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  ال�ق��
 

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

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

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

  
   قال تعالى:

ا َصَبُروا َوَكانُوا بِآیَاتَِنا یُوقِنُوَن ({ ةً َیْھُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ      })24َوَجعَْلنَا ِمْنُھْم أَِئمَّ

  [السجدة]

  

، َأنَُّه َسِ�َع َأَ�ا َ�ْ�ٍ�، ِح�َ� ُ�ِ�َ� ال�َِّ�يُّ َصلَّى  َعْ� َأْوَسَ� ْبِ� ِإْسَ�اِع�َل اْلَ�َ�ِليِّ

ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َ�ُق�ُل: َقاَم َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ِفي َمَقاِمي َهَ�ا َعاَم 

ِل، ُث�َّ َ�َ�ى َأُب� َ�ْ�ٍ�، ْ�ِق، َفِإنَُّه َمَع اْلِ��ِّ َوُهَ�ا ِفي «ُث�َّ َقاَل:  اْألَوَّ َعَلْ�ُ�ْ� ِ�الّ�ِ

اْلَ��َِّة، َوِ��َّاُكْ� َواْلَ�ِ�َب، َفِإنَُّه َمَع اْلُفُ��ِر َوُهَ�ا ِفي ال�َّاِر، َوَسُل�ا �ََّ اْلُ�َعاَفاَة، 

ُ�َعاَفاِة، َوَال َتَ�اَسُ�وا، َوَال َتَ�اَغُ��ا، َفِإنَُّه َلْ� ُیْ�َت َأَحٌ� َ�ْعَ� اْلَ�ِق�ِ� َخْ�ً�ا ِمَ� الْ 

)،ال��� 3849س�� اب� ماجة( »َوَال َتَقاَ�ُع�ا، َوَال َتَ�اَبُ�وا، َوُ��ُن�ا ِ�َ�اَد �َِّ ِإْخَ�اًنا

  .)10652ال���� لل��ائي(

  .َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ لق� ُذِكَ� ال�ق�� في ��اب هللا وفي س�ة ال��ي 

  ما ه� ال�ق�� ؟ ول��

َفُهَ� ُ�َ�ْأِن�َ�ُة اْلَقْلِ�، َواْسِ�ْقَ�اُر  (رح�ه هللا): ال�ق�� ��ا ع�فه ش�خ اإلسالم

اْلِعْلِ� ِ��ِه َوُهَ� َمْعَ�ى َما َ�ُق�ُل�َن: " َماٌء َ�َقٌ� " إَذا اْسَ�َق�َّ َعْ� اْلَ�َ�َكِة، َوِض�ُّ 

ْ�ُ�. َوُهَ� َنْ�ٌع ِمْ� اْلَ�َ�َكِة َواِالْضِ�َ�اِب ُ�َقاُل: َراَبِ�ي َیِ��ُ�ِ�ي َومِ  ْ�ُه اْلَ�ِق�ِ� ال�َّ
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ِفي اْلَ�ِ�یِ�: {َأنَّ ال�َِّ�يَّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َم�َّ ِ�َ�ْ�ٍي َحاِقٍف َفَقاَل َال َیِ��ُ�ُه 

  .َأَحٌ�}

َفِإنَّ اْلَعْ�َ� َقْ� َ�ْعَلُ�  ِعْلُ� اْلَقْلِ�، َوَعَ�ُل اْلَقْلِ�.ُث�َّ اْلَ�ِق�ُ� َیْ�َ�ِ�ُ� ِمْ�ُه َأْمَ�اِن:  

ًما ِ�َأْمِ�؛ َوَمَع َهَ�ا َ�َ�ُ��ُن ِفي َقْلِ�ِه َحَ�َكٌة َواْخِ�َالٌج ِمْ� اْلَعَ�ِل الَِّ�� ِعْلً�ا َجازِ 

ٍء َوَمِل�ُ�ُه؛ َوَال َخاِلَ� َغْ�ُ�ُه؛ 
ْ
َ�ْقَ�ِ��ِه َذِلَ� اْلِعْلُ� َ�ِعْلِ� اْلَعْ�ِ� َأنَّ �ََّ َربُّ ُ�ّلِ َشي

َلْ� َ�ُ�ْ�؛ َفَهَ�ا َقْ� َتْ�َ�ُ�ُه ال�َُّ�ْأِن�َ�ُة إَلى �َِّ  َوَأنَُّه َما َشاَء َ�اَن َوَما َلْ� َ�َ�أْ 

ا ِلَغْفَلِة اْلَقْلِ� َعْ� َهَ�ا اْلِعْلِ�  ُل َعَلْ�ِه َوَقْ� َال َ�ْ�َ�ُ�ُه اْلَعَ�ُل ِبَ�ِلَ�؛ إمَّ َوال�ََّ��ُّ

ا ِألَ   ِض�ُّ اْلِعْلِ� ال�َّامِّ، َوِ�ْن َلْ� َتُ�ْ� ِض��
َ
ا ِلْلَ�َ�اِ�ِ� َواْلَغْفَلُة ِهي ْصِل اْلِعْلِ�، َوِ�مَّ

  الَِّ�ي َتْ�َ�ُح ِفي اْلَقْلِ� ِمْ� اِالْلِ�َفاِت إَلى اْألَْسَ�اِب َوِ�مَّا ِلَغْ�ِ� َذِلَ�.

  

  .ال��أن��ة واالس�ق�ار وال��ات وع�م االض��اب: إذن ال�ق�� ه� ��ارة ع�

  

فإذا ما ق�ل أن ال�ق�� دخل قل� الع�� أو أن ه�ا الع�� ل��ه �ق�� ق�� فإن 

ال�ي جاءت في ال��اب وال��ة ق� اس�ق�ت  ومعان�هه�ا �ع�ي: أن اإل��ان 

   .وث��� في القل� ول� ت���ب

فإذا وج� في القل� ت�دد واض��اب وع�م ث�ات فإن ه�ا القل� غ�� �ق�، 

    .قل� ثاب� م��ق� ال ُی���ه شيء أما القل� ال�ليء �ال�ق�� فإنه

    

 Tدرجات ال�ق��  

  ،ما عل�ه �ال��اع وال��� وال��اس وال��� ِعْلَ� اْلَ�ِق�ِ�: -

 ما شاه�ه وعای�ه �ال���،  �:َعْ�َ� اْلَ�ِق� -

   .ما �اش�ه ووج�ه وذاقه وع�فه �االع��ار : َح�ُّ اْلَ�ِق��ِ  -
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أو رأ� آثار  .ع�ًال، وص�ق ال����م�ل م� أخ�� أن ه�اك  :فاألول_

   ". الع�ل فاس��ل على وج�ده

م�ل م� رأ� الع�ل وشاه�ه وعای�ه، وه�ا أعلى ��ا قال ال��ي  :وال�اني_

  .""ل�� ال���� �ال�عای� :صلى هللا عل�ه وسل�

م�ل م� ذاق الع�ل، ووج� �ع�ه وحالوته، ومعل�م أن ه�ا أعلى  :وال�ال�_

   .ق�لهم�ا 

.  :ِعْلُ� اْلَ�ِق��ِ  -1 . َوَقُ��ُل َما َغاَب ِلْلَ��ِّ َوُهَ� َقُ��ُل َما َ�َهَ� ِمَ� اْلَ��ِّ

.   َواْلُ�ُق�ُف َعَلى َما َقاَم ِ�اْلَ��ِّ

 َوالَِّ�� َ�َهَ� ِمْ�ُه ُسْ�َ�اَنُه: َأَواِمُ�هُ  اْألُوَلى: َقُ��ُل َما َ�َهَ� ِمَ� اْلَ��ِّ َتَعاَلى.

َوَنَ�اِ��ِه َوَشْ�ُعُه، َوِدیُ�ُه الَِّ�� َ�َهَ� َلَ�ا ِمْ�ُه َعَلى َأْلِ�َ�ِة ُرُسِلِه. َفَ�َ�َلقَّاُه ِ�اْلَقُ��ِل 

ُخ�ِل َتْ�َ� ِرقِّ اْلُعُ��ِد�َِّة. ُ��ِ��َِّة. َوال�ُّ ْذَعاِن َوال�َّْ�ِل�ِ� ِلل�ُّ   َواِالْنِ�َ�اِد، َواْإلِ

�� الع�� ح�ى ُ�قال أن ل��ه �ق�� ه� أن _إذن أول شيء ی��غي أن ی��ف� ل

  (أوام�_ن�اهي_ش�ع) �عل� و �ق�ل ما �ه� م� هللا س��انه وتعالى

فاألوام� الب� م� االل��ام (الب� م� العل� �أن ه�اك في ال��ع أوام� ون�اهي_

وأن ال�ی� ال  )،بها، وال��اهي م��مات ال �ق��ب ال��� م�ها وال �أت�ها

خ� م�ه ما ُی�اف� عقله أما ما أ���� وف� ه�� ال��� ��ا ال ���ز أن �

ال ی�افقه فإنه ی�ف�ه أو ی�ده فَ�� �فعل ذل� فل�� م� أهل ال�ق�� وال 

  عالقة له �ال�ق�� م� ق��� أو م� �ع��، 

�َ�اُن ِ�اْلَغْ�ِ� الَّ  :ال�َّاِني: َقُ��ُل َما َغاَب ِلْلَ��ِّ  ِ�� َأْخَ�َ� ِ�ِه اْلَ��ُّ َوُهَ� اْإلِ

ُسْ�َ�اَنُه َعَلى ِلَ�اِن ُرُسِلِه ِمْ� ُأُم�ِر اْلَ�َعاِد َوَتْفِ��ِلِه، َواْلَ��َِّة َوال�َّاِر، َوَما َقْ�َل 

َ�اِء  َ�اِ� َواْلِ��َ�اِن َواْلِ�َ�اِب، َوَما َقْ�َل َذِلَ�: ِمْ� َتَ�قُِّ� ال�َّ َذِلَ�: ِمَ� الّ�ِ
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َواْنِ�َ�اِر اْلَ�َ�اِكِ�، َوَنْ�ِف اْلِ�َ�اِل، َوَ�يِّ اْلَعاِلِ�، َوَما َقْ�َل َذِلَ�: ِمْ�  َواْنِفَ�اِرَها،

  ُأُم�ِر اْلَ�ْ�َزِخ، َوَنِ��ِ�ِه َوَعَ�اِ�ِه.

ُهَ� اْلَ�ِق�ُ�. ِ�َ�ْ�ُ� َال ُ�َ�اِلُج اْلَقْلَ�  -ِإ�َ�اًنا َوَتْ�ِ��ًقا َوِ��َقاًنا  - َفَقُ��ُل َهَ�ا ُ�لِِّه 

�ِه ُشْ�َهٌة. َوَال َش�ٌّ َوَال َتَ�اٍس، َوَال َغْفَلٌة َعْ�ُه. َفِإنَُّه ِإْن َلْ� َیْهِلْ� َ�ِق�ُ�ُه َأْفَ�َ�ُه �ِ 

  َوَأْضَعَفُه.

، أن هللا خ� نف�ه �عل� األش�اء فل� ��لع عل�ها ال��اد_ومع�ى ذل�: 

ها ع� ����اواخ��اص هللا �عل�ها �ع�ى أنه ل�� م�ل�ً�ا م� ال�ل� أن ی

  ل�� ی��قف دوره� �ال���ة لها أن ی�م��ا بها ج�لة 

  صفات هللا س��انه   م�ال:

ن�� مأم�رون أن ن�م� بها إ��اًنا جازًما فه�(ال���ع ال���� ال���� العل�� 

الق�� القادر القهار) أما ����ة ال�فة فل��ا مأم�رون ��ع�فة ذل� أو ال��� 

  .ف�ها فل�� ���له شيء

ه ی� أما ش�ل ه�ه ال�� فل�� ل�ا أن ُن��فها ألن في ن�م� أن � س��ان

  �ف� وح�ام.ال����� 

_إذن م� األم�ر ما غاب لل�� وعل��ا أن نعل�ها ج�لة أو نعل� م�ها ما 

ص�َّح �ه ال��ع أن نعل�ه وال ن��� ع� األش�اء ال�ي ل� �أم�نا ال��ع أن 

  .نعل�ها أو أن ن��� ف�ها

غ��(ج�ة_نار_�ع�_ص�ا�_ح�اب) ن�م� به�ه األش�اء ه�اك م�ال آخ�: 

دون أن ن�خل في تفاص�ل ه�ه األم�ر فع�� ال�ار أو ��لها أو ش�ل 

ال���ان ل�� م� شأن ال��اد، عل�ه� أن ی�م��ا فق� ��ا ورد ِذ��ه في ال��اب 

  .وال��ة أما ما دون ذل� فال �عل�ه إال هللا ع� وجل
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  ال��� ال�ادق وال��ان         وه� الف�ق ب�� ع�� ال�ق��: -2

_فال�الم ی��أ ���اع ال��� وع�� ال�ق�� �ع�ي ت��ی� ه�ا ال��� و�أنه رأ� 

   .ع��

، َقاَل:  َوَ�اَن ِمْ� ُ��َّاِب َرُس�ِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه  - َعْ� َحْ�َ�َلَة اْألَُس�ِِّ��ِّ

َناَفَ� َقاَل: َلِقَ�ِ�ي َأُب� َ�ْ�ٍ�، َفَقاَل: َ�ْ�َ� َأْنَ�؟ َ�ا َحْ�َ�َلُة َقاَل: ُقْلُ�:  - َوَسلََّ� 

َل: ُقْلُ�: َنُ��ُن ِعْ�َ� َرُس�ِل ِهللا َصلَّى ، َقاَل: ُسْ�َ�اَن ِهللا َما َتُق�ُل؟ َقاَحْ�َ�َلةُ 

ُ�َنا ِ�ال�َّاِر َواْلَ��َِّة، َح�َّى َ�َأنَّا َرْأُ� َعْ�ٍ�، َفِإَذا َخَ�ْجَ�ا ِمْ�  ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، ُیَ�كِّ

ْ�َعاِت، ِعْ�ِ� َرُس�ِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َعاَفْ�َ�ا اْألَْزَواَج َواْألَْوالَ  َد َوال�َّ

َفَ�ِ��َ�ا َ�ِ��ً�ا، َقاَل َأُب� َ�ْ�ٍ�: َ�َ�ِهللا ِإنَّا َلَ�ْلَقى ِمْ�َل َهَ�ا، َفاْنَ�َلْقُ� َأَنا َوَأُب� َ�ْ�ٍ�، 

، َ�ا َناَفَ� َحْ�َ�َلةُ َح�َّى َدَخْلَ�ا َعَلى َرُس�ِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، ُقْلُ�: 

ُقْلُ�: َ�ا َرُس�َل  »َوَما َذاَك؟«اَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َرُس�َل ِهللا َفقَ 

ِهللا َنُ��ُن ِعْ�َ�َك، ُتَ�كُِّ�َنا ِ�ال�َّاِر َواْلَ��َِّة، َح�َّى َ�َأنَّا َرْأُ� َعْ�ٍ�، َفِإَذا َخَ�ْجَ�ا ِمْ� 

ْ�َعاِت، َنِ��َ�ا َ�ِ��ً�ا َفَقاَل َرُس�ُل ِهللا ِعْ�ِ�َك، َعاَفْ�َ�ا اْألَْزَواَج َواْألَْوَالَد َوال�َّ 

َوالَِّ�� َنْفِ�ي ِبَ�ِ�ِه ِإْن َلْ� َتُ�وُم�َن َعَلى َما َتُ��ُن�َن «َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

ْكِ�، َلَ�اَفَ�ْ�ُ�ُ� اْلَ�َالِئَ�ُة َعَلى ُفُ�ِشُ�ْ� َوِفي ُ�ُ�ِقُ�ْ�، َوَلِ�ْ� �َ  ا ِعْ�ِ��، َوِفي ال�ِّ

  .) 2750أخ�جه م�ل�( َثَالَث َم�َّاتٍ » َحْ�َ�َلُة َساَعًة َوَساَعةً 

  _ما ال�� دفع ح��لة إلى الق�ل أنه ناف�؟  

ُقْلُ�: َ�ا َرُس�َل ِهللا َنُ��ُن ِعْ�َ�َك، ُتَ�كُِّ�َنا ( _لق� ذ�� العلة في ذل� فقال:

َفِإَذا َخَ�ْجَ�ا ِمْ� ِعْ�ِ�َك، َعاَفْ�َ�ا اْألَْزَواَج ِ�ال�َّاِر َواْلَ��َِّة، َح�َّى َ�َأنَّا َرْأُ� َعْ�ٍ�، 

ْ�َعاِت، َنِ��َ�ا َ�ِ��ً�ا   .)َواْألَْوَالَد َوال�َّ

(كأنه�ا أمام  ی�� ال��ة وال�ار رأ� الع�� ملسو هيلع هللا ىلص_كان ح��لة وه� ع�� ال��ي 

نف� ال�الة ال�ي �ان  نه ال ���ن فيه) أما ع�� ع�دته إلى ب��ه فإ�ع��

  .(ال�الل) ��غل �أم�ره ال��ات�ةف� ملسو هيلع هللا ىلص عل�ها ع�� ال��ي
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أن اإلن�ان ق� ��ل م� اإل��ان وال�ق�� أن الغ�� �ال���ة له  ال�اه�:

���ن �أنه رأ� ع�� وه�ه هي ال��ئ�ة ال�ي ت�ق� ال��ل���(ع�� ال�ق��) 

_فه� �عل��ن أن ه�اك ج�ة ونار وع�اب وح�اب ول�� ع�� ال�ق�� غ�� 

    .في ال��ا�ا وال�ن�ب م�ج�د ل�یه� وله�ا فإنه� �قع�ن 

_فال�اس ال�ی� ی�قل��ن ال��م في ال�عاصي ��ل أن�اعها وأش�الها إذا ما ُس�ل 

أح�ه� هل أن� م�ل�؟ فإنه ُ����: نع� أنا م�ل�، هل ه�اك ج�ة ونار ؟ 

  أجل �ق�ً�ا ه�اك ج�ة ونار، 

_إذن فل�اذا �ع�ي هللا س��انه؟ ألنه �ف�ق� ج�ئ�ة ع�� ال�ق�� أما ال���ف� 

ل��ه فه� عل� ال�ق�� وه�ا ه� ال��ج�د ع�� أك�� ال��ل��� اآلن، فا� ع� 

وجل م��ٍ� على ع�شه ف�ق س�ع س�اوات له األس�اء ال���ى وال�فات 

ل�� الغال�  ه� خات� األن��اء، ال��ام وال�الل، �ل ه�ا ملسو هيلع هللا ىلصالعلى، وال�س�ل 

  األع� م� ال��ل��� العل� �ه 

  _ول�� أی� ���� ال�لل؟ 

  _ول�اذا �قع ال��ل��ن ���ا �قع�ن ��ه م� معاصي؟ 

ول�اذا وصل�ا إلى ما وصل�ا  ؟_ل�اذا أح�ال ال��ل��� اإل��ان�ة في ن�ول

إل�ه؟  ال ی�ج� ع�� �ق�� �ال�غ� م� وج�د عل� �ق�� وه�اك ف�ق ب�� ه�ا 

   .وذاك

_فال�الم وال�وا�ة شيء وال�ق�� وال�ع�ر �أن� ت�اها رأ� ع�� شيء آخ� 

م��لف ت�اًما وه�ا ه� ما ن��اج إل�ه، إذا اس��� اإلن�ان في م��لة عل� 

ال�ق�� ول� ی���ل أو ی�تقي إلى م��لة ع�� ال�ق�� ف���ل ُی�ن� و�قع في 

ع�ن ال���� م�� ی�ه��ن إلى م�ال� العل� و��� ال�عاصي، وله�ا فإن

ال�روس و�ل��م�ن في ال�اه� مازال�ا ُی�ن��ن، ال��� ه� ع�م ال�ص�ل إلى 

  ع�� ال�ق�� فه� مازال�ا في م�حلة عل� ال�ق��، 
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_إذن الف�ق ب�� ع�� ال�ق�� وعل� ال�ق�� أن َم� ل��ه عل� ال�ق�� ���� أن 

ُ���ئ بل وُ�ِ�� على ال�ن�، أما َم� ل��ه ع�� ال�ق�� فإن األم� �ال���ة 

  .م��لف له

  

  ح� ال�ق��: -3

  ف�ا ه� ح� ال�ق�� ؟ ه�ه درجة ال ی�الها إال األن��اء وال��سل��  

  ما �اش�ه ووج�ه وذاقه وع�فه �االع��ار :_وح� ال�ق�� �ع�ي 

(ل�لة اإلس�اء ال�ع�اج) رأ� ال��ة وال�ار، لق� رأ�  ل�لة أس�� �ه ملسو هيلع هللا ىلص_ال��ي 

���ى ح� ال�ق�� وه�ه درجة ال��ة ودخلها ورأ� ال�ار رأ� الع�� فه�ا 

األن��اء وال�سل، أما �اقي ال��� فإنه� ��ع�ن إلى عل� ال�ق�� وع�� ال�ق�� 

ول�� ع�� ال�ق�� هي ال��حلة أو ال��� ال�� ��عل الع�� ُ�قلع ع� 

  .ال�عاصي وال�ن�ب

M  
   :ك�� ی��� ال�ق�� في القل�

فالع�� ���� أن �عل� علً�ا جازًما �أم� مع�� : عل� القل� وع�ل القل� - 1

م� الع�ل ال�� �ق���ه و�ال�غ� م� ذل� ���ن في القل� ح��ة واخ�الج 

  ذل� العل� 

وهي  ا_م�ال: األخ� تعل� أن ال���ج ح�ام وال ���ز أن ت��ج م� ب��ه

(ل�یها عل�  م���جة ول�یها األدلة واآل�ات واألحادی� على ع�م ج�از ذل�

الق��ة) ورغ� ذل� فه�اك ح��ة واخ�الج ع� الع�ل فال ُتق�م  جازم به�ه

  !؟ف�ا ه� ال��� .وت��ك ال�ف�ر وال���ج ��ك ال��ابعلى ال��ام ب
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_م�ال آخ�:عل� الع�� أن هللا رب �ل شيء ومل��ه وال خال� غ��ه، وأنه ما 

شاء �ان، وما ل� ��أ ل� ��� فه�ا ق� ت���ه ال��أن��ة إلى هللا وال���ل 

وق� ال ����ه الع�ل ب�ل�، إما لغفلة القل� ع� ه�ا العل� والغفلة هي  عل�ه

ما لل��ا�� ال�ي ت��ح في �ام و�ن ل� ��� ض�ا ألصل العل�، و ض� العل� ال�

  . القل� م� االل�فات إلى األس�اب

ل� سأل� إن�ان ���� فق�� هل ت��اج شيء؟ ����� قائًال: ال.  ت�ض�ح :

  ال��� �، ورغ� أن ال�زق قل�ل وال��وف ال�����ة ص��ة إال أن�ا ن��� هللا 

_ه�ا ال�جل ی��ل� ���ق فل��ه عل� أن هللا ه� ال�زاق ��ا أن ل��ه ح�� 

ف�ع ما  ت��ل في أنه سُ��زق ول�� ه�ا ال �ق�ده إلى الع�ل في �ل األب�اب،

  ع��ه م� ص�ق وعل� وت��ل إال أنه ال �ع�ل 

_فال��م ن�� ه�ا ���ث مع أناس ����ون �ع�ل�ن أع�ال ال ت��ز ش�ًعا، 

  و�ذا ما دخل� مع أح�ه� في ِنقاش 

  ه�ا ح�ام؟  �سأل�ه هل ع�لو _

  ح�ام،  ،_نع�

  _هل ل��� عل� ���م�ه؟ 

   _أعل�.

َزاق؟    _ف�� ه� ال�َّ

    ._ال�زاق ه� هللا

م�  _و��ل� ���ن ل��ه عل� ول��ه شيء م� ال���ل ول��ه ال ی�قاد ل�يء

  ؟ ألس�اب م�ها الع�ل فل�اذا ال ی�قاد للع�ل

_أن ال���ل ل�� ه�ا ال��ع م� ال�اس دخل عل�ه �ع� اآلفات وه�ه اآلفات 

ب�ورها م�ع� ال���ل م� االن�قال م� العل� إلى الع�ل فأد� ذل� إلى 

ه�ا ه� حال أك�� ال��ل��� اآلن وال یَّ�عي أح� اإلص�ار على ال�ع��ة و 
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إن أنه ال �عل� ألن وسائل ال���ل على ال�عل�مة أص��� م�احة ���رة 

(ق��ات ف�ائ�ة_م�ال� العل�اء_ش��ات ال��اصل  ل� ت�� م�ج�دة م� ق�ل

االج��اعي) ف�� أراد أن �عل� أ� معل�مة ف�ا عل�ه إال أن ��غ� على زر 

ح�ى ُتف�ح له ال���� م� ال��اف� وال��� ال�ي ت�ضح له  �في جهاز ال�����ت

   .وُت��� له ال��� ف�ها

إذن الق��ة ل��� قلة عل� ول�� االخ�الج ال��ج�د في القل�، فاخ�الج 

القل� واض��ا�ه وع�م ث�ات ال�ق�� أد� إلى وص�ل ال��ل��� إلى ه�ا 

  .ال�ال

  على هللا، فال���ل یل�مه ع�ل ف�ا ه�؟ أن �ع��� الع�� ��ل��ه 

فأصل تع��� ال���ل ه�: ص�ق اع��اد القل� على هللا، فإذا ما ت�اج� ه�ا 

ال�فه�م ل�� الع�� فل�اذا ل� ���ق في اع��اده على هللا ؟ ألن ه�اك آفات 

دخل� على ال���ل ف��ع�ه م� أن �ق�م ب���ف�ه وهي جعل القل� ���ق� 

�ه ���ل ع� أداء و��فو���� ��ه ال�ق�� وال ����ب، فإذا ما ت�قف ه�ا ال

   فإن ذل� �ع�د إلى أس�اب م�ها:

  غفلة القل� وهي ض� العل� ال�ام إن ل� ��� ض� أصل العل�،  - 1

ال��ام_ال�الل_هللا ه� ال�زاق_ �( فإذا ما غفل القل� فإنه ���ن ل��ه العل�

ه�اك اع��اد على هللا) العل� م�ج�د ول�� دخ�ل الغفلة على القل� م�ع� 

  الع�ل فل�اذا غفل القل� رغ� أنه ی��� هللا ع� وجل ؟ال���ل م� 

_ق� ی��� الع�� ر�ه بل�انه فال ���ن الل�ان غافًال ول�� القل� �ع�� ع� 

   .ذل� وف�ق ب�� غفلة القل� وغفلة الل�ان

م� �ال�ع�وف وال�هي ع� األو تع�له ع� ال���،  فغفلة الل�ان هي:

  أما غفلة القل� فهي أش� وأع�� ، تالوة الق�آن، ه�ه هي غفلة الل�انال����



10 
 

ق� ت��ن مع ذ�� الل�ان وق� ت��ن �غ�� ذ��ه، فالقل� الغافل  فغفلة القل�:

ال ی��� هللا �ال�ل�ة أو ی��� �الل�ان ول�� القل� غافل، وه�ا أ�ً�ا ه� أك�� 

أح�ال ال��ل���(ت���ح_اس�غفار_صالة_��ادات م��لفة) ول�� في حالة 

   .غفلة ت��ع ال���ل م� الع�لم� غفلة القل�، وه�ه ال

  ال��ا�� ال�ي ت��ح في القل�: - 2

فات إلى األس�اب فإن أ�: تع�ض على القل�، فإذا ما ب�أ القل� في االل�

   ال�ق�� ��ق�.

ها وال ن�غل العقل بف��ة ع�ض� على العقل وهي ال ُت�ضي هللا وا م�ال: 

ع�لها بال ت�قف  ی�ج� شيء ی�فع ه�ه ال�ا��ة أو الف��ة ع� العقل فاس���

ف��غل� أك�� فأك��، و�ل�ا ت�غل� ه�ه ال��ا�� وس���ت على العقل وأت� 

  على القل� وس��� ��ه وصال� وجال� ��ه ف�ا ال�� س���ث؟

القل� إلى األس�اب فعل��ا  ال�فاتس�ف یل�ف� القل� إلى األس�اب و����د 

�ل�ا ال�ف� أن نعل� أن ه�اك ت�اد ب�� االل�فات لألس�اب و��� ال�ق��، ف

ال��ء إلى األس�اب �ل�ا ضُعف ال�ق�� والع�� ف�ل�ا قلَّ االل�فات إلى 

األس�اب �ل�ا عال ال�ق��(ت�اس� ع��ي) و��ل ال�ق�� في ال��ول �االل�فات 

���ح الع�� �ق��ه ض��� وال ی�قى معه إال عل� ال�ق�� أن إلى األس�اب إلى 

   .ال ع�� ال�ق��

ش�� ���اج إلى إج�اء ع�ل�ة ج�اح�ة خ���ة، ون�� مأم�رون  م�ال:

فعل��ا �ال�هاب إلى ال���� ال��ض �األخ� �األس�اب فإذا أصاب أح�نا 

(آخ� ���اج إلى ال�ال فعل�ه �الع�ل ل����ل ال�ال_واح� ی��� أن  للعالج

  ُی�زق �ال�ر�ة فعل�ه أن ی��وج_وه��ا) أس�اب حل ال���الت، 

  قل�ه ؟ وتل� هي اإلش�ال�ة  �األس�اب ��ا ُأِم� ��� حالَم� أخ� _ول�� 
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ل صاح�ه _فإذا ال�ف� القل� لألس�اب واع��� أن الع�ل�ة س���ح ف�خ

ألنه اع��� على أن أف�ل ���� في  ةم����إلج�ائها وأع�ا�ه هادئة 

   (اع��اًدا على األس�اب)الع�ل�ةله العال� ه� َم� سُ���� 

�ح الع�ل�ة فإنه �ق�ل: �إذن هللا، تل� �ل�ة ه�ا ال���� هل س��س�ل و�ذا 

على ال��� ال على  وم� ث� د القل�اُتقال ول�� ال�ق�� جاء م� اع��

  ال����

_وال�ل�ل على ذل�: ل� أن أحً�ا أخ�� ه�ا ال���� ق�ل َبْ�أ الع�ل�ة ��اعات 

أن ال���� اع��ر ع� إج�اء الع�ل�ة وسُ����ها له ���� آخ� ف�ا ال�� 

  ه�ا ال���� ؟س���ث م� 

س��غ�� حال القل� و���� أن ی�ف� إج�ائها �ال�ل�ة فل�اذا ���ث أم�  

كه�ا ؟ ألنه مع��� على األس�اب، ف�ع�� األم� م� األخ� �األس�اب إلى 

االع��اد عل�ها، فال��� ع� أف�ل األ��اء وع�ل الف��صات ال���ة وما 

إ��ان الع�� وال یل�م م� أش�اء ق�ل إج�اء الع�ل�ة أم�ر م�احة ال ت�� 

  �ع� في �ق��ه و�لى ه�ا ال ی�ج� أ� أش�ال، ت

ت��أ ع��ما �أخ� اإلن�ان �األس�اب ث� �ع��� عل�ها  :أما ال���لة فهي

���عف ال�ق��، وم� ث�َّ ن�ل م� م�حلة ع�� ال�ق�� إلى عل� ال�ق��، وال 

 ی�ال القل� في ن�ول ح�ى ��� نف�ه خاوً�ا م� معاني اإل��ان وال�ق��

مل��مة) فأی� ال�� وح��قة اإلسالم ؟ - _م�ل�_م�ل�ة_مل��م ���ل_ م�(ش

  غ�� م�ج�دة   

  _ف�ا ه� ال�ل؟ ع��ما تع�ض ل� ال�ا��ة فال تل�ف� لها �قل��

  ؟ ما هي عالمات ال�ق�� وأ_ف��� ُ�قاس ال�ق�� ؟ 
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Tعالمات ال�ق��  

  أهل ال�ق�� إذا اب�ل�ا ث���ا ��الف غ��ه� م� أهل ال�فاق  - 1

   .فال��اف� إذا اب�لي ال ی���

  _��ع� اله���ة ال�ي ُمِ�ي بها ال��ل��� في ال��حلة األولى م� غ�وة أح�    

الَِّ�یَ� َقاَل َلُهُ� ال�َّاُس ِإنَّ ال�َّاَس َقْ� َجَ�ُع�ا َلُ�ْ� َفاْخَ�ْ�ُهْ� { قال تعالى:

ُ َوِنْعَ�     [آل ع��ان] })173اْلَ�ِ��ُل (َفَ�اَدُهْ� ِإ�َ�اًنا َوَقاُل�ا َحْ�ُ�َ�ا �َّ

أن �ع� ال�اس ع�ف�ا أخ�ار ال������ فأرادوا أن ����وا بها  ال�ع�ى:

ال��ل��� فقال�ا له�: أن ال������ عل��ا أن�� في حالة ضعف وله�ا فإنه� 

  ���ع�ن ل�� ال��ع في م�اولة م�ه� لإلجهاز عل��� 

_ف�ان رد ال��ل���: ح���ا هللا ونع� ال���ل، فل�ا قال�ا ذل� �ان في ه�ا 

  اع��اد على هللا ف�صل ال�ق�� إلى م�حلة ع�� ال�ق��، 

م� االخ�الج واالض��اب و�ان�  �ا ص�ق القل� ورسخ ال�ق�� ��ه خال_فل

  ال����ة هي: 

َلْ� َ�ْ�َ�ْ�ُهْ� ُس�ٌء َواتََّ�ُع�ا  َفاْنَقَلُ��ا ِبِ�ْعَ�ٍة ِمَ� �َِّ َوَفْ�لٍ { قال س��انه:

ُ ُذو َفْ�ٍل َعِ��ٍ� (   [آل ع��ان]  })174ِرْضَ�اَن �َِّ َ��َّ

 ال�ع�ة والف�ل ول�� ه�ا فق� بل قال: ل� ����ه� س�ء : ف�فع ع�ه� ال��ء

  .واله���ة

فهل �ل ه�ه ال��ائج جاءت ن���ة �ل�ة ن�ق�ها األل��ة؟ لق� ق�ل� ال�ل�ة 

ول�� ال�ع�ى رسخ في القل�، وال�ل�ل أن ال������ ال��م ی�ف�ه�ن بها �الل�ان 

ك��ً�ا إال أن ه�الء قال�ها �قل��ه� ال�ي رسخ ف�ها ال�ق�� فأص�ح ال�اح� م�ه� 

ی��ل� �ع�� ال�ق�� ول�� عل� ال�ق�� فعادت ��ا عادت عل�ه� �ه م� ن�ائج 

                                                                                                                                  .(ب���ا ن�� نق�لها �عل� ال�ق�� ال �ع�� ال�ق��)



13 
 

   .إذن ه�اك فارق ���� ب�� ع�� ال�ق�� وعل�

وا م� �ل ح�ب ي غ�وة األح�اب أن األع�اء ق� جاء�عل� ف ملسو هيلع هللا ىلصكان ال��ي 

وص�ب وأرادوا أن ���أصل�ا شأفة ال��ل��� فأم� ال��ا�ة ��ف� ال���ق 

ح�ى ���ن ب�� ال�فار وال��ل��� م�افة فال �����ع�ن ال�ص�ل إل�ه�، وق� 

كان االخ��ار واالم��ان ال�� تع�ض له ال��ل��� ش�ی� جً�ا ن�ً�ا ل���ة 

  ���ة م� ناح�ة أخ�� أع�ائه� م� ال�فار م� ناح�ة واألح�ال ال���ة ال

ف�ا ه� حال ال��افق�� وال�ضع على ه�ه ال�الة ؟ أو ما هي ردة فعل 

  ال��افق�� وال�ال على ه�ه ال��رة ؟

ُ { قال تعالى: َوِ�ْذ َ�ُق�ُل اْلُ�َ�اِفُق�َن َوالَِّ�یَ� ِفي ُقُل�ِ�ِهْ� َمَ�ٌض َما َوَعَ�َنا �َّ

  [األح�اب]})12َوَرُس�ُلُه ِإالَّ ُغُ�وًرا (

: ع��ما ت��ث ال��ة والف��ة واالخ��ار واالب�الء فإن اإل��ان عالمة ال��اف�

ال ی��� في قل� ال��اف� الف�قاره إلى ع�� ال�ق��، و�ال�الي فع��ما رأ� 

وا وأع�وا وال�ه�د م� ض��ه� لل��ی�ة وق� جاءال��افق�� ِح�ار األح�اب 

 ملسو هيلع هللا ىلصه�ه فقال�ا : لق� �ان ال��ي ع�ته� له�ه ال��ب واألح�ال ال���ة ال���ة 

  .أُْعِ��ُ� َمَفاِتَح َفاِرَس ��ف� ال���ق و�ق�ل: 

ُث َعِ� اْلَ�َ�اِء ْبِ� َعاِزٍب َقالَ   ا َأَمَ�َنا َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ُ�َ�ّ�ِ : َل�َّ

َفاْشَ�َ�ْ�َ�ا َذِلَ� ِإَلى  ِ��ِه اْلِ�ْعَ�لُ َأْن َنْ�ِفَ� اْلَ�ْ�َ�َق َعَ�َض َلَ�ا ِ��ِه َحَ�ٌ� َال َ�ْأُخُ� 

َرُس�ِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َفَ�اَء َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َفَأْلَقى 
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ْ�َ�ةِ «َثْ�َ�ُه، َوَأَخَ� اْلِ�ْعَ�َل َوَقاَل:   »ِ�ْ�ِ� ِهللا، َفَ�َ�َب َضْ�َ�ًة َفَ�َ�َ� ُثُلَ� ال�َّ

اِم، َ�ِهللا ِإنِّي َألُْ�ِ�ُ� ُقُ��َرَها اْلُ�ْ�َ� : «َقالَ  ُهللا َأْكَ�ُ�، أُْعِ��ُ� َمَفاِتَح ال�َّ

ِ�ْ�ِ� ِهللا، َوَ�َ�َ� ُثُلً�ا «َقاَل: ُث�َّ َضَ�َب ُأْخَ�� َوَقاَل:  »اْآلَن ِمْ� َمَ�اِني َهَ�ا

اِرَس، َ�ِهللا ِإنِّي َألُْ�ِ�ُ� َقْ�َ� ُهللا َأْكَ�ُ�، أُْعِ��ُ� َمَفاِتَح فَ «َوَقاَل:  »آَخ�َ 

 »ِ�ْ�ِ� ِهللا، َفَقَ�َع اْلَ�َ��َ «َوَقاَل:  »اْلَ�َ�اِئَ� اْألَْبَ�َ� اْآلَن، ُث�َّ َضَ�َب ال�َّاِلَ�ةَ 

  »ُهللا َأْكَ�ُ�، أُْعِ��ُ� َمَفاِتَح اْلَ�َ�ِ�، َ�ِهللا ِإّنِي َألُْ�ِ�ُ� َ�اَب َصْ�َعاءَ «َقاَل: 

  )8807ل��ائي(ال��� ال���� ل

مَّا {: فقال�ا على أنها أم�ر غ�� معق�لة  ملسو هيلع هللا ىلصال��افق�ن ن��وا ل�ع�د ال��ي 

ُ َوَرُس�ُلُه ِإالَّ ُغُ�وًرا   .}َوَعَ�َنا �َّ

ه�ا ه� �الم ال��اف� ألنه ال �����ع أن ی��� ع�� ال��ة واالب�الء وال���ة 

  .فل�� ل��ه ع�� �ق��

َوَل�َّا َرَأ� اْلُ�ْ�ِمُ��َن اْألَْحَ�اَب َقاُل�ا َهَ�ا { :�ان�أما ردة فعل ال��م��� فق� 

ُ َوَرُس�ُلُه َوَما َزاَدُهْ� ِإالَّ ِإ�َ�اًنا َوَتْ�ِل�ً�ا  ُ َوَرُس�ُلُه َوَصَ�َق �َّ َما َوَعَ�َنا �َّ

  .[األح�اب] })22(

�ق�ل �ع� أهل العل� : ه�ا ما وع�نا هللا ورس�له وص�ق هللا ورسله: ف�ا 

ال�ق��د به�ا؟ وهل وع��� هللا ورس�له أن ت�ف�وا ال��ادق وُت�اجه�ا ه�ه 

  ال��وف ال���ة ال���ة؟ 

ا َ�ْأِتُ�ْ� { اإلجا�ة ت��� في ق�له تعالى: َأْم َحِ�ْ�ُ�ْ� َأْن َتْ�ُخُل�ا اْلَ��ََّة َوَل�َّ

�َّاُء َوُزْلِ�ُل�ا َح�َّى َ�ُق�َل  َمَ�لُ  ْ�ُهُ� اْلَ�ْأَساُء َوال�َّ الَِّ�یَ� َخَلْ�ا ِمْ� َقْ�ِلُ�ْ� َم�َّ

ِ َقِ��ٌ�  ِ َأَال ِإنَّ َنْ�َ� �َّ ُس�ُل َوالَِّ�یَ� آَمُ��ا َمَعُه َمَ�ى َنْ�ُ� �َّ ال�َّ

  .[ال�ق�ة]})214(
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ه�ا ه� ما وع�ه� هللا ورس�له ح�� ر�� األح�اث ب�ع�ها(ح�ار م� 

األع�اء_��وف ج��ة ص��ة _بلغ� القل�ب ال��اج�) فقال�ا : ه�ا ما 

؟ الب� أن ت��ن ه�اك مق�مات لل��� وع�نا هللا ورس�له، ف�ا ه� ال�ع�

تي وال����� �ال�ل�لة وال��ة وال���ة واالب�الء والع�اب واألل� وال����ة ث� �أ

ال��� وال�����، أما ق�ل ه�ه ال�ق�مات فال ن�� وال ت���� فه�ه س�ة 

  ك�ن�ة ماض�ة ال ت�ق�ع 

_لق� �ان ل�� ال��م��� عل� وق�اعة به�ه ال�عاني ول�ل� فإنه� ع��ما 

ح�ص�وا وح�ث له� الع�اب وال��ة قال�ا: �الفعل الب� أن ���� ال��� ه�ا 

  ��ة وما زاده� ذل� إال إ��اًنا وت�ل�ً�ا االب�الء والع�اب وال��ة واألل� وال��

_وعلى ال��ل� أن �ع�ف ع��ما ����ه االب�الء وه� م�م� سائ� على 

ال���� أن ه�ه هي ال��ة أن ُ��اب وُ���لى وُ��وق الع�َّاب، فإذا ل� ���ث 

على ال���� فإ��انه م�خ�ل، ال��م� الب� أن ُی��لى  له االب�الء وه� ماضٍ 

ل� س�ة ماض�ة م�� م� ق�ل في األن��اء صلى هللا �ال��اء وال��اء ت

فلق� اب�لي وام��� وُزلِ�ل  عل�ه� وسل� ��ا ف�ه� أح�ه� إلى هللا ال��ي م��� 

وواجه أن�اع الع�اب واآلالم وه� أف�ل ال�ل� ع�� ال�ب ت�ارك وتعالى، 

   .ف��� ب�اقي األمة

M  
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  ق�ة أم م�سى: - 

ت�لى ف�ع�ن ح�� م�� و�ان �الً�ا �ا�ً�ا ���اه ال�اس، وال �����ع أح�  

ع��ان أوام�ه، ول�ا رأ� ف�ع�ن أن أع�اد ب�ي إس�ائ�ل ت�داد ی�ما �ع� ی�م، 

وأنه� أص���ا أغ��اء ���ل��ن األراضي؛ أص�ر ف�ع�ن أوام�ه ��ل� تل� 

� ق�ل أ� األمالك واألراضي م�ه�، ول� ���ف ف�ع�ن ب�ل�، بل أم� أن ی�

م�ل�د ذ�� ی�ل� ل��ي إس�ائ�ل، و�ان ذل� ���� س�اع ف�ع�ن م� حاش��ه 

أنه ه�اك ذ�ً�ا م� ب�ي إس�ائ�ل، س�أخ� م�ه ال��� و���ح حاكً�ا ل��� 

�ع�ه ذات ی�م، في ذل� ال�ق� ول� م�سي عل�ه ال�الم، وخاف� عل�ه أمه 

رأوه س�ق�ل�نه  ك��ً�ا واح�ارت أی� ت���ه ع� أع�� ف�ع�ن وج��ده، فه� إذا

  على الف�ر، 

َوَأْوَحْ�َ�ا ِإَلى ُأمِّ ُم�َسى َأْن َأْرِضِ��ِه َفِإَذا ِخْفِ� َعَلْ�ِه َفَأْلِ��ِه { قال تعالى:

وُه ِإَلْ�ِ� َوَجاِعُل�ُه ِمَ� اْلُ�ْ�َسِل�َ� (  })7ِفي اْلَ��ِّ َوَال َتَ�اِفي َوَال َتْ�َ�ِني ِإنَّا َرادُّ

  [الق��]

  خائفة على اب�ها وهي تعل� ��ا س���ث له ؟ف�اذا تفعل أم 

أو ُت�اول إخفائه ع� أع�� كان م� ال�ف��ض أن تأخ�ه وته�ب م� ال�ل� 

  ،ال�اس ح�ى ال �عل� �أم�ه أح� ول�� ال�� ح�ث خالف ه�ا

ا م� هللا س��انه وتعالى، أن ت��ع ص��وًقا م� إلهامً �ان� جاءتها ف��ة لق� 

على قل�ها  ر�� هللاي �ه في ال���، و ال��� وت�ع ��ه ال��ل�د، وتلق

ووضع� صغ��ها في ال���وق، وألق�ه في ال��� وأم�ت أخ�ه أن ت�ا��ه 

 ، وتع��ها ال���

ث�� أمه وه�ه أول خ��رة على رض�ع فق� ُحِ�م م� �فل رض�ع ُ���ع م� 

ال�ضاعة، ث� ال���رة ال�ان�ة ح�� ت� وضعه في تاب�ت ����� أن �����، 
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أ�  هوتل� هي ال���رة ال�ال�ة ح�� ���� أن یل�ه� ث� وضعه في ال��

ال�� ����ه أح� ج��د ف�ع�ن في شيء في ال�اء، وق� ���� ال�اب�ت 

و�أخ�ونه ��ق��ن عل�ه و�ع� �ل تل� ال��ا��ة ه�اك وع� م� هللا �أن 

   .م�سلُی�جعه إل�ها وجعله ن�ي 

ع؟ وأ� ما هي درجة ال�ق�� ال�� ت��اجه أم ل���ع ب�ض�عها ه�ا ال���

�ق�ٍ� ه�ا؟ الب� أن ���ن ال�ق�� ق� وصل إلى ع�ان ال��اء، ال�ا�� إلى 

 م�ع�د هللا ع� وجل لها ���ه مليء �ال��ا�� م� �ل وجه ول��ها ام��ل�

  .، ث� عاد إل�ها ن�ً�ا م�سلوانقادت ل��ع�د هللا

ما هي درجة ال�ق�� ال�ي ���اج إل�ها الع�� ح�ى إذا جاءه األم�  :ال�اه�

م� هللا فال ����ه على عقله وتل� هي اإلش�ال�ة ح�� ُتقاس األوام� على 

العق�ل، لق� �ان� األوام� ت��ل على ال��ا�ة ف�ان�ا �ق�ل�ن س�ع�ا وأ�ع�ا 

� ���ن وم� ض�� األوام� نهي هللا لل��اد ع� أش�اء مع��ة وه�ا ال�هي ق

نهي ت���� وق� ���ن نهي ت���ه ول�� ل� ���ن�ا ��أل�ن هل ه�ا نهي ��اه 

  أم أنه نهي ت���� بل أنه� �ان�ا ی��ه�ن على الف�ر، 

  و�ذا ما جاء األم� م� رس�ل هللا هل ه� واج� أم أنه س�ة؟ 

  ل� ت�� ه�ه األم�ر ُت�اق� ل�� ال��ا�ة رضي هللا ع�ه� ُم�لًقا 

في خفاء و�ال  وال�حي ه�ا �ع�ي اإلعالم(أوحى لها هللا إن أم م�سى ع��ما 

ف�ع�ت أن ه�ا األم� م� هللا واس��اب�  )م� ال��اء أن��اءفل�� ه�اك 

   .ألم� هللا وأ�ق�� أن ه�ا س�قع ���ع�د هللا ف�ف�ت ما أوحى إل�ها �ه

َ� َما ُی�َحى ({ قال تعالى: ِفي ال�َّاُب�ِت  ) َأِن اْقِ�ِ��هِ 38ِإْذ َأْوَحْ�َ�ا ِإَلى ُأّمِ

اِحِل َ�ْأُخْ�ُه َعُ�وٌّ ِلي َوَعُ�وٌّ َلُه َوَأْلَقْ�ُ�  َفاْقِ�ِ��ِه ِفي اْلَ��ِّ َفْلُ�ْلِقِه اْلَ��ُّ ِ�ال�َّ

  [�ه]})39َعَلْ�َ� َمَ��ًَّة ِم�ِّي َوِلُ�ْ�َ�َع َعَلى َعْ�ِ�ي (
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��� ه�ا إلى ه�ا ال��ار ال�� ُ�َق�ِّل األ�فال و����ي ال��اء ث�  ان��وا :

   .ال�غ�� ف���عه زوج�ه م� ق�له ف����ه

وق� �ان �ل م� ی�� م�سى عل�ه ال�الم ُ���ه،  :َوَأْلَقْ�ُ� َعَلْ�َ� َمَ��ًَّة ِم�ِّي 

م��ة القل�ب للع�� هي أم� إلهي ال دخل ألح� ��ه، فأح�ه ه�ا ال��ار و 

ب�� ه�ا  �أم� م� هللا فل� �ق�له بل أن ت�ب�� ال�ل� أن ُی��ى ه�ا ال�ض�ع في

ال��ار ال�� �ان �ق�ل َم� ه� م�له واس��� �ق�له� إال ه�ا ال�ض�ع فُ����ه 

وُ��ع�ه م� خ��ه و���� في مل�ه وُ�ع�ي أمه مقابل إلرضاعه وفي نها�ة 

األم� �أتي هالك ه�ا ال�ا��ة على ی� ه�ا ال�ض�ع ال�� ت��ى في ق��ه، 

� َ�َ�َلُه ق�ر هللا ال�� ل� ����ع ه�ا ال��ار أن ی�ذ� م�سى عل�ه ال�الم فق

   .إذا أراد ش�ً�ا فإنه �ق�ل له ُ�� ����ن فاألم� ب��ه

   قال تعالى:

  [��]  })82ِإنََّ�ا َأْمُ�ُه ِإَذا َأَراَد َشْ�ً�ا َأْن َ�ُق�َل َلُه ُ�ْ� َ�َ�ُ��ُن ({

_ه�ا الف�ع�ن القاتل ال�اغي ال�ال� لق� �غى و�غى في ال�الد وق�َّل ال��اد 

وفعل وفعل ث� ی�� ه�ا ال�ض�ع ال�� عل� ج�ً�ا أن نهای�ه م� ال���� أن 

ت��ن على ی��ه ول�� شاء هللا أن ُ���� ه�ا ال��ار ع� أن ی�ال م� 

  ال�ض�ع، 

و�ع�ض عل�ه ال��ح��  _ث� ���� م�سى عل�ه ال�الم وُ��سله هللا إلى ف�ع�ن 

وأن ی��ع ع� نف�ه ل�اس ال�ف� واالدعاء أنه ه� ال�ب األعلى و���ب إلى 

م�ات ول��  ع�ن إال ال�ف� ف�اول معه م�سىهللا س��انه وتعالى و�أبى ف� 

م� غ�� فائ�ة، وح�ث� حادثة ال���ة إال أنه ل� ی�جع وأص� على م�الفة 

أم� هللا ل��سى ب��ك ال�ل� ف��ج م�سى عل�ه ال�الم وقام �ق�ل ال���ة وجاء 

م�سى وأخ� معه ب�ي إس�ائ�ل وات�ه�ا ناح�ة ال��� األح�� ول�ا وصل�ا 



19 
 

إث�ه�  على�الق�ب م� ال��� أت�ه� األخ�ار �أن ف�ع�ن خ�ج ه� وج��ده 

  ح�ى إذا ما أدر�ه� ق�ى عل�ه�   

ا َتَ�اَء� اْلَ�ْ�َعاِن َقاَل َأْصَ�اُب ُم�َسى { قال تعالى: ِإنَّا َلُ�ْ�َرُك�َن َفَل�َّ

  [ال�ع�اء]})61(

ل�اذا قال�ا إنَّا ل��ر��ن؟ لق� �ان ال��� أمامه� وال س��ل معه� لع��ره وجاء 

   .م� ورائه� ف�ع�ن وج��ده

ع��ما یل�ف� القل� لألس�اب فإن ال�ق�� ��ُعف في القل�  عل��ا أن ن���ه:

و�ل�ا ازداد االل�فات لل��� �ل�ا ازداد ضعف ال�ق��، و��ا �ان حال ب�� 

ْخ في القل�ب ف���وا لألس�اب ف�ج�وا أن  إس�ائ�ل فل� ��� اإل��ان ق� َتَ�سَّ

�د الهالك مُ�ر�ه� ال م�الة فإما الغ�ق في ال��� و�ما الق�ل على ی� ج�

َ َر�ِّي َسَ�ْهِ�یِ� ({ ف�ع�ن، فأتى رد م�سى عل�ه�:
 })62َقاَل َ�الَّ ِإنَّ َمِعي

  [ال�ع�اء] 

وه�ا ه� ما ن��اج إل�ه: فع��ما ت�ق�ع األس�اب �الع�� ف��ع�م و��� أن 

���ة ال��اة صف� ون��ة الهالك فأس�اب الهالك واقعة فه� ی�ها رأ� الع��، 

�العقل أما رب العال��� فال ُ�ع��ه شيء  مائة �ال�ائة، ه�ه ال��� خاصة

  في األرض وال في ال��اء و�ال�الي ت��ل� األح�ال ف�ا ال�� ح�ث؟

َفَأْوَحْ�َ�ا ِإَلى ُم�َسى َأِن اْضِ�ْب ِ�َعَ�اَك اْلَ�ْ�َ� َفاْنَفَلَ� َفَ�اَن { قال تعالى:

   [ال�ع�اء] })63ُكلُّ ِفْ�ٍق َ�ال�َّْ�ِد اْلَعِ��ِ� (

ال��� �ع�اه فإذا �ه ی��� ن�ف�� و���ح �ل جان� م�ه لق� ض�ب 

كال��ل الع��� وفي ال����ف ف�ح له ���� �ي �ع�� م�ه ه� و��� 

   .إس�ائ�ل
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وعل��ا أن ن���ل ه�ا ال��ه� و��� إذا أراد ال�ب س��انه أن ����رج ع��ه 

عاصي، فل���ر م� اس��راج ال�ل� وم� أن �ع�ي الع�� ر�ه الال�اف� أو 

   .على ال�ع��ة بل و������ و����� وُ��ّ�ِف وُ��ادلوُ�ِ�� 

لق� خ�ج ف�ع�ن وج��ده م� ق��ه و�ل ماشً�ا في ال���اء إلى أن وصل 

   .إلى ح�ود ال��� األح�� لل��� على م�سى وات�اعه

أل� ��� م� ال���� أن ُیهل� هللا ع� وجل ف�ع�ن وُج��ه في  :ال��ال

  ِ�ل عل�ه� ع�اب م� ع��ه فُ����ه� ؟ م�انه� ول�� ه�ا على هللا ب�ع�� فُ��

ول�� إرادة ال�ل� شاءت أن ُیِ�� ��اده آ�ات ف�ل س��انه ����رج ه�الء 

ح�ى وصل�ا إلى ال���، ف�ان� عل�ه� ح��ات فه� ��ع�ن خلف م�سى 

وات�اعه ��ل ق�ة و��ونه� أمام أع��ه� وأدر��ا أنه� س�ل�ق�ن به� وُ�هل��نه� 

م�سى وق�مه  راج فلق� وصل�ا إلى ال��� ورأ�س��ول�� ح��قة األم� أنه ا

وه� �ع��ونه فع��� ����ته� وان�اق�ا خلف م�سى ح�ى إذا �ان ال��� 

  في م���ف ال���� عاد ال��� إلى ما �ان عل�ه فأغ�قه� هللا، 

  _هل رأی�� ��� �ان االس��راج ؟

_فق� ���ن اإلن�ان في مع��ة و�ال�غ� م� ذل� ت���ل عل�ه ال�ع� 

  أوالد_نع� ��ل أش�الها)، أما ال�ائع ف���لى (أم�ال_

_وال����ة هي مفا��� خا��ة : فالعاصي ی�� نف�ه رغ� أنه �ع�ي إال أن 

هللا ُ���مه وأن هللا غف�ر رح�� أما ال��م� ال�ائع فه� دائً�ا في حالة اب�الء، 

العاصي ال�� ُ�قابله ر�ه �ال�ع� ل�� ه�ا رًضا م� هللا ول��ه اس��راج له 

  .�هله ح�ى إذا أخ�ه ���ن أخ� ع��ٍ� مق��ر��ُ 

M  
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  ق�ة قارون : - 

عاش قارون في زم� ف�ع�ن وق� �غى وعال في األرض وأع�اه هللا م� 

األم�ال ال���� ل�رجة أن مفات�ح ال��ائ� ال�ي ��ل�ها �ان ی��ء م� ح�لها 

  الع��ة أولي الق�ة (ف�ا ه� �� األم�ال ال��ض�عة في تل� ال��ائ�؟)

نعل� أن ع�اء هللا (ص�ة_أم�ال_نع� ����ة) ال �ع�ي رضاه فعل��ا _وح�ى 

أن ن�ُ�� في ه�ه الق�� ألنها ل��� ق�� ت�و� في الق�آن ول��ها 

  ل الِع��ة ألولي األل�اب �ت�

   .لق� أع�ى هللا لقارون م� األم�ال ال����

ْنَ�ا َفَ�َ�َج َعَلى َقْ�ِمِه ِفي ِز�َ�ِ�ِه َقاَل الَِّ�یَ� { قال تعالى: ُیِ��ُ�وَن اْلَ�َ�اَة ال�ُّ

 َقاُروُن ِإنَُّه َلُ�و َح�ٍّ َعِ��ٍ� (
َ
  [الق��]})79َ�ا َلْ�َ� َلَ�ا ِمْ�َل َما ُأوِتي

لق� خ�ج على الق�م �غ�ض ال�فاخ� وال��اهي وال�ه� ��ا ع��ه فارت�� م� 

ث�ا�ه ال���� وال��اه� وال���ة فان�ه� ال��ع ال�ی� خ�ج عل�ه� به�ه ال��رة 

ال�ي شاه�وها، ودائً�ا ما ی���ع الع�ام �ال��ه� في ح�� أنه� ال یل�ف��ن 

   .لل�ا��

 َقاُروُن ِإنَُّه َلُ�و َح�ٍّ َعِ���ٍ {قال�ا: 
َ
فَ�� ال��  }َ�ا َلْ�َ� َلَ�ا ِمْ�َل َما ُأوِتي

أعل��� أنه ذو ح� ع���؟ لق� ح���ا على ال�اه�(ال��اب الفاخ�ة 

_وال��اه�_ال�اش�ة_ال��ل _ال���� الع���) ����� َم� ل�� ل��ه عل� 

  على ال�اه� و�ع�ق� أنه سع�� به�ا ال�ال 

ِ َخْ�ٌ� { فقال س��انه: ِلَ�ْ� آَمَ� َوَقاَل الَِّ�یَ� ُأوُت�ا اْلِعْلَ� َوْ�َلُ�ْ� َثَ�اُب �َّ

اِبُ�وَن ( اَها ِإالَّ ال�َّ   [الق��]})80َوَعِ�َل َصاِلً�ا َوَال ُیَلقَّ
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م��جع�� م�ا ت���ا ألنف�ه�, راث�� ل�اله�, م����� (كل�ة زج�)  :و�ل��

  .ل�قاله�

: ما ال�� تق�ل�نه ه�ا فأرادوا أن ی�دوه� ع� ه�ا الف�� فقال أهل العل� له�الء

فق� ���ن ما ه� ��ه ف��ة واب�الء وأن ث�اب هللا ه� ال�ال، عل��� أن تف��وا 

  .ال��� ل�� آم� وع�ل صالً�ا وال ُیلقاها إال ال�اب�ون 

َفَ�َ�ْفَ�ا ِ�ِه َوِ�َ�ارِِه اْألَْرَض َفَ�ا َ�اَن َلُه ِمْ� ِفَ�ٍة َیْ�ُ�ُ�وَنُه { ث� قال س��انه:

ِ َوَما َ�اَن ِمَ� اْلُ�ْ�َ�ِ�ِ��َ� ( َوَأْصَ�َح الَِّ�یَ� َتَ��َّْ�ا َمَ�اَنُه  )81ِمْ� ُدوِن �َّ

ْزَق ِلَ�ْ� َ�َ�اُء ِمْ� ِ�َ�اِدِه َوَ�ْقِ�ُر َلْ�َال  َ َیْ�ُ�ُ� ال�ِّ ِ�اْألَْمِ� َ�ُق�ُل�َن َوْ�َ�َأنَّ �َّ

ُ َعَلْ�َ�ا َلَ�َ�َف ِبَ�ا َوْ�َ�َأنَُّه َال ُ�ْفِلُح اْلَ�اِفُ�وَن (    [الق��]})82َأْن َم�َّ �َّ

ل�غ� م� ق�ل أهل العل� للع�ام(و�ل�� و�ع� أن خ�ف� �ه األرض) إال و�ا

أنه� ل� ی��قف�ا ع� ال��ی� ع� أم�اله وما ه� ��ه، وه�ا ه� ال�ال �ال���ة 

  .للع�ام إلى اآلن

  

م� األغ��اء أص�� ���ض خ��� ف�اذا ُ�قال ع�ه : ع��ه  اش��فل� أن 

: أنه مات فال إش�ال ع��ه ال�ال ال�� ُ�عالج �ه وغ��ه ال ���ه، فإذا ق�ل

ألنه س���ك ل�رث�ه ال���� م� ال�ال أما الفق�� فال وأ�ً�ا ��ل ی��� إلى ما 

  .في ی� غ��ه و���ب ح� نف�ه

ه�ا ه� م��� الع�ام(ف��ى ل� مات ال ی�عا�ف معه) م� أص�اب العق�ل 

عل� ال���فة وال�ف�س ال����ة وال�ق�� الغائ� فال �عل� شيء ع� ال�ق�� إال 

  .إن وج� ه�ا العل� أ�ً�ا ل�ق��ا
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ْزَق ِلَ�ْ� َ�َ�اُء ِمْ� { ��ق�ل أص�اب ه�ا ال����: َ َیْ�ُ�ُ� ال�ِّ َوْ�َ�َأنَّ �َّ

ُ َعَلْ�َ�ا َلَ�َ�َف ِبَ�ا َوْ�َ�َأنَُّه َال ُ�ْفِلُح اْلَ�اِفُ�وَن  ِ�َ�اِدِه َوَ�ْقِ�ُر َلْ�َال َأْن َم�َّ �َّ

)82({  

و��اره األرض إال أنه� �ق�ل�ن(و��أنه) وهي �ل�ة ��ع� أن خ�ف هللا �ه 

  ،ال�ق��د بها ع�م ال�أك� ال�ام ف�اء ال�د

اُر اْآلِخَ�ُة َنْ�َعُلَها ِللَِّ�یَ� َال ُیِ��ُ�وَن ُعُل��ا ِفي اْألَْرِض  { قال س��انه: ِتْلَ� ال�َّ

  [الق��]  })83َوَال َفَ�اًدا َواْلَعاِ�َ�ُة ِلْلُ��َِّق�َ� (

ال ُ��� هللا َم� ی���ون العل� في األرض أو ال�عالي وال�عا�� على اآلخ��� 

أو الف�� وال��اهي ف�ل� صفات جاهل�ة م�م�مة ورب ال��اد ال ی�ضاها، 

ول�ل� فإن العا��ة ال ت��ن إال ألهل ال�ق�� وال�ق�� وال�رع ول��� ألص�اب 

ه�الء هي  األم�ال أو الق��ر أو ال��عال�� في األرض بل أن عا��ة

ال���ان ال���� وال�ار و��ل ال�ق�ف ب�� ی�� هللا لل��اب في ی�م مق�اره 

خ���� ألف س�ة ف���م�ن على �ل ل��ة م�ت عل�ه� م� غ�� أن ی���وا 

  .على هللا ع� وجل �ق�ل�ا�اعة أو �فعل�ا ف�ها هللا أو 

  

ل م��لة ال�ق��: ك��   للع�� أن ُ���َّ

  .ت�ب� الق�آن - 1

  .ال�عاء - 2

  .الع�ل ���ج� العل� - 3
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  :ت�ب� الق�آن -1

ت�ب� آ�ات ال��اب الع��� ُ�ْ�ِ�ث في ال�ف� إ��اًنا عالً�ا، �هللا س��انه ی��� 

  في الق�آن آ�ات ت���ث ع� األنف� وع� ع��� خل� هللا وع� اآلخ�ة

َیَ�َ��ََّ� َلُهْ� َسُ�ِ��ِهْ� آَ�اِتَ�ا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِ�ِهْ� َح�َّى { قال ع� وجل:

ٍء َشِه�ٌ� (
ْ
       [ف�ل�]})53َأنَُّه اْلَ��ُّ َأَوَلْ� َ�ْ�ِف ِبَ��َِّ� َأنَُّه َعَلى ُ�ّلِ َشي

  .ال�ف� ال����ة مل��ة �اآل�ات

  [ال�ار�ات]})21َوِفي َأْنُفِ�ُ�ْ� َأَفَال ُتْ�ِ�ُ�وَن ({ :قال ت�ارك وتعالى

م�احل دخ�ل ال�عام إلى ال��� فل���� ول� ل�يء واح� م� ه�ه اآل�ات: 

(ال��وق_ال��غ_الغ�ة اللعاب�ة ال�ي ُت�اع� على ال�لع _ ث� ال�لع�م ال�� 

ه� م�� لل�عام واله�اء _وم�ه لل���_ث� ال�ع�ة ال�ي ُ��� ف�ها �� م� 

   .األح�اض ال�ي ُت�اع� على ه�� ال�عام

�ة ال�ي والغ��� والع��� وال�� ل� ��أل أح� نف�ه ع�ه ه� أن ه�ه ال�ع

ُتف�ز �ل ه�ه الع�ارات أو األح�اض ح�ى ی�� ه�� ال�عام ل�اذا ل� ت�لى 

  ه�ه ال�ع�ة وُته�� هي األخ�� ن���ة ه�ه األح�اض؟

الف� ال�ليء �األس�ان واألن�اب وال��وس فال�ق��ع وال��� وال����� ل�اذا 

  ل� ی�ل م� الل�ان وه� ق�عة م� الل�� ؟  

ع� ال�ف� وال��� وع� ع��� ُص�ع هللا في  وله�ا فإن اآل�ات ال�ي ت���ث

  اإلن�ان الب� م� ال�ق�ف ع��ها االن��اه لها ألنها آ�ات ت��اج إلى ت�ب�

     [ی�سف]})2ِإنَّا َأْنَ�ْلَ�اُه ُقْ�آًنا َعَ�ِ���ا َلَعلَُّ�ْ� َتْعِقُل�َن ({ :قال ع� وجل
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     [م���] })24َعَلى ُقُل�ٍب َأْقَفاُلَها ( اْلُقْ�آَن َأمْ  َأَفَال َیَ�َ�بَُّ�ونَ { :س��انه وقال

���اج ال��اد إلى ال��ب�، الب� م� وقفة مع ��اب هللا وآ�اته فال ت�� اآل�ة 

  .م� غ�� تف��� لها ومع�فة ال�ق��د م�ها وال��ب� في معان�ها

م� ال���ل وال�ائع ���ة الق�اءة وج�ع ال���ات خاصة مع ق�وم شه� ���� 

�ل ��ه الق�آن ول�� ه�ا ال ��في �ي ی�تقي �ه الع�� ك�ه� رم�ان ال�� أن

  .إلى م�حلة ع�� ال�ق�� بل س��ل في م�حلة عل� ال�ق��

فل�اذا ُن��� أن ن�تقي إلى ع�� ال�ق�� ون��ك العل�؟ ح�ى ی���ى لل��ء أن 

  .( قل�ب_ج�ارح) ُ�قلع ع� ال�عاصي وال�ن�ب

����ها و�ه��ها و���ب فه�ه ال�عاصي ��افة أن�اعها ل� ُ�قلع ع�ها الع�� و 

  .م�ها إال �ع�� ال�ق��، إذن ت�ب� الق�آن هام

M  
  :ال�عاء -2

ِإنَّ «َعِ� ال�ُّْعَ�اِن ْبِ� َ�ِ��ٍ� َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

َعاَء ُهَ� اْلِ�َ�اَدةُ   ]60[غاف�:  }َأْسَ�ِ�ْ� َلُ��ْ َوَقاَل َر�ُُّ�ُ� اْدُع�ِني {ُث�َّ َقَ�َأ:  »ال�ُّ

  .) [ح�� األل�اني] ص��ح3828)، س�� اب� ماجة(1479"س�� أبي داود(

  

  �قال: ال��� ��ار�ه وال�عاء ب�ا��ه،ل�� ال�عاء �ال��� و��ا 
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 الفورقة ؟  ع �هوتق�أت����ع أن ت��ل ال��� ال إذا �ان� ال�� ض��فة ف

  .ی�فع ال���

  .�ة ال��ق س�ق�ع ول�� �ق�ر انهإفإذا �ان� ه�ه ال�� ق��ة ن�ًعا ما ف

أما إذا أت��ا ب�جل ق�� وأدخل�اه إلى ساحة الق�ال أو ال�هاد ف�اذا ���ث؟ 

�����ع أن �ق�ع أوصال وأع�اق رجال، فال��� واح� في وزنه ول�� 

   .حامله أو ال�ارب �ه ه� ال�� ت�غ�� ق�اه 

لعلى أن و��ل� ال�عاء واح� ف��� ن�أل هللا �أس�ائه ال���ى وصفاته ا

  �ع���ا و��زق�ا و�ه�ی�ا و��في م����ا و��ح� م�تانا، 

  ول�� ما ه� الف�ق ب�� َم� ُ����اب له وَم� ال ُ����اب له ؟ 

      .إذن ال�عاء �ال��� ه�ا ��ار�ه وه�ا ب�ا��ه

���اج ال�اعي إلى اس���ار القل� وج�ع شعاب العقل والقل� وح��ر 

   .ال�ه� ع�� ال�عاء وال���ع

  ال�عاء:وآداب 

  _رفع ال�� ع�� ال�عاء في ذل وان��ار

  _وال��اء على هللا �أس�ائه ال���ى وصفاته العلى

   ملسو هيلع هللا ىلص_ال�الة على ال��ي 

_ث� ال��ال في حالة م� األدب وال���ع وذل الع��د�ة ب�� ی�� هللا ال�ل� 

ال�ل�ل أن ُ�ع��ه و��زقه و���ب عل�ه وغ�� ذل� مع ال���ع وال��اء 

  ن شاء هللا ُ����اب ال�عاءواالن��ار وه�ا إ



27 
 

_أما َم� ی�ع� وقل�ه غافل ساٍه الٍه والف�� ُم��ِع� في ات�اهات وأود�ة 

  م��لفة فأنَّى ُ����اب له

M 
  

  :الع�ل ���ج� العل� -3

عل��ا أن نعل� أن ع�م الع�ل �العل� ق� ُی�ه�ه وق� ی�ه� �ه �ال�ل�ة، فإذا عل� 

ه�ا العل� س�ف ی��� في القل� الع�� علً�ا وجاه� م� أجل الع�ل �ه فإن 

  و��سخ في العقل وس�عل� ال�ق�� ح�ى ��ل صاح�ه إلى م�حلة ع�� ال�ق��

أما إذا �ان عل� ال��ء في حالة ازد�اد ول�� ع�له ض��� وال ی��اس� مع 

العل� فإن ال�ق�� ��عف في القل�، و�ل�ا ضعف الع�ل �العل� �ل�ا ضعف 

  .ى و���ك ه�ا العل� �ال�ل�ةال�ق�� في القل� ومع ال�ق� س�ف ُی��

  �العل� ی�د� إلى ن�ول العق��ات.ال��لف ع� الع�ل  -

َوِ�ْذ َقاَل ُم�َسى ِلَقْ�ِمِه َ�ا َقْ�ِم ِلَ� ُتْ�ُذوَنِ�ي َوَقْ� َتْعَلُ��َن َأنِّي { قال س��انه :

ُ ُقُل�َ�ُهْ�  ُ َال َیْهِ�� اْلَقْ�َم اْلَفاِسِق�َ� َرُس�ُل �َِّ ِإَلْ�ُ�ْ� َفَل�َّا َزاُغ�ا َأَزاَغ �َّ َّ��َ

  [ال�ف] })5(

، أن �ع�ف ال�� ث� ی�وغ ع�ه روغان ال�عال� ف�ا مع�ى ال��غ ؟ �ع�ي :

�ُ��ادل و ُی�اوغ وال ی�ع� ألوام� هللا وال �ع�ل ��ا عل� ���عف ال�ق�� في 

  .القل� و��ه� العل�
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َل َم�ٍَّة َوُنَقلُِّ� َأْفِ�َ�َتُهْ� وَ { وقال س��انه: َأْ�َ�اَرُهْ� َ�َ�ا َلْ� ُیْ�ِمُ��ا ِ�ِه َأوَّ

  األنعام]  [ })110َوَنَ�ُرُهْ� ِفي ُ�ْ�َ�اِنِهْ� َ�ْعَ�ُه�َن (

نه أ��أتي األم� م� هللا لإلن�ان م�ة �ع� م�ة و���ع دروس العل� و�عل� 

على خ�أ وت�ه� له ذن��ه وت��ح له ع���ه ول�� دون ج�و� ف�ا ال�� 

  .�ة ل�ل� ؟ ُ�قل� هللا ع� وجل األف��ة واأل��ار���ث ن��

أ� أنه ی�� ال�� أمام ع���ه وال � األف��ة واأل��ار؟ ف�ا ه� ال�ق��د ب�قل

أمام ع���ه ول��ه م��اق ورائه �ال�غ� م�  �ا�ل�����ع أن یل��م و��� ال

  .إدراكه ل��النه

إذن اإل��ان ع��ما �أتي الع�� أول م�ة وم�ات �ع�ها وُ�ع�ض عل�ه ال�� 

وُ���� هللا له ���� ال�� ومع�فة ال��� وال�ی� وأح�ام ال���عة ث� ال ی��ع 

���ث روغان ع� ال�ن�ب وال�عاصي و�ع�د إلى هللا ف�ا ال�� ���ث ؟ 

األم�ر فال وزوغان في القل� فال ُی�رك ال�� وال ی�� ال�ا�ل وت��ل� ل��ه 

ع� ال�ع��ة وال �����ع أن ی��ك ال�ا�ل ��ا أن ال  قلع������ع أن 

�����ع أن �أخ� �ال�� و�ل��م �ه وتل� عق��ة ع�م ات�اع ال�� �ع� أن 

   .ع�فه

 َعْ� َرُجل َقالَ َوَقاَل ُسْ�َ�ان ال�َّْ�ِرّ� َعْ� َأِبي َح�َّ 
ّ
َ�اَن ُ�َقال اْلُعَلَ�اء  :ان ال�َّْ�ِ�ي

  :َثَالَثة

وعال� �أم� هللا عال� �ا� عال� �أم� هللا ، وعال� �ا� ل�� �عال� �أم� هللا ، 

  .ل�� �عال� �ا�

فالعال� �ا� و�أم� هللا : ال�� ���ى هللا تعالى و�عل� ال��ود والف�ائ� ،  

والعال� �ا� ل�� �عال� �أم� هللا : ال�� ���ى هللا وال �عل� ال��ود وال 
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� �أم� هللا ل�� العال� �ا� : ال�� �عل� ال��ود والف�ائ� وال الف�ائ� . والعال

 ) �اخ��ار4/729ان�هى م� تف��� اب� ���� ( ���ى هللا ع� وجل "

ِ َلْ�َ� ِ�َعاِلٍ� ِ�َأْمِ� �َّ _1 : فل� ت��ث�ا إلى أح� الع�ام وسأل�اه ع�  َعاِل� ِ�َا�َّ

ه�ا  هللا س��انه وتعالى فإنه س�ق�ل: هللا ه� ال�� ی�زق وُ�ع�ي ول��

  ال �عل� شيء ع� أح�ام ال���عة    ال���

وه�ا ل��ه عل� �ال���عة ول��ه ال �عل� : َوَعاِل� ِ�َأْمِ� �َّ َلْ�َ� ِ�َعاِلٍ� ِ�َا�َِّ _2

 ه� خ��اء الف��_م�ا�خ ال�الل_عل�اء ال��اسي)ه�الء ( َم� ه� هللا

����ن ع��ه عل� �أح�ام ال���عة وأس�اذ في الفقه ال�قارن و���د �ل ق�ل 

�أدل�ه ول��ه ال �عل� َم� ه� هللا وال�ل�ل على ذل� أنه ت��أ على هللا 

 �ال�عاصي وناف� و�اع دی�ه في مقابل مال أو م��� أو جاه 

: ه�ا الف��� ج�ع ب�� االث��� فه� عال� �ا�  َعاِل� ِ�َأْمِ� �َّ َعاِل� ِ�َا�َِّ _3

أ� �عل� َم� ه� هللا �أس�ائه ال���ى وصفاته العلى ��عل� َم� ه� ال���ع 

�عل�  فال ی���أ أن ی��� �ف�� الق�ل أو الغ��ة أو ال����ة أو آفات الل�ان،

ألرض ألن الق�ی� أن هللا ه� الق�ی� وه�ا ��عله ال ��ل� وال ��غى في ا

_حالل_  (ح�ام وعال� �أم� هللا ه،ق�م��ق�ر أن ُی�ل�ل األرض م� ت�� 

م����_م��وه_م�اح)، ��عل� ال��ع و�عل� صاح� ال��ع وه�ا ه� أك�ل 

  ال�اس وأف�له�

أف��ا أیها العال�، فقال: العال�  :ال� ب� مغ�ل قال: قال رجل لل�ع�يع� م

   .َم� ��اف هللا

   })28ِإنََّ�ا َ�ْ�َ�ى �ََّ ِمْ� ِ�َ�اِدِه اْلُعَلَ�اُء ِإنَّ �ََّ َعِ��ٌ� َغُف�ٌر ({ ل تعالى:اق
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  .إذن م�ى ���ن اإلن�ان عالً�ا؟ إذا حق� ال���ة م� هللا س��انه وتعالى

M  
  .�ع� العل�عق��ات ال��لف ع� الع�ل  -

َوَجَعْلَ�ا ُقُل�َ�ُهْ� َقاِسَ�ًة ُ�َ��ُِّف�َن َ�ِ�َ�ا َنْقِ�ِهْ� ِم�َ�اَقُهْ� َلَع�َّاُهْ� { :قال تعالى 

اْلَ�ِلَ� َعْ� َمَ�اِضِعِه َوَنُ��ا َح��ا ِم�َّا ُذكُِّ�وا ِ�ِه َوَال َتَ�اُل َت�َِّلُع َعَلى َخاِئَ�ٍة 

َ ُ�ِ��ُّ اْلُ�ْ�ِ�ِ��َ�  ِمْ�ُهْ� ِإالَّ َقِل�ًال ِمْ�ُهْ� َفاْ�ُ� َعْ�ُهْ� َواْصَفْح ِإنَّ �َّ

  . ال�ائ�ة][})13(

  _قل�ب قاس�ة    2_لع�                                  1

  _ن��ا حً�ا م�ا ذ��وا �ه4_ت���� لل�ل� ع� م�اضعه            3

  

ِإنَّا { :ول�� ��� ُ���َّف ال�ل� ع� م�ضعه �ال���ة للق�آن وق� قال تعالى

ْكَ� َوِ�نَّا َلُه َلَ�اِفُ��َن ( ْلَ�ا ال�ِّ   [ال���] })9َنْ�ُ� َن�َّ

��الف ال�ق��د اآل�ات  لف�أو _���ث ه�ا �ال�أو�ل الفاس� ل�عاني الق�آن، 

   بها 

_ث� ن��ان العل�، فلع� وق��ة القل� وت���� لل�ل� ون��ان للعل� تل� أر�عة 

  .عق��ات ت��ل على م� عل� ول� �ع�ل �عل�ه
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  .ج�ائ� َم� عل� وع�ل �عل�ه - 

َ�َ�ْ�َ�ا َعَلْ�ِهْ� َأِن اْقُ�ُل�ا َأْنُفَ�ُ�ْ� َأِو اْخُ�ُج�ا ِمْ� ِدَ�اِرُ�ْ� َوَلْ� َأنَّا { قال تعالى:

َما َفَعُل�ُه ِإالَّ َقِل�ٌل ِمْ�ُهْ� َوَلْ� َأنَُّهْ� َفَعُل�ا َما ُی�َعُ��َن ِ�ِه َلَ�اَن َخْ�ً�ا َلُهْ� َوَأَش�َّ 

) َوَلَهَ�ْیَ�اُهْ� ِصَ�اً�ا 67ا َعِ��ً�ا () َوِ�ًذا َآلَتْ�َ�اُهْ� ِمْ� َلُ�نَّا َأْج�ً 66َتْ�ِ��ً�ا (

ُ َعَلْ�ِهْ�  )68ُمْ�َ�ِ��ً�ا ( ُس�َل َفُأوَلِ�َ� َمَع الَِّ�یَ� َأْنَعَ� �َّ َ َوال�َّ َوَمْ� ُ�ِ�ِع �َّ

اِلِ��َ� َوَحُ�َ� ُأوَلِ�َ� َرِ��ًقا  َهَ�اِء َوال�َّ �ِق�َ� َوال�ُّ ِّ� ِمَ� ال�َِّ��ِّ�َ� َوالّ�ِ

  .�اء][ال�})69(

  في اآل�ة األولى ت���خ م� هللا ع� وجل ل�� عل� ول� �ع�ل ح�� قال:

   }َوَلْ� َأنَُّهْ� َفَعُل�ا َما ُی�َعُ��َن ِ�ِه َلَ�اَن َخْ�ً�ا َلُهْ� َوَأَش�َّ َتْ�ِ��ً�ا{

 ففي الع�ل ��ا ی�ع��ن �ه ال��� في ال�ن�ا وال�ی�، وال��ات على ال�� في

(أش� ت���ً�ا) وه�ه ج�ئ�ة هامة جً�ا ألن ال��ء ���� أن �عل� و��ق� م��لة 

في ال�ی� وف�أة ���ث ان��اس ون�ول لع�م ال��ات على ال���� وس�� 

َوِ�ًذا َآلَتْ�َ�اُهْ� {ال��ات ه� الع�ل �العل�، ث� �أتي األج� الع��� م� ع�� هللا 

ال�ق��د بها: ه�ا�ة ، واله�ا�ة إلى ال��ا� ال������ }ِمْ� َلُ�نَّا َأْجً�ا َعِ��ً�ا

ال��ف�� ول��� ه�ا�ة اإلرشاد، ف�ل�ا عل� الع�� وع�ل ��ا عل� ف��ف ی�تقي 

في م�ارج ال��ال ف��ال خ��� ال�ن�ا واآلخ�ة ث� ی�تقي ف���� على ال��، 

هي ی�تقي ��أت�ه األج� الع��� م� ع�� هللا، ث� ی�تقي فُ��زق ه�ا�ة ال��ف�� و 

ل عل�ها َم� ع�ل ��ا  الع�ل �العل� وتل� هي ج�ائ� وف�ائ� وث��ات ی���َّ

   .عل�
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أن الع�ل �العل� ه� ال�� م� شأنه أن ُ�علي ال�ق�� في القل�  اعل��ا:

وُ���ج الع�� م� م�حلة عل� ال�ق�� إلى م�حلة ع�� ال�ق��، أما ع�م الع�ل 

وُ��ِهْ�ُه �عف ال�ق�� في القل� �ُ فإنه �العل� و���ة ال�فات القل� إلى األس�اب 

   .ف���ل م� ع�� ال�ق�� إلى عل� ال�ق��

  إذن ع�� ال�ق�� ت��اج إلى:

  تعل� �ا�  -3ع�م ال�فات إلى األس�اب    - 2   ع�ل   -1

  ت�ب� الق�آن  -5       وص�ق في ال�عاء -4

  

كي ن�ل إلى ع�� ال�ق�� وه� ال��ل�ب وال��� وال�ادع وال�ارس للقل� 

، وال�ارس للعقل م� أن �ف ال�ن�ب وال�عاصي و��ا ال��ارحأن �ق�م� 

  .ت��ح ��ه ال��ا�� ال���ة ال�ي تف�� على الع�� دی�ه ودن�اه

  

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

  
  

  

  

  

  

       
 


