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  )1( ئ�الع�ائ� والع�ائ� والعال 

  

ِ َنْ�َ�ُ�ُه َوَنْ�َ�ِع�ُ�ُه َوَنْ�َ�ْغِفُ�ُه َوَنُع�ُذ ِ�ا�  ِمْ� ُشُ�ورِ إن   أنُفِ�َ�ا َوِمْ�  اْلَ�ْ�ُ� ِ�َّ

ْشَهُ� َس�َِّ�اِت أَْعَ�اِلَ�ا َمْ� َیْهِ�ِه هللا َفال ُمِ�لَّ َلُه َوَمْ� ُ�ْ�ِلْل َفال َهاِدَ� َلُه َوأَ 

ً�ا َعْ�ُ�ُه َوَرُس�ُلُه.أن   ال ِإَلَه ِإال هللا  َوْحَ�ُه ال َشِ��َ� َلُه َوأن ُمَ��َّ

اتف� الُعقالء في �ل زمان على أن ن��� ال�وح وسعادتها وغ�اؤها ���� في 

، وأن تعُل� ال�وح والقل� �ا� وح�ه ه� أصل ح� هللا س��انه وتعالى

خ�ة، �أتي الع�� في ال�ن�ا واآل ال��ح��، وت�ق�� ال��ح�� ه� س�� �ل خ��

و�ل�ا َ�ُعَ� اإلن�ان ع� ال��ح�� وح� هللا وتعل� �غ�� هللا �ل�ا عاش في 

  وض��،  شقاء وع�اء

      ؟ف�ا هي األم�ر ال�ي تُ��ل ب�� اإلن�ان و��� وص�له إلى ر�ه س��انه

  .ئ�العالئ� والع�ائ� والع�ا

  (غ�� هللا س��انه)وهي األش�اء ال�ي ی�عل� القل� بها العالئ�:

   وتعل� القل� به�ه األش�اء أد� إلى ف�اد ال��ادة وال�اعة 

ِ { قال تعالى: ِ أَْندَادًا یُِحبُّونَُھْم َكُحّبِ �َّ َوِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخذُ ِمْن دُوِن �َّ

ِ َوَلْو َیَرى الَِّذیَن َظلَُموا  ِ َوالَِّذیَن آَمنُوا أََشدُّ ُحب�ا ِ�َّ ةَ ِ�َّ إِْذ َیَرْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ

َ َشِدیدُ اْلعَذَاِب (   [ال�ق�ة]})165َجِمیعًا َوأَنَّ �َّ
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  فل�اذا ���ن ال�ی� آم��ا أش� ُحً�ا �؟ 

ا َمْن یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُو: { أح�ه� فأح��ه، �ق�له تعالىألن هللا :العل�اء قال

ُ ِبقَْوٍم یُِحبُُّھْم َویُِحبُّونَھُ أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمنِیَن یَْرتَدَّ ِمْنُكْم  َعْن ِدیِنِھ فََسْوَف یَأْتِي �َّ

ِ َوَال یََخافُوَن لَْوَمةَ َالئٍِم َذِلَك  ةٍ َعلَى اْلَكافِِریَن یَُجاِھُدوَن فِي َسِبیِل �َّ أَِعزَّ

 ُ ِ یُْؤِتیِھ َمْن یََشاُء َو�َّ   [ال�ائ�ة]})54َواِسٌع َعِلیٌم ( فَْضُل �َّ

ع��، فع��ما ول�� ال�ع� ذل�  ع��ه أوًال ث� تأتي م��ة الع�� ل��ه ُ���فا� 

ُ��� هللا ع��ه و��ضى ع�ه فإن الع�� ُ���ه و���ن ُح�ه أت� وأك�ل وأع�� 

  }والَّذين آمنوا أَشد حبا للَّه{ وله�ا قال: ألن ر�ه أح�ه

واك��ل� ال���ة في القل�ب؟ ح�ث ه�ا ن���ة م��ة هللا فل�اذا اش�� ال�� 

  َ�ُ�ْل�  َعَلْ� و و اش��ت م���ه� له في قل��ه�  لل��م���، فل�ا أح�ه� هللا

، فال ُت�جه ه�ه ال�عاني إال له وح�ه دون ال�ل هللا وح�هو فالُ����� لل�� 

ه � أن ُ�عل� �غ��ه، فأ� م�ل�ق مه�ا �ان� م�ان�ه أو م��ل�ه ال ����

   ��ا والب� أ ُی�ل ��ا تعل� و��قى.حالقل�، وَم� تعل� قل�ه �غ�� هللا 

لق� ع�� أهل األوثان واألص�ام وال��ك ه�ه األش�اء وس��وا لها ف�ان� ف

ِ�َ� �ُ  في اآلخ�ةو  �� في ال�ن�اضال����ة أنه� عاش�ا في ع�اء وشقاء و 

ب ألن القل�ب عل�ه� الُ�ل�د في ال�ار أب� اآل�اد، ه�ا ع�اب ما �ع�ه ع�ا

و�ن �ان  ،ذل� ال�قاء في ال�ن�ا ق�ل اآلخ�ةف�ان عا��ة تعلق� �غ�� هللا، 
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 ��قةه�ه ال�و ، م� شقاء اآلخ�ة ل� �ان�ا �فقه�ن  شقاء ال�ن�ا أه�ن �����

          وال�ل�د إما في ج�ة و�ما في نار. �غفل ع�ها ال���� شقاء اآلخ�ة وع�ابها

  ف�ق ب�� َم� تعل� �أش�اء فأسع�ته و��� َم� تعل� �أش�اء فأشق�ه

 َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشیَرتُُكمْ قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم َوِإْخَوانُُكْم { قال تعالى:

تَْرَضْونََھا أََحبَّ إِلَْیُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَھا َوِتَجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن 

ُ َال  ُ بِأَْمِرِه َو�َّ ِ َوَرُسوِلِھ َوِجَھاٍد فِي َسبِیِلِھ َفتََربَُّصوا َحتَّى یَأْتَِي �َّ ِمَن �َّ

  [ال���ة] })24یَْھِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقیَن (

 ،اآل�ة ��� أن ف�ها ث�ان�ة أش�اء في مقابل ثالثة أش�اء فيال�� ی��� _

األش�اء ال��ان�ة ل� تعل� القل� بها و�ان� أح� إل�ه م� هللا ورس�له  ه�ه

فُقِ�م ح�ها على ح�ه�ا فإن ه�ا ه� ال���ان ال���� في ال�ن�ا ق�ل اآلخ�ة، 

ُ َال یَْھِدي {؟ ألن هللا ع� وجل انهى اآل�ة �ق�له:ل�اذا َن اْلقَْوَم اْلفَاِسِقیَو�َّ

هللا س��انه وتعالى وصف ه�الء الق�م ال�ی� تعلق� قل��ه�  أ� أن: })24(

  .به�ه األش�اء �أنه� فاسق��

  : ال��وج ع� ال�يءلغةً  الف��ق _

: فه� ال��وج ع� ال�اعة، والفاس� ه�:ال�ارج ع� اص�الًحا الف��ق  أما_

  (األ�اء_األب�اء ��� �اعة هللا س��انه، وال��وج ع� �اعة هللا ���ن 

  (هللا )أك�� م� ح�األزواج_الع���ة_األم�ال_ال��ارة_ال��اك�اإلخ�ان__

   _رس�له_وجهاد في س��له)،
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  ف�����ا: أ� ان���وا العق��ة -

_ح�ى �أتي هللا �أم�ه :إذا ما ُقِ�م ح� ه�ه األش�اء على ح� هللا ورس�له 

ة (عق��ات خاص فاعل��ا أن العق��ة س���ل(عق��ات عامة على ال��ل���)،

  على �ل واح� ���� تق���ه_تف���ه في ح� هللا) 

  :ال��ابي ال�ل�ل سع� ب� أبي وقاص

  ملسو هيلع هللا ىلص�ع ب�ع�ة ال��ي كان �ع�� األص�ام على دی� األ�اء واألج�اد فل�ا س

   أذع� وانقاد له�ه ال�ع�ة فأسل� وأح�� إسالمه ول�� أمه �لَّ� على ُ�ف�ها

 : ، َأنَّ َسْعَ� ْبَ� َماِلٍ� , َقاَل: " ُأْنِ�َلْ� َهِ�ِه اْآلَ�ُة ِفيَّ َعْ� َأِبي ُعْ�َ�اَن ال�َّْهِ��ِّ

ِبِھ ِعْلٌم فَال تُِطْعُھَما َوإِْن َجاَھدَاَك َعَلى أَْن تُْشِرَك ِبي َما َلْیَس َلَك {

  ،]15[لق�ان: }َوَصاِحْبُھَما فِي الدُّْنَیا

یُ� الَّ   ا َأْسَلْ�ُ�، َقاَلْ�: َ�ا َسْعُ�: َما َهَ�ا الّ�ِ ِ�� َقاَل: ُ�ْ�ُ� َرُجًال َب��ا ِ�ُأّمِي، َفَل�َّ

َأُم�َت , َفُ�َع�ََّ�  , َح�َّىَقْ� َأْحَ�ْثَ�؟ ، َلَ�َ�َع�َّ ِدیَ�َ� َهَ�ا َأْو َال آُكُل َوَال َأْشَ�ُب 

هِ ِبي، َ�ُ�َقاُل:  اُه: ِإنِّي َال َأَدُع ِدیِ�يَ�ا َقاِتَل ُأّمِ َهَ�ا، َأْو َال  ؟ َقاَل: َفُقْلُ�: َ�ا ُأمَّ

، َقاَل: َفَ�َ�َ�ْ� َیْ�ًما َال َتْأُكُل َوَلْ�َلًة، َفَأْصَ�َ�ْ� َوَقْ�  َأَدُع ِدیَ� َهَ�ا ال�َِّ�يِّ

َ�ْت، َقاَل: َفَ�َ�َ�ْ� َیْ�ًما آَخَ� َوَلْ�َلًة َال َتْأُكُل، َفَأْصَ�َ�ْ� َوَقِ� اْسُ�ْ�هِ ُأْجِهَ�ْت، 

َ�َ�َجْ� َقاَل: َفَل�َّا َرَأْیُ� َذِلَ�، ُقْلُ� َ�ا ُأمَّاُه: َتْعَلِ��َ� َ��َِّ َلْ� َ�اَنْ� ِماَئُة َنْفٍ� فَ 

ءٍ 
ْ
ْ�ِ� , َفَال ، ِإْن ِشْ�ِ� َفُ�ِلي، َوِ�ْن شِ َنْفً�ا َنْفً�ا َما َتَ�ْكُ� ِدیِ�ي َهَ�ا ِلَ�ي

� األمالي ال�����ة ت�ت� َتْأُكِلي، َفَل�َّا َرَأْت َذِلَ� , َأَكَلْ�، َفُأْنِ�َلْ� َهِ�ِه اْآلَ�ُة "

  )2002لل����(
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َثِ�ي ُمْ�َعُ� ْبُ� َسْعٍ�، َعْ� َأِب�ِه، َأنَُّه َنَ�َلْ� �ِ  َثَ�ا ِسَ�اُك ْبُ� َحْ�ٍب، َح�َّ �ِه َح�َّ

ِ�ِه، َوَال آَ�اٌت ِمَ� اْلُقْ�آِن َقاَل: َحَلَفْ� ُأمُّ َسْعٍ� َأْن َال ُتَ�لَِّ�ُه َأَبً�ا َح�َّى َ�ْ�ُفَ� ِبِ�ی

اَك ِبَ�اِلَ�ْ�َ�، َوَأَنا ُأمَُّ�، َوَأَنا آمُ  ُ�َك َتْأُكَل َوَال َتْ�َ�َب، َقاَلْ�: َزَعْ�َ� َأنَّ َهللا َوصَّ

 َعَلْ�َها ِمَ� اْلَ�ْهِ�، َفَقاَم اْبٌ� َلهَ ِبَهَ�ا. َقاَل: َمَ�َ�ْ� 
َ
ا ُ�َقاُل َلُه َثَالًثا َح�َّى ُغِ�ي

ِن َهِ�ِه ُعَ�اَرُة، َفَ�َقاَها، َفَ�َعَلْ� َتْ�ُع� َعَلى َسْعٍ�، َفَأْنَ�َل ُهللا َع�َّ َوَجلَّ ِفي اْلُقْ�آ

ْنَساَن بَِواِلدَْیِھ ُحْسنًا َوِإنْ {اْآلَ�َة:  ْینَا اْإلِ  }َجاَھدَاَك َعلَى أَْن تُْشِرَك ِبي َوَوصَّ

ْنیَا َمْعُروفًا{َوِف�َها    .)1748أخ�جه م�ل�( ]15[لق�ان:  }َوَصاِحْبُھَما فِي الدُّ

وق�  ،�ان ُم�ً�ا ألمه ُحً�ا ش�یً�اأنه سع� اب� أبي وقاص  ع� �َ هِ اْش�ُ لق� 

كان� م��ة ال�ال�ی� و��ه�ا و��ا ال��ا�� ب�� أب�اء الع���ة أم� ال ج�ال ��ه 

فال��ا�� وصلة األرحام �ان ب�� ه�الء ش�ی� جً�ا وه� ما ل�� م�ج�د ب�� 

   اآلن،ال���� م� ال��ل��� 

  وقفة مع الُ��� ال�ادق ألمه:

ال����ع في ، و اش�ی� ال�� لهكان سع� م�ً�ا صادًقا ألمه فق� �ان 

ال�اهلي �ان انف�ال االب� ع� أمه أو ع���ته أو ق��ل�ه أم� م�ف�ض 

یً�ا ل�ع� ح�ى ی��ك ع� ال�عام ته� ام��ع� ولعل� أمه به�ا األم� ،ت�اًما

و�ل� على ه�ا ال�ال أ�ام ح�ى وه�� وأوش�� على  ال�ی� ال��ی�

ِ َلْ� �َ ( فل�ا رآها على ه�ا ال�ال قال لها االح��ار َنْ� ِماَئُة اَتْعَلِ��َ� َ��َّ

ٍء، ِإْن ِشْ�ِ� َفُ�ِلي، وَ 
ْ
ِ�ْن َنْفٍ� َفَ�َ�َجْ� َنْفً�ا َنْفً�ا َما َتَ�ْكُ� ِدیِ�ي َهَ�ا ِلَ�ي

  )ِشْ�ِ� , َفَال َتْأُكِلي
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 الو _ف�ان ه�ا ه� ال�� ال�ادق، وه�الء ه� ال�ی� ����ق�ن دخ�ل ال��ة، 

ال�� ال���قي الفعلي ال�� ��ه� ع�� األزمات وال��� فی�َّع�ن ال���ة، 

   .ل�� م��د �الًما

قُْل ِإْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم { فق� �ان في اآل�ة اخ��ار لل��م���

  } َوإِْخَوانُُكمْ 

   لى م��ة هللا ورس�له فل����� الع�� العق��ة.عفإذا ُق�م� ه�ه األش�اء 

  :�� ��� الع�� حالوة اإل��ان� -

 �َُّ َعْ�ُه، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوسَ َعْ� َأَنِ� ْبِ� _
َ
"  لََّ� َقاَل:َماِلٍ� َرِضي

 َأَح�َّ ِإَلْ�ِه ِم�َّا : َأْن َ�ُ��َن �َُّ َوَرُس�ُلهُ َوَجَ� َحَالَوَة اِإل�َ�انِ َثَالٌث َمْ� ُ��َّ ِ��ِه 

ُع�َد ِفي الُ�ْفِ� َ�َ�ا ِ�َِّ، َوَأْن َ�ْ�َ�َه َأْن �َ الَ�ْ�َء َال ُ�ِ��ُُّه ِإالَّ ِسَ�اُهَ�ا، َوَأْن ُ�ِ��َّ 

  .ال��ار�  أخ�جه "َ�ُه َأْن ُ�ْقَ�َف ِفي ال�َّارِ َ��ْ 

ُی��� ال��ی� أن ه�اك ثالثة أش�اء ل� حققها اإلن�ان ل�ج� حالوة اإل��ان، 

   ،��ل م� ال��� إلى هللاالف�ا هي فائ�ة حالوة اإل��ان؟ إنها ت�عل اإلن�ان 

   ألنه� ال ���ون حالوة اإل��ان،ع� االس���ار في ال�اعة  �ن ��قفی_فال�اس 

��ل �فعل ذل� �فَ�� ��ُ�� دروس العل� (م�ًال) ����� �عً�ا م� ال�ق� 

على ه�ا ال�ال م� االل��ام ث� ال ��� أن األم� ق� اخ�لف ع� ذ� ق�ل بل 

ُ�عاني م� اب�عاد األهل  فه�أك��، �ه على الع�� فق� ���ء ال�ال 

ن���ة ال��امه، وله�ا فإنه ی���� و��جع ع� ال���� ال�� واألص�اب ع�ه 

  ألنه ل� یُ�ق حالوة اإل��انكان ی��� ال��� ��ه 
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إذا ما واجه�ه ال�ن�ا �أس�ها فإنه ف_ف��� لل��� أن یُ�ق حالوة اإل��ان 

  ع� ال����؟ ی��اجعال 

  

اإلن�ان إذا ما فعل ثالثة ��ل إل�ها أن حالوة اإل��ان  ملسو هيلع هللا ىلصقال ال��ي  

  أش�اء:

  :َأْن َ�ُ��َن �َُّ َوَرُس�ُلُه َأَح�َّ ِإَلْ�ِه ِم�َّا ِسَ�اُهَ�ا _1

_الب� أن ���ن ح� هللا ورس�له �ال���ة للع�� ُمق�م على ح� أ� شيٍء 

آخ�، فإذا فعل ذل� فإنها ت��ن أول خ��ة في س��ل ال�ص�ل إلى حالوة 

  .اإل��ان

  :َوَأْن ُ�ِ��َّ الَ�ْ�َء َال ُ�ِ��ُُّه ِإالَّ ِ�َِّ  _2

و��ل إلى حالوة اإل��ان وال�ي بها ت�ُ�ث االس�قامة القل�  ����وح�ى ی

(فال ��ع�ون �ال�عادة في ال��امه� �أم� وال�ي ���ي ال���� م� فق�ها

ه�ا ل�اذا ُت�� إذا أح� الع�� ش�ً�ا الب� أن ��أل نف�ه فال�ی�)، 

ال���؟ فإن �ان س�� ال���ة لغ�� هللا فعل�ه أن ی��قف، فال ت��ن 

ال���ة إال � س��انه وه�ا �ع�ي أن م���ي له�ا اإلن�ان س��ها أنه ���� 

اح�ه ص وأنه ُ�ِع�� وُ�ق�م ح� هللا ورس�له على أ� م�اب،هللا �اعة على 

  على ال�اعة، 

ه�ا فح) ال��الجل أل( جل ال�ن�ا فق�ألال�� ف ،_ال���� اآلن ُ����ن به�اه�

ن ألب��ها فإنه�ا س���عان �ع�ه�ا ه� ب�� ال�� ألنه ع�� أول خالف 

�ه هي ��ه�لة وه ����ه���ي �ال�ادق ال  ل���افال���ة ل� ت�� �، 

ف�ه�ا ح�ث م� خالف ب��ه�ا فإن م���ه�ا ال ت���ل عالمة ص�ق ال���ة 

   .إلى ��ا��ة
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  :"�َّارِ َ�ُه َأْن ُ�ْقَ�َف ِفي الَوَأْن َ�ْ�َ�َه َأْن َ�ُع�َد ِفي الُ�ْفِ� َ�َ�ا َ��ْ " _3

و ح�ى أ إذا �ان �افً�ا ق�ل ذل� إما ال�ج�ع إلى الُ�ف� ��ع�اه ه�: وال�ق��د

ى في ال�ار وال �ع�د إل ُیلقى����ن أه�ن عل�ه أن ، ال�ج�ع إلى ال�ع��ة

، ه�ه هي األش�اء ال�الثة ال�ي إذا حققها اإلن�ان فإنه الُ�ف� أو ال�عاصي

  .��� حالوة اإل��ان

  

  :الفائ�ة ال�ان�ة ل�الوة اإل��ان -

  حالوة اإل��ان هان� عل�ه م�قة ال�اعة  اقذ_َم� 

اإلن�ان في دی� هللا وع�ل على ت�ق�� الع��د�ة فإن اإل��ان  ج�ه�ا_و�ل�ا 

  ، �ل�ا نق� اإل��ان��د�ة الع �ی���، والع�� ف�ل�ا قل

ال�� في هللا به�ه األش�اء ال�الثة فل� ��� أ� مل�ة _فإذا ما حق� اإلن�ان 

هللا ومه�ا �ان� ال��قة ال�ي ُت��� �أداء ال�اعة  أو حالوة إال في �اعة

  .فإنه ال ��ُع� بها، وه�ا أمً�ا م�اهً�ا

في م�س� ال�ج أو الع��ة ن�� أن ه�اك أش�اص م� ِ��ار الِ�� م�ًال: 

���ف�ن ح�ل ال��� س�ً�ا على األق�ام وه� غ�� قادر على أن ُ���� �ه�ه 

فل��ه  ُم�ال� �ه،غ�� وه�  ����ف وه� في وضع ال���ع، فل�اذا �فعل ذل�

ُرخ�ة أن ���ف وه� جال� على ��سي، ول��ه أ�ً�ا رخ�ة في ع�م 

  ال�� ؟ال�هاب، ول�� ما ه� ال��� ال�� جعله ی���ل ه�ه ال��قة ال����ة

بل أنها ت��ن م� _إذن ع��ما ذاق حالوة اإل��ان هان� عل�ه م�قة ال�اعة 

ال��قة أو ال�ع� اب�غاء م�ضات هللا  لْ �ُ �َ أسهل ما ���ن ألنه ��ُع� أن تَ 

 (وتل� هللا وم�اولة ال�ق�ب إلىوال��لل  وفي س��له وه�ا ه� ن�ع م� ال��دد

ف���� ال�ب للع�� وه� ی��دد إل�ه ب���ل ال��قة هي ح��قة الع��د�ة) 
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ه م�قة ال�اعة، عل� نْ وال�ع� ��ُ�� عل�ه و��زقه ال�الوة في قل�ه وال�ي ُتَه�ِّ 

  .هان عل�ه ال�ع� وال��قةُ�� في القل� اك��ل ال إذاف

م� اق��ب  فع��ما ،إنه هللا س��انه ؟�ال�ع� وال��قة ل�� جعله ال��ع�اف�ا 

ع�م و  والل�ة ال����ةم� عل�ه هللا ل �َ ، أنلههللا وأتع� نف�ه إرضاء 

فأعانه على ال��ُ�ل ول� ن��نا إلى َم� ه� في نف�  ال�ع�اإلح�اس �

��وفه ل�ج�نا أنه عاج� ع� فعل نف� ال���ع ��قای�� ال��� ����له 

عله ال ج� ح� ال�ب ت�ارك وتعالى في قل�ه وق�ته ل� �����ع  ول�� تع�

  ��ع� ب�ل� ال��قة 

ل�اعة وس�عان اأما َم� ل� یُ�ق حالوة اإل��ان فإنه ال ���� على ت��ل 

  مات��ه ی����.

ه ع��د�ة صاح� تازداد �ل�ا في القل� ُح� هللا�ل�ا ازداد  هأن :ال�اه� -

�� ع� �أس لغ�� هللا ل�ل�ًال � �ل�ا ازداد ُح��ة، ألن الذُ ، و�ل�ا ازداد ل��ه

�ان في حالة م� ان��ار القل� إل�ه أما إذا ت�لل الع�� � و  م� ت�لل

  وان��اح لل��ر،  فعة وش�فر فإنه ی�ده وان��ار ال�ف� أمام هللا 

    :هللا س��انه وتعالى م� وجه�� فالقل� فق�� إلى -

   ة: ال��ادة وهي الِعلَّة الغائ�ة._ال�جه األول: ��ا قال اب� ت���1

   .الِعلَّة الفاعل�ة يوهاالس�عانة وال���ل _ال�جه ال�اني: 2

  

  ؟ف�ا ه� مق��د اب� ت���ة به�ا -

�ق�� : أن القل� �ل�ا ازداد في ع��دی�ه � س��انه فإنه ی�داد م��ًة � 

  و�ل�ا ازداد ُذًال � �ل�ا ازداد ُح��ًة 

ف�ا ه� ال�ق��د �العلة الغائ�ة: ه�ا �ع�ي :أن هللا س��انه وتعالى خل� 

  ��اده لغا�ة مع��ة وهي ال��ادة 
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ْنَس ِإالَّ ِلیَْعبُُدوِن ({ :قال تعالىفق�      .[ال�ار�ات]})56َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  �ا؟) (ل�اذا ُخِلقوه�ه هي اإلش�ال�ة ال�ي �غفل ع�ها ال���� م� ال��ل���

_ ل��ادة هللا فق�، ه�ه هي العلة الغائ�ة ال�ي ُخلق�ا م� أجلها، أما �اقي 

  م عل�ها، وال ُتق�ِّ  �ادة�أم�ر ال��اة فإنها ت��� تا�عة له�ه ال

 وه�ا دل�ل على ل�ن�ا على ال��ادةام ال���� م� ال��ل��� ُ�ق�ِّ  لألسفو 

���ة �ة صفق�، اآلان��اس أح�اله�، فل� ��لقه� هللا س��انه إال لل��ادة 

� إال وُ���ل الُ�� سل� واض�ة في �ل�اتها، فل� ��لق�ا هللا ول� ُی�سل ال

لل��ادة، وم� ی�َّعي أن�ا ُخلق�ا م� أجل أ� غا�ة أخ�� فإنه �اذب ألن 

ق�م �كالمه ُی�افي �الم الق�آن، أما ال�اصل ع�� ال���� فه� الع�� ح�� 

ب �، وله�ا فإن�ا ن�� أن القل� األمث� تأتي ال��ادة في نها�ة  اأم�ر ال�ن�كل 

في شقاء واض��اب، وال�ف� في ض�� فهي ل��� م����ة وال��ور ل��� 

   ُم���حة 

ف�� غ�� االس�عانة وال���ل ل� (االس�عانة وال���ل):  _العلة الفاعل�ة2

�����ع اإلن�ان أن �ع�� هللا ع� وجل، فال�الم ع� إقامة ال��ادة وال��ام 

�ال�اعة سهل ول�� ت�ق�� ه�ا األم� على أرض ال�اقع ل� ی���ى للع�� 

ال��ام بها فعلً�ا و��غ�� حاله إال �االس�عانة وال���ل على هللا س��انه، ول� 

��ع شيء فل� ت�� و ت�خل ��هأ��ك القل� تُ �ي ق�� األرض �ل اج��ع� 

 أ�ً�ا، ل�ا اس��اع� ألم�اضا م� م�ض م� ل�قشفاء  رادتأل�  ل�و��

���� � یلاالس�عانة وال���ل فإن  إلن�ان ��ادةافعل أ� شيء، و�ذا ما فق� 

ألنه غ�� ُم��ع�� �ا� ول��ه ُمع��ً�ا على ح�له وق�ته  م� فعل أ� شيء

� خ��ة واح�ة ف�ُ�� األ�ام وال���� وه ول�ل� فه� ال �����ع أن ی���ك ول�

ع�م لع�م اس�عان�ه �ا� ولوذل� ی��اجع ع� ما وصل إل�ه  � ی�ق�م بل ق�ل

  ُح�� ال���ل على هللا، ف�ا ه� الف�ق ب�� االس�عانة وال���ل؟
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  االس�عانة ت��ن في ال��ادات، أما ال���ل فإنه ���ل األم� �له  

  داء ال��ادة (أم�ر ال�ن�ا_اآلخ�ة)وسالمة القل� وأ����ل ال�ل�ة وال���ة 

   ف�ا ه� ال���ل: ص�ق اع��اد القل� على هللا -

_لق� ص�ق القل� في اع��اده على هللا: فه� ی��� ال��ام به�ه ال�اعة ول��ها 

ت�ُع� عل�ه، فعًال هي ص��ة ول�� على َم� ل� ُ��ق� ال���ل أما َم� 

  حق� ال���ل فإنها ت�ُهل عل�ه 

له�ه ال�عاني: ف��� ال ن���ك ���ل�ا وال �ق�ت�ا ول���ا _عل��ا أن ن���ه 

ن���ك ���� ال���ل على هللا ع� وجل ول�ال ذل� ل�ا اس��اع أحٌ� م�َّا أن 

 وال�عي في أداءوع�م الُق�رة على ال���ة  ی���ك، وما �ان �ل ه�ا الُ�ْع�

  إال ن���ة االف�قار إلى ال���لال�اعة 

ال ف�ه�ا �ان� ص��ة فإنها اء ال��ادة _عل��ا أن ن�خل في ال�اعة وأد

  .ت�ُع� على هللا

 ُ�ع��ه ف���انه العل��ا فق� أن ُن�ِ�� ال���ل وُن�اول ال�ق�ب إلى هللا _

    .شيء في األرض وال في ال��اء

_ول� ��ع� اإلن�ان بل�ة أو س�ور أو أن ���� له ال��� و��ُ�� قل�ه 

  و����� إال في ��ادة هللا وح�ه واإلنا�ة أ� ال�ج�ع ال�ائ� إلى هللا ع� وجل 

وَم� �فعل ذل� فإن �ل ف����أ دائً�ا م� ح�له وق�ته و�ل�أ إلى هللا 

   .ل�ع��ات ال�ي في ���قه سُ��لل، وس���في �ل الع�ائ�ا

ح��قة الفق�: أن ال ت��ن ل�ف��، وال ���ن لها م�� " �ل اب� ال���:�ق -

شيء ���� ت��ن �ل� �، و�ذا ��� ل�ف�� ف��َّ مل� واس�غ�اء م�اف 

  .للفق�"

  ���اج ال��ل��ن إلى ت�ق�� االف�قار إلى هللا ول�� إلى ال�اس
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ُ ُھَو اْلغَنِيُّ اْلَحِمیدُ َیا أَیَُّھا النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء ِإلَى  { قال تعالى: ِ َو�َّ َّ�

  [فا��]})15(

_وه�ا �ع�ي: أن �ل ال�اس فق�اء إلى هللا الغ�ي ال����، واف�قاره� إلى هللا 

ح�ى و  في �ل ح��اته� وس��اته�، في أق�اله� وأفعاله� �ع�ي اح��اجه� إل�ه

 ُع��ْ �َ  أن الب�إذن في إش�ال،  ��قع، وَم� ل� ُ��ق� ه�ا الفق� ففي أنفاسه�

 كل واحٍ� م�َّا �اف�قاره إلى هللا ع� وجل ول�� إلى َم� �ع�له أو ُی�ف� عل�ه

  .أو إلى ع�له

  انهفه� فق�� إلى هللا س�� و��ل ما أوتيَّ اإلن�ان م� ق�ة وجاه ومال وم��لة

_وَم� ل� ����ِع� ���� اف�قاره إلى هللا فإن ه�ا �ع�ي أنه ُمع��� على نف�ه 

  و�ال�الي فه� ُم��غٍ� ع� هللا ع� وجل، 

  _ُت�� ل� أن ش�ً�ا اس�غ�ى ع� هللا س��انه ف��� ���ن حاله؟

� أن ، وال�ع�ر �االف�قار إلى هللا س��انه الب_س���ع في ال�ن�ا ق�ل اآلخ�ة

�ل حال، فال ���ن م�ه�ًنا فق� ب�ق� ال��ض  ���ن في �ل وق� وعلى

ف��ع� و���لل حال م�ضه ث� إذا ما عافاه هللا ��غى و����� و�أن ل� ��� 

�ه شيء ق�ل ذل�، اإلن�ان ���اج إلى ر�ه حال م�ضه وحال ص��ه 

فال��ة ���� أن ُت�ل� في ل��ة، و��ا الغ�ي ه� فق�ٌ� إلى هللا ألن ال�ال 

فإذا ن�� الع�� إلى نف�ه فإنه ل� ���  ��،���� أن ���ع في غ��ة ع

  ل�ف�ه في نف�ه شيء ��ل�ه فل�اذا؟ 

ألنه إذا جاء مل� ال��ت فهل �����ع أح� أن ی�ده و���ع نف�ه م�ه؟  -1

  .ال �����ع أح� أن ���ع ع� نف�ه ال��ت

هل �����ع أح� أن ی�د ع� نف�ه ال��ض ؟ال�ل فق�� إلى هللا في �ل  -2

    .دون آخ�وق� وح��، وفي �ل حال ول�� في حاٍل 
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���اج القل� إلى أن ت��ن م��ة هللا مق�مة على �ل شيء ح�ى ������ 

  ؟ول�� ما ه� ال���ان القل� و���ك ه�ه العالئ�، 

� نف�ه فإنه ی�فعه �ع�ً�ا عإذا قابله شيء ی�عارض مع م��ة هللا في قل�ه 

وُ�ق�م م��ة هللا س��انه، فال�ائ� على ال���� ��� أن م��ة هللا ت���ج� 

ي فأفعال مع��ة فإذا ما اع��ضها شيء فإنه ُی���ه جانً�ا و���ل� ُم���ً�ا 

اج��اب (أ� ت�ف�� أوام�ه و  ���قه، ف�احة القل� و��أن��ة ال�ف� في ح� هللا

  .ح�وده)ن�ا��ه وال�ق�ف ع�� 

_ ��ا أن ع�اب ال�وح وال�ف� وال�قاء ال�� ن�اه في أح�ال ال��� ���ن 

ن���ة اإلع�اض ع� أوام� هللا وتعلُّ� القل� �غ�� هللا أً�ا �ان� ص�رة ه�ا 

ض�ة ، وم� ُس�� هللا س��انه ال�ا، والغفلة ع� ذ�� هللا وم��ة س�اه �لُّ عَ ال�َّ 

ب �هوال�ي ال ت���ل في ��نه أن َم� أح� ش��ً  ال�ق��د ه� (و  ا غ�� هللا ُع�ِّ

  ت�ك ال�اعة  ال���ة الغ�� م��وعة)����ن ه�ا ال�� س�� في

ن ال ت��� ل��الها أال��أة ال�ي ت�ف� ارت�اء ال��اب ال��عي ألنها  م�ال:

ت�قى و ق��ً�ا جً�ا س��ه� ال��ال ، ُ�غ��ه ال��اب وله�ا فإنها ت�ف� ارت�ائه

���لها  فق� تعلَّ� القل� سُ�َع�َّب ���لها ع�� ���ها،ه�ه ال��أة ال���ات ف

وج�الها(ول���� إلى حال الف�انات ع��ما ی�ق�م به� الِ�� وُ��اول� االب�عاد 

وحلَّ� ال��اع�� م�ل ال��ال ف�ه� ال��ال ع� األن�ار فق� تغ�� ال��ل 

َبْ� به�ا ال�ع��د فهو�ق�� ال���ات على ما فات  �) لق� ع��ت نف�ها فُع�ِّ

   ُأم�نا أن نع��ه. غ�� ال��

كل إن�ان ��� شيء غ�� م��وع ���عله �قع في ال�ع��ة فإنه سُ�ع�ب 

   �ه في ال�ن�ا ق�ل اآلخ�ة،
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  وم� أم�لة ذل� أ�ً�ا:

ل� ن��نا إلى حال األب�اء مع األ�اء واألمهات ل�أی�ا أنه� ُ�����ن إل�ه� وال 

ی��وه� رغ� أن ال�ال�ی� ��ع�ن في إسعاده� ��ل الُ��ق ����ع�ن ال�ال 

اء ه�ا ���ن األب�اء س�ً�ا في شق�ل ال�الل ل��ق�� ذل� ث� �ع� و م� ال��ام 

  .ال�ال�ی�

ب �ه إن �ان ه�ا ال����ب  ال�اه�: - أن �ل َم� أح� ش�ً�ا غ�� هللا ُع�ِّ

���ع م� إقامة ال�اعة، وما �ان ال�ع� ال�� أصاب القل�ب وال��� ال�� 

  ُ�عاني م�ه ال�اس في م����ه� وال�قاء إال ن���ة ال�عُل� �غ�� هللا 

_أما م��ة هللا فهي ج�ة ال�ن�ا :فإن �ان ��ح أن نق�ل أن ه�اك ج�ة في 

  �ن�ا فإنها ت��ن في ُح� هللا وال�ي م�ُلها القل�، ال

   ،وأك�� دل�ل على ه�ا ه�

: فل� ��� ل�یه� أ� ن�ع م� أن�اع ُم�ع ال�ن�ا، حال ال��ا�ة رضي هللا ع�ه�

فال��ازل صغ��ة جً�ا واإلم�انات ض��فة جً�ا، و�ذا �ان� اإلم�انات 

ل�غ� وسائل ال�ََّ�ف، و�ا �ال��ور�ة ض��فة فهل س���ن ل�یه� أ� شيء م

ن��ع أن أح�ه� أص�� �االك��اب  م� ذل� فق� �ان�ا في غا�ة ال�عادة فل�

  .أو أنه َأْقَ�م على االن��ار

وغ� ال�ف� وس�� القل� وض�� ال��ر ���ن ن���ة  إذن فإن ع�اب ال�وح

 ال�عل� �غ�� هللا س��انه وتعالى، ف��ُل َم� تعل� �غ�� هللا ���ِل َم� أراد أن

� ��� س�� �ع� م� خ��� الع����ت ����ي م� ش�ة ح�ارة ال��� فل

    فاس��ل بها فهل ه�ه ال���� س��فع ع�ه ح�ارة ال���؟

و��ل� اإلن�ان ال�� أراد ال�احة وال��أن��ة وال�عادة في غ�� م��ة هللا 

   .والع�ل وال�اعة له س��انهواألُن� �ه 
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� له� تعلُّقه� �غ�� هللا ف���وه�ا �ان حال ال������ فق� �ان� آف�ه� هي 

  (الُ��الن_ ال��اع_األل�) ه�ا في ال�عاناة ال��ی�ة في ال�ن�ا واآلخ�ة ح��

   فَ�� ��عل مع هللا إلٍه آخ� ���ن في ال�ن�ا م�م�م وفي اآلخ�ة م��ول

  إن�ا ال نع�� إال هللا س��انه وال نع�� معه إلًها آخ�؟_فإذا ما ق�ل 

� دون هللا ال ی���� فق� في ال���د ل��� ول�� _قل�ا :أن ات�اذ األلهة م

  (األلهة ����ة) ات�اذ األلهة م� دون هللا ����

 })43أََرأَْیَت َمِن اتََّخذَ ِإلََھھُ َھَواهُ أَفَأَْنَت تَُكوُن َعَلْیِھ َوِكیًال ({ قال تعالى:

  [الف�قان] 

� ه _ف�ل ح� م�ع أو ح�� صاح�ه أو جعله ی�ُع� ع� �اعة هللا فإن ه�ا

   .إله ُوِضع في القل�

  _إذا ان��ه� القل�ب له�ه ال�عاني وعل�� أن ال�الص ���ن في م��ة هللا 

لقل� ا فإنها س���ب ال�ف� وت�فعها إلى ح� هللا والع�ل له، و�ل�ا ُمِألَ 

 ش�ً�ا ف��ً�ا، فالعالقة ب�� ح� هللا وح�م�ه ��� هللا �ل�ا خ�ج� ال�ن�ا 

 هازداد ُح� هللا في القل� �ل�ا َقلَّ ح� ال�ن�ا ��ال�ن�ا عالقة ع���ة، ف�ل�ا 

  وان��ف� ع�ه، والع��،

�� ��� هللا فإن أع�� جائ�ة ی�الها الع_فإذا ان��ف� ال�ن�ا ع� القل� وُمِألَ 

   .هي ُح� هللا واص�فائه له

ة وُ��اول ��ل ما ُأوتيَّ م� ق�  _فاإلن�ان ال�� ُ��اه� نف�ه على ح� هللا،

 في أن ی�فع ع� نف�ه ه�ه ال��اغل فإن هللا و����ل عل�ه����ِع� �ا� 

س��انه وتعالى ُ���ه و�����ه، و�الها م� م��لة و�الها م� غا�ة (أن ��� 

  هللا ع��ه و�����ه)
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 أَِن اْقِذفِیِھ ِفي التَّابُوِت فَاْقِذِفیِھ فِي اْلَیّمِ فَْلیُْلِقھِ { :في شأن م�سى قال تعالى

یَأُْخْذهُ َعدُوٌّ ِلي َوَعدُوٌّ لَھُ َوأَْلقَْیُت َعَلْیَك َمَحبَّةً ِمنِّي َوِلتُْصنََع َعَلى اْلیَمُّ بِالسَّاِحِل 

   [�ه] })39َعْینِي (

_ل�ا اص�فى م�سى ألقى عل�ه م��ًة م� ع��ه، وه�ا �ع�ي أن �ل َم� �ان 

ی�اه �ان ُ���ه وتل� هي عالمة االص�فاء، ف�� هللا لإلن�ان ��عل قل�ب 

  ال��اد تهف�ا إل�ه وُت��ه، 

��د ال�ن�ا واألم�ر ال�ي ت��ل ب��ه و��� _ف�ل�ا جاه� اإلن�ان نف�ه على 

فاء، ������ه هللا و�����ه و�ذا ما ر�ه فإنه ��ل إلى حالة م� االص�

��غ�ى ��ع��ه،  اح�ث له ه�ا فإن أم� ال�ن�ا �أس�ها ال �ع��ه وال ���ة له

�ا� ع�� س�اه و�ف�ح ���ه � وُق��ه م�ه و�اع�ه له و���دد إل�ه ح�ى 

ال ی�أس ف ،ُی�صله إلى ه�ه ال���لة فق� ال �����ع أن ��ل إل�ها حالً�ا

إلى أن ��ل إلى ول�� ی�ع� و����� و�فعل ما �ق�ر عل�ه م� ال�اعات 

   .ه�ه ال��انة

  

  وما ال��اة ال�ن�ا إال م�اع الغ�ور -

اْعَلُموا أَنََّما اْلَحَیاةُ الدُّْنیَا َلِعٌب َوَلْھٌو َوِزیَنةٌ َوتَفَاُخٌر َبْینَُكْم { قال هللا تعالى:

اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َكَمثَِل َغْیٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباتُھُ ثُمَّ یَِھیُج فَتََراهُ َوتََكاثٌُر فِي 
ِ َوِرْضَواٌن  ا ثُمَّ یَُكوُن ُحَطاًما َوفِي اْآلِخَرةِ َعذَاٌب َشِدیدٌ َوَمْغِفَرةٌ ِمَن �َّ ُمْصَفر�

  [ال��ی�]})20( َوَما اْلَحَیاةُ الدُّْنَیا ِإالَّ َمتَاُع اْلغُُرورِ 

  ؟ج�ع ف�ها ما هي ال�ن�ا �لها في آ�ة حال ال�ن�ا_لق� ب�َّ� هللا ع� وجل 

_فقال :اعل��ا : و�ل�ة اعل� ع��ما تأتي في ب�ا�ة ال�� فإنها ُت��� إلى أن 

  ما س�أتي �ع�ها في غا�ة األه��ة (وه�ا معل�م ع�� أهل اللغة)

  ال��ن، والله�: م�له القل�  _أن�ا ال��اة ال�ن�ا لعٌ� وله�: واللع� م�له
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�ارع  في ال� فلع� ال��ن : ��ا �فعل ال�اس _ب�َّ� أن ال�ن�ا له� ولِع�:

  وله� القل�ب : فهي سا��ه غافله ال��ه ع�ا ُخِلق� م� أجلهِذهاً�ا و��اً�ا، 

ی��عها  �ة، وال��_وز��ة وتفاخ� ب����: فال���ت ال���لة وال��ارات الفارهة

الف�� وال��اهي �األح�اب واألن�اب والعائالت و��ا أنع� هللا على ال��اد م� 

  ِنع� 

ث� في األم�ال واألوالد: ف����ث ال�اس ع�ا ع��ه� م� أم�ال و���� اوت�-

  والد،  األَم� معه ال�ال أن ���ل على األك��، و��ا 

ع �ع� ف��ة �رَّا وأع�� ال _الُ�فَّار: وُه� الُ�رَّاع، فع��ما ن�ل الغ�� على ال�رع

            تأتي ال��ح ����� ُح�اًما في آخ� األم�، وه�ا ه� م�ل ال��اة ال�ن�ا   

_وما ال��اة ال�ن�ا إال م�اع الغ�ور: �الفعل س����ع ال�اس لف��ة م� ال�م� 

ول�� م�اع الغ�ور أ� ال ���ة له ألنه ُس�عان ما ����ق� الع�� م�ه ���� 

  هللا س��انه وتعالىنف�ه ب�� ی�� 

�ل� فإن ال��اة ��ا قال أهل العل� أن ال��اة �اإلن�ان: ول

�ل ه�ه آ�ات ورسائل م� هللا ت�ل  (صغ��_شاب_كهًال _ع��ًزا ش�هاء)

  لل��اد ح�ى ���ق�ا 

ةً { قال هللا س��انه: ُ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ َّ�

ةٍ َضْعفًا َوَشْیبَةً َیْخلُُق َما یََشاُء َوُھَو اْلَعِلیُم اْلقَِدیُر (  })54ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَْعِد قُوَّ

  [ال�وم] 

) ث� ضعف(كهل ث� ق�ة(شاب) _وه�ا ه� ت�ت�� حال اإلن�ان ضعف(�فل)

ح�ى ُی��ِّ� ��� ی��أ و��� ی��هي، فالُع�� ق��� و��ای�ه ضعف ونهای�ه 

ب��ه�ا م� ف��ة ق�ة ت��ن ق���ة جً�ا فل�ا ال��ارع وال�قاتل على ضعف وما 

وله�ا فق� أخ�� هللا ع� وجل ع� حال ال��اة ال�ن�ا  ما ه� زائل ال م�الة،
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ل�ب فأع�اٌر تف�ى وق أنها في ح��قة األم�(لع�_له�_ز��ة_تفاخ�_ت�اث�)

 ���،خ عل�ها ال�عاصي �ل�ا �دخلُت��َّب و�ل�ا �ُع�ت القل�ب ع� ر�ها وأُ 

وال�ل غافل ع� ذل�، وال��ع ال���� ال�� ال ُ�قابله ع�ل بل �قابل 

�اإلص�ار على ال�عاصي ��ل �اإلن�ان في م�حلة م� ال��احل أنه ���ع 

 سببب وال ���ف�� وال �عقل وال ی��ج� ف�ا ال�� ح�ث؟ لق� َخِ�َب القل�

   .االن�غال �ال�ن�ا وال�فاخ� والُ��اهاة وال���ن إلى غ�� ح� هللا
  

  :ان���ت ال�ن�ا في م�اع الغ�ور -

ُكلُّ َنْفٍس َذاِئقَةُ اْلَمْوِت َوِإنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة فََمْن { _قال تعالى:

ْنَیا إِالَّ َمتَاعُ   اْلغُُرورِ ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ َفقَْد َفاَز َوَما اْلَحیَاةُ الدُّ

                                      [آل ع��ان] })185(

  م�ة ُأخ�� �ق�ل: م�اع الغ�ور

  كل نف� ذائقة ال��ت: ال�ل س���ت 

ف�� زح�ح ع� ال�ار وأدخل ال��ة فق� فاز: م��د زح�حة الع�� ع� ال�ار 

  ودخ�له ال��ة فإن ه�ا ُ�َع� ف�ز،

�ار ، فاألعال��اة ال�ن�ا م�اع الغ�ور_ث� خ��� اآل�ات ب����ة أخ��: أن 

  .ق���ة وُس�عان ما تف�ى ول��ه الغ�ور

  

  على العاب� لغ�� هللا   ملسو هيلع هللا ىلصدعاء ال��ي  -

یَ�ارِ «َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َقاَل:  ، َتِعَ� َعْ�ُ� الّ�ِ

، َوِ�ْن َلْ� ُ�ْعَ� َسِ�َ�، َتِعَ� 
َ
 َرِضي

َ
ْرَهِ�، َوَعْ�ُ� الَ�ِ��َ�ِة، ِإْن أُْعِ�ي َوَعْ�ُ� الّ�ِ

�ِل �َِّ، َواْنَ�َ�َ�، َوِ�َذا ِش�َ� َفَال اْنَ�َقَ�، ُ��َ�ى ِلَعْ�ٍ� آِخٍ� ِ�ِعَ�اِن َفَ�ِسِه ِفي َس�ِ 

ِة، َوِ�ْن َ�اَن َ�اَن ِفي الِ�َ�اَسِة، َ�اَن ِفي الِ�َ�اسَ َأْشَعَ� َرْأُسُه، ُمْغَ��ٍَّة َقَ�َماُه، ِإْن 
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اَقِة، ِإِن اْسَ�ْأَذَن َلْ� ُیْ�َذْن َلُه، َوِ�ْن َشَفَع َلْ� ُ�َ�فَّعْ  اَقِة َ�اَن ِفي ال�َّ  »ِفي ال�َّ

  .)2887أخ�جه ال��ار�(

   (ال�ه�_الف�ة)_ال�ره� وال�ی�ار: ه�ا الع�لة الُ���اولة في ه�ا ال�ق�

�ا ه� ف ل� �ُقل تع� مال� ال�ره�تع� ع�� ال�ره� و  ملسو هيلع هللا ىلصقال ال��ي _فل����ه : 

  الف�ق ب��ه�ا؟

ل�ن�ا م��ة ا�انغ�اسه في  نالع�� �ال��� ل��ذ �َّ ق�ل خُ  :ال���ي قال -

وشه�اتها �األس�� ال�� ال ��� خالًصا ول� �قل مال� ال�ی�ار وال جامع 

  ال��ادة على ق�ر ال�اجة.ال�ی�ار ألن ال��م�م م� الِ�ْل� وال��ع 

_ ال�ع�ى: أنه ���� أن ن��ل� ال�ال ول�� ال��م�م م� ذل� ه� ��ادة 

   .ال��� لل�ال

ي َأْن َعْ�َ�و ْبَ� اْلَعاِص َقاَل: َ�َعَ� ِإَليَّ ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َفَأَمَ�نِ _

َ� ِإَليَّ َفَعْلُ� َفَأَتْ�ُ�ُه َوهُ آُخَ� َعَليَّ ِثَ�اِبي َوِسَالِحي، ُث�َّ آِت�ِه، فَ  ُأ، َفَ�عَّ َ� َیَ�َ�ضَّ

ْ�ٍ� َ�ا َعْ�ُ�و، ِإنِّي ُأِر�ُ� َأْن َأْ�َعَ�َ� َعَلى جَ «اْلَ�َ�َ� ُث�َّ َ�ْأَ�َأ، ُث�َّ َقاَل: 

ِلْ� َرْ�َ�ًة : ِإنِّي َلْ� ُأسْ ، ُقْل�ُ » َ�ُ�ْغِ�ُ�َ� �َُّ، َوَأْرَغُ� َلَ� َرْ�َ�ًة ِمَ� اْلَ�اِل َصاِلَ�ةً 

ْسَالِم َفَأُك�ُن َمَع َرُس�ِل �َِّ َصلَّى هللاُ   ِفي اْلَ�اِل، ِإنََّ�ا َأْسَلْ�ُ� َرْ�َ�ًة ِفي اْإلِ

اِلِح ِلْلَ�ْ�ِء ال�َّ  ِنْعَ� اْلَ�الُ  َ�ا َعْ�ُ�و،«َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َفَقاَل:    » اِلحِ ال�َّ

  ص��ح[قال ال��خ األل�اني] :  )،�299د(األدب ال�ف

فاإلش�ال ل�� في ام�الك ال�ال ول�� في اس���ام ه�ا ال�ال ���ا ُی�ضي 

  (ص�قات_حج وع��ة_خ�مة ال��ل���) هللا

  �ره�ال�ی�ار وال �َ �َ ل��ه في ال��ی� �ق�ل: تع� ع�� ال�ی�ار: أ� ال�� عَ 

_ف��� لإلن�ان أن �ع�� ال�ره� وال�ی�ار؟ �أن ُ�قِ�م ح� ال�ال على ح� 

على ذل� ه� أن ه�ا ال�ال س��ه� �ه إلى جه�� و�ال�غ� م� هللا، وال�ل�ل 

ه�ا ال�ال  (رش�ة_أخ� أم�ال ال�اس �ال�ا�ل) ذل� ه� ُمِ�� على ج�عه
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هار م� فه� ��ل �ع�ل ل�ل نكان س�ً�ا في ت���ع دی�ه و��ادته وال فائ�ة 

أجل ج�ع ال�ال، و�ذا ما ق�ل له أد� صالت� �ق�ل: الع�ل ��ادة(َم� قال 

ل ��ادة) هل الع�ل ال�� ���ل ب�� اإلن�ان وأداء ال�اعة ُ�ع��� أن الع�

  .��ادة

على ه�ا الع�� �ال�عاسة  ملسو هيلع هللا ىلص: �ل�ة ت���� مع�ى ال�عاء م� ال��ي تع� -

  وال�قاء، فه�ا ال��� ال�� ع�� ال�ن�ا وع�� ال�ال شقي 

  خادم لل�الشقي في ال�ن�ا: ألنه  -

ال�ال م� أی� اك���ه و���ا شقي في اآلخ�ة: ألنه س�ف ُ��أل ع� ه�ا  -

  .أنفقه

اٍت ِفي َفُ�لُّ َمْ� َأَح�َّ َشْ�ً�ا َغْ�َ� �َِّ ُع�َِّب ِ�ِه َثَالَث َم�َّ   :�ق�ل اب� ال��� -

ارِ    :َهِ�ِه ال�َّ

  َفُهَ� ُ�َع�َُّب ِ�ِه َقْ�َل ُحُ��ِلِه َح�َّى َ�ْ�ُ�َل، -1

�أة_مال (ام فإنه ُ�ع�ب �ه إلى أن ��ُ�ل عل�ه اإلن�ان ه_فأ� شيء ُ���

��ل في شقاء وتع� إلى  _ُ���حات ی�د أن ��ل إلي ت���قها_أ� شيء)

  أن ��ل إلى ت�ق�� اله�ف ال�� ُی��� أن ی�اله، 

_ال�عي وراء ت�ق�� األه�اف ل�� ع�ً�ا ول�� الع�� في أن ���ع� ت�ق�� 

  .أه�اف� م� أداء ال�اعات
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َفِإَذا َحَ�َل ُع�َِّب ِ�ِه َحاَل ُحُ��ِلِه ِ�اْلَ�ْ�ِف ِمْ� َسْلِ�ِه َوَفَ�اِتِه،  -2 

  َوال�َّْ�ِ��ِ� َوال�َّْ�ِ��ِ� َعَلْ�ِه، َوَأْنَ�اٍع ِمَ� اْلَعَ�اِب ِفي َهِ�ِه اْلُ�َعاَرَضاِت،

ول�ا في أص�اب األم�ال خ�� م�ال: فالغال� على حال أك��ه� أنه� أ��ل 

  ���ص�ن على ال�ال ح�ًصا ش�یً�ا  ال��ل واض�ة جً�ا ف�ه�) (ف�فة ال�اس

    ه�الء ج�ع�ا ال�ال ��ع��ة فع�ل�ا على أن ���ن�ا ُح�َّاس له�ا ال�ال 

  َفِإَذا ُسِلَ�ُه اْشَ��َّ َعَلْ�ِه َعَ�اُ�ُه،  -3

  ح��ات ت��عها ح��ات ن���ة فق�ه له�ا ال�يء ال�� �ان ��ل�ه، 

م� رجال األع�ال وق� ��ل به� األم� إلى األم�اض الي ُت��� ال���� 

(م��ع_عقار _ش��ة  ال��ت ن���ة فق� ال�ال أً�ا �ان� ص�رة ه�ا ال�ال

ارِ __س�ارة)   .َفَهِ�ِه َثَالَثُة َأْنَ�اٍع ِمَ� اْلَعَ�اِب ِفي َهِ�ِه ال�َّ

ق� �ف ث� ح�اسة ال�ال ث� ���ت َم�فهل ُخِل� ال��اد له�ا: ل��ع ال�ال  -

  ال�ال وِق� على ذل� �ل شيء.

حً�ا خارًجا ع� االع��ال ���ن س�� ه��ا ن�� أن �ل شيء ُ��� في ال�ن�ا 

  في ع�اب ال��� ثالث م�ات، 

عى ُفَ�اقه له�ه األش�اء ال�ي س (الف�ت) و��ا ُ�ع�َّب في ال��زخ : وه� ع�اب

�ا أ�ً�ا وه، ودخ�له إلى ق��ه �ع�ي أنه أص�ح وح�ً�ا ام� أجل أن ��ل إل�ه

، فع�اب ال�ح�ة_ع�اب الف�ت لل��� ال�� أف�ى ع��ه ص�رة م� الع�اب

��ه_ث� أش� أن�اع الع�اب وه� أل� ال��اب ع� هللا، فأع�� الع�اب ��ع� �ه 
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فات�  ،الع�� ل��ة دخ�له الق�� ح�� ُی�رك أنه ل� �ع�ل ح�اب ه�ه الل��ة

� إما � ال����، فالق�خلفه وع�اب ال��اب ع� هللا وع ءٍ ال�ن�ا وت�ك �ل شي

   دار ن��� و�ما دار ع�اب،  

  ال��ارات_األم�ال_العقارات_ال��اك�) (ت��ث�ا ع� تعل� القل� �ال�ن�ا

  )تعل� القل� �إن�انتعل� القل� �ال��ل�ق فإنه �ع�ي: ( أما -

  .ش�� أح� آخ�(ق�ة ال��ع في الع��) - 

على اإلن�ان دوًما أن ُیَ�ِجه ��عه ورجائه و���اله وخ�فه وره��ه إلى هللا، 

إن و��ل� رغ��ه قلَّ� ع�� هللا وضعف� ع��دی�ه فأما ل� قلَّ اإل��ال على هللا 

 تق�� والب�، فالقل� ال �����ع أن ���� م� غ�� أن ُ��ألع��دی�ه لغ�� هللا 

  ه.فإما ���ادة هللا و�ما ��ادة ما س�ا  ��يء

ف�ل�ا ق�� ��ع الع�� في ف�ل هللا ورح��ه ورجائه لق�اء حاج�ه ودفع 

� ع�ه �ل�ا ق��� ع��دی�ه له (حالة م� ال��ع في الف�ل واإلح�ان  ال�ُّ

) �ل ه�ا ن�ع م� أن�اع ال��لل � وه� في والعف�وال��م وال�ح�ة وال�غف�ة 

ح��قة األم� ع��د�ة � س��انه، ف�ه�ا تق�� الع��د�ة في القل� و�ق�� 

ًما في و ��ن دو� و�ق�� ال�� � وَم� َ�ُ�ْ� ه�ا حاله ال ���له هللا أبً�االقل� 

 ألن � ت�دد إل�ه وتع�َّف وت��� وتق�َّب إل�هقل ل هللاُ �ُ �ْ ُرقي ون��، ول� �َ 

  .ه�ا ُی�افي أس�اء هللا وصفاته

  �ق ل��لول�� الُ��الن فإنه �أتي م� ال�عل� �الع�� وال��ع ���ا ع�� ا
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لُھُ ِإالَّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم { _قال تعالى: َوإِْن ِمْن َشْيٍء إِالَّ ِعْندَنَا َخَزائِنُھُ َوَما نُنَّزِ

  [ال���] })21(

خ�ائ� �ل شيء ب�� هللا ع� وجل، ول�� َضُعَف ال�ق�� ع�� ش�� و��أ 

  ال�عُل� �ال��ل�ق في حل ال���الت وفي ق�اء ال�اجات ودفع ال���ات 

_كل�ا تعل� القل� �ال��� �ل�ا ح�ل ال��الن �ق�ر تعُل� القل� به�ا 

   .ال��ل�ق(عق��ة)

 _ �ائ�خ ع��� له م� الُ�ْل� ال���� وال����(حاش�ه_ح�س_ �ْ لِ مَ  م�ال: -

وجاء ش�� ل��ل� م� ه�ا ال�ل� شيٍء ما ف��ك ه�ا ال�ل� له�ا ق��)

ال��� خ�� �أنه إذا أراد م�ه ش�ً�ا فل��خل عل�ه م�اش�ًة دون أن �أخ� 

اإلذن م� ال��اس أو ال�اش�ة وسُ�ل�ي له ال�ل� �ل�ه، ول�� ِقَ�ِ� ن�� ه�ا 

وِقلة عقله جعل�ه ال ُ���ق ه�ا فل�أ إلى ال�اش�ة وال��اس إلجا�ة ال��� 

ال�ل� ف�ان في ذل� إذالًال ل�ف�ه ���اله له�الء دون أن یل�أ إلى الَ�ل� 

ه� له م س�احه�الء له وع�وُخ�الن م�اش�ًة، و�ال�الي تأتي العق��ة �إذالل 

  .�ال�خ�ل على الَ�ِل�

ن وسائ�، ف�ا ن��اج إل�ه نل�أ ��ه إلى عل��ا أن نل�أ إلى هللا م�اش�ًة ودو 

 س��انه، ��اهللا(فال���ة_ال�اجة_الُ�ل_ال���ة_ال���ة_ال�عل�)ال ���ن إال 

  وَم� �فعل غ�� ذل� فل�عل� أن الُ��الن سُ����ه في ال�ن�ا ق�ل اآلخ�ة

فأك�م إن�ان في ال�ن�ا الب� أن �أتي عل�ه وق� مه�ا أك�م غ��ه إال أنه 

�مه م�ة و���عه اُألخ�� وفي ال�ال�ة ی��أ في اإلع�اض ع�ه، �ُ��سُ���له، 

  ُ�ْعِ�ي م�ة وال�ان�ة وفي ال�ال�ة ی���ف ع�ه ألنه ُ�ع�ي ُأناٍس آخ���،
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_فل����ه : ألن ه�ا ال���� ل� ��� إع�اضه أو ان��افه لُ��ٍل أصا�ه أو ألنه 

ش�� س�ئ ول�� ألنه ��� ض��� ال �����ع تل��ة اح��اجات غ��ه، 

    .ف��ا ُ�ع�ي ه� ���اج إلى َم� ُ�ع��ه

  

  .اسأل�ا هللا م� ف�له -

َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا { قال تعالى:

  [ال�ق�ة] })186َدَعاِن فَْلَیْستَِجیبُوا ِلي َوْلیُْؤِمنُوا بِي لََعلَُّھْم یَْرُشُدوَن (

َوتََوكَّْل َعلَى اْلَحّيِ الَِّذي َال یَُموُت َوَسبِّْح بَِحْمِدِه َوَكفَى بِِھ { _قال تعالى:

  [الف�قان] })58بِذُنُوِب ِعبَاِدِه َخِبیًرا (

  ال���ل: ه� ُح�� اع��اد القل� على هللا. -

 ، فأ� ش��ال�ب ت�ارك وتعالى �ق�ل: وت��ل على ال�ي ال�� ال ���ت

   .نل�أ إل�ه ونع��� عل�ه���� أن ���ت في ل��ة ف��� 

ال�وجة ال�ي تع��� على زوجها في االنفاق عل�ها ��� ���ن  م�ال: -

حالها إذا مات ه�ا ال�وج ؟ ���ن ل�� ال��ود وش� ال���ب وال�عاء ب�ع�� 

ال�اهل�ة، ول�� ر��ا ُ�عل��ا ال���ل على ال�ي ال�� ال ���ت ف�ل م�ل�ٍق 

   .ُمْل�هس���ت فل�اذا نل�أ إلى َم� ال ی�وم 

ال����ه ع� _(ال����ح_الُ�ع� الب� م� ُح�� ال���ل على هللا س��انه وتعالى

  ع� �ل ال��ام واألش�اء ال�اق�ة)و ال�ل� وال��ت وال�ق� وال�اح�ة_

ف���انه �عل� ذن���ا وتق���نا وتف����ا والقل�ب ال�ي ام�ألت �ال��اد 

� ع �ل ه�ا فهواألل��ة ال�ي ال ت��قف ع� ال��ض في ال�� وال�ا�ل وم

س��انه ال�ل�� ال�ح�� ال�دود ال�ؤوف ال�� ی�ع� ��اده لإل��ال عل�ه وال���ة 

    .ح�ى ُ�ع��ه�، فال ن�عل� إال �ه وال نل�أ إال إل�هوال�ج�ع واإلنا�ة 
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  ال��ل�ق ال ی�زق م�ل�ق م�له و�ن �ان في ال�اه� ُ�َع� س�ً�ا  -

اُق { قال تعالى: زَّ َ ُھَو الرَّ ةِ اْلَمتِیُن (إِنَّ �َّ   [ال�ار�ات] })58ذُو اْلقُوَّ

  ال��ل�ق ال یه�� غ��ه  -

َ یَْھِدي َمْن یََشاُء َوُھَو أَْعَلُم { قال تعالى: ِإنََّك َال تَْھِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَِكنَّ �َّ

   [الق��]})56بِاْلُمْھتَِدیَن (

  ال��ل�ق ال ی��� غ��ه و�ن �ان س�� -

ُ إِالَّ بُْشَرى لَُكْم َوِلتَْطَمِئنَّ قُلُوبُُكْم بِِھ َوَما النَّْصُر َوَما { قال تعالى: َجعَلَھُ �َّ

ِ اْلعَِزیِز اْلَحِكیِم (   [آل ع��ان] })126ِإالَّ ِمْن ِعْنِد �َّ

  ول�ا في حادثة اإلف� خ�� دل�ل على أن ال��� ال ���ن إال م� ع�� هللا

ن�� أم ال��م��� ورد ��� م�ج�د ب�� ال��ا�ة ول�� َم� ال��  ملسو هيلع هللا ىلصال��ي 

� وه� خ�� ال��� وس�� ال��سل�� ل  ملسو هيلع هللا ىلصال��افق��؟ إنه هللا، فإذا �ان ال��ي 

����ع إ�هار ال�� ون�� زوج�ه، وال��ا�ة أ�ً�ا �ان�ا غ�� ُم��ق�� 

ول��ه� عاج�ون ع� فعل أ� شيء، و�ع� حالة م� االنه�ار ال�امل ألم 

�� ت��ل ب�ائ�ها في ق�آن ُی�لى إلى ��ام ال�اعة، أل�� م� �اب أولى ال��م�

  أن ال ن�عل� ���� ونع��� عل�ه في ال��� و��هار ال��،  

يء م� ع�� هللا، فأ� ش_ل�� ل�ا إال هللا فالع�اء واله�ا�ة وال��� وال�زق 

  .ال ُ��أل ع�ه إال هللا و�ن أخ�نا �األس�اب فالقل� ُمعل� �ا�

  ،لقل� ال�� تعل� �غ�� هللال��از�� �ال���ة لت�قل� 

 قال تعالى: ،م� ال�ع�وف أن ال�جل ���ن له الق�امة على ال��أة  م�ال: -

ُ بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض { َل �َّ اُموَن َعَلى النَِّساِء بَِما َفضَّ َجاُل َقوَّ   اء][ال��}الّرِ

َجاِل َعَلْیِھنَّ َدَرَجةٌ { قال س��انه: ُ َعِزیٌز َحِكیٌم (َوِللّرِ    [ال�ق�ة]})228َو�َّ
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ول�� ال�جل ال�� ُ��� ام�أة ول� �ان� زوج�ه أ� أن ح�ه لها حالل فل�  

ش�یً�ا وشع�ت هي به�ا ف�ا ال��  افأح�ها ُح�ً أن ه�ا ال�� زاد ع� ال�� 

���ث ه�ا؟ ال�ف�وض أن ُت�ادله حً�ا ��� ول��ها ُت�ل� عل�ها ألن القل� 

   ، م� حقه أن ُ��� زوج�ه ول�� ه�ا ال�� ال ُ�ع��ه رخ�ة ُعلِّ� �غ�� هللا

ی�اها  ل�� ��علهلل�ق�ع في ال��ام، ف��افقها على ال��ام وال�الل، فال�� ا

ال ی���ك له ساكً�ا خ�ًفا م� أن تغ�� هي عل�ه وهي تفعل ال�عاصي و 

م� جان�ها له ألن القل�ب ب�� هللا وس�� هللا  ی���ل ه�ا الُ�� إلى �غ�

م��ة غ�� م��وعة فالب� أن ُت�ل� عل�ه  ماض�ة في �ل َم� أح� ش��

  ه�ه ال���ة �ُ�ع�َّب بها، 

فإنها تفعل �ل شيء م� أجل  زوجها ُحً�ا ش�یً�اال��أة والع�� إذا أح�� 

إرضائه ح�ى ل� �ان� ه�ه األفعال م� الُ���مات(ُت�ار�ه في م�اه�ة 

  ال�لفاز_االخ�ال�_ال ت�ت�� ال��اب)كل ه�ا تفعله إرضاًء لل�وج 

ع� و�_لق� ���� ال�وجة ع� إرضاء ال�وج ول� �ان في ه�ا غ�� هللا، 

  .ه�ا ���ن س�� في شقائها

  

  ��ن في القل� ال في ال��نالع��د�ة وال�ع��� � -

ول� أن اإلن�ان ُسِ�� وقل�ه ُح� وُمعل� �ا� فل�� �����، ف���ٌ� م� 

العل�اء ت�َّ س��ه ول�� �لَّ� قل��ه� ُح�ة عاب�ة � س��انه، فال��ن ���� 

ول�� ال�وح والقل� في ح��ة، ف�ا هي ال���ة ؟ هي الع��د�ة �، ف��ق�� 

القل� وال�وح وال�ف� وال��أن��ة وال�عادة الع��د�ة � ���� في ح��ة 

   .وان��اح ال��ر

  .)�ل�_ل�ال_ل(الم�أة_ل�جل فق� ���ن ال��� ُحً�ا ب��نه ول�� قل�ه ع��
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  ف��ل الُ��ال�ة (االخ�ال� �ال�اس)  -

إن ف��ل ال��ال�ة هي ال�اء الع�ال ال�ال� ل�ل ش� و�� سل�� 

ع�اوة و�� غ�س� في القل� و�� زرع� م�  ال��ال�ة وال�عاش�ة م� نع�ة

م� ح�ازات ت�ول ال��ال ال�اس�ات وهي في القل�ب ال ت�ول فف��ل 

ال��ال�ة ��ه خ�ارة ال�ن�ا واآلخ�ة و�ن�ا ی��غي للع�� أن �أخ� م� ال��ال�ة 

��ق�ار ال�اجة و��عل ال�اس ف�ها أر�عة أق�ام م�ى خل� أح� األق�ام 

  �اآلخ� ول� ُ���� ب��ه�ا دخل عل�ه ال��.

  

االخ�ال� ال���اصل �ال�اس وال�� ال ی��ك لإلن�ان ف�صة  أن  وه�ا �ع�ي:

ب��ه، ه�ه الُ��ال�ة جال�ة ل�ل ش� ��ا قال أهل العل�، ف�� م� ف�ها ِل��ل� 

وس�اد وع�اب وع�اوة ب�� ال�اس، ه�ه ال��ال�ات ق� س��� ش�ور وم�اكل 

ه�ه  ح�ى ل� �ان ال��ف�� أق�ب ال�اس ل�ع�ه�ا، خاصًة ل� �ان�

ال��ال�ة ل�� ف�ها ذ�ً�ا � س��انه، فالب� أن ت���ل إلى ع�اوة و�غ�اء 

   .وم�اكل

  �ق�ر ال�اجة �لة وم�ع االخ�ال� ُ�لً�ا ول�� العُ  ل�� ال�ق��د ه�:و 

ف���ن ال��ارات لف��ة ُم��دة وت��هي، ول�� ��ا �فعل ال�ع� ف���أ ال��ارة 

ل، لق� الف��ة في الق�ل والقا في أول ال�هار وت��هي ع�� آخ�ه وُتق�ى ه�ه

  ضاع ال��م م� غ�� ذ�� � وال صالة وال أ� شيء ُی�ضي هللا

ول� ل� ���ث في ه�ه ال��ارات س�� دخ�ل أنفاس س�داء ألُناس في 

      .ل�فى على قل� ال���ل� به� ال�اه�(ه� م�ل��ن_م�ح�ی�)

ألن َم� �ان في قل�ه س�اد ح�ً�ا والب� �ق�فه على ال�اس، وال�اس �غفل�ن 

ال��ی� ع� ال�ن�ا وال���الت واله��م وال���� ���ن اله� ي فو ع� ه�ا، 

والغ� وال��� وال �����ع ال��� أن ی���� م� ه�ه ال�ل�ات فق� رضي 
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ف���ن  ،�ال�ل�س معه� م�� ال��ا�ة، ول��ه ل� وضع ل�ف�ه ن�ام م�� ال��ا�ة

 ی��قفلل��ارة ح�ود و���ن لل��ی� ح�ود �����د دخ�له إلى ال�ل�ة 

ال���ع ع� الغ��ة وال����ة و�ل ما ُ�غ�� هللا، ألنه� �عل��ن أنه سُ�فارقه� 

إذا وقع�ا في ه�ا، فق�ة ال��� في دی�ه ت�عل ال������ �ه ی��قف�ن ع� 

      ارت�اب ال�ن�ب وه� م�ج�د ب��ه�، 

لق� انق�� األع�ار في ال��ارات واالخ�ال� والق�ل والقال ف�ا ول��أل أنف��ا 

  هي االس�فادة ال�ي ِنل�اها م� وراء ذل�؟  

ل� ن��ف� شيء ول� ی��قف األم� ع�� ه�ا ال�� بل أن�ا خ��نا ألن م��ان 

ال���ات ق� ُمِأل ف��� ل�ا أن ن���ها ؟وما ه� �� األع�ال ال�ي ن��اج 

    .ات ال�ي وقع�ا ف�هاإل�ها ح�ى ن��� ج�ال ال���

��ل ع� ال�اعة  الكل ه�ا م� أجل َم�؟ ال�اس، �ل ه�ا ال�عف والع�� و 

 ق� ف��ت ن���ة ه�هال ت��هي وحال قل�ب ال�ي ��اكل الوس�اد القل� و 

  .ال�ل�ات

فالق��ة ل� ت��قف ع�� ح� جل�ة �ان� �لها له� وُ�ع� ع� هللا وال رج�ع 

ذل� إلى أن ه�ا ال��ل م� ال�ن�ب  ���ال م� ال���ات ول�� األم� تع��

   .ح�� ال��� وم�عه ع� ال�اعة

لألوقات ال�ي ت��ع ���ا ال ُ����، عل��ا أن ن��ِغل �ل األوقات  فل����ه -

في ال�اعة وال��ادة واألُن� �ا� وم�اجعة ال��ا�ات مع هللا خاصة في 

   .شه� رم�ان ح�ى ال ن��ج م�ه ون�� خاس���

  

  �َّا العالئ�ن�أل هللا أن ���ف ع

    

 


