غْ وال تُ
العزيز  هو  إالَّ  إٰله  ال  خزائنه،  من  ةٌ  ذرَّ نْقُـص  تَ وال  ين،  الملحِّ بإلحاح  مُ  يتبرَّ وال 

الحكيم.
لعظمته،  خاشـعاً  لهيبته،  قـاً  طْرِ مُ حمن  الرَّ يـدي  بين  القلب  يقـوم  فحينئذ 

وعلو  له.  حملـه  في  لبعض  محتاجـاً  بعضها  وليـس  بعض،  فـوق  بعضهـا  المخلوقـات  وهـذه   (١)
والهواء  بأكثرهـا،  يحيط  والماء  هـا،  وجهِ تحت  ما  ها  وأسـفلُ جانـب،  كلِّ  مـن  هـا  وجهُ األرض 
الباقي،  وكذا  كذلك،  انية  والثَّ جانب،  كلِّ  من  بها  محيطةٌ  األرض  فوق  ـماء  والسَّ بالماء،  يحيط 
ملقاة  كحلقة  الكرسي  في  ـبع  السَّ واألرضون  ـبع  السَّ ـموات  والسَّ العرش،  يدي  بين  والكرسـي 
م،  ظَ العِ في  إليه  بالنِّسبة  ـ  يعني:  الفالة  في  الحلقة  كتلك  العرش  في  والكرسيُّ  فالة،  أرض  في 
فوق  والعرشُ  بحـر،  العرش  وتحـت  ـ .  الكرسـي   إلى  بالنِّسـبة  واألرض  ــموات  السَّ وكذلـك 
وعلو  المنظر  وبهاء  الحسن  لصفات  وأجمعها  أوسعها  وهو  ـ ،  القبَّة   ـ  مثلُ  المخلوقات  جميع 
ومبدعه،  خالقه  مجد  من  مستفاد  ه  ومجدُ اهللا.  إال  عظمته  قدرَ  ر  دُ يَقْ وال  ات،  والذَّ تبة  والرُّ القدر 

العرش. فوق  واهللا  قوائم،  وله  الجنَّة،  أعال  هي  التي  عدن  جنَّة  سقف  وهو 
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إلى يوم  منها  ه  رأسَ يرفع  ال  سجدةً  المبين  الحقِّ  يدي  بين  فيسجد  ته،  عانٍ لعزَّ
القيامة.

أعظم  من  وهـذا  ملكه،  حـلِّ  ومَ وداره  وطنه  فـي  وهو  القلب  ر  ـفَ سَ فهذا 
وأعظَمَ  ـه،  وحَ وأَرْ ـه  أبركَ مـا  رٍ  ـفَ سَ مـن  له  فيـا  صنعـه،  وعجائـبِ  اهللا  آيـاتِ 
األرواح،  حيـاة  هـو  رٌ  ـفَ سَ عاقبته!  وأحسـنَ  منفعتَه  وأجـلَّ  ـه،  وأربحَ ثمرتَـه 
ـفر الذي هـو قطعة  ـعادة، وغنيمـةُ العقـول واأللبـاب، ال كالسَّ ومفتـاحُ السَّ

   e   d    c    b    a    `    _    ^]    \    [    Z    Y    X﴿ العـذاب  مـن 
  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ﴿ :[يُونـس: ١٠١]، وقال سبحانه ﴾f

í  ì    ë  ê  é  è  ç  æ  å   ä  ã  â   á  à  ß  Þ﴾ [الطالق: ١٢](١).
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الحديث كتاب اهللا... أحسن  إنَّ 

 ،١٠٥  ،١٦٥ ص  التبيـان   .١٢٦  ،١٢٥  ،١٥٦  ،٢٠٧  ،١٩٨  ،١٩٧ ص  ـعادة  السَّ دار  مفتـاح   (١)
مجموع   .١٥٦٧ ص  المرسلة  واعق  الصَّ  .١١٥  ،١١٦/١ جـ  الفوائد  بدائع   .٦١  ،١٧٦  ،١٧٥

.٢٢٣/١٧ جـ   ،١٥٠  ،١٥١  ،٦٤/٥ جـ   ،٥٩٩  ،٥٩٦/٦ جـ   الفتاو
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¬``©`aÉ`æ`eh  AGƒ``¡`dG
Ég qô°Th  Égô«N  íj uôdGh  ìÉj uôdGh

ججـاً،  الحمـد هللا الـذي نصـب الكائنـاتِ علـى ربوبيَّتـه ووحدانيَّتـه حُ
بـغِ لها عوجاً،  وأوجـب الفوز بالنَّجاة لمن شـهد لـه بالوحدانيَّة شـهادةً لم يَ
مسَ  ر لهم البَرَّ والبحر، والشَّ مه الفراد والتَّوائم، وسخَّ أسـبَغَ على عباده نِعَ
ياءَ  والضِّ واألنهـار،  والعيـونَ  والنَّهـار،  واللَّيـلَ  والمطـر،  والهـواءَ  والقمـر، 
والظَّالم، وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، يدعوهم إلى جواره في دار 

الم. السَّ
يَّ له، وال كفو له، وال  مِ وأشهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، وال سَ
صاحبةَ له، وال ولدَ له، وال شـبيهَ له، وال يُحصي أحدٌ ثناءً عليه؛ بل هو كما 

ه. خلقُ ثني عليه  يُ وفوق ما  أثنى على نفسه 
داً عبده ورسـوله، وخيرتُه من خلقه، وأمينُه على وحيه،  وأشهد أنَّ محمَّ
ةً  وسـفيُره بينه وبين عباده. أرسـله رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، ومحجَّ
ـةً علـى العبـاد أجمعين، جاهـدَ أعـداءَ اهللاِ باليـد والقلب  ـالكين، وحجَّ للسَّ
واإلحسـان  بالعدل  ـة  األمَّ في  وسـار  بصيرة،  علـى  اهللا  إلى  فدعـا  واللِّسـان؛ 
ظالمها،  بعد  األرضُ  برسـالته  أشرقت  أن  إلى  سـيرة،  أحسنَ  العظيمِ  هِ  قِ لُ وخُ
األقطار،  في  ـمس  الشَّ سيرَ  دعوتُه  وسـارت  شـتاتها،  بعد  القلوب  به  وتألَّفت 

(Éª¡æ«H  É``eh)
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ته أفضـلَ الجزاء،  ه القيِّمُ ما بلـغ اللَّيلُ والنَّهـار؛ فجزاه اهللا عـن أمَّ وبلَـغَ دينـُ
. كثيراً تسليماً  وسلَّم  ماء،  والسَّ األرضِ  تبلغ أقطارَ  صالةً  وصلَّى عليه 

:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

وفيها  وقدرته،  وربوبيَّته  عظمته  علـى  الةِ  الدَّ اهللا  آيات  أعظم  من  ياح»  «الرِّ
تُها، وٱختـالفُ طبائعِها وصفاتِها،  من العبر: هبوبُها وسـكونُها، ولينُها وشـدَّ
اهللا  أقسـم  ولهذا  إليها؛  الحاجة  ةُ  وشـدَّ منافِعها،  عُ  وتنـوُّ ها،  وتصريفُ ومهابُّهـا 
ياح تذروا المطر،  اريَات: ١]   وهي: الرِّ سـبحانه بها في قوله: ﴿μ  ¶﴾ [الذّ
ـحاب،  ـم، ثمَّ بمـا فوقها وهو السَّ وتـذروا التُّـراب، وتـذروا النَّبات إذا تهشَّ
الً من الماء يسوقها اهللا سبحانه على متون  اريَـات: ٢] أي: ثِقَ ﴿ º  ¹﴾ [الذّ

م بها دليل على أنَّها من أعظم آياته. سَ ياح، فالقَ الرِّ
جسـمه  ك  رَ دْ يُ واألرض،  ـماء  السَّ بين  المحبوس  اللَّطيف  «الهواء»  هذا 
واألرض،  ـماء  السَّ بين  يجري  ه،  شـخصُ  يُر وال  هبوبه  عند  اللَّمس  بحسِّ 
حيواناتُ  ـبح  أمواجـه، كما تَسْ فـي  بأجنحتها  فيه، سـابحةٌ  محلِّقـةٌ  والطَّيـرُ 
البحـر في المـاء، وتضطـرب جوانبه وأمواجـه عند هيجانه كمـا تضطرب 
حمة فجعلـه رخاءً  كه بحركـة الرَّ أمـواج البحر. فـإذا شـاء اهللا سـبحانه حرَّ
كه  حرَّ شـاء  وإن  ـحاب(١)،  للسَّ والقحاً  رحمته،  يدي  بين   ًوبشـر  ، ورحمةً
من  على  نقمـةً  وجعله  عذابـاً أليماً،  وأودعه  عقيمـاً،  فجعله  عـذاب  بحركة 
به،  يمـرُّ  لما  ومفسـداً  وعاتياً،  سـاً  ونَحْ صـراً،  رْ صَ فجعلـه  عبـاده،  من  شـاء 

ر. المدمِّ ومسبِّباً للفيضان 
ار والماء، ومـع ذلك فهـي ألطفُ  تها أشـدُّ مـن الحديـد والنـَّ وهـي في قوَّ

واقح.  واللَّ خاء  والرَّ والمرسالت،  اريات  والذَّ والنَّاشرات،  رات  المبشِّ حمة:  الرَّ رياح  ى  وتسمَّ  (١)
ـ . البرِّ  في  ـ وهما  رصر  والصَّ والعقيم  ـ ،  البحر  في  ـ وهما  والقاصف  العاصف  العذاب:  ورياح 
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شـيء وأَقبلُ المخلوقاتِ لكلِّ كيفية، سريعةُ التَّأثُّر والتَّأثير، لطيفةُ المسارق بين 
واألرض. ماء  السَّ

تأمَّل هذا الهواءَ وما فيه من المصالح؛ فإنَّه حياة هذه األبدان، والممسكُ 
  فتتغذَّ ه،  حِ وْ رَ من  به  رُ  بَاشَ تُ بما  خارجٍ  ومن  منه،  تستنشـق  بما  داخلٍ  من  لها 

. وباطناً ظاهراً  به 
اهللا  تسـخير  لوال  فإنَّه  ياح؛  بالرِّ وحيوان  نبـات  من  األرض  على  ما  فحياة 
العالم  وأنتن  المطاعـم،  وفسـدت  الحيوان،  ومات  النَّبات،    وَ ذَ لَ لعباده  لها 
ه ورحمته ولطفه ونعمته!  حِ وْ ياح تأتي برَ وفسد، فسبحان من جعل هبوب الرِّ

حمة». تأتي بالرَّ اهللا  ياح من روح  النَّبيُّ ! : «الرِّ كما قال 
ياح  الرِّ وكذلك  عقيماً،  لكانت  ولوالها  والنَّبات،  ـجر  الشَّ ح  تلقِّ ياح»  «الرِّ

البحر.  ، ولوالها لوقفت على ظهر  فنَ السُّ تُسيِّر 
راد إضرامها، وتجفِّف  د الماء، وتُضرم النَّار التي يُ ومن منافعها: أنَّها تبـرِّ

جفافها. يُحتاج إلى  األشياء التي 
إلى  موضـعٍ  من  ينقلهـا  اختالفهـا،  علـى  وائح  الرَّ لهـذه  الحامـل  وهـو: 
: الحامل للحرِّ  يح، وهو أيضاً ائحةُ من حيث تهب الرِّ موضع، فتأتي العبدَ الرَّ

والنَّبات. صالح الحيوان  اللَّذين بهما  والبرد 
واحد  وجهٍ  مـن  تأتي  البحر  في  يح  الرِّ كـون  في  البالغة  الحكمـة  لوا  وتأمَّ
واحدٍ  واحدة من وجـهٍ  ـفينة ال تسـير إالَّ بريـحٍ  ال يعارضهـا شـيء؛ فإنَّ السَّ
الهالك،  سـبب  فهو  وتقابلت؛  وتصادمت  ياح  الرِّ عليها  اختلف  فإذا  ها،  سـيرُ
ريحاً  لها  جعل  البـرِّ  في   ، البرِّ في  بها  المقصود  غيـرُ  البحر  في  بها  فالمقصود 
حمة  تها، فيبقى لينُها ورحمتُها، فرياح الرَّ وحدَّ رتَها  وْ ر سَ أُخر تقابلها وتكسِ
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إلهالك  واحد  وجه  من  تُرسـل  واحدة،  ريح  فإنَّه  العذاب  ريـح  ا  وأمَّ دة.  متعدِّ
وتدفع  رتَها  ـوْ ـر سَ ريحٌ أخر تقابلها وتكسِ فال تقوم لها  ما تُرسـل بإهالكه، 

تها. حدَّ
عنه  نقص  ولو  ألغرقها،  عليها  زاد  لو  رٍ  دَ بِقَ فن  للسُّ يح  الرِّ سبحانه  وجعل 

لعاقها.
مسـامع  إلى  يه  وتؤدِّ األجرام،  اصطـكاك  عند  ـوت  الصَّ تحمل  يـاح  والرِّ
كالبريد  والنَّهـار؛  باللَّيـل  ومعامالتهم  حوائجهـم  فـي  به  فينتفعـون  اس،  النـَّ
من  العظيمة  الحـركات  ثُ  دُ وتَحْ األخبار.  حملُ  شـأنه  من  الذي  سـول  والرَّ
كما  الهـواء  في  يبقى  واألصـواتِ  الحـركاتِ  هذه  أثـر  كان  فلو  حركاتهـم، 
ت  واشـتدَّ به،  رر  الضَّ ولعظم  منـه،  العالم  المتأل  والقرطـاس  الكتاب  يبقـى 
من  أعظمَ  بـه  واالسـتبدالِ  الهـواء  مـن  ه  محوِ إلـى  النَّاس  واحتـاج  مؤنتـه، 
العزيزِ  حكمـة  فاقتضـت  كتابـة؛  المملوء  الكتـاب  اسـتبدال  إلـى  حاجتهـم 
بَلِّغُ  يُ مـا  بقدر  الكالم  يحمـل  خفيفاً  قرطاسـاً  الهواءَ  هـذا  جعل  أن  الحكيـمِ 
ما  ل  مِ فيَحْ فيـه،  شـيء  ال  نقيّاً  جديداً  فيعـودُ  ربِّه،  بإذن  ـى  يُمحَ ثمَّ  الحاجـة، 

حمـل كلَّ وقـت.
بمشيئته،  رها  وسـخَّ بحكمته،  فها  وصرَّ بقدرته،  أنشـأها  نْ  مَ ياح  الرِّ ـلِ  فَسَ
وأرسلها بشرً بين يدي رحمته. جعلها سبباً لتمام نعمته، وسلطاناً على من 

شاء بعقوبته؟!
ألبدان  يـة  ومغذِّ فـة،  ومؤلِّ ومثيرة  والقحـة  وذاريـة،  ـاءً  خَ رُ جعلها  ـنْ  ومَ
إلى  وعاتية،  ومهلكةً  وعاصفاً،  قاصفاً  وجعلها  والنَّبات؟!  ـجر  والشَّ الحيوان 

غير ذلك من صفاتها؟!
ـها وذاتهـا؟ أم بتدبير مدبِّر شـهدت الموجوداتُ  سِ فهل ذلـك لها من نَفْ
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الخلق  وله   ، ـرُّ والضّ النَّفعُ  بيـده  بوحدانيَّته؟  المصنوعـاتُ  ت  وأقـرَّ بربوبيَّته، 
ربُّ العالمين. واألمر، تبارك اهللا 

ثُ  دِ وتُحْ تجاويفها،  فـي  خلُ  وتَدْ األرض،  في  تجول  يـاح  الرِّ كانت  ا  ولمَّ
في  اهللا سـبحانه لها  أذن  المنفذ:  عليها  ر  ويتعـذَّ ياحُ  الرِّ وتختنق  األبخـرةَ  فيها 
ث مـن ذلك لعباده  دُ الزلُ العظـام، فيَحْ ث لها الـزَّ دُ تَحْ ـس، فَ األحيـان بالتَّنفُّ
كما  والنَّدم؛  إليه  عُ  والتَّضرُّ معاصيه،  عن  واإلقالعُ  واإلنابة،  والخشيةُ  الخوفُ 
وقال  يسـتعتبُكم»،  ربَّكم  ـ : «إنَّ  األرض   لـت  زِ لْ زُ ـ  وقـد  ـلف  السَّ بعض  قال 
وقال:  ووعظهـم  ـ  فخطبهم  المدينـة  زلْزلت  ـ  وقـد  الخطَّاب 3  عمر بـن 

فيها». «لئن عادت ال أساكنكم 
اهللا  جعل  وما  يـاح،  والرِّ الهواء  بخلـق  واعتبروا  ـ ،  اهللا   ـ  عبـاد  اهللا  فاتَّّقوا 

العذاب. فيها من  وما جعل  المنافع لعباده،  فيها من 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG
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بارك اهللا...
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الحمد هللا...
:ó©H  É seCG

ما  عباده  علـى  سـبحانه  تيسـيره  في  البديعةَ  الحكمةَ  اهللا  ـ  ـ  عباد  لوا  فتأمَّ
وأوسـع،  أكثرَ  كان  إليه  أحوجَ  كانوا  فكلَّمـا  ه،  وبذلُ ه  وتوسـيعُ إليه  أحوجُ  هم 
تَبِروا  واعْ وجوده.  توسط  الحاجة  توسطت  وإذا   ، أقلَّ كان  عنه  استغنوا  وكلَّما 
خلق  ما  سعة  لوا  تأمَّ والنَّار.  والهواء،  والماء،  التُّراب،  األربعة:  باألصول  هذا 

اهللا منها وكثرته.
مخلوق  الحيوان  ألنَّ  مـكان؛  بكلِّ  ه  ووجودَ ه  وعمومَ الهواء  ةَ  ـعَ سَ لوا  تأمَّ
ال  ألنَّه  كان؛  وحيـث  كان  أينمـا  معـه  فهو  بـه،  إالَّ  الحياة  يمكنـه  ال  البـرِّ  من 
الختنق  العالم  أقطـار  في  وٱمتداده  ته  ـعَ سَ ولوال  واحدة،  لحظةً  عنه  يسـتغني 
خـان والبخار المتصاعـد المنعقد. فتأمَّل حكمـةَ ربِّك في أن  العالـم من الدُّ
ياح، فإذا تصاعد إلى الجو، أحالته سحاباً أو ضباباً، فأذهبت عن  ر له الرِّ سخَّ

وأذاه. ه  العالم شرَّ
وهل  التَّقدير؟!  هـذا  ر  وقدَّ التَّدبير،  هـذا  دبَّر  الذي  نِ  مَ الجاحدين  ـل  فَسَ
ضباباً،  أو  سـحاباً  ويقلبوه  ذلـك  يحيلوا  أن  اجتمعـوا  لـو  كلُّهم  العالـمُ  ر  قدِ يَ
أو يذهبوه عن النَّاس ويكشـفوه عنهم؟! ولو شـاء ربُّه تعالـى أن يحبس عنه 
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والنَّاس  الحيـوان  من  فيهـا  ما  فأهلك  األرض،  وجـه  علـى  فاختنق  يـاح،  الرِّ
واعتبروا  واتَّقـوه،  ـ  تعالى  ـ  فاشـكروه   ﴿ ,  -  .  /﴾ [النّحـل: ٧]، 

األبصار. يا أولي 
هبوب  ة  شـدّ عند  يُقال  ما  إلـى  أرشـد  النَّبيَّ !  أنَّ  اهللا ـ  ـ عبـاد  واعلموا 
بُّ بأمره؛ فهو  ةٌ هللا، واعترافٌ بأنَّها إنَّما تَهُ ـ  الذي هو عبوديَّ عاء  ياح من الدُّ الرِّ
ـ ، عن أُبَيّ بن كعب 3 أنَّ رسـول اهللا !  فها  الـذي أوجدها وأمرها وصرَّ
ا نسـألك من  يح، فـإذا رأيتم ما تكرهـون فقولوا: اللَّهمَّ إنَّ قال: «ال تسـبُّوا الرِّ
هذه  شـرِّ  من  بك  ونعوذ  به،  أُمرت  مـا  وخيرِ  فيها،  ما  وخيرِ  يـح،  الرِّ هذه  خير 
يح، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أُمرت به»، فهذه حال أهل اإليمان خالفاً لحال  الرِّ

والعصيان(١). أهل الجهل والجفاء 
الحديث... أحسن  إنَّ 

.٢٨٢  ،٢٠٦  ،٢١٨  ،٢٢٤ ـ   ٢٠٠  ،٢١٦  ،٢٠٥ ص   ١ جـ  مفتاح  ـ ١٧٥.   ١٧٣ ص  التبيان   (١)
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اإلحسان. جزيلِ  واسعِ العطاء  المنَّان،  الحمد هللا الكريم 
وأشهد أالَّ إٰله إال اهللاُ وحده ال شريك له، القائمُ بأرزاق خلقه من حيوانٍ 

. وجانٍّ وإنسٍ 
الة،  عَ إلى الصَّ به أمر فَـزَ زَ داً عبـده ورسـوله، كان إذا حَ وأشـهد أنَّ محمَّ
عاء.  الدُّ إجابةُ ذلك  فما تتخلف  ماء،  السَّ يديه إلى  رفع  األرض  أجدبت  وإذا 

وأصحابه  آلـه  وعلى   ، ـدٍ محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 
جى. الدُّ البررةِ نجومِ 

:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

ترونه  كيف  واألرض،  ـماء  السَّ بين  رُ  المسـخَّ  « ـحابُ اهللا: «السَّ آيات  من 
يجتمـع فـي جـوٍّ صـافٍ ال كـدرة فيـه؟! وكيـف يخلقـه اهللا متى شـاء وإذا 
إلى  واألرض  ـماء  السَّ بين  الثَّقيل  للماء  حامل  خاوته  ورَ لينه  مع  وهو  شـاء؟! 
ه:  وغيرُ التِّرمذيُّ   رو المـاء،  من  معه  مـا  إرسـال  في  ه  وخالقُ ربُّه  يأذن له  أن 
عليهم  أتى  إذ  أصحابه  فـي  جالس  النَّبيُّ !  قـال: «بينما  هريرة 3  أبي  عن 
قال:  أعلم،  ورسوله  اهللا  قالوا:  هذه؟  ما  تدرون  هل  النَّبيُّ ! :  فقال  سحاب، 
ـ  أي: الحاملـةُ للماء  ـ يسـوقها اهللا إلى قومٍ  نان، هذه روايـا األرض   هـذا العَ
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ونه» يعني: لسـعة رحمته وحلمه سـبحانه يسقي به من  عُ دْ ال يشـكرونه وال يَ
قال: «في  حاب  السَّ  رأ إذا  البصري 5  الحسن  وكان  يعصيه،  ومن  يطيعه 
تعالى:  اهللا  وقال  وذنوبكم»،  بخطاياكـم  ونه  مُ رَ تُحْ ولكنَّكم  رزقكم،  واهللاِ  هذه 
زق: المطـر، ومـا توعـدون بـه:  اريَـات: ٢٢] فالـرِّ ﴿ z  y  x   }  |﴾ [الذّ

ماء. السَّ في  الجنَّة، وكالهما 
حيح: عن النَّبيِّ ! قال: «بينا رجل بفالة من األرض، إذْ سمع  وفي الصَّ
ـحابُ فأفرغ ماءه في  ى ذلك السَّ ـقِ حديقة فالن، فتنحَّ صوتاً من سـحابة: اسْ
الماءَ  ع  تَبـِ فَ الماء،  ذلـك  اسـتوعبت  قد  ـراج  الشِّ تلك  من  ـرجةٍ  بَشْ فإذا  ة،  حـرَّ
ما  عبد اهللا!  يـا  له:  فقال  بمسـحاته،  الماء  ل  ـوِّ يُحَ حديقته  في  قائـم  رجل  فإذا 
عبد اهللا!  يا  له:  فقال  ـ   ـحابة   السَّ في  سمع  الذي  ـ  لالسـم  فالن  قال:  اسمك؟ 
ماؤه  هذا  الذي  حاب  السَّ في  صوتاً  سمعت  إنِّي  قال:  اسمي؟!  عن  سألتني  لم 
هذا  قلت  إذ  أما  قال:  فيها؟  تصنع  فما  ـ  السـمك  ـ  فالن  حديقة  اسـْقِ  يقول: 
فيها  وأردُّ  ثلثاً،  وعيالي  أنا  وآكل  بثلثِه،  ق  فأتصدَّ منها  يخرج  ما  إلى  أنظر  فإنِّي 
أخرجه  ـ »  ـبيل  السَّ وابن  والمسـاكين  لليتامى  ثلثه  لُ  عَ وأجْ رواية:  وفي  ثلثَه  ـ 

مسلم.
ر والنَّمل،  والذَّ واب والطَّير  والدَّ لوا كيف يسوقه سبحانه رزقاً للعباد  فتأمَّ
الفالني،  الجبل  بجانب  الفالنية،  األرض  في  الفالني،  للحيوان  رزقاً  يسـوقه 

وكذا. كذا  وقت  في  والعطش،  الحاجة  ةٍ من  شدَّ فيصل إليه على 
حتَّى  ريـح  من  ـحاب  للسَّ ر سـبحانه  اهللا  ـ كـم سـخَّ ـ  رحمكـم  لـوا  وتأمَّ
رت له  خِّ ماء واألرض، ثمَّ سُ الً فتثيره بين السَّ رت له المثيرةُ أوَّ ـخِّ أمطر؟! فَسُ
رت  ـخِّ سُ ثمَّ  اوية،  الرَّ يحمل  الذي  كالجمل  متنها؛  علـى  تحمله  التي  الحاملةُ 
فتصير  بعض  إلى  بعضهـا  يجتمع  ثمَّ  وقِطَعِه،  ه  ـفِ كِسَ بين  فتؤلِّف   ، فـةُ المؤلِّ له 
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حها به؛  كما  قحةُ فتحمل الماء من البحر وتلقِّ رت له الالَّ خِّ طبقاً واحداً، ثمَّ سُ
لقاح  من  األنثـى  ل  تحمِ كمـا  وقته؛  من  المـاء  ل  فيحمِ األنثـى،  الفحل  ـح  يلقِّ

فيه. اماً ال ماء  هَ جَ الفحل، ولوالها لكان 
ح  لْبِ الهواء ماءً فيُلقَّ ، تارة بِقَ حاب إنشاءً فاهللا سبحانه يُنشئ الماءَ من السَّ
تجد  ولهذا  ـحاب؛  السَّ به  ح  فيلقَّ البحر  من  الهواء  يحمله  وتارة  ـحاب،  السَّ به 

مطرها. البحر قلَّ  وإذا بَعُدت من  األمطار،  كثيرة  البحر  القريبة من  البالد 
؛ ليعمَّ  لوا الحكمة البالغة فـي نزول المطر على األرض مـن علوٍّ ثـمَّ تأمَّ
ربُّها  كان  ولو  ها،  ومرتفعَ ها  ومنخفضَ ها  وآكامَ وظِرابَها  ها  وتاللَ ها  هادَ وِ بسقيه 
يسـقيها من ناحية مـن نواحيها، لما أتى المـاءُ على النَّاحيـة المرتفعة إالَّ إذا 

فساد.  وفي ذلك  ثُر،  وكَ فلى  السُّ في  اجتمع 
فاقتضـت حكمته أن سـقاها من فوقها، ثـمَّ أنزله إلـى األرض بغايةٍ من 
شُّ  فيرُ والحكمـة التـي ال اقتـراح لجميع عقـول الحكمـاء فوقهـا،  اللُّطـف 
منه  تختلط  ال  لـةً  مفصَّ قطراتٍ  ويرسـله  ـاً،  رشّ األرض  على  الماءَ  ـحابُ  السَّ
القطرةُ  ك  رِ تُـدْ وال  ها،  مُ متقدِّ ـرُ  يتأخَّ وال  ها،  رُ متأخِّ مُ  يتقـدَّ وال   ،بأخـر قطرةٌ 
لها  سـم  رُ الذي  الطَّريـق  فـي  واحـدة  كلُّ  تنـزل  بل  بهـا؛  فتمتـزج  صاحبتَهـا 
يِّنـت كلُّ قطرة منها  ـ  ال تعـدل عنه  ـ حتى تُصيـبَ األرضَ قطرةً قطرة، قد عُ
يخلقوا  أن  كلُّهـم  الخلق  اجتمع  فلـو  غيره،  إلى  اه  تتعـدََّ ال  األرض  من  لجزء 
واحدة لعجـزوا عنه.  القطر فـي لحظة  عـدد  صوا  يُحْ أو  واحـدة،  منهـا قطرة 

األرض. أنزله ومعه رحمته إلى 
أخذت  ما  إذا  حتَّـى  الحاجة،  رِ  بقـدْ إنزاله  فـي  البالغة  الحكمـةَ  تأمَّل  ثـمَّ 
وأعقبه  ها، أقلع عنها  يضرُّ ذلك  بعد  عليها  منه، وكان تتابعـه  حاجتها  األرضُ 
حـو، فلـو توالـت األمطار ألهلكـت ما فـي األرض، ولـو زادت على  بالصَّ
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ت  خَ وأَرْ ضـروات،  والخُ رع  الزَّ وعفَّنت  والثِّمـار،  الحبوبَ  أفسـدت  الحاجة 
ثَّـرت الهـواء، فحدثـت ضـروبٌ مـن األمـراض، وفسـد أكثرُ  األبـدان، وخَ

بل.  والسُّ وتقطَّعت المسالك  المآكل، 
عيـنُ العيونِ  يـضَ الماء، وانقطع مَ حوُ لجفَّـت األبدان، وغِ ولـو دام الصَّ
على  ما  س  يَبـِ فَ الهواء  واحتـدم  رر،  الضَّ ظُـمَ  وعَ واألوديـة،  واألنهارِ  واآلبـارِ 
األرض، وجفَّت األبدان، وغلب اليبس، وأحدث ذلك ضروباً من األمراض 

ال.  وَ الزَّ رةِ  سِ عَ
هذا  على  والمطر  حو  الصَّ بين  عاقب  أنْ  الخبير  اللَّطيف  حكمة  فاقتضت 
اآلخر،  عاديةَ  منهمـا  واحدٍ  كلُّ  ودفـع  الهواء،  وصحَّ  األمر،  فاعتـدل  العالم؛ 

وصلح. أمر العالم  واستقام 
واألدويـةِ  األغذيـةِ  أنـواعَ  أخـرج  ثـمَّ  األرض،  فـي  أودعـه  كيـف  ثـمَّ 
وهذا  ه،  ـذُ نْفِ يُ وهـذا  الغذاء،  يُصلـح  وهذا  ي،  يغـذِّ النَّبـات  فهذا  واألقـوات، 
دواء  وهذا  ض،  يُمرِ وهذا   ، ـمِّ السُّ من  فاء  الشِّ وهذا  قاتل،  سـمٌّ  وهذا  يُضعِف، 
ع  قَمَ المعـدة  في  حصل  إذا  وهـذا  ن،  ـخِّ يُسَ وهذا  د،  بَـرِّ يُ وهـذا  المرض،  من 
واسـتحال  فراء  الصَّ ولَّد  فيها  حصل  إذا  وهـذا  العروق،  أعمـاق  من  فراء  الصَّ
م،  الدَّ يهيِّج  وهذا  إليهما،  يسـتحيل  وهذا  وداء،  والسَّ البلغم  يدفع  وهذا  إليها، 
 ، الغمَّ يجلب  وهذا  ح،  رِ فْ يُ وهذا  النَّوم،  يمنع  وهذا  م،  ينوِّ وهذا  نه،  ـكِّ يُسَ وهذا 
قٌ وال  رْ وغيـرُ ذلك من عجائب النَّبات التـي ال تكاد تخلو ورقةٌ منـه، وال عِ

وتفصيلها. اإلحاطة بها  البشر عن  ز عقولُ  جَ منافعَ تَعْ ثمرة، من 
التي  عيفة،  الضَّ ئيلةِ  الضَّ قيقةِ  الرَّ العروق  تلك  في  الماء  مجاري  إلى  وانظر 
ه  ه واجتذابه من مقرِّ ـرُ و قَسْ قْ ال يكاد البصر يدركها إالَّ بعد تحديقه، كيف يَ
تها  ـعَ سَ وَ بُولها  قَ ـب  سَ بِحَ المجاري  تلك  فـي  ينصرف  ثمَّ  فـوق،  إلى  ومركزه 
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البصر. ال ينالها  قُّ إلى غايةٍ  وتتشعَّب وتَدِ ق  وضيقها، ثمَّ تتفرَّ
ل  كتنقُّ ؛  حالٍ إلـى  حالٍ  من  لتِه  قْ ونُ ـجرة،  الشَّ حمل  تكوين  إلـى  انظر  ثمَّ 
اهللا  فتبارك  العجـاب،  العجب   تـر األبصار،  عـن  المغيَّب  الجنين  أحـوال 
كسـوة  ال  عارياً  قائماً  حطبـاً  تراهـا  بينا  الخالقيـن،  وأحسـنُ  العالميـن  ربُّ 
تلك  سـلبها  ثمَّ  سـوة،  كُ أحسـنَ  هر  الزَّ من  ها  وخالقُ ربُّهـا  كسـاها  إذ  عليهـا، 
فيها  أَطْلـعَ  ثمَّ  األولـى،  من  أثبت  هـي  سـوةً  كُ ق  الورَ من  وكسـاها  سـوةَ  الكُ
الثَّمرة  لتلـك  وثوبـاً  صيانةً  قَهـا  رَ وَ أخـرج  أن  بعـد  ضئيـالً،  ضعيفاً  حملهـا 
الثِّمار  تلك  إلـى  سـاق  ثمَّ  واآلفات،  والبرد  الحرِّ  من  به  لتسـتجنَّ  عيفة؛  الضَّ
الطِّفل    يتغذَّ كمـا  به  ت  فتغذَّ والمجاري  العروق  تلـك  في  وغذاها  رزقها، 
وتناهى  لـت  مَ وكَ اسـتوت  حتَّى  فشـيئاً  شـيئاً  اها  ونمَّ ربَّاهـا  ثـمَّ  ـه،  أمِّ بِلِبَـان 

ـاء. مَّ يِّـنَ مـن تلـك الحطبـة الصَّ جَ ذلك الجنيـنَ اللَّذيـذَ اللَّ رَ إدراكها، فأَخْ
ال  وما  العبـاد  ويبصـره  عليـه  الحـسُّ  يقـع  فيمـا  آيـةٍ  من  هللا  وكـم  هـذا، 

  R  Q  P ﴿ تفاصيلها  وبجميـع  بها  اإلحاطة  دون  األعمـار  تفنى  يبصرونه؟! 
d﴾ [الشـعراء: ٧،  ٨]،    c    b   a  `_  ^  ]   \   ❁Z     Y     X   W   V  U  T   S

وٱتَّقوا اهللا. األبصار،  يا أولي  فاعتبروا 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

 ❁U   T  S  R  Q   P   O  NM   L   K   J   I  H﴿
  e   d  c    b   a`    _   ^  ]  \  [   Z   Y    X   W

g  f﴾ [النحل: ١٠،  ١١]

بارك اهللا لي ولكم في القرآن العظيم...
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

الحمد هللا...
:ó©H  É seCG

  p    o  n   m   l   k   j   i    h   g   f﴿ تعالى:  اهللا  قال  فقد 
  ~    }    |     {    z    y    x   w   v   u   t    s    r    q
     ²   ±   °   ¯®   ¬   «   ª   ©   ¨   §¦   ¥    ¤  £   ¢  ¡   ے

ام: ٩٩]. μ   ´   ³﴾ [األنعَ

ه  نُضجِ ووقـتَ  ه،  وإثمـارِ ـه  خروجِ وقـتَ  إليـه  بالنَّظـر  سـبحانه  أمـر 
ق آيةً باهـرة، وقدرةً  رَ وإدراكِـه؛ ألنَّ فـي خروجه من بيـن الحطب والـوَ
والحموضة  والمرارة  واليبوسـة  العفوصة  حدِّ  من  خروجـه  من  ثمَّ  بالغة، 
ياتٍ  آلَ ـهي،  الشَّ اللَّذيذ  لوِ  الحُ والطَّعـمِ  النَّاصعِ  المشـرقِ  اللَّون  ذلك  إلى 
جوا وقت  رُ اس أن يَخْ ـلف: «حـقٌّ على النـَّ لقـومٍ يؤمنون، قال بعض السَّ

   ¬   «    ª    ©    ¨ ﴿ تـال:  ثـمَّ  إليهـا،  فينظـروا  وينعهـا  الثِّمـار  إدراك 
ام: ٩٩]». ®﴾ [األنعَ

بالقحط  وابتالئهم  عبـاده  عن  الغيث  حبس  في  تعالى  اهللا  حكمة  لوا  وتأمَّ
للمسـاكين  ما  منع  على  وا  ـوزُ جُ كيف  المسـاكين،  موا  رَ وحَ كاة  الـزَّ منعوا  إذا 
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لهم  فقال  عنهـم،  ـه  وحبسِ زقِ  والرِّ القوتِ  مـاءَ  اهللاِ  بمنع  القـوت،  من  ـم  قِبَلَهُ
هللا  ما  ببـذل  اسـتنزلتموه  فهالَّ  الغيـث؛  نِعتُم  فمُ الحـقَّ  منعتـم  الحال:  بلسـان 
من  القطرَ  نعوا  مُ إالَّ  أموالهـم،  زكاةَ  قوم  منع  «ما  الحديـث:  في  وجاء  م،  قِبَلَكُ

ماء»(١). السَّ
الحديث... أحسن  إنَّ 

ص ١١١٠. واعق  الصَّ ومن   .٢٥٣  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،٢١٧  ،٢٢٤  ،٢٢٣  ،٢٠٢/١ جـ  مفتاح   (١)
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ôëÑdG  »a  ô tμØsàdG
 ¬«a  Ée  ṕ tƒæJh  ¬LGƒeCÉH  QÉÑàY’Gh

É¡æe  uô nÑdG  »a  Éeh  äÉfGƒ«ëdGh  ôgGƒédG  øe

فه  رَ عَ فَ جانب،  كلِّ  من  وقامت  ه  وتوحيدِ ربوبيَّته  أدلَّة  ع  نوَّ الذي  هللا  الحمد 
من  المخذولون  وجحده  وإذعاناً،  إيماناً  بتوحيده  وا  وأقرُّ عباده  من  الموفَّقون 
يَّ  حَ من  يَّ  وحَ بيِّنـة  عن  هلك  من  فهلك  وكفرانـاً،  ظلماً  به  وأشـركوا  خليقته 

واهللا سميع عليم. بيِّنة،  عن 
وحده ال شريك له شـهادةَ من يعلمُ أنَّه ال ربَّ له  إالَّ اهللا  وأشـهد أالَّ إٰله 

اه. إيَّ إالَّ  بُد  عْ يَ وال  سواه، 
ين، وأتمَّ به النِّعمة  داً عبده ورسوله الذي أكمل اهللا به الدِّ وأشهد أنَّ محمَّ
التي  البيضاءِ  ة  المحجَّ على  تركها  حتى  ة  األمَّ يفارق  لم  المؤمنين،  عباده  على 

ے ¡   ~ } |﴿ الهالكيـن  من  كان  نْ  مَ إالَّ  عنهـا  يزيغ  ال 
¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨     ©   ª﴾ [التّوبَة: ١٢٨].

:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

وعجائبِ  اهللا  آيـاتِ  فـي  ر  التَّفكُّ هـو  األنفاس:  فيـه  أنفقت  ما  أحسـن 
مـن  شـيء  دون  بـه  ـة  والهمَّ القلـب  تعلُّـق  إلـى  منهـا  واالنتقـالُ  صنعـه، 
ويأمر  بْديهـا،  ويُ آياته  ذكـرَ  القرآن  فـي  تعالى  اهللاُ  ر  يكـرِّ ولهذا  مخلوقاتـه؛ 
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ر في البحر١٠٤ فكالت ١٠٤

   \   [  Z  Y  X﴿ تعالـى:  قال   ،أخـر بعد  مرة  إليها  بالنَّظـر  عباده 
[﴾ [يُونس: ١٠١].

:ˆG  OÉÑY

األرض،  ألقطارِ  المكتنفـةُ   « «البحارُ مصنوعاته:  وعجائـب  اهللا  آيات  من 
كجزيرةٍ  الماء؛  إلى  بالنِّسبة  والمدن  والجبال  األرض  من  المكشوف  إنَّ  حتى 
بِّ  الرَّ إمسـاك  ولوال  بالماء،  مغمـورة  األرض  وبقيَّةُ  عظيـم،  بحرٍ  في  صغيرة 
وعالها  األرض  على  لطفح  الماء،  ـهُ  بْسُ وحَ ومشيئته  بقدرته  له  وتعالى  تبارك 

ـ .  كلِّها ـ هذا طبع الماء 
األرض،  من  الجزء  هـذا  بروز  سـبب  في  الطَّبيعيِّين  عقالء  ارَ  حَ ولهذا 
يلون  يُحِ ما  يجدوا  ولم  ه،  يغمرْ لم  وإن  عليـه  للعلو  الماء  طبيعة  ٱقتضاء  مع 
عليـه ذلك إالَّ االعتراف بالعنايـة األزليَّة، والحكمـةِ اإلٰلهيَّة التي ٱقتضت 
ذلك؛ ليعيش الحيوان األرضي في األرض، وفي مسند اإلمام أحمد: عن 
بني آدم»،  يُغرق  أن  ربّـه  يسـتأذن  والبحرُ  إالَّ  يوم  من  «ما  قال:  أنَّه  النَّبيِّ ! 
وهـذا أحـد األقـوال فـي قولـه 8 : ﴿{  ~﴾ [الطُّـور: ٦]، وقيل في 
قوله  عليه  ويـدلُّ  اللُّغة،  فـي  المعروف  هو  وهـذا  الموقَد،  إنَّه  المسـجور: 
ت،  «أُوقِدَ عبَّـاس:  وٱبن  علـي  قال  ﴿ 5  6   7﴾ [التّكويـر: ٦]  تعالـى: 
ناراً  كونَها  ناقِـض  يُ فال  ماؤهـا،  وذهب  ـت  يبِسَ قال:  نْ  ومَ  .« نـاراً فصارت 
لئت، فإنَّهـا تُمألُ نـاراً، فإنَّ البحـر محبوسٌ  نْ قـال: مُ موقـدة. وكذلـك مَ

.(١) ناراً ويصير  القيامة،  ماؤه يوم  ويذهب   ، ومملوءٌ ماءً بقدرة اهللا، 
وإذا تأمَّلت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على ٱختالف أجناسها 
أمثالَ  حيواناً  فيها  إنَّ  حتى  وألوانها،  ها  ومضارِّ ومنافعها  ومقاديرها  وأشكالها 
أعلم. واهللا  المعاني،  هذه  من  معنًى  أخذ  رين  المفسِّ من  فكل  كله،  ذلك  على  تدل  فظة  اللَّ وهذه   (١)
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فيُظَنُّ  ها  ظهورُ  يُر ما  الحيوانات  من  فيه  إنَّ  وحتى  شيء،  له  يقوم  ال  الجبال 
كُ فيُعلم أنَّه  ت، فتتحرَّ اب عليها فتحسُّ بالنَّار إذا أُوقِدَ كَّ أنَّها جزيرة، فينزل الرُّ
وفيه  ه،  أمثالُ البحـر  وفي  إالَّ  البَرِّ  حيـوان  أصناف  من  صنف  مـن  وما  حيوان. 

. أصالً البَرِّ  في  نظير  يُعهد لها  ال  أجناس 
كيف  اللُّؤلؤةَ   فتـر جـان،  رْ والمَ واللُّؤلؤ  الجواهـر  مـن  فيه  ما  مع  هـذا 
ومنه:  ـ ،  وتحفظهـا  تُكِنُّهـا  فة  دَ الصَّ وهـي  لهـا،  كالبيت  ـ  كِـنٍّ  في  أُودعـت 

ـه األيدي؟! فِه لم تمسَّ دَ ة: ٢٣]، وهو الذي في صَ ﴿ ?      @﴾ [الواقِعَ
الماء  تحت  اءِ  مَّ الصَّ خـرة  الصَّ في  قعره  في  ان»  جَ رْ نبت «المَ كيف  وتأمَّل 

جر؟! الشَّ على هيئة 
تخرجُ  وتُسْ البحر  يقذفها  التي  النَّفائس  وأصناف  العنبر  من  فيه  ما  مع  هذا 

منه.
قائد  بال  وتمخره  ه  تشـقّ البحر،  في  وسيرها  ـفن  السُّ عجائب  إلى  ٱنظر  ثمَّ 
رها اهللا  ياح التي يسخِّ ها الرِّ ها وسـائقُ يقودها، وال سـائقٍ يسـوقها، وإنَّما قائدُ
الماء،  وجـه  على  راكدةً  ظلَّـت  ـائق  والسَّ القائد  عنهـا  بس  حُ فـإذا  إلجرائها، 

  -   ,     +   *   )   (   ❁&   %   $    #   "   !﴿ تعالـى:  قـال  كمـا 
  «﴿ تعالى:  وقـال   ،(١) [٣٢، ٣٣ :الشـور] ﴾0  1    2  3  4   5  6  7/  .
  ¹   ¸   ¶   μ    ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®    ¬

Á﴾ [النّحـل: ١٤]،    À   ¿   ¾   ½    ¼   »   º

ها  رَ ذِكْ سـبحانه  اهللا  ر  يكرِّ ولهذا  داللة!!؛  من  أبينهـا  وما  آية!  من  أعظمها  فما 
. وعجائب البحـر وآياتُه أعظمُ وأكثرُ مـن أن يحصيَها إالَّ اهللاُ  في كتابـه كثيراً

سـفن  هناك  زال  وما  لها،  المسـخر  لها  الحامل  هو  فالبحر  ـفن،  للسُّ كات  محرِّ وجود  مع  حتى   (١)
ياح. فالرِّ اقة  الطَّ فقدت  وإذا  ياح،  الرِّ بها  تجري 
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  ;   :     9   8   7   ❁  5   4   3   2   1   0   /﴿ تعالـى:  وقـال  سـبحانه، 
>﴾ [الحاقة: ١١، ١٢].

ومـن آياته سـبحانه فـي األرض: خلـق الحيـوان على ٱختـالف صفاته 
ه، وعجائبِه المودعةِ فيه، فمنه الماشـي  وأجناسـه، وأشـكالِه ومنافعِه وألوانـِ
ما  ومنه  أربـع،  على  الماشـي  ومنه  رجليـن،  على  الماشـي  ومنه  بطنـه،  على 
سـالحه  عل  جُ من  ومنه  ـ ،  المخالـب   ذو  ـ  وهـو  رجليـه  فـي  سـالحه  عل  جُ
ما  ومنه  األسـنان،  سـالحه  ما  ومنه  ـ ،  والغراب   ـم  خْ والرَّ ـ  كالنَّسـر  المناقير 
ـ ،  ه   أخذَ ـرومُ  يَ نْ  مَ نفسـه  عن  بها  يدافـع  القرون  ـ  وهـي  ياصي  الصَّ سـالحه 
ـ ،  ـ كاألسـد  سـالح  إلى  يحتج  فلم  نفسـه  عن  بها  يدفع  قوةً  أُعطي  مـا  ومنه 
أخذه ذرق  يريد  إذا دنا منه من  قه ـ وهو نوع من الطَّير  رْ ومنه ما سالحه في ذَ
رافة،  الزَّ وهو  الحيـوان  أعضاءِ  جميعَ  أعضاؤه  تُشـبه  ما  ومنه  ـ ،  فأهلكه  عليه 
جلد  وجلدها  فرأسها رأس فرس، وعنقها عنق بعير، وأظالفها أظالف بقرة، 
وداللةً  آيـةً  أبدعه  الذي  اهللا  خلـق  من  بديع  ووضـع  عجيب  خلـق  فهي  نمر، 
أصناف  خالق  أنَّـه  ه  عبادَ ليُريَ  شـيء؛  يعجزها  ال  التـي  وحكمته  قدرته  على 

وفي أيِّ لون شاء. كلِّها كما يشاء،  الحيوان 
األقسـام  على  اإلنسـان  لنوع  خلقه  علـى  ةَ  التَّامَّ قدرتَـه  ه  عبـادَ يُـري  كما 
ومنه  ـ ،  اإلنسـاني  النَّوع  أبو  ـ وهو  أمٍّ  وال  أبٍ  غير  مـن  لق  خُ ما  منه  األربعة: 
ومنهم  ـ ،  آدم  لَعِ  ضِ مـن  لقت  خُ التي  هم  أمُّ ـ وهي  أنثـى  بال  ذكرٍ  من  خلق  ما 
ذكرٍ  من  خلق  ما  ومنه  ـ ،  مريم  ٱبن  المسيح  ـ وهو  ذكر  بال  أنثى  من  لق  خُ من 

ـ . اإلنساني  النَّوع  وأنثى ـ وهو سائر 
فإنَّما  شـيئاً  أراد  إذا  وأنّه  وقدرته،  بآالئه  إليهم  فُ  ويتعرَّ آياتِه،  ه  عبادَ فيُري 
يءَ  ع أفعاله ومفعوالته، وفعلُه الشَّ ام: ٧٣]، فتنوُّ يقول له: ﴿¿     ÁÀ﴾ [األنعَ
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وحكمته وعلمه. األدلَّة على ربوبيَّته  وخالفَه، من أعظم  يءَ  والشَّ ه،  وضدَّ
لهذه  فالخالـق  حظـر؛  ما  كِ  وتَـرْ أمـر،  ما  بفعـل  اهللا ـ  ـ عبـاد  اهللا  فاتَّقـوا 

المستحقُّ للعبادة. هذا الكون العظيم هو  في  عةِ  األشياءِ المتنوِّ
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  y   x   ❁   v   u   t   s   r    q   p   o   n   m   l﴿
  «   ª©   ¨   §   ¦   ¥     ¤   £   ¢   ¡ ے      ~   }   |   {    z

¬  ®  ¯  °   ±﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢].
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

ويختار. يُريد  ار، يفعل ما  الواحد القهَّ الحمد هللا 
وأشهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، ال يعجزه شيء، وإذا أراد شيئاً 

.﴾À     ¿﴿ فإنَّما يقول له: 
وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ  المأمون،  ادقُ  الصَّ ورسـوله  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين. د  ك ورسولك محمَّ عبدِ على 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

رواه  ما  إلـى  ولنسـتمع  رقدته،  من  القلـب  ينبِّه  اهللا  آيـات  في  ـر  التَّفكُّ إنَّ 
فيه. روا  وتفكَّ البحر  ثالثة عبَّادٍ باتوا على ساحل  لْية»(١) عن  في «الحِ أبو نعيم 

ع بنِ عاصم قال: «بتُّ أنا وعبدُ  العزيزِ  بنُ سلمان  مَ سْ رو بسنده: عن مَ
واحل، فبكى  بُ بنُ جري وسـلمانُ األعرج على سـاحلٍ من بعض السَّ وكِالَ
سـلمانُ  بكى  ثمَّ  لبكائه،  عبدُ العزيز  بكى  ثمَّ  يموت،  أن  خشـيتُ  حتى  كِالبٌ 
بعدُ  كان  فلما  أبكاهـم،  ما  أدري  ال  ثـمَّ  لبكائهم،  أيضاً  أنا  وبكيـتُ  لبكائهما، 
سألت عبدَ  العزيزِ فقلت: أبا محمد! ما الذي أبكاك ليلتك؟ قال: إنِّي نظرت 
فذاك  اتِها،  رَ يك، فذكرتُ أطباقَ النِّيران وزفَ واهللاِ إلى أمواج البحر تموج وتَحِ

.٢٤٤ ص  ـ ٦  ج  (١)
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فما  قال:  ذلك،  من  نحواً  لي  فقاال   ، وسـلمانَ كِالباً  سـألت  ثمَّ  أبكاني،  الذي 
كان في القوم شـرٌّ منِّي مـا كان بكائي إالَّ لبكائهم رحمةً لمـا كانوا يصنعون 

بأنفسهم»(١). 
الحديث... أحسن  إنَّ 

.١٦٥ ص  التبيان   .٢٦٣  ،٢٥٠  ،٢٠٥  ،٢١٤  ،٢١٣  ،٢٠٤/١ جـ  عادة  السَّ دار  مفتاح   (١)

mawdou3at final.indd   109 4/5/12   2:04 PM



َخْلُق آدم أبي البشر١١٠ ١١٠

ô°ûÑdG  »HCG  ΩOBG  o≥r∏ nN
º nμ pëdG  øe  ¬pà sjQPh  √OÉéjEG  »a  Éeh  ,¬o∏°†ah

قبل  المقادير  ليكتـب  بالقلـم؛  العالـمِ  هذا  خلـق  ٱفتتح  الـذي  هللا  الحمد 
ـاكنِ وجعل آدمَ  ار قبـل السَّ ـدَ الدَّ هَّ ـموات، مَ كونهـا، ثمَّ خلـق األرض والسَّ
ـرَ المخلوقات، وأظهر فضله وشـرفه بأن خلقه بيديه، وعلَّمه أسـماء كلِّ  آخِ
له  وأسجد  شاء،  ما  منها  ويأكلُ  شـاء،  حيث  منها  يسـكن  جنَّته  وأباحه  شيء، 
ـرِّ  والشَّ والحسـد  الكِبْر  من  ه  عدوِّ قلب  في  ما  وأظهر  لديه،  بةَ  المقرَّ المالئكة 

الكامن لديه.
وأطواراً،  أصنافاً  خلقه  خلق  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 
ن خلق تفضيالً،  تِهِ تفضيـلُ آدمَ وبنيه على كثيـرٍ ممَّ مَ كْ هِ وحِ مِ كْ وسـبق في حُ
ويأتون  بالغيب،  ربَّهـم  يخشـون  غيرهم،  عبوديَّة  من  أكملَ  عبوديَّتهم  وجعل 

. واضطراراً رهاً  ال كَ وٱختياراً،  بالطَّاعات طوعاً 
وح والجسد،  تِبَ نبيّاً وآدمُ بين الرُّ داً عبده ورسوله، كُ وأشهد أنَّ محمَّ
ونهـى عن الحرص والحسـد، اللَّهمَّ صلِّ وسـلِّم على عبدك ورسـولك 
يوم  إلى  بهديـه   ٱهتـد من  وكلِّ  أصحابـه،  وجميـع  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ

ين. الدِّ
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  +   *)  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  اهللا  قال  فقد 
  ;   :   9   87   6   5   4    3   2   1   0   /   .   -   ,

>  =  <﴾ [البقرة: ٣٠].

:ˆG  OÉÑY

البشـر 0،  أبي   « ل «آدمَ األوَّ اإلنسـان  خلـقِ  بدايـةَ  وعال  جـلَّ  اهللا  ذكر 
ه  نَاه الجنَّة، وما جر عليه وعلى عدوِّ كْ وفضائلَه، وسُ لق منها،  تَه التي خُ ومادَّ
عظة  ليكون  ومآلَهمـا؛  حالَهمـا  اهللا  ذكـر  األمر،  ومخالفةِ  المعصيـة  شـؤم  من 

ألوالدهما. وعبرة 
﴿ %&  '  ) (﴾ يُخبر عن ٱمتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم 

إيجادهم.  األعلى قبل  في المأل 
بعد  وجيـالً  قـرن،  بعـد  قرنـاً  بعضـاً،  هـم  بعضُ لُـف  يَخْ قومـاً   :﴾)﴿

جيل(١).
و﴿+  ,  -  .   الخليفـة  هذا  خلق  على  المالئكـةُ  ٱعترضت  ا  ولمَّ
سـبحانه  أجابهـم   :(٢)﴾7  65   4    3   2   1   0   /
سبحانه  والخالق  المالئكة،  تعلمه  ال  ما  والمصالح  م  كَ الحِ من  خلقه  في  بأنَّ 

يعلمه.
أمر  من  المالئكـة  على  خفي  الـذي  وحكمته  علمـه  من  سـبحانه  وأظهر 
موته،  أو  المستخلِف  غِيب  مَ مع  إالَّ  خليفة  يصير  ال  الخليفة  فإنَّ  األرض،  في  اهللا  خلفاءُ  أنَّهم  ال   (١)

العبد. يخلف  الذي  وهو  والغيبة،  والنَّوم  الموت  عن  ه  منزَّ واهللا 
من  فهموه  ـا  لِمَ الحكمة  وجـه  عن  وٱستكشـاف  ٱسـتعالم  سـؤال  هو  إنَّما   :أخر عبـارة  وفـي   (٢)

البشرية. بيعة  الطَّ

mawdou3at final.indd   111 4/5/12   2:04 PM



َخْلُق آدم أبي البشر١١٢ ١١٢

وأحبابه  أوليائه  مـن  نسـله  من  جعل  بأنْ  يعلمونه،  يكونوا  لم  ما  الخليفة  هذه 
محبَّته  في  ـهم  أنفسَ لون  ويبذُ ب،  رَ القُ بأنواع  إليه  بون  يتقرَّ نْ  مَ وأنبيائه  ـله  سُ ورُ
ومرضاتـه، يسـبِّحون بحمده آنـاءَ اللَّيل وأطـرافَ النَّهار، ويذكرونـه قائمين 
ةِ  دَّ والشِّ اء،  رَّ والضَّ اء  رَّ السَّ في  ويشـكرونه  ويعبدونه  نُوبهم،  جُ وعلى  وقاعدين 
 ،الهو وغلبـة  ـهوة  الشَّ معارضة  مع  ويعبدونه  والبـالء،  والعافيـةِ  خـاء،  والرَّ
هم عـن عبادتـه وشـكره وذكره  هـم، فـال يصدُّ ومعـاداة بنـي جنسـهم وغيرِ
، فإن كانـت عبادتكم لي بال معـارض وال ممانع، فعبادة  ب إليه صادٌّ والتَّقـرُّ

واغل. والشَّ والموانع  هذه المعارضات  مع  هؤالء لي 
فإنَّ  آدم؛  شـرف  من  يعلمون  يكونوا  لم  ما  علمه  من  سـبحانه  لهم  وأظهر 
يخلق  فلن  شـاء  ما  نا  ربُّ ليخلق  وقالت:  منه،  فزعت  راً  مصوَّ رأته  ا  لمَّ المالئكة 
شـرفُه  بذلك  ظهر  له،  ـجود  بالسُّ وأمرهم  آدمَ  خلق  ا  فلمَّ نَّا،  مِ عليـه  أكرمَ  خلقاً 
آدم 0  خلق  في  أخذ  ا  لمَّ اهللا  قال: «إنَّ  أنَّه  عبَّاس ^  ٱبن  عن  وذُكر  عليهم، 
وكلُّ  آدم،  بخلـق  تُلوا  فابْ ا،  منـَّ عليه  أكرمَ  خلقـاً  خالقٌ  اهللا  مـا  المالئكة:  قالت 

   ¾  ½  ¼ ﴿ اهللا:  قال  بالطَّاعـة،  واألرض  ـموات  السَّ ابتليت  كما  مبتلى،  خلق 
لَت: ١١] ». ¿  Â  Á  À﴾ [فُصّ

دونهم  به  صَّ  خُ الذي  المالئكة بالعلـم  على  آدمَ  فضلَ  أظهر سـبحانه  ثمَّ 
وصفاتِها  ـ  ذواتَهـا  كلَّها  األشـياء  علَّمـه  ة: ٣١]،  ـرَ ﴿@  C  B  A﴾ [البَقَ
ـ : إنسـان، ودابَّة، وأرض، وسـهل، وبحر، وجبل، وحمار، وأشباهُ  ها   وأفعالَ

ها(١).  وغيرُ األمم  ذلك من 
  H ﴿ المالئكة،  على  الخلق  عرض  ة: ٣١]  ـرَ ﴿ G  F  E  D﴾ [البَقَ

بالنُّجوم   ٱهتد وال  فاء،  والشِّ القاتلة  موم  السّ بين  وال  واء،  والدَّ الغذاء  بين  ق  رَّ فَ لما  ذلك  ولوال   (١)
إلخ. ه ...  ولدُ بعده  باألمر  قام  ثم  حياته،  مدة  ألوالده  المدبِّر  هو  وكان  والبحر؛  رِّ  البَ في 

mawdou3at final.indd   112 4/5/12   2:04 PM



١١٣َخْلُق آدم أبي البشر

N    M  L  K  J  I﴾ أنِّـي لـم أخلـق خلقاً إالَّ كنتـم أعلَم منه 
  _   ^❁  \   [  Z   Y  XW   V   U   T   S   RQ    P﴿ وأكـرم ؟ 
آدمَ  عليهم  ل  فضَّ اهللا  أنَّ  عرفوا  ة: ٣٢، ٣٣]  ـرَ `  e  d  c  ba﴾ [البَقَ

بالعلم.
تطَّلع  ولم  نُسـخ  قد  الفضلَ  ذلك  أنَّ  المالئكة  ظنَّت  نب  الذَّ في  وقع  ا  فلمَّ
لِمت  عَ ة،  العبوديَّ بتلـك  وأتى  ربِّه  إلى  تاب  ا  فلمَّ الكامنة،  التَّوبـة  عبوديَّة  على 

اً ال يعلمه سواه. خلقه سرّ في  المالئكة أنَّ هللا 
يَ عليهم من شـأنِ من كانوا يعظِّمونه  فِ ه ما خَ لْمِ نْ عِ وأظهر لهم سـبحانه مِ
ـجود،  بالسُّ المالئكةَ  أمر  ا  لمَّ تعالى  بَّ  الرَّ فـإنَّ  يعلمون؛  يكونوا  لم  ما  ويجلُّونه 
ظهـر ما فـي قلوبهم مـن الطَّاعـة والمحبَّـة والخشـية واالنقيـاد؛ فبـادروا إلى 
ه من الكبر والغشِّ والحسـد؛ فأبى وٱسـتكبر  االمتثـال، وظهر ما في قلب عدوِّ
اف: ١٢] ؛  2﴾ [األعـرَ    1    0     /    .    -    ,    +    * و﴿(    الكافريـن،  مـن  وكان 
فاللَّعيـن لقصورِ نظـره وضعفِ بصيرته رأ صـورة الطِّينِ ترابـاً ممزوجاً بماءٍ 
شـيء  كلَّ  منه  اهللا  جعل  الذي  المـاء  من  بٌ  مركَّ الطِّيـنَ  أنَّ  يعلم  ولـم  فاحتقره، 
ةِ  حلَّ المادَّ ه مَ خزانة المنافع والنِّعم، ثمَّ لم يتجاوز نظرُ ، والتُّراب الذي هو  حيٍّ
اللَّعينُ أنَّ  يدرِ  لُقاً، ثمَّ لم  وخُ قاً  لْ خَ ةِ المحاسنِ  التَّامَّ اإلنسانيَّةِ  ورة  الصُّ إلى كمال 

  «  ª  ©  ¨  § ﴿ والفسـاد  والعلو  اإلحراقُ  فيها  هو،  منها  لق  خُ التي  ة  المادَّ
جر: ٢٧] (١). ¬   ®﴾ [الحِ

على  مٌ  مقدَّ العقليَّ  القيـاسَ  هذا  أنَّ  لنفسـه  ل  وتأوَّ عليه،  مه  وقدَّ بالقياس  النَّص  عـارض  إبليـس   (١)
للمفضول؛  يخضع  ال  الفاضـل  وأنَّ  اف: ١٢]،  ,﴾ [األعـرَ    +    *﴿ قـال:  فإنه  ـجود،  بالسُّ األمـر 

جود. السُّ عن  ه  ٱمتناعَ النَّتيجة  فكانت 
.(١٠٠٢ ص  واعق  (الصَّ في   ﴾,    +    *﴿ قوله:  في  عليه  دُّ  الرَّ فيها  التي  الوجوهَ  وانظر 
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:ˆG  OÉÑY

لم  خليفة،  األرض  فـي  يجعـل  بـأن  ته  مَ كْ وحِ اهللا  ـم  كْ حُ فـي  سـبق  ا  ولمَّ
تلك  عن  النَّهيُّ  إخراجه  أسـباب  من  فكان  الجنَّة؛  من  آدمَ  إخراج  من  دٌّ  بُ يكن 
بينه  وتخليتُه  بـاألكل،  إليه  وسـوس  حتى  ه  عدوِّ وبين  بينه  لِيتُه  وتَخْ ـجرة،  الشَّ

   w   v   u   t ﴿ :وبين نفسـه حتى وقع فـي المعصية، قـال اهللا تعالـى
   ©   ¨   §    ¦❁ ے   ¡   ¢   £   ¤     ~   }   |    {   z   y   x
    ¾   ½   ¼   »   º      ¹   ¸   ¶   μ    ´   ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª
   Ï    Î    Í    Ì    Ë    ÊÉ    È    ❁   Æ    Å    Ä       Ã    Â❁  À    ¿
   ß   Þ   Ý   Ü    Û   Ú   Ù   Ø   ×Ö   Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ   Ð
    +    *    )    (    '     &    %    $    #    "    !   ❁   å        ä    ã    â        á        à

ـ ٢٣] (١). اف: ١٩  ,﴾ [األعرَ

الحسـنى  اهللا  أسـماء  كمال  إظهارُ  الجنَّة:  مـن  إخراجه  في  الحكمـة  ومن 
وأمره،  خلقه  فـي  كماله  آثار  ظهور  كمالـه:  فمن  ـ ،  كامالً  يزل  لـم  كان  ـ  وإنْ 
ين،  هِ ويُ م  ويُكـرِ وينهى،  يأمـر  الذي  هو   : لِكُ والمَ المبيـن،  الحـقُّ  الملك  فإنَّه 
حٰمن: ٢٩] ؛  ﴿   j  i  h   g    f﴾ [الرَّ لُّ  ـذِ ويُ زُّ  عِ ويُ ويمنـع،  ويُعطي  ويُعاقب،  ويُثيب 
دار  إلى  أُنزلوا  األحـكام،  هذه  عليهم  تجـري  دارٍ  إلى  يةَ  رِّ والذُّ األبويـنِ  فأنزل 
واحتمال،  وصبرٌ  وجهـادٌ  وعمل،  قولٌ  اإليمانَ  فـإنَّ  اً،  تامّ فيها  إيمانُهـم  يكون 

التَّأكيد: من  متعددة  أنواعٍ  على  الكالم  وأخرج  ناصح،  أنه  اهللا  عدوُّ  قاسمه  لما   (١)
التأكيد.  بأداة  تصديرها  ـ   ٣ االسمية.  بالجملة  اإلتيان  ـ   ٢ م.  سَ القَ ـ   ١

ـ . الحدث   على  داالً  فعالً  ـ  ال  فاعل  ٱسمَ  به  اإلتيانُ  ـ   ٥ بَر.  الخَ في  التَّأكيد  بالم  اإلتيان  ـ   ٤
ـ  يمينَ  كاذبـاً  باهللا  يُقسـم  أحـداً  أنَّ  يظنُّ  آدمُ  يكـن  ولـم  العامـل،  علـى  المعمـول  تقديـم  ـ   ٦
آدمُ  فظنَّ  والمبالغة،  التَّأكيـد  بهذا  اهللا  عـدوُّ  ه  فغرَّ أة،  رْ الجُ هـذه  اهللا  على  فيها  أ  يتجـرَّ غمـوس  ـ 
فمصلحة  مفسدة  فيه  كان  وإن  األكل  أن   ورأ الجنَّة،  من  رج  يَخْ لم  منها  أكل  إنْ  وأنَّه  ه،  صدقَ
أو  بتوبة،  ا  وإمَّ باعتذار،  ا  إمَّ ذلك:  أثناءَ  النَّهي  مفسـدةِ  اسـتدراكُ  له  يأتي  ولعله  أرجح،  الخلود 

.(٣٧١ واعق  (الصَّ ذلك  بغير 
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ة تكميالً لهم وإتمامـاً لنعمته عليهـم؛ ليزدادوا من  فـكان إخراجهم من الجنـَّ
تلك  قدر  وليعرفوا  لهـا،  خلقوا  التي  ار  الـدَّ إلى  وفيها،  منها  خلقوا  التـي  ار  الدَّ

ار التي أُخرجوا منها. الدَّ
ـماء؛ ليعود إليها على أحسـن  ةِ الخلد التـي في السَّ فـآدم أُخرج من جنـَّ
أخاله  وال  عبثـاً،  دبَّره  وال  باطـالً،  ذلك  الحاكميـن  أحكمُ  ر  قـدَّ فما  أحواله، 
حمة  والرَّ الحكمـة  من تمـام  بنيه  لْـقُ  وخَ التَّام.  ه  وحمـدِ البالغـةِ  حكمته  مـن 
في  فيما  مغمـور  شـرٌّ  فهـو  لشـرٍّ  مسـتلزماً  وجودهـم  كان  وإن  والمصلحـة، 

الخير(١). إيجادهم من 
ن  ممَّ كثيـرٍ  على  لكم  وفضَّ أباكـم،  مَ  كـرَّ أن  علـى  اهللا ـ  ـ عباد  فاشـكروه 
نب،  بالذَّ واإلنس  الجنِّ  أبوي  ابتالء  عن  اهللا  ه  قصَّ بما  واعتبروا  تفضيالً،  خلق 
بْرةً لمن تاب  بْرةً لمن أصرَّ وأقام على ذنبه، وهذا األبَ عِ وجعل هذا األبَ عِ

ورجع إلى ربِّه. 
وذريتُه  فهـو  أبيكم،  عـدوَّ  واحذروا  موالكـم،  وأطيعوا  ـم،  أباكُ فأشـبهوا 
مةٍ تناولها، وطُرد إبليس  نوب كلَّها؛ فقد أُهبط آدمُ بلُقْ أعداؤكم، واحذروا الذُّ

استكبر عنها. سجدة ألبيكم  ولُعن من أجل 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  |   {   z   y     x   w   v   u   ❁   s   r   q   p    o   n    m   l   k﴿
   ¬❁ª   ©   ¨     §     ¦   ¥  ❁  £    ¢   ¡ ے    ❁  }
  Ã   ÂÁ   À    ¿   ¾  ❁  ¼   »    º   ¹   ¸   ¶μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®

لمسافر  ألم  من  مس  الشَّ طلوع  في  فكم  مس.  الشَّ وطلوعِ  ياح  الرِّ بوبِ  وهُ والثَّلج،  المطر  كإنزال   (١)
من  ياح  والرِّ والبرد  الحرِّ  هـذا  في  وكم  أذ؟!  من  لوج  والثُّ الغيث  نزول  مـن  وكم  وحاضـر؟! 

ذلك. أضعافِ  أضعافُ  المنافعِ  من  فيها  وما  اآلالم؟!  من  ألنواع  موجب   أذ
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ـ ٨٥] (  *     +  ,﴾ [ص: ٧١ 

في القرآن العظيم... بارك اهللا لي ولكم 
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

اإلنسان من طين. خلق  وبدأ  ه،  لَقَ خَ أحسن كلَّ شيءٍ  الذي  الحمد هللا 
عِين. مُ وال  ضدَّ  وال  شريك له،  وحده ال  إال اهللا  وأشهد أالَّ إٰله 

داً عبده ورسوله، سيِّدُ البشر أجمعين، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم  وأشهد أنَّ محمَّ
د، وعلـى آله وأصحابه، والتَّابعين لهم بإحسـان  على عبدك ورسـولك محمَّ

ين. الدِّ إلى يوم 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

لْقَ آدمَ 0 أخذ من جميـع األرض قبضة من  ـا أراد خَ إنَّ اهللا سـبحانه لمَّ
يح  الرِّ عليهـا  أملس، ثمَّ أرسـل  طينـاً  فصارت  عليها المـاء،  التُّـراب، ثمَّ ألقـى 
ر لها األعضاء والمنافـذ، واألوصال  فجففهـا حتى صارت تراباً يابسـاً، ثمَّ قـدَّ
األشـكال،  أحسـن  في  وأظهرها  تصويرها،  فـي  فأبدع  رها  وصوَّ طوبـات،  والرُّ
أبلغ الوجوه، وألقاها  لق له علـى  خُ ا  ره لِمَ وقدَّ راد له،  يُ ا  جزء منهـا لِمَ وهيَّأ كلَّ 
ـراد منها،  علـى بـاب الجنَّة أربعيـن سـنة(١)، والمالئكـة تراها وال تعـرف ما يُ
لِّطتُّ  لقتَ ألمر عظيم؛ ولئن سُ وإبليس يمرُّ على جسده فيعجب منه ويقول: خُ
يده. ألعصينك. ولم يعلم أنَّ هالكه على  لِّطتَّ عليَّ  ألهلِكنَّك، ولئن سُ عليك 

.(٦٤ ص  (الفوائد  الحبيب.  باب  على  الوقوفُ   : المحبِّ دأب  ألنَّ   (١)
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الً كأنَّه ينطق إالَّ أنَّه  راً مشكَّ ا تكامل تصويرها وصارت جسداً مصوَّ فلمَّ
ه جبريلَ فنفخ فيه نفخة، وانقلب  ال روح فيه وال حياة: أرسل اهللا إليه روحَ
ساً،  مْ ولُ اً  وشـمَّ وبصراً،  وسـمعاً  وعروقاً،  وعظاماً  ودماً،  لحماً  الطِّينُ  ذلك 
 ﴾)   (   '   & ﴿ قـال:  أن  به  بدأ  شـيء  لُ  فأوَّ وكالماً،  وحركة 
 فاسـتو آدم،  يا  اهللا  يرحمك  ه:  رُ ومصـوِّ وباريه  ه  خالقُ لـه  فقال  [الفاتحـة: ٢]، 
فقال  صـورة،  وأبدعه  لْقـاً،  خَ ه  وأتمَّ منظراً،  وأحسـنَه  شـيء  أجملَ  جالسـاً 
جود  بالسُّ فبادروا  ة: ٣٤] ؛  رَ ﴿ z    y﴾ [البَقَ مالئكته:  لجميع  تعالى  بُّ  الرَّ

الواحد المعبود(١). ألمر  تعظيماً وطاعةً 
ترون،  ـا  ممَّ أبـدعَ  شـرعٌ  التُّراب  مـن  القبضة  هـذه  في  لنـا  لهم:  قـال  ثمَّ 
ه،  ظاهرِ زينةِ  مـن  أحسـنَ  باطنَه  يِّين  نُزَ لَ فَ تُبصرون،  ا  ممَّ أحسـنَ  باطنٌ  وجمالٌ 

المالئكة. ا ال تُحسنه  ه أسماء كلِّ شيء ممَّ نعلِّمُ نَّه من أعظم آياتنا،  لَ عَ نَجْ ولَ
ليسكن  ـ ؛  ـ  حواء   والجمال  ـن  سْ الحُ في  مثلُه  هي  صورةً  منه  اشتقَّ  ثمَّ 
جال  ه سواه من الرِّ جَ من بينهما من ال يُحصي عددَ رُ ه، ولِيَخْ إليها وتقرَّ نفسُ
هريرة 3 عن رسـول اهللا !  ومسـلم: عن أبي  رو البخاري  والنِّسـاء. 
قـال: «خلق اهللا آدم 0 وطولُه سـتُّون ذراعاً فكلُّ من يدخـل الجنَّة على 
التِّرمذي   ورو اآلن»،  حتَّـى  ينقـص  الخلـق  يـزل  فلم  قـال:  آدم،  صـورة 
اهللا !  قال: سـمعت رسـول  األشـعري 3  أبي موسـى  عن  وأبـو داود: 
األرض؛  جميع  من  قبضها  قبضةٍ  من  آدم  خلق  وتعالى  تبارك  اهللا  «إنَّ  يقول: 
يْنَ  وبَ واألسـود،  واألبيض  األحمر  ـ  منهم  األرض  قـدر  على  آدم  بنو  فجاء 

والخبيث والطَّيِّب  ـ». ن،  زَ لُ والحَ هْ ذلك، والسَّ
والفسـاد،  والعلو  اإلحراق  فيهـا   ، الجنُّ منهـا  لِق  خُ التـي  ة  المادَّ أنَّ  كمـا 

تعالى. ألمره  امتثالٌ  ألنها  هللا ؛  طاعة  وسالماً،  وهي  واحتراماً  وإعظاماً،  إكراماً  آلدم  جدة  فالسَّ  (١)
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حكمةٌ  وهـذا،  هذا  سـبحانه  منها  فأخرج  ور،  والنـُّ واإلضاءة  اإلشـراق  وفيها 
ـميع  السَّ وهو  شـيء  كمثله  ليس  أنَّـه  على  ـة  دالَّ وآيـةٌ  قاهرة،  وقـدرةٌ  باهـرة، 

البصير(١).
الحديث... أحسن  إنَّ 

التفسـير   .٦٤ ص  الفوائد   .٢٤٧  ،٢٤٣  ،٢٣٦  ،٩  ،١٠  ،٢٤٢  ،٢٤١  ،٢٤٩ ص  العليل  شـفاء   (١)
بدائع   .٢٥١  ،٢٦٧/١٧ جــ  تيمية  ابن   فتاو  .١٦٤ ص  يِّـب  الصَّ الوابـل   .١٣٠  ،١٣٤ القيِّـم 

.١٤٢ ـ  ١٤١/٤،  ج
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من  وجـوده  وجعل  تقويـم،  أحسـن  في  اإلنسـان  خلق  الذي  هللا  الحمـد 
ره العليم. ومصوِّ ده  وجِ مُ األدلَّة على 

ويختار،  يشـاء  مـا  يخلق  لـه،  شـريك  ال  وحـده  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 
أعطى  دبَّرها.  مٍ  كَ وحِ رها،  قدَّ بأسـبابٍ  يشاء  كيف  األرحام  في  خلقه  ويصور 
والوعاءُ  واحد،  والجوهـرُ  واحد،  والماءُ  األنوثيَّة،  واألنثـى  ة،  كوريَّ الذُّ رَ  كَ الذَّ

    d    c    b     a    `   _^    ]     \   [    Z   Y   X﴿ واحـد واللِّقـاحُ  واحد، 
ان: ٦]. مرَ e﴾ [آل عِ

يه  لقِ يُ الذي  اإلٰلهي  المرسوم  عن  أخبر  ورسوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشهد 
فما  سعيد؟  أم  شـقيّ  أُنثى؟  أم  رٌ  كَ أذَ  ! ربِّ «يا  يقول:  حين  التَّصوير،  لَكِ  مَ إلى 

لَك الكريم.  ويَكتب المَ ي ربُّك ما يشاء،  فيوحِ فما األجل؟»  زق؟  الرِّ
وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 

ين. الدِّ بإحسان إلى يوم  وأتباعه 
:ó©H  É seCG

اريَات: ٢١]. ﴿v  u  ts  r﴾ [الذّ فقد قال اهللا تعالى: 
:ˆG  OÉÑY

ه  رُ ومصوِّ وبارئُه  خالقه  دعاه  ـه،  نفسَ اإلنسان  إلى  األشـياءِ  أقربُ  كان  ا  لمَّ

mawdou3at final.indd   120 4/5/12   2:04 PM



١٢١وفي أنفسكم أفال تبصرون؟

ر في نفسـه  ر في نفسـه، فإذا تفكَّ ـر والتَّفكُّ نْ قطـرةِ ماءٍ إلـى التَّبصُّ وفاطـره مِ
عنه  لَّـتْ  حَ مَ وٱضْ اليقيـن،  أنـوارُ  له  وسـطعت  بوبيَّـة،  الرُّ آيـاتُ  له  ٱسـتنارت 

ظلمات الجهل. وٱنقشعت عنه  يب،  والرَّ كِّ  الشَّ غمرات 
على  التَّوحيد  ةَ  وأدلَّ قائمات،  فيه  التَّدبير  آثارَ  وجد  نفسـه  في  نظر  إذا  فإنَّه 
ناً من  ـةً عليه، مرشـدةً إليه، إذ يجـده مكوَّ ربِّـه ناطقات، شـاهدةً لمدبِّره، دالَّ
مشددةً  مأسورةً  دة،  متعدِّ وأوصاالً  بة،  مركَّ وعظاماً  ة،  دَ نْضَ مُ وماً  لُحُ ؛  ماءٍ قَطْرة 
ائةٍ  معت بجلـد متين، مشـتمالً علـى ثالثمِ بجبـال العـروق واألعصـاب، جُ
ومسـتدير،  ومسـتطيلٍ  ودقيق،  وثخينٍ  وصغير،  كبيرٍ  بين  ما  فْصالً،  مِ وسـتِّين 
قاً ـ أعصاباً ـ  رْ ئةٍ وسـتِّين عِ ، وشـدَّ هذه األوصالَ بثالث مِ ومسـتقيمٍ ومنحنٍ
والكتابة.  نائع  والصَّ  ، مِّ والضَّ والمدِّ  والبسـط،  والقبض  واالنفصال،  لالتِّصال 
، وبابان  مِّ مع، وبابان للبصر، وبابان للشَّ وجعل فيه عشـرة أبواب: فبابان للسَّ

ٱحتباسها. الفضالت التي يؤذيه  لخروج  والتَّنفُّس، وبابان  راب  والشَّ للطَّعام 
:ˆG  OÉÑY

ومنافعها بالتَّفصيل: األعضاء  هذه  في  لننظر 
وما  المنكبين  على  بـت  كِّ رُ التي  العظيمة  القبَّة  هذه  ـل  تأمَّ أس»:  «بالرَّ ٱبدأ 
ـب فيها مـن الخزائن، ومـا أُودِع في تلك  كِّ أُودِع فيهـا مـن العجائب، وما رُ
األشـكال  المختلفةِ   ِ العِظَـام مـن  عليه  ٱشـتملت  وما  المنافـع،  مـن  الخزائن 
والمجاري،  والطُّـرق  واألعصـاب،  طوبـات  الرُّ ومن  والمنافـع،  فـات  والصِّ
ةِ  وقوَّ والتَّخيُّـلِ  ـر،  كْ والفِ ـرِ  كْ الذِّ ـ مـن  الباطنة   والقـو والمنافـذ،  مـاغ  والدِّ

الحفظ ـ(١).

األخير:  والبطن  ر.  والتَّفكُّ ل  التَّأمُّ لُّ  حَ مَ األوسـط:  والبطنُ  والتَّخيُّل.  الحفظ  لُّ  حَ مَ مه:  قدَّ مُ ففي   (١)
نسيه. قد  كان  لما  واالسترجاع  ر  التَّذكُّ لُّ  حَ =مَ
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صـورة  ترتسـم  كيـف  وحكمتـه،  تـه  وأدلَّ اهللا  آيـات  أعظـم  مـن  وذلـك 
والممالـكِ  واألقاليـمِ  والقمـر،  ـمسِ  والشَّ والبحـارِ  واألرض،  ـمواتِ  السَّ
شتَّى  وعلوماً  كثيرة،  كتباً  يحفظ  واإلنسان  غير؟!  الصَّ المحل  هذا  في  واألمم، 

ور ببعض. الصُّ هذه  يختلط بعضُ  مختلِفةً من غير أن  وصنائعَ  متعددة، 
فيها،  الباصرِ  ور  النـُّ وإيداعَ  وشـكلَها  عجائبَها  وتأمَّل  «العين»،  ل إلـى  ٱنزِ ثمَّ 
بمنزلة  أس  الـرَّ من  مـكان  أعال  في  سـبحانه  ركبَّها  طبقـات،  عشـر  من  وتركيبَها 
سة،  دَ العَ ر  قَدْ في  اإلبصارِ  موضع  سـبحانه  وجعل  له،  ائدِ  والرَّ والكاشفِ  طليعتِه 
ـمسِ  ـماءِ واألرضِ والجبالِ والبحارِ والشَّ رَ السَّ ـدْ سـةِ قَ دَ رَ في تلك العَ ثـم أَظْهَ

والقمر.
ائمـةُ ما هناك  وجعـل داخلَ مـاءِ العينِ مالحـاً؛ لئـالَّ تذيبَ الحـرارةُ الدَّ
لَها وتدفعَ  قِ ها وتحفظَها وتُصْ ـحم، وجعلها مصونةً باألجفان؛ لتسـترَ من الشَّ

األقذارَ عنها.
به  الذي  ور  النـُّ الجتمـاع  سـبباً  ليكون  أسـود؛  األجفـانِ  شـعرَ  وجعل 
ستَّ  الحدقةِ  كِ  لتَحرُّ سبحانه  وخلق  والجمال،  الحسنِ  في  وأبلغَ  اإلبصار، 
فيسـتدل  ذلك  ومع  العين،  أمـرُ  الختلّ  منها  واحـدةٌ  نقصت  لو   ، عضـالتٍ
ه  وبغضِ وحبِّـه  وغضبـه،  رضاه  مـن  ـ  القلب  أحـوال  علـى  العين  بأحـوال 

ـ . ونفرتِه 
جانبي  في  هما  ـقَّ شَ وتأمَّل  القلب،  رسـوال  وهما  ُذنين»  «األ إلى  ل  دِ ٱعْ ثمَّ 
الَّتي  الغائبةَ  المعانيَ  بها  يُدركان  معيَّة،  السَّ ةَ  القوَّ ما  هُ وإيداعَ هما،  لْقَ وخَ الوجه 

طوبَة فيهما. وإيداعَ الرُّ ـ ،  جانِبَيْه  ه وعن  خلفِ نْ  ومِ ه  نْ أمامِ مِ العبد ـ  دُ على  رِ تَ

المعلومات  السـتيعاب  منه؛  له  بدَّ  ال  لإلنسـان  مهمٌّ  أمرٌ  الثَّالثة،  األمور  هذه  من  واحـدٍ  ولـكلِّ 
والتَّخيُّل. واالستنباط  بط  والرَّ والتَّحليل،  م  هْ الفَ على  هنيةِ  الذِّ والقدرةِ  وٱسترجاعها، 

=
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طهما سـبحانه  وحوَّ فيهمـا،  خـول  الدُّ عن  لتمتنـع الهـوامُّ  ةً  ـرَّ مُ لَهـا  عَ وجَ
فتين  دَ مـاخ، وجعل فـي الصَّ يانه إلى الصِّ ـوت ويؤدِّ بصدفتيـن يجمعـان الصَّ
اخلُ  الدَّ يفاجئَهما  ولئـالَّ  وت،  الصَّ ةَ  دَّ حِ ـرُ  فتكسِ المسـافةُ  لتطول  ؛  تعريجاتٍ

والحشرات. وابِّ  الدَّ إليهما من 
في  سـبحانه  نصبه  وكيف  ه،  لْقَ وخَ شـكلَه  وتأمَّل  «األنف»،  إلـى  ل  ٱنزِ ثمَّ 
فيه  وفتح  للمنفعـة؟!  ـه  وأوفقِ شـكلٍ  أحسـنِ  في  معتدالً  قائماً  الوجه  وسـط 
وكيفيَّاتِها  ها  وأنواعَ وائحَ  الرَّ بها  كُ  يُدرِ التي  ـمِّ  الشَّ ـةَ  حاسَّ فيهما  وأودع  بابين، 
ومنافعِها،  واألدويـة  األغذية  مضـارِّ  على  بها  ويسـتدل  ها،  ومضارَّ هـا  ومنافِعَ

الحروف(١). أيضاً على تقطيع  ويعين 
وسـتره  منها،  ليسـتريح  مـاغ؛  الدِّ من  النَّازلـة  للفضـالت  بّـاً  صَ مَ لَـه  عَ وجَ
ائي، وأيضاً فإنَّه يستنشـق  ؛ لئالَّ تبدوَ تلك الفضالتُ في عين الرَّ بسـاترٍ أبديٍّ
والهواء  الفم(٢)،  فتـح  عن  بذلك  فيسـتغني   ، طبَ الرَّ الباردَ  الهواءَ  ين  رَ نْخِ بالمَ
الحلق  إلى  يصل  ثمَّ  فيهما،  ه  دُ رْ بَ فينكسـر  ين  رَ نْخِ المَ إلى  ينزل  يستنشقه  الذي 
ئة ما  ت الرِّ ذَ ئة ألطفَ ما يكون، فإذا أَخَ فيعتدل مزاجه هناك، ثمَّ يصل إلى الرِّ

ين. رَ نْخِ ئتين إلى الحلقوم، ثمَّ إلى المَ الرِّ تحتاجه من الهواء؛ عاد من 
ه سـبباً  إخراجَ ولـم يضيِّع أحكـمُ الحاكميـن ذلـك «النَّفَس»؛ بـل جعل 
ك  نـَ والحَ واللِّسـان  الحنجـرة  فـي  سـبحانه  جعـل  ثـمَّ  ـوت،  الصَّ لحـدوث 
ثُ الحـرف، ثـم ألهـم اإلنسـان أن يركِّب ذلك  ـدُ يَحْ ـوت، فَ باختالفهـا الصَّ

التَّقطيع. هذا  نقص  زائدة،  لحمية  األنف  في  حدث  إذا  ولذلك  قلت:   (١)
فأعينت  إحساسـها؛  في  واسـطةً  تكون  عنها  منفصلةٍ  رَ  أُخَ بمخلوقاتٍ  الحـواسّ  هـذه  وأُعينـت   (٢)
يحمل  طيفِ  اللَّ بالنَّسيم  مّ  الشَّ ةُ  وحاسَّ بالهواء،  مع  السَّ ةُ  وحاسَّ ـعاع،  والشُّ ياء  بالضِّ البصر  ـةُ  حاسَّ
شيء  إلى  تحتج  لم  فيها  اهللا  جعلها  ةٍ  بقوَّ اللَّمس  ة  وحاسَّ يق،  بالرِّ وقِ  الذَّ ةُ  وحاسَّ ائحة،  الرَّ إليها 

خارج.

mawdou3at final.indd   123 4/5/12   2:04 PM



وفي أنفسكم أفال تبصرون؟١٢٤ ١٢٤

ثُ الكلمة، ثم ألهمه تركيب تلك الكلمةِ إلى  دُ تَحْ الحرف إلى مثله ونظيره، فَ
الُّ على أنواع المعاني. الدَّ ث الكالمُ  دُ فيَحْ مثلها، 

ـعة،  والسَّ يق  الضِّ في  األشـكال  مختلفةَ  «الحناجر»  جعل  سـبحانه  إنَّه  ثمَّ 
والخشونةِ والمالمسة؛ لتختلف األصوات باختالفها، فال يتشابه صوتان كما 
مع والبصر.  ال تتشـابه صورتان، فميَّز سبحانه بين األشخاص بما يدركه السَّ
ثمَّ  حياته،  لحفـظ  القلب  إلى  النَّفَـس  ٱتِّصال  فـي  الباهرةَ  م  كَ الحِ هـذه  فتأمَّل 

واالستغناء عنه جعله سبباً لهذه المنفعة العظيمة. إخراجه  الحاجة إلى  عند 
والكالم،  سِ  والنَّفَ رابِ  والشَّ الطَّعامِ  وبابُ  العجائب،  لّ  حَ فمَ  « مُ «الفَ ا  وأمَّ
هُ  ورسـولُ القلبِ  جمـانُ  وتُرْ العلـوم،  آلـة  هو  الـذي  النَّاطـقِ  اللِّسـانِ  كِـنُّ  ومَ
على  ليل  والدَّ الطَّعام(١)،  وتحريكِ  واإلدراكِ  وقِ  الذَّ منفعة  وفيه  عنه،  المؤدِّي 
أحوال  وعلى  ـه،  وٱعوجاجِ ٱسـتقامته  وعلى  وٱنحرافِه،  القلب  مـزاجِ  ٱعتدال 
عصب؛  وال  فيـه  عظم  ال  لحميّـاً  عضواً  سـبحانه  وجعله  واألمعـاء،  المعـدة 

ليسـهل عليه القبضُ والبسـط، والحركةُ الكثيرةُ في أقاصي الفمِ وجوانبِه.
جعل  طحنه:  بعـد  إالَّ  له  تحوُّ يمكـن  ال  الطَّعـام  كان  ـا  فلمَّ «األسـنان»  ا  وأمَّ
القطع  آلة  فجعـل  للطَّحن.  وآلةً  والتَّفصيـل،  للتَّقطيع  آلـةً  وتعالى  تبـارك  بُّ  الرَّ
لَ بهـا القطع. وجعل النَّواجذَ وما  ـهُ أس؛ ليَسْ ةَ الرَّ ـ وهي الثَّنايا وما يليها ـ حادَّ
ها  عريضة؛ ليتأتَّـى بها الطَّحـن، ونَظَمَ ؤوس  األضراس مسـطّحةَ الـرُّ يليهـا من 
نَظَّـم في سـلك، أنبتهـا سـبحانه من نفـس اللَّحم،  أحسـنَ نظـام؛ كاللُّؤلـؤ المُ

األرض(٢). في  رع  ينبت الزَّ ج من خالله، كما  رُ وتَخْ

عليه. هي  ما  على  األشياءِ  طعومَ  ليدرك  عذباً؛  حلواً  ماءه  ل  عَ وجَ  (١)
مةِ  لَ بحَ ألضرت  يولد  حين  من  معه  نشأت  ولو  ضاع،  بالرّ عنها  السـتغنائه  فل  الطِّ مع  تنشـأ  ولم   (٢)

إرضاعه. من  تمتنع  األم  فكانت  يحرزه؛  له  عقل  ال  إذ  الثَّدي، 
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ـعور المختلفة األشـكال  وزيَّـن «الوجـه» أيضـاً بمـا أنبت فيـه مـن الشُّ
وهي  أجلها،  مـن  لِق  خُ التـي  والغايةَ  ومنبتَـه،  رِ  ـعْ الشَّ حالَ  تأمَّل  والمقاديـر، 

شيئان:
كشـعر  الغليظة؛  خانِيَةِ  الدُّ الفضول  من  البدن  تنقيـة  وهو:  عام،  هما:  أحدُ

واألنف. واإلبط  العانة 
منافع  أس  الـرَّ شـعر  ففي  للوقاية؛  أو  ينة،  للزِّ ا  إمَّ وهـو:   ، خاصٌّ ر:  واآلخَ
ـن.  سْ والحُ ينة  الزِّ ومنها:  والمرض،  والبرد  الحرِّ  عـن  وقايته  منها:  ومصالح، 
ا  ـ : وقايـةُ العين ممَّ ينـة  وفـي شـعر الحاجبين ـ مع الحسـن والجمـال والزِّ
أس، ولـو نقص عـن هـذا المقـدار لزالـت منفعـة الجمال  ينحـدر مـن الـرَّ

وبين ما تدركه. بينها  الَ  حَ وَ وأضرَّ بها  زاد عليه لغطَّى العينَ  والوقاية، ولو 
 يُر ال  ولهذا  والهيبة،  والوقار  ينة  الزِّ منها:  منافع،  ففيه  اللِّحية  شعر  وأما 
بيان والنِّسـاء من الهيبـة والوقار ما يُر علـى ذوي اللِّحى، ومنها:  على الصِّ
كان  والتَّقبيل،  االستمتاع  لَّ  حَ مَ نَّ  كُ ا  لمَّ والنِّسـاء  والنِّساء.  جال  الرِّ بين  التَّمييز 

اللِّحى. هنَّ عن  خلوَّ واألَولى  األحسنُ 
ارب وتحتَهما من العنفقة، وزيَّن  فتين بما أنبت فوقَهما من الشَّ وزيَّن الشَّ

ما. طَّهُ خَ وأحسن  سهما  الجبهة بالحاجبين وقوَّ
ضا  والرِّ لْـم،  والحِ والعلـمِ  العقـلِ  معـدنَ   تـر در»  «الصَّ إلـى  ل  ٱنـزِ ثمَّ 
واإلرادة،  والحـبِّ  واالحتمـال،  بـرِ  والصَّ والكـرمِ  ـجاعة،  والشَّ والغضـبِ 
صدورَ  فتجد  وأضدادِهـا،  وسـائرَ صفـاتِ الكمال   ، والبِرّ ـكينة  والسَّ والوقارِ 
ـفلة تغلي بالفجورِ  لْية تعلو بالبر والخير والعلم واإلحسـان، وصدورَ السَّ العِ

والكبر. والحسدِ  واإلساءة،  رورِ  والشُّ
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وفي أنفسكم أفال تبصرون؟١٢٦ ١٢٦

» الذي هو أشرف ما في اإلنسان، وهو قِوام الحياة،  در «القلبُ وفي الصَّ
تعالى  بِّ  الرَّ نظرِ  ـلُّ  حَ مَ وهو  الغريزية،  والحرارةِ  الحيوانـي  وحِ  الرُّ منبع  وهو 
وعنه.  به  ضـا  والرَّ إليه،  واإلنابةِ  عليـه  لِ  والتَّوكُّ وخشـيتِه،  ومحبَّتِه  ه،  ومعرفتـِ
القلب،  بـاعُ  أَتْ فالجـوارح  تبعاً،  ه  وجنـدِ رعيَّته  وعلـى  الً،  أوَّ عليـه  ـةُ  والعبوديَّ
والذي يسـري إلى الجوارح مـن الطَّاعات أو المعاصي إنَّما هـي آثاره، فإنْ 
أصبعين  بين  فهـو  هذا  ومع  ٱسـتنارت،  ٱسـتنار  وإن  الجوارح،  أظلمت  أظلم 
من  ما يشـاء  ودِعها  ومُ القلـوب،  مقلِّـبِ  فسـبحان  حمن 8،  الرَّ مـن أصابع 
ولُ بيـن المرء وقلبـه، ويعلم ما ينطـوي عليه من  أسـرار الغيوب، الـذي يَحُ
لِبِي  ٱقْ أَنِ  األولياء  قلوب  إلى  أوحى  أراد  كيف  القلوب  فُ  مصرِّ ودينه.  طاعته 
ه 8 ٱنبعـاثَ آخرين  ـرِ ؛ فبـادرت وقامت بيـن يـدي ربِّ العالمين، وكَ إلـيَّ

القاعدين. مع  فثبَّطهم، وقيل: ٱقعدوا 
اللة  روا في أنفسكم وما فيها من العبرة والدّ ـ ، وتفكَّ فاتَّقوا اهللا ـ عباد اهللا 

معصيته. جرِ عن  والزَّ وبارئكم،  على خالقكم 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  á     à❁   Þ   Ý    Ü    Û    Ú    Ù   ❁   ×   Ö    Õ   Ô     Ó﴿
  ó   ò    ñ    ð     ï    ❁     í    ì    ë    êé     è  ❁   æ    å   ä   ã    â

ـ ٣٥]. ô﴾ [ق: ٣١ 

بارك اهللا...
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١٢٧وفي أنفسكم أفال تبصرون؟

á«fÉãdG  áÑ£îdG

إلخ ونستعينه...  الحمد هللا نحمده 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

معنيين: يُطلق على  القلب 
األيسـر  الجانب  في  عِ  دَ وْ المُ ـكل،  الشَّ نوبريِّ  الصَّ اللَّحمي،  العضـو  على 

التَّجويف دم أسود. وفي  وفي بطنه تجويف،  در،  الصَّ من 
بهذا  لها  روحانيَّـة،  رحمانيَّـة  انيـة  ربَّ لطيفـة  وهو  معنـوي،  أمر  والثَّانـي: 

وح». وهي «الرُّ اإلنسانيَّة،  حقيقة  وتلك هي  وٱختصاص،  العضو تعلُّق 
:ˆG  OÉÑY

لَـكُ حدث من  ـة، فإذا ألـمَّ به المَ ـيطان لمَّ ـة بالقلب، وللشَّ لَـكِ لمَّ وللمَ
حمة، واإلخالص واإلنابة، ومحبَّةُ  ته: االنفسـاح واالنشـراح، والنُّور والرَّ لمَّ
رُ األمل والتَّجافي عـن دار البالء واالمتحان  ه على ما سـواه، وقِصَ اهللا وإيثارُ
ه وأطيبِه، ولكن  والغرور؛ فلو دامت له تلك الحالة، لكان في أهنأ عيش وألذِّ
والخوف،  والغمِّ  والهمِّ  والظُّلمـة،  يقِ  الضِّ من  له  ث  فتُحدِ ـيطان  الشَّ ةُ  لمَّ تأتيه 
وعاجلِها،  نيا  الدُّ على  والحرصِ   ، الحقِّ في  كِّ  والشَّ المقدور،  على  خطِ  والسَّ

القلب. عذاب  والغفلةِ عن اهللا، ما هو من أعظمِ 
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 .وأقو ـيطان  الشَّ ة  لمَّ مـن  أغلبَ  لَكِ  المَ ـةُ  لمَّ من تكـون  النَّاس  مـن  ثمَّ 
لُمُّ بالقلب  ـيطان يَ ـيطان أغلبَ عليـه وأقو. والشَّ ةُ الشَّ ومنهـم من تكون لمَّ
يَ سـلطانه  وِ ، قَ فإذا كانت الجواذب صفاتٍ جواذبَ تجذبه؛  ا له هناك من  لِمَ
عوات  والدَّ األذكار  فتأتـي  اً؛  ومقـرَّ موطئـاً  ووجـد  أمـره،  وٱسـتفحل  هنـاك، 
فاتِ  الصِّ تلـك  العبد  قلـع  فإذا  ـيطان.  الشَّ سـلطان  تدفع  ال  النَّفـس  كحديث 
بالقلب  يطان  للشَّ بقي  النَّصوح؛  بالتَّوبة  واالغتسـالِ  منها  التَّطهير  على  لَ  مِ وعَ
ةَ  لمَّ ي  ويُقـوِّ يُضعفه  وذلـك  ٱسـتقرار،  غير  من  ـاتٌ  ولمَّ ووسـاوسُ  خطراتٌ 

  w  v﴿ شيء  بأسـهلِ  فتدفعه  ذاتُ  والتَّعوُّ عواتُ  والدَّ األذكارُ  فتأتي  ؛  لَكِ المَ
  ¦  ¥   ¤   £    ¢   ❁ ے     ~   }   |   {   z    y   x

§  ¨  ©  ª﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠].

:ˆG  OÉÑY

فمن  أربعة،  ه  وجنـودُ القلب  منها  يُصـان  الَّتي  واألبوابِ  الطُّـرقِ  وجماع 
ئقةِ بها؛ ٱسـتفاد  ها الالَّ فَها فـي محالِّ رَ وصَ ها  وأصلـح مجاريَ لها  وعدَّ ضبطهـا 
ـهوة،  والشَّ الحرص،  وهـي:  عـدوه،  به  تْ  ـمَ يَشْ ولم  ـه،  وجوارحُ قلبُـه  منهـا 
ه  ـدُ سَ وحَ ينفعه،  مـا  على  هـو  إنَّما  حرصـه  كان  فمـن  والحسـد،  والغضـب، 
له  أبيح  فيما  مسـتعملةً  وشـهوتُه  أعدائه،  على  هللا  بُه  ضَ وغَ الخير،  في  منافسـةً 
.(١) ٱنتفاعٍ األربعة؛ بل ٱنتفع بها أعظم  هذه  ه  وعوناً له على ما أُمر به؛ لم تضرَّ

الحديث... أحسن  إنّ 

٢٤٩ ـ    ،١٨٨ ص  التبيان   .٢٦٤  ،٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٧١  ،١٩١ ـ   ١٨٩/١ جـ  عادة  السَّ دار  مفتاح   (١)
.٢٦٢  ،٢٥٩  ،٢٥٧  ،١٢٧  ،٢٥٨  ،١٩٧ ـ   ١٩٠  ،٢٥٦  ،٢٥٥  ،٢٥٣  ،٢٥١
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¿É````°ù`fE’G  QGƒ```````WCG
º«¶©dG  ¬≤dÉN  ≈∏Y  É¡J’’Oh

الالت،  فـات، ونصب لهم الدّ ف إلى خلقه بأنواع التعرُّ الحمـد هللا الذي تعرَّ
   fe   d   c   b   a   `   _   ^    ]    \﴿ وأوضـح لهـم اآليـات البيِّنـات؛
j   i    h   g﴾[األنفـال: ٤٢]، وقـال في كتابه الكريـم: ﴿\  [  ^  _   
  r   q   p   o   n   m   l   k   j   i   h   g   f   e   d   c   b   a    `
  ¤   £   ¢    ¡ ے     ~   }   |   {   z  y   x   w    vu    t   s

¥﴾ [الحج: ٥].

في  ر  التَّفكُّ إلـى  ه  عبادَ دعـا  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 
ونعوتِ  كماله،  وصفاتِ  وحدانيَّته،  على  بذلك  وا  ليسـتدلُّ ومخلوقاته؛  آياته 

جاللـه.
اكرين،  الذَّ وقـدوةُ  رين،  المتفكِّ إمـامُ  ه،  ورسـولُ ه  عبدُ داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
وأصحابه  آلـه  وعلـى   ، ـدٍ محمَّ ورسـولك  عبـدك  علـى  وسـلِّم  صـلِّ  اللَّهـمَّ 

أجمعين.
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

في  نفسـه،  في  ر  والتَّفكُّ النَّظر  إلى  اآليات  هذه  في  آدم  ابنَ  سـبحانه  ندب 
الئل على فاطره،  ه من أعظـم الدَّ لْقُ ـه وخَ سُ ه؛ إذ نَفْ ه ووسـطِه وآخرِ مبْدأ خلقِ
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الوقوف  في  األعمـار  تنقضي  مـا  اهللا،  عظمة  على  الـة  الدَّ العجائب  مـن  وفيه 
فيه. ر  التَّفكُّ معرضٌ عن  على بعضه، وهو غافل عنه، 

بأن  واألنثـى؟!  كـر  الذَّ بيـن  سـبحانه  جمـع  كيـف  آدم  ٱبـنُ  لينظـر 
الولـد  تخليـقِ  سـبب  هـي  التـي  ـهوة،  والشَّ المحبَّـة  بسلسـلة  قادهمـا 

نطفة. وتكوينِه من 
ولينظر بعين البصيرة إلى «النُّطفة» ـ وهي قَطْرةٌ ﴿¦ § ¨﴾ [السجدة: ٨]  ـ 
مـان فسـدت وأنتنت، كيف  ـاعةُ من الزَّ ت بها السَّ ر، لو مـرَّ ضعيـفٌ مسـتقذَ
لـب والتَّرائـب(١)؟!  ٱسـتخرجها ربُّ األربـاب العليـمُ القديـرُ مـن بين الصُّ
منقـادةٌ لقدرته، مطيعة لمشـيئته، على ضيق طرقها وٱختـالف مجاريها، إلى 
دٌ  رْ بَ وال  يُفسـده،  هواءٌ  يناله  ال  مكان  في  ومجتمعها  ها  مسـتقرِّ إلى  سـاقها  أن 
هناك  النُّطفة  فأقامـت  عليه،  تتسـلط  آفةَ  وال  إليه،  يصل  ضَ  عارِ وال  ـده،  يُجمِّ

هر. الدَّ برهةً من 
ـ  دماً أحمر  ـ قد   « ثمَّ قلب سـبحانه تلك النُّطفةَ البيضاءَ المشـرقةَ «علقةً

ة. دَّ مُ فأقامت كذلك  وصفاتُها،  وشكلُها  تغيَّر لونُها 
بقدر مـا يمضغها الماضـغ  ـ مخالِفةً  ـ  قطعةَ لحـمٍ  ثـمَّ جعلها «مضغـة» 

وشكلها. وحقيقتها  ةِ في لونها  قَ لَ للعَ
و«العروق»  إلى «العظـام»  المتسـاويةَ  المتشـابهةَ  األجزاءَ  تلك  ـم  قسَّ ثمَّ 
عن  ه  وأبعـدَ ه  وأشـدَّ بـاط  رِ  أقـو ببعض  بعضهـا  ربـط  ثـمَّ  و«األعصـاب»، 
وحافظاً،  وغشاءً  لها  وعاء  وجعله  عليها،  به  ركَّ  « كسـاها «لحماً ثمَّ  االنحالل، 

مقيمة له. حاملة له  وجعلها 

والهواء. والتُّراب  الماء  من  النَّبات  ينعقد  كما  األنثى،  وماء  كر  الذَّ ماء  من  ينعقد  فالحيوان   (١)
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والبصر،  ـمعَ  السَّ لهـا  وشـقَّ  صورهـا،  فأحسـن  رهـا  صوَّ كيـف  وٱنظـر 
ـم  وقسَ ـطَهما،  وبَسَ جلين  والرِّ اليدين  ومـدَّ  المنافذ،  وسـائرَ  واألنـفَ  والفمَ 
األظفار،  فيهـا  ركَّب  ثمَّ  باألنامـل،  األصابعَ  ـم  قَسَ ثمَّ  باألصابع،  رؤوسـهما 
والمرارة  والكبد،  واألمعـاء  والمعدة،  القلب  ـ  من  الباطنة  األعضـاء  وركَّب 
ه،  يخصُّ ر  قَـدْ له  منها  واحـد  كلُّ  ذلـك  ـ  وغيرِ  والمثانة،  ئـة  والرِّ والطِّحـال، 

ه. ومنفعة تخصُّ
المهيأة لها. والمنفعة  بِ  وتقديرَ كلِّ عضوٍ منها لإلِرْ تأمَّل أعضاءك 

فع. والدَّ والحمايةِ  واإلعطاء،  واألخذِ  والبطش،  «فاليدان»: للعالج(١) 
القامة. وٱنتصابِ  كوب،  والرُّ عي  والسَّ البدن،  جالن»: لحمل  و«الرِّ

فـي  مـا  ورؤيـةِ  الحـة،  والمَ ينـة  والزِّ ـال،  مَ والجَ لالهتـداء  و«العينـان»: 
وعجائبِهما. واألرض، وآياتِهما  موات  السَّ

وغيرِ ذلك. والجمال،  والكالم  للغذاء  و«الفم»: 
وزينةٍ للوجه. ماغ،  الدِّ فضالت  وإخراج  للتَّنفُّس  و«األنف»: 

عنك. والتَّبليغ  والتَّرجمة  و«اللِّسان»: للبيان 
إليك(٢). األَخبار تؤديان  صاحبتا  و«األذنان»: 

اهللا  أودع  ومـا  غذائِك  هضـمِ  أعضـاءَ  ـل  تأمَّ الهضمـي»:  «الجهـاز  ـل  وتأمَّ
وماء،  وفاكهة  ولحـم،  حنطة  مـن  ـ  األطعمة  أنواعَ  تُحيـل  التي   و القُ مـن  فيها 

األعمال. معالجة   (١)
ألجل  أيضاً؛  وسـياقها  وأخصر،  آخر  بأسـلوب  لكن  تقدم،  ما  مع  تكرار  نوع  فيها  األسـطر  هذه   (٢)

الهضمي  ـ. ـ  الجهاز  بعدها  ما 
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وإالَّ  ـة،  وحاسَّ عضوٍ  كلَّ  يناسـب  بما  جسـمِك  أجزاءَ  ي  يغـذِّ دم  إلى  هـا ـ  وغيرِ
. مّ ل إلى سُ تحوَّ

لِطه ـ: يقومُ بجـزء من الهضم بما  «فالفـم» ـ مع كونه يقطِّع الغـذاء ويَخْ
اللُّعاب. فيه من  أُودِع 

فيه  بما  الهضم  مـن  بجزء  يقوم  ـ:  للمعـدة  منفذاً  كونه  مـع  ـ  و«المريء» 
المعدة. الغذاء إلى  وإفرازات لزجةٍ ينزلق بها  حركات  من 

طحـنِ  عمليـةَ  مُّ  تـِ تُ ـ:  للغـذاء  حافظـةً  انـةً  زَ خِ كونهـا  مـع  ـ  و«المعـدة» 
على  القويَّة  بحموضتهـا  وتسـاعد  وٱسـتحالبها،  بهضمهـا  وتبـدأ  األطعمـة، 

حركة عبورها إلى األمعاء. وتنظِّم  األطعمة،  تعقيم 
ويسـاعدها  لية،  األوَّ عناصره  إلى  وتحليلَه  الطَّعامِ  هضمَ  تِمُّ  تُ و«األمعاء»: 
جدران  خالل  ومـن  ـ  البنكرياس  ـ،  والمعثكلـة  الكبد  عصـاراتُ  ذلك  على 
ثمَّ  الكبد،  إلى  هـا  ودفعُ المهضومة  المواد  خالصـةِ  ٱمتصاصُ  يجري  األمعاء 

ـ . الفضالت  الثُّفل ـ  التَّخلُّصُ من 
والتَّأليف،  التَّخزيـن  ـ  من  وظيفـة  خمسـين  من  بأكثرَ  يقوم  «الكبـد»:  ثمَّ 

ليتان»(٢). و«الكُ الكبدَ «الطِّحال»(١)  ويساعد  ـ ،  موم   السُّ وتعديلِ 

مسـتودع  وهو:  الحديد،  معدن  ٱسـتقالب  على  ويسـاعد  م،  الدَّ خاليا  بتشـكيل  يُعنى  حال:  الطِّ  (١)
إبقاء  على  ويساعد  فائدتها،  ٱنعدمت  التي  القديمة  والبيض  الحمر  الخاليا  بتدمير  ويقوم  م،  للدَّ

الغريبة. والمواد  الجراثيم  من  خالية  موية  الدَّ ورة  الدَّ
اليوم،  في  ة  مرَّ وثالثين  ستاً  شوائبه  كلِّ  من  الجسم  في  الجاري  م  الدَّ بتصفية  تقومان  ليتان:  والكُ  (٢)
ويعود  بَّة،  كَ مليون  إلى  تصل  التي  بَبِ  الكَ بواسطة  يومياً  م  الدَّ من  لتر  مئتي  قرابةُ  شح  بالرَّ يتصفى 
وتسـعين  وثمانية  مئة  قرابة  فيها  يمر  التي  لويـة  الكُ األنابيب  بواسـطة   أخر ة  مرَّ ليمتـص  م  الـدَّ
وهي  ـ  فقط  لترين  ويطرحان  ب،  بالتَّسـرُّ الغذائية  للمواد  المولِّدة  للعناصر  يسـمحان  وال  لتراً، 

المثانة. إلى  ـ  بالبول  المعروفة  الفضلة 
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بقواها  مُ  ـدَ الخَ هذه  فيـه  وعملت  الفضـالت  تلك  مـن  م  الدَّ تنقى  فـإذا 
الكبد  من  ٱندفع  اإلصالح:  هذا  وأصلحته  العمل  هذا  فيها  اهللا  أودعها  الَّتي 
نِ األيمن  يْ ـفلي فيصبّ من األُذَ إلى «القلب» بواسـطة الوريد األجوف السُّ
غيرُ  أزرق  غليظ  وهذا  القلـب،  من  األيمن  يْنِ  البُطَ إلى  ومنه  القلب(١)،  من 

مصفّى.
ئتين» فينبث في جرمهما، ويخالط الهواءَ  يْنُ األيمن إلى «الرِّ ه البُطَ فيضخُّ
من  األيسـر  يْن  األُذَ إلى  ئويَّة  الرِّ األوردة  بواسـطة  يعود  ثمَّ  ويتصفّى(٢)،  النَّقيَّ 
إلى  ـ  األَبْهر  ـ  ريان  الشّ بواسطة  ه  فيضخُّ منه،  األيسر  يْنِ  البُطَ إلى  ومنه  القلب، 
وارب(٣)؛ فيوصل سـبحانه الغذاءَ بواسـطتها إلـى كلِّ جزء من  العـروق الضَّ
ـ  فيحيله إلى  ة بحسبها  البدن على مقداره وصفته المناسبة له، وإلى كلِّ حاسَّ
راً،  ـعْ شَ ر  ـعْ الشَّ وإلى  باً،  صَ عَ ب  العَصَ وإلى  لحماً،  اللَّحم  وإلى  عظماً،  العظم 

وهكذا... 

الجسم. بقيَّة  من  العلويُّ  األجوفُ  الوريدُ  فيه  معه  ويصب   (١)
خمس  بمعدل  باسـتمرار،  م  الدَّ لتصفية  تعمل  رئوي  ـنَخٍ  سَ مليون  وخمسـون  مئة  سـبع  ئتين  الرِّ وفي   (٢)
مئة  فيها  يسـحب  ة،  مرَّ ألف  وعشـرين  خمسـة  اإلنسـانُ  يتنفَّس  يوم  كلِّ  في  دقيقـة.  كلِّ  فـي  لتـرات 
إلى  األكسجين  غاز  من  مكعب  متر  ونصف  أمتار  ستة  منها  يتسرَّب  الهواء،  من  مكعباً  متراً  وثمانين 

للبدن. زم  الالَّ األكسجين  غاز  نْحِ  ومَ الفحم  غاز  بسحب  مَ  الدَّ فيصـفي  م،  الدَّ
إلرسـاله  والثَّانية:  ئتين،  الرِّ باتِّجاه  م  الدَّ لدفع  األولى:  واحدة،  ال  تين  مضخَّ من  مؤلَّف  والقلب   (٣)

الجسم. أنحاء  سائر  إلى 
قيقة،  الدَّ في  ثمانين  إلى  ستِّين  القلب  ضربات  وتبلغ  م،  الدَّ من  لتر  مئة  ثمان  يومياً  القلب  يضخُّ 
م  الدَّ من  واحدة  دفعة  مرورُ  ويسـتغرق  م،  الدَّ من  رطل  ربع  حوالي  القلبَ  خل  يَدْ ة  مرَّ كلِّ  وفي 
 ، ثـوانٍ ستَّ   أخـر ة  مرَّ مَّ  وثُ ئة  الرِّ إلى  القلب  من  ريقُ  والطَّ انية،  الثَّ ونصف  ثانيةً  القلب  خالل 

.غر الصُّ موية  الدَّ ورة  الدَّ هي  وهذه 
من  القلب  إلى  مُ  الـدَّ يعود  بينما   ، ثوانٍ ثمـانِ  في  القلب  إلى  يعود  ماغ  الدِّ إلـى  اهـب  الذَّ م  والـدَّ

.الكبر موية  الدَّ ورة  الدَّ هي  وهذه  ثانية،  عشرة  ثماني  في  القدم  أصابع 
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فإنَّه سـبحانه هـو الذي خلق هـذا كلَّه، وهو الـذي يرزق هـذا كلَّه رزقاً 
الَّذي  فتبارك  األعضـاء،  إلى  إيصاله  وهذا  الغذاء،  لْـقُ  خَ ل:  األوَّ زق  الرِّ  . ثانياً

خلقه.  أحسنَ كلَّ شيءٍ 
في  الخبيرِ  اللَّطيفِ  حكمـةَ  وتأمَّل  نفسـك،  في  عبد اهللا  ـ  ـ  يا  النَّظر  د  فأعِ

ت له. وإعدادِها لما أُعدَّ ومواضعِها،  هذه األعضاءِ  ووضعِ  البدن،  تركيب 
له،  المنضجة  ةِ  ـ  القـوَّ غذائـك  فـي  المتصرفة   القـو هـذه  إلـى  وٱنظر 
ةِ الهاضمة له  افعة له إلـى األعضاء، والقـوَّ ةِ الدَّ ةِ الماسـكة لـه، والقـوَّ والقوَّ
لْقه الظاهرةِ  بعد أخـذ األعضاء حاجتَها منـه  ـ إلى غيرِ ذلك من عجائـب خَ

والباطنة.
ٱجتمع  وأنَّه لو  ثانياً،  إليه  صارت  وما  الً  أوَّ وتأمَّل حالها  النُّطفة،  إلى  ٱنظر 
اإلنسُ والجنُّ على أن يخلقوا له سـمعاً أو بصراً، أو عقالً أو قدرة، أو علماً 
عروقها،  أدقِّ  مـن  عرقاً  بل  عظامهـا،  أصغر  مـن  واحداً  عظماً  بـل  روحاً؛  أو 
بل شـعرةً واحدة، أو ليقلبوا مـن الطَّعام دماً صالحاً لـكلِّ عضوٍ من أعضائه 
ر  باً، وفي الظُّفُ صَ بِ عَ صَ ليصير في اللَّحم لحماً، وفـي العظم عظماً، وفي العَ
زوا؛  جَ لعَ كذلك؛  الحسِّ  وآلةِ  والبصرِ  ـمع  السَّ وفي  راً،  عْ شَ ر  عْ الشَّ وفي  ظفراً، 
بين وبُعداً  بـل ذلك كلُّه من آثار صنع اهللا الذي أتقن كلَّ شـيء، فويلٌ للمكذِّ

للجاحدين.
رين المعتبرين في أنفسـكم،  ـ  عبـاد اهللا  ـ وكونوا مـن المتفكِّ فاتَّقـوا اهللا 
من  ورزقكم  وٱعتـدال،  لٍ  ـكْ وشَ صـورةٍ  أحسـن  فـي  خلقكـم  أنْ  وٱشـكروه 
قِها إلى  ـوْ ها، وسَ لَقَ األجهـزةَ والقو الباهرةَ لهضمِ الطيِّبـات بإيجادها، وخَ

و﴿¡  ¢   £  ¤     ¥  ¦    §    ونموهـا،  حياتهـا  لبقاء  العطشـى  األعضاء 
.﴾ª     ©  ¨
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

الحمد هللا نحمده...
:¿É°ùfE’G  É¡ tjCG  É«a  :ó©H  É seCG

التَّدبير  بألطف  دبَّرك  الَّـذي  نِ  مَ ة،  مرَّ بعد  ةً  مرَّ نفسـك  في  النَّظر  اآلن  دِ  أَعِ
وال  يُدركك،  بصـرَ  وال  تنالك،  يدَ  ال  موضـع  في  أمِّك  بطن  في  جنيـنٌ  وأنت 
إليك   أجر الَّذي  نِ  فَمَ ـرر؟!  الضَّ دفع  في  وال  الغذاء،  التماس  في  لك  حيلةَ 
م لبناً؟، حتى  لَـبَ ذلك الدَّ و الماءُ النَّبات، وقَ ذُ غْ وك كما يَ ذُ غْ مـن دم األم ما يَ
ك على  ك على مباشرة الهواء، وبصرُ يَ أَديمُ وِ إذا كمل خلقُك وٱسـتحكم وقَ
الغبراء،  على  والتَّقلُّبِ  األيدي  مباشرة  على  عظامُك  لُبَت  وصَ ياء،  الضِّ مالقاة 
االبتالء،  عالـم  إلى  إزعـاج  أيَّما  الخـروج  إلى  فأزعجك  بأمـك  الطَّلـقْ  هاج 

قط. ك  يضمَّ مكانك كأنَّه لم  حمُ ركضةً من  الرَّ ك  ضَ كَ فَرَ
إلى  أمِّك  بطـن  في  به    تتغذَّ كنت  الـذي  اللَّبن  ذلك  ف  ـرَ صَ الَّذي  نِ  ومَ
طعمه  وأطاب  اه  وصفَّ لك  رقَّقه  الَّذي  نِ  ومَ صدرها؟!  على  معلقتين  زانتين  خِ
نْ عطـف عليك قلـب األم ووضـع فيه  ـن لونـه وأحكـم طبخـه؟! ومَ وحسَّ

حمةَ الباهرة؟!(١). والرَّ الحنانَ العجيبَ 

صوت  بأدنى  منك  ت  أحسَّ فإذا  يلها،  قِ ومَ وراحتها  شأنها  من  تكون  ما  أَهنأ  في  تكون  إنَّها  حتى   (١)
سائق. وال  قائد  بغير  إليك  منقادة  نفسها،  على  وآثرتك  إليك  قامت  بكاء،  أو 
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تَ  تَجْ ـنت عظامـك، وٱحْ شُ حتى إذا قوي بدنك، وٱتَّسـعت أمعاؤك، وخَ
وكلّما  والطَّحـن،  القطـعِ  آلـةَ  فيـك  وضـع  غذائك،  مـن  أصلـب  غـذاءٍ  إلى 
في  لك  زيد  المختلفـة،  المطاعم  أكل  فـي  األسـنان  إلى  وحاجة  ة  قوَّ ٱزددت 
أحكمُ  إالَّ  الغذاء  ضروب  من  نك  ومكَّ بها  سـاعدك  الَّذي  نِ  فمَ اآلالت.  تلك 

احمين؟!  الرَّ وأرحم  الحاكمين 
كَ في أحسـن  لْقَ فاشـكره وٱذكـره، وأحسـن عبادته وحـده، علـى أَنَّ خَ

   *  )  (  '﴿ وكبير(١)،  صغير  وأنـت  النِّعم  بأصناف  تَك  وتغذيَ تقويم، 
+  ,﴾ [إبراهيم: ٣٤]. 

:ˆG  OÉÑY

الحديث... أحسن  إنَّ 

يلي: كما  الخطبة  هذه  مراجع   (١)
 ،٢٣٥  ،٣٣١  ،٢٤١ ـ ٢٢٨،   ٢٢٦  ،٢٤٠ ص  التّبيـان  ـ ١٩١.   ١٨٩/١ جـ  السـعادة  دار  مفتاح 

.٢٣٠
 ،٢٩٧  ،١٩  ،٤٧  ،٣٠٤  ،٢٥٩/٢ جــ  اإليمان»  محراب  بّ  الحديث:  «الطِّ ـبِّ  الطِّ كتب  ومـن 

.١٢٩ ـ   ١٢٤  ،١٩١  ،٩٠  ،١١٤  ،٣٠١  ،١٧٠  ،١٥  ،١٠  ،٩  ،١٢٩
.١٠٠  ،٦٠ ص  والوقاية»  ة  حَّ و«الصِّ  .٦٠  ،١٥  ،١٦٢ ص  المة»  والسَّ حة  و«الصِّ

تعليق،  بصفة  وأكثرها  الكتب  هـذه  من  الهضمي»  «الجهاز  في  التَّفصيالت  هذه  بعـضَ  ذكـرتُ 
وحكمته. وعلمه  وقدرته،  اهللا  عظمة  على  دالَّة  وهي 
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ióg  sºK

فهد، أعطى كلَّ شـيء من  ر  قدَّ والـذي   ، خلق فسـوَّ الذي  الحمد هللا 
لق له وهو الحكيم  هداه لما خُ لق له، ثمَّ  ا خُ يصلح به لِمَ والتَّصوير ما  الخلق 

الخبير.
وحده ال شـريك له، لـه في كلِّ مخلـوق حكمةٌ  إالَّ اهللا  وأشـهد أالَّ إٰلـه 
وأنَّه  ه،  ومليكُ شـيء  كلِّ  ربُّ  أنَّه  على  يدلُّ  قاطع  وبرهانٌ  ظاهرة،  وآيةٌ  باهرة، 

وبكلِّ شيء عليم. قدير،  وأنَّه على كلِّ شيء  خلقه،  دون  المنفرد بكلِّ كمال 
ا  ته هدايةَ البيانِ واإلرشاد، وأمَّ داً عبده ورسوله. هد أمَّ وأشهد أنَّ محمَّ

م. الَّ لِكِ العَ التَّوفيقِ واإللهامِ فإلى المَ هدايةُ 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

  â  á  à  ❁   Þ  Ý  Ü﴿ قال:  أنَّه  فرعون  عن  وتعالى  تبارك  اهللا  ذكر 
è   ç  æ  å   ä   ã﴾ [طـه: ٤٩، ٥٠] أي: أعطـى كلَّ شـيء صورتـه التي ال 
ه  خلقَ موجود  كلَّ  وأعطى  وهيئتَه،  شكلَه  عضو  كلَّ  وأعطى  بغيره،  فيها  يشتبه 

األعمال. لق له من  خُ هداه إلى ما  المختصَّ به، ثمَّ 
ه  ه ودوابِّه، فصيحِ ـه، طيرِ ه وبهيمِ هذه الهداية شـاملة للحيوان كلِّه ـ ناطقِ
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بِه  وتقلُّ ه،  نْكحِ ومَ ومشـربه  ومطعمه،  معيشته  في  لِحه  يُصْ لما  هداه  ـ  ه  وأعجمِ
فه بإرادته. وتصرُّ

واليدينِ  للمشـي،  جلينِ  الرِّ  فهد بـه؛  تليق  هدايةٌ  له  عضـو  كلُّ  وكذلك 
لكشـف  والعيـنَ  لالسـتماع،  واألذنَ  للـكالم،  واللِّسـانَ  والعمـل،  للبطـش 

لق له. خُ المرئيَّات، وكلَّ عضو لما 
الولد،  وتربية  والتَّناسـل  االزدواج  إلى  حيوان  كلِّ  من  وجين  الزَّ  وهد
إلى  وهـداه  ه،  أمِّ بطـن  من  خروجه  عنـد  الثَّـديِ  ـام  التِقَ إلى  الولـد   وهـد
من  ينفعه  مـا  إلى  والقصدِ  ذهبت،  أيـن  ها  يتبعَ حتى  غيرهـا  دونَ  ه  أمِّ معرفـة 
العجيبة  األفعـال  إلى  والوحشَ  الطَّيـرَ   وهد منه،  ه  يضـرُّ ما  دون  المرعى 
هو،  إال  يُحصيهـا  ال  سـبحانه  هدايته  ومراتـبُ  اإلنسـان.  عنها  جـز  عْ يَ التـي 

فتبـارك اهللا ربُّ العالميـن.
ثمَّ  األبنية،  ومن  ـجر  الشَّ ومن  بيوتاً  الجبال  من  ذَ  تتَّخِ أن  وهد «النَّحل» 
لةً لها ال تستعصي عليها، ثمَّ تأويَ إلى بيوتها، وهداها  لُكَ سـبلَ ربِّها مذلَّ تَسْ
بناء  إلى  هداهـا  ثمَّ  بها،  ه  توجَّ أيـن  به  امِ  واالئتِمَ ـه  وٱتباعِ يعسـوبها  طاعةِ  إلى 

نعة المحكمةِ البناء. الصَّ البيوت العجيبةِ 
إٰله  ال  الذي  اهللا  بأنَّـه  شـهد  العالم؛  في  المبثوثة  هدايته  بعض  تأمَّل  ومن 

هادةِ العزيزُ الحكيم. والشَّ إال هو، عالمُ الغيبِ 
نظر  بأيسـر  و«المعاد»  ة»  «النُّبوَّ إثبات  إلى  الهداية  هـذه  معرفة  من  وٱنتَقِل 
  دَ نْ هَ ها وأبعدها عن كلِّ شبهة، وأنَّ مَ وأول وهلة، وأحسنِ طريق وأخصرِ
أن  به  يليق  ال  عنهـا،  العقالء  عقولُ  جـزُ  تَعْ التي  الهدايةَ  هـذه  الحيواناتِ  هذه 
له  وفضَّ مه  كرَّ الـذي  ـ  الوجود  خالصةُ  هو  ـ  الذي  اإلنسـاني  النَّوع  هذا  يترك 
ه  ـ مهمالً وسـدً معطـالً ال يهديه إلى أقصـى كماالته  لْقِ ـنْ خَ علـى كثير مِ
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رع. والشَّ إثبات المعاد بالعقل  يَدلُّ على  أحد ما  وهذا  وأفضلِ غاياته. 
شـيء؛  أعجب  من  وهدايتُها  الحيوانـات،   أهـد من  «النَّمل»  وهـذا 
وإن بَعُدت عليها  غيرة تخـرج من بيتها وتطلـب قُوتَهـا ـ  فـإنَّ النَّملة الصَّ
ـة بعيدةٍ ذاتِ  ـ ، فإذا ظفـرت به حملته وسـاقته في طريق معوجَّ الطَّريـق 
فيها  نَ  زِّ فتُخَ بيوتهـا  إلى  تصلَ  حتى  ـر،  عُّ التَّوَ من  غايةٍ  فـي  وهبوطٍ  صعودٍ 
ته  ففلَقَ منها  ينبت  مـا  إلى  عمدت  نتها  خزَّ فإذا  اإلمـكان،  وقت  في  أقواتَها 
فِلْقتين لئالَّ ينبت، فإن كان ينبـت مع فلقه باثنين فلقته بأربعة، فإذا أصابه 
نَ والفسـادَ انتظرت به يوماً ذا شمس فخرجت به،  فَ بللٌ وخافت عليه العَ
ا  ممَّ نملة  منهـا    تتغذَّ وال  إليهـا،  أعادته  ثـمَّ  بيوتها،  أبواب  على  فنشـرته 

ها. غيرُ جمعه 
ويكفـي فـي هدايـة النَّمل ما حـكاه اهللا سـبحانه فـي القرآن عـن النَّملة 

       h  g  f﴿ بقولهـا:  ألصحابها  وخطابَها  ها  كالمَ سـليمانُ  سـمع  التي 
بيـن  فجمعـت  p﴾ [النمـل: ١٨]      o   n   m   l   k j     i
حيث  النَّمل  ة  أُمَّ لوم  وبين  يشـعرون،  ال  بكونهم  الجيش  ة  مضرَّ عن  االعتذار 
من  ضاحكاً  سـليمان  م  تبسَّ ولذلك  مسـاكنهم،  ويدخلوا  حذرهم  يأخذوا  لم 

م. وتبسُّ بٍ  عُ تعجُّ ضِ وْ مَ وإنَّه لَ قولها، 
ـموات على عرشـه،  السَّ بأنَّه فوق  هدايتها: أنَّها تعرف ربَّها  ومن عجيب 
يرفعه   3 هريرة  أبي  حديث  من  هـد»:  الزُّ في «كتاب  أحمد  اإلمام  رواه  كما 
ها  قال: «خرج نبيٌّ من األنبياء بالنَّاس يستسـقون، فإذا هـم بنملة رافعةٍ قوائِمَ
من  خلقٌ  ـا  إنَّ اللَّهم  تقـول:  وهي  ظهرهـا،  على  مسـتلقيةٍ  تدعو؛  ـماء  السَّ إلى 
ا أن  نـا وإمَّ ا أن تسـقيَنا وترزقَ خلقك، ليـس بنا غنى عن سـقياك ورزقك، فإمَّ
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غيركم»(١). بدعوة  قيتم  سُ فقد  فقال: ٱرجعوا  نا،  تُهلكَ
ه بمواضع الماء تحتَ األرض  وهذا «الهدهد» من أهد الحيوان وأبصرِ
سـليمانَ  لنبيِّه  قال  أنَّه  كتابه  في  عنـه  اهللا  حكاه  ما  هدايته:  ومـن  غيره،  يراه  ال 
هُ بالعـذر قبل أن ينذره سـليمانُ بالعقوبة،  رَ ده، فلما جـاء بَدَ وقـد فقده وتوعَّ

  Ë  Ê  É  ﴿ فقال:  منـه،  والقبول  إليه  اإلصغاء  علـى  هيَّجه  خطاباً  بَهُ  اطَ وخَ
التَّأكيد،  ـةِ  بأدلَّ داً  مؤكَّ كشـفاً  الخبر  حقيقة  عن  كشـف  ثمَّ  Í  Ì﴾ [النمل: ٢٢]، 

﴿ !    "  #    $﴾ [النمل: ٢٣].  فقال: 
ة وأنَّها من أَجلِّ الملوك بحيث أُوتِيَتْ من  لِكَ ثمَّ أخبر عن شـأن تلك المَ
تجلس  الذي  بذكر عرشها  في تعظيم شـأنها  زاد  الملوك، ثمَّ  كلِّ شـيء يؤتاه 
عقر  في  وغزوهم  قصدهـم  إلى  يدعوه  بمـا  أخبره  ثمَّ  عظيم،  عـرش  أنَّه  عليه 

  2    1    0   /   .   - ﴿ فقـال:  اهللا،  إلـى  دعوتهـم  بعـد  دارهـم 
3﴾ [النمل: ٢٤]. 

ـيطان  الشَّ تزيين  وهو  ذلك،  على  لهم  الحامل  لهم  ي  وِ غْ المُ عـن  أخبر  ثمَّ 
ـ ،  جود هللا وحده   ـ  وهو السُّ بيل المستقيم  هم عن السَّ لهم أعمالَهم حتى صدَّ
ـجود هللا الذي ال  ـ  والسُّ دَّ حـال بينهـم وبين الهدايـة  ثـمَّ أخبـر أنَّ ذلك الصَّ

  F  E      D﴿ ـ ، ثمَّ ذكر من أفعاله سبحانه إخراج ـجود إالَّ له  ينبغي السُّ
وأنواعِ  والمعادن،  والنَّبات  المطرِ  من  فيهما  المخبوء  وهو  G﴾ [النمل: ٢٥] 

األرض. يخرج من  وما  ماء  السَّ ينزل من  ما 

إلى  بعيد  مكان  مـن  فتأتي  ـمع،  السَّ أو  بالبصر  ها  غيرُ يدركه  ما  البُعد،  مـن  ـمِّ  بالشَّ تدرك  وهـي   (١)
كان  ـ  وإن  به  وتذهب  لُـه  مِ تَحْ فَ غيره،  أو  الخبز  مـن  فَتاتٌ  فيه  وبقي  اإلنسـان  فيـه  أَكَل  موضـعٍ 
حمله  على  يتساعدون  النَّمل  من  بصفٍّ  معها  وأتت  ذهبت  حمله  عن  عجزت  فإن  ـ ،  منها   أكبرَ 

.٧٠ ص   ١ جـ  البدائع  انظر:  ذلك.  من  قصص  ولها  ونقله. 
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ـافعيُّ 5:  ام» مـن أعجب الحيوان هدايـة، حتَّى قال الشَّ مَ وهـذا «الحَ
والكتبَ  سـائلَ  الرَّ التي تحمل  ـ  هـي  ام  مَ الحَ دُ  رُ وبُ ـام»،  مَ الحَ الطَّير:  «أعقـل 
بَّمـا زادت قيمةُ الطَّيرِ منها علـى قيمة العبد، يذهب  ـ  رُ ـابقة   في األزمان السَّ
ويرجـع إلى مكانه من مسـيرة ثالثة آالف ميـلٍ فما دونهـا. وهداية الحيوان 

حرج. وال  ث  حدِّ مصالح معاشها ـ كالبحر ـ  إلى 
فـي صحيحـه: عـن  البخـاريُّ  مـا ذكـره  ـرِ «القـرد»:  أَمْ عجائـب  ومـن 
زنيا،  وقـردةً  قـرداً  الجاهليـة  فـي  قـال: «رأَيـت  األودي  ميمـون  عمرو بـن 
اهللا  حدَّ  أقاموا  القرود  فهوالء  ماتا»؛  حتى  فرجموهما  القرود  عليهما  فاجتمع 

حين عطَّله بنو آدم.
رجالً  «أنَّ  النَّبـيُّ ! :  أخبـر  وقد  المثـل،  ببالدتها  يُضـرب  و«البقـرة» 
النَّاس:  فقال  لهـذا،  أُخلق  لم  إنِّي  فقالـت:  ركبها،  إذْ  بقرة  يسـوق  هو  بينما 
بكر  وأبو  أنـا  بهذا  أُومـن  إنِّـي  النَّبيُّ ! :  فقـال  تتكلَّـم!  بقـرةٌ  اهللا  سـبحان 
ئب  الذِّ  عد إذْ  له  غنماً  يرعـى  رجل  بينما  قال:  مَّ  ثُ ـ ،  ـمَّ  ثَ ا  مَ هُ وما  ـ  وعمر 
لها  فمن  منِّي  تَها  ٱسـتنقذْ هذه  ئب:  الذِّ فقال  منه،  فاسـتنقذها  منها  شـاة  على 
يتكلَّم!  ذئبٌ  اهللا  سبحان  النَّاس:  فقال  غيري؟!  لها  راعي  ال  يومَ  ـبُع  السَّ يومُ 

ـ». مَّ  ثَ ا  مَ هُ وما  ـ  وعمر  بكر  وأبو  أنا  بهذا  أومن  إنَّي  اهللا ! :  رسـول  فقال 
جل يسـير به  ومـن هداية «الحمـار» الذي هو مـن أبلد الحيـوان: أنَّ الرَّ
لِّيَ جاء  د في ليلة مظلمة فيعـرف المنزل، فإذا خُ ويأتي به إلـى منزله من البُعْ
على  به  يُحثُّ  الذي  ـوتِ  والصَّ به،  يُسـتوقَف  الذي  وتِ  الصَّ بين  ق  ويُفرِّ إليه، 

ير. السَّ
كأنَّه  حراء  الصَّ في  بنفسه  ورمى  ٱنتفخ  الجوع  به  ٱشتدَّ  إذا  وهذا «الثَّعلب» 
سـاً، فال تشـك أنه ميِّت، حتى  رُ حركةً وال نَفَ جيفـة، فتتداوله الطَّير، فال يُظهِ
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ة الموت. ضمَّ ها  فضمَّ ثَبَ عليها  وَ نقر بمنقاره  إذا 
عتر  دا إلى الصّ مَ وهذا «ابن عرسٍ والقنفذ» إذا أكال األفاعي والحيَّات، عَ

فأكال منه؛ كالتّرياق لذلك. النَّهري 
ـه  معاشِ في  تنفعه  أمـوراً  البهيم  الحيـوان  مـن  يتعلَّم  العقـالء  مـن  وكثيرٌ 

ه(١). وصبرِ ه  وحزمِ وحربِه،  وصناعتِه  وأخالقِه، 
وٱعرفوا  لقت له،  خُ ـا  هذه الحيوانات لِمَ هداية  ـ  عبـاد اهللا  ـ في  روا  فتفكَّ

﴿ è   ç  æ  å   ä   ã  â﴾ [طه: ٥٠]. موا قوله:  عظمة باريها، وتفهَّ
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

ـ ٣].  ﴿z   y  x  ❁  v    u  t  ❁  r  q  p  o﴾ [األعلى: ١ 
بارك اهللا لي ولكم...

ود... سُ واألُ يك  الدِّ أخالق  من  القيِّم  ٱبن  وذكر   (١)
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

الكائنات بحمده. الذي سبَّحت  الحمد هللا 
خلقه. وال مثل له من  شريك له،  وحده ال  إالَّ اهللا  وأشهد أالَّ إٰله 

عنده  هم  وأرفعُ خلقاً،  اهللا  خلق  ه ورسـوله، أكملُ  عبدُ داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
د، وعلى آله وأصحابه  منزالً، اللَّهمَّ صلِّ وسـلِّم على عبدك ورسـولك محمَّ

ين. الدِّ بإحسانٍ إلى يوم  وأتباعه 
:ó©H  É seCG

   M    L    K    J      I    H    G    F    E    D     C﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  فقـد 
ويسـبِّحونني»،  دونني،  ويوحِّ عبَّاس: «يعرفونني  ٱبـن  قال  N﴾ [األنعام: ٣٨] 
وتوقِّي  زق  الـرِّ وابتغاء  الغـذاء  طلب  في   ﴾N   M   L﴿ قتيبـة: «  ٱبـن  وقال 
من  ـبه  شَ وفيه  إال  آدميٌّ  األرض  في  عيينة: «مـا  سـفيان بن  وقال  المهالك»، 
ئب،  الذِّ وَ  ـدْ عَ يعدو  من  ومنهم  األسـد،  ٱهتصار  ر  تَصِ هْ يَ مـن  فمنهم  البهائم؛ 
ومنهم  الطَّاووس،  كفعل  س  يتطـوَّ من  ومنهم  الكلب،  نِباح  نْبَـحُ  يَ من  ومنهم 
جل  الرَّ قام  فإذا  عافتـه،  الطَّيب  الطَّعام  إليها  أُلقي  لو  التي  الخنازير  يشـبه  من 
خمسـين  سـمع  لو  من  اآلدميِّين  من  تجـد  فكذلك  فيـه،  لَغَت  وَ رجيعـه  عن 

وحفظه». اه  رجل تروَّ أخطأ  وإن  واحدة منها،  يحفظ  حكمة لم 
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هذا  اآلية، وٱستنبط منها  لَ سـفيانُ هذه  قال الخطَّابي: «ما أحسـنَ ما تأوَّ
واألخالق». الطَّبائع  في  المماثلة  المراد  كم؛ أنَّ  الحُ

غير  الً  متوكِّ ها  وبعضَ محتاالً،  ـوباً  سُ كَ واب  الدَّ بعضَ  جعل  سـبحانه  واهللا 
الثِّقة  على  يتَّكل  وبعضها  سنة،  قوت  لنفسه  خر  يدَّ الحشرات  وبعض  محتال، 
خر،  يدَّ وبعضها  مقطوعاً،  وأمـراً  مضموناً  رزقاً  كفايته  قدرَ  يوم  كلِّ  في  له  بأنَّ 

ال كسب له.  وبعضها 
وبعض  البتَّـة،  ولـده  يعرف  ال  وبعضهـا  ولـده،  يعـول  كورة  الذُّ وبعـض 
فُل ولـد غيرها،  اإلنـاث تكفل ولدهـا ال تعـدوه، وبعضها تضع ولدهـا وتَكْ
وتعطف  تعرفه  تـزال  ال  وبعضها  عنها،  ٱسـتغنى  إذا  ولدها  تعرف  ال  وبعضها 

في طلبه.  يستفرغ الهمَّ  يلتمس الولد، وبعضها  ال  عليه، وبعضها 
شـيئاً،  عنده  ذلك  ليس  وبعضهـا  ويشـكره،  اإلحسـان  يَعْرف  وبعضها 
ةً من جنسه لم يدع  ثِر على نفسه، وبعضها إذا ظفر بما يكفي أُمَّ ؤْ وبعضها يُ

يدنو منه.  أحداً 
ـنة  السَّ في  إالَّ  يفعله  ال  وبعضهـا  منـه،  ثِر  كْ ويُ ـفاد(١)  السِّ يحـبّ  وبعضها 
ه  أُمَّ كانت  ولـو  أنثى  على  يقف  ال  وبعضها  أُنثـاه،  على  يقتصر  وبعضهـا  ة،  مرَّ
ن غير زوجها من نفسها، وبعضها ال ترد يد المس.  أو أُختَه، وبعضها ال تُمكِّ
غاية  وينفر  منهم  يستوحش  وبعضها  بهم،  ويأنس  آدم  بني  يألف  وبعضها 
وبعضها  الخبائث،  إالَّ  يأكل  ال  وبعضها  الطَّيِّـب،  إالَّ  يأكل  ال  وبعضها  النِّفار، 
يُؤذي  وبعضها  أذاها،  في  بالغ  نْ  مَ إالَّ  يُـؤذي  ال  وبعضها  األمرين،  بين  يجمع 
البتَّة،  يذكرها  ال  وبعضهـا  اإلسـاءة،  تنسـى  ال  حقود  وبعضها  يؤذيها،  الَّ  من 

األنثى. على  كر  الذَّ وُ  نَزْ فاد:  السِّ  (١)
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يرضى.  حتى  ى  يُسترضَ يزالُ  فال  يشتدّ غضبه  يغضب، وبعضها  وبعضها ال 
النَّاس،  أكثـرُ  إليها  يهتـدي  ال  دقيقـة  بأمور  ومعرفـة  علم  عنـده  وبعضها 
رُ  وينفُ القبيـح  يسـتقبح  وبعضها  البتَّة،  ذلـك  من  بشـيء  له  معرفةَ  ال  وبعضها 
بسـرعة،  التَّعليم  يقبـل  وبعضها  سـواء،  منه  والقبيـح  الحسـن  وبعضها  منـه، 

يقبل ذلك بحال. ال  الطُّول، وبعضها  مع  وبعضها 
صنعه،  إتقان  وعلى  سبحانه،  لها  الخالق  على  الئل  الدَّ أدلِّ  من  كلُّه  وهذا 
المعارف  غرائـب  من  أودعها  فيمـا  فإن  حكمتـه،  ولطيف  تدبيـره،  وعجيب 
األفواه  يسـتنطق  مـا  تريده،  لمـا  والتَّأنِّي  التَّدبيـر  وحسـن  الحيـل  وغوامـض 
وما  سـبحانه،  وقدرته  حكمته  ومعرفة  معرفتـه  من  القلوب  ويمأل  بالتَّسـبيح، 

.(١)سد يُترك  يُخلق عبثاً ولم  يعلم كلُّ عاقل أنه لم 

.٣٦  ، ٣٥/١ جـ  البدائع   .٧١  ،٧٠  ،٧٧  ،٧٥  ،٧٤ ـ ٦٨،   ٦٦ ص  العليل  شفاء   (١)
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دليالً،  محبَّتـه  صدق  على  لـه  والخضوع  طاعتـه  نصب  الذي  هللا  الحمـد 
. تفضيالً ومحبَّةِ كتابِه ورسولِه على سائر المحبِّينَ  محبَّتهِ  ل أهل  وفَضَّ

وأشـهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شـريك له، شـهادةَ مقرٍّ بربوبيَّته، شـاهدٍ 
من  إليه  فارٍّ  بنعمته،  معترفٍ  بطاعته،  مذعـنٍ له  لمحبَّته،  إليه  منقادٍ  بوحدانيَّته، 

. وكيالً وال  دونه ولياً  يتَّخذُ من  وال  اً،  يبتغي سواه ربّ ال  وخطيئته،  ذنبه 
تُه من خلقه، وأمينُه على وحيه،  يرَ ه ورسـوله، وخِ داً عبدُ وأشهد أنَّ محمَّ
ومالئكتُه  اهللا  فصلَّـى  عليه،  هم  وأكرمُ إليـه،  أحبُّهم  عباده،  وبين  بينه  ه  وسـفيرُ
ه ورسـلُه وجميـعُ عبـاده المؤمنين عليـه، وعلى آله وصحبه وسـلَّم  وأنبيـاؤُ

. تسليماً
:ó©H  É seCG

وكم  غْذُ ا يَ : «أَحبُّوا لِمَ نه: عن ٱبن عبَّاسٍ ^ مرفوعاً فرو التِّرمذيُّ وحسَّ
ه». مِ نِعَ به من 

والنِّعم؛  اآلالء  ومطالعـة  اإلحسـان  من  تنشـأ  اهللا  ـ  عباد  ـ  يا  والمحبَّـة 
إليها،  أسـاء  من  وبُغْضِ  إليهـا  أحسـن  من  حبِّ  علـى  بلت  جُ القلـوب  فإن 
كلِّ  في  عبـده  على  إحسـانه  فإنَّ  سـبحانه،  اهللا  من  إحسـاناً  أعظمُ  أحـد  وال 
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له  سـبيل  وال  أحواله،  جميـع  في  إحسـانه  في  يتقلَّب  وهـو  ولحظة،  ـسٍ  نَفَ
أنَّ  ويكفي  أفراده،  أو  أنواعـه  عن  فضالً  اإلحسـان،  هذا  أجناس  ضبط  إلى 
في  عليه  وله  العبد،  ببال  تخطر  تـكاد  ال  التي  النَّفَس  نعمةَ  أنواعه  بعض  من 
واللَّيلة  اليـوم  في  يتنفس  فإنَّـه  نعمة،  ألـف  وعشـرون  أربعة  وليلة  يـوم  كلِّ 

  '﴿ منه؟!  وأعظم  ذلـك  فوق  بما  الظنُّ  فمـا  نَفَس،  ألف  وعشـرين  أربعة 
)  (  *   +  ,﴾ [إبراهيـم: ٣٤].

تقصده،  التـي   األذ وأنـواعِ  ات  المضـرَّ مـن  عنـه  يصرف  مـا  إلى  هـذا 
  q  p  o﴿ بأكثرها  له  شعور  ال  والعبدُ  الكثرة،  في  النِّعم  ن  توازِ ولعلَّها 
بحفظهم  عليهـم  نعِـم  المُ سـبحانه  هـو  أي:  u   t  s  r﴾ [األنبيَـاء: ٤٢]  

ه. حافظَ لهم غيرُ ال  وحده،  والنَّهار  ا يؤذيهم باللَّيل  وحراستهم ممَّ
اآلثار:  بعض  وفي   ، سـبحانه  إليه  التَّامِّ  هم  وفقرِ عنهـم  التَّامِّ  غناه  مع  هذا 
ألُ عبادي في مضاجعهم  نْ أعظمُ منِّي جوداً وكرماً؟! أَبيت أَكْ «أنا الجواد، ومَ
ـحاب  السَّ  رأ ا  لمَّ النَّبيَّ !  أنَّ   : التِّرمـذيِّ وفي  بالعظائم»،  يبارزوننـي  وهم 
قـال: «هذه روايـا األرضِ يسـوقها اهللا إلـى قـوم ال يذكرونـه وال يعبدونه»، 
اهللا،  من  سـمعه   ًأذ على  أصبرُ  أحدَ  «ال  قـال:  أنَّه  عنه !  حيحيـن  الصَّ وفي 
يقول  اآلثار:  بعـض  وفي  ويعافيهم»،  يرزقهـم  وهو  الولـد  له  ليجعلون  إنَّهـم 
غنيٌّ  وأنا  بالنِّعـم  إليك  أتحبب  كـم  نازل،  إليك  خيري  آدم!  تعالى: «ابـنَ  اهللا 
لَكُ  ؟! وال يـزال المَ عنـك؟! وكم تتبغـض إلـيَّ بالمعاصي وأنـت فقير إلـيَّ

قبيح». بعمل  يعرج إليَّ منك  الكريم 
لَق  خَ أنه  إالَّ  بهم  ه  وبـرِّ إليهم  وإحسـانه  عباده  إلى  تحبُّبِه  نْ  مِ يكن  لم  ولو 
مهم،  وكرَّ لهم  أهَّ ثـمَّ  واآلخرة،  نيا  الدُّ في  وما  واألرض  ـموات  السَّ في  ما  لهم 
في  لهم  وأَذِنَ  ه،  شـرائعَ لهم  وشرع  كتبَه،  عليهم  وأنزل  رسـلَه،  إليهم  وأرسل 
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إلى  أمثالِها  عشرَ  يعملونها  حسـنة  بكلِّ  لهم  وكتب  أرادوا،  وقتٍ  كلَّ  مناجاته 
تابوا  فإن  واحـدة،  ـيِّئة  بالسَّ لهم  وكتب  كثيرة،  أضعـاف  إلى  ضعف  مئة  سـبعِ 
ثمَّ  ماء  السَّ نانَ  عَ أحدهم  ذنوبُ  بلغت  وإذا  حسنة،  مكانها  وأثبت  ا  اهَ حَ مَ منها 
اب األرض خطايا ثمَّ لقيه بالتَّوحيد ال يُشـركُ  رَ فرَ له، ولو لقيه بقُ ٱسـتغفره غَ

مغفرة. ابِها  رَ به شيئاً ألتاه بقُ
عنهم  ر  وكفَّ لفعله،  فوفَّقهـم  قبله،  كان  ما  يهدم  الذي  جَّ  الحَ لهم  وشـرع 
الذي  هـو  والقربات،  الطَّاعـات  مـن  لهم  شـرعه  ما  وكذلـك  بـه؛  سـيِّئاتِهم 
فمنه  جزاءهـا،  عليها  ورتَّـب  اهـا،  إيَّ وأعطاهـم  لهم،  وخلقهـا  بهـا،  أمرهم 

. وآخراً الً  ـبب، ومنه الجزاء، ومنه التَّوفيق، ومنه العطاء أوَّ السَّ
بْ بهذا إليَّ أَقبلْه منك، فالعبد له، والمال له،  ه مالَه وقال: تقرَّ أَعطى عبدَ

. وآخراً الً  أوَّ والثَّواب منه؛ فهو المعطي 
نْ هذا شـأنه؟! وكيف ال يسـتحيي العبـد أن يصرف  ـبُّ مَ فكيـف ال يُحَ
نْ  ومَ منه؟!  والمحبة  والثَّنـاء  بالحمد  أولى  نْ  ومَ غيره؟!  إلى  محبَّته  من  شـيئاً 
أولى بالكرم والجود واإلحسان منه؟! فسبحانه وبحمده ال إٰله إال هو العزيزُ 

الحكيم.
وأكملَه،  فرحٍ  أعظمَ  إليـه  تاب  إذا  أحدهم  بتوبة  وتعالى  سـبحانه  ويفرح 
ووفَّقه  اها،  إيَّ ألهمه  الذي  وهو  بالتَّوبة،  محبَّته  له  ويوجبُ  ذنوبه،  عنه  رُ  ويكفِّ

لها، وأعانه عليها.
ومأل سـبحانه سـمواتِه مـن مالئكته، وٱسـتعملهم في االسـتغفار ألهل 
المؤمنيـن،  لعبـاده  عـاء  الدُّ فـي  منهـم  العـرش  حملـة  وٱسـتعمل  األرض، 
أن  بإذنه  إليـه  ـفاعةِ  والشَّ الجحيم،  عـذابَ  ووقايتِهم  لذنوبهـم،  واالسـتغفارِ 

جنَّاتِه. يُدخلهم 
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فانظروا إلى هذه العنايةِ وهذا اإلحسانِ وهذا التَّحنُّنِ والعطفِ والتَّحبُّبِ 
التَّامِّ بهم. واللُّطفِ  إلى العباد 

ف  وأنزل عليهـم كتبـه، وتعرَّ ـ  بعـد أن أرسـل إليهـم رسـله،  هذا  ومـع 
عنهم  يسـأل  نيا  الدُّ سـماء  إلى  ليلة  كلَّ  ل  نْزِ يَ ـ   وآالئه   وصفاته  بأسـمائه  إليهم 
إلى  مسـيئَهم  فيدعو  سـؤاله،  إلى  ويدعوهـم  بنفسـه،  حوائجهم  ويسـتعرض 
حاجتِهم  وذا  هم إلى أن يسـألَه غناه،  وفقيرَ يشـفيَه،  هم إلى أن  ومريضَ التَّوبة، 

ليلة. ها كلَّ  يسألَه قضاءَ أن 
بالنَّار،  وأحرقوهـم  أوليـاءه  بوا  وعذَّ حاربـوه  وقد  التَّوبـة  إلى  ويدعوهـم 

  a    `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W    V   U﴿ تعالـى:  قـال 
بوا  عذَّ كيـف  كرمه،  إلـى  ـلف: «ٱنظروا  السَّ بعـض  وقـال  وج: ١٠]،  b﴾ [البُـرُ

التَّوبة؟!». قوهم بالنَّار وهو يدعوهم إلى  وحرَّ أولياءه 
نعمته  فإنَّ  وتعالـى؛  سـبحانه  محبَّته  إلى  أحد  كلُّ  منه  يدخل  البـاب  فهذا 

واللَّحظات. األنفاس  دَ  دَ فيها عَ يتقلَّبون  على عباده مشهودة لهم 
لم  والجمال،  الكمـال  داعي  إلى  واإلنعـامِ  اإلحســانِ  داعـي  انضمَّ  فإذا 
نقصاً،  ها  وأشـدُّ وأخبثُها،  القلوب  أردأُ  إالَّ  شـأنه  هذا  ـنْ  مَ محبَّة  عن  يتخلَّفْ 
في  الكامل  المحسـنِ  محبَّةِ  على  القلوبَ  فطر  اهللا  فإنَّ  خير؛  كلِّ  من  ها  وأبعدُ
شـيءَ  وال  وتعالى،  سـبحانه  منه  إحسـاناً  أعظمُ  أحدَ  وال  وأخالقـه،  أوصافه 
نعه  أكمـلُ منـه وال أجمـل، فـكلُّ كمالٍ وجمـالٍ فـي المخلوق من آثـار صُ
فهو  الوجود  فـي  لْمٍ  عِ كلَّ  أنَّ  كما  مبدعـه،  كمال  على  ودالٌّ  وتعالى  سـبحانه 
كماالتِ  بيـن  أصالً  نسـبة  وال  قدرته؛  آثـار  فمن  قـدرة  وكلَّ  علمه،  آثـار  من 

وكمالِ اهللا سبحانه(١).  مِ  الَ العَ
الخلق  جمال  فرضـت  لو  أنك  وهو  الصفـات،  سـائرُ  بها  عتبر  تُ واحدةً  صفةً  ذلـك  مـن  ونذكـر   (١)=
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نسـبة  ال  بما  شـيء  لكلِّ  حبِّه  من  أعظـمَ  له  العبد  حـبُّ  يكون  أن  فيجـب 
اهللا؛  إالَّ  إٰله  أالَّ  بشهادة  ق  يتحقَّ لم  وعمالً  علماً  بمحبَّته  ق  يتحقَّ لَّم  ومن  بينهما. 
هُ القلوبُ بحبِّها، وتخضع له وتذلُّ  هُ أْلَ فإنَّ اإلله هو المحبوب المعبود الذي تَ
وتتوكَّل  اتها،  مهمَّ في  وتدعوه  شـدائدها،  في  إليه  وتنيب  وترجوه،  وتخافه  له، 
وليس  حبِّه،  إلـى  وتسـكن  بذكره،  وتطمئنُّ  إليـه،  وتلجأ  مصالحها،  فـي  عليه 
أهلُها  وكان  الـكالم،  أصدقَ  اهللا»  إالَّ  إٰله  كانت «ال  ولهـذا  وحده؛  هللا  إال  ذلك 

ونقمتِه. غضبِه  وأهلُ  أعداؤه  والمنكرون لها  وحزبَه،  أهلَ اهللاِ 
ـ ، وأحبُّوا اهللا بكلِّ قلوبكم؛ فهذا شأن المؤمنين به. ـ  عباد اهللا   فاتَّقوا اهللا 

º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG
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ة: ١٦٥]. رَ _  `  m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a﴾ [البَقَ

بارك اهللا لي ولكم...

جمال  على  هم  كلُّ الخلق  كان  ثمَّ  منهم،  واحد  لشخص  ٱجتمع  آخرهم  ـ  إلى  لهم  أوَّ ـ  من  كلِّهم 
جرم  إلى  ضعيف  سراج  نسبة  دون  وتعالى  تبارك  بِّ  الرَّ جمال  إلى  نسبته  لكان  خص،  الشَّ ذلك 

مس. الشَّ
ه  ووجودُ وحكمتُه  ـه،  ورحمتُ ه  وقدرتُ ه  وكالمُ ه،  وبصـرُ ه  وسـمعُ ه  وعلمُ سـبحانه،  ته  قوَّ وكذلك 

صفاته. وسائرُ 
عنه !   حيح  الصَّ في  كما  عنه،  رسـله  به  وأخبرت   ، ةُ ـمعيَّ السَّ ةُ  الكونيَّ آياته  عليه  دلَّت  مما  وهذا 
ما  وجهه  اتُ  بُحَ سُ ألحرقت  كشفه  لو  ور،  النُّ حجابه  قال  ـ:  أن  ـ  إلى  ينام...  ال  اهللا  «إن  قال:  أنَّه 
ولو  خلقه،  من  شيء  لها  يقوم  ال  تعالى  وجهه  اتُ  بُحَ سُ كانت  فإذا  خلقه»،  من  ه  بصرُ إليه  ٱنتهى 
بجالل  نُّ  الظَّ فما   ، ـفليَّ والسُّ العلويَّ  العالمَ  قَ  رَ حْ َ ألَ ـبحات  السُّ تلك  عن  النُّور  حجابَ  كشـف 

وجالله؟! وكماله  وكبريائه  وعظمته  الكريم  الوجه  ذلك 
على  واألرضُ  أصابعـه،  من  أصبع  على  يجعلها  تها  ـعَ وسَ عظمتها  مـع  ــمواتُ  السَّ كانـت  وإذا 
من  صفة  هي  التي  الكريمة  باليد  نُّ  الظَّ فما  أصبع،  على  والبحارُ  أصبـع،  على  والجبالُ  أصبـع، 

.(١٠٨٢ ص  واعق  (الصَّ ذاته؟!.  صفات 

=

mawdou3at final.indd   151 4/5/12   2:04 PM



كيف ال ُيَحب اهللا؟١٥٢ ١٥٢

á«fÉãdG  áÑ£îdG

وإحسانه. الحمد هللا على نعمه 
شريك له، الكاملُ في صفاته وأسمائه. ال  وحده  إالَّ اهللا  وأشهد أالَّ إٰله 

هم حبّاً له  داً عبده ورسـوله، أعرفُ الخلق بربِّه، وأشـدُّ وأشـهد أنَّ محمَّ
آله  وعلى  د،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ  لرضوانه،  وطلباً 
والعبادةُ  العبـادة،  هي  الخلق  من  الغايـة  أنَّ  عرفوا  الذين  وأتباعـه  وأصحابه، 

لِّ له سبحانه . والذُّ هي غاية المحبَّة 
:ˆG  OÉÑY  :ó©H  É seCG

في مواطنَ أربعة: حقيقة المحبَّة  تظهر 
فإنَّه  واغل؛  الشَّ من  ه  وجوارحِ ـه  حواسِّ غِ  وتفرُّ مضجعِه  أخذ  عند  أحدها: 

قلبَه به. غَل  يحبُّه وشَ إالَّ على ذكر من  ال ينام 
محبوبه  ذكـرُ  قلبه  إلى  يسـبق  شـيءٍ  فأولُ  النَّوم،  من  ٱنتباهه  عنـد  الثَّاني: 

النَّوم. في  قد غاب عنه  الذي كان 
اإليمان،  وميزان  األحوال،  كُّ  حَ مَ فإنَّها  ـالة،  الصَّ في  عند دخوله  الثَّالث: 
ه ومقدارُ قربه مـن اهللا ونصيبُه  قامُ ـه ومَ ق حالُ جـل ويتحقَّ بهـا يُوزن إيمان الرَّ
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يديه  بين  بالمثـول  ه  عينـُ ت  وقرَّ بذكـره،  وٱطمـأنَّ  الة  الصَّ إلـى  قام  فـإذا  منه، 
حقيقة المحبَّة. دلَّ على  وٱستراح؛  وٱنشرح  وٱنفسح قلبه  ومناجاتِه، 

إالَّ  ر  يَذكُ ال  الموطن  هذا  في  القلب  فإنَّ  واألهوال؛  ـدائد  الشَّ عند  ابع:  الرَّ
عنده. إالَّ إلى محبوبه األعظمِ  يهربُ  وال  أحبَّ األشياء إليه، 

ا  لمَّ ولهذا  دونه؛  بهـا  يُصاب  مصيبة  كلِّ  عـن  بمحبوبه  يتسـلَّى  والمحبُّ 
اهللا !  رسـول  فعل  ما  تنظر  أُحـد  يـوم  األنصارية(١)  المـرأة  تلـك  خرجت 
فعل  ما  تقول:  وجاوزتهما  عندهمـا،  تقف  فلم  مقتولين  وأخيها  بأبيها  ت  مرَّ
إذا  أبالي  ما  قالـت:  إليه  نظرت  ا  فلمَّ  ، حـيّ ذا  هو  ها  لها:  فقيل  اهللا؟  رسـول 

تَ هلك من هلك. ـلِمْ سَ
وتهونُ  لُ  ـهُ تَسْ إنَّما  القيامةِ  ومصائـبُ  بعده  وما  الموتِ  مصائـبُ  وهكذا 
وحده  إال محبَّـةُ اهللا  يدفعها  وال  ار،  مصيبـةُ النـَّ بالمحبَّـة، وأعظـمُ المصائب 

ومتابعةُ رسوله ! .
سـحنون: «ذهب  قال  كما  واآلخـرة؛  نيا  الدُّ في  خيـر  كلِّ  أصلُ  فالمحبَّـة 
 « بَّ نْ أحَ نيا واآلخرة، فـإنَّ النَّبيَّ ! قال: «المـرءُ مع مَ المحبُّون بشـرف الدُّ

مع اهللا»(٢). فهم 
الظَّمأ. البارد على  ومن الماء  أنفسنا،  إلينا من  أحبَّ  حبَّك  اللَّهمَّ ٱجعلْ 

الحديث... أحسن  إنَّ 

دينار. بني  من   (١)
واعـق  الصَّ  .٣٢٢  ،٣٠٦ ـ ٣١٨،   ٣١٥ ص  الهجرتيـن  طريـق   .٣١٥ ص  المحبيـن  روضـة   (٢)

.٤٢ ص  الكافي  والجواب  ص ١٠٨٢. 
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دبيب   ير الـذي  البصيرِ  جالله،  بنعـوت  ألوليائه  ظهر  الـذي  هللا  الحمد 
من  كانت  حيث  الظَّلمـاء،  اللَّيلة  في   ، ـاءِ مَّ الصَّ خرة  الصَّ على  ـوداءِ  السَّ النَّملةِ 

ويشاهدُ ٱختالفَ أحواله. ه  عبدِ تقلُّبَ قلبِ   وير سهله وجباله، 
له  مْ حَ في  به  فيقةِ  الرَّ بولدهـا  الوالدة  من  بعبده  أرحم  هو  سـبحانه  أحمده 
ه إذا تـاب إليـه العبد، فهـو تعالى أفـرحُ بتوبته مـن الفاقد  الـِ اعـه وفِصَ ضَ ورَ
تهيَّأ  وقد  وجدها  إذا  المهلكةِ  األرض  في  وشـرابه  طعامه  عليها  الَّتي  لراحلته 

وٱنقطاعِ أوصاله. لموته 
معطي  وال  أعطى،  لما  مانع  ال  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشهد 

وال معقِّب ألمره. ه،  مِ كْ رادَّ لحُ وال  منع،  لما 
ونصح  األمانة،   َّوأد سـالة،  الرِّ بلَّغ  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
البيضاءِ  علـى  ته  أمَّ وتـرك  ين،  الدِّ وأقـام  جهاده،  حـقَّ  اهللا  في  وجاهد  ـة،  األمَّ
وعلى  د،  محمَّ ورسولك  عبدك  على  وسلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ  ـالكين،  للسَّ الواضحةِ 

ين. الدِّ بإحسانٍ إلى يوم  آله وأصحابه وتابعيهم 
:ó©H  É seCG

للتَّكليف،  مـورداً  جعلهـم  بل  ـالً؛  مَ هَ خلقه  يخلـق  لم  سـبحانه  اهللا  فـإنَّ 
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مَ مـا أرشـدهم إليه مجمـالً ومفصالً؛  هْ ـال لألمـر والنَّهـي، وألزمهـم فَ حَ ومَ
وأعطاهم  منـزالً،  الفريقيـن  مـن  لكلٍّ  وجعل  وسـعيد،  شـقيٍّ  إلى  ـمهم  وقسَّ
ذلك  ٱسـتعمل  فمن  ـ ،  والبصر  ـمع  والسَّ القلب  مـن  ـ  والعمل  العلمِ  مـواردَ 
ومن  ذلك،  من  أوتيـه  ما  بشـكر  قام  فقد  معرفته؛  طريق  به  وسـلك  طاعته  في 
عن  ئل  سُ إذا  يخسـرْ  فيه؛  ه  خالقِ حقَّ  عَ  رْ يَ ولم  وشـهواته  إراداته  في  ٱسـتعمله 

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð ﴿ ويقـول:  طويالً،  حزنـاً  ويحزنْ  ذلك، 
ر: ٥٦]. مَ Ú  Ù﴾ [الزُّ

:ˆG  OÉÑY

عباده  على  أوجبـه  الذي  ه  وحقَّ ه  وأوامـرَ ه  رَ وذِكْ ه  وشـكرَ اهللاِ  عبـادة  إنَّ 
األرواح  ونعيمُ  القلوب،  ةُ  ولذَّ العيون،  ة  قرَّ هي  لهم  شـرعها  التي  ه  وشرائعَ
معاشـها  فـي  وكمالُهـا  هـا،  وفالحُ وسـعادتُها  ها  شـفاؤُ وبهـا  ها،  وسـرورُ
إالَّ  الحقيقة  فـي  نعيـمَ  وال  ةَ  لـذَّ وال  فرحَ  وال  لهـا  سـرورَ  ال  بل  ومعادهـا؛ 
قلبه  كان  من  إالَّ  النَّعيمَ  وهـذا  ةَ  اللَّذَّ وهذه  ةَ  رَّ القُ هـذه  ك  يُدرِ ال  لكن  بذلك، 
ارِّ  الضَّ علـى  ـافيَ  الشَّ النَّافعَ  ثـر  ؤْ يُ الـذي  هو  حيح  الصَّ فالقلـب  صحيحـاً، 

   [       Z    Y    X    W      V    U    T    S    R﴿ تعالـى:  قـال  المـؤذي، 
    i    h     g    f    e     d    c      b    a   ❁   _    ^    ]      \

j﴾ [يونس: ٥٧، ٥٨].

ه  الة ذهـب عنه همُّ ـة القلب: أنَّـه إذا دخل فـي الصَّ ومـن عالمات صحَّ
وسـرورَ  ه  ونعيمَ راحتَه  فيها  ووجد  منها،  خروجه  عليه  وٱشـتدَّ  نيا،  بالدُّ ه  وغمُّ
ـالم:  والسَّ الة  الصَّ عليـه  وقال  ـالة»،  بالصَّ ا  نـَ حْ أَرِ بـالل!  «يا  قـال ! :  قلبِه، 

الة». في الصَّ عيني  ة  علت قرَّ «وجُ
. ضائعاً يذهب  حَّ بوقته أن  يَشُ ومنها: أن 
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إليه  ويُخبتَ  ربِّه  إلى  نيبَ  يُ حتى  صاحبـه  على  يضربُ  يزال  ال  أنَّه  ومنها: 
ويتعلَّقَ به.

يصير من أهلها. حتى  اآلخرة  بَ من  رُ قْ ويَ نيا  الدُّ لَ عن  يترحَّ ومنها: أن 
عالج،  ولـه  عالمات،  ولمرضـه  تُـه،  صحَّ فتعتـلُّ  يمـرض  قد  والقلـب 
ـوقِ  لق لـه من معرفة اهللا ومحبَّته والشَّ ر عليه ما خُ فمـرض القلب أن يتعـذَّ
العبد كلَّ  عـرف  فلو  كلِّ شـهوة،  على  ذلك  وإيثارِ  واإلنابةِ إليـه،  إلى لقائـه 
حظوظ  من  حظٍّ  كلَّ  نال  ولو  شـيئاً،  يعرف  لم  فكأنَّه  ربَّه،  يعرف  ولم  شـيء 
به،  واألُنسِ  إليـه  ـوقِ  والشَّ اهللا  بمحبَّة  يظفـر  ولم  وشـهواتِها  اتِها  ولذَّ نيـا  الدُّ
بـاً بِنفْس ما كان  ةِ عين؛ بل يصير معذَّ ةٍ وال نعيـمٍ وال قرَّ فكأنَّه لـم يظفر بلذَّ
ـ  من جهةِ حسـرةِ فوته، ومن جهة فـوتِ ما هو خيرٌ له وأنفعُ  يراه منعماً به 

ـ . وأدوم  
شـفاء  والقـرآن  ـبهة،  الشُّ ومـرض  ـهوة،  الشَّ مـرض  مرضـان:  وللقلـب 
في  الباطل  من  الحـقَّ  يبيِّن  ما  القطعيَّة  والبراهيـن  البيِّنات  من  ففيـه  للنَّوعين، 
رِ  بهِ المفسدة للعلم والتَّصوُّ االعتقادات واآلراء الفاسـدة، فتزول أمراضُ الشُّ

المرادِ منه. ومعرفةِ  واإلدراك، بشرط فهمه 
والموعظة  الحكمـة  من  فيه  بمـا  فذلك  ـهوات:  الشَّ لمرض  شـفاؤه  وأما 
اآلخرةِ،  في  والتَّرغيـبِ  نيا  الدُّ فـي  والتَّزهيدِ  والتَّرهيـب،  بالتَّرغيب  الحسـنة، 
القلب  فيرغـب  واالسـتبصار،  العبـر  أنـواعُ  فيها  التـي  والقصـص  واألَمثـالِ 
ه؛  يضرُّ ا  عمَّ ويرهـب  ومعاده،  معاشـه  في  ينفعه  فيمـا  ذلك  أبصر  إذا  ـليم  السَّ
شـد مبغضاً للغـيِّ فتصلح إرادته، ويعـود إلى فطرته  فيصيـر القلب محبّاً للرُّ
ته  بصحَّ البدن  يعود  كما  الكسـبيَّة،  االختيارية  أفعاله  فتصلح  عليها،  فُطر  التي 
إال  يقبل  ال  الطِّفل  أن  كما   ، الحـقّ إالَّ  يقبل  فال  الطَّبيعيِّ  الحال  إلى  وصالحه 
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﴿ z   y  x  w  v  u  t  }|  {  ~  ے  ¡     اللَّبن، قال تعالـى: 
¢﴾ [اإلسراء: ٨٢].

والفخر  والحسـد  ب،  جْ والعُ والكِبْر  ياء،  الرِّ مـن  ـ   أُخر  أمراض  وللقلب 
من  مركَّب  المـرض  وهذا  ـ   األرض  في  والعلـوِّ  ياسـة،  الرِّ وحبِّ  والخيالء، 

بهة. والشُّ هوة  الشَّ مرض 
لين  لألوَّ اهللا  وصيَّـة  هـي  ـ  فتقواه  اهللا تعالـى   بتقـو ونفسـي  فأوصيكـم 
قلوبكم؛  وسـالمة  ة  بصحَّ العنايةُ  دائمـاً  أعينكم  بَ  نَصْ وليكـن  ـ ،  واآلخرين  
يها  يزكِّ بمـا  والقرآن  اإليمـان  من  وها  ذُّ غَ وَ أفعالهـا.  فتصلـحَ  إرادتُها  لتصلـحَ 
ها  يضرُّ ـا  عمَّ يَتِها  مْ حِ علـى  دائمـاً  وٱحرصـوا  ـطُها،  وينَشِّ هـا  ويُفرحُ يهـا  ويقوِّ

ويؤذيها.
تَـه، وذلـك باإليمـان وأوراد  وَّ فالقلـب محتـاج إلـى مـا يحفـظ عليـه قُ
، وذلك باجتناب اآلثام والمعاصي  ارِّ يَةٍ عن المؤذي الضَّ مْ الطَّاعات، وإلى حِ
بالتَّوبة  وذلـك  له،  ضُ  رِ تَعْ فاسـدة  ة  مادَّ كلِّ  مـن  وتنقيته  المخالفات،  وأنـواع 
وبعد  الحيـاة  في  ـعادةُ  السَّ له  لتكمـل  الخطيئات؛  غافـر  وٱسـتغفار  النَّصـوحِ 

الوفاة.
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  E   D   CB   A    @   ?   >   =   <   ;     :   9   8   7   6   5    4   3﴿
F﴾ [النُّور: ٢١].

في القرآن العظيم... بارك اهللا لي ولكم 
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

من  باهللا  ونعـوذ  إليـه،  ونتوب  ونسـتغفره  ونسـتعينه،  نحمـده  هللا  الحمـد 
يضلل  ومن  له،  مضلَّ  فال  اهللا  يهده  من  أعمالنا،  سـيِّئات  ومن  أنفسـنا  شـرور 
فال هادي له، من يطع اهللا ورسـوله فقد رشـد، ومن يعص اهللا ورسـوله فقد 

. يضرَّ اهللا شيئاً إال نفسه، ولن  يضرَّ  فلن   ومن غو  ،غو
وأشهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، القائلُ في كتابه الكريم: ﴿ ½  
❁Î  Í  Ì  Ë﴾ [يـس: ٦٩، ٧٠].   É  È  Ç  Æ   Å Ä ÃÂ  Á  À   ¿  ¾

بأدوائها،  العـارفُ  القلـوبِ  طبيـبُ  ورسـوله،  ه  عبدُ ـداً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
الجسـد  في  وإنَّ  «أَالَ   : القائـلُ هـا،  وصالحِ تِهـا  صحَّ ألتـمِّ  المرشـدُ  النَّاصـحُ 
لَحت صلح الجسـد كلُّه، وإذا فسـدت فسـد الجسـد كلُّه، أَالَ  مضغة، إذا صَ

وهي القلب».
:ó©H  É seCG

أَجردُ  قلـبٌ  أربعـة:  اليمـان 3 : «القلـوب  حذيفةَ بـنِ  عـن  صـحَّ  فقد 
الكافر.  قلـب  فذلك   ، أغلفُ وقلـبٌ  المؤمن.  قلـب  فذلك  هر،  زْ يُ سـراج  فيه 
وقلب  عمي.  ثمَّ  ر  وأَبْصَ أنكر،  ثمَّ  ف  رَ عَ المنافقِ  قلبُ  فذلك   ، منكوسٌ وقلبٌ 
لَب عليـه منهما»، وقال  ا غَ ةُ نفاق، وهـو لِمَ ةُ إيمـان، ومادَّ تان:  مادَّ ه مادَّ تمـدّ

بِعت من كالم اهللا». رت قلوبنا، لما شَ ان 3 : «لو طَهُ عثمان  بن عفَّ
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ه مـن األدران والخبائث  ه وتَخلُّصِ ه ونورِ فالقلـب الطَّاهر ـ لكمال حياتـِ
بأدويته؛  إال   يتـداو وال  بحقائقـه،  إال    يتغـذَّ وال  القـرآن،  مـن  يشـبع  ال  ـ 
تناسـبه  التي  األغذية  مـن    يتغذَّ فإنـه  اهللا،  ه  يطهـرْ لم  الذي  القلـب  بخالف 
التي  األغذية  تالئمه  ال  المريض،  العليل  كالبدن  النَّجاسة؛  من  فيه  ما  بحسب 

حيح. الصَّ تالئم 
من  أكثرَ  قلوبكم  وسـالمة  ة  صحَّ على  وٱحرصوا  اهللا  ـ  ـ  عبـاد  اهللا  فاتَّقوا 
يَةُ  مْ والحِ واء،  والدَّ اءُ  الدَّ لكم  ـخَص  شَ فقد  أجسـامكم،  ة  صحَّ على  حرصكم 
والغـذاء، وقـال طبيـب القلـوب واألبـدان: «ما أُنـزل مـن داء، إال أَنْـزلَ له 

شفاء»(١).
الحديث... أحسن  إنَّ 

.٧  ،٢٠  ،١٠  ،١٢٢  ،١١٠  ،٧٠  ،٦٨  ،٣١  ،٤٤  ،٤٣/٤ جـ  هفان  اللَّ إغاثة   (١)
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 äÉ````eÉ`≤ªdG  tπ````` nLnCG  ôμ t°ûdG

≥∏îdG  ≥∏ oN  ¬∏LCG  øeh

على  سـبحانه  وأشـكره  جالله،  وعزِّ  وجهه  لكـرم  ينبغي  كمـا  هللا  الحمد 
ه.  وإنعامِ عطائِه  جزيل 

وأشـهد أالَّ إٰلـه إالَّ اهللا وحـده ال شـريك له، الكامـلُ في ذاته وأسـمائه 
وصفاته وأفعاله.

ـداً عبده ورسـوله، القائـمُ بحقوق ربِّه وحقـوقِ خلقه،  وأشـهد أنَّ محمَّ
اهللا  دنيَ  يتغمَّ أن  إالَّ  أنا،  وال  بأعماله  الجنَّةَ  كم  أحدُ خل  يَدْ «لن  قال:  ذلك  ومع 
لَت معرفتُهم  مَ برحمته وإفضاله»، صلَّى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين كَ

. كثيراً تسليماً  وسلَّم  ورضوانه،  كرامته  دار  ب من  يُقرِّ وبما  بربِّهم 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

ـكر على النِّعم هو الغاية والهدف الذي من أجله خلق اهللا الخلق  إنَّ الشُّ
وتعالى:  تبـارك  اهللا  قال  وأعالها،  المقامـات  أَجـلُّ  هو  بل  أمر؛  بمـا  وأمرهم 

  Á   À   ¿    ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶    μ ﴿
ره،  ـكَ شَ نْ  مَ يعبده  إنّما  سـبحانه  وأخبر  Å  Ä  ÃÂ﴾ [النّحـل: ٧٨]، 

    Y  X  W  V  U ﴿ فقـال:  عبادتـه،  أهل  مـن  يكن  لم  ه  يشـكرْ لَّم  فمن 
ة: ١٧٢]، وأثنى سبحانه على خليله إبراهيمَ بشكر نعمه، فقال:  ـرَ Z﴾ [البَقَ
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  D   CB   A❁?   >   =   <   ;   :   9   8   7     6   5﴿
ؤتَـمُّ  يُ قـدوةً  أي:   ﴾8﴿ أنَّـه  فأخبـر  ـ ١٢١]،  H﴾ [النّحـل: ١٢٠    G   F   E
بـه في الخيـر، وأنَّـه ﴿9  :﴾ ـ والقانت: هـو المطيع المقيم علـى طاعته، 
ـ ، ثمَّ ختـم له بهذه  ا سـواه  والحنيـف: هـو المقبلُ علـى اهللا، المعـرضُ عمَّ

خليلِه. كرَ غايةَ  الشُّ ﴿ B  A﴾؛ فجعل  بأنَّه  الصفات 
ثُ بها ظاهـراً، وصرفُها فيما  ـكر: هو االعتـراف بالنِّعم باطناً، والتَّحـدُّ والشُّ
عن  د:  محمَّ القاسـم بن  حديث  مـن  التِّرمذيُّ   رو ولِيهـا(١)،  ومُ مسـديها  يحب 
اهللا،  عند  من  أنَّها  فعلم  نعمةً  عبدٍ  على  اهللا  أنعم  «ما  قال:  النَّبيِّ !  عن  عائشة # 
، إالَّ غفر اهللا له  إالَّ كتـب اهللا له شـكرها، وما علـم اهللا من عبدٍ ندامـةً على ذنـبٍ
يبلغ  فما  اهللاَ  فيحمد  ـه  ليلبسَ ينار  بالدِّ الثَّوب  يشتري  جل  الرَّ وإنَّ  يسـتغفره،  أن  قبل 
قال:  النَّبيِّ !  عـن  عبَّاسٍ ^  ٱبن  عن   : التِّرمـذيُّ  ورو له»،  فرَ  غْ يُ حتَّـى  ركبتيه 
ذاكراً،  ولسـاناً  شـاكراً،  قلباً  واآلخرة:  نيا  الدُّ خيـرَ  أُعطي  فقد  أُعطيهنَّ  ـنْ  مَ «أربعٌ 
 ورو ماله»،  في  وال  نفسـها  في  ناً  وَ خَ تبغيه  ال  وزوجـةً  صابراً،  البالء  على  وبدناً 
أ سـاعاتِ اللَّيلِ  اإلمـام أحمدُ بإسـناده: عن ثابـت قـال: «كان داود 0 قد جزَّ
والنَّهارِ على أهله، فلم يكن سـاعةٌ من ليلٍ أو نهارٍ إالَّ وإنسـان من آلِ داود قائمٌ 

  ÄÃ  Â  Á    À ﴿ اآليـة:  هذه  في  وتعالى  تبارك  اهللا  هم  فعمَّ قـال:  فيها،  يصلِّي 
بَإ: ١٣] ». È   Ç  Æ  Å﴾ [سَ

أن  عبده  من  يحـبُّ  فاهللا  النِّعمة،  آثـارُ  المرء  على  تظهر  أن  ـكر:  الشُّ ومن 
عمرو بن  صحيفة  وفي  الحال،  بلسان  ها  شكرُ ذلك  فإنَّ  عليه،  نعمته  أثر   يَر

وثناؤه  بنعمته،  وٱعترافه  له،  ه  وحبُّ للمشكور،  اكر  الشَّ خضوع  قواعد:  خمس  على  مبني  كر  الشُّ  (١)
يكره. فيما  يستعملها  وأالَّ  بها،  عليه 

اكر. الشَّ فهو  ٱستكملها؛  فمن  والجوارح،  واللِّسان  بالقلب  يكون  كر:  الشُّ
الصابرين). (عدة  واللِّسان.  بالقلب  يقع  والحمد: 
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قوا في  ه، عن النَّبيِّ ! قال: «كلوا وٱشربوا، وتصدَّ شعيب: عن أبيه، عن جدِّ
عبده». نعمته على   أثر  يَرَ يحبُّ أن  اهللا  فإنَّ  ف،  رَ سَ ةٍ وال  يلَ خِ غير مَ

والهداية،  والكساء  رب،  والشُّ األكل  ـ  من  المحابِّ  على  يكون  ـكر  والشُّ
 رو ما  فمنها:  ومناسـباتِه،  ـكر  الشُّ مواطنَ  النَّبيُّ !  بيَّن  وقد  ـ ،  ذلك   وغير 
سـهيل ابن أبـي صالح، عن أبيـه، عن أبي هريـرة 3 قال: «دعـا رجلٌ من 
قال:  يديه  ـل  سَ وغَ طَعِم  فلما  معه،  فانطلقنـا  النَّبيَّ !  قبـاء  أهل  من  األنصار 
وكلُّ  وسـقانا،  وأطعمنا  فهدانا،  علينا  منَّ  طْعَم،  يُ وال  يُطعِـم  الذي  هللا  «الحمد 
ـأ وال مكفـورٍ وال  مكافَ ربِّـي وال  عٍ  أبالنـا، الحمد هللا غيـرَ مـودَّ بـالءٍ حسـنٍ 
وكسى  راب،  الشَّ من  وسقى  الطَّعام،  من  أَطْعمَ  الَّذي  هللا  الحمد  عنه،  مسـتغنًى 
ن  ممَّ كثيرٍ  علـى  ل  وفضَّ العمى،  من  ـر  وبصَّ اللة،  الضَّ من   ـد وهَ ي،  رْ العُ من 

تفضيالً، الحمد هللا ربِّ العالمين». خلق 
العبد  عن  ليرضـى  اهللا  «إنَّ  قـال:  أنَّه  النَّبـيِّ !  عن  مسـلم:  صحيح  وفي 
ه عليها»، فـكان هذا  بة فيحمـدُ ـرْ ه عليها، ويشـربُ الشَّ لَـة فيحمدُ يـأكلُ األَكْ
شـكره  مقابلة  في  ضوان  ـ  ـ  الرِّ الجـزاء  أنواع  أكبـر  هو  الذي  العظيم  الجـزاء 

بالحمد.
وال  أهل  في  نعمـةً  عبدٍ  على  اهللا  أنعـم  «ما  ـالم:  والسَّ الة  الصَّ عليـه  وقال 
آفةً دون الموت»،  فيه   فير باهللا،  إال  ة  قوَّ ال  اهللا  شـاء  ما  فيقول:  وال ولد،  مال 

ساجداً هللا 8. خرَّ  ه  يسرُّ بأمرٍ  إذا أُخبر  وكان ! 
ـةٍ وجارحةٍ شـكرُ ما أُعطيت من النِّعم، قيل ألبي حازم:  وعلى كلِّ حاسَّ
رأيتَ  وإن  أعلنَتْه،  خيـراً  بهما  رأيتَ  قـال: «إن  حازم؟  أبا  يا  العينين  شـكر  ما 
وعيتَه،  خيراً  بهما  تَ  عْ مِ سَ إن  قال:  األذنين؟  شكر  فما  قال:  سترتْه.  اً  شرّ بهما 
ما  تأخذْ بهما  ال  اليدين؟ قال:  فما شـكر  دفعتَه. قال:  اً  تَ بهما شرَّ عْ ـمِ وإن سَ
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اً هللا هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون  ليس لهما، وال تمنعْ حقّ
تعالى:  اهللا  قال  كما  قال:  ج؟  رْ الفَ شكر  فما  قال:   . لْماً عِ وأعاله  طعاماً،  أسفلُه 

  J   I   H   G   F   ❁D   C   B   A   @   ?    >   =    <   ;﴿
خيراً  رأيـتَ  إِنْ  قـال:  جلين؟  الرِّ شـكر  فما  قـال:  ـ ٧].  L  K﴾ [المؤمنـون: ٥ 
وأنت  عمله  عن  كففتهما  مقتَّه  شـراً  رأيتَ  وإنْ  عملَه،  بهما  لْتَ  مَ استَعْ أغبطتَّه 

شاكرٌ هللا».
من  ـ  الجوارحِ  وهـذه   ، الحواسِّ هذه  إعطـاء  على  يُحمد  تعالى  بُّ  والـرَّ
المال  من  صاحبها  يد  فـي  ما  وإن قلَّ  ـ ،  جلينِ  والرِّ واليدين  والبصر  ـمع  السَّ
نيا،  الدُّ من  له  بُسـط  رجالً  الفارسـي 3 : «إنَّ  سـلمان  قال  بهما،  غني  فهو 
ع ما في يده، فجعل يحمـد اهللا ويثني عليه حتى لـم يكن له فراش إال  فانتُـزِ
نيا فقال لصاحب البارية: أَرأَيتُكَ أنت على ما  (١). وبُسـط آلخر من الدُّ ةٌ يَ ارِ بَ
اه،  طَى الخلقَ لم أُعطَهم إيَّ تَحمدُ اهللا؟! قال: أحمده على ما أُعطيتُ به ما أَعْ
قال: ومـا ذاك؟ قال: أرأيتَ بصرك؟ أرأيتَ لسـانك؟ أرأيتَ يديك؟ أرأيتَ 

رجليك؟».
يونس:  لـه  فقال  حالـه،  ضيقَ  يشـكو  بيـد  عُ يونسَ بنِ  إلـى  رجـل  وجاء 
فـبيـديـك  قـال:  ال،  جـل:  الـرَّ ـ  درهـم؟  ألــف  مئةُ  هـذه  ببصـرك  ك  «أيسـرُّ
اهللا  نعم  ره  فذكَّ قال:  ال،  قال:  ألف؟  مئةُ  فبرجليك  قال:  ال،  قال:  ألف؟  مـئـةُ 

الحاجة!!». وأنت تشكو  األُلوف  عندك مئينَ   يونس: أر فقال  عليه، 
حازم:  أبو  قال  نعمة،  ذلك  ويكـون  عبده  عن  نيا  الدُّ بعضَ  اهللاُ  يزوي  وقد 
منها،  أعطانـي  فيما  نعمتـه  من  أعظـمُ  نيا  الدُّ مـن  عنِّي   زو فيمـا  اهللا  «نعمـة 
ب مـن اهللا فهي بليَّة، وإذا  إنِّـي رأيته أعطى أقواماً فهلكـوا، وكلُّ نعمة ال تُقرِّ

بالقصب. المعمول  الحصير  البارية:   (١)
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قوله:  في  سـفيان  وقال  فاحذره»،  تعصيه  وأنـت  نعمه  عليك  يتابع  اهللا  رأيـتَ 
النِّعـم،  عليهـم  قـال: «يسـبغ  اف: ١٨٢]  ﴿_   `   c   b   a﴾ [األعـرَ

كر». الشُّ ويمنعهم 
وحتـى المصائـب تكـون نعمـاً باعتبـار، قـال شـريح: «ما أصيـب عبد 
وأالَّ  دينه،  فـي  كانت  تكـون  أالَّ  نعم:  ثـالث  فيها  عليـه  هللا  كان  إالَّ  بمصيبـة، 
عبد العزيز بن  وقـال  كانت»،  فقد  كائنةٌ  بدَّ  ال  وأنَّهـا  كانت،  ا  ممَّ أعظم  تكون 
علي  شـقَّ  ما   رأ فكأنَّه  قرحـة،  واسـع  دِ بنِ  محمَّ يد  في  ثابـت: «رأيت  أبي 
يجعلها  لم  حيـن  نعمة؟،  من  رحة  القَ هـذه  في  عليَّ  ماذا  أتـدري  فقال:  منها، 

وال على طرفِ ذكري، فهانت عليّ قَرحتُه». وال طرفِ لساني،  حدقتي،  في 
عليه،  بها  أنعـم  التي  ه  نعمِ بأنـواعِ  القيامة  يـوم  عبده  ر  يذكِّ تعالـى  بُّ  والرَّ
فلقيت  المدينة  قـال: «قدمت  بردة،  أبي  عن  ليث،  ثنا  حدَّ زيـد:  اد بن  حمَّ قال 
ك  مُ ونَطْعَ النَّبـيُّ !  دخله  بيتاً  تدخـل  أَالَ  لي:  فقال  سـالم 3 ،  بن  عبدَ اهللا 
عليهم،  أنعم  بما  رهم  ذكَّ غـداً  النَّاس  جمع  إذا  اهللا  إنَّ  قال:  ثمّ  وتمراً؟  سـويقاً 
فيقـول العبد: مـا آيةُ ذلك؟ فيقـول: آيةُ ذلـك أنَّك كنت في كربـة كذا وكذا 
فاسـتصحبتني  وكذا  كذا  سـفرِ  في  كنت  أنَّك  ذلك  وآيةُ  فكشـفتها،  فدعوتني 
بنتَ  فالنةَ  خطبت  أنَّك  ذلك  آيـة  فيقول:  ر،  يَذكُ حتى  ره  يُذكِّ قال:  فصحبتُك، 
دُ  هُ بين يديه فيعدِّ بْدُ ـفُ عَ قِ جتُك ورددتهم، يَ طَّابٌ فزوَّ فالنٍ وخطبهـا معك خُ
ـدَ اهللاُ عبداً بين  عِ قْ ه، فبكى، ثـمَّ بكى، ثمَّ قال: إنِّـي ألرجو اهللا أالَّ يُ عليـه نعمَ

بَه». فيعذِّ يديه 
بأقلَّ  الحسـنات  لنفذت  النِّعـم  على  المحاسـبة  في  نا  ربُّ ـى  يتقصَّ ولو 
عليه،  اهللا  نعـم  مـن  نعمةً  توافـي  ال  العبـد  أعمـال  فإنَّ  البـدن؛  فـي  نعمةٍ 
يَ أحـداً منكـم عملُـه، قالوا:  نَجِّ حيـح: «لـن يُ ولهـذا فـي الحديـث الصَّ
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منه  برحمةٍ  اهللا  دنـيَ  يتغمَّ أن  إالَّ  أنـا،  وال  قـال:  اهللا؟!  رسـول  يا  أنـت  وال 
د؟  وفضـل»، وكان أبـو المغيـرة إذا قيـل له: كيـف أصبحت يا أبـا محمَّ
نا  ربُّ إلينا  يتحبَّـبُ  ـكر،  الشُّ عن  عاجزين  بالنِّعـم،  قين  غرَ مُ قال: «أصبحنـا 
عن   : الجريريُّ  ورو محتاجـون»،  ونحـن  إليه  ونتمقَّت  ا،  عنـَّ غنيٌّ  وهو 
اللَّهمَّ  يقـول:  وهو  رجل  على  أتـى  اهللا !  رسـول  أنَّ  معاذ بن جبل 3 
إنِّي أسألك تمام النِّعمة، فقال: «ٱبنَ آدم! هل تدري ما تمامُ النِّعمة؟ قال: 
يا رسـول اهللا! دعوتُ دعوةً أرجو بها الخير، فقـال: إنَّ تمام النِّعمة: فوزٌ 

الجنَّة». في  من النَّار، ودخولٌ 
رِ  ذَ يَحْ ولْ النَّعماء،  عند  ـكرِ  والشُّ اهللا،   بتقو اهللا  ـ  ـ  عباد  ايَّ  وإيَّ فأوصيكم 
دفة،  د الصُّ المؤمنُ من نسـبة النِّعم إلى غيـر اهللا، أو يظنُّ أنَّها حصلـت بمجرَّ
عبدٍ  من  مالك 3 : «ما  أنس بن  قال  وأنا محقـوقٌ به.  بعملي  هذا  يقول:  أو 
بُرُ رزقَه، فجعله في أيدي  عْ مواتِ واألرضَ تَ توكَّل بعبادة اهللا؛ إالَّ عزم اهللاُ السَّ
كر، وإنْ  بِلَه أوجب عليه الشُّ بني آدم يعملونه حتى يدفع عنه إليه، فإنِ العبدُ قَ

ويشكرون له». يأخذون رزقَه  فقراءَ  الحميدُ  وجد الغنيُّ  أباه 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  ¹   ¸   ¶    μ   ´   ³  ²   ±   °   ¯    ®   ¬   «﴿
   Ê   É❁Ç   Æ     Å   ÄÃ    Â   Á  À   ¿   ¾   ½   ¼»   º
  '   &%   $   #   "   !    ❁  Ò   Ñ   Ð   Ï   ÎÍ  Ì   Ë

ـ ٣٤]. )  (  *   +  ,-  .  /  0  1﴾ [إبراهيم: ٣٢ 

في القرآن العظيم... بارك اهللا لي ولكم 
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

  CB  A  @﴿ فقال:  يادة،  بالزِّ اكرين  الشَّ وعد  الذي  هللا  الحمد 
H  G   F  E  D﴾ [إبراهيم: ٧].

الحميد. إالَّ اهللا الوليُّ  وأشهد أالَّ إٰله 
 ير أن  أحدكـم  أحبَّ  «إذا   : القائـلُ ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
اللَّهمَّ  فوقـه»،  من  إلى  ينظـرُ  وال  تحته،  مـن  إلى  فلينظر  عليـه؛  اهللا  نعمـةِ  قدرَ 
في  اكرين  الشَّ وأصحابه  آله  وعلى   ، دٍ محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسلِّم  صلِّ 

اء. رَّ والضَّ اء  رَّ السَّ
:ˆG  OÉÑY  :ó©H  É seCG

للنِّعم،  والتَّقديـر  ـكر  الشُّ من  األوفرُ  النَّصيـبُ  الح  الصَّ ـلف  للسَّ كان  لقـد 
ومعرفـةُ أنواعهـا، كان الحسـن البصري إذا ٱبتـدأ حديثه يقـول: «الحمد هللا، 
جت  وفرَّ وأنقذتنا  وعلَّمتنا،  وهديتنا  ورزقتنا،  خلقتنا  بما  الحمد  لك  نا  ربَّ اللَّهمَّ 
والمعافاة،  والمـال  باألهل  الحمد  ولك  والقـرآن،  الحمد باإلسـالم  لك  عنَّا، 
وأحسـنت  فُرقتنا،  وجمعت  أَمننـا،  وأظهـرت  رزقنا،  وبسـطتَّ  نا،  عدوَّ بَـتَّ  كَ
حمداً  ذلـك  على  الحمد  فلـك  أعطيتنا؛  نـا  ربَّ سـألناك  ما  كلِّ  ـنْ  ومِ معافاتِنـا، 
أو  سـرٍّ  أو  حديث،  أو  قديم  في  علينا  بها  أنعمت  نعمة  بكلِّ  الحمد  لك  كثيراً، 
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ميِّت، أو شـاهدٍ أو غائب، لك الحمد  ة، أو حيٍّ أو  ـةٍ أو عامَّ عالنية، أو خاصَّ
رضيت». إذا  كر  الشُّ ولك  حتَّى ترضى، 

اهللا  قال: «أوحى  الحـارث  عبد اهللا بن  عن  بإسـناده:  أحمد  اإلمام   ورو
حبُّك،  ربِّ  يا  قـال:  عبادي،  إلى  وحبِّبني  عبـادي،  بَّ  وأَحِ بَّنـي  أَحِ داود:  إلى 
ال  فإنَّهم  عندهم،  تذكرنـي  قال:  عبادك؟،  إلى  أحببـك  فكيف  عبادك،  وحبُّ 
أنَّه  النَّبيِّ !  عـن   : والتِّرمذيِّ المسـند  في  وثبت  ـن»،  سَ الحَ إالَّ  منِّي  يذكرون 
على  أعنِّي  اللَّهمَّ  صـالة:  كلِّ  رَ  بَ دُ تقول  أن  تنس  فال  أحبُّك،  «إنِّـي  لمعاذ:  قال 

ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك».
كر  الشُّ في  ـ  لحاء  والصُّ األنبياء  من  ـ  اهللا  خلق  بخيرة  اهللا  ـ  ـ  عباد  فاقتدوا 
ـكر  بالشُّ األمر  من  اهللا  كتاب  في  ما  وتدبَّروا  البالء،  عند  بر  والصَّ النَّعماء،  عند 

اكرين(١). الشَّ والثَّناء على 
الحديث كتاب اهللا... أحسن  واعلموا أنَّ 

ابرين). الصَّ ة  (عدَّ المرجع:   (١)
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ô```Ñ`` s°ü``````dG

¬éFÉàfh  ,¬YGƒfCGh  ,¬HƒLh

لت قدرتُه كلَّ مخلوق، وجرت مشيئتُه  ـمِ ـكور، شَ بورِ الشَّ الحمد هللا الصَّ
األمور. خلقه بتصاريف  في 

والنَّظير،  ـبيه  الشَّ عـن  جلَّ  لـه،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 
والظَّهير. ريك  الشَّ وتعالى عن 

بخشيته،  هم  وأقومُ بربِّه،  الخلق  أعرفُ  ورسوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشهد 
ومالئكتُه  اهللاُ  فصلَّى  لنعمه،  هم  رُ كَ وأشْ ه،  مِ كْ لحُ هم  وأصبرُ ته،  ألمَّ هم  وأنصحُ
اهللا  ورضي  كثيـراً،  تسـليماً  وسـلَّم  إليه،  ودعا  به  ف  رَّ وعَ اهللاَ  دَ  حَّ وَ عليه، كمـا 
ةِ  ـدَّ والشِّ اء،  رَّ والضَّ اءِ  ـرَّ السَّ على  لربِّهم  الحامدين  وأتباعه  أصحابه  جميع  عن 

خاء. والرَّ
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

(١) المؤمـن التي يجول ثمَّ يرجع  بر آخيةَ إنَّ اهللا تبـارك وتعالى جعل الصَّ
له،  صبر  ال  لمن  إيمانَ  فال  عليها؛  إال  له  ٱعتماد  ال  الذي  إيمانَه  وسـاق  إليها، 
؛  فٍ رْ حَ على  اهللا  يعبد  ن  ممَّ وصاحبُه  عف،  الضَّ غاية  في  قليلٌ  فإيمانٌ  كان  وإن 

ابة. الدَّ فيها  وتشد  مدقوق  وتد  إلى  تربط  عروة  اآلخية:   (١)
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نيا  ـر الدُّ سِ فـإِنْ أصابه خيرٌ ٱطمـأنَّ به، وإنْ أصابته فتنـةٌ ٱنقلب على وجهه خَ
فقة الخاسرة. إال بالصَّ يحظ منهما  واآلخرة، ولم 

يمتنع  النَّفـس،  أخالق  مـن  فاضلٌ  لُـقٌ  خُ ـ :  اهللا   عبـاد  ـ  يا  بـر»  و«الصَّ
بها  التي  النَّفس   قـو من  قوة  وهو  ـل،  مُ يَجْ وال  ـنُ  سُ يَحْ ال  ما  فعل  نْ  مِ به 
صالحُ شـأنِها وقِوامُ أمرها، قـال النَّبيُّ ! : «وما أعطي أحـد عطاءً خيراً 
بـر»، وقال عمر بـن الخطَّاب 3 : «وجدنا خيرَ عيشـنا  وأوسـعَ من الصَّ

بر». بالصَّ
لها  بر  والصَّ النَّار،  أو  ة  الجنـَّ إلى  عليها  يسـير  التي  العبد  مطيَّة  و«النَّفْس» 
في  شـردت  مام  زِ وال  طام  خِ للمطيَّـة  يكن  لَّم  فـإن  مام،  والزِّ طـام  الخِ بمنزلة 
فإنَّها  النُّفوس،  هذه  عوا  قال: «ُاقْدُ أنَّه  اج  جَّ الحَ طَب  خُ من  فِظ  حُ مذهب،  كلِّ 
ـةٌ إلى كلِّ سـوء، فرحم اهللا ٱمـرءاً جعل لنفسـه خطاماً وزمامـاً، فقادها  طَلِعَ
عن  بر  الصَّ فإن  اهللا؛  معاصـي  عن  بزمامها  وصرفهـا  اهللا،  طاعة  إلى  بخطامها 

عذابه». بر على  الصَّ أيسرُ من  محارم اهللا 
بر:  الصَّ فحقيقـة  اإلحجام؛  وقـوة  اإلقدام،  قـوة  تان»:  قوَّ لها  و«النَّفـس 
إمسـاكاً  اإلحجام  ةَ  وقـوَّ ينفعـه،  ما  إلـى  مصروفةً  اإلقـدام  ةَ  قـوَّ يجعـل  أن 
ين،  الدِّ جيـشِ  جيشـين:  بيـن  الحيـاة  معتـرك  فـي  واإلنسـان  يضـره.  ا  عمَّ
جيشَ  فيـردُّ  ين؛  الدِّ لداعـي  والغلبة  القهـر  يكون  أن  ـا  فإمَّ  ،الهو وجيـش 
هذه  إلى  والواصلـون  بر،  الصَّ بـدوام  إليه  يصل  إنَّما  وهـذا  مفلوالً،   الهو

  &  %  $  #  " ﴿ وهـم  واآلخرة،  نيا  الدُّ في  المنصـورون  هم  المرتبة 
'﴾، وهـم الَّذين تقـول لهم المالئكـة عند المـوت: ﴿  +  ,  -  
  :   9       8   7   6   5  ❁3            2   1     0   /   .

حقّ جهاده.  في اهللا  جاهدوا  الذين  وهم  لَت: ٣٠، ٣١]،  ;﴾ [فُصّ
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ين  ـ  الدِّ ـ   باعثُ  ـه  منازعُ سـقط  الهو؛  لداعي  والغلبة  ة  القوَّ كانت  وإن 
ويكون  شاؤوا،  حيث  فيقودونه  وجنده،  ـيطان  للشِّ البائسُ  وٱستسلم  يَّة،  بالكلِّ
ـيطانُ  عيـف، أو يصيرُ الشَّ مـن جندهـم وأتباعهـم، وهذه حـال العاجـز الضَّ
اعيةِ  الدَّ والمبتـدعِ   ، المتسـلِّطِ القويِّ  الفاجرِ  حـال  وهذه  أعوانه،  مـن  ه  وجندُ
نيا  الدُّ الحيـاة  ا  وُ وٱشـترَ تُهم  وَ ـقْ شِ عليهم  غلبت  الذين  هـم  وهؤالء  المتبـوع، 

بر.  الصَّ أفلسوا من  ا  هذا لمَّ صاروا إلى  وإنَّما  باآلخرة، 
عليه،  وتـارة  له،  فتـارة  الجندين،  بيـن  الً  وَ ودُ سـجاالً  الحرب  يكـون  أو 
، وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عمالً  ـلُّ قِ وتكثر نوبات االنتصار وتَ
الثَّالث،  األحوال  لهذه  نةً  موازِ القيامة  يوم  الحال  وتكون   . سيِّئاً وآخرَ  صالحاً 
وال  النَّار  يدخـل  نْ  مَ ومنهم  ار،  النـَّ يدخل  وال  ة  الجنـَّ يدخل  من  اس  النـَّ نَ  فمِ

الجنَّة. يدخل  النَّار ثمَّ  يدخل  ومنهم من  الجنَّة،  يدخل 
أمرٍ  بين  فإنَّـه  األحوال؛  من  حالٍ  في  بر  الصَّ عن  يسـتغني  ال  و«اإلنسـان» 
يجري  رٍ  دَ وقَ ـه،  وتركُ ٱجتنابه  عليـه  يجب  ونهيٍ  ه،  وتنفيذُ ٱمتثالـه  عليه  يجب 

يجب عليه شكرُ المنعِم بها. ونعمةٍ  عليه بغير ٱختياره، 
والعبد  وتنفيذه؛ فهـو الطَّاعـة،  الذي يجـب عليـه ٱمتثالـه  ـا «األمـر»  فأمَّ
ا  أمَّ ة،  العبوديَّ من  كثير  عـن  تنفر  بطبعها  النَّفس  ألنَّ  عليها؛  بر  الصَّ إلى  محتاجٌ 
إذا  سـيَّما  وال  احة،  الرَّ وإيثار  الكسـل  من  النَّفس  طبع  في  لِما  فَ في «الصـالة» 
ومخالطةُ  هوات،  الشَّ إلى  يْلُ  والمَ نب،  الذَّ نُ  يْ ورَ القلب،  قسـوةُ  ذلك  مع  ٱتَّفق 
وإِنْ فعلها  ها أن يفعلهـا،  أهـلِ الغفلة، فال يكاد العبـد مع هذه األمـورِ وغيرِ
كاة»  ا «الزَّ فاً غائبَ القلبِ ذاهـالً عنها طالباً لفراقهـا، وأمَّ مع ذلـك كان متكلِّ
لألمرين  والجهاد»   ، وكذلك «الحجّ والبخل،  ـحِّ  الشُّ من  النَّفس  طبع  في  لِما  فَ

. جميعاً
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ـروع فيهـا: بتصحيـح النِّيَّـة  بـر قبـل الشُّ ويحتـاج العبـد ههنـا إلـى الصَّ
توفِيَةِ  علـى  العـزم  وعقدِ  ـمعة،  والسُّ يـاء  الرِّ دواعـي  بِ  وتجنـُّ  ، واإلخـالصِ
بر  ـ  وعلى الصَّ هـا ـ بالقيام بأدائهـا وأركانها وواجباتِهـا وسـننِها  العبـادة حقَّ
برِ بعد  لَ عنه بعبادته، ثمّ الصَّ على ٱسـتصحاب ذكر المعبود فيها، وأالَّ يَشـتغِ
بِ  جْ والعُ رؤيتهـا  عن  يصبـر  وأن  يبطلـه،  بما  اإلتيان  عـن  العمل  مـن  الفراغ 
ـرِّ إلى ديوان  بهـا، والتَّكبُّرِ والتَّعظُّـمِ بها، وأن يصبر عـن نقلها من ديوان السِّ

العالنية.
كلُّها،  ـه؛ فهو المعاصـي  ٱجتنابُـه وتركُ عليه  يجـب  الذي   « ـا «النَّهـيُّ وأمَّ
في  عليها  ـوانِ  األَعْ ومفارقةُ  المألوفـات،  قطعُ  تركهـا:  على  يُعين  مـا  وأعظم 

الفاسدة. العوائدِ  وقطعُ  والمحادثة،  المجالسة 
  يَرَ وهو  ى  يُعصَ أن  وتعالـى  تبارك  اهللاِ  إجـاللُ  بر:  الصَّ على  يُعيـن  ا  وممَّ

ع. مَ ويَسْ
. مطيعُ يُحبُّ  بَّ لمن  فإن المحِ محبَّة اهللا تعالى؛  إيثارُ  ومنها: 

نْ  مَ بإسـاءةِ  قابَل  يُ ال  الكريـمَ  فـإنَّ  وإحسـانه؛  نعمتـه  ٱسـتحضار  ومنها: 
أحسن إليه. 

بَّ إذا تماد العبد في معصيته  ر الغضب واالنتقام؛ فإنَّ الـرَّ ومنهـا: تذكُّ
وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء.  غضب، 

المعصية. يُعين على ترك  ا  ها ممَّ وُ ونحْ األمورِ  هذه  وكلُّ 
ـ   فكاألمراض  ٱختياره  بغير  عليـه  يجري  الذي  ر»  دَ القَ على  بر  ا «الصَّ وأمَّ

طها.  يتسخَّ فيجب عليه أالَّ  ـ ؛  ها   وغيرِ األقارب  وموتِ  والفقرِ 
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برُ  والصَّ المحظـور،  عن  برُ  والصَّ المأمـور،  على  برُ  ـ  الصَّ الثَّالثـة  وهذه 
  μ﴿ قولـه:  فـي  البنه  لقمـان  بهـا  أوصـى  الَّتـي  هـي  المصائـب  ـ  علـى 
  Æ   Å    Ä    Ã   ÂÁ   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸  ¶

ان: ١٧].  Ç﴾ [لقمَ

وإدراكُ  اإلنسـانيَّة،  والمروءُ  والنَّخوة،  العاليةُ  ةُ  والهمَّ ادقة،  الصَّ فالعزيمة 
ما فـي المأمور من الخير والنَّفـع واللَّذة والكمـال، وإدراكُ ما في المحظور 
بر، وهانت  ـرِّ والنَّقص؛ فمتى حصل لـه ذلك حصل لـه الصَّ ـرِّ والضُّ من الشَّ

ارتُه. رَ مَ لَتْ له  حَ وَ هُ  شاقُّ مَ عليه 
ةِ  حَّ ـ   فكالصِّ ـا «النِّعمـة» التـي يجـب عليه شـكرُ المنعِـم بهـا عليـه  وأمَّ
إلـى  محتـاج  هـو  المباحـة  ـ  ـالذِّ  المَ وأنـواعِ  والمـال،  والجـاهِ  ـالمة،  والسَّ
والبَطَر،  ـرِ  األَشَ على  ملَه  تَحْ وال  بها،  يغتـرَّ  وال  إليها،  يركنَ  بـأالَّ  فيها،  بر  الصَّ
ينهمك فـي نيلها ويبالغَ في  وأالَّ  أهلَه،  ـبُّ اهللاُ  الذي ال يُحِ والفـرحِ المذموم 
على  يصبر  وأن  ها.  مَ رِ حُ والجماع  ـرب  والشُّ األكل  في  بالغ  فمن  ٱستقصائها، 
نْ  يمكِّ فال  الحرام،  فـي  صرفها  عن  يصبر  وأن  ـلبَها،  يَسْ لئال  فيها  اهللا  حقِّ  أداء 
اء فصبرنا،  ـرَّ ـلف: «ٱبتلينـا بالضَّ ـه من كلِّ مـا تُريد منهـا، قال بعض السَّ نفسَ

نصبر». فلم  اء  رَّ وٱبتلينا بالسَّ
حتى يموت. راب  والشَّ الطَّعام  بر عن  م؛ كالصَّ حرَّ مُ صبر  وهناك   

بـرَ عن  بـرَ علـى المأمـور، والصَّ ـ ، والزمـوا الصَّ ـ  عبـاد اهللا   فاتَّقـوا اهللا 
نوعَ  اهللاُ  ذمَّ  فقد  رور،  السُّ أسباب  عند  ـكرَ  والشُّ بالمقدور،  ضا  والرِّ المحظور، 
النِّعمة،  عند  والفخرِ  والفرحِ  المصيبة،  عند  والكفر  باليأس  المتَّصفِ  اإلنسانِ 

الح. الصَّ بر والعمل  إال بالصَّ م  الذَّ هذا  صَ من  الَ خَ وال 
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في القرآن... بارك اهللا لي ولكم 
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البصير. ميعِ  السَّ الكبير،  الحمد هللا العليِّ 
موات وما  وأشـهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، يسبِّح له ما في السَّ

قدير. الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ  الملك وله  األرض، له  في 
عنده  وأعالهم  تـه،  بريَّ مـن  وخيرتُه  ورسـوله،  ه  عبـدُ داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
القيام  حـقَّ  ـكر  والشُّ بر  بالصَّ هللا  وقام  بأمـره،  وصدع  ربِّـه،  رسـالة  بلَّغ  منزلة، 

هداه. ومن ٱتَّبع  وعلى آله وأصحابه  صلَّى اهللا عليه  بلغ رضاه،  حتى 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

على  برُ  والصَّ ظـر،  حَ ما  وتركُ  أَمر،  مـا  فعلُ  ـ  وتقواه:  تعالى  اهللا  ٱتَّقـوا 
واليُسـرَ  ب،  ـرْ الكَ مع  جَ  ـرَ والفَ بر،  الصَّ مـع  النَّصر  أنَّ  وٱعلمـوا  ر  ـ ،  قَدَّ ما 
دد،  عَ وال  ةٍ  ـدَّ عُ بـال  جال  الرِّ مـن  لصاحبه  أنصـرُ  الصبـرَ  وأنَّ  العسـر؛  مـع 
ادق  الصَّ الوفيُّ  ضمن  وقـد  الجسـد،  من  أس  الرَّ لِّ  حَ كمَ الظَّفر؛  من  لُّه  حَ ومَ
أنَّه  وأخبر  حسـاب،  بغير  هـم  أجرَ يَهـم  وفِّ يُ أن  الكتـاب،  محكم  فـي  ألهله 
فظفـر  ـال: ٤٦] ؛  /﴾ [األنفَ    .    -       ,    + *﴿ فقـال:  بنصـره  معهـم 
الباطنةِ  ـه  مِ بنِعَ بها  وفـازوا  واآلخرة،  نيـا  الدُّ بخيرِ  المعيَّـة  بهـذه  ابرون  الصَّ

  M   L   K   J   I﴿ سـواهم  من  دون  بالهداية  هم  وخصّ والظَّاهـرة، 
ة: ١٥٧] ؛ فاصبـروا وصابـروا. ـرَ R  Q   P  ON﴾ [البَقَ
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صار  لَه:  اوَ وزَ عاه  ـتَدْ وٱسْ ـه  لَّفَ تَكَ فَ  ، ةً لَكَ ومَ لـه  قاً  لُ خُ بـر  الصَّ يكنِ  لَّم  ومن 
يتصبَّرْ  «ومـن  أنَّـه قال:  النَّبيِّ !  الحديث عـن  فـي  وطبيعـة؛ كما  سـجيَّة له 
كينةَ والثَّبات: حتى  لْمَ والوقار، والسَّ لَّفُ الحِ تَكَ ه اهللا»، كما أنَّه ال يزال يَ يصبِّرْ

الطَّبائع(١). قاً له بمنزلة  لُ خُ تصيرَ 
المبين،  كتابـه  في  بذلك  اهللاُ  أمركـم  فقد  ؛  وبشـيرٍ هادٍ  خيـر  على  وصلُّوا 

  K   J  I  HG  F   E  D  C  B﴿ فقـال:  عليـه  ـالة  بالصَّ وبدأ 
اب: ٥٦]. O  N  M  L﴾ [األحزَ

ابرين). الصَّ ة  (عدَّ من   (١)
فائدة. مئةِ  نحوَ  األمراض  في  أنَّ  فيها:  وذكر 

ة  فصحَّ حياة،  فيه  نْ  مَ إالَّ  به  سُّ  يَحُ فال  واألمراض،  باآلالم  وح  والرُّ القلب  ٱنتفاع  «وأما  قال:  ثمَّ 
والنِّعم،  والخيرَ  ـرور،  والسُّ ذةَ  اللَّ وأن  ها،  ومشـاقِّ األبدان  آالم  على  موقوفـة  واألرواح  القلـوب 
ارِ المملوءةِ بالمحن والبالء، أكثرُ من أضدادها بأضعافٍ مضاعفة،  ةَ في هذه الدَّ حَّ والعافيةَ والصِّ
يِّه؟!  رِ وَ شبعه  من  وعطشه  جوعه  وأين  ته؟!  صحَّ من  مه  سقَ وأين  ته؟!  لذَّ من  الحيوان  إيالم  فأين 

°﴾ [الشرح: ٥، ٦].            ¯   ®      ¬   ❁     ª         ©   ¨   §﴿ تعالى:  اهللا  قال  راحته؟!  من  وتعبه 
وكذلك  بكثير،  نيا  الدُّ جبال  إلى  ة  ذرَّ نسبة  من  أقلُّ  اآلخرة،  آالم  إلى  نسبتها  ها،  جميعِ نيا  الدُّ فآالم 

نيا. الدُّ ات  لذَّ
كان  فلو  اآلخـر.  تثمر  منهمـا  واحدة  كلّ   ...سـد واللَّـذاتِ  اآلالمَ  يخلـق  لـم  سـبحانه  واهللا 
يكن  لم  والفساد،  الكون  عالم  في  يتألَّم  وال  طَش  عْ يَ وال  يجوع  ال  الحيوان  من  ه  وغيرُ اإلنسان 
جعلها  وإنَّما  كذلك،  يجعلها  لم  واهللا  كاملة،  مطلقةٍ  ةٍ  ولذَّ بقاءٍ  دارَ  ارُ  الدَّ هذه  ولكانـت  حيوانـاً، 
بالغة».  حكمـة  بسـقمها،  تُها  وصحَّ ها  ونعمُ بأحزانهـا،  ها  وسـرورُ تها،  بلذَّ هـا  ألمُ ممتزجـاً  داراً 

.(٢٥٠  ،٢٤٩ ص  العليل  (شـفاء 
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أحمده  اهللا»،  إالَّ  إٰلـه  مفتاحهـا «ال  وجعـل  الجنَّة  خلـق  الذي  هللا  الحمـد 
سبحانه.

موقِنٍ  فيها،  مخلصٍ  شـهادةَ  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 
بها.

معالمها،  من  سَ  رَ ٱنْدَ ما  د  جدَّ الذي  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
بها  فصـدع  ﴿á   à   ß    Þ     Ý  Ü﴾ [محمـد: ١٩]؛  ربُّـه:  لـه  قـال  ذلـك  ومـع 
يقولوا:  حتَّى  النَّاس  أقاتـل  أن  وقال: «أُمرت   ،وعاد عليها  ووالى   ،وناد

ها». بحقِّ إالَّ  دماءهم وأموالهم  فإذا قالوها عصموا منِّي  اهللا؛  إالَّ  ال إٰله 
صيام،  وال  زكاة،  إلـى  قبلَها  عُ  دْ يَ ولم  سـنين،  عشـرَ  الكلمة  هذه  إلى  دعا 

بيت اهللا الحرام. وعمرةٍ إلى  حجٍّ  وال 
وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 

أو نقضها. صدَّ عنها،  أو  نْ قولها،  مِ نِ ٱمتنع  مَ جاهدوا  الذين 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

وتطبيقِ  لِ  بتأمُّ باح  والصَّ المساء  في  إيمانكم  دوا  وجدِّ تعالى،  اهللا  ٱتَّقوا 
ـالم، ومن  معنـى «ال إٰلـه إالَّ اهللا»؛ فهـي كلمة اإلسـالم، ومفتاح دار السَّ
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اهللا»،  إالَّ  إٰلـه  بـ «ال  العملَ  وهـم  ليعلِّمُ العباد  إلى  سـل  الرُّ أُرسـلت  لِها  أَجْ
وهي  القيامة،  يـوم  إلـى  ألتباعه  الحنفـاء  إمـامُ  ثها  ورَّ التـي  الكلمة  وهـي 
جميعَ  عليهـا  اهللاُ  وفطـر  ـموات،  والسَّ األرض  بهـا  قامـت  تـي  الَّ الكلمـة 
سـيوفُ  دت  رِّ وجُ القبلة،  ونُصبـت  الملَّة،  سـت  أُسِّ وعليها  المخلوقـات، 
م  للدَّ العاصمة  الكلمـة  وهي  العباد،  علـى  اهللا  حقِّ  محضُ  وهـي  الجهاد، 
النَّار،  وعذابِ  القبر  عذابِ  مـن  نْجيةُ  والمُ ار،  الدَّ هذه  في  ريةِ  والذّ والمال 
وهي المنشـور الذي ال يدخل أحدٌ الجنَّةَ إالَّ بـه، والحبلُ الذي ال يصل 
إلى اهللا إالَّ من تعلَّق بسببه، وبها ٱنقسمَ النَّاس إلى شقيٍّ وسعيد، ومقبولٍ 
النَّعيم  دارُ  وتميَّـزت  اإلسـالم،  دار  عن  الكفر  دارُ  ٱنفصلت  وبها  وطريد، 
و«من  ـنَّة،  والسُّ للفرض  الحاملُ  وهي العمـودُ  والهـوان،  ـقاء  الشَّ دار  من 

الجنَّة». اهللا؛ دخل  إالَّ  ال إٰله  كالمه:  كان آخرُ 
:ˆG  OÉÑY

والتَّعظيم،  بالمحبَّة  ثناؤه  جلَّ  بِّ  الرَّ إفرادُ  ها:  وسرَّ الكلمةِ  هذه  روح  إنَّ 
فال  هبة،  والرَّ غبةِ  والرَّ واإلنابة،  التَّـوكُّل  من  ذلك  وتوابعِ  جا،  والرَّ والخوفِ 
يُحبُّ  كان  مـا  كل  بل  والخضـوع؛  لِّ  للــذُّ المقتضيةَ  المحبَّـةَ  سـواه  يُحـبُّ 
توكَّل  يُ وال  سـواه،  يُخاف  وال  محبَّتـه،  إلى  ووسـيلةٌ  لمحبَّته  تبـع  هو  فإنَّمـا 
باسـمـه،  إالَّ  يُحلَف  وال  منه،  إالَّ  يُرهبُ  وال  إليه،  إالَّ  يُرغَب  وال  عليـه،  إالَّ 
إالَّ  وال يُحتسـبُ  ه،  أَمرُ إالَّ  يُطـاع  وال  إليه،  إالَّ  تـابُ  يُ وال  لـه،  إالَّ  ر  نذَ وال يُ
له،  إالَّ  يُركعُ  وال  إليـه،  إالَّ  لتجأ  يُ وال  بـه،  إالَّ  ـدائد  الشَّ في  يُسـتعان  وال  به، 
عبارة  فـي  ذلك  ويجتمـع  وباسـمه،  لـه  إالَّ  يُذبـح  وال  لـه،  إالَّ  وال يُنحنـى 

عبدَ بجميع أنواع العبادة إالَّ هو سـبحانه». واحدة وهي: «أالَّ يُ
معرفةِ  بعد  إال  قائلَهـا  تنفـع  ال  اهللا»  إال  إٰله  أنَّ «ال  اهللا ـ  ـ عبـاد  وٱعلمـوا 
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ـ  ال بدَّ في شهادة «ال إٰله  ـالمةِ مما يناقضها  معناها، والعملِ بمقتضاها، والسَّ
ٱختلَّ  فـإنِ  باألركان،  وعمـلٍ  باللِّسـان،  ونطقٍ  بالجنان،  ٱعتقـادٍ  مـن  اهللا»  إالَّ 
وعامالً  مسـلماً  كان  فـإذا  مسـلماً،  جل  الرَّ يكـن  لم  الثَّالثـة؛  هـذه  من  واحد 
قول:  ه  ينفعْ لم  ذلـك؛  يناقض  ٱعتقاد  أو  فعل  أو  قول  منـه  حدث  ثمَّ  باألركان 
به  أشـرك  ـ  بأن  العبادات  من  شـيئاً  اهللا  لغير  صـرف  فمن  ـ ،  اهللا»  إالَّ  إٰلـه  «ال 

إالَّ اهللا». ـ  «ال إٰله  ة ب مرَّ نطق ألف  ـ ؛ فهو كافر ولو  أحداً من المخلوقات  
قيل للحسـن البصريَّ 5 : «إنَّ أناسـاً يقولون: من قال «ال إٰله إالَّ اهللا» 
وهبُ  وقال  الجنَّة»،  دخل  ها  ضَ وفَرْ ها  حقَّ  َّوأد قالها  من  فقال:  الجنَّة،  دخل 
قـال: «بلى؛  اهللا؟!  إالَّ  إٰله  ال  ة  الجنـَّ مفتاحُ  أليـس  له:  قال  لمـن  منبِّهٍ 5  بنُ 
إِنْ جئت بمفتاح له أسنانٌ فَتَح لك، وإالَّ  ولكنْ ما من مفتاح إالَّ وله أسنان، فَ

فتحْ لك». يُ لم 
اإلسالم،  نواقض  من  رك  فالشِّ عشرة؛  العلماء  ها  عدَّ نواقضُ  له  فاإلسالم 
عليهم؛  لُ  ويتوكَّ فاعةَ  الشَّ ويسـألُهم  يدعوهم  وسائطَ  اهللا  وبين  بينه  جعل  فمن 

ضَ اإلسالم. فقد نَقَ
رَ  فَ ح مذهبَهم؛ كَ ر المشـركين، أو شـكَّ في كفرهم، أو صحَّ ومن لَّم يكفِّ

باإلجماع.
رٌ باإلجماع. فْ وال يعمل به؛ كُ يتعلَّمه  دين اهللا ال  واإلعراضُ عن 

ه  ـنِ ٱعتقد أنَّ غيرَ هـدي النَّبيِّ ! أكمـلُ من هديـه، أو أنَّ حكم غيرِ ومَ
أحسنُ من حكمه؛ فهو كافر.

ه. إسالمُ وٱنتقض  رَ  فَ أو عقابه؛ كَ أو ثوابه  دين اهللا  نِ ٱستهزأ بشيءٍ من  ومَ
وكلُّها من أعظمِ ما يكون خطراً وأكثرِ ما يكون وقوعاً؛ فينبغي للمسـلم 
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وأليم  غضبه  موجبات  مـن  باهللا  ـ  نعوذ  نفسـه  على  منها  ويخافَ  ها  يحذرَ أن 
عقابه  ـ.

:ˆG  OÉÑY

فال  إيمانُـه  فيضعـفَ  راجحـة،  بسـيِّئةٍ  يأتـيَ  أن  المسـلم  علـى  ويُخـاف 
رك  الشِّ من  عليه  ويُخشـى  ـيِّئات،  السَّ جميع  من  مانع  ويقين  بإخالص  يقولها 
إلى  فيضيف  األصغـر،  من  معه  بقـي  األكبر  من  سـلم  إِنْ  فَ واألصغر،  األكبـر 
يِّئاتِ  السَّ فإنَّ  ـيِّئات؛  السَّ جانبُ  حُ  فيرجُ رك،  الشِّ هذا  إلى  فتُضمُّ  سـيِّئاتٍ  ذلك 
بها  المتكلِّم  فيصير  اهللا»،  إالَّ  إٰلـه  قولُ «ال  فُ  فيَضعُ واليقين،  اإليمانَ  تُضعِف 
ـن صوته بآية من القرآن مـن غير ذَوقِ طعمٍ  كالهـاذي أو النَّائم، أو من يُحسِّ
الح،  الصَّ العملَ  ه  رِ وكَ قولُها،  اللِّسـان  على  ل  ثقُ نوب  الذُّ كثُرت  فإذا  وحالوة، 
وثقـل عليـه سـماع القـرآن، وٱستبشـر بذكـر غيـره، وٱطمـأنَّ إلـى الباطل، 
فمثل  الحق.  أهـلِ  مخالطةَ  وكره  الباطـل،  أهلِ  ومخالطـةَ  فث  الرَّ لَى  ـتَحْ وٱسْ
قال  عمله،  قـه  يصدِّ ال  ما  وبفيه  قلبـه،  في  ليس  ما  بلسـانه  قال  إذا قالها،  هـذا 
رَ  قَ ي، ولكن ما وَ الحسـن البصري 5 : «ليس اإليمـان بالتَّحلِّي وال بالتَّمنـِّ
وعمل  خيراً  قال  ومن  منه،  بِل  قُ خيراً  قـال  فمن  األعمال،  قته  وصدَّ القلب  في 

بل منه». قْ يُ اً لم  شرّ
ـدق  بالصِّ يقولوهـا  لـم  أنَّهـم  ـا  إمَّ يقولهـا:  ـن  ممَّ ار  النـَّ خـل  يَدْ فالَّـذي 
وٱكتسبوا  أو قالوها  ـيِّئات،  السَّ أو لرجحان  ـيِّئات،  للسَّ المنافِيَيْنِ  واليقين التَّام 

رجحت على حسناتهم. أو سيِّئاتٍ  بعد ذلك سيِّئةً 
اهللا»  إالَّ  إٰله  قال: «ال  مـن  النَّار  من  رج  يَخْ بأنَّه  األحاديـث:  تواترت  فقد 
ة.  ذرَّ يـزن  وما  خردلة،  يـزن  وما  شـعيرة،  يزن  ما  الخيـر  من  قلبه  فـي  وكان 
يخرج  ثـمَّ  النَّار  يدخل  اهللا»  إالَّ  إٰلـه  يقـول: «ال  ـن  ممّ كثيراً  بـأنَّ  وتوتـرات: 
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آدم؛  ٱبن  من  ـجود  السُّ أثرَ  تأكل  أن  النَّار  على  م  حرَّ اهللا  بأنَّ  وتواترت:  منهـا. 
من  النَّار  علـى  رمُ  يَحْ بأنَّه  وتواتـرت:  هللا.  ويسـجدون  لُّون  يُصَ كانوا  فهـؤالء 
لكن  اهللا،  رسـول  داً  محمَّ وأنَّ  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وشـهد  اهللا»،  إالَّ  إٰله  قـال: «ال 

. ـكِّ الشَّ وعدم  واإلخالص  واليقين  دق  بالصِّ الثِّقال:  بالقيود  مقيَّدة  جاءت 
حقيقةَ  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  يشـهد  ـن  ممَّ تكون  أن  المسـلم  ـ  ها  ـ  أيُّ فاحـرص 
م اهللا، وال  هادة، بحيث ال يبقى في قلبك شيء لغير اهللا، وال إرادةَ لما حرَّ الشَّ
وال  الجنَّة  أهل  مـن  فهو  ؛  الحالةِ هذه  علـى  مات  من  فإنَّ  اهللا،  أمر  لمـا  كراهة 

  ½    ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³﴿ :ار، قال اهللا تعالـى يدخل النـَّ
¾  ¿  À﴾ [الزخرف: ٨٦].

نُبِّهت  إذا  نائمةً  تكون  من  ومنهم  ميِّتة،  شهادته  تكون  من  النَّاس  من  لكن 
أقرب.  القيـام  إلى  تكون  مـن  ومنهم  مضطجعة،  تكـون  من  ومنهم  ٱنتبهـت، 
إلى  مريضةٌ  وروحٌ  ميِّتـة،  فـروحٌ  البـدن،  في  وح  الـرُّ بمنزلة  القلب  فـي  وهي 
بمصالح  قائمـة  صحيحة  وروح  أقـرب،  الحيـاة  إلى  وروح  أقـرب،  المـوت 
حيح: «إنِّي ألعلم كلمةً ال يقولها عبدٌ عند الموت،  البدن، وفي الحديث الصَّ

إالَّ اهللا». راحة ـ» يعني: «ال إٰله  حاً ـ يعني:  وْ ه لها رَ جدتْ روحُ إالَّ وَ
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  ¬   «   ª   ©   ¨       §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ﴿ے  
®❁  °  ±   μ  ´  ³  ²﴾ [الزمر: ٦٥، ٦٦].
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ونستعينه... الحمد هللا نحمده 
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مواتُ  السَّ وجنَّةٍ عرضها  ربِّكم  من  مغفرةٍ  اهللا تعالى، وسـارعوا إلى  ٱتَّقوا 
ما  نفى  فمن  اهللا»،  إالَّ  إٰله  بواجب «ال  قاموا  الَّذين  للمتَّقين،  ت  أُعدَّ واألرض، 
ـ  منازلِ  يِّين  علِّ أعال  إلـى  رفعته  وعاد؛  عليها  ووالى  أثبتتـه،  ما  وأثبت  نفته، 

ـ . إالَّ اهللا»   أَهلِ «ال إٰله 
أنَّ  مالك  أنس بـن  ثنا  حدَّ قـال:  قتادة  عـن  صحيحه:  فـي  البخاري  أخرج 
لبَّيك  قال:  معاذ!  قال: «يا  ـ  ل  حْ الرَّ على  ه  رديفَ جبلٍ 3  ومعاذُ بنُ  ـ  النَّبيَّ ! 
يا رسول اهللا وسعديك ـ قالها ثالثاً ـ قال: ما من أحد يشهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وأنَّ 
رسول  يا  قال:  النَّار،  عليه  تعالى  اهللا  حرم  إالَّ  قلبه،  من  قاً  دْ صِ اهللا  رسول  داً  محمَّ

يتَّكلوا». إذاً  فيستبشروا؟ قال:  النَّاس  أفال أُخبر  اهللا! 
ـن يكتفي في  ـن يقوم بأركان اإلسـالم، وال تجعلنا ممَّ اللَّهـمَّ ٱجعلنا ممَّ
ونسـألك  اإللحاد،  ومن  ـرك  الشِّ من  اللَّهـمَّ  بك  ونعوذ  باألنسـاب،  اإلسـالم 

داد(١). والسَّ والطَّاعةَ  التَّوحيد  االستقامةَ على 
الحديث... أحسن  إنَّ 

عوة. الدَّ ةِ  أئمَّ بِ  طَ خُ ومن   ،١٧٤ ص  الكافي)  (الجواب  المرجع:   (١)
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وأفضلِها  وأجلِّهـا  النِّعـم  بأعظـمِ  ـ  عبـاده  علـى  أنعـم  الَّـذي  هللا  الحمـد 
أحمده  وأسـناها،  ـرائعِ  الشَّ بأزكى  الكتـبَ  ه  وإنزالـِ سـلَ  الرُّ ببعثِهِ  وأعالهـا ـ 

من عطائه وكرمه. المزيد  ـ ، وأسأله  وحمدي له من نعمه  سبحانه ـ 
وأشـهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شـريك له، أوامره سبحانه رحمةٌ وإحسانٌ 
وغذاء، وحاجتهم إليها أعظمُ من حاجتهم إلى الطَّعام  وحياةٌ للقلوب  وشـفاء، 
ـراب والكسـاء، فلوال رحمته بالعلـم واإليمان، وبيان الحـرام والحالل،  والشَّ
اس بمنزلـة البهائـم يتهارجـون فـي الطُّرقـات، ويتسـافدون تسـافد  لـكان النـَّ
الحيوانات، ال يعرفون معروفاً، وال ينكرون منكراً، وال يمتنعون من قبيح، وال 

صواب. يهتدون إلى 
لـةً للفطر  ـداً عبـده ورسـوله، أنـزل عليـه شـريعةً مكمِّ وأشـهد أنَّ محمَّ
ويسـخطه  يبغضه  ا  عمَّ ناهيـةً  ويرضـاه،  اهللا  يحبُّـه  ما  إلـى  مرشـدةً  والعقول، 
سواه،  له  كمال  ال  الَّذي  كماله  في  وحركة  وعضو  ة  قوَّ لكلِّ  لةً  مسـتعمِ ويأباه، 
أنَّ  على  ةً  دالَّ وسفسـافها،  دنيئها  عن  ناهيـةً  ومعاليها،  األخالق  بمـكارم  آمرةً 

وأنَّ الَّذي شرعها أحكم الحاكمين.  صادق،  الَّذي جاء بها رسول 
ـد، وعلى آلـه وجميع  اللَّهـمَّ صـلِّ وسـلِّم على عبـدك ورسـولك محمَّ

ين. الدِّ بإحسانٍ إلى يوم  والتَّابعين لهم  أصحابه 
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ضرورة  كلِّ  فوق  إليها  وضرورتُهم  الخلق،  مصالح  في  ضروريَّة  رائع  الشَّ
ارين، ورأسُ األسـباب الموصلةِ  ر، فهي أسـباب موصلة إلى سـعادة الدَّ تُقدَّ
على  ـريعة  الشَّ يتصور  لَّم  ومـن  أخالطه،  وٱسـتفراغ  ته  وقوَّ البـدن  ة  صحَّ إلى 
واألزمنة  األمكنـة  اس عنها. ٱنظـروا إلـى  ـورة؛ فهو مـن أبعـد النـَّ هـذه الصُّ
الجهل  من  عليهم  دخـل  وما  أهلها،  حـال  كيف  ة  النُّبوَّ آثار  فيهـا  خفيت  التي 
وفسادِ  القبائح،  وٱستحسانِ  بالمخلوق،  واإلشراكِ  بالخالق،  والكفرِ  والظُّلم، 

واألعمال. العقائد 
:ˆG  OÉÑY

 ، ة من الحواسِّ ة من القو، ولكلِّ حاسَّ قد جعل الحكيمُ العليمُ لكلِّ قوَّ
ـاً؛ فأعطـاه كماله  ـياً وكمـاالً معنويّ ولـكلِّ عضو مـن األعضـاء، كمـاالً حسِّ
غايةَ  بذلك  فبلغ  وأمراً،  شـرعاً  المعنويَّ  كمالَه  وأعطاه  راً،  دَ وقَ قاً  لْ خَ ـي  الحسِّ

بنفسه.  واالنتفاعِ  عادةِ  السَّ
األمر  فروع  من  واحد  فرع  في  هُ  رُ فِكْ القلـبِ  الحيَّ  البصيرَ  العاقِلَ  ويكفي 
والمصالحِ  الباهـرة،  مِ  كَ الحِ مـن  عليه  ٱشـتملت  وما  الة»  وهـو «الصَّ والنَّهي 
الَّتي   ،والقو والبدن  وح  والـرُّ بالقلب  المتَّصلةِ  والمنافعِ  والظَّاهـرة،  الباطنة 
بتفاصيل  أحاطوا  ا  مَ لَ وأذهانَهـم  قواهم  وٱسـتفرغوا  العالم  حكماء  ٱجتمع  لو 
ماتها وشـروطها من  مهـا وأسـرارها وغاياتهـا المحمـودة، وما فـي مقدِّ كَ حِ
ينة،  الزِّ وأخـذِ  والمـكان،  والثِّيـاب  األعضـاء  تطهيـرِ  من  ـ  العجيبـة  ـم  كَ الحِ
النِّيَّة،  وإخالصِ  هللا،  القلـب  وتفريغِ  للنَّاس،  إماماً  جعله  الَّذي  بيته  وٱسـتقبالِ 
أصول  على  الـةِ  الدَّ العبوديَّة  لمعانـي  الجامعـةِ  أكبـر»  بكلمة «اهللا  هـا  وٱفتتاحِ
الثَّنـاء وفروعـه، المخرجةِ مـن القلـب االلتفاتَ إلى ما سـواه، فيقـوم بقلبه 
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الوقـوفُ بين يدي عظيمٍ جليلٍ أكبرَ من كلِّ شـيء وأعظمَ من كلِّ شـيء في 
نَتْ  كلِّها ـ عَ وما أقلَّـت، والعوالمِ  واألرضِ  أظلَّت،  وما  ـمواتِ  ـ  السَّ كبريائه 
قاب، وذلَّت له الجبابرة، قاهرٌ فوق عباده، ناظرٌ  تْ لـه الرِّ عَ ضَ له الوجوه، وخَ
يخفى  ال  مكانَهم،   ويـر هم،  كالمَ يسـمع  صدورهم،  تُكِنُّ  بما  إليهم، عالـمٌ 

خافيةٌ من أمرهم(١). عليه 
ده  وتفرُّ ـ  ه  دُّ جَ وتعالى  ٱسمه،  تبارك  ـ  وذكره  وحمده  تسبيحه  في  أخذ  ثمَّ 

باإلٰلهيَّة(٢).
ربوبيَّته  ر  وذِكْ حمده،  ـ  من  به  عليه  ثنى  يُ ما  بأفضلَ  عليه  الثَّناء  في  أخذ  ثمَّ 
اليوم  في  األعظم،  لْك  بالمُ وتمجيده  بهم،  ورحمته  إليهم،  وإحسـانه  للعالم، 
صعيد  في  واآلخريـن  ليـن  األوَّ يجمع  حيـن  سـواه  لِكٌ  مَ فيه  يكـون  ال  الذي 

ـ . ينُهم بأعمالهم  دِ ويَ واحد 
ـ  توحيـدِ ربوبيَّته ٱسـتعانةً به، وتوحيـدِ إٰلهيَّته  ثـمَّ أفرده بنوعـي التَّوحيد 

ـ . عبوديةً له  
هداية  وهـو  اإلطالق؛  علـى  مطلوبٍ  وأجـلَّ  مسـؤولٍ  أفضلَ  سـؤالُه  ثمَّ 
صراطاً  وجعلـه  هم،  وأتباعِ ورسـلِه  ألنبيائـه  نصبه  الـذي  المسـتقيم  راط  الصِّ
هـم بنعمته بأن  نِ ٱختصَّ موصالً لمن سـلكه إليه وإلـى جنَّته، وأنـه صـراطُ مَ
عرفوا  الَّذين  الغضـب  ـةِ  أُمَّ صراطِ  دون  لـه،  متَّبعين  وجعلهـم  الحقَّ  فهـم  عرَّ

وٱتِّباعه(٣). ضلُّوا عن معرفته  الذين  الل  الضَّ وأهلِ  يتَّبعوه،  قَّ ولم  الحَ
أكبر». «اهللا  كلمة  من  هذا   (١)

االستفتاح. في  هذا   (٢)
 ، بِّ الرَّ تعريف  الفاتحـة:  فتضمنت  المصلِّين،  ألكثـر  واضح  هو  كما  الفاتحة  سـورة  فـي  هـذا   (٣)
الغايات  وأشـرفَ  عاء،  والدُّ الثَّناء،  نت:  وتضمَّ الوصول،  بعد  والغايةَ  إليه،  الموصل  والطريـقَ 

ـ.  االسـتعانة  وهي  ـ  إليها  الوسـائلِ  وأقربَ  ـ ،  العبوديَّة  وهي  =ـ 
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ونورِ  ـدور،  الصُّ وشـفاءِ  القلـوب،  ربيـع  تـالوة  في  ذلك  بعـد  يأخذ  ثـمَّ 
من  شـاء  فيما  به  لُّ  يَحُ فَ العالمين،  ربِّ  كالم  وهـو  األرواح،  وحيـاةِ  البصائر، 
قد  ها،  ثمارُ مونقـةٍ  ها،  أزهارُ زاهيـةٍ  معجبَـات،  وحدائقَ  مونِقـات،  روضاتٍ 
الثِّمار  تلك  من  يجتني  فهو  تسهيالً،  لمتناولها  لت  هِّ وسُ تذليالً،  قطوفها  لِّلت  ذُ
 ، بْرةً اً ينهى عنـه، وحكمةً وموعظةً وتبصـرة، وتذكرة وعِ خيراً يؤمرُ به، وشـرّ
وإيضاحاً  مسـألة،  عن  وجواباً  لشـبهة،  وإزالةً  لباطل،  ودحضاً   ، لحقٍّ وتقريراً 
لمشـكل، وترغيباً في أسـباب فالح وسـعادة، وتحذيراً من أسـباب خسران 
الغيث  نزولَ  القلوب  على  لُ  فتنزِ  ،رد عن  اً  وردَّ  ،هد إلى  ودعوةً  وشقاوة، 

ألبدانها. األرواحِ  لَّ  حَ مَ لُّ منها  ويحُ بدونه،  حياة لها  ال  األرض الَّتي  على 
هذه  في  له  يحصـل  ال  وسـرورٍ  وٱبتهاجٍ  قلب  ةِ  ولذَّ عين  ةِ  وقـرَّ نعيمٍ  فأيُّ 
بُّ تعالى يسـمع لكالمه جارياً على لسـان عبـده، ويقول:  المناجـاة؟! والـرَّ

عبدي. نِي  دَ جَّ مَ عبدي،  نَى عليَّ  عبدي، أَثْ ني  دَ مِ حَ
كلِّ  من  أكبـرَ  هُ  كونَ التَّذكرةِ  عهـدَ  به  د  فيجـدِّ ربِّه 8  تكبير  إلـى  يعود  ثمَّ 

ينبغي أن يعامل به. وما  ته  شيء بحقِّ عبوديَّ
وٱسـتكانةً  ته،  لعزَّ ـالً  وتذلُّ لعظمتـه،  خضوعـاً  ه  ظهـرَ له  حانيـاً  يركع  ثـمَّ 
وذلِّه  العبد  حـال  عن  عظمتَه  ه  فنـزَّ العظيم،  ٱسـمه  بذكر  مسـبِّحاً له  لجبروته، 
تطامن  قد  والخضوع،  واالنحنـاء  لِّ  الذُّ بهذا  العظمةَ  تلـك  وقابل  وخضوعه، 
كالمه،  ويسـمع  لَّه  وذُ خضوعه   يـر فوقَه  وربُّه  ه،  ظهرَ وبسـط  ـه  رأسَ أَ  أْطَ وطَ
فيه  فعظِّموا   : كـوعُ الرُّ ـا  «أمَّ النَّبـيُّ ! :  قال  كما  وإجـالل،  تعظيمٍ  ركـنُ  فهو 

.« بّ الرَّ
محامده  بأكمـلِ  عليـه  ثْنِياً  مُ لربِّـه،  حامـداً  القيـام  مـن  حاله  إلى  عـاد  ثمَّ 

اإليمان؟!. وحقائقِ  والتَّوحيدِ  والعلومِ  المعارفِ  أنواع  من  ورة  السُّ هذه  في  فكم  =
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ته،  بعبوديَّ معترفـاً  والمجـد،  الثَّناء  أهـلُ  بأنَّه  عليـه  ثْنِيـاً  مُ ها،  وأعمِّ وأجمعِهـا 
شـاهداً بتوحيده، وأنَّـه ال مانع لما أعطـى وال معطي لما منـع، وأنه ال ينفع 

عنده ولو عظمت. جدودُهم  واألموالِ والحظوظِ  دودِ  أصحابَ الجُ
ثمَّ يعـود إلى تكبيره ويخرُّ له سـاجداً على أشـرف ما فيـه وهو الوجه، 
عضو  كلُّ  أخـذ  وقد  وٱنكسـاراً،  ومسـكنةً  يديه  بين   ً ذالّ التُّـراب  فـي  ره  فيعفِّ
األصابع.  ورؤوسُ  هذا الخضوع حتى أطرافُ األنامـل  من البدن حظَّـه من 
محموالً  ه  بعضُ يكونَ  وأالَّ  ه،  يكفَّ فال  ه  وشـعرُ ثيابُه  معه  يسـجدَ  أن  له  ونُدب 
فيه ؛ تكميالً  ما  ه  أسفلَ  رأسُ ويكونَ  بجبهته،  التُّرابَ  يباشـرَ  وأن  بعض،  على 
من  اليسـير  أيسـر  وهذا  كلُّها.  والعظمة  كلُّه  زُّ  العِ له  لمـن  والتَّذلُّل  للخضوع 
ا أدَّ حقَّ  مَ لق إلى أن يموت، لَ ه على عبده، فلو دام كذلـك من حين خُ حقِّ

ربِّه عليه.
هو،  سـفوله  حال  في  سـبحانه  ه  علوَّ فيذكرَ  األعلى  ربَّه  يُسـبِّح  أن  أُمر  ثمَّ 
ـنْ هو فوقَ كلِّ شـيء وعـالٍ على كلِّ  ـه عن مثـل هذه الحـال، وأنَّ مَ وينزهَ
معاني  من  معنـىً  بكلِّ  األعلى  هـو  بل  معنى؛  بكلِّ  ـفول  السُّ عن  ه  نزَّ يُ شـيء، 
ه: كان أقربَ ما  ـه وٱنكسـارِ ـا كان هذا غايـة ذلِّ العبـد وخضوعِ العلـو. ولمَّ
القريب  من  لقربه  عاء  الدُّ في  يجتهد  أن  رَ  فأُمِ الحال؛  هذه  في  منه  بُّ  الرَّ يكون 
ا  «وأمَّ النَّبيُّ ! :  وقال  لق: ١٩]،  ﴿ Ç  Æ﴾ [العَ تعالى:  قال  وقد  المجيب، 

يُستجابَ لكم». نٌ أن  مِ قَ فَ عاء؛  فيه من الدُّ فأكثروا  جود:  السُّ
اإلنسان  أحوال  أشرف  في  رع  شُ القرآن:  الة  الصَّ أذكار  أشـرفُ  كان  ا  ولمَّ
فيها  ـرع  شُ ـجود:  السُّ الفعليَّةِ  أركانِهـا  أفضـلُ  كان  ـا  ولمَّ القيـام،  هيئـة  وهي 

التَّكرار. بوصف 
ويسـألَ ربَّه  ـةَ العبيد،  لْسَ وشـرع له بين هذين الخضوعين، أن يجلس جِ
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خيرَ  له  تجمع  عـوات  الدَّ وهذه  ويعافيَه،  ويهديَه  ويرزقَـه  ه  ويرحمَ له  يغفرَ  أن 
وآخرتِه. دنياه 

ـرع تكـرارُ األذكارِ  ة، كما شُ ةً بعد مرَّ كعةِ مـرَّ ـرع له تكرارُ هـذه الرَّ ثمَّ شُ
بعده  بما  بُرَ  ويَجْ بعـده،  ما  لتكميلِ  بـاألول  ليسـتعدَّ  ة؛  مرَّ بعد  ةً  مرَّ عواتِ  والدَّ
واء،  الدَّ هذا  من  ونصيبَه  ه  زادَ وليأخذَ  الغذاء،  هذا  من  القلبُ  بَعَ  وليَشْ قبله؛  ما 

األدواء. ضُ له من  يَعرِ ليقاومَ ما 
المسـكينِ  ليلِ  الذَّ العبـدِ  دةَ  قِعْ يقعـد  أن  لـه  ـرع  شُ صالته:  أكمل  ا  لمَّ ثـمَّ 
الحظّ  بهـذا  جاء  مـن  على  ويُسـلِّمَ  التَّحيَّـات،  بأفضـلِ  عليه  ثنـيَ  ويُ لسـيِّده، 
نْ نالته األمة على يديه، ثمَّ يُسـلِّمَ على نفسه وعلى سائر عباد اهللا  الجزيل ومَ
، ثمَّ يعـودَ فيُصلِّيَ  دَ شـهادةَ الحقَّ ة، ثمَّ يتشـهّ المشـاركين له في هذه العبوديَّ
ه  حوائجَ يسـأل  أن  له  ـرع  شُ ثمَّ  عليه،  ودلَّهم  الخيـرَ  هذا  ةَ  األمَّ علَّـم  من  على 
ويدعوَ بما أحبَّ ما دام بين يـدي ربِّه مقبالً عليه. فإذا قضى ذلك أُذِن له في 

الة. الصَّ في  الخروج منها بالتَّسليم على المشاركين له 
ـرع  شُ وما  الة،  الصَّ من  المقصودَ  دائمـاً  موا  وتفهَّ اهللا ـ  ـ عبـاد  اهللا  فاتَّقوا 
واألذكارِ  القـراءةِ  ومقاصـدِ  معانـي  وٱسـتحضارِ  القلـوب  إحضـار  مـن  فيها 

فيها. والحركاتِ 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

﴿¡  ¢ £  ¤ ¥¦ § ¨ ©ª »  ¬® ¯  °﴾ [طه: ١٣٢].
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الحمد هللا الحكيم العليم.
واآلخرين. لين  األوَّ شريك له، إٰلهُ  وحده ال  إالَّ اهللا  وأشهد أالَّ إٰله 

لين، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم  رِّ المحجَّ ه ورسوله، إمامُ الغُ داً عبدُ وأشهد أنَّ محمَّ
إلى  بإحسان  لهم  والتَّابعين  وأصحابه  آله  وعلى  د،  محمَّ ورسولك  عبدك  على 

ين. الدِّ يوم 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

وتفريحٍ  والبـدن،  للقلـب  ومنفعةٍ  ـةٍ  مَ كْ حِ ـنْ  مِ الطَّهارة  فـي  كم  لـوا  وتأمَّ
نِ  رَ دَ مـن  النَّفـس  عـزُّ  ألقـاه  لمـا  وتخفيـفٍ  للجـوارح،  وتنشـيطٍ  للقلـب، 

والبدن. وح  والرُّ للقلب  منظِّفة  المخالفات؛ فهي 
ما  نظيرُ  البـدن  على  واإلخـالف  النُّعومة  زيـادة  مـن  الجنابة  غسـل  وفي 

األمور. تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع 
والعمل،  الكسـب  لُّ  حَ مَ هـي  الَّتي  األطراف  فـي  الوضوء  كـونَ  لوا  وتأمَّ
وق،  والذَّ ـمُّ  والشَّ والـكالمُ  والبصرُ  ـمـعُ  السَّ فيـه  الــذي  الوجـه  فـي  عل  فجُ
إليها،  يدخـل  فمنها  كلِّهـا،  نـوبِ  والذُّ المعاصـي  أبـواب  هي  األربعة  وهـذه 
ويـأخذ  يبطش  بهمـا  اللَّذان  وجناحـاه  طـرفاه  ـ وهمــا  اليدين  فـي  عل  جُ ثم 
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ـل  سْ غَ كان  ا  ولمَّ ويسـعى،  يمشـي  بهما  اللَّتين  جليـن  الرِّ في  ثـمَّ  ـ ،  ويعطـي 
ذلك  عل  وجَ المسـح،  مكانَـه  عـل  جَ  : ةٍ ومشـقَّ حـرجٍ  أعظمَ  فيـه  ا  ممَّ أس  الـرَّ
ره  ـعْ شَ من  الماء  قطر  مع  يخـرج  حتى  المواضع،  هـذه  من  للخطايا  جـاً  خرِ مُ
رسـول  قال  قال:  ـان 3  عفَّ عثمانَ بنِ  عـن  مسـلم:  صحيـح  وفي  ـره،  وبَشَ
ضـوء؛ خرجـت خطايـاه حتَّى تخـرجَ من  ـنَ الوُ سَ أَحْ ـأ فَ ـنْ توضَّ اهللا ! : «مَ
ةِ  األمَّ هذه  ـيما  سِ وهو  وفوائده،  الوضوء  مِ  كَ حِ أجـلِّ  من  فهذا  أظفاره»  تحت 

األمم. بين  القيامة  وأطرافِهم يومَ  هم  وجوهِ في  وعالمتُهم 
ـهوة تجري فـي جميع البدن ـ حتَّى إنّ تحت كلِّ شـعرة  ا كانت الشَّ ولمَّ
النَّبيُّ ! :  قال  كما  ـهوة،  الشَّ تْ  رَ سَ حيث  إلى  الجنابة  ـل  سْ غُ  سر ـ :  شهوة 
دَ  ل الماء إلى أصل كلّ شعرة، فيُبرِّ رَ أن يُوصَ «إنَّ تحت كلِّ شعرة جنابة»؛ فأُمِ
هوة، فتسكنَ النَّفس، وتطمئنَّ إلى ذكر اهللا وتالوة كالمه والوقوف  حرارةَ الشَّ
ر  طَهِّ أَ يُ بيـن يديه. ولو لم يكن فيـه من المصلحـة والحكمـة، إالَّ أنَّ المتوضِّ
بين  والوقوفِ  ومناجاتِه  ربِّه  على  خول  للدُّ ليسـتعد  بالتَّوبة؛  وقلبَه  بالماء  يديه 

والقلب. والثَّوبِ  البدنِ  يديه طاهرَ 
ه قد أسـأمها في مراتع  ـالً جوارحَ الة مهمِ ـا كان العبدُ خـارجَ الصَّ ثمَّ لمَّ
كوع  الرُّ هذا  د  يجدِّ أن  رَ  أُمِ ـ :  وذاتُه  طبعه  هذا  كان  ا  لمَّ ـ  والحظوظ  هوات  الشَّ
وينقطعَ  ربَّه،  فينسى  األمد  عليه  يطولَ  لئالَّ  وقت؛  بعد  وقتاً  عليه  واإلقبالَ  إليه 
التي  هداياه  وأفضـلِ  عليه،  اهللا  نعـم  أعظمِ  من  ـالة  الصَّ وكانت  يَّـة،  بالكلِّ عنه 

  j  i  h  g  f  e ﴿ ذلك  على  تعالى  فاحمدوه  إليه؛  ساقها 
l   k﴾ [النُّور: ٥٦](١).

الحديث كتاب اهللا... أحسن  إنَّ 

.٢٢٦ ص  العليل  شفاء   (١)
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أنَّه  يعلم  من  ٱستعانةَ  وأستعينه  وقضاه،  ره  قدَّ ما  على  المحمودِ  هللا  الحمد 
نِ  ممَّ عليهم  أنعـم  الَّذين  سـبيل  وأسـتهديه  سـواه،  له  إٰله  وال  ه  غيرُ له  ربَّ  ال 
القلب  بين  تحول  الَّتي  نوب  الذُّ من  وٱسـتغفره  وٱرتضاه،  الحقِّ  لقبول  ٱختاره 

داه. هُ وَ
مـع  بهـا  أشـهدُ  شـهادةً  لـه،  شـريك  ال  وحـده  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 

ين. الدِّ ةً ليوم  دَّ عند اهللا عُ وأدَّخرها  الجاحدين،  لها عن  اهدين، وأتحمَّ الشَّ
ادق  الصَّ ورسـولُه  المرتضى،  ونبيُّه  المصطفى،  ه  عبدُ داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
عليهــم،  مغضـوبٌ  «اليهـودُ   : القائــلُ  ،الهــو عــن  ينطــق  ال  الَّــذي 
والنَّصـار ضالُّون» صلَّى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

:ó©H  É seCG

تـعـالى:  قولـه  هـي  آيات،  ثـالثِ  تفسـيـرَ  الخطبـة  هـذه  في  فسـنتناول 
   B   A  @   ?  >   =    <    ;❁   9   8 7 ﴿

ـ ٧]. ة: ٦  اتِحَ C﴾ [الفَ
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:ˆG  OÉÑY

راط المسـتقيم أجلَّ المطالب، ونيلُها أشـرفَ  ا كانت الهدايةُ إلى الصِّ لمَّ
ـرابِ  والشَّ الطَّعام  إلـى  حاجتهم  من  أعظـمَ  إليها  العبـاد  وحاجةُ  المواهـب، 
في  اها  إيَّ نسـأله  أن  علينـا  فرض  بل  اهللا؛  أمرنـا  واء:  والـدَّ والكسـاءِ  والهواء، 
قائلين:  واللَّيلة،  اليـوم  في  دةٍ  متعدِّ اتٍ  مـرَّ ـ  الة»  ـ  وهي «الصَّ أحوالنـا  أفضل 

   B    A   @   ?   >    =   <   ;❁    9   8    7﴿
.﴾C

فيـه.  ٱعوجـاج  ال  الـذي  الواضـح  الطَّريـق  هـو   :﴾9    8 و﴿ 
التَّوفيقُ واإللهام. اللة، ثمَّ  والدِّ والهداية إليه: هي البيان 

ه مـن الحقِّ تفصيـالً وإجماالً،  وبعبارة أبسـط: هـي تعريف ما لـم نعلمْ
القدرةِ لنا على  لْقُ  مريدين التِّباعه ظاهراً وباطناً، ثـم خَ لُنا  عْ وجَ نا لـه،  وإلهامُ
وتثبيتُنا  لنا  ذلك  إدامةُ  ثمَّ  ـ ،  والعـزم   والعملِ  ـ  بالقولِ   الهد بموجب  القيام 
نريد  ال  وما  المعلوم.  أضعـافُ  الحقِّ  من  لنا  المجهولَ  فـإنَّ  الوفاة؛  إلى  عليه 
ا  فعلَه تهاوناً وكسـالً، مثلُ ما نريده أو أكثرُ منه أو دونَه. وما ال نقدر عليه ممَّ
 ، الحصرَ يفوت  فأمرٌ  لتفاصيلـه،  نهتدي  وال  جملته  نعـرف  وما  كذلك.  نريده 
سـؤالُ  كان  األمور،  هذه  له  لت  مَ كَ فمن  ة.  التَّامَّ الهداية  إلى  محتاجون  ونحن 

وام. والدَّ التَّثبيت  الهداية له سؤالَ 
أنَّهم  الطَّريق،  هذا  في  فيق  الرَّ على  سبحانه  نبَّه   ﴾>    =   <   ;﴿
عن  ليزول  الحين؛  والصَّ ـهداء  والشُّ يقين  دِّ والصِّ النَّبيِّين  من  عليهم  أنعم  الَّذين 
فال  جنسه،  وبني  زمانه  أهل  عن  ده  تفرُّ وحشةُ  الطَّريق  وسلوكِ  للهداية  الطَّالب 

. عدداً األكثرَ  وإن كانوا  راً،  دْ األقلُّون قَ فإنَّهم  النَّاكبين عنه،  يكترثُ بمخالفة 
ةَ  التَّامَّ النِّعمةَ  يدلُّ على أنَّ  راط المسـتقيمِ بالنِّعمة،  الصِّ وتخصيصه ألهل 
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ـ  وهي  ـنَّة   ـ  وهي نعمة اإلسـالم والسُّ ائم  بـةُ للفالح الدَّ المطلقـةَ هي الموجِ
اإليمان. ألهل 

ـة،  حَّ الصِّ كنعمـة  ـ  والكافـر  للمؤمـن  فيكـون  النِّعمـة؛  مطلـق  ـا  وأمَّ
وأمثالِ  الحسـنة،  وجةِ  والزَّ والولد،  المـال  وكثرةِ  الجاه،  وبسـطِ  والغنى، 

ـ ، كما قال تعالى: ﴿ '  )  (  *   +  ,-  .  /  0   ذلك 
1﴾ [إبراهيم: ٣٤].

قاء،  والشَّ العذاب  إلى  ومآلها  للكافر،  ٱسـتدراجاً  كانتِ  ا  لمَّ النِّعمة  وهذه 
اها اهللا في كتابه كذلك، فقال  ، وإنَّما كانت بليَّة، كما سمَّ فكأنها لم تكن نعمةً

﴿m  l  k  j  i  h    g  f  e  d   c﴾ [الفَجر: ١٥]. وعال:  جلَّ 
وٱتَّبعه. مُ عليهم: هم من عرف الحقَّ  نعَ فالمُ

و﴿@   A﴾: هـم من عرفـه وٱتَّبع هواه. قـال اهللا تعالى في 
  I  H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =﴿ اليهود:  حقِّ 
بغضـب  أي:  ة: ٩٠]  ـرَ U  T  S  R   QP  O  N  M  L  K  J﴾ [البَقَ
هم  وكفرِ األنبيـاء،  وقتلِهـم  وإفسـادِهم  هم  كفرِ تكـرر  بسـبب  غضب،  بعد 
دٍ !، ومعاداتِهم لرسـل اهللا، إلى غير ذلك من األعمال  بالمسـيح وبمحمَّ
تـي كلُّ عمـلٍ منها يقتضـي غضباً علـى حـدة، فتعطيلُهم مـا عطَّلوه من  الَّ
األنبياءَ  وتكذيبُهـم  غضباً،  يسـتدعي  وتبديلُهم  هـم  وتحريفُ التَّوراة   ِ شـرائع
يسـتدعي غضبـاً آخـر، وقتلُهـم إيَّاهـم يسـتدعي غضبـاً آخـر، وتكذيبُهم 
غضباً،  يسـتدعي  العظيـم  بالبهتـان  ـه  أُمَّ ورميُهـم  قتلَـه  وطلبُهـم  المسـيحَ 
يقتضي  وألَتْباعـه  لـه  ومحاربتُهم  غضبـاً،  يسـتدعي   ! النَّبـيَّ  وتكذيبهـم 
ة  خـول في دينه عنه يقتضي غضبـاً؛ فهم األمَّ هم من أراد الدُّ غضبـاً، وصدُّ

ـ . ـ  أعاذنا اهللا من غضبه   الغضبيَّة 
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بهذا  أحقَّ  وكانوا  ر،  المتكـرِّ المتضاعِف  بالغضب  بـاءت  الَّتي  ة  األمَّ فهي 
.النَّصار الوصف من 

   P    O    N    ML    K     J    I    H     G    F    E     D﴿ شـأنهم:  فـي  تعالـى  وقـال 
غضـبٌ  فهـذا  ائـدة: ٦٠]  X﴾ [المَ    W    V     U    T    S    R     Q

والمسخ، وهو أشدُّ ما يكون من الغضب. مشفوع باللَّعنة 
قوله  في  ع  المتنـوِّ الل  بالضَّ صفـوا  وُ وقـد   ،النَّصار هـم   :﴾C﴿و

   ,    +    *     )    (    '    &    %    $    #    "    !﴿ تعالـى: 
ائـدة: ٧٧]  7﴾ [المَ    6    5    4    3     2    1    0    /    .    -
أنَّهم  والثَّاني:  ـم.  بْلِهِ قَ من  لُّوا  ضَ قـد  أنَّهم  ها:  أحدِ  ، صفـاتٍ بثالث  فوصفهم 

بيل. السَّ ضلُّوا عن سواء  والثَّالث: أنَّهم  هم.  باعَ لُّوا أَتْ أَضَ
األنواع  لهم  اجتمعت  ٱتِّباعهم،  عن  هؤالء  نُهي  الَّذين   النَّصار فأسالف 

الثَّالثة: 
يأكل  بشـرٌ  م  هُ إٰلهَ أنَّ  وزعمـوا  يصيبوه،  لـم  حيث  مقصودهم  عـن  ا  ضلَّوْ
المقصود،  نفس  في  ضاللٌ  فهذا  ع؛  فِ وصُ لب  وصُ قُتل  وأنه  ويبكي،  ويشـرب 

يظفروا به،  حيث لم 
إلى  وال  المطلوب،  إلـى  ا  وْ ٱهتدَ فـال  إليه؛  الموصلة  ـبيل  السَّ عن  وضلُّوا 

الطَّريق الموصلة إليه. 
، وعن طريقه، وأضلُّوا كثيراً،  هم إلى ذلك؛ فضلُّوا عن الحقِّ باعَ ا أَتْ وْ عَ ودَ

بأخصِّ الوصفين. فوا  صِ الل من اليهود؛ فوُ الضَّ في  لَ  فكانوا أَدْخَ
ـقاء والكفـر: ينشـأ من عـدم معرفـة الحقِّ تـارة، ومن عـدم إرادته  فالشَّ
ه  والعمل به أخر، فكفر اليهود: نشـأ من عدم إرادة الحقِّ والعملِ به وإيثارِ
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جهلهم  من  نشـأ   :النَّصار رُ  فْ وكُ  . محضاً ضالالً  يكن  فلم  معرفته؛  بعد  ه  غيرَ
ة  األمَّ أشـبهوا  عليـه؛  الباطل  وآثـروا  لهـم  يِّـن  بُ فـإذا  فيه،  وضاللهـم  بالحـقِّ 

وبقوا مغضوباً عليهم ضالِّين(١). الغضبيَّة، 
:ˆG  OÉÑY

ـكين بالتَّوراة  ا الِّذيـن أثنى اهللا عليهم في القرآن: فهم الذين كانوا متمسِّ أمَّ
   z    y   x ﴿ تعالـى:  بقولـه  المعنيُّون  هـم  والتَّبديـل،  النَّسـخ  قبل  واإلنجيـل 
   ª    ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤      £    ¢    ¡ ے       ~    }    |    {
تعالـى:  وقولـه  ´﴾ [آل عمـران: ١٩٩]،     ³    ²    ±    °    ¯®     ¬    «
اآليـات   ﴾«    ª   ©   ¨   §  ¦  ¥   ¤    £  ¢    ¡ ے        ~}    | ﴿

ـ ١١٥]. ان: ١١٣  مرَ الثالث [آل عِ
النَّبيِّ !؛  بعث  بعـد  والنَّصرانيَّة  باليهوديَّة  ـكَ  المتمسِّ بهم  المرادُ  وليس 

    Ð ﴿ :ار، قال اهللا تعالى بَ لهم النـَّ د لهم بالكفر وأوجَ ـهِ فإنَّ هؤالء قد شَ
ان: ٧٠]، ﴿ ] \ [  مـرَ Ö   Õ     Ô   Ó   Ò   Ñ   ×﴾ [آل عِ
   A    @    ?      >    =    <    ;    :﴿ ان: ٦٥]،  مـرَ `﴾ [آل عِ  _^
   SR    Q    P    O    N      M    L    K    J    I    H    G    F    E    D    C     B

من  فسـد  ومن  اليهود،  من  هٌ  ـبَ شَ ففيه  علمائنا؛  من  فسـد  «من  يقولون:  ـلف  السَّ بعض  وكان     (١)
.«النَّصار من  هٌ  بَ شَ ففيه  عبَّادنا؛ 

لِم  الكَ تحريفِ  من  اليهود  أخالق  فاسـتعمل  العلماء؛  من  فسـد  من  من  «فإن  قالوا:  كما  وهذا   
فضله،  من  اهللا  آتـاه  نْ  مَ ـدِ  سَ وحَ ـ ،  غرضهِ  فواتُ  فيه  إذا  ـ  اهللا  أنزل  مـا  وكتمانِ  مواضعـه،  عـن 
نبيهم،  وسـنّة  ربهم  كتاب  إلى  ويدعونهم  الناس  من  بالقسـط  يأمرون  الذين  وقتلِ  قتلِه  وطلبِ 
على  والتحيل  والكتمان،  واللي،  الكبر،  مـن  ـ  اليهود  بها  ذم  التي  األخالق  من  ذلك  غيـر  إلـى 

ظاهر. باليهود  شبهه  فهذا  ـ ؛  بالباطل  الحق  وتلبيس  الله،  محارم 
يوخ  الشُّ في  وغال  رسولهُ !،  به  بعث  بما  ال  هواه  بمقتضى  اهللا  فعبد  العبَّاد؛  من  فسد  من  وأما 
ظاهر».   بالنَّصار ه  بَهُ شَ فَ واالتحاد؛  الحلول  من  نوعٍ  إلى  ذلك  وجاوز  بوبيَّة،  الرُّ منزلة  فأنزلهم 

.(٣٠/٢ جـ  (بدائع 
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المغضوب  من  فهـؤالء  ان: ٦٤]؛  مـرَ Y       X   W   V   U   T﴾ [آل عِ
الِّين. والضَّ عليهم 

ين القويم، وٱسألوه  راطِ المستقيم: أنَّه الدِّ موا ـ عباد اهللا ـ معنى الصِّ فتفهَّ
يُرضي  الذي  معرفة الحـقِّ  محتاج إلى  العبد  فـإنَّ  الهدايةَ إليه؛  في كلِّ وقـتٍ 
دَ  قَصْ ه  مُ لهِ يُ نْ  مَ إلى  محتاج  فهو  عرفها  فإذا  وباطنة،  ظاهرة  حركة  كلِّ  في  اهللاَ 
عنه  يصرفَ  وأن  فعله،  على  ه  رُ قـدِّ يُ من  إلى  ثمَّ  قلبه،  في  إرادتَه  فيجعلُ  الحقِّ 
موانـعَ الهداية؛ فيخرجَ عن طريـق المغضوب عليهم الَّذيـن عدلوا عنه على 

وضالل. الِّين الَّذين عدلوا عنه عن جهلٍ  والضَّ وعلم،  دٍ  مْ عَ
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

   U    T    S     R    Q    P    O    N    M    L    K    J    I﴿
Z    Y   XW   V   ]﴾ [النِّساء: ٦٩].

في القرآن... بارك اهللا لي ولكم 
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

ين القويم، وأمرنا أن نسأله كلَّ يوم  داً ! بالدِّ الحمد هللا الذي بعث محمَّ
المستقيم. راط  الصِّ نا  يهديَ في صالتنا أن 

بفضله  يشـاء  مـن  يهـدي  لـه،  شـريك  ال  وحـده  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 
لُّ من يشـاء بعد أن هداهـم هدايةَ  ورحمتـه، واهللا ذو الفضـل العظيـم، ويُضِ

   k    j   i     h   g   f   e   d     c   b   a   `﴿ يهتـدوا  فلـم  البيـان 
r   q   p   o     n   ml﴾ [التّوبَة: ١١٥].

«اليهودُ   : والقائلُ عليهم،  م  المنعَ إمامُ  ه،  ورسـولُ ه  عبدُ داً  محمَّ أنَّ  وأشهد 
مغضـوبٌ عليهـم، والنَّصـار ضالُّـون»، اللَّهـمَّ صـلِّ وسـلِّم علـى عبـدك 
المهاجرين  مـن  لين  األوَّ ـابقين  السَّ وأصحابـه  آله  وعلـى  د،  محمَّ ورسـولك 

ين. الدِّ بإحسانٍ إلى يوم  والَّذين ٱتَّبعوهم  واألنصار، 
:ˆG  OÉÑY  :ó©H  É seCG

على  صالتنا:  فـي  نقرأها  أن  علينـا  فُرض  التي  الكتـاب  فاتحةُ  ٱشـتملت 
ه، والثَّناءِ عليه بذكر أسـمائه الحسـنى المسـتلزمةِ لصفاته  حمـدِ اهللا وتمجيدِ
سؤال  إلى  العباد  إرشـاد  وعلى  ـ،  ين  الدِّ يومُ  وهو  ـ  المعاد  ذكر  وعلى  العليا، 
تِهم، وإلى إخـالصِ العبادةِ له  ي مـن حولِهم وقوَّ عِ إليه والتَّبرِّ ربِّهـم والتَّضرُّ
سـؤالهم  وإلى  مماثل،  أو  نظيـر  أو  شـريك  له  يكون  أن  عن  ه  وتنزيهِ وحـده، 
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ـ ، وتثبيتِهم عليه  يـن القويـم   ـ  وهو الدِّ راط المسـتقيم  ـاه الهدايةَ إلـى الصِّ إيَّ
بهم  المفضي  القيامة،  يومَ  الحسـيَّة  راط  الصِّ واز  جَ إلى  ذلك  بهم  يفضيَ  حتى 
ـ.  الحين  والصَّ ـهداء  والشُّ يقين  دِّ والصِّ النَّبيِّيـن  جوار  في  ـ  النَّعيم  ات  جنـَّ إلى 
الحـة؛ ليكونـوا مع أهلهـا يومَ  وٱشـتملت علـى التَّرغيـب في األعمـال الصَّ
القيامة  يوم  سالكيها  مع  يُحشروا  لئالَّ  الباطل؛  مسـالك  من  والتَّحذيرِ  القيامة، 

ـ . الُّون   والضَّ ـ  وهم المغضوب عليهم 
قال:  الخـدريِّ 3  سـعيد  أبي  عن   : والنّسـائيُّ ومسـلمٌ  البخـاريُّ   رو
نعم،  اهللا ! :  رسـول  قال  القيامة؟  يـوم  نا  ربَّ  نـر هل  اهللاّ!  رسـول  يا  «قلنا: 
واً ليس معها سـحاب؟! وهل  حْ ـمس بالظَّهيرة صَ ون في رؤية الشَّ فهل تضارُّ
ون في رؤيـة القمر ليلـة البدر صحواً ليـس فيها سـحاب؟! قالوا: ال،  تضـارُّ
ون في رؤيـة اهللا تعالى يـومَ القيامـة؛ إالَّ كما  يا رسـول اهللا! قـال: فما تضـارُّ

في رؤية أحدهما. ون  تضارُّ
كانت تعبد، فال يبقى أحد  ة مـا  تْبعُ كلُّ أمَّ إذا كان يـوم القيامة أذَّن مؤذِّن تَ
كان يعبد غيرَ اهللا ـ من األصنام واألنصاب ـ إالَّ يتسـاقطون في النَّار، حتَّى إذا 
فيُدعى  ـ،  الكتـاب(١)  أهل  بَّرِ  وغُ وفاجر  ـرٍّ  بَ من  ـ  اهللا  يعبد  كان  مـن  إالَّ  يبق  لم 
اليهود فيُقال لهـم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنَّا نعبد عزيـراً ـ ٱبنَ اهللا ـ فيُقال: 
نا  ربَّ يا  ـنا  طِشْ عَ قالوا:  بْغُون؟  تَ فماذا  ولد،  وال  صاحبـةٍ  من  اهللا  ٱتَّخذ  ما  كذبتم، 
طِمُ  يَحْ سـرابٌ  كأنَّها  جهنَّم  إلى  فيحشـرون  دُون،  رِ تَ أَالَ  إليهم  فيُشـار  فاسـقنا، 

في النَّار. فيتساقطونَ  بعضاً،  ها  بعضُ
المسيحَ  نعبد  كنَّا  قالوا:  تعبدون؟  كنتم  ما  لهم:  فيُقال   النَّصار يُدعى  ثمَّ 
ـ ٱبـنَ اهللا ـ فيُقـال لهـم: كذبتـم، مـا ٱتَّخذ اهللا مـن صاحبـةٍ وال ولـد، فماذا 

الكتاب. أهل  بقايا  أي:   (١)
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فيُحشرون  دُون،  رِ تَ أَالَ  إليهم  فيُشـار  فاسقنا،  نا  ربَّ يا  طِشـنا  عَ فيقولون:  بْغُون؟  تَ
وذكر  النَّار...»  في  فيتساقطون  بعضاً،  ها  بعضُ طِم  يَحْ سـرابٌ  كأنَّها  جهنَّم  إلى 

الحديث(١).
ے     ~  ❁  |  {   z  y x  w   v  u t  s  r﴿
 ❁   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁   ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡
  &   %   $#   "   !    ❁   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³
  2  1    0    /   .   -   ,   ❁   *    )   (   '

ـ ١٠٣] 3  4 5  6﴾ [األنبياء: ٩٨ 

أحسن... إنَّ 

ص  ٧٧.  الجيوش  اجتماع   .٣٤  ،٣٢  ،٣٠  ،٢٩/٢ جـ  البدائع   .٢١/٢ جـ  عادة  السَّ دار  مفتاح   (١)
كثير. البن  الفاتحة  وتفسير 
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√ uOQ  hCG  ,¬àHÉLEG  oÜÉÑ°SCGh

حيمِ  عاء ووعد باإلجابة، العالمِ بكلِّ شيء، الرَّ الحمد هللا الذي شـرع الدُّ
فونـه بأحـوال خلقـه، أو يسـتعطفونه  ـ  فـال يحتـاجُ إلـى وسـائطَ يُعرِّ بذاتـه 
ـ ، القادرِ على كلِّ شيء، الغنيِّ عن كلِّ شيء؛ فالخضوعُ لغيره من  فاعة   بالشَّ

فاهة. السَّ أقبحِ الجهل وأسفهِ 
فقد ظنَّ بربِّه  نْ دعا غيـره؛  وحده ال شـريك له، مَ إالَّ اهللا  وأشـهد أالَّ إٰله 

في ربوبيَّته وأسمائه وصفاته. ء  وْ السَّ ظنَّ 
الة  ع إلى الصَّ رٌ فَـزِ ـهُ أَمْ بَ زَ ـداً عبده ورسـوله، كان إذا حَ وأشـهد أنَّ محمَّ
كانت  وهكذا  وأصحابُـه،  هو  بالنَّصـر  فحضي  عاتـه؛  وتضرّ دعائه  مـن  ثَرَ  وأَكْ

وأنبيائِه. طريقةُ عبادِ اهللا 
وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 

بإحسان. ومن تبعهم 
:ó©H  É seCG

  4    3    21   0   /   .   -﴿ وتعالـى:  تبـارك  اهللا  قـال  فقـد 
افر: ٦٠]. 5  6  7  8  9    :﴾ [غَ
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باإلجابة؛  لهم  ـل  وتكفَّ دعائه،  إلى  عباده  نـدب  أنَّه  وكرمه:  اهللا  فضل  من 
رو أبو يعلى: عن أنسِ بنِ مالك 3 عن النَّبيِّ ! فيما يرويه عن ربِّه 8 
وبينك،  بيني  وواحـدةٌ  لك،  وواحـدةٌ  لي،  منهنَّ  واحـدةٌ   ، خصالٍ «أربـعُ  قال: 
الَّتي  ا  وأمَّ شـيئاً،  بي  تشـركْ  ال  لي:  الَّتي  ا  فأمَّ عبادي،  وبين  بينك  فيما  وواحدةٌ 
ا الَّتـي بيني وبينـك: فمنك  : فمـا عملت من خيـر جزيتك بـه. وأمَّ لـك عليَّ
ترضى  ما  لهم  فـارضَ  عبادي:  وبين  بينـك  الَّتي  ا  وأمَّ اإلجابـة.  وعليَّ  عاء  الدُّ

لنفسك». 
بسنده:  أحمدُ  اإلمامُ  أخرج  يُسـأل،  لم  إذا  يغضب  أنه  ذلك  على  وعالوةً 
يغضبْ  اهللا؛  يسـألِ  لَّـم  «من  اهللا ! :  رسـول  قال  قـال:  هريرة 3  أبـي  عن 

عليه».
أحمد  اإلمام   رو عـاء،  الدُّ في  العبادة  النَّبيُّ !  حصـر  عاء  الدُّ وألهميَّة 
هو  عاء  الدُّ «إنَّ  اهللا ! :  رسـول  قال  قال:  بشـيرٍ ^  النُّعمانِ بنِ  عن  بسـنده: 
افـر: ٦٠]»، وفـي  العبـادة، وقـرأ هـذه اآليـةَ ﴿-  .  /  0  1   ﴾ [غَ

بَّها. العبادة» يعني: خالصَ العبادةِ ولُ اآلخر: «الدعاء: مخُّ  الحديث 
واآلخرةِ  نيا  الدُّ حوائـجِ  طلبُ  أو  له،  وتنزيـهٌ  بِّ  الرَّ على  ثناءٌ  فيـه  ما  وكلُّ 

منه تعالى؛ فهو دعاء(١).
عن  هري،  الزُّ عـن  األوزاعي  ذكـر  اهللا،  يحبُّه  ـا  ممَّ عاء  الدُّ فـي  واإللحاح 
في  ين  الملحِّ يحبُّ  اهللا  «إنَّ  اهللا ! :  رسول  قال  قالت:  عائشة #  عن  عروة، 

عاء». الدُّ

النَّوعين. أفضل  واألول:  مسألة.  دعاءُ  ى  يسمَّ والثَّاني:  عبادة.  دعاءُ  ى  يسمَّ األول:   (١)
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ويسـأمْ  يتعبْ  ال  ـ  اإلجابـة  يسـتبطئ  وال  يسـتعجلْ  فال  العبـد  دعـا  وإذا 
ه  يتعاهدُ فجعل  غرسـاً  غرس  أو  بذراً  بذر  من  بمنزلة  فيكـونُ  ـ ،  عاء  الدُّ ع  ويَدَ
عن  مسلم:  صحيح  وفي  وأهمله.  تركه  ه  وإدراكَ كمالَه  ٱستبطـأ  ا  فلمَّ ويسقيه، 
ما   ، رحمٍ قطيعةِ  أو   ، بإثمٍ عُ  دْ يَ لم  ما  للعبد  يُستجاب  يزال  «ال  هريرة 3 :  أبي 
قد دعوتُ وقد  يقول:  االستعجال؟ قال:  ما  اهللا!  يا رسول  يستعجل، قيل:  لم 

عاء». عُ الدُّ دَ ر عند ذلك ويَ فيتحسَّ يُستجابُ لي؛  فلم أَرَ  دعوتُ 
المطلوب،  علـى  ه  همِّ رُ  صْ وحَ القلـب،  حضـورُ  عاء  الدُّ مـع  ٱجتمع  وإذا 
ـتَّة ـ وهـي: الثُّلث األخير من اللَّيل، أو  وصادف وقتاً من أوقات اإلجابة السِّ
عند  أو  المكتوبات،  لوات  الصَّ أدبـارُ  أو  واإلقامة،  األذان  بين  أو  األذان،  عند 
الة، أو آخرُ سـاعة  صعـود اإلمام يومَ الجمعـة على المنبر حتـى تُقضى الصَّ
بين  وٱنكسـاراً  القلب،  في  وصادف خشـوعاً  ـ ،  ذلك اليـوم  من  العصر  بعـد 
طهارة،  على  وكان  القبلة،  اعي  الدَّ وٱسـتقبل  قَّة،  ورِ عاً  وتضرُّ  ً وذالّ بِّ  الرَّ يدي 
 ، الة على النَّبيِّ ورفع يديه إلى اهللا، وبـدأ بحمد اهللا والثَّناء عليه، ثم ثنَّى بالصَّ
م بين يـدي حاجته التَّوبةَ واالسـتغفار، ثـم دخل علـى اهللا وألحَّ عليه  ثـمَّ قدَّ
م بيـن يدي دعائه  ـل إليه بأسـمائه وصفاتـه وتوحيده، وقدَّ عاء، وتوسَّ في الدُّ
التي  األدعية  صـادف  إذا  سـيَّما  ال  أبداً،  دُّ  رَ يُ يكاد  ال  عاء  الدُّ هـذا  فإنَّ  صدقة؛ 

نةٌ لالسم األعظم. متضمِّ أو أنَّها  اإلجابة،  ظِنَّةُ  مَ النَّبيُّ ! أنَّها  أخبر 
مع  كان  أنَّه  أنـس 3:  عن  حاتم:  أبي  وصحيـح  ـنن  السُّ في  ما  ومنها: 
بأنَّ  أسألك  إنِّي  اللَّهمَّ  فقال:  عاد  ثمَّ  يُصلِّي،  ورجل  جالسـاً  اهللا !  رسـول 
يا  واألرض،  ـموات  السَّ بديـعُ  ان،  المنـَّ أنـت  أنت،  إالَّ  إٰلـه  ال  الحمـد  لك 
باسـمه  اهللاَ  دعا  «لقد  النَّبيُّ ! :  فقال  قيوم،  يا  حيُّ  يا  واإلكرام،  ذا  الجالل 
حيحين:  الصَّ وفي  أعطى»،  به  ـئل  سُ وإذا  أجاب،  به  دُعي  إذا  الذي  العظيم، 
الكـرب:  عنـد  يقول  كــان  اهللا !  رسـول  أنَّ  عبَّاسٍ ^  ٱبـن  حديـث  من 
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عاء ٢٠٢ الـــد ٢٠٢

إٰله  ال  العظيـم،  العـرشِ  ربُّ  اهللا  إالَّ  إٰلـه  ال  الحليم،  العظيـمُ  اهللاُ  إالَّ  إٰلـه  «ال 
ـمواتِ وربُّ األرضِ ربُّ العرشِ الكريم». إالَّ اهللا ربُّ السَّ

عاء»: عن الحسـن  نيا في كتـاب «المجابين فـي الدُّ وذكـر ٱبن أبـي الدُّ
البصـري قـال: «كان رجـلٌ مـن أصحـاب النَّبـيِّ ! مـن األنصـار يُدعى 
ـ  وكان  بُ بـه في اآلفاق  رِ ـل، وكان تاجراً يتَّجر بمـالٍ له ولغيره يَضْ قِ عْ أبا مَ
عْ  ضَ لـه:  فقال  ـالح،  السِّ في  ع  مقنـَّ لِصٌّ  فلقيـه  ة  مرَّ فخـرج  ـ   ورعاً   ناسـكاً 
ا  ما معـك فإنِّي قاتلك، قـال: فما تريد إالَّ دمي؟ فشـأنك والمـال، قال: أمَّ
ا إذا أبيت فذرنـي أصلي أربع  المال فلي، ولسـت أريـد إال دمَك، قـال: أمَّ
أ ثـم صلَّى أربع ركعـات، فكان من  ركعـات، قال: صلِّ ما بـدا لك، فتوضَّ
دعائه في آخر سـجدة أن قال: يا ودود! يا ذا العـرشِ المجيد! يا فعاالً لما 
الَّذي  وبنورك  يُضام،  ال  الذي  وبملكك  رام،  يُ ال  الذي  ك  بعزِّ أسـألك  تريد! 
، يا مغيث أغثنـي! يا مغيث  ـك أن تكفيَني شـرَّ هذا اللِّـصِّ مأل أركانَ عرشِ
فلما  فرسـه،  أذني  بين  وضعها  قد  حربـةٌ  بيده  أقبل  بفـارسٍ  هو  فإذا  أغثني! 
من  فقال:  قم،  فقـال:  إليه  أقبل  ثم  فقتلـه،  فطعنه  نحوه  أقبل  اللِّـصُّ  به  بصر 
أهل  من  لَكٌ  مَ أنا  فقـال:  اليوم؟!  بك  اهللا  أغاثني  فقـد  ي،  وأمِّ أنت  بأبي  أنت 
، ثمَّ دعوتَ  عةً قَ عْ ماء قَ تُ ألبواب السَّ عْ ابعة، دعوتَ بدعائك فسمِ ماء الرَّ السَّ
الثَّالث،  بدعائك  دعوتَ  ثمَّ  ة،  ضجَّ ـماء  السَّ ألهل  عتُ  فسـمِ الثَّاني  بدعائك 
الحسـن: «فمن  قال  قتله»  يَني  يولِّ أن  اهللاِ  فسـألتُ  مكروب،  دعوةُ  لي:  فقيل 
عاء؛ ٱستجيب له، مكروباً كان أو  أ وصلَّى أربعَ ركعات، ودعا بهذا الدّ توضَّ

مكروب». غيرَ 
رسول اهللا ! :  قال  قال:  هريرة 3  أبي  عن   : إسحاقَ دُ بنُ  محمَّ  ورو
أن  الحوت  إلـى  اهللا  أوحـى  الحـوت،  بطن  فـي  يونـسَ  حبـس  اهللا  أراد  ـا  «لمَّ
أسـفل  إلى  به  انتهى  ا  فلمَّ عظمـاً،  له  تكسـرْ  وال  لحماً،  له  شْ  تخـدِ وال  ه،  ذْ خُ
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عاء  ٢٠٣الـــد

ـ  وهو  إليه  اهللا  فأوحى  هذا؟!  ما  نفسـه:  في  فقال  ـاً،  سّ حِ يونُس  سـمع  البحر، 
بطن  في  وهو  وسـبَّح  قال:  البحر،  دوابِّ  تسـبيحُ  هذا  أنَّ  ـ :  الحوت   بطن  في 
ضعيفاً  صوتاً  نسمع  ا  إنَّ نا!  ربَّ يا  فقالوا:  ه،  تسـبيحَ المالئكةُ  فسمعت  الحوت، 
في  الحوت  بطن  في  فحبسـته  عصاني  يونُسُ  عبدي  ذلك  قال:  غريبة،  بأرضٍ 
يـوم وليلة  كلِّ  في  منه  إليـك  يصعد  كان  الَّـذي  الحُ  الصَّ العبـدُ  قالوا:  البحـر، 
عملٌ صالح؟! قال: نعم، قال: فشـفعوا له عند ذلك؛ فأمر الحوتَ فقذفه في 

سقيم». احل وهو  السَّ
 ،(١) ـبٍّ جُ فـي  أُلقـي  دانيـال 0  «أنَّ  ـعَب»:  «الشُّ فـي  البيهقـيُّ   ورو
لَكٌ  مَ فأتـاه  إليه،  بِصُ  بَصْ وتُ ـه  تلحسُ ـباع  السِّ فجعلت  ـباع،  السِّ عليـه  وأُلقِيت 
بطعام،  إليك  أرسلني  ربِّك  رسـولُ  أنا  قال:  أنت؟  من  فقال:  دانيال!  يا  فقال: 

ره». كَ ذَ نْ  مَ يَنسى  ال  الذي  الحمد هللا  دانيال:  فقال 
تـي ذكرها غيرُ واحـد  ـ أنَّها ٱنتهت  ـ  الَّ رِ الوحش المشـهورة  مُ ـةُ حُ وقِصْ
دها العطش،  هَ ا جَ رت عنـه، فلمَّ ه، فوجدت النَّاسَ حولَه فتأخَّ دَ إلى المـاء لتَرِ
ماء وجأرت إلى اهللا سبحانه بصوت واحد، فأرسل اهللا  ها إلى السَّ رفعت رأسَ

وٱنصرفت. حتَّى شربت  ماءَ بالمطر،  السَّ سبحانه عليها 
ه  فُ يخفِّ أو  ـه  ويرفعُ ه،  نزولَ ويمنـعُ  ه  ه ويعالجُ يدافعُ عدوُّ البـالء،  عـاء  والدُّ
حديث  مـن  مسـتدركه:  في  الحاكـم   رو المؤمـن،  سـالح  وهـو  نـزل.  إذا 
المؤمن،  سـالح  عاء  «الدُّ اهللا ! :  رسـول  قال  قال:  أبي طالب 3  عليِّ بـنِ 
قالت:  عائشـةَ  حديث  من  وي  ورُ واألرض»،  ـموات  السَّ ونور  ين،  الدِّ وعماد 
ا  وممَّ نزل  ـا  ممَّ ينفع  عاء  والدُّ ر،  ـدَ قَ من  رٌ  ـذَ حَ يُغني  «ال  اهللا ! :  رسـول  قال 
وعن  القيامة»،  يـوم  إلى  فيعتلجان  عاء،  الدُّ فيلقـاه  ل  ليَنْزِ البالء  وإنَّ  ينـزل،  لم 

نيا. الدُّ أبي  ٱبنُ  رواه  فيما  ـ.  أغراهما  أي:  ـ  اهما  ضرَّ ين  دَ أَسَ على  رُ  تَنصَّ بُخْ ألقاه   (١)
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عاء ٢٠٤ الـــد ٢٠٤

العمر  في  يزيد  وال  عـاء،  الدُّ إال  رَ  القدَ دُّ  رُ يَ «ال  قـال:  النَّبيِّ !  عن  ثوبانَ 3 
يصيبُه». نب  زقَ بالذَّ رمُ الرِّ جل ليُحْ ، وإن الرَّ إالَّ البرّ

عـاء؛ فقد أُريـد به االسـتجابة، كان عمر 3 يقـول: «إنِّي ال  مَ الدُّ هِ ومـن أُلْ
اإلجابة  فإنَّ  عـاء؛  الدُّ تُ  مْ أُلهِ فإذا  عـاء،  الدُّ همَّ  أحمل  ولكن  اإلجابـة،  همَّ  أحمل 

معه»(١). 
المحبوب،  وحصـول  المكـروه  دفـع  في  األسـباب   أقـو من  عـاء  فالدُّ
اهللا  يحبُّه  ال  دعاءً  يكون  بأن  نفسـه  في  لضعفه  ا  إمَّ أثره،  عنه  يتخلف  قد  ولكن 
عاء،  الدُّ وقتَ  اهللا  على  إقباله  وعدمِ  القلب  لضعف  ا  وإمَّ العدوان،  من  فيه  ا  لِمَ
نوب على  ـنِ الذُّ يْ ـ  من أكل الحـرام، ورَ ـا لحصـول المانع  من اإلجابـة  وإمَّ
ـ ، كما في مستدرك الحاكم:  القلوب، وٱستيالءِ الغفلة واللَّهو وغلبتِها عليها  
مـن حديث أبـي هريـرة 3 عن النَّبـيِّ ! قـال: «ادعـو اهللا وأنتـم موقنون 
الحديث  وفي   ،« الهٍ غافلٍ  قلب  مـن  عاء  الدُّ يقبل  ال  اهللاَ  أنَّ  وٱعلموا  باإلجابة، 
! ومطعمه حرام، ومشـربه  ! يـا ربِّ ـماء، يـا ربِّ اآلخـر: «يمـدُّ يديه إلى السَّ

يُستجاب لذلك؟!». َّى  فأَن بالحرام،  ي  ذِ حرام، وملبسه حرام، وغُ
أو  ولغيـره،  هللا  يذبحون  أو  ه،  غيـرَ معـه  ويدعـون  اهللا  يدعـون  الَّذين  ـا  أمَّ
بأعظمِ  جـاؤوا  فقد  غيـره؛  معه  يخافـون  أو  يرجـون  أو  ولغيـره،  هللا  ينـذرون 

فر. غْ يُ ال  الذي  نبُ  والذَّ األكبر،  ركُ  الشِّ ، وهو  عاءِ الدُّ إجابةِ  منعِ  أسبابِ 
نَ  وْ فسيجازَ وطاعتِه؛  ودعائِه  اهللا  عبادة  عن  االسـتكبار  منعهم  الَّذين  ا  وأمَّ
اإلمام   رو حقيريـن،  ذليلين  صاغرين  مَ  جهنـَّ دخولُ  وهو  الفظيـع،  بالجزاء 
أحمـد بسـنده: عـن النَّبيِّ ! قـال: «يُحشـر المتكبِّـرون يـوم القيامـة أمثالَ 
غار، حتى يدخلوا سـجناً  رِّ في صور النَّاس، يعلوهم كلُّ شـيء مـن الصَّ الـذَّ

يخ. الشَّ ألبي  العظمة»  «كتاب  وٱنظر:   (١)
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الخبال  طينة  مـن  ن  ـقَوْ يُسْ األنيار،  نارُ  تعلوهم  بُولـس  ـ  له:  ـ  يقال  جهنَّـم  في 
بمنِّهِ وكرمه. وإيَّاكم منها  ـ » أعاذنا اهللا  ـ  عصارةِ أهل النَّار  

وطلـبِ  العالميـن  ربِّ  إلـى  بِ  بالتَّقـرُّ وعليكـم  اهللا ـ  ـ عبـاد  اهللا  فاتَّقـوا 
اإلشراك به. والبعدِ عن  ودعائِه  مرضاته، بعبادته 

º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  É   È    ÇÆ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾   ½    ¼   »﴿
ة: ١٨٦]. رَ Í  Ì  Ë  Ê﴾ [البَقَ

بارك اهللا...
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

الذ بحماه. إذا  المنكسر  جابرِ  إذا دعاه،  المضطرِّ  مجيبِ دعوةِ  الحمد هللا 
بُدُ معه سواه. وال أَعْ ه  بُدُ شريك له، أَعْ وحده ال  إالَّ اهللا  وأشهد أالَّ إٰله 

والنَّجاة،  عادة  السَّ بأسباب  الخلقَ  ر  بصَّ ه،  ورسولُ ه  عبدُ داً  محمَّ أنَّ  وأشهد 
ويأباه. بَّ  الرَّ يُسخط  رهم من كلِّ ما  وحذَّ

وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 
قـوا اهللا فـي القـول والعمل، فكـم منهم مـن دعا فاسـتجاب اهللا  الَّذيـن صدَّ

إالَّ اهللا. ه  وقدرَ ه  عددَ يعلمُ  ال  النَّعيم  اآلخرةِ من  في  ٱدَّخر لهم  وما  دعاه؟!، 
:ó©H  É seCG

ـايَ بتقـو اهللا، واألخـذِ بأسـبابِ إجابةِ  فيـا ـ عبـاد اهللا ـ أُوصيكـم وإيَّ
على  الفاتحة  سـورةَ  حابة  الصَّ بعض  قرأ  ه،  ردِّ موجبـات  من  والحذرِ  عاء،  الدُّ

عاء. الدُّ إجابةِ  إالَّ الكتمال أسباب  ذاك  وما  الحال،  في  في  فشُ لديغٍ 
عليه  فاجتمع  البصـرة  بسـوق  المعروف  ـ  اهدُ  ـ  الزَّ أدهمَ  بنُ  إبراهيـمُ  مرَّ 
ألن  قال:  لنا؟!  يُسـتجابُ  فال  ندعو  لنا  ما  إسـحاق!  أبا  له: «يا  فقالوا  النَّاس، 
ه، وٱدَّعيتم أنَّكم تحبُّون  وا حقَّ قلوبَكم ماتت بعشرة أشياء: عرفتم اهللا فلم تؤدُّ
ولم  اهللا  نعمة  وأكلتم  به،  تعملوا  ولم  القرآن  وقرأتم  سنَّته،  وتركتم  اهللا  رسول 
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حقٌّ  النَّار  إنَّ  وقلتم:  ووافقتموه،  كم  عدوُّ ـيطان  الشَّ إنَّ  وقلتم:  شكرها،  وا  تؤدُّ
الموت  إنَّ  وقلتم:  لهـا،  تعملوا  ولم  حقٌّ  ة  الجنـَّ إنَّ  وقلتم:  منها،  بـوا  تهرُ ولم 
ونسيتم  النَّاس  بعيوب  ٱشـتغلتم  النُّوم  من  ٱنتبهتم  وإذا  له،  وا  دُّ تسـتعِ ولم  حقٌّ 

ا هـ(١). تعتبروا بهم».  ودفنتم موتاكم ولم  عيوبكم، 
ن يستمعون القول فيتَّبعون أحسنه، أولئك الَّذين هداهم  اللَّهمَّ اجعلنا ممَّ

األلباب. وأولئك هم أولوا  اهللا، 
الحديث... أحسن  إنَّ 

الكافي). (الجواب  من   (١)
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ــــر في القرآن  وثماُره٢٠٨ ـفك الـت ٢٠٨

 ¿BGô≤dG  »a  ô```` tμØ` sà`dG
√ oQÉªKh

راً،  لَـه تبصُّ الحمـد هللا الـذي أنزل الكتـابَ المبيـن؛ لنقـرأه تدبُّـراً، ونتأمَّ
قَ به ونجتهدَ  لَه على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدِّ راً، ونحمِ ونسـعدَ به تذكُّ

ونواهيه. أوامره  على إقامة 
موات  وأشهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شريك له إٰلهُ المرسلين، وقيُّومُ السَّ

واألرضين.
صلِّ  اللَّهمَّ  للعالمين،  رحمةً  المبعوثُ  ه،  ورسولُ ه  عبدُ داً  محمَّ أنَّ  وأشهد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين. دٍ  عبدك ورسولك محمَّ وسلِّم على 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

أفضلِ  من  وهـو  كلِّها،  للخيـرات  والمفتاحُ  المبـدأُ  هـو  والتَّدبُّر  ـر  التَّفكُّ
؛  سـاعةٍ رُ  قيل: «تفكُّ حتى  العمل،  إلى  يدعو  وهو  لـه،  وأنفعِها  القلب  أعمال 
اهللا  نعم  في  ر  العزيـزِ 5: «التَّفكُّ عبـدِ  عمر بنُ  وقال  ـنَة»،  سَ عبادة  من  خيرٌ 
وقد رآه  المبـاركِ لبعض أصحابـه ـ  عبد اهللا بـنُ  العبـادة»، وقال  أفضل  مـن 
في  النَّاس  ـر  فكَّ : «لو  ـرٌ بِشْ وقـال  راط».  الصِّ قـال:  بلغت؟  ـ: «أيـن  ـراً  متفكِّ
إلى  يدعو  الخيـر  في  ر  عبَّـاس ^: «التَّفكُّ ٱبن  وقـال  ه»،  وْ صَ عَ مـا  اهللا  عظمة 

العمـل بـه».
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ــــر في القرآن وثماُره  ـفك ٢٠٩الـت

المكاره  ومن  ظة،  اليَقَ حيـاة  إلى  الفطنة  موت  مـن  ينقل  الذي  هو  رُ  كْ فالفِ
نيا  الدُّ ومن سـجن  والقناعة،  هد  الزُّ والحرص إلى  غبة  الرَّ ومن  المحاب،  إلى 
مرض  ومن  ه،  بـِ ورحَ العلم  سـعة  إلى  الجهل  ضيق  ومن  اآلخـرة،  فضاء  إلى 
عن  والتَّجافي  اهللا  إلـى  اإلنابة  شـفاء  إلى  ار،  الـدَّ هذه  إلى  واإلخالد  ـهوة  الشَّ
ـمع  والسَّ البصر  نعمة  إلى  م،  والبُكْ مم  والصَّ العمى  مصيبـة  ومن  الغرور،  دار 
وثلج  اليقين  بـرد  إلى  ـبهات  الشُّ أمراض  ومن  عنـه،  والعقل  اهللا  عـن  والفهم 

والتَّدبُّر. الفكر  إنَّما هو  فأصل كلِّ طاعة  دور.  الصُّ
والتَّدبُّر هو النَّظر في إدبار األمور وعواقبها، والفكر هو إحضار معرفتين 
العاجلةَ  قلبُه  أحضـر  إذا  ذلك:  مثال  ثالثة،  معرفةً  منهما  ليسـتثمرَ  القلب،  في 
في  أحضر  ثمَّ  وزوالِه،  ه  وٱنقطاعِ اآلفات  من  به  يقترنُ  وما  ها،  ونعيمَ ـها  وعيشَ
بهذين  وجزم  نيـا،  الدُّ نعيم  على  هُ  لَ وفَضْ ـه  ودوامَ تَه  ولذَّ ها  ونعيمَ اآلخـرةَ  قلبه 
ائم،  الدَّ الفاضلَ  هـا  ونعيمَ اآلخرةَ  أنَّ  وهـو  ثالثاً،  علماً  ذلك  لـه  أثمر  لْمين  العِ

ة. صَ العاجلةِ المنقطعةِ المنغِّ بإيثاره من  عند كلِّ عاقل  أولى 
ها  عَ وضَ مبادئَهـا؛  ه  فكـرُ زَ  وتجـاوَ األمـور  عواقب  فـي  ر  فكَّ إذا  وكذلـك 
ه  فكرُ فتجاوز  ـهوة،  والشَّ نب  الذَّ واردُ  عليه  ورد  فإذا  مراتبَها،  لِم  وعَ ها  مواضعَ
والحزن  األلم  مـن  عليه  يترتَّب  ومـا  عاقبتِه  سـوءِ  إلى  به،  النَّفسِ  حَ  وفَـرَ تَه  لذَّ

م عليه. قدِ يُ يكاد  فال  في ذلك  ر  فكَّ والفرحة، من  اللَّذةَ  تلك  مُ  يقاوِ ال  الَّذي 
عن  والتَّقاعد  والكسـلِ  عةِ  والدَّ احـةِ  الرَّ واردُ  قلبه  علـى  ورد  إذا  وكذلك 
ات  بَـرَ بفكره إلى مـا يترتب عليها مـن اللَّذَّ ـقة الطَّاعـات وتعبِها، حتى عَ مشَ

وعزيمة. اآلالم، ٱستقبلها بنشاط وقوة  تلك  ر  مُ واألفراح التي تَغْ والخيرات 
ور، ونظر  ر في منتهى ما يسـتعبده من الجاه والمال والصُّ وكذلك إذا فكَّ

عبداً لذلك.  ونفسه أن يكون  استحيا من عقله  فكره،  إلى غاية ذلك بعين 
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ــــر في القرآن وثماُره ٢١٠ ـفك الـت ٢١٠

نفوس  عليها  تفانـت  الَّتي  ة  رَ المفتَخَ األطعمـة  آخر  في  ر  فكَّ إذا  وكذلك 
عن  ته  همَّ ٱرتفعـت  خروجهـا،  عنـد  أمرها  إليـه  يصيـر  وما  األنعـام،  أشـباه 
ويغضب  يرضى،  ولـه  ه  يتوجَّ إليـه  الذي  قلبِه  معبـودَ  لِها  عْ وجَ بهـا،  االعتناء 
اك 3  حَّ الضَّ عن  المسند:  في  جاء  كما  ويعادي،  ويوالي  ويكدح  ويسـعى، 
اهللا!  رسـول  يا  قال:  طعامـك؟  ما   ! ـاكُ ضحَّ «يا  لـه:  قال  اهللا !  رسـول  أنَّ 
فإنَّ  قال:  علمت،  قـد  ما  إلى  قال:  ماذا؟  إلى  يصير  ثـمَّ  قال:  واللَّبن،  اللَّحم 
المسـند  وفي  نيا»،  للدُّ مثالً  آدم  ٱبـن  من  يخرج  مـا  ضرب  وتعالى  تبـارك  اهللا 
عِل  جُ آدم  ٱبنِ  مطعمَ  «إنَّ  اهللا !:  رسـول  قال  قال:  كعبٍ  أُبيِّ بنِ  عن   : أيضاً
أي:   « هُ حَ زَّ قَ «وإنْ  يصير»،  مـا  إلى  فانظروا  ـ  هُ  لَّحَ مَ وَ هُ  حَ زَّ قَ وإِنْ  ـ  نيـا  للدُّ مثالً 

األبازير. فيه  وضع 
للقلب  أنفعُ  شـيءَ  فال  القرآن،  في  ر  التَّفكُّ اهللا ـ:  عبـاد  ـ يا  رِ  التَّفكُّ وأَنفـعُ 
ـائرين،  السَّ منـازلِ  لجميعِ  جامـعٌ  فإنَّه  والتَّدبُّـر؛  ـرِ  بالتَّفكُّ القـرآن  قـراءةِ  مـن 
ـوق،  والشَّ المحبَّة  يُورث  الَّذي  وهو  العارفين،  ومقامـاتِ  العاملين،  وأحوالِ 
بر،  والصَّ ـكرَ  والشُّ والتَّفويض،  ضا  والرِّ لَ  والتَّـوكُّ واإلنابةَ  جـا،  والرَّ والخوفَ 

القلب وكمالُه. حياةُ  األحوالِ الَّتي بها  وسائرَ 
فسـادُ  المذمومة الَّتي بها  واألفعال  فات  الصِّ جميع  رُ عـن  يزجُ وكذلك 
ـه، فلو علم النَّاس ما في قراءة القرآن بالتَّدبُّر، الشـتغلوا بها  القلبِ وهالكُ
شفاء  في  إليها  محتاج  وهو  بآية  مرَّ  حتى  رٍ  بتفكُّ قرأه  فإذا  سواها،  ما  كلِّ  عن 
م؛ خيرٌ من  ر وتفهُّ ة، ولو ليلة ـ ؛ فقـراءة آية بتفكُّ رها ـ ولو مئة مرَّ قلبـه، كرَّ
م، وأنفعُ للقلب، وأدعى إلى حصول اإليمان،  قراءة ختمةٍ بغير تدبُّـر وتفهُّ
النَّبيِّ !:  عن  ثبت  وقد  ـلف،  السَّ عادة  كانت  وهذه  القرآن،  حالوةِ  قِ  وْ وذَ

    ÅÄ   Ã   Â   Á﴿ تعالى:  قولـه  وهي  باح،  الصَّ حتَّى  يردِّدها  بآيةٍ  قام  «أنَّه 
ائدة: ١١٨]». Ì    Ë   Ê   É   È   Ç   Æ﴾ [المَ
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ــــر في القرآن وثماُره  ـفك ٢١١الـت

نثر  تنثـروه  وال  ر،  ـعْ الشِّ هذَّ  القـرآن  وا  ـذُّ تَهُ مسـعود 3: «ال  ٱبـن  وقال 
آخرَ  أحدكم  ـمُّ  هَ ن  يَكُ ال  القلـوب،  به  كوا  وحرّ عجائبـه،  عند  ـوا  وقِفُ قَل،  الدَّ
تالوتَه  فاتَّخـذوا  بـه؛  لِيُعمل  القـرآنُ  ل  الحسـن 5: «أُنـزِ وقـال  ـورة»،  السّ
له  ليتميَّزَ  نفسـه؛  صفات  فـي  اإلنسـانُ  رَ  يتفكَّ أن  إلى  يدعـو  فالقرآن   .« عمـالً
معبودِه  صفاتِ  في  ـر  التَّفكُّ إلى  ويدعو  له،  المكروه  مـن  منها  لربِّه  المحبوب 

ه. وأحكامِ وأفعالِه 
:ˆG  OÉÑY

معصية،  كلِّ  أصـلُ  هـو  فكذلـك  طاعـة،  كلِّ  أصـلُ  هـو  الفكـر  أنَّ  كمـا 
ـيطان يصـادف أرضَ  رة، فـإنَّ الشَّ كْ فالمعصيـة إنَّمـا تحدث مـن جانـب الفِ
ـدُ منه اإلراداتُ  ة، فيتولَّ ديّ رُ فيها حبَّ األفـكارِ الرَّ القلـب خاليةً فارغة، فيبـذُ
دُ منها العمل. فإذا صادف أرضَ القلبِ مشغولةً بِبَذر األفكار  والعزوم، فيتولَّ
يّئ له، وأُعدَّ له من النَّعيم المقيم  لق لـه، وفيما أُمر به، وفيما هُ النَّافعة فيما خُ

. يجد لبذره موضعاً العذاب األليم، لم  أو 
ر، قال الحسن 5 في قول  والكِبْر ـ يا عباد اهللا ـ من أسـباب منع التَّفكُّ
اف: ١٤٦]  N﴾ [األعـرَ     M    L   K   J    I    H    G    F﴿ اهللا 8: 

فيها». ر  التَّفكُّ قال: «أمنعهم 
لتنالوا  بـه؛  والعملِ  اهللا  لكتـاب  بالتَّدبُّر  وعليكـم  اهللا ـ  ـ عبـاد  اهللا  فاتَّقوا 

والقربَ منه والفوزَ برضاه يوم لقاه. محبَّةَ اهللاِ 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

﴿J I H G F E D C B﴾ [ص: ٢٩].
في القرآن العظيم... بارك اهللا لي ولكم 
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

لينذر  قيِّماً  عوجاً،  له  يجعل  ولم  الكتاب  عبده  على  أنزل  الذي  هللا  الحمد 
لهم  أنَّ  الصالحـات  يعملون  الذين  المؤمنين  ويبشـرَ  لدنه،  من  شـديداً  بأسـاً 

. أبداً فيه  حسناً، ماكثين  أجراً 
ـموات،  وأشـهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شـريك لـه، كلمةً قامت بها السَّ

جميعَ المخلوقات. وفطر اهللاُ عليها 
كتابَه  عليه  أنـزل  خلقه،  مـن  وخيرتُه  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
ـكِّ واليقين، اللَّهمَّ صلِّ وسـلِّم  ـاللِ والشَّ المبيـن، الفارقَ بيـن الهد والضَّ

وعلى آله وأصحابه. د،  عبدك ورسولك محمَّ على 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

رِ  تدبُّ نْ  مِ نجاته،  إلى  بَ  وأقرَ ومعاده،  معاشـه  في  للقلب  أنفعَ  شيء  ليس 
العبدَ  تُطْلعُ  فإنَّهـا  آياته،  معاني  علـى  فيه  الفكر  وجمعِ  ـلِ  التَّأمُّ وإطالةِ  القرآنِ 
وغاياتِهما  وأسبابِهما،  طرقِهما  وعلى  بحذافيرهما،  ـرِّ  والشَّ الخير  معالمِ  على 
والعلومِ  ـعادة  السَّ كنـوزِ  مفاتيـحَ  يده  فـي  تِلُّ  وتُ أهلهمـا،  ومـآلِ  وثمراتِهمـا، 
وتُريه  وتُوطِّدُ أركانَه،  بنيانَـه،  ـيِّدُ  وتُشَ قلبه،  في  اإليمانِ  قواعدَ  وتُثبِّت  النَّافعة، 
امَ  ، وتُريه أيَّ ه بين األممِ رُ والنَّارِ في قلبه، وتُحضِ والجنَّةِ  واآلخرةِ  نيا  صورةَ الدُّ
ربِّه  ذاتَ  فه  وتُعرِّ وفضلَـه،  اهللا  عدلَ  ه  وتُشـهدُ العبر،  مواقعَ  ه  رُ وتُبصِّ فيهم،  اهللاِ 
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ــــر في القرآن وثماُره  ـفك ٢١٣الـت

وما  إليه،  الموصلَ  وصراطَه  يبغضه،  وما  يحبُّه  وما  وصفاتِه،  ه  وأسـماءَ تعالى 
النَّفسَ  فه  وتُعرِّ وآفاتِها،  الطَّريقِ  وقواطعَ  عليه،  والقدومِ  الوصولِ  بعد  لسالكه 
فه طريقَ أهلِ الجنَّة وأهلِ  حاتِها، وتُعرِّ وصفاتِها، ومفسداتِ األعمال ومصحّ
قاوة،  الشَّ وأهلِ  عادةِ  السَّ أهلِ  ومراتبَ  وسيماهم،  وأحوالَهم  وأعمالَهم  النَّار، 
قون فيه(١). قَهم فيما يتفرَّ هم فيما يجتمعون فيه، وتفرُّ وأقسامَ الخلق وٱجتماعَ
ـنَّة  بسُ وعليكم  الحديث،  أحسـن  فإنَّه  كتابه،  بتدبُّـر  اهللا  ـ  ـ  عبـاد  فعليكم 

الهدي... خير  فإنَّ  وهديه،  نبيِّكم 

 .٤٥١/١ مدارج   .١٨٤  ،١٩٣  ،١٩٧ ص ١٨٧،  عادة  السَّ دار  مفتاح   (١)
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يطان، وشروره ٢١٤ وساوس الش ٢١٤

 √Qhô°Th  ,¿É£« s°ûdG  ¢ShÉ°Sh

É¡æe  ¬H  º°ünà© oj  Éeh

   Q    P      O    N    M﴿ المبيـن:  كتابـه  فـي  القائـلِ  هللا  الحمـد 
عليه  أقبـل  ـنْ  مَ سـبحانه  أحمـده  اف: ٢٠٠]،  W﴾ [األعـرَ    V    U    TS    R
أصرَّ  ومن  أتـاه،  ا  ممَّ تاب  إذا  ه  عـدوِّ إلى  كِلْـه  يَ لم  عنه  أعـرض  نْ  ومَ ـاه،  تلقَّ

ه. ه ما توالَّ ه وقاطع سـيِّده والَّ على العصيان وصالح عدوَّ
وأشـهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شـريك لـه، جلَّ عن األشـباه واألمثال، 

واألشكال. ركاءِ  والشُّ واألندادِ  األضدادِ  وتقدَّس عن 
وقد  إالَّ   ، أحـدٍ من  منكم  «ما   : القائلُ ه،  ورسـولُ ه  عبدُ داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
اهللا  أنَّ  إالَّ  وأنـا  قال:  اهللا؟!  رسـول  يا  وأنت  قالـوا:   ، الجنّ من  ه  قرينـُ به  كِّل  وُ

.(١)« مَ لَ فأسْ أعانني عليه 
أعدائهم،  بمكائـدِ  العارفين  أصحابه،  وجميـعِ  آله  وعلى  عليـه  اهللا  صلَّى 

. كثيراً تسليماً  وسلَّم 
:ó©H  É seCG

  w  v  ❁   t  s  r  q  p   o  n  m﴿ تعالـى:  اهللا  قال  فقد 
بشر. يأمره  ال  فصار  ٱستسلم؛   :« مَ لَ «أَسْ ٥٦١/١؛  المسند   (١)
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وداً، له دخول ونفوذ إلى قلب ٱبن آدم  دُ اً لَ قد جعل اهللا لكلِّ إنسـان عدوّ
 مجر آدم  ٱبن  مـن  يجري  منه  ـ  اهللا  ـ  أعاذنا  ـيطان»  هو «الشَّ ذلـك  ه،  وصدرِ
إليه،  يوسـوس  الممات،  إلى  يفارقه  ال  والدته  حينِ  من  بالعبد  كِّل  وُ قد  م،  الدَّ

فيصير «شهوة». يه؛  ويُشهِّ ويمنِّيه  ره له  فيصوِّ نب بباله،  الذَّ ويخطُر 
ـنها ويخيّلهـا لـه في خيـال تميل نفسـه إليـه؛ فيصير  نهـا لـه ويحسّ ويزيّ
بضررها،  ه  علمُ نسـيه  ويُ ي،  ويُشـهِّ ويُمنّي  ويُخيِّل  يُمثِّـل  يزال  ال  ثـمَّ  «إرادة». 
فتصير  بها؛  ه  اذَ تِذَ والْ المعصيةِ  صورةَ  إالَّ   ير فال  عاقبتِها،  سـوءَ  عنه  ويطوي 

اإلرادة «عزيمة».
فيبعث  الطَّلـب،  في  الجنـودَ  فيبعث  القلـب،  من  عليها  الحرص  فيشـتدّ 
فال  أزعجهم،  ا  نَوْ وَ وإن  كهم،  حرَّ وا  تَرُ فَ فإن  وعوناً،  لهم  مداداً  معهم  يطانُ  الشَّ
بألطفِ  عليه  االجتماع  شملَ  وتنظِّمُ  نب،  الذَّ إلى  تقوده  بالعبد  ياطين  الشَّ تزال 
يريَه  أن  ربَّه  سأل  المسـيح 0  رويم: «إنَّ  عروة بن  قال  مكيدة،  وأتمِّ  حيلة، 
ه  رأسَ واضعٌ  الحيَّة،  رأسُ  ه  رأسُ فإذا  له،  لِّي  فَجُ آدم،  ٱبن  من  ـيطانِ  الشَّ موضعَ 
على  ه  رأسَ وضع  يذكره  لم  وإذا  خنس،  ربَّه  العبدُ  ذكر  فإذا  القلب،  ثمرة  على 
هري: عن صفيَّةَ  حيحين من حديـث الزُّ ثه»، وفي الصَّ ثمرة قلبـه، فمنَّاه وحدَّ
ثتُه،  فحدَّ ليالً،  أزوره  فأتيته  معتكفاً  اهللا !  رسول  قالت: «كان  حيي #  بنتِ 
ـ ،  زيد  أسامةَ بنِ  دار  في  مسكنها  وكان  ـ  ليقلِبَني  معي  فقام  فانقلبتُ  قمتُ  ثمَّ 
على  النَّبيُّ ! :  فقـال  أسـرعا،  النَّبيَّ !  رأيا  ا  فلمَّ األنصار،  من  رجالن  فمرّ 
فقال:  اهللا!  رسـول  يا  اهللا  سـبحان  فقـاال:  حيي،  بنـتُ  صفيَّةُ  إنَّهـا  ما،  ـلِكُ سْ رِ
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في  يقذفَ  أن  خشـيت  وإنِّـي  م،  الدَّ  مجـر اإلنسـان  من  يجري  ـيطان  الشَّ إنَّ 
 3 هريرة  أبي  عن   : أيضاً حيح  الصَّ وفي  ـ »،  اً  شـرَّ قال:  ـ  أو  سـوءاً  قلوبكما 
فإذا  راط،  ضُ يطان وله  أدبر الشَّ الة،  نُودي بالصَّ قال: قال رسـول اهللا ! : «إذا 
اإلنسـان  بين  يخطُرَ  حتَّى  أقبـل،  قضى  فإذا  أدبـر،  بها  ب  ثُوّ فـإذا  أقبل،  قضى 
فإذا  أربعاً؟  أم  صلَّى  أثالثاً  يدريَ  ال  حتى  كذا،  رْ  كُ ٱذْ كذا،  رْ  كُ ٱذْ فيقول:  وقلبِه، 

هو». سجدتي السَّ سجد  أربعاً؟  صلَّى أم  أثالثاً  رِ  دْ يَ لم 
ه ـ. ه ـ والوسوسةُ أعظم شرِّ ولذلك أمرنا اهللا باالستعاذة من شرِّ

يُذكرِ  لم  شرابٍ  أو  طعامٍ  فكلُّ  النَّاس،  ألموال  سـارقٌ  لِصٌّ  أنَّه  ه:  شرِّ ومن 
رقة والخطف. وكذلك يبيت في البيت الذي  ٱسـمُ اهللا عليه؛ فله فيه حظٌّ بالسَّ
لم يذكر فيه ٱسـمُ اهللا؛ فيأكلُ طعامَ اإلنسِ بغير إذنهم، ويبيت في بيوتهم بغير 
نيا عن بعض السـلف: «أنَّ شـيطاناً لقي شيطاناً فقال:  إذنهم، ذكر ٱبن أبي الدُّ
معه،  آكل  فال  اهللا  ٱسـم  ذكر  أكل  إنْ  رجـل  مع  إنِّي  فقال:  نحيـالً؟  أراك  لي  ما 
فأبيت  اهللا  ٱسم  ذكر  بيته  دخل  وإن  معه،  أشـرب  فال  اهللا  ٱسـم  ذكر  شرب  وإن 
وهو  أنا  فآكلُ  اهللا  يسـم  لم  أكل  إن  رجل  مع  لكنِّي  اآلخـر:  فقال  ار،  الدَّ خارج 
ه لم يسـمِّ اهللا  جميعـاً، وإن شـرب لم يسـمِّ اهللا فأشـربُ معه، وإن دخـل دارَ

فأجامعها». اهللا  يسمِّ  جامع امرأته لم  وإن  فأدخل معه، 
ثمَّ  بالمعصيـة،  العبد  فيأمـر  اس؛  النـَّ عـورات  على  يـدلّ  أنَّه  ه:  شـرِّ ومن 

ثون به. يتحدَّ النَّاسُ  فيصبح  النَّاس بما فعل،  يوسوس إلى 
اليقظة،  مـن  تمنعه  قـداً  عُ رأسـه  على  عقد  العبد  نـام  إذا  أنَّه  ه:  شـرِّ ومن 
أنَّ  هريـرة 3  أبي  عن  المسـيَّب،  سعيد بن  عن  البخاري:  صحيح  في  كما 
يطان على قافيةِ رأسِ أحدكم إذا هو نام ثالثَ  رسول اهللا ! قال: «يعقد الشَّ
إنِ ٱسـتيقظ  د، فَ عقد، يضرب علـى كلِّ عقدة مكانها، عليك ليلٌ طويلٌ فارقُ
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ه  لَّتْ عقدُ لَّتْ عقدة، فإن صلَّـى ٱنْحَ ـأ ٱنْحَ لَّتْ عقدة، فإن توضَّ فذكـر اهللا ٱنْحَ
كسالن». خبيثَ النَّفس  وإالَّ أصبح  طيِّبَ النَّفس،  نشيطاً  فأصبح  كلُّها، 

عن  ثبت  كما  باح،  الصَّ إلـى  ينام  حتَّى  العبد  نِ  أُذُ في  يبول  أنَّه  ه:  شـرِّ ومن 
بال  رجل  «ذاك  قـال:  أصبـح،  حتَّى  ليلـةً  نام  رجـل  عنده  كِـرَ  ذُ أنَّه  النَّبـيِّ ! 

رواه البخاري. ـ »  في أذنه  أو قال:  في أُذنيه ـ  يطان  الشَّ
نْ  مِ طريـقٍ  نْ  مِ فمـا  كلِّها،  الخيـر  بطـرق  آدم  البـن  قعد  أنَّـه  ه:  شـرِّ ومن 
دٌ عليه، يمنعه بجهده أن يسـلكه، فإن خالفه  ـيطانُ مرصَ طرق الخير إالَّ والشَّ
عمله  فإن  والقواطع،  بالمعارضات  عليه  ش  وشـوّ قه،  وعوّ فيه  ثبَّطه  وسـلكه؛ 

ه على حافرته. ويردُّ ه  أثرَ بْطل  يُ وفرغ منه؛ قيَّض له ما 
ه: أنَّه أقسـم باهللا ليقعـدنَّ لبنـي آدم صراطَه المسـتقيم،  ويكفـي من شـرِّ

ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أيديهم  وليآتينَّهم  من بين 
من  آدمَ  أخرج  حتى  الحيلة  في  وبالغ  المكيدة  أعمل  أن  ه:  شرُّ بلغ  ولقد 
كلِّ  ـ  من  النَّار  إلى  شرطَه  أوالده  من  ٱستقطع  حتى  ذلك  يكفه  لم  ثمَّ  الجنَّة، 
في  الحيلة  أعمل  حتى  ذلك  يكفه  لم  ثمَّ  ـ ،  وتسـعين   وتسـعة  مئة  تسع  ألفٍ 
دون  من  يُعبد  وأن  له  عوةُ  الدَّ تَكون  أن  وقصد  األرض،  مـن  اهللا  دعوة  إبطال 
وإقامة  دعوتـه،  وإبطالِ  اهللا  نـور  إطفـاء  على  جهـده  بأقصى   ٍ سـاع فهو  اهللا، 

ه من األرض. ـرك، ومحوِ التَّوحيد وأعالمِ دعوة الشِّ
حٰمـن  ـ حتى رماه  ـ  خليـلِ الرّ  إلبراهيـمَ  ه: أنَّه تصـدَّ ويكفـي من شـرِّ
برداً  خليله  علـى  النَّار  وجعل  عليه،  كيـده  اهللا  فردَّ  النَّار؛  في  بالمنجنيق  ـه  قومُ
ه،   للمسيح 0 حتى أراد اليهودُ قتلَه وصلبه؛ فردَّ اهللاُ كيدَ . وتصدَّ وسالماً
وٱسـتثار  قُتال.  حتى  ويحيـى  ا  لزكريّ   وتصـدَّ إليـه.  ورفعه  المسـيحَ  وصـان 
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األعلى.  ربُّهم  أنَّه   ودعـو األرض،  في  العظيمَ  الفسـادَ  له  زيَّن  حتى  فرعونَ 
ه  ويردّ يكبته  تعالى  واهللا  بجهـده،  قتله  على  ار  الكفَّ رَ  وظاهَ للنَّبيِّ !    وتصدَّ
الة؛  الصَّ في  به  يرميَه  أن  يريد  نارٍ  من  بشـهابٍ  النَّبيِّ !  على  وتفلَّت   . خاسئاً
سـحرهم  على  اليهودَ  وأعـان  اهللا»،  بلعنـةِ  ك  «ألعنـُ يقول:  النَّبـيُّ !  فجعـل 

للنَّبيِّ !.
العالم  في  شـرٍّ  كلُّ  إذ  آحادها،  عن  فضالً  ه  شـرِّ أجناس  حصرُ  يمكن  وال 
حتى  آدم  بابن  يزال  ال  أجناس  سـتَّة  في  شره  ينحصر  ولكن  فيه،  ـبب  السَّ فهو 

أو أكثر:  واحداً منها  ينال 
بذلك  ظفر  فإذا  اهللاِ ورسولِه،  ومعاداةِ  رك»،  والشِّ شرّ «الكفرِ  ل:  األوَّ ر  الشَّ
ه،  دَ أنينُه وٱسـتراح من تعبـه معه، وصيَّره من جنده وعسـكرِ رَ من ٱبـن آدم: بَ

ابِه. إبليسَ ونوَّ فصار من دعاةِ  وٱستنابه على أمثاله وأشكاله؛ 
نقله  ـ :  ه  أمِّ بطن  في  اإلسـالم  له  سـبق  ن  ممَّ وكان  ـ  ذلك  من  منه  يئس  فإن 
الفسـوق  من  إليه  أحـبّ  وهي  وهـي: «البدعة»   ، ـرِّ الشَّ من  الثَّانيـة  المرتبـة  إلى 
يُتاب  ال  ذنب  وهي   ، متعدٍّ ضرر  وهو  ين،  الدِّ نفس  في  ضررها  ألنَّ  والمعاصي؛ 
ـرك، فإذا نال منه البدعةَ وجعله من أهلها بقي أيضاً  منه، وهي باب الكفر والشِّ

وداعياً من دعاته. نائبه 
ن سـبقت له من اهللا موهبةُ  فإذا أعجـزه من هذه المرتبة ـ وكان العبدُ ممَّ
 ، ـرِّ الشَّ من  الثَّالثة  المرتبة  إلـى  نقله  ـ :  الل  والضَّ البـدع  أهلِ  ومعاداةُ  ـنَّة،  السُّ
فيها،  ه  يوقعَ أن  على  حرصاً  أشدّ  فهو  أنواعها،  ٱختالف  على  وهي: «الكبائر» 
ومعاصيه  من ذنوبه  يُشيع  الناس عنه، ثمّ  لينفر  إذا كان عالماً متبوعاً  ال سـيَّما 
بـاً بزعمه إلى اهللا  في النَّاس، ويسـتنيب منهم من يشـيعها ويذيعها تديناً وتقرّ

  Ë Ê  É È  Ç  Æ Å﴿ تعالـى، وهـو نائـبُ إبليـسَ وال يشـعر، فــ
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وإذاعتَها؟! إذا تولوا هم إشاعتَها  فكيف  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴾ [النُّور: ١٩]، 

ابعة، وهي:  ـيطان عن هذه المرتبـة: نقله إلـى المرتبـة الرَّ فـإن عجز الشَّ
صاحبَها، كما قـال النَّبيُّ ! :  إذا ٱجتمعت فربَّما أهلكـت  تـي  غائـر» الَّ «الصَّ
ثْلُ قومٍ نزلوا بفالةٍ من األرض،  ثَلَ ذلك، مِ نوب، فـإن مَ قَّراتِ الذُّ حَ «إيَّاكم ومُ
فطبخوا  عظيمـة  نـاراً  أوقـدوا  حتَّـى  حطـب،  بعـودِ  منهـم  واحـدٍ  كلُّ  فجـاء 
حتى  غائر  الصَّ أمـر  عليـه  ل  يُسـهِّ يـزال  وال  ـ ،  قـال !  كمـا  أو  وٱشـتووا»  ـ 

حاالً منه. نَ  سَ أحْ الكبيرة الخائفُ  منها  صاحبُ  يستهينَ بها، فيكونَ 
وهي:  الخامسـة،  المرتبة  إلـى  نقله  المرتبة:  هـذه  عن  العبد  أعجـزه  فإن 
الثَّواب  تُ  فَوْ عاقبتها  بل  عقاب،  وال  فيها  ثواب  ال  الَّتي  بالمباحات»  «إشغاله 

الذي ضاع باشتغاله بها.
يعلم  حافظاً لوقته شـحيحاً به،  هذه المرتبة  ـ وكان  من  العبد  فإن أعجزه 
المرتبة  إلى  نقله  والعذاب  ـ:  النَّعيم  من  يقابلها  وما  ها،  وٱنقطاعَ ه  أنفاسِ مقدارَ 
ا هو أفضلُ منه»؛ ليزيحَ عنه  ادسة، وهو: «أن يشغلَه بالعمل المفضول عمَّ السَّ

ثوابَ العملِ الفاضل. تَه  فوِّ ويُ الفضيلة، 
حزبه  عليه  لَّط  سَ عليه:  وأُعين  تِّ  السِّ المراتب  هذه  من  العبدُ  أعجزه  فإذا 
منه  والتَّحذيرِ  والتَّبديع،  والتَّضليلِ  والتَّكفير،   األذ بأنواع  والجنِّ  اإلنس  من 
وليمنع  ه،  فكـرَ بحربه  ـغلَ  ويُشْ قلبَه،  عليه  ش  ليشـوِّ وإطفائه،  إخمالـه  وقصدِ 
عنه  ها  يضعُ وال  الحـربِ  ةَ  ْمَ ألَ المؤمنُ  يلبـس  فحينئذٍ  به،  االنتفـاع  من  النَّاسَ 

أو أُصيب. رَ  ومتى وضعها أُسِ إلى الموت، 
:ˆG  OÉÑY

اهللا  وصفه  وقـد  الثَّـالث: «الوسـواس»،  ـيطان  الشَّ صفـات   إحـد هذه 
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عن  غفل  وإذا  وٱنقبـض،  ع  وتجمَّ نَس  ٱنْخَ اهللاَ  العبـدُ  ذكر  إذا  الَّـذي  بالخنَّاس 
كلِّه. رِّ  الشَّ مبادئُ  القلبَ وألقى إليه الوساوسَ التي هي  مَ  تَقَ ذكر اهللا ٱلْ

صدور  فـي  يُوسـوس  فالجني:  وجـن،  إنس،  نوعـان:  يُوسـوس  والذي 
باالسـتعاذة  اهللا  أَمرنا  فلذلك  اإلنس؛  إلى  يُوسـوس   : أيضاً واإلنسـي  اإلنس، 

. والجنّ اإلنس  من شرِّ نوعي شياطين 
كم. وعدوِّ عدوِّ اهللا  وٱحذروا من  ـ ،  ـ  عباد اهللا   فاتَّقوا اهللا 

º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

 ^   ]  \ [❁ Y X❁ V U❁ S R Q P﴿
ـ ٦]. ❁  `  h g  f  ❁ d c b  a﴾ [الناس: ١ 

بارك اهللا...
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الحمد هللا أمر بشكره وذكره، أحمده سبحانه ال أُحصي ثناءً عليه؛ بل هو 
تعالى كما أثنى على نفسه.

به  وٱسـتعاذ  عليه  توكَّل  ـنْ  مَ له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 
وحرزه. في حفظه  كان 

ـداً عبـده ورسـوله، أعانه علـى قرينه حتى استسـلم له  وأشـهد أنَّ محمَّ
وعبرة. وذلك معجزةٌ 

وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 
وحزبه.

:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

كم  لين واآلخرين، وٱعرفوا عدوَّ ٱتَّقوا اهللا تعالى، فتقواه هـي وصيَّته لألوَّ
ار، وٱعلمـوا أنَّ اهللا تبـارك وتعالى الَّـذي ٱبتلى  مـن صديقكم فـي هـذه الـدَّ
ر  دِ قْ ويَ به  يكيده  أمراً  يدع  وال  عين،  طرفةَ  فارقه  يُ ال  الَّذي  العدو  بهذا  اإلنسانَ 
دونَكم  واإلنس:  الجنِّ  من  ألعوانـه  ويقول  إليه،  أوصله  إالَّ  إليه  إيصاله  على 

النَّار. وحظُّكم  ةَ  الجنـَّ حظُّه  ال يكونُ  ال يفوتُكم،  وعدوَّ أبيكم  كم  عدوَّ
يثبتونه  يفارقونـه،  ال  المالئكـة  مـن  بجندٍ  المؤمـنَ  ه  عبـدَ أيَّد  قـد  اهللا  إن 
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هو  إنَّما  ويقولـون:  اهللا،  بكرامة  ونَـه  دُ عِ ويَ عليه،  ويحضونـه  بالخير  ويأمرونه 
صبـرُ سـاعةٍ وقد ٱسـترحت راحـةَ األبد. وأمـده مع ذلـك بالعقل وزيـراً له 
وناصراً  لـه  مثبِّتاً  وباإليمـان  لـه،  وناصحةً  عليـه  مشـيرةً  وبالمعرفة  ومدبِّـراً، 
ـداً، وباليقين كاشـفاً له عـن حقيقة األمر حتَّـى كأنَّه يُعاين مـا وعد اهللا  ومؤيِّ
ـه  عرشِ وحملةَ  مالئكتَـه  وأقـام  أعدائـه،  جهـاد  على  وحزبَـه  ه  أوليـاءَ تعالـى 
وهو تعالى  الجنَّات،  ويدخلَه  يِّئاتِ  السَّ اهللاُ  يقيَه  أن  له  ويسألون  له،  يستغفرون 
المؤمن،  لعبـده  بِّ  الرَّ بغـض  من  التَّسـليطُ  هذا  وليس  ه،  وجنـدَ حزبَه  ناصـرٌ 

وإنَّما هو لرفع درجاته، وٱمتحانِ صدقه في إيمانه ﴿0  1  2   3  
د: ٣١]. مَّ 4   5  6  7﴾ [محَ

:ˆG  OÉÑY

ـيطان، ويستدفع به  وقد جعل اهللا بفضله ومنِّه للعبد ما يعتصم به من الشَّ
عشرة أسباب: وذلك  منه، 

جيم.  يطان الرَّ الشَّ االستعاذة باهللا من   (١)
والنَّاس. الفلق  (٢) قراءة سورتي 

آيةِ الكرسي.  (٣) قراءة 
البقرة. (٤) قراءة سورةِ 

البقرة.  (٥) قراءة خاتمةِ سورةِ 
    K  ﴿ ـ :  قولـه   ـ  إلــى  الـمـؤمـن   ﴾4﴿ سـورة  لِ  أوَّ قـراءة   (٦)

ـ ٣]. L﴾ [غافر: ١ 

(٧) قول: «ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو 
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مرة. قدير» مئة  على كلِّ شيء 
ويؤذيه. ه  ه ويؤلمُ عُ مَ قْ يَ فذكر اهللا  كثرة ذكرِ اهللا،   (٨)

الة.  والصَّ (٩) الوضوء 
وفضولِ  الطَّعام،  وفضولِ  الكالم،  وفضولِ  النَّظر،  فضولِ  إمسـاك   (١٠)

النَّاس(١)(٢). مخالطةِ 
الحديث... أحسن  إنَّ 

.٢٦٧/٢ جـ  الفوائد  بدائع  في  الفضولِ  هذه  مضارَّ  وٱنظر   (١)
والمدارج. اإلغاثة   (٢)
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شـاد،  ها أوعاها للخير والرَّ الحمـد هللا الذي جعل القلوب أوعيـة، فخيرُ
بمخالفته؛  وامتحنهـا   الهو عليها  وسـلَّط  والفسـاد،  ـرِّ  للشَّ أوعاها  ها  وشـرُّ
م  حرَّ ا  ممَّ خيراً  ضها  عوَّ لكن  أشياء  عليها  م  وحرَّ  ،المأو جنَّةَ  بمخالفته  لتنال 

عليها.
الكريم:  كتابـه  في  القائلُ  لـه،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إله  أالَّ  وأشـهد 

﴿ T  S  R  Q  P   O  N﴾ [النُّور: ٣٠].
وٱحفظوا  أبصاركم،  وا  «غضُّ  : القائلُ ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 

فروجكم».
بإحسان. وعلى آله وأصحابه وأتباعه  وسلَّم عليه،  صلَّى اهللا 

:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

ه غضَّ القلبُ  جعل اهللا سـبحانه العينَ مرآةَ القلب، فإذا غضَّ العبدُ بصرَ
في  البخاري   رو شـهوته،  القلبُ  أطلـق  ه  بصرَ أطلق  وإذا  وإرادتَه،  شـهوتَه 
ه  خلفَ النَّحـر  يـومَ  العبَّاسِ ^  بـنَ  الفضـلَ  أردف  النَّبـيَّ !  صحيحـه: «أنَّ 
لُ ينظر إلى ٱمـرأةٍ وضيئةٍ من  ضْ ـق الفَ ـلُ قد ناهـز البلوغ  ـ فَطفِ ضْ ـ   وكان الفَ
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لِ  ـم كانت تسـأل النَّبيََّ ! عن أمور دينهـا، فأخذ النَّبـيُّ ! بذقن الفضْ ثْعَ خَ
النَّظر إليها». ل وجهه عن  فحوَّ

ٱبنِ  عنقَ  يْـتَ  وَ لَ سـولِ ! :  للرَّ قال  العبَّـاس  أنَّ  للتِّرمذي:  روايـة  وفي 
عليهما  آمن  فلـم  وشـابّة،  اً  شـابّ «رأيت  ـالم:  والسَّ الة  الصَّ عليه  قال  ك،  عمِّ
الفتنة  بخـوف  اإلنـكار  لهذا  وتعليـل  بالفعل،  وإنـكار  عٌ  نـْ مَ وهـذا  الفتنـة»، 

هما عليه. عليهما لو أقرَّ
حيح عنه ! أنَّه قـال: «إنَّ اهللا 8 كتب على ٱبن آدم حظَّه من  وفي الصَّ
وزناه  يزني  واللِّسـان  النَّظر،  وزناها  تزني  فالعين  محالـة؛  ال  ذلك  أدرك  نا،  الزِّ
طى، واليـد تزني وزناهـا البطش، والقلب  جل تزنـي وزناها الخُ النُّطـق، والرِّ

به». يكذِّ ق ذلك أو  يصدِّ ج  رْ ويتمنَّى، والفَ   يَهوَ
على  ونبَّه  والفرج،  والقلبِ  جلِ  والرِّ اليـدِ  زنا  أصل  ألنه  العين؛  بزنا  فبدأ 
إن  لذلك  قـاً  مصدِّ الفرج  وجعل  ل،  بـَ بالقُ الفم  زنـا  على  بالكالم  اللِّسـان  زنا 
ه. وهـذا الحديث من أبين األشـياء  قْ باً لـه إن لَّم يحقِّ ـق الفعـل، أو مكذِّ حقَّ
علـى أنَّ العين تعصي بالنَّظر، وأنَّ ذلك زناها؛ ففيـه ردٌّ على من أباح النَّظر 

. مطلقاً
األولى  لك  فإنَّ  النَّظـرة؛  النَّظرةَ  تْبعِ  تُ ال  علي!  «يا  قـال:  أنَّه  عنه !  وثبت 
النَّظر  بصرف  بمداواتـه  فأمره  القلب،  فـي  يؤثِّر  فالنَّظر  الثَّانية»،  لك  وليسـت 
نظرة  عن   ! اهللا  رسـول  3 : «سـألت  عبد اهللا  جرير بن  وقـال  بتكراره،  ال 
ونظرة  والتِّرمذي.  داود  وأبو  مسـلم  رواه  بصري»  أصرف  أن  فأمرني  أة،  جَ الفُ
ه  دْ ـأة: هي النَّظرة األولـى التي تقع بغير قصـد من النَّاظر، فما لـم يتعمَّ جَ الفُ
أة أن  جَ ، فأمره عند نظرة الفُ داً أَثِمَ القلب ال يُعاقبُ عليه، فـإذا نظر الثَّانية تعمُّ

النَّظر. يستديمَ  وال  ه  بصرَ يصرفَ 
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أنَّه  النَّبيِّ !  عـن  حيحين:  الصَّ في  ثبت  كما  فتنـة،  كلِّ  أصلُ  النَّظر  ففتنة 
جـال، من النِّسـاء»، وفي صحيح  قـال: «ما تركت بعـدي فتنةً أضـرَّ على الرِّ
نيـا وٱتَّقوا النِّسـاء»، وفي مسـندِ  مسـلم: عـن النَّبيِّ ! أنَّـه قـال: «ٱتَّقـوا الدُّ
على  أخاف  مـا  «أخوف  النَّبـيِّ ! :  عن  عليٍّ 3  عـن   : إسـحاقَ دِ بنِ  محمَّ

تي: النِّساءُ والخمر»(١). أمَّ
وفـي المسـند عنـه ! أنَّـه قـال: «النَّظـرة سـهمٌ مسـمومٌ مـن سـهام 
اهللاُ  أورث  هللا؛  أمـردَ  أو  ٱمـرأةٍ  محاسـنِ  عن  ه  بصرَ غـضَّ  فمن  إبليـس»(٢)، 
«إيَّاكم  وقـال:  الحديث،  معنى  هـذا  القيامة،  يـوم  إلى  العبادةِ  حـالوةَ  قلبَه 
والجلـوسَ على الطُّرقات، قالوا: يا رسـول اهللا! مجالسـنا ما لنـا بدٌّ منها، 
ه؟ قال:  ـه، قالوا: وما حقُّ قال: فإن كنتـم ال بدَّ فاعلين؛ فأعطوا الطَّريق حقَّ
الم» فإنَّ النَّظرة تولد الخطرة، ثمَّ تولد  غضُّ البصر، وكفُّ األذ، وردُّ السَّ
  وَ قْ تَ ثـمَّ  إرادة،  ـهوةُ  الشَّ تولد  ثمَّ  شـهوة،  الفكرةُ  تولد  ثـمَّ  فكرة،  الخطرةُ 

يمنع منه مانع. بدَّ ما لم  وال  فيقع الفعلُ  جازمة،  فتصيرُ عزيمةً 
قات، فير اإلنسانُ ما  رَ فراتِ والحَ الحسراتِ والزَّ ومن آفاته: أنَّه يورث 

صابراً عنه. وال  ليس قادراً عليه 
ها: تخليصُ القلبِ من ألم الحسـرة؛  ة فوائد، أحدُ وفي غضِّ البصـر عدَّ

دامت حسرته. ه  أطلق نَظَرَ فإنَّ من 

فليراجع  األحاديث،  هذه  في  ته  أمَّ على  خافها !  التي  النِّسـاء  بفتنة  يتعلق  ما  بسـط  أراد  ومن   (١)
فيه  وذكر  إبراهيم 5،  محمد بن  الشـيخ  سـماحة   فتاو من  ـ ٢٦١   ٢٢٤ ـ ٤٥،   ١٨/١٠ جـ 

إلخ... هو،  اللَّ وآالت  واالختالط،  فور  بالسُّ يتعلق  ما 
بادر  فإنْ  المسموم،  يُسقاه  الذي  م  السُّ عملَ  فيه  فيعملَ  القلب،  في  يسري  أن  شـأنُه  ـهم  السَّ فإن   (٢)

. دّ بُ وال  قتله  وإال  وٱستفرغه، 
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عينيه  على  يظهر  وإشراقاً  نوراً  القلب  يورث  أنَّه  البصر:  غضِّ  فوائد  ومن 
وجوارحه. ووجهه 

ومنها: أنَّه يورث قوةَ القلبِ وشجاعتَه وثباتَه، وفي األثر: «الذي يخالف 
يطانُ من ظلِّه». قُ الشَّ رَ فْ يَ هواه، 

ة  اللَّذَّ مـن  أعظمَ  وٱنشـراحاً  وفرحـةً  سـروراً  القلـب  يـورث  أنَّه  ومنهـا: 
ه هواه. ه بمخالفته ومخالفةِ نفسِ رور الحاصل بالنَّظر، وذلك لقهره عدوَّ والسُّ
بابُ  النَّظرَ  فـإنَّ  جهنَّم؛  أبواب  مـن  باباً  عنه  يسـدُّ  البصر  غضَّ  أنَّ  ومنها: 
ه حجابٌ  بِّ تعالى وشـرعُ ـهوةِ الحاملةِ على مواقعة الفعـل، وتحريمُ الرَّ الشَّ
يَ على المحظـور ولم تقف  ـرِ مانـعٌ من الوصـول، فمن هتـك الحجاب ضَ

الجديد. يء  الشَّ في  تها  عند غاية؛ ألن لذَّ نفسه 
ه ويثبتُه، فإنَّ إطـالقَ البصر وإرسـالَه ال  ي عقلَـه ويزيـدُ وِّ قَ ومنهـا: أنَّـه يُ

مالحظته للعواقب. وعدمِ  ه  وطَيْشِ ة العقل  فَّ خِ نْ  مِ إالَّ  يحصل 
إطالق  فإنَّ  الغفلـة،  ورقدةِ  ـهوة  الشَّ رِ  ـكْ سُ من  القلبَ  لِّص  يُخَ أنّه  ومنها: 
سـكرة  في  ويوقع  اآلخرة،  ارِ  والـدَّ اهللا  عـن  الغفلةِ  ٱسـتحكام  يوجـب  البصر 
رانُ  كْ وسَ جر: ٧٢]،  ﴿)  (  *  +   ,﴾ [الحِ تعالى:  اهللا  قال  كما  العشق، 
ان  دَ رْ العشق قلَّما يفيق إالَّ وهو في عسكر األموات، وال سيَّما النَّظر إلى «المُ
عن  وي  رُ العضال،  اءُ  والدَّ النَّاقع  ـمُّ  السُّ هو  إليهم  النَّظر  إطالق  فإنَّ  ان»  سَ الحِ
ظاهرُ  غالمٌ  وفيهم   ! النَّبيِّ  على  عبد القيس  وفد  قال: «قدم  مرسـالً  عبي  الشَّ
من  مضى  نْْ  مَ خطيئـةُ  كانت  وقال:  ظهره،  وراء   ! النَّبيُّ  فأجلسـه  اءة،  ضَ الوَ
الغالم  إلى  النَّظـر  دُّ  يُحِ جـل  الرَّ رأيتم  إذا  المسـيَّب:  سـعيد بن  وقال  النَّظر»، 

األمرد؛ فاتَّهموه».
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طائفتين  عـن  العشـق  ـ  ـ  مرضَ  المـرضَ  هذا  حكى  إنَّمـا  سـبحانه  واهللا 
العزيز  ٱمرأة  عشـق  عن  فأخبر  و«قوم لوط»،  النِّسـاء»،  وهم «قوم  النَّاس،  من 
تْه وكادته بـه، وأخبر عن الحـال الَّتي صار إليها يوسـف  دَ اوَ ليوسـفَ ومـا رَ

ته وتقواه(١). وعفَّ بصبره 
قال  كما  اللُّوطيَّـة،  هـم  العشـق  عنهم  اهللا  حكى  الذيـن  الثَّانيـة  والطَّائفـة 

  Ë  Ê   É  ❁   Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  ❁   À   ¿  ¾  ½﴿ تعالـى: 
ـ ٦٩]. Ì﴾ [الحجر: ٦٧ 

في  بما  بَـالِ  يُ ولم  ـور،  الصُّ من  عليه  م  ـرِّ حُ ما  ـقَ  شِ عَ الطَّائفتين  مـن  فكلٌّ 
رر. الضَّ عشقه من 

العبادات  مـن  يأتي  أن  ـ :  م   المحـرَّ ـ  العشـقِ  العُضال  اءِ  الـدَّ هـذا  ودواء 
واللُّجوءَ  عَ  التَّضرُّ ويُكثرُ  فيه،  الفكر  دوام  قلبَه عن  غِل  يُشْ والباطنةِ بما  الظَّاهرةِ 
عشـقها:  قصة  فـي  تعالى  اهللا  قـال  عنـه،  ذلـك  صرف  فـي  سـبحانه  اهللا  إلـى 
ـف: ٢٤]  Q﴾ [يُوسُ   P   O    N   ML      K   J   I   H ﴿
إذا  القلب  فإنَّ  بإخالصه؛  الفعل  من  والفحشاءَ  العشق  من  وءَ  السُّ عنه  فصرف 
من  ن  يتمكَّ إنَّما  ور  الصُّ فعشـقُ  ور،  الصُّ عشقُ  منه  ن  يتمكَّ لم  هللا  عمله  أخلص 

القلب الفارغ.

  #   "   !﴿ من  العشـقِ  هذا  ةِ  قصَّ قـراءة  رون  يكرِّ ع  ـ  ـمَ يُسْ ـ  فيما  اء  القرَّ من  وكثيـرٌ  قلـت:   (١)
يقرؤون   ا  ممَّّ أكثر  ـف: ٢٣]  0﴾ [يُوسُ   /   .   -,   +   *       )   (   '   &   %   $
في  أنفقناه  يوسف،  سورة  في  حصلناه  «ما  السلف:  بعض  قال  وقد   .أخر آياتٍ  أو  سورة  أيَّ 

النُّور». سورة 
الخوف. آيات  دون  جاء  الرَّ آيات  على  ز  يركِّ بعضاً  أن  كما 

يختارونه. ما  آخر  إلى  ذلك؛  خالف  ويترك  قوم،  أو  بلد  على  الثَّناء  في  آيات  على  ز  يركِّ وبعضٌ 
وإذا  يتساءلون،  وعمَّ  والمرسالت،  والواقعة،  هود،  «شيَّبتني  قال:   ، بْتَ شِ للنَّبيِّ ! :  قالوا  ولما 

ور. السُّ وهذه  هودٍ  سورةِ  آخرَ  يقرأ  ما  كثيراً  شيخنا 5  وكان  كورت»،  مس  الشَّ
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حيح: مـن حديث جابر 3: «أنَّـه ! رأ ٱمـرأة فأتى زينبَ  وفـي الصَّ
 رأ فـإذا  شـيطان،  صورة  في  تُقبل  المـرأة  «إنّ  وقـال:  منها،  حاجتـه  فقضى 
دّ ما في نفسـه»، وفي سـنن  رُ أحدكـم ٱمرأة فأعجبته؛ فليأت أهلَه، فإنَّ ذلك يَ

للمتحابِّين مثلُ النِّكاح». يُر  : «لم  ٱبن ماجه مرفوعاً
النَّظر،  من  يحلُّ  ال  ا  عمَّ اإلعراض  بمداومة  اهللا ـ  ـ عباد  وإيَّاي  فأوصيكم 
رر، كما عرفتم ما في غضِّ البصر من الفوائد  فقد علمتم ما في ذلك من الضَّ
ين، وتصريفَ  دنيا وأخر، وٱسألوا مقلِّبَ القلوبِ واألبصارِ الثَّباتَ على الدِّ

ربِّ العالمين. القلوبِ إلى طاعة 
 º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

 È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿
É﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١].
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

ف عليها القلوبَ  الحمد هللا الذي جعل المحبَّة إلى الظَّفر سـبيالً، وصـرَّ
بين  ـمها  قسَّ تفصيالً،  لها  فصَّ وَ تـه  بريَّ بين  وأقسـاماً  أنواعاً  فها  وصرَّ يشـاء  كما 
ومُحبِّ  لبان،  الصُّ ومُحـبِّ  النِّيران  ومُحبِّ  األوثان،  ومُحـبِّ  حمن  الرَّ مُحبِّ 
بيـان، ومُحبِّ  األوطـان ومُحـبِّ اإلخـوان، ومُحـبِّ النِّسـوان ومحـبِّ الصِّ
أهلَ  ل  وفضَّ القـرآن،  ومُحـبِّ  األلحـانِ  ومُحبِّ  اإليمـان،  ومُحـبِّ  األثمـان 
صاحبُ  الحكيـم  وهو  تفضيـالً،  المحبِّيـن  سـائر  على  كتابه  ومحبَّـةِ  محبَّتـهِ 

واالمتنان. ـ  الفضل ـ على من شاء 
ويختار. يخلق ما يشاء  شريك له،  وحده ال  إالَّ اهللا  وأشهد أالَّ إله 

الجنَّة  وإلـى  منادياً،  لإليمان  أرسـله  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
. منكرٍ ناهياً آمراً، وعن كلِّ  معروفٍ  وبكلِّ  داعياً، 

وفي  داعياً،  ٱتَّبعـه  نِ  مَ وكلِّ  وأصحابـه  آلـه  وعلى  عليه  وسـلَّم  اهللا  صلَّى 
. ومحابِّه ساعياً مرضاة ربِّه 

:ˆG  OÉÑY

«أكثر  قولـه ! :  الفـرج،  حفظ  ووجـوب  الفواحش  تحريـم  فـي  وجاء 
: الفـمُ والفرج» أخرجه التِّرمذي عـن أبي هريرة، وفي  ل النَّاسَ النَّارَ خِ دْ مـا يُ
الثَّيِّبِ  ثـالث:   بإحد إال  مسـلمٍ  ٱمـرئ  دم  يحـلُّ  «ال  عنه ! :  حيحيـن  الصَّ
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باألكثر  فبدأ !  للجماعة»  المفـارقِ  لدينه  والتَّاركِ  بالنَّفس،  والنَّفـسِ  اني،  الزَّ
نا أكثر وقوعاً من قتـل النَّفس، وقتلُ النَّفس أكثر  وقوعاً، ثـمَّ بالَّذي يليه. فالزِّ

ـ . ـ  نعوذ باهللا منها   ة  دَّ الرِّ وقوعاً من 
العار  أدخلت  زنت  إذا  المرأة  فإنَّ  العالَم،  لصالح  مناقضة  نا  الزِّ ومفسـدة 
هم بين النَّاس. وإن حملت من  على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكَّست رؤوسَ
على  حملته  قتْهُ  أَبْ وإنْ  النَّفس،  وقتـلِ  نا  الزِّ بين  جمعت  ها  ولدَ تَلت  قَ فإنْ  نا  الزِّ
ثَهم وليس منهم،  وج، فأدخلت على أهلها وأهلِه أجنبيّاً ليس منهـم، فورِ الـزَّ

مفاسد زناها. من  وليس منهم، إلى غير ذلك  وٱنتسب إليهم  وخال بهم 
المرأةِ  وإفسـادَ  أيضـاً،  األنسـاب  ٱختالطَ  يوجـب  فإنَّه  الرجـلِ  زنا  ـا  وأمَّ
ين. نيا والدِّ ها للتَّلف والفساد؛ ففي هذه الكبيرةِ خرابُ الدُّ ، وتعريضَ المصونةِ
سـوادَ  صاحبه  ويكسـو  العمر،  ر  ويُقصِّ الفقر،  ب  يُوجِ أنه  يَّتـه:  خاصِّ ومن 

النَّاس. تِ بين  قْ وثوبَ المَ الوجه، 
تْـه، ويجلب  مِ : أنَّه يشـتِّت القلب ويمرضـه إن لَّم يُ يَّته أيضـاً ومـن خاصِّ
ـيطان؛  به من الشَّ قرِّ لَـكِ ويُ باعـد صاحبه من المَ الهـمَّ والحزن والخـوف، ويُ

وأصعبِها. ها  وأفحشِ أبشع الوجوه  فيه القتلُ على  ع  رِ ولهذا شُ
أن  ما  عليه  أسـهلَ  كان  تلـت،  قُ متَه  رْ حُ أو  ٱمرأتَـه  أنَّ  جـلَ  الرَّ لَـغ  بَ ولو 
ٱمرأتي  مـع  رجالً  رأيـتُ  لو  عبـادة 3 :  سـعد بن  قال  زنت،  أنَّهـا  ه  يبلغَ
«أتعجبون  فقال:  اهللا !  رسـولَ  ذلك  فبلغ  ح،  فِ صْ مُ غيرَ  ـيف  بالسَّ لضربته 
م  حرَّ ذلك  أجل  ومن  منِّي،  أغيرُ  واهللاُ  منه،  أغيرُ  ألنا  واهللاِ  سـعد؟!  غيرة  من 

بطن». منها وما  ظهر  الفواحش ما 
كما  ـاعة،  السَّ أشـراط  من  وهو  العالَم،  خراب  أمارات  مـن  نا  الزِّ وظهور 
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حديثاً  ثنَّكم  ُحدِّ ألَ قـال:  أنَّه  مالك 3  أنس بن  حديـث  من  حيحين:  الصَّ في 
ـاعة:  ال يحدثكموه أحد بعدي سـمعته من النَّبيِّ ! يقول: «من أشـراط السَّ
جال،  نا، ويقلَّ الرِّ رفعَ العلم، ويظهرَ الجهل، ويُشـربَ الخمر، ويظهرَ الزِّ أن يُ

لخمسين ٱمرأةٍ القيِّمُ الواحد». وتكثرَ النِّساء، حتَّى يكونَ 
يغضب  نـا  الزِّ ظهـور  عند  أنَّـه  خلقه،  فـي  سـبحانه  اهللا  سـنُّة  جـرت  وقد 
عبد اهللا بن  قـال  عقوبـة،  األرض  فـي  غضبُـه  يؤثِّر  أن  بـدَّ  فـال  سـبحانه،  اهللا 

إالَّ أَذِن اهللا بإهالكها». في قرية،  نا  والزِّ با  الرِّ مسعود 3 : «ما ظهر 
خصائص: بثالثِ  الحدود  نا من بين سائر  الزِّ وخصَّ سبحانه 

فـه فجمع فيه بين العقوبة  وحيث خفَّ تْالت،  أحدها: القتل فيه بأبشـعِ القِ
القلب بتغريبه عن وطنه سنة. وعلى  لْد،  البدن بالجَ على 

بحيث تمنعهم  دينـه،  في  رأفةٌ  ناة  بالزُّ تأخذهـم  أن  عباده  نهى  أنَّـه  الثَّاني: 
الحدِّ عليهم. من إقامة 

دٍ من المؤمنين. هَ شْ هما بمَ حدُّ أمر أن يكون  الثَّالث: أنَّه سبحانه 
بالقـذف  لـوط  لقـوم  اهللا  عقوبـة  مـن  مشـتقٌّ  صـنِ  حْ المُ انـي  الزَّ وحـدُّ 
فساد  منهما  كلٍّ  وفي  الفُحش،  في  واللِّواط  نا  الزِّ الشـتراك  وذلك  بالحجارة، 
فُوت  كمةَ اهللا في خلقه وأمره؛ فإنَّ في «اللِّواط» من المفاسـد ما يَ يناقـض حِ
فساداً  يُفسد  فإنَّه  ؤتَى،  يُ أن  من  خيرٌ  به  المفعولُ  قتلَ  يُ وألن  والتَّعداد،  الحصر 
من  الحياءَ  األرضُ  وتمتصُّ  كلُّـه،  ه  خيرُ يذهب  أبداً،  صالح  معه  له  يُرجى  ال 
قلبه  في  وتعمـل  الناس،  مـن  وال  اهللا  مـن  ال  ذلك  بعد  يسـتحيي  فال  وجهـه، 

البدن. في  مُّ  السُّ نطفةُ الفاعل ما يعمل  وروحه 
ولغلظ  ذلك،  على  حابـة  الصَّ إلجماع  اني؛  الزَّ عقوبـة  من  أغلظ  وعقوبته 
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اللُّوطيَّة،  عاقب  ما  ة  أُمَّ يعاقب  لم  سـبحانه  اهللا  وألنَّ  فسـاده؛  وٱنتشـار  رمته  حُ
ـ  من  األمم  من  ة  أمَّ علـى  يجمعه  لم  ما  العقوبات  أنـواع  من  عليهم  اهللا  جمع 
وجعل  ـ ،  النَّار   ودخولِ  باألحجار،  والقذفِ  يار،  الدِّ وخسفِ  األبصار،  عمى 

للمعتبرين، وموعظةً للمتَّقين. عبرةً  هم  وآثارَ هم  ديارَ
قال:  عبد اهللا ^  جابر بـن  عن  ماجه:  وٱبنُ  والحاكم  التِّرمـذي   ورو
عملُ  بعـدي:  من  تي  أمَّ علـى  أخـاف  ما  أخوف  «إنَّ  اهللا ! :  رسـول  قـال 
ـنن: عـن ٱبن عبَّـاسٍ ^ قال: قال رسـول  »، وفي المسـند والسُّ قـومِ لوطِ
؛ فاقتلـوا الفاعلَ والمفعولَ  اهللا ! : «مـن وجدتُّموه يعمل عملَ قـومِ لوطٍ
اللُّوطيَّةَ بالنَّار أربعةٌ من الخلفاء:  ق  وحرَّ به» وإسناده على شرط البخاري، 
بنُ  وهشـام  بير،  الزُّ بنُ  وعبـدُ اهللا  طالب،  أبـي  وعليّ بنُ  يق،  دِّ الصِّ أبو بكـر 

عبدِ الملك.
بعض  في  وجـد  أنه   : ̂ يـق  دِّ الصِّ بكـر  أبي  إلى  الوليـد  خالد بـن  كتب 
نكَح كمـا تُنكَح المـرأة، فجمع أبو بكر 3 ناسـاً  ضواحـي العرب رجـالً يُ
فاستشارهم،  ـ  طالب 3  أبي  عليُّ بنُ  وفيهم  ـ  اهللا !  رسول  أصحاب  من 
ةٌ واحدة، فصنع اهللا  ةٌ من األمم إالَّ أمَّ فقال علي 3 : «إنَّ هذا لم يعمل به أمَّ

قُوه بالنَّار؛ فأحرقوه بالنَّار». رِ بهم ما علمتم، أر أن تُحْ
حابة والتَّابعيـن: «يُرجم بالحجـارة حتَّى يموت،  وقـال جماعة مـن الصَّ

ن». صَ يُحْ أو لم  ن  صِ أُحْ
ت  ـرَ هربت المالئكـة، وعجَّ كَ ـرُ الذَّ كَ وقـال بعض العلمـاء: «إذا عـال الذَّ
وحفَّت  اللَّعنة،  وغشـيتهم  عليهم،  الجبَّار 2  سـخط  ونزل  ربِّها،  إلى  األرض 
ـياطين، وٱسـتأذنت األرضُ ربَّها أن تخسـف بهم، وثقل العرش على  بهم الشَّ
مع  علت  جُ ه  روحُ قُبضـت  فإذا  جهنَّم،  ت  رَ ـتَعَ وٱسْ المالئكـة،  وكبَّرت  حملته، 
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غــض الــبــصـــــر٢٣٤ ٢٣٤

ـ  نعود باهللا مـن النَّار، ومن أسـباب الخزي  ار»  نُّورٍ من النـَّ نـاة فـي تَ أرواح الزُّ
والعار  ـ(١).

الحديث... أحسن  إنَّ 

 ،١١٢  ،١٨٩  ،١٨٨  ،١٨٧  ،٢٢٥  ،١٨٥  ،١٩٣  ،١٩٤  ،١٩٠  ،١٤٤  ،١٤٣ المحبيـن  روضـة   (١)
ـ ١٣٥.  ١٣٣ ص  الكافي  الجواب   .١٠١  ،١٠٥  ،١٠٦  ،١١٦  ،١١٥
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خلق  واألموال،  المعايش  م  وقسَّ واألعمال،  اآلثار  كتب  الَّذي  هللا  الحمد 
نا أحسـن عمالً، وهو على كلِّ شيء قدير ﴿5  6   الموت والحياة ليبلونا أيُّ

ابُن: ٢]. 7    8    9   :   ;>  =  <  ?  @﴾ [التّغَ

والنَّظير،  ـبيه  الشَّ عـن  جلَّ  لـه،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إلـه  أالَّ  وأشـهد 
والظَّهير. ريك  الشَّ وتعالى عن 

بأمره،  هم  وأقومُ بربـه،  الخلق  أعرفُ  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
رهم  ة البيضاء، وحذَّ هـم لخلقه، لم يتركهم حتى أوقفهم على الجـادَّ وأنصحُ
إلى  بالنِّسـبة  النَّاس  ـم  وقسَّ األمثـال،  لهم  وضـرب  البيـداء،  في  المتاهة  مـن 

األغنياء. ومع الغنى أشكرَ  الفقراء،  أصبرَ  الفقر  مع  األموال، وكان 
نَّة نبيِّهم وأتبعِهم لها،  صلَّى اهللا عليه وعلى آله وأصحابِه، أعلمِ النَّاس بسُ

. كثيراً تسليماً  وسلَّم 
:ó©H  É seCG

قـال: «قام  الخدريِّ 3  سـعيد  أبـي  عن  ومسـلم:  البخاري   رو فقـد 
ج  رِ رسـول اهللا ! فخطب النَّاس، فقال: إنَّ أخوفَ ما أخـاف عليكم: ما يُخْ
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نيا،  الدُّ زهـرةُ  قال:  األرض؟  بـركات  ما  قيـل:  األرض،  بـركات  من  لكم  اهللا 
أنه  ظننت  حتى  رسولُ اهللا !  فصمتَ  ؟  رِّ بالشَّ الخيرُ  يأتي  هل  رجل:  له  فقال 
ائل؟ قال: أنا، ثمَّ قال:  جبينه، قال: أين السَّ يمسح عن  عليه، ثمَّ جعل  سينزل 
اهللا ! :  رسول  فقال  ؟  رِّ بالشَّ الخيرُ  يأتي  أو  اهللا!  رسـول  يا  قال:  قلت؟  كيف 
، إالَّ  لِمُّ بَطاً أو يُ تُلُ حَ قْ بيعُ مـا يَ نْبِتُ الرَّ ا يُ إنَّ الخيرَ ال يأتـي إالَّ بالخير، وإنَّ ممَّ
مس،  الشَّ عين  استقبلت  ا،  اهَ رتَ اصِ خَ ٱمتألت  إذا  حتى  أكلت   ،(١) رِ ضِ الخَ ةَ  آكِلَ
ة (٢)،  لْوَ حُ ةٌ  رَ ضِ خَ المالَ  هذا  وإنَّ  فأكلت،  عادت  ثمَّ   ، الَتْ بَ وَ لَطَتْ  وثَ تْ  تَرَّ فاجْ
ه؛  حقِّ بغير  أخـذه  نْ  ومَ هو،  المعونةُ  فنعـم  ه؛  حقِّ في  ووضعه  ـه  بحقِّ أخذه  من 

يشبع». يأكل وال  كان كالَّذي 
:ˆG  OÉÑY

فالنّاس  المال،  أمر  من  النَّاس  فيـه  يختلف  فيما  مُ  كَ الحَ هو  الحديثُ  هذا 
الحالل.  بالطُّرق  ه  جهـدَ إليه  ويسـعى  ويتمنَّاه،  والثَّراءَ  المالَ  يمدح  من  منهم 
ه  عمرَ ويسـتوعب  الحـرام،  بالطُّرق  حتَّـى  ويطلبـه  ذلك  يتجـاوز  من  ومنهـم 
اس من يذمُّ الثَّراءَ  ومن النـَّ ـعي لرضاه.  والسَّ ه عن طاعة مواله  ويصدُّ ووقتَه، 
د فيه. ومن النَّاس من رضي بما قسـم اهللا لـه ـ من فقرٍ أو  هِّ زَ وال يهتمُّ بـه ويُ

نيا. الدُّ زهرة  ف من  غنى ـ وتخوَّ
نيا  الدُّ فتح  مـن  ته  أمَّ على  النَّبيِّ !  فُ  تخـوُّ فيه  ـريف،  الشَّ الحديث  فهذا 
نيا،  الدُّ بزهرة  األرض»:  ـر «بـركاتِ  ـ  وفَسَّ بها  االفتتان  عليهم  ـ  خاف  عليهم 
ار  م من الكفَّ وم وغيرهِ لْك فارس والـرُّ ته منها من مُ ومراده: مـا يُفتح على أمَّ
هم،  هم وثمارَ هم وأموالَهـم، وأراضيَهم وزروعَ ةُ ديارَ الذين ورثـت هذه األمَّ

يِّدها. وجَ أحرارها  من  ليس  البقول  من  نوعٌ   : رُ ضِ الخَ  (١)
بحالوتها. والقلوب  بخضرتها،  العيون  تأخذ   (٢)
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األرض  بـركاتِ  من  ويخـرج  خرج  ـا  ممَّ ذلك  وغيـرِ  ومعادنَهـم،  هـم  وأنهارَ
اً،  الةِ على أنَّه رسـول اهللا حقّ وهذا من أعظم معجزات نبيِّنا ! الدَّ ها،  وكنوزِ
ته،  أمَّ على  نيـا  الدُّ زهرة  فتح  مـن  ـالم  والسَّ الة  الصَّ عليه  به  أخبر  مـا  وقع  فقد 
ثمراً  وراءه  وأن  بقائه،  ةِ  وقلَّ منظره،  وحسنِ  رائحته،  طيب  في  هرِ  بالزَّ وشبَّهها 

وأبقى منه. خيراً منه 
التَّمثيل  أحسـن  من   « لِمُّ يُ أو  بَطاً  حَ تُـلُ  قْ يَ ما  بيعُ  الرَّ نْبِتُ  يُ ـا  ممَّ «إنَّ  وقوله: 
ابة  ةِ فيها، وذلك أنَّ الدَّ نيا واالنهماكِ عليها والمسرَّ ن للتَّحذير من الدُّ المتضمِّ
: ٱنتفاخ بطن  بَطُ بَطاً ـ والحَ بيع فتأكلُه بأعينها، فربَّما هلكت حَ بْتُ الرَّ يروقها نَ

المرض. يقارب القتل، وهو  » أي:  لِمُّ يُ ـ . وقوله: «أو  االمتالء   ابة من  الدَّ
بقدر  العشـب  من  اآلكلةِ  والبقر  باإلبل  تمثيلٌ   « رِ ضِ الخَ ـةَ  آكِلَ «إالَّ  وقوله: 
يضرها  ا  عمَّ وأعرضت  تركته،  المرعى  من  حاجتها  أخذت  ا  لمَّ فهي  حاجتها، 
الَّتي  ـمس  الشَّ ٱسـتقبال  من  ينفعها  ما  على  وأقبلـت  المرعى،  من  ه  ـرَ الشَّ من 
ه. ثمَّ إنَّها ٱسـتفرغت بالبول  يحصـل لها بحرارتها ٱنضـاجُ ما أكلتـه وإخراجُ
بقي  ولو  بإخراجه  فاسـتراحت  بطنها،  فـي  المرعى  من  جمعته  مـا   (١) والثَّلَطِ

فيها لقتلها.
ليس  المال  أنَّ  علـى  دليل  وفيها  هـو؟»  فقال: «أخيرٌ  لمسـلم  رواية  وفي 
، فالمال في حـقِّ األول خير،  ، ومنه شـرٌّ بخيـرٍ على اإلطـالق؛ بل منه خيـرٌ

. حقِّ الثاني شرٌّ وفي 
تحصيلها،  الحريصِ علـى  نيا،  الدُّ جمـع  في  هِ  ـرِ للشَّ ثَلٌ  مَ الحديث  لُ  فـأوَّ
يقتلَه  أن  ا  إمَّ ها،  حقِّ غير  في  يصرفها  أو  ويحبسـها  حلِّها،  غير  من  نيا  الدُّ يجمع 
ا  ـ ، وإمَّ ـ  إذا مات من غير توبةٍ منه وإصالحِ حال   ذلك فيموتَ به قلبُه ودينُه 

(النهاية). والبقر.  لإلبل  يقال:  ما  أكثر  الثَّلَط:   (١)
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ـ . كرة وتاب قبل موته   نْ أفاق من هذه السَّ ـ  وهو مَ قاربَ موتَه ثمَّ يعافى  أن يُ
ـ  وهو قليل بالنِّسـبة إلى حرامها  ـ  نيا يأخذ من حاللها  د من الدُّ تَصِ قْ فالمُ
نِه وأخشـنِه، ثـمَّ ال يعود إلى  وَ ه وحاجتِه، ويجتزي مـن متاعها بأدْ تـِ لْغَ رَ بُ ـدْ قَ
األخذُ  هذا  له  يوجب  فال  فضالته،  وخرجـت  عنده  ما  نفد  إذا  إالَّ  منها  األخذ 
على  ويعينه  حياته،  ة  مدَّ له  بالغاً  ذلك  يكون  بل  هالكاً؛  وال  مرضاً  وال  ضرراً 
ته  لْغَ بقدر بُ نيـا  الدُّ حالل  أخذ من  مـدح من  وهذا إشـارةٌ إلى  د آلخرته،  التَّزوُّ
نِعَ بذلك، كما قال ! : «قد أفلح من هداه اهللا إلى اإلسـالم، وكان عيشـه  وقَ
في  غناه  اهللا  جعل  ـه؛  همَّ اآلخرةُ  كانت  «من  وقال ! :  بذلـك»،  نِع  وقَ افاً،  فَ كَ
ه؛ جعل  نيا همَّ نيا وهي راغمة، ومن كانت الدُّ قلبه، وجمع له شملَه، وأتته الدُّ
رواه  ر له»  نيا إال ما قدِّ ق عليه شـملَه، ولم يأته من الدُّ بين عينيه، وفرَّ اهللا فقره 

التِّرمذي.
تعالى:  اهللا  «يقول  قـال:  النَّبيِّ !  عن  هريرة 3  أبـي  عن   : أيضاً وي  ورُ
ألتُ  مَ تفعل؛  وإالَّ  فقـرك،  وأسـدَّ  غنى،  ك  صدرَ  ْ ألَ أَمْ لعبادتي؛  غْ  تفـرَّ آدم!  ٱبنَ 
نيا  الدُّ أكرمـوا  قوماً  5: «إنَّ  الحسـن  وقـال  فقرك»،  أسـدَّ  ولم  شـغالً  يدك 
وقال  أهنتموهـا»،  إذا  تكـون  مـا  فأَهنأُ  فأهينوهـا،  الخشـب،  على  فصلبتهـم 
وال  وٱعبروهـا  عبيـداً،  كـم  فتتَّخذْ ـاً،  بّ رَ نيـا  الدُّ تتَّخـذوا  «ال  المسـيح 0 : 
بَّ شـهوةٍ أورثت  نيا، ورُ تعمروهـا، وٱعلمـوا أنَّ أصـل كلِّ خطيئةٍ حـبُّ الدُّ
بثالثة:  منها  قلبُه  التَاطَ  إال  نيا  الدُّ في  عبدٍ  قلبَ  سـكنت  ما  طويالً،  زناً  حُ أهلَها 
نيا  كُ منتهـاه. الدُّ رَ دْ ـلٌ ال يُ كُ غناؤه، وأَمَ رَ ـدْ ه، وفقرٍ ال يُ اؤُ نـَ شـغلٍ ال ينفكُّ عَ
وطالب  رزقَه،  فيها  يستكملَ  حتى  نيا  الدُّ تطلبه  اآلخرةِ  فطالب  مطلوبة؛  طالبة 
نيا تطلبـه اآلخرة، حتى يجيءَ الموتُ فيأخذَ بعنقه، يا معشـر الحواريِّين!  الدُّ
مع  ين  الدِّ بدنيء  نيا  الدُّ أهل  رضي  كما  ين،  الدِّ سالمة  مع  نيا  الدُّ بدنيء  ٱرضوا 

نيا». الدُّ سالمة 
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وٱجتنابُ  اهللا  أوامرِ  ٱمتثالُ   :ـ  والتَّقو تعالى  اهللا   بتقو ايَ  وإيَّ فأوصيكم 
نيا،  سـول مـن األمثال لزهـرة الحيـاة الدُّ نواهيـه  ـ واالعتبـارِ بمـا ضرب الرَّ
ث  والتُّحدُّ باطناً،  بالنِّعم  االعتـراف  هو  ـكر:  والشُّ ـكر  ـ  بالشُّ الغنى  وٱصحبوا 
فرائض  أداء  ـكر:  الشُّ وأعظـمُ  ـ ،  مسـديها   طاعـة  فـي  فُها  رْ وصَ ظاهـراً،  بهـا 

ها. أو بعضِ عليها  وبعد ذلك نوافل اإلسالم لمن قدر  اإلسالم، 
وٱعلمـوا أنَّ الثَّـروة أخطرُ مـن الفقر؛ ولذلـك خافها النَّبـيُّ ! على 
بعض  وقال  جميعاً،  فتنتهما  من  وٱستعاذ  الفقر،  من  عليهم  يخف  ولم  ته  أمَّ

نصبر». فلم  اء  رَّ وٱبتلينا بالسَّ فصبرنا،  اء  رَّ السلف: «ٱبتلينا بالضَّ
في  فها  تصرُّ ـن  سْ حُ في  مثالً  سـول !  الرَّ ضربها  الَّتي  بالبهيمة  وٱعتبـروا 
ـبِّحُ اهللا  ن يُسَ ررَ عنهـا، هذا وهي ممَّ فْعِهـا الضَّ عِها لنفسـها، ودَ معيشـتها، ونَفْ

اء: ٤٤]. ﴿o  n  m  l  k  j﴾ [اإلسرَ ه  ويحمدُ
ن يسـتمع القـول فيتَّبع أحسـنَه، أولئـك الذين  ـمَّ اجعلنـا جميعاً ممَّ اللَّهُ

األلباب. وأولئك هم أولوا  هداهم اهللا، 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG
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بارك اهللا...
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ـ وحمدي  سبحانه  أحمده  ابرين،  الصَّ ويثيب  ـاكرين،  الشَّ يزيد  هللا  الحمد 
فضله وكرمه. المزيد من  ـ ، وأسأله  له من نعمه 

ـداً عبده  وأشـهد أالَّ إٰلـه إالَّ اهللا وحـده ال شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمَّ
الخلق أجمعين. ورسوله، أشرف 

وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 
ين. الدِّ بإحسانٍ إلى يوم  والتَّابعين لهم 

:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

؛  البِرِّ وجوه  في  ه  وصرفـِ به  للجهاد  المال  ٱختار  نِ  مَ الح  الصَّ ـلف  السَّ نَ  مِ
حابة، وكان قيسُ بنُ سـعيد  ه من مياسـير الصَّ حمن بـنِ عوفٍ وغيرِ كعبدِ  الرَّ

إالَّ الغنى». يصلحهم  ال  إنّي من عبـادك الَّذين  يقول: «اللَّهمَّ 
حابة معه،  نِ ٱختار الفقـرَ والتَّقلُّل؛ كأبـي ذرٍّ وجماعةٍ مـن الصَّ ومنهـم مَ

الفتنة بها. شوا  وخَ نيا  الدُّ آفات  نظروا إلى  وهؤالء 
ا  ولمَّ لها،  اهللا  ٱختـاره  ما  ٱختيارها  كان  بل  شـيئاً؛  تختر  لم  الثَّالثة  قةُ  رْ والفِ
أنَّ  وعلم  ـ  رسـوالً  عبداً  يكون  أن  وبين  نبيّاً،  لِكاً  مَ يكون  أن  بين  نبيُّنا !  يِّر  خُ
ـ  ٱختار ما ٱختاره اهللا لـه؛ فكان ٱختياره  ربَّـه يختارُ له أن يكون عبداً رسـوالً 
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ال  ـهرين  والشَّ ـهر  الشَّ يأخذ  وكان !  له.  اهللا  الختيار  تابعـاً  أموره  جميع  في 
ـ ، وكان صابراً،  يُوقَـد في بيته نار، وإنَّما طعامهم األسـودان  ـ التَّمرُ والمـاء 
ا فتح  نيا، ثمَّ لمَّ بةً على قصبةٍ حتى فـارق الدُّ بِنةٍ وال قَصَ ولم يضـع لبِنةً على لَ
نفـق ما عدا  اهللا عليـه الفتـوح كان يُمسـك له وألهله قـوتَ سـنةٍ واحدة، ويُ
من  خصلةٍ  وكلُّ  الفقر.  يخشـى  الَّ  من  عطاءَ  يعطي  وكان  اهللا،  سبيل  في  ذلك 
سـنامها،  وةِ  رْ بِذِ ه  وخصَّ أعالها،  فـي  اهللا رسـوله !  أحلَّ  قد  الفضل  خصال 
النَّاس  أحقُّ  بل  اكرين؛  الشَّ األغنياء  من  به !  بأحقَّ  ابرون  الصَّ الفقراء  وليس 

نَّته وأتبعهم لها. بسُ به منهم: أعلمهم 
ومَن  عليكم،  اهللا  نعمة  وٱشكروا  لكم،  اهللا  قسـم  بما  اهللا ـ  ـ عباد  فارضوا 
بر»،  بالصَّ ـنا  عيشِ خيـرَ  عمـر 3: «وجدنا  قال  يصبر،  أن  فعليـه  بفقـرٍ  ٱبتُلي 
ـمُّ باألمـر مـن  ورو األعمـش: عـن خيثمـة، عـن عبـد اهللا: «إنَّ العبـد ليَهُ
التِّجـارة، حتى إذا ٱستيسـرت له نظر اهللا إليه من فوق سـبع سـموات فيقول 
لَـك: ٱصرفه عنـه فيصرفه عنه»، فطريـق الفقر والتَّقلُّل طريقُ سـالمةٍ مع  للمَ

في الغالب. طريقُ عطبٍ  عة  والسَّ وطريق الغنى  بر،  الصَّ
الحديث... أحسن  إنَّ 
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إٰله  ال  ل،  الطَّوْ ذي  العقاب،  شـديدِ  التَّوب،  وقابلِ  نب  الذَّ غافرِ  هللاِ  الحمد 
المصير. إالَّ هو إليه 

نـب  وحـده ال شـريك لـه، شـهادةَ معتـرفٍ بالذَّ إالَّ اهللا  وأشـهد أالَّ إٰلـه 
المصير. وحسنَ المآبِ يومَ  لفى  والزُّ والتَّقصير، سائلٍ العفوَ 

، وأشفقُ  ه، وأمينُه على وحيه، خيرُ بشيرٍ ه ورسـولُ داً عبدُ وأشهد أنَّ محمَّ
. نذيرٍ

وأصحابه،  آلـه  وعلى   ، دٍ محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 
عسير. في يومٍ  والنَّجاة  طلب الفوز  القدوةُ لمن  م  ونِعْ حبُ له،  الصَّ م  نِعْ

:ó©H  É seCG

فقـد رو اإلمـام أحمد 5 في مسـنده: من حديث ٱبن مسـعود 3 
على  يجتمعن  ـنَّ  فإنَّهُ نـوب،  الذُّ ـراتِ  حقَّ ومُ «إيَّاكم  قـال:  اهللا !  رسـول  أنَّ 
ـ ؛ كمثل قوم نزلوا  نَه ـ وضرب لهنَّ رسـول اهللا ! مثـالً  لكْ هْ جل حتـى يُ الرَّ
جل  الرَّ فجعـل  هم  ـ  طعامِ إعـدادَ  ـ  يعنـي:  القوم  صنيـعُ  فحضر  فـالة،  أرضَ 
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ـ  يعني:  جل يجـيء بالبَعْرة، حتَّى جمعوا سـواداً  ينطلـق فيجيء بالعود، والرَّ
فيها». قذفوا  وأنضجوا ما  ناراً،  وا  جُ الحطب  ـ وأجَّ

:ˆG  OÉÑY

تـه  أمَّ هدايـة  علـى  الحريـصُ  المصـدوقُ  ـادق  ـ  الصَّ نبيُّنـا !  هـذا 
نـوب،  الذُّ صغائـرَ  تـه  ـ  أمَّ خيـار  هـم  الَّذيـن  حابـةَ  ـ  الصَّ ر  ـ  يحـذِّ ونجاتهم  
حابة  ة على ألسـن الصَّ ر جميعَ األمَّ ويبيِّـن لهم عواقبهـا الوخيمة؛ بل ويحـذِّ

الجليل. الحديث  هذا  في  ؛ كما  المأمورين بالتَّبليغ عنه ! 
عليه  اهللا  أطلعه  مـا  وذكر  بعينها،  ذنوبٍ  عقوباتِ  بيَّـن  رَ  أُخَ أحاديثَ  وفي 
من عذاب أصحابها في قبورهم، أو ما يحصل لهم يوم بعثهم ونشورهم، أو 

القرار. يستقرَّ بهم  بعد أن 
من  أحمد:  اإلمـام  ذكـر   ، حـقٍّ بغير  المـال  بيت  مـن  األخذ  ذلـك:  فمن 
المدينة  ـ  في  ـ  مقابرَ  بالبقيـع  اهللا !  رسـول  قال: «مرَّ  رافع 3  أبي  حديث 
فالنٍ  قبر  هـذا  ولكن  ال،  قال:  يريدني،  أنَّـه  فظننت  لك،  أفٍّ  لـك،  أفٍّ  فقال: 

نار».  ع اآلن مثلَها من  رِّ فدُ رة،  نَمِ لَّ  غَ فَ فالن،  آلِ  بعثته ساعياً إلى 
ا  : عن أبي رافع قال: قال رسـول اهللا ! : «لمَّ ورو اإلمـام أحمدُ أيضاً
هم  وجوهَ بهـا  يخمشـون  نحاسٍ  من  أظفـارٌ  لهم  قـومٍ  على  مـررت  رج بي  عُ
لحوم  يأكلون  الَّذين  هؤالء  فقال:  جبريـل؟  يا  هؤالء  من  فقلت:  هم،  وصدورَ

والبُهت. أعراضهم» يعني: بالغيبة  في  النَّاس ويقعون 
حـديث  مــن  مسـلم:  صحيح  ففـي  ات،  ـكِرَ سْ المُ شـربُ  ذلـك:  ومـن 
عـلى  وإنَّ  حــرام،  أسـكر  ما  ـلُّ  «كُ اهللا ! :  رســول  قال  قـال:   3 جابـر 
وما  قيل:  الخبـال،  طينـة  من  يسـقيَه  أن  ـكِر  سْ المُ شـرب  لمن  عهـداً   8 اهللا 
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 ،الكبر الخمـر  هـو  والمسـكر:  النَّار»  أهـل  عصـارة  قال:  الخبـال؟  طينـةُ 
غـر، وهـو التِّنبـاك(١). وبابـه الخمـر الصُّ

بالفتغراف(٢)،  أو  بالنَّحت  أو  سـم  بالرَّ األرواح  ذوات  تصوير  ذلك:  ومن 
رين  المصوِّ «إنَّ  اهللا ! :  رسـول  قال  قال:  عمر ^  ٱبن  عن  حيحين:  الصَّ في 
بالتَّصوير،  اضـي  والرَّ خلقتـم»،  ما  أحيـوا  لهم:  ويُقـال  القيامة،  يـوم  بون  يعذَّ
ها؛ كالفاعل في أصل الثَّواب والعقاب،  ور في المجالس ونحوِ وناصبُ الصُّ
لـزم به اإلنسـان من حفيظـة نفوس  ويسـتثنى مـن التَّصويـر الفتغرافـي: ما يُ

للتَّصوير. مع كراهته  ونحوها 
ومن ذلـك: «المظالم» في المـال والعرض، وهي ظلمـاتٌ يوم القيامة، 
ـيِّئات، وسـخطِ ربّ البريَّات، في  ـلِ السَّ وسـببٌ لنقصانِ الحسـنات، وتحمُّ
صحيح البخاري: من حديـث أبي هريرة 3 عن النَّبيِّ ! قال: «من كانت 
يؤخذ  أن  قبـل  منه  لْها  فليتحلَّ فليأتـه  عرض،  أو  مـال  في  مظلمةٌ  أخيـه  عند  له 
فأعطيها  حسناته  من  أُخذ  حسناتٌ  له  كانت  فإنْ  درهم،  وال  دينار  عنده  وليس 
وفي  ار»،  النـَّ في  طُـرح  ثمَّ  عليه،  فطُرحـت  هـذا  سـيِّئاتِ  من  أُخذ  وإالَّ  هـذا، 
من  شـبراً  أخذ  قال: «من  النَّبيِّ !  عن  هريرة 3  أبي  حديث  من  حيح:  الصَّ

سبعِ أرضين».  به يومَ القيامة إلى  سف  ه؛ خُ بغير حقِّ األرض 
ال  فقـال:  رسـولُ اهللا !  قـال: «أوصاني  معـاذ 3  عـن  المسـند:  وفي 
نَّ والديك ـ وإن أمراك أن  ـ ، وال تعقَّ قْتَ  رِّ تِلْتَ أو حُ تشركْ باهللا شـيئاً ـ وإن قُ
ترك  من  فإنَّ  ـداً،  متعمِّ مكتوبةً  صالةً  تتركـنَّ  وال  ـ ،  وأهلك  مالك  مـن  جَ  رُ تَخْ
واألفيون،  الحشيش،  وأكلِ  يشةِ،  والشِّ المسكرة،  والكلونيا  الخمر،  وشربِ  شربِه،  أحكام  انظر     (١)
بن  د  محمَّ ـيخ  الشَّ شـيخنا  سـماحة   فتاو من   ١٠٧ –  ٦٨  /١٢ (ج  ـمه.  الشّ وشـمِّ  والقات، 

إبراهيم 5).
الثِّقات. العلماء  ذلك  قق  حَّ كما     (٢)
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ةُ اهللا، وال تشـربنَّ خمـراً، فإنَّه رأس  داً؛ فقد برئت منه ذمَّ صـالة مكتوبة متعمِّ
سخط اهللا». لُّ  تُحِ فإنَّ المعصيةَ  ؛  وإيَّاك والمعصيةَ فاحشة،  كلِّ 

منها  المة  السَّ اهللا  ـ  نسأل  معينة  لذنوبٍ  عاجلةً  عقوباتٍ  النَّبيُّ !  وذكر 
مالك 3  أنس بن  عـن  نيا:  الدُّ أبي  ٱبن   رو ـ ،  اهللا   يُغضـبُ  مـا  كلِّ  ومن 
المؤمنين!  أمَّ  يـا  جل:  الرَّ لهـا  فقال  آخـر  ورجل  هو  عائشـة  على  دخل  أنه 
نا، وشربوا الخمور، وضربوا  لزلة، فقالت: «إذا ٱستباحوا الزِّ ثينا عن الزّ حدّ
تابوا  فإن  بهـم،  تزلزلي  لألرض:  فقال  سـمائه  في  اهللا 8  غار  بالمعازف، 
عبد اهللا بن  حديـث  من  ماجه:  ٱبـن   ورو عليهـم»،  أهدمها  وإال  ونزعـوا 
اهللا !،  رسـول  عند  المهاجرين  مـن  ـرةٍ  شَ عَ ـرَ  عاشِ قـال: «كنت  عمر ^ 
خمسُ  المهاجريـن!  معشـر  يا  فقـال:  بوجهه  اهللا !  رسـول  علينـا  فأقبـل 
حتَّى  قـومٍ  في  الفاحشـة  ظهرت  مـا  ـ :  تُدركوهنَّ   أن  بـاهللا  ـ  أعـوذ  خصال 
الَّذين  أسالفهم  في  تكن  لم  الَّتي  واألوجاع  بالطَّواعين  ٱبتلوا  إالَّ  بها،  أعلنوا 
ٱبتلوا  إالَّ  المكيـال  قـومٌ  نَقَص  وال  ـ ،  واللِّـواط   نـا  الزِّ ـ  والفاحشـة:  ضوا  مَ
نعوا  لطان، وما منع قوم زكاةَ أموالهم إالَّ مُ رِ السُّ وْ ةِ المؤنة وجَ نينَ وشدَّ بالسِّ
سلَّط  إالَّ  العهدَ  قومٌ  خفر  وال  يمطروا،  لم  البهائم  ولوال  ـماء،  السَّ من  طْرَ  القَ
اً من غيرهم فأخـذوا بعض ما فـي أيديهم، ومـا لم تعمل  اهللا عليهـم عـدوّ

بينهم».  م  هُ أْسَ بَ اهللا  إالَّ جعل  كتابه  في  اهللا  أنزل  بما  تُهم  أئمَّ
القتلُُ  قـوم  فـي  ظهر  «وال   : عبَّـاسٍ ٱبـن  عـن  الطَّبراني:  معجـم  وفـي 
قـومٌ  تـرك  ومـا  هـم،  عدوّ عليهـم  اهللا  سـلَّط  إالَّ  بعضـاً  ـ  بعضهـم  ـ  يقتـل 
ع  ـمَ األمـرَ بالمعـروف والنَّهيَ عن المنكـر، إالَّ لم ترفـع أعمالُهم ولم يُسْ

الحديث. دعاؤهم...» 
ةِ بالقلـب والبدن في  ضـرَّ وللمعاصـي من اآلثـار القبيحـةِ المذمومةِ المُ
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نيـا واآلخرة ما ال يعلمـه إالَّ اهللا، وقد ذكر بعض العلمـاء(١) من عقوباتها  الدُّ
وتُخرج   ،2 بِّ  الرَّ تعظيمَ  القلب  في  تُضعف  أنَّها  منها:  عقوبة،  وأربعين  ستّاً 
في  والخوف  عـب  الرُّ وتُسـبِّب  اإلسـالم،  دائرة  إلى  اإليمان  دائـرة  من  العبد 
وبركةَ  العمـر،  بركة  وتمحق  ه،  وفسـادَ العقلِ  نقصـانَ  وتُؤثِّر  العاصـي،  قلب 
العبد  لهوان  سـببٌ  وهي  الطَّاعة،  وبركةَ  العمل،  وبركةَ  العلم،  وبركةَ  زق،  الرِّ
قال  األعداء،  وتُسلِّط  والحياء،  الغيرة  نار  وتُطفئ  عينه،  من  وسقوطِه  اهللا  على 
ظَم خطيئتِك، وظلمُ  الذي سلطني على قومِك؟ قال: عِ لدانيال: «ما  ر  تَنَصَّ بُخْ

هم».  أنفسَ قومي 
نـوب حتى تهون عليـه وتصغرَ في  ومنهـا: أنَّ العبد ال يـزال يرتكب الذُّ
الجماع،  بريدُ  بْلَة  القُ أنَّ  كما  الكفر،  بريدُ  لف: «المعاصي  السَّ بعض  قال  قلبه، 

بريدُ الموت». والمرضَ  العشق،  بريد  والنَّظرَ  نا،  الزِّ بريد  والغناءَ 
ـه وجيرانَـه حتَّى  ئُ علـى العبد أهلَـه وخدمَ ومـن عقوباتهـا: أنهـا تجـرِّ
لُق  خُ في  ذلك  فأعرف  اهللا  ألعصي  لف: «إنِّي  السَّ بعض  قال  البهيم،  الحيوانَ 
فيها  لوا  دَ عَ إِنْ  تـي  الَّ بالعقوبة  األمـور  أولياءَ  عليـه  ئُ  وتجرِّ ودابَّتـي».  ٱمرأتي 

الحدود.  أقاموا عليه 
لم  لخير  أرادها  فلـو  عليه،  عُب  وتَصْ عليه  ـد  فتستأْسِ ـه  نفسَ عليه  ئُ  وتجرِّ
باعدُ عنه  ـه ولم تنقدْ له؛ بل تسـوقه إلى ما فيه هالكه شـاء أم أبـى، وتُ تطاوعْ
وأغشَّ  ه  عدوَّ منه  وتُدني  له،  الخلق  وأنصحُ  وليُّه  هو  الَّذي  به  لَ  وكَّ المُ لَكَ  المَ
تباعد  اهللا  عصى  إذا  العبد  فإنَّ  ـ ؛  ـيطان  الشَّ وهو  ـ  له  ضرراً  هم  وأعظمَ الخلق 
ميل  مسافةَ  الواحدةِ  بةِ  ذْ بالكَ يتباعد  إنَّه  حتَّى  المعصية،  تلك  بقدر  لَكُ  المَ عنه 
ذلك  من  أكبر  هو  بما  فكيف  اآلثـار،  بعض  في  ذلك  جاء  كما  ريحه،  نَتَن  من 

الكافي). (الجواب  في   5 القيِّم  ٱبن  وهو     (١)
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إلى  األرض  تِ  جَّ عَ رَ  كَ الذَّ رُ  كَ الذَّ ركب  لف: «إذا  السَّ بعض  وقال  وأفحش؟!، 
ـكَت إليـه عظمَ مـا رأت»، وقال بعض  اهللا، وهربـت المالئكـة إلى ربِّها وشَ
وكبَّره  اهللا  ـرَ  كَ ذَ فإنْ  ـيطان،  والشَّ لَك  المَ ٱبتـدره  آدم  ٱبن  أصبح  ـلف: «إذا  السَّ
ذهب  ذلك؛  بغير  ٱفتتـح  وإنْ  ه،  وتوالَّ ـيطانَ  الشَّ الملَكُ  طـرد  وهلَّله؛  ده  مِ وحَ

يطان». الشَّ ه  لَكُ عنه وتوالَّ المَ
ربة أو بليَّـة، خانه قلبه ولسـانه  ة أو كُ ومنهـا: أنَّ العبـد إذا وقع فـي شـدَّ
عِ  والتَّضرُّ إليه،  واإلنابـةِ  تعالى  اهللا  على  للتَّوكُّل  قلبـه  ينجذبُ  فال  وجوارحه، 
يجمع  لم  بلسانه  ذكره  وإنْ  لذكره،  لسـانه  يطاوعه  وال  يديه،  بين  واالنكسـارِ 
بين قلبه ولسـانه، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه، لم تنقد له 
ه، وقد يخونه قلبه ولسانه عند االحتضار واالنتقال إلى اهللا تعالى،  ولم تطاوعْ
المحتضرين.  مـن  كثيراً  النَّاسُ  شـاهد  كما  ـهادة  بالشَّ النُّطق  عليه  ر  تعذَّ فربَّما 
قضى  ثم  ف،  زْ والعَ بالغنـاء  يهذي  فجعل  اهللا»  إال  إٰلـه  قل: «ال  ألحدهم:  قيل 
فأجابوا  ـ ؛  المحرم  العشقِ  ـ  اقِ  والعشَّ القمار  العبي  لبعض  وقيل  لْها،  قُ يَ ولم 
اهللا»  إال  إٰله  يقولوا: «ال  ولم  مشـاعرهم  على  ٱستولى  الذي  ـيِّئ  السَّ بالجواب 
ل قلبُه عـن ذكر اهللا  ـس، فكيف يوفَّـق لحسـن الخاتمة مـن أُغفِ عنـد آخر نَفَ

فرطاً؟! وٱتَّبع هواه وكان أمره 
ينقضُّ  كما  ـ  حين  بعـد  ولو  ـ  ضُّ  نْقَ يَ ثم  فيُنسـى،  نب  الذَّ تأثيرُ  ر  يتأخَّ وقد 
ضرره  يكون  أو  غل،  والدَّ الغِـش  على  المندمل  رحُ  الجُ نْقضُّ  يَ وكما  ـهم،  السَّ
عبدُ  ر  كَ ذَ وأبقـى،  أشـدّ  اآلخرة  فعـذاب  اآلخرة  في  لـه  ر  أُخِّ وإن  يـن.  الدِّ في 
ين ٱغتمَّ لذلـك، فقال: «إنِّي  : عن ٱبن سـيرين أنَّه لما ركبـه الدَّ اهللا بـنُ أحمدَ
إلى  بَّاد  العُ بعـض  ونظر  سـنة».  أربعين  منـذ  أصبْتُه  بذنـب  مَّ  الغَ هـذا  ألعرف 
أربعين  بعد  بَّها  غِ له:  «لتجـدنَّ  وقيل  منامه،  في  فأُتي  محاسـنَه،  لَ  فتأمَّ صبي، 

سنة».
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 ـ  ويـرو ـلف  السَّ بعـض  قـال  نـب،  الذَّ يسـتصغرُ  الَّ  ـن  مَ والمؤمـن 
نوب، ولكن ٱنظـروا على من ٱجترأتم»،  ـ : «ال تنظروا في صغر الذُّ مرفوعـاً  
اهللا،  عند  يعظـم  عنـدك  نب  الذَّ يصغـر  ما  عيـاض: «بقـدر  الفضيل بن  وقـال 
عن  صحيحه:  فـي  البخاري  وذكـر  اهللا»،  عند  يصغـر  عندك  يعظـم  ما  وبقدر 
ٱبن مسـعود 3 قال: «إنَّ المؤمن ير ذنوبَه كأنَّها في أصل جبل يخاف أن 
بابٍ وقع على أنفه فقال به هكذا فطار». يقع عليه، وإنَّ الفاجر ير ذنوبَه كذُ

:ˆG  OÉÑY

غائـرِ أو الكبائر، ثمَّ يمـنُّ اهللا عليه  نـوب الصَّ لِمُّ المسـلمُ ببعضِ الذُّ قـد يُ
إليه،  يعـود  أالَّ  على  مُ  ـزِ عْ ويَ فعلـه،  على  وينـدم  نب،  الذَّ عـن  لِعُ  فيُقْ بالتوبـة، 
نب حتَّى كأنَّه لم يذنب، وقد يكـون بعد التَّوبة خيراً منه  فينمحـي عنه أثرُ الذَّ

التَّوبة وكمالها. ة  بحسب قوَّ وذلك  حصل آلدمَ 0،  قبل الخطيئة؛ كما 
صغائر  مـن  أنفسـكم  سـالمة  على  وٱحرصـوا  ـ ،  اهللا   ـ  عبـاد  اهللا  فاتَّقـوا 
الحياة،  هذه  في  سـعيداً  ليعيش  التَّوبةَ  ل  فليعجِّ أذنب  نْ  ومَ وكبائرها،  نوب  الذُّ
 ، ـالمة والحسنى بعد الممات، وتلك أحسـنُ الغايات واألُمنياتُ ويفوزَ بالسَّ
رسـول اهللا ! :  قال  قال:  هريرة 3  أبي  عن   : والتِّرمذيُّ أحمد  اإلمام   رو
ونزع  تـاب  فـإنْ  سـوداء،  نكتةٌ  قلبـه  فـي  نُكـت  ذنبـاً  أذنـب  إذا  المؤمـن  «إنَّ 

قِل قلبه». صُ وٱستغفر؛ 
º«L sôdG  ¿É£« q°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

﴿m  l  k  j  i   h   g  f  e﴾ [طه: ٨٢].
في القرآن العظيم... بارك اهللا لي ولكم 
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

ومن  أنفسنا  شرور  من  باهللا  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هللا  الحمد 
فال هادي له. يضلل  ومن  مضلَّ له،  فال  يهده اهللا  سيِّئات أعمالنا، من 

شريك له. ال  وحده  إالَّ اهللا  وأشهد أالَّ إٰله 
نْ  نْ يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومَ داً عبده ورسـوله، مَ وأشـهد أنَّ محمَّ
اهللا  يضرَّ  ولن  نفسـه،  إال  يضرَّ  فلن   غو ومن   ،غو فقد  ورسـوله  اهللا  يعص 

. شيئاً
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

بمجالسة  نصنع  كيف  سـعيد!  أبا  فقال: «يا  البصريَّ  الحسـنَ  رجلٌ  سأل 
أقواماً  تصحـبَ  ألن  واهللا  فقـال:  تنقطـع؟  قلوبنـا  تـكادَ  حتـى  يخوفونا  قـوم 
نونك حتى  ناً، خيـرٌ لك من أن تصحب أقوامـاً يؤمِّ يخوفونـك حتَّى تدرك أَمْ

تلحقك المخاوف».
ـعادة باإلحسـان مع الخوف، ووصف األشقياءَ  وقد وصف اهللا أهلَ السَّ

األمن. مع  باإلساءة 
مع  العمل  فـي  الجدِّ  غاية  في  هـم  دَ جَ وَ حابة @  الصَّ أحـوالَ  تأمَّل  ومن 
اإلمام  ذكر  واألمـن،  التَّفريط  بل  التَّقصير؛  بيـن  جمعنا  ونحن  الخـوف،  غاية 
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الذي  ويقول: «هـذا  بلسـانه،  يمسـك  كان  يق 3  دِّ الصِّ بكـر  أبا  أنَّ  أحمـد: 
، وال  صيدٍ يدَ من  فأخذ يقلّبه، ثم قال: «مـا صِ أوردني المـوارد»، وأُتي بطائر 
»، وقرأ عمر بن الخطاب 3  يَّعتْ من التَّسبيحٍ قُطِعتْ من شجرة، إالَّ بما ضَ
سـورة الطُّور إلـى أن بلـغ قولـه: ﴿¡   ¢  £  ¤﴾ [الطُّور: ٧] فبكى وٱشـتد 
ضع  المـوت: «ويحك!  سـياق  في  البنه  وقـال  وعادوه،  مـرض  حتى  بكاؤه 
اللَّه  يغفر  لَّـم  إن  أمي  ويل  قـال:  ثمَّ  يرحمني،  أن  عسـاه  األرض  علـى  ي  خدِّ
بك  وفُتح  األمصار،  بك  ر  صِّ مُ عبَّـاس:  ٱبن  له  وقال  قضى».  ثمَّ  ـ ،  ثالثاً  ـ  لي 

وزر». وال  أجر  ال  فقال: «وددتُّ أنِّي أنجو،  وفعل،  وفعل،  الفتوح، 
جاء ﴿ ¶  ¸      ـ  عباد اهللا  ـ وسـيروا إلى اهللا بين الخوف والرَّ فاتَّقوا اهللا 
  Æ    Å   ÄÃ   Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹

اء: ٥٧](١). É          È  Ç﴾ [اإلسرَ

الحديث... أحسن  إنَّ 

الكافي). (الجواب  من     (١)
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(1)  ƒ  ≥jó u°üdG  ôμH  ƒHCG

≈dhC’G  áaÓîdÉH  ¬à q«≤MCGh  ,¬às«∏°†aCG

وٱختار  داً  محمَّ ٱختار  ويختـار،  ما يشـاء  يخلق  ار،  الواحدِ القهَّ الحمد هللا 
واألنصار. المهاجرون  له أصحاباً هم 

الكريم:  كتابـه  في  القائـلُ   ، لـهُ شـريك  ال  وحده  اهللا  إال  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 
   +    *    )   (    '     &    %    $   #    "    ! ﴿

,   -   .     /   0   1   2   3   4   5   6﴾ [التّوبَة: ١٠٠].

: «أصحابـي كالنُّجوم»، و«ال  ه، القائـلُ ه ورسـولُ داً عبدُ وأشـهد أنَّ محمَّ
ذهباً  أُحـد  مثلَ  أنفـق  أحدكم  أنَّ  لـو  بيده،  نفسـي  فوالذي  أصحابـي،  تسـبُّوا 
اشـدين  بسـنَّتي وسـنَّةِ الخلفاء الرَّ نَصيفـه»، «عليكم  بلـغ مدّ أحدهـم وال  ما 

بكرٍ وعمر». أبي  بعدي:  يْن من  بعدي»، «ٱقتدوا باللَّذَ المهديِّين من 
وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 
هم  أولئك  معه،  أُنـزل  الذي  النُّور  وٱتَّبعوا  ونصـروه  ووقَّروه،  بـه  آمنوا  الَّذين 

المفلحون.
العنوان:  بهذا  طُبع  كتاباً  ـنَّة»  السُّ «منهاج  من  بالخالفة  يَّته  قّ وأحَ فضائله  في  جمعت  وقـد  (١) قلـت: 

بالخالفة).  هم  وأحقُّ حابة،  الصَّ أفضل  يق 3  دِّ الصِّ بكر  (أبو 
عقائدهم  فيـه  ذكرت  ١٤١٢هـ،  ط  وأوليـاؤه)  رسـول  الله !  (آل  بعنـوان:  منـه  آخـر  وكتابـاً 

خالفهم. ومن  وفقهاءهم،  وفقههم،  وفضائلهم، 
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ـدٍ ! أصحابُـه، وخيرَ  ـةِ محمَّ ـدٌ !، وخيـرَ أمَّ فـإنَّ خيـرَ الخلـق محمَّ
أجمعين.  عنهم  اهللا  رضـي  علي  ثم   ، عثمـانُ ثم   ، عمرُ ثم  بكـر،  أبو  أصحابه: 

الخالفة. في  ودرجتُهم  الفضل،  في  هذا ترتيبهم 
المحبَّة  من  عليـه  كانوا  وما  ـ ،  اهللا   عبـاد  ـ  يا  حابة  الصَّ كلِّ  فضائـل  وبيان 
فشـا  إذا  خصوصاً  يـن،  الدِّ من  عنهـم؛  الطَّعن  ودفـع   ، الحـقِّ على  والتَّعـاون 
هم  حابة  الصَّ ألنَّ  الملحديـن؛  أو  القبور  عبَّادِ  أو  المبتدعيـن  من  فيهم  الطَّعن 
وسـوءُ  سـول،  الرَّ في  طعنٌ  فيهم  فالطَّعن  ـة،  األمَّ إلى  اإلسـالم  رسـالة  حملة 
أهل  من  ه  وغيـرُ مالكٍ 5  اإلمـام  قال  ـ ،  وتقـدَّس  ـ تعالى  ـل  بالمرسِ ظـنٍّ 
العلـم: «هؤالء طعنوا في أصحاب رسـول  اهللا !، إنّما طعنـوا في أصحابه 
وء كان له أصحابُ سوء، ولو كان رجالً صالحاً لكان  ليقول القائل: رجلُ سُ

ا. هـ. أصحابه صالحين» 
 $ #   "   !  ﴿ عليهـم:  الثَّنـاء  فـي  تعالى  اهللا  قـال  وقد 
   1    0    /      .    -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 : ـعبيُّ الشَّ قـال  :﴾ [التّوبَـة: ١٠٠]     9    8     76    5    4    3    2
عـام  ضـوان  الرِّ بيعـة  أدرك  مـن   :﴾   %   $  #   "   ! ﴿»
برجل  الخطَّـاب  عمر بن  ظي: «مـرَّ  رَ القُ كعـب  د بن  محمَّ وقـال  الحديبيـة»، 
هذا؟  أقـرأك  من  فقال:  بيـده  فأخذ   ﴾"   ! ﴿ اآليـة:  هـذه  يقرأ 
جاءه  فلما  إليـه،  بـك  أذهب  حتى  تفارقْنـي  ال  فقـال:  كعـب،  أُبيُّ بن  فقـال: 
قال عمـر: أنت أقرأت هذا هـذه اآلية هكذا؟ قال: نعم، قال: وسـمعتها من 
أحد  يبلغها  ال  رفعة  فعنا  رُ أنَّا   أُر كنتُ  لقد  قال:  نعم،  قال:  رسـول  اهللا !؟ 

  E  D ﴿ الجمعة  سـورة  ل  أوَّ فـي  اآلية  هـذه  تصديق   : أُبيّ فقـال  بعدنا، 
  #  "  !﴿ الحشـر  سـورة  وفي  ة: ٣]،  عَ مُ L     K   J   IH  G  F﴾ [الجُ
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  1     0   /   .   -   ,   +   *   )      (       '   &   %   $
   Â   Á ﴿ األنفـال  وفـي سـورة  2  3  4  5   6  7﴾ [الحشـر: ١٠]، 
É   È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã﴾ [األنفال: ٧٥]». فقد أخبر اهللا العظيم أنَّه 
ٱتبَّعوهم  والذين  واألنصـار  المهاجرين  مـن  لين  األوَّ ـابقين  السَّ عن  رضي  قد 
ن علم أنه يموت على اإلسالم  بإحسان، وهو تبارك وتعالى ال يرضى إالَّ عمَّ

واإلحسان.
سـيَّما  وال  هم،  بعضَ سـبَّ  أو  أبغض  أو  أبغضهم،  أو  سـبَّهم،  من  ويل  فيا 
األكبر،  يـقَ  دِّ الصِّ ـ  أعني:  وأفضلُهـم  هـم  وخيرُ سـول  الرَّ بعد  حابة  الصَّ سـيِّدُ 
واألخبار،  اآليـات  بفضلـه  نطقت  فقـد  ـ؛  بكـرٍ 3  أبا  األعظـم:  والخليفـةَ 

   £    ¢    ¡ ے       ~ ﴿ واألنصـار  المهاجـرون  بيعتـه  علـى  وٱجتمـع 
ة  يَ إلى اإلسالم فما تلعثم وال أبى، وسار على المحجَّ عِ ¤﴾ [التّوبَة: ٤٠]. دُ
اإلنفاق  في  وأكثر  ـبا،  الشَّ وقع  على   العِد  مد من  وصبـر  كبا،  وال  زلَّ  فما 

ے       ~ ﴿ دينار  دينار  كلِّ  في  بك  السَّ على  زاد  لقد  تاهللاِ  با،  بالعِ تخلَّل  حتى 
.﴾¤   £   ¢   ¡

نْ  ـنِ الـذي سـبق إلـى اإليمـان مِ ـنْ كان قريـنُ النَّبـيِّ فـي شـبابه؟! مَ مَ
صلَّى  من  لُ  أوَّ ـنْ  مَ جوابه؟!  في  سـريعاً  بحضرته  أفتى  الـذي  نِ  مَ أصحابه؟! 
ترابه؟!  في  الموت  بعـد  ضاجعه  الذي  نِ  مَ معـه؟!  صلَّى  نْ  مَ رُ  آخِ نْ  مَ معه؟! 

حقَّ الجار. فاعرفوا 
قَّ عن  عنًى دَ ة بفهـمٍ وٱسـتيقاظ، وأبان من الكتـاب مَ دَّ نهض يـومَ الرِّ

حديـد األلحاظ، فالمحبُّ يفـرح بفضائله، والمبغـض يغتاظ ﴿!  "  
وفي  اإلسـالم،  في  ٱثنين  ثاني  فهو  تْـح: ٢٩]،  #$  %  &  '  )  (﴾ [الفَ
ر، وفي  مُ حبـة، وفي الخالفـة، وفـي العُ هد، وفـي الصُّ ـس، وفـي الزُّ النَّفْ

mawdou3at final.indd   253 4/5/12   2:04 PM



٢٥٤ ƒ ديق أبو بكر الص ٢٥٤

مَّ فمات.  ، وأبو بكر سُ مِّ سول ! مات عن أثر السُّ سبب الموت؛ ألن الرَّ
حمن بن  وعبد  الرَّ بير،  والزُّ وطلحة،  عثمان،  العشرة:  من  يديه  على  أسلم 
درهم،  ألف  أربعون  أسلم  يوم  عنده  وكان  وقَّاص.  أبي  وسعد بن  عوف، 
، ما  فأنفقهـا أحوجَ ما كان اإلسـالم إليها، قال النَّبيُّ ! : «مـا نفعني مالٌ
أخصَّ  وكان  والنَّفـس،  بالمـال  سـول  الرَّ وقى  كم  بكر».  أبـي  مالُ  نفعني 
ـس، فضائله جليلة وهـي خلية من  مْ به فـي حياته،  وهـو ضجيعه في الرَّ

اللَّبس.
ال  غاراً  دخال  لقـد  النَّهار!!  نصف  في  ـمس  الشَّ ضوء  يغطِّي  من  عجباً  يا 
سول ! :  الرَّ فقال  الحوادث،  خوف  من  يق  دِّ الصِّ فاسـتوحش  البث،  يسكنه 
خوف  وٱرتفع  القلـق  وزال  ـكينة  السَّ فنزلت  الثَّالـث»؛  واهللاُ  باثنيـن  ظنُّك  «ما 

ے   ¡ ¢       ~﴿ األمصـار  منابرِ  على  ينادي  النَّصـر  مؤذِّن  فقام  الحادث، 
.﴾¤   £

خير  فهو  ـة؛  الطَّويَّ خبـث  على  يـدلُّ  وبغضـه  الحنيفيَّـة،  رأس  واهللاِ  بُّـة  حُ
ة  داً صحَّ ة، قال ٱبن الحنفيَّةِ ـ مؤكِّ ة على ذلـك قويَّ حابة والقرابة، والحجَّ الصَّ
يَك  ضِ رَ وكفانا:  علـيٍّ  بقول  أخذنا  ولكـن  لهوانا،  أحببناه  مـا  ـ : «واهللا  إمامتهِ  

نرضاك لدنيانا؟!». أفال  لديننا،  رسول اهللا ! 
أخبر  والنَّبـيُّ !  لـه،  ومبايعتِهم  حابـة  الصَّ باختيـار  ٱنعقـدت  خالفتـه 
ضا بها، وأمر بطاعتـه وتفويضِ األمر  بوقوعها على سـبيلِ الحمدِ لهـا والرِّ
كأنِّي على قليب أَنزعُ  «رأيت  ة وأرشـدها إلى بيعته، قال ! :  األمَّ ودلَّ  له، 
لي  «ٱدعي  وقال ! :  نـُوبيـن»،  ذَ أو  نـُوباً  ذَ فنـزع  قحافة  أبي  ٱبنُ  فأتَى  منها، 
قال:  ثم  بعدي،  من  النَّاسُ  عليه  يختلـف  ال  كتاباً  بكر  ألبي  أكتبَ  حتى  أباك 
بعدي:  من  باللَّذيْن  «ٱقتـدوا  وقـال ! :  بكر»،  أبا  إالَّ  والمؤمنـون  اهللا  يأبـى 
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في  ةٍ  خَ وْ خَ كلَّ  وا  «سـدُّ وقولـه:  ـالة،  الصَّ فـي  وتقديمـه  وعمـر»،  بكر  أبـي 
األحاديث. وغيرُ ذلك من  بكر»،  أبي  ةَ  خَ وْ إالَّ خَ المسجد 

  ?     >   =   <﴿ تعالـى:  قـال  بوقوعهـا،  الخبـر  علـى  دلَّ  قـد  والقـرآن 
قولـه:  فـي  بطاعتـه  وأمـر  ور: ٥٥]،  @   E  D  C  B   A﴾ [النـُّ
إلـى  ـة  األمَّ وأرشـد  تْـح: ١٦]،  -﴾ [الفَ    ,   +    *   )   (    '      &   % ﴿

   9  ❁   7   6    5  4  3  2  ❁    0  /  .  -  ❁   +   * ﴿ فقـال:  ذلـك 
ـ ٢١]. :    ;  >    =      ❁  ?  @﴾ [الليل: ١٧ 

ـ  عباد اهللا  ـ وٱنظروا إلى ٱستخالف النَّبيِّ ألبي بكر في هذه  فاتَّقوا اهللا 
المؤمنين  من  البيعة  وقـوعِ  ثمَّ  القرآنيَّة،  اآليات  من  ها  وشـواهدِ األحاديث 
مصداقِ  وظهـورِ  مـال،  بذلِ  وال  إكـراهٍ  عـن  ال  وٱختيار،  طواعيـةٍ  عـن  له 
قولِ رسـول  اهللا ! : «يأبـى اهللاُ والمؤمنـون إالَّ أبا بكر»، ثـمَّ هو قد زهد 
فـي الخالفة، عرضها على عمرَ وأبـي عبيدة فأبيا، ثم مـا كان في خالفته 
ٱكتفى  إنَّـه  ثمَّ  ين،  المرتدِّ وقمـع  وٱنتشـاره  يـن،  الدِّ على  اس  النـَّ ثبات  من 
لنفسه  ـب  التَّكسُّ عن  بالخالفة  ٱشـتغل  حين  يومٍ  كلَّ  يتقاضاهما  بدرهمين 

وعياله.
لَ  ه الخليفةَ األوَّ ـنَّة والجماعة في فضله، وٱعتبارِ فهذا مسلك أهلِ السُّ
هارونُ  سأل  شيد،  الرَّ والقولُ  ـديد،  السَّ المسلك  وهو  اهللا !،  رسول  بعد 
شيد مالكَ بنَ أنس 5 : «ما منزلة أبي بكر وعمر من رسول  اهللا !؟  الرَّ
فقال: أفي شكٍّ أنت يا أمير المؤمنين؟ منزلتهما منه في حياته، كمنزلتهما 

يا مالك!». يا مالك! شفيتني  فقال: شفيتني  ا معه،  بِرَ بعد وفاته قُ منه 
نبيِّك أجمعين. أصحاب  ، وعن سائر  بكرٍ اللَّهمَّ ٱرض عن أبي 
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تْح: ٢٩]. ]  \﴾ [الفَ

بارك اهللا...
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

وعصاه،  ه  أمـرَ أضـاع  ـنْ  مَ ومذلِّ  وٱتَّقـاه،  أطاعـه  ـنْ  مَ معـزِّ  هللا  الحمـد 
بعد  به  ظَه  فِ وحَ رسـوله،  حيـاة  في  بكرٍ  بأبي  اإلسـالم  أيَّد  الذي  هللا  والحمـد 

وأرضاه. فرضي اهللا عنه  وفاته، 
وفَّى بوعده؛ فاستخلف أبا بكرٍ  وحده ال شريك له  إالَّ اهللا  وأشهد أالَّ إٰله 
فارسٍ  األعرابَ إلـى قتال  ن له دينـه ولصحبه، ودعـا 3  ومكَّ األرض  فـي 
ين من بني حنيفة فاستجابوا ألمره، وهو الَّذي وصفه اهللا بأنَّه  ومِ والمرتدِّ والرُّ

للخالفة العظمى. فهذا ترشيحٌ له من ربِّه  ﴿+﴾؛ 
داً عبده ورسوله ٱصطفاه اهللا وٱجتباه، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم  وأشـهد أنَّ محمَّ

وعلى آله وأصحابه. دٍ  عبدك ورسولك محمَّ على 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

ام  أيَّ مـن  ويومـاً  ليلـةً  لنا  يصـف  الخطَّـاب 3  عمرَ بـنِ  إلـى  لنسـتمع 
قال:   ، ـرانَ هْ مِ ميمونِ بنِ  حديـث  من   :« رو «الطَّلمنْكِـيُّ ولياليـه،  أبي بكـرٍ 
ـ  وكان واليها  ـ  «كان أبو موسـى األشـعري إذا خطب بالبصرة يومَ الجمعـة 
بنُ  ضبَّة  فقـام  له.  يدعـو  الخطاب  بعمرَ بـنِ  ى  ثنـَّ ثمَّ  النَّبـيِّ !،  علـى  صلَّى 
له عليه ـ يعني:  رِ صاحبه قبله، تُفضِّ : فأيـن أنتَ من ذِكْ صن العنزي، فقالَ حْ مِ
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ا فعل ذلك مراراً أمحكه(١) أبو موسـى، فكتب  ـ  ثمَّ قعد. فلمَّ أبا بكـر ^ ؟! 
أبو موسـى إلـى عمر 3 : إن ضبَّـة يطعن علينـا، ويفعل، فكتـب عمر إلى 

فبعث به أبو موسى.  يخرجَ إليه،  ضبَّة أنْ 
العنزي  ضبَّـةُ  الحاجب:  فقـال  عمـر 3  على  المدينـةَ  ضبَّـةُ  قدم  ـا  فلمَّ
ضبَّة:  قال   . أهالً وال  بضبَّة،  مرحبـاً  ال  قال:  عليه  دخل  ا  فلمَّ له،  فأذن  بالباب، 
ـا المرحب فمن اهللا تعالـى، وأما األهل فال أهلَ وال مال. فبم ٱسـتحللت  أمَّ
شجر  الذي  ما  قال:  أتيت؟  شيء  وال  أذنبت،  ذنب  بال  ي  رِ صْ مِ من  إشخاصي 

عاملك؟  وبين  بينك 
ك يا أمير المؤمنين! إنَّـه كان إذا خطب حمد اهللا وأثنى  قلت: اآلن أخبـرُ
عليه، وصلَّى على النَّبيِّ !، ثـمَّ ثنَّى يدعو لك، فغاضبني ذلك منه، وقلت: 

إليك يشكوني.  فكتب  له عليه،  صاحبه تفضِّ أين أنت من 
قال: فاندفع عمر 3 باكياً، وهو يقول: أنت واهللاِ أوفقُ منه وأرشدُ منه، 
فهل أنـت غافر لي ذنبي يغفر اهللا لك؟ قلت: غفـر اهللا لك يا أمير المؤمنين! 
نْ عمرَ وآلِ  عمر،  ، خيرٌ مِ يلةٌ من أبي بكر ويـومٌ لَ ثـمَّ ٱندفع باكياً يقول: واهللا لَ

أمير المؤمنين! قال: يا  ثك بيومه وليلته؟ قلت: نعم  فهل لك أن أُحدِّ
ة هارباً من المشـركين  ا خرج من مكَّ ـا «ليلتُه»: فإنَّ رسـول اهللا ! لمَّ أمَّ
ةً  ةً خلفـه، ومرَّ ةً أمامـه، ومـرَّ خـرج ليـالً فتبعه أبـو بكـر، فجعل يمشـي مـرَّ
ما  بكر؟!  أبـا  يا  هذا  «ما  اهللا ! :  رسـول  فقال  يسـاره،  عن  ةً  ومرَّ يمينـه،  عن 
أمامك،  فأكـون  صدَ  الرَّ أَذكـرُ  اهللا!  رسـول  يا  فقال:  فعلـك»،  من  هذا  أعرف 
نُ  ة عن يسـارك، ال آمَ ة عـن يمينك، ومرَّ وأذكـر الطَّلب فأكـون خلفك، ومرَّ
 رأ ا  فلمَّ  ، يَتْ فِ حَ حتـى  أصابعه  أطراف  على  اهللا !  رسـول  فمضى  عليك، 

.(٤٨٦/١٠ العرب  (لسان  اللِّجاج.  هو  المحك:     (١)
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ثمَّ  فأنزله،  الغار(١)  فم  به  أتى  حتى  عاتقه  على  حمله  يَتْ  فِ حَ أنها  أبو بكر 3 
يقُ  دِّ ا دخـل وجد الصَّ لُـه حتى أدخلَه، فلمَّ قال: والَّـذي بعثك بالحقِّ ال تَدخُ
يلسـعنه  فجعلن  عقبـه،  ألقمـه  ذلـك  بكر  أبـو   رأ ـا  فلمَّ األفاعـي،  أجحـارَ 
ويضربنه، وجعلت دموعه تتحادر على خده من ألم ما يجد، ورسول اهللا ! 
علـى  وطمأنينتـه  سـكينته  اهللا  فأنـزل  ¬﴾؛     «    ª    ©    ¨﴿ يقـول: 

فهذه ليلته. أبي بكر. 
بعضهم:  فقال  العرب،  تِ  وٱرتدَّ اهللا !  رسـول  تُوفَّي  ا  فلمَّ ه»:  ا «يومُ وأمَّ
ـي، وقال بعضهـم: نزكِّي وال نصلِّـي. فأتيته ال آلـوه نصحاً،  نصلِّـي وال نزكِّ
في  بَّارٌ  أَجَ لـي:  فقال  بهم،  وٱرفقْ  اس  النـَّ تألَّفِ  اهللا!  رسـول  خليفة  يا  فقلت: 
واهللاِ  الوحي،  وٱرتفع  اهللا !  رسـول  قُبض  اإلسـالم؟!  في  ار  وَّ وخَ الجاهليَّة، 
قـاالً كانـوا يؤدُّونه إلـى رسـول اهللا لقاتلتهم عليه، فـكان واهللاِ  لـو منعوني عِ

فهذا يومه.  األمر.  رشيدَ 
ه»(٢). يلومُ ثمَّ كتب إلى أبي موسى 

أصحاب  يتناولـون  ناسـاً  إنَّ  لعائشـة # :  قـال: «قيـل  جابر 3  وعـن 
رسـول  اهللا ! حتَّى أبـا بكر وعمـر، فقالت: ومـا تعجبون من هـذا، ٱنقطع 

األجر»(٣). طعَ عنهم  قْ يَ أَحبَّ اهللا أالَّ  فَ عنهم العمل، 
الحديث... أحسن  إنَّ 

ثور. غار     (١)
.(٢٨٦  ،١٨٥ ص   ٢ جـ  (منهاج  األحاديث.  أشهر  من  هذا  ضبَّة  وحديث     (٢)

.١٨٧/٣ جـ  والنهاية  البداية   .٢١٧/٤ جـ  بدائع     (٣)
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اب، هو أعلم حيث يجعل رسـالته، ويختار لكلِّ  الحمـد هللا الملكِ الوهَّ
وأصحاب. حواريِّين  نبيٍّ 

بعمرَ بـنِ  اإلسـالم  أعـزَّ  لـه،  شـريك  ال  وحـده  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 
الخطَّاب.

الخلفاء  وسنَّةِ  بسـنَّته  ك  بالتَّمسُّ أوصى  ورسوله  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
اشدين من بعده. الرَّ

وصحبه  آله  وعلـى  د،  محمَّ ورسـوله  عبده  على  وبارك  وسـلَّم  اهللا  صلَّى 
أولى  وكانا  ـ ،  وعمـر   بكر  أبو  ـ  ومنهم:  عنـه  ورضوا  عنهم  اهللا  رضـي  الَّذين 
وقال  الفضائـل،  قمم  إلـى  ـبق  السَّ بَ  قَصْ وحـازا  بعـده،  بالخالفة  حابـة  الصَّ

بعدي لكان عمر». نبيٌّ  كان  النَّبيُّ ! : «لو 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

نبيِّه !،  أمـر  وٱمتثـالِ  ه،  حقّ وأداءِ  تعالـى  اهللا   بتقـو وإيَّـاي  أوصيكـم 
بهم  االقتداء  فـي  واالجتهادِ  أصحابـه،  فضائلِ  ومعرفـةِ  بأخباره،  والتَّصديـقِ 

ـ . يلحقْ به  وإن لَّم  أحبَّ ـ  مع من  ومحبَّتِهم؛ فالمرء 
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لَّ أصحابِ رسول اهللا ! : هو أبو بكر، وبعد أبي بكر في الفضل  وإنَّ أجَ
من  العلماء  بعض  عند  هـي  بل  ـنَّة؛  السُّ من  فضائلهما  ومعرفة  عمر.  والخالفة: 
الواجب، وقال بعض العلماء: «إذا أردتُّم أن يطيب المجلس فأفيضوا في ذكر 

عمر».
:ˆG  OÉÑY

به؛  اإلسـالمَ  زَّ  عِ ويُ الخطَّـابِ  بنَ  عمـرَ  يهديَ  أن  ربَّـه  النَّبيُّ !  دعـا  لقد 
عمرُ  أسـلم  منذ  عوةِ  الدَّ هـذه  مصـداقَ  حابةُ  الصَّ  ورأ دعوتـه،  اهللاُ  فأجـاب 
«اللَّهمَّ  قال:  النَّبـيَّ !  أنَّ  عمر ^  ٱبن  عن  نافعٍ  فعن  ٱستشـهد 3 ،  أَنِ  إلى 
جهل بن  بأبي  أو  الخطَّـاب،  بـنِ  بعمرَ  ـ  إليك  جليـن  الرَّ بأحبِّ  اإلسـالم  أعزَّ 
ا  قـال: «لمَّ سـنان 3  صهيبِ بنِ  وعن  عمر»،  إليـه  أحبَّهما  وكان  ـ ،  هشـام 
وجلسـنا  عالنية،  إليه  ودُعي  اإلسـالم،  ظهر  عليه  ـ  اهللا  ـ  رضوان  عمر  أسـلم 
ن غلظ علينـا، ورددنا عليه  نـا بالبيت، وٱنتصفنـا ممَّ لقاً، وطُفْ حـول البيت حِ

منذ أسلم عمر». ةً  نَا أعزّ لْ وقال ٱبن مسعود 3: «ما زِ بعضَ ما يأتي به»، 
صاحبَيْه  علـى  اهللا !  رسـول  من  رَ  طـِ العَ الثَّنـاءَ  اهللا  ـ  ـ  عبـاد  وٱسـمعوا 
لهما  ـهادةَ  والشَّ بهما،  باالقتداء  ه  ـرَ وأَمْ لهمـا،  التَّامَّ  ه  وتقديرَ وعمـر،  أبي بكر 
عن  ينطق  ال  وهـو !  ـ  ة  الجنـَّ أهل  سـادات  من  بل  ة؛  الجنـَّ أهل  مـن  أنَّهما 
معه  وأنا  ـ  اهللا !  رسـول  قال: «بينا  طالب 3  أبـي  علي بن  عن  ـ ،   الهو
آخذ  منهما  واحدٍ  كلُّ  وعمـر  بكر  أبو  أقبل  إذ  ـ  ثالث  معنا  ليس  المسـجد  في 
ـن مضى من  ! هذان سـيِّدا كهولِ أهـلِ الجنَّة ممَّ بيـد صاحبه، فقال: يـا عليّ
هما بذلك،  ! ال تخبرْ لين واآلخرين  ما خال النَّبيِّين والمرسـلين ، يا علـيّ األوَّ
حذيفة 3 قال: «كنَّا جلوسـاً  فما أخبـرتُ بهذا الحديث حتَّـى ماتا»، وعن 
يْن  باللَّذَ فاقتـدوا  فيكم،  بقائي  ما  أدري  لسـت  إنِّي  فقال:  اهللا !  رسـول  عند 
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مسـعود  ٱبنُ  ثكم  حدَّ وما  ار،  عمَّ بهـدي  وٱهتدوا  وعمر،  بكـر  أبي  بعدي:  من 
التِّرمذي. أخرجه  قوه»  فصدِّ

عـن   ، ̂ لهمـا  فيعـةَ  الرَّ المنزلـةَ  تلـك  يعرفـون  والتَّابعـون  حابـة  والصَّ
ـ :  عليهما  اهللا  ـ  رضـوان  الحسـين  لعليِّ بـن  قيـل  قال:  أبيـه  عن  أبي حـازم، 
«كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسـول اهللا !؟ قال: كمنزلتهما اليوم 

وهما ضجيعاه».
منزلة  كانـت  : «كيف  لمالـكٍ شـيدُ  الرَّ هارونُ  قال  قـال:  ـتَـكي  العُ وعـن 
قال:  قبـره،  من  قبرهمـا  كقـرب  قـال:  اهللا !؟  رسـول  مـن  وعمر  أبي بكـر 

يا مالك!». شفيتني 
لعليِّ بن  قريـش  من  رجـل  قال  قـال:  أبيه  عـن  محمد،  جعفر بـن  وعن 
اللَّهمَّ   : آنفاً الخطبـة  في  تقول  سـمعتك  المؤمنين!  أمير  طالـب 3 : «يا  أبي 
فاغرورقت  هم؟  فمن  ين،  المهديِّ اشدين  الرَّ الخلفاء  به  أصلحت  بما  أصلحنا 
إماما  وعمـر،  بكر  أبـو  اك  وعمَّ حبيبـاي  همـا  قال:  ثـمَّ  أهملهما،  ثـمَّ  عينـاه، 
 بهما بعد رسول اهللا !،  ال قريش، والمقتدَ جُ الهد، وشيخا اإلسالم، ورَ
راط المسـتقيم، ومن  ـدي الصِّ صـم، ومن ٱتَّبـع آثارهما هُ مـن ٱقتد بهما عُ

وحزب اهللا هم المفلحون». حزب اهللا،  ك بهما فهو من  تمسَّ
ليرون  الجنَّة  أهل  «إنَّ  قال:  النَّبيِّ !  عن  الخدري 3  سـعيد  أبي  وعن 
وعمر  بكر  أبا  وإنَّ  ماء،  السَّ قِ  أُفُ فـي  ريَّ  الـدُّ الكوكبَ  ترون  كما  يِّين،  علِّ أهل 

ا؟ قال: أهل ذلك هما». وما أَنْعِمَ يا أبا سعيد!  ا» قيل:  منهم وأنْعِمَ
قال  يقول:  عبـد اهللا ^  جابر بن  سـمعت  قال:  المنكدر،  دِ بنِ  محمَّ وعن 
ضوضاءَ  فيه  فسمعت  وقصراً،  داراً  فيها  فرأيت  الجنَّةَ  لْتُ  «أُدْخِ اهللا ! :  رسول 
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تَك؛  يْرَ غَ فذكرت  أدخلـه  أن  فأردتُّ  لعمر،  فقيل:  هـذا؟  لمن  فقلت:  صوتاً،  أو 
أمامة  أبي  حديـث  وفي  عليك؟!»،  غـارُ  يُ أوَ  اهللا!  رسـول  يا  وقال:  عمر،  فبكى 
المسـلمين،  وذراري  المهاجرين  فقـراءُ  الجنَّة  أهـل  أكثر  فـإذا  «فمضيت  قال: 
بالباب  ههنا  هم  األغنياء  ا  أمَّ قيل:  والنِّسـاء،  األغنياء  من  أقلَّ  أحداً  فيها  أر  ولم 
ـ ،  والحرير   هـب  ـ  الذَّ األحمران  فألهاهـنَّ  النِّسـاء  ا  وأمَّ ن،  وْ صَ ويُحْ ـبون  يحاسَ
ةٍ  بكِفَّ أُتيـتُ  الباب  عند  كنـتُ  ا  فلمَّ الثَّمانية،  ة  الجنـَّ أبواب  أحـد  من  خرجنا  ثمَّ 
عَ  ضِ فوُ بكر  بأبي  أُتي  ثمَّ  بها،  تُ  حْ فرجَ ة،  كِفَّ في  تي  أمَّ عَتْ  ضِ ووُ فيها،  عْتُ  ضِ فوُ
عَ  ضِ فوضعوا، فرجح أبو بكر، ثــمَّ أُتي بعمر فوُ تي  بجميع أمّ ة، وجـيء  في كِفَّ

فوضعوا، فرجح عمر». تي  بجميع أمَّ ة، وجيء  كِفَّ في 
وهي  له،  وبيعتِه  بكر  أبي  ٱسـتخالف  ة  قصَّ إلى  اهللا  ـ  ـ  رحمكم  وٱسمعوا 
عنهم  اهللا  رضي  حابة  الصَّ ومـن  عمرَ  ومن  بكرٍ  أبي  مـن  التَّامة  النَّزاهة  تحكي 

ة اإلسالم. وألمَّ هم ألنفسهم ولإلسالم  نصحَ أجمعين، 
من  فأمر  مريض،  وهـو  النَّاسَ  بكر  أبو  قـال: «جمع  عدي  عاصم بن  عن 
عليه، ثمَّ  وأثنى  اهللا  فحمد  طَبَ بها ـ  خَ خطبةٍ  آخرَ  فكانت  المنبر ـ  يحمله إلى 
اآلخرةَ  وآثِروا  ارة،  غـدَّ فإنَّها  بها  تثقـوا  وال  نيا،  الدُّ ٱحذروا  اس:  النـَّ ها  أيُّ قال: 
هذا  وإنَّ   ،األخـر تُبغَضُ  منهمـا  واحدة  كلِّ  فبحـبِّ  بُّوها،  وأحِ نيـا  الدُّ على 
ه، وال يحتمله  لُ ه إالَّ بمـا صلح به أوَّ لكُ بنا، ال يصلح آخرُ األمـرَ الذي هو أمْ
كم في  ة وأسلسُ دَّ كم في حال الشِّ ـدُّ كم لنفسـه أَشَ ، وأملكُ رةً دِ قْ إالَّ أفضلُكم مَ
يحزنُ  وال  يعنيه،  ال  بمـا  يتشـاغلُ  ال  أي  الرَّ ذوي  برأي  وأعلمكم  اللِّين،  حال 
على  قويٌّ  البديهـة،  عند  يتحيَّـرُ  وال  التَّعلـم،  من  يسـتحيي  وال  به،  ينـزل  لما 
آتٍ  هو  لما  يرصـد  تقصير،  وال  بعـدوان  ه  حدَّ منهـا  لشـيءٍ  وز  يَجُ ال  األمور، 

نزل». الخطاب، ثمَّ  والطَّاعة، وهو عمر بن  الحذر  عباده من 
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حابة خبرَ ٱسـتخالف عمـر؛ فدخلوا علـى أبي بكر،  وسـمع بعـضُ الصَّ
فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربِّك إذا سـألك عن ٱستخالفك عمرَ علينا 
د  فوني؟! خاب من تزوَّ وني أباهللا تخوِّ لِسُ وقد تر غلظته؟ فقال أبو بكر: «أَجْ
من أمركـم بظلم، أقـول: اللَّهمَّ ٱسـتخلفت عليهم خيرَ أهلـك، أبلغ عنِّي ما 

فقال:  ان  ودعا عثمان بن عفَّ وراءك، ثمَّ ٱضطجع  نْ  مَ قلتُ 
بنُ  يقُ  دِّ الصِّ بكـرٍ  أبو  عهد  ما  هو  هـذا  حيم،  الرَّ حمن  الرَّ اهللا  بسـم  ٱكتب: 
باآلخرة  عهـده  ل  أوَّ وعنـد  منها،  خارجـاً  نيا  بالدُّ عهـده  آخـر  في  قحافة  أبـي 
إنِّي  الـكاذب،  قُ  ويصـدِّ الفاجر،  ويوقـنُ  الكافـر،  يؤمنُ  حيـث  فيها،  داخـالً 
اهللاَ  آلُ  لم  وإنِّي  وأطيعوا،  له  فاسـمعوا  الخطَّاب،  عمرَ بنَ  عليكم  ٱسـتخلفت 
فيه،  وعلمي  بـه  ظنِّي  فذاك  لَ  عدَ فإن  خيراً،  وإيَّاكم  ونفسـي  وديني  ورسـولَه 

  Ê  ﴿ الغيب،  أعلم  وال  أردت،  والخيرَ  ٱكتسـب،  ما  ٱمرئ  فلكلِّ  ل  بدَّ وإن 
ورحمة اهللا.  الم عليكم  والسَّ اء: ٢٢٧]  رَ عَ Ï  Î  Í  Ì  Ë﴾ [الشُّ

ثمَّ أمـر بالكتاب فختمه. ثمَّ دعا أبو بكر ورفع يديـه وقال: اللَّهمَّ إنِّي لم 
يتُ  فولَّ رأيي،  لهم  فاجتهدتُ  الفتنـة،  عليهم  وخفتُ  هم  صالحَ إالَّ  بذلك  دْ  أُرِ
ما  أمرك  مـن  حضرني  وقـد  أرشـدهم،  ما  على  هم  وأحرصَ هـم،  خيرَ عليهـم 
حضر، فأخلفني فيهم فهم عبادُك». وبعث إلى عمر فقال: ال حاجة لي فيها، 
تَه  رَ أَثَ ورأيتُ  بْتُه،  حِ وصَ اهللا !  رسولَ  رأيتُ  وقد  حاجة،  بك  لها  ولكن  قال: 
دي إلى أهله فضلَ ما يأتينا منه، ورأيتَني  ـنا على نفسـه، حتَّى إنْ كنَّا لنُهْ أنفسَ

أثر من كان قبلي». وإنَّما ٱتَّبعتُ  بْتَني  حِ وصَ
وأرضاهما. رات العظيمة الستخالفه لعمر ^  المبرِّ هذه 

ة، وحـبِّ صاحبيه  حابة عامَّ ـ : أوصيكم بحـبِّ الصَّ ـ  عبـاد اهللا   فـاهللاَ اهللاَ 
بهما  واالقتـداءِ  فضائلهما،  ومعرفـةِ  عنهمـا،  ي  التَّرضِّ مـن  واإلكثارِ  ـة،  خاصَّ

mawdou3at final.indd   264 4/5/12   2:04 PM



ƒ اب ٢٦٥عمر بن الخط

م، وما ٱسـتطعتم مـن فعل مندوب  فـي فعل كلِّ واجـب وٱجتنـاب كلِّ محرَّ
ومن  خيرات،  من  عمل  ما  ٱسـتقلَّ  ؛  سـيرتهما ^  عرف  فمن  مكروه،  وترك 
من  اهللا  إلى  جوع  والرُّ واالسـتغفار  واإلنابة  التَّوبة  إلى  كان  الخطَّائين  من  كان 

وٱتَّقوا اهللا لعلَّكم تفلحون. بتوفيق اهللا،  المسارعين 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

   *    )    (    '     &    %    $    #    "    !﴿
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:﴾ [التّوبَة: ١٠٠].
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

أمر. كثيراً كما  حمداً  الحمد هللا 
به  أشــرك  ن  ممَّ إليه  وأبـرأُ  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 

وكفر.
حتَّى  شهر،  مسـيرة  من  عب  بالرُّ ر  نُصِ ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشهد 

األصفر  ـ . ـ  بني  وم  الرُّ لِكُ  مَ إنه ليخافه 
وأصحابه  آلـه  وعلى   ، ـدٍ محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 

رر. ادةِ الغُ السّ
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

حابة  ـ  الصَّ جميع  عن  ورضي  عنهما  اهللا  ـ  رضي  اشدين  الرَّ الخليفتين  إنَّ 
نيا،  الدُّ في  النَّاسِ  أزهدَ  كانـا  الكثيرة،  والفضائل  العظيمة  الفتوحات  تلك  مع 
ثوابٍ  أرفعَ  راجين  ربِّهـم،  من  يْن  خائِفَ دٍ !،  محمَّ األعلـى  ثَلِهما  بَمَ يْن  يَ قتدِ مُ

النَّبيِّين. بعد  لديه 
فقالوا:  عمرَ ^  بنتِ  حفصةَ  على  ناس  قال: «دخل  قيس  د بن  محمَّ عن 
طعاماً  يأكل  أن  كلمتيه  فلـو  زال،  الهُ من  رقبته  علباءُ  بـدا  قد  المؤمنين  أمير  إنَّ 
عاً  هـو ألين مـن طعامـه، ويلبسَ ثيابـاً أليـنَ من ثيابـه ـ فقـد رأينـا إزاره مرقَّ
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على  اهللا  أوسـع  فقد  فراشـه،  من  ألينَ  فراشـاً  ويتَّخذَ  ـ ،  ثوبـه  لونِ  غيرِ  بُرقـعٍ 
المسلمين، فيكون ذلك أقو على أمرهم. 

فرشتيه  فراشٍ  بألينَ  أخبريني  فقال:  له،  ذلك  فذكرتْ  حفصة،  إليه  فبعثوا 
عليه  غلظت  ـا  فلمَّ باثنيـن،  له  نثنيهـا  كنَّا  بـاءة  عَ قالـت:  قط؟  لرسـول اهللا ! 
ةً صبغناها له،  رَ ـه؟ قالـت: نَمِ بِسَ جعلتها بأربعة، قال: فأخبريني بأجودَ ثوبٍ لَ

اه. إيَّ يا رسول اهللا! فأعطاه  فقال: ٱكسنيها  إنسان  فرآها 
كلَّه،  أكله  ثـمَّ  نواه  فنزعوا  فأمرهم  تمـر(١)،  من  ناعٍ  قْ بمِ ٱئتوني  عمـر:  قال 
وآكل  اللَّحم،  وعنـدي  ـمن  السَّ آلكل  إنِّي  الطَّعام،  أشـتهي  ال  تروني  قال:  ثمَّ 
يت، وآكل البحت(٢) وعندي  من، وأكل الملح وعندي الزَّ يت وعندي السَّ الزَّ

الَفُ بي». فيُخَ فأخاف أن أخالفهما  صاحبيَّ سلكا طريقاً  ملح، ولكن 
النَّاسُ  ٱسـتقبله  ـام:  الشَّ عمـرُ  قدم  ا  قـال: «لمَّ قيـس  بنِ  إسـماعيلَ  وعن 
عظماءُ  يلقاك  بِرذونـاً  ركبت  لـو  المؤمنين!  أمير  يـا  فقالوا:  بعيره،  علـى  وهو 
هم، فقال: ال أراكم ههنا، إنَّما األمر من ههنا وأشـار بيده إلى  النَّاس ووجوهُ

لي». مَ جَ خلوا  ماء،  السَّ
نِي يده منها، ثمَّ يقول: «ٱبنَ الخطَّاب!  دْ بَّما تُوقد له النَّار ثمَّ يُ وكان 3 رُ

صبر؟!».  هذا  هل لك على 
كنت  إذا  حتَّى  بدا لهم،  ما  نوني  سـمّ أهلي  كبشَ  كنت  وقال 3 : «ليتني 
ـواءً وبعضي  أسـمنَ ما أكـون زارهم بعـضُ من يحبُّـون، فجعلـوا بعضي شِ

.« بشراً عذرة ولم أكُ  فأخرجوني  قديداً، ثمَّ أكلوني 
تمراً  فيه  وأنَّ  كبير،  أنَّه  يفيد  لَّه»  «كُ وقوله:  الطَّعام.  فيه  يوضع  النَّحل  بِ  سُ عُ من  الطَّبقُ  نَاع:  قْ المِ  (١)

. كثيراً
بحت. فهو  يؤدم  مما  وحده  أكل  ما  (٢) كل 
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ألمناء،  هذا  أدوا  الذين  فقال: «إنَّ  عمر 3 ،  إلى   كسر بتاج  وجيء 
تَ لرتعوا». فعفوا، ولو رتَعْ رأوك عففت  إنَّ القوم  فقال له علي 3 : 

من  وحـذره  وبـكاؤه،  وٱجتهـاده،  تعبُّـده  منهـا:  كثيـرة،  وفضائلـه 3 
وزهده  القلـوب،  في  وهيبتـه  القرآن،  بجمـع  وإشـارته  ين،  الدِّ فـي  االبتداع 
منه(١)،  ـيطان  الشَّ وفـرارُ  مواضع،  فـي  بموافقته  القـرآن  ونـزول  وتواضعـه، 
في  وعدله  اته،  جَّ وحَ وفتوحاتـه،  وغزواته  لهم،  ومالحظته  برعيَّتـه  وٱهتمامه 

كثير.  وغيرُ ذلك  وحذره من المظالم،  المال،  بيت  في  وفعله  رعيَّته، وقوله 
فقلت:  يعدو  تَـبٍ  قَ على  الخطَّابِ  عمرَ بـنَ  قـال: «رأيت  عليٍّ 3  عن 
أطلبه،  دقـة  الصَّ إبـل  من  نـدَّ  بعير  فقـال:  تذهـب؟  أيـن  المؤمنين!  أميـر  يـا 
فوالَّذي  ني،  تلمْ ال  الحسـن!  أبا  يا  فقال:  بعدك،  الخلفـاء  أذللت  لقد  فقلت: 
يوم  عمر  بها  ألُخذ  الفـرات  بشـاطئ  ذهبت  ناقاً  عَ أنَّ  لو  ة  بالنُّبوَّ داً  محمَّ بعث 

القيامة».
الحديث:  وفـي  صاحبِه،  وحـبَّ  حبَّه  ورزقنـا  وأرضـاه،  عنه  اهللا  فرضـي 

.(٢)« «المرء مع من أحبَّ

شهيداً 3. تل  وقُ هادة  الشَّ طلب  ذلك  ومع  قاق.  والرّ هد  الزُّ في  وكالمه     (١)
الجوزي. البن  عمر)  (مناقب  من  ةٌ  ملخصّ  (٢)

طريقة  أذكر  أن  فيحسـن  وخالفتهما ^  وعمر  بكر  أبي  بفضائل  يتعلق  ما  هنا  كر  ذُ ا  ولمَّ قلت: 
شديد. باختصارٍ  والجماعة  نَّة  السُّ أهل 

الح  الصّ ـلفُ  السَّ عليـه  أجمـع  ـا  عمَّ المعبّـرةِ  الواسـطيَّة»  «العقيـدة  فـي  تيميَّـة 5  ٱبـن  قـال 
باب  في  وسـطٌ  «فهم  سـول ! :  الرَّ بعد  حدثت  التي  البـدع  حيالَ  والجماعـة ـ  ـنَّة  السُّ ـ أهـلُ 

المشبِّهة. التَّمثيل  أهل  وبين  الجهميَّة،  التَّعطيل  أهل  بين  صفات  اهللا  4 
والجبريَّة. القدريَّة  بين  اهللا:  أفعال  باب  في  وسط  وهم 

وغيرهم. القدريَّة  من  والوعيديَّة  المرجئة،  بين  اهللا:  وعيد  باب  وفي 
والجهميّة. المرجئة  وبين  والمعتزلة،  روريَّة  الحَ بين  ين:  والدِّ اإليمان  أسماء  باب  =وفي 
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الحديث كتاب اهللا... أحسن  إنّ 

والخوارج». افضة  الرَّ بين  اهللا ! :  رسول  أصحاب  باب  وفي 
مؤلفاته. من  غيرها  وفي  اً  جدّ المختصرةِ  العقيدةِ  تلك  في  األبوابَ  هذه  حَ  رَ شَ ثمَّ 

رسوله !  لسـان  وعلى  كتابه،  في  نفسـه  به  وصف  بما  اهللا  يصفون  أنَّهم  ة  ـنَّ السُّ أهل  عن  فذكر 
تمثيل. وال  تكييفٍ  غير  ومن  تعطيل،  وال  تحريفٍ  غير  من 

فات   الصِّ ـبع  السَّ يثبت  أو  فقـط،  فـاتِ  الصِّ ينفي  أو  فـات،  والصِّ األسـماء  ينفـي  مـن  أنَّ  وذكـر 
سـلك  من  الخمسـة  األبواب  بقية  وكذلك  التأويل،  يه  يسـمِّ بما  نصوصها  ويحرف  البقية  وينفي 
نَّة  السُّ ـ  أهلُ  االسـم  هذا  عليه  يطلق  لم  منها  شـيء  في  خالفهم  ومن  منهم،  فهو  فيها  مسـلكهم 
من  «هم  قال:  بعين  والسَّ الثَّالث  ق  الفِرَ من  النَّاجية  الفِرقةِ  عن  النَّبيُّ !  سئل  ا  لمَّ ـ ؛  والجماعة  

وأصحابي». اليوم  عليه  أنا  ما  مثل  على  كان 
قال:  ألنَّه  ين؛  الدِّ أصل  في  ال  األبواب،  هذه  في  واألهـواء  بالبدع  االفتراق  في  الحديـث  وهـذا 

   u    t    s     r﴿ النَّـاس  كلُّ  عوة:  الدَّ ـة  أمَّ عوة.  الدّ ة  أمَّ ال  نفسـه،  إلى  فأضافهـا  تـي»  «أمَّ
y﴾ [األعراف: ١٥٨].    x    w    v

األلوهيَّة  توحيـد  في  االختـالف  بين  يفرق  فـال  فيه،  يغلط  مـن  لكثرة  هـذا  علـى  نبَّهـت  وإنَّمـا 
.(٨ ص   ٣ جـ  تيمية  ابن   فتاو مجموع  (وانظر  العقائد.  فروع  في  واالختالف 

=
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م  نِعَ ويزيـدُ  ـيِّئات،  السَّ عـن  ويعفـو  عبـاده  عـن  التَّوبـة  يقبـل  هللا  الحمـد 
درجات. ويرفعهم  فضله  المحسنين من 

األرض  خزائـنُ  بيـده  لـه،  شـريك  ال  وحـده  اهللاُ  إالَّ  إٰلـه  أالَّ  وأشـهد 
موات. والسَّ

يقعد  وال  يقوم  ال  عمره  آخر  في  كان  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
ومآب. الخلق إلى اهللا منزلة  وتاب، وهو أقرب  إالَّ ٱستغفر 

وأصحابه  آلـه  وعلى   ، ـدٍ محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 
ين. الدِّ نِ ٱهتد بهديهم إلى يوم  ومَ

:ó©H  É seCG

يموتُ  أحـد  من  «مـا  قـال:  أنه  النَّبـيِّ !  عـن   : التِّرمـذيُّ ج  خـرَّ فقـد 
وإنْ  ٱزداد،  يكون  أالَّ  ندم  محسناً  كان  إنْ  قال:  ندامته؟!  وما  قالوا:  إالَّ  ندم، 
سـاعةٌ  األوزاعي 5: «ليس  وقـال  تَب»،  ٱسـتعْ يكون  أالَّ  ندم  مسـيئاً  كان 
فيوماً  يوماً  القيامـة،  يوم  العبد  علـى  معروضة  وهي  إالَّ  نيا  الدُّ سـاعات  من 
نفسه  تقطَّعت  إال  فيها  تعالى  اهللا  يذكر  لم  سـاعةٌ  تمرُّ  وال  فسـاعة،  وسـاعةً 
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وليلةٌ  يوم،  مع  ويومٌ  سـاعة،  مع  ساعةٌ  به  ت  مرَّ إذا  فكيف  حسـرات،  عليها 
مع ليلة؟!».
:ˆG  OÉÑY

تسـمح  ال  وقد  نيا،  الدُّ من  أمله  يقطع  ال  فإنَّه  الحياة  أمِّل  يُ دام  ما  اإلنسـان 
يطان  يه الشَّ ها، ويُرجِّ اتها وشهواتها من المعاصي وغيرِ نفسـه باإلقالع عن لذَّ
ن الموتَ وأيس من الحياة، أفاق من سـكرته  بالتَّوبة فـي آخر عمره، فإذا تيقَّ
وطلب  نفسـه،  يقتل  يـكاد  ندامةً  تفريطه  علـى  حينئذٍ  فنـدم  نيا،  الدُّ بشـهوات 
فتجتمعُ  ذلك،  إلى  يُجاب  فال  صالحاً  عمالً  ويعمل  ليتوب  نيا  الدُّ إلى  جعة  الرَّ
وقد  النَّاس  ـ  مـن  الكثير  حـال  ـ  هذا  الفوت  حسـرة  مع  الموت  سـكرة  عليه 
ر اهللا عبـاده مـن ذلـك؛ ليسـتعدوا للموت قبـل نزولـه بالتَّوبـة والعمل  حـذَّ

  ¶       μ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  الح،  الصَّ
أن  والحسـرة،  ـكرةَ  السَّ المبارك: «احذر  ابـن  قـال  ـر: ٥٤]  مَ ¸  º  ¹﴾ [لزُّ
ر  ر ما تلقى، وال قَدْ ة، فال يصف واصفٌ قَـدْ رَّ يفجأك المـوتُ وأنت على الغِ

.«ما تَر
:ˆG  OÉÑY

الح على أقسام: الصَّ التَّوبة والعمل  في  والنَّاس 
ل  ـيِّئات من أوَّ ـر له عملُ السَّ يَسَّ فمنهـم: من ال يُوفَّـق لتوبة نصوح؛ بل يُ
باهللا  ـ  نعوذ  األشـقياء  حالة  وهذه  عليها،  اً  مصـرّ يموت  حتى  آخره  إلى  عمره 

ـ .  من حالهم  
تم له  ل عمـره عملُ الطَّاعات ثـمَّ خُ ـر له في أوَّ وأقبـح من ذلك: من يُسِّ
ليعمل  أحدكم  «إنَّ  حيـح:  الصَّ الحديـث  ففي  عليـه،  مات  حتَّى  سـيئ  بعملٍ 
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الكتابُ  عليه  يسـبق  ثمَّ  ذراع،  إالَّ  وبينها  بينـه  يكونُ  ما  حتَّى  الجنَّة  أهـلِ  عملَ 
للنَّاس»  يبدو  «فيمـا  رواياته:  بعض  وفي  لُهـا»،  فيدخُ النَّار  أهل  بعمـل  فيعملُ 

نيَّته بخالف ذلك. يعني: أنَّ 
فيموتُ  صالـح  لعمل  يُوفَّق  ثـمَّ  والبطالة  الغفلـة  فـي  عمره  فنِي  يُ وقِسـمٌ 
إالَّ  وبينها  بينـه  يكونُ  ما  حتَّى  ار  النـّ أهل  بعمل  «يعمل  مـن  حالة  وهذه  عليه، 
لُهـا»، وأخرج  ة فيدخُ ذراع، فيسـبقُ عليـه الكتـاب فيعمـلُ بعمل أهـل الجنـَّ
لَكاً من  بعث إليـه مَ بعبـدٍ خيراً  : «إذا أراد اهللا  ار: عن عائشـة # مرفوعـاً البزَّ
الموت  لَكُ  مَ أتاه  موته  عند  كان  فإذا  ه،  ـرُ وييسِّ ه  دُ فيُسـدِّ فيه  يموت  الذي  هِ  عامِ
اهللا  من  مغفـرةٍ  إلى  ٱخرجي  ة،  المطمئنـَّ النَّفـس  تها  أيَّ فقـال:  رأسـه  عند  فقعد 
اً  شـرّ بعبده  أراد  وإذا  لقاءه.  اهللاُ  ويحبُّ  اهللاِ  لقاء  يحـبُّ  حين  فذلك  ورضوان، 
أتاه  موته  عنـد  كان  فإذا  فأغواه،  فيـه  يموت  الذي  هِ  عامِ من  شـيطاناً  إليه  بعث 
تها النَّفس الخبيثة، ٱخرجي إلى سخطٍ  لَكُ الموت فقعد عند رأسـه فقال: أيَّ مَ
اهللا  ويُبغض  اهللا  لقاء  يُبغض  حين  فذلك  جسده،   في  قُ  فتتفرَّ وغضب،  اهللا  من 

لقاءه».
المسـند: عن عبد اهللا بنِ عمرو بنِ العـاص ^ قال: «من تاب قبل  وفي 
يوماً،  قال  حتَّـى  عليه،  تِيب  شـهراً  موته  قبل  تاب  ومن  عليه،  تِيـب  عاماً  موته 
واقـاً، قـال له إنسـان: أرأيـتَ إنْ كان مشـركاً  حتـى قال سـاعة، حتى قـال فُ

ثكم ما سمعت من رسول اهللا !». أحدِّ إني  فقال:  فأسلم؟ 
وفـي المسـند: عن أبـي سـعيد الخـدريِّ 3 عن النَّبـيِّ ! قـال: «إنَّ 
أرواحهم  دامـت  ما  عبـادك  أُغوي  أبـرح  ال   ! ربِّ يـا  تِكَ  وعزَّ قـال:  ـيطان  الشَّ
ما  لهـم  أغفـر  أزال  ال  وجاللـي  تـي  وعزّ  :8 بُّ  الـرَّ فقـال  أجسـادهم،  فـي 

ٱستغفروني».
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حيح: «إنَّ اهللا 8 يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»، وقد  وفي الحديث الصَّ
    P   O   N   M   L   K   J﴿ تعالـى:  قال  هذا،  مثـل  على  القرآن  دلَّ 
ZY X W V U T S   R   Q ]   \   [   ^﴾ [النِّساء: ١٧]، 

ـ .  ها  وكبيرُ هـا  صغيرُ ـ  ـيِّئات  السَّ جميـعُ  فيـه  يدخل  أُفـرد  إذا  ـوء  السُّ وعمل 
ـ ؛ فإنَّ كلَّ  وء ـ وإنْ علم صاحبُه أنه سوء  والمراد بالجهالة: اإلقدام على السُّ

من عصى اهللا  فهو جاهل، وكلَّ من أطاعه فهو عالم.
فمن كان عالمـاً باهللا وعظمته وكبريائه وجالله؛ فإنه يهابه ويخشـاه، فال 
فإنَّما  الطَّاعة؛  علـى  المعصيةَ  آثر  ومن  عصيانُه،  ذلك  ٱسـتحضار  مع  منه  يقع 
تهـا، وإن كان  حملـه على ذلك جهلُـه وظنُّه أنَّها تنفعه عاجالً باسـتعجال لذَّ
عنده إيمان فهو يرجو التَّخلُّص من سوء عاقبتها بالتَّوبة في آخر عمره، وهذا 
ـل اإلثمَ والخـزي، ويفوته عزٌّ من التَّقـو، وثوابُ  جهل محـض؛ فإنَّه تَعجَّ
ن من التَّوبة بعد ذلك، وقد  ةُ الطَّاعة؛ وقد يتمكَّ اآلخرة، وعلو درجاتها، ولـذَّ
رِ ورجا  يعاجله الموت، فهو كجائعٍ أكل طعاماً مسـموماً لدفع جوعه الحاضِ

دواء. بشرب  يتخلَّص من ضرره  أن 
كتاب  فـي  الواحدي   رو مـا  والبطالـة:  الغفلـة  في  عمـره  أفنى  ـن  وممَّ
«قتلـى القـرآن»: «أنَّ رجالً من أشـراف أهل البصـرة كان منحـدراً إليها في 
ودٍ لهـا، وكان معهم  سـفينة، ومعه جارية له، فشـرب يومـاً وغنَّته جاريتـه بعُ
ما  أُحسن  قال:  هذا؟  مثلَ  ـن  تُحسِ فتى!  يا  له:  فقال  صالح،  فقير  ـفينة  السَّ في 

﴿ے   ¡   ¢      وقرأ:  فاسـتفتح  وت  ـ  الصَّ حسـنَ  الفقيرُ  ـ  وكان  منه  أحسـنُ  هو 
   ´    ³    ²    ±    °    ¯    ®     ¬❁  ª    ©     ¨    §    ¦    ¥      ¤    £
راب في الماء، فقال: أشهد  جل ما بيده من الشَّ μ﴾ [النّساء: ٧٧، ٧٨] فرمى الرَّ

  C  B﴿ عليه:  فتلى  نعم،  قال:  هذا؟  غيرُ  فهل  سمعت،  ا  ممَّ أحسنُ  هذا  أنَّ 
  V    UT  S  R   Q   P   O   N   ML   K   J   I   H   G   FE   D
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a﴾ [الكهـف: ٢٩]    `   _   ^   ]\   [   Z   Y   X   W
ـر العود. ثـمَّ قال: يا  سَ ـراب فـي الماء وكَ ـتْ فـي قلبه، فرمى ببقيَّة الشَّ عَ فوقَ

  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ نعـم  قـال:  ج؟  فَـرَ ههنـا  هل  فتـى! 
صيحـة  فصـاح  ـر: ٥٣]  مَ |    {  ~ے  ¡  ¢  £     ¤   ¥¦  §  ¨   ©       ª﴾ [الزُّ
عن  بسـنده:  نعيم  أبو  ج  ـرَّ وخَ مات 5»،  قد  هـو  فإذا  إليه  فنظـروا  عظيمة، 
جل يُذنب ثمَّ يتوب، ثمَّ  سعيدٍ الجريري قال: «قلت للحسن: يا أبا سعيد! الرَّ

إالَّ أخالق المؤمنين». هذا  حتى متى؟ قال: ما أعلم  يتوب،  يُذنب ثمَّ 
يُفني  من  وهـو:  وأرفعها  ـ  األقسـام  أشـرف  ـ  وهو  آخر  قسـمٌ  هنا  وبقي 
حيل  د، ويتهيأَ للرَّ نبَّه على قرب األجل ليجدَّ في التَّـزوُّ عمره في الطَّاعـة ثم يُ
ـا نزلت على  بعمـل صالح للِّقاء، ويكـون خاتمةً للعمل، قـال ٱبن عبَّاس لمَّ

  L   K   J   I    H   G❁E   D   C   B   A﴿ النَّبـيِّ ! 
يَـتْ  ـ ٣]: «نُعِ V﴾ [النّصــر: ١    U   T   SR    Q   P    O   ❁M
ه، فأخذ في أشدّ ما كان اجتهاداً في أمر اآلخرة»، وقالت  لرسول  اهللا ! نفسُ
وال  يذهب  وال  يقعـد  وال  يقـوم  ال  أمره  آخـر  في  النَّبـيُّ !  سـلمة: «كان  أمُّ 
أُمرتُ  إنِّي  فقـال:  له،  ذلـك  فذكرتُ  وبحمده،  اهللا  سـبحان  قـال:  إالَّ  يجيء؛ 
في  عـامٍ  كلِّ  فـي  يعتكف  أن  عادتـه  مـن  وكان  ـورة،  السُّ هـذه  وتـال  بذلـك، 
العامِ  ذلك  فـي  فاعتكف  ة؛  مرّ جبريل  علـى  القرآنَ  ضَ  رِ عْ ويَ عشـراً،  رمضان 
القتراب  إالَّ  ذلك   أر «ما  يقول:  وكان  تين،  مرَّ القرآن  وعرض  يوماً  عشـرين 
ها النَّاس! إنّما أنا بشـرٌ يوشـك أن  ـةَ الوداع، وقال: «أيُّ أجلـي»، ثم حجَّ حجَّ
بعد  توفِّي  ثـمَّ   اهللا،  بكتاب  ـك  بالتَّمسُّ أمر  ثـمَّ  فأُجيب»،  ربِّي،  رسـول  يأتِيَني 

بيسير !. المدينة  وصوله إلى 
يادة واإلحسان، فكيف  ه بالزِّ إذا كان سيِّد المحسـنين يُؤمرُ أن يختم عمرَ
عملي  خيـر  ٱجعل  المأثـور: «اللَّهـمَّ  عـاء  الدُّ وفـي  المسـيء؟!  حـالُ  يكون 
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أيَّامي يوم لقاك». وخير  ه،  آخرَ خير عمري  وٱجعل  ه،  خواتمَ
األعمـال  ـ  فـي  ـة  حَّ الصِّ فـي  ٱجتهادهـم  ـ  مـع  الـح  الصَّ ـلف  السَّ وكان 
التَّوحيد،  وكلمةِ  باالستغفار  أعمالهم  ويختمون  واالستغفار،  التَّوبة  دون  يُجدِّ
فقال:  فأجلسوه،  ـ : «أجلسـوني،  موته   عند  ـ  العزيز  5  عبدِ  بنُ  عمرُ  وقال 
رفع  ثمَّ  اهللا،  إالَّ  إٰلـه  ال  ولكن  فعصيت؛  ونهيتنـي  رت،  فقصَّ أمرتنـي  الذي  أنا 
فقال:   المؤمنين!  أميـر  يا  شـديداً  نظراً  تنظر  إنَّك  فقالـوا:  النَّظر،  فأحدَّ  رأسـه 

ـمع تالياً يتلو: ﴿¹   ، ثمَّ قُبض 5»، وسُ أتاني حضرةٌ ما هم بإنسٍ وال جنٍّ
ص: ٨٣]. صَ Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º﴾ [القَ

النَّوبة،  الموت  من  يصلنـا  أن  قبل  التَّوبةَ  والتَّوبةَ  ـ ،  اهللا   ـ  عبـاد  اهللا  فاتَّقوا 
والخيبة. م  النَّدِ ط على  المفرِّ لَ  فيحصُ

اإلفاقةَ قبل وقت الفاقة. واإلفاقةَ  اإلجابة،  بابِ  لْقِ  اإلنابةَ قبل غَ واإلنابةَ 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #  "   !﴿
  >   =<    ;  :  9   8   7   6   5    4   3   2  1   0   /
  N   M   L   K   JI      H   G   F   E    D   C   B   A   @   ?

O﴾ [التحريم: ٨].

بارك اهللا...
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

ونستعينه... الحمد هللا نحمده 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

أفضل  هي  به،  المرض  نزول  قبل  ته  صحَّ حال  في  بالتَّوبة  اإلنسان  مبادرةُ 
التَّوبة  اهللا  قرن  ولذلك  الـح،  الصَّ العمل  من  حينئذٍ  ن  يتمكَّ حتـى  التَّوبة،  أنواع 

كثيرةٍ من القرآن. مواضعَ  في  الح  الصَّ بالعمل 
ة  حَّ الصِّ فـي  بالمال  دقة  الصَّ تُشـبه  الحيـاة،  ورجاءِ  ـة  حَّ الصِّ في  فالتَّوبـةُ 
تُشـبه  الموت،  أمـارات  حضور  عنـد  المرض  فـي  والتَّوبـة  البقـاء،  ورجـاءِ 
أنَّ  جابـر  حديـث  مـن  ماجـه:  ٱبـن  ج  خـرَّ المـوت،  عنـد  بالمـال  دقـة  الصَّ
أن  قبل  ـم  ربكّ إلى  توبوا  اس!  النـَّ ها  خطبتـه: «أيُّ في  فقـال  خطب  النَّبـيَّ ! 
قبل  بالمبادرة  فأمـر  تُشـغلوا»  أن  قبل  الحـة  الصَّ باألعمال  وبـادروا  تموتوا، 

المـوت.
كلُّ  بل  موته؛  سـاعةَ  تكون  أن  يمكن  فإنَّـه  آدم  ٱبن  على  تمرُّ  سـاعة  وكلُّ 
ر التَّوبة، فـإنَّ الموت يأتي بغتة»،  ! ال تؤخِّ نَفَـس. وقال لقمان البنه: «يا بنـيَّ
رُ التَّوبة  ن يرجو اآلخرة بغير عمل، ويؤخِّ وقال بعض الحكماء: «ال تكـن ممَّ
فمن  تائبين».  وا  سُ وامْ تائبين،  بِحوا  ـلف: «أَصْ السَّ بعض  وقال  األمل»،  لطول 
يلقى اهللا  أن  شـى  يُخْ ألنـه  خطر؛  علـى  فهو  توبـة  غير  علـى  أمسـى  أو  أصبح 
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  â  á  à  ß  Þ﴿ تعالـى:  قـال  الظَّالميـن،  زمـرة  فـي  يُحشـرَ  فَ تائـب  غيرَ 
ات: ١١]. جرَ ã﴾ [الحُ

، ففي حال المشيب أقبح وأقبح، قال  باب قبيحٍ تأخيرُ التَّوبة في حال الشَّ
ـاب: أهالً ومرحباً، وتقول للشـيخ: نقبلك  عمر بـن هانئ: «تقول التَّوبة للشَّ

منك». على ما كان 
ـ  عبـاد اهللا  ـ أعمالكـم اليوميَّـةَ بالتَّوبـة واالسـتغفار، فإن كان  فاختمـوا 

حسناً كان كالطَّابعَ عليه(١). وإن كان  ارة له،  العمل سيِّئاً كان كفَّ
الحديث... أحسن  إنَّ 

المعارف). (لطائف  من     (١)
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¢SÉ sædG  ¿Gõ«e

الحمـد هللا الذي أوجـب الفـوز بالنَّجاة لمن شـهد له بالوحدانيَّة شـهادةً 
والمحبَّة  اإلنابة  مـن  العبوديَّة  منازلِ  في  عباده  بيـن  وفاوت  عوجاً،  لها  يبغِ  لم 

جا. والرَّ والخوفِ 
وأشهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، شهادةَ من أصبح قلبُه باإليمان 

. وصفاتِه مبتهجاً وأسمائِه  باهللا 
من  به  وعلَّم  اللـة،  الضَّ من  بـه    دَ هَ ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
د، وعلى آله وأصحابه  الجهالة، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمَّ

بإحسان. والتَّابعين لهم  واألنصار،  لين من المهاجرين  األوَّ ابقين  السَّ
:ˆG  OÉÑY  :ó©H  É seCG

ربحها،  مـن  خسـرانها  ويعرفَ  ويزنَها،  نفسـه  يِّـمَ  قَ يُ أن  المسـلمُ  أراد  إذا 
قال  الكريم،  القـرآن  علـى  فليعرضها  ربِّهـا؛  إلى  سـيرها  في  عليهـا  ويطمئنَّ 
عباد  اهللا  ـ  ـ  يا  وهذه  القرآن»،  غيرَ  نفسه  عن  أحدٌ  يسأل  ٱبن مسعود 3: «ال 

  ;   :9    8   7   6    5   4   3 ﴿ تعالـى:  قولـه  وهـي  منـه،  آيـة 
  H    G   F   ED   C   B   A   @   ?    >   =   <
ثالثة  وعمالً  علماً  القرآن  بهذا  القائمين  سـبحانه  جعل  I﴾ [فاطر: ٣٢]، 

أنواع:
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ط فـي بعض الواجبـات، أو المرتكبُ لبعض  «ظالمٌ لنفسـه» وهو المفرِّ
مات. المحرَّ

وقد  مات،  للمحرَّ التَّـاركُ  للواجبات،  المـؤدِّي  وهو  الثَّانـي: «المقتصد» 
المكروهات. ويفعلُ بعضَ  المستحبَّات،  يترك بعضَ 

والمسـتحبَّات،  للواجبات  الفاعـل  وهـو  بالخيرات»  ـابق  «السَّ الثَّالـث: 
المباحات. وبعضِ  والمكروهات  مات  التَّاركُ للمحرَّ

تب  كُ الذي  عمره  هو  سفره  ومدةُ  ربِّه،  إلى  مسافرٌ  الثَّالثةِ  هؤالء  من  وكلٌّ 
بعد  مرحلةً  يَطويهـا  يزال  فال  لسـفره،  مراحلَ  واللَّيالي  امُ  ـَّ األي علت  جُ ثمَّ  له، 

فر. السَّ ينتهيَ  حتى  مرحلةٍ 
حظوظه  سبقت  وقد  ٱستقبلها  ه:  يومِ مرحلةَ  ٱسـتقبل  إذا  لنفسه»  «فالظَّالم 
ه طالبة لها، فإذا زاحمها حقوق ربِّه فتارة  وشهواته إلى قلبه، فحركت جوارحَ
وتركِ  نب  الذَّ على  يقدم  ة  ومـرَّ بالعزيمة،  ة  ومرَّ خصة،  بالرُّ يأخذ  فمرة  وتارة  ـ 
التَّوحيد،  حفـظِ  لنفسـه  مع  الظَّالم  حال  ـ ؛  فهذا  بالتَّوبة  ووعداً  تهاونـاً  الحقِّ 
فمرحلةُ  والعقاب.  بالثَّواب  والتَّصديقِ  اآلخر،  واليومِ  ورسوله  باهللا  واإليمانِ 
يِّز  مُ القيامةَ  ورد  فـإذا  منهما؛  لألغلب  وهو  والخسـران،  بح  بالرِّ مقطوعةٌ  هذا 
كم  الحُ وكان  وحـده،  وخسـرانُه  وحـده،  ه  ربحُ ر  صِ وحُ خسـرانه،  مـن  ه  ربحُ
هذا  عدلُه.  أو  فضلُـه  منه  يُعدم  ال  ذلـك  وراء  من  اهللا  وحكم  منهمـا،  اجح  للرَّ

ه. ومصيرُ الظَّالمِ لنفسه  هو عمل 
وال  عليها  يزيـدوا  ولـم  المرحلـةِ  تلـك  وظيفةَ  ا  وْ فـأدَّ ـا «المقتصـدون»  أمَّ
عليهم،  الذي  الحـقَّ  بخسـوا  وال  ار،  التُّجَّ أرباح  على  لوا  صَ حَ فال  منهـا،  نقصوا 
في  التَّامة  الةِ  والصَّ التّام،  بالطُّهور  ٱسـتقبلها  ه:  يومِ مرحلةَ  هم  أحدُ ٱسـتقبل  فإذا 
ومعيشـته  مباحاته  إلى  منها  ينصـرف  ثمَّ  وشـرائطها،  وواجباتها  بأركانها  وقتهـا 
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لنوافل  غ  متفـرِّ غيرَ  فيهـا،  بِّ  الـرَّ واجب  يـاً  مؤدِّ فيهـا،  اهللا  أذن  التـي  ه  فاتـِ وتصرُّ
العبـادات وأوراد األذكار، فـإذا حضرت الفريضة األخر: بـادر إليها كذلك، 
ل، فهو كذلك سـائرَ يومه، فـإذا جاء اللَّيل  فـإذا أكملها ٱنصرف إلـى حاله األوَّ
ينشـقَّ الفجرُ فيقـومَ إلى صالته  حتى  ه  عَ جِ ضْ يأخذ مَ وم:  حينِ النـَّ فكذلك إلـى 
والحجُّ  الواجبة،  كاة  الزَّ وكذلك  ه،  بحقِّ قام   : الواجبُ ومُ  الصَّ جاء  فإذا  ووظيفته، 
الواجب، وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسـط ال يظلمهم، وال يترك 

المقتصد. حال  هذه  ه لهم.  حقَّ
بون. قرَّ ومُ أبرار،  بالخيرات» فهم نوعان:  ا «السابقون  وأمَّ

وعقدِ  اهللا،  أمـر  بإقامة  باالهتمـام  سـفرهم  مراحل  فقطعـوا  األبـرار:  ا  أمَّ
م مصروفـةٌ إلى القيام باألعمال  هُ مُ مَ القلب على تـرك مخالفته ومعاصيه؛ فهِ

القبيحة. األعمالِ  وٱجتنابِ  الحة  الصَّ
ضوء  الوُ إلى  القيـامُ  قلبه  إلى  يسـبق  منامه:  من  هم  أحدُ يسـتيقظ  ما  لُ  فأوَّ
ٱشـتغل  وقته:  فرض   َّأد فـإذا  وقتها،  ل  أوَّ فـي  اهللا  أمـره  كما  الةِ  والصَّ التَّـامِّ 
ما  إلى  يذهب  ثمَّ  حى،  الضُّ فيركع  مس،  الشَّ تطلعُ  حينِ  إلى  واألذكار  بالتِّالوة 

األسباب. فيه من  أقامه اهللا 
ل  فِّ األوَّ ـعي إلـى الصّ ر والسَّ فإذا حضـر فرض الظُّهر: بادر إلى التَّطهُّ
أُمر،  كمـا  فريضته   َّفـأد ظهـره،  خلفِ  أو  اإلمـام  يمين  عـن  المسـجد  من 
الخشـوع  من  ـ  الباطنة  وحقائِقها  وسـننها،  وأركانهـا  بشـرائطها  لها  الً  مكمِّ
في  أثَّرت  وقد  الة  الصَّ من  فينصـرف  ـ  بِّ  الرَّ يدي  بين  والحضورِ  والمراقبةِ 
قلبه وبدنه وسائرِ أحواله آثاراً تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد 
ةِ  وقلَّ الغرور،  دار  عن  والتَّجافي  الخلود،  دار  إلى  اإلنابة  من  قلبه  في  ثمرتها 
الفحشـاء  عن  صالته  نهتـه  قد  وعاجلِها،  نيـا  الدُّ علـى  والحرص  التَّكالـب 
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رته عـن كلِّ قاطع يقطعه عن اهللا، وهو  بَّبت إليه لقاءَ اهللا، ونفَّ والمنكـر، وحَ
لُّ منها بشيء. يُخِ ال  نن  السُّ مراعٍ لحفظ  مع ذلك 

والتَّهليل  والتَّحميد  التَّسبيح  من  المشـروعة  باألذكار  الفريضة  بعد  ويأتي 
وحده ال شـريك له، له الملك  ثالثاً وثالثيـن، ويختم المئة بـ «ال إٰله إالَّ اهللا 
ولـه الحمد، وهو على كلِّ شـيءٍ قدير»، ومـن أراد المزيد قرأ آية الكرسـي 

ذتين. والمعوّ
نَّة،  مس: توفَّر على أذكار المساء الواردة في السُّ فإذا كان قبل غروب الشَّ

. أبداً بذلك  لُّ  يُخِ ال  النَّهار،  ل  أوَّ في  الواردة  باح  الصَّ نظير أذكار 
قراءة  من  ـنَّة،  السُّ في  الواردةِ  النَّومِ  بـأذكار  أخذوا  مضاجعهم:  أخذوا  فإذا 
ووجوههم  رؤوسـهم  بها  يمسـحون  ثمّ  ثالثاً،  ذتيـن  والمعوّ اإلخالص  سـورة 
ويُسـبِّحون  البقرة،  سـورةِ  وخواتيمَ  الكرسـي  آيةَ  ويقرؤون  ثالثاً،  وأجسـادهم 
هم: «اللَّهمَّ  أحدُ يقـولُ  ثمَّ  وثالثين،  أربعاً  ويُكبِّرون  وثالثيـن،  ثالثاً  ويحمدون 
إليك،  أمـري  ضت  وفوَّ  ، إليـكَ وجهـي  هت  ووجَّ إليـك،  نفسـي  أسـلمت  إنِّي 
وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيِّك 

النَّوم. هم  يأخذَ حتى  يذكرون اهللا على فراشهم  فال يزالون  الذي أرسلت»، 
وتشـييع  المرضى،  عيـادة  ـ  مـن  العباد  بحقـوق  قائمـون  هـذا  مع  وهـم 
والمال،  والنَّفـس  والبدن  بالجـاه  لهم  والمعاونـة  عـوة،  الدَّ وإجابة  الجنائـز، 
من  وقع  فـإذا  وعيالهم.  أهلهـم  بحقـوق  وقائمـون  ـ ،  هـم   دِ وتفقُّ وزيارتِهـم 
واالستغفار  والتَّوبة  االعتذار  إلى  بادر  اهللا:  حقوق  من  حقٍّ  في  تفريط  أحدهم 

األبرار. يُزيل أثره. هؤالء هم  ومداواته بعملٍ صالح  ومحوه، 
اهللا،  معرفة  مـن  ٱمتـألت قلوبهـم  فهـم قوم  بـون:  المقرَّ ـابقون  السَّ ـا  وأمَّ

ومراقبته... وإجالله  وخشيته  ت بمحبَّته  رَ مِ وغُ
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ما  بعد  أحيانا  الـذي  هللا  به: «الحمد  يبدأ  ما  لُ  فأوَّ أحدهم  ٱسـتيقظ  فإذا 
له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إال  إٰله  بعدها: «ال  يقول  ثمَّ  النُّشـور»،  وإليه  أماتنا 
له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شـيء قدير، سبحان اهللا، والحمد هللا، 
ع،  ة إالَّ باهللا»، ثمَّ يدعو ويتضرَّ وال إٰلـه إالَّ اهللا، واهللا أكبر، وال حول وال قوَّ

فيه. مستصحبٍ لما  حاضرٍ  بقلبٍ  ثمَّ يقوم إلى الوضوء 
لٍ منكسـرٍ بين  تَب اهللا لـه صالةَ محبٍّ ناصـحٍ لربِّه، متذلِّ ثـمَّ يصلِّي ما كَ
وأنام  أقامه  أن  عليـه  اهللا  نعـم  أعظم  من   ير عليـه،  بها  لٍ  دْ مُ صـالة  ال  يديه، 
قلبِه  وحياةَ  عينِه  ة  قرَّ أن   ير غيره،  م  رَ وحَ له  وأهَّ غيره،  وطرد  وٱستزاره  غيره، 
ليلِه  طولَ  يتمنَّى  فهـو  الة،  الصَّ تلك  في  ه  وسـرورَ ته  ولذَّ ونعمتَه  ه  وحِ رُ وجنَّةَ 
ه  وروحَ بَه  لْ قَ فتجـذبُ  ة؛  العبوديَّ مـن  حظَّها  آية  لكلِّ  معطياً  بكالمـه،  ويناجيه 
واآلياتُ  فات،  والصِّ األسـماءُ  فيها  التي  واآلياتُ  داد،  والوِ المحبَّـة  آياتُ  إليه 
ف بها إلى عباده بآالئه وإنعامه عليهم وإحسـانه إليهـم. وتُطَيِّبُ له  الَّتي تعـرَّ
الخوفِ  آيـاتُ  ه  وتُقلقُ والمغفـرة.  البرِّ  ـعةِ  وسَ حمةِ  والرَّ جـاء  الرَّ آياتُ  ـيْرَ  السَّ
المائلين  ه  غيرَ به  العادلين  عنـه  بالمعرضين  غضبه  وإحاللِ  واالنتقام  والعدلِ 

إلى سواه.
وإجالالً،  لـه  هيبةً  ربِّـه  يدي  بين  قـاً  طْرِ مُ جلـس  له:  تـب  كُ ما  صلَّى  فـإذا 
ه، فإذا قضى من  غفرْ له ويَرحمْ ن أنَّه هالكٌ إن لَّم يَ وٱستغفره ٱستغفارَ من يتيقَّ
اً  جمّ مُ األيمن  ه  شـقِّ على  ٱضطجع  ـ:  ليلٌ  ـدُ  عْ بَ عليه  وكان  ـ  وطراً  االسـتغفارِ 

الفرض. وظيفة  اً لها على أداء  قويّ مُ مريحاً لها،  ه،  نفسَ
ويكثر  الفريضة،  وبين  بينها  اهللا  إلى  وٱبتهل  نَّة  السُّ صلى  الفجر:  طلع  فإذا 

إالَّ أنت». ال إٰله  يا قيُّوم  حيُّ  من قول: «يا 
أو  اإلمام  يميـن  عن  لَ  األوَّ ف  الصَّ قاصـداً  بح  الصُّ صـالة  إلى  ينهض  ثمَّ 
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ـ  فـإنَّ صالة الفجر  بَ منه مهما أمكن  رْ ـد القُ خلفِ قفـاه، فإن فاته ذلك قَصَ
متَّصلٍ  ودنوٍّ  حضورٍ  شـهادةُ  وهي  ة،  خاصَّ شهادةً  ومالئكتُه  اهللاُ  8  يشـهدها 

ـ . اللَّيل   األخير من  طر  الشَّ في  نيا  الدُّ ونزولِه إلى سماءِ  بِّ  الرَّ بدنو 
ـه إليه  والتَّوجُّ لِّيتـه على ذكـر اهللا  بـح: أقبـل بكُ فـإذا فرغ من صـالة الصُّ
يزيد  ثمَّ  أبداً،  بها  لُّ  يُخِ ال  له  ورداً  فيجعلُها  النَّهار  لَ  أوَّ ـرعت  شُ التي  باألذكار 
ـمس،  الشَّ تطلعَ  حتَّى  القرآن  وتـالوةِ  الفاضلةِ  األذكارِ  مـن  اهللا  ما شـاء  عليها 
حى وزاد ما شاء اهللا، وإن شاء قام من  فإذا طَلَعتْ فإن شـاء ركع ركعتي الضُّ

غير ركوع.
في  فاً  متصرِّ عليـه  ضامناً  يكـون  أن  له  سـائالً  ربِّه  إلى  عـاً  متضرِّ يذهب  ثمَّ 
مرضاته بقيَّة يومه، فال ينقلبُ إالَّ في شـيء يظهر له فيـه مرضاةُ ربِّه، وإن كان 
مرضاة  على  به  االسـتعانةِ  وقصدِ  بالنِّيَّة  عبادةً  بَهُ  لَ قَ الطَّبيعيَّة  العادية  األفعال  من 

. بّ الرَّ
باذالً  لمعبوده،  فيه  ناصحـاً  له،  الً  كمِّ مُ إليه،  بادر  الظُّهـر:  فرضُ  جاء  فإذا 
من  حسـناً  قعاً  وْ مَ ليقع  وإكمالِه،  ـه  وإصالحِ وتزيينه  تحسـينه  في  كلَّه  ه  مقدورَ
والمغربِ والعشاء. صالةُ العصرِ  وهكذا  وقربَه منه،  فينالَ به رضاه  محبوبه، 

طريقٌ  وهـو  الَم،  العَ مـن  أفرادٌ  وهـم  والحزم،  النَّباهـة  أهلِ  سـلوكُ  فهذا 
ـ . غفلةٍ عنه   في  الكين  السَّ ـ  أكثرُ  ن  آمِ لٌ  سهلٌ قريبٌ موصِ

ـقاء،  الشَّ دار  إلـى  سـائرين  المراحـلَ  تلـك  فقطعـوا  «األشـقياء»  ـا  أمَّ
سـوقاً  منازلهم  إلى  تسـوقهم  ـياطين  بالشَّ مصحوبين   ، بِّ الرَّ غضبَ  دين  متزوِّ
حالهم  مـن  باهللا  ـ  نعوذ  إزعاجـاً  والكفـرِ  المعاصـي  إلـى  عجهم  وتُزْ حثيثـاً، 

ـ . ومصيرهم  
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ـ  عباد اهللا  ـ فتقواه هـي النَّجاة، وأهل التَّقـو هم أهل ال إٰله  فاتَّقـوا اهللا 
إالَّ اهللا، رو الطَّبرانـي بسـنده: عن ٱبـن عمر ^ قال: قال رسـول  اهللا !: 
في  وال  القبـور،  في  وال  المـوت،  في  ـةٌ  شَ حْ وَ اهللا  إالَّ  إٰلـه  ال  أهل  علـى  «ليس 
التُّراب  مـن  رؤوسـهم  ون  ضُ نْفُ يَ يحـة  الصَّ عنـد  إليهـم  أنظر  وكأنِّـي  النُّشـور، 

﴿ ]  \  [  ^  _  `e   d  c  b  a﴾ [فاطر: ٣٤]». يقولون: 
في القرآن العظيم... بارك اهللا لي ولكم 
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حمة. وكتب على نفسه الرَّ النِّعمة،  خلقه  أفاض على  الذي  الحمد هللا 
صدره  يشرحْ  هدايته  ردْ  يُ من  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 

لإلسالم.
قبله  من  سـل  الرُّ أرسـل  كما  أرسـله  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
رون من المعاصي واآلثام، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم  ـالم، ويحذِّ يدعون إلى دار السَّ

وعلى آله وأصحابه. دٍ  عبدك ورسولك محمَّ على 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

إالَّ  مقصوده  إلـى  يصل  وال  ه  سـيرُ تِمُّ  يَ ال  اآلخرة  ارِ  والـدَّ اهللا  إلى  ـائر  السَّ
رُ منازلَ الطَّريق، وبالعمل يسيرُ حقيقة، فكلَّما قطع  بْصِ بعلمٍ وعمل، فبالعلم يُ
ةُ  ، فهان عليه مشقَّ نزلِ ب من المَ رْ منزلةً ٱسـتعدَّ لقطع األخر، وٱستشـعر القُ

العيش. دَ  رْ وبَ التَّالقي  ها قربَ  دَ عَ وَ ير  السَّ كلَّت نفسه من  وكلَّما  فر.  السَّ
من  دقائقُ  اإلنسـان  وعمـر  اآلخـرة،  سـاعات  من  كسـاعة  كلُّها  نيـا  والدُّ
يضع  كما  إالَّ  اآلخرة  في  نيا  الدُّ «ما  النَّبيُّ !:  قال   ، أقلّ أو  اعةِ  السَّ تلك  دقائق 

بم يرجع؟!». فلينظر  البحر  ـ  في  ـ  يعني:  اليمِّ  في  ه  أصبعَ أحدكم 
أمامها  مـا  أنفسـنا  ر  ولنُذكِّ المفـازة،  في  ننقطـعُ  ال  اهللا  ـ  ـ  عبـاد  اهللاَ  فـاهللاَ 
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مـن األحباب، ومـا لديهم مـن اإلكـرام واإلنعام، ومـا خلفها مـن األعداء، 
  Ê  É  È   Ç  Æ  Å﴿ والعـذاب  اإلهانـة  مـن  لديهـم  ومـا 
  *   )    (   '   &   %   $    #   "   !   ❁  Í   Ì   Ë

ـ ١٦](١). +﴾ [الروم: ١٥ 

الحديث كتاب اهللا... أحسن  إنّ 

.٢٧٣ ـ   ٢٧١  ،٢٦٩  ،٢٦٦  ،٢٦٢  ،٢٣٦  ،٢٣٥ ص  التِّبيان     (١)
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عظمته  علـى  دليالً  ـنة  السَّ فصـول  ٱختـالف  في  جعـل  الذي  هللا  الحمـد 
الواسـعة،  رحمته  علـى  سـبحانه  أحمده  ـرة،  اآلخِ ار  بالـدَّ ـراً  ومذكِّ الباهـرة، 
من  دِ  والتَّـزوُّ أمـره،  على  واالسـتقامة  طاعتـه،  حسـن  علـى  اإلعانة  وأسـأله 
الحـة، ونعوذ به من شـرور أنفسـنا ومن سـيِّئات أعمالنا، فهو  األعمـال الصَّ

القاهرة. والعظائم  ات  لِمَّ في المُ إالَّ إليه  ملجأ منه  ال  وحده،  الذ  والمَ اذ  عَ المَ
ر  وأشـهد أالَّ إٰلـه إالَّ اهللا وحـده ال شـريك لـه، كلُّ مـا فـي الكـون يُذكِّ

كرامته. دار  ق إلى  ويُشوِّ بعظمته، 
ارُ إلـى ربِّهـا  : «ٱشـتكتِ النـَّ ه، القائـلُ ـداً عبده ورسـولُ وأشـهد أنَّ محمَّ
في  سٍ  ونَفَ ـتاء،  الشِّ في  سٍ  نَفَ ـيْن:  سَ بِنَفَ لها  فـأذِنَ  بعضاً،  بعضي  لَ  أَكَ فقالـت: 
مهرير»  الزَّ مـن  تجـدون  ما  وأشـدُّ   ، الحرِّ من  تجـدون  ما  أشـدُّ  فهو  يـف،  الصَّ

ومسلم. أخرجه البخاري 
وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 

األمر. حتَّى ٱستقامت على  عوها  ضوا أنفسهم وطوَّ روَّ الذين 
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بجنسـه  اهللا  وعد  ما  به  روا  تذكَّ إالَّ  نيـا  الدُّ من  شـيئاً  باهللا  العارفون   رأ ما 
أسماؤه،  سـت  وتقدَّ بخالقهم 2  فهم  يُعرِّ دليالً  ذلك  أنَّ  وا  لِمُ وعَ اآلخرة،  في 
الذي  فيقِ  الرَّ هللا  الحمـد  يقولون:  حابة  الصَّ البصري 5: «كان  الحسـن  قال 
لهذا  كان  لو  اهللا:  في  ـاكُّ  الشَّ الَ  قَ لَ ف  يتصرّ ال  دائماً  خلقاً  الخلقَ  هذا  جعل  لو 
بضوءٍ  جاء  إنَّه  اآليات،  من  ترون  بما  حـادث  قد  اهللا  وإنَّ  لحادثه،  ربٌّ  الخلق 
ذهب  إذا شاء  اجاً، ثمَّ  وهّ وسراجاً  فيها معاشـاً  وجعل  الخافقين،  طَبَّق ما بين 
بذلك الخلقِ وجاء بظلمةٍ طبَّقت ما بين الخافقين، وجعل فيها سكناً ونجوماً 
واعقَ ما  عدَ والبرقَ والصَّ وقمراً منيراً، وإذا شاء بنى بناءً جعل فيه المطرَ والرَّ
وإذا  النَّاس،  قِف  رْ قَ يُ دٍ  بِبَرْ جاء  شـاء  وإذا  الخلق،  ذلك  ف  رَ صَ شـاء  وإذا  شاء، 
اً  ربَّ الخلقِ  لهذا  أنَّ  النَّاسُ  ليعلمَ  باألنفاس؛  يأخذ  بحرٍّ  وجاء  بذلك  ذهب  شاء 

باآلخرة». وجاء  نيا  ذهب بالدُّ إذا شاء  اآليات، كذلك  يحادثه بما ترون من 
لق لهم ربُّهم  رون فيمـا خَ وقـال خليفة العبدي: «مـا زال المؤمنون يتفكَّ
العارفون   رأ مـا  رؤيته،  عـن  اهللا  عبدوا  كأنَّما  وحتَّـى  قلوبهم،  أيقنـت  حتى 
روا به ما وعد اهللاُ به من جنسه في اآلخرة من كلِّ خيرٍ  نيا إالَّ تذكَّ شيئاً من الدُّ

خالفِ ذلك». أو  وعافية، 
رُ به، ويدلُّ على صفاته، فما فيها  نيا يدلُّ على خالقه ويُذكِّ فكلُّ ما في الدُّ
ه بأهل  من نعيمٍ وراحة، يدلُّ على كرمِ خالقه وفضلِه وإحسـانِه وجودِه ولطفِ
ه  وقهرِ ه  وبطشِ ه  بأسِ ة  دَّ شِ على  يدلُّ  وعذاب،  ة  وشدَّ مةٍ  نِقْ من  فيها  وما  طاعته. 
ولِها  حُ بيع بعـد مُ ها فـي الرَّ ارُ رَ ضِ ن عصـاه، فنبـات األرض وٱخْ ـه ممَّ وٱنتقامِ
يدلُّ  يابساً،  خشباً  كونها  بعد  ها  ارُ رَ ضِ وٱخْ األشجار  وإيناعُ  تاء،  الشِّ في  بْسها  ويُ
كيف  للنَّبيِّ !:   3 يْلِيّ  قَ العُ زيـن  أبو  رَ قال  األرض،  من  الموتى  بعث  على 
يحيـي اهللا الموتـى؟ وما آية ذلك فـي خلقه؟ قـال: «هل مررتَ بـوادٍ أُهلك 
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الموتى،  اهللا  يخرج  كذلك  قال:  نعم،  قـال:  راً؟  ضِ خَ يهتزُّ  به  مررتَ  ثمَّ  الً،  حْ مَ
دُ  وْ وعَ والثِّمار،  رع  الزَّ ة  مدَّ رُ  وقِصَ أحمد.  اإلمام  أخرجه  خلقه»  في  آيته  وذلك 
دِ ٱبن آدم بعد  وْ عَ ل، كَ ـجرِ إلى حالها األوَّ بْسـها، والشَّ األرض بعد ذلك إلى يُ

لِقَ منه. خُ الذي  التُّراب  حيّاً إلى  كونه 
وهو  جهنَّم  رِّ  بِحَ ر  يُذكِّ يف  الصَّ حرِّ  ة  فشدَّ باآلخرة؛  ر  تُذكِّ نة»  السَّ ول  و«فُصُ

زمهريرها. جهنَّم وهو من  بزمهريرِ  ر  يُذكِّ تاء  الشِّ دِ  رْ ةُ بَ وشدَّ ها،  ومِ مُ من سَ
األعمالِ  ثمراتِ  ٱجتناء  وكذلك  الثَّمرات،  ٱجتناء  فيه  ل  مُ يَكْ و«الخريف» 

اآلخرة. في 
وطِيب  الجنَّة  بنعيـم  ر  يُذكِّ وهو  ـنة،  السَّ فصول  أطيب  فهو  بيـع»  ا «الرَّ وأمَّ
الجنَّة  طْلـبُ  ـ  يَ االجتهادِ  مواصلـة  علـى  المؤمنَ  ـثَّ  يَحُ أن  وينبغي  عيشـها. 
والمطاعمِ  البـاردة،  البلـدانِ  بعـضِ  لْـقُ  خَ وكذلـك  ـ .  الحـة   الصَّ باألعمـال 
ر  يُذكِّ نيا  الدُّ نعيـم  من  ذلك  وغيـرُ  الفاخرة،  والمالبـسِ  اللَّذيدة،  والمشـاربِ 

الجنَّة. بنعيم 
فيقف  وق،  السُّ إلى  والفواكه  ياحين  الرَّ ام  أيَّ في  يخرج  لف  السَّ بعض  كان 
وينظر ويعتبر، ويسأل اهللا الجنَّة. ومرَّ سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك 
وٱشتدَّ  بكى  عنهم  د  بَعُ ا   فلمَّ عليه،  فسـلَّموا  زينتهم  في  مجالسهم  في  جلوسٌ 
ةُ بنُ أَشيمَ بمعاذةَ  لَ ج صِ رني هؤالء شبابَ أهلِ الجنَّة»، تزوَّ بكاؤه، وقال: «ذكَّ
المسـخنَ  امَ  الحمَّ أخيه  ٱبنُ  فأدخله  ـ ،  الحيـن   الصَّ كبار  من  ـ  وكان  العدويـة 
ـد، فقامـا يصلِّيان إلى  نَجَّ ار، ثـمَّ أدخله علـى زوجته فـي بيت مطيَّـب مُ بالنـَّ
نِي  تْ رَ كَ أَذْ بيتـاً  باألمس  لْتني  خَ فقـال: «أَدْ حاله؟  عن  أخيه  ٱبنُ  فسـأله  باح،  الصَّ
يزل  فلم  الجنَّة،  به  نِي  تْ رَ كَ أَذْ بيتـاً  اللَّيلة  تَني  لْ خَ وأَدْ ـ ،    ِ ـام الحمَّ ـ  يعني:  النَّار  به 

باح». الصَّ والنَّار إلى  الجنَّة  في  فكري 
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غ  تمرَّ ثمَّ  ثيابه،  نزع  النَّبيِّ !  عهد  في  رجالً  أن  بإسـناده:  الطَّبراني  ج  خرَّ
جيفةٌ  ﴿U       T    S   R﴾ [التّوبَـة: ٨١]  ذوقـي  لنفسـه:  يقول  وهو  اءِ  ضَ مْ الرَّ في 
نفسـي،  غلبتني  اهللا!  رسـول  يا  فقال:  النَّبيُّ !  فرآه  بالنَّهار(١)،  بطَّـالٌ  باللَّيل، 

بك المالئكة».  وباهى اهللاُ  ماء،  أبوابُ السَّ تْ لك  تِحَ فُ النَّبيُّ !: «لقد  فقال 
يصنعون  ما  إلى  ينظرون  ادين  الحدَّ إلى  يخرجون  لف  السَّ من   كثيرٌ  وكان 
من  رجع  إذا  بعضهـم  وكان  ار.  النـَّ مـن  بـاهللا  ذون  ويتعـوَّ فيبكـون،  بالحديـد 
رُ ٱنصرافَ النَّاسِ من موقف الحساب إلى الجنَّة  كُ ذْ الجمعة في حرِّ الظَّهيرة يَ
يلَ  قِ يَ حتى  النَّهـارُ  ينتصف  وال  الجمعـة،  يوم  في  تقـوم  ـاعة  السَّ فإنَّ  النَّار؛  أو 
النَّار، قاله ٱبن مسعود وتال قولَه تعالى:  في  النَّار  وأهلُ  الجنَّة،  في  الجنَّةِ  أهلُ 

رقان: ٢٤].  ﴿R  Q   P  O  N  M  L﴾ [الفُ
فإنَّ  في الموقـف؛  هـا  حرَّ رَ  يتذكَّ أن  ـمس  الشَّ حـرِّ  في  فينبغـي لمـن كان 
هناك  وليس  هـا،  حرِّ في  زادُ  ويُ القيامـة  يوم  النَّاس  رؤوسِ  من  تدنو  ـمس  الشَّ

الحة. الصَّ إالَّ باألعمال  ظلٌّ 
ألهل  نيا  الدُّ فـي  اهللا  ـلُ  يُعجِّ مـا   : أيضاً ار  والنـَّ ة  الجنـَّ على  يـدلُّ  ـا  وممَّ
من  طاعته  وأهـلِ  ألوليائِه  ـل  يُعجِّ تعالـى  اهللا  فـإنَّ  معصيته؛  وأهـل  طاعتـه 
تحيط  ال  ا  ممَّ بقلوبهم  ويشـهدونه  يجدونه  ما  حها  وْ ورَ الجنَّة  نعيـم  نفحات 
أوقاتٌ  بـي  لتمرّ  «إنَّه  بعضهـم:  قـال  حتى  إشـارة،  ره  صُ تَحْ وال  عبـارة،  به 
طيِّب»،  عيـشٍ  في  فإنَّهـم  فيه،  أنـا  ما  مثـل  في  الجنَّة  أهـل  كان  إن  أقـول: 
لهوهم»،  في  اللَّهو  أهـل  من  ألذّ  ليلهم،  فـي  اللَّيل  سـليمان: «أهل  أبو  قال 

  c   b   a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y﴿ تعالـى:  اهللا  وقـال 
أهل  قلبه».  فـي  تها  لذَّ يجد  طاعـةً  «نرزقه  الحسـن:  قال   [٩٧ : d﴾ [النّحـلِ

النَّهار. في  النَّوافل  ترك  وعلى  يل،  باللَّ قيامها  عدم  على  نفسه  يلوم    (١)
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نيا، وفي البرزخ، وفـي اآلخـرة  ـ . التَّقو في نعيمٍ حيث كانوا ـ  فـي الدُّ
نيا  الدُّ في  لهـم  ل  يُعجِّ اهللا  فإنَّ  اهللا؛  عـن  واإلعراض  المعاصي  أهـل  ا  وأمَّ
ا  عمّ تسـألْ  فال  وق،  والذَّ بالتَّجربة  أيضاً  يُعرف  ما  جهنَّمَ  عقوباتِ  أُنموذجِ  من 
أشدَّ  إلى  ار  الدَّ هذه  بعد  ينتقلون  ثمَّ  ه،  دِ ونَكَ ه  جِ رَ وحَ در  الصَّ ضيق  من  فيه  هم 
أضالعه،  تختلفَ  حتـى  ه  قبرُ أحدهم  على  يُضيَّـق  ولذلك  وأضيق،  ذلك  من 

   Ç   Æ  Å ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  ومها،  ـمُ سَ فيأتيَـه  ار  النـَّ إلى  بـابٌ  له  فتـحَ  ويُ
Ì  Ë   Ê  É  È﴾ [ٰطه: ١٢٤]، ثـمَّ بعد ذلك إلى جهنَّم وضيقها،  قال 

رقان: ١٣]. ﴿+   ,  -  .  /  0  1  2  3﴾ [الفُ تعالى: 
من  عنكم  غاب  مـا  على  تشـاهدونه  بما  وٱعتبروا  ـ  اهللا  عباد  ـ  اهللا  فاتَّقـوا 
على  وباعثٌ  وعظمتـه،  الخالق  وجـود  على  آيةٌ  ذلـك  وفي  عـذاب،  أو  نعيمٍ 
في  النَّفس  أنَّ  وٱعلموا  ومنـدوب.  مفروض  من  ه  بحقِّ القيام  على  االسـتمرار 

األحيان تحتاج إلى تربية. كثيرٍ من 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  b   a   `   _   ^    ]   \   [  Z   Y   XW   V  U  T﴿
اء: ١٢]    l  k  j  i  hg  f   e  d   c﴾ [اإلسرَ

بارك اهللا لي ولكم...
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نوب وطولِ  الحمد هللا الَّذي يُرجى من كرمه أن يُحييَ القلوبَ الميِّتةَ بالذُّ
ماء. السَّ النَّازل من  كر  الذِّ الغفلة، بسماع 

وأشهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شريك له في عبادته ـ ال من األنبياء، وال 
ـ . ونهم باألولياء   يُسمُّ وال من  لحاء،  الصُّ من 

واآلخرين،  لين  األوَّ من  اهللا  خلق  خير  ورسـوله،  عبده  داً  محمَّ أَنَّ  وأشهد 
وأصحابه  آلـه  وعلـى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبـدك  علـى  وسـلِّم  صـلِّ  اللَّهـمَّ 

ين. الدِّ بإحسانٍ إلى يوم  والتَّابعين لهم 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

مع  بأعمالهم،  فيهـا  يجزيهم  ين  دارَ لعباده  خلق  سـبحانه  اهللا  أنَّ  شـكَّ  ال 
فيها  وجعل  لألعمال،  لـة  معجَّ داراً  وخلق  موت،  غيـر  من  ارين  الدَّ في  البقاء 
 إحد وجعل  عنـه،  ونهاهم  بـه  أمرهم  بمـا  فيها  عباده  وٱبتلـى  وحياة،  موتـاً 
دارَ   واألخر ألـم،  يشـوبه  ال  محضٍ   ٍ نعيم دارَ  للجزاء  المخلوقتين  اريـن  الدَّ
واأللم؛  بالنَّعيم  ممزوجـةٌ  الفانية  ار  الدَّ وهذه  راحة،  يشـوبه  ال  محض  عذاب 

النَّار.  ر بألم  يُذكِّ فيها من ألمٍ  وما  الجنَّة،  ر بنعيم  يُذكِّ فيها من نعيم  فما 
«إذا  النَّبيُّ !:  قال  النَّار،  من  به  وٱستعيذوا  الجنَّةَ  اهللا ـ  عباد  ـ يا  فاسألوه 
اللَّهمَّ  اليوم!  هذا  حرَّ  أشدَّ  ما  اهللا،  إالَّ  إٰله  ال  العبد:  فقال  الحرِّ  شـديدُ  يومٌ  كان 
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نة  ٢٩٣اختالف فصول الس

بي  ٱسـتجار  قد  عبادي  من  عبـداً  إنَّ  لجهنَّم:  اهللا  قـال  جهنَّم،  حرِّ  مـن  ني  رْ أَجِ
أشدَّ  ما  اهللا  إالَّ  إٰله  ال  العبد:  فقال  البرد  شـديدُ  يومٌ  كان  وإذا  تُه.  رْ أَجَ وقد  منك 
من  عبداً  إنَّ  لجهنَّم:  اهللا  قال  جهنَّـم،  ير  رِ هَ مْ زَ من  ني  رْ أَجِ اللَّهمَّ  اليوم!  هذا  دَ  رْ بَ

تُه». رْ فأجَ بي منك  قد ٱستجار  عبادي 
النَّاسُ  قال: «يُحشر  مسـعود 3  ٱبن  عن  بإسـناده:  نيا  الدُّ أبي  ٱبن   رو
قط،  كانوا  مـا  وأظمأَ  قط،  كانوا  مـا  وأجوعَ  قط،  كانوا  مـا   أعر القيامة  يومَ 
فمن كسـا هللا 8 كسـاه اهللا، ومــن أطعــم هللا أطعمـه اهللا، ومـن سـقى هللا 

ومن عفا هللا أعفاه اهللا».  سقاه اهللا، 
فقال:  العبـادة  ـ  فـي  ـ  يعنـي:  دُ  ـدَّ تَشَ لَ إنـك  اهد:  الزَّ حـازمٍ  ألبـي  وقيـل 
ة؟  خاصَّ لك  لـه:  قيل  عدواً؟!  عشـر  أربعةَ  لي  د  ترصَّ وقد  أتشـدد  ال  «وكيف 
ل، قيـل له: وما هذه األعداء؟ قال: أما أربعةٌ فمؤمن  قِ عْ قال: بل لجميع من يَ
لُّني،  ويُضِ ينـي  وِ غْ يُ وشـيطان  يقاتلنـي،  وكافـر  يبغضنـي،  ومنافق  يحسـدني، 
والفاقة  والمرض،  والعـري  والبرد،  والحرُّ  والعطش،  فالجوع  العشـرة:  وأما 
سـالحاً  لهنَّ  أجد  وال   ، تامٍّ بسـالح  إالَّ  أُطيقهن  وال  والنَّار.  والموت  والهرم، 

.«التَّقو أفضلَ من 
وجودوا  أعدائكم،  مـن  أنفسـكم  على  وحافظوا  ـ ،  اهللا   ـ  عباد  اهللا  فاتَّقوا 
لهم  والتَّابعين  حابـةِ  الصَّ الحسـنة  بالقـدوةِ  وعليكـم  المؤمنيـن،  فقـراءِ  على 

ـ . والمرسلين   النَّبيِّين  بعد  خلق اهللا  ـ  خيرِ  بإحسان 
الحديث... أحسن  إنَّ 
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حال الناس في موقف القيامة٢٩٤ ٢٩٤

áeÉ«≤dG  ∞bƒe  »a  ¢SÉ sædG  ∫ÉM

بما  نفسٍ  كلُّ   ولتُجز  ، بالحقِّ واألرض  موات  السَّ خلق  الَّذي  هللا  الحمد 
يُظلَمون. ال  وهم  كسبت 

ـ  الجنَّ واإلنسَ ـ  وأشهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، خلق الثَّقلينِ 
  F  E  D   C﴿ وحـده  ـ  ويعبدوه  يعرفوه  أن  وهـي  منهم ـ  اد  تُـرَ لغايةٍ 
اد بهـم ـ وهي الجزاء بالعـدل والفضل ـ  رَ اريَـات: ٥٦]، وغايـةٍ تُ H  G﴾ [الذّ

م: ٣١]. ﴿ k   j  i  h  g  f  e  d  c﴾ [النّجْ
وال  عليه،  ة  األمَّ دلَّ  إالَّ  خير  ال  وخليله،  ورسوله  ه  عبدُ ا  دً محمَّ أنَّ  وأشهد 

وعلى آله وأصحابه. وبارك عليه،  وسلَّم  فصلَّى اهللا  رها منه.  حذَّ إالَّ  شرَّ 
 :ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

وبيده  اهللا !  رسول  خرج  قال:  مالك 3  عوف بن  عن  النَّسائي:   رو
فقال:  نْو،  القِ ذلـك  في  يطعن  فجعل   ، ـفٍ شَ حَ من  قِنْواً  رجلٌ  علَّق  وقد  عصا، 
دقةِ  ق بأطيـبَ من هـذا، إنَّ ربَّ هـذه الصَّ دقـةِ تصدَّ بُّ هـذه الصَّ «لو شـاء رَ
 فيُجز عمله،  جنس  من  يكون  جزاءه  أنَّ  أخبر !  القيامة»  يوم  ـفاً  شَ حَ يأكل 
الجزاء  القيامة يومَ  ي يومُ  ـمِّ ولهذا سُ جنسها؛  من  ـفٍ  شَ بحَ دقة  الصَّ تلك  على 
ويـومَ المعاد؛ فـإنَّ العبد يمـوت على ما عـاش عليه، ويبعث علـى ما مات 
بُ به ظاهراً  عليـه، ويعود عليه عملـه بعينه، فينعمُ به ظاهـراً وباطناً، أو يُعـذَّ
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٢٩٥حال الناس في موقف القيامة

ةِ  وقرَّ والبهجة،  ةِ  واللَّـذَّ ـرور،  والسُّ الفرحِ  من  الـح  الصَّ عمله  فيُورثُه  وباطنـاً؛ 
من  عينه  وتلذه  نفسه،  تشتهيه  ما  أعماله  من  له  وينشـأ  قلبه،  في  والنَّعيمِ  العينِ 
ها مرتبةَ  ، وكمالُها، وبلوغُ ع تلك المشـتهياتِ سـائر المشـتهيات، ويكون تنوُّ
ه  وبلوغِ ـه  وإخالصِ فيه،  ه  ومتابعتـِ عملِـه  كمالِ  بحسـب  والموافقة،  الحسـن 

فيه.  اإلحسان  مرتبةَ 
عت  تنوّ ار؛  الـدَّ هذه  في  له  المحبوبةُ  هللا،  المرضيَّـةُ  ـه  أعمالُ عت  تنوَّ فمن 
هنا،  تكثُّر أعماله  بحسب  له  وتكثَّرت  ار،  الدَّ تلك  في  بها  ذ  يتلذَّ الَّتي  األقسـام 
حسـب  على  هناك،  بنيلها  اذِ  وااللتِذَ بهـا،  واالبتهاجِ  عها  تنوُّ مـن  مزيده  وكان 
نْ ضرب في كلِّ  ةُ مَ ار، فليست لذَّ ه فيها في هذا الدَّ عِ مزيده من األعمال وتنوُّ
نوعٍ  في  ونصيبَه  ه  سهمَ أنهى  من  ةِ  كلذَّ بنصيب؛  منها  ذَ  وأَخَ بسهم،  اهللا  مرضاة 
عت  تنوَّ وكذلك  أنواع.  الطَّيِّبات  مـن  فيها  وما  الجنَّة  أهلِ  اتُ  فلذَّ منها،  واحدٍ 
آالمُ أهـلِ النَّار، فليس ألمُ من ضرب في كلِّ مسـخوطٍ هللا بنصيب وعقوبتُه، 

مساخطه. واحد في  ضرب بسهم  كألم من 
عة،  فالنَّاس يتفاوتون في أحـوال المعاد وما يجري فيه من األمور المتنوِّ

فمنها:
ة  فَّ خِ بحسـب  فإنَّه  قبره؛  من  قـام  إذا  لُه  وثِقَ ظهـره  على  العبدِ  لِ  مْ حِ ـةُ  فَّ خِ

ـ . ل  ل ثَقُ وإنْ ثَقُ  ، إن خفَّ خفَّ لِه ـ  وثِقَ ره  زْ وِ
، إن كان له  ـمس والحـرِّ ومنها: ٱسـتظالله بظلِّ العرش، أو ضحاؤه للشَّ
حرِّ  من  ـ  ار  الدَّ هـذه  في  يظلُّه  ما  واإليمانِ  والخالصـةِ  الحةِ  الصَّ األعمال  من 
ـرك والمعاصـي والظُّلـم ـ؛ ٱسـتظل هناك في ظـلِّ أعمالـه تحت عرش  الشِّ
والفجور؛  والبـدع  والمخالفـات  للمناهـي  هنـا  ضاحيـاً  كان  وإن  حمـن.  الرَّ

ديد. الشَّ هناك للحرِّ  ى  حَ ضَ
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حال الناس في موقف القيامة٢٩٦ ٢٩٦

إن  عليه.  ه  وتهوينـُ عليـه،  تُه  ومشـقَّ الموقـف،  فـي  وقوفه  طـولُ  ومنهـا: 
مرضاته  في  المشـاقَّ  ألجله  ل  وتحمَّ هللا،  ونهاراً  ليـالً  الة  الصَّ في  وقوفه  طال 
احةَ هنا  لَ عليه، وإن آثر الرَّ ـهُ وطاعته؛ خفَّ عليه الوقوف في ذلك اليوم وسَ
عليه،  ته  مشـقَّ ت  وٱشـتدَّ هناك  الوقوف  عليه  طال  ؛  والنِّعمةَ والبطالـةَ  ةَ  عَ والدَّ

  à  ß  Þ  ❁   Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×﴿ :وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله
  %   $   #   "   !    ❁   ì   ë   ê   é   è   ❁     æ      å   ä   ã    â    á
فمن  ـ ٢٧]،  ❁(   *  +  ,  -  .  /  0﴾ [اإلنسان: ٢٣     '  &
سبَّح اهللا ليالً طويالً لم يكن ذلك اليوم ثقيالً عليه؛ بل كان أخفَّ شيء عليه.

ار،  الدّ هـذه  في  الحقِّ  ـل  ثِقَ تحمله  بحسـب  هناك،  ه  ميزانـِ ـلُ  ثِقَ ومنها: 
بر  والصَّ الحقِّ  باتِّبـاع  الميزان  ل  ثْقُ يَ وإنَّمـا  األعمال؛  كثرة  مجرد  ـبِ  سَ بِحَ ال 
«وٱعلم  لعمر ^:  يق  دِّ الصِّ قال  كما  بُذل،  إذا  ه  وأخذِ سئل،  إذا  وبذلِه  عليه، 
وٱعلم  باللَّيل،  يقبلـه  ال  بالنَّهار  حقٌّ  وله  بالنَّهـار،  يقبله  ال  باللَّيل  حقـا  هللا  أنَّ 
ذلك  وثقل   ، الحـقَّ باتِّباعهم  ه،  موازينـُ لَـت  قُ ثَ ـنْ  مَ موازيـنُ  لَت  قُ ثَ إنَّمـا  أنَّـه 
وإنَّما   . ثقيالً يكون  أن  الحـقُّ  فيه  ع  يُوضَ لميزانٍ  قَّ  وحُ نيا،  الدُّ دار  فـي  عليهم 
نيا  الدُّ دار  في  الباطلَ  باتِّباعهم  القيامـة  يومَ  موازينُه  خفَّت  نْ  مَ موازينُ  خفَّت 

.« ـع فيـه إِالَّ باطـلٌ أن يكـون خفيفـاً قَّ لميـزانٍ ال يُوضَ تِه عليهم، وحُ وخفَّ
األكبر،  العطـش  يـوم  منـه  وشـربَهم  الحـوضَ  اسِ  النـَّ ورودَ  أََنَّ  ومنهـا: 
هذه  في  وردهـا  فمن  منها.  وشـربِهم  اهللا !  رسـولِ  ـنَّةَ  سُ ورودهم  بحسـب 
فله !  وتضلَّع؛  منه  ب  ـرِ وشَ ه  حوضَ هناك  دَ  ورَ وتضلَّع،  منها  ب  ـرِ وشَ ار  الدَّ
في  وحوضٌ  بـه.  جاء  وما  سـنَّته  وهو  نيا،  الدُّ فـي  حوضٌ  عظيمان:  حوضـان 
حوضه  من  ـاربون  الشَّ هم  نيا،  الدُّ فـي  الحوض  هذا  من  ـاربون  فالشَّ اآلخرة، 
هو  يذودهم  والَّذيـن  ومسـتكثر.  لٌّ  ومسـتقِ ومحـروم،  فشـاربٌ  القيامة،  يوم 
ـهم  أنفسَ يـذودون  كانوا  الذيـن  هـم  القيامـة،  يـوم  حوضـه  عـن  والمالئكـةُ 
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هذه  في  ـنَّته  سُ من  ظَمـأَ  فمن  غيرها،  عليهـا  رون  ثـِ ؤْ ويُ سـنَّته،  عن  هـم  وأتباعَ
بِداً، وإنَّ  نيا، ولم يكن له منها شـرب؛ فهو في اآلخرة أشـدُّ ظَمأً وأحـرُّ كَ الدُّ
؟ فيقول: نعـم واهللاِ، فيقول:  ـل فيقول: يا فالن! أشـربتَ جُ ى الرَّ جـل ليلْقَ الرَّ

وآ عطشاه.  واهللاِ ما شربت،  لكنِّي 
طَى من النُّور  عْ ومنها: قسـمة األنوار في الظُّلمة دون الجسر. فإنَّ العبد يُ
سـول في دار  ةِ نـورِ إيمانه ويقينـه وإخالصـه ومتابعته للرَّ هناك بحسـب قـوَّ
كأشـدِّ  ودونه  كالقمر،  ذلك  ودون  ـمس،  كالشَّ نوره  يكون  من  فمنهم  نيـا؛  الدُّ
وضعفه،  ته  قوَّ في  راج  كالسِّ نوره  يكون  من  ومنهم   ، إضاءةً ماء  السَّ في  كوكبٍ 
ويَطْفي  ة  مـرَّ يُضيءُ  قدمه،  إبهام  علـى  نوراً  طَى  عْ يُ مـن  ومنهم  ذلك،  بين  وما 
كان  ا  ولمَّ نيـا(١)،  الدُّ دار  فـي  اإليمـان  نـور  من  معه  كان  مـا  بحسـب   ،أخر
وال  بباطنه  متَّصلٍ  وال  مسـتمرٍّ  غيرُ  ظاهرٌ  نورٌ  له  حصل  قـد  نيا  الدُّ في  المنافق 
طْفَى عنه  ة لـه ثم يُ ة من اإليمان: أُعطي في اآلخـرة نوراً ظاهراً ال مادَّ له مـادَّ

أحوج ما كان إليه.
سـرعة  بحسـب  والبطء،  ـرعة  السُّ في  راط  الصِّ علـى  مشـيهم  أنَّ  ومنها: 
نيا؛ فأسـرعهم سـيراً هنا  سـيرهم وبطئـه على صـراط اهللا المسـتقيم فـي الدُّ
راط  الصِّ علـى  ثباتاً  هم  وأشـدُّ هناك،  أبطؤهم  هنـا  وأبطؤهم  هناك،  أسـرعهم 
بهاتِ والبدعِ  هواتِ والشُّ المستقيم هنا أثبتهم هناك، ومن خطفته كالليبُ الشَّ
تأثير  ويكون  هناك،  دانِ  عْ السَّ شوك  كأنَّها  التي  الكالليبُ  خطفته  هنا،  المضلَّة 
والبدع  بهات  والشُّ هوات  الشَّ كالليب  تأثير  حسـب  على  هناك،  فيه  الكالليب 
النَّار،  في  دَسٌ  رْ كَ مُ بالكالليب  ـ  قطَّع  مُ ـ  أي:  ومخزولٌ  ـلَّم،  سَ مُ فناجٍ  هنا،  فيه 

به  يستضيءُ  وال  باألبصار،  ياناً  عِ  يُر ظاهراً  اآلخرة  في  لعبده  اهللا  أبرزه  بعينه،  النُّور  هذا  فهو    (١)
لم  نور  له  يكن  لَّم  وإن  نوره،  في  مشى  نور  له  كان  إن  نفسه،  نور  في  إالَّ  أحد  يمشي  وال  ه،  غيرُ

غيره. نورُ  ينفعه 
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  ê  é﴿ ،   [النّبـأ: ٢٦] ﴾نيـا ﴿²  ³ كمـا أثَّرت فيهم تلـك الكالليب في الدُّ
لَت: ٤٦]. ì  ë﴾ [فُصّ

معه  فوحشـته  ار،  الدَّ هذه  في  اه  إيَّ بمعصيتـه  اهللا  مع  مستوحشـاً  كان  ومن 
  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥      ¤  £﴿ وأشدّ  أعظمُ  المعاد  ويومِ  البرزخِ  في 

﴿Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴾ [مريَم: ٧٦].  اء: ٧٢]،  ¬    ®﴾ [اإلسرَ

ـنا قبل أن  ـبَ أنفسَ فأوصيكـم وإيَّـاي ـ عبـادَ اهللا  ـ بالتَّقـو، وأن نُحاسِ
ب للعرض األكبر على اهللا الذي ال  تَأَهَّ ن، وأن نَ ـب، ونزنَها قبل أن نُوزَ نُحاسَ

خافية. تخفى عليه 
º«L qôdG  ¿É£« q°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

   p    o    n  m  l  k❁   i  h   g  f   e  dc   b  a  `﴿
ـ ٧٢] . r   q﴾ [مريَم: ٧١ 

بارك اهللا لي ولكم في القرآن العظيم...
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٢٩٩حال الناس في موقف القيامة

á«fÉãdG  áÑ£îdG

ين. الدِّ ربِّ العالمين، مالكِ يوم  الحمد هللا 
واآلخرين. لين  األوَّ شريك له، إٰله  وحده ال  إالَّ اهللا  وأشهد أالَّ إٰله 

المحشـر،  يوم  في  عُ  المشـفَّ ـافعُ  الشَّ ه،  ورسـولُ عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشـهد 
ومن  وأصحابه  آلـه  وعلى  د،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 

األثر. تبعهم على 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

عبدِ اهللا ^  جابرَ بنَ  أنَّه سمع  بير:  الزُّ أبي  عن  صحيحه:  في  مسـلم   رو
فقـال: «نجيء  ﴿`  c   b  a﴾ [مريَم: ٧١]   قولـه:  فـي  ود  رُ الوُ عن  ـأَلُ  يُسْ
اس، قال: فتُدعـى األمـم بأوثانها وما  مٍ فوق النـَّ ـوْ نحن يـوم القيامـة على كَ
تنتظرون؟  مـن  فيقول:  ذلك  بعـد  نا  ربُّ يأتينا  ثـمَّ  ل؛  فاألوَّ لُ  األوَّ تعبـد،  كانت 
فيتجلَّى  إليك،  ننظر  حتَّـى  فيقولون:  ربُّكم،  أنا  فيقـول:  نا،  ربَّ ننتظر  فيقولون: 
أو  منافقٍ  ـ  منهم  إنسان  كلُّ  ويُعطى  فيتبعونه،  بهم  فينطلق  قال:  يضحك،  لهم 
ـكٌ تأخذ من شاء  سَ مؤمنٍ ـ نوراً ثمَّ يتبعونه، وعلى جسـر جهنَّم كالليبُ وحَ
هم  لُ زمرةٍ وجوهُ اهللا، ثمَّ يُطفـأُ نورُ المنافقين، ثمَّ ينجو المؤمنـون، فتنجو أوَّ
نجم  كأضوء  يلونهم  الذيـن  ثمَّ  يحاسـبون،  ال  ألفاً  سـبعون  البدر  ليلة  كالقمر 
رجَ من النَّار من  فاعة، ويشفعون حتَّى يَخْ ماء، ثمَّ كذلك، ثمَّ تَحلُّ الشَّ في السَّ
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حال الناس في موقف القيامة٣٠٠ ٣٠٠

بفناء  فيُجعلون  شـعيرة،  نُ  زِ يَ ما  الخير  من  قلبه  في  وكان  اهللا»  إالَّ  إٰله  قال: «ال 
في  ـيء  الشَّ نباتَ  ينبتوا  حتى  الماءَ  عليهم  ـون  يَرشُّ الجنَّة  أهلُ  لُ  عَ ويَجْ الجنَّة، 

وعشرةُ أمثالِها معها». نيا  الدُّ حتَّى جعَل لَه  أَلُ  سْ يَ ، ثم  هُ اقُ رَ حُ ويذهبُ  يل  السَّ
داري  وفـي  القيامة،  وفـي  البـرزخ،  في  أمامنا  لمـا  اهللا  ـ  ـ  عبـاد  فتنبَّهـوا 
ألهل  اهللا 4  معاملـةَ  وٱنظروا  الحديـث،  هذا  معانـي  في  روا  وتفكَّ الجـزاء، 
ومعاملتِه  المعاملـة،  هذه  شـيئاً  به  يُشـركوا  ولم  وحده  عبدوه  الذيـن  توحيده 
ة مع معبودها فانطلق بها وٱتبعته إلى النَّار،  ركِ به حيث ذهبت كلُّ أمَّ أهلَ الشِّ
العالمين  ربِّ  اهللاِ  فسـبحان  وعابدوه،  أوليـاؤه  وٱتبعه  الحقُّ  المعبـودُ  وٱنطلق 
قـوا النّاس فيه  نيا واآلخـرة، وفارَ ت عيونُ أهـلِ التَّوحيد بـه في الدُّ الـذي قرَّ

أحوج ما كانوا إليهم(١).
الحديث... أحسن  إنَّ 

صحائف. وبعدها  وقبلها   ٤ ص  الجيوش  اجتماع   .٨٣  ،٨٢  ،١٦٢/٤ جـ  البدائع   (١)
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٣٠١أحوال اإلنسان 

 ¿É°ùfE’G  ∫GƒMCG

 ΩƒàëªdG  πLC’G  ¬«JCÉj  ø«M  øe
(1)øjQG sódG  ióMEG  »a  qô≤à°ùj  ¿CG  ≈dEG

أحسـن  في  اإلنسـان  وخلَقَ  خلقـه،  شـيء  كلَّ  أحسـن  الذي  هللا  الحمـد 
الطَّريق القويم. وهداه إلى  وربَّاه بنعمه،  أوجده  تقويم، 

حالٍ  إلى  حالٍ  من  ل  تحوُّ ال  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 
حسبي ونعم الوكيل. إالَّ باهللا، وهو  ةَ على ذلك  وال قوّ

بعد  ومرتبةً  درجة،  بعد  درجةً  ربُّه  نقله  ورسوله،  عبده  داً  محمَّ أنَّ  وأشهد 
لفى من ربِّه الكريم. والزُّ ب  رْ القُ حتَّى ٱنتهى إلى محلِّ  مرتبة، 

د، وعلى آله وأصحابه أهلِ  اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمَّ
بإحسانٍ إلى يوم المعاد. ومن تبعهم  والجهاد،  والهجرةِ  والعبادةِ  العلم 

:ó©H  É seCG

   ❁  ¦  ¥  ¤  ❁ ے  ¡  ¢    ❁   }   |  {﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  فقـد 
ـفق  بالشَّ سـبحانه  أقسـم  ـ ٢٠]  ❁  ®  ¯  °  ±﴾ [االنشـقاق: ١٦    «  ª  ©  ¨

الحلقات. ومتَّصلةُ  الموضوع،  هذا  في  تقدم  ما  كلِّ  من  أشمل  وهذه  قلت:    (١)
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أحوال اإلنسان ٣٠٢ ٣٠٢

ـ ، وأقسـم  ـ  وهما آيتان من آيات اهللا   ن إدبارَ النَّهار وإقبالَ اللَّيل  الذي يتضمَّ
في  ه  ذُ أخْ ثمَّ  آية،  نوراً  ـ  ٱمتالؤه  ـ  وهو  وٱتِّساقه  آية،  فالهالل  وٱتِّساقه؛  بالقمر 
بعد  حاالً  اإلنسـان  لُ  نَقُّ تَ يعني:  ﴿¨  ©  ª  »  ﴾ [االنشـقاق: ١٩]  آية،  النَّقص 

أمر. بعد  راً  وأَمْ منزل،  بعد  ومنزالً  حال، 
:ˆG  OÉÑY

ةٌ  أدلَّ اإلنسـان  ـ  وهو  ـ  عليه  والمحلوفُ  بها،  اهللا  حلف  التي  اآليات  هذه 
حالٍ  من  ونقلـه  أراد،  كيف  ـاه  إيَّ ه  وتصريفُ للعالم  ه  وتغييـرُ نـا،  ربِّ عظمة  على 
ـة على توحيـده وصفات كمالـه، وصدقه،  إلى حـال، وهي مـن أعظم األدلَّ

  °   ¯   ®﴿ بقولـه:  بَـه  قِ عَ قـال  ولذلـك  المعـاد،  وعلـى  رسـله،  وصـدق 
±﴾ [االنشقاق: ٢٠].

جنينـاً، ثمَّ مولوداً،  مضغة، ثمَّ  علقـة، ثمَّ  نطفة، ثمَّ  اإلنسـان  لُ أطباق  فأوَّ
ـباب إلى  ـدِّ والشَّ ثـمَّ رضيعاً، ثـمَّ فطيماً، ثـمَّ مميّزاً، ثـمَّ يأخذ في بلوغ األَشُ
في  يأخذ  ثـمَّ  ـتِّين،  السِّ إلى  الكهولـة  في  يأخـذ  األربعين  بعـد  ثمَّ  األربعيـن، 
م، فإذا تغيَّرت أحواله وظهر نقصه فقد  رِ يخوخة، فإذا ٱنحطَّت قواه فهو هَ الشَّ
ا صحيح أو مريض، غنيّ أو  ـ  وهي في جميع أطواره: إمَّ دَّ إلى أرذل العمر  رُ

ـ . المختلفةِ عليه  اإلنسان  أحوال  جميع  مبتلى إلى  أو  فقير، معافى 
ر له وٱسـتوفاه: جاءته رسلُ ربِّه 8 ينقلونه من  فإذا بلغ األجلَ الذي قُدِّ
لُ  لَكُ الموكَّ المَ منه  دنـا  البصر، ثمَّ  مدَّ  منه  فجلسـوا  البقاء،  دار  دار الفناء إلى 
تها  أيَّ ٱخرجي  قال:  طيِّبة  روحاً  كانت  فإن  وح،  بالرُّ فاسـتدعى  األرواح  بقبض 
حٍ  وْ رَ بَ وأبشـري  حميدة،  ٱخرجـي  الطَّيِّب،  الجسـد  في  كانـت  يِّبة  الطَّ النَّفـس 
فِيِّ  من  طْـرة  القَ تخرج  كمـا  بدنه  مـن  فتخرجُ  غضبـان.  غيرِ  وربٍّ  وريحـان، 
نونها  ويكفِّ فيحنطونهـا  عين،  طرفة  يديـه  في  يدعوها  لم  أخذها  فإذا  ـقاء،  السِّ
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٣٠٣أحوال اإلنسان 

ـكٍ  سْ مِ نفحةِ  كأطيبَ  لها  ويوجد  عليها،  يصلُّون  ثم  الجنَّة،  من  وكفن  بحنوط 
األرض.  وجدت على 

إلى  بها  فيُنتهـى  ـبِين،  الحاسِ أسـرع  على  ل  األوَّ للعـرض  بهـا  يُصعدُ  ثـمَّ 
ماء، ويُصلِّي عليها مالئكتُها،  نيا فيُستأذنُ لها، فتفتحُ لها أبوابُ السَّ ماء الدُّ السَّ
ابعة  الرَّ ثمَّ  الثَّالثة،  ثمَّ  كذلك،  بها  فيُفعل  الثَّانية،  ماء  السَّ إلى  بوها  مقرَّ ويُشيِّعها 
ـماء التي فيها اهللا 8 ؛ فتحيي ربّهـا تبارك وتعالى  نْتهى بها إلى السَّ إلـى أن يُ
الجالل  ذا  يـا  تباركت  ـالم،  السَّ ومنك  ـالم  السَّ أنت  بوبيَّـة: «اللَّهمَّ  الرُّ بتحيَّـة 
فيقول  بالجنَّة،  التَّوقيعُ  لها  رجُ  يَخْ ثمَّ  ـجود.  بالسُّ لها  أذن  شاء  فإن  واإلكرام»، 
منها  فإنِّي  األرض،  إلى  أعيدوه  ثمَّ  يِّين،  علِّ في  عبدي  كتابَ  ٱكتبوا   :2 بُّ  الرَّ

.أخر ومنها أُخرجهم تارة  وفيها أُعيدهم،  خلقتهم، 
ه،  ه وحملَه وتجهيزَ وحه إلى األرض، فتشـهد غسـلَه وتكفينـَ ثمَّ ترجع رُ

موني. قدِّ موني  قدِّ وتقول: 
إنَّه  حتَّى  معه،  وح  الـرُّ دخلت  أصحابُه:  عنه  وتولَّـى  لحده  في  ضع  وُ فإذا 
ويسأالنه:  فيجلسانه  القبر،  فتَّانا  حينئذٍ  فأتاه  األرض،  على  نعالهم  قرعَ  يسمعُ 
من ربُّك؟ ومـا دينك؟ ومن نبيُّك؟ فيقول: ربِّي اهللا، وديني اإلسـالم، ونبيِّي 
وعليه  عليه،  ومات  عليـه،  عاش  الذي  هذا  بأنَّ  ـرانه  ويبشِّ قانه،  فيصدِّ د،  محمَّ
قيَّضُ له شـابٌّ  راً، ويُ ضِ يُبعث. ثمَّ يُفسـح له في قبره مدَّ بصره، ويُفرشُ له خَ
ك، فيقول: مـن أنت؟  ائحـة، فيقـول: أبشـر بالـذي يسـرُّ حسـنُ الوجـه والرَّ
له  تَحُ  فْ يُ ثمَّ  الح،  الصَّ عملـك  أنا  فيقول:  بالخير،  يجيء  الذي  الوجه  فوجهك 
تَحُ له طاقةٌ إلى الجنَّة،  فْ طاقةٌ إلى النَّار، ويقول: ٱنظر ما صرف اهللا عنك، ثمَّ يُ

. فيراهما جميعاً أعدَّ اهللا لك،  ويقول: ٱنظر ما 
نزل  حيل  بالرَّ أذنـت  إذا  كلِّـه،  ذلـك  مـن  دِّ  فبالضِّ الفاجـرة  النَّفْـس  ـا  وأمَّ
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أحوال اإلنسان ٣٠٤ ٣٠٤

فجلسـوا  نار،  من  وكفن  نار،  من  نـوط  حَ معهم  الوجوه،  ـودُ  سُ مالئكةٌ  عليها 
وقال:  بها،  فاسـتدعى  النُّفوس  بقبض  الموكَّل  لَك  المَ دنا  ثمَّ  البصر،  مدَّ  منها 
بحميم  أبشـري  الخبيث،  الجسـد  فـي  كانت  الخبيثـة  النَّفس  تهـا  أيَّ ٱخرجـي 
فيجتذبها مـن أعماق  بدنـه،  في  فتطايـر  أزواج،  وآخرَ مـن شـكله  ـاق،  وغسَّ
فإذا  وف؛  الصُّ مـن  ـوك  الشَّ نتزع  يُ كما  والعصب،  العروق  معها  فتنقطع  البدن 
على  جيفةٍ  رائحـةِ  تَنِ  أَنْ كَ لها  ويوجـد  عين،  طرفة  يده  فـي  يدعوها  لم  أخذها 
نـوط، وتُلفُّ في ذلك الكفـن، ويلعنها كلُّ  وجـه األرض، فتُحنَّط بذلك الحَ

واألرض.  ماء  السَّ لَك بين  مَ
ـماء،  السَّ أبواب  لها  تُفتَّـح  فال  لهـا  فيُسـتفتح  ـماء  السَّ إلى  بها  يُصعد  ثـمَّ 
ين، وأعيدوه إلى  داء من ربِّ العالميـن: ٱكتبوا كتابـه في سـجِّ ثـمَّ يجيءُ النـِّ
ـهدُ تجهيـزه وتكفينَه وحملَـه، وتقول ـ  األرض، فتطـرحُ روحـه طرحاً، فتَشْ

يذهبون بها؟!  ويلها! إلى أين  يا  ـ :  رير   السَّ وهي على 
لكان فسـأاله عن ربِّه ودينه  ضع في اللَّحد: أعيدت إليه، وجاء المَ فإذا وُ
فيتلجلـج ويقـول: ال أدري، فيقـوالن لـه: ال دريـت، وال تليت، ثمَّ  ونبيِّـه، 
يَّقُ عليه  يضربانـه ضربةً يصيح صيحة يسـمعه كلُّ شـيء إالَّ الثَّقلين، ثـمَّ يُضَ
الجنَّة  إلـى  طاقة  لـه  ويفتحُ  نـار،  له  يفرشُ  ثـمَّ  أضالعه،  تختلـف  حتى  ه  قبـرُ
فيقال: ٱنظر إلى ما صرف اهللا عنك، ثـمَّ يفتحُ له طاقة إلى النَّار، فيقال: ٱنظر 
يَّض له أعمى أصمُّ أبكم، فيقول:  قَ إلى مقعدك من النَّار، فيراهما جميعاً، ثمَّ يُ

ء. يِّ السَّ عملك  فيقول: أنا   ، رِّ الذي يجيء بالشَّ فوجهك  من أنت؟ 
ب الفاجرُ  ويُعـذَّ م المؤمـنُ في البـرزخ على حسـب أعماله،  نَعَّ ثـمَّ يُ
ذلك  بجناية  يليـق  بعـذابٍ  عضو  كلُّ  ويختص  أعمالـه،  حسـب  على  فيه 
قون لحومَ النَّاس ويقعون في  ـفاهُ المغتابين الذين يمزِّ العضو، فتقرض شِ
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٣٠٥أحوال اإلنسان 

بالنَّار،  اليتامى  أمـوال  لةِ  أَكَ بطـونُ  رُ  وتسـجَّ نار،  من  بمقاريضَ  أعراضهم 
ـبَحون في  يَسْ م كما  الدَّ ـبَحون في أنهار  ويَسْ با بالحجارة،  وتُلقم أكلـةُ الرِّ
ر  جَ الة المكتوبة بالحَ الكسـب الخبيث، وتُرضُّ رؤوس النَّائمين عن الصَّ
بةِ العظيمةِ بكالليبِ الحديد إلى قفاه،  ابِ الكِذْ دقُ الكذَّ العظيم، ويُشقّ شِ
ويُعلَّق  النواحي،  كلمتُـه  ـقَّت  شَ كما  قفاه،  إلى  وعينيه  قفـاه،  إلى  ه  رُ نْخِ ومَ
ور المحمى  وانـي في التَّنـُّ نـاة والزَّ ، وتحبس الزُّ وانـي بثديهـنَّ النِّسـاء الزَّ
الهموم  وتُسـلَّط  ـ .  األسـافل  وهو  ـ  منهم  المعصية  ـلُّ  حَ مَ ب  فيُعذَّ عليه، 
مشـغولة  كانت  التي  البطالة  النُّفـوس  على  النَّفسـانيَّة  واآلالم  واألحـزان 
باللَّهـو واللَّعب والبطالـة، فتصنع اآلالمُ في نفوسـهم كما تصنـع الهوامُّ 
وطيِّ  العالم  أجل  بانقضاء  تعالى  اهللا  يأذن  حتى  جسـومهم،  في  يدانُ  والدِّ

نيا. الدُّ
جال أربعين صباحاً،  فينبُتون  فتُمطِر األرضُ مطراً غليظاً أبيضَ كمنيِّ الرِّ
بت األمُّ  ـجرةُ والعشـب، فإذا تكاملت األجنَّة وأقْرَ من قبورهم كما تنبت الشَّ
البعث  نفخةَ  ور  الصُّ في  فنفخ  إسـرافيلَ  سـبحانه  اهللا  أمر  الوالدة:  وقتُ  وكان 
قت األرض  ـ  وهي الثَّالثـة، وقبلها نفخةُ الموت، وقبلها نفخةُ الفزع  ـ فتشـقَّ
عنهم، فإذا هـم قيامٌ ينظرون، يقول المؤمن: «الحمـد هللا الذي أحيانا بعد ما 

مرقدنا».  بعثنا من  نْ  مَ ويلنا  الكافر: «يا  ويقول  النُّشور»،  وإليه  أماتنا، 
ماً، مـع كلِّ نفس سـائقٌ  ـرالً بُهْ ، غُ فيُسـاقون إلـى المحشـر حفـاةً عـراةً
حتَّى   ، وبـاكٍ وضاحكٍ  ومثبـور،  مسـرور  بين  وهم  عليها،  وشـهيدٌ  يسـوقها، 
ـماء،  السَّ قت  تشـقَّ األرض،  وجه  على  جميعاً  وصـاروا  تُهم  دَّ عِ تكاملـت  إذا 
ماء  السَّ بمالئكة  فأحاطت  الثّانية  ـماء  السَّ مالئكةُ  ونزلت  الكواكب،  وٱنتثرت 

نيا، ثمَّ كلُّ سماء كذلك.  الدُّ
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أحوال اإلنسان ٣٠٦ ٣٠٦

فأشـرقت  القضاء،  لفصل  العالميـن  ربُّ  اهللا  جـاء  إذْ  كذلـك  هـم  فبينما 
وأُحضر  الميـزان،  ونُصب  المؤمنين،  مـن  المجرمون  وتميَّـز  بنوره،  األرض 
واألرجلُ  واأللسـنُ  األيدي  يومئذٍ  وشـهدت  ـهود،  بالشُّ وٱسـتدعي  يوان،  الدِّ

 . والجلودُ
وح والجسد،  وال تزال الخصومة بين يدي اهللا سـبحانه حتى يختصم الرُّ
فيقـول الجسـد: إنَّما كنتُ ميّتـاً ال أعقل وال أسـمع وال أبصـر، وأنتِ كنتِ 
وح:  الرُّ فتقـول   . أردتِّ حيث  فيننـي  تُصرِّ وكنـتِ  العاقلة،  المبصرةَ  ـميعةَ  السَّ
لَكاً  مَ إليهما  اهللا  فيرسـل  وبطشـت.  المعصية،  وباشـرتَ   ، فعلتَ الذي  وأنتَ 
ثَلُ بصيـرٍ مقعد، وأعمـىً صحيح ـ دخال  مـا ـ مَ ثَلُكُ يحكـم بينهما فيقـول: مَ
وقال  إليهـا،  أقـوم  أن  أسـتطيع  وال  الثِّمـار   أر أنـا  المقعـد:  فقـال  بسـتاناً، 
األعمى: أنا أسـتطيع القيام ولكن ال أر شـيئاً، فقال المقعد: ٱحملني حتَّى 
أتناولَ لي ولك، ففعـال، فعلى من تكون العقوبة؟ فيقوالن: عليهما، فيقول: 

فكذلك أنتما. 
أهلِ  جميعُ  عليـه  يحمده  الذي  مـه  كْ بِحُ عباده  بين  سـبحانه  اهللا  فيحكم 
: لتَتْبعَ  ـموات واألرض، وكلُّ برٍّ وفاجـرٍ ومؤمنٍ وكافر. ثمَّ ينـادي منادٍ السَّ
ليبِ  الصَّ وأهلُ  أوثانهـم،  مع  األوثانِ  أهـلُ  فيذهبُ  تعبد،  كانت  مـا  ة  أمَّ كلُّ 
التَّخلُّف  يسـتطيع  ال  عبـدُ  يَ كان  الـذي  ه  إلهِ مـع  مشـرك  وكلُّ  صليبهم،  مـع 
تنطلقون  أال  لهـم:  فيقال  ـدون،  الموحِّ ويبقـى  النَّار،  فـي  فيتسـاقطون  عنه، 
لنا  وإنَّ  إليهم،  ا  كنـَّ ما  أحوجَ  اسُ  النـَّ نا  قَ ارَ فَ فيقولون:  اس؟  النـَّ ٱنطلق  حيث 
إنَّه  نعم،  فيقولون:  بها؟  تعرفونه  عالمة  وبينه  بينكم  وهل  فيقال:  ننتظره،  اً  ربّ
أنا  فيقول:  يعرفونه،  التـي  ورة  الصُّ غير  في  سـبحانه  لهم  فيتجلَّى  له،  ثْل  مِ ال 
نا  ربُّ جاء  فإذا  نـا  ربُّ يأتيَنا  حتَّى  مكانُنا  هذا  منـك،  باهللا  نعوذ  فيقولون:  ربُّكم، 
ضاحكاً،  ة  مرَّ لَ  أوَّ فيها  رؤي  التي  صورته  في  سـبحانه  لهم  فيتجلَّى  عرفناه، 
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٣٠٧أحوال اإلنسان 

ون هللا سجداً، إالَّ من كان  نا، ويخرُّ فيقول: أنا ربُّكم، فيقولون: نعم، أنت ربُّ
جود. السُّ وبين  الُ بينه  يُحَ فإنَّه  يُصلِّي رياء،  أو  نيا،  الـدُّ في  يُصلِّي  ال 

اقُ  ويُسَ جهنَّم،  وسط  على  الجسر  بُ  ويُضرَ ونه،  ويتْبَعُ سـبحانه  ينطلق  ثمَّ 
ٱنتهوا  فإذا  بنـور.  إالَّ  عبوره  يمكن  ال  ظلمٌ  مُ ـة،  لَّ زِ مَ ضُ  دحْ وهو  عليه،  الخلق 
وأعمالِهم  هم  وإخالصِ إيمانهم  نور  حسـب  على  األنوارُ  بينهم  ـمت  قُسِ إليه: 
ته وضعفه ـ. راج في قوَّ مس، ونورٌ كالنَّجم، ونورٌ كالسّ نيا ـ فنورٌ كالشَّ في الدُّ
قاطع،  وال  خائن  يجوزه  فال  راط  الصِّ نْبَي  جَ على  مُ  حِ والرَّ األمانةُ  وتُرسـل 
المستقيم  راط  الصِّ على  ٱسـتقامتهم  ٱختالف  بحسـب  عليه  مرورهم  ويختلف 
 ، وسـاعٍ الخيل،  وكأجاويدِ  وكالطَّيـر،  يـح،  وكالرِّ كالبـرق،  فمـارٌّ  ـ  نيـا  الدُّ في 
ـ ، وينصب على جنبه كالليـبُ ال يعلم قدرَ  بْـواً  ، وحابٍ حَ ومـاشٍ، وزاحفٍ
كانت  ما  حسـب  على  العبور،  عـن  به  لَقت  عَ مـن  تعوق  اهللا  8،  إالَّ  هـا  ظَمِ عِ
لَّم،  سَ لَّم، ومخدوشٌ مُ سَ ته، فناجٍ مُ نيا عن طاعة اهللا ومرضاته وعبوديَّ تعوقه الدُّ
على  المنافقين  نـورُ  طفأ  وقد  ار.  النـَّ في  دَسٌ  ـرْ كَ ومُ الكالليب،  بتلـك  طَّع  قَ ومُ

الجسر أحوجَ ما كانوا إليه.
دخول  من  نوا  أَمِ ـ :  مؤمن   إال  يجوزه  ـ  وال  راط  الصِّ المؤمنون  جاوز  فإذا 
ة والنَّار، فيقتـصُّ لبعضهم من  نْطَـرةٍ بين الجنـَّ ار، فيُحبسـون هناك على قَ النـَّ
بـوا أُذِن لهم في دخول  ذِّ نيا، حتَّى إذا هُ بعض مظالمَ كانـت بينهم في دار الدُّ

الجنَّة.
بالموت  أُتـي  النَّار:  فـي  ار  النـّ وأهلُ  ة  الجنـَّ في  ة  الجنـَّ أهـلُ  ٱسـتقرَّ  فإذا 
الجنَّة!  أهـل  يا  يُقال:  ثـمَّ  والنَّار،  ة  الجنـَّ بين  فيُوقَـف  أملحَ  كبـشٍ  صورة  في 
فيُقال: هل  مستبشـرين،  فيطَّلعون  النَّار!  يا أهـل  يُقال:  ، ثمَّ  لِينَ جِ وَ فيطَّلعـون 
فيُذبح  الموت،  هـذا  فيُقال:  عرفه،  قـد  وكلُّهم  نعم،  فيقولون:  هـذا؟  تعرفون 
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النَّار  أهـل  ويا  موت،  وال  خلـود  الجنَّة  أهـل  يا  يُقال:  ثـمَّ  والنَّار،  ة  الجنـَّ بين 
وال موت. خلود 

  Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   ÐÏ      Î   Í   Ì   Ë   Ê﴿ اهللا ـ  ـ عبـاد  اهللا  فاتَّقـوا 
ة: ٢٨١]. رَ Ù   Ø  ×  Ö﴾ [البَقَ

بارك اهللا لي ولكم...
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á«fÉãdG  áÑ£îdG

الحمد هللا نحمده...
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

هـذه أحـوال النُّطفة التي هي مبدأ اإلنسـان، ومـا بين هـذا المبدأ وهذه 
لَ اإلنسـانِ فيهـا، وركوبَه لها  ر العزيـز العليم تنقُّ الغايـةِ أحوال وأطبـاق، قدَّ
نتيجةُ  وهـي  ـقاوة،  والشَّ ـعادة  السَّ من  غايته  إلى  يصـلَ  حتى  طبق،  بعـد  طبقاً 
األعظم  والنَّتيجة  العظيـم،  االختبار  هـذا  ـ  ار  الدّ هذه  في  واالختبـارِ  االبتالءِ 

  Ç   Æ   Å   ❁    Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »     º  ﴿ ـ 
  H   G   F   ❁   D   C   B    A ﴿ ـ ٣]،  Ë﴾ [اإلنسـان: ١    Ê   É   È
  X   ❁   V   U   T   S   ❁    Q   P   ❁   N   M   L   K   ❁    I

ـ ١١]. Y﴾ [القارعة: ٦ 

لهم  سـبقت  الذين  ـنَ  مِ يجعلنا  أن  حيـم  الرَّ الجليـل  العظيـم  اهللا  فنسـأل 
نيا  الدُّ فخسـروا  ـقاوة  الشَّ عليهم  غلبت  الذين  ـنَ  مِ يجعلنا  وال  الحسـنى،  منه 

حسبنا ونعم الوكيل(١). عاء، وهو  الدُّ إنَّه سميع  واآلخرة، 
الحديث... أحسن  إنَّ 

األحاديث. في  معروفٌ  ذكره  ما  وكل  الودود)،  (تحفة  من  ملخَّص   (١)
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ار٣١٠ حذير من النالت ٣١٠

QÉ sædG  øe  ôjòësàdG

خافـه  لمـن  مِ  ـرِ كْ المُ المعيـد،  المبـدئ  المجيـد،  العـزِّ  ذي  هللا  الحمـد 
بعـد  ار  بالنـَّ عصـاه  ـن  ممَّ ـم  المنتقِ يبيـد،  وال  نعيمهـا  يفنـى  ال  بـدارٍ  وٱتَّقـاه 

  ë   ê   é   èç   æ   å   äã    â   á   à ﴿ والوعيـد،  بهـا  اإلنـذار 
لَت: ٤٦]. ì﴾ [فُصّ

نديد. وال  ضدَّ  وال  وال كفو  شريك له  ال  وحده  إالَّ اهللا  وأشهد أالَّ إٰله 
ـاعي بالنُّصـح للقريـب والبعيد،  ـداً عبده ورسـوله السّ وأشـهد أنَّ محمَّ
رُ للعصـاة مـن نار تلظَّـى بـدوام الوقيـد، صلَّـى اهللا عليه وعلـى آله  المحـذِّ
. كثيراً تسليماً  وسلَّم  تجديد،  في  الجديدين  رِّ  تزال على كَ ال  صالةً  وأصحابه 

:ó©H  É seCG

خوف  ويخافوه  ويحبُّوه،  ويعبدوه،  ليعرفوه  الخلق  خلق  سبحانه  اهللا  فإنَّ 
ةَ  شدَّ لهم  ووصف  ليهابوه،  وكبريائه  عظمته  على  األدلَّة  لهم  ونصب  إجالل، 
ولهذا  األعمـال؛  بصالح  ليتَّقـوه  عصاه  لمـن  ها  أعدَّ التـي  عقابه  ودارَ  ه  عذابـِ
ه فيهـا ألعدائه من العـذاب والنّكال،  ر 4 في كتابه ذكـرَ النَّار، وما أعدَّ كـرَّ
واألغالل، إلى  السـل  والسَّ ريع والحميم  والضَّ قُّوم  الزَّ وما احتوت عليـه من 
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ار حذير من الن٣١١الت

خشـيته  إلى  بذلك  عباده  ودعـا  واألهـوال.  العظائم  مـن  فيها  ا  ممَّ ذلـك  غير 
ينهى  ما  واجتنابِ  ويرضاه،  ويحبُّه  به  يأمر  ما  امتثال  إلى  والمسـارعةِ  وتقواه، 

ويأباه. ويكرهه  عنه 
:ˆG  OÉÑY

حيحةَ  الصَّ األحاديثَ  وكذلـك  فيه،  فكره  وأدار  الكريـمَ  القرآنَ  تأمَّل  نْ  مَ
ـيَرَ  ـرة للكتاب؛ وجـد من ذلك العجـب العجاب، وكذلك سِ التـي هي مفسِّ
حابـة والتَّابعين لهم  الـحِ مـن أهـل العلـم واإليمـان، مـن الصَّ ـلفِ الصَّ السَّ
الخشـية  من  عليه  كانـوا  وما  القـومِ  أحـوالَ  لِمَ  عَ ـ :  لهـم  تأمَّ مـن  ـ  بإحسـان 
من  ـنيَّاتِ  السَّ المقاماتِ  رقَّاهـم  الـذي  هو  ذلك  وأنَّ  واإلخبـات،  والخـوف 
المكروهات،  األعمال  دقائـق  عن  واالنكفاف  الطَّاعات،  في  االجتهاد  ة  شـدَّ
بَ قلوبَ  جَ ـلف: «خـوف اهللاِ حَ مات، ولهذا قال بعض السَّ فضالً عن المحرَّ

هوات». الشَّ وعوارضِ  نيا  الدُّ زهرة  الخائفين عن 
:ˆG  OÉÑY

بأزمان  ـ  وقبلهـا  األزمـان  هذه  فـي  سـيَّما  ـ  وال  النُّفوس  أنَّ  العلمـاء  ذكـر 
وأهوائها  في شـهواتها  واسترسـلت  والتَّواني،  منها الكسـلُ  كثير  على  غلب  قد 
مـةُ ال يُذهبها من القلوب إالَّ أحدُ  ـهواتُ المحرَّ وتمنَّت على اهللا األماني. والشَّ
ا خوفٌ مزعجٌ محرق، أو شـوقٌ مبهجٌ مقلق، فذلك بمشـيئة اهللا هو  أمريـن: إمَّ
القامـعُ للنُّفوس عن غيِّها وفسـادها، والباعثُ لها على المسـارعة إلى فالحها 

ورشادها.
الموتُ  نـزل  فإذا  صحيحـاً،  العبد  كان  مـا  جاء  الرَّ مـن  أفضل  والخـوف 
رُ الواجب من الخـوف ما حمل علـى أداء الفرائض  ـدْ جـاء أفضل. والقَ فالرَّ
على  للنُّفـوس  باعثاً  صـار  بحيث  ذلـك  على  زاد  فـإذا  المحـارم،  واجتنـاب 
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ار٣١٢ حذير من النالت ٣١٢

ـطِ  والتَّبسُّ المكروهات،  دقائق  عن  واالنكفافِ  الطَّاعات،  نوافل  في  التَّشـميرِ 
 . فضالً محموداً المباحات، كان ذلك  فضول  في 

تعالى:  قال  اإليمـان،  أهل  من  خافه  لمـن  الجنَّةَ  سـبحانه  اهللاُ  ضمن  وقد 
بالمعصية  مُّ  هُ يَ جل  الرَّ مجاهـد: «هو  قال  ﴿ ? @  C  B  A﴾ [الرحٰمن: ٤٦] 
لمن   ! ربِّ يا  الجنّة:  قال: «قالت  البصري  الحسـن  وعن  فيتركها»،  اهللا  فيذكر 
اراني:  الدَّ سـليمان  أبـو  وقال  يخافنـي»،  وهـو  يعبدني  لمـن  قال:  خلقتنـي؟ 
فيه  ليس  قلـب  وكلُّ  اهللا،  مـن  الخوفُ  واآلخـرة:  نيا  الدُّ فـي  خير  كلِّ  «أصـل 

ب». رِ خَ اهللا؛ فهو قلبٌ  خوف 
:ˆG  OÉÑY

وأنَّها  ار  النـَّ وجود  على  واإلجمـاعُ  واألحاديثُ  الكريـمُ  القرآنُ  دلَّ  وقـد 
  q   p   o    n﴿ فرعـون:  آل  عـن  تعالـى  اهللا  قـال  اآلن،  مخلوقـةٌ 
ين:  وسـجِّ يـن: ٧]  فِ ﴿!  "  #      $   %  &﴾ [المطفّ وقـال:  r﴾ [غافـر: ٤٦]، 

األرض. أسفل 
لْقِ  خَ وتعظيمَ  وسعتَها،  قعرها،  دَ  عْ وبُ ها،  حرِّ ةَ  شدَّ مبيِّنةً  أحاديثُ  وجاءت 

ـ .  وإيَّاكم منها برحمته وكرمه  عذاباً ـ أجارنا اهللا  فيها، وأهونَهم  الكافرِ 
التـي  هـذه  «ناركـم  قـال:  النَّبـيِّ !  عـن  أنـس 3  رواه  مـا  ومنهـا: 
كانت  إنْ  واهللا  قالـوا:  جهنَّـم،  نـار  من  جـزءاً  سـبعين  من  جـزءاً  تُوقِـدون، 
كلُّها  جزءاً،  وسـتين  بتسـعة  عليها  لت  فُضِّ فإنها  قال:  اهللا!  رسـول  يا  لكافيةً 
قال:  هريرة 3  أبـي  حديث  من  مسـلم:  وأخرج  عليه،  متفق  هـا»  حرِّ مثل 
النَّبيُّ !:  فقـال  صوتـاً  ـ  ـ  يعنـي:  بة  جْ وَ فسـمع  يومـاً  النَّبـيِّ !  عند  ا  كنـّ
جهنَّم  في  أُرسل  رٌ  جَ حَ هذا  قال:  أعلم،  ورسوله  اهللا  قلنا:  هذا؟  ما  «أتدرون 
 : مسلمٌ  ورو قعرها»،  إلى  ٱنتهى  فاآلنَ  سـنة  ـ  ـ  يعني:  خريفاً  سـبعين  منذ 
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ار حذير من الن٣١٣الت

أحد،  مثلُ  الكافر  ـ  نابُ  ـ  أو  الكافـر  سُ  رْ «ضِ  : مرفوعاً هريرة 3  أبي  عن 
قال:  أنه  النَّبيِّ !  عن  عنه:  أيضاً  مسلم   ورو ثالث»،  مسيرةُ  ه  جلدِ لَظُ  وغِ
المسـرع»(١)،  اكب  للرَّ أيـامٍ  ثالثة  مسـيرةُ  النَّار،  في  الكافرِ  نْكِبَـي  مَ بيـن  «ما 
سـمعت  قـال:  بشـير 3  النُّعمان بـن  عـن  ومسـلم:  البخـاري   ورو
يُوضع  لرجلٌ  القيامة:  يوم  عذاباً  النَّار  أهلِ  أهون  «إنَّ  يقول:  رسـول اهللا ! 
 يَر ما  ل،  جَ رْ المِ يغلي  كمـا  ه  دماغُ منهما  يغلي  جمرتان  قدميه  صِ  مُ أَخْ في 

.« أنَّ أحداً أشـدُّ منه عذاباً، وإنَّه ألهونهم عذاباً
ذ منها،  تـه النَّار، وبالغ فـي التَّحذير، وأكثـر التَّعوُّ ر النَّبيُّ ! أُمَّ وقد حـذَّ
اهللا !:  رسـول  قال  قال:  حاتمٍ 3  عديُّ بنُ   رو مـا  ذلك:  فمن  به،  وأمر 
ـ  ثالثاً  ـ حتى  «ٱتَّقوا النَّار، وأشـاح، ثمَّ قال: ٱتَّقوا النَّار، ثم أعرض، وأشـاح 
ا أنَّه ينظر إليها، ثمَّ قال: ٱتَّقوا النَّار ولو بشـقِّ تمرة، فمن لَّم يجد فبكلمة  ظننـَّ
عن   : ارِ والبزَّ ماجه  وٱبنِ  داود  أبي  سـنن  وفي  حيحين،  الصَّ في  أخرجاه  طيِّبة» 
د،  ـهَّ أَتَشَ قال:  الة؟  الصَّ في  تقول  لرجل: «كيف  قال  النَّبـيَّ !  أنَّ   :3 جابر 
أُحسـن  ال  إني  أما  النَّار،  من  بك  وأعوذ  ة،  الجنـَّ أسـألك  إنِّي  اللَّهم  أقول:  ثمَّ 
نسـألَ  أن  إالَّ  ومعاذ  أنا  أدندن  وهل  النَّبيُّ !:  فقال  معـاذ،  دندنة  وال  دندنتك 

به من النَّار؟!». ونعوذَ  الجنَّة،  اهللاَ 
«إنَّما  قـال:  النَّبـيِّ !  عـن  هريـرة 3  أبـي  عن  مسـلم:  صحيـح  وفي 
جعل  حولها  مـا  أضاءت  ا  فلمَّ نـاراً  ٱسـتوقد  رجلٍ  كمثل  تـي؛  أمَّ ثَلُ  ومَ ي  ثَلـِ مَ
ن  لِبْنـه فيقتحمْ غْ واب يقعـن فيهـا، وجعـل يحجزهـن ويَ اشُ وهـذه الـدَّ ـرَ الفَ
عن  مَّ  لُ هَ النَّار،  عـن  مَّ  لُ هَ بحجزكم  آخذٌ  أنا  ثَلُكـم،  ومَ ثَلِي  مَ فذلك  قال:  فيها، 
حديث  مـن  يعلى  وأبو  ار  البـزَّ وأخـرج  فيهـا»،  وتقتحمون  فتغلبونـي  ار،  النـَّ

ـ . باهللا   ـ  والعياذ  عذابه  مُ  ظُ يَعْ وكفره،  الكافر  جسم  تعظيم  وبقدر     (١)
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ار٣١٤ حذير من النالت ٣١٤

ـ  سـبع مرات  ـ  أبي هريرة 3 عن النَّبيِّ ! قال: «ما ٱسـتجار عبدٌ من النَّار 
سـأل  وال  فأجـره،  منِّـي  ٱسـتجار  فالنـاً  عبـدك  إنَّ   ! ربِّ يـا  ار:  النـَّ قالـت  إالَّ 
سـألني؛  فالناً  عبدك  إنَّ   ! ربِّ يـا  الجنَّة:  قالت  إالَّ  مـرات  ـ  ـ  سـبع  عبدٌ الجنَّة 

الجنَّة». لْه  فأدخِ
من  يخافون  بإحسـان،  لهم  التَّابعون  وكذا  فضلهـم،  مع  حابة @  والصَّ
الخوف  على  ـهم  أنفسَ ربُّون  يُ وكانـوا  ـ  النَّجاة  سـببُ  منها  والخوفُ  ـ  ار  النـَّ

  a  ` ﴿ :ا نزلـت هذه اآليـة منهـا؛ رو ٱبـنُ المبارك بسـنده قـال: «لمَّ
فبكى،  بيتـه  إلى  رواحة  عبدُ اهللا بـنُ  حابـيُّ  الصَّ ذهـب  c   b﴾ [مريَـم: ٧١] 
فجعلوا  البيت  أهلُ  جاء  ثمَّ  فبكت،  الخادمُ  وجاءت  فبكت،  المرأةُ  وجاءت 
ال  قالوا:  يبكيكـم؟  ما  أهـاله!  يا  قـال:  تُه  بْرَ عَ ٱنقضـت  ا  فلمَّ كلُّهـم،  يبكون 
ندري، ولكنَّا رأيناك تبكي فبكينا، قال: آيةٌ نزلت على رسول اهللا ! ينبؤني 

صادرٌ عنها». ينبئْني أنِّي  النَّار، ولم  واردٌ  فيها ربِّي أنِّي 
قد  ألخيه:  رجـل  قـال: «قال  الحسـن  عن  بسـنده:  أحمد  اإلمام   ورو
ود؟ قال:  رُ جـاءك عن اهللا أنَّـك واردٌ جهنَّم؟ قـال: نعم، قـال: فأيقنتَ بالـوُ
وقد  ق  أصـدِّ ال  وكيف  نعـم،  قـال:  بذلك؟  قـتَ  دَّ وصَ فأيقنـتَ  قـال:  نعـم، 
قـال اهللاَ i  h      g  f  e     dc   b  a  `﴿ :8﴾؟! [مريَـم: ٧١]، قـال: 
فأيقنتَ أنَّك صادرٌ عنها؟ قال: واهللا ما أدري أأصدر عنها، أم ال؟ قال: ففيم 
لحق  حتى  ضاحكاً  ؤي  رُ فمـا  قال:  اللَّعب؟!  وفيم  حك،  الضَّ وفيـم  التَّثاقل، 

باهللا».
ثْـرة بكائه، وقيـل له: «لـو كانـت النَّارُ  قَّاشـي علـى كَ يزيـدٌ الرّ وتـب  وعُ
وألصحابي  لي  إالَّ  ارُ  النـَّ لقت  خُ وهل  فقال:  هذا،  على  دتَّ  زِ مـا  لك  لِقتْ  خُ
تقرأ:  ا  أمَ ﴿ t  s  r  q﴾؟،  تقـرأ:  ا  أمَ واإلنس؟!  الجـنِّ  من  وإلخواننا 
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ار حذير من الن٣١٥الت

  7  6  5  4 ﴿ قوله:  إلى  فقرأ  º  ¹  ¸  ¶   μ  «  ¼﴾؟    ´﴿
حمن: ٤٤]». 8﴾ [الرَّ

ني  دْ يُ ثمَّ  النَّار،  له  دُ  تُوقَ ربَّما  الخطَّاب 3  عمرُ بنُ  الحسن: «كان  وقال 
يديـه منها، ثـمَّ يقول: بـا ٱبنَ الخطَّـاب هل لك علـى هذا صبـر؟!». وكان 
يقول:  ثمَّ  فيه،  أصبعـه  فيضع  باللّيل  المصباح  إلـى  يجيء  قيس  األحنف بن 
كذا؟!  يوم  صنعـت  ما  على  حملك  مـا  نيف!  حُ يا  يقول:  ثـمَّ   ، سْ حِ  ، سْ «حِ
رواية  من  نيـا:  الدُّ أبي  ٱبن  ج  وخـرَّ كذا؟!».  يـوم  صنعت  ما  على  حملـك  ما 
وقد  ادين،  بالحدَّ فمرَّ  مسـعود،  ٱبن  مع  أمشـي  قال: «كنت  األخرم  سـعد بن 

ويبكي». ينظر إليه  النَّار فقام  حديداً من  أخرجوا 
ها،  وصفُ م  تقـدَّ التي  النَّار  مـن  خوفِهم   ومـد القوم،  أولئك  تفكيـر  هذا 

عند ذكرها. ديدُ  الشَّ وتأثُّرهم  النَّبيِّ ! عنها،  وإنذارُ 
دار  برحمتك  وأدخلنـا  ار،  غفَّ يا  ذنوبنا  لنـا  وٱغفر  النَّار،  مـن  أجرنا  اللَّهمَّ 

رحيم. يا   ، رؤوفُ يا   ، رُّ يا بَ النَّعيم، 
فيه إلى اهللا. وٱتَّقوا يوماً ترجعون  ـ ،  ـ  عباد اهللا   وٱتَّقوا اهللا 

º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  ❁    È     Ç   Æ   Å   ❁     Ã   Â    ❁    À   ¿   ¾   ❁   ¼   »   º   ¹﴿
  ❁   $   #   "   !    ❁   Ù   Ø   ×     Ö   ❁       Ô   Ó   Ò   Ñ   ❁   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê

ـ ١٩]. &  '  )  ❁  *   +  ,  -  .  ❁  0  1      2﴾ [األعلى: ٩ 
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ار٣١٦ حذير من النالت ٣١٦

 á«fÉãdG  áÑ£îdG

نزالً. الجنَّةَ لعباده المؤمنين  أعدَّ  الذي  الحمد هللا 
قلبَه  أغفلَ  من  طاعة  عن  نهى  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشهد 

. فرطاً وٱتَّبع هواه وكان أمره  عن ذكر ربِّه 
: «عجبت مـن الجنَّة كيف نام  ه، القائلُ ه ورسـولُ داً عبدُ وأشـهد أنَّ محمَّ

كيف نام هاربها؟!». وعجبت من النَّار  طالبها؟! 
وأصحابه  آلـه  وعلى  د،  محمَّ ورسـولك  عبـدك  على  وسـلِّم  لِّ  صَ اللَّهمَّ 
نصبَ  والنَّار  الجنَّة  وجعلوا  ره،  قدْ حقَّ  وه  رُ دَ وقَ معرفته،  حقَّ  اهللا  عرفوا  الذين 

ورضوا عنه. فرضي اهللا عنهم  أعينهم فاستقامت أعمالهم، 
:ˆG  OÉÑY  É«a  :ó©H  É seCG

ارُ إلى ربِّها  رو البخـاري ومسـلم: عن النَّبـيِّ ! أنَّه قال: «ٱشـتكت النـَّ
يف؛ فأشدُّ ما  سٍ في الصَّ تاء، ونَفَ سٍ في الشِّ ـيْن فـي كلِّ عـام: نَفَ سَ فأذن لهـا بِنَفَ
ومهـا، وأشدُّ ما تجدون من البرد من زمهريرها»، وفي  مُ تجدون من الحرِّ من سَ
سِ جهنَّم، وما وجدتُّم  رواية لمسـلم: «فما وجدتُّم من برد، أو زمهرير؛ فمن نَفَ
بحرِّ  ـران  يذكِّ البرد  ة  وشـدَّ الحرِّ  ة  فشـدَّ جهنَّم»  سِ  نَفَ فمـن  ور؛  رُ حَ ،  أو  حـرٍّ من 

mawdou3at final.indd   316 4/5/12   2:05 PM



ار حذير من الن٣١٧الت

  Ã  Â﴿ م ار وزمهريرها؛ لنتقيَها عنـد كلِّ عملٍ وقولٍ مفـروض أو محرَّ النـَّ
ة: ٧٣]. Ä﴾ [الواقِعَ

الخراساني:  عطاء  قال  النَّار،  من  باهللا  االستعاذة  من  اهللا  ـ  ـ  عباد  وأكثروا 
فيك». حاجة لي  ال  مرات  ـ قالت جهنم:  ـ  سبع  جهنَّم  نِ ٱستجار من  «مَ

 ¼  » º  ¹      ¸  ¶﴿ حمن:  الرَّ عباد  وصف  في  تعالى  وقال 
½¾  ¿ Ç  Æ  Å  Ä❁  Â  Á  À﴾ [الفرقان: ٦٥، ٦٦].

   {    ❁  y   x   w   v   u   t   s   r   q ﴿ :وأخبر أَنَّ من دعائهم
|    {   ~   ے   ¡   ¢£   ¤   ¥   ¦     §﴾ [آل عمران: ١٩١، ١٩٢].

: «إنَّ المؤمن ال تسكن روعته، وال يأمنُ  وعن معاذ بنِ جبل 3 مرفوعاً
ظهره»(١). جهنَّم خلف  يُخلِّفَ جسر  حتى  ٱضطرابه، 

الحديث... أحسن  وٱعلموا أنَّ  ـ ،  ـ  عباد اهللا   فاتَّقوا اهللا 

والتِّبيان   ،٦٨ ص  الهجرتيـن  وطريـق  رجب،  البن  ار)  النـّ من  (التَّخويف  كتـاب  مـن  صـة  ملخَّ  (١)
ص ٣١.
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ة ٣١٨ وصف الجن ٣١٨

 á sæédG  ∞°Uh

?É¡H  iô°ûÑdG  q≥ëà°ùj  øeh

ـرهم  ويسَّ الً،  نُزُ المؤمنين  لعبـاده  الفـردوس  جنَّةَ  جعل  الـذي  هللا  الحمد 
لهم  ل  وسـهَّ الً،  ـغُ شُ سـواها  يتَّخذوا  فلم  إليها  الموصلةِ  الحـةِ  الصَّ لألعمـال 
هم،  يخلقَ أن  خلقها لهم قبـل  لُـالً،  ذُ إليها  الموصلـةَ  ـبيلَ  السَّ فسـلكوا  قَها  طُرُ
عمالً،  أحسـن  أيُّهم  ليبلوهم  االمتحان  دار  إلـى  وأخرجهم  بالمـكاره  ها  وحفَّ
أجالً،  دونه  الفانيـةِ  الحياةِ  ةَ  مدَّ وضـرب  عليه،  القدومَ  دخولِها  ميعـادَ  وجعل 
خالدين  بكونهم   البشر لهم  ل  وكمَّ فيها،  أعدَّ  التي  النَّعيم  بأصنافِ  رهم  وبشَّ

ال يبغون عنها حوالً. فيها 
لمن  فهذه  دارين؛  وعمر  ومنذرين،  رين  مبشِّ سل  الرُّ بعث  سبحانه  أحمده 
يجب دعوته  وتلك لمن لم  بدالً،  الكريم  ربِّه   سـو ِ يبغ ولم  اعي،  الدَّ أجاب 

. يعلِّق بها أمالً يرفع بها رأساً، ولم  ولم 
في  له  مطمعَ  ال  مـن  شـهادةَ  له،  شـريك  ال  وحده  اهللا  إالَّ  إٰله  أالَّ  وأشـهد 

إالَّ بعفوه ومغفرته. النَّار  والنَّجاةِ من  الفوزِ بالجنَّة 
جنَّته. وإلى  اعي إلى اهللا  الدَّ عبده ورسوله،  داً  وأشهد أنَّ محمَّ

وأصحابه  آلـه  وعلى  ـد،  محمَّ ورسـولك  عبدك  على  وسـلِّم  صلِّ  اللَّهمَّ 
الكين على أثره. السَّ ه  وأتباعِ
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بل  سـد؛  هم  يتركْ ولم  عبثـاً،  الخلقَ  لـقِ  يَخْ لم  وتعالـى  تبـارك  اهللا  إنَّ 
واألرض  ـموات  السَّ علـى  ضُ  ـرِ عُ جسـيم،  طْـبٍ  وخَ عظيم  ألمـر  خلقهـم 
نا إنْ أمرتنـا فسـمعاً وطاعة، وإنْ  يْنَ وأشـفقن منـه، وقلـن: ربَّ أَبَ والجبـال فَ
له اإلنسـانُ على ضعفه وعجزه عن  مَ وحَ فعافيتُك ال نبغي بها بدالً،  خيَّرتنا 
ظهورهم  عن  الحملَ  النَّاس  أكثرُ  فألقـى  وظلمه،  جهله  على  به  وباء  حمله، 
ال  ـائمة،  السَّ األنعامِ  صحبـةَ  نيا  الدُّ بُـوا  فصحِ ة مؤنته عليهـم؛  ولشـدَّ لِـه،  لثِقَ
إيجادهم  مـن  المراد  في  وال  عليهـم،  ه  وحقِّ دهـم  وجِ مُ معرفة  فـي  ينظرون 
وال  القـرار،  دار  إلى  وطريـق  معبـرٌ  هي  التي  ار،  الـدَّ هـذه  إلى  وإخراجهـم 
ار  الدَّ إلـى  رحيلهم  وسـرعة  الفانية،  نيـا  الدُّ فـي  قامهم  مُ قلّـة  فـي  رون  يتفكَّ

الباقية.
أريد  ومـا  لـه،  لقـوا  خُ مـا  علمـوا  ـا  فلمَّ اهللا ـ  عبـاد  ـ يـا  الموفَّقـون  ـا  أمَّ
وإذا  إليه،  روا  فشـمَّ لهم  فع  رُ قد  الجنَّةِ  لَمُ  عَ فإذا  رؤوسـهم،  رفعوا  بإيجادهم: 
لْكاً  مُ البصيرة  بعين  ورأوا  عليه،  فاسـتقاموا  لهم  وضح  قد  المستقيم  صراطُها 
وال، ونعيماً مقيماً في جـوار الكبير  كبيـراً ال تعتريه اآلفـات، وال يلحقه الـزَّ
وعلى  يجلسـون،  تها  ـرَّ أَسِ وعلى  يتقلَّبـون،  ات  الجنـَّ روضـات  فـي  المتعال 
وبأنواعِ  مون،  يتنعَّ العيـن  وبالحور  يتَّكئون،  إسـتبرقٍ  نِ  مِ ائِنُها  بَطَ التي  ش  رُ الفُ
الم  السَّ دار  إلى  يدعو  وتعالى  تبارك  الكريمَ  بَّ  الرَّ وسـمعوا  هون؛  يتفكَّ الثِّمار 
«ٱطلبوا  يقول:  سولُ !  والرَّ فأجابوه،  ومكروه  ـ  بليَّة  كلِّ  من  ـلِمت  سَ ـ  التي 
كم؛ فـإنَّ الجنَّة ال ينـام طالبُها، وإنَّ  دَ هْ ار جُ كـم، وٱهربوا من النـَّ دَ هْ ة جُ الجنـَّ
العظيمتان  ومـا  قلنا:  العظيمتيـن،  تنسـوا  «ال  ويقول:  هاربُهـا»،  ينـام  ال  النَّار 

الجنَّةُ والنَّار». يا رسول اهللا؟ قال: 
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شـوقَها  وتذكرُ  انها،  بسـكَّ إليها  لَ  جِّ عَ يُ أن  تعالـى  اهللاَ  تسـألُ  ذاتُها  ة  والجنـَّ
إليهم، وتشـفعُ فيهم إلى ربِّها؛ ففي الحديث المرفوع: «ما من يومٍ إالَّ والجنَّةُ 
أنهاري،  وٱطَّـردت  ثمـري،  طاب  قـد   ! ربِّ يـا  الجنَّة:  تقـول  يسـأالن،  والنَّارُ 
دَ  عُ ي، وبَ ل إلـيَّ بأهلي، وتقول النَّار: ٱشـتدَّ حـرِّ ـتَقْتُ إلى أوليائـي، فعجِّ وٱشْ
بسنده:  سفيان  الحسـن بن   ورو بأهلي»،  إليَّ  ل  فعجِّ ري،  مْ جَ ظُم  وعَ قعري، 
الجنَّة،  اهللاِ  مسـألةِ  من  «أكثـروا  قال رسـول اهللا !:  قال:  هريرة 3  أبـي  عن 
عتان، وإنَّ العبدَ إذا أكثر مسألةَ  وٱسـتعيذوا به من النَّار، فإنَّهما شـافعتان مشـفَّ
النَّار:  وتقول  إيَّاي،  فأسكنه  سألنيك  هذا  ك  عبدُ  ! ربِّ يا  الجنَّة:  قالت  الجنَّةَ  اهللاِ 

فأعذه». منِّي  بك  هذا ٱستعاذ  ك  ! عبدُ يا ربِّ
البسـاتين،  من  حوتـه  ما  لجميـع  شـامل  ٱسـم  اهللا  ـ :  عباد  ـ  يـا  ة  والجنـَّ
ـنِّفُ  ويُشَ األعين،  وتلذُّ  األنفـس،  تشـتهيه  ما  وجميعِ  والقصـور،  والمسـاكنِ 
النَّبيِّ !  عن  المسـند:  ففي  كثيرة،  جنات  وهي  المشـام،  ويطيِّب  األسـماع، 
ان:  ة مئة درجة مـا بيـن كلِّ درجتين مسـيرة مئة عام  ـ وقـال عفَّ قـال: «الجنـَّ
«إنَّ  لفـظ:  وفي  درجـة»  أعالها  والفـردوس  ـ ،  واألرض   ـماءِ  السَّ بيـن  كمـا 
ها  واألرض، أعدَّ ـماء  السَّ بين  كما  درجتين  كلِّ  بيـن  ة مئةَ درجة، ما  الجنـَّ في 
أنس بن  عن  صحيحـه:  في  البخاري   ورو سـبيله»(١)،  في  للمجاهديـن  اهللا 
مالك 3 أنَّ أمَّ حارثةَ بنِ سراقةَ # أتت رسول اهللا ! فقالت: يا نبيَّ اهللا! 
ـ  وكان قتل يوم بـدر  ـ فإنْ كان فـي الجنَّة صبرت،  ثُنـي عن حارثـة  أَالَ تحدِّ
وإنْ كان غيـر ذلك ٱجتهـدتُّ في البكاء؟ قـال: «يا أمَّ حارثـة! إنَّها جنان في 

األعلى». الجنَّة، وإنَّ ٱبنَكِ أصاب الفردوس 

اللفظ. هذا  يرجح   5 اإلسالم  وشيخ   (١)
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األشـعري 3  موسـى  أبي  حديث  من  حيحين:  الصَّ في  نوعان،  والجنَّة 
عن رسول اهللا ! قال: «جنَّتان من ذهب آنيتُهما وحليُّهما وما فيهما، وجنَّتان 
ة آنيتُهما وحليُّهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربِّهم  من فضّ
عن  سـننه:  في  ماجه  ٱبن   ورو عدن»،  جنَّة  في  وجهه  على  الكبرياء  رداءُ  إالَّ 
ر إلى الجنَّة؟  أسـامةَ بنِ زيدٍ 3 قال: قال رسـول اهللا !: «أَالَ هل من مشمِّ
ثْـل  ـ هـي وربِّ الكعبة  ـ  أي: ال عــوض لها وال مِ طَـر لهـا  فـإنَّ الجنَّة ال خَ
وزوجةٌ  نضيجة،  وثمرةٌ  مطرد،  ونهرٌ  يد،  شِ مَ وقصرٌ  تهتز،  وريحانةٌ  يتألأل،  نورٌ 
رة،  ضْ امٌ في أبد، في دار سليمة، وفاكهة وخُ قَ لَلٌ كثيرة، ومَ حسناءُ جميلة، وحُ
رون  بْرة ونِعْمة، في محلة عالية بهيَّة، قالوا: نعم يا رسول اهللا! نحن المشمِّ وحَ

إن شاء اهللا». اهللا، قال القوم:  شاء  إن  لها، قال: قولوا: 
ةَ  مكَّ بيـن  كما  أبوابها  مـن  الواحـد  البـاب  عرض  أَنَّ  ة:  الجنـَّ سـعة  ومن 
مصاريع  من  المصراعين  بين  ما  إنَّ  بيده!  نفسي  «والذي  قال !:  واألحساء، 
ة وهجـر» متَّفق عليه، وفي حديث آخـر: «وليأتِيَنَّ عليه  ا بين مكَّ مَ ة، لَكَ الجنـَّ

حام». ظِيظٌ من الزِّ كَ يوم وهو 
بغير  دةً  معاهَ نفساً  قتل  «من  قال !:  عام،  مئة  مسـيرة  من  يوجد  وريحها 
رواه  عام»  مئة  مسـيرة  من  د  تُوجَ الجنَّة  ريح  وإنَّ  الجنَّة،  رائحة  حْ  رِ يَ لم  ها؛  حقِّ

األوسط.  في  الطَّبراني 
حديـث  مـن  حيحيـن:  الصَّ فـي  بعـض،  مـن  أعـال  بعضهـا  ة  والجنـَّ
الغـرف  ليتـراءون  ة  الجنـَّ أهـل  «إنَّ  قـال:  اهللا !  رسـول  أنَّ  أبي سـعيد 3 
أو  المشـرق  من  األفق  في  الغابرَ  ريَّ  الـدُّ الكوكبَ  تتـراءون  كما  فوقهـم،  من 
المغرب؛ لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول اهللا! تلك منازلُ األنبياء ال يبلغها 
قوا المرسلين». غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده! رجالٌ آمنوا باهللا وصدَّ
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 ـها اهللا بيده زيادةً في كرامتهـا وتفضيلِ أهلها، رو سَ رَ وبعض الجنان غَ
نيا بسـنده: عن أنس 3 قال: قال رسول اهللا !: «خلق اهللا جنَّةَ  ٱبن أبي الدُّ
ةَ  دَ جَ بَرْ زُ مـن  ولبنةً  حمراء،  ياقوتـةٍ  من  ولبنةً  بيضـاء،  ةٍ  درَّ من  لبنةً  بيـده:  عدن 
قال  ثمَّ  عفران،  الزَّ ـها  وحشيشُ  ، اللُّؤلؤُ ها  بَاؤُ صْ وحَ المسـك،  الطُها  مِ خضراء، 
تـي  وعزَّ اهللا 8:  فقـال  ﴿!  "  #﴾ [المؤمنـون: ١]،  قالـت:  ٱنطقـي،  لهـا: 

  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿ رسـول اهللا !:  تال  ثمَّ  بخيل،  فيكِ  يجاورني  ال  وجاللي 
Ö  Õ  ×﴾ [الحشر: ٩]».

قال:  النَّبيِّ !  عن  صحيحه:  في  مسـلم   فرو منزلة،  الجنَّةِ  أهلِ  أدنى  ا  أمَّ
أخسِّ  عن  روايـة:  ـ  وفي  منزلة؟  الجنَّةِ  أهلِ  أدنى  ما  ربَّه:  موسـى 0  «سـأل 
الجنَّة،  ةِ  الجنـَّ أهلُ  دخـل  ما  بعد  يجـيء  رجل  قـال:  ـ ،  حظّاً   منها  ة  الجنـَّ أهل 
وأخذوا  منازلهم  اس  النـَّ نـزل  وقد  كيف  ربِّ  فيقـول:  الجنَّة،  ٱدخل  لـه:  فيقال 
نيا؟  لِكٍ من ملوك الدُّ لْكِ مَ اتِهم؟! فيقال له: أَالَ ترضى أن يكون لك مثلُ مُ ذَ أخَ
الخامسة:  في  فقال  ومثلُه،  ومثلُه  ومثلُه  ذلك،  لك  فيقول:   ، ربِّ رضيت  فيقول: 
ت  ، فيقول: لك هذا وعشـرةُ أمثاله، ولك ما ٱشـتهت نفسـك ولذَّ رضيت ربِّ

الحديث.  «... رضيت ربِّ فيقول:  عينك، 
: «إنَّ أدنـى أهلِ الجنَّة منزلة:  ورو الطَّبرانـي: عن ٱبن عمر ^ مرفوعاً
أزواجه  إلى  ينظر  أدناه،   يَر كما  أقصاه   ير سنة،  ألفي  ملكه  في  ينظر  لَرجلٌ 

الحديث. ه وخدمه...»  رِ رُ وسُ
حيحين: عن ٱبن مسـعود 3 قال: قال رسـول اهللا !: «إنِّي  وفـي الصَّ
رجل  الجنَّة؛  دخـوالً  الجنَّة  أهـلِ  وآخرَ  منها،  خروجـاً  النَّار  أهلِ  آخـرَ  َعلمُ  ألَ
فيُخيّلُ  فيأتيها  قال:  الجنَّة،  فادخل  ٱذهب  له:  اهللا  فيقول  بْواً،  حَ النَّار  من  يخرج 
ٱذهب  له:  اهللا  فيقـول   !! ـآلْ مَ وجدتُّها   ! ربِّ يـا  فيقول:  فيرجـع   ، آلْ مَ أنَّها  إليـه 
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 ! ربِّ يا  فيقـول:  فيرجع   ، ـآلْ مَ أنَّها  إليـه  فيُخيَّل  فيأتيهـا  قـال:  الجنَّة،  فادخـل 
وعشـرَ  نيا  الدُّ ثْلَ  مِ فـإنَّ لك  الجنَّة،  فادخـل  ٱذهب  فيقـول له:   !! آلْ مَ وجدتُّهـا 
لِك؟! قـال: لقد  أمثالهـا، قـال: فيقول: أتسـخر بي وتضحـك بي وأنـت المَ
يقول: ذلك  نواجـذه، قال: فـكان  بدت  حتى  يضحـك  رأيت رسـول اهللا ! 

الجنَّةِ منزلة». أدنى أهلِ 
حياتهم،  لكمال  النَّعيـم؛  من  لهم  أُعدَّ  ا  ممَّ كثيراً  يسـتوعبون  الجنَّة  وأهل 
طون،  وضخامـةِ أجسـامهم، وتوافرِ قواهم، ومـع ذلك ال يبولـون، وال يتغوَّ
قـال: «أتى  صحيحه  في  بسـنده  الحاكـم   رو نـون،  مْ يُ وال  يتمخطـون،  وال 
الجنَّة  أهل  أنَّ  تزعم  ألسـت  القاسـم!  أبا  يا  فقال:  اليهود،  من  رجلٌ  النَّبيَّ ! 
بهذا خصمته  ـ فقال  ـ  ويقول ألصحابه: إن أقر لـي  يأكلون فيها ويشـربون؟ 
مئةِ  ةَ  قـوَّ ليُعطَى  أحدهم  إنَّ  بيـده!  د  محمَّ نفـسُ  والذي  بلى،  اهللا !:  رسـول 
الذي  فإنَّ  اليهودي:  له  فقال  والجماع،  هوة  والشَّ والمشرب  المطعم  في  رجلٍ 
يفيض  قٌ  رَ عَ حاجتهم  اهللا !:  رسـول  فقال  الحاجة،  له  تكون  ويشرب  يأكل 
عن  أحمد:  اإلمام   ورو ضمـر»،  قد  البطن  فإذا  المسـك،  مثلُ  جلودهم  من 
رداً،  جُ ة  الجنـَّ الجنَّةِ  أهـلُ  «يدخل  اهللا !:  رسـول  قال  قال:  هريـرة 3  أبي 

.(١)« ستُّون ذراعاً وثالثين، وهم على خلقِ آدمَ  ثالثٍ  أبناءَ  لين،  مكحَّ رداً،  مُ
ةٌ حين يسـمعون غنـاءَ الحور العين بالتَّسـبيح  بٌ ولذَّ وألهـل الجنَّة طَـرَ
أصونهـم  فيـه  وأكملهـم  بِّ 8،  الـرَّ علـى  والثَّنـاء  والتَّقديـس  والتَّمجيـد 
قال  قال:  علـيٍّ 3  عن  التِّرمذي:   رو الحـرام،  عـن  ار  الدَّ هذه  في  لنفسـه 
لم  بأصواتٍ  ـنَ  عْ فَ رْ يَ العِين،  للحـور  جتمعاً  لمُ ة  الجنـَّ في  «إنَّ  رسـول اهللا !: 
فال  النَّاعماتُ  ونحن   ، نبيدُ فال  الخالداتُ  نحنُ   : لْْنَ قُ يَ بمثلها،  الخالئقُ  يَسـمع 

أذرع. سبعة  العرضَ  أنَّ  وجاء  الطُّول.  هذا     (١)
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ة ٣٢٤ وصف الجن ٣٢٤

 .« وكنَّا لهُ كانَ لنَا  نْ  طوبى لِمَ  ، نسخطُ فال  اضياتُ  ونحنُ الرَّ  ، نبأسُ
ين  يتَلقَّ العيـنَ  الحورَ  كثيـر «إنَّ  أبي  يحيى بـن  عن  المبـارك:  ٱبن   ورو
اضياتُ  الرَّ فنحـن  ٱنتظرناكم،  مـا  طال  لْن:  فيقُ ة،  الجنـَّ أبواب  عنـد  أزواجهنَّ 
بأحسـنِ  نموت،  فـال  والخالـداتُ  نضعـن،  فـال  والمقيمـاتُ  نسـخط،  فـال 
ر، وال  صَ قْ بُّـك، ليس دونـك مَ بِّـي وأنا حِ ـمعت، وتقول: أنت حِ أصـواتٍ سُ
من  «ما  قال:  عن رسـول اهللا !   3 أمامة  أبي  حديث  وفي  ل»،  ـدِ عْ مَ وراءك 
عبدٍ يدخل الجنَّة، إالَّ ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين، 
 يطان»، ورو ، وليس بمزامير الشَّ يغنِّيانه بأحسن صوت سمعه اإلنسُ والجنّ
نْكِدر، قـال: «إذا كان يـوم القيامة  نيا بسـنده: عن محمد بـن المُ ٱبـن أبي الدُّ
ـهم عـن مجالس اللَّهو  هون أسـماعهم وأنفسَ نزِّ : أين الذين كانوا يُ ناد منادٍ
يطان، أسـكنوهم رياضَ المسك، ثمَّ يقول للمالئكة: أسمعوهم  ومزامير الشَّ

وتحميدي». تمجيدي 
حين  وذلـك  سـماع،  كلُّ  دونَـه  يضمحـلُّ  هـذا،  من  أعـال  سـماعٌ  ولهم 
ويقرأُ  لهم،  ومحاضرتَه  عليهم،  ه  وسـالمَ وخطابَه،  بّ  2،  الرَّ كالمَ  يسمعون 

فكأنَّهم لم يسمعوه من قبل. فإذا سمعوه منه  ه،  عليهم كالمَ
تهم  تِمُّ لذَّ هم بعضـاً، وبذلك تَ وأهل الجنَّة يتزاورون فيها، ويسـتزير بعضُ
يا  أصبحتَ  «كيف  سـأله:  وقد  للنَّبيِّ !   3 حارثة  قال  ولهذا  وسـرورهم؛ 
حقيقةُ  فمـا  حقيقة،  قول  لـكلِّ  إنَّ  قـال:  اً،  حقّ مؤمناً  أصبحـتُ  قـال:  حارثة؟ 
نهاري،  وأَظْمـأْتُ  ليلي،  فأسـهرتُ  نيا  الدُّ عـن  نفسـي  فَتْ  زَ عَ قال:  إيمانك؟ 
وكأنِّي أنظر إلى عرش ربِّي بارزاً، وإلى أهل الجنَّة يتزاورون فيها، وإلى أهل 
بون فيهـا، فقال: عبدٌ نـورَّ اهللا قلبه»، وفي حديـث أبي أيَّوب 3:  ار يُعذَّ النـَّ

«أنّهم يتزاورون على النَّجائب».
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ة  ٣٢٥وصف الجن

مئةَ  ظلِّها  في  اكبُ  الرَّ يسـير  شجرةٍ  تحت  ومتحدثُهم  الجنَّة  أهلِ   ومنتد
يقطَعها. ال  عام 

، وذلك حين يزورون ربَّهم تبارك  ولهم زيارة أخر أعال من هذه وأجلّ
ويُحلُّ عليهم رضوانه. ويُسمعهم كالمه،  وجهه،  فيُريهم  وتعالى 

واألرض  ماء  السَّ كعرض  عرضها  العرش،  تحت  موات  السَّ فوقَ  والجنَّةُ 
.باألخر ما  إحداهُ لَت  صِ وُ لو 

:ˆG  OÉÑY

اً ألحبابـه، ومألها مـن رحمته  ة التـي جعلها اهللا مقـرّ هـذا وصف الجنـَّ
الكبير،  بالملك  ها  لْكَ ومُ العظيـم،  بالفوز  ها  نعيمَ ووصف  ورضوانه،  وكرامته 

ونقص. وآفةٍ  رها من كلِّ عيبٍ  بحذافيره، وطهَّ الخير  جميعَ  وأودعها 
وأهل البشر بها: هم أهل اإليمانِ والتَّقو، والعملِ الخالصِ هللا الموافقِ 
ـ ، وهم أربعة أصناف من  ـ  إخالصٌ في طاعة اهللا، وإحسانٌ إلى خلقه   ـنَّة  للسُّ

   L   K   J   I﴿ :جال والنِّساء، ذكرهم اهللا تعالى في كتابه العزيز فقال الرِّ
    Y   XWVUT   S    R   Q   P   O   N   M
Z   ]﴾ [النسـاء: ٦٩]، وعـن ٱبـن عبَّـاس ^ قال: قال رسـول اهللا !: 
يق في الجنَّة،  دِّ ة، والصِّ «أَالَ أخبركم برجالكـم من أهل الجنَّة؟ النَّبيُّ في الجنـَّ
جل يزور أخـاه في ناحية المصر ال يـزوره إالَّ هللا في  ـهيد في الجنّة، والرَّ والشَّ
بت  ضِ غَ أو  ـب  ضِ غَ إذا  التي  الولـود،  الـودودُ  الجنَّة  أهل  من  ونسـاؤكم  الجنَّة، 
ضاً حتَّى ترضى»  مْ ها في يد زوجها، ثمَّ تقول: ال أذوق غَ جاءت حتَّى تضع يدَ

أخرجه النَّسائي وباقيه على شرطه.
ها  أعمالَ لها  وٱعملوا  الجنَّة،  اهللا  سؤال  من  وأكثروا  اهللا  ـ  ـ  عباد  اهللا  فاتَّقوا 
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ة ٣٢٦ وصف الجن ٣٢٦

الجنَّة،  أعـدلُ  فإنَّه  منهـا،  الفـردوسَ  وٱسـألوه  م،  محرَّ وٱجتناب  واجـبٍ  من 
تعالى  وٱسألوه  الجنَّة.  أنهارُ  ر  تَفجَّ ومنه  حمن،  الرَّ عرشُ  وفوقَه  الجنَّة،  وأعال 

الجنَّة. العون على أعمال أهل 
º«L sôdG  ¿É£« s°ûdG  øe  ˆÉH  PƒYCG

  o  n   m   l   k   j   i   h   g   f   e   d   c﴿
z  yx  w  v  u   t  s  rq  p  }   |  {﴾ [الحديد: ٢١].

في القرآن العظيم... بارك اهللا لي ولكم 
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ة  ٣٢٧وصف الجن

á«fÉãdG  áÑ£îdG

عن  لهم  وتجـاوز  العمل،  من  باليسـير  عباده  من  رضـيَ  الذي  هللا  الحمد 
نفسـه  على  وكتب  النِّعمة،  عليهـم  أفاض  سـبحانه  أحمده  لل،  الزَّ مـن  الكثير 

حمة. الرَّ
ـالم،  وأشـهد أالَّ إٰله إالَّ اهللا وحده ال شـريك لـه، دعا عباده إلى دار السَّ
والتَّوفيق من شـاء  بالهداية  وخصَّ  وعدالً،  ةً منه عليهم  عـوة حجَّ هم بالدَّ فعمَّ

. وفضالً نعمةً منه 
ر، اللَّهمَّ صلِّ  ـر وأنذر، ودعا وحذَّ داً عبده ورسوله، بشَّ وأشـهد أنَّ محمَّ

وصحبه. وعلى آله  دٍ  عبدك ورسولك محمَّ وسلِّم على 
:ˆG  OÉÑY  :ó©H  É seCG

األطعمة  أنـواع  مـن  الجنَّة  فـي  ا  عمَّ أخبـر  الـذي  وتعالـى  تبـارك  اهللا  إنَّ 
ار مـن آثار  ه فـي هـذه الـدَّ عـة، قـد أشـهد عبـادَ واألشـربة، والمـالذِّ المتنوِّ
والمناظرِ  ـتهاة،  شْ المُ اتِ  واللَّـذَّ يِّبة،  الطَّ ائحـة  الرَّ ـ  من  منها  الجنَّة  وأُنموذجـاً 
 ـ ، وقـد رو ةِ العيـن  ـرَّ ـرور، وقُ البهيَّـة، والفاكهـةِ الحسـنة، والنَّعيـمِ والسُّ
للجنَّة:  اهللا 8  «يقـول  اهللا !:  رسـول  قـال  قال:   3 جابـر  عن  أبو نعيـم: 
حر من ذلك». د الذي يجده النَّاسُ بالسَّ طيبي ألهلك، فتزداد طيباً، فذلك البَرْ
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ة ٣٢٨ وصف الجن ٣٢٨

ـر بنار  هـا وأحزانَها تُذكِّ هـا وغمومَ نيـا وآالمَ كمـا جعل سـبحانه نـارَ الدُّ
د من أنفـاس جهنَّم»، فال بدَّ  ة الحرِّ والبَرْ اآلخـرة، وأخبر النَّبيُّ !: «أنَّ شـدَّ
في  ا  ممَّ نيا  الدُّ في  ليس  أنَّه  مع  بها،  رهم  يذكِّ وما  جنَّته،  أنفاسَ  ه  عبادُ هدَ  يَشْ أن 

البشر. ال يعلمه  التَّفاوت ما  فبينها من  يات  سمَّ ا المُ وأمَّ إالَّ األسماء،  اآلخرة 
ترون  كأنَّكم  حتَّـى  ها،  الّ وجَ الجنَّة  لكـم  أوضح  أَنْ  ـ  تعالى  ـ  فاشـكروه 
أهلها،  مـن  تكونـوا  أن  رجـاء  لها  العمـل  فـي  وٱجتهـدوا  وحالهـا،  نعيمهـا 

النَّار(١). أو  الجنَّةُ  إالَّ  دارٍ  بعد الموت من  ليس  وٱعلموا أنَّه 
الحديث كتاب اهللا... أحسن  إنَّ 

القيِّم 5. البن  األفراح)،  بالد  إلى  األرواح  (حادي  من  صة  ملخَّ    (١)
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د،  عبده ورسوله محمَّ وسلَّم على  وصلَّى اهللا  ربِّ العالمين،  والحمد هللا 
وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(١٤١٩/٧/١هـ)
بخطه وكتبه 
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٣٣١فهرس الكتاب

ÜÉàμdG  ¢Sô¡a

المقدمة ................................................................................................... ٧
١١ .......................................... اللَّه تبارك وتعالى  وجود  في  كَ  كُّ ١ ـ ال تشَ
٢١ ......................................................... ٢ ـ الله أكبرُ من كلّ شيءٍ وأعظم 
٣١ ........................................... ٣ ـ محاسن ربِّـنـا 2  (أسماؤه وصفاته) 
الطَّـبيعة .............................................................. ٣٩ ال   ، هُ الخالـــقُ اللَّ ٤ ـ 
٤٨ ............................ ولدٍ سبحانه (األديان الخمسة)  هُ من  اللَّ ٥ ـ ما ٱتَّخذ 
األنبياء .............................................................................. ٥٧ معجزات  ٦ ـ 
األرض........................................................................ ٦٥ في  اللَّه  آيات  ٧ ـ 

والكواكب، وداللتها على خالقها  والقمر  مس،  والشَّ موات  السَّ ٨ ـ 
      العظيم.............................................................................................. ٧٨
خيرها وشرها.......... ٨٩ والريح  والرياح  ومنافعه،  ٩ ـ (وما بينهما) الهواء 
والثِّمار........................................................... ٩٦ والنَّبات،  حاب،  السَّ ١٠ ـ 
البحر............................................................................. ١٠٣ في  ر  التَّفكُّ ١١ ـ 
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فهرس الكتاب٣٣٢ ٣٣٢

١١٠ ........................................................................ البشر لْقُ آدم أبي  خَ ١٢ ـ 
أفال تبصرون؟.......................................................... ١٢٠ وفي أنفسكم  ١٣ ـ 
اإلنسان ودالالتها على خالقه العظيم................................ ١٢٩ ١٤ ـ أطوار 
١٣٨ ............................................هد لْقه ثمَّ  خَ الذي أعطى كلَّ شيء  ١٥ ـ 
اللَّه.......................................................................... ١٤٧ بُّ  يُحَ ال  ١٦ ـ كيف 
١٥٤ .................. ومرضه)  القلب،  ة  صحَّ القلوب (عالمة  حياة  الطَّاعة  ١٧ ـ 
الخلق...................... ١٦٠ لق  خُ أجله  ومن  ـلُّ المقـامـات،  كر: أَجَ الشُّ ١٨ ـ 
ونتائجه.................................................. ١٦٨ بر: وجوبه، وأنواعه،  الصَّ ١٩ ـ 
١٧٦ ...................................................................... الً أوَّ اللَّه»  إالَّ  ٢٠ ـ «ال إله 
الطَّهارةِ لها........................... ١٨٢ مُ  كَ وحِ ها،  وأسرارُ ها  مُ كَ وحِ الةُ  الصَّ ٢١ ـ 
ة إلى سؤاله........................... ١٩٠ والحاجة الماسَّ المستقيم،  راطُ  الصِّ ٢٢ ـ 
١٩٩ .................................................... ه أو ردِّ إجابته،  وأسبابُ  عاء:  الدُّ ٢٣ ـ 
في القرآن، وثماره.............................................................. ٢٠٨ ر  التَّفكُّ ٢٤ ـ 
٢١٤ ........................... عتَصم به منها يُ وما  وشروره  يطان،  الشَّ وساوس  ٢٥ ـ 
ومضارُّ إطالقه............................................. ٢٢٤ فوائده،  البصر:  ٢٦ ـ غضُّ 
٢٣٥ ...................................... النَّاس بالنِّسبة إليها وٱنقسام  نيا  الدُّ زهرة  ٢٧ ـ 
منها..................................... ٢٤٢ الخالص  نوب: عقوباتها، وكيف  الذُّ ٢٨ ـ 
األولى.......... ٢٥١ وأحقيّته بالخالفة  أفضليَّته،   : 3 يق  دِّ الصِّ بكر  ٢٨ ـ أبو 
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٣٣٣فهرس الكتاب

٢٦٠ ........................ زُّ اإلسالم به وعِ فضائله،   : 3 ٢٩ ـ عمر بن الخطَّاب 
٢٧٠ ..................................... فيها النَّاس  ٣٠ ـ المبـادرة إلى الـتَّوبـة وأقسام 
النَّاس................................................................................... ٢٧٨ ميزان  ٣١ ـ 
اآلخرة.......................... ٢٨٧ ار  والدَّ ر باللَّه  نة: تُذكِّ السَّ فصول  اختالف  ٣٢ ـ 
٢٩٤ ....................................................... القيامة النَّاس في موقف  حال  ٣٣ ـ 

يستقرّ  األجل المحتوم إلى أن  حين يأتيه  اإلنسان من  أحوال  ٣٤ ـ 
ارين......................................................................... ٣٠١ الدَّ  إحد في          
النَّار............................................................................ ٣١٠ التَّحذير من  ٣٥ ـ 
٣١٨ .................................... البشر بها؟  يستحقّ  ومن  الجنَّة،  وصف  ٣٦ ـ 
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لطلب الكميات والتوزيع
٠٥٠٥٣٠٣١٣٩
٠٥٣٣٨٠٨٠٨٠
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