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 دار الكتب والوثائق املصرية

U 

 النفي واإلثبنت
 يف شريعة أهل اإلامين 

 بقلم

 محمد على محمد إمام  الشيخ/ 

 كفر ميت العز _ ميت غمر _ دقهلية

 جمهورية مصر العربية

  تقديم 

 القاسمي فضيلة الدكتور/ عبد الغني

 صالح أمحد خليل/الدكتور وفضيلة

 الــفيضحممد وفضيلة الشيخ/ توفيق 
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l 

 إهــداء

  :اإلميانالنفي واإلثبات يف شريعة أهل  كتابي أهدي -

 إىل مشاخينا وعلامئنا يف مرص ومجيع بلدان العامل جزاهم اهلل عنا كل خري. -

 إىل كل اخلارجني يف سبيل اهلل عىل وجه املعمورة. -

 إىل كل الدعاة إىل اهلل من خطباء ووعاظ ومعلمني. -

 الب العلم العاملني.إىل املدرسني وط -

 إىل اآلباء واألمهات املهتمني بإحياء الدين ونرشه يف العامل كله. -

 إىل الشباب املسلم احلريص عىل نرش دينه، وإحياء سنة نبيه. -

 إىل كل من حيب اهلل ورسوله. -

 إىل كل مسلم هيمه أمر دينه ودنياه وآخرته. -

 إىل كل مؤمن باهلل واليوم اآلخر. -

 ) املؤلف (         .                            ل طالبي احلقإىل ك -
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 تقديم 
 عبد الغين القنمسي / فضيلة 

 ) حفظه اهلل تعنىل(

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

التمكني بعد الصمد الذي وعد عباده باإلمامة واحلمد هلل الواحد األحد الفرد 

ة   ِمنُْهمْ  َوَجَعْلنَا } الصرب و اليقني وا ملََّا بَِأْمِرَنا هَيُْدونَ  َأئِمَّ  ُيوِقنُونَ  بِآَياتِنَا َوَكاُنوا َصرَبُ

ات والتخلية والتحلية و نصيل اإلثباليقني يف القلب أال بعد النفي وال يستقر و ،{

ن آنسلم عىل رسوله الكريم الذي كان يعلم أصحابه اليقني كام كان يعلمهم القرو

 ،اليقنيبه الذين هزوا قصور كرسى والروم بقوة اإليامن ووأصحاله آعىل الكريم و

  فمكن اهلل هلم يف األرض كام وعدهم يف كتابه املبني أما بعد

ثبنت لنفي واإلا (:حممد إمام كتابه املوسومفقد أهداين األخ املكرم الشيخ 

الثانية وىل متصفحا وبعد مطالعتي له مرتني األو ( امين هل اإلأيف شريعة 

واستدل  ،دباراإقباال و إحال القلب ه قد رتبه ترتيبا بديعا يتناسب وفألفيت متأمال

العلم من كتب هل أكالم رية  بام حرضه من نصوص الوحيني وكبلكل صغرية و

  .عطى مصداقية للكتاب وزاده هباء  أمما  ،احلديث ورشوحهالتفسري والتاريخ و
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قط نظره عىل سفر مستقل يف واملتأمل يف املكتبة االسالمية املعارصة قل ما يس

بل تصبح  ،رغم أن كل العلوم جتف إذا جف القلب من اليقني ،باب اليقني والتوكل

، فكم نحن رغ القلب من اليقني ونور االيامنعامل التعبدية خالية من الروح إذا فاأل

يامن واليقني الذي بحاجة لتخلية هذه القلوب عام سوى اهلل تعاىل وحتليتها بنور اإل

حول ويكتب اهلل لنا التمكني كام كتبه ن خالله تصلح األعامل ثم تصلح األم

 للصحابة الكرام .

فأهيا القارئ الكريم هلذا السفر متعن تفضال لتلك املعاين املبثوثة فيه متأل قلبك حبا هلل 

وتعلقا به وال يسعنا يف هذه األسطر إال أن نتقدم بالشكر للشيخ املكرم حممد عيل حممد 

عىل جهوده يف نرش العلم وخاصة بام يصلح القلوب والبيوت واألرس فهي قواعد  إمام

بارك إال بعد ثبوت األساس هذا ونسأل اهلل العيل الكبري أن ي اإلصالح فال يستقيم السقف

 َواَل  َمال   َينَفعُ  اَل  َيْومَ  }فع به أهل القبلة وجيعله له ذخرا نيف هذا الكتاب ويف صاحبه وي

 .{ َسلِيم   بَِقْلب   اهللََّ َأَتى َمنْ  الَّ إِ  * َبنُونَ 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب  ،سبحانك اللهم وبحمد أستغفرك وأتوب إليك

 العاملني .

 ( اجلزائري  )عبد الغني القاسمي د.                                                                   

 ختصص يف احلديث وعلومه                                                                                
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 تقديم 

 صنحل أمحد فضيلة الدكتور/ خليل

 ) حفظه اهلل تعنىل(

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل  العيل العظيم، والصالة والسالم عىل رسوله النبي الكريم وآله 

 ظيم. أما بعد..وصحبه أمجعني الذين فازوا منه بحظ ع

الذي ألفه أخي  "النفي واإلثبات يف رشيعة أهل اإليامن  "ولقد طالعت كتاب 

يف اهلل، ـ الشيخ حممد عيل حممد إمام ـ من البداية إىل النهاية، فأدركت أنه مفيد ونافع 

ملا بدأت مطالعته فام استعطت تركها يف الوسط، بل قرأته  ينإلنا مجيعا، حيث  جدا  

 ة. إىل النهاي

الشيخ حممد عيل حممد إمام ـ حفظه  "فهذا دليل عىل مدى إخالص أخي يف اهلل 

 اهلل تعاىل ـ يف إخراج هذا الكتاب.

ولقد حاول أخي يف اهلل  يف كتابه هذا: توضيح مفهوم معنى الكلمة الطيبة،  

والتوكل مفهوما صحيحا، حيث إنه ـ حفظه اهلل تعاىل ـ مل يكتف يف بيان مفهومه 

األقوال فحسب، بل أيدها بكالم اهلل ـ عز وجل ـ وبكالم حبيبه ورسوله ـ  بمجرد

 صىل اهلل عليه وسلم ـ وهذا هو عني الرشيعة. 
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ثم كتب مفصال حول جهد األنبياء ـ عليه الصالة والسالم ـ وحول جهد 

فرعون.. وذكر أن جهد فرعون هو تغيري األحوال باألسباب.. أما جهد األنبياء ـ 

الة والسالم ـ فهو تغيري األحوال باإليامن واألعامل الصاحلة، واستدل عليهم الص

 عىل كالمه باآليات القرآنية.

حيث إنه ـ حفظه اهلل ورعاه ـ أوال :قام بدراسة يقني  وتنسيقه أيضا كان ممتازا  

الكلمة الطيبة، فبني معنى الكلمة الطيبة، ثم بني مقاصدها، ثم ذكر طريق إصالح 

لب، وكيف يمكن أن يتغري اليقني من املخلوق إىل اخلالق، ومن اليقني يف الق

األسباب واألشياء إىل اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ ومن الدنيا إىل اآلخرة. فجاء يف هذا 

 اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال العلامء واحلكامء.بالباب 

الص أخي يف اهلل واألمر الذي دعاين إىل أن أطالع هذا الكتاب هو أوال: إخ 

يف تأليف هذا الكتاب، وثانيا: أنه ـ حفظه اهلل ـ قام بأكرب جهد يف إخراج هذا 

الكتاب، ويف هذا الشكل، حيث إنه ـ حفظه اهلل تعاىل ـ ذكر فيه اآليات القرآنية 

واألحاديث النبوية وأقوال املشايخ واحلكامء حسب املواضيع، وهذا العمل عادة 

يف تأليفاهتم، لكن األخ يف اهلل قد صب جهده وتركيزه عىل هذه ينقص أكثر املؤلفني 

 النقطة املهمة. 

فهذا ما جعلني وأجربين عىل مطالعة هذا الكتاب بأكمله كلمة كلمة، وعبارة 

 عبارة، وفقرة فقرة.
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فال أبالغ يف كالمي بل وأقول: إنني استفدت من هذا الكتاب استفادة  

مطالعة هذا الكتاب حتى ال يقع أحدنا يف مفهوم عظيمة، فلذا أنصح مجيع اإلخوة ب

 .خاطئ ملعنى اليقني وملفهوم التوكل عىل اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ

وأسأل اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ أن يتقبل هذا اجلهد العظيم، وأن جيعله يف ميزان 

حسنات أخينا يف اهلل، الشيخ حممد عيل حممد إمام ـ يوم القيامة، وأن جيعل هذا 

 كتاب نافعا ومفيدا لألمة اإلسالمية. آمني.ال

 

 الدكتور/ خليل أمحد صالح                                                   

 األستاذ املساعد                                                   

 قسم اللغة العربية جامعة األردو الفيدرالية /                                               

 ـ كراتيش ـ باكستان                                                    

                                                      30/9 /2019 
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 تقديم 

 فضيلة/ الشيخ توفيق فيضنل

 ) حفظه اهلل تعنىل(

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 . عليه وسالمه ريب صلوات لكريما رسوله عىل ونصيل نحمده

فإن النفي واإلثبات أسلوب : وبعد وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

يكفينا أن جعله اهلل عنوانا للدخول يف دينه متضمنا يف الكلمة  إسالمي أصيل،

فأنت تنفي أوال األلوهية عام سواه ثم حترصها فيه  ، {اهللُ  إاِلَّ  إِلهَ  اَل  }الطيبة

  .تعاىل

أي قبل  قد اشتهر عند أرباب الرتبية والتزكية قوهلم: التخلية قبل التحلية،و

أن نتحىل بالصفات احلميدة جيب أن نتجرد من الرذيلة، وقبل اكتساب 

الصفات الظاهرية هناك إصالح الباطن، ويكون بنفس األسلوب؛ نفرغ القلب 

 الفاسد،من كل فساد ونشحنه بكل صالح، وكيف يستقيم إدخال الصالح عىل 

حتى يف املحسوسات املادية تنطبق عليها القاعدة؛ فال نصب طيبا عىل خبث يف 

 .فتوجب التطهري قبل التطييب إناء إال تنجس الكل،
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نظروا إىل أعظم آية يف القرآن اوإذا تأملنا القرآن تيقنا من صدق القاعدة؛ 

نفي األلوهية  {ـَه اهللهُ الَ إِلَ  }: كيف سارت عىل هذا األسلوب األرقى يف الرتبية

يُّ اْلَقيُّوُم  } إثباهتا وحرصها يف اهلل تعاىل  {إاِلَّ ُهَو  }عام سواه  إثبات صفتي  {احْلَ

كامل احلياة والقيومية بنفي نقصهام:  {الَ َتْأُخُذُه ِسنَة  َوالَ َنْوم   } والقيومية  احلياة 

اَمَواِت َوَما يِف  } السنة والنوم  إثبات امللكية ال يتم كامله  { األَْرِض لَُّه َما يِف السَّ

إال بنفي احلاجة ألعوان يتملقهم بقبول شفاعتهم كام هو عادة امللوك الناقصني 

 َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِدهيِمْ  َبنْيَ  َما َيْعَلمُ  } ،{َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَْدُه إاِلَّ بِإِْذنِِه  }الضعفاء

فليس هو عامل فقط؛  ن سواه إال بقدر يأذن فيه،إثبات كامل علمه بنفي علم م {

َوالَ حُيِيُطوَن  }بل مصدر العلم، وجاء هبذا املعنى يف صيغة النفي واإلثبات 

ْن ِعْلِمِه إاِلَّ باَِم َشاء   مِّ
ء  اَمَواِت َواألَْرَض  } ،{بيَِشْ أثبت سعة  {َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

ومعلوم  ها، وهو العجز عن حفظها،ملكه، وأثبت بعدها كامل السعة بنفي ضد

يف جتارب البرش أن سبب خراب امللك عرب التاريخ هو العجز عن التحكم يف 

ويكون ضعفها كامن يف  فيكون اهنيارها من جربوهتا، اململكة ملا تتسع أطرافها،

 . {َوالَ َيُؤوُدُه ِحْفُظُهاَم َوُهَو اْلَعيِلُّ اْلَعظِيُم  }لكن اهلل تعاىل قوهتا،

 َواهللهُ }فلن يبقى ألحد حق الرد  آية!فإذا كان هذا هو األسلوب اإلهلي يف أعظم 

ْكِمهِ  ُمَعقَِّب  الَ  حَيُْكمُ    { حِلُ
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الشيخ حممد إمام وجهوده الطيبة املباركة يف تأصيله  بعضدبقي أن نشد 

 ال ضيع اهلل جهودكم، وأراكم من ثامرها ....ونبارك إحتافاته للمنهج النبوي،

  .ما يقر أعينكم وعيون الصاحلني

 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 (غفر اهلل له )توفيق حممد فيضالأخوكم/                                                    

 اإلسالميات أستاذ                                

 املغرب -البيضاء الدار                                  
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 النفي واإلثبنت

 اإلامين يف شريعة أهل 

 
 إَِلهَ  اَل : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ  اهللِ َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، اأْلَْنَصاِريِّ  ِعَياض   َعنْ 

ــا، َكِريَمــة   اهللِ َعــىَل  َكلَِمــة   اهللُ إاِلَّ  َعــْت  َكلَِمــة   َوِهــيَ ، َمَكــان   اهللِ ِمــنَ  َوهَلَ  مَجَ

َكْت  ا َفَمنْ ، َورَشَ ا َقاهَلَ نَّةَ  اهللُ َأْدَخَلهُ  َصاِدق  ا َوَمنْ ، اجْلَ ا َقاهَلَ ، َدَمـهُ  َحَقنَـْت  َكاِذب 

ا اهللَ َوَلِقيَ ، َماَلهُ  َوَأْحَرَزْت  «َفَحاَسَبهُ  َغد 

 الذي ما بدأ دعوته بقول ال إله إال اهلل ما وضع قدمه عىل أول عتبة يف الدعوة.

ذكر الكلمة يزيد اإليامن، ودعوة الكلمة تدمر الباطل يف قلب اإلنسان ويف 

 الباطل الذي يف اخلارج، خارجه، فإذا تدمر الباطل الذي يف الداخل، سهل تدمري

ألن جذور الباطل اخلارجي هي يف القلب، فإذا خرجت اجلذور من الداخل  

 فوجودها اخلارجي ال يؤثر.

يف القلوب، نفي كل ما سوى اهلل، وأن (  آل إله إال اهلل :)املقصود أن ترتبع

 نرى حقيقة الفعل والعطاء واملنع والعزة والذلة فقط بيد اخلالق جل وعال.
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اليقني هو فقدان رؤية غري اهلل من القلب، إذا جاء احلال ما ترى غري اهلل يفعل، 

وال تراه ما يقيض حاجة، وال ترى خملوق يدبر ، وال ترى خملوق يرصف، وال ترى 

 خملوق عنده يشء.

احلال احلقيقي هو حال القلب عند احلال.. كيف حال قلب اإلنسان يف وقت 

أو قلبه مع األشياء، هل ترى أن غري اهلل يفعل أو املخلوق األحوال، هل قلبه مع اهلل، 

 هو الذي يفعل؟ احلقيقة أن الفعال هو اهلل.

 باإليامن تتغري بل باألسباب، تتغري ال ونحومها ومرض فقر من واألحوال

 .الصاحلة واألعامل

 إىل يلجأ وال إليها يركن هل للمؤمن، ابتالء فهي باألسباب أحيانا   تغريت وإن

 .غريها يعرف ال فهو للكافر اطمئنان كذلك وهي، ؟اهلل

 الصحة إىل املرض ومن الغنى، إىل الفقر من أحواهلم لتغيري يتفكرون فالكفار

 .واألسباب باألموال لتغيريها يتفكرون سيئة أحوال عليهم جاءت وإذا باألسباب،

 حوالاأل تغيري فهو األنبياء جهد أما. .فرعون جهد باألسباب األحوال وتغيري

 وبيده امللك، مالك فهو وسنته اهلل بأمر بل باألسباب، ال الصاحلة واألعامل باإليامن

ُ  اَل  اهللََّ إِنَّ  }: سبحانه قال كام يشء كل وا َحتَّى بَِقْوم   َما ُيَغريِّ ُ  َما ُيَغريِّ

رْبِ  َواْسَتِعينُوا}: سبحانه اهلل وقال.{بَِأْنُفِسِهمْ  اَلةِ  بِالصَّ َاَوإِ  َوالصَّ  َعىَل  إاِلَّ  َلَكبرَِية   هنَّ

اِشِعنيَ   .{ اخْلَ
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 ونحذر، نتقي بل فقط، األسباب إىل حللها نتوجه ال أحوال واملرض فالفقر

 األحوال يغري سبحانه هو ثم ترضيه، التي واألعامل باإليامن أوال   اهلل إىل ونتوجه

 .األحوال تغيري عىل القادر وحده فهو. .بقدرته

 كام فيكون كن لليشء فيقول األسباب بدون أو..  معلوم هو امك باألسباب إما

 بردا   النار جعل كام األسباب بضد أو..  ذكر بال وابنا   شجر، بال طعاما   مريم رزق

 كان وحني التابوت، يف موسى لنجاة سببا   البحر جعل وكام إبراهيم، عىل وسالما  

 .إرسائيل بني مع

 اهلل، إىل نتوجه بل األحوال، وتغيري اكل،املش حل يف األسباب إىل نتوجه فال

 اخلوف أو املرض أو اجلوع أو الفقر حال يف اهلل أمر هو ما وننظر يرضيه، ما ونفعل

 .- وسلم عليه اهلل صىل - النبي فعله كام فنفعله

..  لإلنبات سببا   املطر جعل كام أراد، ما هبا يتم التي األسباب خالق سبحانه واهلل

.. لإلحراق سببا   والنار..  للحمل سببا   املرأة ووطء..  الداء لذهاب سببا   والدواء

 .للقطع سببا   والسكني..  العطش لذهاب سببا   واملاء..  اجلوع لذهاب سببا   واألكل

 وسؤال..  عليه املدعو أو له للمدعو حيصل ملا سببا   الدعاء سبحانه جعل كام

 لسخطه سببا   اهلل ومعصية..  لرضاه ا  سبب اهلل وطاعة..  اجلهل لزوال سببا   العلامء

 .وانتقامه
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 ال لكن تنكر، ال عليها واملنصوص هبا واملأمور رشعا   فيها املأذون فاألسباب

 االتكال ويف العقل، يف نقص إنكارها يف إذ عليها، نتوكل وال فنفعلها عليها، نتكل

 .الدين يف رشك عليها

 .وعقال   رشعا   منتف   هلا، واإلنكار عليها، االتكال من وكل

 .وحده اهلل عىل إال التوكل وعدم وفعلها، هبا اإليامن فالواجب

ْل }: سبحانه قال كام يِّ  َعىَل  َوَتَوكَّ  بِهِ  َوَكَفى بَِحْمِدهِ  َوَسبِّْح  َيُموُت  اَل  الَِّذي احْلَ

ا ِعَباِدهِ  بُِذُنوِب   .  { َخبرِي 

 اهلل أعطاه واألسباب، واملال امللك من اهلل غري عىل اعتمد من أن اهلل سنة ومن

َعْل  اَل  }: فـ جهته من وخذله إياه، ا اهللَِّ َمعَ  جَتْ ا َفَتْقُعَد  آَخرَ  إهَِل   . { خَمُْذوال   َمْذُموم 

 اعتامدهم اهلل أعداء ألن اهلل، أعداء أيدي يف األسباب جعل كذلك سنته ومن

 .ونحوها والسالح واملال كامللك األسباب من اهلل غري عىل

 اهلل، عىل اعتامدهم ألن وأتباعهم، اهلل ألنبياء واملسكنة الفقر إعطاء كذلك سنته ومن

مْحَنُ  ُهوَ  ُقْل }: سبحانه قال كام واألسباب واملال امللك عىل ليس  َوَعَلْيهِ  بِهِ  آَمنَّا الرَّ

ْلنَا  . { ُمبنِي   َضاَلل   يِف  ُهوَ  َمنْ  َفَسَتْعَلُمونَ  َتَوكَّ
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 واألسباب األسباب، عىل الكفار واعتامد اهلل، عىل يشء كل يف نياملؤمن فاعتامد

ُروا َما َنُسوا َفَلامَّ }: سبحانه قال كام للهالك سبب اإليامن بدون  َعَلْيِهمْ  َفَتْحنَا بِهِ  ُذكِّ

ء   ُكلِّ  َأْبَواَب   .. { لُِسونَ ُمبْ  ُهمْ  َفإَِذا َبْغَتة   َأَخْذَناُهمْ  ُأوُتوا باَِم  َفِرُحوا إَِذا َحتَّى يَشْ

 واهلل وإيذائهم، املؤمنني عداوة يف اهلل أعطاهم التي األسباب هذه يستعملون والكفار

 أو باحلجارة أو الربد او باحلر هيلكهم أن قادر واهلل عليهم، بالصرب املؤمنني يأمر سبحانه

 .ذلك بغري أو األرض هبم خيسف أو باملاء، يغرقهم أو بالنار حيرقهم

 معه، آمن ومن -  - النبي أوذي فقد مكة، يف األحوال هذه مثل وكانت

 قال كام والرمحة والدعوة األذى وحتمل بالصرب، اهلل أمرهم كلها ويف وعذبوا، وظلموا

نََّك  َواَل  َحق   اهللَِّ َوْعَد  إِنَّ  َفاْصرِبْ  }: سبحانه  .{ ُيوِقنُونَ  اَل  الَِّذينَ  َيْسَتِخفَّ

 الشفقة والدعاة املؤمنني قلوب يف ليلقي بل لضعف،ا بسبب ليس الصرب وهذا

 تعلم ألهنا فرتمحه، يؤذهيا الذي ولدها، عىل األم شفقة من أكثر الناس عىل والرمحة

 .يعلم ال ما

 ويعملون يتفكرون وأعداؤه الناس، هلداية ويعمل يتفكر - - فالرسول

 .عليه للقضاء

 .بينهام وشتان لقتله، جلهلهم مومهه وفكرهم..  هدايتهم يف وفكره الرسول همُّ 

، وإيامنا   رمحة   مملوء - - فقلبه  وجهال   وكفرا   غلظة   مملوءة وقلوهبم وعلام 

 .وظلام  
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 االنتقام عاطفة قلبه يف تأت ومل عليهم، وشفقة   هلم رمحة   ازداد أذاه يف زادوا وكلام

 .لنفسه

ا َكانَ وَ }: سبحانه قال كام نغلب ومل هنزم مل معنا اهلل كان وإذا  َنرْصُ  َعَلْينَا َحقًّ

 . { املُْْؤِمننِيَ 

اآلن بعدم ذكر اخلالق ونفي األسباب، صدقنا أن الفعل من املخلوق، تذهب 

القلوب وتوجهت لألشياء واحلقيقة أن هذا النظر خداع، الذي يريد أن غري اهلل 

يزداد يفعل.. كالذي يميش وراء الرساب وهو ظمآن وكلام يميش وراء الرساب 

 حَيَْسُبُه ظمأ ويبتعد الرساب، قال تعاىل: )) 
اب  بِِقيَعة  ْم َكرَسَ َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعاَمهُلُ

اُه ِحَساَبُه  ْ جَيِْدُه َشْيئ ا َوَوَجَد اهللََّ ِعنَْدُه َفَوفَّ يعُ  َواهللَُّالظَّْمآُن َماء  َحتَّٰى إَِذا َجاَءُه مَل  رَسِ

َساِب    (( احْلِ

احلاجة وتبتعد ته فتزداد كلها جيري وراء األسباب واألشياء ليقيض حاجحياته 

 ، يعني يأتيه املوت وهو متوجه لألشياء واحلاجات.األشياء

 احلقيقة الفعل احلقيقي كله بيد اهلل: مالك الرض هو اهلل.. ومالك النفع هو اهلل..

هو اهلل.. ومالك  الشقاء ومالك السعادة هو اهلل.. ومالك ((النافع الضار  )) فهو

ُهمَّ  لِ قُ  )) ... ومالك الذلة هو اهلل.العزة هو اهلل  َتَشاءُ  َمن املُْْلَك  ُتْؤِت  املُْْلِك  َمالَِك  اللَّ

َّن املُْْلَك  َوَتنِزعُ  رْيُ  بَِيِدكَ  َتَشاءُ  َمن َوُتِذلُّ  َتَشاءُ  َمن َوُتِعزُّ  َتَشاءُ  مِم ء   ُكلِّ  َعىَلٰ  إِنََّك  اخْلَ  يَشْ
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ْيَل  ُتولُِج  * َقِدير   ْيلِ  يِف  َهارَ النَّ  َوُتولُِج  النََّهارِ  يِف  اللَّ ِرُج  اللَّ يَّ  َوخُتْ ِرُج  املَْيِِّت  ِمنَ  احْلَ  َوخُتْ

يِّ  ِمنَ  املَْيَِّت    (( ِحَساب   بَِغرْيِ  َتَشاءُ  َمن َوَتْرُزُق  احْلَ

تاج يعز بقدرته.. يغني بقدرته ال حيتاج ألسباب الغنى حتى يغني.. وال حي

 لعز حتى يعز.ألسباب ا

اهلل عز وجل أمن إبراهيم يف وسط أسباب اهلالك.. ألن األمن واخلوف ليس من 

األشياء.. أسباب اخلوف ال ختلق ذرة من اخلوف.. وأسباب األمن ال ختلق ذرة من 

 األمن.

اهلل سمى إبراهيم فريق.. وخصومه النمرود وقومه وجيشه وأسلحته وعتاده 

فريق.. عندهم األسباب الظاهرية، وإبراهيم ما عنده يشء من األسباب الظاهرية، 

ْنَيا َوذَ  {قال تعاىل:  َياُة الدُّ ُم احْلَ هْتُ ا َوَغرَّ و  ُذوْا ِدينَُهْم َلِعب ا َوهَلْ َ ْر بِِه َأن َوَذِر الَِّذيَن اختَّ كِّ

ا ِمن ُدوِن اهللَِّ َوِِل  َوالَ َشِفيع  َوإِن َتْعِدْل ُكلَّ َعْدل  الَّ  ُتْبَسَل َنْفس  باَِم َكَسَبْت َلْيَس هَلَ

ْن مَحِيم  َوَعَذاب  َألِيم  باَِم َكانُ  اب  مِّ ْم رَشَ وْا ُيْؤَخْذ ِمنَْها ُأْوَلئَِك الَِّذيَن ُأْبِسُلوْا باَِم َكَسُبوْا هَلُ

َنا َوُنَردُّ َعىَل َأْعَقابِنَا َبْعَد إِْذ *  َيْكُفُرونَ  ُقْل َأَنْدُعو ِمن ُدوِن اهللَِّ َما الَ َينَفُعنَا َوالَ َيرُضُّ

َدى  اَن َلُه َأْصَحاب  َيْدُعوَنُه إىَِل اهْلُ َياطنُِي يِف األَْرِض َحرْيَ َهَداَنا اهللَُّ َكالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشَّ

َربِّ اْلَعاملَنِيَ  اْئتِنَا
َدَى َوُأِمْرَنا لِنُْسلَِم لِ الَة *  ُقْل إِنَّ ُهَدى اهللَِّ ُهَو اهْلُ َوَأْن َأِقيُموْا الصَّ

ونَ  رَشُ ُقوُه َوُهَو الَِّذَي إَِلْيِه حُتْ قِّ َوَيْوَم *  َواتَّ اَمَواِت َواألَْرَض بِاحْلَ َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

َهاَدِة َوُهَو َيُقوُل ُكن َفَيُكوُن  وِر َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشَّ قُّ َوَلُه املُْْلُك َيْوَم ُينَفُخ يِف الصُّ َقْوُلُه احْلَ

                                                           

 



 

 

y     ( )W      

      

19  

 

اليقين 

مفهوم

ه 

 وآثاره 

برِيُ  كِيُم اخْلَ ة  إيِنِّ َأَراَك َوَقْوَمَك يِف *  احْلَ ا آهِلَ َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه آَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصنَام 

بنِي    مُّ
اَمَواِت َواألَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن َوَكَذلِ *  َضالل  َك ُنِري إِْبَراِهيَم َمَلُكوَت السَّ

ْيُل َرَأى َكْوَكب ا َقاَل َهَذا َريبِّ َفَلامَّ َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلفِلنِيَ *  املُْوِقننِيَ   َفَلامَّ َجنَّ َعَلْيِه اللَّ

ا َقاَل َهَذا َريبِّ *  ِديِن َريبِّ ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم َفَلامَّ َرَأى اْلَقَمَر َباِزغ  ْ هَيْ  َفَلامَّ َأَفَل َقاَل َلِئن ملَّ

الِّنيَ  ْمَس َباِزَغة  َقاَل َهَذا َريبِّ َهَذا َأْكرَبُ َفَلامَّ َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم إيِنِّ *  الضَّ َفَلامَّ َرَأى الشَّ

ُكونَ  َّا ُترْشِ ْهُت َوْج *  َبِريء  ممِّ ا َوَما َأَنْا إيِنِّ َوجَّ اَمَواِت َواألَْرَض َحنِيف  ِهَي لِلَِّذي َفَطَر السَّ

كنِيَ  ُكوَن *  ِمَن املُْرْشِ وينِّ يِف اهللَِّ َوَقْد َهَداِن َوالَ َأَخاُف َما ُترْشِ اجُّ ُه َقْوُمُه َقاَل َأحُتَ َوَحاجَّ

ء  عِ  ُرونَ بِِه إاِلَّ َأن َيَشاء َريبِّ َشْيئ ا َوِسَع َريبِّ ُكلَّ يَشْ َوَكْيَف َأَخاُف َما *  ْلام  َأَفاَل َتَتَذكَّ

ا َفَأيُّ اْلَفِريقَ  ْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلَطان  ْ ُينَزِّ ْكُتم بِاهللَِّ َما مَل ُكْم َأرْشَ اُفوَن َأنَّ ْكُتْم َوالَ خَتَ نْيِ َأرْشَ

ْ يَ *  َأَحقُّ بِاألَْمِن إِن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ  ُم الَِّذيَن آَمنُوْا َومَل ْلبُِسوْا إِياَمهَنُم بُِظْلم  ُأْوَلئَِك هَلُ

ْهَتُدونَ  ُتنَا *  األَْمُن َوُهم مُّ َشاء َوتِْلَك ُحجَّ ن نَّ  مَّ
آَتْينَاَها إِْبَراِهيَم َعىَل َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجات 

  }إِنَّ َربََّك َحكِيم  َعلِيم  

هو آمن، وإذا خاف صاحب اإليامن هو صاحب األمن احلقيقي، يتأمن قلبه ف

 قلبه فهو خائف.

لو يكن يف كل أسباب األمن واهلل خوف قلبه، ال يمكن لألسباب أن ختلق له 

ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا  { :: قال تعاىلَيُهوَد َبنِي النَِّضريِ من األمن، كذرة 

رْشِ مَ  ِل احْلَ ُْم ا َظنَنُْتْم َأْن خَيُْرُجوا َوَظنُّوا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم أِلَوَّ َأهنَّ
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َتِسُبوا َوَقَذَف يِف  ْعَب ُقُلوهِبُِم َمانَِعُتُهْم ُحُصوهُنُْم ِمَن اهللَِّ َفَأَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َحْيُث مَلْ حَيْ الرُّ

وا َيا أُ  ْؤِمننَِي َفاْعَترِبُ
ْم بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي املُْ ِرُبوَن ُبُيوهَتُ  } وِِل اأْلَْبَصارِ خُيْ

 لنَِّضرِي.َكاَن َرُسوُل اهللِ َيْعنِي هَيُوَد َبنِي ا  ]الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكِتاِب  [

()  ،مَلَّا َقِدَم املدينة هادهنم وأعطاهم عهدا وذمة عىل أن ال ُيَقاتَِلُهْم َواَل ُيَقاتُِلوُه

ْينَُهْم َوَبْينَُه َفَأَحلَّ اهللَُّ هِبِْم بِْأَسُه الَِّذي اَل َمَردَّ َلُه، َوَأْنَزَل َفنََقُضوا اْلَعْهَد الَِّذي َكاَن بَ 

، َفَأْجاَلُهُم النَّبِيُّ  ُحُصوهِنُِم  وأخرجهم من ()َعَلْيِهْم َقَضاَءُه الَِّذي اَل ُيَصدُّ

ِصينَِة الَّتِي َما َطِمَع فِيَها امْلُْسلُِموَن َوَظنُّوا ُهمْ  َا َمانَِعُتُهْم ِمْن  ي تيقنوا () أاحْلَ َأهنَّ

مْ  ُهْم َبْأِس اهللَِّ، َفاَم َأْغنَى َعنُْهْم ِمَن اهللَِّ َشْيئ ا َوَجاَءُهْم من اهلل َما مَلْ َيُكْن بَِباهِلِ َ ، َوَسريَّ

َأَذِرَعات  ِمْن َوَأْجاَلُهْم ِمَن امْلَِدينَِة، َفَكاَن ِمنُْهْم َطائَِفة  َذَهُبوا إىَِل  () اهللَِرُسوُل ا

، َوَكاَن  ، َوِمنُْهْم َطائَِفة  َذَهُبوا إىَِل َخْيرَبَ
اِم، َوِهَي َأْرُض امْلَْحرَشِ َوامْلَنْرَشِ َأَعاِِل الشَّ

ُبوَن َما يِف بيوهتم من  َلْت إِبُِلُهْم، َفَكاُنوا خُيَرِّ ْم َما مَحَ ْم ِمنَْها َعىَل َأنَّ هَلُ َقْد َأْنَزهَلُ

ِرُبوَن ُبُيوهَتُْم ) ال يمكن أن حتمل معهم، وهلذا قال تعاىل: املنقوالت التي خُيْ

وا َيا ُأوِِل اأْلَْبصاِر  ُروا يِف َعاقَِبِة َمْن ( بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي امْلُْؤِمننَِي َفاْعَترِبُ َأْي َتَفكَّ

َب كَِتاَبُه َكْيَف حَيِلُّ  َبْأِسِه امْلُْخِزي َلُه يِف بِِه ِمْن  َخاَلَف َأْمَر اهللَِّ َوَخاَلَف َرُسوَلُه َوَكذَّ

ِخُرُه َلُه يِف اآْلِخَرِة ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَلِيمِ  ْنَيا َمَع َما َيدَّ  (.2)(  الدُّ
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أعىل منازل اخلوف يف وسط كامل األمن.. اهلل أرسل إليهم جند من جنوده 

 ) اخلوف(.. يف وسط األمن اهلل خوفهم.

َكِة َأينِّ َمَعُكْم َفَثبُِّتوا إِْذ  َتَعاىَل : ]َقاَل اهللَُّ  ويف غزوة بدر:
َك إىَِل املاََْلئِ ُيوِحي َربُّ

ُبوا َفْوَق اأْلَْعنَاِق َيْعنِي  ْعَب َفاْْضِ الَِّذيَن آَمنُوا َسُأْلِقي يِف ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّ

ُبوا ِمنُْهْم ُكلَّ َبنَان  ُؤوالرُّ   .[َس َواْْضِ

ييِلَّ َيُقوُل : اهْنََزْمنَا  َعْن َعْبدِ و  ، َسِمْعُت َنْوَفَل ْبَن ُمَعاِوَيَة الدِّ
اهللَِّ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُصَعرْي 

ا كَ  ََص يِف الطَِّساسِ َيْوَم َبْدر  َوَنْحُن َنْسَمُع َصْوت  ، َوَكاَن َأْفئَِدتِنَا َوِمْن َخْلِفنَا ، يِف َوْقِع احْلَ

عْ   .ِب َعَلْينَا َذلَِك ِمْن َأَشدِّ الرُّ

البخاري ومسلم عن جابر بن عبد  فاخلوف والرعب جند من جنود اهلل، ففي

َعِب َمِسرَيَة َشْهر" : ()ل اهللاهلل قال: قال رسو ُت بِالرُّ  ." ُنرِصْ

  . " َوَلْو َكاَن َبْينِي َوَبْينَُهْم َمِسرَيُة َشْهر   ":دويف رواية أمح

. العطاء احلقيقي هو عطاء اهلل.. هو املانع وال الفعل احلقيقي فعل اهلل.

 معطي غريه، هو العاطي وال مانع غريه.

 كيف نخرج من قلوبنا غري اهلل.. تأثرت القلوب بغري اهلل.
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، يدخل ميدان ال إله إال اهلل، وال دأ اإلنسان دعوة ال إله إال اهللعندما يب

 بال إله إال اهلل.يدخل ميدان ال إله إال اهلل إال من ُذلَِل لسانه 

 إذا تركنا دعوة ال إله إال اهلل نتأثر من األشياء واألسباب.

دعوتك إىل اهلل تصل إىل اهلل فيقبلك اهلل عز وجل، فإذا قبل اهلل كالمك 

 أدخلك ميدان ال إله إال اهلل 

، تكون مثل ملا تعرض عليك األحوال واألسباب ويف ميدان ال إله إال اهلل:

 ي هلا جماديف، ما تتأثر باألحوال واألسباب.السفينة الت

 ولكن إذا ترك الدعوة لـ ال إله إال اهلل فيكون وسط األحوال صفرا يتأثر هبا.

الذي ما يسمع قصص األنبياء يوميا كالذي يمنع من األكسجني يموت إيامنه 

فبها ويقينه.. وفكر الدعوة يموت يف حياته.. حمتاجني دائام دعوة ال إله إال اهلل.. 

 ندخل ميدان ال إله إال اهلل.. ويف هذا امليدان تأت التزكية، وبالتزكية يأت الفالح. 

ما أخطأ  رمحه اهللالشيخ أبو احلسن الندوي فضيلة يقول

املجتمع اجلاهيل فهم هذه الدعوة ومراميها، وما غم عىل أهله أمرها، وأدركوا 

ته إىل اإليامن باهلل وحده سهم أن دعو ()عندما قرع أسامعهم صوت النبي 

مسدد إىل كبد اجلاهلية ونعي هلا، فقامت قيامة اجلاهلية ودافعت عن تراثها 

دفاعها األخري، وقاتلت يف سبيل االحتفاظ به قتال املستميت، وأجلبت عىل 

َوانَطَلَق املأََْلُ  }:وجاءت بحدها وحديدها ها ورجلها،بخيل ،()الداعي 
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وااْمُش  َأنِ  ِمنُْهمْ  تُِكمْ  َعىَلٰ  وا َواْصرِبُ َذا إِنَّ  آهِلَ ء  ُيَرادُ  َهٰ ووجد كل ركن  {َليَشْ

من أركان هذه احلياة ومن أثايف اجلاهلية نفسه مهددا وحياته منذرة، وهنا وقع ما 

حتدث عنه التاريخ من حوادث االضطهاد والتعذيب، وكان ذلك آية توفيق النبي 

() الوتر احلساس، وأصاب اجلاهلية يف  ألنه أصاب الغرض، وْضب عىل

عىل دعوته ثبوتا دونه ثبوت الراسيات، ال  () صميمها ويف مقتلها، وثبت النبي

، َوَاهللَِّ َلْو َيا َعمُّ  ":يثنيه أذى، وال يلويه كيد، وال يلتفت إىل إغراء، ويقول لعمه

ْمَس يِف َيِمينِي ْمَر َحتَّى َأْن َأْتُرَك َهَذا اأْلَ  ، َواْلَقَمَر يِف َيَساِري َعىَل َوَضُعوا الشَّ

  " ، َأْو َأْهلَِك فِيِه ، َما َتَرْكُتهُ ُيْظِهَرُه اهللَُّ

، ما جلسنا اإليامن، ما جلسنا نتذاكر الغيب حلقنا حلقة التعليم وما حلقنا حلق

.. بيئة الغيب ينسى فيها األشياء اهلل، ما جلسنا نتذاكر قدرة اهللنتذاكر عظمة 

 حلاجات.وا

: يف البداية القلب يكذب اللسان، عندما (رمحه اهلل) يقول الشيخ يوسف

كيف! املال اشرتيت به وفعلت  تقول اهلل يفعل ، واملال ال يفعل، فيقول لك القلب:

به وجئت به، و  ... و...، ففي البداية القلب يكذب اللسان، وبعد االستقامة عىل 

اَم امْلُْؤِمنُوَن الَِّذيَن َآَمنُوا بِاهللَِّ  {قال تعاىل: الدعوة القلب يستحي ويصدق اللسان، إِنَّ
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ْ َيْرَتاُبوا ْم َوَأْنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللَِّ ُأوَلئَِك ُهُم  َوَرُسولِِه ُثمَّ مَل َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ

اِدُقونَ   . صادقون يف إيامهنم.  }الصَّ

د احلياة، ليس أربع شهور وسنة، مستعدون !!! نجعل الدين وجهد الدين مقص

 .َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وسلهمبل حتت أمر اهلل وطريق النبي 
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 يقني

 الطيبة الكلمة 

 معنى كلمة التوحيد: أوال

: ( ال إله إال اهلل)  املقصود من الكلمة الطيبة :ثانيا

 ، وأنحد حيدها ال وإرادته يريد ملا فعال تعاىل اهلل أن نتيقن أن العليا قاصدهام من

 وبدون( 1) باألسباب يفعلوأن اهلل ، املخلوقات بدون يشء كل عىل قادر اهلل

 ال األسباب مجيع مع املخلوقات بأن نتيقن ، وأن(3)األسباب وضد( 2) أسباب

 فكان وأتباعهم األنبياء ربى هذا وعىل ،تعاىل اهلل إرادة بدون يشء عىل يقدرون

  .عظمت مهام الدنيا أحوال تزحزحه ال تعاىل اهلل عىل يقينهم
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 ! فإن هذا الكالم ال يتفق مع عقيدة اجلرب حيث  اْسَتَدلَّْت أخي احلبيب انتبه

ُة، يَّ رْبِ  َعنْ  اهللَُّ َفنََفى.(1) } َرَمى اهللََّ َوَلكِنَّ  َرَمْيَت  إِذْ  َرَمْيَت  َوَما {: َتَعاىَل  بَقْوُلهُ  اجْلَ

ْمَي، َنبِيِّهِ  هُ  َعىَل  َفَدلَّ  ، ُسْبَحاَنهُ  لِنَْفِسهِ  َوَأْثَبَتهُ  الرَّ َزاءُ :  َقاُلوا.  لِْلَعْبدِ  ُصْنعَ  اَل  َأنَّ  َغرْيُ  َواجْلَ

نَّةَ  َأَحد   َيْدُخَل  َلنْ  ": () َقْولِهِ  بَِدلِيلِ  ، اأْلَْعاَملِ  َعىَل  ُمَرتَّب    َواَل : َقاُلوا ، بَِعَملِهِ  اجْلَ

َديِن  َأنْ  إاِلَّ  ، َأَنا َواَل :  َقاَل  ؟ اهللَِّ َرُسوَل  َيا َأْنَت  ة   اهللَُّ َيَتَغمَّ  . (2)"  َوَفْضل   ِمنْهُ  بَِرمْحَ

َّا ةُ  بِهِ  اْسَتَدلَّ  َومِم الِِقنيَ  َأْحَسنُ  اهللَُّ َفَتَباَركَ {:  َتَعاىَل  َقْوُلهُ ،  اْلَقَدِريَّ  اَقاُلو. (3) }اخْلَ

َزاءُ :   َكاُنوا باَِم  َجَزاء   {: َتَعاىَل  َقاَل  َكاَم ،  اْلِعَوضِ  َتْرتِيَب  اأْلَْعاَملِ  َعىَل  ُمَرتَّب   َواجْلَ

نَّةُ  َوتِْلَك {. (4) } َيْعَمُلونَ   َوَنْحوُ   (5)} َتْعَمُلونَ  ُكنُْتمْ  باَِم  ُأوِرْثُتُموَها الَّتِي اجْلَ

 . َذلَِك 

ا ةُ  هِ بِ  اْسَتَدلَّْت  َما َفَأمَّ يَّ رْبِ  اهللََّ  َوَلكِنَّ  َرَمْيَت  إِذْ  َرَمْيَت  َوَما {:  َتَعاىَل  َقْولِهِ  ِمنْ  اجْلَ

هُ  َعَلْيِهْم، َدلِيل   َفُهوَ  (6) }َرَمى  َرَمْيَت  إِذْ : بَِقْولِهِ  ، َرْمي ا[ ]  لَِرُسولِهِ  َأْثَبَت  َتَعاىَل  أِلَنَّ

ْميَ  َأنَّ  َوَذلَِك  ،املَْنِْفيِّ  َغرْيُ  املُْْثَبَت  َأنَّ  َفُعلِمَ  ْذُف، َفاْبتَِداُؤهُ :  َواْنتَِهاء   اْبتَِداء   َلهُ  الرَّ  احْلَ

َصاَبُة، َواْنتَِهاُؤهُ  ى ِمنُْهاَم  َوُكل   اإْلِ  َوَما: َأْعَلمُ  َتَعاىَل  َواهللَُّ - ِحينَئِذ   َفاملَْْعنَى َرْمي ا، ُيَسمَّ

مْ  َفَطْردُ  َوإاِلَّ .  اَب َأَص  اهللََّ َوَلكِنَّ  َحَذْفَت  إِذْ  َأَصْبَت  ْيَت  َوَما:  َقْوهِلِ يَْت  إِذْ  َصلَّ  َصلَّ
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ْقَت  َوَما! َزَنْيَت  إِذْ  َزَنْيَت  َوَما! ُصْمَت  إِذْ  ُصْمَت  َوَما! َصىلَّ  اهللََّ َوَلكِنَّ  ْقَت  إِذْ  رَسَ  ! رَسَ

 .  َظاِهر   َهَذا َوَفَسادُ 

ا َزاءِ  َتَرتُُّب  َوَأمَّ ةُ  فِيهِ  َضلَّْت  َفَقْد  ،اأْلَْعاَملِ  َعىَل  اجْلَ يَّ رْبِ ُة، اجْلَ  اهللَُّ  َوَهَدى  َواْلَقَدِريَّ

نَِّة، َأْهَل  ْمُد  َوَلهُ  السُّ ْثَباِت، يِف  الَّتِي اْلَباءِ  َغرْيُ  النَّْفِي  يِف  الَّتِي اْلَباءَ  َفإِنَّ . َوامْلِنَّةُ  احْلَ  اإْلِ

نَّةَ  َيْدُخَل  َلنْ  ": َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ  َقْولِهِ  يِف  َفامْلَنِْفيُّ   َباءُ  "بَِعَملِهِ  َأَحد   اجْلَ

ُجلِ  لُِدُخولِ  َكالثََّمنِ  اْلَعَمُل  َيُكونَ  َأنْ  َوُهوَ  اْلِعَوِض، نَِّة، إىَِل  الرَّ  َزَعَمِت  َكاَم  اجْلَ

نَّةِ  ُدُخوَل  ُمْسَتِحق   اْلَعاِمَل  َأنَّ  امْلُْعَتِزَلةُ  هِ  َعىَل  اجْلَ ةِ  َذلَِك  َبْل ! بَِعَملِهِ  َربِّ  اهللَِّ بَِرمْحَ

 َوَنْحُوَها،(1) }َيْعَمُلونَ  َكاُنوا باَِم  َجَزاء   {:َتَعاىَل  َقْولِهِ  يِف  الَّتِي َواْلَباءُ . َوَفْضلِهِ 

َبِب، َباءُ   َوامْلَُسبَِّباِت، اأْلَْسَباِب  َخالُِق  ُهوَ  َتَعاىَل  َواهللَُّ ، َعَملُِكمْ  بَِسَبِب  َأيْ  السَّ

تِهِ  اهللَِّ َفْضلِ  حَمْضِ  إىَِل  اْلُكلُّ  َفَرَجعَ   . (2)َوَرمْحَ

 آثارها وتظهر، فعلها تفعل واألسباب، اهلل بإذن إال يشء الوجود هذا يف يقع الف

 يكون ال االحرتاق هذا ولكن، حترتق فإهنا للنار يده اإلنسان عرض فلو. .اهلل بإذن

 االحرتاق خاصية يدك وأودع، حلرقا خاصية النار أودع الذي هو فاهلل، اهلل بإذن إال

 وقع كام، يريدها حلكمة يأذن ال حني اخلاصية هذه يوقف أن قادر سبحانه وهو ..هبا

 حرق من منعها اهلل ولكن تشتعل فالنار، النار يف ألقي حني - - إلبراهيم
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ابَ  ُكويِن  َياَنارُ  ُقْلنَا }: سبحانه قال كام عليه وسالما   بردا   جعلها بل، إبراهيم  ْرد 

ا  .(1) { إِْبَراِهيمَ  َعىَل  َوَساَلم 

 واهلل، اهلل بإذن األثر هذا ينشئ وزوجه املرء بني به يفرقون الذي السحر وكذلك

 عن سبحانه قال كام يريدها حلكمة يأذن ال حني فيه األثر هذا يوقف أن قادر

ُقونَ  َما ِمنُْهاَم  َفَيَتَعلَُّمونَ  }: السحرة ينَ  ُهمْ  َوَما َوَزْوِجهِ  ْرءِ املَْ  َبنْيَ  بِهِ  ُيَفرِّ  بِهِ  بَِضارِّ

ُهمْ  َما َوَيَتَعلَُّمونَ  اهللَِّ بِإِْذنِ  إاِلَّ  َأَحد   ِمنْ  ، هلل كله واألمر،  (2){َينَْفُعُهمْ  َواَل  َيرُضُّ

 .األسباب تيرس التي ذاهتا هي، النتيجة تريد التي فاملشيئة، ملشيئته مقيد ال واهلل

 جيري وما الكون وهذا، األسباب ووجود ةئباملشي النرص تعليق بني تعارض فال

 * املُْْؤِمُنونَ  َيْفَرُح  َوَيْوَمئِذ   َبْعُد  َوِمنْ  َقْبُل  ِمنْ  اأْلَْمرُ  هللَِِّ }: اهلل مشيئة وفق يسري كله فيه

ِحيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  َينرُْصُ  اهللَِّ بِنرَْصِ   األمر ترد الصحيحة فالعقيدة، (3) { الرَّ

 أن شأهنا من والتي، املرشوعة باألسباب األخذ من البرش تعفي ال ولكنها، هلل كله

 .اهلل بأمر والواقع الشهادة عامل إىل النتائج تظهر

 ذلك مرد ألن، التكليف يف داخال   فليس حتقق ال أو فعال   النتائج تلك حتقق إن أما

 اهلل إىل ذلك بعد األمر ورد، باألسباب خذباأل مقيد فالتوكل، اهلل تدبري إىل النهاية يف

 .االبتالء حمل وهذا، وحده
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 أن أمامك ظاهرا   يكون أن، احلياة حكمة أساس من هو الدنيا يف األسباب وظاهر

 أن يستطيع وهذا، واخلري املال يعطيك أن يستطيع وهذا ..يمنع وهذا، يعطي هذا

 .الرزق عنك يمنع

 بمنهج تلتزم أن وإما، اهلل معصية حساب عىل برش إلرضاء تندفع أن إما وأنت

 .أحدا   ختشى وال اهلل

 يف الزمة غري.. الدنيا احلياة يف الزمة.. األسباب وظاهرية.. امللك فظاهرية

، اآلخرة يف خيتفي ذلك كل، األسباب وهذه، الظاهر هذا فإن ولذلك. .اآلخرة

 .لعبيده اهلل من مبارشة اليشء ويكون

 .للعباد اختبار مرحلة وليست، اخللود دار هي اآلخرة ألن؟ .. ملاذا

 أهنا من، الدنيا احلياة طبيعة تقتضيه أمر هو، اهلل غري ألحد الدنيا يف امللك فظاهر

 .النار أو اجلنة إىل ليوصله، اإلنسان به يمر امتحان

فَ  اَل  َباِرُزونَ  ُهمْ  َيْومَ }: األسباب ختتفي كام خيتفي امللك فظاهر اآلخرة يف أما  َعىَل  ىخَيْ

ء   ِمنُْهمْ  اهللَِّ ارِ  اْلَواِحدِ  هللَِِّ اْلَيْومَ  املُْْلُك  ملَِنِ  يَشْ  .(1) { اْلَقهَّ

، يشء كل ومدبر، يشء كل مالك فهو، يشء كل خالق أنه كام وتعاىل تبارك واهلل

 وكيف شاء متى، وبأمره بإذنه سلطان أو حكم أو مال يف الدنيا يف استخلفنا ولكنه

َّا َوَأْنِفُقوا }: سبحانه قال كام، شاء  .  (2){ فِيهِ  ُمْسَتْخَلِفنيَ  َجَعَلُكمْ  مِم
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 هل ؟نفعل ماذا لريى واملناصب واألموال األرض يف استخلفنا وجلَّ  عزَّ  فاهلل

 قال كام؟.وحده اهلل عىل نتوكل أم، عليها نعتمد وهل؟ نعصيه أم فيها نطيعه

ُكمْ  َعَسى َقاَل  }: سبحانه لِ  َأنْ  َربُّ ُكمْ  َك هُيْ  َكْيَف  َفَينُْظرَ  اأْلَْرضِ  يِف  َوَيْسَتْخلَِفُكمْ  َعُدوَّ

 .(1) { َتْعَمُلونَ 

، هبا حتصل التي األسباب هلا وخلق، مجيعا   األرض يف ما خلق سبحانه واهلل

 .العباد وابتالء، قدرته لكامل إظهارا  ، حتكمها التي والعوامل

، سبحانه اهلل قدرة عىل قيدا   تكون أن يمكن ال واألسباب العوامل هذه ولكن

، وحدها األسباب الناس لعبد، األرض يف وحدها باألسباب قىض لو اهلل أن ذلك

 .سبحانه اخلالق املسبب ونسوا

 خلق الذي أن إىل الناس لتلفت، الكون يف اهلل قدرة طالقة بقيت ولذلك

 .قدرته يف األسباب هذه تقيده ال، األسباب

 ال مطلقة وقدرته..  جارية فسنته..  قدرة وله. . سنة وتعاىل( سبحانه) فله

 .يشء حيكمها

 حني بني إال حيدث ال القدرة ظهور ولكن، شاء وقت أي يف يشاء ما يفعل وهو

 .فيها احلياة وسيلة هي وال، سنته وال الدنيا يف اهلل حكم ليست ألهنا، وآخر

 الدنيا بألسبا يعد ومل، األسباب انتفت يوم كل القدرة طالقة حدثت وإذا

 }: سبحانه قال كام - - ملوسى احلجر من املاء خرج كام لفتة تأت ولكنها، وجود

                                                           

 



 

 

y     ( )W      

      

31  

 

اليقين 

مفهوم

ه 

 وآثاره 

ْب  َفُقْلنَا لَِقْوِمهِ  ُموَسى اْسَتْسَقى َوإِذِ  َجرَ  بَِعَصاكَ  اْْضِ ةَ  اْثنََتا ِمنْهُ  َفاْنَفَجَرْت  احْلَ  َعرْشَ

هَبُمْ  ُأَناس   ُكلُّ  َعلِمَ  َقْد  َعْين ا  اأْلَْرضِ  يِف  َتْعَثْوا َواَل  اهللَِّ ِرْزِق  ِمنْ  ُبواَوارْشَ  ُكُلوا َمرْشَ

ويف  احلديبية يف - - الرسول أصابع بني من املاء خرج وكام،  (1) { ُمْفِسِدينَ 

ْوَراءِ   .(2) الزَّ

، األسباب فوق هي التي اإلهلية القدرة إىل الناس تلفت، أحيانا   اهلل قدرة فظهور

 .بأمره سبحانه اهلل من مكلفة يئهاجم يف وهي، األسباب تعبد ال حتى

 ولكن، متوفرة كلها الالزمة األسباب أن مع، مثال   القمح حمصول ينخفض فقد

 نعبد ال حتى اهلل من لفتة إهنا ؟ملاذا، اهلل بأمر باألسباب تنفعل أن رفضت األرض

 .اهلل ونرتك، األسباب

 شاء ملن األسباب نبدو أحيانا   اهلل قدرة وتظهر، والعمل األسباب دار فالدنيا

 ألن، باألسباب تظهر عموما   الدنيا احلياة يف وقدرته اهلل سنة ولكن، املؤمنون وهم

 .اآلخرة يف األسباب بدون مبارشة اإلهلية القدرة ظهور

 يف عمل ال، فيه يفكر أو خاطره يف جيول ما بمجرد العبد يأت اآلخرة يف يشء فكل

 .نفاد وال حدود بال وعطاء، اهلل من ورضوان نعيم وإنام، سعي وال اآلخرة
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، أسباب بال الرب عطاء ومعه، الناس لعموم األسباب طريق فهناك الدنيا يف أما

 .باملؤمنني خاص وهذا

 شاء إذا يعطي اهلل ولكن، هبا اهلل أمرنا التي األسباب وراء خمفية األحياء وأرزاق

اَم }: مريم عن انهسبح قال كام عباده من شاء ملن، أسباب وبغري، حساب بغري  ُكلَّ

ا َعَلْيَها َدَخَل  ا ِعنَْدَها َوَجَد  امْلِْحَراَب  َزَكِريَّ  ُهوَ  َقاَلْت  َهَذا َلِك  َأنَّى َياَمْرَيمُ  َقاَل  ِرْزق 

 .(1) { ِحَساب   بَِغرْيِ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزُق  اهللََّ إِنَّ  اهللَِّ ِعنْدِ  ِمنْ 

 اهلل كتبه الذي الرزق عىل لحصولل وسيلة ولكنها، يشء بيدها ليس فاألسباب

 ُقِضَيِت  َفإَِذا}: سبحانه قال كام األسباب مبارشة عند بذكره اهلل أمرنا ولذلك، للعبد

اَلةُ  وا الصَّ ا اهللََّ َواْذُكُروا اهللَِّ َفْضلِ  ِمنْ  َواْبَتُغوا اأْلَْرضِ  يِف  َفاْنَترِشُ ُكمْ  َكثرِي   َلَعلَّ

 .(2) { ُتْفلُِحونَ 

 خالق واهلل، إليها للوصول وسيلة واألسباب، وحده الرزاق بيد هاكل فاألرزاق

ُكمْ  اهللَُّ َذلُِكمُ  }: الرزق إىل املوصل السبب وخالق، املرزوق وخالق، الرزق  إَِلهَ  اَل  َربُّ

ء   ُكلِّ  َخالُِق  ُهوَ  إاِلَّ  ء   ُكلِّ  َعىَل  َوُهوَ  َفاْعُبُدوهُ  يَشْ  .(3) { َوكِيل   يَشْ

 إىل الفعل ورد، يشء يعجزه ال الذي بالقادر استعانة عمل كل يف باهلل واالستعانة

 .يشء كل بيده الذي الفاعل
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 اهلل عن تبعدنا وحدها األسباب إىل العمل ونسبة، اهلل بأمر تعمل فاألسباب

 .سبحانه

 .وأمره تدبريه عن خترج ال وهي، كله الكون ومالك، مالكها فاهلل

..  دولة رئيس فهذا، األرض يف الظاهرة األسباب من خلقه بعض اهلل مكن ولقد

 اهلل وجعل، املال أسباب له ميرس وهذا..  والسلطان النفوذ أسباب له ميرس وهذا

 ؟.حدث فامذا الكون ليسري األسباب هذه من فقط ظاهرا   العطاء

 خمالفتهم وأن، وحدهم هؤالء يد يف األسباب عطاء أن الناس أكثر ظن لقد

 ستعطي اهلل معصية يف ولو طاعتهم وأن، احلياة وماتمق من احلرمان إىل ستؤدي

 ؟.حصل فامذا، يتمناها التي الرغدة احلياة اإلنسان

 وازدحم، منهم إال خيافون وال، إياهم إال يرجون ال بأبواهبم الناس وقف لقد

 عليه يقف فقلام العزيز القوي الغني امللك باب أما، الفقري العبد باب عىل الناس

 .وحدها باألسباب األخذ رةخطو وهذه، أحد

 يف البغي من وتكثر، والفساد لالختالل كله الكون تعرض خطورة وهي

 .غريه عىل واالعتامد، عنه واإلعراض، باهلل والرشك، األرض

 .وحده اهلل عىل ونتوكل نبارشها بل، عليها نتوكل وال هبا نؤمن فاألسباب

 اإلرهاب فيها وعم، الظلم فيها انترش إال، األسباب عبدت أمة من وما

 وضل، اإلنسان فيها واستعبد، الباطل سوق فيها وقام، احلق فيها وضاع، والفوىض
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 سورة يف األسباب أهل أحوال اهلل حكى كام، والعقوبة البالء هبا وحل، ربه عن

 .والشعراء وهود األعراف

 ذيال هو اهلل أن ليعلموا للناس تنبيه األسباب بجانب، اإلهلية القدرة ظهور نإ

 فمن. .يشء كل بيده الذي فهو، يمنعها أن أعطاها كام ويستطيع، األسباب أعطى

 .ضل فقد السبب وعبد املسبب ترك

 .يصافحه من جيد ال طريدا   أصبح ثم والسلطان اجلاه يملك كان فمن

 كان ومن، احلكم إىل السجن من خيرج ومن، السجن إىل احلكم من ينتقل ومن

 .الصدقات له جتمع فقريا   أصبح ثم واألموال الثروة يملك

 الذي هو وأنه، ومشيئته وحكمته اهلل بقدرة ليذكرنا أمامنا حيدث وغريه ذلك كل

 .شاء إذا يسلبها الذي وهو، والسلطان واجلاه امللك يعطي

 ؟.ملاذا ولكن، اهلل أزاهلا هلا يسجدون وانطلقوا، األسباب هذه الناس عبد فإذا

 ليست األسباب هذه وأن، األسباب أعطى الذي هو هللا أن ويعلموا الناس يفيق لكي

 .الغني أو للحاكم ذاتية

 }: وحده هلل ملك واألسباب املخلوقات مجيع بل، عنه زالت ملا ذاتية كانت ولو

ُهمَّ  ُقلِ  َّنْ  امْلُْلَك  َوَتنِْزعُ  َتَشاءُ  َمنْ  امْلُْلَك  ُتْؤِت  امْلُْلِك  َمالَِك  اللَّ  َتَشاءُ  نْ مَ  َوُتِعزُّ  َتَشاءُ  مِم

رْيُ  بَِيِدكَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِذلُّ  َك  اخْلَ ء   ُكلِّ  َعىَل  إِنَّ  .(1) { َقِدير   يَشْ
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 تعطي وال، بذاهتا تعمل ال فهي، اهلل قبضة يف اهلل خلقها التي األسباب ومجيع

 ترى والذي، قدير يشء كل عىل هو الذي، اهلل بإرادة وتعطي تعمل وإنام، بذاهتا

، فرعون اجلبار الطاغية عىل موسى اهلل نرص كام قوي عىل اهلل نرصهي ضعيف يف قدرته

 .ظامل عىل اهلل ينرصه مظلوم يف قدرته ونرى

 - - للنبي سبحانه قال كام اهلل فرج يأت، وتعجز األسباب تضيق وحني

اُفونَ  اأْلَْرضِ  يِف  ُمْسَتْضَعُفونَ  َقلِيل   َأْنُتمْ  إِذْ  َواْذُكُروا }: وأصحابه  َيَتَخطََّفُكمُ  نْ أَ  خَتَ

َدُكمْ  َفآَواُكمْ  النَّاُس  هِ  َوَأيَّ  .  (1){ َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  الطَّيَِّباِت  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  بَِنرْصِ

 ضعيف انترص وإذا، باألسباب اهلل قدرة ظهور فهنا ضعيف عىل قوي انترص فإذا

: األسباب بدون هللا قدرة تظهر وتارة، األسباب بضد اهلل قدرة ظهور فهنا قوي عىل

اَم  }  .  (2) {  َفَيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  َيُقوَل  َأنْ  َشْيئ ا َأَرادَ  إَِذا َأْمُرهُ  إِنَّ

 كانت إذا أنه يعلم ألنه، فسأله ربه إىل توجه األسباب عليه عزت إذا واملؤمن

 يعطيه أن قادر يشء كل وبيده، يشء كل خلق الذي اهلل فإن، تعطيه ال األسباب

 يِف  َفنَاَدى}: ناداه حني الظلامت يف يونس أنجى كام وينجيه، اباألسب بدون

 لَهُ  َفاْسَتَجْبنَا * الظَّاملنِِيَ  ِمنَ  ُكنُْت  إيِنِّ  ُسْبَحاَنَك  َأْنَت  إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  َأنْ  الظُُّلاَمِت 

ْينَاهُ   .(3) { امْلُْؤِمننِيَ  ُننِْجي َوَكَذلَِك  اْلَغمِّ  ِمنَ  َوَنجَّ
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 قال كام له اهلل فاستجاب زوجته وسن سنه كرب مع الولد زكريا طلب وكام

ا َيا }: سبحانه ا َزَكِريَّ كَ  إِنَّ ُ ْ  حَيَْيى اْسُمهُ  بُِغاَلم   ُنَبرشِّ  * َسِميًّا َقْبُل  ِمنْ  َلهُ  َنْجَعْل  مَل

ا اْمَرَأِت  َوَكاَنِت  ُغاَلم   ِِل  َيُكونُ  َأنَّى َربِّ  َقاَل   * ِعتِيًّا كرَِبِ الْ  ِمنَ  َبَلْغُت  َوَقْد  َعاِقر 

َك  َقاَل  َكَذلَِك  َقاَل  ْ  َقْبُل  ِمنْ  َخَلْقُتَك  َوَقْد  َهنيِّ   َعيَلَّ  ُهوَ  َربُّ  .(1){ َشْيئ ا َتُك  َومَل

 ال واملؤمن، يشء يعجزه ال اهلل فإن اهلل قدرة من االستفادة من حظ مؤمن ولكل

هُ  اهللَِّ َرْوِح  ِمنْ  َتْيَأُسوا َواَل }: بقوله اهلل أمره كام ييأس  إاِلَّ  اهللَِّ َرْوِح  ِمنْ  َيْيَأُس  اَل  إِنَّ

 .(2) { اْلَكافُِرونَ  اْلَقْومُ 

 املؤمن وغري الكافر، أمامهم أبواهبا الدنيا وتغلق، بالناس األسباب تضيق فحني

 .االنتحار أو اجلنون إىل إما به ينتهي قاتل يأس يصيبه باهلل

 ربه إىل ويتوجه، األحداث تزعزعه ال ثابتا   فيظل وقدره اهلل بقضاء املؤمن أما

 سيجعل اهلل وأن، ليصيبه يكن مل أخطأه وما، ليخطئه يكن مل أصابه ما بأن مؤمن وهو

َعْل  اهللََّ  َيتَِّق  َوَمنْ }: وخمرجا   فرجا   الكرب بعد له وجيعل، يرسا   العرس بعد له  َلهُ  جَيْ

ا َتِسُب  اَل  َحْيُث  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ  * خَمَْرج  ْل  َمنْ وَ  حَيْ  اهللََّ إِنَّ  َحْسُبهُ  َفُهوَ  اهللَِّ َعىَل  َيَتَوكَّ

ء   لُِكلِّ  اهللَُّ َجَعَل  َقْد  َأْمِرهِ  َبالِغُ  ا يَشْ  .(3) { َقْدر 
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  :ىل اخلالقإمن املخلوق أوال: 

ُهمَّ  ُقلِ  قال تعاىل: َّن املُْْلَك  َوَتنِزعُ  َتَشاءُ  َمن املُْْلَك  ُتْؤِت  املُْْلِك  َمالَِك  اللَّ  َتَشاءُ  مِم

رْيُ  بَِيِدكَ   َتَشاءُ  َمن َوُتِذلُّ  َتَشاءُ  َمن َوُتِعزُّ  َك  اخْلَ ء   ُكلِّ  َعىَلٰ  إِنَّ ْيَل  ُتولُِج *  ِدير  قَ  يَشْ  يِف  اللَّ

يْلِ  يِف  النََّهارَ  َوُتولُِج  النََّهارِ  ِرُج  اللَّ يَّ  َوخُتْ ِرُج  املَْيِِّت  ِمنَ  احْلَ يِّ  ِمنَ  املَْيَِّت  َوخُتْ  َوَتْرُزُق   احْلَ

 .(1)ِحَساب   بَِغرْيِ  َتَشاءُ  َمن

الَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَما َوِعنَدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب الَ َيْعَلُمَها إِ  قال تعاىل:و

 إاِلَّ َيْعَلُمَها َوالَ َحبَّة  يِف ُظُلاَمِت األَْرِض َوالَ َرْطب  َوالَ َيابِس  إاِلَّ يِف 
َتْسُقُط ِمن َوَرَقة 

بنِي    .(2)كَِتاب  مُّ

ا ِخُذ َأَتتَّ  آَزرَ  أِلَبِيهِ  إِْبَراِهيمُ  َقاَل  َوإِذْ  :قال تعاىلو ة   َأْصنَام   يِف  َوَقْوَمَك  َأَراكَ  إيِنِّ  آهِلَ

بنِي   َضاَلل   لَِك  * مُّ اَمَواِت  َمَلُكوَت  إِْبَراِهيمَ  ُنِري َوَكَذٰ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواأْلَْرضِ  السَّ

ْيُل  َعَلْيهِ  َجنَّ  َفَلامَّ  * املُْوِقننِيَ  َذا َقاَل  َكْوَكب ا َرَأىٰ  اللَّ  اآْلفِلنِيَ  ُأِحبُّ  اَل  َقاَل  َل َأفَ  َفَلامَّ  َريبِّ  َهٰ

ا اْلَقَمرَ  َرَأى َفَلامَّ  * َذا َقاَل  َباِزغ  ْ  َلِئن َقاَل  َأَفَل  َفَلامَّ  َريبِّ  َهٰ ِديِن  ملَّ  اْلَقْومِ  ِمنَ  أَلَُكوَننَّ  َريبِّ  هَيْ

الِّنيَ  ْمَس  َرَأى َفَلامَّ  * الضَّ َذا َقاَل  َباِزَغة   الشَّ َذا َريبِّ  َهٰ  إيِنِّ  َقْومِ  َيا َقاَل  َأَفَلْت  َلامَّ فَ  َأْكرَبُ  َهٰ

َّا َبِريء   ُكونَ  ممِّ ْهُت  إيِنِّ  * ُترْشِ اَمَواِت  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّ ا َواأْلَْرَض  السَّ  َأَنا َوَما َحنِيف 

كنِيَ  ِمنَ  هُ  * املُْرْشِ وينِّ  َقاَل   َقْوُمهُ  َوَحاجَّ اجُّ ُكونَ  َما َأَخاُف  َواَل  َهَدانِ  َوَقْد  اهللَِّ يِف  َأحُتَ  ُترْشِ

ء   ُكلَّ  َريبِّ  َوِسعَ  َشْيئ ا َريبِّ  َيَشاءَ  َأن إاِلَّ  بِهِ  ُرونَ  َأَفاَل  ِعْلام   يَشْ  َأَخاُف  َوَكْيَف  * َتَتَذكَّ
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ْكُتمْ  َما اُفونَ  َواَل  َأرْشَ ُكمْ  خَتَ ْكُتم َأنَّ ْ  َما بِاهللَِّ َأرْشَ ْل  مَل ا َعَلْيُكمْ  بِهِ  ُينَزِّ  َأيُّ فَ  ُسْلَطان 

 .(1) َتْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  إِن بِاأْلَْمنِ  َأَحقُّ  اْلَفِريَقنْيِ 

 :وإليك بعض األمثلة

عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام  :والنمرودقصة إبراهيم  :املثنل األول

الَ  :َحْسُبنَا اهللُ َونِْعَم الَوكِيُل  :قال ا إِْبَراِهيُم َعَلْيِه السَّ ا ي يِف النَّارِ ُم ِحنَي ُأْلقِ َقاهَلَ ، َوَقاهَلَ

د   النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِياَمنا  َوَقاُلوا إِنَّ : ) ِحنَي َقاُلوا()حُمَمَّ

 .  (َحْسُبنَا اهللَُّ َونِْعَم اْلَوكِيُل 

 توجه إىل اهلل تعاىل. فإبراهيم عندما أتته املالئكة فلم يلتفت هلم، بل     

يَل  َأنَّ  ُرِويَ  فَقْد  ا " َقاَل  ؟ َحاَجة   ِمنْ  َلك َهْل :  َقاَل  ِجرْبِ  َوَقْد  " َفاَل  إَلْيك َأمَّ

َمامُ  َهَذا َذَكرَ  ُد  اإْلِ هُ  َأمْحَ  . (2)َوَغرْيُ

عن أيب والنبي يف الغار ما نظر لألسباب، بل نظر إىل معية اهلل: ف ثنين:املثنل ال

َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َنَظَر إىَِل َقَدَمْيِه  :وأنا يف الغار  قلت للنبي :قال  بكر الصديق

َت َقَدَمْيِه، َفَقاَل النَّبِيُّ  َنا حَتْ . ويف "َيا َأَبا َبْكر  َما َظنَُّك بِاْثنَنْيِ اهللَُّ َثالُِثُهاَم ؟ " :()ألَْبرَصَ

 َرْأِس  َفَرَفْعُت  اْلَغارِ  يِف   النَّبِيِّ  َمعَ  ُكنُْت :  َقاَل ،  َعنْهُ  اهللَُّ َريِضَ  َبْكر   َأيِب  َعنْ » رواية: 
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هُ  َطْأَطأَ  َبْعَضُهمْ  َأنَّ  َلوْ  اهللَِّ َنبِيَّ  َيا: َفُقْلُت ،  اْلَقْومِ  بَِأْقَدامِ  َأَنا َفإَِذا  اْسُكْت  ": َقاَل ،  َرآَنا َبرَصَ

 (.1). " َثالِثُُهاَم  اهللَُّ اْثنَانِ  َبْكر   َأَبا َيا

 َعَلْيهِ  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللَِّ َرُسولِ  َخْلَف  ُكنُْت :  َقاَل  ، َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  ثنلث:املثنل ال

ا َوَسلَّمَ  ُمَك  إيِنِّ  "،  ُغاَلمُ  َيا:  َفَقاَل  ، َيْوم   اهللََّ  اْحَفظْ  حَيَْفْظَك  اهللََّ اْحَفظْ :  َكلِاَمت   ُأَعلِّ

اَهَك  جَتِْدهُ  ةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ  ، بِاهللَِّ  َفاْسَتِعنْ  اْسَتَعنَْت  َوإَِذا اهللََّ َفاْسَألِ  َسَأْلَت  اإِذَ  جُتَ  َلوِ  اأْلُمَّ

ء   َينَْفُعوكَ  َأنْ  َعىَل  اْجَتَمَعْت  ْ  بيَِشْ ء   إاِلَّ  َينَْفُعوكَ  مَل  اْجَتَمُعوا َوَلوِ  ، َلَك  اهللَُّ  َكَتَبهُ  َقْد  بيَِشْ

وكَ  َأنْ  َعىَل  ْ  ء  بيَِشْ  َيرُضُّ وكَ  مَل ء   إاِلَّ  َيرُضُّ  اأْلَْقاَلمُ  ُرفَِعِت  ، َعَلْيَك  اهللَُّ َكَتَبهُ  َقْد  بيَِشْ

ِت  ُحُف  َوَجفَّ   .(2) َصِحيح   َحَسن   َحِديث   َهَذا:  َقاَل ،  " الصُّ

ُه َغَزا مَ : املثنل الرابع   َع َرُسـوِل اهللَِّعن َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللَِّ َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم َأْخرَبَ َأنَّ

 َفَلامَّ َقَفَل َرُسوُل اهللَِّ
َفنَـَزَل  َقَفَل َمَعُه َفَأْدَرَكْتُهْم اْلَقائَِلُة يِف َواد  َكثرِِي اْلِعَضاهِ   ِقَبَل َنْجد 

َجِر َفنَـَزَل َرُسـوُل اهللَِّ   َرُسوُل اهللَِّ َق النَّاُس َيْسَتظِلُّوَن بِالشَّ ـَت َسـمُ  ()َوَتَفرَّ َرة  حَتْ

ا َسْيَفُه َونِْمنَا َنْوَمة  َفإَِذا  َق هِبَ  ":( َفَقـاَل 3َيْدُعوَنا َوإَِذا ِعنَْدُه َأْعـَرايِب  )  َرُسوُل اهللََِّوَعلَّ

َط َعيَلَّ َسْيِفي َوَأَنا َنائِم  َفاْسَتْيَقْظُت َوُهَو يِف َيِدِه َصْلت ا َفَقـاَل َمـْن َيْمنَُعـَك  إِنَّ َهَذا اْخرَتَ

ا َومَلْ ُيَعاِقْبُه َوَجَلَس ِمنِّ    .ُمتََّفق  َعَلْيهِ  "ي َفُقْلُت اهللَُّ َثاَلث 

َقاِع،  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل َعـىَل َشـَجَرة   َفإَِذا َأَتْينَا بَذاِت الرِّ

 َتَرْكنَاَها لرسول اهلل
يُف َرُسـول اهللركنَي َوَســْفجـاء َرُجـل  ِمـَن املُشـَظلِيَلة 
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َجَرِة َفاْخرَتَطُه، اُفنِي َفَقاَل: مَعلَّق  بالشَّ  "َفَمْن َيْمنَُعَك ِمنِّي؟ ": َفَقاَل  " الَ  " ؟ َقاَل: خَتَ

 ." اهلل ": َقاَل 

 اهللُ" َقـاَل: َمـْن َيْمنَُعـَك ِمنِّـي؟ َقـاَل:

ْيَف،َفأَخَذ رسوُل اهلل سيُف ِمْن َيدِه،َفَسَقَط ال .َقاَل:" َمـْن َيْمنَُعـَك  "َفَقـاَل: السَّ

. َفَقاَل: ." ؟ مني  "؟ َتْشـَهُد أْن ال إلـَه إالَّ اهلل َوَأينِّ َرُسـول اهلل "َفَقاَل: ُكْن َخرَي آِخذ 

 َفَخـىلَّ َسـبيَلُه، ُيَقاتُِلوَنـَك، َوالَ َأُكوَن َمَع َقـوم   َوَلكنِّي ُأَعاِهُدَك أْن ال ُأَقاتَِلَك، الَ، َقاَل:

 (.1) جئُتُكْم ِمْن عنْد َخرْيِ النَّاسِ  َفَقاَل: َفَأَتى أْصَحاَبُه،

ِديَق  َبْكر   َأَبا َأنَّ  أِلمَْحََد  املُْْسنَدِ  يِف  نس::املثنل اخل ْوطُ  َيْسُقطُ  َكانَ  الصَّ  َيِدهِ  ِمنْ  السَّ

اهُ  َناِوْلنِي أِلََحد   َيُقوُل  َفاَل   .  َشْيئ ا النَّاَس  َأْسَأَل  اَل  َأنْ  َأَمَريِن  َخلِييِل  إنَّ :  َيُقوُل وَ  إيَّ

ْواَليِنِّ  َعنْ  ا ُهَو َفَحبِيب  إَِِلَّ  :َقاَل  َأيِب ُمْسلِم  اخْلَ بِيُب اأْلَِمنُي َأمَّ َثنِي احْلَ ا ُهَو ِعنِْدي  َحدَّ َوَأمَّ

 اأْلَْشَجِعيُّ  َفَأِمني  
تِْسَعة  َأْو َثاَمنَِية  َأْو  ()ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اهللَِّ  :َقاَل  َعْوُف ْبُن َمالِك 

َقْد َباَيْعنَاَك  :َفُقْلنَا ،َوُكنَّا َحِديَث َعْهد  بَِبْيَعة  " ؟َأاَل ُتَبايُِعوَن َرُسوَل اهللَِّ  ":َفَقاَل  ،َسْبَعة  

 !َقْد َباَيْعنَاَك َيا َرُسوَل اهللَِّ :َفُقْلنَا "؟ ايُِعوَن َرُسوَل اهللََِّأاَل ُتبَ  ":ُثمَّ َقاَل ! َيا َرُسوَل اهللَِّ 

َقْد َباَيْعنَاَك َيا َرُسوَل اهللَِّ  :َقاَل َفَبَسْطنَا َأْيِدَينَا َوُقْلنَا ؟ُثمَّ َقاَل َأاَل ُتَبايُِعوَن َرُسوَل اهللَِّ

                                                           

.

.
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ْمِس َعىَل َأْن َتْعُبُدو ":َقاَل  ؟َفَعاَلَم ُنَبايُِعَك  َلَواِت اخْلَ ُكوا بِِه َشْيئ ا َوالصَّ ا اهللََّ َواَل ُترْشِ

 ََلَقْد َرَأْيُت َبْعَض ف " َواَل َتْسَأُلوا النَّاَس َشْيئ ا - َوَأرَسَّ َكلَِمة  َخِفيَّة   -َوُتطِيُعوا 

ا ُينَاِوُلُه إِيَّ ُأوَلئَِك النََّفِر َيْسُقُط   . اهُ َسْوُط َأَحِدِهْم َفاَم َيْسَأُل َأَحد 

 ،وهو مكان اهلالك  ،يف بطن احلوت (عليه السالم)يونس  :املثنل السندس

ْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى يِف توجه إىل اهلل تعاىل َهَب ُمَغاِضب ا َفَظنَّ َأن لَّن نَّ َوَذا النُّوِن إِذ ذَّ

ْينَاهُ  َلهُ  * َفاْسَتَجْبنَاِمَن الظَّاملنِِيَ الظُُّلاَمِت َأن الَّ إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنُت   ِمنَ  َوَنجَّ

 .املُْْؤِمننِيَ  ُننِْجي َوَكَذلَِك  اْلَغمِّ 

بتعظيم األمر، يأت  :(رمحه اهلل )البنملبوري  يقول 

عظمة  بد من بيان ، وبعظمة اآلمر يسهل امتثال األوامر .. فالعظمة اآلمر يف القلب

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز  }: ، كام قال اهلل تعاىلكربيائهاهلل و َياء يِف السَّ َوَلُه اْلكرِْبِ

كِيمُ  ا َومَل َيُكن لَُّه } : (، وقال تعاىل4){ احْلَ ْ َيتَِّخْذ َوَلد  ْمُد هللِهِ الَِّذي مَل َوُقِل احْلَ

ْ َيُكن لَُّه َوِِل  مِّ  يك  يِف امْلُْلِك َومَل ا رَشِ ُه َتْكبرِي  ْ لَّ َوَكربِّ  وقال تعاىل (5){َن الذُّ

:{ ْ ونصغر  ونصغر كل ما سواه، نكرب اهلل  فنكرب اهلل . (6){ َوَربََّك َفَكربِّ

                                                           

(

(

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&paragraphid=&bk_no=53&ID=2925&Books=&start=#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&paragraphid=&bk_no=53&ID=2925&Books=&start=#docu
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&paragraphid=&bk_no=53&ID=2925&Books=&start=#docu


 

 

y     ( )W      

      

43  

 

اليقين 

مفهوم

ه 

 وآثاره 

ونصغر اجلبال  ونصغر األرضني السبع، نكرب اهلل  الساموات السبع ، نكرب اهلل 

ونصغر  ، نكرب اهلل ونصغر النريان ونصغر البحار، نكرب اهلل  ، نكرب اهلل 

 . وصغروا كل ما سواه طواغيت الزمان، كام كرب الصحابة ريض اهلل عنهم اهلل 

، فيسخر اهلل لنا ما سواه، وهذا ونصغر ما سواه : ملا نكرب اهلل  ومن سنة اهلل      

.. هو الرس لتسخري البحار والنريان والسباع واألسود واهلواء ألصحاب حممد 

 .(1خملوق. )كل خملوق فسخر اهلل هلم كل  ألهنم صغروا

 :(رمحه اهلل) الكنندهلوي  يقول : لتفصيلا

) كأصحاب الكهف، واملالئكة ال إزالة اجلوع بدون الطعام قادر عىل اهلل  -

، وكذلك يف آخر الزمان الذين يرشبون وطعامهم التسبيح والتهليليأكلون وال 

التسبيح والتهليل   جبل الطور يكون طعامهم يكونوا مع سيدنا عيسى عىل

كاملالئكة، والناس يف أرض املحرش مخسني ألف سنة ال يأكلون وال يرشبون إال من 

 يرشب من حوض النبي (.

 إزالة العطش بدون املاء قادر عىلاهلل و -

 وقادر عىل إعطاء الشفاء بدون الدواء -

 وقادر عىل خلق الثمر بدون الشجر -

 خلق اإلنسان وتربيته بدون الوالدين وقادر عىل -

 وقادر عىل إنبات النبات بدون املطر -
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 بدون النار ءوقادر عىل إحراق اليش -

 كسب وأيسبب  أيوقادر عىل قضاء احلوائج بدون  -

 صورة العزة يفصورة الذلة وقادر عىل إنزال الذلة  يفوقادر عىل إعطاء العزة  -

 صورة النجاة يفصورة اهلالك، وعىل إعطاء اهلالك  يفوقادر عىل إعطاء النجاة  -

 وقادر عىل إعطاء الغلبة لفئة قليلة بدون السالح -

 صورة اخلوف يفصورة األمن ، واألمن  يفوقادر عىل إتيان اخلوف  -

 

  :وخالصة الكالم

ر والنفع واألمن واخلوف والصلح ـأن العزة والذلة واملرض والصحة والض

زيمة والضحك والبكاء والفقر والغنى واحلياة واملوت ..الخ . واحلرب والفتح واهل

سبب  أيوترصفه وهو ال حيتاج إىل أحد من خلقه وال إىل  كل ذلك بيد اهلل  

خلقهم وصفاهتم واستعامهلم واملخلوقات كلها  يفواملخلوقات كلها حمتاجة إىل اهلل 

كون ْضا  وال نفعا  األرض وال يمل يفالساموات وال  يفال يملكون مثقال ذرة 

 من األشياء واألسباب إىل األعامل:ثانيا: 

ا  {:قال تعالى ار  ُه َكاَن َغفَّ ُكْم إِنَّ اَمَء َعَلْيُكْم  *َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ ُيْرِسِل السَّ

ا  َعْل لَ  *ِمْدَرار   َوجَيْ
َعْل َلُكْم َجنَّات   َوَبننَِي َوجَيْ

ا َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَوال   .}ُكْم َأهْنَار 
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ُكمْ  اْسَتْغِفُروا َقْومِ  َوَيا {وقال تعالى: اَمءَ  ُيْرِسلِ  إَِلْيهِ  ُتوُبوا ُثمَّ  َربَّ ا َعَلْيُكمْ  السَّ  ِمْدَرار 

ة   َوَيِزْدُكمْ  تُِكمْ  إىَِل  ُقوَّ  .}جُمِْرِمنيَ  َتَتَولَّْوا َوال ُقوَّ

اَم َدَخَل َعَلْيَها َزَكرِ  {وقال تعالى: ٰى ُكلَّ ا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّ ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزق  يَّ

َذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساب   ُهنَالَِك َدَعا * َلِك َهٰ

َعاءِ زَ  ة  َطيَِّبة  إِنََّك َسِميُع الدُّ يَّ ُه َقاَل َربِّ َهْب ِِل ِمن لَُّدنَك ُذرِّ ا َربَّ َفنَاَدْتُه املاََْلئَِكُة  * َكِريَّ

ا  َن اهللَِّ َوَسيِّد   مِّ
ا بَِكلَِمة  ق  َك بَِيْحَيٰى ُمَصدِّ ُ م  ُيَصيلِّ يِف املِْْحَراِب َأنَّ اهللََّ ُيَبرشِّ

َوُهَو َقائِ

نيَ وَ  احِلِ َن الصَّ ا َوَنبِيًّا مِّ  .}َحُصور 

 السرية:و السنة وإليك بعض األمثلة من

َثهُ   النَّبِيِّ  َأْصَحاِب  ِمنْ  َرُجال   َأنَّ  َسْلاَمنَ  ْبنُ  اهللَِّ ُعَبيُْد  عن :املثنل األول  َقاَل  َحدَّ

ْبِي وَ  املََْتاعِ  ِمنْ  َغنَائَِمُهمْ  َأْخَرُجوا َخْيرَبَ  َفَتْحنَا ملََّا  َغنَائَِمُهمْ  َيَتَباَيُعونَ  النَّاُس  َفَجَعَل  السَّ

ا َربِْحُت  َلَقْد  !اهللَِّ َرُسوَل  َيا :َفَقاَل ،  اهللَِّ َرُسوُل  َصىلَّ  ِحنيَ  َرُجل   َفَجاءَ   َربَِح  َما ِرْبح 

 َوَأْبَتاعُ  َأبِيعُ  ِزْلُت  َما اَل قَ  َربِْحَت  َوَما َوحْيََك  َقاَل  اْلَواِدي َهَذا َأْهلِ  ِمنْ  َأَحد   ِمْثَلهُ  اْلَيْومَ 

 َما َقاَل  َربَِح  َرُجل   بَِخرْيِ  ُأَنبُِّئَك  َأَنا : اهللَِّ َرُسوُل  َفَقاَل  ،ُأوِقيَّة   ِماَئةِ  َثاَلَث  َربِْحُت  َحتَّى

اَلةِ  َبْعَد  َرْكَعَتنْيِ  ":َقاَل ؟ اهللَِّ َرُسوَل  َيا ُهوَ   فالنبي وجهه لألعامل..(3)" الصَّ

َعْن َأيِب َوائِل  َعْن َعيِلٍّ َريِضَ اهللَُّ َعْنُه َأنَّ ُمَكاَتب ا َجاَءُه َفَقاَل: إيِنِّ َقْد  ثنين:لاملثنل ا

َمنِيِهنَّ َرُسوُل اهللَِّ ْزُت َعْن كَِتاَبتِي َفَأِعنِّيَعَج   َعلَّ
، َلْو  ()، َقاَل: َأاَل ُأَعلُِّمَك َكلاَِمت 
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اُه اهللَُّ  (1)ري  ثبَكاَن َعَلْيَك ِمْثُل َجَبِل  ُهمَّ اْكفِ  : )َعنَْك ؟ َقاَل: ُقْل َدْين ا َأدَّ نِي بَِحاَللَِك اللَّ

ْن ِسَواكَ َعْن َحَراِمَك  (  ، َوَأْغنِنِي بَِفْضلَِك َعمَّ

. 

 عليه اهلل صىله  اهللِ وُل َرُس  َقاَل : َقاَل  عنه اهلل ريض َمالِك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ثنلث:املثنل ال

ُمَك  َأالَ : )) عنه اهلل ريض ملَُِعاذ   وسلهم  ُأُحد   َجَبلِ  ِمْثُل  َعَلْيَك  َكانَ  َلوْ  بِهِ  َتْدُعو ُدَعاء   ُأَعلِّ

اهُ  َدْين ا ُهمَّ : ُمَعاذُ  َيا ُقْل ؟  َعنَْك  اهللُ أَلَدَّ  ِزعُ َوَتنْ ، َتَشاءُ  َمنْ  املُْلَك  ُتْؤِت  املُْلِك  َمالَِك  اللَّ

َّنْ  املُْلَك  َك ، اخَلرْيُ  بَِيِدكَ ، َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِذلُّ ، َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِعزُّ ، َتَشاءُ  مِم ء   ُكلِّ  َعىَل  إِنَّ  يَشْ

ْنَيا َرمْحَانَ ، َقِدير   ، َتَشاءُ  َمنْ  ِمنُْهاَم  َومَتْنَعُ  َتَشاءُ  َمنْ  ُتْعطِيُهاَم ، َوَرِحيَمُهاَم  َواآلِخَرةِ  الدُّ

ة   اِْرمَحْنِي ا ُتْغنِينِي َرمْحَ  .(2) (( ِسَواكَ  َمنْ  َرمْحَةِ  َعنْ  هِبَ

 َسِمْعُت ، اهللَِّ َرُسوَل  َيا: َقاَل  َرُجال   َأنَّ  عنه اهلل ريض ُهَرْيَرةَ  َأيِب  نْ ع: رابعاملثنل ال

ْيَلةَ  ُدَعاَءكَ  ُهمَّ  : )َتُقوُل  َأنََّك  ِمنْهُ  إَِِلَّ  َوَصَل  الَِّذي َفَكانَ ، اللَّ عْ ، َذْنبِي ِِل  رْ اْغفِ  اللَّ  ِِل  َوَوسِّ

؟( َشْيئ ا َتَرْكنَ  َتَراُهنَّ  َفَهْل : َقاَل . َرَزْقَتنِي فِياَم  ِِل  َوَباِركْ ، َداِري يِف 

  

ْدِريِّ  " داود أيب ُسنَنِ  " يِف  : نس:املثنل اخل  اخْلُ
َقاَل َدَخَل َرُسوُل  َعْن َأبِى َسِعيد 

َيا َأَبا » َذاَت َيْوم  املَْْسِجَد َفإَِذا ُهَو بَِرُجل  ِمَن األَْنَصاِر ُيَقاُل َلُه َأُبو ُأَماَمَة َفَقاَل  --اهللَِّ 

ا يِف املَْْسِجِد يِف ُأَماَمَة َما ِِل َأرَ  اَلِة  اَك َجالِس  وم  َلِزَمْتنِي َوُدُيون  «. َغرْيِ َوْقِت الصَّ َقاَل مُهُ

َك َوَقىَض » َقاَل َيا َرُسوَل اهللَِّ.  ا إَِذا َأْنَت ُقْلَتُه َأْذَهَب اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ مَهَّ َأَفاَل ُأَعلُِّمَك َكاَلم 
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ُهمَّ ُقْل إَِذا َأْصَبْحَت َوإِ » َقاَل ُقْلُت َبىَل َيا َرُسوَل اهللَِّ. َقاَل «. َعنَْك َدْينََك  َذا َأْمَسْيَت اللَّ

مِّ  إيِنِّ  ْبِن  َأُعوُذ بَِك ِمَن اهْلَ َزِن َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اجْلُ َواحْلَ

َجاِل  ْيِن َوَقْهِر الرِّ َقاَل َفَفَعْلُت َذلَِك َفَأْذَهَب اهللَُّ َعزَّ «. َواْلُبْخِل َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َغَلَبِة الدَّ

 .َوَجلَّ مَهِّى َوَقىَض َعنِّى َدْينِ 

ُد ْبُن إِْسَحاَق  َقاَل  :سسندلاملثنل ا  -إىَِل َرُسوِل اهللَِّ  َمالِك  اأْلَْشَجِعيُّ  َجاءَ  : حُمَمَّ

- َقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ فَ  . َعْوف   َفَقاَل : َلُه ُأرِسَ اْبنِي-  -  :"  َأْرِسْل إَِلْيِه َأنَّ َرُسوَل

َة إاِلَّ بِاهللَِّ  وُه بِاْلِقدِّ  "اهللَِّ َيْأُمُرَك َأْن ُتْكثَِر ِمْن َقْوِل : اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ . َوَكاُنوا َقْد َشدُّ

ْم َفَركَِبَهاَو بِنَاقَ َفَسَقَط اْلِقدُّ َعنُْه ، َفَخَرَج ، َفإَِذا هُ  ِح اْلَقْوِم الَِّذيَن ة  هَلُ ، َوَأْقَبَل َفإَِذا برَِسْ

ا آِخَرَها ، َفَلْم َيْفَجْأ َأَبَوْيِه إِ  هُلَ َبَع َأوَّ وُه َفَصاَح هِبِْم ، َفاتَّ الَّ َوُهَو ُينَاِدي َكاُنوا َقْد َشدُّ

ُه : َواَسْوَأَتاهْ َفَقا . اْلَكْعَبةِ  ، َفَقاَل َأُبوُه: َعْوف  َوَربِّ بِاْلَباِب  َكْيَف  َوَعْوف   . َلْت ُأمُّ

َا ُهَو فِيِه ِمَن اْلِقدِّ 
اِدَم ، َفإَِذا -َيْقَدُم ملِ َقْد َمأَلَ اْلِفنَاَء إِباِل   َعْوف   َفاْسَتَبَقا اْلَباَب َواخْلَ

بِِل، َفَقاَل َأُبوُه : ِقَفا َحتَّى َفَأْسَأُلُه  -  -آِتَ َرُسوَل اهللَِّ  َفَقصَّ َعىَل َأبِيِه َأْمَرُه ، َوَأْمَر اإْلِ

ُه بَِخرَبِ  -  -َعنَْها . َفَأَتى َرُسوَل اهللَِّ  بِلِ  َعْوف   َفَأْخرَبَ ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ ، َوَخرَبِ اإْلِ

-  -  :"  َا َما َأْحَبْبَت، و ا باَِملَِك اْصنَْع هِبَ َوَمْن َيتَِّق اهللََّ  { : . َوَنَزَل "َما ُكنَْت َصانِع 

َتِسُب  ا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيْ َعْل َلُه خَمَْرج   . (1) } جَيْ

، َقاَل : َأَصاَبْت َعلِيًّا َخَصاَصة  . َفَقاَل لَِفاطَِمَة  ُسَوْيِد ْبِن َغْفَلةَ  َعنْ  :بعسناملثنل: ال

ِت اْلَباَب،  ، َوَكاَن ِعنَْد ُأمِّ َتْتهُ َفَسَأْلتِيِه. َفأَ  َريِضَ اهللَُّ َعنَْها: َلْو َأَتْيِت النَّبِيَّ  َأْيَمَن ، َفَدقَّ
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َم ألُمِّ َأْيَمنَ  إِنَّ َهَذا َلَدقُّ َفاطَِمَة ، َوَلَقْد َأَتْتنَا يِف َساَعة   : َفَقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ا  َدْتنَا َأْن َتْأتَِينَا يِف ِمْثلَِها ، ُقوِمي َفاْفَتِحي هَلَ ا اْلَباَب. َفَقاَل: . َقاَلْت: فَ "َما َعوَّ َفَتْحُت هَلَ

ْدتِنَا َأْن َتْأتِيَنَا يِف ِمْثلَِها  "  َما َعوَّ
. َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَِّ "َيا َفاطَِمُة َلَقْد َأَتْيتِنَا يِف َساَعة 

َكُة َطَعاُمَها التَّْهلِيُل َوالتَّْسبِيُح َوالتَّْحِميُد، َفاَم َطَعاُمنَا 
َوالَِّذي  "؟ َفَقاَل: َهِذِه املاَْلئِ

، َفإِْن ِشئِْت  ا، َوَقْد َأَتْتنَا َأْعنُز   َنار  ُمنُْذ َثالثنَِي َيْوم 
د  قِّ َما اْقُتبَِس يِف آِل حُمَمَّ  َبَعَثنِي بِاحْلَ

ْمُتِك مَخَْس َكلاَِمت  َعلَّ َمْرُت َلِك بَِخْمَسِة َأْعنُز  أَ  يُل آنِ ، َوإِْن ِشْئِت َعلَّ ا َمنِيِهنَّ ِجرْبِ . "ف 

يُل . َقاَل: َقاَلْت  َمَكُهنَّ ِجرْبِ  الَّتِي َعلَّ
ْمنِي مَخَْس َكلاَِمت  َل  ": َبىَل َعلِّ ُقوِِل : َيا َأوَّ

ِة املَْتنِيَ  لنَِي ، َوَيا آِخَر اآلِخِريَن ، َوَيا َذا اْلُقوَّ ، َوَيا َأْرَحَم ، َوَيا َراِحَم املََْساكنِيِ األَوَّ

امِحنِيَ  ْفُت َحتَّى َدَخْلُت َعىَل َقاَل : فَ " الرَّ : َما َوَراَءِك ؟  َعيِلٍّ َريِضَ اهللَُّ َعنُْه، َفَقاَل اْنرَصَ

ْنَيا َفَقاَلْت َذَهْبُت  اِمِك  ، َوَأَتْيُتَك بِاآلِخَرةِ ِمْن ِعنِْدَك إىَِل الدُّ ، َخرْيُ . َفَقاَل: َخرْيُ َأيَّ

اِمِك   .(1) َأيَّ

ا َتْسَأُلهُ  -   -النَّبِيَّ  َأَتِت  َفاطَِمةَ  َأنَّ ،  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َعنْ  :ثنسناملثنل: ال  َخاِدم 

 ِمنْ  َلِك  َخرْي   ُهوَ  َما َعىَل  َأُدلُِّك  َأاَل  ": َقاَل ، ِعنَْدَنا َأْلَفْيتِيهِ  َما: َفَقاَل ، اْلَعَمَل  َوَشَكِت 

ا ُتَسبِِّحنيَ ؟  َخاِدم   َمِدينَ ، َوَثاَلثنِيَ  َثاَلث  ا َوحَتْ ينَ ، ثنِيَ َوَثاَل  َثاَلث  ِ ا َوُتَكربِّ  ِحنيَ  َوَثاَلثنِيَ  َأْرَبع 

 .(2)" َمْضَجَعِك  َتْأُخِذينَ 
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ُثَك  َأاَل :  َعنْهُ  اهللَُّ َريِضَ  َعيِل   ِِل  َقاَل :  َقاَل ،  َأْعُبَد  اْبنِ  َعنْ  "ويف سنن أيب داود:  ُأَحدِّ

:  َقاَل  َبىَل : ُقْلُت ؟  إَِلْيهِ  َأْهلِهِ  َحبِّ أَ  ِمنْ  َوَكاَنْت ،  اهللَِّ  َرُسولِ  بِنِْت  َفاطَِمةَ  َوَعنْ  َعنِّي

َا ْت  إهِنَّ َحى َجرَّ  َوَكنََسَت  َنْحِرَها يِف  َأثَّرَ  َحتَّى بِاْلِقْرَبةِ  َواْسَتَقْت ،  َيِدَها يِف  َأثَّرَ  َحتَّى بِالرَّ

ْت  َحتَّى اْلَبْيَت  ا اْغرَبَّ  َفَسَأْلتِيهِ  َأَباكِ  َأَتْيِت  َلوْ :  َفُقْلُت ،  َخَدم    النَّبِيَّ  َفَأَتى،  ثَِياهُبَ

ا ا ِعنَْدهُ  َفَوَجَدْت  َفَأَتْتهُ ، َخاِدم  اث  ؟  َحاَجُتِك  َكانَ  َما: َفَقاَل  اْلَغدِ  ِمنَ  َفَأَتاَها َفَرَجَعْت  ُحدَّ

ُثَك  َأَنا َفُقْلُت ،  َفَسَكَتْت  ْت  اهللَِّ  َرُسوَل  َيا:  ُأَحدِّ َحى َجرَّ َرْت  َحتَّى بِالرَّ  َهاَيدِ  يِف  َأثَّ

َرْت  َحتَّى بِاْلِقْرَبةِ  َومَحََلْت  َدمُ  َجاَءكَ  َأنْ  َفَلامَّ  َنْحِرَها يِف  َأثَّ ا اخْلَ  َتْأتَِيَك  َأنْ  َأَمْرهُتَ

ا َفَتْسَتْخِدَمَك   َفِريَضةَ  َوَأدِّي َفاطَِمةُ  َيا اهللََّ اتَِّقي ":  َقاَل ، فِيهِ  ِهيَ  َما َحرَّ  َيِقيَها َخاِدم 

ا َفَسبِِّحي، َمْضَجَعِك  َأَخْذِت  َفإَِذا،  َأْهلِِك  َمَل عَ  َواْعَميِل  َربِِّك   َوامْحَِدي َوَثاَلثنِيَ  َثاَلث 

ا ي َوَثاَلثنِيَ  َثاَلث  ِ ا َوَكربِّ :  َقاَلْت ،  " َخاِدم   ِمنْ  َلِك  َخرْي   َفِهيَ  ِماَئة   َفتِْلَك  َوَثاَلثنِيَ  َأْرَبع 

 .(1)َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَِّ َعنِ  َرِضيُت 

هُ  -- اهللَِّ َرُسولِ  َعنْ  ُعَمرَ  ْبنِ  اهللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  :تنسعالاملثنل:   َثاَلَثةُ  َبْينَاَم  "َقاَل: َأنَّ

ْونَ  َنَفر    َصْخَرة   َغاِرِهمْ  َفمِ  َعىَل  َفاْنَحطَّْت  َجَبل   يِف  َغار   إىَِل  َفَأَوْوا املََْطرُ  َأَخَذُهمْ  َيَتَمشَّ

َبلِ  ِمنْ  ة   َعِمْلُتُموَها َأْعاَمال   اْنُظُروا لَِبْعض   َبْعُضُهمْ  ، َفَقاَل: مْ َعَلْيهِ  َفاْنَطَبَقْت  اجْلَ  َصاحِلَ

ا َتَعاىَل  اهللََّ َفاْدُعوا هللَِِّ ُهمَّ  َأَحُدُهمْ  َفَقاَل  َعنُْكمْ  َيْفُرُجَها اهللََّ َلَعلَّ  هِبَ هُ  اللَّ  َوالَِدانِ  ِِل  َكانَ  إِنَّ

 َحَلبُْت  َعَلْيِهمْ  َأَرْحُت  َفإَِذا َعَلْيِهمْ  َأْرَعى ِصَغار   ِصْبَية   َوِِل  َواْمَرَأِت  َكبرَِيانِ  َشْيَخانِ 

هُ  َبنِيَّ  َقبَْل  َفَسَقْيُتُهاَم  بَِوالَِديَّ  َفَبَدْأُت  َجرُ  َيْوم   َذاَت  يِب  َنَأى َوَأنَّ  َأْمَسْيُت  َحتَّى آِت  َفَلمْ  الشَّ
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اَم  اَلِب  َفِجْئُت  ُلُب َأْح  ُكنُْت  َكاَم  َفَحَلْبُت  َناَما َقْد  َفَوَجْدهُتُ  ُرُءوِسِهاَم  ِعنَْد  َفُقْمُت  بِاحْلِ

ْبَيةَ  َأْسِقيَ  َأنْ  َوَأْكَرهُ  َنْوِمِهاَم  ِمنْ  ُأوِقَظُهاَم  َأنْ  َأْكَرهُ  بَْيةُ  َقْبَلُهاَم  الصِّ  ِعنَْد  َيَتَضاَغْونَ  َوالصِّ

مْ  َدْأيِب  َذلَِك  َيَزْل  َفَلمْ  َقَدَميَّ   َذلَِك  َفَعْلُت  َأينِّ  َتْعَلمُ  ُكنَْت  َفإِنْ  ْجرُ اْلفَ  َطَلعَ  َحتَّى َوَدْأهَبُ

اَمءَ  ِمنَْها َنَرى ُفْرَجة   ِمنَْها َلنَا َفاْفُرْج  َوْجِهَك  اْبتَِغاءَ   ِمنَْها َفَرَأْوا ُفْرَجة   ِمنَْها اهللَُّ َفَفَرَج  السَّ

اَمءَ  ُهمَّ  اآْلَخرُ  َوَقاَل  السَّ هُ  اللَّ َجاُل  حُيِبُّ  َما َكَأَشدِّ  ْحَبْبُتَهاأَ  َعمٍّ  اْبنَةُ  ِِلَ  َكاَنْت  إِنَّ  النَِّساءَ  الرِّ

 ِدينَار   ِماَئةَ  مَجَْعُت  َحتَّى َفَتِعْبُت  ِدينَار   باِِمَئةِ  آتَِيَها َحتَّى َفَأَبْت  َنْفَسَها إَِلْيَها َوَطَلْبُت 

ا َفِجْئُتَها اَتمَ  َتْفَتْح  َواَل  اهللََّ اتَِّق  اهللَِّ َعْبَد  َيا َقاَلْت  ِرْجَلْيَها َبنْيَ  َوَقْعُت  َفَلامَّ  هِبَ هِ  إاِلَّ  اخْلَ  بَِحقِّ

 َفَفَرَج  ُفْرَجة   ِمنَْها َلنَا َفاْفُرْج  َوْجِهَك  اْبتَِغاءَ  َذلَِك  َفَعْلُت  َأينِّ  َتْعَلمُ  ُكنَْت  َفإِنْ  َعنَْها َفُقْمُت 

مْ  ُهمَّ  اآْلَخرُ  َوَقاَل  هَلُ ا اْسَتْأَجْرُت  ُكنُْت  إيِنِّ  اللَّ  َقاَل  َعَمَلهُ  َقىَض  َفَلامَّ  َأُرزٍّ  بَِفَرِق  َأِجري 

ا ِمنْهُ  مَجَْعُت  َحتَّى َأْزَرُعهُ  َأَزْل  َفَلمْ  َعنْهُ  َفَرِغَب  َفَرَقهُ  َعَلْيهِ  َفَعَرْضُت  َحقِّي َأْعطِنِي  َبَقر 

ِق  َفَقاَل  َفَجاَءيِن  َوِرَعاَءَها  َوِرَعائَِها اْلَبَقرِ  تِْلَك  إىَِل  اْذَهْب  ُقْلُت  َحقِّي َتْظلِْمنِي َواَل  اهللََّ اتَّ

ِق  َفَقاَل  َفُخْذَها  .(1)يِب  َتْسَتْهِزئْ  َواَل  اهللََّ  اتَّ

 انقطعت هبم كل األسباب املادية، فتوسلوا إىل اهلل باألعامل، فنجاهم اهلل.     

ِعنْـَد َرُسـوِل اهللَِّ  َبْينَاَم َنْحنُ  "َعِن اْبِن َعبَّاس  ، َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم َقاَل:  :عنشار املثانل ال 

ْيـِه َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، إِْذ َأْقَبَل َشْيخ  ُيَقاُل َلُه َقبِيَصُة ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعلَ 

ْت ِسنَُّك ، َوَرقَّ َعْظُمَك ؟ ( ، َفَقاَل: َيا َرُسـوَل ا َم : ) َما َجاَء بَِك ، َوَقْد َكرِبَ هللَِّ ، َوَسلَّ
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َب َأْجيِل . َفَقاَل: ) َأِعْد َعيَلَّ َقْوَلَك  ِت ، َواْقرَتَ ْت ِسنِّي، َورقَّ َعْظِمي ، َوَضُعَفْت ُقوَّ َكرِبَ

، َواَل ()( ، َفَأَعاَد َعَلْيِه ، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  ، َواَل َحَجـر  : ) َمـا َبِقـَي َحْوَلـَك َشـَجر 

، إاِلَّ َبَكى َرمْحَ  َفَقاَل: َيا َرُسـوَل  ( ة  لَِقْولَِك ، َفَهاِت َحاَجَتَك ، َفَقْد َوَجَب َحقَُّك ؟َمَدر 

؛ َفـإيِنِّ َشـْيخ  نَ  ْنَيا َواآْلِخَرِة ، َواَل ُتْكثِْر َعيَلَّ ْمنِي َشْيئ ا َينَْفُعنِي اهللَُّ بِِه يِف الدُّ  يُّ ـِسـاهللَِّ، َعلِّ

ا لُِدْنَياَك ، َفإَِذا  "َقاَل:  . ـْبِح : ُسـْبَحاَن اهللَِّ َأمَّ ـْبَح َفُقـْل َبْعـَد َصـاَلِة الصُّ ْيَت الصُّ َصـلَّ

، ُيوِقيـَك اهللَُّ ِمـْن َباَلَيـا  ات  َة إاِلَّ بِاهللَِّ ، َثـاَلَث َمـرَّ اْلَعظِيِم َوبَِحْمِدِه ، َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

نُوِن ، َواْلَعَمى ، َواْلفَ  َذاِم ، َواجْلُ ُهمَّ اْهِديِن  . الِِج َأْرَبع  : ِمَن اجْلُ ا آِلِخَرتَِك ، َفُقِل : اللَّ َفَأمَّ

 ِمْن ِعنِْدَك ، َوَأفِْض َعيَلَّ ِمْن َفْضلَِك ، َواْنرُشْ َعيَلَّ ِمْن َرمْحَتَِك ، َوَأْنِزْل َعيَلَّ ِمْن َبَرَكاتَِك 

ْيُخ ، َوَعَقَد َأَصابَِعُه اأْلَْرَبعَ   " ا الشَّ ، َوُعَمُر: َخاُلَك َهَذا َيا َرُسـوَل  َفَقاَل َأُبو . َفَقاهَلَ َبْكر 

َوالَّـِذي َنْفِيـ  ": ()اهللَِّ ، َما َأَشدَّ َما َضمَّ َعىَل َأَصابِِعِه اأْلَْرَبـِع ، َفَقـاَل َرُسـوُل اهللَِّ 

نَّـةِ  َعةُ ، َلُيْفَتَحنَّ َلُه َأْربَ اْلِقَياَمِة مَلْ َيَدْعُهنَّ  بَِيِدِه، َلئِْن َوَّفَّ هِبِنَّ َيْومَ  ، َيـْدُخُل ِمـْن َأْبَواب  ِمَن اجْلَ

َا َشاءَ   .(1)"  َأهيِّ
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طِيب أخرج  :شار ندي عاملثنل احل  َيـا َقاَل  رجال َأن عمر اْبن َعن َمالك ُرَواة يِف  اخْلَ

ْنَيا إِن اهلله َرُسول  امْلَاَلئَِكـة َصـاَلة مـن َأْنـت َفـَأْينَ  ":َلـهُ  َقاَل  وتولت عني َأْدَبرت الدُّ

اَلئقا وتسبيح  َوبَِحْمـِدهِ  اهلله ُسـْبَحانَ  اْلفْجـر ُطُلـوع ِعنْـد قـل يْرزُقـوَن، َوبِه خْلَ

ة ماَئة، اهلله اْستْغفر اْلَعظِيم اهلله ُسْبَحانَ  ْنَيا َتْأتِيـك مـره  الرجـل فـوىل صـاغرة الـدُّ

ْنَيا َعيله  اقبلت لقد اهلله َرُسول َيا َفَقاَل  َعاد ثمَّ  َفَمكَث   أضـعها َأْيـن ادري َفـاَم  الـدُّ

(1) 

 يِف  َوَنْحـنُ   اهللَِّ َرُسـوُل  َخـَرَج :  َقـاَل ،  َعـاِمر   ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ  شار: ع ثانين املثانل ال 

ةِ  فَّ ُكمْ :  َفَقاَل ، (2) الصُّ ، (1) اْلَعِقيـِق  إىَِل  َأوْ ، ُبْطَحـانَ  إىَِل  َيـْوم   ُكـلَّ  َيْغـُدوَ  َأنْ  حُيِبُّ  َأيُّ
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 اهللَِّ َرُسـوَل  َيـا: َفُقْلنَـا، ؟ َرِحـم   َقْطعِ  َواَل ،  إِْثم   َغرْيِ  يِف  (2)َماَوْينِ َكوْ  بِنَاَقَتنْيِ  ِمنْهُ  َفَيْأِتَ 

 اهللَِّ كَِتـاِب  ِمـنْ  آَيَتنْيِ  َيْقَرأُ  َأوْ ،  َفَيْعَلمُ  املَْْسِجدِ  إىَِل  َأَحُدُكمْ  َيْغُدو َأَفاَل : َقاَل ، َذلَِك  ُنِحبُّ 

 َوِمنْ ، َأْرَبع   ِمنْ  َلهُ  َخرْي   َوَأْرَبع  ، َثاَلث   ِمنْ  َلهُ  َخرْي   َوَثاَلث  ، َناَقَتنْيِ  ِمنْ  َلهُ  َخرْي  ، َوَجلَّ  َعزَّ 
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بِلِ  ِمنَ  َأْعَداِدِهنَّ   .(1)اإْلِ

 اهللَُّ َصـىلَّ  اهللَِّ َرُسـوُل  َقـاَل  َقاَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َعنْ  َصالِح   َأيِب  َعنْ  شار: ع لاث الثناملثانل  

 ِعَظـام   (2)َخلَِفـات   َثاَلَث  فِيهِ  جَيَِد  َأنْ  َأْهلِهِ  إىَِل  َرَجعَ  إَِذا ُدُكمْ َأَح  َأحُيِبُّ  ":َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

 َخلَِفات   َثاَلِث  ِمنْ  َلهُ  َخرْي   َصاَلتِهِ  يِف  َأَحُدُكمْ  هِبِنَّ  َيْقَرأُ  آَيات   َفَثاَلُث  َقاَل  َنَعمْ  ُقْلنَا ِساَمن  

 .(3)" ِساَمن   ِعَظام  

 أَلَنْ  ":  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ  اهللَِّ َرُسوُل  َقاَل :  َقاَل ،  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َعنْ  : شرع رابعالاملثنل 

ْمُد  اهللَِّ ُسْبَحانَ  َأُقوَل  ا إَِِلَّ  َأَحـبُّ ،  َأْكـرَبُ  َواهللَُّ اهللَُّ إاِلَّ  إَِلـهَ  َواَل  هللَِِّ َواحْلَ ّـَ  َعَلْيـهِ  َطَلَعـْت  مِم

ْمُس   .(4) " الشَّ

َر النَّبِيُّ  َقاَل  َأيِب ُهَرْيَرةَ  َعنْ :  شرع نس:اخلاملثنل  يُْت ُثمَّ َفهَ  َهجَّ ْرُت َفَصلَّ جَّ

 !َنَعْم َيا َرُسوَل اهللَِّ :ُقْلُت " (5)اِشَكَمْت َدْرْد   ":َفَقاَل  َجَلْسُت َفاْلتََفَت إَِِلَّ النَّبِيُّ 
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اَلِة ِشَفاء   ":َقاَل   .(2)" (1)ُقْم َفَصلِّ َفإِنَّ يِف الصَّ

مَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ  النَّبِيِّ  َعنْ  َمالِك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  :املثنل السندس عشر  ":َقاَل  َوَسلَّ

َباَل  َفَخَلَق  ،مَتِيُد  َجَعَلْت  اأْلَْرَض  اهللَُّ  َخَلَق  ملََّا ا َفَعادَ  اجْلِ ْت  َعَلْيَها هِبَ  َفَعِجَبْت  َفاْسَتَقرَّ

ةِ  ِمنْ  املاََْلئَِكةُ  َبالِ  ِشدَّ ء   َخْلِقَك  ِمنْ  َهْل  !َربِّ  َيا :َقاُلوا ،اجْلِ َبالِ  ِمنْ  َأَشدُّ  يَشْ  :َقاَل  ؟اجْلِ
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ِديُد  َنَعمْ  ء   َخْلِقَك  ِمنْ  َفَهْل  !َربِّ  َيا :َقاُلوا ،احْلَ ِديدِ  ِمنْ  َأَشدُّ  يَشْ  ،النَّارُ  َنَعمْ  :َقاَل ، ؟احْلَ

ء   َخْلِقَك  ِمنْ  َفَهْل  !َربِّ  َيا :َفَقاُلوا  !بِّ رَ  َيا :َقاُلوا ،املَْاءُ  َنَعمْ  :َقاَل  ؟النَّارِ  ِمنْ  َأَشدُّ  يَشْ

ء   َخْلِقَك  ِمنْ  َفَهْل  يُح  َنَعمْ  :َقاَل ؟  املَْاءِ  ِمنْ  َأَشدُّ  يَشْ  ِمنْ  َفَهْل !  َربِّ  َيا :َقاُلوا ،الرِّ

ء   َخْلِقَك  يِح  ِمنْ  َأَشدُّ  يَشْ َق  آَدمَ  اْبنُ  َنَعمْ  :َقاَل  ؟الرِّ  ِمنْ  خُيِْفيَها بَِيِمينِهِ  بَِصَدَقة   َتَصدَّ

ا َنْعِرُفهُ  اَل  َغِريب   َحِديث   َهَذا ىِعيَس  َأُبو َقاَل  "ِشاَملِهِ   .(1)اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  إاِلَّ  َمْرُفوع 

 َرُسوُل  َكانَ :  َقاَل  ، َأبِيهِ  َعنْ  ، َكْعب   ْبنِ  ُأيَبِّ  ْبنِ  الطَُّفْيلِ  َعنِ  :املثنل: السنبع عشر

ْيلِ  ُثُلَثا َذَهَب  إَِذا () اهللَِّ َ  َيا ": َفَقاَل ،  َقامَ  اللَّ  اهللََّ اْذُكُروا ، اهللََّ اْذُكُروا النَّاُس  اَأهيُّ

اِجَفةُ  َجاَءِت  اِدَفةُ  َتْتَبُعَها الرَّ : ُقْلُت :  ُأيَب   َقاَل  ،" فِيهِ  باَِم  امْلَْوُت  َجاءَ  فِيهِ  باَِم  املَْْوُت  َجاءَ  الرَّ

اَلةَ  ُأْكثِرُ  إيِنِّ ، اهللَِّ َرُسوَل  َيا  ِشئَْت  َما ": َفَقاَل  ؟ َصاَلِت  ِمنْ  َلَك  َأْجَعُل  َفَكمْ  َعَلْيَك  الصَّ

ُبعَ : ُقْلُت : َقاَل  ،"  النِّْصَف؟:  ُقْلُت ، " َلَك  َخرْي   َفُهوَ  ِزْدَت  َفإِنْ  ِشْئَت  َما ": َقاَل  ؟ الرُّ

 ِشْئَت  َما ": َقاَل  ؟ َفالثُُّلَثنْيِ : ُقْلُت :  َقاَل ،  " َلَك  َخرْي   َفُهوَ  ِزْدَت  َفإِنْ  ِشْئَت  َما ": َقاَل 

َها َصاَلِت  َلَك  َأْجَعُل : ُقْلُت ، " َلَك  َخرْي   َفُهوَ  ِزْدَت  إِنْ فَ  ا ":َقاَل ،  ُكلَّ َك  ُتْكَفى إِذ   مَهَّ

 (.2) ،  " َذْنُبَك  َلَك  َوُيْغَفرُ 

وائج إن أراد اهلل قضـاء احلـ (: رمحهه اهلل ) 

فتنقيض مع األسباب واألشياء وبدوهنا، وإن مل يرد اهلل قضاء احلوائج وحل املشـاكل 
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حتل املشاكل أبدا ، كام قـال اهلل   فمع كثرة األسباب واألشياء ال تنقيض احلوائج ، وال

{  ا َوَما ُيْمِسْك َفاَل َما ة  َفاَل مُمِْسَك هَلَ مْحَ ْرِسَل َلـُه ِمـن َبْعـِدِه مُ َيْفَتِح اهللَُّ لِلنَّاِس ِمن رَّ

كِيُم   .(  1) {َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَ

َوإِن َيْمَسْسَك اهللهُ برُِضٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه إاِلَّ ُهَو َوإِن َيْمَسْسَك بَِخرْي  }:  وقال تعاىل     

 َقُدير  َفُهَو 
ء   .(2) {َعىَل ُكلِّ يَشْ

برُِضٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه إاِلَّ ُهَو َوإِن ُيِرْدَك بَِخرْي  َفاَل َوإِن َيْمَسْسَك اهللهُ  }وقال تعاىل     

ِحيُم َرآدَّ   .(4(.)3) {لَِفْضلِِه ُيَصيُب بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

 وهكذا كل األشياء بدون اهلل ال تستطيع أن تفعل شيء : 

 .املال ال يفعل يشء، الذي يفعل هو اهلل  _

 التجارة ال تفعل يشء، الذي يفعل هو اهلل._

 الصناعة ال تفعل يشء، الذي يفعل هو اهلل. _

 احلكومة ال تفعل يشء، الذي يفعل هو اهلل. _

 القبائل ال تفعل يشء، الذي يفعل هو اهلل. _

 السالح ال يفعل يشء، الذي يفعل هو اهلل. _
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الوقت الذي الوجه الذي يشاء يف  واهلل بغري غريه يفعل كل يشء.. يفعل ما يشاء عىل

  .وال حيتاج ألحد  من خلقه وهو الصمد يشاء بقدرته وحده 

 خزائن األرض عند .كل يشء يف خزائن اهلل: خزائن الساموات عند اهلل.

.خزائن الولد عند اهلل.. خزائن ..خزائن اجلبال عند اهلل.اهلل..خزائن البحار عند اهلل

 راحة عند اهلل. السعادة عند اهلل..خزائن ال

. واهلل تعاىل قادر عىل أن ُيعطينـا العسـل .العسل ليس من النحل، العسل من خزائن اهلل -

 بالنحل وبدون النحل، ولكن النحل يف إعطائه العسل حمتاج إىل اهلل.

اللبن ليس من البقر، اللـبن مـن خـزائن اهلل.. واهلل تعـاىل قـادر عـىل أن  -

 البقر، ولكن البقر يف إعطائه اللبن حمتاج إىل اهلل.ُيعطينا اللبن بالبقر وبدون 

ُيعطينـا الثمر ليس من الشجر، الثمر من خزائن اهلل.. واهلل تعاىل قادر عـىل أن  -

 الثمر بالشجر وبدون الشجر، والشجر حتى ُيعطينا الثمر حمتاج إىل اهلل.

 (َفُهـَو َيْشـِفنيِ  َوإَِذا َمِرْضُت ،) الشفاء ليس من الدواء، الشفاء من خزائن اهلل -

ْعُلوم   قال اهلل تعاىل ،  (1) ُلُه إاِلَّ بَِقَدر  مَّ نُُه َوَما ُننَزِّ
ء  إاِلَّ ِعنَدَنا َخَزائِ ن يَشْ  (2.) َوإِن مِّ

. وخلـق البحـار مـن .وخلق األرض مـن العـدم اهلل خلق الساموات من العدم..  -

 وخلق اجلبال من العدم... العدم

 :ىل اآلخرةإمن الدنيا ثالثا: 
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ْنَيا * َواآلِخَرُة َخرْي  َوَأْبَقى {قال تعاىل: َياَة الدُّ  (.1) }َبْل ُتْؤثُِروَن احْلَ

َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد َلُه يِف َحْرثِِه َوَمن َكاَن ُيِريُد َمن  {وقال تعاىل:

ْنَيا ُنْؤتِِه ِمنَْها َوَما َلُه يِف اآْلِخَرِة مِ   ( .2) }ن نَِّصيب  َحْرَث الدُّ

ن { وقال تعاىل: ْلنَا اْلَعاِجَلةَ  ُيِريُد  َكانَ  مَّ ِريُد  ملَِن َنَشاءُ  َما فِيَها َلهُ  َعجَّ  ُثمَّ  نُّ

ا َيْصاَلَها َجَهنَّمَ  َلهُ  َجَعْلنَا ا َمْذُموم  ْدُحور  ا َوَسَعىٰ  اآْلِخَرةَ  َأَرادَ  َوَمنْ  * مَّ  َسْعَيَها هَلَ

ا َسْعُيُهم َكانَ  ئَِك َفُأولَٰ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  ْشُكور  ُؤاَلءِ  نُِّمدُّ  * ُكالًّ  مَّ ُؤاَلءِ  َهٰ  َعَطاءِ  ِمنْ  َوَهٰ

َك  ا َربَِّك  َعَطاءُ  َكانَ  َوَما َربِّ ْلنَا َكْيَف  * انُظرْ  حَمُْظور   َبْعض   َعىَلٰ  َبْعَضُهمْ  َفضَّ

 (.3) }  َتْفِضيال   َوَأْكرَبُ  َدَرَجات   َأْكرَبُ  َوَلْْلِخَرةُ 

ة   النَّاُس  َيُكونَ  َأن َوَلْواَل {عاىل:وقال ت َعْلنَا َواِحَدة   ُأمَّ مْحَنِ  َيْكُفرُ  ملَِن جَلَ  لُِبُيوهِتِمْ  بِالرَّ

ا ن ُسُقف  ة   مِّ ا َولُِبُيوهِتِمْ  * َيْظَهُرونَ  َعَلْيَها َوَمَعاِرَج  َفضَّ ا َأْبَواب  ر   * َيتَّكُِئونَ  َعَلْيَها َورُسُ

ا َياةِ  َمَتاعُ  ملََّا َك َذلِ  ُكلُّ  َوإِن َوُزْخُرف  ْنَيا احْلَ  (.4)} لِْلُمتَِّقنيَ  َربَِّك  ِعنَد  َواآْلِخَرةُ  الدُّ

اد  و َواهللِ! َما " : --، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ -ريض اهلل عنه-َعْن املُْْسَتْوَرِد ْبِن َشدَّ

َعُل َأَحُدُكْم إِْص  ْنَيا يِف اآْلِخَرِة إاِلَّ ِمْثُل َما جَيْ بَّاَبة-َبَعُه َهِذِه الدُّ ، َفْلَينُْظْر  -أي: السَّ يِف اْلَيمِّ

 (.1)  "بَِم َتْرِجُع؟
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 َكاَنِت  َلوْ  ": () اهللَِّ َرُسوُل  َقاَل :  َقاَل  - َعنْهُ  اهللَُّ َريِضَ  - َسْعد   ْبنِ  َسْهلِ  َوَعنْ 

ْنَيا ا َسَقى َما َبُعوَضة   َجنَاَح  اهللَِّ ِعنَْد  َتْعِدُل  الدُّ َبةَ  ِمنَْها َكافِر   " َماء   رَشْ

 . (2.) 

 ُدْنَياهُ  َأَحبَّ  َمنْ  ":() اهللَِّ َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، األَْشَعِريِّ  ُموَسى َأيِب  َعنْ و

 (.3)"َيْفنَى َما َعىَل  َيْبَقى َما َفآثُِروا، اهُ بُِدْنيَ  َأَْضَّ  آِخَرَتهُ  َأَحبَّ  َوَمنْ ، بِآِخَرتِهِ  َأَْضَّ 

، ْبنِ  َوْهِب  َعنْ و ْنَيا َمَثُل : َقاَل  ُمنَبِّه  َتاِن، َلهُ  َرُجل   َكَمَثلِ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ  َأْرىَض  إِنْ  َْضَّ

ا  (.4اأْلُْخَرى. ) َأْسَخطَ  إِْحَدامُهَ

 األََملِ  ُطوُل  اْثنََتنْيِ  َعَلْيُكمُ  َأَخاُف  َما َف َأْخوَ  إِنَّ  ": َقاَل ، َطالِب   َأيِب  ْبن َعيِل   َعنْ و

َباعُ  َوى َواتِّ ا،  اهْلَ ا اآلِخَرةَ  َفُينِْي  األََملِ  ُطوُل  َفَأمَّ َباعُ  َوَأمَّ َوى اتِّ قِّ  َعنِ  َفَيُصدُّ  اهْلَ  َأال،  احْلَ

ْنَيا َوإِنَّ   َأْبنَاءِ  ِمنْ  َفُكوُنوا َبنُونَ  ِمنُْهاَم  َواِحد   َولُِكلِّ  ُمْقبَِلة   َواآلِخَرةُ  ُمْدبَِرة   َولَّْت  َقْد  الدُّ

ْنَيا َأْبَناءِ  ِمنْ  َتُكوُنوا َوال اآلِخَرةِ  ا ِحَساَب  َوال َعَمل   اْلَيْومَ  َفإِنَّ  الدُّ  َوال ِحَساب   َوَغد 

 . (5)" َعَمَل 
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وا إَِذا اأْلَْنَصارُ  َكاَنِت : َقاَل  َجابِر   َعنْ و مَ  َنْخَلُهمْ  َجرُّ ُج  َقسَّ :  ِقْسَمنْيِ  إىَِل  مَتَْرة   ُل الرَّ

ا َعَف  جَيَْعُلونَ  ُثمَّ  اآْلَخِر، ِمنَ  َأَقلُّ  َأَحُدمُهَ ِهاَم  َمعَ  السَّ ونَ  ُثمَّ  ، َأَقلِّ ُ  املُْْسلِِمنيَ  خُيَريِّ

ا َفَيْأُخُذونَ  ُهاَم  اأْلَْنَصارُ  َوَيْأُخُذ  ، َأْكَثَرمُهَ َعِف، َأْجلِ  ِمنْ  َأَقلَّ  ، ْيرَبُ َخ  ُفتَِحْت  َحتَّى السَّ

ْيُتمْ  َقْد  ":  - - اهللَِّ َرُسوُل  َفَقاَل   َتطِيَب  َأنْ  ِشْئُتمْ  َفإِنْ  ، َعَلْيُكمْ  َكانَ  بِالَِّذي َلنَا َوفَّ

هُ :  َقاُلوا. " َفَعْلُتمْ  ثاَِمُرُكمْ  َلُكمْ  َوَتطِيَب  ، َخْيرَبَ  ِمنْ  بِنَِصيبُِكمْ  َأْنُفُسُكمْ   َلَك  َكانَ  َقْد  إِنَّ

ط   َعَلْيَك  َوَلنَا ، وط  رُشُ  َعَلْينَا نَّةَ  بَِأنَّ  رَشْ َطنَا، َلنَا بَِأنَّ  َسَأْلَتنَا الَِّذي َفَعْلنَا َفَقْد  ، َلنَا اجْلَ  رَشْ

ارُ  َرَواهُ .  " َلُكمْ  َفَذاُكمْ  ": َقاَل   (.1) اْلَبزَّ

مْحَِن ْبُن َزْيِد ْبِن َأْسَلمَ و  هِ  ، َعنْ  َأبِيهِ  ، َعنْ  َعْبُد الرَّ  ": ، َقاَل  َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ  ، َعنْ  َجدِّ

َم فِيِه َرُسوَل اهللَِّ  ُجُل  َنَزَل بِِه َرُجل  ِمَن اْلَعَرِب َفَأْكَرَم َمْثَواُه َوَكلَّ : ، َفَقاَل  َفَجاَءُه الرَّ

ا َما يِف اْلَعَرِب ِمْثُلُه ، َوَقْد َأَرْدُت َأْن ُأْقطَِع َلَك ِمنُْه  إيِن اْسَتْقَطْعُت َرُسوَل اهللَِّ  َواِدي 

ا َيُكوُن َلَك وَلِعَقَبِك ِمْن َبْعِدَك ، َقاَل  ال َحاَجَة َلنَا يِف َقطِيَعتَِك َنَزَلِت اْلَيْوَم ُسوَرة  :َقطِيع 

ْنَياَأْذَهَلتْ  ْم َوُهْم يِف َغْفَلة  ُمْعِرُضوَن  : نَا َعِن الدُّ لنَّاِس ِحَساهُبُ
َب لِ  .(2)اْقرَتَ

، ْبنِ  َأَنسِ  وَعنْ   ِعريُ  َصنََعْت  َما َينُْظرُ  َعْين ا ُبَسْيَسةَ   اهللَِّ َرُسوُل  َبَعَث : َقال َمالِك 

ي َأَحد   اْلَبْيِت  يِف  َوَما َفَجاءَ  ُسْفَياَن، َأيِب   َما َأْدِري اَل : َقاَل  ، اهللَِّ َرُسولِ  َوَغرْيُ  َغرْيِ

َثهُ : َقاَل  ، نَِسائِهِ  َبْعَض  اْسَتْثنَى ِديَث، َفَحدَّ : َفَقاَل  َفَتَكلَّمَ  ، اهللَِّ َرُسوُل  َفَخَرَج : َقاَل  احْلَ

ا، َظْهُرهُ  َكانَ  َفَمنْ  َطلَِبة   َلنَا إِنَّ  " َكْب  َحاِْض   يِف  َيْسَتْأِذُنوَنهُ  ِرَجال   َفَجَعَل  ،" َمَعنَا َفْلرَيْ
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ا َظْهُرهُ  َكانَ  َمنْ  إاِلَّ  ، اَل  ":  َفَقاَل  ، َوامْلَِدينَةِ  ُعْل  يِف  ُظْهَراهِنِمْ   َفاْنَطَلَق  ،" َحاِْض 

كنِيَ  َسَبُقوا َحتَّى َوَأْصَحاُبهُ   اهللَِّ َرُسوُل  ُكوَن، َوَجاءَ  ، َبْدر   إىَِل  امْلُرْشِ  َفَقاَل  امْلُرْشِ

َمنَّ  اَل  ":  اهللَِّ َرُسوُل  ء   إىَِل  ِمنُْكمْ  َأَحد   ُيَقدِّ  َفَدَنا ،" ُدوَنهُ  َأَنا َأُكونَ  َحتَّى يَشْ

ُكوَن، َمَواُت  َعْرُضَها َجنَّة   إىَِل  ُقوُموا ":  اهللَِّ َرُسوُل  َفَقاَل  امْلُرْشِ  السَّ

اَممِ  ْبنُ  ُعَمرْيُ  َيُقوُل : َقاَل  ،"َواأْلَْرُض   َعْرُضَها َجنَّة   اهللَِّ، َرُسوَل  َيا: يُّ اأْلَْنَصارِ  احْلُ

َمَواُت  ، َبخ  : َقاَل  ، َنَعمْ : َقاَل  َواأْلَْرُض؟، السَّ  َما ":  اهللَِّ َرُسوُل  َفَقاَل  َبخ 

ِمُلَك  ؟، َبخ   َقْولَِك  َعىَل  حَيْ  ِمنْ  َأُكونَ  َأنْ  َرَجاء   إاِلَّ  اهللَِّ َرُسوَل  َيا َواهللَِّ اَل : َقاَل  َبخ 

َك  ": َقاَل  ، َهاَأْهلِ   ، ِمنُْهنَّ  َيْأُكُل  َفَجَعَل  َقَرنِهِ  ِمنْ  مَتََرات   َفَأْخَرَج  ،" َأْهلَِها ِمنْ  َفإِنَّ

َا َهِذهِ  مَتََراِت  آُكَل  َحتَّى َحيِيُت  َأَنا َلئِنْ : َقاَل  ُثمَّ  َياة   إهِنَّ ، حَلَ  َكانَ  باَِم  َفَرَمى: َقاَل  َطِويَلة 

 .(1) ُقتَِل  َحتَّى َقاَتَلُهمْ  ُثمَّ  التَّْمرِ  ِمنَ  َمَعهُ 

هُ  َأنْ  مَلَّا " َتَعاىَل  اهللَُّ َرمِحَهُ  ُمَعاذ   وَعنْ  ؟  َأْصَبْحنَا اْنُظُروا:  َقاَل ، امْلَْوُت  َحرَضَ

ْ : َفِقيَل  َفُأِتَ  ْ : َفِقيَل  َفُأِتَ ،  َأْصَبْحنَا اْنُظُروا: َقاَل ،  ُتْصبِْح  مَل  يِف  ُأِتَ  َحتَّى ُتْصبِْح  مَل

، النَّارِ  إىَِل  َصَباُحَها َلْيَلة   ِمنْ  بِاهللَِّ َأُعوذُ : َقاَل ، َأْصَبْحَت  َقْد : َلهُ  َفِقيَل ، َذلَِك  ْعضِ بَ 

ا َمْرَحب ا،  بِامْلَْوِت  َمْرَحب ا ُهمَّ ، َفاَقة   َعىَل  َجاءَ ، َحبِيب ا ُمَغيَّب ا َزائِر   ُكنُْت  َقْد  إيِنِّ  اللَّ

ُهمَّ ، ْرُجوكَ أَ  اْلَيْومَ  َفَأَنا، َأَخاُفَك  ْ  َأينِّ  َتْعَلمُ  ُكنَْت  إِنْ  اللَّ ْنَيا ُأِحبُّ  َأُكنْ  مَل  َوُطوَل  الدُّ
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َجرِ  لَِغْرسِ  َوال األهَْنَارِ  لَِكْرِي  فِيَها اْلَبَقاءِ  َواِجرِ  لَِظَمأِ  َوَلكِنْ ، الشَّ  َوُمَكاَبَدةِ  اهْلَ

اَعاِت  َكِب  اْلُعَلاَمءِ  َوُمَزامَحَةِ  السَّ ْكرِ  َلِق حِ  ِعنَْد  بِالرُّ  . (1)"  الذِّ

ْنَيا َتْركُ  : )تعاىل اهلل رمحه معاذ بن حييى قالو  َوَتْركُ ، َأَشدُّ  اجَلنَّةِ  َوَفْوُت ، َشِدْيد   الدُّ

ْنَيا  .(2) (اآلِخَرِة  َمْهرُ  الدُّ

اص   ْبنِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  انظر ما حدث لليهود يف بني قريظة، ْيثِيِّ  َوقَّ  َقاَل : َقاَل  ، اللَّ

. َأْرِقَعة   َسْبَعةِ  َفْوِق  ِمنْ  اهللَِّ بُِحْكمِ  فِيِهمْ  َحَكْمَت  َلَقْد  ": لَِسْعد   -- اهللَِّ وُل َرُس 

اِرِث، اْبنَةِ  َدارِ  يِف  - - اهللَِّ َرُسوُل  َفَحَبَسُهمْ  اْسَتنَْزُلوا، ُثمَّ : إِْسَحاَق  اْبنُ  َقاَل   احْلَ

اِر، َبنِي ِمنْ  اْمَرَأة    ُسوُقَها ِهيَ  الَّتِي املَِْدينَِة، ُسوِق  إىَِل  -- اهللَِّ َرُسوُل  َخَرَج  ُثمَّ  النَّجَّ

ا َفَخنَْدَق  ، اْلَيْومَ  َب  ، إَِلْيِهمْ  َبَعَث  ُثمَّ  ، َخنَاِدَق  هِبَ نَاِدِق  تِْلَك  يِف  َأْعنَاَقُهمْ  َفرَضَ ُرُج  اخْلَ  خَيْ

 اْلَقْوِم، َرْأُس  َأَسد   ْبنُ  َوَكْعُب  َأْخَطَب، نُ بْ  ُحَييُّ  اهللَِّ، َعُدوُّ  َوفِيِهمْ  َأْرَساال، إَِلْيهِ  هِبِمْ 

مْ  املَُْكثِّرُ ، ِماَئة   َسْبعُ  َأوْ  ِماَئة   ِستُّ  َوُهمْ  .  ِماَئةِ  التِّْسعِ  إىَِل  ِماَئةِ  الثَّاَمنِ  ِمنَ  َكاُنوا: َيُقوُل  هَلُ

 َكْعُب، َيا: َأْرَساال-- اهللَِّ َرُسولِ  إىَِل  هِبِمْ  َيْذَهُب  َوُهمْ  ، َأَسد   ْبنِ  لَِكْعِب  َقاُلوا َوَقْد 

اِعي َتَرْونَ  َأال َتْعِقُلوَن، ال َمْوطِن   ُكلِّ  يِف : َكْعب   َفَقاَل  بِنَا؟ ُيْصنَعُ  َما َتَرى َما  ال الدَّ

هُ  َينِْزُع، أْ  َذلَِك  َيَزْل  َفَلمْ . اْلَقْتُل  َواهللَِّ ُهوَ  ، َيْرِجعُ  ال ِمْنُكمْ  بِهِ  َذَهَب  َمنْ  َوَأنَّ  َحتَّى ُب الدَّ

ة   َوَعَلْيهِ  اهللَِّ، َعُدوِّ  َأْخَطَب، ْبنِ  بُِحَييِّ  َوُأِتَ  -- اهللَِّ َرُسوُل  ِمنُْهمْ  َفَرغَ  ، َلهُ  ُحلَّ  ُفَقاِحَية 
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َقَها َقْد   وَعةُ جَمْمُ  ُيْسَلَبَها، لَِئال ، َأْنُمَلة   َأْنُمَلة   األَْنُمَلةِ  َكَمْوِضعِ  ، َناِحَية   ُكلِّ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َشقَّ

 يِف  َنْفِي  ملُُْت  َما َواهللَِّ َأَما:  َقاَل  -- اهللَِّ  َرُسولِ  إىَِل  َنَظرَ  َفَلامَّ .  بَِحْبل   ُعنُِقهِ  إىَِل  َيَداهُ 

َذْل  اهللََّ خَيُْذلِ  َمنْ  َوَلكِنَّهُ  َعَداَوتَِك، َا: - َفَقاَل  النَّاِس، َعىَل  َأْقَبَل  ُثمَّ .  خُيْ هُ  ،- النَّاُس  َأهيُّ  إِنَّ

ائِيَل  َبنِي َعىَل  ُكتَِبْت  َقْد  َوَمْلَحَمة   ،- َوَقَدِرهِ  اهللَِّ بَِأْمرِ  َبْأَس  ال  َجَلَس  ُثمَّ  ،- إرِْسَ

َبْت  ال   ْبنُ  َجَبُل  َفَقاَل  ،- ُعنُُقهُ  َفرُضِ  َنْفَسهُ  َأْخَطَب  اْبنُ  المَ  َما َلَعْمُركَ : - الثَّْعَلبِيُّ  َجوَّ

اَهَد  خُيَْذلِ  اهللَُّ  خَيُْذلِ  َمنْ  َوَلكِنَّهُ   ُكلُّ  اْلِعزَّ  َيْبِغي َوَقْلَقَل  ُعْذَرَها النَّْفَس  َأْبَلغَ  َحتَّى جَلَ

 .(1) ُمَقْلَقلِ 

ألهنم ما تفكروا يف مآهلم وآخرهتم، فكانت هنايتهم سيئة يف الدنيا ويف اآلخرة كم 

 تأت عليهم املشاكل يف القرب واحلرش وامليزان.

نُ  آدمَ  ابنَ ا ي وَلُد تُ  عندما: )احلكامء أحد قال .. َصالة غريِ  ِمن ُأُذنَِك  يف ُيَؤذَّ

نيا يف َحَياتَك  وكأنَّ .. َأَذان   َغريِ  ِمن عليَك  ُيَصىلَّ  متوُت  وعندما  ِسَوى ليست الدُّ

 (.ينفعُ  اَل  بام َتْقِضَها فال.. والصالةِ  األذانِ  بني الذي الوقِت 

ة.. بالغيب.. مـاذا بعـد املـوت ؟.. ندعو أنفسنا ونذكر الناس باآلخر فعلينا أن      

ماذا بعد هذه احلياة ؟.. اهلل سبحانه وتعاىل حينام عـرض الـدعوة عـيل مـوس عليـه 

نَِي َأَنا اهللهُ آل إَِلــََه إآِل َأَنـْا َفاْعُبـْديِن َوَأِقـِم  : الصالة السالم، قال تعاىل ـاَلَة إِنه الصه
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اَعَة آتَِية  َأَكاُد  نََّك  ُأْخِفيَها لُِتْجَزَى ُكله َنْفس  بِـاَم َتْسـَعَى*لِِذْكِرَي * إِنه السه َفـاَل َيُصـدَّ

َدى َبَع َهَواُه َفرَتْ ا َواتَّ   (1 .) َعنَْها َمْن الَ ُيْؤِمُن هِبَ

 هتلك إذا نسيت هذا الصالة ونسيت هذه اآلخرة. 

َكـاَنتُِكْم َوَيا َقْوِم اْعَمُلوْا َعىَل مَ  : وسيدنا شعيب عليه السالم يقول لقومه    

ِزيِه َوَمـْن ُهـَو َكـاِذب  َواْرَتِقُبـوْا إيِنِّ  إيِنِّ َعاِمل  َسْوَف َتْعَلُموَن َمن َيْأتِيِه َعَذاب  خُيْ

(.. رجاء اليوم األخر.. رجاء اآلخـرة.. رجـاء موعـود اهلل، 2)  َمَعُكْم َرِقيب  

بحانه وتعاىل وَّف وعود اهلل سمأمر مهم قد ال حيقق العبودية، إال هبذا اليقني عىل 

 .رجاء اليوم األخر

 

 

 ستة أمور نذكرها باختصار :  ويف ذلك 

إِنهـَك َميهـت  قـال تعـاىلإن كل إنسان ال بد أن يرتك هذه احلياة يوما مـا،  

يهُتونَ  ُْم مه ـته ـَوَما َجَعْلنَا لَِبَش قال تعاىلو(3)َوإهِنه ْلَد َأَفإِْن مه ن َقْبلَِك اخْلُ ر  مه

الُِدونَ َفُهُم  .هذا هو اليقني األول.(4)اخْلَ
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إن كل إنسان سيخرج من هذه الدنيا ويرتك كل ما مجعه من املـادة، ولـن حيمـل  -2

 معه إِل القرب أي يشء من أشياء املادة إطالقا. 

إن كل إنسان سيحمل معه مجيع أعامله خريها ورشها، حلوها ومرها. فاألعامل  

 فكحتمل معك، وكل ما مجعته ترتكه خل

لن يعود إنسان بعد املوت إِل الدنيا، الشهداء متنـوا أن يرجعـوا إِل الـدنيا،  

متني أن يرجع إِل الدنيا ! ولكن رغم هذا مل يعـط أي إنسـان هـذه  ((والنبي 

 األمنية، فال رجوع إِل الدنيا أبدا.

إن كل إنسان عىل حسب أعامله التي عملها يف الـدنيا، يكـون مصـريه مـن  -5

ـْدِريَّ  َأيَب  : فعـنرج فيها من بيته إِل القربأول حلظة خي  اخْلُ
َريِضَ اهللَُّ َعنْـُه  َسـِعيد 

َم َيُقـوُل  َقاَل  نَـاَزُة َفاْحَتَمَلَهـا  ": َكاَن النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسـلَّ إَِذا ُوِضـَعْت اجْلِ

ة   ُمويِن َوإِْن َكاَنـْت َغـرْيَ َصـاحِلَ ة  َقاَلْت َقدِّ َجاُل َعىَل َأْعنَاِقِهْم َفإِْن َكاَنْت َصاحِلَ الرِّ

ْنَسـاَن َوَلـْو َقاَلْت أِلَْهلِ  ء  إاِلَّ اإْلِ ا ُكلُّ يَشْ ا َيْسَمُع َصْوهَتَ َها َيا َوْيَلَها َأْيَن َيْذَهُبوَن هِبَ

ْنَساُن َلَصِعَق  هذا جزاء األعامل عيل حسب نوعيتها إن خريا فخـريا وإن  .(1)َسِمَع اإْلِ

 رشا فرش. 
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موت بعد املـوت.. حيـاة أبديـة.. صـورة املـوت فنـاء ظـاهري أدخـل  -6

َقْد َعلِْمنَا َما َتنُقُص اأْلَْرُض ِمـنُْهْم َوِعنـَدَنا املقربة.. أين صاحبها ؟ ! موجود

 َحِفيظ   كَِتاب  
 . 

اختفاء ظاهري .. ولكن هو موجود بكل كيانه يف نعيم أو يف عذاب، وبعد  -7

ذلك إما جنة أبدا وإما نارا أبدا، فاإلنسان خلق لألبد، إي إنسان خيرج من بطن 

 ه له حياة أبدية ال تنتهي، وهذه احلياة األبدية إما يف اجلنة أو يف النار. أم

 فهذه األمور الستة جيب أن يكون يقيننا عليها بنسبة املوت واآلخرة وما بعد املوت. 

فلو ننفي اليشء يأت يقينه.. ويتغري اليقني بنلنفي واإلثبنت

 وذلك بدعوة ال إله إال اهلل.

 

 خيرج من القلب يقني هذا اليشء. (1

ال أعبده، ألن الذين اعتقدوا أن النفع من ذات األشياء فعبدوها من دون اهلل،  (2

ْمُس َواْلَقَمر {ولذا قال اهلل تعاىل: ْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّ اَل َتْسُجُدوا  َوِمْن آَياتِِه اللَّ

ْمسِ  اُه َتْعُبُدونَ  َواَل لِْلَقَمرِ  لِلشَّ  (.2)} َواْسُجُدوا هللَِِّ الَِّذي َخَلَقُهنَّ إِن ُكنُتْم إِيَّ

 اهلل حيفظني من هذا اليشء. (3

 اهلل يسخره لنا: واألمثلة عىل ذلك كثرية نذكر منها: (4
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(: ملا كرب اهلل وصغر النار صغر اهلل له النريان وسخرها عليه السالماألول: إبراهيم )

 له ومل ترضه.

(: ملا كرب اهلل وعظم اهلل، وصغر البحر، فسخر اهلل له البحر ، : موسى )الثاين

وقال كلمة  إىل اهلل  بني إرسائيل ووجه توجه إىل اهلل وأنجاه ومل يرضه، فقد 

( فنزع من قلوهبم التأثر بفرعون وجنوده 1) َقاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َريبِّ َسَيْهِديِن  ردع 

ْب بَِعَصاَك اْلَبْحَر فانَفَلَق َفَكاَن   ، وجاء األمر من اهلل َفَأْوَحْينَا إىل ُموَسى َأِن اْْضِ

  لسيدنا موسى  ( ثم جاء األمر من اهلل 2)  ُكلُّ فِْرق  َكالطَّْوِد اْلَعظِيمِ 

ُْم ُجنْد  ُمْغَرُقوَن  هلل وقومه ا ( فقوة إيامن سيدنا موسى 3) َواْتُرِك اْلَبْحَر َرْهوا  إهِنَّ

َفَأَخْذَناُه َوُجنُوَدُه َفنََبْذَناُهْم يِف اْلَيمِّ َوُهَو  جعلها سبب لتدمري قوة فرعون وجنوده 

  (4()5 .)ُملِيم  

 ِدينَِك  َعنْ  اْرِجعْ  َلهُ  َفِقيَل  بِاْلُغاَلمِ  ِجيءَ  ُثمَّ  الثالث: يف قصة الغالم والساحر:  ......

َبَل  بِهِ  َفاْصَعُدوا َوَكَذا َكَذا َجَبلِ  إىَِل  بِهِ  اْذَهُبوا َفَقاَل  َأْصَحابِهِ  ِمنْ  َنَفر   إىَِل  َفَدَفَعهُ  َفَأَبى  اجْلَ

َبَل  بِهِ  َفَصِعُدوا بِهِ  َفَذَهُبوا َفاْطَرُحوهُ  َوإاِلَّ  ِدينِهِ  َعنْ  َرَجعَ  َفإِنْ  ُذْرَوَتهُ  َبَلْغُتمْ  َفإَِذا  َفَقاَل  اجْلَ

ُهمَّ  َبُل  هِبِمْ  َرَجَف فَ  ِشْئَت  باَِم  اْكِفنِيِهمْ  اللَّ  َلهُ  َفَقاَل  املَْلِِك  إىَِل  َيْميِش  َوَجاءَ  َفَسَقُطوا اجْلَ
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 بِهِ  اْذَهُبوا َفَقاَل  َأْصَحابِهِ  ِمنْ  َنَفر   إىَِل  َفَدَفَعهُ  اهللَُّ َكَفانِيِهمُ  َقاَل  َأْصَحاُبَك  َفَعَل  َما املَْلُِك 

ُطوا ُقْرُقور   يِف  َفامْحُِلوهُ   َفَقاَل  بِهِ  َفَذَهُبوا َفاْقِذُفوهُ  َوإاِلَّ  ِدينِهِ  َعنْ  َرَجعَ  َفإِنْ  ْحرَ اْلبَ  بِهِ  َفَتَوسَّ

ُهمَّ  ِفينَةُ  هِبِمْ  َفاْنَكَفَأْت  ِشْئَت  باَِم  اْكِفنِيِهمْ  اللَّ  لَهُ  َفَقاَل  املَْلِِك  إىَِل  َيْميِش  َوَجاءَ  َفَغِرُقوا السَّ

 َتْفَعَل  َحتَّى بَِقاتيِِل  َلْسَت  إِنََّك  لِْلَملِِك  َفَقاَل  اهللَُّ َكَفانِيِهمُ  َقاَل  َأْصَحاُبَك  َفَعَل  َما املَْلُِك 

. فلام الغالم كرب اهلل وعظم اهلل، وصغر األشياء مثل ) اجلبل، (1).... بِهِ  آُمُركَ  َما

، ومل يرضاه، وكانا سببا لنجاته، وأهلك اهلل سخر له اجلبل وسخر له البحروالبحر( ف

 أعداءه.

هُ  اْبِن ُعَمرَ  ، َعنِ  َوْهِب ْبِن َأَباَن اْلُقَريِشه  َعنْ الرابع:  َخَرَج يِف َسَفر  َلُه ، َفبَْينَا ُهَو  َأنَّ

، َفَقاَل: َما َباُل َهُؤالِء؟ َقاُلوا َيِسريُ  . َفنََزَل ُهمْ : َأَسد  َعىَل الطَِّريِق َقْد َأَخافَ إَِذا َقْوم  ُوُقوف 

تِهِ  اُه َعِن الطَِّريِق، ُثمَّ اَمَشى إَِلْيِه َحتَّى َأَخَذ بُِأُذنِِه َفَعَرَكَها ، ُثمَّ َقَفَد َقفَ  ، ُثمَّ َعْن َدابَّ ُه َوَنحَّ

َم، َسِمْعُت َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َقاَل  : َما َكَذَب َعَلْيَك َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

اَم  "َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُقوُل:  َأنَّ اْبَن آَدَم مَلْ  ُيَسلَُّط َعىَل اْبِن آَدَم َمْن َخاَفُه اْبُن آَدَم ، َوَلوْ  إِنَّ

َل َبنِي آَدَم ملَِْن َرَجا اْبَن آَدَم ، َوَلْو َأنَّ  اَم اْبُن آَدَم َوكَّ  اْبَن خَيَْف إاِل اهللََّ مَلْ ُيَسلَّْط َعَلْيِه، َوإِنَّ

هِ   .(2)آَدَم مَلْ َيْرُج إاِل اهللََّ مَلْ َيكِْلُه إىَِل َغرْيِ

ْت ، اْلَبْحرِ  يِف  ُت ُكنْ : َقاَل  َسِفينَةَ  اخلامس: َعنْ   َفإَِذا، الطَِّريَق  َنْعِرِف  َفَلمْ  َسِفينَُتنَا َفاْنَكرَسَ

رَ ، َلنَا َعَرَض  َقْد  بِاأْلََسدِ  َأَنا  َصاِحُب  َسِفينَةُ  َأَنا: َفُقْلُت ، ِمنْهُ  َفَدَنْوُت  َأْصَحايِب  َفَتَأخَّ
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 ُثمَّ ، الطَِّريِق  َعىَل  َأْوَقَفنَا َحتَّى َيَديَّ  نْيَ بَ  َفَمَشى، الطَِّريَق  َأْضَلْلنَا َوَقْد  - - اهللَِّ َرُسولِ 

ى هُ  َوَدَفَعنِي َتنَحَّ هُ  َفظَنَنُْت ، الطَِّريَق  ُيِرينِي َكَأنَّ ُعنَا َأنَّ ارُ  َرَواهُ .ُيَودِّ ايِنُّ ، اْلَبزَّ  بِنَْحِوهِ  َوالطَّرَبَ

هُ  إاِلَّ  ْت : َقاَل  َأنَّ ا َفَركِْبُت ، افِيهَ  ُكنُْت  الَّتِي َسِفينَتِي َفاْنَكرَسَ  َفَطَرَحنِي َأْلَواِحَها ِمنْ  َلْوح 

ْوُح  ة   يِف  اللَّ اِرِث  َأَبا َيا: َفُقْلُت ، ُيِريُديِن  إَِِلَّ  َفَأْقَبَل ، اأْلََسُد  فِيَها َأمَجَ  َمْوىَل  َسِفينَةُ  َأَنا، احْلَ

 .(1بِنَْحِوِه) َواْلَباقِي. نَْكبِهِ بِمِ  َفَدَفَعنِي إَِِلَّ  َوَأْقَبَل  َرْأَسهُ  َفَطْأَطأَ  - - اهللَِّ َرُسولِ 

 العباس عيل بن عبداهلل فتح ملا أنه روي ما، هذا يف ورد ما مجيل السادس: ومن

 بغاله وأدخل، املسلمني من ألفا   وثالثني ستة واحدة ساعة يف قتل، دمشق

 هل: للوزراء وقال للناس جلس ثم، الكبري اجلامع األموي املسجد يف وخيوله

 إن: قالوا؟ عيله  يعرتض سوف أحدا   ترون هل: قال. ال: قالوا؟ حدأ يعارضني

 ُيريدك: قالوا، لألوزاعي اجلنود فذهب، به فأتوين: قال، فـاألوزاعي كان

 فذهب، قليال   انتظروين، "الوكيل ونعم اهلل حسبنا": قال، عيل بن عبداهلل

 قال ثم، رأمح موت املسألة أن يعرف ألنه؛ الثياب حتت أكفانه ولبس، فاغتسل

، الئم لومة اهلل يف ختشى ال، احلق كلمة تقول أن أوزاعي يا لك آن اآلن: لنفسه

: قال، السيوف سلُّوا قد، اجلنود من أساطني فإذا فدخلت: األوزاعي قال

 وقد، خيزران وبيده، رسير عىل جلس وقد، إليه بلغت حتى؛ حتتها من فدخلت

 كأنه؛ هو إال إله ال الذي واهلل، أيتهر فلام: قال، الغضب من عقدة جبينه انعقد
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 وإنام، زوجة وال، ماال   وال، أهال   ال أحدا   تذكرت فام: قال، (1ذباب) أمامي

 وبه برصه فرفع: قال، احلساب يوم للناس برز إذا الرمحن عرش تذكرت

: األوزاعي قال؟ أرقناها التي الدماء يف تقول ما، أوزاعي يا: قال، عيله  غضب

ثنا : قال وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول أن، مسعود ابن حدثنا: قال ،فالن حده

 بِإِْحَدى إاِلَّ  اهللَِّ َرُسوُل  َوَأنِّى، اهللَُّ إاِلَّ  إَِلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهُد  ُمْسلِم   اْمِرئ   َدمُ  حَيِلُّ  الَ "

اين الثَّيُِّب : َثاَلث    فإن، "لِْلَجاَمَعةِ  امْلَُفاِرُق  لِِدينِهِ  َوالتَّاِركُ ، بِالنَّْفسِ  َوالنَّْفُس ، الزَّ

. عنقك يف فدماؤهم منهم يكونوا مل وإن، أصبت فقد هؤالء من قتلتهم من كان

 الوزراء ورأيت، السيف أنتظر عاممتي ورفعت باخليزران فنكَت : قال

 التي األموال يف رأيك وما: قال. الدم عن ويرفعوهنا ثياهبم يستجمعون

ا كانت وإن، فحساب حالال   نتكا إن: األوزاعي قال؟ أخذناها  حرام 

 أريد ال: األوزاعي قال – الذهب من مملوء كيس - البدرة هذه خذ: قال!! فعقاب

 فأخذ: قال، ليقتل علة أدنى يريد ألنه، خذها يعني، الوزراء أحد فغمزين: قال، املال

عه الكيس ا الكيس بقي حتى، خيرج وهو اجلنود عىل ووزَّ  لامف، وخرج به فرمى، فارغ 

 ."خرجنا يوم وقلناها دخلنا يوم قلناها، الوكيل ونعم اهلل حسبنا": قال خرج

 وطريقة النفي واإلثبات:

 ننفي فاعلية الكون. (1

                                                           



 

 

y     ( )W      

      

72  

 

اليقين 

مفهوم

ه 

 وآثاره 

 ننفي يقني األمم السابقة. (2

 (. أي فاعليتها ننفي يقني النفس) (3

 

 :(( الكون فاعلية ))فينن أوال:

ُرُثونَ  { :قال تعاىل ا حَتْ اِرُعونَ  * َأَفَرَأْيُتم مَّ َلْو َنَشاُء  * َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ

ُهونَ  ا َفَظْلُتْم َتَفكَّ َعْلنَاُه ُحَطام  ا ملَُْغَرُمونَ * جَلَ َأَفَرَأْيُتُم امْلَاَء * َبْل َنْحُن حَمُْروُمونَ * إِنَّ

ُبونَ  ا * َأَأنُتْم َأنَزْلُتُموُه ِمَن املُْْزِن َأْم َنْحُن املُْنِزُلونَ * الَِّذي َترْشَ َلْو َنَشاُء َجَعْلنَاُه ُأَجاج 

ا َأْم َنْحُن  * َأَفَرَأْيُتُم النَّاَر الَّتِي ُتوُرونَ * َفَلْواَل َتْشُكُرونَ  َأَأنُتْم َأنَشْأُتْم َشَجَرهَتَ

ا لِّْلُمْقِوينَ * املُْنِشُئونَ   (.1)  }َنْحُن َجَعْلنَاَها َتْذكَِرة  َوَمَتاع 

 كل غري اهلل بغري اهلل ال يفعل شيئا  ،مثال  :

ُم  { ، قال تعاىل:ال تستطيع أن تعطى احلرارة والضوء:  _ َوآَية  هلَُّ

ْيُل َنْسَلُخ ِمنُْه النََّهاَر َفإَِذا ُهم مُّ  ـا  َذلِـَك َتْقـِديُر *  ْظلُِمونَ اللَّ ُْسـَتَقرٍّ هلََّ
ِري ملِ ْمُس جَتْ َوالشَّ

ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّـى َعـاَد َكـاْلُعْرُجوِن اْلَقـِديمِ َواْلَقَمَر  * اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ  ـْمُس  * َقدَّ اَل الشَّ

ْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكل  يِف َفَلك  َيْسَبُحونَ  ا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ  (.2)  }َينَبِغي هَلَ
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، تسمعتطيع أن : ال تسبدون اهلل  ن واألذ .ر.ـال تستطيع أن تبص:  -

ــْمَع َواأْلَْبَصــاَر  { :قــال تعــاىل ُقــْل ُهــَو الَّــِذي َأنَشــَأُكْم َوَجَعــَل َلُكــُم السَّ

ا َقلِيال   َواأْلَْفئَِدةَ   (.1)  } َتْشُكُرونَ  مَّ

رْيُ َوَخَتَم َعىَل ُقُلوبُِكْم َمْن إَِلـه  َغـ إِْن َأَخَذ اهللَُّ َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكمْ  ُقْل َأَرَأْيُتمْ  { 

ُف اآلَياِت ُثمَّ ُهْم َيْصِدُفونَ   (.2)  } اهللَِّ َيْأتِيُكْم بِِه اْنُظْر َكْيَف ُنرَصِّ

  } َأْفـَواِهِهمْ  َعـىَل  َنْخـتِمُ  اْلَيـْومَ  { :ال يسـتطيع أن يـتكلم:  -

أن فالذي خيتم عليه يف القيامة قادر أن خيتم عليه يف الدنيا، فكثريا ما نـرى  (.3)

 كثريا  من الناس هلم ألسنة وال يستطيعون الكالم.

: فكثريا من الناس قد حرموا من حاسـة  ال يستطيع أن يشم:  -

 الشم.

َثنَا،  َقَتاَدةَ  َفَعنْ  :ال تستطيع أن متشى:    -  َمالِـك   ْبـنُ  َأَنـُس  َحـدَّ

:  َقـاَل ؟  الِقَياَمـةِ  َيْومَ  َوْجِههِ  َعىَل  الَكافِرُ  حُيْرَشُ  اهللَِّ َنبِيَّ  َيا:  َقاَل  َرُجال   َأنَّ :  َعنْهُ  اهللَُّ َريِضَ 

ْجَلنْيِ  َعىَل  َأْمَشاهُ  الَِّذي َأَلْيَس  ْنَيا يِف  الرِّ ا الدُّ  الِقَياَمـةِ  َيـْومَ  َوْجِههِ  َعىَل  ُيْمِشَيهُ  َأنْ  َعىَل  َقاِدر 

ةِ  َبىَل :  َقَتاَدةُ  َقاَل   َيُقوُل (  َمَكاَنتِِهمْ  َعىَل  ملَََسْخنَاُهمْ  َنَشاءُ  َوَلوْ ) َوَقال تعاىل:(.4)نَاَربِّ  َوِعزَّ
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ـكنِيَ  َهُؤاَلءِ  أَلَْقَعْدَنا َنَشاءُ  َوَلوْ :  - ِذْكُرهُ  َتَعاىَل  - مْ  يِف  َأْرُجلِِهـمْ  ِمـنْ  املُْرْشِ  َفـاَم )  َمنَـاِزهِلِ

 َأنْ  َواَل ،  َأَمـاَمُهمْ  َيْمُضـوا َأنْ  َيْسـَتطِيُعونَ  َفـاَل :  َيُقوُل (  َيْرِجُعونَ  َواَل  ُمِضيًّا اْسَتَطاُعوا

 . (1)َوَراَءُهمْ  َيْرِجُعوا

 َجبَّار   َأْرَض  َقِدمَ  َفإِنَّ إبراهيم)) :ال تستطيع أن تبطش: -

ا َفَقاَل  النَّاسِ  َأْحَسنَ  َوَكاَنْت  َساَرةُ  َوَمَعهُ  بَّارَ  َهَذا إِنَّ  هَلَ  َيْغلِْبنِي اْمَرَأِت  َأنَِّك  َيْعَلمْ  إِنْ  اجْلَ

يهِ  َسَأَلِك  َفإِنْ  َعَلْيِك  ِك  ُأْختِي َأنَِّك  َفَأْخرِبِ ْساَلمِ  يِف  ُأْختِي َفإِنَّ  اأْلَْرضِ  يِف  َأْعَلمُ  اَل  َفإيِنِّ  اإْلِ

ي ُمْسلاِم   كِ  َغرْيِ بَّارِ  َأْهلِ  َبْعُض  َرآَها َأْرَضهُ  َدَخَل  َفَلامَّ  َوَغرْيَ  َقِدمَ  َلَقْد  َلهُ  َفَقاَل  َتاهُ أَ  اجْلَ

ا َينَْبِغي اَل  اْمَرَأة   َأْرَضَك  ا َفُأِتَ  إَِلْيَها َفَأْرَسَل  َلَك  إاِلَّ  َتُكونَ  َأنْ  هَلَ  َعَلْيهِ  إِْبَراِهيمُ  َفَقامَ  هِبَ

اَلم اَلةِ  إىَِل  السَّ ْ  َعَلْيهِ  َدَخَلْت  َفَلامَّ  الصَّ  َقْبَضة   َيُدهُ  َفُقبَِضْت  ْيَهاإِلَ  َيَدهُ  َبَسطَ  َأنْ  َيتَاَمَلْك  مَل

ا َفَقاَل  َشِديَدة   كِ  َواَل  َيِدي ُيْطلَِق  َأنْ  اهللََّ اْدِعي هَلَ  ِمنْ  َأَشدَّ  َفُقبَِضْت  َفَعادَ  َفَفَعَلْت  َأُْضُّ

ا َفَقاَل  اأْلُوىَل  اْلَقْبَضةِ   اأْلُوَلَينْيِ  نْيِ اْلَقْبَضتَ  ِمنْ  َأَشدَّ  َفُقبَِضْت  َفَعادَ  َفَفَعَلْت  َذلَِك  ِمْثَل  هَلَ

كِ  اَل  َأنْ  اهللََّ َفَلِك  َيِدي ُيْطلَِق  َأنْ  اهللََّ  اْدِعي َفَقاَل   الَِّذي َوَدَعا َيُدهُ  َوُأْطلَِقْت  َفَفَعَلْت  َأُْضَّ

ا َجاءَ  اَم  إِنََّك  َلهُ  َفَقاَل  هِبَ ْ  بَِشْيَطان   َأَتْيَتنِي إِنَّ  َوَأْعطَِها َأْريِض  ِمنْ  َفَأْخِرْجَها بِإِْنَسان   َتْأتِنِي َومَل

اَلم َعَلْيهِ  إِْبَراِهيمُ  َرآَها َفَلامَّ  مَتيِْش  َفَأْقَبَلْت  َقاَل  َهاَجرَ  َف  السَّ ا َفَقاَل  اْنرَصَ  َقاَلْت  َمْهَيمْ  هَلَ

ا ا َوَأْخَدمَ  اْلَفاِجرِ  َيَد  اهللَُّ َكفَّ  َخرْي  ُكمْ  َفتِْلَك  ُهَرْيَرةَ  َأُبو َقاَل  َخاِدم   َماءِ  َبنِي َيا ُأمُّ

اَمءِ   .(2)السَّ
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 ُكنُْت  َقاَل  َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  :ال يستطيع أن يعطى الشبع:  -

ْبَيانِ  َمعَ  َأْلَعُب   َحْطَأة   َفَحَطَأيِن  َفَجاءَ  َقاَل  َباب   َخْلَف  َفَتَواَرْيُت   اهللَِّ  َرُسوُل  َفَجاءَ  الصِّ

 ِِل  َفاْدعُ  اْذَهْب  ِِلَ  َقاَل  ُثمَّ  َقاَل  َيْأُكُل  ُهوَ  َفُقْلُت  َفِجْئُت  اَل قَ  ُمَعاِوَيةَ  ِِل  َواْدعُ  اْذَهْب  َوَقاَل 

 أِلَُميَّةَ  ُقْلُت  املَُْثنَّى اْبنُ  َقاَل  َبْطنَهُ  اهللَُّ  َأْشَبعَ  اَل  َفَقاَل  َيْأُكُل  ُهوَ  َفُقْلُت  َفِجْئُت  َقاَل  ُمَعاِوَيةَ 

 .(1) َقْفَدة   َقَفَديِن  َقاَل  َحَطَأيِن  َما

ا ال النووي:ق رَ  ِحنيَ  َيْشَبعَ  اَل  َأنْ  ُمَعاِوَيةَ  َعىَل  ُدَعاُؤهُ  َوَأمَّ َواَبانِ  َفِفيهِ  َتَأخَّ  اجْلَ

ابَِقانِ  ا: السَّ هُ  َأَحُدمُهَ َسانِ  َعىَل  َجَرى َأنَّ هُ  َوالثَّايِن ، َقْصد   باَِل  اللِّ ِرهِ  َلهُ  ُعُقوَبة   َأنَّ . لَِتَأخُّ

ِديِث  َهَذا ِمنْ  اهللَُّ  َرمِحَهُ  ُمْسلِم   َفِهمَ  َوَقْد  ْ  ُمَعاِوَيةَ  َأنَّ  احْلَ ا َيُكنْ  مَل َعاءِ  ُمْسَتِحقًّ  لِلدُّ

هُ  َوَجَعَلهُ ، اْلَباِب  َهَذا يِف  َأْدَخَلهُ  َفلَِهَذا، َعَلْيهِ  هُ  ُمَعاِوَيةَ  َمنَاِقَب  ِمنْ  َغرْيُ ِقيَقةِ  يِف  أِلَنَّ  احْلَ

  .(2) . َلهُ  ُدَعاء   َيِصريُ 

نُودِ  َطاُلوُت  َفَصَل  َفَلامَّ ) :: ال يستطيع أن يعطى الري _  َقاَل  بِاجْلُ

َب  َفَمن بِنََهر   ُمْبَتلِيُكم اهللََّ إِنَّ  ْ  َوَمن ِمنِّي َفَلْيَس  ِمنْهُ  رَشِ هُ  َيْطَعْمهُ  ملَّ  َمنِ  إاِلَّ  ِمنِّي َفإِنَّ

َف  نُْهمْ  يال  َقلِ  إاِلَّ  ِمنْهُ  َفَشـِرُبوا  بَِيِدهِ  ُغْرَفة   اْغرَتَ  َمَعهُ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  ُهوَ  َجاَوَزهُ  َفَلامَّ  مِّ

ُم َيُظنُّونَ  الَِّذينَ  َقاَل  َوُجنُوِدهِ  بَِجاُلوَت  اْلَيْومَ  َلنَا َطاَقةَ  اَل  َقاُلوا اَلُقو َأهنَّ ن َكم اهللَِّ مُّ  مِّ
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ابِِرينَ  َمعَ  َواهللَُّ اهللَِّ بِإِْذنِ  َكثرَِية   فَِئة   َغَلَبْت  َقلِيَلة   فَِئة   فالذين مل يرشبوا   .(1)( الصَّ

 َعَلْيِهمُ  ُأْلِقيَ  َوَقْد  النَّْهرِ  إىَِل  َوَصُلوا َفَلامَّ  َعرَشَ  َوَثاَلَثةَ  َثاَلَثاِمَئة   ُيْرَوى أهنم كانوا 

َب  اْلَعَطُش  َف  َفَمنِ  اْلَقلِيَل  اْلَعَددَ  َهَذا إاِلَّ  اْلُكلُّ  ِمنْهُ  َفرَشِ  اهللَُّ  َأَمرَ  َكاَم  ُغْرَفة   اْغرَتَ

بِهِ  اْلَواِحَدةُ  اْلُغْرَفةُ  تِْلَك  َوَكَفْتهُ  َساملِ ا النَّْهرَ  َوَعرَبَ  إِياَمُنهُ  َوَصحَّ  َقْلُبهُ  َقِويَ   َومَحْلِهِ  لرُِشْ

هُ  ُبوا َوالَِّذينَ  َوَدَوابَّ ْت  اهللَِّ َأْمرَ  َوَخاَلُفوا رَشِ  َفَلمْ  اْلَعَطُش  َوَغَلَبُهمُ  ِشَفاُهُهمْ  اْسَودَّ

ْ  جُيَاِوُزوا َفَلمْ  اْلَعُدوِّ  لَِقاءِ  َعنْ  َوَجَبنُوا النَّْهرِ  َشطِّ  َعىَل  َوَبُقوا َيْرُووا  َيْشَهُدوا َومَل

 .(2) اْلَفْتَح 

فالذين رشبوا ازدادوا عطشا أما الذين مل يرشبوا هم الذين نشطوا لقتال 

 الكفار  ونرصهم اهلل عز وجل، كام نرص أهل بدر.

ا )  :: ال ُيعطي املطر - َياَح ُبرْش  َبنْيَ َيَدْي َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ

 َفَأنَزْلنَا بِِه املَْاَء 
يِّت   مَّ

ا ثَِقاال  ُسْقنَاُه لَِبَلد  تِِه َحتَّٰى إَِذا َأَقلَّْت َسَحاب  َفَأْخَرْجنَا بِِه ِمن ُكلِّ َرمْحَ

لَِك ُنْخِرُج ا ُرونَ الثََّمَراِت َكَذٰ ُكْم َتَذكَّ  .(3)(  ملَْْوَتٰى َلَعلَّ

َياَح  َأْرَسَل  الَِّذي َواهللَُّ)وقال تعاىل:  ا َفُتثرِيُ  الرِّ يِّت   َبَلد   إىَِلٰ  َفُسْقنَاهُ  َسَحاب   بِهِ  َفَأْحَيْينَا مَّ

ا َبْعَد  اأْلَْرَض  لَِك   َمْوهِتَ  .(4)( النُُّشوُر  َكَذٰ
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اَمءِ  ِمنَ  َأْنَزَل  الَِّذي َوُهوَ )  ال يعطي الثمر -  َفَأْخَرْجنَا َماء   السَّ

ء   ُكلِّ  َنَباَت  بِهِ  ا ِمنْهُ  َفَأْخَرْجنَا يَشْ اكِب ا َحبًّا ِمنْهُ  ُنْخِرُج  َخرِض   َطْلِعَها ِمنْ  النَّْخلِ  َوِمنَ  ُمرَتَ

ْيُتونَ  َأْعنَاب   ِمنْ  َوَجنَّات   َدانَِية   ِقنَْوان   مَّ  َوالزَّ ا انَ َوالرُّ  إىَِلٰ  اْنُظُروا  ُمَتَشابِه   َوَغرْيَ  ُمْشَتبِه 

لُِكمْ  يِف  إِنَّ   َوَينِْعهِ  َأْثَمرَ  إَِذا َثَمِرهِ   .(1) (ُيْؤِمنُوَن  لَِقْوم   آَلَيات   َذٰ

ِِذي َأنِ  النَّْحلِ  إىَِل  َربَُّك  َوَأْوَحىٰ :) ال ُيعطي العسل :  -  ِمـنَ  اختَّ

َبالِ  اُبيُ  اجْلِ َجرِ  َوِمنَ  وت  َّا الشَّ  ُسـُبَل  َفاْسـُلكِي الثََّمـَراِت  ُكـلِّ  ِمـن ُكيِل  ُثمَّ  * َيْعِرُشونَ  َومِم

اب   ُبُطوهِنَا ِمن خَيُْرُج  ُذُلال   َربِِّك  َْتلِف   رَشَ لِـَك  يِف  إِنَّ   لِّلنَّـاسِ  ِشـَفاء   فِيهِ  َأْلَواُنهُ  خمُّ  آَلَيـة   َذٰ

ُرونَ  لَِّقْوم    .(2) (َيَتَفكَّ

ة   اأْلَْنَعامِ  يِف  َلُكمْ  َوإِنَّ )  :ال ُيعطي اللبن:  -  نُّْسـِقيُكم َلِعـرْبَ

َّا ا لََّبن ا َوَدم   َفْرث   َبنْيِ  ِمن ُبُطونِهِ  يِف  ممِّ ا َخالِص  اِربنِيَ  َسائِغ   .(3)( لِّلشَّ

ُرُثونَ  { :قال تعاىل ،: ال ُتعطي الزرع - ا حَتْ َأَأنُتْم  * َأَفَرَأْيُتم مَّ

اِرُعونَ  ُهونَ  * َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ ا َفَظْلُتْم َتَفكَّ َعْلنَاُه ُحَطام    } َلْو َنَشاُء جَلَ

 .ثمرته وحصول وحفظه إنامئه يف اهلل عىل توكلون :الزرع زرعفن(.4)

. فنتنـاول .(1( )َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنيِ :)  ال يعطي الشفاء:  -

 توكل عىل اهلل تعاىل الذي يعطينا الشفاء.الدواء ون
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ْيـلِ  َمنَاُمُكمْ  َآَياتِهِ  َوِمنْ  )، قال تعاىل:: ال ُيعطي الراحـة -  بِاللَّ

 .(2) (َفْضلِهِ  ِمنْ  َواْبتَِغاُؤُكمْ  َوالنََّهارِ 

ْيَل  َلُكمُ  َجَعَل  الَِّذي ُهوَ ) وقال تعاىل: ا َهارَ َوالنَّ  فِيهِ  لَِتْسُكنُواْ  اللَّ  َذلَِك  يِف  إِنَّ  ُمْبِصـر 

 .(3) (َيْسَمُعوَن  لَِّقْوم   آلَيات  

ـهُ  َريِضَ ، َثابِت   ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ   اهللَُّ َصـىلَّ  اهللَِّ َرُسـولِ  إىَِل  َشـَكْوُت :  َقـاَل  َعنْهُ  اللَّ

مَ  َعَلْيهِ  ا َوَسلَّ ُهمَّ :  ُقلِ  ": َفَقاَل ، َأَصاَبنِي َأَرق  ،  اْلُعُيـونُ  َوَهـَدَأِت ،  ُجـومُ النُّ  َغاَرِت  اللَّ

 َعْينِـي َوَأنِـمْ ،  لِـَييِل  َأْهِدئْ ،  َقيُّومُ  َيا َحيُّ  َيا،  َنْوم   َوال ِسنَة   َتْأُخُذكَ  ال،  َقيُّوم   َحيُّ  َوَأْنَت 

إنام فالراحة ليست من النوم (.4) َأِجُد  ُكنُْت  َما َعنِّي َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَُّ َفَأْذَهَب ، َفُقْلُتَها،  "

فننـام . النوم آنية فإذا شاء جعل فيها الراحة وإذا شـاء جعـل فيهـا األرق والتعـب.

 ونتوكل عىل اهلل الذي يعطينا الراحة.

، وال نستفيد منها، فنار إبراهيم تلقت األمر من اهلل ال حتــرق:  -

ا ُكويِن  َنارُ  َيا ُقْلنَا:) أن ال حترق إبراهيم اَوَساَل  َبْرد   .(5)( إِْبَراِهيمَ  َعىَلٰ  م 
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، فلام أراد إبراهيم أن يذبح ولده إسـامعيل بـوحي ال تذبح  _

من اهلل، فلم تذبح السكني، ألن السـكني ال تـذبح إال بـإرادة اهلل، وإذا أراد أن تـذبح 

 ذبحت.

ُكْم يِف اْلـرَبِّ :) : ال يغرق - ُ  َواْلَبْحـِر َحتَّـٰى إَِذا ُهَو الَِّذي ُيَسريِّ

ـا ِريـح  َعاِصـف   ـا َجاَءهْتَ  َوَفِرُحـوا هِبَ
ُكنُتْم يِف اْلُفْلِك َوَجـَرْيَن هِبِـم بِـِريح  َطيَِّبـة 

يَن  ُْم ُأِحيَط هِبِْم َدَعُوا اهللََّ خُمْلِِصنَي َلـُه الـدِّ َوَجاَءُهُم امْلَْوُج ِمن ُكلِّ َمَكان  َوَظنُّوا َأهنَّ

ـاكِِريَن *َلئِْن أَ  ِذِه َلنَُكوَننَّ ِمَن الشَّ َفَلـامَّ َأنَجـاُهْم إَِذا ُهـْم َيْبُغـوَن يِف  نَجْيَتنَا ِمْن َهٰ

اَم َبْغُيُكْم َعىَلٰ َأنفُ  ا النَّاُس إِنَّ َ قِّ َيا َأهيُّ  احْلَ
ْنَيا ُثمَّ إَِلْينَا اأْلَْرِض بَِغرْيِ َياِة الدُّ َتاَع احْلَ ِسُكم مَّ

 .(1) ( َمْرِجُعُكْم َفنُنَبُِّئُكم باَِم ُكنُتْم َتْعَمُلونَ 

 . إنام قضاء احلوائج بيد اهلل.: ال تقيض احلوائج. -

 )اهلل أظهـر قدرتـه مـع : ) رمحـه اهلل

 فال نمنعك من الزراعة، ولكن ال تتيقن عليها، وتيقن عىل اخلالق.األسباب، 

  ننفي فاعلية الكون خيرج يقني الكون من القلب، ونرتك عبادة الكون لو

ْمسِ  {:قال اهلل تعاىل :ونعبد اهلل َواَل لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا هللَِِّ الَِّذي  اَل َتْسُجُدوا لِلشَّ

ا  (.2)} ُه َتْعُبُدونَ َخَلَقُهنَّ إِن ُكنُتْم إِيَّ

                                                           

(
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 َما ِمْن َعْبـد  َيُقـوُل يِف  : ففي  الحيدي":"  وكذلك اهلل حيفظنا من رش الكون

ء  يِف  اأْلَْرِض َصَباِح ُكلِّ َيْوم  َوَمَساِء ُكلِّ َلْيَلة  بِْسِم اهللَِّ الَِّذي اَل َيرُضُّ َمَع اْسـِمِه يَشْ

ِميُع اْلَعلِيمُ  اَمِء َوُهَو السَّ ء   َواَل يِف السَّ ُه يَشْ ات  مَلْ َيرُضَّ  (.1) " َثاَلَث َمرَّ

 :(( األمم السابقة ))ننفي يقنيثانيا: 

 فاستكربوا عليها، واعتمدوا بكثرهتم اغرتوا.. يقني قوم نوح عىل الكثرة -

ا إاِل َنَراكَ  َما َقْوِمهِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  املأَْلُ  َفَقاَل  {:وسخروا  َبَعَك  اكَ َنرَ  َوَما ِمْثَلنَا َبرَش   اتَّ

ْأِي  َباِديَ  َأَراِذُلنَا ُهمْ  الَِّذينَ  إاِل  َنُظنُُّكمْ  َبْل  َفْضل   ِمنْ  َعَلْينَا َلُكمْ  َنَرى َوَما الرَّ

 ، فأهلكهم اهلل تعاىل.(2)}َكاِذبنِيَ 

، فطففوا الكيل والتجارة باألموال اغرتوا.. يقني قوم شعيب عىل التجارة -

ُه  َواَل َو {: وامليزان  َغرْيُ
ْن إَِلٰه  إىَِل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيب ا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكم مِّ

يط َتنُقُصوا املِْْكَياَل َواملِْيَزاَن إيِنِّ َأَراُكم بَِخرْي  َوإيِنِّ َأَخاُف َعَلْيُكمْ  ِ َوَيا  * ٍَعَذاَب َيْوم  حمُّ

َثْوا يِف اأْلَْرِض َتعْ  َواَل  َأْشَياَءُهمْ  النَّاَس  َتْبَخُسوا َواَل َقْوِم َأْوُفوا املِْْكَياَل َواملِْيَزاَن بِاْلِقْسِط  

ْؤِمننِيَ  َبِقيَُّت * ُمْفِسِديَن  َقاُلوا َيا  * َوَما َأَنا َعَلْيُكم بَِحِفيظ   اهللَِّ َخرْي  لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّ

ْفَعَل يِف  َك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأن نَّ رْتُ إِنََّك  ۖ َأْمَوالِنَا َما َنَشاُء ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك َتْأُمُرَك َأن نَّ

ِشيُد  لِيُم الرَّ ا  * أَلَنَت احْلَ يبِّ َوَرَزَقنِي ِمنُْه ِرْزق  ن رَّ  مِّ
َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِن ُكنُت َعىَلٰ َبيِّنَة 

                                                           

 (

(
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ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َحَسن ا َوَما أُ  ِريُد َأْن ُأَخالَِفُكْم إىَِلٰ َما َأهْنَاُكْم َعنُْه  إِْن ُأِريُد إاِلَّ اإْلِ

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب   فأهلكهم اهلل تعاىل.، (1)} َتْوفِيِقي إاِلَّ بِاهللَِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

 دون منا عليها واعتمدو بالزراعة تعلقوا.. يقني قوم سبأ عىل الزراعة -

ْزِق  ِمن ُكُلوا َوِشاَمل   َيِمني   َعن َجنََّتانِ  آَية   َمْسَكنِِهمْ  يِف  لَِسَبإ   َكانَ  َلَقْد  {:تعاىل، اهلل  رِّ

 اْلَعِرمِ  َسْيَل  َعَلْيِهمْ  َفَأْرَسْلنَا َفَأْعَرُضوا * َغُفور   َوَرب   َطيَِّبة   َبْلَدة   َلهُ  َواْشُكُروا َربُِّكمْ 

ْلنَ  ء   َوَأْثل   مَخْط   ُأُكل   َذَواَتْ  َجنََّتنْيِ  بَِجنََّتْيِهمْ  اُهمَوَبدَّ ن َويَشْ لَِك  * َقلِيل   ِسْدر   مِّ  َذٰ

 َباَرْكنَا الَّتِي اْلُقَرى َوَبنْيَ  َبْينَُهمْ  َوَجَعْلنَا * اْلَكُفورَ  إاِلَّ  ُنَجاِزي َوَهْل  َكَفُروا باَِم  َجَزْينَاُهم

ى فِيَها ْرَناَوقَ  َظاِهَرة   ُقر  رْيَ  فِيَها دَّ ا َلَياِِلَ  فِيَها ِسرُيوا  السَّ ام  نَا َفَقاُلوا * آِمننِيَ  َوَأيَّ  َباِعْد  َربَّ

ْقنَاُهمْ  َأَحاِديَث  َفَجَعْلنَاُهمْ  َأنُفَسُهمْ  َوَظَلُموا َأْسَفاِرَنا َبنْيَ  ق   ُكلَّ  َوَمزَّ لَِك  يِف  إِنَّ  مُمَزَّ  َذٰ

 فدمرها اهلل تعاىل وأهلكهم.، (2)} َشُكور   َصبَّار   لُِّكلِّ  آَلَيات  

) ، وقال هلم هود وكذبوا فكفروا، هتمقوب غرتوافا.. يقني قوم عاد عىل القوة -

ُكمْ  َمَصانِعَ  َوَتتَِّخُذونَ  * َتْعَبُثونَ  آَية   ِريع   بُِكلِّ  َأَتْبنُونَ  {:حمذراعليه السالم (   َلَعلَّ

ُلُدونَ  ُكم الَِّذي َواتَُّقوا * َوَأطِيُعونِ  اهللََّ َفاتَُّقوا * بَّاِرينَ َج  َبَطْشُتمْ  َبَطْشُتم َوإَِذا * خَتْ  َأَمدَّ

ُكم * َتْعَلُمونَ  باَِم   َيْوم   َعَذاَب  َعَلْيُكمْ  َأَخاُف  إيِنِّ  * َوُعُيون   َوَجنَّات   * َوَبننِيَ  بَِأْنَعام   َأَمدَّ

التي نسوا أهنا ، وبني اهلل كيف كانت قوهتم التي اعتمدوا عليها، و(3) } َعظِيم  

                                                           

(

(
(
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ا {من اهلل تعاىل: وا َعاد   َفَأمَّ قِّ  بَِغرْيِ  اأْلَْرضِ  يِف  َفاْسَتْكرَبُ ة   ِمنَّا َأَشدُّ  َمنْ  َوَقاُلوا احْلَ ْ  ُقوَّ  َأَومَل

ة   ِمنُْهمْ  َأَشدُّ  ُهوَ  َخَلَقُهمْ  الَِّذي اهللََّ َأنَّ  َيَرْوا  َعَلْيِهمْ  ْلنَاَفَأْرَس  * جَيَْحُدونَ  بِآَياتِنَا َوَكاُنوا ُقوَّ

ا ِرحي ا رَص  ام   يِف  رَصْ ْزِي  َعَذاَب  لِّنُِذيَقُهمْ  نَِّحَسات   َأيَّ َياةِ  يِف  اخْلِ ْنَيا احْلَ  اآْلِخَرةِ  َوَلَعَذاُب  الدُّ

ونَ  اَل  َوُهمْ   َأْخَزىٰ   (1) }ُينرَصُ

، فحذرهم العيش ورغد، بالصناعة خدعوا.. يقني قوم ثمود عىل الصناعة -

ُكونَ  {:هلم نبيهم صالح، فقال  * َوُعُيون   َجنَّات   يِف  * آِمننِيَ  َهاُهنَا َما يِف  َأُترْتَ

َبالِ  ِمنَ  َوَتنِْحُتونَ  * َهِضيم   َطْلُعَها َوَنْخل   َوُزُروع   ا اجْلِ ُقوا * َفاِرِهنيَ  ُبُيوت   اهللََّ َفاتَّ

 .(2) }َوَأطِيُعونِ 

  يقني قوم عيسى عىل الطب. -

 يف وأفسد وجترب واستكرب فطغى ملكه،ب خدع يقني فرعون عىل امللك.. -

ِذهِ  ِمرْصَ  ُمْلُك  ِِل  َأَلْيَس  َقْومِ  َيا َقاَل  َقْوِمهِ  يِف  فِْرَعْونُ  َوَناَدىٰ  {:األرض ِري اأْلهَْنَارُ  َوَهٰ  جَتْ

تِي ِمن ونَ  َأَفاَل  حَتْ نْ  َخرْي   َأَنا َأمْ  * ُتْبرِصُ َذا مِّ  َفَلْواَل  * ُيبنِيُ  َيَكادُ  َواَل  َمِهني   ُهوَ  الَِّذي َهٰ

ن َأْسِوَرة   َعَلْيهِ  ُأْلِقيَ  ننِيَ  املاََْلئَِكةُ  َمَعهُ  َجاءَ  َأوْ  َذَهب   مِّ  َفَأَطاُعوهُ  َقْوَمهُ  َفاْسَتَخفَّ  * ُمْقرَتِ

ُمْ  ا َكاُنوا إهِنَّ  ْلنَاُهمْ َفَجعَ  * َأمْجَِعنيَ  َفَأْغَرْقنَاُهمْ  ِمنُْهمْ  انَتَقْمنَا آَسُفوَنا َفَلامَّ  * َفاِسِقنيَ  َقْوم 

ا  فأهلكه اهلل تعاىل. (3) } لِّْْلِخِرينَ  َوَمَثال   َسَلف 
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 َعَلْيِهمْ  َفَبَغىٰ  ُموَسىٰ  َقْومِ  ِمن َكانَ  َقاُرونَ  إِنَّ  {قال تعاىل: يقني قارون عىل املال  -

هُ  إِنَّ  َما اْلُكنُوزِ  ِمنَ  َوآَتْينَاهُ  ةِ  ُأوِِل  بِاْلُعْصَبةِ  َلَتنُوءُ  َمَفاحِتَ  إِنَّ  َتْفَرْح  اَل  َقْوُمهُ  َلهُ  َقاَل  ذْ إِ  اْلُقوَّ

ارَ  اهللَُّ آَتاكَ  فِياَم  َواْبَتغِ  * اْلَفِرِحنيَ  حُيِبُّ  اَل  اهللََّ ْنَيا ِمنَ  َنِصيَبَك  َتنَس  َواَل  ۖ   اآْلِخَرةَ  الدَّ  الدُّ

*  املُْْفِسِدينَ  حُيِبُّ  اَل  اهللََّ  إِنَّ  اأْلَْرضِ  يِف  اْلَفَسادَ  َتْبغِ  َواَل  إَِلْيَك  اهللَُّ َأْحَسنَ  َكاَم  َوَأْحِسن

اَم  َقاَل  ْ  ِعنِدي ِعْلم   َعىَل  ُأوتِيُتهُ  إِنَّ  ُهوَ  َمنْ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  َقْبلِهِ  ِمن َأْهَلَك  َقْد  اهللََّ  َأنَّ  َيْعَلمْ  َأَومَل

ة   ِمنْهُ  َأَشدُّ  ا َوَأْكَثرُ  ُقوَّ  ِزينَتِهِ  يِف  َقْوِمهِ  َعىَلٰ  َفَخَرَج  * املُْْجِرُمونَ  ُذُنوهِبِمُ  َعن ُيْسَأُل  َواَل  مَجْع 

َياةَ  ُيِريُدونَ  الَِّذينَ  َقاَل  ْنَيا احْلَ هُ  َقاُرونُ  ُأوِتَ  َما ِمْثَل  َلنَا َلْيَت  َيا الدُّ  * َعظِيم   َحظٍّ  َلُذو إِنَّ

ا َوَعِمَل  آَمنَ  ملَِّنْ  َخرْي   اهللَِّ َثَواُب  َوْيَلُكمْ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  َوَقاَل  اَها َواَل  َصاحِل   إاِلَّ  ُيَلقَّ

ابُِرونَ  وَنهُ  فَِئة   ِمن َلهُ  َكانَ  َفاَم  اأْلَْرَض  َوبَِداِرهِ  بِهِ  َفَخَسْفنَا * الصَّ  َوَما اهللَِّ  ُدونِ  ِمن َينرُصُ

ينَ  ِمنَ  َكانَ   فأهلكه اهلل تعاىل. (1) }املُْنَترِصِ

، ودمرهم عاىل أهلكهم، اهلل تعند األمم السابقة وبسبب هذا اليقني الفاسد -

نْ  َفِمنُْهم بَِذنبِهِ  َأَخْذَنا َفُكالًّ  { :تعاىلكام قال اهلل  معهم، آمنوا والذين رسله وأنجى  مَّ

نْ  َوِمنُْهم َحاِصب ا َعَلْيهِ  َأْرَسْلنَا ْيَحةُ  َأَخَذْتهُ  مَّ نْ  َوِمنُْهم الصَّ  َوِمْنُهم اأْلَْرَض  بِهِ  َخَسْفنَا مَّ

نْ   (.2)  }َيْظلُِمونَ  َأنُفَسُهمْ  َكاُنوا َوَلٰكِن لَِيْظلَِمُهمْ  اهللَُّ َكانَ  َماوَ  َأْغَرْقنَا مَّ

بعثوا بدعوة ) ( عليهم السالممجيع األنبياء ) : يقول الشيخ األنصاري

 .ال إله إال اهلل ( ما بعثوا ليشء آخر هبا يصلح يقني األمم، وهبا صلح أعامل األمم
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 :ننفي يقني النف:: ثالثا

 .(1)  إِنَّ اهللََّ َخالُِق ُكلِّ َصانِع  َوَصنَْعتِهِ :")( َرُسوُل اهللَِّ  َقاَل  :َقاَل  ُحَذْيَفةَ  َعنْ 

 اهللََّ  إِنَّ  ":  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ  النَّبِيُّ  َ َقال،  َعنْهُ  اهللَُّ َريِضَ  ُحَذْيَفةَ  َعنْ : وفي رواية

 (َتْعَمُلونَ  َوَما َخَلَقُكمْ  َواهللَُّ):  َذلَِك  ِعنَْد  َبْعُضُهمْ  َوَتال، " َوَصنَْعَتهُ  َصانِع   ُكلَّ  َيْصنَعُ 

نَاَعاِت  نَّ أ َفَأْخرَبَ ، (2)  .(3) خَمُْلوَقة   َوَأْهَلَها الصِّ

 ( أنن ، يل ، عنديأنفي ) 

 َخَلْقَتنِي ِمنْهُ  َخرْي   َأَنا َقاَل  َأَمْرُتَك  إِذْ  َتْسُجَد  َأال َمنََعَك  َما َقاَل   {:قاهلا إبليس:  أنن

 فأهلكته. (.4)  } طنِي   ِمنْ  َوَخَلْقَتهُ  َنار   ِمنْ 

 ِِل  َأَلْيَس  َقْومِ  َيا َقاَل  َقْوِمهِ  يِف  فِْرَعْونُ  َوَناَدىٰ   {:تعاىلقال اهلل  قاهلا فرعون: :يل

ِذهِ  ِمرْصَ  ُمْلُك  ِري اأْلهَْنَارُ  َوَهٰ تِي ِمن جَتْ ونَ  َأَفاَل  حَتْ  فأهلكته (.5)  } ُتْبرِصُ

اَم  َقاَل  {:تعاىلقال اهلل  : قاهلا قارون:عندي  .(6)  }ِعنِدي ِعْلم   َعىَلٰ  ُأوتِيُتهُ  إِنَّ
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وما ي فاعلية أنفسنا، ننف(: مسئول الدعوة بكراتشي)  قنل الشيخ أسني

ا َواَل ) عندنا ا إاِلَّ َما َشاَء اهللَُُّقل الَّ َأْملُِك لِنَْفِي َنْفع  َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب  َْضًّ

وُء إِْن َأَنا إاِلَّ َنِذير  َوَبِشري  لَِّقْوم  ُيْؤِمنُونَ  نَِي السُّ  َوَما َمسَّ
رْيِ  (.1) ( اَلْسَتْكَثْرُت ِمَن اخْلَ

نا لست يشء وليس ِل يشء وال أفعل يشء، وال الذي عندي يفعل يشء .. أ

 الفعال هو اهلل.

َذ  َمنِ  َأَفَرَأْيَت  )فنخرج من هوى النفس َ هُ  اختَّ هُ  َهَواهُ  إهَِلَٰ  ِعْلم   َعىَلٰ  اهللَُّ َوَأَضلَّ

هِ  َعىَلٰ  َوَجَعَل  َوَقْلبِهِ  َسْمِعهِ  َعىَلٰ  َوَخَتمَ   َأَفاَل  اهللَِّ َبْعدِ  ِمن ِديهِ هَيْ  َفَمن ِغَشاَوة   َبرَصِ

ُرونَ   (.2) (َتَذكَّ
َذ  َمنِ  َأَفَرَأْيت: َذلَِك  َمْعنَى:  َبْعضهمْ  َقاَل  َ َواهُ  ِدينه اختَّ  اَل  َركَِبهُ  إاِلَّ  َشْيئ ا هَيَْوى َفاَل ، هِبَ

هُ  ;اهللَّ  خَيَاف م َواَل ، بِاهللَِّ ُيْؤِمن اَل  أِلَنَّ مَ  َما حُيَرِّ َل  َما لِّلحُيَ  َواَل ، َحرَّ اَم ، َحلَّ  َهَوْيته َما ِدينه إِنَّ

 .(4)اهلوى الرأي آفة: قالوا لذلك.(.3)بِهِ  َيْعَمل َنْفسه

أي جعل هواه معبود ولو مل يسجد له، ولكن يطيعه ألنه يريض نفسه ومل يريض 

 َعنِ  ُهَرْيَرةَ  َأبِى َعنْ  ربه، ولكن خيالف أمر اهلل من أجل هواه، كام جاء يف احلديث:

ينَارِ  َعْبُد  َتِعَس  »: َقاَل  – – النَّبِيِّ  ْرَهمِ  َوَعْبُد  الدِّ ِميَصةِ  َوَعْبُد  الدِّ  ُأْعطِىَ  إِنْ ، اخْلَ
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ْ  َوإِنْ ، َرىِضَ   لَِعْبد   ُطوَبى ،اْنَتَقَش  َفالَ  ِشيَك  َوإَِذا، َواْنَتَكَس  َتِعَس ، َسِخطَ  ُيْعطَ  مَل

ة   َرْأُسهُ  َأْشَعَث ،  اهللَِّ َسبِيلِ  يِف  َفَرِسهِ  بِِعنَانِ  آِخذ   َراَسةِ  يِف  َكانَ  إِنْ ، َقَدَماهُ  ُمْغرَبَّ  احْلِ

َراَسةِ  يِف  َكانَ  اَقةِ  يِف  َكانَ  َوإِنْ ، احْلِ اَقةِ  يِف  َكانَ  السَّ ْ  اْسَتْأَذنَ  إِنِ ، السَّ  َوإِنْ ، َلهُ  ُيْؤَذنْ  مَل

ْ  َشَفعَ  عْ  مَل  .(1) « ُيَشفَّ

 .(2)وجههل وانكب وعثر سقط أي " َتِعَس  "وقوله:

 فقد أمره يف انتكس من ألن؛ باخليبة عليه دعاء وهو، رأسه عىل انقلب وقيل: أي

 (.3)وخرس خاب

 من أخرجها ال الشوكة فيه دخلت إذا أي " اْنتََقَش  َفالَ  ِشيَك  َوإَِذا "وقوله:

ي وبه موضعها  (.4)به ينقش الذي املنقاش سمه

ينَار ْبدعَ )  َقْوله:  (اهلل رمحه) حجر ابن احلافظ قالو ِريص َطالِبه َأيْ (  الدِّ  َعىَل  احْلَ

هُ ،  ِحْفظه َعىَل  اْلَقائِم،  مَجْعه  .  َوَعْبده َخاِدمه لَِذلَِك  َفَكَأنَّ

ْكرِ ( اْلَعْبد) ُخصَّ  ِقيَل : الطِّيبِيُّ  َقاَل  ْنَيا حَمَبَّة يِف  بِاْنِغاَمِسهِ  لُِيْؤَذن، بِالذِّ ، َوَشَهَواهَتا الدُّ

ا جَيِد اَل  ِذيالَّ  َكاأْلَِسريِ  ْ ، َخاَلص  ينَار َمالِك َيُقْل  َومَل ينَار َجاِمع َواَل ، الدِّ  أِلَنَّ ؛ الدِّ

ْمع املِْْلك ِمنْ  املَْْذُموم َياَدةُ : َواجْلَ اَجة َقْدر َعىَل  الزِّ  .  احْلَ
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ةِ  ُيْؤِذن(  إَِلْخ  ُأْعطِىَ  إِنْ )  َوَقْوله ْرص بِِشدَّ  .  َذلَِك  َعىَل  احْلِ

ا َجَعَلهُ : هَغرْي  َوَقاَل  اَم  َعْبد  ا َكانَ  َفَمنْ ؛ َوِحْرصه لَِشَغِفهِ  هَلُ َواهُ  َعْبد  ْ :  هِلَ  َيْصُدق مَل

ه يِف  اكَ )  َحقه ا بَِذلَِك  اِتََّصَف  َمنْ  َيُكون َفاَل (  َنْعُبد إِيَّ يق   .(1) ِصدِّ

 الكعبة تطهر كام، مما سوى اهلل قلبه يقوم بتطهريأن  املؤمن العبد فعىل

ْأَنا َوإِذْ : ) تعاىل قال، املرشفة  ْبَراِهيمَ  َبوَّ كْ  اَل  َأنْ  اْلَبْيِت  َمَكانَ  إِلِ  َشْيئ ا يِب  ُترْشِ

رْ  عِ  َواْلَقائِِمنيَ  لِلطَّائِِفنيَ  َبْيتِيَ  َوَطهِّ كَّ ُجودِ  َوالرُّ  .(2)(  السُّ

، املنظور ُصوَرة اْلقلب قي ينقش اْلَبرَص  إِْطاَلق: (اهلل رمحه) القيم ابن قال

 .(3) اأْلَْصنَام بمزامحة يرىض اَل  واملعبود، كعبة ْلقلبَوا
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 اخلتام

، ليس معناه ال نستعمل األشياء، ا مع نفي مجيع ما سوى اهللال بد أن نفهم أنن

( أكمل ( والرسول )رسول اهلل )  ( ال إله إال اهلل والدليل: أن:) 

الرتاب يف وجوه  رمى :بيته للهجرةخروجه من اخللق، وأكملهم يقينا عىل اهلل عند 

ا َأْيِدهيِمْ  َبنْيِ  ِمن َوَجَعْلنَا املرشكني وهو يقرأ قوله تعاىل) ا َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  َسدًّ  َسدًّ

وَن  اَل  َفُهمْ  َفَأْغَشْينَاُهمْ  واالختباء يف _ وخرج من بينهم ودخل يف الغار  (1) (ُيْبرِصُ

 .أخذه بالسبب ليس يقينه عىل السبب. ومع_  الغار من أسباب احلفاظة

َينَْتظُِر َأْمَر اهللَِّ، َحتَّى إَِذا  --َفَأَقاَم َرُسوُل اهللَِّ  : اْبِن إِْسَحاَق  َعنِ ف

اَلُم َفَأَمَرُه َأالَّ َفَمَكَرْت بِهِ  ُقَرْيش   اْجَتَمَعْت  يُل َعَلْيِه السَّ ، َوَأَراُدوا بِِه َما َأَراُدوا ، َأَتاُه ِجرْبِ

، َفَأَمَرُه  َعيِلَّ ْبَن َأيِب َطالِب   -  -َيبِيَت يِف َمَكانِِه الَِّذي َكاَن َيبِيُت فِيِه َفَدَعا َرُسوُل اهللَِّ 

د  َلُه  ى برُِبْ  - -َأْخرَضَ ، َفَفَعَل . ُثمَّ َخَرَج َرُسوُل اهللَِّ َأْن َيبِيَت َعىَل فَِراِشِه َوَأْن َيتََسجَّ

َها َعىَل ُرُءوِسِهْم،  ، َفَجَعَل َيُذرُّ  ِمْن ُتَراب 
َعىَل اْلَقْوِم َوُهْم َعىَل َبابِِه، َوَخَرَج َمَعُه بَِحْفنَة 

د   َوَأَخَذ اهللَُّ بَِأْبَصاِرِهْم َعْن َنبِيِّهِ  كِيمِ  ): َوُهَو َيْقَرأُ  - - حُمَمَّ  إىَِل َقْولِهِ   يس َواْلُقْرآِن احْلَ

ونَ  :  .(3)(2) ( َفَأْغَشْينَاُهْم َفُهْم اَل ُيْبرِصُ
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َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َنَظَر إىَِل َقَدَمْيِه وملا وقف املرشكون عىل الغار ،فقال أبو بكر: 

َت َقَدَمْيِه، َفَقاَل النَّبِيُّ  َنا حَتْ "اْثنَنْيِ اهللَُّ َثالُِثُهاَم ؟َيا َأَبا َبْكر  َما َظنَُّك بِ "  :()ألَْبرَصَ

َل  َأنَّ  النَّاسِ  َبْعُض  َظنَّ  َوَقْد   اأْلُُمورَ  َوَأنَّ ، اأْلَْسَباِب  َوَتَعاطِيَ  ااِلْكتَِساَب  ُينَايِف  التََّوكُّ

َرة   َكاَنْت  إَِذا ، َفْرض   ِمنْهُ  ااِلْكتَِساَب  َفإِنَّ ، َفاِسد   َوَهَذا! اأْلَْسَباِب  إىَِل  َحاَجةَ  َفاَل  ُمَقدَّ

 .َمْوِضِعهِ  يِف  ُعِرَف  َقْد  َكاَم ، َحَرام   َوِمنْهُ ، َمْكُروه   َوِمنْهُ ، ُمَباح   َوِمنْهُ ، ُمْسَتَحب   َوِمنْهُ 

لنِيَ  َأْفَضَل   النَّبِيُّ  َكانَ  َوَقْد  ْرِب  أَلَْمةَ  َيْلَبُس ، املَُْتَوكِّ  اِق اأْلَْسوَ  يِف  َوَيْميِش ، احْلَ

ُسولِ  َهَذا َمالِ  {:اْلَكافُِرونَ  َقاَل  َحتَّى، لاِِلْكتَِساِب   يِف  َوَيْميِش  الطََّعامَ  َيْأُكُل  الرَّ

َذا؛ (1)} اأْلَْسَواِق  ا جَتُِد  َوهِلَ َّنْ  َكثرِي  َل  ُينَايِف  ااِلْكتَِساَب  َيَرى مِم  َعىَل  ُيْرَزُقونَ  التََّوكُّ

ا: ُيْعطِيِهمْ  َمنْ  َيدِ  ا، ة  َصَدقَ  إِمَّ ة   َوإِمَّ اس   ِمنْ  َذلَِك  َيُكونُ  َوَقْد ، َهِديَّ  َواِِل  َأوْ ، َمكَّ

َطة    .(2) رُشْ

يك   ْبنِ  ُأَساَمةَ  فَعنْ  ( يتداوى ، ويأمر بالتداوي،وكان النبي )  َقاَلْت  َقاَل  رَشِ

ْ  اهللََّ  َفإِنَّ  َتَداَوْوا اهللَِّ! ِعَبادَ  َيا َنَعمْ  "َقاَل: َنَتَداَوى، َأاَل  اهللَِّ َرُسوَل  َيا اأْلَْعَراُب   َداء   َيَضعْ  مَل

ا َداء   إاِلَّ  َدَواء   َقاَل  َأوْ  ِشَفاء   َلهُ  َوَضعَ  إاِلَّ   َقاَل  ُهوَ  َوَما اهللَِّ َرُسوَل  َيا َقاُلوا َواِحد 

َرمُ   .(3)"  اهْلَ
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َل  ُتنَايِف  اَل  بِالتََّداِوي اأْلَْسَباِب  ِرَعاَيةَ  َأنَّ  َوَحاِصُلهُ  وعِ  َدْفعُ  ُينَافِيهِ  اَل  َكاَم ، التََّوكُّ  اجْلُ

ِب  اْلَعَطشِ  َوَقْمعُ  بِاأْلَْكلِ  ْ ُل  َيَتَداَوى: امْلَُحاَسبِيُّ  َقاَل  َثمَّ  َوِمنْ ، بِالرشُّ  بَِسيِّدِ  اْقتَِداء   املَُْتَوكِّ

لنِيَ   .(1)املَُْتَوكِّ

 دعن والتسمية الفراش بنفض وأمر..  األبواب وإغالق..  الرساج بإطفاء وأمر

 يتقي وكان..  اهلجرة يف الطريق عىل يدله من وأخذ..  السفر يف الزاد وأخذ..  النوم

 .توكله من ذلك ينقص ومل..  والربد احلر

فاستعامل األسباب ليس خالف اليقني، بل استعامل األسباب مع اعتامد القلب 

 عىل اهلل من كامل اليقني.

وكل مع األسباب توكل أعىل الترمحه اهلل  

ةَ  َأيِب  ْبنُ  وأفضل، فعن املُِْغرَيةُ  ُدوِسُّ  ُقرَّ  َقاَل  َيُقوُل  َمالِك   ْبنَ  َأَنَس  َسِمْعُت  َقال السَّ

: ُل  َأْعِقُلَها اهللَِّ! َرُسوَل  َيا َرُجل  ُل؟ ُأْطلُِقَها َأوْ  َوَأَتَوكَّ ْل  اْعِقْلَها"  َقاَل: َوَأَتَوكَّ  َوَتَوكَّ

"(2) (3). 
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 ألن اهلل خيترب بعد ربطها هل الطمأنينة كاملة باهلل، أو باهلل واحلبل؟.

نشتغل يف األسباب رمحه اهلل  

 الظاهرية، ولكن ال نتكل عليها ونتوكل عىل اهلل تعاىل.       

األسـباب  تكـال عـىلاالشتغال يف األسـباب الظاهريـة لـيس ممنـوع، ولكـن االف    

الظاهرية ممنوع ، فنتجرد عـن األسـباب والوسـائل بحسـب االتكـال، ال بحسـب 

االشتغال، نشتغل يف مشاغلنا الكسبية والبيتية ، ونشتغل يف األسباب الظاهرية، فاهلل 

 عز وجل ما منعنا أن نشتغل يف األسباب الظاهرية. 

  وقال لـداود، (1(نَا َوَوْحيِنَا اْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِ   :لنوح  قال اهلل      

: ْمنَاُه َصنَْعَة َلُبوس  َلُكْم لُِتْحِصنَُكْم ِمـْن َبْأِسـُكْم َفَهـْل َأْنـُتْم َشـاكُِرون ،  (2) َوَعلَّ

ْيـلِ  :وقال تعاىل ة  َوِمـْن ِرَبـاِط اخْلَ ـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن ُقـوَّ وا هَلُ وقـال  ،(3)َوَأِعـدُّ

َـا َيـا :وقال تعاىل ، (4) ي َخَلَق َلُكْم َما يِف األَْرِض مَجِيعا  ُهَو الَّذِ :تعاىل  الَّـِذينَ  َأهيُّ

ا اْنِفُروا َأوِ  ُثَبات   َفاْنِفُروا ِحْذَرُكمْ  ُخُذوا آَمنُوا  .((5 مَجِيع 

 يـوم رأسه عىل املغفر ولبس .  غزوة أحد لبس درعني من حديد .يف والرسول 

  .ذلك وغري..  واحلليب املاء ورشب الطعام، وأكل الفتح،
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ــة  ــند: ويف مك ــام يف مس ــَد  ك َحهُ  َأمْحَ ــحَّ ــن  َوَص  َحَس
ــنَاد  ــاكِمُ  بِإِْس ــنُ  احْلَ  َواْب

ُلهُ  َجابِر   َعنْ  ِحبَّانَ  ْم  --َمَكَث َرُسوُل اهللَِّ  ِمْثُلُه َوَأوَّ َعرْشَ ِسننَِي َيتَّبُِع النَّاَس يِف َمنَاِزهِلِ

َغ ِرَسـاَلَة َريبِّ َوَلـُه َوغَ  بِِمن ى يِف املََْواِسمِ  يِن َحتَّى ُأَبلِّ َها َيُقوُل : َمْن ُيْؤِوينِي ، َمْن َينرُْصُ رْيِ

نَُّة ؟ َحتَّى َبَعَثنَا اهللَُّ َلُه ِمنْ  ْقنَاهُ  َيْثِرَب  اجْلَ ِديَث َحتَّى َقاَل  َفَصدَّ َفَرَحَل إَِلْيِه ِمنَّا  : َفَذَكَر احْلَ

ـْمِع  َسْبُعوَن َرُجال  ، َفَوَعْدَناُه َبْيَعَة اْلَعَقَبِة ، َفُقْلنَـا : َعـاَلَم ُنَبايُِعـَك ؟ َفَقـاَل: َعـىَل السَّ

، َوَعىَل اأْلَْمِر بِـاملَْْعُروِف رِ ـِْر َواْلُيسـُعْس َوالطَّاَعِة يِف النََّشاِط َواْلَكَسِل، َوَعىَل النََّفَقِة يِف الْ 

َّا مَتْنَُعوَن  َيْثِرَب  ُرويِن إَِذا َقِدْمُت َعَلْيُكمْ ـَوالنَّْهِي َعِن املُْنَْكِر، َوَعىَل َأْن َتنُْص  ، َفَتْمنَُعويِن مِم

نَّةُ   .((1.  ِمنُْه َأْنُفَسُكْم َوَأْزَواَجُكْم َوَأْبنَاَءُكْم ، َوَلُكُم اجْلَ

 ِمـنْ  َواْدُخُلـوا َواِحـد   َبـاب   ِمن َتْدُخُلوا اَل  َبنِيَّ  َيا َوَقاَل  : ويعقوب قال ألوالده

َقة   َأْبَواب   َتَفرِّ نَ  َعنُكم ُأْغنِي َوَما مُّ ء   ِمن اهللَِّ مِّ ْكمُ  إِنِ  يَشْ ْلُت  َعَلْيهِ  هللَِِّ إاِلَّ  احْلُ  َوَعَلْيـهِ  َتَوكَّ

لِ  ُلونَ املُْ  َفْلَيَتَوكَّ  .( 2)َتَوكِّ

ـاَلةُ  ُقِضـَيِت  َفإَِذا }: - - حممد ألمة وتعاىل سبحانه وقال ـوا الصَّ  يِف  َفاْنَترِشُ

ا اهللََّ َواْذُكُروا اهللَِّ َفْضلِ  ِمنْ  َواْبَتُغوا اأْلَْرضِ  ُكمْ  َكثرِي   (.3 ) { ُتْفلُِحونَ  َلَعلَّ

جـاء  ل بالسـبب الظـاهري فلـومل يمنعنا من االشـتغا ()ُعلَِم من ذلك أن اهلل      

ُبوا ِمْن ِرْزِق اهللَِّ   :، قال تعاىلعلينا اجلوع فعلينا أن نأكل  (. 1(ُكُلوا َوارْشَ
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َفاْنكُِحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن  :يقول  لنا ونحتاج إىل الزوجة فنتزوج فاهلل       

 (  .       (2 النَِّساءِ 

َوَعىَل املَْْوُلـوِد َلـُه ِرْزُقُهـنَّ َوكِْسـَوهُتُنَّ بِـاملَْْعُروِف   :ولوإذا رزقنا باملولود فاهلل يق     

(3وقال تعاىل  )   َأْسكِنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُْتْم ِمْن ُوْجِدُكْم (4  .  ) 

من مجيع اآليات السابقة ُعلَِم أن اهلل تعاىل ما منعنا من االشتغال، باألسباب      

  تعاىل منعنا من االتكال عىل األسباب الظاهرية. الظاهرية ولكن اهلل

ُكوا َأْن    قال تعاىل، كيف ُيْعَلم ذلك ؟ باالمتحانو امل * َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ

  (5.   )َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتنُونَ 

سـباب بأوامره ، فاألوامر تصري بمقابلـة األ يأت يمتحن عبده ؟ اهلل  كيف اهلل 

اهري ، فهـذا اإلنسـان وترك السبب الظـ ، فإذا امتثل اإلنسان أوامر اهلل الظاهرية

بسـبب االشـتغال باألسـباب الظاهريـة فهـذا  ، وإذا تـرك أمـر اهلل قوى اإليـامن

 اإلنسان ضعيف اإليامن . 

واإلنسان مكلف أن يتحصل سبب ظاهري الذي فيه منافع وأن يتجنب األسباب      

 التي فيها مشقة، عيل سبيل املثال:  الظاهرية

                                                                                                                                                       

( 

 
 



 

 

y     ( )W      

      

94  

 

اليقين 

مفهوم

ه 

 وآثاره 

 يتجنب اجلوع ويأكل الطعام . (1

 يتجنب الربد ويلبس الثياب ليتحصل عىل الدفء.   (2

 يتجنب الظلمة وييضء املصباح ليتحصل عىل النور .  (3

َوَمـا   ، اهلل تعاىل قال له:  "العصا  "كان عنده سبب ظاهري  سيدنا موسى     

ـُأ َعَلْيَهـا   ( ، فأجاب موسى 1) َسى تِْلَك بَِيِمينَِك َيا ُمو َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ

ا َعىَل َغنَِمي َوِِلَ فِيَها َمآِرُب ُأْخَرى    (2.)َوَأُهشُّ هِبَ

املقابلة ، أمر اهلل أمـام فالعصا سبب ظاهري لرتبية الغنم وصاحب الغنم ، فجاءت      

 ( 3 .)َسى َقاَل َأْلِقَها َيا ُمو   قال ،سبب ظاهري

يرتك سبب نافع ، ولو يشتغل يف السبب النافع يرتك أمر اهلل  لو يمتثل أمر اهلل      

   . 

وبني سبب ظاهري الذي فيه منافع ، فسيدنا موسـى  اآلن صار مقابلة أمر اهلل      

  كان يف قلبـه أن النـافع والضـار هـو اهلل  واملعـز واملـذل هـو اهلل ،  وأن ،

، وأن هـذه األشـياء املاديـة ال تنفعنـا وال ترضـنا إال  اخلسـارة مـن اهلل  النجاح و

 بمشيئة اهلل تعاىل . 

ر إال بمشـيئة ـفجميع األشياء املادية مثاهلا مثال ) العصا ( فالعصا ال تنفع وال تض     

ر، ولكـن ـصاحب العصـا ، فعنـدما تكـون العصـا عـىل األرض ال تنفـع  وال تضـ
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عصا وْضب الشجر وأخذ الثمر وأعطانا الثمر فنحن نشـكر صاحب العصا أخذ ال

 صاحب العصا وال نشكر العصا . 

ولو أن صاحب العصا غضب علينا، فأخذ العصا ثم ْضبنا فنحن ال نعتـب عـىل      

 العصا ونقول ملاذا ترضبيني يا عصا بل نعتب عىل صاحب العصا . 

والبساتني .. الخ فكل هذا مثـل فامللك واملال والتجارة والدكاكني واملزارع      

 هو الذي يستعمل العصا .  العصا ، واهلل 

 .تعاىلإرادة اهلل  وذلك بعددة عرجاء تكفى إلهالك النمرود فبعوضة واح    

، ولكن االمتحان الصعب عندما ما خاف عندما ترك العصا سيدنا موسى  

(1 ، )َتْسـَعى ِهـَي َحيَّـة  َذا َفَأْلَقاَهـا َفـإِ   :  ألقاها حتولت حية ، فهرب موسى 

ْب   : وقال تعاىل َا َجان  َوىلَّ ُمْدبِرا  َومَلْ ُيَعقِّ َتزُّ َكَأهنَّ . فجاء األمر مـن (2) َفَلامَّ َرآَها هَتْ

ا  :اهلل ْف َسنُِعيُدَها ِسرَيهَتَ فلام جاء أمر اهلل مقابلـة  .(3(األُوىَل َقاَل ُخْذَها َوال خَتَ

 . ك السبب النافع وامتثل أمر اهللفرت ترك سبب نافع ،

 . ر فتحمل املشقة وأخذ السبب الضاروملا جاء أمر اهلل مقابلة أخذ سبب ضا    

ــَأْمَوالُِكْم اْنِفــُروا ِخَفافــا  َوثَِقــاال  َوَجاِهــُدوا  : يعطينــا األمــر  فكــذلك اهلل       بِ

 . (4(ُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُمونَوَأْنُفِسُكْم يِف َسبِيِل اهللَِّ َذلُِكْم َخرْي  لَ 
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، ملوا مشقة أنفسكم مثـل أخـذ احليـة، ثم حتتم أنفقوا أموالكم مثل ترك العصاأن     

ملـا  ، فموسى  يفعل معكم مثل ما فعل مع موسى   فإذا فعلتم ذلك فاهلل 

وملـا كان يلقى عصاه بإرادته فام كانت قوة العصا إال لرتبية الغنم وصـاحب الغـنم ، 

صارت هذه العصا سببا  لرتبية الغنم وصاحب الغنم وتربيـة اثنـا  ألقاها بأمر اهلل 

ـَة  : عرش أسباطا  ، قال تعاىل َجَر َفاْنَفَجَرْت ِمنْـُه اْثنََتـا َعرْشَ ْب بَِعَصاَك احْلَ َفُقْلنَا اْْضِ

ُبـوا ِمـْن  ْم ُكُلـوا َوارْشَ ـهَبُ ِرْزِق اهللَِّ َوال َتْعَثـْوا يِف األَْرِض َعْينا  َقْد َعلَِم ُكلُّ ُأَنـاس  َمرْشَ

 (1)ُمْفِسِدينَ 

ْمَعاِن ـَفَأْتَبُعوُهْم ُمْش   ، قال تعاىلبجنودهوملا أتبعه فرعون        ِرِقنَي * َفَلامَّ َتَراَءى اجْلَ

ا ملَُْدَرُكوَن    (2.)َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّ

 (. 3(ال إِنَّ َمِعَي َريبِّ َسَيْهِديِن َقاَل كَ    ..؟ ماذا كان رد موسى       

ْب بَِعَصاَك اْلَبْحـَر َفـاْنَفَلَق    :ماذا كانت النتيجة ؟ َفَأْوَحْينَا إىَِل ُموَسى َأِن اْْضِ

 َكالطَّْوِد اْلَعظِيِم * َوَأْزَلْفنَا َثمَّ اآلَخِريَن * َوَأْنَجْينَا ُموَسـى َوَمـْن 
َفَكاَن ُكلُّ فِْرق 

 .((4 ِعنيَ َمَعُه َأمْجَ 

هـذه العصـا سـببا   وقومه، وصـارت فأصبحت العصا سببا  حلفاظة موسى       

َفَأْلَقى ُموَسى َعَصاُه َفإَِذا ِهَي َتْلَقُف َما َيـْأفُِكوَن * َفـُأْلِقَي    قال تعاىل، إلحياء الدين
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َحَرُة َساِجِديَن * َقاُلوا آَمنَّا بِـَربِّ اْلَعـاملَنَِي * َربِّ  قيـل   (1)  ُموَسـى َوَهـاُرونَ السَّ

 كانوا حواىل ستون ألفا  وآمنت زوجة فرعون . 

ونتحمل مشقة  فعندما نرتك أموالنا النافعة مثل ترك العصا بسبب أمر اهلل       

ْف َسنُِعيُدَها    موسى أنفسنا مثل أخذ العصا ، فكام وعد اهلل   َقاَل ُخْذَها َوال خَتَ

ا األُوىَل   . (2) ِسرَيهَتَ

اَرة  ُتنِْجيُكْم ِمْن َعَذاب  َيا   يوعدنا  فاهلل      ا الَِّذيَن آَمنُوا َهْل َأُدلُُّكْم َعىَل جِتَ َ َأهيُّ

اِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َذلُِكْم َخرْي    َألِيم  * ُتْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوجُتَ

تَِها األهَْنَاُر َلُكْم إِْن كُ  ِري ِمْن حَتْ  جَتْ
نُْتْم َتْعَلُموَن * َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّات 

بُّوهَنَا َنرْص  ِمَن اهللَِّ َوَمَساكَِن َطيَِّبة  يِف 
َجنَّاِت َعْدن  َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم * َوُأْخَرى حُتِ

ِ املُْ  .(3)(4) ْؤِمننِيَ َوَفْتح  َقِريب  َوَبرشِّ
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 المراجع

 المرجـــــــــــــــــــــــع م

 القرآن الكريم 1

 كتب التفسري: 2

 تفسري ابن كثري. -

 .الطربي تفسري -

 تفسري البغوي. -

 كتب احلديث: 3

 .لبنان _بريوت  _ اإلسالميطبعة املكتب  –رياض الصاحلني  -

 .بالقاهرة احلديثدار  ةطبع _ صحيح البخاري -

ية بالقاهرة اهليئة العامة للشئون األمريمطبعة  –رشح النووي  صحيح مسلم -

 .هـ 1417،  1996

 .(هـ  1425م،  2004الطبعة األوىل  )القاهرة  _ابن اهليثم دار  – سنن الرتمذي -

 .دار احلديث بالقاهرةطبعة   _ سنن أيب داود -

 دار احلديث بالقاهرة)طبعة  – بحاشيته السندي والسيوطي ائيسنن النس -

 (.وىلالطبعة األ

 .دار احلديث بالقاهرة طبعة _ سنن ابن ماجة -
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 سنن الطرباين. -

 لبنان. _  بريوت_ دار الكتاب العريب طبعة  –مستدرك احلاكم  -

 (.املكتبة الشاملة )الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي جممع  -

 .(املكتبة الشاملة )الدنيا أيب البن اهلل عىل التوكل   -

 .(املكتبة الشاملة )للبخاري العباد أفعال خلق -

 رشح مشكاة املصابيح لعىل املال. –مرقاة املفاتيح  -

 :كتب السرية 4

طبعة املجلس األعىل  – العباد للصاحلي سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري -

 للشئون اإلسالمية بالقاهرة.

 .لبنان _بريوت  _دار املعرفة  طبعة _ حياة الصحابة للكاندهلوي -

 .موقع إسالم ويب عىل شبكة النت _ اخلصائص الكربى للسيوطي -

 كتب خاصة بالدعوة والتبليغ: 5

 .غمر مطبعة دار السالم ميت.املؤلف بقلم الباملبوري عمر حممد العالمة روائع -

 .غمر مطبعة دار السالم ميت بقلم املؤلف  الدعوة إىل اهللكلامت مضيئة يف -

 بقلم/ املؤلف. –الصفات الست يف ضوء الكتاب والسنه وفهم سلف األمة  -
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8 

 كتب يف العقيدة:

درب  _األزهر  _دار البيان العريب  رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز. -

 .مجهورية مرص العربية _القاهرة  _األتراك 

دار أصداء  _ ن إبراهيم بن عبد اهلل للتوجيريفقه القلوب للشيخ حممد ب -

 الطبعة الثالثة. اململكة العربية السعودية. –بريدة  –القصيم  –املجتمع 

 .الفوائد البن القيم

 املدهش البن اجلوزي.
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 الصفحة الموضوع م

 ..........................................اإلهداء 1

 اجلزائري اسميتقديم فضيلة الدكتور/ عبد الغني الق 2

 صالح  أمحد خليل/الدكتور فضيلة  تقديم 3

 املغريب فيضال حممد توفيق الشيخ فضيلة تقديم 4

 ........................اإليامن أهل رشيعة يف واإلثبات النفي 5

 .......................................................متهيد 6

 .......................................طيبة...ال يقني الكلمة 7

 القلب يف اليقني إصالح  طريق 8

 :من اليقني يتغري كيف

 ................................اخلالق إىل املخلوق أوال: من

 ...............األعامل ..... إىل واألسباب األشياء من ثانيا: 

 ثالثا: من الدنيا إىل اآلخرة

 ...................فوائد  أربع نستفيد واإلثبات بالنفي نقوم ملا 9
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 :واإلثبات النفي وطريقة 10

 ......................................الكون فاعلية أوال: ننفي

 ................................السابقة األمم يقني ننفي ثانيا:

 .......................(.فاعليتها أي)النفس يقني ننفيثالثا: 

 .......................................................اخلتام 11

 ....................  .................................املراجع 12

 ............................................حمتويات الكتاب 13

   
  الفراغ

 واإلثبات يف رشيعة أهل اإليامن النفي من كتاب

 يوم الثالثاء 

 هـ 1440عام  رمضان املوافق الثالثون من شهر

 عنوان املؤلف

 حمافظة الدقهلية -مركز ميت غمر   –كفر ميت العز 

 مجهورية مرص العربية

 لفالبريد اإللكتروني للمؤ
Emam2030@gmail.com
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