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  ش�م ال�عاصي

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

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

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

 

م� ال��ائل ال����ة والع���ة في ال�ق� نف�ه م�ألة ال�عاصي وش�م تل� 

  ال�ل غ�� سالٍ� م�ها ف عاصيال�

ق� ال�عاصي س��ة، وأنه ال ی�ج� ب�� اوعلى الع�� اب��اًء أن ُی�رك أن ع� 

اإلن�ان و��� ر�ه ن��، فا� ع� وجل ال ُ��امل أح� وال ُ��اب�ه فل�� ب��ه 

ن�� فه� ال�اح� األح�، ول� فِه� ال��ء ذل� ألدرك أن م� خلقه و��� أحٍ� 

  ��اخ�ه هللا ��ا اق��ف م� معاصي في ُدن�اهسكل ما �فعله سُ��اس� عل�ه و 

ُ�ال� َأَخْ�َنا ِبَ�ْنِ�ِه َفِ�ْ�ُهْ� َمْ� َأْرَسْلَ�ا َعَلْ�ِه َحاِصً�ا َوِمْ�ُهْ� َمْ� فَ { _قال تعالى:

ْ�َ�ُة َوِمْ�ُهْ� َمْ� َخَ�ْفَ�ا ِ�ِه اْألَْرَض َوِمْ�ُهْ� َمْ� أَْغَ�ْقَ�ا َوَما َ�اَن �َُّ  َأَخَ�ْتُه ال�َّ

  [الع����ت] })40َن (ِلَ�ْ�ِلَ�ُهْ� َوَلِ�ْ� َ�اُن�ا َأْنُفَ�ُهْ� َ�ْ�ِلُ�� 

فإن هللا سُ�عا��ه عل�ه إما ول� ی�� م�ه وه�ا �ع�ي أن �ل إن�ان ُی�ن� ذنً�ا 

    .في ال�ن�ا و�ما ی�جل العقاب إلى اآلخ�ة وتل� هي ال�امة ال���� 

: ما ُض�ب ع�� �عق��ة أع�� م� ق��ة ع� مال� ب� دی�ار رح�ه هللا قال

  القل�.
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تعالى عقوباٍت، فتعاَھدوھّن من أنفسكم في : إن � وقال أیضاً رحمھ هللا

القلوب، واألبدان، وضنٍك في المعیشة، ووھٍن في العبادة، وسخطٍة في 

 .الرزق

والب� م� ال��اد  ��ُ�هاعق��ات على ال�ن�ب ال�ي �ُ  َق�َّرَ أ� أن هللا ع� وجل 

 أن ُ��اس�ه� عل�ها ول�� ق� ُ��هل هللا الع�� أو ُ�عا��ه م�اش�ًة �ع� إصا�ة

ال�ن�، وَم� ال ��ل� العل� �ُ�� أنه ع��ما ُی�ن� وال تأت�ه العق��ة وُ��ن� وال 

� في ح�اته �ُ�� ه�ا أن هللا غف�ٌر رح�� وأن األم�ر س�ُ�� م� غ��  ی�ع�َّ

 ،عقاب

(ال���_ال��) وَم� ی�عي ال�هل �ال�ن� ل� أی�ی�افُ�ل�ا على عل� ��ا ت��عه 

�ر ����ة جً�ا في ال��ائل الفقه�ة ول�� َتُع� ُح��ه مق��لة إال �ال���ة ألم

   .ال���ع �ع�ف �ل ال��ائل الِع�ام و�ل ال�عاصي

اع�قاد أن هللا غف�ٌر رح�� وال��اد� في ال�ن�ب على ه�ا األساس ه� م��هى 

ال�ال� والعاصي ح�ى إذا ما أخ�ه �ان  ال�هل ل�اذا؟ ألن هللا س��انه ُ��هل

ا م� أمٍ� س�ُ�� م� غ�� أن ���ن له ه� أخ� الع��� الُ�ق��ر، ف� أخ�ه له

ث�اب أو عقاب، وتأخ�� العق��ة ق� ���ن ف��ة إمهال لإلع�ار أو اإلن�ار 

ع�ى أن ی��ب اإلن�ان و�ع�د و��جع إلى ر�ه س��انه فإن ل� ��ُ�ث ذل� 

  فإن العق��ة س���ل في ال�ن�ا ق�ل اآلخ�ة

   :أُص�ل اْلَ�َ�اَ�ا �لَها َثَالَثة رح�ه هللا : –قال اب� ال��� 

  اْل��� َوُهَ� الَِّ�� أصار ِإْبِل�� ِإَلى َما أصاره _

  وال��ص َوُهَ� الَِّ�� أخ�ج آدم م� اْل��َّة _

  وال��� َوُهَ� الَِّ�� ج�أ أح�ا ب�ي آدم على َأِخ�ه _
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 وهيت�ق� على اب� آدم م� ثالثة أب�اب أ� أن ال�عاصي وال�ن�ب 

  .(ال���_ال��ص_ال���)

ول� ���� آلدم ف�ان� ��ا فعل إبل�� ع��ما ت��� ع� أم� هللا  : فإما ��ً�ا

   .ال����ة هي ال��د واإل�عاد

وال�ق��د �ال��� ه�ا ه�: ال��� على أوام� هللا ول�� تعالي ش�� على 

آخ� ألنه ی���� ع�ه في صفٍة ما(فه�ا ن�ٌع آخ� وله عق���ه) ول�� ال��ی� 

ب�عال�ه ع� أوام� هللا، فاألم� �أتي م�  ع� ال��� ال�� ُیهِل� صاح�هه�ا 

هللا س��انه وال��ألة واض�ة جل�ة ف���ع ونعل� وُن�رك ال��أ ول�� مع �ل 

على أوام� هللا) وه�ا ه� أول  اه�ا ُنِ�� على ارت�اب ال�عاصي( َتَ�ُ�� 

  وال�عاصي أصل م� أص�ل ال��ا�ا

  ه� ال��ص: واألصل ال�اني 

 ال��ص على ال�ن�ا وال��ص على ال���� وال��انة االج��ا��ة وال�ال

أد� إلى خ�وج آدم م� ال��ة فق� �ان ال�� أ�ً�ا ه� ال��ص و ال�اه، و 

في ال��ة فاس��له ال���ان وأوه�ه أن  ا���� خالً�ا ُم�لَّ�أن ح��ً�ا على 

��ة، فال ی��غي ال��ص على أكله م� ال���ة س���ن س�ً�ا في خل�ده في ال

ال�ن�ا أو ال���� أو أ� شيء آخ� ألنه ر��ا ���ن س�ً�ا في هالك 

  .ال���� عل�ه

   فه� ال��� :أما األصل ال�ال�

فال��� أصل م� أص�ل ال��ا�ا ال�� ان��� و���ة ب�� ال��ل��� وأص�ح 

����ون  ������في ف�ة ال ُ���هان بها م� ال��ل���، فال اجل� اواض� ام�ض



4 
 

�ع�ه� ال�ع�، فأهل ال�ن�ا ����ون �ع�ه� على ال�ن�ا وأهل ال�ی� 

  .االت�اه�� م� الُ�هل�ات����ون �ع�ه� على ال�ی� واألم� في �ال 

�ُّ  َف�� وِقي َش�ُّ  فال�ف� م� اْل��� وال�عاصي م�  َهِ�ه ال�ََّالَثة فق� وقى ال�َّ

  .اْلِ�ْ�ص َواْلَ�غي َوال�ُّل� م� اْلَ�َ��

  .ت�اوز ال�� واالس��الة �غ�� ال�� ال�غي فه� �ع�ي:أما 

وله�ا فالقل� ه� م��وم م�ها ی�� أن ل��ه نع�ة  هش�� ���� آخ� ألن

��ا أنه ال �ق�ر على اس��عاب أن ف�ل هللا ونع�ه  غ�� راٍض ع� ذل�

ف��غي عل�ه أ� ی��اوز ال�� معه وم� ص�ر ی�ت�ها َم� ��اء م� ��اده 

أو ی���� أ�  (�غ�ا�ه) و ال��ی� ع�ه ��ا ل�� ��هذل� اتهامه له ��يء أ

ف�صة ل���ه�ها و���ق� م� ق�ره وتل� م���ة، وال��� ه� داء ال�ه�د 

ح��اق القل� ع�� رؤ�ة نع�ة ع�� أح� واف�قاد صاح� ه�ا وه� ا و�بل��

القل� ل�ل� ال�ع�ة وق� غفل ه�ا ال�اس� ع� أن ه�ا ه� رزق هللا ی�ت�ه َم� 

� األرزاق��اء س��انه    .ُمقّ�ِ

   .وق� �ان ال�لف دوًما ُ���رون م� ش�م ال�عاصي

الق�لة ب��� ال��اع  أنال�عاصي ب��� ال�ف� ��ا  :ح�ى أن ال�ع� م�ه� قال

  .والغ�اء ب��� ال�نا وال��� ب��� الع�� وال��ض ب��� ال��ت

  ل�اذا؟ اإلن�ان إلى ال�ف� لُ �ِص ف�ع��ة �ع� مع��ة �ع� مع��ة ق� تُ 

ألن ال�عاصي ت��أ �ال�ه�ات ث� ُش�هات ت��ب القل� وم� ال���� أن 

هي الُ��ِصل إلى ال�ف� إن ل� ���ج ال��� ع� دی�ه، إذن فال�عاصي 

  ی��ارك هللا س��انه ع��ه ب�ح��ه وعف�ه 
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ف��ى وصل� العالقة الُ���مة ب�� رجل وام�أة :  الق�لة ب��� ال��اع أن��ا  

  ب��ه�ا ��اعفال مف� م� وق�ع ال اإلى درجة تق��له إ�اه

 ب��ً�ا لل�نا ؟ ألن الغ�اء ُی��� ال�ام� : فل�اذا ُ�ع� الغ�اء والغ�اء ب��� ال�نا 

   أ� ال�ه�ات ال�ام�ة وم� ث�َّ ق� ��ل األم� �ال�امع إلى ال�نا 

ُت�� ما هي ب�ا�ة ع�� ال�جل الم�أة أو الع��؟ أل�  :وال��� ب��� الع�� 

خ��ات أوصل� صاح�ها إلى ِع�� َم� �ان ة ث� تال ذل� ت�� ال��ا�ة ب��� 

  ی��� إل�ها إذن ال��ا�ة �ان� ن��ة

: أ� أن في ال��ض رسالة إلى ال���� ح�ى ی���ه وال��ض ب��� ال��ت

  ألن ال��ت قادم

، َ�ُق�لُ  ُ� ْبُ� ُ�َ�اَسَة، َقاَل: َسِ�ْعُ� ُعَ�َ� ْبَ� َذرٍّ : " آَنَ�َ� َجاِنُ� َأْخَ�َ�َنا ُمَ��َّ

َفَل�َّا آَسُف�َنا {ِحْلِ�ِه َفَ��ثَّْ�َ� َعَلى َمَعاِص�ِه؟ َأَفَأَسَفُه ُتِ��ُ�؟ َأَما َسِ�ْعَ�ُه َ�ُق�ُل: 

  .)72العق��ات الب� أبي ال�ن�ا("] 55[ال�خ�ف:  }اْنَ�َقْ�َ�ا ِمْ�ُهْ� َفَأْغَ�ْقَ�اُهْ� َأْجَ�ِع��َ 

ی���أ على مع��ة هللا؟ هل ال��� ه� حل� ف�ا ال��� ال�� ��عل ال��ء   

هللا على العاصي وع�م معاق��ه إ�اه ف�عله ی��اد� في ��ه ؟ أم أن ال��� 

  ؟ ه� ان��ار ن�ول ال��ائ�

: أ� أغ���نا، فق� أغ���ا ال�ل� ول�ا ح�ث ه�ا {فل�ا آسف�نا} وفي اآل�ة:

خ� ح�� ، إن هللا ع� وجل ��ل� و��ل� إلى أن ��اء ش�ً�ا آن�ل العقاب

  �أتي االن�قام 

    ."ال�ن� على ال�ن� ���� القل�"ع� م��َّ� ب� واسع: 
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     [ال��فف��]})14َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُل�ِ�ِهْ� َما َ�اُن�ا َ�ْ�ِ�ُ��َن ({ قال تعالى:

   .���ل ال��� ُی�ن� م�ة �ع� م�ة  وم�ات �ع� م�ات ����ت القل�

  :ع�اق� ال�عاصي على القل� - 

   .ال�ن�ب وال�عاصي على القل�ض�ر -1

ت�اًما تأث�� ال�� على ال��ن، فل� تأث�� ال�عاصي وال�ن�ب على القل� ُ���ه 

أن إن�ان ت�اول �عاًما ��ه سً�ا ف�ا ال�� س���ث له؟ س���ث ال��ر 

��ا  اال�الغ لل��ن و��ل� ال�ن�ب تُ�� القل�ب وُتف��ها وت�د� إلى م�ته

   .وال ُ��عفه أح����ت ال��� ح�� �أكل صاح�ه �عام �ه س� 

  ؟ ألن القل� ه� م�ل ن�� ال�ح�� ی���ه ال���ع له�ه ال��ئ�ة ل�اذاالب� أن 

) ِإالَّ َمْ� َأَتى �ََّ ِ�َقْلٍ� َسِل�ٍ� 88َیْ�َم َال َیْ�َفُع َماٌل َوَال َبُ��َن ({ قال تعالى:

  [ال�ع�اء] })89(

َعْ� َعاِمٍ�، َقاَل: َسِ�ْعُ� ال�ُّْعَ�اَن ْبَ� َ�ِ��ٍ�، َ�ُق�ُل: َسِ�ْعُ� َرُس�َل �َِّ َصلَّى  

الَ�َالُل َب�ٌِّ�، َوالَ�َ�اُم َب�ٌِّ�، َوَ�ْ�َ�ُهَ�ا ُمَ��ََّهاٌت َال َ�ْعَلُ�َها "ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َ�ُق�ُل: 

لُ�َ��ََّهاِت اْسَ�ْ�َ�َأ ِلِ�یِ�ِه َوِعْ�ِضِه، َوَمْ� َوَقَع ِفي َكِ��ٌ� ِمَ� ال�َّاِس، َفَ�ِ� اتََّقى ا

ُ�َهاِت: َ�َ�اٍع َیْ�َعى َحْ�َل الِ�َ�ى، ُی�ِشُ� َأْن ُیَ�اِقَعُه، َأَال َوِ�نَّ ِلُ�ّلِ َمِلٍ�  ال�ُّ

َغًة: ِإَذا ِحً�ى، َأَال ِإنَّ ِحَ�ى �َِّ ِفي َأْرِضِه َمَ�اِرُمُه، َأَال َوِ�نَّ ِفي الَ�َ�ِ� ُمْ� 

 الَقْل�ُ 
َ
 "َصَلَ�ْ� َصَلَح الَ�َ�ُ� ُ�لُُّه، َوِ�َذا َفَ�َ�ْت َفَ�َ� الَ�َ�ُ� ُ�لُُّه، َأَال َوِهي

  )1599)، أخ�جه م�ل�(52أخ�جه ال��ار�(
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  ،وم� ع�اق� ال�ن�ب أ�ً�ا 

  .ال�ح�ة في القل� - 2

فال ت�از�ها وال ًتعادلها  ���� الع�� في قل�ه وح�ة ب��ه و��� هللا ع� وجل 

أ� ل�َّة وه�ا إن �ان القل� حً�ا، أ� أن القل� إذا �ان حً�ا وع�ِق� ه�ه 

  ف���ُعُ� بهاالعق��ة(ال�ع�ر �ال�ح�ة ب��ه و��� هللا) 

ل� أن ش�ً�ا ی��� أن ی�فع ی�ه لل�عاء  ف�ا ه� ال�ق��د به�ه ال�ح�ة:

��� قل�ه ساٍه غافل، ول� فال �ع�ف ��� ی�ع�، ول� أراد أن ���غف� فإنه 

أنه أتى ���اب هللا ل�ق�أ ��ه فإنه ُس�عان ما ی���� أش�اء ف����ه و���غل 

به�ه األش�اء، تل� هي ال�ح�ة ال�ي ت��ن ب�� الع�� ور�ه ح�� ع�م األُن� 

، ه�ه عق��ة ت��ل على ال��اد ��ا في �ا� س��انه، فه� ال �����ع �ال�اعة

  ال������ ل� ی���ه�ا لها ذل� ال�ع� م� ال�ل��م�� و 

إذا ن�ل�  ال���ول�� ل�اذا ��ع� القل� ال�ي به�ه العق��ة ؟ ألن القل� 

عل�ه ه�ه العق��ة فل� ��ع� بها أو یل�ف� لها، فال��� إذا فعل�ا ����ه 

األفاع�ل هل س��ع� ��يء �ال��ع ل� ��ع� �أ� شيء و��ل� القل� 

  �ا�  ال��� ال ��ع� أنه م��وم م� حالوة األُن�

  .الُ�ل�ة في القل� - 3

 ����د القل� وُ���ح �الل�ل ال�ه�� وت�أله الِ���ة فلق� أن�فأ ن�ر ال�اعة

وُملئ القل� �ال�ل�ة، ول�� ما ال�ق��د ����ة القل� ؟ ح��ة القل� تع�ي 

، هل ه�ا ع�م الُق�رة على ال����� ب�� ال�� وال�ا�ل، ال���ح وال�ا�ئ
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العال� م���د وُ��اول تعق�� األم�ر أم أن ه�ا ه� ش�ع هللا وتل� أوام�ه ال�ي 

ه�  ال��� ف�ه�ا��� ال���ع واالن��اد لها، ه�ه ال���ة وذل� ال���� 

، ف�ل�ة قل� العاصي ت�عله على (س��ل ال��ال) ی�ه� إلى �ل�ة القل�

ى آخ� ه�ا ال��ل� و���� على َم� ��ه �ال���ة واالع��ال ث� ی�ه� إل

����� على َم� ��ه �ال���د وتعق�� األم�ر ث� ی�ه� إلى م�ل� ثال� 

  ����� ���أ ال��ال� األخ�� وه��ا فه� ال �����ع أن ��ل إلى ال��، 

  مع ���ة ال�ل�ة واش��ادها، وُ�ل�ة القل� درجات وت��� ال�رجات 

ة أن لل���ة ض�اًء في ال�جه ون�ًرا في القل� وسع وعلى الع�� فق� ق�ل:

  في ال�زق وق�ة في ال��ن وم��ة في قل�ب ال�ل�

     ال��� ج��ًال   ��� فال�جه م����� ول� ل�  ض�اًء في ال�جه:

والقل� م�����، ���ي و�ه��� ب��ر م� ع�� هللا فال ح��ة  ون�ًرا في القل�:

ول� أن ق�مه  ا�ئوال ت���، بل ل��ه الق�رة على مع�فة ال���ح م� ال�

ذل� في خ�أ ما فإنه ���ن على عل� ��ا وقع ��ه م� ذن� و�ال�الي فإنه 

  �ال���ة له ی��ب و�ع�د إلى ���� ال�� فاألم� واضح 

وال ��� أح� أن أهل ال�اعة مع��م�ن م� ال�ق�ع في ال�عاصي بل أن 

ل�یه� معاصي فه� ��� م�ل اآلخ��� ول��ه� ع��ما �����ن ُس�عان ما 

   �ي �غف� له� أخ�ائه� ا له�ا ال��أ ف���ار��نه و���غف�ون ر�ه� ی���ه� 
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ل� ���ن م�ه إن أومفه�م ال�زق مفه�م واسع وله�ا ف وسعة في ال�زق:

فق� ���ن ال�ال قل�ًال ول�� ��ه ب��ة و���� أن  ،ُمق�ِ�ً�ا على ���ة ال�ال

 ���ن ���ً�ا ول��ه مع�وم ال���ة(وه�ا أم� مالح� في ال���� م� ال���ت)

  ك�ا أن ال�زق ���ل ال�زق في ال��ة وال�زق في األوالد

وق�ة ال��ن ه�ه ل��� م�ت��ة ��� ال��� أو ���ة  ق�ة في ال��ن:

وم�ض، فق� ���ن ال��� ���ً�ا في ال�� أو م��ً�ا ول��ه �فعل م� 

لل�اس ال �����ع فعل ذل� إال ال�ع�ادة ما ال ُ���ق فه� �ال�قای�� األم�ر 

  أن ن�ر ال�اعة أل���ه ث�ب الق�ة في ال��ن

ع�  ال�اس ول� ل� �ع�ف�ه�اعة ُ���ه� فأهل ال� وم��ة في قل�ب ال�ل�:

ُق�ب ول��ه� س�ع�ا ��اله�، ف�ل� ه� حٌ� م� هللا ت�ارك وتعالى ق�فه في 

   .قل�ب ال��اد ت�اه ه�الء ال�ائع�� العامل��

في ال��ن ،  ، و�ل�ة في الق�� والقل� ، ووه�افي ال�جه ولل���ة س�اًدا

   .ونق�ا في ال�زق ، و�غ�ة في قل�ب ال�ل�

 صاح�ه ج��ًال �ان ����د ال�جه م� ال�ن�ب ح�ى ل�  :في ال�جهس�اًدا 

فالق�� م�ل� و���أ ع�اب العاصي ����د دخ�له  :وُ�ل�ًة في الق�� والقل�

  .و��ا القل� ��أله ال��اد
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وه�ا األم� واضح جلي جً�ا وال�ه� �ع�ي ال�ع�  :في ال��ن اووه�ً 

ال  وال�عف، �����قل ال�الة وال��ادات وال�اعات ألن ال��ن ض���

   .ی���َّل ال�اعة أما وق� ال�عاصي فال وه� وال تع�

َعْ� َثْ�َ�اَن، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:  ونقً�ا في ال�زق:

َعاِء، « ْزَق ِ�ال�َّْنِ� ُ�ِ��ُ�ُه، َوَال ُیَ�دُّ اْلَقْ�ُر ِإالَّ ِ�ال�ُّ َوَال َیِ��ُ� ِإنَّ ال�َُّجَل َلُ�ْ�َ�ُم ال�ِّ

)، ال��� ال���� 872)،ص��ح اب� ح�ان(22386م��� أح��( »ِفي اْلُعُ�ِ� ِإالَّ اْلِ��ُّ 

  )،11775لل��ائي(

ل� �ان�ا ُ��ه�ون العاصي ح�ى فال�ل� ی�غ��ن  :و�غ�ة في قل�ب ال�ل�

  .له خالف ذل�

  

  وم� ش�م ال�عاصي أ�ً�ا،

  .ِذهاب ال��اء م� القل� - 4

  ص�ح صاح�ه في مأساةألول� ذه� ال��اء م� القل� 

َثَ�ا َأُب� َمْ�ُع�ٍد، َقاَل: َقاَل ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه   َعْ� ِرْ�ِعيِّ ْبِ� ِحَ�اٍش، َح�َّ

َفاْصَ�ْع َتْ�َ�ْ�ِي ِإنَّ ِم�َّا َأْدَرَك ال�َّاُس ِمْ� َ�َالِم ال�ُُّ��َِّة اُألوَلى: ِإَذا َلْ� "َوَسلََّ�: 

  .)6120أخ�جه ال��ار�( "َما ِشْ��َ 

مق��د ال�الم  �فهل ُ�فه� م� ه�ا إ�احة ال�ع��ة ؟ �الفعل ل�� ه�ا ه

ول��ه �ع�ي أن انع�ام ال��اء وال��ف م� هللا ی�فع ال��اج� ب�� الع�� و��� 

فال مانع له م� ال�ق�ع ف�ها، فاإلن�ان إن ل� ���ِح م� هللا أو ال�ع��ة 

ح�ى ی�� ة ���� أم�ر إلى ��اف م� العق��ة ع�� ال�ع��ة فإنه ���اج 

  .هإصالح
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إن ال�جل  :س�ع� م�ارب ب� دثار �ق�ل :قال، مع�وف ب� واصل�ق�ل 

  . ال��ن� ال�ن� ���� له في قل�ه وه�ً 

، ألن م� العق��ات ما ُ��ِعف في القل� ی��اج� ال�ه���ع� ِذهاب ال��اء 

  القل� وذل� ���ن ���ع ال��� م� ال��� إلى هللا، 

ال �����ع ال���ة، ول� ففي م�انه  أن ��ل ال���:وه�ا أ�ً�ا �ع�ي_

س�عان ما ی���� وال ����� ألنه  ���ًال اس��اع أن ی���ك فل� ی�وم ذل� 

  في س��ه على ال���� وه�ا ن���ة ضعف القل�، 

  أب�انه� ق�ة قل��ه� ال �ق�ة فاألصل أن ال�اس ����ون إلى خالقه� �

) ِإالَّ َمْ� َأَتى �ََّ ِ�َقْلٍ� َسِل�ٍ� 88َیْ�َم َال َیْ�َفُع َماٌل َوَال َبُ��َن ({ _قال تعالى:

     [ال�ع�اء]})89(

ن�ان ���اج إلى قلٍ� ق�� خالً�ا م� ال�ه�، فالقل�ب ال���فة ال فاإل

إذا ما أدر�� م�اس� فت����ع ال��� ول� اس��اع� ذل� فل� ی�وم ه�ا 

أو ال�ه� ال�اعات فل� ی���ى لها أن ت�ال م�ها ال����، �ل ه�ا ال�عف 

  ���ل في حالة م� ال��د� واالن��اس جاء ن���ة ت�اك� ال�عاصي

ب��  م� ���ض القل� ول�ا م�ض أصا�ه ال�ه� وه�ا ال�ه� حاللق� ب�أ األ

  .القل� و��� ال�ص�ل إلى هللا ألن ال��� إلى ال�ب ���ن به�ه القل�ب

  

  ،م� ش�م ال�عاصي أ�ً�ا

  .ق��ة القل� - 5

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

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

  [ال�ائ�ة] })13ِإالَّ َقِل�ًال ِمْ�ُهْ� َفاْعُف َعْ�ُهْ� َواْصَفْح ِإنَّ �ََّ ُ�ِ��ُّ اْلُ�ْ�ِ�ِ��َ� (
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تع�ي : ال��اع ال���� وع�م ال�أُث� به�ا  القل�؟ف�ا ه� ال�ق��د �ق��ة 

ول���� إلى أح�ال ال�اس في  ال��اع، وه�ا أم� واضح جً�ا ب�� ال��ل���

وق� �عق� ال�ع� ال��ازة والع�اء(رجال_ن�اء) فال�جال ی��ل��ن و��خ��ن 

م�ه� ال�فقات وُ��ت��ن ألع�اله� إن �ان�ا م� رجال األع�ال، وعلى 

 ی�فاخ�ن ال��اء إن �� م� ال�����ات ال���فة فإنه�  ال�ان� اآلخ� ن��

و���اه�� ��ا ی�ت�ی�ه م� م��غات ومال�� غال�ة ال��� أما ال�����ات 

األقل فإنه� ی�فاخ�ن أ�ً�ا ول�� �ٌل ���� حاله إلى جان� ال��ا�ات 

  والق�� ور��ا االن�قاد واله�� والل�� على ه�ه وتل�

تُع� م�ث�ة ��ا �ان� وال��� في ذل�  _ال�اه�: أن ال��ع�ة م� ال��ت ل�

وال��ازة وحال ال��� ف�ا القل� إن ل� ی�أث� �ال��ت و ه� الق��ة في القل�، 

  �ع� ذل�،  هال�� س��ث� ��

ُت�� ما ه� ال��� ال�� أد� إلى ال�ص�ل إلى ه�ه ال����ة؟  _ال��� ه� 

 �ان(غالف) و�ال�اليوت�اك� ال�عاصي جعل على القل� ال ك��ة ال�ن�ب

   ،فه�اك حائل ���ع ال�ص�ل

ت��ل ال�سائل و ال��اع� ُت��� االخ��اق ل��ل إلى القل� فال ت����ع، ف

ل�ًال ونهاًرا م� ع�� هللا على ال��اد ول�� ال������ ال یل�ف��ن إل�ها ُم��ا�عة 

  وال ی�أث�ون بها

ال�عاصي ت��ع ال�سائل م� ال�ص�ل، وال �قف األم� على م�ع�ة ال��ت 

� وُ�ف�� في أمٍ� ما فإذا �ه ��� ��� ش�ٌ� في ال���� وه� ُمه�فق� �فق�، 

(تل� رسالة)، ف�اة ل� ُت�زق �ال�واج فإذا بها  ش�ً�ا آخ� عاجً�ا أو ُمعاًقا

على ما هي ��ه هللا (رسالة ح�ى ت���  ت�� زوج ���ب زوج�ه وُ�ه��ها

ال�سائل ال ت�ل ألن ال�عاصي ح���ها  ول��ها ال تفعل فهي ال ت��)

ول��ها أرسل� إلى ال��اد �ق�ر هللا ح�ى ی�ع��ن بها  ا �ي ال ت�لم�ع�هو 
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ع�ها وحال� ذن��ه� ومعاص�ه� ب��ها  ع���أ��اره� أن و����ون ر�ه� إال 

   .فق�� القل�ب ول� ت�أث� و��� قل��ه�

   �ة القل� : أع�� ال��ائ� ق�قال ح��فة ب� ق�ادة

   )عق��ة القل� فإنها ق��ة : (كل عق��ة �هارة، إالهللا وقال سهل ب� ع��

ألنها ُتع� فأصع� وأع�� العق��ات هي العق��ات ال�ي ت��� على القل� 

  مأساة م� ناح���� :_

  _صاح� ه�ا القل� ال ی�� أن قل�ه ُمعاق�1

  _العالج س���ن ص�ً�ا وتل� هي ���عة عالج القل�ب2

فإن أم�ها ه�� وق� ���غف�  )ال��ن أو ال�ال�(وال�اصةاألخ�� عق��ات الأما 

  الع�� على ال�ن� ال�� ُ����ه ��عف� ال�ب و�غف� وال ُ�عاق�، 

أنه أخ�أ فاس�غف� وتاب وعاد إلى ر�ه وع�ل ع�ًال ل� أن ال��ء أدرك و 

  إن شاء،  لههللا  لغف�صالً�ا 

م�ض أو نق� مال فإن �� الع�� ذل� ون�ل� عل�ه العق��ة م� ل� ی أما إذا

   �ع�� عق��ات القل�.�ع� سهال ه�ا 

فالقل� قاٍس وال ی�� أنه عاٍص م�ن�، ���ع ال��اع� و�عل� أنه على خ�أ 

ول�� القل� ال ی�أث� بها وم�ٍة �ع� م�ة وذن� �ع� ذن� ���ث االن��اس في 

  ، القل�

ال�� �ا�ًال وال�ا�ل حًقا، و��� ی�� ف�ا ه� ان��اس القل� ؟ ه� أن 

و�ُ�� ع� س��ل هللا و��� أنه ی�ع� إلى  ال�ع�وف م��ً�ا وال���� مع�وًفا،

  و����� ال�اللة �اله��، ر�ه

: ام�أة م� م���� اج��اعي عاٍل أرادت أن ُت�وج اب�ها ف�ل� ت��� له م�ال

ع� ف�اة م� عائلة ت��ن في نف� ال�����(مال_م�انة_م���) ح�ى إذا 
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ل���ة ما وج�تها و��ف� ال��اصفات ال�ي أرادتها ت�اجع� ول� ُت�ِ�ل ه�ه ا

  ، ه�ه ال��أة ت�� ال�� �ا�ًال ال�����ات وال��� أن أم الف�اة م� ال�ل��مات

  وال�ا�ل حًقا وال�ع�وف م��ً�ا وال���� مع�وًفا وه�ا ه� ان��اس القل�

ال ��� أح� أن ه�ه ال��أة ق� ان��� قل�ها ه��ا ف�أة فا� ع� وجل ه� 

م�ات ث� ���ن االن��اس، م�اٍت �ع� ��هل �الغف�ر ال�ح�� ال�دود ال�ل��، 

ر��ها أم م����ة  زوجة الب�ها فه�ه ال��أة ب�ًال م� أن تف�ح ألنها وج�ت

رف�� إت�ام  مل��مة أ� أنها ش��فة ع��فة عل��ها ق�ل هللا وق�ل رس�له 

ال�واج، أال ت�ر� أن رف�ها له�ه ال�ل��مة و���ها ع� ال���� م� ه�ه 

ال��رة ��عل االب� �أخ� ف�اة م� ب�� فاس� ر��ا ت��ن غ�� و��ة له 

إال �ال��رة ال�ي فُ��احُ� ه�ا وت��ل� مع ه�ا، االن��اس جعلها ال ته�� 

  أرادتها وح�ى ل� ل� ت�ج� أخالق فال مانع ع��ها، 

عف� هللا ع�ها م�اٍت ال�ن� على ال�ن� و على قل�ها ن���ة  ل�اناغ�ى لق� 

ف�صل� ه�ه ال��أة إلى  ،لها وع�م االس��ا�ة ة���� الوم�ات، ورسائل هللا 

وت�ف�  م�حلة م� االن��اس جعل�ها ت�ف� ال�ی� وأهله وال�ل��م�� ب�عال��ه

ه�ه هي أع�� نع�ة ی��ج� ، وق� �ان� الف�اة ال�ي ت��� في م�ان ش���

ح�� ت��� الب�ها على األم أن ت�أل ع�ها ق�ل ال�ال وال��ال وال���� 

    ع� ع�وس، ل��ه ان��اس القل� والعقل مًعا

ف��� ه�ا ال��� أن ال�الل ه� اله�� و�ذا  و����� ال�اللة �اله��:

 ما أراد أح� أن ُی�جهه إلى ���� اله�� فإنه ال �ق��ع أن ه�ا ه� اله��

وال��رة األم�ر على ع�� ال�� ول��ه ی�� ول��ه ی�� ال�الل ه� اله�� 

ول�ل� فه� ال ی��ع إال ه�اه ح�ى ل� زع� أنه ُم�� ل��ه  على غ�� ح��ق��ها

وم�اله فه� �اذب ف��� لقل� ت�أله �ل ه�ه ال�الالت ث� ی�َّعي أنه ُم�� 

  وُم��ع
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َقاَل: َأ�ُُّ�ْ� َسِ�َع َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َعْ� ُحَ�ْ�َفَة، َقاَل: ُ��َّا ِعْ�َ� ُعَ�َ�، فَ 

َوَسلََّ� َیْ�ُكُ� اْلِفَ�َ�؟ َفَقاَل قْ�ٌم: َنْ�ُ� َسِ�ْعَ�اُه، َفَقاَل: َلَعلَُّ�ْ� َتْعُ��َن ِفْ�َ�َة ال�َُّجِل 

َالُة وَ  َ�َقُة، ِفي أَْهِلِه َوَجاِرِه؟ َقاُل�ا: َأَجْل، َقاَل: ِتْلَ� ُتَ�فُِّ�َها ال�َّ َ�اُم َوال�َّ الّ�ِ

َوَلِ�ْ� َأ�ُُّ�ْ� َسِ�َع ال�َِّ�يَّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َیْ�ُكُ� الَِّ�ي َتُ��ُج َمْ�َج اْلَ�ْ�ِ�؟ 

ِ َأُب�َك َقاَل ُحَ�ْ�َفُة:  َقاَل ُحَ�ْ�َفُة: َفَأْسَ�َ� اْلَقْ�ُم، َفُقْلُ�: َأَنا، َقاَل: َأْنَ� ِ�َّ

ُتْعَ�ُض اْلِفَ�ُ� َعَلى اْلُقُل�ِب «�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َ�ُق�ُل: َسِ�ْعُ� َرسُ 

َكاْلَ�ِ��ِ� ُع�ًدا ُع�ًدا، َفَأ�ُّ َقْلٍ� ُأْشِ�َ�َها، ُنِ�َ� ِ��ِه ُنْ�َ�ٌة َسْ�َداُء، َوَأ�ُّ َقْلٍ� 

َتِ��َ� َعَلى َقْلَ�ْ�ِ�، َعَلى َح�َّى ، ]129[ص:َأْنَ�َ�َها، ُنِ�َ� ِ��ِه ُنْ�َ�ٌة َبْ�َ�اُء 

َ�اَواُت َواْألَْرُض، َواْآلَخُ�  َفا َفَال َتُ��ُُّه ِفْ�َ�ٌة َما َداَمِ� ال�َّ َأْبَ�َ� ِمْ�ِل ال�َّ

ً�ا َال َ�ْعِ�ُف َمْعُ�وًفا، َوَال ُیْ�ِ�ُ� ُمْ�َ�ً�ا، ِإالَّ َما ُأْشِ�َب  ا َ�اْلُ��ِز، ُمَ��ِّ َأْسَ�ُد ُمْ�َ�اد�

ْثُ�ُه، »اهُ ِمْ� َه�َ  َأنَّ َبْ�َ�َ� َوَ�ْ�َ�َها َ�اً�ا ُمْغَلًقا ُی�ِشُ� َأْن «، َقاَل ُحَ�ْ�َفُة: َوَح�َّ

َال «، َقاَل ُعَ�ُ�: َأَكْ�ً�ا َال َأَ�ا َلَ�؟ َفَلْ� َأنَُّه ُفِ�َح َلَعلَُّه َ�اَن ُ�َعاُد، ُقْلُ�: »ُ�ْ�َ��َ 

ْثُ�ُه »َبْل ُ�ْ�َ��ُ  اَب َرُجٌل ُ�ْقَ�ُل َأْو َ�ُ��ُت َحِ�یً�ا َلْ�َ� َأنَّ َذِلَ� اْل�َ «، َوَح�َّ

؟ َقاَل: » ِ�اْألََغاِل��ِ  َقاَل َأُب� َخاِلٍ�: َفُقْلُ� ِلَ�ْعٍ�: َ�ا َأَ�ا َماِلٍ�، َما َأْسَ�ُد ُمْ�َ�ادٌّ

ُة اْلَ�َ�اِض ِفي َسَ�ادٍ « ً�ا؟ َقاَل: »ِش�َّ ، َقاَل: ُقْلُ�: َفَ�ا اْلُ��ُز ُمَ��ِّ

  )144جه م�ل�(أخ� »َمْ�ُ��ًسا«

رؤ�ة الف��ة ���ن : ُتْعَ�ُض اْلِفَ�ُ� َعَلى اْلُقُل�ِب َ�اْلَ�ِ��ِ� ُع�ًدا ُع�ًدا: �ق�ل

األم� ی�خل على �الع�� ف�ا ه� دخل القل� ه�ا ؟ ألن الع�� إذا رأت فإن 

��ع في القل� م�اش�ًة، القل� م�اش�ًة، فل� أن الع�� رأت ش�ً�ا ح�اًما فإنه س�ُ 

(تع�ض الف�� على القل�ب ول��  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ ي ول�ل� قال ال��

ُع�ض� على على الع��ن) �ال�غ� م� أن رؤ�ة الف�� ت��ن �الع�� ول��ها 

  ه.أم�ض�القل� ال الع�� ف
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َ�اَواُت َواْألَْرُض   َفا َفَال َتُ��ُُّه ِفْ�َ�ٌة َما َداَمِ� ال�َّ    :َعَلى َأْبَ�َ� ِمْ�ِل ال�َّ

َفا: ء. ال�َّ
ْ
  ُهَ� اْلَ�ْ�ُ� اْألَْمَلُ� الَِّ�� َال َ�ْعَلُ� ِ�ِه َشي

�ه وال ُ���ِّنها ول�� �ل ما �فعله ه�  تعل�ء فال ما�ه�ا ُألقي عل�ه م� _ف

أنه ُ�غ�ل �ال�اء ����ن ن��ًفا، و��ل� القل� ال�ل�� األب�� إذا ما تع�َّض 

للف�� فإنها ال ت��ه بل على الع�� فإنها ُت���ه و�ل�ا زاد اب�الئه �ل�ا ازداد 

   وارتقاًء وُق�ً�ا م� هللا،  علً�ا وارتفاًعا

ً�ا َال َ�ْعِ�ُف َمْعُ�وًفا، َوَال ُیْ�ِ�ُ� ُمْ�َ�ً�ا، إِ َواْآلَخُ� َأْسَ�ُد ُمْ�َ�ا  ا َ�اْلُ��ِز، ُمَ��ِّ الَّ د�

   :َما ُأْشِ�َب ِمْ� َهَ�اهُ 

ْ�َ�ة:                   َلْ�ن َأْكَ�ر , َوِمْ�ُه (ِاْرَ��َّ َلْ�ُنه) ِإَذا َتَغ�ََّ� َوَدَخَلُه َسَ�اد ال�ُّ

  ومعه القل�ل م� ال��اضاألس�د ال����: ه� ال�� ساده ال��اد 

ً�ا  َ�اْلُ��ز  َم  :ُمَ��ِّ ً�ا َتْ�ِ��ًها ِلَ�ا َتَق�َّ َقاَل اْب� َس�َّاج: َلْ�َ� َقْ�ُلُه َ�اْلُ��ِز ُمَ��ِّ

ِمْ� َسَ�اِده , َبْل ُهَ� َوْصٌف آَخُ� ِمْ� َأْوَصاِفِه , ِ�َأنَُّه ُقِلَ� َوُن�َِّ� َح�َّى َال 

   .ِحْ�َ�ةَ�ْعَلَ� ِ�ِه َخْ�ٌ� َوَال 

أ� ال��ز ال�قل�ب الُ���َّ� إذا ُأف�غ ��ه شيء هل ی�قى ��ه أم أنه س����� 

، و��ل� القل� ال����� األس�د ال�� ُأشِ�ب الف�� ال ی�قى و��ق� خارجه

��ه شيء أبً�ا فال �ع�ف مع�وف وال ُی��� م��� إال ما أش�ب م� ه�اه: أ� 

  .ال ��ح ع��ه إال ما واف� ه�اه 

     

  .ال��ع على القل� - 6

  ].�فف��ال�[})14َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُل�ِ�ِهْ� َما َ�اُن�ا َ�ْ�ِ�ُ��َن ({ قال تعالى:

  وال�ق��د ه� ت�ا�ع ال�ن� �ع� ال�ن�

ِإنَّ الَعْ�َ� ِإَذا "َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َعْ� َرُس�ِل ِهللا َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل: 

َأْخَ�َأ َخِ��َ�ًة ُنِ�َ�ْ� ِفي َقْلِ�ِه ُنْ�َ�ٌة َسْ�َداُء، َفِإَذا ُهَ� َنَ�َع َواْسَ�ْغَفَ� َوَتاَب ُسِقَل 
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َكالَّ َبْل { َقْلُ�ُه، َوِ�ْن َعاَد ِز�َ� ِف�َها َح�َّى َتْعُلَ� َقْلَ�ُه، َوُهَ� ال�َّاُن الَِّ�� َذَكَ� �َُّ 

)،ال��� ال���� 3334س�� ال��م��(.}ُقُل�ِ�ِهْ� َما َ�اُن�ا َ�ْ�ِ�ُ��نَ  َراَن َعَلى

  .)930،ص��ح اب� ح�ان()10179لل��ائي(

فإذا أقلع وت�ك وتاب واس�غف� رجع وفي ال��ی� ب�ان للعالج م� ال�ن�ب: 

ن ی��ب إلى ر�ه و�ع��ف أالقل� ن�ً�ا صا�ً�ا ��ا �ان، فَ�� أذن� ذنً�ا فعل�ه 

على أن ال �ع�د إل�ه م�ة أخ�� و���غف� ق�ر اس��اع�ه ��عفه وُ�عاه� ر�ه 

أو أن و�ن شاء هللا ُتق�ل ت���ه وعل�ه أ�ً�ا أن ال ی�جل االس�غفار وال���ة 

���ه�� أو ���ه�� ب�ق�ع ال�ن� م�ه ألن ذل� م��ر خ��رة أما ح�� ی�أل� 

ال�ن�ب س��ث� على القل� فإن ه�ا س���ن  ل�ق�ع ال�ن� م�ه و�ع�ف أن ه�ه

دافع له ح�ى �ق�م وُ���ع إلى ال���ة واالس�غفار وم� ث�َّ ال تعل� ال�ن�ب 

وم�ى فعل  ال�� ���� أن ُ�غ�ي على القل�، أل�انعلى القل� و���ث 

  على القل� ألن ال�ن�ب ت�ِث�،  أل�انال��ء ذل� فل� ی�قى 

 ُی�ادر إلى ال��ام �ع�ل صالح أما إذا تاب واس�غف� ول� اس��اع أن

(صالة_ص�قة_غ�� ذل� م� األع�ال ال�ال�ة) فعل�ه أن �فعل ح�ى ال 

  .ُت��� في القل� ن��ة س�داء، فال�اج� أن ��ل القل� أب�� صا�ً�ا

M   
  :ع�اق� ال�ن�ب على دی� الع�� - 

  .ال�اعة ح�مان -1

و�ع�ل ال���� م� ال�اعات أ� أنه  اوم��ه�ً ف�� م� إن�ان �ان م����ً�ا 

كان على درجة ال �أس بها م� أع�ال ال��� إال أنه ف�أة ��� حاله ق� 

ُم�ه� م� ���ة  هان��� ُح�م ال�اعة ف��قل ب�نه ع� أداء ال�اعة و���ج �أن
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أو م���، ول�� تل� ح�ج وا��ة زائفة ألن ال�عاصي  ع�ال ال�ن���ةاأل

  (صالة الف��) ل�اعاتهي ال�ي ت��� ال��� ع� أداء ا

_وق� �ان ال��ا�ة رضي هللا ع�ه� �ع�ل�ن و����ل�ن و�عان�ن في ح�اته� 

وأع�اله� أضعاف أضعاف ما ُنال��ه ن�� اآلن إال أنه� �ان�ا �����ن الل�ل 

   ال�اعات ال��ال ��قف�ن ب�� ی�� هللا ول�� م��د ال��ام ل�الة الف��      

صالته �ه� بل ل�ن��ه�، َم� ی�ام ع� _إذن ن�م ال�اس ع� ال�الة ال ل�ع

  م�ن� م�ع�ه ذن��ه ع� ال�ق�ف ب�� ی�� ر�ه 

ل��ل  ن �ارع� و��اًسا على ذل� انع�ام ال��ف��، ���� ال��� َم� ح�له �ُ  _

ال��انة و��ق أب�اب ال��� في ال�ی� إال أنه مازال م�انه ال ی���ك والع�� 

ل أ� شيء، فأی� ه� م� أهل ا ل��� وأهل ال�الح ؟ ���ي وه� ال ُ��ّ�ِ

األع�ال ض��فة جً�ا ال��� في ذل� هي ال�ن�ب ال�ي ُحِ�م الع�� بها م� 

  أداء ال�اعات وت���ل ال���

ح�م� ��ام الل�ل خ��ة أشه� ب�ن� أذن��ه ق�ل وما ذاك  : وقال ال��ر� _

  ال�ن� قال رأی� رجًال ی��ي فقل� في نف�ي ه�ا م�اء 

_���ع أح� ال�ال��� أمٍ� �ه�ا ��ق�ل أنا ال أت�ك ��ام الل�ل م�لًقا ���� 

  أنه أف�ل فهل ه�ا ��ح؟ 

_أن� أیها ال�امع ق� ال ت��ن م�� ی����ن ��ام الل�ل ول�� اعل� أن الع�� 

كل�ا �ان� له درجة ع�� هللا فإن العق��ة ت��ل عل�ه ومع انع�ام ال�رجة تقل 

  العق��ة

الل�ل وم����� ووصل إلى درجة عال�ة في ال�ی� ���  ش�� ���� _م�ال:

  ���ن ش�ل عقا�ه؟ َم� �ان حاله ه��ا ���ن عقا�ه ���مانه م� ال�اعة

_أما َم� �ان في ب�ا�ة ال���� أو م� أهل ال�ن�ا فإنه ُمعاق� في األساس 

���مان ال�اعة ول��ه ال ی�� ذل� �اإلضافة إلى عقاب آخ� ���ن في دن�اه 
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وه�ا األخ�� أ�ً�ا ��ه خ�� فق� أن�ل ر�ه  ،وه�ا ال�� ��ع� �ه ال�ي أح�ها

، ولق� عل�ه االب�الء ح�ى ی��ب و�ف�� ل�ا ه� ��ه و�ع�د إلى ���� ال���

اب�اله ر�ه في دن�اه ألنه ما زال ُ���ها أما أهل ال�اعة وال�ی� فال �ع��ه� 

ال��مان م� أم� ال�ن�ا فق� زه�وا ف�ها، س��ان ه�ا ج�ل م� العل� ُ�عاق� �

ال�اعة وتل� عق��ة ش�ی�ة جً�ا على قل�ب ال��م��� ال�ی� ع�ف�ا َم� ه� 

  هللا 

َثِ�ي ِإْسَ�اُق ْبُ� ِإْبَ�اِ��َ� ال�ََّ�ِ��ُّ _  ِإَذا َلْ� «َ�ُق�ُل:  ،، َقاَل: َسِ�ْعُ� اْلُفَ�ْ�لَ َح�َّ

َ� َمْ�ُ�وٌم ُمَ��ٌَّل َ��ََّلْ�َ� َتْقِ�ْر َعَلى ِ�َ�اِم اللَّْ�ِل َوِصَ�اِم ال�ََّهاِر َفاْعَلْ� َأنَّ 

  حل�ة األول�اء و��قات األص��اء »َخِ��َ�ُ��َ 

 ؟_وال���ل ه� َم� أوثق� ی�اه وق�ماه �ال��ی� فهل �����ع ه�ا أن ی���ك

�أن في ی��ه وق�م�ه ح�ی� فال �����ع ال���ة و�ذا ما و��ل� العاصي _

و��ادته ی�دیها ��� ، ف�الته وص�امه ثق�لة �ةت��ك ت��ن ح���ه ���

األنف� وه� على م��، لق� ��ل�ه ذن��ه وق��ته معاص�ه فأع��ته ع� 

  .ال���ة

  

  .ح�مان العل�-2

وه�ه أ�ً�ا إش�ال�ة ُ�عاني م�ها �الب العل�، فه� ُ�عان�ن م� ال���ان �ع� 

   .ال�ف�

ٍء َعِل�ٌ� (َواتَُّق�ا �ََّ َوُ�َعلُِّ�ُ�ُ� �َُّ َ��َُّ ِ�ُ�ّلِ { :قال تعالى
ْ
   [ال�ق�ة]})282َشي

فإذا وج�ت ال�ق�� في القل�ب فإن هللا ع� وجل سُ�عل� ع��ه و���ن ذل�  

ب����� أس�اب العل� ال�افع وه�ا ه� ال�ع�ى ال�ق��د في اآل�ة، ف��� له 

ت���ل العل� ال�افع و�ع�ف ال�� م� ال�ا�ل و��داد درجة �ع� درجة 
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ه�ا ع��ما ی�قي هللا في أق�اله وأفعاله  و��تقي ����ح له شأٌن وق�ر و���ن 

  س���ن ال��مانالع�� فإن العا��ة فإذا �ان 

ل�ا جل� اإلمام ال�افعي ب�� ی�� مال� وق�أ عل�ه أع��ه ما رأ� م� وف�ر 

ف���ه وت�ق� ذ�ائه و��ال فه�ه فقال: إني أر� هللا ق� ألقى على قل�� ن�را 

  .فال ت�ف�ه ��ل�ة ال�ع��ة

م�ه ذ�اًء وف��ة  ال�افعي ب�� ی�� مال� ل�لقي العل� وج� مال�ع��ما جل� 

وه�ه عالمات ت�ل و�جا�ة وفقه فقال لل�افعي أنه ی�� أن ه�اك ن�ٌر م� هللا 

على أنه س���ن له شأن ف���ه �أن ی���ه ح�ى ال ُ��فئ ه�ا ال��ر ��ل�ة 

  .ال�ع��ة

ال�ا�عة أما ال��ة في ال��اء ف، ال�عاصي ت�عل صاح�ها في أسفل سافل��

ال�ار فإنها في األراض�� ال�ا�عة، ��ل� ه� حال الع�� ال�ائع والعاصي، 

، ی��� أن �عل� فالع�� ال�ائع ل��ه ُعُل� وُرِقي ألنه م��ل ��عالي األم�ر

و��تقي، أما العاصي فإنه ���م ��عاص�ه ح�ل سفاسف األم�ر واألم�ر 

  .ال�فل�ة مع أهل ال�ار

  ،اإلن�ان ث�اب وف�ل ����ان جً�ا���ع م� مع ال�عاصي و 

عاًما) 20_17( مازل� صغ�ً�ا ام�ال ذل�: شاب صغ�� في ال�� �ق�ل: أن

وأود أن أ��� ح�اتي، و�أن ال�ائع م�� في ح�� أن ح��قة األم� أن 

العاصي ه� ال��� وه�ا ب�� الق�آن وال��ة وأق�ال العقالء في �ل زمان 

�ن �ان ب�نه مازال حً�ا، وال�ائع وم�ان فق� اتفق�ا على أن العاصي م�� و 

  ،ل �األم�اضحي و�ن �ان ب�نه ُم��َّ 

�ق�ل ه�ا ال�اب: أود أن أ��� ح�اتي وأفعل ما ��ل� لي ث� �ع� ذل� أت�ب 

  وأع�د إلى هللا ف�ا زال الع�� ���ل

  _أوًال: ال أح� م�َّا ��ل� ع��ه وَم� ���� ذل� ؟
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، ول�� و�ع�د إلى ر�ه ��ا �ق�لول� اف��ض�ا أن ع��ه س���ل إلى أن ی��ب 

  ال��ال ما ال�� ُحِ�م م�ه خالل تل� الف��ة ؟ لق� ُحِ�م ال����، 

 �ون عاًما �َ�� ی��ب ول��ه ثالث�ن أو أر�ع�ن فهل َم� ی��ب وع��ه ع�

عاًما ؟ �ل ی�م ��� على اإلن�ان وه� في مع��ة الب� أن ی�فع ث��ه ح�ى 

ول�� غ��ه ���� وُ��ارع ل��ال ه ل� تاب، نع�: س���ب و��جع وس�ق�له ر�

  ال�رجات الُعال ف��ى س��ل إلى ما وصل إل�ه غ��ه ؟ 

  : ه� األج� الع��� ما س�ف�ته أوًال 

ِإالَّ الَِّ�یَ� َتاُب�ا َوَأْصَلُ��ا َواْعَ�َ�ُ��ا ِ�ا�َِّ َوَأْخَلُ��ا ِدیَ�ُهْ� ِ�َِّ { لق�له تعالى:

 })146َوَسْ�َف ُیْ�ِت �َُّ اْلُ�ْ�ِمِ��َ� َأْجً�ا َعِ��ً�ا (َفُأوَلِ�َ� َمَع اْلُ�ْ�ِمِ��َ� 

    .[ال��اء]

     وه� قائ� على ال�عاصي ثانً�ا : ل� ُی�افع هللا ع�ه

ِإنَّ �ََّ ُیَ�اِفُع َعِ� الَِّ�یَ� آَمُ��ا ِإنَّ �ََّ َال ُ�ِ��ُّ ُ�لَّ َخ�َّاٍن َ�ُف�ٍر { قال تعالى:

  [ال�ج] })38(

كل  ی��ل� ع�ه و���ه و���ه� ع�ضه وتأت�ه ال��ور وال��ائ� م���� َم� 

 ال�ال م� ارت�اب هات�اه وال ���ن ه�اك دفاع م� هللا ع�ه وه� على ه�

   .ال�عاصي، وه�ا ه� ال���ان ال����

  ���� اس�غفار ح�لة الع�ش   : ثالً�ا

ُ�َ��ُِّ��َن ِ�َ�ْ�ِ� َر�ِِّهْ� َوُ�ْ�ِمُ��َن الَِّ�یَ� َ�ْ�ِ�ُل�َن اْلَعْ�َش َوَمْ� َحْ�َلُه { قال تعالى:

ٍء َرْحَ�ًة َوِعْلً�ا َفاْغِفْ� ِللَِّ�یَ� 
ْ
ِ�ِه َوَ�ْ�َ�ْغِفُ�وَن ِللَِّ�یَ� آَمُ��ا َر�ََّ�ا َوِسْعَ� ُ�لَّ َشي

  [غاف�] })7َتاُب�ا َواتََّ�ُع�ا َسِ��َلَ� َوِقِهْ� َعَ�اَب اْلَ�ِ��ِ� (
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� ث�ان�ة ���ل�ن ع�ش ال�ح�� ع�ده ،الئ�ة_ملة الع�ش، ه� م� أف�ل ال�

وم� ح�له ���غف�ون لل�ی� آم��ا، وَم� �ان في مع��ة ف�ُ���م ه�ا ال��� 

  الع��� 

  ُ���م م�االة هللا له را�ًعا: 

أ� نع�ة وأ�  هللا س��انه وتعالى �ان ولي أح�نا ؟ُت�� ماذا ���ث ل� أن 

ف�ل في ال�ن�ا ی�از� أو ُ�عادل أن ���ن الع�� م� أول�اء هللا س��انه، إن هللا 

  .ع� وجل ال ی�ل َم� وااله وال �ع� َم� عاداه 

�َُّ َوِليُّ الَِّ�یَ� آَمُ��ا ُ�ْ�ِ�ُجُهْ� ِمَ� ال�ُُّلَ�اِت ِإَلى ال�ُّ�ِر َوالَِّ�یَ� { :قال تعالى

َأْوِلَ�اُؤُهُ� ال�َّاُغ�ُت ُ�ْ�ِ�ُج�َنُهْ� ِمَ� ال�ُّ�ِر ِإَلى ال�ُُّلَ�اِت ُأوَلِ�َ� َأْصَ�اُب َكَفُ�وا 

    [ال�ق�ة] })257ال�َّاِر ُهْ� ِف�َها َخاِلُ�وَن (

  فه� ال�اس�  أما العاصي فل� ُی�ال�ه هللا ع� وجل

ح�لة  _فإذا ما �ان اإلن�ان خاس� لألج� الع��� ودفاع هللا ع�ه واس�غفار

  ؟وم�االة هللا له ف�اذا س��قى له الع�ش

  ���� ت���� ال�الئ�ة له خامً�ا: 

(و�ن �ان ه�اك س��  إن هللا ع� وجل �أم� ال�الئ�ة أن ُی����ن ال�ی� آم��ا

فه�ا لف�  لل��ول ول�� في الق�آن ما ُ���ى �ع��م اللف� وخ��ص ال���)

  عام ���ل الُ�ل و�ن �ان ه�اك س�ً�ا ن�ل� ��ه اآل�ات

  أما العاصي فه� م��وم م� ت���� ال�الئ�ة له ��ا س�� وُحِ�َم اس�غفاره� له

   ���� الِع�ة سادًسا: 

َوِ�َِّ َ�ُق�ُل�َن َلِ�ْ� َرَجْعَ�ا ِإَلى اْلَ�ِ�یَ�ِة َلُ�ْ�ِ�َج�َّ اْألََع�ُّ ِمْ�َها اْألََذلَّ {قال تعالى: 

     [ال��افق�ن]  })8اْلِع�َُّة َوِلَ�ُس�ِلِه َوِلْلُ�ْ�ِمِ��َ� َوَلِ��َّ اْلُ�َ�اِفِق�َ� َال َ�ْعَلُ��َن (
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فه� في مادام في �اعة، أما َم� ُحِ�م ال�اعة ال��م� ع��ٌ� �ِع� هللا س��انه 

  خ�� ِع� هللا له  ألنه ُذل، �ُ��ل� عل�ه َم� ُیه��ه وُ��له، حالة م� الُ�ل 

  ��� م��ة هللا ألهل اإل��ان�سا�ًعا : 

ِإْن َتْ�َ�ْفِ�ُ��ا َفَقْ� َجاَءُكُ� اْلَفْ�ُح َوِ�ْن َتْ�َ�ُه�ا َفُهَ� َخْ�ٌ� َلُ�ْ� َوِ�ْن { قال تعالى:

 َعْ�ُ�ْ� ِفَ�ُ�ُ�ْ� َشْ�ً�ا َوَلْ� َ�ُ�َ�ْت َوَأنَّ �ََّ 
َ
َمَع اْلُ�ْ�ِمِ��َ� َتُع�ُدوا َنُعْ� َوَلْ� ُتْغِ�ي

  [األنفال]})19(

  ال�ق��د ����ة هللا س��انه ؟  أت�رون ما

هللا ع� وجل ف�ق س�ع س�اوات م��ٍ� على ع�شه  أما ال���ة فال�ق��د 

بها ه� ال�أی�� وال��� وال��اد وال��ف�� وال���ة و�ل ج��ل وع��� وعالي 

   .ة�أتي الع�� مادام في م��ة هللا، وه�اك ن�عان م� ال���

  : وهي ال�ي ت��ن لل��اد ج��ًعا فق� أحا� به� علً�ا  م��ة عامة - 1

: فهي ت��ن ل��اده ال��م��� إذا �ان�ا في �اعة و���ال م��ة خاصة - 2

وُس�ل ال��ا��� و�ل ما ُ�غ�� هللا، لق� نال�ا  ه وتار��� لل�عاصي�عل

    .ال�أی�� وال��اد وال��ف�� وال�شاد

   

  ال�فعة في ال�ن�ا واآلخ�ة ح�مان : ثامً�ا

ُ��ا ِفي اْلَ�َ�اِلِ� َفاْفَ�ُ��ا { قال تعالى: َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا ِإَذا ِق�َل َلُ�ْ� َتَف�َّ

َ�ْفَ�ِح �َُّ َلُ�ْ� َوِ�َذا ِق�َل اْنُ�ُ�وا َفاْنُ�ُ�وا َیْ�َفِع �َُّ الَِّ�یَ� آَمُ��ا ِمْ�ُ�ْ� َوالَِّ�یَ� ُأوُت�ا 

   ][ال��ادلة })11اْلِعْلَ� َدَرَجاٍت َ��َُّ ِ�َ�ا َتْعَ�ُل�َن َخِ��ٌ� (

، والع�� ص��ح ألن إذن ال�فعة في ال�ن�ا واآلخ�ة تأتي ��اعة هللا

العاصي الُ��ن� سُ���م ه�ه ال�فعة وس���ن في ن�ول ح�ى ل� �ان �ع�ق� 

  .أنه في عل�
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   تاسًعا: األم� م� ال��ف ع�� ش�ة ال��ف  

ِ��َ� َوُمْ�ِ�ِر�َ� َفَ�ْ� آَمَ� َوَأْصَلَح { تعالى: قال َوَما ُنْ�ِسُل اْلُ�ْ�َسِل�َ� ِإالَّ ُمَ��ِّ

  [األنعام] })48َفَال َخْ�ٌف َعَلْ�ِهْ� َوَال ُهْ� َ�ْ�َ�ُن�َن (

   ،_��اإل��ان وال�الح ال ���ن ه�اك خ�ف على ال��م�

الُ�ع�، فال�س�اس  _أح�اًنا : ن�� أم�لة م� ال�اس ���ن ع��ه� شيء م�

والقل� ال ی���ه� على األب�اء، ل� ُسِ�َع ص�ًتا �ع�ق� أن ه�اك ل��ص 

جاءوا ل���ق�ا ال���، أو العفار�� ووس�س�ها وال�ع� م�ها، فال��ف أوج� 

ول� أنه ُمِليء  م� القل�ب َمِلئ �ال�ن�ب ه�ا ال��ع ،االض��اب في القل�

  شع� به�ه االض��ا�ات  �اولهللا ع� وجل م� ال��ف  ألم�ه�اإل��ان 

مع��ة ��� العاصي ف�ها _كل ه�ه ِنَعْ� ُحِ�م م�ها العاصي، وهل في ال�ن�ا 

  ؟ م�عة ت�او� أن ���م نف�ه م� �ل ه�ه ال�َِّعْ� ألجلها

وه� �عل� م��ًقا ث�� ه�ا _م�ال: ل� أن ش�ً�ا ذه� ل��اء شيء مع�� 

ال�يء ول�� ع��ما سأل ال�ائع ع� ث��ه أخ��ه أن ث��ه أضعاف أضعاف 

  ما �ان ف�ا ال�� س�فعله ؟ س��ه� ال�ائع �أنه ُ��اول س�ق�ه 

و��ل� ال�ن�ا وال�ف� ُ��اول س�ق�ه اإلن�ان مع ال���ان وه�ا ه� ما �فعله _

�م ��� على اإلن�ان وه� ل�اذا؟ ألن ث�� �ل یوه� ی�فع وال ی���ه ل�ل� 

له  �ع�� ع� هللا وُم�قلِّ� في ال�عاصي ه� ث�� غالي جً�ا ال ُ�عادل ما ح�َّ

، �ل ی�م ��� م� م�ع ال�عاصي، وَم� �ان ل��ه ذرة م� عقل ال �فعل ذل�

�غ�� ز�ادة م� (�اعة_ذ��_ق�ب م� هللا_أع�ال قل�ب_أع�ال ج�ارح) فه� 

  . ����� إال القل�لكال�� دفع ال��� الُ��اعف في شيء ال
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  إلف ال�ع��ة ی�د� إلى ال��اه�ة بها - 7

فال�ع��ة �ع� ال�ع��ة وال�ن� �ع� ال�ن� ی�د� إلى أن ُ��اه� اإلن�ان 

وه�ا األم� أص�ح ال��م واضح �ال�عاصي وال�ن�ب وال إش�ال ل��ه في ذل� 

   جً�ا 

إذا  ����ان ال�اس ���ا م�ى ل�یه� شيء م� ال��اء ف�ان ال م�ال :

ذه� إلى م�ل�ة ح��م�ة إلن�از ع�ٍل ما أو أداء م�ل�ة �ان ال���ف 

ُی�ار� في �ل�ها و�أخ�ها على اس���اء أما �ان ول��ه ال�ش�ة ی��� أن �أخ� 

ال��م فق� أص�ح ال���ف ��ل� ص�احًة وق� ����� م�لغ مع�� مقابل 

إن�از ع�له، ف�� ���ة ارت�اب ال�عاصي ت�ل� ل��ه شيء وه� إلف 

  �ع��ة ��أكل أم�ال ال�اس �ال�ا�ل و��ت�ي وال ع�� في ذل� أو ح�ام ال

 "َعْ� َثْ�َ�اَن َقاَل: 
َ
 َواْلُ�ْ�َتِ�ي

َ
َلَعَ� َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ال�َّاِشي

 )3580)،س�� أبي داود(22399م��� أح��(" َ�ْعِ�ي: الَِّ�� َ�ْ�ِ�ي َبْ�َ�ُهَ�ا» َوال�َّاِئَ� 

  )ح�� األل�اني ص��ح1336س�� ال��م��(

  ع� وجل �ع�ي اللع� م� هللا  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ واللع� م� ال�س�ل 

َعْ� َساِلِ� ْبِ� َعْ�ِ� �َِّ، َقاَل: َسِ�ْعُ� َأَ�ا ُهَ�ْ�َ�َة، َ�ُق�ُل: َسِ�ْعُ� َرُس�َل �َِّ 

ُ�لُّ ُأمَِّ�ي ُمَعاًفى ِإالَّ الُ�َ�اِهِ��َ�، َوِ�نَّ ِمَ� "  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َ�ُق�ُل:

الُ�َ�اَهَ�ِة َأْن َ�ْعَ�َل ال�َُّجُل ِ�اللَّْ�ِل َعَ�ًال، ُث�َّ ُ�ْ�ِ�َح َوَقْ� َسَ�َ�ُه �َُّ َعَلْ�ِه، َ�َ�ُق�َل: 

ُه، َوُ�ْ�ِ�ُح َ�ْ�ِ�ُف ِسْ�َ� َ�ا ُفَالُن، َعِ�ْلُ� الَ�اِرَحَة َ�َ�ا َوَ�َ�ا، َوَقْ� َ�اَت َ�ْ�ُ�ُ�ُه َر�ُّ 

ِ َعْ�ُه "   )2990)،أخ�جه م�ل�(6069أخ�جه ال��ار�( �َّ

�فعل �ع� أن س��ه أ� شيء) ف�اذا ارت�� ش�ٌ� مع��ة ما (زنا_س�ق_ 

وح�ى له�ا وتفاخ� �ال�ن� ؟ إذا أص�ح ال��اح �ل� ه�ا هللا وه� �ع��ه

وجاه� �ه أمام اآلخ���، ه�ا ال��ع ال ُ�عا��ه ر�ه فق� �ان عل�ه ح�� س��ه 

  ���� على نف�ههللا أن 
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  تل�ها    ��ة مع��ةٌ ال�ع��ة ُتَ�ِل� ال�ع��ة، وج�اء ال�ع - 8

   [ال��أ]})26َجَ�اًء ِوَفاًقا ({ قال تعالى:

ها ��ل�ذنً�ا آخ�، ارت�� مع��ة ففإذا ما أذن� الع�� ذنً�ا ف��أتي خلفه 

وه� ال ی�ر�، ول�ل� عل��ا أن ُن�ِ�� م� االس�غفار ف���ا  مع��ة أخ�� 

ی�ن� أح�نا ذنً�ا وه� غ�� ُم�رك أنه أذن� ��أتي االس�غفار ل���ع ال�ن� 

  ال�� �ان س�أتي �ع�ه (فإذا اس�غف� ون�ع عاد قل�ه م�ة أخ�� ��ا �ان) 

  

   العاصي َه�ِّْ� على ر�ه - 9

فهي عل�ه �ال�ع� �����،  ت�ُع� جً�ا على القل� ال�ي ه�ه ال��ئ�ة

�� ماذا تُ  فاإلن�ان ح�� ����ع� أنه حال ال�ع��ة ه� ه�� على هللا

  ؟  س���ن حاله

َ�اَواِت َوَمْ� ِفي اْألَْرِض { :قال تعالى َأَلْ� َتَ� َأنَّ �ََّ َ�ْ�ُ�ُ� َلُه َمْ� ِفي ال�َّ

 �ُ�ْ َوابُّ َوَ�ِ��ٌ� ِمَ� ال�َّاِس َوَ�ِ��ٌ� َوال�َّ َ�ُ� َوال�َّ َواْلَقَ�ُ� َوال�ُُّ��ُم َواْلِ�َ�اُل َوال�َّ

َح�َّ َعَلْ�ِه اْلَعَ�اُب َوَمْ� ُیِهِ� �َُّ َفَ�ا َلُه ِمْ� ُمْ�ِ�ٍم ِإنَّ �ََّ َ�ْفَعُل َما َ�َ�اُء 

  [ال�ج] })18(

ال ���ة له ع�� ال�ل� وه�ا فالعاصي حال مع���ه ه� ه�� على ر�ه أ� 

  .األم� صع� جً�ا ول�� ل� �ان�ا �فقه�ن 

  

   ن��ان هللا لع��ه العاصي - 10

ُل ِإالَّ ِ�َأْمِ� َر�َِّ� َلُه َما َبْ�َ� َأْیِ�یَ�ا َوَما َخْلَفَ�ا َوَما َبْ�َ� { قال تعالى: َوَما َنَ�َ��َّ

  [م���]})64َذِلَ� َوَما َ�اَن َر�َُّ� َنِ���ا (
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  ال���ان ن�عان:

  أح�ه�ا �ع�ي ال��ك   - 1 

واآلخ� �ع�ي ال���ان ال�ه�ي وه�ا م�في ع� هللا ع� وجل ألنه صفة  - 2

  .نق�

و��له  و��� نف�ه ب��ه ي�ل�ُ ه�: أن ی���ه ر�ه و ه�ا ال�ق��د �ال���ان  _

إلى نف�ه و�ا و�ل َم� َ�ِ�َلُه ر�ه إلى نف�ه ف����ن في ع�اب ما �ع�ه ع�اب 

وشقاء ما �ع�ه شقاء وت��الى عل�ه ال��ائ� واالب�الءات وال��ارث شع� أم 

  ل� ��ُع�

اْلَفاِسُق�َن َوَال َتُ��ُن�ا َ�الَِّ�یَ� َنُ��ا �ََّ َفَأْنَ�اُهْ� َأْنُفَ�ُهْ� ُأوَلِ�َ� ُهُ� { قال تعالى:

   .[ال���]})19(

  

   ن��ان الع�� العاصي ل�ف�ه - 11

فَ�� ی��اه ر�ه ی���ه فال وال�ة وال دفاع ع�ه وال �أم� ال�الئ�ة أن ت��غف� 

  له وُ��لي ب��ه و��� ش��انه 

: ل� أن ش�� ���� في أح� ال��ق ف��ج عل�ه ع�د م� األش�ار ما ت��ل�ا

وه�اك ب�� ِل� وقا�ع ال���� وقاتل و�له� ���ون ورائه ل��ال�ا م�ه 

ق��(ِح�� ح���) ��ه مل� ومعه حاش��ه فإن ل� یه�ب ه�ا ال��� 

و����ي خلف ج�ران ه�ا الق�� ف�ا ال�� س���ث له؟ س�هل� والب� ألنه 

  � فل� �فل� م� اآلخ���  ل� أفل� م� أح�ه

ح�� ی��ى هللا ع��ه فإنه ُ��لي ب��ه و��� ش��انه بل ش�ا��� اإلن� وال�� 

و���ن في حالة م� ال��ُ�� وال���ة (رؤ�ة ال�ا�ل حًقا ف���ل��ن عل�ه 

  ن���ة ن��ان ال�ب للع��، ون��ان الع�� ل�ف�ه وال�� �ا�ًال)
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��اثها م� ال��ة، ف��م �ع� ون��ان الع�� ل�ف�ه �ع�ي : إضاعة ن���ها وم

ی�م وس�ة �ع� أخ�� والع�� ���ع وف�أة ��� أن ح� نف�ه م� ال��ة 

اآلخ�ة وج�ت ن���ها ح�ى إذا ما وصل� إلى ه�ه ال�ف� صف� فل� ُتعَ� 

  ال��ة ت����ها 

أرأی�� ��� ت��ن ال����ة إذا ما ن�ي الع�� نف�ه وح�َّلها �ال�عاصي؟ 

  ، �ن وال�ة ش��ان و�ما ت��ن وال�ة ال�ح��ت�س���ن ه�ا ه� ال�ال فإما أن 

_فإن ل� ی��ل ال�ح�� ع��ه ب�ح��ه وحف�ه و��عاه وُ���مه و��عله في 

مع��ه فإن ال���ان س���اله والب�، وعلى الع�� أن ���ار ل�ف�ه إما أن ی��اله 

  ال�ح�� و�ما ی��اله ال���ان،

  

M  
  أما عق��ات ال�ن�ا للعاصي  -

  ال�ن�ب ُت�ِرث الُ�ل  -1

   أنه في ِع� ال�اه�و�ن �ان  فالعاصي ذل�ل

ِ اْلِع�َُّة َجِ��ًعا ِإَلْ�ِه َ�ْ�َعُ� اْلَ�ِلُ� ال�َّ�ُِّ� { قال تعالى:_ َمْ� َ�اَن ُیِ��ُ� اْلِع�ََّة َ�َِّ

�َِّ�اِت َلُهْ�  اِلُح َیْ�َفُعُه َوالَِّ�یَ� َ�ْ�ُ�ُ�وَن ال�َّ َعَ�اٌب َشِ�یٌ� َوَمْ�ُ� ُأوَلِ�َ� َواْلَعَ�ُل ال�َّ

    [فا��]})10ُهَ� َیُ��ُر (

فَ�� أراد الِع� فإن الِع� �له � س��انه، وَم� وقع في ال�عاصي فإن الِع� 

  ُی��ع م�ه ألن هللا ق� خلى ب��ه و��� ش��انه، 

َلفِ  ِني ِ�َ�اَعِ�َ� َوَ�اَن ِمْ� ُدَعاِء َ�ْعِ� ال�َّ   َوَال ُتِ�لَِّ�ي ِ�َ�ْعِ�َ�ِ�َ�.: اللَُّه�َّ أَِع�َّ
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ِبِهُ� اْلَ�َ�اِذیُ�،  ِإنَُّهْ� َوِ�ْن َ�ْقَ�َقْ� ِبِهُ� اْلِ�َغاُل، َوَهْ�َلَ�ْ� : َقاَل اْلَ�َ�ُ� اْلَ�ْ�ِ��ُّ 

ال�واء ( .ِإنَّ ُذلَّ اْلَ�ْعِ�َ�ِة َال ُ�َفاِرُق ُقُل�َ�ُهْ�، َأَبى �َُّ ِإالَّ َأْن ُیِ�لَّ َمْ� َعَ�اهُ 

  )ال�افي ل�� سأل ع� ال�واء ال�افي

  أ� ت���� ���عة :َ�ْقَ�َقْ� 

  أ� سارع�، وال��اذی�: ن�ع م� أن�اع ال�واب به� ال��اذی�: َوَهْ�َلَ��ْ 

ُ ِإالَّ َأْن ُیِ�لَّ َمْ� َعَ�اهُ  إن العاصي م�ل�ل ومه�ا أوتي م� ِع�  :َأَبى �َّ

لل�فا� على ال��ال_ذل (ذل  ومال وجاه وت��ع ال�اس ح�له إال أنه في ُذل

ل����ع ال�ال_ ذل ل��ق�� ال��انة وال���لة) �ل ه�ا ِع� ول��ه ِعٌ� �اه� 

، فالع� وال�ل م�له�ا القل�، وه�الء الُع�اة قل��ه� ذل�لة ألن م�ه� �ا�ل

َم� هي م�ل�لة ل��الها، وم�ه� َم� ه� م�ل�ل لل����، وم�ه� َم� ه� 

اك ِع� واإلن�ان ذل�ل له�ه األش�اء، م�ل�ل لل�وجة أو ال�ن�ا، ل� ���ن ه�

   .الِع� ال ���ن إال مع هللا

  

  ال�عاصي ت��� ال���ة  -2

_ (الع��_ال�زق_العل� وه�ا واضح ومل��� جً�ا، فال�عاصي ت��� ب��ة

ُت��ى ال���ة ���ف� و���ى، ف��عل� اإلن�ان ومع ال�ن�ب  )الع�ل_ال�اعة

   .بل أنه ی��اجعی�عل� وال ��� ث��ة في تق�م وال في ت���ل 

فالعائ� أل�ف ومالی�� وال���ة ال ت�ج� ف��ور ح�ل  :ال�زق ل�� ��ه ب��ة

  .راحة ال�النف�ه م� ال���ة وع�م 

ف���اوز األع�ار ال����� وال���� وال �ع�ف مع�ى  الع�� ل�� ��ه ب��ة: 

آ�ة م� ��اب هللا ل� ُس�ل ع�ها، ال �ع�ف فقه ال�هارة، وال �ع�ف ��� 

ُ��لي ����قة ص���ة، ال�ج الع��ة، ماذا �ع�ف ع� دی�ه وس�ة ن��ه 
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ال شيء، تل� هي ال���ة ال���وعة م� األع�ار  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ 

  .حق��ةفاألع�ار ���لة واألع�ال 

  

وع��ه س�ة وأر�ع�ن عاًما ول��ه م� ال��لفات ال��و� : ت�في اإلمام لق� 

الع��ات وق� ان�فع بها العال� إلى ی�م�ا ه�ا وس��ل ه�ا ال�فع إلى ��ام 

، وغ��ه ال�ن�ا ن�ًرا�ا ��ی� ملال�اعة و��م ال��امة ُ���� مع العل�اء األكاب� ال

(تل� ب��ة م� العل�اء ال�ی� نال�ا ال���ة في أع�اره� وعاش عل�ه� إلى اآلن

    .األع�ار)

ُنِ�ع� ال���ة م� الع�ل أ�ً�ا: فق� ت��ن األع�ال ����ة ول�� ال ی�ج� 

  .ارتقاء لع�م ق��ل األع�ال ن���ة ال�ن�ب

اْلُقَ�� آَمُ��ا َواتََّقْ�ا َلَفَ�ْ�َ�ا َعَلْ�ِهْ� َبَ�َكاٍت ِمَ� َوَلْ� َأنَّ أَْهَل { قال تعالى:

َ�اِء َواْألَْرِض َوَلِ�ْ� َ��َُّب�ا َفَأَخْ�َناُهْ� ِ�َ�ا َ�اُن�ا َ�ْ�ِ�ُ��َن (      [األع�اف]})96ال�َّ

  �ق�ل س��انه ب��ات ول��� ب��ة واح�ة، ف�ا هي ال���ات ؟ 

  ال���_ث�اته_ن�اءه_ز�ادتهال���ات هي: ���ة 

ف�أتي ال���ة في ال�زق_األب�اء_األب�ان_األع�ال_العل�_الع��، �ل ج�ئ�ة 

في ح�اة اإلن�ان س���ن م�ار�ة لل�� ال�� ُ���ح ��ه ال��� نف�ه 

  م�ارً�ا 

ف�ا مع�ى ه�ا؟ أ� أن �ل ع�ل س�ع�له س���ن ��ه ب��ة، فإذا جل� مع 

 _ (ت���� �ا�_اآلخ� ب�أ ُ��لي��� ف��ث� في اآلخ ال�اس ���ن له ب��ة

وغ��ه ال��م _وآخ� وصل رح�ه) فاألع�ال ت��� والع�� س��اته مازال� قل�لة 

  .تل� ب��ة ال�اعة وال�ع� ع� ال�ع��ة
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   �ال�عاصي ُ���م الع�� ال�زق  -3

َفاِرُق�ُه�َّ ِ�َ�ْعُ�وٍف َفِإَذا َبَلْغَ� َأَجَلُه�َّ َفَأْمِ�ُ��ُه�َّ ِ�َ�ْعُ�وٍف َأْو { قال تعالى:

ِ َذِلُ�ْ� ُی�َعُ� ِ�ِه َمْ� َ�اَن ُیْ�ِمُ�  َهاَدَة ِ�َّ َوَأْشِهُ�وا َذَوْ� َعْ�ٍل ِمْ�ُ�ْ� َوَأِ��ُ��ا ال�َّ

ِ َواْلَ�ْ�ِم اْآلِخِ� َوَمْ� َی�َِّ� �ََّ َ�ْ�َعْل َلُه َمْ�َ�ًجا ( ) َوَ�ْ�ُزْقُه ِمْ� َحْ�ُ� َال 2ِ�ا�َّ

ِ َفُهَ� َحْ�ُ�ُه ِإنَّ �ََّ َ�اِلُغ َأْمِ�ِه َقْ� َجَعَل �َُّ َ�ْ�َ��ِ  ْل َعَلى �َّ  ِلُ�ّلِ ُ� َوَمْ� َیَ�َ��َّ

ٍء َقْ�ًرا (
ْ
  [ال�الق]})3َشي

َ َ�ْ�َعْل َلُه َمْ�َ�ًجا َوَ�ْ�ُزْقُه ِمْ� َحْ�ُ� َال َ�ْ�َ�ِ��ُ   ف�ا ه�  :َوَمْ� َی�َِّ� �َّ

؟ فإن ل� ت�ج� ال�ق�� فل� ی�ج� ال���ج و��ل� ل� ُی�زق ال��الفال�فه�م 

  الع�� 

وال ��� لها  �أن ���ن ل�� اإلن�ان م��لةال���ج ؟ انع�ام ف�ا ال�ق��د �

    حًال فُ���ر عل�ه صف� ح�اته وت���� في ان�غال القل� والعقل بها 

، ف�ضي فق� ُی��لى ب�ل� عاق ول�� هللا أن�ل عل�ه س���ةال��م� ل��ه م��ج 

، أما العاصي فإن سع�� وراٍض ب�زق هللا له هل��ه ض�� في ال�زق ول��

  االب�الء �أت�ه وال ��� له م��ج 

: فع�م وج�د م��ج لل���لة ��عل العقل في ح��ة دائ�ة و�ال�الي ل� ان��ه�ا

ی���ى له ال��ام �ال�اعات ��ا أنه ل� ��ع� �أ� ل�ة ل�ن�ا أو ل�ی� فال��اة 

  ا ن���ة ال�ن�ب ُم��رة، �ل ه�

إذن على ال��ء إذا ما قابل م��لة أو ض�� ول�� لها م��ج ��قای�� العقل 

وألن مل� ال�ل�ك ال ُ�ع��ه شيء فل�قل ل�ف�ه وَم� ی�ِ� هللا ��عل له م��ج 

في األرض وال في ال��اء ف���عل له م��ج، عل�ه فق� أن ُ��ق� ال�ق�� 

  .هللافه�ا ه� �الم وم�ى فعل ذل� ف���� ال���ج 
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  م� آثار ال�ن�ب وال�عاصي تعُ�� األم�ر  - 4

  ال�عاصي جعل� األم�ر معق�ة ���ل �اه� واضح 

_وأوضح م�ل على ذل�: حال ال��اب والف��ات اآلن، فالف��ات ی��ل� 

(خلع� ال��اب_  أق�ى ما ع��ه� إلرضاء ال��اب إال أنه� ال ی�ض�ن 

����ة ُت�ت�� وهي ُتغ�� غ��ن خل� هللا_���ج� �اس�ات عار�ات) أش�اء 

هللا و�أبى هللا إال أن ُیِ�ل َم� ع�اه، وقل� الع�� ب�� ال�ب ول� ُی�ال ما ع�� 

  .هللا ��ع���ه

ُ�ق�م ال�اب على ع�ل فال ت��� األم�ر، �ع�ل م��وع فإذا �ه �ف�ل، ال 

  ی�ج� ت���� 

ِئي َیِ�ْ�َ� ِمَ� اْلَ�ِ��ِ� ِمْ� ِنَ�اِئُ�ْ� { قال تعالى: ُتُه�َّ َوالالَّ ِإِن اْرَتْ�ُ�ْ� َفِع�َّ

ِئي َلْ� َ�ِ�ْ�َ� َوُأوَالُت اْألَْحَ�اِل َأَجُلُه�َّ َأْن َ�َ�ْعَ� َحْ�َلُه�َّ  َثَالَثُة َأْشُهٍ� َوالالَّ

  [ال�الق] })4َوَمْ� َی�َِّ� �ََّ َ�ْ�َعْل َلُه ِمْ� َأْمِ�ِه ُ�ْ�ً�ا (

   ف���ع�� أم�ره وال�فه�م ال��الف ه�ا أ�ً�ا: أن َم� ال ی�قي هللا

  

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

 


