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  تتذكرون أفال 
                                                                                            فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن نارص اجلليل

 

 تمهيد
أصةل اريةري  »فيقةو::  ورديئةة نافعةة: واتلفكريأنواع الفكر  - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  يبني

اإلرادة والطلب يف الزهد والرتك واحلب وابلغض. وأنفُع الِفْكِر  مبدأوالرشِّ من قِبَل اتلفكر؛ فإن الِفْكَر 
 أربعةةمفاسد املعاد، ويف طةر  اجتاابهةا، فهةذ   املعاد، ويف طريق اجتالبها، ويف دفع مصالحالفكُر يف 

يف مفاسةد ادلنيةا،  وفكةرأفاكر يه أَجّل األفاكر. ويليها أربعة: فكر يف مصالح ادلنيا، وطر  حتصيلها، 
 وطر  االحرتاز ماها. 

مةِر ِ آالء اّلّل ونَِعِمةِه، وأ يفهذ  األقسام اثلمانية دارت أفاكر العقالء، ورأس القسم األو: الفكةر  فعىل
واالهمةا،  ومةا _صىل اهلل عليةه وسةلم_نبيه  وُساةونهيه، وطُر  العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه 
ر  ةِتَها  يفوهذا الفكر يثمر لصاحبه املحبة واملعرفة. فإذا فكَّ اآلخرة ورشفهةا ودوامهةا، ويف ادلنيةا وِخسَّ

ر يف قرص األمل، وضيق الوقت، أورثه اآلخرة، والزهد يف ادلنيا يفوَفاَائِها، أثمر هل ذلك الرغبة  ، ولكما فكَّ
 واالجتهاد، وبذ: الوسع يف اغتاام الوقت.  اجلدَّ ذلك 
وانلاس يف واد. وبإزاء هذ  األفاكِر:  واد  األفاكر ُتْعيل همته، وحُتْييها بعد موتها وُسفوهلا، وجتعله يف  وهذ 

عطة  اريلق؛ اك هذااألفاكُر الرديئة اليت جتو: يف قلوب أكرث 
ُ
لفكر فيما لم يُكلَّة  الفكةر فيةه، وال أ

ال يافع، اكلفكر يف كيفية ذات الرب وصفاته، ممةا ال سةبيل للعقةو:  اذلياإلحاطة به من فضو: العلم 
 إىل إدراكه. 

واملوسيىق وأنواع األشاك:  الشطرنجالفكر يف الصاااعت ادلقيقة اليت ال تافع بل ترّض؛ اكلفكر يف  وماها
 واتلصاوير. 

وال رشفاةا؛ اكلفكةر يف  كماالا الفكر يف العلوم اليت لو اكنت صحيحة لم ُيْعِط الفكُر فيها انلفس  وماها
اليت لو بلغ اإلنسان اغياتها لةم يكمةل  الفالسفةدقائق املاطق والعلم الريايض والطبييع، وأكرث علوم 

 بذلك ولم يَُزكِّ نفَسه. 
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لكةن ال اعقبةة هل،  ذلةلها، وهذا وإن اكن للافس فيةه الفكر يف الشهوات والذلات وطر  حتصي وماها
ته.  ته يف اعقبة ادلنيا قبل اآلخرة أضعاُف مرسَّ  ومرضَّ

،الفكر فيما لم يكن لو اكن كي  اكن يكون؛ اكلفكر فيمةا إذا صةار  وماها أو وَجةَد كةااا، أو  َمِلةاكا
 ذلك من أفاكر السفل.  وحنو وينتقم؟َملَك ضيعة، ماذا يصاع؟ وكي  يترصف، ويأخذ، ويعط ، 

ذلةك مةن فكةر  وتوابةعالفكر يف جزئيات أحوا: انلاس وما َجَراياتهم ومةداخلهم واةارجهم،  وماها
 وادلار اآلخرة.  ورسوهلانلفوس املبطلة الفارغة من اهلل 

 مة. ُمباحة اكنت أو حمرَّ  وهوا ؛الِفكر يف دقائق احِليَل والَمْكر اليت يتوّصَل بها إىل أغراضه  وماها
وحنوهةا؛ فإنةه شَْشةَغل  واملةرايالفكر يف أنواع الِشْعر ورصوفه وأفانياه يف املدح واهلجاء والغز:  وماها

 اإلنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته ادلائمة. 
رات اذلهاية اليت ال وجود هلا يف اريةار  وال  وماها حاجةة إههةا ابلتَّةة، وذلةك  بانلةاسالفكر يف املقدَّ
تها أرجح مةن مافعتهةا،  فلكيف لك علم حىت يف علم الفقه واألصو: والطب؛  موجود هذ  األفاكر مرضَّ

تها ُشْغلها عن الفكر   .ه. ا( 1) «هو أْوىل به وأْعوَُد عليه بانلفع اعجالا وآجالا  فيماويكيف يف مرضَّ
إنهةا توجةب ف واألفةاكر؛مبدأ لك علةم نرةري وعمةل اختيةاري هةو اريةواطر »يف موطن آخر:  ويقو:

الفعةل، وكةرثُة تكةرار  تعطة   وقوعاتلصوُّرات، واتلصوُّرات تدعو إىل اإلرادات، واإلرادات تقتيض 
وفسةاُدها بفسةادها. فصةالح اريةواطر بةأن  واألفةاكر،العادة. فصالُح هذ  املراتب بصالح اريةواطر 

بةه لكُّ صةالح،  _سةبحانه_فإنةه دائرةا ىلع مرضاته وحَمابِّةه؛  إهه،تكون مراقبة لوهِّها وإهلها صاعدة 
ةه وإعراضةه عاةه لك  ومنومن عاِد  لك هدى،  ه لعبد  لك حفظ، ومن توهِّ توفيقه لك رشد، ومن توهِّ

 وتوحيةد ،. فيرفر العبد بكل خري وهدى ورشد بقدر إثبات عني فكرته يف آالئه ونَِعمه وشقاءضال: 
ا وطر  معرفته، وطر  عبوديته، وإنزاهل إيا  حارضاا مع ا هل، ناظرا لعاةا ىلع  إهه،ه، مشاهدا رقيباا عليه، ُمطَّ

ه. فحينئذ  شستحيي ماه،  أن ُيْطِلَعه ماه ىلع عةورة يكةر  أن َيّطِلةَع عليهةا  وجيلُّهخواطر  وإرادته وهمِّ
ا يمقته عليه. واعلم أن اريطرات والوسةاوس تةِّدِّي متعلقاتهةا إىل  نفسهالو  مثله، أو يرى يف  خاطرا

فتِّدِّيها  اإلرادةالفكر فيِّدِّيها إىل اتلذكر، فيأخذها اذلكر فيِّدِّيها إىل اإلرادة، فتأخذها  يأخذهافالفكر، 
تها وتمامها ...  أسهلإىل اجلوارح والعمل، فتستحكم فتصري اعدة، فَردُّها من مبادئها  من قطعها بعد قوَّ

ألفةاكر أسةهل مةن إصةالح وإصةالح ا األفةاكر،ومن املعلوم أن إصالح اريواطر أسهل من إصةالح 
العمل، وتداركةه أسةهل مةن قطةع العوائةد.فأنفع  فسادوإصالح اإلرادات أسهل من تدارك  اإلرادات،

دون ما ال يعايك؛ فالفكر فيما ال يعة  بةاب لك رش،وَمةن  يعايكادلواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما 
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َر فيما ال يعايه   بما ال مافعةة هل فيةه، فةالفكر واريةواطر، ما يعايه،واشتغل عن أنفع األشياء هل فاتهفكَّ
ة أحق يشء بإصالحه من نفسك، فإن هذ  خاصتك وحقيقتك اليت تبتعد بهةا  واإلرادة تقةرب  أوواهلمَّ

عاةه وسةهطه  بُعةدكمن إهلك ومعبودك اذلي ال سعادة لك إال يف قربه ورضا  عاةك، وُُّّ الشةقاء يف 
ا لم يكن يف عليك. وَمن اكن يف خواطر  وجماالت فكر  دن أمر  إال كةذلك ... واةاع  سائريئاا خسيسا

ما يلزمك من اتلوحيد وحقوقةه، ويف  بمعرفةإصالح ذلك: أن تشَغَل فكرك يف باب العلوم واتلصوُّرات 
ز ماهةا، ويف بةاب اإلرادات  آفةاتاملوت وما بعد  إىل دخو: اجلاة وانلار. ويف  األعمةا: وطةر  اتلحةرُّ

ةك إرادتةه. وعاةد العةارفني أّن  مابإرادة والُعزوم أن تشغل نفسك  يافعك إرادته، وطرح إرادة مةا يرضُّ
الفكر والقلب بها أرض ىلع القلب من نفس ارييانة،وال سيما إذا فرغ قلبةه ماهةا  وإشغاَ: تمّ  ارييانة 

 .ه. ا( 2)«وُمراد مبارشتها، فإّن تمّايها ششغل القلب بها ويملِّ  ماها وجيعلها هّمه  بعد
 ماها:  ،ورد للفكر واتلفكري معان متقاربة وقد

املتقاربة. وعاةدما أورد اإلمةام  املعاينوانلرر، واالعتبار، واتلدبر، واالستبصار ... إىل غريها من  اتلذكر،
وهذ  معان متقاربة جتتمةع »للتفكر عقَّب ىلع ذلك بقوهل:  املرادفاتهذ   - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم 

ا آخر،يف يشء وتتفر  يف  ا ؛وشُسَّمَّ تفكرا  ؛ألنه استعما: الفكر يف ذلك وإحضار  عاةد ، وشُسةَّمَّ تةذكرا
يَن اتََّقْوا إَِذا )) :_تعاىل_إحضار للعلم اذلي جيب مرااعته بعد ذهوهل وغيبته عاه، وماه قوهل  ألنه ِ

إِنَّ اذلَّ
يَْطاِن تََذكَّ  ُهْم َطائٌِ  ِمَن الشَّ  (. 201ألعراف:ا) ((ونَ ُروا فَإَِذا ُهْم ُمبرِْصُ َمسَّ

ا وشُسَّمَّ  مراجعة للارر كّرة بعد كّرة حىت  ألنه ؛ألنه اتلفات بالقلب إىل املارور فيه، وشُسَّمَّ تأّمالا  ؛نررا
ألنه يعرب ماه إىل غري  فيعرب من ذلك  ؛افتعا: من العبور وهويتجىّل هل وياكش  لقلبه، وشُسَّمَّ اعتباراا 

ثاثلة ويه املقصود من االعتبار، وهلذا شسَّم عربة. ويه ىلع باةاء احلةاالت  معرفةاذلي قد فّكر فيه إىل 
املقصةود ماةه،  إىلإيذاناا بأن هذا العلم واملعرفة قد صار حاالا لصاحبه يعرب ماةه  -والقتلة  اكجللسة -

ةا لَِمْن ََيَْش إِنَّ يِف ذَ )):_تعاىل_وقا: اهلل  وِي نَّ يِف َذلَِك لَ إِ )) :وقا: ،(26)انلازعةات: ((لَِك لَِعرْبَ
ُ
ةا أِل ِعةرْبَ

بَْصارِ 
َ
 (. 13)آ: عمران: من اآلية ((اأْل

ا وشُسَّمَّ   :_تعةاىل_وقةا:  القةو:،وماه تدبّر  -ويه أواخرها وعواقبها  -ألنه نرر يف أدبار األمور  ؛تدبرا
بَُّروا الَْقْوَ: )) فَلَْم يَدَّ
َ
فَال َيتََدبَُّرو)) (؟68)املِّماون: من اآلية ((أ

َ
ِ أ َن الُْقْرآَن َولَْو اَكَن ِمةْن ِعاْةِد َْيةرْيِ اّللَّ

الالكم أن يارر يف أوهل وآخر ، ثم يعيد نرر  مرة بعةد  وتدبّر ،(82)النساء: ((ُدوا ِفيِه اْخِتالفاا َكِثرياا لَوَجَ 
 اكتلجّرع واتلفّهم واتلبنّي.  اتلفّعلوهلذا جاء ىلع بااء  ،مرة
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للبصرية. وٌُّّ من اتلذّكر  وجتلّيهاتلبرّص؛ وهو تبنّي األمر وانكشافه استبصاراا وهو استفعا: من  وسّم 
تكرار القلب ىلع ما علمه وعرفه لريسخ فيه وهثبت  يفيدواتلفّكر هل فائدة غري فائدة اآلخر؛ فاتلذّكر 

،واتلفّكر يفيد تكثري العلم واستجالب ما ليس حاصالا عاد  القلبوال ياميح فيذهب أثر  من  الةا
 لب. الق

له واتلذّكر حيفره. وهلذا قا: احلسن:  فاتلفّكر باتلةذكر ىلع اتلفّكةر،  يعةودونما زا: أهل العلةم »حيصِّ
فاتلفّكر واتلذّكر بةذار العلةم، وسةقيه  ،«باحلكمةوباتلفّكر ىلع اتلذّكر ويااطقون القلوب حىت نطقت 

فاملةذاكرة بهةا «. لقةيح ألبلابهةامالقاة الرجا: ت»الّسل :  بعضمطارحته، ومذاكرته تلقيحه. كما قا: 
يف خزانة مفتاحها اتلفّكر؛ فإنه ال بّد من تفّكةر، وعلةم يكةون نتيجتةه  والسعادةلقاح العقل؛ فاريري 

 أنحيدث للقلب من ذلك العلم؛ فإن لّك َمن علم شيئاا مةن املحبةوب أو املكةرو  ال بةّد  وحا:الفكر، 
تُوِجةب وقةوع  اإلرادةاحلا: تُوِجةب هل إرادة، وتلةك  يبىق لقلبه حالة وياصبغ بصبغة من علمه، وتلك

 العمل، فهاهاا مخسة أمور: 
العمةل. فةالفكر  وثمرتهاوثمرته العلم، وثمرتهما احلالة اليت حتدث للقلب، وثمرة ذلك اإلرادة،  الفكر
ورشفةه وأنةه مةن أفضةل  اتلفّكرهو املبدأ والِمفتاح للهريات لكها، وهذا يكش  لك عن فضل  نإذ
ر ساعة خري من أع فالفكر هو اذلي ياقةل مةن مةوت  ،ساة عبادةما: القلب وأنفعها هل حىت قيل: تفكُّ

إىل الزهد والقااعة، ومن سةجن  واحلرصومن الرغبة  املحاّب،الفطاة إىل حياة اهقرة، ومن املاكر  إىل 
اإلخةالد إىل هةذ  ضيق اجلهل إىل سعة العلم ورحبه، ومن مرض الشةهوة و اآلخرة،ومنادلنيا إىل فضاء 

إىل نعمةة  وابلْكةمعن دار الغرور، ومن مصيبة العَّم والّصَمم  واتلجايفشفاء اإلنابة إىل اهلل  إىلادلار 
ةبُهات  والعقلابلرص والسمع والفهم عن اهلل  بةرد اهقةني وثلةج الصةدور.  إىلعاه، ومةن أمةراض الشُّ

( 3«)إنما حيدث من جانةب الفكةر يةمعصوباجلملة فأصل لك طاعة إنما يه الفكر، وكذلك أصل لك 
 .ه. ا

 اللغوي للتفكر:  االشتقا 
... والفكةرة:  اليشةءالَفكةر والِفكةر: إعمةا: اريةاطر يف »صاحب اللسان يف مادة )فكةر( قةوهل:  ذكر

 . : فسيق. وفكةري: كثةري الفكةر. أياكلفكر، وقد فكر يف اليشء وأفكر فيه وتفكر بمعىن. ورجل فكريِّ
 .ه. ا( 4«). واملصدر الَفكر بالفتحوالفكرةتلفكر: اتلأمل. واالسم: الفكر وقا: اجلوهري: ا

القةوة سسةب  تلةكالفكرة: قوة مطرقة للعلم إىل املعلوم. واتلفكر جةوالن »يف مفردات القرآن:  وقا:
هل صورة يف القلب. وهلةذا  حيصلوذلك لإلنسان دون احليوان، وال يقا: إال فيما يمكن أن  ،نرر العقل
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ااهلل  اكنإذ  ؛تفكروا يف اهلل والتفكروا يف آالء اهلل » روي  عةز_اهلل  قةا:( 5«)أن يوص  بصةورة ماها
 )) :_وجل

َ
رَْض َوَما بَيْاَُهَما إِالَّ بِاحْلَقِّ َوأ

َ
َماَواِت َواأْل ُ السَّ ْنُفِسِهْم َما َخلََق اّللَّ

َ
ُروا يِف أ َولَْم َيتََفكَّ

َ
َجل  ُمَسةَّّما أ
 (. 8)الروم: ((بِِّهْم لاََكفُِرونَ ِمَن انلَّاِس بِِلَقاِء رَ َوإِنَّ َكِثرياا 

: كثري الفكرة، قا: بعض األدباء: مقلوب عن الفرك لكن شستعمل  ورجل يف املعاين؛ وهةو  الفكرفكريِّ
 (. 6فرك األمور وسثها طلباا للوصو: إىل حقيقتها()

 
_________________ 

 (.345-344)ص «: الفوائد( »1)
 .باختصار( 310-306در السابق: )ص ( املص2)

 (.189، 188«: )مفتاح دار السعادة» (3)
 (.5/3451«: )العرب لسان»( 4)
 .31خترجيه: ص  انرر( 5)
 (.384للراغب األصفهاين: )ص « يف غريب القرآن املفردات» (6)
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 املقدمة

ور أنفساا وسيئات أعمانلا، من رش منهلل باونستعياه ونستغفر  ونتوب إهه، ونعوذ  حنمد احلمد هلل  إن
ال رشيك هل، وأشةهد أن  وحد هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل  هاديمضل هل، ومن يضلل فال  فاليهد  اهلل 

ا عبد  ورسوهل  ا كثرياا.  عليهاهلل  صىلحممدا  وسلم تسليما
 بعد:  أما
فيعبةدو   ،_سةبحانه_هةا ىلع ب  آدم باعم عريمة سةهرها هلةم هعرفةو  ب _وجل عز_أنعم اهلل  فلقد

وجةل.  عزأجلها خلقهم اهلل  منويوحدو ، ويقوموا بمهمة اريالفة يف هذ  األرض، وحيققوا الغاية اليت 
من خصائص اإلنسان الةيت يتمةب بهةا  خاصيةوإن من أعرم هذ  انلعم نعمة العقل واتلفكري اليت يه 

 عن سائر اجلمادات والعجماوات. 
من الضةار يف أكةرث مةن  وانلافععمة العريمة اليت يعرف بها احلق من ابلاطل، جاء اتلاويه بهذ  انل وقد

َهاتُِكْم ال َتْعلَُموَن )) :_تعاىل_كما يف قوهل  _وجل عز_آية يف كتاب اهلل  مَّ
ُ
ْخرََجُكْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
ُ أ َواّللَّ

فْ 
َ
بَْصاَر َواأْل

َ
ْمَع َواأْل  :_سةبحانه_وقةوهل  ،(78)انلحةل: ((ُكةْم تَْشةُكُرونَ ئَِدَة لََعلَّ َشيْئاا وََجَعَل لَُكُم السَّ

فْ ))
َ
بَْصاَر َواأْل

َ
ْمَع َواأْل ُكْم وََجَعَل لَُكُم السَّ

َ
نَْشأ
َ
ي أ ِ  (. 23)امللك: ((ئَِدَة قَِليالا َما تَْشُكُرونَ قُْل ُهَو اذلَّ

شةاهدة، وآياتةه يف وامل املتلةوة،سبحانه يف مواضع كثرية من القرآن الكريم إىل أن آياتةه سةبحانه  ونبَّه
إِنَّ يِف )) الصةحيح؛ مةن ذلةك قةوهل تعةاىل: واتلفكريآالئه ونعمه ال ينتفع بها إال أولو العقو: واألبلاب 

إِنَّ يِف َذلِةَك )) :_سةبحانه_وقوهل  ،[4[، ]الرعد: 24[، ]الروم: 12]انلحل:  ((َذلَِك آَليات  ِلَقْوم  َيْعِقلُونَ 
ُرو وقوهل تعاىل وهو حيةض  ،[3[، ]الرعد: 13[، ]اجلاثية: 42[، ]الزمر: 21]الروم:  ((نَ آَليات  ِلَقْوم  َيتََفكَّ

ْىةََّم َوا)) اتلفكري يف الفر  بني اهلدى والضال:: ىلع
َ
ةُرونَ قُةْل َهةْل شَْسةتَوِي اأْل فَةال َتتََفكَّ

َ
 ((بْلَِصةرُي أ

ِعُرُكْم بِوَ )) :_تعاىل_وقوهل  ،(50)األنعام: من اآلية
َ
ِ َمثْةىَن َوفُةَراَدى ُمةمَّ قُْل إِنََّما أ ْن َتُقوُموا ّلِلَّ

َ
اِحَدة  أ

ُروا  (. 46)سبأ: من اآلية ((َما بَِصاِحِبُكْم ِمْن ِجاَّة   َتتََفكَّ
لوا عقوهلم وبصائرهم  _وجل عز_شاَّع اهلل  وقد بهةا ىلع  اشسةتدلوفلم  وأفاكرهم؛ىلع أوئلك اذلين عطَّ

يف اآلفةا  ويف األنفةس،  سبحانةهاهلل  آيةاتششاهدونةه من  خالقهم ورازقهم سبحانه، ولم ينتفعوا بما
 واهلدى والشفاء.  انلورولم يتدبروا آياته املتلوة وما فيها من 

لني لعقوهلم: _وجل عز_اهلل  قا: ةنِّ َواأْلِنْةِس لَُهةْم )) عن هِّالء املعطِّ  ِمةَن اجْلِ
نَا جِلََهاََّم َكِثةرياا

ْ
َولََقْد َذَرأ

 قُلُوٌب ال َيْفقَ 
َ
ْنَعاِم بَْل ُهْم أ

َ
وئَلَِك اَكأْل

ُ
وَن بَِها َولَُهْم آَذاٌن ال شَْسَمُعوَن بَِها أ ْىنُيٌ ال ُيبرِْصُ

َ
 َضةلُّ ُهوَن بَِها َولَُهْم أ
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وئَلَِك ُهُم الَْغافِلُونَ 
ُ
رِْض َفتَُكةوَن لَُهةْم )) :_وجةل عز_وقا:  ،(179ألعراف:ا) ((أ

َ
فَلَةْم شَِسةرُيوا يِف اأْل

َ
أ

بَْصاُر َولَِكْن َتْعََّم الْ قُلُوٌب َيعْ 
َ
ْو آَذاٌن شَْسَمُعوَن بَِها فَإِنََّها ال َتْعََّم اأْل

َ
ةُدورِ ِقلُوَن بَِها أ  ((ُقلُوُب الَّيِت يِف الصُّ

ُروا)) :_تعاىل_وقا:  ،(46)احلج: َولَْم َيتََفكَّ
َ
وقا:  ،(184ألعراف: من اآليةا) ((َما بَِصاِحِبِهْم ِمْن ِجاَّة   أ

فَال َيتَةَدبَُّروَن الُْقةْرآَن )) حلث ىلع إعما: العقل يف تدبر القرآن:يف ا _تعاىل_
َ
َفالَُهةاأ ْْ

َ
 قُلُةوب  أ

ْم ىلَعَ
َ
 ((أ

ْم َجةاَءُهْم َمةا لَةْم )) :_عز وجةل_وقا:  ،(24)حممد:
َ
بَُّروا الَْقةْوَ: أ فَلَةْم يَةدَّ

َ
ِلةنيَ أ وَّ

َ
ِت آبَةاَءُهُم اأْل

ْ
 ((يَةأ

 (. 68)املِّماون:
أسةمائه  وىلعيةدعو عبةاد  إىل اتلعةرف عليةه  _وجةل عز_سابقة يتبني نلا أن اهلل ضوء اآليات ال ويف

 وصفاته وآثارها عن طريقني: 
واحلكمةة والرمحةة  العرمةةيف اآلفا  وانلفةس ومةا فيهةا مةن  املشاهدة: بانلرر يف آيات اهلل أحدهما

 وىلع أسمائه وصفاته.  _سبحانه_واإلتقان، واليت تد: ىلع خالقها 
نَْزنْلَةاُ  إَِهْةَك ُمبَةارٌَك )) :_تعاىل_: بانلرر يف آياتةه املتلوة يف كتابةه العزيز كما يف قوهل اثلانة 

َ
ِكتَةاٌب أ

بَُّروا آيَاتِِه َوِهَ  بْلَاِب ِهَدَّ
َ
ولُو اأْل

ُ
َر أ َ لِلاَّاِس َما )) :_تعاىل_وقوهل  ،(29)ّص: ((تََذكَّ ْكَر تِلُبنَيِّ نَْزنْلَا إَِهَْك اذلِّ

َ
َوأ

َ: إَِهْهِ نُ  ُرونَ زِّ  (. 44)انلحل: من اآلية ((ْم َولََعلَُّهْم َيتََفكَّ
ورمحتةه وسةعة  وحكمتهالطريقان من انلرر واتلفكري يِّديان إىل إدراك عرمة اريالق عز وجل،  وهذان

بدور  يِّدي إىل إفةراد  سةبحانه  وهذاعلمه وقدرته وقوته وعزته وسائر صفاته العليا وأسمائه احلسىن، 
اهقيةن بةأن هذا الكةون قائةم ىلع احلةق وباحلةق،  وإىلحبة واتلعريم والةذ: واريضوع والعبةادة، بامل

سبحانه يف يوم ال ريب فيه، فيستعدوا ذللك ويعملةوا الفكةر يف ادلنيةا  ربهموأن اريلةق سريجعون إىل 
ُ لَكُ )) لك ماهما. قا: تعاىل: وحقيقةواآلخرة  ُ اّللَّ ةُرونَ َكَذلَِك يُبنَيِّ ْنيَةا  ُم اآْليةاِت لََعلَُّكةْم َتتََفكَّ يِف ادلُّ
 (. 220، 219)ابلقرة:  ((َواآْلِخَرةِ 
 -بل الكثري من املسةلمني  ماهمال أقو: الكفار  -املتأمل يف أحوانلةا اهةوم وأحوا: انلاس بعامةة  وإن

 ادلنيةا واآلخةرة، وإنمةا إىل اريةري يف صاحبهيرى ابلعد الشديد عن اتلفكري الصحيح انلافع اذلي يقود 
ما ال يافع يف اآلخرة؛ بل فيما يرض صةاحبه هاالةك مةن  يفجند أن جل اتلفكري وقوته وكثافته قد وجه 

 وشبهات وأماين باطلة ورديئة.  خواطراتلفكري يف شهوات حمرمة أو يف 
عبادتةه، وشةكر  و وذكةر وجل فرصف فكر  وهمه يف معرفةة ربةه سةبحانه،  عزمن وفقه اهلل  واملوفق

ادلنيا وما فيها من املعاش واتلمتع بما  يفوال يع  ذلك ترك اتلفكري  ،الستعداد للقائه يف ادلار اآلخرةوا
يه اهلم الشاغل اذلي ينيس صاحبه اآلخرة واالستعداد  تكونفيها من الطيبات، وإنما املقصود أن ال 



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

8 

ن استحضار انلية يف طلب ادلنيا، واالستعانة هل بأسمائه وصفاته. ثم إ واتلعبدهلا، أو تنسيه ربه سبحانه 
ا  عزاهلل  عبادةبها ىلع   . ونافعااوجل يُصريِّ ذلك الطلب عبادة، ويكون اتلفكري فيها حينئذ  ممدوحا
الةيت دفعتة  إىل  ادلوافةعإىل ما سبق بيانه من أهمية اتلفكر واتلبرص أذكةر فيمةا يةيل بعةض  وإضافة

 ومن ذلك: الكتابة يف هذا املوضوع املهم 
وخباصة بعد هذا االنفتاح  آخرته،: ندرة اتلفكري أو ضعفه عاد كثري ماا؛ وذلك فيما يافع العبد يف أوالا 

ادلنيةا يه اهلةم الشةاغل، وحمةل اتلفكةري  تكونالشديد ىلع ادلنيا مما أدى بكثري من انلاس إىل أن 
هار وَهمٌّ يف الليل، ولم يعد هاةاك جمةا: فيها: شغٌل يف انل اتلفكريادلائم حىت أصبح الكثري يف دوامة من 

العبةادات، وقةلَّ اتلفكةري واالهتمةام بةاآلخرة، ونيسة الكثةري ماةا نفسةه  فتشوََّشةتللتفكري انلافع، 
ا  وحماسةةبتها  تلفكرينةةاوتةةذكريها بمةةا خلقةةت هل وإىل أيةةن مصةةريها؛ فلعةةل يف هةةذ  ادلراسةةة ترشةةيدا

 واهتماماتاا بما يافعها يف ادلنيا واآلخرة. 
 املتلةوة؛ويف آيةات اهلل  األنفةس،وجل يف اآلفةا  ويف  عز: تبدل اتلفكري واإلحساس جتا  آيات اهلل ثانياا

ىلع عرمة خالقها سبحانه، وقةل املتةدبرون  تد:حيث قل املتفكرون ماا يف هذ  اآليات العريمة اليت 
ح والوعةد والوعيةد؛ فلعةل يف واملصالح والوعظ واإلصال اإلعجازوما فيها من  املتلوةماا يف آيات اهلل 

ا  وجل، واتلدبر آلياته؛ ألن ذلةك  عزإىل رضورة اتلفكر يف ملكوت اهلل  للافوسمثل هذ  ادلراسة تنبيها
وجةل ومعرفتةه بأسةمائه وصةفاته وإجةالهل  عةزواهقني ويثمر يف القلةب حمبةة اهلل  اإليمانيزيد يف 
 عةزالقيام بالعبادة احلقة هلل  شأنهمن  مما( 1)واإلخالص هل واريوف ماه واتلوُّ عليه وحد  وتعريمه،

ادلينيةة والقدريةة، واالسةتعداد هةوم العةرض  بأحاكمهوجل بامتثا: أوامر  واجتااب نواهيه، والرضا 
 . تعاىلاألكرب ىلع اهلل 

لةم يعةط العقةل  ألمةور: جاوح بعض انلاس يف تفكريهم إىل ما وراء حةدود العقةل، واقتحةامهم ثاثلاا
 بال علم.  تعاىلىلع اهلل  والقو:إدراكها واتلفكري فيها؛ مما نشأ عاه احلرية والشكوك،  القدرة ىلع

شسمح هل باتلفكري فيه،  رحبااهو معلوم ومسلم به عاد أهل العلم والعقو: السليمة أن للعقل جماالا  ومما
قدرتةه ىلع ذلةك،  عدمواتلفكري فيه؛ ل اقتحامهوإعما: الفهم واالستاباط، وجماالا آخر حيرر ىلع العقل 

وممةن  ،و يف العقةل والغةرور بةهإنما نشأ من الغلة اتلفكريوهذا اجلاوح والشطح يف  ،وعدم حاجته إهه
ا  فيهجاح بالعقل عن وظيفته وغال  ون بأصحاب املدرسة العقليةة، اذليةن جعلةوا العقةل نةدا من شَُسمَّ

قةدموا العقةل،  -أنهمةا ال يتعارضةان  مةع -فإذا تعارض العقل وانلقل عادهم  ،عليهللاقل بل مقدماا 
لو  انلقل،وردوا   فلعل يف هذ  ادلراسة بياناا حلدود العقل واتلفكري السليم.  ،أو أوَّ
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ا دور يف بعةض  هل اكن: ما طرأ ىلع بعض انلةاس مةن خلةل يف اتلفكةري واتلصةور وانلرةرات؛ ممةا رابعا
املواق  املتااقضةة واملضةطربة  بعض بروز وقد تسبب هذا يف ،  واملمارسات واملعاجلات ارياطئةاملواق

ولو أن اريلل يف  ،إما إىل اإلفراط أو اتلفريط األمور؛وعدم اثلبات ىلع حا: واحدة، وجمانبة الوسطية يف 
ى إىل أن يكون يف بعةض املاةاهج واملواقة   لاكناتلفكري اقترص ىلع األفراد  األمر أهون، ولكاه تعدَّ

 الفرقة واالختالف واملفاسد بني املسلمني.  يف إحداث تسبباجلماعية، مما 
ا فةال يةرى إال بعةني  وتفكةري ؛: تعطيل بعض انلاس تفكري ، وإسالم عقله وتفكري  لعقل غري  خامسا

ال ينشةأ عاةه إال اتلعصةب واتلفةر   اذليغري  وال يفكر إال بتفكري غري . وهذا هو اتلقليةد اذلمةيم 
وغلةو  يف حةب مةن يقةدل ، واتباعةه يف لك  شةأنه،هذا  واتلحزب. ومنشأ هذا ضع  همة وتفكري من

تةرىَّ عليهةا أمثةا: هةِّالء تكةرس عاةدهم مثةل هةذا  اليتأفاكر  ونرراته ومواقفه. كما أن الرتبية 
 احلق بدهله، وإنما ترىَّ ىلع اتلقليد وتقدشس الرجا: واتلعصب هلم.  معرفةاتلفكري؛ ألنه لم يرتبَّ ىلع 

ا العصبية مع ما حتمل من  والربجمةيف اآلونة األخرية مما شسَّم باإلبداع الفكري، : ما خر  علياا سادسا
أو الغةرب الاكفةرين اذليةن ال ياضةبطون  الرش االفات وُبعد  عن املاهج الرشيع؛ ألن مصدرها من 

، باالنبهار والقبو: وشغلوا أوقاتهم وأذهانهم بهةا املسلمنيبدين وال رشع، ومع ذلك تلقفها بعض أبااء 
الفلسفة واملاطق اهوناين يف اريالفةة العباسةية، وخباصةة يف عهةد  بكتبكما فنت بعض أهل ابلدع 

 تباع األثر. إفيه هذ  الكتب فرصفت انلاس عن الكتاب والساة و تراتاملأمون اذلي 
 . وثالثة أبواب وخاتمة تمهيد،هذ  املقدمة عن املوضوع وأهميته فإنه يمكن تقسيم الرسالة إىل  وبعد

 السل  يف فضل اتلفكر واحلث عليه.  وأقوا:ابلاب األو:: ذكر بعض ما ورد يف الكتاب والساة 
 ابلاب اثلاين: أقسام اتلفكر وجماريه وجماالته: 

 فصو::  وحتته
 . وتدبرهاوجل املتلوة  عزاألو: : اتلفكر يف آيات اهلل  الفصل
 . وجل يف اآلفا  عزاثلاين: اتلفكر يف آيات اهلل  الفصل
 وجل يف األنفس.  عزاثلالث: اتلفكر يف آيات اهلل  الفصل
 . وابلاطاةالراهرة  املتواصلةوجل ونعمه  عزالرابع: اتلفكر يف آالء اهلل  الفصل
 الفريقني.  واعقبةمع أقوامهم  -عليهم الصالة والسالم  -اريامس: اتلفكر يف سري األنبياء  الفصل
 اسبتها فيما قدمت وأخرَّت. السادس: اتلفكر يف انلفس وحم الفصل
 السابع: اتلفكر يف ادلنيا واآلخرة واألمثا: اليت رضبت هلما.  الفصل
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 وجل اريارقة.  عزاثلامن : اتلفكر يف آيات اهلل  الفصل
 وعالجه.  وأسبابهابلاب اثلالث : اريلل يف اتلفكري مراهر   
 ارياتمة.  
 

__________________ 
 لعبودية وأعما: القلوب.( وغري ذلك من مقامات ا1)
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 األول ابلاب

 ذكر بعض ما ورد يف الكتاب والسنة يف
 السلف يف فضل اتلفكر واحلث عليه وآثار

 (: 1)ذلك: ذكر بعض ما ورد يف كتاب اهلل عز وجل من أوالا 
واتلبرص يف آيةات  واتلدبرتقسيم ما ورد يف القرآن الكريم من احلث ىلع اتلفكر وإعما: العقل  يمكن
 وجل إىل املجمواعت اتلاهة:  عز اهلل

 ومن ذلك:  املتلوة،اهلل  آلياتبعض ما ورد يف القرآن من احلث ىلع اتلفكر واتلدبر  األوىل: املجموعة
بْلَاِب )) تعاىل: قوهل 

َ
ولُو اأْل

ُ
َر أ بَُّروا آيَاتِِه َوِهَتََذكَّ نَْزنْلَاُ  إَِهَْك ُمبَارٌَك ِهَدَّ

َ
  .(29)ّص: ((ِكتَاٌب أ

َفالَُها)) تعاىل: وقوهل  ْْ
َ
 قُلُوب  أ

ْم ىلَعَ
َ
فَال َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

َ
 (. 24)حممد:( (أ

ْمثَةاُ: )) تعاىل: وقوهل 
َ
ِ َوتِلْةَك اأْل  ِمةْن َخْشةيَِة اّللَّ

اعا ْيتَُه َخاِشعاا ُمتََصةدِّ
َ
 َجبَل  لََرأ

نَْزنْلَا َهَذا الُْقْرآَن ىلَعَ
َ
 لَْو أ

ُبَها لِلاَّ  ُرونَ نرَْضِ  (. 21)احلرش: ((اِس لََعلَُّهْم َيتََفكَّ
ِلنيَ )) تعاىل: وقوهل  وَّ

َ
ِت آبَاَءُهُم اأْل

ْ
ْم َجاَءُهْم َما لَْم يَأ

َ
بَُّروا الَْقْوَ: أ فَلَْم يَدَّ

َ
  .(68)املِّماون: ((أ

َ: إَِهْ )) تعاىل: وقوهل  َ لِلاَّةاِس َمةا نُةزِّ ْكَر تِلُبنَيِّ نَْزنْلَا إَِهَْك اذلِّ
َ
ةُرونَ َوأ )انلحةل: مةن  ((ِهةْم َولََعلَُّهةْم َيتََفكَّ

 .(44اآلية
ِكر  )) :تعاىل وقوهل  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ

نَا الُْقْرآَن لذِلِّ ْ  (. 17)القمر: ((َولََقْد شرَسَّ
ُرونَ )) تعاىل: وقوهل  نَاُ  بِِلَسانَِك لََعلَُّهْم َيتََذكَّ ْ  (. 58)ادلخان: ((فَإِنََّما شرَسَّ
وا َعلَيَْها ُصّماا َوُىْميَاناا )) عاىل:ت وقوهل  رُّ ُروا بِآياِت َربِِّهْم لَْم ََيِ يَن إَِذا ُذكِّ ِ

  .(73)الفرقان: ((َواذلَّ
ِ لَوََجةُدوا ِفيةِه اْخِتالفةاا َكِثةرياا )) تعاىل: وقوهل  فَةال َيتَةَدبَُّروَن الُْقةْرآَن َولَةْو اَكَن ِمةْن ِعاْةِد َْيةرْيِ اّللَّ

َ
 ((أ

  (.82)النساء:
 (. 48)احلاقة: ((َوإِنَُّه تَلَْذِكَرٌة لِلُْمتَِّقنيَ )) تعاىل: وقوهل 
فَال َتْعِقلُوَن( )) تعاىل: وقوهل 

َ
نَْزنْلَا إَِهُْكْم ِكتَاباا ِفيِه ِذْكُرُكْم أ

َ
  .(10نبياء:)األلََقْد أ

  ؛ ومن ذلك: وجل يف اآلفا عزآيات اهلل  يفبعض ما ورد يف احلث ىلع اتلفكر  اثلانية: املجموعة
بْلَةاِب )) تعاىل: قوهل 

َ
وِي اأْل

ُ
رِْض َواْخةِتالِف اللَّيْةِل َوانلََّهةاِر آَليةات  أِل

َ
َماَواِت َواأْل يةَن  إِنَّ يِف َخلِْق السَّ ِ اذلَّ

رْ 
َ
َماَواِت َواأْل ُروَن يِف َخلِْق السَّ ُعوداا وىلََعَ ُجاُوبِِهْم َوَيتََفكَّ ُْ يَاماا َو ِْ  َ ِض َربَّاَا َمةا َخلَْقةَت َهةَذا يَْذُكُروَن اّللَّ

  .(191، 190)آ: عمران: (( بَاِطالا ُسبَْحانََك فَِقاَا َعَذاَب انلَّارِ 
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 اثلََّمَراِت َجَعةَل ِفيَهةا َزوَْجةنْيِ )) تعاىل: وقوهل 
ْنَهاراا َوِمْن لُكِّ

َ
رَْض وََجَعَل ِفيَها َرَواِِسَ َوأ

َ
ي َمدَّ اأْل ِ وَُهَو اذلَّ

ُرونَ اثْننَْيِ ُيْغيِش  يَْل انلََّهاَر إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  ِلَقْوم  َيتََفكَّ
 (. 3)الرعد: (( اللَّ

اٌب َوِماُْه َشَجٌر ِفيِه تُِسيُمونَ )) تعاىل: وقوهل  َماِء َماءا لَُكْم ِماُْه رَشَ نَْزَ: ِمَن السَّ
َ
ي أ ِ يُنِْبُت لَُكْم بِةِه  ُهَو اذلَّ
يْتُوَن َوانلَّهِ  ْرَع َوالزَّ ةُرونَ الزَّ  اثلََّمَراِت إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا ِلَقْوم  َيتََفكَّ

ْىاَاَب َوِمْن لُكِّ
َ
، 10)انلحةل: ((يَل َواأْل

11 .) 
ا َيْعرُِشونَ )) تعاىل: وقوهل  َجِر َوِممَّ بَاِ: ُبيُوتاا َوِمَن الشَّ ِِذي ِمَن اجْلِ

ِن اختَّ
َ
ْوََح َربَُّك إِىَل انلَّْحِل أ

َ
 ُممَّ لُُكِ ِمنْ  َوأ

 ِ لَْوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء ل
َ
اٌب ُاْتَِلٌ  أ لاَّاِس إِنَّ يِف َذلَِك لُكِّ اثلََّمَراِت فَاْسلُِِك ُسبَُل َربِِّك ُذلاُلا ََيُْرُ  ِمْن ُبُطونَِها رَشَ

ُرونَ   (. 69، 68)انلحل:( (آَليَةا ِلَقْوم  َيتََفكَّ
رِْض َفتَ )) تعاىل: وقوهل 

َ
فَلَْم شَِسرُيوا يِف اأْل

َ
  (.46)احلج: من اآلية((... اآليةُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن بَِهاأ

رَْض َبْعةَد )) تعاىل: وقوهل 
َ
ةَماِء َمةاءا َفيُْحةيِي بِةِه اأْل ُ: ِمَن السَّ َ  َخْوفاا َوَطَمعاا َوُيَاِّ َوِمْن آيَاتِِه يُِريُكُم الرَْبْ

 (. 24)الروم:( (لُونَ َمْوتَِها إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  ِلَقْوم  َيْعقِ 
رَْض َبْعةَد َمْوتَِهة)) تعاىل: وقوهل 

َ
ْحيَا بِِه اأْل

َ
َماِء ِمْن ِرْز   فَأ ُ ِمَن السَّ نَْزَ: اّللَّ

َ
ا َواْخِتالِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر َوَما أ

َياِح آيَاٌت ِلَقْوم  َيْعِقلُونَ  يِ  الرِّ  (. 5)اجلاثية: ((َوترَْصِ
فَال َتْعِقلُونَ وَُهَو ا)) تعاىل: وقوهل 

َ
ي حُييِْي َوُيِميُت َوهَلُ اْخِتالُف اللَّيِْل َوانلََّهاِر أ ِ  (. 80)املِّماون:( (ذلَّ

ْمِر ِ إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  )) تعاىل: وقوهل 
َ
َراٌت بِأ ْمَس َوالَْقَمَر َوانلُُّجوُم ُمَسهَّ َر لَُكُم اللَّيَْل َوانلََّهاَر َوالشَّ  وََسهَّ

 (. 12)انلحل: ((ِقلُونَ ِلَقْوم  َيعْ 
 )) تعاىل: وقوهل 

َ
ْنَعاُمُهْم َوأ

َ
ُكُل ِماُْه أ

ْ
رِْض اجْلُُرِز َفاُْهِرُ  بِِه َزراْعا تَأ

َ
نَّا نَُسوُ  الَْماَء إِىَل اأْل

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
ْنُفُسةُهْم أ
ونَ  فَال ُيبرِْصُ

َ
 (. 27)السجدة: ((أ
ْنَعا)) تعاىل: وقوهل 

َ
ا يِف ُبُطونِِه ِمْن َبنْيِ فَْرث  وََدم  بَلَااا َخالِصاا َسةائِغاا َوإِنَّ لَُكْم يِف اأْل ةا نُْسِقيُكْم ِممَّ ِم لَِعرْبَ

اِربنِيَ   إِنَّ يِف َذلِةَك آَليَةةا ِلَقةْوم   لِلشَّ
ْىاَاِب َتتَِّهُذوَن ِماْةُه َسةَكراا َوِرْزقةاا َحَسةااا

َ
َوِمْن َمَمَراِت انلَِّهيِل َواأْل

  .(67، 66ل:)انلح ((َيْعِقلُونَ 
رِْض آيَاٌت لِلُْموقِِانَي() تعاىل: وقوهل 

َ
 (. 20)اذلريات: َويِف اأْل

يف اإلنسةان وخلقةه؛  واتلبرصةبعض ما ورد يف القرآن الكريم من احلث ىلع اتلفكةر  اثلاثلة: املجموعة
 ومن ذلك: 

ُ )) تعاىل: قوهل  ْنُفِسِهْم َما َخلََق اّللَّ
َ
ُروا يِف أ َولَْم َيتََفكَّ

َ
َجةل  أ

َ
رَْض َوَمةا بَيْاَُهَمةا إِالَّ بِةاحْلَقِّ َوأ

َ
َماَواِت َواأْل السَّ

  .(8)الروم: ((ُمَسَّّما َوإِنَّ َكِثرياا ِمَن انلَّاِس بِِلَقاِء َربِِّهْم لاََكفُِرونَ 
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ْنتُْم برََشٌ َتاْترَِشُ )) تعاىل: وقوهل 
َ
ْن َخلََقُكْم ِمْن تَُراب  ُممَّ إَِذا أ

َ
ْن َخلَةَق لَُكةْم  ونَ َوِمْن آيَاتِِه أ

َ
َوِمْن آيَاتِةِه أ
ةا َورمَْحَةا إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  ِلَقْوم   ْزَواجاا ِلتَْسُكاُوا إَِهَْها وََجَعَل بَيْاَُكْم َموَدَّ

َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
ُرونَ ِمْن أ َوِمةْن   َيتََفكَّ

لِْسنَِتُكمْ 
َ
رِْض َواْخِتالُف أ

َ
َماَواِت َواأْل لَْوانُِكْم إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  لِلَْعالِِمنيَ آيَاتِِه َخلُْق السَّ

َ
َوِمةْن آيَاتِةِه   َوأ

 ([. 23-20)الروم: ((َماَاُمُكْم بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر َوابِْتَغاُؤُكْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  ِلَقْوم  شَْسَمُعونَ 
يِهْم آيَاتِاَا يِف اآْلفَا)) تعاىل: وقوهل  نَُّه ىلَعَ َسُُنِ

َ
َولَْم يَْكِ  بَِربَِّك أ

َ
نَُّه احْلَقُّ أ

َ
َ لَُهْم أ ْنُفِسِهْم َحىتَّ يَتَبَنيَّ

َ
ِ  َويِف أ

ء  َشِهيدٌ   (. 53)فصلت: ((لُكِّ يَشْ
ونَ )) تعاىل: وقوهل  فَال ُتبرِْصُ

َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
 (. 21)اذلريات:( (َويِف أ

ي َخلََقُكْم ِمْن )) تعاىل: وقوهل  ِ تَُراب  ُممَّ ِمْن ُنْطَفة  ُممَّ ِمْن َعلََقة  ُممَّ َُيْرُِجُكْم ِطْفالا ُمةمَّ تِلَبْلُُغةوا ُهَو اذلَّ
َجةالا ُمَسةَّّما َولََعلَُّكةْم تَ 

َ
بُْل َوتِلَبْلُُغةوا أ َْ ُكْم ُممَّ تِلَُكونُوا ُشيُوخاا َوِماُْكْم َمْن ُيتََوَّفَّ ِمْن  ُشدَّ

َ
( (ْعِقلُةونَ أ

 (. 67)اغفر:
فَال َيْعِقلُوَن( ) :تعاىل وقوهل 

َ
ْسُه يِف ارْيَلِْق أ ْرُ  ُناَكِّ  (. 68)يّةس:َوَمْن ُنَعمِّ

َوال يَْذُكُر اإْل ) تعاىل: وقوهل 
َ
ْ أ بُْل َولَْم يَُك َشيْئاا(ن َْ نَّا َخلَْقاَاُ  ِمْن 

َ
 (. 67)مريم: َساُن أ

ْ فَلْيَاُْرِر اإْل ) تعاىل: وقوهل  (ُخِلَق ِمْن َماء   َساُن ِممَّ ُخِلَق ن   .(6، 5)الطار :  َدافِق 
 ونعمةه؛ىلع اتلفكةر واتلبرصة يف آالء اهلل  احلةثبعض ما ورد يف القرآن الكريم من  :الرابعة املجموعة
 ومن ذلك: 

ْمِر ِ َوتِلَبْتَُغةوا ِمةْن فَْضةِلِه َولَ )) تعاىل: قوهل 
َ
َر لَُكُم ابْلَْحَر تِلَْجِرَي الُْفلُْك ِفيةِه بِةأ ي َسهَّ ِ ُ اذلَّ َعلَُّكةْم اّللَّ

ةُرونَ  تَْشُكُرونَ   ِماُْه إِنَّ يِف َذلَِك آَليةات  ِلَقةْوم  َيتََفكَّ
يعاا رِْض َاِ

َ
َماَواِت َوَما يِف اأْل َر لَُكْم َما يِف السَّ  ((وََسهَّ

 (. 13، 12)اجلاثةية:
اٌب َوِماْ )) تعاىل: وقوهل  َماِء َماءا لَُكْم ِماُْه رَشَ نَْزَ: ِمَن السَّ

َ
ي أ ِ يُنِْبُت لَُكْم بِةِه  ُه َشَجٌر ِفيِه تُِسيُمونَ ُهَو اذلَّ

ةُرو  اثلََّمَراِت إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا ِلَقةْوم  َيتََفكَّ
ْىاَاَب َوِمْن لُكِّ

َ
يْتُوَن َوانلَِّهيَل َواأْل ْرَع َوالزَّ َر لَُكةُم  نَ الزَّ وََسةهَّ

ْمَس َوالَْقَمَر َوانلُُّجوُم مُ  ْمِر ِ إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  ِلَقْوم  َيْعِقلُونَ اللَّيَْل َوانلََّهاَر َوالشَّ
َ
َراٌت بِأ  لَُكةْم  َسهَّ

َ
َوَما َذَرأ

ُرونَ  كَّ لَْوانُُه إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا ِلَقْوم  يَذَّ
َ
رِْض ُاْتَِلفاا أ

َ
  .(13-10)انلحل:( (يِف اأْل

ا َخلََق ِظالالا وَ )) تعاىل: وقوهل  ُ َجَعَل لَُكْم ِممَّ ابِيةَل َواّللَّ ْكاَاناا وََجَعَل لَُكةْم َرَ
َ
بَاِ: أ َجَعَل لَُكْم ِمَن اجْلِ

َسُكْم َكَذلَِك يُِتمُّ نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم لََعلَُّكْم تُْسِلُمونَ 
ْ
ابِيَل تَِقيُكْم بَأ  (. 81)انلحل: ((تَِقيُكُم احْلَرَّ َوَرَ

ْمَس َوالَْقَمَر دَ )) تعاىل: وقوهل  َر لَُكُم الشَّ َر لَُكُم اللَّيْةَل َوانلََّهةارَ وََسهَّ َوآتَةاُكْم ِمةْن لُكِّ َمةا  ائِبنَْيِ وََسهَّ
ِ ال حُتُْصوَها وا نِْعَمَت اّللَّ تْلُُموُ  َوإِْن َتُعدُّ

َ
ْ إِنَّ اإْل  َسأ ارٌ ن  (. 34، 33:إبراهيم) ((َساَن لََرلُوٌم َكفَّ
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فَال )) تعاىل: وقوهل 
َ
َفَمْن ََيْلُُق َكَمْن ال ََيْلُُق أ

َ
ُرونَ أ َ لََغُفةوٌر  تََذكَّ ِ ال حُتُْصةوَها إِنَّ اّللَّ وا نِْعَمَة اّللَّ َوإِْن َتُعدُّ

 (. 18، 17)انلحل: ((رَِحيمٌ 
ْسبََغ َعلَيُْكْم نَِعَمُه َظاِهَرةا )) تعاىل: وقوهل 

َ
رِْض َوأ

َ
َماَواِت َوَما يِف اأْل َر لَُكْم َما يِف السَّ َ َسهَّ نَّ اّللَّ

َ
لَْم تََرْوا أ

َ
 أ

ِ بَِغرْيِ ِعلْم  َوال ُهدىا َوال ِكتَاب  ُمِاري  وَ   َوِمَن انلَّاِس َمْن جُيَاِدُ: يِف اّللَّ
 (. 20)لقمان:( (َباِطاَةا

نَْزَ: َعلَيُْكْم ِمَن الِْكتَاِب َواحْلِْكَمةِة يَِعُرُكةْم بِةهِ )) تعاىل: وقوهل 
َ
ِ َعلَيُْكْم َوَما أ  ((َواْذُكُروا نِْعَمَت اّللَّ

 (. 231من اآلية)ابلقرة: 
 )) تعاىل: وقوهل 

ْ
ِ يَةأ  إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمِة َمْن إهَِلٌ َْيرْيُ اّللَّ

َمداا ُ َعلَيُْكُم اللَّيَْل َرْ ْيتُْم إِْن َجَعَل اّللَّ
َ
َرأ
َ
ِتيُكْم قُْل أ
فَال تَْسَمُعونَ 

َ
ُ َعلَيُْكُم انلََّهاَر َرْ  بِِضيَاء  أ ْيتُْم إِْن َجَعَل اّللَّ

َ
َرأ
َ
ِ قُْل أ  إِىَل يَةْوِم الِْقيَاَمةِة َمةْن إهَِلٌ َْيةرْيُ اّللَّ

َمداا
ونَ  فَال ُتبرِْصُ

َ
ِتيُكْم بِلَيْل  تَْسُكاُوَن ِفيِه أ

ْ
َوِمْن رمَْحَِتِه َجَعَل لَُكُم اللَّيَْل َوانلََّهاَر ِلتَْسُكاُوا ِفيِه َوتِلَبْتَُغةوا  يَأ

 (. 73-71:)القصص ((ِمْن فَْضِلِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
 )) تعاىل: وقوهل 

َ
ْنَعاُمُهْم َوأ

َ
ُكُل ِماُْه أ

ْ
رِْض اجْلُُرِز َفاُْهِرُ  بِِه َزراْعا تَأ

َ
نَّا نَُسوُ  الَْماَء إِىَل اأْل

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
ْنُفُسةُهْم أ
ونَ  فَال ُيبرِْصُ

َ
 (. 27)السجدة: ((أ
ي ِلتَْستَُووا ىلَعَ ُظُهورِ ِ ُممَّ تَْذُكرُ )) تعاىل: وقوهل  ِ وا نِْعَمَة َربُِّكْم إَِذا اْسةتََويْتُْم َعلَيْةِه َوَتُقولُةوا ُسةبَْحاَن اذلَّ

َر نَلَا َهَذا َوَما ُكاَّا هَلُ ُمْقِرِننيَ   (. 13)الزخرف:( (َسهَّ
مةع أقةوامهم؛  األنبياءبعض ما ورد يف القرآن الكريم من احلث ىلع اتلفكر يف سري  اريامسة: املجموعة
 ومن ذلك: 

ي َبةنْيَ )) تعاىل: قوهل  ِ بْلَاِب َما اَكَن َحِديثاا ُيْفرَتَى َولَِكْن تَْصِديَق اذلَّ
َ
وِي اأْل

ُ
ٌة أِل لََقْد اَكَن يِف قََصِصِهْم ِعرْبَ

ء  وَُهدىا َورمَْحَةا ِلَقْوم  يُِِّْماُونَ    .(111)يوس : ((يََديِْه َوَتْفِصيَل لُكِّ يَشْ
فَال َتْعِقلُونَ  وَن َعلَيِْهْم ُمْصِبِحنيَ َوإِنَُّكْم تَلَُمرُّ )) تعاىل: وقوهل 

َ
  .(138، 137)الصافات:( (َوبِاللَّيِْل أ

 (. 35)العاكبوت: ((َولََقْد تََرْكاَا ِماَْها آيَةا بَيِّاَةا ِلَقْوم  َيْعِقلُونَ )) تعاىل: وقوهل 
ِكر  )) تعاىل: وقوهل   َفَهْل ِمْن ُمدَّ

 (. 15:)القمر ((َولََقْد تََرْكاَاَها آيَةا
ُرونَ )) تعاىل: وقوهل   (. 176ألعراف: من اآليةا) ((فَاقُْصِص الَْقَصَص لََعلَُّهْم َيتََفكَّ
ِكر  )) تعاىل: وقوهل  ْشيَاَعُكْم َفَهْل ِمْن ُمدَّ

َ
ْهلَْكاَا أ

َ
 (. 51)القمر: ((َولََقْد أ

ِ إِنَّ )) تعاىل: وقوهل  يَّاِم اّللَّ
َ
ْرُهْم بِأ  َصبَّار  َشُكور  يايِف َذلَِك آَل  وََذكِّ

 .(5براهيم: من اآليةإ)((ت  ِللُكِّ
ُرونَ )) تعاىل: وقوهل  فَةال تَةَذكَّ

َ
ِميِع َهْل شَْستَِوَياِن َمةثَالا أ َصمِّ َوابْلَِصرِي َوالسَّ

َ
ْىََّم َواأْل

َ
 ((َمثَُل الَْفِريَقنْيِ اَكأْل

 (. 24)هود:
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ْهلَْكاَا ِمْن قَْرَية  إِالَّ )) تعاىل: وقوهل 
َ
 (. 209، 208)الشعراء: ((ِذْكَرى َوَما ُكاَّا َظالِِمنيَ  لََها ُماِْذُرونَ َوَما أ

ا َطَغا الَْماُء مَحَلْاَةاُكْم يِف اجْلَاِرَيةةِ )) تعاىل: وقوهل  ُذٌن َواِىيَةةٌ  إِنَّا لَمَّ
ُ
( (نِلَْجَعلََهةا لَُكةْم تَةْذِكَرةا َوتَِعيََهةا أ

 (. 12، 11)احلاقة:
ْنبَاِء الرُُّسِل َما نُثَبُِّت بِِه فُةَِّاَدَك وََجةاَءَك يِف َهةِذ ِ احْلَةقُّ َوَموِْعَرةٌة َوّلُُكً نَ )) تعاىل: وقوهل 

َ
ُقصُّ َعلَيَْك ِمْن أ

 (. 120)هود: ((وَِذْكَرى لِلُْمِِّْمِانيَ 
بِنيَ )) تعاىل: وقوهل 

رِْض ُممَّ اْنُرُروا َكيَْ  اَكَن اَعقِبَُة الُْمَكذِّ
َ
  .(11نعام:)األ ((قُْل ِسرُيوا يِف اأْل

بَْصارِ )) تعاىل عن إجالء ب  انلضري: وقوهل 
َ
وِي اأْل

ُ
 .(2)احلرش: من اآلية ((فَاْىتَرِبُوا يَا أ

ىلع اتلفكر يف انلفس وحماسةبتها ومةدى  احلثبعض ما ورد يف القرآن الكريم من  السادسة: املجموعة
  والرش؛ ومن ذلك: اريريقبوهلا للحق وانلرر فيما قدمت وأخرت من 

َ َخِبة)) تعاىل: قوهل  َ إِنَّ اّللَّ َمْت ِلَغةد  َواتَُّقةوا اّللَّ َ َوتْلَاُْرْر َنْفٌس َما قَدَّ يَن آَماُوا اتَُّقوا اّللَّ ِ َها اذلَّ يُّ
َ
رٌي بَِمةا يَا أ

  .(18)احلرش:( (َتْعَملُونَ 
ِ )) تعاىل: وقوهل  ْن َتُقوُموا ّلِلَّ

َ
ِعُرُكْم بَِواِحَدة  أ

َ
ُروا َما بَِصةاِحِبُكْم ِمةْن قُْل إِنََّما أ َمثىَْن َوفَُراَدى ُممَّ َتتََفكَّ

 (. 46)سةبأ: ((ِجاَّة  إِْن ُهَو إِالَّ نَِذيٌر لَُكْم َبنْيَ يََدْي َعَذاب  َشِديد  
َر وََجاَءُكُم انلَّةِذيُر فَةُذوقُوا فَ )) تعاىل: وقوهل  ُر ِفيِه َمْن تََذكَّ ْرُكْم َما َيتََذكَّ َولَْم ُنَعمِّ

َ
ةالِِمنَي ِمةْن أ َمةا لِلرَّ

 .(37)فاطر: من اآلية ((نَِصري  
ِ ُمةمَّ تُةَوَّفَّ لُكُّ َنْفةس  َمةا َكَسةبَْت وَُهةْم ال ُيْرلَُمةونَ )) تعاىل: وقوهل  تُرَْجُعوَن ِفيةِه إِىَل اّللَّ

 ((َواتَُّقوا يَْوماا
 (. 281)ابلقرة:

َمْت )) تعاىل: وقوهل   (. 40)انلبأ: من اآلية ((يََداُ  َوَيُقوُ: الاَْكفُِر يَا َهْتَِ  ُكاُْت تَُراباا  يَْوَم َياُْرُر الَْمرُْء َما قَدَّ
ْن )) تعاىل: وقوهل 

َ
ْن َعَنة أ

َ
ء  َوأ ُ ِمةْن يَشْ رِْض َوَمةا َخلَةَق اّللَّ

َ
ةَماَواِت َواأْل َولَْم َياُْرُروا يِف َملَُكةوِت السَّ

َ
أ

يِّ حَ 
َ
َجلُُهْم فَِبأ

َ
ْْرَتََب أ   .(185ألعراف:ا)( (ِديث  َبْعَدُ  يُِِّْماُونَ يَُكوَن قَِد ا

ُرونَ )) تعاىل: وقوهل  فَال َتتََفكَّ
َ
ْىََّم َوابْلَِصرُي أ

َ
 (. 50)األنعام: من اآلية ((قُْل َهْل شَْستَوِي اأْل

ْنةتُْم َتتْلُةوَن الْكِ )) تعاىل: وقوهل 
َ
ْنُفَسةُكْم َوأ

َ
ُمُروَن انلَّةاَس بِةالرِْبِّ َوتَنَْسةْوَن أ

ْ
تَأ
َ
فَةال َتْعِقلُةونَ أ

َ
 ((تَةاَب أ

 (. 44)ابلقرة:
واآلخةرة وحقيقةة لك  ادلنيةابعض ما ورد يف القرآن الكريم يف احلث ىلع اتلفكر يف  السابعة: املجموعة

 ماهما؛ ومن ذلك: 
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ةُرونَ )) تعاىل: قوهل  ُ لَُكُم اآْلياِت لََعلَُّكْم َتتََفكَّ ُ اّللَّ ْنيَةا َواآْل  َكَذلَِك يُبنَيِّ ، 219)ابلقةرة:  ((ِخةَرةِ يِف ادلُّ
220 .) 

فَال َتْعِقلُونَ )) تعاىل: وقوهل 
َ
يَن َيتَُّقوَن أ ِ اُر اآْلِخَرُة َخرْيٌ لذِلَّ  (. 169ألعراف: من اآليةا) ((َوادلَّ

يةَن َيتَّ )) تعاىل: وقوهل  ِ اُر اآْلِخةَرُة َخةرْيٌ لذِلَّ ْنيَا إِالَّ لَِعةٌب َولَْهةٌو َولَةدلَّ فَةال َتْعِقلُةونَ َوَما احْلَيَاُة ادلُّ
َ
 ((ُقةوَن أ

 (. 32)األنعام:
فَال َتْعِقلُونَ )) تعاىل: وقوهل 

َ
ْبىَق أ

َ
ِ َخرْيٌ َوأ  (. 60)القصص: من اآلية ((َوَما ِعاَْد اّللَّ

ةَماِء فَةاْختَلََط بِةِه َنبَةاُت )) تعاىل: وقوهل  نَْزنْلَاُ  ِمَن السَّ
َ
ْنيَا َكَماء  أ ُكةُل  إِنََّما َمثَُل احْلَيَاِة ادلُّ

ْ
ةا يَأ رِْض ِممَّ

َ
اأْل
نَُّهْم قَةاِدُروَن َعلَ 

َ
ْهلَُها أ

َ
يَّاَْت َوَظنَّ أ رُْض زُْخُرَفَها َوازَّ

َ
َخَذِت اأْل

َ
ْنَعاُم َحىتَّ إَِذا أ

َ
ْمُرنَةا انلَّاُس َواأْل

َ
تَاَهةا أ

َ
يَْهةا أ

ْو َنَهاراا فََجَعلْاَاَها َحِصيداا 
َ
ْمِس َكة َهاْلا أ

َ
ْن لَةْم َتْغةَن بِةاأْل

َ
ةُرونَ َكةأ ةُل اآْليةاِت ِلَقةْوم  َيتََفكَّ  ((َذلَِك ُنَفصِّ

 (. 24)يونس:
ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّيِْل َساِجداا َوقَائِماا حَيَْذُر اآْلِخَرَة َوَيرُْجو رمَْحََة َربِّةِه قُةْل َهةْل شَْسةتَوِي )) تعاىل: وقوهل  مَّ

َ
أ

يَن ال َيْعلَُموَن إِ  ِ
يَن َيْعلَُموَن َواذلَّ ِ بْلَاِب اذلَّ

َ
ولُو اأْل

ُ
ُر أ  (. 9)الزمر: ((نََّما َيتََذكَّ

وجل اريارقةة؛  عزهلل ا: بعض ما ورد يف القرآن الكريم من احلث ىلع اتلفكر يف آيات اثلاماة املجموعة
 ومن ذلك: 

ُ ُاِْرٌ  َمةا ُكاْةتُْم تَكْ )) تعاىل: قوهل  ُتْم ِفيَها َواّللَّ
ْ
اَرأ تَلْتُْم َنْفساا فَادَّ َْ ُبةوُ  بِبَْعِضةَها  تُُمةونَ َوإِْذ  َفُقلْاَةا ارْضِ

ُ الَْمْوََت َوُيِريُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم َتْعِقلُونَ    .(73، 72)ابلقرة:( (َكَذلَِك حُييِْي اّللَّ
بِْت َفُقلْاَا لَُهْم ُكونُوا قَِرَدةا )) تعاىل: وقوهل  يَن اْىتََدْوا ِماُْكْم يِف السَّ ِ فََجَعلْاَاَهةا  َخاِسةِِنيَ  َولََقْد َعِلْمتُُم اذلَّ

  .(66، 65)ابلقرة: ((نََكاالا لَِما َبنْيَ يََدْيَها َوَما َخلَْفَها َوَموِْعَرةا لِلُْمتَِّقنيَ 
وِْد الَْعِريمِ )) تعاىل: وقوهل   فِْر   اَكلطَّ

ِن ارْضِْب بَِعَصاَك ابْلَْحَر فَاْنَفلََق فاََكَن لُكُّ
َ
وَْحيْاَا إِىَل ُموََس أ

َ
ْزلَْفاَا وَ  فَأ

َ
أ

ْاَِعنيَ  َممَّ اآْلَخِرينَ 
َ
جْنَيْاَا ُموََس َوَمْن َمَعُه أ

َ
اَةا اآْلَخةِرينَ  َوأ ْْ ْغَر

َ
ْكةرَثُُهْم  ُمةمَّ أ

َ
إِنَّ يِف َذلِةَك آَليَةةا َوَمةا اَكَن أ

 (. 68-63)الشعراء: ((َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيمُ  ُمِِّْمِانيَ 
املةِّماني وأخةذ  إجنةاءخريتني قصة لك نيب يف سورة الشعراء؛ وذلك بعةد ذكةر ختمت باآليتني األ وقد

 املكذبني بالعذاب الشديد اذلي هو خارقة وآية للمعتربين. 
ْنُرْر إَِهَْك قَاَ: لَْن تََرايِن َولَ )) تعاىل: وقوهل 

َ
ِرِِن أ

َ
ا َجاَء ُموََس لِِميَقاتِاَا َولَكََّمُه َربُُّه قَاَ: رَبِّ أ ِكةِن اْنُرةْر َولَمَّ

ا جَتَىلَّ َربُُّه لِلَْجبَِل َجَعلَُه َداّكا وََخرَّ مُ  فَةاَ  إِىَل اجْلَبَِل فَإِِن اْستََقرَّ َماَكنَُه فََسوَْف تََرايِن فَلَمَّ
َ
ةا أ وََس َصةِعقاا فَلَمَّ

ُ: الُْمِِّْمِانيَ  وَّ
َ
نَا أ
َ
 (. 143ألعراف:ا) ((قَاَ: ُسبَْحانََك ُتبُْت إَِهَْك َوأ
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ةنِي )) تعاىل: هلوقو  ْخلُةُق لَُكةْم ِمةَن الطِّ
َ
ينِّ أ
َ
ينِّ قَْد ِجئْتُُكْم بِآيَة  ِمْن َربُِّكْم أ

َ
 إِىَل بَِ  إِْرائيَل أ

َورَُسوالا
ْحةيِي الَْمة

ُ
بْةَرَص َوأ

َ
ْكَمةَه َواأْل

َ
بْةِرُْل اأْل

ُ
ِ َوأ  بِةإِْذِن اّللَّ

ْنُفُخ ِفيِه َفيَُكةوُن َطةرْياا
َ
رْيِ فَأ ِ وْ َكَهيْئَِة الطَّ ََت بِةإِْذِن اّللَّ

ِخُروَن يِف ُبيُةوتُِكْم إِنَّ يِف َذلِةَك آَليَةةا لَُكةْم إِْن ُكاْةتُْم ُمةِِّْمِانيَ  ُكلُوَن َوَمةا تَةدَّ
ْ
نَبِّئُُكْم بَِما تَةأ

ُ
)آ: ( (َوأ

 (. 49عمران:
ِفياَِة وََجَعلْاَاَها آيَةا لِلَْعالَِمنيَ )) تعاىل: وقوهل  ْصَحاَب السَّ

َ
جْنَيْاَاُ  َوأ

َ
  .(15)العاكبوت: ((فَأ

ُ ِمَن انلَّاِر إِنَّ يِف َذلَِك )) تعاىل: وقوهل  جْنَاُ  اّللَّ
َ
قُوُ  فَأ ْو َحرِّ

َ
تُلُوُ  أ ْْ ْن قَالُوا ا

َ
 آَليةات  َفَما اَكَن َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أ

 (. 24)العاكبوت: ((ِلَقْوم  يُِِّْماُونَ 
 ر واحلث عليه : : ذكر بعض ما ورد يف الساة من فضل اتلفك ثانياا 
ا كثرية تاص ىلع األمر  لم وذلا سأذكر مةا  باتلفكر،أجد يف املراجع املتاحة يل من كتب احلديث نصوصا

 واتلدبر.  واتلعقلوقفت عليه من ذلك وما يف معىن اتلفكر اكتلبرص واتلذكر 
روا ": قا: لمصىل اهلل عليه وسهلل اأن رسو:  ريض اهلل عاهماعمر  بنعن عبداهلل  األو:: احلديث  تفكَّ

روا يف اهلل  واليف آالء اهلل   (. 2)"وجل عزتفكَّ
ُعمري ىلع اعئشة، فقالت لُعبيد بن ُعمةري: قةد آن  بنعن عطاء، قا:: دخلت أنا وُعبيُد  اثلاين: احلديث 

هلك أن تزورنا، فقا:: أقو: يا  مَّ
ُ
رطةانتكم  كما قا: األو:: ُزر ِغباا تَزَْدْد ُحباا. قا:: فقلت: دعونةا مةن أ

قا:: فسكتت ثةم  ،ابُن عمري: أخربياا بأعجب يشء رأيته من رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم قا:هذ . 
ألحةب قُْرَبةَك،  إين: واهلل قُلةت«. يا اعئشة ذري  أَتَعبَّد اللَّيْلََة لَِرّبِّ »اكن هلٌة من الليايل قا::  ملاقالت: 

: فلم يز: يبِك حىت بل حْجَرُ ، قالت: ثم بكى قالتيل. وأحب ما رك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يص
: ثم بكى فلم يز: يبِك حىت بل األرض، فجاَء بالٌ: يِّذنُُه بالصالة، قالتفلم يز: يبِك حىت بل حليتُه، 

عبةداا  أكةونأفةال »ما تقدم وما تأخر؟ قا::  لكلم تبِك وقد غفر اهلل  ،قا:: يا رسو: اهلل يبِك،فلما رآُ  
رِْض ) :فيهةالقد نزلت يلعَّ الليلة آيٌَة، َويٌْل ملن قرأها ولم يتفكةر  شكوراا؟!

َ
ةَماَواِت َواأْل إِنَّ يِف َخلْةِق السَّ

بْلَاِب( )آ: عمران:
َ
وِي اأْل

ُ
 (. 3)«(190َواْخِتالِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر آَليات  أِل

قةد كاةت »هلل عليةه وسةلم: عن بريدة ريض اهلل عاه قةا:: قةا: رسةو: اهلل صةىل ا اثلالث: احلديث 
ِذَن ملحمد يف زيارة قرب أمه فزوروها 

ُ
 (. 4«)تذكركم اآلخرة فإنهانهيتكم عن زيارة القبور فقد أ

الكةيس »هلل صىل اهلل عليه وسةلم: اعن شداد بن أوس ريض اهلل عاه قا:: قا: رسو:  الرابع: احلديث 
 (. 5)«ىلع اهلل وتمىنَّ هواها  بعد املوت، والعاجز من أتبع نفسه ملامن دان نفسه وعمل 
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ورجل ذكر »ال ظل إال ظله؛ وذكر ماهم:  يومظله  يفحديث السبعة اذلين يرلهم اهلل  اريامس: احلديث 
 (. 6«)ففاضت عياا  خاهاااهلل 
يقةرأ مرتسةالا؛  اكنوأنه صىل اهلل عليه وسلم »الليل  يفصالته صىل اهلل عليه وسلم  السادس: احلديث 

 (. 7«)بتعوُّذ تعوذ مرفيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بآية فيها سِّا: سأ:، وإذا  إذا مر بآية
 : اآلثار الواردة يف ذلك : ثاثلاا 
ما أورد  اإلمام ابن كثري  ماهااآلثار الواردة عن السل  يف فضل اتلفكر واحلث عليه فكثرية أذكر  وأما
رِْض(َوَيتَ ) يف تفسري  عاد قوهل تعاىل: - تعاىلرمحه اهلل  -

َ
ةَماَواِت َواأْل ُروَن يِف َخلْةِق السَّ )آ: عمةران:  َفكَّ

 (. 191من اآلية
ر ساعة »: - تعاىلرمحه اهلل  -قا:  حيث  (. 8من قيام هلة) خريوعن احلسن ابلرصي أنه قا:: تَفكُّ

 (. 8وسيئاتك) َحَسااتكالفضيل: قا: احلسن: الفكرة مرآة تريك  وقا: 
 تمثل بهذا ابليت:  وربمارة نور يدخل قلبك، سفيان بن عيياة: الفك وقا: 
 ( 8فيف لك يشء هل عرَبٌة)                املرء اكنت هل فكةرةٌ  إذا
ا، ونرر  عرباا قيلهُ عين عليه السالم أنه قا:: طوى ملن اكن  وعن  ا، وَصْمته تفكرا  (. 8«)تذكرا
 (. 9دهل ىلع َطْر  باب اجلاة) كرةالفلقمان احلكيم: إن طو: الوحدة ألَهُم للفكرة، وطوَ:  وعن 
وما فهم امرؤ قط إال علم، وما علم امةرؤ قةط  فهم،وهب بن ُمابَه: ما طالت فكرة امرْل قَط إال  وقا: 

 (. 9إال عمل)
 (. 9العبادة) أفضلَحَسن، والفكرة يف نعم اهلل  وجل، عزعمر بن عبدالعزيز: الالكم بذكر اهلل  وقا: 
املوق  بقلوبكم، وانرروا إىل املارصةف  وشاهدواوا القبور لك يوم تفكركم، مغيث األسود: زور وقا: 

 (. 9قلوبكم وأبدانكم ذكَر انلار ومقامَعها وأطباقها) وأشعروابالفريقني إىل اجلاة أو انلار، 
يأيت اريَِربةة فيقة  ىلع بابهةا، فياةادي  قلبه،ابن عمر ريض اهلل عاه: أنه اكن إذا أراد أن يتعاهد  وعن 
ء  َهالٌِك إِالَّ وَْجَهُه() نفسه فيقو:: إىلصوت حزين فيقو:: أين أهلك؟ ثم يرجع ب )القصص: مةن  لُكُّ يَشْ

 (. 9()88اآلية
ةر،ابن عباس ريض اهلل عاه أنه قا:: ركعتان مقتصةدتان يف  وعن  خةري مةن قيةام هلةة والقلةب  تفكُّ

 (. 9سا )
 (. 9ثلثه، ودع ثلثه اآلخر تتافس للفكرة) يف احلسن: يا ابن آدم، لك يف ثلث بطاك، وارشب وقا: 
 (. 9انطمس من برََصِ قلبه بقدر تلك الغفلة) العربةبعض احلكماء: من نرر إىل ادلنيا بغري  وقا: 
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ر انلاس يف عرمة  وقا:   (. 10ملا عصو ) تعاىلهلل ابرش بن احلارث احلايف: لو تفكَّ
وال اثنني وال ثالثة مةن أصةحاب انلةيب  واحد احلسن، عن اعمر بن عبد قيس قا:: سمعت غري وقا: 

 (. 10اتلفكر) اإليمان،: إن ضياء اإليمان، أو نور يقولونصىل اهلل عليه وسلم 
ا،  حيثاتق اهلل  الضعي ،عين عليه السالم أنه قا:: يا ابن آدم  وعن  ما كات، وكن يف ادلنيةا ضةيفا

 (. 10لصرب، وقلبك الفكر، وال تهتم برز  غد)ابلاكء، وجسدك ا عينيكواختذ املساجد بيتاا، وعلِّم 
اأمري املِّماني عمر بن عبدالعزيز ريض اهلل عاه أنه بكى  وعن  بني أصحابه، فُسةئل عةن ذلةك،  يوما

بها. ما تكاد شهواتاا َتاَْقيضة حةىت تكةدرها  ماهافقا:: فكرت يف ادلنيا وذلاتها وشهواتها، فاعتربت 
 (. 10اعترب إن فيها مواعظ ملن اْدكر) ملنمرارتُها، ولنئ لم يكن فيها عربة 

 : عبدالرمحنابن أيب ادلنيا: أنشدين احلَُسني بن  وقا: 
 لَةّذة املِّْمةةن الِعبَةةْر                       املِّمن الِفَكةرْ  نُْزَهةة
 ُن لكٌّ َعلَةى َخطةْر ةةحَنْ                     وَْحةةَد اهلل  حنمةدُ 
 ى وما َشَعةْر ةةةَ قد َتَقّض                      ةُر  ْمةةال   وعُ  رُّب 
 الّزَهْر  قةةة  الُمىَن ُمون                      عيش قَْد اكَن فو رُّب 
َجةْر     ن                   َخريةر من الُعيةةو يف  َوظةل مةن الشَّ

 ْر َوطيَّب مَن اثلََمةة  ت                  انلبةا مةةن وُسةةةُرور
ْهلَةةهُ  َْييَّةَرتْةةةةةه

َ
 رعُة ادّلْهةةر بالَغيةر                    َوأ

 فةةة  ذا ملعتبةةةر                   إنَّ  وحد اهلل  حَنَْمةةةةدُ 
 ( 11للبيةةب إن اْىتَبَةةةْر)                  فةةةة  َذا لعبةةةرةا  إنّ 
يف مملكته فتفكر فعلةم  اكن)بياما رجل ممن اكن قبلكم  مسعود ريض اهلل عاه قا:: بنعبداهلل  وعن 

 (. 12ثر()فيه قد شغله عن عبادة ربه ... األأن ذلك ماقطع عاه، وأن ما هو 
والعقل نعمة فرب ذي عقل قد انشغل قلبةه  اعقلواأما بعد: »عباد بن عباد اريواص الشايم قا::  وعن 

 (. 13«)ا  إهه حىت صار عن ذلك ساهيااحيت بماباتلعمق فيما هو عليه رضر عن االنتفاع 
 إينوإىل انلجةوم فقةا:: واهلل  السةماءأيب هريرة ريض اهلل عاه قا:: )بياما رجل مستلق يارر إىل  وعن 

ا ورباا امهلل اغفر يل فارر   (. 14فغفر هل() إهههلل األعلم أن لك خالقا
 (. 15: اكن نهار  أاعه يف بادية اتلفكر)فقالت عبادتهرجل أم ادلرداء بعد موت أيب ادلرداء عن  وسأ: 
 سفيان كثرياا ما يتمثل:  واكن 
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 ( 15فيف لك يشء هل عربة)                 املرء اكنت هل فكرة إذا
ما قدر يف حجب الغيب من خري اآلخرة لةم  إىلبعض العارفني: لو طالََعْت قلوُب املتقني بفكرها  وقا: 

 (. 16)عنير هلم فيها يص  هلم يف ادلنيا عيش، ولم تق
 (. 16ىلع طريق اجلاة) دهلاحلسن: طو: الوحدة أتم للفكرة، وطو: الفكرة  وقا: 
وأنا وهةو يف املسةجد: يةا يوسة ، نةاول   اثلوريقا: يل يوس  بن أسباط: قا: »ابن خبيق قا::  وعن 

ت وقةد طلةع الفجةر، ووضع شسار  ىلع خد ، ونمت؛ فاستيقر بيمياه،املطهرة أتوضأ؛ فااوتله، فأخذها 
قةد طلةع الفجةر. قةا:: لةم أز: ماةذ  ،يف يد  ىلع حاهلا؛ فقلت: يا أبا عبداهلل املطهرةفاررت إهه فإذا 

 (. 17«)املطهرة أتفكر يف اآلخرة إىل هذ  الساعة ناوتل 
ةا ىلع شةاطل الفةرات مبهوتاةا الطةايرأيةت داود »عبد األىلع بن زياد األسلم قا::  وعن  ةا قائما ؛ يوما

: انرر إىل الفلك، كي  جتري يف ابلحر مسةهرات بةأمر اهلل قا:فقلت: يا أبا سليمان، ما يوقفك هاا؟ 
 (. 18)«تعاىل؟

اتلفكةر، فيارةر إهةه انلةاظر، فيقةو::  يفربمةا اكن يأخةذ سةفيان »أيب عصام بةن يزيةد قةا::  وعن 
 (. 19«)جماون

ةا، ولةريض بقةوت يومةه  يكةنفكةر من أراد أن يبلغ رشف اآلخرة فليكرث اتل»كعب قا::  وعن  اعلما
 (. 20«)سور جهام عاهيكن غاياا، وهكرث ابلاكء عاد ذكر خطايا  يطفل اهلل 

فمر به رجل فقا:: ما يبكيك رمحةك  ويبِك،اهلل  حيمدالربيع بن أيب راشد برجل به زمانة، فجلس  ومر 
لعافية، وأهل انلار بأهل ابلالء؛ فذلك فشبهت أهل اجلاة بأهل ا انلار،قا:: ذكرت أهل اجلاة وأهل  ؟اهلل

 (. 21)«أبكايناذلي 
 (. 22«)وقلوبكم اتلفكر ابلاكء،عوِّدوا أعياكم »أيب سليمان ادلاراين قا::  وعن 
يت احلسن بكوز من ماء هفطر »سالم قا::  وعن 

ُ
فلما أدنا  إىل فيه بكى؛ وقا:: ذكرت أمايةة  عليه،أ
ِفيُضو) أهل انلار؛ قوهلم:

َ
ْن أ
َ
َ ) (، وذكةرت مةا أجيبةوا:50ألعراف: من اآليةا) ا َعلَيْاَا ِمَن الَْماِء(أ إِنَّ اّللَّ

َمُهَما ىلَعَ الاَْكفِِريَن(  (. 23)«(50ألعراف: من اآليةا) َحرَّ
 (. 24«)أين بلغت؟ قا:: الرصاط»: مفكراا املبارك بلعض أصحابه وقد رآ   بنعبداهلل  وقا: 
 (. 25)«عصو  ماعرمة اهلل لو فكر انلاس يف »برش:  وقا: 
ىلع الفكر، والفكر ىلع اذلكر ويااطقون القلةوب  باذلكرإن أهل العلم لم يزالوا يعودون »احلسن:  وقا: 

 (. 26)«باحلكمةحىت نطقت 
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 (. 27«)االستاباط بالفكرة وىلعاستعياوا ىلع الالكم بالصمت »الكم الشافيع:  ومن 
اجلةوارح. والقلةب  عمةلألن الفكرة عمل القلب، والعبةادة »: اإلمام ابن القيم ىلع ذلك بقوهل ويعلق

ا  يوقِع صةاحبه مةن اإليمةان  فاتلفكرأرشف من اجلوارح، فاكن عمله أرشف من عمل اجلوارح. وأيضا
هل من انكشاف حقةائق األمةور وظهورهةا هل،  يوجبىلع ما ال يوقعه عليه العمل املجّرد؛ فإن اتلفّكر 

مةن فاضةلها وأقبحهةا مةن قبيحهةا، ومعرفةة أسةبابها  مفضوهلاوالرّش ومعرفة وتمّب مراتبها يف اريري 
ويدفع موجبها، واتلميب بني ما ينبيغ السيع يف حتصيله وبني ما  األسبابتلك  يقاوماملوصلة إهها، وما 

دفع أسبابه، والفر  بني الوهم وارييا: املانع ألكةرث انلفةوس مةن انتهةاز الفةرص بعةد  يفينبيغ السيع 
وسةعادته  وفالحةهوبني السبب املانع حقيقة؛ فيشتغل به دون األو:؛ فما قطع العبد عن كماهل  ماكنهاإ

مركبها، بل سرهةا اذلي ال  هوالعاجلة واآلجلة قاطع أعرم من الوهم الغالب ىلع انلفس وارييا: اذلي 
الةوهم واحلقيقةة.  صاد  يمّب به بةني وعزمتافك ساسة فيه. وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة 

مبادئها وضعها مواضعها وعلم مراتبها، فإذا ورد عليةه  فكر وكذلك إذا فكر يف عواقب األمور، وجتاوز 
فكر  ذّلة وفرح انلفس به إىل سوء اعقبته، ومةا يرتتةب عليةه مةن األلةم  فتجاوزوارد اذلنب والشهوة، 

ورد  إذافإنه ال يكاد يُقِدم عليه. وكةذلك  ال يقاوم تلك الذّلة والفرحة، ومن فكر يف ذلك اذليواحلزن 
بفكةر  إىل مةا  عةربىلع قلبه وارد الراحة وادّلعة والكسل واتلقاعد عن مشّقة الطااعت وتعبهةا حةىت 

مبادئهةا بالنسةبة إىل كمةا:  يفيرتّب عليها من الذّلات واريةريات، واألفةراح الةيت تغمةر تلةك اآلالم 
معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة.  عليهد طلبه هلا وسهل عواقبها، ولكما اغص فكر  يف ذلك اشت

واجلا  والصور، ونرر إىل اغية ذلك بعني فكةر  اسةتحيا  املا:وكذلك إذا فكر يف ماتىه ما شستعبد  من 
امن عقله ونفسه أن يكون   (. 28...«)كذلك  عبدا

ىلع اتلةدبُّر واالعتبةار وانلرةر  تعةاىل يف كتةاب اهلل احلَةثُّ كةرث »: - تعةاىلرمحةه اهلل  -الغةزايل  وقا: 
هو مفتاح األنوار ومبدأ االستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة املعارف  الفكرواالفتاكر، وال َيىف أن 

 (. 29)«ومصدر ُ انلاس قد عرفوا فضله وُرتْبَتَه لكن جهلوا حقيقته وثمرته  وأكرثوالفهوم، 
َفَعلَتْه السكياة وقاع فلةم يهةتم ورفةض  تفكرفمن ذكر املِّمن مفكر مذكر »وهب بن مابه قا::  وعن 

ا، وألىق احلسد فرهرت  املحبةة، وزهد يف كةل فةان فاستكمل العقل، ورغةب يف  هلالشهوات فصار حرا
 (. 30)«املعرفةلك يشء با   فعقل 

ني هل طريةق من تدبر القرآن طابلاا للهةدى ماةه تبة»: - تعاىلرمحه اهلل  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  وقا: 
 (. 31«)احلق
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 -هوامش:

 أن يتجةةاوز القرآنيةةة( تعةةود الكثةةري ماةةا أثاةةاء قراءتةةه بلحةةث مةةا فيةةه كثةةري مةةن انلصةةوص 1)
 خلةةل كبةةري يف وهةةذااآليةةات القرآنيةةة، ويقفزهةةا إىل مةةا بعةةدها مةةن الكم البرشةة.  قةةراءة
 ي هةةو أحسةةنواذل تعةةاىل هللالةةيت يةةرئ فائةةدتها؛ ألن املتعةةني الوقةةوف مةةع الكم ا القةةراءة
ا  الةةالكم  مةةن اآليةةات القرآنيةةة كبةةريااوأصةةدقه وأبلغةةه. وسةةيجد القةةارْل هلةةذا ابلحةةث حشةةدا
 حقهةةا مةةن الوقةةوف ونعطيهةةانفيسةة وإخةةواين القةةراء أن نقةة  عاةةدها ونتةةدبرها  أنصةةح
 أكرث مما نعطيه لالكم البرش. واتلفكر

 (، وحسةةةةةاه1/75(، وابلةةةةةيهل يف الشةةةةةعب: )6456يف األوسةةةةةط: ) الطةةةةةرباين( روا  2)
 (.1788( رقم )4/395السلسلة الصحيحة: ) يفبشواهد   األبلاين

 مسلم. رشط (، وقةا: املحقق: إساةاد  قةوي ىلع2/387( اإلحسان يف تقريب ابةن حبةان: )3)
 (، واللفظ للرتمذي.1054(، والرتمذي: )977( مسلم يف اجلاائز: )4)

 :أي: حةديث حسةن، ومعةىن )دان نفسةه( ( وقةا14يف أبواب صةفة القيامةة بةاب ) الرتمذي( 5)
 (.7/132وأذهلةةا وقهرهةةا حةةىت صةةارت مطيعةةة ماقةةادة. انرةةر حتفةةة األحةةوذي: ) حاسةةبها

 (.436رقم: ) احلديثإىل تضعيفه. انرر ضعي  الرتمذي،  تعاىل هللذهب األبلاين رمحه ا وقد
 (.1031(، ومسلم: )1423( ابلهاري: )6)
 (.772: )مسلم( 7)
 ( من سورة آ: عمران.191ثري عاد اآلية )ابن ك تفسري( 8)
 السابق. املصدر( 9)
 ( من سورة آ: عمران.191تفسري ابن كثري عاد اآلية ) انرر( 10)
 السابق. املصدر( 11)
 (.319( وصححه أمحد شاكر. وسيأيت بتمامه )ص 1/451: )املساد( 12)
 (، دار الكتب العلمية.105ادلاريم، املقدمة: )ص  سنن( 13)
 ( وعزا  إىل ادليلم وأيب الشيخ.1/196املاثور: ) ادلر (14)
 (.186 ،1/185دار السعادة: ) مفتاح( 15)
 السابق. املصدر( 16)
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 (.7/53«: )األوهاء حلية»( 17)
 (.7/356«: )األوهاء حلية»( 18)
 (.6/392«: )األوهاء حلية»( 19)
 (. 6/14(، )5/376«: )األوهاء حلية»( 20)
 (.5/78«: )وهاءحلية األ( »21)
 (.9/274«: )األوهاء حلية»( 22)
 (.6/189«: )حلية األوهاء( »23)
 (.187، 1/186«: )دار السعةادة مفتاح»( 24)
 ( املرجع السابق.25)
 (.187، 1/186«: )دار السعادة مفتاح»( 26)
 ( املرجع السابق.27)
 (.187، 1/186«: )دار السعادة مفتاح»( 28)
 (.4/423)«: اإلحياء( »29)
 (.35البن أيب ادلنيا: )ص « وفضله العقل»( 30)
 .3/137«: جمموع الفتاوى( »31)
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 اثلاين ابلــاب

 اتلفكر وجماريه وجماالته أقسام
مةا يرضة  يف ادلنيةا واآلخةرة،  يفأصل لك خري  ورش مبدؤ  الفكر واتلفكري؛ فمن انلاس من تفكري   إن

. والفكر يثمر إرادة فعزيمة فعمل. وملا اكن عمر واآلخرة ادلنيا وماهم من يرصف تفكري  يف ما يافعه يف
فال جرم اكن ىلع العبد أن ينتهز دقائق عمر  وسااعته فيما يافعةه يف  بغتة،اإلنسان قصرياا، واملوت يأيت 

ىلع أفاكر  من أن تذهب سدى ال ينتفع ماها، فضالا عن أن تكون فيما مةن شةأنه  حيافظآخرته، وأن 
 كه. وهال رضر 
َير  تفكري اإلنسان عاهةا؛  الجماري الفكر وأصوهل اليت  - تعاىلرمحه اهلل  -ذكر اإلمام ابن القيم  وقد
وعرم تأثري  يف اريري والرّش، فمةا متعلقةه  ومافعتهفإن قيل: قد ذكرتم الفكر » - تعاىلرمحه اهلل  -يقو: 

ود ماةه إاّل بذكر متعلّقةه اذلي يقةع الفكةر فإنةه ال يتم املقص فيةه؟اذلي ينبيغ أن يوقع عليةه وجيري 
ر فيه حُما:.  بغريفيه، وإاّل ففكر   ُمتَفكَّ

 : جمرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: قيل
 : اغية حمبوبة ُمرادة احلصو:. أحدها
 : طريق ُموِصلة إىل تلك الغاية. اثلاين
 : مرضة مطلوبة اإلعدام مكروهة احلصو:. اثلالث
 فيض إهها الُموقع عليها. : الطريق المُ الرابع
وارييةاالت  الرِديّةةتتجاوز أفاكر العقالء هذ  األمور األربعة. وأي فكر ختّطاها فهةو مةن األفةاكر  فال

يأخذ ويعط  وياعم وحيرم،وكما  وهوواألماين ابلاطلة؛ كما يتهيل الفقري املعدم نفسه من أغىن البرش، 
والرعّية، ونرري ذلةك مةن أفةاكر القلةوب  ابلالدف يف يتهيل العاجز نفسه من أقوى امللوك وهو يترصّ 

والضةعي  العقةل. فةاألفاكر الرديّةة يه قةوت  واملحشةوشابلاطوهة اليت من جنس أفاكر السةكران 
فإنها قد قاعت بارييا: ورضيت بالُمحا:، ثةم ال تةزا: هةذ   ادلناءة؛األنفس اريسيسة اليت يه يف اغية 

ا بطيئة الزوا:. حىت  وتزتايداألفاكر تقوى بها   توجب هلا آثاراا رّدية ووساوس وأمراضا
حماّلن ومةاالن: أحةدهما:  أيضاا اكن الفكر انلافع ال َير  عن األقسام األربعة اليت ذكرناها فله  وإذا

 هذ  ادلار، واآلخر: دار القرار. 
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سام األربعةة يف هةذ  األق بتلكادلنيا اذلين ليس هلم يف اآلخرة من خال  عّمروا بيوت أفاكرهم  فأبااء
احلقائق، وبطلت ادلنيةا، وقامةت اآلخةرة  حّقتادلار، فأثمرت فهم أفاكرهم فيها ما أثمرت، ولكن إذا 

. وأبااء اآلخرة اذلين خلقوا هلا عّمةروا بيةوت أفاكرهةم املبطلونتبنّي الرابح من املغبون، وخرس هاالك 
 فيها.  األربعةىلع تلك األقسام 

سةاع  يف طريةق  لقربةه،فاقو:: لك طالب ليشء فهو حُمّب هل مِّثر  وفضلهاهلل  نفّصل ذلك بعون وحنن
وكمةاهل وصةفاته الةيت حُيَةّب  حمبوبةهحتصيله، متوّصل إهه جبهد ، وهذا يُوِجب هل تعلّق أفاكر  جبمةا: 

إلاا: ففكر  يف حا: حمبوبه دائر بني اجلما: وا والرسور؛ألجلها وتعلّقها بما يااهل به من اريري والفرح 
حمّبته ازداد هذا الفكر وقوي وتضاع  حىت شستغر  أجزاء القلةب،  قويتواحلسن واإلحسان، فلكما 

بل يصري بني انلاس بقابله وقلبه لكه يف حرضة حمبوبه، فإن اكن هذا املحبةوب  لغري فال يبىق فيه فضل 
املحّبني به، وقةد  أسعدا ملحبته فهو احلّق اذلي ال تنبيغ املحبة إال هل، وال حيّب غري  إاّل تبعا  املحبوبهو 

 هلا بدونه بوجه.  كما:وضع احلّب موضعه وتهيأت نفسه لكماهلا اذلي خلقت هل واذلي ال 
حزازات القلوب بهةا ىلع  وتبىقاكنت تلك املحبة لغري  من املحبوبات ابلاطلة املتالشية اليت تفىن  وإن

وأقبحه وتهّيةأت بةذلك نفسةه لغايةة  ظلمه أعرم حاهلا، فقد وضع املحبة يف غري موضعها، وظلم نفس
 شقائها وأملها. 

وخرسةانه؛ فةأفاكر  املتعلقةة  العبدُعرِف هذا ُعرِف أن تعلّق املحّبة بغري اإلهل احلق هو عني شقاء  وإذا
ة عليه يف حياته وبعد  . والُمِحّب اذلي قد ملك املحبوب أفةاكرَ  قلبُةه ال موتهبها لكها باطلة، ويه ُمرِضّ

بافسه. ثم فكر  يف حمبوبه ال َير  من حاتلني: أحدهما: فكرتةه يف  أوَير  فكر  عن تعلّقه بمحبوبه 
 : فكرته يف أفعاهل وإحسانه وبّر  ولطفه ادلالة ىلع كما: صفاته. واثلانيةااهل وأوصافه. 

ا عن حاتلني: إما أن يفكةر يف أوصةافه  وإن يت يبغضةها الة املسةهوطةتعلّق فكر  بافسه لم َير  أيضا
ا يقع بفكر    هتجابها ويبعد ماها.  عليهاحمبوبه ويمقته عليها وشسقطه من عياه؛ فهو دائما

يّتصة  بهةا؛  حةىت: أن يفّكر يف الصفات واألخال  واألفعا: الةيت تقّربةه ماةه وحتّببةه إهةه واثلانية
خرتان توجب حمبة حمبوبةه اآل والفكرتانفالفكرتان األوتلان تُوِجب هل زيادة حمبته وقوتها وتضاعفها، 

ىلع غةري ؛ فاملحبةة اتلاّمةة مسةتلزمة هلةذ  األفةاكر  وإيثةار هل وإقباهل عليه وقربه ماه وعطفه عليةه، 
 األربعة. 
 وأفعاهل.  سبحانهاألوىل واثلانية تتعلق بعلم اتلوحيد، وصفات اإلهل املعبود  فالفكرة
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مةن السيةةر فيهةا إهةةه؛  يماةعواطعها وآفاتها، ومةةا والرابعة تتعلق بالطريق املوصلة إهه، وق واثلاثلة
املكةرو  هل، وهةذ  الفكةرة توجةب ثالثةة  منفتفكر  يف صفةات نفسةه يمّيةز لةه املحبوب لرّبه ماها 

 أمور: 
مّتصة  بةه أم ال.  العبةةدال. اثلانةة : هةل  أم: أن هذا الوص  هل هو مكةةرو  مبغةوض هلل أحدها

ا ا بةه فمةا طريةق حفةظ  وإنبه فما طريق دفعه والعافية ماه،  واثلالث: إذا اكن مّتصفا لم يكن مّتصةفا
 الصحة وبقائه ىلع العافية واالحرتاز ماه. 

 الفكرة يف الصفة املحبوبة تستديع ثالثة أمور:  وكذلك
مّتص  بهةا أم ال. اثلالةث:  العبدهل أم ال. اثلاين: هل  مرضية: أن هذ  الصفة هل يه حمبوبة هلل أحدها

ا بها فما طريق حفرها ودوامهةا، أن ا بهةا فمةا طريةق اجتالبهةا  وإنه إذا اكن متصفا لةم يكةن متصةفا
ا سواء، وجمةةاري هةذ  األفكةةار ومواقعهةا  هذينواتلهلّق بها. ثم فكرته يف األفعا: ىلع  الوجهني أيضا

ا ال تكاد  واملعةا   وإنمةا حيرصةها سةّتة أجاةاس: الطةااعت الرةاهرة وابلاطاةة، تاضبطكثرية جدا
 يفوالصفات واألخال  احلميدة، واألخال  والصفات اذلميمة، فهذ  جمةاري الفكةرة  وابلاطاة،الراهرة 

بةني اإليمةان  اتلميبصفات نفسها وأفعاهلا. وأما الفكرة يف صفات املعبود وأفعاهل وأحاكمه، فتوجب هل 
ال يليق به ووصفه بما هو أهلةه مةن  اعمّ والكفر، واتلوحيد والرشك، واإلقرار واتلعطيل، وتايه الرّب 

 (. 1«)اجلال: واإلكرام
أصو: اتلفكري وجماريةه الةيت  أنيتبني نلا  - تعاىلرمحه اهلل  -هذا الالكم انلفيس لإلمام ابن القيم  من

 : اتلاهةال َير  عاها تفكري انلاس إنما يه يف املجاري 
 احلصو:.  ة: يف اغية حمبوبة مراد األو:
 الطريق املوصلة إىل هذ  الغاية املحبوبة.  : يفاثلانة 
 : يف مرضة مطلوبة اإلعدام مكروهة احلصو:. اثلالث
 : يف الطريق املفضية إىل هذ  الغاية املكروهة. الرابةع
 تعةاىلويه رضةا اهلل  املمدوحةةمن رصف فكر  وهمةه يف الغايةة املحبوبةة  تعاىلمن عباد اهلل  واملوفق

املرضة املطلوب إعدامها، ويه سةهط اهلل  إىللة إىل ذلك؛ كمةا رصف فكةر  وجاته، ويف الطريق املوص
فيسةهطها ويتجابهةا. وياقسةم اتلفكةري مةن حيةث  ذلةكوجل وعذابه، ويف الطريق املفضية إىل  عز

 متعلقاته إىل قسمني كبريين: 
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الكريم وختمةه  القرآنوجل ويأمر به وحيث عليه؛ وهو ما ندب إهه  عز: تفكري ممدوح حيبه اهلل األو:
فَال َتْعِقلُونَ ) بقوهل تعاىل:

َ
ُروَن(،) لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن(،) ،(أ ةُروَن() لََعلَُّكْم تََذكَّ فَةال َتتََفكَّ

َ
... الةخ، ويه  أ

إن شةاء اهلل  تفصةيلهاوجل ومرضاته وجاته. وسةيأيت  عزاليت تِّدي إىل الوصو: إىل حمبة اهلل  املجاالت
 . تعاىل
اليت لم يعط اإلنسةان  املجاالتوجل وياىه عاه وهو اتلفكري يف  عزمذموم شسهطه اهلل : تفكري اثلاين

كمةا يف قةوهل صةىل اهلل عليةه وسةلم:  وكيفياتهةا؛القدرة ىلع اتلفكري فيها وإدراكها؛ اكألمةور املغيبةة 
ومتاعهةا (. وكةذلك اإلغةرا  يف هةذ  ادلنيةا الفانيةة 2)«هللاتفكروا يف ذات  والتفكروا يف آالء اهلل »

 وقرص الفكر واهلم عليها واالنشغا: بها عن ادلار اآلخرة دار ابلقاء والقرار.  الزائل،
واألماين ابلاطلة الةيت ال  الشيطانية،اتلفكري املذموم املايه عاه: تلك اريواطر الرديئة، والوساوس  ومن

 . والشهواتتثمر إال األمراض القلبية والشكوك والشبهات 
هذ  الرسالة وسيتم فيها  يفباحث تفصيل للقسم األو: من اتلفكري ألنه هو اذلي يهماا ييل من امل وفيما

فيها وتدبرها إلفضائها إىل الغايةة املحبوبةة؛  الفكرإىل إعما:  تعاىلتااو: أهم املجاالت اليت ندب اهلل 
بيشء مةن  عن سهطه وعقابه. وسيكون احلديث عن هذ  املجاالت وابلعدوجاته،  تعاىلويه رضا اهلل 

 : تعاىلإن شاء اهلل  اتلاهةاتلفصيل حسب الفصو: 
 وآياته املتلوة وتدبرها.  الكريماألو:: اتلفكر يف كتاب اهلل  الفصل
 وجل املشهودة يف اآلفا .  عزاثلاين: اتلفكر يف آيات اهلل  الفصل
 وجل املشهودة يف األنفس.  عزاثلالةث : اتلفكر يف آيات اهلل  الفصل
 وجل ونعمه الراهرة وابلاطاة.  عزابةةع : اتلفكر يف آالء اهلل الر الفصل
 اريامس: اتلفكر يف سري األنبياء مع أقوامهم واعقبة الفريقني.  الفصل
مت وأخَّ  الفصل  رت. السادس: اتلفكر يف انلفس وحماسبتها وانلرر فيما قدَّ
 ما. السابةةع: اتلفكر يف ادلنيا واآلخرة واألمثا: اليت رضبت هل الفصل
 وجل اريارقة.  عزاثلامةةن: اتلفكر يف آيات اهلل  الفصل
 -اجلواب الاكيف؛ حيةث يقةو:  كتابهيف  - تعاىلرمحه اهلل  -ذكر أكرث هذ  األقسام اإلمام ابن القيم  وقد

 : اعأنو فهواآلخرة، فما اكن هلل  وادلاراكن هلل  ماوأىلع الفكر وأجلها وأنفعها »: - تعاىلرمحه اهلل 
ال ملجةرد تالوتهةا، بةل  تعةاىل،: الفكرة يف آياته املالة وتعلقها، وفهم مراد  ماها، وذللك أنزهلةا هاأحد

 اتلالوة وسيلة. 



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

28 

 بعض السل : أنز: القرآن هعمل به، فاختذوا تالوته عمالا.  قا:
مته وإحسةانه، وصفاته، وحك أسمائه: الفكرة يف آياته املشهودة واالعتبار بها، واالستدال: بها ىلع اثلاين

 آياته وتدبرها وتعلقها وذم الغافل عن ذلك.  يفعباد  ىلع اتلفكر  سبحانهوبر  وجود ،وقد حضَّ اهلل 
 ومغفرته وحلمه.  رمحته: الفكرة يف آالئه وإحسانه، وإنعامه ىلع خلقه بأصااف انلعم وسعة اثلالث
الفكرة يف ذلك مةع  ودوامه ورجاء . وخوف وحمبتهاألنواع اثلالثة تستهر  من القلب معرفة اهلل  وهذ 

 اذلكر يصبغ القلب يف املعرفة واملحبة صبغة تامة. 
انلفع، ويه بةاب لةلك  عريمة: الفكرة يف عيوب انلفس وآفاتها. ويف عيوب العمل، وهذ  الفكرة الرابع

ار انلفس املطمئاةة، وانبعثةت وصة اعشتخري، وتأثريها يف كرس انلفس األمارة بالسوء، ومىت كرست 
 أمراء  وجاود  يف مصاحله.  وبثاحلكم هلا، فحىي القلب، ودارت لكمته يف مملكته، 

فةإن أضةاعه  وقتةه؛: الفكرة يف واجب الوقت ووظيفته واع اهلم لكةه عليةه. فالعةارف ابةن اريامس
ا.  ضيعهضاعت عليه مصاحله لكها؛ فجميع املصالح إنَّما تنشأ من الوقت، وإن   لم شستدركه أبدا

وخةدع اكذبةة؛  باطلةةدا هذ  األقسام من اريطرات والفكر فإما وساوس شيطانية، وإمةا أمةاين ع وما
 (. 3)«واملوسوسنيبمالة خواطر املصابني يف عقوهلم من الساكرى واملحشوشني 
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 األو: الفصل

 يف آيات اهلل عز وجل املتلوة وتدبرها اتلفكر
نَْزنْلَاُ  إَِهْ ) وجل: عزاهلل  يقو:

َ
بْلَاِب( )ّص:ِكتَاٌب أ

َ
ولُو اأْل

ُ
َر أ بَُّروا آيَاتِِه َوِهَتََذكَّ  (. 29َك ُمبَارٌَك ِهَدَّ

وجل، وما يتضةمن  عزهلل امر باا يف ابلاب السابق ذكر الة من اآليات اليت حتث ىلع تدبر كتاب  وقد
الكتب، ولفت األنرةار واإليمان بالرسل، و واملعةاد،من اآليات ابلاهرة يف إقامةة ادلالئل ىلع اتلوحيةد 

واألنفس واآلالء واآليات اريارقة، وكذلك مةا فيةه مةن األحةاكم  اآلفةا واألفكةار إىل آيةات ذلك يف 
 للعباد مصاحلهم العريمة يف معاشهم ومعادهم.  حتققوالترشيعات اليت 

ْْفَ ) ذلك قوهل تعاىل: ومن
َ
 قُلُوب  أ

ْم ىلَعَ
َ
فَال َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

َ
فَلَةْم ) (. وقةوهل تعةاىل:24الَُهةا( )حممةد:أ

َ
أ

ِلنَي( )املِّماون: وَّ
َ
ِت آبَاَءُهُم اأْل

ْ
ْم َجاَءُهْم َما لَْم يَأ

َ
بَُّروا الَْقْوَ: أ فَال َيتََدبَُّروَن الُْقةْرآَن ) (.وقوهل تعاىل:68يَدَّ

َ
أ

ِ لَوََجُدوا ِفيِه اْخِتالفاا َكِثري ةنَا الُْقةْرآَن ) وقوهل تعاىل: ،(82اا( )النساء:َولَْو اَكَن ِمْن ِعاِْد َْيرْيِ اّللَّ ْ َولََقْد شرَسَّ
( )القمر: ِكر  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ

 وغري ذلك من اآليات اليت سبق ذكرها.  ،(17لذِلِّ
وعواقبهةا وأدبارهةا؛  األمورعاد أهل اللغة هو اتلفكر، ولكن مادة اللكمة تدور حو: أواخر  واتلدبر»

نستطيع أن نفهم أن اتلةدبر هةو: اتلفكةر  هذاعواقب األمور وما تِّو: إهه. ومن  فاتلدبر هو انلرر يف
 (. 4«)ابلعيدة ومراميهالشامل الواصل إىل أواخر دالالت الالكم 

وجةل ألن  عةزهلل  واملحبةوباخرتت ابلدأ باتلفكر يف هذا املجا: من جماالت اتلفكةري املمةدوح  وقد
الفصةو: اتلاهةة، وهةو مابعهةا  يفالت الةيت سةريد ذكرهةا وجل يتضمن ذكر لك املجةا عزكتاب اهلل 

 تعةاىلىلع انلرر واتلفكري يف آيات اهلل  واحلضوجل جيد فيه األمر  عزومصدرها؛ فاملتدبر لكتاب اهلل 
وسري األنبياء مع أقوامهم، وانلرةر يف مةا قةدمت انلفةس  وانلعم،املشهودة يف اآلفا  واألنفس، واآلالء 

وجةل آيةات  عزادلنيا واآلخرة وحقيقة لك ماهما، كما جيد املتدبر لكتاب اهلل  يفكر هوم معادها، واتلف
كمةا  وأوهةاء ،لعرمته سبحانه وقدرته يف اريوار  اليت يريها انلاس، ويارص بها أنبياء   وكثريةعريمة 

تفكر يف املتدبر وامل وجيد وجل  عزجيد احلكم ابلاهرة يف رشعه وأحاكمه. لك ذلك يتضماه كتاب اهلل 
 آياته الكريمة. 

تدبّر الكمه، ومةا تعةرَّف بةه  الفكرةوجماري هذ  »: - تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: اإلمام ابن القيم  ويف
وأفعاهل، وما نّز  نفسةه عاةه ممةا ال ينةبيغ هل وال  وصفاتهسبحانه إىل عباد  ىلع ألساة رسله من أسمائه 
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أوهائةه وأعدائةه الةيت قّصةها ىلع عبةاد ، وأشةهدهم إياهةا  وأفعةاهل يف أيامةهيليق به سبحانه، وتدبّر 
ىلع لك يشء  أنةهىلع أنه إهلهم احلّق املبني اذلي ال تنبيغ العبادة إاّل هل، وشسةتدلّوا بهةا ىلع  بهاليستدلّوا 

احلكيم، وأنه الفّعا: ملا  العزيزقدير، وأنه بكل يشء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه 
ةا، وأن ير لكهةا دائةرة بةني احلكمةة، والرمحةة والعةد:  أفعةاهليد، وأنه اذلي وَِسَع لك يشء رمحةةا وعلما

اثلمرة ال سبيل إىل حتصيلها إاّل بتدبّر الكمه وانلرةر إىل  وهذ واملصلحة ال َير  يشء ماها عن ذلك، 
 (. 5)«أفعاهلآثار 
ادليةن »اظ بها؛ قا: صىل اهلل عليةه وسةلم: وجل تدبر  وفهم معانيه واالتع عزانلصح لكتاب اهلل  ومن

 (. 6)«واعمتهمولرسوهل وألئمة املسلمني  ولكتابههلل »قلاا ملن؟ قا:: « انلصيحة
 تعةاىلهلل: انلصيحة لكتةاب اهلل اقا: العلماء رمحهم »: - تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: اإلمام انلووي  ويف

حق تالوته وحتسياها واريشةوع عاةدها وإقامةة  وتالوته، ... ثم نعرمه تعاىليه اإليمان بأنه الكم اهلل 
وتفهةم علومةه وأمثةاهل، واالعتبةار بمواعرةه، واتلفكةر يف  أحاكمةهحروفه يف اتلالوة ... والوقوف مع 

 (. 7«)بمتشابهه ... وادلاعء إهه والتسليمعجائبه، والعمل بمحكمه 
فيه هقةع ىلع مةراد الةرب  تفكر القرآن نواعن: اتلفكر يف»: - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  ويقو:

. فاألو: تفكر يف ادلهل القرآين، واثلةاين تفكةر فيهتعاىل ماه. وتفكر يف معاين ما داع عباد  إىل اتلفكر 
آياته املسموعة، واثلةاين تفكةر يف آياتةه املشةهودة، وهلةذا أنةز: اهلل  يفيف ادلهل العياين. فاألو: تفكر 

 (. 8«)يتفكر فيه ويعمل به، ال ملجرد اتلالوة مع اإلعراض عاهو هتدبر القرآن
وذللةك خاطةب بةةه أوي  وُيْفهةةم،القرآن لكه لم ياهل ماهل تعاىل إال هُْفَقه وُيْعلةم »الزركيش:  ويقو:

بروا آياتةه وهتةذكر  يفقهون،األبلةاب اذليةن يعقلةون، واذليةن يعلمون، واذلين  واذلين يتفكرون هةدَّ
 (. 9«)األبلاب أولو
علةى ذلةك اإلمةةام ابةةن  نةصوقةد  تعاىل،وجل من األسباب اجلابلة ملحبة اهلل  عزكتاب اهلل  وتدبر
ولقةد كةان السلةة  »وذلك يف قولةه:  السالكني؛فة  كتابةه القيم مدار   - تعاىلرمحه اهلل  -القيةم 

رآن حىت أنهم اكنوا يتلقونةه تلةل الغائةب وهم يقرأون الق املعىنشستشعرون هذا  - تعاىلرمحهم اهلل  -
 (. 10«)شو  من احلبيب ىلعالغريب لرسالة جاءت 

 يتةدبرونهاإن من اكن قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهةم فاكنةوا »احلسن بن يلع ريض اهلل عاه:  قا:
 (. 11«)بالليل ويتفقدونها يف انلهار
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الةواردة يف القةرآن  اتلةدبراملفرسةين حةو: آيةات باب الفائدة يف هذا املقام ناقل ما كتبه بعض  ومن
 الكريم: 

بْلَاِب( )ّص:) : عاد قوهل تعاىل:أوالا  
َ
ولُو اأْل

ُ
َر أ بَُّروا آيَاتِِه َوِهَتََذكَّ نَْزنْلَاُ  إَِهَْك ُمبَارٌَك ِهَدَّ

َ
 (. 29ِكتَاٌب أ

نَْزنْلَاُ  إَِهْ )»: - تعاىلرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  يقو:
َ
فيه خري كثري، وعلم غزير. فيةه  (َك ُمبَارَكٌ ِكتَاٌب أ

شستضةاء بةه يف الرلمةات. وفيةه لك حكةم حيتةا  إهةه  ونةورلك هدى من ضاللة وشفاء مةن داء، 
 ىلع لك مطلوب ما اكن به أجل كتاب طر  العالم ماذ أنشأ  اهلل.  القطعيةامللكفون، وفيه من األدلة 

بَُّروا آيَاتِهِ ) فيستهرجوا علمهةا ويتةأملوا أرارهةا  آياته،مة من إنزاهل هتدبر انلاس أي: هذ  احلك( ِهَدَّ
وإاعدة الفكر فيها مرة بعد مرة تةدرك بركتةه وخةري . وهةذا  ملعانيه،وحكمها؛ فإنه باتلدبر فيه واتلأمل 

القرآن، وأنه من أفضل األعما:، وأن القراءة املشتملة ىلع اتلةدبر أفضةل مةن  تدبريد: ىلع احلث ىلع 
 اليت ال حيصل بها هذا املقصود.  اتلالوةة رع
بْلَاِب ))

َ
ولُو اأْل

ُ
َر أ بتدبرهم هلا لك علةم ومطلةوب. فةد:  يتذكرونأي: أولو العقو: الصحيحة؛  َوِهَتََذكَّ

 (. 12«)واالنتفاع بهذا الكتاب اتلذكرهذا ىلع أن سسب لب اإلنسان وعقله حيصل هل 
وأمةةا اتلأمةةل يف القةةرآن: »: القرآنعاد هذ  اآلية ومثيالتها يف  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  ويقو:

تدبةر  وتعقلةه. وهةو املقصةود بةإنزاهل، ال جمةرد  ىلعفهو حتديق ناظةر القلب إىل معانيه، واع الفكةر 
بَُّروا آ) :تعاىلهلل اتالوته بال فهم وال تدبر؛ قا:  نَْزنْلَةاُ  إَِهْةَك ُمبَةارٌَك ِهَةدَّ

َ
ولُةو ِكتَةاٌب أ

ُ
َر أ يَاتِةِه َوِهَتَةَذكَّ

بْلَاِب( )ّص:
َ
َفالَُها( )حممد:) وقا: تعاىل: ،(29اأْل ْْ

َ
 قُلُوب  أ

ْم ىلَعَ
َ
فَال َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

َ
 وقا: تعاىل: ،(24أ

بَُّروا الَْقْوَ:() فَلَْم يَدَّ
َ
َربِّياا لََعلَُّكةْم َتْعِقلُةوَن( إِنَّا َجَعلْاَاُ  قُْرآناا عَ ) وقا: تعاىل: ،(68)املِّماون: من اآلية أ

فلةيس يشء أنفةع «. ويعمل به، فاختذوا تالوته عمةال هُتدبرنز: القرآن »(. وقا: احلسن: 3)الزخرف:
إىل جناته من تدبر القرآن، وإطالة اتلأمل، واع الفكر ىلع معاين آياتةه؛  وأقربللعبد يف معاشه ومعاد ، 

 وثمراتهمةا،والرش سةذافريهما، وىلع طرقاتهمةا وأسةبابهما واغياتهمةا  العبد ىلع معالم اريري تُطلعفإنها 
قواعةد اإليمةان يف قلبةه،  وتثبةتومآ: أهلهما، وَتتُّل يف يد  مفاتيح كاوز السعادة والعلةوم انلافعةة، 

د أراكنه.، وتريه صورة ادلنيا  مةم، واجلاة وانلار يف قلبةه، وحُترِْضة  بةني األ واآلخرة،وتشيد بنيانه، وتوطِّ
وتعرفةه ذاتةه، وأسةماء  وصةفاته  وفضله،مواقع العرب، وتُْشِهُد  عد: اهلل  وُتبرَصِّ  فيهم،وتريه أيام اهلل 

وقواطةع  عليةه،وما حيبه وما يبغضه، ورصاطه املوصل إهه، وما لسالكيه بعد الوصو: والقدوم  وأفعاهل،
طريق أهةل اجلاةة  وتعرفهحاتها. الطريق وآفاتها. وتعرفه انلفس وصفاتها، ومفسدات األعما: ومصح
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الشةقاوة، وأقسةام اريلةق  وأهةلوأهل انلار وأعمةاهلم، وأحةواهلم وسةيماهم، ومراتةب أهةل السةعادة 
 . فيهواجتماعهم فيما جيتمعون فيه، وافرتاقهم فيما يفرتقون 

 قدم عليه.  إذاتعرفه الرب املدعو إهه، وطريق الوصو: إهه، وما هل من الكرامة  وباجلملة
ومةا للمسةتجيب  إهةه،يف مقابل ذلك ثالثة أخرى: ما يدعو إهه الشيطان، والطريق املوصةلة  وتعرفه

 دلعوته من اإلهانة والعذاب بعد الوصو: إهه. 
كأنه فيها، وتغيبه  حىتستة أمور رضوري للعبد معرفتها، ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهد  اآلخرة  فهذ 

لك ما اختل  فيةه العةالم، فرتيةه احلةق  يفَمبِّ هل بني احلق وابلاطل عن ادلنيا حىت كأنه ليس فيها، وتُ 
ا وابلاطل باطالا، وتعطيه فرقاناا ونوراا  به بني اهلدى والضال:، واليغ والرشاد، وتعطيةه قةوة يف  يفر حقا

اقلبه، وحياة وسعة   وبهجة وروراا؛ فيصري يف شأن  وانلاس يف شأن آخر.  وانرشاحا
الكما:، ومةا يةا  عاةه  أوصافهل من  ومان دائرة ىلع اتلوحيد وبراهياه، والعلم باهلل معاين القرآ فإن

وأدلةة صةحة نبةوتهم. واتلعرية   صةدقهم،من سمات انلقص. وىلع اإليمان بالرسةل، وذكةر بةراهني 
رسله يف خلقه وأمر ، وتدبريهم األمور بإذنةه  وهمسقوقهم، وحقو  مرسلهم. وىلع اإليمان بمالئكته، 

العلوي والسفيل،وما َيتص بانلوع اإلنساين ماهم، مةن حةني  العالمشيئته، وما جعلوا عليه من أمر وم
عدَّ اهلل  يومشستقر يف رحم أمه إىل 

َ
 ألوهائةه فيةهيوايف ربه ويقدم عليه. وىلع اإليمان باهوم اآلخر وما أ

من دار العقةاب  ألعدائها أعد من دار انلعيم املطلق، اليت ال ششعرون فيها بألم وال نكد وتاغيص، وم
ذلةك أتةم تفصةيل وأبياةه.وىلع  وتفاصةيلالوبيل، اليت ال َيالطها رور وال رخاء وال راحة وال فرح. 

واملةواعظ والعةرب، والقصةص واألمثةا:،  واحلةرام،تفاصيل األمر وانليه، والرشةع والقةدر، واحلةال: 
 وأمر .  خلقهواألسباب واحلكم، واملبادْل والغايات يف 

من العذاب الوبيل، وحتثةه  بوعيد تزا: معانيه تاهض العبد إىل ربه بالوعد اجلميل، وحتذر  وختوفه  فال
اآلراء واملذاهب إىل سةواء السةبيل، وتصةد   ظلمىلع اتلضمر واتلهف  للقاء اهوم اثلقيل، وتهديه يف 

يل، وتبرص  سةدود احلةال: من انلعم بشكر ربه اجلل االزديادعن اقتحام ابلدع واألضاهل، وتبعثه ىلع 
يتعداها فيقع يف العااء الطويل، وتثبت قلبه عةن الزيةغ وامليةل عةن احلةق  ئلالواحلرام، وتوقفه عليها 

عليه األمور الصعاب والعقبات الشاقة اغية التسهيل، وتااديه لكما فةرتت عزماتةه،  وتسهلواتلحويل، 
بةه وتسةري أمامةه  وحَتُْدواللحاَ ، والرحيل الرحيل.  يف سري : تقدم الركب وفاتك ادلهل، فاللحاَ   ووَن 

قطاع الطريق نادتةه: احلةذر احلةذر!  منسري ادلهل،ولكما خر  عليه كمني من كمائن العدو، أو قاطع 
 . الوكيل ونعمفاْىتَِصْم واستعن به، وقل: حسيب اهلل 
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 (. 131)«فوائدوالتأمل القرآن وتدبر ، وتفهمه، أضعاف أضعاف ما ذكرنا من احلكم  ويف
َفالَُها( )حممد:) : عاةد قوهل تعالةى:ثانيةاا  ْْ

َ
 قُلُوب  أ

ْم ىلَعَ
َ
فَال َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

َ
 (. 24أ

ويتأملونةه حةق  ،اهلل لكتةابأي: فهال يتدبةر هِّالء املعرضةون »: - تعاىلرمحه اهلل  -السعدي  يقةو:
 اتلأمل. 
َُّهْم ىلع لك  فإنهم رَُهْم من لك رش، لو تدبرو ، دَلل قلةوبهم مةن اإليمةان، وأفئةدتهم مةن  وملَةأخري، وحَلَذَّ

َ هلم الطريق املوصلة إىل اهلل واملواهباإليقان، وألوصلهم إىل املطالب العاهة،  وإىل جاته  ،الغاهة،وبَلنيَّ
فهم بةربهم، و ومفسداتها،ومكمالتها  أسةمائه والطريق املوصلة إىل العذاب، وبةأي يشء حُيةذر، ولعةرَّ
بهم من العقاب  وصفاته، قهم إىل اثلواب اجلزيل، ورهَّ  (. 14)«الوبيلوإحسانه، ولشوَّ
فَال َيتَةَدبَُّروَن الُْقةْرآنَ ) :استااكرويتساء: يف »عاد هذ  اآلية:  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويقو:

َ
.. (أ

شةاعر، وشسةتجيش القلةوب، وشسةكب انلةور،وحيرك امل انلوافةذ،وتدبر القرآن يزيل الغشاوة، ويفتح 
َفالَُهةا) تنبض بها وترش  وتسةتاري. للروحوَيلص الضمري، وينشل حياة  ْْ

َ
 قُلُةوب  أ

ْم ىلَعَ
َ
فةيه حتةو:  (أ

 بةاهلواءالقرآن وبياها وبني انلور؟ فإن استغال  قلوبهم اكستغال  األقفةا: الةيت ال تسةمح  وبنيبياها 
 (. 15«)وانلور!

 ) : عاد قوهل تعاىل:ثاثلاا 
َ
ْنتُْم َسةاِمُدونَ  َوتَْضَحُكوَن َوال َتبُْكونَ  فَِمْن َهَذا احْلَِديِث َتْعَجبُونَ أ

َ
فَاْسةُجُدوا  َوأ

ِ َواْىبُُدوا( )  (. 62-59نلجم:اّلِلَّ
ملةا  املكةذبني ،ثم توعد املاكرين لرسالة حممد صىل اهلل عليه وسلم»: - تعاىلرمحه اهلل  -السعدي  يقو:

فَِمْن َهَذا احْلَِديِث َتْعَجبُونَ )فقا::  جاء به من القرآن الكريم
َ
؟ أي: أفمن هذا احلديث، اذلي هو خةري (أ
من األمور املهالفةة للعةادة، اريارقةة لأمةور واحلقةائق  وجتعلونهالالكم وأفضله، وأرشفه، تتعجبون، 

: قةوالا وضالهلم، وعاادهم. وإال فهو احلديث اذلي إذا حدث صد ، وإذا قا جهلهم،املعروفة؟ هذا من 
ا  القو:فهو  من  متصداعا الفصل، ليس باهلز:، وهو القرآن العريم، اذلي لو أنز: ىلع جبل لرأيته خاشعا

ا، وثباتاةا،  وإيماناةا. بةل اذلي ينةبيغ  وإيقاناةا،خشية اهلل. اذلي يزيد ذوي اإلصالح رأياا وعقالا، وتسديدا
 العجب من عقل من تعجب ماه وسفهه وضالهل. 

اذلي ينةبيغ أن تتةأثر ماةه  أنةهأي: تستعجلون الضحك واالستهزاء به، مع ( َوال َتبُْكونَ  َوتَْضَحُكونَ )
ونهيةه، وإصةغاء لوعةد  ووعيةد ، واتلفاتةا  ألمةر انلفوس، وتلني هل القلوب، وتبِك هل العيون؛ سةمااعا 

 ألخبار  الصادقة احلساة. 
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ْنتُْم َساِمُدونَ )
َ
وزية  أديةانكم. فلةو  عقولكمهذا من قلة أي: اغفلون الهون عاه وعن تدبر ، و (َوأ

اليت يأن  ماها أولو األبلاب؛ وهلذا قا:  املثابةرضا  يف ايع األحوا:، ملا كات بهذ   وطلبتمعبدتم اهلل 
ِ َواْىبُُدوا)تعاىل:  ااألمر بالسجود هلل  (فَاْسُجُدوا ّلِلَّ يد: علةى فضةله وأنةه ر العبادة وبلهةا؛  خصوصا
قلبةه وبدنةه،  َيضعواريضوع هل. والسجود أعرم حالة َيضع بها العبد؛ فإنه  ،وع هللروحها اريش فةإن

ا، الشاملة جلميةع  بالعبادةوجيعل أرشف أعضائه ىلع األرض املهياة، موضع وطء األقدام. ثم أمر  عموما
 (. 16)«وابلاطاةمن األعما: واألقوا: الراهرة  ويرضا ما حيبه اهلل 

حمةاوالا تفسةري سةجود  انلجةمتأثر  بهذ  اآلية وما قبلها يف سورة  - تعاىل رمحه اهلل -سيد قطب  وحيِك
رفقةة نسةمر حيامةا  بةنيكاةت »السورة فيقو::  هلذ املرشكني بعد قراءة الرسو: صىل اهلل عليه وسلم 

احلديث لنستمع وناصةت  بياااطر  أسماعاا صوت قارْل للقرآن من قريب يتلو سورة انلجم، فانقطع 
ا وهو يرتل القرآن للقرآن الك  حسااا.  ترتيالا ريم، واكن صوت القارْل مِّثرا

 املةأرحلتةه إىل  يففشيئاا عشت معه فيما يتلو ؛ عشت مع قلب حممةد صةىل اهلل عليةه وسةلم  وشيئاا
 عليهةا؛اهلل  خلقةهيف صورته املالئكيةة الةيت  -عليه السالم  -األىلع. عشت معه وهو ششهد جربيل 

وهو يف رحلته العلويةة  معهدهش حني يتدبر  اإلنسان وحياو: ختيله! وعشت ذلك احلادث العجيب امل
خيايل، وحتلق يب رؤاي، وبقدر ما  شسعف الطليقة عاد سدرة املاتىه وجاة املأوى. عشت معه بقدر ما 

أساطري املرشكني حو: املالئكة وعبادتهةا  بتهافتتطيق مشاعري وأحاسييس، وتابعته يف اإلحساس 
 اريرفة املضحكة، اليت تتهاوى عاد اللمسة األوىل.  األوهامنوثتها إىل آخر هذ  وباوتها وأ
 يتابعهةااهلل  وعلةمأمام الاكئن البرشي ينشأ مةن األرض، وأمةام األجاةة يف بطةون األمهةات،  ووقفت

مةن السةورة .. الغيةب  األخةريوحييط بها. وارجت  كياين حتةت وقةع اللمسةات املتتابعةة يف املقطةع 
 يفعن احلساب واجلةزاء، واملاةتىه إىل اهلل  يغيبوالعمل املكتوب ال ياد وال  ،ال يرا  إال اهلل املحجوب

الضاحكة واحلشود ابلاكية، وحشود املةوَت، وحشةود األحيةاء،  واحلشودنهاية لك طريق شسلكه العبيد. 
أو أنة،، والنشةأة  إىل طريقها، وختطو خطواتها وتربز أرارها فإذا يه ذكر الرلماتوانلطفة تهتدي يف 

 ومصارع الغابرين، واملِّتفكة أهوى فغشاها ما غش!  األخرى،
وىَل ) إىل صوت انلذير األخري قبل الاكرثة ادلاهمة: واستمعت

ُ
ِزفَِت اآْلِزفَةُ  َهَذا نَِذيٌر ِمَن انلُُّذِر اأْل

َ
لَةيَْس  أ

ِ اَكِشَفٌة( )  (. 58-56نلجم:الََها ِمْن ُدوِن اّللَّ
فَِمةْن َهةَذا احْلَةِديِث َتْعَجبُةونَ ) حة األخرية. واهزت كياين لكه أمام اتلبكيةت الرعيةب:جاءت الصي ثم

َ
 أ

ْنتُْم َساِمُدونَ  َوتَْضَحُكوَن َوال َتبُْكونَ 
َ
ِ َواْىبُُدوا( ) َوأ  . (61-59نلجم:افَاْسُجُدوا ّلِلَّ
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ِ َواْىبُُدوا) سمعت: فلما ةا إىل أوصةايل، واسةتحالت  قليب .. اكنت الرجفة قد رت من(فَاْسُجُدوا ّلِلَّ حقا
جسم لكه َيتلج،وال أتمالك أن أثبته،  فرلرجفة عضلية مادية ذات مرهر مادي، لم أملك مقاومته؛ 

 مع اجلهد واملحاولة!  احتباسهاوال أن أكفك  دمواعا هاتاة، ال أملك 
ن يف ذلةك قريةب؛ إنةه اكمة تعليلةهوأن  ،(17يف هذ  اللحرة أن حةادث السةجود صةحيح) وأدركت

يف سيا  هذ  السورة. ولم تكن هذ  أو: مرة  املزلزلةالسلطان العجيب هلذا القرآن، وهلذ  اإليقااعت 
.ولكاها يف هذ  املرة اكن هلا هذا الوقع، واكنةت مة  هةذ  االسةتجابة. أسمعهاأقرأ فيها سورة انلجم أو 

ة أو السةورة فيهةا موضةع فهااك حلرات خاصةة موعةودة غةري مرقوبةة تمةس اآلية القرآن؛وذلك ر 
 (. 18«)!يكونوتقع اللمسة اليت تصل القلب بمصدر القوة فيها واتلأثري؛ فيكون ماها ما  االستجابة،

 مسألة :  
وصفاته وترشيعاته أنها غةري مفهومةة املعةىن،  وجل عزبعض أهل ابلدع ىلع قوهلم يف أسماء اهلل  در 

يه حمةض تكةاه  مسةتادة إىل حمةض املشةيئة ال بةل  واملصالح،وأن األحاكم غري معللة باحلكم 
 وليست سبباا ليشء من مصالح ادلنيا واآلخرة.  وتكلي ،لغرض وال لفائدة بل جمرد قهر 

وآثارهمةا، وتعطيةل  وصةفاتهوجةل  عةزَيىف ما يف هذا القو: الشنيع من تعطيل معاين أسماء اهلل  وال
وصةفاته الةيت يه مفهومةة املعةىن،  وتعةاىلحانه وما فيه من ذكر ألسةمائه سةب تعاىل،تلدبر كتاب اهلل 

يف اآلفا  واألنفس واريوار  واملعجةزات، ومةا فيةه  إههاوكذلك ما فيه من اآليات ابلاهرات واتلنبيه 
وجةل  عةزمقتىض احلكمة واملصةلحة، والةيت تةد: ىلع عرمةة اهلل  يهمن األحاكم والترشيعات اليت 

 رشيك هل.  الواستحقاقه للعبادة وحد  
 تعاىل،رمحهم اهلل  السل هذ  املعاين تتعطل بهذا القو: املقيت، وقد رد ىلع مثل هذ  األقوا: أئمة  لكف

األحاكم ما يتوصةل بتةدبرها إىل معرفةة  منوبياوا أن القرآن الكريم ميرس لذلكر، مفهوم املعاين، وفيه 
 ِحكِمَها وعللها ومصاحلها. 

أن يعلم أن انليب صىل  جيب»حيث يقو::  - تعاىلرمحه اهلل  -هِّالء األئمة شيخ اإلسالم ابن تيمية  ومن
ََّن لٌلاَّةاٌس ّمةا ن ةٌزََّ: ): تعاىلألصحابه معاين القرآن، كما بني هلم ألفاظه؛ فقوهل  بنيَّ اهلل عليه وسلم  تٌل يّبٌ

 هذا وهذا.  يتااو:[ 44]انلحل:  (إّهاٌهما 
 بةنبن عفةان، وعبةداهلل  كعثمانيقرئوناا القرآن، قا: أبو عبدالرمحن السلم: حدثاا اذلين اكنوا  وقد

آيةات لةم جياوزوهةا حةىت  عرشمسعود، وغريهما: أنهم اكنوا إذا تعلموا من انليب صىل اهلل عليه وسلم 
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ا. وهلذا اكنوا يبقون مدة يف  والعلميتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلماا القرآن  والعمل ايعا
 حفظ السورة. 

 أنس ريض اهلل عاه: اكن الرجل إذا قرأ ابلقرة وآ: عمران جل يف أعيناا.  وقا:
 ابن عمر ىلع حفظ ابلقرة عدة سنني؛ قيل ثمان سنني، ذكر  مالك.  وأقام
بَُّروا آيَاتِِه() قا:: تعاىلأن اهلل  وذلك نَْزنْلَاُ  إَِهَْك ُمبَارٌَك ِهَدَّ

َ
فَةال) (، وقةا::29)ّص: مةن اآليةة ِكتَاٌب أ

َ
 أ

بَُّروا الَْقْوَ:() (، وقا::24)حممد: من اآلية َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن( فَلَْم يَدَّ
َ
(؛ وتةدبر 68)املِّماون: من اآليةة أ

 الالكم بدون فهم معانيه ال يمكن! 
نَْزنْلَاُ  قُْرآناا َعَربِّياا لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن( )يوس :) قا: تعاىل: وكذلك

َ
 متضمن لفهمه.  وعقل الالكم ،(2إِنَّا أ

 أوىل بذلك.  فالقرآناملعلوم أن لك الكم فاملقصود ماه فهم معانيه دون جمرد ألفاظه،  ومن
ا شسترشةحو ؛ فكية   والفالعادة تماع أن يقرأ قوم كتاباا يف فن مةن العلةم، اكلطةب واحلسةاب،  وأيضا

 .ه. ا( 19«)يااهمود دياهماذلي هو عصمتهم، وبه جناتهم وسعادتهم، وقيام  تعاىلبكالم اهلل 
الرشيعة، وعمدة امللة، وينبوع  لكيةإن الكتاب قد تقرر أنه »: - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام الشاطيب  ويقو:

وال جنةاة بغةري ، وال تمسةك بيشةء  سةوا ،إىل اهلل  طريقاحلكمة، وآية الرسالة، ونور األبصار، وأنه ال 
عليه ألنه معلوم من دين األمةة. وإذا اكن كةذلك لةزم واستدال:  تقريرَيالفه. وهذا لكه ال حيتا  إىل 

ىلع لكيات الرشيعة، وطمع يف إدراك مقاصةدها، واللحةا  بأهلهةا أن يتهةذ   االطالعرضورة ملن رام 
ا وعمالا ال اقتصاراا ىلع  وأنيسه،سمري   . فيوشةك أحةدهماوأن جيعله جليسه ىلع مر األيام والليايل نررا

فةإن اكن قةادراا ىلع  األو:؛بالطلبة، وجيد نفسه مةن السةابقني ويف الرعيةل  أن يفوز بابلغية وأن يرفر
املبياةة للكتةاب، وإال فةالكم األئمةة  السةاةذلك، وال يقدر عليه إال من زاو: ما يعياه ىلع ذلك مةن 

 املقصد الرشي  واملرتبة املايفة.  هذاالسابقني والسل  املتقدمني آخذ بيد  يف 
ا ا أفحم الفصحاء وأعجز ابللغاء أن يةأتوا بمثلةه فمن حيث اكن ال وأيضا ال َيرجةه  فةذلكقرآن معجزا

ا للفهم فيه عةن  أمةر بةه ونةىه، لكةن  مةاهلل اعن كونه عربياا جارياا ىلع أساهب الكم العرب، ميرسا
إذ لو خر  باإلعجاز عةن إدراك العقةو:  االجتهاد؛برشط ادلربة يف اللسان العرّب، كما تبني يف كتاب 

يطا ، وذلك مرفةوع عةن األمةة. وهةذا مةن اةل الوجةو   اللاكن خطابهم به من تكلي  ما  معانيه
الكم من جنس الكم البرش يف اللسان، واملعاين، واألساهب، مفهوم  إيراداإلعجازية فيه؛ إذ من العجب 

 مةام أقدر البرش ىلع اإلتيان بسورة مثله ولو اجتمعوا واكن بعضهم بلعض ظهرياا؛ فه يقدرمعقو:، ثم ال 
 اكنوا ىلع معارضة األمثا:، أعجز ما اكنوا عن معارضته. 
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( )القمر:) قا: تعاىل: وقد ِكر  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ
نَا الُْقْرآَن لذِلِّ ْ نَاُ  بِِلَسةانَِك ) وقا:: ،(17َولََقْد شرَسَّ ْ فَإِنََّما شرَسَّ
َ بِِه الُْمتَِّقنَي َوُتاِْذَر بِِه قَْوماا دُلّ  )فصةلت: مةن  قُْرآناا َعَربِّيةاا ِلَقةْوم  َيْعلَُمةوَن() وقا:: ،(97اا( )مريم:تِلُبرَشِّ

( )الشعراء:) وقا:: ،(3اآلية من  مانعوىلع أي وجه فرض إعجاز  فذلك غري  ،(195بِِلَسان  َعَرِّبٍّ ُمِبني 
بَّ ) الوصو: إىل فهمه وتعقل معانيه: نَْزنْلَاُ  إَِهَْك ُمبَةارٌَك ِهَةدَّ

َ
بْلَةاِب( ِكتَاٌب أ

َ
ولُةو اأْل

ُ
َر أ ُروا آيَاتِةِه َوِهَتَةَذكَّ

 (. 20..«)الوصو: إىل اتلدبر واتلفهم  اماكنفهذا شستلزم  ؛(29)ّص:
شةفاء ملةا يف الصةدور، وهةدى  الكتاب سبحانهأنز: اهلل »: - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  ويقو:

أفصح األلفاظ وأبياها وأعرمها، مطابقةة  وألفاظه، ورمحة للمِّماني، وذللك اكنت معانيه أرشف املعاين
ْحَسةَن ) به كتابه يف قوهل: سبحانهملعانيها املرادة ماها، كما وص  

َ
ل  إِالَّ ِجئْاَاَك بِةاحْلَقِّ َوأ

تُونََك بَِمثَ
ْ
َوال يَأ

 (. 33َتْفِسرياا( )الفرقان:
ادلالة ىلع ذلةك احلةق  األلفاظ: هو : هو املعىن واملدلو: اذلي تضماه الكتاب، واتلفسري األحسنفاحلق

 فيه تفسري  وبيانه. 
أسةفر الفجةر إذا أضةاء  وماةهأصله يف الرهور وابليان، وباقيه يف االشتقا  األكرب: اإلسفار  واتلفسري

ْفرووضح، وماه السَفَر لربوز املسافر من ابليوت وظهور ، وماه  اذلي يتضةمن إظهةار مةا فيةه مةن  السِّ
ابد من أن يكون اتلفسري العلم وبيانه، فال  ا هل، ولكما اكن فهم املعىن ماه أوضةح  مطابقا للمفرس مفهما

ةا أحسةن تفسةرياا، وال أتةم بياناةا، مةن الكم اهلل  وأحسن،وأبني اكن اتلفسري أكمل  وهلذا ال جتةد الكما
 : اتليسريمن  سما  سبحانه بياناا، وأخرب أنه شرسَّ  لذلكر، وتيسري  لذلكر يتضمن أنوااعا  وهلذا سبحانه،
 : تيسري ألفاظه للحفظ. إحداها
 : تيسري معانيه للفهم. اثلانة 
 : تيسري أوامر  ونواهيه لالمتثا:. اثلالث
ا هل، بل كةان  ومعلوم اأنه لو اكن بألفاظ اليفهمها املهاطب لم يكن ميرسا عليةه، فهكةةذا إذا  معسةرا

أو يد: ىلع خالفه، فهذا من أشد  املعاين،ه من أريةد من املهاطةب أن يفهةم من ألفاظه ما ال يد: علي
 (. 21«)اتلعسري
هبةني اللفةظ واملعةىن؛  رسوهلوأرسل  -ألفاظه ومعانيه  -أنز: كتابه  تعاىلواهلل »يف موطن آخر:  ويقو:

بني املعةىن، بةل اكنةت عاايتةه ببيةان  أنهفكما أنا نقطع ونتيقن أنه بني اللفظ، فكذلك نقطع ونتيقن 
ينبيغ؛ فإن املعىن هو املقصود، وأمةا اللفةظ فوسةيلة  اذليمن عاايته ببيان اللفظ، وهذا هو املعىن أشد 
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بالوسةيلة أهةم مةن عاايتةه باملقصةود؟ وكية  نتةيقن بيانةه  عاايتهإهه ودهل عليه؛ فكي  تكون 
 (. 22«)للمقصود؟ وهل هذا إال من أبني املحا: بيانهللوسيلة، وال نتيقن 

بما ظةاهر  باطةل،  وأفعاهلأنه أخرب عن نفسه وصفاته  -سبحانه  -ومن ظن به »يف موطن ثالث:  ويقو:
رموزاا بعيةدة، وأشةار إهةه إشةارات  ُملِْغةزةا لةم  إههوتشبيه، وتمثيل، وترك احلقَّ لم َُيرب به، وإنما َرمَز 

ا  ح دائما انَهم وقُةواهم واتلمثيةل وابلاطةل، وأراد ِمةن خلقةه أن يُتِعبُةوا أذهة بالتشةبيهيرُصح به، ورصَّ
االحتمةاالت  وجةو َ يف حتريِ  الكمه عن مواضةعه، وتأويلةِه ىلع غةري تأويلةه، ويتطلَّبةوا هل  وأفاكرَهم

وابليةان، وأحةاهلم يف معرفةة  بالكش املستكرهة، واتلأويالت اليت يه باأللغاز واألحايج أشبه ماها 
هم أن ال حيملوا الكمه ىلع ما يعرفون من أراد ما بلأسمائه وصفاته ىلع عقوهلم وآرائهم، ال ىلع كتابه، 

حَ خطابهم ولغتهم، مع قدرته ىلع أن  هلم باحلق اذلي ينبيغ اتلرصيح به، وُيرحيَهم من األلفاظ اليت  يرَُصِّ
ابلاطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خالَف طريِق اهلةدى وابليةان، فقةد ظةنَّ بةه ظةنَّ  اعتقادتوقعهم يف 
وِْء؛ به هو وسلُفه، فقد ظن  عربَّ غري قادر ىلع اتلعبري عن احلق باللفظ الرصيح اذلي  فإنه إن قا:: إنه السَّ

 ، ْ عن ابليان، وعن اتلرصيح بةاحلقِّ إىل مةا يُةوهم، بةل  وعَدَ: بُقدرته العجز، وإن قا:: إنه قاِدٌر ولم يُبنَيِّ
ةوِء، وظةنَّ أنةه هةو وسةلُفه الفاسد، فقد ظنَّ سكمته ورمحته َظنَّ ال واالعتقاديُوقُِع يف ابلاطل املحا:،  سَّ

وا فإنمةا  ،. وأما الكم اهللوعباراتهموأن الُهدى واحلقَّ يف الكمهم  ورسوهل،عن احلقِّ برصحيه ُدوَن اهلل  عربَّ
الكم املتهوِّكني احليارى، هو الُهدى واحلق. وهةذا  وظاِهريِّخذ من ظاهر  التشبيه، واتلمثيل، والضال:، 

السةوء، ومةن الرةانني بةه غةري احلةق ظةن  ظةنهةِّالء مةن الرةانني بةاهلل  فلُكُّ  ؛من أسوأ الرن باهلل
 .ه. ا( 23)«اجلاهلية
القدريةة والرشةعية وذلةك  تعاىليف موطن رابع وهو يرد ىلع نفاة احلكمة واتلعليل يف أحاكم اهلل  ويقو:

 من وجو  عدة ماها قوهل: 
. ولوال ما تضةماه مةن وزواجر ويف أوامر  اثلالث عرش: أمر  سبحانه بتدبر الكمه واتلفكر فيه  انلوع»

هل حملُّ الفكر ملا اكن للتفكر فيةه معةىن.  اليتاحلكم واملصالح والغايات املطلوبة والعواقب احلميدة 
ذلك ىلع ِحكمته ابلالغةة ومةا فيةه مةن الغايةات واملصةالح  هُطلعهموإنما داعهم إىل اتلفكري واتلدبر 

 وأنإقرارَ  بأنه تايٌل من حكيم محيد. فلو اكن احلقُّ مةا يقةوهل انلُّفةاة،  َعَرفها ملناملحمودة اليت تُوجب 
وإعةالؤ ،  ونرُصة مرجع ذلك وتصور  جمرد القدرة واملشيئة اليت جيوز عليها تأييةد الةاكذب بةاملعجزة 

حجتةه، ىلع صد  رسله ويقيُم علةيهم  يدهلموإهانة احلق وإذالهُل وَكرْسُ ، ملا اكن يف اتلدبر واتلفكر ما 
 مشرتُك بني الصاد  والاكذب والرَب والفاجر.  وذلكواكن اغية ما ُدعوا إهه القَدُر املحض، 
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وفتحةوا علةيهم بةاب  واهلةدى،بإنكارهم احلكمَة واتلعليَل سّدوا ىلع نفوسهم بةاب اإليمةان  فهِّالء
قصةودة بةاريلق واألمةر احلكم واملصالح امل من وأمر املاكبرة وَجْحِد الرضوريات؛ فإّن ما يف خلق اهلل 

وال ياكر  سليم الفطرة. وهةم ال ياكةرون ذلةك وإنمةا  والعقو:والغايات احلميدة أمٌر تشهُد به الفطر 
بالقصد، كما تسقُط خشةبٌة عريمةة فيتفةق عبةور حيةوان مةِّذ  حتتهةا  اليقولون وقع بطريق االتفا  

 فتهلُكه. 
لةم حتصةل بقصةد   ألنهةا  املاافع واحلكةم؛ ريب أن هذا يايف محَد الرب سبحانه ىلع حصو: هذ وال

عليه، بل هو عاَدهم بمثابة ما لَةْو َرَى  يُثىنوإرادته، بل بطريق االتفا  اذلي ال حُيمد عليه صاحبُه وال 
ا ال لغرض وال لفائدة، بل  قدرته ومشيئته ىلع َطرْحةه، فةاتفق أن وقةع يف يةد حمتةا   ملجردرجل درهما

 .ه. ا( 24«)واملصالح عاد املاكرين كماحلانتفع به. فهذا من شأن 
األحاكم الرشعية غري متضةماة  أنقد ُيَرن : »«ابلالغةحجة اهلل »يف كتابه  ادلهلويشا  وي اهلل  ويقو:

هلةا مااسةبة، وأن مثةل اتللكية   جةزاءهلل اليشء من املصالح، وأنه ليس بني األعما: وبني ما جعةل 
برفع حجر أو ملس شةجرة ممةا ال فائةدة فيةه غةري  فأمر ة عبد  بالرشائع كمثل سيد أراد أن َيترب طاع
وهذا ظن فاسد تكذبه الساة وإااع القرون املشهود هلةا  بعمله،االختبار، فلما اطاع أو عىص جوزي 

اليت صةدرت ماهةا؛  انلفسانيةأن يعرف أن األعما: معتربة بانليات، واهليئات  عجز( 25)ومنباريري. 
َ ) :تعةاىلوقةا: اهلل  ،(26)«بانليةاتإنمةا األعمةا: » عليه وسلم: كما قا: انليب صىل اهلل لَةْن َياَةاَ: اّللَّ

وأن الصالة رشعةت ذلكةر اهلل  ،(37)احلج: من اآلية حُلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها َولَِكْن َياَاهُلُ اتلَّْقَوى ِماُْكْم(
ْكِري() :تعاىلكما قا: اهلل  ومااجاته الَة ذِلِ قِِم الصَّ

َ
وتلكةون معةدة لرؤيةة اهلل  ،(14ه: من اآليةة)طة َوأ

سرتون ربكم كمةا تةرون هةذا »ومشاهدته يف اآلخرة؛ كما قا: رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  تعاىل
ىلع صالة قبةل طلةوع الشةمس، وصةالة قبةل  تغلبواالقمر ال تضامون يف رؤيته؛ فإن استطعتم أن ال 

 (. 27«)غروبها فافعلوا
 يف مانعةة  الزكةةاة: تعةاىلهلل اا لرذيلة ابلهل وكفاية حلاجة الفقراء؛ كمةا قةةا: الزاكة رشعت دفعا  وأن
ُ ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخرْياا لَُهْم بَْل ُهَو رَشٌّ لَُهْم َسيُطَ ) يَن َيبَْهلُوَن بَِما آتَاُهُم اّللَّ ِ لُةوا بِةِه َوال حَيَْسََبَّ اذلَّ قُوَن َما خَبِ وَّ

 تعاىلفأخربهم أن اهلل »وكما قا: انليب صىل اهلل عليه وسلم:  ،(180ران: من اآلية)آ: عم يَْوَم الِْقيَاَمِة(
 (. 28«)فرض عليهم صدقة تِّخذ من أغايائهم فرتد ىلع فقرائهم قد
 قا:(، وكما 183)ابلقرة: من اآلية لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن() :تعاىلالصوم رشع لقهر انلفس؛ كما قا: اهلل  وأن

 (. 29«)فإن الصوم هل وجاء»م: صىل اهلل عليه وسل
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ةَة() :تعةاىلقا: اهلل  كمااحلج رشع تلعريم شعائر اهلل  وأن ي بِبَكَّ ِ َ: َبيْةت  وُِضةَع لِلاَّةاِس لَةذلَّ وَّ
َ
)آ:  إِنَّ أ

() وقا:: ،(96عمران: من اآلية ِ َفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اّللَّ  (. 158)ابلقرة: من اآلية إِنَّ الصَّ
ا عن القتل؛ كما قا: اهلل القصا وأن بْلَةاِب() :تعاىلص رشع زاجرا

َ
وِي اأْل

ُ
 َولَُكْم يِف الِْقَصاِص َحيَاٌة يَةا أ

 :تعةاىلهلل اوأن احلدود والكفارات رشعت زواجةر عةن املعةا  كمةا قةا:  ،(179)ابلقرة: من اآلية
ْمِر ِ()

َ
 (. 95)املائدة: من اآلية ِهَُذوَ  َوَباَ: أ

َوقَةاتِلُوُهْم َحةىتَّ ال تَُكةوَن فِتْاَةٌة ) :تعةاىلالفتاة كما قا: اهلل  وإزالةعالء لكمة اهلل اجلهاد رشع إل وأن
) ِ يُن لُكُُّه ّلِلَّ  (. 39ألنفا:: من اآليةا) َوَيُكوَن ادلِّ

دلةت اآليةات  ممةاأحاكم املعةامالت واملااكحةات رشعةت إلقامةة العةد: فةيهم، إىل غةري ذلةك  وأن
يمسةه مةن العلةم إال كمةا  لةم( 30)فإنهه غري واحد من العلماء يف لك قرن، واألحاديث عليه وهلج ب

يف ابلحر وختر ، وهو بأن يبِك ىلع نفسه أحق من أن يعتد بقةوهل ...  تغمسيمس اإلبرة من املاء حني 
 املواضع اليت يعرس إحصاؤها.  منإىل غري ذلك 

 اثلمةاربن ثابت سبب انليه عن بيع  ابن عباس ريض اهلل عاه ر مرشوعية غسل اجلمعة، وزيد وبني
لم يز: اتلابعون ثم  ثمقبل بدوِّ صالحها، وبني ابن عمر ر االقتصار ىلع استالم ركن من أراكن ابليت 

معانيهةا، وَيرجةون للحكةم  ويفهمةونمن بعدهم العلماء املجتهدون يعللةون األحةاكم باملصةالح، 
ا مااسباا دلفع رض أو جلب نفع كما يف كتةبهم ومةذاهبهم. ثةم أل العةزايل  مبسوطهو  املاصوص مااطا

 (. 31«)باكت لطيفة وحتقيقات رشيفة - مساعيهمهلل اشكر  -واريطايب وابن عبدالسالم وأمثاهلم 
احلكمةة »فيقةو::  فيهةاعن عرمة الرشيعة واحلكةم ابلةاهرة  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  ويتحدث

اليت ال تاا: العبارة كماهلةا وال يةدرك  املحمديةحلايفية، والرشيعة ابلاهرة يف هذا ادلين القويم، وامللة ا
 ولو اجتمعت واكنت ىلع أكمل عقل رجل ماهم فوقها.  العقالءالوص  ُحساها، وال تقرتح عقو: 

العةالم رشيعةة  طةر العقو: الاكملة الفاضلة أن أدركت ُحساها، وشهدت بفضلها، وأنةه مةا  وحسب
واملحةتّج هل، وادلعةوى  واحلّجةةاهةا؛ فةيه نفسةها الشةاهد واملشةهود هل، أكمل وال أجّل وال أعرةم م

ا ىلع أنها مةن عاةد اهلل. ولكهةا  برهانااوالربهان. ولو لم يأت الرسو: بربهان عليها لكىف بها  وآياة وشاهدا
وِسَعة الرمحة والةرّب واإلحسةان، واإلحاطةة بالغيةب والشةهادة،  احلكمةشاهدة هل بكما: العلم وكما: 

أجّل  باعمةأنعم بها ىلع عباد ؛ فما أنعم عليهم  اليتوأنها من أعرم نَِعم اهلل  والعواقب،العلم باملبادْل و
بأن هداهم هلا قا: اهلل  عباد من أن هداهم هلا، وجعلهم من أهلها، ومّمن ارتضاهم هلا فلهذا امنّت ىلع 

ُ ىلَعَ الُْمِِّْمِانَي إِْذ َبعَ ) :تعاىل يِهْم َوُيَعلُِّمُهةُم لََقْد َمنَّ اّللَّ ْنُفِسِهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِِه َوُيَزكِّ
َ
َث ِفيِهْم رَُسوالا ِمْن أ
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( )آ: عمران: بُْل ليَِف َضال:  ُمِبني  َْ ا  ،(164الِْكتَاَب َواحْلِْكَمَة َوإِْن اَكنُوا ِمْن  را فاا لعباد  وُمةَذكِّ وقا: ُمَعرِّ
ْكَملُْت لَُكْم ِدياَُكمْ ) م شكر  ىلع أن جعلهم من أهلهامستدعياا ماه عليهمهلم عريم نعمته 

َ
... اْهَْوَم أ

 (. 3)املائدة: من اآلية (اآلية
باتلمةام؛ إيةذاناا يف  علةيهمكي  وص  ادلين اذلي اختار  هلم بالكما:، وانلعمة الةيت أسةبغها  وتأمل

ا  بوجه بل هو الاكمل يف ُحساه  احلكمة عنادلين بأنه ال نقص فيه، وال عيب وال خلل، وال يشء خارجا
 وجالتله. 
إذ أعطاهموها، بل يّتمهةا هلةم  بعدانّلعمة باتلمام إيذاناا بدوامها واتصاهلا، وأنه ال شسلبهم إياها  ووص 

 بادلوام يف هذ  ادلار ويف دار القرار. 
م؛ إذ هةم القةائمون إهه ادلينُحْسن اقرتان اتلمام بانلعمة وُحْسن اقرتان الكما: بادلين وإضافة  وتأّمل

ةا، وهةم  وُمسِديهابه املقيمون هل، وأضاف انلعمة إهه؛ إذ هو وّهها  والُمِاعم بها عليهم؛ فةيه نعمتةه حقا
وا به دون األمةم، ويف إتمةام انلعمةة  بالاّلمقابلوها. وأل يف الكما:  املِّذنة باالختصاص وأنه يشء ُخصُّ

 يفة؛ فجاء )أتممةت( يف مقابلةة )أكملةت(، و )علةيكم( باالستعالء واالشتما: واإلحاط املِّذنةبعىل 
ا وكماالا  امقابلة )لكم( و )نعميت( يف مقابلة )دياكم(، وأكد ذلك وزاد  تقريرا  للاعمةة بقةوهل: وإتماما

 (. 32()3)املائدة: من اآلية َورَِضيُت لَُكُم اأْلِْسالَم ِديااا()
 : ذكر بعض األمور اليت تعني ىلع تدبر القرآن الكريم

 نزوهلا:  صاحبت: معاششة معاين اآليات واملالبسات اليت  أوالا 
 انلةاساكن للصحابة ريض اهلل عاهم أوفر احلظ وانلصيب من هذ  املعاششة وذللةك اكنةوا أعرةم  وقد
ا اتلةام والعلةم  الفهةمللقرآن؛ ملا شاهدو  من القرآئن واألحوا: اليت اختصةوا بهةا، فحصةل هلةم  تدبرا

 (. 33الصحيح)
: فيها  دروبق حيصل هل من اتلةأثر  القرآنما يعيش املسلم تلك األجواء والرروف واملالبسات اليت تاَّ

 واتلدبر ما ال حيصل للهيل من ذلك. 
الفهةم إال مةن يواجةه  حقوال يفهم انلصوص القرآنية »: - تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: سيد قطب  ويف

املةذخور،وتتفتح القلةوب  رصةيدهاتتفتح انلصوص عن مثل هذ  الرروف اليت واجهتها أو: مرة؛ هاا 
وسطور إىل قوى وطاقةات، وتنةتفض  لكماتإلدراك مضامياها الاكملة، وهاا تتحو: تلك انلصوص من 

موحية، دافعة، دافقة، تعمل يف واقع احلياة، وتةدفع  حيةاألحداث والوقائع املصورة فيها؛ تنتفض خالئق 
 واعلم الضمري ...  اقعالوبها إىل حركة حقيقية يف اعلم 
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فإذا انلةص القةرآين  احلادث؛اإلنسان هقرأ انلص القرآين مئات املرات، ثم يق  املوق  أو يواجه  وإن
يف املشةلكة املعقةدة،  احلةائر،ويفيتجديد يويح إهه بما لم يةوح مةن قبةل قةط، وجييةب ىلع السةِّا: 

ب إىل اهقةني اجلةازم يف األمةر اذلي بالقلة ويةيفءويكش  الطريق اريايف، ويرسم االجتا  القاصةد، 
 (. 34«)لغري القرآن يف قديم وال حديث ذلكيواجهه، وإىل االطمئاان العميق، وليس 

وما فيهةا مةن جهةةاد  القةرآن،لم يمكن العيش مع معاين القرآن، وما اعنا  املسلمون مدة نزو:  وإذا
حا: ادلعوة عاةد نزو: اآليةةات ومةا  يتصورودعةوة، وبذ: وتضحيةة، وصبةر ومصابةرة، فال أقل أن 

 : اإلحاطة بأسباب نزو: اآليات، وال سيما ما صح ماها. اتلصورالبسها من أحداث. ومما يعني ىلع هذا 
القرآن، وادلهل ىلع ذلك  علممعرفة أسباب الاو: الزمة ملن أراد »: - تعاىلرمحه اهلل  -الشاطيب  يقو:

 أمران: 
معرفةة مقاصةد الكم  عةنفضالا  -وابليان اذلي يُعرف به إعجاز نرم القرآن : أن علم املعاين أحدهما
نفس اريطةاب أو املهاِطةب  جهةإنما مدار  ىلع معرفة مقتضيات األحوا:: حا: اريطاب من  -العرب 

حالني، وسسب ااطبني،وسسةب غةري  سسبأو املهاَطب أو اجلميع؛ إذ الالكم الواحد َيتل  فهمه 
وتوبيخ وغري ذلك، واكألمةر يدخلةه معةىن  تقريرلفره واحد ويدخله معان أخر من  ذلك؛ اكالستفهام

يةد: ىلع معااهةا املةراد إال األمةور اريارجةة؛ وعمةدتها  والاإلباحة واتلهديد، واتلعجةب، وأشةباهها، 
تاقل، وال لك قرياة تقرتن بافس الةالكم املاقةو:. وإذا فةات نقةل  حا:مقتضيات األحوا:، وليس لك 

فات فهم الالكم الة، أو فهم يشء ماه. ومعرفة األسباب رافعة للك مشلك يف هذا  ادلالةالقرائن بعض 
 احلا:.  مقتىضفيه من املهمات يف فهم الكتاب وال بد، ومعىن معرفة السبب هو معىن معرفة  انلمط؛
لاصوص الراهرة َمورَد ل وُمورِداثلاين: وهو أن اجلهل بأسباب اتلايل موقع يف الشبه واإلشاكالت،  الوجه

 (. 35«)اإلاا: حىت يقع االختالف
ىلع متةدبر »واملاكنيةة:  والزمانيةةامليداين يف سيا  بيانه ألهمية معرفة بيئة نزو: انلص البرشية  ويقو:

 األمور اتلاهة:  مالحرةيضع يف اعتبار  دلى تدبر نص ماه  أنكتاب اهلل 
القرآنيةة تلعلةيمهم  اآليةاتحا: اذلين اكنت تا: علةيهم  : تصور العرص اإلساليم األو: وواقعاألو:

اليت اكنةت سةائدة بيةاهم بوجةه  ومفاهيمهموتوجيههم وتربيتهم، ويدخل يف هذا تصور بيئتهم العامة، 
 اعم. 
اآليةات املوضةوعة  نةزو:: تصور احلالة انلفسية والفكرية واالجتماعية اليت اكنوا عليهةا حةني اثلاين

 خاص.  لدلراسة؛ وذلك بشلك
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نةص يف اريطةأ؛ ألنةه فهةم  معىن: تصور الررفني الزماين واملاكين ... فكثرياا ما يقع ابلاحث عن اثلالث
وابليئة املحيطة به، ال واقع حا: ابليئةة  فيه،انلص وهو يضع يف اعتبار  واقع حا: املجتمع اذلي يعيش 

 الذلين أنزلةت فيهمةا اآليةات يقةدم الزماين واملاكين الررفنيواملجتمع اذلي نز: فيه انلص ... وتصور 
ا جليالا،  إىل مفاهيم أكرث دقة، وأقرب إىل املراد؛ وذلك ألن من األساهب ابليانية ما  ويهديهللمتدبر نفعا

 . (36)...«ظرفاا من الرروف الزمانية أو املاكنية  يالئم
 عادها: : فهم املعاين ودالالت األلفاظ والوقوف عاد اآليات وإحضار القلب ثانياا 
ا للفهم  أنوفضله  تعاىلوجل،ومن رمحة اهلل  عزأمر ال بد ماه تلدبر كتاب اهلل  وهذا جعل الكمه ميرسا

( )القمةر:) واإلدراك؛ قا: تعاىل: ِكر  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمةدَّ
نَا الُْقْرآَن لذِلِّ ْ ولكةن يةبىق بعةض  ،(17َولََقْد شرَسَّ
إىل كتب اتلفسةري وإىل أهةل العلةم هةتجىل املعةىن  الرجوعواآليات حتتا  من املتدبر إىل فهم معانيها 

وجةل  عةزاآليات مقصةوداا ذلاتةه، وإنمةا هةو وسةيلة تلةدبر الكم اهلل  بمعىناملراد ماها، وليس العلم 
ا بمعاين الكم اهلل  والفكر،وإحضار القلب  ْكَرى ) وجل؛ قا: تعاىل: عزواتلأثر باطااا وظاهرا إِنَّ يِف َذلَِك ذَلِ

ْمَع وَُهَو َشِهيٌد( )ّ : لَِمنْ  لىَْق السَّ
َ
ْو أ
َ
 (. 37()37اَكَن هَلُ قَلٌْب أ

وتصور عرمةة  القرآن،ىلع هذا إحضار القلب عاد سماع القرآن أو تالوته حضور من َياطبه  ويلزم
ىلع عرمته سبحانه وجةالهل وىلع  ادلالةمن تكلم بهذا القرآن، وعرمة الوقاته يف اآلفا  ويف انلفس 

 سبحانه وصفاته.  أسمائه
فةااع قلبةك عاةد تالوتةه  بةالقرآن،: )إذا أردت االنتفةاع - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  يقو:

به سبحانه، ماه إهه؛ فإنه خطاب ماةه  تكلموسماعه، وألق سمعك، واحرض حضور من َياطبه به من 
لْةىَق إِنَّ يِف ) قا: تعاىل: ؛لك ىلع لسان رسوهل صىل اهلل عليه وسلم

َ
ْو أ
َ
ْكةَرى لَِمةْن اَكَن هَلُ قَلْةٌب أ َذلِةَك ذَلِ

ْمَع وَُهَو َشِهيٌد( )ّ : ، وحمل  قابةل، ورشط  وذلك ؛(37السَّ ا اكن موقوفاا ىلع مِّثر مقتض  أن تمام اتلأثري لمَّ
 ىلع وأدهلوانتفاء املانع اذلي يماع ماه؛ تضمات اآلية بيان ذلك لكه بةأوجز لفةظ وأبياةه  األثر،حلصو: 

ْكَرى) املراد؛ فقوهل تعاىل: السورة إىل ههاةا، وهةذا هةو املةِّثر.  أو:إشارة إىل ما تقدم من  (إِنَّ يِف َذلَِك ذَلِ
كمةا قةا:  ،القابل؛ واملراد به القلب اليح اذلي يعقل عن اهلل املحلفهذا هو  (لَِمْن اَكَن هَلُ قَلٌْب ) وقوهل:
 :تعاىلأي: يح القلب. وقوهل  ،(70، 69)يّةس:  ِهُاِْذَر َمْن اَكَن َحّياا( ُمِبنيٌ إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر َوقُْرآٌن ) تعاىل:

ْمعَ ) لىَْق السَّ
َ
ْو أ
َ
رشط اتلأثر بةالالكم. وقةوهل  وهذاأي: وجه السمع، وأصىغ حاسة سمعه إىل ما يقا: هل،  (أ

شةارة إىل املةانع مةن حصةو: بغافل وال سا  ، وهو إ ليسأي: شاهد القلب والفهم،  (وَُهَو َشِهيدٌ ) تعاىل:
وهو القةرآن  -ما يقا: هل وانلرر فيه وتأمله. فإذا حصل املِّثر  تعقلاتلأثري وهو سهو القلب وغيابه عن 
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وهةو اشةتغا:  -وانةتىف املةانع  -وهةو اإلصةغاء  -ووجد الرشط  -وهو القلب اليح  -واملحل القابل  -
حصةل األثةر، وهةو االنتفةاع  -ء آخةر عةن معةىن اريطةاب وانرصةافه عاةه إىل يش وذهةوهلالقلب 
 (. 38)«واتلذكر
فضل القراءة واذلكر وادلاعء  أنومما ينبيغ أن يعلم »: - تعاىلرمحه اهلل  -شيخ اإلسالم ابن يتيمة  ويقو:

بتدبر أفضةل مةن القةراءة بةال تةدبر،  فالقراءةوالصالة وغري ذلك قد َيتل  باختالف حا: الرجا:؛ 
إن الرجلني هكةون مقامهمةا »ذلك. ويف األثر:  بدونأفضل من الصالة  والصالة خبشوع وحضور قلب

ا، وبني صالتيهما كما  (. واكن بعض الشيوخ يرىق بة )قل هةو 39السماء واألرض() بنييف الص  واحدا
( مةن لك أحد( واكن هلا بركة عريمة، فرييق بها غرُي  فال حيصل ذلك فيقو:: ليس )قل هو اهلل أحداهلل 

  أحد. أحد تافع لك
السور من  بعضعرف ذلك فقد يكون تسبيح بعض انلاس أفضل من قراءة غري ، ويكون قراءة  وإذا

ةا حةاهل؛  الواحد( وغريها. واإلنسان أحدبعض انلاس أفضل من قراءة غري  لة )قل هو اهلل  َيتل  أيضا
 (. 40«)أعماهل الفاضله سائرفقد يفعل العمل املفضو: ىلع وجه اكمل فيكون به أفضل من 

ما يليق بها، ويتفهم ذلك،  آيةوينبيغ للتايل أن شستوضح من لك »: تعاىلأمحد بن قدامة رمحه اهلل  ويقو:
رَْض() فإذا تال قوهل تعاىل:

َ
َماَواِت َواأْل ي َخلََق السَّ ِ ِ اذلَّ فلةيعلم عرمتةه  ،(1)األنعام: من اآلية احْلَْمُد ّلِلَّ

ْيتُْم َما ُتْماُوَن( )الواقعة:) :ويتلمح قدرته يف لك ما يريد، وإذا تال
َ
فََرأ
َ
فليتفكر يف نطفةة متشةابهة  ،(58أ

املعةذبني فليستشةعر اريةوف مةن السةطوة إن  أحوا:األجزاء كي  تاقسم إىل حلم وعرم، ... وإذا تال 
أن يعلةم أنةه املقصةود خبطةاب القةرآن ووعيةد ، وأن  القةرآنغفل عن امتثا: األمر ... وينبيغ تلايل 

فحينئذ يتلو تالوة عبد اكَتبَُه سةيد  بمقصةود، وهتأمةل الكتةاب  العرب،يرد بها السمر بل  القصص لم
 (. 41)«بمقتضا وهعمل 
 : هجر املعا  واذلنوب واتلقرب إىل اهلل عز وجل بالطااعت:  ثاثلاا 
لقلةب، حىت يقسةو بهةا ا واملعا ،وجل كرثة اذلنوب  عزمما حيو: بني القلب وبني تدبر الكم اهلل  فإن

بذكر  وّلُكمه؛ فلكما ختفَّ  العبد من املعةا   سبحانهوحيةرم صاحبةه من لةذة الطاعةة واملااجاة هلل 
وجةل  عةزبدايةا بالفرائض، ثم انلوافل اكن حره من تدبر الكم اهلل  بالطااعتوجل  عزوتقرب إىل اهلل 

 أكرث وأعرم.  بهواتلأثر 
فةةإن لةةم تعمةةه  القلةةوب؛ن عقوبات املعا  أنهةا تعمةة  وم»: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:

َوَمْن َيْعُش َىةْن ِذْكةِر الةرَّمْحَِن ُنَقةيِّْض هَلُ َشةيَْطاناا َفُهةَو هَلُ ) :تعاىلأضعفت بصريتةه وال بةد ... قا: اهلل 
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ىلع  هلنةزأن من عشا عن ذكر  وهو كتابةه اذلي أ سبحانهفأخرب  ؛(39-36( )الزخرف:... اآلياتقَِرينٌ 
 هلقةيض اهلل  ماةهبصريته عن فهمه وتدبر  ومعرفة مراد اهلل  وعشترسوهل، فأعرض عاه، وعم عاه، 

 (. 42«)عن كتابه بإعراضهشيطاناا عقوبة هل 
 صورة واتلعلق باآلخرة:  أو: خلو القلب من هم ادلنيا وعدم اتلعلق بما فيها من ما: أو رئاسة  رابعاا 
هلا، لم يكن فيه حمل  واالستعدادنيا واالهتمام بها، وضع  فيه هم اآلخرة القلب إذا امتأ من ادل فإن

 بادلنيا هو رأس لك خري.  االنشغا:وجل. فاتلعلق باآلخرة وعدم  عزتلدبر الكم اهلل 
بادلنيةا  االهتمةاماعلةم أن القلةب إذا خةىل مةن »: - تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: اإلمام ابن القيم  ويف

ة، واتلأهةب  واالهتمامها من ما: أو رياسة أو صورة، وتعلَق باآلخرة واتلعلق بما في بها من حتصيل الُعدَّ
وتباشري فجر . فعاد ذلك يتحرك قلبه ملعرفة ما يةر  بةه  فتوحه،وجل: فذلك أو:  عزللقدوم ىلع اهلل 
ن لك مةن به إهه، وما شسهطه ماه فيجتنبه. وهذا عاةوان صةد  إرادتةه؛ فةإ ويتقربربه ماه، فيفعله 

ومةاذا  تعبةدون؟ماذا كاتم  -شُسأ: عاهما األولون واآلخرون  -وأنه سائله عن لكمتني  ،اهلل بلقاءأيقن 
. فإذا تمكن يف ذلةك فةتح إههأجبتم املرسلني؟ ال بد أن يتابه لطلب معرفة معبود ، والطريق املوصلة 

األصوات واحلراكت، فةال يشء أشةو   فيها تهدأهل باب األنس باريلوة والوحدة واألماكن ارياهة اليت 
ةه وتشةتت قلبةه؛  وإرادته،إهه من ذلك؛ فإنها جتمع عليه قوى قلبه  وتسد عليه األبواب اليت تفر  َهمَّ

 . اريلقفيأنس بها وشستوحش من 
والراحة أضعاف مةا اكن  الذلةيفتح هل باب حالوة العبادة سيث ال يكاد ششبع ماها، وجيد فيها من  ثم

يف الصالة ودَّ أن ال َير  ماها. ثةم يفةتح  دخلذلة اللهو واللعب، ونيل الشهوات؛ سيث إنه إذا جيد  يف 
ماه. وإذا سمعه هدأ قلبه به كما يهدأ الصيب إذا أعطة  مةا  ششبعفال  ؛هل باب حالوة استماع الكم اهلل

نعوته وصفاته وحكمتةه،  به وجالهل، وكما: املتلكمهل باب شهود عرمة اهلل  يفتحهو شديد املحبة هل. ثم 
سيث شستغر  قلبه يف ذلك حىت يغيب فيه، وحيس بقلبه وقد دخل يف اعلم آخةر غةري  خطابه،ومعاين 

 انلاس فيه.  ما
يُريةه ذلةك انلةور أنةه  القلب،وهو أو: شواهد املعرفة، وهو نور يقع يف  ،يفتح هل باب احلياء من اهلل ثم

. ويةرز  عاةد ذلةك دوام املراقبةة وجلواتةهيف خلواتةه،  واق  بني يدى ربه عز وجل. فيستحيي ماةه
كأنةه يةرا  وششةاهد  فةو  سةماواته، مسةتوياا ىلع  حىتللرقيب، ودوام اتلطلع إىل حرضة العيل األىلع، 

ا  ا إىل خلقه، سامعا ا بلواطاهم. فإذا استوىل عليه هذا الشاهد غطى عليه  ألصواتهم،عرشه، ناظرا مشاهدا
 ووهةه،نيا وما فيها؛ فهو يف وجود وانلاس يف وجود آخر؛ هو يف وجود بني يدي ربةه بادل اهلمومكثرياا من 
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ا إهه بقلبه، وانلاس يف حجاب اعلم الشهادة يف ادلنيا. فهو يراهم وهم  يرونه، وال يةرون ماةه إال  الناظرا
 ما يااسب اعملهم ووجودهم. 

الوجود بيد  سبحانه  وتصاري ت الكونية يفتح هل باب الشعور بمشهد القيومية، فريى سائر اتلقلبا ثم
واإلماتة؛ فيتهذ  وحد  وكيال، وير  بةه  واإلحياءوحد ؛ فيشهد  مالَك الرض وانلفع، واريلق والرز ، 

ا واكفياا، وعاد ذلك  وقع نرر  ىلع يشء من املهلوقةات دهل ىلع خالقةه وبارئةه، وصةفات  إذارباا ومدبرا
ه عاه سبحانه؛ بل يااديه لك من املهلوقات بلسان حةاهل: اسةمع حيجبه خلق فالكماهل ونعوت جالهل. 

 .ه. ا( 43«)أتقن لك يشء  اذليلك يشء خلقه؛ فأنا صاع اهلل  أحسنشهاديت ملن 
ا  : سماع القرآن من قارْل حسن الصوت َيش اهلل ويتقيه : خامسا
رأيت  يقرأاذلي إذا سمعته إن من أحسن انلاس صوتاا بالقرآن »قا::  أنهعاه صىل اهلل عليه وسلم  ثبت

 (. 44)«أنه َيش اهلل
وجةل، وقةد اكن انلةيب صةىل اهلل عليةه وسةلم  عزهذا حتريٌك للقلوب وعوٌن ىلع تدبر كتاب اهلل  ويف

ا اهلل  رسو:مسعود ريض اهلل عاه قا:: قا:  بنىلع سماع القرآن من غري  وحمباا هل؛ فعن عبداهلل  حريصا
إين ». قةا:: أنةز:عليةك وعليةك  أقرأقا:: فقلت يا رسو: اهلل «  القرآناقرأ يلعّ »صىل اهلل عليه وسلم: 

ة  بَِشِهيد  وَِجئْاَةا ) فقرأت النساء حىت إذا بلغت« أشتيه أن أسمعه من غريي مَّ
ُ
فََكيَْ  إَِذا ِجئْاَا ِمْن لُكِّ أ

فعةت رأِس فرأيةت رأِس أو غمةزِن رجةل إىل جاةيب فر رفعةت( 41بَِك ىلَعَ َهُِّالِء َشِهيداا( )النساء:
 (. 45«)دموعه تسيل

َوقُةْرآَن ) يف قةوهل تعةاىل: جةاءأن يف اختيار الوقت تلالوة القرآن أو سماعه معيااا ىلع اتلدبر؛ كما  كما
قراءة القرآن يف الصالة وال سيما  أنكما  ،(78: من اآليةاإلراء) الَْفْجِر إِنَّ قُْرآَن الَْفْجِر اَكَن َمْشُهوداا(

إِنَّةا  َوَرتِّةِل الُْقةْرآَن تَةْرِتيالا ) وجل كما يف قةوهل تعةاىل: عزمن أنفع الوسائل تلدبر الكم اهلل  صالة الليل
ِْيالا( )املزمل: َساُلِْل َعلَيَْك قَْوالا ثَِقيالا  قَْوُم 

َ
َشدُّ َوْطئاا َوأ

َ
ةْن ) وقوهل تعةاىل: ،(6-4إِنَّ نَاِشئََة اللَّيِْل يِهَ أ مَّ

َ
أ

ِ  ُهَو قَانٌِت آنَاءَ  يَن َيْعلَُمةوَن َواذلَّ ِ يةَن اللَّيِْل َساِجداا َوقَائِماا حَيَْذُر اآْلِخَرَة َوَيرُْجو رمَْحََة َربِِّه قُْل َهْل شَْستَوِي اذلَّ
بْلَاِب( )الزمر:

َ
ولُو اأْل

ُ
ُر أ  (. 9ال َيْعلَُموَن إِنََّما َيتََذكَّ

ا  : تصحيح انلية :  سادسا
ىلع العمةل بةالقرآن،  انلفةسوجل، وحماسبة  عز، وابتغاء وجه اهلل تصحيح انلية يف قراءة القرآن جيب

 وادلعوة إهه، واحلكم به، واتلحاكم إهه، والر  سكمه. 
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يب ابن كعةب ريض اهلل عةاهم أن رسةو: اهلل صةىل اهلل عليةه وسةلم: )اكن  عن
ُ
عثمان وابن مسعود وأ

 القةرآنفيها من العمةل؛ قةالوا: فتعلماةا فال جياوزونها إىل عرش أخرى حىت يتعلموا ما  العرشيقرئهم 
 (. 46والعمل ايعاا()

يَن آَماُوا() :يقو:مسعود ريض اهلل عاه: )إذا سمعت اهلل  بنعبد اهلل  وقا: ِ َها اذلَّ يُّ
َ
فأصةغ هلةا  آماةوا يَا أ

 (. 47سمعك فإنه خري تِّمر به أو رش ترصف عن()
ْهَل الِْكتَةاِب لَْسةتُْم ) :تعاىلشد يلّع من قوهل أ آية: )ليس يف كتاب اهلل -رمحه اهلل  -سفيان  وقا:

َ
قُْل يَا أ

يَل( ء  َحىتَّ تُِقيُموا اتلَّْوَراَة َواأْلجِْنِ  (. 48)(وإقامتها: فهمها والعمل بها ،(68)املائدة: من اآلية ىلَعَ يَشْ
أعلمةت أم  ر،عةويمأيب ادلرداء ريض اهلل عاه قا:: )أخوف ما أخاف أن يُقا: يل يوم القيامةة: يةا  وعن

هةل ائتمةرت؟  اآلمةرةجهلت؟ فإن قلت: علمت ال تبىق آية آمةرة أو زاجةرة إال أخةذت بفريضةتها: 
 (. 49ال شسمع() وداعءعلم ال يافع،ونفس ال تشبع،  منوالزاجرة هل ازدجرت؟ وأعوذ باهلل 

ون وكية  تكة وجةل، عةزيف توضيح خضوع القلب لةالكم اهلل  - تعاىلرمحه اهلل  -اآلجري  ويفيض
ارياضع اذلهل؟ فيقو:  املشفقوكي  حياسب القارْل نفسه؟ وكي  شسأهلا سِّا:  ؟االستجابة دلايع اهلل

ته:  غري ؟ مىت أكةون مةن  عنأستغ  باهلل  مىتعن قارْل القرآن: )يتصفح القرآن هِّدب به نفسه. همَّ
ني؟ مةىت أكةون مةن الصابرين؟ مىت أكون من الصادق مناملتقني؟ مىت أكون من ارياشعني؟ مىت أكون 

أزهد يف ادلنيا؟ مىت أرغب يف اآلخرة؟ مىت أتةوب مةن اذلنةوب؟  مىتاريائفني؟ مىت أكون من الراجني؟ 
مةىت أفقةه مةا أتلةو؟ مةىت  اريطاب؟مىت أشكر  عليها؟ مىت أعقل عن اهلل  املتواترة؟مىت أعرف انلعم 

لساين؟ مىت أغةض طةريف؟ مةىت  جهاد ؟ مىت أحفظ حقىلع ما تهوى؟ مىت أجاهد يف اهلل  نفيسأغلب 
مةىت  أمةري؟احلياء؟ مىت أشتغل بعييب؟ مىت أصلح ما فسد مةن  حقفريج؟ مىت أستيح من اهلل  أحفظ

ةا؟هلل بامىت أكون  راضياا؟أحاسب نفيس؟ مىت أتزود هوم معادي؟ مىت أكون عن اهلل  مةىت أكةون  واثقا
ا؟ مىت أكون بذكر  عن ذكر غري  مشتغالا  بِغةض مةا  مىت؟ بزجر القرآن متعرا

ُ
ِحةبُّ مةا أَحةب؟ مةىت أ

ُ
أ

أميل؟ مىت أتأهل هوم مةو  وقةد غيةب عة   أقرصمىت أخلص هل عميل؟ مىت  ؟أبَغض؟ مىت أنصح هلل
وشدته؟ مىت أفكر يف خلو  مع رّب؟ مىت أفكر يف املاقلب؟  املوتأجيل؟ مىت أعّمر قربي؟ مىت أفكر يف 

 (. 50رّب؟ مىت ...() ماهمىت أحذر مما حذرِن 
وهو حمتا  إهها يف شةفاء قلبةه،  بآيةفإذا قرأ  بتفكر حىت إذا مر »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  ويقو:

خري من قراءة ختمة بغةري تةدبر وتفهةم، وأنفةع  وتفهمكررها ولو مائة مرة ولو هلة؛ فقراءة آية بتفكر 
 (. 51«)حالة القرآن  وذو للقلب، وأدىع إىل حصو: اإليمان، 
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واالطةالع، وال بقصةد  اثلقافةلم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد » - عليهمرضوان اهلل  -الصحابة  إن
زاد اثلقافة ملجرد اثلقافة، وال هضةي   مناتلذو  واملتاع؛ لم يكن أحدهم يتلىق القرآن ليستكرث به 

القرآن هةتلىق أمةر  يمأ به جعبته، إنما اكن يتلىق حمصوالا إىل حصيلته من القضايا العلمية والفقهية 
اليت يعيش فيها،وشأن احلياة اليت حيياها هو وااعته؛ يةتلىق األمةر  اجلماعةخاصة شأنه، وشأن  يفاهلل 

القةرآن  هذاسماعه، كما يتلىق اجلادي يف امليدان األمر اهويم هعمل به فور تلقيه ... إن  فورهعمل به 
اكن هذا لكه مةن  وإن -ن، وال كتاب قصة وتاريخ لم جيل هكون كتاب متاع عقيل، وال كتاب أدب وف

 (. 52«)إنما جاء هكون ماهج حياة  -حمتوياته 
 من تدبر السل  لالكم اهلل عز وجل وخشوعهم عاد سماعه أو تالوته:  نماذ 

يصةيل وجلوفةه  وهةوالشهري ريض اهلل عاه قا:: )أتيت الرسو: صىل اهلل عليه وسةلم  بنعبد اهلل  عن 
باا فيما سبق بعٌض من خشةوعه صةىل اهلل عليةه وسةلم  مر(. وقد 53)(املرجل من ابلاكءأزيز كأزيز 
 لقراءة القرآن.  وبكائه

قيةل هل يف الصةالة،  وجعهملا اشتد برسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم »ابن عمر ريض اهلل عاه قا::  وعن 
رجةل رقيةق إذا قةرأ  بكةرأبا  قا:: )مروا أبا بكر فليصل بانلاس(، فقالت اعئشة ريض اهلل عاها: إن

إن أبا بكر إذا »غلبه ابلاكء. فقا:: )مرو  فليصل(، ويف رواية عن اعئشة ريض اهلل عاها قالت:  القرآن
 (. 54«)قام مقامك لم شسمع انلاس من ابلاكء

ةا ويعةاد  فتهاقةهعمر بن اريطاب ريض اهلل عاه يمر باآلية يف ورد  بالليةل  اكن  فيةبىق يف ابليةت أياما
ا، واكن يف وجهه ريض اهلل عاه خطان أسودان و  (. 55ابلاكء) منحيسبونه مريضا
ْت َىيْاَاُ  ِمَن ) حىت يوس ابن أيب أبزى قا:: )صليت خل  عمر ريض اهلل عاه فقرأ سورة  عن  َواْبيَضَّ

 (. 56( فوقع عليه ابلاكء فركع()84)يوس : من اآلية احْلُْزِن َفُهَو َكِريٌم(
 (. 57)(روضات أتأنق فيهن يفريض اهلل عاه: )إذا وقعت يف )آ: حم( فقد وقعت ابن مسعود  قا: 
ِ َوَمةا نَةَزَ: ِمةَن ) ابن عمر ريض اهلل عاه: إذا قرأ: واكن  ْكةِر اّللَّ ْن خَتَْشَع قُلُةوُبُهْم ذِلِ

َ
يَن آَماُوا أ ِ ِن لذِلَّ

ْ
لَْم يَأ

َ
أ

)  (. 58)ابلاكءحىت يغلبه  بكى( 16)احلديد: من اآلية احْلَقِّ
مسعود قا:: )ينبيغ حلامل القرآن أن يُعةرف بليلةه إذا انلةاس  بناملسيب بن رافع، عن عبداهلل  وعن 

إذا انلاس فرحون، وبباكئه إذا انلاس يضحكون، وبصةمته  وسزنهنائمون، وباهار  إذا انلاس مفطرون، 
ةا إذا انلاس َيتالون. وينبيغ حلامل القرآن أن  وخبشوعهإذا انلاس َيلُطون،  يكون باكياا حمزوناا حليما
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ا ِيتاا. وال ينةبيغ حلامةل القةرآن أن يكةون جافياةا وال اغفةالا وال سةهاباا  حكيما ا وال  والِسكِّ صةيَّاحا
ا()  (. 59حديدا

ُ ) قا:: )دخلت ىلع أسةماء ريض اهلل عاهةا ويه تقةرأ - تعاىلرمحه اهلل  -عباد بن محزة  وعن  َفَمةنَّ اّللَّ
ُموِم( )الطور: َعلَيْاَا َوَوقَانَا فوقفت عادها فجعلت تعيةدها وتةدعو، فطةا: يلّع ذلةك  ؛(27َعَذاَب السَّ

 (. 60ثم رجعت ويه تعيدها وتدعو() حاجيت،فذهبت إىل السو  فقضيت 
عباس ريض اهلل عاه من مكة إىل املدياة فاكن يقوم  ابن: )سافرت مع -رمحه اهلل  -ابن أيب مليكة  قا: 

ا() يبِكن حرفاا حرفاا ثم نص  الليل فيقرأ القرآ  (. 61حىت تسمع هل نشيجا
: )رأيته فتح املصح  فرأيةت عينيةه تسةيالن وشةفتا  ال -رمحه اهلل  -أم ودل احلسن ابلرصي  وقالت 

 تتحراكن(. 
: )اكنت قراءتةه حزياةة -رمحه اهلل  -عياض  بنإسحةا  بةن إبراهيةم الطبةري عن الفضيل  ويقةو: 

 (. 62واكن إذا مر بآية فيها ذكر اجلاة يردد فيها وشسأ:() إنساناا،أنه َياطب شهية بطيئة مرتسلة؛ ك
وانرر يف آية فيُحريَّ عقيل بها، وأعجب مةن  القرآن: )إين ألقرأ -رمحه اهلل  -أمحد بن أيب احلواري  وقا: 

 (. 63)هللأن ششتغلوا بيشء من ادلنيا وهم يتلون الكم ا وشسعهمحفاظ القرآن؛ كي  يهايهم انلوم 
سمعت بعض من يذكر عن حممةد بةن املاكةدر  األنبيس،أمحد ادلوريق: )حدثاا حيىي بن الفضل  وقا: 

فكرث بكاؤ  حىت فزع هل أهله وسةألو  فاسةتعجم علةيهم  استبىكأنه بياما هو ذات هلة قائم يصيل إذ 
مرت يب آية قا:: ما يه؟  أيب حازم فجاء إهه فقا:: ما اذلي أبكاك؟ قا:: إىلوتمادى يف ابلاكء؛ فأرسلو 

ِ َما لَْم يَُكونُوا حَيْتَِسبُوَن() قا:: فةبىك أبةو حةازم معةه فاشةتد  ؛(47)الزمر: من اآلية َوَبَدا لَُهْم ِمَن اّللَّ
 (. 64)(بكاؤهما

: مةا هةذا ابلةاكء اذلي يعةرض لةك يف العزيةزعبد الرمحن األسدي قا:: )قلت لسعيد بن عبةد  وعن 
يافع  به. فقا:: ما قمت إىل الصالة  أن: لعل اهلل قلتأيخ وما سِّالك عن ذلك؟  الصالة؟ فقا:: يا ابن

 (. 65()جهامإال مثلت يل 
رُْض ِزلَْزالََهةا( )الزلزلةة:) أقةرأ: )ألن - تعةاىلرمحةه اهلل  -حممد بةن كعةب  وقا: 

َ
 ( و1إَِذا ُزلِْزلَةِت اأْل

 (. 66القرآن() أهذمن أن أبيت ( أرددهما وأتفكر فيهما أحب 1الَْقارَِعُة( )القارعة:)
ِ ال حُتُْصةوَها() هلةة – تعةاىلرمحةه اهلل  -احلسن ابلرصةي  وردد  وا نِْعَمةَة اّللَّ )انلحةل: مةن  َوإِْن َتُعةدُّ

طرفاا وال نرد  إال وقع ىلع نعمةة،  نرفعأصبح، فقيل هل يف ذلك. فقا:: إن فيها معترباا؛ ما  حىت( 18اآلية
 (.67()أكرث وما ال نعلمه من نعم اهلل
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_____________ 

 (.191-1/189) «:مفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح دار السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعادة( »1)
 (.31( سبق خترجيه: )ص 2)

 ( باختصار.213، 212«: )اجلواب الاكيف( »3)
 (.10وجل: )ص  عزاتلدبر األمثل لكتاب اهلل  قواعد( 4)
 (.1/191«: )دار السعادة مفتاح»( 5)
 (.55مسلم: ) روا ( 6)
 (.113)ص «: ب محلة القرآنيف آدا اتلبيان»( 7)
 (.1/193«: )مدار السعادة مفتاح»( 8)
 (.2/160: )«الربهان»( 9)
 (.3/17«: )مدار  السالكني» انرر( 10)
 (.28)ص «: يف آداب محلة القرآن اتلبيان»( 11)
 (.288، 4/287«: )السعدي تفسري»( 12)
 (.453-1/451«: )السالكني مدار »( 13)
 (.5/34)«: السعدي تفسري»( 14)
 (.6/3297«: )ظال: القرآن يف»( 15)
 (.5/133«: )السعدي تفسري»( 16)
ا ومتااا. انرر ابلهاري: )احلديث رقم  حادث( 17)  يف األصةل (، وهذا هو4862السجود صحيح سادا

زيةادة  وسةائلوسةيلة مةن  هةو قبو: الرواية أما الوجدان فليس أصالا يف اتلصحيح واتلضعي ، وإنمةا
 بوت انلص.اهقني بعد ث

 (.3421، 6/3420«: )يف ظال: القرآن( »18)
 (، ت/ عدنان زرزور.28، 27)ص «: يف اتلفسري مقدمة»( 19)
 (.201، 2/200: )«املوافقات»( 20)
 (، ت/ يلع ادلخيل اهلل.332-1/330«: )املرسلة الصواعق»( 21)
 (.738، 2/737«: )املرسلة الصواعق»( 22)
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 (.3/231«: )املعاد زاد»( 23)
 (، ت/ مصطىف الشليب.113، 1/112«: )العليل شفاء»( 24)
 جواب )من( الرشطية يف الصفحة الالحقة. وسيأيت( 25)
 : احلديث األو: فيه.ابلهاري( 26)
 (.633: يف مواقيت الصالة، باب فضل صالة العرص، ومسلم: )ابلهاري( 27)
 (.19: يف الزاكة، باب وجوب الزاكة، ومسلم: )ابلهاري( 28)
 (.400: يف الصوم باب الصيام ملن خاف ىلع نفسه ...، ومسلم: )ابلهاري( 29)
 جواب )من( الرشطية اليت سبقت يف أو: انلقل. هذا( 30)
 ( باختصار.6-4)ص «: ابلالغة احلجة»( 31)
 (.315، 1/314«: )دار السعادة مفتاح»( 32)
 (.95)ص «: مقدمة يف أصو: اتلفسري» انرر( 33)
 (.5/2836«: )لقرآنظال: ا يف»( 34)
 (.4/806: )«املوافقات»( 35)
 ( باختصار.54، 53: )ص األمثل لكتاب اهلل اتلدبر( 36)
 .اآليةعاد هذ   - تعاىلرمحه اهلل  -إىل الكم اإلمام ابن القيم  انرر( 37)
 (.3)ص : «الفوائد»( 38)
 ( لةةم6/294)(: قةةا: ابةةن السةةبِك: 369احلةةداد يف ختةةريج إحيةةاء علةةوم ادليةةن: ) قةةا:( 39)

 إسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااداا. هل أجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
 (.17/139( جمموع الفتاوى: )40)
 .األرناؤوط( باختصار، ت/ شعيب وعبدالقادر 54، 53)ص «: القاصدين ماها »( 41)
 ( باختصار.130-127)ص «: الاكيف اجلواب»( 42)
 (.380، 3/379«: )السالكني مدار »( 43)
 (.1101يف صحيح ابن ماجه: ) (، وصححه األبلاين1339ابن ماجه برقم ) روا ( 44)
 ( واللفظ ملسلم.800(، ومسلم: )4582: )ابلهاري( 45)
 (.1/39«: )ألحاكم القرآن اجلامع»( 46)
 (.1/340«: )زاد املعاد( »47)
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 (.101)ص «: ابلدع واحلوادث» كتاب( 48)
 (.1/213«: )حلية األوهاء( »49)
 (.40)ص «: محلة القرآن أخال »( 50)
 (.402)ص «: ار السعادةد مفتاح»( 51)
 (.15، 14)ص «: يف الطريق معالم»( 52)
 (.315(، والرتمذي يف الشمائل وهو حديث صحيح: )904داود: ) أبو( 53)
 (.418يف الصالة، باب حد املريض أن ششهد الصالة، ومسلم: ) ابلهاري( 54)
 (.25)ص «: الاكيف اجلواب»( 55)
 (.3/606«: )الفوائد بدائع»( 56)
 (.4/69ابن كثري: ) تفسري( 57)
 (.2/367«: )العقالء نزهة»( 58)
 (.1/413«: )الصفوة صفة»( 59)
 (.149)ص «: قيام الليل اترص»( 60)
 (.131)ص «: قيام الليل اترص»( 61)
 (.2/662«: )تهذيب سري أعالم انلبالء« »الفضالء نزهة»( 62)
 (.203)ص «: املعارف لطائ »( 63)
 (.2/607: )«الفضالء نزهة»( 64)
 (.2/723«: )الفضالء نزهة»( 65)
 (.97البن املبارك: )ص  «الزهد»( 66)
 (.151)ص «: قيام الليل اترص»( 67)
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 اثلاين الفصل

 يف آيات اهلل عز وجل املشهودة يف اآلفا  اتلفكر
ْنُفِسِهْم َحىتَّ يَ ) وجل: عزاهلل  يقو:

َ
يِهْم آيَاتِاَا يِف اآْلفَاِ  َويِف أ َولَةْم يَْكةِ  بَِربِّةَك َسُُنِ

َ
نَُّه احْلَقُّ أ

َ
َ لَُهْم أ تَبَنيَّ

ء  َشِهيٌد( )فصلت: نَُّه ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ
 (. 53أ

بْلَةاِب ) سبحانه: ويقو:
َ
وِي اأْل

ُ
رِْض َواْخِتالِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر آَليةات  أِل

َ
َماَواِت َواأْل يةَن  إِنَّ يِف َخلِْق السَّ ِ اذلَّ

 َ رِْض َربَّاَا َمةا َخلَْقةَت َهةذَ يَْذُكُروَن اّللَّ
َ
َماَواِت َواأْل ُروَن يِف َخلِْق السَّ ُعوداا وىلََعَ ُجاُوبِِهْم َوَيتََفكَّ ُْ يَاماا َو ِْ ا  

 (. 191، 190بَاِطالا ُسبَْحانََك فَِقاَا َعَذاَب انلَّاِر( )آ: عمران:
رِْض آيَاٌت لِلُْموقِِانَي( )) وجل: عزاهلل  ويقو:

َ
 (. 20اذلريات:َويِف اأْل

 املشةهودةيف آيةات اهلل  واتلبرصفيها ىلع اتلفكر  سبحانهمر باا جمموعة من اآليات اليت حيث اهلل  وقد
يف الكتاب والساة يف فضةل اتلفكةر واحلةث  ورديف آفا  هذا الكون الفسيح، فلريجع إهها يف باب )ما 

 عليه(. 
وإتقانةه سةبحانه يف  فيهةا،وجل  عزريم صاع اهلل يه اآليات العريمة اليت نشاهدها يف اآلفا ، وع وكم

أو قةل اتلفكةري واتلأمةل يف  وتعطةل،خلقها، ولكن تكرار ذلك أمام احلس وانلرر جعلها مألوفةة، 
اكونها آيات عريمة توقظ احلس، وتمأ القلب رهبة  ريالقها سبحانه. ولكةن مةا أن ينتقةل  وتعريما

يف هذ  اآليات العريمة، واملعجةزات ابلةاهرة حةىت  تلفكرياالعبد بفكر  من إل  العادة واتلكرار إىل 
هذ  اآليات، وما تثمر يف القلب من تعريم وحمبةة وإجةال: وتعرةيم  معيكون هل شأن آخر يف تعامله 

 وتعاىل.  سبحانهوخشوع ريالقها 
ةنا  مةنَعَرَض يل يف طريق احلجِّ خوٌف »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن اجلوزي  يقو: ىلع طريةق العةرب، فرِسْ

ر  العجيبة ما  ، فرأيت من اجلبا: اهلائلة والطُّ وزادت َىَرَمُة اريالق عزَّ وجلَّ يف صدري،  أذهل ،َخيرَْبَ
ُر    تعريم  ال أجد  عاد ذكر غريها.  نوعفصار يعرض يل عاد ذكر الطُّ

هدي أهواالا يه تشا الفكر،بانلفس: وحيك! اْىرُبي إىل ابلحر، وانرري إهه وإىل عجائبه بعني  فصحُت 
 أعرم من هذ . 

ة  يف فالة .  السماواتاخريج إىل الكون واتلفيت إهه؛ فإنَّك تريْاَُه باإلضافة إىل  ثم  واألفالك َكَذرَّ
 . وانلريانجوي يف األفالِك، وطويف حوَ: العرِش، وتلمَّيح ما يف اجلاان  ثم
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، واتلفيت إهه؛ فإنك تشاهدين العا ثم بَْضِة اخُريج عن اللُكِّ َْ اذلي ال تقةُ  قدرتُةُه عاةد  القةادرلم يف 
 .  حدٍّ
إالَّ العةدُم، وفيمةا بعةد  ولةيساتلفيت إهِك، فتلمَّيح بدايتِك ونهايتك، وتفكري فيما قبل ابلدايةة،  ثم

 ابلىل، وليس إالَّ الرتاُب. 
 واملاتىه؟!  فكيَ  

َ
ُل أربةاُب القلةوب عةن ذكةر يغفَ  وكي يأنُس بهذا الوجوِد من َنَرَر بعني فِْكِر ِ املبدأ

 هذا اإلهل العريم؟! 
احلةسَّ َغلَةَب  أنَّ صحت انلفوس عن سكر هواها ذلابت من خوفةه، أو لغابةت يف حبةه؛ غةري  لوهلل با

املعاين دللت القدرة عليه أوَّف من دهةل  تلمَّحتَفَعُرَمْت قدرُة اريالق عاد رؤية جبل، وإن الفْطاََة لو 
 (. 1«)اجلبل
إِنَّ يِف َخلْةِق ) عمةران: آ:يف تفسري  لآليات اليت يف ختةام سةورة  - تعاىلرمحه اهلل  -طب سيد ق ويقو:

رِْض 
َ
َماَواِت َواأْل ا إىل هةذا  القلةوبوالقةرآن يوجه »: (اآليات ...السَّ ةا مكةرراا مِّكةةدا واألنرةةار توجيها

وحيةة، تسةتجيش فةة  تقلب، فتتبةدى يف لك صةفحة آيةةة م صفحاتهالكتاب املفتوح؛ اذلي ال تفتأ 
ا  املستقر يف صفحات هذا الكتةاب، ويف تصةميم هةذا ابلااء،ورغبةة يف  باحلقالفطةرة السليمة إحساسا

اريلق، ومودعةه هةذا احلةق، مةع احلةب هل واريشةية ماةه يف ذات األوان. وأولةو  هذااالستجابة ريالق 
 احلةواجز،وال يقيمةون  الكونيةة، اإلدراك الصحيح يفتحون بصائرهم الستقبا: آيات اهلل أولواألبلاب؛ 

ةا بقلةوبهموال يغلقون املاافذ بياهم وبني هذ  اآليات. ويتوجهةون إىل اهلل  وقعةوداا وىلع جاةوبهم،  قياما
وتةدرك اغيةة وجةود ،  إيا ،أودعها اهلل  اليتفتتفتح بصائرهم، وتش  مداركهم، وتتصل سقيقة الكون 

 بني القلب البرشي ونواميس هذا الوجود.  يصلوعلة نشأته،وقوام فطرته باإلهلام اذلي 
وقلوباا وإدراكاةا، لةو  بصائرناالسماوات واألرض، ومشهد اختالف الليل وانلهار، لو فتحاا هل  ومشهد

حساا من همود اإلل ، ومخود اتلكرار  استاقذناتلقياا  كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أو: مرة، لو 
أن وراء ما فيه من تااسق ال بد مةن يةد تنسةق،  وألحسساارنا، الرتعشت هل رؤانا، والهزتت هل مشاع

يدبر، ووراء ما فيه من إحاكم ال بد من ناموس ال يتهلة ، وأن  حكيمووراء ما فيه من نرام ال بد من 
، وال يمكن أن يكون جزافاا، وال يمكن أن يكون باطالا.  يكونهذا لكه ال يمكن أن   خدااعا

ناشةِتان مةن دورة  ظاهرتةانهد الكوِن الرائع أن نعرف أن الليل وانلهار ياقص من اهزتازنا للمش وال
أو غةري « اجلاذبيةة»إىل  مرتكةزاألرض حو: نفسها أمام الشمس، وال أن تااسق السةماوات واألرض 

ال تقدم وال تِّخر يف استقبا: هذ  العجيبة  احلاتلنياجلاذبية؛ هذ  فروض تصح أو ال تصح، ويه يف لكتا 
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أياةا اكن اسةمها  -ادلقيقة اليت حتكمها وحتفرها. وهذ  انلةواميس  اهلائلةاستقبا: انلواميس الكونية، و
يه آية القدرة، وآية احلةق، يف خلةق السةماوات واألرض واخةتالف  -ب  اإلنسان  منعاد ابلاحثني 

 . وانلهارالليل 
السةماوات واألرض،  هدمشةالقرآين هاا يصور خطوات احلركة انلفسية اليت ينشئها استقبا:  والسيا 

ا  ةا،واختالف الليل وانلهار يف مشاعر أوي األبلاب تصويرا وهةو يف الوقةت ذاتةه تصةوير إحيةاي،  دقيقا
الكةون، ويف اتلهاطةب معةه بلغتةه، واتلجةاوب مةع  معيلفت القلوب إىل املاهج الصحيح يف اتلعامل 

« معرفةة»الكةون املفتةوح كتةاب  . وجيعةل مةن كتةابوإحياءاتهفطرته وحقيقته، واالنطباع بإشاراته 
 وبما تبدعه يد اهلل.  ،هللبالإلنسان املِّمن املوصو: 

ا »: وعبادتهيقرن ابتداء بني توجه القلب إىل ذكر اهلل  وإنه وبةني اتلفكةةر يف « وىلع جاوبهم وقعودااقياما
جيعلةه فيسلك هةذا اتلفكةر مسةلك العبةادة، و وانلهةار،خلق السمةاوات واألرض واختالف الليةل 

 بني احلركتني سقيقتني هامتني.  اجلمعجانباا من مشهد اذلكر، فيويح بهذا 
ويه  املبدعةة،وتتبع يةد اهلل  املفتوح،واتلدبر يف كتاب الكون  ،األوىل: أن اتلفكر يف خلق اهلل احلقيقة

يم صةم مةنصميم العبادة، وذكر هلل  منهلل  عبادةحترك هذا الكون، وتقلب صفحات هذا الكتاب هو 
تبحةث يف تصةميم الكةون، ويف نواميسةه وسةناه، ويف قةوا   الةيتاذلكر. لو اتصةلت العلةوم الكونيةة 

لو اتصلت هذ  العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكر ، والشعور جبالهل  وطاقاته؛ومدخراته، ويف أرار  
 -بهةذ  العلةوم  -من فورها إىل عبادة ريالق هذا الكون وصالة، والسةتقامت احليةاة  تلحولتوفضله؛ 

بةني العلةوم  مةاواجتهت إىل اهلل. ولكن االجتا  املادي الاكفر، يقطع ما بني الكةون وخالقةه، ويقطةع 
لعاةة تطةارد اإلنسةان،  - لإلنسانأال هبة من اهلل  -واحلقيقة األزهة األبدية؛ ومن هاا يتحو: العلم 

 اكملارد اجلبار!  اإلنسانوحتيل حياته إىل جحيم ماكرة، وإىل خواء رويح يطارد 
اذلاكرة العابدة. وأن  للقلوبالكون ال تتجىل ىلع حقيقتها املوحية إال  يفاثلانية: أن آيات اهلل  واحلقيقة

اهِّالء اذلين يذكرون اهلل  وهةم يتفكةرون يف خلةق السةماوات واألرض  -وقعةوداا وىلع جاةوبهم  قياما
حلقةائق الكةربى املاطويةة يف خلةق السةماوات ا بلصائرهمهم اذلين تتفتح  -واختالف الليل وانلهار 

اذلين يتصلون من ورائهةا بةاملاهج اإللةيه املوصةل إىل انلجةاة  وهمواألرض واختالف الليل وانلهار، 
يكتفون براهر من احلياة ادلنيا، ويصلون إىل أرار بعض القوى الكونية  اذلينواريري والصالح. فأما 

ياة ويةدمرون أنفسةهم بمةا يصةلون إهةه مةن هةذ  األرار، فهم يدمرون احل -االتصا:  هذابدون  -
 املطاف!  نهايةيف  وعذابهحياتهم إىل جحيم نكد، وإىل قلق خانق. ثم ينتهون إىل غضب اهلل  وحيولون
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يف حلرةة االسةتقبا:،  األبلةابأمران متالزمان، تعرضهما هذ  الصورة اليت يرسمها القرآن ألوي  فهما
 واالستجابة واالتصا:. 

. كما تمثل االسةتجابة للتللحلرة تمثل صفاء القلب، وشفافية الروح، وتفتح اإلدراك، واستعداد   إنها
 واتلأثر واالنطباع. 

يكةون االسةتعداد  أنحلرة العبادة. ويه بهذا الوص  حلرة اتصا:، وحلرة استقبا:. فال عجةب  إنها
واألرض واخةتالف  السةماواتيف خلةق فيها إلدراك اآليات الكونية أكرب، وأن يكون جمرد اتلفكةر 
ا للحقيقة الاكماة ماها، وإلدراك أنها  ختلق عبثاةا وال بةاطالا. ومةن ثةم تكةون  لمالليل وانلهار، ملهما

 (. 2)«الواصلةاحلصيلة املبارشة للهطة 
ا ال تغيب عن »يف موطن آخر:  ويقو: .ولكاها تفقةد جةدتها إنسانومشاهد الكون وظواهر  حارضة أبدا
 (. 3«)اتلكرار بطو:وس انلاس بطو: األلفة، ويضع  إيقاعها ىلع قلوب البرش يف نف
رِْض آيَاٌت لِلُْموقِِانَي( )اذلريةات:: )عاد قوهل تعاىل - تعاىلرمحه اهلل  -ابن كثري  ويقو:

َ
أي (: »20َويِف اأْل

انلبات واحليوانات  مما قد ذرأ فيها من صاوف ابلاهرة،فيها من اآليات ادلالة ىلع عرمة خالقها وقدرته 
عليةه مةن اإلرادات  جبلةواوابلحار، واختالف ألسةاة انلةاس، ومةا  واألنهارواملهاد واجلبا: والقفار 

من اتلفاوت يف العقو: والفهوم واحلراكت والسعادة والشقاوة، ومةا يف تةركيبهم مةن  بياهموالقوى، وما 
 (. 4«)إهه فيهيف وضع لك عضو من أعضائهم يف املحل اذلي هو حمتا   احلكم
الكوكب املعةد للحيةاة،  هذاهذ  األرض، »ىلع هذ  اآلية فيقو::  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويعلق

ا يف املعةروف نلةا يف حمةيط  يكوناملجهز الستقباهلا وحضانتها بكل خصائصه، ىلع حنو يكاد  فريدا
 -يبلغ عةدد املعةروف ماهةا فقةط  السيارة اليت والكواكبهذا الكون اهلائل، احلافل بانلجوم اثلوابت 

مئات املاليني من املجرات اليت حتوي الواحدة ماهةا  -الكون  حقيقةواملعروف نسبة ال تكاد تذكر يف 
 . والكواكب يه توابع هذ  انلجوم! انلجوممئات املاليني من 

مةن احليةاة  انلةوع هذاهذ  األعداد اليت ال حتىص فإن األرض تكاد تافرد باستعدادها الستقبا:  ومع
ا  وجود هذا انلةوع مةن  تلعذروحضانته. ولو اختلت خصيصة واحدة من خصائص األرض الكثرية جدا

جماربها، والساسة يف هوائهةا، وانلابتةة ىلع  يفاحلياة عليها ... وهذ  األقوات الاكماة يف جوفها، والساربة 
عضها جمهو:، ولكاهةا تتةدفق أخرى بعضها معروف وب عوالمسطحها، والقادمة إهها من الشمس ومن 

هذا املحضن هلذا انلوع مةن احليةاة، وجهزتةه بكةل مةا يلةزم  خلقتوفق تدبري املشيئة املدبرة اليت 
وتاوع مشاهد هذ  األرض ومااظرها، حيثمةا امتةد الطةرف، وحيثمةا  حتىص،لأنواع الكثرية اليت ال 
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اح، ووديةان وجبةا:، وسةار هةذ  املشةاهد الةيت ال تافةد مةن وهةاد وبطة وعجائةبتاقلب القةدم. 
 صةاوان،وغدران، وقطع متجاورات، وجاات من أعااب، وزروع، وخنيل صاوان وغري  وسريات،وأنهار

اإلبةداع واتلغيةري.  عةنوُّ مشهد من هذ  املشاهد تتااوهل يد اإلبداع واتلغيري ادلائبة الةيت ال تفةرت 
هةو مشةهد آخةر. ويةرا  وهةو نبةت  فإذارع ويمر به اإلنسان وهو ممحل فإذا هو مشهد، ويمر به وهو مم

فإذا هو مشهد آخر. وهو هو لم ينتقةل بةااعا  ويصفرخرض فإذا هو مشهد، ويرا  إبان احلصاد حني يهيج 
 وال ذرااعا يف املاكن! 

،  واريالئق وحرشةات، بلةه  وزواحة اليت تعمر هذ  األرض من األحياء؛ نباتاا وحيواناا، وطةرياا وسةماكا
 -أنواعهةا وأجااسةها بعةد  عةددهذ  اريالئق اليت لةم يعةرف  -آن يفرد  باص خاص فالقر -اإلنسان 

ماها أمة! وُّ فةرد ماهةا عجيبةة؛ لك  خليقةوُّ  -فضالا ىلع إحصاء أعدادها وأفرادها وهو مستحيل 
لك نبتة ال بل لك جااح يف يرقة، وُّ ورقة يف زهةرة،  دودة،حيوان، لك طائر، لك زاحفة، لك حرشة، لك 

 اإلليه العجيب اذلي ال تاقيض عجائبه.  املعرضقصبة يف ورقة! يف ذلك  وُّ
ا  -مىض اإلنسان  ولو إشارة إىل مةا يف األرض  جمرديتأملون هكذا وششريون  -بل لو مىض األناِس ايعا

 هلم قو: وال إشارة.  انتىهمن عجائب، وإىل ما تشري إهه هذ  العجائب من آيات، ما 
العجائةب يف هةذا  واسةتجالءيد ىلع أن يوقظ القلب البرشي للتأمةل واتلةدبر، القرآين ما يز وانلص

 هذا االستجالء من مرسة طوا: الرحلة.  يفاملعرض اهلائل، طوا: الرحلة ىلع هذا الكوكب؛ واملتعة بما 
َويِف ) بةاهقني. العةامرأنه ال يدرك هذ  العجائب، وال شسةتمتع بالرحلةة هةذا املتةاع، إال القلةب  غري
رِْض آيَاٌت لِلُْموقِِانَي( )اذلريات:ا
َ
القلةب فةريى ويةدرك، وحتةيي  حتةيي(.. فلمسة اهقني يه اليت 20أْل

وراءها من تدبري وإبةداع. وبةدون هةذ   عمامشاهد األرض فتاطق للقلب بأرارها املكاونة، وحتدثه 
ب معةه بيشةء. تاطلةق للقلةب بيشةء، وال تتجةاو الاللمسة ترل تلك املشاهد ميتة جامدة جوفةاء؛ 

العيون والقلوب؛ ال حيسون فيه حياة، وال يفقهون هل  مغميضوكثريون يمرون باملعرض اإلليه املفتوح 
َيْعلَُمةوَن ) قلوبهم، ولم تبث احلياة فيما حوهلم! وقد يكون مةاهم علمةاء تيحلغة؛ ألن ملسة اهقني لم 
ْنيَا( أما حقيقتها فترل حمجوبة عن قلوبهم، فالقلوب ال تفةتح  (.7)الروم: من اآلية َظاِهراا ِمَن احْلَيَاِة ادلُّ

 (. 5)«العريمالوجود إال بمفتاح اإليمان، وال تراها إال باور اهقني وصد  اهلل  حلقيقة
 واتلبرص فيها:  احلث ىلع اتلفكر وردنماذ  من آيات اهلل عز وجل يف اآلفا  واليت 
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َما) وجل: عزاهلل  يقو: رِْض َواْخِتالِف اللَّيِْل َوانلََّهةاِر َوالُْفلْةِك الَّةيِت جَتْةِري يِف إِنَّ يِف َخلِْق السَّ
َ
َواِت َواأْل

رَْض َبْعَد َمْوتَِها
َ
ْحيَا بِِه اأْل

َ
َماِء ِمْن َماء  فَأ ُ ِمَن السَّ نَْزَ: اّللَّ

َ
َوَبثَّ ِفيَهةا ِمةْن لُكِّ  ابْلَْحِر بَِما َياَْفُع انلَّاَس َوَما أ

يِ   رِْض آَليات  ِلَقْوم  َيْعِقلُوَن( )ابلقرة:َدابَّة  َوترَْصِ
َ
َماِء َواأْل ِر َبنْيَ السَّ َحاِب الُْمَسهَّ َياِح َوالسَّ  (. 164 الرِّ

رِْض ) يقو: تعاىل:»ىلع هذ  اآلية بقوهل:  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن كثري  يعلق
َ
ةَماَواِت َواأْل ؛ (إِنَّ يِف َخلِْق السَّ

واثلوابةت ودوران فلكهةا، وهةذ  األرض يف اخنفاضةها  السةيارةاكبهةا تلك يف ارتفاعها واتساعها وكو
يةءء  هةذا (َواْخِتالِف اللَّيِْل َوانلََّهارِ ) وُىْمرانها وما فيها من املاافع. َووِهادهاوجباهلا وسارها وقفارها 

ْمُس يَنْةبَيِغ ) ثم يذهب وَيلفه اآلخر ويعقبه، ال يتأخر عاه حلرة؛ كما قا: تعاىل: ْن تُةْدرَِك ال الشَّ
َ
 لََهةا أ

وتارة يطو: هذا ويقرصة هةذا، وتةارة  ،(40الَْقَمَر َوال اللَّيُْل َسابُِق انلََّهاِر َوٌُُّّ يِف فَلَك  شَْسبَُحوَن( )يّةس:
)فةاطر:  يُوِلُج اللَّيَْل يِف انلََّهاِر َوُيوِلُج انلََّهةاَر يِف اللَّيْةِل() كما قا: تعاىل: يتقارضان،يأخذ هذا من هذا ثم 

َوالُْفلْةِك الَّةيِت جَتْةِري يِف ابْلَْحةِر بَِمةا َياَْفةُع ) هذا، ومن هذا يف هذا. يف: يزيد من هذا أي( 13من اآلية
عاد أهةل  بماأي: يف تسهري ابلحر حلمل السفن من جانب إىل جانب ملعاش انلاس، واالنتفاع  انلَّاَس(

ْحيَةا ) إىل هِّالء.ذلك اإلقليم، ونقل هذا إىل هِّالء، وما عاد أوئلك 
َ
َماِء ِمْن َماء  فَأ ُ ِمَن السَّ نَْزَ: اّللَّ

َ
َوَما أ

رَْض َبْعَد َمْوتَِها(
َ
ْخرَْجاَةا ِماَْهةا َحّبةاا فَِماْةُه ) كما قا: تعاىل: ؛بِِه اأْل

َ
ْحيَيْاَاَهةا َوأ

َ
رُْض الَْميْتَةُة أ

َ
َوآيٌَة لَُهُم اأْل

ُكلُونَ 
ْ
ْرنَا ِفيَها ِمَن الُْعيُونِ  وََجَعلْاَا ِفيَها َجاَّات  ِمنْ  يَأ ْىاَاب  َوفَجَّ

َ
يل  َوأ ُكلُوا ِمةْن َمَمةِر ِ َوَمةا َعِملَتْةُه  خَنِ

ْ
ِهَأ

فَال شَْشُكُرونَ 
َ
يِْديِهْم أ

َ
ةا ال  أ ْنُفِسةِهْم َوِممَّ

َ
رُْض َوِمةْن أ

َ
ةا تُنِْبةُت اأْل ْزَواَ  لُكََّهةا ِممَّ

َ
ي َخلَةَق اأْل ِ ُسةبَْحاَن اذلَّ

( أي: ىلع اخةتالف أشةاكهلا وألوانهةا وماافعهةا ) (.36-33َيْعلَُموَن( )يّةس: َوَبثَّ ِفيَها ِمةْن لُكِّ َدابَّةة 
َوَما ِمْن َدابَّةة  ) لكه ويرزقه ال َيىف عليه يشء من ذلك، كما قا: تعاىل: ذلكوصغرها وكربها، وهو يعلم 

َها َوَيْعلَُم ُمْستََقرََّها ُْ ِ ِرْز رِْض إِالَّ ىلَعَ اّللَّ
َ
( )هةود: يِف اأْل  يِف ِكتَةاب  ُمِبةني 

ةيِ  ) (.6َوُمْستَوَْدَىَها لُكٌّ َوترَْصِ
َياِح( أي: تارة تأيت  وتارة تأيت بالعذاب، وتارة تأيت مبرشة بني يدي السحاب، وتةارة تسةوقه،  بالرمحة،الرِّ

َماِء َوا) وتارة تفرقه، وتارة ترصفه. جتمعه،وتارة  ِر َبنْيَ السَّ َحاِب الُْمَسهَّ رِْض(: شُسّهر إىل ما ششةاء َوالسَّ
َ
أْل

آَليات  ِلَقةْوم  َيْعِقلُةوَن( أي: يف هةذ  األشةياء دالالت ) األرايض واألماكن، كما يرصفه تعاىل. مناهلل 
رِْض َواْخةِتالِف اللَّيْةِل َوانلََّهةاِر ) كما قا: تعاىل: تعاىل؛بياة ىلع وحدانية اهلل 

َ
َماَواِت َواأْل إِنَّ يِف َخلِْق السَّ

بْلَاِب آَل 
َ
وِي اأْل

ُ
ةَماَواِت  يات  أِل ةُروَن يِف َخلْةِق السَّ ُعةوداا وىلََعَ ُجاُةوبِِهْم َوَيتََفكَّ ُْ يَاماا َو ِْ  َ يَن يَْذُكُروَن اّللَّ ِ

اذلَّ
رِْض َربَّاَا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطالا ُسبَْحانََك فَِقاَا َعَذاَب انلَّاِر( )آ: عمران:

َ
 (. 6)«(191، 190َواأْل
تنبيةه احلةواس واملشةاعر  يفوهذ  الطريقة »ىلع هذ  اآلية بقوهل:  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  قويعل

اليت تفقدنا األلفة جدتها وغرابتهةا  العجائبجديرة بأن تفتح العني والقلب ىلع عجائب هذا الكون؛ 
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مرة مفتةوح العةني، أن يرتاد هذا الكون اكذلي يرا  أو:  لإلنسانوإحياءاتها للقلب واحلس، ويه دعوة 
يف هذ  املشاهد املكةرورة مةن عجيةب، وكةم فيهةا مةن غريةب. وكةم  وكممتوفز احلس، يح القلب. 
تطلع عليها أو: مرة، ثم ألفتها ففقدت هزة املفاجأة، ودهشة املباغتةة،  ويهاختلجت العيون والقلوب 

 األوىل إىل هذا املهرجان العجيب.  انلررةوروعة 
والعةوالم املجهولةة.  املسحورة،هذ  األبعاد اهلائلة واألجرام الضهمة واآلفا   السماوات واألرض. تلك

اذلي يةدير الةرؤوس. هةذ  األرار الةيت  اهلائةلهذا اتلااسق يف مواقعها وجريانهةا يف ذلةك الفضةاء 
واألرض حىت دون أن يعرف اإلنسةان شةيئاا  السماواتتوصوص للافس وتلت  يف رداء املجهو:. هذ  

عن بعضةها حيامةا تامةو مةداركهم  للبرشيكش  اهلل  اليتأبعادها وأحجامها وأرارها عن حقيقة 
؛ تعاقب انلةور والرةالم، تةوايل اإلرشا  والعتمةة؛ (َواْخِتالِف اللَّيِْل َوانلََّهارِ ) وتسعفهم أساث العلوم.

 الفجر وذلك الغروب. كم اهزتت هلةا مشةاعر، وكةم وجفةت هلةا قلةوب، وكةم اكنةت أعجوبةة ذلك
حسةه هةذ   يف. ثم فقد اإلنسان وهلتها وروعتها مع اتلكرار. إال القلب املِّمن اذلي تتجدد األاعجيب

ا يذكر يد اهلل   .اجلديدفيتلقاها يف لك مرة بروعة اريلق  فيهااملشاهد؛ ويرل أبدا
يف هذ  اللفتة من عمق قدر مةا ما أحسست ما  وأشهدَوالُْفلِْك الَّيِت جَتِْري يِف ابْلَْحِر بَِما َياَْفُع انلَّاَس(. )

وجتري باةا، واملةو  املةتالطم والزرقةة املطلقةة مةن  حتملااأحسست ونقطة صغرية يف خضم املحيط 
وإال قةانون الكةون  ،وإال راعيةة اهلل ،وهااك. وال يشء إال قةدرة اهلل هااوالفلك ساسة متااثرة  حونلا،

 األموا  وخضمها الرعيب! حيمل تلك انلقطة الصغرية ىلع ثبج ،هللااذلي جعله 
رَْض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن لُكِّ َدابَّة  )

َ
ْحيَا بِِه اأْل

َ
َماِء ِمْن َماء  فَأ ُ ِمَن السَّ نَْزَ: اّللَّ

َ
َيةاِح َوَما أ ةيِ  الرِّ  َوترَْصِ

رِْض(؛ ولكها مشاهد لو 
َ
َماِء َواأْل ِر َبنْيَ السَّ َحاِب الُْمَسهَّ كمةا يةويح القةرآن  -نسان تأملهةا اإل أاعدَوالسَّ

كيانه من عرمة القدرة ورمحتها. تلك احليةاة الةيت  الرجت بعني مفتوحة وقلب واع،  -للقلب املِّمن 
. هذ  احلياة املجهولة الكاه، اللطيفة اجلوهر، اليت تدب يف لطة ، املاءتنبعث من األرض حياما جيودها 

 أيةنأين جاءت؟ اكنت اكماة يف احلبة وانلواة! ولكن من معلاة قوية. هذ  احلياة من  جاهرةثم تتبدى 
اذلي  السةِّا:جاءت إىل احلبة وانلواة؟ أصلها؟ مصدرها األو:؟ إنه ال جيدي اهلرب مةن مواجهةة هةذا 

وجود خالق قادر ىلع  إاليلح ىلع الفطرة. لقد حاو: امللحدون جتاهل هذا السِّا: اذلي ال جواب عليه 
بال حاجة إىل  -طريقهم إىل إنشاء احلياة  يفولوا طويالا أن يوهموا انلاس أنهم إعطاء احلياة للموات. وحا

اجلاحد الاكفر ينتهون إىل نفض أيديهم واإلقرار بمةا يكرهةون:  اإلحلادثم أخرياا إذا هم يف أرض  -هلإ ! 
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ومن قبةل  ! وأعلم علماء روسيا الاكفرة يف موضوع احلياة هو اذلي يقو: هذا اآلن!احلياةاستحالة خلق 
 دارون صاحب نررية النشوء واالرتقاء من مواجهة هذا السِّا:!  راغ
املسةهر بةني السةماء  هةواء،تلك الرياح املتحولة من وجهة إىل وجهة، وذلك السحاب املحمو: ىلع  ثم

يكيف أن تقو: نررية ما تقةوهل عةن  الواألرض، ارياضع للااموس اذلي أودعه اريالق هذا الوجود. إنه 
األعمق هو ر هذ  األسةباب؛ ر خلقةة  الرسهبوب الريح، وعن طريقة تكون السحاب. إن أسباب 

بنشأة احلياة ونموها وتوفري األسباب املالئمةة هلةا مةن  تسمحالكون بهذ  الطبيعة وبهذ  األوضاع اليت 
 هذ  املوافقات اليت يعد املعةروف ماهةا بةاآلالف، والةيت لةو اختلةت ررياح وسحاب ومطر وتربة. 

احلياة أو ما سارت هذ  السرية. ر اتلدبري ادلقيق اذلي شيش بالقصد واالختيةار،  نشأتواحدة ماها ما 
 شيش بوحدة اتلصميم ورمحة اتلدبري.  كما
بةالدة األلفةة والغفلةة، فاسةتقبل  عقلةهآَليات  ِلَقْوم  َيْعِقلُوَن(.. نعم لو ألىق اإلنسان عةن ) يف ذلك إن

اإليمان. ولو سةار يف هةذا الكةون اكلرائةد  نّور ونررة مستطلعة، وقلب  مشاهد الكون سس متجدد،
وتلفت سمعه لك نأمة، وتلفت حسه لك حركة، وتهةز  ومضة،اذلي يهبط إهه أو: مرة؛ تلفت عياه لك 

 (. 7ىلع األبصار والقلوب واملشاعر ...() تتواىلكيانه تلك األاعجيب اليت ما ت  
بعض هةذ  اآليةات،  تفصيلفاقية يف سورة ابلقرة حيسن باا ادلخو: يف استعراض هذ  اآليات اآل وبعد

فيها. وسأقترصة يف هةذ  اآليةات  واتلأملواثلمار العريمة اليت يرتكها اتلفكر وإعما: العقل يف تدبرها 
يف كتاب مفتاح دار السعادة؛ وذلةك فيمةا  - تعاىلاهلل  رمحه -ىلع ما سطرته يد اإلمام الرباين ابن القيم 

 : ييل
 : األرض: من آيات اهلل عز وجل يف خلق السماوات واألرض وما بياهما وما يف  أوالا 
 : تعاىلاإلمام ابن القيم رمحه اهلل  يقو:
تراها من أعرم اآليات يف علوهةا وارتفاعهةا  كرةخلق السماوات، وارجع ابلرص فيها كرة بعد  فتأمل »

يمسةك السةموات  اذليفوقها، بل يه ممسوكة بقدرة اهلل عالقة  والوسعتها وقرارها ... وال عمد حتتها، 
استواءها واعتداهلا فال صدع فيها وال فطر وال شق وال أمت وال عو . ثةم  تأملواألرض أن تزوال. ثم 

 عليه من هذا اللون اذلي هو من أحسن األلوان وأشدها موافقه للبرص وتقوية هل ...  وضعتتأمل ما 
دوليت الليةل وانلهةار، ولةوال طلوعهمةا  إلقامةلقمر يف طلوعهما وغروبهما .. ثم تأّمل حا: الشمس وا 

معائشهم ويترّصفون يف أمورهم وادلنيا مرلمةة علةيهم؟  يفبلطل أمر العالم، وكي  اكن انلاس شسعون 
انلور؟ ثم تأّمل احلكمة يف غروبهما؛ فإنه لوال غروبهما لةم يكةن  َفْقدوكي  اكنوا يتهّاون بالعيش مع 
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بات، واوم احلواس، وانبعةاث الِقةوى ابلاطاةة وظهةور  قرار،س هدوء وال للاا مع فَْرط احلاجة إىل السُّ
لاكنةت  الغةروبفة  انلةوم الُمعني ىلع هضم الطعةام، وتافيذ الغةذاء إىل األعضاء. ثةم لةوال  سلطانها

ن ونبةات، حيةوا مةناألرض حتَّم بدوام رشو  الشمس واتّصا: طلوعها حةىت حيةرت  لّك مةا عليهةا 
ثم تغيب عاهم مثل ذلك هّقةروا  حواجئهم،فصارت تطلع وقتاا بمالة الرّسا  يُرفَع ألهل ابليت هقضوا 

هذا مع برد هذا مع تضةاّدهما متعةاونني مترةاهرين؛  وحرّ ويهدؤوا. وصار ضياء انلهار مع ظالم الليل 
ْيةتُْم إِْن ) باد  عليه بقوهل عّز وجّل:تعاىل إىل هذا املعىن ونّبه ع أشاربهما تمام مصالح العالم. وقد 

َ
َرأ
َ
قُْل أ

فَة
َ
ِتيُكْم بِِضةيَاء  أ

ْ
ِ يَةأ  إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمِة َمْن إهَِلٌ َْيرْيُ اّللَّ

َمداا ُ َعلَيُْكُم اللَّيَْل َرْ قُةْل  ال تَْسةَمُعونَ َجَعَل اّللَّ
مَ  ُ َعلَيُْكُم انلََّهاَر َرْ ْيتُْم إِْن َجَعَل اّللَّ

َ
َرأ
َ
ِتيُكْم بِلَيْل  تَْسُكاُوَن ِفيةِه أ

ْ
ِ يَأ  إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمِة َمْن إهَِلٌ َْيرْيُ اّللَّ

داا
وَن( )القصص: فَال ُتبرِْصُ

َ
 ابلرصة(. خص سبحانه انلهار بذكر ابلرص ألنه حملّه وفيةه سةلطان 72، 71أ

ما ال تسةمع  احليوانات وترصفه. وخّص الليل بذكر الّسمع ألن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه
وضةع  سةلطان ابلرصة.  الّسةمعيف انلهار؛ ألنه وقت هدوء األصوات، ومخود احلراكت، وقةوة سةلطان 
فَال تَْسَمُعونَ ): فقوهلوانلهار بالعكس فيه قوة سلطان ابلرص وضع  سلطان السمع، 

َ
 راجع إىل قةوهل: (أ

ُ َعلَيُْكُم اللَّ ) ْيتُْم إِْن َجَعَل اّللَّ
َ
َرأ
َ
(قُْل أ ِتيُكْم بِِضةيَاء 

ْ
ِ يَةأ  إِىَل يَةْوِم الِْقيَاَمةِة َمةْن إهَِلٌ َْيةرْيُ اّللَّ

َمةداا  يَْل َرْ
ونَ ) :وقوهل ،(71)القصص: من اآلية فَال ُتبرِْصُ

َ
ُ َعلَةيُْكُم ) راجع إىل قةوهل: (أ ْيةتُْم إِْن َجَعةَل اّللَّ

َ
َرأ
َ
قُةْل أ

 إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمِة(
َمداا ةَماِء ) وقةا: تعةاىل: ،(72القصص: من اآلية) انلََّهاَر َرْ ي َجَعةَل يِف السَّ ِ َتبَةارََك اذلَّ

َمراا ُمِارياا  َْ اجاا َو َراَد  بُُروجاا وََجَعَل ِفيَها ِرَ
َ
ْو أ
َ
َر أ كَّ ْن يَةذَّ

َ
َراَد أ

َ
ي َجَعَل اللَّيَْل َوانلََّهةاَر ِخلَْفةةا لَِمةْن أ ِ وَُهَو اذلَّ

ِخلفة؛ أي َيل  أحدهما اآلخةر،  وأنهماتعاىل خلق الليل وانلهار،  (. فذكر62، 61ُشُكوراا( )الفرقان:
 واختالفهما ...  بتعاقبهماال جيتمع معه، ولو اجتمع معه لفاتت املصلحة 

قّدر  العزيز العليم سبحانه؛ فإنها لو اكنت تطلع  كي .. ثم تأّمل احلكمة يف طلوع الشمس ىلع العالم  
تعدو  ملا وصل شعاعها إىل كثري من اجلهات؛ ألن ظّل أحد جوانب  واليف موضع من السماء فتق  فيه 

ا ىلع َمةن لةم تطلةع علةيهم،  عنكرة األرض حيجبها  ةا رمةدا اجلانب اآلخر، واكن يكون الليل دائما
اوانلهار   والعاايةةىلع َمن يه طالعة عليهم، فيفسد هِّالء وهةِّالء، فاقتضةت احلكمةة اإلهليةة  رمدا

فق الغةرّب ثةم ال تةزا:  منلوعها من أو: انلهار من املرش ؛ فترش  ىلع ما قابلها الرّبانية أن قّدر ط
ُ
األ

ما استرت عاها يف أو: انلهار فيهتلة   ىلعتدور وتغش جهة بعد جهة حىت تنتيه إىل املغرب، فترش  
 عادهم الليل وانلهار فتنترم مصاحلهم. 
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املصةلحة واحلكمةة، وأن مقةدار اهةوم  اغيةةىلع .. ثم تأّمل احلكمة من مقادير الليل وانلهار جتةدها  
املصلحة واختلفت احلكمة بذلك، بةل جعةل مكياهلةا  لفاتتوالليلة لو زاد ىلع ما قُّدر عليه أو نقص 

الزيادة وانلقصان بياهما؛ فما يزيد يف أحدهما من اآلخر يعةود  يتقارضانأربعة وعرشين ساعة، وجعال 
 (. 6)احلديد: من اآلية يُوِلُج اللَّيَْل يِف انلََّهاِر َوُيوِلُج انلََّهاَر يِف اللَّيِْل() :ىلتعاماه؛ قا: اهلل  فيسرتّد اآلخر 
يف ماكن ظلمة اآلخر،  هذاقوالن: أحدهما أن املعىن يدخل ظلمة هذا يف ماكن ضياء ذلك، وضياء  وفيه

 . هل ونهار لكفيدخل لك واحد ماهما يف موضع صاحبه. وىلع هذا فيه اعّمة يف 
.  يفاثلاين أنه يزيد يف أحدهما ما ياقصه من اآلخر؛ فما ياقص ماه يلج  والقو: اآلخةر ال يةذهب الةةا

زمةن االعتةدا:، فةيه خاّصةة يف  غةريوىلع هذا فاآلية خاّصة ببعض سااعت لكا من الليل وانلهةار يف 
 الزمان ويف مقدار ما يلج يف أحدهما من اآلخر. 

وعجيب خلقهةا وأنهةا زياةة للسةماء، وأدلّةة  وكرثتهاعاىل يف هذ  انلجوم .. ثم تأّمل حكمته تبارك وت 
فيها من الضوء وانلور سيث يمكااا رؤيتها مع ابُلعد الُمفِرط،  جعليهتدى بها يف طر  الرّب وابلحر وما 

 بةاركتنلا االهتداء وادلاللة ومعرفة املواقيت. ثم تأّمل تسهريها ماقادة بأمر رّبهةا  حيصلولوال ذلك لم 
واملاةاز:  الةربو وتعاىل، جارية ىلع سنن واحد اقتضت حكمته وعلمه أن ال ختر  عاه، فجعل ماهةا 

األمحر، وماهةا مةا َيةىف ىلع  واألبيضواثلوابت والسيارة والكبار والصغار واملتوسط واألبيض األزهر 
ا، ونةز: وماهفضة، وقّدر سريها ت مرتفعةانلاظر فال يدركه. وجعل ماطقة الربو  قسمني:  ا واحدا قديرا

فماها ما يقطعها يف شهر واحد وهو القمر، وماها ما يقطعها يف  ماازهلا،الشمس والقمر والسّيارات ماها 
يف عّدة أعوام، لّك ذلك موجب احلكمة والعااية. وجعةل ذلةك أسةباباا ملةا حيدثةه  يقطعهااعم، وماها ما 

يكةون مةع  بمةااحلوادث اليت تقارنها؛ كمعةرفتهم يف هذا العالم فيستدّ: بها انلاس ىلع تلك  سبحانه
مةن املاةاز:  غريهةاطلوع الرثيا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت من احلوادث الةيت تقارنهةا، وكةذلك 

 والسّيارات. 
وملةا يف ذلةك مةن  املركةز،من  هاتأّمل جعله سبحانه باات نعش وما قرب ماها ظاهرة ال تغيب لقرب ثم

الطر  املجهولةة يف الةرّب وابلحةر؛ فهةم  يفلة األعالم اليت يهتدي بها انلاس احلكمة اإلهلية وأنها بما
 فيهتدون بها حيث شاؤوا ...  أرادواياررون إهها وإىل اجلدي والفرقدين لك وقت 

كي  جتد بعضها ال شسري إال مةع رفقتةه وال  العجائب.. ثم تأّمل اختالف سري الكواكب وما فيه من  
ا غري مقّيد برفيق وال صاحب،  شسريونا، بل ال يفرد عاهم سري  أبدا  ا، وبعضها شسري سرياا مطلقا إالَّ ايعا

إذ  وقرياةه،هل مصاحبته يف ما: وافقه فيه هلة وفارقه الليلة األخرى؛ فبياا تةرا  ورفيقةه  اتفقبل إذا 
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ان اتلفةان اغيةة سةري سةريهارأيتهما مفرتقني متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قّط. وهذ  السّيارة هلا يف 
. كما شّبهوا ذلك باملةة تةدّب ىلع فلكهااالختالف؛ سري اعم شسري بها فلكها، وسري خاص تسري يه يف 

يف ذلك حركتان اتلفتان إىل جهتةني متبةاينتني  فللاملةرَح ذات الشما: والرَح تأخذ ذات اهمني، 
ا للرَح جتذبها إىل ُمكَرَهةإحداهما بافسها واألخرى   غةري جهةة مقصةدها، وبةذلك جيعةل عليها تبعا

إىل جهة الرش ، ثم شسةري فلكهةا وبماتلهةا إىل جهةة الغةرب، فسةل الزنادقةة  مالةاتلقديم فيها لك 
مقةدار  ىلعأّي طبيعة اقتضت هذا؟ وأّي فلك أوجبه؟ وهال اكنةت لكهةا راتبةة أو متاقلةة أو  واملعّطلة

حكمتةه،  العقةو:هةذا إالَّ صةاع َمةن بهةرت واحد، وشلك واحد، وحركة واحدة، وجريان واحد؟ وهل 
أحسةن لك يشء  يشء؟وشهدت مصاواعته ومبتداعته بأنه اريالق ابلارْل املّصةور اذلي لةيس كمثلةه 

وأن هذ  إحةدى آياتةه  فهدى،خلقه، وأتقن لك ما صاعه، وأنه العليم احلكيم اذلي خلق فسّوى وقّدر 
 ادلالّة عليه ... 

أن تةزوال، أو تقعةا أو يتعّطةل بعةض مةا فيهمةا.  هلماات واألرض، احلافظ .. ثم تأّمل الُمِمسك للسماو 
بةأمر ؟ ومةن املقةيم هل؟ فلةو تعّطةل بعةض آالت هةذا ادلوالب  الَقّيمأفرتى َمْن الُمِمسك ذللك؟ ومن 

يُصِلحه؟ وماذا اكن عاد اريلق لكهم من احليلة يف رّد  كما اكن؟ فلةو أمسةك  اكنالعريم واحلديقة من 
ا مةن اذلي اكن يطلعهةا علةيهم  مقيّ عاهم  السماوات واألرض الشمس فجعل علةيهم الليةةل رمةةدا
ولةو أن  بالليةل؟بانلهار؟ ولو حبسها يف األفق ولم شسةرّيها فَمةن ذا اذلي اكن شسةرّيها ويةأتيهم  ويأتيهم

 السماء واألرض زاتلا فَمن ذا اذلي اكن يمسكهما من بعد ؟ 
حياة األبدان، والُمِمسك هلا مةن داخةل بمةا تستنشةق  فإنهيه من املصالح؛ .. ثم تأّمل هذا اهلواء وما ف 

ا وباطااا، وفيه تّطرد هذ  األصةوات فتحملهةا  منماه، ومن خار  بما تبارش به  روحه فتتغّذى به ظاهرا
 الةروائحوابلعيد اكلربيد والرسو: اذلي شأنه محل األخبار والرسائل. وهو احلامل هلةذ   للقريبوتِّّديها 

وكةذلك تأتيةه  الةريح،ىلع اختالفها ياقلها من موضع إىل موضع فتأيت العبد الراحئة مةن حيةث تهةّب 
ا احلامل للحّر والربد الذلين بهما صالح   وانلبات.  احليواناألصوات. وهو أيضا

 والعذاب.  الرمحةمافعة الريح وما جيري هلا يف الرّب وابلحر وما ُهيِّئت هل من  وتأّمل
السماء واألرض، ثةم  بنيهر للسحاب من ريح حىت أمطر فُسهرت هل الُمثرية أوالا فتُثري  كم س وتأّمل

ثم ُسهرت هل املِّلّفةة فتِّلّة  بةني  الرواية،ُسهرت هل احلاملة اليت حتمله ىلع متاها اكجلمل اذلي حيمل 
ا، ثم ُسّهرت هل الالقحة بما فيصريكسفه وقطعه، ثم جيتمع بعضها إىل بعض  ا واحدا لة اذّلكر اذلي طبقا

ن، فتلقحه 
ُ
ا ال ماء فيه، ثم ُسّهرت هل املزجية اليت تزجيه وتسةوقه  باملاءيلقح األ  إىلولوالها لاكن جهاما
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قة اليت تبثُّه  ِمَر فيُفِرغ ماء  هاالك، ثم ُسّهرت هل بعد إعصار  املفرِّ
ُ
قةهحيث أ يف اجلةّو فةال يةا:  وتفرِّ

ا، ولو نز: الةا ألهلك املسا ا. وكذلك الرياح اليت  وانلبات،كن واحليوان جمتمعا بل تفرقه فتجعله قطرا
ا، وكذلك الرياح اليت تسرّي السفن ولوالها لوقفةت ىلع ظهةر  لاكنتتلقح الشجر وانلبات ولوالها  عقيما

 ابلحر. 
جفافهةا. الةيت حيتةا  إىل  األشةياءماافعها أنها تربِّد املاء، وترضم انلار اليت يُراد إرضامها، وجتّف   ومن

لعباد  ذلوى انلبةات،  هلافإنه لوال تسهري اهلل  بالرياح؛وباجلملة فحياة ما ىلع األرض من نبات وحيوان 
وأننت العالم وفسد؛ أال ترى إذا ركدت الرياح كي  حيةدث الكةرب  املطاعم،ومات احليوان، وفسدت 

اء لووالغمُّ اذلي  ، وأنهك املةر ، وأفسةد اثلمةار، دام ألتل  انلفوس، وأسقم احليوان، وأمرض األصحَّ
 ولطفةهالزرع، وأحدث الوباء يف اجلو. فسبحان من جعل هبةوب الريةاح تةأيت بروحةه ورمحتةه  وعفن

 ونعمته ... 
ةا  أعرم.. وإذا نررت إىل األرض وكي  ُخِلَقْت رأيتها من   آيات فاِطرها وبديعها. خلقها سةبحانه فراشا

ةبُل هنتقلةوا فيهةا يف  فيهاوِمهاداا، وذلّلها لعباد  وجعل  أرزاقهم وأقواتهم ومعاششةهم، وجعةل فيهةا السُّ
 ودحاهةاوأرساها باجلبا: فجعلها أوتاداا حتفرها ئلال تميد بهةم، ووّسةع أكاافهةا،  وترصفاتهم،حواجئهم 

ظهرهةا مةا دامةوا  ىلعفمّدها وبسطها، وطحاها فوّسعها من جوانبها، وجعلهةا كفاتاةا لأحيةاء تضةّمهم 
، و وبطاها وطةن لأمةوات، وقةد  لأحياءكفاتاا لأموات تضّمهم يف بطاها إذا ماتوا؛ فرهرها وطن أحياءا

رَْض ) إهها واتلفّكر يف خلقها فقا: تعاىل: انلررأكرث تعاىل من ذكر األرض يف كتابه وداع عباد  إىل 
َ
َواأْل

ي ) ،(48فَرَْشاَاَها فَِاْعَم الَْماِهُدوَن( )اذلريات: ِ ُ اذلَّ رَْض قََراراا(اّللَّ
َ
 ،(64)اغفر: من اآليةة َجَعَل لَُكُم اأْل

رَْض فَِراشاا()
َ
ي َجَعَل لَُكُم اأْل ِ فَال َياُْرُروَن إِىَل اأْلِبِِل َكيْةَ  ُخِلَقةْت ) ،(22)ابلقرة: من اآلية اذلَّ

َ
َوإىَِل  أ

َماِء َكيَْ  ُرفَِعْت  بَاِ: َكيَْ  نُِصبَْت  السَّ رْ  َوإىَِل اجْلِ
َ
إِنَّ ) ،(20-17ِض َكيَْ  ُسةِطَحْت( )الغاشةية:َوإىَِل اأْل
رِْض آَليات  لِلُْمِِّْمِانَي( )اجلاثةية:

َ
َماَواِت َواأْل وهذا كثةري يف القةرآن فةانرر إههةا ويه ميتةة  ،(3يِف السَّ

ةت وأنبتةت مةن لك  عليهاهامدة خاشعة، فإذا أنزنلا  كت وَرَبةت فارتفعةت، واخرضَّ املاء اهزّتت فتحرَّ
عجائب انلبات يف املارر واملهرب، بهيج للااظرين كةريم للمتاةاولني، فأخرجةت  أخرجتفزو  بهيج، 
وأنةواع األدويةة،  واثلمةار،ىلع اختالفها وتباين مقاديرها وأشاكهلا وألوانها وماافعها، والفواكه  األقوات

 ومرايع ادلواب والطري. 
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ا فتنب ثم املتباياةة يف اللةون  املهتلفةةت األزوا  انرر قطعها املتجاورات وكي  يا: عليها ماءا واحدا
م 
ُ
رِْض قَِطةٌع ) كمةا قةا: تعةاىل: واحةدةوالشلك والراحئة والطعم واملافعةة، واللقةاح واحةد واأل

َ
َويِف اأْل
يٌل ِصاَْواٌن َوَْيرْيُ ِصاَْوان  شُْسىَق بَِماء  َواِحد  َوُنَفضِّ  ْىاَاب  َوَزْرٌع َوخَنِ

َ
ُل َبْعَضَها ىلَعَ ُمتََجاِوَراٌت وََجاَّاٌت ِمْن أ

ُكِل إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  ِلَقْوم  َيْعِقلُوَن( )الرعد:
ُ
(. فكي  اكنت هذ  األجّاة املهتلفة مودعة 4َبْعض  يِف اأْل

أتقن لك يشء ال هلإ إاّل هو. ولةوال  اذلياكن محلها من لقاح واحد؟ صاع اهلل  وكي يف بطن هذ  األّم؟ 
رَْض ) :تعةاىلنبَّه عليه عباد  وهةداهم إىل اتلفكةري فيةه؛ قةا: اهلل  من أعرم آياته ملا هذاأن 

َ
َوتَةَرى اأْل

 َزْو   بَِهيج  
نْبَتَْت ِمْن لُكِّ

َ
نَْزنْلَا َعلَيَْها الَْماَء اْهزَتَّْت َوَرَبْت َوأ

َ
نَُّه حُيْةيِي  َهاِمَدةا فَإَِذا أ

َ
َ ُهَو احْلَقُّ َوأ نَّ اّللَّ

َ
َذلَِك بِأ

نَّ 
َ
ء  قَِديرٌ الَْمْوََت َوأ َ َيبَْعُث َمْن يِف الُْقبُةوِر( )احلةج: ُه ىلَعَ لُكِّ يَشْ نَّ اّللَّ

َ
اَعَة آِتيٌَة ال َريَْب ِفيَها َوأ نَّ السَّ

َ
-5َوأ

ا  انلرر(. فجعل 7  للعلميف هذ  اآلية وما قبلها من خلق اجلاني دهالا ىلع هذ  انلتائج اريمس مستلزما
 بها. 
اجلاهةل الغافةل فضةلة يف األرض ال حاجةة إههةا؛  حيسبهايبة يف اجلبا: اليت .. ثم تأّمل احلكمة العج 

خالقها وناصبها. ويف حديث إسالم ضمام بن ثعلبة قوهل للاةيب صةىل  إالّ وفيها من املاافع ما ال حيصيه 
 (. 8)«نعماللّهّم »بكذا وكذا؟ قا::  أمركوأودع فيها املاافع آهلل  اجلبا:اهلل عليه وسلم: باذلي نصب 

نفاذ ، وجعةل فيهةا  حنيماافعها أن اثللج شسقط عليها فيبىق يف قللها حاصالا لرشاب انلاس إىل  فمن
واألودية، فينبةت يف املةرو  والوِهةاد  األنهارهذوب أوالا فأوالا، فتءء ماه السيو: الغزيرة وتسيل ماه 

با رضوب انلبات والفواكه  سهل والرمل، فلةوال اجلبةا: لسةقط اليت ال يكون مثلها يف ال واألدويةوالرُّ
 السةيو:فاحنّل الةا وساح دفعةا فَعِدَم وقت احلاجة إهه، واكن يف احنةالهل الةة  األرضاثللج ىلع وجه 

 . ألذيّتهاليت تهلك ما مّرت عليه فيرّض بانلاس رضراا ال يمكن تالفيه وال دفعة 
بمالةة احلصةون  الةيتهةوف واملعاقةل ماافعها ما يكون يف حصونها وقللها من املغةارات والك ومن

ا أكاان للااس واحليوان.   والِقالع ويه أيضا
 . وغريهاماافعها ما ياحت من أحجارها لأبنية ىلع اختالف أصاافها واألرحية  ومن
وانلحةاس واحلديةد  والفضةةماافعها ما يوجد فيها من املعادن ىلع اختالف أصاافها من اذلهب  ومن

 يعجز البرش عن معرفتها.  اليتلزمّرد وأضعاف ذلك من أنواع املعادن والرصاص والزبرجد وا
كمةا حيّصةاون  أعةدائهم مةن... ومن ماافعها أنها تكون حصوناا من األعداء يتحّرز فيهةا عبةاد اهلل 

 بالِقالع، بل تكون أبلغ وأحصن من كثري  من الِقالع واملدن 
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ورواِس بمالة مراِس السفن،  تثّبتهاها لأرض أوتاداا يف كتابه أن جعل تعاىلماافعها ما ذكر  اهلل  ومن
 وأعرم بها من مافعة وحكمة. 

للحكمةة؛ فإنهةا لةو  املطابقةةوإذا تأّملت خلقتها العجيبة ابلديعة ىلع هذا الوضع وجدتها يف اغية  هذا
واء فلةم واهل مسوسرتت عن انلاس الش بها،طالت واستدّقت اكحلائط تلعّذر الصعود عليها، واالنتفاع 

لضةّيقت علةيهم املةزارع واملسةاكن وملةأت  األرضيتمّكاوا من االنتفاع بها، ولو بسطت ىلع وجه 
واملغارات واألكاان، وملةا سةرتت عةاهم الريةاح وملةا  اتلحّصنالسهل، وملا حصل هلم بها االنتفاع من 

صل هلم بها االنتفةاع شلك الكرة لم يتمّكاوا من صعودها وملا ح مستديرةحجبت السيو:، ولو ُجِعلَت 
األشاك: واألوضاع بها وأهقها وأوقعها ىلع وفق املصةلحة هةذا الشةلك اذلي نُِصةبَت  أوىلاتلاّم. فاكن 

فَال َياُْرُروَن إِىَل اأْلِبِةِل ) يف كتابه إىل انلرر فيها ويف كيفية خلقها فقا:: سبحانه. ولقد داعنا اهلل عليه
َ
أ

مَ  َكيَْ  ُخِلَقْت  بَةاِ: َكيْةَ  نُِصةبَْت( )الغاشةية: اِء َكيْةَ  ُرفَِعةْت َوإىَِل السَّ  فهلقهةا ،(19-17َوإىَِل اجْلِ
هذا مةع أنهةا تسةبِّح  ووحدانيته؛وماافعها من أكرب الشواهد ىلع قدرة باِريها وفاِطرها وعلمه وحكمته 

 سمد  وختشع هل وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته .. 
ا هذا ا ويوما ا، وتصري اكلعهن من  وإنها تلعلم أن هلا موعدا وعرمةه؛ فةيه مشةفقة  هوهلتنس  فيها نسفا

م ادلرداء 
ُ
ىلع جبةل تقةو:  فصعدتإذا سافرت  ريض اهلل عاهامن هو: ذلك املوعد ماتررة هل. واكنت أ

بَةاِ: َفُقةْل ) فتقةو:: أسةمعها؟لَِمن معها: أَسِمَعْت اجلبا: ما وعدها رّبها؟ فيُقا:: ما  لونََك َعةِن اجْلِ
َ
َوشَْسةأ

ْمتةاا( )طةةه: َفيََذرَُها قَااعا َصْفَصفاا  يَنِْسُفَها َرّبِّ نَْسفاا 
َ
فهةذا حةا:  ،(107-105ال تََرى ِفيَها ِعوَجاا َوال أ

وتدكدكها من جال: ربِّها وعرمته، وقد أخرب عاها  وخشيتها،اجلبا: ويه احلجارة الصلبة، وهذ  رقَّتها 
شعت وتلصّدعت من خشية اهلل. فيا عجباا من مضغة حلةم عليها الكمه ري أنز:فاِطرها وباريِها أنه لو 

 والعليها، وُيذكر الرب تبارك وتعاىل فةال تلةني وال ختشةع  تُتىلتسمع آيات اهلل  اجلبا:أقن من هذ  
إذا لةم تَِلةن  تُةذيبهاوجّل وال َيال  حكمتةه أن َيلةق هلةا نةاراا  عزّ تُنيب، فليس بمستاكر ىلع اهلل 

قلبه، ولم ياةب إهةه ولةم يذبةه سبةه  ادلارهذ   يفومواعره؛ فَمن لم يَِلن هلل  بكالمه وذكر  وزواجر 
امللنّي األعرم وسةريّد إىل اعلةم الغيةب والشةهادة فةريى  أمامهوابلاكء من خشيته، فليتمّتع قليالا فإن 

 ويعلم ... 
ة شةيئاا بعةد يشء، واحلبةوب والفواكةه متالحقة واثلمار.. ثم تأّمل احلكمة اإلهلية يف إخرا  األقوات  

فإنها لو ُخِلَقت كذلك ىلع وجه األرض ولم تكن تنبت ىلع هذ   واحدةا،متتابعة ولم َيلقها لكها الةا 
اريلل، وفاتت املصالح اليت ُرتبت ىلع تالحقها وتتابعها؛ فةإن لك فصةل وأوان  دلخلالسو  واألغصان 
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وٌُّّ يف  معتةد:؛هذا حار وهذا بارد، وهةذا من الفواكه وانلبات غري ما يقتضيه الفصل اآلخر، ف يقتيض
األقةوات مقارنةة ملاةافع  تلكفصله موافق للمصلحة ال يليق به غري ما خلق فيه. ثم إنه سبحانه خلق 

َخر من العص  واريشب والور  وانلور والسع  والكرب 
ُ
من ماةافع انلبةات والشةجر غةري  وغريهاأ

 واألواين وغريها ...  والرِّحا: األقوات؛ كعل  ابلهائم وأداة األبنية والسفن
لوناجلاحد َمن أعطاها هذا ومن هداها إهه ووضعه فيها؟ فلو اجتمع  فَسْل  واآلخرون هةل اكنةت  األوَّ

أو صةااعة أو حيلةة أو ُمزاولةة؟ وهةل  بإشارةقدرتهم وإرادتهم تصل إىل تربية ثمرة واحدة ماها هكذا 
 عليه آياته؟ كما قيل:  ودلّتذلك إاّل من صاع من شهدت هل مصاواعته 

 أم كي  جيحد  اجلاحد         كي  يعىص اإلهل فواعجبا
ا شاه               لك حتريكة  يفهلل و  د وتسكياة أبدا
 د ةتدّ: ىلع أنه واح              لك يش هل آية  ويف
يف قشور ىلع رؤوسةها كي  َير  احلب مدرجا  وحنوهما؛... ثم تأّمل احلكمة يف احلبوب اكلربِّ والشعري  

من إفسادها والعبث فيها؛ فإنه لو صادف احلّب بةارزاا ال صةوان  الطريأمثا: األسّاة، فال يتمّكن جاد 
دونه تلمّكن ماةه لك اتلمّكةن، فأفسةد واعب واعث، وأكةّب عليةه أكةالا مةا  حَتُوُ: عليه وال وقاية 

 الطةرييه هذ  الوقايات تلصونه فياةا: أرباب الزرع عن رّد . فجعل اللطي  اريبري عل وعجزاستطاع، 
بةه واكن اذلي حيتةا   وشلماه مقدار قوته، ويبىق أكرث  لإلنسان؛ فإنه أوىل به ألنه هو اذلي كدح فيه 

 إهه أضعاف حاجة الطري ... 
جتد فيها من اآليات والعجائب ما يبهرك؛ فإنه لّما  -هلل االيت يه إحدى آيات  -.. ثم تأّمل هذ  انلهلة  

ر أن يكون فيها إناث  إىل اللقاح ُجِعلَت فيها ذكوٌر تلقِّحها بمالةة احليةوان وإناثةه، وذللةك  حتتا قدَّ
ا باملِّمن كما مّثله انليب صةىل اهلل عليةه وسةلم شبههااشتّد   ،من بني سائر األشجار باإلنسان، خصوصا

 كثرية:  وجو وذلك من 
مةن فةو  األرض  اجتّثتليست بمالة الشجرة اليت : ثبات أصلها يف األرض واستقرار  فيها، وأحدها

 ما هلا من قرار. 
العمةل فيةه املافعةة  طيب: طيب ثمرتها وحالوتها وعموم املافعة بها، كذلك املِّمن طيب الالكم اثلاين

 نلفسه ولغري . 
، كذلك اثلالث ا وال شتاءا اتلقوى  ال يزو: عاه بلاس املِّمن: دوام بلاسها وزينتها، فال شسقط عاها صيفا

 وزينتها حىت يوايف رّبه تعاىل. 
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وأمةا باسةقها فصةعود   يرقاهةا،: سهولة تااو: ثمرتها وتيرّس : أما قصريها فال حيو  املتاةاو: أن الرابع
قد هّيئت ماها املةرا  وادلر  إىل أعالهةا  كأنهاسهل بالنسبة إىل صعود الشجر الطوا: وغريها، فرتاها 

 تااوهل ال بالغّر وال باللئيم.  رامَ لَمن وكذلك املِّمن خري  سهل قريب 
ةا  ويابسةه: أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم؛ فإنه يُِّّ رطبه فاكهةا وحةالوةا، اريامس يكةون قوتاةا وأَدما

، ويتهذ ماه اريّل وانلاط  واحللوى، ويدخل يف  واألرشبة، وعموم املافعة به وبالعاةب  األدويةوفاكهةا
 فو  لك اثلمار ... 

مةن ادلوح  وغريهةاالسادس من وجو  التشبيه: أن انلهلةة أصةرب الشةجر ىلع الريةاح واجلهةد  الوجه
ماهةا ىلع العطةش كصةرب  لكثةري  الِعرام، تميلها الريح تارة، وتقلعها تارة وتقص  أفاانهةا، وال صةرب 

 . الرياحانلهلة، فكذلك املِّمن صبور ىلع ابلالء ال تزعزعه 
وجذعها فيه من املاافع  مافعة،ال شسقط ماها يشء بغري مافعة؛ فثمرتها : أن انلهلة لكها مافعة، السابع

ابليوت مةاكن القصةب وشسةرت بةه الُفةَرْ   بهما ال جُيَهل لأبنية والسقوف وغري ذلك، وسعفها تسق  
وأنواع اآلنية واحلرُُص وغريهةا، وهفهةا وكربهةا فيةه مةن  والزنابيلواريلل، وخوصها ُيتَّهذ ماه املاكتل 

عاد انلاس. وقد طابق بعض انلاس هذ  املاافع وصفات املسلم،وجعل لةلك مافعةة  معلوماافع ما هو امل
احلةّدة  صةفةيف املسلم تقابلها؛ فلما جاء إىل الشوك اذلي يف انلهلة جعل بإزائه من املسةلم  صفةماها 

ِّماني واملّتقةني وللمة الشةوك،الفجور فيكون عليهم يف الشةّدة والغلرةة بمالةة  وأهلىلع أعداء اهلل 
اِر رمَُحَاُء بَيْاَُهْم() بمالة الرطب حالوة وهااا  اُء ىلَعَ الُْكفَّ ِشدَّ

َ
 (. 29)الفتح: من اآلية أ

عمر  ازداد خري  وَحُسَن  طا:: أنها لكما أطا: عمرها ازداد خريها وجاد ثمرها، وكذلك املِّمن إذا اثلامن
 عمله. 
ةت بةه دون سةائر : إن قلبها من أطيب القلوب وأحاتلاسع وكةذلك قلةب  الشةجر،ال ، وهذا أمر ُخصَّ

 املِّمن من أطيب القلوب. 
لت ماها العارش ا، بل إن تعطَّ ل نفعها باللكّية أبدا َخر، حىت لو تعّطلةت  مافعة: أنها ال يتعطَّ

ُ
ففيها ماافع أ

و عةن يشء مةن وكربها ماافع، وهكذا املِّمن ال َيل وهفهاثمارها ساة لاكن للااس يف سعفها وخوصها 
من اريري أخصب ماه جانةب؛ فةال يةزا: خةري  مةأموالا ورّش   جانبِخصا: اريري قّط؛ إن أجدب ماه 

خةريكم مةن يةرئ خةري  ويةِّمن رّش ، »إىل انليب صىل اهلل عليه وسةلم:  مرفواعا مأموناا. ويف الرتمذي 
 (. 9«)يُِّمن رّش  والورّشكم من ال يُرئ خري  
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: فتأّمةل خلقةة إههةااستطراداا للحكمة يف خلق انلهلة وهيِتهةا، فلُنجةع فصل معرتض ذكرنا   فهذا
معرتضة اكللحمة؛ كاحةو  وأخرىاجلذع اذلي هلا كي  هو؟ جتد  اكملنسو  من خيوط ممدودة اكلسدا، 

اثلقيةل، وتصةرب ىلع هةّز الريةاح  احليةواناملنسو  باهد؛ وذلك لتشتّد وتصلب فال تتقّص  من محل 
ذلك مما ُيّتهذ ماها. وهكذا سائر اريشب وغريهةا  وغرييف السقوف واجلسور واألواين،  العاصفة، وبلثها

لته شبه النسج، وال  ةا  ترا إذا تأمَّ ةا طةوالا وعرضا مصمتاا اكحلجر الصدل، بل ترى بعضه كأنه داخل بعضا
مصةمتاا  بعضها يف بعض؛ فإذا ذلك أمةنت هل وأهيةأ ملةا يُةراد ماةه؛ فإنةه لةو اكن اللحمكتداخل أجزاء 

ة  اكحلجارة  وما أشبهها.  واتلوابيتلم يمكن أن شستعمل يف اآلالت واألبواب واألواين واألمتعة واألِرّ
لوال ذلك ملا اكنت هذ   إذبديع احلكمة يف اريشب أن جعل يطفو ىلع املاء، وذلك للحكمة ابلالغة؛  ومن

مقِبلة وُمدبِرة، ولةوال ذلةك ملةا تهّيةأ  ابلحرالسفن حتمل أمثا: اجلبا: من احلموالت واألمتعة، وتمهر 
واألمتعة الكثرية ونقلها من بدل إىل بدل، من حيث لةو  العريمةللااس هذ  املرافق حلمل هذ  اتلجارات 

 يف نقلها وتعّذر ىلع انلاس كثري من مصاحلهم.  املِّونةنقلت، يف الرّب لعرمت 
األرض اليت يه خلجةان مةن ابلحةر األعرةم  ألقطارآياته وعجائب مصاواعته: ابلحار املكتافة  ومن 

واجلبا: واملدن بالنسبة إىل املاء كجزيرة صةغرية  األرضاملحيط جبميع األرض، حىت أن املكشوف من 
باملاء؛ ولوال إمساك الرّب تبارك وتعاىل هل بقدرته ومشيئته وحبسه  مغمورةيف سر عريم، وبقية األرض 

هةذا  بةروزهذا طبع املاء. وهلذا حاَر عقالء الطبيعيةني يف سةبب ىلع األرض وعالها لكها؛  لطفحاملاء، 
عليةه ذلةك إاّل  حُييلةوناجلزء من األرض مع اقتضاء طبيعة املاء للعلو عليه وأن يغمر ، ولم جيدوا مةا 

احليوان األريض يف األرض. وهةذا  لعيشاالعرتاف بالعااية األزهة، واحلكمة اإلهلية اليت اقتضت ذلك 
وال حمةيص  وعلمه وحكمته وصةفات كمةاهل ومشيئته وإرادتهوجب االعرتاف بقدرة اهلل حق ولكاه يُ 

 (. 10«)عاه
 : من آيات اهلل عز وجل يف خلق احليوان:  ثانياا
بهيمةة األنعةام األسةماع  سةبحانهتأمل احلكم ابلالغة يف إعطائةه »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  قا:

بها؛ إذ لو اكنت عمياء أو صّماء لةم يةتمّكن  اإلنسانوُيكِمل انتفاع  واألبصار، هتم تااوهلا ملصاحلها
ىلع كرب خلقها اليت لإلنسان هتّم تسهري  إيّاها، فيقودهةا ويرصةفها  العقو:من االنتفاع بها، ثم سلبها 

عطيت العقو: ىلع كرب خلقها المتاعت من طاعتةه، واستعصةت عليةه، ولةم تكةن  ولوحيث شاء؛ 
ُ
أ

 هلمسّهرة 
ُ
عطيت من اتلميب واإلدراك ما تتّم به مصةلحتها ومصةلحة َمةن ذلةك هل، وُسةِلبت مةن . فأ

ا فضيلة اتلميب واالختصاص.  اذلِّهن  والعقل ما مّب به عليها اإلنسان وهرِهر أيضا
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وََجَعةَل ) :تعاىليكن يطيقها لوال تسهري ؛ قا: اهلل  ولمتأّمل كي  قادها وذلّلها ىلع كرب أجسامها،  ثم 
ْنَعاِم َما تَْرَكبُونَ لَ 

َ
ِلتَْستَُووا ىلَعَ ُظُهورِ ِ ُممَّ تَْذُكُروا نِْعَمَة َربُِّكةْم إَِذا اْسةتََويْتُْم َعلَيْةِه  ُكْم ِمَن الُْفلِْك َواأْل

َر نَلَا َهَذا َوَما ُكاَّا هَلُ ُمْقِرِننَي( )الزخةرف: ي َسهَّ ِ بطني: : مطيقةني ضةاأي(. 13، 12َوَتُقولُوا ُسبَْحاَن اذلَّ
ْنَعاماا َفُهةْم لََهةا َمةاِلُكونَ ) وقا: تعاىل:

َ
يِْدياَا أ

َ
ا َعِملَْت أ نَّا َخلَْقاَا لَُهْم ِممَّ

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
وََذلَّلْاَاَهةا لَُهةْم فَِماَْهةا  أ

ُكلُوَن( )يّةس:
ْ
 ىلع عرم خلقتةه يقةود  الصةيب الصةغري ذهةالا  ابلعريفرتى  ؛(72، 71َرُكوُبُهْم َوِماَْها يَأ

رِسل عليه لسّوا  
ُ
ل من اذلي ذهلّل وسّهر  وقاد   باألرض،ماقاداا؛ ولو أ ولفصله عضواا عضواا؛ فَسْل املعطِّ
ته  ضعي  من أضع  املهلوقات؛ وفرَّغ بذلك التسهري انلوع اإلنسةاين ملصةالح معاشةه  لبرشىلع قوَّ
مةن األعمةا:؛  كثري  شغل بذلك عن فإنه لو اكن يُزاو: من األعما: واألمحا: ما يزاو: احليوان ل ومعاد ؛

ومحله، ويعجزون عن ذلةك، واكن  أثقاهلألنه اكن حيتا  إىل ماكن اجلمل الواحد إىل عّدة أناِس حيملون 
بهذ  احليوانات، مع ما هلم فيها من املاافع الةيت  فأعياواذلك شستفرغ أوقاتهم ويصّدهم عن مصاحلهم، 

وادلواء واللباس واألمتعة واآلالت واألواين والركةوب واحلةرث والرشاب  الغذاء منال حيصيها إاّل اهلل 
 واجلََما: ...  الكثريةواملاافع 

وما سقانا من بطونها من اللةَب اريةالص السةائغ  األنعام،وجل يف  عزّ .. ثم تأّمل العربة اليت ذكرها اهلل  
واهها إىل املعدة... فيدخل يف وادلم فتأّمل كي  يا: الغذاء من أف الفرثاهل ء املريء اريار  من بني 

 وطعمةهوتعاىل يف صورة ادلم وطبعه  تباركمن تلك العرو  إىل الرضع فيقلبه اهلل  فياصّب أوردة الكبد 
اذلي دبّةر هةذا  مةنإىل صورة اللَب وطبعه وطعمه، فاستهر  من الفرث وادلم، فَسَل املعطل اجلاحةد: 

 اريبري؟ ...  اللطي ط  هذا اللط  سوى اتلدبري وقّدر هذا اتلقدير وأتقن هذا الصاع ول
أو احليلة يف اع القوت، واّدخار  وحفره ودفع  الفطاة.. ثم تأّمل هذ  انلملة الضعيفة، وما أعطيته من  

وآيات، فرتى ااعة انلمل إذا أرادت إحةراز القةوت خرجةت مةن  ِعرَباااآلفة عاه؛ فإنك ترى يف ذلك 
ا من أرابها إهه ورشعت يف نقله؛ فرتاها رفقتني: رفقةة ظفرت به أ فإذاأرابها طابلة هل،  خذت طريقا

بةل همةا  طريقهةا،حتمله إىل بيوتها رباا ذاهباا ورفقة خارجة من بيوتها إهه ال ختالط تلةك يف  حاملة
فإذا ثقل عليها محةل  جانبهم؛اكرييطني بمالة ااعة انلاس اذلاهبني يف طريق واجلماعة الراجعني من 

بمالةة اريشةبة واحلجةر اذلي  محلةه؛ن تلك اجتمعت عليه ااعة من انلمل وتساعدت ىلع اليشء م
واحدة سةاعدها رفقتهةا عليةه إىل بيتهةا،  ماهنّ تتساعد الفئة من انلاس عليه؛ فإذا اكن اذلي ظفر به 

أخةرب تساعدن عليه ثم تقاسماه ىلع باب ابليت. ولقد  ااعةوخلّوا بياها وبياه، وإن اكن اذلي صادفه 
ا عجباا. قا:: رأيت نملة جاءت إىل شّق جةرادة فزاوتلةه فلةم تُِطةْق  ماهنّ بعض العارفني أنه شاهد  يوما
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فذهبت غري بعيد ثم جاءت معها جبماعة من انلمل، قةا:: فرفْعةُت ذلةك الشةّق مةن  األرضمحله من 
 فةرجعن،شةيئاا فلما وصلت انلملة برفقتهةا إىل ماكنةه دارت حةوهل، ودرن معهةا فلةم جيةدن  األرض؛

فرفْعتُه، فةدرن  بهّن،فوضْعتُه، ثم جاءت فصادفته، فزاوتله فلم تُِطق رفعه، فذهبت غري بعيد ثم جاءت 
فرفْعتُه، فدرن حو: املاكن، فلما لةم  بهّن،حو: ماكنه، فلم جيدن شيئاا فذهَب، فوضْعتُه، فعادت فجاءت 

عاها عضةواا عضةواا وأنةا  وسطها، ثم يفجيدن شيئاا حتلّقن حلقة وجعلن تلك انلملة  حتاملن عليها فقطَّ
إذا نقلت احلّب إىل مساكاها كرسته ئلال ينبت، فإن اكن مما ينبةت  فيهاأنرر. ومن عجيب أمر الفطاة 

ا، فإذا أصابه ندى وبلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس، ثم تةرّد  إىل  كرستهالفلقتان ماه  أربعا
ا ثم تعود . وهلذا ترى يف بعض األحيابيوتها ا قريب فال تةرى  عنن حّباا كثرياا ىلع أبواب مساكاها مكرسَّ

وقةد رأت سةليمان  -انلمةل  جلماعةةوجّل يف كتابه من قوهلا  عزّ ماه واحدة. ومن فطاتها ما نّص اهلل 
َها انلَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكاَُكْم ال حَيِْطَماَُّكْم سُ ) :-عليه الصالة والسالم وجاود   يُّ

َ
لَيَْماُن وَُجاُوُدُ  وَُهْم يَا أ

فتلكمت بعرشة أنةواع مةن اريطةاب يف هةذ  انلصةيحة: انلةداء،  ؛(18)انلمل: من اآلية ال شَْشُعُروَن(
. واالعتةةذاروالتسةةمية، واألمةةر، وانلةةّص، واتلحةةذير، واتلهصةةيص، واتلفهةةيم، واتلعمةةيم،  واتلنبيةةه،

وتبّسةم  قوهلةا. وذللةك أعجةب سةليمان فاشتملت نصيحتها مع االختصار ىلع هذ  األنةواع العرشةة
ا سمع الكمها.  أنضاحاكا ماه، وسأ: اهلل  شُستَبَعد هذ  الفطاةة مةن أمةة  واليوزعه شكر نعمته عليه لمَّ

نز: نيب مةن األنبيةاء »: قا:صىل اهلل عليه وسلم  انليبمن األمم تسبِّح سمد ربِّها كما يف الصحيح عن 
: مةن أجةل أن إهةهقرية انلمةل. فةأوَح اهلل  أحر از  فأخر  ثم حتت شجرة، فدلغته نملة، فأمر جبه
مة من األمم 

ُ
 (. 11«)فهالَّ نملة واحدة تسّبح،دلغتك نملة أحرقت أ

مك وكيفية خلقته،   خلق غري ذي قوائم ألنةه ال حيتةا  إىل امليشة إذ اكن  وأنه.. ثم تأّمل العربة يف السَّ
الرئة اتلاّفس والسمك لم حيتج إهةه ألنةه يةاغمس يف املةاء،  ألن مافعة رئةمسكاه املاء، ولم َيلق هل 

القوائم أجاحة ِشداد يقذف بها من جانبيه كما يقذف صةاحب املركةب باملقةاذي   ِعوَضوُخِلقت هل 
عني  جانيبمن 

ُ
الشةم  بقوةالسفياة، وكن جدل  قشوراا متداخلة كتداخل اجلوشن هَِقيه من اآلفات، وأ

كتةب احليةوان  بعضحيجبه؛ فصار ششّم الطعام من بعد فيقصد . وقد ذكر يف  ألن برص  ضعي  واملاء
فيرتّوح بذلك كمةا يأخةذ  صماخيهأن من فيه إىل صماخه ماافذ فهو يصّب املاء فيها بفيه، ويرسل من 

ما للحيوان ابلحري اكهلواء للحيوان الرّبي؛ فه املاءاحليوان النسيم ابلارد بأنفه ثم يرسله لريّوح به؛ فإن 
هواء شسبح فيه حيوان الرّب، وسر ماء شسبح فيةه حيةوان ابلحةر؛  سرسران أحدهما ألط  من اآلخر: 

 احليوانسر  إىل ابلحر اآلخر مات؛ فكما َيتاق احليوان الرّبي يف املاء َيتاق  الصافنيفلو فار  لكٌّ من 
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ماها ىلع االنفراد؛ بةل  آيةبتفصيل ابلحري يف اهلواء، فسبحان من ال حُييص العاّدون آياته وال حييطون 
ا.  ا جهلوا ماها أوجها  إن علموا فيها وجها

السةمكة الواحةدة مةن  جوفاحلكمة ابلالغة يف كون السمك أكرث احليوان نسالا؛ وهلذا ترى يف  فتأّمل
احليوان؛ فةإن أكرثهةا يأكةل  أصاافابليض ما ال حُيىص كرثةا. وحكمة ذلك أن يتسع ملا يغتذي به من 

باع ألنها يف حاّفات اآلجام جاثمة الس ىلع املاء الصايف، فإذا تعّذر عليها صيد الرّب  تعك مك حىت السِّ
باعرصدت السمك فاختطفته؛ فلما اكنت  تأكل السمك، والطري تأكله، وانلةاس تأكلةه، والسةماك  السِّ

اقتضةت حكمتةه أن غةذاءا هلةذ  األصةااف  سبحانهتأكله، وقد جعله اهلل  الربّ الكبار تأكله، ودواب 
. ولو رأى العبد ما يف ابلحر مةن رضوب احليوانةات واجلةواهر واألصةااف الةيت ال الكرثةيكون بهذ  

ما اغب عاهم لرأى  إىلوال يعرف انلاس ماها إاّل اليشء القليل اذلي ال نسبة هل أصالا  ،إالَّ اهلل حيصيها
 هو ...  إالعلمها جاود  اليت ال ي وكرثةالعجب، ولعِلَم ِسَعة ُملْك اهلل 

فةانرر إههةا وإىل اجتهادهةا يف صةاعة العسةل،  واآليةات،.. ثم تأّمل أحوا: انلحل وما فيها من الِعرَب  
ا؛ فإذا انضّم بعضةها  منوباائها ابليوت املسدسة اليت يه  أتّم األشاك: وأحساها استدارة وأحكمها صاعا

مقياس وال آلة وال بياكر. وتلك من أثر صاع اهلل فرجة وال خلل. لّك هذا بغري  بياهاإىل بعض لم يكن 
بَاِ: ُبيُوتاا( إىل قوهل:) إياها وإحيائه إهها؛ كما قا: تعاىل: وإهلامه ِِذي ِمَن اجْلِ

ِن اختَّ
َ
ْوََح َربَُّك إِىَل انلَّْحِل أ

َ
 َوأ

ُروَن() مارهةا ألمةر رّبهةا: اختةذت فتأّمل كما: طاعتها وُحْسن ائت ؛(69، 68)انلحل:  آَليَةا ِلَقْوم  َيتََفكَّ
أي  - يعرشةونيف هذ  األمكاة اثلالثة: يف اجلبا: الشقفان، ويف الشجر، ويف بيوت انلاس حيةث  بيوتها

 فال يُرى للاحل بيت غري هذ  اثلالثة ابلّتة.  -يباون العروش ويه ابليوت 
ويه مةن  -ثم يف األشةجار  - اآليةوهو ابليت املقّدم يف  -كي  أكرث بيوتها يف اجلبا: والشقفان  وتأّمل

يعرشةون. وأمةا يف اجلبةا: والشةجر فبيةوت  حيةثومما يعرش انلاس، وأقّل بيوتها بياهم  -أكرث بيوتها 
كي  أّداها ُحْسن االمتثةا: إىل أن اختةذت ابليةوت  وتأملعريمة يِّخذ ماها من العسل الكثري جّداا، 

من اثلمار، ثم آوت إىل بيوتهةا ألن رّبهةا سةبحانه ماه فرََعت وأكلت  خرجتأوالا، فإذا استقّر هلا بيت 
 عليهةاأوالا ثم باألكل بعد ذلك، ثم إذا أكلت سلكت ُسبُل رّبها مذلّلة ال شستوعر  ابليوتأمرها باختاذ 

 يشء؛ ترىع ثم تعود. 
عمةل وال مةرىع إاّل بةه؛  والعجيب شأنها أن هلا أمرياا شسَّم اهعسوب ال يتم هلا رواح وال إياب  ومن

ونيه، ويه رعّية هل ماقادة ألمر ، متبعةة  وأمرفيه مِّتمرة ألمر ، سامعة هل ُمطيعة، وهل عليها تكلي  
حىت أنها إذا آوت إىل بيوتها وق  ىلع بةاب ابليةت فةال يةدع  رعّيته،لرأيه يدبّرها كما يدبّر امللك أمر 
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دة بعةد واحةدة بغةري تةزاحم وال تتقّدم عليها يف العبور، بل تعرب بيوتها واح والواحدة تزاحم األخرى 
 . واحدتراكم؛ كما يفعل األمري إذا انتىه بعسكر  إىل معرب ضّيق ال جيوز  إاّل واحد  والتصادم 
ملكهةا، وتفةويض لك  وتةدبريتدبّر أحواهلا وسياساتها وهدايتها، واجتماع شملها وانترام أمرهةا،  ومن

مقدورها وال هو من ذاتهةا؛ فةإن  يفن هذا ليس عمل إىل واحد ماها يتعّجب ماها لك العجب، ويعلم أ
 ،نررت إىل العامل رأيته من أضع  خلق اهلل فإذاهذ  أعما: حمكمة متقاة يف اغية اإلحاكم واإلتقان؛ 

بمصلحته؛ فضالا عّما يصدر عاه من األمور املحّببةة. ومةن  القياموأجهله بافسه وساهل، وأعجز  عن 
ريان ال جيتمعان يف بيت واحد وال يتةأّمران ىلع اةع اجلاةود، بةل إذا فيها أم اكنعجيب أمرها أنه إذا 

 معةاداةجادان وأمريان قتلوا أحد األمريين وقطعو  واتفقوا ىلع األمةري الواحةد مةن غةري  ماهااجتمع 
ا...  ا واحدا ا واحدة وجادا  بياهم وال أذى من بعضهم بلعض، بل يصريون يدا

سةبله ذلةالا  هلةاأمرها وجعل ما جعل يف طباعها؟ ومةن اذلي سةّهل  املعّطل: من اذلي أوَح إهها فَسْل 
اذلي هةداها لشةأنها؟ ومةن  ومنماقادة ال تستعيص عليها، وال تستوعرها، وال تضّل عاها ىلع بُعدها؟ 

ااذلي أنز: هلا من الطّل ما إذا جاته رّدته عسالا صافياا  ألوانه يف اغية احلةالوة والةذلاذة واملافعةة  اتلفا
رؤيته من املرآة ووسمه يل َمن جةاء بةه وقةا:: هةذا أفهةر مةا  منبني أبيض يرى فيه الوجه أعرم من 

وأطيبه، فإذا طعمةه أذّل يشء يكةون مةن احللةوى، ومةن بةني أمحةر  وأصفا يعرف انلاس من العسل 
 وغري ذلك من األلوان والطعوم املهتلفة فيه سسب مراعيه ومادتها؟  وأشقر،وأخرض ومورد وأسود 

ال يعرفون السةّكر  املتقّدمونتأّملت ما فيه من املاافع والشفاء ودخوهل يف اغلب األدوية، حىت اكن  وإذا
يف األدوية هو العسل، وهو املذكور يف كتةب  شستعملونهوال هو مذكور يف كتبهم أصالا، وإنما اكن اذلي 

هلا، وأذهةب لرضةرها، وأقةوى  السكر، وأجدى وأجىل لأخالط، وأقمع منألنفع  إنهالقوم. ولعمر اهلل 
ا لدلواء، وإاعنة هل ىلع استهرا  ادّلاء من  تفرحيااللمعدة، وأشّد   أعما للافس، وتقوية لأرواح، وتافيذا

 ابلدن... 
ا يف اجلو خّف  جسمه، وأدمج خلقته  بأن.. ثم تأّمل جسم الطائر وخلقته؛ فإنه حني قّدر   يكون طائرا

ومن األصابع اريمس ىلع أربع، ومن ار  ابلو: والزبةل ىلع  اثنتني،ىلع  واقترص به من القوائم األربع
ا،واحد جيمعهما  ثم خلق ذا جِّجِّ حمدود ليسهل عليه اخرتا  اهلواء كي  توّجه فيه، كما جيعةل  ايعا

طةوا: متةان  رششةاتالسفياة بهذ  اهليئة ليشّق املاء برسعة وتافذ فيه، وجعل يف جااحيه وَذنَبه  صدر
قةّدر أن يكةون طعامةه  ولّمابها للطريان، وكن جسمه لكه الرشش هتداخله اهلواء فيحمله. هاهض 

ا بال مضغ نّقص من خلقه األساان،  هل ماقاراا صلباا يتااو: به طعامه فال  وخلقاللحم واحلّب يبلعه بلعا
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ا،  . ولّما َعةِدَم األسةاان واكن يةزدرداللحميتفّسخ من لقط احلّب، وال يتعّفن من نهش  احلةّب صةحيحا
عني بفضل 

ُ
ا أ يف اجلوف تطحن احلّب وتطبخ اللحم فاسةتغىن عةن املضةغ. واذلي  حرارةواللحم عريضا
عني بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاهل َير  من بطن اإلنسةان  احلرارةيدلّك ىلع قةّوة 

ُ
االيت أ  صةحيحا

ةا،ُجعل يبيض وياطبخ يف جوف الطائر حىت ال يَُرى هل أثر. ثم اقتضت احلكمة أن  وال يلةةد والدة  بيضا
جوفه حىت شستحكم ويثقةل، ألثقلةه  يفئلةال يثقل عن الطريان؛ فإنه لو اكن مما حيمل، ويمكث محله 

الُمرَسل السائح يف اجلّو يُلَهةم صةرب نفسةه  الطائرواعقه عن انلهوض والطريان. وتأّمل احلكمة يف كون 
سبوعني باختيار  

ُ
اأسبواعا أو أ بيضه، حاضااا هل، وحيتمل مشّقة احلبس، ثةم إذا خةر  فراخةه ىلع  قاعدا
 أمةر ،وَاْع احلّب يف حوصلته وبز  فراخه وليس بذي َرِوّية وال فكرة يف اعقبة  الَكْسب،حتّمل مشّقة 

. فهةذا مةن فعلةه اذّلكةروال يِّمل يف فراخه مةا يِّمةل اإلنسةان يف ولةد  من الَعةْون والرفةد وبقةةاء 
 (. 12«)دوام النّسل وبقائه منعطوف ىلع فراخه لعلّة ال يعلمها هو وال يفّكر فيها ششهد بأنه م

فيه نماذ  من هدايته عز  يوضح - تعاىلرمحه اهلل  -هذا املبحث بكالم بديع لإلمام ابن القيم  وأختم
ِ ) عاد قوهل تعةاىل: وذلكوجل للعجماوات إىل ما فيه مصاحلها وبقاؤها وحفرها؛  ْىَطةى لُكَّ َربُّاَةا اذلَّ

َ
ي أ

ء  َخلَْقُه ُممَّ َهَدى(  (. 50)طه: من اآلية يَشْ
شستلل ىلع ظهر ، وَيتلس َنَفسةه  أنمن علَّم اثلعلَب إذا اشتد به اجلوُع »... : - تعاىلرمحه اهلل  - يقو:

وَمةن فيقع عليه، فيثب ىلع من انقىض عمةر  ماهةا،  َميْتٌة،إىل داخل بدنه حىت ينتفخ فيرّن الراّن أنه 
 أن يأيت إىل صبغ معروف، فيأخذ ماه ويضعه ىلع جرحه اكملرهم.  جرحعلَّمه إذا أصابه صدع أو 

 فيتداوى به فيربأ.  احلشائشعلَّم ادلّب إذا أصابه لَكْم أن يأيت إىل نبت قد عرفه وجهله صاحُب  ومن
فيه ألنهةا دون احليوانةات ال تةدل  فتدلَ علَّم األن، من الفيلة إذا دنا وقُت والدتها أن تأيت إىل املاء  ومن

ويه اعهة فتهاُف أن تُسقطه ىلع األرض فياصدَع  احليوان،إال قائمة؛ ألن أوصاهلا ىلع خالف أوصا: 
، فتأيت ماءا  اأو ينشقَّ  تضعه فيه يكون اكلِفراش اللني والِوطاء انلاعم.  وَسطا

 . اآلخرفيه ادلاُء دون علَّم اذلباب إذا سقط يف مائع  أن يتل باجلااح اذلي  ومن
اذلكر مع علمةه  فيقصدَ علم اللكب إذا اعين الرباء أن يعرف املعتّل من غري ، واذلكر من األن،؛  ومن

، ويدُع األن، ىلع نقصان  ا أو  َعْدوها؛بأن َعْدَو  أشد، وأبعُد وثبةا ألنه قد علم أن اذلكَر إذا عةدا شةوطا
زعُه فإنه يدركه احلقن، وإذا حقن اذلكُر لم شستطع ابلةوَ: مةع ف اشتدشوطني حقن ببوهل، وُّ حيوان إذا 

 فيةدومُ فيدركه اللكُب، وأما األن، فتحذُف بَْوهلا لَسعة الُقبُل وسةهولة املهةر   َعْدَو شدة العدو فيقّل 
 َعْدوها... 
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ن حةو: يءء فيطريو حىتعلَّم العصفورة إذا سقط فَرُْخها أن تستغيث فال يبىق عصفوٌر جبوارها  ومن
 يطري معهم.  حىتالفرخ، وحيركونه بأفعاهلم، وحُيدثون هل قوةا وِهمةا وحركةا 

فال يطرُي، وربما أهويُت  أرميهبعض الصيادين: ربما رأيُت العصفوَر ىلع احلائط فأومل بيدي كأين  قا:
طةار قبةل أن  أدىن حصاة  أو حجر  أو نواة بيديإىل األرض كأين أتااوُ: شيئاا فال يتحرُك، فإن مسسُت 

 تتمكن ماها يدي. 
حروفاا تشةبه احلةائط، ثةم  هلعلَّم احلمامة إذا محلَْت أن تأخذ يه واألب يف بااء العش، وأن يقيما  ومن

اا  وحيدثا فيه طبيعة أخرى، ثم ُيَقلِّبا ابليض يف  ومن قسم بياهما احلضانة والكةد، فأكثةةُر  األيام،شسهِّ
ساعةات جلْب القوت ىلع األب، وإذا خر  الفةرُخ عِلمةا ضةيَق  ثةرُ وأكسااعت احلضانةة ىلع األن،، 

ا متداِراكا حىت تتسع حوصةلته، ثةم يزقانةه اللعةاَب أو شةيئاا قبةل  فافهاحوصلته عن الطعام  فيه نْفها
مةن يشء  احليطةانوهو اكللبَأ للطفل، ثم يعلمان احتيا  احلوصلة إىل دباغ فبقانه من أصةل  الطعام،

علما أنه أطا  اللقةَط ماعةا  الةزّ   فإذارتاب تادبُغ به احلوصلُة، فإذا اندبغْت زقا  احلّب، بني امللح وال
ته وسأهلما   رضبا .  الَكفالةىلع اتلدريج، فإذا تكاملْت قوَّ

فاد أن يبتدْل اذلكُر بادلاعء، فتتطارَد هل  ومن قليالا تلذيَقه حالوَة املواصلة،  األن،علمهما إذا أرادا السَّ
طلبه وحبه، ثةم تتهةادى وتتكسةَل وترَيةه معاطفهةا  ليشتدطيَعه يف نفسها، ثم تمتاَع بعض اتلماع ثم ت

 من اتلغز: والعشق واتلقبيل والرش  ما هو ُمشاهَد بالِعيان.  بياهماوتعرَض حماساها، ثم حيدُث 
اجلبا: ومهةاب الةريح امليا  و وجماريعلَّم املرَسلَة ماها إذا سافرت هالا أن تستد: ببطون األودية  ومن

 فإذا عرفت الطريق َمرَّت اكلريح.  ضلْت،ومطلع الشمس ومغربها، فتستدٌ: بذلك وبغري  إذا 
اذلبابة أنه ال   عاهةا  فرُيِيَ أن يلطأ باألرض وجيمع نفسه  -وهو صا  من العااكب  -علَّم اللبب  ومن

 ثم يثب عليها وثوَب الفهد. 
االشبكة الرفيعة املحكمة وجتعل يف أعالها علَّم العاكبوت أن ينسج تلك  ومن ثم تتعلُق به فةإذا  خيطا

 تعرقلت ابلعوضُة يف الشبكة تدلت إهها فاصطادتها. 
ا ليستقبل بعينيه ما  ومن  ىلع نفسه وِخْشفه.  َيافهعلَّم الريب أنه ال يدخُل كااسه إال مستدبرا
ششةرَي إههةا بةالرجوع،  ثماكملشري إهها بالعود،  علَّم الساوَر إذا رأى فأرةا يف السق  أن يرفع رأسه ومن

 وإنما يريُد أن يدهشها فزتلَق فتسقَط. 
من َمَد  احلةافر  ليَْسلمعلم الريبوع أن حيفر بيته يف سفح الوادي، حيث يرتفُع عن جمرى السيل  ومن

ا، فإذا بياها وبني وجه األ وجيعَل وجمرى املاء، ويعمقه ثم يتهذ يف زوايا  أبواباا عديدةا،  ا رقيقا رض حاجزا
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ماه. وملا اكن كثري النسيان لم حيفر بيته إال عاةد أكمةة  أو  وخر أحس بالرش فتح بعضها بأشرس يشء 
 إذا ضل عاه.  ابليتصهرة عالمةا هل ىلع 

منعلَّم الفهد إذا سمن أن يتوارى ثلقل احلركة عليه حىت يذهب ذلك  وَمنْ   ثم يرهر.  السِّ
يَْل  ومن

َ
فإذا كمةل نبةاُت قرنةه  ذللك،إذا سقط قرنُه أن يتوارى ألّن سالحه قد ذهب، فيسمُن  علَّم األ

منتعّرَض للشمس وللريح وأكرَث من احلركة ليشتد حلمه ويزو:   املانع هل من العدو.  السِّ
ا ويكيف فيه قوهُل سبحانه: وهذا رِْض َوال َطةائِر  يَِطةريُ ) باب واسع جدا

َ
 جِبَاَاَحيْةِه إِالَّ َوَما ِمْن َدابَّةة  يِف اأْل
ونَ  ء  ُممَّ إِىَل َربِِّهْم حُيرَْشُ ْطاَا يِف الِْكتَاِب ِمْن يَشْ ْمثَالُُكْم َما فَرَّ

َ
َمٌم أ
ُ
بُوا بِآيَاتِاَا ُصمٌّ َوُبْكةٌم يِف  أ يَن َكذَّ ِ َواذلَّ

اط    جَيَْعلُْه ىلَعَ رِصَ
ْ
ُ يُْضِللُْه َوَمْن شََشأ لَُماِت َمْن شََشأِ اّللَّ ( )األنعام: الرُّ  (. 13(()39، 38ُمْستَِقيم 

 
___________________ 

 (.276، 275)ص «: صيد ارياطر» (1)
 (.546-1/544«: )يف ظال: القرآن( »2)

 (.5/2729( املصدر نفسه: )3)
 ( من سورة اذلاريات.20عاد اآلية: )« ابن كثري تفسري»( 4)
 ( باختصار شسري.3379، 6/3378«: )ظال: القرآن يف»( 5)
 ( من سورة ابلقرة.164عاد اآلية )«: ابن كثري تفسري»( 6)
 (.153، 1/152«: )ظال: القرآن يف»( 7)
 (.12( مسلم: )8)
 (.1845(، وصححه األبلاين يف صحيح سنن الرتمذي: )2375: )الرتمذي( 9)
 ( باختصار.241-206)ص «: مفتاح دار السعادة» انرر( 10)
 (.2241: )مسلم( 11)
 ( باختصار.261-1/243«: )ح دار السعادةمفتا» انرر (12)
 (، ت: مصطىف الشليب.204-203)ص «: العليل شفاء»( 13)
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 اثلالث الفصل

 يف آيات اهلل عز وجل يف األنفس اتلفكر
نَُّه احْلَقُّ  عزاهلل  يقو:

َ
َ لَُهْم أ ْنُفِسِهْم َحىتَّ يَتَبَنيَّ

َ
يِهْم آيَاتِاَا يِف اآْلفَاِ  َويِف أ َولَةْم يَْكةِ  بَِربِّةَك  وجل: )َسُُنِ

َ
أ

ء  َشِهيٌد( )فصلت: نَُّه ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ
 (. 53أ

وَن( )اذلريات:) سبحانه: ويقو: فَال ُتبرِْصُ
َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
 (. 21َويِف أ

ةلِْب وَ  ُخِلَق ِمْن َماء  َدافِةق   فَلْيَاُْرِر اأْلِنَْساُن ِممَّ ُخِلَق ) عز وجل: ويقو: َائِةِب( ََيْةُرُ  ِمةْن َبةنْيِ الصُّ الرتَّ
  .(7-5)الطار :

يف خلةق اإلنسةان،  آياتةهفيهةا إىل  سةبحانهمر باا يف فصل سابق ذكر بعض اآليات اليت ينبه اهلل  وقد
 (. 1)إههاوحيث العباد ىلع اتلفكر واتلبرص فيها فلريجع 

يِهْم آيَاتِاَا يِف  )»عاد آية فصلت: - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن كثري  يقو: : اكآليات الةيت يف ( اآْلفَا ِ َسُُنِ
ْنُفِسةِهمْ ) العريمة ادلالة للمستبرص ىلع احلق، احلوادثالسماء واألرض وما حيدثه تعاىل من 

َ
ممةا (: َويِف أ

وعجائةب صةاعته، وبةاهر قدرتةه، ويف حلةو: العقوبةات  ،من بديع صةاع اهلل أبدانهماشتملت عليه 
 (. 2«)املكذبني ونرص املِّماني يفواملثالت 

وهاةت مفاصةله  خلةققا: قتادة: من تفكر يف خلق نفسه عرف أنةه إنمةا »عاد آية اذلاريات:  يقو:و
 (. 3«)للعبادة
ونَ : )ىلع قوهل عز وجل - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويعلق فَال ُتبرِْصُ

َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
وهةذا »فيقةو:: ( َويِف أ

ه يغفل عن قيمته، وعةن أرار  الاكماةة يف . ولكااألرضاملهلو  اإلنساين هو العجيبة الكربى يف هذ  
 وحني حيرم نعمة اهقني.  اإليمانكيانه، حني يغفل قلبه عن 

يف أرار هةذ   الةرويح؛عجيبة يف تكوياه اجلسماين؛ يف أرار هذا اجلسةد. عجيبةة يف تكوياةه  إنه
   وخفايا : الكون وأرار هذاانلفس. وهو عجيبة يف ظاهر  وعجيبة يف باطاه. وهو يمثل عاارص 

 وفيك انطوى العالم األكرب                     أنةك جرم صغيةر  وتزعةم
أعضةائه وتوزيعهةا،  تكةوينوق  اإلنسان يتأمل عجائب نفسه اتلىق بأرار تدهش وحتري:  وحيثما

الغةدد وإفرازهةا وعالقتهةا بامةو  واالمتصةاص،وظائفها وطريقة أدائها هلذ  الوظائ ، عملية اهلضةم 
وتعاونها، وجتاوبها الاكمل ادلقيق. وُّ عجيبةة مةن  لكهاسد ونشاطه وانترامه، تااسق هذ  األجهزة اجل

 عضو وُّ جزء من عضو خارقة حتري األبلاب.  لكهذ  تاطوي حتتها عجائب، ويف 
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وحفرهةا وتةذكرها.  إدراكهةاروحه وطاقاتها املعلومةة واملجهولة؛ إدراكةه للمدراكت وطريقةة  وأرار
واملشةاهد كية  انطبعةت؟ وأيةن؟  والرؤىعلومات والصور املهزتنة، أين؟ وكي ؟ هذ  الصور هذ  امل

القوى. فأما املجهو: ماهةا فهةو أكةرب وأكةرث.  هذ وكي  تُستدىع فتءء؛ وذلك يف اجلانب املعلوم من 
 :. وإرشاقات تد: ىلع ما وراء الراهر من املغيب املجهو ملساتترهر آثار  بني احلني واحلني يف 

مةن اريصةائص؛  البرشيأرار هذا اجلنس يف توادل  وتوارثه؛ خلية واحدة حتمل لك رصيد اجلنس  ثم
يف تلةك اريليةة  اريصةائصوحتمل معها خصائص األبوين واألجةداد القةريبني. فةأين تكمةن هةذ  

اعدة هةذا أد  تمثيل، وتنةتيه إىل إ فتمثلهالصغرية؟ وكي  تهتدي بذاتها إىل طريقها اتلارييخ الطويل، 
 الاكئن اإلنساين العجيب؟! 

أمةه ويعتمةد ىلع  عةنوقفة أمام اللحرة اليت يبدأ فيها اجلاني حياتةه ىلع األرض، وهةو يافصةل  وإن
وأمام هذ  احلركةة تلةدهش  اللحرةنفسه، ويِّذن لقلبه ورئتيه باحلركة بلدء احلياة، إن وقفة أمام هذ  

مةن اإليمةان، ال يقة  هل قلةب وال  وفةيضن ادلهةش العقو: وحتري األبلاب، وتغمر انلفس بفيض م
 يتماسك هل وجدان! 

واملقاطع واللكمات ثةم  احلروفوقفة أخرى أمام اللحرة اليت يتحرك فيها لسان الوهد هاطق بهذ   وإن
تلك احلاجرة؛ إنها عجيبةة عجيبةة تفقةد  وتصويتبالعبارات. بل أمام انلطق ذاته؛ نطق هذا اللسان. 

أمامها حلرة يف تدبر جيدد وقعها؛ إنها خارقة، خارقة مذهلة  الوقوفمر باا كثرياا، ولكن وقعها ألنها ت
 ال تكون إال هلل.  اليتتنبل عن القدرة 

َويِف ) العجةب؛ ماهةاجزئية يف حياة هذا املهلةو  تقفاةا أمةام خارقةة مةن اريةوار ، ال ياقيضة  وُّ
ونَ  فَال ُتبرِْصُ

َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
 (. 4«)(أ

 ىلع اتلبرص واتلفكر فيها:  احلثآيات اهلل عز وجل املارورة يف األنفس واليت جاء نماذ  من 
ةونَ ) وجل: عزاهلل  قا: ة َتاْترَِشُ ْنتُْم برََشٌ

َ
ْن َخلََقُكْم ِمْن تَُراب  ُممَّ إَِذا أ

َ
ْن َخلَةَق  َوِمْن آيَاتِِه أ

َ
َوِمةْن آيَاتِةِه أ

ْزَواجاا ِلتَْسةُكاُ 
َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
ةا َورمَْحَةةا إِنَّ يِف َذلِةَك آَليةات  ِلَقةْوم  لَُكْم ِمْن أ وا إَِهَْهةا وََجَعةَل بَيْةاَُكْم َمةوَدَّ
ُرونَ  لْةَوانُِكْم إِنَّ يِف َذلِةَك آَليةات   َيتََفكَّ

َ
لِْسةنَِتُكْم َوأ

َ
رِْض َواْخةِتالُف أ

َ
ةَماَواِت َواأْل َوِمْن آيَاتِِه َخلُْق السَّ

ُمُكْم بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر َوابِْتَغاُؤُكْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ يِف َذلَِك آَليةات  ِلَقةْوم  شَْسةَمُعوَن( َوِمْن آيَاتِِه َماَا لِلَْعالِِمنيَ 
 (. 23-20)الروم:
اآليةات يف هةذ  السةورة،  سةبحانهنةوَّع »عاد هذ  اآليةات:  - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  يقو:

آيةات للعةاملني لكهةم؛ الشةرتاكهم يف  وألةوانهمت األمم فجعل خلق السماوات واألرض واختالف لغا
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األزوا  الةيت تسةكن إههةا الرجةا: وإلقةاء املةوّدة  خلقالعلم بذلك وظهور  ووضوح دالتله، وجعل 
فةإن سةكون الرجةل إىل امرأتةه ومةا يكةون بياهمةا مةن املةوّدة  يتفّكرون؛والرمحة بياهم آيات لقوم 

بعني الفكةرة وابلصةرية، فمةىت نرةر بهةذ  العةني إىل احلكمةة  باطن مشهود أمرواتلعاط  والرتاحم 
 بربوبيتةهاليت صدر عاها ذلك دهّل فكر  ىلع أنه اإلهل احلّق املبةني اذلي أقةرَّت الفطةر  والقدرةوالرمحة 

فضةله آيةات لقةوم  وابتغةاءوإالهيته وحكمته ورمحته، وجعل املاام بالليل وانلهار للترّصف يف املعاش 
آية هل مما أخربت به الرّسل من حيةاة  جعلتسمع الفهم وتدبّر هذ  اآليات وارتباطها بما شسمعون؛ وهو 

سبحانه بعد موتهم وأقامهم للترّصف يف معاشةهم؛  أحياهمالعباد بعد موتهم، وقيامهم من قبورهم، كما 
 عليه ... ما جاءت به الرّسل وأصىغ إهه واستدّ: بهذ  اآلية  سمعفهذ  اآلية إنما ينتفع بها َمن 

أنفع للقلب من قةراءة  يشءاذلي جعل الكمه حياة للقلوب، وشفاء ملا يف الصدور. وباجلملة فال  فتبارك
وأحوا: العاملني، ومقامات العارفني، وهو  السائرين،القرآن باتلدبّر واتلفّكر؛ فإنه جامع جلميع مااز: 

والرضا واتلفويض والشكر والصرب وسةائر  واإلنابة واتلوُّّ  والرجاءاذلي يورث املحبة والشو  واريوف 
 القلب وكماهل.  حياةاألحوا: اليت بها 

فلو علم انلةاس مةا  وهالكه؛يزجر عن ايع الصفات واألفعا: املذمومة اليت بها فساد القلب  وكذلك
إههةا  قرأ  بتفّكر حىت مّر بآية وهو حمتةا  فإذايف قراءة القرآن باتلدبّر الشتغلوا بها عن لك ما سواها؛ 

هلة؛ فقراءة آية بتفّكر وتفّهم خري من قراءة ختمة بغيةةر تدبّةةر  ولويف شفاء قلبه كّررها ولو مائة مرة 
وأدىع إىل حصو: اإليمان وذو  حالوة القرآن. وهذ  اكنت اعدة الّسةل ؛ يةرّدد  للقلبوتفّهم، وأنفع 

 (. 5«)اآلية إىل الصباح أحدهم
ادلالة ىلع عرمته وكمةا: ( َوِمْن آيَاتِهِ ) يقو: تعاىل:»عاد هذ  اآلية:  - ىلتعارمحه اهلل  -ابن كثري  ويقو:

ونَ ) قدرته أنّه خلق أباكم آدم من تراب، ْنتُْم برََشٌ َتاْترَِشُ
َ
فأصلكم من تةراب، ثةم مةن مةاء  (ُممَّ إَِذا أ

ا، شلكه ىلع شةلك اإلنسةان، ثةم ك تََصّورمهني، ثم   تلةكسةا اهلل فاكن علقة، ثم مضغة، ثم صار عراما
ا، ثم نفخ فيه الروح، فإذا هو سميع بصري. ثم خر  من بطةن أمةه صةغرياا  القةوى  ضةعي العرام حلما
يبة  املةدائن  صةارواحلركة، ثم لكما طا: عمر  تكاملةت قةوا  وحراكتةه حةىت آ: بةه احلةا: إىل أن 

ويتكسةب وجيمةع  األرض، أقطةارواحلصون، وشسافر يف أقطار األقاهم، ويركب منت ابلحةور، ويةدور 
أمةور ادلنيةا واآلخةرة لك سسةبه.  يفاألموا:، وهل فكرة وغور، ودهةاء ومكةر، ورأي وعلةم، واتسةاع 

واملاكسب، وفةاوت بيةاهم يف العلةوم  املعاششفسبحان من أقدرهم وَسرّيهم وسهرهم ورصفهم يف فاون 
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ْن ) ا: تعةاىل:والشةقاوة، وهلةذا قة والسةعادةوالفكرة، واحلسن والقبيح، والغ  والفقةري، 
َ
َوِمةْن آيَاتِةِه أ

وَن( ْنتُْم برََشٌ َتاْترَِشُ
َ
 (. 6«)َخلََقُكْم ِمْن تَُراب  ُممَّ إَِذا أ

ْنتُْم ) »عاد هذ  اآليات:  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويقو:
َ
ْن َخلََقُكْم ِمْن تَُراب  ُممَّ إَِذا أ

َ
َوِمْن آيَاتِِه أ

ونَ  َولََقةْد ) ساكن؛ وماه نشأ اإلنسان. ويف موضع آخةر يف القةرآن جةاء: ميت .. والرتاب (برََشٌ َتاْترَِشُ
( )املِّماون: هاةا  ولكةنفالطني هو األصل ابلعيد لإلنسةان.  ؛(12َخلَْقاَا اأْلِنَْساَن ِمْن ُساللَة  ِمْن ِطني 

بةني واملعةىن  املشةهديذكر هذا األصل ويعقبه مبارشة بصورة البرش ماترشين متحةركني للمقابلةة يف 
َُيِْرُ  اليَْحَّ ِمَن الَْميِِّت َوَُيْةِرُ  الَْميِّةَت ) الرتاب امليت الساكن والبرش اليح املتحرك. وذلك بعد قوهل:

) ا 19)الروم: من اآلية ِمَن اليَْحِّ  . القرآنىلع طريقة  للعرض( تنسيقا
األرض الةيت  وهذ البرش  املعجزة اريارقة آية من آيات القدرة، وإحياء كذلك بالصلة الوثيقة بني وهذ 

وحتكمهةم يف نطةا   حتكمهةايعيشون عليها؛ واليت يلتقون بها يف أصل تكوياهم،ويف انلواميس اليت 
إىل صورة اإلنسان املتحرك اجلليةل  الزهيدالوجود الكبري. وانلقلة الضهمة من صورة الرتاب الساكن 

وحترك القلةب تلمجيةد  ،د والتسبيح هللالضمري للحم وتستجيش ،القدر نقلة تثري اتلأمل يف صاع اهلل
 الصانع املتفضل الكريم. 

 البرش: جنيسجما: اريلقة األوىل نلوع البرش ينتقل إىل جما: احلياة املشرتكة بني  ومن
ونَ ) ْنتُْم برََشٌ َتاْترَِشُ

َ
ْن َخلََقُكْم ِمْن تَُراب  ُممَّ إَِذا أ

َ
ْن َخلََق  َوِمْن آيَاتِِه أ

َ
ْنُفِسةُكْم َوِمْن آيَاتِِه أ

َ
لَُكْم ِمةْن أ

ُروَن(. ةا َورمَْحَةا إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  ِلَقْوم  َيتََفكَّ ْزَواجاا ِلتَْسُكاُوا إَِهَْها وََجَعَل بَيْاَُكْم َموَدَّ
َ
  أ

بني اجلنسةني؛  الصلةيعرفون مشاعرهم جتا  اجلنس اآلخر، وتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك  وانلاس
 بني الرجل واملرأة.  واالجتاهاتنشاطهم تلك املشاعر املهتلفة األنماط وتدفع خطاهم وحترك 

ا، وأودعت  اليتقلما يتذكرون يد اهلل  ولكاهم هةذ  العواطة   نفوسةهمخلقت هلم من أنفسهم أزواجا
واسةتقراراا للحيةاة  والقلةب،واملشاعر، وجعلت تلك الصلة سكااا للافس والعصب، وراحةة للجسةم 

ا لأ  ىلع السواء.  واملرأةرواح والضمائر، واطمئااناا للرجل واملعاش، وأنسا
ا موحياا، وكأنما يلتقط  واتلعبري مةن أعمةا   الصةورةالقرآين اللطي  الرفيق يصور هذ  العالقة تصويرا

ةا َورمَْحَةا ) ..(ِلتَْسُكاُوا إَِهَْها) القلب وأغوار احلس:  .(وََجَعَل بَيْاَُكْم َموَدَّ
ُرونَ إِنَّ يِف َذلَِك آَل ) يف خلق لك من اجلنسني ىلع حنةو جيعلةه  اريالق.. فيدركون حكمة (يات  ِلَقْوم  َيتََفكَّ

ا لآلخر. ملبياا حلاجته الفطرية:  وعقلية وجسدية. سيةث جيةد عاةد  الراحةة والطمأنياةة  نفسيةموافقا
ما انلفيس والعصيب السكن واالكتفاء، واملودة والرمحة؛ ألن تركيبه اجتماعهماواالستقرار؛ وجيدان يف 
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 حيةاةفيه تلبية راغئب لك ماهما يف اآلخر، وائتالفهما وامزتاجهما يف انلهاية إلنشاء  ملحوظوالعضوي 
 جديدة تتمثل يف جيل جديد ..

لْةَوانُِكْم إِنَّ يِف َذلِةَك آَليةات  )
َ
لِْسنَِتُكْم َوأ

َ
رِْض َواْخِتالُف أ

َ
َماَواِت َواأْل لِلَْعةالِِمنَي(..  َوِمْن آيَاتِِه َخلُْق السَّ

أن  دونالسماوات واألرض كثرياا ما ششةار إههةا يف القةرآن، وكثةرياا مةا نمةر عليهةا رااعا  خلقوآية 
 نتوق  أمامها طويالا .. ولكاها جديرة بطو: الوقوف واتلدبر العميق. 

نعةرف عاةه  اذلي ال ادلقيق؛خلق السماوات واألرض معاا  إنشاء هذا اريلق اهلائل الضهم العريم  إن
وانلجةوم والكواكةب والسةدم  واملةداراتإال أقل من القليل. هذا احلشد اذلي ال حيىص من األفةالك 

فأما أرار هذ  اريالئةق اهلائلةة وطبائعهةا ومةا  وانلرام،واملجرات ... ذلك لكه من ناحية احلجم العام 
وترصفها فهذا لكه أعرم من الكربى اليت حتفرها وحتكمها  وانلواميسشستكن فيها وما يرهر عليها؛ 

عرف عاه إال أقل من القليل، ودراسةة هةذا الكوكةب الصةغري الضةئيل اذلي  وماأن يلم به اإلنسان، 
 لم يتم ماها حىت اهوم إال القليل!  سطحهنعيش ىلع 

.  هذ  نتحةدث طةويالا،  بيامةاملحة خاطفة عن آية خلق السةماوات واألرض الةيت نمةر عليهةا رااعا
بةني أجزائةه املهتلفةة  باتلااسةقا عن جهاز صغري يركبه علماء اإلنسان؛ وحيتفرون فيةه وطويالا جدا 

الزمان! ثم شستطيع بعض اتلائهني الضالني  منتلعمل لكها يف حركة ماترمة دون تصادم، وال خلل فرتة 
وجيةد  ادلقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبر. املارماملاحرفني أن يزعم أن هذا الكون اهلائل 

 من العلماء!  اهلراءمن شستطيع أن شسمع هلذا 
. وال بةد أنهةا ذات اإلنسةانآية السماوات واألرض عجيبة اختالف األلساة واأللةوان بةني بة   ومع

ذلةك  -واخةتالف ابليئةات  األرضعالقة خبلق السماوات واألرض؛ فةاختالف األجةواء ىلع سةطح 
األلسةاة واأللةوان مةع احتةاد  باختالفذو عالقة  - االختالف انلاشل من طبيعة وضع األرض الفلِك

 األصل والنشأة يف ب  اإلنسان. 
يف  وآياتةهفيه يد اهلل  يرواهذا الزمان يرون اختالف اللغات واأللوان؛ ثم يمرون عليه دون أن  وعلماء

ولكةاهم ال يقفةون همجةدوا  موضةوعية،خلق السماوات واألرض. وقد يدرسون هذ  الراهرة دراسة 
ْنيَةا() ال يعلمون؛ انلاساريالق املدبر للرواهر وابلواطن. ذلك أن أكرث   َيْعلَُموَن َظةاِهراا ِمةَن احْلَيَةاِة ادلُّ

واألرض واختالف األلساةة واأللةوان ال يراهةا إال اذليةةن  السماوات(. وآية خلق 7)الروم: من اآلية
 .(إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  لِلَْعالِِمنيَ ) يعلمةون:

 وَن(. َوِمْن آيَاتِِه َماَاُمُكْم بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر َوابِْتَغاُؤُكْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  ِلَقْوم  شَْسَمعُ )
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بةني هةذ   وتةربطآية كذلك جتمع بني ظةواهر كونيةة ومةا يتعلةق بهةا مةن أحةوا: البرشةية،  وهذ 
ونةوم البرشة  وانلهةار؛ جتمةع بةني ظةاهر  الليةل وتلك،وتنسق بياهما يف صلب هذا الوجةود الكبةري

نشةاطهم يف الكةد واالبتغةاء، وقةد  يبذلوايتفضل به ىلع العباد بعد أن  اذليونشاطهم ابتغاء رز  اهلل 
وجعل حاجتهم إىل النشاط والعمل يلبيهةا الضةوء  فيه،مع الكون اذلي يعيشون  متااسقنيخلقهم اهلل 

يلبيها الليل والرالم؛ مةثلهم مثةل ايةع األحيةاء ىلع ظهةر هةذا  راحةوالوانلهار، وحاجتهم إىل انلوم 
يف هذا ودرجات. ولكها جتد يف نرام الكون العام ما يليب طبيعتها وشسمح هلا  متفاوتةالكوكب ىلع نسب 

 . باحلياة
ومن ثم يتااسق هةذا يدراكن بالسمع.  وحركة.. وانلوم والسيع سكون (إِنَّ يِف َذلَِك آَليات  ِلَقْوم  شَْسَمُعونَ )

 (. 7«)اليت تتحدث عاها ىلع طريقة القرآن الكريم الكونيةاتلعقيب يف اآلية القرآنية مع اآلية 
وابةن كثةري، وسةيد  القةيم،استعراض هذ  اآليات يف سورة الةروم، وما علق به عليها اإلمام ابن  وبعد
وجةل يف األنفةس بيشةء مةن  عةزحيسن باا اسةتعراض بعةض آيةات اهلل  - تعاىلرمحهم اهلل  -قطب 

 اتلفصيل اذلي ال يتوصل إهه إال باتلفكر واتلبرص واتلأمل: 
كتابةه عبةاد  إىل الفكةر فيةه  يف سبحانهوإذا تأّملت ما دىع اهلل »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:

رته وعلمه، ونعوت جالهل من: عموم قد كماهلأوقعك ىلع العلم به سبحانه وتعاىل وبوحدانيته وصفات 
ورضا  وغضبه، وثوابه وعقابةه؛ فبهةذا تعةّرف إىل  وعدهلوكما: حكمته ورمحته وإحسانه، وبّر  ولطفه 

يف كتابه ليسةتدّ: بهةا ىلع  سبحانه. ونذكر ذللك أمثلة مما ذكرها اهلل آياتهعباد  وندبهم إىل اتلفّكر يف 
 غريها: 
 من كتابه كقوهل تعاىل: موضعر فيه وانلرر يف غري ذلك َخلُْق اإلنسان وقد ندب سبحانه إىل اتلفكّ  فمن
وَن( )اذلريةات:) وقوهل تعاىل: ،(5فَلْيَاُْرِر اأْلِنَْساُن ِممَّ ُخِلَق( )الطار :) فَال ُتبرِْصُ

َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
 ،(21َويِف أ

َها انلَّاُس إِْن ُكاْتُْم يِف َريْب  ِمَن ابْلَْعِث فَإِنَّا َخلَقْ ) وقا: تعاىل: يُّ
َ
اَاُكْم ِمْن تَُراب  ُممَّ ِمْن ُنْطَفة  ُمةمَّ ِمةْن يَا أ

رَْحةاِم َمةا نََشةاُء إِىَل 
َ
َ لَُكْم َونُِقةرُّ يِف اأْل َقة  َوَْيرْيِ ُاَلََّقة  نِلُبنَيِّ

َجةل  ُمَسةَّّما ُمةمَّ  َعلََقة  ُممَّ ِمْن ُمْضَغة  ُاَلَّ
َ
أ

ُكْم َومِ  ُشدَّ
َ
رَْذِ: الُْعُمِر ِلَكةياْل َيْعلَةَم خُنْرُِجُكْم ِطْفالا ُممَّ تِلَبْلُُغوا أ

َ
اُْكْم َمْن ُيتََوَّفَّ َوِماُْكْم َمْن يَُردُّ إِىَل أ

ْن ُيرْتََك ُسدىا ) وقا: تعاىل: ،(5)احلج: من اآلية َمْن َبْعِد ِعلْم  َشيْئاا(
َ
حَيَْسُب اأْلِنَْساُن أ

َ
لَْم يَُك ُنْطَفةا ِمْن  أ

َ
أ

ْنَ،   فََهلََق فََسوَّىُممَّ اَكَن َعلََقةا  َمِ ٍّ ُيْمىَن 
ُ
َكَر َواأْل وَْجنْيِ اذلَّ ْن حُيْةيِيَ  فََجَعَل ِماُْه الزَّ

َ
لَيَْس َذلَِك بَِقاِدر  ىلَعَ أ

َ
أ

لَْم خَنْلُْقُكْم ِمْن َماء  َمِهني  ) وقا: تعاىل: ،(40-36الَْمْوََت( )القيامة:
َ
َفَقةَدْرنَا  فََجَعلْاَاُ  يِف قَةَرار  َمِكةني   أ

نَّا َخلَْقاَاُ  ِمْن ُنْطَفة  فَةإَِذا ُهةَو َخِصةيٌم ) وقا:: ،(23-20لَْقاِدُروَن( )املرسالت:فَِاْعَم ا
َ
َولَْم يََر اأْلِنَْساُن أ

َ
أ
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 يِف قََرار  َمِكني   َولََقْد َخلَْقاَا اأْلِنَْساَن ِمْن ُساللَة  ِمْن ِطني  ) وقا:: ،(77ُمِبنٌي( )يّةس:
 ُممَّ  ُممَّ َجَعلْاَاُ  ُنْطَفةا
نَاُ  َخلْقاا َخلَْقاَا انلُّْطَفَة َعلََقةا فََهلَْقاَا الَْعلََقَة ُمْضَغةا فََهلَْقاَا الُْمْضَغَة ِعَراماا فََكَسْونَا الِْعَراَم حَلْم

ْ
نَْشأ
َ
اا ُممَّ أ

ْحَسُن ارْيَاِلِقنَي( )املِّماون:
َ
ُ أ  (. 14-12آَخَر َفتَبَارََك اّللَّ

إذ نفسه وخلقه من  وآخر ؛د إىل انلرر والفكر يف مبدأ خلقه، ووسطه، كثري يف القرآن: يدعو العب وهذا
وفيه من العجائب ادلالة ىلع عرمةة  نفسه،أعرم ادلالئل ىلع خالقه وفاطر ، وأقرب يشء إىل اإلنسان 

اغفل عاه ُمعرِض عن اتلفّكر فيه؛ ولو فكر يف نفسةه  وهوتاقيض األعمار يف الوقوف ىلع بعضه،  مااهلل 
ْكَفةَر ُ ) :تعاىلكفر ؛ قا: اهلل  عنا يعلم من عجائب خلقها لزجر  م

َ
ء   قُِتةَل اأْلِنَْسةاُن َمةا أ يِّ يَشْ

َ
ِمةْن أ

رَ ُ  َخلََقهُ  ُ ( )عبس: ِمْن ُنْطَفة  َخلََقُه َفَقدَّ َ ِبيَل شرَسَّ فلةم يكةرر سةبحانه ىلع أسةماعاا  ؛(20-17ُممَّ السَّ
 تعريفاااملضغة والرتاب، وال نلتلكم بها فقط، وال ملجرد هذا لنسمع لفظ انلطفة والعلقة و ذكروعقونلا 

 ذلك لكه هو املقصود باريطاب، وإهه جرى ذلك احلديث.  ءبذلك، بل ألمر ورا
لو مةّرت بهةا سةاعة  مستقذر،اآلن إىل انلطفةة بعني ابلصرية، ويه قطرة من ماء مهني ضعي   فانرةر

من بني الّصةلب والرتائةب؟!  القديررباب العليم من الزمان فسدت وأنتات، كي  استهرجها رّب األ
ضيق طرقها واخةتالف جماريهةا، إىل أن سةاقها إىل  ىلعماقادة لقدرته، ُمطيعة ملشيئته، مذلّلة االنقياد 

ن،، وألىق املحّبة بياهما؟ وكي  قادهما بسلسلة  بنيمستقرها وجممعها، وكي  اع سبحانه 
ُ
َكر واأل اذلَّ

ر اجتماع ذياك املةاءين ا إىلالشهوة واملحبة  الجتماع اذلي هو سبب ختليق الودل وتكوياه؟ وكي  قدَّ
 جعةللك ماهما عن صاحبه، وساقهما من أعما  العرو  واألعضاء، واعهما يف موضع واحةد  ُبْعدمع 

؟ ثةم وال آفة تتسلّط عليةه إهه،هلما قراراا مكيااا ال يااهل هواء يُفِسد ، وال برد جيّمد ، وال اعرِض يصل 
سواد، ثم جعلها مضغة حلم االفةة للعلقةة  إىلقلب تلك انلطفة ابليضاء الُمرَشَبة علقة محراء ترضب 

ايف لونها وحقيقتها وشلكها، ثم جعلها  جمّردة ال كسوة عليها ُمبايِاةة للمضةغة يف شةلكها وهيأتهةا  عراما
 . ولونهاوقدرها وملمسها 

واألوتةار واهةابس  والعرو تساوية إىل األعصاب والعرام كي  قسم تلك األجزاء املتشابهة امل وانرر
وأبعد  عن االحنال:؟ وكي  كساها  وأشّد واللنّي وبني ذلك؟ ثم كي  ربط بعضها ببعض أقوى رباط 

ا رّكبه عليها وجعله واعءا هلا وغشاءا  ا،حلما وجعلها حاملةة هل ُمقيمةة هل؟ فةاللحم قةائم بهةا ويه  وحافِرا
صورها وشّق هلا السمع وابلرص والفم واألنة  وسةائر املاافةذ ومةّد  فأحسنرها حمفوظة به، وكي  صوّ 

وبسطهما، وقسم رؤوسهما باألصابع، ثم قسةم األصةابع باألنامةل ورّكةب األعضةاء  والرجلني،اهدين 
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هل قةدر  ماهةامن القلب واملعدة والكبد والطحا: والرئة والةرحم واملثانةة واألمعةاء لّك واحةد  ابلاطاة
 ومافعة ختّصه؟.  َيّصه
ا للبدن وِعماداا هل، وكي  قّدرها  ثم وخالقهةا بتقةادير  رّبهةاانرر احلكمة ابلالغة يف تركيب العرام قواما

واملاحة  واملسةتدير وادلقيةق  والقصةرياتلفة، وأشاك: اتلفةة؟ فماهةا الصةغري والكبةري والطويةل 
نة،، فماه بعض؟والعريض واملصمت واملجوّف، وكي  ركب بعضها يف 

ُ
َكةر يف األ ا ما تركيبه تركيب اذلَّ

اختلفت أشاكهلا باختالف ماافعها اكألرضاس فإنهةا لّمةا  وكي وماها ما تركيبه تركيب اتصا: فقط، 
ولّما اكنت األساان آلة للقطع ُجعالةت مسةتدّقة حمةّددة؟ ولّمةا اكن  عريضة،اكنت آلة للّطحن ُجِعلَت 

ااإلنسان  ا إىل احلركة جبملة بد حمتاجا ا،نه وببعض أعضائه للرتّدد يف حاجته لم جيعل عرامه عرما  واحدا
ا متعّددة، وجعل بياها مفاصل حىت تتيرّس بها احلركة، واكن قةدر لّك  ماهةا وشةلكه ىلع  واحةد  بل عراما

بعضةها بةبعض بأوتةار  وربةطحسب احلركة املطلوبة ماه، وكي  شّد أْر تلك املفاصةل واألعضةاء 
اآلخر اكلِرباط هل؟ ثم جعةل يف  بالطرفأحد طريف العرم وألصق أحد طريف العرم وِرباطات أنبتها من 

اأحد طريف العرم زوائد خارجة عاه ويف اآلخر  اغئصة فيه موافقة لشلك تلك الزوائد هدخل فيهةا  ُنَقرا
 عليه.  أن حيّرك جزء من بدنه لم يمتاع عليه، ولوال املفاصل تلعّذر ذلك العبدوياطبق عليها، فإذا أراد 

اكيفية خلق الرأس وكرثة ما فيه من العرام حىت قيل إنها مخسة ومخسون  وتأمل اتلفة األشةاك:  عرما
اعهاا علّو الراكب ىلع مركوبه؟ ولّمةا  وجعلهواملقادير واملاافع، وكي  رّكبه سبحانةه وتعاىل ىلع ابلدن، 

لكها من السةمع وابلرصة والشةّم واذلو  وآالت اإلدراك  اريمساكن اعهاا ىلع ابلدن جعل فيه احلواّس 
مقّدمه هكون اكلطليعة واحلرس والاكش  للبدن، ورّكب لك عني من  يفواللمس، وجعل حاّسة ابلرص 

وص  اصوص ومقدار اصوص ومافعة اصوصة؛ لو فقدت طبقة مةن تلةك  طبقةسبع طبقات للك 
اإلبصار. ثةم أركةز سةبحانه داخةل  عن هيِتها وموضعها تلعّطلت العني عن زالتالطبقات السبع أو 
ا عجيباا وهو إنسان العني  السبعتلك الطبقات   واملغةربيُبرِص به ما بني املرش   -بقدر العدسة  -خلقا

الطبقةات  وتلةكواألرض والسماء، وجعله من العني بمالةةة القلةب مةن األعضةةاء، فهةةو ملكهةا 
 . اريالقني أحسناهلل واألجفان واألهداب َخَدم هل وِحجاب وُحّراس فتبارك 

ةا  غطاءا كي  حّسن شلك العينني وهيِتهما ومقدارهما؟ ثم الهما باألجفان  فانرر هلما وسةرتاا، وحفرا
من الربد املِّذي، واحلةاّر املةِّذي، ثةم  ويكّاانهماوزيااة، فهما يتلقيان عن العني األذى والقذا والغبار 

َخر وراء اجلما: والزياة. ثم أودعهما ذلك وزياا  ااالا غرس يف أطراف تلك األجفان األهداب 
ُ
ة وملاافع أ

 فوقهةاابلاهر اذلي َير  ما بني السماء واألرض، ثم َير  السماء جماوزاا لرؤية ما  والضوءانلور ابلارِص 
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فيةه صةورة  تاطبةعمن الكواكب. وقد أودع سبحانه هذا الرّس العجيب يف هذا املقدار الصغري سيةث 
 أكاافها وتباعد أقطارها. السماوات مع اتّساع 

ُذن أحسن خلقة وأبلغها يف حصو: املقصود ماهةا؛ فجعلهةا  وشّق 
ُ
اكلصةدفة  جموفةةهل السمع، وخلق األ

إخراجةه، وجعةل فيهةا  إىلتلجمع الصوت فتِّّديه إىل الصماخ، وهحّس بدبيب احليةوان فيهةا، فيبةادر 
ثةم تِّّديةه إىل الصةماخ.  حّدتةهرس غضوناا وجتاوي  واعوجاجات تمسك اهلواء والصوت ادلاخل فتك
الصةماخ حةىت شسةتيقظ أو ينتبةه  إىلومن حكمة ذلك أن يطو: به الطريةق ىلع احليةوان فةال يصةل 

ا ِحَكم غري ذلك. ثم اقتضت حكمة  ذن ُمةّراا  الرّب إلمساكه. وفيه أيضا
ُ
اريالق سبحانه أن جعل ماء األ

ُذن بل إذا وصل إهه أعمةل احليلةة يف يقطعه داخ واليف اغية املرارة، فال جياوز  احليوان 
ُ
الا إىل باطن األ

ا هحفرها؛ فإنها شحمة قابلة للفساد فاكنت ملوحة مائهةا صةيانةا هلةا  العيننيرجوعه، وجعل ماء  ملحا
ا ىلع غةري هةذ   اكن.وجعل ماء الفم عذباا ُحلواا هُدرك به طعوم األشياء ىلع ما يه عليةه، إذ لةو وِحفرا

الةيت ليسةت بمةّرة كمةا  األشياء طبيعته، كما أن َمن عرض لفمه املرارة استمر طعم الصفة ألحاهلا إىل
 قيل: 
 جيد ُمةّراا به املةاء الّزالال                         يُك ذا فم  مر  مريض   وَمن

فيةه الِماَهةرين، وحجةز  وفةتحسبحانه قضبة األن  يف الوجه فأحسن شلكه وهيأته ووضةعه،  ونصب
الروائح الطيبة واريبيثة وانلافعة والضةاّرة،  أنواعجز، وأودع فيهما حاّسة الشّم اليت تُدرَك بها بياهما سا

فيرتّوح به ويتغّذى به، ثم لم جيعل يف داخله يف االعوجاجةات  القلب،وليستنشق به اهلواء فيوصله إىل 
ُذن ئلال يمسك الراحئة فيضعفها، ويقطع جمراها، وج يفوالغضون ما جعل 

ُ
عله سبحانه مصّباا تاحةدر األ

ألن  أسةفلهفضالت ادلماغ فتجتمع فيه ثم ختر  ماه. واقتضت حكمته أن جعل أعال  أدّ  مةن  إهه
ا اجتمعت فيه تلك الفضالت فهرجت بسهولة، وألنه يأخذ  اهلةواء مةأ ، ثةم  منأسفله إذا اكن واسعا

ثةم فصةل بةني الِماَهةَرين  يزعجةه،ال يتصاعد يف جمرا  قليالا حىت يصل إىل القلب وصوالا ال يرّضة  و
ا ملا يتحدر فيةه مةن فضةالت الةرأس  وجمرىساجز بياهما حكمة ماه ورمحة؛ فإنه لّما اكن قصبةا  ساترا

اوجمرى انلفس الصاعد ماه جعل يف وسطه  ئلال يفسد بما جيري فيه فيماع نشةقه للةافس، بةل  حاجزا
الغالب، فيبىق اآلخر للتاّفس، وإما أن جيري فيهمةا املافذين يف  أحدإما أن تعتمد الفضالت نازلة من 

ا وحاّسةةا  األن فياقسم فال ينسّد  ا فإنه لّما اكن عضواا واحةدا الةا بل يبىق فيه مدخل للتاّفس. وأيضا
ة ُذنني والعينني اللتني اقتضةت احلكمةة تعةّددهما،  واحدا

ُ
ربمةا  فإنةهولم يكن عضوين وحاّستني اكأل

صيبت إحداهما أو عرض
ُ
مافعةة هةذا  تتعّطةلت هلا آفة تماعها من كماهلا فتكون األخرى ساملة فةال أ
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ا فاصب فيه  ، واكن وجود أنفني يف الوجه شيئاا ظاهرا ااحلّس الةا ا وجعةل فيةه مافةذين حجةز  أنفا واحدا
ذنني 

ُ
ن العاملني وأحسة رّب املافعة وهو واحد فتبارك اهلل  يفبياهما ساجز جيري جمرى تعّدد العينني واأل

 اريالقني. 
اذلو  والةالكم،  وآالتسبحانه للعبد الفم يف أحسن موضع وأهقةه بةه، وأودع فيةه مةن املاةافع  وشّق 

هو أحد آياته ادّلالة عليه، وجعله  اذليوآالت الطحن والقطع ما يُبِهر العقو: عجائبه؛ فأودعه اللسان 
ذن عاه،ترااناا مللك األعضاء مبيِّااا مِّّدياا 

ُ
ا إهةه؛ فةيه رسةوهل وبريةد   كما جعل األ رسوالا مِّّدياا ُمبلِّغا

 األخبار، واللسان بريد  ورسوهل اذلي يِّّدي عاه ما يريد.  إههاذلي يِّّدي 
ةا مسةتوراا غةري  واقتضت ُذن  بةارزحكمته سبحانه أن جعل هذا الرسو: َمصوناا حمفوظا

ُ
مكشةوف اكأل

جعلةت بةارزة ظةاهرة، ولّمةا اكن  إههااريار  والعني واألن ؛ ألن تلك األعضاء لّما اكنت تِّّدي من 
لعدم الفائدة يف إبراز ؛ ألنه ال يأخذ مةن اريةار  إىل  مصوناااللسان مِّّدياا ماه إىل اريار  جعل هل ِسرتاا 

ا فأنه  اكن أرشف األعضاء بعد القلب، وماتله ماةه مالةة تراانةه ووزيةر  رضب  لّماالقلب. وأيضا
ةا فإنةه مةن ألطة  وتصونه تسرت عليه راد   ، وجعل يف ذلةك الرسةاد  اكلقلةب يف الصةدر. وأيضا
، وهو ال يترّصف إاّل بواسطة الرطوبة املحيطة به. فلةو اكن  وأهاهااألعضاء  صةار  بةارزااوأشّدها رطوبةا

 والفوائد.  احِلَكمُعرضةا للحرارة واهبوسة والنشاف املانع هل من اتلرّصف، ولغري ذلك من 
العبةد وغةذاؤ ، وجعةل  قةوامالفم بما فيه من األساان اليت هّن اا: هل وزياة، وبهمةا  زّين سبحانه ثم

صةوهلا، 
ُ
رؤوسةها، وبةّيض لونهةا، ورتّةب  وحةّددبعضها أرحاء للطحن، وبعضها آلة للقطع، فةأحكم أ
ا وصفاءا وُحْسااا. وأحةاط سةبحا ادّلرصفوفها متساوية الرؤوس متااسقة الرتتيب كأنها  نه املاروم بياضا

واحِلَكم ما أودعهما، وهما الشفتان، فحسةن لونهمةا وشةلكهما  املاافعىلع ذلك حائطني، وأودعهما من 
ا ملهار  حةروف الةالكم ونهايةة هل،  وجعلهماووضعهما وهيأتهما،  ا هل، وجعلهما إتماما غطاءا للفم وطبقا

ا. وهلةذا اكن أكةرث جعلكما  هةو  إذ العمةل فيهةا هل أقىص احللق بدايةا هل، واللسان ومةا جةاور  وسةطا
ا رصفاا ال عرم فيه وال عصةب  بهمةا مةن  هةتمّكنالواسطة. واقتضت حكمته أن جعل الّشفتني حلما

ألن حتريةك األخةّ   باتلحريةك؛مّص الرشاب، وشسهل عليه فتحهما وطبقهما. وخّص الفّك األسةفل 
 احلركة.  يفأحسن، وألنه ششتمل ىلع األعضاء الرشيفة فلم َياطر بها 

ةعة واريشةونة  تلفةسبحانه احلااجر ا خلقو والصةالبة واللّةني  واملالمسةةاألشةاك: يف الضةيق والسِّ
ششتبه صوتان إالَّ نةادراا. وهلةذا  يكادوالطو: والقرص، فاختلفت بذلك األصوات أعرم اختالف، وال 
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اهم بصةورهم. بأصواتهم، كما يمّب ابلصةري بية األشهاصاكن الصحيح قبو: شهادة األعَّم تلميب  بني 
 العارض بني الصور.  اكالشتبا واالشتبا  العارض بني األصوات 

ا هل الحتياجه إهه، وزّين الوجه  وزّين أنبةت فيةه مةن الشةعور  بمةاسبحانه الرأس بالشعر وجعله بلاسا
ني، ملا يتحّدر من برشةة الةرأس إىل العينة وقايةاملهتلفة األشاك: واملقادير؛ فّزياه باحلاجبني، وجعلهما 

ا باللحيةة، وجعلهةا كمةاالا  العيننيوقوّسهما وأحسن خّطهما، وزّين أجفان  باألهداب، وزّين الوجه أيضا
 وزّين الشفتني بما أنبت فوقهما من الشارب وحتتهما من العافقة.  للرجل،ووقاراا ومهاباة 

سيث يصالن  هلمافطوّ خلقه سبحانه لليدين اللتني هما آلة العبد، وسالحه ورأس ما: معاشه،  وكذلك
وقسةم فيةه األصةابع اريمةس،  والبَْسةط،إىل ما شاء من بدنه، وعّرض الكّ  هتمّكن به من القبض 

األصابع األربعة يف جانةب واإلبهةام يف جانةب،  ووضعوقسم لك إصبع بثالث أنامل، واإلبهام باثنتني، 
بض والبسط ومبارشة األعمةا:. أحسن وضةع َصلَُحت بةةه للق ىلعتلدّور اإلبهام ىلع اجلميع فجةاءت 

ا آخر لأصابع سوى ما وضةعت  واآلخرونولو اجتمع األّولون  ىلع أن شستابطوا بدقيةق أفكةارهم وضعا
ا اكلصةفيحة، فلةم  جيدواعليه لم  ا واحةدا  يةتمّكنإهه سبيالا، فتبارك َمن لو شاء لسّواها وجعلها طبقا

أصةابعه اكنةت  بسطق الصاائع واريّط وغري ذلك، فإن العبد بذلك من مصاحله، وأنواع ترّصفاته، ودقي
ا وآلة للرضب،  ا يضع عليه ما يريد، وإن ضّمها وقبضها اكنت دبوسا جعلها بني الضّم والبَْسةط  وإنطبقا

األظافر ىلع رؤوسةها زياةةا وعمةاداا ووقايةة،  ورّكباكنت ِمغَرفاة هل يتااو: بها وتمسك فيها ما يتااوهل. 
ا لغةري  مةن احليةوان والطةري،  الاء ادلقيقة اليت وهلتقط بها األشي يااهلا جسم األصابع، وجعلها سالحا

اإلنسان بها بدنه عاد احلاجة؛ فالرفر اذلي هو أقّل األشياء وأحقرهةا لةو عدمةه  وهحّك وآلة ملعاشه، 
إىل  اهةدثم ظهرت به حّكة الشتّدت حاجته إهه ولم يقم مقامه يشء يف حك بدنه، ثم هةدى  اإلنسان

بغةري  لةم يعةرث  اسةتعانموضع احلك حىت تمتد إهه ولو يف انلوم والغفلة من غري حاجة إىل طلب، ولو 
ة.   ىلع موضع احلّك إاّل بعد تعب ومشقا

أاعهةه  وعرةامانرر إىل احلكمة ابلالغة يف جعل عرام أسفل ابلدن غليرة قويةة ألنهةا أسةاس هل،  ثم
 ولة. دونها من اثلهانة والصالبة ألنها حمم

ثم طّبق بعضها  مستديرات،انرر كي  جعل الرقبة مركباا للرأس؟ وركّبها من سبع خرزات جمّوفات  ثم
ا متقااا حىت صارت  ب لك خرزة تركيباا حُمَكما خرزة واحدة. ثةم رّكةب الرقبةة ىلع  كأنهاىلع بعض، وركَّ

عرشين خرزة مرّكبة بعضها عرم العجز من أربع و ماتىهالرهر والصدر. ثم رّكب الرهر من أعال  إىل 
أن تاحل وتافصل، ثم وصل تلةك العرةام بعضةها بةبعض  تمسكهايف بعض؛ يه جممع أضالعه واليت 
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الكتفني بعرام العضدين، والعضدين باذلراعني، واذلراعةني  وعرامفوصل عرام الرهر بعرام الصدر، 
 بالكّ  واألصابع. 

والعرةام ادلقيقةة  تااسةبها،أس كسوة من اللحم كي  كسا العرام العريضة كعرام الرهر والر وانرر
فهةو مرّكةب ىلع ثالثمائةة  والعضةدين؛كسوة تااسبها اكألصابع، واملتوسطة كذلك كعرةام اذلراعةني 

ا: مائتان وثمانية وأربعون مفاصل؛  صةغار ُحِشةيَت خةال: املفاصةل، فلةو زادت  وباقيهةاوستني عرما
ا لاكن مرّضة ىلع اإلنسان  ا واحدا ا اكن نقصةاناا حيتةا  إىل  حيتا عرما ا واحدا إىل قلعه، ولو نقصت عرما

العرام وكيفية تركيبها هعرف وجه العال  يف جربها، والعارف يارر فيهةا  هذ جرب؛ فالطبيب يارر يف 
 ىلع عرمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه، وكم بني انلررين.  بهاليستدّ: 

تمسةكها  اكألوتةارزاء بالرباطات فشّد بهةا أرهةا، وجعلهةا إنه سبحانه ربط تلك األعضاء واألج ثم
ا. ويه  يف الغلةظ وادلّقةة والطةو:  اتلفةوحتفرها حىت بلغ عددها إىل مخسمائة وتسعة وعرشين رباطا

ا آلةة  وحماهلا،والقرص واالستقامة واالحنااء سسب اختالف مواضعها  فجعل ماها أربعة وعرشين رباطا
ا اختّل أمر العني. وهكةذا لةلك  لوّمها وإبصارها؛ تلحريك العني وفتحها وض ا واحدا نقصت ماهّن رباطا

اكآلالت اليت بها يتحّرك ويترّصةف ويفعةل. لك ذلةك صةاع الةرّب  هلعضو من األعضاء رباطات هّن 
ا للجاحدين.  العليماحلكيم وتقدير العزيز   يف قطرة ماء مهني فويل للمكّذبني وُبعدا

ا بعضها إىل بعض:  عجائب خلقه أنه جعل ومن يف مقدمه، وخزانةة  خزانةيف الرأس ثالث خزائن نافذا
 من اذّلكر والفكر والعقل.  أودعهايف وسطه، وخزانه يف آخر . وأودع تلك اريزائن من أرار  ما 

والطحةا: والرئةة  والكبةدعجائب خلقةه ما فيةه من األمةور ابلاطاة اليت ال تشةاهد؛ اكلقلةب  ومن
 املتعددة املهتلفة املاافع.  والقوىانة وسائر ما يف بطاه من اآلالت العجيبة واألمعاء واملث

بهةا حمشةود اةدوم  حمفةوفالقلب فهو امللك املستعمل جلميع آالت ابلدن واملستهدم هلا؛ فهةو  فأما
الةروح احليةواين واحلةرارة  مابةعمستقر يف الوسط، وهو أرشف أعضاء ابلدن وبةه قةوام احليةاة، وهةو 

والصةرب واالحتمةا: واحلةّب واإلرادة  والكةرمة، وهو معدن العقل والعلم واحللةم والشةجاعة الغريزي
الراهرة وابلاطاة وقواها إنمةا يه جاةد مةن  األعضاءوالرضا والغضب، وسائر صفات الكما:؛ فجميع 

شةّدة اذلي يكش  هل املرئيات؛ فإن رأت شيئاا أّدتةه إهةه، ول ورائد أجااد القلب؛ فإن العني طليعته 
وبياه إذا استقر فيه يشء ظهر فيها، فيه مرآته املرتاة للاةاظر مةا فيةه؛ كمةا أن  بياهااالرتباط اذلي 

 اثلةالث كقةوهل: هةذ تراانه املِّّدي للسمع ما فيه؛ وهلذا كثرياا ما يقرن سبحانه يف كتابه بني  اللسان
وئَلَِك اكَ )

ُ
ْمَع َوابْلَرَصَ َوالُْفَِّاَد لُكُّ أ وََجَعلْاَا لَُهةْم ) وقوهل: ،(36: من اآليةاإلراء) َن َىاُْه َمْسُِّوالا(إِنَّ السَّ
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فْئَِدةا(
َ
بَْصاراا َوأ

َ
() وقوهل: ،(26: من اآليةاألحقاف) َسْمعاا َوأ  وقد ،(18)ابلقرة: من اآلية ُصمٌّ بُْكٌم ُىْمٌ

 تقدم ذلك. 
فْئَِدَتهُ ) يقرن بني القلب وابلرص كقوهل: وكذلك

َ
بَْصارَُهْم(َوُنَقلُِّب أ

َ
وقوهل  ،(110)األنعام: من اآلية ْم َوأ

ى( )) حّق رسوهل حممد صىل اهلل عليه وسلم: يف
َ
َمةا َزاَغ ) ثةم قةا:: ،(11نلجةم:اَما َكَذَب الُْفَِّاُد َمةا َرأ

ذن يه رسوهل املِّّدي إهه، وكذلك اللسان تراانه،  وكذلك(. 17نلجم:اابْلَرَصُ َوَما َطىَغ( )
ُ
 وباجلملةةاأل

 صةلحتأال إن يف اجلسةد مضةغة إذا »فسائر األعضاء َخَدَمه وجاود ؛ قا: انليب صىل اهلل عليه وسلم: 
ريض اهلل (. وقا: أبو هريةرة 8)«القلبصلح هلا سائر اجلسد وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد أال ويه 

ت جاةود  امللك طابت جاةود  وإذا خبةث امللةك خبثة طابالقلب ملك واألعضاء جاود  فإن »: عاه
()»...9 .) 
ر فمن ذا اذلي توىل ذلك لكه وأحكمه ودبَّر  »: تعاىلأن قا: رمحه اهلل  إىل أحسن تقدير؟ وكأين بةك  وقدَّ

يهةديك  أنعجائةب وأرار فلةو أراد اهلل  الطبيعةةأيها املسكني تقو: هذا لكه من فعل الطبيعة. ويف 
ذاٌت قائمة بافسها هلةا علةم وقةدرة ىلع  الطبيعة: أيه هذ لسألت نفسك بافسك وقلت: أخربِن عن 

كذلك بل عرض وصفة قائمة باملطبوع تابعة هل حممولة فيه؟ فإن قالت  ليستهذ  األفعا: العجيبة؟ أم 
 ابلارْلبافسها هلا العلم اتلاّم والقدرة واإلرادة واحلكمة، فقل هلا: هذا هو اريالق  قائمةلك: بل يه ذات 

سّميته بما سةَّّم بةه نفسةه  فهالّ ذكر الطبائع وَمن يرغب فيها؛  منويا هلل  املصّور، فِلَم تسمياه طبيعة؟
هذا اذلي وصفت به الطبيعةة صةفته تعةاىل.  فإنىلع ألسن رُُسله ودخلت يف الة العقالء والسعداء؟! 

إىل حامل،وهذا لكه فعلها بغري علم ماها، وال إرادة وال  ُمفتَِقروإن قالت لك: بل الطبيعة عرض حممو: 
 كي وقد ُشوِهَد من آثارها ما ُشوِهَد، فقل هلا: هذا ما ال يصّدقه ذو عقل سليم؛  أصالا،قدرة وال شعور 

وعةن القةدرة  معرفتهةا،تصُدر هذ  األفعا: العجيبة واحِلَكم ادلقيقة اليت تعجز عقو: العقةالء عةن 
ا إالَّ دخةو: يف سةلك بمثل هةذ اتلصديقعليها مّمن ال عقل هل وال قدرة وال حكمة وال شعور؟! وهل 

ما اّدعيت فمعلوم أن مثل هذ  الصفة ليست خبالقةة  لكاملجانني واملربسمني؟ ثم قل هلا بعد: ولو ثبت 
رّبها وُمبِدعها وخالقها؟ وَمن طبعها وجعلها تفعل ذلةك؟ فةيه إذاا مةن  فَمننلفسها، وال ُمبِدعة ذلاتها، 

 العةالموعلمه وحكمته، فلم جُيْةِد عليةك تعطيلةك رّب ىلع بارئها وفاطرها، وكما: قدرته  ادلالئلأدّ: 
أنةك خةار   لرأياةاكوجحدك لصفاته وأفعاهل إاّل االفتك العقل والفطرة، ولو حاكمااك إىل الطبيعةة 

أصالا. وكىف بةذلك جهةالا  اإلنسانيةعن موجبها؛ فال أنت مع موجب العقل والفطرة، وال الطبيعة وال 
من حكيم قادر عليم، وال تةدبري مةتقن إاّل  إالَّ وقلت: ال يوجد حكمة  وضالالا؛ فإن رجعت إىل العقل
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قادر عليه ال يُعجز  وال يِّود ، قيل لك: فإذا أقةررت وحيةك  يريدمن صانع قادر اتار  مدبّر عليم بما 
تةه هلإ غري  وال رّب سوا ، فدع تسميته طبيعةة أو عقةالا فّعةاالا، أو موِجباةا بذا البارياّل  العريم اذلي 

املشةار   ورّب ابلارْل املصةّور، رّب العةاملني، وقّيةوم السةماوات واألرضةني،  اريالق: هذا هو اهلل وقل
وذاته، وأضةفت  وصفاتهواملغارب، اذلي أحسن لك يشء خلقه وأتقن ما صاع، فما لك جحدت أسماء  

اريلةق والربوبيةة اإلبةداع و وإضةافةصايعه إىل غري ، وخلقه إىل سوا ؛ مع أنك مضطر إىل اإلقرار بةه 
أنك لو تأّملت قولك: طبيعة ومعىن هذ  اللفرة دللّةك  ىلعالعاملني.  رّب واتلدبري إهه وال بّد واحلمد هلل 

دّ: العقو: عليه معااها؛ ألن طبيعة فعيلة بمعىن مفعولةة أي مطبوعةة،  كماىلع اريالق ابلارْل لفرها، 
بت يف اجلسم ووُِضَعت فيه، هذا ابلّتة؛ ألنها ىلع بااء الغرائ غريوال حيتمل  والغريزة  اكلسجّيةز اليت ُركِّ

فيه. ومعلةوم أن طبيعةة مةن غةري  وُطبعتوابلحرية والسليقة والطبيعة؛ فيه اليت ُطِبَع عليها احليوان 
كما دّ: معااهةا عليةه. واملسةلمون يقولةون: إن  تعاىلطابع هلا حما:، فقد دّ: لفظ الطبيعة ىلع ابلارْل 

ويه ُسنَّته يف خليقته اليت أجراها عليه، ثةم أنةه يترّصةف  مربوب، ُمَسَهرن خلق اهلل الطبيعة خلق م
ب تأثريها إىل ضّد  إذا شةاء لةرُيِي عبةاد  أنةه  شاءفيها كي  شاء، وكما 

فيسلبها تأثريها إذا أراد، ويقلّ
ْمُرُ  إِ ) اريالق ابلارْل الُمصّور، وأنه َيلق ما ششاء كما ششاء: وحد 

َ
ْن َيُقةوَ: هَلُ ُكةْن إِنََّما أ

َ
َراَد َشةيْئاا أ

َ
َذا أ

يه خلق من خلقه بمالة سةائر  إنما(.وإن الطبيعة اليت انتىه نرر اريفافيش إهها 82َفيَُكوُن( )يّةس:
أن ينن من طبعها وخلقهةا، وحييةل الّصةاع  عقلالوقاته، فكي  حيُسن بَمن هل حّظ من إنسانية أو 

قّوتها وحييلها ويقلبها إىل ضّد ما جعلةت هل حةىت يةرى  شسلبها سبحانهواإلبداع عليها؟ ولم يز: اهلل 
ُ رَبُّ الَْعالَِمنَي() بأمر  ومسّهرةعباد  أنها خلقه وصاعه  ْمُر َتبَارََك اّللَّ

َ
ال هَلُ ارْيَلُْق َواأْل

َ
ألعةراف: مةن ا) أ

 (... 54اآلية
َفَقّل أن يَُرى اثاةان  صورهم؛نساين بني ... من أين للطبيعة هذا االختالف والفر  احلاصل يف انلوع اإل

احليوان اكنّلعةم والوحةوش والطةري  أصاافمتشابهان من لك وجه وذلك من أندر ما يف العالم، خبالف 
من الغام، واذّلود من اإلبةل، والّصةوار مةن ابلقةر  واثللّةوسائر ادلواّب؛ فإنك ترى الرسب من الّرباء، 

ا وبني اآلخر إاّل بعد طو: تأّمل، أو بعالمة ظاهرة، وانلاس اتلفةة ماه واحدتتشابه حىت ال يفّر  بني 
فال يكاد اثاان ماهم جيتمعان يف صفة واحدة وخلقة واحدة، بل وال صةوت واحةد  وخلقتهمصورهم 
ملا جيري  وُحالهمواحدة. واحلكمة ابلالغة يف ذلك أن انلاس حيتاجون إىل أن يتعارفوا بأعياهم  وحاجرة

وتشّتت نرامهم، ولم يعرف  أحواهلم،امالت، فلوال الفر  واالختالف يف الصور لفسدت بياهم من املع
ين،الشاهد من املشهود عليه، وال الَمدين من رّب  وال ابلائع مةن املشةرتي، وال اكن الرجةل يعةرف  ادلَّ
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ذلي تعرف بعلها من غري ، ويف ذلك أعرم الفساد واريلل. فمةن ا يهعروسه من غريها لالختالط، وال 
وأصواتهم، وفّر  بياها بفرو  ال تااهلةا العبةارة وال يةدركها الوصة ؟ فَسةْل  وصورهممّب بني ُحالهم 

وأيةن قةو:  انلةوع؟أهذا فعل الطبيعة؟ وهل يف الطبيعة اقتضاء هذا االخةتالف واالفةرتا  يف  الُمَعّطل
مشةيئة فةال يمكةن اخةتالف  والالطبائعيني أن فعلها متشابه ألنها واحدة يف نفسها ال تفعل بإرادة 

ولكةن تعةم القلةوب الةيت يف  األبصةارأفعاهلا؟ فكي  جيمع املعّطل بني هذا وهذا؟ فإنهةا ال تعةَّم 
ال يكاد يمّب بياهما، فةتعرم علةيهم املِّنةة يف  اثننيالصدور. وربما وقع يف انلوع اإلنساين تشابه بني 

واملِّاخذ بذنبةه ومةن عليةه احلةق. وإذا اكن هةذا املستحّق ماهما  تميبمعاملتهما، وتشتّد احلاجة إىل 
األسماء كثرياا ويلىق الشاهد واحلاكم من ذلةك مةا يلةىق، فمةا الرةن لةو وضةع  يفيعرض يف التشابه 

لةم  شةيئاااريلقة والصورة. ولّما اكن احليوان ابلهيم والطري والوحوش ال يرّضها هذا التشةابه  يفالتشابه 
وَِسةَعت حكمتةه لك  اذلياريةالقني  أحسةن زوجني ماها. فتبةارك اهلل تَْدع احلكمة إىل الفر  بني لك

 (. 10«)يشء
خةّص بةةه نةةوع  اذليوجةّل يف احلفةظ والنسيةةان  عةزّ ثم تأمل حكمةة اهلل »يف موطن آخر:  ويقو:

فإنه لوال القوة احلافرة الةيت ُخةصَّ  املصالح؛اإلنسان، ومةا لةه فيهما من احِلَكم، وما للعبد فيهما من 
يعرف ما هل وما عليه، وال مةا أخذ وال مةةا أعطةى، وال مةةا  ولمبها دلخل عليه اريلل يف أمور  لكها، 

ما قيل هل، وال ذكر من أحسن إهه وال من أساء إهةه، وال مةن اعملةه وال  والسمع ورأى، وال مةا قا: 
 ولةواذلي سلكه أو: مةرة ماه، وال من رّض  فياأى عاه؛ ثم اكن ال يهتدي إىل الطريق  فيقربمن نفعه 

ا ولو درسه عمر ،وال ينتفع بتجربةة، وال شسةتطيع أن  شةيئاا ىلع مةا  يعتةربسلكه مراراا، وال يعرف علما
ا أن ينسلخ من اإلنسانية أصالا. فتأّمل عريم  عليك يف هذ  اريةال: وموقةع  املافعةمىض بل اكن خليقا

 الواحدة ماها فضالا عن ايعهّن. 
وال انقضةت هل حرسةة وال  شةيئااعليه نعمة النسيان؛ فإنه لوال النسيان لََمةا َسةاَل  أعجب انلَِّعم ومن

ادلنيةةا مةع تذّكةةر اآلفةةات، وال رجةا  متةاعتعّزى عن مصيبة وال مات هل حزن، وال تمّتع بيشء من 
جعلةه احلفظ والنسيان مع اختالفهما وتضاّدهما و يفاهلل  نعمةغفلة عدو، وال نقمة من حاسد؛ فتأّمل 

 املصلحة.  منيف لك واحد ماهما رضباا 
اذلي هةو مةن أفضةل  احليةاء،تأّمل هذا اريُلُق اذلي خّص به اإلنسان دون ايع احليوان وهو ُخلُق  ثم

ا، بل هو  اإلنسانية؛ فَمن ال حياء فيه ليس معه من  خاّصةاألخال ، وأجلّها وأعرمها قدراا وأكرثها نفعا
كما أنه ليس معه من اريري يشء،ولوال هذا اريلق لم يقر  الراهرة،وصورتهما  اإلنسانية إاّل اللحم وادلم
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ولم تِّّد أمانة، ولم يقض ألحد حاجة، وال حتّرى الرجل اجلميل فآثر  والقبيح  بالوعد،الضي ، ولم يُوِف 
 شيئاا مةن لم يِّدّ  فيهوال سرت هل عورة، وال امتاع من فاحشة. وكثري من انلاس لوال احلياء اذلي  فتجّابه،

ا، ولم يَِصل هل  ا رمحاااألمور املفرتضة عليه، ولم يرع ملهلو  حقا  (. 11«)وال برَّ هل وادلا
ا:  وقا: اريطة . وقةد اعتةّد بهمةا  وابليةاناإلنسان بابليانني: ابليان انلطةل،  ىلعتأّمل نعمة اهلل »أيضا

نزلةت ىلع رسةو: اهلل صةىل اهلل أو: سةو يفسبحانه يف الة ما اعتّد به من نعمه ىلع العبد؛ فقةا: 
ُ
رة أ

ي َخلََق ) عليه وسلم: ِ  بِاْسِم َربَِّك اذلَّ
ْ
ْكةَرمُ  َخلََق اأْلِنَْساَن ِمْن َعلَق   اقَْرأ

َ
 َوَربَُّك اأْل

ْ
ي َعلَّةَم بِةالَْقلَمِ  اقَْرأ ِ  اذلَّ

و من أعرم نعمه ىلع عباد ؛ إذ ( ... فذكر اتلعليم بالقلم اذلي ه5-1َعلََّم اأْلِنَْساَن َما لَْم َيْعلَْم( )العلق:
الواقعةة  املعةامالتختدل العلوم، وتثبت احلقو ، وتعلم الوصايا، وحتفظ الشهادات، ويضبط حساب  به

النقطعت أخبةار بعةض األزماةة  الكتابةبني انلاس، وبه تقّيد أخبار املاضني للباقني الالّحقني. ولوال 
نن وختّبطت األحاكم، و اريل  مةذاهب الّسةل ، واكن معرةم اريلةل  يعرفلم عن بعض، وُدرَِست السُّ

من النسيان اذلي يمحةو صةور العلةم مةن قلةوبهم؛  يعرتيهمادلاخل ىلع انلاس يف دياهم ودنياهم إنما 
ا  من الضياع اكألوعية اليت حتفظ األمتعة من اذلهاب وابلطةالن؛  للعلمفجعل هلم الكتاب واعءا حافرا

م بعد القرآن من أجّل انّلعةم. واتلعلةيم بةه وإن اكن ممةا َيلةص إهةه بتعليم القل وجّل  عزّ فاعمة اهلل 
أعطةا  اهلل  وفضةل ماةه،بالفطاة واحليلة فإنه اذلي بلغ به ذلك وأوصله إهه عطية وهبها اهلل  اإلنسان
فِفعله فِْعةل مطةاوع تلعلةيم  املتعلِّموزيادة يف خلقه وفضله؛ فهو اذلي علّمه الكتابة، وإن اكن هو  إيا ،

الالكم فتلكَّم. هذا ومن أعطا  اذلهةن اذلي يَةيع بةه،  علَّمهاذلي علّم بالقلم؛ فإنه علمه فتعلَّم كما أنه 
اذلي َيط به؟ ومن هيأ ذهاه لقبو: هذا اتلعليم دون سائر احليوانات؟  وابَلاانواللسان اذلي يرتجم به، 

هلل  فكةمكّ ، ودّعم الكّ  بالسةاعد؟ أنطق لسانه وحّرك باانه؟ وَمن اذلي دّعم ابلاان بال اذليوَمن 
حالةك وقةد أمسةكت  وتأّمةلآية حنن اغفلون عاها يف اتلعلّم بالقلم. فق  وقفة يف حا: الكتابةة  من

أنةواع احِلَكةم، وأصةااف العلةوم،  بياهماالقلم وهو ااد، ووضعته ىلع القرطاس وهو ااد فتودّل من 
املسائل. فَمن اذلي أجرى تلك املعةاين ىلع قلبةك  باتوجواوفاون املراسالت، واريطب وانلرم وانلرث، 

ةا  العباراتورسمها يف ذهاك ثم أجرى  ادلالّة عليها ىلع لسانك، ثم حّرك بها باانك حةىت صةارت نقشا
من صورته؛ فتقيض به مآربك وتبلغ به حاجةة يف صةدرك، وترسةله إىل األقطةار  أعجبعجيباا معاا  

مقامك، ويرتجم عاةك، ويةتلكم ىلع لسةانك، ويقةوم مقةام رسةولك،  املتباعدة؛ فيقوم واجلهاتانلائية 
 (. 12...«)عليك ما ال جيدي من ترُسله سوى َمن علّم بالقلم اإلنسان ما لم يعلم  وجيدي
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وحكمتةه ابلالغةة  وجةّل، عةزّ واذلي تبني فيهما بةديع صةاع اهلل  -خاتمة هذا الفصل واذلي قبله  ويف
ا  -فا  ويف األنفس وعرمته ورمحته فيما خلق يف اآل ةاأنقل الكما رمحةه اهلل  -لإلمةام ابةن القةيم  نفيسا

ىلع سعة علمه سةبحانه، ورمحتةه وحكمتةه سةبحانه يف  والسمعبنيَّ فيه شهادة الفطرة والعقل  - تعاىل
من حكمته سبحانه يف ذلك كثري وكثري، وأن املِّمن يرد مةا اغب  العقو:خلقه وأمر ، وأن ما خيف ىلع 

ما ظهر ماها، فيذعن وشسلم، وَيضع لربه العليم احلكيم الرحيم العرةيم، اذلي هل  ىلعكمة عاه من احل
 احلسىن والصفات العىل.  األسماء
ةا اكمةالا يف  قادرااقد شهدت الِفَطر والعقو: بأن للعالم رّباا »: تعاىلرمحه اهلل  يقو: ةا رحيما ةا عليما حليما

ا للهري  ةّاة الفاضةلة العائةدة  عبةاد ،لذاته وصفاته، ال يكون إاّل ُمريدا جُمِرياةا هلةم ىلع الرشةيعة والسُّ
رّكب يف عقوهلم من استحسان احلسن واستقباح القبيح، وما جبةل ِطبةاعهم  ملاباستصالحهم، املوافقة 

 بأنةهانلافع هلم الُمصِلح لشأنهم، وترك الضاّر الُمفِسةد هلةم، وشةهدت هةذ  الرشةيعة هل  إيثارعليه من 
ةا، اذلي ال ششةاركه يف أحكم احلاكمني  وال  علمةهوأرحم الةرامحني، وأنةه املحةيط بكةل يشء علما

ا؛ فحسب العقو: الاكملة أن تستد: بما عرفت من حكمته ىلع ما  عاها، وتعلةم  اغبحكمته أحد أبدا
لك عبةد مةن  تعةاىلاهلل  َيةربأن هل حكمة يف لك ما خلقه وأمر به، ورشعه. وهل تقتيضة احلكمةة أن 

وىلع حكمته يف صغري ما ذرأ وبرأ مةن  يريد ،يفعله، ويوقفهم ىلع وجه تدبري  يف لك ما  عباد  بكل ما
سبحانه كثرياا من صاعه وأمر  عن ايةع خلقةه فلةم  طوىخليقته؟ وهل يف قوى املهلوقات ذلك؟ بل 

 نبّياا مرسالا.  واليُطِلع ىلع ذلك ملاكا مقّرباا 
وسياسةته كةىف يف ذلةك  تدبري وابتغاؤ  الصالح ملن حتت  احلكيم من البرش إذا ثبتت حكمته، واملدبّر

عاه، ويف تدبري  لرعّيته وسياسته هلةم دون  وياىهتتّبع مقاصد  فيَمن يوي ويعز:، ويف جنس ما يأمر به 
ةا ال يوجةد لفعلةه مافةذ ومسةاغ يف  إالّ تفاصيل لك فعل من أفعاهل؛ اللّهمَّ  أن يبلغ األمر يف ذلك مبلغا

وال يف  ،َير  بذلك عن استحقا  اسم احلكيم. ولةن جيةد أحةد يف خلةق اهلل فحينئذ املصلحة أصالا؛
ا من هذا الرضب؛ بل اغية ما خُترجه نفةس املتعّاةت أمةور يعجةز العقةل عةن معرفةة  والأمر ،  واحدا
 اريلةقإاّل أن يكةون مةا أخرجةه كةذب ىلع  ،وحكمتها. وأما أن يايف ذلك عاهةا فمعةاذ اهلل وجوهها

احلةاكمني،  أحكةموال رشعه. وإذا عرف هذا فقد ُعلةم أن رّب العةاملني  ذلكم َيلق اهلل واألمر، فل
لم ختر  أفعاهل وأوامةر   شأنهوالعالم بكل يشء، والغ  عن لك يشء، والقادر ىلع لك يشء. ومن هذا 

ر  معاين حكمتةه يف صةاعه وإبداعةه وأمة منقّط عن احلكمة والرمحة واملصلحة. وما َيىف ىلع العباد 
اتهورشعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العاّم أن  حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصةيلها، وأن ذلةك  تضمَّ
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فيكفيهم يف ذلك اإلسااد إىل احلكمة ابلالغة العاّمة الشةاملة الةيت  به؛هلل امن علم الغيب اذلي استأثر 
 (.13...«)خيف ماها بما ظهر هلم  ماعلموا 

 

 
 (. 23( انرر: )ص 1)
 ( من سورة فصلت. 53عاد اآلية: )« تفسري ابن كثري( »2)
 ( من سورة اذلاريات. 21عاد اآلية: )« تفسري ابن كثري( »3)
 (. 3380، 6/3379«: )يف ظال: القرآن( »4)
 ( باختصار. 193، 1/192«: )مفتاح دار السعادة( »5)
 ( من سورة الروم. 20عاد اآلية: )« تفسري ابن كثري( »6)
 (. 2764، 5/2763«: )ال: القرآنيف ظ( »7)
 (. 1599(، مسلم )52( ابلهاري )8)
 (. 199-1/193«: )مفتاح دار السعادة( »9)
 ( باختصار. 278، 1/271«: )مفتاح دار السعادة( »10)
 (. 1/288«: )مفتاح دار السعادة( »11)
 (. باختصار. 290، 1/289«: )مفتاح دار السعادة( »12)
 (. 318، 1/317«: )ادةمفتاح دار السع( »13)
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 الرابع الفصل

 وابلاطاةيف آالء اهلل عز وجل ونعمه الراهرة  اتلفكر
نعمه العريمة، وآالئه اجلسةيمة الةيت  يفوجل يف كتابه الكريم عباد  إىل اتلبرص واتلفكر  عزاهلل  يدعو

وجّل اليت فيهةا بيةان  عزّ من اآليات يف كتاب اهلل  جمموعةال تعد وال حتىص. وقد مر باا يف فصل سابق 
ىلع عباد ، واإلرشاد إىل اتلفكر فيهةا، وشةكر املةاعم بهةا، وعبادتةه  العريموجّل وفضله  عزّ نعمة اهلل 
ويف انلفس والةيت مةرت  اآلفا يف  تعاىل(. كما أن ادلعوة إىل اتلفكر يف آيات اهلل 1هل) رشيكوحد  ال 

وجةل يف خلقهةا وتسةهريها  عزنعمة اهلل  يفاتلفكر باا يف الفصلني السابقني يه يف حقيقتها دعوة إىل 
 لإلنسان. 

وانلحل؛ وذلك بيشء  إبراهيمآيات انلعم املذكورة يف سور   تعاىلهذا الفصل سأتااو: إن شاء اهلل  ويف
تِْبع ذلك بعض ما قاهل السل  حو: نعم 

ُ
وآالئةه الةيت ال حتىصة، ومةا هةو  تعاىلهلل امن اتلفصيل، ثم أ
 اهها. واجب املسلم جت

 : اآليات الواردة يف سورة إبراهيم: أوالا 
ر  سةبحانه وتعةاىل لعبةاد  مةن  عزاهلل  ذكر واآلالء؛ حيةث يقةو:  انلعةموجل يف هذ  السورة ما سةهَّ

ْخَرَ  بِِه ِمَن اثلََّمرَ ) سبحانه:
َ
َماِء َماءا فَأ نَْزَ: ِمَن السَّ

َ
رَْض َوأ

َ
َماَواِت َواأْل ي َخلََق السَّ ِ ُ اذلَّ اِت ِرْزقاا لَُكةْم اّللَّ

ْنَهارَ 
َ
َر لَُكُم اأْل ْمِر ِ وََسهَّ

َ
َر لَُكُم الُْفلَْك تِلَْجِرَي يِف ابْلَْحِر بِأ ْمَس َوالَْقَمةَر َدائِبَةنْيِ  وََسهَّ َر لَُكُم الشَّ وََسهَّ

َر لَُكُم اللَّيَْل َوانلََّهارَ  تْلُُموُ  َوإِْن َتُعدُّ  وََسهَّ
َ
ِ ال حُتُْصةوَها إِنَّ اأْلِنَْسةاَن َوآتَاُكْم ِمْن لُكِّ َما َسأ وا نِْعَمةَت اّللَّ

اٌر( )  (. 34-32:إبراهيملََرلُوٌم َكفَّ
ىلع خلقةه بةأن خلةق هلةم  نعمهيعدد تعاىل »عاد هذ  اآلية:  - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن كثري  يقو:

ا ا، واألرض فراشا ا حمفوظا َماِء َماءا ) السماوات سقفا نَْزَ: ِمَن السَّ
َ
(َوأ ْزَواجةاا ِمةْن َنبَةات  َشةىتَّ

َ
ْخرَْجاَا بِِه أ

َ
  فَأ

واألشاك: والطعةوم والةروائح واملاةافع، وسةهر  األلوانبني ثمار وزروع اتلفة  ما( 53)طةه: من اآلية
وسةهر ابلحةر حلملهةا هقطةع  تعاىل،ابلحر جتري عليه بأمر اهلل  ماءالفلك بأن جعلها طافية ىلع تيار 

إىل أقليم آخر، جللب ما هاا إىل هااك، وما هااك إىل هاا، وسهر األنهةار تشةق  ليمأقاملسافرون بها من 
َر لَُكةُم ) من قطر إىل قطر، رزقاا للعباد من رشب وسل وغةري ذلةك مةن أنةواع املاةافع، األرض وََسةهَّ

ْمَس َوالَْقَمَر َدائِبنَْيِ  ْمُس يَ ) نهاراا؛ والأي: شسريان ال يفرتان هال  (الشَّ ْن تُْدرَِك الَْقَمَر َوال ال الشَّ
َ
نْبَيِغ لََها أ
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ةْمَس ، )(40اللَّيُْل َسابُِق انلََّهاِر َوٌُُّّ يِف فَلَك  شَْسبَُحوَن( )يّةس: ُيْغيِش اللَّيْةَل انلََّهةاَر َيْطلُبُةُه َحِثيثةاا َوالشَّ
ْمةة
َ
ال هَلُ ارْيَلْةةُق َواأْل

َ
ْمِر ِ أ

َ
َرات  بِةةأ ُ رَبُّ الَْعةةالَِمنَي(َوالَْقَمةةَر َوانلُُّجةةوَم ُمَسةةهَّ ألعةةراف: مةةن ا) ُر َتبَةةارََك اّللَّ

وانلهار يتعارضان، فتارة يأخذ هذا من هةذا فيطةو:، ثةم  والليلفالشمس والقمر يتعاقبان،  ،(54اآلية
ةمْ ) يأخذ اآلخر من هذا فيقرص َر الشَّ َس َوالَْقَمةَر لُكٌّ يُوِلُج اللَّيَْل يِف انلََّهاِر َوُيوِلُج انلََّهةاَر يِف اللَّيْةِل وََسةهَّ

َ بَِما َتْعَملُوَن َخِبرٌي( نَّ اّللَّ
َ
َجل  ُمَسَّّما َوأ

َ
َوآتَاُكْم ِمةْن لُكِّ َمةا ) وقوهل: ،(29)لقمان: من اآلية جَيِْري إِىَل أ
تْلُُموُ (

َ
لك ما حتتاجون إهه يف ايع أحوالكم ممةا تسةألونه  لكم: هيأ يقو:( 34: من اآليةإبراهيم) َسأ

سأتلمو  وما لم تسألو . وقةرأ بعضةهم: )وآتةاكم مةن لك مةا  ماقا: بعض السل : من لك سالكم. و
ِ ال حُتُْصوَها() :وقوهلسأتلمو . وما لم تسألو (.  وا نِْعَمَت اّللَّ (، َيرب تعةاىل 34: من اآليةإبراهيم) َوإِْن َتُعدُّ

بن حبيب رمحه اهلل: إن حق  تعداد انلعم فضالا عن القيام بشكرها؛ كما قا: طلق عنعن عجز العباد 
تةائبني  أصةبحوامةن أن حيصةيها العبةاد، ولكةن  أكةرثمن أن يقوم به العباد، وإن نعم اهلل  أثقلهلل ا

لةك احلمةد  امهلل»يقةو::  اكنوأمسوا تائبني. ويف صحيح ابلهاري أن رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسةلم 
 (. 2...«)غري مكيف وال مودع وال مستغىن عاه رباا 

 
ماةك يلع؟ فقةا:  نعمةةروي يف األثر أن داود عليه السالم قا:: يا رب كي  أشكرك وشكري لك  قدو

شكر انلعم. وقا: اإلمام الشافيع  أداء: اآلن شكرت  يا داود، أي حني اعرتفت باتلقصري عن تعاىلاهلل 
 يف ذلك: 

 كةل جارحة ماة  هلةا لغةة  لةو
 ن ةعليك بمةا أوهت من حس تثىن                                            

 ما زاد شكري إذا شكرت به  لاكن
 ( 3«)ان واملننةةةأبلغ يف اإلحس إهك                                         

أفلك هذا مسةهر لإلنسةان؟ أفةلك هةذا »: بقوهلىلع هذ  اآليات  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويعلق
يةا: ماهةا املةاء، واألرض تتلقةا ، واثلمةرات  السماواتك املهلو  الصغري؟ الكون اهلائل مسهر ذلل

واألنهةار جتةري باحليةاة واألرزا  يف  مسةهرة،الفلةك بةأمر اهلل  فيةهختر  من بياهما، وابلحر جتري 
والقمر مسهران دائبان ال يفرتان، والليل وانلهار يتعاقبةان. أفةلك أوئلةك  والشمسمصلحة اإلنسان، 

 م ال ششكر وال يذكر؟ث لإلنسان
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ْخَرَ  بِِه ِمَن اثلََّمَراِت ِرْزقاا لَُكْم(: والزرع مورد الرز  األو:،ومصدر انلعمةة )
َ
َماِء َماءا فَأ نَْزَ: ِمَن السَّ

َ
َوأ

هةذا الكةون، ويتبةع انلةاموس اذلي  عليهةايتبع الساة اليت فطر اهلل  الكهماالراهر. واملطر واإلنبات 
ات الزرع وخرو  اثلمر، وموافقة هذا لكه لإلنسان. وإنبات حبة واحدة حيتةا  وإنب املطر،شسمح باو: 

بعوامةل  وإمةدادهاالقوة املهيماة ىلع هذا الكون لكه لتسهر أجرامه وظواهر  يف إنبات هذ  احلبة،  إىل
 احلياة من تربة وماء وأشعة وهواء. 

« الرز ». ولكن مدلو: للما:الكسب  فال يتبادر إىل أذهانهم إال صورة« الرز »شسمعون لكمة  وانلاس
الاكئةن اإلنسةاين يف هةذا الكةون  يرزقةه« رز »أوسع من ذلك كثرياا، وأعمق من ذلك كثةرياا. إن أقةل 
اآلالف من املوافقات املتواكبة املتااسقة اليت  مئاتيقتيض حتريك أجرام هذا الكون وفق ناموس يوفر 

م تكن هل بعد وجود  حياة وامتةداد. ويكةيف مةا ذكةر يف وجود، ول ابتداءلوالها لم يكن هلذا الاكئن 
 األجرام والرواهر هدرك اإلنسان كي  هو مكفو: حممو: بيد اهلل. تسهريهذ  اآليات من 

ْمِر ِ )
َ
َر لَُكُم الُْفلَْك تِلَْجِرَي يِف ابْلَْحِر بِأ يف العاارص مةن خصةائص جُتةري الفلةك ىلع  أودع: بما (وََسهَّ

يدرك بهةا نةاموس األشةياء؛ ولكهةا مسةهرة بةأمر اهلل  خصائصأودع يف اإلنسان من سطح املاء، وبما 
 .لإلنسان

ْنَهارَ )
َ
َر لَُكُم اأْل مةا حتمةل يف جوفهةا مةن  وحتمةل: جتري فتجري احلياة، وتفيض فيفيض اريري، (وََسهَّ

 طري وحيوان. منأسماك وأعشاب وخريات لكها لإلنسان وملا شستهدمه اإلنسان 
رَ ) ْمَس َوالَْقَمَر َدائِبنَْيِ  وََسهَّ مبارشة كمةا شسةتهدم املةاء واثلمةةار  اإلنسان: ال شستهدمهما (لَُكُم الشَّ

وشستمد ماها موارد احلياة وطاقاتها. فهمةا مسةهران  بآثارهما،وابلحةار والفلك واألنهار. ولكاه ينتفع 
اشةه يف تركيةب خاليةا  مةا شسةتهدمه هةذا اإلنسةان يف حياتةه ومع عاهمابانلاموس الكوِن هصدر 

 وجتديدها.
َر لَُكُم اللَّيَْل َوانلََّهارَ ) وتركيبةه، ومةا يااسةب نشةاطه  اإلنسةان: سهرهما كةذلك وفةق حاجةة (وََسهَّ

اإلنسان؛ فضالا ىلع فساد ما حوهل لكه، وتعةذر  هذاوراحته، ولو اكن نهار دائم أو هل دائم لفسد جهاز 
 حياته ونشاطه وإنتاجه. 

ما ال حيىص، ومن  انلقطى اريطوط العريضة يف صفحة اآلالء املديدة؛ فيف لك خط من هذ  سو وليس
 :الشاملثم يضم إهها وجه اإلاا: املااسب للوحة املعروضة وللجو 

تْلُُمو ُ )
َ
 .ومتاع: من ما: وذرية وصحة وزياة (َوآتَاُكْم ِمْن لُكِّ َما َسأ
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ِ ال حُتُْص ) وا نِْعَمَت اّللَّ فريةق مةن البرشة، أو لك البرشة.  حيصةيها: فيه أكرب وأكرث من أن (وَهاَوإِْن َتُعدُّ
حدود من العلم تابعة حلدود الزمةان واملةاكن.  وبنيولكهم حمدودون بني حدين من الزمان: بدء ونهاية، 

 حييط بها إدراك إنسان.  فال -فو  كرثتها  - مطلقةونعم اهلل 
ا. إن اإلنسان  بللكه ال تشكرون نعمة اهلل وبعد ذلك  أنداداا،ذلك لكه جتعلون هلل  وبعد تبدلونها كفرا

 لرلوم كفار!!! 
مبةارشة، وإمةا  إمةاشستيقظ ضمري اإلنسان، ويتطلع إىل الكون من حةوهل، فةإذا هةو مسةهر هل،  وحني

معةني بقةدرة  ،هل برمحةة اهلل صةديقبموافقة ناموسه حلياة البرش وحواجئهم، ويتأمل فيما حوهل فإذا هو 
فيتطلع ويتأمل ويتدبر، ال بد يرجتة  وَيشةع  اإلنسانو: هل بتسهري اهلل. حني شستيقظ ضمري ذل ،اهلل

ا إىل  ا، وحني يكةون يف  ربهوشسجد وششكر، ويتطلع دائما املاعم حني يكون يف الشدة هبدهل ماها شرسا
 (. 4)«انلعماءالرخاء هحفظ عليه 

 : اآليات الواردة يف سورة انلحل :  ثانياا 
وجل ىلع عباد   عزاهلل  وامتاان  السورة بسورة )انلعم(؛ وذلك ملا ورد فيها من أصو: انلعم، هذ وتسَّم

مةن نعمةة اهلدايةة إىل اإليمةان، إىل نعمةة  بدايةةبانلعم العريمة اليت ذكر كثري ماها يف هةذ  السةورة 
ألزوا  ونعمةة الصةحة والةرز  واتلمةو:، ونعمةة ا واملسةاكن،املطعومات واملرشوبات وامللبوسةات 

 اليت ال تعد وال حتىص.  آالئهو تعاىلوغري ذلك من نعم اهلل  واألمان،واألوالد، ونعمة األمن 
يذكر آياتةه ادلالةة ىلع قدرتةه  القرآنيف  تعاىلواهلل »: - تعاىلرمحه اهلل  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  يقو:

بياةة حلكمتةه، ويه متالزمةة؛ لكةن ويذكر آياتةه امل عباد ،وربوبيته، ويذكر آياته اليت فيها نعمه إىل 
سةورة »واملساكن واملالبس ظاهرة للك أحةد؛ فلهةذا اسةتد: بهةا يف  واملشاربنعمة االنتفاع باملآلك 

، كما قاهل قتادة وغري ، وىلع هذا فكثري من انلاس يقةو: احلمةد أعةم مةن «انلعم سورة»وتسَّم « انلحل
 يكةونا، والشكر أعةم مةن جهةة أنواعةه فإنةه من جهة أسبابه؛ فإنه يكون ىلع نعمة وغريه الشكر

 (. 5)«د)*(بالقلب واللسان واه
اليشةء الكثةري، وقةد  انلعموجل فيها من  عزهلذ  السورة أن تسَّم )سورة انلعم(؛ فلقد ذكر اهلل  وحق

 : يهذكر فيها لفظ انلعمة وما ششتق ماها يف تسع آيات من السورة؛ 
وا نِْعمَ ) تعاىل: قوهل َ لََغُفوٌر رَِحيٌم( )انلحل:َوإِْن َتُعدُّ ِ ال حُتُْصوَها إِنَّ اّللَّ  (. 18َة اّللَّ
() تعاىل: وقوهل ِ  (. 53)انلحل: من اآلية َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمة  فَِمَن اّللَّ
ِ جَيَْحُدوَن() تعاىل: وقوهل فَِبِاْعَمِة اّللَّ

َ
 (. 71)انلحل: من اآلية أ
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فَِبابْلَاِطِل يُ ) تعاىل: وقوهل
َ
ِ ُهْم يَْكُفُروَن(أ  (. 72)انلحل: من اآلية ِِّْماُوَن َوبِِاْعَمِت اّللَّ

ْكرَثُُهُم الاَْكفُِروَن( )انلحل:) تعاىل: وقوهل
َ
ِ ُممَّ ُياِْكُروَنَها َوأ   .(83َيْعِرفُوَن نِْعَمَت اّللَّ

ِ إِْن ُكاْتُْم إِيَّاُ  َتْعبُُدوَن() تعاىل: وقوهل  (. 114)انلحل: من اآلية َواْشُكُروا نِْعَمَت اّللَّ
َكَفَرْت بِ ) تعاىل: وقوهل

 َماَكن  فَ
َها رََغداا ِمْن لُكِّ ُْ ِتيَها ِرْز

ْ
ُ َمثَالا قَْرَيةا اَكنَْت آِماَةا ُمْطَمئِاَّةا يَأ ْنُعِم َورَضََب اّللَّ

َ
أ

ُ بِلَاَس اجْلُوِع َوارْيَوِْف بَِما اَكنُوا يَْصاَُعوَن( َها اّللَّ َْ َذا
َ
ِ فَأ  (. 112)انلحل: اّللَّ
 (. 81)انلحل: من اآلية َكَذلَِك يُِتمُّ نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم لََعلَُّكْم تُْسِلُموَن() تعاىل: وقوهل
( )انلحل:) تعاىل: وقوهل اط  ُمْستَِقيم  ْنُعِمِه اْجتَبَاُ  وََهَداُ  إِىَل رِصَ

َ
  .(121َشاِكراا أَل

وهةو سةبحانه يةذكر عبةاد  باعمةه علةيهم، »: انلحةلعةن سةورة  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:
ويه  -واإليمان بلقائةه، كمةا تضةماته سةورة انلعةم  رسله،ويدعوهم بها إىل معرفته وحمبته وتصديق 

() من قوهل: -سورة انلحل  ُ َجَعةَل لَُكةْم ) قةوهل: إىل( 4)انلحل: من اآلية َخلََق اأْلِنَْساَن ِمْن ُنْطَفة  َواّللَّ
ا َخلََق  ابِيةَل تَِقةيُكْم  ِممَّ ابِيَل تَِقيُكُم احْلَةرَّ َوَرَ ْكاَاناا وََجَعَل لَُكْم َرَ

َ
بَاِ: أ ِظالالا وََجَعَل لَُكْم ِمَن اجْلِ

َسُكْم َكَذلَِك يُِتمُّ نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم لََعلَُّكْم تُْسِلُموَن( )انلحل:
ْ
(. فذكرهم بأصو: انلعةم وفروعهةا، 81بَأ

دها عليهم نعمة  عليهم ليسلموا هل، فتكمل نعمه عليهم باإلسالم اذلي  بذلكنعمة وأخرب أنه أنعم وعدَّ
ْكرَثُُهُم ) ولم ششكر نعمه بقوهل: كفر هو رأس انلعم. ثم أخرب عمن 

َ
ِ ُممَّ ُياِْكُروَنَها َوأ َيْعِرفُوَن نِْعَمَت اّللَّ

 (. 6)«(83الاَْكفُِروَن( )انلحل:
 السورة ما ييل:  أنواع انلعم اليت ذكرت يف هذ  ومن
 نعمة خلق اإلنسان وتركيبه يف أحسن صورة:  -1
  .(4َخلََق اأْلِنَْساَن ِمْن ُنْطَفة  فَإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنٌي( )انلحل:) تعاىل: قا:
واألرض ذكةر خلةق مةا  السةماواتوملا ذكر خلةق »عاد هذ  اآلية:  - تعاىلرمحه اهلل  -السعدي  يقو:

: لم يز: يدبرها ويربيها وياميها (َخلََق اأْلِنَْساَن ِمْن ُنْطَفة  )ك وهو اإلنسان فقا:: فيهما. وبدأ بأرشف ذل
ا  ا تاما األعضاء الراهرة وابلاطاة، قد غمر  باعمه الغزيرة حةىت إذا اسةتتم فهةر  اكملحىت صارت برشا

بةه مةن انلعةم،  عليةهاهلل  ... فنيس خلقه األو:، وما أنعم (فَإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنيٌ ) بها وأعجببافسه، 
 (. 7«)فاستعان بها ىلع معاصيه

اإلنسةان فلريجةع  خلةقوجل ونعمه يف تركيةب  عزمر باا يف الفصل السابق ذكر بعض آيات اهلل  وقد
 (. 8إهه)
 نعمة خلق األنعام وتسهريها لإلنسان:  -2
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ْنَعاَم َخلََقَها لَُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَماَافِعُ ) تعاىل: قا:
َ
ُكلُونَ َواأْل

ْ
َولَُكْم ِفيَهةا َاَةاٌ: ِحةنَي تُِرحيُةوَن   َوِماَْها تَأ

ْنُفِس إِنَّ َربَُّكْم لَةَرُؤوٌف رَِحةيمٌ  وَِحنَي ترَْسَُحونَ 
َ
ْمَقالَُكْم إِىَل بدََل  لَْم تَُكونُوا بَاِلِغيِه إِالَّ بِِشقِّ اأْل

َ
 َوحَتِْمُل أ

كَ   (. 8-5بُوَها َوِزياَةا َوََيْلُُق َما ال َتْعلَُموَن( )انلحل:َوارْيَيَْل َوابْلَِغاَ: َواحْلَِمرَي ِلرَتْ
 اثلمرات:  وُّ واألعاابنعمة إنزا: املطر من السماء وإنبات الشجر واحلب وانلهيل  -3
اٌب َوِماُْه َشَجٌر ِفيِه تُِسةيُمونَ ) تعاىل: قا: َماِء َماءا لَُكْم ِماُْه رَشَ نَْزَ: ِمَن السَّ

َ
ي أ ِ ِبةُت لَُكةْم بِةِه يُنْ  ُهَو اذلَّ

ةُرو  اثلََّمَراِت إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا ِلَقةْوم  َيتََفكَّ
ْىاَاَب َوِمْن لُكِّ

َ
يْتُوَن َوانلَِّهيَل َواأْل ْرَع َوالزَّ ، 10َن( )انلحةل:الزَّ

رَْض َبْعةَد َمْوتِ ) سبحانه: وقا: ،(11
َ
ْحيَا بِةِه اأْل

َ
َماِء َماءا فَأ نَْزَ: ِمَن السَّ

َ
ُ أ َهةا إِنَّ يِف َذلِةَك آَليَةةا ِلَقةْوم  َواّللَّ

 (. 65شَْسَمُعوَن( )انلحل:
 وما فيها من املاافع العريمة لإلنسان:  وانلجومنعمة تسهري الليل وانلهار والشمس والقمر  -4
َراٌت بِة) تعاىل: قا: ْمَس َوالَْقَمَر َوانلُُّجوُم ُمَسةهَّ َر لَُكُم اللَّيَْل َوانلََّهاَر َوالشَّ ْمِر ِ إِنَّ يِف َذلِةَك آَليةات  وََسهَّ

َ
أ

 (. 12ِلَقْوم  َيْعِقلُوَن( )انلحل:
األشةياء ملاةافعكم،  هةذ أي: سهر لكةم »عاد هذ  اآلية:  - تعاىلرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  يقو:

ا؛ فبالليةل تسةكاون  وتسةرتحيون، وبانلهةار  وتاةامونوأنواع مصاحلكم؛ سيث ال تستغاون عاها أبدا
مةةن الضةةياء، وانلةةةور،  والقمةةر،عاششةةكم وماةةافع ديةةاكم ودنيةةاكم، وبالشةةمس تاترشةةون يف م

الربودة الضةارة لةأرض،  وإزالة الرطوبات،واإلرشا ،وإصالح األشجةار واثلمةار، وانلبةات، وجتفي  
لوجود الشمس والقمةر. وفيهمةا ويف انلجةوم  اتلابعةولأبدان، وغري ذلك من الرضوريات واحلاجيات، 

وابلحر، ومعرفةة األوقةات، وحسةاب األزماةة، مةا تتاةوع  الربلسماء واهلداية يف ظلمات من الزياة ل
 دالالتها، وتترصف آياتها. 

عقةو: شسةتعملونها يف اتلةدبر  هلةمأي: ملةن  (إِنَّ يِف َذلَِك آَليةات  ِلَقةْوم  َيْعِقلُةونَ ) اعها يف قوهل: وهلذا
. ال كارر الغافلني اذلين حرهةم مةن انلرةرة وتسمعهواتلفكر فيما يه مهيأة هل مستعدة، تعقل ما ترا  

 (. 9)«هلاحظ ابلهائم اليت ال عقل 
 من حيوان ونبات وااد:  املاافعنعمة تسهري ما خلق اهلل عز وجل يف األرض من  -5
لَْوانُُه إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا ِلَقوْ ) تعاىل: قا:

َ
رِْض ُاْتَِلفاا أ

َ
 لَُكْم يِف اأْل

َ
ُروَن( )انلحل:َوَما َذَرأ كَّ  (. 13م  يَذَّ

 اليت جتري فوقه بأمر اهلل تعاىل:  والفلكنعمة تسهري ابلحر وما خلق اهلل عز وجل فيه  -6
ُكلُوا ِماُْه حَلْماا َطِرّياا َوتَْستَْهرُِجوا ِماُْه ِحلْيَةا تَلْبَُسوَنَها َوتََرى) تعاىل: قا:

ْ
َر ابْلَْحَر تِلَأ ي َسهَّ ِ ُفلَْك الْ  وَُهَو اذلَّ

  .(14َمَواِخَر ِفيِه َوتِلَبْتَُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن( )انلحل:
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 نعمة خلق اجلبا: واألنهار وانلجوم:  -7
ْنَهاراا وَُسبُالا لََعلَُّكْم َتْهتَُدونَ ) تعاىل: قا:

َ
ْن تَِميَد بُِكْم َوأ

َ
رِْض َرَواِِسَ أ

َ
لىَْق يِف اأْل

َ
بِةانلَّْجِم وََعالَمات  وَ  َوأ

 (. 16، 15ُهْم َيْهتَُدوَن( )انلحل:
 نعمة إنزا: القرآن الكريم هداية للااس:  -8
ُروَن() تعاىل: قا: َ: إَِهِْهْم َولََعلَُّهْم َيتََفكَّ َ لِلاَّاِس َما نُزِّ ْكَر تِلُبنَيِّ نَْزنْلَا إَِهَْك اذلِّ

َ
  .(44)انلحل: من اآلية َوأ

ْكرَ )»عاد هذ  اآلية:  - تعاىلرمحه اهلل  -السعدي  يقو: نَْزنْلَا إَِهَْك اذلِّ
َ
أي: القرآن اذلي فيه ذكر مةا ( َوأ

 أمور دياهم ودنياهم الراهرة وابلاطاة. منحيتا  إهه العباد، 
َ: إَِهِْهمْ ) َ لِلاَّاِس َما نُزِّ  معانيه. ألفاظه،وتبيني: وهذا شامل تلبيني (تِلُبنَيِّ
 (. 10«)وإقباهلم عليه استعدادهم: فيه، فيستهرجون من كاوز  وعلومه سسب (ُرونَ َولََعلَُّهْم َيتََفكَّ )
 نعمة كش  الرض وإزالة الكرب:  -9
ُرونَ ) تعاىل: قا:

َ
ُّ فَإَِهِْه جَتْأ ُكُم الرضُّ ِ ُممَّ إَِذا َمسَّ َّ َىاُْكْم  َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمة  فَِمَن اّللَّ ُممَّ إَِذا َكَشَ  الرضُّ

ُكوَن( )انلحل:إِذَ   (. 54، 53ا فَِريٌق ِماُْكْم بَِربِِّهْم شرُْشِ
وجل من بطون األنعام وبطةن األرض وبطةون  عزنعمة املرشوبات واملطعومات اليت َيرجها اهلل  -10

 انلهيل: 
ا يِف ُبُطونِِه ِمْن َبنْيِ ) تعاىل: قا: ةا نُْسِقيُكْم ِممَّ ْنَعاِم لَِعرْبَ

َ
فَةْرث  وََدم  بَلَاةاا َخالِصةاا َسةائِغاا  َوإِنَّ لَُكْم يِف اأْل

اِربنِيَ   إِنَّ يِف َذلِةَك آَليَةةا ِلَقةْوم   لِلشَّ
ْىاَاِب َتتَِّهُذوَن ِماْةُه َسةَكراا َوِرْزقةاا َحَسةااا

َ
َوِمْن َمَمَراِت انلَِّهيِل َواأْل

بَاِ:  َيْعِقلُونَ  ِِذي ِمَن اجْلِ
ِن اختَّ

َ
ْوََح َربَُّك إِىَل انلَّْحِل أ

َ
ا َيْعرُِشةونَ َوأ َجِر َوِممَّ ُمةمَّ لُُكِ ِمةْن لُكِّ  ُبيُوتاا َوِمَن الشَّ

لَْوانُُه ِفيِه ِشةَفاٌء لِلاَّةاِس 
َ
اٌب ُاْتَِلٌ  أ  إِنَّ يِف َذلِةَك اثلََّمَراِت فَاْسلُِِك ُسبَُل َربِِّك ُذلاُلا ََيُْرُ  ِمْن ُبُطونَِها رَشَ

ُروَن( )انلحل:  (. 69-66آَليَةا ِلَقْوم  َيتََفكَّ
الةيت سةهرها اهلل  األنعةامإن لكةم يف »عاد هةذ  اآليةات:  - تعاىلرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  يقو:

حيث أسقاكم من بطونها املشةتملة  إحسانه؛ وسعةلعربة تستدلون بها ىلع كما: قدرة اهلل  ملاافعكم
اىلع الفرث وادلم، فأخر  من بني ذلك بلااا  ا للشاربني خالصا لذلته يبىق ويغذي، فهةل  من الكدر سائغا

. فأي يشء يف الطبيعة يقلب العل  اذلي تأكله ابلهيمةة والرشةاب طبيعيةهذ  إال قدرة إهلية ال أمور 
ا للشاربني؟ وجعل تعاىل لعباد  من ثمرات  املاءاذلي ترشبه من  ا سائغا  انلهيةلالعذب وامللح بلااا خالصا

ا  طرياةااحلسن اذلي يأكله العبةاد  واألعااب ماافع للعباد، ومصالح من أنواع الرز  ا وحةارضا ونضةيجا
ا ورشاباا ... ا وطعاما  ومدخرا
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أخرجهةا مةن أشةجار شةبيهة باحلطةب  حيةثقدرته؛  كما:: عن اهلل (إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا ِلَقْوم  َيْعِقلُونَ )
ه اإلهل املعبةود عم بها عباد  وشرسها هلم، وأن حيثفصارت ثمرة ذليذة وفاكهة طيبة، وىلع شمو: رمحته؛ 

 وحد  حيث إنه املافرد بذلك. 
وشرس هلا املرايع، ثم الرجوع  ،(11)العجيبةاهلداية  هذ خلق هذ  انلحلة الصغرية اليت هداها اهلل  ويف

وهدايته هلا، ثم َير  من بطونها هةذا العسةل الذليةذ اتلة   هلابتعليم اهلل  أصلحتهاإىل بيوتها اليت 
 كمةا:ضها ومراعيها، فيه شفاء للااس من أمراض عديدة. فهةذا دهةل ىلع سسب اختالف أر األلوان

 (. 12)«سوا وتمام لطفه بعباد ، وأنه اذلي ال ينبيغ أن حيب غري  ويدىع  تعاىل،عااية اهلل 
 نعمة األزوا  واألوالد واحلفدة والرز  من الطيبات:  -11
نْ ) وجل: عزاهلل  يقو:

َ
ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أ ْزَواِجُكْم بَنِةنَي وََحَفةَدةا َواّللَّ

َ
ْزَواجاا وََجَعَل لَُكْم ِمْن أ

َ
ُفِسُكْم أ

ِ ُهْم يَْكُفُروَن( )انلحل: فَِبابْلَاِطِل يُِِّْماُوَن َوبِِاْعَمِت اّللَّ
َ
يِّبَاِت أ  (. 72َوَرَزقَُكْم ِمَن الطَّ

العريمةة ىلع عبةاد ؛  اتةهمَيرب تعةاىل عةن »عاد هذ  اآلية:  - تعاىلرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  يقو:
ا ليسكاوا إهها، وجعل هلم من أزواجهةم  تقةر بهةم أعيةاهم، وَيةدمونهم  أوالدااحيث جعل هلم أزواجا

من الطيبات مةن ايةع املةآلك واملشةارب  ورزقهمويقضون حواجئهم، وينتفعون بهم من وجو  كثرية، 
 (. 13)«حيصوهاوانلعم الراهرة اليت ال يقدر العباد أن 

 بهن اإلنسان ما لم يعلم:  وجلمة السمع واألبصار واألفئدة وتعليم اهلل عز نع -12
بَْصةاَر ) تعاىل: قا:

َ
ةْمَع َواأْل َهةاتُِكْم ال َتْعلَُمةوَن َشةيْئاا وََجَعةَل لَُكةُم السَّ مَّ

ُ
ْخرََجُكْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
ُ أ َواّللَّ

فْئَِدَة لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن( )انلحل:
َ
 (. 78َواأْل
وفضةلها؛ وألنهةا  لرشةفهااألعضاء اثلالثةة  هذ خص اهلل »: - تعاىلرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  يقو:

وإال فسائر األعضةاء والقةوى  اثلالثة،مفتاح للك علم، فال وصل للعبد علم إال من أحد هذ  األبواب 
لك أحد إىل احلالة  فيهم شيئاا فشيئاا إىل أن يصل ياميهاالراهرة وابلاطاة هو اذلي أعطاهم إياها، وجعل 

فمةن  ،ما أعطاهم مةن هةذ  اجلةوارح يف طاعةة اهلل باستكما:اهلل  ششكرواالالئقة به؛ وذلك ألجل أن 
 (. 14«)ذلك اكنت حجة عليه وقابل انلعمة بأقبح املقابلة غرياستعملها يف 

مةن املاةافع  وأصوافها وأوبارها واشةعارها األنعامنعمة املساكن وابليوت واألثاث وما يف جلود  -13
 واملصالح: 

وَنَها يَةْوَم ) تعاىل: قا: ْنَعاِم ُبيُوتاا تَْسةتَِهفُّ
َ
ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن ُبيُوتُِكْم َسَكااا وََجَعَل لَُكْم ِمْن ُجلُوِد اأْل َواّللَّ

ثَاثاا َومَ 
َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوَبارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
( )انلحل:َظْعِاُكْم َوَيْوَم إِقَاَمِتُكْم َوِمْن أ  إِىَل ِحني 

 (. 80تَااعا
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يل مةن الةربد واحلةر، ونعمةة بلةاس  اذلينعمة الرل اذلي يل من حر الشمس، ونعمة اللباس  -14
 ادلروع يف احلرب: 

ْكاَانةاا وََجَعةَل لَُكةْم َرَ ) تعاىل: قا:
َ
بَةاِ: أ ا َخلََق ِظالالا وََجَعَل لَُكْم ِمَن اجْلِ ُ َجَعَل لَُكْم ِممَّ ابِيةَل َواّللَّ

َسُكْم َكَذلَِك يُِتمُّ نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم لََعلَُّكْم تُْسِلُموَن( )انلحل:
ْ
ابِيَل تَِقيُكْم بَأ  (. 81تَِقيُكُم احْلَرَّ َوَرَ

ر»ىلع اآليتةني السةابقتني فيقةو::  - تعاىلرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  يعلق تعةاىل عبةاد  نعمةه،  يُةذكِّ
ُ َجَعةَل لَُكةْم ِمةْن ُبيُةوتُِكْم َسةَكااا : )عةرتاف بهةا؛ فقةا:وشستديع ماهم شكرها واال : يف ادلور (َواّللَّ

وتسرتكم أنةتم وأوالدكةم وأمتعةتكم، وتتهةذون فيهةا  والربد،والقصور وحنوها؛ تكاكم من احلر 
ماافعكم ومصاحلكم، وفيها حفةظ ألموالكةةم وحرمكةةم، وغيةةر  ألنواعالغرف وابليوت اليت يه 

ْنَعامِ ) .املشاهدةئةد ذلك من الفوا
َ
عليه مةن  نبت: إما من اجلدل نفسه أو مما (وََجَعَل لَُكْم ِمْن ُجلُوِد اأْل

وَنَها) صوف وشعر ووبر السفر واملااز: اليت ال قصد  يفأي: خفيفة املحمل تكون لكم  (ُبيُوتاا تَْستَِهفُّ
مةن املطةر، وجعةل لكةم مةن متةاعكم  وتةللكم يف استيطانها، فتقيكم من احلر والربد واملطر، 

ثَاثاا ) –أي األنعام  -أصوافها 
َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوَبارَِها َوأ

َ
وهذا شامل للك ما يتهذ ماها من اآلنيةة واألوعيةة  (َوأ

 إِىَل ِحني  ) واألجلة وغري ذلك. واأللبسةوالفرش 
وتنتفعةون  ادلنيةا،: أي تتمتعون بذلك يف هذ  (َوَمتَااعا

 لصاعته وعمله. عبادالبها فهذا مما سهر اهلل 
ا َخلََق ) ُ َجَعَل لَُكْم ِممَّ وذلةك كأظلةة  (ِظةالالا ) فيهةا لكةمأي: من الوقاتةه الةيت ال صةاعة  (َواّللَّ

ْكاَانةاا ) األشجار واجلبا: واآلاكم وحنوها
َ
بَاِ: أ أي: مغةارات تكةاكم مةن احلةر  (وََجَعَل لَُكْم ِمَن اجْلِ

ابِيَل تَِقيُكُم احْلَرَّ وََجَعَل لَ ) والربد واألمطار واألعداء.  أنألنةه قةد تقةدم  الربدولم يذكر اهلل  (ُكْم َرَ
انلعةم؛ فإنةه  أصو:هذ  السورة أوهلا يف أصو: انلعم، وآخرها يف مكمالتها ومتمماتها، ووقاية الربد من 

 لَُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَماَافُِع(.) من الرضورة؛ وقد ذكر  يف أوهلا يف قوهل:
َسُكمْ تَِقيُكْم بَ )

ْ
اكدلروع والةزرد  وذلةكأي وثياباا تقيكم وقةت ابلةأس واحلةروب مةن السةالح؛  (أ
 وحنوها. 

: إذا (لََعلَُّكمْ )يدخل حتت احلرص.  ال: حيث أسبةغ عليكم من نعمه مةا (َكَذلَِك يُِتمُّ نِْعَمتَُه َعلَيُْكمْ )
رمته، وتاقادون لطاعته، وترصفونها لع (تُْسِلُمونَ ) وجهورأيتموها اغمرة لكم من لك  ،ذكرتم نعمة اهلل
 (. 15)«ومسديهايف طاعة موهها 

 دة : ةائةةةةف
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ِ ال ) بقةوهل تعةاىل: وانلحةلوجل آيات انلعةم يف سةور  إبةراهيم  عزاهلل  ختم وا نِْعَمةَت اّللَّ َوإِْن َتُعةدُّ
ةاٌر(، إِنَّ اأْلِنْسَ ) يف سورة إبراهيم ختمت بقوهل تعاىل: اآليةحُتُْصوَها( ولكن هذ   يف  وأمةااَن لََرلُةوٌم َكفَّ

َ لََغُفوٌر رَِحيٌم( فما تعليل ) سورة انلحل فهتمت بقوهل تعاىل:   ذلك؟إِنَّ اّللَّ
اتلحريةر واتلاةوير  تفسةري أنقل ما ذكر  الطاهر بةن اعشةور يف  - أعلمواهلل  -العلة يف ذلك  وتللمس

 آية سةورة إبةراهيم؛ إذ وقةع هاالةك وختاموقد خول  بني ختام هذ  اآلية )آية انلحل(، »حيث يقو:: 
ِ ال حُتُْصوَها) وا نِْعَمَت اّللَّ ارٌ  َوإِْن َتُعدُّ ألن تلك جاءت يف سةيا  وعيةد وتهديةد  (إِنَّ اأْلِنَْساَن لََرلُوٌم َكفَّ

ِ ُكْفراا() قوهل تعاىل: عقب لُوا نِْعَمَت اّللَّ يَن بَدَّ ِ
لَْم تََر إِىَل اذلَّ

َ
املااسةب هلةا  فاكن( 28ة: من اآليإبراهيم) أ

كمةا اكنةت انلعةم  للفةريقني،تسجيل ظلمهم وكفرهم باعمة اهلل. وأما هذ  اآلية فقةد جةاءت خطاباةا 
ا بها الكهما. ثم اكن من اللطائ  أن   الوصفان الذلان يف آية سةورة إبةراهيم قوبلاملعدودة عليهم ماتفعا

ارٌ ) إشارة إىل أن تلك انلعم اكنت سبب لرلم اإلنسةان وكفةر ،  (لََغُفوٌر رَِحيمٌ ) بوصفني هاا (لََرلُوٌم َكفَّ
 (. 16«). واألمر يف ذلك ماوط بعمل اإلنسانورمحتهاهلل  لغفرانويه سبب 

يف اخةتالف  اتلعليةلششري صاحب كتاب )قواعةد اتلةدبر األمثةل للقةرآن( إىل جانةب آخةر يف  كما
َ لََغُفوٌر رَِحيمٌ ) :تعاىلمن ختم آية )انلحل( بقو: اهلل »ارياتمتني فيقو::  ومن ختم آية )إبراهيم(  (إِنَّ اّللَّ

ارٌ ) بقوهل تعاىل: نستطيع أن نستبني بعةض املعةاين الةيت يةرتّجح أن تكةون يه  (إِنَّ اأْلِنَْساَن لََرلُوٌم َكفَّ
 : أعلماآلية واهلل  يفاملرادة 
ِ ) يتبادر إىل اذلهن من قوهل تعاىل: قد وا نِْعَمَت اّللَّ أّن املراد جمّرد اتلعبري عن كةرثة  ( ال حُتُْصوَهاَوإِْن َتُعدُّ

ا ماهةا ال نسةتطيع  إحصاءهااليت ال نستطيع  علياانعم اهلل  وإن أخذنا نعّد مفرادتهةا؛ ألن كثةرياا جةدا
حىت نعّد . ومع صحة هذا املعىن ومطابقته للواقع، يمكن لفت انلرر إىل معةىن  معرفتهمالحرته وال 

 اآليتني: ششري إهه ختام  آخر
ممةا يةدرك  عليةهنعةم اهلل  عدّ إىل  -كما دلّت لكمة )إْن(  -أّن اإلنسان لنئ اجّته ىلع سبيل انلدرة  وهو

ال حياو: إحصاءها، وال يفّكةر فيةه، بةل  فإنهاليت ال شستطيع إحصاءها،  الكثريةويالحظ من نعم اهلل 
ا إىل جتاهل بعض انلعم  علمةه وأعمةاهل، حةىت ال جيةد يف نفسةه  إىل وإغفاهلا،ونسبتهاتميل نفسه دائما

 والشكر.  بالطاعةحاجة إىل مقابلة ذلك 
 ذلك يقع يف رذيلتني:  وبسبب
 وهذا ظلم ماه.  به،: استهدام انلعمة يف غري ما أذن اهلل األوىل
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جحةود اعّم وظةاهر إىل  مةن: جحود انّلعم لكّها أو بعضها، مع تفاوت نسب اجلحود بةني انلةاس، اثلانية
 يف،وهذا ماهم ُكفران للاعمة. جحود خ
 هةاتنييف انلاس مِّماون عصاة يتصفون بمقدار ال يتعارض مع صحة اإليمةان واإلسةالم مةن  ويوجد

 الرذيلتني، مع تفاوت بياهم. 
سةفىل تتاةام مةع  دراكتيف انلاس اكفرون، وهم األكرثون، وهم ظلومون كّفارون من مسةتوى  ويوجد

 صحة اإليمان واإلسالم. 
َ ) آخرهةا: يفون آية )انلحل( قد راعت ظلم عصاة املِّماني وكفةرانهم للاعمةة، فجةاء تك وقد إِنَّ اّللَّ

ظلمهةم وكفةرانهم، مةع مالحرةة ذلةك  وص أي لغفور ذلنوبهم رحيم بهم، وُطوي فيها  (لََغُفوٌر رَِحيمٌ 
ا.   تقديرا

إِنَّ ) جةاء يف آخرهةا لةكذلآيةة )إبراهيم( فقةد حتدثت عن ظلةةم الاكفريةةن وكفةرانهم للاعمةة،  أّما
ارٌ  ا من داللة صيغيت  ،الرلم والكفران نلعم اهلل كثريأي: إّن اإلنسان الاكفر،  (اأْلِنَْساَن لََرلُوٌم َكفَّ أخذا

 أن األكرث ماه كذلك.  باعتباراملبالغة، وأطلق جنس اإلنسان 
غفور رحيم، فجةاء  أنّهك مقابل ذل يفاكن من صفات اإلنسان الرلم والكفران، فمن صفات اهلل  وإذا

اإلنسةان،وجاء يف مقابةل صةفة  اسةتغفر إذايف مقابل صفة الرلم يف اإلنسان صفة الغفران عاةد اهلل 
 كفر انلعمة عاد اإلنسان، صفة الرمحة عاد اهلل. 

 (. 17)«لوالهاانلصان من جهة، ودلّت خواتيم اآليتني ىلع معان  لم نكن نفهمها  فتاكمل
 ز وجل يف خلق اإلنسان وتركيبه : ذكر بعض نعم اهلل ع

 (. 4َخلََق اأْلِنَْساَن ِمْن ُنْطَفة  فَإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنٌي( )انلحل:) باا يف سورة انلعم قوهل تعاىل: مر
ةْمَع ) تعاىل: وقوهل َهاتُِكْم ال َتْعلَُموَن َشةيْئاا وََجَعةَل لَُكةُم السَّ مَّ

ُ
ْخرََجُكْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
ُ أ بَْصةاَر َواّللَّ

َ
َواأْل

فْئَِدَة لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن( )انلحل:
َ
َهةا اأْلِنَْسةاُن ) (. ويضاف هاا قوهل تعاىل يف سورة االنفطار78َواأْل يُّ

َ
يَا أ

اَك َفَعَدلََك  َما َغرََّك بَِربَِّك الَْكِريمِ  ي َخلََقَك فََسوَّ ِ بََك( )االنفطار: اذلَّ يِّ ُصوَرة  َما َشاَء َركَّ
َ
  .(8-6يِف أ

لك ذرة يف كيةان  يهةزإنه خطةاب »عاد هذ  اآلية فيقو::  - تعاىلرمحه اهلل  -صاحب الرال:  يتحدث
الكةريم يعاتبةه هةذا العتةاب  وربهاإلنسان حني تستيقظ إنسانيته، ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه، 

اذلي خلقةه فسةوا   األدب يف حق موال  سيل اتلقصري،اجلليل، ويذكر  هذا اجلميل، بياما هو سادر يف 
 فعدهل. 
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أمةر شسةتحق  والوظيفةة،خلق اإلنسان ىلع هذ  الصورة اجلميلة السوية املعتدلةة، الاكملةة الشةلك  إن
اذلي أكرمه بهذ  اريلقةة، تفضةالا  الكريم،اتلدبر الطويل، والشكر العميق، واألدب اجلم، واحلب لربه 

ورة أخرى ششاؤها. فاختار هل هةذ  الصةورة السةوية أية ص يفماه وراعية وماة. فقد اكن قادراا أن يركبه 
ملهلو  ايل اتلكوين، سوي اريلقةة، معتةد: اتلصةميم، وإن عجائةب  اإلنساناملعتدلة اجلميلة، وإن 

 ألضهم من إدراكه هو، وأعجب من لك ما يرا  حوهل.  خلقهاإلبداع يف 
ويف تكوياه الةرويح  العقيل،ياه اجلما: والسواء واالعتدا: تلبدو يف تكوياه اجلسدي، ويف تكو وإن

 سواء، ويه تتااسق يف كيانه يف اا: واستواء! 
هاةا جمةا:  ولةيسمِّلفات اكملة يف وص  كما: اتلكوين اإلنساين العضوي ودقتةه وإحاكمةه  وهااك

 : بعضهااتلوسع الاكمل يف عرض عجائب هذا اتلكوين. ولكاا نكتيف باإلشارة إىل 
واجلهةاز اجلةدلي،  العضةيل،اإلنسان اجلسدي: اجلهةاز العرةم، واجلهةاز األجهزة العامة تلكوين  هذ 

واجلهةاز اللمفةاوي، واجلهةاز  اتلااسةيل،واجلهاز اهلضم، واجلهاز ادلموي، واجلهاز اتلافيسة، واجلهةاز 
وابلرصة .. لك ماهةا عجيبةة ال تقةاس إههةا لك  والسمعالعصيب، واجلهاز ابلوي، وأجهزة اذلو  والشم 

ا أمامها، وينن عجائب ذاته ويه أضهم وأعمق وأد   اإلنسانلصااعية اليت يق  العجائب ا مدهوشا
 بما ال يقاس! 

وإنةه مةن الصةعب  الفةذة؛جملة العلوم اإلجنلبية: إن يد اإلنسان يف مقدمة العجائب الطبيعية  تقو:»
ا  لقةدرة ورعةة البسةاطة وا حيةثأن تبتكر آهل تضارع اهد البرشية مةن  -بل من املستحيل  -جدا

الوضع املالئم للقراءة، وهذ  اهد يه الةيت  يفاتلكي . فحياما تريد قراءة كتاب تتااوهل بيدك، ثم تثبته 
تضةع أصةابعك حتةت الورقةة، وتضةغط عليهةا  صفحاتهتصحح وضعه تلقائياا. وحياما تقلب إحدى 
م وتكتب به، وتستعمل اكفة الورقة. واهد تمسك القل بقلببادلرجة اليت تقلبها بها، ثم يزو: الضغط 

إىل سكني، إىل آلة الكتابة. وتفتح انلوافذ وتغلقها، وحتمل لك مةا  ملعقة،اآلالت اليت تلزم اإلنسان من 
. واهدان تشتمالن ىلع سبع وعرشين عرمة، وتسع عرشة جمموعة مةن العضةالت لةلك اإلنسانيريد  
 (. 18)«ماهما

ا من أذن اإلنسان )األذن الو» و )قةوس( دقيقةة  حايةةسطى( هو سلسلة من حنو أربعةة آالف إن جزءا
تشةبه آلةة موسةيقية.  احلايةاتمعقدة، متدرجة بارام بالغ يف احلجم والشلك، ويمكن القو: بأن هذ  

صوت أو ضجة، مةن قصة  الرعةد إىل  وقعويبدو أنها معدة سيث تلتقط وتاقل إىل املخ بشلك ما لك 
 (. 19«)حفي  الشجر
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ويه  -الضةوء  مسةتقبالتبصار يف العني اليت حتتوي ىلع مائة وثالثني مليوناةا مةن حاسة اإل ومركز»
ونهاراا، واذلي تعترب حركتةه ال  هالا ويقوم سمايتها اجلفن ذو األهداب اذلي يقيها  -أطراف األعصاب 

 الغريبة، كما يكرس من حةدة الشةمس بمةا تلةل واألجسامإرادية، اذلي يماع عاها األتربة واذلرات 
اجلفن عالوة ىلع هذ  الوقاية تماع جفةاف العةني، أمةا السةائل  وحركةاألهداب ىلع العني من ظال:، 

 (. 20..«)يعرف باسم ادلموع، فهو أقوى مطهر  واذلياملحيط بالعني 
يف حلمات  القائمةاذلو  يف اإلنسان هو اللسان، ويرجع عمله إىل جممواعت من ارياليا اذلوقية  وجهاز»

والعدسية. ويغذي احللمةات  والفطريةايط. وتللك احللمات أشاك: اتلفة؛ فماها ارييطية غشائه امله
عاد األكل باألعصاب اذلوقيةة، فينتقةل  وتتأثرفروع من العصب اللساين ابللعويم، والعصب اذلويق، 

بةه،  الفم، حىت يمكن لإلنسان أن يلفظ ما حيس أنةه ضةار أو:األثر إىل املخ، وهذا اجلهاز موجود يف 
والربودة والسهونة، واحلامض وامللح، والالذع وحنو . وحيتةوي اللسةان  واحلالوة،وبه حيس املرء املرارة 

آالف من نتوءات اذلو  ادلقيقة، يتصل لك نتوء ماها باملخ بأكرث مةن عصةب، فكةم عةدد  تسعةىلع 
 (. 21«)وما حجمها؟ وكي  تعمل مافردة، وتتجمع باإلحساس عاد املخ؟ األعصاب؟

يف اكفةة أحنةاء  تمةراجلهاز العصيب اذلي شسيطر ىلع اجلسم سيطرة تامة من شعريات دقيقةة  ويتكون»
ما تأثر جزء مةن أجةزاء اجلسةم،  فإذااجلسم، وتتصل بغريها أكرب ماها، وهذ  باجلهاز املركزي العصيب؛ 

هذا اإلحسةاس إىل  نقلت الشعريات العصبية املحيط،ولو اكن ذلك تلغري بسيط يف درجة احلرارة باجلو 
اإلحساس إىل املةخ حيةث يمكاةه أن يترصةف. وتبلةغ رعةة  توصلاملراكز املاترشة يف اجلسم. وهذ  
 (. 21«)األعصاب مائة مرت يف اثلانية يفريان اإلشارات واتلنبيهات 

د نأكلةه ىلع أنةه مةوا اذليإذا نررنا إىل اهلضم ىلع أنه عملية يف معمل كيمةاوي، وإىل الطعةام  وحنن»
 يُِّّ ما عدا املعدة نفسها!  يشءغفل، فإناا ندرك تواا أنه عملية عجيبة؛ إذ تهضم تقريباا لك 

نفسةه، أو تفكةري يف  للمعمةلنضع يف هذا املعمل أنوااعا من الطعام كمادة غفل دون أي مةرااعة  فأوالا 
املقيل، ونةدفعها  واحلاطة والسمك والكرنبكيفية معاجلة كيمياء اهلضم هل! فاحن نأكل رشائح اللحم 

 بأي قدر من املاء ... 
لك صةا  مةن  بتحطةيمبني هذا اريليط ختتار املعدة تلك األشياء الةيت يه ذات فائةدة؛ وذلةك  ومن

إىل بروتياات جديدة، تصبح  ابلا الطعام إىل أجزائه الكيماوية دون مرااعة للفضالت، وتعيد تكوين 
واحلديد وُّ املواد األخرى الرضورية،  واهود والكربيتجلري غذاء ملهتل  ارياليا. وختتار أداة اهلضم ا

وبإماكن إنتا  اهلرمونات، وبأن تكون ايع احلاجةات احليويةة  اجلوهرية،وتعىن بعدم ضياع األجزاء 
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مقادير ماترمة، ومستعدة ملواجهة لك رضورة. ويه ختزن ادلهن واملةواد االحتياطيةة  يفللحياة حارضة 
. إناةا تعليلةهالة طارئة، مثل اجلوع، وتفعل ذلك لكه بالرغم من تفكري اإلنسان أو للقاء لك ح األخرى،

لكيةة تقريباةا عمةا  انلرةرنصب هذ  األنواع اليت ال حتىص من املواد يف هذا املعمل الكيماوي، برصف 
ذ  ىلع احليةاة. وحةني تتحلةل هة إلبقائاةانتااوهل، معتمدين ىلع ما حنسبه عملية ذاتية )أوتوماتيكية( 

من باليني ارياليا، اليت تبلغ مةن العةدد أكةرث  خليةاألطعمة وجتهز من جديد، تقدم باستمرار إىل لك 
ا، األرضمن عدد اجلنس البرشي لكه ىلع وجه  . وجيب أن يكون اتلوريد إىل لك خلية فرديةة مسةتمرا

عرام وأظافر وحلةم وشةعر حتتا  إهها تلك اريلية املعياة تلحويلها إىل  اليتوأال يورد سوى تلك املواد 
 (. 22«)كما تتلقاها اريلية املهتصة! وأساان،وعينني 

اإلنسان! وها هاا نرام  ذاكءهاا إذن معمل كيماوي ينتج من املواد أكرث مما ينتجه أي معمل ابتكر   فها»
 (. 22«)لك يشء فيه بماتىه انلرام! ويتمللتوريد أعرم من أي نرام للاقل أو اتلوزيع عرفه العالم! 

ىلع إعجازهةا  - األجهةزةجهاز من أجهزة اإلنسان األخرى يقا: فيه اليشء الكثري، ولكن هةذ   وُّ
هل هةو خصائصةه العقليةة والروحيةة  تبىققد ششاركه فيها احليوان يف صورة من الصور. إنما  -الواضح 

ي َخلََقةَك فَ ) خاصةة: بصفةالفريدة اليت يه موضع االمتاان يف هذ  السورة  ِ اَك َفَعةَدلََك( بعةد اذلَّ َسةوَّ
َها اأْلِنَْساُن(؛ هذا اإلدراك العقلة  اريةاص، اذلي ال نةدري كاهةه؛ إذ أن العقل هو ) ندائه: يُّ

َ
 أداتاةايَا أ

 إلدراك ما ندرك. والعقل ال يدرك ذاته وال يدرك كي  يدرك!! 
. ولكن أين َيزتنها! إنةه قيقادلاملدراكت نفرض أنها لكها تصل إىل املخ عن طريق اجلهاز العصيب  هذ 

ا مسجالا الحتا  اإلنسان يف  ا اليت يه متوسط عمر  إىل آالف  خال:لو اكن هذا املخ رشيطا الستني اعما
احلشد من الصور واللكمات واملعاين واملشاعر واتلةأثرات، لةِك  هذااملاليني من األمتار ليسجل عليها 

 ت السنني! فعالا بعد عرشا يذكرهايذكرها بعد ذلك، كما 
املفةردة، هجعةل ماهةا  والصةوركي  يِّل  بني اللكمات املفردة واملعاين املفردة، واحلوادث املفردة،  ثم

 إىل اإلدراك؟ ومن اتلجارب إىل املعرفة؟  املدراكتثقافة جممعة، ثم لريتل من املعلومات إىل العلم؟ ومن 
ممباتةه؛  أىلعأكرب خصائصةه، وليسةت يه إحدى خصائص اإلنسان املمبة. ويه مع هذا ليست  هذ 

يصةل هةذا الاكئةن  اذليهاالك الروح اإلنسةاين اريةاص  ،فهاالك ذلك القبس العجيب من روح اهلل
مةن االتصةا: بةاملطلق  الوضةيئةجبما: الوجود، واا: خالق الوجود، ويماحه تلك اللحرات املجاحةة 

 . وجودالاذلي ليس هل حدود بعد االتصا: بومضات اجلما: يف هذا 
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 -للمدراكت احلسةية؟!  إدراكهوهل هو يعلم ما هو أدىن وهو  -الروح اذلي ال يعرف اإلنسان كاهه  هذا
هذ  األرض، ويصةله بةاملأ األىلع،  ىلعواذلي يمتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية، حىت وهو 

 يه يف ذلك العالم السعيد! إىل اجلما: اإلل وللاررويهيئه للحياة املرسومة سياة اجلاان واريلود، 
يَةا ) اذلي َياطبةه باسةمه: وهوهلذا اإلنسان، وهو اذلي به صار إنساناا،  الكربىالروح هو هبة اهلل  هذا

َها اأْلِنَْساُن(. ويعاتبه ذلك العتاب املهجل! يُّ
َ
َما َغرََّك بَِربَِّك الَْكِريِم(؛ هةذا العتةاب املبةارش مةن اهلل ) أ

ا مذنباا مغرتاا غري مقدر جلال: اهلل - سبحانه -حيث يااديه  لإلنسان، وال متةأدب  ،فيق  أمامه مقرصا
 . ثم يواجهه باتلذكري بانلعمة الكربى، ثم باتلقصري وسوء األدب والغرور! جاابهيف 
اذلي يقفةه  املوقة حقيقة مصدر ، وحقيقة ارب ، وحقيقةة « اإلنسان»عتاب مذيب؛ حني يتصور  إنه

َها اأْلِنَْساُن َما َغةرََّك بَِربِّةَك الَْكةِريمِ ) ااديه ذلك انلداء، ثم يعاتبه هذا العتاب:بني يدي ربه، وهو ي يُّ
َ
 يَا أ

اَك َفَعَدلََك  ي َخلََقَك فََسوَّ ِ بََك  اذلَّ يِّ ُصوَرة  َما َشاَء َركَّ
َ
 (. 23«)(يِف أ

 الصحة والعافية:  نعمة
والعافية وشستطرد يف ذكر سبب من أهةم أسةبابها  الصحةيف نعمة  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن قدامة  يفصل

الة من انلعم، وجعلاا صحة ابلدن نعمةة واحةدة مةن انلعةم  ذكرناواعلم أنا قد »وهو األكل فيقو:: 
ةت هةذ  انلعمةة لةم نقةدر عليهةا،  اثلانية،الواقعة يف الرتبة  فلو أردنا أن تستقيص األسباب اليت بها تمَّ

 سةبيلفلاذكر شيئاا من الة األسةباب الةيت يةتم بهةا األكةل ىلع األكل أحد أسباب الصحة،  ولكن
وآلةة  اإلحسةاس،أن خلق لك آلةة  عليكاتللويح، ال ىلع سبيل االستقصاء، فاقو:: من الة نعم اهلل 

 اليت يه آلة لإلدراك:  اريمسيف احلواس  تعاىلاحلركة يف طلب الغذاء؛ فانرر إىل ترتيب حكمة اهلل 
فةإن  يالصقه؛، وهو أو: حس َيلق للحيوان، وأنقص درجات احلس أن حيس بما : حاسة اللمسفأوهلا

فهلق لك الشةم تةدرك  عاك،اإلحساس بما يبعد ماه أتم ال حمالة، فافتقرت إىل حس تدرك به ما بعد 
أن تطوف كثرياا حةىت تعةرث  فتحتا به الراحئة من بعد، ولكن ال تدري من أي ناحية جاءت الراحئة، 

تلةدرك بةه مةا بعةد عاةك، وتةدرك جهتةه  ابلرصةت راحئته، وربما لم تعرث، فهلق لك ىلع اذلي شمم
ةا، إذ ال تةدرك بةذلك مةا وراء اجلةدار  هةذافتقصدها بعياها، إال أنه لو لم َيلق لةك إال  لكاةت ناقصا

حجاب، وقرب ماك قبل أن يكش  احلجاب، فتعجز عةن  وبياهواحلجاب، فربما قصدك عدو بياك 
األصوات من وراء احلجرات عاد جريان احلراكت، وال يكةيف  بهلسمع حىت تدرك اهلرب، فهلق لك ا

إذ به تعلم ما يوافقك وما يرضك، خبالف الشةجرة، فإنةه يصةب يف  اذلو ،ذلك، لو لم يكن لك حسن 
بصةفة  تعةاىلذو  هلا فتجذبه، وربما يكون ذلك سبب جفافها، ثةم أكرمةك اهلل  والأصلها لك مائع، 
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 طةبخن اللك، وهو العقل؛ فبه تدرك األطعمة ومافعتها، وما يرض يف املآ:، وبه تدرك م أرشفأخرى يه 
فوائةد العقةل،  أدىناألطعمة وتأهفها وإعداد أسبابها، فتنتفع به يف األكل اذلي هو سبب صحتك، وهو 

 ت ... الراهرة فيه بعض اإلدرااك اريمس. وما ذكرنا من احلواس تعاىلواحلكمة الكربى فيه معرفة اهلل 
لةو خلةق لةك ابلرصة  أنهانرر بعد ذلك يف اإلرادة والقدرة، وآالت احلركة من أصااف انلعم، وذلك  ثم

معطالا،  ىلع احلركة، اكن ابلرص تستحثكحىت تدرك به الطعام، ولم َيلق لك يف الطبع شوقاا إهه وشهوة 
لسقوط شهوته، فهلةق لةك اهلل يقدر ىلع تااوهل  والفكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع األشياء هل، 

 اذلي يضطرك إىل تااو: الغذاء.  اكملتقايضالطعام وسلطها عليك،  شهوة
نفسةك، فهلةق  وأهلكةتهذ  الشهوة لو لم تسكن عاد أخذ مقدار احلاجة من الطعام، ألرفت  ثم

 حلكمة بقاء النسل.  الوقاعلك الكراهة عاد الشبع تلرتك األكل بها، وكذلك القو: يف شهوة 
وهمةا مشةتملتان ىلع  اهةدان،خلق لك األعضاء اليت يه آالت احلركة يف تااو: الغذاء وغري ؛ ماها  ثم

 ماصوبة.  كهشبةمفاصل كثرية تلتحرك يف اجلهات وتمتد وتنث ، وال تكون 
ا، وهو الك ، وقسمه مخسة أقسام: ويه األصابع  ثم اتلفةة يف الطةو:  وجعلهاجعل رأس اهد عريضا

األصةابع ابلةوا ، ولةو اكنةت  ىلعوضعها يف صفني، سيث يكون اإلبهام يف جانب، ويةدور والقرص، و
وأساد إههةا رؤوس األصةابع تلقةوى بهةا،  أظافر،جمتمعة مرتاكمة لم حيصل تمام الغرض، ثم خلق هلا 

حتويها األصابع، ثم هةب أنةك أخةذت الطعةام باهةد، فةال  الوتللتقط بها بعض األشياء ادلقيقة اليت 
الفم واللحيني؛ خلقهما من عرمني، وركب فيهما األسةاان،  لكيكفيك حىت يصل إىل بطاك، فجعل 

فبعضها قواطع اكلرباعيات، وبعضها يصةلح للكرسة اكألنيةاب،  الطعام،وقسمها سسب ما حيتا  إهه 
يتحةرك، . وجعل الليح األسفل متحراكا حركة دورية، والليح األىلع ثابتاا ال اكألرضاسوبعضها طواحن 

األىلع،  ويةدور. وإن لك رَح صاعها اريلق يثبت ماها احلجر األسفل تعاىلإىل عجيب صاع اهلل  فانرر
ىلع األىلع، إذ لةو دار األىلع  األسةفلوتعاىل؛ فإنه يدور ماهةا  سبحانهإال هذ  الرَح اليت يه صاع اهلل 

 خوطر باألعضاء الرشيفة اليت حتتوي عليها. 
الطعام مةن الوسةط إىل  ويردخبلق اللسان؛ فإنه يطوف يف جوانب الفم،  عليك انرر كي  أنعم اهلل ثم

 هذا مع ما فيه من عجائب قوة انلطق.  الرَح،األساان سسب احلاجة، اكملجرفة اليت ترد الطعام إىل 
إىل احللةق باةوع  يالةقهب أنك قطعت الطعام وعجاته وهو يابس، فما تقدر ىلع االبتالع إال بأن  ثم

 ة. رطوب
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احلاجة حىت يةاعجن  بقدرحتت اللسان عيااا يفيض ماها اللعاب، وياصب  تعاىلكي  خلق اهلل  فانرر
 به الطعام. 

يمكن إيصاهل باهةد، فهيةأ  الهذا الطعام املطحون املعجون من يوصله إىل املعدة وهو يف الفم؛ فإنه  ثم
لطعام، ثم ياطبق وياضغط حةىت يقلةب ا ألخذاملريء واحلاجرة، وجعل رأسها طبقات يافتح  تعاىلاهلل 

ورد الطعام إىل املعدة وهةو خةو وفاكهةة مقطعةة، فةال  فإذاالطعام، فيهوي يف دهلب املريء إىل املعدة 
ا  ا وعرما ايصلح أن يصري حلما ا، فجعل اهلل  ودما ا تاما ىلع هيئة قةدر  املعدةىلع هذ  اهليئة حىت يطبخ طبها

 األعضةاءغلق عليه األبواب، وياضج باحلرارة اليت تتعدى إهها مةن الطعام، فتحتوي عليه وت فيهايقع 
وحلم الصةلب  أمامها،األربعة، ويه الكبد من جانبها األيمن، والطحا: من جانبها األشرس، والرثب من 

ا يصلح للافوذ يف  ا متشابها العرو ، ثم ياصةب الطعةام  جتاوي من خلفها، فياضج الطعام ويصري مائعا
 . آخرالكبد، فيستقر فيها ريثما يصلح هل نضج  من العرو  إىل

 لطا:.  ذلكيتفر  يف األعضاء ويبىق ماه ثفل ثم يادفع، ولو استوفياا الالكم يف  ثم
وال يشء ماهةا  والغلظ،اآلديم من العضالت والعرو  ما ال حيىص، اتل  بالصغر والكرب وادلقة  ويف

متحةرك، أو حتةرك عةر   عةر كن مةن التهةا ولةو سة سبحانه،إال وفيه حكمة، وُّ ذلك من اهلل 
 ساكن، هللَْكَت يا مسكني. 

إال نعمةة األكةل،  تعاىلهلل اعليك تلقوى ىلع الشكر، فإنك ال تعرف من نعمة  تعاىلإىل نعم اهلل  فانرر
ا تعرف أنهةا جتةوع وتأكةل، وتتعةب  وابلهيمةويه أدناها، ثم ال تعرف ماها إال أنك جتوع فتأكل،  أيضا

من نفسك إال ما يعرف احلمةار، فكية  تقةوم بشةكر اهلل  أنتتشتيه فتجامع، وإذا لم تعرف فتاام، و
 فقس ىلع ذلك.  تعاىل،ىلع اإلجياز قطرة من سر من نعم اهلل  إهه! وهذا اذلي رمزنا تعاىل؟
 

ة يف ما لم يعرفو  أقل مةن قطةر إىل( 24باإلضافة) تعاىلما عرفاا وعرفه اريلق لكهم من نعم اهلل  والة
ِ ال حُتُْصوَها()) :تعاىلسر؛ قا: اهلل  وا نِْعَمَة اّللَّ  (. 25َوإِْن َتُعدُّ

 نعمة اهلل اريفية يف حصو: املصائب: 
ا فيما يكرهه ويِّمله.  والقليلمن انلاس ال يرى انلعمة إال فيما شرس ،  كثري  من انلاس من يراها أيضا
شرس  فهو نعمة بياةة، وإن  اكنوما يصيب اإلنسان إن »: - تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: شيخ اإلسالم  ويف

ومةن جهةة أن فيةه حكمةة ورمحةة ال  بالصةرب،اكن شسوء  فهو نعمة؛ ألنه يكفر خطايا  ويثاب عليه 
بُّوا َشيْئاا وَُهَو رَشٌّ لَُكْم() يعلمها العبد: ْن حُتِ

َ
ْن تَْكَرُهوا َشيْئاا وَُهَو َخرْيٌ لَُكْم وََعَن أ

َ
)ابلقةرة:  وََعَن أ
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مع الشكر إىل الصرب. أمةا الرضةاء فرةاهر، وأمةا نعمةة الرسةاء  حتتا ولكتا انلعمتني  ،(216من اآلية
الطاعة فيها، كما قا: بعض السل : ابتلياا بالرضاء فصةربنا، وابتلياةا بالرسةاء  ىلعفتحتا  إىل الصرب 

األلةم،  الرضةاءالرساء الذلة، ويف  . فلهذا اكن أكرث من يدخل اجلاة املساكني، لكن ملا اكن يفنصربفلم 
اَا اأْلِنَْساَن ِماَّا رمَْحَةةا ُمةمَّ نََزْىاَاَهةا ) اشتهر ذكر الشكر يف الرساء والصرب يف الرضاء. قا: تعاىل: ْْ َذ

َ
َولنَِئْ أ

احِلَاِت ))هود: ) -إىل قوهل  -ِماُْه(  يَن َصرَبُوا وََعِملُوا الصَّ ِ ا صةاحب ا ،(11-9إِالَّ اذلَّ لرسةاء أحةو  وأيضا
الصرب، فإن صرب هذا وشكر هذا واجب، وأما صرب الرساء فقةد  إىلوصاحب الرضاء أحو   الشكر، إىل

قد يكةون الشةكر يف حقةه مسةتحباا، واجتمةاع الشةكر والصةرب  الرضاءيكون مستحباا، وصاحب 
 حا: يعرس ىلع كثري وبسطه هل موضع آخر.  وتذلذها،وهذايكون مع تألم انلفس 

وأنةتم  يعلةمانلاس؛ فإن اهلل  ألكرثماعم بهذا لكه، وإن اكن ال يرهر يف االبتداء  تعاىلأن اهلل : واملقصود
فيه مع حسةن العاقبةة نعمةة، ويه نعمةة ىلع  هذاال تعلمون، وأما ذنوب اإلنسان فيه من نفسه، ومع 

ال جتعل غريي أسةعد امهلل ال جتعل  عربة لغريي، و»قوهل:  هذاغري  ملا حيصل هل بها من االعتبار، ومن 
الِِمنَي() القرآن: داعء، ويف «بما علمت  م  وكمةا  ،(85)يونس: من اآلية َربَّاَا ال جَتَْعلْاَا فِتْاَةا لِلَْقْوِم الرَّ

واجعلاا أئمة ملن يقتدي باةا، وال جتعلاةا فتاةة  ،(74)الفرقان: من اآلية َواْجَعلْاَا لِلُْمتَِّقنَي إَِماماا() :فيه
 (. 26«)باا، واآلالء يف اللغة يه انلعم، ويه تتضمن القدرةيضل  ملن

 أقسام انلعمة:
 عباد  إىل قسمني كبريين:  ىلعنعمة اهلل  تاقسم
وفيهةا سةعادة  واإلسةالم،األو:: انلعمة ارياصة: ويه أعرم انلعم، ويه نعمة اهلدايةة لإليمةان  القسم

ويه اليت شسميها ابن القيم رمحةه  وهدايته،دلياه اصطفاهم  اذلينادلنيا واآلخرة، ويه خاصة بعباد اهلل 
 : انلعمة املطلقة. تعاىلاهلل 

ا مِّماهم  القسم كاعمة الصحة والغىن  واكفرهم؛اثلاين: انلعمة العامة: ويه اليت ششرتك فيها اريلق ايعا
 واألكل واجلا ، وكرثة املا: والودل ... الخ. 

وانلعمةة نعمتةان: نعمةة »: فيقةو: - تعةاىلرمحةه اهلل  -قيم القو: يف هذ  املسألة اإلمام ابن ال ويفصل
 مطلقة، ونعمة مقيدة. 

 انلعمة املطلقة:  -1
انلعمةة الةيت أمرنةا اهلل  ويهاملطلقة: يه املتصلة بسعادة األبد، ويه نعمةة اإلسةالم والسةاة،  فانلعمة
هل الرفيق األىلع؛ حيث بها وجعلهم أ خصهمأن نسأهل يف صالتاا أن يهدياا رصاط أهلها ومن  سبحانه
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يِقنيَ ) يقو: تعاىل: ةدِّ ُ َعلَةيِْهْم ِمةَن انلَِّبيِّةنَي َوالصِّ ْنَعةَم اّللَّ
َ
يةَن أ ِ وئَلِةَك َمةَع اذلَّ

ُ
َ َوالرَُّسةوَ: فَأ  َوَمْن يُِطِع اّللَّ

وئَلَِك َرِفيقاا( )النساء:
ُ
احِلِنَي وََحُسَن أ َهَداِء َوالصَّ  (. 69َوالشُّ

ةا هةم األصااف األربع فهِّالء  بقةوهل تعةاىل: املعايةونة هم أهل هذ  انلعمة املطلقةة، وأصةحابها أيضا
ْتَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَميِت َورَِضيُت لَُكُم اأْلِْسالَم ِديااا )...

َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدياَُكْم َوأ

َ
)املائةدة: مةن  (...اْهَْوَم أ

م دون سائر األمم، وادلين تارة يضةاف ادلين القي بهذافأضاف ادلين إههم؛ إذ هم املهتصون  ؛(3اآلية
ال يقبل مةن أحةد ديااةا سةوا ؛ وهلةذا يقةا: يف  اذلياإلسالم دين اهلل  فيقا:إىل العبد، وتارة إىل الرب؛ 

 مةعونسةب الكمةا: إىل ادليةن واتلمةام إىل انلعمةة « انرص دياك اذلي أنزتله من السماء امهلل»ادلاعء: 
يُقةا: يف ادلاعء  وهلةذاها إههم، وهم حمل حمض نلعمةه قةابلني هلةا؛ إضافتها إهه؛ ألنه هو وهها ومسدي

ها   (. عليهماملأثور للمسلمني )واجعلهم مثنني بها عليك قابليها وأتمَّ
ْكَملْةُت لَُكةْم ) :فقا:ادلين فلما اكنوا هم القائمني به الفاعلني هل بتوفيق ربهم نسبه إههم،  وأما

َ
اْهَْوَم أ

جانةب انلعمةة. واللفرتةان وإن تقاربتةا وتوازنتةا،  يفكما: يف جانب ادلين واتلمةام ، واكن ال(ِدياَُكمْ 
فةإن الكمةا: أخةص بالصةفات واملعةاين ويطلةق ىلع األعيةان  اتلأمل؛فبياهما فر  لطي  يرهر عاد 

كمل من الرجةا: كثةري »وخواصها كما قا: انليب صىل اهلل عليه وسلم:  صفاتهاواذلوات، وذلك باعتبار 
(. وقةا: 27«)بات عمران، وآسية بات مزاحم، وخدجية باةت خةويدل مريممل من النساء إال ولم يك
 اسةتكملإن لإليمان حةدوداا وفةرائض وسةنااا ورشائةع؛ فمةن اسةتكملها فقةد »بن عبدالعزيز:  عمر

. وأمةا دياةه فهةو ومعةان  وأوصةاف  أعيان، وأما اتلمام فيكون يف األعيان واملعاين، ونعمة اهلل «اإليمان
واتلمام إىل انلعمة أحسن كما اكنت  ادلينرشعه املتضمن ألمر  ونهيه وحمابه، فاكنت نسبة الكما: إىل 

يه انلعمةة املطلقةة، ويه الةيت « انلعمةة»أن هةذ   واملقصةودإضافة ادلين إههم وانلعمة إهه أحسةن. 
 . الاكفر نعمة بهذا االعتبار فهو صحيح ىلعهلل  ليساختصت باملِّماني. وإذا قيل 

 انلعمة املقيدة:  -2
اجلةا ، وكةرثة الةودل،  وبسةطاثلانية: انلعمة املقيدة؛ كاعمة الصحة، والغةىن، واعفيةة اجلسةد،  وانلعمة

 ىلعواملِّمن والاكفةر، وإذا قيةل هلل  والفاجروالزوجة احلساة وأمثا: هذا؛ فهذ  انلعمة مشرتكة بني الرب 
طالقاا السلب واإلجياب إال ىلع وجه واحد. وهو أن انلعم إ يصحالاكفر نعمة بهذا االعتبار فهو حق، فال 

ااملقيدة ملا اكنت  للاكفر ومآهلا إىل العذاب والشقاء فكأنها لم تكن نعمة وإنمةا اكنةت بلّيةة،  استدراجا
كْ ) يف كتابه كذلك فقا: جل وعال: تعاىلسماها اهلل  كما

َ
ا اأْلِنَْساُن إَِذا َما اْبتَالُ  َربُّةُه فَأ مَّ

َ
َمةُه فَأ َرَمةُه َوَنعَّ

ْكَرَمِن 
َ
َهةانَِن  َفيَُقوُ: َرّبِّ أ

َ
ا إَِذا َما اْبتَالُ  َفَقَدَر َعلَيِْه ِرْزقَةُه َفيَُقةوُ: َرّبِّ أ مَّ

َ
-15( )الفجةر:...اآليةةالَكَّ  َوأ
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فيها قد أنعمت عليه، وإنمةا اكن ذلةك ابةتالء مة  هل  ونعمته(. أي: ليس لك من أكرمته يف ادلنيا 17
رزقه فجعلته بقدر حاجته من غري فضل أكون قد أهاته، بةل أبةتيل  عليها، وال لك من قدرت واختبارا 

 باملصائب.  أبتليهعبدي بانلعم كما 
َمهُ ) قيل: فكي  يلتئم هذا املعىن ويتفق مع قوهل: فإن ْكَرَمُه َوَنعَّ

َ
فأثبةت اإلكةرام ثةم أنكةر عليةه  (فَأ

ْكَرَمِن ) قوهل:
َ
ا م  وإنما هو (الَكَّ ) ، وقا::(َرّبِّ أ اإلكةرام « هل»؛ فكأنه أثبت ابتالء. أي: ليس ذلك إكراما

  ونفا ؟
فليس هذا اإلكةرام  واملقيدة؛انلعمة املطلقة « جنس»: اإلكرام املثبت غري اإلكرام املايف، وهما من قيل

 املقيد بموجب لصاحبه أن يكون من أهل اإلكرام املطلق. 
ا إذا قيل: إن اهلل  وكذلك هلا؛اهلل  نعمةىلع الاكفر نعمة مطلقة ولكاه رد  أنعمأيضا فهةو بمالةة مةن  وبدَّ

ْعِطَ  ماالا يعيش به فرما  يف ابلحر كما قا: 
ُ
َحلُّةوا ) :تعاىلأ

َ
ِ ُكْفةراا َوأ لُوا نِْعَمةَت اّللَّ يَن بَدَّ ِ

لَْم تََر إِىَل اذلَّ
َ
أ

ة) وقا: تعةاىل: ،(28:إبراهيمقَْوَمُهْم َداَر ابْلََواِر( ) مَّ
َ
ا َمُمةوُد َفَهةَدْياَاُهْم فَاْسةتََحبُّوا الَْعةََّم ىلَعَ الُْهةَدى َوأ

َخَذْتُهْم َصاِعَقُة الَْعَذاِب الُْهوِن بَِما اَكنُوا يَْكِسبُوَن( )فصلت:
َ
 (. 17فَأ

لوا نعمته وآثروا عليها الضال:. فهذا  فهدايته  ىلعالااع يف مسألة: هةل هلل  فصلإياهم ماٌة عليهم، فبدَّ
 نعمة أم ال؟ وأكرث اختالف انلاس من جهتني:  الاكفر

 ... واتلفصيل: اشرتاك األلفاظ وإااهلا، واثلانيةة: من جهة اإلطال  إحداهما
ال حيةب  ويرضةا ،وهوهلل اانلعمة املطلقة يه اليت يُفرح بها يف احلقيقةة، والفةرح بهةا ممةا حيبةه  وهذ 

ِ ) :تعاىلالفرحني؛ قا: اهلل  ا جَيَْمُعوَن( )يونس: قُْل بَِفْضِل اّللَّ  (. 58َوبِرمَْحَِتِه فَِبَذلَِك فَلْيَْفرَُحوا ُهَو َخرْيٌ ِممَّ
حياة القلةب يكةون  حسب: اإلسالم والساة، وىلع ورمحتهدارت أقوا: السل  ىلع أن فضل اهلل  وقد

ا، حةىت أن  دفرحه بهما،ولكما اكن أرسخ فيهما اكن قلبه أش ةا إذا بةارش القلةبفرحا روح  لةريقص فرحا
 (. 28«)انلاس يكونالساة أحزن ما يكون انلاس، وهو ممتلل أمااا أخوف ما 

 يف موطن آخر:  ويقو:
املوجبة للفالح ادلائةم.  يهختصيصه ألهل الرصاط املستقيم بانلعمة ما د: ىلع أن انلعمة املطلقة  ويف»

 ىلعلةااع يف مسةألة: هةل هلل وهذا فصل ا نعمه،وأما مطلق انلعمة: فعىل املِّمن والاكفر؛ فلك اريلق يف 
 الاكفر من نعمة أم ال؟ 

ِ )... املطلقة ألهل اإليمان، ومطلق انلعمة للمِّمن والاكفر، كما قا: تعاىل: فانلعمة وا نِْعَمَت اّللَّ َوإِْن َتُعدُّ
اٌر(  (. 34: من اآليةإبراهيم) ال حُتُْصوَها إِنَّ اأْلِنَْساَن لََرلُوٌم َكفَّ
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واملِّمن والاكفةر.  والفاجر،حسان، بل يه اإلحسان. والرب تعاىل إحسانه ىلع الرب من جنس اإل وانلعمة
 (. 29)«حمساونوأما اإلحسان املطلق: فلذلين اتقوا واذلين هم 

إىل اإليمةان والةيت  اهلدايةةويه  -عن انلعمةة املطلقةة  - تعاىلرمحه اهلل  -صاحب الرال:  ويتحدث
ْسلَُموا قُةْل ) قوهل تعاىل: عادوذلك  -ء من عباد  وتعاىل بها من ششا سبحانهَيص اهلل 

َ
ْن أ
َ
َيُماُّوَن َعلَيَْك أ

ِْنَي(  ْن َهةةَداُكْم لإِْلِيَمةةاِن إِْن ُكاْةةتُْم َصةةاِد
َ
ُ َيُمةةنُّ َعلَةةيُْكْم أ َّ إِْسةةالَمُكْم بَةةِل اّللَّ ال َتُماُّةةوا يلَعَ

األرض؛  يفعبد مةن عبةاد   ىلعاهلل  إن اإليمان هو كربى املنن اليت ياعم بها»فيقو::  ،(17)احلجرات:
بةالوجود مةن آالء الةرز   يتعلةقهلذا العبد، وسائر مةا  ابتداءإنه أكرب من ماة الوجود اذلي يماحه اهلل 

حقيقة ممةبة، وجتعةل هل يف نرةام الكةون  اإلنساينوالصحة واحلياة واملتاع. إنها املاة اليت جتعل للوجود 
ا. وأو: ما يص يف الاكئن البرشي، حيت تستقر حقيقته يف قلبه، هو سةعة  اإليماناعه دوراا أصيالا عريما

هو به، ودلور  هو فيةه، وصةحة تصةور  للقةيم واألشةياء واألشةهاص  والرتباطاتهتصور  هلذا الوجود، 
وأنسه بكل مةا يف  ،وطمأنياته يف رحلته ىلع هذا الكوكب األريض حىت يلىق اهلل حوهل،واألحداث من 

يملةك أن  بأنةهوخالق هذا الوجود، وشعور  بقيمته وكرامته، وإحساسه  خالقهنسه باهلل حوهل، وأ الوجود
 وُّ من فيه ...  فيهوحيقق اريري هلذا الوجود لكه بكل ما  ،يقوم بدور مرمو  ير  عاه اهلل

واألشةهاص  واألحةداثهذا اتلصور الواسع الرحيب شستمد مةوازين جديةدة حقيقيةة لأشةياء  ومن
احلقيقيةة يف هةذ  احليةاة؛  ومهمتةههتمامات والغايات. ويرى دور  احلقيل يف هذا الوجةود، والقيم واال

وحيقق فيه ما ششاء. ويميض يف رحلتةه ىلع هةذا  بهالكون، يوجهه هحقق  يفبوصفه قدراا من أقدار اهلل 
 الضمري.  مأنوسالكوكب ثابت اريطو، مكشوف ابلصرية، 

وحلقيقة الطاقة املهيأة هل للقيةام بهةذا  هل،هل، وحلقيقة ادلور املقسوم هذ  املعرفة حلقيقة الوجود حو ومن
واالرتياح ملا جيري حوهل، وملا يقع هل. فهو يعرف مةن  والسكياةادلور. من هذ  املعرفة شستمد الطمأنياة 

ع هل أين يذهب؟ وماذا هو واجد هاالك؟ وقد علم أنه هاا ألمر، وأن لك ما يق وإىلأين جاء؟ وملاذا جاء؟ 
لةم َيلةق  وأنههذا األمر. وعلم أن ادلنيا مزرعة اآلخرة، وأنه جمزي ىلع الصغرية والكبرية،  تلماممقدر 

ا ...   عبثاا، ولن يرتك سدى، ولن يميض مفردا
يف ظةال: القةرآن،  أحياشعور اكلشعور اذلي عشته يف فرتة من فرتات الضياع والقلق، قبل أن  وَيتيف

رويح املتعبةة ىلع الكةون لكةه،  خلعتةهإىل ظله الكريم. ذلك الشةعور اذلي  بيديوقبل أن يأخذ اهلل 
 فعربت عاه أقو:: 

ا أين يميض؟ وملاذا وكي   وق   يميض؟  -لو شاء  -الكون حائرا
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 ضائع وجهد غبني ومصري مقاَّع ليس يُريض  عبث
ولةيس هاةاك تعةب  .جمزيأنه ليس هااك جهد غبني فلك جهد  -واملاة  احلمدوهلل  -أعرف اهوم  فأنا

واملاة  احلمدوهلل  -أشعر اهوم  وأناضائع فلك تعب مثمر. وأن املصري مرض، وأنه بني يدي اعد: رحيم. 
ا؛  - الكون تِّمن بربها، وتتجةه إهةه، وتسةبح سمةد .  فروحأن الكون ال يق  تلك الوقفة ابلائسة أبدا

  ر  ويف تسليم! يف طاعة ويف هل،اهلل  اختار والكون يميض وفق ناموسه اذلي 
واألعصةاب،  اجلسةدكسب ضهم يف اعلم الشعور، واعلم اتلفكري، كما أنه كسب ضهم يف اعلم  وهذا

 فو  ما هو كسب ضهم يف اا: العمل والنشاط واتلأثر واتلأثري. 
حةىت تتحةرك تلعمةل،  القلةبقوة دافعة وطاقة جممعة؛ فما تكاد حقيقته تستقر يف  -بعد  - واإليمان
الراهرة. كما أنهةا تسةتوي ىلع مصةادر  وصورتهاذاتها يف الواقع، وتلوائم بني صورتها املضمرة وتلحقق 

 الطريق ...  يفاحلركة يف الاكئن البرشي لكها، وتدفعها 
ُ َيُمةنُّ عَ ) :العريماهلل  وصد  َّ إِْسةالَمُكْم بَةِل اّللَّ ْسلَُموا قُْل ال َتُماُّوا يلَعَ

َ
ْن أ
َ
ْن َيُماُّوَن َعلَيَْك أ

َ
لَةيُْكْم أ

ِْنَي( )احلجرات: إال  يهبهةا(. فيه املاة الكربى اليت ال يملكهةا وال 17َهَداُكْم لإِْلِيَماِن إِْن ُكاْتُْم َصاِد
 ملن يعلم ماه أنه شستحق هذا الفضل العريم.  الكريم،اهلل 

واعش  واملشاعر؟فماذا فقد من وجد األنس بتلك احلقائق واملدراكت وتلك املعاين  العريم؛اهلل  وصد 
من فقةدها ولةو تقلةب يف  وجدبها ومعها، وقطع رحلته ىلع هذا الكوكب يف ظالهلا وىلع هداها؟ وماذا 

ألنهةا تعةرف بفطرتهةا اإليمةان  أهةدىأعطاف انلعيم وهو يتمتع ويأكل كما تأكل األنعام، واألنعةام 
 (. 30«)وتهتدي به إىل بارئها الكريم؟

مةن لةم يعةرف  قةدرها،هةذا ادليةن،وال يقةدرها  يفك حقيقة نعمة اهلل وال يدر»يف موطن آخر:  ويقو:
ماكن يه مةاهج احليةاة اذلي لةم  لكواجلاهلية يف لك زمان ويف  -حقيقة اجلاهلية ومن لم يذ  ويالتها 

ويالتها يف اتلصور واالعتقاد، وويالتها يف واقع  -فهذا اذلي عرف اجلاهلية وذا  ويالتها  -شرشعه اهلل 
هةذا ادليةن. اذلي  يفويدرك ويتةذو  حقيقةة نعمةة اهلل  ويعلم،هو اذلي حيس وششعر، ويرى  -احلياة 

وويالت احلرية واتلمز ، وويالت الضياع واريواء يف معتقةدات  والعَّم،يعرف ويعاين ويالت الضال: 
فةةة  كةةةل زمةةةان ويف لك مكةةةان هةةو الةةةذي يعةةةرف ويتةةةذو  نعمةةةة  وتصةةوراتهااجلاهليةةة 
 (. 31)«اإليمان

 من ثمار اتلفكر يف نعم اهلل عز وجل وآالئه: 



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

117 

وإحسانه وجالهل وعرمته؛ فانلفس جمبولةة  إنعامهوجل املحبة العريمة ىلع  عزاألوىل: حمبة اهلل  اثلمرة
بمن نعمه مةدرارة ومتواصةلة تواصةل األنفةاس وال  فكي ىلع حب من أحسن إهها ولو مرة واحدة 

 يقدر أحد أن حيصيها. 
العبةد ويدفعةه إىل  نفةسواإلنعام والرب واإلحسان شسةتوي ىلع  -كما يقا:  -سيةر اإلحسان أ والعبةد

وجل؛ إذن فال أحةد حيةب ذلاتةه إال  عزهلل احمبة املسدي واملاعم، وال ماعم ىلع احلقيقة وال حمسن إال 
 وجل.  عزوجل، ومن سوا  فال حيب إال هلل  عزاهلل 
وال  تعةاىل،إال اهلل  ابلصةائرفةال حمبةوب يف احلقيقةة عاةد ذوي »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن قدامة  يقو:

 مستحق للمحبة لكها سوا . 
 إىل أسباب:  -بمقتىض العقل  -ذلك يرجع  وإيضاح
والعةدم  اهلةالك: أن اإلنسان حيب نفسه وبقاء  وكماهل ودوام وجود ، ويكةر  ضةد ذلةك مةن أحدها

وجةل؛ فةإن  عةزهلل  املحبةةفك عاها.وهذا يقتيض اغية وانلقصان. وهذ  جبلة لك يح، ال يتصور أن يا
ا أن وجود  ودوامه وكماهل من  وأنه ابلارْل هل، املوجد ذلاتةه بعةد  ،هللااإلنسان إذا عرف ربه، عرف قطعا

ا لوال فضل اهلل  ا حمضا باتلكميةل.  عليهوهو ناقص بعد الوجود لوال فضل اهلل  بإجياد ، عليهأن اكن عدما
 نفسه، وال حيب ربه اذلي به قوام نفسه؟  اإلنسان وكي  يتصور أن حيب

نلرصته وقمع أعةداء   وانتدباثلاين: أن اإلنسان بالطبع حيب من أحسن إهه، والطفه وواسا ،  السبب
 وأاعنةه ىلع ايع أغراضه، فإنه حمبوب عاد  ال حمالة. 

فقةط، وأنةواع  وتعةاىل سةبحانهعرف اإلنسان ذلك حق املعرفة، علم أن املحسةن إهةه هةو اهلل  وإذا
 إحسانه ال حييط بها حرص. 

ا أنعم عليك جبميع خزائاه وما يملك، ومكاك  بيان تلترصةف كية   فيهاذلك أنه لو فُرض أن شهصا
وبقدرتةه ىلع املةا:  بمةاهلشئت، فإنك ترن أن هذا اإلحسان ماه، وهذا غلط، فإنه إنمةا تةم إحسةانه 

أنعم خبلقه وخلةق مةاهل وخلةق إرادتةه  اذليوإال فمن  ،دة اهللوبداعيته ابلاعثة هل ىلع رصف املا: بإرا
وألةىق يف نفسةه أن صةالح دياةه ودنيةا  يف  إهةك،وداعيته؟ ومن اذلي حببةك إهةه؟ ورصف وجهةه 

 صار مقهوراا يف التسليم ال شستطيع االفته.  فكأنهاإلحسان إهك، ولوال ذلك ما أعطاك؟ 
إحسةانه؛ فإنةك لةو  إهكلبرش، حمبوب يف الطباع وإن لم يصل اثلالث: أن املحسن املاعم من ا السبب

وهةو يف قطةر بعيةد، فإنةك  بهم،بلغك عن ملك من امللوك أنه اعلم اعبد اعد:، رفيق بانلاس متطل  
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حيث إنه حمسن، فضالا عةن أن يكةون  منحتبه، وجتد يف نفسك ميالا كثرياا إهه، فهذا حب املحسن 
 حساة من حساات قدرته؟  بلر من آثار إحسانه؟ حمسااا إهك، فكي  بمن أنت أث

ماةه بسةبب؛ فإنةه  يتعلةقبل يقتيض أن ال حُيةب غةري ، إال سيةث أن  تعاىل،هذا يقتيض حب اهلل  إن
الةيت يه مةن رضوراتهةم  باألسةبابسبحانه هو املحسن إىل اللك اكفة بإجيادهم وتكمةيلهم ومةدهم 

 (. 32)«حتىصوترفيههم، إىل غري ذلك من انلعم اليت ال 
ىلع قاعدة حترك القلوب  اتلنبيهوال بد من »: - تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: شيخ اإلسالم ابن تيمية  ويف

 . وقوتهباللكية سو: اهلل  عاهاوجل، فتعتصم به، فتقل آفاتها، أو تذهب  عزإىل اهلل 
. وأقواها املحبة، ويه لرجاءواوجل ثالثة: املحبة، واريوف،  عز: اعلم أن حمراكت القلوب إىل اهلل فاقو:

 :تعةاىلاريوف فإنه يةزو: يف اآلخةرة؛ قةا: اهلل  خبالفمقصودة تراد ذلاتها؛ ألنها تراد يف ادلنيا واآلخرة 
ِ ال َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن( )يونس:) ْوِهَاَء اّللَّ

َ
ال إِنَّ أ

َ
واريوف املقصود ماةه: الزجةر واملاةع  ،(62أ
سري   يكونن الطريق، فاملحبة تلىق العبد يف السري إىل حمبوبه، وىلع قدر ضعفها وقوتها ع اريرو من 

جيب ىلع لك عبةد  عريم،إهه، واريوف يماعه أن َير  عن طريق املحبوب، والرجاء يقود ؛ فهذا أصل 
ا هلل  يكونأن يتابه هل، فإنه ال حتصل هل العبودية بدونه، وُّ أحد جيب أن   لغري .  العبدا

فةأي يشء حيةرك  حمبوبةه،قيل فالعبد يف بعض األحيان قد ال يكون عاد  حمبة تبعثه ىلع طلةب  فإن
 القلوب؟ قلاا حيركها شيئان: 

وجل باذلكر الكثةري،  عزهلل ا: كرثة اذلكر للمحبوب؛ ألن كرثة ذكر  تعلق القلوب به؛ وهلذا أمر أحدهما
يَن آَماُوا اذْ ) فقا: تعاىل: ِ َها اذلَّ يُّ

َ
َ ِذْكراا َكِثرياا يَا أ ِصيالا( )األحزاب: ُكُروا اّللَّ

َ
 (. 42وََسبُِّحوُ  بُْكَرةا َوأ

ِ لََعلَُّكةْم ُتْفِلُحةوَن() :تعاىل: مطالعة آالئه ونعمائه؛ قا: اهلل واثلاين ألعةراف: مةن ا) فَاْذُكُروا آالَء اّللَّ
ِ ) وقا: تعاىل: ،(69اآلية ْسةبََغ ) وقةا: تعةاىل: ،(53)انلحل: مةن اآليةة (َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمة  فَِمَن اّللَّ

َ
َوأ

) ِ ال حُتُْصةوَها() وقا: تعاىل: ،(20)لقمان: من اآلية َعلَيُْكْم نَِعَمُه َظاِهَرةا َوَباِطاَةا وا نِْعَمَت اّللَّ  َوإِْن َتُعدُّ
 (. 34: من اآليةإبراهيم)

األشةجار واحليةوان، ومةا  منض، وما فيها عليه من تسهري السماء واألر بهذكر العبد ما أنعم اهلل  فإذا
 .ه. ا( 33«)ذلك عاد  باعثاا يثريأسبغ عليه من انلعم ابلاطاة، من اإليمان وغري ، فال بد أن 

الواجةب يقتيضة أمةوراا  وهةذاوجل ىلع نعمةه العريمة،  عةزاثلانية: القيةام بواجب الشكر هلل  اثلمرة
 ثالثة: 
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واإلحسةان لةلك نعمةة  الفضلوجل بأنه املاعم احلقيل، وهو صاحب  زع: االعرتاف بالقلب هلل  األو:
وعبادتةه سةبحانه وتعةاىل  واريضةوع،دقة أو جلت، وهذا حيدث يف القلب املحبة واإلجال: واتلعريم 

 جبميع أنواع العبادات القلبية. 
ح واتلحميةد والتسةبي اذلكةروجل ومحةد  واثلاةاء عليةه بةأنواع  عز: اللهج باللسان بشكر اهلل اثلاين

 وجل اإلاعنة ىلع ذكر  وشكر .  عزواتلكبري وسِّا: اهلل 
والقيةام بةأنواع العبةادات  تعةاىلبأعما: اجلوارح سيث توجه إىل طاعةة اهلل  تعاىل: الشكر هلل اثلالث

بةاجلوارح يقتيضة  تعةاىلكما أن شةكر اهلل  والطااعت،املهتلفة، وأداء فرائضه، واتلقرب إهه بانلوافل 
من املعةا  واذلنةوب، وحماسةبة انلفةس يف ذلةك. فبةأداء أوامةر   واتلوبة تعاىل،حمارم اهلل  كفها عن

 تدوم انلعم.  معاصيهسبحانه وترك 
أمر، وهل عليه فيه نيه،  أعضائهالعبةد فة  كةل عضو من  ىلعهلل »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:

العضو بأمر  واجتاب فيةه نهيةه فقةد أدى شةكر  ذلك يف وهل فيه نعمة، وهل به مافعة وذلة، فإن قام هلل
 مةنفيةه عطلةه اهلل  ونهيةهبةه، وإن عطةل أمةر اهلل  وذلتهنعمته عليه فيه وسىع يف تكميل انتفاعه 

أسباب أمله ومرضته. وهل عليه من لك وقت من أوقاتةه عبوديةة  أكربانتفاعه بذلك العضو، وجعله من 
قته بعبودية الوقت تقدم إهه ربه، وان شغله بهوى أو راحة وبطالةة فإن شغل و ماه؛تقدمه إهه وتقربه 

ْن ) فالعبد ال يزا: يف تقدم أو تأخر، وال وقوف يف الطريق ابلتة. قا: تعةاىل: تأخر؛
َ
لَِمةْن َشةاَء ِمةاُْكْم أ

َر( )املدثر: خَّ
َ
ْو َيتَأ

َ
َم أ  .ه. ا( 34)«(37َيتََقدَّ
نةازعتْ  نفيسة إىل أمةر »: تعاىليف حماسبته نلفسه إزاء نعم اهلل  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن اجلوزي  ويقو:

الكراهةة، واكنةْت تأويالتُهةا فاسةدةا، واحلجةُة  وتدفعُ مكرو   يف الرشع، وََجَعلَْت َتاِْصُب يل اتلأويالِت 
 ظاهرٌة ىلع الكراهة. 

قد َبََلََغ إىل سورة يوُسَ ؛  َدرِْسيف دفع ذلك عن قليب، وأقبلُت ىلع القراءة، واكن  تعاىلإىل اهلل  فلجأُت 
 أدري ما أقرأ.  الفاحِتَِتها، وذلك ارياطُر قد َشَغَل قليب حىت 

ْحَسَن َمثَْواَي() بلغُت إىل قوهل تعاىل: فلما
َ
ِ إِنَُّه َرّبِّ أ هلةا،  انتبهةُت  ؛(23)يوس : من اآلية قَاَ: َمَعاَذ اّللَّ

ْكَرِة.   وكأين خوِطبُْت بها، فأفقُت من تلك السَّ
ا، فراىع حقَّ َمن أحسَن فقلُت  ، وإْن لةم يكةْن هل  إهه،: يا نفُس! أفهمِت؟ هذا ُحرٌّ بيَع ُظلْما ا  ماِلاكا وَسمَّ

ِه عما يِّذيِه، فقاَ::  زادَ ، ثم (إِنَُّه َرّبِّ ) عليه ُملْك، فقاَ:: ْحَسَن َمثَْوايَ )يف بيان موَجِب َك ِّ َكفِّ
َ
 .(أ
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لَةَل  ساعةِ يقِة ملوىل ما زا: حُيِْسُن إهك من بِك؛ وأنِت عبٌد ىلع احلق فكيَ   وجودِك، وإنَّ َسرْتَُ  عليِك الزَّ
 أكرُث من عدد احلىص؟! 

، وجنَّةاِك  وساَ  تَْذُكريَن كيَ  ربَّاِك، وعلََّمِك، وَرَزقَِك، ودافَع عاِك،  أفما اريرَي إهِك، وهداِك أقوَم طريق 
، وضمَّ إىل ُحْسن  ورةِ من لكِّ كيد  ل لك مدارك العلوم حىت نلْةت  الصُّ الراهرة َجوَْدَة اذلهن ابلاطن، وسهَّ

عةرائَس العلةوم يف ُحلَةل  لسةانك (35)ما لم يالُه غريك يف طويله، وجةىلَّ يف عرَْصةةِ  الزمانيف قصري 
الرن، وسا  رزقك بال لُكَْفِة تكلُّة    سسنالفصاحة، بعد أْن سرت عن اريلق مقاسك، فتلقوها ماك 

؟! وال َكدَ  ا غري نَْزر  ، رغدا  ر َمنٍّ
املةزا  واعتةدا:  سةالمةأدري أيَّ نعمه عليك أرشُح لك؛ ُحْسن الصورة وصحة اآلالت؟ أم  ماهلل فوا

؟ أم إهلام الرشاد  الصغر؟ أم احلفظ سسن الوقايةة عةن  ماذُ الرتكيب؟ أم لط  الطبع اريايل عن خساسة 
لَِل؟ أم حتبيب طريق انلقل  األثر من غري اود  ىلع تقليةد ملعرةم وال اخنةراط  يف  اعواتبالفواحش والزَّ

؟ ِ ال حُتُْصوَها() سلك ُمبتدع  وا نِْعَمَت اّللَّ  (. 34: من اآليةإبراهيم) َوإِْن َتُعدُّ
األماين  رشاباكئد نصب لك املاكئد فوقاك؟ كم عدو حط ماك باذلم فرقَّاك؟ كم أعطش من  كم

ا وسقاك؟ كم أمات من لم يبلغ ب سةليمة ابلةدن،  وتُمسةنيعض مرادك وأبقاك؟ فأنةت تصةبحني خلقا
ين، يف تزيُّد  من العلم وبلوغ األمل.   حمروسة ادلِّ

فسلم حةىت يقةع اهقةني  املاع؛ُمِاْعِت مراداا، فُرِزقِْت الصرب عاه بعد أن تبني لك وجه احلكمة يف  فإن
 بأنَّ املاع أصلُح. 

روُس ذكُرُ ؛ امتأت ذهبت أعدُّ من هذ  انلعم ما َساََح  ولو تاقطع الكتابة، وأنت تعلمةني  ولم (36)الطُّ
ْح؛ فكي  حيسن بك اتلعرُّض ملا  أْذُكر أنَّ ما لم   ! يكرُهه؟أكرث، وأن ما أومأُت إىل ذكر  لم شرُْشَ

الُِموَن() ْحَسَن َمثَْواَي إِنَُّه ال ُيْفِلُح الرَّ
َ
ِ إِنَُّه َرّبِّ أ  (. 37(«)23ية)يوس : من اآل َمَعاَذ اّللَّ

إذ مهمةا فعةل العبةد مةن  وشكر ؛ تعاىلاثلاثلة: اإلزراء بانلفس، والشعور باتلقصري يف حق اهلل  اثلمرة
فكي  ببا  انلعم الةيت ال  تعاىل؛اهلل  نعماألعما: الصاحلة ما فعل فلن يويف حق شكر نعمة واحدة من 

فس، واعةرتاف دائةم باتلقصةري اإلعجةاب بةانل آثةارتعد وال حتىص. ويف هذا إذهةاب ألي أثةر مةن 
وتعاىل، واتلرضع بني يديه، وسِّاهل سةبحانه اإلاعنةة ىلع  سبحانههلل باواتلفريط. وهذا هل أثر يف اتلعلق 

 يف طاعته عز وجل؛ كما ذكر ذلك سبحانه عن أنبيائه وأوهائه:  ورصفهاشكر انلعم، 
الطري، وحوار انلملة مةع  لغةامللك، وفهم  من عليهسليمان عليه الصالة والسالم ملا رأى نعم اهلل  فهذا

َم َضاِحاكا ِمةْن قَْولَِهةا ) وجل: عزهلل اأمة انلمل سأ: ربه سبحانه أن يلهمه شكر نعمته عليه؛ قا:  َفتَبَسَّ
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ْىَمةَل 
َ
ْن أ
َ
يَّ َوأ َّ وىلََعَ َوادِلَ ْنَعْمةَت يلَعَ

َ
ْشُكَر نِْعَمتََك الَّيِت أ

َ
ْن أ
َ
ْوزِْعِ  أ

َ
ْدِخلْةِ   َوقَاَ: رَبِّ أ

َ
َصةاحِلاا تَرَْضةاُ  َوأ

احِلِنَي( )انلمل:  (. 19بِرمَْحَِتَك يِف ِعبَاِدَك الصَّ
ْن ) عن داعء الودل املِّمن ابلار بوادليه: وقا:

َ
ْوزِْعةِ  أ

َ
ْرَبِعةنَي َسةاَةا قَةاَ: رَبِّ أ

َ
ُ  َوَبلَةَغ أ ُشدَّ

َ
َحىتَّ إَِذا بَلََغ أ

ْنَعْمَت 
َ
ْشُكَر نِْعَمتََك الَّيِت أ

َ
يَّيِت إِينِّ ُتبُْت إَِهْةَك  أ ْصِلْح يِل يِف ُذرِّ

َ
ْىَمَل َصاحِلاا تَرَْضاُ  َوأ

َ
ْن أ
َ
يَّ َوأ َّ وىلََعَ َوادِلَ يلَعَ

بن جبل ريض  معاذوأرشد الرسو: صىل اهلل عليه وسلم  ،(15: من اآليةاألحقاف) َوإيِنِّ ِمَن الُْمْسِلِمنَي(
 (. 38«)امهلل أع  ىلع ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»دلاعء: ا بهذااهلل عاه أن يدعو يف دبر لك صالة 

 (. 39)«عبادتكامهلل إين أسألك شكر نعمتك وحسن »من داعئه عليه الصالة والسالم:  واكن
وتعةاىل ىلع عبةد   تبةاركهلل و»: - تعةاىلرمحةه اهلل  -هذا املشهد والشعور يقو: اإلمام ابن القيم  وعن

 ا: نواعن من احلقو  ال يافك عاهم
 : أمر  ونهيه الذلان هما حمض حقه عليه. أحدهما
فمشهد الواجةب  بأمر ؛: شكر نعمه اليت أنعم بها عليه. فهو سبحانه يطابله بشكر نعمه، والقيام واثلاين

فإن لم يداركه بةذلك هلةك.  ومغفرته،عليه ال يزا: ششهد  تقصري ، وتفريطه، وأنه حمتا  إىل عفو اهلل 
أتم، وشهود  تلقصري  أعرم. وليس ادليةن بمجةرد  عليهشهود  للواجب  اكنين اهلل ولكما اكن أفقه يف د

ذلك باألمور املحبوبة هلل. وأكرث ادليانني ال يعبأون ماها إال بمةا  معترك املحرمات الراهرة؛ بل بالقيام 
 ورسةوهل انلاس. وأما اجلهاد، واألمر باملعروف، وانلةيه عةن املاكةر، وانلصةيحة هلل عمومشاركهم فيه 

 لهةا،يريةدوا فع أنودياه وكتابه؛ فهذ  الواجبات ال ختطر بباهلم، فضالا عن  ورسوهلونرصة اهلل  وعباد ،
الواجبةات، وإن زهةد يف ادلنيةا  هذ ترك  منوفضالا عن أن يفعلوها، وأقل انلاس ديااا وأمقتهم إىل اهلل 

رماته، ويبذ: عرضه يف نرصةة دياةه. ويغضب حل ،ايعها. وقل أن ترى ماهم من حيمر وجهه ويمعر  هلل
أمر ملاكا مةن  تعاىلهِّالء. وقد ذكر أبو عمر وغري  أن اهلل  منهلل اوأصحاب الكبائر أحسن حاالا عاد 

 صةوته؛بقرية، فقا:: يا رب إن فيهم فالناا العابد الزاهد، قا:: به فابدأ، وأسةمع   َيس املالئكة أن 
ا قط.   إنه لم يتمعر وجهه يفَّ يوما

اثلقلةني؛ فةإن نعةم  أعمةا:شهود انلعمة، فإنه ال يدع هل رؤية حساة من حسااته أصالا، ولو عمل  أماو
فينبيغ للعبد أال يةزا: يارةر يف حةق  عمله؛أكرث من أعماهل، وأدىن نعمة من نعمه تستافد  سبحانهاهلل 
 . عليهاهلل 
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عليةه  موَسهلل ابلغ  أن نيب  اإلمام أمحد: حدثاا حجا ، حدثاا جرير بن حازم، عن وهب، قا:: قا:
: لةو داعين حةىت إهةهاهلل  فةأوَحالسالم مّر برجل يدعو ويترضع، فقا:: يا رب ارمحه فإين قد رمحتةه، 

 تاقطع قوا  ما استجبت هل حىت يارر يف حل عليه. 
ا هلا. و ىلعالعبد انلعمة والواجب ال تدع هل حساة يراها؛ وال يزا: مزرياا  فمشاهدة مةا أقربةه نفسه ذاما

 (. 40)«املستعانمن الرمحة إذا أعطى هذين املشهدين حقهما، واهلل 
اهقرةة ُوفةوَر  تلةكثم يلحظ يف نور »يف موطن آخر وهو يتحدث عن يقره انلفس من غفلتها:  ويقو:

انعمة ربه عليه من حني استقر يف الرحم إىل وقته وهو ياقلب فيها  وباطااا، هةالا ونهةاراا، ويقرةة  ظاهرا
ا وعالنية؛ فلو اجتهد يف إحصاء و ا، را  عليهملا قدر، ويكيف أن أدناها نعمة انلفس، وهلل  أنواعهامااما

 نعمة فما ظاك بغريها.  أل يف لك يوم أربع وعرشون 
املةاعم بهةا إن  وأنَّ يرى يف ضوء ذلك انلور أنه آشس من حرصها وإحصائها، اعجز عةن أداء حقهةا،  ثم

ال مطمع هل يف انلجةاة إال بعفةو  أنهيع أعماهل حق نعمة ماها، فيتيقن حينئذ طابله سقوقها استوعب ا
 وفضله.  ورمحتهاهلل 
إىل جاةب عرمةة  بالنسةبةيرى يف ضوء تلك اهقرة أنه لو عمل أعما: اثلقلني من الرب الحتقرهةا  ثم

ويه جمرد فضل ماه، فكي   أعماهلالرب تعاىل وما شستحقه جبال: وجهه وعريم سلطانه؛ هذا لو اكنت 
هلا وشاءها ماه وكونها، ولو لةم يفعةل ذلةك لةم  وهيأ وإحسانه؛ حيث شرسها هل وأاعنه عليها  وماتهاهلل 

لن يقبةل عمةالا يةرا  صةاحبه مةن  سبحانهماه، وأن اهلل  أعماهليكن هل سبيل إهها، فحينئذ ال يرى 
مةن نفسةه، وأنةه لةيس هل مةن  ال وفضله عليه وماته، وأنه من اهلل هلهلل انفسه حىت يرى عني توفيق 

 إهةهصدقة تصد  بها عليه، وفضال ماه ساقه  وحد ؛وأسبابه، وما به من نعمة فمن اهلل  الرشنفسه إال 
نفسةه  ويةرىمن غري أن شستحقه بسبب وشستأهله بوسيلة، فريى ربه ووهه ومعبود  أهال لةلك خةري، 

يرفعهةا وجيعلهةا يف  اذلياهرة وابلاطاةة، وهةو أهال للك رش. وهذا أساس ايع األعما: الصاحلة والرة
 (. 41«)ديوان أصحاب اهمني

ال ينتفةع باعمةة »فيقو::  بهماعن نعمة العلم واإليمان ومىت ينتفع العبد  - تعاىلرمحه اهلل  - ويتحدث
ولم يتجاوز  إىل ما لةيس هل ولةم يتعةد  قدرها،والعلم إال من عرف نفسه ووق  بها عاد  باإليماناهلل 
فهو املان به ابتداء وإدامة بال سبب مةن العبةد،  ؛هللوبااهلل  ومنور ، ولم يقل: هذا يل، وتيقن أنه هلل ط

وتكرس  كرسة من ال يرى نلفسةه وال فيهةا خةرياا أبلتةة، وأن  عليهنعم اهلل  فتذهلوال استحقا  ماه، 
فلكمةا  عاةه؛ا عجيباةا ال يعةرب وماه؛ فتحدث هل انلعم ذالا وانكسارا  وبه،وصل إهه فهو هلل  اذلياريري 
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علمني رشيفني: علمةه  نتيجةجدد هل نعمة ازداد هل ذالا وانكساراا وخشواعا وحمبة وخوفاا ورجاء، وهذا 
يف يديه وهو ملكه يِّ  ماةه مةن ششةاء  لكهبربه وكماهل، وبر  وغاا  وجود  وإحسانه ورمحته، وأن اريري 

محد وأتمةه. وعلمةه بافسةه، ووقوفةه ىلع حةدها،  أكملا ويماع ماه من ششاء، وهل احلمد ىلع هذا وهذ
ال خري فيها أبلتة وال هلا وال بها وال ماها، وأنها لةيس هلةا مةن  وأنهاوقدرها ونقصها وظلمها، وجهلها، 

 فمةافكذلك من صفاتها وكماهلا ليس هلا إال العدم اذلي ال يشء أحقر ماه وال أنقص؛  العدم؛ذاتها إال 
هلةا ال صةيغة ىلع  صيغةع لوجودها اذلي ليس إهها، وال بها. فإذا صار هذان العلمان فيها من اريري تاب

يف يديه، وأنةه هةو املسةتحق للحمةد  لكهواألمر لكه هل، واريري  ،لسانها علمت حينئذ أن احلمد لكه هلل
 تلونةت بةه واللوم. ومن فاته اتلحقق بهذين العلمني والعيبواثلااء واملدح دونها، وأنها يه أوىل باذلم 

 .ه. ا( 42)«وأعماهلأقواهل 
وآالئةه  العريمةة،اهلل  نعةمالرابعة: املحافرة ىلع انلعم واحلذر من أسةباب زواهلةا: فةاتلفكر يف  اثلمرة

 :تعاىلاليت تزيلها وتغريها؛ قا: اهلل  األسباباجلسيمة يثمر األخذ باألسباب اليت حتفرها وتبقيها، وترك 
ذََّن َربُّكُ )

َ
ِزيَدنَُّكْم َولنَِئْ َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذايِب لََشةِديٌد( )َوإِْذ تَأ

َ
وقةا: عةز  ،(7:إبةراهيمْم لنَِئْ َشَكْرُتْم أَل

ْنُفِسةِهْم() :وجل
َ
ُوا َمةا بِأ ْنَعَمَهةا ىلَعَ قَةْوم  َحةىتَّ ُيَغةريِّ

َ
اا نِْعَمةةا أ َ لَْم يَُك ُمَغريِّ نَّ اّللَّ

َ
ألنفةا:: مةن ا) َذلَِك بِأ

ُ َمثَالا قَْرَيةا اَكنَْت آِماَةا ُمْطَمئِاَّةةا ) بها: وكفرسبحانه عمن غفل عن نعم اهلل  وقا: ،(53اآلية َورَضََب اّللَّ
ُ بِلَةاَس اجْلُةوِع َوارْيَةوْ  َهةا اّللَّ َْ َذا

َ
ِ فَأ ْنُعِم اّللَّ

َ
 َماَكن  فََكَفةَرْت بِةأ

َها رََغداا ِمْن لُكِّ ُْ ِتيَها ِرْز
ْ
ِف بَِمةا اَكنُةوا يَأ

 (. 112( )انلحل:يَْصاَُعونَ 
تزيل انلعم احلةارضة،  أنهاومن عقوباتها: »يف بيان عقوبات اذلنوب:  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:

ُحِفظ موجودها بمثل طاعته، وال  مااهلل  نعموتقطع انلعم الواصلة؛ فزتيل احلاصل، وتماع الواصل، فإن 
لةلك يشء  سةبحانه: إال بطاعته، وقةد جعةل اهلل ال يُاا عاد استُجلب مفقدوها بمثل طاعته، فإن ما 

تبطله، فجعل أسباب نعمه اجلابلة هلا طاعته، وآفاتها املانعة ماها معصةيته،  وآفةسبباا وآفة؛ سبباا جيلبه، 
 بها.  عصا حفظ نعمته ىلع عبد  أهلمه راعيتها بطاعته فيها، وإذا أراد زواهلا عاه خذهل حىت  أرادفإذا 
من أزيلت نعةم  أخبارعبد بذلك مشاهدة يف نفسه وغري ، وسمااعا ملا اغب عاه من العجب علم ال ومن
اجلملةة، أو اصةوص مةن هةذا  هذ كأنه مستثىن من  ؛بمعاصيه، وهو مقيم ىلع معصية اهلل عاهماهلل 

اريلق ال إهه؛ فأي جهل أبلغ من هذا؟ وأي  إىلالعموم، وكأن هذا أمر جار ىلع انلاس ال عليه، وواصل 
 (. 43)«الكبري العيلم للافس فو  هذا؟ فاحلكم هلل ظل
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العبد نعمة إال بةذنب،  عنومن عقوبات اذلنوب: أنها تزيل انلعم وحتل انلقم؛ فما زالت »أيضاا:  ويقو:
بةالء إال بةذنب، وال  نةز:وال حلت به نقمة إال بذنب؛ كما قا: يلع بن أيب طالب ريض اهلل عاه: )مةا 

 رفع إال بتوبة(. 
( )الشورى:) عاىل:ت وقا: يِْديُكْم َوَيْعُفو َىْن َكِثري 

َ
َصابَُكْم ِمْن ُمِصيبَة  فَِبَما َكَسبَْت أ

َ
 (. 30َوَما أ

ْنُفِسةِهْم() تعاىل: وقا:
َ
ُوا َمةا بِأ ْنَعَمَها ىلَعَ قَْوم  َحىتَّ ُيَغريِّ

َ
اا نِْعَمةا أ َ لَْم يَُك ُمَغريِّ نَّ اّللَّ

َ
ألنفةا:: مةن ا) َذلَِك بِأ

 (. 53اآلية
يغةري مةا بافسةه؛ فيغةري  اذليأنه ال يغري نعمه اليت أنعم بها ىلع أحد حىت يكون هو  تعاىلاهلل  فأخرب

فإذا غري ُغري عليه، جةزاء وفاقاةا،  سهطه،وشكر  بكفر ، وأسباب رضا  بأسباب  بمعصيته،طاعة اهلل 
 وما ربك برالم للعبيد. 

 ة بالعافية، واذل: بالعز. العقوب عليهغري املعصية بالطاعة غري اهلل  فإن
 أحسن القائل:  ولقد

 كنـت فـي نعمــة فارعها إذا
 فـإن اذلنــوب تزيــل انلعـم                                         

 بطاعــة رب العبــ وحطهــا
 ـاد فرب العباد رسيـع انلقـم                                             

 مـا استطعـ والظلـم مه وإياك
 ـت فظلم العباد شديد الوخم                                              

 بقلبـك بيـن الــورى وسافـر
 تلبرص آثــار من قــد ظلــم                                         

  مساكنهــم بعدـهـم فتلـــك
 يهــم، وال تتهــم شهـود عل                                          

 كـان يشء عليهــم أضـ وما
 ـر من الظلم وـهو اذلي قد قصم                                           

  تركوا مـن جنـان ومـن فكم
 قصور، وأخرى عليهم أطـم                                            

 باجلحيم وفـات انلعــ صلوا
 ( 44«)ـيم واكن اذلي ناهلم اكحللم                                       

 
 أقوا: مضيئة يف شكر اهلل عز وجل ىلع نعمه: 
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اريدل، قا:: قا: موَس: يا رب، كية  يل أن أشةكرك  أيبابن أيب ادلنيا، عن أيب عمران اجلويف، عن  ذكر 
يح: يةا مةوَس اآلن جيازي بهةا عمةيل لكةه؟ قةا:: فأتةا  الةو الوأصغر نعمة وضعتها عادي من نعمك 

 (. 45شكرت )
رباةا لةك احلمةد، بمةا خلقتاةا ورزقتاةا وهةديتاا  امهلل ،احلسن إذا ابتدأ حديثه يقو:: احلمد هلل واكن 

باإلسالم والقرآن، ولك احلمد باألهل واملا: واملعافةاة، َكبَةتَّ  احلمدوعلمتاا وأنقذتاا وفرجت عاا؛ لك 
عت فرقتاا، وأحسات معافاتاةا، ومةن لك مةا سةأنلاك رباةا وأظهرت أمااا، وا رزقاا،عدونا وبسطت 

ا كثرياا؛ لك احلمد بكل نعمة أنعمت بها علياا يف  أعطيتاا؛ أو حةديث،  قديمفلك احلمد ىلع ذلك محدا
احلمد حةىت تةر ، ولةك  لكأو ر أو عالنية، أو خاصة أو اعمة، أو يح أو ميت، أو شاهد أو اغئب، 

 (. 46احلمد إذا رضيت)
يونس: أشرسك ببرصك هذ  مائة أل  درهةم؟  هلرجل إىل يونس بن عبيد ششكو ضيق حاهل، فقا:  ءوجا 

: ال. قا:: فربجليك مائة أل ؟ قا:: ال. قا:: فذكر  نعةم اهلل قا:قا: الرجل: ال. قا:: فبيديك مائة أل ؟ 
 (. 47عادك مئني األلوف وأنت تشكو احلاجة) أرىفقا: يونس:  عليه،

ا وأصبح  ته  يف خطببعض السل وقا:  غةرباا، أصةبح انلةاس ينسةجون  انلاسيوم عيد: أصبحتم زهرا
انلاس ينتجةون وأنةتم تركبةون، وأصةبح  وأصبحوأنتم تلبسون، وأصبح انلاس يعطون وأنتم تأخذون، 

 (. 48)وأبكاهمانلاس يزرعون وأنتم تأكلون؛ فبىك 
ن نعمته فيما أعطاين ماها؛ إين رأيته أعطاها أعرم م ادلنيازوي ع  من  فيماأبو حازم: نعمة اهلل  وقا: 

ا فهلكوا، وُّ نعمة  عليةك نعمةه وأنةت تعصةيه  يتابعبلية. وإذا رأيت اهلل  فيهتقرب من اهلل  الأقواما
 (. 49)فاحذر 

فقا: يف موعرته: أيها انلاس تقووا بهذ  انلعم  وعرهم،اكتب الليث، عن هقل، عن األوزايع، أنه  وذكر 
اليت تتطلع ىلع األفئةدة؛ فةإنكم يف دار اثلةوى فيهةا  املوقدةاهلل  ناريها ىلع اهلرب من اليت أصبحتم ف
 اكنةوامرجون خالئ  من بعد القرون اذلين استقبلوا من ادلنيا أنفعها وزهرتها؛ فهةم  فيهاقليل، وأنتم 

ا وأعرم آثاراا، فقطعوا اجلبةا:، وجةابوا الصةهور،  يف ابلةالد  اونقبةوأطو: ماكم أعماراا وأمد أجساما
مةددهم، وعفةت آثةارهم،  طةوتمِّيدين ببطش شديد وأجسام اكلعماد، فما بلثت األيام والليةايل أن 

نَْسْت ذكرهم، فما حتس ماهم من أحد 
َ
ْخوَْت ماازهلم، وأ

َ
ا) والوأ  (. 49تسمع هلم ركزا
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ىلع الطريةق، ينئ، فقلت هل: اذكر املطةروحني  هوسالم بن مطيع: دخلت ىلع مريض أعود ، فإذا  وقا: 
. قا:: ثم دخلت عليه بعةد ذلةك فسةمعته يقةو: نلفسةه: َيدمهماذكر اذلين ال مأوى هلم وال هلم من 

 (. 50«)من ال مأوى هل وال هل َمْن َيدمه اذكرياذكري املطروحني يف الطريق، 
: كةم اعملتةه تبةارك اسةمه بمةا يكةر  السواحلأيب نوح: قا: يل رجل ىلع بعض  بنعبد اهلل  وقا: 

: فهل قصدت إهه يف أمر كربك فهذلك؟ قلةت: ال قا:فعاملك بما حتب؟ قلت: ما أحيص ذلك كرثة؟ 
: فهل سأتله شيئاا فلم يعطكه؟ قلت: وهل ماع  شةيئاا سةأتله؟ مةا قا:ولكاه أحسن إيّل وأاعن .  ،واهلل

 آدم فعل بةك بعةض أعطاين، وال استعات به إال أاعن . قا:: أرأيت لو أن بعض ب  إالسأتله شيئاا قط 
وأحرى أن  أحقاريال:، ما اكن جزاؤ  عادك؟ قلت: ما كات أقدر هل ماكفأة وال جزاء. قا:: فربك  هذ 

ا وحديثاا إهك، واهلل  أشرس من ماكفةأة عبةاد ؛  لشكر تدأب نفسك هل يف أداء شكر ، وهو املحسن قديما
اإنه تبارك وتعاىل ريض من العباد باحلمد   (. 51)شكرا

ا،  وقا:  : إين قد غفرت لك، قا:: أي رب ومةا تغفةر يل إههاهلل  فأوَحوهب: َىبَد اهلل اعبٌد مخسني اعما
يف عاقه يرضب عليه، فلم يام ولم يصل، ثم سكن فاام، ثم أتا  ملك فشاك  لعر ولم أذنب؟ فأذن اهلل 

سةني سةاة تعةد: : ما لقيت من رضبان العر ؟! فقا: امللك: إن ربك يقةو:: إن عبادتةك مخفقا:إهه 
 (. 52العر ) سكون

إىل جعفر وأصحابه، فدخلوا عليه وهو يف بيةت  يوماملبارك أن انلجايش أرسل ذات  بنعبد اهلل  وذكر 
: فأشفقاا ماه حني رأياا  ىلع تلك احلةا:، فلمةا رأى مةا يف جعفرعليه خلقان جالس ىلع الرتاب، قا: 

نرصة نبيةه  قدمن حنو أرضكم عني يل فأخربِن أن اهلل بما شرسكم؛ إين جاءين  أبرشكموجوهاا قا:: إين 
وأهلك عدو ، وأر فالن وفالن، وقتل فالن وفالن. اتلقةوا بةواد يقةا: هل بةدر  ،صىل اهلل عليه وسلم

اما بالك »كأين أنرر إهه كات أرىع به لسيدي رجل من ب  ضمرة. فقا: هل جعفر:  األراك،كثري   جالسا
عين صىل اهلل  ىلعهلل ا، وعليك هذ  األخال ؟! قا:: إنا جند فيما أنز: ىلع الرتاب، ليس حتتك بساط

ا ىلع عباد اهلل  أنعليه وسلم  من نعمةه، فلمةا أحةدث  هلمهلل اعادما حيدث  تواضعااحيدثوا هلل  أنحقا
 (. 53)اتلواضع هذانرص نبيه أحدثت هلل  يلاهلل 
فسأهل عن ذلك، فقا:: إين أميس وأصةبح بةني  إههللحسن: ها هاا رجل ال جيالس انلاس. فجاء  وقيل 

انلعمة؛ فقةا: هل  ىلعباالستغفار من اذلنب، والشكر هلل  انلاسذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفيس عن 
 (. 54من احلسن، فالزم ما أنت عليه) أفقهاهلل  عبداحلسن: أنت عادي يا 
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صوته أحياناةا: أنةا الصةغري اذلي ربيتةه  ويرفعابن أيب ادلنيا أن حمارب بن دثار اكن يقوم بالليل  وذكر 
وأنا الفقري اذلي أغايته فلك احلمد، وأنا الصةعلوك  احلمد،فلك احلمد، وأنا الضعي  اذلي قويته فلك 

العزب اذلي زوجته فلك احلمد، وأنا الساغب اذلي أشبعته فلةك احلمةد،  وأنااذلي موتله فلك احلمد، 
نا املسافر اذلي صاحبته فلك احلمد، وأنا الغائةب اذلي رددتةه كسوته فلك احلمد، وأ اذليوأنا العاري 

السةائل  وأنةااحلمد، وأنا الراجل اذلي محلته فلك احلمد، وأنا املريض اذلي شفيته فلةك احلمةد،  فلك
ا كثرياا) احلمداذلي أعطيته فلك احلمد، وأنا ادلايع اذلي أجبته فلك احلمد .. رباا ولك   (. 55محدا

وأتمةه فأحسةن تمامةه، ثةم أدار ماةك  فأقامةهاء يقو: يف خطبته: اختط لك األن  بعض اريطب واكن 
من طبقة إىل طبقة، وحنن عليك قلب الةوادلين  ونقلكاحلدقة فجعلها جبفون مطبقة، وبأشفار معلقة، 

 (. 55بك حمدقة) وأياديهبرقه ومقة؛ فاعمه عليك مورقة، 

 
 (. 24( يارر: )ص 1)
 (.5458( ابلهاري: )2)
ا(.34-32عاد اآليات: )« تفسري ابن كثري» (3)  ( من سورة إبراهيم )اترصا

 ( باختصار.2108، 4/2107«: )يف ظال: القرآن( »4)
 ( لعل األنسب هاا أن يقا:: واجلوارح.*)
 (.8/210«: )جمموع الفتاوى( »5)
 (.3/35«: )بدائع اتلفسري( »6)
 (.3/48«: )تفسري السعدي( »7)
 ا بعدها.( وم147( انرر: )ص 8)
 (.51، 3/50«: )تفسري السعدي( »9)
 (.3/62«: )تفسري السعدي( »10)
 ( وما بعدها.127( انرر الفصل اثلاين يف ذكر آيات اهلل عز وجل يف خلق انلحل )ص 11)
 (.3/69«: )تفسري السعدي( »12)
 (.3/70«: )تفسري السعدي( »13)
 (.3/73«: )تفسري السعدي( »14)
 ( املصدر السابق.15)
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 (.14/124«: )اتلحرير واتلاوير( »16)
 (.432، 431عبدالرمحن حابكه امليداين: )« قواعد اتلدبري األمثل لكتاب اهلل عز وجل( »17)
 ، عبدالرزا  نوفل.«اهلل والعلم احلديث»( عن كتاب 18)
 «.العلم يدعو إىل اإليمان»( عن كتاب 19)
 «.اهلل والعلم احلديث»( عن كتاب 20)
 «.اهلل والعلم احلديث» ( عن كتاب21)
 «.اهلل والعلم احلديث»( عن كتاب 22)
 (3850-6/3848«: )يف ظال: القرآن( »23)
 ( قوهل باإلضافة يقصد به: بالنسبة إىل ما لم يعرفو .24)
 ( )باختصار(، ت/ عبدالقادر شعيب األرناؤوط.286)ص «: اترص ماها  القاصدين( »25)
 (.210، 8/209«: )جمموع الفتاوى( »26)
 (.15/198«: )رشح انلووي»(، ومسلم 3411( ابلهاري: )27)
 ( باختصار.38-33)ص «: اجتماع اجليوش اإلسالمية( »28)
 (.13، 1/12«: )مدار  السالكني( »29)
 ( باختصار.3354-6/3351«: )يف ظال: القرآن( »30)
 (.2/844( املصدر نفسه: )31)
( باختصةار وترصةف، ت/ عبةدالقادر وشةعيب 340-338)ص «: اترص ماها  القاصةدين( »32)

 األرناووط.
 (.96، 1/95«: )جمموع الفتاوى( »33)
 ( دار الفكر.193)ص «: الفوائد( »34)
 ( العرصة: الساحة.35)
 ( الطروس: الصح .36)
 (، دار ابن خزيمة.350-348)ص «: صيد ارياطر( »37)
 (.1/299)(، وصححه األبلاين يف املشاكة: 5/244( مساد أمحد: )38)
 (.1/301(، وأورد  يف املشاكة: )1/192( النساي: )39)
 (، دار الكتاب العرّب.187، 186)ص «: عدة الصابرين( »40)
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 (، دار الكتاب العرّب.336، 335)ص «: الروح( »41)
 (، دار الفكر.138)ص «: الفوائد( »42)
 (.146-145)ص «: اجلواب الاكيف( »43)
 (.106، 105 )ص«: اجلواب الاكيف( »44)
 (.162)ص «: عدة الصابرين( »45)
 (.163( املصدر نفسه: )ص 46)
 (.167( املصدر نفسه: )ص 47)
 (.167)ص «: عدة الصابرين( »48)
 (.170( املصدر نفسه: )ص 49)
 (.174)ص «: عدة الصابرين( »50)
 (.175( املصدر نفسه: )ص )51)
 (.176)ص «: عدة الصابرين( »52)
 (.172ه: )ص ( املصدر نفس53)
 (.184)ص «: عدة الصابرين( »54)
 (.184)ص «: عدة الصابرين( »55)
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 اريامس الفصل

 يف سري األنبياء عليهم الصالة والسالم اتلفكر
 يف أيام اهلل عز وجل وانلرر

بْلَاِب َما اَكَن َحِديثاا ) وجل: عزاهلل  قا:
َ
وِي اأْل

ُ
ٌة أِل ي  لََقْد اَكَن يِف قََصِصِهْم ِعرْبَ ِ ُيْفرَتَى َولَِكْن تَْصِديَق اذلَّ

ء  وَُهدىا َورمَْحَةا ِلَقْوم  يُِِّْماُوَن( )يوس :  (. 111َبنْيَ يََديِْه َوَتْفِصيَل لُكِّ يَشْ
ةَب سةبحانه ىلع  عزقص اهلل  وملا  القصةص بقةوهل: هةذ وجل علياا قصص األنبياء يف سورة هةود عقَّ
خَ )

َ
ْخُذ َربَِّك إَِذا أ

َ
ِهٌم َشِديدٌ َوَكَذلَِك أ

َ
ْخَذُ  أ

َ
إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا لَِمْن َخةاَف َعةَذاَب  َذ الُْقَرى َويِهَ َظالَِمٌة إِنَّ أ

 (. 103، 102اآْلِخَرِة َذلَِك يَْوٌم جَمُْموٌع هَلُ انلَّاُس وََذلَِك يَْوٌم َمْشُهوٌد( )هود:
: )نةةوح وإبةراهيم والسةالمالصالة وجل علياا قصص أنبيائه عليهم  عزسةورة الشعراء قص اهلل  ويف

خباتمةة واحةدة متكةررة ويه قةوهل  قصةمع أقوامهم وختم لك  -وموَس وهود وصالح ولةوط وشعيب( 
ْكرَثُُهْم ُمِِّْمِانيَ ) سبحانه:

َ
 (. 68، 67َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم( )الشعراء: إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا َوَما اَكَن أ

َولََقْد تََرْكاَا ِماَْها آيَةةا ) :سبحانهوجل علياا قصة لوط مع قومه يف سورة العاكبوت قا:  عزقص اهلل  وملا
ا.  واآليات ،(35بَيِّاَةا ِلَقْوم  َيْعِقلُوَن( )العاكبوت:  يف ذلك كثرية جدا

وكية  أن  أقةوامهم، مةعوجل أمرنا بانلرر واتلعقل واتلفكر يف قصةص األنبيةاء  عزأن اهلل  واملقصود
 الاكفرين.  وابلوار للمكذبني واهلالكالعاقبة وانلجاة وانلرص واتلمكني لأنبياء ومن آمن معهم، 

بِنَي( )آ: ) :تعاىلاهلل  قا:
رِْض فَاْنُرُروا َكيَْ  اَكَن اَعقِبَُة الُْمَكذِّ

َ
بِْلُكْم ُسنَنٌ فَِسرُيوا يِف اأْل َْ قَْد َخلَْت ِمْن 

وَن َعلَةيِْهْم ُمْصةِبِحنيَ ) لوط اليت خس  بها: قومعن قرى وقا: سبحانه  ،(137عمران:  َوإِنَُّكْم تَلَُمةرُّ
فَال َتْعِقلُوَن( )الصافات:

َ
 أنوجل نبيه موَس صىل اهلل عليه وسلم  عزوأمر اهلل  ،(138، 137َوبِاللَّيِْل أ

َولََقةْد ) . قةا: تعةاىل:ينالاكفةروسنته سبحانه يف إجناء املِّماني، وإهةالك  املاضية،يذكر قومه بأيام اهلل 
ِ إِنَّ  يَّاِم اّللَّ

َ
ْرُهْم بِأ لَُماِت إِىَل انلُّوِر وََذكِّ ْخِرْ  قَْوَمَك ِمَن الرُّ

َ
ْن أ
َ
رَْسلْاَا ُموََس بِآياتِاَا أ

َ
يِف َذلَِك آَليةات  ِلةلُكِّ أ

( )   .(5:إبراهيمَصبَّار  َشُكور 
باعمه، وفرسةت باقمةه مةن  «هللاأيام »وقد فرست »ة: عاد هذ  اآلي - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:

 وجماهد، واثلاين: تفسري مقاتل.  كعبأهل الكفر واملعا ؛ فاألو: تفسري ابن عباس وأيب بن 
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سةاقها إىل أوهائةه.  الةيت: أن أيامه تعم انلوعني؛ ويه وقائعه الةيت أوقعهةا بأعدائةه، ونعمةه والصواب
ث بها وسميت هذ  انلعم وانلقم الكبار ا ظرف هلا؛ تقو: العةرب: فةالن اعلةم بأيةام  ألنها« أياما»ملتحدَّ

يف تلك األيام. فمعرفة هذ  األيام توجةب للعبةد استبصةار  اكنتالعرب وأيام انلاس؛ أي بالوقائع اليت 
 ) :تعةاىلعربته وعرته؛ قةا: اهلل  تكونالعرب. وسسب معرفته بها 

ُ
ٌة أِل وِي لََقةْد اَكَن يِف قََصِصةِهْم ِعةرْبَ

بْلَاِب(
َ
  .(111)يوس : من اآلية اأْل
واالنقياد دلايع انلفس األمارة بالسوء؛  اهلةوىيتةم ذلك إال بالسالمةة من األغراض؛ ويه متابعةة  وال

بصرية القلب، ويصد عن اتباع احلق، ويضل عةن الطريةق  ويعمفإن اتباع اهلوى يطمس نور العقل، 
معه أبلتة. والعبد إذا اتبع هوا  فسَد رأيه ونرر ؛ فأَرتُْه نفسه احلَسةَن  العربةاملستقيم؛ فال حتصل بصرية 

أو  باتلةذكر،القبيح،والقبيح يف صورة احلسن؛ فاتلبس عليه احلق بابلاطةل. فةأىنَّ هل االنتفةاع  صورةيف 
 (. 1«)باتلفكر، أو بالعرة؟

َ ) وجل: عزعاد قو: اهلل  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويتحدث َول
َ
رِْض َفيَاُْرُروا َكيَْ  أ

َ
ْم شَِسرُيوا يِف اأْل

ةا  َشدَّ ِماُْهْم قُوَّ
َ
بِْلِهْم اَكنُوا أ َْ يَن ِمْن  ِ  (. 9()الروم:... اآليةاَكَن اَعقِبَُة اذلَّ

تكشة   ،خلق اهلل منويه دعوة إىل اتلأمل يف مصائر الغابرين؛ وهم ناس من انلاس،وخلق »: فيقو:
ثابةت  حةقاجلميع، وسةاة اهلل  يفهلل اساة  يهلفائهم اآلتية. فساة اهلل مصائرهم املاضية عن مصائر خ

وال هوى ياقلب، فتاقلب معه العواقةب. حاشةا هلل  انلاس،يقوم عليه هذا الوجود، بال حماباة جليل من 
 العاملني!  رب
املوحةدة اإلنسانيةةة  هةذ دعوة إىل إدراك حقيقة هذ  احلياة وروابطها ىلع مدار الزمان، وحقيقةة  ويه

بافسه وحياته، وقيمه وتصوراته، ويغفل  انلاساملنشةأ واملصري ىلع مةدار القرون يك ال ياعز: جيل من 
ا،وعنعن الصلة الوثيقة بني أجيا: البرش  ةا؛ ووحةدة  ايعا وحدة الساة اليت حتكم هذ  األجيةا: ايعا

ا األجيا:القيم اثلابتة يف حياة   (. 2«)ايعا
األنبيةاء يف القةرآن  قصةصمتحدثاا عن كرثة ورود  - تعاىلرمحه اهلل  -بن تيمية شيخ اإلسالم ا ويقو:
صةارت إهةه اعقبةتهم، وأبةىق آثةارهم  وماأخبار األمم املكذبة للرسل،  عليااوهلذا قص اهلل »الكريم: 

قردة وخاازير ملهالفتهم ألنبيةائهم، وكةذلك  مسخوديارهم عربة ملن بعدهم وموعرة، وكذلك مسخ من 
وأغرقه يف اهم، وأرسل عليه الصيحة، وأخذ  بةأنواع  السماء،خس  به، وأرسل عليه احلجارة من من 

 االفتهم للرسل وإعراضهم عما جاءوا به، واختاذهم أوهاء من دونه.  بسببالعقوبات؛ وإنما ذلكم 
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اهلل أبةىق  وهلةذاسنته سبحانه فيمن خال  رسله وأعرض عما جاؤوا بةه واتبةع غةري سةبيلهم؛  وهذ 
إِنَّةا ) ما أصابهم، كما قا: تعاىل: فيصيبااآثار املكذبني نلعترب بها ونتعظ، ئلال نفعل كما فعلوا  سبحانه

َماِء بَِما اَكنُوا َيْفُسُقونَ  ْهِل َهِذ ِ الَْقْرَيِة رِْجزاا ِمَن السَّ
َ
لُوَن ىلَعَ أ ِقلُوَن( َولََقْد تََرْكاَا ِماَْها آيَةا بَيِّاَةا ِلَقْوم  َيعْ  ُمْاِ
ْرنَا اآْلَخِرينَ ) تعاىل: وقا: ،(35، 34)العاكبوت: وَن َعلَيِْهْم ُمْصِبِحنيَ  ُممَّ َدمَّ فَةال  َوإِنَُّكْم تَلَُمرُّ

َ
َوبِاللَّيِْل أ

فَال َتْعِقلُونَ ) : تمرون عليهم نهاراا بالصباح وبالليل، ثم قا::أي ،(138-136َتْعِقلُوَن( )الصافات:
َ
؟، (أ

يل  )... مدائن قوم لوط:يف  تعاىلوقا:  ْمَطْرنَا َعلَيِْهْم ِحَجاَرةا ِمةْن ِسةجِّ
َ
ةِمنيَ  َوأ  إِنَّ يِف َذلِةَك آَليةات  لِلُْمتَوَسِّ

( )احلجر: َها لَِبَسِبيل  ُمِقيم 
َولَةْم ) :تعةاىليع : مدائاهم بطريق مقيم يراها املار بها. وقا:  ،(76-74َوإِنَّ

َ
أ

رِْض َفيَاُْررُ 
َ
بِْلِهمْ شَِسرُيوا يِف اأْل َْ يَن ِمْن  ِ  (. 44)فاطر: من اآلية (...وا َكيَْ  اَكَن اَعقِبَُة اذلَّ

أتبةاع املرسةلني، وهلةذا  وجناةكثري يف الكتاب العزيز: َيرب سبحانه عن إهالك املهالفني للرسل  وهذا
نةيب  وثمود، ولوط وشعيب، ويذكر للك واعديذكر سبحانه يف سورة الشعراء قصة موَس وإبراهيم، ونوح 

ْكةرَثُُهْم ) القصة بقةوهل: َيتمإهالكه ملكذبيهم وانلجاة هلم وألتباعهم، ثم 
َ
إِنَّ يِف َذلِةَك آَليَةةا َوَمةا اَكَن أ

تقتضيها تلةك  أسمائهفهتم القصة باسمني من  ،(9، 8َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم( )الشعراء: ُمِِّْمِانيَ 
 (. 3«)رسله وأتباعهم برمحته وأنىجفانتقم من أعدائه بعزته،  (ِحيمُ الَْعِزيُز الرَّ ) الصفة، هو:

يبتلوا بمةا هةو أكةرث  أنويف قصص هذ  األمور عربة للمِّماني بهم؛ فإنهم ال بد »يف موطن آخر:  ويقو:
من هو خةري مةاهم، واكنةت العاقبةة إىل  بهمن ذلك، وال ييأسوا إذا ابتلوا بذلك، ويعلمون أنه قد ابتيل 

 (. 4«)املِّماني فبها يصح االتساء باألنبياء إيمانفليتيقن املرتاب، ويتوب املذنب، ويقوى  خري،
 : الغابرينمن ثمرات اتلفكري وانلرر يف سري األنبياء وسري 

مع أقةوامهم ثمةرات كثةرية، وعةرب عريمةة،  والسالمريب أن يف دراسة سري األنبياء عليهم الصالة  ال
بْلَاِب() :وجل عزوذلك باص الكم اهلل 

َ
وِي اأْل

ُ
ٌة أِل (. 111)يوسة : مةن اآليةة لََقْد اَكَن يِف قََصِصِهْم ِعرْبَ
واليت يه حتت عاوان: )فبهداهم  الوقفاتولقد فصلت القو: يف ذلك يف الرسالة اثلانية عرشة من هذ  

 وجه االختصار ومن أهمها:  ىلعاقتد (. وأذكر يف هذا املقام أهم هذ  اثلمرات 
 األوىل:  اثلمرة
انلةاس؛ وذلةك  دعةوةعلةى حيةاة الرسةل عليهم الصالة والسالم فة  أنفسهم ومةاهجهم يف  اتلعرف

بعةد أن ذكةر ثلةة مةن  تعاىلهلل اانلاس. قا:  وةللتأِس بهداهم، وأخالقهم، وأحواهلم، وماهجهم يف دع
ُ فَبِ ) أنبيائه ورسله يف سورة األنعام: يَن َهَدى اّللَّ ِ وئَلَِك اذلَّ

ُ
تَِد ْ(أ ْْ  (. 90)األنعام: من اآلية ُهَداُهُم ا
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َ ) تعاىل: وقا:  فَةإِنَّ اّللَّ
َ َواْهَْوَم اآْلِخَر َوَمْن َيتََو:َّ ْسَوٌة َحَساٌَة لَِمْن اَكَن يَرُْجو اّللَّ

ُ
 ُهةَو لََقْد اَكَن لَُكْم ِفيِهْم أ

 (. 6الَْغِ ُّ احْلَِميُد( )املمتحاة:
لََقْد اَكَن لَُكْم يِف رَُسوِ: ) قوهل تعاىل: يفبنبياا حممد صىل اهلل عليه وسلم  أمر  سبحانه باالتساء وكذلك

َ َكِثرياا( )األحزاب: َ َواْهَْوَم اآْلِخَر وََذَكَر اّللَّ ْسَوٌة َحَساٌَة لَِمْن اَكَن يَرُْجو اّللَّ
ُ
ِ أ  (. 21اّللَّ

 : أهمهاجداا من االقتداء سياة األنبياء عليهم الصالة والسالم كثرية  وجوانب
 : وسلوكهم: االقتداء بهم يف إيمانهم وعبادتهم  أوالا 
ا هلل  وأكرثهم تعاىل،أعرم انلاس إيماناا ومعرفة باهلل  فهم وأشدهم خشةية هل وتةوّلُكا عليةه؛  تعاىل،تعبدا

: مةن األنبيةاء)  َواَكنُوا نَلَةا َخاِشةِعنَي(إِنَُّهْم اَكنُوا شَُسارُِعوَن يِف ارْيرَْيَاِت َوَيْدُعوَناَا رََغباا َورََهباا ) قا: تعاىل:
ْن مَحَلْاَا َمَع نُةوح  ) وقا: سبحانه: ،(90اآلية يَِّة آَدَم َوِممَّ ُ َعلَيِْهْم ِمَن انلَِّبيِّنَي ِمْن ُذرِّ ْنَعَم اّللَّ

َ
يَن أ ِ وئَلَِك اذلَّ

ُ
أ

ْن َهَدْياَا َواجْ  يَِّة إِبَْراِهيَم َوإِْرائيَل َوِممَّ داا َوُبِكّيةاا( َوِمْن ُذرِّ وا ُسةجَّ تَبَيْاَا إَِذا ُتتىَْل َعلَيِْهْم آيَاُت الرَّمْحَِن َخرُّ
ة ِمةثْلُُكْم ) عن تولكهم عليه سبحانه فقا:: تعاىل ،وأخرب(58)مريم: قَالَْت لَُهْم رُُسلُُهْم إِْن حَنْةُن إِالَّ برََشٌ

َ َيُمنُّ ىلَعَ َمْن شََشاُء ِمةْن ِعبَةاِد ِ  ِ َولَِكنَّ اّللَّ ِ وىلََعَ اّللَّ  بِةإِْذِن اّللَّ
ِتيَُكْم بُِسةلَْطان  إِالَّ

ْ
ْن نَةأ

َ
 َوَمةا اَكَن نَلَةا أ

ِ الُْمِِّْماُونَ 
ِ  فَلْيَتََوَُّّ نَّ ىلَعَ َمةا آَذْيتُُمونَةا وىلََعَ اّللَّ ِ َوقَةْد َهةَدانَا ُسةبُلَاَا َونَلَْصةرِبَ َ ىلَعَ اّللَّ الَّ َنتَةَوَُّّ

َ
 َوَما نَلَا أ

ُوَن( )فَلْيَتَ  ِ الُْمتََولكِّ
(.وهم أحسن انلاس سلواكا وأخالقاا؛ فهم أشةجع انلةاس، وأكةرم 12، 11:إبراهيمَوَُّّ

وأتىق انلاس، فلاا فيهم أسوة حساة يف أخالقهم. وهذا مةن ثمةرة دراسةة سةريهم  انلاس،انلاس، وأوَّف 
 . الطاهرة

  أقةةةةةةةةوامهم،: اتلةةةةةةةةأِس بهةةةةةةةةم يف صةةةةةةةةربهم العرةةةةةةةةيم ىلع أذى  ثانياةةةةةةةةا
ويف هذا تسلية للمِّماني وتثبيت للمصةلحني  وجل، عزاملشقات اليت واجهتهم يف ادلعوة إىل اهلل  وىلع

تَةاُهْم ) وجل: عزمن بعدهم؛ قا: اهلل 
َ
وُذوا َحةىتَّ أ

ُ
بُوا َوأ بِْلَك فََصرَبُوا ىلَعَ َما ُكةذِّ َْ بَْت رُُسٌل ِمْن  َولََقْد ُكذِّ

 ِ َ: ِللَكَِماِت اّللَّ نَا َوال ُمبَدِّ َوّلُُكً َنُقةصُّ ) وقةا: تعةاىل: ،(34 َولََقْد َجاَءَك ِمْن َنبَأِ الُْمرَْسِلنَي( )األنعام:نرَْصُ
ْنبَةاِء الرُُّسةِل َمةا نُثَبِّةُت بِةِه فُةَِّاَدَك وََجةاَءَك يِف َهةِذ ِ احْلَةقُّ َوَموِْعَرةٌة وَِذْكةَرى لِلُْمةِّْمِ 

َ
ِانَي( َعلَيَْك ِمْن أ

 (. 120)هود:
عرشة مشاهد فيما  فيذكرعن ما َيف  ىلع املِّمن أذى انلاس  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  ويتحدث

وهةو مشةهد رشية  لطية   ؛«األسةوة»املشهد العارش: مشهد »يصيب املِّمن من أذى اريلق فيقو:: 
ا؛ فإن العاقل اللبيب ير  أن يكون هل أسوة برُسل  وأنبيائه وأوهائةه، وخاصتةه من خلقةةه.  ،هللاجدا

انلاس إههةم أرع مةن السةيل يف احلةدور. ويكةيف تةدبر  وأذىشد اريلق امتحاناا بانلةاس، فإنهم أ
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أعدائه هل بمةا لةم  وأذىأممهم. وشأن نبياا حممد صىل اهلل عليه وسلم  معقصص األنبياء عليهم السالم 
. وتُلْةَِّذيَ »َوَرقة بن نوفل  هليَُِّذ  َمْن قبله. وقد قا:  بن. وتَلُْهرََجنَّ مةا جةاء أحةد »هل:  وقةا:( 5«)نَّ تَلَُكذَّ
 مستمر يف ورثته كما اكن يف مورثهم صىل اهلل عليه وسلم.  وهذا( 6«)عوديبمثل ما جئت به إال 

ومةن أحةب  فاألمثةل؟وخةواص عبةاد : األمثةل  ،ير  العبد أن يكون هل أسوة خبيار خلق اهلل أفال
 (. 7«)معرفة ذلك فليق  ىلع حمن العلماء وأذى اجلها: هلم

 ونصحهم هلم:  بهم: اتلأِس بهم يف شفقتهم ىلع أممهم ورمحتهم  ثاثلاا 
ْنُفِسةُكْم ) عاه رباا عز وجل: يقو:نبياا حممد صىل اهلل عليه وسلم  فهذا

َ
لََقْد َجةاَءُكْم رَُسةوٌ: ِمةْن أ

  .(128ة:َعِزيٌز َعلَيِْه َما َعِاتُّْم َحِريٌص َعلَيُْكْم بِالُْمِِّْمِانَي َرُؤوٌف رَِحيٌم( )اتلوب
ِ َما ال َتْعلَُموَن() نوح عليه الصالة والسالم يقو: لقومه: وهذا ْعلَُم ِمَن اّللَّ

َ
نَْصُح لَُكْم َوأ

َ
ألعراف: ا) َوأ

 (. 62من اآلية
ِمنٌي() عليه الصالة والسالم يقو:: وهود

َ
نَا لَُكْم نَاِصٌح أ

َ
 (. 68ألعراف: من اآليةا) َوأ

بْلَْغةتُُكْم رَِسةالََة َرّبِّ ) قومه بعد إهالكهم يقةو:: عليه الصالة والسالم َياطب وصالح
َ
يَةا قَةْوِم لََقةْد أ

بُّوَن انلَّاِصِحنَي(  (. 79ألعراف: من اآليةا) َونََصْحُت لَُكْم َولَِكْن ال حُتِ
بْلَْغتُُكْم رَِسةاالِت رَ ) شعيب عليه الصالة والسالم وقومه بعد إهالكهم بقوهل: وخاطب

َ
ّبِّ يَا قَْوِم لََقْد أ

  .(93ألعراف: من اآليةا) َونََصْحُت لَُكْم فََكيَْ  آََس ىلَعَ قَْوم  اَكفِِريَن(
 عةزخصوهم بمزيد من ادلعوة وانلصح؛ قا: اهلل  حيثاكن هلم عااية بأقاربهم من اآلباء واألوالد  وقد

بَِت إِينِّ قَْد َجاءَ ) :أبا يدعو  وهووجل عن إبراهيم صىل اهلل عليه وسلم 
َ
تِةَك يَا أ

ْ
يِن ِمةَن الِْعلْةِم َمةا لَةْم يَأ

اطاا َسِوّياا  ْهِدَك رِصَ
َ
يَْطاَن اَكَن لِلرَّمْحَِن َعِصّياا  فَاتَِّبْعِ  أ يَْطاَن إِنَّ الشَّ بَِت ال َتْعبُِد الشَّ

َ
َخةاُف  يَا أ

َ
بَِت إِينِّ أ

َ
يَا أ

يَْطاِن َوِهّ  َك َعَذاٌب ِمَن الرَّمْحَِن َفتَُكوَن لِلشَّ ْن َيَمسَّ
َ
 (. 45-43اا( )مريم:أ

َونَاَدى نُوٌح اْباَُه َواَكَن يِف َمْعِز:  يَا ُبَ َّ اْرَكةْب َمَعاَةا ) اباه: معتعاىل عن نوح صىل اهلل عليه وسلم  وقا:
 (. 42)هود: من اآلية َوال تَُكْن َمَع الاَْكفِِريَن(

ْسةَماِىيَل إِنَّةُه اَكَن َصةاِدَ  الْوَْعةِد َواَكَن َواْذُكْر يِف الِْكتَاِب إِ ) عليه السالم مع أهله: إسماعيلعن  وقا:
اَكِة َواَكَن ِعاَْد َربِِّه َمرِْضّياا( )مريم: رَُسوالا نَِبّياا  الِة َوالزَّ ْهلَُه بِالصَّ

َ
ُمُر أ
ْ
 (. 55، 54َواَكَن يَأ

ا  ذلك:  يف: اتلأِس بهم يف دعوتهم ألقوامهم وماهجهم  رابعا
يعد من أهم جوانب االقتداء اليت ينبيغ تأملها،  والسالمعليهم الصالة  اجلانب من سرية األنبياء وهذا

وال سيما من ادلاعة واملصلحني يف هذا الزمان؛ ألن انلرصة واتلمكةني  عليها،والوقوف عادها والرتكب 
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ىلع  وقىضةوجل بهةا إىل انلرصة وانلجةاة،  عزاملعالم األساسية دلعوتهم اليت قادهم اهلل  باتباعمرهون 
عليهم الصالة والسةالم  األنبياءائهم الكفرة باهلالك وابلوار. ومن هذ  املعالم واثلوابت يف ماهج أعد

 (: 8ما ييل)
ا وعمالا ودعوة:   ) أ ) العقيدة أوالا: علما

به األنبيةاء علةيهم  جاءتبالعقيدة ما يعقد عليه القلب من تصديق وإقرار وإذاعن وقبو: بما  واملراد
وصفاته، واتلربؤ مما يعبد مةن دون  وأسمائهوجل وألوهيته  عزاإليمان بربوبية اهلل الصالة والسالم من 

واهوم اآلخر والقدر خةري  ورش ، وقبةو: حكةم اهلل  والرسلواإليمان باملالئكة والكتب  تعاىل،اهلل 
عليةه  واملعاداة ىلع أساس ذلك حسب ما جاءنا عن نبياا حممد صىل اهلل واملواالةورفض ما سوا ،  تعاىل
. وإذا تأملاا دعوة الرسل عليهم الصةالة والسةالم وجةدناهم متفقةني يف الصالحوبفهم السل   ،وسلم

ِن ) :تعاىلهذ  العقيدة وابلدء بها قبل غريها؛ قا: اهلل  إىلدعوة انلاس 
َ
ةة  رَُسةوالا أ مَّ

ُ
َولََقةْد َبَعثْاَةا يِف لُكِّ أ

اُغوَت( َ َواْجتَنِبُوا الطَّ بِْلَك ِمةْن رَُسةو:  ) وقا: تعاىل: ،(36)انلحل: من اآلية اْىبُُدوا اّللَّ َْ رَْسلْاَا ِمْن 
َ
َوَما أ

نَا فَاْىبُُدوِن( )
َ
نَُّه ال إهَِلَ إِالَّ أ

َ
 (. 25:األنبياءإِالَّ نُويِح إَِهِْه أ

انلةاس بالعقيةدة،  دعةوةالصالة والسالم أسوة حسةاة يف كةونهم يبةدئون يف  عليهميف رسل اهلل  فلاا
وجةل وتعريمةه،  عةزاهلل  بمحبةةةن يف ترسيهها يف قلوب انلاس حتةى إذا امةتأت القلةةوب وشسعو

واحلةرام فةإذا القلةوب مستعةةدة  واحلةال:واريوف ماه، وإجالهل عز وجل جاءت األوامةر وانلةوايه 
يف بالعقيدة وال تهتم بها فقد خالفةت مةاهج األنبيةاء  تبدأللتسليم والطاعةة واالنقيةاد. وأي دعوة ال 

 اجلهود.  وبعرثةادلعوة، ومآالها إىل الفشل 
 )ب( الوالء والرباء ىلع أساس العقيدة: 

وللتأكيةد ىلع وضةوح  أهميته،إفراد  هاا بمعلم مستقل جاء للتنبيه ىلع  لكنمتعلق بما قبله، و وهذا
وجل اليت  عزهلل نتتبع اآليات يف كتاب ا ذهبااهذا املعلم يف دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالم. ولو 

 لطا: باا املقام.  العقيدةأكدت ىلع هذا الركن الركني من أراكن 
يَن َمَعةُه ) أكتيف بآية واحدة جامعة ويه قوهل تعاىل: ولكن ِ ْسَوٌة َحَساٌَة يِف إِبَْراِهيَم َواذلَّ

ُ
قَْد اَكنَْت لَُكْم أ

ا تَ  ِ َكَفْرنَا بُِكْم َوَبَدا بَيْاَاَا َوَبيْةاَُكُم الَْعةَداَوُة إِْذ قَالُوا ِلَقْوِمِهْم إِنَّا بَُرآُء ِماُْكْم َوِممَّ ْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اّللَّ
ِ وَْحَدُ ( بَداا َحىتَّ تُِِّْماُوا بِاّللَّ

َ
 .(4)املمتحاة: من اآلية َوابْلَْغَضاُء أ

ء علةيهم الصةالة فإنها دعوة االفة ملاهج األنبيةا والرباءفإن أي دعوة ال تاطلق من عقيدة الوالء  وذلا
 والسالم ودعوتهم. 
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حقيقة عريمةة يلةزم عليهةا  ولكاهوالرباء ليس لكمة تقا: باللسان، أو معرفة باردة يف اجلاان،  والوالء
 لوازم كثرية، ويرتتب عليها تبعات وتضحيات باهرة. 

جن، وتةارة : تةارة بالسةوأتبةاعهمفمن أجل الةوالء وابلةراء أوذي األنبياء عليهم الصةالة والسةالم  -
 بالقتل، وتارة بالطرد. 

 يف الشعب ثالث ساوات.  وأصحابهومن أجله حورص انليب صىل اهلل عليه وسلم  -
ةا  بدياهمومن أجله هجر األنبياء عليهم الصالة والسالم أوطانهم وأهليهم فراراا  - مةن الكفةار وبغضا

 هلم. 
 وجل.  عزومن أجله قام سو  اجلهاد وقتا: أعداء اهلل  -
 : ذلكوتربية األتباع ىلع  وحد ( اإلخالص يف ادلعوة وابتغاء األجر من اهلل )ج
ا من أصو: العقيدة، ومقتىض توحيد األلوهية. ونلا يف أنبياء  وهذا وجةل أسةوة حسةاة يف  عةزهلل اأيضا

 ال رشيك هل.  وحد األجر من اهلل  وابتغاءورفضهم أجور ادلنيا يف دعوتهم  تعاىلإخالصهم هلل 
والسةالم مةع أقةوامهم؛  الصةالةعلياا يف سورة الشعراء خرب بعض أنبيائه عليهم  تعاىلقص اهلل  ولقد

قةالوا ألقةوامهم بلسةان واحةد  أنهمكاوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصالة والسالم، وكي  
ْجة) وعبارة واحدة اتفقت الفاظها ومعانيها:

َ
ْجر  إِْن أ

َ
لُُكْم َعلَيِْه ِمْن أ

َ
ْسأ
َ
ِرَي إِالَّ ىلَعَ رَبِّ الَْعةالَِمنَي( َوَما أ

 (. 180، 164، 145، 127، 109)الشعراء:
قىَْص الَْمِدياَِة ) وجل عن الرجل الصالح يف وصفه للمرسلني إىل أصحاب القرية: عزاهلل  وقا:

َ
وََجاَء ِمْن أ

ْجراا وَُهْم ُمْهتَُدوَن( )يّةس:اتَِّبُعوا َمْن ال  رَُجٌل شَْسىَع قَاَ: يَا قَْوِم اتَِّبُعوا الُْمرَْسِلنيَ 
َ
لُُكْم أ

َ
 (. 21، 20شَْسأ

ْجةر  إِْن ُهةَو إِالَّ ِذْكةٌر لِلَْعةالَِمنَي( ) سبحانه عن نبيه صىل اهلل عليه وسلم: وقا:
َ
لُُهْم َعلَيْةِه ِمةْن أ

َ
َوَما تَْسأ

 (. 104)يوس :
قَةاَ: ) تسةتميله إههةا: أموا:بةعن نبيه سليمان عليه الصالة والسالم ملا أرسلت إهه ملكة سبأ  وقا:

ْنتُْم بَِهِديَِّتُكْم َتْفرَُحوَن(
َ
ا آتَاُكْم بَْل أ ُ َخرْيٌ ِممَّ ونَِن بَِما:  َفَما آتَايِنَ اّللَّ تُِمدُّ

َ
 (. 36)انلمل: من اآلية أ

وأن ال  للاةاس،يف دعةوتهم  تعةاىلوجةل يف إخالصةهم هلل  عةزللك مصلح أن يتأَس بأنبياء اهلل  وحيق
 األجر من انلاس، ولكن من رب انلاس سبحانه وتعاىل.  يبتغوا
 ألقةوامهم مةن قبةل: والسةالمبكل مصلح أن يقو: ألهل ادلنيا ما قاهل األنبياء عليهم الصالة  وجيدر

ْجر  )
َ
لُُكْم َعلَيِْه ِمْن أ

َ
ْسأ
َ
ُ َخة) عليه الصالة والسالم مللكة سبأ: سليمان، وما قاهل (َوَما أ رْيٌ َفَما آتَةايِنَ اّللَّ

ا آتَاُكمْ   هةتلىه، وأن يصدع بها إذا عرض عليه ماصٌب أو ماٌ: أو أي عرض من أعةراض ادلنيةا (ِممَّ
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الصفات انلبيلةة  هذ بها عن دعوته، أو يتااز: بها عن عقيدته. وينبيغ أن يتعاهد املصلحون واملربون 
 يف أنفسهم وأتباعهم بالرتبية والزتكية. 

 ءات املتاوعة من أعداء ادلعوة: الصرب ىلع األذى واالبتال )د(
ْن َيُقولُةوا آَماَّةا وَُهةْم ال  الم) وجل اليت ال تتبد: عزساة من سنن اهلل  وهذ 

َ
ُكةوا أ ْن ُيرْتَ

َ
َحِسَب انلَّاُس أ

َ
أ

يَن َصَدقُوا َوَهَْعلَمَ  ُيْفتَاُونَ  ِ ُ اذلَّ بِْلِهْم فَلَيَْعلََمنَّ اّللَّ َْ يَن ِمْن  ِ  (. 3-1نَّ الاَْكِذبِنَي( )العاكبوت:َولََقْد َفتَاَّا اذلَّ
وجةل  عةزوصة  اهلل  والةيتوجل يف لك ما واجههم من االبتالءات املتاوعة  عزصرب أنبياء اهلل  ولقد

ةبِْلُكمْ ) شدتها وثقلها بقوهل سبحانه: َْ يَن َخلَةْوا ِمةْن  ِ تُِكْم َمثَُل اذلَّ
ْ
ا يَأ ْن تَْدُخلُوا اجْلَاََّة َولَمَّ

َ
ْم َحِسبْتُْم أ

َ
 أ

 ِ ة اّللَّ يَن آَماُةوا َمَعةُه َمةىَت نرَْصُ ِ اُء َوُزلِْزلُوا َحىتَّ َيُقوَ: الرَُّسوُ: َواذلَّ َّ َساُء َوالرضَّ
ْ
تُْهُم ابْلَأ ِ  َمسَّ ة اّللَّ ال إِنَّ نرَْصَ

َ
أ

 (. 214قَِريٌب( )ابلقرة:
ابلاطلةة  همبةاتلتعرض األنبياء عليهم الصالة والسالم ألنةواع األذى واالبةتالء تةارة باتهةامهم  وقد

قتةل، ومةاهم مةن  مةناكلكذب والسحر والكهانة، وتارة باألذى اجلسدي وانلفيس، حيث اكن مةاهم 
أو تقتةيلهم واتلضةييق  املِّماني،سجن، وماهم من أخرجه املرشكون من أرضه، وتارة بتعذيب أتباعهم 

 عليهم يف أرزاقهم وأقواتهم. 
تعةرض هل أنبيةاء اهلل  اذليل يف بيان أنةواع األذى وج عزفيما ييل بعض اآليات من كتاب اهلل  وأسو 
 وجل وأتباعهم من املِّماني:  عز
ْو جَمْاُونٌ ) عز وجل: يقو: 

َ
بِْلِهْم ِمْن رَُسو:  إِالَّ قَالُوا َساِحٌر أ َْ يَن ِمْن  ِ

َل اذلَّ
َ
تََواَصْوا بِِه بَةْل ُهةْم  َكَذلَِك َما أ

َ
أ

 (. 53، 52قَْوٌم َطاُغوَن( )اذلريات:
رِْض َوَيةَذرََك َوآلَِهتَةَك قَةاَ: ) تعاىل: :وقا 

َ
تََذُر ُموََس َوقَْوَمُه ِهُْفِسةُدوا يِف اأْل

َ
 ِمْن قَْوِم فِرَْعْوَن أ

ُ
َوقَاَ: الَْمَأ

ُهْم قَاِهُروَن( ) َْ ْباَاَءُهْم َونَْستَْحيِي نَِساَءُهْم َوإِنَّا فَْو
َ
 (. 127ألعراف:اَساَُقتُِّل أ

ْجِن بِْضَع ِسنِنَي() وس  عليه السالم:سبحانه عن نبيه ي وقا:   (. 42)يوس : من اآلية فَلَِبَث يِف السِّ
وا آلَِهتَُكْم إِْن ُكاْةتُْم ) :والسالموجل عن خليله إبراهيم عليه الصالة  عزاهلل  وقا:  قُوُ  َوانرُْصُ قَالُوا َحرِّ

 (. 69، 68:األنبياءَراِهيَم( )قُلْاَا يَا نَاُر ُكوِِن بَرْداا وََسالماا ىلَعَ إِبْ  فَاِعِلنيَ 
يةَن ) سبحانه عن املكر اذلي تعرض هل خليله حممد صةىل اهلل عليةه وسةلم: وقا:  ِ َوإِْذ َيْمُكةُر بِةَك اذلَّ

ُ َخرْيُ الَْماِكِريَن( ) ُ َواّللَّ ْو َُيْرُِجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اّللَّ
َ
ْو َيْقتُلُوَك أ

َ
 (. 30ا::ألنفاَكَفُروا ِهُثِْبتُوَك أ

كثةرية. ولقةد  وأتبةاعهموجةل  عةزيف ذكر صاوف األذى واالبتالء اذلي تعرض هل أنبياء اهلل  واآليات
 عزالاكفرين؛ فلاا يف أنبياء اهلل  ىلعوحقت لكمة العذاب واهلالك  ،صربوا وصابروا حىت أتاهم نرص اهلل
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ومتطلبات طريق ادلعةوة  واليت يه من رضورات االبتالءات،وجل أسوة حساة يف صربهم ىلع صاوف 
 اليت ال تتبد: وال تتحو:.  تعاىلسنن اهلل  منوجل، وساة ثابتة  عزإىل اهلل 

 األتباع بالرتبية والزتكية:  وتعاهد)ه( اتلدر  يف ادلعوة، ومرااعة املصالح واملفاسد، واملوازنة بياهما، 
 يفصىل اهلل عليةه وسةلم  حممدة نبياا املتأمل يف دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالم، وخباصة سري إن

 عةزأتاهم نرصة اهلل  حىتدعوته يرى أنها اكنت تمر يف مراحل متدرجة؛ لك مرحلة تِّدي إىل األخرى، 
 وجل. 
ا يرى أن تلك املراحل، وما فيها من مواق ،  كما وأحاكم اكنةت مبنيةة  وترصفات،أن املتأمل فيها أيضا

واملفاسةد، واملوازنةة بياهمةا؛ فجةاءت  املصةالحواكنةوا يراعةون ىلع فهمهم لواقعهم اذلي يدعون فيه، 
وجةل وأمةر  ونهيةه  عةزكذلك ويه تسري بويح اهلل  تكوندعوتهم حمكمة مثمرة ماصورة. وكي  ال 

وجل وتمكياه أن يهتدي بهذا اهلدي املعصوم، وأن  عزنرص اهلل  يريدوتوجيهه؛ ذلا فإنه يتحتم ىلع من 
مل فيه يف ضوء مستجدات العرصة، وفهةم الواقةع املحةيط؛ فةال ينتقةل إىل واتلأ واتلفكريطيل انلرر 

يف مرحلة ال  يبىقاتلاهة قبل نضو  املرحلة اليت قبلها وال تتضهم عاد  مرااعة املراحل سيث  املرحلة
 اريوف ىلع ادلعوة وأهلها.  يفيتجاوزها إىل غريها سجة الرتيث وعدم االستعجا:، أو بسبب اإلغرا  

 الصةربوصحبه الكةرام يف مكةة، حيةث  ،يف املراحل اليت سار فيها انليب صىل اهلل عليه وسلم رروبانل
حيةث صةارت  املدياةةوالرتبية وك  اهد، وترسيخ العقيةدة بةدءا بةادلعوة الرسةية ثةم العلايةة، ويف 

ا: الكفةار عليهم، ثم أمروا بقتة اعتدىللمسلمني دولة وكيان، فأذن هلم يف القتا:، ثم أمروا بقتا: من 
 العريمةة،إنه بانلرر يف هذ  املرحلة يتبني نلا احلكمةة  ؛(9حىت ال تكون فتاة ويكون ادلين لكه هلل)

إهةه املصةلحون وادلاعة  حيتا ومرااعة املصالح واملفاسد، واملوازنة بياهما عاد اتلعارض. وهذا لكه مما 
والسالم وال سيما سرية نبياا حممةد صةىل  الصالةيف عرصنا احلارض، وهو ثمرة اتلأِس باألنبياء عليهم 

 اهلل عليه وسلم. 
 اثلانية:  اثلمرة
 ألقوامهم:  الرسلالسنن اإلهلية يف الرصاع بني احلق وابلاطل من خال: دعوة  ىلع اتلعرف

ألقةوامهم ملةن  - والسةالمعلةيهم الصةالة  -الوقوف مع السنن الربانية املستوحاة من دعوة الرسل  إن
ليسةتفيدوا ماهةا يف تفسةري  ويعرفوها،وذلةكوجل أن يلموا بها  عزينبيغ لدلاعة إىل اهلل  الواجبات اليت

وجةل وحكمتةه  عةزبها؛ لكونها حتدث بأمر اهلل  ويفاجأوااألحداث واملواق  وانلواز: وال شستغربوها 
سةنن سنااا ال تتبةد: وال تتحةو:. كمةا أن يف معرفةة هةذ  ال واملتغرياتابلالغة اليت جعلت لأحداث 
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واتلمكني، وأسباب اهلزيمة واريرسان، ويف الغفلة عاها تفريط يف األخذ بأسباب  انلرصمعرفة بأسباب 
ألنهةم  الربانية؛وإعراض عن هدي األنبياء عليهم الصالة والسالم اذلين ساروا يف ضوء السنن  انلجاة،

فكةري واتلأمةل يف سةري اتل ويفوجل وأسمائه وصةفاته وسةناه واعداتةه وأيامةه.  عزأعرف انلاس باهلل 
 هذ  اثلمرة العريمة.  وتعرفمع أقوامهم تربز  -وسلم  عليهمصىل اهلل  -األنبياء 
حيةث تعريفهةا  مةنقبل اتلعرض بلعض هذ  السنن أن نلةم إملامةة ريعةة بالسةنن الربانيةة  وحيسن

 ودالتلها ووقت ظهورها: 
بِْلُكْم ُسنَنٌ فَ ) :تعاىلاهلل  قا: َْ بِنَي( )آ: قَْد َخلَْت ِمْن 

رِْض فَاْنُرُروا َكيَْ  اَكَن اَعقِبَُة الُْمَكذِّ
َ
ِسرُيوا يِف اأْل

 (. 137عمران:
ِ ) عز وجل: وقا: ةَد لُِسةاَِّت اّللَّ  َولَةْن جَتِ

ِ َتبْةِديالا ةَد لُِسةاَِّت اّللَّ ِلنَي فَلَةْن جَتِ وَّ
َ
َفَهْل َياُْرُروَن إِالَّ ُساََّت اأْل

 (. 43)فاطر: من اآلية حَتِْويالا(
واملواق  املتماثلةة  املتشابهة،واتلاريخ بما حيتوي من احلوادث »ادلكتور حممد السلم حفره اهلل:  يقو:

واثلبات. ويف إدراكاا للسنن الربانية فوائد  والعد:شساعد ىلع كش  هذ  السنن اليت يه اغية يف ادلقة 
ا هةذا اإلدراك واملعرفةة صةالبة يف وانلجاة ماها؛ حيث يعطيا حدوثهاعريمة، حىت لو لم نقدر تفادي 

مصدر األحداث؛ فإن اذلي يعلم تكون دليةه بصةرية وطمأنياةة، أمةا اذلي  جيهلاملوق ، خبالف من 
 . ـها( 10«)إال احلرية واريوف والقلق دليهجيهل فليس 

شياء املتماثلةة. الساة ودالتلها فيقو:: )والساة يه: العادة يف األ تعاىلاإلمام ابن تيمية رمحه اهلل  وُيعرِّف
األكرب. والسنن، وأساان املشط، وحنو ذلك بلفةظ السةاة  االشتقا )وُساَّة( هاا جتري ىلع سنَاَه؛ هذا يف 

وتعاىل إذا حكم يف األمور املتماثلةة سكةم فةإن ذلةك ال يةاقض وال  سبحانهيد: ىلع اتلماثل؛ فإنه 
أن  كمةا، وإذا وقع تغيري فذلك لعدم اتلماثةل. بل هو سبحانه ال يفوِّت بني املتماثلني يتحو:،يتبد: وال 

َفاَْجَعةُل الُْمْسةِلِمنَي ) :تعةاىلمن سناه اتلفريق بني املهتلفةني، كمةا د: ىلع ذلةك القةرآن؛ قةا: اهلل 
َ
أ

ولةوال القيةاس، واطةراد  نلا،ومن هذا ابلاب صارت قصص املتقدمني عربة  ،(35اَكلُْمْجِرِمنَي( )القلم:
اكن حكم اليشء حكم نرري ، اكألمثةا:  إذاالعتبار بها. واالعتبار إنما يكون فعله وسنته لم يصح ا

 .ه. ا( 11)«كثريةاملرضوبة يف القرآن ويه 
بعلمه وحكمته ابلالغةة.  كتابااوجل اذلي جعل للك أجل  عزعن وقت ظهورها وحتققها فهو إىل اهلل  أما

وجةل  عةزومةع ذلةك لةم يةأذن اهلل  دتانعقةوجل قد  عزوقد يبدو للااس أن أسباب حتقق ساة اهلل 
 والصفات العال.  احلسىنبرهورها عن علم وحكمة، فسبحان من هل األسماء 
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ةا ) :تعاىلاهلل  قا: لِْ  َسةاَة  ِممَّ
َ
ُ وَْعَدُ  َوإِنَّ يَْوماا ِعاْةَد َربِّةَك َكةأ َوشَْستَْعِجلُونََك بِالَْعَذاِب َولَْن َُيِْلَ  اّللَّ

وَن( )احلج: ا َظلَُمةوا وََجَعلْاَةا لَِمْهِلِكِهةْم َموِْعةداا( ) وقا: عز وجل: ،(47َتُعدُّ ْهلَْكاَاُهْم لَمَّ
َ
َوتِلَْك الُْقَرى أ

 (. 59)الكه :
يف األرض. ينسون أن  هلمهااك حقيقة ينساها البرش حني يمّكن اهلل »: -رمحه اهلل  -سيد قطب  يقو:

من العبوديةة هل وحةد ،  ورشطهبعهد اهلل  عليهمون فيه؛ أيقو هبلوهمهذا اتلمكني إنما تم بمشيئة اهلل 
تَّديع حقةو  اإلهليةة وخصائصةها؟ إنهةا حقيقةة  طواغيتواتللل ماه وحد ؟ أم جيعلون من أنفسهم 

وال يتبةني هلةم يف أو: الطريةق  ،ىلع غةري سةاة اهلل ويمضةونهلل اينساها البرش، فياحرفون عن عهد 
ا وهم يالقةون وال ششةعرون حةىت شسةتويف الكتةاب الفساد رويدا  ويقععواقب هذا االحنراف،  ا رويدا

هلل. ثم ختتل  أشاك: األخذ وانلهاية؛ فمرة يأخذهم بعذاب االستئصا:، بعةذاب مةن اأجله وحيق وعد 
كمةا  واثلمةراتأو من حتت أرجلهم كما وقع لكثري من األقوام، ومرة بالسنني ونقص األنفةس  فوقهم

ةا، ويةدمر حدث ألقوام آخرين، ومرة يذيق ب ةا،  بعضةهمعضهم بأس بعض، فيعةذب بعضةها بعضا بعضا
اجلةدد  العبةاداهلل  شسةتهل َيضدون شوكتهم. ثةم  -طائعني أو عصاة  -عباداا هل  عليهموشسلط اهلل 

 هبتليهم بما مكاهم. 
اتميض دورة الساة؛ فالسعيد من واعها، والشل من غفل عاها، وإنه  وهكذا َيدع انلةاس أن يةروا  لَِممَّ

مأخوذ من اهلل. ولكن انلاس إنما شستعجلون،  غريالفاجر الطايغ أو امللحد الاكفر ممكااا هل يف األرض 
نهاية الطريةق؛ ألن السةاة تسةتغر  وقتاةا طةويالا لكاهةا  يرونألنهم يرون أو: الطريق أو وسطه، وال 

 .ه. ا( 12)«اتلاريختالحظ من خال: 
طويالا لِك تةرى متحققةة، يف  وقتااوالساة الربانية قد تستغر  »: -حفره اهلل  -ادلكتور الّسلم  ويقو:

متحققة، بل قد يرى اإلنسةان جانباةا مةن  الساةحني أن عمر الفرد حمدود؛ وذللك فقد ال يمكاه رؤية 
مما قد يدفعه إىل عدم إدراك الساة أو اتلكذيب بها. وهاا  حياته،الساة الربانية، ثم ال تتحقق نهايتها يف 

ا اكن عمرها أطةو: مةن عمةر  معرفةر اتلاريخ يف يكون دو أن الساة الربانية ال بد أن تقع، ولكن لمَّ
هلل افإنها ترى متحققة من خال: اتلاريخ اذلي يثبت أن ساة  -ربما أطو: من أعمار أجيا:  بل -الفرد 
بْةُل ) ال تتبد: كمةا قةا: تعةاىل: ثابتة َْ يةَن َخلَةْوا ِمةْن  ِ ِ يِف اذلَّ ِ َتبْةِديالا( ُسةاََّة اّللَّ ةَد لُِسةاَِّة اّللَّ  َولَةْن جَتِ

 .ه. ا( 13(()62)األحزاب:
بعض هةذ  السةنن اثلابتةة  ىلعهذ  املقدمة اليت ال بد ماها عن الساة الربانية، نأيت اآلن للتعرف  وبعد

 ما ييل:  وماهامن خال: اتلفكر يف تاريخ األنبياء عليهم الصالة والسالم، 
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 اهلالك للمكذبني املعاندين: العاقبة للمتقني و -1
ا؛من األدلة والوقائع ىلع هذ  الساة كثرية  والشواهد فمن ذلك قوهل تعاىل عقةب قصةة نةوح عليةه  جدا

بْةِل َهةَذا ) الصالة والسالم: َْ نَْت َوال قَْوُمةَك ِمةْن 
َ
ْنبَاِء الَْغيِْب نُوِحيَها إَِهَْك َما ُكاَْت َتْعلَُمَها أ

َ
تِلَْك ِمْن أ

 (. 49 إِنَّ الَْعاقِبََة لِلُْمتَِّقنَي( )هود:فَاْصرِبْ 
أباةائهم  بتقتيةلتعاىل عن وصية موَس عليه الصالة والسالم لقومةه بعةد أن هةددهم فرعةون  وقوهل

ِ يُوِرُمَها َمْن شََشاءُ ) واستحياء نسائهم: رَْض ّلِلَّ
َ
ِ َواْصرِبُوا إِنَّ اأْل  ِمةْن ِعبَةاِد ِ قَاَ: ُموََس ِلَقْوِمِه اْستَِعياُوا بِاّللَّ

 (. 128ألعراف:اَوالَْعاقِبَُة لِلُْمتَِّقنَي( )
يَن ) تعاىل عن هود عليه الصالة والسالم مع قومه: وقوهل ِ َطْعاَا َدابَِر اذلَّ َْ يَن َمَعُه بِرمَْحَة  ِماَّا َو ِ

جْنَيْاَاُ  َواذلَّ
َ
فَأ

بُوا بِآياتِاَا َوَما اَكنُوا ُمِِّْمِانَي( )  . (72ألعراف:اَكذَّ
يَن آَماُوا َمَعةُه بِرمَْحَةة  ِماَّةا ) عن نبيه صالح عليه الصالة والسالم: وقا: ِ

ْمُرنَا جَنَّيْاَا َصاحِلاا َواذلَّ
َ
ا َجاَء أ فَلَمَّ

ْصبَُحوا يِف  َوِمْن ِخْزِي يَْوِمئِذ  إِنَّ َربََّك ُهَو الَْقوِيُّ الَْعِزيزُ 
َ
يَْحُة فَأ يَن َظلَُموا الصَّ ِ َخَذ اذلَّ

َ
ِديَةارِِهْم َجةاثِِمنَي( َوأ

 (. 67، 66)هود:
ْجرَ ) تعاىل: وقوهل

َ
يةَن أ ِ  إِىَل قَْوِمِهْم فََجاُءوُهْم بِابْلَيِّاَاِت فَاْنتََقْماَةا ِمةَن اذلَّ

بِْلَك رُُسالا َْ رَْسلْاَا ِمْن 
َ
ُمةوا َولََقْد أ

  .(47َواَكَن َحّقاا َعلَيْاَا نرَْصُ الُْمِِّْمِانَي( )الروم:
واملسةتقبل إذا  احلةارضيف  تعةاىلقيق هذ  الساة يف املايض سيجري مثله إن شةاء اهلل جرى من حت وما

 . وجل عزحتققت أسبابها من ظهور املتقني اذلين شستحقون نرص اهلل 
ألنهم مِّماةون، اكن هةذا  املِّمانيفإن اكن قد نرص »: - تعاىلرمحه اهلل  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  يقو:

ونقضوا إيمانهم كيوم أحد؛ فةإن اذلنةب  عصواهذا الوص ، خبالف ما إذا  موجباا نلرصهم حيث وجد
ِ َتبْةِديالا() اكن هلم، وهلذا قا: تعاىل: ةَد لُِسةاَِّة اّللَّ لك سةاة هل  فعةم( 62)األحةزاب: مةن اآليةة َولَْن جَتِ

 .ه. ا( 14...«)
جهةاد اتلتةار ملةا  يفمةل بهةا يف ضوء هذ  الساة الربانيةة وع - تعاىلرمحه اهلل  -سار شيخ اإلسالم  وقد

هذ  الساة اإلهلية يف نرص أوهائه،  إىلاحتلوا بالد الشام، وكتب للمسلمني حيرضهم ىلع القتا: وينبههم 
يصل إهه مةن املةِّماني واملسةلمني. سةالم علةيكم  منإىل »وهالك أعدائه؛ فاكن مما كتب هلم قوهل: 

ال هلإ إال هو، وهو للحمد أهل، وهو ىلع لك يشء قةدير،  اذلياهلل  اهكمفإنا حنمد  وبراكته؛ورمحة اهلل 
 آهلوىلع  عليةهصفوته من خليقته وخريته من بريته حممد عبد  ورسوهل صةىل اهلل  ىلع يصيلونسأهل أن 

ا.   وسلم تسليما



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

142 

يَن كَ ) ونرص عبد ، وأعز جاد ، وهزم األحزاب وحد ، وعد ،بعد: فقد صد  اهلل  أما ِ ُ اذلَّ َفُروا َورَدَّ اّللَّ
ُ قَِوّيةاا َعِزيةزاا( )األحةزاب: ُ الُْمِِّْمِانَي الِْقتَةاَ: َواَكَن اّللَّ  تعةاىلهلل وا( 25بَِغيِْرِهْم لَْم َياَالُوا َخرْياا َوَكىَف اّللَّ

ْهِل الِْكتَاِب ِمْن َصيَاِصيِهْم َوقََذَف يِف ) حيقق نلا اتلمام بقوهل:
َ
يَن َظاَهُروُهْم ِمْن أ ِ نَْزَ: اذلَّ

َ
قُلُوبِِهُم الرُّْعَب  َوأ

وَن فَِريقاا  ِرُ
ْ
ُ ىلَعَ لُكِّ  فَِريقاا َتْقتُلُوَن َوتَأ وَهةا َواَكَن اّللَّ

ُ
رْضةاا لَةْم َتَطأ

َ
ْمَوالَُهْم َوأ

َ
رَْضُهْم وَِديَارَُهْم َوأ

َ
ْوَرثَُكْم أ

َ
َوأ

ء  قَِديراا( )األحزاب:  (. 27، 26يَشْ
اإلسةالم قةد جةرى  رشيعةةذا العدو املفسد اريار  عن هذ  الفتاة اليت ابتيل بها املسلمون مع ه فإن

املغةازي الةيت  يففيها شبيه بما جرى للمسلمني مع عدوهم ىلع عهد رسو: اهلل صىل اهلل عليةه وسةلم 
اآلخةر، وذكةر اهلل  اهةوماكن يرجةو اهلل  ملنكتابه، وابتىل بها نبيه واملِّماني؛ مما هو أسوة  فيهاأنز: اهلل 
 ،والساة، الذلين همةا دعةوة حممةد صةىل اهلل عليةه وسةلم الكتابيامة؛ فإن نصوص إىل يوم الق كثرياا

كتابه وسةاة رسةوهل  يفأو بالعموم املعاوي. وعهود اهلل  واملعاوي،يتااوالن عموم اريلق بالعموم اللفر  
ا. قصص من قبلاا من األمم تلكون عةربة نلة علياانالت أوهلا. وإنما قص اهلل  كماتاا: آخر هذ  األمة 

 للمةِّمنساهلم، ونقيس أواخر األمم بأوائلها، فيكون للمِّمن من املتأخرين شبه بما اكن  حانلافنشبه 
من املتقةدمني؛ كمةا  واملاافقمن املتقدمني، ويكون للاكفر واملاافق من املتأخرين شبه بما اكن للاكفر 

ٌة لَ ) قةا:: ثةمقا: تعاىل ملا قص قصة يوس  مفصلة، وأال قصص األنبياء،  َقةْد اَكَن يِف قََصِصةِهْم ِعةرْبَ
بْلَاِب َما اَكَن َحِديثاا ُيْفرَتَى(

َ
وِي اأْل

ُ
القصص املةذكورة يف الكتةاب  هذ : أي( 111)يوس : من اآلية أِل

 يف احلروب من السري املكذوبة.  يذكرليست بمالة ما يفرتى من القصص املكذوبة، كاحو ما 
وىَل فَ ) تعاىل ملا ذكر قصة فرعون: وقا:

ُ
ُ نََكةاَ: اآْلِخةَرِة َواأْل َخَذُ  اّللَّ

َ
ةا لَِمةْن ََيَْشة(  أ إِنَّ يِف َذلِةَك لَِعةرْبَ

قَةْد ) أعدائةه ببةدر وغريهةا: معيف سرية نبياا حممد صىل اهلل عليه وسلم  وقا: ،(26، 25)انلازعةات:
ُ اَكَن لَُكْم آيٌَة يِف فِئَتنَْيِ اتْلََقتَا فِئٌَة ُتَقاتُِل يِف َسِبيلِ  َي الَْعةنْيِ َواّللَّ

ْ
ْخَرى اَكفِةَرٌة يَةَرْوَنُهْم ِمثْلَةيِْهْم َرأ

ُ
ِ َوأ  اّللَّ

بَْصاِر( )آ: عمران:
َ
وِي اأْل

ُ
ةا أِل  بلة وقا: تعاىل يف حمارصتةه  ،(13يَُِّيُِّد بِارَْصِ ِ َمْن شََشاُء إِنَّ يِف َذلَِك لَِعرْبَ

يَن َكَفرُ ) انلضري: ِ ْخَرَ  اذلَّ
َ
ي أ ِ ْن ََيْرُُجةوا ُهَو اذلَّ

َ
ِ: احْلرَْشِ َما َظاَنْتُْم أ وَّ

َ
ْهِل الِْكتَاِب ِمْن ِديَارِِهْم أِل

َ
وا ِمْن أ

ُ ِمْن َحيْةُث لَةْم حَيْتَِسةبُوا َوقَةَذَف يِف قُلُة تَاُهُم اّللَّ
َ
ِ فَأ نَُّهْم َمانَِعتُُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اّللَّ

َ
وبِِهُم الرُّْعةَب َوَظاُّوا أ

بَْصاِر( )احلرش:َُيِْرُبوَن ُبيُو
َ
وِي اأْل

ُ
يِْدي الُْمِِّْمِانَي فَاْىتَرِبُوا يَا أ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
بأحوا:  نعترب(. فأمرنا أن 2َتُهْم بِأ

 املتقدمني علياا من هذ  األمة، وممن قبلها من األمم. 
نْتَةِه الُْماَةافُِقوَن لنَِئْ لَْم يَ ) يف غري موضع أن سنته يف ذلك ساة مطردة، واعدته مستمرة؛ فقا: تعاىل: وذكر

يَن يِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض َوالُْمرِْجُفوَن يِف الَْمِدياَِة نَلُْغِرَياََّك بِِهْم ُممَّ ال جُيَاِوُرونََك ِفيَها إِ  ِ
َملُْعةوِننَي  الَّ قَِلةيالا َواذلَّ
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تِّلُوا َتْقِتةيالا  ُْ ِخُذوا َو
ُ
ْياََما ثُِقُفوا أ

َ
يةَن  أ ِ ِ يِف اذلَّ ِ َتبْةِديالا( ُسةاََّة اّللَّ ةَد لُِسةاَِّة اّللَّ بْةُل َولَةْن جَتِ َْ َخلَةْوا ِمةْن 

ةُدوَن َوِهّةاا َوال ) وقا: تعاىل: ،(62-60)األحزاب: ْدبَةاَر ُمةمَّ ال جَيِ
َ
يَن َكَفُروا لََولَّةُوا اأْل ِ َولَْو قَاتَلَُكُم اذلَّ

بُْل َولَْن جَتِ  نَِصرياا  َْ ِ الَّيِت قَْد َخلَْت ِمْن  ِ َتبِْديالا( )الفتح:ُساََّة اّللَّ وأخرب سبحانه أن  ،(23، 22َد لُِساَِّة اّللَّ
 كدأب الاكفرين من املستقدمني.  املستأخريندأب الاكفرين من 

ال سةيما يف مثةل هةذ   واعداتهةم،يف عبةاد ، ودأب األمةم  وأيامةهللعقالء أن يعتربوا بساة اهلل  فينبيغ
ديار اإلسالم رشرها، وأطلع فيهةا انلفةا   ايعواستطار يف  احلادثة العريمة اليت طبق اريافقني خربها،
واكد فيها عمود الكتاب أن جُيتث وَيرتم، وحبةل  وأرضاسه،ناصية رأسه، وكرش فيها الكفر عن أنيابه 

دار املِّماني أن حيةل بهةا ابلةوار، وأن يةزو: هةذا ادليةن باسةتيالء  وعقراإليمان أن ياقطع ويصطلم، 
إال غةروراا، وأن لةن  ورسةوهلملاافقون واذلين يف قلوبهم مرض أن ما وعةدهم اهلل ا وظنالفجرة اتلتار. 

ا، وزين ذلك يف قلوبهم، وظاوا ظةن السةوء  ورسوهلحزب اهلل  ياقلب ةا بةوراا.  واكنةواإىل أهليهم أبدا قوما
 وتركت الرجل اللبيةب السكران،ونزلت فتاة تركت احلليم فيها حريان، وأنزلت الرجل الصايح مالة 

املعارف واإلخةوان، حةىت بةل للرجةل  قلوبلكرثة الوساوس ليس بانلائم وال اهقران، وتااكرت فيها 
أهل ابلصائر واإليقان من اذلين يف قلوبهم مةرض أو  فيهابافسه شغل عن أن يغيث اللهفان. ومب اهلل 

انفا  وضع  إيمان، ورفع بها  ةا أقواما إىل املاةاز: اهلاويةة،  إىل ادلرجات العاهة، كما خفض بهةا أقواما
آخرين أعماهلم ارياطئة، وحدث من أنواع ابللوى ما جعلها قيامة اترصةة مةن القيامةة  عنوكفر بها 
الرجل فيهةا  وفرفإن انلاس تفرقوا فيها بني شل وسعيد كما يتفرقون كذلك يف اهوم املوعود،  الكربى؛

أقىص همته انلجاة بافسه،  منواكن من انلاس  من أخيه وأمه وأبيه؛ إذ اكن للك امرْل ماهم شأن يغايه.
قوة ىلع ختلةيص األهةل واملةا:، وآخةر فيةه  فيهال يلوي ىلع ماهل وال ودل  وال عرسه. كما أن ماهم من 

املافعةة  يفمالة الشةفيع املطةاع، وهةم درجةات عاةد اهلل  ماتلهزيادة معونة ملن هو ماه ببا:، وآخر 
لصة من الشكوى إال اإليمان والعمل الصالح، والرب واتلقوى. وبليت فيها اريا املافعةوادلفاع. ولم تافع 

َيةون  واألعمةا:وظهرت اريبايا اليت اكنت تكاها الضمائر، وتبني أن ابلهةر  مةن األقةوا:  الرسائر،
السبيال، كما محد ربةه مةن  فأضلو صاحبه أحو  ما اكن إهه يف املآ:. وذم سادته وكرباء  من أطاعهم 

بةه اآلثةار انلبويةة مةن األخبةار بمةا  جةاءتيمانه فاختذ مع الرسو: سبيال، وبان صد  ما صد  يف إ
حمدثون، كما تواطأت عليةه املبرشةات الةيت أريهةا  األمةةيكةون، وواطأتهةا قلوب اذلين هم يف هذ  

ن خةذهلم الراهرة ىلع ادلين، اذلين ال يرضهم من خالفهم وال م املاصورةاملِّماون. وتبني فيها الطائفة 
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حيث حتزبت انلاس ثالثة أحزاب: حزب جمتهد يف نرص ادلين، وآخر خةاذ: هل، وآخةر  القيامة؛إىل يوم 
 عن رشيعة اإلسالم.  خار 
هذا االمتحان تميةباا مةن  واكن. الغرورانلةاس ما بني: مأجور، ومعذور، وآخر قةد غةر  باهلل  وانقسم
ادِ ) وتقسيما؛اهلل  ُ الصَّ َ اَكَن ِهَْجِزَي اّللَّ ْو َيتُةوَب َعلَةيِْهْم إِنَّ اّللَّ

َ
َب الُْماَافِِقنَي إِْن َشاَء أ نَي بِِصْدقِِهْم َوُيَعذِّ ِْ

 .ه. ا( 15)«(24َْيُفوراا رَِحيماا( )األحزاب:
ا يف هذ  انلازلة يبرش املِّماني بانلرص وأن العاقبة للمتقني:  وقا: أن  -أصةلحكم اهلل  - واعلموا»أيضا

اتقةوا واذليةن هةم حمسةاون، وهةِّالء القةوم  اذليةن مةعني والعاقبة للمتقةني، وأن اهلل انلرصة للمِّما
عليهم وماتقم نلا ماهم، وال حةو: وال قةوة إال بةاهلل  نارصناوتعاىل  سبحانهمقهورون مقموعون. واهلل 

 ) وسسن العاقبة تعاىلاهلل  بارصالعريم؛ فأبرشوا  العيل
َ
ْعلَةْوَن إِْن ُكاْةتُْم َوال تَِهاُوا َوال حَتَْزنُوا َوأ

َ
ْنةتُُم اأْل

 (. 16)«العاملني رب((، وهذا أمر قد تيقاا  وحتققاا  واحلمد هلل 139ُمِِّْمِانَي( )آ: عمران:
 : بأنفسهمإن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما  -2

مةن خةري أو يف ضوئها مسِّوهتهم فيما يقع هلةم  البرشهذ  الساة من السنن اريادلة اليت يتحمل  تعترب
قدراا من احلرية واالختيار، ورشح هل أسةباب انلجةاة، وأسةباب  اإلنسانوجل قد ماح  عزرش؛ ألن اهلل 
اكن  فةإنالكتاب، وأرسل إهه الرسل. فماه يبدأ اتلغيري: سواء إىل الرش أو إىل اريري؛  عليهاهلالك، وأنز: 

انلجةاة، فيغةريوا  بأسبابإال بأن يأخذوا  وجل ال يزيل هذا الرش عاهم عزانلاس يف رش وبالء فإن اهلل 
واملصائب. وىلع العكس من ذلةك:  الرشوجل، وترك معاصيه اليت يه أصل  عزما بأنفسهم بطاعة اهلل 

هذا اريري، وحصو: الرش هلم بعد  إنما يةأيت مةن  منلو اكن انلاس يف خري ونعمة ورخاء؛ فإن حرمانهم 
ُ َمةثَالا قَْرَيةةا اَكنَةْت آِماَةةا ) كرونه؛ قةا: تعةاىل:ششة والأنفسهم حني يفرطون يف طاعة اهلل  َورَضََب اّللَّ

ُ بِلَاَس اجْلُ  َها اّللَّ َْ َذا
َ
ِ فَأ ْنُعِم اّللَّ

َ
 َماَكن  فََكَفَرْت بِأ

َها رََغداا ِمْن لُكِّ ُْ ِتيَها ِرْز
ْ
وِع َوارْيَوِْف بَِما اَكنُةوا ُمْطَمئِاَّةا يَأ

 (. 112يَْصاَُعوَن( )انلحل:
فةيه  السةاة؛طويالا عاد هذ   يقفواوجل يف هذا الزمان ويف لك زمان أن  عزجلدير بادلاعة إىل اهلل  وإنه

 أم السنن الربانية يف ابلااء واتلغيري.  يهاألساس املهم واملاهج الصحيح لدلعوة واتلغيري، بل 
 االبتالء ساة جارية للمِّماني:  -3

تةواردت بهةا األدلةة الكثةرية مةن القةرآن  حيةثليق، الساة من الوضوح سيث ال حتتا  إىل تع وهذ 
علةيهم الصةالة والسةالم وأتبةاعهم تشةهد بةذلك.  األنبياءوالساة، وحيث الوقائع واتلجارب يف حياة 
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ْن َيُقولُوا آَماَّا وَُهْم ال ُيْفتَاُونَ  الم) ويكيف قوهل تعاىل:
َ
ُكوا أ ْن ُيرْتَ

َ
َحِسَب انلَّاُس أ

َ
ِ  أ يةَن ِمةْن َولََقْد َفتَاَّةا اذلَّ

يَن َصَدقُوا َوَهَْعلََمنَّ الاَْكِذبِنَي( )العاكبوت: ِ
ُ اذلَّ بِْلِهْم فَلَيَْعلََمنَّ اّللَّ َْ1-3).  

َسة) تعاىل: وقوهل
ْ
ةتُْهُم ابْلَأ ةبِْلُكْم َمسَّ َْ يَن َخلَْوا ِمةْن  ِ تُِكْم َمثَُل اذلَّ

ْ
ا يَأ ْن تَْدُخلُوا اجْلَاََّة َولَمَّ

َ
ْم َحِسبْتُْم أ

َ
 اءُ أ

 ِ ةة اّللَّ ال إِنَّ نرَْصَ
َ
ِ أ ةة اّللَّ يةةَن آَماُةةوا َمَعةةُه َمةةىَت نرَْصُ ِ ةةاُء َوُزلِْزلُةةوا َحةةىتَّ َيُقةةوَ: الرَُّسةةوُ: َواذلَّ َّ  قَِريةةٌب( َوالرضَّ

 (. 214)ابلقرة:
وىلع هذا ينةبيغ  معروفة،هذا االبتالء عريمة، وفوائد  يف الرتبية واتلمحيص وتميب الصفوف  وحكمة

 . واثلباتوجل العافية  عزس ىلع هذ  الساة مع سِّا: اهلل أن توطن انلفو
الرخاء إىل الشدة، ومةن  ومنيدخل حتت هذ  الساة ساة املداولة بني انلاس من الشدة إىل الرخاء،  كما

 إدالة الكفار ىلع املسلمني للتمحيص واالبتالء. 
يَّاُم نَُداِولَُها َبنْيَ انلَّا)...  تعاىل: قا:

َ
ُ ال َوتِلَْك اأْل يَن آَماُوا َوَيتَِّهةَذ ِمةاُْكْم ُشةَهَداَء َواّللَّ ِ ُ اذلَّ ِس َوِهَْعلََم اّللَّ

الِِمنَي(  (. 140)آ: عمران: من اآلية حُيِبُّ الرَّ
 شبهة وجوابها: 

نةذكر ههاةا نكتةة »حيث يقو::  - تعاىلاهلل  رمحه -ذكر هذ  الشبهة ورد عليها اإلمام ابن القيم  وقد
يُصيب كثرياا من أهل اإليمان يف ادلنيةا مةن املصةائب، ومةا  مااإلنسان قد شسمُع ويرى نافعة ويه: أن 

والرلمة يف ادلنيا من الرياسة واملا:، وغري ذلةك، فيعتقةد أن انلعةيم يف  والُفجاريااُ: كثرياا من الكفار 
قةد يعتقةد  وكذلك ال يكون إال للكفار والفجار، وأن املِّماني حرهم من انلعيم يف ادلنيا قليل، ادلنيا

ة وانلُّرصة يف ادلنيا تستقرُّ للكفار واملاافقني ىلع   . املِّمانيأن العزَّ
ُة َولِرَُسوهِلِ َولِلُْمِِّْمِانَي() سمع يف القرآن قوهل تعاىل: فإذا ِ الِْعزَّ َوإِنَّ ) :وقةوهل ،(8)املاافقون: من اآليةة َوّلِلَّ

نَا َورُُسيِل() وقوهل: ،(173ُجاَْدنَا لَُهُم الَْغابِلُوَن( )الصافات:
َ
ْغِلََبَّ أ

َ
ُ أَل  ،(21)املجادلة: من اآلية َكتََب اّللَّ

وحنو هذ  اآليات، وهو ممن يصد  بةالقرآن، محةل  ،(83)القصص: من اآلية َوالَْعاقِبَُة لِلُْمتَِّقنَي() :وقوهل
ار واملاةافقني يغلبةون يف ادلار اآلخةرة فقةط، وقةا:: أمةا ادلنيةا فإنَّةا نةرى الكفة حصوهلذلك ىلع أن 
. ويعتمةد ىلع  فيها،ويرهرون الرةن إذا  هةذاويكون هلم انلرص والرفر، والقرآن ال يَرُِد خبالف احلسِّ

ديل عليه عدوٌّ من جنس الكفار واملاافقني، أو الفجرة الراملني؛ وهو 
ُ
نفسةه مةن أهةل اإليمةان  عادأ

، وأنةا مغلةوٌب، فيقةو:واتلقوى، فريى أن صاحب ابلاطل قد عال ىلع صةاحب احلةق،  : أنةا ىلع احلةقِّ
 فيها للباطل.  وادلولةفصاحب احلقِّ يف هذ  ادلنيا مغلوٌب مقهور، 

 يف اآلخرة.  هذامن حسن العاقبة للمتقني واملِّماني، قا::  تعاىلذكر بما وعد  اهلل  فإذا
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ن ممةن ال يعلةل أفعةا: اهلل اك فإنهذا بأوهائه وأحبائه، وأهل احلق؟  تعاىلقيل هل: كي  يفعُل اهلل  وإذا
لُوَن( ) ما يريد وحيكمملكه ما ششاء،  يفواملصالح قا:: يفعل اهلل  باحلكم

َ
ا َيْفَعُل وَُهْم شُْسأ ُ: َىمَّ

َ
ال شُْسأ

 (. 23:األنبياء)
اآلخةرة وعلةةوِّ  ثلةةواباكن ممن يعلل األفعةا: قةا:: فعةل بهةم هةذا هعرضةهم بالصةرب عليةةه  وإن

الاكذبة احلائدة عن الصواب مبنيةٌة ىلع  والراونة األجر بغري حساب ... وهذ  األقوا: ادلرجات، وتوفية
 ُمقدمتني: 
وتةارك مةا نُةيه عاةه،  عليةه،: ُحْسُن ظن العبد بافسه وبدياه، واعتقاُد  أنه قائٌم بمةا جيةُب إحداهما

أنه َنْفُسه أوىل بةاهلل للمحرور، و مرتكبواعتقاد  يف خصمه وعُدوِّ  خالف ذلك، وأنه تارك للمأمور، 
 ودياه ماه.  ورسوهل
ادلين احلق ويارُْصة ، وقةد ال  صاحبوتعالةى قةد ال يَُِّيِّد  سبحانةهاثلانية: اعتقةاد  أن اهلل  واملقدمة

ِمةَر  يعيُش جيعُل هل العاقبة يف ادلنيا بوجه  من الوجو ، بل 
ُ
ا، مع قيامه بما أ ا مقهوراا ُمْستضاما عمر  مرلوما

ا، فهو عاد نفسةه قةائٌم برشةائع اإلسةالم،وحقائق  وانتهائها وباطااا، به ظاهرا  عما نيُه عاه باطااا وظاهرا
ْهر أهل الرلم والفجور والُعْدوان.  اإليمان، َْ  وهو حتت 

، وُمتَديِّن  ،هلإ إال اهلل فال َسد بهذا االغرتار من اعبد  جاهل 
بصرية هل، وُماْتسةب إىل العلةم ال  الكم فَ

 سقائق ادلين. معرفة هل 
بُدَّ هل ماه: من جلةب انلفع،ودفةع  المن املعلوم: أن العبد وإن آمن باآلخرة، فإنه طالٌب يف ادلنيا ملا  فإنه

فإذا اعتقد أنَّ ادلين احلق واتباع اهلدى، واالسةتقامة  مباح،الرض، بما يعتقد أنه ُمْستََحٌب أو واجب أو 
اَّةىلع اتلوحيد، ومتابعة  لك، وأنه يعادي ايع أهل األرض، ويتعرُض ملا ال يقةدر عليةه مةن ياايف ذ السُّ

هلل  وجتةرُّد وفوات حروظه وماافعه العاجلة، لزم من ذلك إعراُضه عن الرغبة يف كمةا: دياةه،  ابلالء،
أصحاب اهمةني،  املقتصدينفيعرض قلبه عن حا: السابقني املقربني، بل قد يعرض عن حا:  ورسوهل،

أصل ادلين اكن يف كثةري مةن فروعةه  يفراملني، بل مع املاافقني، وإن لم يكن هذا بل قد يدُخل مع ال
كقطع الليل املرلم، يُْصةبُح الرجةل  فِتَااابادروا باألعما: »وأعماهل؛ كما قا: انليب صىل اهلل عليه وسلم: 

ا  ا، وُيميِس اكفرا  (. 17«)مِّمااا، يبيُع دياَه بَعَرض  من ادلنيا ويصبحمِّمااا وُيميِس اكفرا
رضر  ال حيتملةه، وفةواِت  حصةو:أنه إذا اعتقد أنَّ ادلين الاكمل ال حيصُل إال بفساد ُدنيا ، مةن  وذلك

 وال تفويت تلك املافعة.  الرضر،مافعة ال بُدَّ هل ماها، لم يُقِدم ىلع احتما: هذا 
 هللا فسبحان
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ين، وجهل س وأصلُها اغيةُة مطلةوب  هةوقيقة انلَعةيم اذلي ناشٌل من َجهلنْي كبريين: جهل  سقيقة ادلِّ
ُ من بني  اجلهلني إْعراَُضةُه عةن القيةام سقيقةة  هذينانلفوِس، وكماهلا، وبه ابتهاُجها واتْلِذاُذها، فيتودلَّ

ين، وعن طلب حقيقة انلَّعيم.   ادلِّ
، وأن يُوصةل إهةه اذليأن كما: العبد هو بأن يكةون اعرفاةا بةانلعيم اذلي يطلُبُةه، والعمةل  ومعلومٌ 

انلعةيم، وإال فةالعلُم بةاملطلوب  ذللةكيكون مع ذلك فيه إرادة جازمة ذللك العمةِل، وحمبَّةٌة صةادقة 
له إن لم َيْقرتن بذلك العمُل،  اجلازمةُة ال تُوجةب وجةوَد املةراد إال إذا الزمهةا  واإلرادةُ وطريقه ال حُيصِّ

رب.   الصَّ
تِه ونعيمه موقوفا  فصارْت  : علمةه بانلعيةةم املطلةوب، اريمسةا ىلع هذ  املقامات سعادُة العبد وكما: ذلَّ

ل إهه،   به، وَصرب  ىلع ذلك.  وعملهوحمبَّته لةه، وعلمةه بالطريق املوصِّ
ة َوالَْعرْصِ ) :تعاىلاهلل  قا: ةاحِلَاِت َوتََواَصةْوا بِةاحْلَقِّ  إِنَّ اأْلِنَْساَن لَةيِف ُخرْس  يةَن آَماُةوا وََعِملُةوا الصَّ ِ  إِالَّ اذلَّ

( )العرص: رْبِ  (. 3-1َوتََواَصْوا بِالصَّ
وبوَْعةد   وِدياةه،بةأمِر اهلل  اجلهةُل : أن املقدمتني اللَّتني تَثْبُت عليهمةا هةذ  الفتاةُة أصةلُهما واملقصود
 ووَعيد . 

، فقد اعتقد أنه قد قاَم  فإن ا، وتةركَ  بفعةلالعبَد إذا اعتقَد أنه قائٌم بادلين احلقِّ  املةأمور باطااةا وظةاهرا
ا، وهذا من َجهله بادلين  ،املحرور باطااا وظاهرا وما هو املراد ماه؛ فهةو جاهةٌل سةقِّ  عليه،وما هلل  احلقَّ

ة.  معهجاهٌل بما  عليه،اهلل  ، وِصفا  من ادلين، قَْدراا ونواعا
نيةا قد تكون العاقبة يف ادل بلفة  ادلنيةا واآلخرة،  تعاىلاعتقةد أن صاحب احلةق ال يارُص  اهلل  وإذا

ار الراملني   تعةاىلاألبرار املتقني، فهذا من جهلةه بوعةد اهلل  ىلعللكفار واملاافقني ىلع املِّماني، وللفجَّ
 ووعيد . 

ةا يف العلةم،  بوجوبها،املقام األو:: فإن العبد كثرياا ما يرتك واجبات ال يعلم بها، وال  فأما ا فيكون مقرصِّ
اا؛ وكثرياا ما يرتُكها بعد العلم بها وبوجوبه كسالا وتهاوناا، وإما نلوع تأويل باطل، أو تقليد، أو لراِّةه  إمَّ

 وآكدُ أوجُب ماها، أو لغري ذلك. فواجباُت القلوب أشدُّ وجوباا من واجبات األبداِن،  هوأنه مشتغٌل بما 
ين عاد كثري من انلاس، بل يه من باب   واملستحباِت.  الفضائلِ ماها، وكأنها ليست من واجبات ادلِّ

ُ  من ترك فرض، أو من ترك واجب من واجبات ابلدن، وقد ترك  فرتا ُ  هو أهةمُّ مةن واجبةات  مايتحرَّ
مات وقد  ُ  من فعل أدىن املحرَّ من حمرمات القلةوب مةا هةو أشةدُّ  ارتكبالقلوب وأفراضها، ويتحرَّ

ا وأعرم إثماا.   حتريما
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باملعروف وانليه عن  األمرىل وياقطع عن وجل برتك ما أوجب عليه، فيته عزما أكرث ما يتعبُد هلل  بل
بذلك، جمتمٌع ىلع َربِّه، تارٌك ما ال يعايةه؛ فهةذا  تعاىلهلل ااملاكر مع قُْدَرته عليه، ويزُىُم أنه ُمتقرٌِّب إىل 

 وأنةهورشائةع اإلسةالم،  مانوأبغضهم إهه، مع ظاِّه أنه قائٌم سقائق اإلي تعاىل،اهلل  إىلمن أْمَقِت اريلق 
 اصِّ أوهائه وحزبةه. من خو

وحاهل يف ذلك رَشٌّ من حا: مةن  وقُْرَبة،ويعتقد أنه طاعٌة  عليه،حرمه اهلل  بماما أكرث من يتعبَُّد هلل  بل
ا؛ كأصحاب السماع  ويراُّون أنهم من  تعاىل،اذلي يتقربون به إىل اهلل  الشْعِرىيعتقد ذلك معصياة وإثما

 وهاء الشيطان. من أ احلقيقةأوهاء الرمحن، وهم يف 
بل يكون معةه نةوٌع  كذلك،أكرث من يعتقد أنه هو املرلوم املحقُّ من لك وجه، وال يكون األمر  وما

.  والعةد:،من احلقِّ ونوٌع من ابلاطل والرلم، ومع خصمه نوٌع من احلق  وُحبُّةك اليشةء يُعةم وُيِصةمُّ
ُمبِْغٌض ريصْمه، فهو ال يرى إال َمساوَيه، بل حماساها، و إالواإلنسان جمْبوٌ: ىلع ُحب نفسه؛ فهو ال يرى 

َفَمةْن ُزيِّةَن هَلُ ُسةوُء َىَمِلةِه فَةَرآُ  ) حىت يرى مساويها حماسَن، كما قا: تعةاىل: نلفسهقد شَْشتدُّ به ُحبُّه 
َ
أ

 به بغض خصمه حىت يرى حماساه مساوْل، كما قيل:  وششتد ،(8)فاطر: من اآلية َحَسااا(
 وة ، ولةةو أنهةةا بعيةةن عةةدا نرةةروا
 الرِّضا، الستحساوا ما اْستَْقبَُحوا  عنيُ 
 اجلهل مقرون باهلوى والرلم اغبلاا؛ فإنَّ اإلنسان ظلوٌم جهوٌ:.  وهذا
: يف اإلثبةات وانلةيف، فيهةاديانات اريلق إنما يه اعداٌت أخذوها عن آبائهم وأسالفهم، وقدلوهم  وأكرثُ 

 . واحلب وابلغض، واملواالة واملعاداة
ا  سبحانههلل وا لم يضمن نرص ابلاطةل،  وعمال،إنما ضمن نرص دياه وحزبه وأوهائه القائمني بدياه علما

ة والُعلوُّ  ، وكذلك الِعزَّ رُُسله، وأنز:  بههما ألهل اإليمان اذلي بعث اهلل  إنماولو اعتقد صاحبُه أنه حمقٌّ
ْنةتُمُ ) قةا: تعةاىل: وحةاٌ:؛به كتبه، وهو علٌم وعمٌل 

َ
ْعلَةْوَن إِْن ُكاْةتُْم ُمةِِّْمِانَي( َوأ

َ
)آ: عمةران: مةن  اأْل

ُة َولِرَُسوهِلِ َولِلُْمِِّْمِانَي() من العلو سسب ما معه من اإليمان، وقا: تعاىل: فللعبد ؛(139اآلية ِ الِْعزَّ  َوّلِلَّ
ظٌّ مةن العلةو فله من العزة سسب ما معه من اإليمان وحقائقه، فإذا فاتَةُه حة ؛(8)املاافقون: من اآلية

ا وباطااا.  والعزة، ا وعمالا ظاهرا  فيف مقابلة ما فاته من حقائق اإليمان، علما
يةَن آَماُةوا() ادلفع عن العبد هو سسب إيمانه؛ قا: تعةاىل: وكذلك ِ َ يُةَدافُِع َعةِن اذلَّ )احلةج: مةن  إِنَّ اّللَّ
 عاه فهو من َنْقِص إيمانه ...  ادلفعُ فإذا ضعُ   ؛(38اآلية
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يَن آَماُةوا ) :تعاىلانلرُص واتلأييُد الاكمل، إنما هو ألهل اإليمان الاكمل؛ قا:  كوكذل ِ إِنَّا نَلَارُْصُ رُُسلَاَا َواذلَّ
ْشَهاُد( )اغفةر:

َ
ْنيَا َوَيْوَم َيُقوُم اأْل ْصةبَُحوا ) وقةا:: ،(51يِف احْلَيَاِة ادلُّ

َ
يةَن آَماُةوا ىلَعَ َعةُدوِِّهْم فَأ ِ يَّةْدنَا اذلَّ

َ
فَأ

وهلذا إذا أصيب  واتلأييد،فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من انلرص،  ؛(14)الص : من اآلية ِهِريَن(َظا
، أو فعةل حمةرم،  فإنماالعبُد بمصيبة يف نفسه أو ماهل، أو بإدالة عُدوِّ  عليه،  يه بذنوبه؛ إما برتك واجب 

 وهو من نقص إيمانه. 
ُ لِلاَْكفِِريَن ىلَعَ الُْمِِّْمِانَي )  قوهل تعاىل:يزو: اإلشاك: اذلي يُورد  كثري من انلاس ىلع وبهذا َولَْن جَيَْعَل اّللَّ
لن جيعل هلم علةيهم سةبيال يف اآلخةرة،  بأنهوجييُب عاه كثرٌي ماهم  ،(141)النساء: من اآلية َسِبيالا(

 يف احلجة.  سبيالوجييُب آخرون بأنه لَْن جيعل هلم عليهم 
. فإذا ضع  اإليمان صةار الاكمل، وأن انتفاَء السبيل عن أهل اإليمان : أنها مثُل هذ  اآلياتواتلحقيق

جعلوا هلم عليهم السبيل بمةا تركةوا مةن  فهملعدوِّهم عليهم من السبيل سسب ما نقص من إيمانهم، 
، مدفوٌع عاه باذلات أيةن اكن، ولةو اجتمةع  ُمَِّيَّدُ . فاملِّمن عزيز اغلب تعاىلطاعة اهلل  ماصور، مْكيِفُّ

ا وباطااةا. وقةد قةا: تعةاىل  بأقطارها،ه من علي َوال ) :للمةِّمانيإذا قام سقيقة اإليمان وواجباته؛ ظاهرا
ْعلَْوَن إِْن ُكاْتُْم ُمِِّْمِانَي( )آ: عمران:

َ
ْنتُُم اأْل

َ
فَال تَِهاُةوا َوتَةْدُعوا ) وقا: تعاىل: ،(139تَِهاُوا َوال حَتَْزنُوا َوأ
 
َ
ْنتُُم اأْل

َ
لِْم َوأ ْىَمالَُكْم( )حممد:إِىَل السَّ

َ
ُكْم أ ُ َمَعُكْم َولَْن يرَِتَ  (. 35ْعلَْوَن َواّللَّ

بهةا، وال يفرُِدهةا عةاهم  حيفرهةم ،الضمان إنما هو بإيمانهم وأعماهلم اليت يه ُجاٌد من جاود اهلل فهذا
، ولةم تكةن واملاةافقني أعمةاهلم، إذ اكنةت لغةري  الاكفرينويقتطعها عاهم، فيُبْطلُها عليهم، كما يرَِتُ 

 موافقة ألمر . 
احلةق يف ادلنيةا يكونةون  ادليةناملقام اثلاين اذلي وقع فيه الغلُط: فكثرٌي من انلاس يرنُّ أن أهل  وأما

ا، خبالف من فارقهم إىل  خرى، وطاعة أخرى؛ فال يثق بوعةد اهلل  سبيلأِذالء مقهورين، مغلوبني دائما
ُ
أ

ا أن جيعل  بارص ةا بطائفةة دون طائفةة، أو بزمةان دون زمةان، أو جيعلةه خ ذلكدياه وعباد ، بل إمَّ اصا
ا باملشيئة، وإن  ح بها.  لمُمَعلقا  يرُصِّ

 ومن سوء الفهم يف كتابه.  تعاىل،من عدم الوثو  بوعد اهلل  وهذا
يةَن إِنَّا نَلَارُْصُ رُُسةلَاَ ) تعاىل: قا:قد بني يف كتابه أنه نارص املِّماني يف ادلنيا واآلخرة؛  سبحانههلل وا ِ ا َواذلَّ

ْشَهاُد( )اغفر:
َ
ْنيَا َوَيْوَم َيُقوُم اأْل  (. 51آَماُوا يِف احْلَيَاِة ادلُّ

ِ ُهُم الَْغابِلُوَن( )املائدة:) تعاىل: وقا: يَن آَماُوا فَإِنَّ ِحْزَب اّللَّ ِ
َ َورَُسوهَلُ َواذلَّ  (. 56َوَمْن َيتََو:َّ اّللَّ
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يَن حُيَادُّ ) تعاىل: وقا: ِ َذلِّنيَ إِنَّ اذلَّ
َ
وئَلَِك يِف اأْل

ُ
َ َورَُسوهَلُ أ نَةا َورُُسةيِل( وَن اّللَّ

َ
ْغِلََبَّ أ

َ
ُ أَل )املجادلةة:  َكتََب اّللَّ

20 ،21 .) 
، وغري  وقد ، أو كرس  فبذنوبةه؛ فبةنيَّ  ذلكبنيَّ سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة، أو إدالة عدو 

متني، فإذا ا األمةر، وزاَ: اإلشةاكُ: باللكيةة،  حقيقةةعت بياهما تبةني لةك سبحانه يف كتابه الك املقدِّ
 ابلعيدة.  واتلأويالتواستغايت عن تلك اتللكُّفات ابلاردة، 

ر  سبحانه املقام األو: بوجو  من اتلقرير: ماها ما تقدم.  فقرَّ
ِ ) : أنه َذمَّ من يطلب انلرص والعزة من غري املِّماني، كقوهل تعاىل:وماها َها اذلَّ يُّ

َ
يةَن آَماُةوا ال َتتَِّهةُذوا يَا أ

 َ َُّهْم ِماُْكْم فَإِنَّةُه ِمةاُْهْم إِنَّ اّللَّ ْوِهَاُء َبْعض  َوَمْن َيتََول
َ
ْوِهَاَء َبْعُضُهْم أ

َ
 ال َيْهةِدي الَْقةْوَم اْهَُهوَد َوانلََّصارَى أ

الِِمنيَ  يَن يِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض شَُسارُِعوَن ِفيِهمْ  الرَّ ِ ْن َفرَتَى اذلَّ
َ
ُ أ ْن تُِصةيبَاَا َدائِةَرٌة َفَعَنة اّللَّ

َ
 َيُقولُوَن خَنَْش أ
ْنُفِسِهْم نَاِدِمنيَ 

َ
وا يِف أ َرُّ

َ
ْمر  ِمْن ِعاِْد ِ َفيُْصِبُحوا ىلَعَ َما أ

َ
ْو أ
َ
يِتَ بِالَْفتِْح أ

ْ
يةَن  يَأ ِ َهُِّالِء اذلَّ

َ
يَن آَماُوا أ ِ َوَيُقوُ: اذلَّ

يْ 
َ
ِ َجْهَد أ قَْسُموا بِاّللَّ

َ
ينَ أ ْصبَُحوا َخاِرِ

َ
ْىَمالُُهْم فَأ

َ
يةَن آَماُةوا َمةْن  َمانِِهْم إِنَُّهْم لََمَعُكْم َحِبَطْت أ ِ َهةا اذلَّ يُّ

َ
يَا أ

 
َ
ِذلَّةة  ىلَعَ الُْمةِِّْمِانَي أ

َ
بُّونَةُه أ ةبُُّهْم َوحُيِ ُ بَِقْوم  حُيِ يِت اّللَّ

ْ
ة  ىلَعَ ايَْرتَدَّ ِماُْكْم َىْن ِديِاِه فََسوَْف يَأ لاَْكفِةِريَن ِعةزَّ

ُ َواِسة ِ يُِِّْتيةِه َمةْن شََشةاُء َواّللَّ ِ َوال ََيَافُوَن لَْوَمَة الئِم  َذلَِك فَْضُل اّللَّ إِنََّمةا  ٌع َعِلةيمٌ جُيَاِهُدوَن يِف َسِبيِل اّللَّ
الَة َوُيِّْتُوَن الةزَّ  يَن يُِقيُموَن الصَّ ِ يَن آَماُوا اذلَّ ِ ُ َورَُسوهُلُ َواذلَّ َ  اَكَة وَُهةْم َراِكُعةونَ َوِهُُّكُم اّللَّ َوَمةْن َيتَةَو:َّ اّللَّ

ِ ُهُم الَْغابِلُوَن( )املائدة: يَن آَماُوا فَإِنَّ ِحْزَب اّللَّ ِ
 (. 56-51َورَُسوهَلُ َواذلَّ
 ىلع من طلب انلرص من غري حزبه، وأخرب أن حزبه هم الغابلون ...  فأنكر
ِ ) تعاىل: وقا: َّ َة ِلََفِ ةاِلُح يَْرَفُعةُه(َمْن اَكَن يُِريُد الِْعزَّ يِّةُب َوالَْعَمةُل الصَّ يعاا إَِهِْه يَْصةَعُد اللَْكِةُم الطَّ ُة َاِ   الِْعزَّ

 اللَكُِم الطيِّب والعمل الصالح.  منبطاعة اهلل  فليطلبهاأي: من اكن يريد العزة  ،(10)فاطر: من اآلية
رَْسَل رَُسوهَلُ بِالُْهَدى ) تعاىل: وقا:

َ
ي أ ِ يِن لُكِِّه(ُهَو اذلَّ  (. 28)الفتح: من اآلية وَِديِن احْلَقِّ ِهُْرِهَرُ  ىلَعَ ادلِّ

يَن اتَّبَُعةوَك فَةْوَ  ) تعاىل للمسيح: وقا: ِ يَن َكَفُروا وََجاِعُل اذلَّ ِ ُرَك ِمَن اذلَّ إِينِّ ُمتََوفِّيَك َوَرافُِعَك إيَِلَّ َوُمَطهِّ
يَن َكَفُروا إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمةِ  ِ فلما اكن للاصارى نصيٌب مةا مةن اتباعةه  ؛(55)آ: عمران: من اآلية (اذلَّ

يوم القيامة، وملا اكن املسلمون أتبع هل من انلصارى اكنوا فةو  انلصةارى إىل يةوم  إىلاكنوا فو  اههود 
 . القيامة
ْدبَاَر مُ ) تعاىل للمِّماني: وقا:

َ
يَن َكَفُروا لََولَُّوا اأْل ِ ُدوَن َوِهّةاا َوال نَِصةرياا َولَْو قَاتَلَُكُم اذلَّ ِ  مَّ ال جَيِ ُسةاََّة اّللَّ
ِ َتبِْديالا( )الفتح: َد لُِساَِّة اّللَّ بُْل َولَْن جَتِ َْ يِت قَْد َخلَْت ِمْن 

خطةاب للمةِّماني اذليةن  فهةذا ؛(23، 23الَّ
ا وباطااا.   قاموا سقائق اإليمان ظاهرا
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)طةةه: مةن  َوالَْعاقِبَةُة لِلتَّْقةَوى() وقةا: يف طةه: ،(49)هود: من اآلية (إِنَّ الَْعاقِبََة لِلُْمتَِّقنيَ ) تعاىل: وقا:
يف ادلنيا قبل اآلخرة؛ ألنه ذكر ذلك عقيب قصة نوح، ونرصة  وصةرب  ىلع  العاقبةواملراد:  ،(132اآلية
ْنبَاِء الَْغيِْب نُوِحيَها إَِهَْك َما ُكاَْت َتْعلَُمهَ ) تعاىل: فقا:قومه، 

َ
بْةِل َهةَذا تِلَْك ِمْن أ َْ نَْت َوال قَْوُمةَك ِمةْن 

َ
ا أ

أي اعقبة انلرص لك وملن معك، كما اكنت نلوح عليةه السةالم  ،(49فَاْصرِبْ إِنَّ الَْعاقِبََة لِلُْمتَِّقنَي( )هود:
 ومن آمن معه. 

لَُك ِرْزقةاا حَنْةنُ ) قوهل: وكذلك
َ
الِة َواْصَطرِبْ َعلَيَْهةا ال نَْسةأ ْهلََك بِالصَّ

َ
ُمْر أ
ْ
 نَْرُزقُةَك َوالَْعاقِبَةُة لِلتَّْقةَوى( َوأ

ةةُكْم َكيْةةُدُهْم َشةةيْئاا() :تعةةاىلوقةةا:  ،(132)طةةةه: )آ: عمةةران: مةةن  َوإِْن تَْصةةرِبُوا َوَتتَُّقةةوا ال يرَُضُّ
 (... 120اآلية
: وأما ُحد 

ُ
َصبْتُْم ) املقام اثلاين: فقا: تعاىل يف قصة أ

َ
َصاَبتُْكْم ُمِصيبٌَة قَْد أ

َ
ا أ َولَمَّ

َ
ىنَّ َهَذا قُْل أ

َ
ِمثْلَيَْها قُلْتُْم أ

ْنُفِسُكْم(
َ
 (. 165)آ: عمران: من اآلية ُهَو ِمْن ِعاِْد أ

ةيَْطاُن بِةبَْعِض َمةا َكَسةبُوا() تعاىل: وقا: َُّهُم الشَّ ل يَن تََولَّْوا ِماُْكْم يَْوَم اتْلَىَق اجْلَْمَعاِن إِنََّما اْسزَتَ ِ )آ:  إِنَّ اذلَّ
 (. 155عمران: من اآلية

( )الشورى:) تعاىل: وقا: يِْديُكْم َوَيْعُفو َىْن َكِثري 
َ
َصابَُكْم ِمْن ُمِصيبَة  فَِبَما َكَسبَْت أ

َ
  .(30َوَما أ

ي َعِملُةوا لََعلَُّهةْم ) تعاىل: وقا: ِ يِْدي انلَّاِس ِهُِذيَقُهْم َبْعةَض اذلَّ
َ
َظَهَر الَْفَساُد يِف الرَْبِّ َوابْلَْحِر بَِما َكَسبَْت أ

 ( ... 41رِْجُعوَن( )الروم:يَ 
نز: إههم، وهو  سبحانهأمر اهلل  وهلذا

ُ
وهةو املقدمةة األوىل، وأمةر  طاعتةه،رسوهل واملِّماني باتباع ما أ

والصرب ألن العبَد ال بّد أن حيصل هل نةوع تقصةري  باالستغفاربانترار وَعد ، وهو املقدمة اثلانية، وأمر 
يف انترار الوعِد من الصرب؛ فباالسةتغفار تةتمُّ الطاعةة، وبالصةرب يةتمُّ بدَّ  والوَرَف يزيله االستغفار، 

نِْبةَك وََسةبِّْح ) بياهما يف قوهل: سبحانهبالوعد، وقد اع اهلل  اهقني ِ َحةقٌّ َواْسةتَْغِفْر ذِلَ فَاْصرِبْ إِنَّ وَْعَد اّللَّ
 (. 55ِسَْمِد َربَِّك بِالَْعيِشِّ َواأْلِبَْكاِر( )اغفر:

لََقةْد ) والطاعة، ثم قةا:: بالصربيف كتابه قصص األنبياء وأتباعهم، وكي  جناهم  سبحانهاهلل  ذكر وقد
بْلَاِب(

َ
وِي اأْل

ُ
ٌة أِل  (. 111)يوس : من اآلية اَكَن يِف قََصِصِهْم ِعرْبَ

 الالكم يف هذا املقام العريم يتبني بأصو: نافعة جامعة:  وتمام
والواقُع شاهد بةذلك،  الكفار،رشور واملحن واألَذى دون ما يصيُب : أن ما يصيب املِّماني من ال األو:

 والفسا  والرلمة بكثري.  الفجاروكذلك ما يصيب األبرار يف هذ  ادلنيا دون ما يصيب 
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هلم  واالحتساب،مقرون بالرضا  تعاىلاثلاين: أن ما يصيب املِّماني يف اهلل  األصل فإن فاَتُهْم الرضا فمَعوَّ
ثقل ابلالء ومِّنته؛ فإنهم لكما شةاهدوا الِعةوَض هةان  عاهم االحتساب، وذلك َيف  ىلع الصرب، وىلع

والكفار ال رضا عادهم وال احتساب، وإن صربوا فكصةرب ابلهةائم، وقةد  وابلالء،عليهم حتمل املشا ِّ 
لَمُ ) ذلك يف قوهل: ىلعنبه تعاىل 

ْ
لَُموَن َوال تَِهاُوا يِف ابِْتَغاِء الَْقْوِم إِْن تَُكونُوا تَةأ

ْ
لَُموَن َكَمةا تَةأ

ْ
وَن فَةإِنَُّهْم يَةأ

ِ َما ال يَرُْجوَن( وامتةاز املِّماةون برجةاء  األلةم،فاشرتكوا يف  ؛(104)النساء: من اآلية َوتَرُْجوَن ِمَن اّللَّ
 . تعاىلاألجر والزلىف من اهلل 

وذَي يف اهلل  األصل
ُ
ووجةود حقةائق  الصةه،وإخحممو: عاه سسب طاعتةه  فإنهاثلالث: أن املِّمن إذا أ

غري  لَعجز عن محله، وهذا من َدفع  ىلعاإليمان يف قلبه، حىت حيمل عاه من األَذى ما لو اكن يشء ماه 
ابلالء، وإذا اكن ال بدَّ هل من يشء ماةه َدفةع عاةه ثقلةه  منعبد  املِّمن؛ فإنه يدفع عاه كثرياا  عناهلل 

 ومِّنته ومشقته وتبَعته. 
يف رضا حمبوبه ُمْستحىل  املحبِّ بة لكما تمكات يف القلب ورََسهت فيه، اكن أذى الرابع: أن املح األصل

 حىت قا: قائلهم:  بذلك،غري مسهوط، والُمِحبُّون يَفتَِهُرون عاد أحبابهم 
ِن أين َخَطْرُت ببالك                     ساءنة  أن نِلْتَِ  بمسةاَءة  لنئ  لقد َرَّ
 وإحسان إهه.  هلاألىلع اذلي ابتالؤ  حلبيبه رمحة ماه الرنَّ بمحبة املحبوب  فما

دون ما حيصُل للمةِّماني  واجلا اريامس: أنَّ ما يصيُب الاكفَر والفاجَر واملاافق من العز وانلرص  األصل
 خبالفه.  الراهربكثري، بل باطن ذلك ذ:ٌّ وكرٌس وهوان، وإن اكن يف 

إن ذّ: املْعِصةية لةيف  ابلغةا:بهةم الةرباذين وَطقَطَقةْت بهةم إنهم وإن َهْملَجت »احلسُن رمحه اهلل:  قا:
 قلوبهم؛ أََب اهلل إال أن يُذ: َمْن عصا (. 

بقيت فيه أهلكته، أو نقَصْت  لوالسادس: أن ابتالء املِّمن اكدّلواء هل شَْستهرُ  ماه األدواء اليت  األصل
األدواء وشَْستعدُّ به تلمةام األجةر وعلةّو  تلك ماهثوابه، وأنزلت درجته، فيستهرُ  االبتالُء واالمتحان 

عليةه وآهل وسةلم:  تعةاىلمن عدمه؛ كما قا: انليب صىل اهلل  للمِّمناملالة، ومعلوم أن وجود هذا خري 
يقيض اهلل للمِّمن قضاءا إال اكن خرياا هل، ولةيس ذلةك إال للمةِّمن؛ إن أصةابته  الواذلي نفيس بيد  »

اء  (. 18«)إن أصابته رَضاء صرب، فاكن خرياا هلشكَر، فاكن خرياا هل، و َرَّ
ثةم األقةرب  األنبياء،االبتالء واالمتحان من تمام نرص  وعز  واعفيته، وهلذا اكن أشُد انلاس بالءا  فهذا

د عليه ابلالُء، وإن اكن يف دياةه  صالبةإههم فاألقرب؛ يُبتىل املرُء ىلع حسب دياه، فإن اكن يف دياه  ُشدِّ
 يَميش ىلع وَجه األرض وليس عليه خطيئة.  حىت باملِّمناه، وال يزا: ابلالء ِرقِّة ُخفَ  ع
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هل، وأذا  هل يف بعةض  وغلبتةهالسابع: أنَّ ما يصيُب املِّمن يف هذ  ادلار من إدالة َعةُدو  عليةه،  األصل
موم؛ فهذا أمةر الشديد، واألمراض واهلموم والغ والربْداألحيان: أمٌر الزم ال بد ماه، وهو اكحلرِّ الشديِد، 

يف هذ  ادلار، حةىت لأطفةا: وابلهةائم، ملةا اقتَضةتْه حكمةُة أحكةم  اإلنسانيةالزم للطبيعة والنشأة 
، وانلفُع عن الرّض، والذلة عن األلم،  فلواحلاكمني؛  ةا  لةاكنجترَّد اريرُي يف هذا العالم عن الرشِّ ذلةك اعلما

ألجلها بني اريري والرش، واأللم  مز ُت احلكمة اليت غري هذا، ونشأة أخرى غري هذ  النشأة، واكنت َتُفو
ة، وانلافع والضار، وإنما يكون ختليُص  من هذا، وتميب  يف دار أخرى غةري هةذ  ادلار؛ كمةا  هذاوالذلَّ

ُكَمة) قا: تعاىل: يِِّب َوجَيَْعَل ارْيَِبيَث َبْعَضُه ىلَعَ َبْعض  َفرَيْ ُ ارْيَِبيَث ِمَن الطَّ يعةاا َفيَْجَعلَةُه يِف ِهَِمَب اّللَّ ُه َاِ
وَن( ) وئَلَِك ُهُم ارْيَاِرُ

ُ
 (. 37ألنفا::اَجَهاََّم أ
فيه حكمٌة عريمٌة ال  أحياناا،اثلامن: أن ابتالء املِّماني بغلبة عدوهم هلم وقهرهم، وكرسهم هلم  األصل

 وجل.  عزيعلمها ىلع اتلَّْفِصيل إال اهلل 
م فماها  إهه، وسِّاهل نرصهم ىلع أعةدائهم، ولةو  وافتقارِهموانِْكسارِهْم،  ،هلل: استهرا  عبوديتهم وُذهلِّ

ا ماصورين قاهرين  ا مقهورين مغلوبني ماصوراا علةيهم  اغبلنياكنوا دائما بلطروا وأرشوا. ولو اكنوا دائما
فَهم  قامتعدوُّهم ملا   بنيلدلين قائمٌة، وال اكنت للحق دولة. فاقتضت حكمُة أحكم احلاكمني أن رصَّ

إهةه، وخضةعوا هل، وانكرسةوا  وأنابواغلبهم تارةا، وكونهم مغلوبني تارةا؛ فإذا ُغلبُوا ترََضَُّعوا إىل ربهم، 
وأمروا باملعروف، ونهةوا عةن املاكةر، وجاهةدوا عةدوَّ ،  وشعائر ،هل، وتابوا إهه، وإذا غلبُوا أقاموا دياه 

 ونرصوا أوهاء . 
ا ماصووماها  يةن ومتابعةة  قاهرين،رين، اغبلني، : أنهم لو اكنوا دائما دلخل معهم مةن لةيس قصةد  ادلِّ

ا لةم يةدخل معهةم  الغلبةالرسو:؛ فإنه إنما ياضاُف إىل من هل  والعّزة. ولو اكنوا مقهورين مغلوبني دائما
هلل ااإلهلية أن اكنت هلم ادلولة تارةا، وعليهم تارة. فيتمب بذلك بةني مةن يريةد  احلكمةأحٌد. فاقتضت 

 ومن ليس هل مراٌد إال ادلنيا واجلا .  هل،ورسو
ىلع الرساء والرضاء، ويف حةا: العافيةة وابلةالء،  عبوديتهم: أنه سبحانه حُيِبُّ من عباد  تكميل وماها 

. ِلَف سبحانه ىلع العباد يف لكتا احلالني عبوديٌة بمقتىض تلك احلةا: ال عليهمويف حا: إداتِلهم واإلدالة 
والعطةش،  واجلةوعشستقيم القلب بدونها؛ كما ال تستقيم األبدان إال باحلرِّ والربد، بها، وال  إالحتصُل 

واالسةتقامة  اإلنسةاينواتلعب وانلصب، وأضدادها. فتلك املحةن وابلاليةا رشٌط يف حصةو: الكمةا: 
 املطلوبة ماه، ووجود امللزوم بدون الزمه ممتاٌع. 
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ويهذبهم؛ كمةا قةا: تعةاىل يف حكمةة  وَيلصهم،، : أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهموماها 
حةد:

ُ
ْعلَةْوَن إِْن ُكاْةتُْم ُمةِِّْمِانيَ ) إدالة الكفةار ىلع املةِّماني يةوم أ

َ
ْنةتُُم اأْل

َ
إِْن  َوال تَِهاُةوا َوال حَتَْزنُةوا َوأ
يَّاُم نَُداِولُهَ 

َ
يةَن آَماُةوا َيْمَسْسُكْم قَْرٌح َفَقْد َمسَّ الَْقْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوتِلَْك اأْل ِ ُ اذلَّ ا َبنْيَ انلَّةاِس َوِهَْعلَةَم اّللَّ

ةالِِمنيَ  ُ ال حُيِةبُّ الرَّ يةَن آَماُةوا َوَيْمَحةَق الاَْكفِةِريَن( )آ:  َوَيتَِّهَذ ِماُْكْم ُشةَهَداَء َواّللَّ ِ ُ اذلَّ ةَص اّللَّ َوِهَُمحِّ
 (. 19(....«)141-139عمران:

 بأجل : انهيار األمم الراملة وزواهلا يكون  -4
اة:  يقو: موجبات العذاب واالنهيار قد حلةت بأمةة مةن  انلاسقد يرى »ادلكتور السلم عن هذ  السُّ

تتهل ، لكن  الأوضحاا يف أو: الالكم عن السنن أن ساة اهلل  وقداألمم ثم ال يرون زواهلا بأنفسهم. 
َجةٌل ) قا: تعاىل: وال تقع إال بأجل حمدد ال بد من استيفائه؛ األفرادعمرها أطو: من عمر 

َ
ةة  أ مَّ

ُ
َوِلةلُكِّ أ

ِخُروَن َساَعةا َوال شَْستَْقِدُموَن( )
ْ
َجلُُهْم ال شَْستَأ

َ
ْهلَْكاَةا ِمةْن ) :تعاىلوقا:  ،(34ألعراف:افَإَِذا َجاَء أ

َ
َوَمةا أ

َجلََها َوَما قَْرَية  إِالَّ َولََها ِكتَاٌب َمْعلُومٌ 
َ
ة  أ مَّ
ُ
خِ  َما تَْسِبُق ِمْن أ

ْ
َوتِلْةَك ) :تعةاىلوقةا:  ،(5ُروَن( )احلجةر:شَْستَأ

ا َظلَُموا وََجَعلْاَا لَِمْهِلِكِهْم َموِْعداا( )الكه : ْهلَْكاَاُهْم لَمَّ
َ
 (. 20)«(59الُْقَرى أ
 عن هذ  الساة يقودنا إىل احلديث عن ساة أخرى أال ويه:  واحلديث

 ساة اإلمالء :  -5
ةا إىل ظلمهةم،  ويمهلرجهم وجل فيها للكفار، وشستد عزيميل اهلل  اليت هلم لبدادوا غياا إىل غيهم وظلما

 عزإىل حد معني من الرلم والكرب والعتو يف األرض ال يمهلهم اهلل  يصلواحىت  هلمويغرتوا بإمها: اهلل 
وجةل ال يةرتك الرةالم املتكةرب  عةزحيق عليهم موعد  سبحانه يف إهالكهم؛ ألن اهلل  وإنماوجل بعد ، 

وجل عاد   عزهلل انهاية، وإنما يميل هل ليسارع إىل نهايته املحددة وموعد  اذلي يقصمه  إىل ما ال يرلم
األمريكان واههةود يف ديةار  يفعلهال يتقدم عليه وال يتأخر. وساة اإلمالء هذ  نراها اآلن تعمل فيما 

يَن َكفَ ) :تعاىلقا: اهلل  فيهم؛املسلمني وننترر وعد اهلل  ِ ْنُفِسِهْم َوال حَيَْسََبَّ اذلَّ
َ
نََّما ُنْميِل لَُهْم َخرْيٌ أِل

َ
ُروا أ

 (. 178إِنََّما ُنْميِل لَُهْم ِلَبَْداُدوا إِثْماا َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي( )آ: عمران:
 ساة اتلدافع وساة الرصاع بني احلق وابلاطل :  -6

ا من أهم السنن الربانية اليت جيب  وهذ  سةيانها أو الغفلةة عاهةا. عاةدها، وعةدم ن الوقوفالساة أيضا
والسالم مع أقوامهم يلمس هذ  الساة بوضةوح وجةالء؛ قةا:  الصالةواملتأمل يف دعوة األنبياء عليهم 

تََل ) املسلمون بقيادة طالوت وقتل داود جالوت )الاكفر(: انترصبعد أن  تعاىلاهلل  َْ ِ َو َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اّللَّ
 ُ ِ انلَّاَس َبْعَضُهْم بِةبَْعض  لََفَسةَدِت َداوُُد َجالُوَت َوآتَاُ  اّللَّ ا شََشاُء َولَْوال َدْفُع اّللَّ  الُْملَْك َواحْلِْكَمَة وََعلََّمُه ِممَّ
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َ ُذو فَْضل  ىلَعَ الَْعالَِمنَي( )ابلقرة:
رُْض َولَِكنَّ اّللَّ

َ
للمةِّماني  سةبحانه(. وقا: تعةاىل بعةد إذنةه 251اأْل

ينَ ) بالقتا:: ِ ِذَن لذِلَّ
ُ
َ ىلَعَ نرَْصِِهْم لََقِديرٌ  أ نَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اّللَّ

َ
ْخرُِجوا ِمةْن ِديَةارِِهْم بَِغةرْيِ  ُيَقاتَلُوَن بِأ

ُ
يَن أ ِ اذلَّ

َمْت َصةَواِمُع َوبِيَة ِ انلَّةاَس َبْعَضةُهْم بِةبَْعض  لَُهةدِّ ُ َولَْوال َدْفةُع اّللَّ ْن َيُقولُوا َربُّاَا اّللَّ
َ
َصةلََواٌت ٌع وَ َحقٍّ إِالَّ أ

َ لََقوِيٌّ َعِزيٌز( ) ُ  إِنَّ اّللَّ ُ َمْن َيارُْصُ نَّ اّللَّ ِ َكِثرياا َوَهَارُْصَ  (. 40، 39احلج:َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اّللَّ
ىلع هةذ  األرض  والسةالمواملدافعة بني احلق وابلاطل وُِجدا ماذ أن أهبط آدم عليه الصةالة  والرصاع

وجل أن شستمر هةذا الرصةاع إىل أن  عز. واقتضت حكمة اهلل ماهأاعذنا اهلل  -مللعون ا -ومعه إبليس 
وحزب الشةيطان. ولةيس بالرضةورة أن تكةون  وجل، عزومن عليها بني حزب اهلل  األرضيرث اهلل 

. بل إنه يكون بغري ذلك، وما القتةا: إال مرحلةة مةن والسالحاملدافعة أو أن يكون الرصاع بالقتا: 
ىلع ابلاطل وأهله مدافعة، وإزالة الشبه عن احلةق وأهلةه مدافعةة،  احلجةذا الرصاع؛ فإقامة مراحل ه
 واثلبةاتوانليه عن املاكر مدافعة، والصرب ىلع ابتالء األعداء من الكفرة والرلمة  باملعروفواألمر 

هةذ  املدافعةة وذروة  رأسوجةل ىلع  عةزىلع ادلين مدافعة ورصاع. ويأيت اجلهاد والقتا: يف سبيل اهلل 
دام هاةاك حةق وباطةل فالرصةاع  ومةاىلع ابلاطل فيدمغه فإذا هو زاهق.  باحلقوالرصاع فيقذف اهلل 

ولو اكن فيه من العااء والشدة واملةاكر ؛  وخريها،موجود واملدافعة حتمية. وهذا الرصاع لصالح البرشية 
أ فيمةا لةو لةم يكةن هاةاك دفةع املفاسد العريمة اليت تنشة عادفإن هذ  املشقات لكها تهون وتصغر 

ِ انلَّاَس َبْعَضُهْم بِةبَْعض  لََفَسةَدِت )... مر باا يف قوهل تعاىل: كماللفساد ورصاع مع ابلاطل.  َولَْوال َدْفُع اّللَّ
رُْض 

َ
وهذا يفرض ىلع أهل احلق السةري ىلع هةذ  السةاة، وبةذ: اجلهةد  ،(251)ابلقرة: من اآلية (...اأْل

 عةزهلل ااطل وأهله، وإحقا  احلق وتمكني أهله، ورد البرشية الشاردة إىل عبودية ابل مدافعةاجلهيد يف 
 وجل وتوحيد ، وإنقاذها من الرشك ومفاسد . 

املدافعة مع ابلاطل  ساةأع   -اذلين يطمعون يف اإلصالح ودرء الفساد عن األمة بدون هذ  الساة  إن
وجل اذلي ارتضا  واختار  هلةم. وإن  عزهلل اعوة إىل إنهم يتاكبون ماهج األنبياء يف ادل -وأهل الفساد 

مع الفساد وأهله؛ إنهم بهذا اتلرصف ال شسلمون مةن  املدافعةاذلين يِّثرون السالمة واريوف من عااء 
ا  كمابل إنهم  -العااء واملشقة  يقعون يف مشقة أعرةم، وعاةاء أكةرب يقاسةونه يف ديةاهم  -مر باا سابقا

 هلم. وهذ  يه رضيبة السكوت وفساد اتلصور وإيثار احلياة ادلنيا. وأموا وأعراضهموأنفسهم 
 وحةد وادلياونة هلل  للطاغوتإن تكاه  اريرو  من العبودية »: - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  يقو:
! إن تكةاه  العبوديةة للطواغيةتأقةل وأهةون مةن تكةاه  العبوديةة  -مهما عرمت وشقت  -

إنهةا  -ىلع احلياة واملقةام والةرز !  والطمأنياةفيها من السالمة واألمن مهما الح  -للطواغيت فاحشة 
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اإلنسان ذاته؛ فهذ  اإلنسانية ال توجةد واإلنسةان  إنسانيةتكاه  بطيئة طويلة مديدة! تكاه  يف 
خضوع اإلنسان ملا شرشعه هل إنسةان؟! وأي عبوديةة رش مةن تعلةق  منعبد لإلنسان؛ وأي عبودية رش 

آخر به، ورضا  أو غضبه عليه؟! وأي عبودية رش من أن تتعلق مصائر إنسةان  إنسانرادة قلب إنسان بإ
 ماةهمثله ورغباته وشهواته؟! وأي عبودية رش من أن يكون لإلنسان خطام أو جلام يقود   إنسانبهوى 

 كيفما شاء إنسان؟! 
يف حكةم  -انلاس  ل يكأن األمر ال يق  عاد حد هذ  املعاين الرفيعة؛ إنه يهبط ويهبط حىت  ىلع

أوالدهةم؛ إذ ينشةئهم  يكلفهةمأمواهلم اليت ال حيميهةا رشع وال حيوطهةا سةيا ، كمةا  -الطواغيت 
واألخال  واتلقاهد والعادات، فو   واملفهوماتالطاغوت كما شاء ىلع ما شاء من اتلصورات واألفاكر 

ويقةيم مةن اةااهم وأشةالئهم فيذسهم ىلع مذبح هةوا ،  ذاتها؛ما يتحكم يف أرواحهم ويف حياتهم 
! ثم يكلفهم أعراضهم يف انلهايةة؛ حيةث ال يملةك أب أن يماةع فتاتةه مةن واجلا أعالم املجد ذلاته 

 مداركما يقع ىلع نطا  واسع ىلع  -يريدها بها الطواغيت، سواء يف صورة الغصب املبارش  اليتادلاعرة 
ا للشةهوات أو يف صورة تنشِتهن ىلع تصورات ومفاهيم  -اتلاريخ  أي شةعار!  حتةتجتعلهن نهباا مباحا

وحياته وحيةاة أباائةه  وعرضهوتمهد هلن ادلاعرة والفجور حتت أي ستار. واذلي يتصور أنه ياجو بماهل 
 .ه. ا( 21«)يفقد اإلحساس بالواقع! أوإنما يعيش يف وهم،  ؛وبااته يف حكم الطواغيت من دون اهلل

 اثلاثلة:  اثلمرة
سبيالا إىل االنترام  هديهمياة األنبياء عليهم الصالة والسالم بصد  ورغبة يف اتباع يف دراسة ح ولعل

يلحق من هذ  نيته بةركبهم امليمةون، وأن  أنوجل  عزيف سلكهم والسري يف قافلتهم املباركة، ولعل اهلل 
َ َوالرَُّسوَ: فَ ) :تعاىلحيرش  يف زمرتهم، فيصد  عليه قو: اهلل  ُ َوَمْن يُِطِع اّللَّ ْنَعةَم اّللَّ

َ
يةَن أ ِ وئَلِةَك َمةَع اذلَّ

ُ
أ

وئَلَِك َرِفيقاا( )النساء:
ُ
احِلِنَي وََحُسَن أ َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ (. نسأهل سبحانه 69َعلَيِْهْم ِمَن انلَِّبيِّنَي َوالصِّ

م، وحباا إيةاهم، وأن ياعم علياا باللحو  بهذ  الصفوة املباركة باتباعاا هل وجاته،أن يفيض علياا رضا  
 قرصت أعمانلا وأحوانلا عاهم كثرياا كثرياا.  وإن
الساعة، فقا:: مىت السةاعة؟  عنأن رجالا سأ: الرسو: صىل اهلل عليه وسلم »أنس ريض اهلل عاه:  فعن
قا: أنةس: . «أحببتأنت مع من »فقا::  ورسوهل،قا:: ال يشء إال أين أحب اهلل « وما أعددت هلا؟»: قا:

وإن لةم أعمةل  إياهم،بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم سيب  وأباانليب صىل اهلل عليه وسلم فأنا أحب 
 (. 22«)أعماهلم
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 -آخةر سةورة الفرقةان  يفىلع صفات عباد الةرمحن الةواردة  - تعاىلرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  ويعلق
ومةا أىلع هةذ  » فيقةو:: - الصةفاتالصالة والسالم أوىل من تصةد  علةيهم هةذ   عليهمورسل اهلل 

انلفةوس، وأطهةر تلةك القلةوب، وأصةىف  تلكالصفات، وأرفع هذ  اهلمم، وأجل هذ  املطالب، وأزىك 
عباد ، أن بني هلم أوصافهم، ونعت هلم هيئاتهم،  ىلعاهلل  ماةهِّالء الصفوة، وأتىق هوالء السادة ... وهلل 

هم، ويبذلوا جهةدهم يف ذلةك، وشسةألوا أجورهم؛ ليشتاقوا إىل االتصاف ب هلموبني هلم هممهم، وأوضح 
أن يهةديهم كمةا  -اذلي فْضةلُه يف لك مةاكن وزمةان ويف لك وقةت وأوان  -وأكرمهم  عليهماذلي مّن 
 .(23)«ويتوالهم برتبيته ارياص كما توالهم هداهم

 
_____________ 

 (.1/449«: )مدار  السالكني( »1)
 (.6/2760«: )يف ظال: القرآن( »2)

 (.98، 19/97«: )الفتاوىجمموع ( »3)
 (.15/178«: )جمموع الفتاوى( »4)
 (، دار الكتاب العرّب.1/270«: )سرية ابن هشام( »5)
 (.3( ابلهاري، حديث رقم: )6)
 (.2/323«: )مدار  السالكني( »7)
 للمِّلةةة . (219-127( انرةةةر تفصةةةيل هةةةذ  املعةةةالم يف رسةةةالة )فبهةةةداهم اقتةةةد (: )ص 8)
البةن القةيم:  ،«زاد املعةاد»ل ادلعةوة واجلهةاد يف العهةد املةِك واملةدين( يف ( انرر: )تفصيل مراحة9)
 ( ت: االرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاؤوط.3/159-161)
 (.60)ص «: ماهج كتابة اتلاريخ اإلساليم( »10)
 (.1/55«: )جامع الرسائل واملسائل( »11)
 (.1308، 2/1307«: )يف ظال: القرآن( »12)
 (61)ص «: ماهج دراسة اتلاريخ اإلساليم( »13)
 (.1/54«: )جامع الرسائل واملسائل( »14)
 (.428-28/424«: )جمموع الفتاوى( »15)
 (.420-28/419«: )جمموع الفتاوى( »16)
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 (.2038«: )اترص صحيح مسلم( »17)
 (.2999( مسلم: )18)
 ( باختصار شسري.194-2/176«: )إاغثة اللهفان( »19)
 (.161)ص «: ماهج كتاب اتلاريخ اإلساليم( »20)
 (.1319، 3/1318«: )يف ظال: القرآن( »21)
 (.2639(، ومسلم: )6167( ابلهاري: )22)
 (.3/455«: )تفسري السعدي( »23)
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 السادس الفصل

 يف انلفس وحماسبتها فيما قدمت وأخرت اتلفكر
َ َوتْلَاْ ) يف حماسبة انلفس قوهل تعاىل: األصل يَن آَماُوا اتَُّقوا اّللَّ ِ َها اذلَّ يُّ

َ
َمْت ِلَغةد  َواتَُّقةوا يَا أ ُرْر َنْفٌس َما قَدَّ
َ َخِبرٌي بَِما َتْعَملُوَن( )احلرش: َ إِنَّ اّللَّ  (. 18اّللَّ

يَن  انلفسوقد د: ىلع وجوب حماسبة »: - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  يقو: ِ َها اذلَّ يُّ
َ
قوهل تعاىل: )يَا أ

َ َوتْلَاُْرْر نَ  َمْت ِلَغد  آَماُوا اتَُّقوا اّللَّ . يقو: تعاىل: هارر أحدكم مةا قةدم هةوم القيامةة مةن (ْفٌس َما قَدَّ
يقةرب  ربكةم: أمن الصاحلات اليت تاجيه أم من السيئات الةيت توبقةه؟ قةا: قتةادة: مةا زا: األعما:

واالسرتسةا:  بإهماهلةاالساعة حىت جعلها كغد. واملقصود أن صالح القلب بمحاسبة انلفس، وفساد  
 .ه. ا( 1«)معها
ششةري إههةا اللفةظ  القلةبواتلقةوى حالةة يف »عاد هذ  اآلية:  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويقو:

ا بةاهلل  القلببرالهل، ولكن العبارة ال تبلغ تصوير حقيقتها. حالة جتعل  ةا شةاعرا ةا حساسا لك  يفيقرا
ا مستحيياا أن يطلع  ا متحرجا لك قلةب يف لك  ىلعني اهلل حالةة يكرههةا. وعة يفاهلل  عليهحالة، خائفا

 !يرا ؟حلرة، فمىت يأمن أن ال 
َمْت ِلَغد  ) أوسع من ألفاظه. وجمرد خطةور   وإحياءات.. وهو تعبري كذلك ذو ظال:  (َوتْلَاُْرْر َنْفٌس َما قَدَّ

ويمد ببرص  يف سطورها لكها يتأملهةا ويارةر  حياته،ىلع القلب يفتح أمامه صفحة أعماهل، بل صفحة 
ماذا قدم لغد  يف هذ  الصةفحة. وهةذا اتلأمةل كفيةل بةأن  هاررابه بمفرداته وتفصيالته؛ رصيد حس

نقص، ومواضع تقصري، مهما يكن قد أسل  من خري وبةذ: مةن  ومواضعيوقره إىل مواضع ضع ، 
من اريري قليالا، ونصيبه من الرب ضئيالا؟ إنها ملسة ال ياام بعةدها القلةب  رصيد جهد. فكي  إذا اكن 

 وال يك  عن انلرر واتلقليب!  ا،أبدا 
 من اإليقاع:  بمزيدتنتيه اآلية اليت تثري لك هذ  املشاعر حىت تلح ىلع القلوب املِّماة  وال
َ َخِبرٌي بَِما َتْعَملُونَ ) َ إِنَّ اّللَّ بمةا  خبةريالقلوب حساسية ورهبة واستحياء. واهلل  هذ .. فزتيد (َواتَُّقوا اّللَّ

 .ه. ا( 2«)تعملون
 أتبةعالكيس من دان نفسه وعمل ملا بعةد املةوت، والعةاجز مةن »الرسو: صىل اهلل عليه وسلم:  يقو:و

 (. 3)«نفسه هواها وتمىن ىلع اهلل
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 يوم القيامة.  حياسبالرتمذي: ومعىن قوهل من دان نفسه يقو:: حاسب نفسه يف ادلنيا قبل أن  وقا:
 للعةرضا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وتزياةوا عن عمر بن اريطاب ريض اهلل عاه قا:: )حاسبو ويروى

 (. 3()ادلنيااألكرب. وإنما َي  احلساب يوم القيامة ىلع من حاسب نفسه يف 
مةن  رشيكهال يكون العبد تقياا حىت حياسب نفسه كما حياسب »عن ميمون بن مهران قا::  ويروى

 (. 4«)أين مطعمه وملبسه
بالرشيك؛ فكما أنه ال يةتم  صاحبهاوقد مثلت انلفس مع »: - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  ويقو:

أوالا، ثةم بمطالعةة مةا يعمةل واإلرشاف  الرشيكمقصود الرشكة من الربح إال باملشارطة ىلع ما يفعل 
ةا؛ فكةذلك انلفةس:  ثاثلاا،عليه ومراقبته ثانياا، ثم بمحاسبته  ثم يماعه من ارييانة إن اطلع عليةه رابعا

اجلوارح السبعة اليت حفرها هو رأس املا:، والربح بعةد ذلةك، فمةن لةيس هل  حفظ ششارطها أوالا ىلع
 واهةد،ويه العني، واألذن، والفم، والفةر ،  -يطمع يف الربح؟ وهذ  اجلوارح السبعة  فكي رأس ما:، 
من جنةةا  وجنةايه مراكب العطب وانلجاة؛ فماها عطب من عطب بإهماهلا وعةدم حفرها،  -والرجل 
 ها ومراعتها، فحفرها أساس لك خري، وإهماهلا أساس لك رش. سفر
بَْصارِِهْم َوحَيَْفُروا فُُروَجُهْم() تعاىل: قا:

َ
وا ِمْن أ  تعةاىل: وقةا: ،(30انلور: مةن اآليةة) قُْل لِلُْمِِّْمِانَي َيُغضُّ

رَْض َولَْن َتبْلُ )
َ
 إِنََّك لَْن خَتِْرَ  اأْل

رِْض َمرَحاا
َ
بَاَ: ُطوالا( )َوال َتْمِش يِف اأْل  وقةا: تعةاىل: ،(37:اإلراءَغ اجْلِ

وئَلَِك اَكَن َىاُْه َمْسُِّوالا( ))
ُ
ْمَع َوابْلَرَصَ َوالُْفَِّاَد لُكُّ أ  ،(36:اإلراءَوال َتْقُ  َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

ْحَسُن() وقا: تعاىل:
َ
يةَن ) وقا: تعاىل: ،(53: من اآليةء)اإلرا َوقُْل ِلِعبَاِدي َيُقولُوا الَّيِت يِهَ أ ِ َهةا اذلَّ يُّ

َ
يَا أ

) َمْت ِلَغد  َ َوتْلَاُْرْر َنْفٌس َما قَدَّ  (. 18احلرش: من اآلية) آَماُوا اتَُّقوا اّللَّ
فال يهملهةا؛  ومراقبتها،شارطها ىلع حفظ هذ  اجلوارح انتقل ماها إىل مطالعتها واإلرشاف عليها  فإذا

تمادت يف ارييانةة حةىت تُةْذِهَب  اإلهما:تعت يف ارييانة وال بد، فإن تمادى ىلع فإنه إن أهملها حلرة ر
املحاسبة؛ فحينئذ يتبةني هل حقيقةة الةربح واريرسةان،  إىلرأس املا: لكه، فمىت أحّس بانلقصان انتقل 

ماها ما شستدركه الرشيك من رشيكه: مةن الرجةوع عليةه بمةا  استدركفإذا أحس باريرسان وتيقاه 
 يف مراقبته وحماسبته، وهحذر من إهماهل.  واملراقبةوالقيام باحلفظ مىض، 
ا إذا صةار  اسةرتاحىلع هذ  املراقبة واملحاسبة: معرفته أنه لكما اجتهةد فيهةا اهةوم  ويعياه ماهةا غةدا

ااحلساب إىل غري ، ولكما أهملها اهوم اشتد عليه احلساب   . غدا
ا: معرفته أن ربح هذ   ويعياه وجةه الةرب سةبحانه،  إىلاتلجارة سةكىن الفةردوس، وانلرةر عليها أيضا

عليه احلسةاب اهةوم؛ فحةق ىلع  هانوخسارتها دخو: انلار واحلجاب عن الرب تعاىل. فإذا تيقن هذا 
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نفسه واتلضييق عليهةا يف حراكتهةا وسةكااتها  حماسبةاآلخر أن ال يغفل عن  واهوماحلازم املِّمن باهلل 
العمر جوهرة نفيسة ال حّظ هلا، يمكن أن ششرتي بها كةا  أنفاسَفس  من وخطراتها وخطواتها، فلك نَ 

أبد اآلباد؛ فإضاعة هذ  األنفاس، أو اشرتاء صاحبها بها ما جيلةب هالكةه  نعيمهمن الكاوز ال يتااىه 
ال شسمح بمثله إال أجهل انلاس وأمحقهم وأقلهةم عقةالا. وإنمةا يرهةر هل حقيقةة هةذا  عريمخرسان 
نَّ بَيْاََهةا ) م اتلغابنيو اريرسان

َ
ُد لُكُّ َنْفس  َما َعِملَْت ِمْن َخرْي  حُمرَْضاا َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوء  تَوَدُّ لَْو أ يَْوَم جَتِ

َمداا بَِعيداا(
َ
 (. 5)«(30آ: عمران: من اآلية) َوَبيْاَُه أ
بةني جابيةك، وقةد  الةيتواعلم أن أعدى عدو  لةك نفسةك »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن اجلوزي  ويقو:

ِمْرَت بتقويمها 
ُ
ارة بالسوء، مّيالة إىل الرش، وقد أ وفطامها عن مواردهةا، وأن تقودهةا  وتزكيتهاُخلقت أمَّ
ورشدت، ولةم ترفةر بهةا بعةد ذلةك، وإن لزمتهةا  احةتبسالسل القهر إىل عبادة ربها، فإن أهملتها 

وسةبيلك أن تقبةل عليهةا، فتقةرر عاةدها عن تذكريها.  تغفلنباتلوبيخ رجونا أن تصري مطمئاة، فال 
عني اذلاكء والفطاةة وأنةت أشةد انلةاس غبةاوة  نفس،جهلها وغباوتها وتقو:: يا  ما أعرم جهلك؛ تدَّ

ا، أما  أنك صائرة إىل اجلاة أو انلار؟ فكي  يلهو مةن ال يةدري إىل أيتهمةا يصةري، وربمةا  تعلمنيومحقا
موعةد،  غةري ما هو آت قريب، وأن املوت يأيت بغتة من يف يومه أو يف غد ؟! أما تعلمني أن لك اختط 

لةم  فجةأة،وإنوال يتوق  ىلع سن دون سن، بل لك نفس من األنفاس يمكن أن يكون فيةه املةوت 
وهو قريب ماةك؟!  للموتيكن املوت فجأة اكن املرض فجأة، ثم يفيض إىل املوت؟ فمالك ال تستعدين 

يةراك فمةا أعرةم كفةرك! وإن  الهلل االعتقةادك أن  تعاىليا نفس، إن اكنت جرأتك ىلع معصية اهلل 
! ألك طاقةة ىلع عذابةه؟ جةرّب ذلةك حياءكاكنت مع علمك باطالعه عليك فما أشد رقاعتك، وأقل 

ّب أصبعك من  . يا نفةس إن اكن املةانع لةك مةن االسةتقامة حةب انلاربالقعود ساعة يف احلمام، أو قرِّ
 عن الكدر، ورب أكلة ماعت أكالت.  صافيةالالشهوات فاطليب الشهوات ابلاقية 

لرشبه طو: العمر؟ فما  ويتهيأقولك يف عقل مريض أشار عليه الطبيب برتك املاء ثالثة أيام هصح  وما
طو: العمر؟ أم يقيض شهوته يف احلا: ثةم  هتاعممقتىض العقل يف قضاء حق الشهوة؟ أيصرب ثالثة أيام 

ا؟ فجميع عمرك  إىل األبد اذلي هو مدة نعيم أهل اجلاة وعذاب أهل انلار أقل  ضافةباإليلزمه األلم أبدا
إىل ايع العمر، بل أقل من حلرة باإلضافة إىل عمر ادلنيا. وهةت شةعري! ألةم  باإلضافةمن ثالثة أيام 

كية   املجاهةدة،عن الشهوات أشد وأطو:، أم انلار يف ادلراكت؟ فمن ال يطيةق الصةرب ىلع ألةم  الصرب
ال تبقةني أنةت وال مةن  حنوهةا،لعذاب يف اآلخرة؟ أشغلك حب اجلا ؟ أما بعد ستني ساة أو يطيق ألم ا

وخوفاا من رعةة فاائهةا؟ أتسةتبدلني  عاائهااكن لك عاد  جا ، هال تركت ادلنيا ريسة رشاكئها، وكرثة 
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قد ضةاع أكةرث ابلضةاعة، وقةد بقيةت مةن العمةر  احلمىق؟جبوار رب العاملني ص  انلعا: يف صحبة 
فكي  إذا أضفت األخري إىل األو:؟ اعمةيل يف أيةام قصةار  ضاع،صبابة، ولو استدركت ندمت ىلع ما 

. اخريج من ادلنيا خرو  األحرار قبل أن يكون خرو  اضطرار. للسِّا:أليام طوا:، وأعدي اجلواب 
أثريهةا وانلهار سري به وإن لم شرس. تفكري يف هةذ  املوعرةة فةإن عةدمت ت الليلإنه من اكنت مطيته 

 (. 6«)أصبت به مافابك  ىلع 
 أنواع حماسبة انلفس : 

 سل  من العمر.  فيما: حماسبة انلفس ىلع ما فرطت يف جاب اهلل األو:
 : حماسبة انلفس ىلع ما تستقبل من األعما:. اثلاين
 : العمرمن  سل حماسبتها ىلع تفريطها يف جاب اهلل تعاىل فيما  -1
فيها إما برتكها أو عدم إيقاعها ىلع الوجه اذلي  قرصت تعاىلىلع طاعة هلل  أنواع: أحدها: حماسبتها وهو

: الواجبةات القلبيةة مةن أعمةا: القلةوب اكملحبةة واتلةوُّ الطةااعتوجل. وأو: هةذ   عزينبيغ هلل 
 ىلع اللسان واجلوارح.  الواجبةواإلخالص، ثم الطااعت 

ويه: اإلخةالص يف العمةل،  أمةور،يف الطاعة ستة  ىلتعاوحق اهلل »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:
اإلحسان فيه، وشةهود ماةة  مشهدوشهود  فيه،ومتابعة الرسو: صىل اهلل عليه وسلم  فيه،وانلصيحة هلل 

 (. 7)«لكهوشهود تقصري  فيه بعد ذلك  عليه،اهلل 
 العمل فليحمةد اهلل يف متوفرةفإن وجدها  تعاىل،العبد نفسه يف مدى إتيانه بهذ  احلقو  هلل  فيحاسب
وهتدارك بقية عمر  يف املحافرة ىلع  تعاىل،هلل اوإن وجد نفسه قد فرط يف يشء ماها فليتب إىل  تعاىل،

 وجل.  عزهلل اأعماهل بما جيعلها مقبولة عاد 
وذلك مةن املاهيةات  -وجل وغشيت من حمارمه  عز: حماسبتها ىلع ما ارتكبت من معا  اهلل اثلاين

عاها وانلدم ىلع فعلها، والعزم ىلع أن  باإلقالعواملبادرة إىل اتلوبة انلصوح ماها  -لعبد وربه اليت بني ا
ا، ثم يارةر إىل املحرمةات الرةاهرة الةيت  القلبيةال يعود إهها. ويبدأ باملحرمات  ا وإثما ألنها أشد حتريما

قبةل  ماهةاوجل مما بةدر  عزهلل ويتوب إىل ا -اكلعني واألذن واللسان والرجل واهد  - جوارحهاقرتفتها 
ة َوالُْفةَِّاَد ) :تعاىلوجل عاها؛ قا: اهلل  عزأن شسأهل اهلل  ْمَع َوابْلَرَصَ َوال َتْقُ  َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

وئَلَِك اَكَن َىاُْه َمْسُِّوالا( )
ُ
 (. 36:اإلراءلُكُّ أ
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دياةه: اللحرةات،  أحةرزل: مةن حفةظ هةذ  األربعةة وقد قية»... : - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:
هةذ  األبةواب األربعةة،  ىلعواريطرات، واللفرات، واريطوات. فينبيغ للعبد أن يكون بةواب نفسةه 

ا ...  ادليارويالزم الرباط ىلع ثغورها؛ فماها يدخل العدو فيجوس خال:   ويترب ما عال تتبريا
أورد نفسةه  برصة فرها أصل حفظ الفر ؛ فمةن أطلةق اللحرات: فيه رائدة الشهوة ورسوهلا،وح فأما

... وقةد قيةل: إن حةبس  واحلرقةاتموارد املهلاكت ... ومن آفات انلرر أنه يورث احلرسات والزفرات 
 اللحرات أشرس من دوام احلرسات ... 

فمةن واهلمةم والعةزائم،  اإلراداتاريطرات: فشأنها أصعب؛ فإنها مبدأ اريري والرش، وماها تتةودل  وأما
فهوا  ونفسه هل أغلةب، ومةن اسةتهان  خطراتهراىع خطراته ملك زمام نفسه وقهر هوا ، ومن غلبته 

ا إىل اهللاكت ....   باريطرات قادته قهرا
فيةه الةربح والزيةادة يف  يرجةواللفرات: فحفرها بأن ال َير  لفرة ضائعة، بأن ال يتلكم إال فيما  وأما

أم ال؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسةك عاهةا،  وفائدةنرر: هل فيها ربح دياه؛ فإذا أراد أن يتلكم باللكمة 
أربح ماها؟ فال يضيعها بهذ . وإذا أردت أن تسةتد: ىلع مةا  لكمةوإن اكن فيها ربح نرر: هل تفوت بها 

 اللسان فإنه يطلعك ىلع ما يف القلب شاء صاحبه أم أَب ...  سركةيف القلب فاستد: عليه 
خطةا  مزيةد ثةواب  يفها بأن ال ياقل قدمه إال فيما يرجو ثوابه، فةإن لةم يكةن اريطوات: فحفر وأما

خطةا   فتقةعياويهةا هلل  قربةةفالقعود عاها خري هل. ويمكاه أن شسةتهر  مةن لك مبةاح َيطةر إهةه 
 (. 8«)قربة

ا اثلالث إىل  حنوهم، واملبةادرة وعدواناا: حماسبتها ىلع ما فرطت فيه من حقو  العباد، أو ارتكبت ظلما
اإلثم إذا اكن املرلوم ذا قرابة ورحم. وظلم انلاس  وششتدإرجاع احلقو  ألهلها، ورد املرالم إىل أربابها. 

وأعراضهم، وإن لم ترجع احلقو  إىل أهلها يف ادلنيةا رجعةت يةوم  وأمواهلميكون يف أديانهم وأنفسهم 
 السةيئاتات اليت تِّخذ من الرةالم أو ال تكون يومئذ بادلياار وادلرهم، وإنما باحلسا ولكاهاالقيامة، 

 (. 9اليت تطرح عليه من أصحاب احلقو )
 (. 10)ففعله: حماسبة انلفس ىلع لك عمل اكن تركه خرياا هل من فعله الرابع

بةاملعروف  األمروجل،وما جيب عليها يف ذلك من  عز: حماسبة انلفس ىلع ما قدمت دلين اهلل اريامس
وهةل قامةت بهةذا الواجةب أم  سةبحانه،واجلهاد يف سةبيله  تعاىل،ىل اهلل وانليه عن املاكر، وادلعوة إ

الكفر ىلع بدلان املسةلمني كمةا تتةداىع  أممقرصت فيه؟ وال سيما يف هذ  األزماة اليت تداعت فيه 
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املاافقني من هذ  األمة يريدون إفسةاد األديةان  بمساعدةاألكلة ىلع قصعتها، ورمتها عن قوس واحد 
 قو: واألموا:. واألعراض والع

وبمةا  ،صةىل اهلل عليةه وسةلم رسوهل بهومن هل خربة بما بعث اهلل »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:
. وأي دين املستعانديااا واهلل  انلاساكن عليه هو وأصحابه رأى أن أكرث من ششار إههم بادلين هم أقل 

دياه يةرتك، وسةاة رسةو: اهلل صةىل اهلل عليةه و تضاع،وحدود   تنتهك،وأي خري فيمن يرى حمارم اهلل 
أخرس، كمةا أن املةتلكم بابلاطةل شةيطان  شيطانعاها، وهو بارد القلب ساكت اللسان  يرغبوسلم 

سلمت هلم مآلكهم ورئاستهم فال مبةاالة بمةا جةرى ىلع  إذاناطق. وهل بلية ادلين إال من هِّالء اذلين 
 (. 11«)ادلين

اآلخةرة فيكةون  وادلارهلل اأمر مباح أو معتاد: لم فعله؟ وهل أراد بةه أن حياسب نفسه ىلع »: السادس
 (. 12«)الرفر به ويفوتهراساا؟ أو أراد به ادلنيا واعجلها فيهرس ذلك الربح 

قرصةت يف  أموجل العريمة؛ هل قامت بواجةب الشةكر فيهةا  عز: حماسبة انلفس ىلع نعم اهلل السابع
 ذلك؟ 

 من األعما: : حماسبتها ىلع ما تستقبل  -2
وما قرص فيه من الواجبات الراهرة وابلاطاة،  عمر ،بأن ينتفع من حماسبته نلفسه فيما ميض من  وذلك

 تعةاىلبأن يتدارك ما بل مةن عمةر  فيقةوم فيةه سةق اهلل  وابلاطاة؛وارتكب فيه املحرمات الراهرة 
 صورة اعمة. يف يشء من ذلك. هذا يف احلقو  والواجبات ب يفرطوحقو  عباد  وال 

أن حياسةب نفسةه فيمةا  للعبةدالقربات اتلطوعية، وال سيما اليت يتعدى أثرهةا إىل الغةري فينةبيغ  أما
بقوهل:  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  اإلمامشستقبل من هذ  األعما: قبل الرشوع فيها؛ وذلك بما فصله 

ه وإرادته، وال »   هل رجحانه ىلع تركه. بالعمل حىت يتبني يبادرأن يق  عاد أو: َهمِّ
ااحلسن رمحه اهلل: )رحم اهلل  قا: ه؛ فإن اكن هلل  عبدا  وإن اكن لغري  تأخر(.  مىض،وق  عاد َهمِّ

أّوالا ونرةر: هةل  وقة هذا بعضهم فقا:: إذا حتركت انلفس لعمل من األعما: وَهمَّ به العبةد،  ورشح
لةم يقةدم عليةه، وإن اكن  مقةدوراايكةن  ذلك العمل مقدور هل، أو غري مقدور وال مستطاع؟ فإن لم

أو تركه خري هل من فعلةه؟ فةإن اكن اثلةاين  تركه،مقدوراا وق  وقفة أخرى ونرر: هل فعلُه خري هل من 
وجةل  عزوقفة ثاثلة ونرر: هل ابلاعث عليه إرادة وجه اهلل  وق تركه ولم يقدم عليه، وإن اكن األو: 

من املهلو ؟ فةإن اكن اثلةاين لةم يقةدم عليةه، وإن أفىضة بةه إىل  واثلااء واملا: اجلا وثوابه، أو إرادة 
يثقةل  ذلةكفبقدر مةا َية  عليهةا  ؛ئلال تعتاد انلفس الرشك، وَيّ  عليها العمل لغري اهلل مطلوبه،
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ونرر: هةل هةو  أخرى،حىت يصري أثقل يشء عليها. وإن اكن األو: وق  وقفة  تعاىل،عليها العمل هلل 
ةا ُمعان عليه، وهل أعوا ذلةك أم ال؟ فةإن لةم يكةن هل  إىلن شساعدونه ويارصونه إذا اكن العمل حمتاجا

صةار هل شةْوكة  حةىتاجلهةاد بمكةة  عةنأعوان أمسك عاه، كما أمسك انليب صىل اهلل عليه وسةلم 
إال َمْن فَةوََّت خصةلة مةن  انلجاحوأنصار، وإن وجد  ُمعاناا عليه فليقدم عليه فإنه ماصور. وال يفوت 

 ا:، وإال فمع اجتماعها ال يفوته انلجاح. هذ  اريص
العبةد فعلةه مقةدوراا هل،  يريدأربع مقامات حيتا  إىل حماسبة نفسه عليها قبل العمل؛ فما لك ما  فهذ 

وال لك ما يكون فعله خةرياا هل مةن تركةه  تركه،وال لك ما يكون مقدوراا هل يكون فعله خرياا هل من 
عليه، فإذا حاسب نفسه ىلع ذلك تبني هل مةا يقةدم عليةه  معاناا يكونوال لك ما يفعله هلل  ،يفعله هلل
 (. 13)«عاهوما حيجم 

 من ثمرات حماسبة انلفس: 
 كبريتني:  ثمرتنيحماسبة انلفس ومراقبتها ماافع كثرية أذكر ماها  يف

 األوىل: اإلطالع ىلع عيوب انلفس وآفاتها وتقصريها:  اثلمرة
 يفيد يف أمرين:  وهذا
 تدارك انلفس، وإصالح عيوبها، واتلوبة من تقصريها قبل حلو: األجل. : األو:
وجةل  عزإن لم يرمحها اهلل  حمالةوجل واإلزراء بها، وأنها هالكة ال  عز: مقت انلفس يف ذات اهلل اثلاين

وجل، ويايف آفة العجةب والغةرور،  عزهلل  ومسكاةويثبتها ويعياها. وهذا حيدث يف انلفس انكساراا 
وجل وقرب من رمحته وعفو  إال مةن بةاب  عزىلع اهلل  عبدك مصلحة عريمة للعبد؛ فما دخل ويف ذل

 والقوة.  احلو:االنكسار واذل:، واتلربؤ من 
نفسةه لةم يمكاةه إزاتلةه،  عيبومن لم يطلع ىلع »: - تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: اإلمام ابن القيم  ويف

 . اىلتعفإذا اطلع ىلع عيبها مقتها يف ذات اهلل 
يمقت انلاس يف  حىتروى اإلمام أمحد عن أيب ادلرداء ريض اهلل عاه قا:: ال َيْفَقه الرجل لك الفقه  وقد

 ثم يرجع إىل نفسه فيكون هلا أشد مقتاا.  ،جاب اهلل
 ُمَطرِّف بن عبد اهلل: لوال ما أعلم من نفيس لَقلَيُْت انلاس.  وقا:
هتياين: إذا ذكر الصاحلو وقا:  ن كاُت عاهم بمْعِز:. أيوب السِّ
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أليس  ،محاد: يا أبا عبداهلل هلاْحترُِضَ سفيان اثلوري دخل عليه أبو األشهب، ومحاد بن سلمة، فقا:  وملا
الرامحني؟ فقا:: يا أبا سلمة، أتطمةع ملةثيل أن  أرحمقد أمات مما كات ختافه وتقدم ىلع من ترجو ، وهو 

 لك ذلك. ألرجو  إين ،ياجو من انلار؟ قا:: أي واهلل
أخةرب  قةا:: خرجاةا يف  أبا عن مسلم بن سعيد الواسط  قا:: أخربِن مَحَّاد بن جعفر ابن زيد أن  وذكر

العتمةة، فصةلوا، ثةم اضةطجع، فقلةت:  عاةدَغزاة  إىل اكبُل، ويف اجليش ِصلة بن أْشيَم؛ فا: انلةاس 
َب فةدخل َْييَْضةة قريباةا ماةا، : َهدأت العيون َوثَةقلتعمله، فاتلمَس غفلة انلاس، حىت إذا  َقنّ ألرم

ُ   يصيل،فدخلت ىلع أثر ، فتوضأ، ثم قام  وجاء أسد حىت دنا ماه، فصعدت يف شجرة فرتاُ  اتلفت أو َعدَّ
قلت: اآلن يفرتسه، فجلس ثم سلم، ثم قا:: أيها السبع، اطلب الرز  يف مةاكن آخةر.  سجدَجْروا؟ فلما 

الصةبح جلةس،  عاةدا: ماه. قا:: فما زا: كذلك يصيل حىت اكن ، أقو:: تصّدع اجلباا ريوإن هل لزئ فوىلَّ 
مةن انلةار، ومةثيل يصةغر أن  جتةريِنلم أسمع بمثلها، ثم قا:: امهلل إين أسةألك أن  بمحامدفحمد اهلل 

احلشايا، وأصبحت وّب من الفرتة يشء اهلل  ىلعجيرتْل أن شسألك اجلاة؛ قا:: ثم رجع وأصبح كأنه بات 
 اعلم.  به

 ما أعلم أن يف نفيس ماها واحدة.  اريري،بن عبيد: إين ألجد مائة خصلة من خصا:  يونس وقا:
 جيلس إيّل ...  أحدحممد بن واسع: لو اكن لذلنوب ريح ما قدر  وقا:
ما حنةن فيةه مةا ذ:َّ نلةا  بعضداود الطاي عاد بعض األمراء، فأثاوا عليه، فقا:: لو يعلم انلاس  وُذِكرَ 

ا  . لسان بذكر خري  أبدا
يف ايةع األحةوا:، ولةم جيرهةا إىل  َيالفهةاأبو حفص: من لم يتهم نفسه ىلع دوام األوقات، ولم  وقا:

 إهها باستحسان يشء ماها فقد أهلكها.  نررمكروهها يف سائر أوقاته؛ اكن مغروراا، ومن 
رى بطبعهةا يف فيه جتة سوء،داعية إىل املهالك، معياة لأعداء، طاحمة إىل لك قبيح، متبعة للك  فانلفس

 ميدان املهالفة. 
وأعةرف  تعةاىل،اهلل  وبةنياليت ال خطر هلا: اريرو  من رقها؛ فإنها أعرم حجاب بةني العبةد  فانلعمة

 انلاس بها أشدهم إزراء عليها، ومقتاا هلا. 
صالح عةن أبيةه عةن ابةن  بنابن أيب حاتم يف تفسري : حدثاا يلع بن احلسني املقدى، حدثاا اعمر  قا:
قائل: يا أمري املةِّماني،  فقا:ر: أن عمر بن اريطاب ريض اهلل عاه قا:: امهلل اغفر يل ظلم وكفري، عم

 . كفارهذا الرلم، فما با: الكفر؟ قا:: إن اإلنسان لرلوم 
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بةن صةهبان اهلاةاي  ُعقبة: وحدثاا يونس بن حبيب، حدثاا أبو داود، عن الصلت بن دياار، حدثاا قا:
يةَن اْصةَطَفيْاَا ِمةْن ) وجل: عزعن قو: اهلل  يض اهلل عاهارسألت اعئشة »قا::  ِ ْوَرْماَةا الِْكتَةاَب اذلَّ

َ
ُمةمَّ أ

) ِ ( 32فةاطر: مةن اآليةة) ِعبَاِدنَا فَِماُْهْم َظالٌِم نِلَْفِسِه َوِماُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِماُْهْم َسةابٌِق بِةارْيرَْيَاِت بِةإِْذِن اّللَّ
أما السابق باريريات فمن مىضة ىلع عهةد رسةو: اهلل صةىل اهلل عليةه  يف اجلاة؛ هِّالء: يا بّ ، فقالت
والرز ، وأما املقتصد فمن اتبع أثر  مةن أصةحابه  باجلاةهلل صىل اهلل عليه وسلم اشهد هل رسو:  ،وسلم

 (. 14نلفسه فمثيل ومثلكم، فجعلت نفسها معاا) الرالمحىت حلق به، وأما 
رشيك عةن اعصةم عةن أيب وائةل عةن مرسةو  قةا:: دخةل  اإلمام أمحد: حدثاا حجا  حدثاا وقا:

إنَّ مةن »: يقةو:، فقالت: سمعت انليب صةىل اهلل عليةه وسةلم ريض اهلل عاهاىلع أم سلمة  عبدالرمحن
ا يراينأصحايب ملن ال  فهر  عبدالرمحن من عادها مذعوراا، حةىت دخةل ىلع عمةر « بعد أن أموت أبدا
مك، فقام عمر  هل: اسمع ما تقو: فقا:. ريض اهلل عاه

ُ
حىت أتاها فدخل عليها، فسةأهلا،  ريض اهلل عاهأ

ا) ،باهلل أنشدكثم قا::  ََبَرِّْل بعدك أحدا
ُ
نا؟ قالت: ال، ولن أ

َ
ِماُْهْم أ

َ
 (. 15أ

مةن ذلةك  ءالربي وحدكشيهاا يقو:: إنما أرادت أين ال أفتح عليها هذا ابلاب، ولم ترد أنك  فسمعت
 (. 16دون سائر الصحابة)

يف حلرةة واحةدة  تعةاىلصفات الصةديقني، ويةدنو العبةد بةه مةن اهلل  مننلفس يف ذات اهلل ا ومقت
 (. 16«)أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل

يف هةذا  - تعةاىلرمحةه اهلل  - تيميةما شاهد  من شيهه ابن  - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  وياقل
ا لم أشةاهد   - روحهقدس اهلل  - ميةتيولقد شاهدت من شيخ اإلسالم ابن »املقام فيقو::  من ذلك أمرا

 وال م  يشء، وال يفَّ يشء. واكن كثرياا ما يتمثل بهذا ابليت:  يشء،من غري . واكن يقو: كثرياا: ما يل 
 الُمَكّدى وابةن املكدى وهكةذا كةان أبة  وجدي  أنا
ث  عليه يف وجهه يقو:: واهلل  واكن

ُ
ا  ومةا وقةت. اآلن أجدد إسةاليم لك إىلإذا أ أسةلمت بعةد إسةالما
ا.   جيدا
 نرمه:  ماهإيلَّ يف آخر عمر  قاعدة يف اتلفسري خبطه. وىلع ظهرها أبيات خبطه  وبعث
 الفقري إلةةى رب الربيات  أنةا

 املسيكني يف جمموع حااليت  أنا                                     
 الرلوم نلفيس ويه ظامليت  أنا

 إن يأتاا من عاد  يأيت  واريري                                       
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 أستطيع نلفيس جلب مافعة  ال
 عن انلفس يل دفع املرضات  وال                                     

 يل دونه موىل يَُدبِّرِن  وليس
 شفيةع إذا حاطت خطيئاتة   وال                                     

 ن الرمحن خالقاةا بةإذن مة إال
 الشفيع كما قد جاء يف اآليات  إىل                                     

 أملك شيئاا دونةةه أبةةدا  ولست
 رشيك أنا يف بعض ذرات  وال                                         

 ظهةري لةةه يك شستعني بةةه  وال
 ربةةاب الواليةةات يكةةون أل كمةا                          

 يل وص  ذات الزم أبدا  والفقر
ا وص  هل ذاتة   كما                                      الغىن أبةدا

 احلا: حا: اريلق أاعهم  وهذ 
 عاةةد  عبةةٌد لةةةه آتة   ولكهم                            

 بىغ مطلبةاا من غيةر خالقةه  فمن
 اجلهو: الرلوم املرشك العايت  فهو                                  

 الكةون أاعةه  ِمةلءهلل  واحلمد
 ( 17اكن ماه وما من بعد قد يأيت) ما                                           

 اثلانية:  اثلمرة
 يف حق اهلل تعاىل واالعرتاف باتلقصري الشديد يف ذلك:  انلرر
عليه َعِلم علةم اهقةني أنةه  لربهفمن نرر يف احلق اذلي »: - تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: ابن القيم  ويف

 وأنه إن أحيل ىلع عمله هلك.  واملغفرة،غري مِّد هل كما ينبيغ، وأنه ال شسعه إال العفو 
وعلةق رجةاءهم لكةه  أنفسهم،وبافوسهم، وهذا اذلي أيأسهم من  تعاىلحمل نرر أهل املعرفة باهلل  فهذا

 . ورمحته بعفو اهلل
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يارةرون يف حةق اهلل  وال ،تأملت حا: أكرث انلاس وجدتهم بضد ذلك؛ ياررون يف حقهةم ىلع اهلل وإذا
والشةو  إىل لقائةه واتلةاعم  وحمبتةهوحجبت قلوبهم عن معرفتةه  ،. ومن ههاا انقطعوا عن اهللعليهم

 بذكر ، وهذا اغية جهل اإلنسان بربه ونفسه. 
ينةبيغ ثانياةا؟ وأفضةل  كمةاأّوال، ثم نرر  هل قام به  عليهد يف حق اهلل انلفس يه: نرر العب فمحاسبة

ُ القلب إىل اهلل ةا فيةه  ويطرحه ،الفكِر الفكُر يف ذلك؛ فإنه شُسريِّ ةا كرسا ا ماكرسا بني يديه ذهالا خاضعا
ا فيه غاا ،  ا فقرا فإنةه إذا ذالا فيه عز ، ولو عمل من األعما: مةا عسةا  أن يعمةل،  وذهالا جرب ، ومفتقرا

يرتكةه  الأن  عليهفاته من الرب أفضل من اذلي أل... ومن فوائد نرر العبد يف حق اهلل  فاذليفاته هذا، 
 .ه. ا( 18)«تعاىليد:ُّ بعمل أصالا اكئااا ما اكن، ومن أَد:َّ بعمله لم يصعد إىل اهلل 

)املحاسةبة هلةا  املاةاز: قا: صاحب»يف موطن آخر وهو شرشح قو: اهلروي يف مااز: السائرين:  ويقو:
 ثالثة أراكن: أحدها: أن تقاشس بني نعمته وجاايتك(. 

ليس إال عفةو  ورمحتةه، أو  أنهماك. فحينئذ يرهر لك اتلفاوت، وتعلم  وماتقاشس بني ما ِمَن اهلل  يع 
 اهلالك والعَطب. 

وعرمةة جةال:  ها،وصةفاتاملقاشسة تعلم أن الرب رب، والعبد عبد. ويتبني لك حقيقةة انلفةس  وبهذ 
نقمة ماه عد:. وأنت قبةل هةذ   وُّالربوبية، وتفرد الرب بالكما: واإلفضا:، وأن لك نعمة ماه فضل، 

فةإذا قاشسةت ظهةر لةك أنهةا مابةع لك رش،  وخالقها؛املقاشسة جاهل سقيقة نفسك، وبربوبية فاطرها 
ها: اجلاهلة  ا.  ورمحتهوأنه لوال فضل اهلل  الراملة،وأساس لك نقص، وأن َحدَّ بزتكيتةه هلةا مةا َزَكةْت أبةدا

. ولوال إرشاد  وتوفيقه ملا اكن هلا وصو: إىل خري أبلتة. وأن حصو: ذلك هلةا مةن اهتدتولوال هدا  ما 
فكةذلك  وجود،وفاطرها، وتوقفه عليه كتوق  وجودها ىلع إجياد ؛ فكما أنها ليس هلا من ذاتها  بارئها

فهاةاك  -وعةدم الكمةا:  اذلات،عةدم  -هلا من ذاتها إال العدم  ليس هلا من ذاتها كما: الوجود. فليس
ا: )أبوء لك باعمتك يلعَّ وأبوء   (. 20)«(19()بذنيبتقو: حقا

اجلهةا: عليةه، مغةرور  بثااءفكم من ُمْستَْدَر  بانلعم وهو ال ششعر، مفتون »يف نفس املوطن:  ويقو:
عالمةة السةعادة وانلجةاح. ذلةك  اثلالثةهذ   وسرت  عليه! وأكرث اريلق عادهم أن حواجئهبقضاء اهلل 

 مبلغهم من العلم. 
نعمةة  فهةواهلل  ىلعجيمعةه  عليةهكملت هذ  اثلالثة فيه عرف حينئةذ أن مةا اكن مةن نعةم اهلل  فإذا

يف صورة املاحة. فليحذر فإنما هو  واملحاةحقيقة.وما فرقه عاه وأخذ  ماه فهو ابلالء يف صورة انلعمة، 
ا بني املاة مستدر . ويمب ب  فكم تلتبس إحداهما عليه باألخرى!.  واحلجة؛ذلك أيضا
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 وحجة ماه عليه، وال يافك عاهما ...  عليه،العبد بني ماة من اهلل  فإن
 فهو ماة، وإال فهو حجة.  سبحانههلل اعلم صحبه عمل يريض  فلك
 ة. تافيذ ملرضاته وأوامر  فيه ماة، وإال فيه حج صحبهاقوة ظاهرة وباطاة  وُّ
 دياه وادلعوة إهه فهو ماة ماه، وإال فهو حجة.  نرصةحا: صحبه تأثري يف  وُّ
وإال  عليةه،ال لطلب اجلزاء وال الشكور فهو ماة من اهلل  وطاعتهاهلل  سبيلما: اقرتن به إنفا  يف  وُّ

 فهو حجة. 
 . يريد الرب من عبد  فهو ماة عليه، وإال فهو حجة بمافراغ اقرتن به اشتغا:  وُّ
هل، اتصل به خضوع للرب، وذ: وانكسار، ومعرفة بعيةب انلفةس  وحمبةقبو: يف انلاس، وتعريم  وُّ

 فهو ماة، وإال فهو حجة.  للهلقوالعمل، وبذ: انلصيحة 
من تعريفات احلق سبحانه إىل العبد، اتصل به عةربة ومزيةد يف  وتعري بصرية وموعرة، وتذكري  وُّ

 ماة، وإال فيه حجة.  فيه اإليمانالعقل، ومعرفة يف 
 ،وإيثار مراد  ىلع مراد العبد فهو ماةة مةن اهلل ،مقام اتصل به السري إىل اهلل أو تعاىل،حا: مع اهلل  وُّ
إهةه،  وركونهةاصحبه الوقوف عاد  والر  به، وإيثار مقتضا  من ذلة انلفس به وطمأنياتها إهه،  وإن

 . عليهفهو حجة من اهلل 
وانلعم؛ فما أكةرث مةا  واحلججملوضع العريم اريطري، ويمب بني مواقع املنن واملحن، العبد هذا ا فليتأمل

() يلتبس ذلك ىلع خواص انلاس وأرباب السلوك. اط  ُمْسةتَِقيم  ُ َيْهِدي َمْن شََشةاُء إِىَل رِصَ ابلقةرة: ) َواّللَّ
 (. 21)«(213من اآلية
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 كي  تتم املحاسبة للافس ؟ 
ا ىلع املسلم أن يك الواجب أن يقو: قوالا، أو يعمل عمالا، وبعد أن يقو: أو  قبلون حماسباا نلفسه دائما

: أن تكون مصاحبة للعبد ما دام حياا، وهذا من عالمات توفيق اهلل املحاسبةيعمل. هذا هو األصل يف 
أو الليلة  ماهوأوقاتاا يف  - تعاىلرمحهما اهلل  -. وقد ذكر اإلمامان ابن القيم وابن اجلوزي لعبد وجل  عز

 ينبيغ أن حيافظ املسلم ىلع حماسبته نلفسه فيها. 
ومن أنفعها أن »القرب:  عذابوهو يتحدث عن األسباب املاجية من  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:

ما خرس  ورسه يف يومه، ثةم جيةدد هل  ىلعحياسب نفسه فيها  ساعةجيلس الرجل عادما يريد انلوم هلل 
ا  ويعزم ىلع أال يعاود اذلنب إذا استيقظ، ويفعةل هةذا  اتلوبة،فياام ىلع تلك  ،بياه وبني اهللتوبة نصوحا

فعىل توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقبالا للعمةل مرسةوراا بتةأخري أجلةه  هلتهلك هلة، فإن مات من 
ذلك بةذكر  وشستدرك ما فاته، وليس للعبد أنفع من هذ  انلومة، وال سيما إذا عقب ربه،حىت شستقبل 

خةرياا  بةهاهلل  أرادانلوم حىت يغلبه انلوم، فمةن  عادالسنن اليت وردت عن رسو: اهلل <  واستعما:هلل ا
 (. 22)«وفقه ذللك وال قوة إال باهلل

ينبيغ أن يفرغ قلبه سةاعة  الصبح،فإذا فرغ العبد من فريضة »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن اجلوزي  ويقو:
ف  م  رأس املا: وقع اهأس من اتلجارة،  فإذاافس: ما يل بضاعة إال العمر، ملشارطة نفسه؛ فيقو: لل

وأّخر أجيل، وأنعم يلعَّ به. ولو توفاين لكات أتمةىن  فيه،اهلل  أمهل وطلب الربح، وهذا اهوم اجلديد قد 
أن  ادلنيا حىت أعمل فيه صاحلاا، فاحسيب يا نفةس أنةك قةد توفيةت ثةم رددت، فإيةاك إىلأن يرجع  

أربةع  يةومهذا اهوم، واعلم أن اهوم والليلة أربع وعرشون ساعة، وأن العبد ينرش هل بكةل  تضييع
عملهةا يف تلةك  الةيتوعرشون خزانة مصفوفة، فيفتح هل ماها خزانة، فرياها مملوءة نوراا مةن حسةااته 

دهشةتهم عةن انلةار أل أهةلالساعة، فيحصل هل من الرسور بمشاهدة تلةك األنةوار مةا لةو وزع ىلع 
ويغشةا  ظالمهةا، ويه السةاعة  رحيهااالحساس بألم انلار، ويفتح هل خزانة أخرى سوداء مرلمة يفوح 

مةا لةو قسةم ىلع أهةل اجلاةة نلغةص علةيهم  واريزيفيها، فيحصل هل من الفزع  تعاىلاليت عىص اهلل 
عة اليت نام فيها أو غفةل ما شسوؤ  وال شرس ، ويه السا فيهانعيمهم، ويفتح هل خزانة أخرى فارغة ليس 

ىلع خلوها، ويااهل، ما نا: القادر ىلع الربح الكثري إذا أهمله حةىت  ويتحرسأو اشتغل بيشء من املباح، 
هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طو: عمةر  فيقةو: نلفسةه: اجتهةدي اهةوم يف أن تعمةري  وىلعفاته، 

مةا  عليةنية واالسرتاحة، فيفوتك من درجات وال تدعيها فارغة، وال تمييل إىل الكسل وادلع خزانتك،
 (. 23«)يدركه غريك



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

172 

 نماذ  مضيئة من حماسبة السل  ألنفسهم: 
اإلمام أمحد عن عمر بن اريطاب ريض اهلل عاه أنه قا:: )حاسةبوا أنفسةكم قبةل أن حتاسةبوا،  ذكر» 

ا أن حتاسةبوا أنف احلسةابوزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون علةيكم يف  سةكم اهةوم. غةدا
 ماكم خافية(.  ختىفوتزيَّاوا للعرض األكرب؛ يومئذ تُعرضون ال 

ا عن احلسن قا:: ال تلىق املِّمن إال  وذكر  نفسه: ماذا أردت تعملني؟ وماذا أردت تأكلني؟  حياسبأيضا
اوماذا أردت ترشبني؟ والفاجر يميض   ال حياسب نفسه.  قُُدما

ْمُرُ  فُُرطاا( َواَكنَ : )قتادة يف قوهل تعاىل وقا: 
َ
ذلةك تةرا   مع(: أضاع نفسه وغَب، 28الكه : من اآلية) أ

ا دلياه.  ا ملاهل مضيعا  حافرا
 من نفسه، واكنت املحاسبة من همته.  واعظاحلسن: إن العبد ال يزا: خبري ما اكن هل  وقا: 
لرشةيكه؛  نلفسه أشد حماسبة من الرشةيك يكونميمون بن مهران: ال يكون العبد تقياا حىت  قا: 

 ذهب بمالك.  حتاسبهوهلذا قيل: انلفس اكلرشيك اريّوان؛ إن لم 
ا: إن اتلل أشد حماسبة  وقا:   من سلطان اعص،ومن رشيك شحيح.  نلفسهميمون بن مهران أيضا
: حةق ىلع العاقةل أن ال يغفةل عةن أربةع داوداإلمام أمحد عن وهب قا:: مكتوب يف حكمة آ:  وذكر 

نفسه، وساعة َيلو فيها مع إخوانه اذليةن َيربونةه  فيهايها ربه، وساعة حياسب سااعت: ساعة ياايج ف
َييل فيها بني نفسه وبني ذلاتها فيمةا حيةل وجيمةل، فةإن يف هةذ   وساعةبعيوبه ويصدقونه عن نفسه، 

ا للقلوب...  تلكالساعة عوناا ىلع   السااعت، وإااما
فيه، ثم يقو:: ِحّس يا حاي ، ما محلةك ىلع  بعهأصاألحا  بن قيس يءء إىل املصباح، فيضع  واكن 

 يوم كذا؟  صاعتما صاعت يوم كذا؟ ما محلك ىلع ما 
الرخاء قبل حسةاب الشةدة؛  يفعمر بن اريطاب ريض اهلل عاه إىل بعض عماهل: حاسب نفسك  وكتب 

ياتةه والغبطةة، ومةن أهلتةه ح الرضةافإن من حاسب نفسه يف الرخاء قبل حساب الشدة اعد أمةر  إىل 
 وشغلته أهواؤ  اعد أمر  إىل انلدامة واريسارة. 

وإنمةا خةّ  احلسةاب يةوم القيامةة ىلع قةوم  ؛احلسن: املِّمن قَّوام ىلع نفسه؛ حياسب نفسةه هلل وقا: 
يوم القيامة ىلع قوم أخذوا هذا األمر من غري حماسةبة. إن  احلسابحاسبوا أنفسهم يف ادلنيا، وإنما شّق 

من صةلة  ماألشتهيك، وإنك ملن حاجيت، ولكن واهلل  إينفيقو:: واهلل  ويعجبه، املِّمن يفاجئه اليشء
 هذا؟هيهات، حيل بي  وبياك. ويفرط ماه اليشء فريجع إىل نفسه، فيقو:: ما أردت إىل  هيهاتإهك، 

ا. إن املِّماني قوم أوقفهم القرآن  الما يل وهلذا؟ واهلل  م؛ إن بياهم وبةني هلكةته وحا:أعود إىل هذا أبدا
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يعلم أنه مأخوذ عليه يف سةمعه  ؛حىت يلىق اهلل شيئاااملِّمن أسري يف ادلنيا شسىع يف فاكك رقبته، ال يأمن 
 مأخوذ عليه يف ذلك لكه.  جوارحه؛ويف برص ، ويف لسانه، ويف 

امالك بن دياار: رحم اهلل  قا:  صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمهةا، ثةم  ألستقا: نلفسه:  عبدا
ا فاكنوجل،  عزا، ثم ألزمها كتاب اهلل خطمه  (. 24«)هلا قائدا

ا  وعن»  من أصحابه: هات السفرة نتعلل بها؛ قا:: فقةا:  لرجلثابت ابلااين قا:: قا: شداد بن أوس يوما
اللكمة ماذ صحبتك؛ فقةا:: مةا أفلتةت مة  لكمةة ماةذ  هذ رجل من أصحابه: ما سمعت ماك مثل 

 (. 25«)ال تافلت غري هذ  ،اطومة؛ وأيم اهلل مزمومة إاليه وسلم فارقت رسو: اهلل صىل اهلل عل
فاتته صالة العشاء يف ااعة أحةىي بقيةة هلتةه.  إذاعاه اكن  تعاىلنافع: أن ابن عمر ريض اهلل  وعن» 

 (. 26)«هلتهوقا: برش بن موَس: أحىي 
قرآن، وأعرض عمةيل ىلع عمةل فرايش فأتدبر ال ىلعمطرف بن عبداهلل: إين ألستلل من الليل  وقا:» 

يَِبيتُةوَن لِةَربِِّهْم ) ،(17أهل اجلاة؛ فإذا أعماهلم شديدة: )اَكنُوا قَِليالا ِمَن اللَّيِْل َما َيْهَجُعوَن( )اذلريةات:
يَاماا( ِْ داا َو ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّيِْل َساِجداا َوقَائِماا() ،(64الفرقان: من اآلية) ُسجَّ مَّ

َ
(. 9من اآليةةالزمر: ) أ

فةأرى القةوم  ؛(42َمةا َسةلََكُكْم يِف َسةَقَر( )املةدثر:) هذ  اآليةة: ىلعفال أراين فيهم؛ فأعرض نفيس 
فُوا بُِذنُوبِِهْم َخلَُطوا َىَمالا َصاحِلاا َوآَخةَر َسةيِّئاا() مكذبني، وأمر بهذ  اآلية: اتلوبةة: مةن ) َوآَخُروَن اْىرَتَ

 (. 27«)نتم يا إخوتا  ماهموأ أنافأرجو أن أكون  ؛(102اآلية
شغلت بافسك ذهلت عن انلةاس، وإذا أشغلت  إذاأيب ساةان عن عمرو بن قيس املالي قةا::  وعن» 

 (. 28)نفسكبانلةاس ذهلت عن ذات 
 (. 29وتفوت  الصالة فال أجد هلا؟) هلا،يونس بن عبيد: ما يل تضيع يل ادلجاجة فأجد  وقا: 
 (. 30صوته صوتها؛ فأعتق رقبتني) فعالادته أمه، فأجابها، عون: أنه ن بنعبداهلل  وعن 
أن يكةون معةك يف اآلخةرة فقدمةه اهةوم،  حتةبقا:: انرر اذلي  -سلمة بن دياار  -أيب حازم  وعن 

 (. 31)اهوموانرر اذلي تكر  أن يكون معك َممَّ فاتركه 
ر أاعلج أغالهلةا وسةعريها، وآكةل انلا يفسفيان بن عيياة قا:: قا: إبراهيم اتليم: مثلت نفيس  وعن 

أي يشء تشتهني؟ قالت: أرجةع إىل ادلنيةا أعمةل  نفيس،من زقومها، وأرشب من زمهريرها؛ فقلت: يا 
سةتربقها إنفيس يف اجلاة، مع حورهةا، وألةبس مةن سادسةها و ومثلت العذاب؛عمالا أجنو به من هذا 

ادلنيةا، فأعمةل عمةالا أزداد مةن هةذا  يشء تشتهني؟ قالت: أرجةع إىل أيوحريرها؛ فقلت: يا نفيس، 
 (. 32ادلنيا، ويف األماية) يفاثلواب؛ فقلت: أنت 
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ا األصم يقو::  عن  نفسك يف ثالث مواضع: إذا عملةت فةاذكر  تعاهدحامد اللفاف قا:: سمعت حاتما
 (. 33)فيكوإذا سكت فانرر علم اهلل  ماك،اهلل  سمععليك، وإذا تكلمت فانرر  تعاىلنرر اهلل 

 
 (.1/84«: )إاغثة اللهفان( »1)
 (.6/3531«: )يف ظال: القرآن( »2)

 ( روا  الرتمذي، أبواب صفة القيامة، باب الكيس من دان نفسه، وقا:: هذا حديث حسن، وذهةب3)
 (.436تعةةةاىل إىل تضةةةعيفه. انرةةةر ضةةةعي  سةةةنن الرتمةةةذي ) هللالشةةةيخ األبلةةةاين رمحةةةه ا

 ( املصدر السابق.4)
 (.81، 1/80) «:إاغثة اللهفان( »5)
 (.378، 377)ص «: اترص ماها  القاصدين( »6)
 (.1/82«: )إاغثة اللهفان( »7)
 ( باختصار شديد، ت/ حسني عبداحلميد.220-208)ص «: اجلواب الاكيف( »8)
ةا(9)  ( انرر تفصيل هذ  املرالم وكي  تكون اتلوبةة ماهةا يف رسةالة: )وقةد خةاب مةن محةل ظلما

 للمِّل .
 (.1/82«: )اللهفان إاغثة»( يارر 10)
 ( مكتبة ابن تيمية.2/164«: )أعالم املوقعني( »11)
 (.1/82«: )إاغثة اللهفان( »12)
 (.82، 1/81«: )إاغثة اللهفان( »13)
 (.2/426( احلاكم: )14)
 (.19/310(، وَجوَّد السااعيت إسااد  يف الفتح الرباين: )6/290( مساد أمحد: )15)
ا.87-84)ص «: إاغثة اللهفان( »16)  ( اترصا
 (.1/524«: )مدار  السالكني( »17)
 (.89، 1/88«: )إاغثة اللهفان( »18)
 (.6306( جزء من حديث سيد االستغفار، ابلهاري: )19)
 (.171، 1/170«: )مدار  السالكني( »20)
 ( باختصار شسري.173، 1/172«: )مدار  السالكني( »21)
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 (، ت: حممد سكر.186)ص «: الروح( »22)
 (.371)ص «: اترص ماها  القاصدين( »23)
 (.79، 1/78«: )إاغثة اللهفان( »24)
 (.1/265«: )حلية األوهاء( »25)
 (.10/303«: )احللية( »26)
 (.2/198«: )احللية( »27)
 (.5/79«: )احللية( »28)
 (.3/19«: )احللية( »29)
 (.3/39«: )احللية( »30)
 (.3/238«: )احللية( »31)
 (.4/211) «:احللية( »32)
 (.8/75«: )احللية( »33)
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 السابع الفصل

 يف ادلنيا واآلخرة وحقيقة لك ماهما اتلفكر
فيها الرب سبحانه وتعاىل ىلع  حيثوجل اليت  عزأن ذكرت يف مبحث سابق اآليات من كتاب اهلل  سبق

مةن  فيهةاوما أعد اهلل وحقيقة اآلخرة وبقائها  زواهلا،انلرر واتلفكر يف حقيقة ادلنيا وزهادتها ورعة 
سةهطه وعذابةه. وأكةتيف مةن  منالرسمدي ألعدائه، نعوذ باهلل  العذابانلعيم الرسمدي ألوهائه أو 

 بثاائه ىلع املتفكرين يف ادلنيا واآلخرة.  سبحانهاهلل  ختمهماهذ  اآليات بآيتني 
ُ لَُكُم اآْلياِت ) األوىل: قوهل تعاىل: اآلية ُ اّللَّ ُرونَ  َكَذلَِك يُبنَيِّ ْنيَا َواآْلِخَرِة( لََعلَُّكْم َتتََفكَّ )ابلقةرة:  يِف ادلُّ
219 ،220 .) 
ةا ) اثلانية: قوهل تعاىل: اآلية رِْض ِممَّ

َ
َماِء فَاْختَلََط بِِه َنبَةاُت اأْل نَْزنْلَاُ  ِمَن السَّ

َ
ْنيَا َكَماء  أ إِنََّما َمثَُل احْلَيَاِة ادلُّ

ْنَعامُ 
َ
ُكُل انلَّاُس َواأْل

ْ
تَاَهةا  يَأ

َ
نَُّهةْم قَةاِدُروَن َعلَيَْهةا أ

َ
ْهلَُها أ

َ
يَّاَْت َوَظنَّ أ رُْض زُْخُرَفَها َوازَّ

َ
َخَذِت اأْل

َ
َحىتَّ إَِذا أ

ُل اآْلياِت ِلَقْوم  يَ  ْمِس َكَذلَِك ُنَفصِّ
َ
ْن لَْم َتْغَن بِاأْل

َ
ْو َنَهاراا فََجَعلْاَاَها َحِصيداا َكأ

َ
ْمُرنَا َهاْلا أ

َ
ةُرونَ أ ُ  تََفكَّ َواّللَّ

( )يونس: اط  ُمْستَِقيم  الِم َوَيْهِدي َمْن شََشاُء إِىَل رِصَ  (. 25، 24يَْدُعو إِىَل َداِر السَّ
ُ لَُكةُم ) :وقوهل»عاد تفسري آية سورة ابلقرة:  - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن كثري  يقو: ُ اّللَّ َكَذلَِك يُبَةنيِّ

ُرونَ  ْنيَا َواآْلِخَرةِ  يِف  اآْلياِت لََعلَُّكْم َتتََفكَّ ل لكةم هةذ  األحةاكم  (ادلُّ وأوضةحها،  وبيَّاهةاأي: كما فصَّ
يف ادلنيةا واآلخةرة. قةا:  تتفكرونكذلك يبني لكم سائر اآليات يف أحاكمه، ووعد  ووعيد  لعلكم 

وإقبةا: اآلخةرة وبقائهةا. وقةا: ابةن أيب  وفاائها،يلع بن أيب طلحة عن ابن عباس يع : يف زوا: ادلنيا 
حّدثاا أبو أسامة عةن الصةعق اتلمةيم قةا:: شةهدت  الطاافيساتم: حدثاا أيب حّدثاا ىلع بن حممد ح

ُرونَ ) ابلقرةاحلسن وقرأ هذ  اآلية من  ْنيَا َواآْلِخَرةِ  لََعلَُّكْم َتتََفكَّ تفكةر فيهةا  ملةن: يه واهلل قا: (يِف ادلُّ
دار جزاء، ثم دار بقاء. وهكذا قا: قتةادة وابةن  ةاآلخرهعلم أن ادلنيا دار بالء، ثم دار فااء،وهعلم أن 

 (. 1«)معمر عن قتادة: تلعلموا فضل اآلخرة ىلع ادلنيا عنجريج وغريهما. وقا: عبدالرزا  
شةبَّه سةبحانه احليةاة »: - تعةاىلرمحةه اهلل  -اآلية اثلانية آية سورة يونس: فيقو: اإلمام ابن القيم  وأما

فيميل إهها ويهواها اغةرتاراا بهةا، حةىت إذا  وتعجبه،انلاظر، فرتوقه بزينتها ادلنيا يف أنها تزتين يف عني 
بغتة أحو  ما اكن إهها، وحيل بياه وبياها، فشةبهها بةاألرض الةيت  سلبهاظن أنه مالك هلا قادر عليها 

فتعشب وحيسن نباتها، ويرو  ماررها للااظر، فيغرت بةه، ويرةن أنةه قةادر عليهةا  عليها،يا: الغيث 
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ظاةه، وتصةبح  فيهيةبفتدرك نباتها اآلفة بغتة، فتصبح كأن لم يكن قبل،  ،هلا، فيأتيها أمر اهلل مالك
ا ماها.   يدا  صفرا

ادلنيةا عرضةة هلةذ   اكنةتحا: ادلنيا والواثق بها سواء، وهذا من أبلغ التشبيه والقيةاس، وملةا  فهكذا
ُ يَْدُعو إِىَل ) اآلفات واجلاة سليمة ماها قا:: الِم( فسماها هاا دار السالم لسالمتها من هذ   َواّللَّ َداِر السَّ

( 2)«فضةله. فعم بادلعوة إهها، وخص باهلداية من ششاء، فذاك عدهل، وهذا ادلنيااآلفات اليت ذكرها يف 
 .ه. ا

ا:  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويقو: ادلنيا اليت ال يملك انلاس  احلياةذلك مثل »عاد آية يونس أيضا
 ماها إىل ما هو أكرم وأبىق.  يتطلعون متاعها، حني يرضون بها، ويقفون عادها، وال إال
. هةا يه ذي األرض ويزدهةرهو املاء يا: من السماء، وهذا هو انلبات يمتصه وَيتلط به فيمةرع  هذا

هم أنها جبهدهم ازدهرت، وبإرادت يراونكأنها عروس جملوة تزتين لعرس وتترب . وأهلها مزهوون بها، 
 مغري، وال ياازعهم فيها ماازع.  عليهمتزيات،وأنهم أصحاب األمر فيها، ال يغريها 

تَاَهةا ) الواثةق االطمئاةانوسط هذا اريصب املمرع، ويف نشوة هذا الفرح امللعلع، ويف غمرة هةذا  ويف
َ
أ

 
َ
ْن لَْم َتْغَن بِاأْل

َ
ْو َنَهاراا فََجَعلْاَاَها َحِصيداا َكأ

َ
ْمُرنَا َهاْلا أ

َ
 .. (ْمِس أ
اريصب والزياةة  مشهدومضة، ويف الة، ويف خطفة. وذلك مقصود يف اتلعبري بعد اإلطالة يف عرض  يف

 واالطمئاان. 
 ماها بعض املتاع.  هاالوايه ادلنيا اليت شستغر  فيها بعض انلاس، ويضيعون اآلخرة لكها  وهذ 
شةيئاا إال  أمرهةاار، وال يملك انلةاس مةن يه: ال أمن فيها وال اطمئاان، وال ثبات فيها وال استقر هذ 

 بمقدار. 
اط  ُمْستَِقيم  ) يه، هذ  الِم َوَيْهِدي َمْن شََشاُء إِىَل رِصَ ُ يَْدُعو إِىَل َداِر السَّ  . (َواّللَّ

أهلهةا أنهةم  وظةنالشقة بني دار يمكن أن تطمس يف حلرة، وقد أخذت زخرفهةا، وازياةت  فيابلعد
ويهةدي مةن  ،إههةا اهلل يةدعود كأن لم تغن باألمس، ودار السالم اليت قادرون عليها، فإذا يه حصي

 .ه. ا( 3«)دار السالم إىلششاء إىل الرصاط املِّدي هلا حياما تافتح بصريته، ويتطلع 
وَْعةَد ) وذلك يف قةوهل تعةاىل: ادلنيا؛وجل الغافلني عن اآلخرة العاملني براهر من احلياة  عزذم اهلل  وقد

ِ ال َُيْ  ْكرَثَ انلَّاِس ال َيْعلَُمونَ اّللَّ
َ
ُ وَْعَدُ  َولَِكنَّ أ ْنيَا وَُهْم َعِن اآْلِخَرِة  ِلُ  اّللَّ َيْعلَُموَن َظاِهراا ِمَن احْلَيَاِة ادلُّ

 (. 7، 6ُهْم اَغفِلُوَن( )الروم:
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ِ  َوَيْوَمئِذ  َيْفَرُح الُْمِِّْماُونَ  ) اآليات جاءت بعد قوهل تعاىل: وهذ   َيارُْصُ َمْن شََشةاُء وَُهةَو الَْعِزيةُز بِارَْصِ اّللَّ
 (. 5، 4الرَِّحيُم( )الروم:

ْكرَثَ انلَّاِس ال َيْعلَُمةونَ ) عاد تفسري قوهل تعاىل: - تعاىلرمحه اهلل  -السعدي  يقو:
َ
اآليةات: ...( َولَِكنَّ أ

ْكرَثَ انلَّاِس ال َيْعلَُمونَ ))
َ
د فريق ماهم، يكةذبون بوعةد ، حق، فذلك يوج بهأن ما وعد اهلل ( َولَِكنَّ أ
َيْعلَُمةوَن ) . وهِّالء اذلين ال يعلمون، أي: ال يعلمون بواطن األشةياء وعواقبهةا، وإنمةاآياتهويكذبون 

ْنيَا( فياررون إىل األسباب، وجيزمون  األمر اذلي يف رأيهم انعقةدت أسةباب  بوقوعَظاِهراا ِمَن احْلَيَاِة ادلُّ
من األسباب املقتضية لوجود  شيئاا. فهم واقفةون مةع  هلي لم ششاهدوا وجود ، ويتيقاون عدم األمر اذل

 املترصف فيها. مسببها،األسباب، غري ناظرين إىل 
إىل ادلنيةا وشةهواتها وحطامهةا،  وإراداتهةموَُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم اَغفِلُوَن( قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم )

اآلخرة. فةال اجلاةةة تشةتا  إههةةا، وال انلةةار  عةن فعملت هلا وسعت، وأقبلت بها وأدبرت، وغفلت
يروعها ويزعجها. وهذا عالمة الشقاء، وعاوان الغفلةة  ولقائهاهلل  يديختافها وختشاها، وال املقام بني 

أن هذا القسم من انلاس قد بلغت بكثةري مةاهم الفطاةة واذلاكء يف ظةاهر  العجبعن اآلخرة. ومن 
 والكهربائيةةلعقةو:، ويدهش األبلةةاب. وأظهةةروا مةةن العجائةب اذلريةة، أمةر حييةر ا إلةىادلنيا 

ا عما أقدرهم اهلل  ورأواواملراكب ابلحرية واهلوائية ما فاقوا به، وبرزوا، وأعجبوا بعقوهلم،  غريهم اعجزا
 مع ذلك أبدل انلاس يف أمةر ديةاهم، وأشةدهم غفلةة وهم. فارروا إههم بعني االحتقار واالزدراء. عليه

قد رآهم أهل ابلصائةر انلافةةذة يف جهلهةم يتهبطةةون، وفةة   بالعواقب؛عن آخرتهم، وأقلهم معرفة 
 (. 4)«الفاسقونأنفسهم أوئلك هم  فأنساهمويف باطلهم يرتددون، نسوا اهلل  يعمهون،ضالهلةم 

 أمثلة نبوية تدعو إىل اتلفكر يف حقيقة ادلنياوفاائها: 
 األو::  املثا:
املاةرب، وجلسةاا  ىلعاريدري ريض اهلل عاه قا:: جلس رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسةلم أيب سعيد  عن
رجةل:  فقةةا:، «إن مما أخاف عليكم بعدي: ما يفتح عليكةم من زهرة ادلنيةا وزينتهةا»فقا::  حوهل،

ا شةأنك هل: مة فقيةل ،قا:: فسكت رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم ؟أَويةأيت ارييةر بالشةر يا رسو: اهلل
عاه الرَُّحضاَء، وقا:: أين هةذا  يمسحيكلمك؟ قا:: ورأياا أنه يا: عليه، فأفا   والتكلم رسو: اهلل 

ا؟ أوَخةرٌي هةو؟ »ويف رواية فقا:: « بالرش اريريفقا:: إنه ال يأيت  -وكأنه محد   -السائل؟   -أين السائل آنفا
ةا) وإن ممةا ينبةت -يةأيت إال بةاريري  الإن اريةري  -ثالثاا  إال آكلةة  ،(6)يُلةم أو( 5الربيةع يقتةل َحبَطا
ثةم  وبالةت،( 8حىت إذا امتدت خارِصتاها استقبلت عني الشمس، فثلََطةت) أكلت،فإنها  ،(7اريرِْض)
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واهتيم وابن السبيل  املسكنيرتعت، وإن هذا املا: َخرِضٌ حلو، ونعم صاحب املسلم هو ملن أعطى ماه 
يأكةل وال ششةبع،  اكذليوإن مةن يأخةذ  بغةري حقةه  - عليه وسةلم أو كما قا: رسو: اهلل صىل اهلل -

ا يوم القيامة  (. 9«)ويكون عليه شهيدا
يف اةع  لِلُمْفرِط يف هذا احلديث مثالن: أحدهما: »صاحب جامع األصو: ىلع هذا احلديث بقوهل:  علَّق

ا  ةا أو  وإن»: قوهلادلنيا، واآلخر: لِلُْمْقتَصد يف أخذها واالنتفاع بها، فأمَّ مما يُنبت الربيةع مةا يقتةل َحبَطا
ادلنيا بغري حقها؛ وذلك أن الربيع ينبةت أحةرار ابلقةو:، فتسةتكرث  يأخذفإنه مثل للمفرط اذلي « يُِلمَّ 

 ذلةكحىت تنتفخ بطونها عاد جماوزتها حدَّ االحتما:، فتنشقُّ أمعاؤها مةن  يا ،إ الستطابتهااملاشية ماه 
: قةد تعةرض حقهةاذلك اذلي جيمُع ادلنيا من غةري حقهةا ويماعهةا مةن فتهلك، أو تُقارب اهلالك؛ وك

 للهالك يف اآلخرة، ال بل يف ادلنيا. 
وجيِّةدها الةيت  ابلقةو:؛ وذلك أن اريرض ليس مةن أحةرار «إال آكلة اريرض»مثل املقتصد، فقوهل:  وأما

بعةد هةيج ابلقةو: ويبِْسةها، املوايش  تراعهاينبتها الربيع بتوايل أمطار  فتحسن وتاعم، ولكاه من اليت 
َُُها، فرضةب  اجلَاْبََة،حيث ال جتد سواها، وتُسميها العرب:  فال ترى املاشية تكرث من أكلها وال تَسةتَْمِر

مثالا ملن يقترص يف أخذ ادلنيا واعهةا، وال حيملةه احلةرُص ىلع أخةذها بغةري  املوايشآكلة اريرض من 
خارصتاهةا  امتةدتأكلت، حةىت إذا »اريرِض. أال ترا  قا::  فهو ياجو من وباهلا، كما جنت آكلة حقها،

عةني الشةمش،  مسةتقبلةأراد أنها إذا شةبعت ماهةا بََركةت « استقبلت عني الشمس، فثلطت وبالت
وإنمةا حتةبط املاشةية ألنهةا  احلةبط،تستمرُْل بذلك ما أكلت، وجترْتُّ وتثِلُط فإذا ثلطت فقد زا: عاها 

 (. 10«)فتهلك املرضتبو:، فيعرُض هلا تمتلُل بطونها وال تثلط وال 
ا ىلع هذا املثا::  - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  ويقو: َيةاف  إنمةا أنةهأخرب صىل اهلل عليه وسلم »معلقا

اها زهرة؛ فشبهها بالزهر يف طيب راحئته وحسن مارر   ا  وقلةةعليهم ادلنيا، وسمَّ بقائةه، وأن وراء  ثمةرا
 خرياا وأبىق ماه. 

ا أو يلم»: وقوهل للتحذير من ادلنيةا  املتضمن، هذا من أحسن اتلمثيل «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا
الربيع، فتأكل ماها بأعياها، فربما هلكةت  نبتواالنهماك عليها واملرسة فيها؛ وذلك أن املاشية يروقها 

ا. واحلبط: انتفاخ بطن ادلابة من  ةا أو من املرض؛ يقا:: حبط الرج االمتالءحبطا ةا وحبطا ل وادلابة حتبطا
 إذا أصابه ذلك. 

ا،  وملا احلبطة  كمةا يقةا:  فنسبأصاب احلارث بن مازن بن عمرو بن تميم ذلك يف سفر ، فمات حبطا
أو »قةارب أن يقتلةه؛ وهةو قةوهل:  يقتلةهالسلم. فكذلك الرشهة يف املا: يقتله رشهه وحرصه، فإن لم 
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فإنهم رشهوا يف اعها واحتا  إههةا غةريهم، فلةم  أمواهلم؛م وكثري من أرباب األموا: إنما قتلته«. يلم
 يقاربه من إذالهلم وقهرهم.  مايصلوا إهها إال بقتلهم أو 

اآللكةة مةن اريرضة بقةدر  بالشاةهذا تمثيل ملن أخذ من ادلنيا حاجته؛ مثَّله «. إال آكلة اريرض»: وقوهل
؛ وإنمةا تمتةد مةن «خارصتهةا امتةدت»خةر: ويف لفظ آ«. أكلت حىت إذا امتأت خارصتاها»حاجتها: 

 . ابلطنامتالئها من الطعام.وثىن اريارصتني ألنهما جانبا 
 ثالث فوائد: « استقبلت عني الشمس فثلطت وبالت»قوهل:  ويف

ا أخذت حاجتها من املرىع، تركته وبركت مستقبلة الشمس إحداها  بذلك ما أكلته.  لتستمرْل: أنها لمَّ
من استقبا: الشمس الةيت  يافعهاعما يرضها من الرش  يف املرىع، وأقبلت ىلع ما  : أنها أعرضتاثلانية

 حيصل هلا سرارتها إنضا  ما أكلته وإخراجه 
بإخراجه، ولو بل فيهةا  فاسرتاحت: أنها استفرغت بابلو: واثللط ما اعته من املرىع يف بطاها، اثلاثلة

 هذ  الشاة.  فعلتما لقتلها. فكذلك جامع املا: مصلحته أن يفعل به ك
اليت محلها رش  األكل  لدلابةاحلديث: مثل الرش  يف اع ادلنيا احلريص ىلع حتصيلها، فمثاهل مثا:  وأوُ: 

ا، أو يلم إذا لم يقتلها؛ فإن الرش   إما هالك وإما قريةب مةن اهلةالك؛ فةإن  احلريصىلع أن يقتلها حبطا
ادلابة حىت ينتفخ بطاها ملا جاوزت حةد االحتمةا:،  ماه فتستكرثالربيع ينبت أنواع ابلقو: والعشب، 

 اذلي جيمع ادلنيا من غري حلها، وحيبسها أو يرصفها يف غري حقها.  كذلكفتنشق أمعاؤها وتهلك. 
رشههةا وحرصةها ىلع  حيملهةااحلديث: مثل للمقتصد بآلكة اريرض اذلي تنتفع ادلابة بأكلةه،ولم  وآخر

أخذ ما حيتا  إهه ثم أقبل ىلع مةا  اذليلت بقدر حاجتها. وهذا مثل تااوهلا ماه فو  ما حتتمله، بل أك
ا بةه.  إلخراجهيافعه. ورضب بو: ادلابة وثلطها مثالا  املا: يف حقه؛ حيث يكون حبسه وإمساكه مرضا

ماه، وجنا من وبا: إمسةاكه بإخراجةه، كمةا جنةت ادلابةة مةن  حاجتهفاجا من وبا: اعه بأخذ قدر 
 لط. اهلالك بابلو: واثل

اإلعةراض عاةه  كرثتةه،وبنيهذا احلديث إشارة إىل االعتدا: واتلوسط بني الرش  يف املرىع القاتل  ويف
 .  وتركه باللكية فتهلك جواعا

ا إرشاد املكرث من املا: إىل ما حيفظ عليه قوته وصحته  وتضمن بدنه وقلبه؛ وهو اإلخةرا   يفاريرب أيضا
 (. 11)«اتلوفيقباهلل ماه وإنفاقه، وال حيبسه فيرض  حبسه. و

 اثلاين :  املثا:
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نةام ىلع  وقةدمسعود ريض اهلل عاه قا:: دخلت ىلع رسو: اهلل صىل اهلل عليةه وسةلم  بنعبد اهلل  عن
َذنا لك وطاءا  ،َحِصري،وقد أثََّر يف جابه، فقلاا: يا رسو: اهلل ُرَما:ِ  بياك وبني احلصري، يقيك  جتعلُهُ لو اختَّ

نا وادلنيا إال ما يل ول»ماه؟ فقا:: 
َ
 (. 12«)استََرّل حتت شجرة ثم راح وتركها َكَراكب  دلنيا؛ ما أ

للواقع سواء؛ فإنهةا يف  ومطابقتهفتأمل حسن هذا املثا:، »اإلمام ابن القيم ىلع هذا املثا: بقوهل:  ويعلق
املسةافر إذا اكلرل، والعبد مسافر إىل ربه، و فشيئااخرضتها كشجرة، ويف رعة انقضائها وقبضها شيئاا 

يب  حتتها داراا، وال يتهةذها قةراراا، بةل شسةترل بهةا بقةدر  أنرأى شجرة يف يوم صائ  ال حيسن به 
 (. 13«)انقطع عن الرفا  ذلكاحلاجة، ومىت زاد ىلع 

 اثلالث:  املثا:
 : قا: رسو: اهلل صةىليقو:قا:: سمعت مستورداا أخا ب  فهر وهو  -رمحه اهلل  -قيس بن أيب حازم  عن

وأشةار حيةىي بةن سةعيد  -ما ادلنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذ  »اهلل عليه وسلم: 
 (. 14«)يف اهم، فليارر بم ترجع؟ -بالسبابة 
ا من أحسن األمثا:؛ فإن »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو: ماقطعة فانية، ولو اكنت  ادلنياوهذا أيضا

نسبة للمحصور إىل غري املحصور. بل لو فةرض أن  والخرة أبدية ال انقطاع هلا، مدتها أكرث مما يه، واآل
لك أل  ساة طائر ياقل خردلة لف  اريرد:، واآلخرة ال تفىن؛  وبعدالسموات واألرض مملوءتان خردالا 

 (. 15«)يف اتلمثيل كنسبة خردلة واحدة إىل ذلك اريرد: اآلخرةفنسبة ادلنيا إىل 
  الرابع : املثا:
كةن »فقةا::  بماكيبقا:: أخذ رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ريض اهلل عاهماعمر  بنعبداهلل  عن
 وإذاإذا أمسةيت فةال تنترةر الصةباح، »واكن ابن عمةر يقةو:: «. كأنك غريب أو اعبر سبيل ادلنيايف 

 (. 16«)أصبحت فال تنترر املساء، وخذ من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك
 س: اريام املثا:
بالسو ، داخالا من بعةض  مرأن رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ريض اهلل عاهماجابر بن عبداهلل  عن

ذنه،فتااوهل وأخذ  ،(17وانلاس كافتيه، فمر جبدي ميت أسك) الَعَوايل،
ُ
ثم قا:: أيُّكم حيب أن هذا  بأ

. قةا::  إنه لو اكن حياا به؟هل بدرهم؟ قالوا: ما حنب أنَّه نلا بيش، ما نصاع  فةواهلل »اكن عيباا فيه أنَُّه أسكُّ
نيا هون ىلع  لدلُّ
َ
 (. 18«)هذا عليكم منهلل اأ
 السادس:  املثا:



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

182 

ا بعرفات فارر  ريض اهلل عاهماعمر  بنعبداهلل  عناملطلب بن عبداهلل  عن الشةمس  إىلأنه اكن واقفا
قةد وقفةت  عبةدالرمحنا أبا حني تدلت مثل الرتس للغروب فبىك واشتد بكاؤ . فقا: هل رجل عاد : ي
هةذا فقةا::  بمةاكينواق   وهومعك مراراا لم تصاع هذا. فقا:: ذكرت رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

هةذا فيمةا مىضة  يةومكمأيها انلاس إنه لم يبق من دنيةاكم فيمةا مىضة ماهةا إال كمةا بةل مةن »
 (. 19«)ماه
قبةل  آخةر  يفو: اهلل صةىل اهلل عليةه وسةلم هذا احلديث بيان أن ادلنيا لكها كيوم واحد بعث رسة يف

 غروب الشمس بيسري. 
 ذلك يف أحواهلم:  وأثرنماذ  مضيئة من تفكري السل  يف حقيقة ادلنيا واآلخرة 

زاهدين يف هذ  ادلنيةا الفانيةة، ولةم يغةرتوا  أفذاذاامن معجزات هذا ادلين العريم أنه خرَّ  رجاالا  إن
يف دنيا انلاس، لم يماعهم زهدهم يف ادلنيا وحةذرهم ماهةا أن  فاعلنيا بزينتها وزخرفها، ومع ذلك اكنو

 ادلنيةا، هلةمحىت فةتح اهلل  تعاىلالفساد عن حياة انلاس، وجياهدوا يف سبيل اهلل  ويدفعوايصلحوا فيها 
ولةم تعشةعش يف  رفضةوها،فلما أقبلت ادلنيا علةيهم  ؛وجل، وصار ادلين لكه هلل عزوعلت لكمة اهلل 

وجةل،  عةزبهةا ىلع طاعةة اهلل  واالستعانة تعاىلبل اكنت يف أيديهم وسهروها نلرصة دين اهلل قلوبهم؛ 
 وتقديمها ألنفسهم يف ادلار اآلخرة. 

فيهةا أنهةم  وزهةدهممن هذ  املقدمة أن ال يفهم من عرض حياة السل  وحذرهم من ادلنيا  واملقصود
أيةديهم. كمةا ينةبيغ أن ال  إىلبعد أن وصةلت  تركوها لعدم قدرتهم وحيازتهم هلا، بل تركوها اتارين

مع ما حيصل يف حياة انلاس مةن فسةاد ورش،  سلبينييفهم أنهم اكنوا ماعزلني عن انلاس أو أنهم اكنوا 
الواص : ُىبَّاداا يف الليل فرساناا جماهةدين يف انلهةار، ومةن هةذ   وصفهمكما  تعاىلبل اكنوا رمحهم اهلل 

 ما ييل:  الوضيئةانلماذ  
 ريض اهلل عاةهعروة، عن أبيةه قةا:: قةدم عمةر  بنالبن املبارك: حدثاا معمر، عن هشام « الزهد» يف 

عبيةدة؟ قةالوا: يأتيةك اآلن، قةا:: فجةاء ىلع ناقةة   أبوالشام، فتلقا  األمراء والعرماء، فقا:: أين أيخ 
ماهل، فا: عليه، فلةم يَةَر للااس: انرصفوا عاا. فسار معه حىت أل  قا:اطومة  سبل، فسلَّم عليه، ثم 

، أو قا: شيئاا، فقا:: يا  سيَفهيف بيته إاّل  املةِّماني إن  أمةريوتُرَسه ورْحلَه، فقا: هل عمر: لو اختذَت متااعا
 (. 20هذا سيبلغاا املقيل)
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: أنتم أطو: صالةا وأكرث اجتهةاداا قا: ريض اهلل عاهمسعود  بنعبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهلل  وعن
. قيل هل: بةأي يشء؟ قةا:: إنهةم ماكموهم اكنوا أفضل  ،صحاب رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلممن أ

 (. 21)ماكماكنوا أزهد يف ادلنيا وأرغب يف اآلخرة 
تفرقة القلب. قيةل:  من: أعوذ باهلل قا:األوزايع، عن بال: بن سعد، أن أبا ادلرداء ريض اهلل عاه  وعن

 (. 22ما:) واديل يف لك  قا:: أن جُيعل ؟وما تفرقة القلب
املسعودي عةن ِسةَماك بةن حةرب عةن عبةد  أخربنااإلمام أمحد قا:: حدثاا يزيد بن هارون قا:  روى

: بياما رجل فةيمن اكن قةبلكم اكن يف مملكتةه، فتفّكةر، قا:أبيه ابن مسعود  عنالرمحن بن عبد اهلل 
ةب فانسةاب ذاَت هلةة  مةن ما هو فيه قد شغله عن عبةاد وأنفعلم أن ذلك ُماَْقِطٌع عاه،  ة ربةه، فترَسَّ

 بالَفْضةل،غري ، وأَل ساحَل ابلحر، واكن يرَِضُب اللََِّبَ باألجر، فيأكل ويتصةد   مملكةِ قرص ، فأصبح يف 
مرُ  إىل ملكهم وعبادتُه وفضلُه، فأرسل ملكهم 

َ
َب أن يأتيةه،  إههفلم يز: كذلك حىت َرىِقَ أ

َ
أن يأتيه، فةأ

يل؟! قا:: فركب امللةُك، فلمةا رآ  الرّجةُل وىل هارباةا،  وماه، فأَب أن يأتيه، وقا:: ما هل فأاعد، ثم أاعد إه
إنه لةيس عليةك مة  بةأٌس،  ،يف أثر ، فلم يدركه، قا:: فاادا : يا عبد اهلل رَكَض فلما رأى ذلك امللُك 

وكةذا،  كةذالْةك : قا: أنا فالن بةن فةالن، صةاحب مُ ؟حىت أدركه، فقا: هل: من أنت رمحك اهلل فأقام
فرتكتُةه، وجئةت ههاةا  رّب،تفكرُت يف أمري، فعلمُت أن ما أنا فيه ماقطٌع، فإنه قد شغل  عن عبةادة 

قا:: ثم نز: عن دابته فَسيَّبها، ثةم تبعةه،  مّ ،أعبُد رّب عز وجل، فقا:: ما أنت بأْحَو  إىل ما صاعَت 
ا يعبَداِن اهلل  ا، قةا:: فماتةا. قةا: عبةد اهلل: لةو كاةُت  أنفدَعَوا اهلل  وجل، عزفاكنا ايعا يميتهما ايعا

 (. 23مرَص ألريتكم قبورَهما، بانلعِت اذلي نعَت نلا رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم) بُِرَميْلة
فادلنيا كثرية األشةغا:؛ ال يفةتح رجةل  ادلنيا؛أيب ادلرداء ريض اهلل عاه قا:: إياكم وما شغل من  وعن

 (. 24يفتح عليه عرشة أبواب) أنأوشك ذلك ابلاب ىلع نفسه باب شغل إال 
. قيل هل: ما يبكيك يا أبا هريةرة؟ قةا:: قلةة الةزاد يبِكهمام قا:: ملا حرض أبا هريرة املوُت جعل  وعن 

 (. 25أو انلار) اجلاةوُبعد املفازة، وعقبة هبوطها 
ضمرة: ص  يل علّيةاا. فقةا:: ابن  لرضارأيب صالح قا:: قا: معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عاه  وعن 

: أو تعف ؟ قا:: ال أعفيك. قا:: أما إذ ال بد، فإنه واهلل قا:أو تعف  يا أمري املِّماني؟ قا:: بل تصفه. يل 
يقو: فصالا، وحيكم عدالا، يتفجر العلم من جوانبةه، وتاطةق احلكمةة  القوى،بعيد املدى شديد  اكن

ادلمعةة، طويةل  غزيةرشستأنس بالليةل وظلمتةه، اكن واهلل من ادلنيا وزهرتها، و شستوحشمن نواحيه، 
 مةا)أي  -يقلب كفه، وَياطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعةام مةا جشةب  الفكرة،
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إذا دعونةا ،  أتياا ،ويأتياةاجييباا إذا سأنلا ، ويبتةدياا إذا  كأحدنا؛اكن واهلل  -غلظ أو ما اكن بال أدم( 
نبتديه لعرمته، فإن تبسةم فعةن مثةل اللِّلةِّ  والا وقربه ماا ال نكلمه هيبة، تقريبه نل معوحنن واهلل 

ال يطمع القوي يف باطله، وال ييأس الضةعي  مةن عةدهل،  املساكني،املاروم، يعرم أهل ادلين، وحيب 
ةا  يف لرأيتهفأشهد باهلل  بعض مواقفه، وقد أرىخ الليل سدوهل، واغرت جنومه، وقد َمثُل يف حمرابةه قابضا

: يةا يقةو:ويبِك بكاء احلزين، فكأين أسمعه وهو  -يع  القريص  -يتململ تململ السليم  حليته،ىلع 
قِْت، هيهات هيات، ُغرِّي غريي؛  بتتك ثالثاا، ال رجعةة يل فيةك،  قددنيا يا دنيا أيب تعرَّْضِت، أم يل تشوَّ

 ، ووحشة الطريق. وبعد السفر الزاد،فعمرك قصري، وعيشك حقري، وخطرك كبري، آ  من قلة 
بةابلاكء.  القوم: فذرفت دموع معاوية ريض اهلل عاه، فما يملكها، وهو ينشفها بكمه، وقد اختاق قا:

يا رضار؟ قا:: حزن من ُذبَِح  عليهفكي  حزنك  كذلك،احلسن؛ اكن واهلل  أباثم قا: معاوية: رحم اهلل 
 (. 26)حرستهاودلها يف حجرها، فال ترقأ عربتها، وال تسكن 

: مةا يبكيةك؟ قالةت: فقةا:رواحة ريض اهلل عاه بكى، فبكةت امرأتةه،  بنقيس أن عبد اهلل  وعن 
 (. 27)«صادرإين أنبئت أين وارد، ولم أنبأ أين »رأيتك تبِك فبكيت، فقا:: 

لن تَرْوا من اريري إال أسبابه، ولن تَةروا مةن  إنكمزياد بن ماهك قا:: اكن شداد بن أوس يقو::  وعن 
يف اجلاة، والرش سذافري  يف انلار، وإن ادلنيةا َعةَرٌض حةارض يأكةل  سذافري أسبابه. اريري لكه  الرش إال
اآلخةرة،  أباةاءوالفاجر، واآلخرُة وْعد صاد  حيكم فيها ملك قاهر، وللك  باون، فكونوا من  الرَبّ ماها 

 (. 28وال تكونوا من أبااء ادلنيا)
إذا دخةل الفةراش يتقلةب ىلع  اكناري ريض اهلل عاه أنةه أبو نعيم عن شداد بن أوس األنص وأخر  

 (. 29انلوم، فيقوم يصيل حىت يصبح) م فراشه، ال يأتيه انلوم فيقو:: امهلل إن انلار أذهبت 
عمر بن عبد العزيز، فبكت فاطمةة، فةبىك  بكىعبد السالم موىل مسلمة بن عبد امللك، قا::  وعن 

جتىلَّ عاهم الَعةرْبُ قالةت فاطمةة: بةأيب أنةت يةا أمةري  فلماهِّالء. أهل ادلار، ال يدري هِّالء ما أبكى 
يا فاطمة مارصف القوم من بني يدي اهلل: فريق يف اجلاةة، وفريةق يف  ذكرتاملِّماني! ممَّ بكيت؟ قا:: 

 (. 30وُغيش عليه) رصخالسعري، ثم 
بكيك؟ فقةا:: أمةا واهلل هل: ما ي فقيلاحلسن أن رجالا من الصدر األو: حرض  املوت فجعل يبِك،  عن 
اهلاجرة يف يوم بعيد ما بةني الطةرفني، أو هلةة  ظمأأبك  ىلع يشء تركته بعدي إال ثالث خصا::  ما

 (. 31وجل) عزغدوة وروحة يف سبيل اهلل  أوأبيت فيها أراوح بني جبهيت وقديم، 
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ا فضةل عةن آخةرتهم، اكنوا جيعلون لدلنيا م قبلكمعتبة قا:: إن من اكن  بنعون بن عبد اهلل  وعن 
 (. 32)دنياكموإنكم اهوم جتعلون آلخرتكم ما فضل من 

ةُ »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن اجلوزي  ويقو:  ُكةُه إىل ذكةر  ِهمَّ نيا حُيرِّ املِّمن متعلقة باآلخرة؛ فلكُّ ما يف ادلُّ
رأيةت  معمةورة  دار   من شغله يشُء فهمته شغله؛ أال ترى أنَّه لو دخل أربةاُب الصةاائع إىل وُُّّ اآلخرة. 

اَر إىل  اَز يارُر إىل الفرِش وحيرُز قيمته، وانلَّجَّ ْقِ ،الوَّ وابلَّاةاَء إىل احليطةان، واحلائةَك إىل النسةيج  السَّ
 املهيط ... 
ا ذكر العقاب، وإن  واملِّمن ا ذكر نفهةة  سمعإذا رأى ظلمة، ذكر ظلمة القرب، وإن رأى مِّلما صوتاا فريعا

ا ذكر املوَت يف القبور، وإن الصور، وإن رأى انل ، وذلةك  رأىاس نياما ذلةا ذكر اجلاة؛ فهمتُُه متعلقٌة بما َممَّ
 ششغله عن لك ما تم. 

وال يزاُ: وال يعرتيه ماغٌص، فياكد  ياقطعما عاَد  أنه يتهايُل دوام ابلقاء يف اجلاة، وأنَّ بقاء  ال  وأعرمُ 
ات  َّ ا، وشسةُهُل عليةه مةا يف الطريةق  دلائمةاإذا ختايل نفسه متقلباا يف تلك الذلَّ اليت ال تفىن يطيُش فَرَحا

، وُهجوم املوت ومعاجلِة ُغَصِصِه؛ فةإنَّ املشةتا  إىل  ومرض،إهها من ألم،  ، وفقد حمبوب   الكعبةةوابتالء 
َمةمَّ ىلع مقةدار أن جوَْدَة اثلمةر  ويعلميهوُن عليه رْمُل َزُروَد، واتلائُِق إىل العافية ال يبايل بمرارة ادلواء، 

 ُ . ثم يتهايةُل املةِّمن  األجوَد،جوَدِة ابَلْذِر ها ُهاا؛ فهو يتهريَّ ويغتام الزرع يف ترشين العمر من غري فتور 
فيتاغص عيشُه ويقوى قلُقه. فعاد  باحلالني شغل عن ادلنيةا ومةا فيهةا، فقلبةه  والعقوبة،دخو: انلار 

 (. 33«)أخرى، فما يرى ابلنيان يف بيداء الشو  تارة، ويف صحراء اريوف هائم
 (. 34نعزي ِمْن حزن القوم) َمنْ األعمش: إن كاا لنشهد اجلاازة؛ فما ندري  قا: 
: اعتب عطاء يف كرثة ابلاكء، فعاتبته، فقا: يل: السليمرار أيب عبيدة، قا:: قالت يل امرأة عطاء  عن 

؟! إين إذا ذكر ليسيا رار، كي  تعاتب  يف يشء  ُت أهل انلار وما يةا: بهةم مةن عةذاب اهلل هو إيلَّ
نفيس بهم، فكي  بافس ُتَغلُّ يُدها إىل عاقها،وتُسحب إىل انلار، أال تصيح وتةبِك؟  يلتمثلت  وعقابه،
ب أال تبِك؟ وحيك يا رار! ما أقل َْياَاء ابلاكء عن أهله إن لم  وكي   (. 35)هللا يرمحهمنلفس ُتَعذَّ
ا، فأين حنن يف تفكر السل  يف ا واآلثار نعم؛ أين حنن مةن حةا:  ماهم؟آلخرة واالستعداد هلا كثرية جدا

اإليمةان، وكةرثة األعمةا: الصةاحلة، وقلةة  بقةوةمع أنهم يتمبون عاا  تعاىل؟سلفاا الصالح رمحهم اهلل 
يتمب عن زماناا بصالح أهلةه، وبكةون ادلنيةا لةم  زمانهمكما أن  تعاىل،اذلنوب، وشدة خشيتهم هلل 

وجل أن يوقراا من غفلتاا، وأن يرزقاا اإلنابةة إىل دار  عز. نسأ: اهلل اهومليهم انفتاحها علياا تفتح ع
 . )*(عن دار الغرور واتلجايفاريلود 
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 من ثمرات اتلفكر يف ادلنيا واآلخرة: 
ن ترهةر العريمة آلثاراا واضحة وثماراا طيبة، ال بد أ وأنبائهيف اتلفكر يف حقيقة ادلنيا واهوم اآلخر  إن

وىلع حياته لكها، ولكن هذا اتلفكري وحد  ال يكةيف حةىت ياضةم  وجوارحه،ىلع قلب العبد ولسانه 
 الشهوات والعوائق.  وجماهدةإهه الصرب، 
اهقني ضعيفة، فال بد إذن  هذاىلع كثري ماا أنه مع يقياه باهوم اآلخر وأهواهل إال أن ثمرات  فاملالحظ

 من سبب هلذا الضع . 
اتلصةديق اجلةازم  جيتمةعفإن قلت: كي  »فيقو::  تعاىل،هذ  املسألة اإلمام ابن القيم رمحه اهلل  وجييل

البرشةية أن يعلةم العبةد أنةه  الطبةاعاذلي ال شك فيه باملعاد واجلاة وانلار ويتهل  العمل؟ وهل يف 
ا إىل بني يدي بعض امللوك هعاقبه أشد  ت سةاهياا أو يكرمةه أتةم كرامةة، ويبية عقوبةة،مطلوب غدا

 شستعد هل، وال يأخذ هل أهبته؟!  والاغفالا! وال يتذكر موقفه بني يدي امللك، 
مةن أعجةب األشةياء،  األمةرينصحيح وارد ىلع أكرث اريلق؛ فاجتماع هذين  سِّا:: هذا لعمر هلل قيل

 وهذا اتلهل  هل عدة أسباب: 
 األقوا: وأبطلها.  أفسدفقوهل من  ت،: ضع  العلم ونقصان اهقني. ومن ظن أن العلم ال يتفاوأحدها
ىلع ذلةك؛ لةبداد  الةربسأ: إبراهيم اريليل ربه أن يريه إحياء املةوَت عياناةا بعةد علمةه بقةدرة  وقد

 طمأنياة، ويصري املعلوم غيباا شهادة. 
فةإذا  ؛(36)«اكملعةاينليس املهةرب »قا::  أنهروى أمحد يف مساد  عن انليب صىل اهلل عليه وسلم  وقد

 -أو أكرثهةا  -عةن القلةب يف كثةري مةن أوقاتةه  غيبتةهإىل ضع  العلم عدم استحضةار  أو  اجتمع
الطبع، وغلبات اهلوى، واستيالء الشهوة، وتسويل انلفةس،  تغايضالشتغاهل بما يضاد ، وانضم إىل ذلك 

ل  الوعد، وطو: األمل، ورقدة الغفلة، وحب العاجلة، ورخص اتلأويل، وإ واستبطاءوغرور الشيطان، 
يتفةاوت  السببفهااك ال يمسك اإليمان إال اذلي يمسك السماوات واألرض أن تزوال. وبهذا  العوائد،

 انلاس يف اإليمان واألعما:، حىت ينتيه إىل أدىن مثقا: ذرة يف القلب. 
الصةرب واهقةني،  أهةل سةبحانههذ  األسباب يرجع إىل ضع  ابلصرية والصرب، وهلذا مدح اهلل  وااع

ةا َصةرَبُوا َواَكنُةوا بِآياتِاَةا يُوقِاُةوَن( ) ئمة ادلين؛ فقا: تعاىل:وجعلهم أ ْمِرنَا لَمَّ
َ
ةا َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
وََجَعلْاَا ِماُْهْم أ

 .ه. ا( 37)«(24)السجدة:
مةا تيرسة مةن هةذ   أسةو هذ  املقدمة اليت ال بد ماها حو: ثمرات اتلفكري يف ادلنيا واآلخةرة  وبعد

 اتلوفيق:  وي اثلمرات، واهلل
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 صىل اهلل عليه وسلم:  للرسو:اإلخالص هلل عز وجل واملتابعة  -1
ا من لك ما حيبطها  تلقا وجل يوم الفزع األكرب ال  عزاملوقن بلقاء اهلل  إن ا ىلع أعماهل، خائفا إال حريصا

هبةاءا  األصغر؛ حيث إن الرشك األكرب حيبط ايع األعما:، فتصةري الرشكمن أنواع الرشك األكرب، أو 
حيبط العمل اذلي حصل فيه هذا انلوع من الرشك؛ كيسري الريةاء، والعجةب،  األصغرماثوراا، والرشك 

، الشةديد ىلع أال  احلرصوطلب اجلا  والرشف يف ادلنيا؛ فلكما اكن العبد موقااا بلقاء ربه اكن ماه  واملنِّ
حاجة إهها؛ وذللةك فهةو  األوقاتتضيع ماه أعماهل الصاحلة يف موق  القيامة، يوم أن يكون يف أشد 

 وجل أن يافعه بها.  عزلعل اهلل  تعاىل،جياهد نفسه سماية أعماهل يف ادلنيا باإلخالص فيها هلل 
للرسو: صىل اهلل عليه وسلم  متبعااوجل جيعل العبد يف أعماهل لكها  عزأن اهقني بالرجوع إىل اهلل  كما
ا صواباا؛ قا: تعاىل: اكنيقبل من العمل إال ما  وجل ال عزمبتدع وال مبد:؛ ألن اهلل  غري َفَمةْن ) خالصا

َحداا(
َ
 (. 110)الكه : من اآلية اَكَن يَرُْجوا ِلَقاَء َربِِّه فَلْيَْعَمْل َىَمالا َصاحِلاا َوال شرُْشِْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أ

 المته: وطمأنياة القلب وس شدائدهااحلذر من ادلنيا، والزهد فيها، والصرب ىلع  -2
ا ىلع  إذا فةإن الزهةد يف ادلنيةا واحلةذر ماهةا ومةن فتنتهةا  با:،أكرث العبد ذكر اآلخرة واكنت ماه دائما

ومن ثم ال حيزن ىلع فواتها، وال يمدن عينيه إىل مةن  بزهرتها،سيحالن يف القلب، وحينئذ ال يكرتث 
 فيها.  هفتاهم بهامتعهم اهلل 

القلةب مةن احلةرص  وسةالمةار أخرى مباركة طيبة؛ ماها القااعة، اثلمرة يتودل عاها بدورها ثم وهذ 
العريمة ال تهمه ادلنيةا الضةيقة  وأنبائهاواحلسد والغل والشحااء؛ ألن اذلي يعيش بتفكري  يف اآلخرة 

مع غري  أو حيسد غري  ىلع جحةر ضةيق زائةل،  يتاافساملحدودة؛ إنها يف نرر  اكجلحر الضيق؛ فكي  
أفق اآلخرة واحلياة األبدية فيها. قا: أبو ادلرداء ريض اهلل عاه:  الرحب،ألفق الواسع وهو يعيش يف هذا ا

 (. 38«)وقل حسد  فرحهمن أكرث ذكر املوت قل »
ا من هذا الشعور الراحة انلفسية، والسعادة القلبية، وقوة  كما والصرب ىلع الشةدائد  االحتما:يتودل أيضا

واثلةواب، وأنه مهما جةاء مةن شةدائد  العةوضوجل من  عزاهلل واالبتالءات؛ وذلك للرجاء فيما عاد 
 عةزويرجو اثلواب اذلي ال ياقطع يوم الرجةوع إىل اهلل  الفر ادلنيا فيه ماقطعة وهلا أجل، فهو ينترر 

ِ ) وجل؛ قا: تعاىل: لَُموَن َوتَرُْجوَن ِمَن اّللَّ
ْ
لَُموَن َكَما تَأ

ْ
لَُموَن فَإِنَُّهْم يَأ

ْ
)النساء:   َما ال يَرُْجوَن(إِْن تَُكونُوا تَأ

 (. 104من اآلية
القلةق واالنةزاع  واهلةم  ينشةأأن يفقد القلب هذ  املعاين، حىت َيّيم اهلم والغم عليه؛ ومن هاةا  وما

بهم اآلخرة وأنبائها؛ فإن نفسه ال تةذهب  قلبهواحلزن، أما ذاك اذلي عرف ادلنيا ىلع حقيقتها، وامتأ 
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يف طلبها، وال يأكل قلبه الغل واحلسد واتلاافس فيها،وال يقل  هلثااتاقطع نفسه  ىلع ادلنيا حرسات، وال
 وجةل عزعاد املحن والشدائد، ومهما ُحِرَم يف هذ  ادلنيا الفانية فهو يعلم أن هلل  قلبهصرب ، وال جيزع 

 وجل.  عزيف ذلك حكمة، وهو يرجو ثواب اهلل 
عذاب نفس: ال أمةل هل  يفبال عقيدة يف اآلخرة يعيش  إن اذلي يعيش»: -رمحه اهلل  -سيد قطب  يقو:

 وال رجاء، وال عد: وال جزاء، وال عوض عما يلقا  يف احلياة. 
اآلخةرة، وثوابهةا  رجةاءاحلياة مواق  وابتالءات ال يقةوى اإلنسةان ىلع مواجهتهةا إال ويف نفسةه  ويف

يف ذلك العالم اآلخةر اذلي ال تضةيع   رضاإىل  واتلطلعللمحسن وعقابها للميسء، وإال ابتغاء وجه اهلل 
املضيئة انلدية املرحية يعيش وال ريب يف العةذاب كمةا  انلافذةفيه صغرية وال كبرية. واذلي حُيرم هذ  

وهو يح ىلع هذ  األرض قبل أن يلىق عةذاب اآلخةرة جةزاء ىلع هةذا  فيهمايعيش يف الضال:. يعيش 
 دنيا .  يفالعذاب اذلي لقيه 

وحتةري احلةق،  القلةب،شستحقها من عباد ؛ بةإخالص  ملناآلخرة رمحة ونعمة يهبها اهلل االعتقاد ب إن
 (. 39«)والرغبة يف اهلدى

ا لربةه،  كما اأن املوقن بلقاء ربه عز وجل ال تلقةا  عاةد انلعمةاء إال شةاكرا مةن األرش وابلطةر  سةالما
اكبتالئةه يف الرضةاء، فيشةكر يف  الرسةاءوالطغيان عاد انفتاح ادلنيا عليه؛ ألنةه ششةعر بةاالبتالء يف 

 الرساء، كما صرب ىلع بالئه يف الرضاء. 
 املعا  واملبادرة باتلوبة واالستغفار :  واجتاابالزتود باألعما: الصاحلة وأنواع القربات  -3

أن يوجد اهقني بةاآلخرة، ومةا أعةد اهلل  يمكنأن مر باا يف مقدمة احلديث عن اثلمرات أنه ال  سبق
ثم مع ذلك يتهل  العمل الصالح اذلي يثمةر رضةا اهلل  ألعدائه،نلعيم ألوهائه ومن العذاب من ا فيها
فإنما يةد: هةذا  سبحانهيف العمل الصالح أو جرأة ىلع ما شسهط اهلل  تقصريوجل وجاته. ولو وجد  عز

ر اآلخةرة اهقني وابلصرية، أو ضع  يف الصرب واإلرادة، أما مةن رجةا انلعةيم يف ادلا يفإما ىلع ضع  
 أن يعد ذللك عدته، وأن يبادر بعمل الصاحلات واتلوبة من الزالت واهلفوات.  فالبد
 استلزم رجاؤ  ثالثة أمور:  شيئااومما ينبيغ أن من رجا »: - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  يقو:
 : حمبة ما يرجو . أحدها
 : خوفه من فواته. اثلانة 
 سب اإلماكن. : سعيه يف حتصيله ساثلالث
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يشء آخةر؛ فةلك را   واألمةاينرجاء ال يقارنه يشء من ذلك فهو من باب األماين، والرجةاء يشء  وأما
 . الفواتخائ ، والسائر ىلع الطريق إذا خاف أرع السري اافة 

جامع الرتمةذي من حديث أبة  هريرة ريض اهلل عاه قةةا:: قةةا: رسةو: اهلل صةىل اهلل عليةه  وفة 
أال إن سةةلعة اهلل  اغهةةة،خةةاف أدلةةج، ومةةن أدلةةج بلةةغ املةةا:، أال إن سةةلعة اهلل  وسةةلم: )مةةن

 (. 41)«(40()اجلاة
 ادلعوة إىل اهلل عز وجل واجلهاد يف سبيله :  -4

واألعما: الصاحلة، وقد أفردته هاا كثمةرة  القرباتيدخل يف اثلمرة السابقة؛ حيث إنه من أفضل  وهذا
 وذلك ألمرين:  واآلخرةنيا مستقلة من ثمار اتلفكر يف ادل

ربهم من الرلمات إىل انلور؛  بإذنوأثرهما يف إنقاذ انلاس  سبحانه،: فضل اجلهاد وادلعوة إىل اهلل األو:
ِ وََعِمةَل ) :تعاىلوجل، قا:  عزوذللك اكنا من أحب األعما: إىل اهلل  ةْن َداَع إِىَل اّللَّ  ِممَّ

ْحَسُن قَْوالا
َ
َوَمْن أ

 (. 33 إِنَِّ  ِمَن الُْمْسِلِمنَي( )فصلت:َصاحِلاا َوقَاَ: 
ريض اهلل عاه أن رجالا  اريدريهو ذروة ساام اإلسالم، وهو من أفضل األعما:؛ فعن أيب سعيد  واجلهاد

، «ونفسةه بماهلهلل ارجل جياهد يف سبيل »فقا:: أي انلاس أفضل؟ فقا::  ،أل انليب صىل اهلل عليه وسلم
 (. 42«)من رش  انلاسويدع  ربه، شعب من الشعاب يعبد اهلل مِّمن يف»قا:: ثم من؟ قا:: 

انلاس لرب العاملني أكةرب  وتعبيدوجل، وحماربة الفساد،  عز: يف احلديث عن اجلهاد يف سبيل اهلل اثلاين
هل يعة  اعةزتا: انلةاس وتةرك ادلنيةا ألهلهةا،  واالستعدادرد ىلع اذلين يرون أن اتلعلق باهوم اآلخر 

احلياة تأسن ويفسد فيها أهلها. نعم، هةذا مةا يةرا  بعةض املتصةوفة  وتركانلفس وعيوبها، واالشتغا: ب
 حلقيقة ادلنيا واآلخرة.  املاحرفوأصحاب الفهم 

سةلفاا الصةالح رضةوان اهلل  همانلررة السلبية حلقيقة اآلخرة، وإال فادلنيا مزرعة اآلخرة، وهِّالء  إنها
ام إنابة إىل اهلل أزهد انلاس يف ادلنيا، وأكرثه عليهم؛ حيث علمهةم رسةو: اهلل  -لآلخرة؛ ولكاهم  وذكرا

لآلخرة وأفضل األعما: املقربةة إىل اهلل  االستعدادرأوا أن من أكرب  -وفعله  بقوهلصىل اهلل عليه وسلم 
سبحانه، وأن من اهقني باآلخرة الشةفقة ىلع انلةاس ورمحةتهم،  إههوجل اجلهاد يف سبيله وادلعوة  عز

والطغيان يفسدون عليهم ديةاهم؛ فيشةقون يف ادلنيةا واآلخةرة؛ وذللةك رشع  الرشركهم ألهل وعدم ت
 العليا.  يهوجل حىت ال تكون فتاة وتكون لكمة اهلل  عزاهلل  سبيلاجلهاد يف 

احلياة ادلنيةا، وإىل إهمةا:  يفيفرتون ىلع عقيدة اآلخرة فيقولون: إنها تدعو انلاس إىل السلبية  واذلين»
ا إىل ن تركهاياة، وتركها بال جهد تلحسياها وإصالحها، وإىل هذ  احل اآلخرة.  عيمللطغاة واملفسدين تطلعا
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اآلخرة يضيفون إىل االفرتاء اجلهالة؛ فهةم َيلطةون بةني عقيةدة  عقيدةاذلين يفرتون هذا االفرتاء ىلع 
 . ويمالقالكنسية، وعقيدة اآلخرة كما يه يف دين اهلل  اتلصوراتاآلخرة كما يه يف 

إلصالح هةذ  احليةاة، ودفةع  ادلنيايه مزرعة اآلخرة، واجلهاد يف احلياة  -يف اتلصور اإلساليم  - فادلنيا
ودفع الطواغيت وحتقيق العد: واريةري للاةاس  فيها،الرش والفساد عاها، ورد االعتداء عن سلطان اهلل 

ا، لك أوئلك هو زاد اآلخرة؛  اجلاةة، ويعوضةهم عمةا فقةدوا يف  اذلي يفتح للمجاهدين أبواب وهوايعا
 من األذى.  أصابهمرصاع ابلاطل، وما 

والرلةم والطغيةان  والرشةانلاس إذا اكنوا يف فرتات من الزمان يعيشون سلبيني، ويَدعون الفسةاد  إن
هم يصاعون ذلةك لكةه أو بعضةه  فإنما -مع اداعئهم اإلسالم  -واتلهل  واجلهالة تغمر حياتهم ادلنيا 

قد تزعزع وضع ! ال ألنهةم يةدياون  اآلخرةلإلسالم قد فسد واحنرف، وألن يقياهم يف ألن تصورهم 
اآلخةرة، وهةو  يفاآلخرة، فما شستيقن أحد من لقةاء اهلل  يفسقيقة هذا ادلين، وشستيقاون من لقاء اهلل 

ا أو راضةياا بالرشة والفسةاد يعيشييع حقيقة هذا ادلين، ثم  والطغيةان،  يف هذ  احلياة سلبّياا أو متهلفا
يزهد فيها وهو  أواملسلم هذ  احلياة ادلنيا، وهو ششعر أنه أكرب ماها وأىلع، وشستمتع بطيباتها،  يزاو:إنما 

احلياة وتسهري طاقاتها، وهو يعةرف  هذ يعلم أنها حال: يف ادلنيا خالصة هل يوم القيامة، وجياهد لرتقية 
حمةتمالا األذى واتلضةحية حةىت الشةهادة،  الرلموأن هذا واجب اريالفة فيها،ويكافح الرش والفساد 

من دياه أن ادلنيا مزرعة اآلخرة، وأن لةيس هاالةك طريةق  يعلموهو إنما يقدم نلفسه يف اآلخرة .. إنه 
جيتةاز ماهةا إىل نعمةة اهلل  الةيتادلنيا صغرية زهيدة، ولكاها مةن نعمةة اهلل  وأنلآلخرة ال يمر بادلنيا، 

 (. 43)«الكربى
أعرم ثمرات اهقني بةاهوم  منوجل والتسابق إهه  عزادلاللة ىلع أن اجلهاد يف سبيل اهلل  يف ويكفياا

ُ ) اآلخر قوهل تعاىل: ْنُفِسةِهْم َواّللَّ
َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ْن جُيَاِهةُدوا بِةأ

َ
ِ َواْهَْوِم اآْلِخةِر أ يَن يُِِّْماُوَن بِاّللَّ ِ

ِذنَُك اذلَّ
ْ
 ال شَْستَأ

ِ َواْهَةْوِم اآْلِخةِر َواْرتَابَةْت قُلُةوُبُهْم َفُهةْم يِف َريْةِبِهمْ  َعِليٌم بِالُْمتَِّقنيَ  يَن ال يُِِّْماُوَن بِةاّللَّ ِ
ِذنَُك اذلَّ

ْ
 إِنََّما شَْستَأ

 (. 45، 44َيرَتَدَُّدوَن( )اتلوبة:
 اجتااب الرلم بشىت صور  :  -5

ا تادر  حتت اثلمرة اثلاثلة اليت  وهذ  إىل أثر اهقني باهوم اآلخر يف تةرك اإلشارة فيها  تمتاثلمرة أيضا
ولكن إفرادها هاا يف ثمةرة مسةتقلة جةاء لكةرثة الرلةم  عاه،اهلل  نىهوجل، وُّ ما  عزمعا  اهلل 

 يف عرصنا احلارض.  املسلمنيوالشحااء بني 
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وجةل،  عةزإىل اهلل  بالرجوعال يشء يماع انلفس من ظلم الغري يف نفس  أو ما:  أو عرض  اكهقني  وإنه
العبد هذا املوق  العصيب الرهيةب  تذكروإعطاء لك ذي حقه حقه، وإنصاف املرلوم ممن ظلمه، فإذا 

َونََضُع الَْمَواِزيَن الِْقْسَط ِهَْوِم الِْقيَاَمِة فَال ُتْرلَُم َنْفٌس َشيْئاا ) كما قا: تعاىل: يشءوأنه ال يضيع عاد اهلل 
تَيْاَا بَِها َوَكىَف بِاَا َحاِسِبنَي( )َوإِْن اَكَن ِمثَْقاَ: َحبَّة  ِمْن َخرْدَ 

َ
َوَىاَِت الْوُُجةوُ  ) وقوهل تعاىل: ،(47:األنبياء:  أ

 (. 111لِليَْحِّ الَْقيُّوِم َوقَْد َخاَب َمْن مَحََل ُظلْماا( )طةه:
يف  اتلهةاونتذكر هذ  املواق  واتعظ بهذ  اآليات، وأيقن بتحققها، فةال شةك سةيماعه ذلةك مةن  إذا

ىلع املشةاحة  مبنيةةلق، واحلذر من ظلمهم يف دم أو ما: أو عرض، خاصة وأن حقو  العباد حقو  اري
يتمىن العبد فيه أن يكون  اذليواحلرص ىلع استيفاء احلق من اريصم، وباذلات يف يوم اهلو: األعرم، 

معلةوم أن فضالا عن غريهم من األباعد. و وبنيه،هل مرلمة ىلع أحد، حىت ولو اكن أمه وأبا  وصاحبته 
 باحلساات والسيئات.  ولكناتلقايض هاالك ليس بادلياار وادلرهم، 

 سالمة اتلفكري وانضباط املوازين :  -6
واجلزاء، ويوقن بفااء ادلنيا وال يغفل عةن  احلساباآلخر، ويوقن بيوم  واهومشستوي من يِّمن باهلل  ال

ن بةاآلخرة أو يةِّمن بهةا ولكاةه يف هلةو مع من ال يةِّم وموازياهذلك؛ ال شستوي يف تفكري  وتصوراته 
ا ال يف ادلنيا وال يف اآلخرة. أما يف اآلخةرة فيوضةحه قةوهل تعةاىل: شستويانوغفلة عاها، إنهما ال  ال ) أبدا

ْصَحاُب اجْلَاَِّة ُهُم الَْفائُِزوَن( )احلرش:
َ
ْصَحاُب اجْلَاَِّة أ

َ
ْصَحاُب انلَّاِر َوأ

َ
 (. 20شَْستَوِي أ

ا من يعلم أن هل اغية عريمةة يف يف احلياة  وأما  عةزاحليةاة، وأن مةرد  إىل اهلل  هةذ ادلنيا: فال يلتل أبدا
من هذ  احلياة ادلنيا إال ظاهرهةا، وأنهةا لك يشء  يعلموجل يف يوم اجلزاء واحلساب والنشور مع من ال 

 . الغافلنيعاد ،وهو عن اآلخرة من 
وال يف األحةاكم،  واألحةداث،ان اذلي تةوزن بةه األشةياء ال يلتقيان ال يف اتلفكةري، وال يف املةب إنهما

ومبانه بقدر ما تسفل وتةرذ: أخةال   ماهجهوباتلايل فبقدر ما تسمو أخال  األو: وتعلو همته لسمو 
ْنيَةا ) يف وص  أهل ادلنيا: تعاىلاآلخر لسفالة تصور  وفساد مبانه؛ قا:  َيْعلَُموَن َظاِهراا ِمةَن احْلَيَةاِة ادلُّ

 (. 7 َعِن اآْلِخَرِة ُهْم اَغفِلُوَن( )الروم:وَُهمْ 
وحةدها وال ينترةر  ادلنياثم ال يلتل إنسان يِّمن باآلخرة وحيسب حسابها، مع آخر يعيش هلذ   ومن»

احليةاة، وال قيمةة واحةدة مةن قيمهةا  هةذ ما وراءها؛ ال يلتل هذا وذاك يف تقدير أمر واحد من أمور 
أو شأن من الشِّون؛ فللك ماهما مبان، ولةلك  حالةاحد ىلع حادث أو الكثرية، وال يتفقان يف حكم و

ا  يرىماهما زاوية للارر، وللك ماهما ضوء  عليه األشياء واألحداث والقيم واألحوا:. هةذا يةرى ظةاهرا



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

192 

ما وراء الراهر من روابةط وسةنن، ونةواميس شةاملة للرةاهر وابلةاطن،  يدركمن احلياة ادلنيا، وذلك 
والعةالم  انلةاسوادلنيا واآلخرة، واملوت واحلياة، واملايض واحلارض واملستقبل، واعلةم  ة،والشهادوالغيب 

 (. 44«)األكرب اذلي ششمل األحياء وغري األحياء
 تقصري األمل وحفظ الوقت :  -7
طو: األمل، واألمةاين اريادعةة الةيت جتعةل  العبدمن أخطر األبواب اليت يدخل ماها الشيطان ىلع  إن

بزياة احلياة ادلنيا، وتضةييع سةااعت العمةر انلفيسةة يف  واغرتارغفلة شديدة عن اآلخرة،  صاحبها يف
اذلي يقطع هذ  اآلما:، وتةذهب انلفةس حرسةات ىلع مةا فرطةت يف  األجلاللهث وراءها حىت يأيت 
وجل، واتلذكر ادلائةم لقرصة احليةاة  عزولكن اهقني بالرجوع إىل اهلل  أوقاتها،عمرها، وأضااعت من 

 اآلخرة وبقائها هو العال  انلافع لطو: األمل وضياع األوقات.  وأبديةادلنيا 
بقرب الرحيل، ورعةة انقضةاء  العلمفأما قرص األمل: فهو »: - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  يقو:

تمةر َمةرَّ معافصة األيام، وانتهاز الفةرص الةيت  ىلعمدة احلياة. وهو من أنفع األمور للقلب؛ فإنه يبعثه 
. ويثري ساكن عزماته إىل دار ابلقاء، وحيثه ىلع قضاء جهةاز األعما:السحاب، ومبادرة يَطَّ صحائ  

 األمةلإذا داوم مطالعة قرص  -ويزهد  يف ادلنيا، ويرغبه يف اآلخرة؛ فيقوم بقلبه  الفارط،سفر ، وتدارك 
وأنهةا قةد ترحلةت  ماهةا،وقلة مةا بةل شاهٌد من شواهد اهقني يريه فااء ادلنيا، ورعة انقضائها،  -

وأنها لم يبق ماها إال كما بل مةن يةوم  صاحبها،ُمْدبَِرة ولم يبق ماها إال ُصبابة كصبابة اإلناء يتصابُّها 
اآلخةرة ودوامهةا، وأنهةا قةد ترحلةت مقبلةة، وقةد جةاء  لقاءصارت شمسه ىلع رؤوس اجلبا:. ويريه 

مسافر خر  صاحبه يتلقا ، فلك ماهما شسري إىل اآلخةر، فيوشةك ك لقائهاأرشاُطها وعالماتها، وأنه من 
اأن يلتقيا   . ريعا
يَْت إِْن َمتَّْعاَاُهْم ِسنِنيَ ) يف قرص األمل قوهل تعاىل: ويكيف

َ
فََرأ
َ
ْْيةىَن  ُممَّ َجاَءُهْم َما اَكنُةوا يُوَعةُدونَ  أ

َ
َمةا أ

 (. 207-205َىاُْهْم َما اَكنُوا ُيَمتَُّعوَن( )الشعراء:
ْن لَْم يَلْبَثُوا إِالَّ َساَعةا ِمَن انلََّهاِر َيتََعاَرفُوَن بَيْاَُهْم() تعاىل: وهلوق

َ
ُهْم َكأ  (. 45)يونس: من اآلية َوَيْوَم حَيرُْشُ

ْو ُضَحاَها( )انلازاعت:) تعاىل: وقوهل
َ
نَُّهْم يَْوَم يََرْوَنَها لَْم يَلْبَثُوا إِالَّ َعِشيَّةا أ

َ
 (. 46َكأ

ِ: الَْعةادِّينَ ) :تعاىل وقوهل
َ
ْو َبْعَض يَْوم  فاْسةأ

َ
نَُّكةْم ُكاْةتُْم  قَالُوا بَلِثْاَا يَْوماا أ

َ
قَةاَ: إِْن بَلِثْةتُْم إِالَّ قَِلةيالا لَةْو أ

 (. 114، 113َتْعلَُموَن( )املِّماون:
نَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن لَْم يَلْبَثُوا إِالَّ َساَعةا ِمة) تعاىل: وقوهل

َ
ْن َنَهةار  بَةالٌغ َفَهةْل ُيْهلَةُك إِالَّ الَْقةْوُم َكأ

 (. 35: من اآليةاألحقاف) الَْفاِسُقوَن(
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 إِْن بَلِثْتُْم  َيتََهاَفتُوَن بَيْاَُهْم إِْن بَلِثْتُْم إِالَّ َعرْشاا ) تعاىل: وقوهل
ْمثَلُُهْم َطِريَقةا

َ
ْعلَُم بَِما َيُقولُوَن إِْذ َيُقوُ: أ

َ
حَنُْن أ

 (. 104، 103ْوماا( )طه:إِالَّ يَ 
ا والشمس ىلع رؤوس اجلبا: فقةا::  أصحابهانليب صىل اهلل عليه وسلم  وخطب  مةنإنةه لةم يبةق »يوما

 (. 45«)ادلنيا فيما مىض ماها إال كما بل من يومكم هذا فيما مىض ماه
ا ودوامهةا. ثةم وبقائهة اآلخةرةاألمل بااؤ  ىلع أمرين: تيقن زوا: ادلنيا ومفارقتها، وتةيقن لقةاء  وقرص

 (. 46)«باإليثاريقاشس بني األمرين ويِّثر أوالهما 
بأن املوت يقطعةه عةن  -اجلد  يفوإن بالغ  -فإذا علم اإلنسان »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن اجلوزي  ويقو:

ةا،  اكنالعمل، عمل يف حياته ما يدوم هل أجر  بعد موته، فإذا  ا، وغرس غرسا ََْ  وقفا هل يشء من ادلنيا َو
ا، وشسىع يف حتصيل ذرية  فيكون األجر هل، أو أن يصا  كتاباا مةن العلةم؛  بعد ،اهلل  تذكروأجرى نهرا

ا فيه، فيُاقل من فعله مةا يقتةدي الغةري  ودُل فإن تصايَ  العالم  املهدّل، وأن يكون اعمالا باريري اعلما
 .ه. ا( 47)«به

يف احلقيقةة، وهةو مةادة  عمر فوقت اإلنسان هو » :- تعاىلرمحه اهلل  -قيمة الوقت يقو: ابن القيم  وعن
األهم، وهو يمر أرع من السةحاب؛  العذابحياته األبدية يف انلعيم املقيم، ومادة معيشته الضاك يف 

وغةري ذلةك لةيس حمسةوباا يف حياتةه وإن اعش عةيش  وعمةر ،حياته  فهوهلل وبافما اكن من وقته هلل 
والسهو واألماين ابلاطلة، واكن خري ما قطعه به انلوم وابلطالةة فمةوت  الغفلةابلهائم. فإذا قطع وقته يف 

 من حياته.  هلهذا خري 
هل من عمةر  إال مةا اكن  فليسليس هل من صالته إال ما عقل ماها،  -وهو يف الصالة  -اكن العبد  وإذا

 (.48)«هللوفيه باهلل 
 
 (.1/256«: )تفسري ابن كثري( »1)
 (.1/203«: )أعالم املوقعني( »2)

 (.3/1775«: )يف ظال: القرآن( »3)
 (.77، 4/76تفسري السعدي: )( »4)
ا( حبط بطاه: إذا انتفخ فهلك.5)  ( )حبطا
: إذا قاربه ودنا ماه. يع : أو يقرب من اهلالك.6)  ( )أو يلم(: ألمَّ به يلمُّ
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. وليس من أحة7) ابلقةو: وإنمةا  رار( اريرِض: رضوب من انلبات مما هل أصل اغمض يف األرض اكنليصِّ
 الصةةةةي . وانلَّعةةةةُم ال تسةةةةتكرث ماةةةةه وإنمةةةةا تةةةةراع  لعةةةةدم غةةةةري . هةةةةو مةةةةن أ

ا.8)  ( فثلطت: ثلط ابلعري يثلط: إذا ألىق رجيعه سهالا رقيقا
 (.1052( ابلهاري يف الزاكة، باب الصدقة ىلع اهتاى، مسلم: )9)
 (.503، 4/502«: )جامع األصو:( »10)
 (.282، 281 )ص«: عدة الصابرين( »11)
بةرقم:  ( وصححه األبلاين يف صحيح الرتمذي44( يف الزهد، باب رقم )2378( روا  الرتمذي: )12)
(1936.) 
 (.279)ص «: عدة الصابرين( »13)
 (.2858( روا  مسلم )14)
 (.280، 279«: )عدة الصابرين( »15)
 (.6416( ابلهاري يف الرقا : )16)
 ا.( األسك: مقطوع األذن أو صغريه17)
 (.2957( روا  مسلم: )18)
 (، وقا: ابلاا: إسااد  صحيح.4/24«: )الفتح الرباين( »19)
 (.1/16«: )سري أعالم انلبالء( »20)
 (.1/420«: )صفة الصفوة( »21)
 (.2/348«: )سري أعالم انلبالء( »22)
 (، وحساه أمحد شاكر.4312( مساد أمحد: )23)
 (.2/153«: )حلية األوهاء( »24)
 (.82)ص «: وصايا العلماء»( 25)
 (.3/544للسفاري : )« غذاء األبلاب( »26)
 (.13/357( مصا  ابن أيب شيبة: )27)
 (.1/709«: )صفة الصفوة( »28)
 (.264«: ) /حلية األوهاء( »29)
 (.5/269( املصدر نفسه: )30)
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 (.93)ص «: وصايا العلماء( »31)
 (.4/242«: )حلية األوهاء( »32)
 ( )باختصار(.645، 644)ص «: ارياطرصيد ( »33)
 (.365ألمحد: )ص « الزهد( »34)
 (.3/237«: )صفة الصفوة( »35)
بةالطريق  ( ال يفهم من ذكر اآلثار السابقة اعزتا: ادلنيا والرهباة وترك طلب العيش والكفاف ماها*)

شسةتوي ىلع اتلفكةري  املقصود اتلحذير من االنهماك فيها وجعلها يه اهلم الشةاغل اذلي احلال:، وإنما
هذا الزمان. أما إذا عمل املسةلم يف  حىت يُنيس هم اآلخرة واالستعداد هلا، كما هو احلا: عاد أكرثنا يف

ومدافعة الرش والفساد، وجعل ادلنيا مزرعةة لآلخةرة؛  تعاىل، ونرش اريري هللادلنيا بنية عمارتها بطاعة ا
 برتكةةه ذلةةك. ز وجةةل، بةةل قةةد يةةأثم العبةةدفهةةذا ممةةا يثةةاب عليةةه العبةةد ألنةةه عبةةادة اهلل عةة

 (، وصححه أمحد شاكر بلفظ )ليس اريرب اكملعاياة(.1/215( روا  أمحد باحو : )36)
 (.54)ص «: اجلواب الاكيف( »37)
 (.37البن املبارك: )ص « الزيادة ىلع الزهد( »38)
 (.16)ص «: اهوم اآلخر يف ظال: القرآن( »39)
 (.1993. وصححه األبلاين يف صحيح سنن الرتمذي: )( وحساه2452( الرتمذي: )40)
 (.57)ص «: اجلواب الاكيف( »41)
 (.2786( ابلهاري: )42)
 (.6)ص «: اهوم اآلخر يف ظال: القرآن( »43)
 (.5/2759«: )يف ظال: القرآن( »44)
 (، وقا: املحقق: إسااد  صحيح.4/24«: )الفتح الرباين( »45)
 (.1/450«: )مدار  السالكني( »46)
 (.368، 367)ص «: صيد ارياطر( »47)
 (.213)ص «: اجلواب الاكيف( »48)
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 اثلامن الفصل

 يف آيات اهلل عز وجل اريارقة اتلفكر
القةدرة اإلهليةة يف خةر   مرةاهرمر باا يف فصل سابق جمموعة من اآليات اليت فيهةا ذكةر بعةض  قد

وجل اذلي  عزحياة انلاس عليها، ولكن اهلل  ومتلقوجل ثابتة،  عزانلواميس، والسنن اليت جعلها اهلل 
. ويف خرقها آيات بياات وزيادة إيمان ويقني ملن تأملها، وتفكةر سبحانهثبتها قادر ىلع خرقها مىت شاء 

 االستعداد لقبو: احلق واالنقياد هل.  قلبهفيها، واكن يف 
قةوهل تعةاىل بعةد مةا  يفت؛ كما من أعرض وتكرب ىلع احلق فإنه ال ينتفع وال شستجيب هلذ  اآليا وأما

ىلع أيدي أنبيائه عليهم الصةالة  أظهرقص علياا ما حل باألمم املكذبة لرسلها من أنواع العذاب، وما 
)هةود: مةن  إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا لَِمْن َخاَف َعَذاَب اآْلِخَرِة() والسالم من اآليات واملعجزات؛ قا: عز وجل:

 (. 103اآلية
ْت َعلَيِْهْم لَكَِمُت َربِّةَك ) وجل عاه: عزباهوم اآلخر فقد قا: اهلل  والباهلل  من لم يِّمن أما يَن َحقَّ ِ إِنَّ اذلَّ

ِهةَم( )يةونس: ال يُِِّْماُونَ 
َ
وجةل  عةزوإضةال: اهلل  ،(97، 96َولَْو َجاَءْتُهْم لُكُّ آيَة  َحىتَّ يََرُوا الَْعَذاَب اأْل

عن احلةق بعةد بيانةه، وظهةور هةذا  سيعرضونبكفرهم وأنهم  تعاىلهلِّالء لم يكن إال بعد علم اهلل 
ُ َولَُهةْم ) :تعاىلالعلم يف تكذيبهم باآليات ملا رأوها؛ قا:  ِ ال َيْهةِديِهُم اّللَّ يَن ال يُِِّْماُوَن بِآياِت اّللَّ ِ

إِنَّ اذلَّ
ِهٌم( )انلحل:

َ
 (. 104َعَذاٌب أ
 نبيه إىل األمور اتلاهة: ادلخو: يف ذكر هذ  اآليات وتفصيالتها أود اتل وقبل
 عةزحد ذاته آية من آيةات اهلل  يف: إن لك ما يرا  اإلنسان يف اآلفا ، واألنفس، واآلالء وانلعم، هلو أوالا 

أمام احلس أفقدها عاد كثري من انلاس  وتكرارهاوجل، ومعجزة من معجزاته سبحانه، ولكن إلفها 
 هذا الشعور. 
وجل آية ومعجزة باهرة  عزبدل جيةد يف كةل خلةق من الوقات اهلل الفكر املتيقظ، وغري املت وصاحب

. ولكن ملةا اكن كثةري مةن انلةاس يشءوقهر  للك يشء، وعرمته فو  لك  سبحانه،تد: ىلع قدرة اهلل 
وجةل برمحتةه يرهةر للاةاس بعةض  عزفإن اهلل  وانلهار،يغفلون عن هذ  اآليات اليت يرونها يف الليل 

إنها تصادم املألوف عادهم لبداد بها اذلين آماةوا إيماناةا وثباتاةا،  بلنوا يألفونها، اريوار  اليت لم يكو
ا إىل رجسهم.  لذلينوتكون فتاة   كفروا ونافقوا، وحجة عليهم، وزيادة هلم رجسا
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 : اريوار  نواعن: ثانياا
ن الكرامات. وكرامةة م أوهائهوجل ىلع يد أنبيائه من املعجزات، أو ىلع أيدي  عز: ما يرهر  اهلل األو:

إذ لوال االتباع هل لةم تكةن هلةم هةذ   املتبع؛األوهاء املتبعني لرسلهم يه يف حقيقتها معجزة للرسو: 
تد: ىلع عرمته سبحانه،  تعاىلانلهاية آية من آيات اهلل  يفالكرامات. وايع الكرامات واملعجزات يه 

 ئه وأوهائه ومعيته ونرصته هلم. عز وجل، وحمبته ألنبيا مشيئتهوقدرته وقهر ، وطالقة 
وهذ  مثل اريةوار   ماه،وجل فتاة لذلي ترهر ىلع يديه وملن يراها  عزاثلاين: خوار  جيعلها اهلل  انلوع

 وجل ىلع يد ادلجا: يف آخر الزمان.  عزاليت يرهرها اهلل 
ادلالة ىلع نبةوتهم  جزاتاملعال بد أن نفر  بني أوهاء الرمحن من أنبيائه، وما ظهر ىلع أيديهم من  إذن

اليت يه يف حقيقتهةا معجةزة ألنبيةائهم،  الكراماتأو ما يرهر  ىلع أيدي أتباعهم من  هلم،ونرصة اهلل 
 أيديهم بعض اريوار  فتاة هلم وألتباعهم.  ىلعهلل اوبني أوهاء الشيطان اذلين قد يرهر 

واملعجزات ابلةاهرات  ابلياات،يات وجل من بعض اآل عزفيما ييل ما وقفت عليه يف كتاب اهلل  وأسو 
وقدرته ىلع لك يشء، وقهر  للك يشء،  سبحانه،هلل اوجل لعباد  تلدهلم ىلع عرمة  عزاليت أظهرها اهلل 

سبحانه وتعاىل ونرصته هلم لعلها تةدفعاا إىل اتلفكةر فيهةا  وحمبتهوتلد: يف بعضها ىلع صد  أنبيائه، 
 (.1)سبحانهثر يف زيادة اإليمان وصد  اهقني واتلوُّ عليه مما يكون هل األ مدلوالتهاواتلأمل يف 

 األوىل: إحياؤ  سبحانه للموَت:  اآلية
القطةع بمةوتهم؛ ومةن  بعةديف القرآن الكريم، ويف أكرث من موطن إخبار  سبحانه بإحياء امليتةني  ورد

 ذلك: 
 قرة مذبوحة حىت أخرب بقاتله: جبزء من ب برضبهقصة املقتو: من ب  إرائيل اذلي أحيا  اهلل تعاىل  -1
ُ الَْمةْوََت َوُيةِريُكْم آيَاتِةِه لََعلَُّكةْم َتْعِقلُةوَن( ) :تعاىلاهلل  قا: ُبوُ  بِبَْعِضةَها َكةَذلَِك حُيْةيِي اّللَّ َفُقلْاَا ارْضِ

 (. 73)ابلقرة:
ْن َوإِْذ قَةاَ: ُمةوََس ِلَقوْ ) :تعاىلبتمامها يف سورة ابلقرة تبدأ من قو: اهلل  والقصة

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َ يَةأ ِمةِه إِنَّ اّللَّ

ُكوَن ِمَن اجْلَةاِهِلنَي( )ابلقةرة:
َ
ْن أ
َ
ِ أ ُعوُذ بِاّللَّ

َ
َتتَِّهُذنَا ُهُزواا قَاَ: أ

َ
ُمةمَّ ) (. إىل قولةةه:67تَْذَسُوا َبَقَرةا قَالُوا أ
 (. 74)ابلقرة: من اآلية (...اآليةقََسْت قُلُوُبُكْم 

عن عبيدة السلماين قا::  سناهوابن املاذر وابن أيب حاتم وابليهل يف عبد بن محيد وابن جرير  وأخر 
ا ال يودل هل، واكن هل » كثري، واكن ابن أخيه وارثه، فقتله، ثم احتمله  ما:اكن رجل من ب  إرائيل عقيما

يدعيه عليهم، حةىت تسةلحوا وركةب بعضةهم إىل بعةض،  أصبحرجالا فوضعه ىلع باب رجل ماهم، ثم 
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ا وهذا رسو: اهلل  بعضكمالرأي ماهم: عالم يقتل فقا: ذوو  فأتوا موَس فذكروا ذلك هل،  فيكم؟بعضا
ُكةوَن ِمةَن ) فقا::

َ
ْن أ
َ
ِ أ ُعةوُذ بِةاّللَّ

َ
َتتَِّهُذنَا ُهُزواا قَاَ: أ

َ
ْن تَْذَسُوا َبَقَرةا قَالُوا أ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َ يَأ  اجْلَةاِهِلنَي(إِنَّ اّللَّ
لم يعرتضوا ألجزأت عاهم أدىن بقرة، ولكاهم شةددوا فشةدد علةيهم،  لوفقا::  ،(67)ابلقرة: من اآلية
مروا بذسها، فوجدوها عاد رجل ليس هل بقرة غريها فقا:: واهلل  ابلقرةحىت انتهوا إىل 

ُ
 أنقصةها الاليت أ

البن أخيةه ثةم مةا:  هذامن ملء جدلها ذهباا، فذسوها فرضبو  ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ فقا:: 
 (. 2)«بعدا، فلم يعط من ماهل شيئاا ولم يورث قاتل ميتا 
فراراا من املوت فأماتهم امهلل عز وجةل ثةم  أوطانهمقصة األلوف من ب  إرائيل اذلين خرجوا من  -2

 أحياهم : 
لُوٌف َحَذَر الَْموِْت فَ ) وجل: عزاهلل  قا:

ُ
يَن َخرَُجوا ِمْن ِديَارِِهْم وَُهْم أ ِ لَْم تََر إِىَل اذلَّ

َ
ُ ُموتُةوا ُمةمَّ أ َقاَ: لَُهةُم اّللَّ

ْكرَثَ انلَّاِس ال شَْشُكُروَن( )ابلقرة:
َ
و فَْضل  ىلَعَ انلَّاِس َولَِكنَّ أ

َ ذَلُ ْحيَاُهْم إِنَّ اّللَّ
َ
 (. 243أ

لَْم تَةَر إِىَل ) ابن جرير يف تفسري  من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس ريض اهلل عاه يف قوهل: أخر 
َ
أ

ينَ  ِ لُوٌف َحَذَر الَْموِْت( اذلَّ
ُ
أربعةة آالف  اكنةوا»: قةا:( 243)ابلقرة: مةن اآليةة َخرَُجوا ِمْن ِديَارِِهْم وَُهْم أ

ا ليس بها موت، حىت إذا اكنوا  كةذا وكةذا قةا: هلةم اهلل:  بموضعخرجوا من الطاعون وقالوا: نأيت أرضا
 (. 3«)دو  فأحياهمحىت يعب حيييهمموتوا. فمر عليهم نيب من األنبياء فداع ربه أن 

اهلل بعد موتها فأماتةه اهلل مائةة اعم ثةم  حيييهاقصة الرجل اذلي مر ىلع قرية )خربة( فاستبعد أن  -3
 بعثه : 
ُ َبْعةَد َمْوتِ ) وجل: عزاهلل  قا: ىنَّ حُيْةيِي َهةِذ ِ اّللَّ

َ
ي َمرَّ ىلَعَ قَْرَية  َويِهَ َخاِوَيٌة ىلَعَ ُعُروِشَها قَاَ: أ ِ ْو اَكذلَّ

َ
َهةا أ

ْو َبْعَض يَْوم  قَاَ: بَْل بَلِ 
َ
ُ ِمائََة اَعم  ُممَّ َبَعثَُه قَاَ: َكْم بَلِثَْت قَاَ: بَلِثُْت يَْوماا أ َماتَُه اّللَّ

َ
ثَْت ِمائَةَة اَعم  فَةاْنُرْر فَأ

ابَِك لَْم يَتََساَّْه َواْنُرْر إِىَل مِحَارَِك َونِلَْجَعلََك آيَةا لِلاَّ  ةَها إِىَل َطَعاِمَك َورَشَ اِس َواْنُرْر إِىَل الِْعَراِم َكيْةَ  نُنِْزُ
ء  قَِديٌر( )ابلقرة: َ ىلَعَ لُكِّ يَشْ نَّ اّللَّ

َ
ْعلَُم أ

َ
َ هَلُ قَاَ: أ ا تَبنَيَّ  (. 259ُممَّ نَْكُسوَها حَلْماا فَلَمَّ

عليها ويه اليت مر  القريةمن هو )اذلي مر ىلع قرية(؟ ما هذ  »سيد قطب ىلع هذ  اآلية فيقو::  يعلق
ولو اكنت حكمةة انلةص ال  ألفصح،اهلل  شاءخاوية ىلع عروشها؟ إن القرآن لم يفصح عاهما شيئاا، ولو 

عاةد تلةك  -ىلع طريقتاا يف هذ  الرال:  -. فلاق  حنن القرآنتتحقق إال بهذا اإلفصاح ما أهمله يف 
ا موحياا؛ مشهد املوت وا للحسالرال:. إن املشهد لريتسم   بلىل واريةواء. يرتسةم بالوصة :قوياا واضحا

ىلع  مةر: حمطمة ىلع قواعةدها. ويرتسةم مةن خةال: مشةاعر الرجةل اذلي (َويِهَ َخاِوَيٌة ىلَعَ ُعُروِشَها)
ُ َبْعَد َمْوتَِها) القرية؛ هذ  املشاعر اليت ياضح بها تعبري : ىنَّ حُييِْي َهِذ ِ اّللَّ

َ
 .. (أ
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حسه جعله حيار: كي   يفابلىل واريواء، ووقعه العاي   ولكن مشهد هااك،القائل هعرف أن اهلل  إن
يف اإلحيةاء. وهكةذا يلةل  والعمةقموتها؟ وهذا أقىص ما يبلغه مشهد مةن العاة   بعدحييي هذ  اهلل 

 اللحرة شاخص جتا  األبصار واملشاعر.  وه كأنمااتلعبري القرآين ظالهل وإحياءاته، فريسم املشهد 
( ُ ىنَّ حُييِْي َهِذ ِ اّللَّ
َ
 املوات؟  هذا.. كي  تدب احلياة يف ( َبْعَد َمْوتَِهاأ
ُ ِمائََة اَعم  ُممَّ َبَعثَهُ ) َماتَُه اّللَّ
َ
أرا  يف اعلةم الواقةع كية ! فاملشةاعر واتلةأثرات  إنما. لم يقل هل كي ، (فَأ

، وال ال تعالج بالربهةان العقةيل، وال حةىت بةاملاطق الوجةداين سيثتكون أحياناا من العا  والعمق 
اذلي يرا  العيان. إنما يكون العال  باتلجربة الشهصية اذلاتيةة املبةارشة،  العامتعالج كذلك بالواقع 

 بها احلس، ويطمنئ بها القلب، دون الكم!  يمتللاليت 
ْو َبْعَض يَْوم  )

َ
ن إال بلث واإلحساس بالزمن ال يكةو كم.. وما يدريه (قَاَ: َكْم بَلِثَْت قَاَ: بَلِثُْت يَْوماا أ

ادلقيق للحقيقة؛ فهو َيدع ويضةل؛ فةريى  املقياسمع احلياة والويع؟ ىلع أن احلس اإلنساين ليس هو 
ا طةويالا ملالبسةة طارئةة  طارئة؛الزمن الطويل املديد قصرياا ملالبسة  كما يرى اللحرةة الصةغرية دهةرا

 كذلك! 
ا لطبيعةة اتلجربة (قَاَ: بَْل بَلِثَْت ِمائََة اَعم  ) جتربةة حسيةة واقعيةة، نتصةور أنةه ال بةد  وكونهاة، .. وتبعا

. هذ  اآلثار املحسوسةة لةم تكةن يف طعةام الرجةل وال اعماكنت هاالك آثار حمسوسة تصور فعل مائة 
 : متعفانيرشابه، فلم يكونا آسنني 

ابَِك لَْم يَتََساَّهْ ) سوسةة اكنةت متمثلةة يف أن هةذ  اآلثةار املح بةد.. وإذن فةال (فَاْنُرْر إِىَل َطَعاِمَك َورَشَ
 شهصه أو يف محار :

ةَها ُمةمَّ نَْكُسةوَها حَلْمة) .. أيةة (اا َواْنُرْر إِىَل مِحَارَِك َونِلَْجَعلََك آيَةا لِلاَّاِس َواْنُرْر إِىَل الِْعَراِم َكيْةَ  نُنِْزُ
مةن كما يقو: بعض املفرسةين إن عرامةه يه الةيت تعةرَّت  -اكن األمر كذلك  لوعرام؟ عرامه هو؟ 

ةا أو بعةض  للفت -اللحم  هذا نرر  عادما استيقظ، ووخز حسه كذلك، وملا اكنت إجابته: )بلثت يوما
 (. يوم
العرام بعضها إىل  هذ نرجح أن احلمار هو اذلي تعرَّت عرامه وتفسهت. ثم اكنت اآلية يه ضم  ذللك

سه ابلىل، ولم يصب طعامةه لم يم اذليبعضها، وكسوتها باللحم وردها إىل احلياة، ىلع مرأى من صاحبه 
يف مةاكن واحةد، معرضةون ملةِّثرات جويةة  واجلميعوال رشابه اتلعفن؛ هكون هذا اتلباين يف املصائر 

يعجزها يشء، واليت تترصف مطلقة من لك قيد؛ وهةدرك  الوبيئية واحدة، آية أخرى ىلع القدرة اليت 
 ! موتها بعدالرجل كي  حيىي هذ  اهلل 
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ا اريارقةة الةيت نننة  األوىل؛ارقة؟ فكما تقع لك خارقة! كما وقعت خارقة احليةاة كي  وقعت اري أمَّ
كي  جاءت إال أنها جاءت من عاةد  كذلككثرياا أنها وقعت، وأناا ال ندري كي  وقعت ! وال ندري 

 اذلي أرادها اهلل ...  بالطريقاهلل 
شةيئاا يف مةاكن واحةد ويف  ويرتك شيئاا إىل خارقة القرية لنسأ:: وما اذلي يفرس نلا أن ياا: ابلىل ونعود

كةذلك ال تفرسة هةذا االخةتالف يف  رجعهاظروف واحدة؟ إن خارقة خلق احلياة أو: مرة، أو خارقة 
 مصائر أشياء ذات ظروف واحدة. 

ةا  حنسبهاذلي يفرس هذ  الراهرة هو طالقة املشيئة؛ طالقتها من اتلقيد بما  إن حنةن قانوناةا لكياةا الزما
ا ال هذا خطأ بالقيةاس إىل املشةيئة املطلقةة؛ خطةأ  وحسبانااسبيل إىل االفته أو االستثااء ماه!  ملزما

! وهو خطةأ يتمثةل يف سبحانهىلع اهلل « العلمية!»العقلية أو  ومقرراتاامنشِّ  أناا نفرض تقديراتاا حنن 
 أخطاء كثرية: 

مةن جتارباةا املحةدودة  مسةتمد؟ قةانون : ما نلا حنن حناكم القدرة املطلقة إىل قانون حنن قائلو فأوالا 
 الوسائل، ومن تفسرينا هلذ  اتلجارب وحنن حمدودو اإلدراك. 

لُك مطلق، وأن ليس  نهاي: فهبه قانوناا من قوانني الكون أدركاا . فمن ذا اذلي قا: نلا: إنه قانون وثانياا 
 وراء  قانون سوا . 

ا. فاملوثاثلاا ولكاها ليست مقيدة به؛ إنمةا هةو  القانونشيئة الطليقة تنشل : هبه اكن قانوناا نهائياا مطلقا
 االختيار يف لك حا:. 

اإليمةاين  اتلصةورتميض هذ  اتلجربة، فتضاف إىل رصيد أصحاب ادلعوة اجلدد، وإىل رصةيد  وكذلك
أخرى يه اليت أرشنا إههةا  حقيقة -إىل جانب حقيقة املوت واحلياة وردهما إىل اهلل  -الصحيح. وتقرر 

فائقة بتقريرها يف ضةمائر املةِّماني بةه، تلتعلةق  عاايةقريباا؛ حقيقة طالقة املشيئة، اليت يعىن القرآن 
ملا يريد، وهكةذا قةا: الرجةل  فعا:واملقدمات املارورة؛ فاهلل  الراهرة،من وراء األسباب  مبارشة،باهلل 

نَّ ) :اتلجربةاذلي مرت به 
َ
ْعلَُم أ

َ
َ هَلُ قَاَ: أ ا تَبنَيَّ ء  قَِديٌر(فَلَمَّ َ ىلَعَ لُكِّ يَشْ  (. 4«) اّللَّ

قطعهةا إبةراهيم صةىل اهلل عليةه وسةلم وفةر   الةيتقصة إحياء اهلل تبارك وتعاىل للطيور األربعة  -4
 أوصاهلا : 

َولَةْم تُةِِّْمْن قَة) وجل: عزاهلل  يقو:
َ
ِرِِن َكيَْ  حُتيِْي الَْمةْوََت قَةاَ: أ

َ
اَ: بَةىَل َولَِكةْن َوإِْذ قَاَ: إِبَْراِهيُم رَبِّ أ

 َجبَل  ِمةاُْهنَّ 
رْيِ فرَُصُْهنَّ إَِهَْك ُممَّ اْجَعْل ىلَعَ لُكِّ  ِمَن الطَّ

ْرَبَعةا
َ
ُجةزْءاا ُمةمَّ اْدُىُهةنَّ ِهَْطَمنِئَّ قَليِْب قَاَ: فَُهْذ أ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم( )ابلقرة: نَّ اّللَّ
َ
تِياََك َسْعياا َواْعلَْم أ

ْ
 (. 260يَأ
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قةا::  إذحنن أحق بالشك من إبراهيم »: قا: صىل اهلل عليه وسلميحني وغريهما أن انليب يف الصح ثبت
 . احلديث( 5...«)رب أرِن كي  حتيي املوَت؟ قا:: أولم تِّمن؟ قا:: بىل ولكن هطمنئ قليب 

، لكاا حنن أحق به وحنن ال نشك فإبراهيم أحرى ومعاا  يث ال ششك؛ فاحلد أن: أنه لو اكن إبراهيم شااكا
 (. 6مب  ىلع نيف الشك عن إبراهيم صىل اهلل عليه وسلم)

ِرِِن َكيَْ  حُتيِْي الَْمةْوََت ) ابليهل يف شعب اإليمان بساد  إىل احلسن أنه قا: يف قوهل تعاىل: وروى
َ
(، رَبِّ أ

ن يأخةذ أ أمةر املوَت، ولكن ال يكون اريرب اكلعيان. إن اهلل  حيييقا:: إن اكن إبراهيم ملوقاا أن اهلل 
ا، ثم جزأهن أربعةة  فيذسهنأربعة من الطري  وينتفهن، ثم قطعهن أعضاء أعضاء، ثم خلط بياهن ايعا

ا، ثم تةا  عةاهن فجعةل يعةدو لك عضةو إىل صةاحبه حةىت  أجزاء، ثم جعل ىلع لك جبل ماهن جزءا
. (فرَُصُْهنَّ إَِهَْك ) كما كن قبل أن يذسهن، ثم أتياه سعياا، وأخر  ابليهل عن جماهد يف قوهل: استوين

اقا:: يقو: انت  رششهن وحلومهن ومزقهن   (. 7)تمزيقا
 موتهم بالصاعقة:  بعدقصة إحياء السبعني من قوم موَس صىل اهلل عليه وسلم  -5
َخةَذتُْكُم ) يف قوهل تعاىل: كما

َ
َ َجْهةَرةا فَأ ْنةتُْم َوإِْذ قُلْتُْم يَا ُموََس لَْن نُِِّْمَن لََك َحىتَّ نََرى اّللَّ

َ
ةاِعَقُة َوأ الصَّ

(. ولعلهم هةم املةذكورون 56، 55ُممَّ َبَعثْاَاُكْم ِمْن َبْعِد َمْوتُِكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن( )ابلقرة: َتاُْرُرونَ 
َخةَذْتُهُم الرَّْجَفةُة قَةاَ: ) يف قوهل تعاىل:

َ
ةا أ رَبِّ لَةْو ِشةئَْت َواْختَاَر ُموََس قَْوَمُه َسبِْعنَي رَُجةالا لِِميَقاتِاَةا فَلَمَّ

بُْل َوإِيَّاَي( َْ ْهلَْكتَُهْم ِمْن 
َ
 (. 155ألعراف: من اآليةا) أ

َ َجْهةَرةا ) ابن جرير وابن أيب حاتم عن ابن عباس ريض اهلل عاه يف قةوهل: أخر  قةا::  (َحةىتَّ نَةَرى اّللَّ
 عالنية. 
تُْم يَا ُموََس لَْن نُِِّْمَن لََك َحىتَّ نََرى َوإِْذ قُلْ ) ابن جرير وابن أيب حاتم عن الربيع بن أنس يف قوهل: وأخر 

َ َجْهَرةا  اِعَقةُ ) اذلين اختارهم موَس السبعونقا:: هم  (اّللَّ َخَذتُْكُم الصَّ
َ
ُمةمَّ َبَعثْاَةاُكْم ) قا:: ماتوا. (فَأ

 (. 8)آجاهلممن بعد املوت ليستوفوا  ا: فبعثو(ِمْن َبْعِد َمْوتُِكمْ 
ىلع يد عينة صةىل اهلل عليةه وسةلم  املستعصيةمادات وشفاء األمراض إخرا  املوَت وإحياء اجل -6

 : تعاىلاهلل  بإذن
ْذ َعلَّْمتَُك الِْكتَاَب َواحْلِْكَمَة ) وجل يف معرض امتاانه ىلع نبيه عين صىل اهلل عليه وسلم: عزاهلل  قا:

نِي َكَهيْئَةِ  يَل َوإِْذ خَتْلُُق ِمَن الطِّ ْكَمةَه َواتلَّْوَراَة َواأْلجِْنِ
َ
 بِإِْذيِن َوُترْبُِْل اأْل

رْيِ بِإِْذيِن َفتَاُْفُخ ِفيَها َفتَُكوُن َطرْياا  الطَّ
بَْرَص بِإِْذيِن َوإِْذ خُتِْرُ  الَْمْوََت بِإِْذيِن(

َ
 (. 110)املائدة: من اآلية َواأْل



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

202 

ا برشة إال بةإذن عليهة يقدرهذ  املعجزات اليت ال »عن هذ  اآلية:  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  يقو:
كي  ألناا ال نةدري إىل اهةوم كية   ندريال  -فإذا هو يصور من الطني كهيئة الطري بإذن اهلل  ؛اهلل

حيةث ال يعةرف  ،وإذا هو يربْل املولود أعَّم بةإذن اهلل - األحياءوكي  يبث احلياة يف  احلياة،خلق اهلل 
قادر ىلع أن يفتح عينيه للاور. ويةربْل  يهب ابلرص أصالا  اذليولكن اهلل  ابلرصالطب كي  يرد إهه 

تغيةري  ىلعالشفاء، وصاحب اإلذن قادر  يفال بدواء، وادلواء وسيلة تلحقيق إذن اهلل  ،اهلل بإذناألبرص 
احليةاة أو: مةرة قةادر ىلع  وواهب ،الوسيلة، وىلع حتقيق الغاية بال وسيلة. وإذا هو حييي املوَت بإذن اهلل

 (. 9...«)رجعها حني ششاء 
 وهةوغري أب، وتكلمه بلسةان فصةيح  مناثلانية : قصة خلق اهلل لعين صىل اهلل عليه وسلم  اآلية

 رضيع يف املهد: 
ِك بَِكِلَمة  ِماُْه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَن اْبُن َمْرَيَم ) :تعاىلاهلل  قا: ُ َ يُبرَشِّ إِْذ قَالَِت الَْمالئَِكُة يَا َمْرَيُم إِنَّ اّللَّ

بنِيَ وَِجيهاا يِف  ْنيَا َواآْلِخَرِة َوِمَن الُْمَقرَّ ةاحِلِنيَ   ادلُّ ىنَّ  َوُيَكلُِّم انلَّاَس يِف الَْمْهِد َوَكْهالا َوِمةَن الصَّ
َ
قَالَةْت رَبِّ أ

 فَإِنََّمةا
ْمةراا

َ
ُ ََيْلُُق َمةا شََشةاُء إَِذا قىََضة أ َيُقةوُ: هَلُ ُكةْن  يَُكوُن يِل َودَلٌ َولَْم َيْمَسْسِ  برََشٌ قَاَ: َكَذلِِك اّللَّ

 (. 47-45َفيَُكوُن( )آ: عمران:
َشارَْت إَِهِْه قَالُوا َكيَْ  نَُكلُِّم َمةْن اَكَن يِف الَْمْهةِد َصةِبّياا ) قوهل تعاىل: ومثله

َ
ِ آتَةايِنَ  فَأ قَةاَ: إِينِّ َىبْةُد اّللَّ

 (. 30، 29الِْكتَاَب وََجَعلَِ  نَِبّياا( )مريم:
مةريم إذ قالةت هلةا  قالةتيع  بذلك جل ثاةاؤ : »تفسري  آليات آ: عمران:  ابن جرير الطربي يف قا:

وجه يكةون يل ودل؟ أمةن قبةل  أيبكلمة ماه: رب أىن يكون يل ودل؟ من  يبرشكاملالئكة إن اهلل 
حمل ومن غري أن يمسس  برش؟ فقا:  والزو  أتزوجه وبعل أنكحه، أو يبتدْل يف خلقه من غري بعل 

ِ ) :هلااهلل  ُ ََيْلُُق َما شََشاءُ َكَذل ا لةك مةن غةري أن يمسةك برشة،  ماةكيع : هكذا َيلق اهلل  (ِك اّللَّ ودلا
وعربة؛ فإنه َيلق ما ششاء ويصاع ما يريد؛ فيعط  الودل من ششةاء مةن غةري فحةل،  للااسفيجعله آية 

أراد  ءيشفحل، وحيرم ذلك من ششاء من النساء وإن اكنت ذات بعل؛ ألنه ال يتعذر عليةه خلةق  ومن
 (. 10«)شاء وكي  شاء مماخلقه، إنما هو أن يأمر إذا أراد شيئاا ما أراد فيقو: هل: كن، فيكون ما شاء 

انلاس طفالا يف املهد داللة ىلع براءة  ويكلم»: (َوُيَكلُِّم انلَّاَس يِف الَْمْهِد َوَكْهالا ) عاد قوهل تعاىل: وقا:
 ىلع نبوته ...  هلأمه مما قذفها به املفرتون عليها وحجة 

 (. 11«)(رضاعهقا:: )مضجع الصيب يف  (َوُيَكلُِّم انلَّاَس يِف الَْمْهدِ ) ابن عباس وقا:
 اثلاثلة: قصة جميل الودل من املرأة العجوز العقيم:  اآلية
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يَّةا طَ ) :تعاىلاهلل  قا: نَْك ُذرِّ اَعءِ ُهاَالَِك َداَع َزَكِريَّا َربَُّه قَاَ: رَبِّ َهْب يِل ِمْن دَلُ َفاَاَدتْةُه  يِّبَةةا إِنَّةَك َسةِميُع ادلُّ
 ِ قاا بَِكِلَمة  ِمَن اّللَّ َك بِيَْحىَي ُمَصدِّ ُ َ يُبرَشِّ نَّ اّللَّ

َ
وََسيِّداا وََحُصةوراا  الَْمالئَِكُة وَُهَو قَائٌِم يَُصيلِّ يِف الِْمْحَراِب أ

احِلِنيَ  ىنَّ يَُكوُن يِل  َونَِبّياا ِمَن الصَّ
َ
ُ َيْفَعُل َما قَاَ: رَبِّ أ يِت اَعقٌِر قَاَ: َكَذلَِك اّللَّ

َ
ُغالٌم َوقَْد بَلََغِ َ الِْكرَبُ َواْمَرأ

 (. 40-38شََشاُء( )آ: عمران:
 . العقيمالغالم من زوجه العجوز  بمءءوجل إلبراهيم صىل اهلل عليه وسلم  عزذلك بشارة اهلل  ومثل
تُُه قَائَِمٌة فََضِحكَ  قا:

َ
نَاَها بِإِْسَحاَ  َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَ  َيْعُقوَب تعاىل: )َواْمَرأ ْ دِلُ  ْت فَبرَشَّ

َ
أ
َ
قَالَةْت يَةا َويْلَةىَت أ

ٌء َعِجيةٌب   إِنَّ َهَذا ليََشْ
نَا َعُجوٌز وََهَذا َبْعيِل َشيْهاا

َ
ِ َوَبَراَكتُةُه  َوأ ِ رمَْحَةُت اّللَّ ْمةِر اّللَّ

َ
َتْعَجِبةنَي ِمةْن أ

َ
قَةالُوا أ

ْهَل 
َ
يٌد( )هود: َعلَيُْكْم أ يٌد جَمِ  (. 73-71ابْلَيِْت إِنَُّه مَحِ

وُ  بُِغالم  َعِليم  )»وجل:  عزآية اذلاريات يقو: اهلل  ويف ُ وَْجَس ِماُْهْم ِخيَفةا قَالُوا ال خَتَْ  َوبرَشَّ
َ
بَلَةِت  فَأ ْْ

َ
فَأ

ْت وَْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعِقيمٌ  ة  فََصكَّ تُُه يِف رَصَّ
َ
َذلِِك قَةاَ: َربُّةِك إِنَّةُه ُهةَو احْلَِكةيُم الَْعِلةيُم( قَالُوا َكة اْمَرأ
 (. 30-28ريات:ا)اذل
أي: أىن يل الةودل وأنةا ( َوقَالَْت َعُجةوٌز َعِقةيمٌ )عاد هذ  اآلية:  - تعاىلرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  قا:

الدة أصةالا؛ ومع ذلك فأنا عقيم غري صالح رحم للةو النساء،عجوز قد بلغت من السن ما ال تدل معه 
وََهَذا َبْعةيِل َشةيْهاا ) الودل، وقد ذكرت املانع اثلالث يف سورة هود يف قوهلا: منفثم مانعان لك ماهما مانع 
ٌء َعِجيٌب( ر  اذليأي: اهلل  (قَالُوا َكَذلِِك قَاَ: َربُِّك ) (.72)هود: من اآلية إِنَّ َهَذا ليََشْ وأمضةا   ذلةكقدَّ
يف مواضعها، وقد وسع لك يشء  األشياءأي: اذلي وضع ( ُه ُهَو احْلَِكيُم الَْعِليمُ إِنَّ )فال عجب يف قدرة اهلل 

ا فسلموا حلكمه واشكرو  ىلع   (. 12()نعمتهعلما
يف  ثةممهةد  وهةو رضةيع يف اتلةابوت  يفالرابعة: حفظ اهلل عز وجل ملوَس صىل اهلل عليه وسةلم  اآلية

 ابلحر ثم يف بيت عدو  فرعون: 
لِْقيِه يِف اْهَمِّ َوال خَتَايِف َوال حَتَْزِِن ) :تعاىلاهلل  قا:

َ
رِْضِعيِه فَإَِذا ِخْفِت َعلَيِْه فَأ

َ
ْن أ
َ
مِّ ُموََس أ

ُ
وَْحيْاَا إِىَل أ

َ
 إِنَّا َوأ

إِنَّ فِرَْعةْوَن وََهاَمةاَن فَاتْلََقَطُه آُ: فِرَْعْوَن ِهَُكةوَن لَُهةْم َعةُدّواا وََحَزنةاا  َرادُّوُ  إَِهِْك وََجاِعلُوُ  ِمَن الُْمرَْسِلنيَ 
ْو َنتَِّهةَذُ   وَُجاُوَدُهَما اَكنُوا َخاِطئِنيَ 

َ
ْن َياَْفَعاَةا أ

َ
ُت فِرَْعْوَن قُرَُّت َىنْي  يِل َولََك ال َتْقتُلُوُ  َعَن أ

َ
َوقَالَِت اْمَرأ

 إِْن اَكَدْت  َودَلاا وَُهْم ال شَْشُعُرونَ 
مِّ ُموََس فَاراِغا

ُ
ْصبََح فَُِّاُد أ

َ
ْن َرَبْطاَةا ىلَعَ قَلِْبَهةا تِلَُكةوَن َوأ

َ
 تَلُبِْدي بِِه لَْوال أ

يِه َفبرَُصَْت بِِه َىْن ُجاُب  وَُهْم ال شَْشُعُرونَ  ِمَن الُْمِِّْمِانيَ  ْخِتِه قُصِّ
ُ
ْماَةا َعلَيْةِه الَْمَراِضةَع ِمةْن  َوقَالَْت أِل وََحرَّ

ْهِل َبيْ 
َ
ُدلُُّكْم ىلَعَ أ

َ
بُْل َفَقالَْت َهْل أ ِه يَكْ َتَقرَّ َىيْاَُهةا  ت  يَْكُفلُونَُه لَُكْم وَُهْم هَلُ نَاِصُحونَ َْ مِّ

ُ
فََرَدْدنَاُ  إِىَل أ

ْكرَثَُهْم ال َيْعلَُموَن( )القصص:
َ
ِ َحقٌّ َولَِكنَّ أ نَّ وَْعَد اّللَّ

َ
 (. 13-7َوال حَتَْزَن َوتِلَْعلََم أ
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 واملعجةزاتع اهلل عز وجل فيها مةن اآليةات أود وما صىل اهلل عليه وسلماريامسة: عصا موَس  اآلية
 اريارقة: 

واملعجزات ما ذكر   والعجائبوجل يف عصا موَس عليه الصالة والسالم من اآليات  عزجعل اهلل  لقد
عليه الصالة والسةالم، وإظهةاراا لقدرتةه  موَسوقصه علياا سبحانه يف كتابه الكريم تدهالا ىلع نبوة 

 واملعجزات:  اآلياتء. ومن هذ  سبحانه وعرمته وقهر  للك يش
 : مبنيحتو: العصا اجلامدة بإذن اهلل تعاىل إىل ثعبان  -1
 القرآن؛ أذكر أهم موطاني يف ذلك:  يفوجل هذ  املعجزة يف أكرث من موطن  عزذكر اهلل  وقد
 وجةل: عةزقةا: اهلل  اتلوحيد؛: أمام فرعون عادما واجهه موَس عليه الصالة والسالم وداع  إىل أوهلما

ء  ُمِبني  ) َولَْو ِجئْتَُك بيَِشْ
َ
ِْنيَ  قَاَ: أ اِد ِت بِِه إِْن ُكاَْت ِمَن الصَّ

ْ
لىَْق َعَصاُ  فَإَِذا يِهَ ُمْعبَاٌن ُمِبنيٌ  قَاَ: فَأ

َ
َونََزَع  فَأ

 (. 33-30يََدُ  فَإَِذا يِهَ َبيَْضاُء لِلاَّاِظِريَن( )الشعراء:
ْنةتُْم ُملُْقةونَ ) وجل: عزقو: اهلل : يف املباراة مع السحرة؛ حيث يثانيهما

َ
لُْقوا َما أ

َ
لَْقْوا  قَاَ: لَُهْم ُموََس أ

َ
فَةأ

ِة فِرَْعْوَن إِنَّا نَلَْحُن الَْغابِلُونَ  فُِكونَ  ِحبَالَُهْم وَِعِصيَُّهْم َوقَالُوا بِِعزَّ
ْ
لىَْق ُموََس َعَصاُ  فَإَِذا يِهَ تَلَْقةُ  َمةا يَةأ

َ
 فَأ

َحَرُة سَ  لِْلَ السَّ
ُ
 (. 48-43رَبِّ ُموََس وََهاُروَن( )الشعراء: قَالُوا آَماَّا بَِربِّ الَْعالَِمنيَ  اِجِدينَ فَأ

اليت تةدب مةن حيةث ال  احلياةومعجزة »ىلع هاتني اآليتني بقوهل:  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  يعلق
كةرار، أو ألنهةم ال لطةو: األلفةة واتل بةاالا يعلم البرش تقع يف لك حلرة، ولكن انلاس ال يلقةون هلةا 

هذا املشةهد ومةوَس عليةه السةالم يلةل يف وجةه  مثلششهدون اتلحو: ىلع سبيل اتلحدي؛ فأما يف 
 ...  ويرهبفرعون بهاتني اريارقتني فاألمر يزلز: 

ْنتُْم ُملُْقونَ ) إذا مشهد املبارة الكربى وأحداثه اجلسام: ثم
َ
لُْقوا َما أ

َ
ري ذاته ما ، ويف اتلعب(قَاَ: لَُهْم ُموََس أ

ْنتُْم ُملُْقونَ ) شيش باالستهانة
َ
لُْقوا َما أ

َ
بةال مبةاالة، وال حتديةد، وال اهتمةام. وحشةد السةحرة أقىصة  (أ

ِة ) وأعرم كيدهم، وبدأو اجلولة باسم فرعون وعزتةه: مهاراتهم، لَْقْوا ِحبَةالَُهْم وَِعِصةيَُّهْم َوقَةالُوا بِِعةزَّ
َ
فَةأ

 . (ابِلُونَ فِرَْعْوَن إِنَّا نَلَْحُن الْغَ 
ل السيا  هاا ما اكن من أمر حباهلم وعصيهم كما فصله يف سورة  وال وطةه هةبىق ظةل  األعرافُيَفصِّ

احلةق وابلاطةل؛ ألن هةذا هةو هةدف  بةنيالطمأنياة واثلبات للحق، وينتيه مساراعا إىل اعقبة املباراة 
لىَْق ُموََس َعَصاُ  فَإَِذا يِهَ تَلَْقُ  ) السورة األصيل:

َ
فُِكونَ  فَأ

ْ
، ووقعةت املفاجةأة املذهلةة الةيت لةم (َما يَأ

مةا  بأقىصةكبار السحرة؛ فلقد بذلوا اغية اجلهد يف فاهم اذلي اعشوا به وأتقاو ، وجاءوا  يتوقعهايكن 
عصةا . ثةم  إاليملك السحرة أن يضعو ، وهم اع كثري حمشود من لك ماكن وموَس وحد  وليس معه 
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ختيالا ولكن هذ   يكونق  أرع حركة لأكل. وعهدهم بالسحر أن إذا يه تلق  ما يأفكون. والل
ا. ولو اكن  ا؛ فال تبىق هلا أثرا ا بلقيةت حبةاهلم  ماالعصا تلق  حباهلم وعصيهم حقا جاء به موَس سةحرا

ولكاهم ياررون فال جيدونها فعالا. عادئةذ  ابتلعتها،وعصيهم بعد أن خيل هلم وللااس أن حية موَس 
لِْلَ ) الواضح اذلي ال يقبل جدالا، وهم أعرف انلاس بأنه احلق للحقم من اإلذاعن ال يملكون أنفسه

ُ
فَأ

َحَرُة َساِجِدينَ   (.رَبِّ ُموََس وََهاُرونَ  قَالُوا آَماَّا بَِربِّ الَْعالَِمنيَ  السَّ
 معه بإذن اهلل تعاىل ملا رضب بعصا  ابلحر:  ومن صىل اهلل عليه وسلمملوَس  ابلحرانفال   -2

ْصةَحاُب ُمةوََس إِنَّةا لَُمةْدَرُكونَ ) وجل: عزاهلل  يقو:
َ
ا تََراَءى اجْلَْمَعةاِن قَةاَ: أ  إِنَّ َمةيِعَ َرّبِّ  فَلَمَّ

قَةاَ: الَكَّ
وِْد الَْعِرةيمِ  َسيَْهِديِن   فِْر   اَكلطَّ

ِن ارْضِْب بَِعَصاَك ابْلَْحَر فَاْنَفلََق فاََكَن لُكُّ
َ
وَْحيْاَا إِىَل ُموََس أ

َ
ْزلَْفاَةا َمةمَّ وَ  فَأ

َ
أ

ْاَِعنيَ  اآْلَخِرينَ 
َ
جْنَيْاَا ُموََس َوَمْن َمَعُه أ

َ
اَا اآْلَخِرينَ  َوأ ْْ ْغَر

َ
ْكةرَثُُهْم ُمةِِّْمِانيَ  ُممَّ أ

َ
 إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا َوَما اَكَن أ

 (. 68-61َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم( )الشعراء:
ورد يف سةورة ابلقةرة يف  مةالعريمة يف أكرث من سورة يف القرآن الكريم؛ ماها ذكرت هذ  املعجزة ا وقد

اَةا بُِكةُم ابْلَْحةَر ) قةوهل تعةاىل: وماهامعرض امتاانه سبحانه ىلع ب  إرائيل بانلعم العريمة،  ْْ َوإِْذ فََر
ْنتُْم َتاُْرُروَن( )ابلقرة:

َ
اَا آَ: فِرَْعْوَن َوأ ْْ ْغَر

َ
جْنَيْاَاُكْم َوأ

َ
وَْحيْاَةا ) وقوهل تعاىل يف سورة طه: ،(50فَأ

َ
َولََقةْد أ

ْرِ بِِعبَاِدي فَارْضِْب لَُهْم َطِريقاا يِف ابْلَْحِر يَبَساا ال خَتَاُف َدَراكا َوال خَتَْش( )طةه:
َ
ْن أ
َ
 (. 77إِىَل ُموََس أ

ة الشةعراء يف سةور وردتىلع حصو: هذ  املعجزة العريمة كمةا  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويعلق
املةألوف  ىلعيقيسون ساة اهلل  ألنهمووقعت املعجزة، وحتقق اذلي يقو: عاه انلاس مستحيل؛ »فيقو:: 

 وفق مشيئته عادما يريد.  جيريهاخلق السنن قادر ىلع أن  اذلياملكرور، واهلل 
 عرةيم،ال( 13)اكلطةوداملعجزة وانكش  بني فريق املاء طريق، ووق  املاء ىلع جانيب الطريق  وقعت

ا بةذلك املشةهد اريةار  وذلةك احلةادث  مبغوتااواقتحم باو إرائيل. ووق  فرعون مع جاود   مشدوها
فأطا: الوقوف وهو يرى موَس وقومه يعةربون اريضةم يف  مبهوتااالعجيب. وال بد أن يكون قد وق  

 فهةر اهلل  باالقتحام وراءهم يف ذلك الطريق العجيب. وتم تدبري جاود طريق مكشوف قبل أن يأمر 
اآلخر بياما اكن فرعون وجاود  بني فريق املاء أاعةني وقةد قةربهم ملصةريهم  الشاطلباو إرائيل من 

 .املحتوم
ْزلَْفاَا َممَّ اآْلَخِرينَ )
َ
ْاَِعةنيَ  َوأ

َ
جْنَيْاَا ُموََس َوَمْن َمَعُه أ

َ
اَةا اآْلَخةِرينَ  َوأ ْْ ْغَر

َ
يف الزمةان  آيةةومضةت ( ُمةمَّ أ

ْكةرَثُُهْم ُمةِِّْمِانيَ ) ون، فهل آمن بها الكثريون؟تتحدث عاها القر
َ
فاآليةات  (إِنَّ يِف َذلَِك آَليَةا َوَمةا اَكَن أ
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ا،  ا. إنما اإليمان هدى يف القلةوب وإناريارقة ال تستتبع اإليمان حتما َوإِنَّ َربَّةَك ) خضع بها انلاس قرسا
 (. 14«)(لَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيمُ 

 ملا رضبه موَس عليه السالم بعصا :  تعاىل عيوناا من املاء بإذن اهلل تفجر احلجر الصغري -3
َة َىيْاةاا ) :تعاىلاهلل  قا: َوإِِذ اْستَْسىَق ُموََس ِلَقْوِمِه َفُقلْاَا ارْضِْب بَِعَصاَك احْلََجَر فَاْنَفَجَرْت ِماُْه اثْنَتَا َعرْشَ

َبُهْم لُكُوا َوارْشَ  نَاس  َمرْشَ
ُ
رِْض ُمْفِسِديَن( )ابلقرة:قَْد َعِلَم لُكُّ أ

َ
ِ َوال َتْعثَْوا يِف اأْل  (. 60ُبوا ِمْن ِرْزِ  اّللَّ

وَْحيْاَةا إِىَل ُمةوََس إِِذ ) عن نفس القصة يف سورة األعراف: وقا:
َ
مَمةاا َوأ

ُ
ْسةبَاطاا أ

َ
َة أ ْعاَاُهُم اثْنيََتْ َعرْشَ َْطَّ َو

ِن ارْضِْب بَِعَصاَك احْلَ 
َ
ةَبُهمْ اْستَْسَقاُ  قَْوُمُه أ نَاس  َمرْشَ

ُ
َة َىيْااا قَْد َعِلَم لُكُّ أ  (...َجَر فَاْنبََجَسْت ِماُْه اثْنَتَا َعرْشَ

 (. 160ألعراف: من اآليةا)
اثنةيت عرشةة عيااةا؟  املةاءما احلكمةة يف جعةل »الرازي يف اتلفسري الكبري عاد آية سورة ابلقرة:  يقو:

إىل املةاء ثةم وجةدو  فإنةه يقةع  احلاجةةإذا اشتدت بهةم واجلواب: أنه اكن يف قوم موَس كرثة والكثري 
هةذ  انلعمةة بةأن عةنيَّ لةلك  تعاىلفأكمل اهلل  العريمة،الشجار واتلاازع، وربما أفىض ذلك إىل الفنت 

. والعادة يف الرهط الواحد أن ال يقع بياهم من اتلاازع مثل ما يقع بغري سبط ماهم ماء معيااا ال َيتلط 
 . املهتلفنيبني 
 من اإلعجاز:  وجو االنفجار للماء من احلجر اذلي رضبه موَس عليه السالم بعصا  يد: ىلع  وهذا
 : أن نفس ظهور املاء معجزة. أحدها
 : خرو  املاء العريم من احلجر الصغري. وثانيها
 : خرو  املاء بقدر حاجتهم. وثاثلها
 : خرو  املاء عاد رضب احلجر بالعصا. ورابعها
وحكمة اعهة ىلع  املعلومات، يمكن حتصيلها إال بقدرة تامة نافذة، وعلم نافذ يف ايع الوجو  ال فهذ 

 (. 15)«وتعاىلادلهر والزمان، وما ذاك إال للحق سبحانه 
يف سةورة  (فَاْنبََجَسةْت ) :وقةوهليف سورة ابلقرة،  (فَاْنَفَجَرْت ) ذكر يف سورة األعراف الفر  بني قوهل: ثم

خروجه بكرثة، وطريق اجلمع: أن املةاء ابتةدأ  واالنفجاربجاس خرو  املاء بقلة، االن»األعراف فقا:: 
 (. 16«)وهذا الفر  مروي عن أيب عمرو بن العالء كثرياا،باريرو  قليالا، ثم صار 

 : فوقهمالسادسة: قصة نتق اجلبل وقلعه وتهديد ب  إرائيل أن يقع عليهم من  اآلية
ة  َواْذُكةُروا َوإِْذ َنتَقْ ) :تعاىلاهلل  قا: نَُّه َواقٌِع بِِهْم ُخُذوا َما آتَيْاَاُكْم بُِقةوَّ

َ
نَُّه ُظلٌَّة َوَظاُّوا أ

َ
ُهْم َكأ َْ اَا اجْلَبََل فَْو

 (. 171ألعراف:اَما ِفيِه لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن( )
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َخةْذنَا ِميثَةاقَُكْم َوَرَفْعاَةا فَة) اجلبل هو املرصح به يف قوهل تعةاىل: وهذا
َ
ةوَر ُخةُذوا َمةا َوإِْذ أ ْوقَُكُم الطُّ

ة  َواْذُكُروا َما ِفيِه لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن( )ابلقرة:  (. 63آتَيْاَاُكْم بُِقوَّ
رفعتةه املالئكةة »: قةا: (َوإِْذ َنتَْقاَا اجْلَبَةَل ) ابن أيب حاتم عن ابن عباس ريض اهلل عاه يف قوهل: أخر 

ة  ُذوا َما آتَيْاَاُكمْ ) فو  رؤوسهم فقيل هلم إذا نرةروا إىل اجلبةل قةالوا: سةمعاا وأطعاةا، وإذا  فاكنوا ( بُِقوَّ
 (. 17«)وعصياا سمعاانرروا إىل الكتاب قالوا 

ىلع  اههةودإين ألعلم لةم تسةجد »ابن أيب حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ريض اهلل عاه قا::  وأخر 
 ) حرف؛ قا: اهلل:

َ
ُهْم َكأ َْ نَّةُه َواقِةٌع بِِهةمْ َوإِْذ َنتَْقاَا اجْلَبََل فَْو

َ
. قةا:: تلأخةذن أمةري أو (نَُّه ُظلَّةٌة َوَظاُّةوا أ

 تعةاىلوهم ياررون إهه اافة أن شسقط علةيهم، فاكنةت سةجدة رضةيها اهلل  فسجدواألرمياكم به، 
 (. 17«)ساة فاختذوها
 هل:  وتعاىلالسابعة: تدكدك اجلبل وصريورته تراباا عادما جتىل اهلل تبارك  اآلية
ْنُرْر إَِهَْك قَاَ: لَْن تََرايِن َولَِكِن انْ ) :تعاىلاهلل  قا:

َ
ِرِِن أ

َ
ا َجاَء ُموََس لِِميَقاتِاَا َولَكََّمُه َربُُّه قَاَ: رَبِّ أ ُرةْر َولَمَّ

ا  ا جَتَىلَّ َربُُّه لِلَْجبَِل َجَعلَُه َداّك فَةاَ  إِىَل اجْلَبَِل فَإِِن اْستََقرَّ َماَكنَُه فََسوَْف تََرايِن فَلَمَّ
َ
ةا أ  وََخرَّ ُموََس َصةِعقاا فَلَمَّ

ُ: الُْمِِّْمِانَي( ) وَّ
َ
نَا أ
َ
 (. 143ألعراف:اقَاَ: ُسبَْحانََك ُتبُْت إَِهَْك َوأ

ال ختةريوِن »: قةا:ابلهاري ومسلم عن أيب سعيد ريض اهلل عاه عن انليب صىل اهلل عليه وسلم  أخر 
مةن  بقائمةةامة، فأكون أو: من يفيق؛ فإذا مةوَس آخةذ األنبياء؛ فإن انلاس يصعقون يوم القي بنيمن 

 (. 18«)قوائم العرش، فال أدري أفا  قبيل أم جوزي بصعقة الطور
ةا جَتَةىلَّ َربُّةُه لِلَْجبَةِل َجَعلَةُه ) هذ  اآلية: قرأأنس ريض اهلل عاه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم  وعن فَلَمَّ
ا   اجلبةلإبهامه ىلع أنملة إصبعه اهمىن؛ قا:: فسةاخ  بطرف انسليمهكذا وأمسك »)*(: . قا: محاد(َداّك

 (. 19«)وخر موَس صعقا
ُ: الُْمةِِّْمِانيَ ) أما قو: موَس»: - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام أمحد  وقا: وَّ

َ
نَا أ
َ
ِرِِن ) فإنةه حةني قةا:: (َوأ

َ
رَبِّ أ

ْنُرْر إَِهَْك قَاَ: لَْن تََرايِن 
َ
ا جَتَىلَّ َربُُّه لِلَْجبَِل َجَعلَُه َداّكا وََخرَّ ُموََس )  ماتيراين أحد يف ادلنيا إال وال، (أ فَلَمَّ

ُ: الُْمِِّْمِانيَ  وَّ
َ
نَا أ
َ
فَاَ  قَاَ: ُسبَْحانََك ُتبُْت إَِهَْك َوأ

َ
ا أ يع : أو: املصدقني أنه ال يةراك أحةد يف  (َصِعقاا فَلَمَّ
 (. 20)«ماتادلنيا إال 

ا وعذاباا  اثلاماة : اآليات ابلياات اآلية  : عليهماليت أرسلت ىلع قوم فرعون رجزا
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تِاَا بِِه ِمْن آيَة  ِلتَْسَحَرنَا بَِها َفَما حَنُْن لََك بُِمِِّْمِانيَ ) :تعاىلاهلل  قا:
ْ
وفَةاَن  َوقَالُوا َمْهَما تَأ رَْسلْاَا َعلَيِْهُم الطُّ

َ
فَأ

َم آيَات   َفاِدَع َوادلَّ َل َوالضَّ الت  فَاْستَْكرَبُوا َواَكنُةوا قَْومةاا جُمْةِرِمنَي( )َواجْلََراَد َوالُْقمَّ ، 132ألعةراف:اُمَفصَّ
133 .) 
ا ىلع هذ  اآليات فقا: عاد قوهل  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  حتدث تِاَا بِةِه ) :تعاىلمعلقا

ْ
َوقَالُوا َمْهَما تَأ

فهو اجلموح اذلي ال تروضه تذكرة، وال يةرد  برهةان، وال »: (ِمْن آيَة  ِلتَْسَحَرنَا بَِها َفَما حَنُْن لََك بُِمِِّْمِانيَ 
ةا -أن يارر وال أن يتدبر؛ ألنه يعلن اإلرصار ىلع اتلكذيب قبل أن يواجه الربهان  يريد للطريةق  قطعا

ابلياةة، ويطةاردهم  وجتةبههمويه حالة نفسية تصيب املتجربين حني يةدمغهم احلةق،  -ىلع الربهان! 
آخةر غةري جانةب احلةق وابلياةة  جانةبحتهم وملكهم وسلطانهم لكةه يف ادلهل، بياما هواهم ومصل

 وادلهل! 
ةَل ) تتدخل القوة الكربى سةافرة بوسةائلها اجلبةارة: عادئذ وفَةاَن َواجْلَةَراَد َوالُْقمَّ رَْسةلْاَا َعلَةيِْهُم الطُّ

َ
فَأ

ل َم آيَات  ُمَفصَّ َفاِدَع َوادلَّ  ...(.َوالضَّ
الواحةدة ماهةا األخةرى،  تتبةعت، واضحة ادلاللة، منسقة اريطةوات، واالبتالء، آيات مفصال لإلنذار

 وتصد  الالحقة ماها السابقة. 
يف لك مرة يطلبةون  وهماع السيا  هاا تلك اآليات املفصلة اليت جاءتهم مفرقة واحدة واحدة،  ولقد

ب  إرائيةل إذا أن يرسلوا معه  ويعدونهإىل موَس حتت ضغط ابللية أن يدعو هلم ربه هاقذهم ماها؛ 
َع َعلَيِْهُم الرِّْجةُز ) اذلي ال قبل هلم بدفعه؛ العذاب، أي «الرجز»أجناهم ماها، وإذا رفع عاهم هذا  َْ ا َو َولَمَّ

َمَعةَك بَةِ  نَّ قَالُوا يَا ُموََس اْدُع نَلَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعاَْدَك لنَِئْ َكَشْفَت َىاَّا الرِّْجةَز نَلُةِِّْمنَنَّ لَةَك َولَُُنِْسةلَ 
 (. 134ألعراف:اإِْرائيَل( )

 يفقةدر اهلل  وفةقلك مرة ياقضون عهدهم، ويعودون إىل ما اكنةوا فيةه قبةل رفةع العةذاب عةاهم  ويف
َجةل  ُهةْم بَةاِلُغوُ  إَِذا ُهةْم َياُْكثُةوَن( ) تأجيلهم إىل أجلهم املقدور هلم:

َ
ا َكَشةْفاَا َىةاُْهُم الرِّْجةَز إِىَل أ فَلَمَّ

 (. 135اف:ألعرا)
واحةدة؛ ذلةك أن  مةرةالسيا  اآليات لكها، كأنما جاءتهم مرة واحدة، وكأنما وقع انلكةث مةاهم  اع

طةر  العةرض القةرآين  مةناتلجارب لكها اكنت واحدة، واكنت نهايتها واحةدة كةذلك. ويه طريقةة 
القلةب املغلةق كةذلك؛ ذلةك أن  تلماثلهةاللقصص جيمع فيها ابلدايات تلماثلها، وجيمع فيه انلهايات 

 يفيد ماها شيئاا، وال جيد فيها عربة ..  الاملطموس يتلىق اتلجارب املاوعة وكأنها واحدة؛ 
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املرفوعةة إىل  األحاديةثكي  وقعت هذ  اآليات، فليس نلا وراء انلص القرآين يشء، ولم جند يف  فأما
نق  عاد حدود انلص  «الرال:»شيئاا، وحنن ىلع طريقتاا يف هذ   عاهارسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

مةن طريةق الكتةاب أو السةاة الصةحيحة.  إالالقرآين يف مثل هذ  املواضع؛ ال سبيل نلا إىل يشء ماها 
إىل  -مةع األسة   -اليت ال أصل هلا؛ واليت ترسةبت  والرواياتوذلك حترزاا من اإلرائيليات واألقوا: 

احد من هذ  اتلفاسري، وحىت إن تفسري اإلمةام ابةن ما ياجو ماها تفسري و حىتاتلفاسري القديمة لكها، 
 هةذ لةم ياجةوا مةن  -ىلع عريم قةدر   -وتفسري ابن كثري كذلك  -ىلع نفاسة قيمته  - الطربيجرير 

 الراهرة اريطرية. 
قتةادة، وعةن  وعةنوردت روايات شىت يف شأن هذ  اآليات عن ابن عباس، وعن سعيد بن جبةري،  وقد

 .وهذ  واحدة ماها: تفسري جعفر ابن جرير الطربي يف تارَيه ويف ابن إسحا ؛ رواها أبو 
: ملةا أل قةا:ابن محيد، قا:: حدثاا يعقوب القم، عن جعفر بن املغرية، عن سةعيد بةن جبةري  حدثاا»

 -وهةو املطةر  -الطوفةان  علةيهمموَس فرعون قا: هل: أرسل ميع ب  إرائيل، فأَب عليه، فأرسل اهلل 
: ادع نلا ربك أن يكشة  عاةا املطةر ملوَسيئاا، فهافوا أن يكون عذاباا، فقالوا فصب عليهم ماه ش

يِّماوا، ولم يرسلوا معه ب  إرائيل؛ فأنبت هلم يف  فلمفاِّمن لك ونرسل معك ب  إرائيل! فداع ربه، 
 عليهماهلل  ذلك من الزرع واثلمر والألك. فقالوا: هذا ما كاا نتمىن! فأرسل قبلتلك الساة شيئاا لم ينبته 

موَس ادع نلةا ربةك  يافسلطه ىلع الألك. فلما رأوا أثر  يف الألك عرفوا أنه ال يبل الزرع، فقالوا:  اجلراد
عاهم اجلراد، فلم يِّماوا  فكش فيكش  عاا اجلراد فاِّمن لك، ونرسل معك ب  إرائيل! فداع ربه، 

 -القمل  عليهمفقالوا: قد أحرزنا! فأرسل اهلل  ابليوت،ولم يرسلوا معه ب  إرائيل! فداسوا وأحرزوا يف 
فاكن الرجل َيةر  عرشةة أجربةة  -الرجل َير  اذلي َير  ماه  فاكن -وهو السوس اذلي َير  ماه 

فاةِّمن  القمةل،(. فقالوا: يا موَس ادع نلا ربك يكش  عاةا 21ثالثة أقفزة) ماهاإىل الرَح فال يرد 
إرائيةل. فبياةا هةو  بة ش  عاهم، فأبوا أن يرسلوا معه لك ونرسل معك ب  إرائيل! فداع ربه فك

مةن هةذا! فقةا:: ومةا  وقومةكجالس عاد فرعون، إذ سمع نقيق ضفدع، فقا: لفرعون: ما تلىق أنت 
يف الضةفادع، ويهةم أن يةتلكم  ذقاةهعن أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حىت اكن الرجل جيلس إىل 

عاا هةذ  الضةفادع، فاةِّمن لةك ونرسةل  يكش ع نلا ربك فتثب الضفادع يف فيه. فقالوا ملوَس: اد
ادلم، فاكنةوا مةا اسةتقوا مةن األنهةار  عليهماهلل  فأرسلمعك ب  إرائيل! فكش  عاهم فلم يِّماوا. 

ا. فشكوا إىل فرعون فقالوا: إنا قد ابتلياا بادلم، ولةيس  أوعيتهم،واآلبار، أو ما اكن يف  ا عبيطا وجدو  دما
املةاء إال  مةنه قد سحركم! فقالوا: من أين سحرنا، وحنةن ال جنةد يف أوعيتاةا شةيئاا رشاب! فقا:: إن نلا
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ا؟ فأتو  فقالوا: يا موَس ادع نلا ربك يكش  عاةا هةذا  ا عبيطا فاةِّمن لةك، ونرسةل  ادلم،وجدنا  دما
 «.  معه ب  إرائيل يرسلوامعك ب  إرائيل، فداع ربه، فكش  عاهم، فلم يِّماوا ولم 

يف طبيعة هةذ  اآليةات؛  اختالفهاي ذلك اكن والصورة اليت جاءت بها هذ  اآليات ال يِّثر أ أعلمهلل وا
لقةوم معينةني؛ وفةق سةنته يف أخةذ املكةذبني  ابةتالءأرسلها بقدر ، يف وقت معني،  -سبحانه  -فاهلل 

 بالرضاء لعلهم يترضعون. 
يلجأون إىل موَس  لفسقهم،هم اكن قوم فرعون ىلع وثنيتهم وجاهليتهم، وىلع استهفاف فرعون ب ولقد
. وإن اكنةت السةلطات احلاكمةة ابلةالءهدعو ربه بما عهد عاد ، هكشة  عةاهم  -عليه السالم  -

 هلم؛فرعون للبرش، وتفزع من ربوبية اهلل  ربوبيةعليهم بعد ذلك تاكث وال تستجيب؛ ألنها تقوم ىلع 
اآلفةات ىلع  شسةلطرعون ال حاكمية اهلل يقوم ىلع حاكمية ف اذليإذ إن ذلك معاا  هدم نرام احلكم 

 يف! وإذا أحس أصحاب الزروع مةن الفالحةني بيةد اهلل ابلتةزروعهم، فال يريدون أن يرجعوا إىل اهلل 
واجتهةوا إىل اهلل  -وهو الشعور الفطري حىت يف انلفوس الاكفرة يف سااعت اريطر والشدة!  -هذ  االفات 

« غيبيةة!»الاكذبة: هةذا االجتةا  خرافةة « العلمية!»م أصحاب أن يكش  عاهم ابلالء، قا: هل بادلاعء
 (. 22«)وتادروا عليهم وسهروا ماهم! لريدوهم إىل كفر أشد وأشاع من كفر الوثنيني!

 اتلاسعة: قصة انلاقة اليت جعلها اهلل عز وجل آية مبرصة ثلمود:  اآلية
ةا ) :تعاىلاهلل  قا: : مةن اإلراء)  َفَرلَُموا بَِهةا َوَمةا نُرِْسةُل بِاآْليةاِت إِالَّ خَتِْويفةاا(َوآتَيْاَا َمُموَد انلَّاقََة ُمبرِْصَ
 (. 59اآلية
َ َما لَُكْم ِمْن إهَِل  َْيرْيُُ  قَةْد َجةاَءتُْكْم بَيِّاَة) تعاىل: وقا: َخاُهْم َصاحِلاا قَاَ: يَا قَْوِم اْىبُُدوا اّللَّ

َ
ٌة َوإىَِل َمُموَد أ

ُخةَذُكْم َعةَذاٌب ِمْن َربُِّكْم َهِذ ِ نَاقَ 
ْ
ةوَها بُِسةوء  َفيَأ ِ َوال َتَمسُّ رِْض اّللَّ

َ
ُكْل يِف أ

ْ
ِ لَُكْم آيَةا فََذُروَها تَأ ُة اّللَّ

ِهٌم( )
َ
 (. 73ألعراف:اأ

ال »قةا::  بةاحلجرقا:: ملا مر رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ريض اهلل عاهاإلمام أمحد عن جابر  روى
أمةر  عةنم صالح، فاكنت ترد من هذا الفج وتصدر من هةذا الفةج، فعتةوا اآليات وقد سأهلا قو تسألوا

ا، فعقروها،  ا وشرشبون بلاها يوما  عزصيحة أهمد اهلل  فأخذتهمربهم فعقروها، فاكنت ترشب ماءهم يوما
ا اكن يف  قيل: من هو يةا رسةو: اهلل « وجل عزاهلل  حرموجل من حتت أديم السماء ماهم إال رجالا واحدا

 (. 23«)ما أصابهم أصابهأبو راغ:؛ فلما خر  من احلرم  هو»: قا:
قَْد َجاَءتُْكْم بَيِّاٌَة ِمْن َربُِّكةْم : )ىلع آية األعراف عاد قوهل تعاىل - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويعلق

ِ لَُكْم آيَةا   فيقو::  (َهِذ ِ نَاقَُة اّللَّ
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بهةا واعقبةة  اإليمةانالواحةدة ولعاقبةة  ألنه شسةتهدف االسةتعراض الرسةيع لدلعةوة -هاا  والسيا »
وكذلك ال يذكر تفصةيالا  ادلعوة،ال يذكر تفصيل طلبهم للهارقة، بل يعلن وجودها عقب  -اتلكذيب 

آية ماه، ومةن هةذا اإلسةااد نسةتلهم أنهةا  وفيهاهلل اعن انلاقة أكرث من أنها بيِّاة من ربهم، وأنها ناقة 
ا غري اعدي؛ مما جيعلها بيِّاةة مةن ربهةم، وممةا جيعةل  أخرجتاكنت ناقة غري اعدية، أو أنها  هلم إخراجا

أمرها  منمعىن، وجيعلها آية ىلع صد  نبوته.وال نزيد ىلع هذا شيئاا مما ال يرد ذكر   ذاتهلل انسبتها إىل 
 (. 24)«آخريف هذا املصدر املستيقن، وفيما جاء يف هذ  اإلشارة كفاية عن لك تفصيل 

ا ىلع إبراهيم صىل اهلل عليه وسلم: العارشة : جع اآلية  ل انلار املحرقة برداا وسالما
وا آلَِهتَُكْم إِْن ُكاْتُْم فَةاِعِلنيَ ) :تعاىلاهلل  قا: قُوُ  َوانرُْصُ قُلْاَةا يَةا نَةاُر ُكةوِِن بَةرْداا وََسةالماا ىلَعَ  قَالُوا َحرِّ

  إِبَْراِهيمَ 
َ
َراُدوا بِِه َكيْداا فََجَعلْاَاُهُم اأْل

َ
يَن( )َوأ  ( . 70-68:األنبياءْخرَسِ

إِنَّ انلَّاَس قَْد َاَُعوا لَُكْم فَاْخَشةوُْهْم فَةَزاَدُهْم إِيَمانةاا ) ابن عباس ريض اهلل عاه قا: يف قوهل تعاىل: عن
ُ َونِْعَم الَْوِكيُل( لل يف انلةار، قاهلا»(: 173)آ: عمران: من اآلية َوقَالُوا َحْسبُاَا اّللَّ

ُ
وقاهلةا  إبراهيم حني أ

 (. 25«)(إِنَّ انلَّاَس قَْد َاَُعوا لَُكمْ ) قا: هلم انلاس: حنيحممد صىل اهلل عليه وسلم 
رحماةا  بيتهةافةرأت يف  ريض اهلل عاهةاأنها دخلةت ىلع اعئشةة  -موالة للفاكه بن املغرية  -سائبة  وعن

فإن نةيب اهلل صةىل اهلل  ألوزاغ؛اموضواعا فقالت: يا أم املِّماني، ما تصاعني بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به 
لل يف انلار لم  سالمأن إبراهيم عليه ال أخربناعليه وسلم 

ُ
دابة إال تطفل انلار غري الةوزغ  تكنحني أ
 (. 26)«بقتلهفإنه اكن يافخ عليه، فأمر عليه الصالة والسالم 

ُر ُكةوِِن بَةرْداا وََسةالماا ىلَعَ قُلْاَةا يَةا نَةا) ىلع هذ  اآليةة العريمةة - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويعلق
ا »فيقو::  (إِبَْراِهيمَ   إبراهيم .. كي ؟  ىلعفاكنت برداا وسالما
بها عةوالم، وختلةق  أكوان،وتنشأهذ  يه اللكمة اليت تكون بها  (ُكوِِن )نسأ: عن هذ  وحدها، و وملاذا

 فيكون.  كن،بها نواميس؛ إنما أمر  إذا أراد شيئاا أن يقو: هل: 
احليةة؟ فةاذلي قةا:  األجسامسأ:: كي  لم حتر  انلار إبراهيم، واملشهود املعروف أن انلار حتر  ن فال

ا.  اللكمة الواحدة اليت تنشةل مةدلوهلا عاةد  ويهللاار: كوِن حارقة هو اذلي قا: هلا: كوِن برداا وسالما
 أو غري مألوف.  للبرشقوهلا كيفما اكن هذا املدلو:؛ مألوفاا 

اكن هةذا؟ وكية   كية إىل أعما: البرش هةم اذليةن شسةألون:  سبحانهن أعما: اهلل اذلين يقيسو إن
فةإنهم ال شسةألون  األداتةني،أمكن أن يكون؟ فأما اذلين يدركون اختالف الطبيعتةني، واخةتالف 

فاملسألة ليست يف هذا امليدان أصالا. ليست  علم؛أصالا، وال حياولون أن َيلقوا تعليالا علمياا أو غري 
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ومقاييس البرش. وُّ ماهج يف تصور مثل هةذ  املعجةزات  البرشميدان اتلعليل واتلحليل بموازين يف 
خاضعة ملقةاييس  غرياملطلقة هو ماهج فاسد من أساسه؛ ألن أعما: اهلل  القدرةغري ماهج اإلحالة إىل 

 القليل املحدود.  وعلمهمالبرش 
بانلةار فةإذا يه  صاعملك أن يكون. أما كي  علياا فقط أن نِّمن بأن هذا قد اكن، ألن صانعه ي إن

القرآين ألنه ال سبيل إىل  انلصبرد وسالم؟ وكي  صاع بإبراهيم فال حترقه انلار؟ فذلك ما سكت عاه 
 (. 27«)من دهل القرآينإدراكه بعقل البرش املحدود. وليس نلا سوى انلص 

 احلديد هل:  وإالنةم شسبحن معه احلادية عرشة: تسهري الطري واجلبا: دلاود عليه السال اآلية
نَلَّا هَلُ احْلَِديَد( )سبأ:) :تعاىلاهلل  قا:

َ
رْيَ َوأ ِّب َمَعُه َوالطَّ وِّ

َ
 (. 10َولََقْد آتَيْاَا َداوَُد ِماَّا فَْضالا يَا ِجبَاُ: أ

ضال، وقلاةا داود ماا ف أعطيااذكر : ولقد  تعاىليقو: اهلل »يف تفسري :  - تعاىلرمحه اهلل  -الطربي  يقو:
ِّب َمَعهُ ) للجبا: وِّ

َ
نَلَّةا هَلُ احْلَِديةدَ )العرب: الرجوع ...  عاد: سبيح معه إذا سبح. واتلأويب (أ

َ
ذكةر أن ( َوأ

 (. 28)«سديداملبلو: يرصفه يف يد  كي  ششاء بغري إدخا: نار وال رضب  اكلطنياحلديد اكن يف يد  
داود عليه السالم اليت  خصائصأن ذلك اكن من »سري : يف تف - تعاىلرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  وذكر

ةا هل  ىلع التسةبيح؛ إذا رؤا اجلمةادات  ولغةري لم تكن ألحد قبله وال بعةد ، وأن ذلةك يكةون ماهضا
. تعةاىلوحتميد  اكن ذلك مما يهيج ىلع ذكر اهلل  وتكبري ،واحليوانات تتجاوب بتسبيح ربها، وتمجيد ، 

قةد أعطةا  مةن حسةن  تعةاىلالعلماء أن طرب لصوت داود؛ فإن اهلل  منوماها أن ذلك كما قا: كثري 
واكن إذا رجع التسةبيح واتلهليةل واتلمجيةد بةذلك الصةوت الةرخيم الشةء  غري ،الصوت ما فا  به 
 (. 29«)من سمعه من اإلنس واجلن حىت الطيور واجلبا: وسبحت سمد ربها لكاملطرب طرب 

صوت أيب موَس األشعري ريض اهلل عاه يقةرأ  سمع عليه وسلم الصحيحني أن رسو: اهلل صىل اهلل ويف
لقد أو  هةذا مزمةاراا مةن مةزامري آ: »فوق  فاستمع لقراءته. ثم قا: صىل اهلل عليه وسلم:  الليل،يف 
 (. 30)«داود
 : هلانلحاس  وإسالةاثلانية عرشة: تسهري اهلل عز وجل الريح واجلن لسليمان صىل اهلل عليه وسلم  اآلية
نِّ َمةْن َيْعَمةُل ) :تعاىلاهلل  قا: َسلْاَا هَلُ َىنْيَ الِْقْطِر َوِمَن اجْلِ

َ
يَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوأ  َولُِسلَيَْماَن الرِّ

ِعرِي( )سبأ: ْمِرنَا نُِذقُْه ِمْن َعَذاِب السَّ
َ
 (. 12َبنْيَ يََديِْه بِإِْذِن َربِِّه َوَمْن يَِزْغ ِماُْهْم َىْن أ

اكن »قةا::  (ُغةُدوَُّها َشةْهٌر َوَرَواُحَهةا َشةْهرٌ ) أمحد يف الزهد عن احلسن ريض اهلل عاةه يف قةوهل: أخر 
ثم يةروح مةن اصةطهر فيقيةل بقلعةة  باصطهر،سليمان عليه السالم يغزو من بيت املقدس فيقيل 

 (. 31«)خراسان
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داود عليه السةالم، ذكةر  ىلعا ذكر فضله مل»عاد تفسري هذ  اآلية:  - تعاىلرمحه اهلل  -السعدي  ويقو:
هل الةريح جتةري بةأمر ، وحتملةه، وحتمةل  سهرفضله ىلع اباه سليمان عليه الصالة والسالم، وأن اهلل 

ا،   مدة شسرية، فتسري يف اهوم مسرية شهرين. يفايع ما معه، وتقطع املسافة ابلعيدة جدا
َسةلْاَا هَلُ َىةنْيَ )الزوا: إىل آخر انلهةار،  من (َوَرَواُحَها َشْهرٌ ) ،أي: أو: انلهار إىل الزوا: (ُغُدوَُّها َشْهرٌ )

َ
َوأ

وسهلاا هل األسباب يف اسةتهرا  مةا شسةتهر  ماهةا مةن األواين  انلحاس،أي: سهرنا هل عني  (الِْقْطرِ 
اُْهْم َىةْن َوَمْن يَةِزْغ ِمة) أيضاا الشياطني واجلن؛ ال يقدرون أن شستعصوا عن أمر . هلهلل اوغريها. وسهر 

ِعريِ  ْمِرنَا نُِذقُْه ِمْن َعَذاِب السَّ
َ
 (. 32«)عملو  سليمان. وأعماهلم: لك ما شاء (أ

ومعةىن »قةوهل:  يفاتلحرير واتلاوير رأي يف تسهري الةريح لسةليمان عليةه السةالم؛ وذلةك  ولصاحب
يف شةطوط فلسةطني  هملراسةيهلل اتسهري  الريح: خلق ريح تالئم سرَي سفائاه للغزو أو اتلجارة، فجعل 

ا مرّشقة تلذهب يف ذلك املوسم  ا موسمية تهّب شهرا ا مغّربةة لرتجةع سةفاه إىل  سفاه،رياحا وتهّب شةهرا
رِْض الَّةيِت بَاَرْكاَةا() شواطل فلسطني كما قةا: تعةاىل:

َ
ْمِر ِ إِىَل اأْل

َ
يَح اَعِصةَفةا جَتْةِري بِةأ  َولُِسةلَيَْماَن الةرِّ

 . أعلم(. ويف هذا بعد وتكل  واهلل 33«)رة األنبياء( يف سو81: من اآليةاألنبياء)
حةا: فإنهةا تةبىق  أيةةيأت دهل صحيح يفرس غدو الريح ورواحها إال بعض اإلرائيليةات. وىلع  ولم

. وكذلك إسالة عني لغري معجزة ىلع أي وجه فرست؛ حيث سهرت لسليمان عليه السالم، ولم تسهر 
 وجل وقدرته العريمة.  عزه. وهذا لكه بإذن اهلل انلحاس هل، وتسهري اجلن املردة ريدمت

 اثلاثلة عرشة: تعليم اهلل سبحانه سليمان عليه السالم ماطق الطري:  اآلية
ء  إِنَّ ) :تعاىلاهلل  قا: وتِياَا ِمْن لُكِّ يَشْ

ُ
رْيِ َوأ ْماَا َماِْطَق الطَّ

َها انلَّاُس ُعلِّ يُّ
َ
 َهَذا َوَورَِث ُسلَيَْماُن َداوَُد َوقَاَ: يَا أ

 (. 16لَُهَو الَْفْضُل الُْمِبنُي( )انلمل:
وتةتلكم بةه؛ كمةا  الطةريفاكن عليه الصالة والسالم يفقه ما تقةو: »الشيخ السعدي يف تفسري :  يقو:

لم يكن ألحد غةري سةليمان عليةه  وهذاراجع اهلدهد وراجعه، وكما فهم قو: انلملة للامل كما يأيت. 
 (. 34«)السالم
تعليم ماطةق الطةري للبرشة  يملكفما »... ىلع هذ  اريارقة بقوهل:  - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويعلق

ا من لك يشء   إال اهلل.  - اتلعميمبهذا  -إال اهلل. وكذلك ال يِّ  أحدا
خةالق  سةبحانه. واهلل بياهةافيمةا  -يه لغاتها وماطقها  -واحليوان واحلرشات وسائل للتفاهم  وللطيور

ْمثَةالُُكْم() :هذ  العوالم يقو:
َ
َمةٌم أ

ُ
رِْض َوال َطائِر  يَِطرُي جِبَاَاَحيِْه إِالَّ أ

َ
)األنعةام: مةن  َوَما ِمْن َدابَّة  يِف اأْل

ا 38اآلية تكون هلا روابط معياة حتيا بها، ووسائل معياة للتفاهم فيمةا بياهةا.  حىت(، وال تكون أمما
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واحلرشات. وجيتهةد علمةاء هةذ  األنةواع يف  حياة أنواع كثرية من الطيور واحليوان يفوذلك ملحوظ 
. فأما مةا واهقنييشء من لغاتها، ووسائل اتلفاهم بياهم عن طريق احلدس والرن، ال عن اجلزم  إدراك

ا به ىلع طريق  -عليه السالم  - لسليمانوهبه اهلل  اليت ختال  مألوف البرشة،  اريارقةفاكن شأناا خاصا
وغري  يف اتلفاهم، ىلع طريق الرةن واحلةدس،  الطريتهاد تلفهم وسائل ال ىلع طريق املحاولة ماه واالج
 كما هو حا: العلماء اهوم ... 

العلم احلةديث  انتصاراتأن يتأكد هذا املعىن ويتضح ألن بعض املفرسين املحدثني ممن تبهرهم  أحب
ع مةن إدراك لغةات الشأن بأنه نو هذايف  -عليه السالم  -حياولون تفسري ما قصه القرآن عن سليمان 

احلديثة. وهذا إخرا  للهارقة عن طبيعتهةا،  العلميةالطري واحليوان واحلرشات ىلع طريقة املحاوالت 
يعلةم  أنالبرشي القليل! وإنه ألشرس يشء وأهةون يشء ىلع اهلل  بالعلموأثر من آثار اهلزيمة واالنبهار 

ا من عباد   ة ماه، بةال حماولةة وال اجتهةاد، وإن يه إال الطري واحليوان واحلرشات، هبة دلني لغاتعبدا
 األنواع. وهو خالق هذ  األنواع!  بنيحلواجز انلوع اليت أقامها اهلل  إزاحة
ا للهارقة اليت أتاحها اهلل  ىلع ا واحدا . أما الشق اآلخر فةاكن سليمان لعبد أن هذا لكه لم يكن إال شقا

كجاةود مةن اإلنةس سةواء بسةواء.  أمةر ،وع تسهري طائفة من اجلن والطري تلكون حتت إمرتةه، وطة
اوالطائفة اليت سهرها هل من الطري وهبها إدرااكا   أىلع من إدراك نرائرها يف أمة الطري.  خاصا

انلةاس وأذاكهةم  أعقةلذلك يف قصة اهلدهد اذلي أدرك من أحوا: ملكة سبأ وقومها مةا يدركةه  يبدو
 جاز. وأتقاهم. واكن ذلك كذلك ىلع طريق اريارقة واإلع

بياةه، ولكاةه ال  فيمةااريلق جرت ىلع أن يكون للطري إدراك خةاص يتفةاوت  يفإن ساة اهلل  حقيقة
يف سلسةلة اتلااسةق الكةوِن  حلقةةيصل إىل مستوى إدراك اإلنسان؛ وإن خلقة الطري ىلع هذا انلحو 

 اذلي وجدت به. يقتيض وجودها ىلع انلحو  اذليللااموس العام  -كحلقة مفردة  -العام. وإنها خاضعة 
ماليني من السةنني،  أوإن اهلدهد اذلي يودل اهوم هو نسهة من اهلدهد اذلي وجد ماذ ألوف  وحقيقة

تكاد تكةون طبةق األصةل  نسهةماذ أن وجدت اهلداهد، وإن هااك عوامل وراثة خاصة جتعل ماه 
كمةا  - نوع آخر. وإن هذا لريتل إىل نوعه،من اهلدهد األو:. ومهما بلغ اتلحوير فيه، فهو ال َير  من 

 العام املنسق للكون.  انلاموساريلق، ومن  يفطرف من ساة اهلل  -يبدو 
السةنن  خةالقهلل ااثلةابتتني ال تماعةان أن تقةع اريارقةة عاةدما يريةدها  قيقتةنيهةاتني احل ولكن

ا من انلاموس العام اذلي  ا يرهةر يف نعرف أطرافةه؛ جةز الوانلواميس. وقد تكون اريارقة ذاتها جزءا ءا
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اريلةق واتلااسةق  يفللبرش، ويكمةل نةاموس اهلل  املعهودَير  املألوف  ،موعد  اذلي ال يعلمه إال اهلل
 (. 35«)لك الطائفة من الطري اليت سهرت هل يف ذلك الزمان وربماالعام. وهكذا وجد هدهد سليمان، 

 العني:  طرفة الرابعة عرشة: إحضار عرش ملكة سبأ من اهمن إىل فلسطني يف اآلية
تُوِِن ُمْسِلِمنيَ ) :تعاىلاهلل  قا:

ْ
ْن يَأ
َ
بَْل أ َْ تِيِ  بَِعرِْشَها 

ْ
يُُّكْم يَأ

َ
 أ
ُ
َها الَْمَأ يُّ

َ
نَا  قَاَ: يَا أ

َ
نِّ أ قَاَ: ِعْفِريٌت ِمَن اجْلِ

ِمنيٌ 
َ
ْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوإيِنِّ َعلَيِْه لََقوِيٌّ أ

َ
بَْل أ َْ ِ  آِتيَك بِِه  نَا آِتيةَك بِةِه قَاَ: اذلَّ

َ
ي ِعاَْدُ  ِعلٌْم ِمَن الِْكتَاِب أ

 
َ
أ
َ
ا َرآُ  ُمْستَِقّراا ِعاَْدُ  قَاَ: َهَذا ِمْن فَْضِل َرّبِّ ِهَبْلَُوِِن أ ْن يَْرتَدَّ إَِهَْك َطْرفَُك فَلَمَّ

َ
بَْل أ ْكُفةُر َوَمةْن َْ

َ
ْم أ
َ
ْشُكُر أ

 (. 40-38َفَر فَإِنَّ َرّبِّ َغِ ٌّ َكِريٌم( )انلمل:َشَكَر فَإِنََّما شَْشُكُر نِلَْفِسِه َوَمْن كَ 
ةنِّ  )»عاد هذ  اآليةة:  - تعاىلرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  يقو: والعفريةت هةو:  (اَ: ِعْفِريةٌت ِمةَن اجْلِ

ا. مِ ) القوي النشيط جدا
َ
ْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوإيِنِّ َعلَيِْه لََقوِيٌّ أ

َ
بَْل أ َْ نَا آِتيَك بِِه 

َ
 سليمانوالراهر أن  (نيٌ أ

إياباا. ومةع ذلةك  وشهرانإذ ذاك يف الشام، فيكون بياه وبني سبأ حنو مسرية أربعة أشهر؛ شهران ذهاباا، 
قبل أن تقوم مةن جملسةك اذلي أنةت  وُبْعِد ،يقو: هذا العفريت: أنا ألزتم باملءء به، ىلع ِكرَب  وثقله 

الض ، حنو ثلةث يةوم؛ هةذا نهايةة املعتةاد. وقةد  معرم فيه. واملعتاد من املجالس الطويلة أن تكون
 يكون دون اثللث، أو أكرث... 

ي ِعاَْدُ  ِعلٌْم ِمَن الِْكتَاِب ) من ذلك أن: وأبلغ ِ : هةو رجةل اعلةم صةالح عاةد املفرسةون. قةا: (قَاَ: اذلَّ
وإذا سةأ: بةه اذلي إذا داع بةه أجةاب،  األعرم، اكن يعرف اسم اهلل «آص  بن برخيا»سليمان يقا: هل 

 (.36أعطى)
ْن يَْرتَدَّ إَِهَْك َطْرفَُك )

َ
بَْل أ َْ نَا آِتيَك بِِه 

َ
 . فحرضاالسم، فيحرض، وأنه داع اهلل  بذلكهلل ابأن يدعو  (أ
ا من الكتاب، يقتدر به  أعلم،هلل فا  ابلعيد، وحتصيل الشديد؟ ىلعهل هذا هو املراد، أم أن عاد  علما
ا َرآُ  ُمْستَِقرّ ) قَاَ: َهَذا ِمْن فَْضةِل َرّبِّ )وتيسري األمور هل، و وملكه،ىلع إقدار   تعاىلمحد اهلل  (اا ِعاَْد ُ فَلَمَّ

ْكُفرُ 
َ
ْم أ
َ
ْشُكُر أ

َ
أ
َ
كما هةو  وقدرته،أي: ههتربِن بذلك. فلم يغرت عليه السالم بملكه وسلطانه  (ِهَبْلَُوِِن أ

 هذ  انلعمة.  بشكرفهاف أن ال يقوم دأب امللوك اجلاهلني؛ بل علم أن ذلك اختبار من ربه، 
َوَمةْن َشةَكَر فَإِنََّمةا شَْشةُكُر ) وإنما يرجع نفعه إىل صاحبه، فقا:: به،بنيَّ أن هذا الشكر ال ينتفع اهلل  ثم

ال ؛ غ  عن أعماهل، كريم كثري اريري، يعم به الشاكر والاكفةر. إ(نِلَْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَإِنَّ َرّبِّ َغِ ٌّ َكِريمٌ 
 (. 37«)للمزيد ماها، وكفرها داع لزواهلا داعأن شكر نعمه 

 اريامسة عرشة: نومة أهل الكه :  اآلية
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يِم اَكنُةوا ِمةْن آيَاتِاَةا َعَجبةاا ) :تعاىلاهلل  قا: ِْ ْصَحاَب الَْكْهةِ  َوالةرَّ
َ
نَّ أ
َ
ْم َحِسبَْت أ

َ
َوى الِْفتْيَةُة إِىَل  أ

َ
إِْذ أ

ْمِرنَا رََشداا الَْكْهِ  َفَقالُوا َربَّاَا آتِ 
َ
نَْك رمَْحَةا وََهيِّْل نَلَا ِمْن أ بْاَا ىلَعَ آَذانِِهةْم يِف الَْكْهةِ  ِسةنِنَي  اَا ِمْن دَلُ فرََضَ

َمداا( )الكه : َعَدداا 
َ
ْحىَص لَِما بَلِثُوا أ

َ
يُّ احْلِْزَبنْيِ أ

َ
 (. 12-9ُممَّ َبَعثْاَاُهْم نِلَْعلََم أ

أصحاب الكهة ، ومةا  قصةأي: ال ترن أن »عاد هذ  اآلية:  - اىلتعرمحه اهلل  -الشيخ السعدي  يقو:
مةن  تعةاىلهلا، وال جمانس هلا. بةل هلل  نرريوبديعة يف حكمته، وأنه ال  ،جرى هلم، غريبة ىلع آيات اهلل

آياته يف أصحاب الكه ، وأعرم ماهةا. فلةم يةز: اهلل  جنساآليات العجيبة الغريبة ما هو كثري، من 
ويف أنفسهم ما يتبني به احلق من ابلاطل واهلدى من الضةال:. ولةيس  اآلفا اآليات يف عباد  من  يُري

. العجيبةةعن أن تكون قصة أصحاب الكه  من العجائب، بل يه مةن آيةات اهلل  انليفاملراد بهذا 
ا؛ فالوقوف معها وحدها يف مقام العجةب االسةتغراب نقةص يف  املرادوإنما   العلةمأن جنسها كثري جدا
فيهةا؛ فإنهةا مفتةاح  اتلفكريإىل  العبادداع اهلل  اليتقل. بل وظيفة املِّمن اتلفكر جبميع آيات اهلل والع

هو الغار يف اجلبل، والرقيم: أي: الكتةاب  اذلياإليمان، وطريق العلم واإلتقان. وإضافتهم إىل الكه ، 
ا طويالا. ثم ذكر  ملالزمتهماذلي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم،  قصتهم جمملة، وفصةلها بعةد هل دهرا

 (. 38«)ذلك
ا الشةيخ الشةاقيط  يف تفسةري  حيةث يقةو::  ويِّيد يف معةىن اآليةة  األقةوا:وأظهةر »هذا املعىن أيضا

انلةاس  اسةتعرمهانلبيه صىل اهلل عليه وسلم: إن قصة أصةحاب الكهة ، وإن  يقو:الكريمة: أن اهلل 
خلقاةا السةموات واألرض،  فةإناا وعريم صاعاا؛ وعجبوا ماها، فليست شيئاا عجباا بالنسبة إىل قدرت

اوجعلاا ما ىلع األرض زياة هلا، وجعلاا إياها بعد ذلك  جرزاا أعرم وأعجب مما فعلاا بأصةحاب  صعيدا
 (. 39«)ثم بعثااهم الطويل،الكه ، من كوناا أنمااهم هذا الزمن 

 بغري حساب:  عاهاريض اهلل السادسة عرشة: الرز  اذلي آتا  اهلل عز وجل مريم  اآلية
ىنَّ لَِك َهَذا قَالَةْت ُهةَو ) :تعاىلاهلل  قا:

َ
لُكََّما َدَخَل َعلَيَْها َزَكِريَّا الِْمْحَراَب وََجَد ِعاَْدَها ِرْزقاا قَاَ: يَا َمْرَيُم أ

) َ يَْرُزُ  َمْن شََشاُء بَِغرْيِ ِحَساب   اّللَّ
ِ إِنَّ   (.37)آ: عمران: من اآلية ِمْن ِعاِْد اّللَّ

لُكََّما َدَخَل َعلَيَْهةا َزَكِريَّةا الِْمْحةَراَب ) ابن جرير بساد  إىل ابن عباس ريض اهلل عاه يف قوهل تعاىل: روى
فاكهةة الصةي  يف الشةتاء، وفاكهةة الشةتاء يف  اجلاةة؛وجةد عاةدها ثمةار »قةا::  (وََجَد ِعاَْدَها ِرْزقاا 

 (. 40«)الصي 
ا  بعيةدةلسالم جيد ريح يوس  عليه السالم من مسةافة السابعة عرشة: كون يعقوب عليه ا اآلية جةدا

 ويعود إهه برص : 
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ْن ُتَفاُِّدونِ ) :تعاىلاهلل  قا:
َ
ِجُد ِريَح يُوُسَ  لَْوال أ

َ
بُوُهْم إِينِّ أَل

َ
ا فََصلَِت الِْعرُي قَاَ: أ ِ إِنَّةَك لَةيِف  َولَمَّ قَالُوا تَاّللَّ

ْن َجاَء  َضاللَِك الَْقِديمِ 
َ
ا أ ِ َما فَلَمَّ ْعلَُم ِمَن اّللَّ

َ
قُْل لَُكْم إِينِّ أ

َ
لَْم أ
َ
لَْقاُ  ىلَعَ وَْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصرياا قَاَ: أ

َ
الْبَِشرُي أ

 (. 96-94ال َتْعلَُموَن( )يوس :
 يعقوبملا خرجت العري هاجت ريح فجاءت »ابن جرير بساد  عن ابن عباس ريض اهلل عاه قا::  روى

ْن ُتَفاُِّدونِ ) بريح قميص يوس ، فقا::
َ
ِجُد ِريَح يُوُسَ  لَْوال أ

َ
قا:: فوجد رحيه من مسةرية ثمانيةة  (إِينِّ أَل

 (. 41«)أيام
 اثلاماة عرشة: مسخ اذلين اعتدوا يف السبت من اههود قردة خاسِني:  اآلية
ةبِْت َفُقلْ ) :تعاىلاهلل  قا: يةَن اْىتَةَدْوا ِمةاُْكْم يِف السَّ ِ اَةا لَُهةْم ُكونُةوا قِةَرَدةا َخاِسةِِنَي( َولََقْد َعِلْمةتُُم اذلَّ

 (. 65)ابلقرة:
أيةام،  ثالثةبمعصيتهم، ولم يعش مسيخ قط فو   قردةمسههم اهلل »ابن عباس ريض اهلل عاه قا::  عن

ريض اهلل عاةه:  عبةاس، وقا: ابةن «انقطع ذلك النسل»، وقا: احلسن: «ولم يأكل ولم شرشب ولم تنسل
 (. 42«)شيهة صاروا خاازيرصار شباب القوم قردة، وامل»

أخةرب عةن  تعاىلإن اهلل »: فيقو:ىلع قصة أصحاب السبت  - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن القيم  ويعلق
ا احتالوا ىلع  مه اهلل  إباحةأهل السبت من اههود بمسههم قردة لمَّ من الصةيد بةأن نصةبوا  تعاىلما حرَّ

ذو  يوم األحد؛ قا: بعض األئمة: فيف هذا زجر عريم ملةن أخ الصيدالشباك يوم اجلمعة، فلما وقع فيها 
الرشعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غري فقيه؛ إذا الفقيه هو مةن َيشة اهلل  املاايهيتعاىط احليل ىلع 

 وإسةقاطسفظ حدود ، وتعريم حرماته، والوقوف عاةدها، لةيس املتحيةل ىلع إباحةة حمارمةه،  تعاىل
ا فرائضه، ومعلوم أنهم لم ش وإنمةا هةو  بةاتلوراة،ستحلوا ذلةك تكةذيباا ملةوَس عليةه السةالم، وكفةرا

ُمسةهوا قةردة  أعلموهلذا واهلل  االعتداء،استحال: تأويل واحتيا:، ظاهر  ظاهر االتقاء وباطاه باطن 
بعض ما يذكر من أوصافه شبه ماه، وهةو اةال  هل  ويفألن صورة القرد فيها شبه من صورة اإلنسان، 

سيث لم يتمسكوا إال بمةا ششةبه ادليةن يف  تعاىلدين اهلل  املعتدونحلقيقة، فلما مسخ أوئلك يف احلد وا
قردة؛ ششبهونهم يف بعةض ظةواهرهم دون احلقيقةة جةزاء  تعاىلمسههم اهلل  حقيقتهبعض ظاهر  دون 

 (. 43)«وفاقاا
 بعذاب من عاد :  كذبنياملاتلاسعة عرشة: إجناء اهلل عز وجل لرسله وأتباعهم، وإهالك أعدائهم  اآلية
انتهت احلا: إىل جناة  وكي وجل علياا يف كتابه الكريم أخبار أنبيائه ورسله مع أقوامهم،  عزاهلل  قص

رَْسةلْاَا ) :تعاىلالرسل واملِّماني معهم، وهالك الاكفرين املكذبني؛ فقا: 
َ
َخْذنَا بَِذنِْبةِه فَِمةاُْهْم َمةْن أ

َ
ا أ فَالُكّ
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ُ َعلَيِْه َحاِصباا َومِ  اَةا َوَمةا اَكَن اّللَّ ْْ ْغَر
َ
رَْض َوِماُْهْم َمةْن أ

َ
يَْحُة َوِماُْهْم َمْن َخَسْفاَا بِِه اأْل َخَذتُْه الصَّ

َ
اُْهْم َمْن أ

ْنُفَسُهْم َيْرِلُموَن( )العاكبوت:
َ
 (. 40ِهَْرِلَمُهْم َولَِكْن اَكنُوا أ

إِنَّ ) بقةوهل تعةاىل: قصةن َيتم لك وجل علياا بعض هذ  القصص يف سورة الشعراء اك عزقص اهلل  وملا
ْكرَثُُهْم ُمِِّْمِانيَ 

َ
( أي أن يف إجناء اهلل 9، 8َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم( )الشعراء: يِف َذلَِك آَليَةا َوَما اَكَن أ

رمحتةه وب الاكفةرينوجل ألوهائه وإهالكه ألعدائه آية عريمة ملن تدبرها؛ فبعزته سةبحانه أهلةك  عز
 أنىج املِّماني. 

والغةر  كقةوم  بالطوفانوجل وعقابه للمكذبني الاكفرين؛ فماهم من أهلكه  عزتاوع عذاب اهلل  وقد
أخذتةه الصةيحة والصةاعقة  مننوح وفرعون وقومه، وماهم من أهلكه بريح اعتية كقوم هود، وماهم 

ة من سجيل وخسة  كقةوم وحجار حاصباا عليهمفقطعت قلوبهم كقوم صالح، وماهم من أرسل اهلل 
 لوط،وماهم من أهلكته الرجفة كقوم شعيب. 

ىلع لك يشء، واذلي هل جاود  القادروجل  عزهذ  األلوان من العذاب آيات تألَّ من أنها بأمر هلل  وكون
د   آياتالسماوات واألرض وال شستعيص عليه يشء؛ كذلك يه  وخوار  ألنها تأيت يف الوقت اذلي حةدَّ

هو ومن آمن معه قبل حلو: العذاب؛ فمةن اذلي أعلمةه  ههر وأخرب به رسو: لك قوم  وجل، عزاهلل 
 وجل هل. عزهلل ابوقت حلو: العذاب لوال إعالم 

َفَعَقُروَهةا َفَقةاَ: َتَمتَُّعةوا يِف ) أن عقر قومةه انلاقةة: بعدتعاىل عن نبيه صالح صىل اهلل عليه وسلم  قا:
يَّام  َذلَِك 

َ
( )هود:َداِرُكْم ثاَلثََة أ  (. 65 وَْعٌد َْيرْيُ َمْكُذوب 

ْمُرنَةا ) عن نبيه نوح صىل اهلل عليه وسلم: وقا:
َ
ْىيُنِاَا َووَْحِياَا فَإَِذا َجاَء أ

َ
ِن اْصاَِع الُْفلَْك بِأ

َ
وَْحيْاَا إَِهِْه أ

َ
فَأ
 َزوَْجنْيِ اثْننَْيِ 

 (. 27ماون: من اآلية)املِّ (... اآليةَوفَاَر اتلَّاُّوُر فَاْسلُْك ِفيَها ِمْن لُكٍّ
َحةٌد إِالَّ ) نلبيه لوط صىل اهلل عليه وسلم: وقا:

َ
ْهِلةَك بِِقْطةع  ِمةَن اللَّيْةِل َوال يَلْتَِفةْت ِمةاُْكْم أ

َ
ْرِ بِأ

َ
فَأ

) بُْح بَِقِريب  لَيَْس الصُّ
َ
بُْح أ َصاَبُهْم إِنَّ َموِْعَدُهُم الصُّ

َ
تََك إِنَُّه ُمِصيبَُها َما أ

َ
 (. 81ية)هود: من اآل اْمَرأ
ظواهر كونيةة طبيعيةة  إالقا: قائل من الطبائعيني املالحدة أن ما حصل من هذ  الكوارث إن يه  فلو

هل: وكية  علةم األنبيةاء وأتبةاعهم  نقو:اكألاعصري والرباكني واالنهيارات األرضية والزالز: .. إلخ، 
فيها وياجوا من اهلةالك األماكن اليت حصلت  منبوقت حدوث هذ  الرباكني والزالز: حىت َيرجوا 

ال يعلم جاود  إال هو هو اذلي أعلمهةم بالوقةت املحةدد  اذليوجل  عزقبل وقوعه؟. واجلواب: أن اهلل 
 قبل نزوهل.  ماكنهللعذاب وأمرهم باريرو  من 
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أن يعلةم مةىت  شسةتطيعهلِّالء املاديني: إن العلم احلديث بكل أجهزته وتقاياته ومراصةد  ال  ونقو:
وال هم ياررون. ولو قا: إنةه  ردها: والرباكني واالنهيارات، وإنما تبهتهم فال شستطيعون حتدث الزالز

األمطار أو األاعصري، فاقو: هلم: وأين هةذ   أويمكن أن يعلموا بآالت الرصد بعض اتلوقعات للرياح 
 العزيةزن اهلل بها قرب العذاب فيهرجوا؛ إنه ال علةم هلةم إال مة يعلمواحىت  تعاىلاألجهزة ألنبياء اهلل 

 ماه إال إهه، وال اعصم من أمر  إال من رحم.   ملجأالرحيم اذلي ال 
 

 العرشون : إهالك أصحاب الفيل سجارة من سجيل :  اآلية
ْصَحاِب الِْفيلِ ) :تعاىلاهلل  قا:

َ
لَْم تََر َكيَْ  َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
لَْم جَيَْعْل َكيَْدُهْم يِف تَْضِليل   أ

َ
رَْسَل  أ

َ
َعلَيِْهْم َطرْياا َوأ

بَابِيَل 
َ
يل   أ َجاَرة  ِمْن ِسجِّ ( )الفيل: تَْرِميِهْم ِسِ ُكو: 

ْ
 (. 5فََجَعلَُهْم َكَعْص   َمأ

 مكةةعةن  حةبسإن اهلل »يوم فتح مكةة:  قا:يف الصحيحني أن رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ثبت
فليبلغ الشةاهد  أالكحرمتها باألمس،  الفيل، وسلط عليها رسوهل واملِّماني، وإنها اعدت حرمتها اهوم

 (. 44«)الغائب
ماها بركت به راحلته،  عليهمحىت إذا اكن باثلنية اليت يهبط »... يف قصة صلح احلديبية الطويل:  وجاء

مةا »فقالوا: خأت القصواء. فقا: انليب صةىل اهلل عليةه وسةلم: . «فأحلت(.. 45فقا: انلاس: َحْل َحل)
 (. 46«)ولكن حبسها حابس الفيل .. احلديث خبلق،هلا  خأت القصواء وما ذاك

أقبةل »: قةا:ابن املاذر، واحلاكم وصححه، أبو نعيم، وابليهل عن ابن عباس ريض اهلل عاةه  وأخر 
بك إهاا؟ أال بعثةت  جاءأصحاب الفيل حىت إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد املطلب فقا: مللكهم: ما 

إال أمةن، فجئةت أخية   أحةدأخربت بهذا ابليت اذلي ال يدخلةه فاأتيك بكل يشء أردت؟ فقا:: 
أن يدخله، وانطلق شسري حنو ، وختلَّ   إالأهله، فقا:: إنا نأتيك بكل يشء تريد فارجع، فأَب أن يرجع 

هذا ابليت وأهله. ثم قةا:: امهلل إن لةلك هلإ حةالالا  مهلكعبد املطلب، فقام ىلع جبل فقا:: ال أشهد 
ا حمالك، امهلل فإن فعلت فأمر ما بدا لك. فأقبلت مثل السحابة مةن  حماهلم يغلَب فاماع حاللك، ال أبدا

ةا،  يعةجسجارة من سجيل، فجعل الفيةل  ترميهمحىت أظلتهم طرياا أبابيل اليت قا: اهلل  ابلحرحنو  عجا
 (. 47«)فجعلهم كعص  مأكو:

من انلعةم الةيت امةنت اهلل  هذ »رة الفيل: يف مقدمة تفسري سو - تعاىلرمحه اهلل  -اإلمام ابن كثري  وقا:
قد عزموا ىلع هدم الكعبة وحمو أثرها  اكنواىلع قرشش، فيما رصف عاهم من أصحاب الفيل، اذلين  بها

ةا  وخيبوأرغم آنافهم،  ،من الوجود، فأبادهم اهلل سعيهم، وأضل عملهم، ورَّدهم برش خيبةة. واكنةوا قوما
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الا مما اكن عليه قرشش من عبادة األوثةان. ولكةن اكن هةذا مةن حا أقربنصارى، واكن دياهم إذ ذاك 
فإنةه يف ذلةك العةام ودل ىلع أشةهر  ؛ملبعث رسو: اهلل صةىل اهلل عليةه وسةلم واتلوطئةباب اإلرهاص 
القدر يقو:: لم نارصكم يا معرش قرشش ىلع احلبشة ريرييةتكم علةيهم، ولكةن  حا:األقوا:، ولسان 

فه ونعرمه ونوقر  ببعثة انليب األيم حممد صلوات اهلل العتيق اذلي سنُ  للبيتصيانة  عليةه  وسالمهرشِّ
 (. 48«)خاتم األنبياء

احلادية والعرشون: بعض اريوار  واملعجزات اليت ظهرت يف عهةد انلةيب صةىل اهلل عليةه وسةلم  اآلية
ا هل وألصحابه ودالئل ىلع نبوته صىل اهلل عليه وسلم:  كرامة  وتأييدا
 ذلك:  ومن
 عجزة القرآن الكريم: م -1
فَال َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن َولَةْو اَكَن ) :تعاىلقا: اهلل  ؛املعجزة اريادلة الكربى للايب صىل اهلل عليه وسلم وهو

َ
أ

ِ لَوََجُدوا ِفيِه اْخِتالفاا َكِثرياا( )النساء:  (. 82ِمْن ِعاِْد َْيرْيِ اّللَّ
تُوَن بِِمثِْلةِه َولَةْو اَكَن قُْل لنَِئِ اْجتََمَعِت اأْلِ ) تعاىل: وقا:

ْ
تُوا بِِمثِْل َهةَذا الُْقةْرآِن ال يَةأ

ْ
ْن يَأ
َ
نُّ ىلَعَ أ نُْس َواجْلِ

 (. 88:اإلراءَبْعُضُهْم بِلَْعض  َظِهرياا( )
تُوا بُِسةوَرة  ِمثِْلةِه َواْدُعةوا َمةِن اْسةتََطْعتُْم ِمةْن ُدو) تعاىل: وقا:

ْ
اُ  قُةْل فَةأ ْم َيُقولُوَن اْفرَتَ

َ
ِ إِْن ُكاْةتُْم أ ِن اّللَّ

ِْنَي( )يونس:  (. 38َصاِد
 عةزهلل اذلةك ألنةه الكم  ؛عجب أن يكون القرآن املعجزة اريادلة للرسو: صىل اهلل عليةه وسةلم وال

وشةموهل، وخةري   وكمةاهلوجل العليم احلكيم اعلم الغيب والشهادة. فهةو معجةز يف لفرةه، ويف معاةا ، 
 بمثله وال بسورة واحدة مثله.  ونور ،وال شستطيع الو  أن يأيت

وجةل؛ فمةا  عةزإال اهلل  يعلمهةامعجز كذلك ملا فيه من ذكر الغيوب املاضية واملستقبلة، واليت ال  وهو
 عةزورد يف كتةاب اهلل  اذلياألنبياء مع أقوامهم باتلفصةيل  بقصصيدري حممد صىل اهلل عليه وسلم 

الصالة  عليهموبقية أنبياء اهلل  وعينوموَس  وجل، كما يف قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ويوس 
 والسالم؟. 

 الجيد للااس يف املستقبل وما هو مغيب يف اهةوم اآلخةر؟ إنةه  بماعلم انليب صىل اهلل عليه وسلم  وما
 ونبةأوجل أوَح إهه هذا القرآن اذلي فيه خرب مةن قبلاةا  عزأن اهلل  لوالعلم هل صىل اهلل عليه وسلم 

وجةل؛ قةا: اهلل  عزاهلل  إاله من املصالح واريري واهلدى وانلور ما ال يقدر ىلع اإلتيان به من بعدنا، وفي
بْةِل َهةَذا فَاْصةرِبْ إِ ) :تعاىل َْ نَْت َوال قَْوُمةَك ِمةْن 

َ
ْنبَاِء الَْغيِْب نُوِحيَها إَِهَْك َما ُكاَْت َتْعلَُمَها أ

َ
نَّ تِلَْك ِمْن أ



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

221 

قْةَومُ ) (. وقا: تعاىل:49:الَْعاقِبََة لِلُْمتَِّقنَي( )هود
َ
: مةن اإلراء) (.. اآليةةإِنَّ َهَذا الُْقْرآَن َيْهِدي لِلَّيِت يِهَ أ

 (. 9اآلية
 آية اإلراء واملعرا :  -2
ِ ) وجل: عزاهلل  قا: قىَْصة اذلَّ

َ
 ِمةَن الَْمْسةِجِد احْلَةَراِم إِىَل الَْمْسةِجِد اأْل

ْرَى بَِعبِْد ِ َهْةالا
َ
ي أ ِ ي ُسبَْحاَن اذلَّ

ِميُع ابْلَِصرُي( ) َيُه ِمْن آيَاتِاَا إِنَُّه ُهَو السَّ  (. 1:اإلراءبَاَرْكاَا َحْوهَلُ ِلُُنِ
َفتَُماُرونَةُه ىلَعَ َمةا يَةَرى) السةماء: إىلسبحانه عن عروجه صىل اهلل عليه وسلم  وقا:

َ
َولََقةْد َرآُ  نَْزلَةةا  أ

ْخَرى
ُ
َوىِعاَْدَها  ِعاَْد ِسْدَرِة الُْماْتَىَه  أ

ْ
ْدَرَة َما َيْغَش  َجاَُّة الَْمأ لََقةْد  َما َزاَغ ابْلَرَصُ َوَما َطةىَغ  إِْذ َيْغَش السِّ

ى ِمْن آيَاِت َربِِّه الُْكرْبَى( )نلجم:
َ
 (. 18-12َرأ

يف هلة  األقىصاملسجد احلرام إىل املسجد  منسورة اإلراء فيها ذكر مرسا  صىل اهلل عليه وسلم  فآية
اهلل  آيةاتالسةماء ورؤيتةه مةن  إىلسورة انلجم فيها ذكر عروجه صىل اهلل عليه وسةلم واحد . وآيات 

 . الكربى
: حةدثاا تعةاىلاهلل  رمحهجاء عاد اإلمام مسلم وغري  ذكر خرب اإلراء واملعرا  بطوهل؛ حيث قا:  وقد

اهلل صةىل اهلل بن مالك؛ أن رسو:  أنسشيبان بن فروخ، حدثاا محاد بن سلمة، حدثاا ثابت ابلااين عن 
تيُت بالرُبا  »: قا:عليه وسلم 

ُ
ودون ابلغةل، يضةع حةافر  عاةد  احلمةاروهو دابٌة أبيض طويل فو   -أ

: فربطته باحللقة اليت يربط بها األنبيةاء. قةا:: قا:قا:: فركبته حىت أتيت بيت املقدس.  -ماتىه طرفه 
يه السالم بإناء مةن مخةر وإنةاء . ثم خرجت فجاءين جربيل علركعتنيثم دخلت املسجد فصليت فيه 

. فقا: جربيل صىل اهلل عليه وسلم: اخرتت الفطةرة. ثةم عةر  باةا إىل السةماء اللَبمن لَب، فاخرتت 
أنت؟ قا:: جربيل. قيل: ومن معك؟ قا:: حممد. قيل: وقد بُعةث إهةه؟ قةا::  منفاستفتح جربيل فقيل: 

فاسةتفتح  اثلانيةةوداع يل خبري. ثم عر  باا إىل السةماء . َفُفتح نلا، فإذا أنا بآدم، فرحب يب إههقد بعث 
. قيل: وقةد بُعةث إهةه؟ حممدجربيل عليه السالم. فقيل: من أنت؟ قا:: جربيل. قيل: ومن معك؟ قا:: 

. عليهمةامريم، وحيىي بن زكريا صلوات اهلل  ابنقا:: قد بُعث إهه. ففتح نلا فإذا أنا باب  اريالة عين 
اثلاثلة فاستفتح جربيل. فقيل: من أنت؟ قا::جربيل. قيةل:  السماءخبري. ثم عر  يب إىل فرحبا ودعوا يل 

ومن معك؟ قا:: حممد صىل اهلل عليه وسلم. قيل: وقد بُعث إهه؟ قا:: قد بُعث إهه. ففتح نلةا فةإذا أن 
عط  شطر احلُسن، فرحب يب وداع يل خبري. ثةم عةر قدإذا هو  ؛بيوس  صىل اهلل عليه وسلم

ُ
  باةا إىل أ

جربيل عليه السالم. قيل: من هذا؟ قا:: جربيل. قيل: ومن معك؟ قا:: حممد.  فاستفتحالسماء الرابعة. 
 عةزقةا: اهلل  خبةري؛:وقد بُعث إهه؟ قا:: قد بُعث إهه. ففتح نلا فإذا أنةا بةإدرشس. فرحةب وداع يل قا:
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. قيةل: مةن جربيةلاا إىل السماء اريامسة. فاستفتح (. ثم عر  ب57َوَرَفْعاَاُ  َماَكناا َعِلّياا( )مريم:) وجل:
بُعث إهه. ففتح نلا فإذا أنةا  قدهذا؟ قا:: جربيل. قيل: ومن معك؟ قا:: حممد. قيل وقد بُعث إهه؟ قا:: 

السادسةة. فاسةتفتح جربيةل  السماءبهارون صىل اهلل عليه وسلم. فرحب وداع يل خبري. ثم عر  باا إىل 
قا:: حممد. قيل: وقد بُعث إهةه؟ قةا:: قةد  معك؟هذا؟ قا:: جربيل. قيل: ومن عليه السالم. قيل: من 

بعث إهه. ففتح نلا فإذا أنا بموَس صىل اهلل عليه وسلم. فرحب وداع يل خبري. ثةم عةر  يب إىل السةماء 
. قا:: جربيل. قيل: ومن معةك؟. قةا:: حممةد صةىل اهلل عليةه هذاالسابعة فاستفتح جربيل. فقيل: من 

ا  ،. ففتح نلا فإذا أنا بإبراهيم صىل اهلل عليه وسةلمإهه. قيل: وقد بعث إهه؟ قا:: قد بعث وسلم مسةادا
لك يوم سبعون أل  ملةك ال يعةودون إهةه. ثةم ذهةب يب إىل  يدخلهظهر  إىل ابليت املعمور، وإذا هو 

غيشة  مةامةن أمةر اهلل  كآذان الفيلة، وإذا ثمرها اكلقال:. قا:: فلما غشيها ورقهاسدرة املاتىه، وإذا 
ففةرض يلعَّ  أوَح،مةا  إيلَّ أن ياعتهةا مةن حسةاها. فةأوَح اهلل  شستطيع. فما أحٌد من خلق اهلل تغريت

متةك؟  رُبك: ما فرض فقا:مخسني صالة يف لك يوم وهلة، فالت إىل موَس صىل اهلل عليه وسلم 
ُ
ىلع أ

يُطيقون ذلك، فإين قةد بلةوت  الفإن أمتك  قلت: مخسني صالة. قا:: ارجع إىل ربِّك فاسأهُل اتلهفي ؛
ا. فرجعةت رَبِّ ب  إرائيل وخربُتُهم. قا:: فرجعت إىل رّب فقلت: يا  ميت. فَحطَّ ع  مخسا

ُ
! خف  ىلع أ

ا. قا::  أمتك ال يُطيقون ذلك فةارجع إىل ربةك فاسةأهُل اتلهفية .  إنإىل موَس فقلُت: حط ع  مخسا
وتعاىل وبني موَس عليه السالم حةىت قةا:: يةا حممةد! إنهةن مخةس  تباركقا:: فلم أز: أرجع بني رّب 

للك صالة عرٌش فذلك مخسون صالة. ومن هم سسةاة  فلةم يعملهةا ُكتبةت هل  وهلة؛صلوات لك يوم 
ا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تُكتب شيئاا. فإن عملها  فإنحساة،  سيئة  ُكتبتعملها ُكتبت هل عرشا

فاسةأهل  ربك. فقا:: ارجع إىل فأخربته انتهيُت إىل موَس صىل اهلل عليه وسلم واحدة. قا:: فالُت حىت
 (. 49)«ماهاتلهفي . فقا: رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم: فقلُت: قد رجعت إىل رّب حىت استحييت 

 آية انشقا  القمر :  -3
ةاَعُة َوانَْشةقَّ الَْقَمةرُ ) وجل: عزاهلل  قا: َبةِت السَّ رَتَ ْْ ( َوإِْن يَة ا َرْوا آيَةةا ُيْعرُِضةوا َوَيُقولُةوا ِسةْحٌر ُمْسةتَِمرٌّ

 (. 2، 1)القمر:
هلل صةىل اانشق القمر ىلع عهةد رسةو: »قا::  ريض اهلل عاهابلهاري يف صحيحه عن ابن مسعود  روى

: فرقةة فةو  اجلبةل، وفرقةة دونةه. فقةا: رسةو: اهلل صةىل اهلل عليةه وسةلم: فرقتنياهلل عليه وسلم 
 (. 50)«اشهدوا
 (. 51)«القمرسأ: أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقا  »أيضاا عن أنس ريض اهلل عاه قا::  وروى
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 معه باملالئكة والرياح:  واملجاهدينآية تأييد اهلل عز وجل لرسوهل صىل اهلل عليه وسلم  -4
ِ َعلَيْ ) :تعاىلاهلل  قا: يَن آَماُوا اْذُكُروا نِْعَمَة اّللَّ ِ

َها اذلَّ يُّ
َ
رَْسةلْاَا َعلَةيِْهْم ِرحيةاا يَا أ

َ
ُكْم إِْذ َجاَءتُْكْم ُجاُوٌد فَأ

ُ بَِما َتْعَملُوَن بَِصرياا( )األحزاب:  يف غزوة األحزاب.  وهذا ،(9وَُجاُوداا لَْم تََروَْها َواَكَن اّللَّ
ينِّ ُمِمةدُّ ) تعاىل يف غزوة بدر: وقا:

َ
لْ   ِمةَن الَْمالئَِكةِة إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أ

َ
ُكْم بِةأ

يةَن آَماُةوا ) ذلك: بعدوقا:  ،(9ألنفا::اُمرِْدِفنَي( ) ِ ينِّ َمَعُكةْم َفثَبِّتُةوا اذلَّ
َ
إِْذ يُويِح َربَُّك إِىَل الَْمالئَِكِة أ
ُبوا ْىاَاِ  َوارْضِ

َ
ُبوا فَْوَ  اأْل يَن َكَفُروا الرُّْعَب فَارْضِ ِ لِْل يِف قُلُوِب اذلَّ

ُ
( ) َسأ  َباَان 

 (. 12ألنفا::اِماُْهْم لُكَّ
ْعَجبَةتُْكْم ) وجل يف عزوة حاةني: عزاهلل  وقا:

َ
ُ يِف َمةَواِطَن َكِثةرَية  َوَيةْوَم ُحاَةنْي  إِْذ أ ةُكُم اّللَّ لََقةْد نرََصَ

رُْض بَِما رَُحبَْت ُممَّ 
َ
تُُكْم فَلَْم ُتْغِن َىاُْكْم َشيْئاا وََضاقَْت َعلَيُْكُم اأْل ْتُْم ُمةْدبِِرينَ َكرْثَ ُ  َوهَّ نْةَزَ: اّللَّ

َ
ُمةمَّ أ

يَن َكَفُروا وََذلَِك َجة ِ َب اذلَّ نَْزَ: ُجاُوداا لَْم تََروَْها وََعذَّ
َ
َزاُء الاَْكفِةِريَن( َسِكينَتَُه ىلَعَ رَُسوهِلِ وىلََعَ الُْمِِّْمِانَي َوأ

 (. 26)اتلوبة:
جةاء جربيةل إىل انلةيب »قةا::  -أبو  من أهل بدر  واكن -معاذ بن رفاعة بن رافع الزريف عن أبيه  وعن 

 -أو لكمةة حنوهةا  -قا:: من أفضةل املسةلمني  فيكم؟: ما تعدون أهل بدر فقا:صىل اهلل عليه وسلم 
 (. 52)«املالئكةقا:: وكذلك من شهد بدراا من 

خةذ فرسةه آ جربيةلهةذا »يوم بدر:  قا:ابن عباس ريض اهلل عاه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم  وعن 
 (. 53«)عليه أداة احلرب

ووضةع السةالح  ارياةد  مةنملا رجع انليب صىل اهلل عليه وسةلم »قالت:  ريض اهلل عاهااعئشة  وعن 
فاخر  إههم. قةا:: فةإىل  وضعاا  ماواغتسل أتا  جربيل عليه السالم فقا:: قد وضعت السالح! واهلل 

 (. 54)«إههمىل اهلل عليه وسلم أين؟ قا:: ها هاا، وأشار إىل قريرة، فهر  انليب ص
 بلغةتيوم ارياد : يةا رسةو: اهلل  قلااالطربي بساد  عن أيب سعيد اريدري ريض اهلل عاه قا::  وروى

امهلل اسرت عوراتاا، وآمةن رواعتاةا، فرضةب اهلل  قولوانعم، »القلوب احلااجر، فهل من يشء نقوهل؟ قا:: 
 (. 55)«بالريحهلل اأعدائه بالريح، فهزمهم  وجو 
 للرسةو:إىل املدياة، وتعمية أمةر  عةن املرشةكني ومعيةة اهلل  مهاجرااخروجه صىل اهلل عليه وسلم  -5

 : عاهأيب بكر ريض اهلل  وصاحبهصىل اهلل عليه وسلم 
يَن َكَفُروا ثَايِنَ اثْننَْيِ ) :تعاىلاهلل  قا: ِ ْخرََجُه اذلَّ

َ
ُ إِْذ أ ُ  اّللَّ وُ  َفَقْد نرََصَ  إِْذ ُهَما يِف الَْغةاِر إِْذ َيُقةوُ: إِاّل َتارُْصُ

يََّدُ  جِبُاُود  لَْم تََروَْها وَ 
َ
ُ َسِكينَتَُه َعلَيِْه َوأ نَْزَ: اّللَّ

َ
َ َمَعاَا فَأ يَن َكَفةُروا لَِصاِحِبِه ال حَتَْزْن إِنَّ اّللَّ ِ َجَعَل لَكَِمَة اذلَّ

ُ عَ  ِ يِهَ الُْعلْيَا َواّللَّ ْفىَل َولَكَِمُة اّللَّ  (. 40ِزيٌز َحِكيٌم( )اتلوبة:السُّ
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كاةت مةع انلةيب صةىل اهلل عليةه »أنس ريض اهلل عاه قا:: حدث  أبو بكر ريض اهلل عاه قا::  وعن
أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قا:: ما ظاةك بةاثنني  لو. قلت: يا رسو: اهلل املرشكنيالغار فرأيت  يفوسلم 
 (. 56)«ثاثلهمااهلل 
 فرين: إلقاء الرعب يف قلوب الاك -6
ِ: ) وجل عن ب  انلضري: عزاهلل  قا: وَّ

َ
ْهِل الِْكتَةاِب ِمةْن ِديَةارِِهْم أِل

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ ْخَرَ  اذلَّ

َ
ي أ ِ ُهَو اذلَّ

ُ ِمةْن  تَاُهُم اّللَّ
َ
ِ فَأ نَُّهْم َمانَِعتُُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اّللَّ

َ
ْن ََيْرُُجوا َوَظاُّوا أ

َ
َحيْةُث لَةْم حَيْتَِسةبُوا احْلرَْشِ َما َظاَنْتُْم أ

 
َ
وِي اأْل

ُ
يْةِدي الُْمةِِّْمِانَي فَةاْىتَرِبُوا يَةا أ

َ
يْةِديِهْم َوأ

َ
بَْصةاِر( َوقََذَف يِف قُلُةوبِِهُم الرُّْعةَب َُيِْرُبةوَن ُبيُةوَتُهْم بِأ

 (. 2)احلرش:
ةا لةم أعطيةت»: قا:جابر بن عبداهلل ريض اهلل عاه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم  وعن  يعطهةن  مخسا

ا  فأيما رجل من أميت أدركتةه  وطهورااأحد قبيل: نرصت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدا
وأعطيت الشفاعة، واكن انليب يبعةث إىل قومةه  قبيل،الصالة فليصل، وأحلت يل املغانم ولم حتل ألحد 

 (. 57)«اعمةخاصة وبعثت إىل انلاس 
مةا  غةريوجل ىلع يدي نبيه حممد صىل اهلل عليه وسلم  عز معجزات وخوار  كثرية أجراها اهلل وهااك

 ذكر يف القرآن الكريم ثبتت صحتها يف كتب الساة أذكر ماها: 
 إخبةار  صىل اهلل عليه وسلم باملغيبات :  -1

أتا  رجل فشاك إهةه  إذعدي بن حاتم ريض اهلل عاه قا:: بياما أنا عاد انليب صىل اهلل عليه وسلم  فعن
ْطَع السبيل. فقا:: الفاقةة،  َْ ،يا »ثم أتةا  آخر فشاك إهه  هل رأيت احلةرية؟ قلةت: لةم أرهةا، وقةد  عديُّ

نبئُت عاها، قا:: إن طالت بك حياٌة 
ُ
َينَّ أ عياة ترحتل من احلرية حىت تطةوف بالكعبةة، ال ختةاف  لرَتَ الرَّ

ا إال اهلل  ُر يطء  ا. «تعاىلأحدا بةك  طالتولنئ »ذلين سعَّروا ابلالد؟ قلت فيما بي  وبني نفيس: فأين ُداعَّ
بةك حيةاٌة  طالةتكرسى بن هرمز. ولةنئ »قلت: كرسى بن ُهرُمز؟ قا:: « حياة تُلْفتَحَن كاوز كرسى

ه من ذهب أو فضة يطلب مةن يْقبَلُةُه  ينَّ الرجل َير  ملء كفِّ ا يقبلةه ماةه.  ماةه،لرَتَ فةال جيةد أحةدا
تراةان يُةرتجم هل، فيقةولن: ألةم أبعةث  والياه حجاب وب بياهيوم يلقا  وليس  أحدكموهلقني اهلل 

فِْضْل عليةك؟ فيقةو:: بةىل. فيارةر فيقو:إهك رسوالا فيُبلغك؟ فيقو:: بىل يا رب، 
ُ
: ألم أعطك ماالا، وأ

: فسمعت انليب صةىل اهلل « ويارر عن شسار  فال يرى إال جهاَّم جهام،عن يمياه فال يرى إال  قا: عديُّ
قةا: عةدي: فرأيةت « انلار ولو بشق تمرة، فمن لم جيد شق تمرة فبلكمة طيبةة تقواا»: يقو:عليه وسلم 
بةن  كرسةىوكات فيمن افتتح كاةوز  ،ترحتل من احلرية حىت تطوف بالكعبة ال ختاف إال اهلل الرعياة
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ةهَيةر  مةلء »هرمز، ولنئ طالت بكم حياة لرتون ما قا: انليب أبو القاسم صىل اهلل عليه وسلم:   كفِّ
(»...58 .) 
 تكليم اجلمادات وانقيادها هل بإذن اهلل تعاىل :  -2
إىل جةذع فلمةا  َيطباكن رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم »عمر ريض اهلل عاه قا::  بنعبداهلل  فعن 

 (. 59«)فا: فاحتضاه وسارَّ  بيشء - روايةويف  -اختذ املارب حتو: إهه، فحنَّ اجلذع، فأتا  فمسح عليه 
ا شسةلم يلعَّ  بمكةإن »: قا:ن سمرة ريض اهلل عاه أن رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم جابر ب وعن  حجرا

 (. 60«)هايل بعثت وإين ألعرفه اآلن
 وسلم :  عليهزيادة الطعام والرشاب بربكة داعئه صىل اهلل  -3
اهلل عليةه ورسةو: اهلل صةىل  احلديبيةة،عطش انلاس يوم »جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عاه قا::  فعن 

فقةا: رسةو:  -: َجهش انلةاس حنةو  روايةويف  -يديه ركوة، فتوضأ ماها، ثم أقبل انلاس حنو   بنيوسلم 
ماُء نتوضأ به وال نرشب، إال مةا يف  عادناليس  ،اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسو: اهلل

فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثةا:  الركوة،يف  يد ركوتك، قا:: فوضع انليب صىل اهلل عليه وسلم 
جلابر: كم كاتم يومئذ؟ قا:: لو كاا مائة أل  لكفانةا، كاةا  فقلتالعيون. قا:: فرشباا وتوضأنا. قا:: 

 (. 61)«مائةمخسة عرشة 
اعبد الواحد بن أيمن عن أبيه قا:: أتيت  وعن  إنةا يةوم ارياةد  حنفةر، »ريض اهلل عاةه فقةا:: جةابرا

: هذ  كديٌة عرضت يف ارياد ، فقةا:: فقالواشديدٌة، فجاؤوا انليب صىل اهلل عليه وسلم  فعرضت ُكْديةٌ 
فأخذ انليّب صةىل اهلل عليةه وسةلم  -أيام ال نذوُ  َذواقاا  ثالثةوبلثاا -أنا ناز:، ثم قام وَبْطاُه معصوٌب 

ابليت، فقلُت المرأيت: إين رأيةُت  ائذن يل إىل ،فقلت: يا رسو: اهلل -أهيم  أو -فعاد كثيباا أْهيََل  املعَوَ:،
ما يف ذلك صرٌب، فعادك يشء؟ قالت: عادي شعرٌي وَىاَةا ، فةذسُت  شيئاا،صىل اهلل عليه وسلم  بانليب
قد  والعجنيُ وطَحاَِت الشعري، حىت جعلاا اللحم يف الرُبْمة، ثم جئُت انليب صىل اهلل عليه وسلم  الَعاَا ،

أو  ورجةلأنةت يةا رسةو: اهلل  َفُقمْ ، قد اكدت أن تاضج، فقلت: ُطَعيٌِّم يل، انكرس، والرُبْمة بني األثايفِّ 
هلا: ال تاع الرُبمة، وال اريَو مةن اتلَّاُّةور حةىت  قلرجالن، قا:: كم هو؟ فذكرت هل، قا:: كثري طيٌِّب، 

انلبةةّ  صةىل  واألنصةار، فلةما دخل ىلع امرأتةه قةا:: وحيك، جةاء املهاجرونآيت، فقا:: قوموا، فقام 
واألنصار ومن معهم، قالت: هل سةألك؟ قلةت: نعةم، فقةا:: ادخلةوا، وال  باملهاجريناهلل عليه وسلم 

ر الرُبمَة واتلَّاُّةور  تضاغُطوا، أخةذ ماةه، ويقةرِّب إىل  إذافجعل يَْكرِس اريو، وجيعل عليه اللحم، وَُيَمِّ
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)بقيٌَّة(، فقا:: لُك هذا وأهةدي؛ فةإن  ماهَل أصحابه، ثم ياع، فلم يز: يْكرِس ويغرف حىت شبعوا، وب
 (. 62«)انلاس أصابتهم جماعة

 يف إجابة داعئه عليه الصالة والسالم :  -4
ابلقرة وآ: عمران، واكن يكتةب  فقرأاكن رجل نرصاينُّ أسلم، »أنس بن مالك ريض اهلل عاه قا::  عن 

يةدري حممةد إال مةا َكتَبْةُت هل، فقةا:  مةايقو::  فعاد نرصانياا، فاكن ،الويح للايبِّ صىل اهلل عليه وسلم
، فأماتةه  فةدفاو ، فأصةبح وقةد لفرتةه األرض،  ،هللارسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم: امهلل اجعله آيةةا

نبشوا عةن صةاحباا، فةألقو ، فحفةروا هل وأعمقةوا مةا  ماهمفقالوا: هذا فعل حممد وأصحابه، ملا َهَرب 
فقالوا مثل األو:، فحفروا هل وأعمقوا، فلفرته اثلاثلة، فعلمةوا  األرُض،استطاعوا، فأصبحوا وقد لفرته 

 (. 63«)فألقو  بني حجرين، ورضموا عليه احلجارة انلاس،أنه ليس من 
 ،رسو: اهلل صىل اهلل عليه وسةلم عهدأصابت انلاس َساٌَة ىلع »أنس بن مالك ريض اهلل عاه قا::  وعن 

املةاُ:، وجةاَع  هلةكاهلل  رسو:يوم اجلمعة قام أعرايٌب فقا:: يا  َيطبم فبياما انليبُّ صىل اهلل عليه وسل
، فواذلي نفيس بيد ، مةا وضةعهما حةيت ثةاَر  السماءفرفع يديه وما نرى يف  نلا،الِعيا:، فاْدُع اهلل  قَزَعةا

يوَماةا ذلةك، ياْ: عن مارب  حىت رأيُت املطر يتحاَدُر ىلع حليته، فُمِطرنةا  لمالسحاُب أمثاَ: اجلبا:، ثم 
فقا::  - غري أو قا::  -ومن بعد الغد، واذلي يليه، حىت اجلمعة األخرى، فقام ذلك األعرايب  الغد،ومن 

فقا:: امهلل حواَهْاا وال علياا. فما شُشري  يديهفرفع  نلا،تهَدم ابلااُء، وَغِر  املا:، فاْدُع اهلل  ،يا رسو: اهلل
ا،ولم يةأِت  ،انفرجتبيد  إىل ناحية من السحاب إال  وصارت املدياُة مثل اجلوبة، وسا: وادي قااة شةهرا

ث باجلَوْدِ  إالأحٌد من ناحية   (. 64«)حدَّ
 يف ك  األعداء عاه صيل اهلل عليه وسلم :  -5
بةني أظهةركم؟ قيةل: نعةم. قةا::  وجهةهيعفر حممةد »أيب هريرة ريض اهلل عاه قا:: قا: أبو جهل:  عن 

ألعفرن وجهه يف الرتاب. قا:: فأل رسو: اهلل  أوفعل ذلك ألطأن ىلع رقبته والالت والعزى لنئ رأيته ي
: فما فجأهم ماه إال وهو ياكص ىلع عقبيةه ويةتل قا:يصيل هطأ ىلع رقبته.  وهوصىل اهلل عليه وسلم 

 وبياه ريادقاا من نار وهوالا وأجاحةة. فقةا: رسةو: اهلل صةىل اهلل بي بيديه. فقيل هل: مالك؟ فقا:: إن 
ال ندري أيف حةديث أيب هريةرة  -املالئكة عضواا عضواا، فأنز: اهلل  الختطفتهعليه وسلم: لو دنا م  

 إِنَّ اأْلِنَْساَن َهَْطىَغ( إىل قوهل:) - بلغهأو يشء 
 (. 65)«( 19-6)العلق:  الَكَّ ال تُِطْعُه() الَكَّ

 من ثمار اتلفكر يف آيات اهلل عز وجل اريارقة:



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

227 

وجةل ىلع اتلبرصة  عةزوالةيت حيثاةا اهلل  اريارقةةوجةل  عزلة الطويلة يف ذكر آيات اهلل هذ  اجلو بعد
 اثلمرات اليت تاجم عن اتلفكر يف هذ  اآليات؛ ومن ذلك:  أهمواتلفكر فيها، خنتم هذا الفصل بذكر 

 زيادة اإليمان بزيادة اهقني واطمئاان القلب:  -1
ا؛ وذلك دلالتلها ىلع عرمةة اهلل  إيماناااملِّمن شك أن ظهور هذ  اريوار  العريمة تزيد  ال ويقيااا راسها
ةا لوسةاوس وشةبهات شةياطني اجلةن  ىلعوجل وقهر  للك يشء وقدرته  عز لك يشء، كما أن فيهةا قطعا

وجل من املغيبات اليت لم تُعةط العقةو:  عزوالشبهات ىلع ما ذكر  اهلل  الشكوكواإلنس اذلين يثريون 
 العريمةة ىلع إدراك كاهها وكيفياتها. ويف الوقوف ىلع هةذ  اريةوار  واآليةات إدراكها وال ىلعالقدرة 

 زيادة يف اهقني وطمأنياة للافس املِّماة. 
يف اعلةم احلةس املشةاهد  تمةتأن أظهر نلا يف هذ  احلياة ادلنيا مةن اريةوار  الةيت  نلارمحة اهلل  ومن

وكيفيةة حدوثةه، وليسةتد: بهةا ىلع  كاهةه: القطيع، لنستد: بها ىلع ما اغب عاا مما ال تدرك العقةو
وجل بعباد   عزوالفعا: ملا يريد. وهذا من رمحة اهلل  قدير،ربوبيته، وأسمائه وصفاته، وأنه ىلع لك يشء 

 وفضله وماته عليهم. 
 تعريم اهلل عز وجل وحمبته واريوف ماه وحد  :  -2
ىلع  سبحانهوقوته وقهر  للك يشء. واهلل  وجل عزهلل اهذ  اآليات العريمة داللة باهرة ىلع عرمة  فيف

األرض وال يف السماء فهو الفعا: ملا يريد. وهذا لكه يةورث يف قلةب  يفلك يشء قدير، وال يعجز  يشء 
ا  ويذهب ماه اريةوف والرهبةة  تعاىل،اتلعريم واإلجال: واريوف واملحبة والعبودية هلل  مناملِّمن مزيدا

 . تعاىلنوا  ايع اريالئق بيد اهلل املهلو  الضعي  اذلي ناصيته و من
 اثلقة يف وعد اهلل تعاىل ونرص  للمِّماني :  -3

وجل نلةا هةذا  عزواألرض، وقد أظهر اهلل  السمواتوجل ىلع لك يشء قدير وهل جاود  عزأن اهلل  ذلك
سهر هلم من بعض جاةود السةماوات واألرض، وكةذلك فيمةا  مايف رصاع أوهائه مع أعدائه؛ وذلك يف 

ا أطاعو  وصدقو . وهةذا يبةث األمةل يف نفةوس املةِّماني يف لك  اثلابتةخر  هلم من السنن الكونية  لمَّ
ىلع نرصهم لقدير، وشسهر هلم جاود السماوات واألرض إن هم أخذوا بأسةباب  سبحانههلل ازمان، وأن 

 وسناه. انلرص
 
  

 _________________-هوامش:
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حةو: هةذ  اريةوار   إرائيةل بة تشهاد ببعض ما نقل عةن ( قد أضطر يف بعض اآليات إىل االس1)
ا بها، ما دامت ال ختال  أصالا من أصو: ادلين  ا من مقاصد الرشيعة، وهلا أصل يف  والاستئااسا مقصدا

 وجل.  عزكتاب اهلل 

 (. 1/148«: )ادلر املاثور( »2)
 (. 2/586«: )تفسري الطربي( »3)
 اختصار. ( ب301-1/299«: )يف ظال: القرآن( »4)
 (. 151َونَبِّئُْهْم َىْن َضيِْ  إِبَْراِهيَم(، مسلم )) وجل: عز( ابلهاري يف األنبياء، باب قو: اهلل 5)
 (. 1/436( انرر فتح ابليان: )6)
 (. 1/594( انرر ادلر املاثور: )7)
 (. 1/136( ادلر املاثور: )8)
 (. 2/997«: )يف ظال: القرآن( »9)
 (. 3/273«: )تفسري الطربي( »10)
 ( )باختصار(. 272، 3/271( املصدر نفسه: )11)
 (. 97، 5/96«: )تفسري السعدي( »12)
 ( الطود: اجلبل. 13)
 (. 5/2599«: )يف ظال: القرآن( »14)
 ( بترصف شسري. 3/90( اتلفسري الكبري: )15)
 (. 15/33( اتلفسري الكبري: )16)
 (. 3/257«: )ادلر املاثور( »17)
 (. 2374(، ومسلم: )4638) ( ابلهاري:18)
 ( أحد رواة احلديث. *)
الرتمةذي:  صةحيح( روا  الرتمذي يف اتلفسري، من سورة األعراف وحساه، وصححه األبلةاين يف 19)
(2458 .) 
 (. 2/197( مرويات أمحد يف اتلفسري: )20)
 ( اجلريب والقفب مكياالن للحبوب، واجلريب أربعة أقفزة. 21)
 (. 1360-3/1358«: )ن( يف ظال: القرآ22)
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 اذلهيب.  ووافقةه(، وقةا: صحيةح اإلسااد، 2/320(، واحلاكةم: )3/296( املساد: )23)
 (. 3/1313«: )يف ظال: القرآن( »24)
 ( ابلهاري يف تفسري سورة آ: عمران، باب: إن انلاس قد اعوا لكم. 25)
 ( باحو . 3359 صحيحه )(، وأخرجه ابلهاري يف3231(، وابن ماجة: )6/109( املساد: )26)
 (. 2388، 4/2387«: )يف ظال: القرآن( »27)
 ( باختصار. 66، 22/65( تفسري الطربي: )28)
 (. 181، 4/180( تفسري السعدي: )29)
 (. 793(، ومسلم: )5048( ابلهاري: )30)
 (. 5/428«: )ادلر املاثور( »31)
 (. 5/181«: )تفسري السعدي( »32)
 (. 11/158«: )ويراتلحرير واتلا( »33)
 (. 3/498( تفسري السعدي: )34)
 (. 2635، 5/2634«: )يف ظال: القرآن( »35)
 . نفسه( ذكر بعض املفرسين أن اذلي عاد  علم من الكتاب هو سليمان عليه السالم 36)
 ( )باختصار(. 3/506( تفسري السعدي: )37)
 (. 3/143( تفسري السعدي: )38)
 (.4/20«: )أضواء ابليان( »39)
 (. 3/246تفسري الطربي: ) (40)
 (. 12/58( تفسري الطربي: )41)
 (. 1/157( انرر فتح ابليان، صديق حسن خان: )42)
 (.1/343«: )إاغثة اللهفان( »43)
 ابلهاري يف العلم، باب كتابة العلم، ومسلم يف احلج، باب حتريم مكة.( 44)
 ( لكمة تقا: للااقة إذا تركت السري.45)

 (.2731هاري: )( ابل46)
 (.6/73«: )ادلر املاثور»( انرر 47)
 (.549، 4/548( تفسري ابن كثري: )48)
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 (.162( صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب اإلراء برسو: اهلل صىل اهلل عليه وسلم، احلديث )49)
 (.4864( ابلهاري: )50)
 (.4867( ابلهاري: )51)
 (.3992( ابلهاري: )52)
 .(3995( ابلهاري: )53)
 (.4117( ابلهاري: )54)
 (.2018(، وأورد  األبلاين يف الصحيحة بدون )قالوا(. )21/127( تفسري الطربي: )55)
 (.4663( ابلهاري: )56)
 (.335( ابلهاري: )57)
 (.3595( ابلهاري يف كتاب املااقب، باب عالمات انلبوة يف اإلسالم: )58)
 (.3583يف اإلسالم: )( ابلهاري يف املااقب، باب عالمات انلبوة 59)
 (.2277( مسلم: )60)
 (.3576( ابلهاري يف املااقب، باب عالمات انلبوة يف اإلسالم: )71)
 (.4101( ابلهاري يف املغازي، باب غزوة ارياد : )62)
 (.3617( ابلهاري يف املااقب، باب عالمات انلبوة يف اإلسالم: )63)
(، ويف املااقب، باب عالمةات 933يف املسجد اجلامع: )( ابلهاري يف االستسقاء، باب االستسقاء 64)

 (.3582انلبوة يف اإلسالم: )
 (.2797( روا  مسلم: )65)
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 يف اتلفكري : مراهر  وأسبابه اريلل

وأصوهل وجماالته الةيت تافةع  للتفكريمر باا يف املباحث السابقة تفصيٌل واستطراٌد للماهج الصحيح  قد
يفكرون مثل هذا اتلفكري الصحيح انلافع؟ إنهم  اذلينآلخرة. ولكن كم هم املتفكر فيها يف ادلنيا وا
مةن املةاهج القةويم  تعةاىلأوئلك اذلين اهتدوا بمةا يف كتةاب اهلل  وهموجل،  عزالقليل من عباد اهلل 

قَْوُم() للتفكري؛
َ
 (. 9: من اآليةاإلراء) إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن َيْهِدي لِلَّيِت يِهَ أ

ولكن ما بةني مقةل  واملرض،فقد اعرتى تفكريهم جوانب من اريلل  -وما أبرْل نفيس  - الكثري وأما
مةا  تعةاىلالقادمة إن شاء اهلل  الصفحاتومكرث. وهلذا اريلل أسباب عدة ومراهر متعددة. وسأذكر يف 

ضمِّنوجل به من هذ  املراهر،  عزيفتح اهلل 
ُ
اهلل  لُكَ مرهر ما يكون سبباا لرهةور  وعالجةه. أسةأ: وأ

 . والسدادوجل اتلوفيق  عز
 األو: : الغرور بالعقل والوثو  املطلق به:  املرهر
من بةني املهلوقةات يف  بهاوجل اليت امنت بها ىلع اإلنسان، وخصه  عزنعمة عريمة من نعم اهلل  العقل

 اىلتعةبةه الرسةل مةن عاةد اهلل  جةاءتوجل، وإدراك مةا  عزهذ  األرض؛ فهو الوسيلة إىل معرفة اهلل 
وألوهيتةه  تعةاىلبةذلك ىلع ربوبيةة اهلل  واالسةتدال:وجل يف هذا الكون،  عزواتلفكر يف ما خلق اهلل 

اتلفكري يف رشعه تعاىل وما فيه من املصةالح، واملجةا: يف هةذا  وكذلكوأسمائه احلسىن وصفاته العليا، 
 إدراك ما وراءها بفكر  سدود ال شستطيع الفكر أن يعربها لعدم قدرته ىلع حمدودواسع، ومع ذلك فهو 

وجةل،  عةزاهلل  عنألنه لم يعط القدرة ىلع ذلك، وإنما دور  يف ذلك التسليم واالنقياد ملا جاء  وعقله؛
اعلةم  احلكةيمبها إال من اهلل  علموعن رسله عليهم الصالة والسالم من األخبار املغيبة اليت ليس نلا 

 من هذ  املغيبات.  رسلهض وجل به بع عزالغيب والشهادة، أو ما خص اهلل 
قُةْل ال ) وقا: سةبحانه: ،(59)األنعام: من اآلية وَِعاَْدُ  َمَفاتُِح الَْغيِْب ال َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو() :تعاىلاهلل  قا:

يَّاَن ُيبَْعثُوَن( )
َ
ُ َوَما شَْشُعُروَن أ رِْض الَْغيَْب إِالَّ اّللَّ

َ
َماَواِت َواأْل  وقةا: تعةاىل: ،(65انلمةل:َيْعلَُم َمْن يِف السَّ

وتِيتُْم ِمةَن الِْعلْةِم إِالَّ قَِلةيالا( ))
ُ
ْمِر َرّبِّ َوَما أ

َ
وُح ِمْن أ وِح قُِل الرُّ لونََك َعِن الرُّ

َ
وقةا:  ،(85:اإلراءَوشَْسأ
َحداا ) :تعاىل

َ
ُه شَْسلُُك ِمْن َبنْيِ يََديْةِه َوِمةْن إِالَّ َمِن اْرتىََض ِمْن رَُسو:  فَإِنَّ  اَعلُِم الَْغيِْب فَال ُيْرِهُر ىلَعَ َْييِْبِه أ

ِويلُةُه() وقا: سبحانه: ،(27، 26َخلِْفِه رََصداا( )اجلةن:
ْ
تِِهْم تَأ

ْ
ةا يَةأ يُطةوا بِِعلِْمةِه َولَمَّ بُوا بَِما لَْم حُيِ  بَْل َكذَّ
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ةروا يف آالء اهلل »وقةا: صةىل اهلل عليةه وسةلم:  ،(39)يونس: مةن اآليةة ةروا يف  والتفكَّ  عةز هللاتفكَّ
 (. 1«)وجل
يَن  ُهدىا لِلُْمتَِّقنيَ )...  :تعاىلوجل أعرم صفات املتقني إيمانهم بالغيب، وذلك يف قوهل  عزاهلل  وجعل ِ اذلَّ

اَاُهْم ُياِْفُقونَ  ْْ ا َرَز الَة َوِممَّ نِْزَ: إَِهَْك َوَمة يُِِّْماُوَن بِالَْغيِْب َوُيِقيُموَن الصَّ
ُ
يَن يُِِّْماُوَن بَِما أ ِ نْةِزَ: ِمةْن َواذلَّ

ُ
ا أ

بِْلَك َوبِاآْلِخَرِة ُهْم يُوقِاُوَن( )ابلقرة: َْ2-4 .) 
ا يف إدراكها، كمةا جعةل للبرصة والسةمع  عزهلل وا اوجل قد جعل للعقو: حدا هلمةا. وإذا اسةتقل  حةدا

بةه يف تفسةري  للكةون واحليةاة  شسرتشةداإلنسان، وسيطر عليه غرور  بعقله، وانفصل عن الويح، ولم 
تيه صةحراء مهلكةة ال شسةتطيع اريةرو  ماهةا،  يففإنه يصبح اكألعَّم واألصم، واكملتهبط  واإلنسان

 ويصاب خبلل عريم يف تفكري  وموازياه. 
مةن عاةد  سةبحانه ىلع  جةاءوبما  تعاىل،حا: كثري من الفالسفة واملالحدة اذلين كفروا باهلل  وهذ 

واحلةرية واالضةطراب، وملةا وصةفوا  والضال: لسان رسله عليهم الصالة والسالم؛ فما وجدوا إال اتليه
واتلااقض والشقاء ألنفسهم وللبرشية الةيت  واتلهبطألنفسهم رشيعة من صاع عقوهلم جاءوا بالرلم 

اقتحموا أموراا ال قبل هلم بها، وال قةدرة لعقةوهلم ىلع إدراكهةا،  أنهمحكموها بهذ  انلرم. وما ذاك إال 
ا عليةه عيةاذاا للغرور بالعقل،  حتميةوهذ  نتيجة  ا ىلع الويح ومقةدما وعزهل عن الويح، أو جعله حكما

 . تعاىلهلل با
فنشةأت ماةه املةدارس  أهله،الغرور بالعقل والوثو  املطلق به أفرز خلالا كبرياا يف اتلفكري عاد  وهذا

ويف املعزتلةة يف تةارَيهم الطويةل.  مةدارسالفكرية املادية امللحدة. ويف داخل دائرة اإلسالم أفةرزت 
تةارة بالعقالنيةة، أو العرصةانية، أو اتلاويريةة،  نفسةهاعرصنا احلارض نشأت هذ  املدارس اليت تسم 

بمذهبه عن اإلسالم، وبعضها َيةر  عةن دائةرة أهةل السةاة؛  َير وغريها من املدارس اليت بعضها 
 هذ  األهواء.  ألهلحسب املقاصد املهتلفة 

واجلماعةة الةيت  السةاةقيه اريلل واالضةطراب يه نرةرة أهةل السليمة للعقل وتفكري  اليت ت وانلررة
ا بني اذلين غلوا  تتمبتصدر عن الكتاب والساة الصحيحة وفهم الصحابة. وهذ  انلررة  بكونها وسطا

لوا اآليات بما يوافةق  أنهيف العقل وعرمو  وأدخلو  يف غري جماهل، وظاوا  يمكن أن يقدم ىلع انلقل، وأوَّ
بزعم االفتها للمعقو:، وبني الطرف املقابل هلةِّالء؛ وهةم اذليةن  الصحيحةحاديث عقوهلم، وردوا األ

املااقض حىت للعقل الفطري ابلديه؛ فابتعدوا عن تعليل األحةاكم الرشةعية وإظهةار  الطرفوقعوا يف 
ج عةن مةاه ابتعةدافيها، أو قبلوا باريرافات واألساطري املصادمة بلدهية العقو:. وّلُك الطرفني  احلكمة
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اة. وهدى اهلل  حيةث أعطةوا العقةل ماكنتةه  بإذنه؛وأتباعهم ملا اختل  فيه من احلق  السل أهل السُّ
واالستاباط ماها، والتسليم بما لم حتةط بةه  تلدبرها،الالئقة به ولم يعارضوا به انلصوص، وإنما وجهو  

ألقيسةة واألمثةا:، ومةيلء العقليةة، والرباهةني انلرريةة؛ اك باالستدالالتالعقو: ماها. والقرآن ميلء 
رِْض َفتَُكةوَن لَُهةْم قُلُةوٌب ) املعطلني لعقوهلم كما يف قوهل تعاىل: تذمبانلصوص اليت 

َ
فَلَْم شَِسةرُيوا يِف اأْل

َ
أ

بَْصةاُر َولَِكةْن َتْعةََّم الُْقلُةوُب الَّةيِت يِف 
َ
ْو آَذاٌن شَْسَمُعوَن بَِها فَإِنََّهةا ال َتْعةََّم اأْل

َ
ةُدوِر( َيْعِقلُوَن بَِها أ  الصُّ

 (. 46)احلج:
يرهةر اتلعةارض يف  وإنماأن أهل الُساة يوقاون أن ال تعارض بني انلقل الصحيح والعقل الرصيح؛  كما

أو لعدم ثبةوت انلةص، ويف ذلةك  العقل،العقو: الفاسدة. وعادما يرهر يشء من اتلعارض فإما لفساد 
 يقو: ابن القيم يف نونيته: 

  رد تعارض نةص لفةةظ وا فةإذا
 والعقةةل حتةى هةس يلتقيةةان                                   

 إمةةا فةةاسةةد  فالعقةةل
ا وهو ذو بطةالن                                        ويراةه الراي صحيحا

 أن ذاك انلةص هةس بثابةت  أو
 ابلةرهان مةا قةالةه املعصةوم ب                                       

 ليس تعارض بعضها  ونصوصه
ا فسل عاهةا عليةم زمةةان                                            بعضا

ا فيها فةةةذا  وإذا  ظاات تعارضا
 ( 2من آفةةة األفهةام واألذهةان)                                       

»... بأصحاب املدرسةة العقليةة:  أنفسهمن شسمون وهو يرد ىلع م - تعاىلرمحه اهلل  -سيد قطب  ويقو:
فهااك عقيل وعقلك وعقل فالن  -كما قلاا  -! واقيعإطال  األمر إىل يشء غري « العقل»فإطال  لكمة 

انلقص واهلةوى والشةهوة واجلهةل حيةاكم انلةص  يتااوبهوعقل عالن. وليس هاالك عقل مطلق ال 
 يل هوافق انلص هذ  العقو: الكثرية، فإناا ننتيه إىل فو ! اتلأو أوجبااوإذا «. مقرراته»القرآين إىل 

لعةرف العقةل  -ذاتةه  يف -نشأ هذا لكه من االستغرا  يف مواجهة احنراف معني. ولو أخةذ األمةر  وقد
كةذلك؛ وعةرف للةويح جمةاهل،  تفةريطماكنه، وجما: عمله بدون غلو وال إفراط، وبدون تقصري، وال 

 اكنها الصحيح .. وحفرت النسبة بياهما يف م
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ما يتلىق وإدراك ما مةن  وفهمليس مافياا وال مطروداا وال مهمالا يف جما: اتللل عن الويح، « العقل» إن
األخري. ومةا دام « احلكم»ليس هو  كذلكشأنه أن يدركه، مع التسليم بما هو خار  عن جماهل. ولكاه 

حلكم. وىلع العقل أن يتلىق مقرارته هو مةن هو ا تأويلانلص حُمْكما، فاملدلو: الرصيح للاص من غري 
 (. 3)«الرصيحمدلو: هذا انلص 

املفةارقني ألهةل  ابلةدعالسابق عن الغرور بالعقل والوثو  املطلق به هو املعروف عاةد أهةل  والالكم
 الساة يف نررتهم للعقل. 

وما أبةرْل  -ل الساة أله املاتسبنيإذا أردنا ابلحث عن هذا انلوع من اريلل يف اتلفكري عاد بعض  أما
 فساجد  متمثالا يف عدة صور ماها:  -نفيس 
أنه هةو الصةواب، وأن غةري  هةو اريطةأ مهمةا  إههصاحب هذا الفكر لرأيه واجتهاد ، وانلرر  تعصب

 . للصواباتضحت ادلالئل ىلع خطئه وجمانبته 
اجتهاد  واجتهاد غةري ؛ والقطعيات يف وص   املبالغاتالفكر املغايل يف وثوقه بعقله يميل إىل  صاحب

ا، وفةالن لةم ششةم راحئةة العلةم، أو إنةه  الفرتا  شستهدم االا من حنو: أنا  أقو: هذا، أو ال أفعله أبةدا
ا،  ا، وغريهةا مةن األلفةاظ الةيت تةد: ىلع طريقةة تفكةري ،  وّلُكمكيكذب دائما ال يمكن قبوهل أبدا

طة  لآلخةرين شةعوراا خفياةا بعةدم جةدوى أحدنا ىلع هذ  الطريقة من اتلفكري فإنه يع شسريوعادما 
 معه. وبذلك حُيرم صاحب هذا اتلفكري من االستفادة من اآلخرين.  احلوار

وذللك نرا  يلل الالكم ىلع عواهاةه، غةري  ضعيفة؛صاحب الفكر املتصلب ملشاعر اآلخرين  حساسية
وصةاف السةيئة ىلع بعةض أذى وحر ؛ فرتا  مثالا يعمةم األ منمراع ملشاعر السامعني وما شسببه هلم 

شعب معروف عاه اريداع، أو ضع  اتلدين، أو الكسل، أو الغبةاء ..  هذاانلاس، أو الشعوب؛ فيقو:: 
 إلخ. 
أنةه موسةوعة ال يةرتدد يف اإلجابةة ىلع لك  لرأيةهصاحب هذا اتلفكري الواثق من عقله املتصلب  يُرهر

 فة اتلعالم. يف الغالب ص عليهسِّا:، أو حل أي إشاك: ومعضلة، ويرهر 
إال بوجهات انلرر اليت تويد رؤيتةه، ويقابةل  يأنسالعقل املتصلب يغلو يف االعتداد برأيه وال  صاحب

وهذا جيعله ال يطالع مةن الكتةب إال مةا يوافةق فكةر   توافقه،ذلك وحشته من وجهات انلرر اليت ال 
 رتياب. تعارضه ويارر إهها نرر الشك واال اليتورأيه، ويعزف عن تلك الكتب 

وذللك ال ترا  يقةيم  واملبات؛أنه يافر من تلك ادلراسات اليت تتسم بالعد:، واملوازنة بني العيوب  كما
 (. 4)بهمالعالقات إال مع من يوافقه وياعز: عمن سواهم وشستوحش 
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 يف علومهم ونزاهتهم إذا خالفو .  وششككحيرتم املتصلب يف فكر  رأي أهل االختصاص،  ال
 كبرية.  عقو:الرأي أمام قضية كبرية حتتا  إىل عدة ب االنفراد
اذلي ينبيغ أن شسةلك، وأسةلوب واحةد هةو  هوصاحب هذا اتلفكري يف طريق واحد يرى أنه  احنصار

ةا  وهذااذلي ينبيغ أن شستهدم يف احللو: املنشودة.  شسد ابلاب ىلع إماكنية االهتداء إىل بدائل أكرث نفعا
ن اتلفكري تِّدي بصاحبها إىل حتمل املشةا  واآلالم حيةث ال َيطةر يف م الطريقةوأقل تكلفة. وهذ  

ا وال بديل ألفاكر .  ثمةباهل أن   ارجا
واتلااقض، وعدم اتلوافق بةني املقةدمات  االرتباكهذا انلوع من اتلفكري دلى صاحبه نواعا من  حيدث

 (. 5وانلتائج)
بانلفس. وقد نبهاا  واإلعجابمن اهلوى والكرب  تعاىلأسباب هذا اريلل: اهلوى والكرب عياذاا باهلل  ومن

وعال  ذلةك هةو  ،(6)«انلاسالكرب بطر احلق وغمط »هذا اريلل بقوهل:  إىلنبياا صىل اهلل عليه وسلم 
يف األقةوا: واألعمةا:، واتلفكةري يف اعقبةة املتكةرب يف ادلنيةا  والسداداهلداية إىل احلق  تعاىلسِّا: اهلل 

 بعد بيانه.  احلق ردواآلخرة، وعقوبة 
ا من مرةاهر اريلةل؛ تنبيه يُعةىن بةه اجلانةب  فإنمةا: عاد احلديث عن اتلصلب يف الفكر وكونه مرهرا

يلع بعةض املفةاهيم ارياطئةة  واجلمةوداملذموم ماه، واذلي يتمثل يف ما سبق ذكر  من اتلعصب للةرأي 
 دوح صاحبه. من اتلصلب املم فهووعدم الزتحزح عاها. أما اتلصلب للحق واثلبات عليه 

 اثلاين: السلبية يف اتلفكري:  املرهر
وتغليةب الرشة، وإسةاءة  اتلفكةري،السليب هو اذلي يميل بصاحبه إىل التشاؤم، والسوداوية يف  اتلفكري

يقةود صةاحبه يف الغالةب إىل اهةأس  اتلفكةريالرن، وتغليب املساوْل ىلع املحاسن. وهذا انلوع مةن 
 . ومقاصدهماس واإلحباط والتشكيك يف نوايا انل

وإحسةان  اريةريباتلفاؤ: وتوقةع  األمروجل وساة نبيه صىل اهلل عليه وسلم  عزجاء يف كتاب اهلل  وقد
صةىل اهلل  -أنبيائةه  لسةانهالرن، كما جاء فيهما انليه واتلحذير من هذ  اآلفة من آفات اتلفكةري ىلع 

ُسةوا ِمةْن ) نيه:بل السالمكما يف قوهل تعاىل عن وصية يعقوب عليه  -وسلم  عليهم يَابَِ َّ اْذَهبُةوا َفتََحسَّ
ِ إِالَّ الَْقْوُم الاَْكفُِروَن( ُس ِمْن َرْوِح اّللَّ

َ
ِ إِنَُّه ال َييْأ ُسوا ِمْن َرْوِح اّللَّ

َ
ِخيِه َوال َتيْأ

َ
 (. 87)يوس : يُوُسَ  َوأ

ةا: وقا: َ ) سبحانه عن حوار املالئكة مع إبراهيم عليهم السةالم ايعا ب
َ
ةِ َ قَةاَ: أ ْن َمسَّ

َ
ةُتُموِِن ىلَعَ أ ْ رشَّ

ونَ  ُ نَاَك بِاحْلَقِّ فَال تَُكْن ِمَن الَْقةانِِطنيَ  الِْكرَبُ فَِبَم تُبرَشِّ ْ قَةاَ: َوَمةْن َيْقةاَُط ِمةْن رمَْحَةِة َربِّةِه إِالَّ  قَالُوا برَشَّ
الُّوَن( )احلجر:  (. 56-54الضَّ
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لةو طلباةا مةن أحةد »: فيقو:مثلة للتفكري السليب بعض األ - تعاىلوفقه اهلل  -ادلكتور بكار  وشسو 
تِّخذ عليةه، لوجةد أن مةن السةهل  أنانلاس أن يعدد نلا حماسن زيد من انلاس واملآخذ اليت يمكن 

 عليه االهتداء إىل نقائصه وعيوبه... 
عةن أو ذكر يف ذيل القائمة فإناا نسارع إىل الرن بأن ذلك تم  االجتمااعتسقط اسم أحدنا يف أحد  إذا

 عمد. 
 يف الوقت املعتاد؛ فإنك تميل إىل أن مكروها قد حل به حىت تأخر.  الوصو:تأخر اباك املسافر عن  إذا

تتودل دليهم بشلك  والقلقاذلين امتأت قلوبهم بمشاعر اريوف واهأس واإلحباط والشك  واألشهاص
دخو: امتحان فإنه َياف من  أراد إذاخيف هذ  األفاكر اليت تعزر هذ  املشاعر؛ فرتى الشهص السليب 

ترصف املحبط اهائس مع أن املعلومات اليت  فيترصفالرسوب، ويتوقعه وششك يف قدرته ىلع انلجاح، 
 (. 7«)قد ال تقل عما دلى الواثقني بأنفسهم دليهيف حوزته، واملقدرة اذلهاية اليت 

وإيعةادهم  ونةزاغتهماوسةهم لشياطني اإلنس واجلةن دوراا يف إذاكء هةذا انلةوع مةن اتلفكةري بوس وإن
 وختويفاتهم. 

ُ يَِعُدُكْم َمْغِفَرةا ِماْةُه َوفَْضةالا ) وجل: عزاهلل  يقو: ُمُرُكْم بِالَْفْحَشاِء َواّللَّ
ْ
يَْطاُن يَِعُدُكُم الَْفْقَر َوَيأ الشَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم( )ابلقرة:  (. 268َواّللَّ
يْ ) تبارك وتعاىل: ويقو: ْوِهَاَءُ  فَال خَتَافُوُهْم وََخافُوِن إِْن ُكاْتُْم ُمةِِّْمِانَي( )آ: إِنََّما َذِلُكُم الشَّ

َ
َطاُن َُيَوُِّف أ

 (. 175عمران:
فإيعةاد بالرشة وتكةذيب  الشةيطانإن للشيطان ملة من ابن آدم، وللملك ملة؛ فأما ملة »يف األثر:  وجاء

 ،وهحمةد اهلل ،ك فليعلم أنةه مةن اهللوجد ذل فمنباحلق، وأما ملة امللك فايعاد باريري وتصديق باحلق. 
ُمُرُكْم ) . ثةم قةرأ:الشةيطان مةنومن وجةد األخةرى فليتعةوذ بةاهلل 

ْ
ةيَْطاُن يَِعةُدُكُم الَْفْقةَر َوَيةأ الشَّ

 (. 8«)(بِالَْفْحَشاءِ 
والسةلبية؛ فلةزم مةن  التشاؤماآليتان واألثر ىلع أثر الشيطان يف اتلهوي  واتليئيس، وإضفاء  فدلت

 وجل من ذلك.  عزمن الشيطان ورشور  ونزاغته واالستعاذة باهلل ذلك احلذر 
 اثلالث: الغموض والتشوش واالضطراب يف اتلفكري:  املرهر
إدراك العالقة بةني  عناملشوش هو العاجز عن فهم وإدراك املوضوع اذلي يفكر فيه، والعاجز  اتلفكري

ا اتلعبري عمةا يةدور يف انلفةس مةن  عنالعجز  األشياء اليت يتعلق بها اتلفكري. كما أن من سماته أيضا
: السةطحية يف اتلفكةري، وضةآلة اتلفكةريأفاكر بصورة واضحة. ومن أسباب وجةود هةذا انلةوع مةن 
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صةاحب هةذا اتلفكةري برةواهر األشةياء وال  يكتيفاملعلومات يف املوضوع املراد اتلفكري فيه؛ حيث 
 يافذ إىل معرفة حقائقها. 

 وترصفاتهم.  لسلوكياتهمهرهم أو مراكبهم أو أقواهلم دون معرفة حيكم ىلع انلاس بمرا وقد
للافس؛ فيضةع   مِّملةأن من أسباب التشوش يف اتلفكري االنشغا: بأشياء مزعجة أو مقلقة، أو  كما

 حيئذ اتلفكري، ويقل الرتكب، ويتشوش اذلهن. 
اجلوع أو املةرض املةِّلم،  أوم، األمور اليت تِّلم انلفس وتشوش الفكر: احلزن الشديد أو اهلم والغ ومن

اوغري ذلك من املِّملات انلفسية واجلسدية، ويلحق بذلك   االنفعا: والغضب الشديدين.  أيضا
الرةروف. مةن أجةل  هذ ينبيغ الك  عن اتلفكري اذلي يرتتب عليه اختاذ موق  أو قرار يف مثل  ذلا

حاقااا أو حاقباا أو سرضةة طعةام  صيلاملنىه الشارع احلكيم عن الصالة حا: كون  - أعلمواهلل  -ذلك 
عن الصالة وتدبرها. وقةد قةا: أهةل العلةم  منشغالا ششتهيه؛ ألن الفكر يف مثل هذ  األحوا: سيكون 

 أو حاقٌن أو حاقٌب.  جائعيكر  للقايض أن يقيض وهو غضبان، أو 
 الرابةع: التشكك والوسوسة يف اتلفكري:  املرهر
أن وراء لك  ويعتقةدتشكك يف لك عمل يعمله، ويف لك شةهص ونيتةه، هل املوسوس. وهو اذلي ي ويقا:

 ترصف مِّامرة، وأنه املقصود بهذ  املِّامرة. 
وجل  عزأمرنا اهلل  وقدهذا اتلفكري يتعب نفسه ويتعب غري . وهذا يف الغالب من الشيطان،  وصاحب

ُعوُذ بَِربِّ انلَّاِس ) باالستعاذة من رش  ووسوسته؛ قا: تعاىل:
َ
ِمْن رَشِّ الْوَْسَواِس  إهَِلِ انلَّاِس  َمِلِك انلَّاِس  قُْل أ

ي يُوَْسوُِس يِف ُصُدوِر انلَّاِس  ارْيَاَّاِس  ِ اَِّة َوانلَّاِس( )انلاس: اذلَّ  (. 6-1ِمَن اجْلِ
اريصومة واجلةد:  كرثةيكون الفكر التشكيِك يف اإليمانيات، وهذا أخطرها. ومن أسباب ذلك  وقد

ا للهصومات أكرث الشك  جعلمن »: - تعاىلرمحه اهلل  -بن عبد العزيز يف ادلين؛ قا: عمر   -دياه غرضا
 (. 9«)أكرث اتلحو: -أو قا: 
والشةراء، وانلكةةاح،  اكبليةع،يكون يف العبادات؛ اكلوضوء، والصالة، وقد يكون يف املعامالت؛  وقد

حةو: إىل مةرض نفيسة خطةري قةد يت بعالجةهوالطال . وهذا انلوع من اتلفكري إذا لم يبادر صاحبه 
 يصعب بعد ذلك عالجه. 

عةن  سةبحانهاهلل  نةىهيكون يف إساءة الرن ادلائمة باوايا انلاس والتشكيك يف مقاصدهم، وقد  وقد
ةنِّ إِْمة) بانلاس يف قوهل تعاىل: السيلالرن  ةنِّ إِنَّ َبْعةَض الرَّ  ِمَن الرَّ

يَن آَماُوا اْجتَنِبُوا َكِثرياا ِ
َها اذلَّ يُّ

َ
 ٌم(يَا أ

 (. 12)احلجرات: من اآلية
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 واتلصوير:  اتلفكرياريامس: اتلهويل واملبالغة يف  املرهر
يف الوصة ، أو املةدح،  سواءمن انلةاس من فكةر  وتفكري  مولع باملبالغة يف األشيةاء وتهويلها؛  هااك

 وتصوير األمةور؛ من اريلل يف اتلفكري نوعأو اذلم، أو احلب، أو ابلغض، أو الرتغيب، أو الرتهيب. وهو 
احلقيل؛ سواء اكن هذا اليشء ساراا أو ضاراا،  حجمهافاجد صاحب هذا الفكر يعط  األشياء أضعاف 

ضهامة وهو: هذا األمر، ولكن ما إن يبارش هذا األمةر أو يةرا   القارْلحىت يُلل يف روع السامع أو 
 اعدي وطبييع.  أمرحىت يتبني أنه 

املدح واذلم من  حاليتاإلفراط يف وص  األشياء واحلكم عليها يف »ر: األستاذ عبد الكريم بكا يقو:
أن اسةتقامة اتلفكةري سةترل  وأعتقةدالعلل املستحكمة يف حياتاا الفكرية، ويف لغة اريطاب اهويم. 

ا بعيد املاا:، ما لم نستطع تسليط املزيد من  ىلع مااطق اتلمةاس بةني العقةل والعاطفةة،  األضواءحلما
)األنا( واآلخر، وما شالك ذلك من هةذ  اثلاائيةات؛ حيةث إن  وصلحة، واذلات واملوضوع، واملبدأ وامل

نتيجة انعدام اتلوازن يف أشاك: العالقةة بةني هةذ  األشةياء. واتلهويةل  ينشأكثرياا من أخطاء اتلفكري 
ا   تةأمنيبه حاونلا ماتجات طغيان العاطفة ىلع العقل؛ حيث إناا إذا أحبباا شيئاا وفُِتًاا  منششلك ماتجا

واريةوار .  األسةاطريرشعية ذلك االفتتان عن طريق كيل املدائح وإبراز املحاسن ورفعةه إىل مسةتوى 
ا تسويغ ذلك ابلغض عن طريق إبراز   وعيوبه ...  مساوئهوإذا أبغضاا شيئاا حاونلا أيضا

ذم نررائةه  يقتيضنلاس يتجىل يف املدح واذلم بوصفهما طريف معادلة؛ إذ إن مديح فالن من ا واتلهويل
ا مديح أنداد  وخصومه.  ا تأثريها يف  وللعاطفةوماافسيه، كما أن ذم شهص من انلاس يقتيض أيضا أيضا

فإذا وُجدا فال بد مةن إخةرا   بلطلني،هذا، فكما أن القلب ال يتسع حلبني، فكذلك الساحة ال تتسع 
هما فاا املديح واهلجاء. ولةم يقترصة ذلةك ىلع الشعر،  فاونأحدهما، وهلذا اكن دلياا َفاَّان عتيدان من 

ال ششعرون أنهةم  -مثالا  -وثقافية أخرى؛ فُكّتاب السري والرتاجم  معرفيةالشعر، بل تعدا  إىل جماالت 
بعملهم دون فعل ذلك، ونررة يف الكتب الةيت تراةت لرجةا: املةذاهب واملةدارس  القيامشستطيعون 
ومةديح  الكةوفيني،فاثلاةاء ىلع ابلرصةيني ال يكتمةل مةن غةري ذم تُرهر ذلك ىلع حنو َجيّل؛  العلمية

يقتيضة احلةط مةن شةأن  اآلخرةيقتيض ذم املذاهب األخرى. والرتغيب يف  -مثالا  -املذهب الشافيع 
 األعما: ادلنيوية. وانلتيجة للك ذلك ضياع احلق واحلقيقة. 

ال يق  األمةر  حيثتويات خطرية؛ يف مديح بعض األشهاص وصل يف تارَياا وواقعاا إىل مس اتلهويل
 عاد انتقاص كرامة املادح فقط، ولكن يتجاوز  إىل جرح صفاء عقيدته! 
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أعمةا: اللسةان،  يف... وحني شددت انلصوص الرشعية ىلع رضورة الزتام أكرب قدر ممكن مةن ادلقةة 
احلةق، وإجيةاد ذلك إحقةا   منورضورة الزتام احلق والعد: يف تقويم األشهاص واألشياء، اكن اهلدف 

االجتمايع، من أجل استقامة ديناةا  املستوىأساس جديد تلوازن الشهصية ىلع املستوى الفردي وىلع 
 (. 10«)ودنيانا
 السادس: الترسع والعجلة يف اتلفكري:  املرهر
ولكةن  (.11: من اآليةاإلراء) َواَكَن اأْلِنَْساُن َعُجوالا() من طبيعة اإلنسان بدهل قوهل تعاىل: العجلة
 احللةمترى ىلع الكتاب والساة يتغلب ىلع هذ  الصفة؛ وذلك بتهذيبها حىت يغلب عليةه  اذلياملسلم 

اكنوا أو اةااعت، أو  أفرادااواألناة واتلِّدة واتلثبت من األمور، وخباصة فيما يتعلق باحلكم ىلع انلاس 
 ما يتعلق بقضايا مصريية يف حياة اإلنسان. 

وئَلِةَك اَكَن َىاْةُه وَ ) وجل: عزاهلل  يقو:
ُ
ة َوالُْفةَِّاَد لُكُّ أ ةْمَع َوابْلَرَصَ ال َتْقُ  َما لَيَْس لََك بِِه ِعلْةٌم إِنَّ السَّ

 (. 36:اإلراءَمْسُِّوالا( )
ْن تُِصيبُوا قَْوماا جِبََهالَ ) تعاىل: وقا:

َ
يَن آَماُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأ  َفتَبَيَّاُوا أ ِ

َها اذلَّ يُّ
َ
ة  َفتُْصِبُحوا ىلَعَ َمةا يَا أ

 (. 6َفَعلْتُْم نَاِدِمنَي( )احلجرات:
 (. 11«)اتلِّدة لكها خري إال يف أمور اآلخرة»الرسو: صىل اهلل عليه وسلم:  وقا:
واملواقة ،  القةراراتذلك فهااك من يعرف عاه الرسعة والعجلة يف اتلفكري، واتلهبط يف اختةاذ  ومع

 والترسع يف إطال  األحاكم. 
 صاحب اتلفكري العجو: بالسمات اتلاهة:  يتسمو
حةىت يلتقطهةا ويبةدأ  اجلديةدةرعة اتلصديق لأفاكر وقبوهلا؛ فهو ما أن شسمع فكرة من األفاكر  -1

وجذب بةني العلمةاء فةرتة طويلةة مةن  شدبنرشها، وابلااء عليها، مع أن األفاكر اجلديدة ترل موضع 
 انلهاية قد تقبل وقد ترفض.  ويفا وتعديلها، الزمن حىت ختترب وتبلور وجيري تشذيبه

ويةدافع عاةه،  يتباةا فإن صاحب الفكر املتعجل ريع اتلقلب؛ فبياما جتد  ىلع فكةرة وموقة   وذلا
بطرح جديد من جهةة أخةرى،  املترسعجتد  بعد فرتة من الزمن يتبىن ما يااقض الفكرة األوىل تلأثر  

 وهكذا. 
رجل، يدع الرجل دياةه  منأرأيت إن جاء رجل أجد: »: - تعاىلمحه اهلل ر -ذلك يقو: اإلمام مالك  ويف

 (. 12«)لك يوم دلين جديد!
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العاطفةة؛ فةإذا  عليةهصاحب الفكر املتعجل ال يااقش الالكم اذلي شسمعه بعقالنية، وإنما تغلب  -2
ا ملزاجه وهوا  قبله دون إعما: الفكر فيه،  ةا  اكن َيال  هوا  وإناكن ما شسمعه موافقا اختةذ ماةه موقفا

 (. 13سلبياا ريعاا)
ا  شسمعه؛صاحب اتلفكري املتعجل ال شسمع ما يقا: حقيقة، وإنما شسمع ما حيب أن  -3 وذلا فإن هل دائما

ا للالكم اذلي يقا:، وهو ذللك ال ينترر  حىت ينتيه من الالكم اذلي يريد أن يةتلكم  املتلكمتأويالا خاصا
. وكثرياا ما يكون ذلك اتلكميل غري منسجم مع ما يريد املتلكم عاد  به، وإنما يقاطعه ويكمل هل من

 (. 14)«قوهل
واتلارةري  للتهطةيطصاحب الفكر املتعجل رجل يغلب عليه حب العمةل واحلركةة، وال يعطة   -4

بالعمل وال يكمله، وكثرياا ما  يبدأاألهمية اليت شستحقها، وهذا جيعله يبدأ بالعمل ثم يادم عليه، وقد 
ىلع اتلطوير حمدودة. وهو لغلبة الاعةة العمليةة  وقدرتهالطر  أمامه مسدودة، وإنتاجيته ضعيفة،  جيد

 (. 14للتبرص يف مدى حتقيق أعماهل ألهدافه يف احلياة) الوقتعليه ال جيد الفاعلية وال 
 صاحب الفكر املتعجل قليل االستشارة ألهل اريربة لٌك يف جماهل.  -5
أدىن مِّرش يةد:  ظهورع ريع احلكم ىلع انلاس أفراداا أو اااعت، بمجرد صاحب الفكر املترس -6

ا مضاداا  يرهر هل مِّرش آخر يضةاد املةِّرش  عادماىلع املدح أو القدح. وقد يادم ىلع ذلك ويتهذ موقفا
 السابق. 

دونمةا رويةة  سةمعصاحب الفكر املترسع مولع بالشائعات وقبوهلا، ونرشها، واتلحديث بكل ما  -7
(. 15)«سةمعكىف باملرء كذباا أن حيةدث بكةل مةا »تثبت، وقد قا: الرسو: صىل اهلل عليه وسلم:  وال

 من األقوا: ابلاطلة املزخرفة.  وانلفا كما أنه ريع االخنداع بكل ما يطرحه أهل ابلاطل 
 السابع: األحادية يف انلررة واتلفكري:  املرهر
وجل ووفقةه للعةد:  عزهلل اوال شسلم ماه إال من رحم انلوع من اريلل يقع من كثري من انلاس،  وهذا

 والشموهة يف انلرر واتلفكري. 
 سمات أصحاب هذ  انلررة املجزتءة ما ييل:  ومن
ال يارةر يف  األحاديةعادما يطرح أمر هفكر فيه من حيث األخذ به أو رفضه فإن صاحب انلررة  -1

بالقبو: أو الرد عليه؛ فاجد مثالا من  قرار هه ويب  هذا األمر إال إىل جانب واحد ماه؛ يوجه تفكري  إ
دون انلرةر إىل املفاسةد والسةيئات فينشةأ مةن ذلةك  فحسبيارر إىل حساات وإجيابيات هذا األمر 
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املفاسد والسلبيات وتتجاهل احلساات واإلجيابيةات ممةا يةاجم  إىلالقبو:. ونررة أحادية أخرى تارر 
 عن ذلك الرد والرفض. 

وتوازن بياهما، وتارر إىل املحصةلة  واملساوْلة السليمة املتوازنة، فيه اليت تارر إىل املحاسن انلرر أما
 انلهائية اليت ترهر بعد هذ  املوازنة. 

يف انلتةائج  وهوا عادما يبحث صاحب هذ  انلررة يف موضوع هقرأ ، أو يكتبه فإنه حسب ميله  -2
وهو اذلي يِّيد موقفه وفكةر ؛  واحد،رر  وفكر  ىلع جانب اليت يريد أن ينتيه إهها جتد  يركز سثه ون

ويبرتها عن لك ما ششوش فكرتةه وقااعتةه.  وقااعته،فينتل من انلصوص ما يرى أنه َيدمه يف نررته 
 فإنه يِّو: بصاحبه إىل اهلوى ووصفه بأنه ذو فكر انتقاي.  العلمية،وهذا فو  ما فيه من قلة األمانة 

األحادي يارةر عاةد احلكةم ىلع انلةاس إىل جانةب واحةد مةن حيةاتهم  صاحب الفكر وانلرر -3
انلرةرة  هذ ويهمل اجلوانب األخرى، سواء اكن ذلك يف املدح أو القدح. وال يافك صاحب  وأخالقهم،

احلسةاة فيةه،  اجلوانبعن اهلوى واتلعصب. فإن اكن الشهص اذلي يارر إهه ممن حيب فإنه يارر إىل 
ا أو ذا مروءة وحنو  .. إلخ، ويغةض الطةرف عةن جوانةب ويث  عليه بها؛ كأن  يكون شجااعا أو كريما

الصةالة، أو يأكةل املةا: احلةرام، أو أنةه  ىلعمهمة يف شهصيته تقدح فيه وتشياه؛ مثل كونه ال حيافظ 
 يرلم ويغش ... إلخ. 

اكس عن مع بمرهرإذا اكن الشهص ممن يكرهه ويفارقه، فإن صاحب هذا الفكر األحادي يرهر  أما
م الشهص من خال: سيئاته وسلبياته مع غض الطرف عن  وحمامد . وهةذا اللةون  حماساهاألو:، فيقوِّ

 ومع عباد  يف املنشط واملكر .  تعاىل،من اتلفكري ششلك إخالالا بواجب القيام بالعد: واحلق هلل 
معياةة، دون  نصةوصومن ذلك ما وقع فيه أهل ابلدع يف القديم واحلديث حيث وق  بعضهم مع  -4

الوعيةد واتلكفةري  نصوصاعها مع نصوص أخرى توضحها؛ كما وق  اريوار  باررتهم األحادية إىل 
يف ذلك املرجئة اذلين وقفةوا  وقابلهمفانتهت بهم هذ  انلررة إىل فكرهم املتطرف يف تكفري املسلمني. 

حادية إىل مذهبهم املتطةرف هذ  انلررة األ فقادتهممع نصوص الوعد والرجاء وأهملوا نصوص الوعيد، 
وما قابله من مةذهب  قدريةعليه، وقل مثل هذا يف مذهب ال انلاساذلي نرش الفساد يف األرض وجرأ 

 اجلربية. 
ةا قةادهم ذلةك  وتعملنرر أهل الساة واجلماعة إىل انلصوص لكها نررة شاملة جتمع بياها  وملا بها ايعا

هلذ  األمة وسار عليه انليب صىل اهلل عليةه  وجل عزضا  اهلل إىل املاهج العد: املتوزان الوسط اذلي ارت
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ةا وََسطاا تِلَُكونُوا ُشَهَداَء ىلَعَ انلَّةاِس َوَيُكةوَن ) الكرام؛ قا: تعاىل: وأصحابهوسلم  مَّ
ُ
َوَكَذلَِك َجَعلْاَاُكْم أ

 (. 16)«( 143)ابلقرة: من اآلية (...الرَُّسوُ: َعلَيُْكْم َشِهيداا 
إال تفسةرٌي واحةد،  هلةاة األحادية يارر إىل املشلكة املعروضةة ىلع فكةر  بةأن لةيس صاحب انلرر -5

ومهما عرض عليةه مةن ابلةدائل  مرفوض،وباتلايل ليس هلا إال حٌل واحٌد هو اذلي يرا ، وما عدا  فهو 
 فإنه ال يقبله. 

األلفةاظ ادلالةة  اماستهدمن الواضح أن األشهاص األقل ثقافة دلياا يغرقون يف »ادلكتور بكار:  يقو:
الوحيد، واتلفسةري الوحيةد، واحلةاجز  والسببىلع األشياء املتوحدة؛ حيث تسمع ماهم: العامل الوحيد، 

 الوحيد، والعيب الوحيد ... 
ا وميالا نفسياا قوياا إىل اتلهلص من تكدس  والراهر وإفةراد أحدها بالرتكيةةز  األشيةاء،أن هااك ولعا

واريصوم يف حلقةات انلقةاش وجمةالس السةمر؛  األقراند يعط  تفوقاا ىلع واتلعامةل. كما أن ذلك قة
 يشء ذي أهمية فريدة ودالتلهم عليه ...  استهالصحيث نثبت هلم أناا قادرون ىلع 

حياتاةا  ويفقةراعتقادنا بتوحد العوامل أو األسباب واملشةالكت يماعاةا مةن ابلحةث واتلفتةيش،  إن
 متهصصة ...  جهاتا يمكن أن يغايرها حىت لو جاءنا من وتصوراتاا، بل إنه جيعلاا نرفض م

قد تصل إىل درجة حبك  واليتيفرس نلا املشاحاات اليت اكنت جتري من أتباع املذاهب الفقهية،  وهذا
كثرياا من اتلاازع اذلي يقع بةني اجلمةااعت  -جزئياا  -املاكئد دلى السالطني واملافذين. كما أنه يفرس 

االعتقاد حا: دون استفادة املتاازعني من خةربات بعضةهم  وذلكت اريريية اهوم، اإلسالمية واجلمعيا
 (. 17«)خسارة كبرية ششلكابلعض وجتاربهم، وهذا 

 اثلامن: الفكر اتلعميم يف املواق  واألحاكم:  املرهر
هةم اجلةائرة واتل األحةاكماملرهر من اريلل الفكري يقود صاحبه إىل الوقوع يف الرلةم، وإصةدار  وهذا

فرد من األفراد ىلع اعئلتةه  خطأابلاطلة ىلع انلاس؛ حيث إن من صفات صاحب هذا الفكر أنه يعمم 
عادما يكذب عليه، أو يرلمةه، أو يبهةل عليةه  فرتا لكها، أو قبيلته لكها، أو طائفته وااعته لكهم؛ 

قبيلتةه، أو وراء ؛ فيقةو: عةن أرة هةذا الشةهص، أو  مةنشهص من انلاس فإنه يعمم ذلك ىلع لك 
َوال تَةِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ) :تعةاىلخبةالء. وهةذا جةور وظلةم؛ قةا: اهلل  أوااعته: أنهم لكهم كذبة أو ظلمة 

ْخَرى(
ُ
 اجلاهلية األوىل.  عليه(. وهذا هو ما اكنت 18)فاطر: من اآلية أ

الكبةرية،  حةاكماألإن األمة تعاين اهوم من ترسع كثةري مةن انلةاس إىل إطةال  »األستاذ بكار:  يقو:
القو: بأن أبااء القبيلةة  املألوفواألحاكم اتلعميمة دون أي خربة، ودون أي وازع داخيل. وقد صار من 



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

243 

الفالين حمتالون أو لصوص وهكذا ... وذلا جاء  القطرالفالنية خبالء، وأهل ابلدل الفالين كساىل، وأبااء 
بسبب عداوة؛ فقا: عليةه الصةالة والسةالم:  الشتم أو اهلجاء تعميميف احلديث الرشي  اتلحذير من 

 (. 19)«(18هائ رجالا فهائ القبيلة بأرها() لَرَجٌل أعرم انلاس فرية »
 اتلاسع : اتلقليد األعَّم واجلمود يف اتلفكري:  املرهر
 عةزوعقالا؛ فقد أمةر اهلل  رشاعا اجلامد تعطيل للفكر وجعل العقل تابع لغري ؛ وهذا أمر مذموم  اتلقليد

 يقودهم إىل احلق.  ذلكجل انلاس بإعما: العقو: واألفاكر بتجرد وإخالص ألن و
ويقةدل  اتلقليةد  وعقلةه،وجل من شسلم عقله ملهلو  مثله يتعصب هل ويارر بفكةر   عزذم اهلل  كما

يةَل ) يف الرشةك والضةال:: وقدلوهماألعَّم املذموم؛ قا: تعاىل عن املرشكني اذلين اتبعوا آباءهم  ِْ  َوإَِذا 
َولَْو اَكَن آبَاُؤُهْم ال

َ
لَْفيْاَا َعلَيِْه آبَاَءنَا أ

َ
ُ قَالُوا بَْل نَتَِّبُع َما أ نَْزَ: اّللَّ

َ
َيْعِقلُوَن َشيْئاا َوال َيْهتَُدوَن(  لَُهُم اتَِّبُعوا َما أ

بِْلَك يِف قَْرَية  ِمْن نَِذي) وقا: تعاىل: ،(170)ابلقرة: َْ رَْسلْاَا ِمْن 
َ
فُوَهةا إِنَّةا وََجةْدنَا َوَكَذلَِك َما أ  قَاَ: ُمرْتَ

ر  إِالَّ
ة  َوإِنَّا ىلَعَ آثَارِِهْم ُمْقتَُدوَن( )الزخرف: مَّ

ُ
 (. 23آبَاَءنَا ىلَعَ أ

احلق وظهور خرييتةه  هذااتلقليد واالتباع يف احلق فهو ممدوح؛ ألنه ال يأيت إال بعد إعما: الفكر يف  أما
 هذا احلق واالنقياد هل. وصوابه، فحينئذ يتعني اتباع من جاء ب

امهلل إال اتلعصةب  سةلطان،مةن  بهةاسمات الفكر املقدل اود  ىلع اعدات ورواسب ما أنز: اهلل  ومن
 ينتم إهه صاحب هذا الفكر.  اذليلآلباء واألجداد، أو اتلعصب واتلحزب للطائفة، أو احلزب 

ورواسةبها يف الفكةر  اجلاهليةملااهج  جاء اإلسالم بماهج عريم يف اتلفكري من أبرز سماته: رفضه وقد
 الصحيح للتفكري املربأ من اريلل.  املاهجالقائم ىلع اتلعصب ملا عليه اآلباء واألجداد، وإنشاء 

حنةن أصةحاب ادلعةوة  -إن وظيفةة املةاهج الربةاين أن يعطياةا »: - تعاىلرحم اهلل  -سيد قطب  يقو:
ا للتفكري نربأ به من -اإلسالمية  ا خاصا اجلاهليةة السةائدة يف األرض؛  اتلفكةريرواسب ماةاهج  ماهجا

أردنا أن نتااو: هذا ادلين بماهج تفكةري غريةب  حننواليت تضغط ىلع عقونلا وترتسب يف ثقافتاا. فإذا 
الغابلة، كاا قد أبطلاا وظيفتةه الةيت جةاء هِّديهةا للبرشةية،  اجلاهليةعن طبيعته من مااهج اتلفكري 

ص من ضغط املةاهج اجلةاهيل السةائد يف عرصةنا، وفرصةة اريةالص مةن اريال فرصةوحرماا أنفساا 
وتكويناا، واألمر من هذ  انلاحية كذلك يكون خطرياا، واريسةارة تكةون قاتلةة  عقونلارواسبه يف 

(»...20 .) 
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 العارش : اتلفكري التسوييغ:  املرهر
واملشالك؛ فأجل تةربأة  األخطاء باتلفكري اتلربيري أو اإلسقايط. وهذا ال يرهر إال عاد حصو: وشسَّم

اريطأ عليها بةدالا مةن االعةرتاف باريطةأ  وإسقاطانلفس ماها تتم اإلحالة إىل أسباب خار  انلفس، 
 والشجاعة ىلع مواجهته ومعاجلته. 

إخالء نفسةه مةن أي  إىلال يوجد سبب ظاهر حيا: إهه اريطأ فإن صاحب هذا اتلفكري يبادر  وعادما
 تلبعة ىلع األقدار، وهو حق يراد به باطل. مسِّوهة بإلقاء ا

يف جمةا: اتلعليةل  يثبتهةاال يثبت العقل قدرته وكفاءته ىلع العمل يف جما: كمةا »ادلكتور بكار:  يقو:
برباءتةه مةن عمةل غةري مقبةو: وال  يقاعكوالتسويغ ألفعانلا ومواقفاا؛ فالطفل ابن الرابعة حياو: أن 

ارمهم أذية جيد يُعرف فاعله. وأعىت املجرمني وأع ما يقوهل يف قاعة املحكمةة. واذليةن يمارسةون  دائما
إن املسواغت اليت يديل بها املقرصون واملتورطةون يف جةرائم،  حيثذلك يوقعون الرضر بأنفسهم أوالا؛ 

اتللبس بما يتطلب االعتذار، ومرة عاد ممارسة االعتذار. وىلع مدار اتلةاريخ  عادتستهدم مرتني: مرة 
األمةور  تربيةرمشلكة تعاين ماها انلرم األخالقية يف العالم لكه مشتقة من قدرة العقةل ىلع  أكرباكنت 

ةا،الشنيعة؛ حيث إن من السهل أن يقو: فالن من انلاس: رقت ألن  كات  وفةالن لةم شرسة   جائعا
قةات وال يرغبةون يف إقامةة عال انطوائيونألنه لم يكن ساجة؛ وأن يقو: آخر: لم أصل أرحايم ألنهم 

إىل درجة أين فقةدت وعةيي ولةم أشةعر بمةا فعلةت،  أغضب معهم؛ وأن يقو: ثالث: قتلت فالناا ألنه 
حيّو: األخال  من أشياء مطلقة إىل أشياء نسبية، وهذا ما يةذهب  اذليوهكذا ... وهذا يف احلقيقة هو 

 ىلع توجيه السلوك.  سلطانهابالكثري من 
عن اتلقصةري يف أداء  املسِّوهةثل ىلع حنو أساِس يف اتلهرب من من وراء اتلفكري اتلربيري يتم اهلدف

بةه. وبمةا أن لك واحةد ماةا معةرَّض  القيةامواجب، أو يف اتلهرب من املسِّوهة عن عمل  ما ال ينبيغ 
ا وأفاكراا جديدة؛ لكن يزيد ذلةك  اتلربير،للوقوع يف هذا وذاك؛ فإناا ايعاا حنسن فن  ونودل فيه أنماطا

أو اجلمااعت أو الشعوب يف أزمة شديدة أو يف حالة بائسة؛ إذ يكرث  األفرادهر حني يكون ىلع حنو ظا
 اتلربيةر،اتلالوم، وتقاذف املسِّوهة، ويكرث معه اتلاصل من تلك املسِّوهة عن طريةق  آنذاكدليهم 

 ! اتلربيروبهذا يمكن القو:: إن اتلهل  بكل أشاكهل يعد أفضل وسط نلمو بكترييا 
 اتلفكري اتلربيري يقوم ىلع ادلاعمتني اتلاهتني: فإن  وذلا
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دماا ال نلجأ إهةه  ماياطوي اتلفكري اتلربيري ىلع نوع من اإلحساس بالضع ، وهذا يشء طبييع  -1
ولكةن شرشةحون أسةباب جنةاحهم،  يةربرون،إال عاد وجود مشلكة. انلاجحون واألقوياء ال  -اغبلاا  -

 از واتلفاؤ:. وششيعون يف اجلو العام روح االعزت
من اريرّيين الغيورين؛ فهةم  كثرييودل إدمان اتلربير من الشعور بادلونية، واحتقار اذلات اهوم دلى  -2

 -أن نتحد. ويربرون تفو  اههةود يف فلسةطني  نلايربرون تفر  املسلمني بهيماة الغرب اذلي ال يريد 
غةرب هلةم. ويةربرون اتلهلة  العلةم بةدعم ال -كةرثتهم  مع -ىلع العرب واملسلمني  -مع ضآتلهم 

ريريات بالدنا وحجبه أرار اتلقاية عاا. وهكةذا إىل مةا ال  االستعمارواتلق  يف بالد املسلمني باهب 
 نهاية..!! 

إهمةا: ادلور  اتلربيةريريب أن شيئاا من هذ  اتلفسريات صحيح، لكن من شأن مدم  اتلفكةري  ال
أي مسِّوهة؛ ال يذكرون  اإلسالميةيتحملون أو حيملوا ابلالد  الشهيص لأمة يف لك ذلك؛ فهم حىت ال

مستوى السلوك والعمل. ولسةت أدري كية   وىلعالقصور اذلايت لأمة ىلع مستوى الفكر واالعتقاد، 
انلقاط ىلع احلروف يف توضيح دورنةا يف األزمةات الةيت  وضعيمكااا أن نمارس انلقد اذلايت وحنن نأَب 

 نعيشها؟! 
واملوثرات: رشوط  الرشوطب تقرير  هاا أن أزمات املسلمني ومشالكتهم حمكومة باوعني من مما جي إن

مةا لةم يزحةزح  حمدوداايرل  خاريجومِّثرات داخلية، ورشوط ومِّثرات خارجية؛ وإن تأثري لك ما هو 
ضةغط الغةرب علياةا إىل اسةتالب إرادة  يةِّديبعض الرشوط واملِّثرات ادلاخلية وحيل حملها؛ فحني 

وسلواكتاا، فإن ضغوطه علياةا تتحةو: مةن مةِّثرات  أفاكرناقاومة، أو يِّدي إيل تقليد ، أو إىل فساد امل
كما يعمل القصور اذلايت لأمة. وإعطاء األهمية الكربى للمةِّثرات  تعملخارجية إىل مِّثرات داخلية، 

َصاَبتُْكْم ُمِصيبٌَة ) :-عز وجل  -قو: اهلل  يفادلاخلية واضح 
َ
ا أ َولَمَّ

َ
ىنَّ َهَذا قُةْل أ

َ
َصبْتُْم ِمثْلَيَْها قُلْتُْم أ

َ
قَْد أ

ء  قَِديٌر( )آ: عمران: َ ىلَعَ لُكِّ يَشْ ْنُفِسُكْم إِنَّ اّللَّ
َ
إِْن َتْمَسْسةُكْم َحَسةاٌَة ) وقوهل: ،(165ُهَو ِمْن ِعاِْد أ

َ بَِما َيْعَملُوَن تَُسُِّْهْم َوإِْن تُِصبُْكْم َسيِّئٌَة َيْفرَُحوا بَِها َوإِْن تَْصرِبُوا َوتَ   إِنَّ اّللَّ
ُكْم َكيُْدُهْم َشيْئاا تَُّقوا ال يرَُضُّ

 (. 21(()120حُمِيٌط( )آ: عمران:
 احلادي عرش: اتلفكري االنعزايل :  املرهر
إىل الوحةدة سجةة  وامليةلانلوع من اتلفكري يميل بصاحبه إىل اعزتا: انلةاس والوحشةة مةاهم،  وهذا

يكةرث عاةد املتصةوفة ومةن تةأثر  اتلفكةريوادلار اآلخرة. وهذا انلوع مةن  وجل عزاجلمعية ىلع اهلل 
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كرتك األسباب وترك ادلنيا، واتلةوالك، واتلفةريط  اتلة؛بفكرهم مما يِّدي بهم إىل تصورات وسلوكيات 
 . تعاىلباملعروف وانليه عن املاكر واجلهاد يف سبيل اهلل  اكألمريف كثري من الواجبات الرشعية 

 :  ادلينءاين عرش: اتلفكري اهلابط اثل املرهر
األمور؛ اكتلفكةري يف  معايلذلك اتلفكري اذلي حيرص صاحبه يف األمور ادلونية ادلنيئة ابلعيدة عن  وهو

األمر عاد أصحاب هذا اتلفكري إىل إعما:  يتجاوززهرة احلياة ادلنيا والنساء وإدمان اتلفكري فيها، بل 
 الوصو: إهها.  ىلعايل الفكر يف الشهوات املحرمة واتلح

ونفع العباد، وبني مةن  واجلهادبني من فكر  يف معايل األمور كأمور اآلخرة وأمور ادلين وادلعوة  وشتان
 . الرديئةفكر  حيوم ىلع الشهوات واألماين ابلاطلة واريواطر 

جوالةة؛ فقلةب  : القلوبالسل وهذا معىن قو: بعض »...  - تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: ابن القيم  ويف
الروح انغماسها وتدسةيها  عذابيطوف حو: احلش، وقلب يطوف مع املالئكة حو: العرش. فأعرم 

 (. 22...«)خلقت هل وهيئت هل  مايف أعما: ابلدن واشتغاهلا بمالذ ، وانقطاعها عن مالحرة 
متةع ادلنيةا  إىلذلك: االنرصاف عما يصيب ادلين وأهله من تقتيل وترشيد، وتوجيه اهلم األكةرب  ومن

طريقة الرتبية اليت  اتلفكريالزائلة من: مطعوم أو ملبوس أو ماكوح. والسبب يف وجود هذا انلمط من 
وبعةد  عةن اآلخةرة واالسةتعداد هلةا،  وشهواتها،ترى عليها هذا انلوع من انلاس؛ وذلك بربطه بادلنيا 

بادلنيا اغفلة عن اآلخرة. ولكمةا هابطة متعلقة  لقدواتومصاحبة ابلطالني، ورؤية صاحب هذا الفكر 
 انلوع من اتلفكري.  هذااشتدت الغفلة عن اآلخرة تمكن 

وحيسب حسابها مع آخةر  باآلخرةال يلتل إنسان يِّمن »: - تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: سيد قطب  ويف
أمةور هةذ  وذاك يف تقدير أمر واحةد مةن  هذايعيش هلذ  ادلنيا وحدها وال ينترر ما وراءها. ال يلتل 

يتفقان يف حكم واحد ىلع حادث أو حالة أو شةأن مةن  والاحلياة، وال قيمة واحدة من قيمها الكثرية، 
زاوية للارر،وللك ماهما ضوء يرى عليةه األشةياء واألحةداث  ماهماالشِّون. فللك ماهما مبان، وللك 

ا من احلياة ادلنيا، وذلةك يةدرك مةا ورا يرىوالقيم واألحوا:. هذا  ء الرةاهر مةن روابةط وسةنن ظاهرا
 واحلةارضللراهر وابلاطن، والغيب والشهادة، وادلنيا واآلخرة، واملوت واحلياة، واملايض  شاملةونواميس 

هو األفق ابلعيد الواسع  وهذاواملستقبل، واعلم انلاس والعالم األكرب اذلي ششمل األحياء وغري األحياء. 
املاكن الالئق باإلنسةان: اريليفةة يف األرض.  إىل، ويرفعها فيه الشامل اذلي ياقل اإلسالُم البرشيَة إهه
 (. 23)«هللااملستهل  سكم ما يف كيانه من روح 
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 اثلالث عرش: اتلفكري العاطيف االنفعايل:  املرهر
هةذ  األحةوا:  مثةلاتلفكري اذلي تسيطر عليه يف الغالب اجلوانب العاطفية عاد الشةهص، ويف  وهو

الغضةب الرسةيع،  عادوالعلم؛ كما حيصل عاد احلب أو ابلغض الشديدين، أو  يضع  سلطان العقل
سةواء مةن  -لضةغوط شةديدة  اتلعرضأو ردود األفعا: انلااة عن صدمات أو أخبار مفاجأة، أو عاد 

اريضوع هلةا، وغلبةة الفكةر العةاطيف  إىليصعب الصمود أمامها، مما يِّدي  -داخل انلفس أو خارجها 
يبعد عن سلطان العقل والعلم الرشيع، ممةا يةِّدي  اتلفكري  األحوا: ومثيالتها جتعل تلربيرها. إن هذ

 اليت ترتتب ىلع هذا انلمط من اتلفكري.  املآالتإىل احنرافات وغفلة عن 
 ييل بعض السمات اليت يتسم بها مثل هذا انلوع من اتلفكري:  وفيما
ويقابةل ذلةك  -مهما اكنت صةغرية  -املفاجأة  ةاملبارشاألوىل: شدة احلساسية واتلأثر لأحداث  السمة

 . املبارشةالغفلة عن األحداث الكبرية غري 
إذا وصةلت إىل  االهتمامةاتاألخطار الصغرية املفاجأة تثةري أوسةع »ذلك ادلكتور بكار بقوهل:  ويوضح

تق قرائح كثةري يف أحناء العالم، وف املسلمنيانلاس عن طريق مبارش؛ قتل حممد ادلرة قد آثار كثرياا من 
 عرب ساوات ماضية.  الفلسطينينيمن الشعراء ىلع حنو لم يصاعه قتل ألوف 

وقلة ادلواء، وتقةع يف  اتلغذية،اعملاا اإلساليم الكبري يموت عرشات األلوف من األطفا: نتيجة سوء  يف
اةا كثةريون؛ لكةن ذلةك ال يثةري في أبريةاءأماكن متفرقة من العالم جمازر رهيبة يذهب ضةحيتها 

عةرب شاشةات  ارأوادلرة، وما ذاك إال ألن انلاس  حممدمشاعر احلزن والغضب واثلأر، اكذلي أثار  قتل 
املسةلمني بطةر  اتلفةة  . أما موت عرشات اآلالف مناملاكرةالفضائيات صورة حية تللك اجلريمة 

ا شلكفإناا عرفاا  وسمعاا به ىلع   (. 24«)روايات وحاكيات تتااقل، فاكن أثر ذلك ضعيفا
بوسةائل اإلعةالم  وشةحاهمأجل ذلك أجلب أعداء اإلسالم بإعالمهم املوجه إثارة انلاس اعطفياا،  من

. وذلا جيةب ىلع املسةلم أن يةتفطن وراءهماملهتلفة، هتوجهوا إىل ما يريد  أصحاب هذ  الوسائل ومن 
وجةل يف لك مةا  عز عقله، وقبل ذلك رشع اهلل حيكمهلذا اللعب بالعواط  والشعارات الاكذبة، وأن 

 شسمع ويرى، ويزنه بمبان احلق. 
من ضغوط نفسية كشدة الغضةب، أو القلةق  الشهصاثلانية: تأثر الفكر اعطفياا ملا يتعرض هل  السمة

من ضغوط خارجية تطابله بمسةايرتها، أو قةد تدفعةه إىل  هلواهلم واحلزن واريوف .. إلخ، أو ما يتعرض 
هذ  األحوا: يضع  يف الغالب سلطان العقةل، وسةلطان الرشةع،  مثلمصادمتها قبل أوان ذلك. ويف 
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مما ياجم عن ذلك مواق  وممارسات ختال  مقاصد الرشيعة وبدهيات  األفاكر،وتسيطر العواط  ىلع 
 العقو:. 
حةىت تهةدأ  اتلفكةريياصح من يتعرض لضغوط نفسية أن يبتعد عن ردود األفعا:، وأن يةر   وذللك

 شستيضء باور الرشع. نفسه وحيرض عقله، و
وعواقبهةا، وإنمةا حيرصة نفسةه يف  األمةوراثلاثلة: صاحب الفكر العاطيف ال يارر إىل مةآالت  السمة

بشةلك اعطةيف. وهةو يف الغالةب مترسةع وقليةل  معهةااحلدث أو املشلكة اليت أمامه وشسىع للتعامل 
من مصالح أو مفاسد. وال َيىف ما يف إىل ما يرتتب ىلع ذلك  يارراملشاورة، وقليالا ما يقبل انلصح، وال 

ا من حب اإلسةالم وادلفةاع عاةه  العريمة،ذلك من املفاسد  والواقع ششهد بذلك، ولو اكن ذلك ماطلقا
يرضة  فإنةهأعدائه؛ ألن احلماس هلذا ادلين إن لم تضبطه مقاصةد ادليةن وقواعةد الرشةيعة  ومواجهة

 صاحبه واملسلمني معه. 
املطرد والقاعدة، وخباصة إذا اكن االستثااي يلةيب  وإهما:االستثااي أو الشاذ، الرابعة: االهتمام ب السمة

 وينسجم مع عواطفهم وميوهلم انلفسية.  رغباتهم،طموحات بعض انلاس ويوافق 
مةع اجلزئيةات  والوقةوفذلك ما وقع فيه أهل ابلةدع بولةوعهم باملتشةابه، وتةركهم للمحكةم،  ومن

واملرجئةة والقدريةة واجلربيةة  اريةوار عد ولكيات؛ كما اكن ذلةك مةن واالستثااءات ههدموا بها قوا
 وغريهم. 
 ماها يف قوهل:  باملستثىند. بكار بعض األسباب اليت جتعل بعض انلاس يرتك القاعدة ويتعلق  ويذكر

أو ألنه مةأخوذ مةن  مبارش،ة حنن حنتيف بالشاذ، ونب  عليه يف بعض األحيان ألنه جاءنا من طريق 1»
سيارة من طراز معةني، وقةرأت  رشاءحديثة وقريبة من اذلاكرة؛ هب ىلع سبيل املثا: أنك قررت قصة 

وحدث دليةك اطمئاةان ذللةك الطةراز اذلي  ومواصفاتها،يف لك املجالت اليت تعىن بشِّون السيارات 
عةن تكةرر اإلصةالح، وعةن كميةة الوقةود الةيت  اإلحصةاءاتوقعت عياك عليه بعةد أن درسةت 

فيها ...وبااء ىلع لك ذلك عزمت ىلع االجتةا  إىل أحةد معةارض  املتوفرةعن درجة األمان تستهلكها، و
ماها، فإذا جبار لك، واذلي يملك سةيارة مةن عةني الطةراز اذلي تريةد رشاء ،  واحدةالسيارات لرشاء 

 سةيئةويقص عليك حاكية معاناته مع سيارته، مما جعله يرتك دليك انطبااعا بأنهةا سةيارة  فجأة،يزورك 
 وليس من احلكمة اقتااؤها. 

لك اتلقةارير،  احلةائطاغبلاا ستغري رأيك، وتعد: عن رشاء ذلك الطراز إىل غةري ، ضةارباا بعةرض  إنك
ويمثل حديثةه آخةر مةا يةدخل يف  به،وادلراسات املوثقة اليت قرأتها تلأخذ بكالم رجل تعرفه، وتثق 
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بأن تكون معاناة الرجل مةع سةيارته بسةبب  قوياا ذهاك حو: السيارة املذكورة، مع أن هااك احتماالا 
تعرضت حلادث كبري فيما مىض سبَّب خلةالا كبةرياا يف  لكونهاسوء استهدامه هلا وإهماهل لصيانتها، أو 

 جتهباتها ... 
األشياء اليت تمثل القاعةدة  نرىحني جيسد االستثااي أحالماا وأوهاماا، فإناا نرا  ونتعلق به، وال  -2

ا دلى مدم  املقامرة عن أو االط )اهانصيب(؛ حيةث إن اذليةن ة ما شسَّم ب طريقراد. وهذا واضح جدا
ا ىلع أل  من اريارين، ومع ذلةك فةإن مةدم   األحيانيفوزون جبائزة ال ششلكون يف كثري من  واحدا

ة عرشةات املةرات، لكةن يف لك حالة خرسةوامع أنهم هم أنفسهم  الواحد،املقامرة ال يرون إال ذلك 
 الربح. إنها األوهام واألحالم بالفوز برضبة احلظ اليت يِّماون بها ...  إىلخسارة يزداد تشوقهم 

يف اريةري والرشة،  والشةاذمداركاا تلتقط الصورة املفردة، وتتعامةل معهةا ىلع أنهةا أشةياء مطةردة.  -3
ا متفرد. وىلع سةبيل  ا رأياةا رجةالا قةد بةىن فإناةا إذ املثةا:واحلسن والقبيح، والقوة والضع  هو دائما

ا  ا فإنا نعد ذلك العمل اريري ملهصا للك سريته اذلاتية وال تتساء: يف الغالب عةن سةلوكه  أميااامسجدا
األموا: اليت أنفقها يف بااء املسجد واليت قد تكةون مةن كسةب  عنالشهيص ومدى استقامته، وال 

 (. 25...«)حمرم 
رأياا أحةد املسةلمني وقةد  لواألخرية ما يقابلها وهو: أنا  يف مقابل ما ذكر  د. بكار يف الفقرة وأضي 

 ما 
ا
فإنا نق  مع هذا اريطأ اذلي قةد  - اجتهادسواء اكن ذلك اريطأ عن ضع  ماه أو  -ارتكب خطأ

وغلب عليه من سلوك طيب، وعبادة قوية، وبةالء  حياته،يكون استثاائياا يف حياته وننن ما طرد يف 
هذا يكون من الرلم واجلور، أو من غلبة العاطفة ومفاجةأة  ومنشأوجل.  عزحسن يف ادلعوة إىل اهلل 
هذا الالكم عن )أحادية انلررة( كهلةل فكةري ماترشة بةني كثةري مةن  مناملوق ، وقد سبق قريب 

 انلاس. 
 

 الرابع عرش: إعما: الفكر يف انلقد ومتابعة األخطاء والعيوب:  املرهر
مةن انلةاس،  وفةالنن يغلب ىلع تفكةريهم تتبةع عةرثات فةالن يف هذا اريلل بعض انلاس اذلي ويقع

وانلميمة واحلسد واحلقد. ويلحةق  الغيبةوالولوع بتصيُِّدها وتقييدها، واتلفكه بها. وهذا يوقع يف مرض 
القائمة، وخباصةة األعمةا: اريرييةة، وادلعويةة،  األعما:بهِّالء من جيعل جل تفكري  وهمه يف متابعة 

دون أي عمل إجيايب يرتتب ىلع ذلك، أو قةدرة ىلع إجيةاد ابلةدائل  عليهاالقائمني ومالحقة أخطائها، و
 من أعما:، ودون ذكر ملحاسن األعما: والقائمني عليها.  ياقد املااسبة ملا 



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

250 

بالطيبات فال يلوي عليها،  يمرومن انلاس من طبعه طبع خاير؛ »: - تعاىلرمحه اهلل  -ابن القيم  يقو:
ه. وهكذا كثري من  فإذا قام اإلنسان شسةمع ماةك ويةرى مةن املحاسةن أضةعاف  انلاسعن رجيعه قمَّ

فإذا رأى سقطة أو لكمة عةوراء وجةد بغيتةه ومةا  تااسبه،أضعاف املساوْل فال حيفرها وال ياقلها وال 
 (. 26)«ونقلهيااسبها فجعلها فاكهته 

املتجةرد مةن اهلةوى،  انلصحإن  يع  ختطأة هذا انلوع من اتلفكري سد باب انلقد وانلصح. الك بل وال
األمور. وإنما اتلحذير هاةا مةن  وحتسنيوانلقد املاص  ابلااء مطلوب بني املسلمني إلصالح العيوب 

 ونميمة.  وغيبةحتو: انلقد من بااء إىل هدم، وهوى، وشفاء غيظ، 
 اريامس عرش: اريلل يف ترتيب األولويات أثااء اتلفكري :  املرهر
أمور وقضةايا بعضةها  من بكرثة مشالكته وهمومه، وكرثة الواردات ىلع اتلفكري عرصنا احلارض يتمب

ال يةدري صةاحب اتلفكةري  حىتأهم من بعض، وبعضها يعارض بعض. وتزتاحم الواردات ىلع الفكر 
انلاس يف اريلةل الفكةري يف ترتيةب هةذ   منبأيها يبدأ، وال أيها يرتك عاد الزتاحم. وذللك يقع كثري 

ىلع األهم يف تفكري ، وتقديم الصغري اتلافه ىلع الكبةري  واملهموذلك بتقديم امللح ىلع املهم،  األولويات؛
 مصالح كبرية أو الوقوع يف مفاسد كبرية.  فواتاريطري؛ مما ينشأ عاه 

وذلك عاةد  األولويات،قعد أهل العلم قواعد عريمة مستابطة من الكتاب والساة يتم بها ترتيب  وقد
مةع املفاسةد. وإذا  املصةالحح بعضها مةع بعةض أو عاةد تعةارض املفاسةد، أو تعةارض تعارض املصال

أيهمةا يغلةب ىلع الرةن حتققةه ماهمةا  إىلتعارضت يف الفكر مصلحتان بأيهما يبدأ ويهتم، فإنه يارر 
حتققهما فإنه يارر إىل أيهما أعرم خرياا ومصلحة  درجةفيأخذ بالغالب، ويرتك املتوهم؛ فإن تساويتا يف 

ماهما، وكذلك احلا: يف تعارض مفسدتني َيش من الوقةوع فيهمةا  األقلفيقدم املصلحة العرَّم ىلع 
يغلب ىلع الرن وقوعها فتدفع. وإن تساوتا يف حتقق وقوعهمةا فةإن املتعةني حينئةذ  أيهمافإنه يارر إىل 
 أهون املفسدتني دلفع أعرمهما.  ارتكاب

بالفساد الكثري، وال دفع  القليلفال جيوز دفع الفساد »: - عاىلترمحه اهلل  -ذلك يقو: شيخ اإلسالم  ويف
املصالح وتكميلها، وتعطيةل  بتحصيلأخ  الرضرين بتحصيل أعرم الرضرين؛ فإن الرشيعة جاءت 

ا، ودفةع  خرياملفاسد وتقليلها سسب اإلماكن. ومطلوبها ترجيح  اريريين إذا لم يمكن أن جيتمعا ايعا
 (. 27)«ايعااعا رش الرشين إذا لم يادف

إال برضةر زائةد ىلع  والفجورفإذا لم يمكن ماع املرهر للبدعة »يرضب هلذ  القاعدة مثاالا فيقو::  ثم
خلفه؛ اكجلُمع واألعياد واجلماعة إذا لم  إالرضر إمامته لم جيز ذلك، بل يصيل خلفه ما ال يمكاه فعلها 
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حلجةا ، واملهتةار بةن أيب عبيةد اثلقةيف خلة  ا يصلونيكن هااك إمام غري ، وهلذا اكن الصحابة 
واجلماعة أعرم فساداا من االقتداء فيهما بإمام فاجر، ال  اجلمعةوغريهما اجلمعة واجلماعة؛ فإن تفويت 

ال يةةدفع فجةةور  فيةةبىق تةةرك املصةةلحة الرشةةعية بةةدون دفةةع تلةةك  عاهمةةاسةةيما إذا اكن اتلهلةة  
 (. 28)«املفسدة
وليست نررية فكريةة؟  تطبيقية،وازنات باتلفكري ويه مسائل عملية يقو: قائل: ما عالقة هذ  امل وقد

وانلرر، فإذا اكنةت األولويةات مرتبةة يف  اتلفكريواجلواب أن يقا:: إن مبدأ لك إرادة وعمل ينشأ عن 
هةذا اتلفكةري إرادة وعمةل مرتتةب يف الواقةع كمةا هةو يف  عةنالفكر سيث يبدأ باألهم ثم املهم نشأ 

 اتلفكري. 
 والُمِلحُّ : مُّ الُمهِ 
ةا الُمِلةحُّ ىلع املهةم  فيقةدمكثري من انلاس يف ترتيب األوهات يف اتلفكري بني املهم وامللةح؛  َيلط دائما

يعتقد أنه يف مقدمة األمور املهمة يف حياتةه  بماومن هاا ينشأ اريلل. ولو جلس أحدنا مع نفسه يفكر 
لكن لو سةأ: الواحةد ماةا  -رضةا ربةه سبحانه دياةه و حياتةهوبالنسبة للمسلم فإن أهم يشء يف  -

اليت يه أهم يشء يف حياته االهتمام والوقةت الالزمةني أم أنةه  األمورنفسه بعد ذلك: هل أعطى هذ  
 ذلك االهتمام والوقت؟  امللحةأعطى األمور 

يهةا فعةالا نعط الةيتولأس  نلحظ فجوة واسعة بني ما نعتقد أنه هو املهم يف حياتاا وبني األمور  إناا
 : اتلاهةاهتماماا وأوقاتاا. وتلوضيح هذا الالكم أرضب ذللك األمثلة 

 : ادليناألو:: تقديم ادلنيا ىلع اآلخرة وأمور  املثا:
هوم اجلزاء واحلساب. ومةن  يبعثااوجل لغاية عريمة: نلعبد  ونوحد ، ثم يميتاا، ثم  عزخلقاا اهلل  لقد

ا رمحته سبحانه أن سهر نلا ما يف األ به ىلع عبادته سبحانه، وإقامة دياه يف األرض.  لنستعنيرض ايعا
اريلق، ولم شسلم ماه كثري من املسلمني؛ فبدالا مةن أن تكةون  أكرثومع هذا فقد انعكس األمر عاد 

وجل، أصبحت مالكة ادومة، ولو تعارضةت مةع ادليةن  عزيف سبيل عبادة اهلل  ومملوكةادلنيا خادمة 
 الغايةةوجل ومرضاته، وبذلك تاقلب األوهات، تلصبح  عزانلاس ىلع عبادة اهلل  كثري من عادقدمت 

تفكرينةا فلنسةأ:  تشةغلوسيلة والوسيلة اغية. وإذا أردنا أن خنترب أنفساا نلكتش  أهم األمور الةيت 
ومةا ترتيبهةا يف سةلم األولويةات.  وتفكرينةاأنفساا عن األمور اليت حتتل ماكن األولوية يف اهتماماةا 

ةأ  -أهم األولويات يف تفكري   شهصوعادئذ سيرهر اتلفاوت بني انلاس، ويعرف لك  سواء اكنةت خطا
 أو يهان. وساعلم حني ياكش  الغبار أخيل حتتاا أم محار!!  املرأوعاد االمتحان يكرم  -أو صواباا 
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اته، ثم أمةور ومتطلب الزوا قد تكون األمور اليت تشغل فكر  حسب الرتتيبات اتلاهة: أمور  فبعضاا
 ودعوته.  وعبادتهالوظيفة وسبل ترقيته فيها، ثم مرشوع جتاري، ثم أمور دياه 

األقةل أهميةة،  الُمِلحهذا مصاب خبلل يف ترتيب األولويات، فأخرَّ املهم وهو دياه ودعوته، وقدم  فمثل
ر من هةذ  ادلنيةا توافه األمو واهتمامهوهكذا يف بقية االهتمامات. بل من انلاس من شسيطر ىلع فكر  

 . وآخرتهالفانية اغفالا عن عرائم األمور يف دياه 
نةوع بةالط احلمامةات،  وماكمن شسيطر ىلع فكرة مثالا ماهل اجلديد، وما لون ادلهان املااسب،  وذلك

مصاب املسةلمني وجراحةاتهم يف لك  عنوغريها من اتلوافه اليت تشغل فكر  وتقوم وتقعد معه، اغفالا 
  عن املوت واالستعداد للرحيل. ماكن، اغفالا 

من خالهلا ملاذا خلقوا فيعبدون ربهم وشستعدون  يدركوناثلاين: إن تربية األوالد تربية إسالمية  املثا:
 وجل مهمة عريمة.  عزالرفيعة وجياهدون يف سبيل اهلل  اإلسالميةهوم رحيلهم ويتهلقون باألخال  

قد غفلوا عةن هةذ  املهةام  اهومىلع اآلباء،ولكن كثرياا ماا  هذ  املهمة ملن أهم املهمات وأوجبها وإن
عادهم ملحة؛ اكالنشغا: بالعمل والوظيفة  ألنهاالعريمة واتلفكري فيها، وقدموا عليها ما هو أقل ماها 

 مع أوالدهم ليسمعوا ماهم ويِّدبوهم ويربوهم.  جلوسهمواتلجارة واالنتدابات؛ فآثروها ىلع 
ىلع  -مع أهميتهةا  - وصحتهما: يف اتلفكري بدراسة األوالد وطعامهم وبلاسهم ذلك تقديم االنشغ ومن

 جتلب هلم السعادة يف ادلنيا واآلخرة.  اليتاتلفكري يف دياهم وأخالقهم وتربيتهم الرتبية اإلسالمية 
م عليه إال ما هو أوجب ماه؛ ومةع ذلةك جنة الاثلالث: بر الوادلين وخدمتهم واجب رشيع  املثا: د يُقدَّ

طاعة الوادلين، أو ينشغل بأصدقائه أو بةبعض جوانةب ادلعةوة  ىلعالكثري ماا من يقدم بعض انلوافل 
وإرضائهما. بل قد يقةدم بعةض اتلوافةه مةن املباحةات ىلع هةذا الواجةب  وادليهالكفائية عن خدمة 

 العريم. 
ف بفكر  عن عبادته املهمة الةيت جند الكثري ماا يارص انلافلةالرابع: يف أداء الصالة املكتوبة، أو  املثا:

الصالة وأذاكرها. وذللةك واهلل  بأمور ادلنيا اليت ال تكون شيئاا عاد تدبر فكر ياايج فيها ربه، وششغل 
إىل  الفكةربني لك ركن وآخر حةىت ينتبةه الشةارد ويرجةع  أكربنلا يف الصالة أن نقو: اهلل  رشع أعلم

 به الفكر عن صالته.  وينشغلوأكرب مما شرشد إهه اذلهن  وأعرم أهماألمر املهم، وكأنه يقو:: اهلل 
يف عيوبهةا وآفاتهةا باالنشةغا: بانلةاس  واتلفكةريوحماسةبتها  فةساريامس: االنشةغا: عةن انل املثا:

 وعيوبهم. 
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ألن األعداء ليسوا ىلع درجة واحدة، ولةيس  واألعداء؛السادس: اريلل يف ترتيب مااز: اريصوم  املثا:
الاكفر واملاةافق وعةداوتهما ليسةت اكملبتةدع مةن أهةل القبلةة.  فهطورةمرتبة واحدة؛ احنرافهم ىلع 
ا حسب شدة الكفر وإفساد ؛ فالاكفر املسالم ليس اكلاكفر املحارب الصاد  ختتل وخطورة الاكفر  أيضا

 وجل.  عزاهلل  سبيلعن 
إهةه حرباةا  نوجةهضوء هذ  األنواع من الكفةرة وغةريهم نسةتطيع أن حنةدد أولوياتاةا يف مةن  ويف

ا  يف العدو. والعكس مةن  ونكايةورصاعاا؛ ألنه لكما حرصت بِّرة الرصاع وركز عليها اكنت أشد أثرا
اذلي ليس للمجاهدين فيه شةوكة قويةة  اهومذلك فيما لو تعددت بِّر الرصاع، وخباصة يف مثل زماناا 

 . واحدتستعد ملواجهة أكرث من عدو وجبهة يف وقت 
ونشتغل بما دونه، وهذا  املهمت يف جهادنا مع األعداء أمر مهم ومطلوب حىت ال نرتك األولويا فتحديد

وإىل فقةه بمقاصةد الرشةيعة وتةرجيح خةري  واملفاسد،األمر حيتا  إىل فقه عميق باملوازنة بني املصالح 
مةة بمةا يف جتييش األ - تعاىلرمحه اهلل  -موق  ابن تيمية  ذللكاريريين، ودفع رش الرشين، وخري مثا: 

 والصوفية من أهل القبلة يف حرب اتلتار الكفرة.  اكألشاعرةفيها بعض املبتدعة 
ةا يف  يتقدمالسابع: اريلل يف ترتيب احلقو  سيث ال  املثا: حق ىلع حق آخر؛ فقد جيد املسةلم ذلة وأنسا

عبةاد هةو يغفل عن عبادة أخرى أو حق آخر يتعلةق سقةو  ال جتعلهعبادة من العبادات قد تنسيه أو 
وجل وأر  هل سبحانه. وخري مثا: ذللك ما جاء يف الرواية الصةحيحة  عزهلل اأوجب عليه، وأحب إىل 

 اتلاهة: 
سةلمان وأيب ادلرداء فةزار  بةنيأيب جحيفة ريض اهلل عاه قا:: آىخ انلةيب صةىل اهلل عليةه وسةلم  عن

هل حاجة  ليسفقالت: أخوك أبو ادلرداء  ادلرداء فرأى أم ادلرداء متبذلة. فقا: هلا: ما شأنك؟ أباسلمان 
ا، فقا: هل: لك فإين صائم.  : ما أنا بآلك حىت تأكةل، فأكةل. قا:يف ادلنيا. فجاء أبو ادلرداء فصاع هل طعاما

. ثم ذهب يقوم، فقا:: نم. فلما اكن من آخر الليةل فاامفلما اكن الليل ذهب أبو ادلرداء يقوم، فقا:: نم، 
ا، وألهلةك  فقا:صليا. قا: سلمان: قم اآلن، ف ا، وإن نلفسك عليك حقا هل سلمان: إن لربك عليك حقا
ا، فأعط لك  ذلك هل. فقا: انليب صىل اهلل  فذكرحق حقه. فأل انليب صىل اهلل عليه وسلم  ذيعليك حقا

اولضيفك عليك »(. وزاد الرتمذي فيه 29)ابلهاريأخرجه « صد  سلمان»عليه وسلم:   (. 30)«حقا
رمحةه  -ابن القيم  يقو:بني العبادات وكي  يرتبها املسلم حسب األولوية عاد الزتاحم  اتلفاوت وعن
واالشتغا: به عةن الةورد املسةتحب،  سقهواألفضل يف وقت حضور الضي  مثالا القيام »: - تعاىلاهلل 

 وكذلك يف أداء حق الزوجة واألهل. 
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 ... واالستغفاراعء واذلكر يف أوقات السحر: االشتغا: بالصالة والقرآن وادل واألفضل
 ...  املِّذنيف أوقات األذان: ترك ما هو فيه من ورد  واالشتغا: بإجابة  واألفضل
: االشتغا: بمساعدته، وإاغثةة املا:يف أوقات رضورة املحتا  إىل املساعدة باجلا ، أو ابلدن أو  واألفضل

 هلفه، وإيثار ذلك ىلع أورادك وخلوتك... 
فهةو  -واتلحميةد  واتلهليةلال سةيما اتلكبةري  - ذي احلجة: اإلكثار من اتلعبد يف أيام عرش واألفضل

 أفضل من اجلهاد غري املتعني. 
اتلصدي ملهالطةة  دونيف العرش األخرية من رمضان: لزوم املسجد فيه واريلوة واالعتاكف،  واألفضل

 القرآن عاد كثري من العلماء.  وإقرائهمانلاس واالشتغا: بهم، حىت إنه أفضل من اإلقبا: ىلع تعليمهم 
ذلةك ىلع  وتقةديميف وقت مرض أخيك املسلم أو موته: عيادته وحضور جاازتةه وتشةييعه،  واألفضل

 خلوتك واعيتك ... 
بواجةب ذلةك الوقةت  واالشةتغا:ذلك الوقت واحلا:،  يفيف لك وقت وحا:: إيثار مرضاة اهلل  فاألفضل

 (. 31«)ووظيفته ومقتضا 
 األمثلة اتلاهة:  - تعاىلرمحه اهلل  -ذكر  ابن القيم إىل ما  ويضاف

 ىلع الفائتة يف األداء.  احلارضةضا  وقت صالة حارضة وفائتة فيقدم أداء  إذا
بأصل الرشع؛ كمن نذر أن يتصد  وعليه  الواجبتزاحم واجب بأصل الرشع وواجب بانلذر قدم  إذا

ا،   ي الزاكة ولو فات الوفاء بانلذر. يِّد فإنهزاكة وال يمكن أن يِّدي الواجبني معا
 القضاء ىلع انلذر.  يقدمذلك أيضاا: لو ضا  الوقت ىلع قضاء رمضان وهااك نذر صوم فعليه أن  ومثا:
واجب عي  متعلق بمصلحة خاصة؛ فةإن  معتزاحم واجب عي  متعلق بمصلحة اعمة للمسلمني  لو

 هاد العي  مع طاعة الوادلين. اجل أداءالواجب العام مقدم ىلع ارياص، كما لو تعارض 
فإن الواجب املقطوع بوجوبه يقةدم ىلع  وجوبهتعارض واجب مقطوع بوجوبه مع واجب اتل  يف  لو

 يف وجوبه مع طاعة الوادلين املقطوع بوجوبها.  املهتل املهتل  يف وجوبه، كما لو تعارض اجلهاد 
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 ونصائح تلجاب اريلل يف اتلفكري وصايا
 فيس وإخواين املسلمنيإىل ن أوجهها

وتعاىل، ونسةأهل اهلدايةة واتلوفيةق؛ فهةو سةبحانه اذلي بيةد   سبحانه: جيب علياا أن نتعلق باهلل  أوالا 
املهتدي ومن يضلل فال هةادي هل، ولةو وُّ العبةد إىل  فهولكها؛ فمن يهد  اهلل  وشِّونااقلوباا وأفاكرنا 

 وعقله رياب وخرس.  نفسه
 ماها:  يف ذلك كثرية واألدعية

نفيسة  إىليا يح يا قيوم برمحتك أستغيث، أصلح يل شأين لكه وال تكلة  »صىل اهلل عليه وسلم:  قوهل
 (. 32«)طرفة عني

 (. 33«)امهلل اهدين فيمن هديت»قوهل صىل اهلل عليه وسلم:  وماها
 اعلةمض، امهلل رب جربائيل وماكئيةل وإرافيةل، فةاطر السةموات واألر»صىل اهلل عليه وسلم:  وقوهل

من احلق بإذنك  فيهالغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه َيتلفون، اهدين ملا اختل  
 (. 34«)إنك تهدي من تشاء إىل رصاط مستقيم

انلبوية اجلامعةة. وهاةا  األحاديثوغريها من  ،(35«)امهلل اهدين وسددين»صىل اهلل عليه وسلم:  وقوهل
هو اذلي يعلةم وال نعلةم،  سبحانهألن اهلل  والصواب؛ميتها يف اهلداية إىل احلق يأيت دور االستهارة وأه

 . الغيوبويقدر وال نقدر، وهو عالم 
وتوحيةد ، وأن يكةون هماةا  وحد ويه عبادة اهلل  ُخلقاا؛: إشغا: الفكر بالغاية اليت من أجلها ثانيةاا

كون ذلك هةو حمةور اهتماماةا وتفكرينةا، لك أمر ششغل بانلا، وأن ي يفوجل  عزهو تقديم مرضاة اهلل 
شأنه أن يقوي هذ  الغاية ويزيد يف إيماناا؛ وذلك باتلفكر يف املجاالت اثلمانيةة  منوأن نفكر يف لك ما 

 مرت باا يف ثاايا ابلحث.  اليت
اد واالسةتعد تعةاىل،القصري واشغاهل يف طاعةة اهلل  العمر: إنشاء هم اآلخرة وإعما: الفكر يف هذ  ثاثلاةا

ووزن لك يشء يف هذ  ادلنيا بمبان اآلخرة وبقائهةا واهقةني  تعاىل،هلل اهوم الرحيل والوقوف بني يدي 
 وزواهلا.  ادلنيابفااء 
فاهلوى والرن وعدم اتلثبت يه من أخطر مةا  ذلك؛: اجتااب الرن واهلوى، وحماسبة انلفس ىلع رابعةاا

سباب يف رد احلق واتهام أهله بما هم ماه براء؛ قةا: األ أخطريكون ىلع عقل العبد وفكر ، إذ يه من 
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ْنُفُس َولََقْد َجاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم الُْهَدى() تعاىل عن الكفار:
َ
نَّ َوَما َتْهَوى اأْل نلجم: مةن ا) إِْن يَتَِّبُعوَن إِالَّ الرَّ

 (. ويه اليت توقع صاحبها يف اجلور والرلم والعدوان. 23اآلية
ىلع أثةر اإلخةالص  نِّكةديف كثري من مراهر اريلل يف اتلفكري كمةا مةر باةا. وهاةا أيضاا السبب  ويه

 واتلواضع يف سالمة اتلفكري واالنقياد للحق عاد ظهور . 
ا وجل، وترسيخ املعتقةد الصةحيح؛  عزاهلل  برشع: احلرص ىلع ابلصرية يف ادلين، واتلفقه والعلم خامسا

من اجلهل، واتباع الشبهات، كما وقع ذلةك لكثةري مةن  نشأتإذ إن بعض مراهر اريلل يف اتلفكري إنما 
 عن جمالسة أهل ابلدع وقراءة كتبهم.  ياهونأهل ابلدع. وذللك اكن السل  

واملفاسد، والةيت تنشةأ  املصالحأن يف الفقه بالرشع اإلحاطة بمقاصد الرشيعة، وفقه املوازنات بني  كما
 بعض مراهر اريلل من اجلهل بها وإغفاهلا. 

اسا من أسباب اريلل والزيةغ، وفيةه  تعاىلبإذن اهلل  العصمة: احلرص ىلع تدبر القرآن الكريم؛ ففيه دسا
وجل واالهتداء بهديه  عز. وبقدر ما يبعد العبد عن كتاب اهلل للتفكرياملبان العد: واملاهج الصحيح 

 من مراهر اريلل يف الفكر والقو: والعمل.  كثريبقدر ما يقع يف 
ا وتاقيتهةا مةن أدران احلسةد واحلقةد والكةر   آفاتهةا،اسبة انلفةس وتهةذيبها واتلعةرف ىلع : حمسابعا

 إىل اهلوى واجلور والرلم يف تفكري  وسلوكه.  صاحبهاللمسلمني؛ إذ إن هذ  اآلفات تقود 
 يف املواق ، واألحاكم والقرارات، وتعويةد الفكةر ىلع العجلة: اتلأين يف ايع األمور واحلذر من ثاماةاا

األمور وكرثة املشاورة، واتلفكري يف املآالت؛ فكم من متعجل ومترسع ندم  يفاتلِّدة واألناة، واتلعمق 
 من عجلته يف تفكري  وأحاكمه، ولكن حيث ال يافع انلدم.  انلاشلىلع فعله 

اآلنيةة،  األفعةا:ذلك احلذر من االنسيا  ادلائم وراء احلماسات واالنفعةاالت واإلشةااعت وردود  ومن
 وضبط ذلك بضابط الرشع والعقل. 

ا واحلةذر مةن االنسةيا  وراء االسةتفزازات،  الطيش،: تبصري انلفس وتوطياها ىلع اثلبات، وعدم تاسعا
ههرجوا املسةلم عةن طوقةه وعقلةه هنسةا  وراء  املبطلونوالرضوخ لالستهفافات اليت قد يقوم بها 

 نلبيةه صةىل اهلل عليةه وسةلم: تعةاىلل. قةا: اهلل من العلم والعقة املافلتةاعطفته ووراء ردود األفعا: 
يَن ال يُوقِاُوَن( )الروم:) ِ

اََّك اذلَّ ِ َحقٌّ َوال شَْستَِهفَّ (. فإذا اكن انليب صةىل اهلل عليةه 60فَاْصرِبْ إِنَّ وَْعَد اّللَّ
اوسلم   إىل هذ  الوصية فمن دونه أوىل وأحو .  حمتاجا
ا اذلهايةة، والضةغوط انلفسةية أو الضةغوط  املشوشةاترييةة عةن : ابلعد يف أثااء العملية اتلفكاعرشا

ىلع اتلفكري واملواق  واختاذ القرارات. ومةن هةذ  املشوشةات  مبارشٌ اريارجية، واليت يكون هلا تأثرٌي 
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واحلزن، واجلوع واريوف الشديدين، وما سوى ذلك من املزعجات. فعاةدما  واهلمشدة الغضب، والقلق 
ِّثرات فعليه أن يهدأ حىت ختتيف أو خت  هذ  الضةغوط حةىت شسةلم مةن هذ  امل بمثلششعر الشهص 

 هةذ اذلي يرتتب عليه خلٌل يف املواق  واألحاكم والقرارات انلاشئة من اريضوع ملثل  الفكرياريلل 
 الضغوط. 
الكتةاب والسةاة وسةرية سةلفاا الصةالح،  ماطلقهاعرش: احلرص ىلع تربية النشء تربية هادئة  حادي

وتصيبهةا باريلل واآلفةات. كما أن يف رؤية املرتبني  أفاكرهماألفاكر واملااهج اليت تشوش  وحفرهم من
باتلفكري السديد والعقل السليم أكرب األثر يف تنشِتهم ىلع املاهج الصحيح يف  املتصفةللقدوات اجلادة 

مةزتن يف  صالح،قدوة وجل إىل أستاذ  عزوالسلوك. واتلجربة أكرب شاهد ذللك؛ فمن وفقه اهلل  اتلفكري
ابتيل بمرب عجو: مصةاب  ومنتفكري  وسلوكه، فإن املرتّب يف الغالب يتأثر بأستاذ  وياصبغ بتفكري . 

. وهاةا تةأيت عرةم املسةِّوهة ىلع وتربيتهخبلل يف تفكري ، فإن أثر ذلك يرهر ىلع من هم حتت توجيهه 
 املربني، وعرم أجرهم أو وزرهم لك سسبه. 

واإلحاطة بها مةن ايةع اجلوانةب. وبةدون ذلةك  فيهاة فهم الواقعة اليت يراد اتلفكري عرش: أهمي ثاين
ا وباتلايل   أو املواق  املرتتبة ىلع ذلك ستكون قارصة ومتسمة باريلل.  فالقراراتيكون الفهم قارصا

 (. 36: من اآليةاإلراء) َوال َتْقُ  َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم() وجل: عزاهلل  قا:
الفتيةا تقةوم ىلع فهةم  أنجيرنا إىل احلديث عن الفتيا وعالقتها باتلفكري، حيث إنه مةن املعلةوم  اوهذ

إحداهما ىلع األخرى. ويف لك مرحلة  وتايلمثلها،  يفللواقعة املراد احلكم فيها، وىلع فهم حكم اهلل 
ا يف اتلفكري   . واالستاباطجند للعقل دوراا مهما

ألن اريلل يف الفهةم يةِّدي إىل اريلةل يف اتلفكةري،  احلق؛ا شُسمع وُيقرأ من عرش: الفهم ادلقيق مل ثالث
ا  اولكما اكن الفهم صحيحا ا اكن اتلفاعل مع ذلك كبرياا.  ودقيقا  وحارضا

ْمَع وَُهَو َشِهيٌد( )ّ :) :تعاىلاهلل  قا: لىَْق السَّ
َ
ْو أ
َ
ْكَرى لَِمْن اَكَن هَلُ قَلٌْب أ  (. 37إِنَّ يِف َذلَِك ذَلِ

فةالفكر  السةامعني؛يف ذلك أثر اتلعبري الصحيح عن ما يدور يف اذلهن من أفاكر ومفاهيم ىلع  يدخلو
فكةر املةتلل والسةامع  ىلعانلاضج والفهم الصحيح ما لم يعرب عاه بلغة فصيحة بياةة فإنةه يةاعكس 

يُرِْد ، وبذلك ختتل املرء ما لم يقله أو  إىلفيفهم املسموع ىلع غري حقيقته، وباتلايل َيتل الفهم وينسب 
 املفاهيم واألفاكر. 

الفارغةة، واتلعةايم عةن حقةائق الواقةع.  واألحالمعرش: احلذر من العيش يف اريياالت واألوهام  رابع
اإلنسان يف تطوير  للواقع، وجتديد ما فيه يف حدود القدرة. أما  إههوارييا: مفيد إذا اكن بقدر ما شسىع 
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ا عن السنن اإلهلية، ومدى توفر األسباب يف أجواء ا بصاحبهإذا حلَّق   واإلماكنةاتملستحيالت، معرضا
 من عدمها؛ فإن هذا يقود إىل خلل يف اتلفكري والقرارات واألعما:. 

بالعجز واإلحباط؛ فإن مثل هةذ  اآلفةات  والشعورعرش: احلذر من اهأس واالستسالم للواقع  خامس
ا  باب من أبواب الشيطان يِّدي إىل حدوث شلل شديد يف  ااتاراا،وهذتعطل فكر اإلنسان وعقله طائعا

 اتلفكري. 
من خال: عقو: اآلخرين؛ فإن هةذا يةِّدي  األمورعرش: احلذر من اتلقليد األعَّم، وانلرر إىل  سادس

واريمو: واتلهوف من اتلجديد واالسةتقال: يف اتلفكةري.  الكسلإىل اود اتلفكري وتعويد انلفس ىلع 
 املذمومني.  واتلحزبب كما سيِّدي إىل اتلعص

تعطيل للعقل وجحد للاعمة، فكةذلك اشةتغا:  اإلنسانعرش: كما أن عدم اتلفكري فيما خلق هل  سابع
هو حتميل للعقل بما ال يطيق؛ كمحاولة العلةم بةذات اهلل  مقدور اتلفكري بما لم َيلق هل وما ليس يف 

غيب واألقدار. فاحلذر من اقتحةام مةا لةم وجل به من علم ال عزاختص اهلل  وبماوكيفية صفاته،  تعاىل
 القدرة ىلع إدراكه.  العقليعط 
ملن مأ  باريري اذلي يعود عليه يف ادلنيا واآلخرة،  وذلكوجل؛  عزعرش: الفراغ نعمة من نعم اهلل  ثامن

 ذلك لم شستفد ماه، أو مأ  بما يعود عليه بالرش يف ادلنيا واآلخرة، ويف ملنكما أنه نقمة وغَب وخرسان 
 وليسةت(. 36«)نعمتان مغبون فيهما كثري من انلةاس: الصةحة والفةراغ»يقو: صىل اهلل عليه وسلم: 

وانلفةس بالعمةل  الفكةرالعربة يف مأ الفراغ، ولكن العربة بما يمأ به هذا الفراغ. وعدم اشةتغا: 
كن أن يهدأ وشسةكن جوا: ال يم فالفكراملفيد انلافع يعود ىلع الفكر باريلل، وىلع العمل بالضياع؛ 

 فإن لم ششغل باحلق شغل صاحبه بابلاطل. 
من الفكر إما يف واجب آخرتةه  َيلوفالقلب ال »... : -تعاىلرمحه اهلل  -ذلك يقو: اإلمام ابن القيم  ويف

واألماين ابلاطلة واملقدرات املفروضة. وقةد  الوساوسومصاحلها، وإما يف مصالح دنيا  ومعاشه، وإما يف 
بما يلىق فيها؛ فإن ألقيت فيها حبا دارت به، وإن ألقيت فيهةا  تدورنلفس مثلها كمثل الرَح تقدم أن ا

ا وحىص  ازجاجا  (. 37«)دارت به وبعرا
إىل اتلعصب لرأيه، واملماحكة بابلاطةل، ويثةري  صاحبهعرش: ابلعد عن اجلد: واملراء؛ ألنه يدفع  تاسع

ا بالغلبة  اريصم، وُّ هذا تشوشش ىلع الفكر، بل يورث األهةواء  ىلع واالنتصارابلغضاء والشحااء ولعا
 يف خلل اتلفكري.  الكبرياليت هلا األثر 
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وذلك بأن ال يطىغ جانب ىلع آخر،  -واتلوازن  العد:ويه  -: احلرص ىلع الوسطية يف اتلفكري العرشون
ج الفكةر يف طرف مقابل هل مةن اريلةل؛ وذلةك كمةن يعةال الوقوعوأن ال يِّدي عال  خلل معني إىل 

املقابل اذلي هو الوسوسة والرتدد واتلهةوف مةن انلتةائج، فةيف هةذ   الطرفاملترسع العجو: فيقع يف 
 (.38)أعلمخلالا معياا خبلل آخر يقابله، واهلل  اعجلاااحلالة نكون 

 
___________________ 

 (.1027( انرةةر سلسةةلة األحاديةةث الصةةحيحة، لأبلةةاين رمحةةه اهلل تعةةاىل، احلةةديث رقةةم )1)
 (.2/95«: )رشح قصيدة ابن القيم( »2)

 (.22)ص «: خصائص اتلصور اإلساليم( »3)
ا ومطلوباا إذا اكنوا اةالفني يف األصةو: واثلوابةت كمةا 4) ( قد يكون االنعزا: عن املهالفني ممدوحا

يةة هواحلا: يف هجر املبتدع وهجر كتبه. ولكن املع  هاا أوئلك اذلين قد َيالفون يف مسةألة اجتهاد
 أو

 مسألة فرعية؛ فمثل هِّالء ال ينبيغ مفارقتهم واالنتقاص ماهم. فصاحب الرأي املتصلب يافر عةن لك
 من ال يوافقه ولو اكن يف مسألة اجتهادية.

 ( بترصف.70-67د. بكار: )« خطوة حنو اتلفكري القويم»( انرر 5)
 (.91( روا  مسلم: )6)
 اختصار.( ب74، 73( خطوة حنو اتلفكري القويم: )ص 7)
، وضعفه األبلاين يف ضعي  الرتمذي: )8) (، وقد جاء موقوفاةا عةن ابةن 572( روا  الرتمذي مرفواعا

 ( بسةةةةةةةةةةاد صةةةةةةةةةةحيح.3/88مسةةةةةةةةةةعود يف تفسةةةةةةةةةةري الطةةةةةةةةةةربي: )
 (.1/144«: )رشح أصو: اعتقاد أهل الساة( »9)
 ( باختصار.107-105)ص «: خطوة حنو اتلفكري القويم( »10)
 (.1794صححه األبلاين يف السلسلة الصحيحة: )(، و4810( أبو داود: )11)
 (.1270، 4/1269«: )الصواعق املرسلة( »12)
 ( باختصار وترصف.144-141د. بكار: )ص « خطوة حنو اتلفكري القويم»( انرر 13)
 ( باختصار وترصف.144-141د. بكار: )ص « خطوة حنو اتلفكري القويم»( انرر 14)
 (.4992يه عن احلديث بكل ما شسمع، أبو داودك )( مسلم: يف املقدمة، باب انل15)
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ا»( انرر كتاب 16)  للمِّل .« وكذلك جعلااكم أمة وسطا
 ( باختصار.61-59)ص «: خطوة حنو اتلفكري القويم( »17)
 (.1487(، وصححه األبلاين يف الصحيحة )2/411( روا  ابن ماجه: )18)
 (.128)ص «: خطوة حنو اتلفكري القويم( »19)
 (.2/1014«: )ظال: القرآن يف( »20)
 (.116-113خطوة حنو اتلفكري القويم: )( »21)
 (.1/155«: )مفتاح دار السعادة( »22)
 (.5/2759«: )يف ظال: القرآن( »23)
 (.52، 51)ص «: خطوة حنو اتلفكري القويم( »24)
هاةا  ( باختصةار. وال يعة  مةا ذكةر  د/ بكةار139-136)ص «: القويم خطوة حنو اتلفكري( »25)

نوايا املسلمني وتتبع عوراتهم وإساءة الرن بهم، ألن األصل يف املسلم لسالمة ولكن إيةراد   الشك يف
 هاا للتوضيح. ولو اكن املثا: معكوساا لاكن أفضل. هلذا املثا:

 (.1/403«: )مدار  السالكني( »26)
 (.23/343«: )جمموع الفتاوى( »27)
 (.23/343«: )جمموع الفتاوى( »28)
 ( ابلهاري يف األدب، باب صاع الطعام واتللك  للضي .29)
 ( الرتمذي يف الزهد، باب أعط لك ذي حق حقه.30)
 ( باختصار.89، 1/88«: )مدار  السالكني( »31)
 (.227( أورد  األبلاين يف السلسلة الصحيحة: )32)
 (.429(، وصححه األبلاين يف إرواء الغليل: )1425( أبو داود رقم: )33)
 (.770روا  مسلم يف صالة املسافرين: )( 34)
 (.3556(، وصححه األبلاين يف صحيح أيب داود: )4225( أبو داود: )35)
 (.6412( ابلهاري: )36)
 (.311( الفوائد: )ص 37)
ا»( انرر كتاب 38)  للمِّل .« وكذلك جعلااكم أمة وسطا
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 اخلاتمـــة

وتفضل بإتمام هذا ابلحةث اذلي يهةم  يلعَّ أنعم  ذلياتتم باعمته الصاحلات، واحلمد هلل  اذليهلل  احلمد
حقه، ولكاه جهد املقل املقرص؛ فما اكن فيه من حةق  أوفيتهلك مسلم ومسلمة. واذلي ال أزعم أين قد 

بةريء ماةه  تعةاىلاكن فيه من خطأ وزلل فمة  ومةن الشةيطان، واهلل  وماوجل،  عزوصواب فمن اهلل 
 ورسوهل صىل اهلل عليه وسلم. 

ا  عزاهلل  أسأ: ا هل سبحانه متبعا صىل اهلل عليه وسلم.  لرسوهلوجل أن أكون يف هذا ابلحث وغري  الصا
أسةأهل تبةارك وتعةاىل أن  كمةاوأسأهل سبحانه أن يمن يلّع بالعمل بما فيه حىت يكون حجة يل ال يلّع. 

 يافع به من كتبه وقرأ  وسمعه إنه سميع جميب. 
 ورد فيها من وقفات:  ماالسابقة أق  يف خاتمة هذ  الرسالة مع أهم  جرت العادة به يف الرسائل وكما
 األوىل :  الوقفة
ُروَن() يف املقدمة عن ادلوافع اليت دفعت إىل الكتابة يف ضوء قوهل تعاىل: حتدثت فَال َتتََفكَّ

َ
وبيَّات أنها  ،أ

ا يافةع العبةد يف شةِّونه يف اتلفكةري فيمة العقةلدعوة إىل اتلفكري السليم، وأنها دعةوة إىل اسةتهدام 
أن من ادلوافع هلةذا املوضةوع انفتةاح ادلنيةا يف هةذا  وبيات -وال سيما أمور دياه وآخرته  -املهتلفة 

سيطر ىلع تفكري كثري من عقونلا هذ  ادلنيا، وتشتت اذلهن يف وديانها  سيثالزمان، وتعقيدات احلياة 
 أمةاموجةل اريلةق، وتةبدل الفكةر  عزجلها خلق اهلل الغفلة عن اآلخرة، والغاية اليت من أ إىلمما أدى 
ا ما نرا  من مراهر اريلل يف اتلفكري عاد  عزآيات اهلل  ماا وخطورة هةذا  كثريوجل، ومن ادلوافع أيضا

هةو مةن أهةم ادلوافةع  والعةال اريلل فيما يرتتب عليه من قرارات ومواق  وأحاكم؛ فبيان األسباب 
 للكتابة يف هذا املوضوع. 

 اثلانية :  ةالوقف
 ثمان جممواعت:  إىلمع أهم اآليةات اتلة  تدعو إىل اتلفكةر واتلبصةر واتلدبر؛ وقسمتها  وقفت
 وجل.  عز: اآليات اليت تدعو إىل اتلفكر واتلدبر لكتاب اهلل األوىل

 يف اآلفا .  تعاىل: اآليات اليت تدعو إىل اتلفكر يف آيات اهلل اثلانيةةة
 يف األنفس.  تعاىل تدعو إىل اتلفكر يف آيات اهلل : اآليات اليتاثلاثلةةة
 املتواصلة.  ونعمه: اآليات اليت تدعو إىل اتلفكر يف آالء اهلل الرابعةة
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مةع أقةوامهم واعقبةة  والسةالم: اآليات اليت تدعو إىل اتلفكر يف سري األنبياء عليهم الصةالة اريامسة
 الفريقني. 
 . هلار يف انلفس وحماسبتها: ما عليها وما : اآليات اليت تدعو إىل اتلفكالسادسة
 : اآليات اليت تدعو إىل اتلفكر يف حقيقة ادلنيا واآلخرة. السابعة
 وجل اريارقة.  عز: اآليات اليت تدعو إىل اتلفكر يف آيات اهلل اثلاماةةة

 واتلدبر.  اتلفكرذكرت بعد ذلك أهم ما وقفت عليه من األحاديث واآلثار اليت تدعو إىل  ثم
 اثلاثلة :  الوقفة
لت ىلع جماالت اتلفكري  وركزتيف ابلاب األو: من هذا الكتاب أقسام اتلفكري وجماريه وجماالته،  فصَّ

فصوالا ورشحتها، وذكةرت أهةم اثلمةار  وجعلتهاانلافع اذلي ذكرت أقسامه اثلمانية يف الوقفة السابقة، 
 وهذا هو أطو: مبحث يف هذا الكتاب.  انلافعة، املجاالتاليت حُيصل عليها من اتلفكر يف هذ  

 الرابعة :  الوقفة
الةيت بةدت يل مةن  املرةاهرابلاب اثلالث، وفيه تطرقت ملا شسَّم باريلل يف اتلفكري وذكرت أهةم  وهو

اريلل صغرياا أو كبةرياا، وضةمات  ذلكنفيس ومن بعض انلاس مما يد: ىلع خلل يف اتلفكري سواء اكن 
 ومن أهم هذ  املراهر اليت تطرقت إهها:  العال األسباب ووسائل  كثرياا من هذ  املراهر بعض

 الغرور بالعقل والوثو  الزائد به.  -
 السلبية يف اتلفكري.  -
 الغموض واالضطراب يف اتلفكري.  -
 اتلعميم يف املواق .  -
 اتلقليد األعَّم واجلمود يف اتلفكري.  -
 اتلفكري التسوييغ.  -
 املبالغة واتلهويل.  -
 الفكر العجو: املترسع.  -
 اتلفكري املتشكك املوسوس.  -
 األحادية يف انلررة واتلفكري.  -
 اتلفكري اإلنعزايل  -
 اتلفكري اهلابط ادلنيل.  -
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 اتلفكري العاطيف االنفعايل.  -
 كرثة اتلفكري يف نقد اآلخرين وعيوبهم.  -
 اريلل يف ترتيب األولويات يف اتلفكري.  -

نلفيس وإلخةواين  وجهتهاعن مراهر اريلل يف اتلفكري ببعض الوصايا وانلصائح اليت احلديث  وختمت
 أو تضعفها كثرياا.  اريللاملسلمني، واليت رأيت من شأنها أنها تقيض ىلع كثري من مراهر 

وعليه تبعته. فما وجةدت  ثمرتهفيا أيها القارْل هلذا الكتاب: لك غامه وىلع مِّلفه غرمه. لك  »..  وبعد
 تعةاىلما قا: ال إىل من قا:.وقةد ذم اهلل  إىلمن صواب وحق فاقبله، وال تلتفت إىل قائله. بل انرر  فيه

إذا قاهل من حيبه. فهذا خلةق األمةة الغضةبية. قةا: بعةض  ويقبلهمن يرد احلق إذا جاء به من يبغضه، 
ا ورد ابلاطل ىلع من قاهل وإن اك قاهل،اقبل احلق ممن »الصحابة:  ؛ فةإن قائلةه لةم «ن حبيبااوإن اكن بغيضا

 (. 1«)أن يتفرد بالكما: إالاإلصابة. ويأَب اهلل  جهديأ: 
 وىلع آهل وصحبه أاعني.  حممد،وبارك ىلع عبد  ورسوهل نبياا  وسلمالعاملني وصىل اهلل  ربهلل  واحلمد
  ـه22/4/1425 اريميس

 
__________________ 

 (.3/522( نقالا عن مدار  السالكني: )1)
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 الفهــرس

  املوضوع
 ....................................................  املقدمة

 ....................................................  تمهيةةةةةد
 األو:: ذكر بعض ما ورد يف الكتاب والساة  ابلاب
 السل  يف فضل اتلفكر واحلث عليه  وآثار
 من ذلك ..............  وجلاب اهلل عز : ذكر بعض ما ورد يف كتأوالا 

 ...  املتلوةاتلفكر يف آيات اهلل  ىلعورد يف احلث  مااألوىل:  املجموعة
 اآلفا  .  يفاتلفكر يف آيات اهلل  ىلعورد يف احلث  مااثلانية:  املجموعة
 اتلفكر يف اإلنسان وخلقه .....  ىلعورد يف احلث  مااثلاثلة:  املجموعة
 .....  ونعمهاتلفكر يف آالء اهلل  ىلعورد يف احلث  مارابعة: ال املجموعة
 اتلفكر يف سري األنبياء مع أقوامهم  ىلعورد يف احلث  مااريامسة:  املجموعة
 ىلع اتلفكر يف انلفس وحماسبتها .  احلثورد يف  ماالسادسة:  املجموعة
 واآلخرة  اتلفكر يف حقيقة ادلنيا ىلعورد يف احلث  ماالسابعة:  املجموعة
 وجل اريارقة  عزىلع اتلفكر يف آيات اهلل  احلثورد يف  مااثلاماة:  املجموعة

 : ذكر بعض ما ورد يف الساة من فضل اتلفكر واحلث عليه ......  ثانياا 
 ...........  عليه: اآلثار الواردة عن السل  يف فضل اتلفكر واحلث  ثاثلاا 
 جماالته اثلاين: أقسام اتلفكر وجماريه و ابلاب
 وتدبرها ............  املتلوةاألو:: اتلفكر يف آيات اهلل عز وجل  الفصل
 بعض األمور اليت تعني ىلع تدبر القرآن الكريم ................  ذكر
 اليت صاحبت نزوهلا ..........  واملالبساتمعاين اآليات  معاششة: أوالا 
 القلب عاد اآليات ........ وإحضار  األلفاظاملعاين ودالالت  فهم: ثانياا

 وجل بالطااعت ...  عزإىل اهلل  واتلقرباملعا  واذلنوب  هجر: ثاثلةةةاا
 ...................  باآلخرةالقلب من هم ادلنيا واتلعلق  خلو: رابعةةاا
ا  .......................  الصوتالقرآن من قارْل حسن  سماع: خامسا
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ا  .................................... انلية ....... تصحيح: سادسا
 } نماذ  من تدبر السل  لالكم اهلل عز وجل وخشوعهم عاد سماعه أو تالوته 

 .......  اآلفا اثلاين: اتلفكر يف آيات اهلل عز وجل املشهودة يف  الفصل
 } نماذ  من آيات اهلل يف اآلفا  ورد احلث ىلع اتلفكر فيها ........... 

 واألرض وما بياهما ....  السماواتوجل يف خلق  عزيات اهلل آ من: أوالا 
 احليوان ......................  خلقوجل يف  عزآيات اهلل  من: ثانياا

 اثلالث: اتلفكر يف آيات اهلل عز وجل يف األنفس ...............  الفصل
 } نماذ  من آيات اهلل عز وجل املارورة يف األنفس ................ 

 ..... وابلاطاةالرابع: اتلفكر يف آالء اهلل عز وجل ونعمه الراهرة  الفصل
 عليه السالم ...................  إبراهيمالواردة يف سورة  اآليات: أوالا 
 ..............................  انلحلالواردة يف سورة  اآليات: ثانياا
 تمة آية سورة انلحل .. عن خا إبراهيماختالف خاتمة آية سورة  علة: فائدة
 وجل يف خلق اإلنسان وتركيبه ................  عزبعض نعم اهلل  ذكر
 الصحة والعافية ...........................................  نعمة
 يف حصو: املصائب .............................  اريفيةاهلل  نعمة
 ........................ انلعمة .......................... أقسام

 } من ثمرات اتلفكر يف نعم اهلل عز وجل وآالئه .................... 
 وجل .................................  عزاهلل  حمبةاألوىل:  اثلمرة
 وجل ىلع نعمه .............  عزبواجب الشكر هلل  القياماثلانية:  اثلمرة
 باتلقصري ......................  والشعورفس بانل اإلزراءاثلاثلة:  اثلمرة
 من أسباب زواهلا ..........  واحلذرىلع انلعم  املحافرةالرابعة:  اثلمرة
 وجل ىلع نعمه .......................  عزمضيئة يف شكر اهلل  أقو:

 .....  أقوامهماريامس: اتلفكر يف سري األنبياء عليهم السالم مع  الفصل
 ت اتلفكر وانلرر يف سري األنبياء ....................... } من ثمرا
 بهم ......................................  االقتداءاألوىل:  اثلمرة
 يف الرصاع بني احلق وابلاطل ..  اإلهليةىلع السنن  اتلعرفاثلانية:  اثلمرة



 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الجليل

www.aljiliyl.islamlight.net 

266 

 ة .......... يف قافلتهم املبارك والسرييف سلكهم  االنتراماثلاثلة:  اثلمرة
 السادس: اتلفكر يف انلفس وحماسبتها .....................  الفصل
 حماسبة انلفس ............................................  أنواع
 ثمرات حماسبة انلفس ........................................  من

 ............ تتم املحاسبة للافس؟ .......................... كي 
 مضيئة من حماسبة السل  ألنفسهم ...........................  نماذ 
 السابع: اتلفكر يف ادلنيا واآلخرة وحقيقة لك ماهما ...........  الفصل
 نبوية تدعو إىل اتلفكر يف حقيقة ادلنيا وفاائها ..................  أمثلة
 دلنيا واآلخرة .............. مضيئة من تفكري السل  يف حقيقة ا نماذ 

 } من ثمرات اتلفكر يف ادلنيا واآلخرة ............................ 
 وجل واملتابعة للرسو: < .................  عزاإلخالص هلل  -1
 القلب .  وطمأنياةاحلذر من ادلنيا والزهد فيها والصرب ىلع شدائدها  -2
 ......  باتلوبةاب املعا  واملبادرة الزتود باألعما: الصاحلة واجتا -3
 يف سبيله .............................  واجلهادادلعوة إىل اهلل  -4
 اجتااب الرلم بشىت صور  ...................................  -5
 سالمة اتلفكري وانضباط املوازين .............................  -6
 ت .................................. تقصري األمل وحفظ الوق -7

 اثلامن: اتلفكر يف آيات اهلل عز وجل اريارقة ...................  الفصل
 نواعن ...............................................  اريوار 
 اريارقة اليت ورد ذكرها يف القرآن الكريم ...................  اآليات

 للموَت ...................................... إحياؤ  سبحانه  -1
 خلق عين عليه السالم من غري أب، وتكلُّمه يف املهد ..........  -2
 مءء الودل من املرأة ويه عجوز عقيم .......................  -3
 من فرعون .................................  ملوَسحفظ اهلل  -4
 سالم .................................... عصا موَس عليه ال -5
 نتق اجلبل وتهديد ب  إرائيل بوقوعه عليهم ...................  -6
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 ..............................  هلتدكدك اجلبل عاد جتيل اهلل  -7
 اآليات اليت أرسلت ىلع فرعون وقومه عذاباا هلم ................  -8
 السالم ......................................  ناقة صالح عليه -9
ا ىلع إبراهيم عليه السالم ...............  -10  جعل انلار برداا وسالما
 تسهري الطري واجلبا: شسبحن مع داود وإالنة احلديد هل ..........  -11
 تسهري الريح واجلن لسليمان وإسالة انلحاس هل ................  -12
 يم سليمان ماطق الطري .................................. تعل -13
 إحضار عرش ملكة سبأ من اهمن إىل فلسطني يف طرفة عني .....  -14
 نومة أهل الكه  .........................................  -15
 رز  مريم بغري حساب ....................................  -16
 ب ريح يوس  عاد حترُّك القافلة من مرص .......... إجياد يعقو -17
 مسخ اذلين اعتدوا يف السبت قردة ...........................  -18
 وجل لرسله وأتباعهم وإهالك أعدائهم ............  عزإجناء اهلل  -19
 إهالك أصحاب الفيل سجارة من سجيل .....................  -20
ا هل  كرامةعهد انليب <  خوار  ظهرت يف -21  ...  وألصحابهوتأييدا

 يف القرآن  تُذكر ولمىلع يد نبيه <  سبحانهوخوار  أجراها اهلل  معجزات
 } من ثمرات اتلفكر يف آيات اهلل عز وجل اريارقة ................. 

 زيادة اإليمان واطمئاان القلب ................................  -1
 وجل وحمبته واريوف ماه .......................  عز تعريم اهلل -2
 للمِّماني ............................  ونرص اثلقة يف وعد اهلل  -3

 اثلالث: اريلل يف اتلفكري مراهر  وأسبابه  ابلاب
 به ....................  املطلقبالعقل والوثو   الغروراألو::  املرهر
 يف اتلفكري .................................  السلبيةاثلاين:  املرهر
 يف اتلفكري ...........  واالضطرابوالتشوش  الغموضاثلالث:  املرهر
 ......................  اتلفكريوالوسوسة يف  التشككالرابع:  املرهر
 اتلفكري واتلصوير ..............  يفواملبالغة  اتلهويلاريامس:  املرهر
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 ........................  اتلفكريوالعجلة يف  الترسعدس: السا املرهر
 ........................  واتلفكرييف انلررة  األحاديةالسابةع:  املرهر
 واألحاكم ...............  املواق اتلعميم يف  الفكراثلامةن:  املرهر
 ..... يف اتلفكري ............ واجلموداألعَّم  اتلقليداتلاسةع:  املرهر
 ........ لتسوييغ ....................ا اتلفكريالعاشةر:  املرهر
 ............................  االنعزايل اتلفكرياحلادي عرش:  املرهر
 ادلينء .........................  اهلابط اتلفكرياثلانةة  عرش:  املرهر
 .................. االنفعايل ... العاطيف اتلفكرياثلالةث عرش:  املرهر
 انلقد ومتابعة األخطاء ...........  يفالفكر  إعما:الرابةةع عرش:  املرهر
 ...................  األولوياتيف ترتيب  اريللاريامس عرش:  املرهر
 بني املهم وامللح ........................................  الفر 
 ..........................  ونصائح تلجاب اريلل يف اتلفكري وصايا
 ......................................................  ارياتمة
 .....................................................  الفهرس


