


 

 ٘ دايةاهل
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 اهلداية 

اضتمد هلل رب العاظتُت، مالك يـو الدين، الذي ال فوز إال يف 
طاعتو، وال عز إال يف التذلل لعظمتو، وال غٌت إال يف االفتقار إىل 
رزتتو، وال ىدى إال يف االستهداء بنوره، وال حياة إال يف رضاه، وال 

ال فرح إال يف اإلخالص يف نعيم إال يف قربو، وال صالح للقلب و 
 توحيده.

غفر، وإذا دعي أجاب،  يصىو الذي إذا أطيع شكر، وإذا عُ 
 وإذا ُعومل أثاب. 

سبحاف من سبحت وسجدت لو السموات وأمالكها، والنجـو 
وأفالكها، واألرض وسكاهنا، والبحار وحيتاهنا، والشجر والدواب 

 والرماؿ، وكل رطب ويابس. 
 هللا، وأف ػتمًدا رسوؿ هللا.وأشهد أف ال إلو إال 

 وبعد:
لنا وقفات  تفقد تكلمنا األسبوع اظتاضي عن صالة الوتر، وكان

يكثر من قراءهتا يف صالة الوتر  مع السور اليت كاف رسوؿ هللا 
. مث تكلمنا عن حكم القنوت (اإلخالص)، و(الكافروف)، و(األعلى)

 .(دعاء القنوت معاين)بعد صالة الوتر، وصفتو ووقفاتنا اليـو مع 
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 الوقفة األوىل: 

اللهم »دعاء مهم بدأ بو عليو الصالة والسالـ يف دعاء القنوت 
. فما ىي اعتداية اليت يطلبها، ويعلمها أفضل «ىدين فيمن ىديتا

اطتلق وأىداىم ألمتو؟ وما أقسامها؟ كيف أىتدي؟ وما ذترات ىذه 
 ة؟ وما معوقاهتا؟!ياعتدا

اللهم إين أتوسل إليك بأفعالك،  «ىدين فيمن ىديتاللهم ا»
وأنك هتدي من تشاء، فاىدين يا رب كما ىديتهم؛ أي: اىدين يف 

 رتلة من ىديت من عبادؾ.
أف التوسل مشروع، بل ىو من أقرب القربات  –ُأخييت –ومعلـو

هلل أف تتوسلي بأشتائو اضتسٌت وصفاتو العلى وأفعالو، وىو من آداب 
توسل بفعل من أفعاؿ هللا، وىو  الدعاء. وىنا يف دعاء النيب 

اعتداية؛ فيطلب عليو الصالة والسالـ من ربو عز وجل أف يهديو وأمتو 
 ىداية اإلرشاد، وىداية التوفيق. 

وىداية اإلرشاد تكوف بالعلم، وىداية التوفيق تكوف بالعمل؛ ألنو 
ليس كل من َعِلم َعِمل، وليس كل من عمل عماًل كاف عن علم؛ 

علم ونعمل، ومن ىنا نعلم أف اعتداية مراتب وأقساـ؛ فالتوفيق أف ن
 وىي على ثالث مراتب:

 ىداية البياف والداللة، وال سبيل إليها إال من جهة الرسل. أواًل:
ىداية التوفيق، وىو حتبيب اإلدياف إىل العبد وتزيينو يف قلبو،  ثانًيا:

 وجعلو مؤثرًا، راضًيا عنو، راغًبا فيو.
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 ال تكوف إال من هللا وحده. وىداية التوفيق ىذه
اعتداية يـو القيامة إىل طريق اصتنة، وىو الصراط اظتوصل  ثالثًا:

إليها، فمن ُىدي يف ىذه الدار إىل صراط هللا اظتستقيم، ىدي ىناؾ 
 إىل الصراط اظتستقيم اظتوصل إىل جنتو ودار ثوابو. 

واعلمي أخية: أنو على قدر ثبوت قدمك على ىذا الصراط 
صبو هللا لعباده يف ىذه الدار، يكوف ثبوت قدمك على الذي ن

الصراط اظتنصوب على منت جهنم، وعلى قدر سَتؾ على ىذا 
الصراط، يكوف سَتؾ على ذاؾ الصراط؛ فإف من الناس من سيمر 
عليو كالربؽ، ومنهم من دير كالطرؼ، ومنهم من دير كالريح، ومنهم 

ومنهم من ديشي من دير كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعًيا، 
مشًيا، ومنهم من حيبو حبًوا، ومنهم اظتخدوش، ومنهم اظتسلم، ومنهم 

 اظتكدوس يف النار! أعاذنا هللا رتيًعا منها! اللهم أمُت!
لذا؛ فانظري سَتؾ ىنا لتعلمي سَتؾ ىناؾ، حذو القذة بالقذة، 
جزاًء وفاقًا. واعلمي كذلك أف الكالليب اظتنصوبة على صراط جهنم 

لناس وتلقيهم يف النار، ىي ذاهتا منصوبة على ىذا الصراط تعيق ا
الدنيوي، وىي اليت تعوقك عن السَت اصتاد على ىذا الصراط؛ أال 

وكلما كثرت ىنا وقويت فكذلك ىي  (الشبهات والشهوات)وىي 
ٍم لِْلَعِبيدِ ىناؾ   .َوَما رَبَُّك ِبَظَّلا

مة من كل لذا؛ فسؤاؿ اعتداية متضمن ضتصوؿ كل خَت، والسال
 شر. 

ولقد كاف سؤاؿ اعتداية من أسرار الفاحتة العظيمة، فاحتة اظتطالب 
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 العالية، الفاحتة الشافية.

 ََراَط اْلُمْسَتِقيم والصراط: ىو الطريق، ولكن  اْىِدنَا الصِّ
كما   –انتبهي، فإنو ال تكوف الطريق صراطًا حىت تتضمن ستسة أمور

 قاؿ ابن القيم رزتو هللا: 
 ستقامة.اال -ٔ
 اإليصال إىل املقصود.  -ٕ
 القرب.  -ٖ
 سعتو للمارين عليو. -ٗ
 تعيينو طريًقا للمقصود. -٘

ومعلـو أف الطريق اظتستقيم يتضمن القرب؛ ألف اطتط اظتستقيم 
ىو أقرب خط فاصل بُت نقطتُت. وكلما تعوج طاؿ وبعد. وكذلك 

سًعا ليمر استقامتو تتضمن إيصالو إىل اظتقصود. وال بد أف يكوف وا
عليو اصتميع. مث إف ىذه الطريق متعينة بإضافتها إىل اظتنعم عليهم؛  

وىذا ؼتالف  ِصَراَط الاِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ كما قاؿ تعاىل: 
َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل لصراط أىل الغضب والضالؿ: 

 .الضاالِّيَ 
 أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ  (ةالفاحت)أخية: تأملي معي قولو تعلى يف 

الاِذيَن أَنـَْعَم اَّللاُ َعَلْيِهْم ِمَن الناِبيَِّي وقولو يف سورة أخرى: 
يِقَي َوالشَُّهَداِء َوالصااِِلَِي َوَحُسَن ُأولَِئَك رَِفيًقا * َذِلَك  دِّ َوالصِّ

افية هللا أكرب!! فهذا أحد أسرار ىذه الفاحتة الش اْلَفْضُل ِمَن اَّللاِ 
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 ألمراض القلوب واألبداف! فهل من مدكر؟!!
مث تأملي معي اظتقابلة بُت )اعتداية والنعمة( و)الغضب 
والضالؿ(؛ فذكر )اظتغضوب عليهم والضالُت( يف مقابلة )اظتهتدين 
اظتنعم عليهم(. وىذا كثَت يف القرآف، يقرف بُت الضالؿ والشقاء، وبُت 

ِئَك َعَلى ُىًدى ِمْن َرّبِِّْم َوُأولَِئَك ُأولَ اعتدى والفالح؛ كقولو تعاىل: 
ِإنا وأما اقًتاف الضالؿ بالشقاء، فكقولو تعاىل:  ُىُم اْلُمْفِلُحونَ 

؛ فاعتداية والسعادة متالزماف، كما أف اْلُمْجرِِمَي ِف َضََّلٍل َوُسُعرٍ 
الضالؿ والشقاء متالزماف. نسألك اللهم أف هتدينا فيمن ىديت؛ 

 دنيا واآلخرة!لنسعد يف ال
فإف لك عليها رفقاء، وىؤالء الرفاؽ  وأخْيًا تأملي ىذه الطريق:

السالكوف عليها ىم من الذين أنعم هللا عليهم؛ وبذلك يزوؿ عن 
طاليب اعتداية وحشة التفرد على الصراط ويعلموف أف عتم رفاقًا منقًما، 

إف كانوا وإف كانوا قليلُت عليهم ال يكًتثوف ظتخالفة الناكبُت عنو، و 
عليك بطريق )ىم األكثرين عدًدا؛ ويف ىذا اظتعٌت قاؿ أحد السلف: 

اضتق، وال تستوحش لقلة السالكُت. وإياؾ وطريق الباطل، وال تغًت 
 .(بكثرة اعتالكُت

فكلما استوحشت يف تفردؾ فانظري إىل الرفاؽ السابقُت، 
واحرصي على اللحاؽ هبم، وغضي الطرؼ عمن سواىم؛ فإهنم لن 

وا عنك شيًئا، وإذا صاحوا بك يف طريق سَتؾ، فال تلتفيت إليهم؛ يغن
 فإنك مىت التفت إليهم أخذوؾ وعاقوؾ. 

الظيب أشد سعًيا من الكلب، ولكنو إذا أحس بو )وعتذا مثل: 
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 !.(التفت إليو فضعف سعيو، فيدركو الكلب؛ فيأخذه

دة أخية: إذف .. ىداية لزـو الطريق اظتستقيم نعمة من النعم العدي
اليت دين هللا هبا على من يشاء، من عباده، ونور يقذفو هللا عز وجل 
يف قلب من يشاء، ولكنها نعمة ال ككل النعم، ونور خيتلف عن 

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم رتيع األنوار؛ يقوؿ عز من قائل: 
وهنا ال قيمة ، نعمة اعتداية نعمة عظيمة، بدَوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِت 

لإلنساف وال معٌت لوجوده؛ فهو كسعفة يف مهب الريح، ذرة ىائمة 
من ذرَّات ىذا الكوف، ولكنو بنعمة اعتداية يصبح عنصرًا فريًدا، إنسانًا  
كرديًا، أكرمو هللا، وأنزؿ عليو كتبو، وأرسل إليو رسلو، وبُت لو الطريق، 

 وأعد لو اصتنة؛ كرامات إثر كرامات. 
 تحقها اإلنسان؟ لكن مىت يس

 : إذا سار يف الطريق، وإذا رزؽ نعمة اعتداية!اجلواب
وأنت إذا لزمت الطريق إىل النهاية، فسوؼ حتققُت آخر 
مراتب اعتداية بإذف هللا؛ أال وىي دخوؿ اصتنة. ولتحصيل ىذا ال 

لو صمت يوًما من رمضاف مث  –مثالً  –بد من اظتواصلة، فإنك
بطل صومك. ولو صليت العشاء مث أفطرت قبل اظتغرب بثانية، ل

انتقض وضوؤؾ قبل السالـ بلحظة، بطلت صالتك. لذا كاف ال 
بد من لزوـ الطريق إىل النهاية؛ ليتم االنتفاع، وال ديكن االنتفاع 
إال حبسن اطتادتة، فلنتمسك بو، ولنعض عليو بالنواجذ، ولو 

، وال بد من   خالفنا العامل كلو؛ ألننا عرفنا، وما دمنا عرفنا، فلنلـز
 كلمة ُتقاؿ: 
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 ماذا نريد من مثل ىذه احملاضرات، وىذه اجملالس؟!
نريد منها أف تكوف غتالس عمل، غتالس منهج، وال نريد كالًما 
يُقاؿ، مث هنز رؤوسنا موافقُت، مث كأف شيًئا مل يكن. نريد االنتفاع مبا 

 يقاؿ، وإال فما الفائدة؟!
لس قرري مصَتؾ، ومن إذف .. اعزمي وتوكلي، ومن ىذا اجمل 

ىذا اجمللس حددي اجتاىك من هللا، ومن ىذا اجمللس غَتي واقعك، 
اللهم اجعلنا دمن ): واقليب نفسك رأًسا على عقب، ورددي معي

 .(اللهم اىدنا فيمن ىديت) (يستمعون القول، فيتبعون أحسنو
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 كيف أىتدي؟!

ب من اعلمي أواًل أف اعتداية منة من هللا تعاىل، يقذفها يف قل
يشاء من عباده؛ فاهلل سبحانو وتعاىل ىو اظتنفرد باعتداية؛ يقوؿ 

، وىي َبِل اَّللاُ ََيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َىَداُكْم ِلْْلَِيَانِ سبحانو وتعاىل: 
َواَّللاُ َيْدُعو ِإىَل َداِر الساََّلِم َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء اظتعنية بقولو تعاىل: 
. وىذه اعتداية ىي اعتداية التوفيقية، ال ىداية يمٍ ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتقِ 

الداللة واإلرشاد؛ ألف ىداية اإلرشاد يقـو هبا الرسل وأتباعهم، بل، 
 وعلى اصتميع القياـ هبا من آباء وأمهات ومسؤولُت. 

نفرد هبا هللا سبحانو وتعاىل، قد استشعرىا واعتداية التوفيقية اليت ي
 (صحيح البخاري)إال هللا، فقد ورد يف  الصحابة، فعلموا أف ال ىادي

 عن سلمة بن األكوع رضي هللا عنو قاؿ: خرجنا مع رسوؿ هللا 
إىل خيرب، فسرنا لياًل، فقاؿ رجل من القـو لعامر بن األكوع: أال 

 تسمعنا من ىنيهاتك؟! وكاف شاعرًا، فنزؿ حيدو بالقـو فيقوؿ: 
 اىتـــدينامـــا اللهـــم لـــوال أنـــت 

 
 صـــــــــــلينا وال تصـــــــــــدقنا وال 

 فـــاغفر فـــداء لـــك مـــا اقتفينـــا 
 

 وثبــــــت األقــــــدام إن القينــــــا 
 .«يرمحو هللا»سأؿ عنو، مث دعا لو بقولو:  فلما شتعو الرسوؿ  
 وىنا مسألة جيب التنبيو عليها؛ وىي: 

أف كثَتًا من الناس إذا شتع أحًدا ينصح إنسانًا، ويدعوه إىل 
هتدي من  اعتدى، فسرعاف ما يقوؿ بعضهم: دعهم؛ فإنك ال

أحببت! ولو عرؼ اظتعًتض معٌت ىذه اآلية ومعٌت اعتداية اظتقصودة 
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 فيها، مل يقل ىذا الكالـ.
قاؿ القاشتي يف تفسَت ىذه اآلية: إنك ال تقدر أف تدخل يف 
اإلسالـ كل من أحببت أف يدخل فيو من قومك وغَتىم، ومعلـو أف 

َأْعَلُم  َوُىوَ وقولو:  اآلية نزلت يف أيب طالب عم الرسوؿ 
؛ أي: القابلُت للهداية؛ الطالعو سبحانو وتعاىل على بِاْلُمْهَتِدينَ 

استعدادىم، وكوهنم غَت مطبوع على قلوهبم؛ ألف هللا بعلمو السابق 
 يعلم من يهتدي، ويأخذ بأسباب اعتداية، ويعلم من يضل ويشقى. 

وتأملي معي أوؿ خطاب وجهو هللا سبحانو وتعاىل لنبيو آدـ 
السالـ، بعد أف تاب عليو، وأىبطو إىل األرض؛ فقاؿ سبحانو:  عليو
 يًعا فَِإماا يَْأتِيَـناُكْم ِمّنِّ ُىًدى َفَمْن تَِبَع ُىَداَي َها َجَِ قـُْلَنا اْىِبطُوا ِمنـْ

يَْأتِيَـناُكْم ِمّنِّ فقولو تعاىل:  َفََّل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ََيَْزنُونَ 
بَتة على أف اإلنساف يستطيع أف خيتار؛ إما فيو داللة ك ُىًدى

 اعتدى، وإما الضالؿ. 
فَِإماا يَْأتِيَـناُكْم ِمّنِّ ُىًدى َفَمِن وىذا كقولو تعاىل يف سورة طو: 

َونـَْفٍس وىذا أيًضا كقولو تعاىل:  اتـاَبَع ُىَداَي َفََّل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى
َىا َوتـَْقَواَىا * َقْد َأفْـَلَح َمْن زَكااَىا * َوَقْد َوَما َسوااَىا * فََأهْلََمَها ُفُجورَ 

 .َخاَب َمْن َدسااَىا
ويبقى على اإلنساف الذي يريد اعتداية أف يسلك سبيلها أف هللا 
سبحانو وتعاىل قد سن يف ىذا الكوف سنًنا، وسبب أسبابًا، ومن 

  ُسنن هللا يف الكوف أف يرزؽ اعتداية ظتن أرادىا، وسلك سبيلها.
 ترجــــــــو النجــــــــاة و  تســــــــلك مســــــــالكها
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ــــــــــبس  ــــــــــى الي  إن الســــــــــفينة ال يــــــــــري عل

يا عبادي، إين حرمت الظلم »وقد ورد يف اضتديث الصحيح:  
على نفسي وجعلتو بينكم حمرًما؛ فَّل تظاملوا، يا عبادي، كلكم 

 مسلم.  ...«ضال إال من ىديتو؛ فاستهدوين أىدكم 
؛ فإف هللا تعاىل ال يرد من إذف، فاطليب من هللا اعتداية يهدؾ هللا

أقبل عليو، بل إذا تقرب إليو العبد شربًا تقرب هللا إليو ذراًعا، وإذا 
تقرب العبد إليو ذراًعا تقرب هللا إليو باًعا، وإذا أتاه ديشي أتاه ىرولة، 

 وكاف هللا لعبده بكل خَت أسرع، سبحانو!!
ا عزمت على وأما طريق اعتداية، فيكوف باألخذ يف أسباهبا، فإذ

 فتدبري:  –سلوؾ درب اعتداية فأنت اآلف بُت ثالثة أوقات
 زمن مضى. -أ

 وزمن حاضر. -ب
 وزمن مستقبل. -ج
فإصالحو بالتوبة واالستغفار، وىذا عمل قليب  أما املاضي: -أ

ال تعب فيو. وال يوجد أحد يقوؿ: ال أقدر أف استغفر هللا وأتوب 
!. نسأؿ هللا الس  المة. إليو. إال احملرـو

فإصالحو بالنية اضتسنة والعـز على عدـ  وأما املستقبل: -ب
اظتعصية. فهل يف ىذا تعب؟! كال، فهو أيًضا عمل قليب، فليس ىناؾ 
أحد يقوؿ: ال أستطيع أف أنوي اطتَت، أف أنوي التوبة، أف أنوي 

 اإلقالع عن اظتعاصي، أف أنوي إغالؽ التلفاز. 



 

 ٘ٔ دايةاهل
 

قبل يكوف أوؿ طريق اعتداية؛ يقوؿ وبالتوبة واإلنابة والنية للمست
؛ وال تدرين! فقد يكوف األجل َويـَْهِدي ِإلَْيِو َمْن أَنَابَ تعاىل: 

 قريًبا، الساعة، الليلة، غًدا، فيكوف حسن اطتادتة إف شاء هللا.
وىو اظتهم: فإصالحو باالجتهاد، وأخذ  –وأما اِلاضر -ج

 أسباب اعتداية. 
 فما أسباب اعتداية؟ 

 داية: أسباب اهل
قاؿ بعض أىل العلم: إف للهداية عشرة أسباب. وهللا أعلم، فقد 

 تقل وقد تكثر، وؾتملها على النحو اآليت: 
وكما تعلمُت، فإف التوبة ينبغي أف يكوف عتا ػتاضرة  أواًل: التوبة:

مستقلة، ولكن نقوؿ على وجو اإلرتاؿ: إف من أوؿ أسباب اعتداية 
عًتاؼ بالذنب، واالستغفار منو، كما الرجوع إىل هللا عز وجل واال

وتكوف التوبة اآلف، قبل الغد، وقبل  (التخلية قبل التحلية)يقاؿ: 
رمضاف، دوف تسويف وال ؽتاطلة؛ ألف التسويف واظتماطلة أعظم 

واًىا )خسارة؛ وقد ورد يف األثر أف أكثر صياح أىل النار، وىم فيها: 
 .(ؼوأؼ ظتسوِّ 

م ال ديكن أف يهتدي اظترء، فالعلم نور، إذ بغَت عل ثانًيا: العلم:
 ٍَوَمْن  َْ ََيَْعِل اَّللاُ َلُو نُورًا َفَما َلُو ِمْن نُور ونعٍت بالعلم ىنا: العلم ،

، علم الكتاب والسنة؛ وىو التوحيد: اظتوروث عن رسوؿ هللا 
توحيد الربوبية، وتوحيد هللا بأشتائو وصفاتو، وتوحيد األلوىية؛ يقوؿ 

ُ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبكَ  تعاىل: . وأوؿ ىذا العلم فَاْعَلْم أَناُو اَل ِإَلَو ِإالا اَّللا
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 ىو حق هللا على عباده. 

: فتالوة القرآف وتدبر معانيو وفهم ألفاظو من أعظم ثالثًا: القرآن
، فاهلل سبحانو وتعاىل ما أنزؿ كتبو على -بعد العلم  – أسباب اعتداية

 سبًبا عتدايتهم: عباده إال لتكوف 
َوَما َكاَن اَّللاُ لُِيِضلا قـَْوًما بـَْعَد ِإْذ فقاؿ عز من قائل:  -

َ هَلُْم َما يـَتـاُقونَ   [.115]سورة التوبة:  َىَداُىْم َحىتا يـُبَـيِّ
وبُتَّ تعاىل أف التوراة كانت عتداية اليهود؛ فقاؿ سبحانو  -

َزْلَنا أوتعاىل:   .ِفيَها ُىًدى َونُورٌ  التـاْورَاةَ  ِإناا أَنـْ
ذْمِيَل ِفيِو ُىًدى وكذلك اإلؾتيل؛ فقاؿ تعاىل:  - َناُه اإْلِ َوَآتـَيـْ
 .َونُورٌ 

 الكتب وأشرفها وأجلها وآخرىا؛ أما القرآف الكرمي فهو أعظم 
فقد وردت فيو آيات كثَتة دؿ على أنو إفتا أنزؿ ىدى ورزتة وشفاء 

 للمؤمنُت من اصتن واإلنس: 
 مبيًنا أف القرآف أنزؿ من اللوح احملفوظ إىل السماء قاؿ تعاىل

 الدنيا كاماًل يف شهر رمضاف، وإنو أنزؿ عتداية الناس: 
َشْهُر َرَمَضاَن الاِذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرَآُن ُىًدى ِللنااِس َوبـَيَِّناٍت  -أ

 [.185]سورة البقرة:  ِمَن اهْلَُدى َواْلُفْرقَانِ 
 [.2]البقرة:  َتاُب اَل رَْيَب ِفيِو ُىًدى ِلْلُمتاِقيَ َذِلَك اْلكِ  -ب
 تِْلَك َآيَاُت اْلِكَتاِب اِْلَِكيِم * ُىًدى َوَرمْحًَة ِلْلُمْحِسِنيَ  -ج

 [.3-2]سورة لقماف: 
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تِْلَك َآيَاُت اْلُقْرَآِن وَِكَتاٍب ُمِبٍي * ُىًدى َوُبْشَرى  -د
 [.ٕ-ٔ]سورة النمل:  ِلْلُمْؤِمِنيَ 

َونـُنَـزُِّل ِمَن وبُتَّ سبحانو وتعاىل أنو شفاء؛ فقاؿ تعاىل:  -ىػ
[. ويف 82]سورة اإلسراء:  اْلُقْرَآِن َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة ِلْلُمْؤِمِنيَ 

يَا أَيُـَّها النااُس َقْد موضع آخر ذكر رتلة من النعم فقاؿ تعاىل: 
َفاٌء ِلَما ِف الصُُّدوِر َوُىًدى َوَرمْحٌَة َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم َوشِ 

 [.57: يونس] ِلْلُمْؤِمِنيَ 
ُقْل ُأوِحَي وقد اىتدت اصتن هبذا القرآف الكرمي؛ قاؿ تعاىل:  -و

ْعَنا قـُْرَآنًا َعَجًبا * يـَْهِدي  ِإََلا أَناُو اْسَتَمَع نـََفٌر ِمَن اجلِْنِّ فـََقاُلوا ِإناا َسَِ
َوِإْذ َصَرفْـَنا [. وقاؿ تعاىل: 2-1]سورة اصتن:  َفَآَمناا ِبوِ ِإىَل الرُّْشِد 

ِإلَْيَك نـََفًرا ِمَن اجلِْنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرَآَن فـََلماا َحَضُروُه قَاُلوا أَْنِصُتوا 
ْعَنا كِ  َتابًا فـََلماا ُقِضَي َولاْوا ِإىَل قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِيَن * قَاُلوا يَا قـَْوَمَنا ِإناا َسَِ

قًا ِلَما بـَْيَ َيَدْيِو يـَْهِدي ِإىَل اِْلَقِّ َوِإىَل  أُْنِزَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ُمَصدِّ
 [.33، 29]األحقاؼ:  َطرِيٍق ُمْسَتِقيمٍ 

ِإنا َىَذا واآلية التالية تشمل رتيع أنواع اعتدى؛ قاؿ تعاىل:  -ز
ُر اْلُمْؤِمِنَي الاِذيَن يـَْعَمُلوَن اْلُقْرَآَن يـَْهِدي ِللاِت ِىَي َأقْـَوُم َويـَُبشِّ 

 [.9]اإلسراء:  الصااِِلَاِت َأنا هَلُْم َأْجًرا َكِبْيًا
ىكذا على وجو اإلطالؽ، فيمن )رزتو هللا:  –يقوؿ سيد قطب

يهديهم وفيما يهديهم؛ فيشمل اعتدى أقواًما وأجيااًل بال حدود من 
ج، وكل خَت يهتدي زماف أو مكاف، ويشمل ما يهديهم إليو كل منه

فمن ىداية )، مث يقوؿ رزتو هللا: (إليو البشر يف كل زماف ومكاف
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 :  القرآف لليت ىي أقـو

ىداية الفطرة السليمة إىل توحيد رب األرباب، ومسبب  -ٔ
األسباب، الواحد األحد، واستخراجهم من الظلمات إىل النور؛ من 

 ظلمات الباطل والشرؾ إىل نور الطاعة والتوحيد. 
ويهدي لليت ىي أقـو يف التنسيق بُت ظاىر اإلنساف  -ٕ

ِإنا الاِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا وباطنو، وبُت عقيدتو وعملو؛ قاؿ تعاىل: 
 .الصااِِلَاتِ 
يهدي لليت ىي أقـو يف عامل العبادة؛ باظتوازنة بُت التكاليف  -ٖ

لنفس والطاقة؛ فال تشق حىت دتل وتيأس، وال تسهل حىت تشيع يف ا
ُ الرخاوة واالستهتار، وإفتا قصد واعتداؿ؛ قاؿ تعاىل:  اَل ُيَكلُِّف اَّللا

 .نـَْفًسا ِإالا ُوْسَعَها
يهدي لليت ىي أقـو يف عالقات الناس فيما بينهم، وما يُرى  -4

اليـو من عالقات خاطئة، وتعد على حقوؽ الغَت، وتقاطع وتناجٍش، 
 عن العمل هبدي القرآف. وحتاسد، وتنابز، إال بسبب اإلعراض 

وأخَتًا فإف القرآف يقعد قاعدة أصيلة يف العمل واصتزاء، فال  -٘
إدياف بال عمل، وال عمل بال إدياف، واإلدياف بال عمل مبتور مل يبلغ 
دتامو، والعمل بال إدياف مقطوع ال ركيزة لو، وهبما مًعا تسَت اضتياة 

، وهبما مًعا تتحقق اعتداي ة هبذا القرآف، وىذا واضح على اليت ىي أقـو
ُر يف قولو تعاىل:  ِإنا َىَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي ِللاِت ِىَي َأقْـَوُم َويـَُبشِّ

اْلُمْؤِمِنَي الاِذيَن يـَْعَمُلوَن الصااِِلَاِت َأنا هَلُْم َأْجًرا َكِبْيًا * َوَأنا الاِذيَن 
 [.13]اإلسراء:  َعَذابًا أَلِيًما اَل يـُْؤِمُنوَن بِاْْلَِخَرِة َأْعَتْدنَا هَلُمْ 
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الذين ال )عن ىدي القرآف: فيقوؿ:  -رزتو هللا -وخيتم قولو
يهتدوف هبدي القرآف فهم مًتوكوف عتدي اإلنساف، وىذا اإلنساف 
عجوؿ جاىل مبا ينفعو وما يضره، مندفع ال يضبط انفعاالتو، وال 

أين ىذا من يعرؼ مصائر األمور، وال يقدر على كبح رتاح نفسو. ف
ىدي القرآف الثابت اعتادي، شتاَف شتاف بُت ىدي القرآف وىدي 

 ىػ.. أ.(اإلنساف!!
ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِبِْثِل  ُقْل لَِئنِ  وحًقا:  اْجَتَمَعِت اإْلِ

 َىَذا اْلُقْرَآِن اَل يَْأتُوَن ِبِْثِلِو َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهْيًا
 [.88اإلسراء: ]

أخيَّة: ال خيفى علينا أنو بفضل ىذا القرآف ُىدي كثَت من 
الضالُت، كثَت دخل يف حظَتة الدين بفضل تالوة آيات القرآف 
الكرمي، فهذا عمر رضي هللا عنو كاف سبب ىدايتو شتاع القرآف، 
وكذلك أسيد بن اضتضَت، وسعد بن معاذ، وجبَت بن مطعم، وغَتىم  

 كثَت.
 : ن أسباب اهلداية اتباع الرسول رابًعا: م

ُقْل يقوؿ سبحانو وتعاىل مبيًنا أف من اتبع الرسوؿ فقد اىتدى: 
 َوِإْن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدواويقوؿ بعدىا:  َأِطيُعوا اَّللاَ َوَأِطيُعوا الراُسولَ 

 [.54]النور: 
وىذه سنة هللا يف كونو، يُرسل اظترسلُت ىادين ألقوامهم إلقامة  -

َا أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قـَْوٍم َىادٍ ضتجة عليهم قاؿ تعاىل: ا  . ِإَّنا
وقاؿ هللا تعاىل على لساف الرجل اظتؤمن ألىل القرية الكافرة:  -
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 َاتاِبُعوا َمْن اَل َيْسأَُلُكْم َأْجًرا َوُىْم ُمْهَتُدون. 

وىذا يوسف عليو الصالة والسالـ يهدي هللا تعاىل على يديو 
الُت، وىو يف أحلك الظروؼ وأشدىا، فها ىو يدخل السجن الض

ظلًما وعدوانًا بعد ؾتاتو من إغراءات امرأة العزيز، ومع ذلك ال 
تصرؼ عنو كيدىا، بل تنتقم منو فتدخلو السجن؛ لعدـ خضوعو 

ال ينسى مهمتو كرسوؿ؛ فيدعو  –يف السجن –لرغبتها اآلذتة، وىناؾ
السجن ما رأياه من ُرؤى، وقبل ويرشد ويهدي؛ ويعرب لصاحبيو يف 

يَا َصاِحَبَِ جوابو عن تفسَت الرؤيا يستغل الفرصة فيقوؿ عتما: 
ٌر َأِم اَّللاُ اْلَواِحُد اْلَقهااُر * َما تـَْعُبُدوَن  ْجِن أََأْربَاٌب ُمتَـَفّرُِقوَن َخيـْ السِّ

ُتْم َوَآبَاؤُُكمْ  َما أَنـَْزَل اَّللاُ ِّبَا ِمْن  ِمْن ُدونِِو ِإالا َأَْسَاًء ََساْيُتُموَىا أَنـْ
يُن اْلَقيُِّم  ُسْلطَاٍن ِإِن اِْلُْكُم ِإالا َّلِلِا َأَمَر َأالا تـَْعُبُدوا ِإالا ِإيااُه َذِلَك الدِّ

 .َوَلِكنا َأْكثـََر النااِس اَل يـَْعَلُمونَ 
إفتا أرسل  –عليو السالـ –وقاؿ تعاىل مبيًنا أف موسى -

؛ إذف، ال َوَجَعْلَناُه ُىًدى لَِبِّن ِإْسَرائِيلَ ومو: بالكتاب ىداية لق
عليو أفضل  –يشك عاقل يف مهمة الرسل ودعوهتم، وتبقى دعوة نبينا

أمشل وأكمل، وخوفو على أمتو وحرصو على  –الصالة والسالـ
ىدايتها، اضترص وىو الذي يقوؿ عليو الصالة والسالـ يـو اضتشر: 

 .(أمت! أمت)
من لواـز اإلدياف وواجباتو،   وف ػتبة الرسوؿ وال بد أف تك

كيف ال، وىو الذي شجت وجنتاه وكسرت رباعيتو ومع ذلك يقوؿ: 
 .(اللهم اغفر لقومي؛ فإهنم ال يعلمون)
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بـُْهْم فَِإنـاُهْم ِعَباُدَك وقاـ ليلة يبكي، ويردد قولو تعاىل:  ِإْن تـَُعذِّ
، وما ذاؾ إال شفقة على َعزِيُز اِْلَِكيمُ َوِإْن تـَْغِفْر هَلُْم فَِإناَك أَْنَت الْ 

 قومو ورزتة عتم.
وىذا غالـ يهودي على غَت ملة اإلسالـ، يكتب هللا لو اعتداية 

وينجيو هللا من النار؛ فما بالك بو بأمتو عليو  بدعوة الرسوؿ الكرمي 
 الصالة والسالـ؟!

 خامًسا: من أسباب اهلداية: اإلَيان: 
ْلَبوُ َوَمْن يقوؿ تعاىل:  ، فقد بينت اآلية أف يـُْؤِمْن بِاَّللِا يـَْهِد قـَ

اإلدياف سبب اعتداية يف الدنيا. ويف موضع آخر بُت هللا سبحانو 
ِإنا وتعاىل أف اإلدياف سبب للهداية يف الدنيا واآلخرة فقاؿ تعاىل: 

هِنِْم َيِْري ِمْن الاِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصااِِلَاِت يـَْهِديِهْم رَبُـُّهْم بِِإَيَا
؛ أي: بسبب إدياهنم؛ فاإلدياف باهلل ََتِْتِهُم اأْلَنـَْهاُر ِف َجنااِت الناِعيمِ 
 تعاىل من أىم أسباب اعتداية. 

واإلدياف ال بد أف يكوف اعتقاًدا، وتصديًقا باصتناف، ونطًقا 
باللساف، وعماًل باألركاف، واإلدياف يزيد بالطاعات، وينقص 

فمن أتى بأركاف اإلدياف ىذه فقد اىتدى بإذف ربو، ومن باظتعاصي، 
 حتصن هبذه النعمة العظيمة فقد فاز. 

عاش كثَت من العائالت يف أمريكا، وحتصنوا باإلدياف كالصحابة، 
وترؾ بعض الناس يف اصتزيرة اإلدياف فًتدوا حىت كأهنم من ذرية أيب 

 هللا تعاىل.  عتب!! ظتاذا؟! ألف اإلدياف أعظم ما يهدي العبد إىل
 وقد تقول قائلة: كيف أحصل على ىذه النعمة العظيمة؟
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ىلم، لتدخل ): -رزتو هللا وأجزؿ مثوبتو  –يقوؿ لك ابن القيم

 .(على هللا من أقرب الطرؽ وأوسع األبواب
 وابن القيم رزتو هللا يعٍت بقولو ىذا: 

أف أقرب الطرؽ وأوسع األبواب إىل هللا عز وجل ىو اإلدياف بو 
بحانو وتعاىل؛ ألف اإلدياف سبب للهداية كما قاؿ جل وعال: س
 ُْلَبو . فهداية القلب نتجت عن اإلدياف َوَمْن يـُْؤِمْن بِاَّللِا يـَْهِد قـَ

 باهلل.
واإلدياف اظتقصود ىنا ىو اإلدياف الكامل ظاىرًا وباطًنا، قلًبا وقالًبا؛ 

؛ مر نبيو وىو اطتضوع والتسليم ألوامر هللا سبحانو وتعاىل وأوا
يَا أَيُـَّها الاِذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا ِف يقوؿ هللا تعاىل يف ىذا اظتعٌت: 

ْلِم َكافاةً   . السِّ
وكما بينا سابًقا أف اإلدياف يزداد بالطاعات؛ وكلما زاد اإلدياف  
كاف سبًبا يف اعتداية والسداد والتوفيق، حىت يؤدي بالعبد إىل مرتبة 

داية؛ أال وىي التقوى، واشتعي معي قولو تعاىل: سامية من مراتب اعت
 َْوالاِذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوَآتَاُىْم تـَْقَواُىم  :[.17]ػتمد 

وال يُناؿ ىذا اظتطلب السامي إال بالتقرب من هللا سبحانو، وذلك 
بأداء الفرائض واإلكثار من الطاعات والنوافل؛ فتتولد هبذا ػتبة هللا؛  

عن ربو عز وجل:  د يف اضتديث القدسي الذي رواه النيب كما ور 
وما تقرب إَل عبدي بعمل أحب إَل دما افرتضتو عليو، وال يزال »

عبدي يتقرب إَل بالنوافل حىت أحبو، فإذا أحببتو كنت َسعو الذي 
يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده الت يبطش ّبا، ورجلو 
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، ]تسألينو اعتداية يهديك[ينو، الت َيشي ّبا، ولئن سألّن ألعط
ولئن استعاذين ألعيذنو، وما ترددت ِف شيء أنا فاعلو ترددي ِف 
قبض روح عبدي املؤمن؛ يكره املوت، وأنا أكره مساءتو وال بد لو 

 «.منو
إذف؛ من ىذا اضتديث القدسي يتبُت لنا فائدة جليلة مرتبطة بآية  

َوَلِكنا اَّللاَ ولو تعاىل: كردية يف كتاب هللا يف سورة اضتجرات؛ وىي ق
َيَاَن َوزَيـاَنُو ِف قـُُلوِبُكْم وََكراَه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق  َحباَب ِإلَْيُكُم اإْلِ
 َواْلِعْصَياَن ُأولَِئَك ُىُم الرااِشُدوَن * َفْضًَّل ِمَن اَّللِا َونِْعَمةً 

ونوافلو اليت افًتضها [. فمن تقربت إىل هللا بفرائضو 8، 7]اضتجرات: 
عليها، أحبها هللا، وحبب عتا اإلدياف وزينو يف قلبها، وكره إليها الكفر 
والفسوؽ والعصياف، وجعلها راشدة مرشدة؛ وذلك تفضل منو ونعمة، 

 سبحانو وتعاىل.
فإذا وجدت يف قلبك كراىية اظتعاصي واآلثاـ، وإذا كرىت التربج 

يف قيل وقاؿ، فليس ىذا ألنك  واظتعازؼ، واألسواؽ واللغو، واطتوض
معصومة، وليس ألنو ليس لديك شهوة؛ ولكن ألف هللا كره إليك ىذا 
بطاعتك وحرصك على زيادة إديانك، فحبب إليك اإلدياف، فكنت 
من الراشدين، وىذا ىو وهللا الفضل والنعمة اليت حيسد عليها 

 صاحبها!.
عاصي وسوء أما اليت أعرضت، فقد توالىا الشيطاف وزين عتا اظت

األعماؿ، وحّببها إليها، وكره إليها اإلدياف والطاعات، وعسرىا عليها؛ 
َوَأماا َمْن َبََِل َواْستَـْغََن * يعٍت العكس، ويف ىذا يقوؿ تعاىل: 
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ُرُه ِلْلُعْسَرى  . نسأؿ هللا العفو والسالمة!وََكذاَب بِاِْلُْسََن * َفَسنـَُيسِّ
 عتصام باهلل سبحانو وتعاىل: سادًسا: من أسباب اهلداية: اال

َوَمْن يـَْعَتِصْم بِاَّللِا فـََقْد ُىِدَي ِإىَل يقوؿ هللا يف كتابو الكرمي: 
[، ويقوؿ تعاىل يف اضتديث 131]آؿ عمراف:  ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

وعزيت وجَّلَل ما اعتصم عبد من عبادي يب فكادتو »القدسي: 
، وعزيت وجَّلَل ما السموات واألرض إال جعلت لو منها خمرًجا

اعتصم عبد من عبادي ِبخلوق دوين إال قطعت عنو أسباب 
السماء وأسخت األرض من َتت قدميو مث ال أباَل بأي واد 

ولو عدنا إىل اآليات من أوعتا لوجدنا التوجيو لألمة اظتسلمة «. ىلك
يَا أَيُـَّها بالتمسك بشرعها ودينها، فتأملي معي ىذا القوؿ الكرمي: 

يَن َآَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن الاِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكْم بـَْعَد الاذِ 
َلى َعَلْيُكْم َآيَاُت اَّللِا  ُتْم تـُتـْ ِإَيَاِنُكْم َكاِفرِيَن * وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنـْ

 اٍط ُمْسَتِقيمٍ َوِفيُكْم َرُسولُُو َوَمْن يـَْعَتِصْم بِاَّللِا فـََقْد ُىِدَي ِإىَل ِصرَ 
 [.131، 133]آؿ عمراف: 

أجلو واختاره الرفيق األعلى،  واآلف قد استوىف رسوؿ هللا 
باؽ، وؿتن اليـو ؼتاطبوف هبذا  ولكن آيات هللا باقية وىدي رسولو 

القرآف وبسنة النيب الكرمي عليو الصالة والسالـ، كما ُخوطب األولوف، 
َوَمْن يـَْعَتِصْم بِاَّللِا بقولو تعاىل:  وطريق االعتصاـ بُت، ولواؤه مرفوع
. وىذا يعٍت أف االعتصاـ باهلل فـََقْد ُىِدَي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

يهدي، وأنو يعصم، وهللا سبحانو وتعاىل باؽ، وىو سبحانو اضتي 
 .  القيـو

 سابًعا: من أسباب اهلداية: الصدق مع هللا واجملاىدة فيو: 



 

 ٕ٘ دايةاهل
 

، وتسألُت هللا اعتداية؟! إذف ال بد أف أخية: تريدين اعتداية
تصدقي مع هللا، وتشحذي اعتمة على اتباع األوامر واجتناب النواىي، 

 وأف تبحثي عما يوصل إىل ػتبة هللا.
أما أف تسأيل هللا اعتداية، وأنت مقيمة على ما أنت عليو من 
اظتعاصي واآلثاـ واللهو، وإضاعة األوقات يف األسواؽ واضتفالت 

افسة فيها، فأنت حينئذ مل تصدقي مع هللا يف سؤالك اعتداية، واظتن
فاهلل قد أعطاؾ اليد، فكما حركتها على األغاين فحركيها على 
القرآف! وهللا قد أعطاؾ القدـ، فمثلما زتلتك إىل األسواؽ وإىل 
غتالس اللهو واحملرمات، فلتحملك إىل غتالس الذكر! وىذا جيري على  

 كل جوارحك.
 قائلة: وكيف أكوف معصومة عن الذنوب؟وقد تقوؿ 

، ولكن القصد ىو  نقوؿ: ليس ىذا ما نعٍت، وليس منا معصـو
اجملاىدة واحملبة الصادقة التباع أوامر هللا يقيًنا يف قلوبنا، فال جيدنا هللا 

 حيث هنانا.
شارب ستر، وشرب اطتمر من  أمل يكن يف عهد رسوؿ هللا 
ومل ينتِو، فقاؿ لو أحد الصحابة  الكبائر، فجلده رسوؿ هللا مرات،
 الذي نفسي ال تسبو، فو): مرة: قاتلك هللا، فقاؿ رسوؿ هللا 

 !.(بيده ما علمت إال أنو َيب هللا ورسولو
هللا أكرب! ال يقاـو شهوة، ولكن يف قلبو حب هلل، ولرسولو، بذرة 
ىو ما سقاىا، وال قواىا حىت تصبح شجرة تؤيت أكلها كل حُت بإذف 

 رهبا.
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من ىنا اعلمي أف من أكثر األمور اليت تعُت على الصدؽ مع 

َوالاِذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـاُهْم هللا: اجملاىدة؛ يقوؿ تعاىل: 
َلَنا ، وليس ىناؾ من شيء يف ىذه الدنيا إال ويأيت بالتعب ُسبـُ

 واصتهد.
 واجملاىدة أنواع: 

 ( جماىدة النفس، وهلا مراتب: ٔ
 النفس على تعلم اعتدى.  غتاىدة -أ

 غتاىدة النفس على العمل بالعلم.  -ب
 غتاىدة النفس على الدعوة إىل هللا. -ج
 غتاىدة النفس على الصرب على األذى يف سبيل هللا. -د
بعد غتاىدة النفس، فال جيد لو عليك  ( جماىدة الشيطانٕ
 سبياًل.
 أعداء الدين. ( جهاد املنافقي ٖ
 . ( جهاد الكفارٗ
إف اعتدى جزاء ال )يف ىذا اظتعٌت يقوؿ سيد قطب رزتو هللا: و 

 .(يستحقو إال الذين يتجهوف إليو، والذين جياىدوف فيو
 ثامًنا: من أسباب اهلداية: الدعاء: 

وبعد الصدؽ مع هللا واجملاىدة، نتبع ذلك بالدعاء فنقوؿ: 
. ومعلـو أف الدعاء ىو العبادة، وؿتن (اللهم اىدنا فيمن ىديت)
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تعبد هلل بذلك يومًيا عند قراءتنا الفاحتة يف أثناء الصالة فنقوؿ: ن
 ََراَط اْلُمْسَتِقيم  .اْىِدنَا الصِّ

يا »يعلم علًيا رضي هللا عنو الدعاء فيقوؿ لو:  وكاف النيب 
علي، سِل هللا اهلدى والسداد، واذكر باهلدى ىدايتك الطريق، 

 «.وبالسداد تسديدك السهم
بأيب ىو وأمي عليو الصالة والسالـ!! فقد ضرب لنا اظتثل اضتي 
لطلب اعتداية، فهو يقوؿ: إذا خرجت إىل مكاف ال تعرفينو وسلكت 
طريًقا ال بد أنك غتتهدة يف معرفة الطريق الصحيح لالستدالؿ، 
وىكذا طريق اعتداية، ال بد أنك غتتهدة ظتعرفة الطريق اظتوصل إىل ما 

ذف شتعت وال خطر على قلب بشر! وذلك بسؤاؿ ال عُت رأت وال أ
 هللا، والتوجو إليو أف يسدد خطاؾ ويوفقك.

وال بد لك من استشعار الذؿ واطتضوع بُت يدي هللا؛ ألف 
الدعاء استعانة من عاجز ضعيف بقوي قادر، واستغاثة من ملهوؼ 
برب رؤوؼ، وتوجو إىل مصرؼ الكوف ومدبر األمر، لَتفع غمة أو 

أو حيقق رجاء، وأي رجاء أكرب من سؤاؿ هللا اعتداية إىل يكشف كربة 
 الصراط اظتستقيم يف الدنيا واآلخرة؟!

وسؤالو  وقفي معي ىذه الوقفات مع دعاء النَب الكرمي 
 اهلداية: 
كاف عليو الصالة والسالـ إذا قاـ من الليل افتتح صالتو   -أ

اللهم »الـ: بدعاء تنخلع لو القلوب؛ فيقوؿ عليو أفضل الصالة والس
رب جربيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات واألرض، عا  
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الغيب والشهادة، أنت َتكم بي عبادك فيما كانوا فيو خيتلفون، 
اىدين ملا اخُتلف فيو من اِلق بإذنك؛ إنك هتدي من تشاء إىل 

 «.صراط مستقيم
 ما أحوجنا أخوايت إىل مثل ىذا الدعاء يف زماف كثرت فيو األىواء
والبدع، وانتشرت الضالالت واظتضلوف، على هللا أف يهدينا سبحانو 

 بإذنو، فهو ويل ذلك.
فهداية )ىذا  يقوؿ بعض أىل العلم معلًقا على دعاء النيب 

هللا سبحانو وتعاىل ىداية عامة، وىداية خاصة، وُىديت بو األمم، 
،  فكل من ينطق بػ"ال إلو إال هللا" وكل ىذه اظتاليُت اليت توحد وتصـو

 . اىػ.( من ورقات شجرة ػتمد 
وكاف عليو الصالة والسالـ يكثر وىو ساجد من قولو:  -ب

 «.اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والغَن»
وكاف حيث أمتو على اإلكثار من الدعاء بُت السجدتُت  -ج

 «.رب اغفر َل وارمحّن واىدين وأجربين...: قولوا»ويقوؿ: 
اللهم اىدين » وسالمو عليو بقولو: مث خيتم وتره صلوات هللا -د

 «.فيمن ىديت
تاسًعا: من أسباب اهلداية: التأمل والتفكر ِف خملوقات هللا 

 الكونية وآياتو الشرعية: 
ِإنا عندما نزلت عليو أواخر آؿ عمراف:  أمل يقل رسوؿ هللا 

َهاِر َْلَيَاٍت أِلُوَل ِف َخْلِق الساَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتََّلِف اللاْيِل َوالنـا 
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 .«ويل ملن قرأىا و  يتفكر ّبا»اآليات؛ قاؿ:  اأْلَْلَبابِ 
وألف لساف اضتاؿ واظتقاؿ ال ديلك أماـ ىذا اطتلق العظيم 

اَل ِإَلَو ِإالا ُىَو َلُو اِْلَْمُد ِف اأْلُوىَل والتنظيم البديع إال أف يقوؿ: 
 [. 4]الفتح:  ْيِو تـُْرَجُعونَ َواْْلَِخَرِة َوَلُو اِْلُْكُم َوِإلَ 

تاهلل إف يف التفكر يف ؼتلوقات هللا دعوًة إىل أصحاب القلوب 
الذاكرة، العابدة، العاقلة، اظتؤمنة، إىل أويل النهى وأويل األلباب؛ 
ليتفكروا ويتأملوا، مث ينتفعوا ويزدادوا إديانًا مع إدياهنم، وينطبق عليهم 

 .َدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوَآتَاُىْم تـَْقَواُىمْ َوالاِذيَن اْىتَ قولو تعاىل: 
وتاهلل إهنا لدعوة للغافالت الساىيات، اظتعرضات، وللتربج 
فاعالت، وإىل األسواؽ ىاربات، ويف اضتفالت غارقات، دعوة إىل 
العلم باهلل علًما يقود إىل خشيتو وػتبتو، فمن كاف بو أعلم كاف لو 

 أخشى وأتقى. 
ملوا، ويتدبروا آيات هللا الشرعية اظتتلوة يف كتابو فهي دعوة عتم ليتأ

الكرمي، وىي دعوة للتأمل والتدبر يف ؼتلوقات هللا وآياتو الكونية؛ 
َلَعلاُهْم  ،َلَعلاُهْم يـَتَـَفكاُرونَ  لِيَـْعُبُدونِ ليحققوا معٌت 

َوَلَعلاُهْم  ،َلَعلاُهْم يـَْعَلُمونَ  ،َلَعلاُهْم يـَتـاُقونَ  ،يـََتذَكاُرونَ 
فَتجعوف للخالق، ويعلموف أف هللا مل خيلقهم عبثًا،  يـَْرِجُعونَ 

 فيتعلموف علًما يقودىم إىل توحيد هللا وػتبتو وخشيتو. 
 : تأملي

 تأمـــــل ِف الوجـــــود بعـــــي فكـــــر
 

 تــــــر الــــــدنيا الدنيــــــة كا يــــــال 
 ومـــن فيهـــا َجيًعـــا ســـوف يفـــَن 

 
 ويبقــى وجــو ربــك ذو اجلــَّلل 
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 :وتأملي

ـــــدواطعـــــ ـــــرمح اِلـــــق كـــــل معان  ن ب
 

 واركـــب جـــواد العـــزم ِف اجلـــوالن 
 واجعــــــل كتــــــاب هللا درًعــــــا ســــــابًغا 

 
 والشــرع ســيفك وابْــُد ِف امليــدان 

ِإنا ِف َخْلِق الساَماَواِت َواأْلَْرِض أخوايت .. يقوؿ تعاىل:   
َفُع النااَس َواْخِتََّلِف اللاْيِل َوالنـاَهاِر َواْلُفْلِك الاِت َيِْري ِف اْلبَ  ْحِر ِبَا يـَنـْ

َوَما أَنـَْزَل اَّللاُ ِمَن الساَماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا بِِو اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا َوَبثا 
ِفيَها ِمْن ُكلِّ َداباٍة َوَتْصرِيِف الّرِيَاِح َوالساَحاِب اْلُمَسخاِر بـَْيَ الساَماِء 

 [.164]البقرة:  ْعِقُلونَ َواأْلَْرِض َْلَيَاٍت لَِقْوٍم يَـ 
إف تأملت ىذا القوؿ الكرمي عرفت حًقا أنو إلو واحد خالق 
عظيم، وعرفت أف الكوف كتاب مسطور ينطق تسبيًحا وتوحيًدا 

َىَذا َخْلُق اَّللِا فََأُروين َماَذا َخَلَق الاِذيَن ِمْن وذراتو هتتف دتجيًدا 
 .ُدونِوِ 

عها؟! وتلك الكواكب من ىذه السماء اليت بغَت عمد من رف
زينها؟! واصتباؿ من نصبها؟! وىذه األرض من سطحها وذللها وقاؿ: 

فَاْمُشوا ِف َمَناِكِبَها ؟! والطبيب من أرداه، وقد كاف يرجى بإذف
ربو منو الشفاء؟! واظتريض، وقد يئس منو من عافاه! الصحيح من 

يف الزحاـ من يقود  باظتنايا رماه؟! البصَت من باضتفرة أىواه؟! واألعمى
خطاه؟! اصتنُت يف ظلمات ثالث من يرعاه؟! الوليد من أبكاه؟! 
الثعباف من أحياه والسم ديأل فاه؟! الشهد من حاله؟! اللنب من بُت 
فرث ودـ من صفاه؟! اعتواء حتسو األيدي وال تراه، من أخفاه؟! 

؟! النخل من شق نواه؟! اصتبل من أرساه؟! الصخر من فجر منو اظتياه
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النهر من أجراه؟! البحر من أطغاه؟! الليل من حاؾ دجاه؟! الصبح 
وفاة؟!، واليقظة منو بعثًا  من أسفره، وصاغ ضحاه؟! النـو من جعلو

؟! العقل من منحو وأعطاه؟! والنحل من ىداه؟! الطَت يف جو وحياة
السماء من أمسكو ورعاه؟! ويف أوكاره من غذاه وفتاه؟! الظامل من 

بار من يقصمو؟! اظتظلـو من ينصره؟! اظتضطر من جييبو؟! ديهلو؟! اصت
اظتلهوؼ من يغيثو؟! الضاؿ من يهديو؟! اضتَتاف من يرشده؟! العاري 
من يكسوه؟! اصتائع من يشبعو؟! الكسَت من جيربه؟! الفقَت من 
يغنيو؟! أنت، أنت من خلقك من صورؾ؟! من شق شتعك 

 آواؾ وسًتؾ؟! وبصرؾ؟! ومن سواؾ فعدلك؟! من رزقك؟! من 
 إنو هللا الذي أحسن كل شيء خلقو ال إلو إال ىو. 

أنت من آياتو، والكوف من آياتو، واآلفاؽ من آياتو، كلها تشهد 
 بوحدانيتو، وأنت أمة ؼتلوقة موحدة هتتفُت دتجيًدا: 

 َِىَذا َخْلُق اَّللِا فََأُروين َماَذا َخَلَق الاِذيَن ِمْن ُدونِو. 
 آيــــــــــــات لعــــــــــــل هلل ِف األوقــــــــــــات

 
 أقلهــــــــا ىــــــــو مــــــــا إليــــــــو ىــــــــداك 

 ولعــــــل مــــــا ِف الــــــنفس مــــــن آياتــــــو 
 

 عجــــب عجــــاب لــــو تــــرى عينــــاك 
 والكـــــــــون مشـــــــــحون بأســـــــــرار إذا 

 
 حاولـــــــــت تفســـــــــْيًا هلـــــــــا أعيـــــــــاك 

  
عاشًرا: من أسباب اهلداية: الرفقة الصاِلة واجلماعة الطيبة 

 واإلخاء ِف هللا: 
ُء يـَْومَ يقوؿ سبحانو وتعاىل:  ِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ اأْلَِخَّلا
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 [.67]الزخرؼ:  ِإالا اْلُمتاِقيَ 
األرواح جنود جمندة، ما تشابو منها ائتلف، وما : »ويقوؿ 

 «.تنافر منها اختلف
فمن أحبت الطيبات طيبة، واليت حتب السيئات لديها ضعف 
 إدياف جعلها تركن إليها. وَمن صاحبت أىل القلوب الرقيقة اطتاشعة

خشعت، ومن جالست أىل العيوف الدامعة بكت من خشية هللا، 
 فنالت عفو هللا عنها بإذنو ورضوانو.

 .(قل يل من ختالل أقل لك من أنت)و
 والصاحب السيئ والصاحب الطيب كنافخ الكَت وحامل اظتسك.

 واظترء حيشر مع من حيب. 
 وكفى هبذا واعظًا.

ة عن أثر الصاحب ولنا وقفة إف شاء هللا عند معوقات اعتداي
 السيئ وصده عن سبيل اعتدى. 
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 خاْتة

وبعد .. فهذه بعض األسباب اليت هتيأ يل رتعها يف ىذه 
 العجالة، أسأؿ هللا أف يوفقنا لألخذ هبا، والعمل مبقتضاىا.

 وبقيت لنا وقفتان مع اهلداية: 
 ( ما مثراهتا.ٔ
 ( ما معوقاهتا.ٕ
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 مثرات اهلداية، ومعوقاهتا

، ؿتمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور إف اضتمد هلل
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال 

 ىادي لو. 
وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف ػتمًدا 

 عبده ورسولو.
 أما بعد: 

فإف أصدؽ اضتديث كتاب هللا تعاىل، وخَت اعتدي ىدي ػتمد 
 ، .وشر األمور ػتدثاهتا، وكل ػتدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة 

 مثرات اهلداية

إف اإلنساف حينما يعرؼ أنو إفتا خلق لعبادة هللا، ويستقيم على 
منهج هللا، ويستجيب لداعي هللا، ويتمسك هبداية هللا تتحقق لو 
نتيجة عتذه االستجابة عدة معطيات وعدة ذتار وآثار جينيها يف الدنيا 

خرة. أما ذترات اعتداية يف اآلخرة، فنؤخر عنها الكالـ اآلف؛ ألف واآل
ِإنا َىُؤاَلِء َيُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة الناس قد جبلوا على حب العاجلة: 

 .َكَّلا َبْل َتُِبُّوَن اْلَعاِجَلةَ  ،َوَيَذُروَن َورَاَءُىْم يـَْوًما ثَِقيًَّل 
يا قبل اآلخرة، وأما الكفر ولكن ذتار اعتداية الغالية ؾتنيها يف الدن

والضالؿ واالؿتراؼ، فهو شجرة السم اليت يتجرعها الفاسق والعاصي 
 يف الدنيا قبل اآلخرة. 
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 وبإجياز نلخص ىذه الثمار يف عدة نقاط: 
 الثمرة األوىل:  -ٔ

أف هللا عز وجل ينزع من قلب اظتهتدي االضطراب واضتَتة، ويزرع 
كوف واالرتياح، وىذه وحدىا كافية يف قلبو الطمأنينة واعتدوء والس

لتعدؿ كل لذة يف الدنيا؛ فإف القلق داء العصر، واالضطراب واضتَتة 
مرض ىذا الزماف، وسببو البعد والضالؿ عن منهج هللا؛ كحاؿ من 
ضل، وىو مسافر عن الطريق، والوقود يريد أف ينفد، والزاد كذلك، 

من يعرفو الطريق فقاؿ:  وكل دقيقة دتر عليو تقربو إىل اعتالؾ، ويأتيو
امشي ورائي، حىت دلو وأرشده. فكيف حالو عندما رأى الطريق؟! 
يكوف الفرح والطمأنينة والسكينة مث يناـ، ويأكل، ويشرب، ويهدأ 

 بالو.
وىذه الدنيا صحراء ومتاىة كبَتة يعيشها اإلنساف، ويعاين منها، 

ري أين يتجو، فًتى الضاؿ واظتنحرؼ يتيو فيها ويف متاىاهتا، وال يد
وىو يف غاية القلق، خاصة إذا تذكر اآلخرة، وأف الزاد سينفد، وأف 
الوقود سينتهي؛ ألنو سيموت؛ لذلك جتدىم إذا ذكر اظتوت تضيق 
أخالقهم وصدورىم، ويقولوف: ـتاؼ، ال تتكلموا عنو. ويغالطوف 
أنفسهم، لينقلوا أنفسهم من الواقع اظترير الذي يعيشوف فيو باظتغالطة، 
حىت أنك جتدين ضحكهم غريًبا )قهقهة(، ويكثروف من قراءة 
النكات والصفحات الضاحكة، وكذلك حيضروف اضتفالت بكثرة 
واظتسرحيات، بل قد يشًتوف الكتب الضاحكة خاصة، ظتاذا؟! ىل 
الضحك غاية؟! كال بل ىو دليل ضيق يف الداخل وعذاب يف 
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غالطات، أما اعتداية فهي الباطن، يريد اإلنساف أف ينتزع ىذا األمل باظت

َوَأنا السكوف والراحة واضتمد، وال يعرؼ نعمة اعتداية إال من ذاقها 
تَـَفراَق ِبُكْم َعْن  َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتاِبُعوُه َواَل تـَتاِبُعوا السُُّبَل فـَ

 [.153]األنعاـ:  َسِبيِلوِ 
اف يف أضيق وقصة ابن تيمية وسجنو دليل على السكينة، ولو ك

السجوف، وكاف يقوؿ رزتو هللا: اظتسجوف من ُسجن عن ربو، واظتأسور 
 من ُأسر عن طريق ربو.

 الثمرة الثانية:  -ٕ
ومن الثمرات أف اعتداية تضبط سلوؾ اظتكلف، وىذا الضبط 
للسلوؾ يصرؼ عنو اآلفات واحملن، وحيميو من الزالت واظتشاكل اليت 

 لدنيا واآلخرة. جيرىا عليو طريق الضاللة يف ا
 كيف؟!:

حينما يستجيب اإلنساف لداعي هللا، ويلتـز مبنهج هللا تنضبط 
تصرفاتو، أليس كذلك؟! فهذه ألهنا ال خترج متربجة؛ فهي ال تقع يف 
فنت ومعاكسات قد تذىب بعرضها، والكثَت من الوقوع يف الورطات 

ساب بسبب الضاللة، بينما اعتداية جتعل اإلنساف يتبصر، وحيسب اضت
 لكل تصرفاتو.

 الثمرة الثالثة:  -ٖ
ومن ذتار اعتداية بسط رزؽ اظتؤمن اظتهتدي، فإف هللا يبسط لو 
رزقو، ويوسع لو فيو حىت لو كاف قلياًل صتعلو هللا بفضل ىدايتو مبارًكا، 
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 وجيعل لو عيشو واسًعا. 
حامت األصم أراد أف حيج فقاؿ ألىلو: أريد اضتج، ومل يكن ألىلو 

ما يريد بو اضتج، فقالت ابنتو الكربى: عندي شيء. ومر رزؽ غَت 
عليهم أياـ، مث قالوا للبنت: ىايت ما عندؾ. قالت: وهللا، ما أردت 
أحـر أيب من اضتج، ولكن إذا غاب أبونا فربنا موجود؛ فإف هللا سوؼ 
جيعل لنا من أمرنا ؼترًجا. ويف الليل مر حاكم البلد يعس، مث شعر 

من بيت حامت األصم، فسقتو البنت، وكاف اضتاكم  بظمأ، وكاف قريًبا
عطشاَف واظتاء بارًدا، فارتوى، فأخذ ما جبيبو من ماؿ ومن جيوب 
مرافقيو ووضعها يف الكأس، فخرجت الكأس مليئة باظتاء، ورجعت 
مليئة بالنقود، فدخلت البنت، وسكتت مث يف اليـو التايل ضاؽ حاؿ 

ي شيء، ولو مل تقويل ظتا سافر. أىلها، وقالوا للبنت: أنت قلت: عند
 فقالت: عندي شيء. وجاءت باظتاؿ.

َوَمْن يـَتاِق اَّللاَ ََيَْعْل َلُو فمن رزقو إياه؟! إنو هللا سبحانو وتعاىل: 
 .خَمَْرًجا * َويـَْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل ََيَْتِسبُ 

فبالتقوى يأتيو الرزؽ من كل طريق، والرزؽ يف ىذه اآلية ليس ىو 
زؽ الكمي بل الرزؽ الكيفي، فيجعل يف رزقك بركة، ويف قلبك الر 

 قناعة. 
 الثمرة الرابعة:  -ٗ

ومن ذتار اعتداية ػتبة اطتلق للمهتدي، وىذه ينتزعها من الناس 
انتزاًعا، من يستطيع أف جيرب اطتلق على ػتبتو؟! ال أحد؛ ألف القلوب 

ا نادى إذا أحب هللا عبدً »بيد الرزتن؛ ويف اضتديث الشريف: 
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جربيل: يا جربيل، إين أحب فَّلنًا فأحبو. فيحبو، مث ينادي ِف 
السماء: يا أىل السماء، إن هللا َيب فَّلنًا فأحبوه. فيحبونو، مث 

. والعكس من ذلك حىت ترى كل شيء «يلقي لو القبول ِف األرض
 يبغض العاصي حىت جلده وأوالده وثوبو الذي ىو عليو.

تبقى لو بعد ؽتاتو؛ فيشهدوف لو  ومن فوائد ىذه الثمرة أهنا
 باطتَت، وتأتيو الدعوات وىو يف قربه.

 الثمرة ا امسة:  -٘
أف هللا عز وجل يرزؽ اظتؤمن قوة يف  –أخَتًا –ومن ذتار اعتداية

بدنو، أي قوة يف عبادتو هلل، فينشطو ويقويو، فًتاه قويًا يف الصالة 
، ويرضاه وبعكس والصياـ واضتج والعلم وطلبو، ويف كل ما حيبو هللا

ذلك الفاسق؛ تراه جبانًا ضعيًفا، وتراه قويًا يف كل شيء سوى الدين، 
 قويًا يف اظتنكرات، وكل ىذا وذاؾ بسبب الضالؿ أو اعتداية. 

يقوؿ أحد الشباب قبل ىدايتو: كنت أرحم أحد جَتاين كلما 
ذىب للصالة أو رجع أقوؿ يف نفسي: خارج ... نازؿ ... أما اآلف 

 ؼ طعم العبادة، فيقوؿ: اضتمد هلل الذي ىداين عتذا. فأعر 
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 معوقات اهلداية

من اختاذ  –إال من رزتو هللا –اظتعوقات اليت تعوؽ الناس ودتنعهم
سبل اعتدى كثَتة؛ فلزـو طريق اعتدى على كثَت من الناس اليـو 
طويل، عقباتو شاقة كؤود. كيف ال، فاصتنة عالية، وسلعتها غالية، 

 : قاؿ الشاعر
 هتــــــــــــــون علينـــــــــــــــا ِف املعـــــــــــــــاَل نفوســـــــــــــــنا

 
 

 ومـــــــن خيطـــــــب اِلســـــــناء   يغلهـــــــا املهـــــــر 
واصتنة حسناء ال مثيل ضتسنها، فال بد من اظتشقة للفوز هبا، لكن  

دوهنا، موانع ويف طريقها عقبات، فإذا استطعنا السَت إليها حبرص 
لذة واجتهاد وتشمَت وحذر وانتباه، ختطينا العقبات وبلغنا غايتنا وذقنا 

الراحة بعد اظتشقة، وما ألذ طعم الراحة بعد التعب!! أليس ىذا 
 بصحيح؟!

أما إف قصرت بنا اعتمة، وضعفت بنا النفس، ووقفنا أماـ 
العقبات موقف العاجزين الضعفاء، وتقهقرنا إىل الوراء خسرنا الدنيا 
واآلخرة؛ وذلك ىو اطتسراف اظتبُت! اللهم نسألك اعتدى، ورباطة 

هد واجملاىدة واصتد، والصرب واظتصابرة، ونسألك العزدية اصتأش، واصت
على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسالمة من كل إمث، ونسألك 
الثبات على األمر، حىت نلقاؾ وتلقانا بالبشرى وباصتنات والتحيات 

َّلِلِا  َوَآِخُر َدْعَواُىْم َأِن اِْلَْمدُ  َوَتَِياتـُُهْم ِفيَها َسََّلمٌ اليت وعدتنا هبا 
 [.13ونس: ي] َربِّ اْلَعاَلِميَ 

وصدؽ الشاعر لبيد بن ربيعة حينما ىداه هللا لإلسالـ، وكانت 
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 لو رتاىَت يصفقوف لو اعتزعتم واعتزؿ الشعر، وقاؿ قولو اظتشهور: 

 واِلمــــــــــــــــــــد هلل إذ   يــــــــــــــــــــأتّن أجلــــــــــــــــــــي
 

 
 حـــــــــىت اكتســـــــــيت مـــــــــن اإلســـــــــَّلم ســـــــــرباال 

 إذن ما ىي معوقات اهلداية:  
 أف معوقات اعتداية متعلقة كثَتًا بأسباهبا. اعلمي

وأول ىذه املعوقات: اإلعراض عن شرع هللا، ال يتعلمو وال 
 يعمل بو.

 وقد ذكرنا يف األسباب العلم.
ال إلو إال )فلألسف، فإف كثَتًا من الناس لو سألتهم عن معٌت 

هم، ال يعرفوهنا وال يعرفوف شروطها ونواقضها، بل يرددوهنا بألسنت (هللا
وال تفقهها قلوهبم، وما ذاؾ إال ألف الناس قد تساىلوا كثَتًا يف أمور 
دينهم وتوحيدىم وفقو عباداهتم، فنجد الواحدة تتعبد هلل كما تعلمت 

 من جدهتا عن جدهتا.
ووهللا، قد تكوف ىذه اليت اقتصرت يف علمها الشرعي على 

و عباداهتن جدهتا أحسن كثَتًا من حاؿ اللوايت يتلقُت عقائدىن وفق
عن أىل الضاللة واعتوى كالصوفية وغَتىا، وىن جيهلن دتاًما أف ىذا 
أدخلهن يف البدع، ولو ذكرت للواحدة ما تفعل من بعض أنواع 
العبادات غَت اظتشروعة لفتحت فاىا استغرابًا مث استنكارًا عليك، 
فتنقلب اظتوازين لديها، فتصبح السنة بدعة والبدعة سنة، ودتوت على 

 ك إف مل يشأ عتا هللا اعتداية والبصَتة باضتق!ذل
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طالبات علم شرعي غتتهدات  وىناك صنف آخر اْلن:
حريصات على اصتلوس لتلقي العلم، معهن أقالمهن وأوراقهن، لكن 
أتعلمُت يف أي اصتامعات يدرسن؟! يف جامعات الدش والقنوات 
يلبس عليهن الكثَت من أمور عقائدىن ودينهن، وىن عمياوات 
البصَتة ال فقو وال علم ىدى، بل ضاللة وبدع وأمور يأباىا هللا 

 ويأباىا رسولو.
إذف العلم الشرعي ال بد أف يؤخذ من مظانو؛ من القرآف الكرمي 
وكتب السنة واضتديث ومصنفات أىل العلم من سلف ىذه األمة، 
ومن علمائها األجالء الذين يأخذوف العلم الصحيح خلًفا عن 

 سلف. 
اعتداية؟! ال بد لك من نور ينَت لك الطريق، ولن يكوف تريدين 

ىذا النور أبًدا نور اإلشعاعات الصادرة من شاشات القنوات، بل ىو 
نور أجل وأعظم؛ ىو نور من هللا، نور من آيات هللا، ونور من 

َوَمْن  َْ ََيَْعِل اَّللاُ َلُو نُورًا َفَما أحاديث رسولو، ونور العلم الشرعي، 
 [.43]النور:  ِمْن نُورٍ َلُو 

فهو اصتهل بعينو، وىذا ىو أوؿ أسباب  أما الصنف اْلخر:
الضالؿ، ومن ذترات الضالؿ، ولو كاف صاحبو غارقًا يف اظتتاع؛ ألف 
ىذا اظتتاع ذاتو ىو شقوتو، شقوتو يف الدنيا وشقوتو يف اآلخرة، وما 

الضياع  حاؿ الكثَت من الشابات والشباف اآلف، وما وصلوا إليو من
والتقليد األعمى واظتسخ إال الضالؿ واصتهل بعلم هللا ورسولو، نسأؿ 

 هللا أف يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا مبا نعلم. 
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ثانًيا: ومن معوقات اهلداية: االحتجاج باملشيئة، وعدم 

 اجملاىدة: 
وىذه اجملاىدة قد خالفها البعض إما جهاًل وإما اتباًعا للهوى، 

لو شاء )أو  (لو شاء هللا عتدانا)شيئة ويقولوف: فنجدىم حيتجوف باظت
 .(ما شاء هللا لنا ىداية بعد)أو  (هللا أال نفعل اظتعاصي ما فعلناىا

وىؤالء قد سبقهم الكفار باالحتجاج باظتشيئة فقاؿ هللا عز وجل 
، وقاؿ تعاىل: َوقَاُلوا َلْو َشاَء الرامْحَُن َما َعَبْدنَاُىمْ عنهم: 

لاِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اَّللاُ َما َأْشرَْكَنا َواَل َآبَاُؤنَا َواَل َحراْمَنا َسيَـُقوُل ا
 .ِمْن َشْيءٍ 

فاحتجوا باظتشيئة، وكالمهم يف الظاىر صحيح؛ ألنو لو شاء هللا 
ما أشركوا وال شك يف ذلك، ولكن وإف كاف كالمهم صحيًحا ظاىرًا، 

ك كذهبم هللا عز وجل لكنو خطأ ػتض صادر عن جهل وعمى؛ لذل
َوَلَقْد  [، وقاؿ عنهم: 23]الزخرؼ:  ِإْن ُىْم ِإالا خَيُْرُصونَ فقاؿ: 

ْبِلِهمْ   . َكذاَب الاِذيَن ِمْن قـَ
 ملاذا كذّبم هللا وظاىر كَّلمهم صحيح؟

: ألف مرادىم من قوعتم ىذا أف هللا قادر على منعهم من اجلواب
م أنو راض عنهم وعن شركهم الشرؾ، فلما مل دينعهم دؿ ذلك عندى

وقالوا: لو مل يكن هللا راضًيا لصرفنا، فكذهبم هللا سبحانو على ىذا 
الزعم؛ ألف هللا لو شاء شيًئا ال يعٍت أنو حيبو، ولو قدر شيًئا ليس 
يقتضي ذلك أنو راض عنو؛ فإف هللا يشاء اطتَت، ويشاء الشر، 

 ظتعٌت اظتشيئة. فسبحاف هللا وتعاىل، وىذا متعلق بالفهم الصحيح 
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 وىذه وقفة سريعة على عجالة مع اظتشيئة اإلعتية
فللو سبحانو وتعاىل مشيئة وإرادة شرعية، ومشيئة وإرادة كونية، 
ولإلنساف مشيئة وقدرة يفعل هبا أفعالو، ومشيئة اإلنساف وقدرتو 

 واقعتاف مبشيئة هللا تابعتاف عتا.
يقع هبا مراده، وال واظتشيئة الكونية: ىي ما يقدر هللا ويشاء، و 

َوَلْو َشاَء اَّللاُ َما يلـز أف يكوف ػتبوبًا لو، وىي كما يقوؿ هللا تعاىل: 
 .اقْـَتتَـُلوا َوَلِكنا اَّللاَ يـَْفَعُل َما يُرِيدُ 

وأما اظتشيئة الشرعية: فهي ما يقدر هللا ويشاء، وال يلـز منها 
ُ و؛ كقولو تعاىل: وقوع اظتراد، وال بد أف يكوف اظتراد ىنا ػتبوبًا ل َواَّللا

 [.28]النساء:  يُرِيُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكمْ 
ومشيئة هللا وإرادتو الكونية شاملة للهداية واإلضالؿ؛ أي يريد 
اعتداية، ويريد اإلضالؿ كونًا وقدرًا ضتكم بالغة؛ يقوؿ هللا تعاىل: 

 ِْْلِْسََّلِم َوَمْن يُِرْد َأْن ُيِضلاُو َفَمْن يُِرِد اَّللاُ َأْن يَهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ل
َا َيصاعاُد ِف الساَماءِ   .ََيَْعْل َصْدرَُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأَّنا

شرعية حيبها هللا، ويريدىا وال يلـز وقوعها،  فاهلداية األوىل
 إرادة كونية الـز وقوعها، وإف كاف هللا ال حيبها، وال يرضاىا. والثانية

مراد هللا الكوين والشرعي تابع ضتكمتو سبحانو،  وؿتن نؤمن أف
فكل ما اقتضاه كونًا أو تعبد بو خلقو شرًعا، فإنو ضتكمو وعلى وفق 

ُ اضتكمة، سواء علمناىا أو تقاصرت عقولنا عن ذلك  أَلَْيَس اَّللا
 .َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللِا ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ  ،بَِأْحَكِم اِْلَاِكِميَ 
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: اعلمي أف اإلرادة الشرعية مقصودة لذاهتا، فاهلل أراد وأخْيًا

 الطاعة كونًا وشرًعا وأحبها ورضيها.
أما اإلرادة الكونية فهي مقصودة لغَتىا؛ كخلق إبليس وخلق 
الشرور وخلق األمراض وغَت ذلك، لتحصل بسببها اجملاىدة والتوبة 

  سبحانو. واالستغفار، وغَت ذلك من احملاب اليت حيبها هللا
 تنبيو: ىل يتمع اإلرادتان الشرعية والكونية؟؟

ال جتتمع اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية إال يف حق اظتخلص 
اظتطيع، بينما تنفرد اظتشيئة الكونية يف حق العاصي، لذلك ترين 
العاصي حيتج باظتشيئة الكونية، وينكر اظتشيئة الشرعية، ويكوف حالو 

ذين غالوا يف إثبات القدر حىت أنكروا أف يكوف للعبد كحاؿ اصتربية ال
فعل حقيقي، بل ىو يف زعمهم ال حرية لو وال فعل لو كالريشة يف 

فمن باب اجملاز، فهم يسندوف  (فعلت كذا)مهب الريح، وأما قوعتم: 
إليهم األفعاؿ غتازًا فيقولوا: صلى، صاـ، كما يقاؿ: طلعت الشمس، 

 ة عتم يف صالهتم وصيامهم.أو ىبت الريح؛ أي ال مشيئ
ويف اظتقابل ىناؾ الفرقة اظتقابلة عتؤالء الذين ىم على الضد 
منهم، وىم القدرية الذين قالوا: إف العبد مستقل بعملو يف اإلرادة 
والقدرة، وليس ظتشيئة هللا تعاىل وقدرتو يف ذلك أثر، ويقولوف: إف 

طتالقوف؟ عتا نعوذ باهلل أفعاؿ العباد ليست ؼتلوقة هلل، وإفتا العباد ىم ا
 من جهل اصتميع وضالعتم وعملهم.

ولذلك أىل الوسط والعلم واعتدى والنور توسطوا بُت ذلك 
فقالوا: نثبت للعبد مشيئة خيتار هبا، وقدرة يفعل هبا، ومشيئتو وقدرتو 
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ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن واقعتاف مبشيئة هللا تابعتاف عتا؛ لقولو تعاىل: 
ُ َربُّ اْلَعاَلِميَ َيْسَتِقي  .َم * َوَما َتَشاُءوَن ِإالا َأْن َيَشاَء اَّللا

فاظتشيئة األوىل للعبد يفعل ما يشاء، ولكنها تابعة للمشيئة الثانية 
َواَّللاُ َخَلَقُكْم َوَما مشيئة هللا؛ فالعباد فاعلوف وهللا خالق أفعاعتم؛ 

خلًقا وإعجازًا وتقديرًا،  [. فأفعالنا من هللا96]الصافات:  تـَْعَمُلونَ 
 وهللا خيلقها ويقدرىا علينا، وىي من العباد فعاًل وكسًبا.

ومن ىنا نعلم أف ىؤالء الذين احتجوا باظتشيئة إما أهنم يعلموف 
الغيب، ويعلموف ما قدر هللا عليهم من الضاللة وعدـ اعتداية، وىذا 

الغيب، ومل  ال ديكن، وال ينبغي وال جيوز؛ ألنو ليس ىناؾ أحد يعلم
يطلع هللا أحد على أعمالو اليت سيعملها يف اظتستقبل يقوؿ هللا تعاىل: 

َعاِ ُ اْلَغْيِب َفََّل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحًدا. 
أو أهنم لبس عليهم أىل اصتهل واعتوى فهمهم الصحيح، فضلوا، 

 فهم ال يعذروف جبهلهم ىذا.
رنا؛ وهللا تعاىل يقوؿ: إذف، ال بد من العمل واجملاىدة كما ذك

َلَنا . وال بد من الصرب وطلب َوالاِذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـاُهْم ُسبـُ
اعتدى من هللا وحتمل األذى كما ذُكر يف أسباب اعتداية عند الكالـ 

 عن اجملاىدة. 
ثالثًا: من معوقات اهلداية: اتباع اهلوى والكرب عن قبول اِلق 

 ع اإلصرار على الغفلة عن الدار اْلخرة وأىواهلا:وَساع املوعظة، م
كما تبُت معنا يف اظتعوقُت األوؿ والثاين: فاإلعراض عن العلم 

لضاللة الشرعي، يؤدي إىل اصتهل، وىذا يقود بدوره إىل العمى وا
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ويضل، بعكس قبوؿ اضتق يهدي ويرشد  واتباع اعتوى، واعتوى يُعمي

 ويبصر. 
عراض عن شرع هللا ال يتعلمو وال ما أضل الكثَت إال ىذا اإل

 يعمل بو، وال ينشأ ىذا إال عن ىوى. 
يقدـ عتا شريط .. تعرض عن شتاعو، كتيب .. ال حتب القراءة، 
تعرض عليها آيات هللا وحديث رسولو .. تبكي وترؽ، مث تقوؿ: 
نفسي .. ىواي .. فهذه تكوف عبدة للشهوات وللهوى وللنفس 

 .َأرَأَْيَت َمِن اَّتاََذ ِإهَلَُو َىَواهُ هللا:  وليس هلل، وىذه ال يهديها
عتذا ذـ هللا بٍت إسرائيل حينما استكربوا عن اضتق، وأعرضوا عنو، 

َوَلْو أَنـاُهْم فـََعُلوا َما واتبعوا أىوائهم، فقاؿ فيهم عز من قائل: 
ًرا هَلُْم َوَأَشدا تـَْثِبيًتا * َوِإًذا َْلَ  َناُىْم ِمْن َلُدناا يُوَعظُوَن ِبِو َلَكاَن َخيـْ تـَيـْ

َناُىْم ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما  .َأْجًرا َعِظيًما * َوهَلََديـْ
فقد تبُت من خالؿ اآليات أف االستماع للوعظ وغتاىدة النفس 

 للعمل بو، ينتج عنو: 
 َأْجًرا َعِظيًمااألجر العظيم من هللا والدليل قولو تعاىل:  -1

 [.43]البقرة: 
 ىو اظتطلوب. اعتداية، و  -2
رفقة األنبياء والصاضتُت والشهداء، وىذا يعٍت الفوز باصتنة،  -3

 وىذا أقصى أمانينا: الفوز باصتنة والنجاة من النار. 
وقد توعد هللا سبحانو وتعاىل يف كتابو الكرمي من استكرب عن 
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َسَأْصِرُف َعْن َآيَايتَ قبوؿ اضتق بصرفو عن اعتداية؛ قاؿ تعاىل: 
يـََتَكبـاُروَن ِف اأْلَْرِض ِبَغْْيِ اِْلَقِّ َوِإْن يـََرْوا ُكلا َآيٍَة اَل يـُْؤِمُنوا ِّبَا  الاِذينَ 

 .َوِإْن يـََرْوا َسِبيَل الرُّْشِد اَل يـَتاِخُذوُه َسِبيًَّل 
 رابًعا: من معوقات اهلداية: ضعف اإلَيان: 

دـ مبا أنو من أوؿ معوقات اعتداية اإلعراض عن العلم الشرعي وع
اجملاىدة وشتاع اظتوعظة واإلعراض عن قبوؿ اضتق، كاف لزاًما أف 
يضعف اإلدياف، وينقص حىت ال يكاد يكوف؛ ؽتا يؤدي بالتايل إىل 

 عدـ اعتداية.
ؾتد ضعاؼ اإلدياف كثَتًا ما يشتكوف من قسوة القلوب أو عدـ 
الشعور باللذة أثناء أداء العبادة. وقد يقوؿ أحدىم: أشعر أف إدياين 
يف اضتضيض، وال أتأثر بتالوة القرآف! وؾتدىم يقعوف يف اظتعاصي 

 بسهولة، وما ذاؾ إال بسبب ضعف اإلدياف اظتانع من دتاـ اعتداية. 
إذف، ال بد من تعاىد اإلدياف بالنفس، وذلك عن طريق لزـو 
حلق الذكر، وطلب العلم الشرعي، وتدبر القرآف، واطتوؼ من سوء 

ارة الدنيا، وتعظيم حرمات هللا، والرباءة من اطتادتة، والتفكر يف حق
الكفرة واظتلحدين، والوالية للمؤمنُت؛ لَتتفع مستوى اإلدياف فيكوف 

 سبًبا للهداية. 
 
 

 خامًسا: من معوقات اهلداية: الصحبة السيئة:
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فالصحابة السوء، والقرينة الضالة، وأخوة الدنيا ال أخوة الدين، 

كلما أردت أف تسلكي السبيل إىل هللا   قاطعة للطريق بينك وبُت هللا؛
 قطعت عليك الطريق؛ ال تريد لك اعتداية حىت يكثر أمثاعتا. 

تريدىا عوًجا وضالاًل، وهللا يريدىا ىدى، تريدىا معصية، وهللا 
يريدىا طاعة، تريدىا ظالًما، وهللا يريدىا نورًا، وكم سببت الرفقة 

على أصحاهبا، وجرت النكبة  –من خالؿ الواقع والتجربة –السيئة
 عليهم الويالت دنيا وآخرة. 

َويـَْوَم يـََعضُّ والقرآف الكرمي نبو على ىذا فقاؿ عز من قائل: 
الظااِ ُ َعَلى َيَدْيِو يـَُقوُل يَا لَْيَتِّن اَّتاَْذُت َمَع الراُسوِل َسِبيًَّل * يَا َويـَْلىَت 

ْذ ُفََّلنًا َخِليًَّل   .لَْيَتِّن َ ْ َأَّتِا
نًا يف اآلية تعٍت الصاحب، وتعٍت كتب الضاللة، وأشرطة وفال

 الضاللة، وتعٍت اظتدرسة السيئة، وكل أحد يضل عن هللا.
قاؿ أىل العلم: القرين السوء غنب يغبنك، ويضلك عن اضتق؛ 

 ولذلك شتي يـو القيامة بيـو التغابن. 
وأوجو لك سؤااًل مهًما: ىل ؾتالس رفقاء مرضى باإليدز؟ طبًعا 

 ال.
بل ؾتعل بيننا وبينهم حجرًا صحًيا، فكيف مبن لديهم إيدز يف 
إدياهنم أو كولَتا يف عقيدهتم، أو سل يف أخالقهم كيف ؾتالسهم؟! 
فهؤالء أخطر من اظترضى هبذه األمراض؛ ألف ىؤالء على أسوأ 
األحواؿ ديوتوف، ولكن إيدز وكولَتا وسل العقيدة واإلدياف واعتداية، 

َويَْأتِيِو اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ ا ليتهم ديوتوف يف جهنم يؤدي إىل جهنم، وي
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 [.17]إبراىيم:  َمَكاٍن َوَما ُىَو ِبَيِّتٍ 
سادًسا: من معوقات اهلداية: الضعف أمام العادات السيئة 

 والتقاليد اجلاىلية املخالفة لشرع هللا وجماملة اجملتمع: 
اطتَت  فكم أردت اجملاملة وخوؼ اظتالمة من الناس أصحاب

ومنعتهم من اظتضي يف دروب اعتدى، ؾتد البعض تعرض عن اضتجاب 
عن أىل الزوج وأوالد العم واطتالة، وتقوؿ: عاداتنا ال أستطيع 

 اضتجاب أمامهم. وىكذا. 
 سابًعا: من املعوقات: اجملادلة والعناد بغْي علم: 

ِبَغْْيِ ُسْلطَاٍن أَتَاُىْم ِإنا الاِذيَن َُيَاِدُلوَن ِف َآيَاِت اَّللِا قاؿ تعاىل: 
ٌر َما ُىْم بَِباِلِغيوِ  َوِمَن النااِس َمْن َُيَاِدُل  ،ِإْن ِف ُصُدورِِىْم ِإالا ِكبـْ
 .ِف اَّللِا ِبَغْْيِ ِعْلٍم َواَل ُىًدى َواَل ِكَتاٍب ُمِنْيٍ 

فتدبري كيف ربط هللا سبحانو وتعاىل من خالؿ اآليات بُت 
وعدـ اعتداية؛ ؽتا يؤدي إىل الطبع على القلوب، اجملادلة واظتعاندة 

ومقت هللا عتم. بينما مدح هللا سبحانو وتعاىل اظتؤمنُت الذين 
َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل يستجيبوف لنداء هللا ورسولو:  ِإَّنا

ْعَنا  نَـُهْم َأْن يـَُقوُلوا َسَِ َوَأَطْعَنا َوُأولَِئَك ُىُم اَّللِا َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بـَيـْ
 .اْلُمْفِلُحونَ 

 ثامًنا وأخْيًا: من معوقات اهلداية: الكذب: 
. وقاؿ ِإنا اَّللاَ اَل يـَْهِدي َمْن ُىَو ُمْسِرٌف َكذاابٌ قاؿ تعاىل: 

ًرا هَلُمْ تعاىل:  . ويف البخاري ومسلم: فـََلْو َصَدُقوا اَّللاَ َلَكاَن َخيـْ
 يوم القيامة، وال ينظر إليهم وال يزكيهم، ثَّلثة ال يكلمهم هللا»
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رجًَّل باع سلعة، فحلف باهلل »وذكر منهم  ...«وهلم عذاب أليم 

 .«أنو اشرتاىا بكذا، وىو كاذب
عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إىل : »وقاؿ رسوؿ هللا 

الرب، وإن الرجل ليصدق، ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا 
ذب؛ فإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن صديًقا. وإياكم والك

الفجور يهدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب، ويتحرى الكذب 
 «.حىت يكتب عند هللا كذابًا

 وأخًْي ال بد من كلمة تقال: 
من كاف لديها قناعة وأرضية صلبة لتصبح مهتدية، ستهتدي 
بإذف هللا. ومن كانت على غَت ذلك، فعليها مراجعة نفسها مرات 

 الندـ!! قبل
وىذا ما وفقٍت هللا لقولو، فأسأؿ هللا أف جيعلنا ؽتن يستمعوف 
القوؿ، فيتبعوف أحسنو وصلى هللا على نبينا ػتمد وعلى آلو وأصحابو 

 أرتعُت. 
 
 

  


