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مجيع احلقوق حمفوظة
مينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع ،والتصوير،
والنقل ،والرتمجة ،والتسجيل املرئي واملسموع واحلاسوبي ،وغريها من
احلقوق إال بإذن خطي من:

هذا الكتاب..

سباحة يف بحر املعارف اإلهلية الذي ال ساحل له..
واستكشاف أسامء اهلل وصفاته بمقدار ما ِ
أذن به..

ومأل خزائن اليقني من روافد معرفة رب العاملني..

وبناء قلعة الثبات بإبصار القلب ألنوار األسامء والصفات..

ومتعة روحية هائلة بأمجل املعارف :معرفة اهلل ،وألذ ألوان العلوم :العلم به.

واهلدف:

بناء أسوار عالية حول أرواح املؤمنني الغالية ،فال تنال منهم مهوم وال ظنون وال

سهام الشهوات الفانية..

وذلك يف طرح روحي ،وبرنامج واقعيِ ،
معبة،
وو ْرد حماسبة عميل ،وصور فنية رِّ

وملخصات شافية ،وأدعية مأثورة جامعة..

أتقرب به لرب العاملني ،وأسأله أن يكون شفيعا يل يوم الدين..
وهو خري ما َّ
فهنيئا لك إن وقع بني يديك..

وجعله اهلل شاهدا لك ال عليك.

ٌ
ومبارك عليك هذه املعرفة فإهنا عنوان الشفاء..

رِ
ٍ
ٍ
بعقل بعظيم اإلقبال عىل اهلل ورائع الثواب.
بقلب ووعيت
وأبش أن قرأت

قال احلسني بن أمحد الص ّفار:
ُس ِئل ِّ
الشبيل وأنا حارض:
قال:

((( صفة الصفوة .540/1

ٍ
أعجب؟!
أي يشء َ
ُّ
عرف ربه ،ثم عصاه(((.
ٌ
قلب َ

المقدمة
ِّ

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده
ورسوله.
( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [آل عمران]١٠٢ :

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [النساء]1:

(ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [األحزاب]71 ،70:
أما بعد..

إن من أعظم أبواب زيادة اإليامن ورعاية غرس اليقني :فهم األسامء احلسنى ،وهي أمنية قديمة يل كنت
كنز مغمور حيتاج إىل
ييسها يل ويمنحني رشفها منذ زمن ،وكنت وما زلت أنظر إليها عىل أهنا ٌ
أرجو اهلل أن رِّ
البحث والتنقيب ،وتسليط األضواء ،وربطه بالواقع والتاريخ ،وقد أكرمني ريب وأحسن يب إذ أعانني عىل
إخراج هذا الكتاب.

وما حيويه كتايب عن أسامء اهلل احلسنى ليس إال قطرة يف بحر املعرفة ،وذرة يف ملكوت السموات واألرض،
فإنه ال إحاطة ألحد باهلل مهام عال قدره ،وال أحدٌ من عباده يقدر عىل إحصاء ال َّثناء عليه ،أو وصفه كام ينبغي
أثنيت عىل نفسك».
ثناء عليك ،أنت كام
َ
له ،بل هو كام أثنى عىل نفسه كام قال ﷺ« :ال ُأحيص ً
ومع ذلك فقد أتاح لنا اهلل سبحانه بعض العلم بقدر ما تتحمله عقولنا املحدودة من خالل ما سنعرض
له من أسامئه وصفاته ،ونتت َّبع مظاهرها وآثارها يف كتابه وكونه وخملوقاته ،وبقدر تتبع هذه اآلثار وربطها
باألسامء والصفات نجني بعض ثامر املعرفة.
سمى اهلل أسامءه باحلسنى ،ومعنى (احلُسنى) :أي بالِ َغة احلُ ْسن بال حدٍّ أو قيد.
وقد َّ
قال اّ
العلمة األلويس:

«احلُسنى أنيث األحسن ،أفعل تفضيل ،ومعنى ذلك أهنا أحسن األسامء وأج ُّلها إلنبائها عن أحسن
املعاين وأرشفها»(((.

((( روح املعاين .120/9
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يوصف أحدٌ بأنه محُ ِسن ،فأنت ال تصدِّ ق هذا إال إن
والناس يقولون( :من آثارهم تعرفوهنم) ،فعندما َ
رأيت آثار إحسانه ،وكلام تتابعت عليك اآلثار وشاهدهتا بعينك ازددت يقينًا بصحة هذا الوصف.
َ
وهلل املثل األعىل..

أال ما أتعس من ضاع عمره وما عرف فيه ر َّبه
ولو عرفه ألح َّبه ،ولوأح َّبه ملا آثر عليه غريه.

واقع مخجل!
ٌ

أن جتد كثريا من الناس يعرفون عن كل يشء شي ًئا ،فإذا تعلق األمر باهلل ومعرفته فوجئت منهم بِ ِ
واقع
ً
خمجل!
أن جتد الرجل يتحدث عدة لغات أجنبية بطالقة ،فإذا جاء إىل تالوة آية من كتاب اهلل فكأنه أجنبي!

أن جتده عند احلديث يف السياسة جتده حم ِّل ً
ال سياس ًّيا بار ًعا ،وعند احلديث عن كرة القدم أو سوق العمل
ِ
أو املشاكل الزوجية ..الفن ..املوضة ..جتد ُملماًّ باآلراء املختلفة واملدارس املتباينة ،و ُي ِبه ُرك بشدة إملامه
باملوضوع وتأثره به.
لكنك لو طلبت منه أن يتكلم عن ربه عدة دقائق ،فلربام ال يستطيع إكامل مخس دقائق! ولو تكلم لكان
ذلك بقلب بارد وعبارة متك َّلفة ،فال يؤ ِّثر كالمه يف من حوله؛ ألن (ما خرج من القلب وصل إىل القلب،
وما خرج من اللسان مل ِ
جياوز اآلذان).
لكن ملاذا رصنا إىل هذا الواقع؟!

ألن هذا العبد اهتم وأحب وأقبل وعايش ما أحب ،وبقي أن يفعل اليشء ذاته مع ربه.

أن يعرف اهلل ،فيفهم عنه.

أن يرى آثار رمحة اهلل ولطفه ِ
فيح َّبه ،وآثار قهره وقوته فيهابه.

وتأيت أمهية هذا املوضوع يف ظل انتشار اجلهالة وموجات اإلحلاد املمنهجة ،والتي أصبحت ترعاها
وتتبناها منظامت وهيئات ودول يف محالت متتابعة تستهدف األجيال اجلديدة والشباب والناشئة ،ويساعدها
يف هذا غربة الدين وأهله.
خطوة يف خضم هذا املضامر ،وهو جهد ِ
ٍ
املق ِّل ،وقد سبقني بالفضل فيه
وهذا الكتاب ما هو سوى
وعضدتهُ ا بوصايا
الكثريون ،وأجادوا وبرعوا ،وكان دوري يف هذا الكتاب أن اقتفيت آثارهم ،ومجعتهاَّ ،
نبوية ومواقف عملية ،فكان عىل النحو التايل:
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 مل أعرض جلميع األسامء احلسنى واكتفيت منها بثالثة وثالثني اسماً ؛ فضال عن اسم اهلل األعظم،
وذلك لعدة أسباب:
•أردت هلذا الكتاب أن يكون حجمه يف متناول القارئ العادي ،فال يكون كرب حجمه سب ًبا يف
تكاسل الناس عن اقتنائه وقراءته ،وهلذا جعلته يف جزءين.

•بعض األسامء تشتمل عىل معاين متقاربة ،الرقيب والشهيد مثالً ،أو الرمحن والرحيم ،أو
العيل واألعىل واملتعال ،ومثيالهتا من األسامء مما جيعل يف عرض اسم واحد الكفاية ،ويب ِّلغ
املقصود.

•أين دائماً ما أحرص عىل ربط األسامء باألهداف املطلوبة من العبد ،واألثر العميل املرتتب
عليها ،وهذه يف بعض األسامء قريبة من بعض.

 حرصت عىل االبتعاد عن األسامء املختلف عليها بني العلامء مثل :اسم املنتقم أو النافع الضار أو
احلنان؛ ألن بعضهم اعتربها من األسامء احلسنى ،وآخرون مل يعدوها منها.
 ابتعدت عن كل ما يقطع اللذة الروحية للقارئ من اخلالفات الع َق ِدية والكالمية بني العلامء ،فليس
هذا كتا ًبا علم ًّيا لطلبة العلم الذين ينشدون استقصاء كل ما كُتِب من أقوال وآراء حول األسامء احلسنى،
ِ
مبس ًطا لكل من أراد
فقد كتب علامء أجالء يف هذا الباب وأجادوا ،وسدّ وا هذه الثغرة ،وإنام كان كتايب عا ًّما َّ
أن يعرف عن اهلل وصفاته ،وأن يظهر أثر هذه املعرفة عىل حاله ومقاله.
 حرصت عىل تناول اجلانب اللغوي لألسامء احلسنى بصورة خمترصة ،فلم أتعمق فيه ومشتقاته إال
بمقدار ما يوصل املعنى اللغوي للقارئ ،وال يقطع اسرتساله مع هدف الكتاب بمسائل لغوية عويصة تفيد
املتعمقني والباحثني.
ِّ

إبرازا للمعنى عن طريق الناحية
 حرصت عىل إضافة صور معربة لكل اسم من األسامء احلسنى؛ ً
اجلاملية ،وتشوي ًقا للقارئ ،وقط ًعا لرتابة القراءة ،وأعانني عىل ذلك إخوة يل من حيث التصميم والتنفيذ،
وهو ما أراه أثرى التجربة بشكل رائع ،فجزاهم اهلل خري اجلزاء.
 حرصت عىل تقسيم األسامء إىل جمموعتني ذواتيَ ْ هدفني متباينني:

أسامء اجلالل :وهي التي تبث املهابة يف القلب ،ومسلكها الرتهيب.

وأسامء اجلامل :وهي التي ت ُب ُّث الرجاء وحسن الظن باهلل ،وهي فصل من فصول مدرسة
الرتغيب.
سريا عىل التوازن املنشود عند املؤمن ،وأن خوف املؤمن ورجاءه لو ُو ِزنا العتدال.
وذلك ً
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ميس واضح،
 حرصت عىل تقسيم ثابت لكل اسم من األسامء يساعد عىل تناول االسم بشكل رَّ
كاآليت:
�أو ً
ال :معنى اال�سم:

من حيث اللغة مع أقوال العلامء فيه.

ً
وعمال:
ثان ًيا :فادعوه بها عبادة

وهو الواجب العميل املرتتب عىل إيامن العبد هبذا االسم؛ وهذا ألن الدعاء قول وعمل ،وهذا من معاين
نوع من اإلحصاء.
إحصاء األسامء التي تورث دخول اجلنة ،فإن العمل هبا ٌ
ً
ثالثا :فادعوه بها دعاء وطل ًبا:

وهي أدعية خاصة بكل اسم ،ولكل اسم ما يناسبه من األدعية ،ومن هنا كان لكل دعاء مذاق خاص
واستعامل خمتلف بحسب حال العبد واحتياجهِ ،
ِ
أستشهد باملأثور عن النبي ﷺ إن ُو ِجد،
وحرصت عىل أن
ربكات ،وهو ْأوىل الدعوات ،فإن مل أجد فمن أدعية السلف الصالح ،وإال جعلته دعا ًء من
ففيه أعظم ال َ
عندي يعني القلب عىل التوسل إىل اهلل هبذا االسم ،ويفتح لنا أبواب خريه ،ويفيض علينا من أنواره ،ولك
أن تنسج عىل نفس املنوال ،فتدعو بام يفيض اهلل عليك من بركات هذا االسم.
رابعا :حا�سب نف�سك تعرف ر َّبك:
ً
وهو بمثابة ورد حماسبة ختامي يف هناية كل اسم تق ِّيم به نفسك ،ومن أي الفرق الثالثة أنت :السابق
باخلريات أم املقتصد أم الظامل لنفسه.

وثمرات هذا الكتاب وبركاته التي أحصيتها ،وأدعو اهلل لكل قارئ من أعامق قلبي أن جينيها مع آخر
صفحة من صفحات الكتاب:
خيرا..
اثنا عشر ً
 -1العثور على كنز املعرفة
قال ابن القيم:

ُّ
«وكل من عرف اهلل أح َّبه ،وأخلص العبادة له وال بد ،ومل ُيؤثِر عليه شي ًئا من املحبوبات ،فمن آ َثر عليه
شي ًئا من املحبوبات فقلبه مريض»(((.
((( إغاثة اللهفان .68/1
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الطريق إىل حمبة اهلل يمر عرب معرفته ،ومعرفته ال تكون إال بمعرفة أسامئه وصفاته.

وما أكثر مرىض اليوم!

وما َّ
أقل من عرف ربه؟!
ومعرفة اهلل نوعان:

* معرفة عامة ،وهي معرفة إقرار ،وهي التي اشرتك فيها الناس كلهم :الرب والفاجر ،واملطيع والعايص.

* ومعرفة خاصة توجب احلياء من اهلل ،وحمبته ،وتعلق القلب به ،والشوق إىل لقائه واإلنابة إليه،
واألنس به ،والفرار من اخللق إليه.

وهذه املعرفة هي التي نستهدفها ونسعى إليها عرب هذا الكتاب؛ ألهنا تتناسب مع مقدار اإليامن ،فكلام
ازدادت معرفة العبد بربه ازداد إيامنه ،وكلام نقصت نقص ،وأقرب طريق يوصل هلذه املعرفة ..تدبر أسامء
اهلل وصفاته.
قال ابن القيم يف أمهية معرفة اهلل:

قط إىل ٍ
«وليست حاجة األرواح ُّ
أعظم منها إىل معرفة بارهيا وفاطرها ،وال سبيل إىل هذا إال بمعرفة
يشء
َ
أوصافه وأسامئه ،فك َّلام كان العبد هبا أعلم كان باهلل أعرف ،وله أطلب ،وإليه أقرب ،وك َّلام كان هلا أنكر كان
باهلل أجهل ،وإليه أكره ،ومنه أبعد ،واهلل ُي ِنزل العبد من نفسه حيث ُينزله العبدُ من نفسه.
فالسري إىل اهلل من طريق األَ ِ
سامء والصفات ْ
عجب ،صاحبه قد سيقت له السعادة،
شأنه َع َجب ،وفتحه َ
ٍ
ٍ
رش ٍد عن سكنه»(((.
وهو مستلق عىل فراشه غري تعب وال مكدود ،وال مشتَّت عن وطنه ،وال ُم َّ
لقد رجف املنرب برسول اهلل ﷺ حني حتدَّ ث عن امللك حتى قال الصحابةَ :لي ِ
خ َّرن به!
َ
َ
رأسا عىل عقب أو
وإن قلب املؤمن وحياته وتصوراته ونظراته لألمور حتتاج هذه َّ
اهلزة العنيفة لتنقلب ً
باألحرى تعتدل ،وذلك حني يعرف اهلل حق املعرفة ،فيزن األمور بأوزاهنا ويراها عىل حقيقتها.
 -2طريق الدخول على اهلل ونيل حمبته
ُّ
كل اسم من أسامء اهلل احلسنى ما هو إال باب من أبواب الدخول عىل اهلل ،فمنا من يدخل عىل اهلل من باب
الرمحة ،ومنا من باب املغفرة ،أو من باب اللطف ،والدخول عليه سبيل القرب منه ،والقرب أول املحبة.
قال ابن القيم:

وقربته من
«ومن وافق اهلل يف صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه ،وأدخلته عىل ربه ،وأدنته منهَّ ،

((( طريق اهلجرتني .394 ،393
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رمحته ،وصيرَّ ته حمبو ًبا ،فإنه سبحانه رحيم حيب الرمحاء ،كريم حيب الكرماء ،عليم حيب العلامء ،قوي حيب
املؤمن القوي ،وهو أحب إليه من املؤمن الضعيف ،حتى حيب أهل احلياء ،مجيل حيب أهل اجلامل ،وت ٌْر حيب
أهل الوتر»(((.
 -3ال�شوق
بحرا ال ساحل له ،فشوق العارف كذلك ال حدَّ له ،وهذا
من عرف اهلل اشتاق إليه ،وإذا كانت املعرفة ً
الشوق سأله رسول اهلل ﷺ من ربه ،فقال:
«والشوق إىل لقائك».

لكن ،ما فائدة الشوق؟!

ومل دعا النبي ﷺ بالشوق إىل لقاء اهلل؟!
الفائدة:

أنه كلام زاد الشوق إىل املحبوب كانت اللذة بالقرب منه أعظم ،والسعي إىل مرضاته أقوى.

تابع ملعرفة اهلل والعلم به ،فكلام كان العلم به أتم كانت حمبته والشوق إليه أكمل،
ومعلو ٌم أن الشوق ٌ
أحب ،وكانت لذته بالقرب منه والوصول إليه وجمالسته وسامع
فمن كان أعرف بأسامء اهلل وصفاته كان له َّ
أتم.
كالمه َّ
 -4الفرح باهلل ..فال حزن

من عرف اهلل مل يعرف احلزن إىل قلبه سبيالً ،فال حزن مع اهلل أبدً ا؛ ولذا قال نبينا ﷺ لصاحبه يف الغار:
(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [التوبةَّ ،]40 :
فدل عىل أنه ال حزن مع اهلل ،وأن من كان اهلل معه ،فليس معه
غري الفرح به.
وحصل رضاه ،فعىل أي يشء حيزن؟! ومن
وإنام احلزن كل احلزن ملن فاته حظه من اهلل ،أما من عرف اهلل
َّ
فاته اهلل َ
فبأي يشء يفرح؟!
فرح به من حبيب ،أو حياة ،أو مال ،أو سلطان ،أو نعمة،
وفرح املؤمن بربه أعظم من فرح أي أحد بام ُي َ
ورسورا.
فيفرح إذا حزن الناس ،وينعم إذا َش َق ْوا ،ويناله بعض حال أهل اجلنة الذين ل ّقاهم رهبم نرض ًة
ً
وهو ما رآه ابن القيم يف شيخه ..شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فقد رآه يف املنام ،وقال عن ذلك:

«وكأين ذكرت له شي ًئا من أعامل القلب .وأخذت يف تعظيمه ومنفعته -ال أذكره اآلن -فقال :أما أنا،

((( اجلواب الكايف 67/1
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نح ُو هذا من العبارة.
فطريقتي :الفرح باهلل ،والرسور به ،أو ْ

وهكذا كانت حاله يف احلياة ،يبدو ذلك عىل ظاهره ،وينادي به عليه حاله»(((.
وهذا الفرح إنام هو ثمرة معرفة اهلل عز وجل ،وإحصاء أسامئه وصفاته.

� -5إح�صا�ؤها �سبب دخول اجلنة
روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة َّ 
رسول اهلل ﷺ قال:
أن ُ
«إن هلل تسعة وتسعني ْاسماً  ،مائة إِ اَّل واحدً ا َم ْن أحصاها َد َخ َل اجلنة».
َّ

ولنا هنا وقفتان:

الوقفة األوىل :معنى اإلحصاء

وأشمل وأصوب ما قيل هنا هو ما ذكره ابن الق ِّيم يف بدائع الفوائد ،وهو َّ
أن اإلحصاء مراتب:
«املرتبة األوىل :إحصاء ألفاظها وعددها.

املرتبة الثانية :فهم معانيها ومدلوهلا.

املرتبة الثالثة :دعاؤه هبا ،كام قال تعاىل( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) ،وهو مرتبتان:
إحدامها :دعاء ثناء وعبادة.

والثاين :دعاء طلب ومسألة.

فال ُيثنى عليه إال بأسامئه احلسنى وصفاته العىل ،وكذلك ال ُيسأل إال هبا»(((.

قال ابن حجر يف الفتح:

«وقال األصييل :ليس املراد باإلحصاء عدُّ ها فقط ،ألنه قد ي ُعدُّ ها الفاجر ،وإنام املراد العمل هبا ،وقال
أبو نعيم االصبهاين :املذكور يف احلديث ليس هو التعداد ،وإنام هو العمل ،والتعقل بمعاين األسامء واإليامن
هبا»(((.

ورأى ابن القيم أن عبارة الدعاء ْأوىل من عبارة التخلق بأسامء اهلل ،فإهنا ليست عبارة سديدة ،وأما
الدعاء فهو لفظ القرآن.

((( مدارج السالكني.174/2
((( مدارج السالكني .18/3
((( فتح الباري .226/11
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املحب أن يتَّصف بصفات املحبوب ،كام َّ
حيب أن
ومن دعاء العبادة الذي أمرنا اهلل به أن حيب
أن املحبوب ُّ
َّ
ِ
ِ
ب ال َع ْفو فاعف عني» ،وتقرأ يف احلديث:
يتصف حم ُّبه بصفاتـه ،وإنك لتدعو اهلل فتقول« :اللهم إِنَّك َع ُف ٌّو حُت ُّ
«إن اهلل جِ ٌ ِ
ب َ
ب الَ َي ْق َب ُل إِالَّ َط ِّي ًبا».
مَ
اجلماَ َل» ،وقوله ﷺ« :إن اهلل ط ِّي ٌ
يل حُي ُّ
الوقفة الثانية :هل أسامؤه تعاىل حمصورة؟

حرص ألسامء اهلل تعاىل ،وليس معناه أنه ليس له غري تسعة وتسعني اسماً  ،وإنام
ليس يف احلديث السابق
ٌ
مقصود احلديث أن هذه األسامء من أحصاها دخل اجلنة ،فاملراد هو اإلخبار عن دخول اجلنة بإحصائها ال
اإلخبار بحرص األسامء ،ويؤيد هذا قوله ﷺ يف حديث ابن مسعود:
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحدً ا من خلقك ،أو استأثرت
به يف علم الغيب عندك».
 -6اخلوف من اهلل
خيف منه ،ومن كان باهلل أعرف كان له أخوف ،فخشية
من عرف اهلل حق املعرفة خافه ،ومن مل يعرفه مل ْ
اهلل مقرونة بمعرفته ،وعىل قدر املعرفة تكون اخلشية ،ومن هنا حرص اهلل خشيته يف العلامء ،فقال:
(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ).

وذلك ملعرفتهم باهلل ،فمن رأى قدرة اهلل يف آياته وخلقه خافه وها َبه ،وإن التعرف إىل اهلل من خالل
أسامئه هو ِصنو التعرف عليه من خالل أفعاله ..كالمها ُم َؤ ٍّد إىل خوف اهلل ومهابته.
 -7قوة الرجاء

قوة الرجاء عىل حسب قوة املعرفة باهلل وأسامئه وصفاته..
وإن التأمل يف صفات اجلامل والرب واإلحسان ِ
يدهش العقول ويأرس القلوب ،فيتغلب العبد عىل روح

اليأس والقنوط التي تسللت إىل القلوب بكثرة ما أحاط هبا من الفتن ،وقلة املعني ،وغربة الصاحلني،
الرو ْيبضات ،فيأتيك
وتسلط الشياطني ،وغلبة الشهوات ،وانتشار املنكرات ،وتواري القدوات ،وظهور ُّ
الرجاء -املنبثق من معرفة اهلل وأسامئه وصفاته -كطوق نجاة لروح إيامنك.
 -8عدم �سوء الظن باهلل
ٌ
قليل من الناس من حيسن الظن بربه ،وأكثر الناس يسء الظن باهلل ،وإن أهم أسباب حسن الظن باهلل
معرفته بأسامئه وصفاته.
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قال ابن القيم:

«وأكثر الناس يظنون باهلل غري احلق ظن السوء فيام خيتص هبم ،ويف ما يفعله بغريهم ،وال يسلم من ذلك
إال من عرف اهلل وعرف أسامءه وصفاته»(((.
� -9أعظم �أعمال القلوب
أعامل القلوب ت ْف ُض ُل أعامل اجلوارح ،ولعل ذرة من أعامل القلوب تعدل أمثال اجلبال من أعامل
مهه كثرة التعبد الظاهري ،لكن الصفوة القليلة منهم تشغلها أعامل القلوب.
اجلوارح ،وأكثر الناس اليوم ُّ
هم الصاحلني اليوم كثرة اخلتامت ،واملتابعة بني العمرة واحلج ،والركعات ،والصدقات ،لكن ما أثر
ُّ
اهنامر هذه األعامل (الكثرية) عىل أرض القلوب (املريضة)؟!
هل َّقربت صاحبها من اهلل؟!
هل زادت من خشيته؟!

هل جعلته أتقى لربه،
وأبعد عن حمارمه،

وأقرب ملحابه؟!

ٌ
قليل من ال ُع ّباد من يصل..
ملاذا؟

ٍ
عبادات قلبية خفية مل ينتبه إليها أكثر الناس.
ألن هناك

وعىل رأس هذه العبادات القلبية :تدبر أسامء اهلل وصفاته.

ملح هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فقال الفتًا النظر لعبادات قلبية غالية ،لكنها منسية:

«وكثري من الناس ال يستحرض عند التوبة إال بعض املتصفات بالفاحشة أو مقدماهتا ،أو بعض الظلم
باللسان أو اليد ،وقد يكون ما تركه من املأمور -الذي جيب هلل عليه يف باطنه وظاهره من شعب اإليامن
رضرا عليه مما فعله من بعض الفواحش.
وحقائقه -أعظم ً

أعظم نف ًعا من ترك بعض
فإن ما أمر اهلل به من حقائق اإليامن التي هبا يصري العبد من املؤمنني ح ًّقا
َ
الذنوب الظاهرة ،كحب اهلل ورسوله ،فإن هذا أعظم احلسنات الفعلية»(((.
((( زاد املعاد .206/3
((( جمموع الفتاوى .329/10
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فمن ِّ
أجل أعامل القلوب وأعظمها معرفة أسامء اهلل وصفاته.
قال العز بن عبد السالم:

وثمرا»(((.
«معرفة أسامء اهلل احلسنى ،وصفاته العليا هي أفضل األعامل رش ًفا ً

هي كنز ثمني غفل الناس عنه ،ففاتتهم ثمرته وغنيمته.
� -10سكة املحبة

ال هتون التكاليف إال باملحبة ،وال حتلو املشاق وت ُّ
ُستلذ إال باحلب.

قال ابن القيم:

«فمن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله :أح َّبه ال حمالة»(((.

بل إن من أعظم أسباب السقوط اإليامين أو االنتكاسة اإليامنية ضعف حمبة اهلل ،أو تقديم حمبة غري اهلل عىل
حمبة اهلل ،ويف املقابل ..فإن أهم أسباب زيادة هذه املحبة التعرف عىل أسامء اهلل وصفاته.
 -11لكل ا�سم مذاق
وليست األسامء لونًا واحدً ا ،بل لكل اسم منها أثر غري اآلخر ،ومذاق يف القلب يم ِّيزه عن غريه ،ويأخذ
بيد العبد يف درب من دروب العبودية ال يشبه اآلخر ،فتجد مثالً:
•أسامء العظمة والكربياء واجلالل ..تورث اخلوف.
•أسامء اجلامل والرب واإلحسان ..تورث الرجاء.

•أسامء العز واحلكمة والقدرة ..تورث اخلضوع واالنكسار.

والسكَنات
•أسامء املراقبة واملشاهدة والسمع والبصـر ..تورث مراقبــة اهلل فـي احلركات َّ
والنيات.
•أسامء الغنى والكرم ..تورث االفتقار واالضطرار.

� -12صالح الأخالق
ليست ثمرة األسامء يف تقوية الصلة باهلل دون اخللق ،بل أثرها إن مل يظهر يف تعامل العبد مع اخللق فام
عرف ربه.
ف اسم اهلل املتكرب؟!
عر َ
•كيف يتكرب عىل اخللق ويستعظم نفسه من َ

((( شجرة املعارف واألحوال للعز بن عبد السالم ص .18
((( مدارج السالكني .18/3
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تعرف عىل اسم اجلبار؟!
جبارا يف األرض من َّ
•كيف يكون ً
•كيف ال يغفر زالت اخللق الغارق يف مغفرة الغفور؟!

•كيف ال يشكر أدنى إحسان َمن متتَّع بعطاء املحسن سبحانه؟!
ِ
وقوته ،فعلم َّ
عزة اهلل.
عزته من َّ
أن َّ
•كيف خيضع أو يذل لبرش من آمن بع َّزة اهلل وغلبته َّ

وتبقى يل كلمة قبل بدء تنزهك يف ثنايا الكتاب:

ٍ
ُّ
فضل من اهلل علينا ،فهو الذي أرشدنا إىل كل خري ،وعصمنا من كل رش،
كل معرفتنا باهلل هي حمض
«فام ُع ِرف اهلل إال باهلل ،وال َد َّل عىل اهلل إال اهلل ،وال أوصل إىل اهلل إال اهلل ،فهو ُّ
نصبه من
الدال عىل نفسه بام َّ
األدلة»(((.

أسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يفتح هبذا الكتاب قلو ًبا غل ًفا عن معرفة رهبا ،وأعينًا عم ًيا عن رؤية آالئه،
وآذانًا صماً عن سامع أوامره وآياته.

((( مدارج السالكني .202/3
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هني ًئا لمن عرف ربه
ً
أوال :من الرحمن؟!
عادل اهلل بني اسم اجلاللة (اهلل) واسم الرمحن فقال( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑ ﮒ ﮓ) ،فالرمحن
سمى به غريه.
اسم خمتص باهلل تعاىل ،وال جيوز أن ُي َّ
قال احلسن:

الناس أن ينتحلوه ،تسمى به تبارك وتعاىل؛ ولذا ال جيوز أن ُيصرْ َ ف للخلق»(((.
«الرمحن :اسم ال يستطيع ُ

موض ًحا سوء عاقبة من زاحم الرمحن عىل هذا االسم:
وقال ابن كثري ِّ

«وملا جتهرم مسيلمة الكذاب ،وتسمى برمحن الياممة كساه اهلل جلباب الكذب وشهر به؛ فال يقال إال
مسيلمة الكذاب ،فصار يرضب به املثل يف الكذب بني أهل احلرض من أهل املدر ،وأهل الوبر من أهل
البادية واألعراب»(((.
والرمحن والرحيم من صيغ املبالغة من الرمحة ،وبينهام فارق:

أنه رمحن الدنيا ورحيم اآلخرة.

ورمحن الدنيا لكثرة من تشملهم رمحته فيها ،وهي رمحة عامة ،فرمحة اهلل يف الدنيا تشمل املؤمن والعايص
واملسلم والكافر .يرزقهم اهلل وال يؤاخذهم بذنوهبم؛ ولذا ورد اسم الرمحن مع الكافرين:
(ﭨ ﭩ ﭪ).

رحيم باملؤمنني فقط( :ﰑ ﰒ ﰓ) ،فهذه رمحة خاصة.
لكنه سبحانه
ٌ

«قوله( :ﰒ) :متعلق بـ(رحيم) ،وتقديم املعمول يدل عىل احلرص ،فيكون معنى اآلية :وكان
باملؤمنني -ال غريهم -رحيماً .
ولكن كيف نجمع بني هذه اآلية والتي قبلها( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) نقول :الرمحة
التي هنا غري الرمحة التي هناك .هذه رمحة خاصة متصلة برمحة اآلخرة ال يناهلا الكفار ،بخالف األوىل .هذا
هو اجلمع بينهام ،وإال ٌّ
فكل مرحوم ،لكن فرق بني الرمحة اخلاصة والرمحة العامة»(((.

إن عدد من تشملهم رمحة اهلل يف الدنيا أكثر ممن تناهلم رمحته يف اآلخرة؛ ألهنا ال تُنال هناك إال للمؤمنني.

((( أورده ابن كثري يف تفسريه .22/1
((( تفسري القرآن العظيم  - 126/1ط دار طيبة ،وكلمة (جتهرم) من ماديت (جهر) و(حرم) كأنه يراد به جتاهر بجرمه .ذكر ذلك الشيخ
أمحد شاكر يف عمدة التفسري .60/1
((( رشح العقيدة الواسطية .251/1

عرف ربه الرحمن َمن � َّأمل فـي رحمته ،ومل يي�أ�س منها مهما �أ�ساء وعظم وزره.
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الرحمن
قدرا.
لكن رمحة اهلل يف اآلخرة أعظم ً

قال رسول اهلل ﷺ:

«إن للهَِّ مائ َة رمحة ،أنزل منها ر ًة و ِ
احدَ ًة َبينْ َ الجِْ ِّن َوالإْ ِ ن ِ
ْس َوا ْل َب َهائِ ِم َوالهْ وا ِّمَ ،فبِ َها يتعاطفون ،وهبا
َّ
حمْ َ َ
الوح ُش عىل َو َل ِدهاَ ،
محون ،وهبا َت ْع ُط ُ
وتسعني رمحة يرحم هبا ِعباده يوم ا ْلقيامة»(((.
ف ْ
يرتا ُ
وأ َّخر اهلل تس ًعا ْ
ثانيا :خصائص رحمته
ً
 رحمته �سبقت غ�ضبه:
رشحا واف ًيا ،فقال فيه:
وهذا بنص احلديث الذي رشحه ابن القيم ً

«ورمحته سابقة عىل غضبه غالبة له ،وكل ما كان من صفة الرمحة فهو غالب ملا كان من
صفة الغضب ،فإنه سبحانه ال يكون إال رحيماً  ،ورمحته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته
وسمعه وبرصه وإحسانه ،فيستحيل أن يكون عىل خالف ذلك ،وليس كذلك غضبه ،فإنه
تصور انفكاكه ،بل يقول رسله وأعلم
ليس من لوازم ذاته ،وال يكون غضبانًا دائماً  ،غض ًبا ال ُي َّ
اخللق به يوم القيامة :إن ريب قد غضب اليوم غض ًبا مل يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده
يس ْع كل يشء.
مثله ،ورمحته وسعت كل يشء ،وغضبه مل َ
وهو سبحانه كتب عىل نفسه الرمحة ،ومل يكتب عىل نفسه الغضب.

ووسع كل يشء رمحة وعلماً  ،ومل يسع كل يشء غض ًبا وانتقا ًما.
فالرمحة وما كان هبا ولوازمها وآثارها غالبة عىل الغضب»(((.

 يرحم ببالئه ،ويبتلي بنعمائه:
بم َرض مزمن طالت أيامه وأقعدت آثاره..
 رجل مبتىل َ

 تاجر مورس نزلت به اخلسارة فافتقر بعد يرس ،وضاق به األمر بعد سعة ،وطال به األمر..

َّ
مشاق احلياة..
هتون
 امرأة ابتالها اهلل بالعقم؛ فلم تنعم كام نعم من حوهلا بالذرية التي ِّ

هل هؤالء مرحومون؟!

((( صحيح :رواه مسلم وابن ماجة عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.2172 :
((( الفوائد .125/1

ما عرف ربه الرحمن َمن دفعه الذنب للي�أ�س من رحمة ربه ،والقنوط من مغفرته.
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اسمع:

الرمحة احلقيقية هي النجاح يف االختبار ،واجتياز فتن الدنيا مع سالمة الدين ،كام قيل:

قد ُينعم اهلل بالبلوى و�إن ع َُظمت

ويبتلي ُ
اهلل َ
بع�ض الق ــوم بال ِّنع ـ ـ ـ ِـم

ف َق�سا ليزدجروا ومن يـ ـ ــك حاز ًما

فلي ْق ُ�س �أحيا ًنا على من يرحـ ـ ـ ـ ـ ــم!

إن الشدة يف حقيقتها رمحة خفية نزلت من أجل إسعادك ،وإذا كان الشاعر قد امتدح فعل البرش بالبرش،
فقال:
فكيف بالرب احلكيم الرحيم َّ
جل يف ُعاله!

قال ابن الق ِّيم:

«وقد جاء ىف األثر :إن املبتىل إذا ُدعي له :اللهم ارمحــه ،يقول اهلل سبحانه :كيف أرمحــه من يشء به
أرمحه!»(((.
شبهة وردها
قال أبو حامد الغزايل وهو جييب عىل تساؤل يراود الكثريين:

«ولعلك تقول:

َّ
ومعذ ًبا
مرضورا
ما معنى كونه تعاىل رحيماً  ،وكونه تعاىل أرحم الرامحني ،والرحيم ال يرى مبتلىً وال
ً
ومريضا وهو يقدر عىل إماطة ما هبم إال ويبادر إىل إماطته ،والرب قادر عىل كفاية كل بلية ،ودفع كل فقر،
ً
وإماطة كل مرض ،وإزالة كل رضر ،والدنيا طافحة باألمراض واملحن والباليا ،وهو قادر عىل إزالة مجيعها،
وتارك عباده ممتحنني بالرزايا واملحن!
فجوابك:

قهرا ،واجلاهل يظن أن
أن الطفل الصغري ،قد ِتر ُّق له أمه فتمنعه من احلجامة ،واألب العاقل حيمله عليها ً
الرحيم هي األم دون األب ،والعاقل يعلم أن إيالم األب إياه باحلجامة من كامل رمحته وعطفه ومتام شفقته،
خريا.
وأن األم ٌّ
رشا ،بل كان ً
عدو يف صورة صديق ،وأن األمل القليل إذا كان سب ًبا للذة الكثرية مل يكن ًّ
ِ
الرش لبطل
رش إال ويف ضمنه خري ،لو ُرفع ذلك ُّ
والرحيم يريد اخلري للمرحوم ال حمالة ،وليس يف الوجود ٌّ
رش أعظم من الرش الذي يتضمنه ،فاليد املتآكلة (املصابة بالرسطان
اخلري الذي يف ضمنه ،وحصل ببطالنه ٌّ
خري جزيل ،وهو سالمة البدن ،ولو ترك قطع اليد حلصل هالك
رش يف الظاهر ،ويف ضمنها ٌ
مثالً) قطعها ٌّ
((( إغاثة اللهفان .175 ،174/2

ح�سن الظن بربه.
عرف ربه الرحمنَ ،من ملح رحمة اهلل فـي البالء ،ونعمته فـي ال�ضراء ،فظل َ
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رش يف ضمنه خري»(((.
البدن ،ولكان الرش أعظم ،وقطع اليد ألجل سالمة البدن ٌّ

ولذا َّفرقوا بني الرأفة والرمحة ،فإن الرمحة قد تكون مؤملة يف احلال ومعها الكراهية ،لكن تعق ُبها اللذة
وتصب يف مصلحة العبد؛ ولذا قال سبحانه يف حدِّ الزنا( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) [النور ،]2:ومل يقل:
ُّ
رمحة ،فإن جلد العصاة عىل عصياهنم رمحة هلم وليس رأفة؛ فإن صفة الرأفة إذا أحاطت باملخلوق مل يلحقه
أذى وال مكروه ،وسبب أن احلد رمحة أن إقامته يف الدنيا ترصف عن العبد عذاب اآلخرة ،وهو أشد وأبقى
وأخزى ،ولالختالف بني الرمحة والرأفة؛ فقد اجتمعا سو ًّيا يف قول اهلل تعاىل( :ﭜﭝ ﭞﭟ).
البالء رحمة!
كم من شدة حم َّ َصت ذن ًبا ،ون َّبهت من غفلة ،وذكَّرت بنعمة ،وكم من حمنة أصبحت منحة أعادت إىل
الرمحن ،وأنقذت من الشيطان ،وهذه نظرة املؤمن إىل البالء وظنُّه بربه عىل الدوام.
قال عبد القادر اجليالين:

ٍ
راض
«املؤمن يثبت عنده أن اهلل عز وجل ما يبتليه بيشء إال ملصلحة تع ُقب ذلك ،إما دنيا أو آخرة ،فهو
عز وجل»(((.
بالبالء وصابر عليه ،غري مت َِّه ٍم ر َّبه َّ

ولو مل يكن يف البالء إلاًّ تكفري الذنوب لكفى به رمحة وفضالً؛ ولذا سمى النبي ﷺ الطاعون رمحة! فقال
النبي ﷺ:
«الطاعون كان عذابا يبعثه اهلل عىل من يشاء ،وإن اهلل جعله رمحة للمؤمنني ،فليس من ٍ
أحد يقع الطاعون،
ً
(((
فيمكث يف بلده
صابرا حمتس ًبا ،يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له ،إال كان له مثل أجر شهيد» .
ً
واسمعوا هذه القصة:

التحق صاحبنا بكلية اهلندسة يف جامعة اإلسكندرية ،ويف هناية كل أسبوع كان يسافر عائدً ا ألهله يف
َّ
استقل السيارة،
مدينة املنصورة ،ويف مرة ذهب لريكب سيارة األجرة؛ الستقالهلا عائدً ا ألهله ،وبعد ان
الركاب حول مقاعد اجللوس..
وبدأ الركاب يتوافدون ،بدأت مشا َّدة بني ُّ

كان اجلميع يريد املقاعد املتميزة يف السيارة ،وكان الطالب اجلديد مسا ًملا بطبعه ،فلم يدخل يف رصاعات،
الركّاب شديدي
فقبِل أن جيلس يف أسوأ مكان ىف السيارة ،فلقد جلس خلف الكنبة املتوسطة بني اثنني من ُ
الركّاب أرصوا -فوق ذلك -عىل وضع
السمنة ،وقد رفض اجلميع أن جيلسوا يف هذا املكان خاصة أن ُ
((( املقصد األسنى ص .62
((( الفتح الرباين ص  – 43عبد القادر اجليالين -منشورات اجلمل.
((( صحيح :رواه أمحد والبخاري عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم.3949 :

ما عرف ربه الرحمن َمن غابت عنه ر�ؤية رحمة اهلل فـي ال�ضراء ،ف�أ�ساء ظنه بربه.
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أمتعتهم فوق رجل صاحبنا.

وكان صاحبنا طويل القامة؛ ولذا فإن اجللوس يف مثل هذا املقعد كان ُي َعدُّ عذا ًبا؛ ألنه لن يستطيع أن
جالسا ثان ًيا ركبتيه لثالث أو أربع ساعات ،بال مساحة كافية لساقيه الطويلتني!
يمد ساقيه ،فال بد أن يظل
ً

فرح ٌّ
وحتركت السيارة عيل طريق السفر ،ونام البعض ليستيقظوا عىل
قهراَّ ،
كل بمقعده الذى حجزه ً
روع ،فلقد أودت احلادثة بأرواح من يف السيارة ،ولقي معظمهم مرصعهم يف احلال ،وشاء اهلل
حادث ُم ِّ
ِ
مؤثرا السالمة ،سب ًبا يف حفظ اهلل له؛ حيث كانت س ْمنة من
برمحته أن ينجو ،ويكون جلوسه كاظماً غيظهً ،
عىل اليمني واليسار كاملخدات اهلوائية احلديثة التي متتص الصدمات يف احلوادث! وعسى أن يكون كره شي ًئا
خري له ،وقد كان!
وهو ٌ
وصدق الشاعر:

لعـ ـ ـ َّل ال�سالمة فــي َف ْو ِتـ ـ ـ ـ ــه!

وقد ي�أ�سف املرء من َف ْوت ما

المسيء المغرور
وهنا صنف من املغرورين املسيئني يقول :إن ربنا غفور رحيم..

وعىل أمثال هؤالء ر َّد ابن اجلوزي ،فقال« :العايص يقول :ريب رحيم! وينسى أنه شديد العقاب! ولو
عصفورا وال آمل طف ً
ال -وعقابه غري مأمون -فإنه رشع
علم أن رمحته ليست رقة -إذ لو كانت كذلك -ملا ذبح
ً
قطع اليد الرشيفة برسقة مخسة قراريط!»(((.

حج عمر بن
واملؤمن ليس أعور البصرية ،فال ينظر بعني واحدة إىل جانب الرمحة دون العذاب؛ ولذا َّملا َّ
عبد العزيز مع سليامن بن عبد امللك وأصاهبم برق ورعد كادت تنخلع له قلوهبم ،فقال سليامن :هل رأيت
مثل هذه الليلة ،أو سمعت هبا؟! قال:
«يا أمري املؤمنني ..هذا صوت رمحة اهلل ،فكيف لو سمعت صوت عذابه!»(((.

 رحمة تتجاوز الأجيال:
ومن رمحته أن رمحته ال تقترص عىل املؤمنني؛ بل تشمل ذريتهم من بعدهم تكريماً هلم ،كام قال تعاىل يف نبأ
اخلرض واجلدار:
(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

((( صيد اخلاطر .363/1
((( إحياء علوم الدين .147/2

عرف ربه الرحمنَ ،من َّ
تفكر فـي مظاهر قدرته وما فيها من رحمات خفية
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ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)
قال جعفر بن حممد:

«كان بينهام وبني ذلك األب الصالح سبعة آباء!»(((.

� سعة رحمته ال تخطر ببال ،وال يحيط بها خيال:
عن أيب هريرة  أن رسول اهلل ﷺ قال:

«لو يعلم املؤمن ما عند اهلل من العقوبة ما طمع بجنته أحد ،ولو يعلم الكافر ما عند اهلل من الرمحة ما قنط
من جنته أحد»(((.

جمرد علم نظر وخرب ،وإال فإن الكل
واحلقيقة أن العلم املقصود يف احلديث هو علم حقيقة وبصرية ال َّ
أهم ،وهو زاد العمل والدافع إىل حتصيل
يعلم علماً نظر ًّيا ما أعدَّ اهلل للمؤمنني والكافرين ،لكن علم القلوب ُّ
الفضائل واملنن.
 رحمة غري مقت�صرة على مكان دون �آخر:
(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ).

الكهف الضيق الذي نظن بتفكرينا املادي القارص أنه سيضيق عىل أصحابه مكانًا بمساحته الضيقة،
وزمانًا بأن ال أحداث ِ
تعرض هلم فيه ،لن يضيق عليهم إنعا ًما من اهلل ،فرمحة اهلل جتعل الض ِّيق رح ًبا واس ًعا،
فال حيسون بضيق املكان ،وال يشعرون بملل الزمان ،وال يسيطر عليهم قلق توقع اخلطر وانتظارهُّ ،
وكل هذا
حو َلت أعظم األماكن املوحشة والضيقة إىل مكان
بسبب رمحة اهلل التي نالتهم ،وهكذا فإن الرمحة إذا نالتك َّ
مؤنس مجيل.
ً
ثالثا :من صور رحمته
� آثار رحمة اهلل فـي الكون:
قدرا ثابتًا من احلرارة ..ال
* الشمس حتافظ عىل ُبعد ثابت من األرض ،وهذا البعد الثابت يضمن لنا ً
يزيد فتقتلنا ،وال ينقص فتقتلنا الربودة.
((( زاد املسري .104/3
((( صحيح :رواه البخاري ومسلم وابن حبان كام يف السلسلة الصحيحة رقم.1634 :

ير رحمته فيما َّ
�سخر الرحمن خلدمته ورعايته.
ما عرف ربه الرحمنَ ،من مل َ
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* واهلواء حييط بنا وحيوي األوكسجني الالزم لعملية التنفس وأكسدة املواد الغذائية؛ كي تنطلق الطاقة
التي تكفل للجسم القيام بوظائفه.
* واملاء الذي يمثل معظم مساحة الكرة األرضية بام له من وظائف غري حمصورة يف جسم اإلنسان،
فض ً
ال عن استخدامه يف الطهارة التي تقي اإلنسان رش األمراض واآلفات ،وهو الذي ينبت من األرض
اجلدباء طعا ًما نأكله ،ويف ذلك يقول تبارك وتعاىل:
(ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) [الروم .]50

* واملاء كذلك له من اخلصائص ما يمكِّنه من محل السفن العمالقة التي حتمل الناس بأمتعتهم مئات بل
آال ًفا من األميال إيل أماكن مل يكونوا بالغيها إال بشق األنفس ،أو غري بالغيها أبدً ا.

* واهلواء له من اخلصائص ما يمكِّنه من محل الطيور الطبيعية والصناعية وهي الطائرات النفاثة
الضخمة!
 ومن رحمته الوقاية من ال�سيئات:
قال تعاىل( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)..

ووقاية السيئات أعظم عالمات رمحة اهلل ،ومعنى الوقاية منها عدم الوقوع فيها ابتدا ًء ،فإن وقع العبد
فيها فتكون الرمحة بتيسري توبته منها وقبوهلا ،وبالتايل عدم معاقبته هبا يف الدنيا أو اآلخرة.
وقال ربنا يف ختام اآلية( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ):

إشارة إىل رمحة الرب التي ترتَّبت عىل وقاية العبد من السيئات ،وكلمة (ﭭ) توحي بال ُبعد،
وعلو درجة هؤالء الذين وقاهم اهلل سيئاهتم ،ففازوا عاج ً
ال وآجالً.
إشارة إىل ُب ْع ِد
ِّ
 ومن رحمته �أن ال ي�أخذ الكافر وامل�شرك والعا�صي بذنوبهم على الفور:
بل يمد هلم ويمهلهم لعلهم يرجعون ،ويف ذلك يقول اهلل تبارك وتعاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ).
 ومن رحمته �أن �أر�سل �إلينا ر�سوال:
وعرفنا أسامء اهلل وصفاته
وأنزل علينا كتابه ،فع َّلمنا من جهالة ،وهدانا من ضاللة ،وبصرَّ نا من عمىَّ ،
ومجيل فِعا َله ،وع َّلمنا ما مل نكن نعلم ،وهذه هي الرمحة الكربى التي اختص اهلل هبا من أحب من عباده.
تعر�ض لرحمة اهلل بعمله و�سعيه ،ال ب�أحالمه و�أمانيه.
عرف ربه الرحمنَ ،من َّ
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رابعا :موجبات رحمته
ً
فقد سأل النبي ﷺ ربه فقال« :اللهم إين أسألك موجبات رمحتك.»...،

ِ
(موجبات)؛ ألن اهلل أوجب
يعني األفعال واألقوال والصفات التي حتصل بسببها رمحة اهلل ،وجاء بلفظ
تعرض ألسباهبا ،وذلك بوعده الذي ال يتخ َّلف ،وهذا كرم إهلي وفضل رباين ،وإال فإن
عىل نفسه الرمحة ملن َّ
اهلل ال جيب عليه يشء..
وهذه أحاديث تعرض لبعض موجبات الرمحة عىل سبيل املثال ال احلرص:

خريا فغنم ،أو سكت عن سوء فسلم»(((.
* حفظ اللسان« :رحم اهلل عبدً ا ،قال ً
س أو ٍ
َت لأِ َ ِخيه عندَ ه َم ْظ َل َم ٌة يف َن ْف ٍ
مال فأتاه ،فاست ََح َّل ِمنْ ُه َق ْب َل
«ر ِح َم اهللُ َع ْبدً ا ،كَان ْ
* التحلل من املظاملَ :
ِ
ِ
َ
حسنات ُأخ َذ م ْن سيئات صاحبه،
َأ ْن ُيؤخذ ِم ْن حسناته ،فإن مل يك ُْن له
فتوضع يف سيئاته»(((.
ٌ
* سامع القرآن :والقرآن من أهم موجبات رمحته( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ).

امرءا صىل قبل العرص أرب ًعا»(((.
* صالة النافلة« :رحم اهلل ً
* قيام الليل وإعانة غريك عليهِ :
«رحم اهلل رج ً
ت
ال قام من الليل فصىل ،وأيقظ امرأته فص َّلت ،فإن أ َب ْ
نضح يف وجهها املاء ،ورحم اهلل امرأة قامت من الليل فص َّلت ،وأيقظت زوجها فصىل ،فإن أبى نضحت يف
وجهه املاء»(((.
استقر
مريضا خاض يف الرمحة ،حتى إذا قعد
* عيادة املريض :حلديث جابر بن عبد اهلل « :من عاد
ً
َّ
فيها»(((.
* السامحة يف املعامالت املاليةِ :
سمحا إذا قىض،
سمحا إذا اشرتى،
سمحا إذا باع،
«رحم اهلل عبدً ا:
ً
ً
ً
سمحا إذا اقتىض»(((.
ً

كثريا ،و«إذا قىض» :أي أ ّدى ما عليه
«إذا باع» بأن يرىض بقليل الربح ،و«إذا اشرتى» :بأن ال جيادل البائع ً

ً
مرسال ،وهو السلسلة الصحيحة رقم.855 :
((( حسن :رواه ابن املبارك عن خالد بن أيب عمران
((( التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان عن أيب هريرة رقم.7318 :
((( حسن :رواه أبو داود والرتمذي وابن حبان عن ابن عمر؛ كام يف املشكاة رقم ،1170 :وصحيح أيب داود رقم.1154 :
((( صحيح :رواه أمحد وأبو داود وابن حبان واحلاكم عن أيب هريرة؛ كام يف صحيح الرتغيب رقم ،621 :وصحيح أيب داود رقم.1181 :
((( صحيح األدب املفرد رقم.522 :
((( صحيح :رواه البخاري وابن ماجة عن جابر؛ كام يف صحيح اجلامع رقم.3495 :

ما عرف ربه الرحمنَ ،من تع َّلق بالرحمة دون عمل ،وطمع �أن تناله دون دفع الثمن.
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«سمحا إذا اقتىض» أي طلب قضاء حقه ٍ
برفق ولني.
عجل القضاء،
ً
طيبة به نفسه ،ويقيض أفضل ما جيد ،و ُي ِّ
«ر ِح َم اهللُ َم ْن َس ِم َع ِمنِّي َح ِدي ًثاَ ،ف َب َّلغَه كام َس ِمعهُ ،فر َّب ُم َب َّل ٍغ أوعى له
* الدعوة إىل اهلل وتبليغ الرسالةَ :
من سامع»(((.
ً
عمال وعبادة
خامسا :فادعوه بها
ً
وهي آثار عملية تشمل عبادات القلوب وعبادات اجلوارح كام ييل:
 -1احلب
فقد ُجبِلت النفوس عىل حب من أحسن إليها ،وكيف ال حيب اإلنسان من أفاض عليه رمحته وعطفه

ومنته وفضله ،ومن هو أرحم به من أمه!

وستثمر هذه املحبة ،والبد ثمرات عظيمة تظهر يف سلوك اجلوارح ..إن املحب ملن ِ
حيب مطيع.
جاء يف الصحيح أنه ِ
قدم عىل رسول اهلل ﷺ بسبي ،فإذا امرأة من السبي تبتغي ،إذ وجدت صب ًّيا يف السبي
أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته((( ،فقال رسول اهلل ﷺ:
«أترون هذه املرأة طارحة ولدها يف النار؟»

قالوا :ال واهلل ..وهي تقدر عىل أن ال تطرح ،فقال رسول اهلل ﷺ:

«هللُ أرحم بعباده من هذه بولدها»(((.

فرمحة اهلل بنا أعظم من رمحة هذه املرأة املشفقة عىل ولدها ،وبالتايل تورث هذه الرمحة حمبة اهلل ،وحمبة اهلل
تورث امتثال أمره وعدم خمالفة هنيه.
وإىل ثاين العبادات القلبية:

 -2الرجاء ،وح�سن الظن باهلل
قال العز بن عبد السالم:

«من عرف سعة رمحة اهلل كان حاله الرجاء»(((.

((( صحيح :التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان عن ابن مسعود رقم.68 :
((( عرف من سياقه أهنا كانت فقدت صبيها وترضرت باجتامع اللبن يف ثدهيا ،فكانت إذا وجدت صب ًّيا أرضعته؛ ليخف عنها ،فلام وجدت
صبيها بعينه أخذته فالتزمته .فتح الباري .131/17
((( رواه مسلم رقم 2754 :والبخاري رقم.5653 :
((( شجرة املعارف واألحوال ص .83

ً
�صادقا بالعمل ال�صالح وال�سعي اجلاد.
عرف ربه الرحمن ،مًن مل يغرت ب�سعة رحمة اهلل ،فكان رجا�ؤه
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دخل محاد بن سلمة عىل الثوري ،فقال سفيان :أترى أن اهلل يغفر ملثيل ،فقال محاد :واهلل لو ُخ رِّي ُت بني
حماسبة اهلل إياي ،وبني حماسبة أبوي الخرتت حماسبة اهلل؛ وذلك ألن اهلل أرحم يب من أبوي.
ِ
محاد بن سلمة
محاد بن سلمة هذا كان حمدِّ ًثا ثقة عابدً ا ،قال عنه أمحد بن حنبل :إذا َ
رأيت الرجل يغمز َّ
و َّ
فاهتمه عىل اإلسالم.
رأيت أحدً ا أشبه بمسالك األُ َو ِل (أي الصحابة) من محاد بن
وقال عنه ابن املبارك:
دخلت البرصة ،فام ُ
ُ

سلمة.

ومع تع ُّلقه الشديد برمحة ربه ،إال أنه أتبعها بالعمل واالجتهاد يف العبادة ،حتى قيل عنه :لو قيل حلامد بن
سلمة :إِنك متوت غدً ا ،ما قدر أن يزيد ىف العمل شي ًئا.
 -3احلياء من اهلل
إن التأمل يف إحسان اهلل ورمحته يورث العبد حيا ًء منه سبحانه وتعاىل ،فيستحي العبد املؤمن من خالقه
أن يعصيه ،ثم إن وقع يف الذنب جه ً
ال منه استحيا من اهلل بعد وقوعه يف الذنب؛ ولذا كان األنبياء يعتذرون
أمر َّ
قل من ينتبه له.
عن الشفاعة للناس بذنوهبم خو ًفا وخجالً ،وهذا ٌ

فكرم ما
إن اإلحسان بعد اإلحسان مكافأة ،واإلساءة بعد اإلساءة جمازاة ،وأما اإلحسان بعد اإلساءة ٌ
بعده كر ٌم وإنعام ،وكم أسأنا واهلل يكرمنا! ،وعصينا واهلل يؤوينا! ورشدنا واهلل هيدينا!

يصفر وخيضرَ َّ  ،فلام احترض بكى ،فقيل له :ما هذا
كان األسود بن زيد جيتهد يف العبادة ،ويصوم حتى
َّ
اجلزع؟ فقال« :ال أجزع! ومن أحق بذلك مني؟! واهلل لو أتيت باملغفرة من اهلل عز وجل؛ ألمهني احلياء منه
بام قد صنعت ،إن الرجل ليكون بينه وبني الرجل الذنب الصغري فيعفو عنه ،وال يزال مستح ًيا منه»(((.
 -4الرحمة باخللق
لت واحدً ا منهم ،فقال
أبرص األقرع بن حابس النبي ﷺ يق ِّبل احلسن ،فقال :إن يل عرشة من الولد ما ق َّب ُ
رسول اهلل ﷺ:
رحم».
رحم ال ُي َ
«إنه من ال َي َ

ناس من األعراب عىل رسول اهلل ﷺ قالوا :أ ُت َق ِّبلون صبيانكم؟ ،فقالوا :نعم ،فقالوا :لكن،
وملا قدم ٌ
واهلل ما ُن َق ِّبلهم ،فقال رسول اهلل ﷺ:
«لاَ َأ ْملِ ُ
الرمحة»(((.
ك إِ ْن كان اهلل ع َّز َ
وج َّل َنز ََع منك َّ

((( صفة الصفوة .14/2
((( صحيح :رواه أمحد عن عائشة يف املسند رقم.24408 :

كذبًا لفظ الرجاء.
ما عرف ربه الرحمنَ ،من اغرت برحمة اهلل ف�أ�ساء ،ثم ا�ستعار له ِ
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وقد قال ﷺ:
ويف الرتمذي:

«ال تنزع الرمحة إال من شقي»(((.

«الرامحون يرمحهم الرمحن تبارك وتعاىل ،ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء»(((.

قال الطيبي:
« ُأتيِ بصيغة العموم ليشمل مجيع أصناف اخللق ،فريحم الرب والفاجر ،والناطق والبهم ،والوحوش،

والطري»(((.

نصه:
ومن هنا وضع ابن القيم قاعدة يف القرب والبعد من اهلل ،جاء فيها ما ُّ

«وأقرب اخللق إليه :أعظمهم رأفة ورمحة ،كام أن أبعدهم منه من اتصف بضد صفاته»(((.

وقد أبان هذا الشيخ السعدي ،وأوصانا به ،فقال:

«فرمحة العبد للخلق من أكرب األسباب التي تنال هبا رمحة اهلل ،التي من آثارها خريات الدنيا ،وخريات
اآلخرة ،وفقدها من أكرب القواطع واملوانع لرمحة اهلل ،والعبد يف غاية الرضورة واالفتقار إىل رمحة اهلل ،ال
يستغني عنها طرفة عني ،وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم ،من رمحة اهلل.

فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها ،فليعمل مجيع األسباب التي تنال هبا رمحته ،وجتتمع كلها يف قوله
تعاىل:
(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) [األعراف]56:

وهم املحسنون يف عبادة اهلل ،املحسنون إىل عباد اهلل .واإلحسان إىل اخللق أثر من آثار رمحة العبد هبم»(((.

وهذه الرمحة باخللق من األسباب التي رفعت أبا بكر  إىل مكانته من رسول اهلل ﷺ هبذا الكامل
البرشي يف الرمحة ،حتى قال فيه ﷺ:
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكر»(((.

((( حسن :رواه أمحد وأبوداود والرتمذي وابن حبان واحلاكم عن أيب هريرة؛ كام يف صحيح اجلامع رقم.7467 :
((( صحيح :رواه أمحد وأبوداود والرتمذي واحلاكم كام يف السلسلة الصحيحة .630/2
((( حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي  - 43/6املباركفوري -دار الكتب العلمية -بريوت.
((( الروح .251/1
((( هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار  - 88/1عبد الرمحن بن نارص آل سعدي  -مكتبة الرشد.
((( صحيح :رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس؛ كام يف صحيح اجلامع رقم.895 :

عرف ربه الرحمنَ ،من رحم الع�صاة من �أمته ،ومل يتكرب عليهم بعبادته وف�ضله.
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يف احلديث:

عد ّوا الرحمة
الضرر والمشقة ُ
شاق َّ
ضار اهلل به ،ومن َّ
شاق اهلل عليه»(((.
ضار َّ
«من َّ

شق عليه ،فإن اهلل جيازيه بجنس عمله،
من أحلق
رضرا بأحد يف ماله أو نفسه أو عرضه متعمدً ا ،أو َّ
ً
فيرضه ويشق عليه ،فاجلزاء من جنس العمل ،واهلل عدل ال يظلم مثقال الذرة ،وما أصاب العبد من مصيبة،
ٍ
بمصيبة منه آذى هبا أخاه..
فلربام كان
 جار يرض جاره ويشق عليه ،ف ُي ِنزل اهلل به الرضر ويشق عليه.
 موظف يع ِّطل مصالح الناس فال يؤدهيا إال متباط ًئا أو برشوة ،فيع ِّطل اهلل مصاحله.
 مدير هيني موظ ًفا ،ويشق عىل عامل يف بيئة العمل ،فيهينه اهلل بني الناس.
 زوج يض ِّيق عىل زوجته ويؤذهيا ،فيض ِّيق اهلل عليه ويؤذيه.

الرمحة بالعصاة:

ومن الرمحة أن ترحم العصاة وال تزدرهيم أو تتكرب عليهم ،فض ً
ال عن احلكم عليهم بعدم القبول أو عدم
املغفرة ..واسمع القصة لتعترب ،وأص ِغ بقلبك لتقتدي:
لقي أبو هريرة  ضمضم بن جوس الياممي ،فقال له:

يا ياممي ،ال تقولن لرجل :واهلل ال يغفر اهلل لك ،أو ال ي ِ
دخلك اهلل اجلنة أبدً ا.
ُ
َّ

فقال له :يا أبا هريرة ،إن هذه الكلمة يقوهلا أحدنا ألخيه وصاحبه إذا غضب!
فقال أبو هريرة:

فال تقلها ،فإين سمعت النبي ﷺ يقول:

«كان يف بني إرسائيل رجالن ،كان أحدمها جمتهدً ا يف العبادة ،وكان اآلخر مرس ًفا عىل نفسه ،فكانا
متآخيني ،فكان املجتهد ال يزال يرى اآلخر عىل ذنب ،فيقول :يا هذا أقصرِ  .فيقول :خ ِّلني وريب ،أ ُب ِعثت
عيل رقي ًبا؟!
َّ
صرِ
يوما عىل ذنب استعظمه ،فقال له :وحيك أق .
قال :إىل أن رآه ً
عيل رقي ًبا؟!
قال :خ َّلني وربيِّ  ،ابعثت َّ
((( حسن :رواه أمحد واألربعة عن أيب رصمة؛ كام يف صحيح اجلامع رقم.6372 :

ما عرف ربه الرحمنَ ،من تكبرَّ على الع�صاة ،وق َّنطهم من طريق النجاة بالزجر والرتهيب.
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فقال :واهلل ال يغفر اهللُ لك ،أو ال يدخلك اهلل اجلنة أبدً ا.

فبعث اهلل إليهام َم َلكًا ،فقبض أرواحهام واجتمعا عنده ،فقال للمذنب :اذهب ،فادخل اجلنة برمحتي،
يدي خازنًا؟ اذهبوا به إىل النار.
وقال لآلخر:
َ
أكنت يب عا ًملا؟ أكنت عىل ما يف َّ
قال أبو هريرة:

ٍ
فوالذي نفس أيب القاسم بيدهَ ..ل َت َك َّلم
بكلمة أو َبقت دنياه وآخرته»(((.
ويدفعك إىل هذا قول ابن تيمية يف أهل البدع:

ِ
مستحوذ عليهم-
«ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعني القدَ ر –واحلرية مستولية عليهم ،والشيطان
وأبصارا
ورفقت هبم ،و ُأتوا ذكا ًء وما أتوا زكا ًء ،وأعطوا فهو ًما وما أعطوا علو ًما ،وأعطوا سم ًعا
رحمِ تَهم
َ
ً
وأفئدة (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ)»(((.
 -5دعاء اخلري كله
عن عبد اهلل بن أيب أوىف ،قال:

جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال :إين ال أستطيع أن ُ
آخ َذ من القرآن شي ًئا؛ فع ِّلمني ما  يجُ ْ ِزئُنِي منه؟ قال:
«قل :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل».

قال :يا رسول اهلل ،هذا هلل عز وجل ،فام يل؟ قال:

قل :اللهم ارمحني ،وارزقني ،وعافني ،واهدين ،فلام قام قال هكذا بيده..

فقال رسول اهلل ﷺ:

«أما هذا فقد مأل يده من اخلري»(((.

و(هكذا بيده) أي أشار الرجل بيده ،ويف رواية( :وق َب َضهام) ،فكأنه عدَّ كلامت النبي ﷺ بأنامله؛ إشارة
إىل أنه سيحفظ ما أمره به نبيه كام حيفظ اليشء النفيس بِ َق ْبض يده عليه ،وكأن الرجل قد قطع هبذا عهدً ا عىل
قلت يا رسول اهلل ،فال أض ِّي ُعه ما حييت.
نفسه :سأحفظ ما َ

مبارشا
وهذا احلديث من آثار رمحة رسول اهلل ﷺ ،فإن الرجل كان ف ًّظا يف طلبه ،يريد أن ينال نف ًعا
ً

((( حسن :رواه أحد يف مسنده حديث رقم ،8292 :وأخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي يف الشعب.
((( جمموع الفتاوى .119/5
((( صحيح أيب داود رقم.785 :

عرف ربه الرحمن من دعا بالرحمة لنف�سه ولأمته.
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الرحمن
لنفسه ،وما علم أن التسبيح ذكر وثناء ،وهو يف حقيقته أفضل عطاء ،فام هنَ َره رسول اهلل ﷺ ،وإنام أرشده إىل
ٍ
دعاء جام ٍع يمأل يديه من اخلري ،وكان الرجل أعراب ًّيا بسي ًطا ،ليس يف وسعه أن يتعلم القرآن لعجز يف طبعه
أو سوء حفظه ،فع َّلمه رسول اهلل ﷺ التسبيح والتحميد والتهليل ل ُيجزئ عنه ،فلام سأله بدي ً
ال عنه أرشده
إىل الدعاء بالرمحة.

وعايل اهلمة ال يكتفي بدعائه لنفسه ،بل يطلب الدعاء من الصاحلني ،ولو كانوا مغمورين غري مشهورين،
فال يدري من أصحاب القبول ،ولنتع َّلم من معروف الكرخي ،فقد مر يوما وهو صائم بس ّقاء ،يقولِ :
رحم
َّ ً
َ
اهلل من ِ
رشب ،فرشب معروف رجاء الرمحة(((.

يفوت اليسري والقليل لن يفلت منه
ومن كانت له هذه اهلمة ال يض ِّيع فرصة رمحة إال اغتنمها ،فمن مل ِّ
الغايل والثمني.
سادسا :فادعوه بها مسألة وطلبا
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯺ)
(ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)
(ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)

حي يا قيو ُم برمحتك أستغيث ،أصلح يل شأين ك َّله ،وال تكلني إىل نفيس طرفة عني(((.
يا ُّ
 يا رمحن..

ارمحني برتك املعايص أبدً ا ما أحييتني ،وارمحني أن أتكلف ما ال يعنيني.

 يا رمحن..

عيل بعده أبد اآلبدين.
وار َض عنّي ً
الرامحنيْ ،
ارمحني رمح ًة تغنيني هبا عن رمحة َّ
رضا ال تسخط َّ

 يا رمحن..

ارحم يف القرب وحشتي ،وعند املوت مرصعي ،وارحم مقامي بني يديك يا أرحم الرامحني.

 يا رمحن..
ارمحنا فإنَّا مجُ ْ ِرمون ،وباآلثام واخلطايا ِ
مق ّرون ،و ُم ْع ِرتفون.
((( سري أعالم النبالء .343/9
((( حسن :رواه النسائي واحلاكم عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم.2457 :

ما عرف ربه الرحمن من َّ
�شق على خلق اهلل و�آذاهم �أو ظلمهم.
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 يا رمحن..

ال أن أبلغ رمحتك ،فإن رمحتك أهل أن تبلغني ،ورمحتك ِ
إن مل أكن أه ً
وس َعت كل يشء ،وأنا يشء.
 يا رمحن..

غرهم طول إمهالك ،وأطمعهم دوام إفضالك ،ومدوا أيدهيم إىل كرم نوالك ،فال غنى هلم
ارحم عبا ًدا َّ
وجدْ علينا وعليهم برمحتك الواسعة.
عن دعائك وسؤالكُ ،
ِ
ربك
سابعا:
رف َّ
حاس ْ
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً
 1هل تسبق رمحتك غضبك عىل غريك عند القدرة؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل تنظر إىل العايص نظرة شفقة ال نظرة فوقية؟ هل تشعر أنك أفضل منه؟
 3هل حتسن الظن باهلل؟ وتقرن ذلك بإحسان العمل؟
 4هل صليت قبل العرص أرب ًعا؟
 5هل تستحرض نية التامس الرمحة عند سامع القرآن؟
 6هل تيرس عىل الناس يف الرشاء والبيع والقضاء؟

رحم ال�ضعيف وامل�سكني واليتيم والغريب.
عرف ربه الرحمن من ِ
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ً
أوال :معنى اسم اهلل الفتاح
معنى اسم اهلل الفتاح :صيغة مبالغة من الفتح ،أي كثري الفتح عىل عباده.
والفتح :ح ُّل ما اس ُت ْغ ِل َق من األمور ِ
احل ِّسية واألمور املعنوية ،واهلل سبحانه هو الفتاح؛ لذلك يفتح ما
َ
تغ َّلق عىل عباده من أسباهبم ،فيفتح كل األبواب ،أو يفتح ما استعىص عليهم من األبواب ،والفتاح إ َّما
مبالغة تكثري ،أو مبالغة نوع.
فهو يفتح األبواب املغلقة الكثرية كماًّ  ،وكذلك يفتح مغاليق أصعب الشدائد نو ًعا.
واإلغالق عكس الفتح ،وهو مصطلح رشعي ،ففي احلديث:

«ال طالق يف إغالق»..
وهي حالة الغضب الشديدة التي تذهب بعقل املرء ،وت ِ
ُفقده صوابه ،فال ينفتح عقله للحقائق.

قد يكون اإلغالق يف احلياة الزوجية ،فتنتهي بالطالق.

وقد يكون اإلغالق اقتصاد ًّيا ،فتكون احلاجة شديدة ،والفقر مدق ًعا ،ووسائل احلياة منعدمة.
وقد يكون اإلغالق اجتامع ًّيا ،فيكون اهلجر ،وقطع األرحام.
وقد يكون نفس ًّيا فت ُع ُّم الكراهة ،والبغضاء ،واإلقصاء.

وقد يكون إيامن ًّيا ،فتكون القلوب غل ًفا أمام أنوار اهلداية.
وهي حاالت (إغالق) تستدعي كلها فتح الفتاح.

ومن صور اإلغالق اإليامين:

ما حكاه ابن تيمية ،فقال:
ِ
فيِ
ِ
مرة ،أوأكثر،
عيل ،فأستغفر اهلل تعاىل ألف َّ
«إنَّه ليقف خاطري املسألة والشيَّ ْ ء ،أو احلالة التي تُشكل َّ
وينحل إِشكال ما ُأ ِ
َّ
شكل.
الصدْ ر،
أو أقل؛ حتَّى ينرشح َّ
ِ
املسجد ،أو الدَّ ْرب ،أو املدرسة ،ال يمنعني ذلك من ِّ
الذكر واالستغفار
السوق ،أو
قال :وأكون إذ ذاك فيِ ُّ
إىل أن أنال مطلويب»(((.
فاالستغفار والتوبة مفتاح ما انغلق.

((( العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  - 22 ،21/1ط دار الكاتب العريب.

عرف ر َّبه الفتاح َمن ا�ستفتحه لـمـا انغلق عليه فـي رزقه الروحي واملادي.
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قال ابن الق ِّيم:

َ
هدت شيخ اإلسالم -قدَّ س اهلل روحه -إذا أعيته املسائل ،واستصعبت عليهَّ ،فر
«وش ُ
منها إىل التوبة واالستغفار ،واالستغاثة باهلل واللجأ إليه ،واستنزال الصواب من عنده،
واالستفتاح من خزائن رمحته ،فق َّلام يلبث املدد اإلهلي أن يتتابع عليه مدًّ ا ،وتزدلف الفتوحات
اإلهلية إليه بأيتهن يبدأ ،وال ريب أن من ُو ِّفق هلذا االفتقار علماً وحاالً ،وسار قلبه يف ميادينه
ٍ
ٍ
وقصد ،فقد ُأعطِ َي حظه من التوفيق ،ومن ُح ِر َمه فقد ُمنِ َع الطريق والرفيق ،فمتى
بحقيقة
عني مع هذا االفتقار ببذل اجلهد يف درك احلق فقد سلك به الرصاط املستقيم ،وذلك فضل
ُأ َ
اهلل يؤتيه من يشاء ،واهلل ذو الفضل العظيم»(((.

عز
وسبب ذلك أن العلم والفقه يف الدين من األمور التي يفتح اهلل هبا عىل من يشاء من عباده؛ كام قال َّ
َّ
وجل( :ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ).
ثانيا :خصائص الفتح الرباني
ً
خا�ص باهلل وحده

ٌّ

(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)

أي َم َفاتيح خزائنه ،وإال فإن مالك اخلزائن املغلقة وحدها ال يصل إىل يشء.

(ﭼ) :نافية بمعنى ما.

(ﭽ) :للتبعيض ،أي أي ٍ
جزء منه.
ُّ

(ﭾ) :وهي نكرة أي يشء ماد ًّيا ،أو معنو ًّيا ،دنيو ًّيا ،أو أخرو ًّيا.
واخلزائن مجع ِ
نفائس األموال والتحف واملجوهرات ،وخاصة ما كان للملوك
اخلزانة ،وهي ما يحُ فظ فيه
ُ
ُ
ِ
والسالطني من خزائن األموال ،وقد ش َّبه اهلل أرزاقه التي:
ال تحُ ىص نو ًعا وال كماًّ .

والكائنة حتت سلطانه وقدرته.

مع كوهنا مستور ًة عن أعني اخللق.
((( إعالم املوقعني .132/4

ما عرف ربه الفتاح َمن مل يلج�أ �إليه فـي فتح �أبواب الرزق املغلقة.
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وليس هلم ذرة منها إال ما جيود اهلل به عليهم.
ِ
افتقارهم إليها ،ورغبتِهم فيها.
مع كامل

ِ
ِ
يتفضل عليه
األموال
ش َّبهها بنفائس
املخزونة يف خزائن امللوك واألثرياء ،وهي جاهزة لترُ َسل إىل من َّ
(امللك) ،وي ِ
نعم عليه بكلمة واحدة منه (كن) ،لتصله عىل الفور بال تأخر.
ُ
 متع ِّلق باحلكمة الإلهية

(ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)

(ﮂ ﮃ) أي ما ن ِ
نكون شي ًئا من تلك األشياء ،ونخرجه من عامل الغيب إىل عامل الشهادة،
ُوجد ،وما ّ
وصيغة املضارع للداللة عىل االستمرار.
معني تقتضيه ِ
(ﮄ ﮅ ﮆ) أي بمقدار ٍ
احلكمة ،وال تعجز عنه القدرة.
ولذا قال تعاىل:

(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)

إذا أمسك ليس يف األرض كلها قوة تستطيع أن تفتح خزائنه ،وإذا فتح فليس يف األرض كلها قوة
تستطيع أن تغلق ،قوى األرض جمتمع ًة ليس يف إمكاهنا أن تفتح ما أغلقه اهلل ،وال أن تغلق ما يفتحه اهلل؛
ولذا كان من مجيل ما قيل:

يا فا ً
حتا ل ـ ـ ــي ك َّل ب ـ ـ ــابٍ ُم ْر َتـ ـ ـ ـ ِـج
نُ ْ
علي مب ـ ــا ُيفي ـ ـ ُد �سعادتي
فامن َّ

�إن ـ ــي ل َعف ٍو منك عن ـ ـ ــي ُم ْر َتـ ـ ـ ـ ـ ِـج
تي
ف�سعادتي َط ْو ًعا متى َت�أْ ُم ْر جَ ِ

و(مرت َِج) يف صدر البيت :مغلق ،وقد ُأرتِج الباب :إذا ُأ ِ
غل َق إغال ًقا وثي ًقا ،ويف آخر البيتُ :م ْر ٍ
تج من
الرجاء.
َّ
العجب العجاب!
واسمع كيف أن فتح اهلل إذا نال عبدً ا رأيت َ

روى احلافظ احلميدي صاحب ابن حزم الظاهري ،وتلميذه يف كتابه (جذوة املقتبس يف ذكر والة
األندلس) أن الوزير أبا عمر أمحد بن سعيد بن حزم كان بني يدي املنصور أيب عامر حممد بن أيب عامر يف
ِ
جلر ٍم
بعض جمالسه للعامةُ ،فرفعت إليه رقعة استعطاف ألم رجل مسجون ،كان ابن أيب عامر حنق عليه ُ
استعظمه منه ،فلام قرأها اشتد غضبه ،وقال :ذكرتنى واهلل به.
وأخذ القلم يو ِّق ُع ،وأراد أن يكتبُ :يص َلب ،فكتبُ :يطلق!

القلم ،وتناول رقعة ،وجعل يكتب بمقتىض التوقيع إىل صاحب
الوزير
ورمي الكتاب إىل الوزير ،فأخذ
َ
ُ

تع�سرت عليه كال�صيام والقيام وال�صدقة.
عرف ر َّبه الفتاح من طلب فتح باب عبادة َّ
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الشط ،فقال له ابن أيب عامر :ما هذا الذي تكتب؟ قال :بإطالق فالن ،قال :فحرد ِ
(غضب) وقال :من أمر
ََ
رُّ َ
همِ
هبذا؟ فناوله التوقيع ،فلام رآه قال :و ْ ُت ،واهلل ل ُيصلبن ،ثم َّ
خط عىل ما كتب ،وأراد أن يكتبُ :يصلب،
فكتبُ :يط َلق!

فأخذ الوزير الرقعة ،فلام رأى التوقيع متادى عىل ما بدأ به من األمر بإطالقه ،ونظر إليه املنصور متامد ًيا
عىل الكتاب ،فقال :ما تكتب؟
قال :بإطالق الرجل ،فغضب غض ًبا أشد من األول ،وقال :من أمر هبذا؟ فناوله الرقعة ،فرأى خطه،
َّ
فخط عىل ما كتب ،وأراد أن يكتبُ :يص َلب ،فكتبُ :يطلق!

الكتاب ،فنظر ما و َّقع به ،ثم متادى فيام كان بدأ به ،فقال له :ماذا تكتب؟ فقال :بإطالق
الوزير
فأخذ
َ
ُ
الرجل ،وهذا اخلط ثال ًثا بذلك ،فلام رآه املنصور أبو عامر عجب ،وقال :نعمُ .يط َلق عىل رغمي ،فمن أراد
اهلل إطالقه ،ال أقدر أنا عىل منعه(((.
ً
ثالثا :أنواع فتح اهلل لعباده
األول :الفتح :احلكم بني املتقاضيني

والعرب كانت تسمي القايض :الفاتح ..أي من يفتح مواضع احلق ،وحيكم بني العباد فيام هم فيه
خمتلفون.
الثاين :والفتح :النرص

فهو يفتح عىل من يشاء ،و ُي ِذ ُّل من يشاء ،وقد نسب اهلل تعاىل الفتوح إىل نفسه؛ ل ُين ِّبه عباده عىل طلب
النرص والفتح منه ال من غريه ،فقال َّ
جل ثناؤه( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [املائدة ،]52:فليس
علينا إال أن نجتهد ونأخذ باألسباب ،أما النرص فهو من عند اهلل وحده.
الثالث :الفتح :تيسري كل عسري

وتفريج كل كربِّ ،
وحل عقدة كل شدة.
الرابع :الفتاح يفتح بصائر املتقني

فريون احلق ح ًّقا والباطل باطالً ،فال تلتبس عليهم األمور وقت الفتن وزمن االختالف الكثري.

((( جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس  - 127 ،126/1أبو عبد اهلل بن أيب نرص– ط الدار املرصية للتأليف والنرش -القاهرة.

�صع َبت عليه.
ما عرف ربه الفتاح َمن مل يطلب منه فتح ما �أُغ ِلق دونه من �أبواب طاعات ُ
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اخلامس :الفتاح يفتح باب التوفيق لعباده

كام قال تعاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ) ،وإذا مل يفتح اهلل باب توفيقه للعبد ،فأول ما جيني عليه اجتهاده.
السادس :بيده مفتاتيح خزائن كل خري
فمن يفتح لك باب الشفاء؟
وباب الرزق؟

وباب الزواج؟

وباب اإلنجاب؟

وباب العمل؟

وباب العمل الصالح؟

وباب الدعوة إليه؟

من أطلق لسانك؟

والعوا ُّم يقولون :يا فتاح يا عليم ،يا رزاق يا كريم.

وذلك عىل سبيل الضجر والتربم من األحوال ،وليس عىل سبيل الرضا باهلل والتوكل عليه ،وهذا من
جهلهم بأسامء اهلل وصفاته ،وعدواهنم.
السابع :فتح اهلل بالصاحلات

منهمر صباح مساء ،ويد اهلل مألى ،لكن احلصول عليه بحسب اتساع وعاء قلبك،
العطاء الرباين
ٌ
وفتحك ألبواب روحك.
فمن الناس من يفتح الفتاح له يف القرآن ،وحفظه ،وجتويده ،وتعليمه.

ومنهم من يفتح الفتاح له يف الصالة ،فتكون أشد حالوة عنده من العسل ،فيحافظ عىل قيام الليل ،وال
يرتكه.

ومنهم من يفتح الفتاح له يف الصيام حتى إنه ليصوم يو ًما ،ويفطر يو ًما ،وهو ٌ
سهل عليه.
ِ
بـرهم ،ويـأتيهم
ومنهم من يفتح الفتاح له فـي صلة األرحام ،فال يــزال يزورهم ،ويحُ سن إليهم ،و َي ُّ
ويأتونه.

ومنهم من يفتح الفتاح له يف مساعدة املحتاجني ،وإغاثة امللهوفني ،وتفريج كربات املكروبني ،وتسديد
ديون الغارمني ،وكفالة اليتامى واملساكني واملعوزين ،ومحل األرامل والفقراء ،ورعايتهم ،ومواساهتم.
عرف ر َّبه الفتاح َمن ر�أى �إمهاله للظاملني ،وا�ستدراجه للمجرمني ،فلم يركن �إليهم.
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الفتاح
ومنهم من يفتح الفتاح له يف باب االحتساب ،فيأمر باملعروف ،وينهى عن املنكر ،ال خياف يف اهلل لومة
الئم ،ويصرب عىل األذى ،وال يزال يالحق املنكرات ،ويتت َّب ُعهاِّ ،
وحيذر منها.

أسريا ،وحيقن د ًما ،ويمنع
ومنهم من يفتح الفتاح له يف باب الشفاعة واإلصالح بني الناس ،فيفك
ً
باطالً ،وحيجز ظلماً  ،ويقيم ح ًّقا ،وبمثله تُر ُّد الزوجة إىل زوجها ،والزوج إىل زوجته.
ومنهم من يفتح الفتاح له يف باب العلم وتعليمه ،فيكون عنده من احلفظ والفهم واإلتقان ،والقدرة عىل
التأليف والتدريس والتصنيف والتعليم ما يفتح له.

ومنهم من يفتح الفتاح له يف الدعاء.
مر أبو جعفر حممدُ بن عيل عىل ِ
حممد بن املنكدر وهو َم ْغ ُمو ٌم ،فسأل عن سبب غمه ،فقيل له :الد ْي َن قد
ُ
َ َّ
ِ
َ
َفدَ َحه .فقال أبو جعفر :أ ُفت َح له يف الدعاء؟ قيل :نعم ،قال:
لقد بورك لعبد يف حاجة أكثر منها من دعاء ربه كائنة ما كانت(((.

الثامن :الفتح املوسمي

انرشاحا له ،ويف قلبك إقباالً عليه ،ورأيت تيسري أمورك فيه،
إن فتح اهلل لك باب خري ،فرأيت يف صدرك
ً
فازدد منه ،وانتهز الفرصة.
قال خالد بن معدان:

«إذا ُفتِح ألحدكم باب خري فل ُيرسع إليه ،فإنه ال يدري متى ُيغلق عنه»(((.

لي�س يف ك َّل �ساع ٍة و�أوان
ف�إذا � ْأم َك َنتْ فبـ ــا ِد ْر �إليها

َت َت َه َّي�أ �صنائ ُع الإح�س ـ ــان
ح َذ ًرا من ُّ
تعذر الإمكان

التاسع :الفتح السلبي

وهو االستدراج ،فيفتح اهلل عىل بعض أهل املعايص من الرزق ما يغرتون به ،ويكون سبب هالكهم،
وهذا من مكر اهلل هبم.
كام قال سبحانه:

(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ) [األنعام.]44 :
((( الفرج بعد الشدة البن أيب الدنيا رقم.20 :
((( حلية األولياء .211/5

ما عرف ربه الفتاح َمن عميت ب�صريته عن �إمهال اهلل للظاملني ،فركن �إليهم ،وواالهم.
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هني ًئا لمن عرف ربه
فتأمل معي مراحل االستدراج اخلمس:

أوالً( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ):

أعرضوا ،وعصوا ،وأ َبوا ،ومتردوا ،وعاندوا.

ثان ًيا( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ):

وهي صورة بليغة إلقبال الدنيا عليهم من كل أقطارها بجميع نعمها ،وبكل قوهتا وإغرائها؛ حتى ظنوا
معها أن اهلل راض عنهم ،فلامذا يعطيهم إن كان ساخ ًطا عليهم؟! فكان هذا من أشد تلبيس إبليس.
ثال ًثا( :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ):

فرحا أنساهم شكر النعمة ،وحماسبة
وهي مرحلة الفرح ،فلام أتتهم ألوان العطايا من أبواب كثرية فرحوا ً
النفس ،فحان وقت املرحلة الرابعة ِ
املباغتة.
راب ًعا( :ﰇ ﰈ):

وفجأة انتقم اهلل منهم بال مقدِّ مات ،والقوم يف غفلة ،وهو تدبري رباين باخلفاء ،فكان وقعه أشد وأعظم
أ ًملا ،فصاروا إىل املرحلة اخلامسة.
خامسا( :ﰉ ﰊ ﰋ):
ً

ويسموهنا (ﰃ) الفجائية ،واإلبالس له ثالثة معان يف اللغة :احلزن واحلرسة واليأس ،فهؤالء
متحسون غاية احلرسة ،ويائسون من الفوز بأي خري ،ومن هنا ُس ِّمي إبليس؛
املستدرجون يف غاية احلزن،
رِّ
ألنه يحُ ِزن الذين ءامنوا ،ويبث اليأس من رمحة اهلل يف قلوهبم؛ لتصري أعامهلم عليهم حرسات ،ويف اجلملة
ِ
االسمية داللة عىل استقرار تلك احلالة الفظيعة مع القوم.
ً
وعمال
رابعا :فادعوه بها عبادة
ً
 -1الدعاء با�سم الفتاح
ادع ر َّبك الفتاح أن يفتح عليك إذا انغلقت يف وجهك األسباب واألمور.
اللهم افتح يل أبواب فضلك.

افتح يل أبواب رزقك.

افتح يل أبواب فهمك.

عرف ربَّه الفتاح َمن دعاه �أن يكون مفتاح خري ،و�سبب تفريج الكروب ،وق�ضاء احلوائج.
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الفتاح
افتح يل أبواب توفيقك.
مفتاحا للخري:
 -2كن
ً
يقول النبي ﷺ:

مفتاحا للخري ،مغال ًقا للرشٌ ،
وويل
«عند اهلل خزائن اخلري والرش ،مفاتيحها الرجال ،فطوبى ملن جعله اهلل
ً
ملن جعله اهلل
مفتاحا للرش ،مغال ًقا للخري»(((.
ً

فال يكتفي املؤمن الطموح الذي يفهم اسم اهلل الفتاح بالصالح ،ويأبى إال أن يعمل باإلصالح ،وكذلك
تؤزه الشياطني،
الفاجر
تؤزه املالئكة ،والثاين ُّ
طموح ،يأبى أن يقنع بالفساد حتى ينشغل باإلفساد ،فاألول ُّ
ٌ
ٍّ
فلكل منهام صيد :املالئكة هتدي املؤمنني ،والشياطني ت ُِض ُّل الغافلني.
 -3ال�صرب فـي الدعوة على فتح القلوب
اللهم افتح بيننا وبني قومنا باحلق.
ي َوا ْل َك ْلبِ ُّي:
السدِّ ُّ
قال ُّ

«كان املرشكون حني خرجوا إىل النبي ﷺ من مكة أخذوا بأستار الكعبة ،وقالوا :اللهم انرص أعىل
اجلندين ،وأهدى الفئتني ،وأكرم احلزبني ،وأفضل الدينني ،ففيه نزلت( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ)»(((.
أي :إِ ْن تستنصرِ وا فقد جا َءكُم النَّرص ،وقد دعا النبي ﷺ:
«اللهم إن هتلك هذه العصابة ال تعبد يف األرض».

فاستجاب اهلل له ،ونرص جنده يوم بدر.
 -4خوف اال�ستدراج:

وقد سبق رشحه يف الفتح السلبي ،ويف هذا اخلوف يقول احلسن البرصي:

«من َو َّسع اهلل عليه ،فلم ير أنه ُيمكَر به ،فال رأي له ،ثم قرأ اآلية:

(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)
ِ
ورب الكعبةُ ،أ ْعطوا حاجتهم ،ثم ُأ ِخذوا»(((.
ثم قالُ :مكر بالقوم ِّ

((( حسن :رواه الطرباين والضياء عن سهل بن سعد؛ كام يف صحيح اجلامع رقم.4108 :
((( الكشف والبيان عن تفسري القرآن  - 340/4أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي -ط دار إحياء الرتاث العريب.
((( الوسيط يف تفسري القرآن املجيد  - 271/2الواحدي  -دار الكتب العلمية.

الكربات ِح َّدة ،وامل�صائب �شدة.
ما عرف ربه الفتاح َمن كان مفتاح �شر� ،أو مغالق خري ،فتزداد به ُ
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هني ًئا لمن عرف ربه
 -5خنق العجب
سمون كتبهم
ألن الفتاح وحده من يفتح أبواب اخلري لعباده ،فانسب إليه كل خري؛ ولذلك رأيناهم ُي ُّ
فتح الباري ،فتح املنعم ،فتح املغيث ،فتح الوهاب ،فتح املعني ،فتح القدير ،فتح العزيز ،فتح املجيد ،فتح
رب الربية ،الفتح الرباين ،وهذه كلها أسامء كتب من كتب املسلمني ،ومنهم والد اإلمام حسن البنا  الذي
أ َّلف كتاب الفتح الرباين يف رشح مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين.
خامسا :أسباب فتح اهلل للعبد
ً
املفتاح الأول :التقوى
التقوى من أعظم أسباب فتح الرب للعبد ،يف الرزق ،والربكة ،والعلم ،والطمأنينة ،والدليل عىل ذلك
قول اهلل تعاىل:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [األعراف.]96 :

وما بقي بعد هذه اآلية كالم!

فبالتقوى يأتيك الرزق ،ويفتح الفتاح عليك من أبوابه ،من جتارات ،وبركة يف بيعٍ ،ورشاء ،وصفقات.

وصدق الشاعر:

علي ـ ـ ــك بتقوى اهلل �إن كنت جاه ً
ال

ي�أتيك بالأرزاق من حيث ال تدري

ويبشك بأرباحه:
وما أحىل قول أيب احلسني الزنجاين وهو يغريك باستعامل مفتاح التقوى رِّ
«من كان رأس ماله التقوى ك َّلت األلسن عن وصف ربحه»(((.

املفتاح الثاين :الدعاء
فكم من األبواب املغلقة انفتحت بدعوة خاشعة؛ ولذا س َّن لنا النبي ﷺ يف بداية كل يوم أن ندعو
ونقول:
«إذا أصبح أحدكم فليقل :أصبحنا وأصبح امللك هلل رب العاملني ،اللهم إين أسألك خري هذا اليوم،
ورش ما قبله ،ورش ما بعده ،ثم إذا أمسى
رش ما فيهِّ ،
فتحه ،ونرصه ،ونوره ،وبركته ،وهداه ،وأعوذ بك من ِّ

((( الزهد للبيهقي ص .335

عرف ربَّه الفتاح َمن جعل هَ َّمه فتح قلوب النا�س ،فدعا اهلل �أن يفتح به القلوب املغلقة.
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الفتاح
فليقل مثل ذلك»(((.
املفتاح الثالث� :صلة الرحم

قال النبي ﷺ« :من أحب أن يبسط له يف رزقه ،وأن ينسأ له يف أ َث ِرهِ ،
فليصل َرحمِ ه»(((.
ُ َ
َّ ُ َ
فصلة الرحم مفتاح خلزانتني :الرزق الواسع ،والذكر اجلميل الرائع.

املفتاح الرابع :ال�صدقة

ٍ
يس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ،ومن َّفرج كربة مكروب
يس عىل
معرس رَّ
ومن املفاتيح :الصدقة ،فمن رَّ
َّفرج اهلل كربته يف الدنيا واآلخرة ،ومن مجيل األحاديث ما قاله النبي ﷺ لعائشة:
قال السندي:

«أنفقي وال حُتيص ،ف ُيحيص اهلل عليك ،وال توعي فيوعي اهلل عليك».

«ال متنعي ما يف يدك؛ فيشدِّ د اهلل عليك أبواب الرزق ،وفيه أن السخاء يفتح أبواب الرزق والبخل
بخالفه»(((.
وطلبا
سادسا :فادعوه بها مسألة
ً
ً
رش ما فيه،
«اللهم إين أسألك خري هذا اليوم ،فتحه ،ونرصه ،ونوره ،وبركته ،وهداه ،وأعوذ بك من ِّ
ورش ما قبله ،ورش ما بعده».
ِّ
 نسألك باسمك الفتاح..

أن تفتح لنا أبواب رمحتك وفضلك.

 نسألك باسمك الفتاح..

أن جتعلني مفتاح خري ،مغالق رش ،وأن ال جتعلني مغالق خري ،مفتاح رش.

 نسألك باسمك الفتاح..

أن تفتح لنا أبواب الرزق احلالل ،وجتعله عونًا لنا عىل طاعتك.
((( حسن :رواه أبوداود عن أيب مالك األشعري؛ كام يف صحيح اجلامع رقم.352 :
((( صحيح :رواه الشيخان عن أنس وأمحد والبخاري عن أيب هريرة؛ كام يف صحيح اجلامع رقم.5956 :
((( حاشية السندي عىل سنن النسائي .75 ،74/5

حري�صا على �إ�صالح غريه.
عبد للهداية ،وال كان
ً
ما عرف ربه الفتاح َمن مل يفتح قلب ٍ
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 نسألك باسمك الفتاح..

أن تفتح لنا بالتقوى كل ضيق ،وجتعل لنا هبا املخرج من ِّ
كل شدة.
ِ
ربك
سابعا:
ً
رف َّ
حاس ْ
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً

 1هل تدعو اهلل بالفتح عندما تواجه اإلغالق اإليامين أو الدنيوي؟
 2هل تثق يف قدرة (الفتاح) يف أن يفتح لك ما ِ
أغلق عليك؟

 3هل حترص عىل أن تكون مفتاح خري لغريك ،وحتدِّ ث نفسك باالنتقال من
دائرة الصالح إىل دائرة اإلصالح؟
 4هل تصرب عىل من تدعوه حتى يفتح اهلل قلبه لك؟

 5هل تذكر نعمة اهلل عليك يف ما َفتَح عليك من نعم ،وال تنسبها لنفسك
وفضلك؟

 6هل تدعو اهلل بأن يفتح عليك َّأول كل يوم (اللهم إين أسألك خري هذا
وهداه)؟
فتحه،
ونوره ،وبر َكتَهُ ،
اليومَ ..
ونرصهَ ،
َ

 7هل تستعمل بانتظام أ ًّيا من هذه املفاتيح األربعة :الصدقة -التقوى-
الدعاء -صلة األرحام؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

هني ًئا لمن عرف ربه
اهلداية أكرب نعمة أنعم هبا اهلادي عىل عباده ،وكل نعمة دوهنا زائلة؛ لذلك كان الراسخون يف العلم أكثر
الناس
حرصا عىل هذه النِّعمة ،وهم يدعون بعدم زواهلا( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [آل عمران.]8 :
ً
وقد جاء اسم اهلادي يف موضعني يف القرآن:

(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)

وقول اهلل تعاىل( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)

ً
أوال :تعريف الهداية
قال الراغب:

«اهلدايةِ :دالل ٌة بِ ُل ْط ٍ
ف»(((.

فإن قيل كيف جعلت اهلداية داللة بلطف وقد قال اهلل تعاىل:

(ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) [الصافات  ]23قيل :إن استعامل اللفظ هنا عىل سبيل التَّهكُّم ،وهو مبالغة يف
املعنى ،كام يف قوله تعاىل( :ﮋ ﮌ ﮍ) [التوبة .]34
قال الزجاجي:

املقربة منه عز وجل.
«اهلادي :هيدي عباده إليه ،ويدهلم عليه ،وعىل سبيل اخلري واألعامل ِّ
يقال :هديت الرجل الطريق هداية ،وهديت الرجل يف الدين ُهدى ،واهلادي :الدليل.
ويقال :هديته الطريق ،وهديته للطريق ،وهديته إىل الطريق بثالث لغات»(((.
ثانيا :أنواع الهداية
ً

قال ابن القيم يف كتابه بدائع الفوائد إن اهلداية أربعة أنواع ،وكلها يشملها اسم اهلل اهلادي:
«اهلداية أربعة أنواع:

أحدهــا :اهلداية العامة املشتـركة بيـن اخللق ،املذكورة فـي قوله تعاىل (ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ) [طه ]50 :أي أعطى كل يشء صورته التي ال يشتبه فيها بغريه ،وأعطى كل عضو شكله وهيئته،
((( تفسري الراغب األصفهاين  - 60/1الراغب األصفهانى.
((( اشتقاق أسامء اهلل  - 187/1أبو القاسم الزجاجي  -مؤسسة الرسالة.

غريه بعد �أن اهتدى.
عرف ربه الهادي من �أدّ ى زكاة الهداية ،فهدى
َ
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وأعطى كل موجود خلقه املختص به ،ثم هداه ملا خلقه له من األعامل.

لنجدَ ي اخلري والرش ،وطريقي النجاة واهلالك.
الثاين :هداية البيان والداللة والتعريف ْ
سبب ورشط ال ِ
موجب؛ وهلذا ينتفي اهلدى معها ،كقوله
وهذه اهلداية ال تستلزم اهلدى التــام ،فإهنا
ٌ

تعاىل( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [فصلت.]17 :

الثالث :هداية التوفيق واإلهلام ،وهي املذكورة يف قوله تعاىل:

(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [النحل.]93 :

الرابع :غاية هذه اهلداية ،وهي اهلداية إىل اجلنة أو النار ،إذا سيق أهلهام إليهام»(((.
الهداية هدايتان

قال اهلل تعاىل عن وصف رسوله ﷺ( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) [الشورى.]52
وقال يف موضع آخر:

(ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮚ ﮛ ﮜ) [القصص.]56

يف اآلية األوىل أثبت اهلل لرسوله ﷺ اهلداية ،ويف اآلية الثانية نفى عنه ذلك ،فكيف نوفق بني اآليتني؟!

بالرجوع إىل كتب التفسري تبينَّ لنا أن اهلداية هدايتان:
أ  -هداية الداللة واإلرشاد:

وهذه هي املثبتة يف حق النبي ﷺ فهو هيدي :أي يدل ويرشد ،ويبني الرصاط املستقيم ،والطرق املوصلة
إليه ،وكذلك القرآن الكريم ،فقد قال تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [اإلرساء .]9
ب  -هداية التوفيق والسداد:

وهذه هي املنفية عن النبي ﷺ وعن غريه ،فهي خاصة باهلل عز وجل ،فهو وحده الذي يوفق ،ويسدد
من يستحق اهلداية والصالح.
من هداه َن َص َره

قال تعاىل( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [الفرقان ]31 :أي :أن اهلل تعاىل سيهديك إىل الطريق الذي
((( بدائع الفوائد  37 ،36/2بترصف  -ابن قيم اجلوزية  -دار الكتاب العريب.

ما عرف ربه الهادي َمن توقف يف الهداية عند درجة ثابتة ،و�سرعان ما نزل عنها وتقهقر.
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هني ًئا لمن عرف ربه
بمقتضاه تنترص عىل هؤالء مجي ًعا.

أي مجع هذا؟
ملا نزل قوله تعاىل( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [القمر ]45 :قال عمر بن اخلطاب ُّ :
فتعجب ،كيف سنهزم هؤالء ونحن عاجزون حتى عن محاية أنفسنا؟ وال نبيت إال يف السالح ،وال نصبح
وحصدت أرواح صناديدهم ،قال :صدق اهلل( :ﯰ
إال يف السالح! ،فلام
ْ
وقعت بدر ُ
وه ِزم املرشكونُ ،
ﯱ ﯲ ﯳ) [القمر.]45 :
فكيف حدث هذا؟ حدث من هداية اهلل لرسوله ﷺ ألسباب النرص ،واهلل تبارك وتعاىل ينرص باليشء
وضده ،ومن مل هيده اهلل ألسباب النرص مل ينترص ،وما النرص إال من عند اهلل.
ً
ثالثا :مفهوم الهداية الشاملة
للهداية عرش مراتب ،وليست واحدة ،وكلها تدخل يف دعائك( :ﭧ ﭨ ﭩ) ،وكام
تتفاوت درجات اجلنة ،فكذلك تتفاوت درجات اهلداية ،وقد جعلها ابن القيم عرش مراتب ،وأنا أسوقها
شارحا لكالم اإلمام بني قوسني ملزيد اإليضاح،
وجعلت كالمي
هنا مع مثال توضيحي وهو الصالة،
ُ
ً
ويمكن إسقاط هذه املراتب عىل أي عبادة أخرى ،وليس الصالة فحسب.
قال :

«ثم يشهد من (ﭧ) عرش مراتب ،إذا اجتمعت حصلت له اهلداية.

املرتبة األوىل :هداية العلم والبيان ،فيجعله عا ًملا باحلق ،مدركًا له [يعلم فضل الصالة ،وأهنا فريضة].
الثانية :أن ُيقدِّ ره عليه [يقدر ببدنه عىل القيام بواجب ربه].

الثالثة :أن جيعله ُمريدً ا له [يرزقه اهلل الرغبة يف أداء الصالة ،وإرادهتا ،فإن قلبه قد يكرهها وال يطيقها،
لوال عون اهلل].
الرابعة :أن جيعله فاع ً
ال له [أن يقيم الصالة فعالً].

اخلامسة :أن يث ِّبته عىل ذلك ،ويستمر به عليه((([ .فكثري من الناس يصيل ،ثم ينقطع وال يواظب ،وهي
آفة كثريين].
((( قال ابن القيم« :واخللق كلهم قسامن :موفق بالتثبيت ،وخمذول برتك التثبيت ،فأثبت الناس قل ًبا :أثبتهم ً
قوال» ..فمن كان معج ًبا هبدايته،
فيطول ،ورجل
فليعرف أنه ال يضمن الثبات عليها حتى املامت ،وليقرأ كيف كان اإلمام املحدِّ ث الرباين برش بن منصور الزاهد يصيل ِّ
دهرا مع املالئكة!
وراءه ينظر ففطن له ،فلام انرصف قال :ال يعجبك ما رأيت مني ،فإن إبليس قد عبد اهلل ً

عرف ربه الهادي َمن جاهَ د نف�سه للفوز بهداه ،وحت�صيل ر�ضا مواله.
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السادسة :أن يرصف عنه املوانع والعوارض املضادة له [فقد يكون مشغوالً بأعامله ،أو أمواله ،أو تكون
مشغولة بعياهلا عن صالهتا ،وحق رهبا].
السابعة :أن هيديه يف الطريق نفسها هداية خاصة ،أخص من األوىل ،فإن األوىل هداية إىل الطريق إمجاالً،
ٌ
طموحا يف هدايته ،فريجو من اهلل أن هيديه إىل
تفصيل [فيكون هذا املهتدي
وهذه هداية فيها ،ويف منازهلا
ً
اخلشوع يف الصالة ،وأن هيديه إىل قيام الليل ،وإىل املحافظة عىل السنن الرواتب ،وصالة الضحى ،والوتر].
الثامنة :أن ُي ِ
شهدَ ه املقصود يف الطريق ،و ُينَ ِّبهه عليه ،فيكون مطال ًعا له يف سريه ،ملتفتًا إليه ،غري حمتجب

بالوسيلة عنه [أن يرى يف الصالة صلة باخلالق ،وغرضها :بلوغ رضاه ،فليس الغرض القيام بمظاهر الصالة
ور َّب ُم َص ٍّل وصالته تدعو عليه ،وكم من دا ٍع دعاؤه مردو ٌد عليه].
فحسب ،بل بلوغ مقاصدهاُ ،
التاسعة :أن ُي ِ
شهده فقره ورضورته إىل هذه اهلداية فوق كل رضورة [فلوال اهلل ما اهتدى ،وال ركع
ركعة ،وال سجد ،وهذه اهلداية أهم إليه من طعامه ورشابه ،فبدوهنا حرس ٌة و َك َبد يف عذاب األبد].

العارشة :أن يشهده الطريقينْ املنحر َفينْ عن طريقها ،ومها طريق أهل الغضب ،الذين عدلوا عن اتباع
احلق قصدً ا وعنا ًدا ،وطريق أهل الضالل الذين عدلوا عنها جه ً
ال وضالالً ،ثم يشهد مجع الرصاط املستقيم
يعرفه
يف طريق واحد عليه مجيع أنبياء اهلل ورسله ،وأتباعهم من الصديقني والشهداء والصاحلني [وأعظم ما ِّ
هذه اهلداية أن يعرف مثال من انحرف عنها من املغضوب عليهم والضالني ،ومثال الذين أنعم اهلل عليهم
املرجوة هي النجاة من غضب اهلل عليه والضالل ،وأن يرزقه نعمة اهلداية التي
هبا ،فيعلم أن ثمرة صالته
َّ
رزقها األنبياء والصاحلني].
فهذا هو اجلمع الذي عليه رسل اهلل وأتباعهم ،فمن حصل له هذا اجلمع ،فقد ُه ِدي الرصاط املستقيم»(((.
رابعا :مفاتيح الهداية
ً
إن اهلداية هدايتان .قال اهلل تعاىل (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [حممد ..]17 :هداهم أوالً فاهتدوا ،فزادهم
هدً ى ثان ًيا.
قبول وإمداد ،فتاب اهلل عليهم أوالً أي ِ
كام أن توبة اهلل كذلك نوعان :توبة ٍ
إذن وتوفيق ،وتوبة ٍ
أذن هلم يف
التوبة ،وح َّببهم فيها ،ثم قبِلها منهم ،وأعاهنم عليها.
ولعل هذا من أرسار اسمي األول واآلخر.

((( مدارج السالكني  - 472/3ابن قيم اجلوزية  -دار الكتاب العريب.

عرف ربه الهادي َمن مل يجاهد هواه لبلوغ هداه ،وا�ست�سلم ل�شيطانه ،و�أر�ضاه.
ما َ
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فام هي املفاتيح التي تفتح خزائن اهلداية للعبد ،فينعم هبا؟!

واجلواب:

وكل من َّ
مفاتيح اهلداية كثريةُّ ،
ضل الطريق واشتكى من الغواية؛ فعليه اليوم أن يتعرف عىل هذه املفاتيح
ويستعملها ،بدال من أن يشكو حظه العاثر أو يتع َّلل بأقدار اهلل يف حرمانه من اهلدى ،ومن هذه املفاتيح:
 -1املجاهدة:
فام الدليل عليه؟!

قال تعاىل( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ).
قال أبو حامد الغزايل:

«فاملجاهدة مفتاح اهلداية ،ال مفتاح هلا سواها»(((.

واملجاهدة هي الصرب عىل الطاعات مهام كانت العقبات ،وغابت املح ِّفزات واملعينات ،والبعد عن
املحرمات مهام كثرت اإلغراءات والشهوات.
َّ

إن اهلداية اّ
ولدة ،ومن جاهد نفسه يف حفظ أوامر اهلل وحدوده؛ حفظه اهلل تعاىل يف بدنه وماله وأهله،
واألهم من كل ذلكِ :
حفظه يف دينه ،وس َّلمه من الزيغ والضالل( ،ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ).

وأعىل املجاهدة :جهاد العدو؛ ولذلك فأعظم الناس هداية هم املجاهدون واملرابطون عىل الثغور ،وهذا
ما استنبطه شيخ اإلسالم سفيان بن عيينة ،فقاله لعبد اهلل بن املبارك:
ِ
َ
وأهل الثغور ،فإن اهلل تعاىل يقول( :ﮠ ﮡ
فعليك باملجاهدين
«إذا رأيت الناس قد اختلفوا،
ﮢ ﮣ)»(((.
 -2التقوى:
رصح القرآن بأن التقوى مفتاح عظيم من مفاتيح اهلداية ،ففي صدر املصحف ويف سورة البقرة
وقد َّ
وصف اهلل كتابه بأنه( :ﭚ ﭛ).
ِ
وأشفق عىل الفاسقني الذين صنعوا
فال تتعجب بعد اليوم من غياب اهلداية عن من غابت عنه التقوى،
أقفاالً شديدة اإلحكام عىل قلوهبم ِبفس ِقهم ،وطول ب ِ
عدهم عن اهلل وغياهبم.
ُ
ْ
((( إحياء علوم الدين  - 39/1أبو حامد الغزايل  -دار املعرفة.
((( تفسري القرطبي  - 365/13القرطبي  -دار الكتب املرصية.

عرف ربه الهادي َمن دعا ربه �أن يجريه من الظلم ،فال يظ ِلم وال يُظ َلم.
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 -3االعت�صام باهلل
قال اهلل تعاىل:

(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [آل عمران.]101 :

راجع إليك؟!
لكن ..هل الفضل يف اعتصامك باهلل
ٌ

كال واهلل ،ولذا قال اإلمام ال ُقشريي:
«من مل ِ
هيده اهلل فمتى يعتصم باهلل؟ فاهلداية منه ىف البداية توجب اعتصامك ىف النهاية ،ال (أن) االعتصام

منك يوجب اهلداية»(((.

وحقيقة االعتصام :صدق اللجوء إىل اهلل ،ودوام الفرار إليه ،واستصحاب االستغاثة به ..وإال فالوقوع
نورا فام له من نور ،ومن هيد اهلل فهو املهتد ،فكيف يفوز باهلداية
يف بئر الضالل والغواية ،ومن مل جيعل اهلل ً
من مل يعتصم بخالق اهلداية وواهبها؟!
وهلذا قال ابن كثري:

«فاالعتصام باهلل والتوكل عليه هو ال ُعمدة ىف اهلداية ،وال ُعدَّ ة ىف مباعدة الغواية ،والوسيلة إىل الرشاد
وطريق السداد وحصول املراد»(((.
 -4التخلي عن موانع الهداية

الكفر والظلم والفسق والكذب من أهم موانع اهلداية ،وهي أقفال ي ِ
غلق هبا
ُ
الشيطان بوابة القلب ،فيحرمه من األنوار ،ويرميه يف ظلامت الغواية.
لكن هل منع اهلل سبحانه وتعاىل معونة اهلداية عن هؤالء أوال؟!
أم أهنم ارتكبوا من ِ
موجبات الضالل ما جعلهم ال يستحقون هداية اهلل؟!

إن أشد العقوبات اإلهلية عىل اإلطالق :حرمان اهلداية ،وليس حرمان الرزق املادي واملتاع الدنيوي،
الرب عىل معصية العبد،
ومن أخطر أنواع احلرمان :تزيني احلق باطالً ،والباطل حقا ،ويكون هذا عقوب ًة من ِّ
أو كام قال ابن القيم:
«فتزيينه سبحانه للعبد عمله اليسء عقوب ًة منه له عىل إعراضه عن توحيده وعبوديته ،وإيثار يسء العمل
يعرفه سبحانه اليسء من احلسن ،فإذا آثر القبيح واختاره ،وأحبه ،ورضيه لنفسه
عىل حسنه ،فإنه ال بد أن ِّ
((( لطائف اإلشارات .266/1
((( تفسري القرآن العظيم  - 86/2ط دار طيبة للنرش والتوزيع.

َّ
ف�ضل طريق الهداية.
ما عرف ربه الهادي َمن ظلم غريه
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هني ًئا لمن عرف ربه
قبيحا ،وكل ظامل وفاجر وفاسق ال بد أن ُير َيه اهلل تعاىل
ز َّينه سبحانه له وأعامه عن رؤية قبحه بعد أن رآه ً
قبيحا ،فإذا متادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه ،فربام رآه حسنًا عقوبة له ،فإنه إنام
ظلمه وفجوره وفسقه ً
ُي َ
كشف له عن قبحه بالنور الذي يف قلبه ،وهو حجة اهلل عليه ،فإذا متادى يف َغ ِّيه وظلمه ذهب ذلك النور،
فلم َي َر قبحه يف ظلامت اجلهل والفسوق والظلم»(((.
 الكفر:

قال اهلل تعاىل( :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ)
ولآلية تأويالن:

األول :ال يعينهم عىل بلوغ غرضهم.
الثاين :ال هيدهيم إىل اجلنة.

 الظلم:

وهو من أكرب موانع اهلداية ،ويف القرآن ست آيات ختمها اهلل بقوله:

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ).

وأربع آيات ختمها بقوله( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ).

تقرر عقوبة (حرمان اهلداية) للظامل عىل ظلمه ،فاهلل ال
فعرش آيات يف كتاب اهلل ِّ
هيدي الظاملني للتوبة والرجوع إىل اإليامن ،بل يذرهم يف طغياهنم يعمهون؛ حتى
يأخذهم بعذاب أليم؛ ولذا ق َّلام جتد ظا ًملا قد تاب ،أو ر َّد املظامل ألهلها وأناب ،وهذا
واهلل من شؤم الظلم عىل صاحبه ،وأشد عقوباته عليه.
القصاص طريق السالمة

قال ابن اجلوزي:

َرت مسألة،
«وكان ُيقرأ عنده (الوزير ابن هبرية) احلديث يف كل يوم بعد العرص ،فحرض فقيه مالكي ،فذك ُ
فخالف فيها ذلك الفقيه ،فاتفق الوزير ومجيع العلامء عىل يشء ،وذلك الفقيه خيالِف ،فبدر من الوزير أن قال
أمحار أنت؟! أما ترى َّ
الكل خيالفونك ،وأنت ُمصرِ ٌّ !
لهٌ :

فلام كان يف اليوم الثاين ،قال الوزير للجامعة :جرى مني باألمس ما ال يليق باألدب ،حتى قلت له تلك

((( شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل  - 104 ،103/1ابن قيم اجلوزية  -ط دار املعرفة.

عرف ربه الهادي َمن خاف حرمان الهداية ،فلم يكذب ،ومل يظلم ،ومل يف�سق.
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الهادي
فضج املجلس بالبكاء ،وأخذ ذلك الفقيه يعتذر ،ويقول:
الكلمة ،فليقل يل كام قلت له ،فام أنا إال كأحدكم،
َّ
أنا ْأوىل باالعتذار ،والوزير يقول :القصاص ..القصاص.
فقال يوسف الدمشقي :يا موالنا ،إذا أبى القصاص ،فالفداء.

فقال الوزير :له حكمه.

عيل كثرية ،فأي حكم بقي يل؟!
فقال الرجل :نعمك َّ

قال :ال بد.

عيل بقي ُة َد ْي ُن مائة دينار.
قالَّ :

فقالُ :يع َطى مائة دينار إلبراء ذمته ،ومائ ًة إلبراء ذمتيُ ،فأحضرِ َ ت يف احلال ،فلام أخذها قال الوزير:
عفا اهلل عنك وعني ،وغفر لك ويل»(((.

 الفسق:
حني ِ
جتد ضالاًّ ال هيتدي رغم سطوع شمس احلقيقة بني يديه ،وتتابع الرباهني والدالئل عليه ،فاعلم أن
الفسق قد مأل ما بني جنبيه (ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ).

قال قتادة يف قوله تعاىل( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) يف التفسري:
«فسقوا ،فأض َّل ُهم اهلل عىل فِ ْس ِق ِهم»(((.
َ
إن سعي العبد إ ًذا ..من أسباب هدايته أو ضاللته ،واهلل ال يظلم الناس شي ًئا ،وقد أبان ذاك ابن الق ِّيم
حني قال:

الضالل ،فأعامل الربِّ تثمر اهلدى ،وكلام ازددت منها ازداد اهلدى،
جير َّ
جتر اهلدايةّ ،
والضالل ّ
«اهلداية ُّ
حيب أعامل الربِّ فيجازي عليها باهلدى والفالح ،ويبغض
وأعامل الفجور ِّ
بالضدِّ  ،وذلك أن اهلل سبحانه ُّ
بالضالل َّ
والشقاء»(((.
أعامل الفجور ،وجيازي عليها َّ
رباين يتواىل عىل العبد كلام استزاد منها ،وهو ما دفع ابن القيم
واهلداية هي أول حلقة يف سلسلة إنعا ٍم
ٍّ
يرص هذه النعم املتوالية بجوار بعضها البعض؛ ليغريك بسلوك طريقها ،ويبعث احلامسة للهداية يف
إىل أن َّ
قلبك ،فقال :
ُّ
ينفك بعضها عن بعض ،كام أن الضالل والشقاء
متالزمات ،ال
والرمحة
ٌ
«فاهلدى والفضل والنِّعمة َّ

((( املنتظم .215/10
((( تفسري ابن كثري  ،119 :1والدر املنثور  ،42 :1والشوكاين .45 :1
((( الفوائد  - 129/1ط دار الكتب العلمية.

ا�ستوجب احلرمان من الهداية بكذبه� ،أو ظلمه� ،أو ف�سقه.
ما عرف ربه الهادي َمن
َ
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هني ًئا لمن عرف ربه
متالزمان ،ال ُّ
ينفك أحدمها عن اآلخر»(((.
 الكذب:

(ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ).

وذكر النبي ﷺ يف حديث عذاب القرب الرجل ُي َّ
عذب يف قربه عذا ًبا شديدً ا؛ ألنه كان يكذب الكذبة تبلغ
ثم زاد عذابه وهوانه.
اآلفاق ،فكلام زاد مدى الكذب وانتشاره كلام زاد ضالل الكاذب و ُبعده عن ربه ،ومن َّ
 -5الدعوة �إىل اهلل

كلام دعوت غريك إىل اخلري لتهديه؛ كلام كافأك اهلل بمزيد اهلداية.

قال ابن القيم:

«كام َأن هدايته ل ْل َغيرْ وتعليمه ونصحه يفتح َل ُه َباب اهلداية ،فإن اجلزاء من جنس
العمل ،فكلام هدى غريه وع َّلمه هداه اهلل َوع َّلمه ،فيصري هاديا مهديا كام يف دعاء النَّبِي
ﷺ ا َّلذي رواه الترِّ مذي وغريه:
اللهم ز ِّينا بزينة اإليامن ،واجعلنا هداة مهتدين»(((.
َّ

قم بداللة الناس عىل اخلري مقتف ًيا يف ذلك أثر رسول اهلل ﷺ الذي أثنى عليه ربه ،فقال( :ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ) [الشورى ]52 :فأرشد الناس إىل كل خري ،وقد قال اهلل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [يوسف.]108 :
واسمع كيف هدى اهلادي قلوب من ض َّلوا وأضلوا عىل يد عبد من عباده ،فأخرج به احلي من امل ِّيت،
وذلك عىل يد الصحايب اجلليل خالد بن الوليد :

فتح خالد بن الوليد  حصن عني التمر ،ووجد فيه كنيسة ،وفيها مجاعة سباهم ،ومنهم أربعون غال ًما
فقسمهم عىل جنده ،فمنهم من أخذ غالمه ورباه ،ومنهم من باعه عىل أهل
يتعلمون اإلنجيل رِّ
ليبشوا بهَّ ،
مدينته ،فكان من هؤالء الغلامن:
(سريين) الذي اشرتاه أنس بن مالك األنصاري وأعتقه ،وهو والد الفقيه املعروف حممد بن سريين.
الغالم (نصري) وهو والد الفاتح اإلسالمي ،والقائد الشهري موسى بن نصري.

(يسار) جدُّ حممد بن إسحاق كاتب السرية!(((.

((( الفوائد .134/1
((( رسالة ابن القيم إىل احد إخوانه  - 10/1حتقيق عبد اهلل بن حممد املديفر  -مطابع الرشق األوسط  -الرياض.
((( فتوح البلدان  - 244/1ال َبلاَ ُذري  -ط دار ومكتبة اهلالل -بريوت.

عرف ربه الهادي َمن دعا ربه بالهداية لنف�سه ،و�أن يكون �سب ًبا فـي هداية غريه.
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الهادي
 -6الدعاء

أه ِدكم».
من أهم مفاتيح اهلداية ،ويكفي يف فضله قول ربنا يف احلديث القديس األشهر« :فاستهدوين ْ
وإليك ِ
ثامن أدعية نبوية تواظب عليها؛ تعينك عىل استجالب اهلداية ،واحلفاظ عليها:
األول:

دعاؤك يف كل ركعة من ركعات الصالة:

(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)..

ومعها يقول اهلل جل جالله جمي ًبا« :هذا لعبدي ولعبدي ما سأل».
ٍ
مرات عديدة يف اليوم والليلة ،وهو ما يدل عىل
فرض اهلل عىل عبده أن يسأله اهلداية يف أفضل أحواله

رمحة اهلل بعباده ،ويدل كذلك عىل شدة احتياج العبد ورضورته إىل هذه املسألة ،فإنه حمتاج إىل اهلداية يف كل
َن َفس و َط ْر َفة َعينْ .

وإن انحراف بضع ملليمرتات عنه يف أول السري ٌ
متفردةَّ ،
كفيل بأن جيعل
وإنه رصاط واحد ،وسبيل ِّ
اتساع الفارق آخره شاس ًعا.
يسريا.
ولذلك فالرصاط املستقيم هو الطريق الذي ليس فيه أدنى اعوجاج ولو كان ً

عرفنــا اهلل أصنــافهم
وألنــه طريق واحــد؛ فقد س َلكَه قبلنــا كل الذين أنعــم اهلل عليهم ،وقد َّ
األربعــة ،فقــال( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ) [النساء.]69 :

أخي احلبيب..

تكرر هذ الدعاء أنك تطلب بذلك من اهلل أن تكون رفيق النبيني
تأ َّمل وأنت ِّ
والصديقني والشهداء والصاحلني..أي تطلب مرافقة أعىل اخللق منزلة وأعظمهم
مكانة عند اهلل ،ومعنى هذا أنك تدعو اهلل أن يسلك بك نفس الطريق الذي سلكوه؛
لرتافقهم يف أعايل درجات اجلنة ،وأسمى منازل الرضوان ،ويا هلا من مهة عالية
وتدربك عليها َّ
كل صالة.
يرشدك اهلل إليها ،وهتدي إليك الفاحتة مفاتيحهاِّ ،

ما عرف ربه الهادي َمن مل ي�س�أل ربه الهداية ،فوقع فـي ظلمات ال�ضاللة والغواية.
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الثاين:

دعاؤك باهلداية قبل صالة التهجد ،كام جاء يف صالة الليل حديث عائشة  ،قالت:

كان رسول اهلل ﷺ يفتتح صالته إذا قام من الليل:

رب جربيل وميكائيل وإرسافيل ،فاطر السموات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،أنت حتكم
«اللهم َّ
ِ
بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون ..اهدين ملا اختُل َ
ف فيه من احلق بإذنك ،إنك هتدي من تشاء إىل رصاط
مستقيم»(((.
قال ابن القيم يف رشح رائع هلذا الدعاء:

«توسل النبي ﷺ إىل ربه بربوبيته جلربيل وميكائيل وإرسافيل أن هيديه ملا اخت ُِلف فيه من احلق بإذنه ،فإن
ُّ
حياة القلب باهلداية ،وقد وكَّل اهلل سبحانه هؤالء األمالك الثالثة باحلياة.
فجربيل :موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب.

وميكائيل :بالقطر الذي هو حياة األبدان واحليوان.

وإرسافيل :بالنفخ يف الصور ،الذي هو سبب حياة العامل ،وعود األرواح إىل أجسادها.

فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه األرواح العظيمة املوكلة باحلياة له تأثري يف حصول املطلوب»(((.

الثالث:

«واهدين ألحسن األخالق وأحسن األعامل؛ ال هيدي ألحسنها إال أنتِ ،
ِ
وقني
يف الدعاء النبوي اجلامع:
(((
سيئ األخالق واألعامل؛ ال يقي سيئها إال أنت» .
الرابع:

ٍ
كلامت أقوهلن ىف قنوت الوتر،
يف قنوت الوتر كمــا جــاء عن احلسن بن عيل  :ع َّلمني رسول اهلل
فقال:
«اللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا فيمن عافيت ،وتولنا فيمن توليت ،وبارك لنا فيمــا أعطيتِ ،
وقنا

رش ما قضيت ،إنك تقيض وال ُيقىض عليك ،إنه ال يذل من واليت ،وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا
وتعاليت»(((.
((( صحيح :صحيح مسلم رقم 200 :يف باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه.
((( زاد املعاد .188/4
((( صحيح :صحيح مسلم عن عيل بن أيب طالب رقم - 201 :باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه.
((( صحيح :صحيح النسائي عن احلسن بن عيل رقم - 1745 :باب الدعاء يف الوتر.

حفظ �أدعية الهداية امل�أثورة وحافظ عليها.
عرف ربه الهادي من ِ
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الهادي
«فيمن َهدَ يت» فوائد:
ويف قولهَ :
أحدها :أنَّه سؤال أن ي ِ
دخ َله اهلل يف مجلة املهديني ورفقتهم ،وحسن أولئك رفي ًقا.
ُ
ِ
الثانيةَّ :
أن فيه توس ً
فأحسن إ َّيل
كثريا،
ال إىل اهلل بإحسانه وإنعامه ،أي :يا رب ،قد َه َ
ديت من عبادك خل ًقا ً
أحسنت إليهم ،واهدين كام هديتَهم.
كام
َ
الثالثةَّ :
أن ما حصل هلؤالء من اهلداية مل يكن منهم وال بأنفسهم ،وإنَّام كان من اهلادي وحده.
اخلامس:

عن عيل  :قال يل رسول اهلل ﷺ:
ِ
السهم»(((.
والسداد سداد َّ
«قل :اللهم اهدين وسدِّ دين ،واذكر باهلدى هدايتك ال َّطريقَّ ،

أي تذكَّر حال دعائك هبذين اللفظني أن هادي الطريق ال يزيغ عنه ،و ُمسدِّ د السهم حيرص عىل تقويمه،
يقوم سهمه ،وكذلك الداعي ينبغي أن حيرص عىل تسديد عمله ،وتقويمه ،وحفظه
وال يستقيم رميه حتى ِّ
من االنحراف ،وإال مل يصب هدفه.
السادس:

«اللهم إين أسألك اهلدى والتُّقى والعفاف ِ
والغنى»(((.

وما أعظمه من دعاء مجع َف َوفىّ ..

الكف
فقد سأل اهلل (اهلداية) الكاملة ،و(التقوى) الشاملة ،و(العفاف) عن احلرام ،وكل ما ال يباح مع
ِّ
عنه ،و(الغنى) الذي ينرصف لغنى القلب مع االستغناء عام يف أيدي الناس ،إذ أن غنى األعراض واألموال
حيمل بني طياته الفقر من عدة وجوه :منها :االشتغال هبا ،وخدمتها ،واحلاجة إىل رعايتها ،وتكثريها ،مما
كثريا من الناس.
يستعبد ً
السابع:

«اللهم َثبتْنِي ،واجعلني ه ِ
اد ًيا َم ْه ِد ًّيا»(((.
َ
ُ َّ ِّ

وهو دعاء مقتبس من دعاء النبي ﷺ جلرير بن عبد اهلل  ،ويفتح باب اهلداية من ضيق النفس إىل سعة
الغري ،ومن الصالح إىل اإلصالح ،ومن األثرة إىل اإليثار.
((( صحيح :رواه مسلم وأبوداود والنسائي عن عيل؛ كام يف صحيح اجلامع رقم.4401 :
((( صحيح :رواه مسلم والرتمذي وابن ماجة عن عبد اهلل بن مسعود؛ كام يف صحيح اجلامع رقم.1275 :
البخاري؛ كتاب اجلهاد ،باب :من
((( مستفاد من دعاء النبي ﷺ جلرير بن عبد اهلل  يف الرواية املتفق عليها من حديثه  الذي أخرجه
ّ
ال يثبت عىل اخليل ،برقم 3036 :ومسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب :من فضائل جرير بن عبد اهلل ،برقم .2475

ما عرف ربه الهادي من مل يتعرف على �أنواع الهداية الع�شرة.
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الثامن:

كان من دعائه عليه الصالة والسالم:

«اللهم لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،أعوذ بعزتك ال إله إال
أنت أن تضلني ،أنت احلي الذي ال يموت ،واجلن واإلنس يموتون»(((.

املعرضون
هذا دعاء الرسول ﷺ وهو اهلادي املهدي املعصوم من الضالل ،فكيف بنا نحن الضعفاء َّ
لفتن الشبهات والشهوات!

واهلل إن حاجتنا لطلب اهلداية من مالكهـا سبحانه أشد من حاجتنا آالف املرات إىل الطعام والرشاب،
كثريا من الناس يف سبات وغفالت.
ولكن ً

وال ُتخـ ـ ـزِنا ،وانظر �إلينـ ــا برحمـ ـ ـ ـ ٍة
يقي ًن ـ ــاَ ..يقي ًن ـ ــا ك َّل �ش ـ ـ ـ ٍّـك وريب ـ ـ ـ ـ ــة
نهجا فـي �سواء الطريقة
�إىل احلق ً
وبغيتنـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن كل َه ـ ـ ـ ـ ـ ٍّم و ُبغيـ ـ ـ ــة
جعلتَ بـ ـ ـ ـ ــه م�س ًكا ختـ ـ ـ ـ ــام النبـ ـ ـ ــوة

�إله ـ ــي� ،أجِ ــرنا من عظيـ ــم ذنوبن ـ ـ ــا
ُ
وخذ بنوا�صينا �إليـ ـ ـ ـ ــك ،وهب لنـ ـ ـ ــا
�إلهي ،اهدنا فيمن هديتُ ،
وخ ْذ بنا
وكن ُ�شغلن ـ ــا ع ـ ــن كل ُ�ش ْغـ ــلٍ و َه َّمنــا
و�صـ ـ ِّل �صال َة ال َتنـ ـ ــاهي على الذي
َ

وطلبا
خامسا :فادعوه بها مسألة
ً
ً
رش ما فيه،
«اللهم إين أسألك خري هذا اليوم ،فتحه ،ونرصه ،ونوره ،وبركته ،وهداه ،وأعوذ بك من ِّ
ورش ما قبله ،ورش ما بعده».
ِّ

«واهدين ألحسن األخالق وأحسن األعامل؛ ال هيدي ألحسنها إال أنت ،وقني سيئ األخالق واألعامل؛
ال يقي سيئها إال أنت».
«اللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا فيمن عافيت ،وتولنا فيمن توليت ،وبارك لنا فيام أعطيتِ ،
وقنا رش ما
قضيت ،إنك تقيض وال ُيقىض عليك ،إنه ال يذل من واليت ،وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت».
«اللهم ِ
اهدين وسدِّ دين».
«اللهم إين أسألك اهلدى والتُّقى والعفاف ِ
والغنى».
«اللهم َثبتْني ،واجعلني ِ
هاد ًيا َم ْه ِد ًّيا».
ِّ

((( صحيح :رواه مسلم عن ابن عباس ،كام يف صحيح اجلامع رقم.1309 :

عرف ربه الهادي من عرف �أنواع الهداية الع�شرة ،وعرف موقعه منهم.
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الهادي
 أسألك باسمك اهلادي..

سينا عىل رصاطك ،وال جتعلنا نحيد عن مرضاتك.
رِّ
 أسألك باسمك اهلادي..

ُخ ْذنا منَّا ،وت َّ
َول أمرنا عنا ،واقطع ما يقطعنا عنك ،وال تفتِنَّا.

 أسألك باسمك اهلادي..
تَو َّلنا ،وال تُو ِل علينا غريك في ِ
هلكنا.
ُ
َّ
َ

ِ
ربك
سادسا:
رف َّ
حاس ْ
ً
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً
 1كم مرة تدعو باهلداية كل يوم؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل متتنع عن صوارف اهلداية كالفسق والظلم والكذب خمافة الضالل؟
 3هل تدعو من َّ
ضل الطريق ،وتأخذ بِ َي ِده؟

 4إن كنت مهتد ًيا ،فهل تقصد بدعائك الثبات عىل الطريق؟

هل جتاهد نفسك يف فعل الطاعات خاصة يف اخللوات ،وعند قلة األعوان
5
التامسا هلداية اهلل؟
ً
 6هل حتافظ عىل األدعية الثامنية املأثورة اخلاصة باهلداية؟

درك � ً
أحدا من خلقه.
ما عرف ربه الهادي من ا�ستبعد على هداية اهلل �أن ُت ِ
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هني ًئا لمن عرف ربه
رب :العطوف عىل عباده ،املحسن إليهم بمضاعفة الثواب ،وبِ ُّره عا ٌّم جلميع خلقه؛ فلم يبخل عليهم
ال ُّ
والب يف اللغة هو :االتِّساع يف اإلحسان ،والزيادة يف فعل اخلري.
برزق ،يريد هبم اليرس ،وال يريد هبم العرس ،رِ ُّ
ً
ِر) من الجنة؟!
لِم جاء اسم (البُّ
أوالَ :
ذكَر ُ
أهل اجلنة رهبم هبذا االسم بعد أن رأوا نعيم اجلنة ،وانبهروا بام رأوه ،فأثنوا عىل اهلل باسمه البـر،
قائلني:
وجواب السؤال:

(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [الطور.]28 :

 ألن كل وعود البـر قد حتققت.

السموم ،وأدخلهم اجلنة.
 ألن البـر استجاب دعاءهم يف الدنيا َف َوقاهم عذاب َّ
َ لمِا لقوا من عظيم الثواب يف اجلنة مما أدهش عقوهلم ،وكان أعظم بكثري مما بذلوه يف الدنيا.

 وألهنم رأوا إكرام البـر هلم رغم تقصريهم.
(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)

هم اآلن يف اجلنَّة ،ويتحدَّ ثون عن ربهِّ م:

(ﯬ)

أي يف الدنيا.

(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)

رحيم بنا يف الدنيا واآلخرة.
أي َب ٌر
ٌ
ٍ
مرسوق عن عائشة أنهَّ ا قر َأ ْت هذه اآلية:
عن

(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ).
ِ
الرحيم.
ب َّ
السموم إِنَّك أنت ا ْل رَ ُّ
فقالت :اللهم ُم َّن علينا وقنا عذاب َّ
قيل لألعمش :يف الصالة؟

قال :نعم»(((.

((( تفسري ابن كثري .435/7

طمعا فـي ما لديه من عطائه.
ألح عليه
عرف ربه البرَ َّ َمن �أكثـر من دعائه ،و� َّ
ً
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البــــر
لمِ
والب أبلغ من البار ..نقول مث ً
البار ،وإن كانا بمعنى واحد
والب أبلغ من ِّ
ال علاَّ م ٌة وعا  ،والعالَّمة أبلغ ،رَ ُّ
رَ
ِ
بار بوالديه ،وأما إذا قلنا :فالن َب ٌّر أي تتاىل ب ُّره ،وتواىل إحسانه ،وكثر عطاؤه،
وهو املحسن ،فنقول :فالن ٌّ
وكثر خريه وطاب.
ٍ
ِ
بزيارة يف الشهر أو مكاملة يف
والب بِ ُأ ِّمه ال ُي َس َّمى َب ًّارا
والصدّ يق ال ُي َس ّمى صدّ ي ًقا إال لكثرة ِّ
الصدق ،رَ ُّ

األسبوع.

ومعنى اآلية :أن البـر مل يبخل علينا بيشء ،فليس احلديث عناخلري من اهلل ،بل عن كثرة اخلري منه.

قال الطاهر بن عاشور:
ِ
ِ
َ ِ
ائي
والرحيم عىل اهلل تعاىل ،وهو َقصرْ ٌ ا ِّد َع ٌّ
ب َّ
«وضم ُري ا ْل َف ْصل إلفادة احلرص ،وهو ل َقصرْ صفتي ا ْل رَ ُّ
للمبالغة ،لِعدم االعتداد بِربور غريه ورمحة غريه بالن ِّْسبة إىل برور اهلل ورمحته باعتبار ا ْل ُق َّوةَّ ،
فإن غري اهلل ال
والرمحة مبلغ ما هلل ،وباعتبار عموم املت َع ِّلق ،وباعتبار الدَّ وام ألن اهلل َب ٌّر يف الدُّ نيا واآلخرة ،وغري
بة َّ
يبلغ بالمَْ رَ َّ
ِ
ِ
اهلل َب ٌّر يف بعض أوقات الدُّ ْن َيا َولاَ َي ْمل ُك فيِ الآْ خ َرة َش ْي ًئا»(((.
البُّر
ً
ثانيا :معنى اسم اهلل َ
املعنى الأول� :صاحب الإح�سان بال حدود
البـر هو َ
الب ..العطوف عىل عباده املحسن إليهم)(((.
(خالق رِِّ
ِ
َّة:الصحراء،
الب ِار ُّي)(((.
ــريــ َّ
واجلمع :رَ
ْ
(والب ضدُّ البحر ،وا ْل َب ِّ
رَ ُّ

الب.
أبر الرجل إذا ركب رَ َّ
ُس ِّميت كذلك التساعها ،ويقالَّ :
وحني نقول :رجل رِ
الب واإلحسان ،فهو الذي تواتر بِره ومعروفه ،واشت ُِهر به يف الرب والبحر.
واسأل نفسك:

كم مرة أنقذك ربك وقد أوشكت عىل اهلالك؟
كم مرة نرصك حني خذلك غريك؟

((( التحرير والتنــوير ،أو حترير املعنى الســديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيـد  - 58/27الطاهر بن عاشور التونيس-
ط الدار التونسية للنرش.
((( مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار  - 84/1أبو الفضل السبتي – ط املكتبة العتيقة ودار الرتاث.
((( خمتار الصحاح  - 32/1الرازي – ط املكتبة العرصية.

ُكثـر من الدعاء ،ويتتابع منه الطلب.
ما عرف ر َّبه البرَ َّ َمن مل ي ِ
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هني ًئا لمن عرف ربه
هذا ِبُّر المخلوق ..فكيف ببر الخالق!؟

خرج أحد األمراء جيوب بلدة حاتم األصم يو ًما ،فاجتاز عىل باب حاتم ،فاستسقى املاء ،فلام رشب رمى
إليهم شي ًئا من املال ،ففرح أهل الدار سوى ابنته الصغرية ،فإهنا بكت فقيل هلا :ما يبكيك؟! فقالت :خملوق
نظر إلينا فاستغنينا ،فكيف لو نظر إلينا اخلالق؟!
لب اهلل وعطائه الذي ال سقف له.
تعرض رِِّ
وكثرة دعائنا يف كل املواضع هو يف حقيقته ُّ

لذا كان رسول اهلل ﷺ ال يفرت لسانه عن الدعاء يف املواطن كلها.
وحتى بعد دخول اجلنة ..يتزايد بِ ُّر اهلل بعباده ،ويتضاعف َّ
كل مجعة كام جاء يف احلديث ،فال منتهى لنعيم

اجلنة وال حدود ،ويكفيك أن البـر وعدك باملزيد يف يوم املزيد!

وا�ص ـ ـ ـ ـ ٌـل
�أ�آ َي ُ�س من ِب ـ ـ ـ ـ ٍّر َوجودُك ِ
و�أجـزع من ذنبٍ وعف ـ ــوك �شامل
و�أجهد يف تدبي ـ ــر حايل جهال ـ ـ ـ ًة
و�أ�شكو �إىل َنعماك ذُليّ وحاجتـي

�إلـ ـ ـ ــى ك ِّل خمل ـ ــوق و�أنت كريـ ـ ـ ــم
لك ِّل الورى غوث ـًا و�أنت رحيـ ـ ـ ـ ـ ــم
و�أنت بتدبي ـ ـ ـ ـ ِر الأن ـ ـ ــام حكيـ ـ ـ ـ ـ ــم
و�أنت بِحالـ ـ ــي يا عزيـ ـ ــز علي ـ ـ ـ ـ ــم

املعنى الثاين :ال�صادق فـي وعده
«الب :الصادق»(((.
ىف لسان العرب :رَ ُّ

تكررت عبارة (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) يف القرآن عرش مرات ،فهو سبحانه ال يخُ لف وعدً ا من وعوده،
وقد َّ
حاشاه.

وفر ٌق بني وعد اهلل ووعد الناس؛ ألنك قد تعد إنسانًا بخري ،ثم حتول األسباب بينك وبني إنفاذ وعدك،
ْ
تغي رأيك ،أو تضعف إمكاناتك ،أو يزول الدافع الذي دفعك هلذا الوعد.
كأن تنسى أو رِّ

فأنت ال متلك إ ًذا عنارص الوفاء كلها ،وأما وعد احلق سبحانه وتعاىل فوعدٌ حمقق؛ حيث ال توجد قوة
تستطيع أن حتول بني اهلل ومراده ،وال رشيك له سبحانه يراجعه يف إنفاذ وعده ،وسبحانه ال ُيعجزه يشء يف
األرض وال يف السامء ،فام دام الوعد وعدَ اهلل ،فثِ ْق أنه متح ِّقق واقع.

ووعود اهلل إ َّما دنيوية بالرزق والعطاء والنرص ،أو أخروية بالثواب والعقاب ،وال فارق عند اهلل بني
ٌ
وعد أخروي ودنيوي ،فاملشكاة واحدة ،والقدرة خارقة،
وحمال أن يخُ ِلف البـر وعده ،ومن صدَّ قه يف وعود
اآلخرة باجلنة والنار ،فكيف ُّ
يشك يف وعود الدنيا بنرص أوليائه وحمق أعدائه؟!

((( لسان العرب البن منظور  - 52/4دار صادر.

عرف ربه َمن ر�أى ِب َّر ربه به فـي الدنيا قبل الآخرة.
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البــــر
وهذا التصديق هو نبع اليقني ،وإليك نامذج من هذه الوعود اإلهلية كام وردت يف األحاديث النبوية:

ت
 تريد أن تقنعني أنك مصدِّ ٌق أن «من قال سبحان اهلل العظيم وبحمده غ ُِر َس ْ
له هبا نخلة يف اجلنة» ،ثم أراك تض ِّيع الساعات الطوال من غري ذكر!
مال ٍ
 تريد أن تقنعني أنك مصدِّ ٌق أن «ما َن َق َص ُ
عبد ِم ْن َصدَ قة» ،ثم تبخل
باملك عن غريك ،وال تؤثره عىل نفسك.

 تريد أن تقنعني أنك مصدِّ ٌق َّ
خريا منه» ،ثم
أن «من ترك شيئًا هللَّ ،
عوض ُه اهللُ ً
ال أراك ترتك ما هتوى؛ رجاء ما هو أعىل وأغىل!
 تريد أن تقنعني أنك مصدِّ ٌق أن اهلل يتنزل إىل السامء الدنيا يف الثلث األخري
تفزع إىل
من الليل؛ ليستجيب لك ،وحيقق مطالبك ،وأنت ال تقوم من نوم ،وال َ
صالة!

 تريد أن تقنعني أنك مصدِّ ٌق أن كل يوم تصومه يباعدك عن النار سبعني
خري ًفا ،ومع ذلك ال تصوم!
 تريد أن تقنعني أنك مصدِّ ٌق أن «من صىل الفجر فهو يف ِذ َّمة اهلل» ،ثم تنام عنه
وال تصليه ،وتتهاون فيه!
 تريد أن تقنعني أنك مصدِّ ٌق أنك إن وضعت يدك عىل موضع أ َل ِ
ـمك،

وقلت :بسم اهلل ثال ًثا ،ثم قلت سبع مرات« :أعوذ بعزة اهلل وقدرته من رش ما أجد
ِ
سأجرب!
وأحاذر» ،فإنك ستُشفى ،ثم بعد ذلك أسمعك تقول يل:
ِّ
وحيك!

البـر ال يجُ َّرب معه ،بل ال ُيعامل إال بيقني.
ِ
وهكذا جيب عليك أن حت ِّفز نفسك،
وتستنهضها مع كل وعد من وعود ربنا البـر.
املعنى الثالث :الكرمي الذي ال َي ُر ُّد عبده
ب عبده بإجابة دعائه؛ ولذا ذكر أهل اجلنة هذا العمل اجلليل بينام يتنزهون يف أرجاء اجلنة:
وهو الذي َي رَ ُّ
(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [الطور]28:

عن عبد اهلل بن عمر :

ٍ
شجرة ،ال َي ْس ُق ُط هلا ُأن ُْم َلةَ ..أتدرون ما
«إن َم َث َل املؤمن ك ََم َثل
ُكنَّا عند رسول اهلل ﷺ ذات يوم ،فقالَّ :
ير �سرت اهلل عليه يف عبادته و�إن كانت ناق�صة معيبة.
ما عرف ربه َمن مل َ
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هني ًئا لمن عرف ربه
هي؟»

قالوا :ال.
قال:

يس ُق ُط ُلمِ ْؤمن دعوة»(((.
«هي النَّخلة ال تَس ُق ُط هلا ُأن ُْم َل ٌة ،وال ْ

خري لك دون أن تشعر ،فقد يكره العبدُ
جييبك ..يلبي ما تريد ..بل حتى عدم اإلجابة أو تأخريها هو ٌ
رش له
َ
خري له يف اآلخرة وأمحد عاقبة ،وقد حيب الغنى والعافية والشهرة وهي ٌّ
الفقر والرض واملرض ،وهو ٌ
عند اهلل ،وأسوأ عاقبة دنيا وآخرة.
ومن أحب حمبو ًبا مل ير منه إال كل حمبوب ،فكيف لو كان هذا املحبوب هو أحكم احلاكمني وأرحم
الرامحني؟! فلعله جعل لك الفوائد يف الشدائد ،واملنح يف املحن.
البـر الذي يعطيك وجييب دعوتك وإن أذنبت ،فهو يعاملنا باإلحسان ال بامليزان ،وبالفضل ال العدل.

قال ابن حجر:

ٍ
تتنوع ،فتارة يقع املطلوب بعينه عىل الفور ،وتارة يقع ولكن َّ
حلكمة ،وتارة قد تقع
يتأخر
«اإلجاب َة َّ
اإلجاب ُة ولكن بغري عني املطلوب؛ حيث ال يكون يف املطلوب مصلح ٌة ناجزةٌ ،ويف الواقع مصلح ٌة ناجز ٌة أو
أصلح منها»(((.
ُ
وقال :

كل دا ٍع يستجاب له ،لكن تتنوع اإلجاب ُة ،فتارة تقع بعني ما دعا به ،وتارة ِ
«إن َّ
َّ
بع َوض»(((.
َّ
ُ

ومن أحسن ما قيل يف ذلك َّ
سبب الز ٌم لنيل املطلوب ،ونيل املطلوب له رشوط وموانع ،فإذا
أن الدعا َء ٌ
حصلت رشو ُطه وانتفت موان ُعه حت َّقق املطلوب وإال فالَّ ،
قو َة
نافع مفيدٌ  ،لكنه يستدعي َّ
فإن الدعا َء يف نفسه ٌ
همِ ة الداعي وصح َة عزيمته ،وحسن ِ
قصده ،و ُبعدَ ه عن األسباب التي متنع من القبول.
َّ
قال ابن القيم:

أثره.
«فإنَّه -أي الدعاء -من أقوى األسباب يف دف ِع املكروه وحصول املطلوب ،ولكن قد يتخ َّلف عنه ُ
ٍ
إ َّما
لضعف يف نفسه بأن يكون دعا ًء ال يحُ ُّبه اهللُ؛ َلمِا فيه من العدوان.
ِ
ِ
الر ِ
بمنزلة ال َق ِ
خو جدًّ ا،
الدعاء ،فيكون
وإ َّما لضعف القلب وعدم إقباله عىل اهلل ومجع َّيتِه عليه وقت
وس َّ

((( بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث رقم - 1067 :ابن أيب أسامة  -مركز خدمة السنة والسرية النبوية  -املدينة املنورة.
((( فتح الباري .345/11
((( فتح الباري .96 ،95/11

عرف ربه البرَ َّ َمن ر�أى تتابع �سرته على ع�صيانه ،فا�ستحى من اهلل حق احلياء.
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َّ
خروجا ضعي ًفا.
السهم خيرج منه
فإن
ً
َ

ِ
ِ
الغفلة،
واستيالء
ور ْي ِن الذنوب عىل القلوب،
وإما حلصول املانع من اإلجابة من أكل احلرام ،والظل ِمَ ،
ِ
والشهوة ،واللهو ،وغلبتِها عليها»(((.
ٌ
ُ
دعوتهم
سبعة ال ُت َر ُّد

وهؤالء سبعة أصناف ال تُر ُّد هلم دعوة باخلصوص:

«ثالثة ال يرد اهلل دعاءهم :الذاكر اهلل كثريا ،ودعوة املظلوم ،واإلمام ِ
املقسط»(((.
ُّ
ً

«ثالث دعوات ال ت َُر ُّد :دعوة الوالد لولده ،ودعوة الصائم ،ودعوة املسافر»(((.
«دعاء األخ ألخيه بظهر الغيب ال ُي َر ُّد»(((.

يرب عبادتك� ..أي يتقب ُّلها
املعنى الرابع :الذي ُّ

الب ،وهو اسم جلامع اخلري ،ومعنى أن
حجك أي تق َّبله،
ٌّ
و َب َّر اهلل َّ
وحج مربور أي مقبول ،وأصله من رِِّ
به جزاء عبادتك.
ربك :أن يغمرك بِ رِِّ
َي َّ
واسمع هذا احلديث الرائع:

ِ
ِ
ويزى بهِ ا يف
اآلخرة»(((.
حسنَةُ ،يعطى بهِ ا يف الدُّ نيا ،جُ
َّ
«إن اهللَ ال يظل ُم مؤمنًا َ

والظلم حمال يف حق اهلل ،فال يبخس العبد شي ًئا من جزائه ،بل يثيب عبده عىل طاعته فوق ما يستحق،
ولو عامله عليها كام يتعامل أهل الدنيا ملا قبل منها شي ًئا ،ولر َّدها عليه.
املعنى اخلام�س :ذو الإح�سان املنهمر
الصحيحني عن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال:
يف َّ
«يدُ اهلل م َ
الساموات واألرض؟ فإنَّه
ألى ال ت ُ
َغيضها َن َف َق ٌةَّ ،
اء ال َّل ْي َل والن ََّهار ،أفرأيتم ما أنفق منذ خلق َّ
سح ُ
مل َي ِغ ْض ما يف يده»(((.
((( اجلواب الكايف .9/1
((( حسن :رواه البيهقي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم 3064 :والصحيحة رقم.1211 :
((( حسن :رواه مسلم رقم - 2808 :كتاب صفة القيامة واجلنة والنار  -باب جزاء املؤمن بحسناته يف الدنيا واآلخرة ،وتعجيل حسنات
الكافر يف الدنيا.
((( صحيح :رواه البزار عن عمران بن حصني كام يف السلسة الصحيحة رقم.1339 :
((( صحيح :رواه البخاري عن أيب هريرة رقم.4684 :
((( صحيح :رواه الشيخان عن أيب هريرة كام يف مشكاة املصابيح رقم.92 :

ما عرف ربه الربَّ مَن اغرت ب�سرت اهلل له فتتابعت ذنوبه ،و�أو�شكت �أ�ستار اهلل عليه �أن ُت َ
هتك فينف�ضح.
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الصب ،أي :دائم العطاء كاهنامر األمطار ،واملعنى أن عطاء اهلل جيمع بني الكثرة والتتابع طوال
والسح:
ُّ
ُّ
الليل والنهار ،فكيف تعرضك له؟! وما نصيبك من عطائه؟!

عطاءات اهلل خمزونة يف خزائنه ،ومفتاح هذه اخلزائن :الدعاء ،وما أمجل هذا احلديث الذي حي ِّطم سقف
طمعك يف عطاء ربك؛ ليجعل منه طم ًعا بال سقف:
«إذا متنى أحدكم فل ُيكثِر ،فإنام يسأل ربه»(((.
ولتو ِّسع املسألة ،واسأل
ولذا أمرك إذا سألته أن تسأله الفردوس ،فلتعظم منك الرغبة ،ول َي ْحسن الظنَ ،
اهلل الكثري والقليل ،بل حتى شسع النعل ،فإنه إن مل ييرسه لك مل يتيرس كام يف احلديث ،فأطِل الدعاء ،وال
ختتصرِ أو تقتصرِ َّ ،
فإن خزائ َن اجلود ال ُي ِنق ُصها يش ٌء ،وال ُيفنيها عطاء مهام كثر أو عظم.
وما أمجل قول إبراهيم بن عبد اهلل بن سعد الغرناطي:

�أتيناك بالفقر اَل بالغن ـ ـ ـ ــى
وعو ّد َتنا كل ف�ضلٍ ع�س ـ ـ ـ ـ ــى

و�أَنت ا َّلذي مل تزل حم�سنا
تدمي ا َّلذِ ي مِ ْنك ع َّود َتنـ ـ ـ ـ ــا

 45دعوة في حديث واحد!
وإليك هذا الدعاء الذي ع َّلمنا إياه النبي ﷺ لنُكثِر به من دعاء ربنا البـر ،والذي حوى ما يزيد عن
(مخس وأربعني) دعوة جامعة يف حديث واحد:

«اللهم إين أسألك خري املسألة ،وخري الدعاء ،وخري النجاح ،وخري العمل ،وخري الثواب ،وخري احلياة،
وخري املامت ،وث ِّبتني ،وث ِّقل موازيني ،وح ِّقق إيامين ،وارفع درجايت ،وتق َّبل صاليت ،واغفر خطيئتي ،وأسألك
الدرجات العال من اجلنة.

وأوله ،وآخره ،وظاهره ،وباطنه ،والدرجات العال
اللهم إين أسألك فواتح اخلري ،وخوامته ،وجوامعهَّ ،
من اجلنة ..آمني.

اللهم إين أسألك خري ما آيت ،وخري ما أفعل ،وخري ما أعمل ،وخري ما بطن ،وخري ما ظهر ،والدرجات
العال من اجلنة ..آمني.
ِ
ُطهر قلبي ،حُ
وتنور يل
اللهم إين أسألك أن تر َفع ذكريَ ،
وتضع ِوزْري ،وتُصلح أمري ،وت ِّ
وت ِّصن فرجيِّ ،
قلبي ،وتغفر يل ذنبي ،وأسألك الدرجات العال من اجلنة ..آمني.

((( صحيح :رواه الطرباين يف األوسط عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم.437 :

عرف ربه الرب من �أكثـر من دعائه رجاء غفرانه وعطائه.
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وخ ُلقي ،وأهيل،
اللهم إين أسألك أن تُباِرك يل يف نفيس ،ويف سمعي ،ويف برصي ،ويف روحي ،ويف َخ ْلقيُ ،
حسنايت ،وأسألك الدرجات ال ُعال من اجلنة ،آمني»(((.
ويف حمياي ،ويف ممايت ،ويف عميل ،وتق َّبل َ
وقل يل بِر ِّبك:
هل هناك رغبة أو أمنية مل يشملها هذا الدعاء؟

فكيف ال تتع َّلمه لتدعو به ربك البـر؟

املعنى ال�ساد�س :الذي ال يقطع الإح�سان بالع�صيان
فإن البـر يكرم أهل املعصية ،فكيف بأهل الطاعة؟!
إن اهلل ال يعاملنا معاملة املِثل ،ولو فعل ألهلكنا ،ولكنه يعاملنا بفضله وكرمه.

يقول ابن اجلوزي:
«كان بعض الأْ َ ْغنِ َياء كثري ُّ
الشكْر ،فطال عليه األمد ،فبطر وعىص ،فام زالت ن ْع َمته وال ت َغيرَّ ت حالته،
فقال :يا رب ..ت َّبدلت طاعتي ،وما َت َغيرَّ ت نعمتي!
(((
فهتف به هاتف :يا هذا ،أليام ا ْل ِو َصال عندنا ُح ْر َمة حفظناها وضيعتها»
ِ
قي:
وما أمجل قول عبد
ِّ
القوي بن يخَ ْ لف بن أيب بكر البرُ ِّ

لك الحْ َ ْم ُد ر ِّبي على ُك ِّل َحـ ـ ــالِ
و�أَنْتَ ا َّلذِ ي لمَ ْ َت ـ ـ ـ ـ َز ْل محُ ْ �سِ ن ـ ـ ـًا
و�أنت ا َّل ـ ــذي مل ت ـ ـ ـ ـ ـ ــزل �سامِ ًعا
و�أنتَ الغن ـ ـ ُّـي القـ ـ ـ ـوِيُّ الوف ـ ـ ـ ُّـي
ت َت ُّ
َ�س رَ ْ
ـوب و�أح�صي َته ـ ـ ــا
الذنـ ـ ـ ـ ـ َ
على املذنبني فم ـ ـ ــا يرجتـ ـ ـ ــون

ف�أنتَ ج ـ ـ ـ ـ ــوا ٌد كثيـ ـ ُر ال َّنـ ـ ـ ـ ـ ــوال
قبيح الفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالِ
ِل ُك ِّل مُ�سِ ـ ـ ـ ــي ٍء ِ
دع ـ ـ ـ ــا َء عبيـ ـ ـ ـ ــدِ ك بِاالبتهـ ـ ـ ـ ــالِ
ال�سحابِ ال ِّثقـ ـ ـ ــالِ
و ُم ْنز ُِل م ــا ِء َّ
َو ُج ـ ـد َْت ِب َعفـ ـ ــوك يا ذا اجلاللِ
�سوى َف ْ�ضل َِك ُ
ال�س�ؤالِ
اهلل عند ُّ

ومن كامل ِّبر اهلل بالعايص :سرته.

قال ابن القيم يف حكمة وقوع الذنب:
«من حكمة الذنب :أن يعرف بِ َّره سبحانه يف سرته عليه حال ارتكاب املعصية ،مع كامل رؤيته له ،ولو
شاء ل َف َض َحه بني خلقه َف َحذروه ،وهذا من كامل بِ ِّره»(((.
((( صحيح :رواه البيهقي يف كتاب الدعوات الكبري حديث رقم - 256 :ط غراس للنرش والتوزيع  -الكويت.
((( ِ
املدهش  - 234 ،233/1ط دار الكتب العلمية.
((( مدارج السالكني  - 223/1ط دار الكتب العريب.

َّ
وا�ستقل ف�ضله وكرامته.
ما عرف ربه الرب من ا�ست�صغر رحمته
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املعنى ال�سابع :امل�ص ِلح املط ِّهر
يطهر
األبرار هم األطهار ،وهو كل من ليس يف قلبه شبهة وال شهوة ،فال يدخل اجلنة إال األبرار بعد أن ِّ
اهلل قلوهبم وصحائفهم باالبتالءات ،والكفارات ،فإن مل يك ِ
ْف ذلك كله يف تطهريهم؛ دخل العبد النار
َ
طهر من اآلثام.
ل ُي َّ
عن عبد اهلل بن أيب أوىف  عن النبي ﷺ أنه كان يدعو:

طهرين بالربد
«اللهم لك احلمد ملء الساموات وملء األرض ،وملء ما شئت من يشء بعد ،اللهم ِّ
طهرين من الذنوب ،ون ِّقني كام ُينَ َّقى الثوب األبيض من الدَّ نَس»(((.
والثلج واملاء البارد ،اللهم ِّ

ويطهر قلبك منها،
إذا ابتالك اهلل بشهوة ..بمعصية ..بنقطة ضعف ،فمن الذي يملك أن ينقذك منها،
ِّ
ويستنقذك من براثنها!؟ ..إنه البـر.
ولذا أوىص ابن القيم من ابتاله اهلل بداء العشق؛ بعد أن وصف له أدوية العشق وأطال فيها:

عج َزت عنه هذه األدوية كلها؛ لـم يبق له إال صدق اللجـأ إلىال من جييب املضطر إذا دعاه،
«فإن َ
مترضعا متذ ِّلال ،مستكينا ،فمتى ُو ِّفق لذلك فقد قرع باب
وليطرح نفسه بني يديه عىل بابه ،مستعينا به،
ِّ
التوفيق»(((.
ً
وطلبا
ثالثا :فادعوه بها مسألة
ً
ِ
الب الرحيم».
«اللهم ُم َّن علينا ،وقنا عذاب السموم ،إنك أنت رَ ُّ
ِ
ِ
حلسنى كُلها ما َعلمت
الب الرحيم ،وأد ُعوك بأسامئك ا ُ
«اللهم إين أد ُعوك اهلل ،وأد ُعوك الرمحن ،وأد ُعوك رَ
تغفر يل وترمحنِي».
منها وما مل أعلم ..أن َ
الب..
 نسألك باسمك رَ ُّ
إن كنت مددت يدي إليك راغ ًبا ،فطال ما كفيتَني ساه ًيا.

الب..
 نسألك باسمك رَ ُّ

عيل عند الغفلة ،فكيف آيس منك عند ذكري لك مع الوجل والرجفة!
نعمك تتابعت َّ
((( صحيح :رواه البخاري يف األدب املفرد رقم.684 :
((( زاد املعاد .275/4

عرف ربه الرب من �س�أله تطهري قلبه ومغفرة ذنبه.
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الب..
 نسألك باسمك رَ ُّ

صب علينا اخلري صبا ،وال جتعل عيشنا كدًّ ا كدًّ ا.
اللهم َّ
ِ
ربك
رابعا:
ً
رف َّ
حاس ْ
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً
 1هل تدعو باسم اهلل الرب ،كام كانت عائشة  تدعو؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

الب فتصدق يف وعدك وال ختلفه؟
 2هل تتخلق بصفة رَ ُّ
قرضا حسنا ثقة بعطائه؟
 3من ذا الذي يقرض (الرب) ً
 4هل ترى إحسان اهلل يف منعه ،وفضله يف بالئه؟
التطهر من ذنوبك يوم ًيا؛ لتكون من األبرار؟
 5هل حترص عىل
ُّ
عت وسعيت إىل أن تكون أحد السبعة مستجايب الدعاء؟
 6هل تط َّل َ

نواله.
ما عرف ربه الرب من مل يكثـر من �س�ؤاله ،ويطمع فـي عظيم خريه وجزيل ِ
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ً
أوال :معنى الحميد
احلميد اسم من أسامء اجلامل ،وقد ورد يف القرآن الكريم يف  16آية ،والفارق بني املدح واحلمد أن
أعم وأصدق يف الثناء عىل املحمود من املدح؛ (ألن احلمد إخبار عن حماسن املحمود مع حبه وإجالله
احلمد ُّ
ب)(((.
ربا يتضمن اإلنشاء بخالف املدح ،فقد يمدح من ال يحُ َ َّ
وتعظيمه ،وهلذا كان خ ً
واحلميد معناه يف حق اهلل سبحانه وتعاىل عىل ثامنية أوجه:
الأول :املحمود على كل الأحوال
قال الزجاج:

«واهلل تعاىل هو املحمود بكل لسان ،وعىل كل حال ،كام يقال يف الدعاء :احلمد هلل الذي ال حيمد عىل
األحوال كلها سواه»(((.
وقال اخلطايب:

«واحلميد هو املحمود الذي استحق احلمد بأفعاله ،وهو فعيل بمعنى مفعول ،وهو الذي يحُ َمد يف الرساء
والرضاء ،ويف الشدة والرخاء؛ ألنه حكيم ال جيري يف أفعاله الغلط ،وال يعرتضه اخلطأ ،فهو حممو ٌد عىل كل
حال»(((.
ولذا كان رسول اهلل ﷺ حامدً ا عىل كل حال كام يف احلديث:

«كان إذا أتاه األمر يسرُ ُّ ه قال :احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وإذا أتاه األمر يكرهه قال :احلمد هلل
عىل كل حال»(((.
قال احلليمي:

«هذا عىل حسن الظن باهلل تعاىل ،وأنه مل يأت باملكروه إال ٍ
خلري علمه لعبده فيه ،وأراده به»(((.

فاملؤمن حيمد اهلل يف احلالني ،ويف كال الوجهني :اليرس والعرس ،فعطاء اهلل يستوجب احلمد ،ومنعه
يستوجب احلمد.
((( بدائع الفوائد .93/2
((( تفسري األسامء ص .55
((( شأن الدعاء ص .78
((( صحيح :رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة واحلاكم عن عائشة يف صحيح اجلامع رقم.4640 :
((( شأن الدعاء ص .78

ً
مطلقا من احلميد.
�شرا
ير ًّ
عرف ربه احلميد مَن ر�أى احلكمة فـي امل�ضرة ،ور�أى العطاء فـي املنع ،فلم َ
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يف حديث سعد بن أيب وقاص  قال:

قال رسول اهلل ﷺ:

َّ
خري محد ر َّبه وشكر ،وإن أصابته مصيبة محد ر َّبه
«عجبت من قضاء اهلل ع َّز
ُ
وجل للمؤمن ،إن أصابه ٌ
وصرب ،املؤمن يؤجر يف ِّ
كل يشء حتى يف اللقمة يرفعها إىل فيِ ِّ امرأته»(((.
لكن كيف يصل العبد إىل هذه الدرجة العالية الرفيعة؟!

كيف حيمد ربه احلميد إذا ما وقع به البأس الشديد؟

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهو يأخذ بيديك يف مدارج الرضا:
«واحلمد عىل الرضاء يوجبه مشهدان:

مستحق له بنفسه ،فإنّه أحس َن َّ
كل يشء خلقه،
مستوجب ذلك،
أحدمها :علم العبد بأن اهلل سبحانه
ٌّ
ٌ
وأتقن َّ
كل يشء ،وهو العليم احلكيم ،اخلبري الرحيم.
ِ
علمه ّ
بأن
خري من اختياره لنفسه»(((.
َ
والثاينُ :
اختيار اهلل لعبده املؤمن ٌ
فكن عىل يقني من أن قضاء اهلل هو اخلري لك دائام ،ففي احلديث:
«عجبت للمؤمن!! إن اهلل تعاىل مل ي ْق ِ
ض له
قضاء إال كان خريا له»(((.
ُ
ً

ُ
حمده ي�ستدعي حمدَ ه
الثاين :احلميد:
قال رسول اهلل ﷺ:

«ما أنعم اهلل تعاىل عىل عبد نعمة ،فقال :احلمد هلل .إال كان الذي ُأ ْعطِ َي أفضل مما أخذ»(((.

توفيق اهلل وإعانتُه ملا قام بحمده أحدٌ  ،واملحمود عليه كذلك نعمة
ألن قول احلمد هلل نعمة من اهلل ،فلوال
ُ
ِ
من اهلل ،وهي ما تسمى باملتوالية احلمدية الال هنائية ،فحمده منْ ُه له ،ولذا روى ابن أيب الدنيا يف كتاب الشكر
عن بكر بن عبد اهلل:
«ما قال عبدٌ قط :احلمد هلل ،إال وجبت عليه نعمة بقوله :احلمد هلل ،فام جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن
يقول احلمد هلل ،فجاءت أخرى ،وال تنفد نعم اهلل عز وجل»(((.

((( فيض القدير .88/5
((( جمموع الفتاوى  -44 ،43/10ابن تيمية احلراين -جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
((( صحيح :رواه أمحد عن أنس كام يف يف الصحيحة .148
((( صحيح :رواه ابن ماجة عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم.5563 :
((( الشكر البن أيب الدنيا ص .17

ير احلكمة فـي ال�شدائد ،ون�سب ال�شر �إىل ر ِّبه.
ما عرف ربه احلميد َمن مل َ
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لكن بعض النعم ُّ
الشكْر مث ً
أجل من بعض ،فنعمة ُّ
ال أعظم من نعمة املال والولد واجلاه.
قال ابن رجب:

ِ
ونحو ذلك ،واحلمدُ هو من
ِّعم الدنيوي ُة ،كالعافية والرزق والصحة ودفع املكروه،
«املرا ُد بالنِّع ِم :الن ُ
النعم الدينية ،وكالمها نعم ٌة من اهلل ،لكن نعمة اهلل عىل عبده هبدايته؛ لشكر نعمه باحلمد عليها أفضل من
الشكر كانت بل َّية ،كام قال أبو حازمُّ :
نعمه الدنيوية عىل عبدهَّ ،
كل نعمة ال
فإن النِّعم الدنيوية إن مل يقرتن هبا
ُ
تقرب من اهلل ،فهي بلية»(((.
ِّ
يتضجرون من واقعهم
واحلمد من العبد هو من فضل اهلل عليه ،فإنك جتد الكثريين من الغافلني
َّ
وجيزعون ،وال حيمدون اهلل ،وإن ُذكِّروا به ،فال ُي َو َّفق للحمد إال من و َّفقه اهلل.
ً
أ�ضعافا ال نهائية
ُ�ضاعف ثواب حمدك �
الثالث :احلميد ي ِ

كثريا تشجي ًعا لك عىل مزيد احلمد اللساين
انظر هذه التحميدات البسيطة التي حيمدك احلميد عليها محدً ا ً
املؤدي إىل محد اجلوارح والقلب:
عن أنس بن مالك  قال:

قال رسول اهلل ﷺ:

«من قال إذا أوى إىل فراشه:

احلمد هلل الذي كفاين وآواين.

احلمد هلل الذي أطعمني وسقاين.

ِ
َ
حمامد
أن ُتن َِّج َيني من النّار؛ فقد حمَ ِدَ اهلل بجميع
عيل
وأفضل ،اللهم إنيِّ أسألك بعزَّتك ْ
احلمد هلل الذي َم َّن َّ
ِ
اخللق ك ِّلهم»(((.
ويف حديث أيب أمامة  عن احلمد املضاعف البالغ ما ال يبلغه أي محد...

«أال أدلك عىل ما هو أكثر من ذكرك اهلل الليل مع النهار؟

تقول :احلمد هلل عدد ما خلق ،احلمد هلل ملء ما خلق ،احلمد هلل عدد ما يف السموات وما يف األرض،
احلمد هلل عدد ما أحىص كتابه ،واحلمد هلل عىل ما أحىص كتابه ،واحلمد هلل عدد كل يشء ،واحلمد هلل ملء كل
يشء ،وتس ِّبح اهلل مثلهن ،تَع َّلمهن ،و َع ِّلمهن َع ِقبك من بعدك»(((.
((( جامع العلوم واحلكم .82/2
((( صحيح :أخرجه احلاكم وابن السني يف عمل اليوم والليلة والبيهقي يف الشعب؛ كام يف السلسلة الصحيحة رقم.3444 :
((( صحيح :رواه الطرباين عن أيب أمامة كام يف صحيح الرتغيب .252/2

عرف ربه احلميد َمن حمده ف�أحبه ،ف�أطاعه ،ف�آثره.
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وحديث ثالث:

«قال ٌ
كثريا ،فأع َظ َمها امل َل ُ
ك أن يك ُت َبها ،وراجع فيها ربه عز وجل ،فقيل له :اكْتبها كام
رجل :احلمدُ هلل ً
َ ِ
كثريا»(((.
قال عبديً :
حقريا
الرابع :يحمد عمل العبد ولو كان
ً

وهذه ٌ
أعامل غري احلمد من أعامل اخلري يضاعف احلميد ثواهبا ،ويمنحك عليها فوق ما تستحق:

فأخ َرهَ ،
فشكَر اهلل له ،ف َغ َفر له»(((.
«بينام رجل يميش بطريق ،وجد غصن شوك عىل الطريق َّ

ويف حالة تناول الطعام وهي عادة متكررة يوم ًّيا ،ويف حالة لبس اجلديد ،رشع احلميد لك احلمد،
وأجزل مكافأتك.
طعاما ،ثم قال :احلمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام ،ورزقنيه من غري حول مني وال قوة؛ غ ُِفر
«من أكل
ً
ٍ
له ما تقدَّ م من ذنبه ،ومن لبِس ثو ًبا ،فقال :احلمد هلل الذي كساين هذا ،ورز ْقنيه من ِ
حول مني وال قوة؛
غري
تأخر»(((.
غ ُِفر له ما تقدَّ م من ذنبه وما َّ
اخلام�س :املحمود على كمال �شرعه
يقول اإلمام ابن كثري:

«وهو احلميد أي :املحمود يف مجيع أفعاله وأقواله ،ورشعه ،و َقدَ ِره»(((.

فام من أمر أمرنا اهلل به إال وفيه كامل اخلري يف دنيانا قبل أن يكون يف ديننا ،وما من ٍ
هني هنانا عنه إال رمح ًة
بنا من آثاره املد ِّمرة ،واسمعوا مخس نواهي لو أصبناها لنالنا الرش العظيم والبالء املبني ،ومن كرم احلميد
ووباها:
أن أرشدنا إليها لنحذرها ،وهدانا إليها نبينا وطبيب قلوبنا لنجتنبها ،وملا غفلنا عنها أصابنا أذاها َ
«يا معرش املهاجرين،

مخس ،إذا ابتليتُم هبِ َّن ..وأعوذ باهلل أن تدركوهن:
ٌ

مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون ،واألوجاع التي مل تكن مضت يف
أسالفهم الذين مضوا.
ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجور السلطان عليهم.

((( صحيح :أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط كام يف السلسلة الصحيحة رقم.3452 :
((( صحيح :رواه مالك وأمحد والشيخان والنسائي عن أيب هريرة؛ كام يف صحيح اجلامع .2874
((( حسن :رواه أمحد واحلاكم عن معاذ بن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم.6086 :
((( تفسري ابن كثري .699/1

نعه ،فلم ي�صل �إىل َب ِّر حمبته.
ما عرف ربه احلميد من مل يحمده على جميل ُ
�ص ِ
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ومل يمنعوا زكاة أمواهلم إال ُمنِعوا القطر من السامء ،ولوال البهائم مل ُيم َطروا.

عدوا من غريهم ،فأخذوا بعض ما يف أيدهيم.
ومل ينقضوا عهد اهلل وعهد رسوله إال سلط اهلل عليهم ًّ
وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهلل ويتخيرَّ وا مما أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم بينهم»(((.

امل�ستحق للحمد ،ولو مل يحمده � ٌ
أحد
ال�ساد�س:
ِ
ويبني ابن القيم:

«وأما احلميد فلم يأت إال بمعنى املحمود ،وهو أبلغ من املحمود ،فإن فعي ً
ال إذا ُع ِد َل به عن مفعول-
َّ
دل عىل أن تلك الصفة قد صارت مثل السج َّية والغريزة واخلُ ُلق الالزم ،كام إذا قلتٌ :
ورشيف
ظريف
فالن
ٌ
ٌ
وكريم.
ٌ

حبيب أبلغ من حمبوب؛ ألن احلبيب الذي حصلت فيه الصفات واألفعال التي حيب ألجلها،
وهلذا كان
ٌ
حبيب يف نفسه ،وإن ُق ِد َر أن غريه ال حيبه؛ لعدم شعوره به ،أو ملان ٍع َمنَ َعه من حبه ،وأما املحبوب فهو
فهو
ٌ
حب
بحب الغري له ،وأما احلبيب فهو
حبيب بذاته وصفاته ،تع َّلق به ُّ
ٌ
حب؛ فصار حمبو ًبا ِّ
حب ا ُمل ِّ
الذي تعلق به ُّ
الغري أو مل يتع َّلق»(((.
ويقول الشيخ السعدي:

«احلميد يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،فله من األسامء أحسنها ،ومن الصفات أكملها ،ومن األفعال
أمتها وأحسنها ،فإن أفعاله تعاىل دائرة بني الفضل والعدل»(((.
ال�سابع :حمده يتجاوز حدود الزمان واملكان
مستعار منه؛ وألنه الكامل عىل اإلطالق ،وكامل غريه البرشي
وألنه اجلميل عىل اإلطالق ،ومجال غريه
ٌ
مستعار منه؛ وألنه احلكيم عىل اإلطالق ،وكل حكمة هي منه ،فهو وحده املستحق للحمد الذي يتجاوز
حدود املكان والزمان ،وظرف هذا احلمد املكاين هو الساموات واألرض ،كام قال اهلل :
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ).

فيح َمده أولياؤه
وأما ظرفه الزماين فهو الدنيا واآلخرة ،كام ب َّينه اهلل ( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ)ْ ،
يف الدنيا ،وحيمدونه يف اجلنة ،يقولون( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)( ،ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ).
((( صحيح :رواه البيهقي واحلاكم عن ابن عمر كام يف صحيح اجلامع رقم.7978 :
((( جالء األفهام .316/1
((( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  - 946/1السعدي  -مؤسسة الرسالة.

عرف ربه احلميد َمن توا�ضع �إذا �سمع النا�س يحمدونه ،ويثنون عليه.
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ابتهاجا بفضله ،والتذا ًذا بحمده ،ويكفيك أن احلمد هو نشيد أهل اجلنة ،يف صحيح مسلم ومسند
وذلك
ً
أمحد عن أهل اجلنة:
ُلهمون أنتم النَّ َفس».
لهمون التسبيح والتحميد كام ت َ
« ُي َ

كلما قويت المعرفة باهلل واإليمان به؛ صار الذكر يجري
على لسان الذاكر بغير تكلف؛ ولذا ُي َ
لهم أهل الجنة التسبيح
والتحميد كما ُي َ
لهمون ال َّن َفس ألنهم تج َّلى لهم كل شيء،
ورأوا اهلل ونظروا إلى وجهه الكريم ،فصار الحمد عم ً
ال من
أعمال أهل الجنة في اآلخرة ،وسمة مميزة لهم في الدنيا،
فمن أكثر الحمد هنا في كل األحوال أنعم اهلل عليه بالحمد
في الجنة على أشرف االحوال.

الثامن :الذي ال يُ�ضاف ال�شر �إليه بحال من الأحوال
يف احلديث:

«والرش ليس إليك».
ُّ

فأسامؤه احلسنى متنع نسبة الرش والسوء والظلم إليه ،مع أنه سبحانه اخلالق لكل يشء ،فهو الذي خلق
اخلري والرش ،ولذا جاء يف تأويل هذا احلديث أربعة أقوال:
َقرب به إليك.
األول :معناه:
والرش ال ُيت َّ
ُّ
والثاين :ال يصعد إليك ،إنام يصعد الك َِلم الط ِّيب.

الش ،وإن كان خالقه ،كام ال يقال :يا خالق اخلنازير،
والثالث :ال يضاف إليك أد ًبا ،فال يقال :يا خالق رَِّّ
وإن كان خالقها.
رش
رشا بالنسبة إىل حكمتك ،فإنك ال ختلق شي ًئا عب ًثا ،فإن خلقته فلحكمة بالغة ،وإنام هو ٌّ
والرابع :ليس ًّ
ظاهر بالنسبة إىل املخلوقني.
ٌ
ما عرف ربه احلميد َمن تعاظمت نف�سه �إذا حمده النا�س ،وتكبرَّ �إذا �سمع ثناءهم.
89

هني ًئا لمن عرف ربه
ً
وعمال
ثانيا :فادعوه بها عبادة
ً
 -1كثـرة حمد اهلل و�شكره
وهي أنواع ثالثة:

 -1أذكار األحوال املتضمنة للحمد.

 -2أذكار اليوم والليلة التي تتضمن محده سبحانه ،والثناء عليه بالثناء احلسن.
 -3املحامد العامة غري املقيدة بوقت.

وإليك نامذج من املحامد العامة:

روى مسلم يف صحيحه من حديث سمرة بن جندب  قال :قال رسول اهلل ﷺ:
َ
حــب الكالم إىل اهلل أربع ،ال يرضك بأيهِّ َّن بــدأت :سبحــان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل
«أ
ُّ
أكرب»(((.
قال اإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم:

«هذا [احلديث وما أشبهه] حممول عىل كالم اآلدمي ،وإال فالقرآن أفضل ،وكذا قراءة القرآن أفضل من
التسبيح والتهليل املطلق ،فأما املأثور يف ٍ
وقت أو ٍ
حال أو نحو ذلك ،فاالشتغال به أفضل»(((.
ورواه الطياليس يف مسنده بلفظ:

«أربع ه َّن من أطيب الكالم ،وه َّن من القرآن ،ال يرضك بأيهِّ َّن بدأت :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله
إال اهلل ،واهلل أكرب»(((.
وروى مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ﷺ:

إيل مما طلعت عليه الشمس»(((.
«ألن أقول :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكربُّ ،
أحب َّ

فقلت:
مر يب رسول اهلل ﷺ
ُ
عن أم هانئ بنت أيب طالب ،قالتَّ :

فمرين بعمل أعمله وأنا جالسة ،قال:
«إنيِّ قد
ُ
كربت وض ُعفت -أو كام قالتُ -

((( صحيح :رواه مسلم عن سمرة بن جندب كام يف صحيح مسلم رقم 2137 :كتاب اآلداب  -باب كراهة التسمية باألسامء القبيحة
وبنافع ونحوه.
((( مرقاة املفاتيح .446/7
((( صحيح :رواه أمحد والطياليس عن سمرة كام يف السلسلة الصحيحة رقم.346 :
((( صحيح :رواه مسلم والرتمذي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.5037 :

ي�شجعه على املزيد.
احل�سن من غريه ،و�أثنى عليه مبا
عرف ربه احلميد َمن حمد الفعل
ِّ
َ
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فإنا تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إسامعيل ،وامحدي اهلل مائة حتميدة،
«س ِّبحي اهللَ مائة تسبيحة ،هَّ
ِ
فإنا تعدل لك مائة
تعدل لك مائة فرس ُمرسجة ملجمة حتملني عليها يف سبيل اهلل ،و َكبرِّ ي اهللَ مائة تكبرية هَّ
بدَ نة ُمق ّلدة متق ّب َلة ،وه ِّليل مائة هتليلة -قال ابن خلف (الراوي عن عاصم) أحسبه قال :-متأل ما بني السامء
عمل إال أن يأيت بمثل ما ِ
ٍ
ألحد ٌ
واألرض ،وال ُير َفع يومئذ
أتيت به»(((.

«إن اهلل تعاىل اصطفى من الكالم أرب ًعا :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،فمن قال:
وح َّطت عنه عرشون سيئة ،ومن قال :اهلل أكرب مثل ذلك ،ومن قال :ال
سبحان اهلل كُتِ َب ْ
ت له عرشون حسنةُ ،
وح َّط عنه ثالثون
إله إال اهلل مثل ذلك ،ومن قال :احلمد هلل رب العاملني من ِق َب ِل نفسه كُتِ َب ْ
ت له ثالثون حسنةُ ،
خطيئة»(((.
«أفضل الذكر :ال إله إال اهلل ،وأفضل الدعاء :احلمد هلل»(((.

إن احلمد ثنا ٌء عىل املحمود مع ح ِّبه؛ وهلذا ُسئل ابن عيينة عن هذا احلديث فقيل له :كأن احلمد هلل دعاء؟
سمعت َ
قول أمية بن أيب الصلت لعبد اهلل بن جدعان ،يرجو نائلة:
فقال :أما
َ

حبا�ؤك �إن �شيم َتك احليـ ــا ُء
كفاه من تع ُّر ِ�ضـ ــه الثن ـ ـ ـ ـ ــا ُء
اخللق اجلميـلِ وال م�س ـ ـ ـ ــا ُء

�أ�أذكر حاجتي� ،أم قد كفاين
�إذا �أثنى عليك الـم ــر ُء يو ًما
كرمي ال يغريه �صب ـ ـ ــا ٌح عن

ٍ
ٌ
خملوق بالثناء عليه ،فكيف باخلالق سبحانه؟!
خملوق اكتفى من
فهذا

ويؤ ِّيد هذا املعنى قول اهلل تعاىل( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) ،فجعل احلمدَ هنا
دعا ًء.
 -2حب اهلل

ح ًّبا عظيماً صاد ًقا ال يشاركه فيه أحد من اخللق ،وهذه املحبة بدورها ستثمر عبوديات أخرى رائعة يف
القلب ،كاإلخالص ،واحلياء ،والرضا عن اهلل ،وعبوديات اللسان واجلوارح بالقيام بأوامر اهلل ،واجتناب
نواهيه.
تسخط اللسان َّ
مر عليه محدُ اهلل امتأل القلب حمبة لربه ،ومتى َّ
تسخط
جرس إىل القلب ،فمتى ما َّ
إن اللسان ٌ
وح ِرم من الرضا.
القلبُ ،

وحسن إسناده العالمة األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.1316 :
((( صحيح :رواه أمحد والبيهقي يف الشعب،
ّ
((( صحيح :رواه أمحد واحلاكم عن أيب سعيد وأيب هريرة كام يف الرتغيب .246/2
((( حسن :رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر كام يف املشكاة  ،2306والسلسلة الصحيحة رقم.1497 :

ما عرف ربه احلميد َمن مل يحمد الإح�سان من غريه ،فقتل بذرة اخلري فيه.
91

هني ًئا لمن عرف ربه
 -3التوا�ضع
يستحي العبد من اهلل تبارك وتعاىل حينام يسمع املخلوقني يلهجون بحمده والثناء عليه؛ بينام يعرف ج ِّيدً ا
أن هذا احلمد إنام هو من سرت اهلل لعيوبه.
وهلذا قال ابن عطاء:

«من مدحك ،إنام مدح سرت اهلل عليك».

وقال ُس ْفيان بن ُع َي ْينة:

عز َّ
وجل ما جالسنا أحد»(((.
«لوال ِسترْ ُ اهلل َّ

�شجع غريك على مزيد الإح�سان
ِّ -4
وكن حامدً ا لغريك ليحمدك احلميد.

ينمي فيهم جانب اخلري ،ويصقل مهاراهتم ،ويشجعهم عىل االستمرار يف اإلحسان،
والثناء عىل اخللق ِّ
فبدالً من مهامجة جانب التقصري فيهم تستطيع أن تروي بذرة اخلري؛ لتنمو حتى تغطي عىل جانب الرش ،وهو
ما يسمونه الرتبية اإلجيابية أو  ،Positive learningوقامت حوله الدراسات واألبحاث التي أثبتت
فعاليته وجدواه يف تربية الناشئة ،بدالً من أسلوب اللوم والتقريع الذي ي ِ
فقد اإلنسان ثقته بنفسه.
ُ
ثالثا :فادعوه بها مسألة َ
ً
وط ًلبا
 أسألك باسمك احلميد..

خريك يل شامل ،وصنعك يل كامل ،وبِ ُّرك يل غامر،
ال أذكر لك إال اجلميل ،ومل َأر منك إال التفضيلُ ،
دائم متواتر ،ونعمك منهمرة ،وأفضالك مشتهرة ،فلك احلمد الذي ال ينبغي إال لك.
وفضلك ٌ
 أسألك باسمك احلميد..

كثريا دائماً مثل ما محدت به نفسك ،وأضعاف ما محدك به احلامدون ،وذكرك الذاكرون،
لك احلمد محدً ا ً
وس َّبحك املس ِّبحون.
 أسألك باسمك احلميد..
ِ
أهل ْمنا محدك وشكرك كام أهلمتنا األنفاس..

((( شعب اإليامن للبيهقي رقم.4203 :

عرف ربه احلميد من حمده على ُح�سن ذكره و�سريته بني النا�س.
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 أسألك باسمك احلميد..

ارزقنا محدك يف كل األحوال ،يف الرضاء والرساء ،يف املنع والعطاء.

 أسألك باسمك احلميد..

عيل بتوفيقي حلمدك كام ينبغي لك.
عيل بنعمك وآالئك ،فأسألك أن مت ُ َّن َّ
كام مننت َّ
ِ
ربك
رابعا:
ً
رف َّ
حاس ْ
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً

 1هل حتمد اهلل عىل الرضاء؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل حتافظ عىل حديث أيب أمامة يف احلمد املضاعف؟
 3هل حتمد اهلل عىل سرته عليك؟
هل لك ورد يومي من محد اهلل بأحب الكالم إليه (سبحان اهلل ،واحلمد هلل،
4
وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب)؟
 5هل حتمد الناس ،وتشكرهم عىل األفعال احلسنة يف حقك ،أو حق غريك؟

ما عرف ربه احلميد من مل يحمده لعظيم عطائه وجميل �صفاته.
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ً
أوال :معنى اللطيف
لنا موعد هنا مع اسم اللطيف ،وهو اسم من أسامء اجلامل ،وقد جاء ذكره يف القرآن يف سبع مواضع،
وغال ًبا ما يقرتن هذا االسم باسم اهلل اخلبري ،وبالتحديد يف مخسة مواضع ،ومن أبرز الصور التي أبرزت هذا
االسم :سورة يوسف ،والتي قال عنها ابن عطاء:
«ما سمع سورة يوسف حمزون إال اسرتوح إليها»(((.

املعنى الأول :العامل بدقائق الأمور
وملاذا دقائق األمور بالذات؟!

سمى يف اللغة :لطي ًفا
ألن اليشء الدقيق اخلفي الذي ال يحُ س به ُي َّ

وهو من اللطف العام الذي يرسي عىل الرب والفاجر ،واملسلم والكافر.

وهلذا قال اهلل يف سورة لقامن( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ).
وهذا العلم بالدقائق يشمل األشياء املادية واملعنوية ،كاآليت:

املجردة..
األشياء املادية :والتي ال يراها الناس بالعني َّ
امليكروبات مثالً..

واحليوانات املنوية التي يصل عددها  40مليون حيوان منوي يف القذفة الواحدة!

وخاليا الدماغ :التي تبلغ  100مليار خلية عصبية يف املخ الواحد!
وطول األوعية الدموية فيها يبلغ  20ألف ميل!

كل هذه ،وغريه ،مما خفي عنا من دقائق يعلمها اللطيف بتفاصيلها.
األشياء املعنوية :كالدوافع واألحاسيس واملشاعر..

فكل قرار يتخذه أحدنا ال نرى منه إال ظاهره ،وأما خباياه وخلفياته ،والدوافع اخلفية التي أ َّدت إليه،
فهذه ال يعلمها إال اللطيف.
لكن ملاذا يقرتن دائماً اسم اللطيف باخلبري؟

((( تفسري املاوردي .9/3

عرف ربه اللطيف َمن ر�أى لطفة فـي تي�سريه عند امل�شاق ،وتو�سيعه عند ال�ضيق.
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واجلواب :ألن اللطف (العلم بدقائق األمور) ال يتأيت إال باخلربة ،وهذه اخلربة ال يصل إليها إال اهلل
وحده ،وكلام زادت اخلربة كلام زاد العلم بام خفي؛ ولذا اقرتن هبا اللطف .قال الشوكاين:
«إن اهلل لطيف ال ختفى عليه خافية ،بل ِ
يصل علمه إىل ِّ
كل خفي»(((.
املعنى الثاين :لطف وجود اهلل
اهلل عز وجل من لطفه ال تحُ ِس بوجوده ،فال تراه وال تسمعه ،لكنك تستشعر وجوده ،ومن لطفه
أنه ال ي ِ
تسجل عليك احلسنات والسيئات ،بل وال تشعر أن عليك مالئكة
شعرك بمراقبة املالئكة التي
ِّ
ُ
مع ِّقبات حيفظونك من بني يديك ومن خلفك ،وهم مك َّلفون بحراستك ،لكنهم يف غاية اللطف ،فال تشعر
بوجودهم ،ولو ُجعلت عليك حراسة خاصة من البرش يالزمونك يف كل حتركاتك وانتقاالتك ،لشعرت
أنك أسري مق َّيد ،وملا أ َط َق َت هذا ،وال احتَملتَه.

ومن لطفه كذلك أنك ال تسمع أنفاسك املرت ِّددة عىل مدار يومك ،وال رضبات قلبك ،ولو سمعتها ملا
خفي اللطف.
طاب لك عيش ،وال َّقرت لك عني! وهذا واهلل من ِّ
املعنى الثالث :يو�صل �إح�سانه فـي ِرفق

قال االمام الغزايل:

«إنام يستحق هذا االسم من يعلم دقائق املصالح وغوامضها وما َّ
دق منها وما لطف ،ثم يسلك ىف
إيصاهلا إىل املستصلح سبيل الرفق دون العنف ،وإذا اجتمع الرفق ىف الفعل ،واللطف ىف اإلدراك ،تم معنى
تصور كامل ذلك ىف العلم والفعل إال هلل تعاىل.
اللطف ،وال ُي َّ
لذا؛ فال لطيف إال هو عىل احلقيقة»(((.

وتأمل هذا الكالم اهلام:

يرضك
اللطيف وحده من (يعلم) دقائق املصالح وغوامضها ،فيعلم ما ينفعك ليجلبه لك ،ويعلم ما ُّ
فيرصفه عنك ،والحظ أن أحب األحبة وأقرب األقرباء إليك ال يعلمون هذا ،فلربام آ َذ ْوك من حيث أرادوا
أن ينفعوك ،كالدبة التي قتلت صاحبها.

من حيث تطمع �أن ُت َ�س ّرا
لأخيـ ـ ـ ـ ــه منفع ـ ــة َف َ�ض ـ ـ ّرا

ك ــم قـ ـ ـ ـ ــد ر�أيت مَ�سـ ـ ـ ــاءة
ولربـم ـ ــا طلب الفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

((( فتح القدير ُ .239/4يقال يف اللغةَ :ل َطف بفتح الطاء ،ول ُطف بضمها .فل َطف اهلل بك (وهو فعل متعدٍّ ) أي ْأوصل إليك ما ِتحُ ب ِبر ْفق.
ول ُطف (وهو فعل غري متعدٍّ ) ،ومنه :ل ُطف أمر العبد أي صار سه ً
يسريا.
ال ً
((( روح البيان .323/4

ما عرف ربه اللطيف َمن غاب عنه لطف ربه يف الأحكام ال�شرعية والأحداث اليومية.
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ومع هذا العلم ،فهو وحده الذي (يقدر) عىل إيصال هذه املصالح لك ،وإن أهلك لو عرفوا اليوم ما
ينفعك ،فليس هلم القدرة عىل إيصاله إليك ،فكل اآلباء واألمهات يتمنون ألبنائهم احلياة الرغدة واملعيشة
املر َّفهة ،لكن كم منهم من يستطيعون بلوغ ما به حيلمون؟!
ُر ِو َي أن جموس ًّيا نزل عىل إبراهيم اخلليل  ،فلم ُي ِضفه إبراهيم ،قائ ً
أسلمت أضفتُك ،فأوحى
ال له :إن
َ
اهلل تعاىل إليه :يا إبراهيم ،منذ تسعني سنة ُأ ِ
طعمه عىل كفره ،فسعى إبراهيم  خلفه ،فر َّده ،وأخربه يف
احلال ،فتعجب من لطف اهلل تعاىل ،فأسلم(((.
وهذا الرفق حيبه اهلل؛ ولذا كانت القواعد الرشعية املعتربة دالة عىل هذا (اللطف) ،فمنها قاعدة( :املشقة
جتلب التيسري) ،وقاعدة( :الرضورات تبيح املحظورات) ،وقاعدة( :إذا ضاق األمر اتسع).
وهلذا اللطف املمتزج بالرفق صور:

أنه أعطى الناس فوق ما حيتاجون ،وك ّلفهم دون ما يطيقون.

ففرض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة تستغرق ساعة من أربع وعرشين ساعة.

شهرا.
وفرض صوم شهر يف السنة من أصل اثني عرش ً

وجعل الزكاة ربع ال ُعرش ما حال عليه احلول وبلغ النصاب.

وقبل التوبة بأيرس ما يكون من نطق لسان وصدق َجنان ،ولو كلفك أن تتوب بقتل نفسك كام فعل مع
بني إرسائيل ملا أ َّديت وال و َّفيت.
وهذا كله من لطف اللطيف بك.

املعنى الرابع :خفاء الإح�سان
قال أبو سليامن اخل َّطايب عن اسم اللطيف:

«هو ال َب ُّـر بعباده ،الذي يلطف هلم من حيث ال يعلمون ،ويس ِّبب هلم مصاحلهم من حيث ال حيتسبون»

(((

إنه اإلحسان اخلفي ..ما علمنا منه ،وما مل نعلم..

خذ النحل مثاالً..

لوال النحل ملا نضجت ثمرة من الثامر؛ ألن النحل هو القائم بمهمة تلقيح األزهار ،وهذا ما مل نكتشفه
إال حدي ًثا.
((( خمترص منهاج القاصدين .302/1
((( تفسري القرطبي .267/9

خف َّي �إح�سانه فـي قدره ،ولو كان ُم ًّرا.
عرف ر َّبه اللطيف َمن ر�أى ِ
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وهو ما يدفعنا إىل التساؤل عن حكمة خلق كثري من الكائنات احلقرية ،والتي ال نعلم سبب إجيادها حتى
ٍ
اختالل يف التوازن البيئي يؤدي إىل وقوع أبلغ الرضر بحياة اإلنسان ،ولو
اليوم ،ولعلها لو اختفت ألدت إىل
انقطع عنا اجلود الهندَّ هذا الوجود.

ٍ
بنامذج من اللطف
وبسبب طبيعة اللطف غري الظاهرة جاء يف تعريف اللطيف عدة تعريفات ،ترتبط
اخلفي:

مهل
يقال :من لطفه بالعبد إخفاء عاقبته يف اآلخرة؛ ألنه لو علم أنه من أهل اجلنة التَّكل عىل ذلك ،وأ َ
عمله ،ولو علم أنه من أهل النار ،ليأس وترك عمله.
قال ابن ب َّطال:

«يف تغييب خامتة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبري لطيف؛ ألنه لو علم وكان ناج ًيا أعجب وكسل،
ب عنه»(((.
فح ِج َ
عتواُ ،
وإن كان هالكًا ازداد ًّ
ويقال :من لطفه بالعبد إخفاء أجله عنه؛ لئال خياف ،ويستوحش من دنو األجل.

الزالت إذا تاب منها؛ لئال يتن َّغص عيشه ىف الدنيا
ويقال :من لطفه بالعبد أنه ينسيه ما عمله يف الدنيا من ّ
أو بعد دخول اجلنات.
ويقال :من لطفه بالعبد علمه بأنه لطيف ،ولوال لطف اهلل ملا عرف العبد بلطفه.
ول ُّلطف اخلفي صور ال تعد وال حُتىص!

يَدِ ّق َخفا ُه عن َفه ـ ـ ـ ِـم ال َّذك ِِّي
َف َف َّر َج ُك ْر َب َة ال َق ْلبِ َّ
ال�شجِ ـ ـ ـ ِّـي
َو َت ْ�أ ِت ْيـ ـ ـ ـ ـ َـك امل َ َ�س َّر ُة بال َع�شِ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـي
َفث ِْق بالواحِ ــدِ ال َف ـ ـ ـ ْر ِد ال َعل ِِّي

وكم هلل من لطـ ـ ـ ـ ٍـف خفـ ـ ـ ـ ـ ٍّـي
َو َكم ُي ْ�سرٍ �أَتى مِ نْ بعد ع ُْ�سرٍ
�صباحا
وكم �أم ـ ـ ــرٍ ُت�س ـ ـ ــا ُء به
ً
�إذا �ضاقت بك الأحوال يو ًما

فمن لطفه اخلفي أن يرصف عن عبده ماالً أو منص ًبا رمح ًة به؛ لئال ينال من دينه ،فيظل العبد حزينًا عىل
املنع ،ولو علم ما محاه اهلل منه؛ حلمد اهلل وأثنى عليه؛ ولذا جاء يف احلديث:

«إن اهلل تعاىل ليحمي عبده املؤمن من الدنيا وهو حي ُّبه ،كام حتمون مريضكم الطعام والرشاب؛ ختافون
عليه»(((.

((( فتح الباري .330/11
((( صحيح :رواه أمحد عن حممود بن لبيد واحلاكم عن أيب سعيد كام يف صحيح اجلامع رقم.1814 :

ما عرف ربه اللطيف َمن عمي عن خفي �إح�سانه خا�صة فـي ق�ضائه املُ ِّر.
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ومن لطفه اخلفي أن يقدر عىل عبده ألوانًا من املصائب ورضوب املحن؛ ليسوقه إىل كامله البرشي يف
الدنيا ،وكامل النعيم يف اجلنة.
قال ابن القيم:

«فالقضا ُء ُك ُّل ُه َخيرْ ٌ َلمِ ْن ُأ ْعطِ َي الشكر والصرب ،جال ًبا ما ج َلب»(((.
ومن لطفه اخلفي إذا أنزل بالعبد حمنة أن يو ِّفقه فيها الحتساب األجرِ ،
ف عليه املصيبة ،وال ينسيه
فتخ َّ
ُ
نفسه فيجزع؛ ألن (من ملح فجر األجر؛ هان عليه ظالم التكليف).
قال رسول اهلل ﷺ:

«ل َيو َّدن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم ُق ِرضت باملقاريض؛ مما يرون من ثواب أهل البالء»(((.

ومن أجل ذلك قال الفضيل بن عياض:

«إذا أراد اهلل أن ي ِ
تحف العبد س َّلط عليه من يظلمه»(((.
ُ

وهذه ليست دعوة لتمني البالء ،بل الستلهام الصرب من طريق اليقني باجلزاء.

ومن لطفه اخلفي أن يرصف عبده عن املعصية مع وجود أسباهبا ،ويو ِّف َقه للطاعة مع غياب أسباهبا،
وجيعله مستعصماً بطوق الدعاء يف لجُ َج الشدائد ،وهي الثالث منح التي وهبها اهلل يوسف  عند مراودة
امرأة العزيز له ،فرصف عنه الفحشاء ،مع أن كل أسباهبا كانت مهيأة هلا ،وو َّفقه للعفة مع غياب أسباهبا عنه،
واستخرج منه االفتقار بالدعاء عند أحلك األوقات:
(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ).
ومفتاحا هلدايته ،وسبي ً
ال إلزالة
ومن لطفه اخلفي أن جيعل ما اب ُتليِ به العبد من املعايص سب ًبا لتوبته
ً
متكبا .قال ابن القيم:
العجب والكرب من قلبه ،مما هو خري له من كثري من الطاعات؛ خاصة لو كان معج ًبا رِّ ً
«فإذا أراد اهلل هبذا العبد خريا ألقاه يف ذنب رِ
يكسه به»(((.
ً

تنبيها له وتصوي ًبا ملساره ،فال يميل مع الذنوب
ومن لطفه اخلفي أن ُين ِّغص عىل العبد عيشه إذا عصاهً ،
َّ
كل امليل( ،فيتنغص عيشه وقت التذاذه ،وما هي إال حلظة ثم ندم مالزم ،وبكاء متواصل ،وأسف عىل ما
كان مع طول الزمان ،حتى لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب)(((.
((( شفاء العليل .34/1
((( حسن :رواه الرتمذي عن جابر كام يف صحيح اجلامع.5484 :
((( حلية األولياء .104/8
((( مدارج السالكني .308/1
((( صيد اخلاطر ص .97

عرف ربَّه اللطيف َمن لطف باخللق ،و�أح�سن �إليهم ،و�أو�صل �إليهم املعروف فـي خفاء وي ُْ�سر.
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بعدت
املعنى اخلام�س :تي�سري الأ�سباب ..ولو ُ
ٌ
مرتبط بمشيئته؛ لذا قال( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ).
لكن لطفه
ٍ
يس له أسبابه ،وإن كانت يف غاية البعد عن احلصول.
فإذا أراد حصول يشء رَّ
عم ِلية يف كل مواقفه احلياتية:
قاهلا يوسف  بعد أن تذوقها بصورة َ
(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)

إشارة إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل إذا أراد شي ًئا أحكم تدبري األسباب املوصلة إليه ،فجاء هبا عىل غري ما
يقدِّ ر العباد ،ثم أراهم من عواقبها ما مل يتوقعوه.
يسر له أسبابه
أمر َّ
إذا أراد إنفاذ ٍ

َ
وأنفذه عن طريق أشد معارضيه!
أحد األبرياء ُأ ِ
فرج عنه بعد عام ونصف قضاها بالسجن ظلماً وعدوانًا ،والتهم اجلاهزة امللفقة تصل
باحلكم املنتظر إىل اإلعدام.

ويف أحد جلسات املحكمة التي اعتاد القايض فيها أن جيدِّ د احلكم باحلبس ،طرأ طارئ أدى إىل حتويل
ٍ
ومعروف أن السلطات حترص عىل جتنب نظره للقضايا املل َّفقة.
قاض نزيه،
املتهمني إىل
ٌ
وخالل دقائق كان قد أصدر قراره بإخالء السبيل ،وكام هو متو َّقع ،فقد استأنفت النيابة عىل قرار
اإلفراج.

املفرج عنهم تلقوا اخلرب كسقطة سيحرصون عىل تداركها وعدم
ورغم الفرح بإخالء السبيل ،إال أن َ
تكرارها ..خاصة بعدما نام علمهم أن من أحيل إليه االستئناف أحد أشد القضاة ظلماً وأكثرهم بغ ًيا ،لكن
أبى اهلل إال أن يذهلنا بِ ُلطفه وفضله..
قال أحد هؤالء األبرياء:
«حني ِ
علمنا باسم القايض الذي سينظر قرار االستئناف ..رجونا العساكر أن يرحيونا من عبء الرتحيل

إىل املحكمة ،وما نلقاه من مشقة ذلك ..كون القرار متوق ًعا ..إال أن طلبنا قوبِل بالرفض.

شذرا ،وباستعالء وحت ُّفز ،وه َّيأ نفسه الختاذ ما
وصلنا املحكمة ،وحني دخلنا عىل القايض نظر إلينا
ً
يسوؤنا من قرارات..
ويف رسعة الربق َّقرر رفض االستئناف بعد أن ظنه استئنا ًفا منا عىل قرار متديد حبسنا ،ومل يدرك أن
برفضه و َّقع عىل استئناف النيابة ،وبالتايل أكَّد قرار خالء سبيلنا!».
ما عرف ربه اللطيف َمن مل يلطف بال�ضعفاء ،وق�سا عليهم ،فما �أو�صل �إليهم ِب َّره.
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وقفات ال تنتهي مع اللطف اإللهي!
قال يوسف :

(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)

رفق وإحسان خفي عن اخللق..
واللطفٌ :

ب..
فلوال تآمر إخوة يوسف عليه ملا ألقي يف اجلُ ِّ
ب ما أخذته السيارة..
جل ِّ
ولوال إلقاؤه يف ا ُ

ولوال أخذ السيارة له ،وزهدهم فيه؛ ملا باعوه لعزيز مرص..
راو َدته امرأة العزير عن نفسه..
ولوال بيعه لعزيز مرص؛ ملا َ
ولوال هذه املراودة ما دخل السجن..

ولوال دخوله السجن ما التقى بصاحبيه..

أمره للملك..
ولوال تأويله هلام ما رأياه يف املنام؛ ما َ
وص َل ُ

ولوال وصول أمره للملك؛ ما خرج من السجن وال ويل خزائن األرض..

وهكذا رفع اهلل يوسف من طريق الذلة..

وأغناه من طريق الفقر..

وأسعده من طريق الشقاء!

(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)

وقد كان األقرب إىل العقول أن يموت َّ
مهشماً عند إلقائه يف اجلب..
ً
وعطشا لو ت ُِرك فيه..
أو أن هيلك جو ًعا
أو تتخذه السيارة خاد ًما ،فيعيش طوال حياته ذلي ً
ال مهانًا..

ولكنه سبحانه:

(ﯕ ﯖ ﯗ).
(ﯕ ﯖ ﯗ).
(ﯕ ﯖ ﯗ).

فلطفه متع ِّل ٌق بمشيئته..

وب ِّره.
عرف ر َّبه اللطيف َمن �أح َّبه ِل ُل ْطفه ،و�سابغ معروفه ِ
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ومشيئته مرتبطة بحكمته..

وحكمته ال تنفك عن رمحته.

وإذا لطف بعبده؛ ق َّيض له أسبا ًبا خارجة عن إرادته ،وغري داخلة حتت قدرته ،وفيها كامل صالحه
وفالحه وعزته.
وملمح آخر رائع من لطف اللطيف:
أن البالء ِ
ينزل بحسب قوة املبتَىل ،فالبئر مناسب ليوسف الطفل.
والسجن ال يقوى عليه إال يوسف النبي.
ِ
الصديق!
وا ُمللك ال َيفتن يوسف ِّ

من ألطاف المحن
يقول الشاعر األستاذ عبد العزيز مجعة وكان قد ُحبِس ظلماً  ،فانطلق يوايس إخوانًا معه مذك ًِّرا هلم بطبيعة
خفي األلطاف:
طريق األنبياء الذي القوا فيه أشد الصعاب ،ولكنهم وجدوا مع هذه الصعاب َّ

بكى �أ�س ًفـ ــا على ول ـ ـ ـ ـ ـ ــدِ
وكان اخلري ف ـ ــي ال ُبعدِ
و�أطلَ َعنـ ــا على كي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ومل ُ
يك ذاك ف ــي َخلَـ ــد

ـوب
نبـ ـ ـ ـ ـ ُّـي اهلل يعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
وكان اهلل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
ف�أن َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذ من جماعاتٍ
و�ص ـ ــار وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �أمتن ــا


ب ـ ـ ـ ــوا ٍد غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر ذي زرع
و�إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ــم ُي�س ِك ُنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
تعاىل خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر مُ�س َت ــر ِع
في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعاه ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اهلل
جيب �أب ـ ـ ـ ــاه � ْأن �أطِ ـ ـ ـ ـ ِع
يذبح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
وحني يريد ُ
ُي ُ
ف�أي ـ ــن قلوبن ـ ـ ـ ـ ـ ــا لتعي!
ويرزق من ـ ـ ـ ـ ــه �أمتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

على خِ �ضـ ـ ـ ـ ـ ــرٍ وما �أمَرا
ربا
ومو�سى مل يُطِ ق �ص ً
و�ص ـ ـ ـ ـ َّور قتل ـ ـ ـ ـ ــه ُنكـ ـ ـ ــرا
ف�ص َّور خرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �إمـ ـ ـ ًرا
على ُبنيا ِننـ ـ ـ ــا �أج ـ ـ ــرا؟!
وقال لـ ـ ـ ـ ـ ــه �ألـ ـ ــم ت�أخ ــذ
وكنتُ �أو ُّد ل ـ ـ ــو �ص َب ـ ـ ـ ـ ــرا
ف�أطلَ َع ـ ـ ـ ـ ـ ــه على ح َك ـ ـ ـ ٍـم
بره.
ما عرف ربه اللطيف َمن مل ِ
يح َّبه رغم ما تواتر عليه من �سوابغ ِّ
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ثم التفت هبم من املايض إىل احلارض ،وانتقل هبم من قصص التاريخ إىل الواقع ،فقال يب ُّثهم العزم
واأل َمل:

لئن ُخرِقت لنا �س ُف ـ ـ ـ ـ ٌـن
و�إن �أُبعِدت عن ول ـ ـ ــدي
ف�أب َد َلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اهلل
لئن ما َلت لنـ ــا ُج ـ ـ ـ ـ ـ ُد ٌر
ق�ضاء اهلل ل ــي خي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌر
عجل لكي ُي َ
ق�ضـى
فال َت َ

لكي ننجو �أال ن�صب ــر؟!
فلم �أُر َهـ ــق ول ـ ـ ــم يكفر
زكا ًة كيف ال �أ�صب ـ ـ ـ ــر؟!
�سيبنيها لنـ ـ ــا الأكبـ ـ ـ ــر
تب�صر؟!
ني ِ
فهل من �أع ِ
ف ـ ـ ـ�إن اهلل ال َي ْع َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل!

ً
وعمال
ثانيا :فادعوه بها عبادة
ً
الأول :الطف بامل�سلمني
عامل الناس بام عاملك اهلل به ،فعن عائشة  أن رسول اهلل ﷺ قال:
رفيق حُيِب الر ْفق ،ويعطِي عىل الر ْف ِق ما ال يعطِي علىَ ا ْلعن ِ
ْف ،وما ال ُي ْعطي عىل ما
إن اهلل ٌ
«يا عائشةَّ ،
ُ
َ
ُْ
ُْ
ِّ
ُّ ِّ
سواه»(((.
فال بد ملن آمن باسم اهلل اللطيف أن يكون لطي ًفا ،أي رفي ًقا هينًا ل ِّينًا.

وهذا اللطيف الرفيق يكافئه اهلل بلطف أعظم وأهم يف اآلخرة ،وهل ألطف من معافاتك من النار؟!

يف احلديث:
«أال أخربكم بمن حيرم عىل النار ومن حترم عليه النار؟ عىل كل قريب هينِّ َسهل» .
ِ
ولتنو بذلك أن تقتدي بِ ُلطف النبي ﷺ الذي روى عنه عبد اهلل بن احلارث بن َجز ٍْء :
(((

«ما رأيت أحدً ا أكثر تبسماً من رسول اهلل»(((.

الثاين :املحا�سبة واملراقبة
متصف بدقة العلم ،مع إحاطته بكل صغرية وكبرية ،وإحاطته وعلمه بالظاهر
ولو َع ِل َم العبد أن ر َّبه
ٌ
((( صحيح :رواه مسلم عن عائشة رقم 2593 :كتاب الرب والصلة اآلداب– باب فضل الرفق.
((( صحيح :رواه الرتمذي كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم.1744:
سمى شيخ املرصيني،
((( صحيح :رواه الرتمذي كام يف سننه رقم 3641 :وصححه األلباين .فائدة :عبد اهلل بن احلارث صحايب جليل ،كان ُي ّ
وسكنها ،وكان آخر الصحابة هبا موتًا.
فقد شهد فتح مرص َ

ً
عرف ر َّبه اللطيف َمن َّ
لطفا به.
ذل بني يديه؛ ليزداد
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والباطن؛ حلاسب نفسه عىل أقواله وأفعاله ،وحركاته وسكناته؛ ألنه جمازى عىل أفعاله يوم الدين ،ولو
كانت مثاقيل الذر..
(ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)..

ِ
فحاسب نفسك اليوم قبل حساب الغد.
الثالث :عليك بحب اهلل

إذ لطف بك يف كل أحوالك ،وحني يتأمل العبد لطف اللطيف به يغرق يف بحر حمبته ،ويزداد تعل ًقا به
سبحانه وتعاىل.
الرابع :الر�ضا والتوكل
قال أبو حامد الغزايل:

عرف خفي لطف اهلل تعاىل؛ ريض بفعله عىل كل حال»(((.
«من َ

كل من ريض بفعل اهلل يف ما مىض ،سيتوكَّل عليه يف املستقبل ،بعد أن اطمأن إىل حسن اختياره له.
ومن مل يتوكل عىل اهلل فام عرف اسم اهلل اللطيف ،وال تذوقه!
قال أبوقدامة:

«واعلم أن كل من ال يعتقد يف لطف اهلل تعاىل ما يعتقده املريض يف الطبيب احلاذق الشفيق ،مل ِ
يص َّح
توكله»(((.
ٍ
حرصا عىل صحتك ،وال تثق
طبيب حيتمل الصواب واخلطأ ،وتلتزم بأمره
وعجيب منك أن تثق يف كالم
ً
ٌ
يف حسن اختيار اللطيف لك ،وتتعامل مع أوامره وقضائه معاملة املعرتض أو املرتاب.

ومن الغريب أن تثق يف علم برش وخربته ،وال تثق يف العليم اخلبري ،وهو مع ذلك اللطيف.

من مجع بني الرضا والتوكل كافأه اهلل بمكافأيت العطف واللطف..

كام قال ابن القيم يف الفوائد:

صح تفويضه ورضاه اكتنفه يف املقدور :العطف عليه واللطف به ،فيصري بني عطفه ولطفه،
«ومتى َّ
فعطفه يقيه ما حيذره ،ولطفه يهُ ِّون عليه ما قدَّ ره»(((.
((( إحياء علوم الدين .349/4
((( خمترص منهاج القاصدين .336/1
((( الفوائد البن القيم .138 ،137/1

طفه.
ما عرف ربه اللطيف َمن مل
يت�ضرع بني يديه؛ ليغمره ِب ُل ِ
َّ
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اخلام�س :الذل واالنك�سار
قال ابن اجلوزي:

ف ما أمكنك؛ فإن اللطف مع الضعف أكثر»(((.
«تضا َع ْ

رِ
يسك!
أرض بك ،فأظهر هلل ضعفك وانكسارك ،وأبش بام رُِّ
إذا احتجت إىل لطف اهلل بك ليعافيك مما َّ
(ﮡ ﮢ ﮣ).
واذكر كيف كان رسول اهلل ﷺ يرفع يديه يف الدعاء يوم عرفة عىل هيئة استطعام املسكني ،ثم ق ِّلد.
والقاعدة هنا:

انكسارا ،كلام غمرك لط ًفا وبِ ًّرا وإحسانًا.
كلام ازدادت له
ً

ال�ساد�س :الدعاء با�سم اهلل اللطيف
فادع اهلل:
ُ

اللهم الطف يب يف تيسري كل عسري يا رب العاملني.
وهنا سؤال:

ما حكم هذا الدعاء( :اللهم إين ال أسألك رد القضاء ،ولكن أسألك اللطف فيه)؟!
واجلواب:

هذا الدعاء ليس من الدعاء املأثور ،ومعناه غري صحيح؛ ألنه يعارض حديث سلامن :
«ال يرد القضاء إال الدعاء»(((.

وفيه ٌ
دليل عىل أن اهلل يدفع بالدعاء ما قد قضاه عىل العبد ،وأن الدعاء يرد ما يكرهه العبد من رش
القضاء؛ ولذا شرُ ِ ع لنا يف دعاء الوتر أن ندعو:
ِ
رش ما قضيت».
«وقني َّ
وقد بينَّ العلامء أن الدعاء يرد القضاء ،فقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

«الدعاء سبب يدفع البالء ،فإذا كان أقوى منه دفعه ،وإن كان سبب البالء أقوى مل يدفعه ،لكن خي ِّففه
و ُي ْض ِعفه»(((.
((( أصول الوصول إىل اهلل تعاىل  - 301/1ط املكتبة التوفيقية.
((( حسن :رواه الرتمذي واحلاكم عن سلامن كام يف صحيح اجلامع رقم.7687 :
((( جمموع الفتاوى .193/8

ر�ضي بق�ضائه فـي كل الأحوال.
عرف ربه اللطيف من ِ
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وقال السيوطي:

«وأما كونه سب ًبا لدفع البالء -أي الدعاء -فهو أمر ال ِم ْرية فيه ،فقد وردت أحاديث ال حتىص يف أذكار
خمصوصة ،من قاهلا ُع ِصم من البالء ،ومن الشيطان ،ومن الضرُِّ  ،ومن السم ،ومن لدغة العقرب ،ومن أن
يصيبه يشء يكرهه»(((.
فليكن دعاؤنا بدالً من ذلك:

اللهم إنا نسألك ر َّد القضاء بخاشع الدعاء ،والتقرب بصالح األعامل ،وخالص األحوال.
ً
ودعاء
ثالثا :فادعوه بها مسألة
ً

اللهم إنك لطيف لـمـا تشاء ،وأنت العليم احلكيم ،ارفع عني البالء والشقاء ،وأعذين من الشيطان
الرجيم.
«اللهم الطف يب يف تيسري كل َعسري؛ فإن تيسري كل َعسري َعليك َيسري ،وأسألك ال ُي رْس واملعافاة يف الدنيا
واآلخرة».
 يا لطيف..

يا من لطفت بنا من حيث ال نعلمك ،وأجريت علينا الرزق من حيث مل نحتسب ،أمتم علينا لطفك،
وأرنا آثاره ومالحمه؛ حتى نزداد لك ح ًّبا وبِ ًّرا.
 يا لطيف..

ارزقنا الثقة بلطفك؛ حتى نتوكل عليك وحدك يا صاحب امللكوت ،ونقطع حبال اليأس والقنوط يا ذا
الرمحة واجلربوت.
 يا لطيف..

الطف بنا عند الوقوع يف الذنوب بالتوبة النصوح ،وعند القيام بالطاعات بقبوهلا رغم اآلفات منها
تلوح.
 يا لطيف..

ِ
ب..
اللهم يا لطي ًفا فوق كل لطيف ،ال ُطف بنا يف أمورنا كلها كام نُح ُّ
((( احلاوي للفتاوى .387/1

ما عرف ربه اللطيف من وثق بلطف الب�شر �أكثـر من ثقته بلطف اهلل.
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 يا لطيف..

مل تزل ألطف بنا من كل أحد ،فالطف بنا يف كل ما نزل.
 يا لطيف..
عرفنا ِ
خف َّي لطفك؛ لنرىض بجميع فعلك.
ِّ
 يا لطيف..

ٍ
سهل هينِّ ٍ لينِّ ٍ .
ارزقنا اللطف بالناس؛ حتى نكون معهم مثل ك ُِّل
ِ
ربك
رابعا:
ً
رف َّ
حاس ْ
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً

هل أنت هني لني؟
ِ
1
اعَ ..س ْم ًحا إِ َذا ْاشترَ ىَ ..س ْم ًحا إِ َذا ا ْقتَىض..
«رح َم اهللُ َع ْبدً ا َس ْم ًحا إِ َذا َب َ
َ
َس ْم ًحا إِ َذا قىض»

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل تستصغر عم ً
ال أو قوالً ،فال حتاسب نفسك عليه؟

 3هل تثق يف لطف اهلل تعاىل بك يف الباليا كام يف العطايا؟
 4هل ترىض بقضاء اهلل يف كل األحوال ثق ًة منك يف لطفه؟
 5هل ُّ
تذل بني يديه؛ لتحظى بلطفه وإنعامه عليك؟

عرف ربه اللطيف من �أح�سن الظن به فـي ال�شدائد واملحن.
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ً
أوال :معنى اسم اهلل الوكيل
هل ذهبت يو ًما إىل الشهر العقاري؟!
هل وكَّلت فيه أحدً ا؟

وما نوع التوكيل الذي استلمته؟

هل هو توكيل عام ،أم خاص؟ فالتوكيل العام معناه أن توكل الشخص يف كل ممتلكاتك وأموالك،
والتوكيل اخلاص يعني أن توكله يف موضوع حمدَّ د..
أي أنك ال تثق يف ترصفه إال يف موضوع معني.

وعندما تذهب لتصدر توكي ً
ال عا ًّما ألحد ،فإن املوظف املسؤول سيسألك :هل أنت متأكد؟!
مل يسأل هذا السؤال؟!

ألنه هبذا التوكيل سيتحكم يف كل ما متلك ،ويصري مسؤوالً عن كل يش ..فتجيب :نعم ،أنا أثق به،
واثق أنه لن يضيعني ،والبد من أن جيمع من وكَّلته بني املحبة
ومستعد أن أضع توقيعي عىل ذلك؛ فأنا ٌ
واحلكمة والقدرة.
ٍ
حكمة
حريصا عىل مصاحلك؛ لكي يكون مؤمتنًا عىل مالك ،والبد مع املحبة من
البد أن يكون حم ًّبا لك،
ً
فيورطك ،ويرضك من حيث أراد نفعك.
يف الترصف يف املال؛ كي ال يبدِّ د مالك عن قلة خربةِّ ،
عجز ِ
ترصفه ،وإال فام قيمة األمانة واحلكمة يف ظل ٍ
حاكم؟!
والبد له من قوة لتنفيذ ُّ
وهل هناك أحب وأحكم وأقوى من اهلل؟!

وهلل املثل األعىل ،فإذا استقر يف قلبك أنه ليس وراء قدرة اهلل قدرة ،وال وراء علمه علم ،وال مع رمحته
رمحة ،اتكل قلبك عليه وحده ال حمالة ،ومل يلتفت إىل غريه بوجه من الوجوه.
قال الراغب يف املفردات:

«التوكيل أن تعتمد عىل غريك وجتعله نائ ًبا عنك ،والوكيل :فعيل بمعنى املفعول»(((.

فالوكيل أي املوكول إليه األمور.
ونِعم ِ
َّلت إليه أمرك.
الوكيل :أي ..ونِعم من وك َ
ْ َ
((( املفردات ص .532 ،531

عرف ربه الوكيل َمن توكل عليه ،فلم يت�شاءم ثقة بربه وبح�سن ت�صرفه وقدره.
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ومن أوجز ما قيل يف التوكل:

«اشتغال اجلوارح باألسباب ،واشتغال القلب باهلل»

تو َّكل على الرحمن فــي ك ِّل حاجـ ــة
�إذا ما ُيرِد ذو العر�ش �أم ًرا بِعب ـ ـ ـ ــدِ ه
وقد يهلك الإن�سان من وجه حذره

� َ
أردت ف ـ ـ ـ�إ َّن اهلل يق�ض ـ ـ ـ ــي ويقـ ـ ـ ـ ــدر
ُي ِ�صبـ ـ ـ ــه وم ـ ــا للعب ـ ـ ــد ما َي َتخ َّي ـ ـ ـ ــر
وينجو بحمد اهلل من حيث يحـذر

ثانيا :الفرق بين وكيل والوكيل
ً
هو الفارق بني اخللق واخلالق ،فاخللق يشرتكون يف بعض دالالت األسامء احلسنى :كالسمع والبرص
والقدرة وغريها من الصفات ،ومنها إطالق اسم الوكيل عىل املخلوق ،لكن هذا ال يعني بحال من
األحوال تشابه الصفات؛ ملجرد االشرتاك يف االسم ،فأين سمع اإلنسان من سمع اهلل الذي وسع سمعه
مجيع األصوات!
وأين برصه من برص اهلل سبحانه!

وأين علمه وحكمته من علم اهلل وحكمته!

وويف بإمتامها ،وذلك
قادر عىل القيام هبا مجيعهاٌّ ،
والوكيل املطلق هو الذي توكل إليه األمور كلها ،وهو ٌ
ال يكون إال هلل وحده ،وذلك بعكس ما يكون من الوكيل البرشي الذي توكله يف شأن معني ..مايل أو
حيايت ..بحسب حاجتك وخربته.
فارق آخر:

أنك إن اختذت من املخلوقني وكي ً
ال ابتزوا مالك وطالبوك باألجرة ،وإذا اختذت اهلل وكيالً ،و َّفر عليك
مالك ،فال يريد منك جزاءا وال شكورا ،بل وفوق ذلك :يكافئك ويضاعف أجرك يف اآلخرة.
عرفوه ،فقالوا:
ومن آثار التوكل َّ

الر ِّب.
التوكل :سكون القلب لفعل َّ

التوكل :استواء القلب يف املنع والعطاء.

والتوكل :تفويض األمر إىل اهلل؛ للثقة بحسن تدبريه.

مر به من �أقدار.
عرف ر َّبه الوكيل َمن توكل على غريه� ،أو ت�شاءم ملا َّ
ما َ
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ً
ثالثا :سبب ضعف التوكل
إن كنت ال تتوكل عىل اهلل حق توكله ،فسبب ذلك أمران:
إما ضعف معرفتك باهلل ،أو اتكالك عىل غريه.
فأما األول:

فكلام قويت معرفتك باهلل قويت استعانتك به ،وكامل استعانتك بحسب قوة معرفتك ،وعىل هذا تكون
اختبارا لقوة صالبتك ،بل لصدق توكلك ،وكامل استعانتك.
ابتالءاتك يف احلياة ليست
ً

ماهرا ملهارته ،أرسعت إليه عند
وأنت تلمح ذلك يف دنياك ،فإذا وجدت الناس يمدحون طبي ًبا مشهورا ً
مرضك ليعاجلك ،فتخرج من عنده مطمئنًا مسرتيح البال ،وقد امتأل قلبك ثقة بالشفاء ،فقد أصبحت يف
ٍ
أيد أمينة ،فلم ال يكون هذا نفس حالك مع اهلل؟!
واجلواب:

ألنك ال تعرفه.

يقول ابن القيم:

«وهلذا ُف رِّس التوكل عند بعض األئمة أنه املعرفة باهلل ،فكلام كان العبد باهلل أعرف ،كان توكله عىل اهلل
جل وعال أقوى»(((.
ثم أسهب يف ذكر أقوال العلامء ،فقال يف إحدى الصفحات:

بشار املجاشعي قال :قلت لعابد :أوصني .قالِ :
«إن بِشرْ بن ّ
ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك ،فإنه
ِ
مهك»(((.
فرغ قلبك ،و َيق َّل ُّ
أحرى أن َي ُ
وهو ذروة احلياة الطيبة ،بل ال تطيب حياة املرء إال به ،وال يشقى إال بغيابه.

قال ابن عقيل:

حيا ِم ْن َكدِّ
«واحلياة ال َّط ِّيبة :التَّفويض إىل اهللَّ ،
بي حال الترَّ ْ بية ُي َف ِّوض أمره إىل والديه ،ويثق هبام ُم ْسترَ ً
كالص ِّ
َّخ  ،فال يتخ لِ ِ
نفسه مع تفويضه إىل َم ْن خيتار له ،فالمُْ َف ِّوض َوثِق بامل َف َّوض إليه»(((.
يرَّ
الت َ يرُّ
((( مدارج السالكني .125/2
((( مدارج السالكني .215/2
((( اآلداب الرشعية واملنح املرعية  - 244/2ط دار الكتب.

عرف ربه الوكيل َمن ا�ستخاره فـي كل �أموره ،ولو كان فـي �صغار الأمور.
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رابعا :درجات التوكل
ً
قال عيل الروذباري :التوكل ثالث درجات:
األوىل :إذا ُأعطِي شكر ،وإذا ُمنِع صرب.
والثانية :املنع والعطاء مستويان.

والثالثة :املنع مع الشكر أحب إليه؛ لعلمه باختيار اهلل ذلك له.

فاألوىل يمكن أن نسميها (ترك الشكاية) وهي درجة الصرب ،والثانية :التي يستوي فيها املنع والعطاء،
تعب عن (سكون القلب) وهو الرضا ،والثالثة :املحبة.
والصحة واملرض ،والغنى والفقر رِّ
واجلنة درجات تكافئ أعامل العباد ،فكلام كانت درجة العمل أعىل كانت درجة العبد يف اجلنة أعىل.

وأما درجات التوكل من حيث أنواعه:

من أعظم صور التوكل عىل اهلل عز وجل :التوكل عليه يف أمر اآلخرة (اللهم يا مق ِّلب القلوب ث ِّبت قلبي
عىل دينك) ،ثم التوكل عليه سبحانه وتعاىل يف هداية اخللق (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ) ،فتتوكل عليه يف خاصة نفسك ،ثم تتوكل عليه يف حتقيق عبودية اهلل يف األرض ونرصة دينه.

وهذا توكل األنبياء واألولياءَّ ،
وإن توكل أنبياء اهلل يف أن ينرص اهلل دينه رغم انعدام األسباب التي
بأيدهيم ،ورغم ضعفهم وعجزهم ،هلو من أعظم األسباب التي يقوهيم هبا رب العاملني ،ويعينهم هبا عىل
كرس اجلبارين ،ومتكني املستضعفني ،فإرادته ماضية ال يقف أمامها يشء ،فتميض حيث يشاء سبحانه ،وحني
يشاء سبحانه وتعاىل.
قال ابن القيم يف الفوائد« :التوكل عىل اهلل نوعان:

أحدمها :توكل عليه يف جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية ،أو دفع مكروهاته ومصائبه
الدنيوية.

والثاين :التوكل عليه يف حصول ما حيبه هو ويرضاه من اإليامن واليقني واجلهاد والدعوة إليه.

حق
وبني النوعني من الفضل ما ال حيصيه إال اهلل ،فمتى توكل عليه العبد يف النوع الثاين َّ
أيضا،
توكله ،كفاه النوع األول متام الكفاية ،ومتى توكل عليه يف النوع األول دون الثاين كفاه ً
لكن ال يكون له عاقبة املتوكل عليه فيام حيبه ويرضاه»(((.
((( الفوائد .87/1

عرف ربَّه الوكيل َمن ترك اال�ستخارة فـي �أموره ،واعتمد على ر�أيه وخربته.
ما َ
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ويصف ابن تيمية الظن بأن التوكل من املستحبات ،بأنه ضالل مبني ،فيقول:

املتقربني إىل اهلل بالنوافل ،وكذلك قوهلم يف أعامل
«وتظن طائفة أن التوكل إنام هو من مقامات اخلاصةِّ ،
ٌ
ضالل مبني ،بل مجيع هذه األمور
القلوب وتوابعها ،من احلب والرجاء واخلوف والشكر ونحوه ،وهذا
فرض عىل األعيان ،باتفاق أهل اإليامن»(((.
خامسا :أعلى المتوكلين منزلة
ً
قال رسول اهلل ﷺ:

«يدخل اجلنة من أمتي سبعون أل ًفا بغري حساب :هم الذين ال يسرتقون ،وال يتطيرَّ ون ،وال يكتوون،
وعىل رهبم يتوكلون»(((.

فرتك االسرتقاء واالكتواء والطرية هو حقيقة التوكل ،والصفات املذكورة «ال يسرتقون ،وال يكتوون،
وال يتطريون» تدل عىل أهنم متوكلون عىل اهلل متام التوكل ،وإليك الرشح بالتفصيل:
«هم الذين ال يسرتقون»:

الرقية ،فـمعنى
واأللف والسني والتاء تفيد الطلب ،مثل :استغفر أي طلب املغفرة ،واسرتقى أي طلب ُّ
نقص يف املسرتقي الذي يطلب الرقية،
«ال يسرتقون» ،أي :ال يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم ،والطلب ٌ
واملتوكلون يأنفون من طلب الرقية مع جواز ذلك لقوة اعتامدهم عىل اهلل عز وجل ،ولعزة نفوسهم عن
التذلل لغري اهلل؛ وألهنم ال يريدون أن يكون هلم أي تعلق بغري اهلل ،فال يطلبون من أحد رقية «ال يسرتقون».

نعم ..الرقية يف حد ذاهتا ليست ممنوعة ،وليس ممنو ًعا لشخص أن يرقي ،وال أن يسرتقي إذا كانت الرقية
مرشوعة ،لكن طلب الرقية فيه نزول عن مرتبة الكامل يف التوكل ،وهؤالء السبعون أل ًفا يف املنزلة العليا،
الرقي من الناس ،ولو كانت مباحة.
فليس من صفاهتم أن يطلبوا ُّ

الصفة الثانية« :وال يتطيرَّ ون»
أي ال يتشاءمون ،والتطري مأخوذ من الطري ،وهو التشاؤم بالطري ،فالعرب كانوا يتشاءمون بالطيور ،فلو
طريا فأطلقها ،فإن ذهبت يمينًا قال :هذا خري وبركة ،وأقدم
سفرا أو بي ًعا أو
ً
أراد أحدهم ً
زواجا ،أمسك ً
عليه ،وإن ذهبت شامالً قال :هذا شؤم ورش ،وتركه.
((( خمترص الفتاوى املرصية ص.124 :
((( صحيح :رواه البخاري عن ابن عباس وأمحد ومسلم عن عمران بن حصني ومسلم عن أيب هريرة؛ كام يف صحيح اجلامع رقم.8071 :

توكل عليه فـي رزقه ،فلم يطعم حرا ًما� ،أو �شبهة؛ ً
عرف ربه الوكيل َمن َّ
ثقة بربه.
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الصفة الثالثة« :وال يكتوون»

أي ال يطلبون الك ََّي ،وال يسألون غريهم أن يكوهيم ،كام ال يسألون غريهم أن يرقيهم ،استسال ًما لقضاء
ربا عليه؛ طل ًبا ملزيد األجر ،وعدم حاجة للمخلوقني واستغنا ًء عنهم ،وجلو ًءا تا ًّما
اهلل ،وتلذ ًذا بالبالء ،وص ً
إىل اخلالق ،وتفويض األمر إىل اهلل سبحانه ،لذا جاء يف احلديث:
«من اكتوى أو اسرتقى ،فقد َب ِرئ من التوكل»(((.

واملقصود أنه برئ من حتقيق كامل التوكل ،وأما الثناء عىل تاركي الك َِّي فيدل عىل أن تركه أوىل وأفضل،
وأما النهي عنه فعىل سبيل االختيار والكراهية ،أي :إذا كان عندك اختيار فال تستعمل إال إذا اضطررت،
وقد يحُ َمل النهي عىل الكراهية ال عىل التحريم ،لكن إذا مل جيد اإلنسان دوا ًء إال هو ،فآخر الدواء الكي.
سادسا :أروع قصص التوكل
ً
روى البخاري يف صحيحه عن ابن عباس  قال:

«كان آخر قول إبراهيم حني ألقي يف النار :حسبنا اهلل ونعم الوكيل»(((.

أراد اهلل أن يرضب بإبراهيم األسوة احلسنة يف التوكل لكل من أصيب يف سبيل اهلل ،فحني ألقي يف النار
قال« :حسبنا اهلل ونعم الوكيل»
والحظ أن الفرج مل يأته من أول حلظات االبتالء ،فقد ُحبِس إبراهيم مدة قبلها ،ووضعوه مق َّيدً ا يف
املنجنيق ،ثم ضرُ ِ ب املنجنيق لينطلق إبراهيم يف اهلواء ،وعندها قال( :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) ،ويف

آخر حلظة ،وعند قرب اهلالك جاء الفرج (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [األنبياء.]69:
ست يو ًما يف سبيل اهلل فتذكَّر حبس إبراهيم ،وإن ق َّيدوك فتذكر قيد إبراهيم،
فإذا ُحبِ َ
وإن هدَّ دوك لتتخىل عن مبادئك ،فتذكَّر ما هدِّ د به إبراهيم ،ثم ِ
أكمل باقي فصول
ُ
االقتداء ،وتذكَّر توكُّل اخلليل ،وقل بقلبك مع لسانك :حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وعند
ذلك تتحول املحنة إىل حمنة ،واملنع إىل عطاء ،ونار البالء إىل روعة عطاء.

يظن الناس أن املؤمن ُم َّ
عذب يف الدنيا ،وهو يف احلقيقة يف غاية النعمة بفضل اهلل ورمحته ،قد أنعم عليه
بألوان من العطايا ،رغم ما يراه الناس حوله من الباليا ،وهو قول بعضهم« :لو علم امللوك وأبناء امللوك ما
((( صحيح :رواه الرتمذي وابن حبان وابن ماجة واحلاكم وأمحد كام يف السلسلة الصحيحة رقم ،244 :وخمترص صحيح مسلم رقم.254 :
((( صحيح :رواه البخاري يف صحيحه رقم - 4564 :كتاب تفسري القرآن -باب (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ).

عرف ر َّبه الوكيل َمن ا�ستعجل رزقه ،ف�أكل من احلرام� ،أو ارت�شى.
ما َ
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نحن فيه؛ جلالدونا عليه بالسيوف».

ثم تأمل لربكة هذه الكلمة حتى أهنا صاحلة لكل العصور ،فهذا النبي ﷺ ملا جاءته األنباء باجتامع
اجليوش ضده قال العبارة نفسها( :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ).
وأال تالحظ معي روعة املوقف ،ويف املقابل جالل املكافأة الربانية ،واملنحة اإلهلية( :ﰀ ﰁ)!
جاء اخلرب بأن جيوش األعداء مكتظة يف الطريق إليكم ،وهؤالء يزدادون إيامنًا.

ملاذا؟

ألنه توكلوا عىل الوكيل مستعينني به ،هاتفني :حسبنا اهلل ونعم الوكيل ..أال ما أسعد قلوب املتوكلني!

اختبارا هلا ،وتقييماً إليامننا:
ولنسائل أنفسنا
ً
نمر به هذه األيام من شدائد تتصاعد يو ًما بعد يوم ..تزيدنا باهلل إيامنًا أم تزلزل اإليامن؟!
هل ما ُّ
قال ابن عباس:

«(ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) قاهلا إبراهيم  حني ألقي يف النار ،وقاهلا حممد ﷺ حني قالوا( :ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) »(((.
جمسدً ا أمام عينيه يف الغار ،فانطلق ينشد:
وقد تعلم أبو بكر الصديق  هذا التوكل النبوي ،حني رآه َّ

قال النبي ومل يجز ْع ُي َو ِّقرن ـ ــي
ال َ
تخ�ش �شي ًئا ف�إن اهلل ثالثن ـ ـ ـ ــا
و�إمنا كيد من تخ�شى ب ـ ـ ـ ــوادره
واهلل مهلكهم ط ـ ـ ـ ـ ًّرا مبا ك�سبوا

ونحن يف �شد ٍة من ُظل َمة الغار
وقد تو َّكل ل ـ ــي من ـ ـ ـ ـ ـ ــه ب�إظهار
كيـ ـ ــد ال�شياطيـ ـ ــن كادته لك ّفار
وجاعل املنتهى منهم �إىل النار

فكان من ثمرة هذه الرتبية املباركة أن تصدق بامله كله يف غزوة تبوك ،فقال حني سأله املصطفى ﷺ :ما
أبقيت هلم اهلل ورسوله.
أبقيت ألهلك يا أبا بكر؟! قال:
ُ
سابعا :كيف نغرس التوكل؟!
ً
 -1ذكر الل�سان والقلب:
* ال حول وال قوة إال باهلل:
((( صحيح :رواه البخاري يف صحيحه رقم - 4563 :كتاب تفسري القرآن  -باب (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ).

عرف ربه الوكيل من �أكثـر من ذكر( :ال حول وال قوة �إال باهلل).
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قال رسول اهلل ﷺ:

«أكثِر من ال حول وال قوة إال باهلل ،فإهنا من كنز اجلنة»(((.
ومعناها :ال حيول بينك وبني ما تكره إال اهلل ،وال يقويك عىل ما تحُ ِب إال اهلل.

ويف حديث ٍ
ثان يستحثك عىل اإلكثار من هذا الذكر:
طيب تراهبا ،فأكثِروا من ِغراسها :ال حول وال قوة إال
عذب ماؤها،
«أكثِروا من غرس اجلنة ،فإنه
ٌ
ٌ
باهلل»(((.
طمعت يف مزيد أجر:
وحديث ثالث إن
َ

«أال أدلك عىل باب من أبواب اجلنة؟ ال حول وال قوة إال باهلل»(((.

ويف حديث راب ٍع رائ ٍع ماتعٍ:

«أال أدلك عىل كلمة من حتت العرش من كنز اجلنة؟ تقول :ال حول وال قوة إال باهلل ،فيقول اهلل :أس َلم
عبدي واستسلم»(((.

ومعنى آخر هلذه الكلمة أن ال حتول للعبد من حال إىل حال ،وال قوة له عىل ذلك التحول إال باهلل ،فام
شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن.

ربا ..قال شيخ
كثريا من الناس يستعملون هذه الكلمة استعامالً خاط ًئا ،فري ِّددوهنا جز ًعا ال ص ً
لكن ً
اإلسالم ابن تيمية:
الشبيل بني يدي الجُْ َن ْيد :ال حول وال ُق َّوة اّإل بِاهلل ،فقال ُ
«قال ِّ
الصدْ ر
اجلن ْيد :قولك ذا ضيق صدر ،وضيق َّ
ِ
الرضا بالقضاء.
لترَ ك ِّ
وكثري من النَّاس
فإن هذا من أحسن الكالم ،وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة ال كلمة اسرتجاع،
ٌ
ربا»(((.
يقوهلا عند املصائب بِ َمنزلة االسرتجاع ،ويقوهلا َ
جز ًعا ال ص ً
* دعوات املكروب:

ِ
وأصلح يل شأين كله ،ال إله
«دعوات املكروب :اللهم رمحتَك أرجو ،فال تكلني إىل نفيس طرفة عني،
((( صحيح :رواه الطرباين وابن حبان عن أيب أيوب كام يف صحيح اجلامع رقم.1205 :
((( حسن :رواه الطرباين عن ابن عمر كام يف صحيح اجلامع رقم.1213 :
((( صحيح :رواه أمحد والرتمذي واحلاكم عن قيس بن سعد بن عبادة كام يف صحيح اجلامع رقم.2610 :
((( صحيح :رواه احلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.2614 :
((( صحيح :رواه أمحد والرتمذي واحلاكم عن قيس بن سعد بن عبادة كام يف صحيح اجلامع رقم.2610 :

ما عرف ربه الوكيل من نالت املحن من �إميانه وثقته بربه.
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إال أنت»(((.

ٍ
ٍ
قوي اعتمد
ضعيف
وكم من
عاجز عن بلوغ حاجته ،لكن قوي توكله عىل ربه فأعانه عليها ،وكم من ٍّ
عىل قوته فخانته أحوج ما كان إليها.
* دعاء بعد كل صالة:

كتب معاوية إىل املغرية بن شعبة :

أي يشء كان رسول اهلل ﷺ يقول إذا س َّلم من الصالة؟ فأمالها املغرية عليه ،وكتب إىل معاوية:
َّ

كان رسول اهلل ﷺ يقول:

«ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير ،اللهم ال مانع ملا
ِ
ينفع ذا َ
اجلد منك اجلد»(((.
أعطيت ،وال ُم ْعط َي ملا منعت ،وال ُ
وقوله« :وال ينفع ذا اجلد منك اجلد» أي ال ينفع عند اهلل ،وال يخُ ِّلص من عذاب اهلل ،وال ُيدين من
كرامته جدود بني آدم أي حظوظهم من امللك ،والرئاسة ،والغنى ،والسلطان ،وغري ذلك ،وإنام ينفعهم
عنده التقرب إليه بطاعته ،وإيثار مرضاته.
* دعاء النوم:

كان النبي ﷺ إذا أوى إىل فراشه كام يف حديث الرباء بن عازب  يف صحيح البخاري ،يقول:

«إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ،ثم اضطجع عىل شقك األيمن ،ثم قل :اللهم أسلمت
وأجلأت ظهري إليك ،رغب ًة ورهب ًة إليك ،ال ملجأ وال منجا منك إال
ضت أمري إليك،
ُ
وفو ُ
وجهي إليكَّ ،
إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،وبِ َنبِ ِّيك الذي أرسلت ،فإن مت من ليلتك فأنت عىل الفطرة ،واجعلهن
آخر ما تتكلم به»(((.
َ
ِ
والبد من فهم كل حرف من هذه الكلامت بقلبك مع نطق اللسان ،فال تشغل
عقلك الصغري احلقري بام يفعل الوكيل ،لقد وكَّلت صاحب الصفات الكاملة ،من
له العزة التامة ،والقدرة الشاملة ،واحلكمة الكاملة ،وامللك الذي له ما يف الساموات
وفوضته،
وما يف األرض ،وهو عىل كل يشء قدير ،فإذا كان هذا وصف من وكلته َّ
هم التدبري بعد هذا التفويض؟!
فكيف حتمل َّ

((( حسن :رواه أمحد وأبو داود وابن حبان عن أيب بكر ة كام يف صحيح اجلامع رقم.3388 :
((( صحيح :رواه أبو داود عن املغرية بن شعبة كام يف صحيح أيب داود رقم.1349 :
((( صحيح :رواه البخاري ومسلم عن الرباء كام يف صحيح اجلامع رقم.276 :

عرف ربه الوكيل من توكل عليه فـي طلب احلالل واجتناب احلرام.
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� -2صالة اال�ستخارة:
ِّ
ادع هبذا الدعاء:
تتعرض ملشكلة فاذهب للوكيل،
وصل بني يديه ركعتني ،ثم ُ
عندما َّ

«اللهم إنـي أستخريك بعلمك ،وأستقدرك بقدرتــك ،وأسألك من فضلك العظيم ،فإنك تقدر وال
خيــر يل فـي ديني ودنياي
أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت عالم الغيــوب ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر
ٌّ
رش يل يف
ومعايش وعاقبة أمري ،فقدره يل ،ويسرِّ ه يل ،ثم بارك لــي فيه ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر ٌّ
دينــي ودنياي ومعاشـي وعاقبة أمري ،فارصفه عني ،وارصفني عنه ،واقدر يل اخلري حيثام كان ،ثم أرضني
به».

تفوض أمرك إىل الوكيل ليد ِّبر أمرك ،أ َّما أن يكون
تفوض أمرك هلل ،إما أن تد ِّبر أمرك ،أو ِّ
التفويض أن ِّ
تزاحم لتدابري اهلل ،ظانًّا أن خيوط األقدار بيديك! فام ح ُّظك من التوكل حينها؟!
يف قلبك
ٌ
مشهورا بالعمل يف القضايا
ماهرا
لو أن
شخصا لديه قضية يف املحكمة ،ونصحوه أن ِّ
ً
ً
يفوض حمام ًّيا ً
فوضته
الشائكة ،فكلمـا كانت خبــرة املحامي أكرب ،كلمـا زاد شعورك باالطمئنان ،فكيف لو كان الذي َّ
هو الوكيل؟!
لقد قال اهلل لنبيه:

(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ):
يا حممد،

ليس هذا من شأنك..

فأخرج نفسك من عناء التفكري.

وفوض أمرك لصاحب التدبري.
ِّ

وتوكَّل عىل احلكيم اخلبري.

فأنت ال تطيق معاجلة هذا األمر اخلطري.

وال تعرف عىل احلقيقة ما حاق بك من ٍ
ورش مستطري.
مكر ٍّ

ُّ
تندك اجلبال (ﮍ ﮎ
ولو عرفت حجمه وقدره؛ الندكت روحك ونفسك كام
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ).
ولن تستطيع حتمل التبعات إال بتفويض رب األرض والساموات.

ما عرف ربه الوكيل من �أكل احلرام ر�شوة �أو ربًا �أو غ�ص ًبا.
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ً
وعمال
ثامنا :فادعوه بها عبادة
ً
الأول� :صدق التوكل
عمن سواه ،ويف ذلك يقول
التوكل عىل اهلل وحده يف جلب املنافع ،ودفع املضار ،ونفض القلب واليد َّ
ابن القيم:

«و(االستعانة) جتمع أصلني :الثقة باهلل ،واالعتامد عليه ،فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ،وال يعتمد
عليه يف أموره -مع ثقته به -الستغنائه عنه.
وقد يعتمد عليه -مع عدم ثقته به -حلاجته إليه ،ولعدم من يقوم مقامه ،فيحتاج إىل اعتامده عليه ،مع أنه
غري واثق به.
و(التوكل) معنى يلتئم من أصلني :من الثقة ،واالعتامد»(((.

الثاين� :أكل احلالل واجتناب احلرام
من تعريفات التوكل املتع ِّلقة ببعض آثاره :أن ال تعيص اهلل من أجل حتصيل رزقك ،فكل من أكل لقمة
حرام فليس بمتوكل ،فاإليامن باسم الوكيل ُي ْلقي الطمأنينة والسكينة يف قلوب املتوكلني عليه ،فيأخذون
باألسباب املرشوعة يف طلب الرزق ،وينأون بأنفسهم عن الكسب احلرام.
الثالث :الثقة بكفاية اهلل
الثقة بكفاية اهلل ألوليائه ونرصته هلم وإحسان الظن به سبحانه ،هو ما يبث الرجاء يف النفوس املؤمنة،
وي ِ
ذهب عنها اليأس واخلوف من املخلوق ،ويطيح باإلحباط والتشاؤم ،وهذه هي مفاتيح النجاح يف الدنيا
ُ
واآلخرة.

خريا وجده ،وإن ظن غري ذلك وجد ما ظنه ،وهل أوضح من
واهلل عند ظن العبد به ،فإن ظن العبد به ً
قصة الرجل الصالح من بني إرسائيل قصها علينا رسول اهلل ﷺ؛ لنتذوق حالوة كفاية اهلل ملن توكل عليه،
وريض به وكي ً
ال وكفيالً.
عن أيب هريرة :

«عن رسول اهلل ﷺ أنه ذكر رج ً
ال من بني إرسائيل سأل بعض بني إرسائيل أن يسلفه ألف دينار فقال:
ائتني بالشهداء أشهدهم ،فقال :كفى باهلل شهيدً ا ،قال :فائتني بالكفيل ،قال :كفى باهلل كفيالً ،قال :صدقت،
((( مدارج السالكني .75/1

عرف ربه الوكيل من توىل اهلل بطاعته وعبادتة فتواله اهلل بت�أييده ون�صرته.
124

الوكيــــل
فدفعها إليه عىل ٍ
سمى ،فخرج يف البحر فقىض حاجته ،ثم التمس مرك ًبا يركبها يقدم عليه لألجل
أجل ُم َّ
الذي أجله ،فلم جيد مرك ًبا ،فأخذ خشبة فنقرها ،فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إىل صاحبه ،ثم زجج
موضعها ،ثم أتى هبا إىل البحر ،فقال :اللهم إنك تعلم أين كنت تسلفت فالنًا بألف دينار ،فسألني كفيالً،
فقلت :كفى باهلل كفيالً ،فريض بك ،وسألني شهيدً ا فقلت :كفي باهلل شهيدً ا ،فريض بذلك .وإين جهدت أن
أجد مرك ًبا أبعث إليه الذي له ،فلم أقدر ،وإين أستودعكها ،فرمى هبا يف البحر حتى وجلت فيه ،ثم انرصف،
وهو يف ذلك يلتمس مرك ًبا خيرج إىل بلده ،فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر؛ لعل مرك ًبا قد جاء بامله،
فإذا باخلشبة التي فيها املال ،فأخذها ألهله حط ًبا ،فلام نرشها وجد املال والصحيفة ،ثم قدم الذي كان أسلفه
فأتى باأللف دينار ،فقال:
واهلل ما زلت جاهدً ا يف طلب مركب؛ آلتيك باملك ،فام وجدت مرك ًبا قبل الذي أتيت فيه.
ٍ
بيشء؟
قال :هل كنت بعثت إ َّيل
قال :أخربك أين مل أجد مرك ًبا قبل الذي جئت فيه.
ِ
قال :فإن اهلل قد أدى عنك الذي بعثت يف اخلشبة،
فانرصف باأللف دينار راشدً ا»(((.

وصدق رسول اهلل ﷺ حني قال:

«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه ،ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل»(((.

وإليك عصارة جتربة اإلمام فخر الدين الرازي؛ أهداك إياها بعد أن بلغ السابعة واخلمسني من ُعمره،
ليزيدك هبا قوة إىل قوتك ،وسكينة عىل سكينتك ،فقال يف سياق تفسريه لقول نبي اهلل يوسف (ﯙ
ﯚ ﯛ):
عول يف ٍ
أمر من األمور عىل غري اهلل صار ذلك
جربتُه من أول عمري إىل آخره ،أن اإلنسان كلام َّ
«والذي َّ
ِ
سب ًبا إىل البالء واملحنةِّ ،
عول العبد عىل اهلل ومل يرجع إىل أحد من اخللق حصل ذلك
والشدَّ ة
والرز َّية ،وإذا َّ

املطلوب عىل أحسن الوجوه ،فهذه التجربة قد استمرت يل من أول عمري إىل هذا الوقت الذي بلغت فيه
إىل السابع واخلمسني ،فعند هذا استقر قلبي عىل أنه ال مصلحة لإلنسان يف التعويل عىل يشء سوى فضل
اهلل تعاىل وإحسانه»(((.
ِ
يستغرهبا غري املتوكلني..
هذه الثقة بكفاية اهلل وتفويض األمر إليه هي منبع السكينة اإليامنية التي

((( صحيح :رواه البخاري يف صحيحه رقم - 2291 :كتاب احلواالت  -باب الكفالة يف القرض والديون باألبدان وغريها.
((( صحيح :رواه أمحد والبخاري وابن ماجة عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.5980 :
((( تفسري مفاتيح الغيب .٤٢٨/١٨

ما عرف ربه الوكيل من توكل على غريه وتعلق قلبه بخلقه.
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لذا قــال الطاهر بن عاشور فـي معرض تفسيـر قـول اهلل( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ):

فوض أمر املعتدين عليه إىل اهلل ،فهو يتوىل
«والتخلق هبذه اآلية هو أن املؤمن الكامل ينبغي له أن ُي ِّ
االنتصار ملن توكل عليه ،وأنه إن قابل السيئة باحلسنة؛ كان انتصار اهلل أشفى لصدره وأرسخ يف نرصه ،وماذا
تبلغ قدرة املخلوق جتاه قدرة اخلالق؟! وهو الذي هزم األحزاب بال جيوش وال فيالق»(((.
الرابع� :إخال�ص التوكل

سئل بِشرْ بن احلارث عن التوكل ،فقال:

لضجوا إىل اهلل بالندم
«املتوكل ال يتوكل عىل اهلل ل ُيك َفى ،ولو ح َّلت هذه القصة يف قلوب املتوكلة
ّ
والتوبة»(((.
وسبب توكلك عىل الوكيل ليس ألنك حتتاج إليه فحسب ،بل ألنه أحق من ُيتَوكَّل عليه.

خمرجا ،ومن اتقى اهلل ليجعل له فرقانًا ،ومن تواضع لريتفع،
ونظري ذلك من اتقى اهلل؛ ليجعل اهلل له
ً
وقد قال « :وما تواضع أحدٌ هلل إال رفعه اهلل»((( ،فال يرتفع إال من تواضع (هلل) ،هلذا قال بعضهم :من
تواضع لريتفع؛ مل يرتفع!
اخلام�س :قانون التخ ِّلي والتول
إن قلت :أنا الذي فعلت ،وخربايت املرتاكمة هي التي أوصلتني إىل هذه املكانة ،وختصيص النادر هو
الذي رفعني ..ختىل اهلل عنك ،ووكلك إىل نفسك.
وإن نسبت الفضل لربك تولاَّ ك.

ويف كل يوم يتقلب العبد بني نعيم التوليِّ وجحيم التخليِّ .

ومن أنت بجوار الصحابة؟! وهم قمم البرش ،وفيهم سيد اخللق ،ومع هذا ملا اعتمدوا عىل كثرهتم يف
غزوة حنني ختىل اهلل عنهم ،وقال:
(ﮥ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)

وملا افتقروا إىل اهلل يوم بدر توالهم( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ).
((( التحرير والتنوير البن عاشور .220/18
((( اآلداب الرشعية واملنح املرعية البن مفلح  - 278/2ط عامل الكتب.
((( صحيح :رواه أمحد ومسلم والرتمذي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.5809 :

عرف ربه الوكيل من ان�شرح �صدره واطم�أن قلبه بتوكله على ربه.
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َّ
توكل على الله وأنت تنجح

قال الداعية ا ُمل َربيّ عباس السييس :
«حني حصلت عىل دبلوم املدارس الثانوية الصناعية يف عام  ،1939توجهت إىل القاهرة ألبحث عن
عمل ،والتقيت بفضيلة املرشد العام (حسن البنا)  يف دار املركز العام باحللمية اجلديدة ،وبعد أن رحب
يب فضيلته سألني عن سبب حضوري للقاهرة..
قلت :ألبحث عن عمل.

قال :أمل تفكر يف التطوع ملدرسة الصناعات امليكانيكية احلربية؟!
قلت :إن خرجيي املدارس الصناعية معفون من خدمة اجليش.

قال :لكن رسالتنا توجب علينا اخلدمة يف هذا امليدان.

قلت :ال مانع ،ولكن سوف ال أنجح يف الكشف الطبي حيث أن إحدى عيني عليها سحابة مزمنة.

قال :توكل عىل اهلل ،وأنت تنجح.

قلت :كيف أنجح يف الكشف الطبي ،وعيني عىل هذه الصورة؟

قال :من أجل هذا قلت لك توكل عىل اهلل؛ ألنه لو كانت عينك سليمة كنت ستتوكل عىل عينك.

هزا عني ًفا ،وتذوقت له طعماً إيامن ًّيا جديدً ا.
فهزين هذا املعنى ًّ
َّ
وتوجهت إىل مدرسة الصناعات احلربية بالعباسية متوك ً
ال عىل اهلل ،واصطحبنا أحد الضباط مع بعض
الزمالء إىل املستشفى العسكري وكيل ثقة وأمل يف النجاح.

َ
وأخذت
والتحقت باملدرسة،
وبعد الكشف الطبي الكامل كنت ضمن من نجح يف الكشف الطبي،
ُ
حيايت
مسارا جديدً ا مل يكن يف احلسبان»(((.
ً
تاسعا :فادعوه بها مسألة َ
وط ًلبا
ً
تكلني إىل نفيس فأعجز ،وال ِ
اللهم ال ِ
تكلني إىل املخلوقني ف ُيض ِّيعوين.
 أسألك باسمك الوكيل..
اجعل توكلنا عليك ،وثقتنا بك ،ووقوفنا عىل بابك.

((( حسن البنا – مواقف يف الدعوة والرتبية  -ط دار الدعوة.

ما عرف ربه الوكيل من َّ
�شك فـي قدرته على �إغاثته وجندته.
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 أسألك باسمك الوكيل..

ارزقنا يقني املتوكلني عليك ،وتوكُّل املوقنني بك.

 أسألك باسمك الوكيل..
ارزقنا حالوة ا ْل َي ِقني ،وراحة ال َّت ْفويض ،و َف َرح قلوب املتوكلني.
ِ
ربك
عاشرا:
ً
رف َّ
حاس ْ
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً
 1هل تتوكل عىل اهلل يف كل أمورك أم يف الشدائد فحسب؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

هل ترشك يف توكلك عىل اهلل أحدً ا (تقول مثالً :توكلت عىل اهلل وعىل
2
فالن)؟
 3هل جتعل من (ال حول وال قوة إال باهلل) جز ًءا من ذكرك اليومي؟

 4هل ت ِ
ُسقط أحد ركني التوكل :األسباب املادية أو األسباب اإليامنية؟
 5هل تستعني عىل الشدائد بقول( :حسبي اهلل ونِ ْع َم الوكيل)؟

عرف ربه الوكيل من �أخذ بالأ�سباب وتعلق برب الأ�سباب.
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ً
أوال :معنى اسم اهلل المؤمن
املؤمن هو الذي أ َّمن خل َقه من ُظلمه.

وقيل :املؤمن هو ا ُملصدِّ ُق للمؤمنني بام َوعَدَ هم من النَّصرْ ومن ال َّثواب.
ففي اللغة له معنيان:
الت َّْصديق( ..ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [يوسف.]17 :

والثاين األمان( ..ﭢ ﭣ ﭤ) [قريش.]4 :

ورد هذا االسم يف القرآن الكريم يف موضع واحد يف اآلية الكريمة:

(ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ)
الأول :امل�صدِّ ق

قال الزجاج:

«أصل اإليامن :التصديق والثقة .وقال اهلل عز وجل:

(ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [يوسف.]17 :

أي :لفرط حمبتك ليوسف ال تصدِّ قنا»(((.
الثاين :من الأمان

كام يقول :آمن ٌ
أيضا( :اهلل املؤمن) أي :يؤ ِّمن
فالن فالنًا أي :أعطاه أمانًا ليسكن إليه ويأمن ،فكذلك ً
عباده املؤمنني ،فال يأمن إال من أ َّمنَه.
وجوها ِعدَّ ة:
وحيتمل ذلك
ً
املعنى األول :املؤمن من يصدُ ق عباده وعده

ويفي هلم بام وعدهم به من ثواب عىل أعامهلم احلسنة يف الدنيا واآلخرة ،وهذا يشمل كل فضائل األعامل
مع ثواهبا الذي وعد اهلل به ،وهو الصادق الذي ال خيلف امليعاد (ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)،
والذي وصف وعده فقال:
(ﭑ ﭒ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ).

((( تفسري األسامء ص .31

وذ ْكر.
عرف ربَّه امل�ؤمن َمن طلب منه الأمان من العذاب عن طريق عمله من �صوم و�صدَ قة ِ
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لكن ملاذا ال خيلف اهلل وعده؟

ف الوعد نقص ،والنقص حمال يف حق اهلل.
واجلواب :ألن ُخ ْل َ

وألن اهلل ال رشيك له يمنعه ،أو ينازعه يف إنفاذ ما وعد به.

قد يكون خلفك لظرف قاهر أقوى منك ،واهلل أقوى من كل يشء ،وقاهر كل يشء.

وقد يكون ُخ ْل ُفك لتغري رأيك نحو خيار أفضل ،وهذا حمال يف حق اهلل الذي يعلم اخلري
كله.

وقد يكون ُخ ْل ُفك لتغري الظروف مما استدعى تغيري الوعد الذي قطعته عىل نفسك ،وهذا
حمال يف حق اهلل الذي يعلم املستقبل كام يعلم املايض ،سواء بسواء.
أنت إ ًذا ال متلك عنارص الوفاء وأسبابه ،وأما اهلل فال يوجد من يخُ ِرجه عام وعد ،فام دام الوعد وعدَ اهلل
فثِ ْق أنه حم َّقق.
ولذا ُيع ِّلمنا احلق سبحانه:

(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)

رجا من الكذب ْ
وعدت به ،بأن جتعل أمرك
إن حالت الظروف بينك وبني ما
َ
واملعنى :اجعل لنفسك مخَ ً
حتت مشيئة اهلل ال مشيئتك؛ ألنك ال متلك عنارص الوفاء كلها.
وقد ختم اهلل آية (ﭑ ﭒ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) بقوله:

(ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ).

أي ال يعلمون هــذه احلقيقة ،وهى أن اهلل ال خيلف وعده ،فيثقون بوعـود البرش أكثر مما يثقون بوعود
اهلل ،وهو حال أكثــر الناس؛ ال ي ْقدُ رون اهلل َقدْ َره ،وال يعلمون ما ينبغى له سبحانه من صفات الكامل
واجلالل.

مسألة ثانية:
وخ ِ
قد يخُ ِلف اهلل وعيده ،وإخالف الوعيد ال ي َذم بل يمدح ،والفارق بني ُخ ِ
لف الوعد ُ
لف الوعيد
ُ ُّ
عفو وفضل ،وذلك من موجبات جوده
شاسع؛ ألن الوعد ٌّ
حق أوجبه عىل نفسه ،والوعيد ح ُّقه ،فإخالفه ٌ
وإحسانه ،وهلذا مدح به كعب بن زهري رسول اهلل ﷺ حني قال:

والعفو عنـ ـ ـ ـ ــد ر�سـ ـ ــول اهلل م�أم ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـول

ُن ِّبئتُ �أ َّن ر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اهلل �أو َع ـ ـ ـ ـ َدنـ ـ ـ ـ ــي

ولذا قال أبو عمرو بن العالء :إن العرب ال ت ُعدُّ إخالف الوعيد ذ ًّما بل جو ًدا وكر ًما ،أما سمعت قول
ما عرف ربه امل�ؤمن َمن ت� َّأخر عن طلب الأمان بك�سله ،ومع�صيته ،وتوانيه.
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الشاعر:

وال يرهب ابن العم ما عِ ْ�شتُ �صولتي
و�إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �إن �أو َع ْد ُتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �أو َوعَدت ـ ـ ـ ـ ـ ــه

وال يخت�شـ ـ ـ ــي مـ ــن �سطـ ـ ـ ـ ــوة املته ـ ـ ـ ِّد ِد
ُ
ملخلف �إيع ـ ـ ـ ـ ــادي و ُم ْنجِ ـ ـ ـ ـ ـ ُز مَوعِ ـ ــدي

ومن نامذج وعد اهلل الصادق يف فضائل األعامل ثالثة نامذجُ ،س ْقتُها هنا عىل سبيل املثال:

الأول :املر�ض

عن شداد بن أوس والصنابحي أهنام دخال عىل رجل مريض يعودانه ،فقاال له :كيف أصبحت؟!
قال :أصبحت بنعمة.

فقال له شداد:
رِ
أبش بكفارات السيئات وحط اخلطايا ،فإين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

ِ
فحمدين عىل ما ابتليته ،فإنه يقوم من
«إن اهلل عز وجل يقول :إذا أنا ابتليت عبدً ا من عبادي مؤمنًا،
دت عبدي وابتليتُهَ ،فأجروا له
مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من اخلطايا ،ويقول الرب تبارك وتعاىل :أنا ق َّي ُ
ما كنتم جُترون له وهو صحيح»(((.
مبشا:
وملا عاد رسول اهلل ﷺ ً
مريضا ،قال له رِّ ً
«أبشرِ  ،فإن اهلل تعاىل يقول :هي ناري أس ِّلطها عىل عبدي املؤمن يف الدنيا؛ لتكون حظه من النار يوم

القيامة»(((.

الثاين :اجلهاد
وانظر كيف آمن ٌ
رجل بصدق وعد اهلل ،فانطلق عىل الفور من ساحات اجلهاد إىل واحات االستشهاد!
عن أيب بكر بن أيب موسى األشعري قال :سمعت أيب ،وهو بحرضة العدو يقول :قال رسول اهلل ﷺ:
إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف.

ويف رواية :إن اجلنة حتت ظالل السيوف.

ويف رواية :إن السيوف مفاتيح اجلنة.

فقام رجل ُّ
رث اهليئة ،فقال :يا أبا موسى ،أأنت سمعت رسول اهلل ﷺ يقول هذا؟!

قال :نعم.

((( حسن :رواه امحد كام يف مشكاة املصابيح رقم.1579 :
((( صحيح :رواه أمحد وابن ماجة واحلاكم عن أبى هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم ،32 :والسلسلة الصحيحة رقم.557 :

عرف ر َّبه امل�ؤمن َمن جل�أ �إليه فـي املخاوف؛ ف�آمنه من كل خوف.
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فرجع الرجل إىل أصحابه ،فقال :أقرأ عليكم السالم ،ثم كرس جفن سيفه (غمده) ،فألقاه ،ثم مشى
بسيفه إىل العدو ،فرضب به حتى ُقتِل»(((.
الثالث :الأذى فـي �سبيل اهلل
مل ِ
يعدْ هم رسول اهلل ﷺوهو يراهم ُي َّ
عذبون بمغفرة وال نرص أو متكني.
وإنام وعد آل يارس باجلنة!

أقل من اجلنة يغرهيم هبا ،وال َ
فحتى يستطيعوا تك ُّبد الصرب عىل األهوال،فال َّ
بديل ُيغنيهم عنها.

ويقوي عزيمتهم عىل حتمل املشاق إال روعة األجر واجلزاء:اجلنة ،وال أروع!
وال يعينهم ِّ
ولذا صربوا وثبتوا.

والعالقة بني الصرب وتصديق وعد اهلل واضحة جلية ،وهي عالقة تعليل وسببية:
(ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ).

أي اصرب ألن وعد اهلل حق .قال السعدي:

«وهذا مما يعني عىل الصرب ،فإن العبد إذا ِ
علم أن عمله غري ضائع ،بل سيجده كامال؛ هان عليه ما يلقاه
ويس عليه كل عسري ،واستقل من عمله َّ
كل كثري»(((.
من املكاره ،رَّ
املعنى الثاين :يصدِّ ق ظنون عباده املؤمنني

وال خي ِّيب آماهلم أبدً ا كقول النبي ﷺ يف ما يرويه عن ربه:
ويف احلديث القديس:

«أنا عند ظن عبدي يب ،فليظن يب ما شاء»(((.

«قال اهلل تعاىل :من علِم أين ذو قدرة عىل مغفرة الذنوب غفرت له وال أبايل ،ما مل يرشك يب شيئًا»(((.
سبحانه ..كريم ال خييب ظنكِ ،
فالع َّلة فيك ال يف كالمه.
ِّ
ٌ
قال القرطبي« :قيل معنى ظن عبدي يب:
ظ ُّن اإلجابة عند الدعاء.

((( رواه مسلم رقم 1902 - 146 :والرتمذي رقم ،1659 :وأمحد يف مسنده رقم.19538 :
((( تفسري السعدي .646
((( صحيح :رواه الطرباين واحلاكم عن واثلة كام يف صحيح اجلامع رقم.4316 :
((( حسن :رواه الطرباين واحلاكم عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع رقم.4330 :

وي�شف َي قلقه وخوفه.
ما عرف ربه امل�ؤمن َمن مل يلج�أ �إليه يف املخاوف؛ لي� ِّأمنه،
ِ
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وظ ُّن القبول عند التوبة.

وظ ُّن املغفرة عند االستغفار.

وظ ُّن املجازاة عند فعل العبادة برشوطها متسكًا بصادق وعده»(((.

واملراد هنا تربية العبد عىل تغليب الرجاء عىل اخلوف ،وتدريبه عىل حسن الظن باهلل ،فإن العبد ب َط ِ
بعه
حيب املغفرة ويرجو العفو ،وهو عىل اخليار يف ما يظنه بربه .قال بدر الدين العيني:
«إن ظن أنيِّ أعفو عنه وأغفر له ،فله ذلك ،وإِن ظن العقوبة واملؤاخذة ،فكذلك»(((.
يؤمن عباده من العذاب
املعنى الثالث :املؤمن من ِّ

وليس فقط أ َّمنهم من عذابه ،بل أرشدهم إىل ما ينجيهم من عذابه ،فام من طريق نجاة إال أرشدهم إليه،
وما من طريق يوصل إىل النار إال َّ
حذرهم منه.
وإليك بعض أحاديث النجاة:

«إن سورة من كتاب اهلل ما هي إال ثالثون آية شفعت لرجل ،فأخرجته من النار ،وأدخلته اجلنة»(((.
َّ 

« خذوا جنتكم من النار ،قولوا :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،فإهنن يأتني يوم
ومع ِّقبات ،ومجُ نِّبات ،وهن الباقيات الصاحلات»(((.
القيامة ُمقدِّ ماتُ ،
« الصيام ُجنَّة ،وحصن حصني من النار»(((.

يؤمن خل َقه من ظلمه
املعنى الرابع :املؤمن هو الذي ِّ
وقد ذكر هذا املعنى ابن جرير يف تفسريه ،فقال:

«قال الضحاك عن ابن عباس  :املؤمن أي :أ َّمن خلقه من أن يظلمهم»(((.
ويف صحيح مسلم:

لم عىل نفسيِ ».
«يا عبادي ،إِنيِّ َح َّر ُ
مت ال ُّظ َ

حرم اهلل الظلم عىل نفسه ،وأوجب عىل نفسه عدم الظلم ،كام أوجب عىل نفسه الرمحة ،وذلك مع
فقد َّ
مدحا والثنا ًء ،إذ
وأكرر :مع قدرته عليه؛ ألنه لو كان الظلم ممتن ًعا عىل اهلل مل يكن ذلك يستحق ً
قدرته عليهِّ ،
((( فتح الباري .386/13
((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري  - 101/25بدر الدين العينى  -ط دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
((( حسن :رواه احلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.2092 :
((( صحيح :رواه النسائي واحلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.3214 :
((( حسن :رواه أمحد والبيهقي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.3880 :
((( تفسري الطربي .36/28

عرف ربه امل�ؤمن َمن �آمن باهلل بقلبه ،ول�سانه ،و�أركانه.
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ال ُيمدَ ح الفاعل إال إذا كان يمكنه أن يفعل ومل يفعل ،فلو سألت:
هل يقدر اهلل عىل أن يظلم اخللق؟!

قلت :نعم ،لكن ذلك ٌ
حمال؛ ألنه اهلل سبحانه قال( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ).
ُ

ٌ
الترصف يف ما ال يملك ،والك ُُّل ُم ْلكُه وحتت سلطانه.
وحمال كذلك؛ ألن الظلم هو
ُّ

ٌ
وحمال كذلك؛ ألن الظلم هو وضع اليشء يف غري موضعه ،وحكمة اهلل يستحيل معها
هذا.

ولذا رأى البعض هنا لفظ الظلم للمشاكلة هنا ،وليس عىل احلقيقة.

ونفي الظلم يتناول أن ال ُيظ َلم أحدٌ مطل ًقا ،ولو كان مثقال ذرة..
قال رسول اهلل ﷺ:

(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)

«إن اهلل تعاىل ال يظلم املؤمن حسن ًةُ ،يع َطى عليها يف الدنيا ،و ُيثاب عليها يف اآلخرة ،وأما الكافر ف ُيط َعم
خريا»(((.
بحسناته يف الدنيا؛ حتى إذا أفىض إىل اآلخرة مل تكن له حسنة ُيع َطى هبا ً
والحظ أن نفي الظلم يتناول الدنيا مع اآلخرة ِ
يصح أن تكون الدنيا املحدودة وحدها
جمتمعتني ،فال
ُّ
أجره يف الدنيا كامالً ،وأما املؤمن ،ف ُيعطى أجره
كافرا ،فينال الكافر َ
مقياسا للحكم ،فال ظلم ألحد ولو كان ً
ً
موز ًعا عىل الدارين ،الدنيا واآلخرة.
كذلك كامالً ،لكن َّ
َّ
لعذبهم وهو غير ظالم
يف حديث زيد بن ثابت  عن النبي ﷺ أنه قال:

حمِ
عذب أهل سامواته وأهل أرضهَّ ،
«لو أن اهلل َّ
خريا
لعذهبم وهو غري ظامل هلم ،ولو ر َ هم لكانت رمحته هلم ً
من أعامهلم»(((.
عذب اخللق لكان مترص ًفا فيهم ترصف ِ
وليس املراد أن اهلل لو َّ
املترصف يف ما يملك
امللك يف ملكه ،وأن
ِّ
ِّ
البش ،فإن هذا ظ ُّن أكثر الناس ،ولكن األمر أعظم من هذا ،فإن احلديث
غري ظامل ،كام يفعل ذلك سائر رَ
عذب عباده َّ
مدحا ما بعده مدح ،وأن اهلل لو َّ
لعذهبم بحق؛ ألن ح َّقه عىل العباد
يتضمن فوق نفي الظلمً :
ِ
خريا من أعامهلم».
أضعاف أضعاف ما بذلوه وقدَّ موه؛ وهلذا قال بعدها« :ولو رمحهم لكانت رمحته هلم ً
((( صحيح :رواه أمحد ومسلم عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم.1853 :
((( صحيح :رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة عن زيد بن ثابت وأيب بن كعب كام يف صحيح اجلامع رقم.5244 :

ما عرف ربه امل�ؤمن َمن ادَّ عى الإميان بل�سانه ،وع�صاه بجوارحه ،و�أركانه.
137

هني ًئا لمن عرف ربه
فرمحة اهلل ليست عىل قدر أعامل عباده وال مكافأة هلا ،وحقوق عبوديته مل يقم عباده هبا بِح ِّقها ،فأعامهلم
ال توازي شكر القليل من نعمه عليهم ،فكيف بالكثري؟! وتبقى نعمه التي ال تحُ ىص ال مقابل هلا من الشكر،
فلو َّ
عذهبم عىل هذا التقصري لكان غري ظامل.

نفسا إال وسعها ،فكيف
فإن قلت :قد فعل العباد ما يقدرون عليه من شكر اهلل وعبوديته ،وال يك ِّلف اهلل ً
ِّ
يعذهبم عىل ما ال يستطيعون؟!
فاجلواب من وجهني:

ٍ
األولَّ :
وتوان.
أن ما يقدر عليه العبد ال يقوم به كله ،فال بد له من فتور ،وإعراض ،وغفلة،

والثاينَّ :
أن العبد ال يقوم بواجب العبودية بح ِّقه كام ينبغي ،ومن هذا الواجب الذي خيفى عىل الكثري:
كامل مراقبة اهلل وإِجالله وتعظيمه ،بحيث يبذل العبد غاية جهده كله يف القيام واجبات العبودية واستكامهلا
ظاهرا وباطنًا.
ً
ومن هنا كان التقصري مالز ًما للعبد حال الطاعة ،وحال املعصية.

املعنى اخلامس :املؤمن هو الذي َّأمن عباده من اخلوف
املؤمن هو الذي يؤ ِّمن عباده من خماوف الدنيا..

ويؤ ِّمنهم عند نزول ملك املوت حال االحتضار..
ِ
خماوف يوم القيامة..
ويؤ ِّمنهم يوم الفزع األكرب من
ويؤ ِّمنهم من عذاب النار يف اآلخرة..

وكل هذا من أثر إيامن العبد ،ومكافأة له عىل عدم ظلمه لغريه:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) [األنعام.]82 :
ً
وعمال
ثانيا :فادعوه بها عبادة
ً

الواجب الأولِ � :أح ّب اهلل

وكيف ال؟ وهو الذي يأمن اخلائفون يف كنفه ،ويطمئن املؤمنون برعايته ،فال خياف أحدٌ ُظ ْلماً مع احلق
سبحانه ،وهو الذي ما وعدك وعدً ا فأخلفه ،ويف كثري من األحيان مل ُي ِ
مض وعيده الذي تو َّعدك به كر ًما
وجو ًدا ،فحصل لك من ذلك األمن النفيس والسعادة القلبية ،والطمأنينة واألنس به سبحانه.
عرف ر َّبه امل�ؤمن َمن وثق برعايته ،واطم�أن �إىل كفايته.
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المؤمــــن
الواجب الثاين :الت�صديق العملي

واد وأحوال الناس يف ٍ
من أخطر ما يواجه املسلمني اليوم :التكذيب العميل ،فاللسان يف ٍ
واد ،واالزدواجية
حمرم! واملعاملة
منترشة ،وأصحاب الوجهني نزلوا الساحة ،نزعم أننا نعلم احلالل واحلرام ،لكن الكسب َّ
ربوية! واالختالط منترش! فكيف يستسيغ اإلنسان كل هذه األوزار مع يقينه وتصديقه باجلنة والنار.

اَل ي�ستعد ل َي ـ ـ ـ ـ ـ ْوم ن�ش ـ ـ ـ ــر ِك َتـ ـ ـ ـ ــابه
متل ِّه ًيا ِفـ ــي �أهل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و�صحاب ـ ـ ـ ـ ــه
ون�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوره ووقوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وم�آبـ ـ ـ ـ ـ ــه
فعل مك ِّذب بث ـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ــه وعق ـ ـ ـ ـ ــابه
ل ُه بفعالـ ـ ـ ــه ،ففعالـ ـ ــه �أولـ ـ ـ ـ ـ ــى ِب ِه

ً
معر�ضا عَن عر�ض ـ ـ ـ ــه وح�سابه
َيا
متع ِّل ً
ال بعي ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــه ومب ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــه
متنا�س ًيا لـمم ــاتـ ـ ـ ـ ــه و�ضريحـ ـ ـ ـ ـ ــه
ال َق ْول َقـ ـ ـ ـ ــول مُ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدِّق والفِعل
من قال قو ًال ث ـ ـ ـ َّم خالف قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

القول َقول مصدِّ قِ ،
والفعل فعل ِّ
مكذب:
ُ

واإليامن تصديق وتطبيق ،واعتقاد وسلوك ،واإليامن ما وقر يف القلب وصدَّ قه العمل ،فاإليامن بال عمل
تكذيب عميل ال يقع فيه من عرف اسم اهلل املؤمن .
الواجب الثالث :توكل على اهلل وحده
فهو الذي يؤ ِّمن خوف عبده إذا جلأ إليه بصدق يف كشف كربته وتأمني خوفه .يقول ابن القيم:

«واملضطر إذا صدق يف االضطرار إليه :وجده رحيماً مغي ًثا ،واخلائف إذا صدق يف اللجوء إليه :وجده
ُمؤ ِّمنًا من اخلوف»(((.

دُعاء م َ
رج ـ ــى �إجاب ُتـ ـ ـ ـ ـ ُه
ُ�ضطرِنا ُت َ
كذا اليتيم وق ـ ــد قالوا َودَعو ُتـ ـ ـ ـ ـ ُه

روط كذا املظلوم يف الدُّ ولِ
بِال ُ�ش ٍ
َت�سري �إىل اهلل يف ليلٍ على َعجـلِ

ً
وطلبا
ثالثا :فادعوه بها مسألة
ً
ورش
رش ما أعطيتناِّ ،
«اللهم إين ْأسألك النعيم يوم الع ْيلة ،واألمن يوم اخلوف ،اللهم إين عائذ بك من ِّ
ما من ْعت».
 نسألك باسمك املؤمن..

الفزع األكرب يوم القيامة.
آمنَّا من كل ما خييفنا يف دنيانا ،وآمنَّا من َ

((( مدارج السالكني .324/3

ما عرف ربه امل�ؤمن َمن اهتزت ثقته بربه ،ومل يطمئن �إىل رعايته.
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 نسألك باسمك املؤمن..

ور َّد عنا كيد أعدائنا..
آ ِّمنَّا يف أوطانناُ ،
 نسألك باسمك املؤمن..

أ ِّمنَّا عذابك يوم تبعث عبادك..

 نسألك باسمك املؤمن..
أفِ ْض علينا من فيض اإليامن ما نزداد به يقينًا وعزيمة تعني عىل تق ُّلب الزمان.
ربك
ً
رف َّ
رابعا :حاسب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً
 1هل تظل مؤمنًا بوعود اهلل يف خضم أزمتك وذروة حمنتك؟
خريا عند توبتك أنه سيقبلك؟
 2هل تظن باهلل ً

 3هل تدعو اهلل وأنت موق ٌن باإلجابة؟

هل حتافظ عىل ما يؤ ِّمنك من عذاب اهلل بانتظام؟ مثل قراءة سورة امللك،
4
وصيام التطوع.

فضل عليك غريك،
هل تشعر إذا تتابعت عليك الشدائد واملحن بأن اهلل َّ
5
واختصه بفضله؟
 6هل تستحرض معية اهلل ورعايته وقدرته عىل نزع خماوفك عندما ختاف؟

عرف ربه امل�ؤمن من �آمن بوعده ،و�صرب على قدَ ِره.
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نادرا
دائم أحيانًا
ً

هني ًئا لمن عرف ربه
ً
أوال :معنى اسم اهلل الرزاق
وقد ورد اســم الرزاق يف القـرآن مــرة واحدة يف قوله تبـارك وتعاىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ) [الذاريات ،]58 :لكنه ورد بصيغة التفضيل (ﭹ ﭺ) مخس مرات ،ووردت مادة
(رزق) أكثر من مائة مرة.
قال الراغب يف املفردات:

«الرزق يقال للعطاء اجلاري تارة ،دنيو ًّيا كان أم أخرو ًّيا ،وللنصيب تارة ،وملا يصل إىل اجلوف و ُي َت َغ ّذى
ِّ
ِ
َ
ورزقت علماً .
به تارةُ ،يقال :أعطى السلطان رزق اجلندُ ،
والرازق ُي ُ
الرزق ،ومعطيه ،واملس ِّبب له وهو اهلل تعاىل ،و ُيقال لإلنسان الذي يصري سب ًبا يف
قال خلالق ِّ
وصول الرزق ،و الرزاق ال يقال إال هلل تعاىل»(((.
والرزق رزقان :عام ،وخاص:
فالرزق العام:

فسهل اهلل هلم األرزاق التي تقوم هبا حياهتم ،وهو رزق عام
متاح جلميع اخللقَّ ،
هو رزق األبدان ،وهذا ٌ
للرب ،والفاجر ،واملسلم ،والكافر ،بل لآلدميني وغريهم من اجلن واملالئكة ،واحليوانات ،واخلالئق كلها،
و ُيط َلق عليه( :رؤية األرزاق).

وهو رزق عا ٌّم كذلك من وجه آخر باعتبار أحوال املك َّلفني جتاه احلالل واحلرام ،فقد يكون رز ًقا حالالً،
«ر َزقه اهلل» سواء
ال تبعة عىل العبد فيه ،وقد يكون رز ًقا حرا ًما ُيعا َقب عليه ،وكالمها سامه اهلل رز ًقا ،ف ُيقال َ
ُر ِز َق به من حالل ،أو من حرام.
الرزق اخلاص:

وهو رزق القلوب بكنوز اإليامن وثروات الطاعات البدنية والقلبية ،فإن القلوب يف غاية االفتقار إليهام،
وهذا الرزق ال يناله إال األبرار؛ وإن كانوا أفقر الناس ماالً وأر ُّقهم حاالً ،ونستطيع أن نطلق عىل هذا الرزق:
(رؤية الرزاق يف األرزاق).

فينبغي للعبد إذا دعا ربه يف حصول الرزق أن يستحرض بقلبه هذين الرزقني ،ومن هنا استعاذ النبي ﷺ
من الكفر والفقر ،فالكفر ذهاب رزق الدين وهو األخطر ،والفقر ضياع رزق الدنيا.

((( املفردات للراغب األصفهاين ص .194

يكتف بالرزق املادي فح�سب.
عرف ربه الرزاق َمن �س�أله الرزق الإمياين ،ومل
ِ
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الرزاق
ثانيا :لماذا اهلل (خير الرازقين)؟! عشرة أسباب
ً
سمى اهلل نفسه (ﭹ ﭺ)؟!
لكن ملاذا َّ

 ألن اهلل سبحانه خري من رزق ،وأفضل من أعطى.

 وألن رزق اهلل باعتبار إفادته للعبد وشدة احتياج العبد له هو خري األرزاق عىل اإلطالق.
وج َحده ،ويعطي من سأله ،ومن مل يسأله.
 وألن اهلل يرزق من آمن به وعبده ،ومن ك َف َر به َ

 وألن (ﭹ ﭺ) هو من ينفق من خزائن ال تفنى ،بل وال ينقص منها يشء مهام ُأ ِنفق
منها.
 وألن (ﭹ ﭺ) وحده من يخُ ِرج الرزق من العدم ،وأما غريه فام هم إال وسطاء يف
توصيل رزقه ،وإنام ُأ ِ
طلق عليهم رازقني عىل سبيل املجاز.
 وألن (ﭹ ﭺ) ُيعطي عطا ًءا ال يدخله عَدٌّ  ،وال حيويه َحدٌّ .
ٍ
 وألن (ﭹ ﭺ) يعلم ما ي ِ
عبــد من ٍ
رزق وما يفســده ،فيعطيـه ما يعلم أنه
صلح كل
ُ
يناسبه.
 وألن (ﭹ ﭺ) يس َخط ومع ذلك ال يقطع رزقه! وأما املخلوق فإذا ِ
سخط قطع ِرز َقه.
َْ

 وألن (ﭹ ﭺ) يرزق اخللق بأصول الرزق من تربة ،وماء ،وهواء ،وبذور ،وهم
ِّ
يسخروهنا زراعة وحر ًثا وتصني ًعا؛ لتخرج إليك األطعمة واآلالت التي تنتفع هبا ،ولو حرم اهلل اخللق من
أصول رزقه ،ملا وصل إليهم من أرزاقهم يش ٌء.
 وألن (ﭹ ﭺ) ال يؤخر رزقه عن وقت احلاجة ،وال ين ِّغصه عليك بطلب املقابل.
ً
ثالثا :خمسة مواضع في القرآن فيها (خير الرازقين)
الآية الأوىل :ادعوين به
وفيها توجيه إىل التوسل إىل اهلل ،والدعاء هبذا الوصف (ﭹ ﭺ):

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ)
يو�سع رزقه املادي والإمياين.
ما عرف ربه الرزاق َمن مل ي�س�أله فـي دعائه �أن ِّ
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تعجيزا وال جتربة ،دعا اهلل هبذا الدعاء،
ملا علم عيسى  صحة قصد احلواريني ،وأهنم ال يسألونه
ً
فنادى ربه مرتني :مرة بوصف األلوهية (ﭕ) ،ومرة بوصف الربوبية الدال عىل ا ُمللك وحسن التدبري
واإلحسان (ﭖ) ،وقد ختم عيسى دعاءه بالتوسل إىل اهلل باسم من أسامئه وصفة من صفاته وهي
إظهارا منه لغاية الترضع ،ومبالغة يف الرجاء واستدعاء الرزق ،وحتى يكون دعاؤه
(ﭹ ﭺ)..
ً
أرجى للقبول واإلجابة.
والحظ أن احلواريني قدَّ موا هنا َب رَ ِ
ش َّيتهم عىل إيامهنم ،ف َطلبوا من املائدة األكل والطعام( :ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)..

مهته ،فقد َّ
أخر طلب الطعام عن املطالب اإليامنية فقال( :ﭕ
أما عيسى ابن مريم بصفاء قلبه وعلو َّ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ).

خاصا بنا معرش
فوصف عيسى  فوائد هذه املائدة بقوله( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) أي عيدً ا ًّ
املؤمنني دون غرينا ،ألول من آمن منا ،وآخر من آمن.
(ﭡ ﭢ) :أي عالمة منك عىل صدق نبويت ،ودعويت؛ ليهتدي الناس ويؤمنوا.
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) :فكل عطاء من سواك ال ُيغني وال ُيشبِع ،وجاء عيسى  هبذه الكلمة

العامة التي يدخل فيها األكل وتتسع لغريه؛ ألن الرزق يشمل الرزق املادي واملعنوي.
قال الفخر الرازي يف آداب الدعاء الذي رفعه عيسى  إىل ربه:

«ثم إن عيسى لشدة صفاء دينه ملا ذكر الرزق انتقل إىل الرازق بقوله (ﭤ) ،ومل يقف عليه ،بل انتقل
من الرزق إىل الرازق ،فقال( :ﭥ ﭦ ﭧ).
فقوله( :ﭖ) ابتداء منه بذكر احلق.

وقوله( :ﭗ ﭘ) انتقال من الذات إىل الصفات.

وقوله( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) إشارة إىل ابتهاج الروح بالنعمة ،ال من حيث إهنا نعمة ،بل
من حيث إهنا صادرة من املنعم.
وقوله( :ﭡ ﭢ) إشارة إىل كون هذه املائدة دلي ً
ال ألصحاب النظر (اإليامين) واالستدالل.
وقوله( :ﭤ) إشارة إىل حصة النفس.
ثم قال اإلمام الرازي:

«فانظر كيف ابتدأ باألرشف ،فاألرشف نازالً إىل األدون ،فاألدون ،ثم قال( :ﭥ ﭦ ﭧ) ،وهو
الرزاق من اطم�أن �إىل تكفل اهلل برزقه املادي كما تكفل بهواء َن َف ِ�سه اليومي.
عرف ربه َّ
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الرزاق
عروج مرة أخرى من اخللق إىل اخلالق ،ومن غري اهلل إىل اهلل»(((.
الآية الثانية :اطمئنوا
طمأن اهلل هبا من هاجر يف سبيل اهلل بأن أرزاقهم لن تنقص؛ ألن اهلل (ﭹ ﭺ) ،فقال:

(ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ)

وضحى من أجله ،ويف سبيله!
الب منهم والفاجر ،فكيف بمن هاجر إليه،
ّ
فهو سبحانه يرزق اخللق عامة رَّ
ملا ُأ ِمر الصحابة باهلجرة قال بعضهم :كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة ورزق ،فنزلت اآلية:
(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ).

وهي طمأنة لقلوب املدعوين إىل اهلجرة ،أو الذين هاجروا بالفعل ،وانقطعت موارد أرزاقهم ،فأعلمهم
سبحانه أنه الذي يرزق الدواب يف الرب ،والطيور يف اجلو ،وتك َّفل بأرزاق اخللق ،وما سعيهم يف وجوه
جمرد أسباب موصلة إىل ما قدَّ ره اهلل -منذ األزل -هلم من رزق ،ولن ينال أحدٌ مهام جدَّ  ،وسعى
األرض إال َّ
غري ما ُقدِّ ر له.
(ﮧ):

املكرم مع أنه هو األصل ..ملاذا؟
فبدأ اهلل بذكر الدواب ،وقدَّ مها عىل اإلنسان َّ

نتوهم بقصورنا البرشي أن هذه الدواب لن تستطيع تدبري رزقها ،فلفت القرآن أنظارنا إىل أن اهلل
ألننا َّ
يرزقها قبلنا؛ ولذا قدَّ مها علينا.

ُرزقون يا معرش املهاجرين،
واملعنى :كام يرزق اهلل هذه
الدواب التي ال حيلة هلا يف حتصيل رزقها ،فكذلك ت َ
َّ
وإن بدا لكم انقطاع أسباب عيشكم.
وأقرب مثل هلذا ما ذكره ابن كثري يف التفسري:

«وقد ذكروا أن الغراب إذا َف َقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض ،فإذا رآهم أبواهم كذلك نفرا
صغارا كالربغش،
طريا
ً
عنهم أيا ًما حتى يسود الريش ،فيظل الفرخ فا ًحتا فاه يتفقد أبويه ،فيقيض اهلل تعاىل ً
فيغشاه فيتقوت به تلك األيام حتى يسود ريشه ،واألبوان يتفقدانه كل وقت ،فكلام رأوه أبيض الريش نفرا
عنه ،فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه باحلضانة والرزق»(((.
((( تفسري الفخر الرازي .131/2
((( تفسري ابن كثري .236/6

الرزاق من اطم�أن �إىل تكفل اهلل برزقه املادي كما تكفل بهواء َن َف ِ�سه اليومي.
ما عرف ربه َّ
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رزقك من أين؟
أورد القرطبي يف تفسريه:

«قيل لبعضهم :من أين تأكل؟ فقال :الذي خلق الرحى يأتيها بالطحني ،والذي شدق األشداق هو
خالق األرزاق.
وقيل أليب أسيد :من أين تأكل؟ فقال :سبحان اهلل ،واهلل أكرب! إن اهلل يرزق الكلب ..أفال يرزق أبا أسيد!

وقيل حلاتم األصم :من أين تأكل؟

فقال :من عند اهلل ،فقيل له :اهلل ينزل لك دنانري ودراهم من السامء!؟

فقال :كأن ماله إال السامء!

يا هذا ،األرض له والسامء له ،فإن مل يؤتني رزقي من السامء؛ ساقه يل من األرض ،ثم أنشد:
وكيف أخاف الفقر واهلل رازقي ورازق هذا اخللق يف العرس واليرس

تك َّفل باألرزاق للخلق كلهم
وللضب يف البيداء واحلوت يف البحر»(((.
ِّ
ا�ستغن عن اخللق
الآية الثالثة:
ِ

أجرا ،أو طلب منهم ثمنًا،
أنكر اهلل هبذه اآلية عىل املعرضني عن نبيه ودعوته ،وكأن رسول اهلل ﷺ سأهلم ً
فانرصفوا عنه( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯼ ﯽ ﯾ)

أجرا ،فيعتذرون لك بسبب ذلك؛ بخ ً
ال بأمواهلم ،والصحيح
واالستفهام هنا استنكاري ،أي ما تسأهلم ً
خري لك من عطاء أولئك الضعفاء الذين ال يملكون شي ًئا ،وال يستغنون حلظة عن عطاء خري
أن عطاء اخلالق ٌ
الرازقني ،املالك ألرزاق اخلالئق أمجعني.
الآية الرابعة� :أنفق وال تخف
طمأن اهلل هبا كل من بذل ماله يف سبيل اهلل؛ لئلاَّ خياف من نقصان ماله ،فقال:

(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰃ ﰄ ﰅ).

موض ًحا طبيعة اإلخالف:
قال ابن كثري ِّ
«يخُ ِل ُفه عليكم بالبدل ،ويف اآلخرة باجلزاء والثواب»(((.
((( تفسري القرطبي .7/9
((( تفسري القرآن العظيم .715/3

عرف ربه الرزاق َمن �أيقن باخللف ،فجاد بالعطايا.
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تن�شغل عنه
والآية اخلام�سة :ال
ِ

(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮌ ﮍ ﮎ)
ِ
ِ
طبل ي ِ
علم
كان دحية بن خليفة الكلبي قد قدم بالتجارة من الشام ،وذلك قبل أن ُيسلم ،وضرُ ِ َب هلا ٌ ُ

عري ،وكان ذلك أثناء اخلطبة ،فرتك الصحابة النبي خيطب
الناس بقدومها ،وكانت هذه عادهتم إذا قدمت ٌ
حتى ما بقي مع النبي ﷺ إال اثنا عرش صحاب ًّيا ،منهم أبو بكر وعمر  ،وهنا قال النبي ﷺ:
نارا»(((.
«والذي نفيس بيده ..لو تتابعتم حتى ال يبقى منكم أحدٌ  ،لسال عليكم الوادي ً

خري هلم من لذة هلوهم وفوائد جتارهتمْ ،
(وإن
فأعلمهم اهلل أن ما عنده من ثواب صالهتم واستامع اخلطبة ٌ
فو ٌت ِ
حصل منها بعض املقاصد ،فإن ذلك ٌ
فوتًا
خلري اآلخرة ،وليس الصرب عىل طاعة اهلل ُم ِّ
قليل من َّغصُ ،م ِّ
رز َقه من حيث ال حيتسب ،ومن قدَّ م االشتغال بالتجارة عىل
للرزق ،فإن اهلل خري الرازقني ،فمن اتقى اهلل َ
بارك له يف ذلك ،وكان هذا دلي ً
ال عىل ُخ ُل ِّو قلبه من ابتغاء الفضل من اهلل ،وانقطاع قلبه عن ربه،
طاعة اهلل مل ُي َ
ِ
حمض يع ُقب اخلرسان)(((.
رضر ٌ
وتع ُّلقه باألسباب ،وهذا ٌ
رابعا :سمات الرزق
ً
 رزقك قدمي ،ولي�س بحديث:
قال عبد اهلل بن عمرو بن العاص  :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

َب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف سنة»(((.
«كت َ

 رزقك يطلبك!
«إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله»(((.

فهل رأيت أحدً ا ُّ
قط نجح يف اهلروب من املوت؟!

فكذلك لن يفلح أحدٌ يف اهلروب من الرزق ،وهو تعبري نبوي بالغي معجز! فقد تركض خلف ٍ
رزق
لتدركه ،وربام طلبك الرزق كذلك ،لكنكام لن تلتقيا أبدً ا إال أن (يشاء) الرزاق.
((( صحيح :رواه أبو يعىل يف مسنده ،وابن حبان عن جابر بن عبد اهلل ،والبيهقي يف الشعب كام يف السلسلة الصحيحة رقم.3147 :
((( تفسري السعدي .88/1
((( صحيح :رواه مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو كام يف مشكاة املصابيح رقم.79 :
((( حسن :رواه الطرباين عن أيب الدرداء كام يف صحيح اجلامع رقم.1630 :

ما عرف ربه الرزاق َمن بخل مباله عن ربه ،فلم يت�صدَّ ق به ،ومل يبذل.
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وصدق عيل بن هشام حني قال:

ال�سعي والطلب
وربمَّ ا اختلفا فـي َّ
لالتف ـ ــاق �أتـ ـ ـ ـ ــاك الرزق عن ك َثب

املرء ي�سعى وي�سعى ال ِّرزق يطلب ــه
ح َّتـى �إذا قـ ـ ـ ـ ـدَّر ال َّرحمن جمعهما

لكن آفة املرء االستعجال ،واهلل أعلم بام ف َطرنا عليه؛ ولذا أوحى إىل نبينا ﷺ لينصحنا:
موت حتى يبلغه آخر ٍ
رزق هو له ،فاتقوا اهلل ،وأمجِلوا يف
«ال تستبطِئوا الرزق ،فإنه مل يكن عبدٌ لِ َي َ
الطلب»(((.

واستبطاء الرزق هو الذي دفع الناس اليوم ألكل احلرام ،والتهاون يف الرشوة ،والتعامل بالربا ،وأكل
أموال بعضهم بالباطل ،مع أن رزق كل واحد منا مقسوم لن يموت حتى يستويف آخره ،ولكن القوم ال
يوقنون ،ولقول نبيهم ال يصدِّ قون ،فيرسقون ويعتدون ،ويف احلرام يرتعون.
 رزقك فـي ال�سماء:
قال تعاىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)

وهي آية تشري إىل فائدتني عظيمتني:
األوىل :أن رزقك يف السامء ،فال ِ
تذ َّل نفسك ملن يف األرض.
الثاين :أن ما عند اهلل ال ُيبتغى إال بطاعته.

قال القشريي:

ِ
فأصعد إىل السامء عملك؛
«ىف السامء رزقكم ،وإىل السامء ُيرفع عملكم ،فإن أردت أن ينزل عليك رزقك،
وهلذا قالوا :الصالة قرع باب الرزق ،وقال تعاىل( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ)»(((.
وقال احلسن البرصي وهو يرشح السبب احلقيقي حلرمان الرزق:

«فيها واهلل رزقكم ،ولكن تحُ َرمون بخطاياكم وأعاملكم»(((.

القسم؟! وما هذا إال لينزع الشك من قلوب املرت ِّددين،
ثم أقسم اهلل عىل هذا ،فام الذي أحوجه إىل َ
ويغرس اليقني يف قلوب املرتابني:
(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)

((( صحيح :رواه احلاكم والبيهقي عن جابر كام يف صحيح اجلامع رقم.7323 :
((( لطائف اإلشارات  - 465/3ط اهليئة املرصية العامة للكتاب.
((( غرائب التفسري وعجائب التأويل  - 1141/2برهان الدين الكرماين -دار القبلة للثقافة اإلسالمية -جدة.

نعم.
عرف ربه الرزاق َمن مل ي�شغله الرزق عن الرزاق ،وال النعمة عن املُ ِ
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قال بعض احلكامء:

«كام أن كل إنسان ينطق بنفسه وال يمكنه أن ينطق بلسان غريه ،فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ،وال
يمكنه أن يأكل رزق غريه»(((.
السري َّ
الص َّفار -أحد شيوخ اإلمام أمحدُ -د ِعي إىل القول بخلق
أن اإلمام ع َّفان بن مسلم َّ
تذكر كتب ِّ
كل ٍ
القرآن ،فامتنع أن يجُ يب ،فقيل له :يحُ بس عطاؤك! -وكان ُيعطى يف ِّ
شهر ألف درهم -فقال( :ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ) [الذاريات]22 :
فلام رجع إىل داره ،عذلوه نساؤه ومن يف داره [أي الموه وعاتبوه] ،وكان يف داره نحو أربعني إنسانًا،
فدق عليه ٌّ
َّ
داق الباب ،فدخل عليه رجل ش َّبهته بسماَّ ن أو ز َّيات ،ومعه كيس فيه ألف درهم ،فقال:
«يا أبا عثامن ،ثبتك اهلل كام ث َّب َّت الدين ،وهذا يف كل شهر»(((.
وقوع االضطراب

حاسبي قال:
يف كتاب «القصد إىل اهلل سبحانه» ل ْل ُم
ِّ

«قلت لشيخنا:
ُ

االضطراب يف القلوب ،وقد جاءها الضامن من اهلل عز وجل؟!
من أين وقع
ُ

قال:

من وجهني.
ِ
بح ْس ِن ال َّظن ،وإلقاء التُّهم عن اهلل.
أحدمها :ق َّل ُة املعرفة ُ
ِ
والوجه الثاينْ :
رب،
ف
فتستجيب
خوف ال َف ْوت،
أن يعارضها
النفس للداعي ،و َي ْض ُع َ
ُ
ُ
ُ
َ
اليقني ،و َي ْعد َم الص ُ
جل َزع.
فيظهر ا َ
غري هذا؟
ُ
قلت :يش ٌء ُ

قال:

نعمّ ،
وض ِمن ،و َغ َّيب األوقات ليخترب أهل العقول ،ولوال ذلك لكان
إن اهلل عز وجل َوعَدَ األرزاق َ
ُّ
ف هلم عىل ذلك ،وغ َّيب
وح َل َ
كل املؤمنني راضني صابرين متوكِّلني ،لكن اهلل عز وجل أعلمهم أنَّه رازقهمَ ،
اص من العا ِّم ،وتفاوت العبا ُد يف الصرب ،والرضا ،واليقني،
عنهم أوقات العطاء ،فمن ها هنا ُع ِر َ
ف اخلَ ُّ
((( تفسري القرطبي .42/17
((( تاريخ بغداد .201/14

نعم.
ما عرف ربه الرزاق َمن �ألهاه الرزق عن الرزاق ،والنعمة عن املُ ِ
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علمت -ساك ٌن ،ومنهم متحرك ،ومنهم راض ،ومنهم ساخط ،ومنهم
والتوكل ،والسكون ،فمنهم -كام
َ
َج ِز ٌع.
فعىل َقدْ ِر ما تفاوتوا يف املعرفة ،تفاوتوا يف اليقني.
وعىل َقدْ ِر ما تفاوتوا يف اليقني ،تفاوتوا يف السكون ،والرضا ،والصرب ،والتوكل»(((.
 رزقك املادي �أحقر الأرزاق
قال أبو الدرداء:
«يا بني ،ال تُتبِع برصك َّ
حتزنه ،وال
كل ما ترى يف الناس ،فإنه من ُيتبِع برصه كل ما يرى يف الناس َي ُطل ُّ
يش ِ
ف غيظه ،ومن ال يعرف نعمة اهلل إال يف مطعمه أو مرشبه؛ فقد َّ
ْ
قل علمه ،وحرض عذابه»(((.
وما هو خري األرزاق وأوسعها عىل اإلطالق؟!

إنه ما شهد به أصدق اخللق وحبيب احلق ﷺ يف احلديث:
ِ
خريا له ،وال أوسع من الصرب»(((.
«ما ُرز َق عبدٌ ً
ولذا ملا دعا الفاروق بالرزق دعا بأن يموت شهيدً ا يف سبيل اهلل! والشهادة هي ضياع الدنيا يف سبيل
كسب اآلخرة ،فقال :
«اللهم ارزقني شهادة يف سبيلك ،واجعل مويت يف بلد رسولك ﷺ»(((.

وهلذا قال الشاعر املؤمن حممود الوراق وقد فهم ما مل يفهمه غريه ،ومأل قلبه من كنز اليقني:

تزداد �أ�ضعا ًفا على ُك ْفرِه
يزداد �إميا ًنا على فقـ ـ ــره

ك ـ ــم كافرٍ باهلل �أموا ُلـ ـ ـ ــه
ؤمن لي�س له دره ـ ـ ـ ـ ٌم
وم� ٍ

 رزقك ..لي�س بالكدِّ فقط جتنيه

ور ِزق قاعد! وربام
فالبد من أن يأذن اهلل الرزاق الذي بيده وحده مفاتيح األرزاق ،فلربام افتقر ساعٍُ ،
اغتنى بليد ،وافتقر نشيط.

وربمَّ ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ــاب م�أم ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـول ومُن َت َظ ُر
ما كان من قد يطيـ ـ ــل الك َّد يفتق ُر

يا ربمَّ ـ ـ ـ ــا جاءنـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ال �أ�ؤ ِّملـ ـ ـ ـ ــه
حر�ص �أو مطالب ٌة
لو زاد فـي الرزق ٌ

((( اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن  - 302 ،301/5الثعالبي  -دار إحياء الرتاث العريب
((( الزهد ألمحد .110/1
((( صحيح :رواه احلاكم عن أيب هريرة كام يف الصحيحة رقم.448 :
((( صحيح :رواه البخاري يف صحيحه رقم - 1890 :باب كراهية النبي ﷺ أن تعرى املدينة.

عرف ربه الرزاق َمن �سعى على الرزق باجلوارح ،وتوكل بالقلب.
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جلس قو ٌم عند سفيان بن عيينة ،فذكروا الفضل بن الربيع ودهاءه ،فأنشدهم سفيان ليع ِّلمهم أنه البد
مع السعي والكد والعقل ِمن عامل آخر وهو األهم ،وهو إرادة اهلل الذي (يأذن) للرزق أن ينزل من خزائنه
عىل من (يشاء) من عباده:

كم مِ ــنْ ق ـ ـ ــويٍّ ق ـ ـ ـ ــويٍّ فـ ــي تق ُّلبـ ـ ـ ــه
�ضعيف �ضعيفِ العقل خمتل ٌِط
وكم
ٍ

مُه َّذب الر�أي عنه الرزق ُم ْنح ـ ـ ـ ـرِف
ك�أ َّنه من خليج البحـ ـ ـ ـ ـ ــر يغتـ ـ ـ ـ ـ ـرِف

ً
وعمال
خامسا :فادعوه بها عبادة
ً
 -1حمبة اهلل
قال ( :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ) [يونس ،]31 :فن َّبه اهلل سبحانه عباده إىل نعمه
املرئية لكنها خمفية عن أصحاب القلوب الغافلة الشقية ،وهذا متكرر يف القرآن؛ ليغرس احلب يف قلوب
العباد هلل وحده املستحق وحده للحمد؛ ولذا قال سبحانه يف سورة الروم( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [الروم.]40 :

واملحبة ثمرة من ثامر العمل هبذا االسم الكريم الرزاق ،فتنزل يف قلوب أولياء اهلل وأصفيائه ،وقد َم َّن
عليهم بأعظم الرزق وأنفعه ،أال وهو العلم النافع والعمل الصالح ،وهو الرزق احلقيقي الباقي ،وأما رزق
الكفار وال ُف ّجار فهو منقطع وزائل؛ ولذا قال سبحانه:

(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [اإلرساء.]21 ،20 :

فريزق الرزاق الشقي والتقي إىل أن يبلغا األمد ،ويستوفيا األجل ،ثم تتفاوت أحواهلام بعد املوت،
وتتفرق هبام السبل ،فمن أراد العاجلة فإىل جهنم ،وأما مريدي اآلخرة فإىل اجلنة.
ٍ
عاص لعصيانه؛ ألن عطاء الربوبية
(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) :ممنوعا ،فال يمنع اهلل عطاءه الدنيوي

يناله املؤمن والكافر والطائع والعايص ،وأما عطاء اإليامن والعبودية ،فهو عطاء املؤمنني ال يفوز به غريهم.
ِ
ِ
وس ٍع عليه،
فانظر يا حممد( ،ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [اإلرساء ]21 :يف الرزق ،فمن ُمق ٍّل و ُمكثر ،و ُم َّ
و ُمقترَّ ٍ عليه ..هذا فيِ الدنيا.
(ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) من الدنيا الفانية الزائلة ،فإذا دخل أهل اجلنة اجلنات اقتسموا
ما عرف ربه الرزاق من حمله ا�ستبطاء الرزق على طلبه مبع�صية اهلل.
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املنازل والدرجات ،وما بني الدرجة والدرجة مسرية عرشات السنوات ،بل وأبعد ما بني األرض والساموات.
ُفر َّب فقري يف الدنيا ،وهو ملك من ملوك اآلخرة.
ٍ
وكم من ٍ
صعلوك يف اآلخرة.
ملك يف الدنيا..

فأحب اهلل ملا حباك به من نور اإليامن ،ونعمة اهلداية ،فهي النعمة الكربى ،واجلائزة العظمى ،والرزق
احلقيقي.
َّ -2
توكل فـي الرزق

مقرب
املتفرد برزق عباده ،املتكفل بأقواهتم ،فال مانع ملا أعطى ،وال ُمعطي ملا منع ،وال ِّ
سبحانه الرزاق ِّ
ملا باعد ،وال مباعد ملا َّقرب ،وإن اليقني بذلك يثمر التوكل الصادق عىل اهلل ،والتعلق به وحده مع األخذ
باألسباب ،وهو ما يثمر سكينة القلب عند اضطراب اخللق ،وعدم اهللع واخلوف مهام اشتد؛ ألنك لن
متوت حتى تستويف رزقك وأجلك.
يقول األستاذ حممد قطب :

يقول سبحانه وتعاىل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [الذاريات ،]58 :ولو أنك سألت أي إنسان يف
الطريق :من الذي يرزقك؟ لقال لك عىل البدهية :اهلل ،ولكن انظر إىل هذا اإلنسان إذا ضيق عليه يف الرزق،
يقول :فالن يريد قطع رزقي! فام داللة هذه الكلمة؟!

داللتها أن تلك البدهية ذهنية فحسب ،وبدهية تستقر يف وقت السلم واألمن ،ولكنها هتتز إذا تعرضت
للشدة؛ ألهنا ليست عميقة اجلذور ..فال يصلح لتلك األعباء إال شخص قد استقر يف قلبه إىل درجة اليقني
أن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني ،وأن اهلل هو املحيي املميت ،وأن اهلل هو الضار النافع ،وأن اهلل هو املعطي
واملانع ،وأن اهلل هو املدبر ،وأن اهلل هو الذي بيده كل يشء»(((.
ولنتعلم من عجوز البادية التي أتى الربد عىل زرعها ،فأخرجت رأسها من ِ
الز ْرع ،وقد
اخلباء ونظرت إىل َّ
َ َ
(((
«اصنَع ما ِش ْئت ،فإِن ِر ْزقي عليك» .
السامءْ :-
احرتق ،فقالت َ
ورفعت رأسها إىل َّ -3ال تخف قطع الرزق

ويدخل هذا االستعالء عىل الباطل وأهله عندما يساومون املؤمن عىل رزقه يف ترك احلق ،أو هيدِّ دونه
لكي يسكت عن الباطل أو يميل معه.
((( واقعنا املعارص ص .486
((( نثر الدر يف املحارضات  - 68/4منصور بن احلسني الرازي  -ط دار الكتب العلمية.

ً
خملوقا على قطع رزقه مهما عال �سلطانه وات�سع نفوذه.
عرف ربه الرزاق َمن مل يخف
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الرزاق
وهذه شنشنة املنافقني التي ال تتغري قديماً أو حدي ًثا.
قال عز وجل:

(ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ) [املنافقون.]7 :
فتهديد املؤمن يف رزقه هو ديدن الفجارعىل مر األزمان ..يقول سيد قطب عن هذه اآلية:

«وهي قولة يتجىل فيها خبث الطبع ،ولؤم التحيز ،وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم احلق
واإليامن يتواصون هبا عىل اختالف الزمان واملكان ،يف حرب العقيدة ومناهضة األديان ،ذلك أهنم خلسة
مشاعرهم حيسبون لقمة العيش هي كل يشء يف احلياة ،كام هي يف حسهم ،فيحاربون هبا املؤمنني.
لينفضوا عن نرصة رسول اهلل ﷺ ويسلموه
إهنا خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم يف الشعب؛
ُّ
للمرشكني!

لينفض أصحاب رسول اهلل ﷺ عنه حتت وطأة الضيق
وهي خطة املنـافقني -كام حتكيـها هذه اآلية-
َّ
واجلوع!
وهي خطة الشيوعيني يف حرمان املتدينني يف بالدهم من بطاقات التموين؛ ليموتوا جو ًعا أو يكفروا
باهلل ،ويرتكوا الصالة!
وهي خطة غريهم ممن حياربون الدعوة إىل اهلل وحركة البعث اإلسالمي يف بالد اإلسالم ،باحلصار
والتجويع ،وحماولة سد أسباب العمل واالرتزاق.
وهكذا يتواىف عىل هذه الوسيلة اخلسيسة كل خصوم اإليامن ،من قديم الزمان ،إىل هذا الزمان ..ناسني
احلقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن هبا قبل ختام هذه اآلية:
(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)...

ومن خزائن اهلل يف السموات واألرض يرتزق هؤالء الذين حياولون أن يتحكموا يف أرزاق املؤمنني،
فليسوا هم الذين خيلقون رزق أنفسهم ،فام أغباهم ،وأقل فقههم ،وهم حياولون قطع الرزق عن اآلخرين!
ويقوي قلوهبم عىل مواجهة هذه اخلطة اللئيمة ،والوسيلة اخلسيسة التي
وهكذا يث ِّبت اهلل املؤمنني،
ّ
يلجأ أعداء اهلل إليها يف حرهبم ،ويطمئنهم إىل أن خزائن اهلل يف الساموات واألرض هي خزائن األرزاق
للجميع»(((.

((( يف ظالل القرآن .3579/6

ما عرف ربه الرزاق َمن خاف قطع رزقه من ظامل �أو باغ ،فا�ست�سلم ُ
جل نْب �أو هزمية.
155

هني ًئا لمن عرف ربه
� -4أكل احلالل واجتناب احلرام
من آمن بالرزاق لن يمد يده نحو احلرام من األرزاق ،ولو صرب العبد عىل اللقمة احلرام لسعت إليه من
طريق احلالل!

قال ابن عباس وهو يريس قاعدة إيامنية هامة استقاها من فهمه لكتاب اهلل ومن كثرة مالزمته لرسول
اهلل ﷺ:
صب حتى يأتيه آتاه اهلل تعاىل،
«ما من مؤمن وال فاجر إال وقد كتب اهلل تعاىل له رزقه من احلالل ،فإن رَ
وإن جزع فتناول شي ًئا من احلرام نقصه اهلل من رزقه احلالل»(((.

والصرب عن احلرام هو قمة البطولة يف زمن شاع فيه الرزق اخلبيث ودخل كل بيت ،وهو زم ٌن صدقت
فيه نبوءة رسول اهلل ﷺ:
ٍ
«ليأتني عىل الناس زمان ال يبايل املرء بام أخذ املال؟ ِأم ْن
حالل ،أم ِم ْن حرام»(((.

وهم األبطال ألهنم يسبحون ضد التيار ،ويرفعون التع ُّفف كأسمى شعار ،فال تزيغ أبصارهم وال
قلوهبم بربيق الذهب أو إغراء الدوالر ..قال سفيان الثوري:
«عليك بعمل األبطال :االكتساب من احلالل ،واإلنفاق عىل العيال»(((.

قست قلوب العباد بمثل أكل احلرام ،وال النت قلوب املتقني وال جوارحهم ألمر
وما َ
رهبم بمثل أكل احلالل؛ ولذا ملا سئل اإلمام أمحد بن حنبل :بم تلني القلوب؟ مل جيبهم بأنه
الذكر والقيام ،والصدقة والصيام ،وإنام أطرق ساعة ،ثم رفع رأسه ،فقال:
«يا بني ،بِأكل احلالل»(((.
 -5عليك مفتاح خزائن الرزق :التقوى وال�صدقة
قال سبحانه:

(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [الطالق.]3 ،2 :

فالتقوى مفتاح املفاجات السعيدة ،وكلام كنت أتقى جاءك رزقك الرائع (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) ،وأحىل
األرزاق ما كان فجأة.
((( حلية األولياء .326/1
((( صحيح :رواه أمحد والبخاري عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.5344 :
((( اجلرح والتعديل  - 85/1ابن أيب حاتم الرازي  -دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
((( حلية األولياء .182/9

عرف ربه الرزاق َمن عرف مفاتيح الرزق ،وا�ستعملها فـي تو�سعة رزقه.
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الرزاق
مستفتحا أبواب الرزق بغري مفتاح التقوى:
فيا
ً

توسع طريق اخلطايا ،ثم تشكو ضيق األرزاق؟!
كيف ِّ
أما ِ
مت أنك لو اتقيت اهلل لمَا عرس عليك مطلوب ،فالتقوى مفتاح ما انغلق من األبواب ،ورس جتاوز
عل َ

كل الصعاب.

قال ابن تيمية وهو ُير ُّد عىل شبهة مشهورة مثارة:

«وقول القائل :قد نرى من يتقي وهو حمروم ،ومن هو بخالف ذلك وهو مرزوق!

فجوابه:

رزق؛ بل ال بد
رزق من حيث ال حيتسب ،ومل تَدُ ل عىل أن غري املتقي ال ُي َ
أن اآلية اقتضت أن املتقي ُي َ
لكل خملوق من الرزق قال اهلل تعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) حتى إن ما يتناوله العبد من
رزقون
رزقون رزقا حسنا ،وقد ال ُي َ
رزقون بأسباب محُ َّرمة ،و ُي َ
احلرام هو داخل يف هذا الرزق ،فالكفار قد ُي َ
إال بتكلف.
ٍ
بأسباب حمرمة ،وال يكون خبيثا،
وأهل التقوى يرزقهم اهلل من حيث ال حيتسبون ،وال يكون ِرزقهم
والتقي ال يحُ َرم ما حيتاج إليه من الرزق ،وإنام يحُ مى من فضول الدنيا رمحة به وإحسانا إليه»(((.

ومفتاح الرزق الثاين هو الصدقة ،فاملال كلام أخذت منه بالصدقة زاد! وباإلنفاق تزداد األرزاق ،وجيود
الرزاق.
حممد:
ومن هنا قال جعفر بن َّ

«إين أل ْم َلق ،فأتاجر اهلل بالصدقة ،فأربح»(((.

وليست العربة بكثرة الرزق ولكن بربكته ،والعكس صحيح ،فإن املعصية باب واسع إىل نقصان الرزق،
أو حمق بركته ،أو جعله طري ًقا إىل املتاعب واملشاق ،وقد ورد يف حديث ثوبان:
الذن ِ
الرز َْق بِ َّ
ْب ُي ِصي ُب ُه».
َ
الر ُج ُل َل ُي ْح َر ُم ِّ
«وإِ َّن َّ
قصة طريفة في التقوى والرزق
قال الشيخ عيل الطنطاوي:

«أما القصة األخرى فلعل الطرافة فيها أكثر من املنفعة منها ،وهي واقعة أعرف أشخاصها وظروفها،
((( جمموع الفتاوى .53/16
((( هبجة املجالس وأنس املجالس  - 25/1ابن عبد الرب القرطبي ،وأم َلق :افتقر من اإلمالق ،وهو الفقر.

ما عرف ربه الرزاق َمن �أ�ضاع مفاتيح الرزق ،فلم يفتح بها �أبواب خزائن الرزاق.
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هني ًئا لمن عرف ربه
هي أن شا ًّبا فيه ُت ًقى ،وفيه غفلة ط َلب العلم ،حتى إذا أصاب منه ح ًّظا ،قال الشيخ له ولرفقائه :ال تكونوا
عال ًة عىل الناس ،فإن العامل الذي يمدُّ يده إىل أبناء الدنيا ال يكون فيه خري ،فليذهب كل واحد منكم وليشتغل
بالصنعة التي كان أبوه يشتغل هبا ،وليت َِّق اهلل فيها.
وذهب الشاب إىل أمه ،فقال هلا:

ما هي الصنعة التي كان أيب يشتغل هبا؟ فاضطربت املرأة ،وقالت :أبوك قد ذهب إىل رمحة اهلل ،فام لك
وللصنعة التي كان يشتغل هبا؟
لصا.
فألح عليها وهي تتم َّلص منه ،حتى إذا
اضطرها إىل الكالم أخربته وهي كارهة أن أباه كان ًّ
َّ
ّ
أمرنا أن يشتغل ٌّ
كل بصنعة أبيه ،ويتقي اهلل فيها.
فقال هلا :إن الشيخ َ

قالت األم :وحيك! وهل يف الرسقة تقوى!

وكان يف الولد كام قلت غفلة ،فقال هلا :هكذا قال الشيخ.

ثم ذهب فسأل ،وتس َّقط األخبار حتى عرف كيف يرسق اللصوص ،فأعدّ عُدَّ ة الرسقة ،وصىل العشاء،
ِ
ليشتغل بصنعة أبيه كام قال الشيخ ،فبدأ بدار جاره ،ثم ذكر أن الشيخ قد
وانتظر حتى نام الناس ،وخرج
ومر بأخرى فقال لنفسه :هذه دار أيتام،
أوصاه بالتقوى ،وليس من التقوى إيذاء اجلار ،فتخ ّطى هذه الدارَّ ،
واهلل َّ
حذر من أكل مال اليتيم ،وما زال يميش حتى وصل إىل دار تاجر غني ليس له إال بنت واحدة ،ويعلم
الناس أن عنده األموال التي تزيد عن حاجته.
فقال :ها هنا.

دارا واسعة وغر ًفا كثرية ،فجال فيها حتى
وعالج الباب باملفاتيح التي أعدَّ ها ،ففتح ودخل ،فوجد ً
فهم بأخذه ،ثم قال:
كثرياَّ ،
اهتدى إىل مكان املال ،وفتح الصندوق فوجد من الذهب والفضة والنقد شي ًئا ً
ولعل هذا التاجر مل يؤ ِّد زكاة أمواله ،لن ِ
ال ،لقد أمرنا الشيخ بالتقوىَّ ،
ُخرج الزكا َة أوالً.

ماهرا يف احلساب،
فانوسا
وأخذ الدفاتر وأشعل
صغريا جاء به معه ،وراح يراجع الدفاتر وحيسب ،وكان ً
ً
ً
فنحى مقدار الزكاة جان ًبا ،واستغرق يف احلساب
خبريا بإمساك الدفاتر ،فأحىص األموال وحسب زكاهتاّ ،
ً
حتى مضت ساعات ،فنظر فإذا هو الفجر ،فقال :تقوى اهلل تقيض بالصالة أوالً!
فانوسا
البكة وأقام الصالة ،فسمع رب البيت فنظر فرأى عج ًبا،
ً
وخرج إىل صحن الدار ،فتوضأ من رِ ْ

مفتوحا ،ورج ً
ال يقيم الصالة ،فقالت له امرأته :ما هذا؟ قال :واهلل ال أدري!
مضي ًئا ،ورأى صندوق أمواله
ً
فص ِّل بنا،
ونزل إليه فقال :ويلك من أنت ،وما هذا؟ قال اللص :الصالة أوالً ثم الكالمّ ،
فتوضأ ثم تقدّ ْم َ
فإن اإلمامة لصاحب الدار.
عرف ربه الرزاق من �أنفق فـي �سبيله موق ًنا ب�إخالف ربه عليه.
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الرزاق
فخاف صاحب الدار أن يكون معه سالح ففعل ما أمره به ،واهلل أعلم كيف صىل ،فلام ُقضيت الصالة،
قال له:
خبين ما أنت وما شأنك؟
رِّ

قال :لص.

قال :وماذا تصنع بدفاتري؟

ست سنني ،وقد حسبتها وفرزهتا؛ لتضعها يف مصارفها ،فكاد
قال :أحسب الزكاة التي مل تخُ رجها من ِّ
فخبه خربه كله ،فلام سمعه التاجر
الرجل يجُ َ ّن من العجب ،وقال له :ويلك ،ما خربك؟ هل أنت جمنون؟ رَّ
زوجتك
ورأى مجال صورته ،وضبط حسابه ذهب إىل امرأته فك َّلمها ،ثم رجع إليه ،فقال له :ما رأيك لو َّ
ابنتي ،وجعلتك كات ًبا وحاس ًبا عندي ،وأسكنتك أنت وأمك يف داري ،ثم جعلتك رشيكي؟!
قال :أقبل.

وأصبح الصباح ،فدُ عي باملأذون وبالشهود و ُع ِقد العقد! وهذه قصة واقعة»(((.

 -6ال تركن لعبد الرزاق
ِ
استعن بربك الرزاق عىل فقرك وضيق رزقك ،وال تبذل ماء وجهك ذلاًّ واستعطا ًفا ألحد!

قال حممود الوراق:

يا �أ ُّيهـا َّ
الطالب مـ ـ ـ ـ ـ ــن مثل ـ ـ ـ ـ ــه
ال تطلب ال ـ ـ ـ ـ ـ ِّرزق �إل ـ ـ ــى طالبٍ
وارغب �إىل اهلل الذي مل يـ ـ ــزل

عن احلِ ْكم ـ ـ ــه
رز ًقا له ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْر َت ِ
مثل َِك حمتـ ـ ــا ٍج �إىل ال َّرحم ـ ـ ـ ـ ـ ــه
فـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ــده ال ِّن ْعمـ ـ ــة وال ِّنقمـ ـ ــه

طمع
ال ت�ضـ ـ ــرعنَّ ملخلوقٍ على ٍ
وا�سرتزِق َ
اهلل زر ًقا من خزائنه

ف�إ َّن ذلك وَهْ ٌن منك بال ِّدي ـ ـ ـ ـ ـ ِـن
الكاف والنـ ـ ــونِ
ف�إمنا هو بيـ ــن ِ

وكلام قويت االستعانة باخللق ضعف التعلق باهلل ،وإنام تكسب باستعانتك هبم بقدر ما خترس من صلتك
بِ َر ِّبك؛ ولذا قال بعضهم:
قال اجليالين خماطبا غالمه وهو يربيه عىل عزة النفس والتعلق بالرزاق:

«يا غالم..

اخدم احلق عز وجل وال تشتغل عنه بخدمة هؤالء السالطني الذين ال يرضون وال ينفعون ،إيش

((( فصول يف الثقافة واألدب  - 22 ،21/1عيل الطنطاوي -دار املنارة.

ً
وحر�صا على عياله.
خوفا من زواله
ما عرف ربه الرزاق من بخل مباله
ً
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هني ًئا لمن عرف ربه
قسم لك ،أو يقدرون يقسمون لك شيئا مل يقسمه احلق عز وجل ،ال يشء من
يعطونك؟! أيعطونك ما مل ُي َ
قلت إن عطاءهم من ِع ِ
ِع ِ
ضار وال نافع ،وال
ندهم
َ
ندهم ،إن َ
كفرت ،أما تعلم أنه ال معطي وال مانع ،وال َّ
مؤخر إال اهلل عز َّ
مقدِّ م وال ِّ
قلت :كيف تعلم هذا وتقدِّ م غريه عليه؟!»(((.
قلت :إين أعلم ذلكُ ،
وجل؟ فإن َ
 -7الدعاء با�سم الرزاق
صح من حديث أيب هريرة  أن النبي ﷺ قال:
الدعاء بام يناسب اسم اهلل الرزاق ما َّ
«ال يقل أحدُ كُم اللهم اغفر يل إِن ِشئْت ،ارمحنِي إِن ِشئْت ،ارزُقنِي إِن ِشئْت ،وليعزم مسألته ،إنه يفعل
يشاء ،ال ُمك ِْره له»(((.
ما ُ
رِ
رب يرزق من يشاء بغري حساب ،وح ِّلق عاليا مع وصف:
وأبش مع دعائك برزق ٍّ
(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) ،فمن معانيه:
* يرزق دون أن حياسبه حماسب ،أو يسأله سائل مل أنفق.

* يرزق بغري تقتري ،وال خياف من نفاد ماله عند إنفاقه.

* يرزق من يشاء من حيث ال يتوقع وال حيتسب.
* يرزق دون أن يعاتِبه أحد عىل إنفاقه أو يناقشه يف عطائه.
ٍ
حرص وال عدٍّ .
* يرزق رزقا كثريا ال يدخل حتت
 -8الر�ضا بالرزق ،و�إال فال�صرب عليه
يا كل من ُض ِّيق عليه رزقه:

أمامك -مع مطالعة القدَ ر اإلهلي -درجتان:

إما اعتبار أن قضاء اهلل يف التضييق هو األفضل لك ،علمت ذلك أم مل تعلمه ،فإن كنت حمظو ًظا ملحت
عطاءه يف منعه ،ولطفه يف شدته ،فأورثك ذلك الرضا عنه!
وإن كنت أقل درجة وأضعف إيامنًا ملحت الثواب ،فأورثك ذلك الصرب عىل قضائه.
ولذا كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري يوصيه باألهم فاملهم ،فقال:

الرضا ،فإن استطعت أن ترىض؛ وإال فاصرب»(((.
«أما بعد ،فإن اخلري ك َّله يف ِّ

((( الفتح الرباين ص  - 44عبد القادر اجليالين.
((( صحيح :رواه الشيخان وأمحد والنسائي وابن ماجة عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.7763 :
((( مدارج السالكني البن القيم .185/2

عرف ربه الرزاق من �أب�صر الرزق مبفهومه الوا�سع املادي والإمياين.
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الرزاق
سادسا :فادعوه بها مسألة َ
وطَلًبا
ً
«اللهم انفعني بام ع َّلمتني ،وع ِّلمني ما ينفعني ،وارزقني علماً تنفعني به».
«اللهم اغفر يل وارمحني ،وعافني وارزقني».

«اللهم ارزقني عينني ه َّطالتني ،تشفيان القلب بذرف الدمع من خشيتك ،قبل أن يكون الدَّ مع د ًما،
مجرا».
واألرضاس ً
«اللهم ارزقني لذة النظر إىل وجهك ،والشوق إىل لقائك».

ب من ينفعني ُح َّبه عندك ،اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قو ًة يل فيام حتب،
وح َّ
«اللهم ارزقني ح َّبكُ ،
اللهم وما زويت عني مما أحب ،فاجعله فرا ًغا يل يف ما حتب».
«اللهم ارزقني حالالً ال تعاقبني عليه ،وقنِّ ْعني بام رزقتني».

«اللهم أرين احلق ح ًّقا وارزقنى اتباعه ،وأرين الباطل باط ً
عيل
ال وارزقنى اجتنابه ،وال جتعله متشا ًهبا َّ
فأتبع اهلوى».
 يا رزاق..

ووسع علينا منها ،وال ِ
تزوها عنا فرت ِّغ ْبنا فيها.
ارزقنا الزهد يف الدنياِّ ،

 يا رزاق..

ارزقنا خري ما رزقت أولياءك الصاحلني وعبادك املتقني من الاِ ْستِ ْغنَاء بك عن اخللق أمجعني ،وارزقنا
حسن االفتقار إليك يا خري الرازقني.
 يا رزاق..

ارزقنا من اخلري أكثر مما نطلب ،وارصف عنا كل رش يف ديننا ودنيانا.

 يا رزاق..

كيف أسرتزق من ال يرزقني إال من فضلك؟!
 يا رزاق..

نفوسا تقنع بعطائك ،وترىض بقضائك ،وتصرب عىل بالئك ،وتوقن بلقائك ،وتشكر لنعامئك.
ارزقنا ً

ما عرف ربه الرزاق من غفل عن دعائه برزق الدنيا والآخرة.
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هني ًئا لمن عرف ربه
سابعا :حاسب نفسك تعرف ربك
ً
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً

 1هل تلجأ إىل الصداقة إذا واجهت ضي ًقا يف الرزق؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل تتحرى احلالل يف رزقك وتتجنب احلرام والشبهات؟
 3هل توقن أن رزقك يف السامء فال يمسه أحد ممن يف األرض؟
 4هل تستحرض الرزق اإليامين يف دعائك كام تستحرض الرزق املادي؟
 5هل حققت( :رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل)؟
 6عل بلغت من عزة النفس ما تستغني به بالرزق عن اخللق؟

عرف ربه الرزاق من دعاه بالرزق احلالل والقناعة باحلال.
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ً
أوال :معنى الودود
قال األصفهاين:

الو ِّد؛ ألن
«الو ُّد حمبة اليشء ومتني كونه ،ويستعمل يف كل واحد من املعنيني عىل أن التمني يتضمن معنى ُ
ُ
التمني هو ت ََش ِّهي حصول ما تو ُّده»(((.
وقال ابن العريب :اتفق أهل اللغة عىل أن املودة هي املحبة.

قال تعاىل:

(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) [الروم .]21 :

أيضا بمعنى املالزمة مع التعلق ،وجاء منها «الو َد َد» بمعنى الوتد لشدة مالزمته للخيمة وتعلقه
ويأيت ً
هبا ،وكان أصلها الودد ثم أدغمت الداالن.
املعنى الأول :الوا ُّد لأهل الإميان

ِ
ب
«و ُدود» صيغة مبالغة عىل وزن « َف ُعــول» بمعنى فاعل ،بمعنــى أنه الوا ُّد ألهل اإليمـان ،أي يحُ ُّ
َ
املؤمنني وأوليا َءه الصاحلني ،فال يفعل هبم إال كل خري ،وال يعطيهم إال ما ينفعهم ،وال حيرمهم إال مما
يرضهم.
ُّ
املعنى الثاين :املحبوب

«و ُدود» عىل وزن « َف ُعول» بمعنى « َم ْفعول» ،فيكون الودود بمعنى ا َمل ْو ُدود ،يعني :املحبوب..
َ
واملعنى الثاين قاله َ
احللِ ْيمي:
وجبِل املرء عىل حمبة من أحسن
أحس َن إليهاُ ،
«وقد قيل هو املودود لكثرة إحسانه» ،فإن النفس حتب من َ
إليه.
شخصا من كثرة ما تسمعه عنه من خري ،ولمِا فاض من إحسانه عىل من حوله ،ويتع َّلق قلبك به
وقد حتب
ً
ولو مل يصلك يشء من هذا اإلحسان ،فكيف بمن أنت غارق يف إحسانه األمس واليوم وغدً ا؟!
قال ابن تيمية:

«وليس ما يستحق أن يكون هو املحبوب لذاته ،املراد لذاته ،املطلوب لذاته ،املعبود لذاته :إال اهلل»((( .

((( املفردات يف غريب القرآن  - 860/1الراغب األصفهانى – ط دار القلم والدار الشامية.
((( درء تعارض العقل والنقل .374/9

عرف ربه الودود َمن حر�ص على التودد �إليه باملواظبة على النوافل بعد الفرائ�ض.
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الودود
وقد مجع الشيخ السعدي بني التعريفني ،فقال :

«الودود هو املحب املحبوب بمعنى وا ٌّد ومودود»(((.

ُح ِّب ُب عبا َده �إىل َخ ْلقه
املعنى الثالث :الذي ي َ

ب عبا َده الذين يستحقون حمبته إىل اخللق ،و ُيلقي بمودهتم يف قلوب الناس ،وذلك عىل قدر
الودود يحُ َ ِّب ُ
حمبة اهلل هلم( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [مريم.]96 :
خاصا بينهم وبني اهلل الذي و َّدهم وأحبهم حتى فاضت مودته هلم عىل قلوب من حوهلم ،وليس
أي ُو ًّدا ًّ
هذا من فضلهم وبسبب أعامهلم فحسب؛ وإنام هو فضل من الودود سبحانه.

قال حممد بن املنكدر أليب حازم :يا أبا حازم ،ما أكثر من يلقاين فيدعو يل باخلري ،ما أعرفهم وما صنعت
خريا قط.
إليهم ً
قال له أبو حازم:

ال تظن أن ذلك من عملك؟ ولكن انظر الذي ذلك من ِقبِله ،فاشكره.

ثم قرأ ابن زيد (الراوي):

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [مريم.(((]96 :

وسبب هذا اهلل أن اهلل أحبه ،وهلذه املحبة تبعات .قال رسول اهلل ﷺ:

«إذا أحب اهلل تعاىل العبد؛ نادى جربيل :إن اهلل تعاىل حيب فالنًا فأحببه ،فيحبه جربيل ،فين ِ
َادى يف أهل
َّ
ُ
السامء« :إن اهلل حيب فالنًا فأحبوه ،فيحبه أهل السامء ،ثم يوضع له القبول يف األرض».

وهذا ،واهلل هلو الرشف العظيم ،فالناس اليوم يتز َّلفون إىل البرش أصحاب الزعامات واملكانة والسلطان؛
ليقربوهم ويدنوهم ،فيغدقوا عليهم النعم ،وأما أنت ..فاهلل هو الذي َّقربك وأدناك وأحبك ،وأعلن ذلك يف
ِّ
ٍ
فضل يف انتظارك؟!
كتابه( :ﮨ ﮩ) [املائدة ،]54:فأي
مبشا لك ومهنِّ ًئا:
قال ابن القيم رِّ ً

«ليس العجيب من قوله( :ﮩ) ،إنام العجب من قوله( :ﮨ)..
ِ
ٍ
فقريا مسكينًا»(((.
ليس العجب من فقري مسكني حيب حمسنًا إليه ،إنام العجب من محُ س ٍن حيب ً

((( احلق الواضح املبني ص .69
((( حلية األولياء .233/3
((( الفوائد ص .69

ما عرف ربه الودود َمن انتهك من الفرائ�ض ،وما واظب على النوافل.
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ثانيا :الحب لغة الخالئق ..ولو كانوا جوامد
ً
ِ
ب!
ب وتحُ َ ُّ
احلب هو اللغة املشرتكة بني مجيع اخللق ،ولو كانوا من الدواب التي ال تعقل لكنها تحُ ُّ

وانظر إىل الفرس العريب وهو مشغول باحلب كل صباح ،ويدعو اهلل عز وجل أن يحُ َ ِّب َبه إىل صاحبه ،ففي
كل يوم من أيامه دعا ٌء باملحبة.
قال رسول اهلل ﷺ:

ٍ
خولتني
«إنه ليس من
خولتني من َّ
عريب إال يؤ َذن له مع كل فجر يدعو بدعوتني ،يقول :اللهم إنك َّ
فرس ٍّ
(((
أحب أهله وماله إليه» .
من بني آدم ،فاجعلني من ِّ

بم يدعو هذا الفرس كل صباح؟! إنه يدعو بأهم دعاء :أن يكون حمبو ًبا ،بل
أحب يشء إىل صاحبه..
ِ
ومنا من ينام عن صالة الفجر التي ال يغفل َفر ٌس عنها يو ًما ،فتدعو اخليل رهبا يف
هذا الوقت املبارك ،بينام أكثر اخللق غافلون ،فيستجيب اهلل هلا ،والواقع يشهد هلذا،
وحب الناس للخيل يشهد هلذه اإلجابة!
ِ
ب:
ب حُ َ
حتى اجلامد والصخور حُت ُّ
وت ُّ
فتأمل قول النبي ﷺ عن جبل ُأحد« :هذا ٌ
جبل حيبنا ونحبه»(((.
وقد بكى جذع النخل ح ًّبا لرسول اهلل ﷺ واشتيا ًقا إليه.

تلك املخلوقات واجلوامد حتب من أحبها وأحسن إليها ،فكيف بك يا صاحب القلب القايس ،واهلل عز
عج ْز َت
وعم كرمه وفاض بِ ُّره ،وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؛ حتى َ
وجل قد تتابعت أفضاله عليكَّ ،
عن إحصاء آالئه ،فكيف ال حتبه؟!
ً
ثالثا :إذا أحبك الودود...
ما أثر اسم الودود عىل حياتك؟!

إذا أحبك الودود ،فام أرباحك؟!

((( صحيح :رواه اإلمام أمحد يف والنسائي واحلاكم ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم.2414 :
((( صحيح :رواه البخاري حديث رقم - 1482 :كتاب الزكاة  -باب خرص الثمر.

عرف ربه الودود َمن تودَّ د �إليه ب�أحب الكالم �إليه وهو القر�آن ،فلم يهجر كالم احلبيب.
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الودود
قال بعض احلكامء:
ملاذا؟!

«ليس الشأن أن تحُ ِب ،ولكن الشأن أن تحُ َ ب»(((.

ألنك إذا قلت أنك حتب اهلل ،فقد تكون صاد ًقا يف دعواك أو كاذ ًبا ،ولكن الشأن العظيم أن حيبك اهلل؛
ألن اهلل ال حيب إال من يستحق هذا احلُب.
وحلب اهلل لعبده فضائل رئيسة؛ منها:
ّ

 -1اهلل يدافع عن �أحبابه
قال تعاىل يف احلديث القديس:

«من عادى يل ول ًّيا فقد آذنته باحلرب»(((،

أي أعلمتُه بمعادايت يل ،وأين سأحاربه ،وأقهره ،وأنترص منه ،وأنتقم لوليي..
ومسك أو عاداك؟!
فمن أنت -يا و َّيل اهلل -حتى حيارب اهلل من آذاكَّ ،

ما هذا الرشف!

وأي نو ٍع من الكرامة؟!

وأما أنت أيها الظالم..
َ
وجعل اهلل
نفسه لمعاداة الخالق،
ب
يا َم ْن َّ
نص َ
َ
وعدوه ،وثا َر عليه..
خصمه
َّ
َ
المفر؟!
أين
ُّ
تتحصن؟
حصن
وبأي
ِّ
ٍ
َّ
تتقوى بها؟
وأي
َ
ُّ
وع َددٍ
ٍ
أعوان ُ
أبشر بما يسوؤك...
ِ
((( تفسري القرآن العظيم  - 32/2ابن كثري  -دار طيبة للنرش والتوزيع.
((( صحيح :رواه البخاري يف كتاب الرقاق باب التواضع رقم.6502 :

ما عرف ربه الودود َمن هجر كالمه ومل يقر�أ كتابه.
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كبريا يدافع عنــه ،ويقف يف ص ِّفــه؛ الطمأن وسكن ،فكيف إذا علم أن
لو علم أحدنا أن مسؤوالً ً
دولة من الدول تسانده! فكيف لو كانت هذه الدولــة دولة ُعظمى؟! فام بالك إن نزلت يف جوار اهلل رب
العاملني؟!

مقصا يف بعض األعمــال الصاحلة؛
وليس هلذه الوالية الفتة مرفوعة فوق جبني العبد ،فقد يكون رِّ ً
ومع ذلك فهو ويل هلل بِ ُذ ِّله وافتقاره ،وقد يكون زاهــدً ا عابدً ا ،وليس بويل؛ ألن قلبه مريض ،أو ألنه م ِ
فتخ ٌر
ُ
ٌّ
متكب عىل العصاة ،فالوالية رس بني العبد وربه ،وكل من ا َّدعى الوالية فهو
ب بطاعته ،أو
بعمله،
ومعج ٌ
َ
رِّ
كاذب.
 -2واهلل ال ي ِّ
ُعذب �أحبابه

قال تعاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [املائدة .]18 :

وهي آية من أعظم آيات الرجاء.
قال ابن كثري:

«وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء :أين جتد يف القرآن أن احلبيب ال ِّ
يعذب حبيبه؟! فلم يرد
عليه ،فتال عليه الصويف هذه اآلية( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)»(((.
وله شاهد يف مسند اإلمام أمحد:
مر النبي ﷺ يف ٍ
نفر من أصحابه ،وصبي يف الطريق ،فلام رأت أمه القوم خشيت عىل ولدها أن يوطأ،
َّ

فأقبلت تسعى وتقول :ابني ..ابنيَ ،و َس َعت فأخذته ،فقال القوم  :يا رسول اهلل ،ما كانت هذه لتلقي ولدها
يف النار ،قال النبي ﷺ:
«واهلل ..ال ُيلقي اهلل حبيبه يف النار»(((.

رابعا :كيف الوصول إلى ُو ِّد الودود؟
ً
لكل يشء ثمن.

ولكل إنجاز سبب ،فام أسباب هذا اإلنجاز العظيم ،وهو نيل ُو ِّد الودود؟

((( تفسري ابن كثري .62/3
((( صحيح :رواه احلاكم وأمحد يف املسند عن أنس كام يف السلسلة الصحيحة رقم.2407 :

قربه حبيبه.
عرف ربه الودود َمن تودَّ د �إىل من يحب اهلل،
وتقرب مِ َّ
من َّ
َّ
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 -1اتباع النبي ﷺ

قال تعاىل:

(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [آل عمران .] 31 :

فجعل اتباع رسوله رشط حمبة اهلل ،فمن مل يتبع رسول اهلل فمحبته هلل مكذوبة ،وهي مكافأة عظيمة فوق
ما طلبتم ومتنيتم من حمبتكم لربكم ،وهذه املكافأة :أن تفوزوا بمحبة اهلل لكم ،وإذا أحب الودود أكرم ،وإذا
أكرم أدهش ،وإذا أدهش فال سقف لسعادتك ،وال منتهى لنعيمك وراحتك.
 -2املداومة على النوافل بعد الفرائ�ض
قال تعاىل يف احلديث القديس:
ٍ
إيل بالنوافل حتى أح َّبه».
إيل مما
ُ
أح َّ
إيل عبدي بيشء َ
افرتضت عليه ،وما يزال عبدي َّ
«وما َّ
يتقرب َّ
ب َّ
تقرب َّ
«وما يزال» من أفعال االستمرار ،أي أنه يستمر يف التقرب إىل اهلل تعاىل بالنوافل ،ويثبت عىل هذا حتى
يصل إىل شاطئ حمبة اهلل ،و«حتى» هذه للغاية ،فيكون من أحباب اهلل.
قال النبي ﷺ:

«أحب األعامل إىل اهلل أدومها وإن َّ
قل»(((.
ُّ

أحب العباد إىل اهلل ،وكان من دأب أحب اخللق إىل اهلل ﷺ أنه ما عمل طاعة
وصاحب أدوم األعامل من ِّ
ثم تركها ،بل يداوم عليها ،وانظر إىل بعض التطبيقات العملية للمداومة:
املداومة:

املداومة:
املداومة:

«ال يزال لسانك رط ًبا من ذكر اهلل».
«تابِعوا بني احلج والعمرة».
السنة بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة».
«من ثابر عىل اثنتي عرشة ركعة من ُّ

وثابر أي داوم ،فليس الطريق املوصل إىل حمبة اهلل :أداء النوافل فحسب ،بل املواظبة عليها ،وهي عالمة
صدق املحبة وعدم تذبذهبا؛ ولذا أحب اهلل كل من داوم عىل الطاعة من عباده.
((( صحيح :أخرجه البخاري  ،6464ومسلم  783من حديث عائشة .

ما عرف ربه الودود َمن �أبغ�ض من �أحب اهلل ،وعادى َمن وااله..
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لكن هل التالزم هنا بني املداومة والقلة؟!

واجلواب:

كثريا فهو أفضل بال شك ،لكن لو كان املقارنة بني
كال ..فإن «أدومها وإن قل» تعني :إذا كان أدومها ً
ٍ
كثري منقطع ،وقليل دائم ،فإن األفضل هو القليل الدائم ،وإذا كانت املقارنة بني القليل الدائم والكثري
الدائم ،فإن األفضل هو الكثري الدائم.
 -3حب القر�آن
عن عائشة  أن النبي ﷺ بعث رج ً
ال عىل رسية ،وكان يقرأ ألصحابه يف صالهتم فيختم بـ (ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ) ،فلام رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ ،فقال« :سلوه ألي ٍ
يشء يصنع ذلك؟» فسألوه ،فقال :ألهنا
ِّ
(((
صفة الرمحن ،وأنا أحب أن أقرأ هبا ،فقال النبي ﷺ« :أخربوه أن اهلل حيبه» .
احلب فـي اهلل ولوازمه
-4
ُّ

قال عز وجل« :ح َّقت حمبتي للمتحابني َّيف ،وحقت حمبتي للمتواصلني َّيف ،وحقت حمبتي للمتناصحني
َّيف ،وح َّقت حمبتي للمتزاورين َّيف ،وح َّقت حمبتي للمتباذلني َّيف ،املتحابون َّيف عىل منابر من نور ،يغبطهم
بمكاهنم النبيون والصديقون والشهداء»(((.
ألزم الودود نفسه بأن يمنح رشف حمبته خلمس :املتحابني ،واملتواصلني ،واملتناصحني ،واملتزاورين،
واملتباذلني فيه
مخسة أعامل تضمن لك ُو َّد الودود:

ويقربه إليه.
* املتحابني َّيف :حيب أحدهم أخاه؛ ألنه يذكِّره بر ِّبه ِّ
* واملتواصلني يفِ :
بعضا يف طاعتي ،وابتغاء مرضايت ،ال من أجل
يصل بعضهم ً
َّ
مال ومنفعة..

* واملتناصحني َّيف :ال يسكتون عن منكر رأوه وخمالفة الحظوها ،بل يأمرون
وينهون.

* واملتزاورين َّيف :ال لنفع وال مصلحة إال احلب يف اهلل.

* واملتباذلني َّيف :فيبذل كل منهام ماله ووقته ألخيه متى احتاجه؛ يرجو ثواب اهلل.
((( صحيح رواه البخاري  348 ،347/11رقم احلديث  7375وهو يف مشكاة املصابيح رقم.2129 :
((( صحيح :أخرجه أمحد والطرباين يف الكبري ،واحلاكم يف املستدرك ،وصححه عباده بن الصامت ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع
رقم .4321

قربه حبيبه.
عرف ربه الودود َمن تودَّ د �إىل َمن يحب اهلل،
وتقرب �إىل من َّ
َّ
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 -5الزهد فـي الدنيا
عن أيب الع َّباس سهل بن سعد الساعدي  قال:

جاء ٌ
رجل إىل النبي ﷺ ،فقال :يا رسول اهللُ ..د َّلني عىل عمل إذا عملته أحبني اهلل وأحبني الناس ،فقال:
«ازهد يف الدنيا حُيِ ُّب َ
ك اهللُ ،وازهد يف ما عند الناس حيبك الناس»(((.

يب جمهول االسم لكنه قمة شاخمة يف ميدان الطموح ..أحب أن جيمع بني احلسنيني ،وينال كال
هذا صحا ٌّ
اخلريين ،فيجمع بني حمبة اهلل وحمبة اخللق ،ومعلوم أن حمبة اهلل وإيثار ما يرضيه قد تؤدي لسخط بعض الناس
لفوات لذاهتم وأهوائهم ،وهنا سأل الصحايب نب َّيه كيف ال خيرس أ ًّيا من املحبتني عىل حساب األخرى،
فأرشده احلبيب كام رأيت.
والزهد يف الدنيا يكون باستصغار قدرها واإلعراض َعن َْها بقلبِك ،وهو أمر شاق ال يقدر عليه إال

أصحاب اهلمم و ُع َّشاق السباق ،واجلائزة املنتظرة« :حيبك اهلل» ،ويف هذا إشارة إىل رشف الزهد لعظم ثمرته
التي هي حمبة اهلل.
إيثارا للشهوة واهلوى؛ ألنه ِ
يرصف عن احلق ،وأما
واملراد بحب الدنيا هنا :الوجه املذموم ،وهو حبها ً
ِ
حبها لفعل اخلريات وإعانة املحتاجني وإغاثة امللهوفني وهداية الضالني وإقامة الدين ،فن ْع َم املحبة هذه
املحبة.

وكلام عظم زهد العبد يف الدنيا كلام عظمت حمبة اهلل له ،ومقامه لديه .قال عبد اهلل بن مسعود  وهو
يرشدنا إىل سرِ ٍّ سبق الصحابة ملن بعدهم من األجيال:

أجرا .قالوا:
أنتم أكثر صيا ًما ،وأكثر صالة ،وأكثر جها ًدا من أصحاب النبي ﷺ ،وهم كانوا أعظم منكم ً
فبم ذلك يا أبا عبد الرمحن؟ قال« :كانوا أزهد يف الدنيا ،وأرغب يف اآلخرة»(((.
فليس املهم كثرة الشعائر ،بل أثر هذه الشعائر ،وليس اهلدف حالوة الظاهر إال أن جتتمع معها طهارة
الباطن ،ولو علم أكثر املسلمني مقاصد العبادات؛ ملا كان هذا حالنا اليوم ،وملا صرِ نا يف ذيل األمم.
 -6قوة الإميان والأبدان
قال النبي ﷺ:

خري
وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف»(((.
ُّ
«املؤمن القوي ٌ

((( حسن :رواه ابن ماجه وغريه بأسانيد حسنة .قال األلباين :يتقوى احلديث بغري طريقه وبشواهد خرجتها يف ،الصحيحة رقم .944
((( صفة الصفوة .192/1
((( حسن :رواه أمحد ومسلم وابن ماجة عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.6650:

ما عرف ربه الودود َمن �أبغ�ض َمن �أحب اهلل ،وعادى َمن وااله.
173

هني ًئا لمن عرف ربه
حج وصومٍ ،
وأمر
والقوة هنا قوة البدن وقوة النفس ،مما جيعل العبد أقوى عىل القيام بالعبادات من ٍّ
باملعروف ٍ
وهني عن املنكر ،وغري ذلك من الواجبات.
قال القاىض عياض:

«القوة هنا املحمودة حيتمل أهنا ىف الطاعة ،من شدة البدن وصالبة األرس ،فيكون أكثر عمالً ،وأطول
وحجا .وقد تكون القوة هنا ىف ا ُملنَّة (القوة) وعزيمة النفس ،فيكون أقدم عىل
قيا ًما ،وأكثر صيا ًما وجها ًدا
ًّ
العدو ىف اجلهاد ،وأشد عزيمة ىف تغيري املناكري ،والصرب عىل إيذاء العدو واحتامل املكروه واملشاق ىف ذات
اهلل ،أو تكون القوة باملال والغنى فيكون أكثر نفقة ىف سبيل اخلري ،وأقل مي ً
ال إىل طلب الدنيا ،واحلرص عىل
مجع يشء فيها ،وكل هذه الوجوه ظاهرة ىف القوة»(((.
 -7ثالث خ�صال من ُح�سن اخللق
وهي الصدق واألمانة وحسن اجلوار ..وهي ثالث سكك خمترصة إىل حمبة اهلل ،والدليل هذا احلديث:

يتمسحون بوضوئه ،فقال هلم
عن عبد الرمحن بن أيب ُقراد  أن النبي ﷺ توضأ يو ًما ،فجعل أصحابه َّ
النبي ﷺ:
«ما حيملكم عىل هذا؟».

قالوا :حب اهلل ورسوله ،فقال النبي ﷺ:
ِ
ب اهلل ورسوله ،أو حيبه اهلل ورسوله ،فليصدق حديثه إذا حدَّ ث ،ول ُيؤ ِّد أمانته إذا أؤمتن،
رسه أن حُي َّ
«من َّ
ِ
وليحسن ِجوار من جاوره»(((.

األه ِّم ،وإىل التمسك باجلوهر ال املظهر ،وإىل أثر العبادة
وانظر كيف يلفت النبي ﷺ أنظار الصحابة إىل َ
ال شكلها ،وإىل املقصد املطلوب من حمبة اهلل ورسوله ،ال الشكل فحسب.
 -8ال ُّتقى والغنى واخلفاء
لقول النبي ﷺ:

َني َ
في»(((.
اخل َّ
َقي الغ َّ
«إن اهلل حيب العبد الت َّ

والت َِّقي :الذي حيافظ عىل الواجبات وجيتنب املحرمات ،ويكون أتقى بمحافظته عىل النوافل ،واجتنابه
املكروهات.
((( رشح صحيح مسلم للقايض عياض ا ُمل َس َّمى إِكماَل ا ُمل ْع ِل ِم بفوائد ُم ْس ِلم  –157/8القايض عياض.
((( حسن :مشكاة املصابيح رقم.4990 :
((( صحيح :رواه مسلم :عن سعد بن أيب وقاص  ،واملراد بـ ِ
«الغنَى» غنى النفس.

عرف ربه الودود َمن َّ
تلذذ بالقرب من مواله خا�صة وقت التنزل الإلهي فـي الأ�سحار.
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غني النفس الذي استغنى عن الناس باهلل ،فال يسأل الناس شي ًئا ،وال يذل نفسه ألحد ،كام كان
والغنيُّ :
أمحد بن حنبل ،قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل:

كثريا يقول يف ُد ُبر الصالة :اللهم كام ُصن َْت وجهي عن السجود لغريك؛ ُصنْه عن املسألة
ُ
«كنت أسمع أيب ً
(((
لغريك» .
شار إليه بالبنان ،أو ُي ِ
سهب
واخلفي :املخلص الذي ال هيتم بظهوره وذيوع خربه عند الناس ،وال أن ُي َ
الناس عنه الكالم ،وليس معنى هذا أن يتقوقع يف بيته ويعتزل ،بل معناه أن يستوي يف قلبه الظهور واخلفاء،
ومخول الذكر والشهرة.
� -9أن ت�ؤثر اهلل على ما حتب
من آثر اهلل عىل ما حيب؛ آثره اهلل بام حيب.
والدليل:

حديث رسول اهلل ﷺ:

«ثالث ٌة حي ُّبهم اهلل عز وجل ،ويضحك إليهم ،ويستبرش هبم:
ِ
ِ
أن ُي َ
ويكف َيه ،فيقول
وإما أن َينصرُ َ ه اهللُ
الذي إذا انك ََش ْ
فإما ْ
قتلّ ،
وراءها بنفسه هلل ع َّز وجلّ ،
فت فئ ٌة؛ قاتل َ
نفسه؟!
اهللُ :انظروا إىل عبدي ،كيف َصبرَ يل َ

والذي له امرأة حسناء ،وفراش لني حسن ،فيقوم من الليل ،فيقول :يذر شهوتَه ،فيذكُرين ويناجيني،
شاء ر َقدَ .
ولو َ
ِ
ِ
ْب؛ ِ
الس ِ
رس َاء أو
والذي يكون يف َس َف ٍر ،وكان معه رك ٌ
ثم َه َجعوا ،فقا َم من َّ
فسه ُروا ونص ُبوا َّ
حر يف ّ

رض َاء»(((.
ّ

من آثر ربه عىل راحته ،عىل شهوته ،عىل حياته؛ فاز بأعظم املكافآت ،وما قيمة هذه املكافأة( :يضحك
إليهم)؟!
اسمع تفاصيلها عىل لسان نبيك:

ٍ
« ،...فإذا ضحك ربك إىل عبد يف
موطن فال حساب عليه»(((.

((( صفة الصفوة .484/1
((( صحيح :أخرجه احلاكم  25/1والبيهقي يف «األسامء والصفات» ص  471كام يف السلسلة الصحيحة رقم3478 :.
((( صحيح :رواه أمحد والطرباين عن نعيم بن مهار كام يف صحيح اجلامع رقم.1107 :

ما عرف ربه الودود َمن َّ
تلذذ بقرب املخلوق عن ُقربه من اخلالق.
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هني ًئا لمن عرف ربه
اآلية الفاضحة في سورة الفاضحة..
قال تعاىل( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ).

واآلية تعرض هنا إىل كل أنواع العالقات اإلنسانية املمكنة ،وتقول إن الثبات عىل اإليامن قد جير اإلنسان
إىل هجر اآلباء واإلخوان الكافرين إذا عا َد ْونا يف الدين.
أو هجر األبناء واألزواج والعشرية الذين يألف املرء العيش بينهم ،وقد ي ِ
قعده ذلك عن اجلهاد.
ُ
أو هجر األموال والتجارة التي تصد عن الغزو أو اإلنفاق يف سبيل اهلل.

فيصدُّ ه التعلق هبا عن الغزو.
أو هجر املساكن واألوطان التي يألف املرء اإلقامة فيهاُ ،
فإذا حصل التعارض بني ما أراد اهلل وما أراد العبد؛ وجب عىل العبد إيثار مراد اهلل وإرضاء ربه ،وهذه
عالمة حمبته األصلية التي ال زيف فيها.

وقد أفاد التعبري بكلمة (ﮊ) التنافس بني املحبتني مما يقتيض إرضاء أعظم املحبوبني ،وفيه حتذير
من التهاون يف واجبات الدين ،وتنبيه عىل ما يؤول إليه يف النهاية ،وهو الفسق ،وفيه هتديد مبارش؛ ألن املراد
تر ُّقب الرش وانتظاره ،وهو املراد بقوله( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)..
األمر الذي يظهر به سوء عاقبتكم بسبب إيثاركم حمبة غري اهلل عىل حمبة اهلل ورسوله واجلهاد يف سبيله.
وجاءت كلمة (األمر) مبهمة ،فلم حيدِّ د هنا ما هو هذا األمر؟! واملقصود من هذا اإلهبام :التهويل؛
ٍ
مذهب حمتمل ،فأمر اهلل هنا حيتمل أن يكون عذا ًبا شديدً ا أو عقا ًبا أليماً  ،أو نحو
لتذهب نفوس املهدَّ دين كل
ذلك.

ومجلة (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) هتديد آخر بأن كل من آثر غري اهلل عىل اهلل قد حتقق فسقه.
قال النسفي:
«واآلية تنعي عىل الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقني؛ إذ ال جتد عند أورع
الناس ما يستحب له دينه عىل اآلباء واألبناء واألموال واحلظوظ»(((.
وقد قال اإلمام البيضاوي من ِّب ًها عىل خطورة هذه اآلية:
عظيمَّ ،
وقل من يتخلص منه»(((.
«ويف اآلية تشديدٌ
ٌ
((( تفسري النسفي ص .672
((( تفسري البيضاوي .76/3

عرف ربه الودود َمن ت� َّأ�سف �إن فاتته فر�صة للقرب منه ،والتودد له.
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الودود
ِس منسوب محبة اهلل في قلبك
خامسا :ق ْ
ً
العالمة الأوىلُ :ح ُّب لقاء اهلل
قال رسول اهلل ﷺ:

ِ
«من َأح ِ
اء ُه»(((.
اء اهللِ؛ َأ َح َّ
َ ْ َ َّ
ب اهللَ ل َق َ
ب ل َق َ

فأول دالئل املحبة أن حيب العبد أن يلقى اهلل ،وال يتمنى تأخري هذا اللقاء إال ليتهيأ له ،فيقابل حمبوبه عىل
دائب اخلدمة ،عظيم النشاط يف القيام بام حيب حبيبه.
أحسن حال ،وعالم ُة ذلك يف الدنيا أنه ُ
قال يف التنوير:

«والذي يحُ ِّبب إىل العبد لقاء مواله :حسن ظنه فيه ،وأنه خيرجه إىل ٍ
وأهل ٍ
دار ٍ
ٍ
خري من
خري من داره،
أهله ،وحسن الظن جيلبه ُح ْسن العمل ،ومعرفة كرم اهلل وعفوه وغفرانه ،وحمبة اهلل لقاء العبد :إفاضة
اخلريات عليه وأنواع اهلبات»(((.
وما أمجل ما ملح ابن مسعود! ،فقال:

«ما من أحد بر وال فاجر إال واملوت خري له؛ ألنه إن كان ًّبرا فقد قال اهلل تعاىل( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ) [آل عمران ،]198 :وإن كان فاجرا فقد قال اهلل( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)»(((.
ً
م�ستهرتا بذكر اهلل
العالمة الثانية� :أن يكون

(((
أكثر من ذكره؛ ولذا فهو كثري الذكر هلل
«مسته ً
رتا» يعني :ال يفرت لسانه عن ذكر اهلل  ،فمن أحب شي ًئا َ
تعاىل ،وهي عالمة حمبة ،وخاصة عند الشدائد أو احلروب؛ ولذا كان بعض الشعراء يف اجلاهلية إذا أرادوا
إظهار إخالص حمبتهم ،ذكرها يف احلرب عند احتدام القتال ،فقال عنرتة بن شداد:

مِ ّني وب ُ
ِي�ض الهندِ َت ْق ُط ُر من دَمي

َو َل َق ـ ــد َذ َك ْر ُتـ ــكِ وال ّر َمـ ـ ـ ـ ـ ــا ُح َنواهِ ٌل

فهو يتفاخر بذكر حمبوبته عند احتدام القتال ،واهلل عز وجل أمرنا فقال:

(ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [األنفال.]45:
((( متفق عليه :البخاري رقم ،6507 :ومسلم رقم 2683 :من حديث ُعباد َة ب ِن الص ِام ِ
ت .
َّ
َ َ ْ
((( التَّنوير ْ ح َ ِ
الص ِغ ِري  - 33/10دار السالم بالرياض.
اجلامع َّ
ُ شرَ ُ
((( تفسري القرطبي .287/4
تار» :الولوع باليشء ِ
«االستِ ْه ِ
واإلفراط فيه حتى َ
«است ُْه َترِ َبأمر كذا وكذا» َأيُ :أولِ َع به ال يتحدّ ُ
((( وأصل
ث
كأنه ُأ ْه َترِ َأي َخ ِر َ
ُ ُ
ْ
ف .يقالْ :
بغريه ،وال ُ
غريه.
يفعل َ

ما عرف ربه الودود َمن مل يت� َّأ�سف لبعده عنه ،ومل ي�ؤمله فوات حظه منه.
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هني ًئا لمن عرف ربه
وذكر اهلل ْأوىل من ذكر املحبوبة ،فهو الذي خلق ،وهو الذي رزق ،وهو الذي هدى ،وهو الذي أحسن،
وهو الذي أنعم ،وهو الذي لطف ،وهو الذي غفر ،وهو الذي سرت ،وهو الذي أعطى ،فكيف ال نذكره يف
كل حال؟!

مهه
وذكر اهلل عند القتال ن أعظم عالمات املحبة؛ ألن اإلنسان يف حال اخلوف ينسى كل يشء ،ويصبح ُّ
دل عىل أن حمبة اهلل مغروسة يف القلب ،وأهنا ِ
إنقاذ نفسه من املوت ،فإذا ذكر اهلل عىل تلك احلال؛ َّ
سج َّية وغري
متك َّلفة.
ن�سه باخللوة مع مواله
العالمة الثالثة� :أن يكون �أُ ُ

أن يأنس بمناجاة اهلل تعاىل ،وأن خيلو به ،وخاصة يف الثلث األخري من الليل الذي يتنزل اهلل فيه إىل السامء
الدنيا ،وهذه من أهم عالمات حمبته..

أما أن يكون أنسه وخلوته بالناس والطعام ،والرشاب والنوم ،والشهوات وامللذات ،فأين أنسه بربه؟
وخلوته به؟ ومناجاته له؟ ودعاؤه وذكره؟

قال تعاىل( :ﭿﮀ ﮁ) [املزمل ]8 :يعني :انقطع إليه انقطا ًعا ،ومنه ُس ِّم َيت مريم البتول؛ النقطاعها
إىل اهلل تعاىل.
قال أبو حامد الغزايل:

ً
«ومهام أنس بغري اهلل ،كان بقدر أنسه بغري اهلل
مستوحشا من اهلل ،ساقطا عن درجة حمبته»(((.

استوحشت من اخلالق ،ومن استأنس باملوجود ،واستوحش من (الودود) كان
استأنست باخللق
وكلام
َ
َ
ساق ًطا يف اختبار املحبة.
العالمة الرابعة� :أن يكون �أ�سفه على ما فاته من اهلل� ،أعظم من �أ�سفه على ما فاته من
دنياه
أتى ميمون بن مهران املسجد ،فقيل له :إن الناس قد انرصفوا ،فقال:

«إنا هلل وإنا إليه راجعون! لفضل هذه الصالة أحب إ َّيل من والية العراق»(((.

فقد رأى الناس منرصفني عن صالة النافلة ،فأخربهم بأن هذه الصالة أحب إليه من والية العراق؛ ألنه
مر مع أصحابه عىل
حمب صادق ،وموقن واثق ،ومل ال؟! وقد تعلم هذا الدرس من رسول اهلل ﷺ الذي َّ
((( اإلحياء .333/4
((( اإلحياء .149/1

عرف ربه َمن تلذذ بالطاعات ،ومل ي�ستثقلها.
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الودود
مقربة ،فقال:

«ركعتان خفيفتان مما حتقرون وتنفلون يزيدمها هذا -يشري إىل قرب -يف عمله أحب إليه من بقية دنياكم»(((.
وأكثر الناس يسبحون بعيدً ا عن شاطئ املحبة وهم ال يشعرون! قال حاتم األصم:

«فاتتني الصالة يف اجلامعة فعزاين أبو إسحاق البخاري وحده ،ولو مات يل ولد لعزاين أكثر من عرش
آالف؛ ألن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا»(((.
العالمة اخلام�سة :التلذذ بالطاعة ،وعدم ا�ستثقالها
إن املحب ملن حيب مطيع!

ويف حمبة احلبيب حلبيبته ..يتعب هلا ويميش من أجلها ،ويسهر يف وصاهلا ،ويكون أسعد ما يكون إذا
سعى يف حاجاهتا ،وأنفق عليها لتحقيق آماهلا ،ومع ذلك ال يشعر بأدنى تعب أو مشقة ،بل يستعذب ذلك
كله من أجلها ،فام بالك إذا أحببت من أمدَّ ك بام ينفعك ،وأرشدك إىل ما يصلحك ،ولطف بك يف كل ما نزل
الب واجلود؟!
بك ،وهو الودود صاحب رِِّ
لذا يتنعم العبد بالطاعة وال يستثقلها ،ويسقط عنه تع ُبها؛ ومن هنا كان رسول اهلل ﷺ يقوم من الليل
حتى تتفطر قدماه ،فال يشعر بأمل حلالوة اتصاله بمواله.
العالمة ال�ساد�سة� :أن يغ�ضب حلبيبه
حب أن يرى املخالفات تقع يف حق حمبوبه ،فإن رأيت من يشتم حبي ًبا لك أو ييسء إليه ،فإنك
يؤمل ا ُمل َّ
تثور من أجله وتقوم له ،فكيف ال تقوم هلل مثل هذه القومة؟! وكيف ترى املنكر فال تزيله أو –إن مل تقدر
عىل إزالته -تزول عنه.
العالمة ال�سابعة� :أن حتب ما يحب
تبلغ املحبة ببعض الناس أن حيب أحدهم امرأة وهيواها هوى شديدً ا ،حتى جتد قلبه متع ِّل ًقا بكل ما
خيتص هبا ،فتجده حيب ثوهبا ومتاعها ،وحتى حذاءها ،وجتد بعضهم قد فقد عقله يف أشعاره؛ حتى قال:

أحب حل ِّبها �سـ ـ ــود الكالب
� ُّ

أحب حل ِّبها ال�سودان حتى
� ُّ

بش! وقد تنقلب املحبة بينهام عداوة ،ويتغري قلب احلبيب جتاهك لتجد نفسك يف
بش يف رَ
وهذا قول رَ
مواجهة حقود حسود! فكيف حمبتك هلل الودود؟!
((( صحيح :رواه ابن صاعد يف الزهد كام يف السلسلة الصحيحة رقم.1388 :
((( اإلحياء .149/1

ً
وح ً
ثقيال.
مال
ما عرف ربه َمن �أدى العبادات بغري روح حتى �صارت عب ًئا عليهِ ،
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هني ًئا لمن عرف ربه
وانظر إىل أنس بن مالك  وهو يقول:

كثريا» ،والدُّ َّباء هي القرع ،فلامذا كان حيب أنس الدُّ َّباء؟! ألن رسول ﷺ كان حيبها!
«فأنا أحب الدُّ َّباء ً
وهي مسألة ليست مطلوبة رش ًعا ،وال من سنن العبادات؛ بل من سنن العادات ،لكن وصلت حمبة الصحايب
للنبي ﷺ إىل هذه املنزلة.
وحمبة اهلل املطلوبة هنا تقتيض إيثاره بشيئني:
ِ
ب اهلل ،ولو كانت النفس تكرهه ،وترك ما يكره ،ولو كانت نفسك حتبه.
فعل ما يحُ ُّ

وبشه إن عمل
ومها اخلصلتان اللتان أوىص هبام جعفر بن حممد جعفر الصادق صاحبه سفيان الثوري ،رَّ
هبام باجلنة ،فقال له:
يا سفيان ،خصلتان من عمل هبا دخل اجلنة.

قال سفيان :وما مها؟

قال« :احتامل ما تكره إذا أحبه اهلل ،وترك ما حتب إذا كرهه اهلل ،اعمل هبام وأنا رشيكك»(((.
وقل يل بِ َر ِّبك :ماذا تركت ألجل ر ِّبك؟!

هتجر أصحابك أيام االمتحانات من أجل التفوق ،وأما أن هتجر صحبة السوء
لتتفوق يف امتحان اآلخرة ومن أجل اهلل ،فال وألف ال.
هتجر السجائر من أجل أزمة قلبية كادت أن تهُ ِلكك ،أما أن هتجرها من أجل النجاة
يف اآلخرة وملرضاة ربك ،فال!

ثم تدَّ عي املحبة وتتغنى بأشعار ِ
األح َّبة!
السادس :فادعوه بها عبادة وعمال

الواجب الأول :حمبة اخلري للخلق والإح�سان �إليهم
الودود هو الذي حيب اخلري جلميع اخلَ ْلق ،فال يقال :هذا حيب فالنًا وهو يكره له اخلري ،أو ال يساعده يف
ما يصلحه ،أو ال يفرح له يف الرساء ،أو يقاطعه أو هيجره.

((( ملتقط احلكايات ص  - 250ابن اجلوزي -سلسلة إصدارات احلكمة.

عرف ربه الودود َمن تودَّ د �إىل خلقه ،و�أح�سن �إىل عياله.
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الودود
الواجب الثاين :الإنعام على �سبيل االبتداء
قال اإلمام الغزايل يف اسم الودود:

«وهو قريب من معنى الرحيم ،لكن الرمحة إضافة إىل مرحوم ،واملرحوم هو املحتاج واملضطر ،وأفعال
الرحيم تستدعي مرحو ًما ضعي ًفا ،وأفعال الودود ال تستدعي ذلك ،بل اإلنعام عىل سبيل االبتداء من نتائج
الود»(((.

يعني :ال ُبدَّ أن يكون هذا املرحوم مستح ًّقا للرمحة ،يعني ضعي ًفا ،تريد أن ترمحه بامل تواسيه به ،أو
بموقف تقف فيه إىل جواره ،أو أن تنجز له مصلحة ،أو ختفف عنه عب ًئا.
أما الودود فإنه ال يستدعي مودو ًدا ضعي ًفا ،بمعنى أن الودود َيو ّد الناس ك َّلهم استحقوا أو مل يستحقوا،
حمتاجني أو غري حمتاجني ،ضعفاء أو أقوياء.
الواجب الثالث :تودَّ د �إىل الودود ب�أحب كالمه �إليه
فام أحب الكالم إىل اهلل؟!
عن أيب ٍ
ذر  قال:
قال رسول اهلل ﷺ:

«أال أخربك
أحب الكالم إىل اهلل :سبحان اهلل وبحمده»(((.
بأحب الكالم إىل اهلل؟ إن َّ
ِّ
سابعا :فادعوه بها مسألة َ
وط ًلبا
ً

«الله َّم إِنيِّ
ُ
ِمن َن ْفسيِ و َأهليِ
َ ْ
ْ

ِ
ِ
ِ
اج َع ْل ُح َّب َك َأ َح َّ
الله َّم ْ
ب َم ْن يحُ ُّب َكَ ،وا ْل َع َم َل ا َّلذي ُي َب ِّل ُغني ُح َّب َكُ .
َأ ْس َأ ُل َك ُح َّب َكَ ،و ُح َّ
ب إِليَ َّ
و ِمن ا َمل ِ
اء ا ْل َب ِ
ار ِد».
َ َ

 أسألك باسمك الودود..

يا من تتو َّدد إىل من يؤذيك ،نسألك العون واإلحسان ملن يؤ َذى فيك.
 أسألك باسمك الودود..

ال تعجل عىل املذنبني.

((( املقصد األسنى لإلمام أيب حامد الغزايل ص .109
((( صحيح :رواه أمحد ومسلم والرتمذي عن أيب ذر كام يف صحيح اجلامع رقم.174 :

أولياءه.
ما عرف ربه الودود َمن عادى عبا َده ،و�آذى �
َ
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 أسألك باسمك الودود..
ال ِ
تبتعد عن ا ُمل ِ
عرضني..

 أسألك باسمك الودود..
ِ
املقربني.
ألق علينا مودة من عندك جتعلنا هبا من عبادك َّ
ِ
ربك
ثامنا:
ً
رف َّ
حاس ْ
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً
 1هل لك ورد ثابت منتظم من النافلة كقيام الليل والصيام؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل تذكر الودود بقدر حبك له؟
 3هل ختلو به لي ً
ال خاصة يف األسحار؟
 4هل تغضب ملحارم اهلل إذا انتهكت؟
 5هل تبتدئ باملودة غريك؟
 6هل لك أخ حتبه يف اهلل ،وتزوره يف اهلل ،وتتناصح معه يف اهلل؟

لودِّ ه فـي اخللوات وناجاه فـي الظلمات.
تعر�ض ُ
عرف ربه الودود من َّ
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ً
أوال :معنى اسم اهلل الشكور
ورد اسم الشكور يف القرآن أربع مرات ،وورد اسم الشاكر مرتني..

والشكر له ثالثة معان:

الزيادة والظهور والثناء.
ف�أما املعنى الأول :الزيادة الظاهرة
فمنه أشكر الرضع :امتأل لبنًاَّ ،
والش ِكرة :املمتلئة الرضع من النوق ،والشكور من الدواب :ما يكفيه

العلف القليل ،فيسمن عىل قلة العلف ،كأنه يشكر وإن كان اإلحسان إليه قليالً.

قال البيهقي« :الشكور ..هو الذي يشكر اليسري من الطاعة ،فيثيب عليه الكثري من الثواب ،ويعطي
اجلزيل من النعمة ،فريىض باليسري من الشكر»(((.

الشكور ..هو من يعطي بالعمل املحدود يف أيام الدنيا املعدودة نعيماً غري حمدود يف اآلخرة.
لقد ضاع ُعرش عمرك يف الطفولة ،وثلث عمرك ذهب يف النوم ،ونصفه يف الطعام واالنتظار ،واالنتقال
والواجبات االجتامعية ،فكم تبقى من عمرك لشعائر اهلل وعبادة ربك؟!

ومع هذا شكر لك هذا العمر الفاين القصري ،وكافأك عليه بالثواب اخلالد اجلزيل! فإن اجلنة ال آخر هلا
مكانًا وزمانًا ،والدنيا قطرة بحر فيها.
الشكور يشكرك حتى عىل نيتك ،فيثيبك عليها ،وإن مل تعمل إن أعاقك عن العمل
عائق.
الشكور يغفر لك بصوم يوم عرفة سنتني ،وبصوم يوم عاشوراء سنة واحدة.
ذنوب (عمر) كامل.
الشكور يغفر لك يف (حلظة) صدق واحدة
َ

الشكور ينرش خرب العبد الصالح الذي ال يعرفه إال من حوله إىل كل من لقيه أو سمع
عنه ،ويضع له القبول يف األرض ،بل وينرش خربه يف أهل السامء ،ف ُي ِح ُّبه ما ال يحُ ىص عدده
من املالئكة فيحبوه.

الشكور يكافئك عىل صالة العشاء مجاعة بثواب قيام نصف ليلة ،وعىل صالة الفجر
مجاعة بأجر قيام ليلة كاملة ..صلوات دقائق بقيام ساعات.
((( األسامء والصفات .178/1

ِّ
ي�سخرها فـي معا�صيه.
عرف ربه ال�شكور َمن ا�ستعان بنعمه على طاعته ،ومل
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الشكور شكرألصحاب التوحيد ولو كانوا أصحاب الكبائر ،فقال رسول اهلل ﷺ:
«شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي».

وصدق سليامن التيمي حني أوجز اسم اهلل الشكور يف عبارة واحدة ،فقال:
«إن اهلل أن َعم عىل الناس عىل َقدْ ِره ،وط َلب منهم ُّ
الشكر عىل َقدْ ِر ِهم»(((.
خمسة أحاديث
واألحاديث تشهد هلذا:

فأخره ،فشكر اهلل له ،ف َغ َفر له»(((.
«بينام رجل يميش بطريق ،وجد غصن شوك عىل الطريق َّ

ومع املغفرة دخول اجلنة كام يف حديث أيب الدرداء :

أخرج من طريق املسلمني شيئًا يؤذهيم ،كتب اهلل له به حسنة ،ومن كتب له عنده حسنة ،أدخ َله اهلل
«من َ
هبا اجلنة»(((.

واحلديث الثالث الذي يتجلىَّ فيه اسم الشكور:
ِ
بغي من بغايا بني إرسائيل ،فن َز َعت موقها،
«بينام كلب يطيف َبرك َّية (بئر) كاد يقتله العطش إذ رأته ٌّ
فاست َقت له به ،ف َغ َفر هلا»(((.
ويف احلديث الرابع أن رج ً
ال جاء بناقة خمطومة إىل رسول اهلل ﷺ ،فقال :هذه يف سبيل اهلل؛ فقال له ﷺ:
«لك هبا سبعامئة ناقة خمطومة يف اجلنة»(((.

واحلديث اخلامس« :دينار أنفقتَه يف سبيل اهلل ،ودينار أنفقتَه يف رقبة ،ودينار تصدَّ قت به عىل مسكني،
أجرا الذي أنفقته عىل أهلك»(((.
ودينار أنفقته عىل أهلك ،أعظمها ً
شكور ُي ِ
كافئ بالمزيد
ٌ

قال الشيخ عيل الطنطاوي  عن معاملة الشكور لعبده باملزيد يف معرض حديثه عن تلميذ الشيخ
((( األسامء والصفات .178/1
((( تاريخ اإلسالم .158/9
((( صحيح :رواه الطرباين يف األوسط كام يف السلسلة الصحيحة رقم.2306 :
((( صحيح :رواه الشيخان عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم 2876 :والصحيحة رقم.30 :
((( صحيح :رواه أبو نعيم يف احللية عن ابن مسعود كام يف الصحيحة .634
((( صحيح :رواه مسلم عن ثوبان حديث رقم - 994 :باب فضل النفقة عىل العيال واململوك ،وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم.

يباعده عنه.
ما عرف ربه ال�شكور َمن ا�ستعان بنعمه على ما يغ�ضبه ،وا�ستعملها فـي ما
ِ
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سليم املسويت:

«وكان أهل احلي يثقون به ،ويرجعون إليه يف أمور دينهم ،وأمور دنياهم .وكان عند هذا الشيخ تلميذ
صالح ،وكان مرضب املثل يف فقره ،ويف إبائه وعزة نفسه ،وكان يسكن يف غرفة يف املسجد.

مر عليه يومان مل يأكل فيهام شي ًئا ،وليس عنده ما َيط َعمه وال ما يشرتي به طعا ًما ،فلام جاء اليوم الثالث
َّ
جيوز له أكل امليتة أو
أحس كأنه مرشف عىل املوت ،وفكَّر ماذا يصنع ،فرأى أنه بلغ حدَّ االضطرار الذي ِّ
َّ
الرسقة بمقدار احلاجة ،فآثر أن يرسق ما يقيم ُصلبه!

وكان املسجد يف حي من األحياء القديمة ،والبيوت فيها متالصقة والسطوح متصلة ،يستطيع املرء أن
ينتقل من أول احلي إىل آخره مش ًيا عىل السطوح ،فصعد إىل سطح املسجد ،وانتقل منه إىل الدار التي تليه،
وشم رائحة الطبخ تصعد منها،
دارا خالية،
فلمح فيها نساء َّ
َّ
فغض من برصه وابتعد ،ونظر فرأى إىل جنبها ً
شمها كأهنا مغناطيس جيذبه إليها.
فأحس من جوعه ملا َّ

وكانت الدور من طبقة واحدة ،فقفز قفزتني من السطح إىل الرشفة فصار يف الدار ،وأرسع إىل املطبخ
فكشف غطاء ِ
حمشوا ،فأخذ واحدة ومل ُي ِ
وعض
القدر ،فرأى فيها باذنجانًا
بال من شدة جوعه بسخونتهاَّ ،
ًّ
منها عضة ،فام كاد يبتلعها حتى ارتدَّ إليه عقله ودينه ،وقال لنفسه :أعوذ باهلل ،أنا طالب علم مقيم يف املسجد،
ثم أقتحم املنازل وأرسق ما فيها؟!
ور َّد الباذنجانة ،وعاد من حيث جاء ،فنزل إىل املسجد ،وقعد يف حلقة
وكرب عليه ما فعل ،فندم واستغفر َ
الشيخ وهو ال يكاد -من شدة اجلوع -يفهم ما يسمع ،فلام انقىض الدرس وانرصف الناس (وأؤكد لكم
أن القصة واقعة) جاءت امرأة مسترتة (ومل يكن يف تلك األيام امرأة غري مسترتة) فك َّلمت الشيخ بكالم مل
يسمعه ،فتل َّفت الشيخ حوله فلم َي َر غريه ،فدعاه وقال له :هل أنت متزوج؟ قال :ال.
قال :هل تريد الزواج؟ فسكت ،فقال له الشيخ :قل ،هل تريد الزواج؟!

قال :يا سيدي ،ما عندي ثمن رغيف آكله ،فبامذا أتزوج؟!

خبتني أن زوجها ت ُُوفيِّ  ،وأهنا غريبة عن هذا البلد ،ليس هلا فيه وال يف الدنيا
قال الشيخ :إن هذه املرأة رَّ
عم عجوز فقري ،وقد جاءت به معها (وأشار إليه قاعدً ا يف ركن احللقة) ،وقد ِ
ور َثت دار زوجها ومعاشه،
إال ٌّ
وهي حتب أن جتد رج ً
ال يتزوجها عىل سنة اهلل ورسوله لئال تبقى منفردة ،فيطمع فيها األرشار وأوالد احلرام،
فهل تريد أن تتزوج هبا؟
قال :نعم.

زوجا؟
وسأهلا الشيخ :هل تقبلني به ً

�شكرا ،ف�شكر اهلل بل�سانه والأهم :بجوارحه.
عرف ربه ال�شكور َمن جعل لكل جارحة
ً
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قالت :نعم.

فدعا بعمها ودعا بشاهدين وعقد العقد ،ودفع املهر عن التلميذ ،وقال له :خذ بيد زوجتك.

فأخذ بيدها ،أو أخذت هي بيده فقادته إىل بيتها ،فلام دخلته كشفت عن وجهها ،فرأى شبا ًبا ومجاالً،
ورأى البيت هو البيت الذي نزله ،وسألته :هل تأكل؟!
قال :نعم.

فكشفت غطاء ِ
فعضها؟
القدْ ر فرأت الباذنجانة ،فقالت :عج ًبا! من دخل الدار َّ

عففت عن الباذنجانة احلرام ،فأعطاك اهلل
وقص عليها اخلرب ،فقالت له :هذه ثمرة األمانة،
َ
فبكى الرجل َّ
الدار ك َّلها وصاحبتَها باحلالل»(((.
املعنى الثاين :ال�شكر مبعنى الثناء
قال احلليمي:

«الشاكر معناه املادح ملن يطيعه ،واملثني عليه ،واملثيب له بطاعته فض ً
ال من نعمته»(((.
والرب إذا أثنى عىل عبده فقد أثنى عىل نفسه يف احلقيقة؛ ألن أعامهلم من َخ ِ
لقه ،وهو الذي ح َّببهم فيها
وز َّينها هلم؛ ولذا فمن مجيل ما جاء يف تعريف الشكر أنه التلذذ بالثناء عىل من أعطاك ما ال تستحق من
العطاء.
شكورا ،فإن الغني الذي أعطى ثم أثنى عىل الفقري الذي
وإن كان الذي ُأعطِي عطاء فأثنى عىل من أعطاه
ً
شكورا.
أعطاه هو األحق بأن يكون
ً
الشكور...
أطلق ألسنة العباد بذكره ،ثم مدحهم عىل فضله! فقال( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ).
الشكور...

أعطاهم من ماله ،ثم أثنــى عليهم حيــن أنفقوه( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ)
الشكور...

أسبغ عىل عباده سرته اجلميل ،ثم أطلق ألسنة اخللق يف مدحهم والثناء اجلزيل.
((( فصول يف الثقافة واألدب  - 21 ،19/1عيل الطنطاوي  -دار املنارة.
((( األسامء والصفات .178/1

ما عرف ربه ال�شكور َمن َ
�شك َره بل�سانه ،وع�صاه بجوارحه.
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وحكمة الشكور يف ثنائه عىل عباده أن ال يستق ُّلوا القليل من العمل ،وأن تسمع قلوهبم هذا الثناء
كثريا.
الرباين؛ ِّ
فيفجر طاقاهتم الكامنة ،فيستمر العمل املنقطع ،وينمو القليل فيكون ً
ثانيا :كيف يشكر العبد ربه؟!
ً
إن ترك الشكر هو س َّك ٌة مؤدية بالعبد إىل النار ،فقد أخرب النبي ﷺ أن النساء أكثر أهل النار؛ ألهنن
يكفرن العشري ،فإذا كان هذا برتك شكر نعمة الزوج ،وهى يف احلقيقة نعمة من اهلل ،فكيف بمن ترك شكر
نعمة اهلل؟!
وترك الشكر هو معركة إبليس الرئيسة ،فقد أقسم يف وعيده بني يدي ربه( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)

وكلام زادت نعم اهلل عليك قوي كيد الشيطان ومكره..

يعرتض الشيطان طريق املؤمنني ،فال يعرب إىل اجلنة إال الشاكرون ،وبدون الشكر تتحول العطايا باليا،
والفوائد إىل فوائت..
قال أبو حازم األعرج التابعي اجلليل« :كل نعمة مل يشكر اهلل عليها فهي َب ِل َّية»(((.
ومع هذا فام أيرس ُشك َْر نِ َع ِم اهلل علينا ،وما أسهلها عىل النفس!
عن عبد اهلل بن أيب نوح ،قال:

«قال يل رجل عىل بعض السواحل:

كم عاملته تبارك اسمه بام يكره ،فعاملك بام حتب؟
قلت :ما ُأحيص ذلك كثرةً.
ُ

قال :فهل قصدت إليه يف ِ
أمر كربك فخذلك؟
قلت :ال واهلل ،ولكنه أحسن إ َّيل فأعانني.

قال :فهل سألته شي ًئا ُّ
قط فأعطاك؟

قلت :وهل منعني شي ًئا سألتُه؟ ما سألته شي ًئا قط إال أعطاين ،وال استغثت به إال أغاثني.

قال :أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك هذه اخلالل ما كان جزاؤه عندك؟
كنت أقدر له عىل مكافأة وال جزاء.
قلت :ما ُ

((( اآلداب الرشعية .232/3

عرف ربه ال�شكور َمن �شكر نعمة اهلل عليه ،فدعا �إىل اهلل بل�سانه وقلبه وحاله.
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أحق وأحرى أن تدأب نفسك له يف أداء شكر نعمته عليك ،وهو املحسن قديماً وحدي ًثا
قال :فربك ُّ
شكرا»(((.
إليك؛ واهللَ ..ل ُشك ُْره أيرس من مكافأة عباده! إنه تبارك وتعاىل ريض باحلمد من العباد ً
 -1االعرتاف بالعجز عن ال�شكر� ..شكر

قال موسى:

«إهلي ..كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك ال جيازي هبا عميل كله؟
قال :فأوحى اهلل إليه أن يا موسى ،اآلن شكرتني»(((.
وصدق الشاعر املؤمن:

ق�ص ـ ـ ــرا
ل�سا ًنا ي�ؤدي ال�شكر هلل َّ

ولو �أن يل يف كل ع�ض ٍو و�شعرة

المتوالية الشكرية
وشكرا متجدِّ ًدا؛ ولذا قال
محد اهلل عز وجل وشكره عىل نعمه هو نعم ٌة عظيم ٌة تستوجب محدً ا آخر
ً
منصور بن إسامعيل الفقيه املرصي:

موجـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل�ش ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره
ُ
و�ش ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُره مِ ـ ـ ـ ـ ـ ــنْ ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّره

�شـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــر الإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فكي ـ ـ ـ ـ ـ ــف ُ�ش ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــري ِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّره

فشكر اهلل نوع من املجاز؛ ألنه مستحيل ،فال حييص أحدٌ الثناء عىل اهلل ،وشكره هو نعمة أخرى تستحق
الشكر.
ونعمة الشكر نعمة عظمى ،بل ُّ
أجل من نِ َع ٍم أخرى كثرية.
قال ابن القيم:

أج ُّل من نعمة املال واجلاه ،والولد والزوجة ،ونحوها»(((.
«فنعمة الشكر َ

شاكرا ،فليشكر اهلل عىل شكره أكثر مما يشكره عىل داره وماله وزوجه!
فمن كان
ً

كثريا مما بدا لك ،وقد فطن أبو الدرداء  هلذه النعم اخلفية،
واعلم أن ما غاب عنك من نعم اهلل أكثر ً
فقال:
«كم من ٍ
نعمة هلل تعاىل يف ٍ
عرق ساكن»(((.
((( موسوعة ابن أيب الدنيا  – 511/1ط املكتبة العرصية.
((( الزهد ألمحد .58/1
((( عدة الصابرين وذخرية الشاكرين  -132/1ابن قيم اجلوزية  -دار ابن كثري ،دمشق.
((( حلية األولياء .210/1

ما عرف ربه ال�شكور َمن َّ
عطل ل�سانه عن الدعوة �إىل اخلري ،وما دعا غريه �إىل ما هداه اهلل �إليه.
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فأبو الدرداء هنا يذكِّر الغافل َّ
بأن غريه من مرىض الرسطان وأصحاب األمراض املستعصية مل يغمض
هلم جفن ،ويتق َّلبون عىل فراش األوجاع ،ويلتحفون أردية اآلالم بينام يغط هو يف نومه ونعيمه!
وسبب خفاء النعم اعتيادها .قال أبو قدامة املقديس:

«الناس جلهلهم ال ي ُعدُّ ون ما ي ُع ُّم اخللق يف مجيع أحواهلم نعمة ،فال تراهم يشكرون اهلل عىل روح اهلواء،
ليِ
ولو أخذ بمخنقهم حلظة حتى انقطع اهلواء عنهم ماتوا ،ولو حبسوا يف محام أو بئر ماتوا غماًّ  ،فإن اب ُت َ
أحدهم بيشء من ذلك ثم نجا ،قدَّ ر ذلك نعمة يشكر اهلل عليها ،وهذا غاية اجلهل ،إذ صار شكرهم موقو ًفا
عىل أن تسلب عنهم النعمة ،ثم ترد إليهم»(((.
لكن نعمة الدين ُّ
أجل النعم!

ويستمر أبو الدرداء يف إضاءة طريق النعم لنا ،فيقول:

«من مل َي َر هلل عليه نعمة إال يف مطعمه ومرشبه ،فقد َّ
قل فقهه ،وحرض عذابه»(((.

فأكثر الناس ال ينظر إال إىل نعمة امللبس واملسكن واملطعم ،فيقيم الدنيا وال يقعدها خلسارة يف جتارة أو
ضياع ترقية ،وهو خيرس دينه يو ًما بعد يوم دون أن يطرف له جفن!
وسل نفسك:

كم مرة شكرت اهلل عىل طاعة يف مقابل شكرك له عىل مال أو ترقية؟!
هلاَّ عملت بوصية سالم بن أيب مطيع:

«كُن لنعمة اهلل عليك يف دينك ،أشكر منك لنعمة اهلل عليك يف دنياك»(((.

 -2ال�شكر العملي
قال تعاىل( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)..

فالعمل الصالح أفضل ألوان الشكر ،وإال فام أسهل ادعاء الشكر باللسان!

شكرا
عي عثامن بن عفان  إىل قوم عىل ريبة ،فانطلق ليأخذهم ،فتفرقوا قبل أن يبلغهم ،فأعتق رقبة ً
ُد َ
هلل أن ال يكون جرى عىل يديه ِخ ْز ُي مسلم(((.
ِ
فالحظ كيف رأى عثامن  أن الشكر عمل ،فأعتق رقبة! وما هذا إال لفهمه عن ربه الشكور.
((( خمترص منهاج القاصدين  288/1بترصف يسري.
((( حلية األولياء .133/5
((( حلية األولياء .188/6
((( عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ألمحد .134/1

و�شكرا.
ت�شجيعا
عرف ربه ال�شكور َمن �شكر اخللق على �أقل �إح�سان و�أدنى �إجادة
ً
ً
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 -3ال ت�ستعمل ِن َع َمه فـي معا�صيه
قال اجلنيد وقد ُس ِئل عن حقيقة الشكر:
«ألاَّ ُيستعان بيشء من نعمه عىل معاصيه»(((.

ومن هنا ما ق َّلب عمر بن عبد العزيز برصه إىل نعمة أنعم اهلل هبا عليه إلاًّ قال داع ًيا:

كفرا ،أو أكفرها بعد معرفتها ،أو أنساها فال ُأثني عليك هبا»(((.
«اللهم إين أعوذ بك أن ُأبدِّ ل نعمتك ً

 -4ولكل جارحة �شكر

قال ٌ
شكر العينني يا أبا حازم؟
رجل أليب حازم :ما ُ

رشا سرتته.
قال :إن َ
خريا أعلنته ،وان رأيت هبام ًّ
رأيت هبام ً

قال :فام شكر األذنني؟!

رشا دفعته.
خريا وعيته ،وإن سمعت هبام ًّ
قال :إن سمعت هبام ًّ
قال :فام شكر اليدين؟

قال :ال تأخذ هبام ما ليس هلام ،وال متنع ح ًّقا هلل هو فيهام.

قال :فام شكر البطن؟!

قال :أن يكون أسفله طعا ًما ،وأعاله علماً .
قال :فام شكر الفرج؟!

قال :قال اهلل( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)
قال :فام شكر الرجلني؟!

قال :إن علمت ميتًا تغبطه استعملت هبام عمله ،وإن مقتَّه رغبت عن عمله ،وأنت شاكر هلل»(((.

وبنفس الطريق تعلم أن شكر اللسان بكثرة الذكر ،وحسن الثناء عىل اهلل ،ومجيل التحدث بنعمه والغرق
يف إحصائها؛ ألنه كام مر يف معنى الشكر أنه الكشف واإلظهار ،فيقال مثالً :شكَر الرجل إذا كشف عن ثغره
فأظهره ،فيكون إظهار الشكر وكشفه باللسان.
((( حلية األولياء .268/13
((( موسوعة ابن أيب الدنيا .486/1
((( عدة الصابرين .134/1

ما عرف ربه ال�شكور َمن فاته �شكر اخلالئق على الإح�سان ،ومل ير فيهم �إال العدوان.
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 -5ال�شكر حتدُّ ث بنعمة اهلل عليك
واإلخبار بالنعمة هو ٌ
مر بك أن من معاين الشكر :الظهور ،ويف احلديث:
لون من ألوان الشكر ،فقد َّ
ليِ
الء َ
فذك ََره فقد شكره ،وإن كتمه فقد كفره»(((.
«من ُأ ْب َب ً
«من ُأبليِ بالء» أي من ُأ ِ
نعم عليه بنعمة ،والبالء ُيس َت ْعمل يف اخلري والرش ،فمن ذكر نعمة اهلل بعقله ولسانه
َ ً
فقد شكر نعم اهلل عليه ،إذ أن من شكر النعم االعرتاف هبا باللسان ،ومن كتم البالء أي النعمة وغطاها ،فقد
كفره ،فالتحدث بالنعم هنا عىل جهة االعرتاف واالفتقار ال االفتخار ،وهو لون من ألوان الشكر.
قال رسول اهلل ﷺ:

«التحدث بنعمة اهلل ُشكْر ،وتركها ُك ْفر ،ومن ال يشكر القليل ال يشكر الكثري»(((.

 -6الدعوة �إىل اهلل �شكر
والقول الثاين يف الشكر اللساين:

«أن التحدث بالنعمة املأمور به يف هذه اآلية :هو الدعوة إىل اهلل ،وتبليغ رسالته ،وتعليم األمة .قال
جماهد :هي النبوة.
قال الزجاج :أي بلغ ما أرسلت به ،وحدِّ ث بالنبوة التي آتاك اهلل.
وقال الكلبي :هو القرآن .أمره أن يقرأه.

مأمور بشكرها والتحــدث هبا ،وإظهارها من
والصواب :أنه ي ُع ُّم النوعيــن ،إذ كل منهمـا نعمة
ٌ
شكرها»(((.
الفارق بين عطاء اإلنسان وعطاء الرحمن
 اإلنسان يعطي ل َغ َرض ومصلحة ،واهلل ال يعود له نفع من عطائك حاشاه..
 اإلنسان لو احتاج عطاءه لن يؤثرك به ،واهلل ال حيتاج ليشء..

 اإلنسان إن مل تصل إليه فلن تصل لعطائه ،واهلل تسري إليه بقلبك ،وتصل له بروحك
يف أي وقت شئت.
((( صحيح :رواه أبوداود والضياء عن جابر كام يف صحيح اجلامع رقم 5933 :والصحيحة رقم.618 :
وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم ،3014 :والسلسلة الصحيحة
((( حسن :رواه البيهقــي يف شعب اإليمـان عن النعامن بن بشري،
َّ
رقم.667 :
((( مدارج السالكني .239/2

�شكرا ،فقابل الإح�سان بالإح�سان.
عرف ربه ال�شكور من قدَّ م لكل جارحة
ً
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 اإلنسان عىل أبوابه احلُ ّجاب واحلرس ،واهلل ليس عىل بابه حاجب أو ال حارس ..تصيل فتدخل
عليه!

 اإلنسان عطاؤه متع ِّل ٌق برضاه وسخطه ،فيعطي من ريض عنه ،وال يعطي من سخط عليه ،لكن
ِ
ب...
اخلالق يصرب عىل أذى املخلوق وإن ا َّدعوا له الصاحبة والولد ،وكم عاملتَه بام يكره ،فعا َم َلك بام تحُ ُّ
سبحان ريب الشكور.
ً
ً
وعمال
ثالثا :فادعوه بها عبادة
 )1ال حتقرن من املعروف �شي ًئا
فقد أمرك النبي ﷺ بأن تتقي النار ولو بشق مترة ،وأخربك أنه غفر لرجل أماط جذع شجرة عن الطريق،
بغي من بغايا بني إرسائيل؛ ألهنا سقت كلبا ،وأمرنا أن ال ِ
ِ
نحقر من املعروف شي ًئا( ،ولو أن
ً
وغ َفر المرأة ٍّ
ِ
لو ِك يف ِ
ُفر َغ من َد ِ
احلبل ،ولو أن ت ِ
ِ
ووجهك ٌ
بسط إليه ،ولو
املسلم
املستقي ،ولو أن تل َقى أخاك
إناء
ب ِص َل َة
ُ
تهَ َ َ
َ
ِ
ب ِّ
سع)(((.
الش َ
الوحشان بنفسك ،ولو أن َهت َ
أن تؤنس َ

وهي كلها أعامل ال تكاد تُذكر ،لكن الشكور جعلها سب ًبا للنجاة والفوز ،وهي تربية نفسية ربانية ،فال
تدري أين اخلري ،وتذكَّر أن حساب ٍ
وترجج كفة
غد بمثاقيل الذر ،فال تزهد يف ذرة خري ،فلعلها تنجيك،
ِّ
ميزانك يوم تفر من أمك وأبيك.

ري فعالِ ال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّر م ـ ــن ِ�ص َغرِه
وال �صغ َ
عند الثواب �أطلتَ ال ُع ْج َب من ِك َب ـ ـ ـرِه

ال حتقـ ـ ــر َّن �صني ـ ـ ــع اخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تفعله
َ
ا�ست�صغرت من َح َ�س ٍن
فلو ر�أيتَ الذي

وال حتتقر معرو ًفا تصنعه ،فإن الشكور يعاجل بمكافأتك عليه وإن مل تشعر ،وممن شعر هبد املكافأة:
ٌ
قص خربه الشيخ الشنقيطي ،فقال الشيخ حممد املختار الشنقيطي:
رباين َّ
رجل ٌّ

قصها رجل من أصدقاء الوالد غريبة جدًّ ا ،وسمعته بأذين حيكيها للوالد رمحة اهلل عليهام،
«وأذكر حادثة َّ
أمريا يف قومه -أنه كان نازالً
فقد ت ُُو ِّفيا ،يقول هذا الرجل -أحسبه من األخيار والصاحلني ،وهو رجل كان ً
ِ
من الطائف إىل مكة يف يوم اجلمعة ،وكان معه ابنه ،فأراد اهلل عز وجل أنه رأى رج ً
ال ضعي ًفا ،فقال البنه :قف
ِّ
الرث ،فكره أن يركب
هلذا الضعيف ،فكأن االبن رأى رثاثة حال هذا الضعيف ،وما هو عليه من امللبس
معه يف هذه السيارة الفارهة.
((( صحيح :رواه أمحد والطرباين عن أيب أيوب كام يف صحيح اجلامع رقم.2144 :

فرط ب�سهولة فـي ُفر�ص املعروف و�سوانح اخلري.
ما عرف ربه ال�شكور من َّ
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يقول الوالد:
ِ
َّرت ابني بصنائع املعروف ،وأن اهلل يقي هبا مصارع السوء،
مت ما يف نفس ابني ،فلام ركب الرجل ذك ُ
فعل ُ
وأن اهلل حيفظ هبا ،وأن اهلل يلطف هبا ،فلام دخلنا إىل مكة ،ونحن يف أشد ما تكون السيارة يف الرسعة لندرك
ِ
اجلمعة ،وإذا بِطِ ٍ
فمرت عليه السيارة ،فأصابه يشء من الرعب،
فل أمام السيارة متا ًما ال نستطيع أن نف َّر منهَّ ،
فتوقفنا عىل أن االبن قد قىض ومات ،وإذا به قائم عىل رجليه ليس به أي بأس.
يقول :فلام ركبت السيارة ،انكفأت عىل وجهي ،وأنا يف حالة ال يعلمها إال اهلل ،قلت :يا بني ،واهلل ما
أعرف لك إال هذا املعروف الذي فعلتهِ ،
فحف َظنا اهلل وإياك به».
 )2ا�شكر النا�س
أحب خلقه إليه من اتصف بصفة
يقول اإلمام ابن القيم« :وملا كان سبحانه هو الشكور عىل احلقيقة ،كان َّ
الشكر ،كام أن أبغض خلقه إليه من ع َّطلها ،واتصف ِ
بضدِّ ها.

وهذا شأن أسامئه احلسنى ،أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها ،وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها،
وهلذا يبغض :الكفور ،والظامل ،واجلاهل ،والقايس القلب ،والبخيل ،واجلبان ،واملهني ،واللئيم.

وهو سبحانه مجيل حيب اجلامل ،عليم حيب العلامء ،رحيم حيب الرامحني ،حمسن حيب املحسنني ،شكور
حيب الشاكرين ،صبور حيب الصابرين ،جواد حيب أهل اجلود ،ستار حيب أهل السرت ،قادر يلوم عىل العجز،
واملؤمن القوي أحب إليه من املؤمن الضعيف ،عفو حيب العفو ،وتر حيب الوتر ،وكل ما حيبه فهو من آثار
أسامئه وصفاته وموجبها ،وكل ما يبغضه فهو ما يضادها وينافيها»(((.

وإن للناس أحاسيس ومشاعر ،تؤ ِّثر فيهم الكلمة الطيبة ،وحيتاجون الثناء الصادق
والشكر الفائق ،فعىل املدير الناجح أن يشكر املوظف املتميز ،فإن الناس ينشطون بالشكر،
ٍ
عامل أمهل يف
والنفس البرشية تتع َّطش للثناء ،والناس جوعى تُشبِعهم الكلمة ،وكم من
عمله بسبب غفلة مديره عن مالحظته والثناء عليه ،وليس من يشء يقتل الطموح مثل كثرة
أهم احلوافز املؤثرة ،ومن
التأنيب والعتاب ،فشكر الناس عىل املعروف الذي يبذلونه من ِّ
سامت القيادة الناجحة؛ وهلذا أذن اهلل به ملا فيه من بث األلفة بني الناس ،فقال رسول اهلل ﷺ:
«أشك َُر الناس هلل أشكرهم للناس»(((.

((( عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ص .337
((( صحيح :رواه أمحــد والطرباين والبيهقــي عن األشعث بن قيــس ،والطرباين والبيهقي عن أسامة بن زيــد كام فــي صحيح اجلامع
رقم ،1008 :والسلسلة الصحيحة رقم.1458 :

ً
معروفا.
يحتقر
ي�ست�صغر ح�سنة ومل
عرف ربه ال�شكور من مل
ِ
ِ
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فال تكتمل أخالق املؤمن بحسن عالقته بربه فحسب ،وإنام بأن يكون يف نفس املستوى يف التعامل مع
الناس.

وحني ظ َّن املهاجرون أن األنصار ذهبوا باألجر ك َّله ملا جادوا بأمواهلم؛ كشف هلم رسول اهلل ﷺ عن
يقرهبم من نفس أجر األنصار ،فعن أنس  أن املهاجرين قالوا :يا رسول اهلل ،ذهبت
باب من أبواب اخلري ِّ
األنصار باألجر كله .قال:
«ال ..ما دعوتُم اهلل هلم ،وأثنيتم عليهم»(((.

فع َّلمهم أن يكافئوا املحسن بالدعاء له أو الثناء عليه ،وليس أمام الفقري املعدم الذي ال يملك املال من
ٍ
وسيلة ملكافأة املحسن غري هاتني.

وحني اقرتض رسول اهلل ﷺ من عبد اهلل بن أيب َربيعة املخزومي قبل ُحنَني ر َّد إليه القرض بعد الغزوة،
وقال له:
السلف الوفاء واحلمد»(((.
«بارك اهلل لك يف أهلك ومالك ،إنام جزاء َّ
َ

وكلمة شكر وعبارة محد لن خيرس قائلها شي ًئا ،وال تُك ِّلفه جهدً ا ،ولكنها تعود عليه بكسب ُو ِّد املحسن،
وتأليف قلبه ،وحتريضه عىل مزيد اخلري ،وحتى اإلدارة احلديثة التفتت إىل أمهية هذا ،فرتى كتاب (مدير
الدقيقة الواحدة  )One minute managerيشري إىل رضورة اهتامم املدير بدقيقة واحدة ،يثني فيها
ليكرروه.
خريا عىل الفعل احلسن من املوظف مع إظهار ما أجادوا فيه ِّ
ً

ولقد كانت املكافأة بالسوء مستنكرة حتى مع البهائم ،فحينام َّفرت امرأة من املسلمني من العدو عىل ناقة
مسلوبة كانت لرسول اهلل ﷺ؛ َ
نذرت إن وصلت إىل املدينة ناجية أن تنحرها ،فلام ُذكر ذلك لرسول اهلل ﷺ
قال ِ
بح ِّسه اإلنساين الرائع ورمحته الشاملة:
«بِئْسام ج َز ْيتِها ،أو بِئْسام جزتهْ اِ ،
نجاها لتن َْح َر هَّنا! ال وفاء لِن َْذ ٍر يف معصية اهلل ،وال يف ما ال يملِك
إن اهلل َّ
ابن آدم»(((.

ومنعها من نحرها هلذا السبب.

 )3ا�شكر اهلل على قليل النعم
ِ
ِ
القليل.
الكثري من قصرَّ يف ُشك ِْر
فال يشك ُُر اهلل عىل
((( صحيح :رواه الرتمذي كام يف مشكاة املصابيح رقم 3026 :وأورده األلباين يف صحيح األدب املفرد رقم.217 :
((( مسند أمحد  ،36/4ورواه النسائي وابن ماجة وابن السني وسنده جيد.
((( صحيح :رواه الدارمي يف مسنده املعروف باسم سنن الدارمي رقم.2547 :

ما عرف ربه ال�شكور من مل ي�شكر النا�س ومل يكافئ على املعروف.
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ومن مل حيمد اهلل عىل املاء البارد ،لن حيمده عىل البيت اآلمن ،والزوجة املؤنسة ،واملركبة الفارهة،
والصحة والعافية.
ِ
ومن ال يشكر اهلل عىل ِ
الشه َّية؛ َّ
الوجبات َّ
اجلحود يرى القليل
اخلبز الساخن ،ال يشكر ُه عىل
ألن الكنُود ُ

فصيح يف بسط
والكثري سوا ًء ،وهذه طبيعة اإلنسان بصورة عامة (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) ،فهو
ٌ
الشكوى ،وأعجمي يف التحدُّ ث بالنِّعم!
 )4ا�شكر النعمة بالإنفاق منها

كل نعمة أنعم اهلل هبا عليك شكرها باإلنفاق منها عىل من حولك ،وكلنا ذو نِعم ،لكنها ختفى عىل
بعضنا.
فصاحب املال يتصدق منه.

وصاحب اجلاه والسلطان يسعى بعالقاته يف قضاء حوائج الناس والشفاعة فيهم.

وصاحب القوة حيمل بذراعيه الضعيف املحتاج.

والعامل ينفق من علمه بتعليمه.

وهكذا مع كل نعمة بام يناسبها.
عود ل�سانك (احلمد اهلل)
ِّ )5
وكثرة ذكر الشكور باللسان ،وذلك يف مجيع األحوال ،ويستوي يف ذلك الرساء والرضاء ،وعندها
ستجد أحىل الطعم واألثر عىل قلبك ،ولك خري أسوة يف نبينا ﷺ:

«كان إذا أتاه األمر يَسرُ ُّ ه قال :احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وإذا أتاه األمر يكرهه قال :احلمد هلل
عىل كل حال»(((.
وما أروع قول حممود الوراق! ،وقد احتار بني ثواب شكرة وثواب صربه ،فانطلق م ِ
نشدً ا:
ُ
َّ

و�إن � َأخـ ـ ـ ـ َذ الذي �أعط ـ ـ ـ ــى �أثابا
و�أكـ ـ ـ ـ ـ ـ َر َم ف ـ ــي عواقبها �إياب ـ ـ ـ ـ ــا
�أ ِم ا ُلأخرى التي �أهْ دَت ثوابا؟!
� ُّ
أحق ب َِ�صبرْ ِ مَن َ�صبرَ احت�سـابا

عطِ َّي ُت ــه �إذا �أعط ـ ـ ـ ــى �سـ ـ ـ ـ ـ ــرو ٌر
ف�أيُّ ال ِّنعمتي ـ ــن �أ َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـم ف�ض ً
ال
�أ ِن ْع َم ُته الت ـ ـ ـ ــي �أهدت �س ـ ـ ـ ـ ــرو ًرا
بل الأُخرى التي َن ـ ـ ـ ـ َز َلتْ ِب ُك ْر ٍه

((( صحيح :رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة واحلاكم عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم 4640 :والكلم الطيب رقم.139 :

عود ل�سانه (احلمد هلل) فـي كل الأحوال.
عرف ربه ال�شكور من َّ
198

الشكور
 )6ال تعامل �إال ال�شكور

فهو الذي يعطيك أعىل األرباح بِ ُل َغة التجار ،فهل هناك من يعطيك أكثر؟!

جترب أرباح التعامل مع الشكور ثم تفارقه لغريه؟! فإياك أن ترشك مع الشكور أحدً ا يف الدعاء
فكيف ِّ
أو الثناء ،وقد يتأخر عطاؤه حينًا؛ ليخترب صدقك يف الطلب وإخالصك له ،فإياك أن تفشل يف اختبار املنع
ُحرم العطاء ،فإنك تعامل الرب الشكور املعطاء.
فت َ

إعجاز بياين وعظمة ،وروعة كفيلة بأن تغريك بمداومة معاملة الشكور بالشكر
ويف أسلوب القرآن
ٌ
اجلزيل وعدم الكفر .قال تعاىل يف سورة لقامن:
(ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) [لقامن.]12 :

ففي الشكر قال سبحانه (ﭙ ﭚ) ،وأما يف الكفر فقال بصيغة املايض( :ﭟ ﭠ) [لقامن]12 :

ٌ
وفارق دقيق بني األسلوبني ،والكالم هنا للرب سبحانه ،وليس كالم لقامن.
ومل يقل :و َم ْن يكفر،

يف الشكر جاء بصيغة املضارع (ﭚ) الدال عىل احلال واالستقبال ،فالشكر دائماً متجدِّ د ودائم،
وشأن الشاكرين دو ًما تذكر نعم اهلل عليهم؛ ومن َث َّم شكرها.
ويف الكفر جاء بصيغة املايض (ﭠ) [لقامن ،]12 :فاهلل سبحانه وتعاىل ال يريد من عبده االستمرار يف
الكفر ،بل يريد له أن يتوب ويرجع ،أي يكون كفره يف املايض فحسب ،وال يريد اهلل ألحد أن يعود لكفره
إشعار بأنه ال ينبغي لعاقل أن يكفر نعمة اهلل عليه ،بل عليه أن جيعل من الكفر ماض ًيا
يف املستقبل ،ويف هذا
ٌ
زائ ً
ال يف خرب كان ،بعد أن تاب عنه وأناب.
وطلبا
رابعا :فادعوه بها مسألة
ً
ً
(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ).
«اللهم ِ
وح ِ
أعني عىل ِذك ِْر َك ُ
سن ِع َبا َدتك».
وشك ِْر َك ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
وحسن ع َبا َدتك،
الرشد،
وأسألك
أسألك الث َبات يف األمر،
«اللهم إين
وأسألك ُشك َْر ن ْع َمتك ُ
عزيمة ُّ
َ
َّ
ممِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
لسانًا َصاد ًقا وقل ًبا َسليماً  ،وأ ُعوذ َ
َ
وأسألك من خيرْ َما تعلم ،وأستغف ُر َك َّا
رش َما ت ْعلم،
وأسألك َ
بك من ِّ
ت ْعلم ،إنك أنت عالم ال ُغ ُيوب».
«اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

ما عرف ربه ال�شكور من ا�ستعمل ماله و�صحته و�سلطانه فـي ما يُغ�ضب اهلل.
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 أسألك باسمك الشكور..

ال جتعلنا ممن َّ
سخر نعمتك يف معاصيك ،واستعان بام حيب يف ما تكره.
 أسألك باسمك الشكور..
اجعلنا أشكر الناس للناس.

 أسألك باسمك الشكور..

ارزقنا الشكر عىل قليل النعم فض ً
ال عن كثريها.

 أسألك باسمك الشكور..

تعودها الشكوى لغري اهلل.
عود ألسنتنا (احلمد هلل) ،وال ِّ
ِّ
ِ
ربك
خامسا:
رف َّ
حاس ْ
ً
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً

هل حترص عىل شكر أي جهد من ولدك أو مرؤوسيك للتشجيع عىل
1
االستمرار واإلجادة؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل حترص عىل املعروف ولو كان بسي ًطا؟

 3هل جتتهد يف التدقيق يف يسري النعم التي ال يلحظها غريك؟
هل حترص عىل اإلنفاق من النعم التي أنعم اهلل هبا عليك ،والتصدق منها
4
عىل من حولك؟
تعود لسانك (احلمد هلل) يف الرضاء كام يف الرساء؟
 5هل ِّ

ً
ف�ضال عن كثري.
عرف ربه ال�شكور من �شكر قليل النعم
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ورد هذا االسم يف القرآن ثالث مرات ،وجاء بمعناه يف أكثر من آية ،كام يف قوله تعاىل:
(ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ).

ً
أوال :معنى اسم القريب
قال الشيخ السعدي:

«القريب أي هو القريب من كل أحد ،وقربه نوعان:

قرب عام من كل أحد بعلمه ،وخربته ،ومراقبته ومشاهدته ،وإحاطته ،وهو أقرب إىل اإلنسان من حبل
ٌ
الوريد.
وقرب خاص من عابديه ،وسائليه ،وجميبيه ،وهو قرب يقتيض املحبة ،والنرصة ،والتأييد يف احلركات،
ٌ
والسكنات ،واإلجابة للداعني ،والقبول ،واإلثابة.

قرب يقتيض ألطافه تعاىل ،وإجابته لدعواهتم ،وحتقيقه ملراداهتم؛ وهلذا يقرن باسمه القريب
وهذا النوع ٌ
اسمه (املجيب) ،وهذا القرب قرب ال تدرك له حقيقة ،وإنام تعلم آثاره من لطفه بعبده ،وعنايته به وتوفيقه،
وتسديده ،ومن آثاره اإلجابة للداعني واإلثابة للعابدين»(((.
وقرب اهلل قرب علم ،وقرب قدرة..

فعلم الرب أقرب إىل العبد من قلبه الذي بني جنبيه؛ ولذا قال اهلل عز وجل:
(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ).

متثيل لشدة ِ
وهو ٌ
مطلع عىل مكنونات القلوب التي يغفل عنها
قرب اهلل تعاىل من العبد ،وتنبي ٌه عىل أن اهلل
ٌ
ِ
صاح ُبها ،وفيه ٌّ
القلوب ،وتصفيتِها قبل أن يباغتنا ملك املوت ،فإهنا حائل ٌة بني
حث عىل املبادرة إىل إخالص
تصوير لتم ُّلك الرب من ِ
ويغي نياتِه ومقاصدَ ه،
املرء وقلبِه ،أو أن ذلك
قلب العبد ،بحيث يفسخ عزائم ُه رِّ
ٌ
وحيول بينه وبني الكفر إن إراد سعادتَه ،أو بينه وبني اإليامن إن أراد شقاوته..
ولذا قال القشريي:

«يف هذه اآلية هيبة وفزع وخوف لقوم،
نس وسكون قلب لقوم»(((.
وروح و ُأ ٌ
ٌ

((( احلق الواضح املبني  ،640والتفسري .630/5
((( لطائف اإلشارات للقشريي .450/3

عرف اهلل القريب َمن ملح قربه منه ،فحر�ص على التقرب منه بالنوافل بعد الفرائ�ض.
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القـريب
ثانيا :تأمالت في قوله (فإني قريب)
ً
(ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)
ويف سبب نزول اآلية قوالن:

الصحابة قالوا :يا رسول اهللَ ،أ َقريب ربنا فنناجيه ،أم بعيد فنناديه؟ فنزلت اآلية.
َأحدمها :أن َّ

وال َّثاين :أنه ملا نزل قول اهلل تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ) ..قالوا :يا رسول اهلل ،كيف ندعوه ومتى
فنزلت اآلية.
ندعوه؛ َ
ويف اآلية تأمالت مفيدة:

 أتى اهلل سبحانه بكلمة (ﯩ) املفيدة للمستقبل ،فهي ظرف ملا ُيستَق َبل من الزمان ،والرس يف ذلك
واهلل أعلم -أن اهلل يستجيب لعبده يف كل وقت ،وليس يف املايض فحسب ،فإن باب إجابته مفتوح ،وخريهَوجو ُده للسائل ممنوح.
 أن اهلل أضاف العباد إليه؛ ألن كل من يف السموات واألرض عبيدٌ له ،وحتت قهره وسلطانه.

ومن شأن العباد شدة حاجتهم ورغبتهم وطلبهم إىل رهبم ،فال غنى هلم عنه طرفة عني.
 وألن الصوم مظنة إجابة الدعاء؛ فقد جاءت هذه اآلية عقب آيات الصيام.
 والعبودية نوعان:

عبودية عامة :وهي عبودية مجيع املخلوقات هلل ،وخضوعها له فهي حتت ترصفه (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ).
وعبودية خاصة :وهي عبودية أنبيائه ورسله وعباده الصاحلني ،فيعبدونه ح ًّقا وصد ًقا.

قرب ما بعده قرب ،ومالطفة ما مثلها مالطفة ،وكأن اهلل يقول :وإذا سألك عبادي عني يا
 ويف اآلية ٌ
حممد ،فال ِ
جتبهم بلسانك ،فإنك وإن كنت الرسول بيننا ،فهذا اجلواب يل وحدي ،فأنا الذي أتواله( :ﯭ
ﯮ) ..أو كأنه قال:

عبدي ،إنام حتتاج إىل الواسطة يف غري الدعاء ،أما يف الدعاء فال واسطة بيني وبينك!
ِ
ِ
ٍ
متعال عن ال ُق ْر ِ
ب
لدعوة من دعاه ،وإال فإنه سبحانه
رسعة إجابته
جماز عن
 ويف قوله( :ﯭ ﯮ) ٌ
احليس لتعاليه عن املكان.
ففرط فـي النوافل بعد انتهاك الفرائ�ض.
ما عرف ربه القريب َمن ان�شغل عن التقرب من اهللَّ ،
205

هني ًئا لمن عرف ربه
قال السعدي:

وقرب
قرب عام من كل أحد ،بعلمه ،وخربته ،ومراقبته ،ومشاهدته ،وإحاطته.
ٌ
«وقربه تعاىل نوعانٌ :
ُدرك له حقيقة ،وإنام تُع َلم آثاره ،من لطفه بعبده ،وعنايته
خاص ،من عابديه ،وسائليه ،وحمبيه ،وهو ٌ
قرب ال ت َ
به ،وتوفيقه وتسديده»(((.

واضح ظاهر ،فمن آثار القرب( :اإلجابة للداعني ،واإلثابة
 واقرتان اسم القريب باسم املجيب
ٌ
للعابدين ،فهو املجيب إجابة عامة للداعني مهام كانوا ،وأين كانوا ،وعىل أي حال كانوا كام وعدهم هبذا
أيضا للمضطرين،
الوعد املطلق ،وهو املجيب إجابة خاصة للمستجيبني له املنقادين لرشعه ،وهو املجيب ً
ومن انقطع رجاؤهم من املخلوقني وقوي تعلقهم به طم ًعا ورجا ًء وخو ًفا)(((.

 وقول ربنا (ﯳ ﯴ) :أي إذا صدق يف دعائه إياي ،بأن شعر بشدة افتقاره إ َّيل ،وأين قادر عىل إجابته،
ص يل الدعاء ،فلم يتعلق قلبه بغريي.
وأخ َل َ

 واآلية تتناول نوعي الدعاء دعاء العبادة ،ودعاء املسألة ،ودعاء العبادة شامل لكل ال ُق ُربات الظاهرة
والباطنة؛ َّ
طالب ودا ٍع بلسان مقاله وحاله ،وأما دعاء املسألة فهو أن يطلب الدَّ اعي ما ينفعه،
ألن املتع ِّبدَ هلل
ٌ
وكشف ضرُ َّ ه.
َ

 ورشط إجابة الدعاء هنا :استجابتهم ألمر اهلل ،فمن استجاب هلل فليبرش بالزياده من فضل اهلل
(ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [ الشورى.]26:
قال الشيخ األديب عيل الطنطاوي:

ِ
القريب دعاءها
سمع
ُ

«وقد وقع يل مرة (وذكرت هذا يف بعض أحاديثي من قبل) أن دعانا كبري أرستنا ،الدكتور طاهر
الطنطاوي الذي تويف من زمن بعيد رمحة اهلل عليه ،إىل مجع يف بيته يضم أفراد األرسة مجي ًعا ،وأعدَّ هلم مائدة
وكنت منرشح
وذهبت إىل االجتامع
يرسهم و ُيرضيهم،
َ
ُ
وضع هلم فيها كل ما يلذ ويطيب ،وه َّيأ هلم كل ما ُّ
الصدر ،فام لبثت فيه إال نصف ساعة حتى ضاق صدري ،وأحسست كأن داف ًعا يدفعني إىل اخلروج ،وأنني
إن بقيت اختنقت.
واستأذنت باالنرصاف ِ
فعجبوا مني ،وكنت أنا أعجب من نفيس! وال أعرف سب ًبا هلذا الذي َّ
حل يب.
((( تيسري الكريم الرمحن .949/1
((( تيسري الكريم الرمحن .949/1

عرف ربه القريب َمن اغتنم �سجوده ،فرفع فيه حاجاته ،وطلب مغفرة زالته.
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عيل ،وأنا أعذرهم وال
املرسة واالنبساط ،وألقوا اللوم َّ
وفسد االجتامع وضاع ما كانوا يتوقعونه من َّ
ومر
أدري مل فعلت سب ًبا! وكانت داره يف سفح جبل قاسيون يف منطقة اسمها حي العفيف،
ُ
وخرجتَّ ،
يب الرتام وكان فار ًغا ،ومهمت بأن أصعد إليه ،ثم أحسست كأن يدً ا قوية ،تصدُّ ين عنه ومتنعني من ركوبه،
فمشيت عىل رجيل ،وال أعرف إىل أين أنا ذاهب.

مر عليه اآلن أكثر من ثالثني سنة .ما مشيت إال
وثقوا أين أصف لكم ما وقع كأنه وقع باألمس ،وقد َّ
مقفرا والليل ساكنًا ،فوجدت امرأة حتمل ولدً ا ،وتسحب بيدها ولدً ا ،وهي تنشج
قليالً ،وكان الطريق ً
وتبكي وتدعو دعاء خافتًا مل أتبينه ،فاقرتبت منها ،وسألتها:
ما لك يا أختي؟

عيل ما ختشاه
فنفرت مني وحسبتني أبتغي السوء هبا،
َ
ونظرت إ َّيل ،فلام رأت أنني كهل ،وأنه ال يبدو َّ
نفضت يل صدرها ورشحت يل أمرها ،وإذا قصتها أهنا من حلب ،وأن زوجها يعمل موظ ًفا يف دمشق ،وأنه
َ
طردها من بيته ،وهي ال تعرف أين تذهب ،وما هلا إال ٌ
خال ،ال تستطيع الوصول إىل مكانه.

فقلت هلا :أنا أوصلك إىل بيت خالك ،واذهبي من الغد إىل املحكمة فارفعي شكواك إىل القايض ،فازداد
بكاؤها ،وقالت :وكيف يل بالوصول إىل القايض وأنا امرأة مسكينة ،والقايض ال يستقبل مثيل ،وال يستمع
إليه؟!
ٍ
يومئذ قايض دمشق ،فقلت هلا :لقد استجاب اهلل دعاءك يا امرأة؛ ألنك مظلومة ،ودعوة
وكنت أنا

املظلوم ليس بينها وبني اهلل حجاب ،وأنا القايض ،وقد استخرجني اهلل من بني أهيل ،وجاء يب إليك ألقيض
إن شاء اهلل حاجتك ،وهذه بطاقتي تذهبني هبا غدً ا إىل املحكمة فتلقينني!»(((.
فال ت ُ
َشك بعد اليوم إىل فقري ،وال ترفع حاجتك إىل حمتاج ،وهل يقود األعمى
شعارا:
األعمى؟! ور ِّدد قول القائل ،واجعله لك
ً

ومين ُعني �شكواي للنا�س �أنني
ومينعنـ ـ ـ ــي �شكوايَ هلل �أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ٌ
عليل َو َمنْ �أ�شكو �إليه عليـ ـ ـ ـ ـ ُل
علي ٌم مبا �أ�شكوه قبل �أق ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـول

ً
التقرب إلى اهلل؟
ثالثا :كيف
ُّ
ربا تقرب منه ذرا ًعا ،ومن تقرب منه ذرا ًعا تقرب منه با ًعا ،ومن
من صفات القريب أن من تقرب منه ش ً
((( نور وهداية  - 85 ،84/1عيل الطنطاوي -ط دار املنارة للنرش والتوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية.

ما عرف ربه القريب َمن نقر �سجوده نقر الغراب ،فال َّ
تلذ َذ ،وال نال املراد.
207

هني ًئا لمن عرف ربه
شقي طريد!
أتاه يميش جاءه هيرول ،سبحانه! هو القريب ،فهل يبتعد عنه إال كل ٍّ
أال إن بعدك عنه عذاب ،وقربك منه إىل اجلنة أسهل باب..

فيا من استوحش من طول بعده عن اهلل ،إليك طريق القرب ومفتاح النجاة:

الأول :املحافظة على النوافل
قال تعاىل« :وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه».

فاملواظبة عىل النوافل دليل صدق املحبة ،وبوابة القرب من القريب.

وكلام كان العبد عليها أدوم كان إىل اهلل أحب؛ ألن «أحب األعامل إىل اهلل أدومها وإن َّ
قل» ،ومن بلغ
درجة احلب أسبغ اهلل عليه عطايا ال ُقرب.
الثاين :ال�سجود
قال رسول اهلل ﷺ:
قال القرطبي:

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،فأكثروا الدعاء»(((.

«هذا أقرب بالرتبة والكرامة ،ال باملسافة؛ ألنه ُم َّنزه عن املكان واملساحة والزمان»(((.

ويشمل احلديث حث العباد عىل تكثري الطلب من اهلل لكل حاجة مهام صغرت عند السجود ،ويشمل
كذلك التكرار واإلحلاح يف السؤال الواحد.

«فأكثروا الدعاء» :وألنك قريب من اهلل يف هذا املوضع ،وهو مظنة اإلجابة ،فاغتنم الفرصة وأكثر من
الطلب ،وهذا اإلكثار دا ٍع إىل اإلطالة ،ومن اإلطالة يأيت اخلشوع ،وقد أعاننا اهلل عىل هذا بأن هنانا عن
وعب عن السجود اخلاطف اخلايل من اخلشوع بوصف( :نقر الغراب).
اإلرساع يف السجود ،رَّ
قال ابن تيمية:

متضمن للسكون واخلشوع ،فمن نقر نقر الغراب مل خيشع
«وإذا كان اخلشوع يف الصالة واج ًبا ،وهو
ِّ
يف سجوده ..،فمن مل يطمئن مل يسكن ،ومن مل يسكن مل خيشع يف ركوعه وال سجوده ،ومن مل خيشع كان آثماً
عاص ًيا»(((.
((( صحيح :رواه مسلم وأبو داود عن أيب هريرة كام يف صحيح أيب داود رقم.819 :
((( حاشية السندي عىل سنن النسائي (مطبوع السنن)  - 226/2جالل الدين السيوطي  -مكتب املطبوعات اإلسالمية  -حلب.
((( جمموع الفتاوى .558/22

عرف ربه القريب َمن حر�ص على �أن يكون قريبًا منه فـي وقت الأ�سحار باال�ستغفار والقيام.
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ومع القرب ِمن اهلل سكينة الروح وغاية الراحة ،وكيف ال وأنت قريب من أرحم
الرامحني؟! وقد حكى األستاذ عبد احلليم خفاجي أن رج ً
ال أملان ًّيا أسلم؛ ألنه رأى املسلمني
يسجدون يف الصالة ،فسأل عن هذه اهليئة التي كان كلام أراد االسرتخاء هوى إىل األرض
عىل نفس هيئة السجود ،فلام رأى املسلمني يصلون بنفس اهليئة؛ سأل عن اإلسالم حتى
هداه اهلل إليه ،فأسلم!

لكن ماذا كان يقول رسول اهلل ﷺ يف سجوده؟

الدعاء األول :روى مسلم يف صحيحه عن عائشة  ،قالت:
ِ
فو َق َع ْت يدي عىل َب ْط ِن قدميه وهو يف املسجد ،ومها
َف َقدْ ُت َر ُسول اهلل ﷺ َل ْي َل ًة م َن الفراش ،فا ْلت ََم ْستُه َ
منصوبتان ،وهو يقول:
ك منك ،ال ُأحصيِ
«الله َّم أعوذ بِرضاك من سخطِك ،وبِمعافاتِك من عقوبتكَ ،
وأ ُعوذ بِ َ
ثناء عليك،
ُ
ْ
ً
ِ
أنت كام
أثنيت عىل نفسك»(((.
َ
وقد التبس عىل البعض قول« :أعوذ بك منك»،ومعناه:

أعوذ بصفات مجالك من صفات جاللك ،فلن حيميني من صفات اجلالل إال صفات اجلامل ،وصفات
اجلالل مثل أنه القهار واجلبار وذو انتقام وشديد البطش ،وصفات اجلامل مثل أنه الغفور والرحيم
واللطيف ،فإذا ما أذنب العبد ذن ًبا ،فاملناسب يف هذه احلال أن ُيعا َقب بمقتىض صفات اجلالل ،فال يقيه من
صفات اجلالل إال صفات اجلامل.
ِ
واستعذ به
فتعو ْذ بِ ِك ِّل صفة مجال مرغوب فيها من صفات ربك من كل صفة جالل مرهوب منها،
َّ
ِ
ِ
ِ
ل ُيجريك برضاه من تبعات َسخطه ،وبمعافاته من شدة عقوبته ،حتى إذا وصلت يف الدعاء إىل ذكْر ما ال
ِ
فاستعذ به منه ،وهو شبي ٌه بقولك يف الدعاء عند النوم( :ال منجا وال ملجأ منك
ِضدَّ له ،وهو اهلل سبحانه،
إال إليك).
فإذا أراد بعبده سو ًءا مل ُي ِع ْذه منه إال هو ،فاملهرب منه إليه ،والفرار منه إليه.
أن رسول اهلل ﷺ كان ي ُق ُ
الدعاء الثاين :يف حديث أيب هريرة َّ 
ول يف سجوده(((:
«اللهم اغ ِْفر ليِ َذ ْنبِي ُك َّلهِ ،د َّقه و ِج َّلهَ ،أو َله و ِ
آخ َر ُهَ ،و َعالَنِ َي َت ُه َوسرَِّ ُه».
ُ ُ َ ُ َّ َ َ
ُ َّ ْ
((( صحيح :رواه مسلم عن عائشة كام يف كتاب الصالة باب أذكار الركوع والسجود رقم.486 :
((( وربام توهم العبد يف سجوده قرب املسافة من اهلل ،فندبه اهلل هلذا القول دف ًعا لذلك الوهم ،فقرب اهلل عز وجل ثابت له وهو يف علوه؛
ٍ
مستو فوق عرشه ،وال يمكن بحال من األحوال أن يكون معنا يف املكان الذي نكون فيها ،وعىل هذا فيجب
فهو قريب منا ،وهو عال
َيل يف دنوه.
اجلمع بني القرب والعلو ،فهو العيل القريب ،ويمكن أن تقول :هو قريب يف علوه ،ع ٌّ

ً
بعيدا عن الأنظار والأغيار.
ما عرف ربه القريب َمن مل يحر�ص على لقائه فـي الأ�سحار
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أال ما َأ َم َّر ا ْل ُبعدَ بعد ا ْلقرب ،وما أشد اهلجر بعد الوصل ..فيا مطرو ًدا بعد ال َّت ْق ِريب:

أتدري ماذا صنعت؟!
بِ ْع َت القرب بالبعد ،والعقل باهلوى ،والدين بالدنيا.

أال وإن أبلغ الشافعني فيك اليوم :دموعك يف الساجدين.

الثالث :جوف الليل الآخر
قال رسول اهلل ﷺ:

«أقرب ما يكون الرب من العبد يف جوف الليل اآلخر ،فإن استطعت أن تكون ممَّن يذكر اهلل يف تلك
ُ
الساعةَ ،فكُن»(((.
ألن العبد يقرتب فيه من ربه ،وخيلو به يف األسحار؛ لذا يكسوه اهلل من نوره..
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أفضلية هذا الوقت:

«والناس يف آخر الليل يكون يف قلوهبم من التوجه والتقرب والر ِ
قة ما ال يوجد يف غري ذلك الوقت،
ُّ
ِّ
ُّ
وهذا
مناسب لنزوله إىل سامء الدنيا ،وقوله :هل من داعٍ ،هل من سائل ،هل من تائب»(((.
ٌ
ويف رواية رائعة مسلم:

« ،...ثم يبسط يديه ويقول :من ُي ِ
قرض غري َعدوم وال ظلوم؟ حتى ينفجر الفجر»(((.
نعم..

ينادي ربنا كل ليلة:

من يقدِّ م عبادته إيل عىل سبيل اإلقراض حتى ُأ ِ
نعم عليه بالعوض؟
َّ

من يتاجر معي ولن يندم؟

ووصف اهلل نفسه بقوله:

«غري عدوم» أي ر ًّبا غن ًّيا ،غري فقري.
َ

«وال ظلوم» أي ال يظلم بعدم وفاء الدَ ْي ِن الذي اقرتضه أو بتأخري أدائه عن وقت سداده
املستحق.
((( صحيح :رواه الرتمذي والنسائي واحلاكم عن عمرو بن عبسة كام يف صحيح اجلامع رقم.1173 :
((( جمموع الفتاوي .241/5
((( صحيح :رواه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقرصها  -باب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل ،واإلجابة فيه رقم.758 :

تقرب �إليه بكل ما يُر�ضيه.
عرف ربه القريب َمن َّ
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وخص اهلل هاتني الصفتني بالذكر؛ ألهنام يف الغالب ما يمنعان العبد من إقراض غريه ،فانظر إىل تل ُّطف
َّ
ِ
اهلل يف الطلب من عباده وكأهنم يقرضونه! وخماطبته هلم بام يفهمونه ويعايشونه ،مع كامل غناه عنهم وشدة
الس َحر املبارك ،وفيه إغرا ٌء بجزيل ثواب الطاعة فيه مع عظمة
افتقارهم إليه؛
َّ
وخص هذا النداء بوقت َّ
العطاء!
ويف جوف الليل زاد املؤمن ومصدر قوته ونبع عزيمته ،كام رآه عبد الرمحن العشاموي ،فقال:

بك يا عظيم ال�ش�أن �أقوى مو ِقف ــا
و�أرى القوِيَّ من الطغاة الأ�ضعفا

نح هذا الليـ ـ ــل �أ�شعر �أننـ ـ ــي
فـي ُج ِ
و�أُحِ ُّ�س �أين حيــن �أ�سجد �أرتقـ ـ ـ ـ ــي

وسبب هذه القوة أن املؤمن يعلم أن هذا الوقت أسمع للدعاء وأرجى لقبول ما يتمنى العبد.
الس َل ِم ُّي :
قال عمرو بن َع َب َسة ّ
ِ
الليل أسمع؟ قال:
أي
قلت :يا رسول اهللُّ ،
ف الليل اآلخرَ ،ف ِّ
صل ما شئت»(((.
«ج ْو ُ
َ

قال أبو موسى األشعري :

رب البشر؟!
فكيف بقرب ِّ

«استمع رسول اهلل ﷺ قراءيت من الليل ،فلام أصبحت قال:

مزمارا من مزامري آل داود.
استمعت قراءتك الليلة ،لقد أوتيت
يا أبا موسى،
ُ
ً

قلت:

حلب ُت َ
يا رسول اهلل ،لو
حتبريا»(((.
ُ
علمت مكانك رَّ
لك ً

حلسنت قراءيت لك حتسينًا وز َّينتُها ،فلو علم أبو موسى  قرب رسول اهلل ﷺ منه لبالغ يف حتسني
أي َّ
قراءته وجتويدها ،فكيف بمن ِ
علم قرب اهلل منه؟!
كيف تكون قراءته؟!

وأي سقف يبلغ تد ُّبره؟!

وهل ينطلق الكالم إال من قلبه ليفيض عىل لسانه؟
((( صحيح أيب داود رقم.1158 :
((( صحيح :اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان رقم -7197 :ط مؤسسة الرسالة ،بريوت.

ما عرف ربه القريب َمن ابتعد عنه مبخالفة �أمره ومعا�صيه.
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الرابع :ترك ما يباعد عن اهلل
قال احلارث املحاسبي:

«من كان حيب القرب من اهلل ،فليرتك َما يباعد من اهلل تعاىل»(((.

فالقرب من اهلل يف اآلخرة يظهر يف تفاوت الدرجات واملنازل ،واملحبون أقرهبم إليه إذ كانوا يف الدنيا
أشدهم ح ًّبا له وأقرب إليه ،فكافأهم بأن َّقرهبم يف اآلخرة ،والقرب من اهلل يف الدنيا تكليف ،لكنه يف اآلخرة
أعظم مكافأة وترشيف.
اخلام�س :الدعوة �إىل اهلل
قال ابن اجلوزي:
«ألست تبغي القرب منه؟! فاشتغل بداللة عباده عليه»(((.
َ

فكلام َّقربت عبدً ا من اهلل كلام َّقربك اهلل منه ،وكلام جذبت عبدً ا إىل دائرة هداه؛ كلام جذبك جلواره وهدي
مصطفاه.
ال�ساد�س :القرب املو�سمي اال�ضطراري
كافرا ،فيسمع اهلل دعاءه ،ويستجيب له.
فاجرا أو ً
عند نزول الظلم عىل العبد يكون اهلل قري ًبا منه ولو كان ً
وعند وقوع االضطرار ونفاد األسباب يكون اهلل أقرب إليك وينفتح لك الباب!

وقد استجاب للمرشكني حني ركبوا يف الفلك ،وأحاطت هبم األمواج واألعاصري؛ َّملا دعوه خملصني.
وهذا قرب ٍ
مجال ورمحة بعباده ،ولو كانوا بالعصيان قد بارزوه ،وعاندوه وخالفوه!
كافرا!
قريب من المضطر ..ولو كان
ٌ
ً

يقول أديب الفقهاء الشيخ عيل الطنطاوي يف واحدة من روائع قصصه الواقعية:

«أرسد عليكم قصة أرسة أمريكية فيها ستة أوالد ،أبوهم فالح متني البناء ،قوي اجلسد مايض العزم،
وأمهم امرأة عاقلة مد ِّبرة حازمة ،فرت َّبى األوالد عىل الصرب واالحتامل حتى صاروا رجاالً قبل أوان الرجولة.
وخرج الصغري يو ًما يلعب ،وكان يف الثالثة عرشة ،فقفز من فوق صخرة عالية قفزة وقع منها عىل ركبته،
وأحس بأملٍ فيها ،ولكنه احتمله وصرب عليه ،ومل خيرب به أحدً ا ،وأصبح فغدا عىل مدرسته يميش عىل رجله،
َّ
واز َر َّق وعجز عن أن خيطو
ربا عليه ،حتى مىض يومان ،فظهر الورم يف رجلهْ ،
واألمل يزداد وهو يزداد ص ً
((( آداب النفوس  - 181/1احلارث املحاسبي  -ط دار اجليل  -بريوت  -لبنان.
((( صيد اخلاطر .52/1

عرف ربه القريب َمن �سعى فـي تقريب عباده منه.
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عليها خطوة واحدة ،فاضطربت أمه وجزع أبوه ،فأضجعوه يف فراشه وجاؤوا بالطبيب ،فلام رآها ِ
علم أنه
تسمم الدم!
فورا مات الولد من ُّ
قد فات أوان العالج ،وأهنا إن مل تُق َطع ً
مهسا حياذر أن يسمع الولد قوله ،ولكن الولد سمع وعرف أهنا ستقطع
وخبه بذلك ً
فانتحى بأبيه ناحية ،رَّ
رجله ،فرصخ :ال ،ال تقطعوا رجيل ،ال تقطعوا رجيل! أيب ،أنقذين.

وحاول أن يقفز عىل رجل واحدة وهيرب منهم ،فأمسك به أبوه ور َّده إىل فراشه ،فنادى أمه ندا ًء يقطع
القلوب :أمي ،أمي ،أنقذيني! أمي ،ساعديني! ال تقطعوا رجيل.

ووقفت األم املسكينة حائر ًة حتس كأن كبدها تتمزق ،قلبها يدعوها إىل نجدة ابنها ،ويفيض حنانًا عليه
وح ًّبا له ،وعقلها يمنعها وينادهيا أن تفتدي حياته برجله ،فلام رآها ال تتحرك يئس منها كام يئس من أبيه من
ٍ
بصوت خيتلط فيه النداء بالبكاء بالعويل :إدغار ،إدغار! أين أنت يا إدغار؟
قبل ،وجعل ينادي أخاه (إدغار)
ِ
ِ
فساعدْ ين ،إهنم يريدون أن يقطعوا رجيل!
أرسع

وسمع أخوه إدغار (وهو أكرب منه بقليل) رصاخه فأقبل مرس ًعا ،فشدَّ قامته ونفخ صدره ،وأعلن أنه لن
يدع أحدً ا يقرتب منه ،وك َّلمه أبوه ونصحته أمه ،وحاول أبوه أن يزحيه بالقوة ،فهجم عىل أبيه وعىل الطبيب
يمل ،أو َّ
وحارسا ثابتًا ،وتركوه آملني أن َّ
الذي جاء يساعده ،واستأسد واستيأس ،وصار رج ً
يكل
ال قو ًّيا
ً
فيبتعد عن أخيه ،ولكنه مل يتحرك ،وبقي يومني كاملني واق ًفا عىل باب أخيه حيرسه ،مل يأكل يف اليومني إال
وور ًما ،فلام رأى
ُل َقيامت َّقربوها إليه ،ومل ينم إال حلظات ،والطبيب جييء ويروح ،ورجل الولد تزداد ُزرقة َ
تبق فائدة من العملية اجلراحية ،وأن الولد سيموت ،وانرصف.
الطبيب ذلك نفض يده ،وأعلن أهنا مل َ

تبق يف أيدهيم حيلة،
اليأس ،ومأل
وملا ذهب الطبيب واستحكم
قلوب اجلميع ،واستشعروا العجز ،ومل َ
َ
ُ
وبلغوا مرتبة املضطر ،مدّ وا أيدهيم إىل اهلل يطلبون منه الشفاء وحده ،يطلبونه بال سبب يعرفونه؛ ألهنا قد
تق َّطعت هبم األسباب ،مدّ وا أيدهيم وجعلوا يقولون« :يا اهلل» ،يدعون دعاء املضطر ،واهلل جييب دعوة
كافرا.
املضطر ولو كان فاس ًقا ،ولو كان ً
يا أهيا القراء ،إهنم ملا دعوا نظروا فإذا الورم بدأ ِ
ِ
يمض
تـمحي ،واألمل يتناقص ،ثم مل
خي ُّ
فُّ ،
والزرقة َّ
الر ْجل متا ًما ،وجاء الطبيب فلم يكد يصدق ما يراه.
يومان حتى ُش ِف ْ
يت ِّ
ستقولون :هذه قصة خيالية أنت اخرتعتها وختيلتها ،فام قولكم إن دللتكم عىل صاحبها؟
مشهورا ومعرو ًفا يف الدنيا كلها ،وهو الذي روى القصة بلسانه ،هذا الولد هو
إن هذا الولد صار
ً
آيزنهْ اور ،القائد العام جليوش احللفاء يف احلرب العاملية الثانية ،ورئيس أمريكا بعد ذلك»(((.

((( نور وهداية  81-77/1بترصف  -ط دار املنارة للنرش والتوزيع.

ما عرف ربه القريب من مل يكن له دور فـي تقريب ال�شاردين عنه �إىل رحابه.
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ً
وعمال
رابعا :فادعوه بها عبادة
ً
� -1سكينة القرب من اهلل
قرب اهلل يستلزم معيته ،هي غري مع َّية املراقبة التي قال اهلل فيها( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) [احلديد  ،]4وإنام
السالم (ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ
هي مع َّية النُّرصة والتأييد والتسديد واإلعانة واهلداية كام جاء عىل لسان إبراهيم عليه ّ
ﭠ) [الشعراء .]62
وقوله سبحانه ملوسى وهارون (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) [طه .]46

وكام جاء عىل لسان نبينا ﷺ أليب بكر يف قوله تعاىل (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [التوبة .]40

َعم الصاحلني ،فقد جعلها اهلل للمتقني والصابرين
لكن املعية الربانية ليست
حكرا عىل األنبياء بل ت ُّ
ً
عز َّ
وجل عن املتقني( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ).
واملحسنني والذاكرين ،فقال َّ
عز من قائل عن الصابرين( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ).
وقال َّ

وقال عن املحسنني( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ).

وقال عن كل ذاكر« :وأنا معه إذا ذكرين».

قال ابن القيم« :واملعية احلاصلة للذاكر معية ال يشبهها شئ ،وهي أخص من ِ
املع َّية احلاصلة للمحسن
ُّ
واملتقي ،وهي ِ
(((
مع َّية ال ت ِ
الصفة ،وإنام تُع َلم بالذوق» .
ُدركها العبارة وال تناهلا ِّ
قريب منه؟!
وكيف ال يسكن ويطمئن ،واهلل القريب
ٌ

قال قتادة:

«من يتق اهلل يكن معه ،ومن يكن اهلل عز وجل معه فمعه الفئة التي ال تُغ َلب ،واحلارس
الذي ال ينام ،واهلادي ِ
ِ
الذي ال يضل»(((.
الس َلف إيل أخ له:
ولذا كتب بعض َّ

أما بعد ..إن كان اهلل معك فمن ختاف ،وإن كان عليك فمن ترجو؟! والسالم.
وهي مع هذا معية لطيفه ال تشعر معها بثقل وجوده ،بل بالراحة مع وجوده.

((( الوابل الصيب .66/1
((( املقصد األسنى ص .69

الع�صاة �إىل جنابه وال�ضالني �إىل ِرحابه.
قرب ُ
عرف ربه القريب من َّ
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الفرج
رب
 -2ا�ست�شعر ُق َ
َ
قال األوزاعي:

«رأيت رج ً
ال يف الطواف وهو متع ِّلق بأستار الكعبة ،وهو يقول:
ُ
يا رب إين فقري كام ترى..
ِ
وص ْب َيتي قد َع َروا كام ترى..

وناقتي قد عجفت كام ترى..
فام تَرى فيها تَرى..

يا من يرى وال ُي َرى.

فإذا بصوت من خلفه:

يا عاصم ..يا عاصم ..احلق َع َّمك ،فقد هلك بالطائف ،وقد خ َّلف ألف نعجة ،وثالثامئة ناقة ،وأربعامئة
دينار ،وأربعة أعبد ،وثالثة أسياف يامنية ،امض ُ
فخ ْذها فليس له وارث غريك.
قال األوزاعي :قلت له :يا عاصم! إن الذي دعوته لقد كان قري ًبا منك.

قال :يا هذا ،أما سمعت قوله (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) [البقرة.(((»]186 :
وصدق من قال:

ما �ض َّرنا ُبع ُد ال�سماء و�إن علَتْ
ـواب َخل ـ ـ ــقٍ ُ�أغ ِل َقتْ
�أ َت ُ�ض ُّرنا �أب ـ ـ ـ ـ ُ

قريب
ما ُدمتَ يا َّ
رب ال�سمـ ـ ـ ــاء ُ
ُ
واهلل نـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ُ
جيب
ـرق بابـ ـ ـ ـ ــه ف ُي ُ

 -3الدعاء اخلفي
قال ابن القيم:

وتصور ذلك؛ أخفى دعاءه
«فكلام استحرض القلب قرب اهلل تعاىل منه ،وأنه أقرب إليه من كل قريب
َّ
يتأت له رفع الصوت به ،بل يراه غري مستحسن ،كام َّ
جليسا له يسمع خفي
أن من خاطب
ما أمكنه ،ومل َّ
ً
كالمه ،فبالغ يف رفع الصوت استهجن ذلك منه ،وهلل املثل األعىل سبحانه ،وقد أشار النبي ﷺ هذا املعنى
بعينه بقوله يف احلديث الصحيح ملا رفع الصحابة أصواهتم بالتكبري وهم معه يف السفر ،فقال :اربِعوا عىل

((( املستغيثون باهلل تعاىل عند املهماّت واحلاجات - 46/1ابن بشكوال األندليس  -املجلس األعىل لألبحاث العلمية معهد التعاون مع
العامل العريب.

ما عرف ربه القريب من جزع فـي امل�صائب وانك�سر فـي ال�شدائد.
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أنفسكم ،إنكم ال تدعون أصماً وال غائ ًبا ،إنكم تدعون سمي ًعا قري ًبا؛ أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته»(((.
هونوا عليها والطفوا هبا ،وال تشقوا عىل أنفسكم ،وال شك أن الدعاء اخلفي أبعد عن
ومعنى «اربِعوا»ِّ :
الرياء ،وأقرب للقلب إىل الصفاء.
 -4اخلوف من القريب
سؤال هام:

ما وجه خوف املالئكة ،وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب اخلوف؟ وما سبب شدة خوف
النبي ﷺ مع علمه بأن اهلل غفر له ما تقدَّ م من ذنبه وما تأخر ،وأنه أقرب اخللق إىل اهلل؟!
واجلواب عىل لسان مجال الدين القاسمي:

«أن هذا اخلوف عىل حسب القرب من اهلل واملنزلة عنده ،وكلام كان العبد أقرب إىل اهلل كان خوفه منه
أشد؛ ألنه ُيطا َلب بام ال ُيطا َلب به غريه ،وجيب عليه من رعاية تلك املنزلة وحقوقها ما ال جيب عىل غريه.
ونظري هذا:

َّ
أن املاثل بني يدي أحد امللوك املشاهد له أشد خو ًفا منه من البعيد عنه؛ بحسب قربه منه ومنزلته عنده
أحق باخلوف من
ومعرفته به وبحقوقه ،وأنه يطا َلب من حقوق اخلدمة وأدائها بام ال ُيطا َلب به غريه؛ فهو ُّ
البعيد»(((.
ولذا قاهلا اجليالين من زمن يع ِّلمها غال َمه:

«كلام ُقرب العبد من ربه عز وجل كثر خطره واشتد خوفه ،وهلذا أخطر الناس من امللك :وزيره ،ألنه
أقرهبم منه»(((.
وطلبا
خامسا :فادعوه بها مسألة
ً
ً
إهلنا ..ضعفت قوتنا ،وق َّلت حيلتنا ،فال ملجأ وال منجا منك إال إليك.
 أسألك باسمك القريب..

إن أوحش قلوبنا البعدُ عنكِ ،
فآنسها بطاعتك ولذة القرب منك..
َ
َ

((( بدائع الفوائد .7/3
((( رس االستغفار عقب الصلوات ص  - 30 ،29حممد مجال الدين القاسمي  -ط دار البشائر اإلسالمية ببريوت  -لبنان.
((( الفيض الرباين ص .210

عرف ربه القريب من مل يجزع فـي امل�صائب و�صمد فـي ال�شدائد.
216

القـريب
 أسألك باسمك القريب..

نشكو إليك قسوة قلوبنا ،ومجود أعيننا ،وكثرة ذنوبنا ،وضعف توبتنا ،وكثرة الكالم ،وقلة العلم،
وضعف العمل ،وأفول اهلمة ،وخور العزيمة.
 أسألك باسمك القريب..

ما من دابة إال أنت آخذ بناصيتها؛ فخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك..

 أسألك باسمك القريب..

ارزقنا القرب منك يف أحب األوقات إليك ،وال ِ
حترمنا عطاءك بالليل من أثر ذنوب النهار..

 أسألك باسمك القريب..

أقرب إىل كل عبد من حبل الوريد .امنن علينا بلحظة من حلظات ال ُقرب ،فال نشكو بعدها وحشة البعاد
وأمل الطريد.
ربك
رف َّ
ً
سادسا :حاسب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً

هل تتقرب إىل اهلل بنافلة ثابتة من صدقة أو صوم أو صالة بنية نيل
1
القرب منه؟
2

هل تكثر الدعاء يف السجود؟

3

هل حتفظ األدعية املأثورة يف السجود؟ وهل حتافظ عليها؟

4

هل تدعو إىل اهلل بنية تقريب العباد منه؟

5

رسا يف خفاء؛ ليكون أقرب للصفاء ،وأبعد عن الرياء؟
هل تدعو ربك ًّ

6

نادرا
دائم أحيانًا
ً

هل حترص عىل قيام األسحار ،وتتقرب فيه إىل اهلل بالدعاء؟

ما عرف ربه القريب من مل يلتم�س ُ
القرب منه فـي �أحب الأوقات �إليه.
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هني ًئا لمن عرف ربه
جاء اسم الغفور يف القرآن يف إحدى وتسعني آية ،وأما اسم (الغفار) فقد جاء يف مخس آيات.

مغفورا ،لديه من الذنوب
وهو اسم من أسامء اجلامل يزرع احلب يف قلوب العباد ،فاسم الغفور يقتيض
ً
ما حيتاج للمغفرة ،فلو مل يكن يف عباد اهلل من خيطيء ويذنب ليتوب اهلل عليه ويغفر له ،ملا ظهر أثر أسامئه
التواب والغفور ،وهو مثل الرزاق الذي يجُ ري رزقه عىل املرزوقني ،والرمحن الذي ِ
يقسم رمحته للمرحومني،
ومثلها من بقية األسامء.
ً
أوال :معنى اسم اهلل الغفور
املعنى اللغوي:

«أصل الغفر التغطية والسرت ،واملغفرة :التغطية ،واملِغفر :هو ِحلق يتقنع به املتسلح يقيه ويسرته»(((.

املعنى يف حق اهلل:

قال اخلطايب:

«فالغفار :الستار لذنوب عباده ،وا ُمل ِ
سدل عليهم ثوب عطفه ورأفته ،ومعنى السرت يف هذا :أنه ال يكشف
أمر العبد خللقه ،وال هيتك سرته بالعقوبة التي ت ِ
ُشهره يف عيوهنم»(((.
وقال الغزايل يف مزيد إيضاح وتفصيل ملعنى السرت:

«وأول سرته عىل العبد :أن جعل مفاتح بدنه التي تستقبحها األعني مستورة يف باطنه ،مغطاة يف مجال
ظاهره ،وكم بني باطن العبد وظاهره يف النظافة والقذارة ،ويف القبح واجلامل ،فانظر ما الذي أظهره ،وما
الذي سرته؟!

وسرته الثاين :أن جعل مستقر خواطره املذمومة وإرادته القبيحة سرت قلبه ،حتى ال يطلع أحد عىل سرته،
ولو انكشف للخلق ما خيطر بباله يف جماري وساوسه ،وما ينطوي عليه ضمريه من الغش واخليانة وسوء
الظن بالناس لفتوه ،بل سعوا يف روحه وأهلكوه ،فانظر كيف سرت أرساره وعورته.
وسرته الثالث :مغفرته ذنوبه التي كان يستحق االفتضاح هبا عىل مأل اخللق ،وقد وعد أن ُيبدِّ ل سيئاته
حسنات؛ ليسرت مقابح ذنوبه بثواب حسناته»(((.

((( انظر لسان العرب .3274 ،3273/5
((( تفسري األسامء ص .38
((( املقصد األسنى ص .76

عرف ربه َمن �أكثـر ل�سا ُنه ِمن اال�ستغفار والتوبة.
222

الغفــور
وألن املغفرة تتضمن السرت ،فقد كان من دعاء داود :

« ،..وأعوذ بك من جار سوء ،ترعاين عيناه ،وتسم ُعني أذناه ،إن رأى حسنة دفنها ،وإن رأى س ِّيئة
أذا َعها»(((.
فصل أبو حامد يف توضيح الفارق بني العفو والغفور فأجاد:
ثم َّ

قريب من الغفور ،ولكنه أبلغ منه ،وإن الغفران
«الع ُف ُّو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن املعايص ،وهو
ٌ
ينبني عن السرت ،والعفو ينبني عن املحو ،واملحو أبلغ من السرت»(((.

واجتامع اسمي (الغفور والعفو) فيه أمجل الكامل ،فهو سبحانه يمحو أثر الذنوب هنائ ًّيا حتى يعفو أثرها،
وأما تقديم الغفور عىل الرحيم يف أكثر اآليات ،فيقول عنه ابن القيم:

«وأما تقديم الغفور عىل الرحيم فهو أوىل بالطبع؛ ألن املغفرة سالمة والرمحة غنيمة ،والسالمة تُط َلب
قبل الغنيمة ،ويف احلديث أن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص:
وجها يس ِّلمك اهلل فيه ،و ُيغنِّمك ،وأرغب لك رغبة من املال».
«أبعثك ً

فهذا من الرتتيب البديع ،بدأ بالسالمة قبل الغنيمة ،وبالغنيمة قبل الكسب»(((.
المبالغة في الغفران
يف احلديث:

رب اغفر يل ذنويب ،وهو يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريي»(((.
«إن ربك ليعجب من عبده إذا قالِّ :

تعجب اندهاش ،كالذي ينشأ
فهو تعجب استحسان إليامنه وقرصه للغفران عىل ربه واعرتافه بذنبه ،ال ُّ
عند البرش من يشء غري متوقع أو غري معلوم ،فاهلل تعاىل يعلم ما كان وما يكون.
وهذا القول ٌ
عجب به.
عمل يسري من العبد ،لكن الغفور يستحسنه من العبد و ُي َ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهو يرشح معنى التعجب يف حق اهلل:

«وأما قوله( :التعجب استعظام للمتعجب منه) ،فيقال :نعم ،وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب التعجب،
وقد يكون ملا خرج عن نظائره.
((( املعجم األوسط للطرباين رقم - 6180 :دار احلرمني  -القاهرة.
((( املقصد األسنى ص .117
((( بدائع الفوائد .64/1
((( صحيح :رواه أبو داود عن عيل كام يف السلسلة الصحيحة رقم 1653 :وصحيح اجلامع رقم.2069 :

ما عرف ربه َمن ن�سي فـي �أذكاره :اال�ستغفار والتوبة.
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هني ًئا لمن عرف ربه
يتعجب خلروجه عن
واهلل تعاىل بكل يشء عليم ،فال جيوز عليه أن ال يعلم سبب ما ُت ُع ِّجب منه؛ بل
َّ
نظائره تعظيماً له.
ف
ووص َ
وص َ
ف بعض اخلري بأنه عظيمَ ،
واهلل تعاىل ُيع ِّظم ما هو عظيم ،إما لعظمة سببه ،أو لعظمته ،فإنه َ
بعض الرش بأنه عظيم»(((.

هذا ٌ
رائع
مر ُّده إىل علمه بأن اهلل يغفر الذنوب ،وهو علم بدَ هي! ومع ذلك فالثواب ٌ
عمل يسري من العبد َ
سخي!
ٌّ
«قال اهلل تعاىل :من علم أين ذو قدرة عىل مغفرة الذنوب ،غفرت له وال أبايل ما مل يرشك يب شيئًا»(((.
ثانيا :الفارق بين االستغفار والتوبة
ً
االستغفار نوعان :مفرد ،ومقرون بالتوبة ،فاملفرد :كقول نوح  لقومه (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ) [نوح ،]10 :واالستغفار املفرد مثله مثل التوبة ،بل هو التوبة بعينها مع تضمنه من طلب املغفرة من
اهلل.
واالستغفار يشمل أمرين:

األول :السرت ،فال يفضحك الغفور بالذنوب مهام كان قدرها وتكرارها ،ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.

والثاين :إزالة أثر الذنب ووقاية رشه يف الدنيا واآلخرة ،ومن هنا قال ابن تيمية:
ِ
ب عىل َّ
«امل ْغ ِف َر َة معناها ِوقاية شرَِّ َّ
ب عليه ،وأما جمرد
الذنْب ،فمن ُغف َر َذ ْن ُبه مل ُي َعا َق ْ
الذنْب؛ بحيث ال ُيعا َق ُ
سرته فقد ُيعا َقب عليه يف الباطن ،ومن عوقب عىل الذنب باطنًا أو
ظاهرا ،فلم ُيغ َفر له»(((.
ً

االستغفار هو طلب املغفرة ،وهي الرتياق الذي يعالج به العبد سموم الذنوب ،وسموم الذنوب تربو
حيصنك منها وحيميك؛ وألن حقيقة
عىل املائة ،أحصاها ابن القيم يف كتابه الداء والدواء ،لكن االستغفار ِّ
رش الذنب ،فمن هنا جاء اسم (املِ ْغ َفر) ،وهو ما يضعه املقاتل عىل رأسه؛ ليتقي
االستغفار تشمل الوقاية من ِّ
به رضبات السيوف يف القتال.
واملغفرة أغىل أمنية عند عايل اهلمة!

((( الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكامل ص  – 57ابن تيمية – ط مطبعة املدين.
((( حسن :رواه الطرباين واحلاكم عن ابن عباس كام يف املشكاة رقم.2385 :
((( جمموع الفتاوى .317/10

تعر�ض ل�سوق املغفرة َّ
كل َ�س َحر.
عرف ربه الغفور َمن َّ
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الغفــور
قال عبد اهلل بن عمر :

«اجتمع يف احلجر مصعب بن الزُّبري ،وعروة بن الزُّبري ،وعبد اهلل بن الزُّبري ،وعبد اهلل بن عمر ،فقالوا:
متنَّوا! ،فقال عبد اهلل بن الزبري :أ َّما أنا ،فأمتنَّى اخلالفة ،وقال عروة :أ َّما أنا ،فأمتنَّى أن يؤخذ عنِّي العلم ،وقال
وسكينة بنت احلسني ،وقال عبد اهلل بن
ٌ
مصعب :أ َّما أنا ،فأمتنَّى إمرة العراق ،واجلمع بني عائشة بنت طلحة ُ
(((
عمر« :أ َّما أنا ،فأمتنَّى املغفرة» ،قال :فنالوا ك ُّلهم ما متنَّواَّ ،
ولعل ابن عمر قد غفر له» .
وعند اجتامع لفظتي االستغفار والتوبة ،يكون املعنى خمتل ًفا ،فاالستغفار :طلب وقاية رش ما مىض من
السيئات ،والتوبة :طلب وقاية رش ما ُيستَقبل منها ،ألننا هنا يف مواجهة ذنبني:
ذنب مىض ،والواجب :االستغفار منه ،أي طلب وقاية رشه.

وذنب خياف العبد وقوعه يف املستقبل ،والواجب :التوبة منه ،أي العزم عىل أن ال يقع فيه.
وقالوا :تشرتك التوبة واالستغفار يف السعي إلزالة السيئات ،إلاًّ َّ
طلب من اهلل إلزالتها
أن االستِغفار
ٌ
فس ْع ٌي من العبد يف إِزالتها بالفعل.
بالقول ،وأما التوبة َ
وقد ش َّبهوا الفارق بني االستغفار والتوبة ،بأن املذنب بمنزلة من سلك طري ًقا تؤدي

هلالكه ،فال بد له من أمرين إن أراد النجاة :أن يتوقف عن متابعة السري يف طريق اهلاوية
ٍ
طريق غريه بالتوبة ،وهلذا جاء األمر الرباين مر َّت ًبا:
عن طريق االستغفار ،ثم أن يرجع إىل
(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [هود ،]3 :فهو يم ِّثل الرجوع إىل طريق احلق بعد مفارقة
طريق الباطل.
ً
ثالثا :أوقات االستغفار

َ -1ع ِق َب اخلروج ِم َن اخلالء
«كان إذا خرج من الغائط قال :غفرانك»(((.

فإن قيل :ما احلكمة يف هذا الدعاء عقيب اخلروج من اخلالء؟

تقصريا ،وعدَّ ه
ففيه وجهان ،األول :أنه قد استغفر من تركه ذكر اهلل مدة ُلبثه عىل اخلالء ،فكأنه رأى ذلك
ً
عىل نفسه ذن ًبا ،فتداركه باالستغفار.
((( حلية األولياء .309/1
((( حسن :رواه أمحد وابن حبان واحلاكم عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم.4707 :

ما عرف ر َّبه الغفور َمن نام عن مو�سم املغفرة اليومي فـي الأ�سحار.
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هني ًئا لمن عرف ربه
والثاين :التوبة من تقصريه يف شكر هذه النعمة؛ ولو منع اهلل عنه خروج األذى الشرتى ذلك بكل ما
يملك.
 -2بعد الو�ضوء
ٍ
سعيد ُ
ي َّ 
أن رسول اهلل ﷺ قال:
عن أيب
اخلدْ ِر ِّ
ِ
توض َأ فقالُ :س ْب َحان َ
«من َّ
ب يف
َك ُ
اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك ،وأتوب إليك ،كُت َ
َر ٍّقُ ،ث َّم ُج ِعل يف طابع ،فلم ُي ْكسرَ إىل يوم القيامة»(((.
خري من كثرة استغفار! وإن اهلل ال َي َم ُّل من املغفرة حتى متلوا من
وما جاور العبد يف قربه من جارٌ ..
االستغفار.
وال�سجود
الر ُكوع
ُّ
 -3فـي ُّ

الركوع ،فقد روت عائشة  قالت :كان النبي ﷺ يكثر أن يقول يف ركوعه
ُيس ُّن الدُّ عاء باملغفرة يف ُّ
(((
يتأول القرآن» .
وسجوده« :سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر يل» َّ
أي يحُ َ ِّقق قول اهلل تعاىل( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ).

ال�سجدتني
 -4اجللو�س بني َّ
الس ْجدتني:
روى حذيفة أنه صلىَّ مع النَّبِ ِّي ﷺ ،فكان يقول بني َّ

«ر ِّب اغفر يلَ ،ر ِّب اغفر يل»(((.
َ

وكذلك كان يقول يف اجللسة بني السجدتني:
ِ
ِ
واه ِدين»(((.
وارحمَ ْ ني ْ
وار ُز ْقني ْ
«ر ِّب اغْف ْر يل ْ
َ
واجبرُ ْ ين وارفعني ْ

 -5عقب �صالة الفري�ضة

واالستغفار هو أول كلمة كان ينطق هبا النبي ﷺ بعد الصالة ،وهو االستغفار ثال ًثا ،وذلك تعليماً ألمته
جلرب الكرس فيها ،وتعويض فوات اخلشوع وانشغال القلب الذي يعرتهيا.

وهي وصية ابن تيمية لكل عبد ،وإن كان يف الطاعات جمتهدً ا ،فقال يوصيه باالستغفار كعالج لعجز

((( صحيح :رواه احلاكم رقم ،2072 :والسنن الكربى لإلمام النسائي رقم 9829 :وصحيح اجلامع رقم.6170 :
((( صحيح :رواه الشيخان عن عائشة كام يف مشكاة املصابيح رقم.871 :
((( صحيح :ختريج الكلم الطيب رقم.99 :
((( صحيح :صحيح أيب داود رقم.796 :

عرف ر َّبه الغفور َمن ا�ستغفر ربه اال�ستغفار ال�شامل بال�صيغ النبوية اجلامعة.
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الغفــور
العبد عن القيام بحقوق الغفار:

«فإن العبد لو اجتهد مهام اجتهد ال يستطيع أن يقوم هلل بِالحَْ ِّق ِ
الذي أوجبه عليه ،فام َيسعه إال االستغفار
ْ
َْ
والتَّوبة عقيب كل طاعة»(((.
 -6فـي اال�ست�سقاء
ألن حبس املطر قد يكون بسبب ذنوب العبد ،فيلزمه االستغفار إن أراد أن ُيغاث!

خرج عمر بن اخلطاب  يستسقي يو ًما ،فصعد املنرب ،فقال( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) ،ثم نزل ،فقيل له :يا أمري
املؤمنني ،لو استسقيت ،فقال« :لقد طلبت بمجاديح السامء التي يستنزل هبا القطر»(((.
 -7فـي الأ�سحار
لقول ربنا يف وصف املؤمنني( :ﮓ ﮔ ﮕ).

ِ
يستغفرين فأ ْغ ِفر له؟!».
حني ينزل ربنا إىل السامء الدنيا فينادي عبادهَ « :م ْن

وهي عادة الصحابة التي مل تتخلف.

أس َحرنا؟! فأقول :ال ،فيعاود الصالة ثم يسأل،
كان عبد اهلل بن عمر  حييي الليل ثم يقول :يا نافعْ ،
ِ
يستغفر.
فإذا قلت نعم ،فهو

سمعت رج ً
السحر يف
ومثله عبد اهلل بن مسعود  ،فقد روى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال:
ُ
ال يف َّ
ناحية املسجد ،يقول :يا رب ،أمرتني فأطعتك ،وهذا َس َح ٌر؛ فاغفر يل .فنظرت ،فإذا هو ابن مسعود(((.
 -8فـي ختام كل جمل�س

من أكثر املعايص عد ًدا ،وأيرسها فعالً ،وأعظمها إهالكًا للعبد :معايص اللسان؛ وهلذا أهدى لنا رسول
اهلل ﷺ هدية من أثمن اهلدايا حني قال:
«من قال :سبحان اهلل وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب
إليك ،فإن قاهلا يف جملس ِذ ٍ
كر كانت كالطابع يطبع عليه ،ومن قاهلا يف جملس لغو ،كانت كفارة له»(((.

((( صحيح :ختريج الكلم الطيب رقم.99 :
((( مصنف ابن أيب شيبة  61/6رقم.29485 :
((( تفسري القرطبي .40 ،39/4
((( صحيح :رواه النسائي واحلاكم عن جبري بن مطعم كام يف الصحيحة رقم.81 :

ً
�شامال.
ا�ستغفارا عا ًّما
ما عرف ربه الغفور َمن مل ي�ستغفر اهلل عن كل ذنوبه
ً
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رابعا :من أسباب المغفرة
ً
ثالثية أسباب املغفرة
يف احلديث القديس:

«قال اهلل تعاىل:
يا ابن آدم ،إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل ما كان منك ،وال أبايل..
يا ابن آدم ،لوبلغت ذنوبك عنان السامء ،ثم استغفرتني غفرت لك ،وال أبايل..
يا ابن آدم ،لوأنك أتيتَني ب ُقراب األرض خطايا ،ثم لقيتني ال ترشك يب شيئًا ،ألتيتك بقراهبا مغفرة»(((.
دعاء اهلل مع رجائه
الأول:
ُ
ِ
فمن أعظم أسباب املغفرة َّ
أذنب ذن ًبا لمَ يرج مغفرته من غري ر ِّبه ،وحيسن الظن باهلل..
أن العبدَ إذا َ
ويثق أنه ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء ،فكيف بذنبه؟!

وأنه غفر ملن كان أثقل منه مح ً
كفرا..
وزرا وأشد ً
ال وأعظم ً
َّ
وأن أنني املذنبني أحب إليه من زجل املسبحني.
الثاين :اال�ستغفار

ِ
عنان السامءَّ ،
الكثرة َ
َّ
طلب العبدُ من ر ِّبه املغفرة.
الذنوب ولو ع ُظمت وبلغت من
فإن
يغفرها إذا َ
َ
فإن اهللَ ُ

وأفضل االستغفار ما اقرتن به ُ
ترك اإلرصار ،وهو حينئذ توب ٌة نصوح.

�أ�ستغفـ ـ ـ ـ ُر اهلل مِ ـ ــنْ «�أ�ستغف ُر اهلل
َ
وكيف �أرجو �إجاباتِ الدعاء وقــد

من لفظ ٍة بدرت خالفتُ معنـ ــاها
َ�سد ُّ
َدت بال َّذنب عند اهلل جمراها

الثالث :التوحيد
فمن فقده فقد املغفرة ،و َمن جاء به فقد أتى بأعظ ِم أسباب املغفرة.
السبب
وهو
ُ
األعظم للمغفرةَ ،
ُ
الرابع :رفع الأذان
كام يف احلديث:

ف املقدَّ م ،واملؤ ِّذن ُيغ َفر له َمدَّ صوته ،و ُيصدِّ قه من َس ِم َعه ِم ْن َر ْط ٍ
الص ِّ
ب
«إن اهلل ومالئكته ُيص ّلون عىل َّ
((( حسن :رواه الرتمذي عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم ،4338 :والصحيحة رقم.127 :

ي�سع لف�ضحه؛ رجاء �أن يعامله اهلل باملثل.
عرف ربه الغفور َمن �سرت غريه ،ومل
َ
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ويابس ،وله مثل أجر من صىل معه»(((.
فمقدار املغفرة يكون بِحسب ما يبلغه صوت املؤ ِّذن ،وكأن ما بيــن مكان أذانه وما يبلغ صوته ذنــو ًبا
له متـراكمة ،فيأيت األذان؛ لينسفها ،ويمحو أثرها ويغفرها ،فأي فضل وأي رشف مع أبسط عمل وأيرس
سبب.
اخلام�س :ال�صالة
كام يف احلديث:

«إن كل صالة ُحت ُّط ما بني يدهيا من خطيئة»(((.

أي ما بيــن كل صالة إىل الصالة األخرى ،وشواهد معنــاه كثرية ،واملراد هنا الصغائر ما اجتُنِ َبت
الكبائر.
خامسا :آداب االستغفار
ً
 -1اال�ستغفار اجلازم املتفائل
قال رسول اهلل ﷺ:

ِ
الر ْغ َبة ،فإن اهلل ال يعظم عليه
«إذا دعا أحدكم فال ي ُق ْل :اللهم اغفر يل إن شئت،
وليعزم املسألة ،ول ُي َع ِّظ ْم َّ
يشء أعطاه»(((.

وعزم املسألة سببه أنه مهام عظمت ذنوبه وكثرت ،فال ُيستب َعد عىل (الغفور) أن يغفرها ،وأما تعظيم
ِ
الرغبة فسببه أن العرب كانت قديماً إذا َ
تستبخله أي تتهمه بالبخل،
سأ ْل َت الرجل منهم اليشء القليل ،فكأنام
فقد دخل رجل عىل َم ْع ٌن بن زيد يو ًما ،فقال :أريدك يف ُحوجية ،فقال :اطلب هلا ُر َجيالً!

كانت قصائد الشاعر حممد بن أمحد يورة الديامين (تويف عام  1342للهجرة) ال تتجاوز البيتني فقط،
فكان آخر بيتني قاهلام ،ووجدومها عند رأسه بعد موته:

ويا من له ذ َّلت رقاب اجلبـ ـ ــابرة
جمي ً
ال ف�أت ِب ــع �أ َّو َل الأم ِر �آخ ـ ـ ـ َره

�أيا غافر الذنب العظيم و�سات َره
َف َعلتَ بنـ ـ ـ ـ ــا من �أول الأمـ ـ ـ ــر ك ِّله

((( صحيح :رواه أمحد والنسائي والضياء عن الرباء كام يف صحيح اجلامع رقم.1841 :
((( صحيح :رواه أمحد والطرباين عن أيب أيوب كام يف صحيح اجلامع رقم.2144 :
((( صحيح :رواه البخاري يف األدب املفرد عن أيب سعيد ومسلم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.530 :

ما عرف ربه الغفور َمن ف�ضح عبده امل�سيء ،و�أحب �شيوع ف�ضيحته فـي امللأ.
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 -2اال�ستغفار ال�شامل
كان من دعاء النبي ﷺ:

«اللهم اغفر يل خطيئتى وجهيل ،وإرسايف يف أمري ،وما أنت أعلم به مني ،اللهم اغفر يل خطئي وعمدي
وهزيل وجدي ،وكل ذلك عندي ،اللهم اغفر يل ما قدَّ مت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،أنت املقدِّ م
املؤخر ،وأنت عىل كل يشء قدير»(((.
وأنت ِّ
وهو كام ترى يشمل كل ما خيطر ببالك أو ال خيطر.

وقد قاهلا النبي ﷺ تواض ًعا أو تعليماً ألمته.
وقوله« :أنت املقدِّ م َ
ِّ
وتؤخر بعضهم
املؤخر» أي تقدِّ م بعض العباد إليك بالتوفيق ملا ترضاه،
وأنت
ِّ
بخذالهنم وعدم توفيقهم.
املنهمر
 -3اال�ستغفار
ِ
كثريا ،وكلام زاد االستغفار أصبح أقرب إىل إزالة آثار األوزار.
ولكي يؤيت االستغفار أثره املرجو فليكن ً
روى مكحول عن أيب هريرة قال:
وقال مكحول:

استغفارا من رسول اهلل ﷺ.
ما رأيت أكثر
ً
استغفارا من أيب هريرة.
رأيت أكثر
ما ُ
ً

وكان مكحول كثري االستغفار(((.

بعضا هبذه العدوى املباركة ،والتي أسأل اهلل أن ينالني وينالك بعد
فانظر كيف ُيعدي القوم بعضهم ً
قراءة خربهم بعض خريهم ،فنسري يف نفس طريقهم.

أما عن عدد مرات استغفارهم الكثري ،فقال عنه أبو هريرة :
ِ
ألستغفر اهلل عز وجل وأتوب إليه كل يوم اثني عرش ألف مرة ،وذلك عىل َقدْ ِر ِد َيتي»(((.
«إِنيِّ
واالستغفار الكثري سببه معرفة العبد أن بذنوبه الكثرية ،لكن ماذا نفعل ،وأذكر الناس اليوم ٍ
ناسُّ ،
وأرق

قلب قاس!
القلوب ٌ

((( صحيح :رواه الشيخان عن أيب موسى كام يف صحيح اجلامع رقم.1264 :
((( تفسري القرطبي .210/4
((( معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين  1891/4رقم .4762 :الدية :مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس ،أو مال يعطى للمصاب
مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم.

عرف ربه الغفور من ا�ستغفر بل�سانه ،و�صدَّ ق ذلك بجوارحه و�أركانه.
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قال احلكيم عن سبب االحتياج إىل االستغفار الكثري:
«اآلدمي ال خيلو من ٍ
عذاب الذنوب
والعذاب عذابان :أدنى وأكرب ،فاألدنى
ذنب أو عيب ساع ًة فساعة،
ُ
ُ

استغفارا ،فلم يبق يف وباهلا
أعتب أتبعهام
أذنب أو
والعيوب ،فإذا كان العبد مستيق ًظا عىل نفسه ،فك َّلام
َ
َ
ً
والضيق وال ُعرس والعناء والتعب ،فهذا
وعذاهبا ،وإذا هلى عن االستغفار تراكمت ذنوبه ،فجاءت اهلمو ُم
ُ
ِ
الضيق
فرجا ،ومن
عذا ُبه األدنى ،ويف اآلخرة
اهلم ،فصار له من اهلمو ِم ً
عذاب النار ،وإذا استغفر َّ
ُ
تنص َل من ِّ
خمرجا ،ورز َقه من ُ
حيث ال
حيتسب»(((.
ُ
ً
 -4اال�ستغفار املتوا�ضع

استغفار رِّ ٍ
متكب مع صولة طائع؟!
إن االستغفار النافع ما كان بِ ِذ َّل ٍة وانكسار ،وما فائدة
ُ

يف احلديث التايل كيف أن قوالً واحدً ا قد يودي بصاحبه.

قال رسول اهلل ﷺ:

«إن رج ً
عيل أن ال أغفر لفالن؟! فإين قد غفرت
ال قال :واهلل ال يغفر اهلل لفالن .قال اهلل :من ذا الذي يتأىل َّ
لفالن َ
طت عملك»(((.
وأ ْح َب ُ
املتكب:
موجهة إىل أمثال هذا
ويف حديث آخر ..أنزل اهلل الوحي برسالة خاصة َّ
رِّ

ٌ
نبــي من األنبيــاء :إهنا خطيئة ،فل َيست ْقبِل
رجل :ال يغفر اهلل لفـالن! فأوحى اهلل تعالـى إىل
«قــال
ٍّ
العمل»(((.
 -5اال�ستغفار الوقائي
وهو االستغفار ملا ال تعلم من الذنوب التي تفرط منك دون أن تشعر ،وكثرية هي.

قال رسول اهلل ﷺ:

ُ
«الرشك يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل».

اخلالص منه يا رسول اهلل؟ قال :أن تقول:
فقال أبو بكر :فكيف
ُ
«اللهم إنيِّ أعوذ بك أن ُأ َ
أعلم،
وأستغفرك لمِا ال أعلم»(((.
ُ
رشك بك وأنا ُ
َّ
((( فيض القدير .82/6
((( صحيح :رواه مسلم عن جندب البجيل كام يف الصحيحة رقم1685 :وخمترص مسلم رقم.1788 :
((( صحيح :رواه الطرباين عن جندب كام يف صحيح اجلامع رقم.4347 :
((( صحيح :املسند  ،403/4واألدب املفرد  ،716وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد رقم.551 :

كرر اال�ستغفار مع الإ�صرار على الأوزار.
ما عرف ربه الغفور من َّ
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 -6اال�ستغفار الواعي
قال مجال الدين القاسمي:

«واعلم أنه ليس كل استغفار ناف ًعا ،ففي اخلرب :املستغفر من الذنب وهو ُمصرِ ٌّ عليه كاملستهزئ بآيات
اهلل ،وقال بعض السلف( :االستغفار باللسان توبة الكذابني) ،وقالت رابعة( :استغفارنا حيتاج إىل استغفار
كثري)؛ وذلك ألن االستغفار الذي هو توبة الكذابني هو االستغفار بمجرد اللسان من غري أن يكون للقلب
فيه شرَ ِ كَة ،كام يقول اإلنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة( :أستغفر اهلل) ،وكام يقول إذا سمع صفة النار:
(نعوذ باهلل منها) من غري أن يتأ َّثر به قلبه ،وهذا يرجع إىل جمرد حركة اللسان ،وال جدوى له»(((.
ثم تابع ناف ًيا أن يكون مقصده التوقف عن االستغفار بغفلة:

«االستغفار باللسان حسنة؛ إذ حركة اللسان هبا عن غفلة خري من حركة اللسان يف تلك الساعات بغيبة
مسلم أو فضول كالم ،فرابعة بقوهلا( :استغفارنا حيتاج إىل استغفار كثري) ال تظن أهنا تذم حركة اللسان من
حيث أنه ذكر اهلل ،بل تذم غفلة القلب ،فهو حمتاج إىل االستغفار من غفلة قلبه ال من حركة لسانه»(((.
ً
وعمال
سادسا :فادعوه بها عبادة
ً
الأول :عليك بكثـرة اال�ستغفار بنوعيه
كان اإلمام أمحد مر ًة يميش يف الوحل ويتو َّقى ،فغاصت رجله فخاض ،فقال ألصحابه:
«هكذا العبد ال يزال يتو َّقى الذنوب ،فإذا واقعها خاضها»(((.

الز ْحلو َق ُة ،التي يتدحرج هبا العبد إىل أسفل برسعة ودون أن يشعر ،وهكذا
كم َثل ُّ
إن م َثل أول معصية َ
رآها اإلمام أمحدَّ ،
فحذرنا.

وإن املعايص قيود إبليس وحباله التي يأرسك هبا ،وهي سجن تسلطه عليك ،وإذا ق َّيد الشيطان قلبك
حارصته اآلفات من كل جانب فأهلكته ،ومتكَّنت منه ،ومن هنا اشتدت حاجة العبد إىل االستغفار؛ ألنه
خ َّطاء.
واالستغفار نوعان :االستغفار الوقائي العام ،واالستغفار العالجي اخلاص.

((( موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين  - 278/1حممد مجال الدين القاسمي  -دار الكتب العلمية.
((( السابق .279/1
((( اآلداب الرشعية واملنح املرعية .82/1

عرف ربه الغفور من ا�ستغفر فور الزلل وحماه ب�صالح الأعمال.
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االستغفار العام :هو الذي حيتاط به العبد من الذنب قبل وقوعه ،ويقيض به عىل خواطر النفس وهواها،
ويكبحها عن طغياهنا.
أما االستغفار اخلاص :فيبادر فيه العبد فور الوقوع يف العصيان ،أو إذا استجاب للشيطان يف حلظة شهوة
أو نسيان ،فمهام بلغت عظمة الذنب ،فإن باب الغفور ال ُيغ َلق.
استغفار الحبيب
ومل االستغفار ،وهو ﷺ املعصوم من الذنوب؟!

سببان:

أحدمها :تعليماً ألمته ألمهية االستغفار ،ورضورة املداوامة عليه.
الثاين :أنه كان يستغفر لِنَفسه عن تقصري ال َّط ِ
اعات ال ُّ
الذنوبُ ،فر َّبام ُش ِغل بِطاعة عن طاعة ،كام ُش ِغ َل ﷺ
الركعتني بعد ال ُّظ ْهر بِوفد متيم ،فصلاَّ مها بعد العرص ،فكان استغفاره لِلتقصري يف طاعة انشغاالً بطاعة
عن َّ
أخرى.
وإليك نامذج من استغفاره:
األغر ا ُملزَين :
يف حديث
ِّ

قال العارف الشاذيل:

«إنه ل َيغان عىل قلبي ،وإين ألستغفر اهلل يف اليوم مائة مرة»(((.

«هذا غني أنوار ال غني أغيار؛ ألنه كان دائم الرتقي ،فكلام توالت أنوار املعارف عىل قلبه ارتقى إىل رتبة
ٍ
أعىل منها ،في ُعدُّ ما قبلها كالذنب ،فليس ذلك الغني غني
حجاب وال غفلة»(((.
يف حديث عبد اهلل بن عمر « :إن كنا لنعد لرسول اهلل ﷺ يف املجلس يقول:
ويف رواية أيب داود:

«رب اغفر يل وتب عيل ،إنك أنت التواب الغفور مائة مرة»(((.
عيل؛ إنك انت التواب الرحيم »(((.
«رب اغفر يل وت ْ
ُب َّ

((( صحيح :رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي عن األغر املزين كام يف صحيح اجلامع رقم.2415 :
((( فيض القدير .11/3
((( صحيح :رواه ابن ماجة عن ابن عمر كام يف صحيح اجلامع رقم 3486 :والصحيحة رقم.556 :
((( صحيح :رواه أبو داود عن ابن عمر كام يف صحيح أيب داود رقم.1357 :

ما عرف ربه الغفور من مل يحافظ على ورد ا�ستغفاره اليومي.
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ويف احلديث« :استغفروا ربكم ،إين استغفر اهلل وأتوب إليه كل يوم مئة مرة»(((.

وعند النوم« :كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال :بسم اهلل وضعت جنبي ..اللهم اغفر يل ذنبي ،واخسأ
ِ
شيطاينَّ ،
ي األعىل»(((.
وفك ِرهاين ،وث ِّقل ميزاين ،واجعلني يف الند ِّ
«واخسأ شيطاين» :أي اجعله خاس ًئا مطرو ًدا ،وامنعه من الوسوسة يل ،وتثبيطي عن طاعتك.

َّ
«وفك رهاين» :أي خ ِّلصني من آثار ما اقرتفت نفيس من األعامل التي ال ترتضيها بأن تعفو عنها،
الرهن الذي يجُ َعل لضامن سداد الدَّ ْين ،واملراد هنا نفس اإلنسان؛ ألهنا مرهونة بعملها (ﰅ
والرهان هو َّ
ِّ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ).
ِ
ي األعىل» :هو النادي وهو املجلس املجتمع؛ ألن القوم جيتمون فيه ،فإذا تفرقوا مل يكن ند ًّيا،
«والند ِّ
ويريد به املأل األعىل من املالئكة ،أي اجعلني من املجتمعني يف املأل األعىل مع املالئكة.
قال املناوي:

«وهذا دعا ٌء جيمع خري الدنيا واآلخرة ،فتتأكَّد املواظبة عليه كلام أريد النوم»(((.

وأتم صيغ االستغفار ْ
أن يبدأ العبدُ بال َّثناء عىل ر ِّبه ،ثم يثني باالعرتاف بذنبه ،ثم يسأل اهلل املغفرة،
ُّ
النبي ﷺ قال:
وأكملها ما ثبت يف صحيح البخاري عن شدَّ اد بن أوس  عن ِّ
«سيدُ االستغفار أن يقول العبدُ  :اللهم أنت ر ال إله إالَّ أنت ،خلقتني وأنا عبدُ ك ،وأنا عىل ِ
عهدك
بيِّ
َّ
ِّ
ِ
ِ
عيل ،وأبوء بذنبي فاغفر يل ،فإنَّه ال
رش ما
ووعد َك ما
ُ
ُ
صنعت ،أبوء لك َ
بنعمتك َّ
استطعت ،أعو ُذ بك من ِّ
يغفر
أنت»(((.
الذنوب إالَّ َ
َ
ُ
هنارا ،فامت من يومه دخل اجلنة ،ومن قاله حني
وألنه دعا ٌء عظيم كان ثوابه عظيماً  ،فمن قال هذا الدعاء ً
يميس فامت من ليلته دخل اجلنة.

وظل ديدن النبي ﷺ االستغفار حتى وهو عىل فراش املوت! فقد روى البخاري عن عائشة  أنهَّ ا
ِ
ظهره ،يقول:
سمعت رسول اهلل ﷺ ْ
وأص َغت إليه قبل أن يموت وهو مسندٌ إليها َ
«اللهم اغفر يل وارمحني ِ
وأحلقني بالرفيق األعىل»(((.
َّ
((( صحيح :رواه البغوي عن األغر كام يف الصحيحة رقم 1452 :وصحيح اجلامع رقم.944 :
((( صحيح :رواه أبو داود واحلاكم عن أيب األزهر كام يف صحيح اجلامع رقم.4649 :
((( فيض القدير .91/5
((( صحيح :رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب الدعواب باب أفضل االستغفار رقم.6306 :
((( صحيح :رواه الشيخان عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم.1267 :

عرف ربه الغفور من حافظ على ِورد ا�ستغفار يومي بامل�أثورات.
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الصديق األشهر
استغفار
ِّ

سأل أبو بكر الصديق  النبي ﷺ دعاء يدعو به يف صالته (وهو دعاء ق َّيده بعض العلامء بعقب
التشهد) ،فقال له:

كثريا ،وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر يل مغفرة من عندك،
ً
«قل :اللهم إين ظلمت نفيس ظلماً
وارمحني ،إنك أنت الغفور الرحيم»(((.

تأثريا عىل القلب
فع َّلمه النبي ﷺ هذا الدعاء من جوامع الدعاء ،ومن أفضل صيغ االستغفار ،وأكثرها ً
وهتذي ًبا له ،وأرجاها للفوز باملغفرة والرمحة.
يفصله ابن القيم ،فيقول:
وهو من أكمل الدعاء وأرشفه ،والسبب يف ذلك ِّ

«والدعاء ثالثة أقسام:

أحدها :أن يسأل اهلل تعاىل بأسامئه وصفاته ،وهذا أحد التأويلني يف قوله تعاىل (ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ) [األعراف .]180

والثاين :أن تسأله بحاجتك وفقرك و ُذ ِّلك ،فتقول أنا العبد الفقري املسكني البائس الذليل املستجري،
ونحو ذلك.
والثالث :أن تسأل حاجتك ،وال تذكر واحدً ا من األمرين ،فاألول أكمل من الثاين ،والثاين أكمل من
الثالث ،فإذا مجع الدعاء األمور الثالثة ،كان أكمل.

كثريا»
ويف الدعاء الذي ع َّلمه
َ
ً
صديق األمة  ذكَر األقسام الثالثة ،فإنه قال يف أوله «ظلمت نفيس ظلماً
وهذا حال السائل ،ثم قال «وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت» وهذا حال املسؤول ،ثم قال «فاغفر يل» َ
فذكَر
حاجته ،وختم الدعاء باسمني من األسامء احلسنى ت ِ
ُناسب املطلوب وتقتضيه»(((.
ويف هذا الدعاء مخس إشارات ومخس فوائد:
فاإلشارات اخلمسة:

األوىل :اعرتاف العبد بظلمه لنفسه ،مؤكدً ا ذلك بقوله «إين» ،والذي يقتيض ثبوت ظلمه وحتققه منه.

الثانية :أكَّد الظلم مرة ثانية بذكر املصدر «ظلماً » ليأكِّد وقوع الظلم منه بغري عذر مقبول وال ُح َّجة
واضحة.
((( صحيح :رواه الشيخان وأمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر وأيب بكر كام يف صحيح اجلامع رقم.4400 :
((( جالء األفهام .153/1

ما عرف ربه الغفور من مل يغفر زالت الب�شر وا�ستق�صاها.
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«كثريا» ..إشاراة إىل تعدد أشكال الظلم وتكرره.
الثالثة :وصف هذا الظلم بالكثرة
ً

الرابعة :نسب الفضل يف املغفرة إىل اهلل ،فقال« :فاغفر يل مغفرة من عندك» أي من محَ ْض فضلك ،ومن
غري سابِقة استحقاق مني ،فال أناهلا بعميل وال سعيي؛ بل عميل كله ال يصلح أن يكون ثمنًا ملغفرتك .قال
ابن اجلوزي:
«املعنى :هب يل املغفرة تفضالً ،وإن مل أكن هلا أه ً
ال بعميل»(((.

ومعنى ٍ
ثان لقوله «من عندك»:

أي مغفرة تليق بعظمتك وكرمك.

ومعنى ثالث:

وإن كان الكل من عند اهلل ،إال أنني أطلب هنا مغفرة عظيمة خاصة غري مغفرة عموم اخللق.

ونكَّر كلمة «مغفرة» للتعظيم؛ ألنه ال يمحو الذنب الكبري إال مغفرة واسعة عظيمة.

وفيه إظهار االفتقار واالضطرار ،فليس للعبد حيلة يف دفع الذنوب إال باهلل ،وفيه هضم النفس
واالعرتاف بالتقصري.
هلكت!
اخلامسة :طلب الرمحة «وارمحني» :أي ليس اعتامدي إال عىل رمحتك ،فإن رمحتني وإال
ُ

وملاذا كان طلب الرمحة بعد املغفرة؟!

مر بك -هي التغطية والسرت ،وقد ُيغ َّطى اليشء وال ُيمحى ،فلام أتبع سؤال
ألن املغفرة يف اللغة -كام َّ
املغفرة بطلب الرمحة كان طل ًبا ملحو السيئات ،وتطييب أثرها.

وقالوا :املغفرة سرت الذنوب ،والرمحة إيصال اخلريات ،ففي األول طلب الزحزحة عن النار ،ويف الثاين
طلب دخول اجلنة ،وذلك هو الفوز العظيم.
وأما الفوائد اخلمسة:
األوىل:

يف الدعاء ٌ
دليل عىل أن الواجب عىل العبد أن يكون عىل خوف دائم يف مجيع أحواله ،ولو كان من أهل
االجتهاد يف العبادة ،فإذا كان الصديق  مع عظيم فضله وسبقه مل يسلم مما حيتاج معه إىل االستغفار،
فكيف بِ َمن دونه من أصحاب األوزار واآلثام؟!
((( فتح الباري البن حجر .320/2

عرف ربه الغفور من غفر للنا�س زالتهم وعفا عن هفواتهم.
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الثانية:

ربئه من الفخر
استحباب إظهار االفتقار واالضطرار؛ ليستحق العبد عطاء ربه وتنزل رمحاته ،مع ت ُّ
باالستقامة والعجب بالطاعة والركون إىل العبادة.
الثالثة:

أن اإلنسان ال خيلو من تقصري ولو كان صدِّ ي ًقا ،فاإلنسان عظيم ال َّت ْق ِصري؛ ألن نعم اهلل عليه ال هنائية،
وطاقته ال تطيق أداء أقل القليل من شكر هذه النعم ،بل شكره من مجلة النعم التي حتتاج إىل شكر ،فام بقي
له إال العجز واالعرتاف بالتقصري.
الرابعة:

هذا الدعاء مفتاح عطاء؛ ألنك إذا تطهرت من ظلم نفسك ،وغ َفر اهلل لك ورمحك ،كان هذا مقدمات
إجابة دعائك وتلبية طلباتك ،فال حاجز من ظلم أو ذنب يمنعك من العطاء ،فكأن رسول اهلل ﷺ هيتف
فيك:
هذا الدعاء يزيل كافة احلواجز بينك وبني العطاء ،فاطلب بعده ما تشاء ،واطمع معه يف حسن اجلزاء.

اخلامسة:

مفتاح للتفكر يف ذنوبك الكثرية!
هذا الدعاء
ٌ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهو يذكِّرك بذنوبك؛ لتستغفر اهلل منها:

«الذنوب تتنوع ،وهي كثرية هلا شعب:
فمنها:

من باب الضالل يف اإليامن :كالفخر ،واخليالء ،واحلسد ،والكرب ،والرياء ،وتوجد يف الناس الذين هم
متعففون عن الفواحش.

وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجبات ،واإلخالص ،والتوكل عىل اهلل ،ورجاء رمحته ،وخوف عذابه،
والصرب عىل حكمه ،والتسليم ألمره ،واجلهاد ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،ونحوه ،وحتقيق ما
جيب من املعارف واألعامل مما يطول ذكره.
فإذا علم ذلك ،فظلم العبد نفسه ،يكون برتك ما ينفعها ،وهي حمتاجة إليه ،أو بفعل ما يرضها.

كام أن ظلم الغري كذلك ،إما بمنع حقه ،أو التعدي عليه.

والنفس إنام حتتاج من العبد إىل فعل ما أمر اهلل به ،وإنام يرضها فعل ما هنى عنه ،فظلمها ال خيرج عن ترك
ما عرف ربه الغفور من اكتفى ب�س�ؤال املغفرة دون تقدمي �صالح الأعمال.
237

هني ًئا لمن عرف ربه
حسنة ،أو فعل سيئة»(((.
الثاين :ما �أجمل التي�سري على النا�س
يس عىل الناس نال أجره يف اآلخرة :مغفرة الذنوب من ستّار العيوب.
فمن رَّ

عن ربعي بن حراش قال :جلست إىل حذيفة وأيب مسعود األنصاري ،فقال أحدمها لصاحبه:
حدِّ ث ما سمعت من رسول اهلل ﷺ ،فقال اآلخر:
بل حدِّ ث أنت و ُأصدِّ قك أنا.

فحدَّ ث أحدمها وصدَّ قه اآلخر قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

ٍ
خريا ،غري أنه كان يل مال
«يؤتى
برجل يوم القيامة ،ف ُيقال :انظروا يف عمله ،فيقولِّ :
رب ما كنت أعمل ً
معرسا أن َظ ْرتَه إىل ميْسرَ َ تِه ،فقال اهلل تعاىل« :أنا
مورسا يسرَّ ُت عليه ،ومن كان
وكنت أخالِط الناس ،فمن كان
ً
ً
أحق من يسرَّ  ،فغفر له».
قال :صدقت ،سمعت رسول اهلل ﷺ يقول ذلك(((.
وقد ورد يف شامئله ﷺ أنه:

ِ
ب ما َخ َّ
ف عىل الناس»(((.
«كان حُي ُّ

واملحب حيب ما أحب حبيبه ،وعن عائشة :

حيب أن يعمل به-؛ خشية أن َي َ
َ
عمل به الناسَ ،ف ُي ْف َر َض
دع
العمل -وهو ُ
«وإن كان رسول اهلل ﷺ َل َي ُ
عليهم»(((.

وهذا التيسري عىل املعرسين سبب من أسباب املغفرة خاصة ما كان يف السوق وعند الصفقات
والتجارات.
قال رسول اهلل ﷺ:

ال إذا اشرتى ،سه ً
ال إذا باع ،سه ً
« َغ َفر اهلل لرجل ممن كان قبلكم ،كان سه ً
ال إذا اقتىض»(((.

((( كشف اللثام رشح عمدة األحكام  - 8/3شمس الدين السفاريني احلنبيل  -زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،دار
النوادر  -سوريا.
((( معجم الطرباين رقم.645 :
((( مسند أمحد رقم ،25350 :ورواه الرتمذي والبيهقي وحسنه البخاري (انظر بلوغ األماين .)23/15
((( صحيح :صحيح سنن أيب داود عن عائشة رقم.1170 :
((( صحيح :رواه أمحد والرتمذي والبيهقي عن جابر كام يف صحيح اجلامع رقم.4162 :

عرف ربه الغفور من �أت َبع �س�ؤال املغفرة ب�أعمال البرِ ِّ املتواترة.
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أكثـر من احل�سنات
الثالثِ � :
وذلك إن أردت حصول املغفرة؛ ألهنا من أسباب حصول مغفرة اهلل للسيئات السالفة وحموه للذنوب
املهلكة ،قال اهلل ( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [هود،]114 :
وقال سبحانه( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [طه.]82 :

قال الرافعي يف ضوء فهمه لدور احلسنات الفعال يف حمو السيئات:
ِ
فاجتهد للساعات التي تتلو ،وإن كنت أخطأت ،فك ِّفر وا ْم ُح
أصبت يف الساعات التي َم َضت،
كنت
َ
«إن َ
غي العمل»(((.
ساعة بساعة ،الزمن يمحو الزمن ،والعمل ُي رِّ
الرابع :ال تغرت با�ستغفارك

إن معرفتـك السم اهلل الغفور ليس معنـاه أن يرسف العبد يف اخلطايا والذنــوب ويتجرأ عىل العصيان؛
ألن املغفرة ال تكون إال برشوطها وانتفــاء موانعها ،قال سبحانه( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) [اإلرساء ،]25 :وقال ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ) [النمل.]11 :
واألمر كام قال أبو حامد الغزايل يف متييزه بني الرجاء الكاذب والصادق:

بذرا جيدً ا غري عفن وال مسوس ،ثم أمده
«كل من طلب ً
أرضا طيبة ،وألقى فيها ً
بام حيتاج إليه ،وهو سوق املاء إليه يف أوقاته ،ثم نقى الشوك عن األرض واحلشيش،
منتظرا من فضل اهلل تعاىل ،ودفع
وكل ما يمنع نبات البذر أو يفسده ،ثم جلس
ً
الصواعق واآلفات املفسدة إىل أن يتم الزرع ،ويبلغ غايته سمي انتظاره رجاء..

وإن َّ
ينصب إليها املاء ،ومل يشتغل
بث البذر يف أرض صلبة سبخة مرتفعة ال
ُّ
وغرورا ال رجاء ،وإن
بتعهد البذر أصالً ،ثم انتظر احلصاد منه؛ ُس ِّمي انتظاره مح ًقا
ً
َّ
بث البِذر يف أرض طيبة ،ولكن ال ماء هلا ،وأخذ ينتظر مياه األمطار حيث ال تغلب
أيضا سمي انتظاره متن ًيا ال رجاء»(((.
األمطار وال متتنع ً

ُ
اعف عن امل�سيء
اخلام�س:

ومن عرف ربه الغفور غفر لآلخرين ،وعفا عن املسيئني.

قال سبحانه يف صفات املتقني( :ﭥ ﭦ ﭧ) [آل عمران.]134 :
((( وحي القلم .287 ،286/1
((( اإلحياء .143/4

ال�سر ومل يكتم.
ما عرف ربه الغفور من ف�ضح ومل ي�سرت ،و�أف�شى
َّ
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يقول ابن القيم يف رسده لبعض ِحكَم التخلية بني العبد وبني الذنب:

«احلادي عرش :أن يعامل عباده يف إساءهتم إليه وزالهتم معه ،بام حيب أن يعامله اهلل به»(((.

جلس ابن مسعود يف السوق يبتاع طعا ًما فابتاع ،ثم طلب الدراهم وكانت يف عاممته فوجدها قد ُح َّلت،
فقال:

لقد جلست وإنهّ ا ملعي ،فجعلوا يدعون عىل من أخذها ،ويقولون :اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها،
اللهم افعل به كذا ،فقال عبد اهلل:
«اللهم إن كان محله عىل أخذها حاجة ِ
فبارك له فيها ،وإن كان محلته جراءة عىل َّ
الذنب ،فاجعله آخر

ذنوبه»(((.

ودخل رجل عىل عمر بن عبد العزيز ،فجعل يشكو إليه رج ً
ال ظلمه ويقع فيه ،فقال له عمر:
اقتص ْصتها»(((.
خري لك من أن تلقاه وقد َ
«إنَّك أن تلقى اهلل ومظلمتك كام هيٌ ،

ولذا خرج الراشد اخلامس هبذه النتيجة التي استقاها من معايشته لصحابة رسول اهلل ﷺ:

«أحب األمور إىل اهلل ثالثة :العفو يف القدرة ،والقصد يف اجلدة ،والرفق يف العبادة ،وما رفق أحد بأحد يف
الدنيا إال رفق اهلل به يوم القيامة»(((.
وقد سبق وأن تع َّلم هذا العفو من جدِّ ه الفاروق عمر بن اخلطاب  الذي كان ي ِ
علن:
ُ
ُّ
«كل النّاس منّي يف ِح ٍّل»(((.
وبقي أن نتعلم ذلك منهام إن أردنا اللحاق هبام.
ال�ساد�س :ا�سرت وال تف�ضح
املؤمن يعامل الناس بام يعامله به ربه ،فيحب السرت ،ويكره أن يكون سب ًبا يف فضيحة غريه ،ويسرت
املذنب بطرف ثوبه ،ويتمنى لو أحسن وتاب يف الرس كام أساء يف الرس.
قيل أليب متيمة الهُْ َج ْي ِم ِّي:
كيف أصبحت؟

((( طريق اهلجرتني ص  - 161ط دار احلديث.
((( اإلحياء .196/3
((( اإلحياء .183/3
((( روضة العقالء .167/1
((( اآلداب الرشعية .71/1

عرف ربه الغفور من عفا عند املقدرة ،وقابل ال�سيئة باملغفرة.
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قال:

«أصبحت بني نعمتني أميل بينهام ،ال أدري أيتهام أفضل ما سرته اهلل عيل ،فال أخاف أن يرميني به أحد،
ُ
ومودة رزقني من الناس بعزة ريب ما بلغه عميل»(((.
وقد اعرتف اإلمام الكبري حافظ العرص ُس ْفيان بن ُع َي ْينة بسرت الغفور له؛ والذي لواله النفضح:
عز َّ
وجل ما
جالسنا َأحدٌ »(((.
«لوال ِسرت اهلل َّ
َ
وما أمجل قول القائل:

�إذا �أُ ْخبرِ ْ َت عن َر ُجلٍ ِب ـ ـ ــريء
َف َ�س ْلهُم عنه هل هو �آَدمِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّـي
ولكن ُ
بع�ضن ـ ـ ــا �أه ُل ْا�س ِتت ـ ـ ــا ٍر
ومن �إِ ْن َع ــا ِم خالقنـ ـ ــا علينـ ـ ـ ــا
فاحت لأ�صبحن ـ ــا هرو ًبا
فلو َ
�صالح ـ ــا
و�ضاق ِب ُك ِّل ُم ْن َتحِ لٍ
ً

مِ ن الآفاتِ ظاهُ ُره �صحيـ ـ ـ ُح
ف�إ َّن قالوا نعم فالقول ِر ْي ـ ـ ُح
وعنـ ــد اهلل �أجم ُعنـ ـ ــا جريـ ـ ـ ُح
ِب َ�أ َّن ذنو َبنـ ـ ـ ــا لي�ست تفـ ـ ـ ـ ـ ــوح
ُفرادى يف ال َفال ما ن�سرتي ُح
ت ذنوبه البل ُد ال َف�سي ـ ـ ـ ـ ُح
ِل َن نْ ِ

وطلبا
ثامنا :فادعوه بها مسألة
ً
ً
اللهم إين أستغفرك من كل ذنب ُت ْب ُت إليك منه ثم ُعدت إليه.
ف لك به.
وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفيس ومل ُأ َو ِّ
وأستغفرك من كل ٍ
أردت به وجهك فخالطه غريك.
عمل
ُ

عيل فاستعنت هبا عىل معصيتك.
وأستغفرك من كل نعمة أنعمت هبا َّ
وأستغفرك يا عامل الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته يف ِضياء النهار وسواد الليل؛ يف مأل أو خالء؛ وسرِ

وعالنية.

 أسألك باسمك الغفور..

ٍّ

شفيعي لديك إقراري بذنبي ،وحجتي لديك انقطاع حجتي! يا كريام واسع املغفرة إذا ضاقت بامليسء
املعذرة.
((( شعب اإليامن .288/6
((( شعب اإليامن .290/6

ما عرف ربه الغفور من �أ�صر على الأوزار ف�أهمل اال�ستغفار.
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 أسألك باسمك الغفور..

أخرست املعايص لساين ،فام يل وسيل ٌة عن ٍ
عمل وال شفي ٍع سوى األمل.

 أسألك باسمك الغفور..
مل ت ِ
ُبق ذنويب يل عندك جاها وال لالعتذار وجها ،ولكنك أكرم األكرمني والغفور الرحيم.
 أسألك باسمك الغفور..

فه ْبها يل يا خري الغافرين.
ذنويب وإن كانت عظاما ولكنها
صغار يف جنب عفوكَ ،
ٌ
 أسألك باسمك الغفور..

العواد باملغفرة ..أنا العبد وأنت الرب!
العواد إىل الذنوب ،وأنت ّ
أنا ّ
عيل سرتك يف اخللوات..
أنا اهلاتك سرتك بالسيئات ،وأنت املسبل َّ
 أسألك باسمك الغفور..

أمرتَنا باالستغفار إال وأنت تريد املغفرة ،ولوال كرمك علينا ما أهلمتَنا املعذرة.
ما ْ
 أسألك باسمك الغفور..

استغفاري مع إرصاري لؤم ،وتركي االستغفار مع معرفتي بسعة رمحتك عجز ،فأنا بني اللؤم والعجز
تتفضل.
أتق َّلب ،وأنت باملغفرة والرمحة َّ
 أسألك باسمك الغفور..

يا مبتدئ النوال قبل السؤال ،وواهب اإلفضال فوق اآلمال ،ونحن ال نرجو إال غفرانك ،وال نطلب
إال إحسانك...
 أسألك باسمك الغفور..

أنت املحسن وأنا امليسء ،وعادة املحسن إمتام اإلحسان ،وعادة امليسء االعرتاف بالعدوان.

 أسألك باسمك الغفور..

إن كنا ال نقدر عىل التوبة واالستغفار ،فأنت تقدر عىل الرمحة ومغفرة األوزار.

 أسألك باسمك الغفور..

والرمحـة حال ُّ
كمـا مننت علينا بالستـر والعافيــة َحـال َّ
الذ ِّل
الذنب واألوزار ،فال تحَ ْ ِرمنَا املغفرة َّ
واالفتقار.
ُ�ص ّر على الأوزار ب�إهمال اال�ستغفار.
عرف ربه الغفور من مل ي ِ
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ربك
ً
تاسعا :حاسب نفسك تعرف َّ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً

 1هل ت ِ
ُرسع إىل التوبة واالستغفار فور وقوع الذنب ،أم يتأخر ذلك منك؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل تستغفر اهلل ملا ال تعلمه كام تستغفره ملا تعلمه؟
 3هل تذكر دعاء كفارة املجلس يف ختام كل جملس؟
 4هل تستغفر ربك بحضور قلب ،واستجالب دمع؟!
 5هل تتجاوز عن املعرسين طم ًعا يف أن يعاملك اهلل باملثل؛ فيتجاوز عنك؟
 6هل تنوي بكل ٍ
عمل صالح حمو ذنب وتكفري خطيئة؟
 7هل حتافظ عىل سيد االستغفار كل يوم وليلة؛ طم ًعا يف الفوز باجلنة؟!

فا�ستمر�أ بُعدَ ه و�أغ�ضب ر َّبه.
ما عرف ربه الغفور من ا�ستعظم ذنبه،
ْ
243

هني ًئا لمن عرف ربه
ً
المحسن
أوال :معنى اسم اهلل ُ
مل يرد ذكر اسمه سبحانه املحسن يف القرآن الكريم ،وإنام ورد بصيغة الفعل ،فقال اهلل تعاىل( :ﯵ
السنة املطهرة ،فعن أنس بن مالك 
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) [القصص ،]77 :ولكن ورد اسم املحسن يف ُّ
قال :قال رسول اهلل ﷺ:
ِ
ِ
«إذا حكمتم ِ
فأحسنوا ،فإن اهلل
فاعدلوا ،وإذا ُقلتُم
ب اإلحسان»(((.
حمسن حُي ُّ
ٌ
حمسن»:
قال املناوي يف قوله ﷺ« :إن اهلل
ٌ

كون من إحسانه
«أي :اإلحسان له
ٌ
وصف الزم ،ال خيلو موجو ٌد عن إحسانه َطر َفة عني ،فال بد لكل ُم ِّ
إليه بنعمة اإلجياد ونعمة اإلمداد»(((.
ويف حديث شداد بن أوس  عن رسول اهلل ﷺ:

ِ
فأحسنوا القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة،
«إن اهلل تعاىل كتب اإلحسان عىل كل يشء ،فإذا قتلتم
ولي ِ
حدَّ أحدكم شفرته ،وليرُ ِ ْح ذبيحته»(((.
ُ

وقوله «كل يشء» ..إشارة إىل تعدُّ د وجوه اإلحسان ،وعدم حرصها أو إمكان عدِّ ها كام تشري إليه كلمة
«كل يشء» ،فكل عمل مهام ظهر بسي ًطا أو ال قيمة له داخل يف دائرة اإلحسان.

لكن ..أي إحسان يف القتل والذبح؟!
ِ
مر
واجلواب :عليك أن تحُ دَّ شفرتك عند الذبح ،وال تقوم بذلك أمام حيوان آخر كي ال يتأ َّذى ،وقد َّ
رسول اهلل ﷺ عىل رجل واضع رجله عىل صفحة شاة وهو يحُ ِدُّ شفرته ،وهي تلحظ إليه ببرصها ،فقال:
«أفال َقبل هذا! أتُريد أن تمُ يتَها موتتني»(((.

يف الرجم مثالًُ ..ي َس ُّن أن تكون احلجارة التي سيتم هبا الرجم وس ًطا ،ال كبرية تهُ ِلك برضبة واحدة ،وال
صغرية تؤذي وتطيل وقت إزهاق الروح..
رضب بني رضبني ،فال رضب هيلك ،وال خفيف ال يؤمل.
ويف اجللد
ٌ
ووقته بني وقتني ،فال يف وقت الربد شديد ،وال يف احلر الشديد.

((( صحيح :رواه ابن عدي يف الكامل  ،2145/6وأبو نعيم يف أخبار أصبهان  ،213/2وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.470:
((( فيض القدير .264/2
((( صحيح :رواه أمحد ومسلم واألربعة عن شداد بن أوس كام يف صحيح اجلامع رقم.1795 :
((( صحيح :رواه الطرباين والبيهقي كام يف السلسلة الصحيحة رقم.24 :

عرف ربه املح�سن َمن �أح�سن عبادته ،و�س�أله العون عليها با�ستمرار وافتقار.
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واخلالصة :إن استحكام خلق اإلحسان يف النفس جيعلها تعتاد اإلحسان واإلتقان يف كل األمور ،يف
صغائرها وعظائمها.
واإلحسان عىل وجهني:

األول :اإلنعام عىل الغري ،فيقال :أحسن إىل فالن ،ومنه (ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)..

والثاين :اإلتقـان يف الفعل ،ومن ذلك قوله تعــاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ) [السجدة ،]7 :وقوله( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) ،وقال( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ).
من عظيم إحسان الله
� إح�سان اهلل �إليك فاق كل احلدود ،يا جحود!

حتى املصيبة التي تُبتَىل هبا ال ختلو من إحسان ،فام أصيب عبدٌ بمصيبة إال وكان له فيها أربع نِ َعم ،أرشدنا
إليه الفاروق بن اخلطاب  فقال:
عيل فيه أربع نعم:
«ما ابت ُ
ُليت ببالء إال كان هلل تعاىل َّ

الرضا به ،وإذ أرجو الثواب عليه»(((.
حرم ِّ
إذ مل يكن يف ديني ،وإذ مل يكن أعظم ،وإذ مل ُأ َ

ولذا قالوا:

«العطاء من اخللق حرمان ،واملنع من اهلل إحسان».

� إح�سان كل حلظة
قال ابن القيم:

«ال أحد أعظم إحسانًا من اهلل سبحانه ،فإن إحسانه عىل عبده يف كل َن َفس وحلظة ،وهو يتق َّلب يف إحسانه
يف مجيع أحواله ،وال سبيل له إىل ضبط أجناس هذا اإلحسان ،فض ً
ال عن أنواعه أو عن أفراده ،ويكفي أن من
بعض أنواعه :نِعمة النَّ َفس التي ال تكاد ختطر ببال العبد ،وله عليه يف كل يوم وليلة فيه أربعة وعرشون ألف
نعمة ،فإنه يتنفس يف اليوم والليلة أربعة وعرشون ألف ن َفس ،وكل ن َف ٍ
س نعمة منه سبحانه ،فإذا كان أدنى
نعمة عليه يف كل يوم أربعة وعرشين ألف نعمة! فام الظن بام فوق ذلك وأعظم منه؟! (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ) [النحل.]18 :
هذا إىل ما يرصف عنه من املرضات وأنواع األذى التي تقصده ،ولعلها توازن النعم يف الكثرة ،والعبد

((( خمترص منهاج القاصدين .293

ما عرف ربه املح�سن َمن مل يح�سن عبادته ،ومل ي�س�أل ربه العون على ذلك.
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ال شعور به بأكثرها أصالً ،واهلل سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار كام قال تعاىل( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ) [األنبياء.(((»]42:
 امل�ضادة فـي املعاملة
دوام إِ ْح َسان املحسن إليك رغم خمالفتك ألَمره ،وحلمه َعنْك َم َع إعراضك َعن ذكره ،وسرته
واملح َ
مر بك حديث:
َع َل ْيك َم َع ق َّلة حيائك منه ،وغناه عنك مع شدة افتقارك إليه ،وقد َّ
«ما أحد أصرب عىل أذى سمعه من اهلل ،يدَّ عون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم»(((.

فإحسان اهلل هلؤالء عىل كفرهم وعىل ضالهلم مل ينقطع ،وقد امت َّن اهلل عىل كفار قريش بنعمة األمن،
فقال:
(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)

وما أعظم قول أيب الوفاء ابن عقيل احلنبيل يف كتاب الفنون عن بعض مالمح إحسان اهلل:
ِ
ِ
أباحك
أباحه رِّ
فمن قدَّ م ُحرم َة نفسك عىل ُحرمته حتى َ
«لقد ع َّظم اهللُ اب َن آدم؛ حيث َ
الش َك عند اإلكراهَ ،
نفسكِ ،
أن تتو َّقى عن ِ
وعصم
أوامره
شعائره ،وتُو ِّقر
حلقيق أن تُع ِّظم
بذكره بام ال ينبغي له سبحانه
ٌ
وزواجرهَ ،
َ
َ
َ
ِ
بإجياب احلدِّ بقذفِك..
رضك
ِع َ

ِ
مسح
شطر الصالة يف السفر؛ ألجل مش َّقتك ،وأقام َ
َ
وعصم ما َلك بقطع يد مسل ٍم يف رسقته ،وأسقط َ
الرجل؛ إشفا ًقا عليك من مشقة اخلَلع واللبس ،وأباحك ا َمليت َة سدًّ ا لر َمقك ،وحف ًظا
اخلُ ِّ
غسل ِّ
ف مقا َم ْ
ٍ
الكتب إليك..
وخر َق العوائد ألجلك ،وأنزل
وزجرك عن
لصحتك،
َ
مضارك بحدٍّ عاجل ،ووعيد آجلَ ،
ِّ
َ
أيحَ سن لك مع هذا اإلكرام أن يراك عىل ما هناك عنه م ِ
نهمكًا؟! و َلمِا أ َمرك تاركًا؟!
ُ
َ
ُ
َ
زجرك ُمرتك ًبا؟!
وعىل ما َ
وعن ِ
داعيه ُم ِ
عر ًضا؟!

ولداعي عدُ وه فيك ُمطي ًعا؟!
ِ
أمره ،وأنت ..أنت!
َيعظ وهو ..هو! وتهُ مل َ
ٍ
ح َّط رتب َة ِ
اعرتاف
سجدة َيسجدها ألبيك ،فإن مل تعترَ ف
عباده ألجلك ،وأهبط إىل األرض َمن امتنع ِمن
َ
َ ُ
ضيِ
ِ
للموايل ،فال َّ
نفسك للخالق سبحانه ،اقتضاء ا ُملكايف ا ُملساوي.
أقل من أن تقت َ َ
العبد َ
((( طريق اهلجرتني .315/1
((( صحيح :البخاري  ،6099مسلم .2804

ور ِح ِمهِّ ،
وكل من حوله.
عرف ربه املح�سن َمن �أح�سن �إىل جارهَ ،
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َ
احلي الكريم ،الفاضل عىل مجيع
ما
حلور بعد الكَور ،ال يليق هبذا ِّ
أوحش زوال النِّعم ،وتغيرُّ األحوال ،وا َ
جماورا هلل يف دار اجلزاء والترشيف ،وما بني ذلك فهو
احليوانات أن ُي َرى إلاَّ  :عابدً ا هلل يف دار التكليف ،أو
ً
نفسه يف غري َموضعها».
ٌ
واضع َ
ً
وعمال
ثانيا :فادعوه بها عبادة
ً
� -1إح�سان العبادة
جاء يف حديث جربيل يف تعريف اإلحسان:

«أن تعبد اهلل تعاىل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك».

وقد بينَّ النبي ﷺ أن اإلحسان هنا عىل مرتبتني :واحدة أعىل من األخرى:
املرتبة األوىل األعىل :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،بأن يبلغ بك اليقني كأنك تشاهد اهلل عيانًا ،فليس عندك
أدنى تردد أو شك ،بل كأن اهلل أمامك تراه بعينيك ،واهلل جل وعال ال ُي َرى يف هذه الدنيا ،وإنام ُيرى يف
اآلخرة ،ولكنك تراه هنا ببصرية قلبك حتى كأنك تنظر إليه بعينك ،ولذلك يجُ َازى أهل اإلحسان الذين
رأوه ببصائرهم يف الدنيا بأن يروا رهبم يف اآلخرة (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) ،فقد عبدوه يف دنياهم
وكأهنم يرونه ،فم َّن عليهم برؤيته حني يلقونه!

املرتبة الثانية األدنى :إذا مل يبلغ العبد هذه املرتبة العظيمة ،فليعبد ربه باملراقبة ،بأن يعلم أن اهلل يراه،
ويعلم كل أحواله وما يف نفسه ،فال يليق به أن خيالف أمره وهو يراه مطل ًعا عليه ،وهذه حالة جيدة لكنها
أقل من األوىل.
واملتأ ِّمل يف عبادة النبي ﷺ يجَ ِد َّ
أن ِعبادته يف غاية اإلتقان واإلحسان ،ففي حديث عائشة  يف صفة
ِ
قيام النبي ﷺ وركعاته بالليل ،قالت« :فال ت ْ
وطوهل َّن».
َسأل عن ُح ْسنه َّن
َّ
وحث عىل إحسان العبادات وع َّظم أجرها؛ لذا جتد أعامالً يسرية صارت باإلحسان ذات أجور عظيمة،
ونأخذ الوضوء هنا ِ
كمثال:
من ثواب إحسان الوضوء مغفرة الذنوب ،كام يف احلديث:

«من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى خترج من حتت أظفاره»(((.

((( صحيح :رواه أمحد ومسلم عن عثامن كام يف صحيح اجلامع رقم.6169 :

ورح َمه ،وكل من حوله.
ما عرف ربه املح�سن َمن �آذى جريانه ِ
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ومن إحسان الوضوء :إسباغه أي بلوغ املاء األعضاء بصورة تامة وافية؛ ولذا ملا رأى النبي ﷺ قو ًما
وأعقاهبم تلوح ،ومل يبلغها ماء الوضوء قال هلم ِّ
حمذرا:
الو ُضوء»(((.
أسبِغُوا ُ
«و ْيل لأل ْعقاب من النارْ ،
ور َّغبك احلبيب يف إحسان الوضوء بأبلغ العبارات ،وعرض عليك أعظم املكافآت؛ حتى تبلغ باملاء قدر
استطاعتك ،فقال« :تبلغ ِ
احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء»(((.
واملقصود هبا ِحليتك التي ترتدهيا يف اجلنة ،وقبلها جعل من ثواب إحسان الوضوء فتح أبواب اجلنة يف

استقبالك:

«من توضأ فأحسن الوضوء ..،فقال :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده
ورسولهُ ،فتِحت له أبواب اجلنة يدخل من أهيا شاء»(((.
ولضعف العبد وشدة افتقاره إىل معونة ربه يف حتقيق اإلحسان ،فقد أمدَّ ه النبي ﷺ بمدَ ٍد دعائي؛ يستعني
به عىل نفسه كل يوم مخس مرات ،وع َّلمه ملعاذ  وجعله من عالمات حمبته له ،فقال:

«يا معاذ ،واهلل إين ألحبك ،أوصيك يا معاذ ،ال تدعن يف دبر كل صالة أن تقول :اللهم ِ
أعني عىل ِذكرك
َ َّ
وح ِ
سن عبادتك»(((.
وشكرك ُ
 -2الإح�سان فـي الأمور ال�صغرية فكيف بالكبرية؟!
مر بك األمر
إن اهتامم اإلسالم باإلحسان يف دقائق األمور يفرض عليك اإلحسان يف عظائمها ،وقد َّ
بإتقان الذبح ،وقد روى مسلم يف صحيحه يف شأن تكفني املسلم أن النبي ﷺ قال:
«إذا ويل أحدكم أخاه فل ُي َح ِّسن كفنه ،فإهنم ُيب َعثون يف أكفاهنم ،ويتزاورون يف أكفاهنم»(((.

وحتى يف شأن حفر القرب أوصانا النبي ﷺ باإلحسان! ،فعن هشام بن عامر  أن النبي ﷺ قال يوم
ُأ ُحد:
«احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا ،وادفنوا االثنني والثالثة يف قرب واحد ،وقدِّ موا أكثرهم قرآنًا»(((.

((( صحيح :رواه البخاري :كتاب الوضوء ،باب :غسل األعقاب رقم ،166 :ومسلم :كتاب الطهارة ،باب :وجوب غسل الرجلني
بكامهلام رقم.241 :
((( صحيح :رواه مسلم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم 2911 :وخمترص مسلم رقم.134 :
((( صحيح :رواه ابن ماجة واحلاكم عن عمر كام يف صحيح الرتغيب رقم.219 :
((( صحيح :رواه أمحد وأبو داود والنسائي عن معاذ بن جبل كام يف صحيح اجلامع رقم.7969 :
((( صحيح :رواه سمويه عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم.845 :
((( صحيح :رواه أمحد والرتمذي وأبو داود والنسائي كام يف مشكاة املصابيح رقم.1703 :

عرف ربه املح�سن َمن �أح�سن ِمن القليل ،و�آثر غريه مبا ميلك.
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وهي كلها إشارات ال ختفى عىل عاقل أن التنبيه عىل اإلحسان ولو يف صغائر األمور؛ ٌّ
دال عىل أمهية
األمر يف عظائمها.
 -3الإح�سان �إىل اخللق
قال الشيخ عبدالرمحن السعدي:

«وهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان باملال كام تقدم ،ويدخل فيه اإلحسان باجلاه والشفاعات ،ونحو
ذلك.
ويدخل يف ذلك اإلحسان :األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وتعليم العلم النافع.

ويدخل يف ذلك :قضاء حوائج الناس من تفريج كرباهتم ،وإزالة شدائدهم ،وعيادة مرضاهم ،وتشييع
جنائزهم ،وإرشاد ضاهلم ،وإعانة من يعمل عمالً ،والعمل ملن ال حيسن العمل ،ونحو ذلك يف اإلحسان
الذي أمر اهلل به.»...

ويشمل هذا اإلحسان التعامل مع اخللق بأحسن األخالق اقتدا ًءا بالنبي ﷺ الذي «كان أحس َن الناس
خ ُلقا»((( ،فقد كان ﷺ «كان أحسن الناس ،وأجود الناس ،وأشجع الناس»(((.

وأوىل الناس بإحسانك :القريب منك سكنًا أو نس ًبا ،فجار السكن أوىص به النبي ﷺ كام يف حديث أيب
ْ
شرُ يح اخلزاعي :
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر َف ْل ُي ْح ِس ْن إِلىَ َج ِ
ار ِه»(((.
«م ْن ك َ
َ
وقريب النسب كذلك َأ ْوىل بإحسانك.

قال عطاء:
ِ
أحب إ َّيل من ألف أضعها يف فاقة.
رهم أضعه ىف قرابتي ُّ
« َلد ٌ
قال له قائل :يا أبا حممد ،وإن كان قرابتي مثيل يف الغنى؟

قال :وإن كان أغنى منك»(((.

مج َل قول ابن أيب مجرة كيف تكون صلة األرحام وملن تكون ،فقال:
وقد أ َ

«تكون صلة الرحم باملال ،وبالعون عىل احلاجة ،وبدفع الرضر ،وبطالقة الوجه ،وبالدعاء.
((( صحيح :رواه مسلم وأبو داود عن عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم 4632 :وخمترص مسلم رقم.1414 :
((( صحيح :رواه الشيخان والرتمذي وابن ماجة عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم.4634 :
((( صحيح :رواه الشيخان والنسائي وابن ماجة عن أيب رشيح وأيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم.6501 :
((( مكارم األخالق البن أيب الدنيا .62

عرف ربه املح�سن َمن اعتذر عن الإح�سان ب�ضعف �إمكاناته.
ما َ
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فج ًارا ،فمقاطعتهم يف اهلل هي
كفارا أو ّ
وهذا إنام يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة ،فإن كانوا ً
أرصوا أن ذلك بسبب ختلفهم عن احلق ،وال يسقط
صلتهم ،برشط بذل اجلهد يف َوعظهم ،ثم إعالمهم إذا ّ
مع ذلك صلتهم بالدعاء هلم بظهر الغيب أن يعودوا إىل الطريق املثىل»(((.
 -4ال تعتذر عن الإح�سان بفقر �أو �ضعف
هذا يوسف  خياطبه صاحباه يف السجن( :ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ).

فلم يتعلل بقلة إمكاناته ،وفقر أمالكه ،بل أحسن إليهم وهو يف سجنه ،وهو ال يملك من حطام الدنيا
شي ًئا ،فال أهل يزورونه ،وال أصحاب ُي ِمدّ ونه ،والحظ أهنم مل يقولوا يف وصف يوسف :رأيناك حتسن ،بل
رأوا حالته الدائم وإحسانه املتكرر فاستحق أن يصفوه بأنه من (ﯳ).
فام هو نوع هذا اإلحسان الذي قام به يوسف السجني؟!
قال املاوردي:

«فيه ستة أقاويل:

ويوسع عىل من ضاق مكانه
عزي حزينهم،
أحدها :أنه كان يعود مريضهم ،و ُي ّ
ِّ
منهم ..قاله الضحاك.
الثاين :أنه كان يأمرهم بالصربِ ،
ويعدُ هم بالثواب واألجر.

الثالث :إنا نراك ممن أحسن العلم .حكاه ابن جرير الطربي.
الرابع :أنه كان ال ُير ُّد عذر معتذر (أي يقبل األعذار).

اخلامس :أنه كان يقيض حق غريه ،وال يقيض حق نفسه.

السادس :إنا نراك من املحسنني إن أنبأتنا بتأويل رؤيانا هذه .قاله ابن إسحاق»(((.
فاإلحسان أن حتسن بام لديك ولو كان قليالً ،وتبذل املشاعر واألحاسيس إذا ِ
عدمت األموال واألمالك،

الر ِّق ِّي:
واسمع خرب ابن اجلوزي عن هارون ِّ

الر ِّقي قد عاهد اهلل أن ال يسأله أحدٌ كتاب شفاعة إال فعل ،فجاءه رجل فأخربه أن ابنه قد
«كان هارون ِّ
أرس بالروم ،وسأله أن يكتب إىل ملك الروم يف إطالقه ،فقال له :وحيك! ومن أين يعرفني؟! وإذا سأل عني
قيل هو مسلم ،فكيف يقيض حقي؟!

((( فتح الباري .418/10
((( تفسري املاوردي النكت والعيون  - 37 ،36/3دار الكتب العلمية.

عرف ربه املح�سن من �أح�سن �إىل غريه ب�شفاعة و�سعي فـي حاجتهم.
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فقال له السائل :اذكر العهد مع اهلل تعاىل ،فكتب له إىل ملك الروم ،فلام قرأ الكتاب ،قال :من هذا الذي
قد شفع إلينا؟
قيل :هذا رجل قد عاهد اهلل ال يسأل كتاب شفاعة إال كتبه إىل أي من كان.
حقيق باإلسعافِ ،
أطلقوا أسريه ،واكتبوا جواب كتابه ،وقولوا له :اكتب بكل
فقال ملك الروم :هذا
ٌ

حاجة تعرض ،فإنا نُش ِّف ُعك فيها»(((.
 -5ان�سب الف�ضل لربك

قال تعاىل( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)

هل تذكر هذه اآلية يف حياتك ،وخاصة ساعة تباهيك وافتخارك؟!

اسمع فعل الصحابة ،وح ِّلق مع القدوات:

أقبل بالل بن رباح وأخوه أبو روحية عبد اهلل بن عبد الرمحن َ
اخل ْث َعمي إىل قوم ،فقاال:

«إنا قد أتيناكم خاطبني ،وقد كنا كافرين فهدانا اهلل ،ومملوكني فأعتقنا اهلل ،وفقريين فأغنانا اهلل ،فإن
ت َُز ِّوجونا فاحلمد هللْ ،
فزوجومها»(((.
وإن تر ّدونا فال حول وال قوة إال باهللَّ ،
فغنى بالل  مل يمنعه من تذكُّر حالته األوىل ،مع ما انتقل إليه من ٍ
خري بفضل املحسن سبحانه ،وهذا
ِ
وموجدها.
شأن املحسنني من عباد اهلل ،ينسبون الفضل يف كل ما هم فيه إىل َوليِِّ النعم
 -6كلما زاد �إح�سانه زاد �إح�سانك

إن زاد إحسان املحسن لك ،فأعطاك ما مل ي ِ
عط غريك ،فقد وجب عليك من الشكر ما ال جيب عىل
ُ
غريك.
وعظ شبيب بن شيبة أبا جعفر املنصور ،فقال:

شكرا»(((.
«إن اهلل عز وجل مل جيعل فوقك أحدً ا ،فال جتعل فوق شكرك ً

أتقن العمل
ِ � -7

كل خلق اهلل يتجىل فيه إحسان املحسن وإتقانه (ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)؛ فال جتاوز وال قصور،
وال زيادة وال نقصان ،وال إفراط وال تفريطُّ ،
فكل يشء بحكمة بالغة ،من أصغر الذرات إىل أكرب األجرام،
((( اآلداب الرشعية .181 ،180/2
((( تاريخ اإلسالم .205 ،204/3
((( اآلداب الرشعية .177/1

ما عرف ربه املح�سن من مل يُح�سن عمله ويتقن عمله املهني.
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تقديرا دقي ًقا يف موعدها ،ويف عملها ،ويف مآهلا.
وكلها مقدَّ رة
ً

وهذه الدقة واإلتقان هي ما جيب أن تسري عليه يف حياتك ،وهذا مما حيب اهلل منك.

قال ابن القيم:

وتر،
«وهو حيب أسامءه وصفاته ،وحيب ظهور آثارها يف خلقه ،فإن ذلك من لوازم كامله ،فإنه سبحانه ٌ
حيب الوتر ،مجيل حيب اجلامل ،عليم حيب العلامء ،جواد حيب األجواد ......،حمسن حيب املحسنني»(((.
ويف احلديث:

«إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عم ً
ال أن يتقنه»(((.

وتنكري كلمة «عمالً» إشارة إىل كل األعامل دنيوية أو أخروية.

مشريا إىل سبق املحسنني ورجحان كفة املتقنني:
قال املناوي
ً

«وذلك َّ
ألن اإلمداد اإلهلي ينزل عىل العامل بحسب عمله؛ فكل من كان عمله أتقن وأكمل ،فاحلسنات
(((
تُضا َعف أكثر ،وإذا أكثر العبد أح َّبه اهلل تعاىل» .

يقص قصة عجيبة عن أمهية اإلتقان:
وقال ،وهو ُّ
ال جتاوز فيه ودفعه لصاحبه ،فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله عم ً
« ُذ ِكر أن صان ًعا عمل عم ً
ال غري
متقن ،فرشع يف عمل بدله ،حتى أتقن ما تعطيه الصنعة ،ثم غدا به لصاحبه ،فأخذ األول وأعطاه الثاين،
حلق الصنعة؛ كراهة أن يظهر من عميل ٌ
عمل غري متقن ،فمتى
فشكره ،فقال :مل أعمل ألجلك ،بل قضا ًء ِّ
ِ
ِ
قصرَّ الصانع يف العمل
ب اإلتقان»(((.
لنقص األجرة ،فقد كفر ما ع َّلمه اهلل ،وربام ُسل َ

يتذرع بضعف راتبه؛ ليكون مربِّ را إلمهاله وعدم إحسانه ،ويستسيغ بذلك أكل احلرام
وكم منا اليوم من َّ
وإطعامه عياله.
قابل الإ�ساءة بالإح�سان
ِ -8

من عرف ر َّبه املحسن رأى إحسانه إىل خلقه رغم إساءاهتم وعصياهنم ،فسار يف نفس الطريق را ًّدا
يستل مشاعر العداوة ،ويق ِّلم أظافر احلقد ،فت ِ
إساءات اخللق له باإلحسان إليهم ،وبذا ُّ
َح َّل املحبة بدالً منهام.
وللمحسن الذي يلقى اإلساءة يف مقابل اإلحسان عزا ٌء يف أن اهلل نارصه ومؤ ِّيده ،وهو وعد اهلل الذي ال

((( روضة املحبني .64/1
((( حسن :رواه البيهقي عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم.1880 :
((( التيسري برشح اجلامع الصغري .524/1
((( فيض القدير .286/2

عرف ربه املح�سن من �أح�سن عمله و�أتقن مهنته محُ ت�س ًبا الأجر.
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المحســن
يتخلف ،كام يف قصة الصحايب الذي جاء يشكو إىل رسول اهلل ﷺ:
يا رسول اهلل ،إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين ،و ُأ ِ
حسن إليهم ويسيئون إ َّيل ،وأحلم عليهم وجيهلون عيل،
فقال:
«لئن كنت كام قلت ،فكأنام ت ُِس ُّفهم َّ
مت عىل ذلك»(((.
املل ،وال يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما ُد َ

فهذا املحسن كمن يرمى ىف وجوه اجلاحدين الرتاب والرماد احلار ،واملعنى :إذا مل يشكر هؤالء خريك
وإحسانك ،فإن عطاءك هلم مؤمل ،ويضعهم يف موقف اخلزي والعار ،وكأنه نار تشوي بطوهنم ،وهذا داللة
عىل أن هذا الرجل بإحسانه منترص عليهم ،ثم و َعده الصادق املصدوق بأنه ال يزال معه من اهلل ظهري -أي
معني ونارص -ما دام عىل إحسانه ،واستمروا هم عىل إساءهتم.
يب رسول اهلل ﷺ قائالً:
وحني سأل صحا ٌ
الر ُجل َأ ُم ُّر به فال ي ْق ِريني وال ُي َض ِّي ُفني ،ف َي ُم ُّر يبُ ،
أفأ ْج ِزيه؟!
يا رسول اهللَّ ،
قال« :الِ ..ق ْر ُه»(((.
تعامله باملثل ،وقدِّ م له ِ
أي ال ِ
القرى -وهو طعام الضيف ،-وإن مل ُي ِض ْف َك أوالً.
وتعلمها الفاروق عمر فقال:

«ليس الوصل أن نصل من وصلك ،ذلك القصاص ،ولكن الوصل أن ِ
تصل من قطعك»(((.
َ َ

ح�سن ظ َّنك بر ِّبك
ِّ -9

قال ابن عطاء اهلل السكندري:

عب من بساط إحسان اهلل إليه مل يصمت إذا أساء».
«من عرب من بساط إحسانه أصمتته اإلساءة ،ومن رَ

فمن رأى عظيم إحسان املحسن ودوامه مل ييأس أبدً ا من رمحة اهلل ،ومل يستدرجه شيطانه يو ًما للهاوية
عرب فخ اليأس والقنوط.
 -10افرح ب�شريعة اهلل
وما األفضل من رشيعة املحسن التي كفلت اخلري واملصالح العظيمة للناس ِّ
كل الناس .قال اهلل تعاىل:
(ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) [املائدة.]50 :
((( صحيح :رواه مسلم عن أيب هريرة كام يف خمترص مسلم رقم ،1763 :وصحيح اجلامع رقم.5055 :
((( حسن صحيح :أخرجه الرتمذي يف سننه حديث رقم 2006 :باب ما جاء يف اإلحسان والعفو ،ومعنى قوله ا ْق ِر ِهَ :أ ِض ْفهِ ،
والق َرى :هو
ُ
الضيف.
طعام َّ
((( شعب اإليامن .336/10

ما عرف ربه املح�سن من قابل الإ�ساءة بالإ�ساءة ،والعدوان بالعدوان.
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هني ًئا لمن عرف ربه
وتعجب من حال أهل الكتاب وتوبيخ هلم يف ذات الوقت ،ومل يقل هلم إن األحسن يف احلكم
وهو إنكار
ُّ
هم املسلمون ،ولعل سبب هذا جواز انحراف بعض املسلمني عن حكم اهلل ،فر َّد اهلل األمر إىل ما ال يتغري
وهو حكمه سبحانه ،وهو هبذا يعلم ما يف الغيب أنه سيأيت زمان ينحرف فيه املسلمون عن املنهج اإلهلي
ويميلون إىل غريه.

فهم هذا اإلحسان يف رشع اهلل إال من
تقريرا ،وال َي ُ
واالستفهام هنا -واهلل يعلم جوابه -جيعل من السؤال ً
نزل قلبه بساحة اليقني ،فهو الذي تبني له عدل اهلل وحكمته يف كل أحكامه.
لكن..

هل االنقياد حلكم اهلل ٍ
سار فقط عىل أحكام املرياث والطهارة والنفاس دون غريها من أحوال الناس؟!

عاجزا عن فهم نفوس اخللق ،فض ً
هل نبتغى بنظام اإلسالم (األحسن) بدي ً
ال عن
قارصا
ال وضع ًّيا
ً
ً
التعامل معها؟!
وما معنى إيامن العبد إذا مل يستسلم حلكم ربه وخيضع له؟!

قال السعدي:

عمن توىل عن
«دليل عىل أن اإليامن ،ليس هو جمرد القول حتى يقرتن به العمل ،وهلذا نفى اإليامن َّ
ٍ
الطاعة ،ووجوب االنقياد حلكم اهلل ورسوله يف كل حال ،وأن من ينقد له َّ
مرض يف قلبه ،وريب يف
دل عىل
إيامنه ،وأنه حيرم إساءة الظن بأحكام الرشيعة ،وأن يظن هبا خالف العدل واحلكمة»(((.
ثالثا :فادعوه بها مسألة َ
ً
وط ًلبا
 أسألك باسمك املحسن..

«اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».
 أسألك باسمك املحسن..

فحسن ُخ ُلقي».
حس َ
نت َخ ْلقي ِّ
«اللهم كام َّ
 أسألك باسمك املحسن..

اجعلنا ممَّن إذا أحسن الناس أن نحسن ،وإذا أساؤوا أن نجتنب إساءهتم.

((( تفسري السعدي .571

عرف ربه املح�سن من �أح�سن �إىل من �أ�ساء �إليه وو�صل من قطعه.
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المحســن
 أسألك باسمك املحسن..

اجعلنا من املحسنني لكل من حولنا :ممن عرفنا ،وممن مل نعرف.
 أسألك باسمك املحسن..

ارزقنا اإلحسان يف القول والعمل ،يف الرس والعلن.

 أسألك باسمك املحسن..
ِ
أعنّا عىل اإلحسان ملن أساء إلينا ،والعفو عمن ظلمناِ ،
وصلة من قطعنا.
َّ
ربك
ً
رابعا :حاسب نفسك تعرف َّ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً
 1هل حترص عىل حتسني عبادتك دو ًما ،وجتعل لذلك نصي ًبا من دعائك؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل تحُ ِسن إىل جارك ،وهتديه مما حتب؟

 3هل ترى نفسك حمسنًا عىل احلقيقة ،أم تنسب الفضل هلل يف إحسانك؟
 4هل تقابل إحسان اهلل لك كلام زاد بمزيد الشكر واإلحسان؟
 5هل تتقن عملك املهني ،وحترص عىل تطوير نفسك فيه باستمرار؟
 6هل حترص عىل أن تقابل اإلساءة باإلحسان؛ رجاء أن يعاملك اهلل باملثل؟

املر�سل.
ما عرف ربه املح�سن من عمت ب�صريته عن املح�سن الأول ف�شكر الر�سول ومل ي�شكر ِ
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هني ًئا لمن عرف ربه
ورد هذا االسم يف القرآن الكريم (إحدى عرشة) مرة.
وجاء مرة واحدة يف حديث النبي ﷺ:

«إن اهلل عز وجل حليم حيي ستّري ،حيب احلياء والسرت ،فإذا اغتسل أحدكم فليسترت»(((.
ً
أوال :معنى اسم اهلل الحليم

قال الغزايل:

ِ
اليستف ُّزه الغضب ،واليعرتيه الغيظ،
«احلليم :هو الذى يشاهد معصية العصاة ،ويرى خمالفة أمره ،ثم
وال حيمله عىل املسارعة إىل االنتقام مع غاية االقتدار عجلة وطيش ،كام قال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [فاطر.(((»]40 :
الصفح واألناة ،فال ِ
ٍ
يستف ُّزه جهل اجلاهلني ،وال عصيان املرسفني.
فهو احلليم ذو
احلليم إال حكيماً يضع األمور يف نصاهبا.
واحللم قرين احلكمة ،فال يكون
ُ
ُ
ٍ
جهل بأحوال عباده ،حاشاه ،ولذا قال يف كتابه
وهو قرين العلم كذلك ،فال يكون حلم احلليم عن
يربط بني العلم واحللم..
(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [األحزاب.]51:

قادرا كان حلمه ُمتل ِّب ًسا بالعجز والضعف ،فالعاجز
واحللم قرين القدرة كذلك؛ ألن احلليم إذا مل يكن ً
مقهور ال يملك دفع األذى عن نفسه فض ً
ال عن غريه؛ ولذا صدق املتنبي
سمى حليماً  ،بل هو
ٌ
عن املعاقبة ال ُي َّ
حني قال:

ُح َّج ٌة الجِ ى ٌء �إليها اللئــا ُم

ري اقتدار
كل حِ ْل ٍم �أتى بِغ ِ

وقد أطلق اجلاحظ عىل احللم مع القدرة لقب (أرشف ِ
احل ْلم) ،فقال:
ِ
ِ
عمن هو دونك»(((.
«واحل ْلم حلامن :فأرشفهام ح ْلمك َّ
عمن هو دونك رشف ،لكن حلمك مع من هو أقوى منك أو أغنى منك هو يف حقيقته ضعف
فحلمك َّ
وجب ٌن وعجز.
ُ
((( صحيح :رواه النسائي يف سننه رقم - 406 :باب االستتار عند االغتسال ،وقال األلباين :صحيح.
((( املقصد األسني .94
((( رسائل اجلاحظ  - 125/1حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون -ط مكتبة اخلانجي.

عرف ربه احلليم َمن حلم على من قدَ ر عليه ،وعفا عنه.
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ِح ْلم الكرام!
كتب أمحد خالد توفيق يف صفحته الشخصية حتت هذا العنوان يف  5من أغسطس لعام :2015

«كانت تلك الطبيبة غاية يف الثراء ،وهذه األرسة متلك نفو ًذا هائالً ،وقد أدرك رؤساؤها أهنا ال هتاب
وسلطتهم عىل من
أحدً ا وال شي ًئا؛ لذا كانوا حذرين معها؛ هلذا تركوها يف سالم ،وراحوا يامرسون وقاحتهم ُ
نفرا..
هم أصغر شأنًا ،أو أفقر ،أو أقل ً

كانت احلاجة زينب مريضة يف القسم يف الستني من العمر ،ثياب ممزقة رثة ،ومرض عضال اسمه تصلب
اجللد أدى لتساقط أناملها كمن أصيب باجلذام ،كام أن كبدها مل يكن عىل ما يرام..

ذات يوم كانت الطبيبة مشغولة جدًّ ا ،فلم تقم باملرور عىل هذه احلالة ،ويبدو أن العجوز طلبت منها
أشياء ،فلم تفعلها ،فراحت تلومها بكل ضيق ُخ ُلق الشيخوخة املعهود ..لقد تعاىل صوهتا حتى سمعه
مرارا.
اجلميع ،وشتمت الطبيبة ،وأهانتها ً
فوجئت بالطبيبة الثرية التي ال تطيق ربع كلمة من مدير املستشفى ،والتي يرجتف الرؤساء لدى رؤيتها،
ُ
فوجئت هبا تطرق برأسها يف خجل وندم ،وتكرر :أنا آسفة يا أمي ،ساحميني!

كثريا ،وظللت أجرته لي ً
وهنارا .كان بوسعها نسف املريضة ،أو طردها يف أي حلظة،
ال
َّ
ً
هزين هذا املشهد ً
لكنها أدارت هلا خدهيا تصفعهام كام تشاء.

كلنا ضعيف ،مرتاخٍ  ،وديع كاألرنب مع رؤسائه أو القادرين عىل إيذائه ،بينام هو ٍ
قاس ،وقح ،صارم مع
من هم أضعف منه.
املعجزة احلقيقية وذروة النبل مها أن تصري ضعي ًفا ودي ًعا مع من تقدر عىل إيذائهم وتدمريهم ،بينام تعامل
الرؤساء بكربياء وكرامة!
ال فع ً
الدرس الثاين املستفاد من هذه القصة أن احللم يكون نبي ً
ال عندما تستطيع أال تكون حليماً ».

الفارق بين الحليم والصبور
ِ
لم يكون مع القدرة ،وال ُيشرتط ذلك يف الصرب ،فقد
كبري بني احلليم والصبور من اخللق ،فاحل ُ
وفارق ٌ
عاجزا ال حيلة له ،بعكس احلليم.
يكون الصابر
ً
ٌ
وفارق آخر أورده صاحب روح البيان ،فقال:

رضب به املثل يف احللم وهو يقول :إين صبور ولست بحليم ،والفرق بني احلليم
«وكان األحنف ُي َ
والصبور أن املذنب ال يأمن العقوبة ىف صفة الصبور ،كام يأمنها ىف صفة احلليم ،يعنى أن الصبور يشعر بأنه
ُ
يعف عنه �إذ قدَ ر عليه.
ما عرف ربه احلليم َمن عاقب امل�سيء �إليه ،ومل
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هني ًئا لمن عرف ربه
ِ
يعاقب يف اآلخرة بخالف احلليم»(((.

واهلل حليم ،ولوال حلمه ومغفرتهُ ،لز ِلزلت الساموات واألرض من معايص العباد.

قال ريب( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ) [فاطر]41 :
والسؤال:

ما مناسبة ذكر احللم هنا؟!

واجلواب:

ِ
بالعقوبة التي استوجبــوها بجنايتهم ،فأمسكهمــا
مهـت بعقوبة الكفــار
ألن السموات واألرض َّ
احلليم سبحانه ،مع أنه لو ِ
أذن للسامء لقصفتهم ،ولو أذن لألرض البتلعتهم ،ولكن وسعهم حلم اهلل
ومغفرته (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ).
قال ابن القيم:

لع َظ ِم ما يأيت به العباد ،في ِ
«ويف اآلية إشعار بأن الساموات واألرض تهَ ِم وتستأذن بالزوال؛ ِ
مسكُهام اهلل
ُ
ُّ
بحلمه ومغفرته»(((.
ثانيا :من عالمات حلم اهلل
ً
� -1إمهال َّ
الكفار
يف احلديث القديس من حديث أيب هريرة عن النبي ﷺ:
«قال اهلل :يشتمني ابن آدم ،وما ينبغي له أن يشتِ َمني ،و ُي ِّ
كذ َبني وما ينبغي له ،أما شت ُْمه فقوله :إن يل ولدً ا،
وأما تكذيبه فقوله :ليس ُيعيدُ ين كام َبدَ أين»(((.
الرب الكريم:
يقول اإلمام ابن الق َّيم
متعج ًبا من فعل العبد احلقري ،وحلم ِّ
ِّ

«وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم ا ُملك َِّذب ويعافيه! ويدفع عنه ،ويدعوه إىل جنته،
ويؤهله إلرسال رسله،
ويقبل توبته إذا تاب إليه ،ويبدِّ له بسيئاته حسنات ،ويلطف به يف مجيع أحواله،
ِّ
((( روح البيان .359 ،358/7
((( عدة الصابرين ص .237
((( صحيح :صحيح البخاري رقم .3193

عرف ربه احلليم َمن �أدرك حكمته فـي �إمهال الظاملني رغم عدوانهم وفجورهم.
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ويأمرهم بأن يلينوا له القول ،ويرفقوا به»(((.

حرقوا أولياءه وهم أحياء:
وقد قال تعاىل يف شأن أعدائه الذين َّ

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [الربوج]10 :

قال احلسن البرصي:

«انظروا إىل هذا الكرم واجلود! قتلوا أولياءه ،وهو يدعوهم إىل التوبة والرمحة»(((.

وقد قيل يف مأثور احلكم يف شأن سبب احللم:

جل َّهال».
«أوكد أسباب احللم :رمحة ا ُ

وهل هناك أجهل من بني آدم؟! ولذا حيلم علينا ربنا احلليم .

إن وضعت نفسك يف نفس املوقف إن آذى أحدهم أقاربك أو عائلتك وأصبحت املسألة ثأر! فلو
عاقبتهم فلك كل احلق ،وال لوم عليك يف املعاقبة باملثل ،أما اهلل فام أحلمه سبحانه ،وال أحد أكثر قبوالً
للمعاذير منه؛ ولذا يدعوهم إىل التوبة.
� -2إمهال الع�صاة
كم أنعم اهلل عىل عباده العصاة ،فلم يعاجلهم بالعقوبة رغم استحقاقهم هلا ،ومهام عظمت ذنوهبم
وتكررت ،ولكنه ِّ
يؤخرهم ،ويمهلهم املهلة تلو األخرى.
َّ
قال ابن الق ِّيم:

ـوب مِ ن عِ �صيـ ــانِ
بِعقوبـ ــة لِيتـ ـ َ

وهو احلليم فال يُعاجِ ل عَبدَه

وقد أخرب سبحانه عن تأخريه عقاب من أذنب من عباده ،فقال تعاىل:

(ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯘ ﯙ) [النحل.]61 :
فلو آخذ اهلل عصاة بني آدم بمعاصيهم ،ملا ترك عىل األرض خملو ًقا ِ
يد ُّب عىل األرض ،وقد أشار عمر بن
اخلطاب  إىل بعض هذا ،فقال:
ِ
جل ْور»(((.
الر ْج َ
ف ِم ْن كثرة ِّ
وأئمة ا َ
السوء َّ
الزنا ،وإِ َّن قحوط املطر م ْن قضاة ُّ
«إِ َّن َّ
((( شفاء العليل .238/1
((( تفسري ابن كثري .86/6
((( تفسري ابن كثري .86/6

ما عرف ربه احلليم مَن مل يدرك حكمة �إمهال الظاملني ،ف�أ�صابه الي�أ�س والقعود من علو الظلم و�أهله.
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واإلمهال من ِّ
يعجل احلليم هلم عقوبات الذنوب؛
أجل نعم اهلل عىل اخللق ،وهو أن ال ِّ
ليفتح باب التوبة ،فيصلح العبد ما أفسد وارتكب من إثم ،وجعل اهلل من عالمات إمهاله
أن َم َلك السيئات يرفع القلم ست ساعات ال يكتب خطيئة العبد ،فإن تاب ،وإال كتبها سيئة
واحدة! قال ﷺ:
«إن صاحب ِّ
ست ساعات عن العبد املسلم املخطئ ،فإن ن َِدم واستغفر
الشامل ليرَ َفع القلم َّ
ت واحدة»(((.
اهلل منها ألقاها ،وإال كُتِ َب ْ

وهذا احللم ال يشمل العصاة وحدهم ،بل يشمل أرشف األنبياء! فقد قال رسول اهلل ﷺ:
« َلو ي ِ
ؤاخذنيِ اهلل وابن مريم بام جنَت هاتان َ -ي ْعني ا ِ
إلهبا َم وا َّلتي تليهاَّ -
لعذ َبناُ ،ث َّم مل يظلِمنا ش ْيئًا»(((.
ُ
در الشاعر حني قال:
فامذا نقول نحن أصحاب اخلطايا والباليا يف حلم احلليم بنا؟! وهلل ُّ

�إِ ْن ل ـ ـ ــم ُت�ساحمنـ ـ ــي ف�إ ِّنـ ـ ــي هال ُِك
ُذ ْخري لحِ ْ�شري :عف ُوك امل ُ َتـ ـدَار ُِك
َح َ�س ٌن و�أنتَ ب َِح ْجبِ �سِ رتي مَال ُِك
ُ
اخللق �أن ـ ـ ــي نا�سِ ـ ـ ُـك
و َي ُظنُّ ه ـ ـ ــذا

�أنا عب ـ ـ ـدُك اجلـ ـ ـ ــاين و�أنتَ املال ُِك
يا َمنْ َتدا َر َك طو َل جهلي حِ ْل ُم ـ ـ ـ ُه
مواليَ � ْأ�س َر ْر ُت القبيح وظاهِ ـ ــري
ح�سبي خ�سـ ــا ًرا �أن تراين م ُْ�سـ ـ ـ ِر ًفا

وهلذا كان من مجيل دعاء عبد اهلل بن ثعلبة البرصي:
ِ ِ
وأي
«اللهم أنت من ح ْلمك تُعصىَ فكأنك ال تَرى ،وأنت من جودك وفضلك تُعطي فكأنك ال تُعصىَ ُّ ،
ِ
جوا ًدا»(((.
عوا ًدا ،وبالفضل َّ
زمان مل ت ْعصك فيه سكان أرضك فكنت عليهم بالعفو َّ
� -3إمهال الطغاة
قال ابن اجلوزي:

أمرا عظيماً  :أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهُ ِمل ،فرتى أيدي العصاة مطلقة ،كأنه ال مانع؛
«لقد تأملت ً
أخذ ٍ
فإذا زاد االنبساط ،ومل تَر َع ِو العقولَ ،
أخذ ْ
جبار!
لو صرب الصابر ،ول ُيمليِ يف اإلمهال للظامل ،فيثبت هذا عىل صربه ،ويجُ َزي
وإنام كان ذلك اإلمهال؛ ل َي ْب َ
هذا بقبيح فعله»(((.
((( حسن :رواه الطرباين وأبو نعيم عن أيب أمامة كام يف صحيح اجلامع رقم 2097 :والصحيحة رقم.1209 :
((( البالغة العمرية  - 220/1حممد سامل اخلرض -مربة اآلل واألصحاب.
((( العقد الفريد .174/3
((( صيد اخلاطر .59/1

عرف ربه احلليم َمن دعاه �أن يحلم به عند تق�صريه ،ويعفو عنه عند تفريطه.
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وقال يف موضع آخر:

«قد تب َغ ُت العقوبات ،وقد ِّ
يؤخرها احللم ،والعاقل من إذا فعل خطيئة ،بادرها بالتوبة ،فكم مغرور
بإمهال العصاة مل يمهل!»(((.

ويتعجب الناس من حلم احلليم عىل الطغاة الذي أحرقوا أصحاب األخدود ،وساموهم أشدَّ العذاب!
َّ
عجل اهلل للظاملني العذاب بِحرقهم يف نار الدنيا لكان هذا يف
واجلواب :أن هذا ال خيلو من حكمة ،فلو َّ
ح ِّقهم عذا ًبا مخُ َ َّف ًفا! فهي يف النهاية جزء من سبعني جزء من نار اآلخرة ،وقد ضرُ ِ بت بامء البحر سبع مرات،
ولوال ذلك ما انت ُِفع هبا ،كام قال ابن عباس.

وهؤالء الطغاة بظلمهم للمؤمنني يستحقون عذا ًبا أشد وأبقى! وهذا ال يكون إال يف جهنم (ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ)
وحكمة أخرى من وراء حلم اهلل عىل الطغاة:

برج ٍل قد َص َل َبه احلجاج ،فقال:
مر عامر بن هبدلة ُ
َّ

ربَّ ،
أرض باملظلومني ،فرأى يف منامه أن القيامة قد قامت ،وكأنه قد دخل
يا ِّ
إن حلمك عن الظاملني قد َّ
ٍ
اجلنة ،فرأى املصلوب فيها يف أعىل ع ِّل ِّيني ،وإذا ُمناد ينادي:
«حلمي عن الظاملني َّ
أحل املظلومني يف أعىل ع ِّليني»(((.

 -4قبول الأعذار

ألن احلليم أكثر من يقبل األعذار ،وحيب من خلقه َم ْن َقبِل األعذار ،ففي احلديث:

«ليس أحد أحب إليه املدح من اهلل ،وال أحد أكثر
معاذيرا من اهلل»(((.
ً

فإن اهلل يقبل أعذار املسيئني واملذنبني ،وقد أعذر إىل عباده ابتدا ًء بإرسال الرسل وإنزال الكتب ،وجعل
هلم من الرغائب والزواجر ما ال حرص هلا؛ لئلاَّ يكون للناس عىل اهلل حجة يف عدم استجابتهم ألمره ،ثم إنه
أعذر إليهم انتها ًء بقبول أعذارهم وتوبتهم بأيرس عمل :ندم وعزم عىل عدم الرجوع إىل الزلل.
َ
الب�شر!
وحلم
 -5بني حلم اهلل ِ

حلم املخلوقني مل يكن معهم يف الصغر ،ثم اكتسبوه مع العقل عند الكرب ،وقد يتغيرَّ هذا احللم باملرض،
((( صيد اخلاطر .314/1
((( التذكرة احلمدونية .188/3
((( صحيح :رواه الطرباين عن األسود بن رسيع كام يف الصحيحة رقم 2180 :وصحيح اجلامع رقم.5369 :

جتر�أ عليه دون �أن يطلب حلمه عليه ،وعفوه عنه.
ما عرف ربه احلليم َمن َّ
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املتغية ،ويف النهاية يفنى حلم العبد بموته وفنائه ،ولكن حلم اهلل ال يزول؛
أو الغضب ،أو الظروف القاسية رِّ
ألن اهلل حي ال يموت.

عمن ال يقدر عىل
واملخلوق قد حيلم مع إنسان حيبه دون إنسان ،ويف موقف دون موقف ،وحيلم أحيانًا َّ
ٍ
متعال عن كل هذه النقائص وعالمات العجز.
عقوبته ،و احلليم سبحانه
ً
ً
وعمال
ثالثا :فادعوه بها عبادة
 -1دعاء امل�ستغيثني
وذلك بسؤال املؤمن ربه هبذه االسم العظيم احلليم قائالً :يا حليم ،اعف عني ،واصفح ،واسرت.
هب يل من حلمك ما تكفيني به ،و ُتنْجيني من عذابك.
 -2حلمك على اجلاهلني
ُيعامل اهلل احلليم من عباده باحللم ،فكلام ازددت حلماً ازداد حلم اهلل بك ،وكلنا حيتاج هذا الغوث؛
ألننا أصحاب ذنوب ومعايص نخشى معها املعاجلة بالعقوبة ،فإذا أحببت أن حيلم اهلل عليك ،وال يعاجلك
بالعقوبة ،فاحلم أنت عىل خلقه ،وال تعجل عليهم بالعقوبة ،ومن َذكَر كثرة عصيانه لربه ،وتواتر حلم اهلل
عليه؛ سكن غضبه عىل من خالف أمره.
كان عون بن عبد اهلل بن عتبة إذا غضب عىل غالمه ،قال:

حر لوجه اهلل»(((.
«ما أشبهك بموالك! أنت تعصيني وأنا أعيص اهلل ،فإذا شتد غضبه قال :أنت ٌّ

واحللم صفة ال تنكشف إال عند الغضب ،أو مع اشتعال نار اخلصومة ،وقد قيل:

مَن يدَّعي الحْ ِ ْلم � ْأغ ِ�ضبه ِل َت ْع ِر َفــه

ال ُي ْع َر ُف الحْ ِ ْلم �إال �ساع َة َ
الغ�ضبِ

ألشج بن عبد القيس:
صح أن النبي ﷺ قال
ِّ
إن اهلل حليم حيب احللم يف عباده؛ ولذا َّ
يك خلصلت ِ حُيِبه اهلل تعاىلِ :
ِ
احللم واألناة»(((.
«إن ف َ ْ ينْ
ماَ
وأثبت النبي ﷺ حمبة احلليم لعبده احلليم ،فقال:
ِ
ب
الغني احلليم املتع ِّفف ،ويبغض البذيء الفاجر السائل ا ُمللِ َّح»(((.
«إن اهلل حُي ُّ
َّ
((( روضة العقالء .139/1
((( صحيح :رواه مسلم والرتمذي عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع رقم.2136 :
((( صحيح الرتغيب والرتهيب رقم.819 :

ُجار ِهم فـي �إ�ساءاتهم وعدوانهم.
عرف ربه احلليم َمن حلم على ال�سفهاء ،ومل ي ِ
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قال املاوردي:

«فاحللم من أرشف األخالق وأح ِّقها بذوي األلباب؛ ملا فيه من سالمة العرض ،وراحة اجلسد،
واجتالب احلمد»(((.

ويكفي احللم فض ً
فسمى نفسه احلليم  .قال رجاء بن أيب
تسمى بهّ ،
ال ورش ًفا أن اهلل سبحانه وتعاىل َّ
سلمة:
«احللم أرفع من العقل ،ألن اهلل تسمى به»(((.

 احللم خصلة مكتسبة وليس عادة

روى اخلطيب يف تاريخ بغداد من حديث أيب هريرة  أن النبي ﷺ قال:
ِ
ِ
َحر اخلري ُيع َطه ،ومن َيت ََو َّق الشرَّ ُيو َقه»(((.
«إنَّام العلم بِال َّت َع ُّلم ،وإِنَّام احللم بِالتَّح ُّلم ،ومن َيت َّ
 احللم أعىل درجة من كظم الغيظ
قال الغزايل:

«احللم أفضل من كظم الغيظ؛ ّ
ألن كظم الغيظ عبارة عن التَّح ُّلم أي تك ُّلف احللم ،وال حيتاج إىل كظم
تعود ذلك صار ذلك اعتيا ًدا فال هي ِّيجه
الغيظ إال من هاج غيظه ،وحيتاج فيه إىل جماهدة شديدة ،ولكن إذا َّ
الغيظ ،وإن هاج فال يكون يف كظمه تعب ،وهذا هو احللم الطبيعي ،وهو داللة كامل العقل واستيالئه،
قوة الغضب وخضوعها للعقل ،ويكون ابتداؤه التَّح ُّلم وكظم الغيظ تك ُّل ًفا ،ويعتاد ذلك حتى
وانكسار َّ
يصري خل ًقا مكتس ًبا»(((.
 احللم وقاية من الزلل

ٍ
ٍ
كذبت.
بشهادة:
لرجل َش ِهدَ عنده
قال معاوية 
َ
فقال األعرايب :إن الكاذب َل ْل ُمت ََز ّم ُل يف ثيابك!

فقال معاوية:

«هذا جزاء من َي ْع َجل»(((.

((( أدب الدنيا والدين .252/1
((( موسوعة ابن أيب الدنيا .438/1
((( صحيح :الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.342 :
((( إحياء علوم الدين  176/3بترصف.
((( روضة العقالء ص .290

ما عرف ربه احلليم َمن �سفه مع ال�سفهاء ،وخا�ض مع الأ�شقياء باخلبيث و�سيئ الكالم.
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وقال األوزاعي:

«كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رج ً
ال حبسه ثال ًثا ،ثم عاقبه؛ كراهي َة أن يعجل يف أول
غضبه»(((.
 احللم يك ِّثر أنصارك عىل من سفه عليك

قال عيل :
واملعنى:

ِ
السفيه يك ِّثر أنصارك عليه»(((.
لمك عىل َّ
«ح ُ

ٍ
ٍ
َّ
بسفه ،فقد نزل
ترص ًفا يؤذي ،فإن قابله اإلنسان
يترصف ُّ
أن اإلنسان قد يبتىل بسفيه يرمي كال ًما جيرح ،أو َّ
إىل مستواه ،وإن سكت عنه وأعرض ،تولىَّ الناس الدفاع عنه واالنتصار له.
ولذا قال عيل بن أيب طالب :
«أول ِع َوض احلليم من َح ِلمه أن الناس كلهم أعوانه عىل اجلاهل»(((.

 احللم ينزع فتيل االنفجار

قال معاوية بن أيب سفيان :
ِ
باحل ْلم ،فواهلل إن كنت أللقى الرجل يف اجلاهلية ِ
قريشا ِ
«يا بني أميةِ ،
قارعوا ً
وأوس ُعه
يوس ُعني شتماً ،
حلماً  ،فأرجع وهو يل صديق أستنجده ف ُينِجدُ ين ،وأثريه فيثور معي ،وما دفع احللم عن رشيف رشفه ،وال
زاده إال كر ًما»(((.
 -3حب رب العاملني

وكيف ال!

كثريا ما ير ِّدد:
وقد تواتر حلمه عىل عباده العصاة ،فكيف بالطائعني؛ ولذا كان احلسن ً

«اللهم لك احلمد عىل حلمك بعد علمك ،ولك احلمد عىل عفوك بعد قدرتك»(((.

((( سري أعالم النبالء .133/5
((( العقد الفريد .138/2
((( موسوعة ابن أيب الدنيا .438/1
((( موسوعة ابن أيب الدنيا .40 ،39/2
((( الزهد ألمحد .212/1

عرف ربه احلليم َمن �أحبه لتتابع حلمه عليه ،وعدم معاجلته له بالعقوبة عند خمالفة �أمره.
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وطلبا
رابعا :فادعوه بها مسألة
ً
ً
 يا حليماً ذا أناة..
احلم عىل املذنبني ،وجتاوز عن املرسفني ،وال تعاجل بعقوبتك عبادك اخلاطئني.

 يا حليماً ذا أناة..
بالفرج يا رب العاملني.
حلمك عىل الظاملني كاد يفتن املستضعفنيِّ ،
فعجل َ

 يا حليماً ذا أناة..
ارزقنا احللم عند املقدرة ،وارزقنا العفو عند القوة.

 يا حليماً ذا أناة..
ارزقنا احللم عىل من أساء يف حقنا وأذنب ،واعتدى علينا و َأ ْغ َضب.
ِ
ربك
خامسا:
رف َّ
حاس ْ
ً
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً
 1هل حتلم عىل غريك عند إساءته؛ رجاء أن حيلم اهلل عليك عند إساءاتك؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل تتذكر عند دعائك حلم احلليم عليك؛ فتزداد له ح ًّبا ،وبه تعل ًقا؟

هل تثق يف حكمة اهلل يف حلمه عىل املجرمني ،وترى هواهنم عليهم بإمهاهلم
3
واستدراجهم؟
 4هل حلمك عىل امليسء عن قوة ومتكن ،أم عن ضعف وعجز؟

ما عرف ربه احلليم َمن مل يعرف حلمه عليه ،ومل ي�شكر له عدم معاجلته بعقوبته على الذنب.
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الويل يف القرآن مخس عرشة مرة ،ومن ذلك قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
جاء ذكر اسم اهلل َ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [البقرة ،]257 :وقوله سبحانه( :ﭕ ﭖ ﭗ) [النساء ،]45 :وقوله :
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ) [الشورى ،]28 :وقوله سبحانه:
(ﯬ ﯭ ﯮ) [آل عمران ،]68 :وقوله تبارك وتعاىل( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [يوسف،]101 :
وقوله عز وجل( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯣ ﯤ ﯥ) [الشورى.]9 :
ً
أوال :معنى اسم اهلل الولي
معناه يف اللغة:

الويل  :القرب والدنو ،يقال :تباعد بعد ويل.
« َ
(وكُل مما َيليك) أي :مما يقاربك.

الويل  :ضد العدو ،واملواالة ضد املعاداة ،يقال فيه :تولاَّ ه.
و َ
(وا َمل ْوىل) :ا ُملعتِ ُق وا ُملعت َُق ،وابن العم ،والنارص ،واجلار ،والصديق ،والتابع ،واملحب ،واحلليف،
والرشيك ،وابن األخت.
الويل  :املوىل.
و َ
الويل ِ :
الصهر ،وكل من َوليِ َ أمر أحد ،فهو َول ُّيه.
و َ
والوالية ِ
والوالية :النُّرصة»(((.
والوالية بالكرس :السلطانَ ،
وعرف العلامء اسم الويل ،فقال اخلطايب:
َّ

الوليْ ،
«والويل ً
أيضا املتوليِّ لألمر والقائم به ،كويل اليتيم ،وويل املرأة يف عقد النكاح عليها ،وأصله من َ
(((
وهو ال ُق ْر ُب» .

فالوالية هي النرصة ،وهي رعاية املصالح ،وهي القرب يف املكان أو النسب أو املنزلة؛ ولذا تلحظ أن
كلمة «موىل» تُط َلق مرة عىل السيد ،وتطلق مرة عىل اخلادم.
ولذا يقول البحرتي:

فـ ــي يومه و�صباب ٍة فـ ــي �أم�سه

موالك يا موالي طالب لوعة

((( انظر الصحاح  ،2528/6واللسان .4926 - 4920/6
((( شأن الدعاء ص .78

عرف ربه الويل َمن واىل امل�ؤمنني ،و�أحب ال�صاحلني ،وفتح قلبه للمتقني.
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أي عبدك يا سيدي يطلب منك معاونته ،فإذا كان العبد يف حاجة ليشء ،فمن أقرب الناس إليه وأول
من سيلبي طلبه؟! إنه سيده.
وإذا استغاث السيد بمن حوله ،فمن أول من سيستجيب له؟!

إنه خادمه.

فكلمة املوىل ..تُطلق عىل السيد ،وعىل العبد؛ لقرب كل منهام من اآلخر.
قال الزجاجي:

وأوليت
«الويل يف كالم العرب عىل رضوب عرشة ،خمرجها كلها من قوهلم :هذا اليشء ييل اليشء،
ُ
اليشء اليشء :إذا جعلتُه يليه ال حاجز بينهام»(((.

وثقت به ،ورأيته األقرب لنفسك وقلبك ،وال يكون األقرب إىل
تقرب أحدً ا منك إال إن
َ
وأنت ال ِّ
حرصا عليك ،ونف ًعا فوق ما لديك ،وقو ًة فوق قوتك ،وعلماً فوق علمك،
نفسك وقلبك إال إن رأيت منه
ً
ومعلو ٌم أن الويل يفعل ملواله األصلح له واألحسن.
يف عالقاتنا اليومية وواقعنا احليايت نعرف أثر الويل جيدً ا ،الو ِّيل من ال َبرش ،فال خياف الطفل يف مدرسته
رِ
فمنكس؛ وال سند له وال ظهري ،فمن ليس له و ٌّيل مسكني مكروب.
إذا احتمى بو ِّيل أمره ،وأما الطفل اليتيم

والعروس يوم زفافها وأثناء العقد ،يقف بجوارها ول ُّيها ،ومن ليس هلا و ٌّيل تتأمل غاية األمل ليلة زفافها،
وتشعر أهنا وحيدة يوم فرحها.

فشعرت باألمل والوحشة واحلرمان ،فكيف إذا غابت عنك رعاية ووالية الرب (الويل)
البش،
َ
غاب و ُّيل رَ
سبحانه وتعاىل؟!
الويل  ،فام تظن أنه ٌ
فاعل بك؟!
اهلل هو َ

وإذا مل َّ
يتول أمرك فكيف تكون حالتك؟!
ثانيا :نوعا الوالية
ً

الأول :الوالية العامة
فاهلل يتوىل هبا شؤون مجيع خلقه..
((( اشتقاق األسامء ص .113

ومعاداته.
فتعر�ض ل�سخط اهلل
ما عرف ربه الويل َمن عادى �أولياء اهلل و�آذاهم،
ِ
َّ
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قال اهلل :

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ).

ٌ
وحافظ لكل يشء ،ورا ٍع لكل خملوقاته ،و ُمد ِّب ٌر لشئون هذا
فهو و ُّيل السامء وما فيها ،واألرض وما فيها،
الكون..
(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [الرعد.]33 :

توىل أمور خلقه ،فأ َمدَّ هم بام حيتاجون ،كام ُيقال :قام فالن عىل كذا وكذا ،فهو قائم عىل كل نفس بام
كسبت أي يرزقها وحيفظها ويرعاها ،واملعنى :أنه حافظ ال يغفل ،وجواب العبارة حمذوف ،وتقديره :أفمن
كم ْن يغفل؟ أفمن قام عىل خلقه كمن ال يستطيع أن يقوم بأمر نفسه ،فض ً
ال عن أمر غريه.
هو حافظ ال يغفل َ
فاالستفهام إنكاري ،فأهيام أحق بالعبادة والتوكل عليه واللجوء إليه:

من هو قائم عىل كل النفوس بام كسبت ،فيعلم رسها وجهرها ،وجيازهيا عىل ما عملت من خري ورش؟!
أم تلك اآلهلة والرشكاء الذين ال يملك أحدهم أمر نفسه ،فض ً
ال عن أن يتوىل أمر غريه؟!

الثاين :الوالية اخلا�صة
وهي والية املحبة والتوفيق والنرصة ،وهي هبذا املعنى خاصة باملؤمنني املتقني ،وهي التى تثمر يف قلوب
أولياء اهلل الطمأنينة والثقة يف نرصته سبحانه وكفايته ،كام قال:
(ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) [حممد.]11 :

وهذا يثمر اليقني بذهاب الكفار وقطع دابرهم ،فإهنم وإن انترصوا يف حقبة من الزمان ،فهم إىل زوال؛
ألن الويل ال يتوالهم.
وقد هنانا اهلل عن اختاذ أي ويل غري اهلل:

(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)

فاهلل وحده هو الذي يتوىل أمور اخللق باإلصالح أو بالنرص أو باإلعانة ،فال ُيتوكل عىل
غري اهلل ،وال ي ِ
صلح األمور إال اهلل ،ومن توىل غري اهلل فقد وكَل نفسه إىل العجز والضياع
ُ
واخلرسان.
بين والية الله ووالية الناس
البش ،فأي إنسان قد يكون قري ًبا منك بعض الوقت ،لكنه ال
ال وجه للمقارنة بني والية اهلل ووالية رَ
وينا�صرهم على �أبناء �أمته.
يوال الكافرين،
عرف ربه الويل َمن مل
ِ
ِ
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فستم ُّر عليك أوقات يغيب فيها عنك رغم شدة احتياجك إليه؛
يستطيع أن يكون بجوارك يف كل األوقات،
ُ
إما لغياب أو انشغال أو مرض أو وفاة ،أما والية اهلل لك فهي ال ُّ
تنفك عنك طرفة عني.

والية اإلنسان تكون عىل عدد حمدود ممن يتوالهم ،فاألب و ُّيل أرسته ،والزوج و ٌّيل زوجته ،ومدير
الويل سبحانه يتوىل
الرشكة و ٌّيل عىل العاملني هبا ،واملحافظ عىل سكان حمافظته ،واحلاكم عىل شعبه ،ولكن َ
رز َقك مل
أمر اخلالئق مجي ًعا مجلة واحدة ويف وقت واحد ،فهو إن التفت إليك مل يلتفت عن غريك ،وإن َ
ينشغل عن رزق اآلخرين ،فال يشغله صوت عن صوت ،وال سؤال عن سؤال ،سبحانه ..ال ختتلف عليه
اللغات ،وال ختتلط عليه األصوات.
ً
ولي اهلل..
ثالثا :من ُّ
الويل له تعريفان:

أحدمها :هو ا َّلذي تتواىل طاعاته دون أن يتخ َّللها عصيان.

وهو قول القشريي:

«الو ُّيل عىل وزن فعيل مبالغة من الفاعل ،وهو من توالت طاعاته ،من غري أن يتخللها عصيان»(((.

والثاين :من تواله اهلل ،فتوىل حفظه وحراسته ورعايته (ﭘ ﭙ ﭚ).

ومن تواله اهلل أنعم عليه برائع اخلصال ،ومن ضمنها ما قاله القشريي يف تعريف جام ٍع مان ٍع للويل من
املؤمنني:
ِ
حق احلق ،وال ِّ
خلوف عقاب ،وال عىل مالحظة
بحق اخللق ،يطيع ال
يؤخر القيام ِّ
يقص ىف ِّ
«الو ُّىل من ال رِّ
حسن مآب ،أو تط َّل ٍع لعاجل اقرتاب ،ويقيض ِّ
لكل أحد ح ًّقا يراه واج ًبا ،وال يقتيض من أحد ح ًّقا له ،وال
ِ
يم ُّن
ينتقم ،وال ينتصف [ال يقتص بل يعفو ِّ
مفو ًضا أمره هلل] ،وال يشمت ،وال حيقد ،وال ُيق ِّلد أحدا منَّة [ال ُ
(((
عىل أحد بإحسانه] ،وال يرى لنفسه وال ملا يعمله َقدْ ًرا وال قيمة» .

يصوره اجلاهلون -هو الدرويش األبله املنسحب من صخب احلياة إىل صومعته،
إن و َّيل اهلل ليس -كام ِّ
وفاقد اإلحساس ،العاجز عن العمل ،واخلانع أمام األعداء ،وإنام هو املجاهد يف بحار احلياة املتالطمة،
الذي خيالط الناس ويصرب عىل أذاهم ،ويأخذ بأيدي اخللق ناحية احلق بعيدً ا عن أجواء الباطل.
((( لطائف اإلشارات .105/2
((( لطائف اإلشارات .105/2

ما عرف ربه الويل من اتخذ من دون اهلل �أولياء ،ف�صار بهم �أ�ضعف ال�ضعفاء.
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ولقد أجاد األستاذ ماجد عرسان الكيالين  يف تعريفه اجلامع للويل ،وكيف أنه يشمل كل مناحي
احلياة:
							
«والذين يحُ ِسنون هذه الوالية والرعاية ٌّ
كل يف ميدانه ،-ويلتزمون يف واليتهم ورعايتهميف ظل القيم والتوجيهات التي جاءت هبا الرسالة اإلسالمية -لشئون غريهم أوامر اهللتوجيهاته حق االلتزام؛ دون أن تفتنهم املغريات هم أولياء اهلل.
وبذلك يكون ويل اهلل هو من يلتزم أوامر اهلل حق االلتزام يف ميادين االجتامع والسياسة،
واإلدارة والعسكرية واالقتصاد والرتبية ،والفكر والثقافة ،والتوجيه واجلهاد ،واألمن،
وغري ذلك.
وهبذا املعنى كان أبو بكر وعمر بن اخلطاب ،ول َّيينْ هلل يف ميدان احلكم والسياسة.
وكان خالد بن الوليد ويل اهلل يف ميدان العسكرية.
وكان معاذ بن جبل ويل اهلل يف ميدان الرتبية والتعليم.

وكان عبد الرمحن بن عوف وعثامن بن عفان ول َّيني هلل يف ميدان التجارة واألعامل.

وكان هناك ويل اهلل الزارع ،وويل اهلل الصانع ،وويل اهلل الرشطي ،وويل اهلل اإلداري،
وهكذا ما دام الكل يعملون حسب أوامر اهلل نواهيه ،ويتقونه حق تقاته»(((.
وليهما
الله ُّ

وهنا نعرض ألثر اسم اهلل الويل مع قدوتني رائعتني :األول :نبي ،والثاين :ويل.

والنبي:

هو يوسف  عندما ارتقى ُسدَّ ة احلكم بعد حياة حافلة بتويل اهلل ألمره دعاه:

(ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)
مل ينس يوسف شكر ربه الذي تواله يف مجيع مراحل حياته ،فقال :

لقيت فيها عند الصبا ،وتوليتني عندما
«يا رب ،قد تول ْي َت أمري يف ما مىض ،وأنقذتني من البئر الذي ُأ ُ
ُ
لقيت فتنة امرأة العزيز ،وقد أرادت غوايتي وغ َّلقت األبواب ،وتوليتني عند سجني الذي ُحبِست فيه ظلماً
((( أهداف الرتبية اإلسالمية  - 342/1ماجد عرسان الكيالين  -ط دار القلم.

عرف ربه الويل َمن ويل �أمر م�سكني �أو يتيم ليتوىل اهلل �أمره.
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ِ
فأحسن يب يا وليي وأنا عىل مشارف اآلخرة؛ كام
بال أسباب ،وتوليتني َفر َد ْدتني إىل والدي بعد طول غياب،
مر يب من دنياي».
َ
أحسنت يل يا وليي يف كل ما َّ

الويل يف كل األوقاتَّ ،
فظل متع ِّل ًقا هبذا االسم العظيم حتى آخر حلظة له
لقد رأى يوسف كيف تواله َ
يف دنياه ،فام غاب عنه حتى عند احتضاره وموته ،ولقد رأى أن اهلل تواله يف الدنيا ،فطمع يف الوالية األعظم:
والية اآلخرة ،وذلك بأن ي ِ
دخله اهلل اجلنة؛ ليلحق فيها بركب الصاحلني.
ُ
والويل:

عمر بن عبد العزيز ،واسمع جتربته مع اسم اهلل الويل ،فام متنى من ولِ ِّيه شي ًئا إال وأعطاه إياه ،حتى طمع
يف اجلائزة الكربى والنعمة العظمى :اجلنة .قال دكُني الراجز:
«أتيت عمر بن عبد العزيز بعد ما است ِ
ِ
أستنج ُز منه وعدً ا كان وعدنيه وهو وايل املدينة ،فقال يل :يا
ُخلف
ُ
ُد َكينْ َّ ،
نفسا ّتواقة ،مل َتز ْل تتوق إىل اإلمارة ،فلام نِ ْلتُها تا َق َت إىل اخلالفة ،فلام نِ ْلتُها تا َقت إىل اجلنة»(((.
إن يل ً
وظل هذا االسم عال ًقا يف ذهنه حتى احتضاره ،فلام كان احتضاره دخل عليه مسلمة بن عبد امللك،
ِ
وصيت هبم إ َّيل
فقال :يا أمري املؤمنني ،إنك
َ
أفقرت أفواه ولدك من هذا املال ،وتركتهم عيلة ال يشء هلم ،فلو َّ
وإىل نظرائي من أهل بيتك.
فقال عمر:

« ،..وأما قولك :لو أوصيت هبم ،فإن وص ّيي وول ّيي فيهم اهلل الذي َّنزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني..
ِ
ِ
أقويه
ب عىل املعايص ،فإين مل أ ُك ْن ّ
خمرجا ،وإما رجل ُمك ٌّ
َبن َّي أحد الرجلني :إما رجل يتقي اهلل فسيجعل اهلل له ً
عىل معايص اهلل»(((.
جرهبا يف حياته ،فاطمأن
فكام تواله اهلل ،فسيتوىل الصاحلني من أبنائه ،وما هذا إال عن سابق جتربته التي َّ
أن والية اهلل ألبنائه خري من واليته هلم ،فوكلهم إىل ربه.
رابعا :جوائز الوالية
ً
 -1ال خوف وال حزن
ماذا ُيعطيك اهلل إذا توىل أمرك؟!
((( عيون األخبار البن قتيبة .334/1
((( صفة الصفوة  371 ،370بترصف يسري.

ما عرف ربه الويل َمن مل يتول �أمر غريه من ال�ضعفاء والفقراء.
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قال اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [يونس ،]62:فليس هناك
خوف يف الدنيا وال حزن يف اآلخرة.
أو ال خوف عليهم يف اآلخرة ،وال هم حيزنون عند املوت.

يعوضهم
أو ال خيافون عىل ذريتهم فإن اهلل تعاىل يتوالهم ،وال هم حيزنون عىل دنياهم؛ ألن اهلل تعاىل ِّ
عنها.
ُخرجهم من الظلمات �إىل النور
 -2ي ِ
أهم فوائد الوالية الربانية للعبد :هدايته وإخراجه من الظلامت إىل النور.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ).

والظلامت مجع ،والنور مفرد؛ ألن احلق ال يتعدد ،أما الباطل فتتعدَّ د سبله ،ومن هنا خط النبي ﷺ خ ًّطا
َّ
وخط حوله خطو ًطا من حواليه هي س ُبل الشيطان:
مستقيماً للرصاط املستقيم،
(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [األنعام.]153 :

ورضب اهلل ثالثة نامذج لالنتقال من الظلامت إىل النور :قصة إبراهيم مع النمروذ ،وقصة ُعزَير مع
محاره وطعامه ،وقصة إبراهيم مع إحياء املوتى عن طريق الطري ،وهي كلها نامذج عملية إلخراج العباد من
الظلامت إىل النور.
الويل يتوىل املؤمنني ،فالوالية اخلاصة مفتاحها بيد العبد (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) ،فكل من
و َ
مل يتَّق اهلل فقد حرم نفسه والية ربه.
 -3كرامات الأولياء
ما هي الكرامة؟

كثري من الناس يظنون الويل هو من يمتلك قدرات خارقة ِ
رشف
خترق العادت ،ومن غري هذا ال ينال َ
الوالية ،وهذا غري صحيح.
إليكم هذه النقاط التوضيحية:

 مذهب أهل احلق إثبات كرامات األولياء برشائطها ،وأهنا واقعة موجودة مستمرة يف مجيع العصور.
والسنَّة ،ف ُين َظر إىل عبادته والتزامه بالرشع ،فإن ُو ِجد
رشط الكرامة أن يكون صاحبها مواف ًقا للكتاب ُّ
صاحلًا ،وإال كان دجاالً.
 خلط الناس بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان من السحرة والدجالني واملشعوذين وأرباب الطرق
من عرف ربه الويل من مل يخف من امل�ستقبل ومل يحزن على املا�ضي.
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الصوفية املنحرفة ،فهؤالء حتصل هلم خوراق العادات ،ويستخدمون اجلن يف مثل هذا.

 ال جيوز أن يكون مقصود العبد بالعبادة حتصيل الكرامة ،بل عبادة اهلل لطلب مرضاته وثوابه ،وخو ًفا
من عقابه ،والكرامات قد تأيت تبعا لذلك ،وقد ال تأيت.
 قد حتصل الكرامة للمفضول وال حتصل للفاضل.
 حتصل الكرامة لفريقني:

األول :من بلغ يف التصفية والعبادة واملجاهدة درجة عالية ،فتكون الكرامة بمثابة اجلائزة أو اهلدية
والعطية للعبد الصالح.
والثاين :من كان إيامنه مزعز ًعا ِ
يوشك أن ينهار ،فتأتيه الكرامة تأييدً ا وتشجي ًعا.
 أعظم الكرامة ليس يف ظهور خوارق العادات احلسية ،بل يف الكرامة اإليامنية بلزوم االستقامة.
 -4الن�صر
إن توىل اهلل أمرك فأنت منصور ال حمالة:
وقوله عز وجل:

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭢ ﭣ ﭤ) [آل عمران.]150:

(ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ).
خامسا :طريق الوصول إلى الوالية
ً

 -1التقوى
قال اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ) [يونس]63 :

أسهل وأمجل تعريف للتقوى هو أن جيدك حيث أمرك ،ويفتقدك حيث هناك ،وللتقوى متام ،كام قال أبو
الدرداء :
ذرة ،وحتى يرتك بعض ما يرى أنه حالل خشية أن
«متام التّقوى أن يتَّقي اهللَ العبد حتى يتَّق َيه من مثقال َّ
يكون حرا ًما ،يكون حجا ًبا بينه وبني احلرام»(((.

((( الدر املنثور للسيوطي .61/1

ما عرف ربه الويل من واىل �أعداءه وعادى �أولياءه.
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فاألتم تقوى هو األحسن عم ً
ال ،وإحسانه وتمام تقواه بأن
ُّ
المس َت َح ّبات
يجتنِب المكروهات بعد
َّ
المحرمات ،ويحافظ على ُ
بعد الواجبات.
ومن مجيل ما قاله اجليالين يف حقيقتها:

مجعت ما يف قلبك ،وتركتَه يف طبق مكشوف ،و ُط ْف َت به يف السوق مل يكن فيه
«حقيقة التقوى أنك لو
َ
يش ٌء ُيستَحى منه»(((.
 -2املحافظة على الفرائ�ض والنوافل
ففي حديث الوالية:

إىل عبدي بيشء أحب إيل مما أفرتضته عليه ،وال يزال
«من عادى يل ول ًّيا فقد آذنتُه باحلرب ،وما تقرب َّ
إيل بالنوافل حتى أحبه».
عبدي يتقرب َّ
ومن سادة األولياء :كل من علم علام ِ
فعمل به؛ كام رآهم الشافعي ،فقال:
«إن مل يكن الفقها ُء العاملون أولياء اهلل ،فام هلل و ٌّيل»(((.
ً
وعمال
سادسا :فادعوه بها عبادة
ً
 -1مواالة امل�ؤمنني

من أراد أن يعلم هل ُه َو ِمن أولياء اهلل ،فلينظر كيف والؤه ملن وااله ،وعداوته ملن عاداه ،واملواالة هي
القرب والنرصة ورعاية املصالح.
روى البخاري من حديث عمرو بن العاص:
«إِن آل أيب ليسوا بأوليائي ،إنام ولِ ِّي َي اهلل
وصالح املؤمنني ،ولكن هلم َر ِح ٌم أ ُب ُّلها بِبالهلا»(((.
ُ

قال ابن بطال:
«أب ُّلها بِم ْعروفها ،وال ّب ُّل هو الرتطيب والتندية باملعروف ،وش َّبه صلة الرحم باملعروف باليشء اليابس

ُينَدّ ى فري َّطب ،وذلك أن العرب تصف الرجل إذا وصفته باللؤم بجمود الكف ،وإنه حلجر صلد يعني :أنه
((( الفيض الرباين ص .228
((( سري أعالم النبالء .53/10
((( صحيح :أخرجه البخاري ومسلم وأمحد كام يف السلسلة الصحيحة رقم.764 :

عرف ربه الويل من �أحب فـي اهلل ،و�أبغ�ض فـي اهلل ،وواىل فـي اهلل ،وعادى فـي اهلل.
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طمع يف معروفه ،كام ال ُيرجى من احلجر الصلد ما يرشب ،فإذا وصل الرجل رمحه بمعروفه ،قالواَ :ب َّل
ال ُي َ
َرحمِ َه َبال وبِالال»(((.

كافرا ،لكن ليس له حق الوالية من املحبة والنرصة،
وهذا الكالم يفيد أن القريب له حق الصلة ولو كان ً
مههم ،ويتأمل ألملهم ،ويسعد
فال ُيوالىَ وال ُيناصرَ ملا هو عليه من الباطل ،فاملؤمن يوايل املؤمنني ،وحيمل َّ
حق واجب يؤديه.
لسعادهتم ،ويدفع عنهم ،وأما أقرباؤه إن كانوا غري مسلمني ،فلهم عليه ٌّ

وهذا موقف متوازن معتدل ،تؤ َّدى فيه احلقوق لغري املسلمني ،أما قلبك فمع املؤمنني والصادقني
واملحبني هلل ورسوله.

الوالء للمؤمنني واجب ولو كانوا من غري أرضك وال جنسك وال لغتك ،فاإليامن عليه معقد الوالء
الويل أن يواليه ،فليوايل من أحب اهلل ويدنيه.
والرباء ،وليس الوطن وال اجلنس وال اللغة ،وكل من أراد من َ
 -2عدم مواالة الكافرين
ومن واىل اهلل؛ كيف يوايل أعداءه؟!

قال تعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ).

أي ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تنرصوهنم وينرصونكم ،وتؤاخوهنم وتعارشوهنم ،بل
وتعينوهنم عىل إخوانكم ،ثم ع َّلل النهي بقوله (ﭛ ﭜ ﭝ) ،فكل هؤالء أعدا ٌء للمؤمنني،
وال فارق بينهم ،وفيه دليل عىل أن الكفر ملة واحدة ،ثم هدَّ د اهلل من خالف هذا األمر:
(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)

وهذا تغليظ من اهلل وتشديد يف وجوب عدم مواالة أعداء الدين مطل ًقا.

واألولياء هم األنصار ،واالختاذ هنا يفيد معنى التعمد واملثابرة ،وفيه مكاشفتهم باألرسار اخلاصة
بمصلحة الدين وأحوال املسلمني ،وقوله( :ﮥ ﮦ ﮧ) قيد يف هذا االختاذ ،أي ال يتخذ املؤمنون
وأنصارا يف يشء تُقدَّ م فيه مصلحتهم عىل مصلحة املؤمنني ،وذلك كام فعل حاطب بن أيب
الكافرين أولياء
ً
بلتعة يف فتح مكة؛ ألن فيه إعانة للكافرين عىل املسلمني ،وخيانة للمؤمنني.
وقد تأول املفرسون قوله( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) بأحد تأويلني:

األول :بحمل الوالية عىل الوالية الكاملة التي فيها الرضا بدينهم والطعن يف دين اإلسالم ،فمن توالهم

((( التوضيح لرشح اجلامع الصحيح  - 282/28ابن امللقن الشافعي املرصي  -دار النوادر ،دمشق  -سوريا.

ما عرف ربه الويل من واىل من عاداه ،ونا�صر من جفاه.
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يف هذه احلال فهو منهم يف الكفر واخللود يف النار.

والثاين :أن يتوالهم بأفعاله من املساعدة والعون دون أن يعتقد معتقدهم ،وال أن ِ
خي َّل بمقتضيات
اإليامن ،فهو مشارك هلم يف املقت والذم الواقع عليهم.

وأما ما عدا ذلك كالتجارة واملعامالت الدنيوية ،فال تدخل يف ذلك النفي؛ ألنه ليس فيها حمادة هلل
ورسوله ،ثم قال ربنا بعدها:

(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ).

ومجلة (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) إىل آخرها متصلة بجملة (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ) [املائدة ،]51 :فموقعها موقع التعليل هلذا النهي؛ ألن والية املؤمنني هلل ورسوله ثابتة ،ومن
كان اهلل ول ُّيه ال يكون أعداء اهلل أولياءه ،وتفيد اجلملة تأكيد النهي عن مواالة اليهود والنصارى.
وانظروا ماذا فعل عمر بن اخلطاب حني شعر أن النصارى حيتكرون مهنة من املهن دون املسلمني؟!

عن أيب موسى األشعري  قال:

قلت لعمر  :إن يل كات ًبا نرصان ًّيا.

قالَ :
مالك؟ قاتلك اهلل ،أما َسمعت اهلل يقول( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ) [املائدة ]51 :أال اتخَّ ذت حني ًفا؟!
قلت :يا أمري املؤمنني ،ليِ كتابته وله دينه.
ُ
قال:

عزهم إذ أذلهَّ م اهلل ،وال ُأدنيهم إذ أقصاهم اهلل»(((.
«ال أكرمهم إذ أهانهَ م اهلل ،وال ُأ ُّ

ور ِوي أن أبا موسى قال( :ال قوام للبرصة إال به) ،فقال له عمر :مات النرصاين والسالم.
ُ

يعني :هب أنه قد مات ،فام كنت صان ًعا حينئذ ،فاصنعه الساعة ،واستغن عنه بغريه من املسلمني.

َّ -3
تول �أمور النا�س ليتوىل اهلل �أمرك
أخي..

وليت أمر هؤالءَّ ،
َّ
فتول أنت
تول أمر أرملة أو فقري أو يتيم أو مسكني ،وخاطب ر َّبك بلسان احلال :قد
ُ
أمري يا وليْ األولياء.
((( اقتضاء الرصاط املستقيم .85 ،84

عرف ربه الويل من واىل فـي اهلل وعادى فـي اهلل.
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الويل
مصلح يف األرض وليس راهبا يف صومعة ،بل صومعته بني الناس ،وحمرابه ساحة املجتمع،
إن َ
ٌ
ِ
وصيده قلوب الغافلني ،وهي أمانة ثقيلة عىل كل مسلم ،علم ما مل يعلم غريه ،ورزقه اهلل ما مل يرزق به غريه..
فامذا لو كنت مك َّل ًفا بوالية بعض املسلمني؟! مثل املدير أو املحافظ أو احلاكم املسلم.

قال النبي ﷺ:

«ما من ٍ
أمري ييل أمر املسلمني ،ثم ال جيهد هلم وينصح ،إال مل يدخل معهم اجلنة»(((.

وهي عقوبة شديدة أن حيرم اهلل هذا األمري من دخول اجلنة؛ ألنه مل َّ
يتول أمر املسلمني كام ينبغي له ،وكام
يفرض عليه الواجب.
� -4سكينة القلب
خت َّيل أن اهلل هو ويل أمرك ،فكيف يكون حالك؟!

بحق اهلل تولىّ اهلل أمره عىل وجه الكفاية ،فال يحُ ِوجه إىل أحد من الناس ،وال يدع شي ًئا من أحواله
من قام ِّ
الويل لك.
إال أجراه له عىل ما يتمناه ،فاطمئن لرعاية َ
وطلبا
سابعا :فادعوه بها مسألة
ً
ً
مسكْني اإلسالم حتى ألقاك عليه».
«يا و َّيل اإلسالم وأهلهِّ ..
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالصاحلني.
اموات
الس
واألرض ..أنت ول ِّيي يف الدنيا واآلخ َرة ،تو َّفني مسلماً  ،وأحلقني َّ
اللهم فاط َر َّ
 أسألك باسمك الويل..
اجعلني ِسلماً ألوليائك ،وحر ًبا عىل أعدائك ،أحب بِ ُح ِّبك من أحبك ،وأعادي بعداوتك من عاداك.
 أسألك باسمك الويل..

تول أمري ،وال َّ
َّ
تتخل عني.
 أسألك باسمك الويل..

اجعل والئي وواليتي للمؤمنني ،واجعل عداويت للظاملني واملمعتدين.

((( صحيح :رواه مسلم عن معقل بن يسار كام يف صحيح اجلامع رقم.5697 :

ما عرف ربه الويل من ا�ضطرب قلبه عند ِّ
ال�شدة واهتز عند املحنة.
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ِ
ربك
ثامنا:
ً
رف َّ
حاس ْ
ب نفسك تع ِ
(نادرا)
سابق باخلريات (دائماً )  -مقتصد (أحيانًا)  -ظامل لنفسه
ً

هل حترص عىل أن تكون من أهل واليته بالقرب منه بالفرائض واالنتظام
1
يف النوافل؟

نادرا
دائم أحيانًا
ً

 2هل توايل من واىل اهلل ،وتعادي من عاداه؟
 3هل حترص عىل بسط واليتك للمؤمنني باألقوال واألفعال واألحوال؟
هل تراجع نفسك يف تقواك ،وحتاسبها عىل ما فرط منها؛ كي ال تنزع والية
4
اهلل عن نفسك؟
الس؟
 5هل توايل اهلل يف العلن ،وتعاديه يف رِّ

هل تستحرض معنى أن تكون ول ًّيا هلل يف جمال عملك وساحة جامعتك بأن
6
تراقب اهلل يف كل أعاملك وأحوالك وتتقيه؟

عرف ربه الويل من �سكن قلبه �إىل واليته واطم�أن لكفايته.
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فهرس الكتاب

الفهرس
املقدمة
الرحمن
أوالً :معنى الرمحن
ثان ًيا :خصائص رمحته
 رمحته سبقت غضبه
 يرحم ببالئه ،ويبتيل بنعامئه
 رمحة تتجاوز األجيال
 سعة رمحته ال ختطر ٍ
ببال وال حييط هبا خيال
 رمحة غري مقترصة عىل مكان دون آخر
ثال ًثا :من صور رمحته
 ومن رمحته آثار رمحة اهلل يف الكون
 ومن رمحته الوقاية من السيئات
 ومن رمحته أن ال يأخذ الكافر واملرشك والعايص بذنوهبم عىل الفور
 ومن رمحته أن أرسل إلينا رسوالً
راب ًعا :موجبات رمحته
خامسا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
ً
 -1احلب
 -2الرجاء وحسن الظن باهلل
 -3احلياء من اهلل
 -4الرمحة باخللق
 -5دعاء اخلري كله
سادسا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ً
ِ
ِ
ب نفسك تعرف ر َّبك
ساب ًعا :حاس ْ
الفتاح
أوالً :معنى اسم اهلل الفتاح
ثان ًيا :خصائص الفتح الرباين
 خاص باهلل وحده
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5
20
21
21
21
24
25
25
25
25
26
26
26
27
28
28
28
29
29
32
33
34
38
39
39

 متع ِّلق باحلكمة اإلهلية
ثال ًثا :أنواع فتح اهلل لعباده
األول :احلُكم بني املتقاضيني
الثاين :النرص
الثالث :تيسري كل عسري
الرابع :فتح بصائر املتقني
اخلامس :فتح باب التوفيق لعباده
السادس :بيده مفاتيح خزائن كل خري
السابع :فتح اهلل بالصاحلات
الثامن :الفتح املوسمي
التاسع :الفتح السلبي
راب ًعا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
 -1الدعاء باسم الفتاح
مفتاحا للخري
 -2كن
ً
 -3الصرب يف الدعوة عىل فتح القلوب
 -4خوف االستدراج
 -5خنق ال ُعجب
خامسا :أسباب فتح اهلل لعباده
ً
املفتاح األول :التقوى
املفتاح الثاين :الدعاء
املفتاح الثالث :صلة الرحم
املفتاح الرابع :الصدقة
سادسا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ً
ِ
ِ
ب نفسك تعرف ر َّبك
ساب ًعا :حاس ْ
الهادي
أوالً :تعريف اهلداية
ثان ًيا :أنواع اهلداية
ثال ًثا :مفهوم اهلداية الشاملة (اهلداية عرش مراتب)
راب ًعا :مفاتيح اهلداية

40
41
41
41
41
41
42
42
42
43
43
44
44
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
48
52
52
54
55
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 -1املجاهدة
-2التقوى
 -3االعتصام باهلل
 -4التخيل عن موانع اهلداية
 -5الدعوة إىل اهلل
 -6الدعاء
خامسا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ً
ِ
ِ
ب نفسك تعرف ر َّبك
سادسا :حاس ْ
ً
البرَ ُّ
أوالً :لمِ َ جاء اسم (البرَ ِّ ) من اجلنة؟
ثان ًيا :معنى اسم اهلل البرَ ُّ
املعنى األول :صاحب اإلحسان بال حدود
املعنى الثاين :الصادق يف وعده
املعنى الثالث :الكريم الذي ال ُير ُّد عبده
رب عبادتك ..أي يتق َّبلها
املعنى الرابع :الذي ي ُّ
املعنى اخلامس :ذو اإلحسان املنهمرِ
املعنى السادس :ال يقطع اإلحسان بالعصيان
ِ
املطهر
املعنى السابع :املصلح ِّ
ثال ًثا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
راب ًعا :حاس ْ
خام�سا :احلميد
أوالً :معنى احلميد
األول :املحمود عىل كل األحوال
الثاين :احلميد محدُ ه يستدعي محدَ ه
الثالث :احلميد ي ِ
ضاعف ثواب محدك أضعا ًفا ال هنائية
ُ
حقريا
الرابع :حيمد عمل العبد ولو كان
ً
اخلامس :املحمود عىل كامل رشعه
ِ
السادس:
املستح ُّق للحمد ،ولو مل حيمده أحدٌ
السابع :محده يتجاوز حدود الزمان واملكان
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56
56
57
57
60
61
64
65
70
71
71
72
73
75
75
77
78
78
79
84
84
85
86
87
87
88
88

الثامن :الذي ال ُيضاف الرش إليه بحال من األحوال
ثان ًيا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
 -1كثرة محد اهلل وشكره
 -2حب اهلل
 -3التواضع
شجع غريك عىل مزيد اإلحسان
ِّ -4
ثال ًثا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
راب ًعا :حاس ْ
�ساد�سا :اللطيف
أوالً :معنى اللطيف
املعنى األول :العامل بدقائق األمور
املعنى الثاين :لطف وجود اهلل
املعنى الثالث :يوصل إحسانه يف رفق
املعنى الرابع :خفاء اإلحسان
املعنى اخلامس :تيسري األسباب ..ولو بعدت
ثان ًيا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
األول :الطف باملسلمني
الثاين :املحاسبة واملراقبة
الثالث :عليك بِحب اهلل
الرابع :الرضا والتوكل
اخلامس :الذل واالنكسار
السادس :الدعاء باسم اهلل اللطيف
ثال ًثا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
راب ًعا :حاس ْ
�سابعا :الوكيل
أوالً :معنى اسم اهلل الوكيل
ثان ًيا :الفرق بني وكيل والوكيل
ثال ًثا :سبب ضعف التوكل
راب ًعا :درجات التوكل
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89
90
90
91
91
92
92
93
98
98
99
99
100
103
106
106
106
107
107
108
108
109
110
114
115
116
117

خامسا :أعىل املتوكِّلني منزلة
ً
سادسا :أروع قصص التوكل
ً
ساب ًعا :كيف نغرس التوكل:
 -1ذكر اللسان والقلب
 -2صالة االستخارة
ثامنًا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
األول :صدق التوكل
الثاين :أكل احلالل واجتناب احلرام
الثالث :الثقة بكفاية اهلل ألوليائه
الرابع :إخالص التوكل
اخلامس :قانون التخليِّ والتول
تاس ًعا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
عارشا :حاس ْ
ً
ثامنا :امل�ؤمن
أوالً :معنى اسم اهلل املؤمن
األول :ا ُملصدِّ ق
الثاين :من يصدِّ ق ظنون عباده املؤمنني
الثالث :املؤمن من يؤ ِّمن عباده من العذاب
الرابع :املؤمن من يؤ ِّمن خلقه ِم ْن ظلمه
اخلامس :املؤمن هو الذي أ َّمن عباده من اخلوف
ثان ًيا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
ِ
ب اهلل
الواجب األول :أح َّ
الواجب الثاين :التصديق العميل
الواجب الثالث :توكَّل عىل اهلل وحده
ثال ًثا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
راب ًعا :حاس ْ
تا�سعا :الرزاق
أوالً :معنى اسم اهلل الرزاق
ثان ًيا :ملاذا اهلل خري الرازقني؟ (عرشة أسباب)
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118
119
120
120
123
124
124
124
124
126
126
127
128
132
132
135
136
136
138
138
138
139
139
139
140
144
145

ثال ًثا :مخسة مواضع يف القرآن فيها (خري الرازقني)
اآلية األوىل :ادعوين
اآلية الثانية :اطمئنوا
اآلية الثالثة :استغن عن اخللق
اآلية الرابعة :أنفق وال ختف
اآلية اخلامسة :ال تنشغل عنه
راب ًعا :سامت الرزق
 رزقك قديم وليس بحديث
 رزقك يطلبك
 رزقك يف السامء
 رزقك املادي أحقر األرزاق
 رزقك ليس بالكدِّ فقط جتنيه
خامسا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
ً
 -1حمبة اهلل
 -2توكَّل يف الرزق
 -3ال ختف قطع الرزق
 -4أكل احلالل واجتناب احلرام
 -5عليك مفتاح خزائن الرزق :التقوى والصدقة
 -6ال تركن لعبد الرزاق
 -7الدعاء باسم الرزاق
 -8الرضا بالرزق وإال فالصرب عليه
سادسا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ً
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
ساب ًعا :حاس ْ
عا�شرا :الودود
أوالً :معنى الودود:
املعنى األول :الوا ُّد ألهل اإليامن
املعنى الثاين :املحبوب
املعنى الثالث :الذي يحُ َ ِّبب عبا َده إىل َخلقه
ثان ًيا :احلب لغة اخلالئق ،ولو كانوا جوامد
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145
145
147
148
148
149
149
149
149
150
152
152
153
153
154
154
156
156
159
160
160
161
162
166
166
166
167
168

ثال ًثا :إذا أح َّبك الودود
 -1اهلل يدافع عن أحبابه
 -2واهلل ال ِّ
يعذب أحبابه
راب ًعا :كيف الوصول إىل ُو ِّد الودود؟
 -1اتباع النبي ﷺ
 -2املداومة عىل النوافل بعد الفرائض
 -3حب القرآن
احلب يف اهلل ولوازمه
ُّ -4
 -5الزهد يف الدنيا
 -6قوة اإليامن واألبدان
 -7ثالث خصال من ُحسن اخللق
 -8التُّقى والغنى واخلفاء
 -9أن تؤثر اهلل عىل ما حتب
خامساِ :قس منسوب حمبة اهلل يف قلبك
ً
ب لقاء اهلل
العالمة األوىلُ :ح ُّ
رتا بذكر اهلل
العالمة الثانية :أن يكون مسته ً
نسه باخللوة مع مواله
العالمة الثالثة :أن يكون ُأ ُ
العالمة الرابعة :أن يكون أسفه عىل ما فاته من اهلل أعظم من أسفه عىل ما فاته من دنياه!
العالمة اخلامسة :التلذذ بالطاعة وعدم استثقاهلا
العالمة السادسة :أن يغضب حلبيبه
العالمة السابعة :أن حتب ما حيب
سادسا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
ً
الواجب األول :حمبة اخلري للخلق ،واإلحسان إليهم
الواجب الثاين :اإلنعام عىل سبيل االبتداء
الواجب الثالث :تو َّدد إىل الودود بأحب كالمه إليه
ساب ًعا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
ثامنًا :حاس ْ
احلادي ع�شر :ال�شكور
أوالً :معنى اسم الشكور
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168
169
170
170
171
171
172
172
173
173
174
174
175
177
177
177
178
178
179
179
179
180
180
181
181
181
182
186

186
186
190
191
192
193
193
194
194
195
195
196
197
198
198
199
199
200

املعنى األول :الزيادة الظاهرة
املعنى الثاين :الشكر بمعنى الثناء
ثان ًيا :كيف يشكر العبد ربه!؟
 -1االعرتاف بالعجز عن الشكر ..شكر
 -2الشكر العميل
 -3ال تستعمل نعمه يف معاصيه
 -4ولكل جارحة شكر
 -5الشكر حتدُّ ث بنعمة اهلل عليك
 -6الدعوة إىل اهلل شكر
ثال ًثا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
 -1ال حتقرن من املعروف شي ًئا
 -2اشكر الناس
 -3اشكر اهلل عىل قليل النعم
 -4اشكر النعمة باإلنفاق منها
عود لسانك (احلمد اهلل)
ِّ -5
 -6ال تعامل إال الشكور
راب ًعا :فادعوه هبا مسألة َوطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
خامسا :حاس ْ
ً
الثاين ع�شر :القريب
أوالً :معنى اسم اهلل القريب
ثان ًيا :تأمالت يف قوله (فإين قريب)
التقرب إىل اهلل؟
ثال ًثا :كيف ُّ
األول :املحافظة عىل النوافل
الثاين :السجود
الثالث :جوف الليل اآلخر
الرابع :ترك ما يباعد عن اهلل
اخلامس :الدعوة إىل اهلل
السادس :القرب املوسمي االضطراري
ثال ًثا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال

104
205
207
208
208
208
212
212
212
214
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214
215
215
216
216
217

 -1سكينة القرب من اهلل
ِ
الفرج
 -2استشعر قرب َ
 -3الدعاء اخلفي
 -4اخلوف من القريب
راب ًعا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
خامسا :حاس ْ
ً
اال�سم الثالث ع�شر :الغفور
أوالً :معنى االسم
ثان ًيا :الفارق بني االستغفار والتوبة
ثال ًثا :أوقات االستغفار:
ِ
ِ
ب اخلروج م َن اخلالء
َ -1عق َ
 -2بعد الوضوء
والسجود
الركُوع ُّ
 -3يف ُّ
السجدتني
 -4اجللوس بني َّ
 -5عقب صالة الفريضة
 -6يف االستسقاء
 -7يف األسحار
 -8يف ختام كل جملس
راب ًعا :من أسباب املغفرة
األول :دعا ُء اهلل مع رجائه
الثاين :االستغفار
الثالث :التوحيد
الرابع :رفع األذان
اخلامس :الصالة
خامسا :آداب االستغفار:
ً
 -1االستغفار اجلازم املتفائل
 -2االستغفار الشامل
 -3االستغفار املنهمر
 -4االستغفار املتواضع

222
224
225
225
226
226
226
226
227
227
227
228
228
228
228
228
229
229
229
230
230
231
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 -5االستغفار الوقائي
 -6االستغفار الواعي
سادسا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
ً
األول :عليك بكثرة االستغفار بنوعيه
الثاين :ما أمجل التيسري عىل الناس!
الثالث :أكثِر من احلسنات
ِ
باستغفارك
الرابع :ال تغرت
اعف عن امليسء
اخلامسُ :
السادس :اسرت وال تفضح
ساب ًعا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
ثامنًا :حاس ْ
اال�سم الرابع ع�شر :املح�سن
أوالً :معنى اسم اهلل املحسن
 إحسان اهلل إليك فاق كل احلدود يا جحود
 إحسان كل حلظة
 املضادة يف املعاملة
ثان ًيا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
 -1إحسان العبادة
 -2اإلحسان يف األمور الصغرية ،فكيف بالكبرية!
ِ -3
أحسن إىل اخللق
 -4ال تعتذر عن اإلحسان بفقر أو ضعف
ِ -5
انسب الفضل لر ِّبك
 -6كلام زاد إحسانه زاد إحسانك
ِ -7
أتقن العمل
 -8قابِل اإلساءة باإلحسان
َ -9ح ِّسن ظنك بر ِّبك
 -10افرح برشيعة اهلل
ثال ًثا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
راب ًعا :حاس ْ
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231
232
232
232
238
239
239
239
240
241
243
248
249
249
250
251
251
252
253
254
255
255
255
256
257
257
258
259

اال�سم اخلام�س ع�شر :احلليم
أوالً :معنى اسم اهلل احلليم
ثان ًيا :عالمات حلم اهلل:
 -1إمهال ال ُك ّفار
 -2إمهال العصاة
 -3إمهال الطغاة
 -4قبول األعذار
 -5بني حلم اهلل وحلم البرش
ثال ًثا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
 -1دعاء املستغيثني
 -2حلمك عىل اجلاهلني:
 -3حب رب العاملني
راب ًعا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
خامسا :حاس ْ
ً
ال�ساد�س ع�شر :الويلُّ
أوالً :معنى اسم اهلل الويل
ثان ًيا :نوعا الوالية
األول :الوالية العامة
الثاين :الوالية اخلاصة
ثال ًثا :من هو الويل؟
راب ًعا :جوائز الوالية:
 -1ال خوف وال حزن
 -2يخُ ِرجهم من الظلامت إىل النور
 -3كرامات األولياء
 -4النرص
خامسا :طريق الوصول إىل الوالية
ً
 -1التقوى
 -2املحافظة عىل الفرائض والنوافل
سادسا :فادعوه هبا عبادة وعم ً
ال
ً

264
266
266
267
268
269
269
270
270
270
272
273
273
278
279
279
280
281
283
283
284
284
285
285
285
286
286
302

286
287
288
289
289
290

 -1مواالة املؤمنني
 -2عدم مواالة الكافرين
َّ -3
تول أمور الناس؛ ليتوالك اهلل
 -4سكينة القلب
ساب ًعا :فادعوه هبا مسألة وطل ًبا
ِ
ب نفسك ِ
تعرف ر َّبك
ثامنًا :حاس ْ
فهر�س الكتاب
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مت حبمد اهلل

