نظرات
في التربية اإليمانية

مجدي الهاللي

بسم هللا الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن يا كريم

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعةالمين  ،دةيدما دحمةد وعلةى
آله وصحبه أجمعين  ،أدا بعد :
ا
رجةال فةي ام ةار
عدت إلةى دزللةك فةي يةوم دةن اايةام فوجةدت
فهب أمك  -أخي القارئ  -قد ُ
وبصةةحب ه جوج ةةه وأو ،و  ،ودعةةه ردةةال دةةن أحةةد أصةةدقانك الةةرين  ،يملزةةك أ ةةر لهةةم لباةةا ،
يخبر فيها بأ حادل ردال ه أخ لك فةي هللا  ،قةد عةرم لمحةن وابة الثات ك،يةرة  ،و ةو ا بةال
ا
فضةال
دال و ،دأوى  ،وعليك أ س ضيفه وعانل ه في دزللك  ،وأ ق سم دعه دالك  ،و عادك ،
شهورا أو دزين ...
عن دسلزك  ،وليس لهرو ا،د ضاف ددة دعلود  ،فقد م د
ا
فماذا تتوقع أن يكون رد فعلك تجاه هذا األمر ؟!
ل دة لو دةعيداا بهةرو الردةال ودةا ح ويةه ي أم ديضةيو صةدر وي،ة د رمةك  ،فالرا ةب ،
يلفةةي إ ،باللةةا  ،والمسةةلن يضةةيو بةةأفرا اادةةرة  ،فليةةح دةةيلو الحةةال لةةو ةةم اق سةةام الرا ةةب
والمسلن بيزك وبين أخيك ي
ُ
بةةاعهم
دودةةرا ي فمةةن ي حمةةل أ ي عةةاي دةةه أمةةار  ،يعةةرفهم و ،يعةةر
وح ةةى إ كزةةس
ا
وأدلوب حيا هم ي
 ، ..أك مك القول – أخةي – بةأمزي قةد خيلةس مفسةي فةي ةرا الموقةح  ،ف وقعةس دقةدار الحةر
الري ديصيبزي  ،وددى الضيو الري قد ي ولد في صدري والري قةد يليةد بلةول دةدة ا،د ضةاف ،
ودةةن الم وقةةه أ ةةدور أدزي ةةي وق هةةا حةةول إدلامي ة كةةو ةةرا الرجةةل قةةد أخلةةأ فةةي العزةةوا  ،وأ
ا
دحةاو ،الة ملص دةن ةرا
المقصو شخص آخر ريري  ،وقد أُدةار با ،صةال بمةن ك ةب الردةال
العمةةةل  ،وأ علةةةل ب ةةةرو ك،يةةةرة حةةةول بيزةةةي وبةةةين اد ضةةةاف ةةةرو اادةةةرة  ،وإ وافقةةةس علةةةى
اد ضاف ها فس لو دوقو بمدة دحد ة  ،ودأج هد في أ لو رو المدة قصيرة قدر اإلدلا ...
 ..را الموقح  -الري م مزى أ ،م عرم له  -قةد عةرم لةه اامصةار فةي صةدر الةدعوة  ،فلقةد
خر المهاجرو فارين بديزهم دن دل اركين فيها يار م وأدةوالهم  ،و وجهةوا إلةى ي،ةرب زفيةراا
ادر هللا وردةوله صةلى هللا عليةه ودةلم  ..ةاجروا إليهةا و أ يلةو لهةم فيهةا دةأوى  ،ولةم يلةن
دعهم دن اادوال دا يُملزهم دن اإلمفاق على أمفسةهم  ،أو اق زةاث دسةاكن ة يهم  ،وفةي المقابةل كةا
أ ةل الملةةا دةن اامصةةار فقةراث  ،فضة اةال عةن أمهةةم لةم يلةةن بيةزهم وبةةين المهةاجرين دةةابو صةةل أو
دعرف ة  ،ودةةه كلةةك كةةا علةةيهم أ يس ضةةيفوا إخةةوامهم المهةةاجرين اد ضةةاف كادل ة  ..فمةةاكا كةةا
صرفهم جاو را اادر ي!
ُجيبزا ك ب السيرة بأمهم كاموا في دعا ة رادرة ب لك ا،د ضاف إلى حد سابقهم و زافسةهم فيمةا
ي يصل إلى المديزة  ..ةرا ال سةابو وال زةافس الةري كةا علةى أ ُ
شةدو جعلهةم
بيزهم للفوج بلل دهاجر ّ
يلجأو إلى إجراث القرع ل حديد الفانل باد ضاف الوافد الجديد  ..معم  ،لقد حدث را  ،ح ى قيةل :
دا ملل دهاجري على أمصاري إ ،بقرع .
ولعلةةك  -أخةةي القةةارئ – عجةةب دةةن ةةرا ال صةةر الةةري معجةةل عةةن القيةةام بةةه  ،ولعلةةك كةةرلك
ساثل دعي  :دا الري جعلهم يصلو إلى را المس وى  ،و را السلو الري يفةوق اقةات اح مةال
الب،ر ي
يُجيب القرآ على ساؤ ،زا  ،ويبين لزا السبب الري فه ،ث اامصار لهرا اإلي،ار الع يم ده
ةن قَة مب يل يه مم ي يُحبَةو َ َد م
اإلي َمةا َ يد م
ةن
فقر م وشدة حاج هم وكلك في قوله عةالى َ ﴿ :والَّةريينَ َبَ َّةو ُثوا الةد َ
َّار َو م ي
صٌ
َا َج َر يإلَ مي يه مم َو َ ،يَ يجدُو َ فيي ُ
ُور ي مم َحا َج ا يد َّما أُو ُوا َويُ م ثي ُرو َ َ
صا َ
علَى أ َ ممفُ يس يه مم َولَ مو َكا َ يب يه مم َخ َ
صد ي
[ ﴾ ...الح،ر. ]9/
فا ي اللريم صح ،ث بأمهم بوثوا الدار  :أي اد و زوا ي،ةرب قبةل دجةيث المهةاجرين ،
و قول عزهم ا ي كرلك بأمهم اد و زوا اإليما ..
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وللن كيح يُس و ن اإليما ي! أليس دن المعلوم أ اإليما و الري يدخل القلب ي!
 ..معم و كرلك  ،وللن دن شدة م َلن اإليما دزهم  :فلأمهم ةم الةرين خلةوا فيةه وادة و زوو ،
والدليل على كلك و را الفعل العجيب  :اإلي،ار ده الحاج ..
اادر إك واضح ي إ أر ما دلو اكا صحي احا  ،واد قاد جا ة  ،وأخالقاا حسةز  ،فعليزةا باإليمةا
 ،فللما اج ا اإليما امصلح القلب  ،ف حسزس اافعال .
وللي يصبح اإليما راد اخا في القلب ودهيمزا عليه ،بةد دةن دماردة أدةباب جيا ةه  ،و عا ةد
ثمارا يب بصورة انم .
شجر ه ح ى زمو في القلب و ل ر و ،مر ا
أو بعبارة أخرى  :مح ةا دماردة « ال ربية اإليمامية » دةه أمفسةزا  ،ودةه كةل دةن م ةولى أدةر
ربي ه إ أر ما اإلصالح الحقيقي امفسزا وأد زا .
فإ قلس  :وكيح لزا أ مفعل كلك ي!
كامس اإلجاب بأ رو الصفحات ال ي بين يديك – أخي – ُعليك صورة عاد عن كلك  ،فهةي
بم،اب دبا ئ وإشارات حول ال ربي اإليمامي دن حيث  :ثمار ا  ،وأ دافها  ،وحقيق ها  ،وجزاحيهةا
( أعمال القلوب  ،وأعمال الجوارح ) وإ شئس قلس  :اإليما  ،والعمل الصالح..
مسأل هللا عل وجل أ ي قبل دزا بفضةله وكردةه كةل خيةر أفةام بةه عليزةا فةي ةرو الصةفحات ،
وأ يغفر لزا َّ
ج ،زا  ،وأ ،يحردزا – بجو و – ااجر إ أصةبزا أو أخلأمةا ( دةبحامك  ،علةم لزةا إ،
دا علم زا ) .
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الفصل ااول
ضرورة التكامل التربوي عند
المسلم
ومكانة التربية اإليمانية منه
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الفصل األول
*
ضرورة التكامل التربوي عند المسلم  ،ومكانة التربية اإليمانية منه
المكونات األربعة :
خلو هللا عل وجل اإلمسا ب لوين ي،مل أربع جوامب رنيسي ي  :العقةل  ،والقلةب  ،والةزفس
 ،والجسد .
وعزددا يبدأ اإلمسا رحل ه على اارم دزر ملوله دن بلن أده  ،فإممةا يبةدأ ا بهةرو الملومةات
ااربع و ي رير دل مل الزمو  ،فقد جعلها – دبحامه – بدأ صةغيرة دحةدو ة اإلدلامةات  ،وأو
َّللاُ أ َ مخ َر َج ُل مم يد من بُ ُ
فيها خاصي الزماث َ ﴿ :و َّ
ةار
لو ي أ ُ َّد َها ي ُل مم َ َ ،معلَ ُمو َ َ
ش ميئاا َو َج َع َل لَ ُل ُم ال َّ
س مم َه َو ماا َ مب َ
ص َ
َو ماا َ مفئيدَة َ لَ َعلَّ ُل مم َ مُ ،ل ُرو َ ﴾ [الزحل. ]78/
ةةرو الجوامةةب ااربعة ح ةةا إلةةى وام عا ةةد وإدةةدا ي ةةر فيهةةا أثةةرو الةةدانم فةةي ا جةةاو حقيةةو
الهد دن وجو اإلمسا على اارم أ ،و و  :حقيو العبو ي الصحيح هلل عل وجل .
وللي ي هر ااثر اإليجابي الدانم في كل دن ةرو الجوامةب كةا دةن الضةروري دةلو ريةو
ال ربي .
ا ()1
 ،ويملةةن
فال ربي ة كمةةا يقةةول اإلدةةام البيضةةاوي  :ةةي بليةةا ال،ةةيث إلةةى كمالةةه شةةيئاا ف،ةةيئا
عريفها كرلك بأمها اا اة ال ي قوم بإحداث غيير أو أثر انم في ال،يث .
لذذذلك فذذنن مذذأ أهذذم أهذذداا التربيذذة اإلةذذومية الصذذأيأة هذذو  :ائذذدا أ ذذر ايجذذاب دا ذذم ف ذ
المكونات األربعة لإلنسان  ،ينتج عنه تغيير ئقيقذ فذ ذاتذه لي ذمل  :المفذاهيم والتصذورات فذ
العقذل  ،واالذوا اإليمذذان فذ القلذذك  ،وتنفيذة الذنفا وترويزذ ا علذ لذذنو الصذد واإلالذذو
والتواضع ونكران الذات .
وي مل فذلك ضبط ئرفة المرء والتعود عل بذل الج د ف ةبيل هللا عن وجل  ،لتكذون مذرة
هذذذا التغييذذر  -ف ذ هذذذه المأذذاور – تن ذ ة المسذذلم الصذذالل المصذذلل الذذذي تتألةذذا عليذذه األةذذرة
المسلمة  ،فالمجتمع المسلم ...

ضوابط التربية :
زا عدة أدور يزبغي دراعا هةا عزةد الحةديث عةن « ال ربية »  .وضةرور ها فةي غييةر الفةر
وااد .
ا
أوًل  :أ ي م ب يزّيهةا ك،ابةس رنيسةي ود فةر لل غييةر الحقيقةي  ،فلةئن كةا غييةر وضةه الفةر أو
ااد دن السيئ لألحسن دةر ب ب غييةر دةا بةالزفس كمةا قةال عةالى ﴿ :يإ َّ َّ
َّللاَ َ ،يُغَ ييّ ُةر َدةا يبقَ مةو حم َح َّةى
يُغَ ييّ ُروا َدا بيأ َ ممفُ يس يه مم ﴾ [الرعد. ]11/
فإ حدوث را ال غيير يس للم دلو ريةو « ال ربية »  ...أدةل دعةي دةا قالةه اإلدةام المجةد
حسن البزا  ،و و يحلةي عةن جرب ةه فةي الةدعوة ح ةى أيقةن بضةرورة ال وجةه محةو ال ربية ل غييةر
الفر وااد على دزهج اإلدالم  ،فيقول :
ك،يرا  ،وخاللس أودا اا ك،يةرة وشةهدت حةوا ث عةدة  ،فخرجةس دةن
ك،يرا  ،وجربس ا
العس ا
رو السياح القصيرة بعقيدة ثاب  ،لللل  ،ي أ السعا ة ال ي يز،د ا الزار جميعا إمما فةي
– عوض ونوونا تكتملوول تكتضبون ذو لوصت تكختول بلدتتولض خو ي موو دل كمتضبيو ،تإيولريو ،ذو ض – دو تكاولض –
* يتم  -بعون
تكتعضف عميه بخ ء و تكتختيل ذمك  -إ خئ  -تاض كملتب لصه تكسطنض متلب « تكتونتن تكتضبون ن لويتوه كمول وسومم » نتكمتولب – بخوول
ا
نُل .
– ينج عمى ونقع تإيول
(  « ) 1أصول التربية اإلسالمية وأساليبها المختلفة » لعبد الرحمن النحالوي ص (  ، )12دار الفكر .
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عليهم دن مفودهم وقلةوبهم  ،و ،ةأ يهم دةن خةار ةرو القلةوب أبةدا  ،وأ ال،ةقاث الةري يحةي بهةم
ويهربو دزه إمما يصيبهم بهةرو الزفةور والقلةوب كةرلك  ،وإ القةرآ ي يةد ةرا المعزةى  ،ويوضةح
كلك قول هللا عالى  ﴿ :يإ َّ َّ
َّللاَ َ ،يُغَ ييّ ُر َدا يبقَ مو حم َح َّى يُغَ ييّ ُروا َدا يبأ َ ممفُ يس يه مم ﴾ [الرعد. ]11/
 ..اع قدتُ را  ،واع قدتُ إلةى جامبةه أمةه لةيس زةا مُ ُةم و ،عةاليم لفةل دةعا ة ةرو الزفةور
الب،ري  ،و هدي الزار إلى اللرق العملي الواضح لهرو السعا ة ك عاليم اإلدالم الحزيح الفلرية
الواضح العملي ..
ا
وعمال ..
لهرا وقَ مفسُ مفسي دزر م،أت على راي واحدة  ،ي إرشا الزار على اإلدالم حقيق
ضةي
ظلس رو الخوا ر حدي،اا مفساميًّا  ،ودزاجاة روحي  ،أ حدث بها في مفسي لزفسةي  ،وقةد أ ُ مف ي
بها إلةى ك،يةر دمةن حةولي  ،وقةد هةر فةي شةلل عةوة فر ية  ،أو خلابة وع ية  ،أو رر فةي
ّ
حةةث لةةبع ااصةةدقاث دةةن العلمةةاث علةةى بةةرل الهمةة
المسةةاجد إكا دةةزحس فرصةة ال ةةدريس  ،أو
ودضاعف المجهو في إمقاك الزار وإرشا م إلى دا في اإلدالم دن خير .
ثم كامةس فةي دصةر ورير ةا دةن بلةدا العةالم اإلدةالدي حةوا ث عةدة ألهبةس مفسةي  ،وأهاجذ
فوامأ ال جأ ف قلبذ  ،ولفتذ نيذري الذ وجذود الجذد والعمذل  ،وةذلول كريذ التكذويأ بعذد
التنبيه  ،والتألةيا بعد التدريا ( . ) 1
و في دوضه آخر يقول رحمه هللا :
ان الخطك واألقوال والمكاتبات والذدرو والمأاضذرات وت ذخيل الذداء ووالذو الذدواء ..
فل ذلك وئده ًل يُجدي نفعاا  ،وًل يُأق غاية  ،وًل يصل بالداعيأ ال هدا مذأ األهذداا و ولكذأ
للدعوات وةا ل ًلبد مأ األالذذ ب ذا والعمذل ل ذا  .والوةذا ل العاملذة للذدعوات ًل تتغيذر وًل تتبذدل
وًل تعدو هذه األمور الثو ة :
 -3العمل المتواالل (. )2
 -2التكويأ الدقي
 -1اإليمان العمي
انياا  :أ س مر ال ربي و ،زقله أو وقح عزد ف رة دعيز  ،ا اادر الري اد وجبها انةم
 ،يزقله و ،ي وقح ح ى الموت َ ﴿ :وا معبُ مد َرب ََّك َح َّى َيأ م ي َي َك مال َي يق ُ
ين ﴾ [الحجر. ]99/
 ..أدل قوله عالى َ ﴿ :يا أَيَ َها الَّريينَ آ َ َدزُوا آ َ يدزُوا يب َّ
دو يل يه [ ﴾...الزساث. ]136/
اَّللي َو َر ُ
يقول دحمد قلب دعلقاا على رو ا ي  :أي حاف وا على إيماملم  ،اد مروا فيه  ، ،غفلةوا عةن
المحاف عليه  ، ..ف روا عن دعا د ه ورعاي ه و غري ه و قوي ه والحرص عليه (. )3
ودما ي كد را المعزةى قولةه صةلى هللا عليةه ودةلم  « :إ اإليمةا يخلةو فةي القلةوب كمةا يخلةو
ال،وب  ،فجد وا إيماملم » (. )4
فم مذذا تقذذد عمذذر المذذرء  ،وم مذذا ارتقذ ف ذ ةذذلم المسذ ولية  ،فوبذذد لذذه مذذأ اًلةذذتمرار ف ذ
التربية ئت يستمر قيامه بأقو العبودية هلل عن وجل .
( إ القلب الب،ري دريه ال قلب  ،دةريه الزسةيا  ،و ةو ي،ةح وي،ةرق فيفةي بةالزور  ..فةإكا
ال عليه اادل بال ركير و ،ر َكر  ،بلد وقسا  ،واملمسس إشةراق ه  ،وأظلةم وأعة م  ،فةال بةد دةن
ركير را القلب  ..و،بد دن اليق الدانم كي  ،يصيبه ال بلد والقساوة ) (. )5
د مر َه فالبد دةن اليق ة الدانمة دعةه
وأدا الزفس فهي كاادير الري يحاول دقاود اادر  ،فإ أ َ
ح ى  ،يفلس دزك ويأدر ويجعلك و أدرو .
(  ) 1رسالة المؤتمر الخامس  ،من مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا ص  ، 116باختصار .
(  ) 2رسالة بين األمس واليوم  ،ص . 108
(  ) 3مكانة التربية في العمل اإلسالمي لمحمد قطب  ،ص  – 26دار الشروق .
(  ) 4حديث حسن  :أخرجه الطبرانيي كميا فيي مجميز الدوائيد ( )52/1وقيال الهيمميي  :نسينادس حسين  .والحياكم ( ، 45/1رقيم  )5وقيال  :رواتيه
مصريون مقات  .وقال المناوي ( : )324/2قال العراقي في أماليه  :حديث حسن  ،وحسنه الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة  ،رقم .1585
(  ) 5في ظالل القرآن لسيد قطب . 3489/6
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ضةا يح ةةا بادة مرار إلةى لويةةدو بةالعلم الزةةافه ح ةى سةه دداركةةه  ،و ُفة ح موافةةرو ،
والعقةل أي ا
ف ل ا دعرف ه بربه  ،ودا يُقربه إليه ﴿ َوقُ مل َربّ ي يج م يمي يع مل اما ﴾ [ ه . ]114 :
الثذذا  :ودةةن الضةةواب الحاكم ة للعملي ة ال ربوي ة كةةرلك ضةةرورة أ ،ةةمل ال ربي ة الجوامةةب
ااربع لل،خصي  ،فأي إ مال لجامب دزها ي ي إلى عدم ظهور ثمرة ال ربي الصحيح ( فعزددا
يحصل ا مام ب حصيل العلم  ،و ا ،مام بليةا ة اإليمةا  ،فسة لو الز يجة الم وقعة  :شةخص
ك،ير ال ز ير  ،حاف ا للزصوص  ،ك،ير الحديث عن القيم والمبا ئ  ،والمعامي الع يمة  ،للزةك قةد
جد في المقابل واقعاا يخ لح عن ااقوال  ،فهو ي حدث عةن العةدل والمسةاواة  ،بيزمةا  ،ي عادةل دةه
ا خرين بهرو القيم  ،وبخاص ده دن يرأدهم  ..ي حدث عن الل د في الدميا وأ مية العمةل لرخةرة
 ،في حين جدو يحرص على جمه المةال  ،ويزفةو دزةه بحسةاب شةديد  ،ويةدقو فةي كةل شةيث دهمةا
صغيرا .
كا
ا
 ..كةةل ةةرا وريةةرو بسةةبب عةةدم ا ،مةةام باإليمةةا بةةزفس رج ة ا ،مةةام بةةالعلم  ،فالةةري يُقةةرب
المساف بين القول والفعل  ،ويُ رجم العلم إلى دلو ةو  « :الطاقذة والقذوة الروئيذة المتولذدة مذأ
اإليمان » .
صةا جةا اال  ،ي ،ةد فيمةا  ،يزبغةي
أدا عزددا ي م ا ،مام باإليما و العلةم فسة جد أدادةك شخ ا
صةةا ضةةيو ااُفةةو  ،يسة ليه أ
ال ،ةةد فيةةه  ،وي ةةرخص فيمةا  ،يزبغةةي ال ةةرخص فيةةه  ..دة جد شخ ا
ي عادل ده فقه الواقه ودس جدات العصر .
وفي حال ا ،مام بالعلم واإليما ده عدم ا،م باو للزفس  ،وإ مةال لكي هةا  ،فسةيلو الز ةا :
صا ك،ير العبا ة  ،ك،ير المعلودات  ،دبَّاق لفعل الخير وبرل الجهد  ،للزةه د ةورم الةرات  ،يةرى
شخ ا
مفسه بعدد دل يبّرة  ،ويرى ريرو بعلس كلك  ،ا عبا ه وأورا و وبرلةه – فةي الغالةب – دة غري
إيمامه بزفسه وبقدرا ه  ،وأمه أفضل دن ريرو  ،في ملن دزه – بمرور اايام واد مرار اإلمجاجات و
الزجاحةةات – اث العُجم ةةب  ،ودةةن وراثو الغةةرور واللبةةر والعيةةاك بةةاهلل  ،فيُعة ي ّةرم مفسةةه لمقةةس ربةةه
وحبو عمله .
ومع ضرورة اًلهتما بالتربيذة المعرفيذة واإليمانيذة والنفسذية تذألت فذذلك أهميذة التعذود علذ
بذل الج د ف ةبيل هللا  ،وف دعوة النا اليه  ،فلو لم يتأرل المسلم  ،ويُعلّذم النذا مذا تعملّمذه
 ،ويألالذ بأليدي م لتغيير ما بألنفس م – بنذن هللا – فننذه ةيصذاد بذالفتور والخمذول والكسذل  ،ولذأ
يدرل أةذرار الكثيذر مذأ المعذان التذ يتعلم ذا  ،وقبذل ذلذك فذنن الواجذك ال ذرع والواقذع األلذيم
الذي تأياه أمتنا يُأ ِّت ّمان عليه فعل ذلك .
وفي المقابل  ،فإ الحرك وبرل الجهد في دبيل هللا إ لم يلن وراث ا جا د جد  ،فإ عواقب
وخيم د لحو بصاحبها  ،ويلفيك في بيا رو الخلورة قوله صةلى هللا عليةه ودةلم  « :د،ةل الةري
يعلم الزار الخير ويزسى مفسه  ،د،ل الف يل ُ ،ضيث للزار و حرق مفسها » (. )1
فالبد دن اادرين دعاا ، :بد دن اللا  ،و،بد دن ال حر بهرا اللا (. )2
()3
بألي الجوانك نبدأ ؟
بعد أ عرفزا – باخ صار – على ا،ح ياجات ال ربوي اادادي للل دسةلم وأ مية كةل جامةب
دزها ي يبقى الس ال  :بأي الجوامب مبدأ ي

(  ) 1حديث صحيح  :أخرجه الطبراني  ،وصححه األلباني في صحيح الجامز برقم . 5837
(  ) 2هذس الفقرة من كتاب « التوادن التربوي وأهميته لكل مسلم »  ،من ص  ، 81 – 78باختصار .
(  ) 3المصدر السابق .

7

بال شك أ العلم و البداية  ﴿ :فَةا معلَ مم أَمَّةهُ َ ،إيلَةهَ إي ََّّ ،
َّللاُ ﴾ [دحمةد ، ]19/فةالعلم أدةار العمةل  ،ودةه
كلك فليس المللوب عل اما م ريًّا  ،يُعمو الفجوة بين القةول والفعةل  ،بةل مريةدو عل امةا مافعاةا رادة اخا ،
يليد القلب خ،ي وإيماماا .
لةةرلك فعليزةةا ا،ج هةةا ب حصةةيل أصةةل العلةةوم وأمفعهةةا  ،أ ،و ةةو  « :العلةةم بةةاهلل عةةل وجةةل » ،
وا،ج ها في حويل رو المعرف إلى إيما .
وا ال ربي اإليمامي بمفهودها الصحيح ال،ةادل – كمةا دةيأ ي بيامةه – ُركةل علةى دعرفة هللا
عل وجل  ،و ُركل كرلك على رجم رو المعرف إلى دعا ح يردخ ددلولها في القلب – أي أمهةا قةد
جمعس بين الخيرين – كا دن المزادب البدث بجامب « ال ربي اإليمامي » .
()1
مأ فوا د البدء بالتربية اإليمانية :
زا حلق دفقو ة بين ااقوال واافعال  ،والسبب الرنيسي في كلك و ضعح اإليما  ،فعزددا يُهيمن
ُولّةةد فةةي قلةةب صةةاحبه اقة ع يمة  ،وقةةوة روحية انلة دفعةةه للقيةةام
اإليمةةا الحةةي علةةى القلةةب  ،فإمةةه ي ي
ضراث  ..لرلك فلو جاوجما البدث بال ربي اإليمامي فإ
دراث أو َّ
باافعال ال ي زادب المواقح المخ لف دن َّ
الفجوة د ل ا بين الواجب والواقه وبين العلم والعمل .

فعل ةبيل المثال :
لو بدأما بال ربي الزفسي فإمزا قد مق زه أ بداخلزا أصةزا ادا يزبغةي أ ُةلال  ،وأمزةا دصةابو بةداث
العُجم ةةب  ،وادة ع ام الةةزفس  ،وللززةةا لةةن مسة ليه دقاودة ةةرا المةةرم  ،والوقةةو لةةه بالمرصةةا ،
لضعح القوة الروحي الالجد لرلك .
ومفس اادر لو بدأما بال ركيل على ال ربي الحركي وبرل الجهد في دبيل هللا  ،فسةي حول اادةر
بمةرور الوقةةس إلةةى أ اث شةللي رو يزةةي بةةال روح  ،ودةيلحح إلةةى دةةن يفعةل كلةةك ال،ةةعور بةالف ور
والوح ،وضيو الصدر  ،وديفقد أثيرو على ا خرين شيئاا ف،يئاا .
مأ هنا تي ر الأاجة ال البدء بالتربية اإليمانية بمف وم ذا الصذأيل والذذي يعمذل باةذتمرار
علذ توليذذد القذذوة الروئيذذة  ،وتنميذذة الذذدافع الذذذات  ،وتقويذذة الذذوالر الذذداالل  ،وبذ الذذروا فذ
األقوال واألفعال  ،ومأ م َّم يسذ ل علذ المذرء بعذد ذلذك القيذا باألعمذال المطلوبذة لتأقيذ أهذداا
ت َر يبّ يهة مم
التربية النفسية والأرفية  ﴿ :يإ َّ الَّريينَ ُ مم يد من َخ م،ةيَ ي َر يبّ يهة مم ُد م،ة يفقُو َ (َ )57والَّةريينَ ُة مم يبيَيَةا ي
يُ م يدزُو َ (َ )58والَّريينَ ُ مم بي َر يبّ يه مم َ ،يُ م ،ير ُكو َ (َ )59والَّةريينَ يُ م ُةو َ َدةا آ َ َ مةوا َوقُلُةوبُ ُه مم َو يجلَة ٌ أَمَّ ُهة مم إيلَةى
دا يبقُو َ ﴾ [الم دزو . ]61-57/
عو َ يفي مال َخي َمرا ي
ار ُ
ت َو ُ مم لَ َها َ
اجعُو َ ( )60أُولَ يئ َك يُ َ
َر يبّ يه مم َر ي
س ي

(  ) 1المصدر السابق .
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الفصل الثان
مار اإليمان
ال جرة المبارفة :
ب َّ
ع َهةا فيةي
صةلُ َها ثَا يبةسٌ َوفَ مر ُ
َّللاُ َد َ ،اال َك يل َم ا َ ييّبَ ا َكَ،ة َج َرةح َ ييّبَة ح أ َ م
مح َ
ض َر َ
يقول عالى  ﴿ :أَلَ مم ََر َكي َ
ين بيإ ي مك ي َر يبّ َها ﴾ [إبرا يم . ]25-24/
ال َّ
س َم ي
اث ( ُ )24م يي أ ُ ُكلَ َها ُك َّل يح ح
فاإليما كال،جرة الليب المبارك ال ي إكا دا أحسزَّا رردها في القلةب فإمهةا ُ،مةر  -بةإك هللا –
ثمارا يامع و يب في كل ا ،جا ات وااوقات  ،وااد،ل العملي ال ي كد رو الحقيق دةن الل،ةرة
ا
لةةك ال،مةةار  ،دةةه دلجهةةا
بملةةا  ،ودةةزركر – بعةةو هللا وفضةةله – فةةي الصةةفحات القا د ة بع ة
بزماك لبيقي دن حياة الصحاب  ،باع بار أمهم أفضل أجيال ااد باإلجما ..
 ..أخر أبو مُعيم عن عبد هللا بةن عمةر قةال  :مذأ فذان ُمسذتنفا فليسذتأ بمذأ قذد مذات  ،أول ذك
أبرها قلوباا  ،وأعمق ا عل اما  ،وأقل ذا
أالأاد مأمد الل هللا عليه وةلم  ،فانوا الير هذه األمة َّ ،
تكلُّفاذذا  ..قذذو االتذذارهم هللا لصذذأبة نبيذذه الذذل هللا عليذذه وةذذلم  ،ون وقذذل دينذذه  ،فت ذبَّ وا بذذألالوق م
وكرا ق م  ،ف م أالأاد مأمد الل هللا عليه وةلم فانوا علذ ال ذدا المسذتقيم وهللا رد الكعبذة
(. )1
ويقول أبو الحسن الزدوي في دقدد ه لل اب حياة الصحاب :
إ السيرة الزبوي ودير الصحاب و اريخهم دن أقوى دصا ر القوة اإليمامي والعا ف الديزي ،
ال ةةي  ،ةةلال ةةرو ااد ة ق ةةبس دزهةةا شةةعل اإليمةةا  ،و  ،ة عل بهةةا دجةةادر القلةةوب  ،ال ةةي يسةةر
املفاؤ ا وخمو ا في دهب الرياح والعواصح الما ي  ،وال ي إكا املفأت فقةدت ةرو اادة قو هةا
وديل ها و أثير ا  ،وأصبحس ج ،اددة حملها الحياة على أك افها .
إمها اريخ رجال جةاث هم عةوة اإلدةالم فةيدزوا بهةا وصةدق ها قلةوبهم  ..وضةعوا أيةديهم فةي يةد
الردول صلى هللا عليه ودلم  ،و امس عليهم مفودهم وأدةوالهم وع،ةير هم  ،وادة لابوا المةرارات
والملارو في دبيل الدعوة إ لى هللا  ،وأفضى يقيزهةا إلةى قلةوبهم  ،ودةيلر علةى مفودةهم وعقةولهم ،
وصدرت عزهم عجانةب اإليمةا بالغيةب  ،والحةب هلل والردةول  ،والرحمة علةى المة دزين وال،ةدة
على اللافرين  ،وإي،ةار ا خةرة علةى الةدميا  ،والحةرص علةى عةوة الزةار  ،وإخةرا خلةو هللا دةن
عبا ة العبةا إلةى عبةا ة هللا وحةدو  ،ودةن َجةور اا يةا إلةى عةدل اإلدةالم  ،ودةن ضةيو الةدميا إلةى
علةو
د َع ها  ،وا،د هام بلخار الدميا وحلادها  ،وال،وق إلةى لقةاث هللا  ،والحزةين إلةى الجزة  ،و ُ
َ
الهم  ،وبُعد الز ر في م،ر يرفةد اإلدةالم وخيرا ةه فةي العةالم  ،وام ،ةار م اجةل كلةك فةي د،ةارق
اارم ودغاربها  ،ومسوا في كلك لرَّ هم  ،و جروا راحا هم  ،ورةا روا أو ةامهم  ،وبةرلوا ُد َه َجهةم
وحة ّةر أدةةوالهم ح ةةى أقبلةةس القلةةوب إلةةى هللا  ،و بَّةةس ريةةح اإليمةةا قوي ة عاصةةف  ،يب ة دبارك ة ،
وقادس ول ال وحيد واإليمةا والعبةا ة وال قةوى  ،وام ،ةرت الهداية فةي العةالم  ،و خةل الزةار فةي
ين هللا أفوا اجا (. )2

(  ) 1حلية األولياء ألبي نُعيم األصبهاني (  ،) 305/1دار الكتاب العربي – بيروت .
(  ) 2حياة الصحابة للكاندهلوي (  )15/1بتصرف يسير .
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الثمار الع ر :

ان ال دا األةاةذ مذأ التأذد عذأ مذار اإليمذان ومذدا ف ورهذا فذ جيذل
الصأابة رضوان هللا علي م هو اةتثارة م اعر اًلئتياج نأو التربية اإليمانية ،
وتقوية العنيمة لسلول كريق ا بنذن هللا ..
ولقد تم االتيار ع ر مار ليتم الأدي عن ا – بعون هللا – ه بنجمال :
ا
أو : ،المبا رة والمسارع لفعل الخير .
ثامياا  :قوي الواج الداخلي .
ثال،اا  :الل د في الدميا .
رابعاا  :ال أييد اإللهي .
سا  :إيقاظ القوى الخفي .
خاد ا
دا  :الررب في هللا .
دا ا
دابعاا  :اخ فاث ال وا ر السلبي وقل الم،لالت بين اافرا .
ثادزاا  :ال أثير اإليجابي في الزار .
ادعاا  :ا خاك القرارات الصعب .
عاشرا  :ال،عور بالسليز واللمأميز .
ا
والجدير بالركر أ رو ال،مةار الع،ةر دةا ةي إ ،قلةو يسةيرة دةن شةجرة اإليمةا المباركة ،
ولقةةد ةةم اخ يار ةةا كباقة د زوعة  ،فمزهةةا دةةا ي علةةو بعالقة المة دن بربةةه  ،ودزهةةا دةةا يةةزعلس علةةى
عالق ه بدمياو وآخر ه  ،ودزها دا ي هر آثارو على عادال ه ده ا خرين .
ضا دن ال فاصيل حول رو ال،مار الع،ر .
وإليك  -أخي القارئ – بع ا
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ا
أوًل  :المبادرة والمسارعة لفعل الخير
مبادرا ومسارعاا لفعذل الخيذر  ،يتأذرل فذ الأيذاة
مأ أهم مار اإليمان الأ أنك تجد الائبه
ا
وفألنه قد ُرفع له راية مأ بعيد ف و يسع جاهداا للوالول الي ذا م مذا فلفذه ذلذك مذأ بذذل وتعذك
وتزذذأية  ..تذذراه دو امذذا يبأذ عذذأ أي بذذاد يقربذذه مذذأ رضذذا ربذذه والتعذذر لرئمتذذه لينذذدفع اليذذه
مردداا بلسان ئاله  « :لبيك الل م لبيك  ..لبيك وةعديك » .
ولقد قرر القرآ رو الحقيقة فةي قولةه عةالى  ﴿ :يإ َّ الَّةريينَ ُة مم يد م
ةن َخ م،ةيَ ي َر يبّ يهة مم ُد م،ة يفقُو َ ()57
ت َر يبّ يه مم يُ م يدزُةو َ (َ )58والَّةريينَ ُة مم بي َةر يبّ يه مم َ ،يُ م ،يةر ُكو َ (َ )59والَّةريينَ يُ م ُةو َ َدةا آ َ َ مةوا
َوالَّريينَ ُ مم بييَيَا ي
دةةابيقُو َ ﴾
عو َ فيةةي مال َخ مية َةرا ي
ةار ُ
اجعُةةو َ ( )60أُولَئية َ
ت َو ُ ة مم لَ َهةةا َ
ةك يُ َ
َوقُلُةةوبُ ُه مم َو يجلَة ٌ أَمَّ ُهة مم إيلَةةى َر يبّ يهة مم َر ي
سة ي
[الم دزو . ]61-57/
فا يات ُعلي ،،ت واضح على أ أصحاب القلوب الم دز الخاشع لربها م أك،ر الزةار
دسارع للخيرات وأدبقهم إليها .
وإليك – أخي القارئ  -بع ااد،لة دةن حيةاة الصةحاب  -رضةوا هللا علةيهم – وال ةي كةد
را المعزى :
 خر جابر بن عبد هللا رضي هللا عزه كات دز إلةى بةال الةروم راجياةا فةي دةبيل هللا  ،وكةاالجةي بقيةا ة دالةك بةن عبةد هللا الخ،عمةي  ،وكةا دالةك يلةو بجزةو و و ةم دزللقةو ليقةح علةةى
أحوالهم  ،وي ُ
،د دن أجر م  ،ويُولي كبار م دا يس حقومه دن عزاية ورعاية  ،فمةر بجةابر بةن عبةد
هللا  ،فوجدو داشياا ودعه َبغل له يمسك بلداده ويقو و  ،فقال له  :دا بك يا أبا عبد هللا  ،لةم  ،ركةب
ظهرا يحملك عليةه ي ! فقةال  :دةمعس ردةول هللا صةلى هللا عليةه ودةلم يقةول « :
 ،وقد يسر هللا لك
ا
دن أُربرت قدداو في دبيل هللا حرده هللا على الزار» .
ف ركه دالك ودضى ح ى ردَا في دقدد الجي  ،ثم ال فس إليه  ،وما او بأعلى صو ه  ،وقةال :
يا أبا عبد هللا  ،دالك  ،ركب بغلةك  ،و ةي فةي حوج ةك ي! فعةر جةابر قصةدو  ،وأجابةه بصةوت
عال وقال  :لقد دةمعسُ ردةول هللا صةلى هللا عليةه ودةلم يقةول  « :دةن أُربةرت قةدداو فةي دةبيل هللا
حرده هللا على الزار »  ،ف واثب الزار عن وابهم وك ٌل دزهم يريةد أ يفةوج بهةرا ااجةر  ،فمةا ُرنيةي
جي أك،ر د،اة دن كلك الجي (. )1
وروى الزساني عن أبي دعيد بن ال ُم َعلَّى أمه قال :
كزةةا مغةةدو إلةةى المسةةجد علةةى عهةةد ردةةول هللا صةةلى هللا عليةةه ودةةلم  ،فمررمةةا يو ادةةا وردةةول هللا
صلى هللا عليه ودلم قاعد على المزبر  ،فقلس  :لقد حدث أدر  ،فقرأ ردول هللا صلى هللا عليه ودةلم
ةك ش م
مةج يد
ضةا َا فَ َةو يّل َوجم َه َ
ةك فيةي ال َّ
ةب َوجم يه َ
سة َم ي
اث فَلَزُ َو يلّيَزَّة َك قي مبلَة ا مَر َ
رو ا ي  ﴿ :قَة مد م ََةرى َقَلَ َ
َةل َر مال َمس ي
مال َح َر يام ﴾ [البقةرة ، ]144/ح ى فرغ دن ا ي  ،فقلس لصاحبي  :عال مركه ركع ين قبل أ يزلل ردول
هللا صلى هللا عليه ودلم فزلةو أول دةن صةلى ( فةي ا جةاو اللعبة ) ف واريزةا فصةليزا ما  ،ثةم مةلل
ردول هللا صلى هللا عليه ودلم وصلى بالزار ال هر يودئر (. )2
 وفي يوم دن اايام قَد ميدس قافل لعبد الرحمن بن عو بها دبعمان راحل حمل الم ةا  ،فلمةا
خلس المديز ار جس اارم بها  ،فقالس عان : ،دا رو الرجة ي فقيةل لهةا  :عيةر لعبةد الةرحمن

(  ) 1أُسيد الاابية (  ، ) 307/1وتياريخ اإلسيالم لليذهبي (  ، )143/3وسييرة ابين هشيام (  ، )218 ، 217/3وحيديث « مين أُببيرت قيدماس » ..
أخرجه البخاري ( ، 308/1رقم  ، )865وبيرس .
(  ) 2تفسير القرآن العظيم البين كميير  – 168/1مكتبية العبيكيان  ،وحيديث القبلية أخرجيه النسيائي فيي السينن الكبير  ( -ج  / 6ص  ،291بيرقم
 ، )11002ومسند أحمد بن حنبل ( -ج  / 4ص  ، 408برقم . )19677

12

بن عو  ..دبعمان ماق حمةل البُةر والةدقيو واللعةام  ،فقالةس عان،ة  :بةار هللا فيمةا أعلةاو فةي
الدميا  ،ول،واب ا خرة أع م .
عا  ،وقال :
وقبل أ بر الزوق كا الخبر قد وصل لعبد الرحمن بن عو  :فر ب إليها دسر ا
أشهد يا أ ُ َّده أ رو العير جميعها بأحمالها وأق ابها وأحالدها في دبيل هللا .
التنافا ف الخير :
الذذائك اإليمذذان الأ ذ ًل يريذذد أن يسذذبقه أئذذد الذ الوالذذول للرايذذة العُيمذ  ..رايذذة رضذذا هللا
والتعر لرئمته ومغفرته ودالول جنته  ،لذلك تذراه ئنيناذا ئذيأ تتأذيأ أمامذه فرالذة لوقتذراد
مأ تلك الراية وًل يستطيع اغتنام ا ألةباد الارجة عأ ارادته فالمر أو الفقر  ،ولزا في قصة
البَ َّلانين خير د،ال على كلك :
فعن ابن عبار رضي هللا عزهمةا قةال  :أدةر ردةول هللا صةلى هللا عليةه ودةلم الزةار أ يزبع،ةوا
راجين (رلوة بو )  ،فجةاثت عصةاب دةن أصةحابه فةيهم عبةد هللا بةن دعقةل الملمةي  ،فقةالوا  :يةا
ع َّةل علةيهم أ
ردول هللا احملزا  .فقةال  « :وهللا دةا أجةد دةا أحمللةم عليةه »  ،ف ولةوا ولهةم بلةاث  ،و َ
ا
يُحبَسوا عن الجها  ،و ،يجدو مفق و،
علَى الَّريينَ إيكَا َدةا أ َ َ مةو َ
دحمال  .فأملل هللا عرر م َ ﴿ :و ََ ،
علَ مي يه ََولَّ مةوا َوأ َ معيُةزُ ُه مم َ يفةي ُ يدةنَ الةد مَّدهي َحلَ ماةا أ َ ََّ ،ي يجةدُوا َدةا يُ مز يفقُةو َ ﴾
يل َحم يملَ ُه مم قُ مل َ
س َ ،أ َ يجدُ َدا أَحم يملُ ُل مم َ

[ال وب . )1( ]92/

 وفي الصحيحين أ فقراث المهاجرين أ وا ردول هللا صلى هللا عليه ودةلم فقةالوا  :ك ةب أ ةلالدثور (اادوال الل،يرة) بالدرجات العُلى والزعيم المقيم  ،فقال صلى هللا عليه ودلم  « :ودا كا ي
»  ،فقالوا  :يُصلو كما مصلي  ،ويصودو كمةا مصةوم  ،وي صةدقو و ،م صةدق  ،ويع قةو و،
مع و  ،فقال ردول هللا صلى هللا عليه ودلم  « :أفال أُعلملم شيئاا دركو به دن دبقلم  ،و سبقو
بةةه دةةن بعةةدكم  ،و ،يلةةو أحةةد أفضةةل دةةزلم  ،إ ،دةةن صةةزه د،ةةل دةةا صةةزع م ي »  ،قةةالوا  :بلةةى يةةا
ردةةول هللا  ،قةةال  « :سةةبحو  ،و حمةةدو  ،و لبةةرو  ،بةةر كةةل صةةالة ثالثاةةا وثالثةةين دةةرة » ،
فرجه فقراث المهاجرين إلى ردول هللا صلى هللا عليه ودلم فقالوا  :دةمه إخوامزةا أ ةل اادةوال بمةا
فعلزا  ،ففعلوا د،له .
()2
فقال ردول هللا صلى هللا عليه ودلم  « :كلك فضل هللا ي يه دن ي،اث » .
شدة الأر عل دعوة الخل ال هللا :
كلما اج ا اإليما وشعر المرث بحالو ه كلما اج ا ت ررب ه فةي عةوة الزةار جميعاةا إلةى هللا ،
وإلى ال حرر دن ضيو الدميا إلى دع الدميا وا خرة  ،وكيح  ،و و يرى ريةرو دةن الضةالين فةي
وحررو هللا دزه  ،لرلك فهو  ،يهدأ و ،يقر ح ى ي يُبلّا الدعوة إليهم دا ودعه الجهد
دجن كا و فيه
َّ
والوقس والمال .
ويدفعه ا اث را الواجب كرلك علمه بأ الدعوة إلى هللا دن أحب ااعمال إليه دبحامه ..
 ..دن زا مُدر كيح اش د حرص الصحاب على عوة الخلو إلى هللا .
فهرا أبو بلر الصديو بعد إدالده يُسار بالدعوة إلى هللا دن َوثو به دن قوده فأدةلم علةى يديةه
 :اللبيةةر بةةن العةةوام  ،وع،مةةا بةةن عفةةا  ،و لح ة بةةن عبيةةد هللا  ،ودةةعد بةةن أبةةي وقةةاص  ،وعبةةد
الرحمن بن عو (. )3
وككر ابن إدحاق أ ردول هللا صلى هللا عليه ودلم ل َّما امصر عن ثقيح ا َّبه أثرو عروة بةن
دسعو ح ى أ ركه قبل أ يصل إلى المديز  ،فأدلم ودأله أ يرجه إلةى قودةه باإلدةالم  ،فقةال لةه
(  ) 1الدر المنمور للسيوطي .479/3
(  ) 2متفق عليه  :وهذا لفظ مسلم  ،وأخرجه البخاري (  289/1برقم  ، )807ومسلم (  ، 97/2برقم . ) 1375
(  ) 3السيرة البن كمير (  ، )437/1وذكرس الحلبي في السيرة الحلبية ( . )449/1
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ردةول هللا صةةلى هللا عليةةه ودةةلم  « :إمهةةم قةةا لو »  ،وعةةر ردةةول هللا صةةلى هللا عليةةه ودةةلم أ
فيهم مخوة ا،د زا للري كا دزهم  ،فقال عروة  :يا ردول هللا  ،أما أ َ َحب إليهم دن أبلار م  ،وكةا
عا .
فيهم كرلك دحبباا دلا ا
علَّية (
فخةر يةةدعو قودةه إلةةى اإلدةالم رجةةاث أ  ،يخةالفوو بمزلل ةةه فةيهم  ،فلمةةا أشةر علةةى ُ
دلا در فه ) – وقد عا م إلى اإلدةالم وأظهةر لهةم يزةه – ردةوو بالزبةل دةن كةل وجةه  ،فأصةابه
ي
دهم فق له  ،فقيل لعروة  :دا رى في دك ي قال  :كرادة أكردزةي هللا بهةا  ،وشةها ة دةاقها هللا إلة ّ
(.. )1

(  ) 1السيرة النبوية البن هشام (  ، ) 538/2وأُسد الاابة (  ، )768/1واالستيعاب البن عبد البير (  ، )328/1واإلصيابة البين حجير ( )493/4
.
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انيا  :تقوية الوالر الداالل
كلمةةا قةةوي اإليمةةا  ،اج ا ت حسادةةي الفةةر جةةاو الوقةةو أو دجةةر ا،ق ةةراب دةةن ال،ةةبهات
ضعُح اإليما مقصس لك الحسادةي  ..يقةول عبةد هللا بةن
والمح ورات  ،والعلس صحيح  ،فللما َ
دسعو  :إ الم دن يرى كموبه كأمه قاعد حس جبل يخا أ يقه عليه  ،وإ الفاجر يةرى كموبةه
كرباب َد َّر على أمفه  ،فقال به لرا( ( )1أي  :م َّحاو بيدو أو فعه ) .
دعزى كلك أ رج إيما الفر يعلسها شعورو وحسادي ه جاو الةرموب  ،وفةي أي ا ،جةا ين
لو ..
 ..ل ق رب دن حال دن يقعد حس صخور جبل دهد با،مهيةار فةي أي لح ة  ،أم دةن حةال
دن مر كباب على أمفه ي
دن زا مقول بأ اإليما الحي و الري يضب دلو اإلمسا  ( ،وي ر ده كل مفةس رقيباةا ،
دةةا  ،يسةةهو  ،وشةةا داا  ،يُجادةةل و ،يحةةابي  ،و ،يضةةل و ،يزسةةى  ...يصةةاحبها فةةي
يغفةةل  ،وحار ا
الغدوة والروح  ،والمج مه والخلوة  ،ويرقُبهةا فةي كةل جدةا  ،ويلح هةا فةي كةل دلةا  ،ويةدفعها
إلى الخيرات فعاا  ،ويدعَها عن الميثم عًّا  ،ويجزبها ريو الللل  ،ويبصر ا دبيل الخير وال،ر)
(. )2
 ..في يوم دن اايام ككةر الزبةي صةلى هللا عليةه ودةلم أمةوا الخيةل وأمهةا لرجةل أجةر  ،ولرجةل
د ر  ،وعلى رجل وجر .
ي فيهةا إ ،ةرو ا ية الجادعة الفةاكة  ﴿ :فَ َم م
ةن يَ مع َم م
ةل
فسئل عن ال ُح ُمةر ي قةال  « :دةا أمةلل هللا علة ّ
()3
يد،مقَا َل كَ َّرةح َخي امرا يَ َروُ (َ )7و َد من يَ مع َم مل يد،مقَا َل كَ َّرةح ش ًَّرا يَ َروُ ﴾ [اللللل . ]8 ،7/
فعزددا يل ا اإليما بأ زا حساب على اليسير دن العمل – ولو كا د،قةال كرة كمةا ُ،ةير
ا يات  -فإ كلك دن شأمه أ يدفه المرث لل حر بحسادي وحرر شديدين جاو ال عادل دةه جميةه
ااشياث .
 ..نعم  ،هذا هو أهم قانون لزذبط السذلول وم مذا ُوضذع القذوانيأ الصذارمة فذ المجتمعذات
لزبط ةلول األفراد فلأ تؤت مارها اًل اذا بُدئ بنالوا اإليمان ف القلود لتكون مأ مرتذه :
تقوية الوالر الداالل  ...والد مأ قال :
ًل تنت األنفا عأ غيّ ا  ...ما لم يكأ ل ا مأ نفس ا دافع
 ..جاث رجل فقعد بين يةدي الزبةي صةلى هللا عليةه ودةلم  ،فقةال  :يةا ردةول هللا إ لةي دملةوكين
يَلريبومزي  ،ويخومومزي  ،ويعصومزي  ،وأشة مهم وأضةربهم  ،فليةح أمةا فةيهم ي!  ،فقةال ردةول هللا
صلى هللا عليه ودلم  « :إكا كا يوم القياد يُحسب دا خامو وعصو وكربو  ،وعقابك إيةا م ،
فإ كا عقابك إيا م بقدر كموبهم كا كفافاا  ، ،لك و ،عليك  ،وإ كا عقابةك إيةا م و كمةوبهم
ا
فضال لك  ،وإ كا عقابةك إيةا م فةوق كمةوبهم  ..اقة ُص لهةم دزةك الفضةل  ،ف زحةى الرجةل ،
كا
ضة ُه
وجعل يه ح ويبلي  ،فقةال ردةول هللا صةلى هللا عليةه ودةلم  » :أدةا قةرأ قولةه عةالى َ ﴿ :ومَ َ
ش ميئاا َو يإ م َكا َ يد،مقَا َل َحبَّة ح يد م
َةر َ حل أ َ َ ميزَةا يب َهةا َو َكفَةى يبزَةا
س َ
ةن خ م
مال َم َو ياجينَ مال يق مس َ يل َي مو يم مال يق َيا َد ي فَ َال ُ م لَ ُم مَ مف ٌ
َحا يد يبينَ ﴾ [اامبياث. ]47/
خيةرا دةن دفةارق هم  ،أشةهد أمهةم كلهةم
فقال الرجةل  :يةا ردةول هللا دةا أجةد لةي ولهة ،ث شةيئاا ا
أحرار (.)4
(  ) 1متفق عليه  :البخار (  ، ) 2324 /5ومسلم ( . ) 92/8
(  ) 2رسالة هل نحن قوم عمليون ؟ لحسن البنا ص  71من مجموعة الرسائل .
(  ) 3أخرجه البخاري ( ، 835/2رقم . )2242
(  ) 4حديث صحيح  :أخرجه الترمذي ( ، 320/5رقم  )3165وأحمد ( ، 280/6رقيم  ، )26444والبيهقيي فيي شيعب اإليميان ( ، 377/6رقيم
 ، )8586وصححه الشيخ األلباني في صحيح التربيب والترهيب ( . )280/2
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شدة الورر :
عن عان ،رضي هللا عزها قالس  :كا ابي بلر رالم يُخر له الخرا وكةا أبةو بلةر يُخةر
عا  ،فأكل دزه لقم قبل أ يسأل عزه  ،فقال لةه
دن خراجه فجاث يو ادا ب،يث ووافو دن أبي بلر جو ا
الغالم  :دري دةا ةرا ي فقةال أبةو بلةر  :ودةا ةو ي  ،قةال  :كزةس لهزةس إلمسةا فةي الجا لية ودةا
أ ُحسن اللهام وللزي خدع ه  ،فلقيزي فأعلامي برلك  ،فهرا الري أكلس دزه( .. )1فمةاكا فعةل أبةو بلةر
عزدنر ي! فعل فعال عجيباا  ..أ خل أصبعه في فمه فقاث كل شيث في بلزه ..
وروى ابن جرير اللبري في اريخه  ،قةال  :لمةا ةب المسةلمو المةدانن  ،وجمعةوا ااقبةام
أقبل رجل بحو دعه فدفعه إلى صةاحب ااقبةام  ،فقةال والةرين دعةه  :دةا رأيزةا د،ةل ةرا قة  ،دةا
يعدله دا عزدما  ،و ،يقاربه  ،فقالوا  :ل أخرت دزه شةيئاا ي فقةال  :أدةا وهللا لةو ،هللا دةا أ ية لم بةه ،
فعرفةةوا أ للرجةةل شةةأماا  ،فقةةالوا  :دةةن أمةةس ي  ،فقةةال  ، :وهللا  ،أخبةةركم ل حمةةدومي و ،ريةةركم
ا
رجةال ح ةى ام هةى إلةى أصةحابه فسةأل عزةه
ليقرظومي  :وللزي أحمد هللا وأرضى ب،وابه  ،فأ بعوو
فإكا و عادر بن عبد قيس (. )2

(  ) 1أخرجه البخاري ( 1395 / 3برقم . )3629
(  ) 2نقل هذا الخبر سيد قطب في ظالل القرآن  ، 505/1ا
نقال عن تاريخ الطبري .16/4
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ودن ثمار اإليما :

الثاا  :النهد ف الدنيا
دن عريفات الل د  « :امصرا الررب في ال،ةيث دةه وجةو و »  ،ود،ةال كلةك  :اللفةل الةري
يسعد دعا ة رادرة حين يلعب بالدُدى  ،ويحرص على اق زانها  ،ويحلم ب،راث الجديةد دزهةا  ،وللةن
عزددا يلبر را اللفل بضه دزين جد حرصه وشغفه وفرحه بهةرا اللعةب يقةل ويقةل إلةى أ يةلول
و زصةةر ررب ةةه عزهةةا فيصةةير جا ةداا فيهةةا و ،يبةةالى بوجو ةةا إكا دةةا ُوجةةدت  ،و ،يحةةل علةةى
ضياعها إكا دا فُقدت .
وئال النا مع الدنيا – بدون اإليمان – فأذال األكفذال مذع ِّل معذب م  ،ولكذ ينهذدوا في ذا ًلبذد
مأ نمو اإليمان ف قلوب م.
فعزددا يقوى اإليما في القلب يقل علو صاحبه بالدميا  ،وررب ه فيها  ،وحرصه عليها .
 ..معم  ،و لن ي ركها ببدمةه بةل ي ركهةا بقلبةه  ،فالل ةد حالة شةعوري يعي،ةها المةرث كامعلةار
لزمو اإليما الحقيقي في قلبه  ،و و  ،يس للم الفقر  ،و ،ي زافي ده الغزى.
ك،يرا إكا دةا ُوجةدت بةين يديةه  ،فعلةى دةبيل الم،ةال  :قةد ي ةوفر
 ..اللا د في الدميا  ،يز،غل بها ا
ا
ةويال إممةا ير ةدي دةا
لديه العديد دن المالبس فإكا دا أرا الخرو دةن دزللةه فإمةه  ،يقةح أدادهةا
اد دت إليه يدو  ،و و حين يفعل كلك يفعله ب لقاني علس حال قلبه اإليمامي .
وكلما قوى اإليمةا أك،ةر وأك،ةر اج ا علةو صةاحبه بةا خرة وررب ةه فيهةا  ،واج ا ج ةدو فةي
الدميا بصورة أشد وأشةد لدرجة أمةه  ،ي ةر لزفسةه إ ،أقةل القليةل دزهةا وبمةا يُحقةو لةه ضةروريات
الحياة  ،وليس را بسبب دعارض ه لمبدأ ال م ه بمباحات الةدميا  ،وللةن ا إيمامةه يةأبى عليةه كلةك
ويدفعه ،د ،مار كل دا يأ يه في حيا ه لدارو ا خةرة د ا
مة،ال قةول هللا عةالى َ ﴿ :وا مب َةاي فيي َمةا آ َ َةا َ َّ
َّللاُ
س
ال ةد َ
َّار ا م َ يخة َةرة َ ﴾[القصةةص ، ]77/لةةرلك فهةةو يح ةةا و ادةةا إلةةى دةةن يةةركرو بقولةةه عةةالى َ ﴿ :و ََ ،ة مز َ
َصيبَ َك يدنَ الدَ مميَا ﴾ [القصص. ]77/
م ي
وكيح  ، ،وإيمامه يأبي عليه أ ي وده في را الزصيب .
هكذا فانوا :
بهرو المس ويات اإليمامي عادل الصحاب  -رضوا هللا عليهم  -ده الدميا فلامس دةزهم أحةوال
عجيب يس غرب دزها أد،الي دن ضعا اإليما الرين  ،يلالو فةي درحلة اللفولة واللهةو بلةين
اارم .
فهرا أبو الدر اث مللس به جماع دن ااضيا في ليل شديدة البر فأردةل إلةيهم عا ادةا دةاخزاا
 ،ولم يبعث إليهم باارلي فلما موا بالزوم جعلوا ي ،اورو في أدر اللَحح  ،فقال واحد دةزهم أمةا
أك ب إليه وأكلمه  ،فمضى ح ى وقح على باب حجر ه فرآو قد اضلجه ودا عليه إ ،ثوب خفيةح
 ،يقي دن حر و ،يصو دن بر  ،فقال الرجل ابي الدر اث  :دا أرا بس إ ،كمةا مبيةس محةن !!
أين د اعلم ؟! فقال  :لنذا دار هنذال نُرةذل الي ذا تباعاذا فذل مذا نأصذل عليذه مذأ متذار ولذو فنذا قذد
اةتبقينا ف هذه الدار شي اا منه لبعثنا به الذيكم  ،ذم ان فذ كريقنذا الذذي ةنسذلكه الذ تلذك الذدار
و في ا الير مأ ال ُمث ِّقل  ،فألردنا أن نتخفو مأ أ قالنا علَّنا نجتال (. )1
عقبة فؤود ال ُم ِّخ ّ
اجرا فجاثو كات يةوم دةال دةن « حضةردوت » دقةدارو دةبعمان ألةح
وكا لح بن عبيد هللا
ا
عا دحلوماا .
ر م  ،فبات ليل ه جل ا
م
فدخلس عليه جوج ه أم كل،وم  ،وقالس  :دا بك يا أبا دحمد ي!! لعله رابك دزَّا شيث !!

(  ) 1اإلصابة ج 3ترجمة (  ، )6117وأسد الاابة (  ، )159/4تاريخ اإلسالم للذهبي ( . ) 107/2
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فقال  ، ، :ولزي مع َم حليل الرجل المسلم أمس  ،وللن فلرت دزر الليل وقلس  :دا ظن رجةل بربةه
إكا كا يزام وفي بي ه را المال ي!  ،قالس  :ودةا يغمةك دزةه ي! أيةن أمةس دةن المح ةاجين دةن قودةك
َّ
وأخالنك ي! فإكا أصبحس فقسةمه بيةزهم  ،فقةال  :رحمةك هللا  ،إمةك دوفقة بزةس دوفةو  ،فلمةا أصةبح
وجفَا  ،وقسمه بين فقراث المهاجرين واامصار (. )1
جعل المال في ُ
ص َر حر ي
 ..وفي يوم دن اايام خل على أدير الم دزين عمر بن الخلاب بع دمن ي،و بهم دن أ ل «
ددّ حاجا هم  ،فرفعوا إليه ك اباا فةإكا فيةه فةال
يحمص »  ،فقال لهم  :اك بوا لي أدماث فقرانلم ح ى أ ُ
وفال  ،ودعيد بن عادر  ،فقال  :ودةن دةعيد بةن عةادر ي! فقةالوا  :أديرمةا  .قةال  :أديةركم فقيةر ي!
قةةالوا  :معةةم  ،ووهللا إمةةه ل مةةر عليةةه اايةةام اللةةوال و ،يوقةةد فةةي بي ةةه مةةار  ،فبلةةى عمةةر ح ةةى بللةةس
دوعه لحي ه  ،ثم عمد إلى ألح يزار فجعلها في صرة وقال  :اقرؤوا عليه السالم دزي  ،وقولوا له
 :بعث إليك أدير الم دزين بهرا المال ل س عين به على قضاث حاجا ك .
ص َّرة فز ر إليها فإكا ةي مةامير  ،فجعةل يُبعةد ا عزةه ويقةول  «:إمةا هلل وإمةا
جاث الوفد لسعيد بال ُ
إليه راجعو » فهبَّس جوج ه درعورة وقالس  :دا شةأمك يةا دةعيد ي! أدةات أديةر المة دزين ي! قةال :
بل أع م دن كلك  .قالس  :أأُصيب المسلمو فةي واقعة ي! قةال  :بةل أع ةم دةن كلةك  ،قالةس  :ودةا
ي الدميا ل ُفسد آخر ي  ،و خ م
أع م دن كلك ي! قال  :خ م
َلةس الف زة فةي بي ةي  .فقالةس  :خلَّةص
َلس عل َّ
ص َر حر ثم وجعها (. )2
دزها  ،قال  :أو ُ يعيزيزي على كلك ي قالس  :معم  .فأخر الدمامير فجعلها في ُ
 ..و را خباب بن اارت يدخل عليه بع أصحابه و و في درم الموت فيقةول لهةم  :إ فةي
ا
دانال ق  ،ثم بلةى
را الملا ثمامين ألح ر م  ،وهللا دا شدَ متُ عليها ربا اا ق  ،و ،دزعس دزها
 ،فقالوا  :دا يبليكي! فقال أبلي ا أصحابي دضوا ولةم يزةالوا دةن أجةور م فةي ةرو الةدميا شةيئاا ،
وإمي بقيس فزلس دن را المال دا أخا أ يلو ثواباا ل لك ااعمال (. )3
 ..و را دعد ابن أبي وقاص ير ب إلى دةلما الفاردةي يعةو و فةرآو يبلةي  ،فقةال لةه دةعد  :دةا
يبليك يا أخي ي أليس قد صحبس ردول هللا صلى هللا عليه ودلم ي ألةيس ..ي قةال دةلما  :دةا أبلةي
ضزًّا على الةدميا  ،و ،كرا ية فةي ا خةرة  ،وللةن ردةول هللا صةلى هللا
واحدة دن اثز ين  ،دا أبلي َ
ع يهد إليزا أمه يلفةي أحةدكم
ع يهد إليك ي قال َ :
عليه عهد إليزا عهداا دا أرامي إ ،قد عدَّيس  ،قال  :ودا َ
دن الةدميا د،ةل جا الراكةب  ،و ،أرامةي إ ،قةد عةدَّيس ( .. )4ف ُجمةه دةال دةلما فلةا قيم ةه خمسة
ع،ر ر ما (. )5

(  ) 1طبقات ابن سعد (  ، )214/3وتهذيب التهذيب (  ، )20/5واإلصابة (  )229/2ترجمة (  ، )4266وحلية األولياء ( . )7/1
(  ) 2اإلصابة ج ، 2ترجمة (  ، ) 3270وحلية األولياء (  ، )244/1وتهذيب التهذيب (  ، )51/4وصفة الصفوة ( . ) 372/1
(  ) 3اإلصابة  ،ج ، 1ترجمة ( ، )2210وأسد الاابة (  ، ) 316/1وحلية األولياء (  ، )143/1وصفة الصفوة ( . )168/1
(  ) 4أخرجه أبو يعلى ( ، 80/8رقم  ، )4610والطبراني ( ، 77/4رقم  ، )3695والبيهقي في شعب اإليميان ( ، 307/7رقيم  ، )10400وأبيو
نعيم في الحلية (. )360/1
(  ) 5أخرجه ابن حبان ( ، 481/2رقم . )706
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ومأ مار اإليمان

رابعاا :التألييد اإلل

م﴾
س ة َم َاوا ي
هللا عةةل وجةةل ةةو دالةةك اللةةو وربةةه ودةةدبر أدةةرو ﴿ ي ََّّللي َدةةا فيةةي ال َّ
ت َو َدةةا فيةةي ماا َ مر ي
[البقرة. ]284/
 ،يوجد له شريك في دلله  ،يفعل دا ي،اث  ..يُقةدّيم ويُة ي ّخر  ،يقةب ويبسة  ،يخفة ويرفةه ،
يك فَ َال ُد مر يد َل لَهُ يد م
يك لَ َها َو َدا ي مُمس م
يُعل ويُرل ﴿ َدا يَ مف َحي َّ
عة يد يو ﴾ [فةا ر]2/
ار يد من َرحم َم ح فَ َال ُد ممس َ
ةن بَ م
َّللاُ يللزَّ ي
.
وإ كا الب،ر كلهم أدام هللا دواث فال أفضلي لجزس أو قبيلة أو لةو إ ،أمةه دةبحامه يليةد دةن
يةب الَّةريينَ اجم ََر ُحةوا
إكراده وعزاي ه ورعاي ه للم دزين الرين يحبومه وي ثرومه علةى ةوا م ﴿ أ َ مم َحس َ
دةةا َث َدةةا يَحم ُل ُمةةو َ ﴾
صةةا يل َحا ي
سة ييّئ َا ي
ال َّ
ع يملُةةوا ال َّ
ت أ َ م مَجم عَلَ ُه ة مم َكالَّةريينَ آ َ َدزُةةوا َو َ
دة َةوا اث َدحم يَةةا ُ مم َو َد َمةةا ُ ُه مم َ
ت َ
[الجاثي . ]21/
فاللراد على قدر ا،د قاد ﴿ يإ َّ أ َ مك َر َد ُل مم يع مزدَ َّ
َّللاي أ َ مقَا ُك مم ﴾ [الحجرات. ]13/
علَى َّ
ردَقاا ﴾ [الجن. ]16/
الل يريقَ ي َا َ مدقَ ميزَا ُ مم َدا اث َ
﴿ َوأ َ م لَ يو ا مد َقَا ُدوا َ
صا يل يحينَ ﴾ [ااعرا . ]196/
وكلما ار قى العبد في دلم اإليما اج ا ت و،ي هللا له ﴿ َو ُ َو يَ ََولَّى ال َّ
ي بالزوافةل ح ةى أحبةه  ،فةإكا أحبب ةه كزةس
وفي الحةديث القددةي  « :و ،يةلال عبةدي ي قةرب إلة ّ
دمعه الري يسمه به  ،وبصرو الري يبصةر بةه  ،ويةدو ال ةي يةبل بهةا  ،ورجلةه ال ةي يم،ةي بهةا ،
ولئن دألزي اعليزه  ،ولئن اد عاكمي اعيرمه  ،ودا ر ت عن شيث أما فاعله ر ي عةن قةب
مفس الم دن يلرو الموت وأما أكرو دساث ه » (. )1
رو الو،ي واللفاي ،مل الفر الم دن  ،و ،مل المج مه الم دن .
 ..فعل مستوا الفرد :
ي ولى هللا عل وجل أدور عبدو الم دن بمةا يُحقةو لةه دصةلح ه الحقيقية ويجلةب لةه السةعا ة فةي
الدارين  ،وفي بع ااحيا قد لو دن د ا ر لك الو،ي ال ضييو علةى العبةد فةي أدةور الةدميا
ك،يرا  ،وفي را المعزى يقول صلى هللا عليه ودلم  « :إ هللا ليحمي
خيرا ا
إ ،أمها حمل في يا ها ا
()2
عبدو الم دن دن الدميا و و يُحبه  ،كما حمو دريضلم اللعام وال،راب خافو عليه » .
األمة واإليمان :
أدا في دحي ااد  ،فةال يلفةي إيمةا بعة اافةرا – زةا و زةا – للةي حقةو بهةم الو،ية
والزصرة لألد  ،فااد كالجسد الواحد  ، ،يلو صحي احا إ ،إكا صة َّحس جميةه أعضةانه  .بمعزةى
أ وجةةو أفةةرا صةةالحين فةةي كوا هةةم  ،يلفةةي ،دة جالب المعية والزصةةرة اإللهية  ،بةةل ،بةةد وأ
يقودوا بالعمل على إصالح رير م – بإك هللا – وأ يبرلوا راي جهد م في كلك دةن خةالل العمةل
على قوي اإليما في قلوبهم  ،و صحيح ال صورات والمفا يم الخا ئ فةي عقةولهم  ،و فعهةم إلةى
ريو ال واضه وملرا الرات  ،و عويد م على برل الجهد في دبيل هللا .
وعزددا ،يه دعامي الصالح في ااد وير فه دزسوب اإليما في القلوب  ،ولةو بزسةب دعقولة
يح للمسلم ا خاك قرارات ال ضحي ببع شهوا ه ودصالحه دن أجل مصرة يزه  ..عزدنةر ي حقةو
دوعةو هللا بزصةر اادة – بإكمةه دةبحامه – دصةداقا لقولةه عةالى  ﴿ :يإ َّ َّ
َّللاَ َ ،يُغَ ييّ ُةر َدةا بيقَ مةو حم َح َّةةى
يُغَ ييّ ُروا َدا بيأ َ ممفُ يس يه مم ﴾ [الرعد. ]11/

(  ) 1أخرجه البخاري ( ،2384 / 5برقم . )6137
(  ) 2حديث صحيح  :أخرجه أحمد ( ، 428/5رقم  . )23677وأخرجه أيضاا  :البيهقي في شيعب اإليميان ( ، 321/7رقيم  ، )10450والحياكم
( ، 231/4رقم  )7465وصححه  ،وصححه األلباني في صحيح الجامز  ،ح .1814
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وتاريخ األمة الير شاهد عل أنه عنذدما يغلذك اإليمذان والصذوا علذ جيذل مذأ أجيذال األمذة
فنن النصر يكون ئلذيف م  ،والتألييذد اإلل ذ ًل يتجذاولهم  ..ام ةر – إ شةئس – إلةى آيةات القةرآ
ض َر ُك مم َكيمةدُ ُ مم شَة ميئاا ﴾
ص يب ُروا َو َ َّقُوا ََ ،ي ُ
و ي قرر و كد على را المعزى في قوله عالى َ ﴿ :و يإ م َ م
سة ي آ َ َ ،ح
[آل عمةرا  ، ]120/وقوله  ﴿ :بَلَى يإ م َ م
ص يب ُروا َو َ َّقُوا َويَأ م ُو ُك مم يد من فَ مو ير ي مم َرَا ي مُم يد م ُك مم َربَ ُل مم يبخ مَم َ
س ّ يو يدينَ ﴾ [آل عمرا . ]125/
يدنَ مال َم َالني َل ي ُد َ
فا ي ة كةةد أ المالنل ة د ة زلل دةةريعاا ل يةةد الم ة دزين  ،و قا ةةل دعهةةم فةةور حققهةةم بالصةةبر
وال قوى  ،وفي المقابل ي فعزةددا يغيةب اإليمةا يزقلةه ال أييةد اإللهةي  ،ويُ ةر المسةلمو اعةدانهم
ليسودو م دوث العراب .
الوعد الأ :
لقد وعد هللا عل وجل عبا و الم دزين بالغلب والزصر َ ﴿ :ولَ من َيجم َع َل َّ
علَى مال ُم م يدزيينَ
َّللاُ يل مل َلا يف يرينَ َ
د يب ا
يال ﴾ [الزساث. ]141/
َ
را الوعد القا ه د ى ي حقو ي  ..يُجيب ديد قلب عن را الس ال في فسيرو لهرو ا ي فيقةول
:
إمةةه وعةةد دةةن هللا قةةا ه  ،و ُحلةةم دةةن هللا جةةاده  :أمةةه د ةةى اد ة قرت حقيق ة اإليمةةا فةةي مفةةور
المة دزين  ،و مَّ،لةةس فةةي واقةةه حيةةا هم دزه اجةةا للحيةةاة  ،وم ا ادةةا للحلةةم  ،و جةةر اا هلل فةةي كةةل خةةا رة
ا
دبيال .
وحرك  ،وعبا ة هلل في الصغيرة واللبيرة  ..فلن يجعل هللا لللافرين على الم دزين
و رو حقيق  ،يحفظ ال اريخ اإلدالدي كله واقع واحدة ُخالفها  .وأنا أُقرر ف قة بوعد هللا ًل
يُخالج ا شك  ،أن ال نيمة ًل تلأ بالمؤمنيأ  ،ولم تلأ ب م ف تاريخ م فله  ،اًل وهنذال غذرة
ف ئقيقة اإليمان  :اما ف ال عور  ،واما ف العمل – ودن اإليما أَخرُ العةدة  ،وإعةدا القةوة فةي
كل حين بزي الجها في دبيل هللا  ،و حس رو الراي وحد ا دجر ة دن كل إضاف ودن كل شةانب
– وبقدر رو ال،غرة لو الهليم الوق ي  ،ثم يعو الزصر للم دزين حين يوجدو .
ففي « أُحد » ا
د،ال  ،كامس ال،غرة في ر اع الردول صلى هللا عليه ودلم  ،وفي اللمه في
الغزيم  .وفي « ُحزين » كامس ال،غرة في ا،ع لاج بالل،رة واإلعجاب بها ومسيا السةزد ااصةيل !
ولو ك بزا م به كل درة خلح فيها الزصر عن المسلمين في اريخهم لوجدما شيئاا دن ةرا  ..معرفةه
أو  ،معرفه  ..أدا وعد هللا فهو حو في كل حين .
 ..نعم  ،ان المأنة قد تكون لوبتوء  ..ولكأ اًلبتوء انما يج ء لأكمة  ،ه اةذتكمال ئقيقذة
صذهُ هللا علذ المسذلميأ – فمتذ افتملذ
اإليمان ومقتزياته مأ األعمال – فما وقذع فذ أُئذد وق َّ
تلك الأقيقة باًلبتوء والنجاا فيه  ،جاء النصر وتأق وعد هللا عأ يقيأ .
ا
دبيال »  ..إمما يةدعو
 ..وحين يُقرر الزص القرآمي  :أ هللا « لن يجعل لللافرين على الم دزين
ا
وعمةال .
وشعورا  ،وفي حيا ها واقعاةا
صورا
الجماع المسلم ،د لمال حقيق اإليما في قلوبها
ا
ا
وأ ،يلو اع ما ا كله على عزوامها  .فالزصر ليس للعزوامات  .إمما و للحقيق ال ي وراث ا .
ولةةيس بيززةةةا وبةةين الزصةةةرة فةةي أي جدةةةا وفةةي أي دلةةةا  ،إ ،أ مسةة لمل حقيقةةة اإليمةةةا ،
ومس ة لمل دق ضةةيات ةةرو الحقيق ة فةةي حيا زةةا وواقعزةةا كةةرلك  ..ودةةن حقيق ة اإليمةةا أ مأخةةر العةةدة
ومس لمل القوة .
إ اإليما صل بالقوة اللبرى  ،ال ي َ ،ضعُح و ،فزةى  ..وإ اللفةر امقلةا عةن لةك القةوة
وامعلال عزها  ..ولن ملك قوة دحدو ة دقلوع دزعلل فامي أ غلب قوة دوصول بمصةدر القةوة
في را اللو جميعاا .
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رير أمه يجب أ مفرق ان اما بين حقيق اإليما ود هر اإليما  ..إ حقيق اإليما قوة حقيقية
ثاب ثبوت الزواديس اللومي  ،كات أثر فةي الةزفس وفيمةا يصةدر عزهةا دةن الحركة والعمةل  .و ةي
حقيق ضخم انل كفيل حين واجه حقيق اللفر المزعلل المب و المحدو ة أ قهر ا(. )1
نماذج للوًلية والتألييد اإلل :
والزماك العملي لل أييد اإللهي للم دزين ك،يرة  ،دواث كا كلك على دس وى الفةر أو الجماعة
الم دز .
فعل مستوا الفرد :
* أخر ابن أبي الدميا في ك اب « ُدجابي الدعوة » عن أمةس بةن دالةك  ،قةال  :كةا رجةل دةن
اجرا ي َّجةر بمةا حل لةه ولغيةرو  ،وكةا
أصحاب ردول هللا صلى هللا عليه ودلم يُلزى أبا دعلو وكا
ا
له مُسك وور  ،فخر درة  ،فلقيه يلص ُد َقَ يزّه في السالح  ،فقال  :ضه د اعك فةإمي قا لةك  ،قةال :
شأمك بالمال  ،قال  :لسس أُريد إ ،دك  ،قال  :فررمي أُصلي  ،قةال  :صة يّل دةا بةدا لةك  ،ف وضةأ ثةم
صلَّى  ،فلا دن عانه  :يا و و  ،يا كا العرش المجيد  ،يا فعَّ اا ،لما يُريةد  ،أدةألك بعل ةك ال ةي ،
ُرام ( ، )2ودللك الري  ،يُضام ( ، )3وبزور الري دأل أركا عرشك  ،أ لفيزي شر را اللةص ،
يا دغيث أر،زي  .قالها ثالث اا  ،فإكا و بفارر  ،بيةدو حربة رافعهةا بةين أكمةي فردةه  ،فلعةن اللةص
فق له  ،ثم أقبل على ال اجر  ،فقال دن أمس  ،فقد أرةاثزي هللا بةك ي قةال  :إمةي دلَةك دةن أ ةل السةماث
سمعس ا ل السةماث ضة َّج ،
عوت دمعس ابواب السماث قعقع  ،ثم
الرابع  ،لما
َ
َ
عوت ثامياا  ،ف ُ
()4
ثم ثال،اا فقيل  :عاث دلروب  ،فسألس هللا أ يُوليزي ق له .
* وأخر الحاكم عن دحمد بن المزلدر أ « دفيز » رضي هللا عزه  -دولى ردةول هللا صةلى
هللا عليه ودلم  -قال  :ركبس البحةر فاملسةرت دةفيز ي ال ةي كزةس فيهةا  ،فركبةس لو احةا دةن ألواحهةا
()5
ي يُريدمي  ،فقلس يا أبا الحةارث  :أمةا دةفيز دةولى
فلرحزي اللوح في أ َج َم
فيها اادد  ،فأقبل إل ّ
ي  ،فةةدفعزي بمزلبةه ح ةةى أخرجزةةي دةةن
ردةول هللا صةةلى هللا عليةةه ودةلم  ،فلأ ةةأ رأدةةه  ،واقبةل إلة ّ
()6
ااجم ووضعزي على اللريو  ،و مهم  ،ف ززس أمه يو عزي  ،فلا كلك آخر عهدي به .
* ولما ف ح عمرو بن العاص رضي هللا عزةه دصةر  ،أ ةى أ لهةا حةين خةل ب مة ( دةن أشة ُهر
دز  ،يجري إ ،بها  ،فقال لهم  :ودا كا ي قالوا  :إمه
القب ) فقالوا له  :أيها اادير  ،إ لزيلزا را ُ
كا ل،ز ي ع،رة ليل خلةو دةن ةرا ال،ةهر عمةدما إلةى جارية بيلةر بةين أبويهةا  ،فأرضةيزا أبويهةا ،
وجعلزا عليها شيئاا دن ال ُحلي وال،ياب أفضل دا يلو  ،ثم ألقيزا ا في را الزيل  ،فقةال لهةم عمةرو :
سةةرى ،
إ ةرا  ،يلةةو فةي اإلدةةالم  ،فةةإ اإلدةالم يهةةدم دةةا قبلةه  ،فأقةةادوا أشة ُهر ب مة وأبيةةب و َد َ
يجري ا
ك،يرا ح ى َموا بالجالث  ،فلما رأى كلك عمرو ك ب إلى عمر بن الخلاب رضةي
قليال و ،ا
هللا عزه برلك  ،فل ب إليه عمر  :قةد أصةبس  ،إ اإلدةالم يهةدم دةا قبلةه  ،وقةد بع،ةس إليةك ببلاقة ،
فألقها في اخل الزيل إكا أ ا ك ابي  ،فلما قديم الل اب على عمرو ف ح البلاق فإكا فيها:
مأ عبد هللا عمر أمير المؤمنيأ ال نيل أهل مصر  :أما بعد :
فنن فن تجري مأ قِّبم ِّلك فو تجر  ،وان فان الوائد الق ار يُجريك  ،فنسذألل هللا الوائذد الق ذار
أن يُجريك .
(  ) 1في ظالل القرآن . 783 ، 782/2 :
(  ) 2ال تُرام  :ال تُطلب .
(  ) 3ال يُضام  :ال يُذَل .
(  ) 4اإلصابة ( . )182/4
(  ) 5أجمة  :شجر كمير ملتف ( بابة).
(  ) 6نتحاف الخيرة المهرة بدوائد المسانيد العشرة للبوصيري رقم (  ، ) 6848ومعرفة الصحابة ألبي نُعيم  ،برقم (  ، ) 3102وفي دالئل
النبوة للبيهقي  ،برقم ( . ) 2293
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فألقى عمةرو البلاقة فةي الزيةل – وقةد هيةأ أ ةل دصةر للجةالث والخةرو دزهةا  ،امهةم  ،يقةوم
سةزَّ السةوث عةن
بمصلح هم فيها إ ،الزيل – فأصبحوا وقد أجراو هللا د ع،ر كرا ا
عا  ،وقله لك ال ُ
أ ل دصر (. )1
التألييد اإلل للف ة المؤمنة :
عزددا مز ر إلى المعار ال ي خاضها الجيل ااول ده أعداث الدين مجةد أ الميةلا «المةا ي»
يميل بقوة محو أعدانهم دن حيث العد والعدة  ،وده كلك كةا الزصةر حليةح المة دزين  ،دةه ااخةر
في ا،ع بار بأ الفئ الم دز لم ُقصر أبداا في ااخر باادباب الما ي الم اح أدادها  ،وللن كامس
لك اادباب – دهما بلغس  -أقل بل،ير دما عزد أعدانهم .
ففي دعرك بدر ي جلى ال أييد اإللهي فةي صةور د عةد ة لي ةو فةي الزهاية بزصةر عليةل  ﴿ :إي مك
،ة مي َ
اث َدةا اث يليُ َ
عة مز ُل مم يرجم ةلَ ال َّ
يُغَ ّ
علَة مي ُل مم يدةنَ ال َّ
سة َم ي
ب َ
ار أ َ َدزَ ا يد مزهُ َويُز ي َّةل ُل َ
ل ي ّه َةر ُك مم يبة يه َويُة مر ي َ
،يي ُل ُم الزَ َع َ
لا ي
ُوحي َرب ََك يإلَى مال َم َالني َل ي أ َ يمّي َد َع ُل مم فَ َ ،يبّ ُوا الَّريينَ آ َ َدزُةوا
علَى قُلُو يب ُل مم َويُ َ ،يبّ َ
ام ( )11يإ مك ي ي
َو يل َي مر يب َ َ
س يب يه ماا َ مقدَ َ
ق َواض يمةربُوا يدة مز ُه مم ُكة َّ
ل بَزَةا ح ﴾ [اامفةال،11/
ب الَّريينَ َكفَ ُروا َ
دأ ُ مل يقي فيي قُلُو ي
الرع َ
َ
مب فَاض يمةربُوا فَ مةوقَ ماا َ معزَةا ي
* .]12
وفي ف ح المدانن دخر هللا مهر جلة ليعبُةر عليةه المسةلمو بخيةولهم  ...فبعةد ام صةار القا دةي
الع يم – كما يقول ابن ك،ير في البداي والزهاي – خل دعد بن أبةي وقةاص (مهةر شةير) وللزةه لةم
يجد فيها أحد و ،شيئاا دما يُغزم  ،بل قد حول الفةرر إلةى المةدانن وركبةوا السةفن  ،وضة َموا السةفن
إليهم  ،ولم يجد دعد رضي هللا عزه شيئا دن السفن ( لعبور مهر جلة )  ،وأخبةر دةعد بةأ كسةرى
يل جر عاجم عل ى أخر اادوال وااد ع دن المةدانن  ،وإمةك إ لةم دركةه قبةل ثةالث فةات عليةك
و فار اادر  .فخلب دعد المسلمين على شا ئ جل فحمد هللا وأثزى عليه وقةال  :إ عةدوكم قةد
اع صةةم دةةزلم بهةةرا البحةةر فةةال َخلُصةةو ( َص ةلُو ) إلةةيهم دعةةه  ،و ةةم يخلُصةةو إلةةيلم إكا شةةاؤوا
فيزاوشوملم في دفزهم  ،وإمي قد علدس على قله را البحر إليهم  ،فقالوا جميعاا  :علم هللا لزا ولك
على الرشد فافعل  ،فزدب دعد الزار إلى العبةور  ..وقذد أمذر ةذعد المسذلميأ عنذد دالذول المذاء أن
يقولوا  « :نستعيأ باهلل ونتوفل عليه  ،ئسبنا هللا ونعم الوفيل  ،وًل ئذول وًل قذوة اًل بذاهلل العلذ
العييم »  ،ثم اق حم بفرده جل واق حم الزار  ،ولم ي خلح عزه أحد  ،فساروا فيهةا كأممةا يسةيرو
على وجه اارم ح ى دل وا دا بين الجامبين  ،فال يُرى وجه الماث دن الفردا والر َّجال  ،وجعل
الزةةار ي حةةدثو علةةى وجةةه المةةاث كمةةا ي حةةدثو علةةى وجةةه اارم  ،وكلةةك لمةةا حصةةل لهةةم دةةن
اللمأميز ة واادةةن  ،والوثةةوق بةةأدر هللا ووعةةدو ومصةةرو و أييةةدو  ..ولةةم يُعةةدم للمسةةلمين شةةيث دةةن
أد ع هم رير قدح دن خ،ب لرجل يقال له دالك بن عادر  ،فدعا صاحبه هللا عل وجل وقةال  :اللهةم
 ،جعلزي دن بيزهم ير ب د اعي  ،فر و المو إلى الجامب الري يقصدومه  ،فأخرو الزةار ثةم ر وو
على صاحبه بعيزه .
وعزددا رآ م الفرر يلفو على وجةه المةاث قةالوا  :يواماةا يواماةا  ،أي  :دجةامين دجةامين  .ثةم
سا  ،بل قا لو جزًّا .
قالوا  :وهللا دا قا لو إم ا
وخر المسلمو دن الزهر ولم يغرق دزهم أحد  ،ولم يفقدوا شةيئاا  ،و خلةوا المةدانن ولةم يجةدوا
بها أحداا(.)2

(  ) 1أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ، 1424/4رقم  ، )9373وابن عساكر ( ، )336/44انظر حياة الصحابة . 409 ، 408/3
(  ) 2البداية والنهاية البن كمير  72-70/7باختصار .
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ومأ مار اإليمان
سا  :ايقاف القوا الخفية
الام ا
عزددا ي ملن اإليما دن القلب ل ا رربة العبةد فةي القيةام بلةل دةا يحبةه ربةه ويرضةاو ف جةدو
ي حدى الصعاب  ،وي حمل ال،داند في دبيل كلك .
 ..اإليمان الأ يوقظ القوا الخفية داالل اإلنسان ويجعله دو اما يتأذدا أوضذاعاا أقذوا منذه ،
ويجتال مصاعك أعيم بكثير مأ ئدود امكاناته ..
 ..اج مه يودا أصحاب ردول هللا صلى هللا عليه ودلم في دل  ،وكاموا قلة دس ضةعفين فقةالوا
را القةرآ يُجهةر لهةا بةه قة  ،فمةن رجةل يُسةمعهم إيةاو ي فقةال عبةد هللا بةن
 :وهللا دا دمعس قري
دسعو  :أما أُدمعهم إياو  .فقالوا  :إما مخ،ا م عليك  ،إمما مريد رجال له ع،يرة حميه و مزعه دزهم
إكا أرا وو يبَ،ر  .فقال  :عومي فإ هللا ديمزعزي ويحميزي .
ثم ردا إلى المسجد ح ى أ ى دقام إبرا يم فةي الضةحى  ،وقةري جلةور حةول اللعبة  ،فوقةح
علَّ َم مالقُ مةرآ َ (َ )2خلَةوَ
عزد المقام وقرأ  :بسم هللا الرحمن الرحيم – رافعاا بها صو ه َّ ﴿ -
الرحم َم ُن (َ )1
علَّ َمهُ مالبَيَا َ ﴾ [الرحمن. ]4-1/
سا َ (َ )3
اإل مم َ
مي
ودضى يقرؤ ا  ،ف أدل ه قري وقالس  :داكا قال ابن أم عبد ي! بًّا له  ،إمه ي لةو بعة دةا جةاث
به دحمد  ،وقادوا إليه وجعلوا يضةرب و وجهةه و ةو يقةرأ ح ةى بلةا دزهةا دةا شةاث هللا أ يبلةا  ،ثةم
امصر إلى أصةحابه والةدم يسةيل دزةه  ،فقةالوا لةه  :ةرا الةري خ،ةيزا عليةك  ،فقةال  :وهللا دةا كةا
أعداث هللا أ و في عيزةي دةزهم ا  ،وإ شةئ م اُرَةا يزَّهم بم،لهةا رةداا  ،قةالوا  ، ، :حسةبك  ،لقةد
أدمع هم دا يلر و (. )1
 ..و را عمرو بن الجموح يرى أبزاثو ال،الث ي جهلو للقاث أعداث هللا في أُحد  ،فعةلم علةى أ
يغدو دعهم إلى الجها  ،للن الف ي أجمعوا على دزه أبيهم دمةا عةلم عليةه  ،فهةو شةيخ كبيةر ةاعن
في السن  ،و و إلى كلك أعر شديد العر  ،وقد عررو هللا فيمن عرر م  ،فقالوا لةه  :يةا أبامةا  ،إ
هللا عرر  ،فعالم ُللح مفسك دا أعفا هللا دزه ي!
فغضب ال،يخ دن قولهم  ،وامللو إلى ردول هللا صلى هللا عليه ودلم ي،لو م  ،فقةال  :يةا مبةي
هللا  ،إ أبزاني ،ث يريدو أ يحبسومي عةن ةرا الخيةر و ةم ي ةررعو بةأمي أعةر  ،وهللا إمةي
ارجو أ أ أ بعرج ي رو الجز .
فقال ردول هللا صلى هللا عليه ودلم ابزانه  « :عوو ي لعل هللا عل وجل أ يرجقةه ال،ةها ة »
 .فخلوا عزه إكعاماا ادر ردول هللا صلى هللا عليه ودلم .
ودا إ يأج وقس الخرو  ،ح ى و عمرو بةن الجمةوح جوج ةه  ،ثةم ا جةه إلةى القبلة ورفةه
كفيه إلى السماث وقال  « :اللهم ارجقزي ال،ها ة و ،ر مي إلى أ لةي خانباةا »  .ثةم امللةو يُحةي بةه
أبزاثو ال،الث  ..ولمةا حمةي و ةيس المعركة  ،و فةرق الزةار عةن ردةول هللا صةلى هللا عليةه ودةلم
شو د عمرو بن الجموح يمضي في الرعيل ااول وي،ب علةى رجلةه الصةحيح وثباةا و ةو يقةول :
إمي ل َم ،اق إلى الجز  ،إمي ل َم ،اق إلى الجز  ،وكا وراثو ابزةه « َّ
خةال » ودةاجال ال،ةيخ وف ةاو
خةرا صةريعين شةهيدين علةى أرم المعركة ،
يجا دا عن ردول هللا صلى هللا عليةه ودةلم ح ةى َّ
ليس بين ا،بن وأبيه إ ،لح ات (. )2

(  ) 1صور نيمانية من حياة الصحابة والتابعين  ، 314/1ا
نقال عن سير أعالم النبالء للذهبي  ،وصفة الصفوة البن الجودي .
(  ) 2سير أعالم النبالء (  ، )54/1وتاريخ اإلسالم للذهبي (  ، ) 216/2والبداية والنهاية البن كمير ( . ) 42/4
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أعم يأمل الراية :
ةب إصةةرار عبةةد هللا بةةن أم دل ةةوم علةةى الجهةةا و ةةو أعمةةى ،
وإ عجةةب دةةن أثةةر اإليمةةا ف َع َجة ٌ
ودفرو ده جي دعد بن أبةي وقةاص إلةى القا دةي لمالقةاة الفةرر  ،و ةو ،بةس رعةه  ،دسة لمل
عد ةةه  ،في قةةدم ليحمةةل راية المسةةلمين  ...و ةةو أعمةةى !! ويحةةافظ عليهةةا إلةةى أ قُ ةةل شةةهيداا  ،و ةةو
يح ضن الراي !! (. )1

(  ) 1صييور نيمانييية ميين حييياة الصييحابة والتييابعين  ،132 ، 131/1نقي ايال عيين اإلصييابة البيين حجيير  ،والطبقييات البيين سييعد  ،وصييفة الصييفوة البيين
الجودي  ،واالستيعاب البن عبد البر .
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ومأ مار اإليمان :

ةا  :الرغبة ف هللا
ةاد ا
كلما اج ا اإليما باهلل عل وجل اج ا ت ثق العبد فيةه دةبحامه وبأمةه دالةك الملةك  ،الم صةر
في ش و كل كرة فيه  ،العليم الخبير الري  ،غيب عزه أي حرك أو دلز في را اللو  ..القةا ر
المق در  ،الغفور الرحيم . ...
ا
د،ةغو ،بةال فلير فيةه  ،وقلبةه
وبزمو رو ال،ق في القلب ل ا ررب العبد في ربه فيصبح ك زةه
حاضرا دعه  ..في وجه إليه بااعمال  ،وي لين له باافعال ال ةي رضةيه  ..يُل،ةر دةن دزاجا ةه وبةث
ا
َّ
صر أو جلس قدده  ...يللب دزه المساعدة في كل أدورو  ،وال،ها ة
أشواقه إليه  ...يس رضيه كلما ق َّ
على دا يحدث له .
وفي المقابل  :يصغُر حجم الزار في م رو و قل ال،ق فةيهم ح ةى زمحةي دةن حيةث كةومهم ،
ضرا  ،فال ي ةلين لهةم فةي أفعالةه  ،و ،يسةعى لعلةو دزلل ةه عزةد م  ،بةل يسة غزي
يمللو له مفعاا أو ًّ
عزهم  ،ويزقله دن قلبه اللمه فيهم  ،ودن ثَّم  ،يرانيهم بأقواله أو أفعاله ..
ان الرياء الورة بغيزة تعكا ج او عيي اما باهلل عن وجل  ،وضذعفاا شذديداا فذ اإليمذان بذه ..
هذه الصورة يمكن ا أن تزمأل وتنمأ تلقا يفا بنيادة اإليمان الأقيق باهلل والثقة فيه .
الراغبون ف هللا :
 يقول أمس بن دالك رضي هللا عزه  :راب عمي أمس بن الزضر عن ق ةال بةدر  ،فقةال  :يةاردول هللا  ..ربسُ عن أول ق ال قا ل ه الم،ركين  ،لئن أشةهدمي هللا ق ةال الم،ةركين لَيَ َةريَ َّن هللا دزةي
دا أصزه .
ُ
فلما كا يوم أحد وامل،ح المسلمو  ،قةال  :اللهةم إمةي أع ةرر إليةك دمةا صةزه ة ،ث (يعزةي :
المسلمين)  ،وأبرأ إليك دما صزه ،ث (يعزى  :الم،ركين)  ،ثم قدم فاد قبل دعد بن دعاك  ،فقةال
 :يا دعد  ،الجز ورب الزضةر  ،إمةي أجةد ريحهةا و أحةد  .قةال دةعد  :فمةا أدة ليه أ أصةح دةا
صزه (. )1
 ويقول دعد بن أبي وقاص  :لما كامس « أحد » لق َيزي عبد هللا بةن جحة وقةال  :أ ،ةدعو هللاا
رجال شةديداا بأدةه ،
ي فقلس  :بلى  .فخلوما في ماحي  ،فدعوت  ،فقلس  :يارب إكا لقيس العدو فلَ يقّزي
شديداا حر و  ،أقا له ويقةا لزي  ،ثةم ارجقزةي ال فةر عليةه ح ةى أق لةه وآخةر دةلبه  ،فةأ َّدن عبةد هللا بةن
ا
رجال شديداا حر و  ،شديداا بأده  ،أقا له فيةك ويقةا لزي ،
جح على عاني  ،ثم قال  :اللهم ارجقزي
ثم يأخرمي فيجةد أمفةي وأكمةي  ،فةإكا لقي ةك رةداا قلةس  :فةيم ُجةد أمفةك وأكمةك ي فةأقول  :فيةك وفةي
ردولك  ،ف قول  :صدقس .
خيرا دةن عةو ي  ،لقةد رأي ةه آخةر الزهةار  ،وإ أمفةه
قال دعد  :كامس عوة عبد هللا بن جح
ا
وأكمه لمعلقا في خي (. )2
..وعزددا أرا د،ركوا دل ق ل خبيةب بةن عةدي رضةي هللا عزةه لةب دةزهم أ ي ركةوو ليركةه
ركع ين  ،فوافقوا  .فركه ركع ين أ مهما وأحسزهما  ،ثم أقبةل علةى القةوم فقةال  :أدةا وهللا  ،لةو ،أ
عا دن الق ل ،د ل،رت دن الصالة  .ثم رفعةوو علةى خ،ةب  ،فلمةا أوثقةوو
زوا أمي إمما َّولس جل ا
قال  :اللهم إمَّا قد بلغزا ردال ردولك  ،فبلغه الغداة دا يُصزه بزا ..
شعرا قال فيه :
وبعد أ صلبوو أم،د
ا
(  ) 1رواس البخاري ( ،1032 / 3برقم . )2651
(  ) 2أخرجه البيهقي في سننه (  ، ) 307/6والحاكم في المستدرك (  ) 86/2وقال  :صحيح عليى شيرط الشييخين وليم يُخرجياس  ،وأوردس اليذهبي
في السير (. ) 112/1
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فرا العرش ص يبّرمي على دا يُرا بي
وكلك في كات اإلله وإ ي،أ
لعمري دا أح يف مل إكا دس دسل اما

فقد بضعوا لحمي وقد با دلمعي
يبار على أوصال يش مل حو َّ
دمل
()1
على أي حال كا في هللا دضجعي

(  ) 1سيرة ابن هشام (  ، ) 172/2وسيرة ابن كمير (  ، ) 130/3وحلية األولياء ألبي نُعيم (  ، ) 113/1وسير أعالم النبالء للذهبي ( .)48/1
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ةابعاا  :االتفاء اليواهر السلبية وقلة الم كوت بيأ األفراد
عزددا يضعح اإليما  :يعلو الهوى ويسيلر على اإلرا ة .
والهوى و كل دا ميل إليه الزفس  ،أي أ رلب الهةوى دعزا ةا دةيلرة الةزفس بأ ماعهةا علةى
إرا ة اإلمسا وقلبه  ،فيصبح أديارا لها .
فالزفس شحيح حب ا،د ئ،ار بلل دا ن أ فيه مفعها فيز،أ عةن ةرا الهةوى  -عزةددا ية ملن
دن القلب  -اللمه وال لم والبخل وال عدي على حقوق ا خرين .
والزفس ريد و ادا العلو على ا خرين و لرو أ ي ميل عليها أحد فيز ج عن كلك الحسد والحقد.
والزفس لرو ال هور بم هر المخلئ فيز،أ عن را الهوى عزددا يسيلر علةى القلةب  :اللةرب
والغ والخدا ..
ّ
الم،اق وال لاليح فيز،أ عن كلك  :الفسوق وعدم القيام بااوادر ال،رعي ...
والزفس لرو
و لرا زللو جميه ال وا ر السلبي والم،لالت دن ضعح اإليما ورلب وى الزفس.
والأل األول واألمثل لعوج المجتمع المسلم مأ فواهره السلبية انما يكون بنالوا اإليمذان ،
فكلما الداد اإليمان ف القلود انأسر تأل ير ال وا علي ا وقوي اإلرادة ودفعذ الذائب ا لمكذار
يرا يدةنَ مال ُخلَ َ
علَةى بَ معة ح إي َّ،
ةاث لَيَ مب يغةي بَ مع ُ
ل ي
األالو ومعالي ا  ..أدل قول هللا عالى َ ﴿ :وإي َّ َك،ي ا
ضة ُه مم َ
ت﴾ [ص.]24/
صا يل َحا ي
ع يملُوا ال َّ
الَّريينَ آ َ َدزُوا َو َ
ليس دعزى را و امعدام الم،لالت بين اافرا  ،فاللبيع الب،ري ودا حمله دن ضعح ةأبى
كلك  ،وللزها  -إ حدثس – لو يز  ،عارض درعا دةا ةلول عزةددا يسةمه أصةحابها حةا ي
اب ﴾ [ص.]30/
اإليما يزا ي عليهم أ ا قوا هللا ﴿ مي مع َم مالعَ مبدُ إيمَّهُ أ َ َّو ٌ
فعل ةبيل المثال  :عزددا علم أبو بلر الصديو على قله الزفق ال ي كةا يزفقهةا علةى دسةلح
بن أثاث امه كا دمن للم في حا ث اإلفك ملل القرآ ليُر ّكرو وريرو بفضيل العفةو بقولةه عةالى :
دةبيي يل َّ
﴿ َو َ ،يَأ م َ يل أُولُو مالفَ م
ض يل يدة مز ُل مم َوال َّ
َّللاي
ةاج يرينَ فيةي َ
سةعَ ي أ َ م يُ م ُةوا أُو يلةي مالقُ مربَةى َو مال َم َ
سةاكيينَ َو مال ُم َه ي
َّللاُ لَ ُل ة مم َو َّ
ص ةفَ ُحوا أ َ َ ُ ،يحبَةةو َ أ َ م يَ مغ يفة َةر َّ
ةةور َر يحةةي ٌم ﴾ [الزةةور ]22/فعزةةد كلةةك قةةال
َّللاُ َ
َو مليَ معفُةةوا َو مليَ م
رف ُ ٌ
الصديو  :بلى وهللا إمّا محب أ غفر لزا يا ربزا  ،ثةم أرجةه إلةى دسةلح دةا كةا يصةله دةن الزفقة ،
وقال  :وهللا  ،أملعها دزه أبداا (. )1
 ..وعزةددا اخ لةةح رجةال علةةى ديةراث بيزهمةةا وك بةا يح لمةةا إلةى ردةةول هللا صةلى هللا عليةةه
ودلم  ،فماكا فعل دعهما ي! .
عن أم دلم رضي هللا عزها قالس  :جاث رجال دن اامصةار يخ صةما إلةى ردةول هللا صةلى
هللا عليه ودلم في دواريث بيزهما قد يُردس ليس بيزهما بيز  ،فقال ردول هللا صلى هللا عليةه ودةلم
ي وإمما أما ب،ةر  ،ولعةل بعضةلم أل َحةن ب ُح َّج ةه دةن بعة فةإمي أقضةي بيةزلم
 « :إملم خ صمو إل ّ
على محو دا أدمه  ،فمن قضيس له دن حو أخيةه شةيئاا فةال يأخةرو  ،فإممةا أقلةه لةه قلعة دةن الزةار
يأ ي بها إدلا ادا في عزقه يوم القياد » فبلى الةرجال وقةال كةل واحةد دزهمةا  :حقةي اخةي  .فقةال
ردول هللا صلى هللا عليه ودلم  « :أدا إك قل ما فاك با فاق سما ثةم و َّخيَةا الحةو ثةم ادة هما ثةم لي حلةل
كل واحد دزلم صاحبه» (. )2
عمر يستقيل مأ القزاء :
(  ) 1تفسير القرآن العظيم البن كمير . 260 ، 259/3
(  ) 2أخرجه اإلمام أحمد (  ، )320/6وقال شعيب األرنؤوط  :نسنادس حسن  ،وابن أبي شيبة (  . ) 353/7نتإسطلم  :ل تكح ي ة تكت ت احوضك
بهل تكرلض .
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عزددا ولى أبو بلر الصديو الخالف قام ب عيين عمر بن الخلاب قاضةياا علةى المديزة  ،فملةث
عمر دز لم يف ح جلس  ،ولم يخ صم إليه اثزا  ،فللب دن أبي بلر إعفاثو دةن القضةاث  ،فقةال لةه
أبو بلر  :أدن د،ق القضاث للب اإلعفاث يا عمر ي!
فقال  ، :يا خليف ردول هللا  ،وللن  ،حاج لي عزد قوم د دزين  ،عةر كةل دةزهم دةا لةه دةن
صر في أ انه  ..أحب كةل دةزهم اخيةه دةا يحبةه
حو فلم يللب أك،ر دزه  ،ودا عليه دن واجب فلم يُق ي ّ
لزفسةةه  ..إكا رةةاب أحةةد م فقةةدوو  ،وإكا دةةرم عةةا وو  ،وإكا اف قةةر أعةةاموو  ،وإكا اح ةةا دةةاعدوو ،
وإكا أصةةةيب وادةةةوو  ..يةةةزهم الزصةةةيح  ،وخلقهةةةم اادةةةر بةةةالمعرو والزهةةةي عةةةن المزلةةةر ،ففةةةيم
يخ صمو ي ففيم يخ صمو ي!
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امناا  :التأل ير اإليجاب ف النا
ليس على المسلم فق أ يلو صال احا فةي مفسةه  ،بةل عليةه أ يعمةل علةى إصةالح ريةرو ﴿ َيةا
ةور﴾
ع ين مال ُم مز َل ير َوا م
ي أَقي يم ال َّ
صابَ َك يإ َّ كَ يل َك يد من َ
ص يب مر َ
ص َالة َ َوأم ُد مر يب مال َم مع ُرو ي َوا ممهَ َ
علَى َدا أ َ َ
ع مل يم ماا ُ ُد ي
بُزَ َّ
[لقما . ]17/
عا إيلَى َّ
صا يل احا َوقَا َل إيمَّزيي يدنَ مال ُم مس يل يمينَ ﴾[فصلس.]33/
َّللاي َو َ
س ُن قَ مو ا ،يد َّم من َ َ
﴿ َو َد من أَحم َ
ع يم َل َ
ص يل يحينَ ﴾ [ااعرا .]170/
﴿ َوالَّريينَ يُ َم ي ّ
ضي ُه أَجم َر مال ُم م
ب َوأَقَا ُدوا ال َّ
س ُلو َ يب مال يل َا ي
ص َالة َ يإمَّا َ ،مُ ي
عةو يإلَةى َّ
ةن
دة يبي يلي أ َ م ُ
َّللاي َ
علَةى بَ ي
فالدعوة إلى هللا ي عمل الردل وأ باعهم ﴿قُ مل َ ير يو َ
ص َ
ةيرةح أَمَةا َو َد ي
ا َّبَعَزيي﴾[يودح. ]108/
ونجذاا الداعيذذة فذ دعوتذذه للنذذا يعنذ التذذأل ير اإليجذذاب فذذي م  ..هذذذا التذذأل ير يسذذتلن وجذذود
ج فومذذه مأمذ اذو
روا ئ ذ  ،ورغبذذة جارفذذة ت ذذيمأ عل ذ قلبذذه تسذذتأثه إلنقذذاذ ا الذذريأ  ،فيخذ ُذر ُ
بالأرقة وال فقة علي م  ..وًل يمكأ التلبا ب ذذه الأالذة اًل مذأ الذول يقيذة اإليمذان وتمكنذه فذ
قلبه .
 ..اإليما الحي يدفه صاحبه للبدث بزفسه فةي القيةام بالعمةل الصةالح قبةل أ يةدعو الزةار إليةه ،
فيصدق قوله فعله  ،ودن ث َ َّم يل ا أثيرو في ا خرين .
يقول ديد قلب  :الللم البسيل ال ي يصاحبها ا،مفعال  ،وي يد ا العمل ي الللم الم،مرة ،
ال ي ُحر ا خرين إلى العمل .
ويقول  :أيما اعية  ،يصةدق فعلةه قولةه  ،فةإ كلما ةه قةح علةى أبةواب ا كا  ،عةدا ا إلةى
القلوب دهما كامس كلما ه بارع  ،وعبارا ه بليغ (. )1
القلود بيد هللا :
صا  ،وررب فةي
إ الري يف ح القلوب للالم الدعاة و هللا عل وجل فإ رأى دزهم صدقاا وإخال ا
مفه المدعوين  ،وشفق صا ق عليهم فإمه دبحامه يف ح لهم – بفضله – قلوبهم .
وكلما علس دزلل العبد عزةد ربةه باإليمةا أحبةه هللا عةل وجةل  ،ودةن ثَة َّم وضةه لةه القبةول فةي
اارم كمةةا فةةي الحةةديث  « :إكا أحةةب هللا عب ةداا مةةا ى جبريةةل  :إ هللا يحةةب فالماةةا فأحبةةه  ،فيحبةةه
جبريل  ،فيزا ي جبريل في أ ل السماث  :إ هللا يحب فالماا فأحبوو  ،فيحبه أ ل السماث ثم يوضه له
القبول في اارم » (. )2
أاللل نفسك تُصلمل لك رعيتك :
 ..ام ةر إلةةى أبةةي بلةةر الصةةديو رضةةي هللا عزةةه و ةةو يم،ةةي بجامةةب راحلة عمةةرو بةةن العةةاص
رضي هللا عزه و و يوصيه قبل دفرو على رأر الجي الم وجةه إلةى ال،ةام ا
قةانال  « :يةا عمةرو ،
ا و هللا في درانر وعالمي ك واد حيه  ،فإمه يرا ويرى عملك  ..فلن دةن عمةال ا خةرة  ،وأ َ ير
ةح بعالمية هم ..
بما عمل وجه هللا  ،وكةن والةداا لمةن دعةك  ،و ،ل،ةفن الزةار عةن أدة ار م  ،واك ي
وإكا وع س أصحابك فأوجل  ،وأصلح مفسك ُصلَح لك رعي ك » (. )3
 ..ولما حضر أبا بلر الموت أوصى بادة خال عمةر بةن الخلةاب  ،ثةم بعةث إلةى عمةر فةدعاو
فلا دما وصاو به :

(  ) 1في ظالل القرآن .2369/4
(  ) 2متفق عليه  ،أخرجه البخاري ( ، 1175/3رقم  ، )3037ومسلم ( ، 2030/4رقم .)2637
(  ) 3حياة الصحابة .544/1
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إ أول دا أحرر مفسك  ،وأحرر الزار  ..فإمهم لن يلالوا خانفين لك فرقين دزك دا خفس هللا
وفَ َر مق ه (. )1
سور بن دخرد قال  :كزا م علم دن عمر بن الخلاب الور (. )2
وعن ي
الم َ

(  ) 1حياة الصحابة .541/1
(  ) 2أخرجه ابن سعد (.)290/3
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ومأ مار اإليمان :

تاةعاا  :اتخاذ القرارات الصعبة
ي عرم المرث في حيا ه لمواقح ح ا دزه إلى ا خاك قرارت قد يز ج عزها مقص يلحو به  ،أو
أكى يُصيبه  ،أو ضيو ا خرين دزه  ،لرلك جدو د ر اا قبل ا خاك ا  ،وي ةل يُف ي ّلةر فيهةا  ،ويةواج
بين الواجب الديزي الري ي ُحَ،ه على فعل ال،يث وبين ااضرار ال ي قةد ر ةب علةى فعلةه  ،دمةا قةد
ُفوت على مفسه دصالح ك،يرة في مياو وآخر ه .
ي ي في الزهاي إلى ر القيام به  ،في ّ ي
ضعح القلب وعدم ملن اإليمةا دزةه  ،وفةي المقابةل ي كلمةا اج ا اإليمةا
 ..را الحال يعلس َ
قَ يوي القلب ودهل على صاحبه ا خاك القرارات ال ي قد يلو لها دن الزاحي ال ا رية ةأثير دةلبي
عليه ..
ودن أد،ل رو القرارات  :ال،ها ة على الزفس أو ا خرين  ،ا،ع ةرا بالخلةأ  ،قبةول الزُصةح
 ،اادر بالمعرو والزهي عن المزلر لألصدقاث وأصحاب المزاصب  ،اإلمفةاق فةي وقةس العُسةرة ،
ال ضحي بما يحبه المرث ..
نماذج م رقة :
وإليك أخي القارئ بع ااد،ل العملي دن حياة الصحاب  ،وال ي كد را المعزى :
ي بةن دةلول إلةى الزبةي صةلى هللا عليةه ودةلم  ،ف،ةرب الزبةي
 جلس عبد هللا بن عبد هللا بةن أ ُ َبة ّصلى هللا عليه ودلم داث  ،فقال  :باهلل يا ردول هللا  ،دا أبقيس دن شرابك فضةل أدةقيها أ َ يبةي  ،لعةل
ض َل له  ،فأ او بها  ،فقال له أبوو َّ :
فهةال جئ زةي ببةول أدةك فإمةه أ هةر دزهةا ،
هللا يُلهر بها قلبه  .فأ مف َ
فغضب وجاث إلى الزبي صلى هللا عليه ودلم  ،فقال  :يا ردول هللا أدا أ يك ممس لي في ق ل أَبيي ي
فقال الزبي صلى هللا عليه ودلم  « :بل رفو به و ُحسن إليه » ي(. )1
 وقال عروة  :رأيس عمر بن الخلاب رضي هللا عزه وعلى عا قه قرب داث  ،فقلةس  :يةا أديةرالمة دزين  ،يزبغةةي لةةك كلةةك  ،فقةةال  :ل َّمةةا أ زةةي الوفةةو بالسةةمه واللاعة خلةةس فةةي مفسةةي مخةةوة ،
فأحببس أ أكسر ا  ،ودضى بالقرب إلى حجرة ادرأة دن اامصار فأفررها في إمانها (. )2
ا
رجال دن أ ل دصر أ ى عمر بن الخلاب رضي هللا عزه  ،فقةال  :يةا أديةر المة دزين ،
 عن أمس أعانةةر بةةك دةةن ال لةةم  ،قةةال  :عةةرت دعةةاكاا  ،قةةال  :دةةابقس ابةةن عمةةرو بةةن العةةاص فسةةبق ه فحمةةل يضةةربزي
بالسو ويقول :أما ابن ااكردين  ،فل ب عمر إلى عمرو يأدرو بالقدوم ويُقدم ابزه دعه  ،فقددا  ،فقال عمر
 :أين المصري ي خر السو فاضربه  ،فجعل يضربه بالسو  ،وعمر يقول  :اضرب ابن ااكردين  .قال
أمس  :فضرب  ،فوهللا ضربه ومحن مُحب ضةربه فمةا أقلةه عزةه ح ةى مزيزةا أ يُرفةه عزةه  ،ثةم قةال عمةر
للمصةةري  :ضةةه السةةو علةةى صةةلع عمةةرو  ،فقةةال  :يةةا أديةةر المة دزين  ،إممةةا ابزةةه الةةري ضةةربزي  ،وقةةد
أحرارا ي قال  :يا أدير المة دزين
اد قدت دزه  ،فقال عمر لعمرو ُ :در كم عبّد م الزار وقد ولد هم أُدها هم
ا
 ،لم أعلم ولم يأ زي (. )3

 وعن ابن عمر قال  :اش ريس اإبال وار جع ها إلى الحمى فلما دمزس قددس بهةا  ،فةدخل عمةر
السوق فرأي ا
إبال دماماا فقال  :لمن رو اإلبل ي قيل لعبد هللا بن عمر  ،فجعل يقةول  :يةا عبةد هللا بةن
عمر  :بخ بخ  ،ابن أدير الم دزين  ،فجئس أدعى  ،فقلس  :دالةك يةا أديةر المة دزين ي قةال  :دةا ةرو
اإلبل ي قلس  :اش ري ها وبع،س بها إلةى الحمةى أب غةي دةا يب غةي المسةلمو  ،فقةال  :ارعةو إبةل ابةن

(  ) 1الجامز ألحكام القرآن للقرطبي  ،199/17وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه حديما بمعناس (ج  /3ص  538حديث رقم.)6627 :
(  ) 2صالح األمة في علو الهمة للدكتور سيد حسين العفاني (.) 435/5
(  ) 3نسنادس ضعيف :رواس ابن عبد الحكم في (فتوح مصر)  ،كند العمال ( . )36010
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رأر دالةك  ،واجعةل
أدير الم دزين ،ادقوا إبل ابن أدير الم دزين  ،يا عبد هللا بةن عمةر  ،ارةدُ إلةى ي
الفضل في بيس دال المسلمين (. )1
اةداء النصيأة :
 ..بعد ام صارات خالد بن الوليد الم الي في العراق بعةث إليةه أبةو بلةر الصةديو بردةال هزئة
ومصيح فقال فيها :
عجذك فتخسذر وتُخذذل ،
« فلي ن ك أبا ةليمان النية والأيوة  ،فألتمم يتم هللا لك  ،وًل يداللنك ُ
وايال أن تدل بعمل فنن هللا له ال ممأّ وهو ول الجناء » .
 ..وعزددا أ َّدر عمر بن الخلاب دعد بةن أبةي وقةاص علةى حةرب العةراق أردةل إليةه وأوصةاو
فقال :
 ،يغرمَّك دن هللا أ يقيل خال ردول هللا صلى هللا عليه ودلم وصاحب ردول هللا  ،فإ هللا عةل
وجل  ،يمحو السيئ بالسيئ  ،وللزه يمحو السيئ بالحسةن  ،فةإ هللا لةيس بيزةه وبةين أحةد مسةب إ،
اللاع  ،فالزار شريفهم ووضيعهم في كات هللا دةواث  ،هللا ربهةم و ةم عبةا و  ،ي فاضةلو بالعاقبة
ويدركو دا عزدو باللاع  ،فام ر اادر الري رأيس ردول هللا صلى هللا عليه ودلم دزر بُعةث إلةى
أ فارقزا  ،فاللده فإمه اادر  .رو ع ي إيا إ رك ها ورربس عزها حةب عملةك  ،وكزةس دةن
الخادرين (.)2
اًلنتصاا مأ النفا :
 ..كا لع،ما بن عفا رضي هللا عزه عبد  ،فقةال لةه  :إمةي كزةس عركةس أُكمةك فةاق ص دزةي ،
فأخر بأكمه ثم قال ع،ما رضي هللا عزه  :اشد  ،يا حبرا قصاص الدميا  ، ،قصاص ا خرة (.)3
دةر عمةر بةن الخلةاب رضةي هللا عزةه فةي السةوق ودعةه
 ..وعن إيار بن دلم عن أبيه قةال َّ :
الدرة  ،فخفقزي بها خفق فأصاب ر ثوبي  ،فقال  :أد عن اللريو  .فلما كا في العةام ال ُمقبةل
لقيزي فقال  :يا دلم ُ ،ريد الحج ي فقلس  :معم  .فأخةر بيةدي فةامللو بةي إلةى دزللةه فأعلةامي دةس
دان ر م وقال  :اد عن بها على ح ي ّجك  ،واعلم أمها بالخفق ال ي خفق ك  .قلس  :يا أديةر المة دزين
دا ككر ها  .قال  :وأما دا مسي ها(.)4

(  ) 1السنن الكبر للبيهقي ( ، )12156 ،147 / 6وسنن سعيد بن منصور  ،ومصنف ابن أبيى شييبة  ،وأوردس المتقيي الهنيدي فيي كنيد العميال
(. ) 36006
(  ) 2تاريخ الطبري ( ، )306/4البداية والنهاية ( ، )42 / 7الكامل في التاريخ البن األمير ( ، )408 / 1وحياة الصحابة ( . ) 548/1
(  ) 3حياة الصحابة  ، 537/1ا
نقال عن « الرياض النضرة في مناقب العشرة » للمحب الطبري ( . ) 111/2
(  ) 4تاريخ الطبري  ، )578 / 2( -وحياة الصحابة ( . ) 536/1
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ومأ مار اإليمان

عاشرا  :ال عور بالسكينة والطمألنينة
ا
اإليما الحو باهلل عل وجل يعزي  :ال،ق به دبحامه ربًّا قا ارا على فعل أي شيث  ..قريباا دجيباةا
ا
جليال  ..رؤوفاا رحي اما ..
..حاضرا رير رانب  ..ع ي اما
ا
وكلما ملزس رو ال،ق في قلةب العبةد بةد ت دزةه المخةاو ال ةي ر ةب الزةار  :كةالخو دةن
دلوة ال المين والخو دن المس قبل المجهول ودا خبئه اايام .
وكلمةةةا ضةةةعح اإليمةةةا  ،وقلةةةس ال،قةةة جا ت المخةةةاو  ،وظهةةةرت أدةةةارات الهلةةةه والفةةةل
ب الَّةريينَ
دةزُ مل يقي يفةي قُلُةو ي
وا،ضلراب عزد ال عرم ،ب الث أو مقص أو ضييو  ،ألم يقل دةبحامه ﴿ َ
مب يب َما أ َ مش َر ُكوا يب َّ
اَّللي﴾ [آل عمرا . ]151 :
َكفَ ُروا َ
الرع َ
فالم،ر باهلل يعامي دن ضعح بل امعدام ال،ق بةه دةبحامه  ،و هةر ال،مةرة ال ُمةرة لهةرا ال،ةر
عا و لعاا .
عزد الزقص وا،ب الث  :رعباا وفل ا
 ..يقةةول ابةةن يمي ة  :الخةةو الةةري يحصةةل فةةي قلةةوب الزةةار ( كةةالخو علةةى فةةوات الةةرجق ،
والخو دن المس قبل المجهول ) و ال،ر الري في قلوبهم (. )1
وفةةي المقابةةل جةةد الم ة دن ةةا ئ الةةزفس  ،رابة الجةةأش  ،دلمةةئن القلةةب عزةةد عرضةةه للمحةةن
ةار قَة مد َج َمعُةوا لَ ُلة مم فَ م
اخ ،مَةو ُ مم فَةلَ ا َ ُ مم إيي َماماةا
والباليا وااقدار الم لمة ﴿ الَّةريينَ قَةا َل لَ ُهة ُم الزَّ ُ
ةار إي َّ الزَّ َ
َّللاُ َو يم مع َم مال َو يكي ُل ( )173فَا ممقَلَبُوا يب يز مع َم ح يدنَ َّ
َوقَالُوا َح مسبُزَا َّ
ث ﴾ [آل عمةرا - 173 :
َّللاي َوفَ م
سسمة ُه مم ُ
دةو ٌ
ض حل لَة مم َي مم َ
. ]174
صدَقَ َّ
عدَمَا َّ
دولُهُ َو َدةا جَ ا َ ُة مم
َّللاُ َو َر ُ
َّللاُ َو َر ُ
اب قَالُوا َرَا َدا َو َ
﴿ َولَ َّما َرأَى مال ُم م يدزُو َ مااَحم لَ َ
دولُهُ َو َ
إي َّ ،إيي َماماا َو َ مس يلي اما ﴾ [ااحلاب . ]22 :
دن زا مدر دعزى القول بأ  « :حسةبزا هللا ومعةم الوكيةل » ةي كلمة المة دزين عزةد دواجهة
المواقح الصعب .
وكلما اج ا اإليما اج ا ت ال،ق باهلل ح ى صل لررو ها ف صبح ثق دللق يقيزي أشد ردةو اخا
دن الجبال الروادي  ،و هر آثار ا وقس ااحداث الم ،ابل والعصةيب  ،كم،ةل دةا حةدث لمودةى
فةرارا دةن فرعةو للزةه أ ركهةم بجزةو و ليصةبح البحةر
عليه السالم عزددا خةر دةه بزةي إدةرانيل
ا
أدادهم وفرعو وراث م فيقول أ باعه  ﴿ :يإمَّةا لَ ُمةد َمر ُكو َ ﴾ [ال،ةعراث  ]61 :فيجيةب علةيهم بهةدوث الواثةو
يين ﴾ [ال،عراث . ]62 :
ي َر يبّي َ
ديَ مهد ي
في ربه َ ﴿ :ك َّال إي َّ َد يع َ
وفةةي رحلةة الهجةةرة وبيزمةةا كةةا الردةةول صةةلى هللا عليةةه ودةةلم وصةةاحبه فةةي رةةار ثةةور إك
بالم،ركين يصلو إلي فم الغار  ،فيخا أبو بلر خوفاا شديداا على ردول هللا صلى هللا عليه ودةلم
 ،وعلى الدعوة  ،ويقول لردةول هللا صةلى هللا عليةه ودةلم  :يةا مبةي هللا لةو أ أحةد م أ ةأ بصةرو
لس أمس للس ااد  ،ليفاجةأ بةأ ردةول هللا صةلى هللا
رآما  ..إ قُ لسُ فإمما أما رجل واحد  ،وإ قُ َ
عليه ودلم لم ي أثر بهرو المخاو  ،بل كا ا ئ الزفس  ،راب الجأش  ،على ثق دللقة بةاهلل عةل
وجل  ،وبدا كلك واض احا دن إجاب ه على دا أثارو أبو بلر دةن دخةاو  :ادةلس يةا أبةا بلةر  ،اثزةا
هللا ثال،هما  ، ..حل إ هللا دعزا (. )2
كمألنينة القلك :
دن ثمار اإليما الع يم لك اللمأميز والسليز ال ي يسلبها فةي القلةب  ،ف جةدو دةاكزاا عزةد جريةا
ااحداث دلو الواثو باهلل  ،الملمئن به – دةبحامه – لةرلك عزةددا ك ةب عمةار بةن يادةر إلةى ردةول هللا
صلى هللا عليه ودلم ليخبرو بأمةه حةس و ةأة ال عةريب واإليةراث أُكةرو علةى الزيةل دةن ردةول هللا صةلى هللا
(  ) 1رسائل ابن تيمية في السجن .
(  ) 2أخرجه البخاري ( ،1427 / 3رقم  ، ) 3707والقصة بتمامها في سيرة ابن هشام  ،والرحيق المختوم .
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عليه ودلم  ،وككر آله اللفار بخير  ،فما كا دن ردول هللا صلى هللا عليه ودةلم إ ،أمةه دةأله  « :فليةح
جد قلبك ي »  ،فقال عمار  :أجد قلبةي دلمئزاةا باإليمةا  ،فقةال ردةول هللا صةلى هللا عليةه ودةلم  « :فةإ
عا وا فعد » (.)1

صةر وإ ،ألقي ةك فةةي
 ..وعزةددا أدةرت الةروم عبةد هللا بةةن حرافة السةهمي فقةال لةةه اللارية  :ز َّ
البقرة ( وعاث دن محار )  ،قال  :دا أفعةل  ..فةدعا بةالبقرة الزحةار ف ُملئةس جي اةا  ،وأُرليةس  ،و عةا
ا
رجال دن أدرى المسلمين فعُةرم عليةه الزصةرامي  ،فةأبى  ،فألقةاو فةي البقةرة فةإكا ع ادةه لةوح ،
صر وإ ،ألقي ك  ،قال  :دا أفعل  ،فأدر بةه أ يُلقةى فةي البقةرة فبلةى  ،فقةالوا  :قةد
وقال لعبد هللا  :ز َّ
عةةا دمةةا ريةةد أ صةةزه بةةي
جةةل  ،قةةد بلةةى  .قةةال  :ر وو  ،فقةةال عبةةد هللا  ، :ةةرى أمةةي بليةةس جل ا
وللزةةي بليةةس حيةةث لةةيس لةةي إ ،مفةةس واحةةدة يُفعةةل بهةةا ةةرا فةةي هللا  ،كزةةس أحةةب أ يلةةو لةةي دةةن
ي ف فعل بةي ةرا  ،قةال  :فأعجةب دزةه  ،وأحةب أ يللقةه ،
ي  ،ثم ُسلَّ عل َّ
اامفس عد كل شعرة ف َّ
فقةةال  :ق يبّةةل رأدةةي وأ لقةةك  ،قةةال  :دةةا أفعةةل  ،قةةال  :ق يبّةةل رأدةةي وأ لقةةك وأ لةةو دعةةك ثمةةامين دةةن
المسلمين  ،قال  :أدا رو فزعم  ،فقبل رأده وأ لقةه وأ لةو دعةه ثمةامين دةن المسةلمين  ،فلمةا قةديدوا
على عمر بن الخلاب قام إليةه عمةر فقبَّةل رأدةه  ،قةال  :فلةا أصةحاب ردةول هللا صةلى هللا عليةه
ودةةلم يمةةاجحو عبةةد هللا فيقولةةو  :قبلةةس رأر علةةج  ،فيقةةول لهةةم  :أ ُ يلةةو ب لةةك القبلة ثمةةامو دةةن
المسلمين (. )2

كلم أخيرة حول ثمار اإليما :
 ..هذه – أال القارئ – ع ر مار لإليمان الأ عندما يتمكأ مأ القلك  ،قد
تعرفنذذا علي ذذا وع ذذنا بعذذا أمثلت ذذا العمليذذة ل ذذا  ،وفمذذا ذفرنذذا – ةذذابقاا – بذذألن
َّ
ال دا مأ هذا الطرا هو اةتثارة م اعرنا  ،وتعمي شعورنا باًلئتياج ال ذديد
للتربية اإليمانية .
ولك يتألفد لدينا هذا ال عور علينا أن نتعرا عل المنيد مأ األمثلذة العمليذة
ل ذه الثمار وغيرها  ،وذلك مأ الول القراءة ف الكتك الت تتأد عأ المعذان
اإليمانية  ،وتربط ا بالواقع العمل ف جيل الصأابة .
ولعل مأ أنسك الكتك الت تأد عأ جيل الصأابة ب ذه الطريقة فتذاد « :
ئياة الصأابة » لمأمد يوةو الكاندهلوي رئمه هللا .

(  ) 1أخرجيه ابين سيعد (  ، )178 / 1 / 3وأبييو نعييم فييي « الحليية » (  ، )140 / 1والطبييري (  ، ) 182 / 14وأخرجيه الحيياكم ( ) 357 / 2
وصححه ،ووافقه الذهبي  ،والكاندهلوي في حياة الصحابة ( .) 222/1
(  ) 2أسد الاابة البين األميير ( ، ) 212 ، 11/3 ، 597/1معرفية الصيحابة ألبيي نعييم األصيبهاني ( 352 / 11رقيم  ، )3608تياريخ دمشيق -
(.)359 / 27
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الفصل ال،الث
مرائل النمو اإليمان
وأهداا التربية اإليمانية
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يتم – بنذن هللا – الأدي ف هذا الفصل عأ مرائل النمو اإليمذان  ،وبعذا
المياهر العملية ل ذه المرائذل  ،وال ذدا مذأ هذذا الأذدي هذو اةت ذعار الخطذر
تجاه ضعو اإليمان ف قلوبنا – اًل مأ رئم هللا .
وتذفَّر – أال – أنه فلما الداد ال عور بذالخطر  ،الدادت الرغبذة فذ التغييذر
والترق .
ا
ئلوًل عملية – وان فانذ تلذك الألذول ةذتألت
نعم  ،هذه الصفأات ًل تُقد لنا
بعد ذلك بعون هللا ف الفصول القادمة – ولكن ا قد تجعلنا ن عر بألن هنال م كلة
ف ايماننا تأتاج ال عوج واالوا  ..هذا ال عور له تأل ير ايجذاب فذ اةذتقبال
ما ةيألت بيانه مذأ توجي ذات وأعمذال مذأ شذألن ا أن تذن ا بنذا وتُصذلل ايماننذا
بنذن هللا .
لذلك أدعو نفسذ وأدعذول – أالذ القذارئ – الذ قذراءة هذذا الفصذل بعقولنذا
وم ذذاعرنا وأن يقذذو فذذل منّذذا بتقيذذيم نفسذذه وئالتذذه اإليمانيذذة مذذأ الذذول عذذر
اهتماماته وةلوفه وواقعه عل المرائل اإليمانية المذفورة ف هذذه الصذفأات ،
فلعله بذلك يعرا أيأ هو مأ اإليمان ؟ وأيأ قلبه مأ هللا ؟
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الفصل الثال
مرائل النمو اإليمان وأهداا التربية اإليمانية
نور القلك :
كما أ للعين مور ُبصر به و رى دا حولها ي فإكا دا راب عزها عميس  ،كةرلك فةإ للقلةب مةور
عمي و او و خب ﴿ َو َد من َكا َ فيةي َة ير يو
يُبصر به  ،ويرى حقانو اادور فإكا دا راب عزه كلك الزور ي
د يب ا
يال ﴾ [اإلدراث . ]72 :
أ َ مع َمى فَ ُه َو فيي ا م يخ َر ية أ َ مع َمى َوأ َ َ
ض َل َ
ومور القلب و أ م د هر لحيا ه  ،فبدومه يصير القلب ُد لما  ،قادياا ضيقاا دوح ا
،ا .
فإكا دا خله بصيص دن مور اإليما غيرت بيع ه  ،و حسزس حال ه  ،وظهرت بع ا ثار
اإليجابي على صاحبه .
زةور القلةب أك،ةر وأك،ةر ،
وعزةددا يسة مر الزةور فةي الةدخول  ،واإليمةا فةي الليةا ة والزمةو ي ي َّ
و حسن صح ه  ،ويزعلس كلك باإليجاب على ا مادات ودلو صاحبه .
أدا إكا دا خل مةور اإليمةا القلةب  -بةإك هللا – ثةم لةم يعمةل صةاحبه بادة مرار علةى جيا ةه ي
فسيزقص حجمه  ،وقد يضمحل  ،ويزلوي في القلب  ،ودن ث َ َّم لحح ال لم إليةه دةرة ثامية ل لةو
الز يجة  :اخ فةةاث الل،يةةر دةةن ا ثةةار اإليجابي ة وال،مةةار الليب ة ل يمةةا ﴿ فَ َ
سة م
ةس
لةةا َل َ
علَ ة مي يه ُم ماا َ َد ةدُ فَقَ َ
قُلُوبُ ُه مم ﴾ [الحديد . ]16 :
ويلفيك ل أكيد را المعزى قوله صلى هللا عليه ودلم  « :إ اإليما يَ مخلَو في القلةوب كمةا يخلةو
ال،وب فجد وا إيماملم » (. )1
يقية القلك ه البداية :
كما أ للبد دراحل ممو  ،كل درحل لها دما ها ود ا ر ا  ،كرلك اإليما في القلب .
والمرحل ااولى للزمةو اإليمةامي ةي درحلة « بدايذة اليقيذة »  ..يق ة القلةب بزةور اإليمةا ،
حيث ي ُم َن هللا عل وجل على العبد بإ خال مور اإليما إلى قلبه  ،ل بدأ الحياة دب في جزبا ه  ،و بدأ
دعها درحل جديدة في دسيرة صاحبه  ...وكيح  ، ،والقلب – قبل يق ةه – د لةم قةد دةيلر عليةه
الهوى و حلم في د،ةاعرو  ..يفةرح بمةا فةرح بةه مفسةه و وا ةا  ،ويغضةب لهةا  ،ويحةل علةى دةا
ةار َك َم م
يفو هةا أو يُضةايقها ﴿ أ َ َو َد م
ةن َدَ،لُةهُ فيةةي
ةورا يَ مم،يةي بية يه فيةةي الزَّ ي
ةن َكةةا َ َد مي اةا فَأَحم يَ ميزَةاوُ َو َجعَ ملزَةا لَةهُ مُ ا
َار ح يد مز َها ﴾ [اامعام . ]122 :
ال َلُ َما ي
مس بيخ ي
ت لَي َ
ا
قليو مأ غفلته ويستيقظ مأ
تبدأ اليقية – ف الغالك – ببصيل مأ النور يجعل القلك يفي
ةذذباته  ،ليبذذدأ مع ذذا العقذذل فذ التفكيذذر فذ ئقيقذذة الأيذذاة والمذذوت  ،ويذذنداد شذذغفه للتعذذرا علذ
ُ
تفااليل ما يأد بعد الموت  ،ومأ المتوقع ف هذه المرئلة  ،ةيطرة ال عور بالند علذ القلذك
فلمذذا اةذذترجع ذفريذذات الماض ذ  ،واألالطذذاء الت ذ وقذذع في ذذا فذ ئ ذ هللا  ،وف ذ ئ ذ ا الذذريأ ،
فيدفعه هذا ال عور الذ الأيذاء مذأ هللا عذن وجذل والرجذاء فذ عفذوه ومغفرتذه وتوبتذه  ،ويدفعذه
فذلك ال العمل عل رد الأقو الت اةتلب ا مأ ا الريأ .
وفي رو المرحل ااولى دن دراحل الزمو اإليمةامي دةن الم وقةه أ يَصةغُر حجةم الةدميا – ولةو
قليال -في عين العبد  ،ويزعلس كلك على عادله ده دفر ا ها  ،فبعد أ كا يُسابو ويُزةافس عليهةا ،
ويُف ي ّلر فيها ليل مهار  ،و ،يُبالي  -في دبيل ميلها – بغيرو  ،وبالضرر الري قةد يُسةببه لرخةرين ...
جةةد حرصةةه عليهةةا ي زةةاقص  ،لي،مةةر كلةةك حسةةزا دلحوظةةا فةةي المعةةادالت والعمةةل علةةى ضةةبلها
بضواب ال،ر  ،وإ بقي الل،ير دن حب الدميا في القلب .
(  ) 1سبق تخريجه  ،ويخلق بمعنى  :يبلى .
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ودن أ م الم ا ر العملي لهرو المرحل  :ا ،جاو اإليجابي محو أ اث العبا ات وفضانل ااعمةال
صا على أ اث الصلوات المل وب في أول وق ها  ،وإلحاقها بسززها الرا ب  ،وكةرلك
 ،ف جد العبد حري ا
صيام ردضا وقياده  ،واإلك،ار دن صيام ال لو  ،و ملله الررب في علم أحلام الوة القرآ ،
وحفةةظ بع ة دةةورو وأجلانةةه  ،ويةةل ا حرصةةه علةةى دةةما رور العلةةم  ،وا،ل ةةلام بمةةا يملةةن
ا،ل لام به دما يُرضي هللا عل وجل دن عبا ات الجوارح ...
ايال واًلغترار ببدايات اليقية :
وصل العديد – بفضل هللا – إلى درحل « بداي اليق »  ،وكاموا دزها على قسمين :
القسذذم األول  :قسةةم فةةرح بيثةةار اليق ةة  ،وبةةال غيير المحةةدو الةةري حةةدث لةةه  ،فف ةةرت م ةةه
وعليم ه للعمل على ادة لمال ال رقةي اإليمةامي  ،واك فةى بمةا صةار إليةه  ،ومسةي أ اإليمةا يليةد
ويةةزقص  ،وأ الةةزفس لةةه بالمرصةةا ي دمةةا يجعةةل اإليمةةا ي زةةاقص فةةي قلبةةه شةةيئاا ف،ةةيئاا  ،ف عةةو –
بال دريج – السيلرة للهوى دما ي ثر بالسلب على ا مادا ه ودلوكيا ه .
 ..معم  ،في الغالب لن يعو لسةابو عهةدو دةن الغفلة ال،ةديدة والزةوم العميةو  ،والسةيلرة ال ادة
ك،يرا عةن المسة وى الةري بةدأ بةه درحلة « بداية اليق ة » ،
للهوى  ،إ ،أ أحواله اإليجابي د قل ا
صةا علةى الصةالة فةي أول وق هةا بالمسةجد وبخاصة صةالة
فهو يُصلي للزه ليس – كالسةابو  -حري ا
الفجر  ..و و  ،يسرق للزه رير دزضب امضبا اا صحي احا في دعادال ه الما ي  ...و و  ،يلرب ،
ص اال دن لوم ا خرين أو حقيقاا لمصلح .
للزه قد  ،يقول الحقيق كادل ز َ
تمكُّأ اليقية :
أدا القسم ال،امي  :فهو قد قسم ع يلم أ دا َد َّن هللا عليه دن خول مور اإليما إلى قلبةه دةا ةو إ،
« بداي ة » رحل ة دةةير القلةةب إلةةى هللا  ،ف ،ة َّمر عةةن دةةاعد الجةةد  ،واج هةةد فةةي عا ةةد وإدةةدا القلةةب
باإليما .
ةةرا ال يقسةةم دةةن الم وقةةه أ يُلردةةه هللا عةةل وجةةل فيز قةةل إلةةى درحل ة جديةةدة دةةن دراحةةل الزمةةو
وا،ر قاث اإليمامي  ،و ي درحل  « :م َلن واد حلام اليق » .
ومأ مياهر هذه المرئلة :
• جيا ة الحرص على فعل الخير أك،ر وأك،ر .
• جيا ة الور .
• امصرا الررب – بع ال،يث – عن الدميا  ،وعدم الفرح ال،ديد بإقبالها وجيا ها  ،أو
الحل العميو على فوا ها ومُقصامها .
• اج يةةا ال فليةةر فةةي المةةوت وإدلامي ة لقانةةه فةةي أي وقةةس  ،دمةةا يدفعةةه إلةةى جيةةا ة ال ،ةةمير
والسباق محو فعل الخير .
ولقد أخبرما ردول هللا صلى هللا عليه ودةلم بهةرو العالدةات  ،فعةن ابةن دسةعو رضةي هللا عزةه
ةور يد م
قال  :قلزا  :يا ردول هللا  ،قوله عالى  ﴿ :أَفَ َم من ش ََر َح َّ
ةن َر يبّة يه ﴾
صةد َمروُ يل م ي د َمةال يم فَ ُه َةو َ
علَةى مُ ح
َّللاُ َ
[اللدر  . ]22 :كيح ام،رح الصدر ي قال  « :إكا خل الزور القلب ام،رح وامفة ح »  ،قلزةا  :يةا ردةول
هللا  ،ودا عالد كلةك ي قةال  « :اإلمابة إلةى ار الخلةو  ،وال جةافي عةن ار الغةرور  ،وا،دة عدا
للموت قبل ملوله » (. )1
اةتمرار النمو الأقيق لإليمان :
(  ) 1أخرجييه الحيياكم ( ، 346/4رقييم  ، )7863والبيهقييي فييي شييعب اإليمييان ( ، 352/7رقييم  ، )10552وضييعفه الشيييخ األلبيياني فييي السلسييلة
الضعيفة .
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عزددا ملن اليق دن القلب ويس مر اإلددا  ،ودن ث َ َّم الزمو وا،ر قاث اإليمامي  ،فإ كلةك دةن شةأمه
أ يزعلس على دعادالت العبد في ش ى المجا،ت وبخاص في عادله ده ربه  ،وده الدميا  ،وده المةال ،
وده الزار  ،وده أحداث الحياة ...
را الزمو دن شأمه كرلك أ يزقل القلب دن درحل إلى درحل في رحل ديرو إلى هللا ح ةى يصةل إلةى
أقرب دا يُملن أ يصل إليه عبد في رو الرحل  -بعد اامبياث  -حيةث الحضةور القلبةي الةدانم دةه هللا  ،أو
ض َرو ف ز دا ادس السماوات واارم كما جاث في الحديث :
بمعزى آخر  :القلب السليم اابي الري ُ ،
ي
« عرم الف ن على القلوب عرم الحصير عو اا عو اا  ،فأي قلب أُشربها مُ يل س فيةه مل ة دةو اث  ،وأ ُ
قلب أملر ا مُ يل س فيه مُل ه بيضاث  ..ح ى صير القلوب على قلبين  :قلب أبي د،ل الصفا  ،ضرو ف زة
دزلةرا إ،
دا ادس السموات واارم  ،ويصير ا خر دربا اا كاللوج دجخياا  ،يعةر دعروفاةا و ،يزلةر
ا
شرب دن واو » (.)1
دا أ ُ ي

ي أ ،و و « الو ،ة ال،امية »
وفي أثزاث رحل القلب إلى هللا يحدث له حدث ام وفارق ودحور ّ
.
ضةةا دةةن ال فصةةيل حةةول ةةرو الزقةةا ال ةةي زةةاول امعلادةةات الزمةةو
وإليةةك  -أخةةي القةةارئ – بع ا
اإليمامي على الل،ير دن العالنو والمعادالت .
التعامل مع الدنيا مقيا النمو الأقيق لإليمان :
ا
رةافال  ، ،يسة ليه أ يةرى
دخةدرا مان امةا دزلوياةا فةي القلةب جةد صةاحبه
عزددا يلةو اإليمةا
ا
الدميا على حقيق ها  ،بل يرا ا جميل دبهرة ر ب باابصار  ،في ،د حرصةه عليهةا  ،ويةل ا فلةرو
فيها وفي كيفي حصيلها ..
فةإ كةا ةةرا ال،ةخص الباةةا فةي المدردة أو الجادعة جةدو ك،يةةر الفلةر فةةي دسة قبله  ،وكيةةح
ديُد يبّر أدر جواجه  ،وعمله  ،إلخ .
وإ كةةا فقية اةرا جةةدو يحلةةم بةةالغزى  ،ويز ةةر م ةةرة اللةةاده إلةةى ميةةا ريةةرو  ..ي ُمةةد عيزيةةه إليهةةا
وي مزَّا ا لزفسه ...
وإ كا ثريًّا جدو انم الفلر في كيفي إمماث أدواله  ،ودسابق أقرامه  ،وار زام كل فرص لوح أداده
دن شأمها أ ُليدو ثراث .
حالهم جميعاا كحال اا فال و م يلهو بالدُدى  ..يفرحو إكا دا حصلوا على ُدي جديدة  ،ويقضةو
دعها الساعات اللوال  ،ويحلمو عليها إكا دا املسرت و عللس  ،ويحلمو ب،راث المليد والمليةد دزهةا
 .فإكا جلةس إلةيهم دةن يلب ُُةر م ا
قلةيال فةي العمةر و جةاوج درحلة اللفولة  ،جةدو ريةر دبةال بهةم وبألعةابهم
وا مادا هم .
كرلك حال الزار ده الدميا  ،فهم يلهو بليزها وي زافسو عليها  ،ويفرحو ب حصيل أي شيث دزها ،
وي زَو أ را و راي السعا ة  ،فنذا ما اةتيقظ اإليمان ف قلود بعز م  ،واةتأكم اليقيذة من ذا ،
فنن م – وبصورة تلقا يذة – ًل يجذدون فذ أنفسذ م رغبذة فذ م ذارفة مذأ ئذول م الل ذو ب ذذا الطذيأ ،
وتنصرا رغبت م  -شي اا ف ي اا – عن ا  ..هذا التأول ليا بأليدي م  ،بذل هذو انعكذا لطبيعذة مرئلذة «
النمو اإليمان » الذي ارتقذوا اليذه  ،فأذال مذأ انتقذل الذ مرئلذة البلذوف مذأ األكفذال عنذدما يألتيذه أبذوه
ةذرعان
بالدُمية الت كالما تاق نفسه الي ا ف
الصغمر  ،فنذا به يتعامل مع ذا بذدون ل فذة وًل شذغو  ،و ُ
ِّ
ما يترف ا وًل يُبال ب ا .

سا .
(  ) 1أخرجه مسلم (  )89/1رقم (  ، )386واألسود ال ُمرباد  :شدة البياض في سواد  ،و ُمجخياا  :أي منكو ا
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وليس دعزى امصرا الررب عن الدميا و جر ا و ركها وعدم ال عادل ده دفر ا ها  ،بةل إ الفةر
في رو المرحل ي عادل دعها على أمها دلرع لرخرة  ،وأمها ُدس َّخرة له ل ساعدو في إمجاح دهم وجو و
عليها  ،و ،بأر دن ال م ه بها بالقدر الري  ،يُزسيه لك المهم .

أو بمعزى آخر  :خر الرربة فةي الةدميا  ،وال،ةغح بهةا  ،والحةرص واللهفة عليهةا دةن قلبةه ،
في عادل دعها بعقله قبل د،اعرو  ،وبما يُحقةو لةه دصةلح ه الحقيقية فةي الةدارين  ،ويم ي ّلزةه دةن مفةه
أثرا صال احا  ،وبرلك ُصبح الدميا في يدو  ،ي حلم فيها و ،ة حلم
مفسه وأد ه فيلو دمن ي ر فيها ا
فيه .
النمو اإليمان والتعامل مع المال :
المال و أ م ردةل « للةدميا »  ،والل،يةر دةن الزةار ي زَةو أمهةم يسة ليعو دةن خةالل وجةو و
دعهم أ يُحققةو ا جميةه أدةاميهم ويجلبةوا امفسةهم السةعا ة  ،وي م عةوا بمبةا ج الحيةاة كيفمةا شةاثوا ،
لرلك يُ ،ي ّلل المال الما ة اادادي لللمه وال زافس والحسد بين الزار .
وا ال،يلا يعلم كلك  ،ويعلم بيع الزفس وحبها ال،ديد للمال  ،و ُ
ش ي ّحها به ي فإ دن دداخله
الرنيسي على الزار  :إجكاث رو اللبيع فيهم  ،و خويفهم دن المسة قبل المجهةول  ،ودةن اح مالية
 ،مي َ
حدوث الفقر  ﴿ ...ال َّ
َاث ﴾ [البقرة . ]268 :
لا ُ َي يعدُ ُك ُم مالفَ مق َر َو َيأ م ُد ُر ُك مم يب مالفَحم  ،ي
فإكا دا اد يقظ اإليما – يق حقيقي د ملز دن القلب – كةا دةن أ ةم عالدةات ال غييةر الةري
ريق عادله ده المال .
يحدث للمرث  :اخ ال
كبيرا  ،فالمال دن أحب ااشياث للزفس ﴿ َو ُ يحبَو َ مال َمةا َل ُحبًّةا
 ..معم  ،في البداي  ،يلو ال غيير ا
َج ًّما ﴾ [الفجر . ]20 :
إ ،أ الةةزهم وال،ةةغح بالمةةال د ة يقل ثانر ةةه  -مسةةبيًّا  -فةةي كات العبةةد  ،وكلَّمةةا م َمةةا اإليمةةا أك،ةةر
امعلس كلك على ريق عادله دعه  ،فيل ا إمفاقه في أوجةه الخيةر المخ لفة  ،ويسةهل عليةه ا خةاك
اث ﴾ [آل عمةرا :
قرار اإلمفاق ،ديما في أوقات العُسةر وا،ح يةا ﴿ الَّةريينَ يُ مز يفقُةو َ فيةي ال َّ
َّةر ي
س َّةر ي
اث َوالض َّ
. ]134
وشيئاا ف،يئاا يزقله علو القلب بالمال  ،ودن ث َ َّم يصير ُح ًّرا دزه  ، ،عبد له .
ومأ مياهر التغيير ف هذا الجانذك  :نقذل ملأذوف ي ذعر بذه المذرء فذ فرئذه عنذدما يُفاجذأل
بنيادة راليده مأ المال  ،أو عند الفول بصفقة رابأة  ،وفذلك نقل ملأوف ف ئننذه عنذد فقذده
جنء مأ ماله  ،أو عند ضيار مصلأة دنيوية فان ف متناول يده  ،وليا معن هذذا أن م ذاعر
الفرا والأنن ًل تتأرل لديه عند اقبال المال أو ادباره ولكنه انفعال لأي ةرعان ما ينول .
ومأ المياهر العملية للتغيير ف هذا الجانك  :السماح في البيه وال،راث  ،ف جدو  ،يُةدقو فةي
دعر ال،يث لي ،ريه بأرخص اادعار  ،أو يُغالي فيه ليبيعه بأعال ا .
وكلما مما اإليما أك،ر وأك،ر صار اإلمفاق أحب إليه دن اإلدسا  ،و و حين يفعةل كلةك يفعلةه
بدافه ال،ق العميق بأ ا خرة ةي خيةر وأبقةى  ،وأ الحيةاة فةي الجزة ةي الحيةاة الحقيقية الدانمة
ال ي يزبغي أ ي جهل لها العبد في ي كلك اإليمةا إلةى حةيَن أي فرصة إلردةال دةا يُملةن إردةاله
دن أدوال وخالفه إلى ارو الباقي « زا »  ،ويجد صةعوب فةي إبقةاث ال،ةيث لةدارو الدميوية ال ةي
ي،عر أمه دي ركها بين لح وأخرى .
ولك أ أكد دن را المعزى أك،ر وأك،ر إكا دا راجعس ديرة الردةول صةلى هللا عليةه ودةلم ،
وكيح أمه دات و رعه در وماا عزد يهو ي ده أمه صلى هللا عليه ودلم قد جاث ه أدةوال ك،يةرة دةن
الغزانم كغزانم خيبر واللانح  ،للزه كا يُزفقها إمفاق دن  ،يخ،ى الفقر  ،فلما يقول أمةس بةن دالةك
دئل ردول هللا صلى هللا عليه ودلم علةى اإلدةالم شةيئاا إ ،أعلةاو  ،ولقةد جةاثو
رضي هللا عزه  :دا ُ
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رجل فأعلاو رز اما بين جبلين  ،فرجه إلى قوده فقال  :يا قوم أدلموا  ،فإ دحمداا يعلي علاث دةن
 ،يخ،ى الفقر (. )1
وعن عان ،أمهم كبحوا شاة  ،فقال الزبي صلى هللا عليةه ودةلم  « :دةا بقةي دزهةا ي » قالةس  :دةا
بقي دزها إ ،ك فها  .قال  « :بقي كلها إ ،ك فها » (. )2
در عليزا قول أبي الدر اث عزددا عو ب في عدم وجو أرلي في بي ةه قيةه و قةي ضةيوفه
ولقد َّ
دن بر ال ،اث حيث قال  :لزا ار زا مُردل إليها باعا كل دا محصةل عليهةا دةن د ةا  ،ولةو ُكزَّةا
اد بقيزا في رو الدار شيئا دزها لبع،زا بها إليلم .
وليس دعزى را و حب الفقر والررب فيه  ،فلقد اد عاك ردول هللا صلى هللا عليه ودلم دزةه «
وأعوك بك دن اللفر والفقر » ( . )3وللززا – زا  -م للم عن حال إيمامي دادق يعي،ها القلب دفعه
إلةى الضةن بالمةةال علةى الةةدميا  ،وا،ك فةاث بأقةل القليةةل ل يسةير أدةةورو فيهةا  ،وإردةال كةةل دةا يُملةةن
إرداله إلى الدار الباقي .
ولقد كا زةا أثريةاث فةي الصةحاب رضةوا هللا علةيهم م يجة عملهةم فةي ال جةارة كع،مةا بةن
عفا  ،وعبد الرحمن بن عو  ،وللزهم كاموا يُحبو إمفاق أدوالهم أك،ر دن حةبهم إلدسةاكها  ،بةل
كاموا ي حيزو أي فرص اح لهم لبرل لك اادوال كما فعل ع،ما بةن عفةا رضةي هللا عزةه فةي
دةر عليزةا –
جهيل جي العسةرة  ،وشةراث بئةر رودة  ،وكمةا فعةل عبةد الةرحمن بةن عةو  -كمةا َّ
عزددا أخر كل جار ه ال ي جاثت دن ال،ام هلل عل وجةل بعةددا بلغةه قةول السةيدة عان،ة  :بةار
هللا فيما أعلاو في الدميا  ،ول،واب ا خرة أع م .
النمو اإليمان والتعل بالب ر :
في أوقات الغفل وقبل حدوث اليق اإليمامي  ،لو ثق المرث في ربه  ،وفي أمه دالك اللةو
وددبر أدةورو والقةانم عليةه ي دحةدو ة  ،وفةي المقابةل لةو ثق ةه فةي الزةار وفةي قةدرا هم ال ةا رة
أداده كبيرة  ،ودن ث َ َّم يل ا إيمامه في إدلامي مفعهم أو ضر م له  ،فيسعى لزيل رضا م وا،د فا ة
دزهم  ،لرلك جةدو ي ةلين لهةم بأقوالةه وأفعالةه  ..يفةرح بمةدحهم  ،ويحةل دةن مقةد م  ..يسةعى ودةا
ل حسين صور ه أدادهم لعله يزال ح و هم .
نموا فذ القلذك الدادت تبعاذا لذه الثقذة فذ هللا عذن وجذل ،
فنذا ما ئد اليقية والداد اإليمان ف
ومأ م َّم تأول هذه الم اعر تدريجيفا نأوه ةبأانه  ،وانصرف عأ النا  ،فيقل اًلهتما ب ذم
والتفكير في م  ،والأر عل نيل رضاهم .
وكلما مما اإليما أك،ر مقص ال علو بالزار  ،واللمه فيهم ح ى يصةل المةرث لدرجة ا،دة غزاث
القلبي عزهم  ،أو بمعزى آخر  :يزقله علو القلب بهم دن حيث الزفه والضر .
 ..معم و قد يللب دساعد هم في بعة ااعمةال  ،للزةه ي عادةل دعهةم باع بةار أمهةم دةن جملة
اادباب ال ي قد يأخر بها  ،أدا الري يُحر ااحداث ويُز،ئ الز انج فهةو هللا عةل وجةل  ،ودةا الب،ةر
إ ،د ار إلظهار قدر ه وربوبي ه .
وكرلك فهو قد يأخر دزهم دا يُعلومه إياو بليب مفس  ،وللن يأخرو بم،اعر دن يأخر دن هللا عن
ريقهم  ،وأمهم دجر أ وات ل وصيل رجق ربه – دبحامه – إليه .
 ..و لرا هر بال دريج ثمار ا،د غزاث عن الزار بعاا لزمو اإليما الحقيقي في القلب .
(  ) 1أخرجه مسلم في الفضائل (. )2312
(  ) 2حديث صحيح  :أخرجه أحمد ( ، )50/6والترمذي ( ، 644/4رقم  )2470وقال  :صحيح  ،وصححه الشيخ األلباني في السلسلة الصيحيحة
برقم ( . )2544
(  ) 3أخرجه ابن أبى شيبة ( ، 24/6رقم  ، )29184وأبو داود ( ، 324/4رقم  ، )5090وأحمد ( ، 42/5رقم  ، )20446وقال الشييخ األلبياني
صحيح اإلسناد .
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النمو اإليمان والتعامل مع أئدا الأياة :
ح يب َر يبّ َك
الحياة الدميوي دا ي إ ،د،هد ع يم جلى فيه د ا ر صفات هللا عل وجل ﴿ أ َ َولَ مم َي مل ي
ش يهيدٌ ﴾ [فصلس . ]53 :
ش ميثح َ
علَى ُك يّل َ
أَمَّهُ َ
والهد الع يم دن وجو المخلوقات بهرو الل،رة على اخ ال أشلالها وألوامهةا وأوصةافها ةو
م َو م
ةك الَّ يةي َجم يةري فيةي
سة َم َاوا ي
و ال َّ
ةار َو مالفُ مل ي
ت َو ماا َ مر ي
اخة ي َال ي اللَّيمة يل َوالزَّ َه ي
الد،ل على هللا ﴿ إي َّ فيي خ مَل ي
م َب معدَ َد مو ي َها َو َب َّ
ار َو َدا أ َ مملَ َل َّ
ث يفي َها يد من ُكة يّل
َّللاُ يدنَ ال َّ
س َم ي
اث يد من َداثح فَأَحم َيا يب يه ماا َ مر َ
مال َبحم ير يب َما َي مزفَ ُه الزَّ َ
م َ َيا ح
ت يلقَ مو حم َي مع يقلُو َ ﴾ [البقرة .]164 :
س َّخ ير َبيمنَ ال َّ
الر َياحي َوال َّ
س َم ي
ص ير ي
َابَّ ح َو َ م
يح ي ّ
اث َو ماا َ مر ي
س َحا ي
ب مال ُم َ
وضراث  ،وعلاث ودزةه  ،وصةح ودةرم ،
دراث
َّ
والهد كرلك دن قلبات أحداث الحياة دن َّ
إلخ ي و إظهار قدر ه دبحامه وقيَودي ه  ،وعل ه  ،ورحم ه  ،وحلم ه  ...ودانر صفا ه .
واإلمسا و المخا ب بهرا كله  ،وعليه أ ي عر على ربه دن خالل رو الم،ا د وااحداث
ت لَ َعلَّ ُه مم َي مفقَ ُهو َ ﴾ [اامعام . ]65 :
ص ي ّر ُ ا م َيا ي
مح مُ َ
ال ي حدث أداده  ،ويُ،ا د ا و ادا ﴿ ا مم ُ مر َكي َ
للن ظلمات الهوى وا،ملفاث محو ين اارم قد ُحول بيزه وبين الرؤية الصةحيح وال حليةل
ع مز َهةا
سة َم َاوا ي
الحقيقي لهرو الم،ا د وااحداث ﴿ َو َكأ َ ييّ من يد من آيَة ح فيةي ال َّ
ت َو ماا َ مر ي
علَ مي َهةا َو ُة مم َ
م يَ ُم َةرو َ َ
ضو َ ﴾ [يودح . ]105 :
ُد مع ير ُ
فإكا دا اد يقظ اإليما ي فإمه في البداي يلو بم،اب بصيص دن الزور ي هةر فةي القلةب يجعلةه
يز به  -بع ال،يث – يلما يجري حوله  ،وبخاص في ا يات اللبيرة ال ي يردلها هللا عل وجل .
فإكا دا مما اإليما أك،ر  ،قوي مور البصيرة أك،ر ل ل ا الرؤي العاد وضو احا  ،ويةل ا ربة
ااحداث والم،ا د باهلل عل وجل .
 ..نعذذم  ،مذذأ المتوقذذع أًل تكذذون هذذذه الرةيذذة ئاضذذرة ف ذ فذذل األوقذذات  ،بذذل ةذذتكون نسذذبت ا
مأدودة  ،ولكن ا ةتنداد مسائت ا – بنذن هللا – بمرور الوق والدياد النمذو اإليمذان  ،لتسذيطر
عل فكر العبد وم ذاعره  ،فتجعلذه يعذيك بكيانذه فذ ئقيقذة التوئيذد  ،فيم وعبُذر مذأ الم ذاهدة الذ
ش ود الفات هللا عن وجل وه تعمل  ،فيربط فل ما يأد أمامه وفل مذا ي ذاهده بذاهلل عذن وجذل
عومَهُ أ َ مم مَحم ُن َّ
عو َ ﴾ [الواقع . ]64 ، 63 :
الل يار ُ
﴿ أَفَ َرأ َ مي ُ مم َدا َحم ُرثُو َ ( )63أَأ َ مم ُ مم مَل َر ُ
مس َولَ يل َّن َّ
﴿ فَلَ مم َ مق ُلُو ُ مم َولَ يل َّن َّ
َّللاَ َر َدى ﴾ [اامفال . ]17 :
مس يإ مك َر َدي َ
َّللاَ قَ َلَ ُه مم َو َدا َر َدي َ
وكا صلى هللا عليه ودلم يعي بليامه كله في رو الحقيق  ..ام ر إليه و و يقةول اصةحابه :
يخةو بهمةا
« إ ال،مس والقمر  ،يزلسفا لموت أحد و ،لحيا ه  ،وللزهمةا آي ةا دةن آيةات هللا  ّ ،ي
عبا و  ،فإكا رأي م كلك فصلَوا وا عوا ح ى يزل،ح دا بلم » (. )1
وكا يقول  « :إمما أما دبلا وهللا يهدي  ،وإمما أما قادم  ،وهللا يُعلي » (. )2
وعزددا دات ابن لليزب ابز ه قال  « :قولوا لها  :هلل دا أخر وهلل دا أعلى . )3( » ...
ولقد كا الصحاب كرلك يعي،و في ظالل رو الحقيق  ،فهرا عبد هللا بن ع يك بعةد أ ق ةل أبةا
عا إلةى أصةحابه يُب،ةر م بق لةه ويسة ح،هم علةى دةرع
رافه اليهةو ي فةي حصةن خيبةر يعةو دسةر ا
دغا رة الملا  ،وده را الوضه الم و ر إ ،أمه لم يزس لك الحقيق فقال لهم  :الزجاث  ،فقد ق ل هللا
أبا رافه (. )4

( ) 1متفق عليه  :أخرجه البخاري ( ، 353 / 1برقم  ، ) 993ومسلم ( ، 35 / 3برقم . )2153
(  ) 2حديث صحيح  :أخرجه أحميد ( ،133 / 28بيرقم  ، )16936و الطبرانيي فيي المعجيم الكبيير ( ، 389/19رقيم  ، )914وصيححه الشييخ
األلباني في السلسلة الصحيحة برقم (. )1628
(  ) 3جدء من حديث أخرجه البخاري ( ، 2435 / 6برقم . )6228
ا
الصالبي . 418/2
(  ) 4جدء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ج  /4ص  1484حديث رقم ، 3813 :انظر السيرة النبوية لعلي
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ص علةةى دةن حولةةه قصة إدةالده فيقةةول  :وأبةةى هللا إ ،أ
و ةرا اللفيةةل بةن عمةةرو الدودةةي يقُة ّ
يُسمعزي بع قوله (..)1
و را دعد بن أبي وقاص يُردل ردال إلى عمر بن الخلاب يُب،رو فيها بزصةر القا دةي فيقةول
فيها  :ولقد اد ،هد « هللا » فالماا وفالماا (. )2
مع المنع والعطاء :
ضةا يةزعلس علةى
وده امعلار الزمو اإليمامي على وضوح الرؤي يةات هللا المخ لفة  ،فإمةه أي ا
ريق اد قبال العبد لها  ،و عادلةه دعهةا  ،ف جةدو يةرب الةزعم ال ةي َ يةر عليةه بةاهلل المةزعم  ،ويفةرح
بفضله – دبحامه – ويس ل،ر على مفسه را الفضل  ،ودن ثَة َّم هةيج د،ةاعر ا،د زةا هلل عةل وجةل
في قلبه ليعي حال القلب ال،اكر .
 ..وفي أوقات المحن والباليا جدو – وإ ضايو ا
قليال في البداي – َّإ ،أمه درعا دا يعةو بةه
إيمامه إلى الصبر وعدم الجل أو ال َس َخ  ،بةل ودةن الم وقةه  -دةه ادة مرار الزمةو اإليمةامي – أ
يعي المرث في حال الرضا عن هللا  ،فيسلن قلبه دهما قلَّبس به ااحداث .
وباد ة مرار الزمةةو اإليمةةامي يةةل ا فهةةم العبةةد احةةداث الحيةةاة و قلبا هةةا وبخاص ة الم لم ة دزهةةا
َب َّ
َّللاُ لَزَا ﴾ [ال وب . ]51 :
ُصي َبزَا يإ ََّ ،دا َك َ
ل حول كلها في م رو إلى علاث دن هللا عل وجل ﴿ قُ مل لَ من ي ي
ودمةا يلةلم ال زويةه إليةه أمةه دهمةا ار قةى اإليمةا فةي قلةب العبةد إ ،أ ب،ةري ه – ودةا فيهةا دةةن
ضعح – لن ُفارقه  ،لرلك فمةن الم وقةه أ َ يةل ّل ااقةدام فةي بعة اادةور القليلة والزةا رة  ،للةن
درعا دا يدفه صاحبه للعو ة السريع وال وب الزصوح  ،واد ئزا السير إلى هللا ﴿
اعي اإليما ُ
 ،مي َ
ح يدنَ ال َّ
مص ُرو َ ﴾ [ااعرا . ]201 :
يإ َّ الَّريينَ ا َّقَ موا يإكَا َد َّ
س ُه مم َا ين ٌ
لا ي َرَ َّك ُروا فَإيكَا ُ مم ُدب ي
النمو اإليمان والأالة القلبية :
كلمةةا ممةةا اإليمةةا واج ا مةةورو فةةي القلةةب كلمةةا أحةةس المةةرث بام،ةةراح فةةي صةةدرو  ،و ضةةاثلس
أوقات شعورو بالضيو  ،فإكا دا اد مر الزةور فةي خةول القلةب اج ا ت دسةاح الحيةاة فيةه  ،وشةيئاا
عا دةن رير ةا  ،فيحةدث حةدث ةام ودةا ي
ف،يئاا ُصبح دسةاح الحيةاة فةي القلةب أكبةر وأك،ةر ا سةا ا
ي،عر به المرث في لح دعيدة دن لح ات عمرو  ،أ ،و و شعورو ب حر قلبه في صةدرو حركة
دريع ودضلرب  ،و را دا يُسمى بو ،ة القلب الحي  ،أو « الو ،ة ال،امي »  ،وال ي يصةفها أحةد
السلح بقوله  :كزس داجداا في صالة فجر يوم دن اايام  ،وقُمس دن السجو للزي شعُرت بأ قلبي
لم يقُم دن دجد ه  ..أي  :ئد له ال ور وهبوك وشذدة انجذذاد الذ األةذفل  ،وعنذدما قذا البذدن
مأ السجود ف َّل القلك فما هو  ،م يعود بعد ذلك ال ئالتذه الطبيعيذة الذ أن تذألت لأيذات أالذرا
ف الصوة أو الذفر أو الدعاء أو التفكر  ،يتكرر في ا هذا األمر بصورة ًل ارادية .
وتفسير هذا األمر أن القلك قبل ذلك يكون متعلقاا بألشياء تمأول بينذه وبذيأ العبوديذة الأقَّذة هلل
عن وجل  ،فالتعل بالمال  ،أو النا أو المنصك  ،أو العقار  ..هذه األشياء تكون بمثابذة السذجأ
الذي يعيك فيه العبذد  ،والو ذا الذذي يُق ِّيّذده  ،فذنذا مذا نمذا اإليمذان فذ قلبذه ضذعُف تلذك العو ذ
واألغذذول  ،ئتذ تذذألت اللأيذذة السذذعيدة عنذذدما تنقطذذع وتنفصذذل عذذأ القلذذك  ،فيصذذير ُئذ فذرا من ذذا ،
ُمتعلقاا بربه  ،لذلك تجده يخ ع وي بط ويزطرد عند ذفر هللا  ،ودعا ه  ،والتزرر اليه ...
وفي ةرا المعزةى يقةول ابةن القةيم  :فللةروح فةي ةرا العةالم م،ةأ ا  ،إحةدا ما  :الز،ةأة اللبيعية
الم ،رك  ،وال،امي  :م،أة قلبي روحامي  ،يُولد بها قلبه  ،ويزفصل عن د،يم بعه  ،كما ُولد بدمه
وامفصل عن د،يم البلن .
(  ) 1معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني ،175 / 11( -برقم  ، )3500السيرة النبوية البن هشام (. )226 / 2
(  ) 2البداية والنهاية البن كمير
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وفةةي ك ةةاب « الل ةةد » ل دةةام أحمةةد أ المسةةيح عليةةه السةةالم قةةال للحةةواريين  :إملةةم لةةن يلجةةوا
دللوت السماوات واارم ح ى ُولدوا در ين .
ويس ة لر ابةةن القةةيم قة ا
ةانال  :دةةمعس شةةيخ اإلدةةالم ابةةن يمي ة  -رحمةةه هللا – يقةةول  :ةةي و ،ة
اارواح والقلةةوب دةةن اابةةدا  ،وخروجهةةا دةةن عةةالم اللبيع ة  ،كمةةا ُولةةدت اابةةدا دةةن البةةد ،
وخرجس دزه (. )1
وعزةةددا حةةدث – بةةإك هللا وفضةةله  -لةةك الةةو ،ة للقلةةب  ،فإمةةه يز قةةل إلةةى درحل ة جديةةدة دةةن
دراحةةل حيا ةةه  ،و هةةر آثار ةةا بوضةةوح فةةي فاعلةةه دةةه ااحةةداث فيصةةبح قلباةةا رقيقاةةا دةةريه ال ةةأثر
َّللاُ َو يجلَ م
بالمواعظ  ،دريه الوجل وا،ضلراب عزد ككر هللا ﴿ الَّريينَ يإكَا كُ يك َر َّ
س قُلُوبُ ُه مم ﴾ [اامفال .. ]2 :
دريه الحضور وا،د دعاث في الدعاث والركر والفلر والصالة وبخاص عزد لبيرة اإلحرام .
ي،عر صاحبه بهبو ه وخ،وعه كحال دن حا،ت ال أثر وال جاوب ده قراثة القةرآ أو الةدعاث
أو الةةركر أو المزاجةةاة ﴿ َو َي يخة َةرو َ يل مأل َ مكقَةةا ي َي مب ُلةةو َ َو َي يليةدُ ُ مم ُخ ُ
عا ﴾ [اإلدةةراث  . ]109 :و ةةل ا دةةرع
،ةةو ا
وقوة را ال فاعل كلما جا مور اإليما فيه .
النمو اإليمان والعوقة مع هللا عن وجل :
القوة والضةعح  ،فهزةا دةن
للل واحد دزَّا عالقات ده ا خرين  ..رو العالقات فاوت دا بين َّ
يح ل المر ب ااولى  ،و زا دن يح ل المر ب العاشرة  ،و زا دن يح ل المر بة الخمسةين  ،دةه
ااخر في ا،ع بار أ رو المرا ب  ،ي م ر يبها بقرارات دن ال،خص  ،بل ةي م يجة دماردةات
 ،ورصيد  ،وثق  ،ود،اعر .
وللل در ب د ا ر ميل ا عن رير ا  ،فصاحب المر ب ااولى لةه دلامة خاصة عزةد المةرث
جعلةةه يُ يسة َةر لةةه بأدةةرارو  ،ويس ،ةةيرو فةةي خصوصةةيا ه  ...يفةةرح بقربةةه  ،وي ،ة اق إلةةى رؤي ةةه ،
ويَ َحيَّن أي فرص للقانه  ،ويسعد بصحب ه  ،و ،يمل دن رو الصحب دهما الس المدة .
أدةةا صةةاحب المر ب ة الخادس ة – دة ا
ة،ال – فةةاادر يخ لةةح  ..معةةم  ،ةةو يفةةرح برؤي ةةه ويسةةعد
بصحب ه  ،وللن ليس كااول .
أدا صاحب المر ب العاشرة فالعالق أقل بل،ير دمن دبقه .
فنذا ما ةألل الوائد منَّا نفسه عأ عوقته بر ِّبّه  ،وأي مرتبة تأتل ؟
فنننا ةنُفاجأل بألن ا ليس ف المراتك األول  ،وذلك مأ الول رالد مياهر هذه العوقذة  ..فذو
شو ال لقا ه  ،وًل أُنا بمناجاته  ،وًل ةعادة ف قربه  ،وًل فرا بالخلوة به  ،وًل تذنعُّم بذذفره
 ،وفل هذا بسبك ضعو اإليمان  ،وضعو الثقة به ةبأانه .
 ..فإكا دا حدثس اليق اإليمامية الحقيقية  ،وممةا اإليمةا فةي القلةب  ،فةإ ةرو العالقة حسةن
دريجيًّا  ،و ز قل دن در ب إلى در بة أعلةى دزهةا  ،و سة مر فةي الصةعو كلمةا جا اإليمةا ح ةى
ح ل المر ب ااولى  ،حيث ل ا الررب في هللا  ،والرضا به  ،والسعا ة في ككةرو  ،والبهجة فةي
الوة كالده  ،واامس في الخلوة به ودزاجا ه .
 ..يل ا الحضةور القلبةي الةدانم دعةه ليُ،مةر دة اله و لةب دسةاعد ه فةي أدةورو كلهةا  ،وإشةها و
على دا يحدث له دن لريب الملربين  ،أو إعرام ال ُمعرضين .
 ..يز ر الفرص ال ي يخلو فيها الملةا  ،و هةدأ ااصةوات ليخلةو بربةه  ،ويب َ
ُةث إليةه أشةواقه ،
ويعرم عليه شلاي ه  ،ويللب دزه حاج ه ..
جاوج ..
 ..يُسار في اد رضانه إكا دا وقه دزه قصير أو
ُ
 ..يل ا برله للجهد في خدد يزه  ،و عوة خلقه إليه ..
(  ) 1مدارج السالكين البن القيم ( . ) 146/1
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 ..ي،عر بالغزى به  ،ويعي قلبه في حال دن ا،د زا محوو دبحامه .
 ..يل ا ويل ا علقه به  ،واد غزانه عن ريرو .
هذا هو معن الوالول ال هللا ف الذدنيا  ،فكمذا يقذول ابذأ رجذك  :الوالذول الذ هللا نوعذان :
أئدهما ف الدنيا  ،والثان ف ا الرة .
عرفتذه أئبَّتذه وأنِّسذ
فألما الوالول الدنيوي فالمراد به  :أن القلود تصل الذ معرفتذه  ،فذنذا ِّ
به  ،فوجدته من ا قريباا  ،ولدعا ا مجيباا  ،فما ف بعا ا ار  :ابأ آد  ،اكلبن تجذدن  ،فذنن
وجدتن وجدت فل ش ء  ،وان فُتُّك فاتك فل ش ء .
وأما الوالول األالروي  :فدالول الجنة الت ه دار فرامة هللا ألوليا ه  ،ولكن م ف درجات ذا
سابيقُو َ ( )10أُولَئي َك مال ُمقَ َّربُو َ
سابيقُو َ ال َّ
متفاوتون ف القرد بأسك تفاوت قلوب م ف القرد َ ﴿ :وال َّ
﴾ [الواقع . )1( ]11 ، 10 :

(  ) 1المحجة في سير الدلجة للحافظ ابن رجب .

45

أهداا التربية اإليمانية
م بفضل هللا الحديث في الصفحات السابق عن دراحل الزمو اإليمةامي وال ةي دةن المف ةرم أ
ي،عر بيثار ا الفر في عادلةه دةه ربةه  ،ودةه الةدميا  ،ودةه الزةار  ،ودةه أحةداث الحيةاة  ،وي،ةعر
بيثار ا كرلك في أحوال قلبه .
ويملززا أ مُصيا رو المراحل في أ دا ثالث ي مضعها أدادزا ومسةعى للوصةول إليهةا  ..ةرو
اا دا ي :
ا
أوًل :ال ذدا القريذذك  :و ةةو م َلةةن وادة حلام اليق ة دةةن القلةةب  ،فةةال مريةةد يق ة لح ية  ،بةةل
مريد ا يق حقيقي انم ملن دن القلةب ل بةدأ دعهةا الحيةاة ةدب فةي جزبا ةه  ،ولقةد أجمةل آثار ةا
دئل عن عالدات خول الزور القلب فقال  « :اإلماب إلى ار
ردول هللا صلى هللا عليه ودلم عزددا ُ
()1
الخلو  ،وال جافي عن ار الغرور  ،وا،د عدا للموت قبل ملوله » .
انياا  :وًلدة القلك الأ  :را الهد  ،يملن الوصول إليه إ ،باد مرار لويد القلب باإليما
بعد م َلن اليق دزه  ،والمقصو بو ،ة القلب الحي  :أي حررو دن أَدةر الهةوى وامفصةاله عزةه .
أو بمعزى آخر  :امقلا الحبل الري يجمةه العالنةو ال ةي كةا القلةب ُد علقاةا بهةا دةن و هللا كالمةال
والجاو والزار  ،ال ي حول بيزه وبةين ال علةو ال ةام بةاهلل عةل وجةل  ،وا،ل ةلام بةه  ،وال وجةه الةدانم
محوو .
رو الو ،ة م عزددا يعلو الزور في القلب على ال لم بصورة كبيرة  ،ودن عالدات حدوثها :
رق القلب ودرع ةأثرو بةالمواعظ  ،و بو ةه وخ،ةوعه ودةجو و هلل  ،ودةهول ادة دعانه إكا أرا
صاحبه اد حضارو  ،ودن آثار ا كرلك  :حسن دلحوظ في عالقات المرث المخ لفة  ،فيةل ا قربةه
دن ربه  ،و علقه به  ،و زقص ررب ه في الدميا بصورة دلحوظ  ،ويقل معةه فةي الزةار  ،ويةل ا
،ميرو محو الجز ...
ودن آثار ا كرلك  :راح البال وال،عور بالسليز واللمأميز والسالم الداخلي .
ال دا الثال  :الحضور القلبي الدانم ده هللا  ،وال علو ال،ديد به – دبحامه – أو بمعزى آخةر :
دةئل عةن اإلحسةا فقةال  « :أ عبةد هللا كأمةك ةراو » (، )2
حقيو قوله صلى هللا عليه ودلم عزددا ُ
ضا ،
و را يحدث إكا دا اد مر اإلددا اإليمامي للقلب  ،فيل ا فيه الزور  ،ح ى يصير قلباا دلي اما أبي ا
ودن آثار كلك  :خضو الم،اعر والسلو في دجمله هلل عل وجل كما قةال صةلى هللا عليةه ودةلم :
« دن أحب هلل  ،وأبغ هلل  ،وأعلى هلل  ،ودزه هلل  ،فقد اد لمل اإليما » (. )3
وقال  ، « :يبلا العبد حقيق اإليما ح ى يعلم أ دا أصابه لم يلن ليخلئةه ودةا أخلةأو لةم يلةن
ليصيبه »(. )4
ا
عادال إيماميًّا كما قةال صةلى هللا
ودن آثار ا كرلك  :ال عادل ده أحداث الحياة و قلبا ها المخ لف
عليه ودلم  « :عجباا ادر الم دن إ أدرو كله له خير و ،يلو را إ ،للم دن  ،إ أصاب ه دراث
خيرا له » (. )5
خيرا له  ،وإ أصاب ه ضراث صبر فلا
شلر فلا
ا
ا
شافر
والقلك ف هذه المرئلة العييمة يعيك ف ةعادة عييمة وعوقة متينة مع ربه  ..ف و
ٌ
الابر عل بو ه  ،را ٍ بقزا ه  ،مطم أٌ بذفره  ،ف شذو دا ذم اليذه وتوجذه مسذتمر
ألنعمه ،
ٌ
نأوه .
(  ) 1سبق تخريجه .
(  ) 2متفق عليه  ،أخرجه البخاري ( ، 27/1رقم  ، )50ومسلم ( ، 39/1رقم . )9
(  ) 3حديث صحيح  :أخرجه أبو داود ( ، 354 / 4برقم  ، ) 4683وصححه الشيخ األلباني في صحيح الجامز برقم (. )5965
(  ) 4حديث صحيح  :أخرجه الطبراني كما في مجمز الدوائد ( ، )58/1وقال الهيممى  :نسينادس حسين  .وأخرجيه أيضايا  :أحميد ( ، 441/6رقيم
 ، )27530قال الهيممي ( : )197/7رواس أحمد والطبراني ورجاله مقات .
(  ) 5أخرجه مسلم ( ، 2295/4رقم . )2999
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مسأل هللا عل وجل أ ي،ملزا بع يم فضله  ،وأ يجعلزا دن أصةحاب القلةوب السةليم الملمئزة
 ،وأ يزور ا بزور اإليما به  ،ويخرجها دن ظلمات الجهل والغفل والهوى .
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الفصل الرابه
ئقيقــــــــــة
اإليمـــــــــــــــــــــان
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ال دا الذي ترم اليه الفأات هذا الفصذل هذو وضذوا الرةيذة ئذول
ئقيقة اإليمان  ،والفار بيأ اإليمان والعمل الصالل ( عبذادات القلذود ،
وعبادات الجوارا )  ،وفيو نعرا أن ايماننا قد الداد مذع الطاعذة أ لذم
يندد ؟
وتُجيك هذه الصفأات عأ السؤال الذي ي غل بال الكثيريأ :
ارا ةلوفية ايجابية لألعمال الصالأة الت نؤدي ا ؟!
لماذا ًل نرا آ ا
 ..وان فان الأدي ف هذا الفصل يغلك عليه الجانك العقل اًل أن لذه
أهمية فبيرة ف الف م المتكامل لأقيقة اإليمان  ..هذا الف م ةيكون لذه –
ةذذا ايجابيفذذا علذ كريقذذة التعامذذل مذذع العبذذادات واألعمذذال
بذذنذن هللا – انعكا ا
الصالأة .
لذلك أكلك مأ نفس ومنك – أال القذارئ – أن نقذرأ هذذه الصذفأات
ب ذذدوء وترفيذذن شذذديديأ  ،وأن تكذذون قذذراءة متصذذلة غيذذر منقطعذذة ألن ذذا
أفكارا وعناالر متسلسلة ينبن فل وائد من ا عل ا الذر  ،وهللا
تتزمأ
ا
المستعان .
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الفصل الرابع
ئقيقة اإليمان
ةارا ع يم ة زةةال الفةةر وااد ة  ،كمةةا ةةم – بفضةةل هللا –
رأيزةةا فيمةةا دةةبو كيةةح أ ل يمةةا آثة ا
الحديث عن دراحل الزمو اإليمامي  ،وأ دا ال ربي اإليمامي ليبقى الس ال :
وفيو لنا أن نُأق هذه األهداا ونرا هذه ا ار ؟
ل المللةوب للةي م م ةه ب،مةار اإليمةا أ مة ي الصةالة علةى وق هةا  ،وأ مُليةل الملةث فةي
المسجد  ،ومُل،ر دن القيام بااعمال الصالح المخ لف ي
آثةارا
 ..ده اا مي القصوى لهرو ااعمةال إ ،أمزةا مُ،ةا د دةن يقةوم بهةا أو ببعضةها  ،و ،مةرى ا
صةا يحةافظ علةى أ اث
د،ل ال ي كُكرت دابقاا أو ح ى قريب دزها  ،بل قةد مجةد العلةس  ..قةد مجةد شخ ا
الصلوات في المسجد  ،ويُصلي الزوافل  ،ويُل،ر دن ككر هللا بلسامه  ،وده كلك جدو شديد الحةرص
على داله  ،يحسب كل شيث بأ ق فاصيله  ..يُفلر و ادا في حصيل ح يقّه ا
أو ،قبةل حقةوق ا خةرين
 ،شةةديد ال ركيةةل دةةه الةةدميا  ،إكا ك ةةب ل،ةةراث شةةيث دةةا جةةدو – فةةي الغالةةب – يز قةةل بةةين الحواميةةس
للبحةةث عةةن اارخةةص ثمزاةةا  ،فةةإكا دةةا ادة قر علةةى حةةاموت دةةا  ،جةةدو يةةدخل فةةي صةةرا دةةه البةةانه
ل خفي ال،من إلى أقصى دا يُملن خفيضه .
وإكا دةةا كةةا صةةاحب عقةةار جةةدو ي عادةةل دةةه المسة أجرين دعادلة جافة رلي ة  ،ويج هةةد فةةي
ال زصل دن حقوقهم عليه .
قد يُعادل جوج ه وأو ،و دعادل حا َّة وجاف  ،فيُحادبهم على كل شةيث  ،ويُةدقو دعهةم فةي كةل
صغيرة وكبيرة .
يُصاب بالفل والهله إكا دا أُصيب داله بخسارة ولةو فيفة  ،أو ضةاعس دةن بةين يديةه صةفق
رابح  ..يحسد ا خرين على فضل هللا عليهم  ،وفي المقابل جةدو يخةا دةن الحسةد خوفاةا شةديداا ،
فال يلا يُ هر فضل ربه عليه وإ اضلرو كلك لللرب .
صا باارزياث فق  ،فالفقراث ود ودلوا الحال كرلك قةد جةد فةيهم بعة ال زةاق
وليس را خا ًّ
بين عبا ا هم ال ا رة وبين دلوكيا هم ودعادال هم  ،ودن كلك  :شدة حرصهم على الدميا  ،والحل
على فوات شيث يسير دزها  ،وال ل َهح عليها  ،وك،رة ال فلير في المس قبل .
ويزل،ح حجم اإليما الضعيح أك،ر وأك،ر عزةد المسةار بمصةالحهم الدميوية  ،فةال رضاضة
ضرا.
دن اللرب  ،وعدم الوفاث بالعهو والوعو إكا كا را ديحقو لهم مفعاا أو يصر عزهم ًّ
الدنيا والمال :
دما  ،شك فيه أ المحاف على أ اث الصلوات دةن د ةا ر اإليمةا  ،وللةن عزةددا  ،واكةب
رو الم ةا ر دةه ةوا الةدميا فةي عةين صةاحبها  ،وضةيل حجمهةا فةي قلبةه  ،فةإ كلةك يُعةد بم،ابة
د شر خلير لعدم م َلن اإليما دن قلبه  ،وعدم وصوله لمرحل « اد حلام اليق » .
فإ قلس  :أليس اإليما و الري فعه للصالة ي!
..معم  ،الري فعه ا اث الصالة – بجوارحه – و القةدر المحةدو دةن اإليمةا فةي قلبةه  ،وفةي
المقابةةل فةةإ الةةري يمزعةةه دةةن ال فاعةةل دعهةةا وال ةةأثر بهةةا ةةو دحدو ية ةةرا اإليمةةا وعةةدم يق ةةه ،
والدليل على كلك و عدم ظهور آثار أ انه للصالة على دلوكه بصورة دلحوظ .
ومفس اللالم يزلبو على ااخالق والمعةادالت  ،فةإ لةم يحةدث حسةن فيهةا فةإ كلةك يعزةي أ
اإليما لم ي حسن وإ قام المرث بأ اث الل،ير دن صور العبا ات وااعمال الصالح .
فأين لمن الم،لل ي  ..أين أثر العبا ة ي
 ..اإلجاب عن رو اادئل دعوما ا م عر أك،ر على القلب وعلى اإليما وحقيق ه ...
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القلك والم اعر :
ةل لَة مم ُ م يدزُةوا َولَ يل م
اب آ َدزَّةا قُ م
ةن قُولُةوا أَدمةلَ ممزَا َولَ َّمةا
اإليما دلامه القلب وليس العقةل ﴿ قَالَة ي
مةر ُ
س مااَع َ
اإلي َما ُ فيي قُلُو يب ُل مم ﴾ [الحجرات . ]14 :
َي مد ُخ يل م ي
عو َ فيي مال ُل مف ير يدةنَ الَّةريينَ قَةالُوا آ َدزَّةا يبةأ َ مف َوا ي يه مم َولَة مم ُة م يد من
ار ُ
الر ُ
﴿ يَا أَيَ َها َّ
دو ُل َ ،يَحم ُل مم َك الَّريينَ يُ َ
س ي
قُلُوبُ ُه مم ﴾ [الماندة . ]41 :
والقلب و دركل اإلرا ة اخل اإلمسةا  ،و ةو الملةك علةى الجسةد كلةه ودةا دةن فعةل أو دةلو
إرا ي مقوم بةه إ ،ويأخةر اادةر بال زفيةر دةن القلةب  « :أ ،إ فةي الجسةد دضةغ إكا صةلحس صةلح
الجسد كله  ،وإكا فسدت فسد الجسد كله  ..أ ،و ي القلب »(. )1
ودةةن أ ةةم خصةةانص القلةةب أمةةه َدجمةةه الم،ةةاعر اخةةل اإلمسةةا  ..د،ةةاعر الحةةب وال،ةةوق ،
والررب ة والر ب ة  ،واللمأميز ة  ،وا،شةةمئلاج  ،والجةةل والهلةةه  ،والرعةةب  ،والغةةيظ  ،والرأف ة
والرحم  ،والوجل والسليز . ...
مب ﴾ [اامفال . ]12 :
ب الَّريينَ َكفَ ُروا َ
دأ ُ مل يقي فيي قُلُو ي
الرع َ
﴿ َ
َّللاي م
﴿ أ َ َ ،بي ير مك ير َّ
وب ﴾ [الرعد . ]28 :
َل َمئي َن مالقُلُ ُ
َّللاُ َوحم دَوُ ا مش َمأ َ َّج م
﴿ َو يإكَا كُ يك َر َّ
وب الَّريينَ َ ،يُ م يدزُو َ يبا م يخ َر ية ﴾ [اللدر . ]45 :
ت قُلُ ُ
ب مال ُم م يدزيينَ ﴾ [الف ح . ]4 :
﴿ ُ َو الَّريي أ َ مملَ َل ال َّ
س يليزَ َ فيي قُلُو ي
ب الَّريينَ ا َّبَعُووُ َرأمفَ ا َو َرحم َم ا ﴾ [الحديد . ]27 :
﴿ َو َج َع ملزَا فيي قُلُو ي
﴿ يليَجم عَ َل َّ
َّللاُ كَليكَ َحس َمرة ا فيي قُلُوبي يه مم ﴾ [آل عمرا . ]156 :
َّللاُ َو يجلَ م
﴿ يإمَّ َما مال ُم م يدزُو َ الَّريينَ يإكَا كُ يك َر َّ
س قُلُوبُ ُه مم ﴾ [اامفال . ]2 :
ر مي َ
﴿ َويُ مر يبم َ
ظ قُلُو يب يه مم ﴾ [ال وب . ]15 :
دعزى كلك أ الدافه وال ُمحر للسلو اإلرا ي ي الم،اعر .

اإليمان والم اعر :
وا اإليمةةا دحلةةه القلةةب  ،والقلةةب ةةو دجمةةه الم،ةةاعر اخةةل اإلمسةةا  ،فاإليمةةا  -إك  -دحلةةه
الم،اعر :
ب مال ُم م يدزيينَ يليَ مل َا ُوا يإي َماماا َد َه يإي َمامي يه مم ﴾ [الف ح . ]4 :
• ﴿ ُ َو الَّريي أ َ مملَ َل ال َّ
س يليزَ َ فيي قُلُو ي
• ﴿ فَيُ م يدزُوا بي يه فَ ُ مخبيسَ لَهُ قُلُوبُ ُه مم ﴾ [الحج . ]54 :
• ﴿ َولَ يل َّن َّ
اإلي َما َ َوجَ يَّزَهُ يفي قُلُو يب ُل مم ﴾ [الحجرات . ]7 :
َّللاَ َحب َ
َّب يإلَ مي ُل ُم م ي
ودن أحا يث الردول صلى هللا عليه ودلم ال ي كد را المعزى :
« ثالث دن ُك َّن فيه وجةد حةالوة اإليمةا  :أ يلةو هللا وردةوله أحةب إليةه دمةا دةوا ما  ،وأ يُحةب
()2
المرث  ،يُحبَه إ ،هلل  ،وأ يلرو أ يعو في اللفر بعد أ أمقرو هللا دزه  ،كما يلرو أ يُلقى في الزةار »
.
عرى اإليما  :الحب في هللا والبغ في هللا » (. )3
وقوله  « :أوثو ُ
ضةا
فاإليما – إك  -و الري يوجه الم،اعر  ،ودن ث َ َّم السلو  ،ده ااخر في ا،ع بةار أ الهةوى أي ا
له ور بارج في وجيه الم،اعر  ،وللن دا و الهوى ي

ال وا والم اعر :
(  ) 1جدء من حديث متفق عليه  :أخرجه البخاري ( ، 28/1رقم  ، )52ومسلم ( ، 1219/3رقم .)1599
(  ) 2متفق عليه  ،أخرجه البخاري ( ،14 / 1برقم  ، )16ومسلم ( ، 67/1رقم . )43
(  ) 3حديث صحيح  :أخرجه الطبراني ( ، 215/11رقم  . )11537والبيهقيي فيي شيعب اإليميان ( ، 70/7رقيم  ، )9513وقيال الشييخ األلبياني
في صحيح الجامز :صحيح  ،رقم .)2539( :
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دن عريفات الزفس أمها َدجمه ال،هوات والغرانل اخل اإلمسةا  ،والهةوى ةو دةا ميةل إليةه الةزفس .
والةةزفس هةةوى الراح ة و لةةرو ال لليةةح ُ ،حةةب ال هةةور والمةةدح  ،و لةةرو الزقةةد والةةرم ُ ،حةةب ا،د ة م ا
بال،هوات  ،و ضيو بمزعها  ،ررب في ا،م صار لرأيها  ،و زفر دمن يُخالفها .
رو اا واث  ،يُملن ال عبير عزها علةى أرم الواقةه إ ،دةن خةالل القلةب  ،امةه ةو دركةل اإلرا ة ،
لرلك فهي عمل على السيلرة عليه  ،وال م َلن دن الم،اعر ل س ليه دن خاللها زفير دا ُريدو و هواو .

الصرار بيأ اإليمان وال وا :
اإليمةةا دحلةةه الم،ةةاعر  ،والهةةوى كةةرلك  .والم،ةةاعر ةةي الةةدافه اادادةةي للسةةلو اإلرا ي ،
فلمن لو الغلب على الم،اعر ي ودن الري يس ليه ا،د ئ،ار بها  :اإليما أم الهوى ي
اإلجاب عن را الس ال يُحد ا قوة أحد ما عزد القيام بااعمال المخ لف  ،فعلى دبيل الم،ال :
عزددا يس يقظ المرث وقس آكا الفجةر يحةدث صةرا اخلةي بةين إيمامةه بةاهلل الةري يُملةي عليةه
ا،د ،ال اوادرو بالقيام للصالة  ،وبين وى مفسه وحبهةا للراحة والزةوم  ،فةإ كةا اإليمةا وق هةا
أقوى دن الهوى فمن الم وقةه أ يقةوم المةرث دةن فراشةه  ،ويزللةو للصةالة  ،وإ كةا الهةوى ةو
ةك
ااقوى كا اإلخال إلى الزوم و القرار الزهاني  ،وي كد ةرا قولةه عةالى  ﴿ :فَةإ ي م لَة مم َيسمة يَجيبُوا لَ َ
فَا معلَ مم أَمَّ َما َي َّ يبعُو َ أ َ م َوا َث ُ مم ﴾ [القصص . ]50 :
هل اإليمان هو المعرفة ؟ :
ُعر البع اإليما بأمه و المعرف  ،دعرف أ هللا عل وجل و رب كل شيث  ،وأمةه ةو
ي يّ
الخالو  ،القدير  ،الرجاق . ...
ُقةرو بربوبية هللا وللةزَّهم  ،ي وجهةو إليةه بالعبةا ة  ،فلةو كةا اإليمةا ةو
وللززا مرى أُمادةا ي َ
دجر المعرف لدفع هم لك المعرف إلى ال وجه بالعبا ة محوو  ،وخ،ي ه و قواو وال وكل عليه .
س مةم َه
م أ َ َّدة من يَ مم يلةكُ ال َّ
قص القرآ عليزا مماك له ،ث  ﴿ :قُ مل َد من يَ مر ُجقُ ُل مم يدنَ ال َّ
سة َم ي
ولقد َّ
اث َو ماا َ مر ي
َّللاُ فَقُ م
سة َيقُولُو َ َّ
ةل
ي يدنَ مال َم ييّ ي
س َوي مُخ ير ُ مال َم ييّ َ
ي ي َو َد من يُدَ يبّ ُر ماا َ مد َر فَ َ
َو ماا َ مب َ
ص َ
س يدنَ مال َح ّ
ار َو َد من ي مُخ ير ُ مال َح َّ
أَفَ َال َ َّقُو َ ﴾ [يومس . ]31 :
ةل َد م
ديَقُولُو َ ي ََّّللي قُ مل أَفَ َال َةرَ َّك ُرو َ ( )85قُ م
ةن َربَ
﴿ قُ مل يل َم ين ماا َ مر ُ
م َو َد من فيي َها يإ م ُك مز ُ مم َ معلَ ُمو َ (َ )84
ديَقُولُو َ ي ََّّللي قُ مل أَفَ َال َ َّقُو َ ﴾ [الم دزو . ]87 - 84 :
س َم َاوا ي
ت ال َّ
ال َّ
سبمهي َو َربَ مالعَ مر يش مالعَ ي ييم (َ )86
ُقرو بألسز هم بهرو الحقيق للزهم – دةه كلةك
فالم،ركو يعرفو أ هللا و ربَ كل شيث  ،وي َ
–  ،يعبدومه  ..لماكا ي!
ا رو المعرف لم يصل ددلولها إلى القلب ف صبح إيماماا  ،والدليل على كلك و عةدم زفيةر م
لمق ضيات رو المعرف  ،فلو كامس دعرف إيمامي لدفع هم إلى ال وجه إلى هللا بالعبا ة  ،أدا المعرفة
العقلي ة البح ة فلةةن لةةو افعاةةا للسةةلو إ ،إكا ام قةةل دةةدلولها إلةةى القلةةب  ،واد لجةةس بالم،ةةاعر ،
وأصبحس إيماماا راد اخا فيها .
فنن فان األمر فذلك  ،فما هو اإليمان ؟
يين ﴾ [المعار . ]26 :
اإليمان بال ء هو التصدي به ﴿ َوالَّريينَ يُ َ
ص يدّقُو َ يب َي مو يم الدّ ي
واإليمان مأله القلك  ...فكيو يكون تصدي القلك لل ء ؟
تصذذدي القلذذك لل ذ ء هذذو اكم نانذذه لذذه  ،و قتذذه فيذذه  ،وعذذد اًلرتيذذاد أو ال ذذك فيذذه ﴿ يإمَّ َمةةا
مال ُم م يدزُو َ الَّريينَ آ َدزُوا بي َّ
دو يل يه ث ُ َّم لَ مم يَ مر َابُوا ﴾ [الحجرات . ]15 :
اَّللي َو َر ُ
ام ر إلى قول اليهو كما أخبرما القرآ ﴿ َو َ ُ ،م يدزُوا يإ َّ ،يل َم من َ يب َه ييزَ ُل مم ﴾ [آل عمرا  . ]73 :أي ، :
،قوا و ،لمئزوا وُ ،صدّيقوا إ ،دن يبه يزلم .
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وعدم اإليمةا بال،ةيث ةو رفضةه وإملةارو وال ،ةليك فيةه ﴿ فَالَّةريينَ َ ،يُ م يدزُةو َ بيةا م يخ َرةي قُلُةوبُ ُه مم
ُد مز يل َرة ٌ َو ُ مم ُد مس َ مل يب ُرو َ ﴾ [الزحل . ]22 :
ار َا َب م
﴿ يإمَّ َما َي مس َأ م يكمُ َك الَّريينَ َ ،يُ م يدزُو َ يب َّ
ةس قُلُةوبُ ُه مم فَ ُهة مم فيةي َريمة يب يه مم َي َ َةر َّ ُو َ ﴾
ةاَّللي َو مال َي مةو يم ا م يخ يةر َو م
[ال وب . ]45 :
فأول وأ م درحل لالمقيا لل،يث ي اإليما به ( أو ا ،مئزا له  ،وال،ق فيةه )  ،فالةري يأخةر
واث دا ،بد وأ يلو قد ا مأ له بقلبه َّ ،
وأ ،يلو شا ًّكا وُ ،در اباا فيه .
والري يجد أداده عدة رق  ،و ،يةدري أيهةم يوصةله إلةى دقصةو و فإمةه ي ةل يسةأل وي قصةى
ح ى لول حير ه  ،ويلمةئن إلةى اللريةو الصةحيح  ،في وجةه إليةه  ،فةإ لةم ي ةرجح لديةه ريةو ،
حيةرا أثزةاث دةيرو  ،وي ةل كةرلك ح ةى يجةد
ودار في أحد م دن باب ال جرب  ،جدو شا ًّكا در اباا د ا
عالد أو آي ُةر ب حير ةه  ،و بعةث اإليمةا وا ،مئزةا إلةى قلبةه بةأ دةا يسةير فيةه ةو اللريةو
الصحيح  ..أدل قةول الحةواريين و ةم يللبةو دةن عيسةى بةن دةريم عليةه السةالم مةلول دانةدة دةن
السماث عليهم ﴿ قَالُوا مُ يريدُ أ َ م مَأ م ُك َل يد مز َها َو م
صدَ مق َزَا ﴾ [الماندة . ]113 :
َل َمئي َّن قُلُوبُزَا َومَ معلَ َم أ َ م قَ مد َ
مأ هنذا نقذول بذألن اإليمذان هذو تصذدي القلذك واكم نانذه و قتذه فذ الفكذرة التذ تُطذرا علذ
العقل .
هذه الثقة تبدأ الغيرة وتنمو اذا ما تم تغذيت ا ئت تصل ال قة مطلقة بو أدن ريك أو شذك
.
الفار بيأ القناعة العقلية بالفكرة وبيأ اإليمان ب ا :
صا دةا فةي أدةر دةن اادةور فيق زةه أدادةك بمةا قةول للزةه  ،يفعةل دق ضةيات ةرا
قد ُزاق شخ ا
ا،ق زةةا  ،كةةأ ُزاق،ةةه – دة ا
ة،ال – فةةي ضةةرورة وأ مي ة دقا ع ة دز جةةات الةةدول ال ةةي أدةةاثت إلةةى
الردول صلى هللا عليه ودلم  ،و عرفه كيح يُملن لهرو المقا ع أ ثر على ةرو الةدول  ،فيُبةدي
أدادك اق زاعه بما قول بعد دلسةل دةن ا،ع راضةات والمزاق،ةات  ،وبعةد كلةك جةدو  ،يُقةا ه لةك
المز جات  ،فما السبب في كلك ي
ا
كةادال لمةا قةول  ،أي أمةه لةم
السبب أمه وإ كا قةد اق زةه بعقلةه َّإ ،أ قلبةه لةم يلمةئن ا مئزاماةا
ي دن بما قول ﴿ يدنَ الَّريينَ قَالُوا آ َدزَّا بيأ َ مف َوا ي يه مم َولَ مم ُ م يد من قُلُوبُ ُه مم ﴾ [الماندة . ]41 :
ومما ًل شك فيه أن بداية اإليمان بال ء هو اإلقرار العقل به  ،ولكأ ان توقذو هذذا اإلقذرار
عند ئدود العقل  ،ولم يمتنج بالم اعر  ،ولم تأد الطمألنينة والثقة فيه  ،فقد ابتعد عذأ مف ذو
اإليمان  ،ومأ م َّم فلأ تي ر له مرة ف السلول  ،و زا أد،ل ك،يرة كد را المعزى :
فدرادة أبحةاث القضةةاث والقةدر دةن ك ةةب العقيةدة وعلةم اللةةالم  ،قةد صةل بةةالمرث إلةى ا،ق زةةا
بحقيق القضاث والقدر  ،إ ،أمها – في الغالةب – ُ ،ز،ةئ إيماماةا حقيقيًّةا بةه بحيةث هةر آثةارو عزةد
دواجه ة ااقةةدار الم لم ة  ،ودةةبب كلةةك أ أرلةةب ةةرو الل ةةب ُخا ةةب الفلةةر فق ة  ،و ،ة ثر فةةي
الم،اعر  ،وفي المقابل لةك أ قةرأ القةرآ و ز ةر إلةى ريق ةه فةي إقزةا العقةل وإلهةاب الم،ةاعر
فيم ل الفلر بالعا ف ويز،أ اإليما – إ ام فس الموامه ( ، )1ود،ال كلك قوله عالى َ ﴿ :و يإ م ُك مز ُ مم
عوا ُ
ش َهدَا َث ُك مم يدة من ُو ي َّ
صةا ي قيينَ
ورةح يد من يد،م يل يه َوا م ُ
ع مب يدمَا فَأ م ُوا بي ُ
فيي َر مي ح
علَى َ
ب يد َّما م ََّل ملزَا َ
َّللاي إي م ُك مزة ُ مم َ
س َ
﴾ [البقرة . ]23 :

(  ) 1هناك موانز لإليمان تندرج جميعها تحت سببين امنين  :الجهل والهو  ،فالجهل بالحق وعدم معرفته وعدم وصوله للفيرد بطريقية صيحيحة
هو السبب األول  ،أما السبب الماني وهو الهو  :فهو نما أن يكون بسبب الكبر واستعظام النفس أن تسمز من بيرها  ،أو بسبب حُبّ اليدنيا والرببية فيي
االستمتاع بها دون ضوابط أوتكاليف  ،أو خوفاا على النفس من تبعات اإليمان بالحق ﴿فَإ ِ ْن لَ ْم يَ ْست َِجيبُوا لَكَ فَا ْعلَ ْم أَنا َما يَت ا ِبعُيونَ أ َ ْه َيوا َء ُه ْم ﴾ [القصيص ]50 :
.
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فهرا خلاب يُزاق العقل بالحج وي حدَّاو ح ى يُقر بالعجل فيق زه بصدق الردال وأمها دةن عزةد
هللا  ،للةن اادةةر  ،ي وقةح عزةةد كلةك  ،بةةل مجةد ا يةةات ال ةي لو ةةا ُخا ةب الم،ةةاعر ح ةى يحةةدث
ةارة ُ
المل بين الفلر والعا ف ﴿ فَةإ ي م لَة مم َ مف َعلُةوا َولَ م
ةار الَّ يةي َوقُو ُ َةا الزَّ ُ
ةار َو مال يح َج َ
ةن َ مف َعلُةوا فَةا َّقُوا الزَّ َ
َّت يل مل َلافي يرينَ * َوبَ ّ
أ ُ يعد م
ت أ َ َّ لَ ُه مم َجزَّا ح
ار ُكلَّ َمةا
صا يل َحا ي
ع يملُوا ال َّ
ت َجم يري يد من َحم ي َها ماا َ مم َه ُ
 ،يير الَّريينَ آ َدزُوا َو َ
ُر يجقُوا يد مز َها يد من ث َ َم َرةح ير مجقاا قَالُوا َرَا الَّريي ُر يج مقزَا يد من قَ مب ُل َوأ ُ ُوا بي يه ُد ََ،ابي اها َولَ ُهة مم فيي َهةا أ َ مج َوا ٌ ُد َ
ل َّه َةرة ٌ
َو ُ مم يفي َها خَا يلدُو َ ﴾ [البقرة . ]24 :
والوالة القول ف هذه المسأللة بألنه ليس العبرة فقط بتصدي العقل واقتناعه بال ء الذذي
يراه أو يسمع عنه  ،بل ًلبد مأ أن يُصائك ذلك تصدي قلب  ،أي  :اكم نذان و قذة ورضذا ب ذذه
المعلومة .
ام ةر إلةةى ةةرا ال سلسةةل الواضةةح للسةةلو اإلرا ي ( إصةةغاث دةةن العقةةل للمعلودة  ،ثةةم صةةديو
يح
واق زا بها ثم مأميز ورضى قلبي يدفه للسلو ) وكلك في قوله عالى َ ﴿ :و َكرَ يل َك َج َع ملزَا يل ُلة يّل مَ يبة ّ
ض ُه مم يإلَى بَ مع ح ُج مخ ُر َ مالقَ مو يل ُ
عد ًُّوا َ
ُوحي بَ مع ُ
اإل مم يس َو مال يج يّن ي ي
ورا َولَ مو شَا َث َرب ََك َدا فَ َعلُووُ
ر ُر ا
َ
شيَا ي ينَ م ي
ض مةووُ َو يليَ مق يَرفُةوا َدةا ُة مم
فَرَ مر ُ مم َو َدا يَ مف َُرو َ (َ )112و يل َ م
صغَى إيلَ مي يه أ َ مفئيدَة ُ الَّةريينَ َ ،يُ م يدزُةو َ بيةا م يخ َرةي َو يليَ مر َ
ُد مق يَرفُو َ ﴾ [اامعام .]113 ، 112 :
شمول معن اإليمان :
والجذذدير بالذذذفر أن اإليمذذان فلمذذة عامذذة ت ذذمل فذذل تصذذدي واكم نذذان و قذذة قلبيذذة بذذألي شذ ء
يقتنذذع بذذه العقذذل وان فذذان بذ ا
س
ب يُ م يدزُةةو َ بي مال يج مب ة ي
َصةةيباا يدةةنَ مال يل َةةا ي
ذاكو ﴿ أَلَ ة مم َة َةر إيلَ ةى الَّ ةريينَ أُو ُةةوا م ي
َو َّ
اللا ُ
س َّ
َّللاي ُ مم َي ملفُ ُرو َ ﴾ [الزحل . ]72 :
ت ﴾ [الزساث  ﴿ ، ]51 :أَفَ يب مال َبا ي يل يُ م يدزُو َ َو يب يز مع َم ي
رو ي
لذلك نجد تزأيات عييمة مأ بعا أالأاد األفكار الباكلة ف ةذبيل ن ذر دعذوت م واعذوء
رايت م  ،ف م يفعلون ذلك بدافع ايمان م القوي ب ذه األفكار .
بل إ را اادر ي،مل أدور الدميا كةرلك  ،فالةري يةر ب للبيةب دةا ويُفضّةله علةى ريةرو  ،فإمةه
يفعل كلك بدافه ثق ه فيه أو بمعزى آخر  :إيمامه به  ،وكرلك الري يقوم بإصالح ديار ه عزةد شةخص
دا وماا عن ريرو  ،و  ...إلخ .
مف و اإليمان باهلل :
فإ أر ما أ مُخصص دفهوم اإليما العةام علةى « اإليمةا بةاهلل عةل وجةل »  ،فيلةو اإليمةا
باهلل و ال،ق واللمأميز فيه دبحامه  ..في قدر ه المللق  ،وقيَود ييّ ه الدانم  ،وقو ه ريةر ال ُم زا ية
 ،وعلمه الري أحا بلل شيث  ،وحلم ه الع يم  ،ودع حلمه  ،وكرده  ،و . ...
وكلمةةا اج ا اإليمةةا بصةةفا ه دةةبحامه  ،أو بمعزةةى آخةةر  :كلمةةا اج ا ت ال،ق ة فةةي ةةرو اادةةماث
والصفات ي ُكلَّما امعلس كلك على عادل العبد دعه  ،بمعزى أمه كلَّما اج ا ت ال،ق فةي هللا « الحلةيم
» اج ا ت حال الرضا عزد العبد  ،وكلَّما اج ا ت ال،ق فةي قيَود ييّة هللا وإحا ةه بلةل شةيث اج ا ت
حال ال قوى وال وكل على هللا .
وهكذا يكون انعكا ليادة الثقة ( اإليمان ) باهلل وبألةما ه والفاته عل القلك هذو منيذد مذأ
العبودية له مأ تقوا  ،وئك  ،وتوفل  ،ورغبة ورهبة  ،وانابة  ،وتعييم  ،وم ابة .
ومفس المعزى يزلبو على جميه أركا اإليما  ،فللَّما اج ا اإليما بالبعث ( ال،ق في حدوثةه
) كلما جا ،مير العبد في ا،د عدا له  ...و لرا .
اإليمان مأا فزل مأ هللا عن وجل :
ده كل دا قيل وديقال – بةإك هللا – فةي ةرو الصةفحات عةن اإليمةا وحقيق ةه ودوامعةه إ ،أمةه
،بد دن ال ركير واإلقرار باادر اادادي في رو القضةي أ ،و ةو  :أ اإليمةا دحة فضةل دةن
هللا عل وجل  ،ح ى ُ ،زسى رو الحقيق في خضم را الحديث .
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فنن فان البداية ه اقتنار العقل بالأ  ،فنن انتقذال هذذه القناعذة الذ الم ذاعر واكم نان ذا
ة مذو ِّ ﴾
َّللاُ أ م ون مي و ِّد ميذهُ مي موذراو م
إل و
ب ا  ،و قت ا في ا مأا فزل مأ هللا عن وجل ﴿ :فم مم وأ يُ ِّر ِّد َّ
الذد مور ُه ِّل و ِّ
[األنعا . ]125 :
ومع ذلك فنن هذا الفزل يمنأه هللا عذن وجذل لمذأ يجذد لديذه رغبذة  ،واةذتعداداا لذذلك  ،أدةل
قةةول هللا عةةالى َ ﴿ :ولَ يلة َّ
ةن َّ
سةةوقَ
اإلي َمةةا َ َوجَ يَّزَ ةهُ فيةةي قُلُةةوبي ُل مم َو َكة َّةروَ إيلَ ة مي ُل ُم مال ُل مفة َةر َو مالفُ ُ
َّللاَ َحبَّة َ
ةب إيلَ ة مي ُل ُم م ي
الرا يشةدُو َ ( )7فَض ا
َّللاي َو يم مع َمة ا َو َّ
مةال يدةنَ َّ
ع يلةي ٌم َح يلةي ٌم ﴾ [الحجةرات  . ]8 ، 7 :فا ية
َو مال يع م
ص َيا َ أُولَ يئ َك ُ ُم َّ
َّللاُ َ
الرا يشدُو َ ﴾ أي  :الرين اد خددوا عقولهم اد خدا ادا صحي احا
ااولى ز هي بقوله عالى  ﴿ :أُولَئي َك ُ ُم َّ
في البحث عن الحو  ،وا ي ال،امي ز هي بقوله عالى َ ﴿ :و َّ
ع يلي ٌم َح يلي ٌم ﴾  ،أي  :يعلةم – دةبحامه
َّللاُ َ
 دةن يسة حو ةرا الفضةل  ،وحلةيم فةي دزحةه إيةةاو عزةددا يجةدو دهيةأ لةه َ ﴿ :ولَ مةو َ ،فَضمة ُل َّعلَة مي ُل مم
َّللاي َ
َّللاَ يُلَ ي ّكي َد من َيَ،ا ُث َو َّ
َو َرحم َم ُهُ َدا جَ َكى يد مز ُل مم يد من أ َ َح حد أ َ َبداا َولَ يل َّن َّ
ع يلي ٌم ﴾ [الزور . ]21 :
د يمي ٌه َ
َّللاُ َ
فاإليما دح فضل دن هللا  ،يملن احد أ يصل إليةه بزفسةه َ ﴿ :وا معلَ ُمةوا أ َ َّ َّ
َّللاَ َي ُحةو ُل َبةيمنَ
مال َم مر يث َوقَ مل يب يه ﴾ [اامفال َ ﴿ ، ]24 :و َدا َكا َ يلزَ مف حس أ َ م ُ م يدنَ يإ َّ ،يبإ ي مك ي َّ
َّللاي ﴾ [يومس . ]100 :
وده كلك فلقد جعل هللا عل وجل أ م شةر ،دة جالبه ةو  :وجةو الرربة وا،دة عدا ل لقيةه ،
ففي الحديث القددي  « :يا عبا ي كللم ضةال إ ،دةن دي ُةه فادة هدومي أ ةدكم» ( ، )1أي  :ارربةوا
في الهداي  ،وا لبو ا دزي أدزحلم إيا ا .
ضة ُه مم يب ةبَ مع ح
ومجةةد آيةةات ك،يةةرة فةةي القةةرآ كةةد ةةرا المعزةةى كقولةةه عةةالى َ ﴿ :و َكةرَ يل َك فَ َزَّةةا بَ مع َ
َّللاُ بيأ َ معلَ َم بيال َّ
مس َّ
يليَقُولُوا أ َ َ ُ َ ،يث َد َّن َّ
،ا يك يرينَ ﴾ [اامعام . ]53 :
َّللاُ َ
علَ مي يه مم يد من بَ ميزيزَا أَلَي َ
فالقلب « الم واضةه » الةري دةن عا ةه ادة قبال العلايةا با،د زةا وال،ةلر ةو القلةب الم ةل
ُعةرم الحةو علةى عقلةه ويق زةه بةه  ،علةى العلةس ما ادةا دةن
ل لقي فضل هللا عليةه بالهداية عزةددا ي َ
ةو َو يإ م يَ َةر موا ُكة َّل
دأ َ م
ي الَّريينَ يَ َ َلب َُّرو َ فيةي ماا َ مر ي
ص ير ُ َ
القلب الجاحد الم لبر َ ﴿ :
م يبغَي يمةر مال َح ّ ي
ع من آيَا ي َ
د ةبي ا
دةبي ا
يال ﴾
دةبيي َل َ
ي ي يَ َّ يخةرُووُ َ
يال َوإي م يَة َةر موا َ
الر مشة يد َ ،يَ َّ يخ ةرُووُ َ
آيَة ح َ ،يُ م يدزُةةوا بي َهةةا َوإي م يَة َةر موا َ
د ةبيي َل مالغَة ّ
[ااعرا . ]146 :

(  ) 1أخرجه مسلم ( ، 1994/4رقم . )2577
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الأالة اإليمانية ( مت ينداد اإليمان )؟
سةةمه فةةي خلةةب الجمع ة و رور العلةةم فةةي المسةةاجد ودةةن خةةالل ودةةانل اإلعةةالم المقةةروثة
والمسموع والمرنية إلةى كةالم ك،يةر ي زةاول جوامةب الةدين المخ لفة دةن عقيةدة وأخةالق وعبةا ات
ودعادالت دن علماث و عاة أفاضل  ،فهل يل ا إيمامزا باد ماعزا لحدي،هم ي !
اإلجاب عن را الس ال س دعي ر َكر دا قيل فةي الصةفحات السةابق حةول الفةارق بةين القزاعة
العقلي  -فق – بالفلرة  ،وبين اإليما بها  ،فاإليما بالفلرة يعزي  :قزاع عقلية يُصةاحبها امفعةال
وجدامي .
فعزددا أد مه إلى خليب الجمع و و يلرح قضي اد  ،فأم به إلى كالده  ،وأق زه به  ،ثةم ،
أجد د،اعري جاوب دعه فإ را دعزاو أ كالده وقح عزةد حةدو العقةل  ،ولةم يصةل إلةى القلةب
ودن ث َ َّم لم يُز،ئ إيماماا ..
قص قص د ثرة كد المعزةى الةري يلرحةه كةا وقةس
فإ امفعلس دعه و أثرت بحدي،ه عزددا َّ
ال أثر و الوقس الري جا فيه اإليما .
والمقصو با،مفعال وال أثر و حرك الم،اعر بأمواعهةا المخ لفة دةن فةرح واد ب،ةار ورربة
ور ب وشوق وإجالل ودليز .
أي أ الخو أثر  ،والفرح أثر  ،وال،وق أثر  ،و  ، ...فال أثر و عزوا ل فاعةل الم،ةاعر
ده دا يُلرح على العقل دن أفلار .
دعزةةى كلةةك أمزةةا يُملززةةا دعرفة الوقةةس الةةري يةةل ا فيةةه اإليمةةا فةةي قلوبزةةا وكلةةك حةةين جةةاوب
د،اعرما ده دا مسمعه دن دعا ح يزي  ،أو ده العمل الري مقوم به .
فحين يدخل المةرث إلةى الصةالة و ،جةاوب د،ةاعرو فيهةا ( د،ةاعر الخضةو والخ،ةو ) هلل
عل وجل فهرا دعزاو أ صال ه لم قم بليةا ة اإليمةا فةي قلبةه  ،أدةا إكا ةأثر وامفعةل دةه عانةه فةي
دجو الركع ال،امي – ا
د،ال – فإ را و القدر الري جا فيه اإليما – بإك هللا  .. -و لرا .
دن زا مقول بأمه ليسس العبرة بل،رة ااعمال ال ي يقوم بها المةرث  ،بةل العبةرة بمقةدار جةاوب
القلب دعها و أثرو بها  ،وامفعال د،اعرو دعها ..
فوجو القلب ده العمل  ،أو حضورو  ،أو جمعه  ،أو جاوبه  ،أو دوا أ ةه للسةا فةي الةركر ..
كلها دعا د را ف « لل أثر » بصورو المخ لف .
اإليمان والطاعة :
اإليمةةا يةةل ا باللاع ة  ..معةةم  ،وللةةن شةةريل أ ي حةةر القلةةب دعهةةا – أي ي ةةأثر – فةةإ لةةم
حر الم،اعر لن يل ا اإليما  ،ودن ث َ َّم لن ي هر أثر اللاع على السلو  ،فالصالة زهى عن
الفح،اث والمزلر عزددا ي حر القلب  ،و زفعل الم،اعر دعها  ،في ي كلك إلى جيا ة اإليما ليز ج
عزه جيا ة الور والدافه الداخلي لفعل الخيرات و ر المزلرات .
فنن لم يتأرل القلك ويخ ع ف الصوة  ،أالبأ تلذك الصذوة ئرفذة بالعزذوت فقذط  ،ومذأ
م َّم ًل يي ر ل ا أ ر ايجاب ف السلول  ،وهذا يُفسذر لنذا فذاهرة عذد وجذود أ ذر للعبذادات الكثيذرة
الت نؤدي ا عل ةلوفنا ومعاموتنا .
()1
لرلك كا دن عانه صلى هللا عليه ودلم  « :وأعوك بك دن صالة  ،زفه » .
وقال ابن عبار  « :ركع ا دق صد ا في ف َلر خير دن قيام ليل والقلب داو » .
فنئسان العمل – اذن – مقد عل اإلفثار منه بالجوارا فقط .
(  ) 1أخرجه ابن حبان ( ، 293/3رقم  ، )1015والضياء ( ، 156/6رقم  ، )2153وقال شعيب األرنؤوط  :نسنادس صحيح على شرط مسلم .
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وائسذذان العمذذذل يعنذذذ اًلجت ذذذاد فذذذ ئزذذذور القلذذك وتوجذذذه م ذذذاعره نأذذذو هللا عذذذن وجذذذل ،
وتستدع فذلك موافقته للسنة .
فالعمل القليةل دةه حضةور الم،ةاعر أفضةل دةن العمةل الل،يةر بةدو حضةور ا  ،أو حضةور ا
بصورة قليل دحدو ة .
بل إ ال،واب الم ر ب على العمل يخ لح دن شخص خر حسب حركة د،ةاعرو دةه العمةل ي
عةةرم عليهمةةا عمةةل خيةةري يسة وجب دزهمةةا بةةرل دةةا
فلةةو أ رجلةةين يسةةيرا فةةي اللريةةو دةةويًّا و ُ
فقيةرا  ،وكةل دةا يمللةه ع،ةرة را ةم وعليةه أعبةاث دعي،ةي ،
يُملزهما برله دن دةال  ،وكةا ااول
ا
غليهةةا ةةرو الةةدرا م المعةةدو ة  ،للزةةه جةةاوب دةةه العمةةل الخيةةري وشةةعر بأ مي ةةه  ،فدفعةةه حبةةه هلل
و معه في د،وب ه إلةى إخةرا ثمامية را ةم دةن الع،ةرة  ..بَةرَلها و ةو يُةدر قةدر العزةس الةري قةد
يواجهه ل دبير مفقا ه ومفقات عياله  ،وأدا الرجل ا خر فهو دودر  ،عزدو بضع آ ،دن الةدرا م
 ،فأخر ألح ر م معاا في الم،وب  ،وحبًّا هلل  ،للزه لم ي،عر بما شعر به ااول ا االح ر م
 ،يُ،لل إخراجها عزدو د،لل كبيرة  ،فهل يس وي ا،ثزا في رج هما عزد هللا ي
لو كامس العبرة ب العد واللم  ،للا ال،امي أفضل  ،ا دا أخرجه أك،ر بل،ير دن ااول  ،وللن
ا العبرة بحرك الم،اعر  ،وحضور القلب ده العمل كا ااول ةو اافضةل عزةد هللا  ،كمةا قةال
صلى هللا عليه ودلم  « :دبو ر ةم دانة ألةح ر ةم  :رجةل لةه ر مةا أخةر أحةد ما ف صةدق بةه
عرضه دان ألةح ر ةم ف صةدق بهةا » ( ، )1وي كةد ةرا المعزةى قولةه
ورجل له دال ك،ير فأخر دن ُ
عالى  ،َ ﴿ :يَ مس َ يوي يد مز ُل مم َد من أ َ ممفَوَ يد من قَ مب يل مالفَ محي َوقَا َ َل أُولَئي َك أ َ مع َ ُم َ َر َج ا يدةنَ الَّةريينَ أ َ ممفَقُةوا يدة من بَ معةدُ
عدَ َّ
َّللاُ مال ُح مسزَى ﴾ [الحديد . ]10 :
َوقَا َلُوا َو ُك ًّال َو َ
فالري أمفو قبل الف ح – في أوقات الضيو والحصار والمس قبل المجهول وقل الموار – أع م
رج دن الري أمفو بعد الف ح في أوقات الرخاث واادا والسع  ،فحرك الم،اعر ده اإلمفاق قبل
الف ح أشد دزها بعد الف ح .
ومفس اادر يزلبو على الصالة وقراثة القرآ ورير ما دن ااعمال  ﴿ :لَ م
ةن َيزَةا َل َّ
َّللاَ لُ ُحو ُد َهةا
َو َ ،ي َداؤُ َا َولَ يل من َيزَالُهُ ال َّ مق َوى يد مز ُل مم ﴾ [الحج . ]37 :
وفي را المعزى يقول ابن رجب  :كا السلح يوصو بإ قا العمل و حسيزه و اإلك،ار دزةه
 ،فإ العمل القليل ده ال حسين واإل قا  ،أفضل بل،ير دن الغفل وعدم ا ،قا .
قةةال بع ة السةةلح  :إ الةةرجلين ليقودةةا فةةي الصةةح  ،ودةةا بةةين صةةال هما كمةةا بةةين السةةماث
واارم (. )2
ابأ القيم يؤفد :
وي كد ابن القيم على را المعزى فيقول :
العمل اليسير الموافو لمرضاة الرب ودز ردوله صلى هللا عليه ودلم أحب إلى هللا عةالى دةن
ت َو مال َح َيةاة َ
العمل الل،ير إكا خال عن كلةك أو عةن بعضةه  ،ولهةرا قةال هللا عةالى  ﴿ :الَّةريي َخلَةوَ مال َم مةو َ
س ُ
م يجيزَة ا لَ َهةا يلزَ مبلُة َةو ُ مم أَيَ ُهة مم
علَةةى ماا َ مر ي
ع َمة اةال ﴾ [الملةةك  ، ]2 :وقةال  ﴿ :يإمَّةةا َج َع ملزَةةا َدةا َ
ةن َ
يليَ مبلُ َةو ُك مم أَيَ ُلة مم أَحم َ
ع َم اال ﴾ [اللهح . ]7 :
س ُن َ
أَحم َ
فهو دبحامه و عالى إمما خلو السماوات واارم  ،والموت والحياة  ،وجيَّن اارم بما عليهةا
عمال  ، ،أك،ر ا
 ،ليبلو عبا و أيهم أحسن ا
عمال .
(  ) 1حديث حسن  :أخرجيه النسيائي ( ،59/5رقيم  ، )2527وابين حبيان ( ،135/8رقيم  ، )3347والحياكم ( ،576/1رقيم  ، )1519والبيهقيي
( ،181/4رقم  ، )7568وحسنه الشيخ األلباني في صحيح الجامز  ،حديث رقم .3606 :
(  ) 2مجموع رسائل ابن رجب . 352/1
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وااحسن  :و ااخلص وااصوب  ،و و الموافو لمرضا ه ودحب ه  ،و ااك،ر الخةالي دةن
ا
قلةيال  ،و ااك،ةر الةري ،
ضةى لةه  ،وإ كةا
كلك  ،فهو دبحامه و عالى يحةب أ يُ عبةد لةه باار َ
يُرضيه  ،وااك،ر الري ريرو أرضى له دزه .
ولهرا يلو العمةال فةي الصةورة واحةداا  ،وبيزهمةا فةي الفضةل – بةل بةين قليةل أحةد ما وك،يةر
ا خر  -أع م دما بين السماث واارم .
و را الفضل يلو بحسةب رضةا الةرب دةبحامه بالعمةل  ،وقبولةه لةه  ،ودحب ةه لةه  ،وفرحةه بةه
دةةبحامه و عةةالى  ،كمةةا يفةةرح ب وبة ال انةةب أع ةةم فةةرح  ،و ،ريةةب أ لةةك ال وبة الصةةا ق أفضةةل
وأحب إلى هللا عالى دن أعمال ك،يرة دن ال لوعات وإ جا ت في الل،رة عن ال وب .
ُوجةب
ولهرا كا القبول يخ لح وي فاوت بحسب رضةا الةرب دةبحامه و عةالى بالعمةل  ،فقبةول ي ي
رضا هللا دبحامه و عالى بالعمل  ،ودبا ةاة المالنلة بةه  ،و قريةب عبةدو دزةه  ،وقبةول ي ر ةب عليةه
ك،رة ال،واب والعلاث فق .
كمن صدق بألح يزار دن جمل دالةه  -ا
دة،ال – بحيةث  ،يل ةرث بهةا  ، ..وآخةر عزةدو رريةح
واحد و قو ه  ، ،يملك ريرو  ،فيثر به على مفسه دن و أحو إليةه دزةه  ،دحبة هلل  ،و قرباةا إليةه
وإي،ارا على مفسه .
و و اا  ،وررب في درضا ه ،
ا
فياهلل كم بعد دا بين الصدق ين في الفضل ودحب هللا وقبوله ورضاو !!
واألعمال تتفاضل بتفاضل ما ف القلذود مذأ اإليمذان والمأبذة  ،والتعيذيم واإلجذول  ،وقصذد
وجه المعبود وئده دون ش ء مأ الأيوف ةواه  ،ئتذ تكذون الذورة العملذيأ وائذدة  ،وبين مذا
ف الفزل ما ًل يُأصيه اًل هللا تعال .
وتتفاضذذل أي ا
زذذا بتجريذذد المتابعذذة  ،فبذذيأ العملذذيأ مذذأ الفزذذل بأسذذك مذذا يتفاضذذون بذذه ف ذ
ا
تفاضو ًل يأصيه اًل هللا تعال (. )1
المتابعة  ،فتتفاضل األعمال بأسك تجريد اإلالو والمتابعة
انما األعمال بالنيات :
فالعبرة بما في القلوب دن دعامي العبو ي هلل  ،والعبرة كةرلك باد حضةار ا دةه العمةل  ،وكلمةا
كا وجه الم،اعر هلل – قَبل العمل وفي أثزانه – أشد  ،كامس رج ه ود،وب ه عزةد هللا أكبةر  ،لةرلك
قال صلى هللا عليه ودلم « :إمما ااعمال بالزيات » (. )2
فالزي  :ي القصد وال وجه  ،وعلى قدر وجه القلب محةو العمةل حباةا هلل  ،واب غةاث درضةا ه  ،و معاةا
َّللاي َو َ،م يبي اةا يد م
ت َّ
ةن
ضا ي
في د،وب ه يلو الفضل وااجر دزه دبحامه َ ﴿ :و َدُ َ ،ل الَّريينَ يُ مز يفقُو َ أ َ مد َوالَ ُه ُم ا مب يغَا َث َد مر َ
ُص مب َها َوا يب ٌل فَ َ
صا َب َها َوا يب ٌل فَي م
لل َو َّ
ةير
ص ٌ
َّللاُ يب َما َ مع َملُةو َ َب ي
ض معفَي يمن فَإ ي م لَ مم ي ي
َس أ ُ ُكلَ َها ي
أ َ ممفُ يس يه مم َك َم َ ،يل َجزَّ ح يب َرب َموةح أ َ َ
﴾ [البقةرة  . ]265 :فالوابل  :و الملر ال،ديد  ،وال َّ
لل  :و الركاك الخفيح والفارق بيزهما في ااثر كبير على
اللر  ،كالفارق بين دن ي ،د إخالصه و وجهه هلل واب غاث درضا ه عزةد اإلمفةاق وبةين دةن لةم ي،ة د كلةك
عزدو ..

 ..فالعبرة – إك – بالزيات  ،بصور ااعمال .
لرلك مجدو صلى هللا عليه ودلم يحةث أصةحابه علةى إخةالص الةدعاث عزةد صةالة الجزةاجة ح ةى
يلو را أمفه لصاحبه في الفضل والم،وب  « :إكا صلي م على الميس فأخلصوا له الدعاث » (.)2
وإليك – أخي القارئ – ال حديل الزبوي ال،ديد دن حضور البد للعمل ده عةدم حضةور القلةب
فيه  ..قال صلى هللا عليه ودلم  « :دا بال أقوام  ،يُ لى عليهم ك اب هللا فال يدرو دا يُ لةى دزةه دمةا
(  ) 1المنار المنيف البن القيم (.)33/ 1
(  ) 2أخرجه البخاري ( ، 3/1رقم  ، )1ومسلم ( ، 1515/3رقم .)1907
(  ) 2حييديث صييحيح  :أخرجييه  :أبييو داود (  ، ) 3200والنسييائي فييي " الكبيير " (  ، ) 10917وصييححه األلبيياني فييي صييحيح الجييامز الصيياير
(. )669
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ُ ير  ،لرا خرجس ع م هللا دن قلوب بزي إدرانيل  ،ف،هدت أبةدامهم ورابةس قلةوبهم  ،و ،يقبةل
هللا دن عبد ا
عمال ح ى ي،هد بقلبه ده بدمه » (. )1
السبا ةبا قلود :
عزددا مقرأ فةي دةيرة ال ةابعين و ةابعيهم دةن دةلح ةرو اادة مجةد أ دةزهم دةن كةا يُصةلي
الفجر بوضوث الع،اث دزوات ودزوات  ،وي ل يل الليل في صالة  ،ودزهم دن كا يصوم صيام
او عليه السالم  ،ودةزهم  ،ودةزهم  ، ..فةإكا دةا م رمةا لسةيرة السةابقين ااولةين دةن جيةل الصةحاب
رضوا هللا عليهم مجد أمهم دن الزاحية ال َل ي ّمية أقةل دةزهم عبةا ة  ،ودةه كلةك فقةد فةاقو م فةي الر بة
والمزلل .
قال ابن دسعو اصحابه  :أم م أك،ر صو ادا وصالة دن أصحاب دحمةد صةلى هللا عليةه ودةلم ،
خيرا دزلم  ،قالوا  :وبم كا ي قال  :كاموا أج د دزلم في الدميا وأررب في ا خرة (. )2
و م كاموا ا
بل إ أبا بلر الصديو لم يسبو الصحاب بل،رة العمل  ،بل بما في قلبه دن إيما .
قال بع السلح  :دا دبقلم أبو بلر بل،رة صوم و ،صالة  ،وللن ب،يث وقر في صدرو .
وا العبرة بحال القلب قبل وأثزاث العمل  ،فإ الم أدل ل وجيهات ال،ر يجةد أمهةا ُحَ،زةا علةى
هيئ ااجواث المزادب ،د جاش الم،اعر وحضور القلب قبل العمل .
فعلى دبيل الم،ال  :الصالة :
مجد أ ال،ر يح،زا على فريةا الةر ن دةن ال،ةوارل  ،وعةدم علةو القلةب ب،ةيث دةن شةأمه أ
يمزعزا دن ال ركيل فيها  ،فإكا حضر اللعام ده خول وقس الصالة يُفضَّل البدث باللعام ح ى يدخل
المرث إلى الصالة وك زه رير د،غول به .
وكرلك عزد ددافع ااخب،ين  ..قال صلى هللا عليه ودلم  ، « :صالة بحضرة عةام  ،و ،و ةو
يدافعه ااخب،ا » (. )3
و ،يزبغي للمةرث أ يُسةر فةي خلوا ةه إلةى المسةجد ليةدر الصةالة  ،بةل عليةه أ يم،ةي فةي
دليز و دوث  ،فاإلدرا دن شأمه أ يجعله يدخل إلى الصالة و و دضلرب فيصعُب عليه جمةه
قلبه .
قال صلى هللا عليه ودلم  « :إكا أقيمس الصالة فال أ و ا سعو وأ و ا م،و عليلم السةليز
فما أ رك م فصلوا ودا فا لم فأ موا » (. )4
والحةث علةةى ال بليةةر فةي الةةر اب إلةةى المسةةجد قبةل إقادة الصةةالة لةةه وظيفة دهمة فةةي صةةر
شوارل الدميا عن الر ن .
وكرلك فإ الحث على ر َكر المةوت قبةل الصةالة دةن شةأمه أ يسة جي الم،ةاعر محةو الرجةاث
واللمه في عفو هللا  ،والخو والر ب دن عقوب ه  ،فيل ا الحضور القلبي والخ،و فيها .
 ..قةةال صةةلى هللا عليةةه ودةةلم  « :اككةةر المةةوت فةةي صةةال ك  ،فةةإ الرجةةل إكا ككةةر المةةوت فةةي
صال ه ل َح يري أ يُحسن صال ه  ،وص يّل صالة رجل  ،ي ن أمه يصلي صالة رير ا . )5( »..
اإليمان ما وقر ف القلك

(  ) 1حديث ضعيف  :أوردس ابن األمير في جامز األصول (  ، )648/5وضعفه الشيخ األلباني في السلسلة الضعيفة (  52/11برقم . ) 5050
(  ) 2أخرجه الحاكم في المستدرك (  350/4برقم  ) 7880وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاس  ،ووافقه الذهبي  ،والبيهقي في الشُيعب
(  184/13برقم . ) 10152
(  ) 3أخرجه مسلم ( 78/2برقم . ) 560
(  ) 4متفق عليه  :البخاري ( ، 228/1رقم  ، )609ومسلم ( ، 421/1رقم . )603
(  ) 5حديث حسن  :أخرجه الديلمي في مسند الفيردوس ( ، 431/1رقيم  ، )1755وحسينه الحيافظ ابين حجير فيي دهير الفيردوس  ،وكيذلك حسينه
الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة (  408/3برقم . ) 1421
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كا ( عمرو ) يسير في اللريةو فةرأى أدادةه حةا ث دةيارة  ،وشةا د دةاث المصةابين د زةاثرة
أثرا بالغاا  ،وك ب إلى عمله و و واجم ،
على اللريو  ،واللل ي سابو إلمقاك دا يُملن إمقاكو ف أثر ا
در ول  ،فال حديث ده اللدالث كسابو عهدو  ،و ،ضحك  ،و ،ريب  ،أو دةخري دةن ا خةرين ..
وظل يل يوده على را الحال  ،وبعد بضع أيام بدأ يعو دريجيًّا إلى دير ه ااولى .
فما الري حدث ح ى ي غير را ال غيير  ،ودا الري حدث ح ى يعو ثامي لسابو حاله ي!
الري حدث أمه عزددا شا د دا شا دو في اللريو أثر بما رآو  ،و َفَ م
س حقيق المةوت وإدلامية
وقوعه في أي وقس على داح فلرو  ،واد ،يرت دعهةا د،ةاعر الر بة والخ،ةي  ،فةام ع اخلةه
اإليما بح مي الموت  ،فأثمر را اإليما  :يق جعل ه يز به احواله  ،ويُفلر فةي أدةورو  ،ويُةدقو
في كالده وأفعاله  ..وشيئاا ف،يئاا ك بس لك الحال  ،و دأت الم،اعر  ،فعا درة ثامية إلةى رفل ةه ،
ليُمارر حيا ه كما كا يُماردها دن قبل .
حةارة ُحةث علةى اإلمفةاق فةي دةبيل هللا  ،أو شةا د دزةاظر
وي لرر اادةر دةه آخَةر دةمه خلبة
َّ
د ثرة في ال لفةاج ُبة ييّن حةال الُمََّ ،ةر ين والبانسةين والمزلةوبين فةي بلةدا المسةلمين  ،فةإكا بةه يُبةا ر
بإخرا جلث دن داله في دبيل هللا  ،بل ويدعو َدن حوله دن أ له وجيرامه لرلك  ،وبعد بضع أيام
يعو إلى دابو عهدو  ،و ف ُر م ه عن اإلمفاق وعن عوة الزار إليه .
ودبب كلك أمه قد حدث اد ،ارة واد جاش قوية ودة ثرة للم،ةاعر أثمةرت ةرا اإلمفةاق  ،وبعةد
كلك دأت الم،اعر ف وقح اإلمفاق .
فإ قلس  :ودا الحل للي مس مر في اليق والقيام بااعمال الصالح بدوافه إيمامي ي
الحل يل ُمن في القيام بال ربي اإليمامي الصحيح ال ي جعل القلب في حال انم دن اليق .
أو بمعزى آخر ً :ل ينبغ علينا أن نجعل أعمالنا اإليمانية رهأ المذؤ رات القويذة التذ تسذتثير
الم اعر بصورة مؤقتة  ،م يختفذ أ رهذا بمذرور الوقذ  ،وهذذا لذأ يكذون اًل اذا أالذبل اإليمذان
مستقرا ف القلك  ،وأالبأ الم اعر ف ئالة مأ التألهك للتأل ر بألدن مؤ ر وبألقل تذفرة .
ا
فللما قوي اإليما في القلب واد قر فيه كامس اد ،ار ه أدر وأ َوم  ،بعلس اإليما الضةعيح
الري يح ا – للي يُعبر عن مفسه – لم ثر قوي  ،يدفه صاحبه للعمل الصالح بصورة د ق .
وا الحياة ك،يرة ااحداث وال قلبات  ،فإمها ح ا دزَّا إلى إيما قوي دس قر فةي القلةب يةدفعزا
و ادا إلى فعل الخيرات و ر المزلرات في كل وقس و حس أي ظر  ،وليس إيماماا ضعيفاا يح ا
للي ي هر إلى د ثر ضخم وحدث جلل ي وفي الوقس مفسه  ،فإ را اإليما الضةعيح دةرعا دةا
يلول أثرو اإليجابي على السلو بلوال الم ثر الري اد ،ارو  ،ود،ال كلك  :البيس الري  ،دقح له
فإ أ له ي عرضو بصورة انم لحر ال،مس ولهيبهةا  ،لةرلك فأدةعد أوقةا هم لةك ال ةي ةأ ي فيهةا
ا
ةويال
دحاب ف للهم  ،و ُحول بيزهم وبين ال،مس  ،وللن – دن المع ا – أ ،يس مر ظل السحاب
 ،فسةةرعا دةةا يةةلول ب حركهةةا واب عا ةةا عةةزهم  ،ل عةةو ال،ةةمس بحرار هةةا ولهيبهةةا إلةةيهم  ..ودةةن
البد ي أمهم إكا رربوا في ظةل انةم  ،ووقاية دسة مرة دةن ال،ةمس  ،فعلةيهم أ يُ،ة ييّدوا دةقفاا للبيةس
بة ا
سةةحب  ،ف ةةل السةةحاب عةةارم دةةرعا دةةا يةةلول أثةةرو  ،أدةةا ظةةل
ةد ،دةةن أ يز ةةروا ظهةةور ال ُ
السقح فهو انم امه دس قر فوقهم .
كرلك حال اإليما الزاشئ عن أدور عارض  ،وحاله الزاشئ عن اد قرارو في القلب .
لماذا ًل يي ر أ ر اإليمان ف فل األوقات واألئوال ؟
كا ( جيد ) في المسجد يس مه إلى دوع  ،وكامس الموع ة دة ثرة َ ،و يجلَةس دزهةا القلةوب ،
وكرفةةس دزهةةا العيةةو  ،و ةةال الموع ة صةةالة الع،ةةاث وفيهةةا قةةرأ اإلدةةام بييةةات دةةن دةةورة ( ق )
حدث عن الموت ودا بعدو دن أحداث  ،فعال محيب المصلين  ،واش د بلاؤ م  ،وام هةس الصةالة ،
وامللو ( جيد ) خار اجا دن المسجد  ،وك ب ليأخر معله فلم يجدو  ..بحث عزه في كل دلا فلم يع،ر
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له على أثر  ،ام اب ه حالة دةن الجةل والضةيو  ،و لفَّةظ بألفةاظ ريةر ،نقة  ،ورةا ر المسةجد حامقاةا
ردرا ..
د ا
لقد كا جيد دزر قانو يبلي دن خ،ي هللا  ،فما الري غير ح ى ي هةر بهةرو الحالة البعيةدة عةن
اإليما ي لماكا لةم دفعةه الحالة اإليمامية ال ةي كةا يعي،ةها إلةى ال عادةل الهةا ئ دةه المصةيب ال ةي
أصاب ه ي
ضةا
فإ قلس  :ا اإليما رير دس قر في قلبه وأ بلاثو و أثرو بالموع والصةالة كةا عار ا
 ،فلما جال أثرو امل،ح إيمامه ..
را ال عليل قد يلو صحي احا لو كامس المدة اللدزي بةين الصةالة وبةين دةرق معلةه ويلة  ،أ َدةا
واادر لم ي عد بضه قانو  ،سمح بلوال حال ه اإليمامي  ،فإ السبب رير كلك .
ولعل دا يل،ةح لزةا دةبب ةرا ال عةارم ةو ةر َكر دةا قيةل فةي الصةفحات السةابق بةأ اإليمةا
ي زاول جميه الم،اعر  ،بمعزى أ الحال اإليمامي ال ي كا يعي،ها ( جيد ) في الموع ة والصةالة
كامس ُع يبّر عن بع د،اعر القلب وليس عن كل د،اعرو .
لقةةد كامةةس ُع يبّةةر عةةن د،ةةاعر الخةةو والر ب ة  ،فةةي حةةين ظلَّةةس بةةاقي الم،ةةاعر كمةةا ةةي و
ا
عةادال إيماميًّةا دزادةباا ا اإليمةا
اد ،ارة  ،ودن ث َ َّم عزددا عرم لموقح السرق  ،لم ي عادل دعه
سيةر لزةا  -إلةى حةد بعيةد –
في ا جاو د،اعر اللمأميز والسليز ضعيح  ،ولم ي م اد ،ار ه  ،و را يُف ّ
را ال زاق بين حال ه الباكي  ،ور فعله ال َج يل .
ا
تعذامو ايمانيفذا
فاإليمان يتناول جميع الم اعر و ولك نتعامذل مذع أئذدا الأيذاة المختلفذة وتقلبات ذا
يتناةذذك مذذع فذذل ئذذد و ًلبذذد مذذأ أن يكذذون هنذذال ايمذذان مسذذتقر ف ذ فذذل شذذعور مذذأ م ذذاعره  ،فالأذذك
والبغا  ،والرغبة والرهبة  ،والسكينة والطمألنينة  ،والفرا واًلةتب ار  ،والند  ،و. ...
فاإليما الم لادل و الري يدفه صاحبه لحسن ال عادل ده ااحداث المخ لف كمةا قةال صةلى هللا عليةه
ودلم « :عجباا ادةر المة دن  ،إ أدةرو كلةه خيةر  ،إ أصةاب ه دةراث شةلر فلةا خيةرا لةه  ،وإ أصةاب ه
خيرا له  ،وليس كلك احد إ ،للم دن » (.)1
ضراث صبر وكا
ا
والحد اا مى المللوب وجو و دن اإليما في جميةه الم،ةاعر  -ودةن ثَة َّم ا،م صةار فةي دعركة ر و
اافعال ده ااحداث – و أ لو مسب وجو و أعلى دن مسب وجو الهوى ح ى لو له الغلب عليه.
فعلى دبيل الم،ال  :لو للمزا عن شعور الحب كأحد الم،اعر الرنيس  ،فمن الم وقه أ يح ةوي علةى
ُحب الزفس  ،والوالدين  ،واللوج وااو ، ،والمال  ،و. ...
شدَ ُحبًّا ي َّ
َّللي ﴾ [البقةرة
كل كلك  ،بأر دن وجو و إكا كا ُحب هللا أكبر دن ُح يبّهم دج معين ﴿ َوالَّريينَ آ َدزُوا أ َ َ

. ]165 :

وفي الحديث  « :ثالث دن كن فيه وجد حةالوة اإليمةا أ يلةو هللا وردةوله أحةب إليةه دمةا دةوا ما

. )2( »...
فإكا عةارم حةب هللا دةه أي دةزهم غلَّةب حةب هللا عةل وجةل  ،ودةن ثَة َّم يلةو القةرار لصةالحه ولةيس
ارة ٌ مَخ ،مَو َ
العلس  ﴿ :قُ مل يإ م َكا َ آبَاؤُ ُك مم َوأ َ مبزَاؤُ ُك مم َو يإ مخ َوامُ ُل مم َوأ َ مج َوا ُج ُل مم َو َ
يير ُ ُل مم َوأ َ مد َوا ٌل ا مق ََر مف ُ ُمو َا َو ي َج َ
عَ ،
م
َّللاُ بيأ َ مد ير يو َو َّ
ي َّ
ض مومَ َها أ َ َحبَّ إيلَ مي ُل مم يدنَ َّ
َّللاُ
َّللاي َو َر ُ
دبيي يل يه فَ ََربَّ ُ
سا يك ُن مَر َ
دو يل يه َو يج َها ح فيي َ
سا َ َا َو َد َ
َك َ
صوا َح َّى يَأ ي َ
َ ،يَ مهديي مالقَ مو َم مالفَا يدقيينَ ﴾ [ال وب . ]24 :

(  ) 1أخرجه مسلم ( ، 2295/4رقم .)2999
(  ) 2متفق عليه  ،البخاري ( ،14 / 1برقم  ، )6542 ، 5694 ، 12ومسلم ( ، 67/1رقم . )43
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جنائا التربية اإليمانية
الفارق بين الحال اإليمامي وبةين ا،دة قرار اإليمةامي ةو أ الحالة أدةر عةارم يحةدث للقلةب
ا
امفعا ،وق يًّا قد يُصاحبه دلو يُعبر عزه .
عزد عرضه لم ثر قوي يُ،مر
أدةةا ا،دة قرار اإليمةةامي فهةةو ادة قرار اإليمةةا ( بال،ةةيث ) فةةي القلةةب  ،و ملزةةه دزةةه  ،ودةةن ث َة َّم
ال عبير الدانم عزه بالسلو المزادب له .
د،عرا واحداا فق  ،بةل ي زةاول جميةه الم،ةاعر ،
ده ااخر في ا،ع بار بأ اإليما ليس دلامه
ا
وللي م عادل ده أحداث الحياة و قلبا ها وأقدار ا المفرح والم لم ب عادل إيمامي يُزادبها ،بد دةن
بةرا فيهةا جةاوج مسةب ه كةل دةا ح ويةةه
وجةو إيمةا دسة قر فةي جميةه الم،ةاعر ويُ،ةلل جةةل اثا دع ا
الم،اعر دن وى ..
قرا يغلب الهوى ي
ليبق السؤال  :وكيح مبزي اإليما في كل الم،اعر بزاث دس ا
ل مُل،ر دن الزوافل ي ل مليل ال ُملث في المسجد ي ل مُل،ر دن أ اث العُمرات ي
دةةا يفعلةةو كلةةك  ،ومجةةد دةةلوكيا هم
كةةل ةةرا يةةب وحسةةن  ،وللززةةا – كمةةا أدةةلفزا – مةةرى أُما ا
زةةاق – إلةةى حةةد كبيةةر – دةةه عبةةا ا هم  ،فقةةد مجةةد م ّجة يةلعين عزةةد المصةةانب  ،حرصةةين علةةى
حصيل أكبر قدر دن الدميا  ،و ...إلخ .
وليس دعزى را و ال قليل دن شأ رو ااعمال  ،فالعبا ات كلها أمةوار وودةانل قُةرب دةن هللا
عةةل وجةةل  ،وللةةن المقصةةد ةةو البحةةث عةةن الحلق ة المفقةةو ة فةةي دز ود ة العبةةا ات والسةةلو ،
وال عر على السبب الري يُقلل دن أثر ا في الواقه  ،و را يس دعي ال عر على عبا ات القلوب
وعبا ات الجوارح .
اإليمان والعمل الصالل :
ال ربي اإليمامي لها جزاحا  ،ل مةل إ ،بهمةا  ،و مةا  :أعمةال القلةوب وأعمةال الجةوارح  ،أو
بعبارة أخرى  :اإليما والعمل الصالح .
ولئن كا اإليما دحله القلب ( الم،اعر )  ،فإ العمل الصالح دحله الجوارح .
ولك ذ يُثمذذر العمذذل الصذذالل ليذذادة ف ذ اإليمذذان ًلبذذد وأن ينطل ذ مذذأ ئالذذة ايمانيذذة ( اةذذتثارة
واةتجاشة لم اعر الرغبة تجذاه القيذا بالعمذل )  ،فاإليمذان يُم ِّث ّذل البذذرة  ،والعمذل الصذالل يُمثذل
الماء  ،وفما هو معروا أننا اذا ةقينا األر بالماء دون وجود بذور فذ تربت ذا فلذأ يُثمذر هذذا
ذم لذم نسذق ا
الماء  -م مذا مفثُذر – أي انبذات  ،وفذ المقابذل لذو وضذعنا البذذور فذ بذاكأ األر
ونتعاهدها فلأ تُنب أيزاا.
فذلك اإليمان والعمل الصذالل و ف مذا جنائذا التربيذة اإليمانيذة  ..اإليمذان هذو البذذرة  ،والعمذل
الصالل هو الماء  ..اإليمان هو األةا والعمل الصالل هو البناء .
فلو امصب ا مادزا على أعمةال القلةوب  ،ولةم مهة م بالعمةل الصةالح دةيلو اإليمةا دحةدو اا ،
سا يإي َمامُ َها لَ مم َ ُل من آ َدز م
َس
ولن مس فيد بوجو و ا،د فا ة الحقيقي ﴿ َي مو َم َيأ م يي َب مع ُ آ َيا ي
ت َر يبّ َك ََ ،ي مزفَ ُه مَ مف ا
سبَ م
س فيي يإي َمامي َها َخي امرا ﴾ [اامعام . ]158 :
يد من قَ مب ُل أ َ مو َك َ
وفي المقابل  ،لو قفلما علةى العمةل الصةالح و وجةو اإليمةا فةي الم،ةاعر  ،و و ادة ،ارة
را اإليما قبل العمل فسيلو الزا ج ضعيفاا  ،إ لم ي ُلن دعدو ادا .
وإليك  -أخي القارئ  -مسوق بع ااد،ل ال ي كد را المعزى :
المثال األول :
صةرما وأخلأمةا فةي
* ا،د غفار في حقيق ه و لب العفو دن هللا عةل وجةل  ،ويعزةي أمزةا قةد ق َّ
حقه دبحامه  ،لرلك فزحن مللب دزه العفو  ،وأ م دا يُعبر عن ةرا الللةب ةو شةعورما بالزةدم علةى
دا فعلزا  ،فإ حدث وقفلما على ا،د غفار باللسا و اد ،ارة لم،اعر الزةدم فإمزةا دهمةا ادة غفرما
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باللسا فلن ي ي را إلى جيا ة إيمامزا بال قصير محوو دبحامه  ،ودن ث َ َّم لن يل ا اإليما باد غفار
اللسا فق  ،بل و في الحقيق اد غفار يح ا إلى اد غفار امزا حين مفعل كلك ملو كالولةد الةري
كبيرا في حو أبويه  ،ثم ك ب يع رر لهما بلسامه و و يضحك وكأمه لم يفعل شيئاا !! أ،
أخلأ خلأ ا
رارا حقيقيًّا  ،ولم يس ،عر حجم خلئه ي
يجعل كلك أبويه يل ا ا ضيقاا دزه امه لم يع رر اع ا
وإكا بدأما ب ركر أوجه قصةيرما فةي جزةب هللا  ،وظللزةا م ةركر وم ةركر ح ةى اد ُجي،ةس د،ةاعر
الزدم في قلوبزا  ،و وقفزا عزد كلك ولم مس غفر باللسا فإ اإليما ديل ا بهةرا الزةدم  ،وللةن جيةا ة
دحدو ة .
أدا إكا أ بعزا رو ا،د جاش با،دة غفار و لةب العفةو دةن هللا عةل وجةل فةإ كلةك دةن شةأمه أ
يليد اإليما بصورة كبيرة بإك هللا  ،فال،عور بالزدم و عمل إيمامي قلبي  ،واد غفار اللسا عمل
صالح بالجوارح .
المثال الثان :
* ال واضه له جزاحا  ،ااول  :شعور يزبغي رديخه في القلب بأمك صغير  ،وأمك  ،شيث ،
و ،قيم لك بدو هللا عل وجةل  ،وال،ةامي  :القيةام بأعمةال كةد ةرو الحقيقة  ،كالسةعي فةي قضةاث
حوانج الزار  ،والجلور ده المساكين وإعلاج م  ،والقيام علي خدد ا خرين  ،و  ...إلخ .
فإ قفلما على أعمال ال واضةه و وجةو دعزةاو فةي القلةب فةإ ةرو ااعمةال لةن ليةد المةرث
واضةعاا  ،بةةل قةةد يلةةو لهةةا ةةأثير دةةلبي علةةى الفةةر  ،بةةأ يةةرى مفسةةه أفضةةل دةةن ريةةرو ب واضةةعه
وخف جزاحه .
وإ اج هدما في زمي ال،عور الداخلي بأمزا  ،شيث بدو هللا عل وجل  ،ولم مُ بةه كلةك بأعمةال
الم واضعين ي فإ اإليما بهرو الحقيق دي ل دحدو اا في قلوبزا  ،وقد يضعح أك،ر وأك،ةر امةه لةم
ُمارر عمليًّا على أرم الواقه .
ي َ
المثال الثال :
* الحةةب فةةي هللا  :لةةه جزاحةةا  ،ااول  :شةةعور د بةةا ل يج ةةاح اثزةةين دةةن المة دزين  ،يميةةل كةةل
دزهما محو ا خر يلما يرى فيه دن صفات يُحبها هللا عل وجةل  ،وال،ةامي  :القيةام بأعمةال كةد ةرا
اادر  ،دن اللرفين كال لاور  ،وال ها ي  ،والس ال  ،والسعي في خدد ا خر .
فإ لم يحدث الميل القلبي واالف والمو ة في القلوب  ،فإ أعمال ااخوة دهما أ ُ يس فلن ة ي
ةس َبةيمنَ
م َج يميعاةا َدةا أَلَّ مف َ
إلى الليا ة الحقيقية لمزسةوب الحةب فةي الم،ةاعر ﴿ لَ مةو أ َ ممفَ مق َ
ةس َدةا يفةي ماا َ مر ي
قُلُو يب يه مم َولَ يل َّن َّ
ح َب ميزَ ُه مم ﴾ [اامفال . ]63 :
َّللاَ أَلَّ َ
وفي المقابل  ،فإكا دةا أمعةم هللا عةل وجةل علةى قلبةين دة دزين بالحةب بيزهمةا ولةم يقودةا بأعمةال
ااخوة  ،فسي ل را الحب دحدو اا في القلب  ،وقد يُصيبه دا يُزقص دزه ويُقلله .
فالبد دن اادرين دعاا  :عمل القلب  ،وعمل الجوارح  ..اإليما والعمل الصالح .
والقرآ دليث با يات ال ي رب بين ا،ثزين ليز به المسلم إلى أ مي هما دعاا  ،فال يه م بأحةد ما
الرحم َم ُن ُو ًّا ﴾ [دريم . ]96 :
صا يل َحا ي
ع يملُوا ال َّ
ديَجم َع ُل لَ ُه ُم َّ
ويُهمل ا خر  ﴿ :يإ َّ الَّريينَ آ َدزُوا َو َ
ت َ
ت َو ُ َو ُد م يد ٌن فَ َال يَخَا ُ ُ
ض اما ﴾ [ ه . ]112 :
ظ مل اما َو َ َ ،م
صا يل َحا ي
﴿ َو َد من يَ مع َم مل يدنَ ال َّ
ير ﴾ [ و . ]11 :
صا يل َحا ي
ع يملُوا ال َّ
ت أُولَ يئ َك لَ ُه مم َد مغ يف َرة ٌ َوأَجم ٌر َك يب ٌ
ص َب ُروا َو َ
﴿ يإ َّ ،الَّريينَ َ
ت فَأُولَئي َك لَ ُه ُم الد ََّر َجاتُ مالعُلَى ﴾ [ ه . ]75 :
صا يل َحا ي
ع يم َل ال َّ
﴿ َو َد من َيأ م ي يه ُد م يدزاا قَ مد َ
وب يإلَى َّ
َّللاي َد َاباا ﴾ [الفرقا . ]71 :
صا يل احا فَإيمَّهُ يَ ُ ُ
َاب َو َ
﴿ َو َد من َ
ع يم َل َ
شدَّ َ،مبيي اا ﴾ [الزساث . ]66 :
ع ُو َ بي يه لَ َلا َ َخي امرا لَ ُه مم َوأ َ َ
﴿ َولَ مو أَمَّ ُه مم فَعَلُوا َدا يُو َ
اإليمان ا
أوًل :
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وده أ مي ار با اإليمةا بالعمةل الصةالح  ،والعمةل الصةالح باإليمةا إ ،أ ااول دقةدم علةى
ال،امي  ،فاإليما دقدم على العمل الصالح .
( فعمذل القلذك مقذذد علذ عمذذل الجارئذة  ،وتأصذيل الكمذذال فذ فلي مذذا مطلذود وان االتلفذ
مرتبتا الطلك ) (. )1
والمقصد بأعمال القلوب ي حرك الم،اعر جاو هللا عةل وجةل كخ،ةي ه  ،وحبةه  ،و ع يمةه ،
ودهاب ه  ،ورجانه  ،وا،د عام به  ،وا،ف قار إليه  ،وا،ملسار بين يديةه  ،والحةب فيةه  ،والغضةب
دن أجله .
والمقصد بأعمال الجوارح  :ي ااعمال ال ةي ُة َّى بةالجوارح و ل زةا عليهةا مصةوص القةرآ
والسز كالصالة  ،والركر  ،والصدق  ،والسعي في قضاث حوانج الزار  ،كما ديأ ي بيامه بةإك هللا
.
در عليزا دابقاا كيح أ صورة العملين قد لو واحدة  ،ودةا بيزهمةا فةي الدرجة والفضةل
ولقد ّ
دا بين السماث واارم وكلك ل فاضل دا في القلوب  ،ودر عليزا كرلك كيح أ جيا ة أعمال القلةب
ده قل أعمال الجوارح أفضل وأفضل دن جيةا ة أعمةال الجةوارح وقلة أعمةال القلةب  ،ودمةا ي كةد
كلةك قولةةه صةلى هللا عليةةه ودةةلم  « :دةبو ر ةةم دانة ألةةح ر ةةم  :رجةل لةةه ر مةا أخةةر أحةةد ما
عرضه دان ألح ر ةم ف صةدق بهةا » ( ، )2وقولةه  « :دةا
ف صدق به ورجل له دال ك،ير فأخر دن ُ
حاب اثزا في هللا عالى إ ،كا أفضلهما أشد ما حبًّا لصاحبه » (.)3
ومفس اادر يزلبو على دعاصي القلوب ودعاصي الجةوارح  ،فمعاصةي القلةوب دةن يكبةر ورةرور ،
وإعجةاب بةةالزفس  ،وريةاث  ،ومفةةاق  ،وحسةةد  ،والفةرح بمصةةانب المسةةلمين  ،وادة ع ام الةةزفس  ،واح قةةار
ا خرين واج رانهم  ...أشد وأشد في العقاب دن دعاصي الجوارح كاللرب  ،والسةرق  ،والغيبة والزميمة
و. ...
يقول ابن القيم :
ع يلم ار با أعمال الجوارح بأعمال القلةوب  ،وأمهةا  ،زفةه
َدن أ َّدل ال،ريع في دقاصد ا ودوار ا َ
بدومها  ،وأ أعمال القلوب أفرم على العبد دن أعمال الجوارح  ،و ل يميَّل الم دن دن المزافو َّإ ،بما
في قلب كل واحد دزهما ي!
وعبو ية القلةةب أع ةةم دةةن عبو ية الجةةوارح وأك،ةةر وأ وم  ،فهةةي واجبة فةةي كةةل وقةةس  ،ولهةةرا كةةا
اإليما واجب القلب على الدوام  ،واإلدالم واجب الجوارح في بع ااحيا (. )4

اإلةو بدأ م اعر م شعا ر م شرا ع (:)5
مأ هنا يتزل لنا أهمية اًلهتما ببناء اإليمان الأقيق الذي يتناول جميع الم اعر  ،عل أًل
يُ مذذل العمذذل الصذذالل  ،بذذل يُقذذرن دا امذذا بألعمذذال القلذذك  ،ويجت ذذد المذذرء ف ذ تأسذذينه وئزذذور
الم اعر معه  ،فمأ فعل ذلك ف و الساب ئقفا .
ا
سةةن دلحةةوظ فةةي ال ُخلةةو والسةةلو ،
فاإليمةةا
أو ،والعمةةل الصةةالح ثامياةةا  ،ل لةةو الز يج ة  :ح َ
والم أدل في ال ربي الربامي للجيل ااول يجد أمها كامس ُركل على أعمال القلوب  ،وجيا ة اإليما
في القلب قبل ،ريه العبا ة  ،فلما قيل بأ اإلدالم قد بدأ « د،اعر  ،ثم شعانر  ،ثم شرانه » .

(  ) 1من كالم اإلمام حسن البنا في رسالة التعاليم  ،من مجموعة رسائل اإلمام الشهيد .
(  ) 2حديث حسن  :أخرجيه النسيائي ( ،59/5رقيم  ، )2527وابين حبيان ( ،135/8رقيم  ، )3347والحياكم ( ،576/1رقيم  ، )1519والبيهقيي
( ،181/4رقم  ، )7568وحسنه الشيخ األلباني في صحيح الجامز  ،حديث رقم .3606 :
(  ) 3حديث صحيح  :صححه الشيخ األلباني انظر حديث ( رقم  ) 5594 :في صحيح الجامز .
(  ) 4بدائز الفوائد البن القيم ( . ) 287/4
(  ) 5هذس الفقرة تم نقل أبلبها من كتاب « حقيقة العبودية » للمؤلف ببعض التصرف من ص  52نلى ص . 55
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إمةةه ادةةر عجيةةب أ ُفةةرم الصةةالة فةةي رحلة اإلدةةراث والمعةةرا  ،ويُفةةرم الصةةيام ودةةانر
ال ،ريعات في المديزة  ،و ُفةرم الحةدو فةي السةزوات ااخيةرة دةن حيةاة الردةول صةلى هللا عليةه
ودلم  ..فما الري كا يفعله المسلمو ااوانل في دل إك ي!
دةةاكا كةةا يفعةةل الواحةةد دةةزهم عزةةددا يسة يقظ دةةن مودةةه ولةةم يلةةن عليةةه وق هةةا لةةاليح ي يهةةا أو
دح ورات يج زبها ي
صور وضه ادةرأة دسةلم فةي السةزوات ااولةى للبع،ة فةي شةهر « ردضةا »  ،سة يقظ دةن
َّ
ضا دن الخمر  ،و خر لحاج ها و ي دل،وف ال،عر .
الزوم في الصباح ف ،رب بع ا
ُحرم .
وده كلك فلم يلن عليها أي حر شرعي ا الصيام والحجاب لم يُفرضا  ،والخمر لم ي َّ
 ..معم  ،كا را و الواقه الري عاشه المسلمو ااوانل  ..فمه عدم وجو لاليح إ ،أمةه كةا
ي ة م فةةي ةةرو الف ةةرة أخلةةر درحل ة دةةن دراحةةل بزةةاث الفةةر المسةةلم  ،و ةةي درحل ة أدةةيس القاعةةدة
اإليمامي  ،و عبيد الم،اعر هلل دبحامه  ،ل أ ي ال،عانر بعد كلك ف ُحسين ال عبير عن رو الم،اعر .
قول السيدة عان ،رضةي هللا عزهةا  :أول دةا مةلل دةن القةرآ دةورة دةن المفصةل  ،فيهةا ككةر
الجز والزةار  ،ح ةى إكا ثةاب الزةار إلةى اإلدةالم مةلل الحةالل والحةرام  ،ولةو مةلل أول اادةر ، :
لموا  ،لقالوا  ، :مد اللما أبداا  ،ولو ملل أول اادر ، ، :ربوا الخمر  ،لقةالوا  ، :م ةر الخمةر
عُ
ع ُ َد مو يعةدُ ُ مم َوال َّ
أبداا  ..أُمةلل علةى الزبةي صةلى هللا عليةه ودةلم وأمةا جارية ألعةب َ ﴿ :بة يل ال َّ
سةا َ
سةا َ
أ َ م َى َوأ َ َد َر ﴾ [القمر  ، ]46 :و ي دن دورة القمر ،ودا مللس البقرة والزساث إ ،وأما عزدو فةي المديزة
(. )1
وليس دعزةى ةرا أ م ةر العبةا ة  ،أو مقةول ، :بةد أ مفعةل د،ةل دةا فُعةل دةه الصةحاب ي فلقةد
ضةةيسُ لَ ُل ة ُم
اك مةةل ال ،ةةريه كمةةا قةةال عةةالى  ﴿ :مال َية مةو َم أ َ مك َم ملةةسُ لَ ُل ة مم يي ةزَ ُل مم َوأ َ م َم ممةةسُ َ
علَ ة مي ُل مم مي مع َم يةةي َو َر ي
اإلد َمال َم ييزاا ﴾ [الماندة . ]3 :
مي
فزحن دلالبو بأ اث كل دا اف رضه هللا عليزا  ،وده كلك فالبد دن ال ركيل على القلةب  ،وعلةى
جيا ة اإليما و عبيد الم،اعر هلل  ،وأ مُعلي را اادر القدر اللةافي دةن ا ،مةام  ،وبخاصة فةي
بداي لوين الفر المسلم ل ُصبح العبا ة د ثرة ليد اإليما في القلب  ،ودن ث َ َّم ُقرب صاحبها إلةى
هللا أك،ر وأك،ر  ،وي هر أثر ا في السلو .
ضا مس خلص ريق ربوي مسللها ده أبزانزا قبل دن ال لليح  ،فمه عويةد م
ولعلزا دن كلك أي ا
على أ اث عبا ات الجوارح المخ لف  ،إ ،أ الجهد ااكبر يزبغي أ يزصب على عةريفهم بةاهلل عةل
وجل  ،و حبيبهم فيه  ،و ع يم قدرو في قلوبهم  ،و عريفهم بأمفسهم  ،وأمهةم  ،شةيث بةدو ربهةم ..
ام ر إلى ردول هللا صلى هللا عليه ودلم و و يو ي ّجه عبةد هللا بةن عبةار رضةي هللا عزهمةا ويغةرر
فيه رو المعامي فيقول له :
« يا رالم  ،إمي أُعلمك كلمات ي احفظ هللا يحف ةك  ،احفةظ هللا جةدو جا ةك  ،إكا دةألس فادةأل
هللا  ،وإكا اد عزس فاد عن باهلل  ،واعلم أ ااد لو اج معس علةى أ يزفعةو ب،ةيث لةم يزفعةو إ،
يضةرو إ ،ب،ةيث قةد ك بةه هللا
ب،يث قةد ك بةه هللا لةك  ،ولةو اج معةوا علةى أ يضةرو ب،ةيث لةم
َ
عليك ُ ،رفعس ااقالم  ،وجفَّس الصحح » (. )2
الخوالة :
(  ) 1أخرجه البخاري ( ،1910 / 4برقم . ) 4707
(  ) 2حديث صحيح .رواس الترمذي ( ، )2516وصححه الشيخ األلباني في مشكاة المصابيح برقم (. )5302
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والوالذذة القذذول فذ هذذذا الفصذذل أن التربيذذة اإليمانيذذة الصذذأيأة التذ تُقذذرد العبذذد مذذأ ربذذه ،
وتُثمر ةذلوفاا الذأي اأا فذ ئيذاة الفذرد ل ذا جنائذان  :أعمذال القلذود وأعمذال الجذوارا  ..اإليمذان
والعمل الصالل .
مع التألفيد عل أن أعمال القلود تسذب أعمذال الجذوارا فذ األهميذة والترتيذك  ،شذريطة أًل
ةوب إيلَةى َّ
َّللاي َد َاباةا ﴾
صةا يل احا فَإيمَّةهُ يَ ُ ُ
َاب َو َ
يُ مل العمل الصالل ف و بمثابة الماء للبذرة ﴿ َو َد من َ
ع يمة َل َ
[الفرقا . ]71 :
 ..وفةةي الصةةفحات القا دة – بةةإك هللا – دةةي م إفةةرا الحةةديث عةةن كيفية بزةةاث القاعةةدة اإليمامية
با سةةاعها فةةي القلةةب  ،وحةةديث آخةةر عةةن كيفي ة ا،م فةةا بالعمةةل الصةةالح فةةي جيةةا ة اإليمةةا  ،وهللا
ال ُموفو .

66

الفصل الخادس

أديس القاعدة اإليمامي
دن خالل القرآ
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ال دا الذي ترم هذه الصذفأات الذ تأقيقذه – بذنذن هللا – هذو ليذادة الثقذة
ف القرآن  ،وتنمية ال عور باًلئتياج اليه ف تألةيا القاعدة اإليمانية وتأقي
الربانية .
وت ذذدا أي ا
زذذا الذ دفذذع المذذرء ًلفتسذذاد م ذذارة تذذدبر القذذرآن والتذذأل ر بمعانيذذه
والمداومة عل ذلك .
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الفصل الخاما
تألةيا القاعدة اإليمانية
ما المقصود بالقاعدة اإليمانية ؟
بزاث القاعدة اإليمامي يعزي ملين اإليما باهلل عل وجل في الم،ةاعر المخ لفة  ،ليُصةبح المةرث
عرضةه ا مةى دة ثر  ،فيةزعلس كلةك علةى ريقة عادلةه دةه
رقيو القلةب  ،دةريه ا،دة ،ارة عزةد َ
أحداث الحياة ب قلبا ها المخ لف .
والمقصو ب ملين وبزاث اإليما في الم،ةاعر المخ لفة ةو بزةاث ال،قة فةي هللا عةل وجةل  ،وفةي
أدمانه وصفا ه  ،وفي اليوم ا خر  ،وبقي أركا اإليما .
رو ال،ق واللمأميز عليها أ لو لها اليد اللولى في الم،اعر المخ لف .
فإ ساثلس  :وكيح يُملن ل يما أ يصل إلى رو الدرج ي!
ا
أعما ،وودانل دن شأمها – في م رو
قد يُجيب البع عن را ال ساؤل إجاب م ري ي فيلرح
– أ صل بالمرث لهرا المسة وى اإليمةامي  ،فمةن قانةل  :بةأ عليزةا اإلك،ةار دةن صةيام الزفةل وقيةام
الليل ودلابدة كلك و حمله دزوات ودزوات  ،ودن قانل باإلك،ةار دةن ااورا وااككةار وال سةابيح ،
إ ،أ رو اإلجاب خ لح عن إجاب البع ا خر الري ي بزى – دن الزاحي الز ري القيام بأعمةال
أخرى كاإلك،ار دن ااعمال ا،ج ماعي كات الزفه ال ُم عدّيي لرخرين ..
 ..دما  ،شك فيه أ كل رو ااعمةال الصةالح ورير ةا لهةا وظيفة ع يمة فةي جيةا ة اإليمةا
شريل أ ُ ى بإحسا  -كما أدلفزا  ، -للززا زا م حدث عن القاعدة اإليمامي با ساعها في القلةب
 ،وال ي سبو ااعمال الصالح في ال ر يب في اا مي .
إ ريق بزاث لك القاعدة في الم،ةاعر المخ لفة يح ةا إلةى موعية خاصة دةن ااعمةال ال ةي
ُخا ب العقل و قزعه بلةل دةا يزبغةي اإليمةا بةه  ،و سة ،ير فةي الوقةس كا ةه الم،ةاعر ح ةى حةول
القزاع العقلية إلةى حالة إيمامية يعي،ةها القلةب  ..علةى أ سة مر ةرو المخا بة ح ةى حةول لةك
الحال إلى إيما دسة قر فةي القلةب  ،ولةيس كلةك فحسةب بةل يزبغةي أ ي زةاول كلةك جميةه الم،ةاعر
المخ لف ال ي هر ثمار اإليما في كل ااحوال وال قلبات الحيا ي ال ي ي عرم لها المرث .
تعرف م بسيماهم :
للي م فةو علةى اللريقة الصةحيح ل أدةيس القاعةدة اإليمامية عليزةا أ مبحةث فةي ال ةاريخ عةن
مموك حقيقي دن الب،ر ظهرت عليه آثار وثمار اإليما الم زوع وال،ادل وال ي ُعَةدّ بم،ابة دةرآة
علةةس وجةةو لةةك القاعةةدة فةةي القلةةب  ،فةةإ وجةدماو عليزةةا أ م حةةرى عةةن اادةةباب ال ةةي أ َّت إلةةى
لويزها بإك هللا .
والباحث المزصح في اريخ ااد لن يجد َّإ ،ا
جيال واحداا ظهةرت عليةه لةك ال،مةار ال،ةادل أ،
و و جيل الصحاب  ،ولعل دا قيل في الفصل ال،امي ( ثمار اإليما ) دا ي كد را اادر .
ليبقةةى الس ة ال عةةن دةةبب وصةةولهم إلةةى ةةرا المس ة وى اإليمةةامي السةةادو ح ةةى محةةرو حةةرو م ،
وبخاص أمهم كاموا قبل إدالدهم في كيل اادم  ،وكاموا يغرقو في ظلمات الجا لي  ،وكا حالهم
أدةةوأ بل،يةةر دةةن حالزةةا ا  ..كةةاموا يعبةةدو الحجةةارة  ،ويةةأ و الفةةواح  ،ويقلعةةو اارحةةام ،
ويئدو البزات  ،ويأكل القوي دزهم الضعيح ..
فليح حدث لهم را ال حول العجيب ي!
كيح اد لاعوا أ يصلوا إلى را المس وى اإليمامي الفرّ ي
فإ قلس  :قد يلو وجو الردول صلى هللا عليه ودلم بيزهم و السبب في كلك  .أجب ك أمه دةا
دن شك في أ وجو الردول صلى هللا عليه ودلم بين الصحاب كا له ور كبيةر فةي ادة قاد هم ،
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فهو المعلم وال ُمر يبّي  ،وللن لو كا اادر يقح عزةد ةرا الحةد اصةبح دةن المسة حيل الوصةول إلةى
رو الدرج اإليمامي أو ا،ق راب دزها في ظل رياب شخص الردول صلى هللا عليه ودلم .
 ..ةةرو واحةةدة  ،وااخةةرى أمةةه صةةلى هللا عليةةه ودةةلم عزةةددا ةةاجر إلةةى المديزة وجةةد دسة ويات
إيمامية عالي ة دةةن أُمةةار لةةم يسةةبو لةةه أ رآ ةةم أو عادةةل دعهةةم دةةن قبةةل  ،فبعةةد بيعة العقب ة أردةةل
الردول صلى هللا عليه ودلم دصعب بن عمير ا ل ي،رب – الرين كاموا على شركهم – ليةدعو م
إلةةى اإلدةةالم  ،وقةةد كةةا  ،وام،ةةرحس الصةةدور للةةدين الجديةةد  ،وادة ألت القلةوب باإليمةةا دةةن قبةةل
دجيث المهاجرين إليهم ودن بعد م ردةول هللا صةلى هللا عليةه ودةلم  ،ويلفةي لالدة د،ل علةى قةوة
إيمامهم دا فعلوو ده المهاجرين دن إي،ار عجيب ده شدة فقر م  ،والري م الحةديث عزةه فةي دقددة
اإلي َما َ يد من قَ مب يل يه مم ي يُحبَو َ َد من َا َج َر إيلَ مي يه مم َو َ،
الل اب  ،وككر ه ا ي اللريم ﴿ َوالَّريينَ َبَ َّو ُثوا الد َ
َّار َو م ي
ص ٌ ﴾ [الح،ر ]9 :
َي يجدُو َ يفي ُ
ُور ي مم َحا َج ا يد َّما أُو ُوا َويُ م يث ُرو َ َ
صا َ
علَى أ َ ممفُ يس يه مم َولَ مو َكا َ يب يه مم َخ َ
صد ي
.
والعجيب أ الل،ير دن شعانر اإلدالم لم لن فُ يرضس في رو المرحل ح ى مقول بأ ال ةلادهم
بالعبا ات وااعمال الصالح كا السبب في را اإليما الفر ..
فكيو واللوا ل ذا المستوا ؟!
ماذا فعل مع م ُمصعك بأ عمير ؟!
كل دا في اادةر أ دصةعباا عزةددا ك ةب إلةى ي،ةرب كةا دعةه دةا مةلل دةن القةرآ  ،أو بعبةارة
أخةةرى كامةةس دعةةه المعجةةلة ال ةي مللةةس دةةن السةةماث وال ةةي دةةن شةةأمها أ ُحةةدث جلة ا
ةلا ،ر يباةةا فةةي
القلوب فال س قر بعدو علةى حالهةا السةابو  ،بةل لةو فةي حالة دةن ا،مبهةار ال،ةديد  ،وا،د سةالم
لرب رو المعجلة .
لقد كا دصعب يُدر أ دعه دعجلة ع يم له آثار دلللل على دن ي عرم لها  ،لرلك كةا
إكا أرا أ يدعو أحداا إلى اإلدالم ي يقرأ عليه آيات دن القرآ  ،فيحدث له اللللال ودن ث َ َّم ال سةليم
واإلكعا الفوري  ،لدرج أ أ ل ي،رب أ لقوا عليه لقب  « :ال ُمقرئ »  ،ولةك – أخةي القةارئ –
أ أكد دن را اادر إكا دا قرأت قص إدالم أُديد بن حضير  ،ودعد بن دعاك .
عا بالةدعوة الجديةدة
فأُديد بن حضير  ،ودعد بن دعاك كاما دن ديدي ( ااور )  ،وقد ضاقا كر ا
ال ي يحمل لوانها دصعب بن عمير  ،فعلدا على إخراجه دن ي،رب بعد أ لايد عد دن أدلم دةن
أ لها على يديه  ،وكات درو كا دصعب في بس ا دةن بسةا ين بزةي ( عبةد ااشةهل ) يةدعو الزةار
إلى اإلدالم  ،ويقرأ عليهم القرآ  ،فإكا بأُديد يأخر حرب ه وي وجه محو البس ا  ،فلما رآو أدعد بن
دقبال قال لمصعب  :ويحك يا دصعب  ،را ديد قودةه وأرجحهةم ا
جرارة ا
عقةال :أدةيد بةن حضةير ،
فإ يُسلم ي بعه في إدالده ٌ
خلو ك،ير  ،فاصدق هللا فيه ..
وقح أديد بن حضير على الجمه  ،وال فس إلى دصعب وصةاحبه أدةعد  ،وقةال  :دةا جةاث بلمةا
إلى يارما  ،وأرراكما بضعفانزا ي! اع ل ،را الحي إ كامس للما بزفسيلما حاج .
فال فس دصعب إلى أديد ا
قانال  :يا ديد قوده  ،ل لك في خير دن كلك ي
قال  :ودا و ي
قال  :جلس إليزا  ،و سمه دزَّا  ،فإ رضيس دا قلزاو ق يبل ه  ،وإ لم رضه حولزا عزلم ولم معةد
إليلم .
فقال أدةيد  :لقةد أمصةفس  ،وركةل ردحةه فةي اارم وجلةس  ،فأقبةل عليةه دصةعب فللمةه عةن
اإلدالم  ،وقرأ عليه شيئاا دن آيات القرآ  ،فامبسل س أداريرو  ،وأشرق وجهه  ،وقال  :دا أحسةن
را الري قول  ،دا أخ َّل كلك الري لو !! كيح صزعو إكا أر م الدخول في اإلدالم ي
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قةال دصةةعب  :غ سةل و لهةةر ثيابةةك  ،و ،ةهد أ إلةةه إ ،هللا وأ دحمةداا ردةةول هللا  ،و صةةلي
ا
رجال إ بعلما لم ي خلح عزه أحد دن قودةه  ،ودأرشةدو إليلمةا
ركع ين ففعل  ،ثم قال  :إ وراني
ا – دعد بن دعاك – ثم أخر حرب ةه وامصةر إلةى دةعد فةي قودةه  .فقةال دةعد  :أحلةح بةاهلل لقةد
جاثكم بغير الوجه الري ك ب به دن عزدكم .
 ..ثم ك ب دعد إلى دصعب فحدث له دا حةدث ادةيد  ..حةدث لةه الللةلال فأدةلم واد سةلم هلل ،
ي حرام ح ى دزوا بةاهلل وردةوله
وخر دسر ا
عا إلى قوده يقول لهم  :إ كالم رجاللم ومسانلم عل َّ
(. )1
الجيل الربان :
دن زا مقول بأ القرآ اللريم و الودةيل الع يمة والم فةر ة ال ةي قادةس ب غييةر الصةحاب ..
وي كد فريد اامصاري على را المعزى فيقول  :إ القرآ اللريم كا و الباب المف ةوح والمباشةر
صزعوا على عين هللا  ..إمه السةبب الوثيةو الةري
الري ولجه الصحاب اللرام إلى دللوت هللا  ،حيث ُ
علقةةس بةةه قلةةوبهم  ،فأوصةةلهم إلةةى دقةةام ال وحيةةد ( )2أو كمةةا قةةال الردةةول صةةلى هللا عليةةه ودةةلم فةةي
الحديث الصحيح  « :ك اب هللا  ،و حبل هللا الممدو دن السماث إلى اارم » (. )3
 ( ..لقد وثَّو ار با الصحاب بالقرآ في العهةد الزبةوي  ،ار با اةا ع َّمةو صةل القلةوب بربهةا ،
إلى رج أمهم كاموا ي بعو الوحي به الملهو الحريص على ال ر يقّي فةي دةدار المعرفة بةاهلل
والسلو إليه دبحامه  ،فهرا عمر بن الخلاب عزددا كا دللفاا  ،وصاحباا له بالمرابل في ثغر دن
ثغور المديز  ،رقَباا لغلو ُد وقَّه دن دلك رسا ) ( )4كا ي زاوب الزلول ده صاحبه إلةى الردةول
صلى هللا عليه ودلم لمعرف خبر الوحي  ،فيقول في كلك :
كا لي جار دن اامصار ي فلزا م زاوب الزلول إلى ردول هللا صلى هللا عليه ودلم فيزلل يو ادا
 ،وأملل يو ادا  ،فيأ يزي بخبر الوحي وريرو  ،وآ يه بم،ل كلك  ،وكزا م حدث أ رسا زعل الخيول
()5
ل غلوما
لقد كا القرآ و المزبه ااول والمزهج الم ثر الري قام ب ربي الصةحاب  ،ورفعهةم إلةى أعلةى
ا فاق بعد أ كةاموا فةي أدةفل السةفوح  ،وكةا الردةول صةلى هللا عليةه ودةلم يقةوم بوظيفة المعلةم
والمربي الري ي عا د فعل القرآ فةيهم  ،ويُعمةو دعاميةه فةي مفودةهم  ،وي،ةرح لهةم دةا أُشةلل فهمةه
علةةيهم  ..كةةا صةةلى هللا عليةةه ودةةلم ةةو ال ُمبلةةا عةةن هللا  ،وال ُمربةةي والقةةدوة العملي ة ل مةةام وكمةةال
العبو ي هلل عل وجل ..
النِّعوا ها هنا :
ان م ُ
عزددا حدثزا – بفضل هللا – في الفصةل ال،ةامي عةن ثمةار اإليمةا ي كامةس ااد،لة دةن جيةل الصةحاب
رضةوا هللا علةيهم  ،فقةد كةاموا ا
جةيال دةن الربةاميين العابةدين اللا ةدين المجا ةدين الم واضةعين  ،ليلومةوا
بم،اب أع م وأصدق شها ة لقوة أثير القرآ  ،وأكبر ليل إثبات لقدر ه – بإك هللا – على إعا ة صةيار
و ،ليل اإلمسا على الزحو الري يُحبه هللا ويرضاو دهما كا امحرافه وضالله ..
وفي را المعزى يقول ديد قلب رحمه هللا :
لقد كزس وأما أُراجه ديرة الجماع المسلم ااولى أقح أدام شعور رو الجماع بوجو هللا – دبحامه
– وحضورو في قلوبهم وفي حيا هم  ،فال أكا أ ُ ر كيح م را ي!

(  ) 1سيرة ابن هشام (  ، )207/2والرحيق المختوم للمباركفوري ( . ) 164 ، 163
(  ) 2التوحيد والوساطة في العمل الدعوي د .فريد األنصاري ص . 46
(  ) 3أخرجه الطبري (. )31/4
(  ) 4التوحيد والوساطة في العمل الدعوي د .فريد األنصاري ص . 42
(  ) 5متفق عليه  ،أخرجه البخاري (  46/1برقم  1991/5 ، 89برقم  ، ) 4895ومسلم (  192/4برقم . ) 3768
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كزس أ ُ ر بيع وجو رو الحقيق وحضور ا في قلوبهم وفي حيا هم  ،وللزةي لةم أكةن أ ُ ر
عدت إلةى القةرآ أقةرؤو علةى ضةوث دوضةوعه ااصةيل  :جلية حقيقة االو ية
كيح م را ح ى ُ
و عبيد الزار لها وحد ا بعد أ يعرفو ا .
 ..و زا فق أ ركس كيح م را كله !
صةةزه كلةةك الجيةةل الم فةةر فةةي ةةاريخ
أ ركةس – و ،أقةةول أحلةةس – دةةر الصةةزع عرفةةس أيةةن ُ
صزه !
الب،ري وكيح ُ
النعوا ب ذا القرآن ! ب ذا المن ج ال ُمتجل فيذه ! ب ذذه الأقيقذة المتجليذة
النعوا هاهنا ! ُ
ان م ُ
ف هذا المن ج ! ئي تُأيط هذه الأقيقة بكل ش ء  ،وتغمر فل ش ء  ،ويصدر عن ا فل ش ء ،
ويتصل ب ا فل ش ء  ،ويتكيو ب ا فل ش ء  ..ب ذا فله وجدت  -فذ األر وفذ دنيذا النذا –
ئقيقة « الربانية » متمثلة ف أُنا مأ الب ر .
ُوجذذد « الربذذانيون » الموالذذولون بذذاهلل  ،العا ذذون بذذاهلل  ،وهلل  ،الذذذيأ لذذيا ف ذ قلذذوب م ،
وليا ف ئيات م اًل هللا ..
ووجةد الربةةاميو الةةرين ةةم ال رجمة
وحيزمةا ُوجةةدت حقيقة « الربامية » ةرو فةةي ميةةا الزةةار ُ ،
الحقيقية لهةةرو الحقيقة  ..حيزئةةر امسةةاحس الحةةواجل اارضةةي  ،والمقةةررات اارضةةي  ،والمألوفةةات
اارضي  ،و بَّس رو الحقيق على اارم  ،وصزه هللا دا صزه في اارم وفي حياة الزار ب لةك
الحفز دن العبا  ..وبللس الحواجل ال ي اع ا الزار أ يرو ا قح في وجه الجهد الب،ري و َ ُحةدَ
ووجد الواقه اإلدالدي الجديد ،
دداو  ،وبللس المألوفات ال ي يقيس بها الزار ااحداث وااشياث ُ ..
وولد دعه اإلمسا الحقيقي الجديد (. )1
ُ
دن زا مُدر كيح كا حةل الصةحاب علةى امقلةا الةوحي  ،ولةيس أ ل علةى كلةك دمةا رواو
أمس رضي هللا عزه عزددا قال :
قال أبو بلر رضي هللا عزه بعد وفاة ردول هللا صلى هللا عليه ودلم لعمر  « :امللو بزةا إلةى أم
أيمن ملور ا كما كا ردول هللا صلى هللا عليه ودلم يلور ا ..فلما ام هيزا إليها  ،بلةس  ،فقةا ،لهةا
 :دا يُبليك ي دا عزد هللا خير لردوله صلى هللا عليه ودلم .فقالس  :دا أبلى أ  ،أكةو أعلةم أ دةا
عزد هللا خير لردوله صلى هللا عليه ودلم  ،وللن أبلي أ الوحي قةد امقلةه دةن السةماث! فهيج همةا
على البلاث  ،فجعال يبليا دعها »(.)2
تأل ر الصأابة بالقرآن :
كاق الصةةحاب رضةةوا هللا علةةيهم حةةالوة اإليمةةا دةن خةةالل القةةرآ  ،وأ ركةةوا قيم ةةه  ،فةةأقبلوا
عليه وام،غلوا به  ،وامجربس د،اعر م محوو لدرج ا،د غراق والهيمز :
ا
اب َر يبّ َك لَ َواقي ٌه (َ )7دا لَهُ يد من َافيةهح ﴾ [اللةور
فهرا عمر بن الخلاب يسمه
رجال يقرأ  ﴿ :إي َّ َ
عرَ َ
س َةم
 ، ]8 ، 7 :فجعل يبلي ح ى اش د بلاؤو  ،فقيل لةه فةي كلةك  ،فقةال  :عةومي  ،إمةي قةد دةمعس قَ َ
و دن ربي(.)3
ح ح
وكا عبد هللا بن عبار يُقرئ عبد الرحمن بن عو فةي خالفة عمةر بةن الخلةاب  ..قةال عبةد
هللا بن عبار  :لم أر أحداا يجد دن الق،عريرة دا يجد عبد الرحمن عزد القراثة (. )4
وفي يوم دن اايام قال بع الصحاب لردول هللا صلى هللا عليه ودلم  :ألم ةر ثابةس بةن قةيس
بن ال،مار لم لل ارو البارح ل ر دصابيح ي!
(  ) 1مقومات التصور اإلسالمي لسيد قطب  ،ص  193 ، 192باختصار  ،دار الشروق – مصر .
(  ) 2أخرجه مسلم (  144/7برقم . ) 6472
(  ) 3رواس ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء .
(  ) 4االنتصار للقرآن للباقالني (  ، )201/1ومختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ( .)145
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سئل ثابس فقال  :قرأت دورة البقرة (. )1
قال  « :فلعله قرأ بسورة البقرة »  ،ف ُ
ملل رجل دن العرب على عادر بن ربيع  ،فأكرم عادر د،ةواو ،وكلةم فيةه ردةول هللا صةلى هللا
عليه ودلم  ،فجاث الرجل إليه بعد كلك ،فقال :إمي اد قلعس ردةول هللا صةلى هللا عليةه ودةلم وا ياةا
دا في العرب أفضل دزه ،ولقد أر ت أ أقله لك دزه قلع لو لك ولعقبك.
ةار
ب يللزَّة ي
فقةةال عةةادر ، :حاج ة لةةي فةةي قليع ةةك ،مللةةس اليةةوم دةةورة أك ل زةةا عةةن الةةدميا ا مق َة َةر َ
ضو َ [ اامبياث.)2( ]1 :
سابُ ُه مم َو ُ مم يفي َ
ر مفلَ ح َد مع ير ُ
يح َ
المصدر المتفرد :
إك فالقرآ اللريم و المصدر الم فر والوديل الع يم ال ي صةزعس الجيةل ااول  ،ودةن ثَة َّم
فهو الم ل للقيام بهرو الوظيف دعزا إ أحسزَّا ال عادل دعه .
 ..را دن ماحي الواقه العملةي  ،أدة ا دةن ماحية ال،ةرو ال ةي ةم الحةديث عزهةا فةي الصةفحات
السابق والخاص ببزاث القاعدة اإليمامي  ،فإ جميعها د حقو في القرآ وجيا ة وجيةا ة  ،وكيةح ،
والري أملله و رب العالمين  ،العالم باح ياجا هم  ..الري يُريد لهم الخير والقرب الدانم دزه ﴿ أ َ مملَ لَهُ
م ﴾ [الفرقا . ]6 :
س َم َاوا ي
س َّير فيي ال َّ
الَّريي يَ معلَ ُم ال ّ
ت َو ماا َ مر ي
إ ريق القرآ في جيا ة اإليمةا  ،وبزةاث قاعد ةه فةي جميةه الم،ةاعر ريقة فريةدة  ،يُملةن
للعقل الب،ري القاصر أ يُحةي بهةا  ،ويلفيةك فةي كلةك أ عةر علةى ةأثير آيةات القةرآ عزةددا
دة َّجداا
علَ مي يه مم يَ يخ َرو َ يل مأل َ مكقَةا ي ُ
ُ لى على دن يُحسن اد قبالها ﴿ يإ َّ الَّريينَ أُو ُوا مال يع مل َم يد من قَ مب يل يه يإكَا يُ ملَى َ
د مب َحا َ َر يبّزَا إي م َكا َ َو معدُ َر يبّزَا لَ َم مفعُ ا
وَ )108( ،ويَ يخ َةرو َ يل مأل َ مكقَةا ي يَ مب ُلةو َ َويَ يليةدُ ُ مم
(َ )107ويَقُولُو َ ُ
ُخ ُ
عا ﴾ [اإلدراث . ]109 - 107 :
،و ا
دةجداا دةةن ةةأثيرو
فهة ،ث الةةرين أشةارت إلةةيهم ا يةةات عزةددا دةةمعوا القةةرآ
خةروا إلةةى ااكقةةا ُ
َ
عليهم  ..امدفعوا محو اارم بجبةا هم و أ يُللةب دةزهم كلةك  ..فعهةم لهةرا السةجو قةوة ةأثير
ا يات على قلوبهم  ،واد ،ار ها الفانق لم،اعر اإلجالل وال ع يم هلل عل وجل  ،فلم يمللوا أمفسةهم
 ،ولم يس ليعوا السةيلرة علةى د،ةاعر م  ،فامةدفعوا دةاجدين خاشةعين بةاكين ﴿ يإمَّ َمةا يُة م يد ُن يبي َيا يزَةا
دبَّ ُحوا يب َح مم يد َر يبّ يه مم َو ُ مم ََ ،ي مس َ مل يب ُرو َ ﴾ [السجدة . ]15 :
الَّريينَ يإكَا كُ ي ّك ُروا يب َها خ ََروا ُ
د َّجداا َو َ
وكأ را و الحال الري يزبغي أ يلو عليه كةل دةن يسة مه آيةات القةرآ ي يلمةا فيهةا دةن قةوة
أثير جبارة  ،لرلك كم هللا عل وجل دن  ،ي دن و،يخ،ه عزد دماعه للقةرآ ﴿ فَ َمةا لَ ُهة مم َ ،يُ م يدزُةو َ
علَ مي يه ُم مالقُ مرآ ُ ََ ،ي مس ُجدُو َ ﴾ [ا،م،قاق . ]21 ، 20 :
(َ )20و يإكَا قُ ير َ
ئ َ
ي ي َحةديي ح
ث َب معةدَوُ يُ م يدزُةو َ ﴾
فمن لم ي أثر بالقرآ ويل ا به إيماماا  ،فبماكا دةي أثر وية دن ي! ﴿ فَ يبةأ َ ّ
[المردالت . ]50 :
المعرفة ال املة :
القرآ ك اب ع ةيم بةه آ ،ا يةات ال ةي ضةمن الل،يةر والل،يةر دةن المعلودةات عةن هللا عةل
وجل  ،وعن أدمانه وصفا ه  ،وآثار ا في اللو  ،ويح وي كرلك على كةل دةا يزبغةي أ ية دن بةه
اإلمسا ليزجح في دهم ه على اارم .
ولئن كا يصعُب على البع الز ر الصحيح  ،وال فلر في اللو وآيا ه الم،هو ة فإ القةرآ
الع يم يخ صر له اللو  ،بل ويرشدو إلى ريق ال فلر فيةه ﴿ َّ
ع َمة حد
سة َم َاوا ي
َّللاُ الَّةريي َرفَة َه ال َّ
ت يبغَي يمةر َ
الةرحم َم ين يد م
ةاو ح
دة َم َاوا ح
ت
و َّ
دة مب َه َ
ََر مومَ َها ﴾ [الرعةد  ﴿ ، ]2 :الَّةريي َخلَةوَ َ
ةن َفَ ُ
ت ي َباقاةا َدةا َ َةرى فيةي خ مَلة ي
ةن فُ ُ
َةل َ َةرى يد م
ص َةر م
ص ُةر خَا يدةئاا َو ُ َةو
ص َةر َك َّةر َ مي ين يَ مزقَليةبم يإلَي َ
ةور ( )3ثُة َّم م
فَ م
ل ح
مةك مالبَ َ
ار يجةهي مالبَ َ
ةار يجهي مالبَ َ
يير ﴾ [الملك . ]4 ، 3 :
َحس ٌ
(  ) 1فضائل القرآن ألبي عبيد ص  ،66وابن كمير في فضائل القرآن  ،وقال :نسنادس جيد.
( )2تفسير ابن كمير (  ، )332/5والدر المنمور للسيوطي (  ، )615/5وروح المعاني لأللوسي ( . )2/17
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دةرت بالب،ةري ليأخةر دزهةا
والقرآ الع يم كرلك يح وي – بإجمةال  -علةى أ ةم ااحةداث ال ةي َّ
المسلم العبر والع ات ال ي ُعيزه على القيام بواجبه الصحيح على اارم .
ولك أ أدل آيات دورة القمر  ،وكيح أمها ركر العديد دن قصص السابقين كقوم مةوح وعةا
ةل يد م
س مةرمَا مالقُ مةرآ َ يللة يرّ مك ير فَ َه م
ةن ُدةدَّ يك حر ﴾
وثمو  ،ثم مجد كةل قصة دزهةا ز هةي بقولةه عةالى َ ﴿ :ولَقَة مد يَ َّ
[القمر  ، ]17 :أي أمك إ كزس – أيها القةارئ – لةم ُ،ةا د دةا حةدث لهة ،ث  ،وفا ةك أخةر العبةرة
صة يه مم يعب َمةرة ٌ ياُو يلةي
ص ي
دزهم  ،فإ القرآ يلفيةك  ،ويُقةدم لةك خالصة لةك ااحةداث ﴿ لَقَة مد َكةا َ يفةي قَ َ
صةي َل ُكة يّل شَة ميثح َو ُةداى َو َرحم َمة ا يلقَ مةو حم
ب َدا َكا َ َحديي،اا يُ مف ََرى َولَ يل من َ م
ماا َ مل َبا ي
صدييوَ الَّريي َبةيمنَ َيدَيمة يه َو َ مف ي
يُ م يدزُو َ ﴾ [يودح . ]111 :
وي كد ديد قلب على شمول المعرف القرآمي فيقول :
إ القرآ اللريم و و ي زةاول الحقةانو والمقودةات ال ةي يقةوم علةى أدادةها ال صةور اإلدةالدي
ضا  ..لم يةد جامباةا دزهةا يةراو الفلةر
للوجو  ،ويُقدم على أدادها ال فسير الصحيح لهرا الوجو أي ا
الب،ري عزه د ال إ ،وقد أجةاب علةى ةرا السة ال  ،ولةم يةد امحرافاةا فةي صةور ا يخةال الفلةر
الب،ري إ ،وصحح را ا،محرا بحيث يسة قيم فةي القلةب والعقةل وفةي الليزومة الب،ةري بجمل هةا
صور كادل دن وراث را البيا ال،ادل  ،و فسير صحيح للوجو كله ولل اريخ اإلدالدي (.)1
المعرفة المؤ رة
 ..والقرآ اللريم  ،يُقدم المعلود فق  ،بل يُقددها بلريق ُقزه العقةل  ،و سة ،ير الم،ةاعر فةي
آ واحد  ،فيز،أ اإليما  -بإك هللا – .
وإكا دا اوم المرث على قراثة القرآ  -قراثة صحيح – اج ا إيماماا  ..لماكا ي
امه اج ا دعرف مافع ود ثرة ﴿ َو يإكَا ُ يل َي م
علَ مي يه مم آ َيا ُهُ جَ ا َ م ُه مم يإي َماماا ﴾ [اامفال . ]2 :
س َ
ويُقار بديه اللدا الزوردي بين المعرف ال ي يُقددها القرآ والمعرف ال ي يُقددها علةم اللةالم
فيقول :
حقًّا  ،إ دعرف هللا المس زبل دن علم اللالم ليسس ي المعرف اللادل  ،و ،ورث ا ،مئزا
القلبي.
في حين أ لك المعرف د ى دا كامس على مهج القرآ اللةريم المعجةل ُ ،صةبح دعرفة ادة ،
و ُسلب ا ،مئزا اللادل في القلب .
ان المعرفة ال ُمستقاة مأ القرآن الكريم تمنل الأزور القلب الدا م مع هللا .
ويضرب الزوردي ا
د،ا ،للفرق بين اادرين :
اجل الحصول على الماث  ،زا دن يأ ي بةه بوادةل أمابيةب دةن دلةا بعيةد يُحفةر فةي أدةفل
الجبال  ،وآخرو يجدو الماث أيزما حفروا  ،ويُف ي ّجرومه أيزما كاموا .
عةرم فيةه لالمقلةا وال َ
،ةح  ،بيزمةا الةرين ةم
فااول دير في ريو َوعر و ويل  ،والماث ُد َّ
أ ل لحفر ا بار فإمهم يجدو الماث أيزما حلَو ومما صعوب ود اعب .
 ..إ كل آي دن آيات القرآ اللريم كعصا دودى ُف ي ّجر الماث أيزما ضربس . )2( ..
ويقول ً :ل ئاجة ال اًلةتزاءة بنور ال مور مادام هنال شما ةاكعة (.)3
ويقول شيخ اإلدالم ابن يمي :
إ اللرة والفرح والسرور  ،و يب الوقس  ،والزعيم الةري  ،يملةن ال عبيةر عزةه  ،إممةا ةو فةي
دعرف هللا عل وجل  ،و وحيدو  ،واإليما به  ،وامف ةاح الحقةانو اإليمامية والمعةار القرآمية (، )1
( )1مقومات التصور اإلسالمي ص (.)80
(  ) 2المكتوبات (  )426 -425باختصار وتصرف يسير .
(  ) 3المصدر السابق ( . ) 463
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وكيح  ( ،والقرآ يُ،ير العوا ح  ،ويةوقظ العقةول فةي وقةس واحةد  ،وبعةد ا،ق زةا يلمةئن العقةل
ويهدأ اإلحسار  ،وي،عر اإلمسا بز،وة الفرح وا،ر ياح ) (.)2
القرآن يستثير جميع الم اعر :
ا
إقبا ،صحي احا في دبر دعاميه وي أثر بها يجد أمه يُخا ب جميه د،ةاعرو ،
الري يُقبل على القرآ
ف ارة يس ،ير فيه د،اعر الخو والر ب  ،و ارة الفةرح وا،د ب،ةار  ،و ةارة الرضةا وال فةوي ،
و ارة السليز واللمأميز  ،و ارة الحب وال،وق إلى هللا عل وجل .
يقول ابن القيم :
 ،شةةيث أمفةةه للقلةةب دةةن قةةراثة القةةرآ بال ةةدبر وال فلةةر  ،فإمةةه جةةاده لجميةةه دزةةاجل السةةانرين
وأحوال العادلين  ،ودقادةات العةارفين  ،و ةو الةري يةورث المحبة وال،ةوق  ،والخةو والرجةاث ،
واإلماب وال وكل  ،والرضا وا ل فةوي  ،وال،ةلر والصةبر  ،ودةانر ااحةوال ال ةي بهةا حيةاة القلةب
وكماله (.)3
( ي،عر القارئ ( الم دبر للقرآ ) أمه يعي حياة مابض في فةي عةالم آخةر ريةر الةري يعةي ،
يُدر أ رو احا سري فيه .
 ..يحس دن يقرأ في القرآ د ا
زقال بين آيا ه ودورو أمه يعي في قري صغيرة  ،يجمعهةا دلةا
واحد  ،ي رو المعمةورة ررةم ا سةاعها  ،ويل زفهةا جدةا واحةد دةن لةد آ م ح ةى قيةام السةاع ..
مصوص دف وح أدادها اللريو  ، ،ي ُحدَ ا جدا  ،و ،يُقيد ا دلةا  ،لقةي عاليمهةا لهةرا اإلمسةا
الري  ،غير د،اعرو وجوامبه الزفسي وديوله على اخ ال اللدا .
لرا يجد كل إمسا فيه بُغي ه  ..يُقبل عليه المهموم ليجد فيه بلسمه  ،ويُقبل عليه المحلو ليجد
فيه دلو ه  ،ويُقبل عليه العالم ليجد فيه لب ه  ،ويُقبل عليه الهارب دن قيو الحياة الر يب ليجةد فيةه
خلو ه  ..يُقبل عليه الضال ال انه الحانر ليجد ضال ه .
ام ر كيح أ آيات السورة الواحدة ز قل بك دن دوضو إلى آخر  ،ودن وصح إلةى قصةص
 ،إلى وعد ووعيد  ،إلى ،ريه . ... ،
ا
وقصةرا  ،امسةجا ادا دةه ةرو الةزفس اإلمسةامي ال ةي ةل
و،
 ..را  ،وإ في زو دور القرآ
ا
الر اب  ،كل دورة دن دور القرآ ُضيح لبزة مفسةي إلةى كلةك الليةا اإلمسةامي  ،ح ةى جةدو دةه
آخر دورة قد اك مل بزاؤو الزفسي  ،و لادلس د،اعرو وأحاديسه ..
حةث المسةلم علةى اإلقبةال علةى ةرا
 ..دن زةا مُةدر الحلمة دةن ك،ةرة الزصةوص الةوار ة فةي ّ ي
قوت به في يوده
القرآ  ،وإشارة الزصوص إلى ضرورة أ يلو لهرا اإلمسا ور يودي وجا ي َّ
 ،وأ مي قراثة القرآ دن أوله إلى آخرو امها ُملن المرث دن اد ،ارة كادل د،اعرو ال ي زلةوي
عليها مفسه ) (.)4
القرآن وبناء اإليمان :
وإليك أخي القارئ بع اللمحات اليسيرة عن ريق القرآ الفريدة في بزاث اإليما :
القرآ اللريم يلرح جميه الحقانو ال ي يزبغي اإليما بها ر احا يُخا ب به العقل فيُقزعه ب ،ى
أداليب اإلقزا دن خالل الحوار الري يُ،عر قارئ القرآ أمه أحد أ رافه  ،ويصل دعه فةي الزهاية

(  ) 1رسائل ابن تيمية في السجن ص ( . ) 31
(  ) 2التعبير القرآني والداللة النفسية للجيوسي ص ( . ) 136
(  ) 3مفتاح دار السعادة ( . ) 553/1
(  ) 4التعبير القرآني والداللة النفسية للجيوسي ص (  )226-224باختصار  ،دار الاوماني – دمشق .

75

إلى اإلجاب المقزع للقضي الم،ةارة  ،وخةالل ةرا الحةوار مجةد زةا أدةئل ُلةرح وأد،لة ُضةرب
دح أي شبه .
فحم و ُ ي
وإجابات ُ ي
فعل ةبيل المثال :
شبه أ القرآ ليس دن عزد هللا  ،وأ دحمداا صةلى هللا عليةه ودةلم قةد اف ةراو دةن عزةدو  ،مجةد
الر على رو ال،ةبه فةي أك،ةر دةن دوضةه فةي القةرآ بلةالم ُدفحةم وأ لة ادغة كقولةه عةالى فةي
ةن ادمة َ َ
ل مع ُ مم يد م
د َةو حر يد،م يلة يه ُد مف ََر َيةا ح
ت َوا م ُ
دورة و  ﴿ :أ َ مم َيقُولُو َ ا مف ََراوُ قُ مل فَأ م ُوا يب َع م ،ير ُ
ةن ُو ي
عةوا َد ي
َّللاي َوأ َ م َ ،يإلَةهَ يإ ََّ ُ ،ةو فَ َه م
صا ي قيينَ ( )13فَإ ي م لَّ مم َي مس يَجيبُوا لَ ُلة مم فَةا معلَ ُموا أَمَّ َمةا أ ُ مم يةل َل يب يع مل يةم َّ
َّ
ةل
َّللاي يإ م ُك مز ُ مم َ
أ َ مم ُ مم ُد مس يل ُمو َ ﴾ [ و . ]14 ، 13 :
 ..وده اإلقزا العقلي فإ القرآ يس ،ير الم،اعر في مفةس الوقةس دةن خةالل أدةاليبه الم زوعة
دن ،ويو و رريةب و ر يةب  ،ودةن خةالل القصة والموع ة  ،فعلةى دةبيل الم،ةال  :دةورة الزبةأ
زاق قضي البعث والجلاث  ،و ُ،ب ها دن الزاحي العقلي  ،دن خالل ّ
حث القارئ على اإلجاب على
دبا اا  ،والزهار دعا ا
شا  ،وأملل الملةر  ،وبسة اارم
أدئل بد ي دفا ا أ الري جعل لك الزوم ُ
 ،وثبَّ ها بالجبال  ،و ، ..و الري يُخبر أ زا يو ادا للجلاث ..
وده را اإلقزا العقلي يأ ي ال ر يب بركر ول يوم القياد وب،اع الزار  ،وكةرلك ككةر الجزة
 ،وبع دا فيها دن ألوا الزعيم  ،ف ُس ،ار الم،اعر ده لك القزاع العقلي فيز،أ اإليما بإك هللا .
وليس كلك فحسب  ...فمن أ م الودانل ال ي ي فةر بهةا القةرآ ،دة ،ارة الم،ةاعر ةي اللريقة
ال ي يزبغي أ يُ لى بها ي أ ،و ي ال ر يل وال غزي به بقاا احلام ال جويد ﴿ َو َر ي ّ يل مالقُ مةرآ َ َ مةر ي ا
يال ﴾
[الملدل . ]4 :
أهمية الترتيل :
إ حسين الصوت بالقرآ و ر يله له وظيفة ع يمة فةي اللةرق علةى الم،ةاعر ،دة ،ار ها ،
في ي كلك إلى اد لا القزاع العقلي بالعوا ح المزفعل  ،لرلك كةا الحةث علةى حسةين الصةوت
عزد قراثة القرآ .
قال صلى هللا عليه ودلم  « :جيزوا القرآ بأصوا لم » (.)1
وقال  « :ليس دزَّا دن لم ي غن بالقرآ » (. )2
وقيةل ،بةةن أبةةي ُدليلة  « :يةةا أبةةا دحمةد  ،أرأيةةس إكا لةةم يلةن حسةةن الصةةوت ي قةال  :يحسةةزه دةةا
اد لا » (. )3
وي كد ابن حجر العسقالمي على را المعزى فيقول :
والري ي حصل دن اا لة أ ُحسةن الصةوت بةالقرآ دللةوب  ،فةإ لةم يلةن حسةزاا فليحسةزه دةا
اد لا (.)4
ويقول الجيودي في ك ابه « ال عبير القرآمي والد،ل الزفسي » :
اب  ،كأي ك اب  ،فهو يُ لةى بلريقة در بة  ،علةى أصةول دز مة  ،يجةب أ
القرآ اللريم ك ٌ
ُراعى فيه قواعد القراثة وأصول اا اث  ،و را دما اخة ص بةه القةرآ اللةريم علةى دةانر الل ةب ،
وورو اادر برلك في ا يات ااولى دن درحل ملول القرآ ﴿ َو َر ي ّة يل مالقُ مةرآ َ َ مةر ي ا
يال ﴾ [الملدةل :
. ]4

(  ) 1حديث صيحيح  :أخرجيه أحميد ( ، 283/4رقيم  ،)18517وأبيو داود ( ، 74/2رقيم  ، )1468والنسيائي ( ، 179/2رقيم  ، )1015وابين
ماجه ( ، 426/1رقم  )1342وبيرهم  ،وصححه الشيخ األلباني في صحيح الجامز ( . ) 3575 - 3574
(  ) 2أخرجه البخاري ( ، 2737/6رقم . )7089
(  ) 3أخرجه أبو داود (  548/1برقم  ، ) 1473وقال الشيخ األلباني رحمه هللا  :حسن صحيح .
(  ) 4فتح الباري ( . )72/9
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زا قواعد صل باا اث القرآمي ،بد دن دراعا ها كأحلام ال جويد  ،فال جويد و

و ،شك أ
ال حسين .
 ..ةةرو ااحلةةام ال ةةي يزبغةةي لقةةارئ القةةرآ أ يُراعيهةةا ةةي فةةي حقيقة اادةةر أحةةد أدةةرار كلةةك
اإليقا الري ي،دَ اادما إليه  ، ،لا خلو آي دن ُحلم دا بين ُ
رزّ أو ددّ أو إخفاث  ،أو رير كلةك
دن ااحلام ال ي فرم على الساده لوماا دعيزاا  ،يعهةدو فةي اللةالم ا،ع يةا ي  ،وإكا دةا علمزةا أ
ٌ
كةادن فةي ك ةاب
قراثة القرآ يزبغي أ لو بال ر يل وبمراعاة رو ااحلام  ،أ ركزا أ كلةك دةر
هللا  ،را الري يجعل الزفس زجرب إليه (. )1
فإكا دةا اق ةر كلةك بحضةور العقةل و ف َهمةه للخلةاب كةا ااثةر ع ي امةا علةى القلةب كحةال وفةد
دةو يل َ َةرى أ َ معيُةزَ ُه مم َ يفةي ُ يدةنَ
الر ُ
د يمعُوا َدا أ ُ مم يةل َل إيلَةى َّ
﴿وإيكَا َ
مصارى مجرا عزددا اد معوا للقرآ َ
و ﴾ [الماندة . ]83 :
الد مَّدهي يد َّما َ
ع َرفُوا يدنَ مال َح ّ ي
وجدير بالركر أ ( ال غزي بالقرآ و حسين الصوت بقراثة القرآ  ،بخال الغزاث المعرو
في جدامزا  ،فالقصد دن را الغزاث أ يلرب ويُلرب ريرو  ،لي عظ ويع بةر  ،فةال غزي بةالقرآ إكاا
و  :اةتمار المتكلم لما يُتمكلم بذه  ،مترن امذا بذالنط  ،مسذتأبفا لذه  ،مسذتلم اأا مسذتطيباا للكلمذات ،
ذوقاا ل ا ولمعاني ا ) (. )2
وي كد الحافظ ابن ك،ير على را المعزى فيقول :
عا إممةا ةو ال حسةين بالصةوت الباعةث علةى ةدبر القةرآ و فهمةه ،
والغرم أ المللوب شر ا
والخ،و والخضو وا،مقيا لللاع  ،فأدا ااصوات بالزغمةات المحدثة المركبة علةى ااوجا ،
وااوضا ال ُملهي والقامو الموديقاني  ،فالقرآ ي َّ
ُزلو عن كلك (. )3

أهمية المداومة عل تووة القرآن :
القرآ يُخا ب العقل فيُقزعه  ،ويضغ على الم،اعر فيس ،ير ا  ،ليز،أ برلك اإليما  -بإك هللا
ار فيي َةرَا مالقُ مةرآ ي يد م
ةن ُكة يّل
ض َر مبزَا يللزَّ ي
  ،فيُ،مر كلك اإليما دليداا دن العبو ي هلل عل وجل ﴿ َولَقَ مد َري َمر كيي يع َو ح لَ َعلَّ ُه مم يَ َّقُو َ ﴾ [اللدر . ]28 ، 27 :
ع َر يبيًّا َ
َد َ ،حل لَ َعلَّ ُه مم يَ َرَ َّك ُرو َ ( )27قُ مرآماا َ
والقرآ يعرم جميه الحقانو ال ي يزبغةي اإليمةا بهةا  ،وعلةى رأدةها اإليمةا بةاهلل عةل وجةل
وبأدمانه وصفا ه .
واإليما الري يحدثه القرآ ي زاول جميه الم،اعر  ،فإكا دا اوم المرث على الو ةه  ،وأعلةاو
برا دن يوده فإ را دن شأمه أ يليةدو إيماماةا  ،و لةرا سة مر جيةا ة اإليمةا ح ةى سة قر
وق اا دع ا
و ردخ فةي الم،ةاعر  ،و لةو لةه اليةد اللةولى بهةا  ،وبادة مرار الة الوة يةل ا ال رقةي اإليمةامي ،
ويل ا ظهور ثمار اإليما .
دن زا كا الحث فةي القةرآ والسةز علةى ضةرورة المداودة علةى ةالوة القةرآ ح ةى ي حقةو
دقصو و الع يم ب حصيل العلم واإليما وال رقي في ددار السانرين إلى هللا .
َاب َّ
ص َالة َ َوأ َ ممفَقُوا يد َّمةا َرجَ مقزَةا ُ مم يد ًّةرا
َّللاي َوأَقَا ُدوا ال َّ
فمن ا يات قوله عالى  ﴿ :إي َّ الَّريينَ يَ ملُو َ يك َ
ُور ﴾ [فا ر . ]29 :
َو َ
ارة ا لَ من َب َ
ع َال يم َي ا َي مر ُجو َ ي َج َ
وقوله  ﴿ :يإمَّ َما أ ُ يد مرتُ أ َ م أ َ معبُدَ َربَّ َ ير يو مال َب ملدَةي الَّريي َح َّر َد َهةا َولَةهُ ُكة َل شَة ميثح َوأ ُ يد مةرتُ أ َ م أ َ ُكةو َ يدةنَ
مال ُم مس يل يمينَ (َ )91وأ َ م أ َ ملُ َو مالقُ مرآ َ ﴾ [الزمل . ]92 ، 91 :
(  ) 1التعبير القرآني والداللة النفسية  ،لعبد هللا الجيوسي ص (  ) 165 ،164باختصار وتصرف يسير  ،دار الاوماني – سوريا .
(  ) 2المصدر السابق ص . 168
(  ) 3فضائل القرآن البن كمير ( . )114/1
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ص َالة َ ﴾ [العزلبوت . ]45 :
وقوله  ﴿ :ا م ُل َدا أ ُ ي
ب َوأَقي يم ال َّ
ي إيلَي َمك يدنَ مال يل َا ي
وح َ
ودن ااحا يث الزبوي  ،قوله صلى هللا عليه ودلم  « :عا دوا القرآ  ،فوالري مفسةي بيةدو لهةو
عقلها » (. )1
صياا دن قلوب الرجال دن اإلبل دن ُ
أشد َفَ ي ّ
وقولةه  « :اقةةرؤوا القةةرآ واعملةةوا بةةه  ،و ،جفةةوا عزةةه  ،و ،غلةةوا فيةةه  ،و ،ةةأكلوا بةةه  ،و،
س أثروا به»(.)2
ول ّما جاث وفد ثقيح إلى المديز أمللهم ردول هللا صلى هللا عليه ودلم في قب بين المسجد  ،وبين أ له
 ،فلا يأ يهم ويُحدثهم بعد الع،اث  ،وفي ليل دن الليالي أخر عليهم ثم أ ا م  ،فقةالوا لةه  :يةا ردةول هللا ،
ي حلبةي دةن القةرآ فلر ةس أ أخةر دةن
لب،س عزَّا الليل أك،ر دما كزس لبث  ،فقال  « :معةم  ،ةرأ علة ّ
المسجد ح ى أقضيه » (.)3

وللي يقه را الحث الزبوي دواقعةه الصةحيح فةال ية ي إلةى إدةرا الةبع فةي القةراثة و
ف َلر و ف َهم و دبَر كامس ال وجيهات الزبوي بضرورة ال ركيل وجمةه العقةل دةه الة الوة  ،ودةن كلةك
قوله صلى هللا عليه ودلم  « :إكا قام أحدكم دن الليل فاد عجم القرآ على لسامه فلم يةدر دةا يقةول ،
فليزصر فليضلجه » (. )4
وقوله لعبد هللا بن عمرو بن العاص و و يوضةح لةه دةبب مهيةه عةن قةراثة القةرآ فةي أقةل دةن
ثالث أيام  ، « :يفقهه دن يقرؤو في أقل دن ثالث » (.)5
م َو م
اخةة ي َال ي اللَّيمةة يل
سةة َم َاوا ي
و ال َّ
ت َو ماا َ مر ي
وعزةةددا مللةةس آيةةات دةةورة آل عمةةرا ﴿ يإ َّ فيةةي خ مَلةة ي
ار َ يَا ح
ب﴾ [آل عمرا  . ]190 :قال صلى هللا عليه ودلم « ويل لمن قةرأ ةرو
ت ياُو يلي ماا َ ملبَا ي
َوالزَّ َه ي
ا يات ثم لم ي فلر فيها » (. )6
ًل بديل عأ القرآن :
دن زا مقول بأمزا إكا دا أر ما بزاث القاعدة اإليمامي با ساعها في جميه د،اعر القلب فالبد دةن العةو ة
بةرا دةةن يودزةا  ،وأ مُةةداوم علةى كلةةك كةل يةةوم  ..مقةرؤو ب ةةدبر
الصةحيح إلةى القةةرآ  ،وإعلانةه وق اةةا دع ا
و ر يل وصوت حلين  ،فإ لم مفعل كلك فال ملودن إ ،أمفسزا عزددا مُفاجأ بعد الموت بهرا اللزل الري كا
بين أيديزا  ،فهجرماو بمح إرا زا  ،وقد كا بإدلامزا دن خالل ُحسن ال عادل دعه أ مق رب أك،ر وأك،ر
علَة مي ُل مم يب َحفيةيظح ﴾
ي فَ َعلَ مي َها َو َدا أَمَةا َ
ص َر فَ يلزَ مف يس يه َو َد من َ
صاني ُر يد من َر يبّ ُل مم فَ َم من أ َ مب َ
دن هللا عل وجل ﴿ قَ مد َجا َث ُك مم بَ َ
ع يم َ
[اامعام . ]104 :

القرآن والسنة :
ورزةي عةةن البيةا أ الحةةديث عةن القةةرآ ي،ةمل الحةةديث عةن السةةز بال بعية  ،فلمةةا يقةول ابةةن
رجب :
سز فهي دفسرة للقةرآ  ،و ُدب ييّزة  ،ودوضةح  ،فهةي ابعة لةه  ،والمقصةو ااع ةم ةو
فأدا ال ُ
القرآ (..)7
وليس أ ل دن أ مي ال مسك بالسز ده القةرآ دةن قولةه صةلى هللا عليةه ودةلم  « :ركةس فةيلم
ير ا على الحوم » (. )1
شيئين  ،لن ضلَوا بعد ما  :ك اب هللا  ،ودز ي  ،ولن ي فرقا ح ى ي
(  ) 1أخرجه البخاري ( ، 1921/4رقم  ، )4746ومسلم ( ، 545/1رقم . )791
(  ) 2حييديث صييحيح  :أخرجييه أحمييد ( ، 428/3رقييم  ، )15568وأبييو يعلييى ( ، 88/3رقييم  ، )1518وصييححه الشيييخ األلبيياني فييي السلسييلة
الصحيحة .
(  ) 3حديث حسن  :أخرجه ،وأبو داود ( ، 55/2رقم  ، )1393وابن ماجه ( ، 427/1رقم  ، )1345و أحمد ( ، 9/4رقم  )16211حسنه
الحافظ العراقي في "تخريج اإلحياء" ( )276/1والحافظ ابن حجر كما في "الفتوحات" البن عالن (.)229/3
(  ) 4أخرجه مسلم ( ، 543/1رقم . )787
(  ) 5حديث صحيح  :أخرجه أحمد ( ، 104/11برقم  ، )6546وصححه الشيخ األلباني في صحيح الجامز  ،حديث رقم ( . ) 1157
(  ) 6حديث صحيح  :أخرجه ابن حبان في صحيحه (  ، 386/2برقم  ، ) 620وصححه الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة برقم . 68
(  ) 7االستاناء بالقرآن في تحصيل العلم واإليمان البن رجب .
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ابتعاد األمة عأ اًلنتفار الأقيق بالقرآن :
ودما يدعو لألدح أ جيل الصحاب لم ي لرر درة ثامي في اريخ ااد ح ةى ا  ،ودةن أ ةم
اادباب لرلك و جر ا،م فا بالقرآ كمصدر د فر ل حصيل العلم واإليما .
إ د،لل زا الرنيس دةه القةرآ وال ةي مزعزةا دةن ا،م فةا الحقيقةي بةه ةي ضةعح إيمامزةا بةه ،
وثق زا فيه كمصةدر د فةر ل حصةيل العلةم واإليمةا  ،ودةن ثَة َّم ال غييةر  ..ولةك – أخةي القةارئ  -أ
أكد دن ةرا ال ،ةخيص بةإجراث اخ بةار لزفسةك ولرخةرين  ،بةأ خيةل بأمةك يو ادةا دةا رربةس فةي
قراثة شيث دن الرقانو والمواعظ ل رقيو قلبك  ،فا جهس إلى دل ب ةك  ،ووقةه بصةر علةى ك ةاب
ال و م للمحادبي  ،وال بصةرة ،بةن الجةوجي  ،ودةدار السةاللين ،بةن القةيم  ،وإحيةاث علةوم الةدين
للغلالي  ،ووقةه بصةر – فيمةا وقةه – علةى المصةحح  ،فةأي الل ةب دة خ ار ي! ودةا ةو ر يةب
القرآ في را ا،خ يار ي!
د ُفاجأ أخي – كما فوجئس  -بأ القةرآ ةو آخةر ك ةاب دة خ ارو لهةرو المهمة  ..ةرا إ كزةس
د ضعه في انرة ا،خ يار وال فضيل .
دهجورا بهرو اللريق ي!
إمه أدر يدعو إلى الحسرة  ..ك اب هللا أع م وديل لل أثير يُصبح
ا
يا ئسرة عل العباد :
هل انطفأل نور القرآن ؟
ًل وهللا  ،ف ذو فمذا هذذو النذور المبذذيأ  ،وةذييل تذذأل يره أقذوا مذذأ تذأل ير أي نذذور آالذر  ،ولكننذذا
أدرنا له ف ورنا  ،ولم نُأسأ توجيه نوره لعقولنا وقلوبنا  ،فلم ن عر بذأل ره  ،ف ذل نقذول ألنفسذنا
 « :يا ئسرة عل العباد ؟! »
()2
القةةرآ فةةي صةةدور أقةةوام كمةةا يبلةةى ال،ةةوب
يقةةول دعةةاك بةةن جبةةل رضةةي هللا عزةةه  :دةةيبلى
()4
في هافس ( ، )3يقرؤومه  ،يجدو له شهوة و ،لرة .
لقد الد معاذ رض هللا عنه  ،فلقد ضعف قيمة القرآن ف قلوبنا  ،وأالبأنا ًل نجد اشذت اء
لإلقبال عليه  ،وًل لذة ئينما نتلو آياته .
 ..لقذد تزذافرت عوامذل فثيذرة أدَّت الذ هذذا ال جذر الخطيذر للقذرآن  ،ولكذأ ئيذ أنذه ًل بذديل
أمامنا ةوا العودة اليه واًلنتفار بذه لتأصذيل العلذم النذافع لعقولنذا  ،واإليمذان المتجذدد لقلوبنذا ،
والتنفية الصأيأة لنفوةنا  ،والأرفة الدا بة لخدمة ديننا  ،فوبد مأ بذل غاية الج ذد  ،واجتيذال
فافة العقبات الت تأول بيننا وبينه ..
أال القارئ
ا
ا
عضةا ، ،وأمةةه
ضةةا
لةو أ
دةرم در ا
رجةال يعمةةل فةي دلةةا بعيةد عةةن أ لةه  ،وع يلةةم أ ابزةه قةةد ي
يح ا إلى واث (دا ) وصفه له اا باث  ،وأ را الدواث رير د وافر ببلد ا،بن  ،فبحث عزةه ح ةى
وجدو  ،ووضعه في صزدوق دحلم راي اإلحلام  ،وبالا في وضه اارلف على الصةزدوق وأردةله
إلى ابزه  ،وعزددا وصلس العلب إليه وعلم أ فيها واثو حاول ف حها و ودن حولةه فلةم يسة ليعوا
 ،فماكا ن أمهم ديفعلو ي

(  ) 1حديث صحيح  :أخرجه الحاكم ( ، 172/1رقم  ، )319والدارقطني ( ، )245/4وصححه األلباني .
(  ) 2بلى الموب  :من كمرة استعماله حتى صار قدي اما ال قيمة له .
(  ) 3التهافت  :التساقط والتتابز .
(  ) 4أخرجه الدارمي في سننه (  531/2برقم . ) 3346
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ل دييأدو دن ف حها ويزصةرفو عزهةا  ،أم دةيحاولو ف حهةا دةرات ودةرات ودةرات ح ةى
يزجحوا ي
لقد أصبح بيززا وبين القةرآ حجاباةا ك،يفاةا  ،يحةول بيززةا وبةين ا،م فةا بةه  ،فةال يزبغةي عليزةا أ
ميأر إ أقبلزا علةى القةرآ فلةم مجةد أي جةاوب  ،فةاادر يح ةا إلةى دحةاو،ت د لةررة  ،وإلحةاح
شديد على هللا عل وجل  ،و َب َ ر واملسار ح ى يف ح لزا دبحامه أبواب القرآ  ،و صل أمةوارو إلةى
عقولزا وقلوبزا .
يقول المحادبي :
فنن كلب الف م بصد أقبل عليك بالمعونة ..
ًل يمثقُل ف م فومه اًل عل مأ تعطل قلبه أًل يسمع ..
فإ علم – دبحامه – دن ال الي لل ابه صدق ضمير  ،وعزاي ح ى يجمه مةه للفهةم  ،أفهمةه ..
أ ،سمعه يقول  ﴿ :يإ م َي معلَ يم َّ
َّللاُ فيي قُلُو يب ُل مم َخي امرا يُ م ي ُل مم َخي امرا ﴾ [اامفال . ]70 :
ا
متذوفو عليذه أنذه هذو الذذي
فنذا أقبل عل هللا بصد نية  ،ورغبة لف ذم فتابذه بنجمذار هذ ٍ ّم ،
يفتل لك الف م  :لم يخيبك مأ الف م والعقل عنه ان شاء هللا (.)1
ويقول اللرك،ي :
قرا إلى ال فهم  ،بدعاث و ضةر  ،واب ئةار و مسةلن ،
إكا كا العبد دصغياا إلى كالم ربه  ،دف ا
ودز ارا للف ح عليه عزد الف اح العليم  ،وأ لو الو ةه علةى دعةامي اللةالم ي فهةرا القةارئ أحسةن
ةاب يَ ملُومَةهُ َح َّ
ةك
ةو ي َال َو ية يه أُولَئي َ
الزار صو اا بالقرآ  ،وفي د،له يقول هللا عالى  ﴿ :الَّريينَ آ َ ميزَةا ُ ُم مال يل َ َ
يُ م يدزُو َ يب يه ﴾ [البقرة  .. ]121 :و را و الرادخ في العلم (.)2
فمذذأ هنذذا نقذذول  -بيقذذيأ – بألننذذا ان اةذذتطعنا أن نذذدالل عل ذ القذذرآن دالذذول التلميذذذ ال ُمت ذذو
للمعرفة ئينما يُقابل أعيم أةتاذ  ،وداومنا عل ذلذك  ،فذنن القذرآن ةذيفتل لنذا أبوابذه  ،وةذيغنو
نوره قلوبنا  ،لنكون مأ بعد موقاته قو اما الالأيأ بنذن هللا  ،وأفثر ايماناا وب جة وةكينة .
التأدي الكبير :
 ،يُملن لل ربي اإليمامي أ م بمراحلها المخ لف و ال عادل الصحيح ده القةرآ  ،و ةرا لةن
ةيدزُوا
يحدث إ ،إكا جا ت ال،ق فيه  ،كمصدر د فر ل زةوير العقةول والقلةوب  ،و لكية الزفةور ﴿ فَ ي
بي َّ
ور الَّريي أ َ مملَ ملزَا ﴾ [ال غابن . ]8 :
اَّللي َو َر ُ
دو يل يه َوالزَ ي
را و ال حدي اللبير الري يواجهزا ..
فالحل بين أيديزا  ،وده كلك لن مقدر على ا،م فا به الما ضعح إيمامزا به وثق زا فيه .
 ..دن زا مقول أ مقل البداي في ريو ا،م فةا بةالقرآ بعةد ا،دة عام الصةا ق والمسة مرة
باهلل عل وجل ي زمي ال،ق فيه ل ل ا ررب زا فيه  ،وإقبالزا الصحيح عليه .
و زمي رو ال،ق ح ا دزَّا إلى القيام ببع اادور ي :
أول ا  :التعرا عل أوالاا القرآن مأ القرآن :
فللما عَّح المرث على فاعلي الدواث الري ديس خدده ي كلما اج ا ثق فيه  ،فلما يقةول الحةارث
المحادبي :
ةورا  ،ورحم ة  ،ودوع ة  ،ودجي ةداا ،
« لق ةد ع ةةم هللا عةةل وجةةل القةةرآ ود ة َّماو  :بر اماةةا  ،ومة ا
وبصانر و دى  ،وفرقاماا  ،وشفاث لما في الصدور  ،وكلك ليع م قدرو عزد الم دزين  ،فيقبلوا عليةه
دزبهرين ود يقّدرين  ،ود دبرين  ،فيزالوا به شفاث قلوبهم » .
(  ) 1البرهان في علوم القرآن للدركشي .
(  ) 2فهم القرآن للمحاسبي .
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وأخبرما أمه أحسن دن كل حديث ودن كل قصص وقال محن مقص عليك أحسةن القصةص ﴿ َّ
َّللاُ
،ة مةو َ َربَّ ُهة مم ث ُة َّم َ يلة ُ
ةين ُجلُةةو ُ ُ مم
،ة يع َر يد مزةهُ ُجلُةةو ُ الَّةريينَ َي مخ َ
ي َ مق َ
ث يك َاباةةا ُد َ َ
سةةنَ مال َحةديي ي
مَة َّةل َل أَحم َ
،ةةا يب اها َدَ،ةةا يم َ
َوقُلُوبُ ُه مم يإلَى يك مك ير َّ
َّللاي ﴾ [اللدر . ]23 :
ص يب َما أ َ مو َح ميزَا يإلَي َمك َرَا مالقُ مرآ َ ﴾ [يودح . ]3 :
﴿ مَحم ُن مَقُ َ
ص ي
ص َ
علَي َمك أَحم َ
سنَ مالقَ َ
ت َر يبّي لَزَ يفدَ مالبَحم ُر قَ مب َل أ َ م َ مزفَدَ َك يل َمةاتُ
وأخبرما أمه  ،يفزى و ،يزفد ﴿ مل لَ مو َكا َ مالبَحم ُر يددَا اا يل َل يل َما ي
َر يبّي َولَ مو يجئمزَا يب يم،م يل يه َددَ اا ﴾ [اللهح .)1( ]109 :
اني ا  :التعرا عل النماذج القرآنية الت النع ا القرآن عل مر العصور :
ولعل أ م قةدوة فةي كلةك  :ردةولزا دحمةد صةلى هللا عليةه ودةلم  ،ثةم صةحاب ه اللةرام الةري قةال
عزهم اإلدام القرافي :
لو لم يلن لردول هللا صلى هللا عليه ودلم دعجلة إ ،أصحابه للفوو في إثبات مبو ه (.)2
فعليزةةا أ م عةةر علةةى عالق ة الردةةول صةةلى هللا عليةةه ودةةلم بةةالقرآ  ،وكيفي ة عادلةةه دعةةه ،
ووصاياو محوو .
وعليزا كرلك أ م عر على أثر القرآ على الصحاب  ،وكيفية زةاولهم لةه  ،و وجيهةا هم لمةن
بعدو .
و زا ممةاك قرآمية فةي العصةر الحةديث ُعليزةا اادةل فةي إدلامية لرار ةا بيززةا  ،فعليزةا أ
م عر عليها وعلى أثر القرآ فيها .
ودةةن ةةرو الزمةةاك  :دحمةةد إقبةةال  ،وبةةديه اللدةةا الزوردةةي  ،وحسةةن البزةةا  ،وعبةةد الحميةةد بةةن
با يس  ،وديد قلب  ،وأبو الحسن الزدوي  ،وأبو ااعلى المو و ي  ،وفريد اامصاري .
ثال،ها  :ال عر على أ م العوانو ال ي حول بيززا وبين ا،م فا بالقرآ  ،و ي  -بإجمال : -
الصورة الموروث عزه  ،و ول إلح دماعه  ،ومسيا الهد الري دن أجلةه مةلل  ،وا،م،ةغال
بفرو العلم وال بحر فيها  ،ورياب أثرو في واقه الحياة  ،وردوخ دفا يم دا مس في عةدم ا،م فةا
به كالخو دن دبرو  ،وأ مي اإلدرا في حف ه  ،والسعي وراث حصيل ال،واب فق دن الو ةه
دما ي ي إلى اإلدرا في الو ه و ف َهم و ،دبر  ،ورير كلةك دةن المفةا يم والمماردةات ال ةي
ا
حاجلا مفسيًّا يمزعزا دن ا،م فا الحقيقي بالقرآ .
ُ،لل
 ..وقبل كلك كله  ،فإ كيد ال،يلا واج ها و في الحيلول بين وصول القرآ للعقل والقلةب دةن
أ م عوانو ا،م فا بالقرآ (.)3

(  ) 1فهم القرآن للمحاسبي ص (  ، ) 282دار الكندي .
(  ) 2الفروق للقرافي (. )303 / 4
(  ) 3اقتراح  :يُفضال – من وجهة نظري  -أن نقول  :فإن كيد الشيطان واجتهادس في الحيلولة بين وصول القرآن للعقل والقلب  -لعلمه بعظيم أميرس
على دينهم ودنياهم وسلوكهم واخالقهم  -من أهم عوائق االنتفاع بالقرآن .
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ولعلك جد – أخي القارئ – بع ال فصيل حول رو العوانو في ك اب « حقيو الوصال بين
*
القلب والقرآ »  ،وفيه كرلك العديد دن الزماك العملي لألثر اإليجابي للقةرآ الع ةيم  ،فةاقرأو -
إ شئس  -على أ لو قراثة د أمي دن بداي ه ح ى مهاي ه  ،لعل رو القراثة ُسةهم  -بةإك هللا –
في حقيو الهد الري ردي إليه رو الصفحات .
التوا والتعاهد :
دةةن أخلةةر العوانةةو ال ةةي حةةول بيززةةا وبةةين الممارد ة العملي ة المسة مرة لقةةراثة القةةرآ و ةةدبر
دعاميه وال أثر بها  ،و عو ما على ريق شللي ل الو ةه ي لةك ال ةي ُركةل علةى قةراثة أكبةر قةدر
دن آيا ه و ال فلر فةي دعاميهةا  ،وبخاصة فةي شةهر ردضةا  ،بح،اةا عةن ال،ةواب الم ر ةب علةى
قراث ها .
لرلك دن الم وقةه ا يجةد المةرث صةعوب بالغة فةي ا،م قةال إلةى اللريقة الصةحيح فةي قةراثة
ب﴾
القرآ  ،وال ي ُحقو قوله عالى  ﴿ :يك ٌ
ار ٌ يليَدَّب َُّروا آيَا ي يه َو يليَ َةرَ َّك َر أُولُةو ا ما َ ملبَةا ي
َاب أ َ مملَ ملزَاوُ يإلَي َمك ُدبَ َ
[ص . ]29 :
معم  ،قد يزجح يو ادا او بضع أيام وللزه درعا دا يعو إلى اللريق القديم ..
عو أ يأكل بيدو اليسرى ثالثين عا ادا يصعب عليه ااكل بيدو اليمزى بمجر أمه قد
 ..إ الري َّ
عر أ مي كلك  ،فاادر يح ا دزه إلى علم أكيد  ،و وكل ع يم على هللا عةل وجةل  ،ودماردة
ويل  ،وده كلك فمن الم وقه أمه ديجد دعاماة شديدة ح ى يع ا ااكل باليمزى .
ونفا األمر بخصو القرآن  ،فلقد اعتدنا قراءته والتعامل معه ب كل غيذر الذأيل  ،ولكذ
يتم تعديل ذلك ًلبد مأ اةتعانة الادقة بذاهلل  ،وعذن أفيذد  ،وممارةذة  ،ومتابعذة  ،وتعاهذد ممذأ
ةبقونا ف هذا األمر ئتذ نتعذود علذ القذراءة اليوميذة للقذرآن  ،بتذدبر وترتيذل والذوت ئذنيأ ،
وتفاعل مع ا يات الت نتأل ر ب ا .
وةا ل عملية لونتفار بالقرآن :
ول مام الفاندة مضه بين يديك أخي القةارئ بعة الودةانل العملية ال ةي دةن شةأمها أ ُةدخلزا –
بإك هللا – إلى عالم القرآ  ،و ف ح لزا أبواب ا،م فا به  ،فعليزا أ مس خددها عزةد الو زةا اليودية
للقرآ  ،وأ سير جزباا إلى جزب ده ودانل زمي ال،ق في القرآ وال ي كُكرت آمفاا .
ا
أوًل  :قبل أ مبدأ بقراثة القرآ عليزا باإللحاح على هللا عل وجل أ يف ح قلوبزا اموار ك ابةه ،
وأ يلردزا ويعيززا على ال دبر وال أثر  ،ولز ركر جميعاا بأ اإللحاح ال،ديد على هللا و أ ةم دف ةاح
يف ح القلوب للقرآ  ،فليلن – إك – إلحاح و عاث و ضر ك ضر المضلر الةري يخةر عةاؤو
دن أعماق قلبه .

* بفضل هللا  ،الكتاب موجود على موقز اإليمان ا
أوال .

يقول ابن رجب :على قدر ال ُحرق والفاق لو إجاب الدعاث(*).
ثامياةةا  :القةةراثة فةةي دلةةا ةةا ئ  ،بعيةداا عةةن الضوضةةاث ح ةةى ي سةزَّى جمةةه العقةةل والقلةةب ودةةه
القرآ  ،وكرلك اخ يار الوقس المزادب الري يلو فيه المرث بعيداا عن اإلجها البةدمي أو الةر زي ،
و ،مزسى الوضوث والسوا .
الثاا  :خصيص وقس دع بر للقراثة  ،يقل فةي البداية عمةا يُقةارب السةاع الم صةل وحبةرا لةو
كا أك،ر دن كلك  ،ده دراعاة ضرورة  -عدم قله القراثة بةأي أدةر دةن اادةور دةا أدلةن كلةك –
ح ى  ،مخر دن جو القرآ  ،ودللا ا،د عاكة .
رابعاا  :القراثة دن المصحح وبصوت دسمو وب ر يل  ،على أ لةو القةراثة ا نة حليزة
،د جالب ال أثر بإك هللا .
سا  :الفهم اإلجمالي لريةات دةن خةالل إعمةال العقةل فةي ف َهةم الخلةاب  ،و ةرا يسة للم دزَّةا
الام ا
ال ركيل ال ام ده القراثة .
وليس دعزى إعمال العقل في فهم الخلاب أ مقةح عزةد كةل كلمة وم للةح فةي دعرفة دعزا ةا
ودا وراث ا  ،بل يلفي المعزى اإلجمالي الري دل عليه ا ي ح ى ي سزَّى لزا ا،د ردال في القراثة
 ،ودن ث َ َّم ال صاعد ال دريجي لحرك الم،اعر ف صل إلى ال أثر وا،مفعال في أدر وقس *.
ةا  :ا،ج ها في ال عادل ده القرآ كأمه أُمةلل عليةك وكأمةك ال ُمخا َةب بةه  ،وال فاعةل دةه
ةاد ا
را الخلاب دن خالل الةر علةى اادةئل ال ةي لرحهةا ا يةات  ،وال ةأدين عزةد دواضةه الةدعاث ،
وا،د غفار في دواضه لب ا،د غفار  ...و لرا .
ةابعاا  :لرا ر و ر يد ا ي أو ا يات ال ةي يحةدث دعهةا جةاوب و ةأثر د،ةاعري ح ةى ي سةزى
للقلب ا،د لا ة دن الزور الري يدخل عن ريقها  ،واإليما الري يز،أ في رو اللح ات .
ويس مر ر يد ا ي أو ا يات ح ى يلول ال أثر وا،مفعال .
امناا  :إعا ة قراثة ا يات ال ي ي،ر عزها العقل  ،وي ركها ويسبح في أو ي الدميا  ،وفي مفةس
الوقس  ،معيد قراثة ا يات ال ي لم م أثر بها  ،ا ال أثر حال قلبي  ،مملك ادة دعاث ا  ،و ةي فةي
الغالب أ ي – بإك هللا – بعد ا،د ردال فةي القةراثة ب ر يةل وصةوت حةلين وفهةم إجمةالي  ،وهللا
الموفو .
موئية :
في حال ولد الررب لمعرف فسةير بعة ا يةات المقةروثة أو أدةباب الزةلول  ،فمةن اافضةل
الرجو لل فسير بعد إم هاث القراثة ح ى  ،مخر دن جو القرآ وا،مفعا،ت الوجدامي ال ةي معةي
في رحابها .
وأاليرا  :عليزا َّأ ،ميأر إ أخر جاوب القلب ده القةرآ  ،فةال بةديل عزةه فةي حقيةو أ ةدا
ا
ال ربي اإليمامي  ،و ،حل أدادزا دوى ا،د مرار في قراث ه – كةل يةوم – ب ر يةل و ةدبر وصةوت
حلين ح ى يا ي الف ح دن الف اح العليم .
ولةةزعلم جميعاةةا بةةأ ال حةةدي ااكبةةر الةةري يواجهزةةا فةةي ريقزةةا محةةو حقيةةو ال ربي ة اإليماميةة
الصحيح و كيفي اك ساب دهةارة ةدبر القةرآ وال ةأثر بمعاميةه  ،والمداودة اليودية علةى الو ةه
بهرو اللريق دهما كامس ال،وارل.
فإ مجحزا في كلك فلزب،ر بقرب ظهور الجيل القرآمي – الجيل الموعو بالزصر وال ملين –
فهل قَبيلزا ال حدي ي!
(*) الذل واالنكسار البن رجب .
* يُفضال القراءة في ممل مصحف التجويد الذي يوجد على هامشه معاني األلفاظ الاريبة عن فهم القارئ حتى يتسناى له معرفة معناها وقيت القيراءة
 ،دون الحاجة لقطز القراءة والبحث عنها .

 ..يا يا  ،فلزبدأ دن ا بأ م خلوة  :العةلم ااكيةد واإللحةاح ال،ةديد علةى هللا عةل وجةل بةأ
يف ح لزا أبواب القرآ  ،ويجعل عقولزا فهم دعاميه  ،وقلوبزا أثر بها .

الفصل السا ر

العمل الصالل
وفيو ننتفع به ف ليادة
اإليمان ؟!
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ال دا الذي ترم هذه الصفأات ال تأقيقه – بنذن هللا – هو فيفية اًلنتفار
الأقيق بالعمل الصالل ف ليادة اإليمان وتأسيأ السلول  ،وذلك مأ الول
التعرا عل الوةا ل الت مأ شألن ا تأفين الم اعر قبل القيا به .
ا
كويو عل
ولك نكتسك م ارة التأفين قبل القيا بالعمل علينا أن نتدرد
اةتخدا الوةا ل المختلفة المذفورة ف تلك الصفأات وغيرها  ،وهللا الموف .

الفصل السا ر
العمل الصالل
وفيو ننتفع به ف ليادة اإليمان ؟!
 ،يلفي ومحن مسير في ريقزا لبزاث صرح اإليما في القلب ال ركيل على أعمةال القلةوب فقة
 ،بل ،بد دن القيام بأعمال صالح بالجوارح ُ ،يبّس اإليما و رفه بزيامه .
فلو اك فيزا بعمل القلةب ولةم مهة م بالعمةل الصةالح فةإ اإليمةا دةي ل دحةدو اا فةي القلةب  ،ولةن
ي هر أثرو الواضح على صاحبه  ،وبمرور الوقس قد يزلوي ويزلوي في القلب .
يقول اإلدام الغلالي :
« والعمل ي ثر في مماث اإليما وجيا ه كما ي ثر دقي الماث في مماث ااشجار » (*) .
فالبد دن ا،ثزين دعاا ح ى ي م البزةاث الصةحيح لصةرح اإليمةا ﴿ َو َد م
صةا يل احا فَإيمَّةهُ
ةاب َو َ
ةن َ َ
ع يمة َل َ
وب يإلَى َّ
َّللاي َد َاباا ﴾ [الفرقا . ]71 :
َي ُ ُ
اًلنتفار بالعمل الصالل :
وللي ي م ا،م فا بالعمل الصالح ،بد دن اد جاشة الم،ةاعر قبةل القيةام بةه  ،ليحةدث ا ،صةال
بين الم،اعر والجوارح  ،فيُ،مر أ اث العمل – بعد كلك – جيا ة اإليما في رو الم،اعر .
فإ لم يحدث را ا ،صال قبل العمل  ،فلن يلو ا اث را العمل أثر على الم،ةاعر  ،ودةن ثَة َّم
السلو .
وكلما قوي ا ،صال بين الم،اعر والجوارح قبل وأثزاث العمل  ،كا ااثر أشد وأقةوى  ،وكمةا
قيل دلفاا فإ ااعمال فاضل ب فاضل حرك القلب والم،اعر دعها  ،وأكبر د،ال لرلك الصالة :
يقول صةلى هللا عليةه ودةلم  « :إ الرجةل ليزصةر ودةا ك ةب لةه إ ،ع،ةر صةال ه  ،سةعها ،
ثمزها  ،دبعها  ،دددها  ،خمسها  ،ربعها  ،ثل،ها  ،مصفها » (†).
أهمية التذفرة قبل العمل :
دن زا برج أ مي ال ركرة قبل القيام بأ اث العمل الصالح ح ى ي م ا،م فا الحقيقي به  ،ود،ال كلك دا
لحةري أ
قاله صلى هللا عليه ودلم  « :اككر الموت فةي صةال ك فةإ الرجةل إكا ككةر المةوت فةي صةال ه ي ّ
(‡).
يحسن صال ه »

وال ركرة الزافع ي ال ي س جي و س ،ير الم،اعر .
ودن الضرورة بملا وجو إيما في القلب  -ولو كا ضعيفاا  -و،بد دن اد ،ارة را اإليمةا
ةةر فَةةإ ي َّ الةة يرّ مك َرى َ مزفَةة ُه مال ُمةة م يدزيينَ ﴾
بال ةةركرة ح ةةى يحةةدث الوصةةال بةةن الم،ةةاعر والجةةوارح ﴿ َوكَ ي ّك م
[الراريات . ]55 :
وكلما كامس دساح اإليما في القلب كبيرة كا حجم ال ركرة المللوب ،د ،ار ه قليل  ،أدا إكا
كا اإليما دحدو اا ودزلوياا في القلب  ،فإ ال ركرة المللوبة ،بةد وأ لةو شةديدة ح ةى ة ملن
دن إحداث لة في الم،اعر القادي ..
وكرلك فإ ال ركرة المللوب لألعمال اللبيةرة ال،ةاق علةى الزفةور أع ةم دةن رير ةا  ،فالق ةال
على د بيل الم،ةال دةن ااعمةال ال ةي ،ةو علةى الزفةور لةرلك كةا ال وجيةه القرآمةي للردةول عليةه
علَى مال يق َا يل﴾ [اامفال  ]65 :ودعزةى « حةرم»  :أي
ي َح ي ّر ي
م مال ُم م يدزيينَ َ
الصالة السالم ﴿يَا أَيَ َها الزَّبي َ
بالا في ح،هم و حفيل م .
( * ) نحياء علوم الدين ( . ) 120/1
( † ) حيييديث حسييين  :أخرجيييه أبيييو داود ( ، 211/1رقيييم  ، )796وأحميييد ( ، 321/4رقيييم  ، )18914وابييين حبيييان ( ، 210/5رقيييم ، )1889
والبيهقي ( ، 281/2رقم  ، )3342وحسنه الشيخ األلباني في صحيح التربيب والترهيب برقم ( .)537
( ‡ ) حديث حسن  :أخرجه أبو داود ( ، 211/1رقم . )796

ال حفيل وال ركير و اد جاش الم،اعر  ..د،اعر الررب أو اللمه أو الر ب أو الغيةرة

و د
 ..إلخ
وكلما قويس لك ا،د جاش واد مرت أثزاث القيام بالعمةل كةا ااثةر ع ي امةا فةي جيةا ة اإليمةا
ودن ثَم حسين السلو .
والم أدةل للخلةاب القرآمةي والخلةاب الزبةوي يجةةد أمهمةا يسة خددا ةرو اللريقة قبةل ال وجيةةه
المللوب القيام به  ،ودن الزا ر أ يخلو وجيه دن حفيل يسبقه .
مأ فقه التأفين :
عةا حقيقياةا فةي
لئن كا الجزاح ال،امي لل ربي اإليمامي و العمةل الصةالح  ،فةإ ا،م فةا بةه ام فا ا
جيا ة اإليما يح ا إلى حفيل واد جاش الم،اعر قبل القيام به .
وللي لو رو اللريق دالجد للعمل بصورة انم فإمها ح ا إلى دماردة ودلابةدة دةرات
ودرات ح ى ي عو المرث عليها  ،ويقوم ب زفير ا بصورة لقاني ..
ودفهوم ال حفيل وال ركير قبل القيام بالعمل ي ،ر – إلى حد كبير – ده دفهوم اد حضار الزي
كبيرا وعميقاةا
قبل العمل  ،فالزي  :ي القصد وال وجه  ،وكلما كا ال وجه إلى هللا عل وجل بالعمل ا
كا العمل أمفه ..
فإ قلس  :وكيح أقوم ب حفيل مفسي و حفيل ا خرين قبل القيام بالعمل ي!
هنذال وةذا ل فثيذرة للتأفيذذن والتذذفير يمكذأ للمذرء أن يسذذتخدم ا مذع نفسذه ومذع ا الذذريأ ،
وةنذفر العديد من ا  -بعون هللا تعال – ف األةطر القادمة  ،مع العلذم بألنذه لذيا مذأ المطلذود
اةتخدام ا فل ا قبذل القيذا بالعمذل  ،بذل علينذا أن نألالذذ من ذا مذا يناةذك العمذل المذراد القيذا بذه ،
والوق المتاا أمامنا لممارةة هذا التأفين.
حجةرا فإمةه يح ةا إلةى حفيةل مفسةه دةريعاا بودةيل أو
فالري يجد أدادةه فةي اللريةو رصةزاا أو
ا
ا
عجوجا يريد عبور اللريو فإمةه يح ةا إلةى
وديل ين قبل أ يرفعه دن اللريو  ،والري يجد أداده
حفيل دريه كرلك .
أدا الري ير ب للمسجد ا اث الصالة فعزدو دن الوقس دا يجعله يس خدم عدة ودانل فةي ال حفيةل
 ،وكرلك الري ير ب لمساعدة دح ا أو جيارة دري أو صل رحم  ..و لرا .
المهم أ مج هد راي اإلدلا في حفيةل أمفسةزا و ةركير ا قبةل القيةام بالعمةل  ،وأ مسة خدم دةن
الودانل دا ي زادب ده الوقس والعمل  ،وإ كامس زا ودانل لا لو د ،رك في كل ااعمال
 :كال ركير باهلل واب غاث درضا ه  ،وبأ مي العمل وفضله  ،ولةرلك أمصةح مفسةي وأمصةحك – أخةي
القارئ – باق زاث ك اب عن فضانل ااعمال(*).
وةا ل التأفين
ا
أوًل  :السؤال
السة ال يسة ،ير د،ةةاعر الرربة اخةل اإلمسةةا لمعرفة اإلجابة  ،والسة ال كةةرلك ي،ةةغل الةةر ن
بللب اإلجاب  ،ودن ث َّم فهو دن الودانل المهم ل زبيه العقةل  ،فةإكا دةا ام بةه العقةل كةا دةن السةهل
اد ،ارة الم،اعر بالودانل ااخرى .
لرلك عليزا أ مسأل أمفسزا قبل أ اث العمل :
لماذا أقو ب ذا العمل ؟!
ثم مبحث عن اإلجاب دن خةالل ادة عرام الودةانل ااخةرى ال ةي دة أ ي ،حقاةا – بةإك هللا –
وأ مها  :ر َكر أ هللا عل وجل يحب را العمل  ،و ركر فضله وأ مي ه ..
( * ) ومن هذس الكتب  :رياض الصالحين للنووي  ،والمتجر الرابح للحافظ الدمياطي .

دى ﴾ [ ه ]17 :
 ..أدل قوله عالى لمودى عليه السالم َ ﴿:و َدا ي مل َك بييَ يميزي َك يَا ُدو َ
فاهلل عل وجل يعلم أ دا بيميزه عصا  ،وللن المللوب و ركيل ام باو دودةى – عليةه السةالم
– اقصى رج .
والقرآ دليث بال وجيهات والمعامي اإليمامي ال ي سبقها أدئل  ،كقوله عالى  ﴿ :يَا أَيَ َهةا الَّةريينَ
ب أ َ يل حيم ﴾ [الصح . ]10 :
عرَا ح
ارةح ُ مز يجي ُل مم يد من َ
آ َدزُوا مَل أ َ ُلَ ُل مم َ
علَى ي َج َ
س يرينَ أ َ مع َم اا[ ﴾ ،اللهح . ]103 :
وقوله ﴿ :قُ مل مَل مُزَ يبّئ ُ ُل مم يب ماا َ مخ َ
ع ين الزَّ َبإ ي مال َع ي ييم ﴾ [الزبأ . ]2 ، 1 :
سا َثلُو َ (َ )1
وقوله َ ﴿ :
ع َّم َي َ َ
والسز كرلك دليئ ب وجيهات ودعا ح إيمامي سبقها أدئل :
قال صلى هللا عليه ودلم  « :أ درو دن المفلس ي قالوا  :المفلس فيزا دن  ،ر م لةه و ،د ةا
 .فقال  :إ المفلس دن أد ي يأ ي يوم القيادة بصةالة وصةيام وجكةاة  ،ويةأ ي قةد شة م ةرا  ،وقةر
را  ،وأكل دال را  ،ودفك م را  ،وضةرب ةرا  ،فيعلةى ةرا دةن حسةزا ه و ةرا دةن حسةزا ه ،
فإ فزيس حسزا ه قبل أ يقضى عزه دا عليه أُخر دن خلايا م فلرحةس عليةه ثةم ةرح فةي الزةار»
(*).
وقوله  « :أ ،أخبةركم بأفضةل دةن رجة الصةيام والصةالة والصةدق  ،إصةالح كات البةين فةإ
فسا كات البين ي الحالق » (†).
وقوله  « :أ ،أ لك على ديد ا،د غفار ي! اللهةم أمةس ربةي  ،إلةه إ ،أمةس خلق زةي وأمةا عبةد ،
وأما على عهد ووعد دا اد لعس  ،أعوك بك دةن شةر دةا صةزعس  ،وأبةوث إليةك بزعم ةك علةي ،
وأع ر برموبي  ،فارفر لةي كمةوبي  ،إمةه  ،يغفةر الةرموب إ ،أمةس  ، ،يقولهةا أحةدكم حةين يُمسةي
فيأ ي عليه قدر قبل أ يُصبح إ ،وجبس له الجز  ،و ،يقولها حةين يُصةبح فيةأ ي عليةه قةدر قبةل أ
يُمسي إ ،وجبس له الجز » (‡).
فعزددا مر ب للوضوث مسأل أمفسزا  :لماكا م وضأ ي .
وعزددا مر ب للصالة في المسجد مسأل أمفسزا  :لماكا مصلي في المسجد ي .
وعزددا مر ب لصل أرحادزا مسأل أمفسزا  :لماكا مر ب إليهم ي ...
و لرا في كل أعمالزا ...
انياا  :تذفُّر هللا عن وجل
دن الودانل المهم ال ي حفل للعمل  ،و وجةه الزية وجي اهةا صةحي احا  :ةر َكر هللا عةل وجةل فةي
را العمل  ،وكيح أمه دبحامه و عالى يحب دن عبدو القيام بهةرا العمةل  ،وأمةه – دةبحامه – يبةا ي
بزا المالنل عزددا مقوم به  ،وأ را العمل وديل لزيل درضا ه  ،وأ العبو ي له دبحامه س دعي
القرب دزه بااعمال الصالح  ،ف س ،ير رو المعامي – عزددا م ةركر ا – د،ةاعر ال،ةوق والرربة
في هللا عل وجل .
وا يات ال ي كد را المعزى ك،يرة .
َّللاَ ي يُحبَ ال َّ َّوا يبينَ َوي يُحبَ مال ُم َ َ
دزها قوله عالى  ﴿:يإ َّ َّ
ل ي ّه يرينَ ﴾ [البقرة . ]222 :
وقوله﴿:فَ َم من َكا َ يَ مر ُجو يلقَةا َث َر يبّة يه فَ مليَ مع َم م
صةا يل احا َو َ ،يُ م ،يةر م بي يعبَةا َةي َر يبّة يه أ َ َحةداا﴾ [اللهةح :
ةل َ
ع َم اةال َ
. ]110

( * ) أخرجه مسلم ( . ) 18/8
( † ) حديث صحيح  :أخرجه أبو داود ( ، 280/4رقم  ، )4919والترمذي ( ، 663/4رقم  .)2509وصححه الشيخ األلباني في صيحيح الجيامز
 ،حديث رقم ( . ) 2595
( ‡ ) حديث صحيح  :أخرجه الترمذي ( ، 467/5رقم  ، )3393وصححه الشيخ األلباني في صحيح الجامز رقم ( . ) 2612

َّللاي َو َ،مبيي اةا يد م
ت َّ
ةن أ َ ممفُسية يه مم َك َمَ،ة يل َجزَّة ح بي َرب َمةوةح ﴾
ضا ي
﴿و َدُ َ ،ل الَّريينَ يُ مز يفقُو َ أ َ مد َوالَ ُه ُم ا مب يغَا َث َد مر َ
وقوله َ :
[البقرة . ]265 :
ومجد في السز كرلك أحا يث بدأ بال ركير باهلل عل وجل وأمه يحب دن عبةدو القيةام بهةرا العمةل
كقوله صلى هللا عليه ودلم  « :إ هللا يحب إكا عمل أحدكم ا
عمال أ ي قزه » (*).
وقوله  « :إ هللا يحب دمح البيه  ،دمح ال،راث  ،دمح القضاث» (†).
وقوله  « :دن كا ي دن باهلل واليوم ا خةر فليحسةن إلةى جةارو  ،ودةن كةا ية دن بةاهلل واليةوم
ا خر فليلرم ضيفه  ،ودن كا ي دن باهلل واليوم ا خر فليقل خيرا أو ليصمس »(‡).
 ..فةةإكا قمزةةا إلةةي الصةةالة فةةي الليةةل م ةةركر أ هللا عةةل وجةةل يحةةب أ يسةةمه صةةو زا ودزاجا زةةا
و عاثما له  ،وأ را العمل وديل دن ودانل ميل درضا ه .
ى فةةي اللريةةو مُةةر ي ّكر أمفسةةزا بةةأ هللا عةةل وجةةل يحةةب دةةن عبةةا و الرحمةةاث الةةرين
وإكا وجةةدما أك ا
ي،فقو على خلقه  ،ويحرصو على فه الضر عزهم ...
الثاا  :التذفير بفزل العمل
النفا الب رية ُجبل عل الرغبة ف تأصيل أي نفع يُتاا أمام ذا  ،لذذلك فمذأ أيسذر وةذا ل
اةتثارة الم اعر تجاه القيا بعمل ما  :التذفير بالعا د الذذي ةذيعود علذ المذرء نييذر أدا ذه لذه ،
ا
ئذافنا قويفذا للقيذا
ولقد ئفل نصو القرآن والسنة بذفر الثواد المترتك عل األعمال لتكذون
ب ا.
فعلى دبيل الم،ال :
دة يبي يل َّ
َّللاي
دن ا يات القرآمية قولةه عةالى فةي فضةل اإلمفةاق َ ﴿ :دَ،ة ُل الَّةريينَ يُ مز يفقُةو َ أ َ مد َةوالَ ُه مم يفةي َ
ح يل َم م
َك َم َ ،يل َحبَّ ح أ َ مم َب َ م
ةن َيَ،ةا ُث َو َّ
دة مزبُلَ ح يدانَة ُ َحبَّة ح َو َّ
ع يلةي ٌم ﴾
دةزَا يب َل فيةي ُكة يّل ُ
ضةا يع ُ
َّللاُ َوا يدة ٌه َ
َّللاُ يُ َ
دة مب َه َ
ةس َ
[البقرة . ]261 :
ةارةح ُ مز يجةي ُل مم يد م
وفي فضل الجها  ﴿ :يَةا أَيَ َهةا الَّةريينَ آ َدزُةوا م
ةيم ()10
عةرَا ح
ب أ َ يل ح
ةن َ
َةل أ َ ُلَ ُلة مم َ
علَةى ي َج َ
دة يبي يل َّ
ُ م يدزُةةو َ يبة َّ
َّللاي يبةةأ َ مد َوا يل ُل مم َوأ َ ممفُ يسة ُل مم كَ يل ُلة مم َخ مية ٌةر لَ ُلة مم يإ م ُك مزة ُ مم َ معلَ ُمةةو َ
ةاَّللي َو َر ُ
دةةو يل يه َو ُ َجا ي ةدُو َ يفةةي َ
(َ )11ي مغ يف مر لَ ُل مم كُمُو َب ُل مم َويُد يمخ مل ُل مم َجزَّا ح
ةك
ساكينَ َ ييّ َب ا فيي َجزَّا ي
عة مد ح كَ يل َ
ت َ
ت َجم يري يد من َحم ي َها ماا َ مم َها ُر َو َد َ
مالفَ مو ُج مال َع ي ي ُم ﴾ [الصح . ]12 - 10 :
ودن ااحا يث الزبوي في فضل ككر هللا قوله صلى هللا عليه ودلم  « :أ ،أمبئلم بخير أعمةاللم
والةو يرق فةي دةبيل هللا وخيةر
وأجكا ا عزد دليللم وأرفعها في رجا لم وخير للم دن إمفاق الةر ب َ
للم دن أ لقوا عدوكم ف ضربوا أعزاقهم ويضربوا أعزاقلم  ..ككر هللا » (§) .
وقوله صلى هللا عليه ودلم في فضل اإلمفةاق  « :دةن صةدق بعةدل مةرة دةن كسةب يةب و،
يقبل هللا إ ،الليب فإ هللا عل وجل ي قبلها بيميزه ثةم يربيهةا لصةاحبها كمةا يربةى أحةدكم فَلُ َّةوو ح ةى
لو د،ل الجبل » (**) .

( * ) حديث حسن  :أخرجه البيهقي في شعب اإليمان ( ، 334/4رقم  ، )5312وأبو يعلى ( ، 349/7رقم  ، )4386وحسينه الشييخ األلبياني فيي
صحيح الجامز ( رقم . )1880 :
( † ) حييديث صييحيح  :أخرجييه الترمييذي ( ، 609/3رقييم  ، )1319والحيياكم ( ، 64/2رقييم  ، )2338وصييححه الشيييخ األلبيياني فييي السلسييلة
الصحيحة برقم ( . ) 899
( ‡ ) متفق عليه  ،أخرجه البخاري ( ، 2240/5رقم  ، )5673ومسلم ( ، 69/1رقم . )48
( § ) حييديث صييحيح  :أخرجييه الترمييذي ( ، 459/5رقييم  ، )3377وابيين ماجييه ( ، 1245/2رقييم  ، )3790والحيياكم ( ، 673/1رقييم ، )1825
وأحمد ( ، 195/5رقم  ، )21750وصححه الشيخ األلباني في صحيح سنن الترمذي (  ، 139/3برقم . ) 2688
( ** ) متفق عليه  :أخرجه البخاري ( ، 511/2رقم  ، )1344ومسلم ( ، 702/2رقم  . )1014والفلو  :بفتح الفياء  ،وضيم اليالم  ،وتشيديد اليواو
 ،هو الفرس أول ما يولد .

وفي فضةل قيةام الليةل يقةول صةلى هللا عليةه ودةلم  « :علةيلم بقيةام الليةل ي فإمةه أب الصةالحين
قةبللم  ،وإ قيةةام الليةةل قربة إلةى هللا  ،ودزهةةاة عةةن اإلثةةم  ،و لفيةر للسةةيئات  ،ودلةةر ة للةةداث عةةن
الجسد » (*) .
فعليزا إك ا،ج ها ب ركير أمفس زا بفضل العمل قبل القيام به  ،و را يس دعي دزا الز ر في ك ةب
فضانل ااعمال كالم جر الرابح للحافظ الدديا ي وريرو .
رابعاا  :التذفير بألهمية العمل
د،اعر الررب اخل القلب س ،ار كلما أ ر المرث أ مي العمةل الةري يزةوي القيةام بةه  ،فعلةى
دبيل الم،ال  :إكا دا قام العبد ب ركير مفسه قبل قراثة القرآ بأمه ديقرأ كالم هللا ودا فيةه دةن روعة
وجالل  ،وأمه دةي زاول الةدواث الربةامي الةري فيةه شةفاؤو  ،وأمةه دةي عرم للزةور المبةين الةري يبةد
ال لمةةات فةةي عقلةةه وقلبةةه  ،وأ المالنلة ق ةةرب دزةةه ل سةةمه قراث ةةه و  ، ...فةةإ كلةةك دةةن شةةأمه أ
يس ،ير د،اعر الررب وال،وق محوو  ،فيقبل عليه إقبال ال مي على الماث .
وإكا دا قام المرث ب ركير مفسه قبل جيار ه لمري أ رو الليارة د رفه دعزويات المري –
سري عزه  ،وأمه دو يجزي دزها رق في قلبةه  ،واد زاماةا لربةه امهةا دة ركرو بزعمة
بإك هللا – و ُ ّ
العافي ال ي ي قلب فيها  ،و ، ...فمن الم وقه أ يُقبل عليها بم،اعر د أجج .
وعزد اإلمفاق في دبيل هللا يُر ي ّكر المرث مفسه بأ را اإلمفاق قد يلو دبباا في إمقاك دةري دةن
الموت  ،ودد حاج فقير دعسر  ،وشلر لزعم اليسار والغزى ..
وعزةةد قيةةام الليةةل يُةةر ي ّكر المةةرث مفسةةه بةةأ ةةرا القيةةام ةةو شةةرفه وعةةلو  ،وأمةةه دةةن أفضةةل أوقةةات
اد جاب الدعاث  ،وأمه يعلي قوة في البد وام،را احا في الصدر  ،وبرك في اليوم .
سا  :الترهيك مأ ترل العمل
الام ا
دن بيع الزفس أمها إكا دا ُخوفس خافس  ،فإكا دا مجحزا في ركير أمفسزا بخلورة ةر العمةل
الصالح أو ال هاو في أ انه ودا قد ي ر ب على كلك دن أضرار في الدميا وا خةرة ي فإمهةا دة دفعزا
للقيام به .
يقول أحد ااصدقاث  :وجد لوح إرشا ي على أحد الجدرا الخارجي لمسجد يقه علةى ريةو
دريه  ،دل وب عليها  :م ارا لل،رة حوا ث العبور دن اللريو السريه عليك باد خدام مفةو الم،ةاة
..
ا
قانال  :كلما قرأت رو اللوح أجد مفسي دفعزي للعبور دن الزفو .
ويس لر
دن زا مقول  :بأ دن الودانل المهم ،د ،ارة د،اعر الر ب وال،عور بالخلر الدافع للعمل
 :ال ركير بخلورة ر العمل الصالح  ،أو بخلورة اإلقدام على فعل المعاصي .
و زا الل،ير دن ا يات وااحا يث ال ي حدث في را ال،أ .
دة يبي يل
ودن كلك قوله عالى في ال ر يب دن ر اإلمفاق َ ﴿ :ةا أ َ ممة ُ مم َة ُ َ ،يث ُة مد َ
ع مو َ يل ُ مز يفقُةوا يفةي َ
ع م
َّللاي فَ يم مز ُل مم َد من َي مب َخ ُل َو َد م
ةن َي مبخ م
ةن مَ مفسية يه َو َّ
َّ
ي َوأ َ ممة ُ ُم مالفُقَ َةرا ُث َو يإ م َ ََولَّ مةوا َيسمة َ مبد ميل
َةل فَإيمَّ َمةا َي مبخَة ُل َ
َّللاُ مالغَزية َ
ري َمر ُك مم ث ُ َّم َ ،يَ ُلومُوا أ َ مدَ،الَ ُل مم ﴾ [دحمد . ]38 :
قَ مو ادا َ
َّللاي َو َد م
ع م
ةن يَ مفعَ م
ةن يك مك يةر َّ
ةك
ةل كَ يل َ
وقوله عالى  ﴿ :يَا أَيَ َها الَّةريينَ آ َدزُةوا َ ُ ،مل يه ُلة مم أ َ مد َةوالُ ُل مم َو َ ،أ َ مو َُ ُ ،كة مم َ
فَأُولَ يئ َك ُ ُم مالخَا يد ُرو َ ﴾ [المزافقو .]9 :
وقولةه صةلى هللا عليةه ودةلم فةةي ال ر يةب دةن عةدم إ مةام الصةةالة  « :أدةوأ الزةار دةرق الةةري
يسرق دن صال ه »  ،قالوا  :كيةح يسةرق دةن صةال ه ي قةال  ، « :ية م ركوعهةا و ،دةجو ا و،
خ،وعها » (*) .
( * ) حديث صحيح  :أخرجه الترمذي ( ، 552/5رقم  ، )3549والبيهقي ( ، 502/2رقم  ، )4425وصححه الشيخ األلباني فيي صيحيح الجيامز
حديث رقم  ، 4079 :بدون لفظة (ومطردة للداء عن الجسد) فإنها ضعيفة عندس .

وقوله صلى هللا عليه ودلم في ال ر يب دن ال لةم  « :ا قةوا عةوة الم لةوم ي فإمهةا ُحمةل علةى
ص َرمَّك ولو بعد حين » (†) .
الغمام  ،يقول هللا  :وعل ي وجاللي ا َ مم َ
ةا  :الت جيع
ةاد ا
دن الحوافل كات ااثر البالا على الزفس  :اد ،عار المرث قدير ا خرين له  ،فية ي كلةك إلةى
ف ح دزافر ا،د ما لهم  ،وجيا ة الررب في القيام بما يللبومه دزه .
رو الوديل يزبغي أ مس خددها ده أمفسزا أو ده ا خرين في حدو ضيق ح ى  ،أ ي بز يجة
علسةي و حةول إلةى صةةورة دةن صةور المةةدح الةري ية ي إلةى ادة ع ام المةرث لزفسةه  ،وشةةعورو
باافضلي الرا ي على ريرو .
والم أدل في القرآ والسز يجد دواقح عديةدة ادة ُخددس فيهةا ةرو الودةيل فةي ال حفيةل للقيةام
بالعمل .
ك،يرا دا ي لرر في القرآ قوله عالى َ ﴿ :يا أَيَ َها الَّريينَ آ َدزُوا ﴾ قبل ال وجيةه
فعلى دبيل الم،ال  :ا
إلى العمل المللوب  ..را الزداث فيه دن ال قدير وال ،جيه دا يحفل الزفس للقيام بالعمل .
مةرانيي َل ﴾ أي  :يةا
وفي الخلاب الموجه لليهو مجد أ القةرآ يزةا يهم بقولةه عةالى  ﴿ :يَةا بَزيةي إيد َ
أبزاث الزبي إدرانيل  ،فيلو را الزداث بم،اب اد درا لهم للي يس معوا لما ديُ لى عليهم .
صة َ
ص َ
ةاث
س ي
لفَا ي َو َ َّه َر ي َوا م
و أدل قول المالنل لمريم الصديق َ ﴿ :يا َد مر َي ُم يإ َّ هللاَ ا م
لفَا ي َ
علَةى مي َ
مال َعالَ يمينَ ﴾ [آل عمرا  ]42 :فهرا لو دن ألوا ال قدير الخاص  ،ليأ ي ال وجيه فةي ا ية ال الية :
الرا يكعيينَ ﴾ [آل عمرا . ]43 :
﴿ يَا َد مريَ ُم ا مقزُ يي يل َر يبّ يك َوا مد ُجديي َو م
ار َك يعي َد َه َّ
وعزددا أرا دودى  -عليه السالم – أ يدخل ببزي إدرانيل اارم المقدد ظل يحفل م بهةرو
علَة مي ُل مم يإ مك
دةى يلقَ مو يدة يه َيةا قَ مةو يم ا مك ُك ُةروا مي مع َمة َ هللاي َ
﴿و يإ مك قَةا َل ُدو َ
اللريق قبل أ يللب دزهم را الللب َ :
م
َج َع َل فيي ُل مم أ َ مم يبيَا َث َو َج َعلَ ُل مم ُدلُو اكا َوآ َةا ُك مم َدةا لَة مم يُة م ي
ت أ َ َحةداا يدةنَ مال َعةالَ يمينَ ( )20يَةا قَ مةو يم ا م ُخلُةوا ماا َ مر َ
َب َّ
ار ُك مم فَ َ مزقَ يلبُوا خَا يد يرينَ ﴾ [الماندة . ]21 ، 20 :
َّللاُ لَ ُل مم َو َ ،مَر َدَوا َ
د َ الَّ يي َك َ
مال ُمقَدَّ َ
علَى أ َ مبَ ي
وام ةةر إليةةه صةةلى هللا عليةةه ودةةلم و ةةو يقةةول لمعةةاك بةةن جبةةل  « :يةةا دعةةاك  :وهللا إمةةي احبةةك ،
ع َّن فةي بةر كةل صةالة أ قةول  :اللهةم أعزةي علةى ككةر وشةلر و ُحسةن
أوصيك يةا دعةاك َ ،ةد َ
عبا ك » (‡) .
ولك أ خيل و مقةه كلمة  « :يةا دعةاك  :وهللا إمةي احبةك » علةى مفةس دعةاك  ،وكيةح ديسة قبل
اللالم بعد ا ي!
ةابعاا  :التذفير بالمواقو اإليجابية السابقة
فمن الودانل ال ي ،ير الهم  ،و دفه للقيام بالعمل  :ركر المواقح اإليجابي ال ي درت بةالمرث
ا
لادةال عةن
في حيا ه ولها عالق بالعمل المرا القيام به في الحاضر  ،فعزددا يجد المرث فةي مفسةه
ا
ودةهال علةى مفسةه
قيام الليل يُرَ ي ّكر مفسه بيوم كرا وكرا عزددا قام مصح الليل وكيح كا كلك دم عاةا
 ،وعزددا يس ،عر عدم جةدوى القيةام بعمةل دةا م يجة ضةيو الوقةس وقلة اإلدلامةات فعليةه أ يُةرَ ي ّكر
مفسةه بمواقةح إيجابية عةرم لهةا دةن قبةل وكامةس ال ةرو أشةد  ،ودةه كلةك أكردةه هللا بةةال وفيو
والزجاح ..

( * ) حديث صحيح  :أخرجه أحمد ( ، 310/5رقم  ، )22695والحاكم ( ، 353/1رقم  ، )835وصيححه الشييخ األلبياني فيي صيحيح الجيامز (
رقم .)986 :
( † ) حديث صحيح  :أخرجه الطبراني ( 84/4رقم  ،)3718وصححه الشيخ األلباني في صحيح الجامز ( رقم .)117 :
( ‡ ) حييديث صييحيح  :أخرجييه أبييو داود ( ، 86/2رقييم  ، )1522والنسييائي فييي الكبيير ( ، 32/6رقييم  ، )9937وصييححه الشيييخ األلبيياني فييي
صحيح الجامز ( رقم .)7969 :

عو َ فَإ ي َّ َح مسبَ َك َّ
َّللاُ ُ َو
أدل قول هللا عالى لردوله صلى هللا عليه ودلم َ ﴿ :وإي م ي يُريدُوا أ َ م يَ مخدَ ُ
ةس َبةيمنَ
م َج يميعاةا َدةا أَلَّ مف َ
ح َبيمنَ قُلُو يب يه مم لَ مو أ َ ممفَ مق َ
الَّريي أَيَّدَ َ يبزَ م
س َدا يفي ماا َ مر ي
ص ير يو َو يب مال ُم م يدزيينَ (َ )62وأَلَّ َ
ع يل ٌ
قُلُو يب يه مم َولَ يل َّن َّ
يل َح يلي ٌم ﴾ [اامفال . ]63 ، 62 :
ح َب ميزَ ُه مم يإمَّهُ َ
َّللاَ أَلَّ َ
في رو ا يةات ةم ال ةركير بمواقةح دةابق جلةس فيهةا قةدرة هللا و أييةدو ليةأ ي ال وجيةه بعةد ةرا
ي َح مسب َُك َّ
علَى
ي َح ي ّر ي
م مال ُم م يدزيينَ َ
َّللاُ َو َد ين ا َّبَعَ َك يدنَ مال ُم م يدزيينَ ( )64يَا أَيَ َها الزَّبي َ
ال ركير ﴿ يَا أَيَ َها الزَّبي َ
صا يب ُرو َ َي مغ يلبُوا يدان َ َي يمن َو يإ م َي ُل من يد مز ُل مم يدان َ ٌ َي مغ يلبُوا أ َ ملفاا يدنَ الَّةريينَ َكفَ ُةروا
مال يق َا يل يإ م َي ُل من يد مز ُل مم يع مُ ،رو َ َ
يبأَمَّ ُه مم قَ مو ٌم ََ ،ي مفقَ ُهو َ ﴾ [اامفال . ]65 ، 64 :
امناا  :المأاورة واإلقنار والموالنة العقلية ( تخيير النفا ) :
عزددا يق زه المرث بأ مي وقيم العمل المللوب قياده به وددى مفعه له  ،فإ كلك دن شةأمه أ
يدفعه ا انه بم،اعر الررب وا،ح يا  ،وكرلك عزددا يق زه بخلورة وضرر العمل الري يو فعله
فإمه دي ركه بإرا ه ..
دن زا برج أ مي الحوار واإلقزا دواث كا بين المرث ومفسه  ،أو بيزه وبين ا خرين .
ودن الضروري أ يزللو الحوار دن قاعدة دفا ا أ «صالحك لمصلح ك»  ،وأمك المسة فيد
ضا – الخادر دن عدم قيادك به .
ااول دن قيادك بالعمل الصالح  ،وأمك – أي ا
فالزفس  ،حب أو رضةى بفةوات دصةلح زفعهةا  ،أو الوقةو فةي ضةرر ي كيهةا  ،لةرلك مجةد
القرآ يس خدم رو اللريق في اإلقزا :
دأ م ُ مم فَلَ َها ﴾ [اإلدراث . ]7 :
س مز ُ مم يا َ ممفُ يس ُل مم َوإي م أ َ َ
س مز ُ مم أَحم َ
﴿ إي م أَحم َ
ار َخي ٌمر أ َ مم َد من َيأ م يي يآدزاا َي مو َم مال يق َيا َد ي ﴾ ي! ﴿ا مع َملُوا َدا يشةئم ُ مم ﴾ [فصةلس ]40 :
﴿ أَفَ َم من ي مُلقَى يفي الزَّ ي
.
علَ مي َها ﴾ [اإلدراث . ]15 :
ض َل َ
﴿ َد ين ا م َدَى فَإيمَّ َما يَ مه َديي يلزَ مف يس يه َو َد من َ
ض َّل فَإيمَّ َما يَ ي
ث َوم ََّل ملزَاوُ َ مز يل ا
علَى ُد مل ح
يال ( )106قُ مل يآدزُوا بي يه أ َ مو َ ُ ،م يدزُةوا ﴾
علَى الزَّ ي
ار َ
﴿ َوقُ مرآماا فَ َر مقزَاوُ يل َ مق َرأَوُ َ
[اإلدراث . ]107 ، 106 :
ي فَ َعلَ مي َها ﴾ [اامعام . ]104 :
ص َر فَ يلزَ مف يس يه َو َد من َ
صاني ُر يد من َر يبّ ُل مم فَ َم من أ َ مب َ
﴿ قَ مد َجا َث ُك مم َب َ
ع يم َ
فهرو ا يات ورير ا ضه المرث في دواجه ده مفسه  ،و ُ،ةعرو با،ح يةا ال،خصةي للعمةل ،
ث ا م يخ َرةي م يَةل م لَةهُ فيةي َح مرثية يه َو َد م
وأمه الفانل إ عمله  ،والخادر إ ركه ﴿ َد من َكا َ ي يُريدُ َح مر َ
ةن َكةا َ
ي يُريدُ َح مر َ
ب ﴾ [ال،ورى . ]20 :
َصي ح
ث الدَ مم َيا مُ م ي يه يد مز َها َو َدا لَهُ يفي ا م يخ َر ية يد من م ي
وعزددا لبس جوجات الزبي صلى هللا عليه ودلم ال ودع في الزفق ملل القرآ يحاور ن َ ﴿ :يا
د َرا احا َج يم ا
يال
د ي ّرحم ُل َّن َ
اج َك يإ م ُك مز ُ َّن ُ ير م َ مال َحيَاة َ الدَ مميَا َو يجيزَ َ َها فَ َ َعالَيمنَ أ ُ َد ي ّ مع ُل َّن َوأ ُ َ
ي قُ مل يا َ مج َو ي
أَيَ َها الزَّ يب َ
َّار ا م يخة َةرة َ فَ ةإ ي َّ َّ
(َ )28وإي م ُك مز ة ُ َّن ُة يةر م َ َّ
ع ي ي امةةا ﴾
ع ةدَّ يل مل ُمحم يس ةزَا ي
َّللاَ َو َر ُ
ت يد ة مز ُل َّن أَجم ة اةرا َ
َّللاَ أ َ َ
دةةولَهُ َوال ةد َ
[ااحلاب . ]29 ، 28 :
و أدل الحوار الري ار بين الردول صلى هللا عليه ودلم وبين ال،اب الةري أ ةاو يللةب دزةه أ
يأك له باللما :
فعن أبي أداد قال  :إ ف ى شاباا أ ى الزبي صلى هللا عليه ودلم فقال  :يا ردول هللا ! انةر لةي
باللما  .فأقبةل القةوم عليةه فلجةروو  ،وقةالوا  :دةه  ،دةه ! فقةال  « :أ مةه »  .فةدما دزةه قريباةا  .قةال :
فجلةةس  .قةةال  « :أ حبةةه ادةةك ي »  ،قةةال  ، :وهللا  ،جعلزةةي هللا فةةدا  .قةةال  « :و ،الزةةار يحبومةةه
ادها هم »  .قال  « :أف حبةه ،بز ةك ي »  ،قةال  ، :وهللا يةا ردةول هللا  ،جعلزةي هللا فةدا  .قةال « :
و ،الزار يحبومه لبزا هم »  .قال  « :أ حبه اخ ك ي »  ،قال  ، :وهللا  ،جعلزةي هللا فةدا  .قةال « :
و ،الزار يحبومه اخوا هم »  .قال  « :أ حبه لعم ك ي »  ،قال  ، :وهللا  ،جعلزةي هللا فةدا  .قةال :
« و ،الزار يحبومه لعما هم »  .قال « أ حبه لخال ك ي »  ،قال  ، :وهللا  ،جعلزي هللا فةدا  .قةال :

« و ،الزار يحبومه لخا ،هم »  .قال  :فوضه يدو عليةه وقةال  « :اللهةم ارفةر كمبةه  ،و هةر قلبةه ،
وحصن فرجه »  .فلم يلن بعد كلك الف ى يل فس إلى شيث (*) .
فالردةول صةلى هللا عليةه ودةلم لةم يزهةرو أو ي َُوبخةه عزةددا لةب دزةه ةرا الللةب المحةرم  ،بةةل
حاورو  ،ووصل به إلى القزاع ال اد بأ را  ،يصلح .
و را عبد هللا بن رواح عزددا وجد في مفسه بع ال ر عزد في دعرك د  ،ظل يُحاور ا
 ،ويقول لها:
أقسمس يا مفس ل زللزه  ...انع أو ل لر زه
إ أجلب الزار وشدوا الرمه  ...دا لي أرا لر ين الجز
قد الما قد كزس دلمئز  ...ل أمس إ ،ملف في شزه
يا مفس إ ،ق لي مو ي  ...را حمام الموت قد صليس
ودا مزيس فقد أعليس  ...إ فعلي فعلهما ديس
وإ أخرت فقد شقيس
ا
لادةال عةن أ اث
فعليزا أ مس خدم رو اللريقة فةي ال حفيةل  ،وبخاصة عزةددا مجةد فةي أمفسةزا
ا
ا
لادال عن القيةام
خمو ،و
ااعمال  ..فعلى دبيل الم،ال  :عزددا مسمه آكا الفجر  ،ومجد في أمفسزا
 ،عليزا أ مُحاور ا وم حدث دعها بم،ل رو الللمات :
 ، ..بأر دن الزوم والراح  ..وللن دن ديدفه ال،من ي دن الم ضرر ي
 ..دن الري ديفقد برك را اليوم ي
 ..دن الري ديب عد عن كد هللا في را اليوم ي
 ..وعزددا مجد في أمفسزا ُ
ش ًّحا بالمال  ،وعدم ررب في اإلمفةاق  ،عليزةا أ مُحاور ةا ومُبة ييّن لهةا
حجم الخسارة ال ي د عو عليها دن ر اإلمفاق  ،وحجم الملادب الم ر ب على اإلمفاق .
وعزددا مجةد أو ،مةا ي لادةلو عةن أ اث الصةالة أو أي عمةل آخةر عليزةا أ مسة خدم دعهةم ةرو
اللريق .
تاةعاا  :التأفين مأ الول ابرال قدوة :
دن بيع الزفس أمهةا ُ ،حةب أ يسةبقها أو ي ميةل عليهةا أحةد  ،لةرلك عليزةا أ مسة ،ير د،ةاعر
الغيرة  ،وموجهها ال وجيه الصحيح محو القيام بالعمل المللوب دةن خةالل ال ةركير بأمةار قةادوا بةه
وبغيرو على أحسن وجه .
ف قول لزفسك قبل اإلمفاق  :ركري فال الري كا يُزفو كرا وكرا  ،ولم ي ر لزفسه إ ،القليل ..
ركري الصحابي عبد هللا ابن أم دل وم ااعمى الري لم ي ر الصالة في المسجد .
ركري أبا بلر الصديو الري أ ى بماله كله ل جهيل جي العسرة ..
والقرآ دليث با يات ال ي ُح يفّل المسلمين للقيام بالعمل الصةالح دةن خةالل ككةر ممةاك ب،ةري
يم َكةةا َ أ ُ َّدة ا قَامي اةةا ي ََّّللي َحزييفاةةا َولَة مم َيةةكُ يدةةنَ مال ُم م،ة يةركيينَ
قادةةس بةةه خيةةر قيةةام  ،كقولةةه عةةالى  ﴿ :يإ َّ يإ مبة َرا ي َ
( )120شَا يك ارا يا َ ممعُ يم يه ﴾ [الزحل . ]121 ، 120 :
دةبيي يل َّ
ضةعُفُوا َو َدةا
ي ح قَا َ َل َدعَهُ ير يبّيَةو َ َك،ي ٌ
َّللاي َو َدةا َ
صةابَ ُه مم فيةي َ
يةر فَ َمةا َو َزُةوا يل َمةا أ َ َ
﴿ َو َكأ َ ييّ من يد من مَبي ّ
ا مد َ َلامُوا َو َّ
صا يب يرينَ ﴾ [آل عمرا . ]146 :
َّللاُ ي يُحبَ ال َّ
والقدوة الحاضرة أقوى فةي ال ةأثير فةي الةزفس دةن رير ةا  ،فلمةا قيةل  « :عمذل رجذل فذ ألذو
رجل  ،أفزل مأ قول ألو رجل لرجل » .
ضا  « :اذا أردت أن تكون امام  ،فكأ أمام »  ،و « القدوة امامة بو امارة » .
وأي ا
( * ) حديث صحيح  :أخرجه أحمد ( ، )257 - 256 / 5وصححه الشيخ األلباني رحمه هللا في السلسلة الصحيحة برقم ( . ) 712

عاشرا  :القصة :
ا
( للقصذة دور بذذارل فذ تأريذذك الم ذاعر  ،وابذذرال العواكذو  ،وتثبيذ األفكذار فذ األذهذذان ،
مذرت
ف ًل تأتاج ال ج د فبير لنقل أفكارهذا الذ الذنفا  ..ألن مذأ شذان الذنفا اإلنسذانية اذا َّ
بأد مأ األئدا أن تتفاعل معه .
فما ًل يخف ما للقصة مأ دور ف التأل ير عل نفو المخاكبيأ ب ا  ،اذ ًل تنت القصذة اًل
ويكون المستمع أو القارئ أو الم اهد قد عذا فذ تجربذة نفسذية  ،وقطذع رئلذة كويلذة بأسذك
ارا وجدانية وروئية ) (*)  ،وأالبل م ي اا أفثر وأفثذر للقيذا بمذا
كول القصة  ،تترل ف النفا آ ا
تدل عل القصة .
فعل ةبيل المثال :
عزددا مقةرأ حةديث « إممةا ااعمةال بالزيةات »  ،فهةو بةال شةك يُةركرما بأ مية اإلخةالص هلل عةل
ةأثرا ورربة فةي اإلخةالص عزةددا مقةرأ القصة ال ةي ككر ةا الردةول
وجل  ،للززا مجد أمفسزا أك،ر ا
رةارا يسة ريحو فيةه  ،فاملبقةس عليةه
عليه الصالة والسالم عن ال،الث الرين كاموا في دفر فدخلو ا
صةةخرة  ،فةةدعوا هللا بةةإخالص  ،و ةةركروا أعمة ا
ةا ،ي زةةو أمهةةم كةةاموا فيهةةا دةةن المخلصةةين ح ةةى
لحلحس الصخرة فخرجوا دن الغار دالمين .
 ..لرلك دن المزادب ركير أمفسزا بقص د ثرة لها عالق بالعمةل الصةالح الةري مةو القيةام بةه ،
وبخاص ده لك ااعمال ال ي أ يل مفزا القيام بها فأصبحس ى بال روح .
ئادي ع ر  :ضرد المثل :
يقول بديه اللدةا الزوردةي فةي فانةدة ضةرب ااد،ةال  :أن ذا تُي ذر الأقذا البعيذدة جذدفا أن ذا
قريبة جداا  ،وتوالل ال أةم الأقا وأعوها بس ولة ويسر (†) .
ودن فواند الم،ل ( إبراج صورة دعزوي في صورة حسي في قبلها العقل ي ا المعامي المعقولة
صيغس في صةورة حسةي قريبة الفهةم  ..فيلةو وقعهةا ال ةأثيري أقةوى
 ،س قر في ااك ا إ ،إكا ي
وأود في الزفور والعقول .
ا
دةاثال أدةادهم ف ُقةرب إلةيهم
وااد،ال خا ب عقول الزار بما يعرفومةه  ،و جعةل دةا ةو رانةب
البعيد ) (‡).
ولضرب الم،ل وظيف دهم في حفيل اإلمسا للقيام بالعمل دن خةالل قريةب المعزةى وال ةأثير
في الم،اعر  ،يقول اإلدام دحمد عبدو  :واالتير للمثذل لفذظ الزذرد ألنذه يذألت عنذد ارادة التذأل ير ،
فألن ضارد المثل يقرر به أُذن السامع قرعاا ينفذ أ ره ال قلبه  ،وينت ال أعما نفسه (§) .
لرلك قيل بأ  :المعلم الزاجح و الري يُل،ر دن ضرب ااد،ال .
فعليزةةا اد ة خدام ةةرو الودةةيل لل ةةأثير علةةى الم،ةةاعر قبةةل القيةةام بالعمةةل وبخاص ة عزةةد دخا ب ة
ا خرين .
والقرآ والسز بها الل،ير دن ااد،ال ال ي ُقرب المعامي البعيةدة فةي صةور قريبة دحسودة ،
َّللاُ َدة َ ،اال َر ُجة اةال يفية يه ُ
دةلَ اما يل َر ُجة حل َة م
ب َّ
ةل
شة َةر َكا ُث ُد ََ،ا يك ُ
ودةةن كلةةك قولةةه عةةالى َ ﴿ :
ضة َةر َ
سةةو َ َو َر ُجة اةال َ
َي مس َ يو َيا ي َد َ ،اال مال َح ممدُ ي ََّّللي َب مل أ َ مكُ َ ،ر ُ مم ََ ،ي معلَ ُمو َ ﴾ [اللدر . ]29 :
( * ) التعبير القرآني للجيوسي (  ) 482 - 481باختصار .
( † ) المكتوبات ص . 487
( ‡ ) اإلعجاد التأميري في القرآن ص (  ) 190 – 188د .مصطفى السعيد ،باختصار – مؤسسة أجيالنا .
( § ) التعبير القرآني ص (  ) 454عن تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ( . ) 236/1

عا يدة م
ةن َخ م،ةيَ ي َّ
ةك ماا َ مدَ،ةةا ُل
َّللاي َو ي ملة َ
صة يدّ ا
وقولةةه ﴿:لَة مةو أ َ مملَ ملزَةةا َ ةرَا مالقُة مةرآ َ َ
علَةةى َجبَة حل لَ َرأ َ مي َةهُ خَا يشةعاا ُد َ َ
ار لَ َعلَّ ُه مم َي َفَ َّل ُرو َ ﴾ [الح،ر . ]21 :
مَض يمربُ َها يللزَّ ي
ودمةةا جةةاث فةةي السةةز قولةةه صةةلى هللا عليةةه ودةةلم  « :د،ةةل المةة دزين فةةي ةةوا ي ّ م و ةةراحمهم
(*) .
و عا فهم كم،ل الجسد الواحد  ،إكا اش لى دزه عضو داعى له دانر الجسد بالسهر والحمى »
وقوله  « :إمما د،ل الجليس الصالح وجليس السوث كحادل المسك ومافخ الليةر  ،فحادةل المسةك
إدا أ يُحر َيك  ،وإدا أ ب ا دزه  ،وإدا أ جد دزه ري احا يب  ،ومافخ اللير إدةا أ يحةرق ثيابةك
 ،وإدا أ جد ري احا خبي. )†( » ،
ان ع ر  :الصورة المؤ رة
يرا
الم اهد الت تراها العيأ يصل مدلول ا ال العقل والقلك بصذورة ةذريعة وتكذون أشذد تذأل ا
عل الم اعر مما يُنقل عأ كري السمع  ..ام ر إلى دودى – عليه السالم – وقةد ةأثر ورضةب
عزددا أعلمه هللا عل وجل بمةا فعلةه قودةه دةن عبةا ة العجةل  ،للزةه لةم يلةو االةواح ال ةي فةي يديةه ،
وللن عزددا ك ب لقوده ورآ م بعيزيه اش د رضبه واش د  ،وألقى االواح  ،وفةي ةرا المعزةى يقةول
صلى هللا عليه ودلم  « :ليس الخبر كالمعايز إ هللا أخبر دودى بما صزه قوده فى العجل فلم يلةو
االواح فلما عاين دا صزعوا ألقى االواح فاملسرت » (‡).
لرلك دن الودانل الع يم لل حفيل  :اد خدام الصورة الحي  ،والم،ا دة الم ثرة ال ي علو فةي
الر ن و س ،ير الم،اعر في ا جاو دا ردي إليه الصورة ..
دةر بالسةوق والزةار كزف يةه  -أي :
عن جابر رضي هللا عزه أ ردول هللا صلى هللا عليه ودلم َّ
عن جامبيه – فمر بجةدي أدةك (§) ديةس  ،ف زاولةه  ،فأخةر بأكمةه  ،ثةم قةال  « :أيلةم يحةب أ ةرا لةه
بدر م ي» فقالوا  :دا محب أمه لزا ب،يث  ،ودا مصزه به يثم قال  « :أ حبو أمه للم ي» قةالوا  :وهللا
لو كا حيًّا كا عيباا  ،إمه أدك  ،فليح و ةو ديةس ! فقةال  « :فةوهللا للةدميا أ ةو علةى هللا دةن ةرا
عليلم » (**).
خيل دعي – أخي القارئ – ددى أثير را الم،هد على الحاضرين  ،وكيةح دة لو عالقة هم
بالدميا بعد كلك ي!
ولقد أصبح دن السهل اد خدام رو الوديل في عصةرما ةرا دةن خةالل ام قةاث الم،ةا د المرنية
وعرضها على الزفس وعلى ا خرين المرا وجيههم .
وإليك – أخي – ا
د،ا ،لبيقياا ،د خدام رو الوديل في المحي الدعوي :
كةا علةى أحةد الةدعاة أ يقةوم بإلقةاث دحاضةةرة عةن ااخةوة والحةب فةي هللا وأ مي همةا ال،ةةديدة
بالزسب اصحاب الدعوات  ،وقبل حلول دوعد المحاضرة بدأ را الداعية فةي ال فليةر فةي دح ةوى
المحاضرة  ،ل ديفعل د،لما فعل في المةرات السةابق فيقةوم بجمةه ا يةات وااحا يةث الدالة علةى
فضل ااخوة في هللا وحقوقها وواجبا ها ده دلجها ببع القصص والزمةاك المةأثورة عةن ةاريخ
السلح وداضي رجال الدعوةي!
في رو المةرة لةم يجةد فةي مفسةه أي رربة فةي لةرار دةا فعلةه دةابقاا  ،وبخاصة أ المحاضةرة
د لقى على أمار يعرفو را اللالم بل يحف ومه جيداا  ،وررم رو المعرف فإ العالقةات ااخوية
بيزهم ضعيف يلسو ا الجفاث والف ور .

( * ) متفق عليه أخرجه  :البخاري (  62/9برقم  ، ) 7075ومسلم ( ، 1999/4رقم . )2586
( † ) متفق عليه  :أخرجه  :البخاري ( ، 2104/5رقم  ،)5214ومسلم ( ، 2026/4رقم . )2628
( ‡ ) أخرجه أحمد ( ، 215/1رقم  ، )1842والحاكم ( ، 351/2رقم  ، )3250وصححه الشيخ األلباني في صحيح الجامز ( رقم . )5374
( § ) أسك  :أي صاير األذنين .
( ** ) أخرجه مسلم ( ، 2272/4رقم. )2957

فأدةر ا فةي مفسةه ولةم
ظل الداعي يفلر ويفلةر  ،ويسة عين بةاهلل ح ةى ُةدي إلةي فلةرة جديةدة ،
َّ
يُبد ا احد  ،وقام ب جهيل دا ي للبه ل زفير ا  ،وامللو إلى المحاضرة .
جلس را الداعي في الملا المخصص له  ،وبدأ حدي،ه بال،زاث على هللا  ،والصالة على ردول
هللا  ،ثم أخر دن جيبه (دسبح ) ويل  ،ودأل الحاضرين عن ادةمها  ،فأجةابوو  ،وظةل يحركهةا
ويسارا أدام أعيزهم الباا دزهم ركيل أم ار م إليها جيداا .
يميزاا
ا
صا)  ،وعزد دز صح المسةبح قةام بقةص الخةي
وظل صاد اا للح ات  ،ثم أخر دن جيبه (دق ًّ
الةةري يجمةةه حبا هةةا  ،فامفر ةةس الحبةةات و زةةاثرت فةةي أرجةةاث الملةةا و حةةس أقةةدام الحاضةةرين ،
والجميه في ك ول دن كلك المز ر الم،ير .
في رو اللح ات قله الداعي صم ه ا
قانال لجلسانه  :إ صةمام اادةا لهةرو الةدعوة – بعةد قةوة
الصل باهلل  : -و رابلة ااخةوة  ،فةااخوة ةي الحبةل الةري يزة م قلةوب أبزةاث الةدعوة  ،ويةرب
بعضها ببع  ،فإكا دا و ن كلك الحبل أو امقله فرقس القلوب واب عدت  ،فيلو لرلك أدوأ ااثر
على الدعوة .
دا الصمس الملا  ،واد ،عر الحاضرو الخلر  ،وفهموا الردال جيداا  ،ثم املبوا يجمعو
ضةا وي صةافحو
حبات المسبح ليعيدوا وصلها دن جديد بخي د ين  ،وامللقةوا يعةامو بعضةهم بع ا
في حب وو  ،العيو ادع  ،والقلوب خافق  ،والصدور دليم صافي .
ال ع ر  :اًلةتفادة مأ األئدا غير المأللوفة
ينداد ارهاا الأا  ،وتألجج الم اعر  ،ويقيذة العقذل عنذدما تأذد أمذا المذرء أئذدا غيذر
مأللوفة  ،ويصبل عل درجة عالية مأ اًلةذتعداد للتلقذ  ،لةرلك مجةد القةرآ اللةريم بعةد ااحةداث
اللبيرة ال ي درت بالصحاب رضوا هللا عليهم يزلل ليعلمهم ويوجههم ويربيهم ح ى يسة فيدوا دةن
رو ااحداث في دليد دن ا،د قاد هلل عل وجل  ،وبخاص أ الزفور ل ددة دن اللدن د علقة
ب لةةك ااحةةداث  ،و لةةو فيهةةا علةةى اد ة عدا ل لقةةي ال وجيهةةات الم علقة بهةةا  ،ود،ةةال كلةةك  :عقيةةب
د يم مع ُ ُمووُ َ
ظ َّ
ةن مال ُم م يدزُةو َ
القرآ اللويل على حا ث اإلفك وكيح يس فيدو دزها بعد كلك  ﴿ :لَ مو َ ،يإ مك َ
َو مال ُم م يدزَاتُ يبأ َ ممفُ يس يه مم َخي امرا َوقَالُوا َرَا يإ مفكٌ ُد يب ٌ
ةين ﴾ [الزةور َ ﴿ ، ]12 :ي يع ُ ُلة ُم َّ
َّللاُ أ َ م َعُةو ُوا يل يم،م يلة يه أ َ َبةداا
يإ م ُك مز ُ مم ُد م يدزيينَ ﴾ [الزور  ، ]17 :و عقيبه على دةا فعلةه حا ةب بةن أبةي بل عة – رضةي هللا عزةه -
في دحاول ه -رير الزاجح – إلخبار أ ل دل بعلم الردول صلى هللا عليه ودلم على السير إليهم
عةد َُّو ُك مم أ َ مو يل َيةا َث ُ ملقُةو َ يإلَة مي يه مم يب م
ةال َم َو َّ ية َوقَة مد
عد ّ يُوي َو َ
و خول دل فا احا َ ﴿ :يا أَيَ َها الَّريينَ آ َدزُوا َ َّ َ ،يخرُوا َ
دو َل َو يإيَّا ُك مم أ َ م ُ م يدزُوا يب َّ
اَّللي َر يبّ ُل مم يإ م ُك مز ُ مم خ ََرجم ُ مم يج َها اا فيةي
الر ُ
و ي مُخ ير ُجو َ َّ
َكفَ ُروا يب َما َجا َث ُك مم يدنَ مال َح ّ ي
ضا يي ُس َيرو َ يإلَ مي يه مم يب مال َم َو َّةي َوأَمَا أ َ معلَ ُم يب َما أ َ مخفَ مي ُ مم َو َدا أ َ معلَ مزة ُ مم َو َد م
ةن يَ مف َع ملةهُ يدة مز ُل مم فَقَة مد
د يبي يلي َوا مب يغَا َث َد مر َ
َ
سبيي يل ﴾ [المم حز . ]1 :
د َوا َث ال َّ
َ
ض َّل َ
وكةةرلك ال عقيةةب القرآمةةي بعةةد رةةلوة بةةدر  ،وأحةةد  ،وبزةةي الزضةةير  ،وااحةةلاب  ،ودةةا فيهةةا دةةن
رور وعبر و وجيهات محو دليد دن ا،د قاد .
ولقد كةا ردةول هللا صةلى هللا عليةه ودةلم يفعةل كلةك دةه الصةحاب رضةوا هللا علةيهم ويةرب
و ادا بين الحدث رير المألو والمعامي اإليمامي الدال عليه .
دةبمي  ،وفةي
ففي يوم دن اايام وبيزما كا الردول صلى هللا عليه ودةلم بةين صةحاب ه إك جةاثو َ
ةةرا السةةبي ادةةرأة سةةعى دلهوفة دضةةلرب قةةد ضةةا دزهةةا رضةةيعها  ،وادة مرت علةةى ةةرا الحةةال
ال،ديد ح ى وجد ه  ،فأخر ه وضم ه إلي صدر ا ب،دة ثم أرضع ه .

ددى
را المز ر شا دو الصحاب فأثر فيهم راي ال أثير  ،فلم ي ركه صلى هللا عليه ودلم ير ب ُ
 ،بل وجهه وجي اها إيمامياا  ،فقال لهم  « :أ ةرو ةرو ارحة ولةد ا فةي الزةار ي!» قةالوا  ، :وهللا .
قال  « :هللا أرحم بعبا و دن رو على ولد ا» (*).
 ..إك عليزا أ مس فيد دن ااحداث رير المألوف ال ي مر بزا في وجيه أمفسةزا وا خةرين محةو
دليد دن ا،د قاد هلل عل وجل .
هل هنال منيد مأ الوةا ل ؟
ليسس الودانل السابق ي فق ال ةي سة ،ير الم،ةاعر و حفل ةا للقيةام بالعمةل الصةالح  ،فهزةا
سم  ،والمسابقات ال زافسي  ،وللززا – بفضةل
ودانل أخري كالصوت الم ثر  ،واإلشارة باليد  ،والقَ َ
أثيرا وأيسر ا اد خدا ادا .
هللا – اخ رما في رو الصفحات أك،ر ا
ا
فلمة أاليرة عأ وةا ل التأفين
كما ككرما دن قبةل بةأ عليزةا ا،ج هةا فةي ادة ،ارة د،ةاعرما و حفيةل أمفسةزا قبةل القيةام بالعمةل
ح ى يل ا مفعه في جيا ة اإليما و حسين السلو  ،ولقد م كيكر العديد دن ودانل ال حفيل ..
معم  ،زا بع الصعوب في اد خدام كل رو الودانل للمرث ده مفسه  ،فبعضةها يلةو أك،ةر
مفعاا عزد وجيه ا خرين و حفيل م للقيام بعمل دا  ،وده كلك فمن المملن اد خدام الل،يةر دزهةا دةه
أمفسزا .
فقبل القيام بالعمل أدأل مفسي  :لماكا أقوم بهرا العمل ي وأبدأ بالجواب دن خالل :
ركير الزفس بأ را العمل قرب إلى هللا واب غاث درضا ه .
•
و ركير الزفس بفضل را العمل .
•
وأككر ا كرلك بأ مي القيام به .
•
وأخوفها دن عاقب ركه .
•
وأحاور ا وأعرم عليها دزافه القيام به  ،وأضرار ركه ال ي قد صيبزي .
•
وأككر ا بالمواقح اإليجابي السابق ال ةي قمةس فيهةا – بفضةل هللا – بةأ اث ةرا العمةل
•
وريرو ررم الصعوبات ال ي واجه زي .
وأشجه مفسي بم،ل  :يا يا بلل  ..يا قم إلى العمةل لعةل هللا عةل وجةل يخ ةار لزفةه
•
ااد و لو دن السابقين في الدميا والمقربين في ا خرة ..
وأحاول ركير ا ببع القدوات ال ي عرفها وال ي قوم بهرا العمل وريرو .
•
وأقرأ قص لها ار با بالعمل .
•
أدا في حال وجيه ا خرين فعليزا إضاف بقي الودانل ااخرى .
الوالول لل دا هو الغاية
الهةد الةةري مريةدو دةةن ةةرح ةرا الموضةةو ةةو ا،ج هةا فةةي ادة ،ارة د،ةاعر الرربة للقيةةام
بالعمل  ،فإ حققس ةرو ا،دة ،ارة بودةيل أو اثز ةين فبهةا ومعمةس  ،وإ لةم حةدث فعليزةا ادة خدام
المليد دن الودانل ح ى مصل للهد ..
كبيرا  ،وشاقاا على الزفس كا دن المزادةب
وكما قيل دابقاا بأمه كلما كا العمل المرا القيام به ا
اد خدام العديد دن الودانل .
أهمية التدريك عل تأفين الم اعر قبل القيا بالعمل
للةةي مل سةةب ةةرو المهةةارة بةةإك هللا  ،وللةةي ي ة م حفيةةل واد ة ،ارة الم،ةةاعر قبةةل القيةةام بالعمةةل
بصورة لقاني فإ اادةر يح ةا إلةى ةدريب ويةل  ،بةأ ي خيةل المةرث أمةه دةيبدأ عمةل دةا فليةح
( * ) متفق عليه :أخرجه البخاري ( ، 2235/5رقم  ، )5653ومسلم ( ، 2109/4رقم .)2754

يُح يفّةل مفسةه للقيةام بةه ي! وحبةةرا لةو ةم القيةام بجةلث دةةن ةرا ال ةدريب أدةام ا خةرين – كاللوجة أو
ااصدقاث – ح ى يقودوا ب قييم ريق زا في ال حفيل .
ودن أد،ل ااعمال ال ي يملن للفر ال دريب عليها :
ال بلير للصالة – قراثة القرآ ب دبر – صالة الفجر – قيةام الليةل – اإلمفةاق – الةدعوة إلةى هللا
– صل اارحام – العفو والصفح – اإلصالح بين د خاصمين  ،دساعدة دح ا .
وإليةةك – أخةةي القةةارئ – د،ة ا
ةا ،عملياةةا ل حفيةةل الم،ةةاعر احةةد ةةرو ااعمةةال و ةةو قةةراثة القةةرآ
ي أ أدأل مفسي  :لماكا ريد قراثة القرآ ي
ب دبر  ،فقبل شروعي في القراثة عل َّ
وأجيب عليها بأ القرآ كالم هللا  ،وأمه دن أع م السةبل لزيةل درضةا ه  ،وأ ةرا القةرآ فيةه
ضا له
شفاث ادرام قلبي  ،و و دن أ م أدباب جيا ة اإليما  ،والقرب دن هللا عل وجل  ،و و أي ا
د،وب ع يم .
سةك بةه مجةا  -بةإك هللا -
وأ را القرآ و حبل هللا الممدو دن السماث إلةى اارم َ ،دةن م َّ
دن الف ن  ،وعاش دعيداا في الدارين ..
وأخوفها دن جر القرآ  ،وأ دن أ م صور جرو  :ر دبرو و ف ّهم آيا ه ..
وأككر ا بأوقات دابق رممس بالقرآ وادة خرجس دزةه دعةا ح ع يمة كةا لهةا بةالا ااثةر فةي
ال غيير اإليجابي لسلوكي ..
وأقول لزفسي د،جعاا  :إ جيل ال ملين جي ٌل قرآمي  ،فهيا لزلو دن أبزانه .
وأعمل على ركير ا ببع أحوال الصحاب ده القرآ وكيةح كامةس قةراث هم ب ةدبر  ،وكيةح
كاموا يعي،و بالقرآ ..
وأككر مفسي بأمزي المس فيد دن قراثة القرآ  ،وأما الخادر دن عدم قراث ه  ...و لرا .
تدريبات عملية مأ القرآن والسنة :
وباإلضاف إلى رو ال دريبات عليزا كرلك أ م درب على اد خرا ودةانل ال حفيةل دةن القةرآ
والسز ح ى مُحسن دمارد ها في حيا زا العملي  ..ودن أد،ل كلك قولةه عةالى ﴿ َيةا أَيَ َهةا الَّةريينَ آ َدزُةوا
دة يبي يل َّ
ةيم ( ُ )10م يدزُةو َ يب َّ
ةاَّللي َو َر ُ
عةرَا ح
ب أ َ يل ح
َّللاي
ارةح ُ مز يجي ُل مم يد من َ
مَل أ َ ُلَ ُل مم َ
دةو يل يه َو ُ َجا ي ةدُو َ فيةي َ
علَى ي َج َ
ت َجم يةري يد م
يبأ َ مد َوا يل ُل مم َوأ َ ممفُ يس ُل مم كَ يل ُل مم َخي ٌمر لَ ُل مم يإ م ُك مز ُ مم َ معلَ ُمو َ ( )11يَ مغ يف مر لَ ُل مم كُمُةوبَ ُل مم َويُةد يمخ مل ُل مم َجزَّةا ح
ةن
ص ٌر يدةنَ َّ
ساكينَ َ ييّبَ ا فيي َجزَّا ي
ع مد ح كَ يل َك مالفَ مو ُج مالعَ ي ي ُم (َ )12وأ ُ مخ َرى ُ يحبَومَ َها مَ م
َحم ي َها ماا َ مم َه ُ
َّللاي
ت َ
ار َو َد َ
يب َو َب ّ
سةى اب ُ
ةار َّ
مةن َد مةر َي َم
َوفَ م ٌح قَ ير ٌ
َّللاي َك َمةا قَةا َل يعي َ
 ،يير مال ُم م يدزيينَ (َ )13يا أَيَ َهةا الَّةريينَ آ َدزُةوا ُكومُةوا أ َ مم َ
ص َ
َةس َانيفَة ٌ يد م
يل مل َح َو يار ييّينَ َد م
َّللاي فَي َدز م
َّللاي قَةا َل مال َح َو ياريَةو َ مَحم ُ
ةار َّ
ةاري يإلَةى َّ
مةرانيي َل
ص ُ
ةن أ َ مم َ
ةن أ َ مم َ
ةن َبزيةي يإد َ
ص ي
صبَ ُحوا َ
َو َكفَ َر م
ظا ي يرينَ ﴾ [الصح . ]14 - 10 :
عد ّ يُو ي مم فَأ َ م
علَى َ
ت َانيفَ ٌ فَأَيَّ مدمَا الَّريينَ آ َدزُوا َ
فال وجيه الري حمله ا يات  :اإليما باهلل والجها في دبيله بالمال والةزفس  ،وودةانل ال حفيةل
ال ي اد ُخددس في لك ا يات ،د ،ارة الم،اعر و فعها للقيام بهرا ال وجيه ك،يرة مركر دزها :
﴿ َيا أَيَ َها الَّريينَ آ َدزُوا ﴾ ، :جيه واد درا لف ح دزافر ا،د ما .
﴿ مَل أ َ ُلَ ُل مم ي﴾  :د ال للفس ا،م باو وال ركيل فيما يُقال .
ارةح ﴾  :ضرب الم،ل بال جارة و قريب دعزى الربح دن خاللها .
﴿ َ
علَى ي َج َ
ب أ َ يل حيم ﴾  :رريب و ر يب  ،رريب في الزجاة بالعمل  ،و ر يب دن العةراب
عرَا ح
﴿ ُ مز يجي ُل مم يد من َ
ب ركه .
﴿ كَ يل ُل مم َخي ٌمر لَ ُل مم يإ م ُك مز ُ مم َ معلَ ُمو َ ﴾  :دواجم عقلي  ،وإشعار بأمك المس فيد دن كلك .
﴿ يَ مغ يف مر لَ ُل مم كُمُوبَ ُل مم َويُد يمخ مل ُل مم َجزَّا ح
ت ﴾  :اد ،ارة د،اعر اللمه في ااجر ( فضل العمل ) .
ص ٌر يدنَ َّ
يب ﴾  :فضل العمل .
َّللاي َوفَ م ٌح قَ ير ٌ
﴿ َوأ ُ مخ َرى ُ يحبَومَ َها مَ م
اري يإلَى َّ
ار َّ
َّللاي ﴾  :قص .
َّللاي َك َما قَا َل يعي َ
سى اب ُمن َد مر َي َم يل مل َح َو يار ييّينَ َد من أ َ مم َ
﴿ ُكومُوا أ َ مم َ
ص ي
ص َ

ار َّ
َّللاي ﴾  :قدوة .
ص ُ
﴿ قَا َل مال َح َو ياريَو َ مَحم ُن أ َ مم َ
َس َا ينفَ ٌ يد من َب يزي يإد َمرا يني َل َو َكفَ َر م
﴿ فَي َدز م
ت َا ينفَ ٌ ﴾  :خيير  :ده أي الفريقين ُريد أ لو ي
ص َب ُحوا َ
ظا ي يرينَ ﴾  :فضل العمل وأ مي ه .
عد ّ يُو ي مم فَأ َ م
علَى َ
﴿ فَأَيَّ مدمَا الَّريينَ آ َدزُوا َ
ومأ السنة  :قوله صلى هللا عليه ودلم  « :كلم ا خفيف ا على اللسا  ،ثقيل ا في الميةلا ،
حبيب ا للرحمن  :دبحا هللا وبحمدو  ،دبحا هللا الع يم » (*) .
فقبل ال وجيه بالةركر كةا ال حفيةل دةن خةالل ال ةركير بةاهلل عةل وجةل  ،وأمةه يُحةب ةرا الةركر ،
وال ركير بال،واب الع يم الم ر ب عليه  ،وإشعار المس مه بأمه ي م بأقل دجهو  ،فليح ي ركه ي!
وإليك أخي القارئ أد،ل دن القرآ والسز  ،عليةك بادة خرا دةا حملةه دةن وجيةه  ،وودةانل
ال حفيل ال ي اد ُخددس فيها :
دة يبي يل َّ
ضةي ُ مم يب مال َح َيةا ية
َّللاي اثَّةاقَ مل ُ مم يإلَةى ماا َ مر ي
م أ َ َر ي
﴿ َيا أَيَ َها الَّريينَ آ َدزُوا َدا لَ ُل مم يإكَا يقي َل لَ ُل ُم ا مم يف ُروا يفي َ
عةرَاباا أ َ يلي امةةا
الةدَ مم َيا يدةةنَ ا م يخة َةرةي فَ َمةةا َد َةةا ُ مال َح َيةةاةي الةدَ مم َيا فيةةي ا م يخة َةرةي يإ َّ ،قَ يلية ٌل ( )38يإ َّ َ ،مز يفة ُةروا يُ َعة يرّ مب ُل مم َ
ص َةروُ َّ
ش ميئاا َو َّ
َويَ مس َ مبد ميل قَ مو ادا َ
ض َرووُ َ
ري َمر ُك مم َو َُ َ ،
َّللاُ
يير ( )39يإ َّ َ ،مز ُ
علَى ُكة يّل شَة ميثح قَةد ٌ
َّللاُ َ
ص ُةرووُ فَقَة مد مَ َ
َّللاَ َدعَزَةا فَةأ َ مملَ َل َّ
احبي يه ََ ،حم ةلَ م إي َّ َّ
ص ي
َّللاُ
َار إي مك يَقُو ُل يل َ
ي اثمزَي يمن إي مك ُ َما فيي مالغ ي
إي مك أ َ مخ َر َجهُ الَّريينَ َكفَ ُروا ثَامي َ
ع يل ٌ
ي مالعُ مل َيةا َو َّ
س مفلَى َو َك يل َم ُ َّ
يةل
علَ مي يه َوأَيَّدَوُ يب ُجزُو ح لَ مم ََر مو َا َو َج َع َل َك يل َم َ الَّريينَ َكفَ ُروا ال َ
َّللاُ َ
د يليزَ َهُ َ
َ
َّللاي ي َ
َ
َ
َح يلةةي ٌم ( )40ا مم يفة ُةروا يخفَافاةةا َوثيقَة ا
دة يبي يل َّ
َّللاي كَ يل ُلة مم َخ مية ٌةر لَ ُلة مم يإ م ُك مزة ُ مم
ةاَ ،و َجا ي ةدُوا يبةةأ مد َوا يل ُل مم َوأ ممفُ يسة ُل مم فيةةي َ
َ معلَ ُمو َ ﴾ [ال وب . ]41 - 38:
اج َك إي م ُك مز ُ َّن ُ ير م َ مال َحيَاة َ الةدَ مميَا َو يجيزَ َ َهةا فَ َعَةالَيمنَ أ ُ َدة ي ّ مع ُل َّن
ي قُ مل يا َ مج َو ي
وقوله تعال  ﴿ :يَا أَيَ َها الزَّبي َ
د َرا احا َج يم ا
َّار ا م يخ َةرة َ فَةإ ي َّ َّ
يال (َ )28و يإ م ُك مز ُ َّن ُ ير م َ َّ
ت
عةدَّ يل مل ُمحم سيةزَا ي
َّللاَ َو َر ُ
َّللاَ أ َ َ
د ي ّرحم ُل َّن َ
َوأ ُ َ
دولَهُ َوالد َ
ضة معفَي يمن
ي ي َد من َيأ م ي
ح لَ َهةا مال َعةرَ ُ
ت يدة مز ُل َّن يبفَ ي
ع م
ضةا َ
احَ،ة ح ُد َب ييّزَة ح يُ َ
يد مز ُل َّن أَجم ارا َ
اب ي
ع ي ي اما (َ )29يا مي َ
سا َث الزَّ يب ّ
دةو يل يه َو َ مع َم م
ييرا (َ )30و َد من يَ مقزُ م
علَى َّ
صةا يل احا مُ م ي َهةا أَجم َر َةا َد َّةر َي يمن
ةس يدة مز ُل َّن ي ََّّللي َو َر ُ
َّللاي يَس ا
َو َكا َ كَ يل َك َ
ةل َ
ضة معنَ بي م
ةالقَ مو يل
س ي
ةاث إي ي ا َّقَيمة ُ َّن فَ َةال مَخ َ
ي ي لَسمة ُ َّن َكأ َ َحة حد يدةنَ ال يزّ َ
َوأ َ مع َ مدمَا لَ َها ير مجقاا َك يري اما ( )31يَا مي َ
سا َث الزَّبي ّ
فَ َي م
م َوقُ ملنَ قَ مو اَ ،د مع ُروفاا (َ )32وقَ مر َ يفةي بُيُةو ي ُل َّن َو ََ َ ،ب َّةرجم نَ َ َب َةر َ مال َجا ي يليَّة ي
ل َم َه الَّريي يفي قَ مل يب يه َد َر ٌ
ص َةالة َ َوآ يةينَ َّ
دةولَهُ يإمَّ َمةا ي يُريةدُ َّ
الل َكةاة َ َوأ َ ي معةنَ َّ
س أ َ م ة َل
َّللاَ َو َر ُ
مااُولَى َوأَقي ممةنَ ال َّ
عة مز ُل ُم ي ّ
ب َ
َّللاُ يليُة مر ي َ
الةرجم َ
ل ي ّه َر ُك مم م
س َويُ َ
َّللاي َو مال يح مل َمة ي يإ َّ َّ
ت َّ
َّللاَ َكةا َ لَ يليفاةا
يرا (َ )33وا مك ُك مر َ َدا يُ ملَى فيي بُيُو ي ُل َّن يد من آيَةا ي
مالبَ مي ي
َل يه ا
يرا ﴾ [ااحلاب . ]34 - 28 :
َخبي ا
َّللاي َك َمَ،ة يل َحبَّة ح أ َ مم َب َ م
دة يبي يل َّ
دةزَا يب َل يفةي ُكة يّل
دة مب َه َ
ةس َ
وقوله تعال َ ﴿ :دُ َ ،ل الَّريينَ يُ مز يفقُو َ أ َ مدة َوالَ ُه مم يفةي َ
دة يبي يل َّ
ح يل َم من َيَ،ا ُث َو َّ
د مزبُلَ ح يدان َ ُ َحبَّ ح َو َّ
ُ
َّللاي
ضا يع ُ
َّللاُ َوا يد ٌه َ
َّللاُ يُ َ
ع يلي ٌم ( )261الَّريينَ يُ مز يفقُو َ أ َ مد َوالَ ُه مم فيةي َ
علَة مي يه مم َو َُ ،ة مم يَحم لَ مُةو َ ()262
ث ُ َّم َ ،يُ م يبعُو َ َدا أ َ ممفَقُوا َدزًّا َو َ ،أَكاى لَ ُه مم أَجم ُر ُ مم يع مزدَ َر يبّ يه مم َو َ ،خ مَةو ٌ َ
قَة مةو ٌل َد معة ُةرو ٌ َو َد مغ يفة َةرة ٌ َخ مية ٌةر يدة م
صةدَقَ ح يَ مبَعُ َهةةا أَكاى َو َّ
رزيةةي َح يلةةي ٌم ( )263يَةةا أَيَ َهةةا الَّةريينَ آ َدزُةةوا َ،
َّللاُ َ
ةن َ
ار َو َ ،يُ م يد ُن يب َّ
اَّللي َو مال َي مو يم ا م يخ ير فَ َمَ،لُهُ َك َم َ ،يل
صدَقَا ي ُل مم يب مال َم يّن َو مااَكَى َكالَّريي يُ مز يف ُو َدالَهُ يرن َا َث الزَّ ي
ُب يمللُوا َ
سةبُوا َو َّ
َّللاُ ََ ،ي مهةديي مالقَ مةو َم
علَى َ
علَ مي يه ُ َر ٌ
ص ملداا ََ ،ي مقد ُيرو َ َ
ص مف َوا ح َ
ش ميثح يد َّما َك َ
صا َبهُ َوا يب ٌل فَ ََر َكهُ َ
اب فَأ َ َ
َ
م
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ت َّ
ضا ي
َّللاي َو َ ،يبي اا يد من أ ممفُ يس يه مم َك َم ،يل َجزَّ ح يب َرب َموةح
مال َلافي يرينَ (َ )264و َدُ ،ل الريينَ يُ مز يفقو َ أ مد َوال ُه ُم ا مب يغَا َث َد مر َ
ُصة مب َها َوابية ٌل فَ َ
صابَ َها َوابية ٌل فَي َ م
لةل َو َّ
ةير ( )265أَيَ َةو َ
ص ٌ
َّللاُ بي َمةا َ مع َملُةو َ بَ ي
ضة معفَي يمن فَةإ ي م لَة مم ي ي
ةس أ ُ ُكلَ َهةا ي
أَ َ
صةا َبهُ
ار لَهُ يفي َها يد من ُك يّل الَ َّ ،م َرا ي
أ َ َحدُ ُك مم أ َ م َ ُلو َ لَهُ َجزَّ ٌ يد من م يَخي حل َوأ َ معزَا ح
ب َجم يري يد من َحم ي َها ماا َ مم َه ُ
ت َوأ َ َ
َار فَاحم ََرقَ م
س َكرَ يل َك يُ َب ييّ ُن َّ
ت لَ َعلَّ ُل مم َ َفَ َّل ُةرو َ
َّللاُ لَ ُل ُم ا م َيا ي
مال يل َب ُر َولَهُ كُ ي ّريَّ ٌ ُ
ار فيي يه م ٌ
ص ٌ
صا َب َها يإ مع َ
ض َعفَا ُث فَأ َ َ
( )266يَا أَيَ َها الَّريينَ آ َدزُةوا أ َ مم يفقُةوا يد م
م َو ََ ،يَ َّم ُمةوا
ةن َ ييّبَةا ي
سة مب ُ مم َو يد َّمةا أ َ مخ َرجم زَةا لَ ُلة مم يدةنَ ماا َ مر ي
ت َدةا َك َ
،ة مي َ
رزيةي َح يميةدٌ ( )267ال َّ
مال َخبي َ
لا ُ
ضةوا فيية يه َوا معلَ ُمةوا أ َ َّ َّ
َّللاَ َ
يخريية يه إي َّ ،أ َ م ُ مغ يم ُ
يث يد مزهُ ُ مز يفقُو َ َولَ مس ُ مم بي ي
( * ) متفق عليه  :أخرجه البخاري ( ، 2352/5رقم  ، )6043ومسلم ( ، 2072/4رقم . )2694

ع يلي ٌم ( )268يُة م يي مال يح مل َمة َ
َّللاُ يَ يعدُ ُك مم َد مغ يف َرة ا يد مزهُ َوفَض امال َو َّ
َاث َو َّ
يَ يعدُ ُك ُم مالفَ مق َر َويَأ م ُد ُر ُك مم بي مالفَحم  ،ي
َّللاُ َوا يد ٌه َ
ُ
ب (َ )269و َدةا أ َ ممفَ مقة ُ مم يد م
ةن
َد من َيَ،ا ُث َو َد من يُ م َ
ي َخي امرا َك ي ،ا
يرا َو َدا َيرَّ َّك ُر يإ َّ ،أُولُةو ماا َ مل َبةا ي
ت مال يح مل َم َ فَقَ مد أو ي َ
مَفَقَ ح أ َ مو مَرَ مر ُ مم يد من مَ مر حر فَإ ي َّ َّ
ةي
صةدَقَا ي
ار ( )270يإ م ُ مبدُوا ال َّ
ص ح
َّللاَ َي معلَ ُمهُ َو َدا يلل َّا يل يمينَ يد من أ َ مم َ
ت فَزي يع َّمةا ي َ
د ييّئ َا ي ُل مم َو َّ
يةر ﴾ [البقةرة
َّللاُ يب َما َ مع َملُو َ َخ يب ٌ
َو يإ م ُ مخفُو َا َو ُ م ُو َا مالفُقَ َرا َث فَ ُه َو َخي ٌمر لَ ُل مم َويُ َل يفّ ُر َ
ع مز ُل مم يد من َ
. ]271 ، 261 :
وقوله تعال  ﴿ :يآدزُوا يب َّ
دو يل يه َوأ َ مم يفقُوا يد َّما َج َعلَ ُل مم ُد مس مَخلَفيينَ يفي يه فَالَّريينَ آ َدزُةوا يدة مز ُل مم َوأ َ ممفَقُةوا
اَّللي َو َر ُ
عو ُك مم يل ُ م يدزُةوا يب َةر يبّ ُل مم َوقَة مد أَخَةرَ يديَ،ةاقَ ُل مم يإ م
ير (َ )7و َدةا لَ ُلة مم َ ُ ،م يدزُةو َ يب َّ
دةو ُل َية مد ُ
الر ُ
ةاَّللي َو َّ
لَ ُه مم أَجم ٌر َك يب ٌ
ةور َو يإ َّ َّ
ت بَ ييّزَةا ح
عبمة يد يو آيَةا ح
ت يلي مُخ يةر َج ُل مم يدةنَ ال َلُ َمةا ي
علَى َ
ُك مز ُ مم ُد م يدزيينَ (َ ُ )8و الَّريي يُز ي َّل ُل َ
َّللاَ
ت يإلَةى الزَ ي
يةر ُ
دةبيي يل َّ
م َ ،يَسمة َ يوي
سة َم َاوا ي
اث ال َّ
ت َو ماا َ مر ي
بي ُل مم لَ َر ُثو ٌ َر يحي ٌم (َ )9و َدا لَ ُلة مم أ َ َّ ُ ،مز يفقُةوا فيةي َ
َّللاي َو ي ََّّللي يد َ
عةدَ َّ
َّللاُ
يد مز ُل مم َد من أ َ ممفَوَ يد من قَ مب يل مالفَ محي َوقَا َ َل أُولَ يئ َك أ َ مع َ ُم َ َر َج ا يدنَ الَّريينَ أ َ ممفَقُوا يد من َب معدُ َوقَا َلُوا َو ُك ًّةال َو َ
يةر (َ )10د م
م َّ
مال ُح مسزَى َو َّ
ضةا يعفَهُ لَةهُ َولَةهُ أَجم ٌةر
َّللاَ قَ مر ا
ةن كَا الَّةريي يُ مق يةر ُ
َّللاُ يب َما َ مع َملُةو َ َخ يب ٌ
سةزاا فَيُ َ
ضةا َح َ
ور ُ مم بَيمنَ أَيمةديي يه مم َو يبأ َ مي َمةامي يه مم بُ مَ ،ةرا ُك ُم ماليَ مةو َم َجزَّةاتٌ
َك يري ٌم ( )11يَ مو َم ََرى مال ُم م يدزيينَ َو مال ُم م يدزَا ي
ت يَ مس َعى مُ ُ
ار خَا يلديينَ فيي َها كَ يل َك ُ َو مالفَ مو ُج مالعَ ي ي ُم [الحديد . ]12 - 7 :
َجم يري يد من َحم ي َها ماا َ مم َه ُ
ومذذأ السذذنة قولذذه الذذل هللا عليذذه وةذذلم  « :أولةةيس قةةد جعةةل هللا للةةم دةةا َص ةدَّقو  ،إ بلةةل
سبيح صدق  ،وبلل حميدة صةدق  ،وفةى بُضةه أحةدكم صةدق »  ،قةال  :قةالوا  :يةا ردةول هللا ،
أيأ ي أحدما شهو ه يلو له فيها أجر ي! قال  « :أرأي م لو وضعها في الحرام أكةا عليةه فيهةا وجر
ي وكرلك إكا وضعها في الحالل كا له فيها أجر » (*).
وقوله الل هللا عليه وةلم  « :د،ل الري يعلم الزار الخير ويزسى مفسةه  ،د،ةل الف يلة ضةيث
للزار و حرق مفسها »(†) .

( * ) أخرجه مسلم ( 82/3برقم . )3276
( † ) أخرجه الطبراني  ،وقال الشيخ األلباني رحمه هللا  :صحيح لايرس .

الفصل السابه

الهلة اإليمامي
وبداي ا،ر قاث اإليمامي

هدا هذه الصفأات هو التعرا عل كري ائدا ال رارة األول –
بنذن هللا – ًلنطو رئلة اإليمان  ،وةير القلك ال هللا  ،واًلجت اد ف
تأقي ذلك مأ الول اةتثارة وال اد م اعر المأبة وال و ال هللا

الفصل السابع
ال َّنة اإليمانية وبداية اًلرتقاء اإليمان
الألقة المفقودة :
بعد الحديث عن أ مي اإليما وثمارو  ،ودرا ب ا،ر قاث اإليمامي  ،وجزاحي ال ربية اإليمامية
 ،يبقى الس ال  :ل دا قيل يلفي لبدث الرحل اإليمامي والسير إلى هللا ي
بةةال شةةك أ ُحسةةن ال عادةةل دةةه القةةرآ وال فلةةر فيةةه  ،ودداودة قراث ةةه ب ةةدبر و ر يةةل وصةةوت
حلين  ،دةه العمةل – قةدر المسة لا – علةى ا،دة فا ة دةن القةرآ فةي ال فلةر فةي اللةو وأحةداث
الحياة وربلها باهلل عل وجل  ..بال شك أ رو ااعمال القلبي د قوم – بإك هللا  -بليةا ة ع يمة
صا َحبها أعمال صالح فإ ااثر ديلو أشد وأشد شةريل أ يسةبو لةك
ودلحوظ ل يما  ،فإ
َ
ااعمال حفيل للم،اعر كما أدلفزا .
وللن بقى حلق دفقو ة في رو المز ود  ،أ ،و ي ال،رارة ااولى وال،حز القوي ال ي هةل
القلب  ،و وقظ اإليما ل أ ي بعد كلك لك الودانل ف عمل عملها .
دبا زا و جعلزا – بإك هللا – مبدأ رحلة
وال،حز القوي ال ي مح اجها في البداي للي وق زا دن ُ
شةحز خويةح و ر يةب  ،وإدةا ُ
ا،ر قاث اإليمامي والسير إلى هللا لهةا ريق ةا  :إدةا ُ
شةحز ،ةويو
و رريب  ،كما قال بع السلح ً « :ل يُخرج ال وة مأ القلك اًل الذوا مذنعج أو شذو مقلذ
».
هيا بنا ننداد ُئبفا هلل وشوقاا اليه :
بفضل هللا م الحديث في دوضه دابو عن الخو دن هللا وكيح مس خدده ومجلةب بةه ال،ةرارة
ااولةةى وال،ةةحز القوي ة الدافع ة للعمةةل (*)  ،ودةةه كلةةك فهزةةا عةةدة أدةةباب ةةدفعزا ل فضةةيل ريةةو
ال ،ويو وال رريب في هللا عل وجل .
ودن رو اادباب أ الحديث عن الخو دن هللا وأدباب اد جالبه دن رَ َكر الموت  ،وعراب
القبر والقيادة والزةار  ،قةد اح ةل دسةاحات كبيةرة فةي ك ابةات وأحا يةث العلمةاث والةدعاة وريةر م ،
ودن ث َ َّم فإ أثيرو  -بسةبب ةرا ال لةرار  -قةد  ،يةأ ي بةااثر المللةوب كاللبيةب الةري يع ةا رؤية
اإلصابات والدداث واللسور فيفقد بمرور الوقس أثرو بها .
وعلس كلك بخصوص ريو المحب وال ،ويو إلةى هللا عةل وجةل  ،فالحةديث عزهةا قليةل  ،و،
ي واج ده الحديث عن الخو دن هللا عل وجل .
ودةةةن ةةةرو اادةةةباب  :أ ال،ةةةحز اإليماميةةة وال،ةةةرارة ااولةةةى الزا جةةة عةةةن ريةةةو ال ،ةةةويو
دةبا ه و ةو بادةم ..
وال رريب لها صدى يب في الزفس  ،فمن شأمها أ جعل المةرث يسة يقظ دةن ُ
فرح  ..يُسار في القيام بالعبا ات المخ لف  ،و و فةي حالة دةن الرضةا عةن هللا
يهر إلى هللا و و ي
وال،وق إليه والحب له . ...
ودزهةةا كةةرلك أ الغافةةل يح ةةا إلةةى َدةن يُوق ةةه بحزةةا ورفةةو ح ةةى يسة وعب لةةك اليق ة  ،أدةةا
ال ُمس يقظ فهو يح ا إلى بع ال خويح ح ى  ،يُعجب بزفسةه  ،ويغ ةر بعلمةه  ،فال رريةب يُفضةل
البدث به ده أد،الي دن الغافلين  ،أدا ال ر يب فيلو ده العابدين والصالحين .
وليس دعزى را و ر ال خويح وال ر يب  ،بل المقصد و ال واج بيزهما والبدث دزهما بمةا
يُزادب حال القلب .
فةةإ ا فقةةس دعةةي  -أخةةي القةةارئ – علةةى البةةدث ب،ةةحز ال ،ةةويو وال رريةةب فةةي هللا عةةل وجةةل ،
فل لن إك ُ
شحز قوي ح ى هر ال،مرة و ي إلى اليق بإك هللا .
( * ) وذلك في كتاب « اإليمان ا
أوال فكيف نبدأ به ؟ » .

ده دالح ضرورة ا،د مرار – بعد حدوث اليق – في القيام بأعمال القلوب ( ال فلةر فةي القةرآ
و دبرو وا،ج ها في ال أثر به  ،وال فلر في اللو وأحداث الحياة وا،ع بار بها وربلها باهلل عةل وجةل )
وكرلك ااعمال الصالح الم ثرة ال ي يسبقها ركير و حفيل ح ى يس مر ا،ر قاث اإليمامي .
أدا إكا حدثس اليق  ،ورضي المرث بها وا مأ لها ولم يُ بعها بأعمال اإليما فسيعو – في الغالةب
– كما كا قبل اليق .

ودما يُساعد العبد على ا،د مرار في ا،ر قاث اإليمامي – بةإك هللا -ةو ام قالةه بهةرو المعةامي -
بعد اد يقاظه – إلى دحي الدعوة  ،فعمله في إصالح اإليما وإيقاظ القلوب – بم،ل دا حدث له –
له وظيف كبيرة في ،بيس المعامي في قلبه  ،و جديد ا  ،ودن ث َ َّم فعه أك،ر وأك،ر لل لو وا،ر قةاث
. 
مفتاا الدالول لباد المأبة :
كما قيل دابقاا بأ المعادل على قدر المعرف  ،فمعادل هللا بحب واش ياق د لو – بةإك هللا –
م يج بيعي لمعرف ُو ّيو و ُح يبّه لزا  ،ومعمه الل،يرة ال ي يغمرما بها ..
وأ عو  -أخي القارئ – إلى ال عر على هللا الةو و – بصةورة إجمالية – دةن خةالل قةراثة
الصفحات القا د على أ جعل عقلك بين د،اعر  ،ثم دل مفسك بعةد ا  :ةل اج ت رربة فةي
هللا و ُحبًّا له ي
 ..رو اادلر بعزوا :
أقبل وًل تخو فربك ينتيرل
كا في بلد دن البلدا في جدن بزي إدرانيل رجل يُدعى " اللفل "  ،وكا يفعل دا يُريةد  ،و،
يُبالي بحالل أو حرام  ،وكا أ ل بلد ه يعرفو عزه را  ،وإكا دا جاث ادمه على لسةا بعضةهم ،
جد أحداا دزهم يركرو بخير أبداا .
وفي ليل دن الليالي  ،وبعد أ خل كل واحد بي ه  ،وأرلو بابةه  ،إكا باللفةل يسةمه رقاةا علةى
ا
خجةال  ،فسةألها عةن دةر
بابه  ،فقام ليف ح فإكا به يُفاجةأ بةادرأة يقلةر دزهةا الحيةاث  ،ويةروب وجههةا
دجيئها فأخبر ه أمها ُمر بضانق دالي شديدة  ،ولم جد أدادها أحد دواو ل ق رم دزه  ..وجد اللفل
الفرص دامح أداده  ..ادرأة جاثت إلى ارو بمح إرا ها  ،وفي دلو الليل  ،و ،يرا ةا أحةد
دن الزار  ،ف للح دعها وأ خلها ارو  ،وأخبر ا بأمه  ،دامه لديه دةن إقراضةها وللةن لديةه شةر
 ..أ ُم ي ّلزه دن مفسها .
ألحس المرأة عليه َّأ ،يفعل  ،فلم يل فس إلةى إلحاحهةا و ودةال ها  ،فوافقةس دررمة و ةي قلةه
دن اخلها  ،وعزددا اق رب دزها وجد فرانصها ر عد  ،فسألها عن السبب  ،فأخبر ه بأمهةا لةم فعةل
را الفعل دن قبل  ،وأمها خا هللا عل وجل و خ،ى عقوب ه ورضبه  ..زا وقح اللفةل  ،واب عةد
عزها  ،فقد وقعس لك الللمات دوقعها في مفسه  ،ولبث ُ زيه  ،ثم قال لها  :أمةس قةولين ةرا القةول
ي إك أ أقول ي! ألسس أما أحو بالخو دن هللا دزك ي! ثم ركها
ده أمك دضلرة لرلك  ،فماكا عل َّ
زصر بعد أ أعلا ا دا لب ه دن المال .
ركها ل ر ب و و يعي فةي لح ةات دةن الةر ول  ..االةم يع صةرو  ،والزةدم علةى دةا فعلةه فةي
حيا ةه يُسةةيلر عليةةه  ،لقةةد كامةس كلمةةات المةةرأة عةةن هللا كةةاللللال الةري ة َّةل كيامةةه  ،وادة خر دةةن
 وو تكورلسووب يووتم ترتاوولل تكوووضء بهووصه تكوعوولر إكووى وحوويط تكو عنة بعو دنوووه مووولض تكتضبيوو ،تكرخسووي ،نوولضسوو،
وبل ئهل ذ تكتعضف عمى تكرخس نميخي ،تكتعلول وعهل حتى ُل يخعض عر ه خيئًل كيس عر ميضه ذياعجب برخسوه ذيمون
تغيضت " ول ياعيروك – بو ص
حطم تروك نم عر رخسك
صكك سببًل ذ بع ه ع
نكعمك تج د تكالض ذ متلب " ِّ
ً
نتكمتولب ونجون بخوول عموى
 عمى تدط لصه تكعاب ،تكت تاف ولورل جوي ًعل محلئل يحنل بيررل نبوي تكتاو م رحونً
نُل .
ونقع تإيول

كاكر ه شري أحداث داضيه اادو  ،ككرى أفعال دابق  ،مسي فيها هللا  ،ولم يَخَح دقاده دبحامه
 ،وكلما ركر دوقفاا دن دواقفه المخلي اج ا مدده  ،واش د ألمه  ،وعال بلاؤو .
في رو ااثزاث  ،وبيزما و فةي ةرو الحالة  ،حةدث أدةر لةم يلةن فةي الحسةبا  ..لقةد جار اللفةل
ضيح آخر  ..لم يلن كا الضيح دن بزي الب،ر  ،لقد جارو دلك المةوت ليقةب روحةه  ،و ةو فةي
أشد لح ات الزدم وال وب .
 ..جاثو دلك الموت ودعه دالنل الرحم ُ
يلفَو إليه ب،رى دغفرة هللا له ورضاو عزه .
لقد ق يبل هللا مدده وعفا عزه  ،وفوق را ال ُجو لم ي ركه ليعي بعد كلك فقد يعو إلى دابو عهدو
دن ال لم واللغيا  ،فقب روحه في را الوقس ل لو الزهاي السعيدة .
معم – أخي – حدث را  ،فربك رؤو رحيم  ،يُريد أ يعفو عزَّا جميعاةا ﴿ َو َّ
ةوب
َّللاُ يُ يريةدُ أ َ م يَ ُ َ
علَ ة مي ُل مم﴾ [الزسةةاث  .. ]27 :يُريةةد أ يُةةدخل الجميةةه الجز ة ﴿ َو َّ
عو يإلَةةى مال َجزَّ ة ي َو مال َم مغ يفة َةر ية يبإ ي مك يم ة يه ﴾
َّللاُ َي ة مد ُ
َ
[البقرة . ]221 :
ً ..ل تتعجذذك أال ذ ممذذا ئذذد مذذع الكفذذل  ،فذذاهلل عذذن وجذذل ينتيذذر مذذأ جميذذع عبذذاده أي التفاتذذة
الادقة اليه ليُقبل علي م ويعفو عن م ويُدالل م الجنة .
وللن  ،ل ام هس قص اللفل عزد كلك ي
 ، ،فقد حدث أدر عجيب  ،قد اد يقظ الزار في الصباح وخرجوا دن بيو هم كعا هم يل مسةو
فمر بعضهم بجوار بيس اللفل  ،فلفس م ر م كال ٌم دل وب بخة واضةح علةى
دعاي،هم وأرجاقهم َّ ،
بابةةه  ،فةةاق ربوا دز ةه ليقةةرأوو  ،فعقةةدت الد  ،ة ألسةةز هم  ،وفغةةروا أفةةوا هم  ،ووقفةةوا د،ةةدو ين ،
يلا و يُصدقو دا يرومه ..
لقد وجدوا عبارة قول  « :إ هللا قد رفر لللفل » .
ج َّمه الزار وقةرؤوا العبةارة و ةم ريةر ُدصةدقين  ..رقةوا البةاب فلةم يفة ح لهةم أحةد  ،فف حةوو
زوة ليجدوا اللفل قد دات  ،فاج ا عجبهم وحير هم  ،فهرعوا إلى مبة ييّهم ليسةألوو عةن أدةر اللفةل ،
ُ
ع َ
فأوحى هللا إليه بما حدث  ،فاش د بلاث الزار  ،واج ا ُحةبَهم هلل  ،و علقهةم برحم ةه  ،ودةارعوا إلةى
ال وب إليه .
كا دن المملن أ مر رو الحا ث و ،يعلم بها أحد  ،فالزار يمو و و ،يدري أحد بماكا ُخ يم
لهم  ،وللن الرب الو و الري يُريد أ يُلمئن الجميه ويدفعهم للفرار إليه أملل رو ا ي ليز فه بهةا
الزار وي فلروا في دغلا ا  ،ودا دل عليه دن دع رحم هللا  ،ودةدى ُح يبّةه لعبةا و  ،وأمةه دةبحامه
يز ر دزهم أي با رة صا ق لل وب  ،فيُقبل عليهم ويقبلهم ويمحو كل ديث فعلوو .
معم – أخي – را و ربزا ﴿ َو َّ
علَ مي ُل مم ﴾ [الزساث . ]27 :
وب َ
َّللاُ ي يُريدُ أ َ م يَ ُ َ
ألم تر ال ربك فيو يُأبُّك ؟
إمزا جميعاا م مزى دحب هللا عل وجل لزا  ،ولو ف َّلرما و أدلزا في ريق دعادل هللا لزا ل أكدما أمه
دبحامه يُريد لزا وللزةار جميعاةا الخيةر  ،وأ دحب ةه لزةا دةبقس وجو مةا  ،وأ ُدةرا و خةول الجميةه
جز ه ﴿ َو َّ
س َال يم ﴾ [يومس . ]25 :
عو يإلَى َ يار ال َّ
َّللاُ يَ مد ُ
وكلما ف َّلرما في جوامب ُحب هللا لعبا و اج ما ُحبًّا له  ،وحيةاث دزةه دةبحامه  ،وأصةبحس أُدزي زةا
ي  :كيح مُحب هللا كما يُحبزا  ،وكيح م و إليه كما ي و إليزا ي
اللقنا ف أئسأ تقويم :
دةركورا  ،وقةد أو َجةدما دةبحامه
هللا عل وجل و الري خلقزا دن العدم  ،ولم ملن قبل كلةك شةيئاا
ا
ص َو َر ُك مم ﴾ [رافر . ]64 :
سنَ ُ
ص َّو َر ُك مم فَأَحم َ
في أحسن صورة ﴿ َو َ
كردزا على جميه خلقه  ،ومفخ فيزا دن روحه  ،وأدجد ابيزا دالنل ه  ،و يأ اللو كله لخةدد زا
َّ
بال دقابل  ،فاارم ُخر لزا اللعام  ،والسةماث ُزةلل المةاث  ،وال،ةمس مةدما بالةد ث والضةياث ،

والقمر يُعرفزا اايام وال،هور  ..الدواب حملزا  ،والزحل يمدما بالعسل  ،واامعام ُخةر لزةا اللةبن ،
اب َو يد مزةهُ شَة َج ٌر يفية يه ُسيةي ُمو َ
اث َدا اث لَ ُل مم يد مزهُ ش ََةر ٌ
وااج ار ُ،عرما بالبهج ﴿ ُ َو الَّريي أ َ مملَ َل يدنَ ال َّ
س َم ي
الةل مر َ َو َّ
( )10يُ مز يبسُ لَ ُلة مم يبة يه َّ
َةاب َو يد م
ةك َ َية ا يلقَ مةو حم
ةن ُكة يّل الَ َّ ،م َةرا ي
ت يإ َّ فيةي كَ يل َ
الل مي ُةو َ َوالزَّ يخية َل َو ماا َ معز َ
ةار َوال َّ
ةك
سة َّخ َراتٌ يبةةأ َ مد ير يو يإ َّ فيةةي كَ يلة َ
س َو مالقَ َمة َةر َوالزَ ُجةةو ُم ُد َ
يَ َفَ َّلة ُةرو َ (َ )11و َ
دة َّخ َر لَ ُلة ُم اللَّ مية َل َوالزَّ َهة َ
،ة مةم َ
َ يَا ح
ةك َ يَة ا يلقَ مةو حم يَةرَّ َّك ُرو َ ﴾
م ُد مخ َ يلفاةا أ َ مل َوامُةهُ إي َّ فيةي كَ يل َ
ت يلقَ مو حم يَ مع يقلُو َ (َ )12و َدا كَ َرأ َ لَ ُل مم فيةي ماا َ مر ي
[الزحل . ]13 - 10 :
الهٌ قيُّو :
هللا عةل وجةل يقةوم علةى شة و عبةا و جميعاةا  ،يرعامةا بالليةةل والزهةار  ..يقةب أرواحزةا فززةةام
ومر اح  ،ثم يُعيد ا لزا فزسة يقظ ومسة أمح حرك زةا فةي الحيةاة  ..لةرا كةل يةوم ﴿ َو يد م
ةن آيَا ية يه َدزَةا ُد ُل مم
ض يل يه ﴾ [الروم . ]23 :
ار َوا مب يغَاؤُ ُك مم يد من فَ م
يباللَّ مي يل َوالزَّ َه ي
بمقودةةات الحيةةاة دةةه كةةل رف ة عةةين  ..يمةةد أجهةةلة الجسةةم المخ لف ة بالقةةدرة علةةى القيةةام
يمةةدما ّ ي
بوظانفها  ..يمد اللسا بالقدرة على اللالم  ،والعين بالقدرة على الرؤي  ،واامح بالقدرة على ال،م
 ،وااك بالقدرة على السمه  ،واليد بالقةدرة علةى الحركة والةبل  ،والرجةل علةى الم،ةي وحمةل
الجسم  ،والقلب بالقدرة على ضخ الدم حوالي دةبعين دةرة فةي الدقيقة الواحةدة  ..يمةد كةل خلية فةي
س ييّ ُر ُك مم فيي مال َب ي ّر َو مال َبحم ر ﴾ [يومس . ]22 :
الجسم – كل رف عين – بأدباب حيا ها ﴿ ُ َو الَّريي يُ َ
فزحن جميعاا دن هللا خَلقاا وإيجا اا  ،وباهلل رعاي وإددا اا  ،فال حول و ،قوة إ ،به دبحامه ﴿ َو َدةا
بي ُل مم يد من مي مع َم ح فَ يمنَ َّ
َّللاي ﴾ [الزحل . ]53 :
ئليم ةتير :
ربزا حليم د ير  ،يراما معصيه درات ودرات فال يفضحزا  ،و ،يه ك د رما  ،بل يس رما ويحلم
علَى َ
اخرُ َّ
ظ مه ير َا يد من َابَّ ح ﴾ [فةا ر
عليزا  ،ويُمهلزا علَّزا م وب ﴿ َولَ مو يُ َ ي
سبُوا َدا ََر َ َ
ار يب َما َك َ
َّللاُ الزَّ َ
. ]45 :
رب صةةبور  ..يصةةبر علةةى أكى عبةةا و وكفةةر م وجحةةو م دةةه قدر ةةه المللق ة علةةيهم  ..يقةةول
صلى هللا عليه ودةلم « لةيس أحةد أصةبر علةى أكى دةمعه دةن هللا عةالى  ،إمهةم ليةدَّعو لةه ولةداا ،
ويجعلو له أمدا اا  ،و و ده كلك يُعافيهم ويرجقهم » (*) .
رد رئيم :
ٌ
رحم ه ودعس كل شيث  ،ح ى العاصةين لةه  ،المزلةرين لوجةو و  ،يُلعمهةم ويسةقيهم و ،يمزةه
رجقه عزهم .
 ..أملل في اارم جلثا دن دان جلث دن رحم ه ي راحم بها خلقه  ،واخ ةل لزةا عزةدو سةع
و سعين جل اثا لوقس دزلو فيه أحو دا ملو إلى لك الرحمات .
قال صلى هللا عليه ودلم  « :إ ربلم رحيم ي دن ة َّم بحسةز فلةم يعملهةا ُك بةس لةه حسةز  ،فةإ
ع،را  ،إلى دبعمان  ،إلى أضعا ك،يرة  ،ودن َّم بسيئ ولم يعملها ك بس له حسةز
عملها ُك بس
ا
 ،فإ عملها ك بس واحدة  ،أو يمحو ا هللا  ،و ،يهلك على هللا إ ،الك » (†) .
الهٌ رةوا :
ربزا رب رؤو  ،حزا  ..أحن عليزا دن آبانزا وأدها زا وأجواجزا وأبزانزا  ..إكا اب المةا بمةرم
فإمه  ،يحردزا دعه ااجر  ..قال صلى هللا عليةه ودةلم  « :دةا أحةد دةن المسةلمين يصةاب بةبالث فةي

( * ) متفق عليه  :أخرجه البخاري ( ، 2262/5رقم  ، )5748ومسلم ( ، 2160/4رقم . )2804
( † ) حديث صحيح  :أخرجيه أحميد ( ، 279/1رقيم  ، )2519والطبرانيي ( ، 161/12رقيم  ، )12760والبيهقيي فيي شيعب اإليميان (، 300/1
رقم . )334

جسدو إ ،أدر هللا الحف الرين يحف ومه فقال  :اك بوا لعبدي را في كل يوم وليل دا كا يعمله في
دا في وثاقي » (*) .
الصح دن الخير دا ام دحبو ا
 ..معم – أخي – را و ربزا الرؤو « إ هللا يُزلل المعوم على قدر الم م  ،ويُزلل الصةبر
على قدر البالث » (†).
 ،يُريدما أ مدخل الزار  ،في ل يُخوفزا ويُخوفزا دزها  ،ويُ هر ا لزا بصورة ب،ع د لم قادي
ةن َحم ة ي يه مم ُ
 ،ح ى معمل على الهرب دزها ﴿ لَ ُه مم يد من فَ مو يق يه مم ُ
ةار َو يد م
َةو ُ َّ
َّللاُ يبة يه
ظلَة ٌل كَ يل َ
ظلَ ٌل يدةنَ الزَّ ي
ةك يُخ ّ ي
يع َبا َوُ َيا يع َبا ي فَا َّقُو ي ﴾ [اللدر . ]16 :
ويعةةرم – دةةبحامه – لزةةا الجز ة بصةةورة جميل ة دبهةةرة فةةوق الوصةةح  ،ح ةةى مسةةعى ح،ي،اةةا
يرا ﴾ [اإلمسا . ]20 :
مس ث َ َّم َرأَي َ
للوصول إليها ﴿ َوإيكَا َرأَي َ
مس مَ يعي اما َو ُد مل الا َكبي ا
لعل م يرجعون :
ُدةةرا و – دةةبحامه – خةةول الجمي ةه الجز ة  ،للزةةه  ،يقهةةر أح ةداا علةةى اإليمةةا بةةه  ،وإ ،ام فةةس
الحلم دن خلو اإلمسا و م عه بحري ا،خ يار  ،ولصار كسانر المخلوقات .
وامه دبحامه يُريد لعبا و خول جز ه  ،و م في رفل دعرضو لةرلك فهةو يب لةيهم بةألوا شة ى
دن ا،ب الثات ح ى يفيقوا دن رفل هم ويعو وا إليه .
فلل دا َي ير على اإلمسا دن أشةلال المزةه كةالمرم والةزقص فةي الةرجق واادةن فةإ الحلمة
اادادي دزه و إخراجه دن حال الغفل إلى اليق ة  ،ورجوعةه إلةى هللا  ..أدةل دعةي ةرو ا يةات
ال ي كد را المعزى :
﴿ َ
س َب م
ع يملُةوا لَ َعلَّ ُهة مم َي مر يجعُةو َ
س أ َ ميديي الزَّ ي
ار يليُرييقَ ُه مم َب مع َ الَّريي َ
سا ُ يفي مال َب ي ّر َو مال َبحم ير يب َما َك َ
ظ َه َر مالفَ َ
﴾ [الروم . ]41 :
ب ماا َ مكبَ ير لَ َعلَّ ُه مم يَ مر يجعُو َ ﴾ [السجدة . ]21 :
ب ماا َ ممَى ُو َ مال َعرَا ي
﴿ َولَزُرييقَزَّ ُه مم يدنَ مال َعرَا ي
ت لَعَلَّ ُه مم يَ مر يجعُو َ ﴾ [ااعرا . ]168 :
س ييّئ َا ي
سزَا ي
ت َوال َّ
﴿ َوبَلَ مومَا ُ مم بي مال َح َ
ت َولَ َعلَّ ُه مم َي مر يجعُو َ ﴾ [ااعرا . ]174 :
ص ُل ا م َيا ي
﴿ َو َكرَ يل َك مُفَ ي ّ
ةي أ َ مك َب ُةر يد م
ب لَ َعلَّ ُهة مم َي مر يجعُةو َ ﴾ [اللخةر :
ةن أ ُ مخ ي َهةا َوأَخَة مرمَا ُ مم يب مال َعةرَا ي
﴿ َو َدا مُ يري يه مم يد من آ َي ح يإ َّ ،ي َ
. ]48
بل إ الهموم ال ي هجم على العبد صورة دةن صةور ال زبيةه و لفيةر الةرموب  ،يقةول صةلى هللا
عليه ودلم  « :إكا ك،رت كموب العبةد فلةم يلةن لةه دةن العمةل دةا يلفر ةا ابة الو هللا بةالحل ليلفر ةا
عزه» (‡) .
رد شكور :
ٌ
رب شلور  ..ي،لر عمل عبدو – ده قل ه  -ويع م له به ااجر ..
ربزا ٌ
 ..يقول صلى هللا عليه ودلم  « :بيزما رجةل يم،ةي بلريةو وجةد رصةن شةو علةى اللريةو ،
فأخرو ف،لر هللا له  ،فغفر له » (§) .

( * )حديث صحيح  :أخرجه أحمد ( ، 194/2رقم  ، )6825ورجاله رجال الصحيح  ،وصححه الشيخ األلباني فيي صيحيح الجيامز رقيم (5761
).
( † ) حديث صحيح  :أخرجه البدار  ،كما فى كشف األستار ( ، 195/2رقم  ، )1506وابن الل في مكارم األخيالق  ،وصيححه الشييخ األلبياني
رحمه هللا في صحيح الجامز رقم ( . )1919
( ‡ ) أخرجه أحمد ( ، 157/6رقم  ، )25275ونسنادس ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم -وبقية رجاله مقات رجال الشيخين .
( § ) متفق عليه  :أخرجه البخاري (  233/1رقم  ، ) 624ومسلم (  51/6رقم . ) 5049

دعسةرا قةال لف يامةه  :جةاوجوا عزةه ،لعةل هللا أ
ويقول  « :كةا ةاجر يةداين الزةار ،فةإكا رأى
ا
ي جاوج عزا ،ف جاوج هللا عزه » (*) .
رد غفور :
ٌ
أ دري – أخي – دا ي عوة هللا ال ي يدعو عبا و إليها ي
إمها المغفرة  ..يدعو م للي يس غفروو فيغفر لهم  ،ويس سمحوو فيُسادحهم دهما كامس أخلةاؤ م
..
عو ُك مم يل َي مغ يف َر لَ ُل مم يد من كُمُو يب ُل مم ﴾ [إبةرا يم :
و و ده رزاو المللو عزهم يز ر م ليُلبَوا عو ه ﴿ َي مد ُ
. ]10
﴿ َو َّ
عو إيلَى مال َجزَّ ي َو مال َم مغ يف َرةي بيإ ي مكمي يه ﴾ [البقرة . ]221 :
َّللاُ يَ مد ُ
﴿ َو َّ
َّللاُ َي يعدُ ُك مم َد مغ يف َرة ا يد مزهُ َوفَض امال ﴾ [البقرة . ]268 :
أي غفلة نأأ في ا ؟!
ُ ..
ضةرو دعصةي
ربزا الع يم  ،دالك الملك  ،الغزي الحميد  ،الري  ،زفعه اعة اللةانعين  ،و،
َ
العاصين  ،يس ح،زا ل لبي عو ه  ..للعفو والصفح والمغفرة .
يزةا ي علةةى العاصةةين الةرين بةةارجوو بالمعاصةةي ﴿ م
علَةةى أ َ ممفُ يسة يه مم َ،
يي الَّةريينَ أ َ مدة َةرفُوا َ
قةل َيةةا يع َبةةا َ
َ مقزَ ُ
َّللاي يإ َّ َّ
لوا يد من َرحم َم ي َّ
الر يحي ُم ﴾ [اللدر . ]53 :
ور َّ
وب َج يميعاا يإمَّهُ ُ َو مالغَفُ ُ
َّللاَ َي مغ يف ُر الرَمُ َ
 ،ي عاظم لديه كمب أ يغفرو  ،بل يغفر و ،يُبالي ..
عن أمس بن دالك قال  :دمعس ردول هللا صلى هللا عليه ودلم يقول  « :والري مفسي بيدو  ،لةو
أخلأ م ح ى مأل خلاياكم دا بين السماث واارم  ،ثم اد غفر م هللا لغفر للم » (†) .
ودن را الري مأل خلاياو دا بين السماث واارم ي!
للزه خلاب لمةين و حفيةل للمسةارع إلةى ميةل المغفةرة وام هةاج الفرصة قبةل فةوات ااوا ﴿
م ﴾ [آل عمرا . ]133 :
ض َها ال َّ
ع مر ُ
ار ُ
س َم َاواتُ َو ماا َ مر ُ
عوا إيلَى َد مغ يف َرةح يد من َر يبّ ُل مم َو َجزَّ ح َ
َو َ
د ي
م ﴾ [الحديد . ]21 :
م ال َّ
ع مر ُ
س َم ي
اث َو ماا َ مر ي
ض َها َك َع مر ي
دا يبقُوا يإلَى َد مغ يف َر حة يد من َر يبّ ُل مم َو َجزَّ ح َ
﴿ َ

بابه مفتوا للجميع :
هللا عل وجل  ،يُغلو بابه في وجه دانل  ..يز ر وبة عبةدو  ،ويفةرح بهةا أيمةا فةرح  ،ويُلافئةه
عليها دلافأة فوري بأ يُبدل ديئا ه حسزات  ،ليبدأ حيا ه الجديدة برصةيد كبيةر دزهةا ﴿ يإ ََّ ،د م
ةاب
ةن َ َ
ت َو َكةا َ َّ
ةك يُبَة يدّ ُل َّ
سةزَا ح
ةورا َر يحي امةا ﴾ [الفرقةا :
َّللاُ َ
صةا يل احا فَأُولَئي َ
رف ُ ا
ع يم َل َ
َوآ َدنَ َو َ
دة ييّئ َا ي يه مم َح َ
َّللاُ َ
ع َم اةال َ
. ]70
يز ر دن عبدو أي ال فا صا ق ليُقبل عليه  ،وأي شعور بالزدم على دا دضى دزه دةن فةري
 ،وررب في ال وب إليه  ،فيغفر له و ،يُبالي .
يبس يدو بالليل لي وب دسيث الزهار  ،ويبس يةدو بالزهةار لي ةوب دسةيث الليةل  ،فةإكا ةاب عبةد
دن عبا و كةا – دةبحامه – أفةرح ب وب ةه دةن كا الةري ا ةس راحل ةه فةي الصةحراث وعليهةا كةل
أدباب حيا ه .
فقل لي – بربك – لماكا يفرح كل را الفرح ي!
ل يُليد را ال انب في خلانن ربك أو دلله شيئاا ي
( * ) أخرجه البخاري (  731/2رقم . ) 1972
( † ) حيديث صييحيح  :أخرجييه أحميد ( ، 238/3رقييم  ، )13518وأبييو يعليى ( ، 226/7رقييم  ، )4226وصييححه الشييخ األلبيياني رحمييه هللا فييي
السلسلة الصحيحة برقم ( . ) 1951

ل زقُص خلانن ربك إكا ظل كلك العبد عاصياا ي
كال  ..فلماكا إك ي
ل زا إجاب رير أمه يُحبزا ويُريد لزا الخير و خول جز ه  ،ويخا عليزا دن خول الزار ي
ت يإلَةى
علَة مي ُل مم َو َد َالني َل ُةهُ يلي مُخ يةر َج ُل مم يدةنَ ال َلُ َمةا ي
ص يةلّي َ
فأي رب رحيم و و و ربزا ﴿ ُ َةو الَّةريي يُ َ
ور َو َكا َ بي مال ُم م يدزيينَ َر يحي اما ﴾ [ااحلاب . ]43 :
الزَ ي
 ..جاث في الحديث  « :دا دن يوم إ ،والبحر يس أك ربه أ يُغرق ابن آ م  ،والمالنلة سة أك
أ ُعجله و هلله  ،والرب يقول  :عوا عبدي  ،فأما أعلم به إك أم،أ ه دن اارم  ،إ كةا عبةدكم
ف،أملم بةه  ،وإ كةا عبةدي فمزةي إلةى عبةدي  ،وعل ةي وجاللةي إ أ ةامي ا
لةيال قبل ةه  ،وإ أ ةامي
عةا  ،وإ
عةا قربةس با ا
عةا  ،وإ قةرب دزةي كرا ا
شبرا قربس دزه كرا ا
مهارا قبل ه  ،وإ قرب دزي ا
ا
ي ُبةس عليةه .
ي رولس إليه  ،وإ اد غفرمي رفرت له  ،وإ اد قالزي أقل ه  ،وإ ةاب إلة ّ
د،ي إل ّ
َدن أع م دزي جو اا وأما الجوا اللريم ي عبا ي يبي ةو يُبةارجومي بالع ةانم  ،وأمةا أكلة م (*) فةي
دضةاجعهم  ،وأحردةهم علةى فُ ُرشةهم  ،دةن أقبَةل َلقَّي ةه دةن بعيةد  ،ودةن ةر اجلةي أعلي ةه فةوق
المليةةد  ،ودةةن صة َّةر بحةةولي وقةةو ي ألَ مزةةس لةةه الحديةةد  ،ودةةن أرا ُدةةرا ي أر ت دةةا يُريةةد  .أ ةةل
ككري أ ل دجالس ي  ،وأ ل شلري أ ل جيا ي  ،وأ ل اع ي أ ل كراد ي  ،وأ ةل دعصةي ي ،
ي فأمةا حبيةبهم  ،وإ لةم ي وبةوا فأمةا بيةبهم  ،أب لةيهم بالمصةانب
أُقزلهم دةن رحم ةي  ،فةإ ةابوا إلة ّ
ا ُ هر م دن المعاصي » (†) .
فماذا تقول بعد ذلك ؟
أ ،وافقزي – أخي – أ باب ال ،ويو وال رريةب فةي هللا بةاب ع ةيم يُلهةب د،ةاعر دةن يةدخل
دزه  ،ويوقظ اإليما في قلبه  ،ويدفعةه إلةى المسةارع إلةى هللا و لةب دغفر ةه ودحب ةه  ،دةه أ دةا
كُكر  ،يُساوي قلرة في بحر ُو َو .
فإ كا اادر كرلك ي فعليزا أ مُحسن الدخول دن را الباب  ،وبخاص ومحن في بداي رحل زا
اإليمامي وديرما محو هللا عل وجل  ،و را يح ا دزا إلى ف َلر في د ا ر أدمانه وصفا ه ال ةي لهةا
عالقة بهةرا اادةر  ،كالو ةاب  ،والةرجاق  ،وال ُمةزعم  ،والةو و  ،والةرحيم  ،والحلةيم  ،والصةةبور ،
والغفور  ،واللليح ..
را ال ف َلر ي،مل القرآ واللو  ،أدا القرآ فالم فلر فيه يرى د ا ر حب هللا لعبا و قلر دن
د َةورة بةدأ بة :
آيا ه  ،فخلاب ال رريب في هللا وال ،ويو إليه و الغالب عليه ،ويلفيك في ةرا أ ُ
« بسم هللا الرحمن الرحيم »  ..و ،بدأ بأدماث أخرى دن أدمانه دبحامه  ،وكأ رو البداية حمةل
ردال لمين للجميه  ،و قول له  :أقبل و ،خح  ،فربك « رحمن رحيم » .
دن زا مقول بأ القرآ و أع م وديل لل عر على هللا و زمي ح يبّه وال،وق إليه فةي القلةب ،
فعليزا للوم را الل اب والمدواد على قراث ه والبحث دن خالله على رو المعامي .
وأدا اللةو فةالم فلر فيةه يةرى الل،يةر والل،يةر دةن آثةار حةب هللا لعبةا و كم ةا ر حلمةه ودة رو
و ول إدهاله لهم  ،و والي مي َعمه عليهم .
عةرى
وده ال فلر في القرآ واللو أ ي أ مي القيام بأعمال صالح لهةا عالقة وثيقة ب ،بيةس ُ
المحب هلل في القلةب كإحصةاث الةزعم  ،و ُدزاجةاة هللا بهةا  ،ودةجو ال،ةلر عزةد ورو الةزعم اللبيةرة ،
والقيام برحالت ا،ع بار ورؤي أ ل البالث  ،والقيام كرلك ب حبيب الزار في هللا عل وجل.

( * ) أكلؤهم  :أي أحفظهم .
( † ) أخرجه اإلمام أحمد  ،وذكرس ابن القيم أيضا ا من روايته في "مدارج السالكين" (. )433-432 /1

هذه المعان ال ُم ّ ِّوقة ل ُأذك هللا  ،واألعمذال التذ تُث ِّبّت ذا فذ القلذود تذ َّم الأذدي
عن ا ب ء مأ التفصيل ف فتاد « فيو نُأك هللا ون ذتا اليذه ؟ » (*)  ،فلذك
أن تقرأه – ان ش – لعلك تجد فيه ما يستثير م اعرل  ،ويُنمذ ئذك هللا فذ
قلبك  ،ويقدا شرارة اًلنطو نأوه ةبأانه  ،عل أن تقرأه مأ بدايته لن ايته
 ،وتقو بتطبي ما دل عليه مأ أعمال ئت تتم الفا دة بنذن هللا .

( * ) يُمكنك  -أخي القارئ – قراءة الكتاب وتحميله من موقز « اإليمان ا
أوال» .

فلمة أاليرة
 ..وبعد :
أال القارئ  :إ كل دا قيل في الصفحات السةابق دةيبقى يحب امةرا علةى ورق إ لةم مقةرأو بهةد
العمل وال زفير  ،و ،يزقصزا ل حقيو كلك إ ،العلم ااكيد  ،وا،د عام الصا ق باهلل عل وجل .
فهيَّا لزبدأ دن ا قبل فوات ااوا  ..قبل أ يأ ي الموت ويحول بيززا وبةين العمةل فزلةو دةن
الزا دين..
 ..إ المةةوت  ،يس ة أك أح ةداا قبةةل دجيئةةه  ،واايةةام ُسةةر بزةةا محةةوو  ،والراح ة والسةةعا ة بعةةدو
ويل لمن أحسن العمل ..
فلزبا ر ولز،مر يللّحاق بركب السانرين إلى هللا ..
عوا يإلَةةى َد مغ يفة َةر حة يدة م
م أ ُ يع ةد م
َّت يل مل ُم َّ يقةةينَ ﴾ [آل
ض ة َها ال َّ
ع مر ُ
ةار ُ
س ة َم َاواتُ َو ماا َ مر ُ
ةن َر يبّ ُل ة مم َو َجزَّ ة ح َ
﴿ َو َ
دة ي
عمرا . ]133 :
والأمد هلل الذي هدانا ل ذا وما ُفنَّا لن تدي لوًل أن هدانا هللا .
وال ِّ ّل الل م عل ةيدنا مأمد وعل آله والأبه وةلم .

