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  االن��اس

  وسائل ال��ات) -عالجه  –(أس�ا�ه 
 (ال��ء األول)

ِ َنْ�َ�ُ�ُه َوَنْ�َ�ِع�ُ�ُه َوَنْ�َ�ْغِفُ�ُه َوَنُع�ُذ ِ�ا�  ِمْ� ُشُ�وِر أإن  نُفِ�َ�ا َوِمْ� اْلَ�ْ�ُ� ِ�َّ

اِدَ� َلُه َوَأْشَهُ� هَ َس�َِّ�اِت أَْعَ�اِلَ�ا َمْ� َیْهِ�ِه هللا َفال ُمِ�لَّ َلُه َوَمْ� ُ�ْ�ِلْل َفال 

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

 ِإالَّ َوَأْنُ�ْ� َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا اتَُّق�ا �ََّ َح�َّ ُتَقاِتِه َوَال َتُ��ُت�َّ { _قال تعالى :

  [آل ع��ان]})102ُمْ�ِلُ��َن (

َوَخَلَ�  َ�ا َأیَُّها ال�َّاُس اتَُّق�ا َر�َُّ�ُ� الَِّ�� َخَلَقُ�ْ� ِمْ� َنْفٍ� َواِحَ�ةٍ { _قال تعالى:

ِ�ِه  ِمْ�َها َزْوَجَها َوَ��َّ ِمْ�ُهَ�ا ِرَجاًال َ�ِ��ً�ا َوِنَ�اًء َواتَُّق�ا �ََّ الَِّ�� َتَ�اَءُل�نَ 

  [ال��اء]})1ْ� َرِق�ً�ا (َواْألَْرَحاَم ِإنَّ �ََّ َ�اَن َعَلْ��ُ 

) ُ�ْ�ِلْح 70َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا اتَُّق�ا �ََّ َوُق�ُل�ا َقْ�ًال َسِ�یً�ا ({ قال تعالى:

ًزا َعِ��ً�ا َلُ�ْ� أَْعَ�اَلُ�ْ� َوَ�ْغِفْ� َلُ�ْ� ُذُن�َ�ُ�ْ� َوَمْ� ُ�ِ�ِع �ََّ َوَرُس�َلُه َفَقْ� َفاَز َف�ْ 

 ،�ع�و [األح�اب] })71(

فإن أص�ق ال��ی� ��اب هللا وأح�� اله�� ه�� م��� ص وش� األم�ر 

  .ُم��ثاتها، و�ل م��ثٍة ب�عة، و�ل ب�عة ضاللة، و�ل ضاللة في ال�ار
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الب� م� ت�ض��ها ق�ل أن ن��ع في ال��ی� ع�  أص�ل وق�اع�: -

م�ض�ع  ال�لقة ح�ى ت��ق� ال�ف�س وال ���ث في القل� اض��اب مع �ل 

  :أو ف��ة تقعحادثة 

  .�ل�ة ت���ر على األل��ة ���ً�ا(ن�� في زم� الف��)  -1

ه�ه ال�ل�ة ل��� ص���ة، فالف�� أم� ���ث �اس���ار ����ل �ل زمان 

و�ل م�ان، فل� �ُ�� هللا س��انه وتعالى �الف�� زمان دون زمان أو م�ان 

دون م�ان أو ح�ى أش�اص دون أش�اص بل أن الف��ة عامة ت��ل 

  .ال���ع

) َأَحِ�َ� ال�َّاُس َأْن ُیْ�َ�ُك�ا َأْن َ�ُق�ُل�ا آَم�َّا َوُهْ� َال 1ال� ({ ى:لق�له تعال

َلَ�ْعَلَ��َّ ) َوَلَقْ� َفَ��َّا الَِّ�یَ� ِمْ� َقْ�ِلِهْ� َفَلَ�ْعَلَ��َّ �َُّ الَِّ�یَ� َصَ�ُق�ا وَ 2ُ�ْفَ�ُ��َن (

  [الع����ت]})3اْلَ�اِذِب�َ� (

  .: اس� ج�� عل� على ج��ع ال�اس"ال�اس"�ل�ة  ال�اه�: -

ة وفي ه�ا إث�ات لع��م الف�� ،ناس ُ�ف���ن دون آخ���أُ ل� ���ن ه�اك ف_

  .وش��لها ل��� اإلن�ان

��َّ� أن الف��ة �ان� م� ق�ل ف :}َولَقَْد َفتَنَّا الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھمْ { ث� قال:

  .وس���ن أ�ً�ا م� �ع�
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زمان و�ل م�ان و�ل ال�اس فل�اذا ��ُ�ث �ل فإذا �ان� الف�� ت��ل �ل 

  ه�ا الهلع ع��ما تقع؟؟

كل ه�ا الهلع ���ث ن���ة ع�م الفه� ع� هللا ع� وجل، ف�ل زمان و�ل 

م�ان ت��ث ��ه ف�� وه�ا أصل م� األص�ل ال�ي ی��غي أن ت��ن راس�ة 

  .ثاب�ة في قل� ال��ل�

ل على ال��اد في � واالب�الءاتهللا س��انه وتعالى الف��  ل�اذا ُی��ل -

  وق�؟

ك�ا جاء في اآل�ات لالم��ان واالخ��ار ول���� ال���� م� ال��� ول��ه� 

  .ال�اذب م� ال�ادق

�ى ول� ت��هي أبً�ا حتقف  ل�إذن الف��ة هي ��ارة ع� س�ة ��ن�ة ماض�ة 

  تق�م ال�اعة.

  .ت�دی� ال��أ ی�س� الع�قاد خا�ئ -

(ن�� في زم� الف��) دفع ال������ م�َّا إلى ت��ی� ذل�  ���ار �ل�ةف

فل�  ��قأما األق�ام ال�ا�ه�ا أن الف�� ل� ت��ل إال في زمان�ا و�ال�الي اع�ق�وا 

، ه�ا خ�أ وُ�ع� خلًال في االع�قاد فال�ل ُ�ف�� ول�� ت��لف ص�ر ُ�ف���ا

  الف��،

: ف��ة العل�اء في ال�اب�، لق� �ان ُی�تى �العال�  �ُ����� في دی�ه م�ال -

��اذا؟ إذا ل� ی���ث ��ا ُی�ضي ال�ل�ان وُ��اف� ه�اه فإنه �ان ُ���� 
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وُ���ب وُ�ع�َّب ��ا ُفِعل �اإلمام أح�� ب� ح��ل وش�خ اإلسالم اب� ت���ة 

  .وغ��ه�

  ؟خ�لف� ص�رتها ف�ا هيأما ال��م فإن الف��ة واقعة أ�ً�ا للعل�اء ول�� ا

����� و ��ع دی�ه ف�ال��م في ع�ض ال��اص� و ال��اسي ت���ل الف��ة 

�ق�ل ما ُ��الف أوام� ال��ع  أو ما وذل� �أن  ،ع�ض م� ع�وض ال�ن�ا

ُی�اف� ه�� ال�اك�، فإذا َقِ�َل ذل� سق� و�ذا ل� �ق�ل ث�� على ال��، وأً�ا 

  زمان و�ل م�ان، كان� ص�رة الف��ة إال أنها م�ج�دة في �ل

ول� أن�ا ن��نا إلى الف�� ال�ي �ان ی�ع�ض لها ال�اس ���ا س�� ل�ج�نا أنه� 

ی�تى  اآلن، فق� �ان�ا ی�ع�ض له ال�اس أك�� م���رة أش� و كان�ا ُ�ف���ن 

  .�ال�جل

َثَ�ا َبَ�اٌن، َوِ�ْسَ�اِع�ُل، َقاَال: َسِ�ْعَ�ا َ�ْ�ً�ا، َ�ُق�ُل: َسِ�ْعُ� َخ�َّاً�ا،  ُق�ُل: َأَتْ�ُ� �َ َح�َّ

ٌ� ُبْ�َدًة، َوُهَ� ِفي ِ�ّلِ الَ�ْ�َ�ةِ   َوَقْ� َلِق�َ�ا ال�َِّ�يَّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َوُهَ� ُمَ�َ�ّسِ

ًة، َفُقْلُ�: َ�ا َرُس�َل �َِّ، َأَال َتْ�ُع� �ََّ، َفَقَعَ� َوُهَ� ُم�ْ  َ��ٌّ ِمَ� الُ�ْ�ِ�ِ��َ� ِش�َّ

اِمِه َلَقْ� َ�اَن َمْ� َقْ�َلُ�ْ� َلُ�ْ�َ�ُ� ِ�ِ�َ�اِ� الَ�ِ�یِ�، َما ُدوَن ِع�َ «اَل: َوْجُهُه، َفقَ 

َعَلى َمْفِ�ِق  ْ�َ�ارُ ال�ِ َوُ��َضُع ِمْ� َلْ�ٍ� َأْو َعَ�ٍ�، َما َ�ْ�ِ�ُفُه َذِلَ� َعْ� ِدیِ�ِه، 

ِ��َّ�َّ �َُّ َهَ�ا اَألْمَ� َح�َّى �ُ َرْأِسِه، َ�ُ�َ��ُّ ِ�اْثَ�ْ�ِ� َما َ�ْ�ِ�ُفُه َذِلَ� َعْ� ِدیِ�ِه، َولَ 

، َزاَد َبَ�اٌن: »َ�ِ��َ� ال�َّاِكُ� ِمْ� َصْ�َعاَء ِإَلى َحْ�َ�َمْ�َت، َما َ�َ�اُف ِإالَّ �ََّ 

ْئَ� َعَلى َغَ�ِ�هِ «   .)3852أخ�جه ال��ار�( »َوال�ِّ

  

  !فأ� ف��ة ه�ه ال�ي ���� أن ی�ع�ض لها إن�ان
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َل�َّا َ�اَنِ� اللَّْ�َلُة  " َأنَّ َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل:َعِ� اْبِ� َ��َّاٍس، 

ُة َ�ا الَِّ�ي ُأْسِ�َ� ِبي ِف�َها َوَجْ�ُت َراِئَ�ًة َ��َِّ�ًة َفُقْلُ�: َما َهِ�ِه ال�َّاِئَ�ُة ال�َّ�ِّ�َ 

ُ�: َما َشْأُنَها؟ َقاَل: َن َوَأْوَالِدَها َفُقلْ ِبْ�ِ� ِفْ�َع�ْ  َماِشَ�ةِ َقاَل: َهِ�ِه َراِئَ�ُة ِجْ�ِ��ُل؟ 

 َتْ�ُ�ُ� ِبْ�َ� ِفْ�َعْ�َن ِإْذ َسَقَ� اْلُ�ْ�ُ� ِمْ� َیِ�َها َفَقاَلْ�: ِ�ْ�ِ� هللاِ 
َ
، َفَقاَلْ� َبْ�َ�ا ِهي

َوِ�نَّ َلِ�  :ِبْ�ُ� ِفْ�َعْ�َن: َأِبي َفَقاَلْ�: َال َوَلِ�ْ� َر�ِّي َوَر�ُِّ� َوَربُّ َأِب�ِ� ُهللا، َقاَلْ� 

َر��ا َغْ�َ� َأِبي؟ َقاَلْ�: َنَعْ�، َقاَلْ�: َنَعْ�، َقاَلْ�: َفُأْعِلُ�ُه َذِلَ�؟ َقاَلْ�: َنَعْ�، 

َر�َُّ� َفَأْعَلَ�ْ�ُه َفَ�َعا ِبَها، َفَقاَل: َ�ا ُفَالَنُة، َأَلِ� َربٌّ َغْ�ِ��؟ َقاَلْ�: َنَعْ�، َر�ِّي وَ 

َها َواِحً�ا َواِحً�ا، ْ� ُنَ�اٍس َفُأْحِ�َ�ْ�، ُث�َّ َأَخَ� َأْوَالُدَها ُیْلُق�َن ِف�ُهللا، َفَأَمَ� ِبَ�َقَ�ٍة مِ 

؟، َقاَلْ�: ُأِح�ُّ َأْن َتْ�َ�َع ِعَ�اِمي 
َ
َفَقاَلْ�: ِإنَّ ِلي ِإَلْ�َ� َحاَجًة، َقاَل: َوَما ِهي

 َعَلْ�َ�ا َفَلْ� َیَ�ْل ِلَ� َل�ِ َوِعَ�اَم َوَلِ�� ِفي َثْ�ٍب َواِحٍ� َفَ�ْ�ِف�َّا َجِ��ًعا، َقاَل: َوذَ 

اَعَ�ْ� ِمْ� َأْوَالُدَها ُیْلُق�َن ِفي اْلَ�َقَ�ِة َح�َّى اْنَ�َهى ِإَلى اْبٍ� َلَها َرِض�ٍع َفَ�َأنََّها َتقَ 

ْنَ�ا أَْهَ�ُن ِمْ� َعَ�اِب اْآلِخَ�ةِ  ِه، اْقَ�ِ�ِ�ي، َفِإنَّ َعَ�اَب ال�ُّ .  "َأَجِلِه َفَقاَل َلَها: َ�ا ُأمَّ

َقاَل اْبُ� َ��َّاٍس: َفَ�َ�لََّ� َأْرَ�َعٌة ِصَغاٌر ِ��َ�ى ْبُ� َمْ�َ�َ�، َوَصاِحُ� ُجَ�ْ�ٍج، 

ِ���ِ  ِ�یِ� َأِبيَواللَّْفُ� ِل�َ «ِفْ�َعْ�َن.  َماِشَ�ةِ َوَشاِهُ� ُی�ُسَف، َواْبُ�  . »ُعَ�َ� ال�َّ

  .)12279ال�ع�� ال���� لل���اني(

  

ها ال�اح� م�ه� تل� اآلخ� ث� ُت�م� هي �إلقاء نف�ُیلقى �أب�اء ال��أة في ال�ار 

ال��اء الالتي ��َّ  ن�� م� في ال�ار ومع �ل ذل� ال ت��ك دی�ها، أی�

 ال�جال ال�ی� �ان�ا ُ��ل��ن ��ا ُفِعَل �اب�ن�� م� ل�ع�ی� وأی� لی�ع�ض� 

ال�ابل�ي وغ��ه ع��ما سل�ه ال�ه�د� وه� حي، أی� ن�� م� ه�الء الق�م 

األ�هار األخ�ار، ��ع� �ل ما تع�ض�ا له ل� ��ل�ا و ل� ��عف�ا األت��اء 

  .و�������ا ول��ه� ث���ا على ال��
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أن الف��ة م�ج�دة بل على الع�� في ال�اب� �ان� الف�� أش�  ال�اه�: -

 م� اآلن، فَ�� م�َّا ���� أن ی���ل أن ُ��لخ وه� حي أو ُیلقى أب�ائه أمام

  ال���ار على مف�ق رأسه �ُ���في ال�ار أو أن ُی�ضع  ع���ه 

هل مازل�ا ُن��ق ه�ه ال�ل�ة ال�ي ن�ق� بها األل��ة  :ه�ا_�ع� �ل 

  وص�ق�ها العق�ل وت�ددت في ج��ع األوسا� ال�ی��ة ( ن�� في زم� الف��)

_ال�ل ُمع�َّض للف��ة ول�� �ل ش�� ُ�ف�� ���� حاله و���� ما ی�علَّ� 

�ه م� أش�اء، وه�ه أ�ً�ا س�ة ماض�ة فال�ب س��انه وتعالى ��عل اب�الئه 

 اء،ی�علَّ� بها(أع� األش�للع�� في األش�اء ال�ي لها م�انة ع��ه أو ال�ي 

  ._ال�ال)األش�اص على اإلن�ان

  

والف��ة فإنه س����� ال��� في أع� األش�اء ل��ه فإذا أراد هللا االب�الء 

ول�� هللا س��انه �عل� �ل ( :ح�ى ��ه� ال�اذب م� ال�ادق، فإذا ما ق�ل

ول��ه أراد أن ُ��ه� ه�ا العل�  ،�الفعل س��انه وتعالى �عل�نع� ، )ه�ا

  .���� �ا� �� ال��ءال�ع�  ع�� عق��ةاللل�الئ� وح�ى ال ت��ع�ع 

  

�ع� ال�عاني وال�ع�ق�ات في القل�ب رغ� ت�دی� األل�� ع�م رس�خ  -2

  لها.

ٍم َمْ� َعِ�َل َصاِلً�ا َفِلَ�ْفِ�ِه َوَمْ� َأَساَء َفَعَلْ�َها َوَما َر�َُّ� ِ��َ { ل تعالى:اق الَّ

  [ف�ل�]})46ِلْلَعِ��ِ� (

�ِه َوَ�ُق�ُل�َن َ�ا �ِ َوُوِضَع اْلِ�َ�اُب َفَ�َ�� اْلُ�ْ�ِ�ِم�َ� ُمْ�ِفِق�َ� ِم�َّا { :س��انهقال و 

ا َوْ�َلَ�َ�ا َماِل َهَ�ا اْلِ�َ�اِب َال ُ�َغاِدُر َصِغ�َ�ًة َوَال َ�ِ��َ�ًة ِإالَّ َأْحَ�اَها َوَوَجُ�وا مَ 

  [ال�هف]})49َعِ�ُل�ا َحاِضً�ا َوَال َ�ْ�ِلُ� َر�َُّ� َأَحً�ا (
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هللا ع� وجل ال ��ل� م�قال  :أن عق��ة أهل ال��ة وال��اعةم� ك�ا أن 

  .ذرة

  

م� ال�هل أن �ق�أ اإلن�ان آ�ات هللا ع� وجل وُ��دد ه�ه ال�ل�ات ألن 

ال����� أم�ه سهل، ول�� ی��غي أن ت��ن ه�ه ال�ل�ات عق��ة راس�ة في 

ل� إلى ذفإذا رس�� ه�ه العق��ة في قل� الع�� ف��ف ی�د� ج�ر القل�ب، 

���ه (إذا ما رأ� �ع���ه م�قف ال �����ع تف �ع�م الفه�ل�ف�ه وعقله  هاتهام

  ،ال�ل�) �اه�هأو أن 

أو أن ه�اك �ع� ال��ا�ا فا� س��انه وتعالى ُ�قابل ��اده �ال��� ول�� 

  .ال�ا�� ال ی�� ح��قة األم�ر

  

��� �ان ���� على ال���� لوله�ا فع�� �ه�ر ف��ة ما أو ان��اس 

ه�ا ان��اس وما ، فُی���ه على ال���� ال������ فال ن��اءل ل�اذا رده هللا ول�

ر�� ��الم للع���، تل� قاع�ة وأصل م� أص�ل االع�قاد ال�ي ل� اه��ت 

ل��ة ل�� اإلن�ان لع�ِق� عقاً�ا ش�یً�ا ألنه أساء ال�� ب�ب العال���، 

�ات ث و�ال�الي فإنه ی��غي أن ت��ن ه�ه القاع�ة ثاب�ة في ج�ر قل� ال���

��ل� ر�� أحً�ا)، ول� أن ش�خ اإلسالم افُ�ِ�� فالب� أن (وال ال��ال ال�واسي

  ، ق� ال ی�اها ال�اس ول��ها م�ج�دةنعل� أن ه�اك أس�اب له�ا االن��اس

 �ه��هوت ����ب ت����ا ال��فإ�اك� أن ال��ه� �ال�ل�  �ان �اه�ومه�ا  _

�ال�ل� ول� ِلَل��ة، وه�ا االتهام ل� ی��� �ه أحٌ� بل�انه ول�� س�ق�له 

ألنه عالم  على القل�ب ی��� �ه قل�ه �هللا س��انه ُم�َِّلعوق� حاله �ان لب

، ��ا أن ال�� ول� لل��ة في أن هللا ق� ��ل� الع�� ی�د� إلى الغ��ب

  .ان��اس صاح� ه�ا ال��
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وم� األس�اب ال�ي ���� أن ت��ف ع� ال�ه� اع�قاد أن هللا ع� وجل ��ل� ��اده 

  .ول� م�قال ذرة

 �َُّ َعْ�ُه، َ�ُق�ُل: سَ َأنَّ َأَ�ا  
َ
َثُه َأنَُّه َسِ�َع َأَ�ا ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي ِ�ْعُ� َرُس�َل َراِفٍع، َح�َّ

 َ� الَ�ْلَ�: ِإنَّ �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َ�ُق�ُل: " ِإنَّ �ََّ َ�َ�َ� ِ�َ�اً�ا َقْ�َل َأْن َ�ْ�لُ 

  .)7554أخ�جه ال��ار�( "ُ��ٌب ِعْ�َ�ُه َفْ�َق الَعْ�شِ َغَ�ِ�ي، َفُهَ� َم�ْ  َرْحَ�ِ�ي َسَ�َقْ� 

  

ن�� م�فق�� على أن رح�ة هللا ع� وجل س�ق� ع�ا�ه وه� الغف�ر ال�ح�� 

ال�دود ال�� ی��دد إلى ��اده ��ل الُ��ل، وعل��ا أن ن��ع ونق�أ ون��� في 

  .ل�بالقه�ه األس�اء ���ً�ا ألنها م� أع�� األم�ر ال�ي ُت��� اإل��ان في 

  

���ه ح�ى ن���ه ون ،�دد إل��ا �أن�اع ال�ع� والع�ا�ار��ا ه� ال�دود ال�� ی�

الغف�ر الغفار، والغفار �ع�ي: أنه ُ���� ال�غف�ة  وه� ال�ح�� ال�ح�� ون�ع�ه

 �غف�ة، ��غف� م�اٍت �ع� م�ات وزالٍت وهف�ات وال ُ�عاجلالف���ن ال�غف�ة تل� 

�ُ���ئ الع�� م�ات وم�ات وأوقات �ع� أوقات ��اده �العق��ات فه� الغف�ر، 

����ة م(ذن�ب ال��اد  ول�� هللا �غف� و��ُل� وُ�ع�ي و�عف� ألنه ه� العف�

أ��اف ال�هار ول�� الغف�ر �غف�، وُ�قابل إص�اره� على و ناء الل�ل آ

  .ال�عاصي �ال�ل� ألنه ال�ل��)

ى  ال���فإذا ما وج�نا ش�� ق� ان��� فالب� أن ن�ُ�� ذل� �أس�اء هللا

  .وصفاته الُعلى

  

إذا ان��� أح� الُ�عاة (داعي أو دا��ة) ه�ا الب� أن ن�أل أنف��ا  :م�ال -

أی� ال�ح�� ال�ح��؟ وأی� العف� الغف�ر؟ وأی� ال���ر ال�دود؟ وأی� ال���� 

ال��ان؟ األس�اء م�ج�دة وهي دالة على صفاته ��ا أن لها آثار والب�، 
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ال���� و  وال���ر ُ�ع�ي ال���� على الع�ل القل�ل،فال�ح�� ی�ح� ال��اد،

ُ�ع�ي �غ�� ح�اب، والعف� �عف� و���اوز ع� ال��أ وال���ة وال ����ها 

على الع��، والغف�ر ���� ول��ه �غف� ال�الت، فهل ح�ث� �ل ه�ه اآلثار 

مع ال�اعي أو ال�ا��ة ال�� ان���؟ لق� نال ه�ا ال�اعي ن���ه م� آثار 

 ول� ُقل�ا أن ه�ه اآلثار �ان� ُمع�لة معه ل�ان ه�ا ضالل)(ه�ه األس�اء

فأس�اء هللا ع� وجل لها آثار وه�ه اآلثار تع�ل في �ل وقٍ� وح��، ول�� 

أی� ذه�� ه�ه اآلثار �ال���ة له�ا ال�اعي؟ الب� أن نفه� ع� هللا فهً�ا ج�ً�ا 

  .ح�ى ال ���ث لل�ع� م�َّا ان��اس

  

ال�اعي ال��  ه�ا مع وقع مق��اها ع� وجل أوًال: آثار �ل أس�اء هللا -

�ة ال�ي ال����و�ان� أ�ً�ا مع ال�ل��م ال�� حل� ل���ه و  ال�ا��ة وأان��� 

  رجع ع� ع�ل ال��� ال�� �ان ی�د�ه خلع� نقابها ومع �ل م����

ه�  وماه�ا االن��اس؟  أس�اب ��ا ُت�� ما هي �ا_ومع �ل ه�ا فق� ان���

  ؟ وراء ذل� االن��اس���� ال�� ع��� ال �ماأل

  

  
  

  :أس�اب االن��اس -

، وأن هللا ل�� ��الٍم للع���، ��ا قل�ا أن الف�� م�ج�دة في �ل زمان وم�ان

�ا هأن آثار أس�اء هللا وصفاته تع�ل في �ل وق� وح�� فل�اذا �ع� �ل 

ی���� ال�ع�؟ ل�اذا ��ل اإلن�ان سائً�ا على ال���� أع�اًما وأع�ام ث� 

  .االن��اس و����ف ع� ال���� �ال�ل�ة في ب�� و��ق�ی��اجع 
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: ام�أة �ان� ج��لة جً�ا ��ع�ى ال�ل�ة فارت�ت ال�قاب و�ل� ت�ت��ه م�ال -

ت�اوز ع��ها ال�����، َم� ی�� أن ث� خلع�ه �ع�  خ��ًة وع���� عاماً 

ه�ا ال��ه� وه� ال �فه� ع� هللا س��انه فإنه س��ه� ر�ه ح�ً�ا �ال�ل� ول� ل� 

و ل أ�ال�ل�ة ص�احًة، وق� ���ث ع��ه ش� في ال�ی� ور��ا خلی�ف�ه 

  .ن��اس ه� اآلخ�اض��اب، وق� ��ل �ه األم� لال

  

ما �ع� �ل ه�ا و  �وان��� �ل�اذا سق�: اآلنوال��ال ال�� ���ح نف�ه  -

؟ الب� أن نعل� أوًال أن ال�ب س��انه وتعالى ل� ��ل� ه�ه ال��أة اهي ق��ه

  .معهاوعفً�ا وغف�ًرا ورح�ً�ا و���ً�ا بل أنه �ان حل�ً�ا 

  

  ه�:أول س�� لالن��اس وأع��ه على اإل�الق  -

  

  :ع�م ت�ق�� الع��د�ة � ع� وجل -1

والع��د�ة لها ر��ان[ال�� ���ق_ال��ف ���ق] وه� ما اص�لح عل�ه 

فإذا ما أصاب ال�لل أح� ال�����  العل�اء �ق�له�(ك�ال ال��_ك�ال ال�ل)

فإن اإل��ان ���ل ه� اآلخ�، و�ذا اخ�ل اإل��ان فإن صاح�ه ُمع�َّض 

  .لالن��اس

وال�اج�ات ث� الُ�����ات وتل� هي  ��ال�� ت��� ال�ف� لفعل ال�اعات

  أه��ة ال��،
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  أق�ام: ح� هللال�اس في  -

 �ال�ل�ة ل� ����ا هللا ه�الءف - ال�ع�ض�ن ع� ال���ة �ال�ل�ة: الق�� األول -

  وه� ق�اع ���� جً�ا م� ال��ل��� ال�ع�ض�� ت�اًما. -أع�ض�ا ت�اًماف

�َن اْقَ�َ�َب ِلل�َّاِس ِحَ�اُبُهْ� َوُهْ� ِفي َغْفَلٍة ُمْعِ�ُض { :ف�ه� جلَّ جاللهقال 

  .[األن��اء]})1(

ه� ال�ی� ن�اه� في ال��ارع وعلى ال�قاهي فال صالة وال ص�ام وال ه�الء _و 

ه� س��ه�، ه�الء أع�ض�ا �ال�ل�ة وع�م اإل��ال ذ�� وال ح�اب بل الُع�� 

 هقل� م�ول� ی�� معه� م� اإلسالم إال االس�، ه�ا الف��� انع�م� ال���ة 

  فل� ُ��� هللا ق� فأع�ض �ال�ل�ة،

  م��ة ض��فة.ال����ن �  :الق�� ال�اني -

فال���ة ل��� ق��ة في قل�ه ول��ه ال ���ه ال�اعة، وه�ا ه� حال أك�� 

  .ال��ل��� وأك�� ُ�الب العل� ال�ی� ما زال�ا في ب�ا�ة ال����

 ل�ا: ه� ��لي و���م و�ق�أ الق�آن و���� م�ص�رة ه�ا اإلن�ان -

 فإذا قام ل�� �ارًها ول��ه �ال�غ� م� ذل�العل�، ه�ا ال��ع ل�� ُم�� 

لل�اعة قام إل�ها ل��دیها بل�انه و��نه ول�� ����ع القل� وح��ر العقل، 

وه�ا الق�� ه� أك�� األق�ام ال�ي ���� أن ��ل �ه ال���ان إلى ال�خ�ل 

  .في م�ألة االن��اس

ب�ضع ق�ان��  مصاح� ش��ة قا : ل� أن ه�اكم�ال ُی�ضح ال�ع�ى -

إن لل���ف��(ح��ر_ان��اف_خ�� م� األج� مع ال��اب_وه��ا)ف

له�ه الق�ان�� و�ق�م ب��ف��ها خ�ًفا م� عقاب صاح� ال�� ���ع  ل���فا

 ول�� ب�اء على ال��ف �قادخائف ول�� م�ً�ا، ����ع و����ن  ال���ة

  .��ِش� صاح� ه�ا ال��ف أن ��ق�و  فق� وه�ا خلل
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��ف�� األوام� ال ل��فه ول�� ألنه �عل� أن ه�ا ه� �ق�م ب م��ف آخ�، -

واج�ه، وه�ا قل�ل جً�ا إذا ما ُق�رن ��ا ق�مه له صاح� الع�ل م� م�افآت 

و�س�اع إلى حل م�اكله إذا تع�ض أل� م��لة  لع�للوأج� وت���� 

وع�اءات ����ة جً�ا، ه�ا ال���ف ��ع� ���� ف�ل صاح� الع�ل عل�ه 

ه�ا ال��ع ن��ه ی�ُ�ل أق�ى ما إلى ت�ف�� األوام� ول�� ���،  سارعوله�ا 

  ،في وسعه ُم�اوًال إرضاء صاح� الع�ل(ه�ا ه� حال ال���)

  .ه�اك ف�ٌق ���� ب�� ه�ا وسا�قهو 

وه� ال�� �ع�ل خ�ًفا ال  األولأك�� ال��ل��� اآلن ی�خل ت�� م�لة الق�� 

  .ُحً�ا

 �ل في الع�ل ��اعة هللا حً�ا لهول� أنه� حقق�ا ال�� ل�ان ل�ل� آثار ت��

ور��ًة في الع�ل(�ُ��� ال�الة _و��ع� وه� صائ�_و����ح ص�ره ع�� 

س�اعه ل�روس العل�) ه�ا ال��ف ال��� اك��ل اإل��ان في قل�ه، ول�� 

  .لل���ان سل�ان عل�ه

َ�َعَ� ِمَ� اْلَغاِو�َ� اتَّ ِإنَّ ِ�َ�اِد� َلْ�َ� َلَ� َعَلْ�ِهْ� ُسْلَ�اٌن ِإالَّ َمِ� { قال تعالى:

  [ال���]})42(

 �����ع ال على ال�جه ال���ح بهاتل���ا حقق�ا الع��د�ة و ف��اد هللا ال�ی� 

  .ال���ان أن ��� له� م�خل ح�ى ُ����� عل�ه�

ل�� ه�ا ه� ال�ع�ى ألنه� ���  فهل مع�ى ذل� أن ه�الء ال ُ�����ن؟

  .وال��أ أم� وارد �ال���ة لل���

ال�ق��د ه�: ال����ة ال�املة ال�ي ت�عله ی���� في اإلن�ان ف����ك ول�� 

  .وف� ه�اه و�ت�اعا ألوام�ه
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أما الُ��� � فل�� لل���ان ُق�رة على ت����ه ألنه ل�� له سل�ان عل�ه 

  .وه�ا ه� أع�� ما ی�اله الع�� إذا ت�ق� ال�� في قل�ه �وال س��ل له إل�ه، 

  

  � ف����ن ل�ل� عالمات:ان ال�� فإذا حق� اإلن� -

  :م�ها

  تق��� �اعة هللا وح�ه على �ل ماس�اه. -

ف��ث� ح�ه على غ��ه وال ی�ث� ح� غ��ه عل�ه، فإذا ما تعارض� م��ة هللا 

على م��ة ه�ا ال�يء مه�ا �ان� م�ان�ه  � م��ة هللامع أ� شيء فإنه ُ�غلِّ 

  .ع��ه

 ِإَلْ�َ� ِمَ� { قال تعالى:
َ
َالَة ِإنَّ ال�َّ اْتُل َما ُأوِحي َالَة َتْ�َهى اْلِ�َ�اِب َوَأِقِ� ال�َّ

َعِ� اْلَفْ�َ�اِء َواْلُ�ْ�َ�ِ� َوَلِ�ْ�ُ� �َِّ َأْكَ�ُ� َ��َُّ َ�ْعَلُ� َما َتْ�َ�ُع�َن 

  [الع����ت]})45(

  أق�ال العل�اء في تف��� اآل�ة: -

ال��ل���  م�ال���� أن هي إل�ها: ال�ف� م� األق�ال ال�ي ت����ح وت��ل  -

  �ق�م�ن إلى ال�الة ��ام ال�ائف ال الُ���،

ِ أَْكبَرُ { :س��انهل ال�الة قو�ع� ذ�� ا   }َولَِذْكُر �َّ

�ه فإن ذ�ل���� هللا ع� وجل م� غ�� أن ی�م� ب�ل� فإذا ما جل� اإلن�ان 

فال��� ال�ادق ُ��ِ�� م� ذ�� ن���ة خ�وج ال���ة م� القل� (ه�ا ���ن 

  .م����ه)

: ال ���� أق�ب إلى هللا م� الع��د�ة ، وال أح� ال�لف ال�الحوقال  -

ح�اب أغل� م� ال�ع�� ، وال ی�فع مع اإلع�اب وال��� ع�ل واج�هاد ، وال 

   .��� مع ال�ل واالف�قار ��الة ، �ع�ي �ع� فعل الف�ائ�



14 
 

  ف�ا ال�ق��د ب�ل�: -

  �ق�ل:

أق�ب ���� إلى ح� هللا أن أ�  :ال ���� أق�ب إلى هللا م� الع��د�ة -1

  س��انه ه� ت�ق�� الع��د�ة،

 أ� ال�الم ال���� بال :ال�ع��  وأغل� ح�اب ���ل ب�� الع�� ور�ه ه� -2

ع�� �ل بل ه� � الع��د�ة له(ف���ل� ��� هللا وال �ع�ل على ت�ق��  ع�ل

  .ع� ذل�)الُ�ع� 

ي ف ال�ع� م�َّا ���ه�وال ی�فع مع اإلع�اب وال��� ع�ل واج�هاد:  -3

م � ما ل� ُ�ق�مه أح�، وع�ل  األع�ال ال�اه�ة و��اخله ُع�� و�ع�ق� أنه ق�َّ

  ما ل� �ع�له أح�، ه�ا ال��ف ال ُتْ�ِ�� معه ع��د�ة ُم�لًقا وال ت�ح له،

_بل على الع��: فإن االف�قار وال�ل واإلح�اس �ال�ق��� ال����� ه� 

في  ال��� تق���هأق�ب للق��ل ع�� هللا س��انه وتعالى، ول� �ُ�� 

��ع� �ال�ل واالن��ار واالف�قار إلى  إذا �ان(في غ�� الف�وض)األع�ال

  .هللا

  

   �ق�ل: رح�ه هللا اب� ت���ة و�ان ش�خ اإلسالم -

  ".، فل�ل�م ع��ة الع��د�ةم� أراد ال�عادة األب��ة"

 فإذا أراد اإلن�ان أن ��ع� في ال�ن�ا و اآلخ�ة فعل�ه أن یل�م ع��د�ة هللا جل

  .جالله فال ت�ف� ع�ه (ت�ق�� الع��د�ة �)

  �ق�ل ش�خ اإلسالم أ�ً�ا: -

  ".ل� ت�ح ل� ع��د�ة ما دام لغ�� هللا ��� ���ة"

ه�ه ال�ل�ة ت��اج إلى أن ُی�ضع ت��ها خ��� ����ة ألنها م� األس�اب 

  .االن��اس إلىالُ��د�ة 
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  ......،ل� ت�ح ل� ع��د�ة �ق�ل: 

�ا �ال�أك�� ل�� ه أنه ال ��ح أن أح� غ��ه س��انه؟ :فهل مع�ى ذل�_

 ه� ال�ع�ى ال�ق��د ألن اإلن�ان ُ���� أن ُ��� أب�ائه وأقار�ه وزوج�ه

  ،وال�ن�ا �أس�ها

��ة أن ال ی�قى في قل� الع�� م :أما مق�� ش�خ اإلسالم ��ل�اته تل� فه�_

ألح� تعل� على ح� هللا أو أن ُت�او�ه، فإذا وج�ت م��ة ألح� تعل� على 

  ��ود،فه�ا م�ا ال ی�فع ألن صاح�ها م ام��ة هللا أو ت�او�ه

_ال�اه�: أنه ُ�����ا أن ن�� ما ُن��� وَم� ُن��� ���� أن ال ُتق�م ه�ه 

  .ذل� ل� ت�ح له ع��د�ةال�����ات على ح� هللا ألن َم� �فعل 

  

� في اآلخ لى: ��� ل�ا أن نعل� ب��او� الُ���� أو �عل� أح�ه�ا عس�ال -

  القل�؟

 قل� ما في��ه� فه�ا  ،اتنعل� ذل� ع�� وق�ع الف�� وع�� ن�ول االب�الء

  ن�ان م� م��ة � وهل في القل� لغ��ه معه ���ة أم ال؟إلا

، وساعة أن ��ُ�ث ذل� م� وق�عه الُب�أم� ل االب�الء واالخ��ار و _ن� 

��ه� ما في القل� وُ�ق�م ح� هللا أو ح� ال�يء اآلخ�(األوالد_ ال�وج 

  _ال�وجة_ال�ف�_ال�ال_أ� شيء)،

_فأ� م���ب م� ه�ه ال�����ات إذا ل� ����ل ُح� هللا في قل� ال��� 

فإنه ساعة الف��ة ُ�ق�م ح� ه�ه األش�اء على ح� هللا ع� وجل و���ن 

ِ َأنْ { ق�له تعالى: دخل في� ب�ل� ق َ�اًدا َوِمَ� ال�َّاِس َمْ� َی�َِّ�ُ� ِمْ� ُدوِن �َّ

ِ َوَلْ� َیَ�� الَِّ�یَ� َ�َلُ��  ِ َوالَِّ�یَ� آَمُ��ا َأَش�ُّ ُح��ا ِ�َّ ا ِإْذ َیَ�ْوَن ُ�ِ��ُّ�َنُهْ� َ�ُ��ِّ �َّ

ِ َجِ��ًعا َوَأنَّ    [ال�ق�ة]})�165ََّ َشِ�یُ� اْلَعَ�اِب (اْلَعَ�اَب َأنَّ اْلُق�ََّة ِ�َّ
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تالوة الق�آن و���لَّف األذ�ار و���لَّف ال�اعة على ف ی��لَّ أن اإلن�ان على و 

  .ال�وام ع�ى هللا أن ��عله في زم�ة ال��ق�� ال�����

  

ال��م� إذا ع�ف ر�ه  :(وه� أح� ال�لف ال�الح) وقال ه�م ب� ح�ان -

ع� وجل أح�ه و�ذا أح�ه أق�ل إل�ه و�ذا وج� حالوة اإل��ال إل�ه ل� ی��� إلى 

ال�ن�ا �ع�� ال�ه�ة ول� ی��� إلى اآلخ�ة �ع�� الف��ة وهي ت���ه في ال�ن�ا 

   .وت�وحه في اآلخ�ة

  

  إذن نق� ال���ة �أتي م� نق� ال�ع�فة :_ال��م� إذا ع�ف ر�ه أح�ه

 وتل� هي عالمة ال���ة، اإل��ال إلى هللا �ال�ل�ة_و�ذا أح�ه أق�ل إل�ه: 

  .(ال��ام �ال�اعات)

  

  ؟هللا �ال�اعات علىُمق�ل ق� �ق�ل قائل وهل َم� ان��� ل� ��� 

  (أ�اع على ال�جه ال���ح)و�ذا وج� حالوة اإل��ال إل�ه  :أنه ال�د ���ن � 

أ� ( ی��� إلى اآلخ�ة �ع�� الف��ةول�  ،ال�ن�ا �ع�� ال�ه�ة ل� ی��� إلى

  .الف��ر على أم� اآلخ�ة)

وه�ا �ع�ي: أن اإلن�ان إذا أح� هللا س��انه �ع� أن ع�فه فإنه سُ�ق�ل عل�ه 

�ال�اعة، و�ذا أ�اعه على ال�جه ال���ح ال�� أم�ه �ه فإنه س��� حالوة 

ی���  �إذا ت�وقها فل� ی��لى ع�ها ولوحالوة في اإل��ال إل�ه له�ه ال�اعة 

  إلى ال�ن�ا �ع�� ال�ه�ة،

  س�� له� ال��� إلى ال�ن�ا �ع�� ال�ه�ة: �ل َم� ان����ا مل���ة -

ف��ه� َم� ان��� الح��اجه إلى ال�ال، وم�ه� َم� ان���� ألنها ُت��� أن 

ت��ف� �ال�وج ال�� س����ها إذا �ق�� على ال��امها، وم�ه� َم� ان��� 
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ن���ة الُ���ة ال�ي ُت��� �ه، ه�الء ال��م�ا ول��ه� �ل�ا ی���ون إلى ال�ن�ا 

�ع�� ال�ه�ة (ال���ة ف�ها رغ� م�اولة الُ�ع� ع�ها)و�ال�الي فه� ُمع�َّض�ن 

الب� و لالن��اس، وَم� ل� ی���� م� ه�الء رغ� ن��ته تل� لل�ن�ا ف������ 

  .ول�� ل� �ِ�� وق� ان��اسه �ع�

  وعل��ا أن ال ُنغ�� ه�ه ال��انة ةمع�� ةع� وجل لل�ن�ا م�ان_لق� جعل هللا 

_فال�ن�ا م�ل ال�ادمة ال����ة ال�ي ل�� لها أ� ق�ر ول�� َم� تع�ل ع��ه� 

 ��ل�ا األدوار ف��م�ها ب�ًال أع��ا لها ق�ًرا ف��ح�ها وأعل�ا شأنها وأك�م�ها و 

ب أص�ام� أن ت��مه�، وه�ا ص�ق� ال�ادمة نف�ها ف��أت ت�عالى على 

الع�ل، وه��ا ���ن ال�ال إذا أع���ا لل�ن�ا أك�� م� حقها ووضع�اها في 

  م�انة ل��� لها،

(أح�� م��ل_أح�� س�ارة_أح�� هاتف_ الب� أن ��ل ال�����  أنا أر��_ف

����ه نال�� أ��� ��ه ��ا ه�_وه��ا) وأ� اب�الء ��� أم�ر ال�ن�ا ت��ن 

  هي اإلح�اس �أن ال�ن�ا ق� أ�ل��

ن��نا لل�ن�ا �ع�� ال�ه�ة و�ال�الي فل� ت����� أح�ال�ا ف�ها ول� تق�م _لق� 

  .له�ا الع�� ال�ا�� إلى ال�ن�ا ب���ة ال�ه�ة قائ�ة أبً�ا

  

  ؟�ك ال��� إلى ال�ن�ا �ع�� ال�ه�ةف��ى ن� -

أال وه� ح� هللا ع� وجل، ه�ا ال�� ه� أصل  ع�� ت�ق�� ال��� األول:

ال��اة م� الف�� في ال�اه� وال�ا��، ألن الع�� إذا أح� هللا أح�ه هللا، وَم� 

أح�ه ر�ه فل� �����ع أح� أن �ُ��ه أو ی�ال م�ه أو أن ��� س��ل لل�ص�ل 

  .(ال �هللا ول� ���ن) و�ضالله أو م�اولة إسقا�هإل�ه 
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َمْ�   َقاَل:َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: " ِإنَّ �ََّ َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، 

ٍء َأَح�َّ ِإلَ 
ْ
يَّ َعاَد� ِلي َوِل��ا َفَقْ� آَذْنُ�ُه ِ�الَ�ْ�ِب، َوَما َتَق�ََّب ِإَليَّ َعْ�ِ�� ِ�َ�ي

ا اْفَ�َ�ْضُ� َعَلْ�ِه،  ى ُأِح�َُّه، َفِإَذا َوَما َیَ�اُل َعْ�ِ�� َیَ�َق�َُّب ِإَليَّ ِ�ال�ََّ�اِفِل َح�َّ ِم�َّ

ِه، َوَ�َ�ُه الَِّ�ي الَِّ�� َ�ْ�َ�ُع ِ�ِه، َوَ�َ�َ�ُه الَِّ�� ُیْ�ِ�ُ� �ِ  ُ�ْ�ُ� َسْ�َعهُ َأْحَ�ْ�ُ�ُه: 

َ��َُّه، َوَلِ�ِ� اْسَ�َعاَذِني ْع�ِ َیْ�ِ�ُ� ِبَها، َوِرْجَلُه الَِّ�ي َ�ْ�ِ�ي ِبَها، َوِ�ْن َسَأَلِ�ي ألَُ 

ِد� َعْ� َنْفِ� الُ�ْ�ِمِ�، َ�ْ��َ  ٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَ�دُّ
ْ
ْدُت َعْ� َشي ُه َألُِع�َ�نَُّه، َوَما َتَ�دَّ

  .)6502أخ�جه ال��ار�( الَ�ْ�َت َوَأَنا َأْكَ�ُه َمَ�اَءَتُه "

ال��ل� في  ه� العال� ب�ی� هللا تعالى ال��ا�� على �اع�ه :ول�ا_ 

  ،��ادته

� م :م�ا اف��ض� عل�ه -  ،أعل��ه �الهالك وال��ال :آذن�ه �ال��ب_

 أحف�ه ��ا ��ف� :...��� س�عه - ،الف�وض الع���ة وف�وض ال�فا�ة

الع�� ج�ارحه م� ال�لف والهالك وأوفقه ل�ا ��ه خ��ه وصالحه وأع��ه في 

  بي م�ا ��افاس��ار  :اس�عاذني -  ،ال��اقف وأن��ه في ال��ائ�

  ،��ا�ة ع� الل�ف وال�فقة وع�م اإلس�اع ���� روحه :ما ت�ددت_ 

  .إساءته �فعل ما ���ه :م�اءته - 

  

ل��ه إذا أح�ه، فال ُ���عه إال ما ُی�ض�ه ِملً�ا  ال��� ُت��ح �ل ج�ارح 

وال ��عله ���� إال إلى ال��ان ال�� أح� له ال��اج� ��ه، و�ذا ذه� إلى 

ًة ح�ى ف����ل عل�ه العق��ة م�اش� أو س�ع ما ُ�غ�� هللا  هللام�ان ُ�غِ�� 

لع�� ، وه�ه هي ت���ة ال�ب ل�عل� أنه في ه�ا ال�ق� ق� س�ع ما ُ�غ�� هللا

الُ��ِل�، ��ع�د و���ب و���غف� وه��ا ی�جع إلى ما �ان عل�ه ق�ل ذل�، 

ول�� ال�ق��د ب�ل� أن�ا ل� ُن��ئ ف��� ��� ول�� ال�ق��د ه� وج�د 

  .�� ر�ه�ُ حا�ة وِع�ا�ة م� ال�ب س��انه وتعالى للع�� ال�� إ



19 
 

  :أصل أص�ل الِع��ان وم��ع �ل ش� وغل� �اب �ل خ�� -

  .)انع�ام ال��ف م� القل�(

  (ال��ف) سق�� ال��� ال�اني م� أر�ان الع��د�ة -

_فاإلن�ان إذا خاف هللا حًقا وخ�ي م�ه ما اس��اع ق� أن �ع��ه على 

ة ل�� ال�ق��د ه� ال�ع��ف��� ���) قعة والب�اإلص�ار(ال�ع��ة واوجه 

ال�اقعة على وجه اإلص�ار، فإ�اك� أن ت���روا أن َم� خلع� نقابها أو أن 

  أبً�ا...م� غ�� ُمق�مات  ه��ا َم� ان��� جاء ان��اسه

 �ال�ل�ة ألنه م� �ق�� ر�� م� أر�ان ال��ادة  ی�د� إلى سق�� ال��ادةف

��ق� ال��ف ث� ������ ال��، وه�ان ه�ا ر��ا ال��ادة فإذا  ال�����ل أن

  .سق� أح�ه�ا فل� ������ اآلخ� ل�ج�د ال�الزم ب�� ال��ف��

ى َوَأْصَلْ�َ�ا َفاْسَ�َ�ْ�َ�ا َلُه َوَوَهْ�َ�ا َلُه َ�ْ��َ { ز���ا:قال تعالى ث�اًء على ع��ه 

َرَ�ً�ا َوَ�اُن�ا َلَ�ا اْلَ�ْ�َ�اِت َوَ�ْ�ُع�َنَ�ا َرَ�ً�ا وَ َلُه َزْوَجُه ِإنَُّهْ� َ�اُن�ا ُ�َ�اِرُع�َن ِفي 

  [األن��اء]})90َخاِشِع�َ� (

فال���ة وال���ة، ال��ف وال�� ب��ه� تالُزم، وم� ال�����ل أن ��ق�  -

أح�ه�ا و��ل ال�اني قائً�ا، فل� سق� ال��ف ف���ق� ال�� والب�، و�ن �ان 

ال��ف قل�ل، ل�� الع�� ال ���ث، ال و���ن م� ال���� أن ت�ق� ال���ة 

���� أن ی�عي ش�� أنه ُ��� هللا ول��ه ال ��افه، ق� ���ن خائًفا وح�ه 

  .ض���

_إذن فإن أصل أص�ل الع��ان ه� انع�ام ال��ف م� هللا، ف�ا م� 

  ،مع��ة ارت��� على األرض إال ��عف ال��ف م� هللا
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ال���ة ال��ف و  ولق� وصل ال��ا�ة رضي هللا ع�ه� إلى الق�ة في_

، ف�صل�ا م� ش�ة ال��ف أنه� وال��ا��ة ف�ان أح�ه� ال ُ���� مع��ة هللا

  (إال الهف�ات وال�الت ال����ة) ال �ع�ف�ن ��� �ع��ن هللا

  أما ال�ی� انع�م ال��ف م� قل��ه� ف��خل�ا في ق�ل هللا تعالى:

ِ َوَقاًرا ({    [ن�ح]})13َما َلُ�ْ� َال َتْ�ُج�َن ِ�َّ

أسه أ� ال ت�اف�ن ع���ه وال ت�اف�ن م� �: َما َلُ�ْ� َال َتْ�ُج�َن ِ�َِّ َوَقاًرا  -

  .ونق��ه

� هللا وم� ل�  _وه� س�ال ���ل اإلن�ار ال��ی� على ال��اد م�� ل� ُ�ع�ِّ

ال��ف م� هللا م�ها ��ف م� هللا، إن�ار ش�ی� على القل�ب ال�ي ذه� 

  �اف ال�هار ��ل سه�لة وُ���ف���أت عل�ه �ال�عاصي أناء الل�ل وأ�

_فإذا ع�َّ� اإلن�ان ر�ه وث�� ال��ف م�ه في قل�ه �ه�ت عل�ه آثار 

ال��ف م� هللا جلَّ جالله، فال��ف س�� في ان�فاف ال�اس ع� ال�عاصي 

  .ع� ان�هاك ُحِ�مات هللاو 

_ال�اس ت��ه� ح�مات هللا النع�ام ال��ف في القل�ب ف��� ال��ال� وق� 

 وال����ة، فأی� هللا وأی� م�اق��ه س��انه وتعالى حال ارت�ابه� ُمل�� �الغ��ة

ل�ل� ال�عاصي، وحّ�ِث ع� ارت�اب ال�عاصي وال ح�ج، وال��� في ذل� 

  .كله ه� انع�ام ال��ف م� هللا أو ضعفه

_أم ال��م��� عائ�ة رضي هللا ع�ها: ع��ما ح�ث� الف��ة ب�� علي ومعاو�ة 

ق� ب��ه�ا وحلإلصالح اب�ة ال��ی�  ال���قةوخ�ج�  ارضي هللا ع�ه�

  ،دماء ال��ل���

َسِ�َعْ�  ْلَ�ْ�َأبِ ا_ َعْ� َ�ْ�ِ� ْبِ� َأِبي َحاِزٍم، َأنَّ َعاِئَ�َة، َقاَلْ�: َل�َّا َأَتْ� َعَلى 

ْ�ِه ُنَ�اَح اْلِ�َالِب، َفَقاَلْ�: َما َأُ��ُِّ�ي ِإالَّ َراِجَعٌة، ِإنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى ُهللا َعلَ 
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َ�ْ�ُ�:  ،»؟اْلَ�ْ�َأبِ َتْ�َ�ُح َعَلْ�َها ِ�َالُب  َأیَُّ�ُ��َّ «َوَسلََّ� َقاَل َلَ�ا:  َفَقاَل َلَها ال�ُّ

  )24654م��� أح��( .َوَجلَّ َأْن ُ�ْ�ِلَح ِ�ِ� َبْ�َ� ال�َّاسِ  َتْ�ِجِع�َ� َعَ�ى �َُّ َع�َّ 

عل�� أنها ق� ارت���  ملسو هيلع هللا ىلصع��ما ت���ت أم ال��م��� ح�ی� رس�ل هللا  _

خ�ًأ �ال�غ� م� أنها �ان� ���وجها ه�ا ت�غ� في اإلصالح ب�� الف��ق�� 

 ال���ازع��، لق� اج�ه�ت وأخ�أت(فهي م� عل�اء ال��ا�ة) فل� ��� ی��غي

لها أن ت��ج، و�ع� ح�وث الف��ة واالق��ال ب�� ال��ل��� عادت أم ال��م��� 

  وجل�� في ب��ها ت��ي �ل�ا ت���ت ه�ه ال�اقعة ح�ى ی��ل خ�ارها

 َتُ��  _
َ
ُت َعْ� َذْكَ�اَن َمْ�َلى َعاِئَ�َة َأنَُّه اْسَ�ْأَذَن ِالْبِ� َ��َّاٍس َعَلى َعاِئَ�َة َوِهي

 َ�ْ�َ�ْأِذُن َها َعْ�ُ� �َِّ ْبُ� َعْ�ِ� ال�َّْحَ�ِ�، َفَقاَل: َهَ�ا اْبُ� َ��َّاسٍ َوِعْ�َ�َها اْبُ� َأِخ�

، َفَقاَل ْ�ِكَ�ِ�هِ َدْعِ�ي ِمَ� اْبِ� َ��َّاٍس، َوِمْ� تَ َعَلْ�ِ� َوُهَ� ِمْ� َخْ�ِ� َبِ��ِ�، َفَقاَلْ�: 

ِ َف�ِ َلَها َعْ�ُ� �َِّ ْبُ� َعْ�ِ� ال�َّْحَ�ِ�: ِإنَُّه َقاِرٌ�  �ٌه ِفي ِدیِ� �َِّ، َفْأَذِني ِلِ�َ�اِب �َّ

َعِ�، َقاَلْ�: َفْأَذْن َلُه ِإْن ِشْ�َ�، َقاَل: َفَأِذَن َلُه فَ  َ�َخَل َلُه ِلُ�َ�لَِّ� َعَلْ�ِ�، َوْلُ�َ�ّدِ

 َما َبْ�َ�ِ� اْبُ� َ��َّاٍس ُث�َّ َسلََّ� َوَجَلَ�، َفَقاَل: " َأْ�ِ�ِ�� َ�ا ُأمَّ اْلُ�ْ�ِمِ��َ� َ�َ��َِّ 

َتْلَقى اْألَِح�ََّة وَ  -َأْو َقاَل: َوَصٍ�  -َوَ�ْ�َ� َأْن َیْ�َهَ� َعْ�َ� ُ�لُّ َأًذ� َوَنَ�ٍ� 

ً�ا َوِحْ�َ�ُه، َأْو َقاَل َأْصَ�اَ�ُه، ِإالَّ َأنَّ ُ�َفاِرَق ُروُحِ� َجَ�َ�ِك "، َفَقاَلْ�:  ُمَ��َّ

 َعَلْ�ِه ْ�ِ� َأَح�َّ َأْزَواِج َرُس�ِل �َِّ َصلَّى هللاُ " �ُ  َوَأْ�ً�ا، َفَقاَل: اْبُ� َ��َّاٍس:

�َّ َوَجلَّ َبَ�اَءَتِ� ِمْ� َفْ�ِق عَ َوَسلََّ� ِإَلْ�ِه، َوَلْ� َ�ُ�ْ� َلُ�ِ��ُّ ِإالَّ َ��ًِّ�ا، َوَأْنَ�َل �َُّ 

َناَء اللَّْ�ِل َوآَناَء آَسْ�ِع َسَ�َ�اٍت، َفَلْ�َ� ِفي اْألَْرِض َمْ�ِ�ٌ� ِإالَّ ُهَ� ُیْ�َلى ِ��ِه 

ِه َوَسلََّ� ِفي ال�ََّهاِر، َوَسَقَ�ْ� ِقَالَدُتِ� َلْ�َلَة اْألَْبَ�اِء َفاْحَ�َ�َ� ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَل�ْ 

 ِمْ� اْلَ�ْ�ِ�ِل َوال�َّاُس َمَعُه ِفي اْبِ�َغاِئَها، َأْو َقاَل: ِفي َ�َلِ�َها َح�َّى َأْصَ�َح اْلَقْ�مُ 

] اْآلَ�َة. 43ء: َفَ�َ��َُّ��ا َصِع�ً�ا َ��ًِّ�ا} [ال��ا{اٍء، َفَأْنَ�َل �َُّ َع�َّ َوَجلَّ َغْ�ِ� مَ 

ِ ِإنََّ� َلُ�َ�اَرَكٌة "، فَ  َقاَلْ�: َفَ�اَن ِفي َذِلَ� ُرْخَ�ٌة ِلل�َّاِس َعامًَّة ِفي َسَ�ِ�ِ�، َ�َ��َّ
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ف�ائل  "ا َمْ�ِ���اَلَ�ِدْدُت َلْ� َأنِّي ُ�ْ�ُ� َنْ��ً َدْعِ�ي َ�ا اْبَ� َ��َّاٍس ِمْ� َهَ�ا، َ�َ��َِّ 

  .)1639ال��ا�ة ألح�� ب� ح��ل(

، وُ�ه�ن عل�ها ألن _لق� أراد اب� ��اس أن ُی��� أم ال��م��� ���اق�ها

صع� ورؤ�ة مل� ال��ت م� أش� س��ات ال��ت ش�ی�ة واإل��ال على هللا 

م�اق�ها وهي ال ُت��� أن ت��ع ما ���ن، لق� �ل اب� ��اس ُ���ثها ع� 

فهي خائفة ألنها ال ت�ر� ما سُ�فعل بها، ه�الء ه� َم� حقق�ا ال��ف أما 

ن�� فإن�ا ن���ه، ألن�ا ال ن�اف على ال�جه ال���ح ��ا أن�ا ن�عي ال�� 

ول���ا ال ُن�� �ال���قة ال�ي ُت�ضي ال����ب، ل� ُن�ق� الع��د�ة والب� أن 

ما ن�� ��ه ه� ��ارة ع� خلل الب� أن ی�� نف�� م�ا ن�� ��ه ألن 

  .إصالحه

: أن ه�ا ه� خ�ف ال��ا�ة وحاله� في ت�ق�� الع��د�ة � جلَّ ال�اه� -

ه ، ف�ان�ا ن��ذج تع�� ع� تقل��جالله، فق� حقق�ا الع��د�ة على أك�ل وجه

  .العق�ل

  

  خاضعة لألم� ال تا�عة لله�� االس�قامة  -

َغْ�ا ِإنَُّه َفاْسَ�ِقْ� َ�َ�ا ُأِمْ�َت َوَمْ� َتاَب َمَعَ� َوَال َت�ْ { هللا س��انه ل���ه:_قال 

  [ه�د]})112ِ�َ�ا َتْعَ�ُل�َن َ�ِ��ٌ� (

  .فاس�ق� ��ا ُأم�ت ول� �ُقل ��ا أردت  ملسو هيلع هللا ىلص_قال ال�ب ل���ه 

ل �ل�ة � بل أن، وف� اله��  ت��ن _إذن االس�قامة ل��� أمً�ا اخ��ارً�ا وال 

تأم�ه ول�� ��ا  و�ل ح��ة و�ل �اعة ت��ن وف� ما أم� هللا ع� وجل

  م�ه ال�س� ال�� ���� ��هنف�ه أو ه�اه أو ��ا �أ
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_أك�� ال��ل��� اآلن ��ا في ذل� ال���� م� ال�ل��م�� وال�ل��مات اس�قام�ا 

ك�ا أرادوا ال ��ا ُأم�وا، وم��� ال��� وأع�� ما في ال��ض�ع  أن 

  .�ا جاءت وف� اإلرادة ول��� وف� األم�اس�قام�

وه�ا ب�وره ت�ُ�� ��ه ج�ئ�ة خ���ة وهي: أخ� خ�ائ� ال�ل�  -

  .(ال����ع)

���ك �، وق� صفاتأس�اء و صفات، و��اده له� أس�اء و فا� ع� وجل له 

اد �هللا س��انه ی�ح� وال�� ،(رح��_ك��� _حل��)الع�� مع ال�ب في االس� 

 و��� أث� �صفة رح�ة هللا ورح�ة الع�ی�ح��ن مع وج�د االخ�الف ب�� 

هللا ه� ال�ل� وه�اك في األرض مل�ك، أ�ً�ا ، و رح�ة هللا وأث� رح�ة الع��

فهل ه�اك م� ال��اد َم� ُ���ع؟ (ال)  ،ُ���عه� ال�� هللا س��انه  �ن�او 

  ،ح�ى ل� �ان ذل� على ق�ر �����ه

ال����ع،  �ل� وال�ي ال ُ��ار�ه ف�ها أح� هيإذن أخ� خ�ائ� ال

ر أث�ها على ق�ر ������ا(ف��ح� على ق� ل��ف����ك في م��ى ال�فات و 

��� �������ا، و��ح� هللا رح�ة تل�� ���اله وج�اله و��ا ال��م و�ل صفة 

أنه  مع االع�قادأن ����ك في ُم��اها ال�ال� وال��ل�ق مع ال�ضع 

ى ع ول� �ان األم� عل، ول�� ال ���ز أن ُن��ِّ ل�� ���له شيء)(نه س��ا

  ،ق�ر ������ا

  ._أخ� خ�ائ� ال�ل� إذا شار�ه أحٌ� ف�ها فإنه ���� غ��ه

فال  ملسو هيلع هللا ىلصو����� ه�ا ال�الم على ال��ي  }َفاْسَ�ِقْ� َ�َ�ا ُأِمْ�تَ { ول�ل� قال:_

  .���ز له أن ُ���ع

إذا �ان ال�الم في ع�م ج�از ال����ع م� ِق�ل ال��� ���ل  ��أل سائل -

  أ�ً�ا ف�ا مع�ى األم� وال�هي ال�اردان في ال��ة؟ ملسو هيلع هللا ىلصال��ي 
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 م� هللا ع� وجل، فهي أوام� م� هللا إنها
ٌ
ول��� وف� ه�� ، وحي

  .ملسو هيلع هللا ىلصال��ي

 ُی�َحى 3َوَما َیْ�ِ�ُ� َعِ� اْلَهَ�� ({ قال تعالى:
ٌ
) ِإْن ُهَ� ِإالَّ َوْحي

  .[ال���]})4(

 ال ���ز له أن ُ���ع فهل ُن��� ذل� ألنف��ا؟ ملسو هيلع هللا ىلصو�ذا �ان رس�ل هللا 

ع�ن ألنف�ه�، ح�اب ال��أة ال��م له أك�� م� خ���� ال��ل��ن ال��م ُ���ِّ 

ش�ل، ف�ل واح�ة ش�َّع� ل�ف�ها ح�اب ی��اف� مع ه�اها، و��ا ه�اك الع�ی� 

الة وم�ات الُ��ق ال�ي ی���ون بها هللا على م� الُ��ق ال�ي ُتقام بها ال�

  ، ف�� أی� جاءوا به�ه الُ��ق،ملسو هيلع هللا ىلصغ�� ه�� ال��ي 

  ال���� م� ال��ل��� ال��م ����ون وف� ش�ع ص�ع�ه ألنف�ه�،_ف

�لي أن �ُ م� ال���� � أنه أ� اس�قام ��ا أراد ف_��ع�ى: أن�ا ن�� ال��م َم� 

عات فإذا ما ان�هى م� و���م و��ه� ألداء الع��ة إلى جان� �ع� ال�ا

في  (في ح�اٍم أوه�ه ال�اعات �ان ُحً�ا ��فعل في �اقي وق�ه ما ��ل� له

  في زم� الف�� وتق�� هللا ت��ن �ق�ر االس��اعة �اوح��ه أن حالل ال مانع)

_وَم� ���ج ع� االس�قامة ال�ي أم� بها هللا فإنه س�قع في م�اذی� ال 

  .����عل�ها إال رب العال

ه� ال��� ال�� جعل ال�ع� ُ��ار��ن مل� ال�ل�ك في ول�� ما  -

  ال����ع؟

أو انع�امه �ال�ل�ة، ول� اك��ل ال��� في ذل� ی�جع إلى ضعف ال��ف  

ال��ف في القل� مع ال�� ل�ا اس��اع اإلن�ان أن ُ���ِّع أو أن ی�ع�� 

ح�ود ال�ل�، ��أم�ه ال�ل� و�ق�م ه� ب����ة تل� األوام� و���� وف� ه�اه 

  .ی��اس� مع م���عه ال�� ���� ��هوما 
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  :ملسو هيلع هللا ىلصم�الفة أم� ال��ي  -2

وه� م� أع�� األس�اب أ�ً�ا ال�ي ت�د� إلى االن��اس، فاآل�ات الق�آن�ة 

ول�� الق�آن اآلن ال �ق�أه ال����ون وَم� �ق�أه ��� على اآل�ات م�  �ات�ب

غ�� ت�ب� لل�عاني ��ا أنه ال �قف ع�� األوام� وال��اهي ل�فقه ع� هللا 

  .س��انه

ُ�َعاِء َال َتْ�َعُل�ا ُدَعاَء ال�َُّس�ِل َبْ�َ�ُ�ْ� �َ { قال جلَّ ذ��ه في م��� ال����ل:

َ�ِر الَِّ�یَ� ُ�َ�اِلُف�َن َ�ْعَلُ� �َُّ الَِّ�یَ� َیَ�َ�لَُّل�َن ِمْ�ُ�ْ� ِلَ�اًذا َفْلَ��ْ َ�ْعِ�ُ�ْ� َ�ْعً�ا َقْ� 

  [ال��ر]})63َعْ� َأْمِ�ِه َأْن ُتِ��َ�ُهْ� ِفْ�َ�ٌة َأْو ُ�ِ��َ�ُهْ� َعَ�اٌب َأِل�ٌ� (

  

أ� : فل���ر ول��� م� خالف ش��عة ال�س�ل �ا��ا أو   �ق�ل اب� ����:

  أ� : في قل��ه� ، م� �ف� أو نفاق أو ب�عة ، : ت���ه� ف��ةأن  �اه�ا

أ� : في ال�ن�ا ، �ق�ل ، أو ح� ، أو ح�� ، أو  : أو ����ه� ع�اب أل��

  . ن�� ذل�

 ُ�ل�� اآلن)(َم� ی�ت� و  كف� ُت���ه ف��ة، ق� ت��ن  ملسو هيلع هللا ىلصفَ�� ُ��الف أم� ال��ي 

  .)الف��ة (ال�ف�فأصاب�ه�  ملسو هيلع هللا ىلص؟ ألنه� خالف�ا أم� ال��ي ل�اذا أل�� ه�الء

ِإنَّ اْلُ�َ�اِفِق�َ� ُ�َ�اِدُع�َن �ََّ َوُهَ� َخاِدُعُهْ� َوِ�َذا َقاُم�ا ِإَلى { _أو نفاق:

َالِة َقاُم�ا ُ�َ�اَلى ُیَ�اُءوَن ال�َّاَس َوَال َیْ�ُكُ�وَن �ََّ ِإالَّ َقِل�ًال ( ) ُمَ�ْبَ�ِب�َ� 142ال�َّ

َ� َلُه َسِ��ًال َوَال ِإَلى َه�َُالِء َوَمْ� ُ�ْ�ِلِل �َُّ َفَلْ� َت�ِ َبْ�َ� َذِلَ� َال ِإَلى َه�َُالِء 

  [ال��اء] })143(
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له� ص�رة مع��ة ��ه�ون بها أمام ال�اس أما ���ا ب��ه� و��� هللا ه�الء 

  .فله� ص�رة أخ�� م�الفة ل�ل�

����ن ه�ا ال��ف م��� على ال��ع  ومه�ا س�ع م� ال��  _أو ب�عة:

  .ع� ضالله و��ع�ه ال�ي ه� م��� عل�ها ی�جعفإنه ال 

: ل� أن عالً�ا م� العل�اء ال��ج�دی� اآلن أص�ر ��اً�ا ث� جاءه  م�ال -

ش�� وقال له �ا ش���ا: لق� ق�أت ��ا�� ووج�ته ق� خالف م�هج ال�لف 

ال�اردة ع� ال��ا�ة وال�ا�ع�� واألئ�ة م� العل�اء وأن ه�اك م� األدلة 

تق�ل �ع��ه، ول�� ه�ا فق� بل أن ه�اك أ�ً�ا م� ال�لف األئ�ة 

ال�عاص��� َم� �ق�ل �ع�� ما تق�ل، فال�ل م� ال�لف وال�لف أج�ع على 

� ن ی�فأخ�أ ما تق�له، فهل ���ز إذا �ان ل�� ه�ا ال��خ ذرة م� ال���د 

و�لقي بها وراء �ه�ه ، ل� فعل ه�ا ل�ان ب�ل� م��ًعا  ق�اءة �ل ه�ه األدلة

َعْ�  �نَ َفْلَ�ْ�َ�ِر الَِّ�یَ� ُ�َ�اِلفُ { له�اه  وه�ا ب�وره ی�خل ت�� ق�له تعالى:

  }ْو ُ�ِ��َ�ُهْ� َعَ�اٌب َأِل��ٌ َأْمِ�ِه َأْن ُتِ��َ�ُهْ� ِفْ�َ�ٌة أَ 

وه�ا ال��خ إذا رف� �ل ما ق�ل له و�ل ثابً�ا على أق�اله م� غ�� ح�ى 

أن ی�أك� م� األدلة ف�����ه الف��ة عاجًال أو آجًال، ف��ة ت���ه ���ل 

  ،بهاعلى ب�ع�ه إلى أن یلقى هللا 

  فل����ه: -

ألن االن��اس ���ن �اهً�ا و�ا�ً�ا، وان��اس ال�اه� ال ���� أن ��ُ�ث إال 

ال�ا�� ال ج�ال في ذل�، ف�� ال�����ل أن �قع ان��اس �ع� ان��اس 

ال�اه� إال �ع�ما ���ن ال��� ق� ان��� ِم�اًرا في ال�ا�� و��ا في أق�اله 

وأفعاله، ول�� ال�ب حل�ٌ� ِسْ��� ال �ف�ح ع��ه إذا وقع في ال�ن� م� أول 
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َ�اُهْ� َأْجَ�ِع�َ� َفَأْغَ�قْ َفَل�َّا آَسُف�َنا اْنَ�َقْ�َ�ا ِمْ�ُهْ� { م�ة فق� قال جلَّ ِذ��ه:

  [ال�خ�ف] })55(

ه� وال�ع��ة، و��ا: األخ مل��ي ول��ه ُم���أ على هللا �الغ��ة م�ال -

ال�لفاز، وُ��اف� َم� ح�له وال��ة أن ال����ع ���اج ال��� ��ه إلى ذل�، 

و�أخ� أم�ال ال�اس �ال�ا�ل وال��ة أنه م�� ���ع�ن األم�ال لل��اوات إذن 

َ�َقاُت ِلْلُفَقَ�اِء َواْلَ�َ�اِك�ِ� وَ { :عل�ه ق�له تعالىف�����  اْلَعاِمِل�َ� ِإنََّ�ا ال�َّ

ِ َوابْ  َقاِب َواْلَغاِرِم�َ� َوِفي َسِ��ِل �َّ ِ��ِل َعَلْ�َها َواْلُ�َ�لََّفِة ُقُل�ُ�ُهْ� َوِفي ال�ِّ ِ� ال�َّ

  ���ة][ال})60َفِ��َ�ًة ِمَ� �َِّ َ��َُّ َعِل�ٌ� َحِ��ٌ� (

_ه�ا ال��� ن�اه ف�أة حل� ل���ه وق� ���ن م� الُ�عاة إلى هللا ف���قف 

ع� ال�ع�ة و���اجع ت�اجع ره�� ف��ع�� َم� ح�له و���اءل ل�اذا ���ث 

له ذل�؟ لق� س�� ان��اس ال�ا�� ان��اسه في ال�اه� ول��ه ل� ��� م�اه� 

أو  و خلع نقابف�ا ی�ونه ه� ال��رة ال�اه�ة فق� حل� ل��ه أم�� ح�له، 

ت�قف ع� ال�ع�ة وق� ��ل األم� إلى ال���ل إلى ال���� ت�اًما، لق� �ان 

  ال�ب ِسْ��� ���� ع��ه �ي �ع�د،

� خفإذا ق�ل ���� أن ���ن غ�� عال� ����قة ذن�ه؟ م� ال�����ل أن ی�ا_

أنه ُی�ن�، لق� جاءه ال�� وس�ع وسأل ال�ب ع��ه ب�ن� وه� غ�� م�رك 

ذن� وال ��� االس���ار ��ه بل الب� م� ت��ة ول��ه أص� وق�ل له أن ه�ا 

وات�ع ه�اه فاس��� في م�عاه، و�ال�الي ح�ث ان��اس ال�اه� ال�� ل� 

  ول�� س�قه ان��اس في ال�ا��، ���ث ف�أة ��ا ��� ال�ع�

ٍم �َ َمْ� َعِ�َل َصاِلً�ا َفِلَ�ْفِ�ِه َوَمْ� َأَساَء َفَعَلْ�َها َوَما َر�َُّ� �ِ { قال تعالى: الَّ

  [ف�ل�]})46ِلْلَعِ��ِ� (
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_وما ر�� ��الم للع��� ول��ه ه� ال����، ��ُل� على ع��ه أو أم�ه م�ة 

وم�ات وس���(خ��ة وع��ون عاًما في ال��ال ال�اب�) نع� �ل ه�ه 

ال���ات ��ل� على ع��ه لعله ی��ب و�ع�د، فق� �ان خالل ه�ه ال���ات 

أخ�� وه��ا إلى أن اش��ت مع���ه ت�ل ق�مه ث� �ق�م �ع�ل ال��� م�ة 

إِنَّ بَْطَش َربَِّك َلَشِدیدٌ {وه�ا ی��ل عقاب ال�ل� ألنه ه� الع��� الق�� 

  اإلن�ان ال �عل� م�ى ی�خ�،و  [ال��وج] })12(

لى اإلصا�ة ���ض إ�ق�ل�ن أن : ال��خ�� م� األس�اب ال��د�ة  األ��اء_

فهل أص�� �ل ال��خ��� ال���ان ون�� نعل� أن ه�اك أع�اد ����ة ت�خ� 

 ،به�ا ال��ض، َم� أص�� �ال��ض أص�� ل���ة �عل�ها هللا ع� وجل

و��ا العاصي القائ� على معاص�ه فه� ُم���أ على هللا ب�ل� ال�عاصي في 

ال�ل�ات، فه� �أتي ل���ر دروس العل� ول��ه ال �ع�ل، ����ع وال ُ����، 

ل�� ه ُمِ�� على فعله، وال�ب حو�عل� ج�ً�ا أن ه�ا ح�ام وال ُی�ضي هللا ول��

ال ُ�عاجل الع�� �العق��ة، فه� ��ُل� وُ��ِهل وُ�ع�ي الف�صة (وه� قائ� على 

��ان ال���� اله ال����ة(وه�ا ه� ع�اء عَ �ِ ال�عاصي) و��سل إل�ه َم� ُ��ْ 

ول��ه ُ�ِ�� على االس���ار  ع�ى أن ی�جع و���ب ورح�ة ال�ح�� ال�ح��)

َم� یل��م  و��ل على ال��امه ه�ا س��ات وس��ات في ال�ع��ة وله�ا ن�� 

  .ث� ی��لخ م� ال��امه ه�ا �ال�ل�ة

إلى ال��ه� م� ُضعفاء العق�ل والقل�ب ی��اءل�ن: لق� �ان  ��_ال�ا�� 

  ؟ال�جل مل��م وعلى خ�� فل�اذا ح�ث له ذل�

  _أن�� ت�ون ال�اه� فهل ا�لع�� على حاله ���ا ب��ه و��� ر�ه ؟

  عل��� حاله في خل�اته؟هل هل عل��� م�ه�ه م� أی� أتى �ه؟ _
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  ذن�ب ال�ل�ات ت���ج� أش� العق��ات

_إ�اك� أن ت�ه��ا ر���، ألن ذن�ب ال�ل�ات ع�� هللا س��انه وتعالى م� 

  أع�� األم�ر و����ها ُی��ل ال�ب س��انه أش� العق��ات ل�اذا؟

ؤ لإن ه�ا ه� م��هى ا_ألن الع�� إذا خلى ب�ف�ه فع�ى هللا ع� وجل ف ُّ���

  ،على هللا ع� وجل

ن وه� �ع�ي أه� ألن ال�ع��ة في ال�ل�ة تع�ي: أن رؤ�ة ال�ال� للع�� _

عل�ه م� رؤ�ة ال��ل�ق له، و��الي فإن ال��ل�ق ع�� العاصي أع�� م� 

  .ذل� بل�انه إال أن حاله �ق�ل ذل� ال�ال�، و�ن ل� �ُقل

� فأی �����ع أن �ع�ل ه�ه ال�عاصي،_وال�ل�ل أنه أمام ال��ل�ق�� ال 

ِ َوَقاًرا { ال��ف وأی� ال�� بل أی� ال�قار: َما َلُ�ْ� َال َتْ�ُج�َن ِ�َّ

         [ن�ح]})13(

انع�م ر��ي الع��د�ة وسق�  الق� انع�م ال��ف وانع�م ال�� و�انع�امه�

األرض فان��� الع�� وت��ل م� ال�ل��م ال��قي  إلىاإل��ان م� ال��اء 

  .ال�ل��ي ال�اعي إلى هللا إلى الع�� ت�اًما

_إ�اك� أن ت���روا أنه إذا ح�ث ال�لل في ر��ي الع��د�ة وم�الفة أم� 

  .و��ل الع�� على ما ه� ��ه ملسو هيلع هللا ىلص رس�ل هللا

  
  .�ق�ع في ال��هاتلاق� ���ن و  -3

ش�� آخ� ���� أن �قع أ�ً�ا ول��ه ال �فعل ما س�� أن قل�اه ق�ل ذل� 

(فال غ��ة وال ن���ة _وال أخ� ألم�ال �ال�ا�ل _وال شه�ات ) ف�ا س�� 

سق��ه؟ ال�ق�ع ه�ا س��ه الُ��هات، فق� ���ن ل��ه ش�هات في االع�قاد 
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وات�ع  ه، وع��ما أتاه ال�� ل� ی��عه، وأص� على ع�اد��عل�لول��ه ل� ی��� 

  ،}فَْلیَْحذَِر الَِّذیَن یَُخاِلفُونَ { أن ��ق�ه�اه، ف��ذن له �ع� ُم�ي أع�ام 

وال �ع�ق� أح� أن أص�اب ال��هات غ�� م�ر��� لل��، لق� س�ع�ا ال�� 

أح� الُ�عاة وق� �ان ی�ع إلى هللا م� سق�� م�اًرا وت��اًرا، وال��م ن��ع ع� 

ل� ی���� ����  �ارجال ون�اء، ه ی��هس��ات وس��ات وان�لح على 

��ً�ا  �ال�ه�ات ول�� �ان� ل��ه ش�هات ولق� س�� أن ن��ه عل�اء ال��ة 

���، �هللا ع� وجل َق�َّ� له�ا  ول��ه ل� ���ع له�، فعل�اء ال��ة غ�� ُمقّ�ِ

  .ال�ی� َم� ��ف�ه إذا ح�ث أ� خلل ع�� أ� داعي

ا َ�ِ�لُّ َعَلْ�َها ِ�� ِلَ�ْفِ�ِه َوَمْ� َضلَّ َفِإنَّ�َ َمِ� اْهَ�َ�� َفِإنََّ�ا َیْه�َ { _قال تعالى:

ِب�َ� َح�َّى َنْ�َعَ� َرُس�ًال  َوَال َتِ�ُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَ�� َوَما ُ��َّا ُمَع�ِّ

  [اإلس�اء]})15(

  .عل�ه إال �ع� إقامة ال��ةا ف�� ال�����ل أن ُ�ع�ب هللا أح�ً 

��هل و  أح� أنه ����د ع��انه ت��ل عل�ه العق��ة ألن ال�ب ُ��ِهل ��ُ _ال �

، فاالن��اس الب� أن ی��أ �ال�ا�� ث� �ع��ه ال�اه�، فال ��� أح� أن 

اإل��ان ال �أتي في ی�م ��ا أنه ال ی�ه� ان��اس ال�اه� جاء ف�أة ألن 

  .في ل�لة ول�� ق� ی�خ� الع�� في ل��ة

��ه حالة م� ع�م ال�ضا ع� ر�ه وه� ما اإلن�ان ال����� في ال�ا�� ل

  .إلى ال��� ال�ا�ع م� أس�اب االن��اس وه��أخ�نا 

  
  .م� أس�اب االن��اس (الَ�ْ�) -4

  [ال��ث�]})6َوَال َتْ�ُ�ْ� َتْ�َ�ْ�ِ�ُ� ({ :ملسو هيلع هللا ىلص_قال هللا ت�ارك وتعالى ل���ه 
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  ه�اك أق�ال ����ة ألهل العل� في اآل�ة م�ها:

  .تُ�� �ع�ل� على ر�� الق�ل اإلمام ال����:  -

�ع�ي أنه خ�اب لألمة، ول�� ال�ق��د �أ� خ�اب  ملسو هيلع هللا ىلصوال��اب لل��ي 

�ي أن َم� �ع ملسو هيلع هللا ىلص� به�ا الفعل حاشاه ول�� خ�اب ال��ي ل�َّ �َ أن یَ  ملسو هيلع هللا ىلصلل��ي 

  ه� دونه أولى،

� تغ�� ع�ه �ع� ال�فا��ال�ع� م�� ی��ب و�ع�د إلى هللا س��انه ف_

إل�ه ���ن ب�ح�ة هللا) إذن ه�اك  (فالع�ل ���� اإلن�ان ول�� ال��ف��

ك�� وه�اك رح�ة، ال��� م� الع�� وال�ح�ة م� هللا، فإن ل� ی�غ��ه 

  ب�ح��ه فل� ُی��� له اك��اب األع�ال،

فأصل الع�ل ه� ال��ف�� ب�ح�ة هللا إل�ه (والُ�� عل�ه �ه) ول�� سعي _

  اإلن�ان ه� ���ه

 � أجل ال��� على���� أن ُ���ي مأ� ش�� یل��م و��خل في ال�ی� و _

(صاح� مال وج� أن س��ل اك��ا�ه ح�ام ف���ه_ام�أة  ال��ا� ال������

ج��لة ارت�ت ال�قاب_رجل صاح� م��� وم�انة ووج� أنه ی�عارض مع 

  أوام� هللا ف���ه ح�ى ال ُ�غ�� هللا)

 (االخ��ار واالب�الء) �أتي ال�غ�، لق� ت�ك م���ه _����ث �ع� ال��ك �

في ه�ه  ُ��ف� م�ه ف�ا ال�� ���ثل ال�ال فل� ���إرضاًء � ف�ل� في ب��ه 

ال�الة؟ إذا �ان ال��� م�� ل� �فه� ع� هللا ���ل له ن�ع م� الَ�ْ�، 

لق� ت��� م� أجل� فأی� الِع�ض أل� �قل   س��انهو�أنه ی��� أن �ق�ل �
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فه� م��ِ�� (م� ت�ك شيء م� أجل هللا ع�ضه خ�ً�ا م�ه)  ملسو هيلع هللا ىلصال��ي 

  الع�ض(ال���)،

َ�ُ��َّ  ، ألنهع�ض_ه�ا ال��� ل� �فه� أ� شيء وه�ا تأت�ه العق��ة ال ال

على ر�ه �ع�له، إن هللا ع� وجل ه� ال�� ��� على ��اده أن ه�اه� 

�ان و  � على ه�ا ال��� �أن وفقه إلى ت�ك الع�ل ال��ام،مَ لق� لإلسالم، 

ال�ف�وض على ه�ا ال��� أن ��ل شاكً�ا ل��ه ُم���ِعً�ا ب�ق���ه و�ع�م 

  الف�ل أألت�ه م� ر�هاس��قاقه له�ا 

َ�َقاِت َفِإْن أُْعُ��ا ِمْ�َها َرُض { قال هللا ع� وجل: �ا َوِمْ�ُهْ� َمْ� َیْلِ�ُ�َك ِفي ال�َّ

  [ال���ة]})58َوِ�ْن َلْ� ُ�ْعَ�ْ�ا ِمْ�َها ِإَذا ُهْ� َ�ْ�َ�ُ��َن (

ْ�ٌ� َوِمَ� ال�َّاِس َمْ� َ�ْعُ�ُ� �ََّ َعَلى َحْ�ٍف َفِإْن َأَصاَ�ُه خَ { وقال جلَّ ث�اؤه :

ْنَ�ا َواْآلِخَ�َة ذَ  ِلَ� ُهَ� اْ�َ�َأنَّ ِ�ِه َوِ�ْن َأَصاَبْ�ُه ِفْ�َ�ٌة اْنَقَلَ� َعَلى َوْجِهِه َخِ�َ� ال�ُّ

  [ال�ج]})11اْلُ�ْ�َ�اُن اْلُ�ِ��ُ� (

 �َُّ َعْ�ُهَ�ا، َقاَل: {َوِمَ� ال�َّاِس َمْ� َ�ْعُ�ُ� �ََّ َعَلى 
َ
َعِ� اْبِ� َ��َّاٍس َرِضي

َ�اَن ال�َُّجُل َ�ْقَ�ُم الَ�ِ�یَ�َة، َفِإْن َوَلَ�ِت اْمَ�َأُتُه ] َقاَل: " 11َحْ�ٍف} [ال�ج: 

َوَلْ� ُتْ�َ�ْج َأُتُه َلْ� َتِلِ� اْم�َ  ، َوُنِ�َ�ْ� َخْ�ُلُه، َقاَل: َهَ�ا ِدیٌ� َصاِلٌح، َوِ�نْ ُغَالًما

  .)4742أخ�جه ال��ار�(" ُلُه، َقاَل: َهَ�ا ِدیُ� ُس�ءٍ َخ�ْ 

  ه�ا علَّ� �اع�ه على الع�اء فإن أُع�ي رضي و�ن ل� ُ�ع� س��
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یَ�اِر،  َتِعَ� َعْ��ُ «َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َقاَل:  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�ِ 

، َوِ�ْن َ�اَن َماُه، ِإْن َ�اَن ِفي الِ�َ�اَسِة، َ�اَن ِفي الِ�َ�اَسةِ َأْشَعَ� َرْأُسُه، ُمْغَ��ٍَّة َق�َ 

اَقِة، ِإِن اْسَ�ْأَذَن َلْ� ُیْ�َذْن َلُه، َوِ�ْن َشَفَع َلْ� ُ�َ�فَّعْ  اَقِة َ�اَن ِفي ال�َّ ، »ِفي ال�َّ

َلى ِمْ� ُ�ّلِ عْ : َفَ�ْعً�ا: َ�َأنَُّه َ�ُق�ُل: َفَأْتَعَ�ُهُ� �َُّ، ُ��َ�ى: فُ ]35[ص:َوَقاَل 

ٍء َ��ٍِّ�،
ْ
  )2887أخ�جه ال��ار�( "َشي

، فإن وج� ال�ال ف���ل سائً�ا على ال���� فإن لق� ع�� ال�ره� م� دون هللا

ل� �أت�ه ت�اجع، ألنه ی�� أنه ل� ُ�َعَ�ض، ول�� ش�ً�ا أن ی��� ل�انه به�ا 

�اء عُم���ب ل� ی�سخ ��ه اإل��ان ف�� في ول�� ��في أن قل�ه ُم��لج 

  ،ملسو هيلع هللا ىلص ههللا وم�ع�ده وم�ع�د رس�ل

االخ��ار �أتي ل��ة ال�ع�ر �ال��، فالب� م� ال�ع�ر �أن ال��ك جاء _

ه ل� ��� � أن وفقه إلى ت�ك ال�ع��ة ألنعل�ه أن �ب��ف�� هللا س��انه، و 

ب، لق� وفقه هللا واص�فاه واج��اه وأخ�جه م� م���قع  مات عل�ها لُع�ِّ

، هل �ع� �ل ه�ا على ال���� و��� له األم�ال�عاصي وال�ن�ب ووضعه 

���ز لإلن�ان أن ��� على ر�ه (ألنه ُ�عاني م� ضائقة مال�ة_أو ألن ال�ل� 

  .ت�فاه هللا_أو أنه تع�ض أل� م��لة)

_ن�� ع��� ع�� هللا س��انه ی��ل��ا �ال��� وال�ع� وعل��ا أن ن���ه في �ل 

�اه هللا فعل�ه أن ����ه ، فالع�� ل�� له م� األم� شيء فإن أعاألح�ال

على ف�له ورح��ه في الع�اء و�ن م�عه هللا فُ��جع ذل� أ�ً�ا إلى ح���ه 

ع� �ل ما �في ال��ع، و����ه ش�ًفا وف�ً�ا أنه ل� ���ده م� ع��ة الع��د�ة 

اق��ف�ه ی�اه م� ال�عاصي وال�ن�ب، ف���د ق��ل هللا لع��ه وتف�له ومّ�ِه 
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ا�ة ه�ه م� أك�� ال�ع� ال�ي ت���ج� ال��� إلى عل�ه �ال�اعة وال���ة واله�

  .أن یلقى هللا

و�ل م� ان��� فان�لخ م� ��اءة االل��ام وعاد إلى ما �ان ��ه م� ضالل 

له ��فة أح� رس� ال أل� س�� دن��� �هللا ل� �فه� ع� هللا شيء وال أح�ه و 

، �ا��ش�ی� في الع�� وال خاف م�ه، لق� س�� ان��اسه في ال�اه� ان��اس 

  .لق� جاء االن�قام ال��ی� بل أش� أن�اع االن�قام

د م� ع��ة الع��د�ة ال��  }َفَل�َّا آَسُف�َنا اْنَ�َقْ�َ�ا ِمْ�ُهْ� َفَأْغَ�ْقَ�اُهْ� َأْجَ�ِع��َ {

�ع� أن �ان في ح���ة ال�ل� وفي ��ف مل� ال�ل�ك، تل� أش� عق��ة ل� 

  .كان�ا �فقه�ن، ث� �عُق� ه�ه العق��ة عق��ة أخ�� 

  .ي م� أخ�� ما ���ن أال وهي: ال��اف�ة ع� ال�ا�ل �ال�ا�له

فل� ی��قف األم� ع�� ال��اجع وال��وج م� دائ�ة االل��ام بل ت�اوز األم� 

  ف��أ ه�ا ال����� في ت�ج�ه ال��اب واللع� إلى ال�ل��م�� و�لى عل�اء ال�ی�

ال حفالق�ة ل��� ق��ة �اه� ی�اه ال�اس ��غ��وا �ه بل الق�ة ت��� في 

  الع�� ���ا ب��ه و��� ر�ه وه� في خل�اته ماذا �فعل؟

شيء ُمالح� على �ل َم� ان��� وه�: ی��أ أول خ��ة ب�غ��� ال��رة 

ال�ارج�ة، فإن �ان مل��ي فإنه ��ل� ل���ه و�ن �ان� م����ة خلع� نقابها 

أو ح�ابها ث� یلي ذل� ال�� واللع� في ال�ل��م�� وأهل ال�� ل�اذا؟ ألنه 

أن ُی��ر ل�ف�ه ولل�اس س�� ان��اسه وتل� هي ���قة أهل ال�ا�ل في ی��� 

(اله��م على أهل  كل زمان وم�ان، فهي س�ة ال ت�غ�� ع�� أهل ال�ا�ل

  .ال��)ه�ه عق��ة أخ�� ح�ى ُ��اعف له� الع�اب
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 َ�ْ�ً�ا َأْن ُیَ��َِّل �َُّ ِبْ�َ�َ�ا اْشَ�َ�ْوا ِ�ِه َأْنُفَ�ُهْ� َأْن َ�ْ�ُفُ�وا ِ�َ�ا َأْنَ�َل { قال تعالى:

�َُّ ِمْ� َفْ�ِلِه َعَلى َمْ� َ�َ�اُء ِمْ� ِ�َ�اِدِه َ�َ�اُءوا ِ�َغَ�ٍ� َعَلى َغَ�ٍ� 

  [ال�ق�ة]})90َوِلْلَ�اِفِ��َ� َعَ�اٌب ُمِه�ٌ� (

غ�� الُ�ع� وال��د م� ح���ة ال�ل� ث� غ�� ال�� واللع� في أهل 

الله�  ،�ع� ذل� عق��ة؟ ن�أل هللا ال�المةال��ة وال�� ع� س��ل هللا فهل 

  .ت ب�ا الف��ة فا����ا إل�� غ�� مف��ن��دإذا أر 

  س��ان� الله� و����ك أشه� أن ال إله إال أن� اس�غف�ك وأت�ب إل��


