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 أْعَمالِنا، سيئاتِ  َوِمنْ  أنُفِسَنا، ُشُرورِ  ِمن به ونعوذُ  ونستغفرُُه، ونستعيُنه، ََنَْمُده، هلل، احَلْمدَ  إن  
 .َلهُ  َهاِدي َفال ُيْضِلْل، ومن َلُه، ُمِضل   َفال اهلل يَ ْهِده َمنْ 

 .وَرُسولُه عْبُده ُُمَم ًدا أن   وأشهدُ  َلُه، َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  اهللُ  إال إَلهَ  ال أنْ  وَأْشَهدُ 

  1.{ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإال ََتُوُتن   َوال تُ َقاتِهِ  َحق   الل هَ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  ي َُّهاأَ ا يَ }

َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  ال ِذي َرب ُكمُ  ات  ُقوا الن اسُ  ي َُّهاأَ ا يَ } ُهَما َوَبث   َزْوَجَها ِمن ْ  ِمن ْ
  2.{َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  الل هَ  ِإن   َواألْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  ال ِذي الل هَ  َوات  ُقوا َوِنَساءً  َكِثريًا رَِجاال

 ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ *  َسِديًدا قَ ْوال َوُقوُلوا الل هَ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  ي َُّهاأَ ا يَ }
  3.{َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  الل هَ  يُِطعِ  َوَمنْ 

 ،اهلل تبارك تعاىلكتاِب   قات، وأنفقت فيه األعمار، مدارسةاألو أوىل ما بذلت فيه وبعد فإن 
: تَ َعاىَل  قَالَ  وتدبر كالمه، ومل ال؟ وتدبر القرآن هو الغاية اليت من أجلها أنزل اهلل تعاىل كتابه،

ب  ُروا ُمَباَرك   ِإلَْيكَ  أَنزْلَناهُ  ِكَتاب  }   4.{األْلَبابِ  أُوُلو َولَِيَتذَك رَ  آيَاتِهِ  لَِيد 
 الُقْرآنَ  تَ َعل مَ  َمنْ  َخي ْرُُكمْ : »قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِبي  َعنِ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ  ُعْثَمانَ  َعنْ ف َ 

  5.«َوَعل َمهُ 
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 َمْسِجدِ  ِف  اْلُقْرآنَ  يُ َعليمُ  وََكانَ  َهَذا، َمْقَعِدي أَقْ َعَدِن  ال ِذي َفَذِلكَ : السَُّلِميُّ  الر ْْحَنِ  َعْبدِ  أَبُو قَالَ 
 1.َسَنةً  أَْربَِعيَ  اْلُكوَفةِ 

 َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب  ُرونَ  أََفال: }تَ َعاىَل  فَ َقالَ  ،هِ تَ َفهُّمِ  ِإىَل  عبادهَ  تَ َعاىَل  الل هُ  َنَدبو 
  2.{َكِثريًا اْخِتالفًا ِفيهِ  َلَوَجُدوا الل هِ 

 .الذمِ  أَقبحَ مذموًما و ، الغبِ  كان من فرط ف تدبر كتاب اهلل تعاىل مغبونًا أشدَ لذلك  

عن حياضه،  دين اهلل تعاىل، والذبِ  وقد كان األئمة األعالم، الذين أفنوا أعمارهم ف خدمةِ 
 ف آخر عمرهِ  ظهر الندمَ كان الواحد منهم يُ   ،وتعليم األمة أحكام دينها، من الكتاب والسنة

  .، واستخراج كنوزه، واستنباط معانيهكالم اهلِل تعاىل ف تدبرِ  عمرهِ  على أال يكون قد صرف كلَ 

 َومن اْلُقْرآن َمَعان من اْلمرة َهِذه ِف  َعلي   اهلل فتح شيخ اإلسالم ابن تيمية رْحه اهلل: )قد قَالَ 
 غري ِف  أوقايت َأكثر َتْضييع على وندمت يتمنوهنا اْلعلَماء من كثري َكانَ  بَأْشَياء اْلعلم أُصول
  3اْلُقْرآن(. َمَعان

 اإلسالم خيدمْ  ومل ،بسهم   الدينِ  علومِ  ف بْ رِ ضْ يَ  ومل هُ لُ أجَ  وانقضى ،هُ عمرُ  مَ ر  صَ تَ  مبن فكيف
 .تفيء ظالل القرآن الوارفة، وال تلذذ بثماره اليانعة وال ،بشيء  

 َقالَ ذم اهلل تعاىل املعرضي عن تدبره ف، فقد اْلُقْرآن هجرِ  من أنواعِ  نوع   التدبرِ  وال شك أن تركَ 
  4.{أَقْ َفاُُلَا قُ ُلوب   َعَلى أَمْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدب  ُرونَ  أََفال: }تَ َعاىَل 
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  1.{أُِفكَ  َمنْ  َعْنهُ  يُ ْؤَفكُ : }تَ َعاىَل  قَالَ  َكَماواملخذول من صرفه اهلل تعاىل عن كتابه؛  
َوُُيَْرُم تدبره،  ُُيَْرمُ وَ  فَ ُيْحَرُم تالوته، يُْدَفُع، َمنْ  َعْنهُ  َويُْدَفعُ  ُصِرَف، َمنْ  اْلُقْرآنِ  َهَذا َعنْ  ُيْصَرفُ أي: 

  الَعَمَل ِبِه، نعوذ باهلل من اخلذالن. َوُُيَْرمُ ، هِ َسَماعِ الت  َلُذَذ ب
 :أَنْ َواع اْلُقْرآن هجرقال ابن القيم رْحه اهلل: 

ميَان ََسَاعه هجر َأحدَها:  .ِإلَْيهِ  واإلصغاء ِبهِ  َواإْلِ
 .ِبهِ  وآمن قَ َرأَهُ  َوِإن َوَحرَامه َحاَلله ِعْند َواْلُوُقوف ِبهِ  اْلَعَمل هجر َوالثَّاِني:

 َوَأن اْلَيِقي يُِفيد اَل  أَنه واعتقاد وفروعه الد ين أُصول ِف  ِإلَْيهِ  والتحاكم حتكيمه هجر َوالثَّاِلث:
  .اْلعلم حتص ل اَل  لفظية أدلته

  .ِمْنهُ  ِبهِ  اْلُمَتَكل م أَرَادَ  َما َوَمْعرَِفة وتفه مه تدب ره هجر َوالرَّاِبع:
يع ِف  بِهِ  والتداوي ااِلْسِتْشَفاء هجر َواْلَخاِمس:  من دائه ِشَفاء فيطلب وأدوائها اْلقلب أمراض َجَِ

 َهَذا اَّت َُذوا قَ ْوِمي ِإن   َربي  يَا الر ُسولُ  َوقَالَ } :قَ ْوله ِف  َداخل َهَذا وكل ِبهِ  الت َداِوي ويهجر َغريه
2.{َمْهُجوراً  اْلُقْرآنَ 

  
 ِمنْ  فَ ُهوَ  اْلُقْرآنَ  َهَجرَ  َمنْ بل إن األمر أخطر من ذلك، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رْحه اهلل: )

3(.الر ُسولِ  َأْعَداءِ 
  
مث ، {َمْهُجورًا اْلُقْرآنَ  َهَذا اَّت َُذوا قَ ْوِمي إن   َربي  يَا الر ُسولُ  َوقَالَ : }قالَ  تَ َعاىَل  الل هُ وبيان ذلك أن 

 . {َوَنِصريًا َهاِديًا ِبَربيكَ  وََكَفى اْلُمْجرِِميَ  ِمنَ  َعُدوًّا َنِبي  ِلُكلي  َجَعْلَنا وََكَذِلكَ } :قال بعدها
فالعداوة ف اآلية الثانية  َعَلْيِه، َوَساَلُمهُ  الل هِ  َصَلَواتُ فال يهجر القرآَن إال من كان عدًوا للر ُسوِل 

 تعليل للهجر ف اآلية األوىل.
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 اْلُقْرآنَ  َهَذا اَّت َُذوا قَ ْوِمي ِإن   َربي  يَا الر ُسولُ  َوقَالَ }وقال ابن كثري ف تفسري قوله تعاىل: 
 1.{َمْهُجورًا

 أنه - الدين يَ ْومِ  ِإىَل  َداِئًما َعَلْيهِ  َوَساَلُمهُ  الل هِ  َصَلَواتُ  - ُُمَم د   َونَِبييهِ  َرُسولِهِ  َعنْ  ُُمْربًا تَ َعاىَل  يَ ُقولُ 
 ُيصُغون اَل  َكانُوا اْلُمْشرِِكيَ  َأن   َوَذِلكَ  ،{ َمْهُجورًا اْلُقْرآنَ  َهَذا اَّت َُذوا قَ ْوِمي ِإن   َربي  يَا: }قال

 ِفيهِ  َواْلَغْوا اْلُقْرآنِ  ُِلََذا َتْسَمُعوا اَل  َكَفُروا ال ِذينَ  َوقَالَ : }تَ َعاىَل  قَالَ  َكَما َيْسَمُعونَُه، َواَل  لِْلُقْرآنِ 
  2.{تَ ْغِلُبونَ  َلَعل ُكمْ 
 ُهْجرَانِِه، ِمنْ  فَ َهَذا. َيْسَمُعوهُ  اَل  َحّت   َغرْيِِه، ِف  َواْلَكاَلمَ  الل َغطَ  َأْكثَ ُروا اْلُقْرآنُ  َعَلْيِهمُ  تُِليَ  ِإَذا وََكانُوا
ميَانِ  َوتَ ْركُ  ُهْجرَانِِه، ِمنْ  أَْيًضا َوِحْفِظهِ  ِعْلِمهِ  َوتَ ْركُ   َوتَ ْفهُِّمهِ  َتَدبُّرِهِ  َوتَ ْركُ  ُهْجرَانِِه، ِمنْ  َوَتْصِديِقهِ  ِبهِ  اإْلِ
- َغرْيِهِ  ِإىَل  َعْنهُ  والعدولُ  ُهْجرَانِِه، ِمنْ  َزَواِجرِهِ  َواْجِتَنابِ  أََواِمرِهِ  َواْمِتثَالِ  بِهِ  اْلَعَملِ  َوتَ ْركُ  ُهْجرَانِِه، ِمنْ 
 3ُهْجرَانِِه. ِمنْ  - َغرْيِهِ  ِمنْ  َمْأُخوَذة   َطرِيَقة   أَوْ  َكاَلم   أَوْ  َُلْو   أَوْ  ِغَناء   أَوْ  قَ ْول   أَوْ  ِشْعر   َمنْ 
 كثرة: الن وافل ِمنَ  تعاىل اهلل إىل العبد به يُتقر ب ما أعظم ومن: تعاىل اهلل رْحه رجب ابن قال

  .وتفهُّم   وتدبُّر   بتفكُّر وَساعهُ  القرآن، تالوة
 ِإىَل  تَ ْقََتِبَ  َلنْ  فَِإن كَ  اْسَتَطْعتَ  َما الل هِ  ِإىَل  تَ َقر بْ : »ل  جُ لرَ  َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  اأْلََرتي  ْبنُ  َخب ابُ  َوقَالَ 
4.«َكاَلِمهِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأَحب   ِبَشْيء   الل هِ 

  
  5.«الُقْرآنَ  يَ ْعِن  ،ِمْنهُ  َخرَجَ  َما مبِْثلِ  الل هِ  ِإىَل  اْلِعَبادُ  تَ َقر بَ  َما»: وًعافُ رْ مَ أَُماَمَة  َأِب  َعنْ  الَتمذي وف
ةُ  فهو ُمبوهبم، كالم من أحلى احملبي عند شيءَ  ال 1.مطلوهبم وغايةُ  قلوهبم، لذ 
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 ُأِحبُّ  َوَما، اهللِ  َكاَلمِ  ِمنْ  َشِبَعتْ  َما قُ ُلوُبُكمْ  َطُهَرتْ  َلوْ : »َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  َعف انَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  قَالَ وَ 
َلة   َواَل  يَ ْوم   َعَلي   يَْأيتَ  َأنْ    2.«اْلُمْصَحفِ  ِف  يَ ْعِن  اهللِ  َكاَلمِ  ِف  أَْنظُرُ  ِإال   لَي ْ

 كما ُيب ربنا ويرضى.واحلمد هلل أواًل، وآخرًا، وظاهرًا، وباطًنا،  
 ِديَابِ  ُمْصَطَفى ْبنُ  َسِعيدُ  َعْمر و َكَتَبُه أَبُو

 ه1430/ ة اآلخر  َجادى 0الدوحة ف 
  م 2011 / مارس/11
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 101 –َتَدبَ ْر 

َها َوِإن   اأْلَنْ َهارُ  ِمْنهُ  يَ تَ َفج رُ  َلَما احلَِْجارَةِ  ِمنَ  َوِإن  }: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل   اْلَماءُ  ِمْنهُ  فَ َيْخرُجُ  َيش ق قُ  َلَما ِمن ْ
َها َوِإن     1.{الل هِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  يَ ْهِبطُ  َلَما ِمن ْ

، وال يُ َتَصوُر منها  العجُب كل العجِب أن َّتشى احلجارُة وهي غرُي مكلفة ، وال يتأتى منها ذنب 
 َر َفَساُدُه ف الرِب والبحِر.َمْعِصية ، وال خيشى ابُن آدَم، وقد زكمت رائحُة ذنوِبِه األُنُوَف، وَظهَ 

العجُب أن خيشَع اجلبُل الشامُخ، والطوُد األشُم، وال خيشُع ابُن آدَم، على ضعِفِه، َوِصَغِر 
 َحْجِمِه.

ًعا َخاِشًعا َلَرأَيْ َتهُ  َجَبل   َعَلى اْلُقْرآنَ  َهَذا أَنزْلَنا َلوْ }   2.{الل هِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدي
 ُيرُك فيه القرآُن َساِكًنا، وال ُيَسكيُن فيه ُمَتَحرًِكا.وبعض الناس ال 

 نفوسنا منك هيبًة. اللهم اْمََلْ قلوبنا منك خشيًة، واْمََلْ 
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 101 –َتَدبَ ْر 

  1.{تَ ْعَمُلونَ  َعم ا ِبَغاِفل   الل هُ  َوَما}: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 
 يذيُب الصخَر.َشِديد ، َوَوِعيد  ُمْرِعب   ياله من تَ ْهِديد  
 ويدُك اجلباَل.

 لو صادف قلوبًا حيًة، وآذانًا واعيًة.
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 101 –َتَدبَ ْر 

 ُُيَريُفونَهُ  مُث   الل هِ  َكاَلمَ  َيْسَمُعونَ  ِمن ُْهمْ  َفرِيق   َكانَ  َوَقدْ  َلُكمْ  يُ ْؤِمُنوا َأنْ  أَفَ َتْطَمُعونَ }: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 
  1.{يَ ْعَلُمونَ  َوُهمْ  َعَقُلوهُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ 

 ُع القرآِن. اِر وَ من مل تؤثْر فيه ق َ 
 .رُهُ واجِ زَ مَلْ تَ ْقْض َمَضاِجَعُه وَ 

 ِلَمَواِعِظِه. كِ بْ مَلْ ي َ  َمنْ 
 .داع   تذكريُ  وال ،واعظ   وعظُ  فيه يؤثرَ  فلن

 .فليتفقد قلَبه
 فلعله َأْن يكوَن َقْد َماَت أو َكاَد.
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 101 –َتَدبَ ْر 

ثُونَ ُهمْ  قَاُلوا بَ ْعض   ِإىَل  بَ ْعُضُهمْ  َخال َوِإَذا آَمن ا قَاُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  َلُقوا َوِإَذا}: تَ َعاىَل  قَاَل الل هُ   مبَا َأحُتَدي
  1.{تَ ْعِقُلونَ  أََفال َربيُكمْ  ِعْندَ  ِبهِ  لُِيَحاجُّوُكمْ  َعَلْيُكمْ  الل هُ  فَ َتحَ 

 تعاىل، فيَحاِسَبهم عليه. كالَمُهم هللِ يُ بَ ليَغ املؤمُنون  تأمل كيف خافوا أن 
لتعلم تصورهم عن اهلل تعاىل، واعتقادهم ف صفاته، وأنه عياًذا باهلل ال يعلم سرهم وال يسمع 

 سرهم وجنواهم.
 فأي إميان يزعمون؟ وأي دين يدعون؟
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 101 –َتَدبَ ْر 

  1.{يُ ْعِلُنونَ  َوَما ُيِسرُّونَ  َما يَ ْعَلمُ  الل هَ  َأن   يَ ْعَلُمونَ  أََواَل }: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 
يكفي لفساد الرأي، وانطماس نور البصرية، وذهاب العقل، أن يظن إنسان  أن اهلل يعلم العلن، 

 وال يعلم السر، يسمع اجلهر، وال يسمع اإلخفات.
تعاىل اهلل وهذا االعتقاد يكشف تصور اليهود عن اهلل تعاىل، وأنه كالبشر، وصفاته كصفاهتم، 

 عما يقولون علًوا كبريًا.
 اْجَتَمعَ : "قَالَ  َعْنُه، الل هُ  َمْسُعود  َرِضيَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  وهو اعتقاد مشركي قريش ف اهلل تعاىل، َعنْ 

 فَ َقالَ  قُ ُلوهِبِْم، ِفْقهُ  قَِليَلة   بُطُوهِنِْم، َشْحمُ  َكِثريَة   - َوقُ َرِشي   ثَ َقِفي انِ  َأوْ  - َوثَ َقِفي   قُ َرِشي انِ  البَ ْيتِ  ِعْندَ 
َنا، ِإنْ  َيْسَمعُ  َوالَ  َجَهْرنَا ِإنْ  َيْسَمعُ : اآلَخرُ  قَالَ  نَ ُقوُل؟ َما َيْسَمعُ  الل هَ  َأن   أَتُ َرْونَ : َأَحُدُهمْ   َأْخَفي ْ

نَ  ِإَذا َيْسَمعُ  فَِإن هُ  َجَهْرنَا ِإَذا َيْسَمعُ  َكانَ  ِإنْ : اآلَخرُ  َوقَالَ   ُكْنُتمْ  َوَما: }َوَجل   َعز   الل هُ  َفأَنْ َزلَ  ا،َأْخَفي ْ
  2.{ُجُلودُُكمْ  َوالَ  أَْبَصارُُكمْ  َوالَ  ََسُْعُكمْ  َعَلْيُكمْ  َيْشَهدَ  َأنْ  َتْسَتَتُونَ 

  3.{َوقَارًا لِل هِ  تَ ْرُجونَ  اَل  َلُكمْ  َما}وهو اعتقاد قوم نوح، وتصور كل مشرك عن اهلل تعاىل، 
 اعتقادك ف اهلل تعاىل، وما هو تصورك عن اهلل تعاىل؟وأنت ما هو 

 هل إذا خلوت مبحارم اهلل انتهكتها؟
 هل تعلم أن اهلل يعلم سرَك وعالنيَتك؟

  

                                                            

 00ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 106 –َتَدبَ ْر 

 ِبهِ  لَِيْشتَ ُروا الل هِ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا يَ ُقوُلونَ  مُث   بِأَْيِديِهمْ  اْلِكَتابَ  َيْكتُُبونَ  لِل ِذينَ  فَ َوْيل  }: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 
  1.{َيْكِسُبونَ  ِم ا َُلُمْ  َوَوْيل   أَْيِديِهمْ  َكَتَبتْ  ِم ا َُلُمْ  فَ َوْيل   قَِلياًل  ََثًَنا

الل ِه{، لتعلم كيف بلغ هبم  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا يَ ُقوُلونَ  مُث   بِأَْيِديِهمْ  اْلِكَتابَ  َيْكتُُبونَ : }تأمْل قَ ْوَلُه تَ َعاىَل 
 األمر ف افَتائهم على اهلل تعاىل، وعلى دينه.

قَِلياًل{، لتعلم أنه ال يفَتي على اهلل تعاىل، وعلى دين اهلل  ََثًَنا ِبهِ  لَِيْشتَ ُروا: }تَ َعاىَل  مث تأمْل قَ ْوَلهُ 
. ، أو موتور   تعاىل إال مأجور 
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 107 -َتَدبَر

َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه َفأُولَِئَك َأْصَحاُب الن اِر ُهْم ِفيَها }بَ َلى َمْن َكَسَب َسييَئًة  قَاَل تَ َعاىَل:
  1َخاِلُدوَن{.

بعض الناس مهه ف الدنيا السعي وراء الشهوات وحتصيل اللذات، ينفق ف سبيلها األموال، 
ويبذل فيها جهده، ويبلي فيها شبابه، ويفن ألجلها عمره، وهو يعلم أهنا سيئة، ويوقن أهنا 

صية، وُيكم أهنا قبيحة، ورمبا ال يناُلا إال بالتفريط ف دينه، والتخلي عن ثوابته، ومع ذلك مع
يرى أن حتصيلها رحًبا، وأن قدرته على إتياهنا فوزًا، وأهنا بالنسبة إليه مكسًبا، وال ميضي من الزمِن 

، يراها بناظريه، ويستمع إ ليها بأذنيه، وُيْصِغي إال اليسرُي حّت حتيَط به املعصيُة من كِل جانب 
إليها بقلبه، ويتخيلها بفكره، وُتْشرِبُ َها نفسه، وعند ذلك يكون قد َخِسَر أعظَم شيء  قد َحَباُه 

 اهللُ ِبِه. 

 خسر الفطرة اليت فطره اهلل عليها، ألنه انتكست فطرته، خسر قلبه الذي ولد به نقًيا بريًئا. 

َفُأولَِئَك َأْصَحاُب الن اِر لذلك كانت النار أوىل به، } خسر اإلميان الذي هو أعظم املنح اإلُلية،
 .ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{

وال مبلغ علمنا، وال إىل النار  ،فيارب طهر قلوبنا من دنس املعاصي، وال جتعل الدنيا أكرب مهنا
 مصرينا. 
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 108 -َتَدبَر

  1.الص احِلَاِت أُولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَن ِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{}َوال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا : قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

من عظيم فضل اهلل تعاىل علينا، ومن سعة رْحته بنا، ومن إحسانه الذي ال منتهى له، أنه 
عبد، فيشكر ارتضى من عباده بالقليل من العمل وجتاوز ُلم عن الكثري من الزلل، وأنه تعاىل يُ 

، ومن ذلك أن من آمن من أحسن عماًل  أنه ال يعاجل بالعقوبة، وال يضيع أجرَ عصى فيغفر، و ويُ 
َوَسل َم، كان جزاؤه  َعَلْيهِ  الل هُ  به سبحانه، وتقرب إليه بصنوف الطاعات على هدي رسوله َصل ى

أُورِثْ ُتُموَها  }َونُوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَن ةُ ، اجنة عرضها السموات واألرض، يرثها مرياثا ويتملكها َتلكً 
  2.مبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن{

  3.}ِإن  الل َه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواَُلُْم بَِأن  َُلُُم اجْلَن َة{بعقد هو أشرف العقود، 
نها ، وال يبتغي هو علصاحبه، ال ترضى به اجلنة بداًل  ظلِ ال يالزم هذه اجلنة وتالزمه مالزمةَ 

َرَها، َواَل ُيُِبُّ ِسَواَهاحتوال،  }ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َكاَنْت َُلُْم َجن اُت  ،اَل خَيَْتاُر َغي ْ
َها ِحَوال{* اْلِفْرَدْوِس نُ ُزاًل  ُغوَن َعن ْ   4.َخاِلِديَن ِفيَها اَل يَ ب ْ

م مكان، وال اخلوف يدخلها وال األحزان، قد أمن فيها من األكدار واملنغصات، فليس فيها لله
 .ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{وأعظم من ذلك أهنا ال ميوت أهلها بل }

َوَسل َم، أن جتعلنا من أهل اجلنة، وأن  َعَلْيهِ  الل هُ  ا لنبيك َصل ىنَ اعِ بَ ا بك، وات ْ نَ انِ ميَ فيارب نسألك بإِ 
 تكتب لنا رضوانك، وأن جتنبنا أسباب سخطك. 

  

                                                            

 22ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 43ُسورَُة اأْلَْعَراِف: اآلية/  - 2
 111ُسورَُة الت  ْوبَِة: اآلية/  - 3
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 101 -َتَدبَر 

ُكْم مُث  قَاَل الل ه تَ َعاىَل: }َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َواَل َُّتْرُِجوَن أَنْ ُفَسُكْم ِمْن ِديَاِر 
  1.أَقْ َرْرُُتْ َوأَنْ ُتْم َتْشَهُدوَن{

وإن كان املراد بذلك ال يسفك  -}أَنْ ُفَسُكْم{ ، وَ ف التعبري بقول اهلل تعاىل: }ِدَماءَُكْم{ ، 
 داللة على أن ظلمك ألخيك هو ظلم   -بعضكم دماء بعض، وال خيرج بعضكم بعًضا 

 ألمل غريهِ  ُعْضو  كل   يتأملُ  الواحدِ  اجلََْسدِ ك  اْلُمْؤِمِنيَ لنفسك، ألن  لنفسك، وإساءتك له إساءة  
ِهْم، تَ َواديِهْم، ِف  اْلُمْؤِمِنيَ  َمَثلُ : »َسل مَ وَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  ، قَالَ اءِ ضَ عْ من األَ   َوتَ َراْحُِ

  2.«َواحلُْم ى بِالس َهرِ  اجلََْسدِ  َسائِرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعْضو   ِمْنهُ  اْشَتَكى ِإَذا اجلََْسدِ  َمَثلُ  َوتَ َعاطُِفِهمْ 

املسلمي  دماءَ لك أنت، وأن  هو ظلم   ف أقصى األرضِ  مسلم  الواقَع على  فاستشعر أن الظلمَ 
 ومغارهبا تنزف من عروقك أنت. األرضِ  ف مشارقِ  اليت تسيلُ 

 ف عروقك؟ هُ من قلبك، وجتري دماءُ  هُ نبضَ  فهل يليق بك أن تظلمه وأنت تسمعُ 

 ؟واحد   وأنت وهو بنيان   هُ وهل يليق بك أن هتدمَ 

َيانِ  لِْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤِمنُ »: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ    3.«بَ ْعًضا بَ ْعُضهُ  َيُشدُّ  َكاْلبُ ن ْ

 أن تبغضه وحبك له قربة تتقرب هبا إىل ربك؟ بك يليق وهل

 اللهم إنا نسألك حبك، وحب من ُيبك ، وحب عمل يقربنا حلبك.

                                                            

 24سورة البقرة: اآلية/  - 1
 2521 :رقم َوتَ َعاُضِدِهْم، حديث َوتَ َعاطُِفِهمْ  اْلُمْؤِمِنيَ  تَ رَاُحمِ  بَابُ  َواآْلَداِب، َوالصيَلةِ  اْلربي  كتاب  -رواه مسلم - 2
ْؤِمِنيَ  تَ َعاُونِ  اأَلَدِب، بَابُ  ِكَتابُ   -البخاريرواه  - 3

ُ
 َوالصيَلةِ  اْلربي  كتاب  -مسلم، 1021 :رقم بَ ْعًضا، حديث بَ ْعِضِهمْ  امل

 2525 :رقم َوتَ َعاُضِدِهْم، حديث َوتَ َعاطُِفِهمْ  اْلُمْؤِمِنيَ  تَ َراُحمِ  َواآْلَداِب، بَابُ 
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 110 -َتَدبَر

ُهُم اْلَعَذاُب َوال ُهْم }أُولَِئَك ال ِذيَن اْشتَ َرُوا : قَاَل الل ُه تَ َعاىَل  نْ َيا بِاآلِخَرِة َفال خُيَف ُف َعن ْ احْلََياَة الدُّ
  1.يُ ْنَصُروَن{

جبوهرة َثينة يتمىن الناس اقتناءها،  ،مسكي هذا الذي يشَتي جيفًة منتنًة ينفر الناس من رائحتها
ألنه ال مييز بي الغث ، مغبون  هُ الُ حَ  اءَ وسَ  هُ لُ عْ فِ  مسكي ألنه ال عقل له وال إدراك، ساءَ 

 والسمي، وال يُ َفريُق بي الطيب واخلبيث، وال يعلم كم بي احلقري والثمي.
ِمن باع آخرته بدنياه، يا هلل ما  حااًل  ومع ذلك فهذا الذي اشَتى جيفًة منتنًة جبوهرة  َثينة  أحسنُ 

 فعله!  أعظَم خسارته! وما أشَد غبنه! وما أقبحَ 
إذا حلت أوحلت، وإذا أينعت نعت، ال يدوم ُلا نعيم ، وال تبقى ُلا لذة، هي  الدنيا دار ابتالء،

 تذهب نضارهتا.تذبل و أشبه ما تكون بالسراب، ومثل الزهرة سرعان ما 
واآلخرة للمؤمن نور  يتَلأل، ونعيم  ال ينفد، وقرة عي  ال تنقطع، ال يفارقها وال تفارقه، له فيها ما 

 عينه، وما ال خيطر له على بال، وال يدور باخليال.تشتهي نفسُه، وتتلذذ به 
 .... بتلك اجليفة القذرةةِ ن  اجلَ  على بيعها، على بيعِ  من الناسِ  كثري    ومع ذلك يتهافتُ 

 .حتصيلها ف سبيلِ  قبح   من أجلها، ويفعل كلَ  حرام   كلَ   يرتكبُ 
 .اهَ ائِ ا بقتنَ يً شِ نتَ ا، مُ هَ لِ ا حبمْ ورً ر مس ويرجعُ 
  .احلتوفَ  دُ ورِ ، وتُ األنوفَ  برائحتها اليت تزكمُ  يأنسُ 

 أتراه يعقل؟ 
 أحتسبه يدرك ما يفعل؟ 

 أتظنه يسمع؟ 
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 أتعتقد أنه يبصر؟
  1{.َوقَاُلوا َلْو ُكن ا َنْسَمُع أَْو نَ ْعِقُل َما ُكن ا ِف َأْصَحاِب الس ِعريِ }اَسع اجلواب: 
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 111 -َتَدبَر

َنا َوَيْكُفُروَن مبَا َورَاَءُه وَ }: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل  ُهَو َوِإَذا ِقيَل َُلُْم آِمُنوا مبَا أَنْ َزَل الل ُه قَاُلوا نُ ْؤِمُن مبَا أُْنزَِل َعَلي ْ
قًا ِلَما َمَعُهْم    1.{.....احلَْقُّ ُمَصدي

أعظم الناس خسرانًا من قضى حياته يتقلب ف الضالل وهو ُيسب أنه من املهتدين، من أفىن 
عمره الدفاع عن الباطل ُيسبه حًقا، من يظن طول عمره أنه ُيسن صنًعا، وهو أسوء الناس 

نْ َيا َوُهْم َُيَْسُبوَن ال ِذيَن َضل  َسْعيُ ُهْم ِف احلَْ  *}ُقْل َهْل نُ َنبيُئُكْم بِاألْخَسرِيَن أَْعَماال حااًل،  َياِة الدُّ
ًعا   2{.أَن  ُهْم ُُيِْسُنوَن ُصن ْ

يظن أهل الكتاب أن َتسكهم مبا ف أيديهم من الكتب السابقة يكفيهم عن اإلميان بالقرآن 
آخر الكتب املنزلة من عند اهلل، وأن إمياهنم بأنبيائهم السابقي يغنيهم عن اإلميان بنب اهلل ُممد 

}َوَُيَْسُبوَن أَن  ُهْم َعَلى َشْيء  َأال ِإن  ُهْم آخر رسل اهلل تعاىل إىل أهل األرض، َوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى
  3.ُهُم اْلَكاِذبُوَن{

 َصل ىوينهون عما جاء به رسول اهلل ُممد ُيسبونه حًقا، هذا ويستميتون ف الدفاع عن باطلهم 
َفَكْيَف ِإَذا ََجَْعَناُهْم لِيَ ْوم  اَل َرْيَب ِفيِه َوُوف يَيْت ُكلُّ نَ ْفس  َما  }يظنونه منكرًا، َوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ 

  4.َكَسَبْت َوُهْم اَل يُْظَلُموَن{

َنا َمَع الش اِهِدينَ }  .{َرب  َنا آَمن ا مبَا أَنزْلَت َوات  بَ ْعَنا الر ُسوَل فَاْكتُب ْ
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  1.{ُمْؤِمِنيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ  الل هِ  أَنِْبَياءَ  تَ ْقتُ ُلونَ  فَِلمَ  ُقلْ }: تَ َعاىَل قَاَل الل ُه 

 تعاىل؟ اهللِ  على أنبياءِ َأْصَحابُ َها  بًا يتجرأُ و لُ كيف خيالط اإلمياُن ق ُ 

من اإلعراض عن االستجابة ُلم وترك طاعتهم، مرورًا بلمزهم والسخرية منهم، وانتهاًء  بدايةً 
 .األوفرُ  ، وكان ُلم منها النصيبُ اليهودبقتلهم، وكلها حتققت ف 

 ومن بن جلدتنا من يباريهم ف ذلك حّت كاد أن يسبقهم سفاهتهم، وجرأهتم، بل وكفرهم.

من  واالستهزاءِ  سخريةِ وال، رد أقوالهِ  ف َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  نبمن اجلرأة على عندهم 
 .هِ أحاديثِ 

 . هِ ف غىًن عن كالمِ  بأهنم الزعمِ و 

 الذي تلقته األمة بالقبول.من حديِثِه الثابت  الصحيحف  التشكيكِ و 

ُهمْ  الل هُ  َرِضيَ  هِ ي أصحابِ مْ رَ وَ    .نقيصة   بكلِ  َعن ْ

 الذين أفنوا أعمارهم ف خدمة الدين، والذب عن أحاديث خاُت املرسلي. الشرعِ  ْحلةِ  وتكذيبِ 

 ؟ُمْؤِمِنيَ  ُكْنُتمْ  َوَسل َم ِإنْ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  : مِلَ تطعنون ِف َحِديِث َرُسولِ نقولُ   هؤالءِ ىَل إِ فَ 
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  1.{ظَاِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اَّت َْذُتُُ  مُث   بِاْلبَ ي يَناتِ  ُموَسى َجاءَُكمْ  َوَلَقدْ }: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

 الواضحِة، والدالئِل الظاهرِة، واملعجزاِت الباهرِة. بِاْلبَ ي يَناتِ أرسل اهلل تعاىل رسله 

 .َكِبريًا طُْغَيانًا ِإال   ،ِ وما زادهتم اْلبَ ي يَناتُ ُكُفورًا ِإال الن اسِ  َأْكثَ رُ  َفَأَب 

 .{الصُُّدورِ  ِف  ال يِت  اْلُقُلوبُ  تَ ْعَمى َوَلِكنْ  األْبَصارُ  تَ ْعَمى اَل  فَِإن  َها}إذ يقول:  تَ َعاىَل  الل هُ وصدق 
 41 اآلية/ :احلَْجي  ةُ ورَ سُ 

ُسوَرُة  .{َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْهِدي الل هَ  َوَلِكن   َأْحَبْبتَ  َمنْ  تَ ْهِدي اَل  ِإن كَ } :تَ َعاىَل  الل هِ  تأمل هذا مع قولِ 

 51/ اآلية :اْلِقَصصِ 

 .ِإاَلِهي ةِ لتعلَم َأن  اُِلَدايََة ِمْنَحة  َرب انِي ة ، َوِهَبة  

 

  

                                                            

 22ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1



 

22 

 

 111 -َتَدبَر

َناُكمْ  َما ُخُذوا}: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل    1.{َواَْسَُعوا ِبُقو ة   آتَ ي ْ

 عقوِل، والقلوِب، سفهاُء األحالِم، مضطربوا األلباِب.ال ضعفاءُ ال يصلح حلمل أمانة هذا الدين 

 منتهى أمِل الواحِد منهم، حتصيُل لذة ، ومعاقرُة شهوة ، وِمارسُة لعبة .

 بل البد أن تتوفر ف َْحََلِة هذا الدين قوة  ف األخِذ عن اهلِل، وقوة  ف التبليِغ لديِنِه.

 إىل العمِل.وَساع  لكالِم اهلِل تعاىل يدفُع 

 وإَساُع كالِم اهلِل تعاىل لسائِر اخللِق.

 رسالة فهمها الرعيل األول، فدانت ُلم الدنيا.

 وفتحوا مشارق األرض ومغارهبا.

 فهل نفهمها َنن؟
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 111 -َتَدبَر

ْعَنا قَاُلوا}: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل  َنا َسَِ   1.{َوَعَصي ْ

 لنا مثل السوء.قاُلا اليهود، فاحذر أن تكون مثلهم، فليس 

 وبادر إىل طاعة ربك، وسارع إىل رضوانه.

 24 اآلية/ :سورة طه. {لِتَ ْرَضى َربي  ِإلَْيكَ  َوَعِجْلتُ }لسان حالك: 

ْعَناولسان مقالك: }  225/ اآلية :سورة اْلبَ َقَرةِ  .{اْلَمِصريُ  َوِإلَْيكَ  َرب  َنا ُغْفرَاَنكَ  َوَأَطْعَنا َسَِ

 زَادِ  ِبغَ                            رْيِ  الل                             هِ  ِإىَل  رَْكًض                            ا
         

 اْلَمَع                             ادِ  َوَعَم                             لِ  الت َُّق                             ى ِإال   *****
 

 اجلَِْه                ادِ  َعلَ                ى الل                 هِ  ِف  َوالص                 رْبِ 
       

 الن  َف                                 ادِ  ُعْرَض                                 ةُ  زَاد   وَُك                                 لُّ  *****
 

 َوالر َش                   ادِ  َوالْ                   ربي  الت َُّق                   ى َغي ْ                   رَ 
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  1.{ِبُكْفرِِهمْ  اْلِعْجلَ  قُ ُلوهِبِمُ  ِف  َوُأْشرِبُوا}: قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 

 هواه فيما يسخط مواله.أن يكون  على العبد أعظم بالء

 فإذا كان كذلك كان عبًدا ُلذا الذي يهواه.

 فتارة يعبد املعاصي والشهوات.

 وتارة يعبد البدع والشبهات.

.وتارة يعبد   أفكارًا وتأويالت 

 كعجِل بن إسرائيل، بَ ىَن له ف قلِبِه معبًدا.وكل واحد منها عجل   

 َعَلى َوَجَعلَ  َوقَ ْلِبهِ  ََسِْعهِ  َعَلى َوَخَتمَ  ِعْلم   َعَلى الل هُ  َوَأَضل هُ  َهَواهُ  ِإَُلَهُ  اَّت َذَ  َمنِ  أَفَ َرأَْيتَ }: تَ َعاىَل  قَالَ 
  2.{َتذَك ُرونَ  أََفال الل هِ  بَ ْعدِ  ِمنْ  يَ ْهِديهِ  َفَمنْ  ِغَشاَوةً  َبَصرِهِ 
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َمْت أَْيِديِهْم َوالل ُه َعِليم  بِالظ اِلِميَ }قَاَل الل ُه تَ َعاىَل:    1{.َوَلْن يَ َتَمن  ْوُه أََبًدا مبَا َقد 

 .للذنوب واملعاصي آثار خطرية جد خطرية على مرتكبيها
أهنا جتعله يكره لقاء اهلل تعاىل، وبأي  ؛ا على صاحبهاومن أعظم آثار الذنوب واملعاصي خطرً 

 .بالكبائر واملوبقاتوالزالت، بل  واُلنات باألخطاءه صحائفَ  دَ و  وجه يلقاه وقد سَ 
خط الرجعة إىل اهلل تعاىل، فيقول كيف أتوب وقد فعلت  اا تقطع على صاحبهبل إهنا أحيانً 

ارجتفت قلوب  املوتُ  رَ كِ وفعلت، السيما إذا كانت الذنوب ُلا تعلق حبقوق العباد، فإذا ذُ 
َمْت أَْيِديِهمْ ، ولكن لِ هِ من سكراتِ  ، وال شفقةً هِ ا من أهوالِ العصاة، ليس خوفً  ، ومبا اقَتفوه ف َما َقد 

  .حق رهبم
 نُ وزَ ا للعبد عن املعاصي، فكيف مبيزان تُ من اهلل عند لقائه، لكفى به صارفً  يكن إال احلياءُ ولو مل 

 .الذرِ  فيه مثاقيلُ 
 ملَِ  جِلُُلوِدِهمْ  َوقَاُلوا} اجلََْوارُِح؛، ونطقت مبا كان يفعله اجِلُُلودُ وكيف بالعبد وقد شهدت عليه 

َنا َشِهْدُتُْ    2تُ ْرَجُعوَن{. َوِإلَْيهِ  َمر ة   أَو لَ  َخَلَقُكمْ  َوُهوَ  َشْيء   ُكل   أَْنَطقَ  ال ِذي الل هُ  أَْنَطَقَنا قَاُلوا َعَلي ْ
 َواجْلَ                   َوارِحُ  اأْلَْعَض                   اءُ  َوَش                   ِهَدتِ 

         

 َواْلَفَض                       اِئحُ  الس                        ْوَءآتُ  َوبَ                       َدتِ  *****
 

 الس                           رَائِرْ  ُهَنالِ                          كَ  َوابْ ُتِليَ                          تْ 
         

 الض                  َمائِرْ  ِف  اْلَمْخِف                 يُّ  َواْنَكَش                 فَ  *****
 

 .أَجعي من اخلالئقِ  على مشهد   حُ ضَ فتَ وكيف بالعبد وهو يُ 
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تعتصر  ةعبُد واحلسر يَ ُقوُل الْ ويرى، الكل سيعلم مبا كنت تعمل ف سرك، عندها  يسمعُ  الكلُ 
  1.: }يَا لَْيَتِن ُكْنُت تُ رَابًا{الفؤاد

ولكن هيهات هيهات، كيف ينفع الندم وقد كشف  ليتها كانت عقيًما،يا ليت أمي مل تلدن 
 الغطاء، وأصبح السر عالنية.

مازالت عندك فسحُة لتتوَب، مازال فيك نَ َفس  يَتدد، مازال باُب التوبِة مفتوًحا، بادر قبل أن 
 تُ َباَدَر، وأقبل قبل أن تؤخَذ قهرًا.  

 .الذنوبِ  ، وترضى هبا عنا يا غفارَ لنا هبا الذنوبَ  ، وتغفرُ هبا العيوبَ  إنا نسألك توبًة، تسَتُ  مالله
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 118 -َتَدبَر
  1.َمْن َكاَن َعُدوًّا لِل ِه َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجرْبِيَل َوِميَكاَل فَِإن  الل َه َعُدو  لِْلَكاِفرِيَن{}قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: 

 به، ويناصر الناس يعادى احلق جهاًل  ا هلل تعاىل وأنت ال تشعر، بعضاحذر أن تكون عدوً 
}َذِلَك بَِأن  الل َه ُهَو احلَْقُّ َوَأن  َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه  تَ َعاىَل: الل هِ ونسى قَ ْوَل الباطل اغَتارًا به، 

  2.اْلَباِطُل{
َا  الل هِ قَ ْوَل  مبكانتهم، واستخفافًا بقدرهم، ونسى بعض الناس يعادي أهل العلم جهاًل  تَ َعاىَل: }ِإَّن 

  3.خَيَْشى الل َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{
َمْن » :ف احلديث القدسي تَ َعاىَل  الل هِ بعض الناس يعادي أهل اإلميان والطاعة، ونسى قَ ْوَل 

  4.«َعاَدى ِل َولِيًّا فَ َقْد آَذنْ ُتُه بِاحلَْْربِ 
 الباطل باطال وارزقنا اجتنابه.اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا 

  

                                                            

 22ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 30سورة لقمان: اآلية/  - 2
 22سورة َفاِطر : اآلية/  - 3
 1502 حديث رقم: الت  َواُضِع، الريَقاِق، بَابُ  ِكَتابُ  -َرَواه اْلُبَخارِيُّ  - 4



 

22 

 

 111 -َتَدبَر

  1{.}َوَلَقْد أَنزْلَنا ِإلَْيَك آيَات  بَ ي يَنات  َوَما َيْكُفُر هِبَا ِإال اْلَفاِسُقونَ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: 

ِفي األْرِض عجيب أمر أولئك الذين يرون آيات اهلل تعاىل ف كل شيء حوُلم مث ال يؤمنون، فَ 
 ،َوأَنْ َهار   ،، َوحِبَار  ِجَبال  اليت ليس ُلا منتهى، َعَلى َعَظَمِة َخاِلِقَها َوُقْدَرتِِه  ات  تدلبَاِهرَ آيَات  
، وعجائب  من الكائناِت، تنطُق بأفصِح احْلَيَ َوانَاتِ من  ، وأشكال  تِ تاالن َبا من ُصُنوف  ، وَ َوِقَفار  

، على قدرة الديان، ، وأوضِح بيان  َوِف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل  *َوِف اأْلَْرِض آيَات  لِْلُموِقِنَي } لسان 
  2{.تُ ْبِصُرونَ 

، وحجج  بَ ي يَنات   آيَات  وأعظُم منها بيانًا، وأبلُغ منها لسانًا، آياُت اهلل تعاىل املنزلُة على رسلِه، 
، وأ ، ال شك فيها وال امَتاء، ال ريب فيها وال افَتاء، أعظُم كالم  ، واضحات  }اَل يَْأتِيِه فصُح بيان 

يد {   3.اْلَباِطُل ِمْن بَ ْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تَنزيل  ِمْن َحِكيم  ْحَِ

 وَأَّن  يأتيه الباطل وهو كالم احلق؟ 

  4.}َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهلِل َحِديثًا{

 وكيف يتطرق إليه الشك؟ وهو كالم خالق األكوان.

  5.َرْيَب ِفيِه{ }َذِلَك اْلِكَتاُب اَل 

 ؟ومن رأى فيه اختالفًا؟ أو وجد فيه خلاًل 
                                                            

 22ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 21، 20الذاريات: اآلية/ ُسورَُة  - 2
 42سورة ُفصيَلْت: اآلية/  - 3
 20ُسورَُة النيَساِء: اآلية/  - 4
 2ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 5
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  1.}َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ الل ِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثريًا{

ومع ذلك ال يرى كثري  من الناِس نورَُه، وال يتلذذون بعذوبة منطِقِه، وال تدهشهم عظمُتُه، وال 
 تبهرهم روعُتُه.

 َرَم  د   م  ن الش  مسِ  ض  وءَ  الع  يُ  رُ تُ ْنِك   ق  د
         

 س         قمِ  م         ن امل         اءِ  طع         مَ  الف         مُ  وينك         رُ  *****
 

 فاْحْد اهلَل على العافيِة، وتَ َعوْذ باهلل من َدَرِك الشقاِء. 

 اللهم اجعل القرآن لقلوبنا دواًء، ولذنوبنا ِمحًصا، وعن النار ُملًصا. 
 

  

                                                            

 22ُسورَُة النيَساِء: اآلية/  - 1
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 110 -َتَدبَر

  1{.ِمن ُْهمْ  َفرِيق   نَ َبَذهُ  َعْهًدا َعاَهُدوا أَوَُكل َما}قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: 

 هذا كالم ربنا ف اليهود، وهذا حكمه عليها، أهنم أهل غدر ال وفاء ُلم.
  َونَ َبُذوُه. نَ َقُضوهُ  َعْهًدا ِإال   ال يُ َعاِهُدونَ 

ُقُضونَ  اْليَ ْوَم، يُ َعاِهُدونَ   .َغًدا َويَ ن ْ
 أبشروا باخليبة. :فنقول حللفائهم

 الغدَر.  إال نتظروا ال تو 
 

  

                                                            

 100 ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/ - 1
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 111 -َتَدبَر

 اَل  َكأَن  ُهمْ  ُظُهورِِهمْ  َورَاءَ  الل هِ  ِكَتابَ  اْلِكَتابَ  أُوتُوا ال ِذينَ  ِمنَ  َفرِيق   نَ َبذَ }قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: 
  1{.يَ ْعَلُمونَ 

 ُمرًما.يظن البعض أنه إذا تغافل فَتك واجًبا، أو تعامى ففعل 
 أن ذلك يربُئ ساحته أمام اهلل.

 وأن ما يروج عند الناس، ميكن أن يروج عند رب الناس.
 ضعفت عقوُلم، فساءت باهلل ظنوهنم.

  2.{َيْكتُُبونَ  َلَدْيِهمْ  َوُرُسلَُنا بَ َلى َوجَنَْواُهمْ  ِسر ُهمْ  َنْسَمعُ  اَل  أَن ا َُيَْسُبونَ  أَمْ } 
  

                                                            

 101 ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/ - 1
 20اآلية/ ُسورَُة الزُّْخُرِف:  - 2
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 111 -َتَدبَر

ُلو َما َوات  بَ ُعوا}قَاَل الل ُه تَ َعاىَل:    1{.الش َياِطيُ  تَ ت ْ

ُلو َماما أكثَر أولئك الذين يتبعون   !الش َياِطيُ  تَ ت ْ
 !الش َياِطيِ  َمع يتحالفون الذين أولئك أكثرَ  ماو 

 !ما أكثر أولئك الذين يَتكون ثوابتهم
 !ويتخلون طوًعا عن مبادئهم

 إذا كانت عقبة ف سبيل حتقيق مآرهبم. 
  

                                                            

 102 ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/ - 1
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 111 -َتَدبَر

َفُعُهمْ  َوال َيُضرُُّهمْ  َما َويَ تَ َعل ُمونَ }قَاَل الل ُه تَ َعاىَل:    1{.يَ ن ْ

 ليس كل علم نافًعا.

 وليس النفع ما تتومهه أنت.

 فإن بعض العلوم يظلم القلب، ويطفئ نور البصرية.

 طريقك إىل اهلل.فاَّتذ من العلوم ما ُيدو بك ف 

 يورثك خشية اهلل.ا علمً  تتعلمَ احرص إذا تعلمت أن و 

  2.«اخلَْْشَيةُ  اْلِعْلمَ  َوَلِكن   الريَوايَِة، ِبَكثْ َرةِ  اْلِعْلمُ  لَْيسَ : »َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  َمْسُعود   ْبنُ  اهللِ  َعْبدُ  قَالَ 

 
 
  

                                                            

 102 ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/ - 1
 (131/ 1) األصفياء وطبقات األولياء حلية، وأبو نعيم ف  202رقم:  -الزهدرواه أْحد ف  - 2
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 111 -َتَدبَر

  1.رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنظُْرنَا{ ال ِذيَن آَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا}يَا أَي َُّها قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: 
إىل أقصى حد، يتفقد َوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ىمها صنفان من هذه األمة األول من يراعي النب 

إال كل َجيل ويتفقد بصره فال يرى منه إال كل  َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ َسعه فال يسمع منه النب 
حسن، ينتقى ألفاظه عندما خياطبه إنتقائه ألطايب الثمر، فاذا تبسم له النب أضاءت الدنيا 

 ا.وتبسم له الودود معه وأشرقت نفسه ، ورقص الفؤاد طربً 

وُل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم ُمْنُذ َما َحَجَبِن َرسُ »َرِضَي الل ُه َعْنُه، قَاَل:  َجرِير  اَسع إىل ما يقوله 
  2.«َأْسَلْمُت َواَل َرآِن ِإال  تَ َبس مَ 

، فهي أحب عنده من الدنيا ف معرض الثناء كلمةً  َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ فإذا قال له رسول اهلل 
نْ َيا» ال ينفك عن تردادها:فَ  ،وما فيها   3.«قَاَل ِل َكِلَمًة َما ُأِحبُّ َأن  ِل هِبَا الدُّ

ُهْم.  تَ َعاىَل  اهللُ  َرِضيَ وغريهم  َعْن َعْمرِو ْبِن تَ ْغِلبَ وورد مثل هذا  ،هذا عن عمر وعلي دَ رَ وَ   َعن ْ

 د بالالئمةِ اوع ،هُ ا ارتاع قلبه واضطربت نفسُ جوابً  َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ وإذا مل يرد عليه النب 
 .(َصل ى اهللُ َعَلْيِه َوَسل مَ ك ماذا جنيت حّت ال يرد عليك رسول اهلل ُيو ) ا، قائال لنفسه:عليه

ُهَما، قَاَل: بَ َعَثِن َرُسوُل الل ِه َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم ِف ف  َحاَجة  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الل ِه َرِضَي الل ُه َعن ْ
فَ َلْم اْنطََلْقُت، مُث  َرَجْعُت َوَقْد َقَضْيتُ َها، َفأَتَ ْيُت الن ِب  َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم، َفَسل ْمُت َعَلْيِه، َلُه، فَ 

، فَ َوَقَع ِف قَ ْلِب َما الل ُه َأْعَلُم ِبِه، فَ ُقْلُت ِف نَ ْفِسي: َلَعل  َرُسوَل الل ِه َصل ى اهللُ  َعَلْيِه َوَسل َم  يَ ُرد  َعَلي 
                                                            

 104ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
كتاب َفَضاِئِل الص َحابَِة َرِضَي   -، ومسلم1022الت َبسُِّم َوالض ِحِك، حديث رقم: ِكَتاُب اأَلَدِب، بَاُب   -رواه البخاري - 2

ُهْم، بَاُب ِمْن َفَضاِئِل َجرِيِر ْبِن َعْبِد اهلِل َرِضَي اهللُ تَ َعاىَل َعْنُه، حديث رقم:   2405اهللُ تَ َعاىَل َعن ْ
َعاِء، حديث رقم:  ِكَتاُب اخلََْصاِئِص،  -رواه النسائي ف السنن الكربى - 3  2422ِذْكُر َما َخص  ِبِه َعِليًّا ِمَن الدُّ

 



 

35 

 

، فَ َوَقَع ِف قَ ْلِب َأَشدُّ ِمنَ  َر ِة اأُلوىَل، مُث   َوَجَد َعَلي  َأني أَْبطَْأُت َعَلْيِه، مُث  َسل ْمُت َعَلْيِه فَ َلْم يَ ُرد  َعَلي 
امل

، فَ َقاَل:  َا َمنَ َعِن َأْن أَُرد  َعَليْ »َسل ْمُت َعَلْيِه فَ َرد  َعَلي    1.«َك َأني ُكْنُت ُأَصلييِإَّن 

ُكن ا ُنَسليُم َعَلى الن ِبي َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم فَ يَ ُردُّ »، قَاَل: َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  ْبِن َمْسُعود   الل هِ  َعْبدِ  َعنْ وَ 
َنا الس اَلَم َحّت  َقِدْمَنا ِمْن أَْرِض احْلََبَشِة، َفَسل ْمُت  ، َفَأَخَذِن َما قَ ُرَب َوَما َعَلي ْ َعَلْيِه، فَ َلْم يَ ُرد  َعَلي 

  2.« .......بَ ُعدَ 

ُهُم ال ِذيَن يُ ْؤُذوَن الن ِب   َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  الن ِبي وصنف ال يتورع عن قبيح الكالم مع  }َوِمن ْ
  3{.َويَ ُقوُلوَن ُهَو أُُذن  

ُهْم َمْن يَ ُقوُل  َنِة َسَقطُوا َوِإن  َجَهن َم َلُمِحيَطة  بِاْلَكاِفرِيَن{}َوِمن ْ   4.اْئَذْن ِل َوال تَ ْفِتني َأال ِف اْلِفت ْ

ومنهم من شأنه السخرية واالستهزاء من كالمه، فال يكَتث لكالمه، وال يهتم حبديثه ويظهر 
 ذلك سخرية واستهزاء.

 

 

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع كما قال تعاىل: } ِإلَْيَك َحّت  ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَاُلوا لِل ِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َماَذا َوِمن ْ
  1{.قَاَل آنًِفا

                                                            

ِديَنِة، أَبْ َواُب الَعَمِل ِف الص اَلِة، بَاُب اَل يَ ُردُّ الس اَلَم   -رواه البخاري - 1
َ
ِف الص اَلِة، كَتاُب َفْضِل الص اَلِة ِف َمْسِجِد َمك َة َوامل

 ِمنْ  َكانَ  َما َوَنْسخِ  الص اَلِة، ِف  اْلَكاَلمِ  حَتِْريِ  الص اَلَة، بَابُ  َوَمَواِضعِ  َمَساِجدِ الْ  ِكَتابُ  -، ومسلم1210حديث رقم: 
 540 :رقم ِإبَاَحِتِه، حديث

 بسند صحيح ،1221حديث رقم:  ،الص اَلةِ  ِف  اْلَكاَلمُ  ،الس ْهوِ  ِكَتابُ  -النسائي ،3505حديث رقم:  -أْحدرواه  - 2
 11التوبة: اآلية/ سورة  - 3
 42سورة التوبة: اآلية/  - 4
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َا ُكن ا ََنُوُض بي اإلميان والكفر، رق اوالفارق بي الصنفي هو َتاما الف }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلن  ِإَّن 
  2.اَل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم{ *تِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْستَ ْهزِئُوَن َونَ ْلَعُب ُقْل أَبِالل ِه َوآيَا

 شتان بي ُمب ومبغض، شتان بي مؤمن ومنافق. 

 اللهم احشرنا ف زمرته وحتت لوائه، وأدخلنا مدخله، وارزقنا شفاعته، ونسألك مرافقته ف اجلنة.
  

                                                                                                                                                                                 

 11سورة ُممد: اآلية/  - 1
 11، 15سورة التوبة: اآلية/  - 2
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 111 -َتَدبَر
}َما يَ َودُّ ال ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوال اْلُمْشرِِكَي َأْن يُنزَل َعَلْيُكْم ِمْن َخرْي  ِمْن قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: 

  1.َربيُكْم{
الذي خياطبنا هو اهلل تعاىل الذي يعلم خائنة األعي وما َّتفي الصدور، الذي يعلم ما تكنه 

 2.}َأال يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو الل ِطيُف اخْلَِبرُي{القلوب؛ ألن اخللق خلقه، النفوس، وما تضمره 
الذي يزعم  -أعن الكفار على اختالف مللهم وتباين َنلهم  -فالذي يزعم بعد ذلك أهنم 
على اهلل تعاىل قوله، الذي يظن أن قلوهبم  دُّ رُ ي َ صريح القرآن وَ  بُ ذِ أهنم يريدون لنا اخلري فهذا يك  

ال تنطوي إال على ُمبتنا، هو ف احلقيقة ال يؤمن بالقرآن، فإن كالم اهلل تعاىل ليس كغريه من 
 الكالم.

 ُيدث ُلذه األمة يسوءُ  فضل   وأقلَ  {، اليت تفيد أن أدَّن خري  ِمْن َخرْي  وتأمل قول اهلل تعاىل: }
 من الوصول إىل املسلمي، ل احلرص على منع أي خري ولو كان قلياًل ا، وأهنم حريصون كهَ ءَ أعدا

، لَتى أطفال املسلمي ميوتون كَ تِ م  ويكفي أن جتول ببصرك حولك، وتقلب طرفك ف أحوال أُ 
ى فائض اإلنتاج ف مَ رْ وي ُ جوًعا، ف سوريا والعراق والسودان والصومال وغريها من بالد املسلمي، 

 لبحر للمحافظة على السعر العاملي.أوربا وأمريكا ف ا
ُلذا هذا فحسب بل من أراد مساعدهتم من املسلمي أنفسهم ُيكم عليه بتمويل اإلرهاب، أما 

نراه من هيئات إغاثية، فهي ف حقيقتها منظمات تنصريية، ال تريد إغاثة املسلمي من اجلوع  ما
)اخلع عنك دين اإلسالم َنلع عنك  :والفقر، وإَّنا تريد سلخ املسلمي من دينهم، شعارهم

 اجلوع والفقر(.

                                                            

 104ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 14سورة اْلُمْلِك: اآلية/  - 2
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 .كما ُيدث ف أفريقيا جهارًا هنارًا

حقن  لوايتالاملمرضات البلغاريات  ، وما حادثُ أو نشر األمراض الفتاكة، واألوبئة املهلكة
 ألطفالِ دعي أهنا إغاثية وربية تاألنظمات امل ، وما سرقةُ بعيد  عنا  باإليدزِ األطفال الليبي 

 كذلك.  ببعيد  ا ن  عَ  ملسلميا

وأخريًا ما كشفت عنه وسائل اإلعالم من اختفاء أكثر من َثاني ألًفا من األطفال السوريي 
  .الالجئي ف أوربا

بالكيماوي،  األطفال السورييمن  فاآلالعشرات  وما سكوت العامل الغرب والشرقي على قتل
 ، إال رًضا بقتلهم!حتصدهم كل يوموالرباميل املتفجرة، واألسلحة الفتاكة اليت 

  فضاًل عن غريهم من النساء والشيوخ.

 عدوك عدو دينك. 

  وأعز املسلمي. ،اللهم انصر اإلسالم
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 116 -َتَدبَر

  1.{َيَشاءُ َوالل ُه خَيَْتصُّ ِبَرْْحَِتِه َمْن }قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: 
من اهلل تعاىل أن  أنت اختصك اهلل عز وجل برْحته، نعم اختصك أنت، أليس هذا اصطفاءً 

ومنهم ومنهم من يعبد البقر،  ،منهم من يعبد احلجر ،جيعلك مسلًما، وحولك مليارت من البشر
ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  ِديًنا }ُقْل ِإن ِن َهَداِن َربي ِإىَل  ومنهم من يعبد الشمس والقمر،من يعبد البشر، 

  2.ِقَيًما ِمل َة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيًفا{

، وحولك من ُيارب َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل مَ  فوفقك لسنة نبيه ،ثانًيا اصطفاءً اهلل تعاىل مث اصطفاك 
 السنة ويزعم أنه مسلم.

فلم جتد من يداويك أو يرد إليك عقلك، نعمة العقل ولو شاء لسلبه منك اهلل تعاىل بحباك 
ُر الل ِه يَْأتِ    3.يُكْم ِبِه{}ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َأَخَذ الل ُه ََسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلى قُ ُلوِبُكْم َمْن ِإَله  َغي ْ

نشأت سوي اخللقة، َسيًعا بصريًا تتكلم، وكم من الناس نشأ أعمى البصر، أوعاش فاقًدا 
للسمع، أبكم ال يستطيع أن ينطق حرفًا، تذهب وجتيء تأكل وتضحك، وكم ِمَن الناس َمْن 

َواألْفِئَدَة  }ُقْل ُهَو ال ِذي أَْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم الس ْمَع َواألْبَصارَ شلت أركانه، وتعطلت حواسه، 
  4.قَِليال َما َتْشُكُروَن{

 فلم احلزن ؟ ومل االكتئاب؟ ومل الضجر؟ ومل التسخط؟ وأنت ِمن اصطفاهم اهلل.

 .؟ وأنت من أهل رْحة اهللمن الدنيا لتحزن عليه وما الذي فاتك
                                                            

 105ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 111سورة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/  - 2
 41اأْلَنْ َعاِم: اآلية/ سورة  - 3
 23سورة اْلُمْلِك: اآلية/  - 4
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نبًيا؟ فهذه رْحة من اهلل،  َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل مَ ألست تؤمن باهلل ربًا وباإلسالم ديًنا، ومبحمد 
 .{َوالل ُه خَيَْتصُّ ِبَرْْحَِتِه َمْن َيَشاءُ }وهذا فضل عظيم، 

 وما عليك إال أن حتمد اهلل، ويلهج لسانك بالشكر دوًما.

ولك احلمد بالقرآن، لك احلمد حّت ترضى،  ،ولك احلمد باإلميان ،فيارب لك احلمد باإلسالم
  ولك احلمد إذا رضيت.
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 117 -َتَدبَر

  1.}َوالل ُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم{قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: 

ف  ، وأنت جني  هِ وإحسانِ  هِ ، وال أكرم منه عطاًء، تعهدك بفضلِ ال أعظم منه فضاًل  تَ َعاىَل الل ُه 
َخْلق  ِف ظُُلَمات  خَيُْلُقُكْم ِف بُطُوِن أُم َهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن بَ ْعِد }أمك، ال حول لك وال قوة،  بطنِ 

  2.{َثالث  
، وََكَساَها الل ْحَم، َوَجَعَل ِفيَها اْلُعُروَق  كفَ رَك َب ِعظَامَ ، صورة   نِ سَ حْ  أَ ِف  كَ رَ و  صَ  بَ ْعَضَها بِبَ ْعض 

َوَشد  ُرُءوَسَها  ،كَأَصاِبعَ َق َوفَ ر   ،كَ نَ ذُ أوَ  كك وأنفَ مَ فَ  َوَصو رَ ك، َوَبَصرَ  كَوَشق  ََسْعَ َواْلَعَصَب، 
 وَُكلُّ َهَذا ِف تِْلَك الظُُّلَماِت الث اَلِث، ظُْلَمِة اْلَبْطِن، َوظُْلَمِة الر ِحِم، َوظُْلَمِة اْلَمِشيَمِة. ،بِاأْلَْظَفارِ 

لك  اهلل فلما خرجت إىل الدنيا، ال سن لك تقطع، وال يد لك تبطش، وال عقل لك يدبر، أنزل
ك، وال تفضل به عليك ُملوق، وسخر لك من يقوم على رعايتك، ويتفقد رزقا ما ساقه لك أبوا

 نْ بك مَ  اهللُ  لَ ك  ، وَ اكَ مَ دَ بك قَ  تستقلَ  أنْ  ، وقبلَ وأمك أمورك، مبحبة قذفها ف قلب أبيك
  3.الل ِه{}َلُه ُمَعقيَبات  ِمْن بَ ْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َُيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر ، ةِ ك من املالئكَ ُيفظُ 

، كَ قِ الِ ك على خَ لَ لتدُ  الرسلَ  ك، وأرسلَ ُلدايتِ  الكتبَ  أنزلَ ، هِ إحسانِ  وسابغِ ، هِ فضلِ  ومن عظيمِ 
يَ ْهِدي ِبِه الل ُه َمِن ات  َبَع  *َقْد َجاءَُكْم ِمَن الل ِه نُور  وَِكَتاب  ُمِبي  } ،ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ  كرِجَ َّتُْ وَ 

  4{.يم  ِرْضَوانَُه ُسُبَل الس اَلِم َوخُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذنِِه َويَ ْهِديِهْم ِإىَل ِصرَاط  ُمْسَتقِ 

                                                            

 105ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 1سورة الزَُّمِر: اآلية/  - 2
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من حبار وأهنار وجبال  َوَما ِف األْرضِ  ،من مشوس وأقمار وكواكب،َما ِف الس َماَواتِ  َوَسخ َر َلكَ 
}َوَسخ َر َلُكْم َما ِف الس َماَواِت  وأشجار ودواب، لتصفو لك العبادة، وتستعي هبا على العبادة؛

يًعا ِمْنُه{   1.َوَما ِف األْرِض َجَِ

 .َعْرُضَها الس َمَواُت َواألْرضُ  َجن ةً  هِ تِ وعبادَ  هِ تِ ك على طاعَ مث وعدَ 

}َذِلُكُم الل ُه َربُُّكْم فَ َتَباَرَك الل ُه َربُّ منه عطاًء؟  أفضلَ  ؟ وهل تعلمُ منه فضاًل  أعظمَ  فهل رأيتَ 
  2.اْلَعاَلِمَي{

 له يناجيه. ب  ال رَ  نْ ى مَ ا أشقَ ، ومَ كَ بربِ  ا أسعدكَ فمَ 

  

                                                            

 13سورة اجْلَاثَِيِة: اآلية/  - 1
 14سورة َغاِفر : اآلية/  - 2
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 118 -َتَدبَر
َها أَْو ِمْثِلَها{قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَة  َأْو نُ ْنِسَها نَْأِت ِِبَرْي     1.ِمن ْ

 . خري  يصيبك منه إال كل وال ، َجيلال يأتيك من اهلل تعاىل إال 

ْساَلمِ  َقَدمُ  تَ ْثُبتُ  اَل ) :هُ ن  اعلْم أَ وَ ، كَ ادَ يَ قِ  هُ لَ  مْ لِ سْ أَ وَ  كَ رَ مْ أَ  هُ لَ  مْ لي سَ فَ   الت ْسِليمِ  َظْهرِ  َعَلى ِإال   اإْلِ
 (.َوااِلْسِتْساَلمِ 

  2.{بَ ْعدُ  َوِمنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ  األْمرُ  لِل هِ } ُكلُُّه، اأْلَْمرُ  يَ ْرِجعُ  َوِإلَْيهِ ، هُ ُكلُّ  األْمرُ  لهُ  َوَعاَل  َجل   كَ بُ رَ ف َ 

 َأاَل } : تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ  يَ ْفَعُل، َعم ا ُيْسَألُ  َواَل  ،حِلُْكِمهِ  ُمَعقيبَ  َواَل  ،هِ أِلْمرِ  رَاد   اَل  َواأْلَْمُر، اخْلَْلقُ  َوَلهُ 
  3.{َواألْمرُ  اخْلَْلقُ  َلهُ 

  4{.لِل هِ  ُكل هُ  األْمرَ  ِإن   ُقلْ : }تَ َعاىَل  َوقَالَ 

 َيْسَتِخف ن كَ  َواَل ، ونَ نُ ؤمِ يُ  اَل  ال ِذينَ  يلُ اطِ بَ أَ  كَ ن  عَ دَ َواَل َّتَْ يَ ْعَلُموَن،  اَل  تَ ُغر ن َك ُشبُ َهاُت ال ِذينَ  اَل فَ 
 .يُوِقُنونَ  اَل  ال ِذينَ 

  

                                                            

 101ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 111 -َتَدبَر
  1{.َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن الل ِه ِمْن َوِلي َوال َنِصري  } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

 َنِصري   َوال َوِلي  ِمنْ  الل هِ  ُدونِ  ِمنْ ليس له ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حّت يعلم علم اليقي أنه 
جيلب له نفًعا منعه اهلل  َنِصري   َوال َوِلي  ِمنْ  الل هِ  ُدونِ  ِمنْ  له ليسو به،  اهللُ  سواًء أرادهيدفع عنه 

  إياه.
  2.}َوِإْن مَيَْسْسَك الل ُه ِبُضري َفال َكاِشَف َلُه ِإال ُهَو َوِإْن يُرِْدَك ِبَرْي  َفال رَاد  ِلَفْضِلِه{ :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

سيكون عزيزًا إذا اَّتذ من دون اهلل معبوًدا، أو ارتضى سوى نعم ال يكون العبد مؤمًنا إذا ظن أنه 
 .اهلل إُلًا

َوقَاَل تَ َعاىَل: }َواَّت َُذوا ِمْن ُدوِن الل ِه آُِلًَة لَِيُكونُوا َُلُْم ِعزًّا من الناس ذلك أذُلم اهلل،  وملا ظن فريق  
  3.ا{َكال َسَيْكُفُروَن ِبِعَباَدهِتِْم َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ  *

عن اهلل تعاىل، وبقدر  ه البعدُ بَ سبَ  ولو حبثت عن مصدر كل ذلة ، ولو تتبعت كل هوان، لوجدتَ 
وهذه سنة كونية ال تتخلف له، ويكون هوانه، عن اهلل تعاىل يكون شقاؤه، ويكون ذُ  العبدِ  عدِ بُ 

  4.}َوَلْن جتََِد ِلُسن ِة الل ِه تَ ْبِديال{؛ أبًدا، وال تتبدل حبال  

ويستوي ف ذلك كل من تنكب الطريق إىل اهلل، وخالف أمر اهلل تعاىل، فرًدا كان أو َجاعًة، أو 
شعًبا، أو حّت أمة، وهذا هو سر حتول هذه األمة من القمة إىل القاع، ومن الرأس إىل الذيل، 
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َا َولِيُُّكُم اومن املقدمة إىل املؤخرة، نعم ملا حتقق فينا قول اهلل تعاىل: } َوَرُسولُُه َوال ِذيَن لل ُه ِإَّن 
  1{.آَمُنوا

كنا أعز الناس على وجه األرض، لنا أمة مرهوبة اجلانب، عزيزة املنال، سامية املنزلة، ألننا 
}َمْن  ا للمجد ال ينقطع؛ ال ُييد، وسببً   للعزِ اعتصمنا بربنا، واَّتذنا من طاعته وعبوديته سبياًل 

يًعا{ َكاَن يُرِيُد اْلِعز َة فَِلل هِ    2.اْلِعز ُة َجَِ

ْساَلمِ  الل هُ  َفَأَعز نَا قَ ْوم   أََذل   ُكن ا ِإن ا: »َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ ُعَمُر  قَالَ وَ   َما ِبَغرْيِ  اْلِعز ةَ  َنْطُلبُ  َفَمْهَما بِاإْلِ
  3.«الل هُ  أََذل َنا ِبهِ  الل هُ  َأَعز نَا

وذلنا فهذا حالنا ال خيفى على أحد ، ؛ أخرىالغرب  عندو  ،الشرق تارة عندوَنن ابتغينا العز 
 ظاهر للقاصي والدان، حّت أصبحنا كاأليتاِم على موائِد اللئاِم.

 وهل يكون العز إال من العزيز؟ 

 وم                ن العزي                ز، كن                ف ف الع                ز
         

 اهلل أذل                                    ه العبي                                    د عب                                    د *****
 

 اللهم أعزنا بطاعتك وال تذلنا مبعصيتك.

  

                                                            

 55سورة املائدة: اآلية/  - 1
 10سورة َفاِطر : اآلية/  - 2
 200حديث رقم:  -رواه احلاكم ف املستدرك - 3
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 110 -َتَدبَر

  1{.أَْم تُرِيُدوَن َأْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قَ ْبلُ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 
 اعترب بغريك، واحذر أن تكون عربة لغريك.

ذم اهلل تعاىل بن إسرائيل لعنادهم وتعنتهم مع أنبيائهم، وسؤاُلم ما ال ينبغي ُلم أن يسألوه، 
 .َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ىوليس لنا مثل السوء كما قال نبينا 
 .فسقطوا من عي اهلل تبارك وتعاىل

  !وتأمل كيف مل يذكرهم اهلل تعاىل احتقارًا ُلم
من أن  نُ وَ هْ وأَ  رُ قَ ، ألهنم أحْ ُموَسى و اسرائيلَ بنُ َل أَ تُرِيُدوَن َأْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما سَ أَْم  فلم يقل:

 تعاىل، وكذا كل من استهان بأمر اهلل، هان أمره على اهلل، فأهانه اهلل. يذكرهم اهللُ 
{ }َوَمْن يُِهِن الل هُ    2.َفَما َلُه ِمْن ُمْكرِم 

 عزنا وال تذلنا.أهتنا، و كرمنا وال أاللهم 
  
  

  

                                                            

 102ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 12سورة احلج: اآلية/  - 2
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 111 -َتَدبَر

ِل اْلُكْفَر بِاإلميَاِن فَ َقْد َضل  َسَواَء الس ِبيِل{} :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ    1.َوَمْن يَ َتَبد 

 إن أعظم منحة مينحها اهلل تعاىل للعبد أن يهديه لإلميان.
ويصدر الناس عن رأيه، ويقدم ف احملافل، اإلميان منحة ربانية، فكم ِمن يشار إليه بالبنان،  نعم

وهو من أبعد الناس عن ذكر قلبه قفر من اإلميان، مع ذلك ويظن من رآه أنه أعقل الناس، و 
 الرْحن.

ه من قلبُ  الربانية، وأن يستنكف عنها، وأن يشمزَ  عن هذه املنحةِ  العبدُ  ضَ رِ عْ وأعظم خسران أن ي ُ 
من أهل اإلميان، ف حي يفرح أن يقال عنه ليرباِل، أو أن ينسب إليها، فيأنف أن يقال: فالن 

 علمان، أو...، أو.....
ومن كان كذلك فأَّن له أن ُيقق هدفًا، أو يصل إىل غاية، وهو يعيش ف عماية، ويسري على 

، فليس ف اخللق من هو أضل منه، وليس ف اخللق من هو الس ِبيلِ  َسَواءِ عن َضل  غري هدى، 
 منه.  أبعد عن احلق
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}َود  َكِثري  ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ُكف ارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد  :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

َ َُلُُم احلَْقُّ    1.{أَنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ ي 

أنه مبعوث  شكَوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ىُمطئ من يظن أن اليهود والنصارى عندهم ف رسول اهلل 
ظالًما  باطاًل، ويرى النورَ  حًقا واحلقَ  من رب العاملي، ولكن من يفتقد لإلنصاف ُييل الباطلَ 

 مبهرًا. نورًا دامًسا، والظالمَ 

ِإن  َها اَل تَ ْعَمى األْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب ال يِت }فَ إنه العمى، عمى البصائر، وعمى القلوب، 
  2.ِف الصُُّدوِر{

فَ َقالُوا َُلُْم: يهود على أن يقولوا للوثنيي، وقد سألوهم وهذا الضالل هو الذي ْحل ال ،هذا العمى
ْن ُُمَم د  َوَأْهَدى مِ أَنْ ُتْم َأْهُل اْلِكَتاِب َوَأْهُل اْلِعْلِم، َفَأْخربُونَا َعن ا َوَعْن ُُمَم د ، فَ َقاُلوا: أَنْ ُتْم َخي ْر  

 َسِبياًل.

وهذا الضالل هو الذي ْحل أحدهم على أن ُيرق كتاب اهلل )القرآن( فلما سئل  ،هذا العمى
 ؟ قال ال.هل قرأته

َ َُلُُم احلَْقُّ  إىل اإلميان به، وليس عندهم من ولكن ليس عندهم من األنصاف ما يدعوهم  ،تَ بَ ي 
 األخالق ما ُيملهم على توقريه.

إال  هُ ال ينفذ شعاعُ  ، واإلميانُ هؤالء اإلميانُ   ملثلِ َّن  م، وأَ هُ رَ ائِ بصَ  احلسدُ  أعمىم، و هُ قلوب َ  أكل احلقدُ 
 .، واحلسدِ صافية  من احلقدِ صافية ،  إىل قلوب  
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َ َُلُُم احلَْقُّ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل:    1{.}َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ ي 

ال يكفي ملتابعة احلق واالنقياد له ظُُهورُه َوُوُضوُحه، فقد ظهر احلُق ظهورًا بَ ي يًنا لكثرِي من الناس، 
َنا ََثُوَد الن اَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا هِبَاقال اهلل تعاىل: }   2{.َوآتَ ي ْ

قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }َوَلْو أَن  َنا نَ ز ْلَنا إِلَْيِهُم  وما زادهم ذلك إال إعراًضا، وما ازدادوا إال غي ا وطغيانًا،
ْيِهْم ُكل  َشْيء  قُ ُباًل َما َكانُوا لِيُ ْؤِمُنوا ِإال  َأْن َيَشاَء الل ُه َوَلِكن  اْلَماَلِئَكَة وََكل َمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعلَ 

  3َأْكثَ َرُهْم جَيَْهُلوَن{.

 الستقباله، قد انتفت منها أسبابُ  مهيأةً  وإَّنا يشَتط لقبول احلق مع وضوحه، أن تكون النفسُ 
 .النفسَ  اليت تصيبُ  اآلفاتِ  ، ومها من أخطرِ ، والكربُ ، ومنها احلسدُ هِ ولِ بُ ق َ  ، وموانعُ هِ دي رَ 

ُعِصي اهلُل تعاىل به ف  ذنب   أولُ  ُعِصي اهلُل تعاىل به ف السماء، واحلسدُ  ذنب   أولُ  والكربُ 
 األرض.

مثل ذلك   –أعن هبما ظهور احلق وصالح النفس  –وإَّنا مثل هذين الشرطي لقبول احلق 
ا وجد النور وانتفى اإلبصار ال تتحقق الرؤية، وإذا سلم كمثل النور وصحة اإلبصار للرؤية، فإذ

 البصر وانتفى النور ال تتحقق الرؤية، ألهنا ال تتحقق إال هبما مًعا.

ومثل ذلك أيًضا كمثل موجات األثري اليت ف الفضاء، ال يسمع ُلا صوت وال توجد ُلا صورة 
 إال جبهاز سليم ليستقبلها.
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.}   1َسِليم 

 اللهم إنا سألك أن ُتَسل َم قلوبَنا من الكرب واحلقد واحلسد وسائر اآلفات.  
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 111 -َتَدبَر

  1{.ِإن  الل َه َعَلى ُكلي َشْيء  َقِدير   الل ُه بَِأْمرِهِ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحّت  يَْأيتَ }قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: 

إليك  أساءَ  نْ حقًدا وال حسًدا وال غاًل، فإِ  من املسلميَ  أحد  تعهد قلبك فال تدع فيه على 
  2.الل ُه َلُكْم{َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال حتُِبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر }،  العملِ  من جنسِ  وتذكر أن اجلزاءَ  فاعفُ 

  3{.َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى الل هِ من عفا وأصلح، } وتذكر أن اهلل تعاىل تكفل بأجرِ 

تَ ْرُك  هو :اْلَعْفوَ  مًعا فإن َوالص ْفحِ  اْلَعْفوِ  عند اهلل تعاىل فال بد من فإن كنت تريد السمو والرفعةَ 
ْنِب. اْلُمؤَ   ِمَن الن  ْفِس. الذ ْنبِ  ِإزَاَلُة أَثَرِ  هو :َوالص ْفحَ اَخَذِة بِالذ 

َواْلَكاِظِمَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن الن اِس َوالل ُه ُيُِبُّ }تعاىل: اهلل كما قال   وهذا هو اإلحسان
  4{.اْلُمْحِسِنيَ 

ُيب  هو عفوف ومع ذلك هلك من عصاه،أللو شاء  ،الل َه ُكلي َشْيء  َقِدير  وتذكر أيًضا َأن  
 العفو. 

 َعن ا. فَاْعفُ  اْلَعْفوَ  حتُِبُّ  ُعُفو   ِإن كَ  الل ُهم  
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ُموا ألنْ ُفِسُكْم ِمْن َخرْي  جتَُِدوُه ِعْنَد الل ِه ِإن  الل َه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصري  } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ    1.{َوَما تُ َقدي
َوثَ َوابُُه  هُ يَ ُعوُد نَ ْفعُ فإَّنا تفعله لنفسك، وكل معروف فإَّنا مرده إليك، وكل ثواب سَ كل خري فعلته 

َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِه{ َل الل هِ وَ ق َ حتًما عليك، أمل تسمع    2.تَ َعاىَل: }َوَمْن َيْشُكْر فَِإَّن 
  3.َفَلنْ ُفِسِهْم مَيَْهُدوَن{}َوَمْن َعِمَل َصاحِلًا  تَ َعاىَل: َل الل هِ وَ ق َ  أمل تسمعْ 

ومهما كان هذا اخلري قلياًل، ومهما كان ف نظرك حقريًا، فإن له عند اهلل تعاىل وزنًا، وال يضيع 
الل ُه َخي ْر  َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم منه مثقال ذرة، وكيف يضيع منه شيء وهو عند اهلل تعاىل، وَ 

قَاَل َرُسوُل تقبله الل ُه تَ َعاىَل، وما تقبله اهلل يكون مبارًكا، وكيف ينقص منه شيء، وقد  ،الر اِْحِيَ 
، َواَل َيْصَعُد ِإىَل الل ِه ِإال  » الل ِه َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم: َمْن َتَصد َق ِبَعْدِل ََتَْرة  ِمْن َكْسب  طَييب 

مُث  يُ َربييَها ِلَصاِحِبِه، َكَما يُ َربي َأَحدُُكْم فُ ُلو ُه، َحّت  َتُكوَن ِمْثَل الط ييُب، فَِإن  الل َه يَ تَ َقب  ُلَها بَِيِميِنِه، 
  4.«اجلََبلِ 

فانظر ما تقدم هلل تعاىل، فإن اهلل ال يقبل اخلبيث، وال يرضى بالقبيح، ويرد ما مل يكن له 
ُهْم َأْحَسَن َما َعمِ  خالًصا،   5.ُلوا{}أُولَِئَك ال ِذيَن نَ تَ َقب ُل َعن ْ

 استحضر ف نفسك أنه بك عامل ، وعلى نيتك مطلع ، وبعملك بصري.

                                                            

 110ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 12سورة لقمان: اآلية/  - 2
 44سورة الرُّوِم: اآلية/  - 3
، َكف ار   ُكل   ُيُِبُّ  الَ  َوالل هُ  الص َدَقاِت، َويُ ْرِب : }ِلَقْولِهِ  طَييب   َكْسب   ِمنْ  الص َدَقةِ  بَابُ  ،الز َكاةِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 4  أَثِيم 
مْ  ِعْندَ  َأْجُرُهمْ  َُلُمْ  الز َكاَة، َوآتَ ُوا الص اَلةَ  َوأََقاُموا الص احِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  ِإن    .{َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرهبِي
 1410ث رقم: ، حدي [200: البقرة]
 11سورة اأْلَْحَقاِف: اآلية/  - 5
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  1.{َوقَاُلواْ َلن َيْدُخَل اجْلَن َة ِإال  َمن َكاَن ُهوداً َأْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِي ُُّهمْ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

 .وابتالء   وُمن   وسفه   غرور  و  كذب  من األمان   هية، وكثري  إال األمان منح  بعض 

وجد واجتهد ف فمن املنح أن يتمىن العبد اجلنة وقد سار ف طريقها، وأخذ بأسباب دخوُلا، 
أَن ُه  َكْبَشَة اأَلَّْنَارِىي   َعْن َأِب وتعذر حتقيقه؛ فحتصيلها، ومن املنح أن يتمىن اخلري عند فقد أسبابه، 

َع َرُسوَل الل ِه  نْ َيا أَلْربَ َعِة نَ َفر  َعْبد  َرَزَقُه الل ُه َمااًل َوِعْلًما فَ ُهَو » :يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ىَسَِ َا الدُّ ِإَّن 
ًما وملَْ ُه الل ُه ِعلْ يَ ت ِقى ِفيِه َرب ُه َوَيِصُل ِفيِه َرِْحَُه َويَ ْعَلُم لِل ِه ِفيِه َحقًّا فَ َهَذا بَِأْفَضِل اْلَمَنازِِل َوَعْبد  َرَزقَ 

ْجُرمُهَا يَ ْرزُْقُه َمااًل فَ ُهَو َصاِدُق الن يي ِة يَ ُقوُل َلْو َأن  ىِل َمااًل َلَعِمْلُت ِبَعَمِل ُفاَلن  فَ ُهَو بِِني ِتِه فَأَ 
  2.« .....َسَواء  

دخوُلا،  بأسبابِ  ، ومل يأخذْ اجلنةَ  ، أن يتمىن اإلنسانُ وسفه   غرور  و  كذب  ومثال األمان اليت هي  
، قال ومل َّتضع بطاعة اهلل جوارحهسبيال،  قها، فلم يعرف اإلميان إىل قلبهومل ميش يوما ف طري

، وكذبوا لو أحسنوا الظن دنيا وقالوا َنن َنسن الظن باهللاحلسن: )إن قوًما خرجوا من ال
 ألحسنوا العمل(.

الناس هلل تعاىل، وأن له عنده  ومن تلك األمان الكاذبة أن يظن أبعد الناس عن اهلل، أنه أقرب
احلظوة، وأنه من املصطفي األخيار، فإذا ابتليت هنالك السرائر، وانكشف املخفي ف الضمائر، 

والصاحل من وكشف الغطاء عن األعمال، وافتضح كل ُمادع ختال، تبي القريب من البعيد، 
 الطاحل، واملصلح من املفسد.
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54 

 

  1.مَلْ َيُكونُوا َُيَْتِسُبوَن{ }َوَبَدا َُلُْم ِمَن الل ِه َما

 وأعمالك غرور، وظنك باهلل خداع.فاحذر أن يكون إميانك أمان، 
 إنا نعوذ بك أن نكون بك مغرورين، وألنفسنا ُمادعي. مالله
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  1{.ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 
وهو من أشد الناس إفساًدا؛  كم من مدع  لإلصالحفما أسهل الدعوى إذا كانت بال دليل، 

َا ََنُْن ُمْصِلُحونَ }   2{.َوِإَذا ِقيَل َُلُْم اَل تُ ْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض قَاُلوا ِإَّن 
َخَذْتُه اْلِعز ُة }َوِإَذا ِقيَل َلُه ات ِق الل َه أَ وكم من مدع  لإلميان وهو من أبعد الناس عن الدين؛ 

}   3.بِاإلمثِْ

تَ  َهاتُوا ،َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكمْ  :فيقال ُلؤالء وأولئك  ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَ  َدلِيَلُكْم َعَلى َما تَ ُقوُلونَ و  ُكمْ ُحج 
 ُكل  قَ ْول  اَل َدلِيَل َعَلْيِه، فَ ُهَو بَاِطل .فإن  ف دعواكم؛ 

َ معَ  هُ ارَ الدين ما ت َ وليس اإلصالح ما تظنه أنت، وال  الشرُع،  هُ مَ الِ أنت، وإَّنا اإلصالح ما بَ ي 
 والدين ما رسم حدوده اهلل تعاىل.

  مل يأذن به اهلل.أن تدين مبا مل يشرعه اهلل، أو تنتهج ف اإلصالح سبياًل  فاحذرْ 
 
  

                                                            

 111ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 11ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 2
 201ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 3



 

51 

 

 118 -َتَدبَر
َوُهَو ُُمِْسن  فَ َلُه َأْجرُُه ِعنَد َربيِه َواَل َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِل ِه } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

  1.{ُهْم َُيَْزنُونَ 

 أَسى مرتبة للعبد ف الدنيا أن يكون ُمسًنا.
 ف كِل شيء  ذروتُُه وكمالُُه. اإِلْحَسانُ وَ 

 فالكمال ف العبودية أن يستشعر العبد معية اهلل تعاىل.
 تَ رَاهُ  َتُكنْ  ملَْ  فَِإنْ  تَ رَاُه، َكأَن كَ  الل هَ  تَ ْعُبدَ  َأنْ »، اإِلْحَسانُ ويستحضر مراقبة اهلل تعاىل له، وهذا هو 

  2.«يَ رَاكَ  فَِإن هُ 
 َوالَ  َربيهِ  ِعندَ  َأْجرُهُ  فَ َلهُ }يوم القيامة، وكمال النعيم ف اجلنة، ومن كان كذلك كوفئ بتمان األجر 

 ألن اجلزاء من جنس العمل. {.َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َخْوف  
 َوُهمْ  األْمنُ  َُلُمُ  أُولَِئكَ  ِبظُْلم   ِإميَانَ ُهمْ  يَ ْلِبُسوا وملَْ  آَمُنوا ال ِذينَ } تَ َعاىَل:وقريب من هذا قول اهلل 

  3.{ُمْهَتُدونَ 
 التام ف الدنيا واآلخرة. وحبسب كمال اإلميان، وحتقيق اإلحسان، يكون االهتداء واألمن

 وحبسب ما ينقص من الكمال هنا، يكون النقص هناك.
 فاحرص أن تكون مع إسالمك وإميانك من احملسني.

 فإنه الكمال البشري، وهو أَسى املقامات وأرفعها.
 وهو صفة الصفوة من عباد اهلل.
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َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت الن َصاَرى َعَلَى َشْيء  َوقَاَلِت الن َصاَرى لَْيَسِت اْليَ ُهوُد َعَلى } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 
ُلوَن اْلِكَتابَ    1.{َشْيء  َوُهْم يَ ت ْ

 اتِ يَ يهِ دِ والبَ  اتِ مَ ل  سَ مُ الْ  ، وأن جيعلَ هُ ثوابتَ  ، وأن يطرحَ هِ قناعاتِ  أن خيالفَ  اإلنسانِ  أسوأ حاالتِ 
 .اهُ وَ سِ  يء  شَ لِ  تُ فِ تَ لْ ، وال ي َ اهُ وَ هَ  وراءَ  يًا، مث ينساقُ رِ هْ ظِ  هُ اءَ رَ وَ 

ُلونَ  }َوُهمْ  -إذا كان يصلي  -يعلم حكم اهلل، ورمبا يقرؤه كل يوم ف صالته    {. اْلِكَتابَ  يَ ت ْ
ولكنه يتعامى عنه، ويتصامم عنه كأنه ال يسمع وال يبصر، كحال كثري من بن جلدتنا الذين 

 تركوا قناعاهتم، وثوابتهم وساروا وراء أهوائهم ، بغري تفكر وال تعقل وال روية، كأهنم ال يعلمون.
 فهذا ُيكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل، وهو يعلم َتاما ما هو حكم اهلل.

 وهذا يواِل أعداء اهلل تعاىل وهو يعلم َتاما ما هو حكم اهلل.
 .اهلل حكم هو ما َتاما يعلم وهو ،وهذا يفيت مبا خيالف شرع اهلل

 ومن كان هذا حاله فإَّنا خيشى عليه سوء اخلاَتة؛ ألنه خيشى عليه من عمى البصرية.
املعروف منكرًا واملنكر معروفًا، خيشى أن يؤول أمره إىل أن يرى احلق باطال والباطل حقا، ويرى 

 ويرى اخلري شرًا والشر خريًا.
وأَّن ملثل هذا أن يفيق، ومّت يرجع وقد سار سار ف طريق قلما سلكه أحد وعاد.واسألوا التاريخ 

  2.{ونَ يَ َتَطه رُ  أُنَاس   ِإن  ُهمْ  قَ ْريَِتُكمْ  ِمنْ  ُلوط   آلَ  َأْخرُِجوا}عن قوم لوط الذين قالوا عن نبيهم وآله: 

 هل رجعوا عما كانوا عليه؟
 وأين هم اآلن؟
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  1.{َكَذِلَك قَاَل ال ِذيَن الَ يَ ْعَلُموَن ِمْثَل قَ ْوُلِِمْ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

يظل صامتا حّت إذا تكلم بعض الناس ال تلمس ف كالمه مسحة من فهم، وال أثارة من علم، 
وخاض ف ، إذا تكلم وقع ف األعراض من سوء منطقه، وقبيح كالمه، قلت: ليته سكت،

ال يسلم منه ، باكذوفاق كل  ، وإذا مدح أطرى غضب سب أقذع السبابإذا و احملرمات، 
إذا عاتب حرج أشد التجريح، وإذا اعتذر أساء من حيث ال جليسه، وال يأمن من أذاه رفيقه، 

ُفُذ اإلبَ رُ الَقْوُل يَنْفُذ ما ): د قيلوق يدري.   (.ال تَ ن ْ
إذا حتدث فالكذب شعاره، وإذا مزح فالسفه دثاره، لسانه من أمام قلبه، ال يعرض عليه ما 
يقول، وال يتبي ما ف كالمه إال بعد وقوع البالء، فيندم والت حي مندم، ويتأسف حي ال 

: )املرء ُمبوء حتت يغن األسف، سبب كل هذا البالء العظيم والشر املستطري اجلهل؛ لذلك قيل
 لسانه(. 

ومنطقك منطق العقالء، ال يستخفنك  فاحرص إذا تكلمت أن يكون كالمك كالم العلماء،
 الطيش، وال يستهوينك الباطل، وال يستجرينك الشيطان.

ْيِه َرِقيب  }َما يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْول  ِإال َلدَ واعلم أنك مسؤول عن كالمك، وُماسب على منطقك، 
  2.{َعِتيد  

                  اُن      احفْظ لساَنَك أيها اإِلنس

 انُ  ه ثعب َك ِإن لن ال يقت *****
 

      كم ف املقابر من قتيِل لسانِه     
 

     اُف لقاَءه األقرانُ  كانت َّت *****
 

 اللهم احفظ ألسنتنا من قالة السوء، واحفظ قلوبنا من اعتقاد السوء، واحفظنا من كل بالء.
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  1.{َوَمْن َأْظَلُم ِم ن م َنَع َمَساِجَد الل ِه َأن يُْذَكَر ِفيَها اَْسُُه َوَسَعى ِف َخرَاهِبَا} :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

الظلم دركات بعض شر من بعض، وكلها ظلمات هي عبارة عن تيه من دخله ال يكاد خيرج 
بي الناس ورهبم، فمنع العباد بيوت اهلل تعاىل، ومنع  منه، وأسوأ الناس حاال ف الظلم، من حال

بيوت اهلل تعاىل أن يذكر فيها اَسه، وأن ُيَسَبَح فيها حبمده، وقد مر عرب التاريخ من هذا الصنف 
َمْت َصَواِمُع َوبَِيع  َوَصَلَوات  َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم الل ِه َكِثريًا، كثري ، وأُْزِهَقت أرواح  بغري ُهدي

ُهْم جريرة، وقتلت نفوس بغري ذنب سوى أهنا أبت أن يكون ُلا معبوًدا سوى اهلل،  }َوَما نَ َقُموا ِمن ْ
  2.ِإال َأْن يُ ْؤِمُنوا بِالل ِه اْلَعزِيِز احلَِْميِد{

وف عصرنا كم من املساجد هدمت، وكم من املساجد أحرقت، وكم من املساجد أغلقت، 
ولكنهم ف حكم اهلل أظلم لوا ما شاءوا  من أسباب، وليسوقوا ما شاءوا من مربرات، فليقو 

الناس، طواغيت نازعوا اهلل سلطانه، ومنهم من استنكف أن يركع الناس لغريه، أو يسبح الناس 
 إال حبمده.

 ؟ أَنَا رَبُُّكُم اأَلْعَلىأليس منهم من قال 
 ؟  يتُ أَنَا ُأْحِيي َوأُمِ أليس منهم من قال: 
 ؟َما َعِلْمُت َلُكم ميْن ِإَله  َغرْيِيأليس منهم من قال: 

إذا رأيت من جترأ على بيوت اهلل تعاىل، فأغلقها، أو هدمها، أو سعى ف خراهبا، فال تنتظر له 
وُيارب اهلل تعاىل ف أرضه، وهل ألحد حبرب اهلل إال اُلالك، ألنه ينازع اهلل تعاىل ف سلطانه، 

  3.}ِإن  َبْطَش َربيَك َلَشِديد {  طاقة؟تعاىل من 

                                                            

 411ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
     2سورة الربوج: اآلية/  - 2
 12سورة الربوج : اآلية/  - 3

 



 

11 

 

 111 -َتَدبَر

نْ َيا ِخْزي  َوَُلُْم ِف اآلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم  } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ    1.{ُلُْم ِف الدُّ

من يتعرض  حّت يودمهما حبثت عن أشد عذاب ف الدنيا فلن جتد أشد من اخلزي والعار، 
ا، وأعظم خزي وأقبح ا منسيً كان نسيً أنه  لذلك اخلزي لو أنه وسد ف الَتاب دفينا، ويتمىن لو 

امللة، وموافقة أهل التآمر على و  خيانة األمة، وأعار ذلك الذي يكون سببه ُماربة الدين وأهله، 
 هم.ف كيد األعداء

والعار واخلزي ف الدنيا، مهما نعق  تعاىل عليه بالفضيحة اهللُ  مَ كَ هذا الصنف من الناس حَ 
، مت الصحائف بإجنازاهتدَ وي مهما سُ و ، م، ومهما علت األبواق بفاضائلهمالناعقون مبحاسنه

 ال تتخلف.العار جزاًء وفاقًا، وحكًما هلل تعاىل ال يرد، وسنة كونية  ماخلزي، ويالحقه مسيالزمه
فال  ،ف حياته، والزم ذكره بعد موته كيف الحقه العاروإن شئت فانظر إىل مسيلمة الكذاب  

 يذكر إال وتذكر فضائحه. 
 وال يقتصر اخلزي والعار على الدنيا، بل يفضحهم اهلل على رؤوس األشهاد يوم القيامة. 

   فال تسأل عن عظمته. َعِظيم  وإذا قال العظيم عن شيء أنه  ،َوَُلُْم ِف اآلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم  
َجع اهلل تعاىل ُلم أعظم خزي ف الدنيا، وعار ف عرصات القيامة، وعذاب عظيم ف النار، 

 عذاب الدنيا وأشنعه، وأعظم عذاب اآلخرة وأبشعه.
 .مآُلم ، ويالبؤسمنقلبهمفيالقبح عيشهم، ويالسوء 

 .إنا نعوذ بك من خزي الدنيا، وعذاب اآلخرةاللهم 
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  1.{َعِليم   َواِسع   الل هَ  ِإن   الل هِ  َوْجهُ  فَ َثم   تُ َولُّوا َفأَيْ َنَما َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشرِقُ  َولِل هِ } :تَ َعاىَل الل ُه  قَالَ 

 اهلِل، ُمْلكِ  َسَعةِ لتعلم مدى  ،{َعِليم   َواِسع   الل هَ  ِإن  : }تأمل ف َتْذيِيِل هذه اآلية بقوله تعاىل
 بَ يي خيَُ  أن من وأجلُّ  وأرحم أكرم سبحانه هوف سبحانه، رْحته وَسَعةِ  ،هِ فضلِ  َواِسعِ وَ  قدرته، وَعِظيمِ 

  .ملرضاته ُملًصاَسَعَى  من ي  عْ سَ  بطَ ُيُ  أو رجاه، من رجاءَ 
ْفَضاِل، بِاْلِكَفايَِة، ُكل ُهمْ  َخْلَقهُ  َوِسعَ  وتعاىل تبارك فاهلل  والرْحة، َواْلَمْغِفَرِة، َواْلَعطَاِء، َواجْلُوِد، َواإْلِ

 من صفة وهي تعاىل، اهلل كتاب من شاهد األوصاف هذه من وصف ولكل َواْلُقْدرَةِ  والعلم،
 .قيد   يقيدها أو د  حَ  ُيدها أن من أوسعُ  وهي بذاته، تليق اليت العلية، تعاىل اهلل صفات

 :تَ َعاىَل  قال كما َأْعَماُلِِْم، َعنْ  َوَغِن   ِعَباِدِه بإنعاِمِه، َعَلى ُمتَ َفضيل   سبحانه َواِسُع اجلََْواِد، فاهلل
  2.{َعِليم   َواِسع   َوالل هُ  َوَفْضال ِمْنهُ  َمْغِفَرةً  يَِعدُُكمْ  َوالل هُ }

، يَ تَ َعاَظُمهُ  اَل  اْلَمْغِفَرةِ  َواِسعُ  سبحانه َوُهوَ   َوَرْْحَيِت } :َواِسُع الرْحة قال تَ َعاىَل  سبحانه َوُهوَ  َذْنب 
  3.{َشْيء   ُكل   َوِسَعتْ 

  4.{األْرضِ  ِف  َوال الس َماَواتِ  ِف  َذر ة   ِمثْ َقالُ  َعْنهُ  يَ ْعُزبُ  اَل }َواِسُع العلم،  سبحانه َوُهوَ 
  5.{َوِعْلًما َرْْحَةً  َشْيء   ُكل   َوِسْعتَ  َرب  َنا: }آَمُنوا لِل ِذينِ  َيْستَ ْغِفُرونَ  قالت اْلَماَلِئَكُة وهمو 

 مبَْن  ِبلقه، َعِليم  َعِليم   سبحانه وهو
َ
َها  َعِليم  ، و ْرَضاتِهِ يسعى منهم مل بَِأْعَماُلِِْم، َما يَِغيُب َعْنُه ِمن ْ

 َشْيء ، َواَل يْعُزب َعْن ِعْلِمِه ِمثْ َقاُل َذر ة  ِف الس َماَواِت َواَل ِف اأْلَْرِض.
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 111 -َتَدبَر

  1.{قَانُِتونَ  َلهُ  ُكل   َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ  ِف  َما َلهُ  َبلْ  ُسْبَحانَهُ  َوَلًدا الل هُ  اَّت َذَ  َوقَاُلوا} :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

{، َوَلًدا الل هُ  اَّت َذَ  َوقَاُلوا}{، بعد حكاية كالم اليهود والنصارى، ُسْبَحانَهُ تأمل قوله تعاىل: }
  .ة منطقهم، وقبح اعتقادهم، وشناعقوُلملتعلم بشاعة 

 ، وشتم  هلل تعاىل صريح   إجرامهم ف حق اهلل تعاىل، ومدى وقاحتهم، فإن هذا القول سب  ولتعلم 
 .قبيح  
َبِن : الل هُ  قَالَ : الل هُ  قَالَ »: قَالَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِبُّ  قَالَ   َذِلَك، َلهُ  َيُكنْ  وملَْ  آَدمَ  اْبنُ  َكذ 

 اخلَْلقِ  َأو لُ  َولَْيسَ  َبَدَأِن، َكَما يُِعيَدِن، َلنْ : فَ َقْولُهُ  ِإي ايَ  َتْكِذيُبهُ  َفَأم ا َذِلَك، َلهُ  َيُكنْ  وملَْ  َوَشَتَمِن 
 وملَْ  أَِلدْ  ملَْ  الص َمُد، اأَلَحدُ  َوأَنَا َوَلًدا الل هُ  اَّت َذَ : فَ َقْولُهُ  ِإي ايَ  َشْتُمهُ  َوأَم ا ِإَعاَدتِِه، ِمنْ  َعَلي   بَِأْهَونَ 
  2.«َأَحد   ُكْفًئا ِل  َيُكنْ  وملَْ  أُوَلْد،

ا اجْلَِبالُ  َوَّتَِرُّ  األْرضُ  َوتَ ْنَشقُّ  ِمْنهُ  يَ تَ َفط ْرنَ  الس َماَواتُ  َتَكادُ }هل علمت اآلن ملاذا    3؟{َهدًّ
 ِمْنهُ  يَ تَ َفط ْرنَ  الس َماَواتُ  َتَكادُ *  ِإدًّا َشْيًئا ِجْئُتمْ  َلَقدْ *  َوَلًدا الر ْْحَنُ  اَّت َذَ  َوقَاُلوا}: تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

ا اجْلَِبالُ  َوَّتَِرُّ  األْرضُ  َوتَ ْنَشقُّ    4{.َوَلًدا لِلر ْْحَنِ  َدَعْوا َأنْ *  َهدًّ
 الل هِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  الن َصاَرى َوقَاَلتِ  الل هِ  اْبنُ  ُعَزيْ ر   اْليَ ُهودُ  َوقَاَلتِ }بقوله:  لذلك َكف َرُهم اهلل تعاىل

  5{.يُ ْؤَفُكونَ  َأَّن   الل هُ  قَاتَ َلُهمُ  قَ ْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا ال ِذينَ  قَ ْولَ  ُيَضاِهُئونَ  بَِأفْ َواِهِهمْ  قَ ْوُُلُمْ  َذِلكَ 
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 َوِإنْ  َواِحد   ِإَله   ِإال ِإَله   ِمنْ  َوَما َثالثَة   ثَاِلثُ  الل هَ  ِإن   قَاُلوا ال ِذينَ  َكَفرَ  َلَقدْ }وأوجب ُلم النار بقوله: 
ُهمْ  َكَفُروا ال ِذينَ  لََيَمس ن   يَ ُقوُلونَ  َعم ا يَ ْنتَ ُهوا ملَْ    1.{أَلِيم   َعَذاب   ِمن ْ

 فاْحد اهلل على العافية من البالء، واسأله الثبات على الدين حّت املمات.
  

                                                            

 03ُسورَُة اْلَماِئَدِة: اآلية/  - 1

 



 

15 

 

 111 -َتَدبَر

  1.{قَانُِتونَ  َلهُ  ُكل   َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ  ِف  َما َلهُ  َبلْ  ُسْبَحانَهُ  َوَلًدا الل هُ  اَّت َذَ  َوقَاُلوا} :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

 الل هُ  اَّت َذَ } ، بعد قوله حكاية عن املشركي:{َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ  ِف  َما َلهُ }تأمل قوله تعاىل: 
 ذلك.{، لتعلم أنه سبحانه غن عن اَّتاذ الولد، ال حاجة له إىل َوَلًدا

فإَّنا يسعى ابن آدم ف الدنيا لإلجناب؛ ليكون الولُد عضًدا له ف حياته، وحلاجته إليه عند كربه، 
 وليحمل اَسه بعد موته، ويرثه بعد وفاته.

 .خلقه من أحد   يشبهه وال خلقه، يشبه ال تعاىلسبحانه  فاهلل
 تعاىل الكمال املطلق، والغىن املطلق.بل هلل 

 عبيُدُه، والكل خلُقه. َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ  ِف َمْن ُكل  
 وكيف يتخُذ ولًدا؟ 

 وما حاجته إىل ذلك؟
 .{اْلَغِنُّ  ُهوَ  ُسْبَحانَهُ }
*  َعْبًدا الر ْْحَنِ  آيت  ِإال َواألْرضِ  الس َماَواتِ  ِف  َمنْ  ُكلُّ  ِإنْ *  َوَلًدا يَ ت ِخذَ  َأنْ  لِلر ْْحَنِ  يَ ْنَبِغي َوَما}

ا َوَعد ُهمْ  َأْحَصاُهمْ  َلَقدْ    2.{فَ ْرًدا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  آتِيهِ  وَُكلُُّهمْ *  َعدًّ
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، ويفَتون على اهلل ويهرفون مبا ال يعرفون ،ولكنه الضالل الذي جيعلهم يقولون ما ال يعلمون
 الكذب، فسوف يعلمون.

 ُسْلطَان   ِمنْ  ِعْندَُكمْ  ِإنْ  اأْلَْرضِ  ِف  َوَما الس َماَواتِ  ِف  َما َلهُ  اْلَغِنُّ  ُهوَ  ُسْبَحانَهُ  َوَلًدا الل هُ  اَّت َذَ  قَاُلوا}
  1{.تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما الل هِ  َعَلى أَتَ ُقوُلونَ  هِبََذا
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 116 -َتَدبَر

  1.{قَانُِتونَ  َلهُ  ُكل   َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ  ِف  َما َلهُ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

 القنوت هو اإلذعان هلل بالطاعة، واخلضوع لعظمته، واخلشوع جلالله.
 والعبد إما أن يذعن له طوًعا، وإما أن يذعن له كرًها.

 فالسعيد من امتثل أمره باإلميان، وبادر بالطاعة واإلذعان.
 نفَسه للشيطان.وأشقى الناس من أتبع نفَسُه َهواَها، وأْسَلَم 

 والكل جيري عليهم قدره، وال خيرج أحد  منهم عن مشيئته. 

 ِبَفْضِلهِ  َوف  َقهُ  َيَشأْ  َفَمنْ 
 

 ِبَعْدلِهِ  َأَضل هُ  َيَشأْ  َوَمنْ  *****
 

ُهمُ   َوالس ِعيدُ  الش ِقيُّ  َفِمن ْ
 

 َطرِيدُ  َوَذا ُمَقر ب   َوَذا *****
 

 فاحرص ان تكون ِمن أسلم هلل قياده، واستسلم ألمره، وسارع ف رضوانه.
 واحذر أن تكون اآلخر، فيجري عليك قدره، وُيل عليك عذابه، وتبوء بسخطه.

 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك، وبك منك ال َنصي ثناًءا عليك.
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 117 -َتَدبَر

َا أَْمرًا َقَضى َوِإَذا َواألْرضِ  الس َماَواتِ  َبِديعُ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ    1.{فَ َيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  يَ ُقولُ  فَِإَّن 

 إياك أن تسيء الظن بربك عز وجل، مهما رأيت من ابتالء، ومهما عاينت من ظلم وطغيان.
َا}اهلل تعاىل على كل شيء قدير،    2.{فَ َيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  يَ ُقولَ  َأنْ  َشْيًئا أَرَادَ  ِإَذا أَْمرُهُ  ِإَّن 

 إالهية بالغة . ُمددة ، حلكم  ولكن الكون يسري وفَق سنن  كونية  
 األرض وال ف السماء.هو سبحانه ال يعجزه شيء ف 

 آَدمَ  َكَمَثلِ  الل هِ  ِعْندَ  ِعيَسى َمَثلَ  ِإن  }: تَ َعاىَل  قَالَ ؛ كما ا خلق عيسى عليه السالم بكلمة كنوكم
  3{.فَ َيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  قَالَ  مُث   تُ َراب   ِمنْ  َخَلَقهُ 

ليسمع يبتلي عبده  ولكنوخوفك أمًنا، حزنك فرًحا، وضيقك فرًجا،  سبحانه أن يبدلَ  هو قادر  و 
 .هُ ورجاءَ  هُ ، ويرى خوفَ هُ دعاءَ 

 الدعاء،، منها: العبدُ  ما فعلها االبتالءُ  اللو  ُيبها، عبادات   منه جَ ِر خْ تَ سْ ليَ  ي العبدَ لِ بتَ نعم قد يَ 
 والتسليم ألمره، والرضى بقضائه. الرجاء، واخلوف، واإلنابة،و 

 اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خريًا.
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 118 -َتَدبَر

  1.{آيَة   تَْأتِيَنا أَوْ  الل هُ  ُيَكليُمَنا َلْواَل  يَ ْعَلُمونَ  اَل  ال ِذينَ  َوقَالَ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

 مثل اجلاهل ف جرأته على اهلل تعاىل وعلى دينه.هناك ليس 

 ولو كان عنده شيء من العلم لعصمه اهلل تعاىل به. 
 .أنه جاهل   ، فاعلمْ هِ تِ من شريعَ  ، وينالُ هِ على دينِ  تعاىل، ويتطاولُ  على اهللِ  فإذا رأيت من يتجرأُ 

 .ُمَشاِشهِ  ِإىَل  ، قد ُملَئ َجْهاًل ف اجلهلِ  ارق  بل هو غَ 
من املالئكة  ملكِ  اهلل تعاىل له، أو إنزالَ  رؤيَة اهلل تعاىل، أو تكليمَ  هِ على ذلك من سؤالِ  وهل أدلَ 

 ؟َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الرسولَ  باهلل، ويتبعَ  ليؤمنَ 
 اللهم إنا نعوذ بك من علم ال ينفع، ومن دعاء ال يستجاب له.
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 111 -َتَدبَر

  1.{قُ ُلوبُ ُهمْ  َتَشابَ َهتْ  قَ ْوُلِِمْ  ِمْثلَ  قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  ال ِذينَ  قَالَ  َكَذِلكَ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

ما من معصية  تُ ْفَعُل عظمت أو دقت، وما من ذنب  ارتكَب َكبُ َر أو َصُغَر، إال وللناس فيه 
 سلف.

 ِمنْ  ال ِذينَ  َسَننَ  لََتت ِبُعن  » :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  اخْلُْدرِيي، َسِعيد   َأِب  َعنْ 
رًا قَ ْبِلُكْم، ، َوِذرَاًعا ِبِشرْب   ِشب ْ  اهللِ  َرُسولَ  يَا: قُ ْلَنا «اَلت  بَ ْعُتُموُهمْ  َضبي  ُجْحرِ  ِف  َدَخُلوا َلوْ  َحّت   ِبِذرَاع 
  2.«َفَمنْ : »قَالَ  َوالن َصاَرى؟ آْليَ ُهودَ 

: تَ َعاىَل  قَالَ  َكَماالشبه هي هي مل تتغري،   باألمس، كشأهنم إال اليوم الضالل أهل شأن وما
 قَ ْوم   ُهمْ  َبلْ  ِبهِ  أَتَ َواَصْوا*  جَمُْنون   أَوْ  َساِحر   قَاُلوا ِإال َرُسول   ِمنْ  قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  ال ِذينَ  أََتى َما َكَذِلكَ }

  3.{طَاُغونَ 

 .{قُ ُلوبُ ُهمْ  َتَشابَ َهتْ والعقول كالعقول، والقلوب كالقلوب؛ }

 َخَلْوا ال ِذينَ  ِف  الل هِ  ُسن ةَ }تعاىل بالعذاب الدنيوي قبل األخروي،  الل هِ  لذلك ال تتغري فيهم ُسن ةُ 
  4.{تَ ْبِدياًل  الل هِ  ِلُسن ةِ  جتَِدَ  َوَلنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ 
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 110 -َتَدبَر

  1.{يُوِقُنونَ  ِلَقْوم   اآليَاتِ  بَ ي  ن ا َقدْ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

إال من جترد لطلب احلق، وسعى ف سبيل اُلدى  -مهما كانت ظاهرة جليًة  -ال ينتفع باآليات 
 .سعًيا حثيثًا

 ِإلَْيِهمُ  تَ نَ ز َلتْ ولو  ون، فال يؤمنمهبُ و قل الواضحِ  ف احلقِ  ت، وارتابمهسَ و نف الشكُ  َلَ مَ  نْ أما مَ 
 وقًا.سَ  واآلياتُ  إليهم الدالئلُ  تْ يقَ وسِ ، اْلَماَلِئَكةُ 

 َما قُ ُباًل  َشْيء   ُكل   َعَلْيِهمْ  َوَحَشْرنَا اْلَمْوَتى وََكل َمُهمُ  اْلَماَلِئَكةَ  ِإلَْيِهمُ  نَ ز ْلَنا أَن  َنا َوَلوْ : }تَ َعاىَل  قَالَ 
2.{جَيَْهُلونَ  َأْكثَ َرُهمْ  َوَلِكن   الل هُ  َيَشاءَ  َأنْ  ِإال   لِيُ ْؤِمُنوا َكانُوا

  
 .ة  تلَ قِ  ر  ه، وقتلته شَ تَ ت بصريَ مَ عْ ، وأَ هُ أطفأت نورَ  للقلبِ  هُ امُ هَ سِ  تْ وقَ إذا فُ  كُ والش  
 ؟ؤمنَ هذا أن يُ   ملثلِ وأَّن  

 ؟، أصم ال يسمعوهو أعمى ال يبصرُ  ى اآلياتِ رَ  له أن ي َ َّن  وأَ 
 يَ َرُوا َحّت   آيَة   ُكلُّ  َجاَءتْ ُهمْ  َوَلوْ *  يُ ْؤِمُنونَ  اَل  َربيكَ  َكِلَمةُ  َعَلْيِهمْ  َحق تْ  ال ِذينَ  ِإن  : }الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

  3.{األلِيمَ  اْلَعَذابَ 
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  1.{اجلَِْحيمِ  َأْصَحابِ  َعنْ  ُتْسَألُ  َواَل  َوَنِذيرًا َبِشريًا بِاحلَْقي  أَْرَسْلَناكَ  ِإن ا} :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

 َبِشريًا بِاحلَْقي  أَْرَسْلَناكَ  ِإن ا}، بعد قوله تعاىل: {اجلَِْحيمِ  َأْصَحابِ  َعنْ  ُتْسَألُ  َواَل }: تَ َعاىَل تأمل قوله 
 {؛ لتعلم مبدأً عظيًما من مبادئ اإلسالم، وهو )اليؤاخذ أحد جبريرة غريه(.َوَنِذيرًا
 .، من أمتهكَ لَ من هَ  ، وهالكِ ل  ضَ  نْ مَ  لِ اَل ، وضَ رَ فَ كَ   نْ مَ  رِ فْ كُ   نْ عَ  ول  سُ رَ  ْسَألُ يُ فال 
 أحد  عن جرِم أحد ، وال ُياسُب عن ذنب  اقَتفه غريُه.   ُيْسَألُ وال 

  2.{ُأْخَرى ِوْزرَ  َوازِرَة   َتزِرُ  َوال: }تَ َعاىَل  قَالَ كما 
أن خطيئة آدم حي أكل من الشجرة  ،تأمل هذا وانظر إىل اعتقاد النصارى الذي احدثوه

 عليها.اجلميُع  وسوف ُياسبُ  ذريته،أصابت 
أن كل من يولُد منهم له نصيب من اللعنة اليت أصابت آباءهم  ،اعتقاد اليهودوانظر كذلك إىل و 

 األولي.
 تأمل هذا مث أْحد اهلل تعاىل على نعمة اإلسالم.
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  1.{اجلَِْحيمِ  َأْصَحابِ  َعنْ  ُتْسَألُ  َواَل  َوَنِذيرًا َبِشريًا بِاحلَْقي  أَْرَسْلَناكَ  ِإن ا} :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

لتعلم أن اُلداية بيد اهلل وحد، ال ميلكها ؛ {اجلَِْحيمِ  َأْصَحابِ  َعنْ  ُتْسَألُ  َواَل : }تَ َعاىَل  قوله تأمل
 .هِ حلبيبِ  ، وال نب  مرسل ، وال حبيب  مقرب   ، فال ميلكها ملك  غريه
 الل هَ  َوَلِكن   َأْحَبْبتَ  َمنْ  تَ ْهِدي اَل  ِإن كَ : }َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىلسيد ولد آدم  تَ َعاىَل  قَالَ  َكَما

  2.{َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْهِدي
َا: }تَ َعاىَل  قَالَ وَ  َنا اْلَبالغُ  َعَلْيكَ  فَِإَّن    3.{احلَِْسابُ  َوَعَلي ْ

  4.{َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْهِدي الل هَ  َوَلِكن   ُهَداُهمْ  َعَلْيكَ  لَْيسَ : }تَ َعاىَل  َوقَالَ 
فإَّنا ِهي ومل يستجب لك،  ،إىل اهلل تعاىل ة أحد  دعو استفرغت وسعك ف فارفق بنفسك إذا 

 تعاىل. اهللِ  نَ مِ  َمْقُسوَمة ، وأَْقَدار  َساِبَقة ، واُلدايةُ  َوأَْرزَاق   ،َمْوطُوَءة   َوآثَار   ،َمْضُروبَة   آَجال  
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  1.{اجلَِْحيمِ  َأْصَحابِ  َعنْ  ُتْسَألُ  َواَل } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

 .الن  ْهيِ  َعَلى{ َتْسَألْ  َواَل } :احلَْْضَرِميُّ  َويَ ْعُقوبُ  نَاِفع   قَ َرأَ 
، اجلَِْحيمِ  ، وَفظَاَعِة عذاهبم ف نارِ اْلَكاِفرِينَ  ، وسوِء مآلِ اْلُمْشرِِكيَ  َأْحَوالِ  َفظَاَعةِ  َعنْ  ِكَنايَة   ُهوَ و 

  تخيُل.وأنه أمر ال يُ 
َهُه  اْلَعْقلُ ُك درِ يُ  اَل أمر   اجلَِْحيمِ وأن ما ُيدث ُلم ف  ُلغُ ال و  لَفظَاَعِتِه،ُكن ْ ، َشَناَعِتهِ ل اهُ مدَ  التصورُ  يَ ب ْ

 وبشاعِتِه.
 وهذا األسلوُب أبلُغ أسلوب  للردِع عن الكفِر والشرِك، لو صادَف قلوبًا حيًة، وآذانًا واعيًة.

  2{.َشِهيد   َوُهوَ  الس ْمعَ  أَْلَقى أَوْ  قَ ْلب   َلهُ  َكانَ  ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  ِف  ِإن  }
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  1.{ِمل تَ ُهمْ  تَ ت ِبعَ  َحّت   الن َصاَرى َواَل  اْليَ ُهودُ  َعْنكَ  تَ ْرَضى َوَلنْ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

 دينه.هذا حكم اهلل تعاىل عليهم بأهنم ال يرضهم إال أن ينسلخ املسلم من 
 فيه قد حتقق. همشرطفاعلم أن فإذا رأيتهم قد رضوا عن أحدهم 

 كم منهم من يسعي لنيل رضاهم؟  فياحسرة على العباد،
 ؟كم منهم من يسارع ف إرضائهمو 

 وكم منهم من يبالغ ف إرضائهم؟
 اللهم إنا نسألك الثبات على دينك حّت نلقاك؟

 
  

                                                            

 120ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1



 

01 

 

 111 -َتَدبَر

  1.{ِمل تَ ُهمْ  تَ ت ِبعَ  َحّت   الن َصاَرى َواَل  اْليَ ُهودُ  َعْنكَ  تَ ْرَضى َوَلنْ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

 آية ترتعد منها الفرائص، وترجتف من وقعها القلوب، وتقشعر جلالُلا األبدان.
 .هِ إىل قلبِ  ، ال يتطرق الشكُ وهو معصوم  َوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ىهي خطاب للنب 
 الذي يراد به العموم.فهي من اخلاص 
 الن َصاَرى. َواَل  َوَسل َم َخوف  ِمَن اتباع ِمل ِة اْليَ ُهودِ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  فليس على َرُسولِ 

 علينا َنن. إَّنا اخلوفُ 
 ِديِنَك. َعَلى قُ ُلوبَ َنا ثَ بيتْ  الُقُلوبِ  ُمَقليبَ  يَا الل ُهم  

 
 116 -َتَدبَر

  2.{اُْلَُدى ُهوَ  الل هِ  ُهَدى ِإن   ُقلْ } :تَ َعاىَل الل ُه  قَالَ 

 َوَأْصَحابَُه، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى ُُمَم ًدا الل هُ  َعل مهاهذه حجة اهلل تعاىل يلقنها عباده املؤمني، 
 .الض اَلَلةِ  َأْهلَ  هِبَا ونَ جُ اوتلقاها املؤمنون من بعدهم، ُيَُ 

وجهك الشبهات، ونثروا ف طريقك بذور الشك؛ فال تلن عزميتك، وال هتن، وال فإذا أثاروا ف 
 حتزن.

 {.اُْلَُدى ُهوَ  الل هِ  ُهَدى ِإن  }وردد ف ثبات: 
ْساَلمِ  ،َربًّا بِاهللِ  َرِضيَنا   .َرُسواًل  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى َومبَُحم د   ِديًنا، َوبِاإْلِ
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 َواَل  َوِلي  ِمنْ  الل هِ  ِمنَ  َلكَ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  ال ِذي بَ ْعدَ  َأْهَواَءُهمْ  ات  بَ ْعتَ  َولَِئنِ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 
  1.{َنِصري  

 ال يواِل أعداء اهلل ويتبع أهواءهم، ويوافقهم على ضالُلم إال مفتون ف دينه، منهزم نفسًيا. 
 لنصرهتم، وتعززًا هبم.وإَّنا يفعل ذلك طلًبا 

 ومثل هذا مسكي ؛ ألنه كاملستجرِي من الرمضاِء بالناِر.
 فر  من املوِت وف املوِت وقع.

 َوَيُكونُونَ  ِبِعَباَدهِتِمْ  َسَيْكُفُرونَ  َكال*  ِعزًّا َُلُمْ  لَِيُكونُوا آُِلَةً  الل هِ  ُدونِ  ِمنْ  َواَّت َُذوا}: تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
ا َعَلْيِهمْ    2.{ِضدًّ

 وهذه سن ة  هلل ف خلقه ال تتخلف.تنقِلُب مودتُ ُهم بُ ْغًضا، ويستحيُل الت  َعز ُز هبم ُذاًل، 
من القوِة، والبطِش والتمكِي، فلن يغنوا عنه من اهلل  َأْهَواَءُهمْ  ومهما كان عند هؤالء الذين ات  َبعَ 

 وحتت سلطانه، وعليه وعليهم جيري قدره.شيًئا، بل هم َجيًعا ف قبضة اهلل تعاىل، 
 َوِإن   َشْيًئا الل هِ  ِمنَ  َعْنكَ  يُ ْغُنوا َلنْ  ِإن  ُهمْ  * يَ ْعَلُمونَ  اَل  ال ِذينَ  َأْهَواءَ  تَ ت ِبعْ  َواَل }: تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ َكَما 

  3{.اْلُمت ِقيَ  َوِلُّ  َوالل هُ  بَ ْعض   أَْولَِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  الظ اِلِميَ 
 وهل من اهلل مفر؟  

 وهل دونه ملجأ؟ 
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َناُهمُ  ال ِذينَ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ  ُلونَهُ  اْلِكَتابَ  آتَ ي ْ   1.{ِبهِ  يُ ْؤِمُنونَ  أُولَِئكَ  ِتاَلَوتِهِ  َحق   يَ ت ْ

كالمه تعاىل خيتلف حال املسلم مع كتاب اهلل تعاىل خيتلف عن حاله مع أي كتاب، وشأنه مع  
 عن شأنه مع أي كالم.

فإذا قرأ املسلم كتاب ربه وجب عليه أن يعلم أنه املخاطب بكل ما فيه، فيأَتر بأوامره، ويرتدع 
 بزواجره، ويتعظ بوعظه، ويعقل أمثاله، ويفهم عن اهلل تعاىل مراده.

 ، ويعمل مبحكمه، ويؤمن مبتشاهبه.حرامه وُيرم حالله، ُيل
 ، وال يقرؤه كقراءة الصحف.الشيْعرِ  َكَهذي  َهذًّافال يلقيه 

، َأِب  َعنْ ف : الر ْْحَنِ  َعْبدِ  أَبَا يَا: فَ َقالَ  ،َعْنهُ  الل هُ  َمْسُعود  َرِضيَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ِإىَل  َرُجل   َجاءَ : قَالَ  َواِئل 
ا: »اهللِ  َعْبدُ  فَ َقالَ  رَْكَعة ، ِف  اْلُمَفص لَ  أَلَقْ َرأُ  ِإني   جُيَاِوزُ  اَل  اْلُقْرآنَ  يَ ْقَرُءونَ  أَقْ َواًما ِإن   الشيْعِر، َكَهذي  َهذًّ

  2.«نَ َفعَ  ِفيهِ  فَ َرَسخَ  اْلَقْلبِ  ِف  َوَقعَ  ِإَذا َوَلِكنْ  تَ رَاِقيَ ُهْم،
 إذا مر بآية رْحة سأل اهلل تعاىل من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ باهلل تعاىل من سخطه.

 وانصت.استمع إذا قرئ القرآُن 
وحال املؤمن مع كالم اهلل تعاىل، أن خيشع القلب جلالله، ويقشعر جلده لعظيم خطابه، مث يلي 

 ِكَتابًا احلَِْديثِ  َأْحَسنَ  نزلَ  الل هُ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ  َكَماجلده وقلبه للذيذ خطابه، وَسو بيانه؛  

                                                            

 121ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 َصاَلةِ  ِكَتابُ  -ومسلم ،005حديث رقم:  ،الر ْكَعةِ  ِف  السُّوَرتَ ْيِ  بَ ْيَ  اجَلْمعِ  بَابُ  ،اأَلَذانِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 2

، َواْجِتَنابِ  اْلِقرَاَءِة، تَ ْرتِيلِ  بَابُ  ،َوَقْصرَِها اْلُمَساِفرِينَ  ف َْراطُ  َوُهوَ  اُْلَذي  حديث ،رَْكَعة   ِف  َفَأْكثَ رَ  ُسوَرتَ ْيِ  َوِإبَاَحةِ  السُّْرَعِة، ِف  اإْلِ
 222 :رقم

 



 

02 

 

 1.{الل هِ  ِذْكرِ  ِإىَل  َوقُ ُلوبُ ُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  تَِليُ  مُث   َرب  ُهمْ  خَيَْشْونَ  ال ِذينَ  ُجُلودُ  ِمْنهُ  تَ ْقَشِعرُّ  َمثَاِنَ  ُمَتَشاهِبًا
 حًقا، ويتبعونه حق اتباعه. ِبهِ  ال ِذيَن يُ ْؤِمُنونَ أولئك 

  اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.
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َناُهمُ  ال ِذينَ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ  ُلونَهُ  اْلِكَتابَ  آتَ ي ْ  ِبهِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ  بِهِ  يُ ْؤِمُنونَ  أُولَِئكَ  ِتاَلَوتِهِ  َحق   يَ ت ْ
  1.{اخْلَاِسُرونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ 

ُلونَهُ } وهي: ،ظاهرةً  جعل اهلل تعاىل لإلميان بالكتاب عالمةً تأمل كيف  وجعل ِتاَلَوتِِه{،  َحق   يَ ت ْ
ُلونَهُ }مقابل هؤالء الذين   {.ِبهِ  َيْكُفرْ  َمنْ املشهوِد ُلم باإلميان، كفارًا، } ،{ِتاَلَوتِهِ  َحق   يَ ت ْ

 ، فهي إقامُة احلروِف، واحلدوِد.ِفْعاًل  َوااِلت يَباعُ  َلْفظًا، اْلِقرَاَءةُ : َمْعنَ َيانِ  َُلَا َوالتياَلَوةُ 
َذم ُهُم اهللُ تعاىل بقوله:  نْ اهلِل تَ َعاىَل ِتاَلَوًة، َوات يَباًعا، َفَما يُؤميَنُه َأْن َيكوَن ِم   فمن كان هاجرًا لِكَتابِ 

 .{اخْلَاِسُرونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ  ِبهِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ }
 وهل هناك خسرانًا أعظم من اإلعراض عن كتاب اهلل تعاىل. 
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  1.{اذُْكُروا نِْعَميِتَ ال يِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكمْ } :الل ُه تَ َعاىَل  قَالَ 

أقبح الناس حاال من ينسى اإلحسان على قرب عهده به، ويُذَك ُر به فال يتذكر، وأقبح منه من 
، وهذا إذا كان اإلحسان من بشر،  جيحد اإلحسان وهو يتقلب فيه ليل هنار، ويُ َقر ُر به فال يُِقرُّ

من ُملوق، وهو مهما أحسن إليك موصوف بالعجز والتقصري، والضعف وإذا كان املعروُف 
 والتقتري.

فكيف إذا كان اإلحسان من اهلل تعاىل، وهو أكرم األكرمي، كيف يُ ْنَسى إحسانُُه، وهو متتابع  
 تتابَع املطر، وكيف يغفل عنه وهو مع كل نفس نتنفسه.

َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة }لنهار، وكيف جُيَْحُد فضلُه وهو أظهر من الشمس ف رابعة ا
  2{.َوبَاِطَنةً 

}ِإن  اإلْنَساَن ِلَربيِه لكنها َسة اإلنسان، وصفته القبيحة، وكم ف اإلنسان من صفات قبيحة: 
  3.َلَكُنود {

. فهو  لِِنَعِم َربيِه َجُحود  َكُفور 

َكَما َأْحَسَن الل ُه ِإلَْيَك َوال تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِف األْرِض َوَأْحِسْن  فاحذر أن تكون كهذا الذي قيل له: }
َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلم  ِعْنِدي{   4.ِإن  الل َه اَل ُيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن قَاَل ِإَّن 

                                                            

 122ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 20سورة لقمان: اآلية/  - 2
 1سورة العاديات: اآلية/  - 3
 02-01ُسورَُة اْلَقَصِص: اآلية/  - 4
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َا َورِْثُت َهَذا َأملَْ َتُكْن أَبْ َرَص يَ ْقَذُرَك الن اُس؟ َفِقريًا فََأْعطَاَك اهلُل؟ فَ قَ »أو هذا الذي قيل له:  اَل: ِإَّن 
  1.«اْلَماَل َكاِبرًا َعْن َكاِبر  

 اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثني هبا عليك قابليها.

  

                                                            

 الزُّْهدِ  ِكَتابُ  -ومسلم ، 3414حديث رقم:  ،ِإْسرَائِيلَ  َبِن  َعنْ  ذُِكرَ  َما بَابُ  ،األَنِْبَياءِ  َأَحاِديثِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 1
 2214 :رقم حديث ،َوالر َقاِئقِ 
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 161 -َتَدبَر 

  1{.َشْيًئا نَ ْفس   َعنْ  نَ ْفس   جَتْزِي اَل  يَ ْوًما َوات  ُقوا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

يوًما وحيًدا، منفرًدا عن الناس َجيًعا، حتمل أوزارك، حتمل أثقالك، تتبعك عثراتك، حتيط  ستقفُ 
، لعله يُ ْغِن عنك ي عنك نفًعا، لعله ينفعك بنافعةدِ ، تنظر إىل أقرب الناس لعله جيُْ سيئاتكبك 

  2.{نَ ْفِسَها َعنْ  جُتَاِدلُ  نَ ْفس   ُكلُّ  تَْأيت  يَ ْومَ }الناس على البعد عنك،  هو أحرصُ  فإذاغناًء، 

 ِلُكلي  * َوبَِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ  * َوأَبِيهِ  َوأُميهِ  * َأِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  يَِفرُّ  يَ ْومَ }الناس فرارًا منك،  أشدُ إذا هو و 
ُهمْ  اْمرِئ     3.{يُ ْغِنيهِ  َشْأن   يَ ْوَمِئذ   ِمن ْ

وكيف ميلك لك نفًعا، وكيف يغن عنك شيًئا، وأنت ال َتلك لنفسك اليت بي جنبيك نفًعا وال 
  4.{لِل هِ  يَ ْوَمِئذ   َواألْمرُ  َشْيًئا لِنَ ْفس   نَ ْفس   ََتِْلكُ  ال يَ ْومَ }ضرًا، 

 سوأتك، ها أنت تقفُ  ، ها أنت تقف عاريًا، وال َتلك أن تسَتَ أبًدانعم ال َتلك لنفسك شيًئا 
 بِِإْذنِهِ  ِإال نَ ْفس   َتَكل مُ  ال يَْأتِ  يَ ْومَ }؛ حاسرًا، بل أنت ال تتكلم إال بإذن   حافًيا، ها أنت تقفُ 

ُهمْ    5.{َوَسِعيد   َشِقي   َفِمن ْ

  1.{ِذل ة   تَ ْرَهُقُهمْ  أَْبَصارُُهمْ  َخاِشَعةً }وال ترفع رأسك إال بأمر؛ 

                                                            

 123ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 111ُسورَُة النحل: اآلية/  - 2
   30 -34ُسورَُة عبس: اآليات/  - 3
 12ُسورَُة االنفطار: اآلية/  - 4
 105ُسورَُة هود: اآلية/  - 5
 44اآلية/ ُسورَُة املعارج:  - 1
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تبحث عن مغيث فال مغيث، وتبحث عن جمري فال جمري، وتبحث عمن يشفع لك فال شفيع، 
 ِإال ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  ال ِذي َذا َمنْ } وهل يشفع أحد بغري إذن امللك؟بل وال صديق يرق حلالك؛ 

  1.{بِِإْذنِهِ 

 أال يدعوك هذا لتعمل ُلذا اليوم؟

 َسُيَكليُمهُ  ِإال   َأَحد   ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما» وسلم: عليه اهلل صلى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ  قَاَل: َحاُتِ   ْبنِ  َعِدىي  َعنْ 
َنهُ  لَْيسَ  الل هُ  َنهُ  بَ ي ْ  َما ِإال   يَ َرى َفالَ  ِمْنهُ  َأْشَأمَ  َويَ ْنظُرُ  َقد مَ  َما ِإال   يَ َرى َفالَ  ِمْنهُ  أمَْيَنَ  فَ يَ ْنظُرُ  تُ ْرَُجَان   َوبَ ي ْ
  2«.ََتَْرة   ِبِشقي  َوَلوْ  الن ارَ  فَات  ُقوا َوْجِههِ  تِْلَقاءَ  الن ارَ  ِإال   يَ َرى َفالَ  َيَدْيهِ  بَ ْيَ  َويَ ْنظُرُ  َقد مَ 

 اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.

  

                                                            

 255ُسورَُة البقرة: اآلية/  - 1
 ،0512: رقم حديث ،َوَغرْيِِهمْ  األَْنِبَياءِ  َمعَ  الِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَجل   َعز   الر بي  َكاَلمِ  بَابُ  ،الت  ْوِحيدِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 2

 :رقم حديث ،الن ارِ  ِمنَ  ِحَجاب   َوأَن  َها طَييَبة   َكِلَمة   َأوْ  ََتَْرة ، ِبِشقي  َوَلوْ  الص َدَقةِ  َعَلى احلَْثي  بَابُ  ،الز َكاةِ  ِكَتاب -ومسلم
1011 
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 161 - َتَدبَر

  1{.ِإَماًما لِلن اسِ  َجاِعُلكَ  ِإني  قَالَ  َفَأََت ُهن   ِبَكِلَمات   َربُّهُ  ِإبْ رَاِهيمَ  ابْ تَ َلى َوِإذِ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

، كَ رَ كْ ف العاملي ذِ  عَ فَ رْ ، وي َ كَ فضلَ  بي الناسِ  رَ شُ نْ ، وي َ كَ رَ دْ قَ  يَ لِ عْ وي ُ  ،مكانتك قد يبتليك اهلل لريفعَ 
إذا كنت عند السراِء شاكرًا، وعند الضراِء صابرًا، إذا وقفت عند حدوده، وامتثلت أوامره، 

 واجتنبت نواهيه.

 يقيًنا، ال شك ف هذا وال امَتاء. حتًما، وسيتعرض له الكلُ  به اجلميعُ  ابتالء سيمرُ هو 

  2.{يُ ْفتَ ُنونَ  َوُهْم ال آَمن ا يَ ُقوُلوا َأنْ  يُ ت ْرَُكوا َأنْ  الن اسُ  َأَحِسبَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

ُلَون ُكمْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ  ُلوَ  َوالص اِبرِينَ  ِمْنُكمْ  اْلُمَجاِهِدينَ  نَ ْعَلمَ  َحّت   َولََنب ْ   3{.َأْخَبارَُكمْ  َونَ ب ْ

أسكن أهله بواد غري ذي زرع بأمر ربه، هذا ِإبْ رَاِهيُم عليه السالم ابُتِلَي بصنوف  من االبتالِء، 
لقي ف النار، وأُمر بذبح أُ وجادل قومه ف اهلل، وأعلن التوحيد حي ماجت األرض بالشرك حّت 

وقام ف وجه أشد  ف أمر اهلل، عزميته، وال ضعفت قواه، وما تواَّنوما وهنت  ،فامتثل وصربَ  ولدهِ 
، فناظره حّت هبت الذي  َوأُِميتُ  ُأْحِيي أَنَا قَالَ وَ أهل األرض عتًوا، النمرود الذي ادعى الربوبية، 

 كفر، وبان للناس كذبه، وظهر للناس عجزه. 

ه البشرى من اهلل ؤ كان جزافلما صرب على االبتالء، وقامِ بَكِلَماِت َربيِه حق القياِم حّت أَََت ُهن ،  
    ، واَّتذه ربه خلياًل.{ِإَماًما لِلن اسِ  َجاِعُلكَ  ِإني تعاىل: }

                                                            

 124ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 2ُسورَُة العنكبوت: اآلية/  - 2
 31ُسورَُة ُُمَم د : اآلية/  - 3
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َا الل هُ  َرِْحَهُ  الش اِفِعيُّ  ُسِئلَ   فَِإن يُ ْبتَ َلى، َحّت   مُيَك نُ  اَل : فَ َقالَ  يُ ْبتَ َلى؟ أَوْ  مُيَك نَ  َأنْ  لِلر ُجِل، أَْفَضلُ  أميُّ
 َصبَ ُروا فَ َلم ا َأَْجَِعَي، َعَلْيِهم َوَساَلمه اهلل صلَوات وُممدا َوِعيَسى وُموَسى َوِإبْ رَاِهيم نوًحا ابْ ُتِليَ  اهلل

نَ ُهمْ    1.َمك 

شديًدا وهو ف الثماني من عمره، ، وضرب ضربًا على السيفِ  ضَ رِ هذا اإلمام أْحد بن حنبل عُ و 
 فثبت على احلق، وصرب على األذى، فكان إماًما ألهل السنة واجلماعة.

 .{ِإَماًما لِْلُمت ِقيَ  َواْجَعْلَنا َأْعُي   قُ ر ةَ  َوُذريي اتَِنا أَْزَواِجَنا ِمنْ  لََنا َهبْ  َرب  َنا}
  

                                                            

 (254/ 3جامع املسائل البن تيمية ) - 1
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 161 - َتَدبَر

  1{.الظ اِلِميَ  َعْهِدي يَ َنالُ  اَل  قَالَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

وليس ُلم أمان  من َعْهُد اهلل تعاىل،  يَ َناُُلم من قبح الظلم، ومن سوء عاقبة الظاملي، أهنم اَل 
عذابه، فهم ف خوف دائم من أن ُيل هبم عقاب اهلل تعاىل ف الدنيا، مع ما ينتظرهم من 

 املصري. ُسوءِ ، و املنقلبِ  بشاعةِ 

، جزاء ما فعلوه بعباد اهلل، واجلزاء مُ ف نفوِسهِ  الرُّْعبِ  َكَواِمنَ  ِمنْ اُلواجُس  تُِثريُهُ  ِمَا يسَتُيونفال 
، واختبأوا ف من جنس العمل، مهما احتاطوا ألنفسهم، ومهما بالغوا ف التَتس حبرسهم

 .حصوهنم

 ؟وهل من عقاب اهلل تعاىل مفر  

 ؟وهل ألحد منه مهرب  

 الل هُ  يُ َعجيلَ  َأنْ  َأْجَدرُ  َذْنب   ِمنْ  َما: »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َبْكَرَة، َأِب  َعنْ 
نْ َيا ِف  الُعُقوبَةَ  ِلَصاِحِبهِ    2.«الر ِحمِ  َوَقِطيَعةِ  البَ ْغيِ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِف  َلهُ  َيد ِخرُ  َما َمعَ  الدُّ

 

 

                                                            

 124اآلية/ ُسورَُة اْلبَ َقَرِة:  - 1
، 4202حديث رقم:  ،البَ ْغيِ  َعنِ  الن  ْهيِ  ِف  بَاب   ،اأْلََدبِ  ِكَتاب -وأبو داود ،20304حديث رقم:  -رواه أْحد - 2

وابن  ،2511: رقم حديث ،بَاب   ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ  َواْلَورَعِ  َوالر َقاِئقِ  اْلِقَياَمةِ  ِصَفةِ  أَبْ َوابُ  -والَتمذي
 بسند صحيح ،4211: رقم حديث ،اْلبَ ْغيِ  بَابُ  ،الزُّْهدِ  ِكَتابُ  -ماجه
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، الظاملِ  هالكَ  ، لذلك ال تتعجلْ سيتحققُ  ال ُمالةَ  صادق   ، ووعد  ال تتخلفُ  كونية     هي سنة  
، وال تظنن أنه مبنأى من العذاب، أو أن اهلل عنه غافل، إَّنا هو هُ ابَ ذَ ، وانتظر عَ هُ أخذَ  لكن ترقبْ 

  1.«يُ ْفِلْتهُ  ملَْ  َأَخَذهُ  ِإَذا َحّت   لِلظ املِِ  لَُيْمِلي الل هَ  ِإن  »؛ استدراج اهلل له

واعتذر ولكن ال ُيسمُع فإذا كان يوم القيامة، أكل الظامل يديه ندًما، ولكن حي ال ينفع الندم، 
َفعُ  اَل  له، وال يُقبُل له عذر : }يَ ْومَ  اِر{. ُسوءُ  َوَُلُمْ  الل ْعَنةُ  َوَُلُمُ  َمْعِذَرتُ ُهمْ  الظ اِلِميَ  يَ ن ْ   2الد 

ال  هيهات ولكن َسِبياًل، َذِلكَ  ِإىَل  َوَجدَ  َلوْ  ِإلَْيِه، الن اسِ  بَِأَحبي  يَ ْوَمِئذ   َعَذابِ  ِمنْ  يَ ْفَتِدي َلوْ  يَ َودُّ 
َا الظ اِلُمونَ  يَ ْعَملُ  َعم ا َغاِفال الل هَ  حَتَْسَب   َوال}يَ ْوَمِئذ  فداء ؛  لُ بَ قْ ي ُ   ِفيهِ  َتْشَخصُ  لِيَ ْوم   يُ َؤخيُرُهمْ  ِإَّن 

  3{.األْبَصارُ 
  

                                                            

 أَلِيم   َأْخَذهُ  ِإن   ظَاِلَمة   َوِهيَ  الُقَرى َأَخذَ  ِإَذا َربيكَ  َأْخذُ  وََكَذِلكَ : }قَ ْولِهِ  بَابُ  ،الُقْرآنِ  تَ ْفِسريِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 1
 :رقم حديث ،الظُّْلمِ  حَتِْريِ  بَابُ  ،َواآْلَدابِ  َوالصيَلةِ  اْلربي  كتاب -ومسلم ،4121: رقم حديث،  [102: هود{ ]َشِديد  

 .َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  ُموَسى َأِب  َعنْ ، 2523
 53ُسورَُة غافر: اآلية/  - 2
 42ُسورَُة ِإبْ رَاِهيَم: اآلية/  - 3
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 161 -َتَدبَر

  1{.َوأَْمًنا لِلن اسِ  َمثَابَةً  اْلبَ ْيتَ  َجَعْلَنا َوِإذْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 من هبا يشعرُ  الرْحِة، من وابلة   وُسُحب   الطمأنينِة، من وارف   وظل   السكينِة، من غامر   فيض  
 قامَ  من رياضها ف ويرتعُ  َجَنَباتِِه، ف اهللَ  يذكرُ  جلسَ  من كنفها ف ويعيش احلراَم، البيتَ  دخلَ 
  .أفنائِهِ  ف يصلى

  ال؟ ومل

 منهم يدخله فال الصاحلي، قلوبُ  تعلقت وبه املؤمني، أفئدةِ  ومهوى األرِض، ف اهللِ  جنةُ  وهو
 تداوي حانيةً  يًدا وكأنَ  نفُسُه، واطمأنت كآبَ ُته، وزالت مهُُه، وانقشعَ  صدرُُه، انشرحَ  وقد إال أحد  

 وال خوف   فيه ليس ُمدِعِه، ف عليها أمنهِ  من أكثرَ  نفسهِ  على فيه يأمنُ  أحزانَُه، وَتسحُ  جراَحُه،
 فال الرْحِن، الكريِ  ضيافةِ  وف اهلِل، بيتِ  وهو األحزاُن، تأتيه أين ومن اخلوُف، يأتيه وَأَّن   أحزان ،
  اخلليِل؟ دعوةُ  تلك أليست النفوُس، لزيارتِهِ  وتتشوفُ  القلوُب، به تتعلقَ  َأنْ  عجبَ 

  2{.ِإلَْيِهمْ  تَ ْهِوي الن اسِ  ِمنَ  أَْفِئَدةً  فَاْجَعلْ }

ْساَلمِ  َأْهلِ  ِمنْ  َأَحد   فَ َلْيسَ   ِمنْ  يَ ْقِصُدونَ َها فَالن اسُ  هبَا، َوالط َوافِ  اْلَكْعَبةِ  ُرْؤيَةِ  ِإىَل  ُيَِنُّ  َوُهوَ  ِإال   اإْلِ
 .َواأْلَْقطَارِ  اجلَِْهاتِ  َسائِرِ 

 .اهللِ  بيتِ  إىل ليحجَ  سنةً  أربعي فقرهِ  على ُقوتِهِ  من يدخرُ  من رأينا حّت

 أمنية   أعظمُ  هي ما - عذابهِ  سوطَ  البؤسُ  عليه وَصب   ابِه،نَ بِ  الفقرُ  َعض هُ  وقد - َأَحُدُهم َوُيْسَألُ 
  عندك؟
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 .احلرامِ  اهللِ  بيتِ  إىل َأحجَ  َأنْ  فيقول

 .-َحاَجِتهِ  وشدةِ  فَاقَِتِه، على - َعَقارًا أرادَ  واَل  ِضَياَعا، اْشتَ َهى واَل  مااًل، َتىن ما

 بأال تلهجُ  واأللُسنَ  ُمْنَكِسَرًة، ِفرَاِقهِ  ِعْندَ  والنفسَ  َهاِمَلًة، وَداِعهِ  ِعْندَ  العيَ  ترى أن عجبَ  َفالَ 
 .ِبهِ  العهدِ  آخرَ  يكَون

 .زيارته حترمنا فال بيتك إىل قلوبنا اشتاقت اللهم
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 161 - َتَدبَر

ُذوا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ    1{.ُمَصلًّى ِإبْ رَاِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواَّتِ 

 لك تعاىل اهلل فيكتب إخالصك، منه ويعلم صدقَك، فيه تعاىل اهلل يرى مقاًما تعاىل هلل تقوم قد
 مشفوًعا إال رُ كَ ذْ تُ  وال ذكرك، العاملي ف تعاىل اهلل ينشر نياالد ف الدارين، ف السعادة به

 .تلقاه يوم إىل رضوانه به لك تعاىل اهلل ويكتب عليك، الثناء وحسن والدعوات، بالرْحات،

 بالشرك، األرض ماجت وقد بيًتا، له يبن تعاىل هلل قام السالم، عليه إبراهيمُ  الرْحن خليل هذا
 عليه إبراهيم فقام أرجائها، ف اجلهل وانتشر أَنائها، ف الشر وعم أطنابه، فيها الباطل وضرب
 ،الشرِ  آياتِ  وميحو ،الشركِ  رموزَ  وُيطمُ  ،الباطلِ  أستارَ  ويكشف ،اجلهلِ  أطمارَ  ميزق السالم،

 أولئك وجادلَ  ،هُ قطعَ  حّت هذا فناظر ،قوة   له ضعفت وال ،مهة   له فَتت وال ،عزمية   له النت وما
 بربه، وثقته بدينه، واعتصامه توحيده، يعلن وحده، الشرك جحافلِ  أمامَ  وقامَ  م،هُ حجت َ  أفلجَ  حّت

 مَث   اومَ  ،الساجدينَ  للرَُكعِ  هُ أَ ي  وهَ  ،للطائفيَ  هُ رَ ه  وطَ  ه،انَ أركَ  وأعلى بنائه، فأُتَ  بيًتا تعاىل هللِ  بىن مث
  .باحلجِ  الناسِ  ف نَ ذ  أَ  مث وأهله، سواه بالبيتِ  يطوفُ  نْ مَ  وال ود ،جُ سُ  وال رُُكع  

 فَجَعلَ  ،هُ نَ أْ شَ  األنامِ  بي وأعلى ،هُ رَ كْ ذِ  العاملي ف تعاىل اهللُ  دَ ل  خَ فَ  مرضًيا، راضًيا لربه مضى مث
 بركته ينسون وال عنده، تعاىل هلل يتقربون ى،ل  صَ مُ  هِ باَّتاذِ  املؤمني وأمرَ  ُمَبارًَكا، َقَدَمْيهِ  َمْوِطئَ 

 َواْجَعلْ : }قال إذ دعائه تعاىل اهللُ  أجابَ  وقد ى،سَ نْ ي ُ  أن السالم عليه إبراهيم ملثل وأَّن وفضله،
  2{.اآْلَخرِينَ  ِف  ِصْدق   ِلَسانَ  ِل 
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 .الساعة قيام إىل اأْلَُمِم، َجيعِ  ِمنْ  الن اسِ  ِمنَ  احلسنُ  َوالذيْكرُ  الص اِلُح، الث  َناءُ  ُهوَ : الصيْدقُ  والليَسانُ 

  نداءه؟ ساعة كل يلبون اخللق من فكم

  آثاره؟ ساعة كل ُييون اخللق من وكم

 عليه؟ الث  َناءِ  وحسنِ  بالصالة ساعة كل يلهجون اخللق من وكم

 .مرضاتك سبل لنا ويسر طاعتك، ف استعملنا اللهم
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 166 - َتَدبَر

 َوالرُّك عِ  َواْلَعاِكِفيَ  لِلط ائِِفيَ  بَ ْييِتَ  َطهيرَا َأنْ  َوِإَْسَاِعيلَ  ِإبْ رَاِهيمَ  ِإىَل  َوَعِهْدنَا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
  1{.السُُّجودِ 

 سلوكِ  ف بالغ   وأثر   تَ َعاىَل، الل هِ  عند عظيمة   جدُ  عظيمة   منزلة   عموًما وللعبادة خصوًصا للصالة
 خليَله تعاىل اهللُ  أمر لذلك ربه؛ يدي بي وقوفه وعند آخرته، ف أبلغُ  وأثر   حياته، ومنهجِ  العبدِ 

 َواْلَعاِكِفيَ  لِلط ائِِفيَ  العتيَق، البيتَ  يطهرا أن السالم عليهما ِإَْسَاِعيلَ  الكريَ  ونبَيه ِإبْ رَاِهيَم،
 .العباد أولئك بفضل وتنويًها العبادات، تلك بشرف إيذانًا واْلُمَصليَي،

 رضي مسعود بن اهللِ  َعْبدِ  فعن تعاىل؛ اهلل إىل األعمال أحب فهي تعاىل اهلل عند الصالة منزلة أما
 الص اَلةُ : »قَالَ  اهلِل؟ ِإىَل  َأَحبُّ  اأْلَْعَمالِ  َأيُّ : َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ : قَالَ  عنه اهلل

  2.«َوْقِتَها َعَلى

ا حياته ومنهج العبد سلوك ف أثرها وأما  َوأَِقمِ : }تَ َعاىَل  قَالَ  َواْلُمْنَكِر، اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَ ن َْهى فِإهن 
  3{.َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَ ن َْهى الص الةَ  ِإن   الص الةَ 

 بِالل ْيِل، ُيَصليي ُفاَلنًا ِإن  : فَ َقالَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِبي  ِإىَل  َرُجل   َجاءَ : قَالَ  ُهَريْ َرَة، َأِب  وَعنْ 
َهاهُ  ِإن هُ : »قَالَ  َسَرقَ  َأْصَبحَ  فَِإَذا   4.«تَ ُقولُ  َما َسيَ ن ْ

                                                            

 125ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
ميَاِن، ِكَتابُ  -ومسلم ،520حديث رقم:  ،ِلَوْقِتَها الص اَلةِ  َفْضلِ  بَابُ  ،الص اَلةِ  َمَواِقيتِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 2 ميَانِ  َكْونِ  بَ َيانِ  بَابُ  اإْلِ  اإْلِ

 25 :رقم حديث ،اأْلَْعَمالِ  أَْفَضلَ  تَ َعاىَل  بِاهللِ 
 45سورة اْلَعْنَكُبوِت: اآْليََة/  - 3
 بسند صحيح ،2000: رقم حديث -رواه أْحد - 4
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 أو األعمالُ  هِ أساسِ  على لُ بَ قْ ت ُ  الذي احملك فهي ،ربه يدي بي وقوفه وعند آخرته، ف أثرها وأما
 أَو لَ  ِإن  : »يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َسَِْعتُ : قَالَ  َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  فَعنْ  ؛دُّ رَ ت ُ 

  1.«َوَخِسرَ  َخابَ  فَ َقدْ  َفَسَدتْ  َوِإنْ  َوَأجْنََح، أَفْ َلحَ  فَ َقدْ  َصَلَحتْ  فَِإنْ  ِبَصاَلتِِه، اْلَعْبدُ  بِهِ  ُُيَاَسبُ  َما

  بربك؟ أتليق صالتك، ف فانظر

 منكر ؟ عن أتنهاك

  غًدا؟ هبا ستنجو هل

 {.ُدَعاءِ  َوتَ َقب لْ  رَب  َنا ُذريي يِت  َوِمنْ  الص اَلةِ  ُمِقيمَ  اْجَعْلِن  َربي }

  

  

                                                            

 يَ ْومَ  الَعْبدُ  ِبهِ  ُُيَاَسبُ  َما َأو لَ  َأن   َجاءَ  َما بَابُ ، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ  الص اَلةِ  أَبْ َوابُ  -رواه الَتمذي - 1
بسند  ،415: رقم حديث ،الص اَلةِ  َعَلى اْلُمَحاَسَبةِ  بَابُ  ،الص اَلةِ  ِكَتابُ  -والنسائي ،413حديث رقم:  ،الص اَلةُ  الِقَياَمةِ 
 صحيح
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 167 - َتَدبَر

  1.......{.آِمًنا بَ َلًدا َهَذا اْجَعلْ  َربي  ِإبْ رَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 شراب   وال بطعام   اإلنسانُ  يَ ْهَنأُ  ال األمنِ  وبغري ،األمنِ  نعمةُ  العبادِ  على تعاىل اهللِ  نعمِ  لي جَ أَ  من
 قوامُ  هبا ثالث   نعم   من واحدة   األمنِ  ونعمةُ  ،طعم   للحياةِ  اإلنسانُ  جيدُ  ال األمن وبغري ،نوم   وال

 ُمَعافً  ِسْرِبِه، ِف  آِمًنا َأْصَبحَ  َمنْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِبُّ  قَالَ  ،لذة   كلُ  تكتملُ  وهبا ،احلياةِ 
َا يَ ْوِمِه، َطَعامُ  ِعْنَدهُ  َجَسِدِه، ِف  نْ َيا َلهُ  ِحيَزتْ  َفَكَأَّن    2.«الدُّ

 يَ َرْوا أَوملَْ : }فقال مكةَ  أهل على هبا تعاىل اهللُ  امت   لذا ،العيشِ  لرغدِ  مظهر   أعظمُ  األمن ونعمة
  3{.َحْوُلِِمْ  ِمنْ  الن اسُ  َويُ َتَخط فُ  آِمًنا َحَرًما َجَعْلَنا أَن ا

  4{.َخْوف   ِمنْ  َوآَمنَ ُهمْ  ُجوع   ِمنْ  َأْطَعَمُهمْ  ال ِذي*  اْلبَ ْيتِ  َهَذا َرب   فَ ْليَ ْعُبُدوا: }تَ َعاىَل  َوقَالَ 
 أعظم األمن إىل احلاجة ألن ؛الرزقِ  طلبِ  على سبحانه لربه سؤاله ف السالم عليه اخلليل وقدمها

 .احلياة ضرورات من غريمها عن فضال والشراب الطعام إىل احلاجة من

 وال حلظة، كل املوت يتوقعون الذين أولئك واسألوا فقدها، من إال النعمة هذه بقيمة يشعر وال
 .وماله عرضه على منهم الواحد يأمن

 

                                                            

 121ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 ِكَتابُ  -وابن ماجه ،2341حديث رقم:  ،بَاب   ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ  الزُّْهدِ  أَبْ َوابُ  -رواه الَتمذي - 2

 ،300 :رقم حديث ،ِسْرِبهِ  ِف  آِمًنا َأْصَبحَ  َمنْ  بَابُ  -والبخاري ف األدب املفرد ،4141: رقم حديث ،اْلَقَناَعةِ  بَابُ  ،الزُّْهدِ 
 بسند حسن

 10سورة اْلَعْنَكُبوِت: اآلية/  - 3
: اآلية/  - 4  4، 3سورة قُ َرْيش 
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: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ  ؛املزاحِ  سبيلِ  على ولو ُمْسِلًما، يُ َرويعَ  أبًدا ِلُمْسِلم   ُيَِلُّ  َواَل 
  1.«ُمْسِلًما يُ َرويعَ  َأنْ  ِلُمْسِلم   ُيَِلُّ  اَل »

 .املسلمي بالد وسائر ،مطمئنة آمنة بالدنا اجعلنا اللهم

  

  

                                                            

 َعنْ  اْلِفَتِ  أَبْ َوابُ  -والَتمذي ،5004 :رقم اْلِمَزاِح، حديث َعَلى الش ْيءَ  يَْأُخذُ  َمنْ  اأْلََدِب، بَابُ  ِكَتاب  -أبو داود رواه - 1
 بسند صحيح ،2110: رقم ُمْسِلًما، حديث يُ َرويعَ  َأنْ  ِلُمْسِلم   ُيَِلُّ  اَل  َجاءَ  َما َوَسل َم، بَابُ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ 
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 168 - َتَدبَر

  1{.اْلَمِصريُ  َوبِْئسَ  الن ارِ  َعَذابِ  ِإىَل  َأْضَطرُّهُ  مُث   قَِلياًل  َفأَُمت يُعهُ  َكَفرَ  َوَمنْ  قَالَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 على دلياًل  ليس الرزق وسعة العيش رغد أن لتعلم ،{قَِلياًل  َفأَُمت يُعهُ  َكَفرَ  َوَمنْ : }تعاىل قوله تأمل
 بل للعبد، تعاىل اهلل بغض على دلياًل  العيش وشظف الرزق ضيق وليس للعبد، تعاىل اهلل ُمبة

 حازها إذا اهلل حلب مقياًسا الدنيا تكون وكيف ذاك، أو هذا على دليال فيها وما الدنيا ليست
 .بعوضة جناح اهلل عند تساوي ال وهي حرمها إذا للعبد اهلل بغض أو إنسان،

 يسخطه، ما على مقيم   معصيته، ف سادر   وأنت الرزق، ف عليك تعاىل اهلل وسع إذا ولكن
 َنُسوا أقوام   عن تعاىل اهلل قال َمْكرِِه؛ ِمنْ  بِالل هِ  ِعَياًذا تَ َعاىَل، ِمْنهُ  اْسِتْدرَاج   ذلك يكون أن فاحذر

 أَبْ َوابَ  َعَلْيِهمْ  فَ َتْحَنا ِبهِ  ذُكيُروا َما َنُسوا فَ َلم ا: }عنه نُ ُهوا ما وارتكبوا إليه، الطريق وتنكبوا أمَرُه،
  2{.َشْيء   ُكلي 

 اْلَعْبدَ  يُ ْعِطي الل هَ  رَأَيْ ُتمُ  ِإَذا: »قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ ، اجْلَُهِني  َعاِمر   ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ 
َا َمْعِصَيِتهِ  َعَلى ُمِقيم   َوُهوَ  ُيُِبُّ  َما  ِبهِ  ذُكيُروا َما َنُسوا فَ َلم ا: }اآْليَةِ  هِبَِذهِ  نَ زَعَ  مُث   «اْسِتْدرَاج   َذِلكَ  فَِإَّن 

  3{.ُمْبِلُسونَ  ُهمْ  فَِإَذا بَ ْغَتةً  َأَخْذنَاُهمْ  أُوتُوا مبَا َفرُِحوا ِإَذا َحّت   َشْيء   ُكلي  أَبْ َوابَ  َعَلْيِهمْ  فَ َتْحَنا

 .عقوبتك من ومبعافاتك سخطك، من برضاك نعوذ إنا اللهم

  

  

                                                            

 121ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 44سورة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/  - 2
 حسنبسند  ،2202: رقم حديث -واألوسط ،213 :رقم حديث -ف الكبري الطربان رواه - 3
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 161 - َتَدبَر

 الس ِميعُ  أَْنتَ  ِإن كَ  ِمن ا تَ َقب لْ  َرب  َنا َوِإَْسَاِعيلُ  اْلبَ ْيتِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  ِإبْ رَاِهيمُ  يَ ْرَفعُ  َوِإذْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
  1{.اْلَعِليمُ 

 :أمرين بي يكون حّت اإلميان حقيقة العبد يبلغ ال

 على ِإْسرَافًا الناسِ  أكثرَ  كان وإن يُ زَايُلهُ  ال ورجاء   الناِس، أعبدَ  كان وإن يفارقُهُ  ال خوف   بي
 .نفِسهِ 

 للمؤمنِ  فهما مًعا، والرجاءِ  باخلوفِ  إال اإلميانُ  يتحقق ال جبناحي، إال الطائرُ  يطري ال وكما
 .َصاِحُبهُ  َهَلكَ  اآلخرِ  على أحُدمها غلبَ  فإذا للطائِر، كاجلناحي

، َعنْ   َكْيفَ : »فَ َقالَ  اْلَمْوِت، ِف  َوُهوَ  َشابي  َعَلى َدَخلَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِب   َأن   أََنس 
: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  ُذنُوِب، َوَأَخافُ  الل هِ  َرُسولَ  يَا الل هَ  أَْرُجو: قَالَ  «جتَُِدَك؟

  2.«خَيَافُ  ِم ا َوآَمَنهُ  يَ ْرُجو، َما الل هُ  َأْعطَاهُ  ِإال   اْلَمْوِطِن، َهَذا ِمْثلِ  ِف  َعْبد   قَ ْلبِ  ِف  جَيَْتِمَعانِ  اَل »

 .تعاىل باهلل ظنه وسوءِ  تعاىل، اهللِ  رْحةِ  من باليأسِ  َهَلكَ  اخلوف عليه غلب فمن

 .تعاىل اهلل رْحةِ  بسعةِ  واالغَتارِ  تعاىل، اهللِ  حقِ  ف بالتفريطِ  َهَلكَ  الرجاء عليه غلب ومن

 ويبنيان اْلبَ ْيِت، ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  يَ ْرفَ َعان السالم، عليهما ِإَْسَاِعيلُ  اهلل َوَنِبُّ  ِإبْ رَاِهيمُ  الرْحنِ  خليلُ  هذا
 القرباِت، أعظمِ  ِمنْ  هي طاعةِ  وف العباداِت، أجلي  ِمنْ  عبادةِ  ف األرض، ف هللِ  بيتِ  أولَ 

                                                            

 120ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 ِكَتابُ  -وابن ماجه ،223حديث رقم:  ،بَاب   ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ  اجْلََنائِزِ  أَبْ َوابُ  -رواه الَتمذي - 2

 بسند حسن ،4211: رقم حديث ،َلهُ  َوااِلْسِتْعَدادِ  اْلَمْوتِ  ِذْكرِ  بَابُ  ،الزُّْهدِ 
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 َمنْ  شأنُ  يكونَ  أن جيب وهكذا الُعْجِب، ِمنْ  شيء   نفوَسهم دخلَ  ما القبوَل، تعاىل اهللَ  ويسأالن
 .فضل   كلِ  وسببُ  نعمة ، كلِ  مصدرُ  وأنه ربَه، َعَرفَ 

: املؤمنون{. ]َوِجَلة   َوقُ ُلوبُ ُهمْ  آتَ ْوا َما يُ ْؤتُونَ  َوال ِذينَ } الل هِ  َرُسولَ  يَا: قُ ْلتُ : قَاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ 
يقِ  بِْنتَ  يَا أَوْ  َبْكر   َأِب  بِْنتَ  يَا اَل،: »قَالَ  اخلَْْمَر؟ َوَيْشَربُ  َوَيْسرُِق، يَ ْزِن، ال ِذي َأُهوَ [ 10  الصيدي

  1.«ِمْنهُ  يُ تَ َقب لَ  اَل  َأنْ  خَيَافُ  َوُهوَ  َوُيَصليي، َويَ َتَصد ُق، َيُصوُم، الر ُجلُ  َوَلِكن هُ 

 ُتِدلَ  أن واحذر خيالُء، نَ ْفَسكَ  خيالط أو ،ُعْجب   يداخلك أن فاحذر طاعة، ف كنت فهمها
 .كنت ملا ولواله وصلت، ما إىل وصلت وبرْحته فعلت، ما فعلت فبتوفيقه بعملك،

َنا َوُتبْ  اْلَعِليُم، الس ِميعُ  أَْنتَ  ِإن كَ  ِمن ا تَ َقب لْ  َرب  َنا  .الر ِحيمُ  الت  و ابُ  أَْنتَ  ِإن كَ  َعَلي ْ

  

                                                            

 َوِمنْ : بَاب  ، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلُقْرآنِ  تَ ْفِسريِ  أَبْ َوابُ  -والَتمذي ،25005: رقم حديث رواه أْحد - 1
بسند  ،4122حديث رقم:  ،اْلَعَملِ  َعَلى الت  َوقيي بَابُ ، الزُّْهدِ  ِكَتابُ  -وابن ماجه، 3105: رقم حديث، اْلُمْؤِمُنونَ  ُسورَةِ 

 صحيح
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 170 - َتَدبَر

  1{.َلكَ  ُمْسِلَمةً  أُم ةً  ُذريي ِتَنا َوِمنْ  َلكَ  ُمْسِلَمْيِ  َواْجَعْلَنا َرب  َنا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

اإلسالم منحة ربانية، ونعمة امت اهلل تعاىل هبا عليك، بفضله اجتباك، وبرْحته اصطفاك، وبلطفه 
 .هداك

  2.{ِلإلْسالمِ  َصْدرَهُ  َيْشرَحْ  يَهِديَهُ  َأنْ  الل هُ  يُرِدِ  َفَمنْ : }تَ َعاىَل أمل تسمع إىل قَ ْولِِه 

ف  بُ سَ ، وُيُْ األذكياءِ  ف َجلةِ  دُ عْ وي ُ ، عظام  وإِ  إكبار   نظرةَ  إليه رُ ظَ نْ وي ُ بالبنان،  شار إليهِمن يُ كم 
 ًنا.ث َ متضرًعا وَ ، ويدعو م  نَ من صَ  ، وخيشى الضرَ ر  قَ من ب َ  ، ويرجو اخلريَ ر  جَ حلَ  دُ جُ سْ ، يَ اءِ هَ ب َ النُ  ادِ دَ عِ 

 .هُ ، وما نفعته فطنتُ هُ عقلُ  ه، وما هداه لإلسالمِ اؤُ ما نفعه ذكَ 

 . واصطفاء   رْحة   ذكاء ، ولكنه ُمضُ  فطنة ، وال أمرَ  ألن األمَر ليس أمرَ 

 ا؟ظًّ حَ  منك من هو أعظمُ  أترى بعد هذا ف اخللقِ 

 منك نصيًبا؟ من هو أوفرُ  أترى بي الناسِ 

 منك حااًل؟ أترى من هو أسعدُ 

 كيف؟ وأنت ِمن اصطفاهم اهلل واختارهم لدينه.

 فسل اهلل أن يدي عليك اُلدى، وأن يتوفاك على اإلسالم.

 الص احِلَِي. ِعَباِدكَ  ِف  ِبَرْْحَِتكَ  . َوأَْدِخْلَنا َلَك ُمْسِلِمْيِ  اْلُمْسَتِقيَم . َواْجَعْلَنا الصيرَاطَ  اللهم اْهِدنَا

  
                                                            

 122ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 125/ اآليةسورة اأْلَنْ َعاِم:  - 2
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 171 - َتَدبَر

ُهمْ  َرُسواًل  ِفيِهمْ  َوابْ َعثْ  َرب  َنا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ  ُلو ِمن ْ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُ َعليُمُهمُ  آيَاِتكَ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ
  1{.َويُ زَكييِهمْ 

ق إال هبما؛ العلم والعمل، قللشريعة اإلسالمية، وُلا سببان ال تتحالعظيمة التزكية من املقاصد 
اهلل  تابوب، ويعبد اهلل تعاىل على بصرية، ويعرف ُمالعبد من وصمة اجلهلفبالعلم يربأ 

 ومساخطه.

 وبالعبادة ينتظم ف سلك الصاحلي، ويشكر اهلل تعاىل على آالئه ونعمه، وُيقق الغاية من خلقه.

رُُكمْ »بي العلم والعمل ف قوله: َوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ىوتأمل كيف َجع النب   الُقْرآنَ  تَ َعل مَ  َمنْ  َخي ْ
  2.«َوَعل َمهُ 

 مناط اخلريية.َوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ىوتأمل كيف جعلهما النب 

 الَغْيثِ  َكَمَثلِ  َوالِعْلِم، اُلَُدى ِمنَ  ِبهِ  الل هُ  بَ َعَثِن  َما َمَثلُ »وتأمل كيف َجعهما كذلك ف قوله: 
َها َفَكانَ  أَْرًضا، َأَصابَ  الَكِثريِ  اَء، قَِبَلتِ  نَِقي ة ، ِمن ْ

َ
َها وََكاَنتْ  الَكِثرَي، َوالُعْشبَ  الَكََلَ  َفأَنْ َبَتتِ  امل  ِمن ْ

اَء، أَْمَسَكتِ  َأَجاِدُب،
َ
َها َوَأَصاَبتْ  َوَزَرُعوا، َوَسَقْوا َفَشرِبُوا الن اَس، هِبَا الل هُ  فَ نَ َفعَ  امل  ُأْخَرى، طَائَِفةً  ِمن ْ

َا  بَ َعَثِن  َما َونَ َفَعهُ  الل ِه، ِدينِ  ِف  فَ ُقهَ  َمنْ  َمَثلُ  َفَذِلكَ  َكََلً، تُ ْنِبتُ  َوالَ  َماءً  َُتِْسكُ  الَ  ِقيَعان   ِهيَ  ِإَّن 
  3.«ِبهِ  أُْرِسْلتُ  ال ِذي الل هِ  ُهَدى يَ ْقَبلْ  وملَْ  رَْأًسا، ِبَذِلكَ  يَ ْرَفعْ  ملَْ  َمنْ  َوَمَثلُ  َوَعل َم، فَ َعِلمَ  ِبهِ  الل هُ 

                                                            

 122ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
رُُكمْ : بَاب   ،الُقْرآنِ  َفَضاِئلِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 2  5020حديث رقم:  ،َوَعل َمهُ  الُقْرآنَ  تَ َعل مَ  َمنْ  َخي ْ
 َمَثلِ  بَ َيانِ  بَابُ  ،اْلَفَضاِئلِ  كتاب -ومسلم ،02 :رقم حديث ،َوَعل مَ  َعِلمَ  َمنْ  َفْضلِ  بَابُ  ،الِعْلمِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 3
 2222 :رقم حديث، َواْلِعْلمِ  اُْلَُدى ِمنَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِبُّ  ِبهِ  بُِعثَ  َما
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 يَ كان العبد على شفا هلكة، فما ُعصِ   -و العملالعلم  -من هذين السببي  وإذا َّتلف سبب  
  إال باجلهل، وما ابتدَع مبتدع  إال باجلهل، وإذا مل يكن للعبد حظ  من العبادِة مل ينفعه علُمُه. اهللُ 

َنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  قَالَ   َكانَ  ُعب ادنا ِمنْ  َفَسدَ  َوَمنْ  اْليَ ُهوِد، ِمنَ  َشَبه   ِفيهِ  َكانَ  ُعَلَمائَِنا ِمنْ  َفَسدَ  َمنْ : ُعيَ ي ْ
 1.الن َصاَرى ِمنَ  َشَبه   ِفيهِ 

َنةَ  اْحَذُروا: الس َلفِ  ِمنْ  َواِحد   َغي ْرُ  قَالَ وَ  َنتَ ُهَما فَِإن   اجْلَاِهلِ  َواْلَعاِبدِ  اْلَفاِجرِ  اْلَعاملِِ  ِفت ْ َنة   ِفت ْ  ِلُكلي  ِفت ْ
 2.َمْفُتون  

فاحرص أن يكون لك حظ  من العلم يعصمك اهلل تعاىل به من الضالل، وورد  من العبادة 
 ُيفظك اهلل تعاىل به من سخطه.

 اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ال ضالي وال مضلي.

  

                                                            

 (120/ 1جمموع الفتاوى ) - 1
 (120/ 1املصدر السابق ) - 2
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 171 - َتَدبَر

  1{.نَ ْفَسهُ  َسِفهَ  َمنْ  ِإال   ِإبْ رَاِهيمَ  ِمل ةِ  َعنْ  يَ ْرَغبُ  َوَمنْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 .الُ مَ ، والكَ لُ قْ ، العَ دُ شْ الرُ  يكونُ  الشرعِ  ، وامتثاِل أوامرِ بقدر القرب من الدينِ 

 . قصُ ، والن  ، والطيشُ هُ فَ الس   ، يكونُ الشرعِ  أحكامِ  نْ مِ  ، والتحللِ وبقدر البعد عن الدينِ 

 .ر  ثِ كْ تَ سْ ومُ  ل  قِ والناس على اجلانبي مُ 

 أدبًا؛ أكثرهم تديًنا. وأوفرهم عقاًل،هم حلًما، وأرجح فأكثرهم

 وأشدهم طيًشا، وأكثرهم سفًها، وأقلهم أدبًا، أقلهم تديًنا.

 عنهم؟تَ َعاىَل  الل هُ أمل تسمع إىل ما حكاه 

 أمل تسمع إىل ما قالوه هم عن أنفسهم؟

  2.{الس ِعريِ  َأْصَحابِ  ِف  ُكن ا َما نَ ْعِقلُ  أَوْ  َنْسَمعُ  ُكن ا َلوْ  َوقَاُلوا}

! هذا فليسموا أنفسهم بعد ذلك ما شاؤوا : علمانيي ، لرباليي، عقالنيي، تقدميي، مدنيي
 تَ َعاىَل عليهم. حكُم الل هِ 

اللهم حبب إلينا اإِلميَاَن وزينه ف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من 
 الراشدين. 

  

                                                            

 130ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 10ُسورَُة اْلُمْلِك: اآلية/  - 2
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 171 - َتَدبَر

  1{.الص احِلِيَ  َلِمنَ  اآْلِخَرةِ  ِف  َوِإن هُ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

فاز بسكىن اجلنان،  هبا اتصفَ من  وألصحاهبا صفات  موازيي، ولْْلِخَرِة مقاييس،  اآْلِخَرةِ  ِف 
 .الص احِلِيَ  أن تكون ِمنَ  هذه الصفاتِ  جيمع

، وليس وله معايري ف دين اهلل تعاىل ،طأما كون العبد من الصاحلي أم ال، فهو أمر له ضواب
 .لنفسه من العباد شاءَ  من يدعيه ادعاءً  أو،  على أحد   لقًبا خيلعه أحد  الصالح 

 َوالن َصاَرى؟  اْليَ ُهودُ  أمل تسمع إىل ما قَاَلتِ 

  2ُؤُه{.َوَأِحب ا الل هِ  أَبْ َناءُ  ََنْنُ  َوالن َصاَرى اْليَ ُهودُ  َوقَاَلتِ }وسجل القرآن ما قالوه: 

 .وهم ف حقيقة األمر ملعونون

 َعَصْوا مبَا َذِلكَ  َمْريََ  اْبنِ  َوِعيَسى َداُودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإْسرَائِيلَ  َبِن  ِمنْ  َكَفُروا ال ِذينَ  لُِعنَ : }تَ َعاىَل  قَالَ 
  3.{يَ ْفَعُلونَ  َكانُوا َما لَِبْئسَ  فَ َعُلوهُ  ُمْنَكر   َعنْ  يَ تَ َناَهْونَ  اَل  َكانُوا*  يَ ْعَتُدونَ  وََكانُوا

إذن للصالح معايري أخرى، ومقاييس ُمتلفة، والواجب على العاقل أن يعلمها َتام العلم،  
 .املوتُ  هُ لتحقيقها قبل أن يفجأَ  هد  ويسعى مبا يستطيعه من جُ 

 إال بتحقيقها. اجلنةَ أحد  خل فإنه ال يد

  1.«ُمْؤِمَنة   نَ ْفس   ِإال   اجْلَن َة، َيْدُخلُ  اَل » :مؤمًنا كان من إال اجلنة يدخل َفال :أوُلا اإلميان
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َنِس، ثانيها سالمة القلب: ِمنَ  َفعُ  اَل  يَ ْومَ } َوالش ْرِك: َواْلِبْدَعِة، الد   أََتى َمنْ  ِإال * بَ ُنونَ  َوال َمال   يَ ن ْ
  2.{َسِليم   ِبَقْلب   الل هَ 

، عتل ، جواظ ،الطبعِ  ، فاسدُ قِ اخلُلُ ، سيُء اجلنة يدخل الثالثها حسن اخللق: فَ   :، مستكربعاق 
، َواَل  َمن ان ، اجْلَن ةَ  َيْدُخلُ  اَل »   3.«ََخْر   ُمْدِمنُ  َواَل  َعاق 

  4.«ِكرْب   ِمنْ  َذر ة   ِمثْ َقالُ  قَ ْلِبهِ  ِف  َكانَ  َمنْ  اجْلَن ةَ  َيْدُخلُ  اَل » وَ 

 اليوم قبل أن يوزن عليك غًدا، وحاسبْ لذا اعرض نفسك على كتاب اهلل تعاىل، وزن عملك 
 ب.اسَ نفسك قبل أن حتَُ 

وابك ف خلوتك قبل أن تبكي على رؤوس األشهاد، واندم على ذنوبك، قبل أن تندم والت 
 حي مندم.

  اللهم أصلح قلوبنا، وأخالقنا، وأعمالنا، وسرنا، وعالنيتنا.

  

                                                                                                                                                                                 

 َوِمنْ : بَاب   ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلُقْرآنِ  تَ ْفِسريِ  أَبْ َوابُ  -، والَتمذي524حديث رقم:  -رواه أْحد - 1
 َوَجل   َعز   قَ ْولُهُ  ،احلَْجي  َمَناِسكِ  ِكَتابُ  -النسائيرواه و  ،مَهَْدانَ  ِمنْ  َرُجل   أُثَ ْيع   ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ ، 3022حديث رقم:  ،الت  ْوبَةِ  ُسورَةِ 

 بسند صحيح ،ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  ،2252: رقم حديث ،[31: األعراف{ ]َمْسِجد   ُكلي  ِعْندَ  زِيَنَتُكمْ  ُخُذوا}
 22، 22سورة الشعراء: اآلية/  - 2
 ،5102: رقم حديث ،اخلَْْمرِ  ِف  اْلُمْدِمِنيَ  ِف  الريَوايَةُ  ،اأْلَْشرِبَةِ  ِكَتابُ  -والنسائي ،1530حديث رقم:  -رواه أْحد - 3

هُ  الل هُ  َرِضيَ  َعْمر و ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ   بسند صحيح ،َماَعن ْ
ميَانَ  ِكَتابُ  -رواه مسلم - 4  .َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  َمْسُعود ، ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ ، 21: رقم حديث ،َوبَ َيانِهِ  اْلِكرْبِ  حَتِْريِ  بَابُ  ،اإْلِ
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 171 - َتَدبَر

  1{.اْلَعاَلِميَ  ِلَربي  َأْسَلْمتُ  َقالَ  َأْسِلمْ  َربُّهُ  َلهُ  قَالَ  ِإذْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 َأْسَلْمُت. قَاَل: َأْسِلْم. َربُُّه: َلهُ  قَالَ 

 ال تردد، وال توان، وال تفكري، وال تريث، وال تكاسل. 

 طاعة العبد ملواله، وشأن املؤمن مع ربه.

 ألمره.اهلل الطاعة املطلقة، واالستسالم  مع املسلم شأن

 ال يراه حيث هناه، وال يفتقده حيث أمره.

 أما من ينتقي من أوامر اهلل تعاىل ما يوافق هواه؟ 

 ويَتك ما ال يناسبه؟ 

 فبينه وبي اإلمياِن بونًا شاسًعا، وبينه وبَي اإلسالِم بابًا موصًدا.

 احْلََياةِ  ِف  ِخْزي   ِإال ِمْنُكمْ  َذِلكَ  يَ ْفَعلُ  َمنْ  َجزَاءُ  َفَما بِبَ ْعض   َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  بِبَ ْعضِ  }أَفَ تُ ْؤِمُنونَ 
نْ َيا   2.{تَ ْعَمُلونَ  َعم ا ِبَغاِفل   الل هُ  َوَما اْلَعَذابِ  َأَشدي  ِإىَل  يُ َردُّونَ  اْلِقَياَمةِ  َويَ ْومَ  الدُّ

 خطاب  لليهوِد ومن كان على شاكلتهم.

َوَيِسُمَها بالتخلِف، والرجعيِة، والظالِم، والظلِم، فهو أسوأُ وأما من يطعن ف أحكام اهلل تعاىل، 
 من اليهود حااًل، وأقبُح منهم عند اهلل منزاًل ومآاًل.

 ألنه يستحسن ما قبحه اهلل، ويقبح ما حسنه اهلل، بل يرى نفسه أحكم وأعدل من اهلل.
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 َتْذَهبْ  َفال َيَشاءُ  َمنْ  َويَ ْهِدي َيَشاءُ  َمنْ  ُيِضلُّ  لل هَ ا فَِإن   َحَسًنا فَ َرآهُ  َعَمِلهِ  ُسوءُ  َلهُ  زُيينَ  أََفَمنْ }
  1.{َحَسرَات   َعَلْيِهمْ  نَ ْفُسكَ 

 اللهم إنا نعوذ بك من مضالت األهواء، وعثرات العقول، ومهاوي الفت.

  

                                                            

 2سورة َفاِطر : اآلية/  - 1
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 171 - َتَدبَر
  1{.اْلَعاَلِميَ  ِلَربي  َأْسَلْمتُ  َقالَ  َأْسِلمْ  َربُّهُ  َلهُ  قَالَ  ِإذْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

َأْسَلْمُت. أو َأْسَلْمُت لك  :إنه خطاب اهلل تعاىل إلبراهيم عليه السالم، وكان يكفيه أن يقول
 يارب، أو َأْسَلْمُت هلل.

 اْلَعاَلِمَي؟ ِلَربي  فما داللة قوله َأْسَلْمتُ 

عن كل باطل، ألنه يركن إىل ركن  هُ داللة ذلك هي استعالء املؤمن بإميانه على سائر اخللق، وترفعُ 
ه، ألن الكل عبيد أذالء، تُ دَ وشِ  الكفرِ  صولةُ  هُ يفُ هوله انتفاش الباطل وسطوته، وال َّتُِ شديد، فال ي

 2.{َعْبًدا الر ْْحَنِ  آيت  ِإال َواألْرضِ  الس َماَواتِ  ِف  َمنْ  ُكلُّ  }ِإنْ 

قلب مفعم  باإلميان أن يستشعر العزة بانتسابه لرب العاملي صاحب وهذا هو الواجب على كل 
 ألنه العزيز وما سواه ذليل، ألنه القوي وما سواه ضعيف.

 َوَم              نْ  العزي              زِ  َكنَ              فِ  ِف  اْلعِ              زُّ 
 

 اهللُ  أَذل                                هُ  العبي                               دَ  َعَب                               دَ  *****
 

من جيوش جرارة، فيقف املؤمن كالطود الشامخ أمام الطواغيت، يراهم كالذر على ما ميلكون 
  وعتاد وأسلحة، وسجون وزبانية.

ولكنه ميلك ما ال ميلكون، ميلك إميانًا   ال ميلك سالًحا، ويرونه كالطود األشم، وهو أعزل
 ِصرَاط   ِإىَل  ُهِديَ  فَ َقدْ  بِالل هِ  يَ ْعَتِصمْ  َوَمنْ }ألنه يعتصم باهلل، كاجلبال الرواسي رسوًخا، 

  3.{ُمْسَتِقيم  
  1.{َحْسُبهُ  فَ ُهوَ  الل هِ  َعَلى يَ تَ وَك لْ  َوَمنْ }ويتوكل على احلي الذي ال ميوت، 
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 ويسلم أمره هلل؛ ألنه ال تثبُت قدُم اإلسالِم إال على ظهِر التسليِم.

 فال هتن يوًما وال حتزن، فإنك األعلى بإميانك، وأنت العزيز بربك.

  2ُمْؤِمِنَي{. ُكْنُتمْ  ِإنْ  األْعَلْونَ  َوأَنْ ُتمُ  حَتَْزنُوا َوال هَتُِنوا }َوال

 اللهم أعزنا بطاعتك، وال تذلنا مبعصيتك، وانصر اإلسالم وأعز املسلمي

  

                                                                                                                                                                                 

 3سورة الط اَلِق: اآلية/  - 1
 132سورة آل عمران: اآلية/  - 2
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 176 - َتَدبَر

ينَ  َلُكمُ  اْصَطَفى الل هَ  ِإن   َبِن   يَا َويَ ْعُقوبُ  بَِنيهِ  ِإبْ رَاِهيمُ  هِبَا َوَوص ى: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ   ََتُوُتن   َفاَل  الدي
  1{.ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإال  

بَِنيِه باإلسالم، وهم  باإلسالم، ومنهم أنبياء وهو أبو األنبياء، َوَوص ى يَ ْعُقوبُ  بَِنيهِ  ِإبْ رَاِهيمُ  َوص ى
ينَ  َلُكمُ  اْصَطَفى الل هَ  }ِإن   :األسباط، ورغبهم فيه {، ألن كل إنسان مهما بلغ من املنزلة، الدي

َفعُ  الذيْكَرى فَِإن   َوذَكيرْ }ومهما ارتقى من الدرجات ُيتاج إىل من يذكره، أمل يقل اهلل تعاىل:   تَ ن ْ
  2؟{اْلُمْؤِمِنيَ 

وتأمل احلرَص على هدايِة األبناِء قبل غريهم ألهنم أمانة اسَتعانا اهلل تعاىل إياها، وسوف يسألنا 
، ُكلُُّكمْ »عنها يوم القيامة؛   َوالر ُجلُ  َرِعي ِتِه، َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع   اإِلَمامُ  َرِعي ِتِه، َعنْ  َمْسُئول   وَُكلُُّكمْ  رَاع 

ْرأَةُ  َرِعي ِتِه، َعنْ  ْسُئول  مَ  َوُهوَ  َأْهِلهِ  ِف  رَاع  
َ
  3.«َرِعي ِتَها َعنْ  َوَمْسُئوَلة   َزْوِجَها بَ ْيتِ  ِف  رَاِعَية   َوامل

صالت  وال يكفيك أبًدا أن تبذل ُلم من النصح ما تبذله ألي مسلم؛ ملا بينك وبينهم من
ووقايتهم، ، ُلم والرعاية عليهم، هبم أمًرا خاًصا، باحليطة ألنك مأمور  و  وشائج القرب؛و  النسب،

 َوُقوُدَها نَارًا َوَأْهِليُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها يَا} وتعهدهم بالنصح واألرشاد والتعليم؛
َها َواحلَِْجارَةُ  الن اسُ    4.{ِشَداد   ِغالظ   َمالِئَكة   َعَلي ْ
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 -ومسلم ،5122حديث رقم:  ، [1: التحري{ ]نَارًا َوَأْهِليُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  ُقوا} بَابُ  ،النيَكاحِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 3

َمارَةِ  ِكَتابُ  َمامِ  َفِضيَلةِ  بَابُ  ،اإْلِ  ،َعَلْيِهمْ  اْلَمَشق ةِ  ِإْدَخالِ  َعنْ  َوالن  ْهيِ  بِالر ِعي ِة، الريْفقِ  َعَلى َواحلَْثي  اجْلَائِِر، َوُعُقوبَةِ  اْلَعاِدِل، اإْلِ
 1222 :رقم حديث
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إذا ملس منهم تقصريًا، وييأس إذا مل جيد  كثري منا رمبا يضجر إذا رأى من أوالده تفريطًا، وُيزن
َها َواْصَطربْ  بِالص الةِ  َأْهَلكَ  َوْأُمرْ : }ِلَرُسولِهِ  منهم ألمره استجابة، وينسى قول اهلل تَ َعاىَل    1.{َعَلي ْ

 َوالز َكاةِ  بِالص الةِ  أَْهَلهُ  يَْأُمرُ  وََكانَ } عليه السالم: ِإَْسَاِعيلَ َعْن  تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ َأمَل َتْسَمْع إىل َما 
  2.{َمْرِضيًّا َربيهِ  ِعْندَ  وََكانَ 

 تفيد تكرار األمر مل يتربم ومل يضجر، ومل ييأس. َكانَ بِالص الِة،   َأْهَلهُ  يَْأُمرُ  َكانَ 

فاحذر أن تلقى اهلل تعاىل مفرطًا ف حق أوالدك، وتذكر دائما أن الرفق ما كان ف شيء إال زانه 
 شيء إال شانه وقبحه. نزع منوَجله، وما 

 اللهم اهد أوالدنا، واجعلهم قرة عي لنا، وحبب إليهم اإلميان، وزينه ف قلوهبم. 

  

                                                            

 132سورة طه: اآلية/  - 1
 55سورة َمْرَيَ: اآلية/  - 2



 

112 

 

 177 - َتَدبَر

  1{.ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإال   ََتُوُتن   َفاَل : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 احذر أن َتوت على غري اإلسالم.

وال تكون كذلك حّت تكون حياتك هي اإلسالم، نومك ويقظتك، حركتك وسكونك، منطقك 
 وصمتك، هزلك وجدك، وحبك وبغضك.

 ال بد أن تضبط كل ذلك باإلسالم، وتزن كل ذلك مبيزان اإلسالم.

 مات عليه. فإن من عاش على شيء

ساعة لقلبك وساعة لربك، وينسى ف ساعة القلب ربه. وإياك أن تستمع إىل من يقول لك 
 َوِبَذِلكَ  َلهُ  َشرِيكَ  اَل  اْلَعاَلِميَ  َربي  لِل هِ  َوَِمَايت  َوَُمَْيايَ  َوُنُسِكي َصاليت  ِإن   ُقلْ }فاحلياة كلها هلل؛ 

  2{.اْلُمْسِلِميَ  َأو لُ  َوأَنَا أُِمْرتُ 

ولن َتوت على اإلسالم إال إذا كنت تعمل ف حياتك لإلسالم؛ لذلك ال ترجو غري اهلل ، وال 
 َّتش سواه، وال تتوكل إال عليه، وال ترغب إال إليه. 

ف مسالكها، كحال أولئك الذين جربوا كل شيء  ، أو تتخبطَ احلياةِ  ف دروبِ  واحذر أن تضلَ 
واإلشَتاكية، والرأَسالية، والعلمانية، والدميقراطية، وتركوا  فيها إال اإلسالم، جربوا الشيوعية،

 اإلسالم.
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 ،العذب ،والعجيب أهنم استطابوا ذلك العفن، الذي هو زبالة أذهان البشر، وعافوا النبع الصاف
 ف رابعةِ  من الشمسِ  ، وأوضحُ البدرِ  الرقراق، عافوا شريعة اهلل تعاىل، وهي أضوء من القمر ليلةَ 

 .النهارِ 

 طوَل عمرِِه، أن ميوَت عليه؟ من اإلسالمِ   ملن كان يستنكفُ َّن  وأَ 

  ، وأحلقنا بالصاحلي، غري خزايا وال مفتوني، آمي آمي.اللهم توفنا مسلمي
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 178 - َتَدبَر

 ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  َما لَِبِنيهِ  قَالَ  ِإذْ  اْلَمْوتُ  يَ ْعُقوبَ  َحَضرَ  ِإذْ  ُشَهَداءَ  ُكْنُتمْ  أَمْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
  1{.بَ ْعِدي

 ترى ماذا سيعبد أبناؤك من بعدك؟

َنةُ  َعَلْيهِ  تُ ْؤَمنُ  اَل  احلَْي   فَِإن  ا، إذا كنت تأمن عليهم االفتتان من بعدك فقد أخطأت خطأ بينً    ،اْلِفت ْ
 .َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  َمْسُعود   ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ  كما قَالَ 

بَ ْعِدِه،  ِمنْ  وهذا نب اهلل يَ ْعُقوُب عليه السالم يقلقه خوفه على بَِنيهِ  ؟عليهم الفتنةوكيف تأمن 
 عن الدنيا وما فيها.اإلنسان حّت عند احتضاره، عندما يذهل 

 بَ ْعِدي؟ ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  وليس املقصود أن تسأُلم هذا السؤال اجملرد: َما

اىل منذ نعومة أظفارهم، وتربطهم باهلل تعاىل ف كل فيهم توحيد اهلل تع إَّنا املقصود أن تغرسَ 
ك بالرحيل، نُ ؤذِ طول عمرك، إىل أن يأتيك داعي اهلل تعاىل يُ حركة وسكنة، مث تتعهد غرسك 

سيقوى على الريح، أم ستقتلعه أول هل حّت عند ذلك اخلطب اجللل، تعهد غرسك، لتطمئن 
 عاصفة من بعدك؟

 الل هَ  ِإن  }ذكرهم باهلل دائًما، وأنه معهم، وأنه يراهم، وأنه مطلع عليهم، وأنه ال خيفى عليه شيء؛ 
  2الس َماِء{. ِف  َوال األْرضِ  ِف  َشْيء   َعَلْيهِ  خَيَْفى اَل 

 

 جُتَاَهَك(. جتَِْدهُ  الل هَ  اْحَفظِ  َُيَْفْظَك، الل هَ  يا بن: )اْحَفظِ ، معهم وليكن دأبك وديدنك
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   .تعاىلسبحانه  ته، ومراقبعز وجلوكن أنت قدوهتم ف اخلوف من اهلل 

 اليت ال تنام، واحفظهم بركنك الذي ال يضام. كفاحرسهم بعين ،ناءَ اللهم إنا نستودعك أبنا
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 171 - َتَدبَر

ا ُتْسأَُلونَ  َواَل  َكَسْبُتمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ  َما َُلَا َخَلتْ  َقدْ  أُم ة   تِْلكَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ   َكانُوا َعم 
  1{.يَ ْعَمُلونَ 

 عما فعله غريك. اسبَ ، ولن حتُ إال على عملك اسبَ ، ولن حتُ  كذنبن عإال  سألَ لن تُ 

 ، ُلَِيي   2.{ُأْخَرى ِوْزرَ  َوازِرَة   َتزِرُ  َأال}هذا مقتضى العدل اإْلِ

 للسؤالِ  دَ عُ ربك، فالواجب عليك أن ت َ وإذا علمت أنك مسؤول عن عملك، وُماسب أمام 
، بل جواب تنجو به من عذاب اهلل تعاىل، وتذكر أن الناقدَ جوابًا،  ، وأنه بصري   وليس أي جواب 

 خَيَْفى اَل  الل هَ  ِإن  }الصُُّدوِر، وأنه ال خُيَادَُع سبحانه وتعاىل،  ِبَذاتِ  َوَأْخَفى، وأنه َعِليم   السير   يَ ْعَلمُ 
  3الس َماِء{. ِف  َوال األْرضِ  ِف  ْيء  شَ  َعَلْيهِ 

، ولن يتحمَل أحد  عنك وزرَك، عنك وكما أنك ال حتاسُب عْن عمِل غريك، فلن ُياسَب أحد  
 َكَفى ِكَتاَبكَ  اقْ َرأْ  َمْنُشورًا يَ ْلَقاهُ  ِكَتابًا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َلهُ  َوَُنْرِجُ  ُعُنِقهِ  ِف  طَائَِرهُ  أَْلَزْمَناهُ  ِإْنَسان   وَُكل  }

  4.{َحِسيًبا َعَلْيكَ  اْليَ ْومَ  بِنَ ْفِسكَ 

َنهُ  بَ ي َْنك لَْيسَ خاشًعا، عاريًا، حافًيا، حاسرًا،  الل هِ  َيَديِ  بَ ْيَ  ستقفُ  تَ ْرَُجَان ،  َوالَ  ِحَجاب   َوبَ ي ْ
 َفاَل  أَماَمكَ  ، َوتَ ْنظُرُ َقد َمتَ  َما ِإال   تَ َرى مغيثًا، َفاَل ملجًأ، أو ترى  تتلفُت مييًنا ومشااًل لعلك جتدُ 

 .قعرها بعيد   ، فإن، واتق الن ارَ عذابه شديد  ن فإ ،الن اَر، فاتق اهللَ  ِإال   تَ َرى
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َنهُ  لَْيسَ  اهللُ، َسُيَكليُمهُ  ِإال   َأَحد   ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما: »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  َنهُ  بَ ي ْ  َوبَ ي ْ
َم، َما ِإال   يَ َرى َفاَل  ِمْنهُ  أمَْيَنَ  فَ يَ ْنظُرُ  تُ ْرَُجَان ، َم، َما ِإال   يَ َرى َفاَل  ِمْنهُ  َأْشَأمَ  َويَ ْنظُرُ  َقد   بَ ْيَ  َويَ ْنظُرُ  َقد 

  1.«ََتَْرة   ِبِشقي  َوَلوْ  الن ارَ  فَات  ُقوا َوْجِهِه، تِْلَقاءَ  الن ارَ  ِإال   يَ َرى َفاَل  َيَدْيهِ 

  َعَلْيَك؟ أََتتْ  َكمْ : ِلَرُجل   ِعَياض   ْبنُ  اْلُفَضْيلُ  قَالَ 

 .َسَنةً  ِستُّونَ : قَالَ 

ُلغَ  َأنْ  يُوِشكُ  رَبيكَ  ِإىَل  َتِسريُ  َسَنةً  ِستييَ  ُمْنذُ  فَأَْنتَ : قَالَ   .تَ ب ْ

 .رَاِجُعونَ  ِإلَْيهِ  َوِإن ا لِل هِ  ِإن ا: الر ُجلُ  فَ َقالَ 

 ؟تَ ْفِسريَهُ  أَتَ ْعِرفُ : اْلُفَضْيلُ  فَ َقالَ 

، أَن هُ  فَ ْليَ ْعَلمْ  رَاِجع ، ِإلَْيهِ  َوأَن هُ  َعْبد ، لِل هِ  أَن هُ  َعِلمَ  َفَمنْ  رَاِجع ، َوِإلَْيهِ  َعْبد   لِل هِ  أَنَا: تَ ُقولُ   َوِمنْ  َمْوُقوف 
، أَن هُ  َعِلمَ  ، أَن هُ  فَ ْليَ ْعَلمْ  َموُقوف  ، أَن هُ  َعِلمَ  َوَمنْ  َمْسُئول   .َجَوابًا لِلسَُّؤالِ  فَ ْلُيِعد   َمْسُئول 

  احْلِيَلُة؟ َفَما: الر ُجلُ  فَ َقالَ 

 بَِقَي، ِفيَما َأَسْأتَ  ِإنْ  فَِإن كَ  َمَضى، َما َلكَ  يُ ْغَفرُ  بَِقيَ  ِفيَما حُتِْسنُ : قَالَ  ِهَي؟ َما: قَالَ  َيِسريَة ، قَالَ 
 2بَِقَي. َومبَا َمَضى مبَا ُأِخْذتَ 

 اللهم ارزقنا قبل املوت توبة، وعند املوت شهادة، وبعد املوت جنة ونعيًما.

                                                            

 ،0512 :رقم حديث ،َوَغرْيِِهمْ  األَْنِبَياءِ  َمعَ  الِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَجل   َعز   الر بي  َكاَلمِ  بَابُ  ،الت  ْوِحيدِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 1
 :رقم حديث، الن ارِ  ِمنَ  ِحَجاب   َوأَن  َها طَييَبة   َكِلَمة   َأوْ  ََتَْرة ، ِبِشقي  َوَلوْ  الص َدَقةِ  َعَلى احلَْثي  بَابُ  ،الز َكاةِ  ِكَتاب -ومسلم
 .َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  َحاُتِ   ْبنِ  َعِديي  َعنْ ، 1011

 (102لطائف املعارف البن رجب )ص: و  (،113/ 2) األصفياء وطبقات األولياء حلية - 2
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 180 - َتَدبَر

ا ُتْسأَُلونَ  َواَل  َكَسْبُتمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ  َما َُلَا َخَلتْ  َقدْ  أُم ة   تِْلكَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ   َكانُوا َعم 
  1{.يَ ْعَمُلونَ 

فليس ذلك إليك، وال إىل أحد من اخللق، وليس ذلك من دين ال تشغل نفسك حبساب اخللق، 
 .َعْورَاتِ ال ، وكشفِ األستارِ  ، بل دين اهلل تعاىل يأمر بالسَت، وينهى عن هتكِ اهلل تعاىل ف شيء

، و الس  أن  الناسِ  بعضُ  ن  ظَ  وا قُ س  ديًنا يدينون اهلل تعاىل به، فطعنوا ف هذا وفَ ، واللعنَ  ،الطعنَ ب 
قال  تَ َعاىَل وا ذلك، وظنوا أهنم يتقربون بذلك هلل تعاىل، ونسوا أن اهلل رُ ف  وا هذا، وكَ عُ د  هذا، وبَ 

بَ ُهمْ  أَوْ  َعَلْيِهمْ  يَ ُتوبَ  أَوْ  َشْيء   اأْلَْمرِ  ِمنَ  َلكَ  لَْيسَ }: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  لنبيه َصل ى  فَِإن  ُهمْ  يُ َعذي
  2{.ظَاِلُمونَ 

َا: }تَ َعاىَل َوقَاَل  َنا اْلَبالغُ  َعَلْيكَ  فَِإَّن    3.{احلَِْسابُ  َوَعَلي ْ

َا َفذَكيرْ : }َوقَاَل تَ َعاىَل    4.{مبَصْيِطر   َعَلْيِهمْ  َلْستَ * ُمذَكير   أَْنتَ  ِإَّن 

، بَ ْرَزةَ  َأِب  َعنْ وَ   بِِلَسانِِه، آَمنَ  َمنْ  َمْعَشرَ  يَا: »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  اأْلَْسَلِميي
ميَانُ  َيْدُخلِ  وملَْ   الل هُ  يَ ت ِبعُ  َعْورَاهِتِمْ  ات  َبعَ  َمنِ  فَِإن هُ  َعْورَاهِتِْم، تَ ت ِبُعوا َواَل  اْلُمْسِلِمَي، تَ ْغَتابُوا اَل  قَ ْلَبُه، اإْلِ

  5.«بَ ْيِتهِ  ِف  يَ ْفَضْحهُ  َعْوَرَتهُ  الل هُ  يَ ت ِبعِ  َوَمنْ  َعْوَرَتُه،
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 1.َويُ َعي يرُ  يَ ْهِتكُ  َواْلَفاِجرُ  َويَ ْنَصُح، َيْستُ رُ  اْلُمْؤِمنُ : رْحه اهلل ِعَياض   ْبنُ  اْلُفَضْيلُ  قَالَ 

، بذل روحه ف نبيل   حياته خلدمة دين اهلل، وال داعية   ، نذرَ جليل   ومل يسلم من طعنهم عامل  
لو  - هؤالءِ  مثلِ  اخلبث، وأن أخطاءَ  ال ُيملُ  الكثريَ  سبيل دعوته، ونسوا أو تناسوا أن املاءَ 

 َعَلْيهِ  اهللُ  النبي َصل ى هم على أصحابِ بعضُ  اولَ طَ حّت تَ حسناهتم،  مغمورة  ف حبارِ  - أخطأوا
 َوَسل َم.

، ْبنَ  َرُجل  َأْْحَدَ  سألَ  : له فقيل عنه، فأعرض ومعاوية رضي اهلل عنهما، َعِلي   بي جرى عما َحْنَبل 
 َما َُلَا َخَلتْ  َقدْ  أُم ة   تِْلكَ } اقرأ: فَ َقالَ  َعَلْيهِ  فأقبل هاشم، بن من َرُجل هو الل هِ  َعْبد أبا يا

  2.{يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َعم ا ُتْسأَُلونَ  َوال َكَسْبُتمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ 

 ِإن ا: يَ ُقْولُ  َمِعْي   بنَ  َُيَْي  قَاَل َسَِْعتُ ، اجلُنَ ْيدِ  بنِ  احُلَسْيِ  بنُ  َعِليُّ  َسَِْعتُ ، َمْهَرَوْيه بنُ  قَاَل ُُمَم دُ وَ 
: َمْهَرَوْيه اْبنُ  قَالَ . َسَنة   مائَ يَتْ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  ِمنْ  اجلَن ةِ  ِف  رَِحاَُلُمْ  َحطُّوا َقدْ  َلَعل ُهمْ  أَقَوام   َعَلى لََنْطَعنُ 

ثْ ُتهُ ، َوالت  ْعِدْيلِ  اجَلرْحِ  ِكَتابَ  الن اسِ  َعَلى يَ ْقَرأُ  َوُهوَ  َحاُتِ   َأِب  اْبنِ  َعَلى َفَدَخْلتُ  ، احِلَكايَةِ  هِبَِذهِ  َفَحد 
  3احِلَكايََة. َوَيْسَتِعيُدِن ، يَ ْبِكي َوَجَعلَ ، َيِدهِ  ِمنْ  الِكَتابُ  َسَقطَ  َحّت   َيَداهُ  َوارتَ َعَدتْ  فَ َبَكى

 والنصارى ومل يسلم منك املسلمون. منك اليهودُ  مَ لِ انًا، سَ ع  انًا، لَ ع  فاحذر أن تلقى اهلل تعاىل طَ 

 ِإن كَ  رَب  َنا آَمُنوا لِل ِذينَ  ِغال قُ ُلوبَِنا ِف  جَتَْعلْ  َوال بِاإلميَانِ  َسبَ ُقونَا ال ِذينَ  َوإلْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ  }َرب  َنا
 .{َرِحيم   َرُءوف  
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 181 - َتَدبَر
  1{.تَ ْهَتُدوا َنَصاَرى أَوْ  ُهوًدا ُكونُوا َوقَاُلوا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 والصراط املستقيم، ،املبي أعجب ما قد تراه وتسمعه، إدعاء أهل الضالل أهنم على اُلدى
 وحث الناس على اقتفاء آثارهم، والسري ف ركاهبم، والتشبه هبم، واعتقاد معتقدهم.

 .{تَ ْهَتُدوا َنَصاَرى أَوْ  ُهوًدا للمؤمني: }ُكونُوا قَاُلوا فعل هذا اليهود والنصارى،

 َأنْ  أَوْ  ِديَنُكمْ  يُ َبديلَ  َأنْ  َأَخافُ  ِإني  َرب هُ  َوْلَيدْعُ  ُموَسى أَقْ ُتلْ  َذُروِن }وفعل هذا قبلهم ِفْرَعْوُن قَاَل: 
  2اْلَفَساَد{. األْرضِ  ِف  يُْظِهرَ 

  3{.أََرى َوَما َأْهِديُكْم ِإال  َسِبيَل الر َشادِ َما أُرِيُكْم ِإال  َما } :قَالَ وَ 

، {وال مانع عندهم للتلبيس على الناس من ذكر األلفاظ الرباقة، والعبارت الرائقة، مثل: }تَ ْهَتُدوا
 ، )املدنية(، وغريها. ، )التقدم( ، )الرقي( ، )التحضر( {الر َشادِ  }َسِبيلَ 

عندهم فيه ، وهتتز ثقتهم فيما وحي الرْحنولكن األعجب من ذلك، أن يتشكك أهل اُلدى ف 
 برهان.

فعل هذا فئام من هذه األمة، َسعنا من يقول: البد من األخذ باحلضارة الغربية، حلوها ومرها، 
 صاحلها وفاسدها، حّت نصل إىل ما وصلوا.

 .وَسعنا من يسمى التمسك بالدين رجعية

 .املتديني بالتخلف ويسمُ 

                                                            

 135ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 21ُسورَُة َغاِفر : اآلية/  - 2
 22ُسورَُة َغاِفر : اآلية/  - 3

 



 

121 

 

ويسخر من سنة خاُت املرسلي، رب األرض والسموات، ويضحك ملء شدقيه على تعاليم 
 وُيسبون أهنم مهتدون.

َنا الر ُسولَ  َوات  بَ ْعَنا أَنزْلتَ  مبَا آَمن ا َرب  َنا}  الش اِهِديَن{. َمعَ  فَاْكتُب ْ
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 181 - َتَدبَر
  1{.اْلُمْشرِِكيَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنيًفا ِإبْ رَاِهيمَ  ِمل ةَ  َبلْ  ُقلْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

استعل بإميانك عن ضالالت أهل الضالل، واستعل مبنهجك عن زباالت أذهان أهل األرض، 
سامًيا مبنهجك، مَتفًعا  ،إميانك َساوي، ومنهجك ربان، هكذا أرادك اهلل، أرادك معتزًا، بدينك

 ا.والدنايعن السفاسف، 

َحِنيًفا  ِإبْ رَاِهيمَ  ِمل ةَ  َبلْ  {، حي تعرض عليك العقائد والديانات، َوُقلْ َحِنيًفا ِإبْ رَاِهيمَ  ِمل ةَ  َبلْ  ُقلْ }
 شعاراتُ  عُ فَ رْ َحِنيًفا حي ت ُ  ِإبْ َراِهيمَ  ِمل ةَ  َبلْ  التشريعات، َوُقلْ البشرية و حي تقدم إليك القواني 

 .الضاللِ  أهلِ  و صوتُ لُ عْ أهل الباطل، وي َ 

 ، لسان حالك:ِإم َعةً أن تكون احذر 

 َغ          َوتْ  ِإنْ  َغزِي           ةَ  ِم          نْ  ِإال   أَنَ          ا َوَم          ا
 

 أَْرُش                دِ  َغزِي                 ةُ  تَ ْرُش                دْ  َوِإنْ  َغَويْ                تُ  *****
 

 ِإم َعًة، َتُكونُوا اَل : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  ُحَذيْ َفةَ  َعنْ ف 
 َأنْ  الن اسُ  َأْحَسنَ  ِإنْ  أَنْ ُفَسُكْم، َوطيُنوا َوَلِكنْ  ظََلْمَنا، ظََلُموا َوِإنْ  َأْحَسن ا، الن اسُ  َأْحَسنَ  ِإنْ : تَ ُقوُلونَ 
  2.«َتْظِلُموا َفاَل  َأَساُءوا َوِإنْ  حُتِْسُنوا،

 اأْلَْرضِ  ِف  َمنْ  َكَفرَ  ِإنْ  أَن هُ  َعَلى نَ ْفَسهُ  اْلَمْرءُ  لَيُ َوطيَنن  »: َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ َمْسُعود   ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ  َوقَالَ 
يًعا م َعُة؟ َوَما: ِقيلَ  ،«ِإم َعةً  َأَحدُُكمْ  َيُكوَنن   َواَل  َيْكُفْر، ملَْ  َجَِ  الن اسِ  َمعَ  أَنَا: يَ ُقولُ  ال ِذي»: قَالَ  اإْلِ

  3.«الش ري  ِف  ِإْسَوةَ  اَل  ِإن هُ 
                                                            

 135ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
حديث  ،َوالَعْفوِ  اإِلْحَسانِ  ِف  َجاءَ  َما بَابُ  ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  َعنْ  َوالصيَلةِ  الربي  أَبْ َوابُ  -رواه الَتمذي - 2

 بسند ضعيف ،2000رقم: 
 2015حديث رقم:  -، والطربان ف الكبري133: رقم حديث ،الزهد كتاب ف رواه أبو داود - 3
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 .ى بكل ما يقال لكضَ رْ عليك، وت َ  ضُ رَ عْ ما ي ُ  كلَ   لُ بَ قْ ت َ  ،واحذر أن تكون كاإلسفنجة

الذين قالوا: ليس ف اإلسالم جهاد، وليس ف واحذر أن تكون من أولئك املنهزمي نفسًيا، 
اإلسالم، اإلسالم رجم، وليس ف اإلسالم حجاب، وليس ف اإلسالم....وُيسبون أهنم خيدون 

 ا. ضررً  وهم أشد الناس عليه

وتزن به ما اشتبه عليك عندك ميزان َتيز به من احلق والباطل، واخلطأ والصواب، واخلري والشر، 
شرع وامليزان  1.{تَ ْعَلُمونَ  اَل  ُكْنُتمْ  ِإنْ  الذيْكرِ  َأْهلَ  فَاْسأَُلوا}أمره، وما التبس عليك فرده إىل عامله: 

 . وال كرامةَ  ،َعْي   نُ ْعَمةَ  فاَل  ،وافقه فعلى العي والرأس، وما الما فاهلل تعاىل، 

ْعَنا ِإن  َنا }َرب  َنا  َسييَئاتَِنا َعن ا وََكفيرْ  ُذنُوبَ َنا لََنا فَاْغِفرْ  َرب  َنا َفآَمن ا ِبَربيُكمْ  آِمُنوا َأنْ  ِلإلميَانِ  يُ َناِدي ُمَناِديًا َسَِ
 األبْ رَاِر{. َمعَ  َوتَ َوف  َنا
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 181 - َتَدبَر
َنا............ أُْنزِلَ  َوَما بِالل هِ  آَمن ا ُقوُلوا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ    1{.ِإلَي ْ

كما جيب عليك أن تعتقد بقلبك أن اهلل تبارك وتعاىل هو خالقك وخالق كل شيء، ومدبر 
املستحق للعبادة دون سواه، أمرك وأمر كل ُملوق، وهو وحده بيده النفع والضر، وهو وحده 

ينبغي عليك أن تقول ذلك بلسانك، وتعلن ذلك باعتزاز وفخر، وتدعو الناس ألن يعتقدوا ما 
 تعتقد، ويؤمنوا مبا آمنت.

وكل   َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى زل على رسوله ُممدنوكما جيب عليك أن تؤمن بكتاب اهلل تعاىل امل
 ُلا على رسله، جيب عليك أن تعلن ذلك بلسانك.كتب اهلل تعاىل اليت أنز 

بن جلدتك من يستحي من إظهار قل أنا مؤمن إذا ُدِعيَت ملعصيِة، وقل أنا مؤمن إذا رأيت من 
دينه، وقل أنا مؤمن إذا رأيت غريك يسقط ف ْحأة الضالل، وقل أنا مؤمن إذا رأيت الناس 

 يتهافتون على الذنوب هتافت الفراش على النار. 

 لريب            ة   دع            اك إذا هوال            ك خ            الف
 

 اُل                  وى ُمالف                  ةِ  ف خ                  ري   فَ َل                  ُرب   *****
 

  اجملامع. بالناس َجعتك إذا مؤمن أنا ، وقلقل أنا مؤمن إذا دعيت للتخلي عن ثوابت دينك

 قلها تعززًا بدين اهلل، وقلها شكرًا لنعمة اهلل تعاىل عليك، وقلها حبا لإلميان، وقلها رضا بالرْحن.

َنا الر ُسولَ  َوات  بَ ْعَنا أَنزْلتَ  مبَا آَمن ا َرب  َنا}   الش اِهِديَن{. َمعَ  فَاْكتُب ْ

 

  

                                                            

 131ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1

 



 

125 

 

 181 - َتَدبَر

َنا أُْنزِلَ  َوَما بِالل هِ  آَمن ا ُقوُلوا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ   َويَ ْعُقوبَ  َوِإْسَحاقَ  َوِإَْسَاِعيلَ  ِإبْ َراِهيمَ  ِإىَل  أُْنزِلَ  َوَما ِإلَي ْ
مْ  ِمنْ  الن ِبيُّونَ  أُويتَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى أُويتَ  َوَما َواأْلَْسَباطِ  ُهمْ  َأَحد   بَ ْيَ  نُ َفريقُ  اَل  َرهبِي  َلهُ  َوََنْنُ  ِمن ْ
 131ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  1{.ُمْسِلُمونَ 

وسائر األنبياء  ِعيَسى، اهلل َونب ُموَسى،فإمياننا بنب اهلل  ،ِمْن رسل اهلل تعاىل َأَحد   بَ ْيَ  نُ َفريقُ  اَل 
 َصل ى، وحبنا ُلم كحبنا لرسول اهلل َوَسل َم،  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىالسالم كإمياننا بنب اهلل ُممد  عليهم

، وهم َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ىبينهم وهم إخوة كما أخربنا نبينا  قُ ري فَ ، وكيف ن ُ َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ 
 .وان اهلل تعاىلالصفوة املختارة من خلق اهلل تعاىل، وهداة البشرية إىل رض

وا على رُ ب َ وا ألقوامهم، وصَ حُ صَ ، ونَ وا األمانةَ د  وأَ  ،الةَ وا الرسَ غُ ل  أن نعتقد أهنم ب َ  ومن إمياننا هبم
، قدرهم، أو نال أحد منهم عنهم إذا ُأِسيَء إليهم، أو انُتِقصَ  أن ندافعَ أذاهم، ومن حبنا ُلم 

ف دعوهتم هلل تعاىل، والصرب على ذلك، مع ومن موالتنا ُلم السري على درهبم، والتأسي هبم 
ألنه حظنا من األنبياء، كما أننا حظه َوَسل َم،  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىاعتقادنا بتوحيد االتباع لنبينا ُممد 

 األمم.من 

على اهلل تعاىل ال يتعارض  اخللقِ  ، وأكرمُ الرسلِ  أفضلُ َوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اُممدً  واعتقادنا أن
ُهْم{، ألننا ال َنط من قدر أحد منهم َأَحد   بَ ْيَ  نُ َفريقُ  مع قوله تعاىل: }اَل  بل نعتقد أهنم ف ، ِمن ْ

 اهلل من خلقه. أعلى درجات الكمال البشري، ومل ال؟ وهم صفوة

  نسأل اهلل تعاىل أن يدخلنا مدخلهم، وأن جيمعنا هبم ف جنات النعيم. 
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 181 - َتَدبَر

  1{.اْهَتَدْوا فَ َقدِ  ِبهِ  آَمْنُتمْ  َما مبِْثلِ  آَمُنوا فَِإنْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

ما أعظمها من تزكية، وما أروعه من مدح، وما أَساها من منزلة تلك اليت عليها أصحاب النب 
فقد جعلهم اهلل تعاىل مقياس اُلدى والضالل لسائر اخللق، فأهدى الناس  َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى

طريقًة، وأسلمهم قلوبًا، وأصفاهم عقيدًة، من وافق عقيدهتم، وسار على درهبم، وانتهج هنجهم، 
 واقتفى آثارهم. 

 واعتقد غري عقيدهتم.وأكثر الناس ضالاًل من خالف هديهم، وتنكب طريقهم، 

 َصل ى، وأبعد منهم ضالاًل، وأسوء منهم حااًل من طعن ف أصحاب ُممد وأشد من هؤالء غًيا
وهم الذين زكاهم اهلل تعاىل من فوق سبع َسوات، وأخرب أنه رضي عنهم، َوَسل َم،  َعَلْيهِ  الل هُ 

 بِِإْحَسان   ات  بَ ُعوُهمْ  َوال ِذينَ  َواألْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  األو ُلونَ  َوالس اِبُقونَ : }َقاَل تعاىلورضوا عنه، 
ُهمْ  الل هُ  َرِضيَ    2.{األنْ َهارُ  حَتْتَ َها جَتْرِي َجن ات   َُلُمْ  َوَأَعد   َعْنهُ  َوَرُضوا َعن ْ

 وَُكال َوقَاتَ ُلوا بَ ْعدُ  ِمنْ  أَنْ َفُقوا ال ِذينَ  ِمنَ  َدَرَجةً  َأْعَظمُ  أُولَِئكَ : }ووعدهم َجيًعا اجلنة، قَاَل تعاىل
  3.{احلُْْسىَن  الل هُ  َوَعدَ 

وهم الذين بذلوا أرواحهم، وباعوا هلل نفوسهم، خدمة لدين اهلل تعاىل، لتكون كلمة اهلل هي 
 العليا.
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 َتُسبُّوا اَل  َأْصَحاِب، َتُسبُّوا اَل : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  وقَاَل عنهم قائدهم وإمامهم َرُسولُ 
 َواَل  َأَحِدِهْم، ُمد   أَْدَركَ  َما َذَهًبا، ُأُحد   ِمْثلَ  أَنْ َفقَ  َأَحدَُكمْ  َأن   َلوْ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسي فَ َوال ِذي َأْصَحاِب،

  1.«َنِصيَفهُ 

 اللهم ارزقنا حسن التأسي هبم، احشرنا ف زمرهتم، وأدخلنا يوم القيامة مدخلهم.

  

                                                            

 ُمت ِخًذا ُكْنتُ  َلوْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِبي  قَ ْولِ  بَابُ  ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِبي  َأْصَحابِ  ابُ ِكتَ   -رواه البخاري - 1
ُهمْ  تَ َعاىَل  اهللُ  َرِضيَ  الص َحابَةِ  َفَضاِئلِ  كتاب -ومسلم ،3103حديث رقم:  ،«َخِلياًل   َرِضيَ  الص َحابَةِ  َسبي  حَتِْريِ  بَابُ  ،َعن ْ

ُهمْ  اهللُ   2540 :رقم حديث ،َعن ْ
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 186 - َتَدبَر

  1{.اْهَتَدْوا فَ َقدِ  ِبهِ  آَمْنُتمْ  َما مبِْثلِ  آَمُنوا فَِإنْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 وذلك عنهم، اهلل ورضي َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى ُممد أصحاب عليه كان فيما اُلدى كل اُلدى
 اهلل صلى رسوله وسنة اهلل كتاب غري للتلقي مصدر ُلم يكن ومل شائبة، تشبها مل مشارهبم أن

 وأفكار   أرضية ، علوم   من شاهبا ما وشاهبا مشارهبم، تكدرت الذين غريهم ِبالف وسلم، عليه
 وال علياًل، تروي وال غلياًل، تشفي ال سقيمة ، ونظم   عقيمة ، وفلسفات   وضعية ، وأحكام   بشرية ،
 .حائرًا تبصر وال ضااًل، هتدي

 َخْلِفهِ  ِمنْ  َوال َيَدْيهِ  بَ ْيِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  يَْأتِيهِ  اَل } ال ِذي اْلَعزِيزِ  اْلِكَتابِ  َهَذا ف اُلدى كل اُلدى نعم
يد   َحِكيم   ِمنْ  تَنزيل     2{.ْحَِ

 يَ ْعَمُلونَ  ال ِذينَ  اْلُمْؤِمِنيَ  َويُ َبشيرُ  أَقْ َومُ  ِهيَ  لِل يِت  يَ ْهِدي اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإن  : }تعاىل اهلل قال َكَما
  3{.َكِبريًا َأْجرًا َُلُمْ  َأن   الص احِلَاتِ 

: تعاىل اهلل قال َكَما أثرِه؛ واقتفاءِ  هديِه، ومتابعةِ  ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  رسولِ  سنةِ  وف
  4{.ُمْسَتِقيم   ِصرَاط   ِإىَل  لَتَ ْهِدي َوِإن كَ }

 سبيل، كل تعاىل اهلل إىل العباد سلك فلو سبياًل، للنجاة وال مطلًبا، للهدى ذلك وراء وليس
 .الطريق هذا من إال جناة ُلم يكن مل باب، كل واستفتحوا
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 بفهم يكون حّتَوَسل َم  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى رسوله وسنة تعاىل اهلل بكتاب يأخذ أن العبد يكفي وال
، فإهنم أبر األمة قلوبًا، وأكثرها علًما، عنهم اهلل ورضي ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى النب أصحاب

 وأصدقها إميانًا، وأصحها اعتقاًدا.وأقلها تكلًفا، 

 ِإن كَ  رَب  َنا آَمُنوا لِل ِذينَ  ِغال قُ ُلوبَِنا ِف  جَتَْعلْ  َوال بِاإلميَانِ  َسبَ ُقونَا ال ِذينَ  َوإلْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ  }َرب  َنا
 َرِحيم { َرُءوف  
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 187 - َتَدبَر

َا تَ َول ْوا َوِإنْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ    1{.اْلَعِليمُ  الس ِميعُ  َوُهوَ  الل هُ  َفَسَيْكِفيَكُهمُ  ِشَقاق   ِف  ُهمْ  فَِإَّن 

ِشَقاق  منذ أن وجدوا وإىل يومنا هذا وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها،  اليهود والنصارى ِف 
 الن َصاَرى لَْيَستِ  اْليَ ُهودُ  َوقَاَلتِ } :تَ َعاىَل  الل هُ  يكفر بعضهم بعًضا، ويلعن بعضهم بعًضا، كما قَالَ 

ُلونَ  َوُهمْ  َشْيء   َعَلى اْليَ ُهودُ  لَْيَستِ  الن َصاَرى َوقَاَلتِ  َشْيء   َعَلى   2.{اْلِكَتابَ  يَ ت ْ

 الل هُ  وكل طائفة منهما دخلها الشيَقاُق، ودب بينها اخلالف، يكفر بعضها بعًضا، كما قَالَ 
نَ ُهمُ  َفَأْغَريْ َنا ِبهِ  ذُكيُروا ِم ا َحظًّا فَ َنُسوا ِميثَاقَ ُهمْ  َأَخْذنَا َنَصاَرى ِإن ا قَالُوا ال ِذينَ  َوِمنَ : }تَ َعاىَل   بَ ي ْ

  3.{َيْصنَ ُعونَ  َكانُوا مبَا الل هُ  يُ َنبيئُ ُهمُ  َوَسْوفَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإىَل  َواْلبَ ْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ 

والشقاق سبب الضعف، واملهانة، بل سبب  ،واإلختالف ،وسنة اهلل تعاىل ف خلقه أن التنازع
 .اُلالك

والشقاق ما ذكره اهلل تعاىل، فلماذا تأخر موعود اهلل تعاىل  واإلختالف، وهم بينهم من التنازع،
 وأصحابَه كيدهم؟َوَسل َم،  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىبكفايتنا كيدهم، كما كفى اهللُ تعاىل رسوَلُه 

والشقاق،  واإلختالف، َنن املسلمي أضعاف أضعاف ما بينهم من التنازع، اجلواب أن بيننا
 واإلحن، والعداوات، وسنن اهلل تعاىل ال حتاب أحًدا.

  4.{رُُِيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فَ تَ ْفَشُلوا تَ َناَزُعوا َوال: }من التَ َنازَِع فَقالَ  تَ َعاىَل  الل هُ حذرنا وقد 
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َنا َوَدب  ، للنزاعِ  حتمية   نتيجة   ألن الفشلَ فَ َفَشلَنا؛  تَ َناَزعَناولكننا  َلَنا احَلَسُد، األَُممِ  َداءُ  ِإلَي ْ  قَ ب ْ
 َداءُ  ِإلَْيُكمْ  َدب  : »من هذا الداء العضال؛ فَقالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى َوالبَ ْغَضاُء، وقد حذرنا الن ِبُّ 

َلُكمْ  األَُممِ  ينَ  حَتِْلقُ  َوَلِكنْ  الش َعرَ  حَتِْلقُ  أَُقولُ  الَ  احلَاِلَقُة، يَ هِ  َوالبَ ْغَضاُء، احَلَسدُ : قَ ب ْ   1.«الدي

َوالبَ ْغَضاُء، وأَّن  والشيقاق، واحَلَسُد، ،التَ َنازَع وإَّنا فليس سبب ضعفنا قلة َعَدد ، وال ضعف ُعَدد ،
 ألمة هذا حاُلا أن تنتصر؟

 وضعفنا قوة، واختالفَنا ألفًة، وبغضَنا حًبا.بدل ذلنا عزًا، اللهم بدل حالنا إىل أحسن حال، 
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 188 - َتَدبَر

َغةَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ  َغةً  الل هِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  الل هِ  ِصب ْ   1{.َعاِبُدونَ  َلهُ  َوََنْنُ  ِصب ْ

اعلم أن اهلل تعاىل عندما هداك لإلسالم، ووفقك لإلميان، وصبغك بصبغة الدين، فقد اختارك 
اهلل تعاىل واصطفاك على كثري من خلقه، وإَّنا صبغك هبذه الصبغة لتظل مالزًما ُلا، ومالزمة 

 لك طول عمرك، ال تنفك عنها وال تنفك عنك، كلون بشرتك، ولون ثيابك بل أكثر ثباتًا.

وصبغك اهلل تعاىل بصبغة الدين ليظهر عليك الدين ف َستك، وأخالقك، وعبادتك، 
 ال يظهر منك إال ما يرضاه لك وُيبه منك.ومعامالتك، فاحرص أ

الدين لتتميز عن غريك، لتتميز عن اليهود والنصارى، وسائر أصحاب  بصبغة تعاىل اهلل وصبغك
، وتنسلَخ عما أراده اهللِ  عنك صبغةُ  ف قول أو فعل، فتذهبَ  مامللل والنحل، فاحذر أن تتشبه هب

 اهلل تعاىل بك.

 بالئه بك، وعظيم منته عليك، وحسن توفيقه لك.واْحد اهلل تعاىل على حسن 

فلوال رْحته بك، ولوال فضله عليك، لكنت اآلن ساجًدا حتت أقدام البقر، أو معفرًا وجهك 
لصنم  من حجر، أو ترجو النفع من قرد أو فأر، أو غارقًا ف أوحال النصرانية، أو متدنًسا 

 بأرجاس اليهودية.

َغًة؟ الل هِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  ارتضاه لك، وصبغك به، َوَمنْ  فال أحسن من اإلسالم الدين الذي  ِصب ْ
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، نلتزم أمره، {َعاِبُدونَ  َلهُ  وليكن شعارك ف كل حال، وف كل مكان، وف كل زمان: }َوََنْنُ 
 وجنتنب هنيه، ونسارع ف مرضاته، وَنكم شرعه، ونسموا بدينه، وندعوا الناس إليه.

 اللهم أعزنا بدينك، واحفظنا باإلسالم، وارفعنا بالقرآن العظيم. 
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 181 - َتَدبَر

 َلهُ  َوََنْنُ  َأْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  أَْعَمالَُنا َولََنا َوَربُُّكمْ  َرب َُّنا َوُهوَ  الل هِ  ِف  َأحُتَاجُّونَ َنا ُقلْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
  1{.ُُمِْلُصونَ 

جيادل اليهود والنصارى وهم أهل شرك وضالل، املؤمني املوحدين ف توحيد اهلل من البالء أن 
 تعاىل.

  أن يتكلم باسم الدين أبعُد الناس عن الدين، ومن يريدون إقصاءه عن حياة الناس.   البالء ومن

 يأمَر تارُك الصالة اجملاهُر باملعصية، املتديني باالستقامة.أن  البالء ومن

 ترى املتربجُة تاركُة الصالة، نفسَها خريًا من احملجبة امللتزمة بشرع اهلل تعاىل. ومن البالء أن

هذا ُيدث ف كل زمان وف كل مكان وف كل عصر ، وف كل مصر ، نرى ونسمع من يعيب 
على أهل التدين تدينهم، وهذا الذي بسط لسانه بالسوء، يرى نفسه أقرب إىل اهلل، وأهدى من 

 املتديني سبيال.

َوَسل َم،  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى بِالل ِه ِمن الَنِبي  أَْوىَل  أَن  ُهمْ  َوالن َصاَرى على كفرهم وضالُلم اْليَ ُهودُ  َزَعمَ 
ِكَتابَِنا، ونسوا أهنم ملعونون على لسان داود  قَ ْبلَ  وَِكَتابَ ُهمْ  نَِبي يَنا، قَ ْبلَ  نَِبي  ُهمْ  وأصحابه أَلن  

 الل هَ  ِإن  }مل يقيموا التوراة واإلجنيل، ونسوا أهنم قالوا عن اهلل تعاىل: تناسوا أهنم وعيسى بن مري، و 
  2أَْغِنَياُء{. َوََنْنُ  َفِقري  
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  1.{َمْغُلوَلة   الل هِ  َيدُ }: تعاىل اهلل عن قالوا أهنم ونسوا

ُهمْ  الل هُ  َرِضيَ  وأصحابهَوَسل َم،  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىومع ذلك يظنون أهنم أكثر تديًنا من النب  ، َعن ْ
 نَ َرى َحّت   َلكَ  نُ ْؤِمنَ  َلنْ  ُموَسى يَا}وقد عبدوا العجل من دون اهلل، وقالوا ملوسى عليه السالم: 

  2.{َجْهَرةً  الل هَ 

 اللهم إنا نعوذ بك من مضالت الفت، وعمى البصائر، ومزالق األهواء.
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 110 - َتَدبَر

  1{.الل هُ  أَمِ  َأْعَلمُ  أَأَنْ ُتمْ  ُقلْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

إىل الذين يعَتضون على شرع اهلل تعاىل، ويطعنون ف أحكامه، ويزعمون أن ما وضعه البشر 
 {. الل هُ  أَمِ  َأْعَلمُ  أَأَنْ ُتمْ } : ِما شرعه اهلل تعاىل، يقال ُلؤالءأحسن حااًل  للبشر من أحكام  

وكيف يضع البشر ألنفسهم قواني وأحكاًما، وهم ال يعلمون عن أنفسهم إال القليل، والعجب 
 ذلك متعديًا.أهنم ال يرتضون لْللة أن تعمل على وفق نظام صانعها، ويتعرب من خالف 

  2.{تَ ْفَعُلونَ  مبَا َخِبري   ِإن هُ  َشْيء   ُكل   أَتْ َقنَ  ال ِذي الل هِ  واإلنسان صنعة اهلل تعاىل، }ُصْنعَ 

واهلل تعاىل أعلم مبا يصلح عباده إذا تطرق إليهم فساد ، وأعلم مبا ُيفظهم من الشرور واملهالك، 
  3اخْلَِبرُي{. الل ِطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلمُ  }َأال

 أن يطعن مسلم   العجبِ  كلَ   ف شرع اهلل تعاىل، ولكن العجبَ  وليس العجب أن يطعن كافر  
 .فيه

 وشرع اهلل تعاىل أتى جبلب املصاحل وتكميلها، ودرأ املفاسد وتقليلها.

، وما من شر إال َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىوف سنة نبينا  ،وما من خري إال وقد دلنا عليه ربنا ف كتابه
 وقد حذرنا اهلل تعاىل منه.

 وُلؤالء الذين تعَتضون على أحكام الشرع نسوق هذا اخلرب: 
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ُعِقَد مؤَتر  للحقوق بكلية احلقوق جبامعة فيينا ف مطلع القرن املاضي، وقام عميد كلية احلقوق 
 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىوكان يقال له شاترل فقال: إن البشرية لتفخر أن ينتسب إليها رجل كمحمد 

َد ما نكون إذا وصلنا إذ أنه قد أتى بتشريع منذ أربعة عشر قرنًا سنكون َنن األوربي أسعَوَسل َم، 
  1إىل قمته بعد ألفي سنة.

 اللهم إنا نسألك اُلدى والتقى والعفاف والغىن.
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 111 - َتَدبَر

  1{.الل هِ  ِمنَ  ِعْنَدهُ  َشَهاَدةً  َكَتمَ  ِم نْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 لَ عَ ظلًما، ِم ْن ائْ َتَمَنُه اهلل على َشَهاَدة  فكتمها، وجحدها، واشَتى هبا َثًنا قلياًل، ف َ  أعظمَ  ال أحدَ 
 ِميثَاقَ  الل هُ  َأَخذَ  َوِإذْ : }تَ َعاىَل  قَالَ  ، َكَماإىل يوم القيامة املتتابعةَ  اهللِ  عليهم لعائنُ  ذلك اليهودُ 

 َما فَِبْئسَ  قَِليال ََثًَنا ِبهِ  َواْشتَ َرْوا ظُُهورِِهمْ  َورَاءَ  فَ َنَبُذوهُ  َتْكُتُمونَهُ  َوال لن اسِ لِ  لَتُبَ ي ينُ ن هُ  اْلِكَتابَ  أُوتُوا ال ِذينَ 
  2.{َيْشتَ ُرونَ 

 َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى مبَُحم د   يُ ْؤِمُنوا َأنْ  اأْلَنِْبَياءِ  أَْلِسَنةِ  وامليثاق َعَلى اْلَعْهدَ  اهلُل َعَلْيِهمُ  فقد أَخذ
 ظُُهورِِهمْ  َورَاءَ  فَ َنَبُذوا عهَد اهللِ  تعاىل، الل هُ  أَْرَسَلهُ  ِإَذا به ويتابعوه لُِيؤِمُنوا الن اسِ  ِف  يعلنوا ِذْكَرهُ  َوَأنْ 

الل ُه إياها، فليس أحد أسوأ منهم حااًل، وليس  استودعهم َشَهاَدةً  قَِلياًل، وَكَتُموا ََثًَنا ِبهِ  َواْشتَ َرْوا
 أحد أقبح منهم مآاًل.

 اْلِعْلمِ  ِمنَ  بِأَْيِديِهمْ  َما يَ ْبُذُلوا هذه األمة، أمرهم اهلل تعاىل َأنْ  دينه، علماءُ  على اهلل مائْ َتَمنَ هُ  َوِم نْ 
 َيْسُلُكوا َأنْ  التحذيرِ  َشْيًئا، وحذرهم أشدَ  ِمْنهُ  َيْكُتُموا َواَل  الص اِلِح، اْلَعَملِ  َعَلى الد الي  الن اِفِع،

 َومبَا اْلِكَتابَ  تُ َعليُمونَ  ُكْنُتمْ  مبَا َرب انِيييَ  ُكونُوا َوَلِكنْ } فَقاَل:َأَصابَ ُهْم،  َما فَ ُيِصيبَ ُهمْ  ،َمْسَلَك اليهودِ 
  3.{َتْدُرُسونَ  ُكْنُتمْ 
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 يَ ْومَ  نَار   ِمنْ  بِِلَجام   الل هُ  َأجلََْمهُ  َفَكَتَمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسِئلَ  َمنْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  َوقَالَ 
  1.«اْلِقَياَمةِ 

، أو حجد حكًما قاصًدا حالاًل  حراًما أو حرمَ  فكل من كتم شيًئا من دين اهلل تعاىل، أو أحلَ 
إال مصريًا   شرعًيا، أو اشَتى به َثًنا، من علماء هذه األمة فهو متشبه باليهود، وال ينتظرُ 

 ، وعقابًا كعقاهبم.كمصريهم

 لذا قال عبد اهلل بن املبارك: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود.

   ومن الغي بعد الرشاد.اللهم إنا نعوذ بك من الضالل بعد اُلدى، 

  

                                                            

، 3152 حديث رقم: ،اْلِعْلمِ  َمْنعِ  َكرَاِهَيةِ  بَابُ  ،اْلِعْلمِ  ِكَتاب -أبو داود، و 0501حديث رقم:  -أْحدرواه  - 1
، وابن 2142، حديث رقم: الِعْلِم  ِكْتَمانِ  ِف  َجاءَ  َما بَابُ  ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلِعْلمِ  أَبْ َوابُ  -والَتمذي

 َأِب  َعنْ ، 214، حديث رقم: َفَكَتَمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسِئلَ  َمنْ  بَابُ  ، والعلم الصحابة وفضائل اإلميان ف الكتاب افتتاح -ماجه
 بسند صحيح ُهَريْ َرَة،
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 111 - َتَدبَر

  1{.تَ ْعَمُلونَ  َعم ا ِبَغاِفل   الل هُ  َوَما: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 املضاجع، وتعقد األلسن، وتزلزل القلوب.ياُلا من كلمة تقض 

اهلل يرى فعلك، ويسمع ما تقول، يعلم ما حتدث به نفسك، وما يدور ف خلدك، سرك عنده 
 الل هِ  َعَلى َذِلكَ  ِإن   ِكَتاب   ِف  َذِلكَ  ِإن   َواألْرضِ  الس َماءِ  ِف  َما يَ ْعَلمُ  الل هَ  َأن   تَ ْعَلمْ  َأملَْ }عالنية، 

  2.{َيِسري  

  3.{َتْكِسُبونَ  َما َويَ ْعَلمُ  َوَجْهرَُكمْ  ِسر ُكمْ  يَ ْعَلمُ }اهلل،  نعم إن

  4.{األْرضِ  ِف  َوال الس َماَواتِ  ِف  َذر ة   ِمثْ َقالُ  َعْنهُ  يَ ْعُزبُ  اَل }اهلل الذي:  إنه نعم

5.{اْلغُُيوبِ  َعالمُ  الل هَ  َوَأن   َوجَنَْواُهمْ  ِسر ُهمْ  يَ ْعَلمُ  الل هَ  َأن   يَ ْعَلُموا َأملَْ } ؟وهل يشك ف ذلك مؤمن
  

 حَتَْسَب   َفالك، وإذا مل يعاجلك بالعقوبة فربفقه بفإذا سَتك فبفضله، وإذا مل يفضحك فربْحته، 
أن ما َّتفيه، عنه  وال تتوهم، اليدري مبا تدبرإياك أن تظن أن اهلل و  تَ ْعَمُل، َعم ا َغاِفاًل  الل هَ 

 بِاْلَقْولِ  جَتَْهرْ  َوِإنْ }، بل إنه يعلم ما هو أخفى من السر، {تَ ْعَمُلونَ  َعم ا ِبَغاِفل   الل هُ  َوَما}يغيب، 
  1.{َوَأْخَفى السير   يَ ْعَلمُ  فَِإن هُ 
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 َوَمنْ  ِبهِ  َجَهرَ  َوَمنْ  اْلَقْولَ  َأَسر   َمنْ  ِمْنُكمْ  َسَواء  }أمل تسمع قول اهلل تعاىل: الغيب عنده عالنية، 
  1بِالن  َهاِر{. َوَساِرب   بِالل ْيلِ  ُمْسَتْخف   ُهوَ 

 هل تؤمن هبذا؟ 

 هل عندك يقي ف ذلك؟

 فماذا ستجيب إذا قال لك غًدا: عبدي مل جعلتن أهون الناظرين إليك؟

 اللهم ارزقنا قبل املوت توبة، تغسل هبا ذنوبنا، وتسَت هبا عيوبنا، وترضى هبا عنا.

  

                                                            

 10سورة الر ْعِد: اآلية/  - 1
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 111 - َتَدبَر

ُهمْ  َما الن اسِ  ِمنَ  السَُّفَهاءُ  َسيَ ُقولُ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ  َلِتِهمُ  َعنْ  َوال  َها َكانُوا ال يِت  ِقب ْ   1{.َعَلي ْ

؛ قال اهلل تعاىل:  السفهاء من الناس، وما أقلَ  ما أكثرَ  العقالء، هذه حقيقة ال ينكرها إال مكابر 
  2{.يَ ْعِقُلونَ  اَل  َأْكثَ ُرُهمْ  َبلْ  لِل هِ  احلَْْمدُ  ُقلِ }

رًدا على اليهود السَُّفَهاء، إال أن السفه ليس قاصرًا على اليهود، وإن  واآلية وإن كانت نزلت 
 كانوا قد بلغوا الغاية من السفه.

 أَْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاءَ  تُ ْؤتُوا َوال} :وقد يظهر السفه ف التعامالت املالية لإلنسان كما قَاَل الل ُه تَ َعاىَل 
  3.{ِقَياًما َلُكمْ  الل هُ  َجَعلَ  ال يِت 

 ومثل هذا الصنف من الناس يرجى ُلم الرشد مع تقدم العمر.

ف منطق اإلنسان، واستطالته على غريه من الناس، وهذا الصنف من الناس  السفه يظهر وقد
 عالجه ف هجره، وترك الرد عليه.
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 كما قال الشافعي رْحه اهلل:

 الُسُكوتُ  ِإَجابَِتهِ  ِمنْ  َفَخري   ***** جتُِْبهُ  َفال الس ِفيهُ  َنَطقَ  ِإَذا
 

 مَيُوتُ  َكَمداً  َخل ْيَتهُ  َوِإنْ  ***** َعْنهُ  فَ ر ْجتَ  َكل ْمَتهُ  فَِإنْ 
 

 

ف االستطالة على دين اهلل تعاىل، بالطعن ف أحكامه، والنيل من قدسيته،  السفه يظهر وقد
منهم على ذلك،  ، ولو مات الواحدُ الصنف من الناس ليس ملا عندهم من السفه عالج  وهذا 

أعن مات وهو يطعن ف أحكام الشرع، فيصفها تارة بالرجعية والتخلف، وتارة بالتزمت 
 ،ر والنكاتندوالتشدد، وتارة بالغلظة والقسوة، وجيعل الدين ُمطًا للسخرية واالستهزاء، ومادة للت

 اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  ؛ ألن هذا ليس شأن املؤمني، وقد قَالَ ذلك فليس له إال النارلو مات على 
  1.«ُمْؤِمَنة   نَ ْفس   ِإال   اجْلَن َة، َيْدُخلُ  اَل : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ 

 اللهم إنا نعوذ بك من السفه، والطيش، والغفلة، والغرور.

  

                                                            

 تقدم َّترجيه - 1
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 111 - َتَدبَر

  1{.ُمْسَتِقيم   ِصرَاط   ِإىَل  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْهِدي َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشرِقُ  لِل هِ  ُقلْ } :تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 الذي ميلك هدايتك وتوفيقك، هو الذي ميلك أمرك، وأمر كل الكائنات، والذي ميلك اْلَمْشرِقَ 
 َواْلَمْغِرَب، وميلك الكون كله.

َيَشاُء رْحًة منه وفضاًل، ويضل من يشاء حكمًة  َمنْ  قلوب اخللق بي إصبعي من أصابعه، يَ ْهِدي
 منه وعداًل.

 ُأْصبُ َعْيِ  بَ ْيَ  الُقُلوبَ  ِإن  » :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : َعْنُه، قَالَ  الل هُ  َرِضيَ  أََنس   َعنْ 
  2.«َيَشاءُ  َكْيفَ  يُ َقليبُ َها اهللِ  َأَصاِبعِ  ِمنْ 

وال ميلك اخللق َجيًعا هداية إنسان ولو كان بعضهم لبعض ظهريًا، ولو بلغت ُمبته شغاف 
ف شأنه عمه الذي كان َوَسل َم،  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىقلوهبم، أمل تسمع إىل ما قاله اهلل تعاىل لنبيه 

 حريًصا على هدايته؟

  3.{َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْهِدي الل هَ  َوَلِكن   َأْحَبْبتَ  َمنْ  تَ ْهِدي اَل  ِإن كَ }قال سبحانه وتعاىل له: 

خلق اهلل تعاىل للكائنات وهداية اخللق صلة وثيقة كما ف اآلية، ويظهر هذا جلًيا ف ما وبي 
: الل ْيلِ  ِمنَ  قَامَ  ِإَذا َصاَلَتهُ  يَ ْفَتِتحُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َنِبُّ  َكانَ  اْلُمْؤِمِنَي، أُم   َعاِئَشةَ ثبت عن 

رَائِيَل، َرب   اللُهم  »  َوالش َهاَدِة، اْلَغْيبِ  َعاملَِ  َواأْلَْرِض، الس َماَواتِ  فَاِطرَ  َوِإْسَراِفيَل، َوِميَكائِيَل، َجب ْ

                                                            

 142ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 ِإن كَ  بِِإْذِنَك، احلَْقي  ِمنَ  ِفيهِ  اْختُِلفَ  ِلَما اْهِدِن  خَيَْتِلُفوَن، ِفيهِ  َكانُوا ِفيَما ِعَباِدكَ  بَ ْيَ  حَتُْكمُ  أَْنتَ 
  1.«ُمْسَتِقيم   ِصَراط   ِإىَل  َتَشاءُ  َمنْ  تَ ْهِدي

 بِِإْذِنَك، ِإن كَ  احلَْقي  ِمنَ  ِفيهِ  اْختُِلفَ  ِلَما ، واْهِدنَاِديِنكَ  َعَلى قُ ُلوبَ َنا ثَ بيتْ  الُقُلوبِ  ُمَقليبَ  اللهم يَا
. ِصَراط   ِإىَل  َتَشاءُ  َمنْ  تَ ْهِدي   ُمْسَتِقيم 

  

                                                            

َعاءِ  بَابُ  ،َوَقْصرَِها اْلُمَساِفرِينَ  َصاَلةِ  ِكَتابُ  -رواه مسلم - 1  000 :رقم حديث ،َوِقَياِمهِ  الل ْيلِ  َصاَلةِ  ِف  الدُّ
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 111 - َتَدبَر

  1{.َوَسطًا أُم ةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 من نعم اهلل تعاىل علينا أنه جعلنا من هذه األمة.

 نعم، هذا من أجل نعم اهلل تعاىل علينا.

كانت على من قبلها من ألن هذه األمَة أمة  مرحومة ، رفع اهلل تعاىل عنها اآلصار واألغالل اليت  
 األمم.

  2.{لِلن اسِ  ُأْخرَِجتْ  أُم ة   َخي ْرَ  ُكْنُتمْ }وجعلها خري أمة أخرجت للناس؛ 

 قَالَ ، وليس املقصود أهنا متوسطة بي طرفي، كما قال تعاىل: }{َوَسطًا أُم ةً } :وهذا هو معىن
  3.{ُتَسبيُحونَ  َلْوال َلُكمْ  أَُقلْ  أَْوَسطُُهْم َأملَْ 

ُرُهْم. َأْعَدُُلُمْ : قال املفسرون: َأيْ   َوَخي ْ

فأنت تنتسب إىل خري أمة ف عقيدهتا، وعبادهتا، ورسوُلا، وأجورها، أعطانا اهلل إذ َحَرَم الناَس، 
َد فيه على غَ   ا.ريِنَ وجتاوَز عنا فيما َشد 

َا: »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  قَاَل َرُسولَ   ُعم ااًل، اْستَ ْعَملَ  َكَرُجل   َوالن َصاَرى َواليَ ُهودُ  َمثَ ُلُكمْ  ِإَّن 
؟ ِقريَاط   َعَلى الن  َهارِ  ِنْصفِ  ِإىَل  ِل  يَ ْعَملُ  َمنْ : فَ َقالَ  ، ِقريَاط   َعَلى اليَ ُهودُ  فَ َعِمَلتِ  ِقريَاط   مُث   ِقريَاط 

، ِقريَاط   َعَلى الن َصاَرى َعِمَلتِ   الش ْمسِ  َمَغاِربِ  ِإىَل  الَعْصرِ  َصاَلةِ  ِمنْ  تَ ْعَمُلونَ  ال ِذينَ  أَنْ ُتمُ  مُث   ِقريَاط 
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: قَالَ  َعطَاًء، َوأََقلُّ  َعَماًل  َأْكثَ رُ  ََنْنُ : َوقَاُلوا َوالن َصاَرى، اليَ ُهودُ  فَ َغِضَبتِ  ،«ِقريَاَطْيِ  ِقريَاَطْيِ  َعَلى
  1.«َأَشاءُ  َمنْ  أُوتِيهِ  َفْضِلي َفَذِلكَ : »فَ َقالَ  اَل،: قَاُلوا «َشْيًئا؟ َحقيُكمْ  ِمنْ  ظََلْمُتُكمْ  َهلْ »

 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىاملرحومة اليت منها هؤالء املصطفون األخيار رسول اهلل وانتسابك ُلذه األمة 
ليس باَسك وال بنسبك وال حبسبك، وإَّنا انتسابك ُلا باعتقادك، وعملك، وأصحابه، َوَسل َم، 

لواءها، وتنالك شفاعة نبيها  حتتحتشر يوم القيامة ، و تدخل ف زمرهتا، حّت وحسن خلقك
  .َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى

اللهم احشرنا يوم القيامة حتت لواء نبينا، وأدخلنا مدخله، واسقنا من يده الشريفة شربة ال نظمأ 
 بعدها أبًدا.

  

                                                            

 2212 حديث رقم: ،الَعْصرِ  َصاَلةِ  ِإىَل  اإِلَجارَةِ  بَابُ  ،اإِلَجاَرةِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 1
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 116 - َتَدبَر

 َعَلْيُكمْ  الر ُسولُ  َوَيُكونَ  الن اسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا َوَسطًا أُم ةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
  1{.َشِهيًدا

الن اِس  َعَلى ملا كانت هذه األمة أشرَف األمِم وأكَرمَها على اهلل تعاىل، جعلهم اهلل تعاىل ُشَهَداءَ 
ْم، وأدوا األمانةَ  بَ ل ُغوا رَِساالتِ  َقدْ أهنم  اْلِقَياَمِة، يشهدون للرُُّسلِ  يَ ْومَ  ونصحوا ألقوامهم، حي ، َرهبِي

 َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َسِعيد ، َأِب  َنِذير ؛ فَعنْ  َوال َبِشري   ِمنْ  َجاَءنَا َما :رسول   كلِ   يقول قومُ 
، َأيْ  نَ َعمْ  فَ يَ ُقولُ  بَ ل ْغَت؟ َهلْ  تَ َعاىَل، الل هُ  فَ يَ ُقولُ  َوأُم ُتُه، نُوح   جيَِيءُ : "َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ   فَ يَ ُقولُ  َربي

 ُُمَم د  : فَ يَ ُقولُ  َلَك؟ َيْشَهدُ  َمنْ : لُِنوح   فَ يَ ُقولُ  َنِبي، ِمنْ  َجاَءنَا َما الَ  فَ يَ ُقوُلونَ  بَ ل َغُكْم؟ َهلْ : أِلُم ِتهِ 
 أُم ةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ : ِذْكرُهُ  َجل   قَ ْولُهُ  َوُهوَ  بَ ل َغ، َقدْ  أَن هُ  فَ َنْشَهدُ  َوأُم ُتُه، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى
  2."الَعْدلُ  َوالَوَسطُ  الن اسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا َوَسطًا

ومع ذلك فمن الناس من مُيَْنَع من الشهادِة وُيْسَلَب هذا الشرَف العظيم، وذلك بذنب يتهاون 
ْرَداءِ  َأِب  يه كثري من الناس، وذلك الذنب هو اللعن؛ فَعنْ ف  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  الد 

  3.«اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ُشَهَداَء، َواَل  ُشَفَعاءَ  الل ع انُونَ  َيُكونُ  اَل : »َوَسل مَ 

أسباب دخول النار، وِما يؤسف أنه من أعظم  -أعن اللعن  -ومن شناعة هذا الذنب كذلك 
 َمْعَشرَ  يَا: »قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  له أن كثريًا جًدا من النساء يقعن فيه، قَاَل َرُسولُ 

                                                            

   143ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  قَ ْوَمكَ  أَْنِذرْ  َأنْ  قَ ْوِمهِ  ِإىَل  نُوًحا أَْرَسْلَنا ِإن ا: }تَ َعاىَل  الل هِ  قَ ْولِ  بَابُ  ،األَنِْبَياءِ  َأَحاِديثِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 2

 3332 ، حديث رقم: - السُّورَةِ  آِخرِ  ِإىَل  -[1: نوح{ ]أَلِيم   َعَذاب   يَْأتِيَ ُهمْ 
 2522 :رقم حديث ،َوَغرْيَِها الد َوابي  َلْعنِ  َعنْ  الن  ْهيِ  بَابُ  ،َواآْلَدابِ  َوالصيَلةِ  اْلربي  كتاب -رواه مسلم - 3
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ْقَن، النيَساِء،  ُتْكِثْرنَ : »قَالَ  الل ِه؟ َرُسولَ  يَا َذِلكَ  َوِبَ : فَ ُقْلنَ  «الن ارِ  َأْهلِ  َأْكثَ رَ  رَأَيْ ُتُكن   فَِإني  َتَصد 
  1.«الَعِشريَ  َوَتْكُفْرنَ  الل ْعَن،

فاحرص يارعاك اهلل أن تلقى اهلل تعاىل، وقد سلم لسانك من السب والشتم واللعن، فإن لعن 
 .َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىلعنه رسول اهلل  املعي ال جيوز ولو كان كافرًا، إال من لعنه اهلل أو

 وأعيننا من اخليانة.اللهم طهرنا قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب والسباب، 

 

  

                                                            

 -مسلمرواه و  اخلُْدرِيي، َسِعيد   َأِب  َعنْ  ،304: رقم حديث ،الص ْومَ  احلَاِئضِ  تَ ْركِ  بَابُ  ،احلَْيض ِكَتابُ  -رواه البخاري - 1
ميَاِن، ِكَتابُ  ميَانِ  نُ ْقَصانِ  بَ َيانِ  بَابُ  اإْلِ  الن يْعَمةِ  َكُكْفرِ  بِاهلِل، اْلُكْفرِ  َغرْيِ  َعَلى اْلُكْفرِ  َلْفظِ  ِإْطاَلقِ  َوبَ َيانِ  الط اَعاِت، بِنَ ْقصِ  اإْلِ

 .ُعَمرَ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  َعنْ ،  02: رقم حديث ،َواحْلُُقوقِ 
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 117 - َتَدبَر

َلةَ  َجَعْلَنا َوَما: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ  َها ُكْنتَ  ال يِت  اْلِقب ْ َقِلبُ  ِم نْ  الر ُسولَ  يَ ت ِبعُ  َمنْ  لِنَ ْعَلمَ  ِإال   َعَلي ْ  َعَلى يَ ن ْ
  1{.َعِقبَ ْيهِ 

 شأن العبد مع مواله الطاعة املطلقة، واالستجابة الدائمة، ف املنشط واملكره، ف العسر واليسر.

احذر أن تتقدم بي يدي موالك، فإن دين اهلل تعاىل ال يقبل اقَتاح مقَتح، وال انتقاد منتقد، وال 
 زيادة زائد، "اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم".

ُموا اَل  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها يَا} يع   الل هَ  ِإن   الل هَ  َوات  ُقوا َوَرُسوِلهِ  الل هِ  َيَديِ  بَ ْيَ  تُ َقدي   2َعِليم {. َسَِ

ه، فإن هذا ليس شأن دتَ دَ ه، وما أنكره رَ لتَ بِ واحذر أن تعرض الدين على عقلك، فما استساغه قَ 
 .مع سيدهِ  العبدِ 

  3.{َشْيء   األْمرِ  ِمنَ  َلكَ  لَْيسَ }: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىفإن اهلل جل وعال قال لنبيه وخري خلقه 

  4.{َلكَ  يُ ْبُدونَ  اَل  َما أَنْ ُفِسِهمْ  ِف  خُيُْفونَ  لِل هِ  ُكل هُ  األْمرَ  ِإن   ُقلْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  َوقَالَ 

َا: }تَ َعاىَل  َوقَالَ  َنا اْلَبالغُ  َعَلْيكَ  فَِإَّن    5.{احلَِْسابُ  َوَعَلي ْ

وإَّنا تظهر عبوديتك هلل تعاىل، ف امتثالك ألمره مهما أمرك، واجتنابك لنهيه مهما زجرك، أمل 
 تسمع ما قاله سيدك عمن سقطوا ف اختبار العبودية؟

                                                            

   143ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 1ُسورَُة احلُُْجَراِت: اآلية/  - 2
 122سورة آل عمران: اآلية/  - 3
 154سورة آل عمران: اآلية/  - 4
 40سورة الر ْعِد: اآلية/  - 5
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َنا أَن ا َوَلوْ }: تَ َعاىَل  قَالَ   قَِليل   ِإال فَ َعُلوهُ  َما ِديَارُِكمْ  ِمنْ  اْخُرُجوا أَوِ  أَنْ ُفَسُكمْ  اقْ تُ ُلوا َأنِ  َعَلْيِهمْ  َكَتب ْ
ُهمْ  رًا َلَكانَ  ِبهِ  يُوَعظُونَ  َما فَ َعُلوا أَن  ُهمْ  َوَلوْ  ِمن ْ َناُهمْ  َوِإًذا * تَ ْثِبيًتا َوَأَشد   َُلُمْ  َخي ْ  َأْجرًا َلُدن ا ِمنْ  آلتَ ي ْ

  1ُمْسَتِقيًما{. ِصرَاطًا َوَُلََديْ َناُهمْ  * َعِظيًما

 َأو اِهي َلكَ  ُُمِْبِتي، ِإلَْيكَ  ِمْطَواِعي، َلكَ  َره اِبي، َلكَ  ذَك ارِين، َلكَ  َشك ارِين، َلكَ  اْجَعْلَنا الل ُهم  
 ُمِنيِبي.

 

 

  

                                                            

 12 -11اآلية/ سورة النيَساِء:  - 1
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 118 - َتَدبَر

  1{.الل هُ  َهَدى ال ِذينَ  َعَلى ِإال   َلَكِبريَةً  َكاَنتْ  َوِإنْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

إذا أثريت شبهُة عن اإلسالم بعض الناس أحكام الشرع كبرية جًدا عليه، وثقيلة جًدا على قلبه، 
أمامه طأطأ رأسه، واعَتاه اخلجل، وبادر بإنكار هذا احلكم، والرباءة منه، منهزم نفسًيا، خيجل 

يق شرع من إظهار دينه، ويتمعر وجهه لو وصف بالتدين، وتثور ثائرته إذا َسع من يدعو إىل تطب
يريد إسالًما ال وجود له إال ف ذهنه، وأذهان من ينظر إليهم بإكبار من املستشرقي، يريد اهلل، 

 ومكارم األخالق، إسالًما ال وجود له إال ف املسجد. ،واحلج ،والصيام ،إسالًما ال يعدو الصالة

ُيول بي الناس وبي أما أن ُيكم حياة الناس ومعامالهتم، أو يضبط حياة الفرد واجملتمع، أو 
 املنكر، فهذا ما ال يقبله، وال يرتضيه. عن وينهى باملعروف فيه يؤمر احملرمات، أو

وكماال ال نقص أما الذين هداهم اهلل، فريون اإلسالم عًزا ال ذل فيه، وشرًفا دونه كل شرف، 
ف شيء من  وتسمو به نفوسهم، ال يفرقون بي أحكامه، وال يفرطون فيه، يرفعون به رؤوسهم،

 تعاليمه.

بشيء من دين نفسك  ا من أحكام اهلل كبريًا عن أن َتتثله، واحذر أن تضيقفاحذر أن ترى شيئً 
 اهلل.

نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُُيَكيُموكَ  َحّت   يُ ْؤِمُنونَ  اَل  َوَربيكَ  َفال: }تَ َعاىَل  فقد قَالَ   أَنْ ُفِسِهمْ  ِف  جيَُِدوا اَل  مُث   بَ ي ْ
  2.{َتْسِليًما َوُيَسليُموا َقَضْيتَ  ِم ا َحَرًجا
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  1.«ِبهِ  ِجْئتُ  ِلَما تَ بَ ًعا َهَواهُ  َيُكونَ  َحّت   َأَحدُُكمْ  يُ ْؤِمنُ  اَل : »وف احلديث

اللهم اشرح صدورنا لدينك، وحبب إلينا اإلميان وزينه ف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق 
 والعصيان ، واجعلنا من الراشدين.

 

     

  

                                                            

حديث رقم:  ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِبُّ  ِبهِ  َجاءَ  ِلَما تَ بَ ًعا اْلَمْرءِ  َهَوى َيُكونَ  َأنْ  جيَِبُ  َما بَابُ  -رواه ابن أب عاصم - 1
 بسند فيه ضعف ،15
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 111 - َتَدبَر

  1{.َرِحيم   َلَرُءوف   بِالن اسِ  الل هَ  ِإن   ِإميَاَنُكمْ  لُِيِضيعَ  الل هُ  َكانَ  َوَما: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

إميانًا،  الص اَلةَ ال أدل على املكانة العظيمة للصالة من هذه اآلية العظيمة، فقد َسى اهلل تعاىل 
 لُِيِضيعَ  الل هُ  َكانَ  َوَما: }تَ َعاىَل  الل هِ  اإِلميَاِن، َوقَ ْولُ  ِمنَ  الص اَلةُ : بَاب  قال البخاري رْحه اهلل: 

 البَ ْيِت. ِعْندَ  َصالََتُكمْ  يَ ْعِن  ،{ِإميَاَنُكمْ 

وقد أَجع العلماء على أن الصالة هي أعظم أركان اإلسالم العملية، وأنه أعظم شعائر الدين 
 الظاهرة.

 ملا فهو ضيعها ومن أحفظ سواها ملا فهو عليها حافظ من: عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر وقال
 .أضيع سواها

 من حظ ك بقدر عندك اإلسالم وقدر اإلسالم من حظ ك أن   واعلمقال اإلمام أْحد رْحه اهلل: )
2.(عندك وقدرها الص الة

  

يِن، ِعَمادُ  ، فإن الص اَلةَ فاحذر أن تلقى اهلل تعاىل مفرطًا ف الصالة وركُن اإلسالِم الركي،  الدي
ميَانِ  ةُ َوَعاَلم اْلِعَباَداِت، َورَْأسُ   . اإْلِ

 َوِإنْ  َوَأجْنََح، أَفْ َلحَ  فَ َقدْ  َصُلَحتْ  فَِإنْ  َعَمِلِه، ِمنْ  الِقَياَمةِ  يَ ْومَ  الَعْبدُ  عليه ُُيَاَسبُ  َما وهي أَو لُ 
 َوَخِسَر. َخابَ  فَ َقدْ  َفَسَدتْ 
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 (54كتاب الصالة لالمام اْحد )ص:   - 2
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نَ َنا ال ِذي الَعْهدُ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ وهي الفارق بي اإلميان والكفر؛   بَ ي ْ
نَ ُهمُ    1.«َكَفرَ  فَ َقدْ  تَ رََكَها َفَمنْ  الص اَلُة، َوبَ ي ْ

 ُدَعاِء{ َوتَ َقب لْ  رَب  َنا ُذريي يِت  َوِمنْ  الص الةِ  ُمِقيمَ  اْجَعْلِن  }َربي 

  

                                                            

ميَانِ  أَبْ َوابُ  -الَتمذي، 22230حديث رقم:  -أْحدرواه  - 1  ِف  َجاءَ  َما بَابُ ، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  َعنْ  اإْلِ
وابن  ،413: رقم حديث، الص اَلةِ  تَارِكِ  ِف  احلُْْكمِ  بَابُ ، الص اَلةِ  ِكَتابُ  -والنسائي ،2121، حديث رقم: الص اَلةِ  تَ ْركِ 

 َعنْ  بُ َرْيَدَة، ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ ، 1002: رقم حديث، الص اَلةَ  تَ َركَ  ِفيَمنْ  َجاءَ  َما بَابُ ، ِفيَها َوالسُّن ةُ  الص اَلِة، ِإقَاَمةِ  ِكَتابُ  -ماجه
 بسند صحيح أَبِيِه،
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 100 - َتَدبَر

  1{.َرِحيم   َلَرُءوف   بِالن اسِ  الل هَ  ِإن  : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 ِمنَ  الن اسَ  لُِتْخرِجَ  ِإلَْيكَ  أَنزْلَناهُ  ِكَتاب  }من رْحة اهلل ورأفته بِالن اِس إنزال الكتب، وإرسال الرسل، 
مْ  بِِإْذنِ  النُّورِ  ِإىَل  الظُُّلَماتِ    2.{احلَِْميدِ  اْلَعزِيزِ  ِصَراطِ  ِإىَل  َرهبِي

 ِدْفء   ِفيها َلُكمْ  َخَلَقها َواأْلَْنعامَ هبم إسباغ النعم عليهم ظاهرة وباطنة، }ورأفته  رْحته ومن
 بَ َلد   ِإىل أَْثقاَلُكمْ  َوحَتِْملُ  * َتْسَرُحونَ  َوِحيَ  تُرُُِيونَ  ِحيَ  ََجال   ِفيها َوَلُكمْ  * تَْأُكُلونَ  َوِمْنها َوَمناِفعُ 

  3َرِحيم {. َلَرُؤف   َرب ُكمْ  ِإن   اأْلَنْ ُفسِ  ِبِشقي  ِإال   بالِِغيهِ  َتُكونُوا ملَْ 

وال يؤاخذ بالذنب، بل ميهل ليتوب عاص، ويفيء  ال يعاجل بالعقوبة، هأن هبم ورأفته رْحته ومن
 اَل  َحْيثُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  يَْأتِيَ ُهمُ  أَوْ  اأْلَْرضَ  هِبِمُ  الل هُ  خَيِْسفَ  َأنْ  الس ييَئاتِ  َمَكُروا ال ِذينَ  }أََفَأِمنَ  ظامل:

 َلَرُءوف   َرب ُكمْ  فَِإن   ََّتَوُّف   َعَلى يَْأُخَذُهمْ  أَوْ  * مبُْعِجزِينَ  ُهمْ  َفَما تَ َقلُِّبِهمْ  ِف  يَْأُخَذُهمْ  َأوْ  * َيْشُعُرونَ 
  4َرِحيم {.

أكرمه، ويا ويل َمْن ال يرى رْحَة اهلل ورأفَته ف كل ما جيري فما أرحم اهلل بنا، وما أرأفه، وما 
  5.{َكف ار   َلظَُلوم   اإلْنَسانَ  حوله، }ِإن  

اللهم ارْحنا فإنك بنا راحم ، وال تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا موالنا فيما جرت به 
 املقادير.
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 101 - َتَدبَر

مْ  ِمنْ  احلَْقُّ  أَن هُ  لَيَ ْعَلُمونَ  اْلِكَتابَ  أُوتُوا ال ِذينَ  َوِإن  : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ   َعم ا ِبَغاِفل   الل هُ  َوَما َرهبِي
  1{.يَ ْعَمُلونَ 

ما يظهره اليهود والنصارى من عداء لإلسالم ليس منشأه اجلهل بدين اهلل تعاىل، وما يفعله  
 الل هُ  َصل ىوأفالم ورسوم مسيئة للنب  القساوسة واألحبار واإلعالميون من سب وشتم وافَتاء،

 ليس سببه أهنم ال يعرفون حقيقته، وأنه أحُد رسِل اهلِل العظام، وأحد أنبيائه الكرام.َوَسل َم،  َعَلْيهِ 

 بل يعلمون َتام العلم أنه رسول من عند اهلل تعاىل بشر به موسى وعيسى عليهما السالم ، َكَما
َناُهمُ  ال ِذينَ : }تَ َعاىَل  قَالَ    2.{أَبْ َناَءُهمْ  يَ ْعرُِفونَ  َكَما يَ ْعرُِفونَهُ  اْلِكَتابَ  آتَ ي ْ

 ؟َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ىإذا ملاذا كل هذا العداء لإلسالم ولنب اإلسالم ُممد 

كان اجلواب أن اإلسالم ينتشر ف بالدهم انتشارًا عظيًما جًدا، ودخل كثري من األوربيي واألمري
وغريهم ف دين اهلل أفواًجا، فوجد سدنة أهل الكتاب السيما القساوسة والرهبان أنفسهم وقد 
ُسِحَب البساُط من حتت أقدامهم، وأصبحت كنائسهم خاوية على عروشها، فلم جيدوا وسيلة 

 لوقف الزحف اإلسالمي إال بالطعن ف اإلسالم، وحرق القرآن، والطعن ف نب اإلسالم.

ْم، ولكن ما ال يعلمونه أن أفعاُلم تلك ال  ِمنْ  احلَْقُّ  أَن هُ  ذلك باإلسالم وهم يَ ْعَلُمونَ فعلوا  َرهبِي
 أَْمَواَُلُمْ  يُ ْنِفُقونَ  َكَفُروا ال ِذينَ  ِإن  }وال تزيد املسلمي إال َتسًكا بدينهم؛ تزيد اإلسالم إال انتشارًا، 
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 َجَهن مَ  ِإىَل  َكَفُروا َوال ِذينَ  يُ ْغَلُبونَ  مُث   َحْسَرةً  َعَلْيِهمْ  َتُكونُ  مُث   ِفُقونَ َهاَفَسيُ نْ  الل هِ  َسِبيلِ  َعنْ  لَِيُصدُّوا
  1ُُيَْشُروَن{.

 اللهم مكن لدينك ف األرض وافتح له قلوب الناس.
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 101 - َتَدبَر

َلَتكَ  تَِبُعوا َما آيَة   ِبُكلي  اْلِكَتابَ  أُوتُوا ال ِذينَ  أَتَ ْيتَ  َولَِئنْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ    1{.ِقب ْ

 شربهَ أف كيانه، و  تغلغلَ ينجو منه، والسبب أن حَب الباطل  مث قلما ينغمس إنسان ف الباطل
 ،البيناتِ  فريى اآلياتِ وَعُسَر نزُعها، ها، َب قلعُ عُ صَ فيه، حّت  الباطلذلك جذور  تمتد، واهُ قلبُ 

أبعد ، فال حترك فيه ساكًنا، وال تثري فيه كامًنا؛ ألنه الباهراتِ  ، واملعجزاتِ الواضحاتِ  والدالئلَ 
ا الر ْْحَنُ  َلهُ  فَ ْلَيْمُددْ  الض الَلةِ  ِف  َكانَ  َمنْ  ُقلْ }، كما قال اهلل تعاىل: الناس عن اُلدى   2.{َمدًّ

 َوُهمْ  َوَماتُوا رِْجِسِهمْ  ِإىَل  رِْجًسا فَ زَاَدتْ ُهمْ  َمَرض   قُ ُلوهِبِمْ  ِف  ال ِذينَ  وكما قال تعاىل: }َوأَم ا
  3.{َكاِفُرونَ 

 أليس قد قيل: )حبك الشيء يعمي ويصم(؟

 فكيف إذا كان هذا الشيء كفر؟

 وضوًحا من النهار. ال يبصر صاحبه نور اإلميان وهو أشد سطوًعا من الشمس، وأكثر

 وصدق القائل: كم من بصري قلبه أعمى.

 اللهم إنا نسألك إميانا كامال، ويقيًنا صادقًا. 
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 101 - َتَدبَر

  1{.الظ اِلِميَ  َلِمنَ  ِإًذا ِإن كَ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  َأْهَواَءُهمْ  ات  بَ ْعتَ  َولَِئنِ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

لريضي أعداء اهلل، وينفذ رغباهتم، إذا بعض الناس يَتك قناعاته، ويَتك مبادئه، بل ويَتك دينه، 
، قالوا صدق مقالتهم، وإذا اقَتحوا اثىن على مقَتحهم، وإذا أمروا كان أول املمتثلي ألمرهم

وال ُيرك ساكًنا لدماء املسلمي يبكي على مصاهبم، ويندب جراحهم، ويعلن تضامنه معهم، 
 اليت تسيل، وجراحهم اليت تنزف.

 أَْيِديَ ُهمْ  ِإلَْيُكمْ  َويَ ْبُسطُوا َأْعَداءً  َلُكمْ  َيُكونُوا يَ ثْ َقُفوُكمْ  قول اهلل تعاىل: }ِإنْ  وتغافل هذا الغافل، عن
  2{.َتْكُفُرونَ  َلوْ  َوَودُّوا بِالسُّوءِ  َوأَْلِسَنتَ ُهمْ 

 ُصُدورُُهمْ  َُّتِْفي َوَما أَفْ َواِهِهمْ  ِمنْ  اْلبَ ْغَضاءُ  َبَدتِ  َقدْ  َعِنتُّمْ  َما َودُّوا: }تعاىل اهلل قول وتعامى عن
3َأْكبَ ُر{.

  

تَ َعاىَل  ويقول إهنا إخوة إنسانية، نقول نعم. ولكن َنشى أن تكون من جنس اإلخوة اليت قَالَ 
 4.{ اْلِكَتاِب..... َأْهلِ  ِمنْ  َكَفُروا ال ِذينَ  إلْخَواهِنِمُ  يَ ُقوُلونَ  نَافَ ُقوا ال ِذينَ  ِإىَل  تَ رَ  َأملَْ : }عنها

 ووالؤك لدينك بقدر براءتك منهم.صالحك ف البعد عن أهوائهم، واستقامتك ف جمانبتهم، 

 اللهم أرنا احلَق حًقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطَل باطاًل وارزقنا اجتنابه.
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 101 - َتَدبَر

  1{.الظ اِلِميَ  َلِمنَ  ِإًذا ِإن كَ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  َأْهَواَءُهمْ  ات  بَ ْعتَ  َولَِئنِ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

ال إذا كان عندك علم من الشرع ف مسألة من املسائل أو نازلة من النوازل، فال تلتفت لغريه، 
 .مهما كان الذي جاءك به، ومهما زُين هذا القول أو ُزخرفهتتم بقول قائل معه، 

، وليس ألحد   َوَسل َم رأي. َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  مع َرُسولِ فليس ألحد مع اهلل تعاىل قول 

  2.{تَ ْعَلُمونَ  اَل  َوأَنْ ُتمْ  يَ ْعَلمُ  الل هَ  ِإن  }وقل ملن يقَتح رأيا أو يصدر حكًما مغايرًا حكم اهلل تعاىل: 

 اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك.
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 101 - َتَدبَر

َناُهمُ  ال ِذينَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ  ُهمْ  َفرِيًقا َوِإن   أَبْ َناَءُهمْ  يَ ْعرُِفونَ  َكَما يَ ْعرُِفونَهُ  اْلِكَتابَ  آتَ ي ْ  لََيْكُتُمونَ  ِمن ْ
  1{.يَ ْعَلُمونَ  َوُهمْ  احلَْق  

 العلم وحده ال يكفى لالستجابة للحق، ومناصرته، والدعوة إليه.

، وما ذلك كانوا أشد أَبْ َناَءُهمْ  يَ ْعرُِفونَ  َكَما َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اليهوُد كانوا يَ ْعرُِفوَن الر ُسولَ 
 الناس عداًء له ولدينه.

 األمر كله ُمض توفيق من اهلل تعاىل.

 اسأل اهلل عز وجل أن يوفقك للحق، وأن يثبتك عليه.

 اللهم وفقنا ملا حتبه وترضاه.
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 106 - َتَدبَر

  1{.اْلُمْمََتِينَ  ِمنَ  َتُكوَنن   َفال َربيكَ  ِمنْ  احلَْقُّ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

على أن تكون من  ، فاحرصْ هُ لُ ب ُ لك سُ  ، واستنارتْ هُ مُ الِ عَ مَ  ، واتضحتْ لك احلقُ  إذا استبانَ 
 .املرتابي ، وإياك أن تكون من املتشككيهِ أنصارِ 

 .الش اكييَ  اليقِي، وَمْن َكاَن ِمنَ أهِل  ِمنْ  َكانَ  فإنه ال يستوي عند اهلِل تعاىل َمنْ 

  إميانا يباشر شغاف قلوبنا.اللهم إنا نسألك 
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 107 - َتَدبَر

  1{.اخْلَي ْرَاتِ  فَاْسَتِبُقوا ُمَولييَها ُهوَ  ِوْجَهة   َوِلُكلي : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 لكل إنسان هدف يسعى إليه، ومقصد يتوجه إليه.

 َتْصَلى نَاِصَبة   ، أجهد نفسه، وضل سعيه، }َعاِمَلة  النجاة، ومل يسلك مسالكها يرجومنهم من 
 َحاِمَيًة{.   نَارًا

َراَن{،  اأْلَْرضِ  ِف  الش َياِطيُ  ميشي من غري تبصر، }اْستَ ْهَوْتهُ و ومنهم من يهيم على وجهه،  َحي ْ
  راِجع . ليس ِإىَل اهللِ ُسًدى، َوأَن ه  تُرِكَ  َوأَن ه َعَبثًا، أنه ُخِلقَ  َُيَْسبُ 

 َوِإْخَوانُ ُهمْ }، لسري ف دروبه، ويدعو غريه إليه، ويغذ اسعًيا حثيثًا وأكثرهم يسعى إىل اُلالك
 .{يُ ْقِصُرونَ  اَل  مُث   اْلَغيي  ِف  مَيُدُّونَ ُهمْ 

ُيدو بك، فاحرص أنت أن تكون من السابقي إىل اخلريات، فإنك على اجلادة، معك حاد 
 .، كتاب اهللودليل يهديك السبيل

وال تستوحش من قلة أهل احلق، فأنت واحلق َجاعة، وال تغَت بكثرة أهل الباطل، فقد حكم اهلل 
 تعاىل على الكثرة حكًما مطلًقا، بإهنم ال يعلمون، وأهنم ال يؤمنون، وأهنم ال يشكرون.

 وطرق السالكي، وإياك قلة يضرك وال احلق، طريق اتبع :اهلل رْحه عياض بن الفضيل قال
 اُلالكي. بكثرة تغَت وال ، الضاللة

 اللهم ثبتنا على دينك حّت نلقاك.
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 108 - َتَدبَر

يًعا الل هُ  ِبُكمُ  يَْأتِ  َتُكونُوا َما أَْينَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ    1{.َقِدير   َشْيء   ُكلي  َعَلى الل هَ  ِإن   َجَِ

 تعاىل يوم القيامة؟كيف ستأيت اهلل 

 يغشاه اخلزي، وتعلوه الكآبة؟ مغلواًل، ،به مكباًل  يتَ أُ فَ سيده كالعبد اآلبق؟ الذي فر من 

 ستأيت اهلل تعاىل كارًها للقائه؟هل 

  2.{َحِديثًا الل هَ  َيْكُتُمونَ  َوال األْرضُ  هِبِمُ  ُتَسو ى َلوْ  الر ُسولَ  َوَعَصُوا َكَفُروا ال ِذينَ  يَ َودُّ  يَ ْوَمِئذ  }

 أم ستأيت اهلل تعاىل فرًحا مستبشرًا مسرورًا؟

َها يَ ْوَمِئذ   َوُوُجوه   * ُمْسَتْبِشَرة   َضاِحَكة   * ُمْسِفَرة   يَ ْوَمِئذ   }ُوُجوه     3قَ تَ َرة {. تَ ْرَهُقَها * َغبَ َرة   َعَلي ْ

 تتدارك أن ميكنك املهلة، ف أنك واعلم لنفسك، فاخَت ُلما، ثالث ال القيامة يوم صنفان مها 
 .أمرك

  اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك.
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 101 - َتَدبَر

 ََّتَْشْوُهمْ  َفاَل  ِمن ُْهمْ  ظََلُموا ال ِذينَ  ِإال   ُحج ة   َعَلْيُكمْ  لِلن اسِ  َيُكونَ  لَِئال  : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
  1{.َواْخَشْوِن 

 الشبهة مرادهم اُلدى، وال غايتهم ظهور احلق، بل يضعونأهل الظلم والعناد واالستكبار ليس 
 احلجة، ويلبسون احلق بالباطل. موضع

 ُلدايته. والرباهيَ  األدلةِ  وقِ ومن كان هذا شأنه، فمن العبث تضييع العمر ف سَ 

 الظهر.  ءاجه الناجع، اإلعراض عنه، ونبذه ور بل دواؤه النافع، وعال

 خري. فليس منه ضري، كما ال يرجى منه
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 110 - َتَدبَر

  1{.َواْخَشْوِن  ََّتَْشْوُهمْ  َفاَل : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 ال ميلك لك النفع إال اهلل، ولن يدفع عنك الضر إال اهلل، فال تنشغل إال باهلل.

 فال ترجو غريه، وال َّتش سواه.

 َفال ِبَرْي   يُرِْدكَ  َوِإنْ  ُهوَ  ِإال َلهُ  َكاِشفَ  َفال ِبُضري  الل هُ  مَيَْسْسكَ  َوِإنْ : }تَ َعاىَل  الل هِ أمل تسمع إىل قَ ْوِل 
  2.{ِلَفْضِلهِ  رَاد  
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 111 - َتَدبَر

  1{.تَ ْهَتُدونَ  َوَلَعل ُكمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَميِت  َوأِلُُِت   َواْخَشْوِن  ََّتَْشْوُهمْ  َفاَل : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 على الوسيلة!تأمل كيف قدم اهلل عز وجل الغاية 

 .هفإن َتام النعمة دخول اجلنة، وهي غاية العبد، ومنتهى أمله، ودليل رضى اهلل تعاىل عن

 واُلدى سبب دخوُلا، والسبيل املوصل إليها.

وملا كانت الغايات أعظم من املقاصد، قدمها اهلل تعاىل؛ لتتشوف النفس إليها، مث تسعى 
 إليها، وهو األخذ بأسباب اُلداية، واالستقامة عليها.  لِ صي وَ مُ الْ  لتحصيل السببِ 

 اللهم إنا نسألك رضاك واجلنة.
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 111 - َتَدبَر

ُلو ِمْنُكمْ  َرُسواًل  ِفيُكمْ  أَْرَسْلَنا َكَما: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ   اْلِكَتابَ  َويُ َعليُمُكمُ  َويُ زَكييُكمْ  آيَاتَِنا َعَلْيُكمْ  يَ ت ْ
  1{.َواحلِْْكَمةَ 

 تزكيُة النفوِس. الكتبِ  ، وإنزالِ الرسلِ  الغايُة من إرسالِ 

  2.{فَ َتْخَشى َربيكَ  ِإىَل  َوَأْهِدَيكَ *  تَ زَك ى َأنْ  ِإىَل  َلكَ  َهلْ : }الس اَلُم، ِلِفْرَعْونَ  كما قال ُموَسى َعَلْيهِ 

 وأدراِن اجْلَاِهِلي ِة. اأْلَْخاَلِق، ومساوئِ  ،الشيْركِ واملراد من تزكية النفوس َتْطِهريَُها ِمْن َدَنِس 

 التزكية تكون جناتك يوم القيامة.وبقدر حظك من 

  3.{َدس اَها َمنْ  َخابَ  َوَقدْ *  زَك اَها َمنْ  أَفْ َلحَ  َقدْ }

َها تَ ْقَواَها، نُ ُفوَسَنا آتِ  الل ُهم    َوَمْواَلَها. َولِي َُّها أَْنتَ  زَك اَها، َمنْ  َخي ْرُ  أَْنتَ  َوزَكي
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 111 - َتَدبَر

  1{.َتْكُفُرونِ  َواَل  ِل  َواْشُكُروا أَذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروِن : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 .«يَ ْنَسى َفاَل  َيْذُكرَ  َوَأنْ  ُيَكفيُر، َفاَل  َيْشُكرَ  َوَأنْ  يُ ْعَصى، َفاَل  يُطَاعَ  َأنْ » :تَ َعاىَل على العبادِ  الل هِ  َحقُّ 

 ذلك يرغبنا ف ذكره، ويعدنا بعطاء يدهش األلباب، وتطيش له العقول.ومع 

 هل تدري معىن أن يذكرك اهلل؟

 إنه الشرف الذي دونه كل شرف، والفوز الذي ال يدانيه فوز، والسعادة اليت ال شقاء بعدها.

   ِعَباَدِتَك. َوُحْسنِ  َوُشْكرَِك، ِذْكرَِك، َعَلى َأِعن ا الل ُهم  
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 111 - َتَدبَر

  1{.الص اِبرِينَ  َمعَ  الل هَ  ِإن   َوالص اَلةِ  بِالص رْبِ  اْسَتِعيُنوا آَمُنوا ال ِذينَ  يَاأَي َُّها: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 بِالص رْبِ  َواْسَتِعيُنوا: }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ ف وَ هنا،  َوالص اَلةِ  الص رْبِ تأمل كيف َجع اهلل تعاىل بي 
  2.{َوالص اَلةِ 

رَ  فتنري جنبات الفؤاد؛ به تشرق مشس اإلميان و ، للقلبِ  وضياء   ،للنفسِ  سكينة   وذلك ألن الص ب ْ
ُر  ميَانِ  ِمنَ لذا قيل: الص ب ْ  َجَسدَ  اَل  أَن هُ  َكَما َلُه، َصب ْرَ  اَل  ِلَمنْ  ِإميَانَ  َواَل  اجلََْسِد، ِمنَ  الر ْأسِ  مبَْنزَِلةِ  اإْلِ

 .َلهُ  رَْأسَ  اَل  ِلَمنْ 

 لِْلَجَوارِِح. ُمَنشيَطة   لِْلَكَسِل، ُمْذِهَبة  ، ِلَْلَْدَواءِ  َمْطَرَدة   لِلُهُموِم، َداِفَعة   َوالص الةُ 

 قوُة القلِب، َوبالص اَلِة قوُة البدِن. فاجتمع بِالص رْبِ 

 .رْي  خَ  كلُ   بُ لَ جْ تَ سْ ، ويُ ر  شَ  كلُ   عُ فَ دْ تَ سْ يُ  َوالص اَلةِ  َوبِالص رْبِ 
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 111 - َتَدبَر

  1{.الص اِبرِينَ  َمعَ  الل هَ  ِإن  : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 للص اِبرِيَن!تَ َعاىَل  الل هِ  ةِ يَ عي مَ  بَ بَ سَ  لْ م  أَ تَ 

 .تَ َعاىَل  الل هِ إىل  السريِ  َعنِ ألهنا تثبطهم  ؛يواملعاصِ  تركوا الذنوبَ َلم ا 

 .تَ َعاىَل  الل هِ  عبادةِ ؛ ألهنا تقطعهم عن وتركوا الشهوات

 تَ َعاىَل. وتركوا التسخَط على أقداِر اهلِل، ألنه َسَبُب سخِط الل هِ 

 .تَ َعاىَل  الل هِ ؛ ألهنا تقرهبم إىل ى الطاعاتِ لَ وا عَ رُ ب َ وصَ 

 تَ َعاىَل. الل هِ  َمعيَيةُ كان جزاؤهم نفَسُهم عن كِل ما مينعهم َعِن الل ِه،  وا أسُ بَ حَ َلم ا 

   .نَِبيًّا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى َومبَُحم د   ،ِديًنا َوبِاإِلْساَلمِ  ،رَبًّا بِالل هِ  َرِضيَنا
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 116 - َتَدبَر

  1{.َتْشُعُرونَ  اَل  َوَلِكنْ  َأْحَياء   َبلْ  أَْمَوات   الل هِ  َسِبيلِ  ِف  يُ ْقَتلُ  ِلَمنْ  تَ ُقوُلوا َواَل : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

ملا بذلوا هلل عز وجل أرواحهم، وباعوا له أنفسهم، توىل انظر إىل كرامة اهلل تعاىل ألهل طاعته، 
، وأَ  مْ هُ ن   أن يقولوا عنهم أَ  على املؤمنيَ  مَ ر  حَ فَ م، هُ اهلل عز وجل أمرَ  مث  َأْحَياء ، أَن  ُهمْ  رَ ب َ خْ أَْمَوات 

ْم، وناهيك هبذا  ِعْندَ  أَن  ُهمْ  َأْخبَ رَ  مث أخرب أهنم يُ ْرَزُقوَن، وإَّنا ُيزن من  اًل وتشريًفا،ضْ القرب فَ َرهبِي
الفضل، واإلكرام، ما يفوق والشهيد نال من ُيزن على الدنيا ملظنة فقد الرزق، وفوات اللذات، 

 بِاْلَعْرِش، ُمَعل َقة   اِديلُ قَ نَ  َُلَا ُخْضر ، َطرْي   َحَواِصلِ  ِف  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  الل هِ  ِعْندَ  الشَُّهَداءِ  أَْرَواحُ "الوصف: 
  2َشاُءوا". اجْلَن ةِ  َأيي  ِف  َتْسرَحُ 

اللهم ال تدع لنا ذنًبا إىل غفرته، وال مهًا إال فرجته، وال حاجة من حوائج الديا واآلخرة إال 
 قضيتها ويسرهتا بفضلك يا أرحم الراْحي.
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 117 - َتَدبَر

ُلَون ُكمْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ   َوالث َمرَاتِ  َواأْلَنْ ُفسِ  اأْلَْمَوالِ  ِمنَ  َونَ ْقص   َواجلُْوعِ  اخْلَْوفِ  ِمنَ  ِبَشْيء   َولََنب ْ
  1{.الص اِبرِينَ  َوَبشيرِ 

 وطن نفسك على الصرب على أقدار اهلل تعاىل إذا نزلت بك، فإن الدنيا داُر ابتالِء.

 .وإياك أن تتسخط على ربك، بسخطك على القدر

 اهلل على العبد. سخطِ  وال حتسب االبتالء دليلَ 

ًرا ِبهِ  الل هُ  يُرِدِ  َمنْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ ف َ   َخي ْ
  2.«ِمْنهُ  ُيِصبْ 

 َمعَ  اجلَْزَاءِ  ِعَظمُ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  قَالَ  :قَالَ  ،َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ وَ 
 فَ َلهُ  َسِخطَ  َوَمنْ  الريَضا، فَ َلهُ  َرِضيَ  َفَمنْ  ابْ َتاَلُهْم، قَ ْوًما َأَحب   ِإَذا الل هَ  َوِإن   اْلَباَلِء، ِعَظمِ 

  3.«السُّْخطُ 

اِل. َواأَلْهلِ  َوالُدنْ َيا الِدينِ  ِف  َواْلَعاِفَيةَ  اْلَعْفوَ  َنْسأَُلكَ  ِإن ا الل ُهم  
َ
 َوامل

 
  

                                                            

 155ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
َرِض، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

َ
ْرَضى، بَاُب َما َجاَء ِف َكف ارَِة امل

َ
 5145ِكَتاُب امل

 حديث رقم: ،الَباَلءِ  َعَلى الص رْبِ  ِف  َجاءَ  َما بَابُ  ،َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ  الزُّْهدِ  أَبْ َوابُ  -رواه الَتمذي - 3
 بسند حسن ،4031حديث رقم:  ،اْلَباَلءِ  َعَلى الص رْبِ  بَابُ  ،اْلِفَتِ  ِكَتابُ  -بن ماجهاو ، 2321
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 118 - َتَدبَر

ُهمْ  ِإَذا ال ِذينَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ    1{.رَاِجُعونَ  ِإلَْيهِ  َوِإن ا لِل هِ  ِإن ا قَاُلوا ُمِصيَبة   َأَصابَ ت ْ

ش بي يالوارفة، ويع ، ويتفيء ظاللهيقرأه يستشعر معناه اىل أن الذيمن بركة تدبر كالم اهلل تع
 أفنانه النضرة، ويقطف من َثاره اليانعة.

، أدرك أنه عارية مسَتدة، وأن ما عنده وديعة {رَاِجُعونَ  ِإلَْيهِ  َوِإن ا لِل هِ  }ِإن ا :فإذا قال عند املصيبة
 ، وأن مصريه ومآله إىل اهلل.مؤداة

 برًدا وسالًما على قلبه. فتنزل هذه الكلماتُ 

 وتكون له بلسًما يدوى جراحه.

 وال يعلم ُلا معىن فال ينتفع هبا اتنفاع من علم معناها.أما من يقوُلا 

  ، وادخلنا ف رْحتك.اللهم امَل قلوبنا من خشية، واغمرنا بإحسانك
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 111 - َتَدبَر

مْ  ِمنْ  َصَلَوات   َعَلْيِهمْ  أُولَِئكَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ    1{.اْلُمْهَتُدونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َوَرْْحَة   َرهبِي

 .األلبابَ  ، وأذهلَ العقولَ  هِ بعطائِ  أدهشَ  إذا اعطى الكريُ 

 .الصربِ  أنواعِ  أقلِ  هذا جزاءُ 

 تَتا. ِمْن الرْحنِ  َصَلَوات  

 .القلوبَ  َوَرْْحَة  من اهلل تغمرُ 

 . ها، ليسامي النجومَ صاحبَ  ترفعُ  وتزكية  

 رب؟ من عطاءِ  أوسعُ  وأي عطاء   فضل   أي

 اْلِعاَلَوُة. َونَِعَمتِ  العْدالن نِْعمَ : َعْنُه ِحَي قَالَ  الل هُ  َرِضيَ  َوَصَدَق ُعَمرُ 

 َوأَْدِخْلِن  تَ ْرَضاهُ  َصاحِلًا َأْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَدي   َوَعَلى َعَلي   أَنْ َعْمتَ  ال يِت  نِْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  أَْوزِْعِن  }َربي 
 .الص احِلَِي{ ِعَباِدكَ  ِف  ِبَرْْحَِتكَ 
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 110 - َتَدبَر

رًا َتَطو عَ  َوَمنْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ    1{.َعِليم   َشاِكر   الل هَ  فَِإن   َخي ْ

وأن ى، صَ عْ فال ي ُ  اعَ طَ ، وأن يُ رَ فَ كْ وال يُ  دَ بَ عْ اخللق خلقه، وامللك ملكه، واألمر أمره، وحقه أن ي ُ 
 .رَ فَ كْ  يُ اَل فَ  رَ كَ شْ يُ 

 َتْكُفُروا ِإنْ } ؛، يرضى من عباده بالقليل من العمل، ويشكر عليهسبحانه وتعاىل ومع كمال غناه
  2.{َلُكمْ  يَ ْرَضهُ  َتْشُكُروا َوِإنْ  اْلُكْفرَ  ِلِعَباِدهِ  يَ ْرَضى َوال َعْنُكمْ  َغِن   الل هَ  فَِإن  

 َوُهوَ  َسْعيَ َها َُلَا َوَسَعى اآلِخَرةَ  أَرَادَ  َوَمنْ }إليه ويباركه، ولو كان يسريًا؛  ىَ عَ سَ  نْ مَ  يَ عْ سَ  رُ كُ شْ ويَ 
  3{.َمْشُكورًا َسْعيُ ُهمْ  َكانَ  َفُأولَِئكَ  ُمْؤِمن  

  4.{الش اِكرِينَ  الل هُ  َوَسَيْجزِي}؛ العطاءِ  ، وجزيلِ األجرِ  بوافرِ  على الشكرِ  دُ عِ يَ وَ 

  5.{ألزِيَدن ُكمْ  َشَكْرُتُْ  لَِئنْ  َربُُّكمْ  تََأذ نَ  َوِإذْ }؛ املزيدَ ي طِ عْ وي ُ  ،عليه ئُ افِ كَ يُ وَ 

 ِعَباَدِتَك. َوُحْسنِ  َوُشْكرَِك، ِذْكرَِك، َعَلى َأِعن ا الل ُهم  

 

  

                                                            

 150ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 0سورة الزَُّمِر: اآلية/  - 2
ْسرَاِء: اآلية/  - 3  12سورة اإْلِ
 144ُسورَُة آِل ِعْمَراَن: اآلية/  - 4
 0سورة ِإبْ رَاِهيَم: اآلية/  - 5
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 111 - َتَدبَر

 ِف  لِلن اسِ  بَ ي  ن اهُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  َواُْلَُدى اْلبَ ي يَناتِ  ِمنَ  أَنزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  ال ِذينَ  ِإن  : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
  1{.الالِعُنونَ  َويَ ْلَعنُ ُهمُ  الل هُ  يَ ْلَعنُ ُهمُ  أُولَِئكَ  اْلِكَتابِ 

 َويَ ْلَعنُ ُهمُ  الل هُ  العلة ف هذا الوعيد الشديد، والعقاب العظيم على كتمان العلم: }يَ ْلَعنُ ُهمُ 
الن  ْفِس، فيحتاج َمْن هذا شأنه إىل جماهدِة نفسه جماهدًة  َعَلى َيُشقُّ  ِم ا اْلِكْتَمانَ  ، َأن  {الالِعُنونَ 

يِن، ِمنَ  َواُْلَُدى اْلبَ ي يَناتِ  شديدًة، ملنع ِإْظَهارِ   الناس الشديدة ِإىَل هذا اُْلَُدى، َحاَجةِ  َمعَ  الدي
اِعي َوُحُصولِ   ِإْظَهارِِه. ِإىَل  الد 

يِن، ويتحمُل املشاَق حلجِب نورِه، لذلك استحق لعنة اهلل تعاىل.ا ِإْظَهارِ  فهو جياهُد ملنِع   لدي

يِن ضررًا عظيًما على سائِر اخللِق حّت البهائم  ِإْظَهارِ  الالِعُنوَن؛ ألن ف منعِ  َويَ ْلَعُنهُ  الدي
2.الظ املِِ  ظُْلمِ  ِمنْ  وَْكرَِها ِف  لََتُموتَ  احْلَُباَرى ِإن  : ُهَريْ َرةَ  أَبُو العجماوات، كما قَالَ 

  

 َهَذا: َوتَ ُقولُ  اْلَمَطُر، َوأُْمِسكَ  الس َنُة، اْشَتد تِ  ِإَذا آَدمَ  َبِن  ُعَصاةَ  تَ ْلَعنُ  اْلبَ َهاِئمَ  ِإن  : جُمَاِهد   َوقَالَ 
3.آَدمَ  اْبنِ  َمْعِصَيةِ  ِبُشْؤمِ 

  

 َبِن  ِبُذنُوبِ  اْلَقْطرَ  ُمِنْعَنا: يَ ُقوُلونَ  َواْلَعَقاِرُب، اخْلََناِفسُ  َحّت   َوَهَوامَُّها اأْلَْرضِ  َدَوابُّ : ِعْكرَِمةُ  َوقَالَ 
4.آَدمَ 

  

 اأَلْعَداِء. َومَشَاَتةِ  الَقَضاِء، َوُسوءِ  الش َقاِء، َوَدَركِ  الَباَلِء، َجْهدِ  اللهم إن ا نعوُذ بك ِمنْ 

                                                            

 152ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 (210/ 14جامع البيان ) - 2
 (035/ 2جامع البيان ) - 3
 (30/ 2الكشف والبيان عن تفسري القرآن ) - 4
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 111 - َتَدبَر

  1{.الر ِحيمُ  الت  و ابُ  َوأَنَا َعَلْيِهمْ  أَتُوبُ  فَأُولَِئكَ  َوبَ ي  ُنوا َوَأْصَلُحوا تَابُوا ال ِذينَ  ِإال  : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 اَل  أَنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا ال ِذينَ  ِعَباِديَ  يَا ُقلْ } ؛كمهما كان ذنبك إذا تبت تاب اهلل تعاىل علي
يًعا الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ  اهللَ  ِإن   اهللِ  َرْْحَةِ  ِمنْ  تَ ْقَنطُوا   2.{الر ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإن هُ  َجَِ

  3.{اْهَتَدى مُث   َصاحِلًا َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  ِلَمنْ  َلَغف ار   َوِإني }؛ وإذا استغفرت غفر اهلل لك

؛  لَ د  وإذا أصلحت بَ   يُ َبديلُ  َفُأولَِئكَ  َصاحِلًا َعَمال َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  َمنْ  }ِإالاهلل َسييَئاِتَك َحَسَنات 
  4.{َرِحيًما َغُفورًا الل هُ  وََكانَ  َحَسَنات   َسييَئاهِتِمْ  الل هُ 

 تَ َباَركَ  ربك أمل تسمع فضله؛ ف رجاءك تقطع وال عفوه، من تيأس وال رْحته، من تقنط فال
 يَا أُبَاِل، َوالَ  ِفيكَ  َكانَ  َما َعَلى َلكَ  َغَفْرتُ  َوَرَجْوَتِن  َدَعْوَتِن  َما ِإن كَ  آَدمَ  اْبنَ  يَا: »يَ ُقولُ  َوتَ َعاىَل 

 َلوْ  ِإن كَ  آَدمَ  اْبنَ  يَا أُبَاِل، َوالَ  َلَك، َغَفْرتُ  اْستَ ْغَفْرَتِن  مُث   الس َماءِ  َعَنانَ  ُذنُوُبكَ  بَ َلَغتْ  َلوْ  آَدمَ  اْبنَ 
  5«.َمْغِفَرةً  ِبُقرَاهِبَا ألَتَ ْيُتكَ  َشْيًئا ِب  ُتْشرِكُ  الَ  َلِقيَتِن  مُث   َخطَايَا اأَلْرضِ  ِبُقرَابِ  أَتَ ْيَتِن 

 وتسَت العيب، وتبدل السيئة حسنة.خطوات ثالثة، َتحو الذنب، 

 َعن ا. فَاْعفُ  اْلَعْفَو، حتُِبُّ  َعُفو   ِإن كَ  الل ُهم ،

  

                                                            

 110ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 53سورة الزَُّمِر: اآلية/  - 2
 22سورة َطَه: اآلية/  - 3
 00سورة اْلَفْرَقاِن: اآلية/  - 4
َعَواتِ  أَبْ َوابُ  -الَتمذيورواه  ،َذري  َأِب  َعنْ  ،21402حديث رقم:  -أْحد رواه - 5  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ  الد 

 بسند صحيح،  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  ،3540حديث رقم:  ،بَاب   ،َوَسل مَ 
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 111 - َتَدبَر

  1{.الر ِحيمُ  الر ْْحَنُ  ُهوَ  ِإال   ِإَلهَ  اَل  َواِحد   ِإَله   َوِإَُلُُكمْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

من فساد عقول املشركي عبادهتم لغري اهلل تعاىل، ومن جهلهم اَّتاذهم أكثر من إله يعبدوهنم 
 من دون اهلل، وما علموا أن تعددهم يناف كوهنم آُلة.

 }َلوْ َواِحد ، و  ال ينصلح حاُلما إال بِإَله   َواأْلَْرضِ  ولو فكر أحدهم للحظة لعلم أن الس َماَواتِ 
2َلَفَسَدتَا{. الل هُ  ِإال آُِلَة   ِفيِهَما َكانَ 

  

فإن لكل واحد منهم إرادة مغايرة إلرادة اآلخر، وما يرضي هذا ال يرضي ذاك، وما ُيبه هذا 
 يسخطه ذلك.

من  بالعبدِ  َرِحيم ، أرحمُ  َرْْحَن   م، َوُهوَ هُ ورازق ُ  اخللقِ  ُهَو، هو خالقُ  ِإال   ِإَلهَ  اَل  َواِحد   ِإَله   وَنن ِإَُلَُنا
 .هُ اليت ولدتَ  هِ مِ أُ 

 ومن رْحته أنه يرضى من عباده بالقليل من العمل، ويتجاوز ُلم عن الكثري من الزلل.

 يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر.

 يدافع عن عباده، وُيامي عن أوليائه.سبقت رْحته غضبه، 

 فمن أسعد ِمن كان ربه اهلل، وسعى ف رضاه؟ 

 ومن أشقى ِمن التمس له رب سواه.

 «بَ ْعدُ  َشْيء   ِمنْ  ِشْئتَ  َما َوِمْلءَ  َواأْلَْرِض، الس َماَواتِ  ِمْلءَ  احلَْْمدُ  َلكَ  الل ُهم  »

                                                            

 113ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 22سورة األنبياء: اآلية/  - 2
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 111 - َتَدبَر

 ِف  جَتْرِي ال يِت  َواْلُفْلكِ  َوالن  َهارِ  الل ْيلِ  َواْخِتالفِ  َواأَلْرضِ  الس َماَواتِ  َخْلقِ  ِف  ِإن  : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
َفعُ  مبَا اْلَبْحرِ   ِمنْ  ِفيَها َوَبث   َمْوهِتَا بَ ْعدَ  اأَلْرضَ  ِبهِ  َفَأْحَيا َماء   ِمنْ  الس َماءِ  ِمنَ  الل هُ  أَنزلَ  َوَما الن اسَ  يَ ن ْ
  1{.يَ ْعِقُلونَ  لَِقْوم   آليَات   َواأَلْرضِ  الس َماءِ  بَ ْيَ  اْلُمَسخ رِ  َوالس َحابِ  الرييَاحِ  َوَتْصرِيفِ  َداب ة   ُكلي 

 ،َواتيَساِعَها اْرتَِفاِعَها ِف  الس َماَواتِ  َهِذهِ املَتامي األطراف، و  ،هذا الكون العجيب الشاسع تََأم لَ 
شدوًها، لكثرهتا اليت ال أمامها مبهورًا موالنجوم واجملرات، اليت يقف العقل  اْلَكَواِكبِ  وَهِذهِ 

َوتََأم َل  ف نظام ُمكم، ال خيتل، وال يضطرب، َتُدورُ  وََكْيفَ  ُيصيها العد وال يأيت عليها احلصر،
ما بيننا وبينها من املسافات الشاسعة، والبون العظيم الذي يصل إىل مئات املاليي من السني 

 َوال اْلَقَمرَ  ُتْدرِكَ  َأنْ  َُلَا يَ ْنَبِغي الش ْمسُ  اَل }َوالن  َهاِر، ودقة سريمها،  ْيلِ الل   َوتََأم َل تعاقبَ الضوئية، 
  2.{َيْسَبُحونَ  فَ َلك   ِف  وَُكل   الن  َهارِ  َساِبقُ  الل ْيلُ 

، ُكلي  ِمنْ  أْلَْرضِ باِ  اليت حتيط َوتََأم َل تلك اْلِبَحاَر واحمليطات اتيَساِعَها وعمقَها الذي َوتََأم َل  َجاِنب 
 زال يعلم به إال الذي خلقها، وما فيها من كائنات

اْلَبْحِر التالطم األمواج، وكيف استقرت على مائِه، ولوشاء اهلل  ِف هذا اْلُفْلكِ  كيف جَتْرِي  َوتََأم لَ 
 ألغرقها فال عاصم ُلا من اهلل.

، َواأَلْرضِ  الس َماءِ  بَ ْيَ ف طبقة معينة  ُيَسخيرُه اهللوكيف  ويصري سحابًا، كيف يتكون  َوتََأم َل املطرَ 
  .َمْوهِتَا بَ ْعدَ  اأَلْرضَ  ِبهِ  ُيي اهللُ  ، مث كيفبالرييَاحِ  وكيف يسريه اهلل

                                                            

 114ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 40اآلية/ سورة يس:  - 2
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 هذه املخلوقات الكثرية املتنوعة، واألمَم العظيمة اليت ال َّتلو منها بقعة من األرض، منهاَوتََأم َل 
الكرب، وكيف يرزقها اهلل تعاىل  ف املهول اجملردة، ومنها بالعي اليرى الذي الصغر، ف املتناهي

 َجيًعا وال ينسى منها شيًئا.

 رِْزقُ َها الل هِ  َعَلى ِإال اأَلْرضِ  ِف  َداب ة   ِمنْ  َوَما}َوتََأم َل كيف ال يغيب عن اهلل تعاىل منها شيء ، 
  1.{ُمِبي   ِكَتاب   ِف  ُكل   َوُمْستَ ْوَدَعَها ُمْستَ َقر َها َويَ ْعَلمُ 

 برهانًا على حكمةِ  أو يطلبُ على وجود اخلالق،  عن دليل   مث تعجب غاية العجب ِمن يسألُ 
 .اخلبريِ  العليمِ 

لَ        هُ  يُ ْعَص        ى َكْي        فَ  َعَجبً        ا فَ يَ        ا  اإْلِ
 

 اجْلَاِح                       دُ  جَيَْح                       ُدهُ  َكْي                       فَ  أَمْ  *****
 

 آيَ                   ةً  لَ                   هُ  َش                   ْيء   ُك                   لي  َوِف 
         

 َواِح                       دُ  أَن                        هُ  َعَل                       ى تَ                       ُدلُّ  *****
 

 اللهم ال تؤاخذنا مبا فعل السفاء منا.

 

  

                                                            

 1سورة ُهود : اآلية/  - 1
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 111 - َتَدبَر

 آَمُنوا َوال ِذينَ  الل هِ  َكُحبي  ُيُِبُّونَ ُهمْ  أَْنَداًدا الل هِ  ُدونِ  ِمنْ  يَ ت ِخذُ  َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
  1{.لِل هِ  ُحبًّا َأَشدُّ 

، بل ومن أهل اإلميان أشد حًبا هلل من الكفار ملعبوداهتم، بل أشد حبا هلل من أبنائهم وأمواُلم
 أنفسهم اليت بي جواَنهم.

 وهذا دينهم وتلك عقيدهتم.

 ال يقدم أحدهم شيًئا ف الطاعة واحملبة على مواله.

 ويؤثر رضاه على رضى نفسه ُمابه على ُمبوبات نفسه، ويسارع ف رضى ربه.

 ِفيهِ  ُكن   َمنْ  َثاَلث  : »قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِبي  َعنِ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  فَ َعنْ 
 لِل هِ  ِإال   ُيُِبُّهُ  الَ  َعْبًدا َأَحب   َوَمنْ  ِسَوامُهَا، ِم ا ِإلَْيهِ  َأَحب   َوَرُسولُهُ  الل هُ  َكانَ  َمنْ : اإِلميَانِ  َحاَلَوةَ  َوَجدَ 
  2.«الن ارِ  ِف  يُ ْلَقى َأنْ  َيْكَرهُ  َكَما ِمْنهُ  الل ُه، أَنْ َقَذهُ  ِإذْ  بَ ْعدَ  الُكْفِر، ِف  يَ ُعودَ  َأنْ  َيْكَرهُ  َوَمنْ  َوَجل ، َعز  

 وسلوك سبيلهم. ،فكن معهم فالنجاة كل النجاة ف انتهاج هنجهم

 وامشلنا بعفوك، وأدخلنا برْحتك ف عبادك الصاحلي.اللهم اجعلنا من حزبك وأوليائك، 

 

  

                                                            

 115ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
ميَاِن، ِكَتابُ  -ومسلم ،11حديث رقم:  ،اإِلميَانِ  َحاَلَوةِ  بَابُ  ،اإِلميَانِ  ِكَتابُ  -رواه البخاري - 2  َمنِ  ِخَصال   بَ َيانِ  بَابُ  اإْلِ

ميَانِ  َحاَلَوةَ  َوَجدَ  هِبِن   ات صفَ   43 :رقم حديث ،اإْلِ
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 116 - َتَدبَر

يًعا لِل هِ  اْلُقو ةَ  َأن   اْلَعَذابَ  يَ َرْونَ  ِإذْ  ظََلُموا ال ِذينَ  يَ َرى َوَلوْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ   َشِديدُ  الل هَ  َوَأن   َجَِ
  1{.اْلَعَذابِ 

من بشاعة الظلم وشناعته، وسوء عاقبة الظاملي أن عاقبتهم ال يعلمها إال اهلل تعاىل؛ لذلك 
أمًرا َمُهواًل، تطيش له  َرأَْوااْلَعَذاَب ل يَ َرْونَ  ِحيَ  ظََلُموا ال ِذينَ  يَ َرى حذف جواب }َلْو{، واملعىن َلوْ 

 العقول، وتذهل منه األلباب.

 يَ َرْوَن{، ومل يقل: )ِإَذا مفر منه، وواقًعا ال ُمالة، قال تعاىل: }ِإذْ وملا كان عذاهبم متحقًقا ال 
 ِإْذ{ ، للماضي فكأن عذاهبم أعد ُلم وأُْبرَِم أْمُرُهْم، وُقِضي وفُرَِغ منه.}يَ َرْوَن(، ألن 

 فيالسوء عاقبة الظاملي، ويالقبح مصريهم!

 .اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك
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 117 - َتَدبَر

  1{.اأْلَْسَبابُ  هِبِمُ  َوتَ َقط َعتْ  اْلَعَذابَ  َورَأَُوا ات  بَ ُعوا ال ِذينَ  ِمنَ  اتُِّبُعوا ال ِذينَ  تَ بَ ر أَ  ِإذْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

أعظم حسرة يوم القيامة أن يتربأ السادة من العبيد الذين أفنوا حياهتم ف خدمتهم، والزعماء من 
صفقوا ُلم وهتفوا بأَسائهم، والقادة من اجلنود الذين مل يعرفوا ُلم إال الطاعة  الدمهاء الذين طاملوا

 املطلقة.

كم من ُُمَر َمات  ارُتِكَبْت، وكم من ُحُرَمات  انُتِهَكْت، وكم من أرواح ازُهِقْت، وكم من أجساد 
َبْت، بدعوى تنفيذ التعليمات، وشعار )أنا عبد املأمور(.  ُعذي

تضعفون يوم القيامة، يأكُل أحُدُهم َيَديِه َنَدًما، تتقطُع نفُسُه َحْسرًة، ويتفطُر قلبه يأيت أولئك املس
 ، واشَتى بإميانه َثًنا قلياًل، وعرًضا زائاًل.غريه نه باع آخرته بدنياألأََلًما، ويفيض مها وغما وحزنًا، 

عنقه، ال ميلك لنفسه نفًعا يرى السيد املطاع، والزعيم املهيب، والقائد العظيم، قد غلت يداه إىل 
 وال ضرًا، يدعو بالويل الثبور، قد علت الكآبة وجهه، وغشيته الذلة.

 أَنْ ُتمْ  فَ َهلْ  ائْ َتَمْرنَا أََمْرَُتُونَا َمْهَما تَ بَ ًعا َلُكمْ  ُكن ا ِإن ا :وَُكبَ رَائِِهمُ  َوَساَدهِتِمْ  ِلَقاَدهِتِمْ  فيقول الضَُّعَفاءُ 
 .َشْيء   ِمنْ  الل هِ  َعَذابِ  ِمنْ  َعن ا ُمْغُنونَ 

 .القادةُ  منهم أُ ويترب  ،عنهم السادةُ  فيعرضُ 
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يًعا لِل هِ  َوبَ َرُزوا}  ِمنْ  َعن ا ُمْغُنونَ  أَنْ ُتمْ  فَ َهلْ  تَ بَ ًعا َلُكمْ  ُكن ا ِإن ا اْسَتْكبَ ُروا لِل ِذينَ  الضَُّعَفاءُ  فَ َقالَ  َجَِ
َنا َسَواء   َُلََديْ َناُكمْ  الل هُ  َهَدانَا َلوْ  قَالُوا َشْيء   ِمنْ  الل هِ  َعَذابِ   ِمنْ  لََنا َما َصبَ ْرنَا أَمْ  َأَجزِْعَنا َعَلي ْ
  1.{ُمَِيص  

 ويصبح اُلالك متحقًقا. والت حي مندم، ونعذر ، ويندم مفال يقبل منهالضَُّعَفاُء يعتذر عندها 

  2.اْلُمْعَتِبَي{ ِمنَ  ُهمْ  َفَما َيْستَ ْعِتُبوا َوِإنْ  َُلُمْ  َمثْ ًوى َفالن ارُ  َيْصربُوا فَِإنْ }

 هي نفس واحدة  فال َّتاطر هبا، ونعيم  مقيم ، أو عذاب  سرمدي ، فاخَت لنفسك. 

     اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.

  

                                                            

 21سورة إبراهيم: اآلية/  - 1
 24سورة فصلت: اآلية/  - 2

 



 

120 

 

 118 - َتَدبَر

  1{.اأْلَْسَبابُ  هِبِمُ  َوتَ َقط َعتْ  اْلَعَذابَ  َورَأَُوا ات  بَ ُعوا ال ِذينَ  ِمنَ  اتُِّبُعوا ال ِذينَ  تَ بَ ر أَ  ِإذْ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

اخللق،  تأمل ذلك املشهد الرهيب، وتلك الصورة العجيبة، يوم احلشر حيث البحر اُلائج من
 من البشر، يأيت السادة والعبيد، والقادة واألجناد، والزعماء وأتباعهم. واملوج املتالطم

 بال، وال يدور باخليال. فيحدث ما ال خيطر على

 السادة من عبيدهم، والقادة من أجنادهم، والزعماء من أتباعهم. يَ َتبَ ر أُ 

العبيد من السادة الذين طاملا استعبدوهم  يَ َتبَ ر أَ واملفَتض أن ُيدث العكس، املفَتض أن 
 .واستذلوهم

األتباع من الزعماء الذين  يَ َتبَ ر أُ طاملا أمروهم وهنوهم، اجلنود من القادة الذين  يَ َتبَ ر أَ املفَتض أن 
 وطئوا على أكتافهم لريتفعوا ف الدنيا.

 يتربأ السادة والقادة والزعماء من أتباعهم؟ مَ لِ فَ 

  2{.َخاِطِئيَ  َكانُوا َوُجُنوَدمُهَا َوَهاَمانَ  ِفْرَعْونَ  ِإن  }هنا يأيت تأويل قول اهلل تعاىل: 

 املتبوعون من أتباعهم؛ ألن من األتباع من هو أشد عتًوا، وأبشع ظلًما من أسيادهم.يتربأ 

ا، فقد يأمر السيد بالقتل، فيقتل العبد وميثل باملقتول، وقد يأمر بالضرب فيتفنن نعم أعظم ظلمً 
 العبد ف التعذيب.
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 ل.فيفعل اجلنود ما ال خيطر على باوأكثر من هذا قد يشري القائد بطرف عينه، 

ان يوم القيامة كان الزعماء ف الدنيا يتغاضون عن تلك األفعال ألهنا تثبت عروشهم، فإذا ك
 من عبيدهم.    الَتبَ رُّءِ شى هؤالء السادة أن يلحقهم عارها، وأن يصطلوا بنارها، فيبادروا إىل خي
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 111 - َتَدبَر

ُهمْ  فَ َنَتبَ ر أَ  َكر ةً  لََنا َأن   َلوْ  ات  بَ ُعوا ال ِذينَ  َوقَالَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ    1{.ِمن ا تَ بَ ر ُءوا َكَما ِمن ْ

ال ينظر السادة إىل العبيد إال نظرة دونية، وال ينظر القادة جلنودهم إال بعيًدا عن ضوابط الشرع، 
 أهدافهم.تحقيق على أهنم درجات سلم يرتقوا عليها ل

 قدر ما فاته من املصلحة مبوته.بد ملوت جندي إال ئوال يتأثر القا، فال ُيزن السيد ملوت عبد  

 ، وال يريد فهمها األتباع.حقيقة يتغافل عنها العبيد، ويغالط فيها اجلنود

 حّت يروهنا يوم القيامة رأي العي. ويسمعوهنا مدوية، فتضعضع بنياهنم، وهتد أركاهنم.

 ال ليقولوا للظامل ال.يومها يتمىن العبيد العودة للدنيا، ال لشيء إ

  .اخلَاِلقِ  َمْعِصَيةِ  ِف  ِلَمْخُلوق   طَاَعةَ  وإال ليقولوا للطاغية قف، لسنا لك عبيًدا، الَ 
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 110 - َتَدبَر

  1{.َعَلْيِهمْ  َحَسرات   َأْعماَُلُمْ  الل هُ  يُرِيِهمُ  َكذِلكَ : }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

أعظم حسرة ُلذا الذي كان يتربُء ف الدنيا من جرائمه، بدعوى تنفيذ التعليمات، وأنه عبد 
املأمور، أعظم حسرة بعد براءة سيده أو رئيسه، أو قائده منه، أنه يرى تلك األعمال ف 

 صحائف أعماله. 

 يراها مكتوبة عليه أنه سرق، واغتصب، وعذب، وسجن، وقتل، وفعل... وفعل....

 نا كنت أعمل حلساب فالن، انفذ تعليمات فالن، عبد املأمور.يقول أ

 ُيْستَ ْعَتُب. ُيْسمُع واَل  َفال

 فريى كل جرمية منها قد أوجبت له الناَر، وسخَط اجلباِر.

 فكلما رأى شيًئا منها تقطع قلبه حسرة على فعلها؛ ألنه إَّنا فعلها لريضي سيده.

 فتربأ منه سيده، وباء هو بإَثها.

  ارتكبت! حرمات من فكم

 انتهكت!  ُمارم من وكم

 فيا عبَد املأموِر، كم من حسرِة تنتظرك!  
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 111 -َتَدبَر 

  1قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }يَا أَي َُّها الن اُس ُكُلوا ِم ا ِف اأْلَْرِض َحاَلاًل طَييًبا{.

َكَما   ؛اِس مسخرًا، وساقه إليهم مذلالللن   من رْحة الل ِه تَ َعاىَل أنه َخَلَق َجيَع َما ِف اأْلَْرِض وجعله
يًعا ِمْنُه{. قَالَ    2تَ َعاىَل: }َوَسخ َر َلُكْم َما ِف الس َماَواِت َوَما ِف األْرِض َجَِ

 وجعله ُلم َحاَلاًل مباًحا ال إمث ف تعاطيه، وال تبعة على آكليه. 

ا، وَسائًِغا مستطابًا.  وجعله َشِهًيا ُمْستَ َلذًّ

 إىل احلراِم املستقذِر. يعاُف احَلاَلَل الطَييَب، ويتشوفُ  نْ ِمَِ  العجبِ  كلُ   فالعجبُ 
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 111 -َتَدبَر 

  1{.ُمِبي   َعُدو   َلُكمْ  ِإن هُ  الش ْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تَ ت ِبُعوا َوالقَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }

 .هي خطوات قالئل

 مث شراك وحبائل.

 مث ندم حي ال ينفع الندم.

 أيها املسكي. احذر

 أال ترى شفرة السكي؟

 ؟{ُمِبي   َعُدو   َلُكمْ  ِإن هُ }أمل تسمع: 
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 111 -َتَدبَر 

 ِإن هُ  الش ْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تَ ت ِبُعوا َواَل  طَييًبا َحاَلاًل  اأْلَْرضِ  ِف  ِم ا ُكُلوا الن اسُ  أَي َُّها يَاقَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }
  1{.ُمِبي   َعُدو   َلُكمْ 

تأمل وصف اهلل تعاىل ملا أمر العباد بأكله ِما خلقه ُلم، بكونه:  }َحاَلاًل{، مباًحا ال إمث عليهم 
 .، وال ضارًا ف نفسهف أكله، وكونه: }طَييًبا{، غري مستخبثًا، وال مستقذرًا

 لتعلم أن ما حرمه اهلل تعاىل، ال يكون طيًبا حبال.
  .نفسه ف ضارًا أو مستقذرًا، وأ مستخبثًا،فإما أن يكون 

 أو يكون جامًعا لتلك األوصاف َجيًعا.
الش ْيطَاِن بعد األمر باألكل من احلالل الطيب، لتعلم أن  مث تأمل التحذير من متابعة ُخطَُواتِ 

 يزين اخلبيث حّت ُيسبه الناس طيًبا، ويزين املستقذر حّت يراه الناس َجياًل. الش ْيطَانَ 
ذلك من اخلمر اليت تذهب العقل، وتسقط املروءة، وتقطع املودة، وتفسد الدين، وهل أدل على 

 وتوقع العداوة بي املتحابي؟
 ؟الش ْيطَانِ ومع ذلك يتغىن هبا الشعراء، فهل هذا إال من تزيي 
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 111 -َتَدبَر 

َاقَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }   1{.تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما الل هِ  َعَلى تَ ُقوُلوا َوَأنْ  َواْلَفْحَشاءِ  بِالسُّوءِ  يَْأُمرُُكمْ  ِإَّن 

َا}تأمل قول اهلل تعاىل:  . لتعلم أنه ال يأمر ِبري، وال {......... َواْلَفْحَشاءِ  بِالسُّوءِ  يَْأُمرُُكمْ  ِإَّن 
 .يدعو إىل ِبر ، وال يرجى منه إحسان  

َا}مث تأمل قوله تعاىل هنا:  َا ُقلْ : }تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ ، مع .........{ َواْلَفْحَشاءِ  بِالسُّوءِ  يَْأُمرُُكمْ  ِإَّن   ِإَّن 
َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َربيَ  َحر مَ   ِبهِ  يُنزلْ  ملَْ  َما بِالل هِ  ُتْشرُِكوا َوَأنْ  احلَْقي  ِبَغرْيِ  َواْلبَ ْغيَ  َواإلمثَْ  َبَطنَ  َوَما ِمن ْ

  2.{تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما الل هِ  َعَلى تَ ُقوُلوا َوَأنْ  ُسْلطَانًا

 لتعلم أنه يأمر بسائر احملرمات صغريها وكبريها، دقيقها وجليلها.

َواْلَفْحَشاَء أهون املعاصي، وأول دركات احملرمات، والقول على اهلل تعاىل بغري علم،  فإن السُّوءَ 
 أعظم املعاصي، وأحط دركات احملرمات.

 ، وما بينهما.، أهون وأعظمهاالكلمتي بي طرف احملرماتفجمع اهلل تعاىل له هباتي 

 اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واحفظنا من َجيع سخطك.
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 111 -َتَدبَر 

َنا َما نَ ت ِبعُ  َبلْ  قَاُلوا الل هُ  أَنْ َزلَ  َما ات ِبُعوا َُلُمُ  ِقيلَ  َوِإَذاقَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }   1{.آبَاَءنَا َعَلْيهِ  أَْلَفي ْ

كم من احملرمات ارتكبت، وكم من احلرمات انتهكت، وكم من الواجبات تركت بسبب إلف 
 العادة.

 يقال ألحدهم مل تفعل هذا وهو ُمرم؟

 فيقول : اعتدنا فعل هذا )تعودنا على هذا(.

 ويقال ألحدهم: مل ال تفعل هذا وقد أوجبه اهلل؟ 

 )طول عمرنا وَنن هكذا(.فيقول: ما رأيت أحًدا يفعله من قبل. 

 املشركي. رُ اذتعاأنه  ومل يشعر املسكيُ 

 {.الل هُ  أَنْ َزلَ  َما ات ِبُعوا}: َُلُمُ  ِقيلَ  ِإَذاالذين فاحذر أن تكون من 

َنا َما نَ ت ِبعُ  َبلْ } :قَاُلوا  {.آبَاَءنَا َعَلْيهِ  أَْلَفي ْ

 فإن آباءك لن يغنوا عنك من اهلل شيًئا.

  

                                                            

 100ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1



 

121 

 

 116 -َتَدبَر 

  1{.يَ ْهَتُدونَ  َواَل  َشْيًئا يَ ْعِقُلونَ  اَل  آبَاُؤُهمْ  َكانَ  أََوَلوْ  قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }

وبانت معاملها، العجب كل العجب ِمن يَتك نصوص الكتاب والسنة وقد الحت دالئلها، 
 ليأخذ بقول فالن، وفالن.

 ِبَقوِل  فَاْضرِبُوا احَلِدْيثُ  َصح   َوِإَذا َمْذَهِب  فَ ُهوَ  احَلِدْيثُ  َصح   ِإَذا): اهلل رْحه الشافعي اإلمام قَالَ 
2(.احلَاِئطَ 

  

 أَفْ َعى َوِفيه حطب حزمة ُيمل ليل َحاِطب َكمثل حج ة ِباَل  اْلعلم يْطلب ال ِذي مثل) :َوقَالَ 
 (.يْدرِي اَل  َوُهوَ  تلدغه

 من َوخذ الث  ْوري   َواَل  اأْلَْوزَاِعي   َواَل  الش اِفِعي َواَل  َماِلًكا تقلد َواَل  تقلدن اَل رْحه اهلل: ) أيًضا قَالَ وَ 
 (.أخُذوا َحْيثُ 

 (.الريَجال دينه يُ َقل د َأن الرجل فقه قل ة من) :َوقَالَ 

 َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اهلل رسول عن وصحته اإِلسناد عرفوا لقوم عجبتُ : )اهلل رْحه أيًضا قَالَ وَ 
َنة   ُتِصيبَ ُهمْ  َأنْ  أَْمرِهِ  َعنْ  خُيَالُِفونَ  ال ِذينَ  فَ ْلَيْحَذرِ : }يقول سبحانه واهلل سفيان ِإىل يذهبون  َأوْ  ِفت ْ
 قوله بعض رد ِإذا لعله ،الشرك الفتنة الفتنة؟ ما أتدري قال[ 13: النور{ ]أَلِيم   َعَذاب   ُيِصيبَ ُهمْ 

 (.فيهلك الزيغ من شيء قلبه ف يقع أن َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى

فتقول: ولكن  َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى قال لك قال اهلل تعاىل، قَاَل َرُسولُ فاحذر يرْحك اهلل أن ي
َنا َما نَ ت ِبعُ  َبلْ } :قَاُلوااملشركي الذين  ابه قولَ شقال فالن، فت   1{.آبَاَءنَا َعَلْيهِ  أَْلَفي ْ
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  أحسنه. ونالقول فيتبع وناللهم اجعلنا ِمن يستمع
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 117 -َتَدبَر 

  1{.تَ ْعُبُدونَ  ِإي اهُ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  لِل هِ  َواْشُكُرواقَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }

العبادة تنقسم إىل شكر وصرب، واملؤمن يتقلب بينهما، وال ينفك عن واحد منهما، وليس له 
، ُكل هُ  أَْمَرهُ  ِإن   اْلُمْؤِمِن، أِلَْمرِ  َعَجًبا: »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ حال ثالثة؛ كما   َخي ْر 

رًا َفَكانَ  َشَكَر، َسر اءُ  َأَصابَ ْتهُ  ِإنْ  لِْلُمْؤِمِن، ِإال   أِلََحد   َذاكَ  َولَْيسَ   َصبَ رَ  َضر اُء، َأَصابَ ْتهُ  َوِإنْ  َلُه، َخي ْ
رًا َفَكانَ    2.«َلهُ  َخي ْ

: قَ ْلِبهِ  َوَعَلى. َواْعَتَافًا ثَ َناءً : َعْبِدهِ  ِلَسانِ  َعَلى الل هِ  نِْعَمةِ  أَثَرِ  ظُُهورُ  :ُهوَ  رَ كْ الش   وإذا علمت أن
  3.َوطَاَعةً  اْنِقَياًدا: َجَوارِِحهِ  َوَعَلى. َوَُمَب ةً  ُشُهوًدا

 .{تَ ْعُبُدونَ  ِإي اهُ  ُكْنُتمْ  ِإنْ اتضح لك معىن: }

، َجَوارِِحهِ  َعَلىال وَ  ،قَ ْلِبهِ  َعَلىال وَ ِه، ِلَسانِ  أثر  َعَلى للشكرِ  ال يظهرُ إذا كان ف حال السراء، و 
 هلل تعاىل؟ العبوديةَ  هُ الُ هذا حَ  نْ مَ  فكيف يدعي

 َوأَْدِخْلِن  تَ ْرَضاهُ  َصاحِلًا َأْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَدي   َوَعَلى َعَلي   أَنْ َعْمتَ  ال يِت  نِْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  أَْوزِْعِن  َربي }
 .{الص احِلِيَ  ِعَباِدكَ  ِف  ِبَرْْحَِتكَ 
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 118 -َتَدبَر 

َاقَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }   1{.الل هِ  ِلَغرْيِ  ِبهِ  أُِهل   َوَما اخْلِْنزِيرِ  َوحلَْمَ  َوالد مَ  اْلَمْيَتةَ  َعَلْيُكمُ  َحر مَ  ِإَّن 

َا} تعاىل:تأمل قول اهلل  مَ  اْلَمْيَتةَ  َعَلْيُكمُ  َحر مَ  ِإَّن   لتعلمَ  {.الل هِ  ِلَغرْيِ  ِبهِ  أُِهل   َوَما اخْلِْنزِيرِ  َوحلَْمَ  َوالد 
ُلا، وال  ، فإن احملرماِت ُمصورة  ُمددة ، قليلة ، واملباحات كثرية  ال حدَ هِ تعاىل بعباد   اهللِ  مدى رْحةِ 

 .حصرَ 

 ُخطَُواتِ  تَ ت ِبُعوا َواَل  طَييًبا اًل َحاَل  األْرضِ  ِف  ِم ا ُكُلوا الن اسُ  يَاأَي َُّها}ىل: وهذا معىن قول اهلل تعا
  2.{ُمِبي   َعُدو   َلُكمْ  ِإن هُ  الش ْيطَانِ 

ا ِما ورد فيه {، تفيد العموم، وهو عام ُمصوص هبذه اآلية ومثيالهتِم افإن )َما( من قوله تعاىل: }
 َواْلُمْنَخِنَقةُ  ِبهِ  الل هِ  ِلَغرْيِ  أُِهل   َوَما اخْلِنزيرِ  َوحلَْمُ  َوالد مُ  اْلَمْيَتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحريَمتْ } احملرمات،ذكر هذه 
  3.{الس ُبعُ  َأَكلَ  َوَما َوالن ِطيَحةُ  َواْلُمتَ َردييَةُ  َواْلَمْوُقوَذةُ 

 عظيم الضرر، وقبيح األثر على آكليها.اِت ملا ُلا من وإَّنا حرم اهلل تعاىل تلك املذكور 

 وأسوأ الناس حااًل من ضاقت عليه تلك املباحات على سعتها، وتطلع للمحرمات على قبحها.

 وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا حباللك عن حرامك
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 111 -َتَدبَر 

  1{.َرِحيم   َغُفور   الل هَ  ِإن   َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفاَل  َعاد   َواَل  بَاغ   َغي ْرَ  اْضطُر   َفَمنِ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }

{ ،  َغي ْرَ }تأمل هذين القيدين للنجاة من اإلمث حال الضرورة   َعاد {. َواَل }بَاغ 

 ليعافيك اهلل تعاىل من املؤاخذة، وينجيك من العقاب.فال يكفي أن تكون مضطرًا 

 .{بَاغ   َغي ْرَ }احملرم،  فعل ال تبتغي كبل البد أن يطلع اهلل تعاىل على قلبك أن

 {.َعاد   َواَل } ،وال تتعدى قدر الضرورة فيه

 .ف الدين والدنيا واآلخرة ،اللهم إنا نسألك العفو والعافية
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 110 -َتَدبَر 

  1{............اْلِكَتابِ  ِمنَ  الل هُ  أَنْ َزلَ  َما َيْكُتُمونَ  ال ِذينَ  ِإن  قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }

 التهمة وسوء الظن.وقساوسة النصارى  ،أحبار اليهوداألصل ف 

 بَ ْعدِ  ِمنْ  اْلَكِلمَ  ُُيَريُفونَ }، و:{الل هُ  أَنْ َزلَ  َما َيْكُتُمونَ }: واالفَتاُء على اهلل هم الفسادُ األصل في
  2.{َمَواِضِعهِ 

  3{.لِلسُّْحتِ  َأك اُلونَ } ، و:{قَِلياًل  ََثًَنا ِبهِ  َوَيْشتَ ُرونَ : }أموال الناس بالباطلِ  وأكلُ 

ُهمْ  َكِثريًا تَ َرى} ومعاداة أوليائِه: أعداء اهلل مواالةُ و  4{.َكَفُروا ال ِذينَ  يَ تَ َول ْونَ  ِمن ْ
  

َلُهمُ }: هِ لِ سُ ورُ  هِ ائِ يَ نبِ على أَ  واجلرأةُ  5.{َحقي  ِبَغرْيِ  األنِْبَياءَ  َوقَ ت ْ
  

 َعَلْيهِ  َوَغِضبَ  الل هُ  َلَعَنهُ  َمنْ  الل هِ  ِعْندَ  َمثُوبَةً  َذِلكَ  ِمنْ  ِبَشري  أُنَ بيُئُكمْ  َهلْ  ُقلْ }اهلُل تعاىل:  مهُ ن َ عَ لَ  قوم
ُهمُ  َوَجَعلَ    1.{الس ِبيلِ  َسَواءِ  َعنْ  َوَأَضلُّ  َمَكانًا َشر   أُولَِئكَ  الط اُغوتَ  َوَعَبدَ  َواخْلََنازِيرَ  اْلِقَرَدةَ  ِمن ْ

 َمْريََ  اْبنِ  َوِعيَسى َداُوودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإْسرَائِيلَ  َبِن  ِمنْ  َكَفُروا ال ِذينَ  لُِعنَ م: }هُ لُ م ورسُ هُ أنبياؤُ  َلَعنَ ُهموَ 
  0{.يَ ْعَتُدونَ  وََكانُوا َعَصْوا مبَا َذِلكَ 
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فال تتعجب أن ُيرق أحدهم القرآن الكري، وال تتعجب إذا تطاول سفهاؤهم على جناب نبيك 
 وال تتعجب أن يبارك جمرموهم قتل نساء املسلمي وأطفاُلم. َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى

 إَّنا العجب كل العجب ِمن ُيسن هبم الظن، ويضع يده ف أيديهم، ويثن عليهم!

 {، فكيف َّتتلف أفعاُلم؟قُ ُلوبُ ُهمْ  َتَشابَ َهتْ }

  اجتنابه.، وأرنا الباطل باطاًل وارزقنا اللهم أرنا احلق حًقا وارقنا اتباعه
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 111 -َتَدبَر 

 َما أُولَِئكَ  قَِلياًل  ََثًَنا ِبهِ  َوَيْشتَ ُرونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  الل هُ  أَنْ َزلَ  َما َيْكُتُمونَ  ال ِذينَ  ِإن  قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }
  1{.الن ارَ  ِإال   بُطُوهِنِمْ  ِف  يَْأُكُلونَ 

وعقوبة مرتكبيها، جلَل ى لنا شيًئا ُمرِيًعا، وَأْظَهَر لنا لو كشف احلجاب أن آثار الذنوب واملعاصي، 
 أمرًا شنيًعا، تقشعر من هوله األبدان، وتشيب له نواصي الولدان.

 من ذلك كتمان شرع اهلل، وتبديل أحكامه، مقابل عرض من الدنيا.

حّت  جزاء من يفعل ذلك أكل اجلمر املشتعل يوم القيامة، هو أمر يفوق ف بشاعته كل وصف،
 أن القلب يكاد أن ينخلع رعًبا من جمرد تصوره.

 ومثله من آثار الذنوب واملعاصي كثري  َّتيلت من يسبح ف هنر من الدم، ويرمى باحلجارة ف فيه؟

 .مستمرًا دائًما عذابًا

 إنه عقاب آكل الربا.

 يُ َقط ُع جسُدُه وهو حي يسمع ويبصر؟ من َّتيلتهل 

ُنهُ  قَ َفاُه، ِإىَل  َوَمْنِخرُهُ  قَ َفاُه، ِإىَل  ِشْدقُهُ  ُيَشْرَشرُ    ؟قَ َفاهُ  ِإىَل  َوَعي ْ

 .مستمرًا دائًما عذابًا

ُلغُ  الَكْذبَةَ  َيْكِذبُ إنه عقاب من    .اآلفَاقَ  تَ ب ْ

                                                            

 104ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 



 

204 

 

ويتهشم من هول  رَْأُسُه، فَ َيثْ َلغُ  فَتمى على رَْأِسهِ  مث أيت ِبَصْخَرة  عظيمة هل َسعت مبن أضجع
  الضربة؟

 مستمرًا. عذابًا دائًما

ْكُتوبَِة حّت يفوت وقتها.  الص اَلةِ  َعنِ  َويَ َنامُ حّت ينساه،  يَ ْرُفُضهُ وَ  الُقْرآنِ  عن يَ َنامُ الذي  ِإن هُ 
َ
 امل

 لو كشف احلجاب لرأينا ذلك عيانًا.

1؟{ َحِديثًا الل هِ  ِمنَ  َأْصَدقُ  َوَمنْ }وهذا األمر أخربنا عنه اهلل تبارك وتعاىل، 
  

 َوْحي   ِإال   ُهوَ  ِإنْ  * اُْلََوى َعنِ  يَ ْنِطقُ  َوَما} َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  الل ِه َصل ى َرُسولُ وأخربنا هبذا 
2{.يُوَحى

  

َوَسل َم أوثق  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  أليس من الواجب علينا أن يكون اخلرب عن اهلل تعاىل وعن َرُسولِهِ 
 ف نفوسنا ِما نراه بأعيننا؟

ْمِع أْعيُ نُ َنا؟   فلم َقَسْت قُ ُلوبُ َنا، ومل ََجَُدْت َعِن الد 

 اللهم إنا نعوذ بك من موت القلب، وعمى البصرية.
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 111 -َتَدبَر 

  1{.أَلِيم   َعَذاب   َوَُلُمْ  يُ زَكييِهمْ  َواَل  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  الل هُ  ُيَكليُمُهمُ  َواَل قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }

 نعيم ألهل اجلنة رؤية اهلل تعاىل، ومناجاته.أعظم 

يكفي أن يفكر املرء ف ذلك جمرد تفكري حّت تغرورق عيناه بالدموع، ويذوب القلوب شوقًا 
 لذلك.

 .اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ِإلَْيِهمْ  يَ ْنظُرُ  َوال الل هُ  ُيَكليُمُهمُ  اَل وأعظم عقاب ألهل النار أن يقصيهم اهلل تعاىل، فَ 

، فكيف مبن احلبيب حبيبه ف الدنيا لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الدنيا مبا رحبتلو هجر 
 وحجبه عن النظر إليه؟ أقصاه اهلل، وحرمه لذة مناجاته،

مْ  َعنْ  ِإن  ُهمْ  َكال: }اْلَكاِفرِينَ  َعنِ  تَ َعاىَل  قَالَ    2.{َلَمْحُجوبُونَ  يَ ْوَمِئذ   َرهبِي

  3.{فَ يَ ْعَتِذُرونَ  َُلُمْ  يُ ْؤَذنُ  َوال * يَ ْنِطُقونَ  اَل  يَ ْومُ  َهَذا} :تَ َعاىَل  قَالَ وَ 

من اجلمال واجلالل من وهم يرون املؤمني وقد ابيضت وجوههم، وقد غشيهم فيالسوء حاُلم، 
 ُيَتقوا ال أن قضى تعاىل اهلل أن لوالو  ال يعلمه إال اهلل،نور اهلل ما ال ُييط به الوصف،  من

 من هباء نوره. الحَتقوا

4{.الن ِعيمِ  َنْضَرةَ  ُوُجوِهِهمْ  ِف  تَ ْعِرفُ }: تَ َعاىَل  قَالَ 
  

                                                            

 104ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 15سورة اْلُمَطفيِفَي: اآلية/  - 2
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 ال ِذينَ  وأولئك، ُسِعُدوا هؤالء ال ِذينَ فشتان بي هؤالء وأولئك، هؤالء املقربون، وأولئك املبعدون، 
 .َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  الن ارِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ وَ ، َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  اجْلَن ةِ  َأْصَحابُ  هؤالء، َشُقوا

اللهم إنا نسألك لذة النظر إىل وجهك الكري، والشوق إىل لقائك، ف غري ضراء مضرة، وال فتنة 
 مضلة. 
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 111 -َتَدبَر 

 َعَلى َأْصبَ َرُهمْ  َفَما بِاْلَمْغِفَرةِ  َواْلَعَذابَ  بِاُْلَُدى الض الَلةَ  اْشتَ َرُوا ال ِذينَ  أُولَِئكَ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }
  1{.الن ارِ 

 .بعض الناس شأنه ف غاية العجب

 ينقضي من العجب. يكاد  ما ال على احملرماتِ  ، واإلقدامِ على املوبقاتِ  عنده من اجلرأةِ 

 يُ ْقِدُم َحيُث ُُيِْجُم األتقياُء.

 ويتكاسُل َحيُث جيَِدُّ الَصاحِلُون.

 أتراه يعلم ما يعمل؟

 عمله؟أتراه يعلم جزاء 

 إن كان يعلم ما أشد جرأته على اهلل!

 !الن ارِ  َعَلى َأْصبَ َرهُ  َماوَ 

 اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.

 

  

                                                            

 105ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 111 -َتَدبَر 

 ِشَقاق   َلِفي اْلِكَتابِ  ِف  اْختَ َلُفوا ال ِذينَ  َوِإن   بِاحلَْقي  اْلِكَتابَ  نَ ز لَ  الل هَ  بَِأن   َذِلكَ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }
  1{.بَِعيد  

 الل هِ  ِمنَ  َأْصَدقُ  َوَمنْ }، {بَِعيد   ِشَقاق   ِف هذا إخبار اهلل تعاىل عن اليهود والنصارى أهنم }
 ؟{َحِديثًا

 بي طوائفهم. بَِعيد   ِشَقاق   ِف اليهود 

 .طوائفهم بي بَِعيد   ِشَقاق   ِف والنصارى 

 .هَمابين بَِعيد   ِشَقاق   والنصارى ِف  اليهودو 

نَ ُهمُ  َفَأْغَريْ َنا ِبهِ  ذُكيُروا ِم ا َحظًّا فَ َنُسوا ِميثَاقَ ُهمْ  َأَخْذنَا َنَصاَرى ِإن ا قَاُلوا ال ِذينَ  َوِمنَ : }تَ َعاىَل  قَالَ   بَ ي ْ
  2.{َيْصنَ ُعونَ  َكانُوا مبَا الل هُ  يُ َنبيئُ ُهمُ  َوَسْوفَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإىَل  َواْلبَ ْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ 

ا  قد بلغ من اْلبُ ْعدِ  ِشَقاقِ ال َما بينهما ِمنَ  ، لتعلَم َأن  {بَِعيد   ِشَقاق   لِفي}وتأمل قوله تعاىل:  حدًّ
نُ وي والُقْرِب. َمَعهُ  َرَجاءَ  اَل   لِلدُّ

 بَ ْعًضا. بَ ْعُضُهمْ  َويَ ْلَعنُ  بَ ْعًضا، بَ ْعُضُهمْ  ُيَكفيرُ  ُمتَ َعاِديَن، ُمَتَباِغِضيَ  يَ زَاُلونَ  َفاَل 

 وال جيتمعون إال على حرب اإلسالم واملسلمي، فاعتربوا يا أوىل األبصار.

  

                                                            

 101بَ َقَرِة: اآلية/ ُسورَُة الْ  - 1
 14سورة اْلَماِئَدِة:اآلية/  - 2
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 111 -َتَدبَر 

 بِالل هِ  آَمنَ  َمنْ  اْلرب   َوَلِكن   َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تُ َولُّوا َأنْ  اْلرب   لَْيسَ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }
  1{.......َوالن ِبيييَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَماَلِئَكةِ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ 

 تعاىل، اهللِ  إذا مل تكن عن أمرِ  ةِ رَ اهِ الظَ  ومِ سُ قاصرًا على الرُّ  اْلربُّ  ، وليسَ خري   لكلِ  جامع   اسم   اْلربُّ 
 .من الناسِ  اجلهالُ  ، كما يزعمُ ولباب   إىل قشر   الدينِ  لتقسيمِ  أن هذه دعوة   ان  وال يظنن ظَ 

 بل إذا أمرنا اهلل تعاىل بأمر  ال يسعنا إال السمُع والطاعُة ألمرِه.، ولباب   قشر   فليس ف الدينِ 

 .هبا من سلطان   ، وما أنزل اهللُ عن اآلباءِ  اليت ورثها األبناءُ  تلك الرسومُ  إَّنا املرادُ 

 من الديِن أركان . كهذا الذي يضُع شارًة مث يظُن أنه املتحدُث باسِم اإلسالِم، وقد اختلت عنده

 عندهم. الدينِ  أركانُ  تْ ل  أرباهبا، إذا اخت َ  هذه الرسوم ال تنفعُ  لُ ثْ مِ 

، وليس ُلم ابْ َتَدُعوَها اعتقدوا أن الدين قاصر  على َرْهَبانِي ة  إال كالنصارى الذين  هؤالءِ  لُ ثَ وما مَ 
 من اإلميان حظ وال نصيب.

يقتصر على قبلة استقبلوها، وألقاب أحدثوها، ورسوًما الذين ظنوا أن الدين كله أو كمثل اليهود 
 ابتدعوها.

 فاحذر أن تصدك عن الدين رسوم، أو تصرفك عن اإلميان عادات.

اللهم إنا نسألك اإلخالص ف السر والعلن، والقصد ف الغىن والفقر، وكلمة احلق ف الغضب 
 والرضى.

                                                            

 100ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 116 -َتَدبَر 

 بِالل هِ  آَمنَ  َمنْ  اْلرب   َوَلِكن   َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تُ َولُّوا َأنْ  اْلرب   لَْيسَ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }
  1{.......َوالن ِبيييَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَماَلِئَكةِ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ 

  ......{.َوالن ِبيييَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَماَلِئَكةِ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِالل هِ  آَمنَ  َمنْ  اْلرب   َوَلِكن  }تأمل قوله تعاىل: 

، اتِ فَ الصي  نِ اسِ ، وُمََ األخالقِ  مبكارمِ   الناسِ ىَل وْ خري ، لتعلم أن أَ  لكلِ  جامع   اسم   وتذكر أن اْلرب  
 .اإلميانِ  ، هم أهلُ رِ رائِ الس   اءِ قَ ، ون َ لوبِ القُ  اءِ فَ ، وصَ اأْلَْعَمالِ  َفَضاِئلِ وَ 

 َأْجَرُموا ال ِذينَ  ِإن  : }تَ َعاىَل وإذا رأيَت من يطعُن ف أهل الدين، أو يغمُز امللتزمي، فتذكر قول اهلل 
  2.{يَ تَ َغاَمُزونَ  هِبِمْ  َمرُّوا َوِإَذا*  َيْضَحُكونَ  آَمُنوا ال ِذينَ  ِمنَ  َكانُوا

، النفاقِ  ف ْحئةِ  لدين، فتسقطَ اإلميان، أو تستهزَئ مبن ينتسُب ُلذا ا واحذر أن تسخر من أهل
 عافاك اهلل من مهاوي الرذيلة.

 أمل تسمع ما قاله اهلل تعاىل عمن اَّتذ من املؤمني مادة للسخرية؟

َا لَيَ ُقوُلن   َسأَْلتَ ُهمْ  َولَِئنْ : }َوَجل   قَاَل َعز    ُكْنُتمْ  َوَرُسولِهِ  َوآيَاتِهِ  أَبِالل هِ  ُقلْ  َونَ ْلَعبُ  ََنُوضُ  ُكن ا ِإَّن 
  3.{ِإميَاِنُكمْ  بَ ْعدَ  َكَفْرُتُْ  َقدْ  تَ ْعَتِذُروا اَل  * َتْستَ ْهزِئُونَ 

  4.{يَ َتَطه ُرونَ  أُنَاس   ِإن  ُهمْ  قَ ْريَِتُكمْ  ِمنْ  ُلوط   آلَ  َأْخرُِجوا} :واقَالَ  ؟ُلوط   قَ ْومُ  قَالَ أََوَما َتْذُكُر َما  

 *****  
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 117 -َتَدبَر 

 اْلَمالَ  َوآَتى َوالن ِبيييَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَماَلِئَكةِ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِالل هِ  آَمنَ  َمنْ  اْلرب   َوَلِكن  قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }
  1{.......الريقَابِ  َوِف  َوالس ائِِليَ  الس ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكيَ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَب  َذِوي ُحبيهِ  َعَلى

تعاىل بي الصدقة وأركان اإلميان ف هذه اآلية، وما ذلك إال لعظيم أجر تأمل كيف قرن اهلل 
 الصدقة، ومنزلة املتصدق عند اهلل تعاىل.

 َحّت   اْلرب   تَ َناُلوا َلنْ : }تَ َعاىَل  قَالَ ال سيما إذا كان ما يتصدق به ُمبوبًا للنفس، مرغوبًا فيه؛ َكَما 
  2.{حتُِبُّونَ  ِم ا تُ ْنِفُقوا

: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  هُ قَالَ وألن الصدقة دليل على إميان املتصدق أمل تسمع إىل ما 
ميَانِ  َشْطرُ  الطُُّهورُ »  َما - ََتََْلُ  أَوْ  - ََتَْْلَنِ  لِل هِ  َواحلَْْمدُ  اهللِ  َوُسْبَحانَ  اْلِميزَاَن، ََتََْلُ  لِل هِ  َواحلَْْمدُ  اإْلِ

، َوالص اَلةُ  َواأْلَْرِض، الس َماَواتِ  بَ ْيَ    3.«....بُ ْرَهان   َوالص َدَقةُ  نُور 

 اهلل تعاىل على ما حتبه النفس أدل دليل على صدق اإلميان.وال شك أن تقدي ما ُيبه 

 

  

                                                            

 100اآلية/ ُسورَُة اْلبَ َقَرِة:  - 1
   22سورة آِل ِعْمَراَن: اآلية/  - 2
 223، حديث رقم: اْلُوُضوءِ  َفْضلِ  بَابُ  ،الط َهارَةِ  ِكَتابِ  -رواه مسلم - 3
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 118 -َتَدبَر 

 َوالس ائِِليَ  الس ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكيَ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَب  َذِوي ُحبيهِ  َعَلى اْلَمالَ  َوآَتىقَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }
  1{.......الريقَابِ  َوِف 

فيما بينها تتفاوت ف األجر  ات{، لتعلم أن الصدقُحبيهِ  َعَلى اْلَمالَ  َوآَتى}تأمل قوله تعاىل: 
 .واألرضِ  ِما بي السماءِ  أبعدَ 

الذي  ،احَلرِيصِ  الَصِحيحِ  َصَدَقةُ الدنيا، وَ  لذائذُ  هُ تْ ، وفات َ على املوتِ  فَ رَ شْ أَ  نْ مَ  ةُ قَ دَ فال تستوي صَ 
 .الَفْقرَ  َشىَوخيَْ  ،الِغىَن  ْأُملُ يَ 

 َأيُّ  الل هِ  َرُسولَ  يَا: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى لِلن ِبي  َرُجل   قَالَ : قَالَ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ ف
، َصِحيح   َوأَْنتَ  َتَصد قَ  َأنْ : »قَالَ  أَْفَضُل؟ الص َدَقةِ   َُتِْهلْ  َوالَ  الَفْقَر، َوََّتَْشى الِغىَن، تَْأُملُ  َحرِيص 

  2.«ِلُفاَلن   َكانَ  َوَقدْ  َكَذا، َوِلُفاَلن   َكَذا، ِلُفاَلن   قُ ْلتَ  احلُْلُقوَم، بَ َلَغتِ  ِإَذا َحّت  

 َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِبي  َعنِ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ ؛ ف َ العالنيةِ  َوَصَدَقةُ  رِ السي  َصَدَقةُ  تستوي الو 
َعة  »: قَالَ  َوَسل مَ   َتَصد قَ  َوَرُجل  »وذكر منهم،  ،«ِظلُّهُ  ِإال   ِظل   الَ  يَ ْومَ  ِظليهِ  ِف  تَ َعاىَل  الل هُ  يُِظلُُّهمُ  َسب ْ

  3.«مَيِيُنهُ  تُ ْنِفقُ  َما مِشَالُهُ  تَ ْعَلمَ  الَ  َحّت   َفَأْخَفاَها ِبَصَدَقة  

 

                                                            

 100ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
ْوِت، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

َ
ِكَتاب الز َكاِة، بَاُب بَ َياِن َأن   -، ومسلم2042ِكَتاُب الَوَصايَا، بَاُب الص َدَقِة ِعْنَد امل

 1032أَْفَضَل الص َدَقِة َصَدَقُة الص ِحيِح الش ِحيِح، حديث رقم: 
ِكَتاب الز َكاِة، بَاُب َفْضِل ِإْخَفاِء   -، ومسلم1423ِكَتاُب الز َكاِة، بَاُب الص َدَقِة بِالَيِمِي، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3

 1031يث رقم: الص َدَقِة، حد
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: قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن   ُهَريْ َرَة، َأِب  َعنْ الغن؛ ف َ  وصدقةُ  الفقريِ  َصَدَقةُ  تستوي وال
 َواْنطََلقَ  بَِأَحِدمِهَا، َتَصد قَ  ِدْرمَهَانِ  ِلَرُجل   َكانَ : »قَالَ  وََكْيَف؟: قَاُلوا «ِدْرَهم   أَْلفِ  ِماَئةَ  ِدْرَهم   َسَبقَ »

  1.«هِبَا فَ َتَصد قَ  ِدْرَهم   أَْلفِ  ِماَئةَ  ِمْنهُ  َفَأَخذَ  َمالِِه، ُعْرضِ  ِإىَل  َرُجل  

  اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خري من زكاها.

  

                                                            

 ِكَتابُ  -وابن خزمية ،2520: رقم حديث ،اْلُمِقلي  ُجْهدُ  ،الز َكاةِ  ِكَتابُ  -والنسائي ،2222: رقم حديث -رواه أْحد - 1
 لِنَ ْفِسهِ  أَبْ َقى ِإَذا اْلُمِقلي  َصَدَقةِ  بَابُ  ،اْلِكَتابِ  َأو لِ  ِف  ذََكْرتُ َها ال يِت  الش رِيَطةِ  َعَلى اْلُمْسَندِ  ِمنَ  اْلُمْخَتَصرِ  ِمنَ  اْلُمْخَتَصرُ  الز َكاةِ 
 أَْفَضلُ  اْلَيِسريِ  اْلَمالِ  ِمنَ  اْلَقِليلِ  َصَدَقةَ  بَِأن   اْلبَ َيانِ  ِذْكرُ  ،الت َطوُّعِ  َصَدَقةِ  بَابُ  -وابن حبان، 2443حديث رقم:  ،َحاَجِتهِ  َقْدرَ 
 بسند حسن ،3340: رقم حديث ،اْلَواِفرِ  اْلَمالِ  ِمنَ  اْلَكِثريِ  َصَدَقةِ  ِمنْ 
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 111 - َتَدبَر

 اْلَمالَ  َوآَتى َوالن ِبيييَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَماَلِئَكةِ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِالل هِ  آَمنَ  َمنْ  اْلرب   َوَلِكن  }: تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 
 َوأَقَامَ  الريقَابِ  َوِف  َوالس ائِِليَ  الس ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكيَ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَب  َذِوي ُحبيهِ  َعَلى

  1...{..الص اَلةَ 

، ......{الص اَلةَ  َوأَقَامَ }...{، مع قوله تعاىل: بِالل هِ  آَمنَ  َمنْ  اْلرب   َوَلِكن  }: تَ َعاىَل  الل هِ  تأمل قولَ 
ْساَلمِ  ِف له  َحظ   اَل وَ  ،لتعلم أن تارك الصالة ال خري فيه  .اإْلِ

 كل  ال يتجزئ.  فإن الدينَ 

  2.{َكاف ةً  السيْلمِ  ِف  اْدُخُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها يَا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 اإلسالم مبنزلة الرأس من اجلسد.ومنزلة الصالة ف 

 الشرع ف شأن الصالة.فال عجب أن يرد التشديد ف 

 َوبَ ْيَ  الر ُجلِ  بَ ْيَ  ِإن  : »يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِب   َسَِْعتُ : قَالَ  َعْنُه، الل هُ  َرِضيَ  َجاِبر   َعنْ 
  3.«الص اَلةِ  تَ ْركَ  َواْلُكْفرِ  الشيْركِ 

ْساَلمِ  ِف  َحظ   اَل  ِإن هُ : »َعْنهُ  الل هُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  قَالَ لذا و    4.«الص اَلةَ  َأَضاعَ  أِلََحد   اإْلِ

 

                                                            

 100ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 202سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 2
ميَانَ  ِكَتابُ  -رواه مسلم - 3  22 :رقم حديث ،الص اَلةَ  تَ َركَ  َمنْ  َعَلى اْلُكْفرِ  اْسمِ  ِإْطاَلقِ  بَ َيانِ  بَابُ  ،اإْلِ
 223حديث رقم:  -بن نصر املروزي ف تعظيم قدر الصالة، وُممد 1050حديث رقم:  -رواه الدارقطن - 4
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 ف ورغبتهم ، الص الة من حظ هم قدر على اإلسالم من حظ هم وإَّناقال اإلمام أْحد رْحه اهلل: )
 اإلسالم من حظ ك أن   واعلم اهلل، عبد يا نفسك فاعرف الص الة، ف رغبتهم قدر على اإلسالم

1.(عندك وقدرها الص الة من حظ ك بقدر عندك اإلسالم وقدر
  

 يَ ْومَ  َولِْلُمْؤِمِنيَ  َوِلَواِلَدي   ِل  اْغِفرْ  َرب  َنا * ُدَعاءِ  َوتَ َقب لْ  َرب  َنا ُذريي يِت  َوِمنْ  الص الةِ  ُمِقيمَ  اْجَعْلِن  }َربي 
 .{احلَِْسابُ  يَ ُقومُ 

 

  

                                                            

 (54كتاب الصالة لالمام اْحد )ص:   - 1
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 110 -َتَدبَر 

  1....{.َعاَهُدوا ِإَذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ قَاَل الل ُه تَ َعاىَل: }

، وكيف قرن اهلل تعاىل الوفاء بالعهد، مع {َعاَهُدوا ِإَذا ِبَعْهِدِهمْ  تأمل قوله تعاىل: }َواْلُموفُونَ 
َوالن ِبييَي، لتعلم أن الوفاء بالعهد من األصول الثابتة  َواْلِكَتابِ  َواْلَماَلِئَكةِ  اآْلِخرِ  اإلميان بِالل ِه َواْليَ ْومِ 

 ف اإلسالم، والقواعد الراسخة ف الدين.

 وأنه مبدأ ال يتغري بتغري األحوال، وال يتبدل باختالف املصاحل.

  2َمْسُئواًل{. َكانَ  اْلَعْهدَ  ِإن   بِاْلَعْهدِ  َوأَْوُفوا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 وال جتوز فيه املعاملة باملثل، فالغدر ليس من شيم املسلمي، وال من صفات الصاحلي.

  3.{اخْلَائِِنيَ  ُيُِبُّ  اَل  الل هَ  ِإن   َسَواء   َعَلى ِإلَْيِهمْ  فَانِْبذْ  ِخَيانَةً  قَ ْوم   ِمنْ  ََّتَاَفن   َوِإم ا: }تَ َعاىَل  الل هُ  قَالَ 

 الل هَ  ِإن   ُمد هِتِمْ  ِإىَل  َعْهَدُهمْ  ِإلَْيِهمْ  َفَأَتُّوا: }تَ َعاىَل  ع الكفار فَقالَ وأمر تعاىل بالوفاء بالعهد لو م
  4.{اْلُمت ِقيَ  ُيُِبُّ 

 بل هو عالمة من عالمات النفاق، وأرذل الشمائل واألخالق.

 

                                                            

 100ُسورَُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 34سورة اإلسراء: اآلية/  - 2
 52سورة اأْلَنْ َفاِل: اآلية/  - 3
 4سورة الت  ْوبَِة: اآلية/  - 4

 



 

210 

 

 ُمَناِفًقا َكانَ  ِفيهِ  ُكن   َمنْ  أَْرَبع  : "قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن ِب   َأن   َعْمر و ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ 
 َخاَن، اْؤَتُِنَ  ِإَذا: َيَدَعَها َحّت   الن يَفاقِ  ِمنَ  َخْصَلة   ِفيهِ  َكاَنتْ  ِمن ُْهن   َخْصَلة   ِفيهِ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َخاِلًصا،

  1."َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا َغَدَر، َعاَهدَ  َوِإَذا َكَذَب، َحد ثَ  َوِإَذا

ولقبح الغدر وعظيم خطره، يفضح اهلل تعاىل من اتصف به على رؤوس األشهاد يوم القيامة؛ 
ِإَذا ََجََع اهلُل اأْلَو ِلَي َواآْلِخرِيَن يَ ْوَم ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم: "َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصل  ف

  2."َغْدرَُة ُفاَلِن ْبِن ُفاَلن   ِلَواء ، َفِقيَل: َهِذهِ اْلِقَياَمِة، يُ ْرَفُع ِلُكلي َغاِدر  

 اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماًما وشفيًعا.

  

                                                            

َناِفِق،   -رواه البخاري - 1
ُ
ِكَتاُب اإِلميَاِن، بَاُب بَ َياِن ِخَصاِل   -، ومسلم34حديث رقم: ِكَتاُب اإِلميَاِن، بَاُب َعاَلَمِة امل

 52حديث رقم: اْلُمَناِفِق، 
ِد َوالسيرَيِ، ِكَتاُب اجلَِْها  -، ومسلم1100بَاُب َما يُْدَعى الن اُس ِبآبَاِئِهم، حديث رقم: ِكَتاُب اأَلَدِب،   -رواه البخاري - 2

 1035بَاُب حَتِْرِي اْلَغْدِر، حديث رقم: 
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