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 باهلل أستعني

ددده ايددد  كمددده  حددد    نددده  ا ريبرددده مبه كر ا كطيدددرر الحمدددد م ًمددددر
على الحبي  المصطفى محمدد وعلدى  و رضى، والصالة والسالم

 .آل  وصحب  أجمعين

 ..وبعد

جدز  أصديم مدن مردهعر اننسدهو، و د   –كمه نعلد   –الح  
 .معهملة قلبية  رعر من خاللهه المر   ميل  وانجذا   إلى اآلخر

وال اقددا المردده د  ابرندده  دندد  عندددمه  ددتملن الحدد  اددي القلدد  
 مه مدا أًد ة اي تعهمم ين شاصين اإننه نجد آثه   ذا الح   هد 

ده إلدى اآلخر ، اتجد كالر منهمه  لطر من ذكر محب  د ، و ردتهد دومر
 ؤ ت ، و رغ  اي الال ة   ، و دنس  قر  ، و غض  مدن أجلد ، 

م مددن  حبدد  محب  دد ، و ُبعددد مددن  بعددد  ..و غدده  عليدد   طيددا  , ُقددر 
أجلد ، و فدرب  هددا ه  مهمده  أوامر   سعهدة وًب  ، و ضدحي مدن

 .صغرت

اهذ  وغير ه  عض آثه  الح  عندمه  تملن من قلد م البردر 
 .تجه   عضه  البعض

صدب  المحبد م  د  اليف  نبغي أو تل و  ذ  اآلثه  عنددمه  
 !المحب م األعظ ؟

 !كيف  ل و ًهل من  تملن ً  هللا من قلب ؟

ا عظيمدة هدتظهر علدى  دذا المحد  الصدهدد   ال شد  أو آثده ر
ه  لطر من ذكر  و ددنس  قر د ،  هترا  ,لم ال  هبحهن  وتعهلى دومر

 سدده ف اددي  ,و سددت ًم ممدده هدد ا ، و حدد  الالدد ة  دد  ومنهجهتدد 
ده علدى  ضده   غده  علدى محه مد ، و غضد   ,رهعت  و عمدم دومر

دده عليهدده ,مددن أجلدد   ضددحي  هلغددهلي  , فددرب  عطه دده  و رددلر  دومر
والرخيص من أجل ،  رضى  لم مه  قضي  ل ، و بذل غه ة جهد  

ه إلى  ؤ ت اي خدمت ،   .و رتهد دومر
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 !اهلل  ولكننا حنب
 .هتمذل  ال نرعر  لم  ذ  العال وللننه نح  هللا وما: اإو قهل قهئم

نع ، اي القل م ً  م عدز وجدم، وللند  ادي الغهلد  لد   صدم للد جدة التدي 
جد د قدد  مدن تهمين وتسديطر علدى المردهعر وتحتدم الجدز  األكبدر منهده، امدا و

أو  نهك محهم أخرى ترد   عليد ، وتنههعد  الملدهو مطدم  ً  هللا اي القل  إال
 ...ً  المهل والزوجة واألوالد والنفس و

ولدديس معنددى  ددذا أو المطلدد م  دد  تجر ددد مرددهعر الحدد  مددن  ددذ  األمدد  ،  ددم 

ه كمه قهل تعهلى منهه المطل م أو  ل و ً  هللا أكبر ُوذ اآَشَدذُحآًّو لذ آليآ: جميعر ََ آم ََ ن ِي  َوالَّذ

:  ق لدد  اددإو لدد   حدددف  ددذا الددن تظهددر تلدد  العالمددهت،  و ددذا مدده أكددد   [020: البقددرة]

. .(1)«ش آنكذذذ  آالآولهذذذ لإلآشًّذذذاآسلوذذذإلآَ ذذذ آهذذذ ا   :آثذذذمنآَذذذَآ ذذذَآالوذذذإلآواذذذحآًّذذذمو آا ن ذذذ  »

 . الحد ث

 د أو تل و مسهًة ً  هللا اي قلب  أكبدر  اللي  جد المؤمن ًالوة ان مهو ال
 .لمحهم األخرى مجتمعةلمه ه ا  من امن مسهًة ًب  

 املعرفة طريق احملبة
المحبة مه  ي إال ص  ة من ص   المعهملة التدي  نبغدي أو  عهمدم  هده العبدد 

 .   ، وأكبر عهمم  ؤثر و حدد د جة المعهملة    المعراة

اهداد لدد  ًبردده هدادت المعراددة  ددهم تحسددن  د جددة معهملددة العبددد لدد ، وااللمدده 
المقه م عندمه  جهم اننسدهو   د ، وال  عدرد قدد    و يبة وخرية، واي وإجالال

اإو ذل  من شدن  أو  ؤدي إلى أو  عهمل  معهملة ال تليق  جالل  وكمهلد ، اياردى 
النهس أكطر ممه  اره ، و ح  نفس  ومهل  وعقه ات  أكطر ممه  ح     ، و جتهدد 

 .اي التز ُّن لآلخر ن دوو أو  بهلي  ر  

اهتههنته   دوامر     جهله   قدد   وس عن هللا، اهلسب  األول نعراض النه

آَوَلكيذذَآ.. هددبحهن  َُ آَوَكآاو وذذ  و و َُ آَوَكآشَُواَلذذ لو و َُ آَهذذُ أوكو َُ َحآَم َذذُوكو ََ آَتُتذذَ  يأووَ آَش آَنُ ذذ َُ ُُذذ و َوََذذ آ و
ذذذذ آتَذُأَ  وذذذذ  َآ َوآَ ِّيوذذذذأعاآَل َّ آَش َّآاَلآَكآنَذُأ َذذذذ َُ ُُذذذذ و َوآالَّذذذذآآظََُذ آظَذذذذُُكو َُ ذذذذ آَوَذليكو َُ ذذذذ آَشُلَ ا و َُ آويذذذذَأولكو َُ ُُذذذذ و ِييآظََُذ

ََآ أين آاُلَخ هي ََ َل  .[66،61: اصل ] الََأُصَ ُح وَآ

                                        
 .متفق علي  (1)
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 :و ؤكد الحهاظ ا ن  ج  على أو المعهملة على قد  المعراة  ق ل 

ال قدد ت للقلدد  والددروب، وال غددذا  لهمدده هدد ى معراددة هللا تعددهلى، ومعراددة 
خريت ، وتعظيم ، وإجالل ، : راةايترت  على  ذ  المع. عظمت  وجالل  وكبر هئ 

 .(1)واألنس   ، والمحبة ل ، والر د إلى لقهئ ، والرضه  قضهئ 

 املعرفة النافعة
التددي تاهردد  العقددم اقددي، اددهللطير مددن  تلدد المعراددة المددؤثرة النهاعددة ليسدد  

ا، ادإذا مده نظدرت ل اقعد  وجددت اعلد   لنهس  تحدف عدن هللا ًدد طره جمديالا ومبهدرر

ا عدن ق لد آ  ادال خردية وال تقد ى وال مهه دة وال إجدالل م  عيدر ََ َلذ ََذَآنَذذُأُوقوكوَآ آ ُْ قوذ
آَونوُخأيجوآاُلَ ولذَتآ آاُلَ ولتي ََ آَي آالتَُّ َعآَواألَُواَل َلآَوَََآُنُخأيجوآاُلَحيَّ َََّآنَُ  يكو آَش آَواأَلُلضي آالتََّ  ءي ََ ذ َي

َأآاَلَتوَذقو لو َ آالوآ آاألَُ آَوَََآنَُحوذلأو آَشاَلَمآتَذ ذَّقو  َآآاُلَحيل ُْ  .[10:   نس] الَذقو

ده،  اإو أ دنه معراة تؤثر اي المعهملة اال  د أو  ت  ماهربدة العقدم والقلد  معر
م هه ادي قلد  ومردهعر اننسدهو اتُردلوأو تستمر تل  الماهربة ًتى  ستقر مدل ل

ا اي القل   ظهر أثر  ادي هدل ك العبدد وأعمهلد   ه إ مهنيره مستقرر آَوليذوَذأُآمقهمر ََ ن ِي ََآالَّذ  َ
َُآ َو ُو اآويإليآالَذ وُخ يَتآَلإلوآقذو و وذو ََآشَنَّإلوآاُلَحُقآَيَآلَّولَكآالَذوذوُؤَي  .[01: الحج] شووتو اآاُلأيُ 

معنى ذل  أو الطر ق األهههي لرًلة المحبة  بدأ من   ا ة المعراة الحقدة .. 
 .ال جداووالفلر : على أو تاهر  تل  المعراة هم عز وجم، 

 .(2)وأصم المحبة    معراة هللا هبحهن  وتعهلى:  ن تيمية ق ل ا

 ددد مدن القيددهم  دعمددهل تؤكدد وترهددح مددل ل الحدد  اددي  ومدا  ددذ  المعرادة، ال

ا و يمنةر على مردهعرنه َوذ َ آويذإليآَلَكذ َ آ: قل  نه ايزداد اهتقرا ر ََذ آنو َم آالَذَأ وذ اآ َُ ذ َو َولَذُ آشَنذَّ
آتَذُِّ يو ع  آَوَشَدحَّ َُ َو أعاآلَّ  .[22: النسه ] َخوذُ

واي الصفحهت القهدمة هيل و الحد ث  مريئة هللا عن أ مية المحبة وثمه  ه 
ونقطة البدا ة لرًلدة المحبدة مدا ذكدر  عدض ال هدهئم العمليدة التدي مدن شددنهه أو 
ه ادي رر دق ًد  هللا عدز وجدم، لعلنده نستنردق نسدي  األندس  د  ادي  تسير  نده قُددمر

تلد  اللحظدهت التدي    هدبحهن ، لتلد و أهدعد لحظهتندهالدنيه، اتزداد قل  نه ش قره إلي

                                        
 .2/764مجم عة  ههئم ا ن  ج   (1)

 .66/لعراقية اي األعمهل القلبية ال ن تيمية ا التحفة (2)
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 .تقُبض ايهه أ واًنه ونبرر من المالئلة  لقه  الحبي  جم وعال و    اض عنه

* * *



 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة احملبة بالعبودية حول

 والتحذير من الرتكيز عليها

 دون غريها من ألوان العبودية
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 تكامل العبودية
جم تعني اي ًقيقتهه اتجه  الجز  األكبر مدن مردهعر العب د ة الحقة م عز و

العبددد نحدد   هددبحهن ، ًتددى  ددنعلس ذلدد  علددى معهملتدد  لدد   مقتضددى الحددهل التددي 

َنآس آشَذأ آآ»:  عيرهه واألًداف التي  مدر  هده، ليتمطدم ايد  ق لد   مج عذ آألَذأآال ذَؤ
َنآس آشص و إلآهأاءآدكأآالك  آخوأعآ اآلإلنآوس آشصذ و إلآ  إلآلإلآخوأنآولوسآذلكآألًّحآسكآل  َؤ

 .(1)«ضأاءآص أآالك  آخوأعاآلإل

و  عبدد  هدبحهن ، وتتجد  أ, م عدز وجدممدن المدؤمن  ذ   ي العب د دة الحقدة 
  مرددهعر  نحدد   ًسدد  الحهلددة التددي  مددر  هدده، اتجددد   تقلدد   ددين الادد د والرجدده

 ...والرضه والفرب واالنلسه  و 

هند  أو ج اند   عينهده أمه العب د ة النهقصدة اهدي تتمطدم ادي التركيدز علدى ج
 .لقهت خطيرةل  أضرا  كطيرة، ومنز وترك أخرى، اهذا األمر

الاد د : وقدد ُعلد  أو العبدهدة إنمده تنبندي علدى ثالثدة أصد ل:  ق ل ا ن  ج 
رجه  والمحبة، وكم منهه ارض الهم، والجما  ين الطالثدة ًدت  واجد ، الهدذا وال

 .خَر نكهو السلف  ذم و من تعبد   اًد منهه وأ مم اآل

ادددإو  ددددف الاددد ا ه ومدددن أشدددبهه  إنمددده ًددددث  مدددن التردددد د ادددي الاددد د 
 .وانعراض عن المحبة والرجه 

. و ددف المرجئدة نرددت مدن التعلددق  هلرجده  وًدد ، وانعدراض عدن الادد د
نرددت مدن إادراد  –ممن  نس  إلى التعبدد  –و دف كطير من أ م ان هًة والحل ل 

 .(2)المحبة وانعراض عن الا د والرجه 

 سياج احملبة
 .بة اقي لهه ماهرر ه ومنزلقهتههمعنى ذل  أو عبهدة هللا  هلمح

الحدد  المجددرد تتبسدي النفدد س  د  ًتددى تتسددا ادي أ  ائهدده إذا لدد  :  قد ل ا ددن تيميدة

آشَوُذَُذ ءوآاليآَوَشًّي َّذ  و وآ زعهه واهف الارية م، ًتى قهلد  اليهد د والنصده ي  َو : المهئددة] َنُحذ

01]
 (3). 

                                        
 . وا  مسل  (1)
 .26 -61/ اهتنرهد نسي  األنس ال ن  ج  (2)

 .95التحفة العراقية اي األعمهل القلبية ال ن تيمية  (3)
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ل  كهو مقيهس المحبة الصهدقة م عز وجم    ظه   عالمهتهه التي  ينهده لذ
هللا اي كته  ، و ينهه  ه ل  اي هنت  والتي هيدتي  يهنهه  ردي  مدن التفصديم ادي 

 .الصفحهت القهدمة

 :يقول ابن تيمية

واتبهف شر عت   ي م جد  محبدة هللا، كمده أو الجهدهد  اهتبهف هنة الره ل 

شوثذقآ»ة أوليهئد ، ومعدهداة أعدائد   د  ًقيقتهده، كمده ادي الحدد ث اي هبيل ، وم اال
 .(1)«مأىآا ن   آالحاآاليآالآوال غضآاليآال

وكطير ممن  دد عي المحبدة  د  أ عدد مدن غيدر  عدن اتبدهف السدنة، وعدن 
األمر  هلمعرود، وعن النهي عن المنلر، والجههد ادي هدبيم هللا، و دد عي 

المحبدة المحبدة مدن غيدر ، لزعمد  أو رر دق ما  ذا أو ذل  أكمم لطر ق 
م لددديس ايددد  غيدددرة، وال غضددد  م، و دددذا خدددالد مددده دل عليددد  اللتدددهم 

شنذَآال  حذ و  آآ:نق لآالآتأ لىآن مآالقو َة»: والسنة، ولهذا اي الحد ث المدث  
 .(2)«وجملينآالو مآشظ ََآاليآظ يآن مآكآظْآسكآظ ي

تنبيدد  علددى مدده اددي قلدد  ه  مددن إجددالل هللا أ ددن المتحدده  و  جددالل هللا،  :اق لدد 
وتعظيم  والتحهم اي ، و ذل   ل ن و ًهاظين لحدود هللا، دوو الذ ن ال  حفظ و 

 .(3)لضعف ان مهو اي قل  ه   ًدود

 ضرورة التوازن
 ددد إذو مددن التدد اهو  ددين ألدد او العب د ددة، وأو نقددرأ األًهد ددث واألخبدده   ال

 د ددة م انضددع  اددي ًجمدد  المنههدد ، وأال الدد ا دة اددي كددم  ددهم مددن أ دد ام العب
 .نجعم جهنبره  طغى على اآلخر

ذذ آم  ذذ َآَذذَآم ذذْنآولذذ آم  ذذ َآقذذحلآ»: قددهل  لذذ آتأ  ذذ  آقذذحلآلًّ ذذةآالآكتك ذذ َآَو
 .(4)«غض إلآَ آنفأكَآديء

                                        
 (.551)ًسن، ًسن  األلبهني اي السلسلة الصحيحة  (1)

 (.2966) وا  مسل   (2)

 .66/النحفة العراقية  (3)

 .66/417د  الهيطمي اي مجما الزوائد أو  (4)
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المه أن   نبغي للمسل  أو  فت  لقلب   ه ره لح  هللا والرجه  اي ، اعلي  كذل  أو 
 .ن  هبحهن  وخريت  فت   ه ره للا د م

اَلفيذُأواآسيلَذىآ:  د من ادت   دذ ن البده ين للدي نحقدق مدراد هللا ادي ق لد  تعدهلى ال
 اليآ

 . [01:الذا  هت] 

اعلينده أو نطلد   ضده هللا , امن  جه شيئره رلب ، ومدن خدهد شديئره  درم مند 
 .ومحبت  والقرم من ، ونفر من كم مه  غضب  انحقق  ذل  ًقيقة الفرا  إلى هللا

أمه إذا اتحنه  دهم الاد د اقدي اسديل و الفدرا  مدن هللا ال إليد ، وادي المقه دم 
 .اإو العلس  ادف النفس و داعهه للغرو 

ُسن ظن   هم عز وجم ث  ال  اهد هللا اه  مادوف: قهل أ   هليمهو ًَ  .(1)من 

  مه منتهى الا د؟: و ذا أًد السلف و   عبد ال اًد  ن ه د  سدل ه هد النميري

 . إجالل هللا عن مقهم السيئهت: قهل

 مه منتهى الرجه ؟ : اقهل

 .(2)تدمم هللا على كم الحهالت: قهل

 رحلة احملبة
وألننه اي  ذ  الصفحهت نتنهول عب د ة المحبة، وكيف ننمي هه اي قل  نه، اإو 
الحد ث هيل و  مريئة هللا وع ند  منصدبره علدى كدم مده  سدتطير مردهعر الحد  م 

أال تنسدى  –أخدي القده    –لرجه  اي ، لذل  أرل  مند  ومدن نفسدي عز وجم وا
 ذ  الللمهت التي ت  ذكر ه اي  ذا التمهيد وأند  تقدرأ الصدفحهت القهدمدة، ونفدس 
األمر هنطلب  من   مريئة هللا عندمه نتحدف عن عب د ة الا د والاردية م عدز 

 .وجم اي م ضا آخر

 !؟كيف نفتح باب احملبة
 :يف حكمهيقول ابن عطاء 

                                        
 .24/ًسن الظن  هم ال ن أ ى الدنيه  (1)

 .44/ المصد  السه ق (2)
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إذا أ دت أو  نفت  ل   هم الرجه  اهشدهد مده مند  إليد ، وإذا أ دت أو  نفدت  
 .ل   هم الا د اهشهد مه من  إلي 

أو  نفدت  لنده  دهم  – عد و هللا وكرمد   –ر دد ونحن  نه ادي  دذ  الصدفحهت ن
الح  والرجه  اي هللا، لذل  هيل و غهل  الحد ث اي التعدرد علدى هللا الد دود، 

 .معهملت  الحهنية لنهومظه ر 

* * *



 

 

 

 

 الفصل األول

 

 أهمية احملبة 

   صادقةلا

 من العبد لربه
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 الثمار احللوة
تعدرد العبدد علدى مظده ر ًد    د  لد ، وهديطرت  دذ  المعرادة علددى  كلمده

 .مرهعر  انعلس ذل  على عالقت     هبحهن  ايزداد ل  ًبره وش قره

 ددال شدد  ثمدده  عظيمددة تظهددر اددي  وعندددمه  مددا  ددذا الحدد  القلدد  هددتل و لدد 
أي شددجرة هددل ك العبددد وأعمهلدد ،  ددذ  الطمدده  مددن الصددع  الحصدد ل عليهدده مددن 

ال  ارجهدده  أخددرى غيددر شددجرة الحدد ، اهلحدد   ُاددره مددن القلدد  معددهو  للعب د ددة
 .غير 

امددن ال  حدد  الرددي  ال  ملددن أو  حدد  التقددرم إليدد ، إذ :  قدد ل ا ددن تيميددة
 .(1)يلة تبا لمحبة المقص دالتقرم إلي  وهيلة، ومحبة ال ه

وإذا كهن  المحبة أصم كم عمم د ني، ادهلا د والرجده  وغير مده  سدتلزم 
ه  حبد  ال ايمده  بغضد ، اإو الراجدي الطدهما إنمده  طمدا ايمد المحبة و رجا إليهه،

َوآوالاهئف  فر من الما د لينهل المحبة  آَنُحمو َ آنَذُ  َذغو َ آسيَلىآلَولَي ََ ن ِي ذوَ َةآآشوولَئيَكآالَّ اُلَ هي
اوإلوآ َِ آَونَذُأاو َ آلًََُّ َ إلوآَوَنَخ الو َ آَم آَشقُذَأبو َُ َو [02: انهرا ] شَنُذ

 (2). 

ولهذا اتفق  األُمتدهو مدن قبلنده علدى مده عندد   مدن مددث   وًلد  عدن م هدى 
 تح  هللا  قلب  وعقل  وقصددك، و دذ   دي ًقيقدةأو : وعيسى أو أعظ  ال صه ه

 .(3)ي  ي أصم شر عة الت  اة واننجيم والقرآوالحنيفية ملة إ را ي  الت

لدذل  أدعد  نفسددي، وأدعد ك أخدي القدده   إلدى اال تمدهم  غددرس  دذو  محبدة هللا اددي 
القل ، وتعهد ه  هألعمدهل الصدهلحة ًتدى  صدير هللا عدز وجدم أًد  إلينده مدن كدم شدي  

ُو اآَشَدُحآًّو ل آليآ آمََ ََ ن ِي لحلد ة أمهمنده دوو عنده  أو الطمده  ا عند ذلد  هدنجد .[020: البقرة] َوالَّ

 .مرقة

 :ومن هذه الثمار املتوقعة

 الرضا بالقضاء: أواًل
عندمه  تعرد ال اًد منه على مدى ً      ل  وًرصد  عليد  ادإو  دذا مدن 

                                        
 .96/التحفة العراقية  (1)
 .المصد  السه ق (2)
 .97/المصد  السه ق (3)
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ه للرضدى  قضدهئ ، وكيدف ال وقدد أ قدن  أو   د  ال  ر دد لد  إال  شدن  أو  داع  دومر
ق   يد ، وكرم  على ههئر خلقد  ليدخلد  الجندة، وأن  مه خلق  ليعذ  ،  م خل ,الاير

خط ة  مهدد لد  مدن  اإو كم قضه   قضي  ل  مه    إال دا  النعي  األ دي، ومن ث   
 أدوات تدذكير قددا  المؤلمدة والبال ده مده  دي إالخاللهه رر ق  إلى تلد  الددا ، اهأل

مقددهم  ددم دا  نهدده ليسدد  دا  أر هللا  هدده عبددهد   حقيقددة وجدد د   اددي الدددنيه وك  ذ ُدد

آامتحدددهو، وأو علددديه  الرجددد ف إليددد  قبدددم اددد ات األواو  َُ ذذذ َو آَلَأ َّ ابي َِ نَ  وَآوي ُلَأذذذ ُِ َوَشَخذذذ
أوذذذذ  َآ آ، [11: الزخددددرد] نَذُأاي َُ ذذذذ َو آاألُ  َذذذذأيآَلَأ َّ َِابي آاألُ نَذذذذىآ ووَ آاُلَأذذذذ َِابي آاُلَأذذذذ ََ َلذذذذ َوَآ نَقُذَّ ِي ُوذذذذ َوَل
أو  َآ  .[60: السجدة] نَذُأاي

َذ آ»ر من أثر الدذن م والغفدالت التدي  قدا ايهده العبدد و ي كذل  أدوات تطهي
نالذذواآال تذذ َآَذذَآنالذذانآوكآوصذذانآوكآ ذذَنآوكآًّذذ  نآوكآشذىنآوكآغذذَنآًّ ذذىآال ذذ  ةآ

 .(1)«ن   َ نآسكآ فأآالآوَ آََآخط ن  

تحمددم اددي ريهتهدده الايددر  تددي  ُقددد   ه هللا عددز وجددم لعبددهد اجميددا األقدددا  ال
 .ذل الحقيقي له  وإو  دت غير 

الرهد، اهم عز وجم  بسي الرهد للبعض و ضيق  على : اعلى هبيم المطهل

َُُلآليأي َذ  ي يآأل   قم هدبحهن   ,البعض لعلم  هبحهن   مه  صل  عبهد  َولَذُ آَوَتذَ آالوآالذأل
ََّ آَنَ  ءوآسينَّإلوآويأيَ   ي يآَخ يوٌأآوَآ آويَقَحٍلآ آَوَلكيَآنذوَُذ للو وأٌآلَ َذَغُ اآالييآاأَلُلضي  .[62: الر  ى] الي

صد  ة مدن صد    ًمتد ،  امنع  الرهد ال اير عن  عض الندهس مده  د  إال

َآَذذَآالذذحنو نآو ذذ آنح ذذإلنآ  ذذ آ»: قددهل  .وشددفقت   هدد  س آالآتأذذ لىآلوح ذذيآم ذذح آال ذذَؤ
«تح   آَأنضكَآالطأ مآوال أابآتخ ال  آم وإل

 (2). 

ة دائمدددة،  دددذ  المعدددهني العظيمدددة ال  ملدددن تدددذكر ه واهتحضددده  ه  صددد  
إذا تملددن ًدد  هللا مددن القلدد  و دديمن  ة مقتضدده ه اددي الحيددهة العمليددة إالوممه هدد

آَوَلضو اآَمُُإلوآ :علي ، امفتهب َُ َو َيآالوآَمُذُ ُ  نإلوآ   : لَّضي آَونوحي َُ َو  .[01: المهئدة] نوحي ُذ

معرر المتد جهين إلدي   حبدي، مده ضدرك  »: جه  اي األثر أو هللا تعهلى  ق ل
تل  مددن الدددنيه إذا كندد  للدد  ًظردده، ومدده ضددرك  مددن عددهداك  إذا كندد  للدد  مدده ادده

                                        
 .متفق علي  (1)
 (.6167)الجهما  صحي ، أخرج  انمهم اي المسند، والحهك  عن أ ي هعيد، وصحح  األلبهني اي صحي  (2)
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ه  .(1)«هلمر

أًببدد  هللا ًبردده هددهم علددي  كددم مصدديبة، : وكددهو عددهمر  ددن عبددد قدديس  قدد ل
 .(2)و ضهني  لم قضية، امه أ هلي ما ًبي إ ه  مه أصبح  علي  ومه أمسي 

 .مه  رد علينه من  هبحهن نع ، أخي اإننه إو أًببنه هللا ًبره صهدقره أًببنه كم 

لمدده قدددم هددعد  ددن أ ددي وقددهق إلددى ملددة، وقددد كددهو ُكددف   صددر ، جدده   النددهس 
كددم واًددد  سدددل  أو  دددع  لدد ، ايدددع  لهددذا ولهددذا، وكددهو مجددهم  , هرعدد و إليدد 

 ه ع ، أن  تددع  للندهس الد  دعد ت : الدع ة، ادته  عبدهللا  ن أ ي السهئ  اقهل ل 
، قضدده  هللا هددبحهن  عندددي : اتبسدد  وقددهل  ك؟لنفسدد ، اددرد هللا عليدد   صددر  دده  نددي 

 .أًسن من  صري

وكهو عمراو  ن الحصين قد اهتسقى  طن ، ابقي ملقى على ظهر  ثالثدين هدنة ال 
 ضدا لقضده  ًهجتد ، اددخم جر د كهو عليد  م منهر ر اي  ق م وال  قعد، قد نق  ل  

ألندي : لد  تبلدي؟ قدهل: ، اقدهلوأخ   العال ، اجعم  بلي لمه  را  من ًهل  علي  مط رد
ب  ال تب ، اإو : أ اك على  ذ  الحهلة العظيمة قهل ًَ  .(3)إلى هللا أًب  إلي   أ

 التلذذ بالعبادة وسرعة املبادرة إليها: ثانًيا
كلمه اهداد ً  العبد لر   اهدادت مبهد ت  لطهعت  واهدتمتهع   دذكر ، وكدهو 

ير الر د إلى محب    األعظ ، والتعب ذا الح  هببره اي اهتاراه معهني األنس و
 .عنهه من خالل ذكر  ومنهجهت 

إذا اُدت  لهده  دهم الحد ، اهلمحد   قبدم علدى   ذ  المعهني مه كهن  لتاره إال
محب     سعهدة، و طيا أوامر   رضى، ال تحرك  لتل  الطهعة هيهر الا د مدن 

عنددمه قدهل لر د  عق  ة عدم أدائ  للعمم،  م  حرك  مه ًرك م هى علي  السدالم 

آلي َذُأَضذذى آسيلَُوذذَكآَلبل ُ ذذتو :  قدد ل لددبالل مدده جعددم  هدد لنه  وكددذل  [11: ردد ] َوَمجي

 .«شلًُّ آوَ آن آومل»

إو  نهك  هلفعم هعهدة ًقيقية ومتعة وشع    هللذة والنعي   جد ه المحد  ادي 
ة مدن  دذ  الجند ,«جندة الددنيه»: منهجهت  وذكر  وخل ت   ر  ، و ذا مه  ُطلق عليد 

 .الصع  علينه أو ندخلهه من غير  هم المحبة

                                        
 .دا  الملتبي -66/المحبة م هبحهن  لإلمهم الجنيد (1)

 .46/ اهتنرهد نسي  األنس ال ن  ج  (2)

 .7/966صالب األمة اي عل  الهمة  (3)
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مسدهكين أ دم الدددنيه، خرجد ا منهده ومده ذاقد ا أريد  مدده : قدهل أًدد الصدهلحين
 .محبة هللا تعهلى ومعرات  وذكر : ومه أري  مه ايهه؟ قهل: ايهه، قيم

إو كهو أ م الجنة اي مطم  ذا إنه  لفدي : إن  لتمر  ي أوقهت أق ل: وقهل آخر
 .(1)عيم ري 

 الشوق إىل اهلل: ثالًثا
دده  عندددمه  ددتملن ًدد  هللا مددن قلدد  العبددد، اددإو  ددذا مددن شددهن  أو  جعلدد  دومر
ه على اغتنهم أ ة ارصة تتهب ل  ايهه الال ة    هدبحهن  و دذكر  ومنهجهتد ،  ًر صر
وجما قلب  مع ، وشيئره اريئره تستطه  ك امن الر د إليد  هدبحهن ، وتسدتبد  هلقلد ، 

ل  ايابر   دن  ال  ؤ ة وال لقه  م اي الحيدهة ل   ؤ ت ، ليدتي الع  وتل  علي  اي ر

 :وأي لقاءالدنيه،  م  عد الم ت، ايزداد الر د إلى  ذا اللقه ، 

لقاا الملبوبااألعلم الاا لملاا للن اااا يلل،ااسألم للألمعااي ل  اا  لملاا   ل ااا ل
ل. ورمبه

ل.لق ال نلدا يل  لأ ق  لاصيبيل ألا يل سهلقرمبً  ل ل ا ئهل جيبً 

ل.لق ال نلكف يل حب يل أا نهلاعىلنف،هل ا  ي

ل.لق ال نلأاط يل أكر هل حفلهل را يل ب للبالالح،نلأبالي

ه  هللا    الذ ن و ث ا الحيهة الطيبة وذاق ا نعيمهه  مده بًإو أ:  ق ل الحسن البصري
وصل ا إلي  من منهجهة ًبيبه ، و مه وجدوا من ًالوة اي قل  ه ، الهيمه إذا خطر علدى 

هله  ذكر مرهاهت  وكرف هت   الحج  عن  اي المقهم األمين والسرو ، وأ ا   جالل   
 .(2)وأهمعه  لذة كالم  و د عليه  ج ام مه نهج      أ هم ًيهته 

ثمرة من ثمه  تملن ًب  اي قل  العبدد، و ؤكدد ا دن  –إذو  –اهلر د إلى هللا 
 : ج  على ذل   ق ل 

ة تنرد من ق ة محبة هللا عز وجدم، وقدد كدهو الر د إلى هللا د جة عهلية  ايع
 (3) سدل هللا  ذ  الد جة. 

هألكآالأضىآوأحآالقض ءنآووأ آالأذو آوأذحآال ذ ونآولذِ آشال ََآسنيآ» افي دعهئ  

                                        
 .54ال ا م الصي  ق (1)

  .دا  عهل  الف ائد – 18شرب ًد ث لبي  الله  لبي  ال ن  ج  ق  (2)
 .54/اهتنرهد نسي  األنس  (3)
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  اهدد  (1) «الَُذذأآسلذذىآواَذذكنآوال ذذ لآسلذذىآلق ضذذكآَذذَآغوذذأآضذذأاءآَضذذأ آوكآال ُذذةآَضذذ ة

: ضدهغطة عليد  تددع   لدذل  مطدم    الر د إلدى لقهئد  دوو وجد د أهدبهم   سدل
ضددرا  الدددنيه وأقدددا  ه المؤلمددة، أو الفددتن اددي الددد ن المضددلة، أو  معنددى آخددر أو 

 . ل و الر د إلى هللا نهشئره عن محض المحبة

 :جه  اي األثر أو هللا تبه ك وتعهلى  ق ل

ذ آدذ لآال  ذ  قوَآ آشكآقحآط لآد لآاألوأالآسلذىآلقذ ضينآوسنذيآسلذوََآألدذحآدذ قع نآَو سلذيَّ
ذذَآط ذذاآغوذذأيآلذذَآنجذذحني.آسكآوفضذذْآدذذ قيآسلذذوََ َذذَآذاآالذذِيآآنشكآَذذَآط  ُذذيآواذذحنينآَو

َآذاآالِيآهألُيآال َآشمطإل َآذاآالِيآ م نيآال َآشا إل؟آَو آال َآشق ْآم وإل؟آَو  .(2)شق ْآم يَّ

 لتضحية من أجله واجلهاد يف سبيلها: رابًعا
 مللد  مدن أجدم نيدم المحبة الصهدقة م عز وجم تداا صدهًبهه لبدذل كدم مده 

أو   ضه محب   ، ولديس ذلد  احسد   دم إند   فعدم ذلد   سدعهدة، وكدم مده  تمنده 
 .تح ه  ذ  التضحية على  ضه 

لسدعد  دن هللا  ن جحم ليلة غزوة أًد عندمه قهل  تدمم معي مه ًدف من عبد
 م   ده: هللا تعهلى، اََالَ ا اي نهًيدة، اددعه هدعد، اقدهل أال تدتي ندع : أ ي وقهق

ا اَلَق نددإ ا ًددرد ، أقهتلدد  و قددهتلني، ثدد  ذا لقيندده العدددو غدددر ا  دهدد ، شددد در ي  جددالر شددد در
ا : ا هقني الظفر علي  ًتى أقتل  اآخذ هلب  ادم ن عبد هللا، ث  قهل الله  ا هقني غدر

ا  ده ، شد درا ًرد ، أقهتل  و قهتلني، ث   دخذني، ايجددف أنفدي وأذندي،   جالر شد در
ااددإذا  ايدد  واددي :   ُجدددف أنفدد  وأذندد ؟ ادددق ليادد دده عبددد هللا : قلدد  لددي لقيتدد  غدددر

 .صدق :  ه ل ، اتق ل

ا مدن دعد تي، القدد  أ تد  آخدر النهده ، وإو أنفد  : قهل هعد كهن  دع تد  خيدرر
 .(3)وأذن  لمعلق اي خيي

مصع   ن عمير  مردي وعليد  إ دهم  واي   م من األ هم  أى  ه ل هللا 

انَأواآسلىآ ِاآالأاْآالِيآقحآن لآالآق  ذإلنآولقذحآ»: بي كبم قد تمنطق   ، اقهل الن
 .(4)«لشن إلآووَآشو نَآنغِن نإلآوأطواآالطأ مآوال أابآالحم  آًّاآالآوله لإلآسلىآَ آتأو 

                                        
 .أخرج  الطبراني (1)
 .666/المحبة م هبحهن  للجنيد  (2)

 .6/662هير أعالم النبال  للذ بي  (3)
 . وا  أ   نعي  اي الحلية (4)
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 .والجههد من أعظ  دالئم المحبة اهلتضحية

 الرجاء والطمع فيما عند اهلل: خامًسا

لظدن ايد  أال  لقدي ًبيبد  ادي الرجده  ادي هللا وًسدن ا اشدتد اللمه اشدتد الحد 
: الندده ، اهلمحدد  ال  عددذم ًبيبدد  كمدده جدده  الددرد انلهددي علددى اليهدد د عندددمه قددهل ا

َنو ويكو ِو ووكوَآوي ِل ََآنذوَأ آاَل ي ُْ آشَوُذَُ ءوآاليآَوَشًّي َّ  و وآقو َو  .[01: المهئدة] َنُح

 .(1) «والنآكآن قيآالآًّ و إلآاليآالُ ل»: قهل واي الحد ث أن  

: قدهل. إلدى هللا: وأ دن أذ د ؟ قدهل ا: قدهل. إند  تمد ت: رض أعرا ي اقيم ل م
 .(2)أذ   إلى من ال أ ى الاير إال من أو  ىامه كرا ت

،   دي خيدر مه أُ : وكهو هفيهو الط  ي  ق ل ً  أو ًسده ي جعدم إلدى والددي 
 .(3)لي من والدي

ى  كبتد  أتي  هفيهو الط  ي عردية عرادة و د  جدهف علد: وقهل ا ن المبه ك
مدن أهد أ أ دم الجمدا :  ؟ اقلد مده شددن: وعينه  تهمالو ابلي ، اهلتف  إلدى اقدهل

 .(4)الذي  ظن أو هللا ال  غفر ل : ؟ قهلًهال

 احلياء من اهلل: سادًسا
اهلمحدد  الصددهدد اددي ًبدد  م عددز وجددم  سددتحي أو  ددرا  ًبيبدد  اددي وضددا 

ية أو تقصدير هده ف وقدا ادي معصد اي ، ادإذا مده مرين، أو ملهو ال  ح  أو  را 
 . هالعتذا  إلي  واهترضهئ   رتى الطرد

 ددم إو أي  ددال   تعددرض إليدد   جعلدد  قلقردده  دددو  لدد و  ددذا الددبال  مظهددر مددن 
مظه ر ل م هللا لد  وغضدب  عليد ، لدذل  تجدد  ًينئدذ   هدرف إلدى مد ال   سترضدي  

 .و تذلم إلي  و ستغفر ، و طل  من  العف  والصف 

 عد أًداف الطهئف ومه تعدرض  ا اي دعه   ه لنه و تجلى  ذا األمر جيدر 

س آلذَآنكذَآوذكآغضذاآ...»ايهه من اهتهزا  وتضديق وإ دذا ، الدهو ممده قهلد  لر د  
                                        

 (.4659)صحي  الجهما  (1)

 (.76)ًسن الظن  هم ال ن أ ي الدنيه  رق   (2)

 (.24)المصد  السه ق  رق   (3)

 (.44)المصد  السه ق  رق   (4)
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م يآالمآشو لينآلكذَآم الو ذكآ ذيآشوهذعآلذينآشمذ ذآوُذ لآواَذكآالذِيآشدذأقتآلذإلآالَ  ذ ونآ
آ(1)كآالأ  ذذيش آنُذ لآوذذيآغضذ كآشوآنحذذْآم ذذىلآهذخطكنآلذذ:آوصذ  آم وذذإلآشَذأآالذذحنو آوا خذذأ 

 .«ًّ ىآتأضىآوكآًّ لآوكآق  آسكآوك

إو محبددة هللا إذا صدددق  أوجبدد  محبددة : واددي  ددذا المعنددى  قدد ل ا ددن  جدد 
رهعت  وامتطهلهه، و غض معصيت  واجتنه هده، وقدد  قدا المحد  أًيهنرده ادي تفدر ي 
ادددي  عدددض المددددم  ات، وا تلدددهم  عدددض المحظددد  ات، ثددد   رجدددا إلدددى نفسددد  

 .(2)ذل ، و تدا ك   هلت  ة هلمالمة، و نزف عن 

 الشفقة على اخللق: سابًعا
من الطمه  العظيمدة للحد  الصدهدد تلد  الردفقة التدي  جدد ه المحد  ادي قلبد  

ه  العصدهة مدنه ، وكيدف ال وقدد علد  أند  مده مدن أًدد مدن   اهصةتجه  النهس جميعر
مد  هللا  هده علدى هدهئر خلقد ، وأو الدذي  رضد واي  نفاةالبرر إال   –ي  عل  دة كر 

   ع دة الجميا إلي  ودخ له  الجنة، لذل  تجد  ذا المح  شفيقره علدى  –هبحهن  

ه علدى دعد ته  لسدهو ًهلد   قد ل آسيلَذإٍلآ: الالق، ًر صر َُ َلذ ََذ آَلكوذَآ آاُم وذحوواآاَلآ نَذ آقَذذُ مي
ٍَآ و َي اَبآنَذُ ٍمآَم َِ آَم َُ آَمَ ُوكو أو وآسينليآَشَخ فو  .[08: األعراد] َغوذُ

ي ذل  كم الطرد وال ههئم المملنة، وال  رتهب ل   هل ًتى  ُعيد  ستادم ا.. 
 .الره د ن إلى ًظيرة العب د ة لر ه 

ة مده اعلد  مدؤمن آل ومن األمطلة العظيمدة التدي تبدين تلد  الردفقة علدى العصده

آتدمدم أق الد  الدذي جده  ذكر ده ادي هد  ة غدهار  ,ارع و ما ق مد  آاتَّ يأوذ  ي نَذ آقَذذُ مي
آَه يآ َُ َْآالأََّد  يآَشُ حي و آاأَلًُّذَ ابيآ. [11:غهار] و َْآنَذذُ مي َلُِّ آَمَ ُوكوَآ آسينليآَشَخ فو , [11:غدهار] نَ آقَذُ مي

آسيَلىآالََّج  يآَوَتُحمو نَُييآسيَلىآالَّ ليآ َُ ََ آلييآَشُ مو  و آ آسيلَذىآاُلَأ ينذ يآ. [10:غهار] َونَ آقَذُ مي َُ َوشَنَ آَشُ مو  و
 .[16:غهار] اُلَغفَّ ليآ

 ذ  الطمرة العظيمة من ثمه  المحبة من شدنهه أو تجعلنه نق م  تعدد م خطه نده 
الددددع ي، انسدددت ع  الجميدددا ونبردددر   ونطمئدددنه  تجددده    هددد  قبدددم تاددد  فه  

 .وتر يبه 

                                        
 .تعهتبني ًتى ترضى ل  أو (1)
 .44/ اهتنرهد نسي  األنس ال ن  ج   (2)
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 الغرية هلل: ثامًنا
عندمه  ستبد ً  هللا اي قل  العبد اإو  ذا من شددن  أو  جعلد   غده  لمد ال ، 

 . ، وًدود  أو تُتجهوه، وأوامر  أو تاهلفوعلى محه م  أو تنته

امددا شددفقت  علددى العصددهة، إال  أو  ددذا ال  منعدد  مددن  غضدد  لتصددراهته  التددي 

ََآتغض     ، ول  كهن  من أقرم النهس إلي   و آشوُهذَ ٌ آًََّتذٌَُةآاليذيآسيوُذذَأا ي َُ َقُحآَ  َنُتآَلكو
آسينَّذ آوذوذأَآ َُ َي َََأإلوآسيُذآقَ لو اآليَقذُ َي آ ََ ن ِي َُذَُذ آَوالَّ آَووَذَحاآوَذوذُ َُ ذ آاليآَ َفُأنَذ آويكو آ وو ي َُ ذ آَوَي َّذ آتَذُأ وذحووَ آَي َُ ذُُكو َءاءوآَي

ُو اآوي ليآَوًَُّح وآ اآًَّ َّىآتذوُؤَي َوآاُلَأَحاَو وآَواُل َذُغَض ءوآشََوحع َُكو  .[1: الممتحنة] َووَذوذُ

لقد عل  المح  الصهدد أو محب    األعظ   حد  عبدهد ، و حد  مدن  حبدبه  
و عيددد   إليدد ، واددي نفددس ال قدد  اإندد  هددبحهن  ال  حدد  تصددراهته  الماهلفددة  ايدد ،

َوَكآنَذُأَضذذىآليأي َذذ  ي يآألوامددر ، المنهايددة لصددفة العب د ددة التددي  نبغددي أو  تصددف ا  هدده 
اهدد  ال  حدد  اللفددر، وال  حدد  الظلدد ، وال الطغيددهو، وال اللبددر،  [2: الزمددر] اُلكوُفذذأَآ

الردفقة علدى الالدق، وًد  :   جما  دين األمدر نوال الفسق، لذل  ترى المح  م
الاير له  من جهن ، و غض  لتصراهته  التي ال ترضى م ال ، ونهيه  عنهه،  م 

 .من جهن  آخر ومحه  ته  عليهه إو تطل  األمر

, الغيرة علدى  هد ل ، وكيدف ال و د  أًد  الالدق إلدى هللا: ومن ل اهم  ذ  الغيرة
تبعتهده والهمتهده محبدة  هد ل  والغيدرة عليد ، ولقدد تمطدم ل ال  كهن  المحبدة م صدهدقة

ا، ولعدم مده ًددف لابيد   دن عددي مده  ؤكدد ذلد ، اقدد تد    ذا األمر ادي الصدحه ة جيددر
أتحدد  أو : ا، وُصددل  للددي  ُقتددم، وقبددم قتلدد  قددهل المرددرك و لدد يددأهددر  اددي  دد م الرج

 .(1) ُرهكهه اي قدم مه أً  أو  فد ني  ر كة  .ال وهللا العظي : ا ملهن ؟ اقهلمحمدر 

 الغنى باهلل: تاسًعا
 دهم هدبحهن   وما كم الطمه  السه قة تدتي أ   ثمرة للمحبة أال و ي االهتغنه 

ٌأآَوشَوُذَقىواالكتفه     وتعهلى،   .[21: ر ] َوالوآَخوذُ

ايددنعلس ذلدد  علددى تعددهمالت العبددد مددا األًددداف التددي تمددر  دد ، اددإو ادلهمدد  

َََأَُ  ل  الاط م اهترعر معية هللا وإو تره ل  أمهمد   ،[11: الت  ة]َكآَتُحَ ُ آسي َّآاَلآ

َيآاردد اى نفس   األم   تذكر حين َُ ََأيَيآلَوليآَهوَذ  . [26: الرعرا ] سي َّآ

                                        
  .0/111 ي لًيهة الصحه ة لللهند  (1)
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 .[016: النسه ] وََ َفىآوي ليآوَ يومعآشعه   الدائ  .. 

 :  تغنى  مطم ق ل الرهعر
 اليت  تحل  والحيهة مر رة

 
 وليت  ترضى واألنهم غضهم 

 
 ولي  الذي  يني و ين  عهمر

 
 و ين و ين العهلمين خرام 

 
 ص  من  ال د اهللم  ين إذا

 
 وكم الذي ا د الترام ترام 

 
قدد أوجد  هللا أل دم محبتد  الصدنا والت ايدق ادي جميدا أًد اله ، : قهل الجنيد

  ألطدهد مدن هللا مدن ادو ثه  الغنى، وهد  عنه  رل  الحهجهت إلدى الالدق، تددتيه
ه لهد   ًيث ال  حتسب و، وقهم له   مه  لتف و، ونز   أنفسه  عمه ه ى ذل ، إكرامر
عددن اضدد ل الدددنيه، ورهدده ة لقلدد  ه  مددن كددم دنددس، وأمردده   اددي ررقددهت الدددنيه 
 ريبددين، وقددد  اددا أ صدده  قلدد  ه  إليدد ، اهدد   نظددروو إليدد   تلدد  القلدد م غيددر 

 .(1)محج  ة عن 

 * * * 

 

                                        
  .11/المحبة م هبحهن   (1)
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 النفخة العلوية
 ين هللا عز وجم و ين عبهد  من  نى آدم تاتلف عدن عالقتد  هدبحهن   العالقة

 جميا خلق ، وكيف ال ومه من مال د من البردر إال  وايد  نفادة عل  دة مدن  وب 

ٍَآسيُذآقَ َلآلَُوَكآليُ َ مَضيَكةيآسينليآَخذهللا  َلذَآطيذو ذيآلل ليٌقآَوَ ذأعاآ ذَآُلوًّي آاليوذإليآَي َذاآَهذ َّنُذ وإلوآَونَذَفُخذتو الَذِي
ََآ حين  .[26، 20: ق] الَذَقأو اآَلإلوآَه اي

ا مدن ذات هللا   دم  دي  –كمده ادعد  النصده ى  –نع ،  ذ  النفاة ليس  جز ر
وأمددر ، اخددتص  هدده هددبحهن  اننسددهو وميددز  عددن هددهئر مال قهتدد ،  (1)مددن مللدد 

ذيرًلة  همة وأهههية ومميزة اي خلق  وجعلهه م ذَآُلوًّي آاليوذإليآَي َذاآَه َّنُذ وإلوآَونَذَفُختو  الَِي

 . ينمه ل   ُذكر ذل  اي ًق أي مال د آخر [68:الحجر]

آوممدده  ؤكددد  ددذا األمددر ق لدد  تعددهلى ن لدديس  َََُذَأذذَكآَش آَتُتذذجوَحآليَ ذذ آَخَ ُقذذتو آََذذ آ
 .[20: ق] ويَوَحيَّآ

وألو هللا عز وجم خهلق كدم شدي ، ادال  دد : يد قط واي  ذا المعنى  ق ل ه
أو تلدد و  نددهك خص صددية اددي خلددق  ددذا اننسددهو تسددتحق  ددذا التن  دد ،  ددي 
خص صية العنه ة الر هنية  هذا اللهئن، وإ داع  نفاة من  وب هللا داللة على  ذ  

 .(2)العنه ة

ة، ومدده كددهو  ددذا اللددهئن الصددغير الحجدد ، المحدددود القدد : و قدد ل  ًمدد  هللا
القصير األجم، المحدود المعراة، مه كهو ل  أو  ندهل شديئره مدن  دذ  اللرامدة لد ال 

وإال امددهذا  بلددا  ددذا اننسددهو لتسددجد لدد  مالئلددة  ,تلدد  اللطيفددة الر هنيددة اللر مددة
 .(3) !الرًمن، إال  هذا السر اللطيف العظي ؟

 تكريم اإلنسان
ن  دذا التلدر   الدذي وليس أدل علدى خص صدية العنه دة الر هنيدة  هننسدهو مد

                                        
ليسد  علدى معندى أنهده جدز  مدن  وب (  وًدي)وانضدهاة ادي : بد الرًمن ًسن ًبنل  الميدانيع ق ل  (1)

مه أو كم شدي  ادي السدمهوات واأل ض، ومده  ينهمده ذات هللا هبحهن  وتعهلى،  م  ي على معنى المل ،ك
هددمهئي، وأ ضددي، وجنتددي، )ملدد  م، اللدد  مدده اددي السددمهوات واأل ض، و ددذا التعبيددر نظيددر التعبيددر اددي 

و سدب  الفهد  الاطدد « ورهدر  يتدي للطدهئفين»أو على معنى االختصهق  دمر من أم  ي، مطم ( ونه ي
عيسى علي  السالم جدز  مدن ذات هللا، هدبحهن  وتعدهلى عمده اي  ذ  انضهاة هقي النصه ي اي ت    أو 

 (.264)انظر تفسير معه ه التفلر ودقهئق التد ر الجز  الطهلث ق  ، صف و

 .9/4621اي ظالل القرآو  (2)

 .9/4625 اي ظالل القرآو  (3)
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َوسيُذآقذوُ َُذذ آليُ َ مَضيَكذذةيآاُهذذجوحوواآَ َ َمآشددمل  منددذ  ددد  خلددق أ يدد  آدم وهددج د المالئلددة لدد  
َلَقذذُحآا  هلصدد  ة الحسددنة التددي ُخلددق عليهدده  ر مددرو .[11: البقددرة] اَلَتذذَجحوواآسيكَّآسيُو يذذوسَآ

ٍَآ آتَذُق ين َي ُنَت َ آالييآَشًَُّت  .[1: التين] َخَ ُقَُ آا ي

يز  ين الايدر يوتميز   نعمة العقم الذي  ُعد  مطه ة وعه  للعل  واند اك والتم
 . والرر والنهاا والضه 

أقبدم، ادقبدم، ثد  : لد  لمه خلق هللا عز وجدم العقدم، قدهل: قهل الحسن البصري
ً  إلى  من ، إني  د  أُعبدد، و د  أمه خلق  خلقره    : أد ر، ادد ر، وقهل: قهل ل 

 .(1)ي   آخذ، و   أُعطأُعرد، و

ََّذ آاليذيآتساير الل و كل  لادمتد  : ومن مظه ر  ذا التلر   كذل  َوَهذخََّأآَلكوذَآ
ُُإلوآ َل آَا يوأع آ آَوََ آالييآاأَلُلضي  .[01: الجهثية] التََّ  َواوي

َوَلَقذُحآآآدم دوو تفرقة  ين ل و أو جنس أو عرد   ذا التلر    رمم جميا  ني
َُ آوَُييآم َآ َُ آَ أَّ َُ ذ آَم َذىآَ ِّيوذٍأآَل َّ َُ آَواَلضَّذُ َُ  و آالطَّول َذ وي ََ َلذ َُقُذَُذ  وَآ آَواُلَ ُحذأيآَوَل آاليذيآاُل َذذأل َُ َمآَوًََّ ُ َُذ  و
ومعآ  .[21: انهرا ] َخَ ُقَُ آتَذُفضي

 !أليست نفًسا؟
ه للتلدر   ولد   ده م ضدعر إو النفاة العل  ة التدي  حملهده اننسدهو تجعلد  دومر

 .كهو من اللهار ن

ه  ذا المعنى -أخي القه   –وإلي    : ذا الابر الصحي  الذي  ؤكد لنه جميعر

كهو ههم  ن ًنيف وقيس  ن هعد  ضي هللا عنهمه قهعد ن  هلقهدهية امدروا 
: إنهه من أ دم األ ض، أي مدن أ دم الذمدة، اقدهال: عليهمه  جنههة اقهمه، اقيم لهمه

شلوتذذتآ: جنددههة  هدد دي، اقددهل إنهدده: مددرت  دد  جنددههة اقددهم، اقيددم لدد  إو النبددي »
 .(2) «نفتع ؟

سدن  ًُ وليس  ذا احس   م إننه نجد الرر عة انهدالمية ت جد  المسدلمين إلدى 
، ومن ذلد  النهدي عدن التمطيدم  دهلقتلى اي السل  والحرمالنهس لتعهمم ما جميا ا

                                        
 (.7642) رق  ( 7/697)شع  ان مهو للبيهقي  (1)

  (.0601)ي   وا  الباه (2)
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ا علددى جدديم أو هددر ة  ددر أميددرر اددي الحددرم، وكددهو عليدد  الصددالة والسددالم إذا أم 

كآت ِّ ذذذ اآ»: وادددي الحدددد ث القدهدددي (1)«كآت ِّ ذذذ  »: و ممددده  قددد ل لددد   صدددي ، الددده
 .(2)«وأ   ي

آَوَكآوكذل  ًصر القتم ايمن  قهتم دوو غيدر   َُ آنذوَقذ تي و َنكو ََ ن ِي آاليآالَّذ ْي َوقَذ تي و اآاليذيآَهذ يو
ََآ ُاآاُل وُأَ حين صدبي أو أجيدر أو  ا د  اال قتم المدرأة أو . [081: البقرة] تَذُأَ حوواآسي َّآاَلآَكآنوحي

اي صد معت ، ادإو انتهد  الحدرم وكدهو  ندهك أهدرى ادال إ هندة وال إذالل  دم اًتدرام 

وأعاننسهنيته    . [1: اننسهو] َونوُطأي و َ آالطََّأ َمآَمَ ىآًّو لإليآَيُتكيوُع آَونَ يو ع آَوَشهي

 هد   وعندمه أهر المسلم و من المرركين   م  د ، كهن  وصية الره ل 

 .(3)«ااه  ص اآوََآخوأعآ»: كبيرة، اقهل ألصحه  

 املالئكة إىل اهلل بالدعاء للبشرتقرب 
لقد اختص هللا عز وجم اننسهو لنفس  من  ين هدهئر مال قدهت كمده جده  ادي 

نذذ آاوذذَآم مآخ قذذتآ ذذْآدذذيءآلذذكآوخ ق ذذكآلُفتذذينآالذذمآت ذذ غْآو ذذ آخ ق ذذإلآلذذكآم ذذ آ: األثددر
 .خ ق كآلإل

أال و دي عبهدتد  هدبحهن   هلغيد  ادي ظدم تمتعد  اختص  ليق م  مهمة عظيمة 
 اهصية ًر ة االختيده ، ووجد د نفدس أمده ة  هلسد  ، وشديطهو   هد س، ودنيده 

 .تتز ن

و كهن  العالقة  ين األم وأ نهئ  تتس   هلح  والحنهو والرًمة والحدرق إو
إنهدده عالقددة  ,عالقتدد  هددبحهن   هلبرددر أهددمى وأهددمىالدددائ  علددى مصددلحته ، اددإو 

 .عبهد  الذ ن أوجد   من العدم ونفح ايه  من  وً الرم  

،  حبدد  و ر ددد لدد  الايددر  هددعالقددة الاددهلق  ددهلمال د الددذي اختصدد  لنفسدد  ا
 . والنجهب اي مهمت  العظيمة

ومددن عجدد  أو المالئلددة األرهدده  اللددرام لمدده علمدد   منزلددة البرددر عنددد هللا 

                                        
  (.1620)ل   وا  مس (1)
  (.02188) وا  أًمد  (2)
إ درا ي  أًمدد . د( لللرامدة اننسدهنيةًفدظ انهدالم )مقدهال  عند او  181انظر مجلة ال عي انهالمي عددد  (3)

  .مهنه
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ا من عبهدتهه دعه  ه له  و ي  ذل  تر د التقر م إلي  هبحهن  وتطمدا جعل  جز ر

آاليذيآاأَلُلضيآاي نيدم  ضده   َُ آَوَنُتذ َذُغفيأووَ آليَ ذ َُ ذ : الرد  ى] َواُلَ مَضيَكذةوآنوَتذ لحو َ آويَحُ ذحيآلَولَي

0]. 

و ددزداد تقددر ه  وتدد دد   إليدد  هددبحهن   لطددرة الدددعه  لمددن لهدد  ًدد  خددهق 

آًَّ ُآووال ة خهصة عند   َُ آَوََذ ََ آَنُح ي و َ آاُلَأذُأ ََ ن ِي ُوذ َ آويذإليآالَّ آَونذوُؤَي َُ ذ لَذإلوآنوَتذ لحو َ آويَحُ ذحيآلَولَي
آتَذ وو اآَواتذَّ ذَآ ََ ن ِي َّْآَدُيٍءآلًََُّّ ةعآَوميُ  ع آالَ ُغفيُأآلي َّ ُأَتآ و ُو اآلَوذََُّ آَوهي ََ آم ََ ن ِي أوذ اآَهذ يوَ َكآَوَنُت َذُغفيأووَ آلي َّ

َيآ ذذو اَبآاُلَجحي َِ آَمذذ َُ ذذ َي آَاَّذذآآَوقي َُ ذذ َو  ُ آلَوذََُّذذ آَوَشُ خي َُ آموَذذ ضيَي َُ ذذ آَوََذذَآَصذذَ َ آَي َُ َو آَمذذُحٍ آالَّ يذذيآَوَمذذُحتذَّ  وي
َوآ آاُلَحكيو آسينََّكآشَنَتآاُلَأ ين و َُ آَوذوللنَّ تيَي َُ َي َُُوااي آالَذَقذُحآآآَوَش ٍِ آنَذُ ََئيذ آالتَّذولَئ وي آَوََذَآتَذقي َوآالتَّولَئ وي َي َوقي

َوآ و َي ُ َ إلوآَوَذليَكآ وَ آاُلَفُ ُوآاُلَأ  .[8 -2: غهار] لًّي

 .[02: األًزام] سي َّآاَلآَوََمَضيَكَ إلوآنواَلُ  َ آَمَ ىآالَّ ييلآو زداد و زداد ألً  الالق إلي  

 مباهاته بعباده
مبه هتد  : الم ًدد ن لد الاهصة  عبدهد  البردر  –هبحهن   –وممه  ؤكد عالقت  

 . ه  المالئلة عند قيهمه   طهعت 

دده علددى ًلقددة مددن أصددحه   ا خددره  جلسددنه : قددهل ا« مدده أجلسددل ؟»: قددهل  مر

لآَذ آشا تذكَآسكآم»: قدهل. نذكر هللا، ونحمد  على مه  دانه لإلهالم، ومن     علينده
شَذذ آسنذذيآلذذَآشهذذ ح فكَآتَ ذذةآلكذذَنآولكُذذإلآ»: وهللا مدده أجلسددنه إال ذاك قددهل: قددهل ا« ذاك؟

 .(1)«شت نيآا أنْآالأخ أنيآش آالآن   يآوكَآال مضكة

و دد   حدددف أصددحه   عددن صدد  ة أخددرى مددن صدد    ددذ   وانظددر إليدد  

انَذأواآسلذىآم ذ  يآ:آس آالآن   يآوأ ذْآمأالذ وآش ذْآالتذ  ءنآالوقذ لآلَذَ»: المبه هة ايق ل
 .(2)«ا ءونيآدأِّع آغ أعا

ين مهمدده  لغدد ، وال تضددر  ال تنفعدد  رهعددة الطددهئع - قينردده-هن  مددا أندد  هددبح
طهعددهت عبددهد  إال ألندد  معصددية العهصددين مهمدده عظمدد ، ومدده مبه هتدد  وارًدد   

 . حبه  و ر د له  الاير

                                        
 . (6210) وا  مسل   (1)
  (.0122)ه .  وا  ا ن ًبهو والحهك  وصحح  األلبهني اي ق صحي ، (2)



 الفصـــــل الثاني         

 09 

إال  ومه إخبه     تل  المبه هة اي أكطر من م ضدا علدى لسدهو  هد ل هللا 
 .علي  وًبره ل  وش قره إلى لقهئ  ً  من  له  لعلهه تز د   إقبهال  ههلة

 ضحكه سبحانه
: ن مدنه عبهد  و اهصدة الطدهئعيومن مظه ر العالقة الممي زة  ين هللا تعهلى و

 .هبحهن  عندمه  رى عبهد   الص و أعمهله  ل ، و ضح و من أجل  ضحل 

ثمثذةآنحذ ََآالنآونضذحكآ»: قدهل عن النبي  عن  الد دا   ضي هللا عن أ ي
الِيآسذاآانك فتآالئةآق تْآولاء ذ آوُفتذإلآلآمذ آواذْنآالَِذ آش آنوق ذْآ:آ  أآوََ سلوََنآونت

والذِيآلذإلآ,آانَذأواآسلذىآم ذحيآ ذِاآ وذ آصذ أآلذيآوُفتذإل؟آ:وسَ آش آنُالأ آالآونكفوإلنآالوق ل
ِ أنينآولذ آدذ ءآلقذحنآ:آاَأش آًّتُةآوالأاَآلوَآًّتَنآالوق مآََآال وْنآالوق ل نِلآدذَ تإلآونذ

والذذِيآ ذذ  آالذذيآهذذفأنآو ذذ  آَأذذإلآل ذذانآالتذذَأوانآثذذَآ جأذذ انآالقذذ مآَذذَآالتذذحأآالذذيآضذذأاءآ
 .(1)«وهأاء

لامذذيآغذذَُنآالذذيآلش آدذذَوةآنأجذذاآلوذذكآَذذَآ» :وممــا يدكــد هــذا املعهــ  قولــه    
انَذذأواآسلذذىآم ذذذحيآ ذذِاآنذذؤذ آونقذذذوَآ:آوج ذذْنآنذذؤذ آل الذذم نآونالذذذ ينآالوقذذ لآالآمذذ آواذذذْ
 .(2)«الالم نآنخ فآَُينآقحآغفأوآلأ حينآوش خ  إلآالجُة

 قدر املؤمن عند اهلل
عل  دة لد  ًرمدة عظيمدة  نفادة إو الجسد الذي خلقد  هللا عدز وجدم ونفدح ايد 

ذ آويَغُوذأيآنَذُفذٍسآَشُوآاَلَتذ ٍ آاليذيآ: ذل  ق ل  تعهلى عند  هبحهن  و لفي  اي َْآنَذُفتع ََذَآقَذ َذ شَنَّإلوآ
آَشًَُّو َ  آاَلَكأَنََّ  آَشًَُّو آالَّ َ آَا يوأع  َُ َْآالَّ َ آَا يوأع آَوََ آاَلَكأَنََّ  آقَذَ   .[16: المهئدة] اأَلُلضي

الملهنة كلمه  و ذا  ؤكد ملهنة اننسهو الاهصة عند هللا عز وجم، وتزداد  ذ 

َآ»: قدهل  ,م عز وجمكهو اننسهو أر ف  لذ والآالذحنو آش ذ  آم ذىآالآَذَآق ذْآَذَؤ
 .(3)«وغوأآًّق

                                        
 جهل  ثقهت، وًسن ، األلبدهني ادي : لبير وقهل إهنهد  ًسن وقهل عن  الهيطميًسن،  وا  الطبراني اي ال (1)

  (.261)صحي  الترغي  والتر ي  
  (.1016)صحي  الجهما الصغير  (2)
  (.0122)صحي  الجهما  (3)
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 يكره سبحانه مساءة عبده املؤمن
 :تدمم معي أخي القه   ق ل هللا عز وجم اي الحد ث القدهي

َنآنكأ آال  وآَو آتأ  وآاليآديءآشن آال» وشن آ م إلآتأ  يآاليآق ضآنفسآم حيآال َؤ
 .(1)«وحآلإلآَُإلآش أ آَت ءتإلنآوك

عدن قدبض نفدس عبدد  )ابدي ن هدبحهن  أند   تدردد :  علق ا ن تيمية علدى ذلد  ايقد ل
ألو التددردد تعدده ض إ ادتددين، و دد  هددبحهن   حدد  مدده  حبدد  عبددد ، و لددر  مدده ( المدؤمن

و د  هدبحهن  قدد ( وأنده أكدر  مسده ت ) لر  ، و    لدر  المد ت اهد   لر د  كمده قدهل 
ا، ثد   دين أند  ال دد مدن وقد ف  قضى  هلم ت، اه   ر د ل  أو  مد ت، اسدمى ذلد  تدرددر

 .(2)ذل 

 بتوبة العاصني  –سبحانه  –فرحه 
أ أ   ل  أو ا نره قد شرد  عيدرا عن أ ي ، وهه  اي رر ق الفسهد، ث  عدهد إلدى 

 !أي ارًة  ل و عليهه األم اي  ذا ال ق ؟ , شد  وا تمى اي ًضن أ ي 

ه  ج ا  ارًت  هبحهن   ت  دة عبدد مدن عبدهد  مهمده ة ال تسهوي شيئر فرً ذ  ال
 .أهرد اي ذنب  ولج  اي رغيهن 

 : ذا المعنى  ق ل  تدمم معي الحد ث الذي  ؤكد اي  

هذفأنآالذيآالذم آَذَآاأللضآالذأوىآسلذىآآالذيآوالنآلآشدحآالأًّع آو  وةآم ح آََآلاْآ   »
ًّ  إلنآالأتىآدذأالع آالالذأحآم وذإلنآال ذَآنذأآدذوئع نآثذَآظْآدجأ آالُ مآتح َ نآواه وقظآال َآنجحآلا

شلاذعآسلذىآَكذذ نيآالذِيآ ُذذتآالوذإلنآالذذأ   آالوذإلآًّ ذذىآ:آشتذىآمخذأنآالأدذذأفآال ذَآنذذأآدذوئع نآالقذذ ل
 .(3)«شَ ونآالِ انآالِذاآوأاًّ  إلآتجأآخط ََ نآال لآشدحآالأًّع آو  وةآم ح آََآ ِاآوأاًّ  إل

 مراده أن تدخل اجلنة
 قة، و اهصدة مده  تعلددق  فدرب هللا عدز وجددم  قدرأ المدر  األخبدده  السده عنددمه

 عض التسهؤالت عدن العظي   ت  ة عبد من عبهد  امن المت قا أو تقفز إلى الذ ن 
 ,  الغندى الحميدداهم عدز وجدم ال تنفعد   دذ  الت  دة  ردي ، اهد أهبهم  ذا الفرب

                                        
  (.2016) وا  الباه ي  (1)
  .11/ التحفة العراقية (2)
 . وا  مسل  (3)
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 المهذا  ذ  الفرًة إذو؟

و هللا عددز وجددم مددن السددهم عليندده أو نددد ك هددر  ددذا الفددرب عندددمه نتددذكر أ
دده، وأندد   ر ددد مندد  أو  ددنج  اددي امتحددهو  اخددتص اننسددهو لنفسدد  دوو خلقدد  جميعر

َوالوآَنُحمو آسيلَذىآامراد  هبحهن  من جميا البرر دخ ل جنت   ,العب د ة ليُدخل  الجنة
ُذنيإليآ  .[660: البقرة] اُلَجَّةيآَواُلَ ُغفيَأ يآويِي

ده لهد ، مراد  أو  ع د الجميدا إليد  ليلدرمه  و  دنعمه  ادي دا  أعدد ه خصيصر
ه، و   هبحهن   ر د للم مدنه  أو  ندهل نصديب   ا مقس مر وجعم للم منه  ايهه جز ر

 واددي  [60:  دد نس] َوالوآنَذذُحمو آسيلَذذىآَ اليآالتَّذذَمميآاددي تلدد  الدددا ، و تبدد أ منزلدد  ايهدده 

ا مدددن عبدددهد  النددده  آَضذذذىآليأي َذذذ  ي يآَوَكآنَذأُآ نفدددس ال قددد  اهددد  ال  ر دددد أو  ُددددخم أًددددر
 .[2: الزمر] اُلكوُفأَآ

ه  هده، وادي كدم  ذا األمر  نطبق على جميا البرر اي مرده د األ ض ومغ
كم  دؤال  .. الملحد ن وال ثنيين ..عبهد البقر.. عبهد الصلي .. العص   واألهمهو

 ر د هللا منه  أو  دخل ا الجنة، و لفي  اي  دذا أند  هدبحهن  وتعدهلى  مهدم  دؤال  
مدا قد تد  المطلقدة علديه  , ار ن، و عطيه  الفرصة تل  الفرصدةير   من اللهوغ

 ، للند  ال  فعدم، هدوإًهرت  التهمة  ه ، ال  شه  أو  هلل  ألي ذن   فعل ند  أل لل
 .ه و من غفلته ب م  حل  و صبر و مهم لعله   نت

معنى ذل  أن  مه مدن واًدد  ددخم النده  إال ألند   دد ى و صدر علدى أال  ددخم 

آشََوى»: الجنة كمه قهل  َُ ََ ُْآشوََّ ييآَنُحخو و َ آاُلَجَّةآسكَّآ  .(1)« و

  كذَآنذحخْآالجُذةآسكآَذَآدذأ آ»نع ،  ذ   دي الحقيقدة التدي  غفدم عنهده البردر 
 .(2)«م ىآالآدأا آال أوأآم ىآش  إل

ومطهل ذل  مه ًدف ألصحهم القر ة التي كذ   الرهم ادصه ه  العذام  عدد 

نَذ آًَُّتذَأ عآليدتي التعقي  القرآني ليؤكد أنه     الدذ ن أ د ا إال العدذام  ر ل إمههل
َُ يضو  َآ َيَآَلَآلَّهو ٍلآسيكَّآَ  نو اآويإليآَنُت َذ ََ آنَُأتيو  . [11: س]َمَ ىآاُلأيَ   يآ

 أحب العباد إىل اهلل
وأ   ص   ان ده  وانصدرا  علدى عددم دخد ل الجندة عددم االعتدراد  دهم، 

                                        
  (.2212)صحي  الباه ي ه  (1)
  (.1021)صحي  الجهما  (2)
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ا، أو إشراك أًد مع  اي ذل   ره وخ  .هلقُه و اهقره، وإلهره معب در

اللفر ظل  عظي   ظل  ايد  العبدد الحقيقدة العظيمدة، ًقيقدة الت ًيدد  وأاهلررك 
هالتي قهم  عليهه السمهوات واأل ض، ومن ث   ايرتد  ،   ه و على هللا   انره عظيمر

دده للجميددا  ًر للت  ددة والعدد دة إليدد  إلددى أهددفم السددهالين، ومددا ذلدد   ظددم البددهم مفت 
هبحهن  قبم ا ات األواو،  م إن  هبحهن  وتعهلى جعم أً  خلق  إلي   مدن  ُحبد  

 .ي  وإلى رهعت  كي  دخله  الجنةالنهس اي ، و دع    للع دة إل

سنيآألمأفآن هع آَ آ َآوأن و ءآوكآدَحاءآنغ طََآاألن و ءآوال َحاءآو ُ ل ََآ»: قهل 
 نذإلآسلذىآخ قذإلنآنذأَأونََآوط مذةآالآالذِذاآ قو َةنآالذِنَآنح ذ  آالآونح مُحآالآه ح نإلآن مآال
 .(1) «شط م اآالآشًّ ََآال

اهم عز وجدم  دبغض الردرك واللفدر الدذي تلدب س  هلمردركين اللفده ، وللند  
هبحهن   ر د أو  ت م عليه ، و دخله  الجنة  ينمده  د   دد  و، لدذل  اإند  هدبحهن  

دد  عبددهد  المددؤمن مددن غفلددته ،  ين  دددع ة  ددؤال  وتحبيددبه  ايدد  عل هدد   فيقدد و غ 
 .و ع دوو إلى   ه 

ذ اآنذوَغَفذُأآ: تدمم ق لد  تعدهلى الدذي  تفجدر إشدفهقره و ًمدة َو آَ َفذأوواآسي آنَُ َذ ََ ن ِي قوذْآلي َّذ
ََّذذ آقَذذُحآَهذذَ  َآ آ َُ ذ َو آاُهذذ: وتدمددم كددذل  ق لدد . [11: األنفددهل] َل ََ آاُل وُ ذذأي يو ََ َلذذ َ َج َلَكآَوسيُ آَشًَّذذٌحآ

آقَذُ ٌمآكَّآنَذُأَ  و  َآ َُ َو َُإلوآَذليَكآويأَنذَّ ََ ََُأ ََّآشَُو يُغإلوآ ُأ وآًَّ َّىآَنُتَ َعآَ َمَمآاليآثو  .[2: الت  ة] الََأاي

 :أشد ما يغضبه
ومدا ارًدد  هددبحهن   ت  دة عبددد مددن عبدهد  الضددهلين، ومددا ًبد  الاددهق لمددن 

س الندهس مدن  لد   لمدن  ُيدئهدبحهن   غضد  أشدد الغضد    حب  النهس اي ، اإن 
 . ًمت  و ُنذ     هنقطهف األمم، و دن  ال مآل له  إال النه 

ومددده إمهدددهل هللا لعبدددهد  المقصدددر ن والمسدددراين علدددى أنفسددده ،  دددم واللفددده  
إال ألن  هبحهن   هيئ له  من األمد  ، و رهدم لهد  مدن  -كمه أهلفنه –والمرركين 

 .    ر ه الرههئم مه قد   قظه  من هبهته ، و ذكر

و هللا لدن  غفدر لهد ، وأنهد  مغضد م إذا مه جه  شاص مه وأشعر  دؤال   ددا
دهه  من  ًمة هللا، ومن ثد    عليه ، وال أمم أمهمه ، اسيؤدي ذل  إلى قن ره  و

 ددق الهدددى، لتلدد و ه ددهدة تمددهد ه  اددي الطغيددهو، وانحددرااه ، وا تعددهد   عددن رر

                                        
  .0/062أو د  الهيطمي اي مجما الزوائد  (1)
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 .نهه ته  النه 

 :ش  من  ذا اهقرأ  ذا الحد ثاي  -أخي القه   -اإو كن 

شكآشخ ذأ َآ:آقذ لآالآت ذ لكآوتأذ لىآل  مضكذة»: قهل عن أ ى قتهدة أو  ه ل هللا 
مذذَآم ذذحنَآَذذَآوُذذيآسهذذأاضوْآشَذذ آشًّذذح   آالوذذأىآوُذذ آسهذذأاضوْآشنذذإلآشالضذذ َ  آالذذيآالذذحنَآوالأ ذذَآ

ِو أآمُحآص ًّ إلنآالق ل شلذَآنأ ذَآ:آقذ للَآنغفذأآالآلذإلنآال:آوالخ قنآوا خأآنَأىآشنإلآَتأفنآال
؟آوسنذذيآقذذحآشوا ذذتآلَذذِاآالأًّ ذذةآ وَ؟آشلذذَآنأ ذذَآش آلًّ  ذذيآهذذ قتآغضذذ يوذذأنيآشلًّذذَآالذذأاًّ

 .(1)«المآتأل اآم ىآالآم آواْ: ، اقهل  ه ل هللا وشوا تآلَِاآالأِاب

ادي رلد  صدهً   دخل  مسدجد  هد ل هللا : وعن ضمض   ن َجْ س قهل
 ه تههمي ال تق لن ألًدد ال  غفدر : ل ليلي اإذا  جم أدعج العين،  راد الطنه ه، اقه

قد : قل . أنه أ    ر رة: من أن   رًم  هللا؟ قهل: هللا ل ، وال  دخل  الجنة، قل 
ادال تفعدم : نهيتني عن شي  كن  أق ل  إذا غضب  على أ م  يتدي وًردمي، قدهل

   آلام آََآوُيآسهأاضوْآالكذ  آشًّذح   آوذإلآل ذقنآ»:  ق ل اإني همع   ه ل هللا 
.آَ آليآولذكآ مُذيآولوذي:آشكآتك نآشكآتقالأنآالوق ل:آوا خأآم وحعانآالك  آكآن الآنق لآلإل

آكوالآكآنغفذذأآالآلذذكنآوالآكآنذذحخ :آالَجذذَآم وذذإلآن َعذذ آالذذِذاآ ذذ آم ذذىآ  وذذأ نآالقذذ ل:آقذذ ل
ذذ آالقذذذ ضآشلواًَّ ذذذ نآال  ذذ آقذذذحَ آوَ ذذذ آم ذذىآالآمذذذ آواذذذْآقذذذ لآ الجُذذةنآال أذذذإآالآسلوَ ذذذ آَ كع

ًَّأوآم ىآم ذحيآلًّ  ذينآش ُذتآقذ  لعاآم ذىآ:آا خْآالجُةآوأًّ  ينآوق لآل أ وح:آل  ِنا
 .«َ آتحتآنحي؟آانط ق اآوإلآسلىآالُ ل

 .(2) ق  دنيه  وآخرت الذي نفسي  يد  لقد تلل  كلمة أوو: قهل أ    ر رة

 ة األخريةاملرحل
ه عظيمة للت   دة وألن  هبحهن   ر د من عبهد  دخ ل الجنة، اقد أتهب له  ارصر

والرج ف إلي  وذل  ريلة ًيهته  اي الدنيه، وال  قتصر األمر على ذل ،  م وعند 
، اقددد أعطددى عبددهد  رهلمدده أنهدد  لدد   هتلدد ا السددتر  ددهللفر أو الرددرك ممددهته  كددذل 

 .الم ًد ن أشيه  تسهعد   على مح  السيئهت وه هدة الحسنهت

ية  تصدرا و ومن ذل  أن  تصدد عليه   طلدث أمد اله  التدي  ترك نهده ك صد

                                        
  . وا  مسل  (1)
  (.1810) وا  أ   داود  (2)
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 ل إلدى و ثدته ، إال أو لهد  كهو المدهل الدذي  حد هته  هديئ ايهه كيفمه شه وا، اإو
 .أو   ص ا  طلط  ايمه  ر دون  من أ  ام الاير

ُنذ   آ»: قهل  س آالآتأ لىآتالحلآم ذوكَآمُذحآوالذ تكَآوِّو ذإآشَذ الكَنآواأذْآذلذكآ
 .(1)«لكَآاليآشم  لكَ

الميد  علدى الصالة  - سهو  ه ل  على ل –وًث هبحهن  عبهد  المسلمين 
 .أهبهم تلفير هيئهت ، و اا د جهت  وإنزال الرًمة علي ليل و دعهؤ   هببره من 

ذذَآت أَذذ آًّ ذذىآنوفذذأ آََُذذ آال ذذإلآ»: قددهل  ُ آوصذذ ىآم وَذذ نآال ذذإلآقوذذأاتنآَو َذذَآت ذذعآالجُذذ 
 .(2)«شصغأ   آَِّْآشًّحنآشوآشًّح   آَِّْآشًّحآ,قوأاط  

 .(3)«ا م اآألخوكَآالِنإلآا  آنتأل»  عند دان  وًطه  على الدعه  ل   هلتطبي

 جري على المسل  ث ا هه  عدد م تد   يس  ذا احس ،  م جعم  نهك أعمهالول
 .كدعه  ال لد الصهل ، وكهلعل  النهاا، وكهلصدقة الجه  ة

اآ»: قددهل  ذذ آن ذذأ نآوولذذحع َآَذذَآم  ذذإلآوًّتذذُ تإلنآوأذذحآَ تذذإلنآم  ع س آَ ذذ آن حذذقآال ذذَؤ
الذذحفعآ اآوُذذ  نآشوآوو عذذ آكوذذَآالتذذ وْآوُذذ  نآشوآنَذذأعاآشاذذأا نآشوآصذذ لحع آتأ ذذإلنآَو  آولَّثذذإلنآشوآَتذذجحع

 .(4)«صحقةآشخأاَ آََآَ لإلآاليآصح إلآوًّو تإلنآت حقإلآوأحآَ تإل

 :أهل املظامل
و مراد هللا عز وجدم  د  أكطر وأكطر  د –أخي القه    – وإو أ دت أو تتدكد

 :ثدخ ل جميا عبهد  الم ًد ن الجنة اهقرأ  ذا الحد 

دده إذ  أ ندده  ضددح  ًتددى  دددت   ينمدده النبددي : عددن أنددس  ددن مهلدد  قددهل جهلسر
 مه أضحل   ه  ه ل هللا  د ي أن  وأمي؟: ن اجذ  اقهل عمر

ن آلبآخِآليآََ   ذيآ:آلام آََآشَ يآاِّو آووَآنحيآلبآالأ  نآالق لآشًّح   »: قهل
نذذ آلبآ:آ تينآقذذ للذذَآن ذذقآَذذَآًّتذذُنذذ آلبآ:آشمذذ آشخذذ كآََ   ذذإلنآالوقذذ ل:آَذذَآشخذذينآقذذ لآال

                                        
  (.0211)ًسن صحي  الجهما  (1)
  .(6200)هنن أ   داود ب  (2)
  (.6111)هنن أ   داود ب  (3)
 (.2246)صحي  الجهما  (4)
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ُالينال و س آذلذكآالوذ مآ:  هلبلده  ثد  قدهل افهضد  عدين  هد ل هللا  ح ْآمُيآَذَآشو
ُال ذَنآالوقذ لآالآمذ آواذْآل  ط لذا :آمَوَآن مآنح  جآالُ  آالوإلآسلىآش آنح ْآمََُآَذَآشو

نذذ آلبآشلىآَذذحاضَآَذذَآالضذذةآوقالذذ لعاآَذذَآ:آالالذذعآلشهذذكآالذذ نَأآسلذذىآالجُذذ  آالأالذذعآلشهذذإلآالقذذ ل
:آنقآ ذذِا؟آأليآدذذَوحآ ذذِا؟آقذذ لآالآمذذ آواذذْوذذ ل ؤلؤنآأليآن ذذيآ ذذِا؟آأليآصذذحلآذ ذذاآَك ذذْآ

و ذذ ذاآنذذ آ:آقذذ ل.آشنذذتآت  كذذإل:آنذذ آلبآال ذذَآن  ذذكآذلذذك؟آقذذ ل:آقذذ لآ. ذذِاآل ذذَآشمطذذ نيآالذذِّ َ
، ثد  خِآشخ كآالأ خ ذإلآالجُذة:آق ل.آن آلبآقحآمف وآمُإل:آق ل.آلب؟آق لآوأف كآمَآشخوك

ُوَآنذذذ مآاتقذذذ اآالآوشصذذذ ح: قدددهل  هددد ل هللا   اآذاوآووذذذُكَآالذذذِ آالآنالذذذ  آوذذذوَآال ذذذَؤ
 .(1)القو َة

 .اهذا  ه أخي      نه الذي  حبنه و فرب  ت  تنه و ر د أو  دخلنه الجنة

ا آ: نفسدد  اقددهل  نده دذا  دد    نده الددذي عر  َو ذذٌحآكَّآسيلَذإَلآسيكَّآ وذَ آالذذأًََُّّ  آسيلَذإٌلآَواًّي َُ ذ َوكو َوسيَل
َوآ و  .[021: البقرة] الأًَّّي

* * * 

                                        
  .101 ،01/101أو د  الهيطمي اي مجما الزوائد  (1)
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 :دــــــمتهي

كدني    أخي القه   تتسه ل عن الدليم العملي لهذ  العالقة المميدزة  دين هللا 
 .هبحهن  وتعهلى و ين عبهد  البرر،  م و ين  أن  على وج  الاص ق

ا،  دم  أخي الحبي  أو تطل  دلديال ك أ  دال ئ  مدن األدلدة رلد  مده شداواًددر
رة كطيدرة، يدأكطر من أو تحصدى، امظده ر ًد  هللا لعبدهد  كط – فضم هللا  –اهي 

 .تنتظر منه أو ننتب  إليهه لنستدل من خاللهه على الرم ال دود هبحهن  وتعهلى

عطي عق لنه الفرصدة للدي تقد م  هلمهمدة التدي ُخلقد  نـُ كم مه    مطل م أو 
 .مهمة التعرد على هللا.. من أجلهه

ابهلتفلير اي مظه ر ًد  هللا لعبدهد ، مدا االجتهدهد ادي تجدهوم المردهعر مدا 
 – دإذو هللا  –عرادة لم دذ  ا د المعرادة  دهم الد دود، وهتسدت لي ذا التفلدر هدتزدا

على الجز  األكبر من مرهعر الح  اي القل ، لتظهدر الطمده  الطيبدة لهدذا الحد  
 . ص  ة تلقهئية ودوو تللف

 جوانب املعرفة
الصدفحهت القهدمدة هديت  الحدد ث  عد و هللا عدن  عدض مظده ر ًد  هللا واي 

ا، ونعيم معهه  عق لنه ومرهعر نه، لعلهده لعبهد ، والمطل م منه أو نتفلر ايهه جيدر
 .الم لى هبحهن  وتعهلى اي قل  نه تسه   اي إشعهل جذوة ً 

ى وهتلحظ أخي القه   أننه اي أغلبهه نت ج  إلي   هلاطدهم ليلد و ذلد  أدعد
 .الهترعه  معهنيهه  ص  ة أقرم إلى الحقيقة وال اقا

* * *
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ــ  : أواًل  مـــــ

مظـــــــا   

حـــب اهلل 

:لك

 

 َسْبق فضله عليك 
 ل وجودكـــــــقب

 

 

، وًبدد  لندده هددبق أو اضددم هللا عددز وجددم عليندده: مددن هددبق الفضددم والمقصددد
  .وج دنه على األ ض

 ذا الجهن  من أ   الج ان  التي من شدنهه أو تؤجج مرهعر الحد  داخدم القلد ، 
 . ن خالل   لترف ال اًد منه مدى ً      ل  دوو أي هب  من وكيف ال وم

 :القه   نعيم اي أج ا   ذ المظهر اهيه  نه أخي

 ل يف التكريمسبق الفض
 .ن  من مال قهت أكن   ,شه  هللا عز وجم أو  الق مال قهت من العدم

واخته  من  دذ  المال قدهت التدي ال تعدد وال تحصدى مال قرده لياتصد   نعمدة 

َُذ آوَُيذيآشرد التلر    ,نل  أن   ذا الررد ,، و نفح اي  من  وً العقم َُ َوَلَقذُحآَ أَّ
آَخ َآ َُ ذذذ آَم َذذذىآَ ِّيوذذذٍأآَل َّ َُ آَواَلضَّذذذُ َُ  و آالطَّول َذذذ وي ََ َلذذذ َُقُذَُذذذ  وَآ آَواُلَ ُحذذذأيآَوَل آاليذذذيآاُل َذذذذأل َُ ُقَُذذذ آمَ َمآَوًََّ ُ َُذذذ  و

ومعآ  .[21: انهرا ] تَذُفضي

ا، أو كدهو مدن المملددن أو ت لد و مال قردده آخدر غيددر اننسدهو كدددو تلد و ًجددرر
ا، أو شجرة، أو ًبة  مم، أو   ... عصف  ر

وللن  الفضم العظي  من هللا عز وجم الذي اجتبهك على كطير مدن مال قهتد ، 
م  عليه   .وكر 

 املشهد العظيم
ا مددن الذ  دة تهددبي إ –عليد  السددالم  –قدد   هللا عددز وجدم أل يندده آدم  ا محدددر لددى عددددر

ا ,األ ض لتؤدي اختبه  العب د ة ، وشدهدت المردهد العظدي  الدذي مدنه  كن  أن  واًددر

ذذَآ أخددذ هللا ايدد  العهددد مددن جميددا ذ  ددة آدم علددى عبهدتدد  ذذَآوَُيذذيآمَ َمآَي آلَوُذذَكآَي َِ َوسيُذآَشَخذذ
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آقَ لو آ َُ آويَأولكو آشََلُتتو َُ َي آَمَ ىآشَنُذفوتي َُ َح و ََ آَوَشُد َُ َو آذوللنذَّ َذ َُ ُحنَ ظوَو لي ي َي  .[026: األعراد]اآوَذَ ىآَد

لد   ردد هدبحهن  أو  –علي  السالم  – ذا العدد اللبير الذي قد    هللا لذ  ة آدم 
كدم مجم عدة تدؤدي  , ُهبط  إلى األ ض داعة واًددة،  دم مجم عدة تلد  األخدرى

ا لنهه دة  االمتحهو ث  تتدرك األ ض  عدد ندزف أ واًهده، وتبقدى ادي القبد   انتظده ر
 . االجميا، ليت   عد ه الحسهم والجزامتحهو 

ل   اتر أًد من البردر الملدهو، أو الزمدهو، أو البيئدة، أو األ د  ن، أو الردلم 
الذي هتحم  وً  اي ، و ؤدي من خالل  االمتحدهو، مدا األخدذ ادي االعتبده   ددو 
ا مددن الندهس، ابهلعقددم والفطددرة  سددتطيا المددر  اددي أي  هللا عدز وجددم لدد   ظلدد  أًدددر

هو ة مسدكدذل  ادإو الرهدم واللتد  الهو االهتدالل علدى وًدانيدة هللا، وهمهو ومل
، وللن  ال ش  أو نزول  إلى للنهس المطل م منه التي أنزلهه هللا عز وجم تبين 

األ ض اي  ذا الزمهو و ذا الملهو الذي نحيه اي  ل  مميدزات ضدامة تددل علدى 
 .اضم  واجتبه  عظي  من هللا ل  هبق

 سبق فضل الزمان
يه  نه نُطلق لايهلنه العنهو، وليتايم كم منه أن  قدد ولدد ادي همدهو آخدر غيدر  

 .الزمهو الذي ُولد اي 

مدن أ نده   –عهادهك هللا  –تايم أن  قد ُولدت اي همهو ق م ل ر، لتجدد نفسد  
 !مهذا كن  هتفعم؟.. أهرة تقترد أه أ أن اف الفهًرة والعيهذ  هم 

أو نسبة نجهً  ايد  ال شد  و علي  اجتيهه ، وأال ت ااقني أن  اختبه  قهس  كه
 !ضعيفة؟

تايم ل  أن  وجدت نفس  ا نره من أ نه  ق م ارع و أو عدهد أو ثمد د، أو مدن 
أ نه  القرامطة أو أًدد الفدرد الضدهلة التدي ظهدرت ادي اتدرة مدن اتدرات التده  ح 

 .انهالمي

 !هتفعم؟و محهك  التفتيم مهذا كن  أتايم أن  قد ولدت اي همن التته ، 

أال تددرى اددي تجنيبدد  كددم ذلدد  عظددي  ًدد    دد  لدد ، وهددبق اضددل  عليدد  أو 
 .أوجدك اي  ذا الزمهو

 احلياة تيسر
تيسُّر الحيهة، ال  كن  قد ُولدت مندذ : وممه  لحق  نع  هبق الفضم اي الزمهو



 ؟كيف حنب اهلل ونشتاق إليه

 40 

دى صدع  ة الحيدهة ادي تايدم مد ..نفس الملهو الذي تحيه ايد  اآلو ضا قروو اي 
ال  ..أو ردددهئرات.. ال هددديه ات .. ال دو ات ميددده  .. كهر ددده   ال.. ذلددد  ال قددد  

 .ال عمليهت جراًية .. اتصهل  وههئم

اي  ذا الزمهو أصب   ضعف اي النظر مهذا كن  هتفعم؟ أتدد ي  أن تايم 
 ت اجههه  نظرك الضعيف؟هًج  الصع  هت التي كن  

تايدم ًجد  و ..لتي كهن  تبعد عن مسهكن الندهس تايم أمهكن قضه  الحهجة ا
الجهد وال ق  والمادهرر التدي ت اجد  مدن  ر دد قضده  ًهجتد   اهصدة ادي ليدهلي 

 .الرته  البه دة واألج ا  المتقلبة

كد  مدن األ دهم كند  هتقضديهه  ..أو المد ندة  إلدى ملدةتايم نفس  تر د السدفر 
 .تايم.. تايم ! على ظهر  عيرك لتصم إلى مقص دك؟

 سبق فضل املكان
هبق الفضم ادي الزمدهو، وللدن  د  أند  قدد ولددت ادي  دذا  ذا  هلنسبة لنع  

اآلو، تايم أند  ُولددت ادي   الذي تحيه ايغيرالزمهو  هلفعم، وللن اي ملهو آخر 
هل، أو أدغدددهل أار قيددده، أو ادددي انهدددليم ، أو ادددي أمدددهكن الفيضدددهنهت أو الدددزال

 .األعهصير، أو البراكين

ستهو وكرمير مسلمين كتركن الفتن واالضطههد للتايم أن  قد ولدت اي أمهك
 !؟مهذا عسهك أو تفعم ..ين و   مهوالفلب

إو  ددؤال  المضددطهد ن شدده  هللا عددز وجددم لهدد  أو  ل ندد ا اددي  ددذ  األمددهكن 
ليؤدوا امتحهو عب د ته  م  اهصة اي مهدة الصبر، وجزاؤ   عظي  إذا اجتدههوا 

آويآ ددذا االمتحددهو  َُ َتذذ بٍآسينََّ ذذ آنذوذذَ الَّىآالالَّذذ ويأووَ آَشُاذذَأ و  شدد  وللندد   ددال[ 01: الزمددر] َغُوذذأيآًّي

 .امتحهو قهس  عصم  هللا من 

 الوالدان
تايددم أندد  ولدددت اددي  ددذا الزمددهو، وللددن أل دد  ن نصددرانيين أو  هدد د ين أو 

 !مهذا كن  هتفعم؟ ..ملحد ن أو شي عيين أو  ندوهيين  ذ ين أو 

أكندد  ! ؟مددهذا كندد  هددتفعم عندددمه تددرى أ   دد   سددجداو للبقددرة، أو للصددلي 
م أ، ه هتُعمم عقل  وتستنفر هلي  اطرت  كمه أمرك هللا، وكمه ًدف من القليم من

 !األغلبية؟ كن  هتسير على خطى
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 !أليس كذل ؟ ..من ،  دو خلق  أل   ن مسلمين  امتحهو   ي  عصم  هللا

ت ث  تايم أن  كمه أن  ُولدت اي  ذا الزمدهو والملدهو والد هندة وللند  وجدد
ا من الجبه رة؟.. مهنة مالة  هلررد أ هك  عمم اي  !أو وجدت  جبه ر

 !مهذا كن  هتفعم؟.. لدت اي  يئة اج   أو أهرة متراة تايم أن  وُ 

 .إنهه امتحهنهت صعبة عصم  هللا منهه دوو هب  من  أو اجتههد

 اللسان العربي
وللددن  دد  أندد  قددد ُخلقدد  مددن أ دد  ن مسددلمين للنهمدده  تحدددثهو غيددر العر يددة 

مددهذا كندد  .. هند ددة أو الصددينية أو اننجليز ددة فه هددية أو األ د ددة أو الكهللغددة ال
 !هتفعم للي تفه  القرآو وتتدثر  آ هت  و   أمر واج  علي  وليس اختيه  ره؟

نع ،  ؤال  عليه  تعل  العر ية ليفهم ا القرآو و تدثروا   ، وللن أال ترى اي 
العر يدة، ادال تحتدهه إلدى  ذل  عظدي  اضدم هللا عليد  أو أوجددك ادي  يئدة تتحددف

 .(1) !جهد عظي  للي تفه  كته   وهنة نبي ؟

 :سبق الفضل يف العافية
تفلر ث  تفلر اي مدى ً      ل ، وهدبق اضدل  عليد  قبدم أو ت لدد وذلد  
ايمه هبق من ج ان ، ث  تفلر اي جهن  عظدي  مدن ج اند  هدبق الفضدم انلهدي 

 .أال و   هبق الفضم اي العهاية, ل 

د   هللا عز وجم أو   لد عدد من الندهس و هد  عيد م خلقيدة ادي القلد ، القد ق
ظهدده  ألرددراد كهمتحددهو لهدد  مددن نهًيددة، ونأو قصدد   اددي المددح، أو خلددم اددي ا

 – فضددم هللا  –لدد  تلددن أندد   ,المعددهاين مددن نهًيددة أخددرى، ومددا ذلدد نعمتدد  علددى 
 .منه 

لى صدبر واًتسدهم  ال ش  أو  ذا النقص الذي ا تُلى     ؤال   حتهه منه  إ
لينجح ا اي اختبه   ، وللن أال ترى عظي  اضم     علي  أو اخته ك ادلبسد  

 !ث م العهاية ترام اي ؟

                                        
اعل  أخي الحبي  أن  كلمه هادت النع  علدى العبدد هاد المطلد م مدن الردلر، وجد  ر الردلر  د  الردع    (1)

، واهدتادام  دذ  النعمدة ادي  هللسدهو هالمتنهو تجه  هللا عز وجم  هلقل ، واالعتراد  فضدل  وكطدرة ًمدد  
بق ذكدر  مدن نعد  ثد  ال  ردلر   د  ، اهلذي  جد نفس  محهرده  مده هد هلج ا ب  رهعت  والت اضا  هه لالق

  .عليهه انقلب  النعمة اي ًق  نقمة
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 :كلمة ال بد منها
ليس معندى وجد د نقدص عندد إنسدهو ادي أًدد األمد   التدي ذكدرت أو غير ده 

،  دم  د  عدين الحد  وللدن مدن جهند  آخدر، لد  دليم على عدم ً  هللا عز وجم
ه جمي  ولنعل  ا للجدزا  والنعدي  كدي  ظدن الدبعض  دذا الظدن، عر أو الدنيه ليسد  دا ر

لتمند ا أنهد  اآلخدرة ول   د ي أ م العهاية مه أعد  هللا أل م البال  الصده ر ن ادي 
 .كهن ا مطله 

إ هنة  م امتحهو علدى صدهًب  أو  إو النقص والبال  الذي  صي  المر  ليس
هتهه ، وكذل  اإو العطه  والفضم  ج اإو ظن المر   ،ليس كرامة  م امتحهو أ ضر

أو العطه  تفضيم ذاتي لراصد  دوو مقه دم ادإو  دذا العطده   صدب  و دهال عليد  
 .كمه ًدف ما ارع و وقه وو وصهً  الجنتين

ده و ر ددد لهدد   والحقيقدة التددي ال مر دة ايهدده أو هللا عدز وجددم  حد  عبددهد  جميعر
ا منه   ردي  اهد  هدبحه ن   ر دد مدن و ا  ذلد  أو  ردلر  الاير، اإو اختص أًدر

َعذ آنخ الذََآوذ لُأَآ»: عليهه، وأو  نفا عبهد     كمه جده  ادي الحدد ث س آلآتأذ لىآشق ا
 .(1)«ل ُ العآالأ   نآونقأ َآالوَ آَ آوِل   نآالِذاآَُأ   آن مَ آَََُآالح لَ آسلىآغوأ َ

* * *

                                        
  صحي  الجهما الصغير (1)
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مـــ  : ثانًيـــا 

مظـــــــا   

حـــب اهلل 

:لك

 

 

 هدايته وعصمته    
 هـــــودوام عافيت

 
 

قبدم أو ت لدد وتادره إلدى الددنيه اختده ك هللا عدز وجدم  ممده هدبق أند  خلصنه
ا مدن  ندي آدم، واختده ك  لتل و من مال قهت ، وأكرم  أكطر وأكطدر اجعلد  واًددر

 . نره أل   ن مسلمين نهرقين  هلعر يةالهذا الزمهو 

و ألقية قبم أًم   وً  اي شلم منهه ، وعهاهك من كطير من األمراض الا  
 .تبدأ  ًلت  على األ ض

 ...واهتمر اضل  علي  ًتى   م   ذا

اهتمر اضل  اي نعمة العهاية، اقد ًفظ  ريلة هدن ات عمدرك المهضدية مدن 
انصه ة  ددمراض كطيدرة، وإذا مده أ دت أو تعدرد ًجد   دذا الحفدظ، اتدمدم كدم 

 .صهً  مرض قد عهاهك هللا من 

قدد  مئهت  م آالد األمراض التدي تصدي  أجهدزة الجسد  وأعضده   الماتلفدة
 .عهاهك هللا منهه

ل  علم  عدد الفيروههت واللهئنهت الدقيقة ومسدببهت األمدراض التدي تحديي 
دده خطيددرة، والتددي ال  منعهدده مددن مههجمتندده إال هللا عددز وجددم،   ندده، وتسددب  أمراضر
ا م عددز وجددم علددى ًفظدد  لدد  ريلددة  ددذ   لهرعدد  إلددى السددج د الط  ددم شددهكرر

 .السنين، ولسدلت  دوام وتمهم العهاية

 يته لكهدا
 . ه من أكرم  هللا عز وجم  هن مهو ,أخي القه  

المسددهجد،  ددم مددن أ ددم الصددالة  أتدد ي مدده الددذي ًدددف معدد  لتلدد و مددن أ ددم
 !، ومن أ م الصيهم والذكر والصدقة واعم الاير؟أصال

لقد ًب  هللا إلى قلب  ان مهو، وشرب ل  صد ك، وكر  إلي  رر ق الضالل 
أقراند  وجيراند ،     دذ  النعمدة العظيمدة اتدمدمول  أ دت أو تدد ك ًجد ،والغي
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 .وهمال  د اهت 

 !ك  واًد منه  مطل  اي تد ن  والتزام ؟

ا اي ذل ؟ ال وهللا،  م    محض الفضم انلهي الذي من  هللا ! أتظن أو ل   در

آَشًَّذٍحآشَآ   علي   َُ َلذ ذُكوَآ ََُ ذ آَي ََذ آ آَولًََُّ  وذإلوآ َُ ْوآاليآَم َذُوكو ََذَآَولَذُ َكآاَلُضذ آاَلآآنذو َ لذيآ ََّ اآَوَلكيذ وَذحع
 .[60: الن  ] َنَ  ءوآ

 .اي أدائ  إ ه ه هإو كم صالة صليتهه كهو هللا هبحهن  هببر 

اقد كهو من المملن أال تجدد ادي نفسد   مدة وال عز مدة للقيدهم  هده،  دم اتد   
 .وتلههم

 .كهو من المملن أو  صيب  شي   قعدك، و عيق  عن أدائهه

 دتيد  اتصدهل  دهتفي ر  دم، أو  ,تيد  مدن  ردغل  عنهده د أو كهو من المملن
 ...تحدف مرللة تتدخم لحلهه أو 

كدهو مدن المملدن أو تدذ   إلدى أدائهده ادال  طهوعد  لسدهن  علدى الدذكر، وال 
 .أعضهؤك على الحركة

 ددذ   ددي الحقيقددة، اهلددذي ملندد  مددن  ددذا كلدد  وأهال عندد  الع ائددق وشددرب 
ليس  ين  و دين تدرك الصدالة إال أو  تركد  هللا صد ك ألدائهه        ال دود، ا

 .عز وجم لنفس  وًبهه الدائ  للراًة وكر هه المعه د للتلليف

وكن على  قين  دو الفضم انلهي  حدف ما كم صدالة تصدليهه، وكدم صد م 

يآتص م ، وكم صدقة تتصددد  هده، وكدم تسدبيحة تسدبحهه  آالَ يَ ذ آنوذ ًّي آاُ  َذَحُنتو َوسي ي
آلَولي  .[01: هبد] سيَليَّ

 العصمة
أمه عدن مظده ر ًد    د  لد  ادي جهند  العصدمة مدن الفجد   واللفدر امدن 
الصع  إد اك أ عهد ه، و لفي  اي ذل  أو كم معصية تحدف على وج  األ ض 
من كفر واهتهزا   هلد ن، وإلحهد، وهدرقة، وهنده، و تعهمدم  هلر ده، وأكدم أمد ال 

 ....لل الد ن، و النهس  هلبهرم، وغم، وخداف، و ش ة، وعق د

كم  ذ  المعهصي وغير ه ال  منعد  مدن القيدهم  هده هد ى   د  الدذي كر  د  
 .ايهه، وصرد ذ ن  عنهه، وأ عدك عن رر قهه، وأ عد ه عن رر ق 
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منهدده ريلددة  و أاعددم ذلدد  وأندده لدد  أقتددرد شدديئرهأو ددم مددن المملددن : اددإو قلدد 
 ًيهتي، ول  أالر ايهه؟

أي واًددد من دده لدد  تركدد  هللا عددز وجددم ولدد  نعدد  أخددي، مددن المملددن أو  فعلهدده 
صدغيرة أو  –اال   جد اي البرر من  ستعصي على اعم المعصية  ، عصم  منهه

وذلدد  لطبيعددة الددنفس البرددر ة األمدده ة  هلسدد   ووجدد د الردديطهو الددذي  –كبيددرة 
 .  ه س و ز ن للنفس اعم المعهصي

الم لر دد  اددإو كندد  اددي شدد  مددن  ددذا اتدمددم معددي دعدده  إ ددرا ي  عليدد  السدد

آَش آنذَُّأ وذَحآاألُصذَُ مَآ وكدذل    هدف الصدد ق عليد  السدالم . [10: إ درا ي ] َواُاُوُ ُيذيآَووَُيذيَّ

آعندمه اهتجه   ر   ليصرد عن  اعم السد    ََّ َي آسيلَذُو آَشُصذاو ََّ َوسيكَّآَتاُلذأيُفآَمُلذيآَ ُوذَح و
ََآ آاُلَج  ي يو ََ َل  .[11:   هف] َوَش وَآ

 !؟ عد ذل تق ل لر    امهذا

 !مهذا تق ل لمن عصم  من اللفر والفس د والعصيهو؟

 !مهذا تق ل لمن اجتبهك و داك إلى صرار  المستقي ؟

لر دد  اددي صددبهب كددم   هدد لنه   مدده كددهو  ق لدد – يقددين  –أال  نبغددي لندده أو نددردد 

قآسكآسنذذيآكآشثذذذسلذذذىآضذذأ نآومذذ ل نآوذنذذذاآوخطوئذذةنآوآآتك ُذذيآس آتك ُذذذيآسلذذىآنفتذذيوسنذذكآ : دد م
َ حيَيآَلُ َكآَشُ آَ ذَحانَ آالوآ: ونق ل. (1)ًّ  كوأآ َُ َذ َّ آلُي اآَوََ آ و َِ ََ ِييآَ َحانَ آلي : األعدراد] اُلَحُ حوآليآالَّ

11]. 

* * *

                                        
ًسددن،  وا  أًمددد والطبرانددي والحددهك ، وقددهل صددحي  انهددنهد، وًسددن  األلبددهني اددي صددحي  الترغيدد   (1)

  (.202)والتر ي  ب 
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مـــ  : ثالًثـــا 

مظـــــــا   

حـــب اهلل 

:لك

 

 ونكقيامه على شئ
 

 

ده مده  قد  .. م  رعه تد   ههدتمرا ، و دد ر كدم شدئ ن تايم معي لد  أو شاصر
 .مه تحتهه دتي   هلطعهم والررام وههئر 

 .ر د المه  اتجد   سه ف  إًضه  ، وهقه ت  ل ت

 . طعم   نفس تر د الطعهم ايرتر   و طهي  و نهول  إ ه ،  م 

 . حمم عن  أغراض ، و قضي ل  ً ائج 

ا  ج ا ك،  حره  و حمي ، و طمئن علي   .تنهم ايظم هه رر

دده  فعددم معدد  ذلدد  كددم  دد م و دددوو مقه ددم مددهذا هددتل و  ..تايددم لدد  أو شاصر
 !ح  ؟مرهعرك ن

 !أليس  مرهعر االمتنهو والح   ي التي هتغمرك تجه  ؟

اإو كهو من الطبيعي أو تتمللد   دذ  المردهعر تجده  مدن  تد لى  عه تد  ادي 
تجه  مدن  تد لى القيدهم علدى  عض ج ان  ًيهت ، امهذا  نبغي أو تل و مرهعرك 

 !وًتى لحظت   ذ ؟..  ن  منذ أو ولدت وًتى   منه  ذاجميا شئ

  قوة إال باهللال حول وال
لقدددد خلقنددده هللا عدددز وجدددم مدددن العددددم وجعدددم لنددده السدددما واأل صددده  واألائددددة 

 .ه من خاللهه الحيهة  ال منغصهتواألرراد واألجهزة الماتلفة كدهبهم تتيسر لن

 ذ  األهبهم ال تمل  اي نفسهه القد ة الذاتيدة علدى القيدهم   ظهئفهده الماتلفدة، 
وجدم ولدد هه القه ليدة لالنقبدهض واالنبسدهر، للدن  خلقهه هللا عز -مطال -اهلعضالت

اددي كددم لحظددة  .علددى ذلدد   دد  هللا هددبحهن  وتعددهلىالددذي  مددد ه  هلفهعليددة والقددد ة 
ورراة عين  مد ه هدبحهن   مده  لفدم لهده القيدهم   ظيفتهده ولد  تالدى عنهده ررادة 
عين لمه انقبض ، وال انبسط ، ادإذا أ دت الضدح  ال تطهوعد  عضدالت امد  

ل.[11: النج ] َوشَنَّإلوآ وَ آَشُضَحَكآَوشَُوَكىتر د ألنهه  دوو المدد انلهي تبقي عهجزة ايمه 
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وأقعد، و     ذ   ي الحقيقة اه  هبحهن  الذي أضح  وأ لى، و   الذي أقهم
ك وهل ن  .الذي ًر 

ال قيمة ألًد منه  دوو هللا، وكيف ال وكم خليدة تعمدم ادي  -أخي القه   -نع 
 .     القهئ  عليهه، وعلى تد ير شئ نهه جسم  اإو  

 . حفظ  و ت لى ضبي هرعة ضا  للدمالقل   تعه د  و

اللقمة التي تدكلهه ادي امد   تد لى هدبحهن  وتعدهلى عمليدة تسديير ه و ضدمهه 
 .منهه، وإخراه مه  نبغي إخراج  وامتصهق النهاا

مددهدة أخددذ الددنَفَس الددذي تتنفسدد   تدد لى هددبحهن  عمليددة دخ لدد  إلددى الددرئتين و
 .األكسجين من  وإخراج  محمال  طهني أكسيد اللر  و

ده و تد لى أمدر اللُ  لية  عمم  هه ً الي ملي و جهدهه ترشدي   قد م علديه  جميعر
م ًفظهدد  وإمددداد    هلقددد ة علددى تنقيددة الدددم والسدد ائم مددرات ومددرات اددي اليدد 

 .ال اًد

نددهعي، وعلددى الجهددهه الم , قدد م هددبحهن  علددى الجهددهه العصددبي وانًسددهس
ده الغدد ومه تفدره  مدن  رم ندهت تحتدههوعلى  إلدى ضدبي نسدبهه الدقيقدة ادي  دومر

 .الدم

قهئ  على الدم، وضبي د جة هي لت  اي كم لحظة، ال  هادت لحدف النز دف 
 .مول  نقص  للهن  الجلطهت والعيهذ  ه

 . ت لى هبحهن  أمر إ صه ك  هلعين، وهمهع   هألذو، ونطق   هللسهو

َوَشُلَهذُ َُ آالألنَذ َ آ  و ملند  مدن شدر  ، و مدد   هلقدد ة علدى إ وائد   مدك  هلمده
ََآ ُينيو آَلإلوآويَخ  َُ َُ  و و  وآَوََ آشَنُذ و ََ ءعآالََأُهَقوذُ آالتََّ  ءيآ ََ ل.[66: الحجر] َلَ اقيَ آالَأَنُذَ ُلَُ آَي

َوذأيآ ت لى أمر إثمه  الطعهم  دن اعد  لتجدد  أمهمد  ادي أي وقد  ترده   الَذُ َوُ
إليآا يآ َُ آاُلَ  َءآَصذ ل آآُنَت  وآسيَلىآَطَأ َي ََّآَدذَقُقَُ آاأَلُلَضآَدذقل آآَشنَّ آَصَ  ذُ ذ آًَّ لذ آآثوذ ََ َُذ آاليو آالَأَنُذَ  ذُ
عذذذذ آَوَقُضذذذذ ع آ َُ َُنُذ و نعذذذذ آَوَنُخذذذذمعآآآَومي ذذذذةعآَوَشولذذذذ آآَوًَّذذذذَحاضيَقآغوُ  عذذذذ آآَو ََ آآآَوالَ  ي َُ ذذذذ َََ  معذذذذ آلَّكو

َُآ ل.[42 -27: بسع] َوألَنُذَأ َيكو

 دد ًي إليدد  اعددم الايددرات و حببهدده إليدد ، و صددرد عندد  اعددم المنلددرات 
 .و لر   ايهه
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 جعل  تنهم لترتهب، و ت لى ًفظ  وأن  نهئ ، ث     الذي   قظ  و رد إلي  
 . وً 

ذا نهد تد   صددد ورلبد  مند  أقرم ممه تتايم،  جيد  دعده ك إ.. قر   من 
 .ًهجت 

آسيَذاآَ َم  يآَوسيَذاآَهأََلَكآميَ   يآ آَ ُمَ َ آالحَّاعي واو نليآَقأينٌاآشواي  .[012: البقرة] يآَمُليآالَِي

آويذ ليآسينَّذإلوآ وذَ آ  حمي  من نفس  ومن عدوك ُِ آنَذذُ ٌ آالَ ُهذَ أي آال َُّوطَ  ي ََ َ َغََّكآَي ََّ آنَذُذُ َوسي
َوآ ل.[12: اصل ] التَّ يوعوآاُلَأ يو

 .«ال ًّاآاليآالتفأآوالخ وفةآاليآاأل ْال ََآشنتآال» حفظ ل  أوالدك وأ ل  

 !امهذا تق ل لمن  فعم مع  كم  ذ  األم   وغير ه كم   م ومنذ أو ولدت؟

 !مهذا تق ل لمن  طعم  و سقي  وإذا مرض  اه  الذي  رفي ؟

آم وُذ آالَذحان نآوشطأ ُذ آ»: التردد معي ق لد   ََّ ََنآَذ آوكآنوطأذ َي الح ذحآلآالذِيآنطوأذ
آشومنذذذذذ نآالح ذذذذذحآلآغوذذذذذأآَذذذذذ  لعآلوذذذذذينآوكآَك الذذذذذأآوكآَكفذذذذذ لآآوهذذذذذق ن نآو ذذذذذْآوذذذذذمءآًّتذذذذذَ

وكآَتذ غُيآمُذإلنآالح ذذحآلآالذِيآشطأذَآَذذَآالطأذ منآوهذذقىآَذَآال ذأابنآو تذذ آَذَآالأوذذأينآ
آ ذذذَآخ ذذذقآتفضذذذومنآالح ذذذحآلآَو ذذذحىآَذذذَآالضذذذملةنآوَوالَّذذذأآَذذذَآالَأ ذذذينآوالضلذذذْآم ذذذىآ ِّوذذذأآ

.«لبآالأ ل وَ
 (1)  

* * *

                                        
 .صحي  على شرر مسل ، ووااق  الذ بي: أخرج  النسهئي وا ن السني والحهك  وا ن ًبهو، وقهل الحهك  (1)
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مــ   : رابًعــا  

مظـــــــا   

حـــب اهلل 

:لك

 

 لكون لكر اـــتسخي       
 

 

ا لدد ، وهدديدا لمدده هدد ا ، القددد جعددم اللدد و   هللا عددز وجددم خلددق اننسددهو ليلدد و عبدددر

ا لادمتدد ،  عمددم مددن أجددم  اًتدد   آآالمحدديي  دد  مسددارر ََّذذ آاليذذيآاأَلُلضي ذذَآ ِييآَخَ ذذَقآَلكو ذذَ آالَّذذ آ و
وأع  ََ آليألنَ ميآ [68: البقرة] َا ي  .[01: الرًمن ]َواأَلُلَضآَوَضَأ

جد الرددمس تتحددرك ًركددة دائبددة كددم  دد م مددن تسددى السددمه  اإلدد -مددطال -انظددر
ده إلدى الراًدة، وكيدف تفعدم ذلد  وتغيد  عنده  المررد إلى المغدرم، لد  تالدد   مر

 و ي مدم  ة  إمدادنه  هلضيه  والطهقة؟

لردهر العر دي  لد و ايد  تحرك ًركة دائبدة مدن أول  د م ادي اوالقمر كذل   
ا   ضدي  السدمه  ثد   عد د كمده كدهو ادي نهه دة  الالر  لبر   مه  عد   م ايل و  د ر

آَواأَلُلَضآالرهر ايسهعدنه  ذل  على معراة األ هم والره    ِييآَخَ َقآالتََّ  َواوي الوآالَّ
َوآاُلفوُ ذَكآليَ ُجذأيَيآاليذيآ ذ آَوَهخََّأآَلكو َُ ُُقع آلَّكو آلي آالََِّّ َأاوي ََ ََ ءعآالََأُخَأَجآويإليآَي آ آالتََّ  ءي ََ َ ُحذأيآالُآَوشَنُذَ َلآَي

ََ لَآ َوآاألنُذ َُأي يآَوَهخََّأآَلكو ذ لَآآآآويَأ ََ َْآَوالُذَّ َوآال َُّوذ ذ آَوَهخََّأآَلكو ََ َوآال َُّ َسآَواُلَقَ َأآَ اضيَ و  َوَهخََّأآَلكو

ل.[11 -16: إ را ي ]

 أنت القائد
 ..الم مه اي  مسار لادمت  أن  قهئد  ذا الل و أ هه اننسهو،

من ج ان  التساير والادمة ل  أ هه انظر إلى جسم  وتدمم مه اي  
رة لترى  هه مه ً ل ، ولسهن  مه    إال خهدم ل  لتعب ر من .. الملرم اعين  ُمسا 

للحركة والذ هم  خالل  عمه تر د ، و دك للبطم واللته ة، والتسبي ، و جل 
 إلى 

 .ًيث تره 

 .وامرككم  ذا  ت  دوو اعتراض أو تمنُّا،  م اهتسالم تهم وانقيهد تهم أل

ه اي الطعهم الذي تدكل  كيف تدت   ًلتد  داخدم جسدم  ايحددف   م الرت   مر
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 .من خاللهه الهض  واالمتصهق وإخراه الفضالت

إو األجهددزة الداخليددة تعمددم داخلدد  ليددم نهدده  لتقدد م علددى  اًتدد ، اددال تجهددد 
ذ ند  ادي التفليدر عدن كيفيدة عملهدده ومدهذا  حددف ادي داخدم الدرئتين أو القلدد  أو 

 ....أو اللبد

 .ال تفلر اي كيفية التئهم جرب من الجروب اهنهك من  ق م  ذل 

أ ب نفس  من  ذا كل  اهنهك خددم كطيدروو ال  حصدى عددد    ق مد و علدى 
 .خدمت 

 أيها املدلل
انظددر إلددى رعهمدد  وتايددم أو  ددذ  الاضددروات والف اكدد  لددن تلدد و م جدد دة 

اهدتاراجهه مدن  لى عملية هذ  السه لة، وأو المطل م من     أو تق م  نفس  ع
 .مل نهتهه األصلية

ك  من ال ق  والجهد هتبذل  للحص ل على  عض ثمه  الايه  مطال،  م على 
 !ثمرة واًدة؟

 ...أيها املدلل

أتددد ي أو  نددهك مصددهنا ال تعددد وال تحصددى م جدد دة تحدد  األ ض وا قهدده 
ومده عليد  من أجم أو ت ار ل  شتى أند اف األرعمدة  - إذو   هه -تعمم ليم نهه 

 !إال أو تجما إنتهجهه، وتاته  من  مه  رود ل ؟

 ختيل ثم ختيل
أو الدا ة التي تستادمهه اي تنقالت  من ملهو آلخر، قدد  -أخي القه   -تايم

أنطقهه هللا عز وجم، اإذا  ي تسدل  قبم تحركهه  د  عدن وجهتد ، ولمدهذا تدذ   
 .....غرق  اي  وتإلى  ذا الملهو، وك  من ال ق  هتس

تايم أو المه  الذي تر د شر   ال  تحدرك ادي امد ،  دم  سددل  لمدهذا تردرم 
 !أل  تررم منذ قليم؟ ؟اآلو

تايم أن  تر د اللته ة اال تتحرك مع   دك  م ت  ا  على كطدرة اهدتادامهه 
 .وعدم إعطهئهه  اًتهه

تايم ذل  وتايم أو كم من ً ل  من المال قدهت  دتلل ، و ندهقم قبدم قيهمد  
 !ث  اهدل نفس  كيف هتل و الحيهة  هذا الرلم؟.. وامر تنفيذ األ
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 ددذا اللددالم، ابهلفعددم قددد أنطددق هللا  قددرة اددي عصددر مددن  -أخددي –ال تسددتغرم 
صدم  العص   السه قة لتل و آ دة للندهس تردعر    حجد  نعمدة التسداير، ونعمدة 

 .اللهئنهت من ً لنه

بدم علدى قأصدالة الصدب ، ثد   صدلى  هد ل هللا : قدهل اعن أ دي  ر درة 

 آلذذَآنخ ذذقآلَذذِانآسن ذذ آنَّذذس:آووُذذ آلاذذْآنتذذ لآوقذذأ آسذآل  َذذ آالضذذأوَ نآالق لذذت»: النددهس، اقددهل
ذَآوَذِاآشنذ آوشوذ آوكذأآ:آهذ ح  آالنآوقذأ آتذ ك َ؟آالقذ ل:آخ قُ آل حذأننآالقذ لآالُذ   الذِنيآشَو

.«...وم أ
 (1)  

 سل نفسك
 :و عد أو تايل  مه تايل ، هم نفس 

 !م إشبهع ؟ م  راض المه  إ وا ك، والطعه

 م تراض الدوام ًمل  إلى الملهو الذي تر دد ولد  كدهو ال  رضدي هللا عدز 
 !وجم؟

 ! م امتنع  النه  عن انًراد والمه  عن الغليهو؟

ه عن انشراد، والليم عن انظالم؟  ! م امتنع  الرمس   مر

تدمم ث  تدمم  ذا الل و العجي  مدن نعد  التسداير والتلدر   لد  أ هده اننسدهو 
 !لمهذا ميزك هللا عن ههئر مال قهت ؟ -مرة أخرى -دل نفس واه

 !ولمهذا  يد الل و كل  لادمت ، وجعل  قهئد  وهيد ؟

 م  نهك ج ام آخر غير أن   حب  و ر د ل  النجهب اي المهمة التدي ُخلقد  
 !ألجلهه، ومن ث   دخ ل الجنة والتمتا  نعيمهه األ دي؟

دذيءآلذكنآوخ ق ذكآلُفتذينآالذمآت ذ غْآو ذ آآوذَآم مآخ قذتآ ذْانذ آ»: جه  اي األثر
 .«خ ق إلآلكآم  آخ ق كآلإل

***

                                        
 (.4746) وا  الباه ي  (1)



 ؟كيف حنب اهلل ونشتاق إليه

 54 

م  : خامًسا 

مظـــــــــا   

ــ ب اهلل حـــ

:لك

 

 كرمه البالغ
 وهداياه املتنوعة إليك 

 

 

و من عمم ًسنة كهو جزاؤ  ًسنة، ومن عمدم هديئة إإو ميزاو العدل  ق ل 

َوََذَآنَذُق َذأيُفآكهن  علي  هيئة، وللدن ميدزاو اللدرم والفضدم انلهدي لد   أي آخدر 
ََ آًّوُتُع ًََّتَُةعآنَّآ  .[61: الر  ى]  يُ آَلإلوآاليو

دده مندد  هددبحهن  وتعددهلى،  ,اميددزاو الحسددنهت  اتلددف عددن ميددزاو السدديئهت كرمر

ذ آَوََذَآَاذ َءآوًبره لعبهد ، و غبة اي دخد له  الجندة  ََ َِّ لي َُ آَش ََذَآَاذ َءآوي ُلَحَتذَُةيآالَذ َذإلوآَمُ ذأو
َُآ ََ آَو و ُِّذَ  ََُ  و  َآآوي لتَّولَئةيآاَلَمآنوُجَ ىآسيكَّآَي  .[021: األنعهم] َكآنو

ََّآوحتذذُةآال ذذَآنأ  َذذ آ   َذذ آالآمُذذح آًّتذذُةآآ»: تدمددم أخددي القدده   ق لدد   ال ذذَآ ذذ
ََّآوَذذ آالأ  َذ آ   َذذ آالآلذإلآمُذح آم ذذأآًّتذُ وآسلذذىآهذ عآَ ضذذةآضذأ آسلذذىآ   َ ذةنآالذِ آ ذذ آ ذ

ََّآوتذوئةآال ذَآنأ  َذ آ   َذ آالآلذإلآمُذح آًّتذُةآ  َ ذةنآ ذَآ ذ ََّآوَذ آشضأ فآ ِّوأ نآَو الذِ آ ذ آ ذ
  (1).«الأ  َ آ   َ آالآلإلآهوئةآواًّح 

َذَآقذ لآهذ ح  آ»: اإو كن  اي ش  من ج د  وكرم  امهذا تقد ل ادي ق لد  
ُوحآال حأ   (2).«الآووح ح آاليآن مآَ ضةآَأ آًّوطتآذن وإلآوس آ  نتآَِّْآ

 
  ذكنآكآسلذإلآسكآالآوًّذح آكآدذأنكآلذإلنآلذإلآال:آَذَآقذ ل»:  ومهذا تق ل ادي ق لد 

  (3).«ولإلآالح حنآو  آم ىآ ْآديءآقحنأنآم أعانآ   آ  َآشم قآلق ةآََآولحآسه  موْ

 
وغير ذل  من األعمدهل المتهًدة للجميدا ادي أي وقد ، والتدي  تد  هللا علدى 

                                        
 (.6666) وا  الباه ي ب  (1)
 .متفق علي  (2)
  .متفق علي  (3)
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 .امأدائهه عظي  الط 

 من األمري؟
َملَ  على , جعم هللا عز وجم للم عبد من عبهد  مللهو  حصيهو علي  أعمهل 

ميدر الدذي   الحسنهت، ومل  على الرمهل  لت  السديئهت، امدن  د  األ لتاليمين 
  !ل  الللمة على اآلخر؟

صذ ًّاآالو ذذوَآشَوذأآم ذىآصذذ ًّاآال ذ  لنآالذِذاآم ذذْآم ذحآًّتذُةآ   َذذ آ» : قد ل 
:آوأ ذذأآشَِّ لَذذ نآالذذِذاآم ذذْآهذذوئةآالذذألا آصذذ ًّاآال ذذ  لآش آنك  َذذ آقذذ لآلذذإلآصذذ ًّاآالو ذذوَ

ه غفأآََُ آلَآنك اآم وإلآدوئع نآوس آلَآنت غفأآ و  ذتآشَتكنآالو تكآهتآه م ونآالِ آا
  (1).«م وإلآهوئةآواًّح 

 

 !أأد ك  أخي قد  المعهملة اللر مة التي  عهملنه هللا  هه؟

 كريم يف عطاياه
ددف وال   ذا من نهًية اللدرم ادي الجدزا ، أمده اللدرم ادي العطده  والدرهد اح 

 لدن  لفينده صدنف أو صدنفهو ، ألد  انظدر معدي إلدى أصدنهد الف اكد  مدطال ..ًره
وللند  اللدرم انلهدي الغيدر محددود !  ُدخالو السرو  علينه، ونتمتا  لذ ذ رعمهده؟

الذي أتهب لنه  ذ  األن اف اللطيدرة كدي نتمتدا  هده،  دم إو الصدنف ال اًدد لد  عددة 
 ذا ما العل   دننه لد  .. األهمهكوص  ، وقم مطم  ذا على الاضروات والطي   

 .ن اف  ذ  المدك التنعرد  عد كم أ

 م العجي  أو  نهك مال قهت خلقهه هللا عز وجم نشهعة البهجة ادي نف هدنه 

َجةٍآعند  ؤ تهه  َُ َُ آويإليآًََّحاضيَقآَذاَوآوَذ ََ ءعآالَأَنُذَ  ذُ آالتََّ  ءيآ ََ َل  .[21: النمم] َوشَنُذَ َلآَلكوَآ

 اهلدايا املتنوعة
داد الح ، اهلهد ة لهه تدثير عجيد   هلتههدي ايمه  يننه ليز لقد وصهنه نبينه 

  (2).«تَ  واآتح و ا» قهل  ؛اي اهتمهلة القل م تجه  ُمعطيهه
 

 ذ  ال هديلة العظيمدة ذات األثدر المجدرم ادي تنميدة الحد   فعلهده معنده   نده 

                                        
 (.2244)ضعيف، أو د  األلبهني، اي السلسلة الضعيفة ب  (1)

 (.4667)ًسن،  وا  أ    علي اي مسند ، وًسن  األلبهني اي صحي  الجهما  (2)
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ًتدى   تحب   هده إلينده , ههتمرا ، اهدا ه  ال تنقطا عنه  غ  إعراضنه الرد د عن 
 دد  انلدد  العظددي  الددذي خضددع  لدد  السددمهوات  ..ن  دد نددزداد لدد  ًبردده، و دد  مدد

   هللا الذي ل  ملل ت كدم .. والبحه  وكم شي  اي  ذا الل و واأل ض والجبهل
 .شي 

ال  ارددى مددنه   دد  الددرم الغنددي الددذي ال  نتظددر مددن عبددهد  رهعددة تنفعدد ، و
نه  ذا انل   جالل  وكمهل  وملل  العظي   ت دد و تحب  إلي -ًهشه  -معصية تضر 

س آلذأوكَآالذيآشنذ مآ  ذأ َآنفحذ وآال أأضذ اآ»: قدهل  , إ ههل تحف  و دا ه  كدم ًدين
  (1).«لَ نآلأْآشًّح َآش آنالو إلآََُ آنفحةآكآن قىآوأح  آشوحعا

اددإو صددمت  أخددي القدده   ُغفددر لدد  ..  دد م عراددة: ومددن  ددذ  النفحددهت والهدددا ه
 ض عرادة عهم هده ق وعدهم الًدق، وإو اهدتطع  أو تلد و ادي أ ,ذن م عهمين

 دال .. اي  ذا الي م تستغفر     ُغفرت كدم ذن  د ، وأصدبح  كيد م ولددت  أمد 
 .ذن م وال خطه ه

 .امن صهم  ُغفرت ل  ذن م عهم كهمم  وكذل    م عهش  ا

 .والجمعة إلى الجمعة كفه ة لمه  ينهمه إذا مه اجتنب  اللبهئر

لدة القدد  يالفر ضدة ايد   سدبعين ار ضدة، والعبدهدة ادي ل: واي شدهر  مضدهو
 .خير من عبهدة ألف شهر

 !امهذا تق ل لمن  هد   كم  ذ  الهدا ه  ال مقه م  نتظر ؟

ن آم   يآل آش آشولكذَآوشخذأ َآوشنتذكَآواذُكَآ ذ ن اآم ذىآشتقذىآق ذاآلاذْآَذُكَآَذ آ»
 .«ُا آذلكآاليآَ كيآدوئع 

 .ليس الَعَج  من اقير  ت دد، وإنمه العج  من غني  تحب : قهل  عضه 

 مد شكًرايرضى باحل
 دد  الددذي  طعمندده و سددقينه  إو الحقيقددة التددي ال مر ددة ايهدده أو م عددز وجددم

 .و ت لى جميا شئ ننه  هنمداد والرعه ة ول ال  مه كهن  ًيهة

كردلر لد  علدى نعمد   والمفترض أو  لد و المقه دم الدذي نؤد د  م عدز وجدم
كحهل الل و كلد     السج د المت اصم، والتسبي  المطلق : وإمداد  المت اصم لنه

                                        
 .246/ 66راني اي األوهي واللبير، وأو د  الهيطمي اي مجما الف ائد  وا  الطب (1)
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ََ َلآَكآنَذُف ذوأوو َآومه اي  من مال قهت  َْآَوالُذَّ ل. [61: األنبيه ] نوَت لحو َ آال َُّو

 سدديرة ال  لدد   طلدد  مندده ذلدد ،  ددم رلدد  أعمددهال -هددبحهن  وتعددهلى -وللندد  

ا، و لفي  اي  ذا ق ل  س آالآتأ لىآلوأضىآمذَآالأ ذحآش آ»: تستغرد منه وقتره معتبرر
  (1).«  ةنآشوآن أبآال أوةنآالوح حآالآم وَ نأ ْآاأل

الآم ذىآآَذ آشنأذَ»  م إن  هبحهن  وتعهلى  علي من شدو  ذا الحمدد كمده قدهل 
  (2).«م حآنأ ةنآالح حآالآم وَ نآسكآ   آذلكآالح حآشالضْآََآت كآالُأ ة

 رب شكور
القيدهم   ال ش  أو هللا عز وجم    الذي  حب  إلينه اعم الايدر، و عيننده علدى

 دد ، و صددرد عندده الردد اغم، و ز ددم  الع ائددق، الدد ال  هددبحهن  مدده ا تددد نه وال 

َ حيَيآَلُ َكآَشُ آَ َحانَ آالوآتصدقنه وال صلينه  َُ َذ َّ آلُي  .[11: األعراد] َوََ آ و

وما ذل  اإننه نجدد  هدبحهن   ُعظ د  أعمهلنده و لبر ده، و ردعرنه  دننده قدد اعلنده 

ه آتَذُأَ  و  َآم ق ل  أل م الجنة تدم.. شيئره عظيمر َُ ُُ و  .[16: النحم] اُ خو و اآاُلَجََّةآويَ  آ و

أ ددذ  األعمددهل القليلددة تسددتحق  ددذا الجددزا  العظددي  لدد  ااترضددنه أو أصددحه هه 
 هلفعم قد قهم ا  هه دوو إعهنة من أًد؟ امه  هل  واألمر غير ذل ، اهم عز وجدم 

ث   قد ل لهد   عدد ذلد  و د   تقلبد و ادي صد    ,   الذي واقه  وأعهنه  للقيهم  هه

ََُّ كو لعا :الال دالنعي  اي جنهت  آَاَ اءعآوََ  َ آَهُأووكوَآ َُ اآَ  َ آَلكو َِ ل.[66: اننسهو] سي َّآَ 

ا و ر دد أو  -واها الطرا  -غنيره تايم ل  أو  جال لد  صدد ق اقيدر  حبد  كطيدرر
ى أو  طلدد  مندد  القيددهم  ددبعض  سددهعد  دوو أو  جددرب مرددهعر ، اهدددا  تفليددر  إلدد

ا، ولد  لمده قدهم  هده أعطده  مقه دم ذلد  عطدهاألعمهل البسيطة الاهصة  د ، ا   كبيدرر
 لتف  ذل   م أشعر   دو مه قدهم  د  مدن أعمدهل قدد عدهدت عليد   نفدا كبيدر، وأند  

 ...مهمه أعطه  الن  ستطيا أو   اي  ًق ، و

 دذا  علدى الدرغ  مدن أوكم  ذا ليقبم صد ق  الفقيدر أعطيتد   دنفس  اضدية، 
أو  ذا المقه م ال  تنهه   دي ًهل من األً ال ما مده الفقير  عل  اي قرا ة نفس  

 .قهم    من أعمهل

                                        
 . وا  مسل  (1)
  (.0026)صحي  الجهما الصغير  (2)
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 و  نعي  ال  ملن مه  سترعر  أ م الجنة عندمه  فهجئل -ما الفه د - ذا تربي 

آَشَه ويلَآتايل   َُ ََ آَي ََ آنوَح َُّ َ آاليو آَمُحٍ آَنُحخو و نَذ ذ آًَّأينذأٌآآَاَّ وو ََ آاليو َُ َو ذ  َيَآَذَ ٍاآَولوُؤلوذؤعاآَوليَ  هو

ل.[11: اهرر]

 !فماذا يقولون بعد ذلك؟

َذحيَيآلَذُ َكآَشُ آَ ذَحانَ آالوآ َُ َذ َّذ آلُي اآَوََذ آ و َِ ذ ََ ِييآَ ذَحانَ آلي  [11: األعدراد] َوقَ لو اآاُلَحُ ذحوآليآالَّذ

َوآ زا  أعمدهلل  دم  دذا ًقلد  وجد:  و  ندا   قد ل لهد اإذا  ه   فهجئ ذ َونوذ  وواآَش آتيُ كو
آتَذُأَ  و  َآ َُ ُُ و  . [11: األعراد] اُلَجَّةوآشووليثُذ و و َ  آويَ  آ و

 كرم عجيب
تدمم معي أخي القه    ذا الحد ث الرر ف الذي  ابرنه عن ًد ا  دا   دين 

قدهل  هد ل : قدهل آخر  جم  دخم الجنة، و ين هللا عز وجم، اعن ا ن مسع د 

ذذ آََُذذ نآومخذذأآش ذذْآالجُذذةآ خذذ كسنذذيآألم ذذَآمخذذأآش ذذْآالُذذ لآخأآ»: هللا  لاذذْآ.آالجُذذةآواع
الجُذةنآالوأتوَذ نآالوخوذْآسلوذإلآشنَذ آال  خْآذ اآا:آنخأجآََآالُ لآًّ  عانآالوق لآالآم آواْآلإل

ذ ذاآال  خذْآالجُذةنآا:آالوقذ لآالآمذ آواذْآلذإل!آنذ آلبآواذحتَ آَذألى:آَألىنآالوأاعآالوقذ ل
خأآوذينآشوآتذتش:آَِّْآم أ آشَِّ لآالحنو نآالوقذ ل أ آشَِّ لَ آشوآش آلكآالِ آلكآَِّْآالحنو آوم

ضدح  ًتدى  ددت ن اجدذ ، × القد  أ    هد ل هللا : قهل« تضحكآويآوشنتآال  ذك

   (1).«ذلكآش نىآش ْآالجُةآَُ لة»: الهو  ق ل

تتدمم ق ل  ه ل  -أخي -واي نهه ة الحد ث عن مظه ر اللرم انلهي أترك 

آلًّذذذوَنآًّذذذي،نآ ذذذأنَنآنتذذذ حيآَذذذَآم ذذذح آش آنأالذذذعآنحنذذذإلآثذذذَآكآنضذذذعآالوَ ذذذ آس آال»: هللا 
 .(2)«خوأعا

* * * 

 

                                        
 .متفق علي  (1)
 .(6461)صحي  الجهما الصغير  (2)
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ــا  : سادًســــــ

م  مظا   

ــب اهلل  حــــ

:لك

 

 رمحته ورأفته بك
 وشفقته وحنانه عليك 

 
 

  ين صحه ت  إذ جه   َهْبي،  اي   م من األ هم و ينمه كهو  ه ل هللا 
رت واهتم -اقد ضهف منهه صبيهه -واي  ذا الَسْبي امرأة تسعى مله اة مضطر ة

مت  إلى صد  ه  ردة، ث  على ذل  الحهل الرد د ًتى وجدت ، ادخذت  وض
 .أ ضعت 

شتذأو آ ذِ آ»: ألو  علق علي  و قد ل ألصدحه   منظر مؤثر داا  ه ل هللا 
  (1).«الآشلًَّآوأ    آََآ ِ آم ىآولح  »قهل . ال وهللا: قهل ا! ؟«ط لًّةآولح  آاليآالُ ل

 

 سدير مدا أصدحه  ، إذ أخدذ  عضده  ادر  كدهو و ينمه  واي  عض مغهه   

شكآ»: رير، ادقبم أًد أ     ًتى هقي ادي أ ددي الدذي أخدذ ، اقدهل  هد ل هللا 
َآوخ قذذإلآَذذَآ ذذِاآ ذذىآهذذق آالذذيآشنذذحنََنآوالآلآشلًّذذخذذِآالأخذذإلآالأق ذذْآًّتأج ذذ  آلَذذِاآالطوذذأآشوآ

    (2).«الطوأآوفأخإل
 

ومدن آ هئنده، وأ نهئنده نع ، أخي القده  ، هللا عدز وجدم أ ًد   نده مدن أمههتنده، 
م أ ً   عبد    م  دتي ، أو   م  لقده ، مدن أم  : ق ل عبد هللا  ن مسع د. وأهواجنه

، ثد  قهلد   المسد  اراشد   يدد ه، ادإو كدهو  د  ( نهمد )واًد ارش  ل   د ض قر 
  (3).ش كة كهن  قبل ، وإو كهن  لدغة كهن   هه قبل 

 

 ال وجه للمقارنة

ه منهمده علدي   و والدي  الإاإو قل    فتآو  دع او لي  هلصالب والفالب ًرصر

                                        
  (.0888)والباه ي ( 6201) وا  مسل   (1)
مددن رددر قين و جددهل أًددد مه  جددهل   وا  البددزا : ، وقددهل414/ 66أو د  الهيطمددي اددي مجمددا الزوائددد  (2)

 .الصحي 
 (.26)ًسن الظن  هم ال ن أ ي الدنيه  رق   (3)
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آوعلى اهتقهمتي، ذكرنهك  ق ل  تعهلى  ََ َل آَوََمَضيَك وإلوآليووُخأيَاكوَآ َُ ِييآنواَل ليآَمَ ُوكو  وَ آالَّ
و ع  آلًّي ََ ُيو آسيَلىآالُُ ليآوََ  َ آوي ُل وُؤَي  .[11: األًزام] الَُ وَ  وي

 مه األلدد  والرددفقة إذا مدده أصدده ني ملددرو  مددن   اددإو والدددي  عتصددروإو قلدد
عهادهك هللا مدن  -مرض ونح  ،  ررنهك  ددو هللا عدز وجدم  ردمل  وقد  مرضد 

 رعه ددة ومعيددة ال  ملددن تصدد   ه، و لفيدد  اددي ذلدد   ددذا الحددد ث  -كددم ملددرو 

نذ آاوذَآم مآَأضذتآال ذَآ»: القدهي الذي  ابرنه  ددو هللا عدز وجدم  قد ل  د م القيهمدة
شَذ آم  ذتآش آم ذحيآالمنذ آَذأضآ:آلبآ و آشم  كآوشنتآلبآالأذ ل وَ؟آقذ لآن :آتأحنيآق ل
 .(1)الحد ث... «شَ آم  تآشنكآل آمحتإلآل احتُيآمُح !آال َآتأح ؟

وليس  ذا احس   م إن  هبحهن  وتعهلى قد  غ   عبهد  اي عيدهدة المدر ض، 
مر ض، ووعد   على ذل   عظي  الجزا  لتل و الز ه ة هببره اي  اا معن  هت ال

 .وتافيفره عن ، وتسر ة ل 

َ ذذكآًّ ذذىآَذذ آَذذَآَتذذ َآنأذذ  آَتذذ  ع آغوذذُحَو آسكآصذذ ىآم وذذإلآهذذ أ  آشلذذ آ»: قددهل 
م وذذإلآهذذ أ  آشلذذ آَ ذذكآًّ ذذىآنالذذ  نآو ذذ  آلذذإلآخأنذذ آالذذيآآن تذذينآوس آمذذ   آم ذذولةآصذذ ى

  (2).«الجُة
 

وليس ذل  للمر ض احسد ،  دم للدم أصدحهم الحدهالت الاهصدة والضدعفه  
 .األ امم واأل تهمكد م البال  و

ده لدذل  وصده ه  لنده  اهؤال  تزداد الرًمة والردفقة انلهيدة علديه ، وتدزداد تبعر
 عظي  الجزا  الذي  ف د و ف د ثد ام اللطيدر مدن  -هبحهن  – رعه ته  ما وعد  

 .العبهدات

التذذ ميآم ذذىآ»: قددهل افددي الحددد ث الددذي  وا  أ دد   ر ددرة أو  هدد ل هللا 
و  لقذذذ ضَآالذذذِيآكآنَف وذذذأنآ»: وأًسدددب  قدددهلآ«  ذذذحآالذذذيآهذذذ وْآالاألَل ذذذةآوال تذذذكوَآ  ل ج

                                        
 (.2965) وا  مسل   (1)

أي الطمدر : و   ًد ث صدحي ، والار دف( 6772) وا ن مهج ( 4651)وأ   داود ( 565) وا  الترمذي  (2)
 .المجتني
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  (1).«و  لال ضَآالِيآكآنوفطأ

ه عدن   د   ددو  َذَآمذ لآاذ لن وَآًّ ذىآن  غذ آ»و ابرنه علي  الصالة والسالم مبلغر
.وض  أصه ع « ا ءآن مآالقو َةآشن آو  آ َ توَ

 (2)  

  هديل و جده   هد ل  لفي أو كهالد ..ضم كفهلت أمه عن اليتي  اال تسم عن ا

 .اي الجنة هللا 

آولدديس  ددذا احسدد ،  ددم كددهو التر يدد  الرددد د مددن تضددييا أم الدد   ََ ن ِي سي َّآالَّذذ
آنَ لعاآَوَهَواُلَ ُ َ آَهأيوأعا َُ ََىآظوُ  ع آسينََّ  آنَُأ و و َ آالييآووطو نيَي َ اَلآاُلَوَ   َُ ل.[01: النسه ] نَُأ و و َ آَش

 !وملاذا االبتالء؟
 ىولمهذا  ذ  األقددا  المؤلمدة، واال دتال ات الردد دة التدي تتندها: هئمقد  ق ل ق

ا-  ! ؟ما مظه ر الرًمة انلهية  هلنهس -ظه رر

نعدد ، قددد  لدد و لهددذا السددؤال وجه تدد  إو كهندد  الدددنيه  ددي دا  النعددي  األ دددي 
والمستقر النههئي، وللن الدنيه ليس  كذل ، اهي دا  اختبه ،  ؤدي كم من عليهده 

آه اي مدى عب د ت  لر   امتحهنر  َو ذَآَشًَُّتذ َو آشَنُذ َُ ذ آليَُ ذُ وذَ  و ُينَُذةعآلَََّ آ ََذ آَم َذىآاأَلُلضي سينَّ آَاَأُ َُذ آ
ل.[2: اللهف] َمَ معآ

وات عليدد  أو  ُحسددن د ددذا االمتحددهو ملدد و مددن تلددهليف  قدد م  هدده الفددرد، وأ
 .  والمناا ي، واألدوات  ي العطهالتعهمم معهه، اهلتلهليف  ي األوامر والن 

المطلد م مند  أو  ردلر هللا أمه العطه  اه  كم مه  رد على العبد من النع ، و
 .عليهه

، والمطلد م أو ....والمنا    كم مه  منا هللا من  العبد مدن صدحة أو مدهل أو
 . صبر على ذل  ا تغه  وج  هللا

مده اهلعطه  ليس دليم كرامة من هللا للعبدد، والمندا لديس دليدم إ هندة،  دم كال 

َيآم اد اختبه   آلَولذيآَشُ ذَأََ ََذ آاوُذذَ َم وآلَوُذإلوآالََأُ َأََذإلوآَونَذأََّ ذإلوآالَذوَذقوذ لو ُنَت  وآسيَذاآ ََّ آا ي ََّذ آسيَذاآآآالََأ َوَش
َيآ آلَوليآَشَ  َن َُُقإلوآالَذوَذقو لو  .[02 -00: الفجر] َ مَّآآآََ آاوُذَ َم وآالَذَقَحَلآَمَ ُوإليآلي

                                        
 (.2512)، ومسل  466/ 66متفق علي  الباه ي  (1)
 .  مسل  وا (2)
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ه اي مهدة العطه ؟  ولمهذا ال  متحن: اإو قل   النهس جميعر

ل  كهو الجميا ادي صدحة وعهايدة و هد وايدر مده اهتردعر الندهس قيمدة  دذ  
النع ، ولمه انلرف المت اضا من المتلبدر، وال الردهكر مدن الجهًدد، وال الصده ر 

ذُُكوآ :أل   قم هدبحهن .. من الرهكي     آَي ََ ََآاُل وَج  يذحين آًَّ َّذىآنَذُأ َذ َُ آَوَلَُ ذُ وذَ نَّكو ََ آَوالالَّذ ويأين َُ
َُآ  .[10: محمد] َونَذ ذُ وَ آَشُخَ  لَ و

آ: وقهل َُ آالَذذُ َلآوَذُأذٍضآَ لََاذ ٍوآللَو ذُ وذ َ و َُ آَولالَذَعآوَذُأَضذكو آَخمَضيذَ آاأَلُلضي َُ ِييآَاَأَ كو َو وَ آالَّ
آ آسي َّآلَوََّكآَهأينعوآاُلأيَق بي َُ ٌَآاليوَ  آمتَ  و و  .[020: ماألنعه]آَوسينَّإلوآَلَغفو ٌلآلًَّّي

 ذا من نهًية ومن نهًية أخرى اإو هللا عز وجم  بسي الرهد أو  منع  عدن 

آعبدهد  ًسدد  مدده  صدلحه ، و حسدد  ًددهلته  التدي ال  علمهدده هدد ا   سي َّآلَوَّذَكآنَذُ توذذ و
وأعا َُُلآليَ َآنََّ  ءوآَونَذُقحيلوآسينَّإلوآَ  َ آويأيَ   ي يآَخ يوأعاآَوالي  .[11: انهرا ] الأل

س آَذَآم ذ  يآَذَآكآنوالذ  آ»: ه  اي الحد ث القدهي  ق ل هللا عدز وجدملذل  ج
سن  نإلآسكآالغُيآول آشالقأتإلآألالتذح آذلذكنآوس آَذَآم ذ  يآَذَآكآنوالذ  آسن  نذإلآسكآالفقذأآولذ آ
شغُو ذإلآألالتذح آذلذكنآوس آَذذَآم ذ  يآَذَآكآنوالذ  آسن  نذذإلآسكآالالذحةنآولذ آشهذق  إلآألالتذذح آ

.«... آًّ لإلآسكآالتقَآول آشصحح إلآألالتح آذلكذلكنآوس آََآم   يآََآكآنال 
 (1)  

َآَذَآالذحنو نآو ذ آ»: ومه  ؤكد  ذا المعنى ق ل   س آالآتأ لىآلوح يآم ح آال ذَؤ
  (2).«نح إلنآ   آتح   آَأنضكَآالطأ مآوال أابنآتخ ال  آم وإل

 من فوائد االبتالء
  قبددم ادد ات هللا عددز وجددم  بتلددي عبددهد  ليددذك ر    دد ، و ضددرو ة العدد دة إليدد

أوذ  َآاألواو  آنَذُأاي َُ ذ َو آَلَأ َّ ابي َِ نَ  وَآوي ُلَأذ ُِ عظدي  مددن اهد  إذو مظهدر  [11: الزخدرد] َوَشَخذ

آوي ُلَ ُأَهذ ءيآَوالضَّذأَّاءيآ مظه ر  ًمة هللا  هلعصهة َُ نَ  و ُِ َلذَآقَذُ  يذَكآالََأَخذ آ ٍَ َوَلَقُحآَشُلَهذُ َُ آسيلَذىآشوََذ
آنَذَ َضأَّمو  َآ َُ َو  .[16: نعهماأل] َلَأ َّ

و بتلي هبحهن  عبهد  كذل  ليطهر   مدن ذند  ه  ادي الددنيه قبدم أو ال  صدب  

                                        
ه (1)  . وا  أ   نعي  اي الحلية عن أنس مرا عر
 (.6761)صحي  الجهما الصغير ب  (2)
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 .رر قة للتالص منهه إال  هلنه  أمهمه 

ي اآلخدرة التطهيدر ادي الددنيه أم التطهيدر اد -أخدي القده   -أ همه أ د و علينده
 . هلنه  والعيهذ  هم

 ذَنآوكآًّذ  نآوكآشذىنآَذ آنوالذواآال تذ َآَذَآنالذانآوكآوصذانآوكآ»: أل   قم 
  (1).«وكآغَنآًّ ىآال   ةآن   َ نآسكآ فأآالآوَ آََآخط ن  

ذذ آ»: وقددهل ُذذةنآالذذيآنفتذذإلآوولذذح آَو لذذإلنآًّ ذذىآن قذذىآالآَو َآوال َؤ َذذ آنذذ الآالذذ مءآوذذ ل َؤ
«م وإلآََآخطوئة

(2)
. 

و نهك رهئفة أخرى من العبهد الطهئعين لر ه ،  ر د هبحهن  أو  لهائه   راا 
ه  اي الجنة، وللن أعمهله  ال  ملنهه أو ترقى  ه  إلى  ذ  الد جهت الدهو د جهت

  ؤال  أل انره من العب د دة مدن ذلاال تال  وهيلة  ستاره هللا عز وجم من قل م 
 .وانلسه  واقر واضطرا  مه كهن  لتاره من قل  ه  إال من خالل  ذا اال تال 

الردددفه  تعر دددف ًقددد د »و ؤكدددد علدددى  دددذا المعندددى القهضدددي عيدددهض ادددي كتدددهم 
تهه عليدد  : اددإو قيددم :، ايقدد ل«المصددطفى  امدده الحلمددة اددي إجددرا  األمددراض وشددد 

 وعلى غيدر  مدن األنبيده  علدى جمديعه  السدالم؟ ومده ال جد  ايمده ا دتال   هللا  د  مدن
ودانيددهل، و حيددي، وهكر دده،  ،و عقدد م ،الددبال ، وامتحددهنه   مدده امتُحندد ا  دد ، كددد  م

خيرتدد  مددن خلقدد  وأًبددهؤ   يددر  ، صددل ات هللا علدديه ، و دد وإ ددرا ي ، و  هددف، وغ
 ؟وأصفيهؤ 

أو أاعددهل هللا تعددهلى كلهدده عدددل، وكلمهتدد  جميعهدده  -واقندده هللا وإ ددهك -اددهعل 

َوذذَأآَ ُوذذَ آتَذُأَ  وذذ  َآصدددد، ال مبدددل لللمهتدد ،  بتلددي عبددهد  كمدده قددهل تعددهلى لهدد    ليَُُ

ة ادددي ملدددهنته ، و اعدددة ادددي اهمتحهنددد  إ ددده    ضدددروم المحدددن ه دددهد .[01:  ددد نس]
د جدددهته ، وأهدددبهم الهدددتاراه ًدددهالت الصدددبر والرضددده، والردددلر والتسدددلي ، 
والت كددم، والتفدد  ض، والدددعه ، والتضددرف مددنه ، وتدكيددد لبصددهئر   اددي  ًمددة 
الممتحنين، والرفقة على المبتلين، وتذكرة لغير  ، وم عظة لس ا   ليتده د ا ادي 

مده جدرى علديه ، و قتددوا  هد  ادي الصدبر، ومحد   البال   ه ، ايتسل ا اي المحن  
لهَن ددهت  ارردد  مددنه ، أو غفددالت هددلف  لهدد ، ليلقدد ا هللا ريبددين ُمهددذ  ين، وليلدد و 

                                        
 .متفق علي  (1)
 (.9169) وا  الترمذي عن أ ي  ر رة، وصحح  األلبهني اي صحي  الجهما  (2)
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.أجر   أكمم، وث ا ه  أوار وأَْجزل
 (1 ) 

يصي  العبد  هألمر، وإن  ليحبد ، لينظدر كيدف إو هللا تعهلى ل: جه  اي األثر  
ع  إلي  .كهو تضرُّ

 (2 ) 

 أخي .. 

إو  عض النهس ال  رغ  اي نزول المطر ألن   را  عهئقره أمهم ًركة السير، 
 .وهببره لبعض الح ادف

من أَجم  صد   الرًمدة انلهيدة  هلندهس، ايد   نبد   -اي ًقيقت  -وللن المطر
الددز ف وتحيدده الحيددهة، وترتدد ي المال قددهت، ولدديس معنددى عدددم اهترددعه  الددبعض 

 دم إو الدرم  - ًمة  هد  علدى ًدد هعمهد  -لمطرلهذ  الحقيقة أو  ت قف نزول ا
الدرًي   ددرى المصدلحة العهمددة لعبددهد  اُيقدد   األقدددا ، و حددرك األًدداف مددن أجددم 

 .تحقيقهه

اهال تال  وإو كهو اي ظه ر  الضيق والعن  إال أن   حمم اي ريهت   ًمهت 

أعآكطيرة  َْآالوآاليوإليآَخوذُ  .[08: النسه ] اآَ ِّيوأعاالَذَأَتىآَش آَتُكَأ و اآَدُوئع آَوَنُجَأ

 الشفقة اإلهلية
ه من أ عهد الرفقة والرأاة انلهية  عبهد   ث  تدمم معي  ذا الحد ث لتد ك  عضر

 .والتي تزداد وتزداد عند ا تالئه 

سذاآَذ وآولذحآالأ ذحآقذ لآ»: قدهل ، أو  هد ل هللا عن أ ي م هى األشعري 
:آأذذَنآالوقذذ لنآق ضذذ َآث ذذأ آالذذؤا  ؟آالوق لذذ  ن:آق ضذذ َآولذذحآم ذذحي؟آالوق لذذ  :آتأذذ لىآل مضك ذذإل

اوُذ اآلأ ذحيآوو عذ آ:آًّ حكآواه أاعنآالوق لآالآتأ لى:آَ ذاآق لآم حي؟آالوق ل  :آنأَنآالوق ل
.«اليآالجُةنآوه   آووتآالح ح

(3 ) 

لددذ ن نجحدد ا اددي مددهدة أمدده  دد م القيهمددة اددهلتلر   الاددهق  نتظددر أ ددم الددبال  ا

نذذ مآالقو َذذةآًّذذوَآنأطذذيآش ذذْآالذذ مءآالِّذذ ابآلذذ آش آنذذ  آش ذذْآالأ الوذذةآ»:  قدد ل  .الصددبر

                                        
 .641/ 2الرفه للقهضي عيهض  (1)

 .44/ المحبة للجنيد (2)

 (.6626) وا  الترمذي  (3)
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.«نضلآا    َآ  نتآقذوألضتآاليآالحنو آو ل ق 
(1 ) 

 بتالء بالذنب واحلرمان من الطاعةاال
لعبدهد   هلدذن ، والحرمدهو مدن  ر العجيبة للرًمة انلهية ا دتالؤ ومن المظه 

وانقددالف عددن الطهعددة،  تددركه  ألنفسدده  وعدددم إعددهنته  وتدد ايقه  للقيددهم  هلطهعددة 
الذن ، ايسترعروا وقتهه مددة اضدم   هد  علديه ، وأنهد   د  ال  دنفسده ، وأند  لد  

 .ل قع ا اي أشد المعهصيوتالى عنه  رراة عين لهلل ا، ولضل ا، 

واددي المقه ددم لدد  اهددتمر إمددداد    ددهلت ايق وانعهنددة الالهمددة للقيددهم  هلطهعددة، 
هدده  دا  الُعجدد ، ايعجبدد ا وتددرك المعصددية، امددن المت قددا أو  تسددرم إلددى نف 

 دعمددهله ، و صددالًه ، و غتددروو  ددذل ، و ظندد و أو لهدد  ملهنددة خهصددة عنددد هللا 
   مددن المقصددر ن، اتلدد و  ددذ  ر هددذا الصددالب و ددذ  األعمددهل، و حتقددروو غيدد

الطهعددهت هددببره ال تدددائه   دا  اللبددر، ومددن ثدد   اهددتدعهئه  لغضدد  هللا وعقه دد  
 .الُمستحق للمتلبر ن

اال تال   هلذن ، والحرمهو من الطهعة من لطدف هللا الافدي  عبدد ،  لذل  كهو
 . م من دالئم ًب  ل  أًيهنره

وس آَذذَآم ذذ  يآَذذَآنط ذذاآو وعذذ آَذذَآالأ ذذ   آآ:نقذذ لآالآمذذ آواذذْ»: جدده  اددي الحددد ث
الأ فذذإلآمُذذإلآ ذذومآنحخ ذذإلآالأجذذانآسنذذيآش وذذأآشَذذأآم ذذ  يآوأ  ذذيآو ذذ آالذذيآق ذذ وََنآسنذذيآم ذذوَآ

«خ وأ
(2)

.
  

لذ آلذَآتك نذ اآتذِن   نآلخفذتآم ذوكَآَذ آ ذ آ»:  ذل  ندد ك مغدزى ق لد   ولعلنه
.«ش  أآََآذلكآالأوجاآالأوُجا

(3 ) 

ل آشنكَآتك نذ  آم ذىآ ذْآًّذ لآم ذىآ»للصحه ة  وممه  ؤكد  ذا المعنى مه قهل  
الح لذذةآال ذذيآشنذذ َآم وَذذ آمُذذحيآلالذذ الح كَآال مضكذذةآوذذأ فََنآولذذ التكَآالذذيآووذذ تكَنآولذذ آلذذَآ

.«ج ءآالآوق مآنِن   آ يآنغفأآلََتِن  انآل
(4 ) 

                                        
 (.1644)أخرج  الترمذي وأو د  األلبهني اي صحي  الجهما ب ًسن،  (1)
ه (2)  .أخرج  أ   نعي  اي الحلية عن أنس مرا عر
 (.9464)صحي  الجهما الصغير  (3)

 (.9294)صحي ،  وا  انمهم أًمد والترمذي وصحح  األلبهني اي صحي  الجهما  (4)
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 الرمحة الواسعة
إو  ًمة هللا  عبهد  ولطف  الافي  ه  ليس ل  ًدود وال  ملدن للعقدم البردري 
أو  د ك أ عهد ، و لفي أن  هبحهن  وتعهلى كت  على نفس  الرًمة، افي الحدد ث 

.«س آالآًّوَآخ قآالخ قآ  اآووح آم ىآنفتإلآش آلًّ  يآتغ اآغض ي»
(1 ) 

 ذذْآنالذذ يآلوذذك؟آقذذ لآ» :لم هددى   وجدده  اددي األثددر أو  نددي إهددرائيم قهلدد
ذك؟آقذ ل:آالق لآالآن آَ هىآ.اتق اآالآن آوُيآسهأاضوْ:آَ هى نذ آلبآقذحآ:آَ ذاآق لتآلكآقَ 

م ذذىآم ذذ  يآش آتتذذ قآلًّ  ذذيآالذذأخ أ َآش آصذذمتيآ:آ ذذْآنالذذ يآلوذذك؟آقذذ ل:آم  ذذتنآقذذ ل ا
.«ل كآذلكآأل  ك ََآ,غض ي

(2 )
  

 ًمتد  هدبحهن   هلعصدهة لد  واللدهار ن : ظ  األدلة التدي تؤكدد  دذا المعندىعمن أو
  ، اه  هبحهن  ل   منا عنه   هق   غ  عصيهنه  وا تعدهد   عدن رر قد ، ولد   ُعجدم 

ٌَآنهه ته  العله   ع دوو إلي  اي لحظدة مدن اللحظدهت  ذو آلَذَأ ووٌفآلًَّّي : البقدرة] سي َّآاَلآوي لَّذ  ي

011].
 

 

ينه اي ذل  مه ًدف من ارع و من رغيهو اهد الحدود، وما ذل  أمهلد  و لف

آاُذَ َ  آسيَلىآاليُأَمذُ َ آسينَّذإلوآَطغَذىهللا عز وجم وأ هم إلي  م هى و ه وو عليهمه السالم 
آَشُوآَنُخَ ذىآ َِ َّأو ُعذذ آلََّأ َّذإلوآنَذ َذ هو لدد  ال  حهو اندد  و طُبتداظد [11، 11: ردد ] الَذقوذ َكآلَذإلوآقَذذُ كعآلَّوذل

وكدهو مده  ..اهدتلبر هألدلة الدامغدة أل  يدة هللا و    يتد  علدى خلقد ، وللند  أ دى و
 -ادي  دذ  اللحظدهت.. كهو من تتبع  لم هى اي البحر إلى أو أغرق  هللا عز وجم

ِييآلحظهت النهه ة، و عد أو أصب  الغي  عند  كهلرههدة قهل  آشَنَّإلوآَكآسيَلإَلآسيكَّآالَّ مََُتو
َُُتآويآ ََ ََآم و آاُل وُت ي ي ََ َْآَوشَنَ آَي  .[81:   نس] إليآوَذُو آسيُهَأاضيو

شههدة ال تنفا اي  ذا ال ق ، وق  الغرغرة ونزف الروب، و ؤ دة المالئلدة، 
كدهو لد  م قدف عجيد  انطلدق مدن إد اكد  لمددى هدعة  وما ذل  اإو جبر دم 

ية، وكبر  الرًمة انلهية، وانطلق كذل  من  غض  الرد د لفرع و وأاعهل  الطهغ
 .للفر  غ  مه  أى من آ هت مبصرةوإصرا   على ا

                                        
  (.0200)ا صحي ،  وا  الترمذي وصحح  األلبهني اي صحي  الجهم (1)
  .01188كنز العمهل  ق   (2)
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آشنذذذإلآكآسلذذذإلآسكآالذذذِيآمَُذذذتآوذذذإلآوُذذذ مَُذذذتآ:آل ذذذ آشغذذذألآالآالأمذذذ  نآقذذذ ل»:  قددد ل 
ال  آلشن ُيآوشن آمخِآََآَ ءآال حأآالأ هذإلآالذيآالوذإلآَخ الذةآش آ!آن آَح ح:آسهأاضوْنآق لآا أنْ

.«تحل إلآالأًّ ة
(1 ) 

 :وفرب رء
  بد  ادي تندهول  لعل  ,شخيآالقذ ل قد لمس  مدى شفقة أم  علي  و دي ترغ 

  مدن أو  ددا م  التعد  وجبة اناطه  قبم ذ ه   لمد هدت  أو عملد  خ ارده عليد
 .وان  هد

ود الدرًي ، من  ًمة و أاة الدر  -مهمه  لغه-ههوأ ن  ي  ًمة أم  وعطف
 .ه  رفقة تف د وتف د شفقة أم    الذي  عهمل  و عهملنه جميعر 

 للفنه  ددا  العبهدات ليجز نده عليهده الجندة، إال أند  ال  ر دد لنده  -عز وجم -اما أن 

آًََّأجٍآأو نقا اي مرقة أو ًره من أدائهه  َُ آَي َي ن آالييآالحل َُ َْآَمَ ُوكو  .[21: الحج] َوََ آَاَأ

 طهلبنه  هلص م، ث   رغبنه اي التعجيم  هلفطر، ايلفي الصيهم ًتى المغرم، 
قهل : كطر من ذل  ًتى ال  زداد ان  هد، افي الحد ث القدهيوال داعي للتدخير أ

آشمج ََآالطأعا»: هللا عز وجم .«شًّاآم   يآسليَّ
(2 ) 

و حطنه كذل  على السح  ، وعلدى تددخير  قدد  المسدتطهف لينردي  د  الصدهئ  
 .ي  صيهم   م و ق ى، و ه و عل

.«تتحأواآالِ آاليآالتح لآوأ ة»: قهل 
(3 ) 

كلمهت نق لهده ًتدى ال  صديبنه ملدرو ،  لى لسهو نبي  علمنه ع -أخي -   

ت ءآ ْآلو ذة»: افي الحد ث وتذَآالآالذِيآكآنضذأآ:آَ آََآم حآنق لآاليآص   آ ْآن مآَو
الوضذذذأ آآ-ثذذذمنآَذذذأاوآ-َذذذعآاهذذذ إلآدذذذيءآالذذذيآاأللضآوكآالذذذيآالتذذذ  ءآو ذذذ آالتذذذ وعآالأ ذذذوَ

.«ديء
(4 ) 

                                        
 (.9266)صحي ، أو د  انمهم أًمد، والترمذي، وصحح  األلبهني اي صحي  الجهما  (1)

  .وقهل ًد ث ًسن( 211) وا  الترمذي  (2)
 .متفق علي  (3)
 (.9626)صحي ،  وا  الترمذي وأ   داود وا ن ًبهو وصحح  األلبهني اي صحي  الجهما  (4)
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وتذَآ»: ك أو تقد لوعند الاروه من المندزل وم اجهدة أًدداف الحيدهة أوصده
 وفوذتآووقوذتآو وذحنتنآوتُحذىآ:آالوقذ لآلذك .النآت   تآم ىآالآوكآًّ لآوكآق  آسكآوذ ل

؟.«مُكآال وط  
(1 )

 

 :وتدمم معي  ذ  ال صية النب  ة التي تقطر شفقة و ًمة إلهية

ُقذذإلآَذذَآ» ذذ نآول ذذَآ ذذْآضذذوقآَخأاع ذذ نآَو َذذَآلذذ مآاكهذذ غف لآاأذذْآالآلذذإلآَذذَآ ذذْآ ذذَآالأاع
.«نح تاآًّوإآك

(2 ) 

  دد  أوصددهك علددى لسددهو نبيدد   دددو تمدديي األذى عددن الطر ددق كدديال  تسددب  
 .شفقة عليه  و ًمة  ه  ؛وج د  اي إ ذا  النهس

 قدهل  ,وللي  رجعنه على تنفيذ  ذا األمر أعد ملهادة خهصة لمن  ق م  ذل 

«   آم ىآالطأنقآغالَآدجأ آنؤذيآالُ  آالأَ طَ آلاْآالأو خْآالجُة»
(3 ) 

 !شفقة و ًمة تل  التي  غمرنه هللا  هه؟ادي 

 رجـــــــرفع احل
ومن مظه ر  ًمدة هللا وشدفقت   عبدهد   ادا الحدره عدنه  مدن خدالل تافيدف 

 .العبهدات عند مظنة وق عه  اي مرقة

رد  ال، والتدي نسدتفيد نحدن وقتده داؤ ده اهلصل ات الامس التدي ال  سدتغرد أ
لددداخلي، ومددا ذلدد ، افددي وقدد  السددفر،   داخلندده الطمدنينددة، والسددالم السددمنهدده لت

ومظندددة التعددد ، اإنددد  هدددبحهن   افدددف عدددن المسدددهار ن عددددد  كعدددهت الصدددل ات 
الر هعية ليجعلهه  كعتين، و سم  له  كذل   هلجما  ين الصدل ات تافيفرده علديه ، 
ه للحره عنه ، ما العل   دند  ليسد  كدم األهدفه  تسدب  تعبرده ومردقة وللنهده  و اعر

َوآاُلأوُتذأَآلتدي تغمدر الجميدا الرًمة انلهية ا ذ َوآاُلووُتذَأآَوَكآنوأينذحوآويكو ذ : البقدرة] نوأينذحوآالوآويكو

010]. 

ولعلم  هبحهن   دو البعض قد  تحهمم على نفس  وال  دخذ  هذ  الدرخص القدد 

                                        
 (.6259)ظر صحي  الجهما ب ان (1)

 (.6961) وا  أ   داود  (2)

  .وصحح  األلبهني( 1216) وا  ا ن مهجة  (3)
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  ح  أو تدؤتى  خصد  كمده  حد  أو تدؤتى -هبحهن  - أخبرنه على لسهو نبي   دن
.عزائم 

 (1 ) 

ذ آاهذ كأ  اآ»: ا الحره ق ل  ومن مظه ر  ا ووضعآمَآشَ يآالخطذأآوالُتذو  آَو
.«م وإل

(2 ) 

 -ومده أكطر ده -عدم محههبتنه عمه نحدف    أنفسنه مدن ماهلفدهت: ومنهه كذل 

آألَ ذذيآم ذذ آًّذذحثتآوذذإلآنفتذذَ نآَذذ آلذذَآتذذ ك َآوذذإلنآشوآتأ ذذْآ»:  قدد ل  س آالآتأذذ لىآتجذذ ُو
.«وإل

(3 ) 

دده مراعهتدد   هددبحهن  للحهجددهت الفطر ددة للنددهس ومددن مظدده ر  اددا الحددره أ ضر

آلَوذُ َذَةآ :وًهالت الضدعف البردري التدي  تعتدر ه  ومدن ذلد  ق لد  تعدهلى َُ ذ َّْآَلكو ذ شوًّي
ََّآ َو آليَ  ٌ آلَّ َُ آَوشَنُذ و َُ آليَ  ٌ آلَّكو ََّ آ و َُ آسيَلىآنيَت ضيكو آالأَّاَلإو  .[012: البقرة] الاللَو مي

يعد ا و ردتروا و تدزودوا  مده ومنهه السمهب للنهس و د  ادي  ًلدة الحدج أو  ب

َُآ ر دون   َُ ٌ آَش آتَذُ  َذغو اآاَلُضمعآَلَآلَّولكو آاو َُ  .[081: البقرة] لَُوَسآَمَ ُوكو

 ال تنس أنك عبد
مدن المفتددرض عليد  أو  قدد م  هلتلدهليف التددي  طلبهده مندد   -أي عبددد -إو العبدد

ده أو  سددل عد ن هدب  تلليدف هيد  لمجرد أن  عبد، وأو  ذا هديد ، ولديس لد  أ ضر
ا علي ، ألن   ادم   م ج  أن  عبد عند   .هيد  ل   ذل ، وال أو  نتظر أجرر

و ااترض هللا علينه مه شه  من عبهدات اهذا مه تقتضي  عب د تنه ل  وإأي أننه 
 افددف عندده  -جددم شدددن  -هددبحهن ، و قتضددي  ك ندد  مسددتحقره للعبددهدة، وعندددمه نددرا 

اهدذا  ،هت معينة، مراعدهة لظدرود الدبعض عض التلهليف، و راا  عضهه اي أوق
 .منتهى الرًمة والرأاة من الرم  عبيد  المللفين اي األصم  طهعت  وعبهدت 

 شريعته كلها رمحة
أو نتحددهك  إليهدده هللا التددي أمرندده  وممدده  ؤكددد  ددذا المعنددى أو أًلددهم الرددر عة

بحهن  ونتعهمم  هه مه  ي إال مظهر عظي  مدن مظده ر  ًمتد   عبدهد ، ألد   قدم هد

                                        
 (.6119)صحي  الجهما ب  (1)

 (.466)صحي  الجهما ب  (2)

  (.0211)صحي  الجهما ب  (3)
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ََآ :لره ل  محمد  و اهلحدود على هبيم  [012:األنبيده ] َوََ آَشُلَهُ َُ َكآسيكَّآلًََُّ ةعآللُ َأ َل ي

ا ل جدنه ه  مطه ة السد   الردهئ  الدذي  حمدي  نده  المجتمدا  المطهل ل  تدملنه ه جيدر
 ددد مددن وجدد د  وإال ضددهف األمددن واألمددهو والطقددة واالهددتقرا   المسددل ، والددذي ال

آتَذ ذَّقو  َآوَآ َُ آَلَأ َّكو آًََّو ٌ آنَ آشوولييآاألُلَ  بي آالييآاُلقياَل صي َُ  .[028: البقرة] َلكو

والجهددهد اددي هددبيم هللا مدده  دد  إال مظهددر عظددي  مددن مظدده ر الرًمددة  عمدد م 
 .النهس

 !كيف  ل و القتم والدمه   ًمة  هلنهس؟: اإو قل 

ائق التي تحد ل  يدنه   ل و  ًمة  هلنهس ألو من خالل   ز م المسلم و الع 
 ن انهددالم، اطغددهته   رددلل و ًددهئالو ددين دعدد ة النددهس الددذ ن ال  علمدد و شدديئره عدد

َوآليآ ح ل  ينه  و ين وص ل الدع ة إليه   ن َُذٌةآَوَنكوذ َ آالذحل آًَّ َّذىآَكآَتكوذ َ آالي ذُ َُ َوقَذ تي و  و
ََآ و َّ لي ي ََ اآاَلَمآموُحَواَ آسيكَّآَمَ ىآال آانُذ َذ ل.[081: لبقرةا] الَِي ي

 تقليل األعمال يف أعيننا
ومن مظه ر  ًمة هللا  عبهد  أن  هدبحهن   ر دد مدنه  أو  دؤدوا مده أمدر    د  
كي  دخله  الجنة، وألن   عل  كرا ية نف هدنه للتلليدف وًبهده للراًدة، اإند  تجدد  

آنَذ  قلم األعمهل المطل  ة اي أعيننه ليسهم علينه أدا  ده، ايقد ل لنده عدن الصديهم 
آتَذ ذَّقوذ  َآ َُ ذ آَلَأ َّكو َُ ذَآقَذذُ  يكو آَي ََ ن ِي َوآالاللَو موآَ َ  آ و يَاآَمَ ىآالَّذ ُو اآ و يَاآَمَ ُوكو ََ آم ََ ن ِي ََ آالَّ َعذ آآآشَنُذ شَنَّ 

ََُّأذذحووَ اوٍآ: تدمددم عبدده ة [011، 011: البقددرة] ََُّأذذحووَ اوٍآ َعذذ آ ومدده ايهدده مددن معددهو  شَنَّ 

آ.االهتد اه وتيسير العبهدة
ََُّأحووَ اوٍآ: األمر  هلنسبة للحجونفس   .[611: البقرة] َواذُ وأوواآاَلآالييآشَنَّ ٍمآ

أمه  هلنسبة للمحرمهت اه  هبحهن   ابرنه  دو كم األرعمدة واألشدر ة مبهًدة 

سينََّ ذ آًَّذأََّمآلنه إال  عض األصنهد اليسديرة، ولد  اضدطر نه لتنهولهده ادال إثد  علينده 
َوآاُلَ ُوَ َةآ ذَأآوَذ ٍ آَوَكآَمذ ٍ آالَذِي َّآاَلآَمَ ُوكو آَغوذُ آاُضذطوأَّ َي َّْآليَغُوأيآاليآويإليآاَلَ ذ ُُ ينأيآَوََ آشو ي ََآاُلخي َوالحََّمآَوَلُح
ٌَآ و ل.[000: النحم] َغفو ٌلآلًَّّي

 الرمحة املدَّخرة
إو الحددد ث عددن مظدده ر الرًمددة انلهيددة ال  نتهددي، وكيددف لدد  أو  نتهددي وقددد 
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إليآالأًََُّّ ةَآ َآأخبرنه هبحهن   دن   ارًمت  هبحهن  قد شدمل   [06: األنعهم] َ َاآَمَ ىآنَذُفتي

َّْآَدُيءٍآكم شي   َأُتآ و  .[002: األعراد] َولًََُّ  ييآَوهي

ولعم أاضم مه نات     الحد ث عن  ذا المظهر العظي  مدن مظده ر ًد  هللا 
و هللا عدز وجدم عندمه أخبرنه  دد تعهلى  ذ  البررى التي ًملهه إلينه  ه ل هللا 

ا واًدرا   ينه ، أمده  هممنهه للدنيه  تراً   هه النهس ايقد خلق مهئة  ًمة جعم جز ر
ا)  قية المئة م أً ه مه نل و ايد  لي  -هبحهن  -اقد ادخر ه (التسعة وتسع و جز ر

 .لي م القيهمة ,إلى الرًمة

آْآلًّ ذذذةآ ذذذس آالآتأذذذ لىآخ ذذذقآنذذذ مآخ ذذذقآالتذذذ  واوآواأللضآَ ضذذذةآلًّ ذذذةنآآ»: قدددهل 
وذذوَآالتذذ  ءآواأللضنآالجأذذْآََُذذ آالذذيآالذذحنو آلًّ ذذةنآال َذذ آتأطذذ آال الذذح آم ذذىآولذذح  نآآط ذذ ل

ذذذأآتتذذذأع آوتتذذذأوَنآالذذذِذاآ ذذذ  والذذذ ًّ آوالطوذذذأآوأضذذذَ آم ذذذىآوأذذذض آنذذذ مآالقو َذذذةآش   َذذذ آآنآوشخَّ
 «وَِ آالأًّ ة

(1)
.

  

ىآق ذاآو ذأنآوالِيآنفتيآووح آلوغفأ آالآن مآالقو َةآَغفأ آَ آخطأوآم »: وكذل  ق ل  
؟«والِيآنفتيآووح آلوغفأ آالآن مآالقو َةآَغفأ آن ط ولآلَ آسو وسآلا ءآش آتالو إل

(2 )
. 

* * * 
 

 

                                        
 . وا  مسل  (1)
 (. 01108)انظر كنز العمهل ..  وا  الطبراني (2)
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مــ  : اســابًع 

ــا    مظـــــــ

ــب اهلل  حــــ

:لك

 

 تيسري طريقك إىل التوبة
 هـــــــوع إليــــــــــوالرج 

 
 

، وكهو معروارده  دين الندهس  فحرد  «اللفم»كهو  جم اي  ني إهرائيم اهم  
ادي منزلد  إذ هدما ررقرده علدى  ه د ، اقدهم ليفتحد   وإجرام ، وذات ليلة و ينمه  د 

ده مدن المدهل  اإذا  همرأة  قطر منهه الحيه  وقد جه ت  لتطلد  مند  أو  قرضدهه مبلغر
لحهجتهدده الضددرو  ة إليدد ، اي ااددق علددى إقراضددهه  رددرر أو تملندد  مددن نفسددهه، 

 ،  قترم منهه إذ  هده ترتعدد، ايسددلهه عدن السدباتضطر المرأة للم ااقة، وعندمه 
 .اتجيب   دنهه ل  تفعم  ذا من قبم، وإنهه تاهد من غض  هللا عليهه

من الذي  نبغدي لد  أو  ادهد :  نه ت قف اللفم عمه كهو  ن ي اعل ، وقهل لهه
أنه أم أن ؟ ث  أعطه ه مه تر د من مهل، وتركهه تنصرد، والنددم : من غض  هللا

 ددوامر   د ، ثد  ت جد  إلدى ثهم  التي اقتراهه، وعلى اهدتافها  آ عتصر قلب  على 
 .سر  سدل  العف  والصف  والت  ةهللا  هذا القل  المنل

 ! م انته  القصة على  ذا ال ضا؟

الرمس وجده   ال، اقد ًدف أو جه   الم ت و   اي  ذ  الحهلة، المه أشرق 
و    علم و عند  مده  ,جيران  ومعه ا  الذ ن ترك    هلليم ,الصبهب، ا جئ النهس

ه  دو  هم دا   ملت م علي  ا , علم و  .«إو هللا قد غفر لللفم» جئ ا جميعر

و ، اهرع ا إلى نبيه ، ادوًى هللا إلي   مه ًددف، اددخبر   ل   صدق ا مه قر 
 .ر ن أا ا ه ، غير مصدقين مه ًدفخبر ، اتلق   اهغ

د -أخي القه   - ال ش  كطيدرة تحملهده  دذ  القصدة، لعدم مدن  هأو  نهك د وهر
 عز وجم عندمه وجد من اللفم  ذ  الت  ة الصهدقة، و ذا الندم، أمدر أ مهه أو هللا

كمده ادي  -مل  الم ت  دو  دخذ  على  ذا الحهل لُينهي ًيهتد  نهه دة هدعيدة، ار مده
 .أن  إذا مه اهتمرت ًيهت  لعهد مرة أخرى لغي  وعصيهن  -عل  هللا

ته دة العبده ة ومن  ذ  الدد وس كدذل  معرادة مددى ًد  هللا العظدي  لعبدهد  ال
ده  ددو  ًمدة هللا واهدعة تسدا الجميدا، .. على البهم مه  ي إال  هدهلة للندهس جميعر

اللفدم  واال  نبغي لمذن  مهمه كهو ُجرم  أو  يدس أو  قني من  ل غهه، والدليم أ



 الفصـــــل الثالث         

 13 

 .أقبم وال تاف، ار    نتظرك :إنهه  ههلة تق ل للم ارد.. ل  قد ُغفرَ 

ده، و ر دد لهد  وكيف ال  ل و األمدر كدذل ، وهللا  عدز وجدم  حد  عبدهد  جميعر
الاير، ودخ ل الجنة، و نتظر من أي منه  التفهتة صهدقة إلي  ليقبم عليد ، و عفد  

 .عمه مضى من 

 :المعنى مه ًدف لقهتم المئة نفسوممه  ؤكد  ذا 

ذ نآالتذألآمذَآشم ذَآش ذْآ»: قهل     آالو َآ   آق  كَآلاْآق ذْآتتذأةآوتتذأوَآنفتع
آاأللآ ذ نآالَذْآلذإلآَذَآت وذة؟آالقذ لآم ىآلا انآالأت  آالق لضنآاَلحولَّ :آسنإلآق ذْآتتذأةآوتتذأوَآنفتع
آم ىآلاآالق  إلآالك َّْآوإلآََئةنآثَآهألآمَ.آك سنذإلآقَ ذْآ:آْآم لَنآالق لشم َآش ْآاأللضنآاَلحولَّ

آَئةآنفسآالَْآلإلآََآت وة؟
ذذَآنحذذ لآووُذذإلآووذذوَآال  وذذة؟آانط ذذقآسلذذىآشلضآ ذذِاآو ذذِانآالذذِ آوَذذ آشون:آالقذذ ل ذذ آنأذذَنآَو  هع

نأ حو آالآال م حآالآَأََنآوكآتأاذعآسلذىآشلضذكآالِنَذ آشلضآهذ ءنآالذ نط قآًّ ذىآسذاآَناَلذ آ
مضكةآالأِابنآالق لتآَمضكةآالأًّ ذةآال  ونآال خ ال تآالوإلآَمضكةآالأًّ ةالطأنقآشت  آ :آَو

  َآسنذإلآلذَآنفأذْآخوذأعاآقذ نآالأتذ:آا ءآت ض ع آَق معآوق  ذإلآسلذىآالآتأذ لىنآوق لذتآَمضكذةآالأذِاب
قوت اآَ آووَآاأللضذوَآالذِلىآشن َ ذ آآ:آالق لآ-شيآًّك ع آ-َ كآاليآص ل آم َيآالجأ   آووََُ

«   آش نىآالَ آلإلنآالق ه اآال احو آش نىآسلىآاأللضآال يآشلا نآالق ض إلآَمضكةآالأًّ ة
(1)

. 

ادوًي هللا تعدهلى إلدى  دذ  أو تبهعددي، وإلدى  دذ  أو تقر  دي، »: واي  وا ة 
 .«مه، ا جدو  إلى  ذ  أقرم  ربر اغفر ل قيس ا مه  ينه: وقهل

 ال حيوجنا إىل املشي الكثري
إليدد ، صددهدقة اددي العدد دة نعدد ، أخددي القدده  ، إو   دد   نتظددر مندد  أي  ددهد ة 

 : ليقترم من  و قترم، وال  ح ج  إلى المردي اللطيدر، كمده ادي الحدد ث القدهدي

ذذَآتقذذأبآَُذذيآ.. » ذذَآتقذذأبآَُذذيآدذذ أعانآتقأوذذتآَُذذإلآذلامعذذ نآَو ذذَآَو ذلامعذذ آتقأوذذتآَُذذإلآو معذذ نآَو
«... شت نيآن  يآشتو إلآ أولةن

(2)
 .

 
 

                                        
 .متفق علي  (1)
 .مسل  من ًد ث أ ي ذ  وا   (2)
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 : علق انمهم الن وي على  ذا الحد ث ايق ل

أي من تقرم إلى  طهعتي تقر د  إليد   رًمتدي، وإو هاد عبددي هدت، ادإو 
أتهني  مري وأهرف ادي ردهعتي أتيتد   رولدة أي صدبب  عليد  الرًمدة، وهدبقت  

 اللطير اي ال ص ل إلى المقص د ي هه، ول  أً ج  إلى المر
(1)

. 

أو  دذا الحدد ث وغيدر  ممده هدبق ذكدر   ددل علدى شددة  -أخدى-اهم تد ااقنى 
 !ش ق  هبحهن  لع دة عبهدة إلي ، وأن  أشد ش قه لهذ  الع دة من العبهدة أنفسه ؟

ول  ُكرف  الُحُج ، وتدكدد الرده دوو عدن هللا مدن  دذ  الحقيقدة لمدهت ا خجدال 
 . من  هبحهن 

 :بابه مفتوح للجميع
 مه تعليق  على ق ل  ..  أخي :«س آالآتأ لىآن ت آنح آو ل وْآلو ذ بآَتذيءآ

 ؟(2)«لو  بآَتيءآال وْآًّ ىآتط عآال  سآََآَغأوَ آالَُ لنآون ت آنح آو لَُ ل

ده أمهمد  ليدم نهده ، و ددوو  ي  دليالأال  لف ًر على ً      ل  أو جعدم  ه د  مفت 
 !ومتى  غب  اي الدخ ل علي  دخل ؟ة، امتى شئ ، وج د ًهج  وال واهط

أل   لن من المملن أو  ل و الدخ ل على هللا ودعهؤ  اي  وقد  محددد  هلليدم 
 ر د أو  جدهم رلبد  أو  جتهدد ادي تحدري  دذا ال قد  كمده  نأو  هلنهه ، وعلى م

 . حدف ما كم صهً  هلطهو

ا ادي وجد  أًدد وللن  هبحهن  وتعهلى ل   رد أو  فعم ذلد ، الد   غلدق   ه د  أ ددر
 .مهمه كهو ُجرم 

 .نع ، مهمه كهو ُجرم 

مدن  هد د ونصده ي وملحدد ن  وليس ذل  للمسلمين احسد   دم لجميدا عبدهد 
 .نمن منهاقين، واهجر ن، وقطهف ررد، ومجرميو ,و  ذ ين

ألدديس كددم واًددد مددن  ددؤال  لدد  ملددهو اددي الجنددة  ر ددد هللا لدد  أو  رددغل ، وال 
 ! ترك ؟

آآ :اي  ذ  الحقيقة اتدمم معي ت جيه  لره ل  اللر  اإو كن  تر   ََ ن ِي آلي َّذ قْو

                                        
 .صحي  مسل   ررب الن وي (1)
  . وا  مسل  (2)
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ََّ آَقُحآَهَ  َآ آ َُ َو َو اآنذوَغَفُأآَل  . لذا  لم  سهرة [41: األنفهل] َ َفأوواآسي آنَُ َذ

وتدمم خطه   للمنهاقين، ابعد أو ًذ    وخ اه  من مآل أاعدهله  عدهد الد   يئسده  

ا للمن  ًمت   م جعم الطر ق أمهمه  مم آإليد  ت  ة والعد دة هدر آاليذيآالذحَُّلكي ََ سي َّآاُل وَُذ اليقيو
ذوأعا آَنالي َُ ذ َو َحآَل آَتجي آالَّ ليآَولََ ََ آَي ْي آآاألُهَف َُ َو آتَذ وو اآَوَشُصذَ حو اآَواُمَ اَلذ و اآويذ ليآَوَشُخَ الوذ اآ ينذَُذ ََ ن ِي سيكَّآالَّذ

آالوآ آَوَهُ َفآنذوُؤوي ََ ُيو َََعآاُل وُؤَي َيو ع ليآاَلأوولَئيَكآ آَشُاأعاآَم ََ ُيو  .[676، 679: النسه ] آاُل وُؤَي

ا مدن خلقد   و عد ذل   دتي التدكيد على أو هللا عز وجم ال  ر د أو  عدذم أًددر

 آوََ  َ آالوآَد  يأعاآَم يو ع َُ ُُ و ََ آَوم َُ آسي آَدَكُأتو َُ اويكو َِ ْوآالوآويَأ  .[674: النسه ] ََ آنَذُفَأ

الط اغيدد   ,خطه دد  للددذ ن  عددذ  و النددهس –ه   أخددي القدد –وتدمددم كددذل  

آنَذ و ووذ اآ ؤال  ل  ته  ا لتهم علديه   ,الظلمة َُ ََّآلَذ آثوذ َُذ وي آَواُل وُؤَي ََ ُيو ذُؤَي ُوذ اآاُل و آالَذ َذ ََ ن ِي سي َّآالَّذ
آاُلَحأينقيآ ابو َِ آَم َُ َو ََآَوَل َّ ََ آَا َِابو آَم َُ َو  .[66: البروه] الَذَ 

سينََّ ذ آَاذَ اءوآطر دق ًددد الردرف جدزا    والذ ن  روع و اآلمنين و قطع و ال
آاَلَتذ  عاآَش آنذوَق ذَّ وذ اآَشُوآنواَلذ َّ و اآَشُوآتذوَقطَّذَعآشَآ آنوَح ليوو َ آاَلآَوَلهوذ َلإلوآَوَنُتذَأُ َ آاليذيآاأَلُلضي ََ ن ِي آالَّ َُ َي نُذحين

ذُ ٌيآاليذي آخي َُ ذ َو آَذليذَكآَل آاأَلُلضي ََ ذ َفذُ اآَي َمٍفآَشُوآنُو آخي َُ َل َوَآ اٌبآآَوَشُلاو و َِ ذَأ يآَمذ آاليذيآاَ خي َُ ذ َو الذُحنُذَو آَوَل
ٌَآ و َي وللن ل  تهم  ؤال  اللص ق القتلة لتدهم هللا علديه  كمده جده  . [44: المهئدة] َم

 :اي اآل ة التي تليهه

ٌَآ و آالَ ُمَ  و اآَش َّآاَلآَغفو ٌلآلًَّّي َُ َي آَش آتَذُقحيلوواآَمَ ُو ْي آتَ وو اآَيَآقَذُ  ََ ن ِي  .[47: دةالمهئ] سيكَّآالَّ

آوكذل  الذ ن  لتم و مه أنزل هللا من الهدى  آاُل َذوذلَُذ وي ََ ذ ذ آشَنُذَ ُلَُذ آَي ََ آَنُك و و َ آ ََ ن ِي سي َّآالَّ
ُوذذ  َآ َوآالمَّمي َو َوآالوآَونَذُ َأذذُذو َو آشوولَئيذذَكآنَ َأذذُذو آاليذيآاُلكي َذذ بي َّذذ  وآلي َّذذ  ي ذذ آوَذوذَّ ََ ذذَآوَذُأذذحيآ ذَحىآَي َو آآآَواُل ََ ن ِي سيكَّآالَّذذ

َوآتَ  و آالأًَّّي آَوشَنَ آال ذَّ َّابو َُ َي آَمَ ُو ُو اآالَأوولَئيَكآشَتو بو  .[666، 695: البقرة] وو اآَوَشُصَ حو اآَووَذوذَّ

 أقبل وال ختف
 ه  –إو      نتظرك  ,شخذي متى .. أقبم وال تاف:  نهد   –و نتظرنه جميعر

لاذ تُيآغفذأوآنذ آاوذَآم مآسنذكآَذ آ مذ تُيآوآ»جئتني قبلت ، وعلى أي ًهل تل و ايهده 
لذكآم ذذىآَذذ آ ذ  آَُذذكآوكآشوذذ لينآنذذ آاوذَآم مآلذذ آو غذذتآذن وذذكآمُذ  آالتذذ  ءنآثذذَآاهذذ غفأتُيآ
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شتو ُيآوقأابآاأللضآخط ن نآثَآلقو ُذيآكآت ذأكآوذيآدذوئع نآألتو ذكآآل آغفأوآلكنآن آاوَآم م
 .(1)«وقأاوَ آَغفأ 

  نعدد   دده أخددي إو مغفرتدد  هددبحهن  تسددا كددم ذن  دد ، وكددم ذن  ندده، كددم مدده  دد
 .أو تعتذ  ل  عمه مضى من ذن م وتقصير ,مطل م من  أو تُقبم علي   صدد

 .أكبر ممه  تايل  أًد ..اإو قل  وللن ذنبي كبير 

 !ال  ه أخي، ال تقم  ذا، امهذا اعل ؟

 ... م هرق ،  م هني ،   م أشرك ،  م

 أتد ي لمهذا؟.. مهمه اعل  ابه   مفت ب ل  

َُآَوالوآألن   ر د أو  ت م علي    .[24: النسه ] آنوأينحوآَش آنَذ و َبآَمَ ُوكو

 ولمهذا  ر د أو  ت م علي ؟

َوالوآنَذُحمو آسيلَذىآاُلَجَّذةيآليدخل  الجنة، دا  أ ي ، والتي ايهه جز  ماصدص لد  
ُذنيإليآ  .[226: البقرة] َواُلَ ُغفيَأ يآويِي

د  ن عبدهوليس أدل على ذل  من ارًت  هبحهن  الردد دة عنددمه  تد م عبدد مد
 .ول  كهو من أشد المعهند ن ل 

ذ آو  وذةآم ذح آًّذوَآن ذ بآسلوذإلآَذَآشًّذح َآ ذ  آم ذىآ» تدمم معي ق ل   لآشدذحآالأًّع
نسآََُ نآالأتىآدجأ آال ضطجعآاليآم وَ آطأ َإلآودأاوإلنآالألاًّ  إلآوألضآالم نآال نف  تآَُإلآوآ

الأخذِآوخط ََذ آثذذَآظ َذ نآوقذحآشنذسآَذَآلاًّ  ذإلنآال وُ ذ آ ذ آ ذذِلكآسذاآ ذ آوَذ نآق ض ذةآمُذح نآ
 .(2)«شخطأآََآدح آالفأ آ.ال ََآشنتآم حيآوشن آلوك:آق لآََآدح آالفأ 

ذ آو  وذةآم ذح آَذَآالأقذوَآ»: قدهل  ,العجيد وإلي  كذل   ذا الحد ث  لآشدذحآالأًّع
َآالَ آ آال ال  َآالض لآال ااحنآَو  .(3)«ال الحنآَو

 يعلمنا ما نقوله لنتوب

                                        
  .وقهل ًد ث ًسن( 1011) وا  الترمذي  (1)
  . وا  الباه ي ومسل  (2)
  (.01020)وأو د  الهندي اي كنز العمهل ...  وا  ا ن عسهكر اي أمهلي  عن أ ى  ر رة  (3)
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ا، وللن  ل   عدرد كيدف    –علي  السالم  –لمه عصه آدم  ه شد در  ، ندم ندمر
علدى  –الدرًي   –ارأى من  هللا  ذ  الحهل ادل د   , عبر عن ندم  واعتذا   لر  

الَذ َذَ قَّىآمَ موآَيَآلَّولذإليآَ  يَ ذ ٍوآالَذ َذ َبآَمَ ُوذإليآسينَّذإلوآ وذَ آمه  ق ل  ل ، لياتصر علي  الطر ق 
َوآ و آالأًَّّي  .[44: البقرة] ال ذَّ َّابو

ذل  مدده ًدددف مددا  نددي إهددرائيم، ابعددد أو ا تلبدد ا كبددهئر الددذن م، وعبدددوا وكدد
أ اد هللا أو  تد م علديه  اددله  علدى وهديلة  ..أ نده هللا جهدرة و: هل ا لنبيه العجم، وق

آَلَغذذحعآذلدد  واأللفددهظ التددي  ق ل نهدده  َُ ذذُئ و آدي ذذ آًَُّوذذإو ََ ُذُ ِي يآاُلَقُأنَذذَةآاَلكو وذذ اآَي اآَوسيُذآقذوُ َُذذ آاُ خو وذذ اآَ ذذ
ََآ ُيو آَوَهَُ ينحوآاُل وُحتي َُ َُآَخطَ نَ  و طٌَّةآنذَُّغفيُأآَلكو اآَوقو لو اآًّي  .[91: البقرة] َواُ خو و اآاُلَ  َبآهوجَّحع

 !ي       نهادي  م غف    ً

 علمنه كلمهت نق لهه، وأدعية ندع    هه تحمم معهو عظيمة، ثد   ابرنده  دننده 
 .مرادنه ل  قلنه ه  صدد غفر لنه ذن  نه وأعطهنه

َُذذ آ: ومددن ذلدد  ق لدد  تعددهلى آَمَ وذُ ُْ ذذ ذذوَُ آَشُوآَشُخطَُأنَذذ آلَوذََُّذذ آَوَكآَتُح ي نَ آسي آنَّتي ُِ ذذ لَوذََُّذذ آَكآتذوَؤاخي
آَمَّذ آ ََذ آَكآطَ قَذَةآلََُذ آويذإليآَواُمذ و ُ َُ آ آَيَآقَذُ  يَُ آلَوذََُّ آَوَكآتوَح ل ََ ن ِي لََُذ آَواُغفيذُأآسيُصأعاآَ َ  آًََّ ُ َ إلوآَمَ ىآالَّ

ََآ آاُلَك اليأين ََُ كَنَ آالَ ُنالوُأنَ آَمَ ىآاُلَقُ مي  .[216: البقرة] َواُلًَُّ َُ آشَنَتآ

دنه  ذ  الللمهت الن  انية ل  أ دنه نُعب ر عمه تحمل  من معهو  للمهت من عن
 !تل  العبه ات اتليق  بالغة اآل هت؟ ال  عبه ة هنق لهه؟ و م هترقى

مددن , مددن األدعيددة ممدده و د علددى لسددهو المددؤمنينثد  إو  ددذ  اآل ددهت وغير دده 
 !الذي أنزلهه؟

 !أليس    هللا عز وجم؟

 !ومن     ؤال  المؤمنين الذي  ق ل نهه؟

ه  عينه ، وللنهده نمد ذه  قدمد  هللا لنده للدي  اتصدر علينده  إنه  ليس ا أشاهصر
رر ق اختيه  الللمهت والعبه ات التي تنهل  ضه ، وتستفت   هم اضدل  وكرمد ، 

 . فت  خزائن عف   واضل  و هق  –ًين نردد ه  –ايجي  علينه 

ذذذوَُ آَشُوآَشُخطَُأنَذذذ : وقدددد و د أو العبدددد ًدددين  قدددرأ نَ آسي آنَّتي ُِ ذذذ  جيددد   لَوذََُّذذذ آَكآتذوَؤاخي

ذَآ: ، اإذا قهل«قد اعل »: هبحهن  آَي ََ ن ِي َُذ آسيُصذأعاآَ َ ذ آًََّ ُ  َذإلوآَم َذىآالَّذ آَمَ وذُ ُْ ذ لَوذََُّذ آَوَكآَتُح ي
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 .(1)و لذا« قد اعل »:  جي  هللا قَذُ  يَُ 

 !.قد اعل :  ل، ليجيبنه  عد الق ل علمنه مه نق ,اهنظر إلى مدى ً  هللا لنه

 تقصاءعدم االس
ة، وا تلدد  اددي ًقدد  لدد  قددد أهدده  إليدد  إهدده ات  هلغدد أ أ دد  لدد  أو همدديال

أدنى مه أليس  ,ث  جه ك  عد أو أاسد وأاسد ليعتذ  ل  عمه اعل  ماهلفهت جسيمة،
 ت قددا مندد  هددهعتهه أو تجلددس معدد  وتعهتبدد ، وتطلدد  مندد  إصددالب مدده أاسددد  قبددم 

 !قب ل اعتذا  ، وأو تدخذ من  الم اثيق على ذل ؟

مهمده كدهو  –وللن هللا عدز وجدم ال  فعدم معنده ذلد ، اهد   قبدم منده االعتدذا  
 –عليد  السدالم  –دوو اهتقصه ، كمده ًددف مدا م هدى  –ًج  جرائمنه اي ًق  

ذذيآ :قددهل و قتددم القبطددي، وقبيددم  رو دد  مددن مصددربعددد أا آنَذُفتي آسينلذذيآَظَ ُ ذذتو قَذذ َلآَلبل
سينَّذإلوآ وذَ آلمدهذا المغفدرة  لدم  دذ  السده لة  الَذَغَفذَأآلَذإلوآ ؟ابمدهذا أجدهم هللا الَ ُغفيُأآليذي

َوآ و  .[66: القصص] اُلَغفو لوآالأًَّّي

ا  إصالب مه أاسد  إال إذا كهو اي ً  – ًمة  هد   –ق د النهس ال  طهل  أًدر
 !لمهذا؟.. أمه مه كهو اي ًق  هبحهن ، اه   تجهوه عن  

 .ألن  ال  ر د أو  ضا أي عقبهت أمهم رر ق الت  ة

ا للجميا دوو اهتطنه   ر د أو  جعم الطر ق ههال  .ميسرر

 . لفي أو  ندم المر  على مه اعم،  و ستغفر هللا  صدد و ت م إلي 

 م من  تقد   كرف  هلماهلفهت التدي ا تلبهده، وكيدف  لفي ذل ، اليس المطل

ََّآَنُتذ َذُغفيأيآالَآ: تدمم معي ق ل  تعدهلى..هيصلحهه  آنَذُفَتذإلوآثوذ َُ َُ يذ ُْآهوذ ءعآَشُوآَن  َوََذَآنَذُأَ ذ

ذ هيحدف إو اعم ذل ؟ الذي مه  و ع حيآاَلآَغفوذ لعاآلًَّّي ده. [666: النسده ] َنجي   ال  جدد  منتقمر

او ه  ت  ت ، ألن   حب ، و نتظر من   ذ  الت  دة  .ال  جد  جبه ر ًر سي َّآاَلآ م  جد  ار
ََآ ُاآال ذَّ َّاويو  .[222: البقرة] نوحي

 يسهل علينا طريق التوبة
علينده رر دق الت  دة مدن كدم  وألن  هبحهن   حبنده و ر دد لنده الجندة، لدذل  اهد   سدهم

                                        
  (.062)انظر صحي  مسل   (1)
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 .جهن 

ُْآوذل   مجرد ت  تنده  –غ  مهمه  ل – طمئننه  دن  هيغفر لنه جميا ذن  نه  قوذ
نو َبآَا يآ ُِ آالذ آَكآتَذُقَُطو اآَيَآلًََُّّ ةيآاليآسي َّآاَلآنَذُغفيذأو َُ َي آَشُهَأالو اآَمَ ىآشَنُذفوتي ََ ن ِي وأعذ آسينَّذإلوآنَ آميَ   يَيآالَّ

َوآ و  .[94: الزمر]  وَ آاُلَغفو لوآالأًَّّي

:آم ذحعاآشصذ بآذن عذ آالقذ لس آ»: علدى  دذا المعندى ايقد ل و ؤكد لنده  هد ل هللا 
غفذأوآلأ ذحينآآشم َآم حيآش آلإلآلوع آنغفأآالذِناآونأخذِآوذإل؟:آلبآشذن تنآال غفأ نآالق لآلوإل

آشذن تآمخأنآالذ غفأآلذي:آثَآَكإآَ آد ءآالنآثَآشص بآذن ع نآالق ل آشم ذَآم ذحيآ:آقذ ل.آلبَّ
شذن ذذتآمخذذأنآآلبَّآ:آش آلذذإلآلوعذذ آنغفذذأآالذذِناآونأخذذِآوذذإل؟آغفذذأوآلأ ذذحينآثذذَآشصذذ بآذن عذذ نآالقذذ ل

آشم ذذَآم ذذحيآش آلذذإلآلوعذذ آنغفذذأآالذذِناآونأخذذِآوذذإل؟آقذذحآغفذذأوآلأ ذذحيآال وأ ذذْآ:آالذذ غفأآلذذينآقذذ ل
 .(1)«َ آد ء

 .(2)مه دام على  ذا الحهل كلمه أذن  اهتغفر –كمه  ق ل ا ن  ج   - عني

 ي ما الذي يغضب ربك غضًبا شديًدا؟أتدر

 :اقهل سدل  عن هعة  ًمة هللا،  جه   جم إلى  ه ل هللا 

َذ آغضذ تآم ذىآشًّذذحآ:آائذتآتتذألُيآمذَآهذأةآلًّ ذةآال؟آوشخ ذأكآش آالآتأذ لىآنقذ ل»
شوآ  نذتآالأج ذةآآ آالذيآاُذاآمفذ ينآال ذ آ ُذتآَأوجَّذمغض يآم ىآم حآشتذىآَأالذوةآال أ ظ َذ
 .(3)«ََآدأنيآلأج تآل ق نطوَآََآلًّ  ي

 مل تعلموا قدري لذلك أخطأمت يف حقي

خطددد اددي ًددق أ يدد ، و ر ددد أ دد   مندد  أو  عتددذ  نردده مددن األ ندده  قددد أا تايددم أو 
ليسهمح  على خطئ ، اترا   سهم علي  رر ق االعتذا ، ايق ل ل  لعلد  لد  تدد ك 

، ايجد اال دن نفسد  ....أو مه اعلت  كهو خطد، ولعل  قد أخذت  الغفلة ًينهه ولعل  
ه إلى االعتذا   عد أو شعر  هألمهو من جهن  والد   .منداعر

                                        
  .متفق علي  (1)
  .012/شرب الحد ث لبي  الله  لبي  ال ن  ج   (2)
  (.0810)كنز العمهل  (3)
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آَم ي وذذ اآالُتذذ َءآ: تدمددم ق لدد  تعددهلى ,فعلدد  هللا معنددهأكطددر مددن  ددذا   ََ ن ِي ََّآسي َّآلَوَّذذَكآلي َّذذ ثوذذ
ٌَآ و ََّآتَ وو اآَيَآوَذُأحيآَذليَكآَوَشُصَ حو اآسي َّآلَوََّكآَيَآوَذُأحيَ  آَلَغفو ٌلآلًَّّي ََ َلٍةآثو  .[665: النحم] ويَج

ذإليآالأًََُّّ ذَةآشَآ: وق ل  آَم َذىآنَذُفتي َُ ذ ذَآَ َ َاآلَُوكو ََّآتَذ َبآَي ََ لَذٍةآثوذ آهوذ ءعآويَج َُ ذُُكو َْآَي ذ ََذَآَم ي نَّذإلوآ
ٌَآ و  .[97: األنعهم] وَذُأحي يآَوَشُصَ َ آالَأَنَّإلوآَغفو ٌلآلًَّّي

لقد أخطدت  واقترات  السيئهت ألنل  كنت  : إنهه  ههلة تطمين وترغي  تق ل لنه
لدد  وأتدد م غدهالين عنددي، جدده لين  قدد ي، امدده علدديل  إال أو تسدتغفروني ألغفددر ل

 .عليل 

 لننتهز الفرصة
 أخي القارئ: 

واي نهه ة الحد ث عن  ذا المظهر العظي  من مظه ر ً      ل ، ولسهئر 
 د أو تُذكر اي  ذا المقهم و دي أو كدم مده قيدم ادي الصدفحهت  عبهد ، تبق كلمة ال

السه قة عن ترغي  هللا لعبدهد  ادي الت  دة وتيسدير  لطر قهده، مده  د  إال اهدتد اه 
من  هبحهن  له  للي  سه ع ا  هلفرا  والع دة إلي ، ومن ث    رهقه  الحيهة الطيبة 

آَغفو لٌآاي الدنيه، والجنة اي اآلخرة   .[69: هبد] وَذُ َحٌ آطَولَ ٌةآَوَلب،

وللن    أو البعض ل   ستفد من  دذ  الفرصدة العظيمدة التدي أتهًهده هللا لد ، ولد  
 عدد أو .. ي غفلت   من ي نفس  أند  هديفعم ذلد   عدد ًدين  ت  إلي  أو  قبم علي ، وظم ا

 ددال شدد  أو  ددؤال  هدديندم و أشددد ...  حددج، أو  ددزوه األوالد، أو  اددره علددى المعدده 
ه  ا  ملد  المد ت  عدد  د م دوو أو  ردعروا، ثد   فدهجئ الندم عندمه تتسرم أعمه      مر

 .ة أمهمه ن ث    نغلق  هم الت  همه  قد جه    ليقبض أ واًه ، ومأم

ا مدن ذلد  الم قدف كدي ال نقدا ايد  ن عج  أو الدرم الدرًي  ًدذ نه كطيدرر وم

ُُاَلأوو َآ ََّآَكآتذو آثو ابو َِ َوآاُلَأ آَش آنَُأتيَوكو ْي آَوَشُه ي و اآَلإلوآَيَآقَذُ  َُ ََذ آآآَوشَنيو و اآسيَلىآلَولكو آ ََ َواتَّ يأو اآَشًَُّت
آ ْي آَكآَتُ أوأوو َآشوُن يَلآسيلَُوكوَآَلَآلَّولكوَآَلَآقَذُ  َُ آوَذُغَ ةعآَوشَنُذ و ابو َِ َوآاُلَأ  .[99، 97: الزمر] َش آنَُأتيَوكو

الننتهدددز الفرصدددة، ولنسدددتج  لنصدددهئ    نددده، ولنبدددهد   هالهدددتغفه  والت  دددة، 

ََّآتو ووذ اآسيلَُوذإليآنوَ ذ ذلُأكوَواالهتفهدة من ثمه  ه اي الدنيه قبم اآلخرة  آثو َُ آاُه َذُغفيأوواآلَوَّكو آَوَش ي
ٍْآ َّْآذييآاَلُض آ و ََُت لىآَونذوُؤوي آ ٍْ  .[4:   د] اَلُضَ إلوآآَََّ  مع آًََّتُع آسيَلىآَشَا

: ونات  الحد ث عن  ذا المظهر العظي  من مظه ر ًد  هللا لعبدهد   ق لد  
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آَ آووَآَالأاموإلآَ آووَآال  ألآوال غذأبآكآنوغ ذقآًّ ذىآتط ذعآال ذ سآ» س آل   وةآو وع آمأضو
 .(1)«ََآَغأوَ 

                                        
 (.6022)ًسن،  وا  الطبراني، وًسن  األلبهني اي صحي  الجهما ب  (1)
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ــا  ــ  : ثامنـ مـ

ــا    مظـــــــ

ــب اهلل  حــــ

:لك

 

 

 حلمه وصربه وسرته لك  
 

 

 أخي. 

ه أو هللا  ه ال  ,عز وجم ًي قي م ال  غفم وال  نهمنعل  جميعر أًهر  هلنهس جميعر
تاددتلي عليدد  اللغددهت، وال  تدد ا ى عليدد  شددي  ولدد  كددهو اددي قعددر الجبددهل أو قددهف 

 .البحه 

ه،  رى ملهننه، و سما كالمنه، و عل  مده ت هد س  د  أنفسدنه  َقذُحآَولَآقر   منه جميعر
آاُلَ لينحيآ ْي آًَُّ  َُ آسيلَُوإليآَي آَشقُذَأبو َو آويإليآنَذُفتوإلوآَوَنُح ََ آتذوَ ُه ي و َوآ ُنَت َ آَونَذُأَ   .[66: د] َخَ ُقَُ آا ي

ده  ال  حدف شي  اي أي ملهو من األ ض إال و عرا  هبحهن ، و حيي    علمر

آَذلٍَّ آالييآاأَلُلضيآ َلُِّذَق لي آَمَآلَّولَكآَيَآ َوَكآالييآالتََّ  ءيآَوَكآَشُصَغَأآَيَآَذليَكآَوَكآآَشُ  َذَأآآَوََ آنَذُأ وبو
ٍَآ َُ يو  .[66:   نس] سيكَّآالييآ يَ  ٍبآ

هددق ر و قددة  ه سددة مددن شددجرة وا اددة اددي ليلددة  –هددبحهن   –ال  غيدد  عندد  

ََ آسيكَّآمظلمة داخم غه ة من الغه هت اللطيفة  آَكآنَذُأَ  و َََف تي وآاُلَغُواي َُُح وآ ََذ آآَومي َوآ  وذَ آَونَذُأ َذ
آَوَكآَلطُذذٍاآَوكَآ آاأَلُلضي ذذ آَوَكآًَّ َّذذٍةآاليذذيآظو وَ ذذ وي ََ ذذَآَولَقَذذٍةآسيكَّآنَذُأَ  و آَي آَواُلَ ُحذذأيآَوََذذ آَتُتذذقو و آاليذذيآاُل َذذذأل

ٍَآ َُ يو  .[95: األنعهم] نَ ويٍسآسيكَّآالييآ يَ  ٍبآ

عجدز  شدي  أو  فعلد  وما  ذا العل  و ذ  انًهردة اإند  هدبحهن  قدهد  مقتدد ، ال  

آالَذَوكو  وآإذا ا اد أو  فعل   َُ  .[76: النحم] سينََّ  آقَذُ لوَُ آليَ ُيٍءآسيَذاآَشَلُ نَ  وآَش آنذَّقو َلآَلإلوآ و

 كان معنا
َوََ آأو هللا عز وجم ل   غ  عنه ول  للحظة من لحظهت ًيهتنه  –أخي  - قينره

ُُإلوآَيَآ َو  عاآسيُذآتوفيوضوذ َ آَتكو  وآالييآَدُأٍ آَوََ آتَذ ذُ و آَي آدو َُ َّ آَمَ ُوكو آسيكَّآ و ٍْ آَمَ  َُ قذوُأمٍ آَوَكآتَذُأَ  و َ آَي
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 .[66:   نس] اليوإليآ

 .معنى ذل  أن  كهو معي ومع  ًين عصينه 

 .كهو مع  ًين أرل  النظر إلى غير محه م  من النسه 

 كهو مع  وقد  أو هدمع  مدؤذو الفجدر  ندهدي للصدالة، الد  تجد  النددا   دم
 .تلههل  وتجه ل ، وأخلدت إلى الن م

كهو مع  وأند  تجتهدد ادي إقندهف اآلخدر ن  ردي  تعلد  ادي قدرا ة نفسد  أند  
 .غير ًقيقي، وأن  تلذم عليه 

كهو معي ومع  وقد  كدم معصدية عصدينه ه، وكدم تقصدير قصدرنه ، وكدهو 
 .أو  دخذ ال اًد منه على الحهل التي كهو عليههعلى  –هبحهن   – قد  

.. و دد   حسددد غيددر .. و دد   طلددق  صددر .. د  أو  دخددذ  و دد   لددذمكددهو  قدد
 .... دخذ  اي لحظهت شههدة الزو  أو لحظهت تطهول  على والد   أو 

كهو من السدهم واليسدير عليد  هدبحهن  أو  دخدذنه ادي  دذ  األوضدهف المردينة 

َوآ آاَلَ  آاُهَ طَ مو اآ َُ َي َََك نَ ي آَمَ ىآ َُ أو  َآَوَلُ آَنَ  ءوآَلَ َتُخَُ  و ول آَوَكآنَذُأاي  .[64:  س] ضي

 .وللن  ل   فعم،  م تركنه نعصه ، ونقصر اي ًق  أكطر وأكطر

 !ولكن ملاذا مل يفعل ذلك وهو القادر املقتدر؟

ألند   حد  عبدهد  و ر دد لهد  أو  ُنهد ا ًيدهته  نهه دة هدعيدة  ؛انجه ة واضحة
و ايهده مدن غفلددته ، لدذل  اهد   حلد  و صدبر علدديه  لعدم لحظدة تددتي علدديه   فيقد 

َُآو ت   و إلي  ايت م عليه   َي آَمَ ىآظوُ  ي ََُغفيَأٍ آلل َّ  ي ِووآ  .[6: الرعد] َوسي َّآلَوََّكآَل

َوآاأَلُلَضآَشُوآ: تدمم معي ق ل  تعهلى ذ َي ذَ آالوآوي آَش آَنُختي َََكأوواآالتَّذولَئ وي آ ََ ن ِي آالَّ ََ َي َشالََأ
آًَُّوذذذ َُ ذذذ آَي ابو َِ َوآاُلَأذذذ َو آَكآَنُ ذذذأوأوو َآنَذذُأتيوَذ ََآآآإو ذذذ ين ذذذَآوي وُأجي آاَلَ ذذذ آ و َُ َي آاليذذذيآتَذَق ُذذذ ي َُ َِ و ذذ َشُوآآآَشُوآنَُأخو
آَمَ ىآَتَخُ فٍآ َُ َِ و  .[74 -79: النحم] نَُأخو

ٌَآ+للن  ل   فعم، ألن  كمه جه  اي ختهم اآل ة األخيرة  و آَلَأ ووٌفآلًَّّي َُ  "الَِي َّآلَوَّكو

 .[74: النحم] 

 نده  م ًلدي ، صدب  ، ال  ؤاخدذ عبدهد   داعدهله  السديئة نع  أخدي القده  ، ار
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د الجميدا العدذام األلدي   َولَوُذَكآاُلَغفوذ لوآول  اعم لمه تنع  متنع   ي م  أو ليل  ولتذو 
ابَآ َِ َوآاُلَأ َو َْآَل ِو وَآويَ  آَ َت و اآَلَأجَّ  .[91: اللهف] ذووآالأًََُّّ ةيآَلُ آنذوَؤاخي

خدتلي ظالمهده، وأ خدى الليدم هدر هل هدتر ه، إال مه من ليلدة ا: جه  اي األثر
ا والاالئدق لدي عهصد و وأنده لهد  : ندهدى الجليدم جدم جاللد  َمدن أعظد  مندي جد در

مراق ، أكلؤ   اي مضهجعه  كدنه  ل   عص ني، وأت لى ًفظه  كدنه  ل   دذنب ا 
 .ايمه  يني و ينه ، أج د  هلفضم على العهصي، وأتفضم على المسي 

ني ال  أُلب  ، أم من ذا الذي هدلني ال  أعط ، من ذا الذي أنده  من ذا الذي دعه
 .(1)ه ي انحيت  ب

 :وكان ابن السماك يقول يف مهاجاته

ل  كهند  المعهصدي التدي عصديتهه رهعدة أرعد  ايهده مده .. تبه ك   ه عظي  
 .هاد على النعمه  التي تبتليهه

 .هه ة إًسهووإن  لتز د اي انًسهو إلينه كدو الذي أتينه  من ان

اال أن   لطرة انهه ة منه تدف انًسهو، وال نحن  لطدرة انًسدهو مند  إلينده 
 .عن انهه ة نقلا

 .أ ي  إال إًسهنره وأ ينه إال إهه ة واجترا 

امدددن ذا الدددذي  حصدددي نعمددد  و قددد م  إًسدددهن  و دددددا  شدددلرك إال  ت ايقددد  
 (2) !ونعم ؟

 غضبة الكون
 أخي القارئ. 

  قُددد   ألًدددنه أو  ددرى مدده  حدددف اددي األ ض كمدده  ددرا  المددا وهللا ثدد  وهللا لدد
ه  .األعلى الهترهر غضبره، وألل  على هللا  تعجيم عق  ت  أل م األ ض جميعر

ه  عير و اي مل  هللا  .تايم أن  ترى أنههر

 .و دكل و من  هق 

 .و نهم و آمنين اي ًفظ 

                                        
  .011شرب ًد ث لبي  الله  لبي  ال ن  ج  ق  (1)
  .21ًسن الظن  هم ال ن أ ى الدنيه ق  (2)
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رة لد ه  ومدتمرة.. والادم تحيي  ه  من كم جهن    . دوامر   مسا 

ال  ردلرون ، وال  عبدوند ،  ,ث   عد ذل  كل  ال  ذكروو من أكدرمه   هدذا كلد 
ع و عليدد   ددم  عصدد و أوامددر ، و جحدددوو نعمدد ، و به هوندد   هلمعهصددي، و ددد  

ه و  نهك إلهر ه، ومن قهئم إو ل  شر لر إ، ومن قهئم او ل  ولدر إامن قهئم  ,االدعه ات
 .غير 

 دم ادي كدم وقد ، وتايدم أند  تدرى  دذا كلد ، تايم أو  ذا  حددف كدم  د م، 
 !امهذا هيل و  د اعل ؟

هيل و  ال ش   د الفعم الطبيعي الذي تعير  كم المال قهت التي ترده د مده 
 . فعل  اننسهو من جح د وعصيهو، وتجرؤ على    

جبهل ًينمه  ردد  عض الضدهلين هيل و مطم  د اعم السمهوات واأل ض وال

ا أو  اَوقَذذ لوآم ولدددر آَولَذذحع َو آالذذأًََُّّ  َِ آَدذذُوئع آسي لاآآ اآاتََّخذذ َُ ُئذذ و آنَذ َذَفطَّذذُأَ آآآَلَقذذُحآاي ذذَ  َواوو َتَكذذ  وآالتَّ
آَ حلا َ  لو ُأآاُلجي آَوَتخي ُُإلوآَوتََُ ُقآاأَلُلضو اآآَي آَوَلحع َي  .[56، 11: مر  ] َش آَ َمُ اآلي أًََُّّ 

رد ا ددن آدم للطددرة هدديل و  د اعلدد  كددهلبحر الددذي  سددتدذو كددم  دد م أو  غدد
 .معهصي ، وجرأت  على    

َُالَ َذ آوللن الحلي  ال  سم   دذل   آ َُ آَواأَلُلَضآَشُ آتَذذ ووَكآَولَذئي آالتَّذَ  َواوي ذكو سي َّآاَلآنوُ تي
آَشًٍَّحآَلَآوَذُأحي يآسينَّإلوآَ  َ آًَّ يو ع آَغفو لعا َُ َ  آَي َو َتَك َُ  .[76: اهرر] سيُ آَش

 اخلليل يرى امللكوت

 ن ددرا ي  عليدد  السددالم مدده كندده نتايلدد  منددذ قليددم  –أخددي القدده    –د ًدددف لقدد

ليَكآ+ َِ ََآنوأييآوََ  آاُل وذ قيُيو ََ ذ آَوليَوكوذ َ آَي آَواأَلُلضي َََ كو َوآالتَّذَ  َواوي ََآ و القدد  [49: األنعدهم] "سيوُذَأا ي

وات، ونظددر إلددى أ ددم األ ض، و أى مددنه  مدده  أى مددن همسددُ اددا إلددى مللدد ت ال

ٌَآ   امهذا كهو  د اعل  و   كمه وصف  هللا عز وجم معهق واج ََآَلَح يذو و سي َّآسيوُذَأا ي
َُُيواٌآ  .[49:   د] َشوَّاٌ آ

مللد ت السدمهوات واأل ض  أى  لمه  أى إ را ي : اعن هلمهو الفه هي قهل
على اهًرة ادعه علي  اهل ، ث   أى آخر على اهًرة ادعه علي  اهل ، ثد    جال

اإند   جدم  أو  ه إ را ي  مهدال: ى هللا إلي ًرة ادعه علي ، ادوً أى آخر على اه
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إمه أو  ت م قبم الم ت ادت م : مستجهم ل ، وإني من عبدي على ثالف خصهل
عليدد ، وإمدده أو أُخددره مددن صددلب  ذ  ددة  ددذكروني، وإمدده أو  تدد لى اجهددن  مددن 

 .(1)«و ائ 

 الستري
ذل  هدتير،  سدتر   وال وما ًلم  العظي  وصبر  هبحهن  على عبهد ، اإن  ك

 .إهه اته  البهلغة فضحه   غ  

قدد ًسددت  أو صد ق  الذي  حب  وتحب ، قدد علد  أند   -أخي القه   –تايم 
 !مهذا هتل و مرهعر  تجه  ؟.. على الاير الذي أته 

 ! دي وج  هيلقهك  عد ذل ؟.. ل  عل  من اغتبت   مه ذكرت  عن و

ى تقصديرنه ادي جند  هللا، وجرأتنده ول  عل  النهس ًقيقة أمدري وأمدرك ومدد
 على معهصدي  أتدرا    ُقبلد و علينده و بتسدم و ادي وج  نده؟ و دم هديلق و علينده

 !؟السالم أصال

إو من أََجم   ًمهت هللا  عبهد  هتر  لهد ، وعددم انلردهد  دذا السدتر أمدهم  عضده  
ًمدد ا، ولمدده الددبعض، وإال لمدده اهددتطهع ا أو  تعه ردد ا ايمدده  يددنه ، أو  تدد ادوا، أو  ترا

 .صب  الجميا ار سة ههلة للريطهوأقدم  عضه  على مسهعدة البعض، ومن ث    

عدد  عظدي  الجدزا  لمدن هدتر  م إن  هبحهن   سدتحطنه علدى هدتر  عضدنه الدبعض، وو
 .أخه 

 .(2)«كآنت أآم حآم حعاآاليآالحنو آسكآه أ آالآن مآالقو َة»  ق ل 

 .مر الستر لعبهد  المؤمنينأمه اي اآلخرة ايست , ذ  اي الدنيه

َنآالوضذذعآم وذذإلآ ُفذذإلنآوهذذ أ آَذذَآالُذذ  نآونقذذأل آ»: قددهل  س آالآتأذذ لىآنوذذحنيآال ذذَؤ
نأذذَآشيآلبنآًّ ذذىآسذاآقذذأل آ:آشتأذذأفآذنذذاآ ذذِا؟آشتأذذأفآذنذذاآ ذذِا؟آالوقذذ ل:آوِن وذذإلنآالوقذذ ل

 آلذكآالِنيآقحآه أتَ آم وكآاليآالحنو نآوشنذ آشغفأ ذ:آوِن وإلنآولشىآاليآنفتإلآشنإلآقحآ  كنآق ل
 .(3)«الو منآثَآنوأطىآ   بآًّتُ تإلآوو وُإل

 :وإليك هذه القصة

                                        
  .1/10شيبة وا ن المنذ  وأ   الريح كمه اي الد  المنط   للسي ري أخرج  هعيد  ن منص   وا ن أ ى  (1)
  . وا  مسل  (2)
  (.0181)صحي  الجهما الصغير ب  (3)
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ناددت  الحددد ث عددن  ددذا المظهددر العظددي  مددن مظدده ر ًدد  هللا لعبددهد   هددذ  و
إذ أصددهم ق مدد   –عليدد  السددالم  –القصددة التددي وقعدد  أًددداثهه اددي همددن م هددى 

ينه الغيدث، اقدهم ادف لنه     أو  سدق , ه كلي  هللا: القحي، اهجتما النهس إلي ، اقهل ا
اقددهل م هددى عليدد  . معهد ، وخرجدد ا إلددى الصددحرا  و دد  هددبع و ألفردده أو  ز دددوو

ددا،  ,إلهددي: السددالم اهددقنه غيطدد ، وانرددر عليندده  ًمتدد ، وا ًمندده  هألرفددهل الُرض 
ه، والرمس إال ًرا ة  عر والبههئ  الُرتا، والمره ح الركا، امه هادت السمه  إال تقرُّ

ايل  عبد  به هني منذ أ  عين هنة  هلمعهصي، انهد ادي الندهس وأوًى هللا إلي  إو  
 .ًتى  اره من  ين أظهرك ، اب  منعتل 

أخدره  ,أ هه العبد العهصي الذي  بده ه هللا مندذ أ  عدين هدنة: اقهم منهد ره وقهل
 .من  ين أظهرنه، اب  ُمنعنه المطر

درا خره، اعل  اقهم العبد العهصي، انظر ذات اليمين وذات الرمهل، ال   ر أً
 إو أنه خرج  من  ين  ذا الالق ااُتضح  على: أن  المطل م، اقهل اي نفس 

ه    وس  ني إهرائيم، وإو قعدت معه  منُع ا ألجلي، اددخم  أه  اي ثيه   نهدمر
ه  ,إلهي وهيدي: على اعهل ، وقهل عصيت  أ  عين هنة وأمهلتني وقد أتيت  رهئعر

ا تفع  هحه ة  يضه  ادمطرت كدا ا  الق َرم،  اهقبلني، ال   ستت  اللالم ًتى
 ه  : مهذا ُهقينه ومه خره من  ين أظهرنه أًد؟ اقهل ,إلهي وهيدي: اقهل م هى

 .هقيتل   هلذي    منعتل  ,م هى

 ده م هدى إن دي لد  أاضدح  : اقدهل. إلهدي  أ ندي  دذا العبدد الطدهئا: اقهل م هى
 .(1) !و    عصيني، أأاضح  و    طيعني؟

                                        
  .21، 28كتهم الت ا ين ال ن قدامة المقدهي  (1)
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مــ  : تاســًعا 

ــا    مظـــــــ

ــب اهلل  حــــ

:لك

 ه الودودـــــــخطاب
 ك بهـــالذي خياطب

 
 

هللا عددز وجددم  ملدد  كددم شددي  اددي  ددذ  األ ض التددي نسددلنهه، والسددمه  التددي 

ْلآَدذُيٍءآقَذحينأٌآترا ده أعينندده  ذذ آَو وذَ آَم َذىآ و ََّ َي آَوََذ آاليذذو آَواأَلُلضي آالتَّذَ  َواوي َوُ ذكو : المهئدددة] ليآ

626]. 

و حه  وأشجه  و مهل وأًجده  وكم المال قهت التي نرا ه من جبهل وأنهه  
 ...ودوام و

ذ آكم  ذا خهضدا م عدز وجدم  آَطُ معذ آوَ ُأ ع آَواأَلُلضي ََذَآاليذيآالتَّذَ  َواوي آ َوليآَنُتذجوحو
آَواَ َص ليآ  .[69: الرعد] وظيملوَوَآوي ُلغوحوول

وخض ف الل و كلد  م عدز وجدم خضد ف هدرمدي  غل فد  الحمدد نتهًتد  هدبحهن  
  كدذل  انجدالل لعظمتد ، فدمدن العددم، واهدتمرا   قهئد  وًفظد ، و غل   الفرصة لل ج د

وَف يإليآوالر بة من جبروت  وهلطهن   آخي َُ  .[64: الرعد] َونوَت ل وآالأَُّمحوآويَحُ حي يآَواُلَ مَضيَكةوآَي

ومددن مظدده ر انجددالل والر بددة والاضدد ف م عددز وجددم عب د ددة المالئلددة لددد  
ًهلة من الرك ف منذ أو خلق  هللا عز وجم، ومنه  مدن  د  هبحهن ، اهنهك  عضه  اي 

ُُذذَح وآَكآادي ًهلددة السدج د لدد  هدبحهن  منددذ أو خلقهدد   آمي َُ آَوََذ آَواأَلُلضي ََذَآاليذذيآالتَّذَ  َواوي َولَذإلوآ
أوو َآ آميَ  َ تيإليآَوَكآَنُتَ ُحتي َُ ََ َلآَكآنَذُف ذوأوآآآَنُتَ ُك يأووَ آَم َْآَوالُذَّ  .[26، 65: األنبيه ] و َآنوَت لحو َ آال َُّو

َع آسلىآن مآالقو َةآتأمحآالأا»:  ق ل  َخ ال ذإلنآَذَآالذََآضس آلآَمضكةآاليآالت  ءآقو 
َ آَََُآَ كآتقطأآََآموُوإلآ َأةآسكآوقأتآم ىآَ كآنت  نآولآَمضكةآهجحواآَُِآخ قآ

ف الع آلذَآن فأقذ اآوهذََنآوكآنأالأ نَذ آسلذىآنذ مآالقو َذةنآوصذلآالت  واوآواأللضآلَآنأالأ اآلءا
نذذ مآالقو َذةآتج ذذىآلَذذَآلوَذذَآمذ آواذذْنآالوَُذذأو آسلوذذإلآآ مذَآَقذذ َََآسلذذىآنذذ مآالقو َذةنآالذذِذاآ ذذ 

 .(1)«لكنُ غيآه ح نكآَ آم حن كآ   آ:آ ات  لكآوتأ لىنآالق ل

                                        
  (.68112) وا  البيهقي اي السنن والاطي  وا ن عسهكر، انظر كنز العمهل  (1)
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 من أنت؟
 عددز  وهددلطهن  كيددف  , جاللدد  وكمهلدد  , ددذا انلدد  العظددي   عظمتدد  وجبروتدد 

ذ ة  سيرة اي ملل  ال تسهوي شديئره  جد ا  جبدم   أن! ومن أن ؟!  اهرب  أن ؟
أو  حر من البحه ،  م إو األ ض كلهه  مدن عليهده  هلنسدبة لممللتد  ال  من الجبهل

 .مم من صحرا  شههعة ال ًدود لههتسهوي مقدا  ًبة  

أوجدك من العدم، اقبم شده    إلى ذل  اال تنس أو        الذي و هنضهاة
امن والدت  ل  تلن شيئره   .مذك  ر

ادات وتددذكر أو ًيهتدد  كلهدده مت قفددة علددى إمداداتدد ، ولدد  ت قفدد  تلدد  انمددد
 .النته  ًيهت 

لضدعيف، لفقير، والق ي للللذليم، والغني  مه المت قا أو  ل و خطهم العز ز
  .والمعطي لآلخذ، والقهد  للعهجزوالعظي  للحقير، واللبير للصغير، 

ج  إلينه  تنههد  مدا صدفهت  هدبحهن  أليس من المت قا أو  ل و الاطهم الم 
 وصفهتنه؟

ألدديس مددن المت قددا مددن إلدد  عظددي  لدد   ددذا الملدد  والجددالل واللمددهل أو  لدد و 
 !خطه   عبه ة عن تعر ف  مهمتنه ما  يهو  هألوامر المطل  ة منه وكفى؟

 .وللن  ليس كذل  

 .إن  خطهم عجي   قطر ودا وًبره

آسيَلإٌلآَواًّيآخطهم عن ان   َُ َوكو َوآَوسيَل و آالأًَّّي َو  .[664: البقرة] ٌحآكَّآسيَلإَلآسيكَّآ وَ آالأًََُّّ 

 خطاب يطمئن مستمعه
نه مدن ًبد  لتدكدد –مدؤمنه  وكدهار    –ل  تفلرنه اقدي ادي خطدهم هللا لعبدهد  

 .هبحهن  له ، وًرص  عليه 

.. و سددتد ج  للفددرا  اددي اتجدده  قهئلدد إندد  خطددهم  طمددئن مددن  سددمع  و داعدد  
 .، ال الفرا  من الفرا  إلى هللا

 :ولنبدأ بصيغة النداء
تدمم ندا   هبحهن  للعصهة والمجدرمين الدذي  حهدوند ، و جده روو  ه تلدهم 
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 : مدهذا  ندهد ه  ..ى ذلد ،  دم و سدتهزئ و  دهلمؤمنينكم مه  غضب ، و صروو علد

ذَآلًََُّّ ذةيآ آَكآتَذُقَُطوذ اآَي َُ َي ذ آَشُهذَأالو اآَم َذىآشَنُذفوتي ََ ن ِي نو َبآَا يوأعذ آآنَ آميَ   يَيآالَّذ ُِ آالذ اليآسي َّآاَلآنَذُغفيذأو
َوآ و  .[94: الزمر] سينَّإلوآ وَ آاُلَغفو لوآالأًَّّي

 . دذا النددا  مدن ود، وتلطدف، وًندهو  ه عبهدي،  لم مه  حمل : إن   نهد ه   ـ

دده آسي َّآَوُمذذَحآاليآًَّذذق،آالَذذَمآتذَآ :ثدد  انظددر إلددى ندائدد  للبرددر جميعر ذذ آالَّذذ  و ََ َوآاُلَحوَذذ  وآنَذذ آشَنُذ غوذذأَّنَّكو
آوي ليآاُلَغأوولوآ َُ  .[9: اهرر] الُحنُذَو آَوَكآنَذغوأَّنَّكو

ا و هتهنرده أوتدمم ندا   للنصه ى ال  –و لد  ولددرا وهوجدة ذ ن ادع ا علي  هو ر
 يند ،  ه أ م اللتهم، ايرعر    دو  نهك صلة ق  ة  يدنه  و:  نهد ه   ق ل  -ًهشه 

 .عن عيد ن  بوأنه  ليس ا 

 ر العلددد  ثددد  تدمدددم وتدمدددم نددددا   لليهددد د الدددذ ن ا تلبددد ا مدددن اآلثدددهم، ومظددده
عليد   –قتل ا األنبيه ، وعبدوا العجم، وًده   ا المسدي  .. واالهتلبه  مه ا تلب ا 

«  ده  ندي إهدرائيم»وما ذل   نهد ه  ايقد ل لهد   ...و  وكذ  ا  محمد  –السالم 
ير مردهعر  ، ف  قيق من المفترض أو  سدتطدا  لطين .. ه أ نه  النبي إهرائيم ..

 .و ستد جه  نصغه  همعه  لمه  تضمن  الاطهم انلهي

 أقبل وال ختف: خطاب يقول لك
دده خطددهم مطمددئن،  نعدد ، أخددي القدده  ، إو خطددهم هللا عددز وجددم للبرددر جميعر

نذ آاوذَآم مآسنذكآس آ مذ تُيآولاذ تُيآغفذأوآلذكآ» ؤكد له  اي  أو  ه   مفتد ب للجميدا 
 .« آ   آَُكآوكآشو ليم ىآَ

 «ا وأع آال ه غفأونيآشغفأآلكَآالِن بآن آم   يآسنكآتخطئ  آو لوْآوالَُ لآوشن آشغفأ»

أو نسدتفيد  ...إن  خطدهم عجيد   نهشددنه ايد  هللا عدز وجدم أو نسدتغفر  ليغفدر لنده
 . هلفرصة المتهًة أمهمنه قبم أو  حم  نه األجم

د   هللا عدز وجدم نددا   لعبدهد  و قد ل افي كم ليلة و هألخص ثلطهه األخير   ج 
 .(1) !من  دع ني ادهتجي  ل ؟ من  سدلني ادعطي ؟ من  ستغفرني ادغفر ل ؟: له 

 !فماذا تقول بعد ذلك؟

                                        
  . وا  الباه ي (1)
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ه ايق ل ن آم   يآ  كَآض لآسكآََآ» :مهذا تق ل لمن  نهد   و نهدي عبهد  جميعر
نذذ آ.آنيآشطأ كذذَ آإلآال هذذ طأ نذذ آم ذذ  يآ  كذذَآاذذ ضعآسكآَذذَآشطأ  ذذ.آ حن ذذإلآال هذذ َحونيآش ذذح َ

 .(1) «م   يآ  كَآم لآسكآََآ ت تإلآال ه كت نيآش تكَ

ده أو تم ولدن   ،عحسدن  د  الظدن اهد  لدن  ضديهذا تق ل لمدن  طلد  مند  دومر

كآن  تَآشًّحآَذُكَآسكآو ذ آنحتذَآالَذَآوذ لآ» قهل .  ترك ، امراد  دخ ل  الجنة
 .(2)«تأ لى

 ري اهلممخطاب يستث
هبحهن  لعبهد  أند   سدتطير  مدته  لفعدم الايدر، وذلد  مدن  ومن همهت خطه  

خددالل قدد ة ررقدد  علددى مرددهعر الرغبددة، واهتجهشددت  للعهرفددة، والتركيددز علددى 
 .على الفعم الذي  ر د منه  اعل الجزا  العظي  المترت  

اننفهد اي هبيم هللا عمم عظي   طهدر نفدس صدهًب  مدن : اعلى هبيم المطهل
لسمه ، و الصهه من ج اذم األ ض، ومن ث   صب  مدن الر ، و سم   هه إلى ا

 .اليسير عليهه العمم لآلخرة والز د اي الدنيه  مفه م  الصحي 

 ذا العاله النهجا للنفس البرر ة  ر د هللا عز وجدم أو  جعلنده نتنهولد   لطدرة 
ًتى ننتفا   ، لذل  اه   حبب  لنه، و رغبنه اي القيهم     دههلي  شتى، من أ مهده 

صد الج ائز اللبيرة والمغر ة لمدن  نفدق مدن مهلد  ادي هدبيم مرضدهت  كمده قدهل  

ٌَآ :عز من قهئم آاَلآقَذُأضعذ آًََّتذُع آالَذووَضذ ميَفإلوآلَذإلوآَولَذإلوآَشُاذٌأآَ ذأين ِييآنذوُقذأيضو : الحد دد] ََذَآَذاآالَّذ

66]. 

ا اي القرآوالذي  ستطير الهم  و تلر   ذا الن ف من الاطهم   اآَوَه ليموآ :كطيرر
ََآ آشوميحلُوآليُ  و َّقيو آَواأَلُلضو ََ آالتََّ  َواوو آَوَاٍَّةآَمُأضو َُ ََُغفيَأٍ آَلَآلَّولكو  ! من   ؟ سيَلىآ

ذذذذُاآ آَوالوآنوحي آالَّذذذذ  ي َي آَمذذذذ ََ آاُلغَذذذذُوَظآَواُلَأذذذذ اليو ََ ذذذذأَّاءيآَوالضَّذذذذأَّاءيآَواُلَكذذذذ ظي يو آنذوُُفيقوذذذذ َ آاليذذذذيآالتَّ ََ ن ِي الَّذذذذ
ََآ ُيو آآآاُل وُحتي آَوََذَآنَذُغفيذأو َُ َي نو وي ِو آذََ أوواآاَلآاَل ُهذ َذُغَفأوواآليذ َُ َو َ ةعآَشُوآظََ  و اآشَنُذفوَت آسيَذاآالَذَأ و اآاَل ًّي ََ ن ِي َوالَّ

آنَذُأَ  وذ  َآ َُ ََ آالَذَأ وذ اآَو وذ ُأواآَمَ ىآ آنوالي َُ نو َبآسيكَّآالوآَوَل ُِ آوَآآآال َُ ذ َلذَآلَّولَي ََُّغفيذَأٌ آ َاَّذ ٌوآشوولَئيذَكآَاذَ ا و وَآ

                                        
  .ا  مسل  و (1)
  . وا  مسل  (2)
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ََآ آاُلَأ َي يو ََآَشُاأو ََ آَونيُأ آاليو ََ ََ لوآَخ ليحين ََ آاألنُذ  .[646، 644: آل عمراو] َتُجأييآَيَآَتُح ي

 النصائح الغالية
  غهلية من أ     و مه   جههن  من ئأتَْذكر ك  من المرات همع  ايهه نصه

  ؟خاللهه نح  المعهلي، و حذ ان  من العقبهت التي قد تعترض رر ق

 ذ  النصهئ  مه انطلق  من ألسنتهمه إال  دااا الح  والرفقة والحرق علدى 
 .أو تل و اي أًسن ًهل

وكذل   فعم هللا ما عبهد  ما الفه د اللبيدر  دين نصدهئح  ونصدهئحه ، و دين 
 .ًب  وًبه ، و ين علم  وإًهرت   مه  صلح  و ين علمه 

هم النهصد  مند  هدبحهن  على ذل  اتدمم معدي  دذا الاطد اإو كن  تر د دليال

ه والذي  ق ل اي   َوآاُلَحوَذ  وآالذُحنُذَو آللنهس جميعر آسي َّآَوُمذَحآاليآًَّذق،آالَذَمآتَذغوذأَّنَّكو ذ آالَّذ  و ََ نَذ آشَنُذ
آوي ليآاُلَغأوولوآ َُ ِوو وآَمحوولاآسينََّ ذ آنَذُحمو آآآَوَكآنَذغوأَّنَّكو آالَ تَّخي آَمحوو، َُ آسي َّآال َُّوطَ َ آَلكو َُ ذ ُ وَذإلوآليَوكو نوذ اآَي ًّي

آالتَّأيوأيآ  .[6، 9: اهرر] َشُصَح بي

ذذأعاآ :وكددذل  ق لدد  لهدد  ُو اآَخوذُ آالَذذآَي َُ ذذ ذذَآلَّولكو آويذذ ُلَحقلآَي َوآالأَّهوذذ لو آقَذذُحآَاذذ ءَ و ذذ آالَّذذ  و ََ نَذذ آشَنُذ
َُآ  .[646: النسه ] لَّكو

  وانظر إلى الاطهم الم ج  أل دم اللتدهم ومده  حمدم ادي ريهتد  مدن نصدهئ

آَكآتَذُغ وذ اآاليذيآ: غهلية له  علدى الدرغ  ممده اعلد   مدن كفدر وعصديهو َْآاُلكي َذ بي نَذ آَشُ ذ
آاليآوََ  يَ  وذذإلوآشَآ ََآَلهوذذ لو ََذذُأَن آ َو ذذو وآميوَتذذىآاوُذذ آَوَكآتَذقو لوذذ اآَم َذذىآاليآسيكَّآاُلَحذذقَّآسينََّ ذذ آاُلَ تي َُ ُلَق َ ذذ آ ينذذُيكو

َيآ ُُإلوآالَآ َل ََآَولووٌ آ ََُأَن َُآسيَلىآ أعاآلَّكو َو اآَخوذُ  .[646: النسه ] ُو اآوي ليآَولوهو يإليآَوَكآتَذقو لو اآَثمَثٌَةآانُذ َذ

آ :وتدمم كذل  خطه د  النهصد  لليهد د َْآاذُ وذأوواآنيُأَ  يذَيآالَّ يذيآشَنُذَأُ ذتو نَذ آوَُيذيآسيُهذَأاضيو
آَوسينَّ َيآالَ لُآ َُ حي و َُ آويَأ حييآشووفي َُ آَوَشُوالو اآويَأ َُ آَوَكآآآَ  و  يآَمَ ُوكو َُ َََأكو َواَلحلقع آللَ  آ آ ُو اآويَ  آشَنَ ُلتو َومَي

 .[76، 76: البقرة] َتكو نو اآَشوََّلآَ  اليٍأآويإليآَوَكآَتُ  َذأوواآويآنَ تييآثََ ُع آَق يومعآَوسينَّ َيآالَ تذَّقو  يآ

ََآ: أمه المؤمنين ا صه ه  له  كطيرة منهه ق ل  تعهلى ن ِي ََ آالَّ آآنَ آشَنُذ َُ ذ َيكو ُو اآَكآتذوُ  ََ م
ذأوو َآ َوآاُلَخ هي ذ آَذليذَكآالَأوولَئيذَكآ و ُْ آذيُ ذأيآاليآَوََذَآنذَُّفَأذ َُ آَمذ َُ ذ آَوَكآَشُوَك و و َُ ذَ الوكو َُ ََّذذ آآآَش ذَآ َوشَنفيقوذ اآَي
آلَذذُ َكآَشخَُّأَتُيذذيآسيلَذذىآ آالَذوَذقوذذ َلآَلبل َوآاُلَ ذذُ وو آَش آنَذذُأتيَيآَشًَّذذحَ و ْي َلذذَآقَذُ ذذ َُقُذَُذذ  وَآ آَقأينذذٍاآالََأصَّذذحََّلآَل ٍْ َشَاذذ
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ََآ و آالالَّ ليحي ََ َل  .[66، 5: المنهاق و] َوَش وَآ

ه  ين لهجدة النصد  ولهجدة انشدفهد والحند ، وأًيهنره نجد الاطهم لتدي ا جهمعر
 ُرددعر هللا ايهدده عبددهد  المددؤمنين  مدددى ًبدد  لهدد ، وخ ادد  علدديه  مددن الحسددهم اددي 

آاتذَّقو اآ :اآلخرة ََ آالَّ  و ٍُآنَ آشَنُذ ََُ لو ٌ آ وذَ آَاذ  آَواُخَ ُ اآنَذُ َع آكَّآَنُج ييآَواليٌحآَمَآَوَلحي يآَوَكآ َُ لَوَّكو
آويذذ ليآاُلغَذذأوآ َُ َوآاُلَحوَذذ  وآالذذُحنُذَو آَوَكآنَذغوذذأَّنَّكو : لقمددهو] ولوآَمذذَآَواليذذحي يآَدذذُوئع آسي َّآَوُمذذَحآاليآًَّذذق،آالَذذَمآتَذغوذذأَّنَّكو

44]. 

و و اآليذَأولكوآ آَوََذ آاُهَ جي ٍِ ََُّ َجذٍأآنَذُ ََئيذ َلذَآ ََذ آَلكوذَآ آاليآ ََ ذ ََذَأ َّآلَذإلوآَي آَش آنَذُأتيَيآنَذذُ ٌمآكَّآ ْي َلذَآقَذُ ذ َآ
 .[74: الر  ى] َلكوَآَلَآنَّكيوأٍآ

 باشراملالتوجيه غري 
ولعلم  هبحهن   طبيعة نف هدنه، وصدع  ة قب لهده النقدد والت جيد  المبهشدر، كهند  

مدن  دالتلطدف والت جيد  الغيدر مبهشدر، وإو أ دت أو تتدكد ت جيههت  هبحهن  غه ة ادي
امدده عليدد  إال أو تقدد م  إًصدده  أوامددر  المبهشددرة اددي  -أخددي القدده   –ذلدد   نفسدد  

المقه ددم تجددد أو هللا عددز أصدده ا اليددد ال اًدددة، واددي تتجددهوه القددرآو اسددتفهجد أنهدده ال 
تدرك لد  ًر دة ا مه  عرض ل  أمدر ن و بدين هدمهت كدم واًدد منهمده ثد   وجم كطيرر 

ُُذَحآ: االختيه  مطم ق ل  تعهلى ذٌأآمي آَخوذُ آالالَّذ ليَح وو ُينَُذةوآاُلَحوَذ  يآالذُحنُذَو آَواُلَ  قيوَذ وو ُو َ آ آَواُل َذ اُلَ  لو
ََمعآ ٌأآَش ذَأ يآنَذ يُ آلَذإلوآاليذيآًَُّأثيذإليآَوََذَآآ: وق لد  [76: اللهدف] لَولَكآثَذَ اوع آَوَخوذُ ََذَآَ ذ َ آنوأينذحوآًَّذُأَنآاَ خي

واٍآ َأ يآَيَآنَّالي ََ آَوََ آَلإلوآالييآاَ خي ُذُ  .[26: الر  ى] َ  َ آنوأينحوآًَُّأَنآالُحنُذَو آنذوُؤتيإليآَي

ٌأآ: وق ل  تعهلى َُُحآاليآَخوذُ ََ آمي آ ُْ ََ آَوتَذأَ و َكآقَ ضي ع آقو َُ عاآانُذَفُض اآسيلَوذُ َوسيَذاآلََشُواآتيَج لَ عآَشُوآَل
آال لجَآ ََ َُ يآَوَي آال َّ ََ ََآَل ُيقيو آالأَّا أو  . [66: الجمعة]  لَ يآَوالوآَخوذُ

 مراعاة النفسية البشرية
ومن أ ره ص   مراعهة الاطهم انلهي لطبيعة النفس البرر ة عدم انكطده  

 .على عبهد ، واضل  الذي ال ًدود ل   عند هرد  لنعم« أنه»من ق ل  

اهربهده، ومدا أو اهلنفس ال تح  همهف  ذ  الللمة  لطرة من الطدرد الدذي  
هللا عز وجم    الذي خلقنه من العدم، وأعطهنه مدن الدنع  مده ال  ُعدد وال  ُحصدى، 

س  و نعم  و قي ميت  و    عرانه  نف« أنه»وأو من ًق  أو  حدثنه  ضمير المتلل  
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 ...وقد ت  و

 –اددي غهلدد  القددرآو  –إال أندد  هددبحهن  ال  فعددم ذلدد ،  ددم  تحدددف عددن نفسدد  

آَواُلَ ُحأيآ«   » ضمير الغهئ   آالييآاُل َذأل َُ ِييآنوَتوذلأو و  .[22:   نس]  وَ آالَّ

آمنَ تيإليآ َُ ِييآنوأينكو  .[64: غهار]  وَ آالَّ

آ ََ ذذذذُيو ذذذذ اآَمذذذذَحَ آالتل ُيَلآلي َذُأَ  و َََُذذذذ  ذذذذَو ءعآَواُلَقَ ذذذذَأآنوذذذذ لعاآَوقَذذذذحَّلَ وآ ذذذذُ َسآضي َْآال َّ ِييآَاَأذذذذ ذذذذَ آالَّذذذذ  و
َت بَآ  .[9:   نس] َواُلحي

 .ود ودود ًي كر        نهم   ادي  

 !؟ما بال أقوام
ومددن صدد   مراعهتدد  هددبحهن  لطبيعددة الددنفس البرددر ة ت جيهدد  الغيددر مبهشددر 

المددؤمنين مدن القيددهم  فعددم مدده، اإندد  ال    اددي خطه دد  لهدد ، احدين  ر ددد تحددذ رلعبدهد
 – ددم  حدددثه  عددن أنددهس آخددر ن  –اددي غهلدد  األًيددهو  – ت جدد  مبهشددرة  ددذل  

و ردده د   علدديه ، و جعلهدد   سددتنلروو أاعددهله ، مددا أنهدد  قددد  –  صدديغة النلددرة

َوسي آتَذأوذُحواآنيُأَ ذَةآاليآَكآ+:  ل ن و    المعنيين  هدذا التحدذ ر، ومدن ذلد  ق لد  تعدهلى
الاطهم  نه م ج  لنه  ددو علينده أو نجتهدد ادي إًصده  نعد   [47: إ درا ي ] "توُحالو َ  

فتدرض أو  لد و التحدذ ر الدذي تتضدمن  هللا كص  ة مدن صد   الردلر، ومدن الم
اآل ة  عد ذل  من مغبة عدم ذكر النع  ًتى ال نقا ادي دائدرة الظلد  واللفدر م جد  

 .لاطهم  حمم  ذا المعنى المبهشراهم جه  ا ،لنه كذل 

ده آخدر َوسي آتَذأوذُحواآنيُأَ ذَتآاليآ :ال، ل   حدف ذل ،  م جه  وكدن   اهرد  شاصر
ََ و ٌمآَ فَّ لٌآآَكآتوُحالو َ  آسي َّآ ُنَت َ آَل  .[47: إ را ي ] ا ي

وكدن  شاص آخدر  عيدد ال نعراد ، مدا أو الاطدهم  ,الاطهم م ج  لإلنسهو
اي  دا ت  م ج  لنه، وممه ال ش  اي  أو  ذا التلطف العجي  اي الت جي  والنص  

 .ل  دو  كبير اي اهتقبهل النصيحة  نفس  هدئة

 ملاذا العقاب؟
ه السب  الدذي مدن أجلد  ومن مظه ر خطه    المطمئن لعبهد  أن   ذكر له  دومر

ه اي المهضي، ما أن  انل  العظي  ملد  الملد ك الدذي ال  نبغدي  ا أو ق مر عهق  اردر
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أو  ُسدل عمه  فعم، للن  اي نفدس ال قد  الدرم الد دود الدذي  حد  عبدهد  و ر دد 
دم  ادي األهدبهم التدي منه  أو  فروا إلي ، ال أو  فروا من ، لذل  ترا  هبحهن   ُ  فص 

وأمهلهدد  وأعطدده   الفرصددة تلدد   ق  ددة العصددهة، وأندد  قددد صددبر علدديه أدت إلددى ع
الفرصة، وللنه     الذ ن أ  ا العد دة إليد ، وأصدروا علدى رغيدهنه ، واهدتلبروا 
علي  هبحهن ، وًه   ا عبهد ، اههدتدع ا  داعدهله  اللطيدرة الظهلمدة غضد  الحلدي  

َّ آعليه   ََ آظَ لي و  َآَوََ آ و َُ يكييآاُلقوَأىآسيكَّآَوَشُ  و  .[95: القصص] َو

إمهدهل، نجدد التعقيد  رد ل وما العقهم المستحق للظدهلمين، والدذي  قدا  عدد 

َُ يضو  َآ :القرآني َيَآَلَآلَّهو ٍلآسيكَّآَ  نو اآويإليآَنُت َذ ََ آنَُأتيو اهم . [46:  دس] نَ آًَُّتَأ عآَمَ ىآاُلأيَ   يآ

أو اهدتلبروا إال أو  ام ال  رضى لعبهد   ذا المصير، وأنه   د  الدذ ن أ د عز وج
ول  تدملنه القدرآو ل جددنه أو  دذا األمدر واضد  ايد  تمدهم ال ضد ب،  ، سيروا إلي 

ده أهدبهم العق  دة  وأو هللا عز وجم ال  ظل  أًدا، لذل  نجد  هبحهن   ذكر لنده دومر
 .التي  عهق   هه النهس

ذَ  ٍلآآ: لىتدمم معدي ق لد  تعده آَودي ٍَ ذو آَمذَآنَ ي آمنَذٌةآَاَّ َذ  ي َُ َي ََُتذَكُي َلَقذُحآَ ذ َ آليَتذَ ٍأآاليذيآ
آَغفو لٌآ آَواُدكوأوواآَلإلوآوَذُ َحٌ آطَولَ ٌةآَوَلب، َُ آلَولكو ُُلي  . و و اآَيَآلل

امهذا اعم أ م هبد؟  م شلروا  ذ  النع  العظيمة؟ لد   فعلد ا ذلد ،  دم أكلد ا 
، اههدتدع ا العقدهم مدن هللا  روا لد ؟ وتبطدروا علدى نعمدمن  هد   ه  ولد   ردل

آعز وجم لهد   ٍْ ذ آَذَواتَذُيآشو و َي آَاَّ َذذُو َُ َي آويَجَّ َذذُو َُ ُلَُ  و آَووَذحَّ َْآاُلَأذأيمي آَهذُو َُ َي الََأُمَأضوذ اآالََأُلَهذُ َُ آَم َذُو
ٍْآ ذذُحٍلآَق يوذذ َلذذَآهي آَوَدذذُيٍءآ ٍْ آويَ ذذ آآَذليذذثدد  تدددتي ًيطيددهت  ددذ  العق  ددة  َخُ ذذٍ آَوشَثُذذ َُ َكآَاَ نُذَُذذ  و

ُييآسيكَّآاُلَكفو لَآو تل  ه الاطهم المطمئن  َ َفأووا ُْآنوَج   .[64 -69: هبد] َوَ 

هقبه ، وكيدف وتدمم ق ل  تعهلى و    حدثنه عن اليهد د ولمدهذا عدهقبه   مده عد

ْوآ، وللددنه   دد  الددذ ن أصددروا علددى رغيددهنه  أندد  صددبر علدديه  ردد  ال َنُتذذأَلوَكآَشُ ذذ
ذذَآَذليذذَكآالَذَقذذ لو اآَشلينَذذ آاليآاُلكيآ َو َهذذىآَشُ  َذذذَأآَي ذذَ  ءيآالَذَقذذُحآَهذذأَلو اآ آالتَّ ََ َلذذ آ يَ  وعذذ آ َُ َي آَش آتذوَُذذذ لَلآَم َذذُو  َذذ بي

آالَذَأَف ُآ َوآاُل َذوذلَُذ وو َو ََذ آَاذ َءتُذ ذَآوَذُأذحيآ َْآَي ِوواآاُلأيُج ََّآاتََّخ آثو َُ َي َوُ  ي َوآالالَّ ميَقةوآوي َو تُذ َِ َأ عآالََأَخ َُ َآنَذ آَمذَا
َُ يوُع  َو َهىآهوُ طَ نع آ َُ آ  .الَذَأَفُ نَ آَمَآَذليكَآ: تدمم ق ل  َذليَكآَومتَذوذُ

د كددذل  مظدده ر رغيددهنه  دوتمضددي اآل ددهت تعدددد مظدده ر ًلدد  هللا علدديه  وتعدد

ذذ َو اآَوقذوُ َُذذ آَل َوآاُ خو وذذ اآاُل َذذ َبآهوذذجَّحع ذذ َو آَوقذوُ َُذذ آَل َُ َي وَِّذذ قي َوآالطُذذ َلآوي ي َو آَكآتَذُأذذحوواآاليذذيآَولالَذُأَُذذ آالَذذذُ قَذ َُ
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َع  َلوَِّ قع آَغ يو َوَآ ُذُ نَ آَي ُِ آَوَشَخ َوآاألَُن يَو َءآآآالتَُّ تي َي آاليآَوقَذُ  ي آوَ وُفأي يَآويآنَ وي َُ َو َلوَِّ قَذ َيَآ الَ يَ  آنَذُقضي
آالَذَمآنذوؤُآ َُ ذ آويكوُفذأي ي ََ ُْآطَ َذَعآالوآَمَ وذُ آقذو و وذوَُ آغوُ ذٌ آوَذ َُ َي ُوذ َ آسيكَّآَق يذومعآويَغُوأيآًَّقٍّآَوقَذُ لي آآآَي َُ َوويكوُفذأي ي

َيو ع  َ  نع آَم َُ ََآوذو ََُأَن آَمَ ىآ َُ َي  .[696 -697: النسه ] َوقَذُ لي

 :وكأنه يطلب مهك الشهادة عل  الهاس

ت جد  إلينده  طلد  منده الردههدة المواي  عض األًيدهو نستردعر  ددو الاطدهم 

َوآو هللا عز وجدم هنره  دم من األاعهل المرينة، كم ذل  لتزداد ارمئنعلى اع َُ يذ َكآَن
َُ ي وذذ  َآ آَن َُ َو آالَّذذ َ آشَنُذفوَتذذ ََّ ََذذ آ: ومددن ذلدد  ق لدد  تعددهلى [77:  دد نس] الَّذذ َ آَدذذُوئع آَوَلكيذذ

آالطََّأذ نَقٌةآَ  نَذ آنَذُأ وَم ي ذحل ْوآَوشوَُذإلوآصي ذ ذَآقَذُ  يذإليآالُأهو ََآسيكَّآَلهو ٌلآَقُحآَخَ ُتآَي ََُأَن آ َو آاُو و و َوذُأآآاُلَ تي  َمآاُن
َوذُأآشَنَّذىآنذوُؤاَلكوذ  َآ ََّآاُن آثوذ َوآا َنَذ وي َو آَل َو َوََذ آَوَاذُحنَ آألُ َِّذأي يَآ: وق لد . [49: المهئددة] َ ُوَ آنذو َذول

ََآ قيو آَلَف هي َُ ٍحآَوسي آَوَاُحنَ آَشُ َِّذَأ و َُ آَم َُ  .[662: األعراد] َل

 مواساته للمبتلني
م اهددهت  لهدد  عندددمه  حدددف لهدد  ومددن عجيدد  خطه دد  هددبحهن  وتعددهلى لعبددهد  

 .ملرو   سب  ذن  ه  أو تقصير  

وًددث  الهز مدة نجدد  عنددمه خدهلف الرمدهة أمدر  هد ل هللا : اعلى هبيم المطهل
أو الاطددهم القرآنددي  افددف عددن الصددحه ة آثدده  مدده ًدددف لهدد ، و بددين األهددبهم، وأو 

ا وللنه     الدذ ن اختلفد ا  ا مؤه ر وخدهلف ا أمدر  هد له    ه  نصر   اي البدا ة نصرر

ذأيآ :الهو مه كهو آاليذيآاألَُ َُ َُُم و آَوتَذَُذ  َُ ذُ  و ُذنيذإليآًَّ َّذىآسيَذاآاَل ي آويِي َُ َو َوآالوآَوُمذَح وآسيُذآَتحوُتذ نَذ َوَلَقُحآَصَحَقكو
ََّذذَآنوأينذذ ذذُُكوَآ ََّذذَآنوأينذذحوآالذذُحنُذَو آَوَي ذذُُكوَآ ََّذذ آتوحي ُذذ َ آَي ََذذ آَشلَا وذذَآ َلذذَآوَذُأذذحيآ آ آَوَماَلذذُو َو َُ ََّآَصذذَأاَلكو ذذَأَ آثوذذ حوآاَ خي

ََآ ُيو آَمَ ىآاُل وُؤَي ٍْ آَوالوآذووآاَلُض َُ آَوَلَقُحآَمَف آَمُُكو َُ آليَوُ َ  يَوكو َُ َو  .[692: آل عمراو] َمُذُ

وما  يهن  هبحهن  ألهبهم  ز مة المؤمنين وأنه     الذ ن تسبب ا ادي ذلد  إال أند  

َوآاأَلُم َذُ َ آ :شدفقة  اهيه ، و ضمد جراًه   لالم  قطر ًنهنرده و ُوذ اآَوَكآَتُحَ نوذ اآَوشَنُذذ و َي َوَكآَت
ََآ ُيو َُُؤَي آ ُُ َو آآآسيُ آ و آالَّذ  ي ََ َلُِّذ وذإلوآَوتيُ ذَكآاألنَّذ موآنوذَحاويلوََ آوَذذُو آاُلَقذُ َمآقَذذُأٌ آ ََذسَّ آقَذذُأٌ آالَذَقذُحآ َُ سي آَنُ َتُتكو

آَيُُآ َِ ُو اآَونَذ َّخي ََ آم ََ ن ِي ََآالوآالَّ ََآَوليوَذُأَ  و َّ لي ي ُاآال َحاَءآَوالوآَكآنوحي ََ آدو َُ  [.66، 645: آل عمراو] كو

آقو ي وذ اآ :و طمئنه  على إخ انه  الرهدا   دنه  اي أًسن ًهل ََ ن ِي آالَّذ ََّ َوَكآَتُحَتَ 
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َُقوذذذذ  َآ آنذوُأ َُ ذذذذ ُُذذذذَحآلَولَي آَشًُّوَذذذذ ٌءآمي ُْ َ اتعذذذذ آوَذذذذ َُ آاليآَش ْي َوآآآاليذذذذيآَهذذذذ يو آويَ ذذذذ آمتَذذذذ  و ََ و ذذذذَآاَلُضذذذذ يإليآآالَذذذذأيًّي الوآَي
آَنُحَ نو  َآ َُ آَوَكآ و َُ َي آَشكَّآَخُ ٌفآَمَ ُو َُ َي آَخُ في َُ َل آنَذُ َحقو اآويَيَآ َُ آَل ََ ن ِي أووَ آوي لَّ ذأووَ آآآَوَنُتَ ُ  ي َنُتَ ُ  ي

ََآ ُيو وعوآَشُاَأآاُل وُؤَي آَوَش َّآاَلآَكآنوضي ٍْ آاليآَواَلُض ََ َل  .[646 -665: آل عمراو] ويُيُأَ ٍةآ

 :ويف النهاية
واي نهه ة الحد ث عن  دذا المظهدر العظدي  مدن مظده ر ًد  هللا لنده ولعبدهد  
أجمعين أترك  أخي القه   ما  ذا الحد ث القدهي للي تقرأ  وتعيم مع   عقل  

 :ومرهعرك

آونو كأآه اي:آسنيآوالجَآوا نسآاليآن أآمَوَ» ُلو خوأيآسلىآآ,شخ قوآونوأ حآغوأينآوشول
ُلآودذذذ آصذذذ محالأ ذذذ  آنذذذ  آآََآوُأ ذذذينآوشنذذذ آالغُذذذيشتح ذذذاآسلذذذو.آأ َآسلذذذيَّ مذذذََُنآون  غضذذذ  آسلذذذيَّ

آ.و ل أ صينآو َآشالقأآديءآسليَّآ
آت قو ذذإلآَذذَآوأوذذح ذذَآشمذذأضآمُذذيآن  ن ذذإلآَذذَآقأنذذا.آآَذذَآشق ذذْآسلذذيَّ ذذَآتذذأكآألا ذذيآ.آَو َو

ذذَآشلا آلضذذ يآشل وآَذذ آنأنذذح.آشمطو ذذإلآالذذ لآال  نذذح ذذَآتالذذأفآوحذذ ليآوقذذ تيآشلُذذتآلذذإلآ.آَو َو
آ.الححنح
ُنذ  تينآوش ذْآطذ م يآش ذْآ أاَ ذينآوش ذْآش  ْآذ أيآش ْآَج لت ينآوش ْآدكأيآش ْآ

اآال  طَذأنَنآًّذَأالو يآكآشوقَّطََآََآلًّ  ينآس آت و اآالأن آًّ و ََنآالِنيآشًّذاآال ذ اووَآوش
آالأن آط و ََ  .«...شو  وََآو ل ال ضانآألطَأ َآََآال أ نا.آوس آلَآن  و اآسليَّ

* * *
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مــ  : عاشــً ا 

ــا    مظـــــــ

ــب اهلل  حــــ

:لك

 

 ك وترهيبكــترغيب         
 

 

بدد  اددي اعددم شددي  مدده،  لدديس  اددهد  علددى أًددد أو الددنفس البرددر ة إذا مدده ُ غ 
وعلم   مه  نتظر ه من جزا  ًسن نظير قيهمهه  هذا الفعم اإنهده تتردجا، وتقددم 

 .علي   قد  مه تستطه  ايهه مرهعر الرغبة

اد ، وُ   بد  مدن القيدهم  فعدم مده، وأو مل رو رده واي المقه م اإنهده إذا مده ُخ  
هيصيبهه إذا مه اعلت ، اإنهه تُحج  عن القيهم     قد  مه  نسل  داخلهه مدن خد د 

 .و  بة

 ددذ  الاهصددية لهدده دو   , ددذ  خهصددية أصدديلة مددن خصددهئص الددنفس البرددر ة

َذَآخذذ فآ»كبيدر ادي إقدددام المدر  علددى أدا  العمدم أو إًجهمدد  عند ، افددي الحدد ث 
َآش لجآو غآال ُ لنآشكآس آه أةآ  .(1)«الآغ لوةنآسكآس آه أةآالآالجُةش لجنآَو

 :و علق المنهوي اي ايض القد ر على  ذا الحد ث ايق ل

الددم مددن خددهد الددردى أو اَددْ ت مدده  تمنددى ال  ددركن إلددى الراًددة وال  نتظددر 
 .(2)الصبهب،  م  بهد  إلى الحركة والسفر ول  كهو  هلليم

 الرتبية الربانية
ذ  الاهصية، اإن   ستادم أهل م الترغي  وألن  هبحهن     الذي خلق اينه  

 .والتر ي  اي تر يتنه وت جيهنه نح  المبهد ة لفعم الاير واجتنهم اعم الرر

آسيكَّآَتُخ ينفع : تدمم معي ق ل  تعهلى ْوآوي  َنَ وي  .[95: انهرا ] َوََ آنذوُأهي

تدرك اهآل ة تدل داللة واضحة علدى أو هللا هدبحهن  وتعدهلى  ا انده لنادهد ون
 .رر ق الضالل ونتج  نح  صرار  المستقي  اندخم الجنة

ٌْآَذليذَكآ: إلى ق ل  تعهلى انظر مطال  آظو َذ َُ َي ذَآَتُحذ ي آالَّذ ليآَوَي ََ َلذ ٌْآ آظوَ  َُ َي َوَآَلَآالَذُ قي َل
                                        

  (.2616)صي ، صحي  األلبهني اي صحي  الجهما ب  (1)
  .2/008ايض القد ر  (2)
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آالوآويإليآميَ  َ  وآنَ آميَ   يآالَ تذَّقو  يآ  .[66: الزمر] نوَخ لفو

 . ه عبهد اهتق و.. عبهد    د هللا   ذل  الذي  ا: أ أ   صيغة الاطهم

اما أو اآل ة تتحدف عن النه  ومه ايهه من عذام، إال أنهده تحمدم ادي ريهتهده 
مدن هللا عدز دالالت عظيمة عن ً  هللا لعبهد ، وكيف ال ونحن نلم  ايهه منهشدة 

 .، و حذ وا عقه   ألن  ال  ر د له  أو  دخل ا  ذ  النه وجم لعبهد   دو  اها ا

 !قامت القيامة؟ هل
 :ث  إو ثمة أهئلة قد تقفز إلى أذ هو البعض و ي

  م قهم  القيهمة أم ل  تق ؟

 ! م  هلفعم دخم  عض النهس الجنة والبعض اآلخر النه ؟

و لد  تقد  القيهمدة ولد   تد هف الندهس  دين  دن  إلدى اآل, انجه ة معرواة للجميا
 .الجنة والنه 

التفصديلية عدن القيهمدة، والجندة والنده ،  إذو المهذا  قص القرآو  دذ  الصد  

سم  مطم مه جده  ادي ق لد  تعدهلى ًُ َونَذ َ ىآ: وكدو األمر قد انقضى، واألم   قد 
َوآالوآقَذذذ لو اآسي َّآالَآ ذذذ ََُقكو ذذذ آَل آَشُوآَي َّ آاُلَ ذذذ ءي ََ ذذذ َُذذذ آَي آالَّذذذ ليآَشُصذذذَح َبآاُلَجَّذذذةيآَشُ آَشاليوضوذذذ اآَمَ وذُ آَشُصذذذَح بو

َ ذذذ آَم َذذذ َو ََ ََآًَّأَّ َوآاُلَحوَذذذ  وآالذذذُحنُذَو آالَذذذ ُلوَذُ َمآآآىآاُلَكذذذ اليأين َو ذذذ عاآَوَلأي عذذذ آَوغَذذذأَّتُذ َُ آَل َُ َو ِوواآ ينذذذَُذ آاتََّخذذذ ََ ن ِي الَّذذذ
اآَوََ آَ  نو اآويآنَ تيَُ آَنُجَححوو َآ َِ آَ  َُ َي آَ َ  آَنتو اآليَق َءآنَذُ َي َُ  .[96، 96: األعراد] نََُت  و

نة ل   ت  ًتى اآلو، المهذا  عرض  هللا لنده  ذا الح ا   ين أ م النه  وأ م الج
 !و سرد   هذا التفصيم؟

لمددهذا  حتددم الحددد ث عددن القيهمددة والجنددة والندده   ددذ  المسددهًة ال اهددعة مددن 
 !القرآو؟

ه نرا ده ندأو  دذا التفصديم ادي عدرض الجندة وكدن -أخدي القده  -أال ت ااقني 
أال  ,ه ايهدده مددن نعددي وا اددي التمتددا  مددالعددين، وكدددو أ لهدده قددد هددلن  ه و ددد  أي 

ت ااقني أو الغرض مدن ذلد   د  اهدتطه ة  غبتنده لددخ لهه ومدن ثد   ال اده   حقهده 
 !والسبهد نح  ه؟

وكددذل  عددرض الندده   هددذ  الصدد  ة البرددعة اللر هددة، المنفددرة لناددهد منهدده 
 .!؟ونجتهد اي اال تعهد عنهه
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ا على  ذا المعنى أترك  ما  ذ  اآل هت لتقرأ ه وتتد ر  .معهنيهه وتدكيدر

ََآ و ََُّأ و مٌآآآسيكَّآميَ  َ آاليآاُل وُخَ الي ٌُُلآ آلي َُ َو َُُكَأَو  َآآآشوولَئيَكآَل آآآالَذَ ا يإلوآَو وَآ الييآَاَّ وي
َيآ ََآآآالَّأيو َُ َذَق وي يو ٍَآآآَمَ ىآهوأوٍلآ ََّأيذو َلذَآ آويَكذُأٍ آ َُ َي آَمَ ُو ََآآآنوطَ فو ٍ آلل  َّذ ليويو َِّ آكَآآآوَذُوَضذ َءآلَذ

َ الو  َآ ََ آنذوُذُ آَمُذُ َُ ََ آَغُ ٌلآَوَكآ و ٌَآآآاليو ذو آمي آالطَّذُأفي َأاوو آقَ صي َُ ََُّكُوذ  ٌآآآَوميَُح و آوَذذُوٌضآ ََّ َو آآَ ذأَنذَّ
آَمَ ىآوَذُأٍضآنَذَ َت َءلو  َآ َُ َو َْآوَذُأضو ٌَآآآالََأقُذَ  آسينليآَ  َ آلييآقَذأين َُ َو َلُذُ ٌْآ آآآقَ َلآقَ ضي ََ ذ آشَسينَّذَكآَل ي نَذقوذ لو

ََآاُل وآ َعذذ آشَسينَّذذ آَلَ ذذحينُو  َآآآاَلذذحلقيو َّذذ آتذوَأاوعذذ آَوميََ  َُذذ آوَ و َُطَّ يأوذذ  َآآآشَسيَذاآَي ذُ آشَنُذذذ وَآ ُْ الَذذ طََّ َعآآآقَذذ َلآَ ذذ
َيآ و َيآآآالَذَأم وآالييآَهَ اءيآاُلَجحي آلَ ذوُأ ين ََآآآقَ َلآتَ ليآسي آ يحوَّ آاُل وُحَضأين ََ آَي آَوَلُ َكآنيُأَ ةوآلَوليآَلكوُتو

ََآآ آويَ ول يذذو َو ََآآآَشاَلَ ذذ آَنُحذذ ويو َِّ آوي وَأذذ َو ََُ تَذ َذَُذذ آاألوولَذذىآَوََذذ آَنُحذذ َوآآسيكَّآ ذذو َي ذذَ آاُلَفذذُ ُوآاُلَأ َو اآَل َِ آآسي َّآَ ذذ
آاُلَأ َي و  َآ ْي اآالَذُ وَذُأَ  َِ آَ  ْي ُِّ ٌأآنُذ وكعآَشُمآَدَجَأ وآال َُّق ميآآآلي ي َُذةعآللآآآَشَذليَكآَخوذُ ََآسينَّ آَاَأُ َُ َ ذ آالي ذُ و َّذ لي ي آ 

َيآآ ذذو آاُلَجحي ْي ذذ آَدذذَجَأٌ آَتُخذذأوجوآاليذذيآَشُصذذ ََ َيآآآسينذَّ ذذَو طيو آال َّ ذذ آَ أَنَّذذإلوآلو وو و ََ آَ  ي وذذ َ آآآَطُ أو َُ َو نذَّ الَذذِي
ذذ آاُل وطوذذ  َآ ََ ُذُ ذذ آاَلَ ذذ ليئو َ آَي ََ ُذُ ٍَآآآَي ذذو آًَّ ي َُ ذذ ذذ آَلَ ذذُ وع آَي ََ آَمَ وذُ َُ ذذ َو ََّآسي َّآَل آآآثوذذ َُ َو َأ ََذذُأاي ََّآسي َّآ لَذذىآثوذذ  ي

َيآ و  .[61، 76: الصهاهت] اُلَجحي

هدده مددن يمعنددى ذلدد  أو الت هددا اددي الحددد ث عددن أًددداف اليدد م اآلخددر ومدده ا
 .ترغي  وتر ي  مه    إال مظهر عظي  من مظه ر ً  هللا لعبهد 

 : وإليك هذا الدليل

َُُحَضأعاآوَآ:  ق ل تعهلى آَخُوٍأآ َُ َ ُتآَي ََّ آَم ي ُْآنَذُفٍسآ حوآ و ذَآهوذ ٍءآتَذذَ ُ آنَذُ َمآَتجي ََ آَم يَ ُتآَي
َوآالوآنَذُفَتإلوآَوالوآَل ووٌفآوي ُلأيَ   يآ لو و ِل اآَونوَح اآوَأيوحع ََحع َُإلوآَش ََ آَووَذوذُ َُذ  .[46: آل عمراو] َلُ آَش َّآوَذوذُ

 .!؟؟ و أ    مهذا انته أ أ   مه تحمل  اآل ة من تحذ ر وتا  ف

انده و حدذ  نه  ًمدةر و أادةر اهآل ة تدل داللة قهرعة على أو هللا عدز وجد م  ا  
 . نه للي نرتدف ونبتعد عمه نههنه عن 

اددإو قلدد  ومدده الددداعي ل جدد د الندده  مددن األصددم اددي ظددم وجدد د  ددذ  الرأاددة 
 !والرًمة انلهية؟

ْوآ:  ذا السؤال أجدهم عند  القدرآو ادي عددة م اضدا منهده ق لد  تعدهلى َشالَذَُُجَأذ
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ََآ و آَ  ُل وُجأيَي ََ و آَ ُوَ آَتُحكو و  َآََآآآاُل وُت ي ي َُ  .[46، 49: القل ]  آَلكو

ُوذذذذ اآَوَم ي وذذذذ اآ: وق لدددد  ََ آم ََ ن ِي آَ  لَّذذذذ َُ ذذذذ َو آَش آنَُّجَأَ  ذذذذولَئ وي ذذذذ اآالتَّ آاُا َذَأًّو ََ ن ِي ذذذذَاآالَّذذذذ َشُمآًَّتي
ََ آَنُحكو و  َآ آَه َءآ َُ َو آَوَََ  تذو َُ ََُّحَو  و آَهَ اءعآ  .[26: الجهثية] الالَّ ليَح وي

المجد المجتهد الذي ألزم نفس   – دي ًهل من األً ال  –ال  ملن أو  ست ي 
االهتقهمة على أمر هللا ما من أهرد على نفس ، ول   بدهل  ددوامر   د  واهدتههو 

ا  . هه، وعهف اي األ ض اسهدر

ُعذ آأال  ست ي  ذا ما ذاك  من دواعي العدل والرًمة انلهية إو َوُؤَي آَ  َ آ َُ َشاَلَ 
قع آكَّآ  .[61: السجدة] َنُت َذ وو َآآَ َ َآَ  َ آالَ هي

 اللص والسجن
ه قد اقتح  قر ة من القرى،    واختبد اي  عدض ن اًيهه،وظدم  ُغيدر  أو لصر

 .كم ليلة على منزل من منههلهه ايهدد أ ل ، و سرد مه اي 

على أي ًهل هيل و أ م  ذ  القر ة التي كهن  قبدم مجدي   دذا اللدص  تُرى
 ! مطمئنة؟ آمنة

ده، وكيدف ال ال ش  هيتبدل  ه، ورمددنينته   عبرده و لعر واًدد  وكدم أمنه  ازعر
ال عرد الن م إلى عين  رر قرده،  دم  ...منه   ت قا كم ليلة  ج م اللص على دا  

 .ً ل دا   من الفزف إذا مه هما ص تره غر بره  نالا قلب 

 م من المنههد  ادي ظدم  دذا ال ضدا المدهدهوي أو  ُتدرك اللدص  لدذا دوو 
 .قبض علي  والقصهق من  تح  مسمى الرًمةالعمم علىهل

إو الرًمة تقتضي هرعة انمسهك    وًبسد  لتعد د السدلينة للندهس، و عد د 
 .إليه  أمنه 

نع ، أخي القه  ، ال  د من عقهم الماطئ الذي أهه  األدم ما     وخهلف 
 .أوامر ، واهتادم مه هار  ل  من النع  اللطيرة اي معصيت 

عقلدد  وعينيدد  ولسددهن  وشددفتي  اددي محددهد ة هللا وعصدديهن  اهدتادم  ددد  و جلدد  و

ده عنهده-واهتحالل محه م ، اهتادم كدم  دذ  األشديه  وغير ده  ََحوآ - غمر نَذذُ َمآَتُ ذ
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آويَ  آَ  نو اآنَذُأَ  و  َآ َُ َو آَوَشُلاو و َُ َي آَوشَُنحين َُ َو َُ ذو آشَُلتي َُ َي  .[27: الن  ] َمَ ُو

 ,ًي   حددذ  العصددهة واللددهار نود الددركلدد  اددهم عددز وجددم الددر ومددا  ددذا 
 ع دوو إلي  قبم   ستحطه  على الت  ة و رغبه  اي الجنة و ا اه  من النه  لعله 

 .ا ات األواو 

آَش آ :تدمم معي  ذ  اآل هت التي تؤكدد  دذا المعندى َََكذأوواآالتَّذولَئ وي آ ََ ن ِي آالَّذ ََ َي َشالَذَأ
َوآ َو َوآاأَلُلَضآَشُوآنَذذُأتيوَذ ذذ َي ذذَ آالوآوي آَكآَنُ ذذأوأوو َآَنُختي آًَُّوذذإو َُ ذذ آَي ابو َِ آآآاُلَأذذ َُ َي آاليذذيآتَذَق ُذذ ي َُ َِ و ذذ َشُوآنَُأخو

ََآ ٌَآآآاَلَ  آ وَآوي وُأجي ين و آَلَأ ووٌفآلًَّّي َُ آَمَ ىآَتَخُ ٍفآالَِي َّآلَوَّكو َُ َِ و  .[74-79: النحم] َشُوآنَُأخو

ا شدد در  ا  م  أ   أخي القه    مدهذا اختتمد   دذ  اآل دهت التدي تحمدم تحدذ رر

ٌَآللعصهة  و آَلَأ ووٌفآلًَّّي َُ  . الَِي َّآلَوَّكو

ود  ًددي ، ومدده عهقدد  إنسددهنره إال ألندد   دد  الددذي اهددتدعى إو   ندده لددر , نعدد 
 .اهلفة ألوامر     والمستهينة   واهتحق العق  ة  داعهل  اللطيرة الم

ول  كهو هللا عدز وجدم  ر دد  هلفعدم أو  عهقد  كدم ماطدئ علدى خطئد ، وأو 
 لفدي أو  قد ل لنده  ددو  ,العدل على الجميا مه خ انه كم  ذا التا  ف  قي  ميزاو

لد   –هدبحهن  - نهك ًسهم للماطدئ علدى خطئد ، وأو النده  ادي انتظده  ، وللند 
نه  دهدهلي  شدتى، وقدص علينده مده هديحدف ادي  دد م   فعدم ذلد ،  دم ًدذ نه وًدذ

ذ آالَّذ  وآالقيهمة ًتى صرنه وكدننه نرا   أي العين  ََ َُُلَ لَذَةآالتَّذ َمةيآآنَذ آشَنُذ آسي َّآ َُ ذ اتذَّقوذ اآلَوَّكو
ٌَآ و َي ََ آَوتَذذَأىآآآَدُيٌءآَم آًَُّ َ  ٍْ آًَُّ  ُْآَذاوي َأٍةآَم َّ آَشُلَضَأُتآَوَتَضعوآ و َوُأضي ُْآ ْوآ و  َ ُِ ََ آَت نَذُ َمآتَذَأُونَذ

اَبآاليآَدحينحٌآ َِ آَم ََّ  .[2 ،6: الحج] الَّ َ آهوَك َلىآَوََ آ وَآويتوَك َلىآَوَلكي

ه  ٌَآكم ذل  مبعط  الرفقة والرًمة  هلنهس جميعر و آَلَأ ووٌفآلًَّّي  سي َّآاَلآوي لَّ  ي

 .[674: البقرة] 

 مشول الرتغيب والرتهيب
وال  لفي أهل م الترغي  والتر ي   ذكر اليد م اآلخدر والجندة والنده ،  دم  تسدا 

ا كطيددرة اددي ًيددهة الفددرد وو متددد ليرددمم أ ول المهضددي والحهضددر جمهعددة، وليتنددهلامدد  ر
 .والمستقبم، كم ذل  ليحقق المقص د من اهتادام  أال و   االهتقهمة على أمر هللا

ه من التفصيم اي  ذا األمروإلي  أخي القه  :    عضر
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 الناس مجيًعا
ده  ألو هللا عز وجم  ح  عبهد  و ر د له  الاير اإند  هدبحهن  قدد شدمله  جميعر

 رغد  اليهد د  -على هبيم المطدهل –ي ، اترا   ت جيههت  مه  ين الترغي  والتر 

آَم َذذذىآ :ايقددد ل لهددد  َُ آَوشَنلذذذيآاَلضَّذذذُ  وكو َُ آَم َذذذُوكو ذذذأوواآنيُأَ  يذذذَيآالَّ يذذذيآشَنُذَأُ ذذذتو َْآاذُ و نَذذذ آوَُيذذذيآسيُهذذذَأاضيو
ََآ و َوَكآآَواتذَّقوذ اآنَذُ َعذ آكَّآَتُجذ ييآنَذُفذٌسآَمذَآنذَُّفذٍسآَدذُوئع  :ث  تدرا   اد اه  ايقد ل لهد  اُلَأ َل ي

آنذوُُاَلأوو َآ َُ ََ آَمُحٌلآَوَكآ و ُذُ آَي ِو ََ آَدَف َمٌةآَوَكآنذوُؤَخ ُذُ ْوآَي  .[624، 622: البقرة] نذوُقَ 

َواَلذحلقع آللَ ذ آ: وأ م اللتهم  ا اه   ق ل  ُو اآويَ  آنَذ َُّلَُ آ آشووتو اآاُلكيَ  َبآمَي ََ ن ِي ََ آالَّ نَ آشَنُذ
آَش آنَُّط يذَسآووآ ْي آَََأكوَآَلَآقَذُ ذ آَ َ ذ آَلَأَّذ آَشُصذَح َبآالتَّذُ تي َُ َو ذ آالَذَُذأو ََّ ذ آَم َذىآَشُ وَ ليَ ذ آَشُوآنَذُ َأذَُذ او  ع

ََُفأو كعآ آاليآ َُأو  .[74: النسه ] وََ  َ آَش

آَوألُ َخُ َُذ  وآو رغبه   ق ل   َُ آَهذولَئ تيَي َُ َو ُو اآَواتذََّقذُ اآَلَكفَُّأنَذ آَمذُذُ ََ آم َْآاُلكيَ  بي آَوَلُ آَش َّآَشُ  َُ
َيآ آالَّأيو  .[69: المهئدة] َاَّ وي

ََذ آ ووَ آَذليذَكآليَ ذَآنََّ ذ ءوآ :ق ل له  والمرركين  آ آَش آنوُ ذَأَكآويذإليآَونَذُغفيذأو سي َّآاَلآَكآنَذُغفيذأو
َيو ع   .[71: النسه ] َوَََآُنُ أيُكآوي ليآالَذَقحيآاالُذ َذَأىآسيُث ع آَم

آاُل وآ : ددم وًتددى المددؤمنين ِي ذذ آَوََذذَآَكآنَذ َّخي ََ ُيو ذذُؤَي آاُل و ذذَآ وو ي آَشُوليوَذذ َءآَي ََ ُوذذ َ آاُلَكذذ اليأين ُؤَي
َوآالوآنَذُفَتذإلوآ لو و ِل آتذوَقذ  عآَونوَحذ َُ َو ذُذُ آاليآالييآَدُيٍءآسيكَّآَش آتَذ ذَّقو اآَي ََ آَذليَكآالَذَ ُوَسآَي ُْ : آل عمدراو] نَذُفَأ

21]. 

 لرتغيب يف قصص السابقنيالرتهيب وا
زمن والترغي  لجميا النهس اإن   متد ليردمم الد وما شم ل أهل م التر ي 

 .كل  مهضي  وًهضر  ومستقبل 

اهم عز وجم  دع نه اي كته   لالهتفهدة ممه ًدف مدا السده قين ادي األهمندة 
 .هلحةلطالمهضية، ايرغبنه اي االًتذا   هلنمهذه الصهلحة، و ا انه من النمهذه ا

ادي القدرآو، وادي أكطدر  –  السدالم عليد –انجد أو هللا هبحهن  قد قددم إ درا ي  
من م ضا كنم ذه صحي  لمه  نبغي أو  لد و عليد  المدؤمن، لدذل  اقدد عرضد  

ََآَ ذ َ آشوََّذةعآقَ ني عذ آليآالقرآو  طر قة ترغ  القه   وتحفز  على االقتدا   د   و سي َّآسيوُذذَأا ي
ََآ آاُل وُ ذأي يو ََ ذ آَي آنَذكو َُ ذإليآآآًَُّيوفع آَولَذ ٍَآَدذ  يأعاآألنُذأو ي َُُتذَ قيو ذَأاٍتآ َُذ  وآآآاُاَ  َذ  وآَوَ ذَحا وآسيلَذىآصي َومتَذوذُ

ََآ و آالالَّ ليحي ََ َأ يآَل ي ََآًَُّيوفع آآآالييآالُحنُذَو آًََّتَُةعآَوسينَّإلوآالييآاَ خي و آاتَّ يُعآَي ََّةآسيوُذَأا ي َُ آسيلَُوَكآَش ي ََّآَشُوًَّوذُ ثو
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ََآ آاُل وُ أي يو ََ  .[624 -626: النحم] َوََ آَ  َ آَي

ا لعبد آ ق اغتر  مهل  وت    أو ل  ملهنة أعلدى  ه اههدر أمه قه وو، الهو نم ذجر
من ههئر البرر، وكذل  ارع و الذي رغى وتلبر، وق م عهد وثم د وغير   من 

 دذ  النمدهذه أادهض القدرآو ادي ذكر ده، والمدآل الدذي  ,نمهذه الظهلمين المتلبر ن

آ :جتن  مه اعل  ن صه  إلي  أصحه هه تر يبره وتا  فره لنه كي َُ َي ذ َلَقُحآَ ذ َ آاليذيآَقاَلالي
َأٌ آألوولييآاألُلَ  بيآ  .[666:   هف] مي ذُ

 الرسائل اإلهلية
  ذا ادي المهضدي، أمده ادي الحهضدر ايظهدر أهدل م الترغيد  والتر يد  مدن 
 خدددالل الرهدددهئم انلهيدددة التدددي  ُرهدددلهه هللا لعبدددهد  مترددده لة مدددا أًدددداف ًيدددهته ، 

و د   لمده  بردر  د  مدن ندزول المطدر،هللا ورما اي  ًمة  اهلبرد  ههلة ترغي 

َوآاُل َذذُأَلآالسمه ، و رق السح   كذل  تر ي  لمن  را  ًين  ضي  آمنَ تيإليآنوذأينكو َُ َوَي
 .[27: الروم] َخُ الع آَوَطَ أع 

كدم .. وخسد د القمدر  والزالهل والبراكين واألعهصدير، وكسد د الردمس،
هه عبدهد ، لعلهد   قدد و  ًدق قدد   ايعبددو  ًدق  ذ   ههئم تا  ف،  ا د هللا  

آسيكَّآَتُخ ينفع  :عبهدت  ايدخل ا الجنة ْوآوي  َنَ وي  .[95: انهرا ] َوََ آنذوُأهي

 املستقبل والرتغيب والرتهيب
 هآل دهت واألًهد دث التدي  تقبم اندرى القدرآو والسدنة قدد امدتآلوأمه مده  ادص المسد

 دهدددل م مطيدددر،  سدددتجيم  –كمددده أهدددلفنه  –لنددده  تحددددثنه عدددن اليددد م اآلخدددر والجندددة وا
 دذ  اآل دة ومده تحملد  مدن  –على هدبيم المطدهل  –تدمم معي  ,ع ارف الرغبة والر بة

ذ ٌلآ :خطهم  سدتطير العهرفدة ََ آَوشَنُذ ٍَ ذ ََّذ ٍءآَغُوذأيآمهي َلذَآ ذ ٌلآ ََ ذ آشَنُذ ََ ْوآاُلَجَّذةيآالَّ يذيآووميذَحآاُل و ذَّقوذ َ آاليو َََِّذ
آ َُ آلَّ ٍَ ذََلَآلََّ  ذ آَي ََ آاليو َُ ذ َو َُاَلذفلىآَوَل آ ٍْ آَمَتذ َُ َلذ ذ ٌلآ ََ آَوشَنُذ ََ ٍ آلل  َّ ليويو َِّ آَخُ ٍأآلَّ َُ َل ََ ٌلآ ْلآآآنَذ َذَغوذَُّأآَطُأ وإلوآَوشَنُذ  وذ

َُآ َأ َء و َُ ََ ءعآًَّ يو ع آالَذَقطََّعآَش آ وَ آَخ ليٌحآالييآالَّ ليآَوهوقو اآ َُ آَ َ  َُ آَوََُغفيَأٌ آَلَآلَّولَي  .[69: محمد] الََِّّ َأاوي

 :الرتغيب والرتهيب يف أفعال العباد
وما شم ل أهدل م الترغيد  لجميدا الندهس وامتدداد  عبدر الزمدهو كلد ، اإند  

ايرغدد  اددي انتيددهو  هألعمددهل الصددهلحة،  ,كددذل   تنددهول اللطيددر مددن أاعددهل العبددهد
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 .و ُر    من انتيهو  دعمهل الفسق والفج   والعصيهو

 :فعل  سبيل املثال

 :يب يف اإلنفاق يف سبيل اهلل الرتغ

هللا عز وجم أعطى لإلنسدهو ًر دة االختيده  واتادهذ القدرا  ، اهد  ال  جبدر  
ده دخد ل جنتد ،  على اعم شي  ال  ر د ، وما ذل  اه  هدبحهن   ر دد للبردر جميعر
لذل  نجد  هبحهن  اي خطه   إلينه  رغبنه اي كم مه  قر نه من جنتد ، و بعددنه مدن 

 .ر  غبتنه التاهذ القرا   فعم الايرات وترك المنلرات ستطي... نه   

وألن  هبحهن  قد أهلننه األ ض و عل  أو من أشد مه  ح ل  يننه و دين دخد ل 
لدنيه    المدهل، لدذل  اقدد أخبرنده لالتعلق  ز نة الحيهة الدنيه، وأو أ    مز : الجنة

ََآ :هل دو من أ   العقبدهت التدي تقدف ادي رر دق الجندة  دي التعلدق  هلمد الَذَمآاقُذذَ َح
ََ آاُلَأَقَ ةوآآآاُلَأَقَ ةَآ  .[64 -66: البلد] اَلُكآلَقَذَ ةٍآآآَوََ آَشُ لَاَكآ

 .والتغل  على  ذ  العقبة إنمه  ل و  دوام اننفهد

وللدددن الدددنفس ال تحددد  اننفدددهد  ,اهننفدددهد إذرا رر دددق هدددهم لددددخ ل الجندددة

آالُ  َّآ آاألنُذفوسو َأوي  .[621: النسه ] َوشوًُّضي

كدم ذلد  ليتغلد   ,من  نه نجد تن ف أههلي  الحدث عليد ، وإنرده  الرغبدة ايد 
ومددن  ددذ   ,ن الفقددر، ومددن ثدد  اجتيهه دده للعقبددةالمددر  علددى شدد  نفسدد  وخ اهدده مدد

آ: التذكير  د ميتهده وأنهده مدن أ د ام الجهدهد ادي هدبيم هللا: األههلي  ََ ن ِي ذ آالَّذ ََ نَذ آشَنُذ
آَمَ ى َُ آَشُ ُلك ُْ ُو اآَ  ََ ٍَآآم اٍبآشَليذو َِ آَمذ َُ َلذ وكوَآ ُوذ َ آويذ ليآَوَلهوذ ليإليآَوتوَج  يذحووَ آاليذيآآآتيَج لٍَ آتذوُُجي تذوُؤَي

آتَذُأَ  و  َآ َُ ُُ و آسيُ آ و َُ ٌأآلَّكو آَخوذُ َُ آَذليكو َُ كو آَوشَنُذفوتي َُ َ اليكو َُ آاليآويَأ ْي  .[66، 66: الصف] َه يو

 :رم صهًب  من  هبحهن التذكير  دو اننفهد  رضي هللا عز وجم و ق: ومنهه

آنوأينذحووَ آَوُاذإَلآاليآَوشوولَئيذَكآ ََ ن ِي ٌأآلل َّذ آَذليَكآَخوذُ ْي آالتَّ يو ََ آَواُو ََ آَذاآاُلقوُأَوىآًَّقَّإلوآَواُل يُتكيو َوآالَآوي  وذ
 .[41: الروم] اُل وُف يحو  َآ

آنذوُُفيقوذ َ آشَآ :التذكير  فضم العمدم وثمده   المت قعدة: ومنهه ََ ن ِي ْوآالَّذ آاليذيآَََِّذ َُ َو ذَ اَل َُ
آليَ ذَآنََّ ذ  َل ضَذةوآًَّ َّذٍةآَوالوآنوَضذ مي و ْلآهوُ ذوَ ٍةآ َْآالييآ و آًَّ ٍَّةآشَنَ َ ُتآَهُ َعآَهَُ وي ْي آاليآَ َ َِّ ْي ءوآَوالوآَه يو

ٌَآ ٌعآَم يو  .[266: البقرة] َواهي
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َلذذَآَدذذيُآ :وأو مددن  ددذ  الطمدده  مدده  جددد ه صددهًبهه اددي الدددنيه ذذَ آَوََذذ آشَنُذَفُقذذ وَآ َو ٍءآالَذ
ََآ ُيقيو آالأَّا أو  .[45: هبد] نوُخ يفوإلوآَو وَ آَخوذُ

آَصذَحَقةعآ :والتذكير  ددو المسدتفيد األول مدن اننفدهد  د  المنفدق َُ َي ذَ الي َُ آَش َُ ذ آَي ُِ ذ خو
 ََ آوي َُ َي و آَوتذو َ ل َُ َلأو و  .[664: الت  ة] توَط

ُو اآشَُنفيقوذ :والتر ي  من تركهه ََ آم ََ ن ِي ََ آالَّ آَش آنَذُأتيَيآنَذذُ ٌمآنَ آشَنُذ ْي َلذَآقَذُ ذ َُقُذَُذ  وَآ  اآَي َّذ آَل
 .[297: البقرة] كَّآوَذُوٌعآاليوإليآَوَكآخو ٌَّةآَوَكآَدَف َمةٌآ

آنَذُأَ  وذ اآ :و طمئننه  دو الذي  دخذ ه    هللا، ومن ث   الدن تضديا علدى صدهًبهه َُ شَلَذ
آميَ   ي يآوَآ َُ ْوآال ذَُّ وََةآَم َوآَش َّآاَلآ وَ آنَذُقَ  و آالأًَّّي آَوَش َّآاَلآ وَ آال ذَّ َّابو ِوآالالََّحَق وي  .[667: الت  ة] نَُأخو

ا مه نجد ه تتلر  اي القرآو  دههلي  ماتلفة  . ذ  المعهني العظيمة وغير ه كطيرر

 .و لذا  صب  اهتادام أهل م الترغي  والتر ي  من أعظ  مظه ر ً  هللا لعبهد 

دده مددن عرددنه هدد  ره اددي ظددالل شددجرة ال محبددة، و أ ندده  عضر
ده ليبقدى هدؤال أوجهد  إلدى نفسدي  مظه ر الح  انلهي لنه جميعر

 :وإلي  أخي القه   و  

دأ ما هللا عز وجدم صدفحة جد ددة مدن بنأمه آو لي ول  أو 
دده  دد   وشدد قره إلددى الحدد  الصددهدد الددذي  طمددر رهعددة لدد ، وأنسر

 !لقهئ ؟

هملدة تليدق أال  ستحق  ذ  انل  ال دود اللر   أو نعهملد  مع
 ! جالل  وتتنهه  ما مه  عهملنه   ؟

النبدأ إذو من اآلو، وقبدم أو تدذ   تلد  الحهلدة الردع   ة 
 .التي صهًبتنه ونحن نتعرد على مظه ر ً  هللا لنه

دعده  ايد  إلحدهب وتضدرف ونسددل  ايد  أو  رهقنده ًبد ،  لنبدأ  دعهئد  هدبحهن 
بحهن  األً  إلينه مدن كدم وأو  هيمن  ذا الح  على مرهعرنه ًتى  صير ًب  ه

ال َذَآسنذيآشهذ لكآًّ ذكنآ»: شي ، وندع  كذل   ددعه  النبدي عليد  الصدالة والسدالم
ُقآ,وًّاآََآنح كنآوًّاآم ْآنقأوُيآسلىآًّ ك ُيآَ آشًّاآال اأ ذإلآقذ  آلذيآالو ذ آ الآَ آل

ُونتآمُيآَ  آشًّاآال اأ إلآالأاغع آالو  آتح انآال ََآااأذْآًّ ذكآشًّذاآسلذىآَذَآتحانآَو آ

كلمة 

أخرية عن 

مظاهر حب 

اهلل لك 

ولعباده 

أمجعني
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ذذذش  ذذذ ذذذَآال ذذذ ءآال ذذذ ل آم ذذذىآالَ ذذذأنآال َذذذَآًّ  ُذذذيآسلوذذذكآوسلذذذىآَمضك ذذذكآوشن و ضذذذكآيآَو  لينآَو
وله كآوم   كآالال لحوَنآوااأ ُيآَ َآنح كآونحاآَمضك كآوشن و ءكآوله كآوم ذ  كآ

ل َذذَآااأ ُذذيآشًّ ذذكآوق  ذذيآآاق  ذذيآوح ذذكآوااأ ُذذيآلذذكآ  ذذ آتحذذانآآيالالذذ لحوَنآال َذذَآشًّوذذ
 .(1)«ًّ يآ  إلآلكنآوهأويآ ْآاليآَأض تك  إلنآوشلضوكآوجتحيآ  إلنآال ََآااأْآ

 

 ولننتقل اآلن إىل الوسائل العملية اليت متكن حلب اهلل يف قلوبنا               

                                        
  . وا  الترمذي (1)



 

 

 

 

 الفصل  الرابع
 

الوسائل العملية 

 لتمكني حب اهلل 

 يف القلب
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 : أمران البد منهما
عفس ل ا لكبا لأ ال–إنلك نتلملبعر يله للرمقلملبوبيلملص دقيلهلللازل االل

 اا نلهاا يلملبعر ااي لملااا لاجااس ل اا لأاألمئماا  لىوااا رلد ً اا لإلااىلىاا كيرلل-ملبق  ااي
ه ململا كيرلمل مئ ل نلشأنهلأنلمبا رلبا  رلملبوبايلل,ماج  عل عهلملف رل ملع لفي

ل.  لملقع  ل مج للق ا ىهل  لملبج ارل ملألا من

ألعل  اا لأهبياايلملااا كيرلملاا مئ لىااأى لم اباا تلملصاا لويل م لملصااعيلببأل اا
ملبوباايللا ااألنلبب  باايلملباا الملاا للم،ااق لباا  رلملبعر اايلباا هلللملااألد د ل اسبااألل
شجرىم ل مرىف لبسي نم  للا ألنلملسايجيله لم اوألم لح لهللالاعىلأكبرلق رل انل

آتَذُِّ يو عذ ج ارلملو لدمخللملقع ل آَوَشَدذحَّ َُ ذ َو ذأعاآلَّ َو َ آويذإليآَلَكذ َ آَخوذُ ََ آنو َم آالَذَأ و اآ َُ َو   َوَلُ آشَنذَّ
 .[66: النسه ]

 وسائل التذكري مبعارف احملبة
: ووهددهئم التددذكير  معدده د المحبددة، ومظه ر دده تتركددز اددي أمددر ن عظيمددين

 .كتهم هللا المقرو ، وكتهم هللا المنظ  

 :القرآن ودوره يف إنشاء اإلميان والتذكري مبعارف احملبة: أواًل
ر الدائ   مظده ر ًبد  القرآو    أاضم وهيلة للتعر ف  هم عز وجم والتذكي

لنه، وأاضم وهيلة كدذل  لتح  دم  دذ  المعرادة إلدى إ مدهو  سدتح ذ علدى مردهعر 

ََآهأ آش آنحاآالآوله لإلنآ»: الح  داخم القل  و  جههه للم لى هبحهن ، قهل 
 .(1)«ال وقأشآاليآال الح 

نع ،  نهك وههئم أخرى تق م  هلتذكير  هذ  المظه ر، تقف على  أههه الُسنة 
مة يلتي تعتبر شه ًة للقرآو مؤكدة لمه اي ، وما ذل   بقى القرآو ال هيلة العظوا

لدوام التذكير، وتقر ر الحقهئق، وإنره  ان مهو، اه  دائ  التعر ف  هم عز وجدم 
 .و دهمهئ  وصفهت  ومظه ر ًب  لعبهد 

وما  ذا التعر ف نجد التلرا  للمعنى ال اًد  دههلي  ماتلفة ليرهح مدل لد  

ا مددن  قيندد  آاددي العقددم البددهرن لإلنسددهو ايرددلم جددز ر اآاُلقوذذُأم ي َِ َوَلَقذذُحآَصذذأَّالُذَُ آاليذذيآَ ذذ
                                        

 (.6215)اي الحلية، والبيهقي اي شع  ان مهو، وًسن  األلبهني اي صحي  الجهما  ًسن،  وا  أ   نعي  (1)
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َِّ َّأووا  .[76: انهرا ] ليَو

لعقددم ايقنعدد  والمرددهعر عرضدد  للمعددهني نجددد أو العددرض  اهردد  ا واددي
ل الحقهئق والقنهعهت الفلر ة إلى إ مهو  اهح اي القل مير ه، تطايس  .مه  ح  

عد القه   على انتفهع   هلقرآو    التزام   مه أمر  هللا    من تدد ر وممه  سه
اددهلفه  والتددد ر  اهربددهو العقددم  ,وتفهدد  لمدده  قددرؤ  مددن آ ددهت، وكددذل  ترتيلدد  لهدده

، ايمتزه  دذل  الفلدر مدا  العهرفدة ليطمدر  قينرده ادي رايقتنا، والترتيم  هز المرهع

َشَوآي أي كتهم آخر على وج  األ ض العقم، وإ مهنره اي القل ، و ذا ال  ت اار ا
َُآ َي َ ىآَمَ ُو آشَنَّ آشَنُذَ ُلَُ آَمَ ُوَكآاُلكيَ  َبآنذو ذُ َُ َي آَنُكفي َُ  .[96: العنلب ت] َل

 .همهف القرآو  نب  القرآو اي القل  كمه  نب  المه  البقم:  ق ل ا ن  ج 

 تعرف على ربك
ادي القلد ، ولقدد تد     أاضم وهديلة لغدرس محبدة هللا  -أخي القه   -القرآو

 ،(1)ضدا هده قم ً ل  ذا الم ض ف ادي أكطدر مدن م الحد ث  ري   من التفصي
أو إنرده  ان مدهو ادي القلد  :وال داعي لتلرا  مه قيم، وللن نَُذكر  دمر  هم و د 

ولد   –من خالل القدرآو لدن  دت  إال إذا كدهو  ددانه ًدين نقدرؤ  أو نفهد  مده نقدرؤ  
اددي التدددثر  دد  مددن خددالل الترتيددم والتبددهكي مددا  وأو نجتهددد –إجمهليددة  صدد  ة 

دده و دد  كطددرة قرا تدد ، وإعطددهؤمددا عدددم إغفددهل أمددر م. القددرا ة   األول  ددة هدد  أ ضر
 .األولى اي ًيهتنه

 تجف ا عن ، وتعه دو  و تل   اقرأوا القرآو  ُحزو، وال :قهل ًذ فة  ن اليمهو
 .(2)تيالتر

محبة هللا عدز وجدم، و عدد أو و هنضهاة إلىذل  علينه ونحن نعيم اي أج ا  
نتتبا  ذ  المظه ر ونحن نقرأ القرآو، اإو  ذا  وأتعرانه على كطير من مظه ر ه 

أو  ؤكد و رهح مدل لهه اي اليقين، و ز د ان مهو  -إذا مه داومنه علي  –من شدن  
 .اي القل  و ح ل  إلى مقهم ثه  

ل علدى ًد  هللا لعبدهد   دد نع ، علينه أال نقف عند كدم آ دة لنسدتاره منهده مده
 –كمده قيدم هدهلفره  -الر ة اقي، اهلمطل م ًتى ال تتح ل القرا ة إلى عملية عقلية

   مدزه الفلدر  هلعهرفدة، وتجدهوم العقدم مدا القلد ، و دذا  سدتدعى اهدتمرا  ة 
                                        

ًقيقدة  -كيدف نغيدر مده  دنفسدنه- نده  ان مدهو مدن خدالل القدرآو –الع دة إلدى القدرآو : مطم مه تضمنت  كت  (1)
 .لعب د ةا

 (.022)لمحهت األن ا  للغهاقي (2)
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ى النهه دة ادنسيه ية القرا ة ليتسرم تدثير ه شيئره اريئره إلى المرهعر ًتى تصم او
 .والتدثر لمرًلة االنفعهل

معنى ذل  أن  من المنهه  أو نبحث عن مظه ر المحبدة ادي القدرآو  صد  ة 
تؤثر  هلسل  على تد رنه  العهم لآل هت، والتجعلنه نقف عند كم كلمة،  إجمهلية، ال

 سدتطير مردهعرنه، و نردئ داخلنده  ولعم مه قيم اي الصفحهت السه قة من شددن  أو
ا مه اهتطمرنه وج د  ذ  الحهلة، ودخلنه  هده ًهلة شع   ة لمحبة هللا عز وجم، اإذ

إلددى القددرآو اسددنجد مدده  ؤكددد ه مددن آ ددهت، وهددنفهجد وكدددو محدد   القددرآو الددرئيس 
 .ً ل  ذا الم ض ف  دو 

 أخي القارئ: 

إو القددرآو  دد  أاضددم وهدديلة لتنميددة ًدد  هللا اددي القلدد  وال صدد ل لمرًلددة 
هك أو نلطر من تالوتد   فهد  األنس    والر د إلي  هبحهن ، لذل  أنص  نفسي وإ 

وترتيددم وتبددهك، وأو نتعددرد علددى هللا الدد دود مددن خددالل  ددذا اللتددهم وًبددذا لدد  
 .خصصنه ختمة أو أكطر لهذا البحث العظي 

هديمه  تالوة القرآو  هلتد ر والتفلدر ال: وممه  ستجل  المحبة:  ق ل ا ن  ج 
حبة ذل   ست ج     اآل هت المتضمنة لاهمه  والصفهت واألاعهل البه رات، وم

ُ  نإلوآاتتحقق (1)العبد محبة هللا، ومحبة هللا ل  آَونوحي َُ َو  .نوحي ُذ

شكآََآاد  لآسلىآالآال وت  عآ ممآالآالِ آَِّْآ»: وممه  ؤكد  ذا المعنى ق ل  
 .(2)«القأم آ  ِّْآاأابآَتكآشيآوقتآال حإلآال  آلنحإل

ذ آل َّآالأ ذ  آسلذىآالآ مَعذ آشًّذاآسلوذإلآََآ ممآشمَذَآمُذحآالآَذَآ مَذإلنآآَ »: وق ل  َو
 .(3)«ََآ مَإل

اهألمر واض ، والطر ق معبد لتنميدة ًد  هللا ادي القلد ، وكيدف ال والقدرآو 
  جددد أي شددي   حدد ل  ينندده و يندد ، اللمدده ا تهجدد  لددد نه مرددهعر   ددين أ ددد نه وال

داد ًبردده لدد ، وكلمدده أ دنده أو ندددنس  ددهم، وندز,  د إلددى هللا، وأ دنده أو نسددلنههالرد
مددن خددالل  -هددبحهن  –ننهجيدد  ونتحدددف إليدد   ,وتعلقردده  دد  النهددرف إلددى المصددحف

سذاآشًّذاآشًّذح َآش آنحذحنآلوذإلآال وقذأشآالذيآ»: قدهل  ,قرا تنه وتجهو نه ما خطه   لنده
                                        

 .00/رهد نسي  األنس ال ن  ج  ناهت (1)
 (.6126) وا  الد لمي عن أ ى  ر رة، كذا اي كنز العمهل  (2)
 (.1101) وا  الدا مي  (3)
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 .(1)«ال الح 

ا وللن مرهعر الر د إ :اإو قل   !لى هللا ال تهتهه على  كطيرر

دده اددي مداومددة قددرا ة القدد د النهدده ، لتددزداد ارآو آندده  الليددم وأرددرالحددم أ ضر
ا إلي   جعم صدهًب   مسهًة ً  هللا اي قل  نه شيئره اريئره، ايطمر ذل  ش قره مستمرر

اي عجلة دائمة لالتصهل  هم من خالل قرا ة القرآو اي الصالة وخده ه الصدالة 

آلي َذُأَضىوَآوكذل  اي الدعه  والذكر والمنهجهة  آسيلَُوَكآَلبل ُ تو  .[17: ر ] َمجي

 :وخالصة القول
قرا ة القدرآو  هلتدد ر والدتفه  : و أاضم شي  وأً  شي  نتقرم    إلى هللاإ

َذ آتقذأبآالأ ذ  آسلذىآالآو ذيءآشًّذاآ»: قدهل ( التبهكي)والترتيم والص ت الحز ن 
 .(2)«سلوإلآَ  آخأجآَُإل

 .وكلمه اهداد ً  المر  لر  ، اهداد ًبره للته   وللطرة قرا ت 

 .(3)ً  كالم هللا، ول   ربا من تالوت أمن أً  هللا :    هعيد الاراهقهل أ

 فكر يف الكون وأحداث احلياةتال: ثانًيا
ان مهو  هلحقهئق والمعه د التدي تد  ذكر ده  حتدهه إلدى تدذكرة دائمدة تسدتطير 

   المدخم  –كمه أهلفنه  –المرهعر، وتُنرئ ان مهو وترها  اي القل ، والقرآو 
ذل   مه اي  من آ هت ودالئم تددل علدى هللا عدز وجدم وتعرانده  مظده ر األهههي ل

 .ًب  لعبهد  ومدى  أات  وشفقت  و ر   ه 

وما اآل هت المقرو ة اي القرآو تددتي اآل دهت المرئيدة والمنظد  ة ادي اللد و 
 .وأًداف الحيهة

َُآر  د  مه اي اللد و  ددل علدى هللا و ُدذك  الم  آويَأولذَكآشَنَّذآَشَولَذ ْلآَدذُيٍءآَنُكذ ي ذ إلوآَم َذىآ و
وحٌآ َي  .[94: اصل ]  َد

على أو نتفلر اي آ هت  المبط ثة ادي ك ند ، وايمده  مدر  –هبحهن   –ولقد ًطنه 

                                        
 .6122كنز العمهل  (1)
 .6602كنز العمهل  (2)
 .6/12 ن  ج  امجم عة  ههئم الحهاظ  (3)
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 نه من أًداف اي ًيهتنه لتل و وهيلة للتذكرة الدائمدة  د ، ومدن ثد   ال صد ل إلدى 
 .رات ، وًب ،  والتعلق التهم   مع

آنَذُُآ: مم ق ل  تعهلىتد َُ ذَآَشالَذَ  ذ آَي ََ َُنذََّّ َ ذ آَوََذ آَل َُ َ ذ آَو آَ ُوذَ آوَذَُذوذُ َُ َو آالَذُ قَذ َوأوواآسيَلىآالتََّ  ءي
ذذذوجٍآآآالذوذذذأووجٍآ َي َُُوٍجآَو ْلآ ذذذ ذذذَآ و ذذذ آَي ََ ذذذَيآَوشَنُذَ ُ ُذذذ آاليو ذذذ آَلَواهي ََ َُذذذ آاليو ََذذذَحُ نَ َ  آَوشَُلَقوذُ ذذذَأ عآآآَواأَلُلَضآ تَذُ الي

َُُيواٍآ ْلآَمُ ٍحآ  .[1 -6: د] َوذيُ َأىآليكو

ممه  لف  االنتبه  أو هللا عز وجم  ُصرد اآل هت الل نية و لر  ده  دشدلهل و
ماتلفددة، كمدده  لددر  اآل ددهت  دهددهلي  ماتلفددة اددي القددرآو ليددت  مددن خاللهدده التددذكرة 

ه اي القل   آوالتبصرة، ومن ث   زداد ان مهو  ه خر َُ َو آَلَأ َّ آا َنَ وي َوُأآَ ُوَ آنواَلألفو اُن
َو  َآ  .[69: ماألنعه] نَذُفَق

كم ذلد  آ دهت .. .الحر الرد د أو البرد الرد د، أو الع اصف، أو : ومطهل ذل 
 .تذكر  هم عز وجم

آو واهد  المدراد مدن وكمه أو هللا عدز وجدم قدد ذم مدن  عدرض عدن تدد ر القدر
ذل  قد ذم من  عرض عن التد ر والتفلر اي آ هتد  المبط ثدة ادي ك ند  آ هت ، اإن  ك

َوآَيآ آَشُظ َذذذ َُ ذذذ اَلَ ذذذ ََ آاليآَوَصذذذَحَفآَمُذُ ََِّبآويآنَذذذ وي ذذذَآَ ذذذ َّ  [694: األنعدددهم] .َلذذذَآمنَذذذٍةآاليذذذيآ آ وََ ذذذأَنَل
َوُأأيضو  َآ ََ آ آَمُذُ َُ ََ آَو و آنَ وُأوَ آَمَ وذُ آَواأَلُلضي  .[669:   هف] التََّ  َواوي

 فكرل عن التيال بد
ي  رددمم  ددد إذا مددن التفلددر اددي آ ددهت هللا المبط ثددة اددي ك ندد  المنظدد   والددذ ال

المال قهت التي ترا ه أعيننه كهلسدمه  والجبدهل واألشدجه ، و ردمم كدذل  أًدداف 
 .الحيهة الماتلفة التي تمر  لم إنسهو

ذذَآَدذذُيٍءآَوَشُ آَمَتذذىآَش آ آَوََذذ آَخ َذذَقآالوآَي آَواأَلُلضي ذذَ  َواوي آالتَّ َََ كوذذ وي َوذذأوواآاليذذيآ ُُ آنَذ َُ َشَوآلَذذ
َُآ َو  [.619: األعراد] نَّكو َ آَقحيآاقُذ َذَأَبآَشَا و

ايستدل المر  من خاللهه على هللا عز وجم ايزداد    معراة، اإذا مه تجدهوم 
القلدد  مددا  ددذ  المعراددة اهدادت مسددهًة ان مددهو ايدد ، وانجلدد   صدديرت ، وشدديئره 

جلدي مدن و ا  كدم شدي  تدرا     صدفهت   د  تتاريئره  تن   القل  ايرى  هذا الند
 .، و ر ي ًيهت  كلهه   عينه ، اي ًد  الت ًيد الحقيقي

لذل  كهو التفلر من أاضم العبهدات ه ا  كهو  دذا التفلدر ادي آ دهت القدرآو، 
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 .أو آ هت الل و

 :وصدد من قهل
 إذا المدددددددر  كهنددددددد  لددددددد  الدددددددرة

 
 افدددددددي كدددددددم شدددددددي  لددددددد  عبدددددددرة 

 
كهو السلف  فضل و التفلدر عدن ن اادم العبدهدة، وكدهو أكطدر  : ق ل ا ن  ج 

 .(1)والتفلر عمم أ ي الد دا  االعتبه 

 تفكر يقود إىل احملبة
وألننه ادي  دذ  الصدفحهت نتحددف عدن محبدة هللا وكيفيدة غدرس شدجرتهه ادي 
قل  نه، لذل  انحن نر د أو نتج   عق لنده ومردهعرنه نحد  التفلدر ادي مظده ر ًد  

 .هللا لعبهد  التي تحدثنه هلفره عن عررة ج ان  منهه

الحيدهة التدي تمدر  نده، والمرده دات  ومحيي التفلر اي  ذ  المجهالت  رمم أًدداف
التددي نردده د ه، واألخبدده  التددي تصددم إلددى مسددهمعنه، انددر ي مدده  ملددن   طدد  منهدده  ددهم 

 .ال دود

 :فعل  سبيل املثال

هددبق اضددل  وًبدد  هددبحهن  لعبددهد  قبددم أو   لدددوا، اهددذا الجهندد  العظددي  مددن 
ومه نره د ومده نقدرأ ج ان  المحبة انلهية لنه،  ملننه إد اك  من  خالل مه نسما 

تدذكر نا تعدد عدن انهدالم، ا نعن اللفه  والملحد ن وال ثنيين والمرركين وكم مد
 .من خالل  ذ  المره د والقرا ات مدى هبق اضم هللا علينه أو ل   جعلنه منه 

ه  ؤ ة المال قهت األخرى التي نرده د ه ريلدة : وممه  لحق  هذا الجهن  أ ضر
ًي انهت أو نبهتدهت انستردعر نعمدة التلدر   انلهدي  ههعهت   منه من جمهدات أو

 .لنه والتي هبق  وج دنه اي  ذ  األ ض

علينه اديملن اهتردعه   هللا أمه  هلنسبة لجهن  العهاية ومه اي  من عظي  اضم 
من خدالل  ؤ دة أ دم الدبال  والدنقص ادي العهايدة، امده مدن مدرض  صدي  إنسدهنره 

 .م هللا علي وع اي  أن  من  إال و ُذكرك  مدى اض

امه من معصية تحددف أمهمد  أو تصدم : ونفس األمر  هلنسبة لجهن  العصمة
إلددى مسددهمع  ولدد  تفعددم مطلهدده إال دليددم علددى ًدد  هللا  دددو عصددم  مددن ا تله هدده 

 .وصرد  غبت  عنهه، وكر    ايهه، ه ا  صغرت تل  المعصية أو كبرت

                                        
  .18/اهتنرهد نسي  األنس  (1)
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أعهننه على وه أو واقنه وكم رهعة نؤد هه علينه أو نرى من خاللهه ً  هللا لن
 .القيهم  هه

أمه جهن  القي مية امه أههم  ؤ ت  من خالل مه قد  حددف لنده مدن مندا وقتدي 
اخدتالل تدد اهو الجسدد ، : نمددادات   هنيددة اعتددنه أو تتدد الى عليندده ليدم نهدده  مطددم

 ...خفقهو القل ، أل  مفهجئ اي الرأس 

 لنده ادي ًفظد  ألجسدهدنه ندرى مدن خاللد  قي ميدة هللا أو كم ذل  وغير  علينه
 .ليم نهه 

عليندده أو ننظددر  عددين االعتبدده  إلددى كددم األشدديه  التددي : و هلنسددبة لجهندد  التسدداير
، وكيددف هددتل و الحيددهة  دددوو ذلدد  تسدداير ه لنددهنتعهمددم معهدده، ونتفلددر اددي مظدده ر 

 .التساير

 قية الج ان  العررة  ملننه أو نتعرد عليهه ونر طهه  هم ال دود اى و لذا 
عمددهل عق لندده اددي شددر ي أًددداف الحيددهة الددذي  مددر أمددهم أعينندده دوو إمددن خددالل 

 .ت قف

سن التفلر ايمه  سما و ره د ًُ المداومة علدى : والذي  سهعد ال اًد منه على 
قدرا ة القدرآو والتفلدر ادي آ هتد  التدي تتحددف  ههتفهضدة عدن هللا الد دود، ادإذا مده 

مدده قددد تعددرد عليدد  اددي القددرآو  أغلددق مصددحف  وانطلددق إلددى الحيددهة شدده د  عيندد 

آشَنَّإلوآاُلَحقُآ َُ َو آَل ََ آًَّ َّىآنَذَ  َذوَّ َُ َي آَوالييآشَنُذفوتي آمنَ تيَُ آالييآاَ الَ لي َُ َي  .[01: اصل ] َهُوأين

مده  لد و لد  أكبدر األثدر منسجهم  دين مده  قدرؤ  ومده  رده د ، و هذا  حدف اال
 .  وش ق  إلي على عالقت   ر   اتزداد معرات    ، ومن ث  ًب  وأنس

ومده ًظهده مدن : اقدهل ا  ده  هد ل هللا« شمط اآشموُكَآًََّ آََآالأ    »: قهل 

 .(1)«الَُأآاليآال الح آوال فكأآالوإلآواكم   لآمُحآمج ض إل»: العبهدة؟ قهل

* * * 
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 األعمال الصاحلة املقرتح القيام بها

علدى  مدهالقرآو واللد و والتعدرد مدن خالله وما أ مية وضرو ة التفلر اي
هللا ال دود ننره  وترهديح قهعددة المحبدة، إال أو  دذا وًدد  ال  لفدي لتملدين  دذ  

الق اعدد وترادا  مدن القيدهم  دعمدهل تطب د  –كمده أهدلفنه  – د  المحبة من القل ، اال
 .وتدع  البنيهو

أعاآلَّآتدمم معي ق ل  تعهلى  َو َ آويإليآَلَك َ آَخوذُ ََ آنو َم آالَذَأ و اآ َُ َو آتَذُِّ يو ع َوَلُ آشَنذَّ آَوَشَدحَّ َُ  َو

 .[22: النسه ] 

اهلقيددهم  هألعمددهل الصددهلحة أمددر الهم لتنميددة ان مددهو  ددهم الدد دود وتطبيتدد  اددي 
القل  ما األخذ اي االعتبه  أن  كلمه كهو العمم الصهل  ل  عالقة  هذا الم ضد ف 

 .كهو تدثير  أشد وأشد من غير 

 ضد ف المحبدة علينده أو نلطدر مدن و نهك أعمهل صهلحة لهه ا تبهر وثيدق  م
 .القيهم  هه ًتى تنم  شجرتهه وتدتي  طمه  ه الطيبة

 : ومن  ذ  األعمهل

 .ذكر النع  -0

 . ًالت االعتبه  -6

 .هللا  هللسهوكطرة ًمد  -1

 (خهصة اي ج د الليم)منهجهة هللا  هلنع   -1

 .تحبي  النهس اي هللا عز وجم -0

 .نه محبت انلحهب على هللا  دو  رهق -2

آ:أضع آََآال فالوْآًّ لآ ِ آاألم  لوسلوكآشخيآالق ل آو

  ذكر الهعم: أوال 

من ربيعة اننسهو أو مرهعر الح  داخلد  تت جد  لمدن  ُعطيد  و ُحسدن إليد ، 
وكلمه اهداد العطه  اهداد الح  خهصة إذا مه كهو العطه   ال مقه م، وصددد مدن 

 .اننسهو عبد انًسهو: قهل
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تد  السديرة عدن أًدد المردركين و د  صدف او  دن أميدة، وكيدف وتحلي لنده ك
 .كهن  مرهعر  تجه  الره ل 

ه ًتى صه    ذ  المرهعر التي كهو  سيطر عليهه البغض واللر ، تبدل  تمهمر
من أً  الندهس إليد   سدب  عطهئد  المت اصدم لد  مدن غندهئ  ًندين   ه ل هللا 

 .والطهئف

كهد  تجده  هللا عدز وجدم مدا مده أهدبا وللننه ال نسترعر ذل   رلم : اإو قل 
 .علنيه من نع  ال تُعد وال تُحصى

ألننده  –ًهلدة الجحد د للدرم المدنع  الد دود  –نع ، نحن نعيم اي  ذ  الحهلة 
اي نعم ، واي ال ق  نفس  ال نسم  لعق لنه  تذكر ه، وال ألعيننه  رؤ تهه،  غرقى

 .ألننه قد ألفنه ت اصلهه علينه ًتى نسينه ه

نرددغلنه  جمددا الددنع ، ولدد  نلتفدد  إلددى مددن أنعدد   هدده عليندده اافتدد  مرددهعر لقددد ا
 . الح  تجه   هبحهن 

و أ دد  عمددم صددهل   دد  ف المحبددة و نميهدده  دد  ذكددر الددنع  إ :مددن  ندده نقدد ل

آتذوُف يحو  َآو  طهه  هلمنع   َُ  .[28: األعراد] الَ ذُ وأوواآمَكَءآاليآَلَأ َّكو

 .(1)الحد ث..... إلآََآنأ ةآشًّ  اآالآل  آنغِو َآو: قهل 

 العبادة املهجورة

األمددر الالادد  لالنتبدده  أو  نددهك العد ددد مددن اآل ددهت القرآنيددة التددي تحطندده علددى 

آاليآالقيهم  هذا العمم العظي   ذأو آَخذ ليٍقآَغوذُ َُ ذ آَي ُْ آَ ذ َُ آاذُ وذأوواآنيُأَ ذَتآاليآَم َذُوكو ذ آالَّذ  و ََ نَذ آشَنُذ
ذذذ َآ آالتَّ ََ َلذذذ آ َُ آ [1: ادددهرر]  ءيآَواأَلُلضيآنَذذذذُأُوقوكو ََ ذذذ َلذذذَآقَذُ  يذذذإليآَل ي آ َُ ُُذذذ و آَوسي آ و َُ ذذذأوو وآَ َ ذذذ آَ ذذذَحا و َواذُ و

ََآ  . [081: البقرة]الضَّ للو

و التفلر اي النع  التي تحيي  نه من كم جهن  و  طهه  هلمنع  ل  دو  كبيدر إ
مدن  وتددجيج مردهعر االمتندهو م عدز وجدم ومدن ثد  الادروه ،اي اهدتطه ة العقدم

 .ًهلة الغفلة إلى اليقظة واالنتبه ، لذل  كهو ذكر النع  من أاضم العبهدات

ذكدر الدنع   ُد  ف الحد  م عدز : واي  ذا المعنى  ق ل أ   هليمهو ال اهطي
 .وجم

                                        
  .وقهل ًد ث ًسن غر  ( 1121) وا  الترمذي  (1)
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إو الرضه  ُنهل  هلتف  ض، والتفد  ض  ُندهل  هلمحبدة، والمحبدة : و ق ل الجنيد
 .(1)عز وجم تنهل  هشتغهل القل   هلذكر اي نع  هللا

التفلدر ادي نعد  هللا : و ؤكد عمر  ن عبد العز ز على أ مية  ذ  العبهدة ايق ل
 .(2)أاضم العبهدة

و لفينه ادي  يدهو أ ميتهده واضدلهه مده جده  ادي ًدد ث المالئلدة السديه ة التدي 
ا منهه  عط   رائد   إلى هللا تبه ك وتعهلى  تلتمس م اضا الذكر اإذا وجدت واًدر

كنآون  ذ  آ   وذكنآونوالذُ   آم ذذىآء  آمكنآنوأَ ذُذ آشتوُذ آم ذىآم ذ  آَذَآم ذ  كلو» :ايق لد و
 .(3)«  يغُ   َآلًّ:آالوق لآت  لكآوتأ لىآونتأل نكآ خأتََآو نو  َن، ن وكآَح حآ

 كيفية ذكر الهعم

مدددن خدددالل  –قدددد  المسدددتطهف  -وذكدددر الدددنع   لددد و  هلعمدددم علدددى إًصدددهئهه
 : عنههالج ان  الماتلفة التي ت  الحد ث 

نعد   –نع  التسداير  –نع  العهاية  -نع  الهدا ة والعصمة –نع  هبق الفضم )
 ...(.-نع  اللطف والرًمة -نع  انمههل والستر –القي مية والحفظ 

امددن خددالل ت جيدد  الفلددر إلددى جهندد  مددن  ددذ  الج اندد   ملددن لل اًددد مندده أو 
بذا ل  قهم  تسدجيم  دذ  ، ً  هللا    علي  اي  ذا الجهن  ُعمم عقل  اي تذكر مه أنع

النع  كته ة ًتى  سهم علي  الرج ف إليهه اي أي وقد  شده   وقرا تهده و دذا مدن 
 .شدن  أو  ستطير مرهعر الح  م عز وجم داخل 

وما قيهم المر   هلتفلر ادي نعد  هللا عليد  واالجتهدهد ادي إًصدهئهه مدا نفسد ، 
 .تذاكروو ايهه نع  هللا عليه اعلي  كذل  أو تل و ل  مجهلس ما أ ل  وأصدقهئ   

ولقد كهو الصحه ة والسلف  جلس و مطم تلد  المجدهلس التدي تُدذكر    فضدم 
 .هللا عليه  وتز د   ًبره ل 

خره علدى ًلقدة مدن أصدحه  ،  اعن معهو ة  ضي هللا عن  أو  ه ل هللا 

من     جلسنه نذكر هللا ونحمد  على مه  دانه لإلهالم و: قهل ا ؟«َ آشا تذكَ»: اقهل

شَذ آسنذيآ»: قدهل. م مده أجلسدنه إال ذاكآ: قهل ا« لآَ آشا تذكَآسكآذاك؟م»: علينه، قهل
                                        

  .ه   ه –دا  الملتبي  – 20/ المحبة م هبحهن  للجنيد (1)
  .18/اهتنرهد نسي  األنس  (2)
  . إهنهد ًسن وا  البزا   (3)



 بـــعالفصـــــل ال ا         

 009 

لذذذذَآشهذذذذ ح فكَآتَو ذذذذةآلكذذذذَنآولكُذذذذإلآشتذذذذ نيآا أنذذذذْآالذذذذأخ أنيآش آالآمذذذذ آواذذذذْآن ذذذذ  يآوكذذذذَآ
 .(1)«ال مضكة

وجلددس الفضدديم  ددن عيددهض وهددفيهو  ددن عييندد  ليلددة إلددى الصددبهب  تددذاكروو 
أنع  هللا علينه اي كدذا، أنعد  هللا علينده ادي كدذا، أنعد  هللا : و  ق لالنع ، اجعم هفيه

 .(2)علينه اي كذا، اعم  نه كذا، اعم  نه كذا

النجلس مطم  ذ  المجهلس المبه كة و اهصة مدا األ دم واألوالد لندزداد ًبرده 
م عز وجم، وًبذا ل  كهن   دذ  المجدهلس  عدد الدنع  اللبيدرة التدي تمدر  هألهدرة 

 ...وتف د األوالد، وصيهم  مضهو وقيهم ، و كنجهب

 القرآن يعلمها

تددي  دهلقرآو ًيدث كدهو  تندزل علدى  هد ل هللا ونحن  هذ  الطر قة نتعل  ونق
  عد النع  انلهية اللبيرة ليذك ر  وأصحه    هه، و مه أنع  هللا عليه  من خاللهده 

ا، ابعددد  ددد  ومدده كددهو ايهدده مددن نصددر  مبددين نزلدد  هدد  ة ايددزدادوا لدد  ًبردده وشددلرر

آ :األنفددهل تُددذك ر  ددنع  هللا العظيمددة التددي صددهًب   ددذا النصددر َُ ذذ سيُذآَتُتذذَ غيوِّو َ آلَوَّكو
ََآ َوذُأ ياليو آاُلَ مضيَكذةيآ ََ َلذ آويذأَُلٍ آ َُ َو يذحُ و آشَنليآ َُ آآآالَ ُهَ َج َبآَلكو ََّ َوََذ آَاَأ َذإلوآالوآسيكَّآووُ ذَأىآَوليَ ُطَ ذئي

آَوََذذ َُ ٌَآويذذإليآقذو وذذ ووكو ُُذذحيآاليآسي َّآاَلآَم ينذذٌ آًَّكيذذو آمي َُ ذذ آسيكَّآَي ُُذذإلوآآآ آالَّاُلذذأو َل َََُذذةعآ َوآالُُذَأذذ َ آَش ذذوكو سيُذآنذوَغ ل
آَوليوَذذُأويَ آَم َذىآقذوآ آليُاَ آال َّذُوطَ  ي َُ ُِ يَاآَمُكو آويإليآَونو َُ َلأَ و ََ ءعآللووَط آ آَمَ ُوكوَآَلَآالتََّ  ءي آَونذوَُذ للو َُ  وذ ويكو

ُوذذ اآَهذذأوُلقييآاليذذيآآآَتآويذذإليآاألقُذذَحامَآَونذوَِّ لذ ََ آم ََ ن ِي آالَذَِّ ل وذذ اآالَّذذ َُ ذذ َََأكو يآلَوُذذَكآسيلَذذىآاُلَ مضيَكذذةيآشَنلذيآ سيُذآنوذذ ًّي
َّْآوَذَُ  ٍآ آ و َُ َو ُذُ آَواُضأيوو اآَي آَ َفأوواآالُأُمَاآالَ ُضأيوو اآالَذُ َلآاألُمَُ لي ََ ن ِي آالَّ  .[06 -8: األنفهل] قذو و بي

ُوذذذ ٌ آ :ًدددزامو عدددد غدددزوة األ َُآاو آسيُذآَاذذذ َءُتكو َُ ذذذأوواآنيُأَ ذذذَةآاليآَمَ ذذذُوكو ُوذذذ اآاذُ و ََ آم ََ ن ِي ذذذ آالَّذذذ ََ نَذذذ آشَنُذ
ذذوأعا آتَذَأُوَ ذذ آوََ ذذ َ آالوآويَ ذذ آتَذُأَ  وذذ َ آَوالي َُ ُوذذ  عاآلَّذذ ذذ آَواو آلينحع َُ َي آآآاَلَأُلَهذذُ َُ آَمَ ذذُو َُ ذذ آَوَي َُ َلذذَآالَذذذُ قيكو سيُذآَاذذ ءوو وَآ

َُآ ُُكو َْآَي َُُو نَ آَشُهَف َوُُ َ آوي ليآال َأآَوَت آاُلَحَُ اي آاُلقو و بو آاألُواَل لوآَووَذَ َغتي َُاَغتي  .[01، 8: األًزام] َوسيُذآ

  رحالت االعتبار: ثانًيا 

والمقصد من  ًالت االعتبه     الذ هم إلى األمهكن التي  ت اجد ايهه أ دم 

                                        
  .كتهم الذكر والدعه ( 6210) وا  مسل   (1)
  .01/الرلر ال ن أ ى الدنيه (2)
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هم االًتيهجددهت الاهصددة، الددبال  كهلمسترددفيهت والمالجددئ، ودو  األ تددهم وأصددح
اهددذ  الددرًالت لهدده دو  كبيددر اددي إد اك ًجدد  الددنع  العظيمددة التددي أمدددنه هللا  هدده 

 .وأغرقنه ايهه

وًبددذا لدد  اصددطحبنه اددي  ددذ  الددرًالت أ لندده وأوالدندده ليددد ك ا معندده عظددي  
 .اضم هللا

 ه لتعرد قيمة نعمة الحر ة , أخي  .ه  السجن   مر

أصدحهم الحدهالت الحرجدة لتدد ك قيمدة نعمدة ه  أقسهم الحدرود واللسد   و
 .العهاية

 .أغمض عيني  وتفلر اي صع  ة الحيهة  دوو أ صه 

تايددم نفسدد ، وأندد  تردده د األخبدده ، ملددهو أصددحهم المجهعددهت والددزالهل 
 ده  م لد  الحمدد كمده  نبغدي لجدالل وجهد  وعظدي  : والحروم والنلبهت ث   دد

 .هلطهن 

 :لبالءوال تنس أن تقول عند رؤية أهل ا

 .احلمد هلل الذي عافاني مما ابتالكم به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال

  كثرة احلمد: ثالًثا 

 . حب  هللا عز وجم، اعلينه أو نلطر من ًمد هللا  هللسهو عمم صهل  

وللي  ؤتي  ذا الذكر ثمه   المرج ة اي تنمية المحبة م اي القل ، علينده أو 
اللسهو وق  الذكر، أو  عبه ة أخرى تجهوم المرهعر ما  نجتهد اي م اردة القل 

ر اللسهو، والطر قة الميسرة لذل  أو نستفيد من األوقهت التدي تسدتطه  ايهده مردهع
الماتلفدة، وج اند   ًمتد  ولطفد  وشدفقت   الح  م عز وجم ك قد  تدذكر نعمد 

 . عبهد ، و عند  ؤ ة أ م البال  والنقص

ا لمظهدر مدن مظده ر ًد  هللا لعبدهد ، علينده وجدانير  اعندمه نجد انفعهال ه وتددثرر
أو نسه ف  حمد  هبحهن ، اي ارئ اللسهو القل ، ايدزداد التددثير واالنفعدهل، ومدن 

 .ث  تزداد المحبة أكطر وأكطر

 .منهه مه  نهه  ًهلتنه الرع   ةوصيا الحمد كطيرة علينه أو ناته  

ه  ي أو نجتهد  والطر قة الطهنية التي من شدنهه أو تجعم الذكر الذكر قبم نهاعر
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اي اهتطه ة مرهعر الحد  مدن خدالل التفلدر ادي ج اند  ًد  هللا لعبدهد ، ادإذا مده 
 .تجهوم القل ، وانفعل  المرهعر  دأنه الذكر

آ:نق لآالحتَآال الأي
ًتدى  لذكر على الفلر، و هلفلر علدى الدذكرإو أ م العقم ل   زال ا  ع دوو  ه

 .(1)حلمةاهتنطق ا القل م انطق   هل

  مهاجاة اهلل بالهعم: رابًعا 

 منهجهتد  هدبحهن  : من األعمهل الصهلحة التدي تد  ف المحبدة والقدرم مدن هللا
 اددي منهجهتدد   –عليدد  السدالم  – دذكر نعمدد  التدي أنعدد   هدده علينده كمدده اعدم إ ددرا ي  

َْآَوسيُهذذذذ+ :لر دددد  ِييآَوَ ذذذذَاآليذذذذيآَم َذذذذىآاُلكي َذذذذأيآسيُهذذذذَ  ميو آَح َلآسي َّآلَولذذذذيآَلَتذذذذ يوعوآاُلَحُ ذذذذحوآليآالَّذذذذ
 .[18: إ را ي ] "الُحَم ءيآ

ابعد إًصه  الدنع ، و عدد  ًدالت االعتبده ، وادي أوقدهت الالد ة  د  هدبحهن  
علينه أو ننهجي  ونتحدف إلي  ونحمد  علدى مده أنعد   د  علينده، وًبدذا لد  تضدمن  

 : ذ  المنهجهة النع   ص  ة تفصيلية، وقد أًسن من قهل اي منهجهت 

 أن  الذي ص  تني وخلقتني و د تني لررائا ان مهو
 أن  الذي علمتني و ًمتني وجعل  صد ي واعي القرآو 

 أن  الذي أرعمتني وهقيتني  غير كس   د  وال دكهو
 وجبرتني وهترتني ونصرتني وغمرتني  هلفضم وانًسهو

 أن  الذي آو تني وًب تني و د تني من ًيرة الاذالو
 ل م م دة والعطف من   رًمة وًنهووه ع  لي  ين الق

ونررت لي اي العهلمين محههنه وهترت عن أ صه    
 عصيهني

ه ًتى جعل  جميعه  إخ اني  وجعل   ذكري اي البر ة شهئعر
 أل ى السالم علي  من  لقهني هر رتي وهللا ل  علم ا قبي 

 وألعرض ا عني ومل ا صحبتي ولذق   عد كرامة  ه اني
 هلبي وًلم  عن هقطي وعن رغيهنيمطللن هترت معه بي و

   المحهمد والمدائ  كلهه  ا ارري وج ا ًي ولسهنيلا
 ولقد منن  علي   م   دنع  مه لي  رلر أقلهن  داو

 

                                        
  .0/2ًيه  عل م الد ن إ (1)
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 :من صور املهاجاة

دعده  جدم مدن األنصده  مدن أ دم قبده  : عن أ ى  ر درة  ضدي هللا عند  قدهل

دد  وغسددم  ددد  النبددي  َآوكآنوطأيذذالذذِيآالح ذذحآلآ»: لقدده –أو قددهل  د دد   –، المدده رَع 
آم وُ آالَحان نآوشطأ ُ آوهق ن نآو ْآومءآًّتذَآشومنذ نآالح ذحآلآغوذأآَذ  لعآلوذينآنوطأَآ َنآََآَّ

شطأذذذذَآَذذذذَآالطأذذذذ منآوهذذذذقىآَذذذذَآالذذذذِيآوكآَك الذذذذأآوكآَكفذذذذ لآوكآَتذذذذ غُىآمُذذذذإلنآالح ذذذذحآلآ
الضلذذْآم ذذىآ ِّوذذأآَ ذذَآال ذذأابنآو تذذ آَذذَآالأوذذأينآو ذذحىآَذذَآالضذذملةنآوَوالَّذذأآَذذَآالَأ ذذىنآوآ

 .(1)«خ قآتفضومنآالح حآلآلبآالأ ل وَ

منهجهتنه م  هلطنه  علي  ومدً ، واالعتراد  نعمد ، ولندداوم  –أخي  –التلن 
اهترعه  قر د  منده  على ذل  ًتى نذود ًالوة ًب  انصم من خالل المنهجهة إلى

 .للم  على الحض  وكدننه نرا  ان

 :أفضل أوقات املهاجاة

اضم أوقهت المنهجدهة علدى انردالد ذلد  ال قد  الدذي  جدد ايد  المدر  ومن أ
ا مع ، ومرهعر  متدججة ومتجهة نح       .قلب  ًهضرر

ال شدد  ايدد  أو  أمدده أاضددم األوقددهت  هلنسددبة لسددهعهت الليددم والنهدده ، اممدده
خهصددة اددي ج ادد  ونصددف  األخيددر لهدده تدددثير عجيدد  علددى القلدد ، المنهجددهة  هلليددم 

آ يَيآَشَدُحآَوطئع آَوَشقُذَ موآقيومعآ :هه هللا  ذل وكيف ال وقد وصف ْي َئَةآال َُّو  .[2: المزمم] سي َّآنَ دي

اداضم األوقدهت التدي  ملدن أو  حددف ايهده م ارددة  دين القلد  واللسدهو  دي 

 .(2)«شقأبآَ آنك  آالأ حآََآلوإلآاليآا فآال وْآا خأ»: ههعهت الليم، قهل 

 ده أخدي لعدم أريد  : - ًمد  هللا  –ًسدن البنده  انمدهم واي  ذا المعنى  قد ل
كلد ،  ، والَاليُّد و  جدا، قدد هدلن الليدمأوقهت المنهجهة أو تال   ر   والنهس نيهم

وأ خى هدول ، وغه   النج م، اتستحضر قلبد ، وتتدذكر   د ، وتتمطدم ضدعف  
 .(3)وعظمة م الك اتدنس  حضرت ، و طمئن قلب   ذكر ، وتفرب  فضل  و ًمت 

                                        
صددحي  علددى شددرر مسددل ، ووااقدد  : أخرجدد  النسددهئي، وا ددن السددني، والحددهك ، وا ددن ًبددهو، وقددهل الحددهك  (1)

  .الذ بي
ن عبسدة، وصدحح  األلبدهني ادي صدحي  الجدهما ب صحي ، أخرج  الترمذي وغيدر  مدن ًدد ث عمدرو  د (2)

(0021.)  
  . ههلة المنهجهة لحسن البنه (3)
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أخذ اضيم  ن عيدهض  يددي :    نعي   إهنهد  عن ًسين  ن ه هد قهلو وى أ
كدذم مدن ادعدى :  ه ًسين  نزل هللا تعهلى كدم ليلدة إلدى هدمه  الددنيه ايقد ل: اقهل

محبتي، اإذا جند  الليدم ندهم عندي، ألديس كدم ًبيد   حد  الالد ة  حبيبد ،  ده أندذا 
اددهرب ني علددى مطلدد  نفسددي  ددين أعيددنه  االليددم مطلددا علددى أًبدده ي إذا جددنه  

ا أقر أعين أًبه ي اي جنهتيالالمره دة، وكلم ني على   .(1)«حض  ، غدر

ثدده ، قهضددي أ ددم الل اددة، : ة  ددن األه ددر قددهلسددبوعددن عن كددهو محدده م  ددن د 
 :قر   الج ا  مني، ار مه همعت  اي  عض الليم  ق ل و    راا ص ت 

الد  الحمدد،  أنه الصغير الدذي   يتد  الد  الحمدد، وأنده الضدعف الدذي ق  تد »
وأنه الفقير الدذي أغنيتد  الد  الحمدد، وأنده الغر د  الدذي وصدلت  الد  الحمدد، وأنده 
لتدد  الددم الحمددد، وأندده الَعددزم الددذي هوجتدد  الدد  الحمددد، وأندده  الصددعل ك الددذي َم  
ددهغُ  الددذي أشددبعت  الدد  الحمددد، وأندده العدده ي الددذي كسدد ت  الدد  الحمددد، وأندده  الس 

حمد، وأنه الغهئ  الذي أد  ت  ال  الحمد، وأنه الراجم المسهار الذي صهًبت  ال  ال
الذي ًملت  ال  الحمد، وأنه المدر ض الدذي شدفيت  الد  الحمدد، وأنده السدهئم الدذي 

ا الد  الحمدد، وأنده الدداعي الدذي أج أعطيت  بتد  الد  الحمدد، الد  الحمدد   نده ًمددر
ا على ًمد  ل   .(2)«كطيرر

 سجود الشكر

افدي .. أثنه  هج د الرلر : ة والطنه  على هللا  نعم ومن أاضم أوقهت المنهجه
رى مدن  د ذا السج د  ل و اننسهو اي ًهلة من التدثر، والتددجج المردهعري لمده 

إًسددهو   دد  عليدد ، لددذل  عليندده أو نسددتطمر  ددذا ال قدد   منهجددهة هللا وذكددر نعمدد ، 
 .ليزداد الح ، والرع    هالمتنهو تجه   هبحهن 

  هاس يف اهلل عز وجلحتبيب ال: خامًسا 

تحبيد  الندهس ادي هللا عدز : ومن األعمهل الصهلحة التي تسقي شدجرة المحبدة
وجم وذل   هلحد ث معه  عن نعم  هبحهن  ومدى ًب  له  و أات  وشفقت  ولطف  

 . ه 

منهه أنهده تدذكر المتحددف  مده قدد  لد و غفدم : اهذ  ال هيلة لهه أكطر من اهئدة
 .من التذكر واالنتبه  عن ، اتجعل  اي ًهلة دائمة

                                        
  .12/اهتنرهد نسي  األنس  (1)
  .20/الرلر ال ن أ ى الدنيه  (2)



 ؟كيف حنب اهلل ونشتاق إليه

 004 

ومن ا ائد ه كذل  أنهه تداع  إلى العمم  مه  ق ل ًتى ال  دخم اي دائرة من 
 . ق ل وال  فعم

ومنهه كذل  أنهه من أاضم األعمهل التي  حبهه هللا عدز وجدم، ومدن ثد   اإنهده 
 .تعرض صهًبهه لنفحهت المحبة انلهية

 .(1) إلى النهس  حببل  هللاًبب ا هللا: عن أ ي أمهمة البه لي أن  كهو  ق ل

 :وجه  اي األثر أو هللا عز وجم أوًى إلى داود علي  السالم

 ه  م،  ذا أًب  : قهل.  ه داود أًبني، وأً  من  حبني، وًببني إلى خلقي
ذكدر    دآالئي ادإنه  ال  دذكروو : وأً  من  حب ، اليف أًبب  إلى خلق ؟ قدهل

 .(2)مني إال خيرا

أتح  أو تحبد  : ى هللا عز وجم إلى م هى علي  السالمأوً: وعن كع  قهل
ًببندي إلدى : نع   ه  م، قهل: جنتي ومالئلتي، ومه ذ أت من الجن واننس؟ قهل

ذكر   آالئي ونعمهئي، اإنه  ال  ذكروو : كيف أًبب  إلى خلق ؟ قهل: خلقي، قهل
 .(3)«مني إال كم ًسنة

ى هللا عددز وجددم الددذ ن  حبدد و هللا إو أًدد  عبددهد هللا إلدد: وكددهو أ دد  الددد دا   قدد ل
و حببددد و هللا إلدددى الندددهس، والدددذ ن  راعددد و الردددمس والقمدددر واألظلدددة لدددذكر هللا عدددز 

 .(4)وجم

 :منوذج عملي

وإذا أ دت أخي القه   تطبيقره عمليره لهدذ  ال هديلة ادهنظر إلدى ق لد  تعدهلى 
 هده و    اهر  اي  نبي ، و علمد  رر قدة الددع ة ومده  نبغدي أو  تضدمن  خطه

آآ :مددن تحبيدد  النددهس اددي   هدد  َُ آَهذذَمٌمآَم َذذُوكو ُْ َذذ آالَذقوذذ ُوذذ َ آويآنَ تُي آنذوُؤَي ََ ن ِي َوسيَذاآَاذذ َءَكآالَّذذ
ذَآوَذُأذحي يآَوَشُصذَ  َآ ََّآتَذ َبآَي ََ َلٍةآثوذ آهو ءعآويَج َُ ُُكو َْآَي إليآالأًََُّّ َةآَشنَّإلوآَََآَم ي آَمَ ىآنَذُفتي َُ آَ َ َاآلَُوكو

ٌَآ و  .[01: األنعهم] الَأَنَّإلوآَغفو ٌلآلًَّّي

ََّآتو وو اآسيلَُوذإليآنوَ ذ ذلُأكوَآ: و ذا كطير اي القرآو تدمم ق ل  تعهلى آثو َُ آاُه َذُغفيأوواآلَوَّكو َوَش ي

                                        
  .02/ المحبة م هبحهن  للجنيد (1)
  .21/ المصد  السه ق (2)
  .12، 10/ اهتنرهد نسي  األنس (3)
  .20/ المصد  السه ق (4)
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َِآ آَم َُ آَمَ ُوكو نليآَشَخ فو آاَلُضَ إلوآَوسي آتَذَ لَُّ اآالَِي ٍْ َّْآذييآاَلُض آ و ََُت لىآَونذوُؤوي آ ٍْ اَبآَََّ  مع آًََّتُع آسيَلىآَشَا
 .[1:   د] ٍمآَ  يوأٍآنَذ ُآ

للداعيدة الدذي  حبد  الندهس ادي هللا عدز  كدهمال مطدهال ولقد كدهو  هد ل هللا 
 .را  إلي  مهمه ا تلب ا من آثهموجم، و داعه  للف

ه من األ هم شيح كبير و    ستند على عصه ، اقهل  ه نبي هللا إو لدي : أته    مر

ت ذذَحآش آكآسلذذإلآسكآالآوش آ: غددد ات واجددرات اهددم  غفددر هللا لددي؟ اقددهل النبددي 
 .الِ آالآقحآغفذأآلذكآغذحلاتكآوالجأاتذك :قهل . لى  ه  ه ل هللا: قهل َح حعاآله لآال؟

 .(1)هللا أكبر هللا أكبر: اهنطلق و    ق ل

ا  اهذا أ    ر رة  :وكذلك كان صحابته  لقى الفرهدد وقدد كدهو شدهعرر

 عندمه لقي ؟ا قهل ل  أ    ر رة ي  ذل ، امهذ قذد النسه ، وكهن  النهس تلر  ا

أندد  : اقددهل .نعدد : أندد  الفددرهدد؟ قلدد : قددهل لددي أ دد   ر ددرة:  قدد ل الفددرهدد
ده  ق لد و ال ت  دة لد ، اإ دهك  :اقهل .نع : الرهعر؟ قل  أمه إن  إو  قي  لقيد  ق مر

 .(2)أو تقطا  جه ك من  ًمة هللا

إو مدن : ل لد ومهت لرجم ا ن مسرد على نفس ، القي  علدي   دن الحسدين اقده
أمده أولهده اردههدة أو ال إلد  إال هللا، وأمده الطهنيدة اردفهعة : و ا  ا ند  ثدالف خدالل

 .(3)ة ارًمة هللا عز وجم التي وهع  كم شي لط، وأمه الطه ه ل هللا 

  اإلحلاح عل  اهلل بأن يرزقها حبه: سادًسا 

كدهو  فعدم  هد ل  علينه أو نسدل هللا عز وجم ونل  علي   دو  رهقنه ًب ، مطم مده

ال ََآسنيآاهألكآًّ كنآوًّاآَذَآشًّ ذكنآوًّذاآم ذْآنقأوُذيآسلذىآ» :، امن دعهئ  ق ل هللا 
َآال  ءآال  ل آم ىآالَ أ.آًّ ك آََآنفتيآَو ليآوش  يآَو  .«ال ََآااأْآًّ كآشًّاآسليَّ

نآوخ ذو كآشخذذ فآاألدذو ءآمُذذحينآواقطذعآمُذذيآ»: وقولـه  ال َذذَآااأذْآًّ ذكآشًّذذاآاألدذو ءآسلذذيَّ
الذذذذحنو آو ل ذذذذ لآسلذذذذىآلق ضذذذذكنآوسذاآشقذذذذألوآشمذذذذوَآش ذذذذْآالذذذذحنو آَذذذذَآ نوذذذذ  َآالذذذذأقألآموُذذذذيآالذذذذيآًّ اذذذذ وآ
 .«م   تك

                                        
، ونسدب  أل ددي  علدى والبدزا  والطبراندي ادي الصدغير و جددهله  01/11أو د  الهيطمدي ادي مجمدا الزوائدد  (1)

  .ثقهت
  .28ًسن الظن  هم ال ن أ ي الدنيه ق  (2)
  .المصد  السه ق (3)
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عدن  ه د ، الد   أى منده صددقره ادي  أخي أو هللا عز وجم ال  درد هدهئالواعل  
 .رل  محبت  لرهقنه إ ه ه، وات  لنه  هم األنس    والر د إلي 

 لغنده أو :    دن مسدمه  قدهلونات  الحد ث  دثر  وا  الجنيد  إهنهد  عن صدهل
ده مدن  هللا عز وجم أ هم إلى هليمهو  ن داود علي  السالم  عد م ت أ ي  داود مللر

 .إو   ي عز وجم أ هلني إلي  لتسدل  ًهجة: المالئلة اقهل ل  المل 

اددإني أهددهل   ددي أو  جعددم قلبددي  حبدد  كمدده كددهو قلدد  أ ددي داود : قددهل هددليمهو
 .ي  اره  كمه كهو قل  أ ي داود  اره  حب ، وأههل هللا أو  جعم قلب

آش آ»: اقددهل الددرم تبدده ك وتعددهلى شلهذذ تآسلذذىآم ذذحيآلوتذذألُيآًّ اذذةآالك نذذتآًّ ا ذذإلآسلذذيَّ
ُذذإل ذذ آكآنُ غذذيآألًّذذحآَذذَآ.آشاأذذْآق  ذذإلآنح ُذذينآوشاأذذْآق  ذذإلآنخ ذذ نينآوم تذذيآأل َأ ال  ذذاآلذذإلآَ كع

 .«(1)وأح 

* * *

                                        
  (.28)المحبة م هبحهن  للجنيد خبر  ق   (1)
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 كلمة أخرية 
 حول الطريق إىل حمبة اهلل

 

 –محبة صدهدقة مطمدرة  –و الطر ق إلى محبة هللا عز وجم أق ل خالصة الو
 بدأ  لطرة قرا ة القرآو  فه  وتدثر، وكذل   هلتفلر الي مي اي أًداف الحيهة التدي 

ف و ًمدة وقي ميدة تمر  نه وتحمم ادي ريهتهده مظده ر الحد  انلهدي لنده مدن لطد
 .وتذكير وتساير

شددنهمه إنرده  المحبدة ادي القلد  وما  هتين ال هديلتين العظيمتدين اللتدين مدن 
وغرس  ذ تهه وتدهيس قهعدتهه، تدتي األعمدهل الصدهلحة  عدد ذلد  لترادا البنيدهو 
وتسقي البذ ة اال تتركهه إال  عدد أو تصدب  شدجرة وا ادة مطمدرة تدؤتي أكلهده كدم 

 .ًين  إذو   هه

و ددذ  األعمددهل  ددي ذكددر الددنع ، و ًددالت االعتبدده ، وكطددرة الحمددد  هللسددهو، 
ا انلحدهب علدى هللا عدز ومنهج هة هللا  هلنع ، وتحبي  النهس اي هللا عز وجم وأخيرر

 .وجم  دو  رهقنه محبت 

 هيمن على قل  نه وأو  فت  لنده  دهم األندس  ًب  نسدل هللا عز وجم أو  جعم

ُ  نَذذإلوآ دد  والردد د إليدد  وأو  جعلندده ممددن قددهل اددي شدددنه   آَونوحي َُ َو ذذ ُذ  [01:المهئدددة] نوحي

يَآو آَوَلضو اآَمُُإلوآآلَّضي َُ َو  .[008:المهئدة] الوآَمُذُ

 .وصل َّ اللهم عل  سيدنا حممد وعل  آله وصحبه وسلم

 واحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل

 :وللتواصل

www. Alemanawalan.Com. 

* * *



 ؟كيف حنب اهلل ونشتاق إليه

 008 

 رســــــــالفه
 

 الصفحة املوضوع
 1  ..................................................................... المقدمة

 1 .........................................................  ! وللننه نح  هللا

 1 ..................................................  المعراة رر ق المحبة

 0 ...........................................................  المعراة النهاعة

 متهيد البد منه
 

 8  ........................................................... تلهمم العب د ة

 01  .............................................................. هيهه المحبة

 00 .........................................................  ضرو ة الت اهو

 06 ..............................................................   ًلة المحبة

 06 ................................................  !كيف نفت   هم المحبة؟

 الفصل األول
 أهمية احملبة الصادقة من العبد لربه 

 

 00 ..............................................................  الطمه  الحل ة

 02 ....................................................  الرضه  هلقضه : أوالر 

 01 ...........................  التلذذ  هلعبهدة وهرعة المبهد ة إليهه: ثهنيره

 01 .....................................................  الر د إلى هللا: ثهلطره

ه  61 .........................  التضحية من أجل  والجههد اي هبيل :  ا عر

ه  60 ..................................  الرجه  والطما ايمه عند هللا: خهمسر

ه  66....................................................  الحيه  من هللا: ههدهر

ه  66 ...............................................  الرفقة على الالق: هه عر

 61 ...........................................................  الغيرة م: ثهمنره

هتهه  61 .........................................................  الغنى  هم: عر

 الفصل  الثاني
 ملاذا حيب اهلل عباده؟ 

 



 الفهــــــــــ س           

 009 

 الصفحة املوضوع
 68 .............................................................  النفاة العل  ة

 11 ............................................................  تلر   اننسهو

 11 .............................................................  !أليس  نفسره؟

 10 .................................  تقرم المالئلة إلى هللا  هلدعه  للبرر

 16 .............................................................  مبه هت   عبهد 

 11 ...........................................................  ضحل  هبحهن 

 11 ......................................................  قد  المؤمن عند هللا

 11 .....................................   لر  هبحهن  مسه ة عبد  المؤمن

 10 ...................................   ت  ة العهصين  –هبحهن   –ارً  

 10 ....................................................  مراد  أو تدخم الجنة

 12 .......................................................  أً  العبهد إلى هللا

 11 ............................................................  أشد مه  غضب 

 18 .........................................................  المرًلة األخيرة

 11 ...............................................................  أ م المظهل 

 الفصل  الثالث
 مظاهر حب اهلل تعاىل لعباده 

 

 10 ......................................................................  .تمهيد

 10  ......................................................... .ج ان  المعراة

 12 .................................  .هبق اضل  علي  قبم أو ت جد: أوال

 12 ...........................................  هبق الفضم اي التلر  

 12 .......................................................  المرهد العظي 

 12 ..................................................  هبق اضم الزمهو

 11 ..........................................................  تيسر الحيهة

 18 ..................................................  هبق اضم الملهو

 18  ............................................................... ال الداو

 01 .......................................................  اللسهو العر ي

 01 ............................................  هبق الفضم اي العهاية

 00 ......................................................  كلمة ال  د منهه

 06 ................................  . دا ت  وعصمت  ودوام عهايت  :ثانًيا



 ؟كيف حنب اهلل ونشتاق إليه

 031 

 الصفحة املوضوع
 01  ..................................................................  دا ت  ل 

 01  .................................................................... العصمة

 02  ............................................... .قيهم  على شئ ن : اثالًث

 02  ................................................ .ال ً ل وال ق ة إال  هم

 21  ................................................ .تساير الل و ل : رابًعا

 21 ............................................................  أن  القهئد

 20 ...........................................................  أ هه المدلم

 26 .......................................................  تايم ث  تايم

 26 ............................................................  هم نفس 

 21 .......................  .كرم  البهلا، و دا ه  المتن عة إلي : خامًسا

 20 ..........................................................  من األمير؟

 20 ....................................................  كر   اي عطه ه 

 22 .....................................................  الهدا ه المتن عة

ا  22 ...............................................   رضى  هلحمد شلرر

 22 ...........................................................   م شل  

 28 ..........................................................  كرم عجي 

 21 ..................  . ًمت  و أات    ، وشفقت  وًنهن  علي : سادًسا

 20 .....................................................  ال وج  للمقه نة

 26 ....................................................  !ولمهذا اال تال ؟

 21 ...................................................  من ا ائد اال تال 

 22 ........................................................  الرفقة انلهية

 22...........................  اال تال   هلذن  والحرمهو من الطهعة

 21 .....................................................  الرًمة ال اهعة

 28 ..........................................................   م   ود

 10 ..........................................................   اا الحره

 16 .....................................................  ال تنس أن  عبد

 16 .................................................  شر عت  كلهه  ًمة

 11 ...........................................  تقليم األعمهل اي أعيننه

 11 ....................................................  الرًمة المد خرة



 الفهــــــــــ س           

 030 

 الصفحة املوضوع
 10 ....................  .تيسير رر ق  إلى الت  ة والرج ف إلي : سابًعا

 12 ......................................  ال  ح جنه إلى المري اللطير

 12 ..................................................   ه   مفت ب للجميا

 18 .......................................................  أقبم وال تاف

 80 ..............................................  م علمنه مه نق ل  لنت 

 86 .....................................................  عدم االهتقصه 

 81 ..........................................   سهم علينه رر ق الت  ة

 80 ......................................................  لننتهز الفرصة

 82 .......................................  .ًلم  وصبر  وهتر  ل : ثامًها

 82 .............................................................  كهو معنه

 88 ........................................................  غضبة الل و

 011 ...............................................  الاليم  رى الملل ت

 010  ................................................................ الستير

 011 ..............................  .خطه   ال دود الذي  اهرب    : تاسًعا

 011 .............................................................  من أن ؟

 010 ............................................  خطهم  طمئن مستمع 

 010 ................................................  ولنبدأ  صيغة الندا 

 012 .................................  أقبم وال تاف: خطهم  ق ل ل 

 012 ................................................  خطهم  ستطير الهم 

 012 .....................................................  النصهئ  الغهلية

 018 ...............................................  مبهشرالالت جي  غير 

 018 ............................................  مراعهة النفسية البرر ة

 001 .......................................................  !مه  هل أق ام؟

 000 ........................................................  لمهذا العقهم؟

 001 ....................................................  م اههت  للمبتلين

 001 ..........................................................  واي النهه ة

 000 ...............................................  وتر يب  ترغيب : عاشًرا

 000 ......................................................  التر ية الر هنية

 002 .................................................  ! م قهم  القيهمة؟



 ؟كيف حنب اهلل ونشتاق إليه

 030 

 الصفحة املوضوع
 008 ......................................................  اللص والسجن

 061 ........................................  شم ل الترغي  والتر ي 

ه  060 .........................................................  النهس جميعر

 060 .......................  التر ي  والترغي  اي قصص السه قين

 066 .....................................................  الرههئم انلهية

 066 ...................................  المستقبم والترغي  والتر ي 

 061 .............................  الترغي  والتر ي  اي أاعهل العبهد

 الفصل  الرابع
 الوسائل العملية لتمكني حب اهلل يف القلب 

 

 068  ......................................................... أمراو ال د منهمه

 068  ........................................ وههئم التذكير  معه د المحبة

 068..  القرآو ودو   اي إنره  ان مهو والتذكير  معه د المحبة: أوال

 011 ...............................  التفلر اي الل و وأًداف الحيهة: ثانًيا

 011 .......................................................  ال  د م عن التفلر

 010 ....................................................   ق د إلى المحبةتفلر 

.  األعمال الصاحلة املقرتح القيام بها . . . . . . .  011 

 018 ...........................................................  ذكر النع : أوال

 011  ......................................................... العبهدة المهج  ة

 010 ...........................................................  كيفية ذكر النع 

 016 ..............................................................  القرآو  علمنه

 016  ..................................................  ًالت االعتبه : ثهنيره

 011 .........................................................  كطرة الحمد: ثهلطره

ه  011 .................................................  منهجهة هللا  هلنع :  ا عر

 010   ....................................................... من ص   المنهجهة

 012 ..................................................  المنهجهة أوقهت أاضم 

 012 .............................................................  ج د الرلر ه

ه  012  ............................... تحبي  النهس اي هللا عز وجم: خهمسر

ه  001  ............................ انلحهب على هللا  دو  رهقنه ًب : ههدهر



 الفهــــــــــ س           

 033 

 الصفحة املوضوع
 000  ............................ كلمة أخرية حول الطريق إىل حمبة اهلل

 001  .................................................................... الفهرس

* * * 


