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كلمة الرسوخ

يف العددين األولني من سلسلة كتاب »الرسوخ« غابت املرأة عن 
قائمة املؤلفني املشاركني يف حترير صفحاهتام، لكنها يف هذا العدد تسجل 
حضورها بقوة من خالل كونه تأليفا مفردا المرأة ال يشاركها فيه أحد، 

وكونه عمال تطوعيا أصالة ال تبعا.

اجلليلة  والكاتبة  الباحثة  النساء،  كل  عن  توقعها  للخري  مبادرة 
الذكتورة برشى البداوي، أستاذة التعليم العايل بجامعة حممد اخلامس 
بالرباط، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، شعبة الدراسات اإلسالمية...

املاتع الذي يعزز رسالة منشورات  وال نخفي مرستنا هبذا العمل 
البرشية،  هبا  متر  التي  احلرجة  الفرتة  هاته  يف   )almontaqa( املنتقى 
الذي من خالل نرشه نعرتف لكل النساء، أمهات وبنات، بجهودهن 

اجلميلة واملثابرة زمن احلجر الصحي.

امرأة يذكرنا بجهود نساء املغرب  أن يكون أول كتاب من مؤلف 
يف الريادة إىل أعامل اخلري وإسعاف الناس بإرشادهم للخروج من العرس 
البنني  الفاضلة أم  املرأة  إىل اليرس، ومن الضيق إىل السعة، عىل رأسهن 
فاطمة الفهرية، بانية جامع وجامعة القرويني، والذي كان منطلقه يف فاتح 
رمضان املعظم عام 245 هـ، املوافق ليوم السبت 31 نونرب سنة 859م.
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مؤلفته  له  اختارت  اليوم،  للقراء  نقدمه  الذي  الكتاب  حمتوى 
وهو  اهلل«،  مع  حضورك  »سجل  عنوان:  البداوي  برشى  الدكتورة 
حضور طبع عمل فاطمة الفهرية يف بناء القرويني عىل ما حكاه النارصي 
يف االستقصا، حيث التزمت أال تدخل يف بناء املسجد شبهة، »ومل تزل 
فاطمة املذكورة صائمة من يوم رشع يف بنائه إىل أن تم، وصلت فيه شكرا 

هلل تعاىل«.

هذه املعاين الربانية جتليها لنا الدكتورة برشى البداوي يف كتاهبا عرب 
مع  عناوين وحداته: »سجل حضورك  مقدمة وستة وحدات وخامتة، 

اهلل«: بـاحلمد؛ بالذكر؛ بتعظيمه؛ باخلضوع له؛ بالرجاء؛ بالتعلق به.

ويكمن اهلدف العام لكتاب »سجل حضورك مع اهلل« فرتة احلجر 
الصحي كام تقول املؤلفة، يف أن الناس هذه األيام قد سجلوا غياهبم يف 
الفضاء العام ولكن يف املقابل ال ينبغي أن يرصفهم عن تسجيل حضورهم 

يف فضاءاهتم اخلاصة عند خالقهم، وبمنطق الدوام ال املداومة.

فيها  الناس  اهتم  كام  فعال   - الصحي  احلجر  فرتة   - األيام  هذه 
بصحة األبدان هي فرصة لالهتامم أيضا بصحة النفس وإنعاشها بالصلة 
وِذْكًرا، وَتعظياًم، وُخضوًعا،  ًدا،  َحْ اإلنسان والكون  الروحانية بخالق 

ًقا. فام من حمنة وإال فيها منحة..  وَرَجاًء، وَتَعلُّ

قراءة ممتعة

خليد كدادر
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اِم َحْيُث َيعيُش اْلَكثرُي ِمَن النَّاِس ُمْنَزويَن يف ُبيوهِتِم: َطْوًعا  يف َهِذِه اأَليَّ

اَقاِت  اِم اْختَِباِر الطَّ يِة امُلكوِث يف الَبْيِت أِو اْضِطراًرا، أيَّ َأْوَكْرًها، إدراًكا ألمهِّ

جَتُِد  ِة،  اخُلُلِقيَّ ِت  اجِلباِلَّ وُمعاَيَنِة  ِة،  اخَلْلِقيَّ بائِع  الطَّ َمْعِدِن  وُمَراَجَعِة  ِة،  ْفِسيَّ النَّ

َيْنَبِغي  ال  امُلَقابِِل  يف  َهَذا  َوَلِكنَّ  اْلَعامِّ  الَفضاِء  يف  ِغياهَبم  ُلوا  َسجَّ قد  النَّاَس 

َخالِِقِهْم،  ِعْنَد  ِة  اخَلاصَّ َفَضاَءاهِتِْم  يف  ُحضوِرِهْم  َتْسجيِل  َعْن  َفُهْم  َيرْصِ أْن 

واِم ال امُلداَوَمِة. وبَِمْنِطِق الدَّ

امُلْقَتِدِر  الَقاِدِر  اخَلالِق  َعزَّ وَجلَّ  اهللِ  الثِّقِة يف  بـ  اًل  أوَّ لِْلُحضوِر  َتْسِجيٌل 

ا بَِأْن َيْشَغَل اإلْنَساُن َوْقَتُه  بِيًّ حيِم بِِعَباِدِه، َحتَّى َيَتَجىلَّ ُحضوًرا َتَقرُّ ُؤوِف الرَّ الرَّ

: اْلتَِزاًما باْلَفَرائِِض، وإِْكَثاًرا  ًبا إىل اهللِ َعزَّ وجلَّ اَعاِت َتَقرُّ امْلَْمنوَن َعَلْيِه بِِه يف الطَّ

َماِكِن، وَتْنِقَيًة  فوِس َقْبَل اأْلْجساِد واأْلَ ْكِر، وِقَراَءًة لِْلُقْرآِن، وَتْطِهرًيا للنُّ من الذِّ

ْقَواِل... لوِك، وَوْزًنا لِْلَ امئِر، وَتْصِحيًحا لِلسُّ لِلضَّ

 ِ ِهَي ُفْرَصٌة لِـ اْلغافِل ِمْن قبُل لَِيْسَتْدِرَك فَيْسَتِفيَق ِمْن َغْفَلتِِه، ولـ امُلَقرصِّ

َل ِمْن َطْبِعِه،  َهُه، ولـ امُلعانِِد لَِيُعوَد إىل ُرْشِدِه فُيَعدِّ َح َتَوجُّ لرُِياِجَع َنْفَسُه فُيَصحِّ

ِعَظ مِلَآلِِه... َر َفَيتَّ َل وَيَتَدبَّ َر يف َحالِِه َفَيَتَعقَّ الِّ لَِيَتَفكَّ ولـ الضَّ
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ِجِه أو َفاِسًدا يف  ِهَي ُفْرَصٌة لَِيْسَعى اإلْنَساُن لَتْصحيِح َما َكاَن َخاِطًئا يف َنْ

َدِم  ْنِب، والنَّ ُه وَيُتوَب إَِلْيِه َتْوَبًة َنُصوًحا بـ اإِلْقاَلِع َعِن الذَّ َمساِرِه، فَيْسَتْغِفَر َربَّ

ُنصَّ  الَّتي  ْوَبِة  التَّ رُشوُط  وتِْلَك  إليِه،  الَعْودِة  َعَدِم  عىل  واْلَعْزِم  َماَفاَت،  عىل 

ْوَبُة الَّتي َتُقوُم َأْيًضا َعىَل َحدِّ َقْوِل َأيب َعْبِد اهلل الُقَرظي)1) بَأْرَبَعِة  َعَلْيَها، تِْلَك التَّ

َناِن،  َأْشَياء: "االستغفاِر بالِّلساِن، واإلْقالِع باأَلْبداِن، َوإِْضاَمِر َتْرِك اْلَعْوِد بِاجْلَ

ًة وَقْد  ِقها، َخاصَّ لَِتَحقُّ َأْيًضا  ُدلَّ عليه  اإْلِْخَواِن")2)، وهي ما  َسيِِّئ  َوُمَهاَجَرِة 

ْوَبَة النَُّصوح بـ اجَلَزاء اأَلْوَف، ِمْصداًقا لَِقْولِِه َتَعاىل: ائُب التَّ ُوِعَد صاحُبها التَّ

            ﴿

         

            

             

 ﴾. ]سورة التحريم: 8[

ًدا،  وحانيِة لِْلَمْخُلوِق بخالِِقِه: َحْ َلِة الرُّ اُم ُفْرَصٌة إلْنَعاِش الصِّ يَّ َهِذِه اأْلَ

ًقا. وِذْكًرا، وَتعظياًم، وُخضوًعا، وَرَجاًء، وَتَعلُّ

وس. ُوِلد في اآخر  ���ر، ك�ن من حلف�ء ال�أ م�م العلامة المفسِّ 1 - هو محمد بن كعب بن ُس���ليم الُقَرظّي المدني: ال�إ
خلافة علي سنة اأربعين للهجرة، واخُتلف في ت�ريخ وف�ته. ق�ل عنه ابن سعد: "ك�ن ثقة ع�لم� كثير الحديث َورِع�". 
رن�ؤوط واآخرين- مؤسسة الرس�لة،  ينظر: الذهبي محمد بن اأحمد )ت748ه�(، س���ير اأعلام النبلاء، تح: ش���عيب ال�أ

بيروت، ط2 / 1402ه� - 1982م، رقم الترجمة: 23، ) 5 / 68-65(. 
نه من السنة  حك�م القراآن والُمَبيِّن ِلم� تضمَّ 2 - ينظر: القرطبي اأبو عبد الله محمد بن اأحمد )ت671ه�(، الج�مع ل�أ
واآي الفرق�ن، تح: عبد الله التركي ومحمد رضوان عرقسوس���ي- مؤسس���ة الرِّس����لة، بيروت، ط1/ 1427ه�2006-م، 
���ره  ج21/ ص:97، وابن الَقيِّم الجوزية اأبو عبد الله محمد بن اأبي بكر )ت751ه�(، بدائع التفس���ير الج�مع لم� فسَّ
���ق م�دته ورتَّبه�: ص�لح اأحمد  م�م ابن القيِّم الجوزية، جمعه وخرَّج اأح�ديثه: يس���ري الس���يد محمد، راَجعه ونسَّ ال�إ

�مّي- دار ابن الجوزي، ط1/ 1427ه�، )سورة التحريم(، )3 / 169(.  الشَّ



الوحدة األولى:

ْل ُحُضوَرَك َمَع الله باْلَحْمِد  َسجِّ
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َعِم  اِء، يف النِّ اِء ويف الضَّ ْمُد يف الرسَّ ًدا: فاحْلَ َحْ

ِل  اأَلوَّ يف  ًدا  َحْ  ... اْلُيرْسِ ويف  اْلُعرْسِ  يف  اْلَبالِء،  ويف 

ًدا هلل  لْيِل وَأْطَراَف النَّهاِر، َحْ ًدا آناَء الَّ ويف اآلِخِر، َحْ

"دوَن سائِر ما ُيْعَبُد من دونِه، ودوَن ُكلِّ ما َبَرَأ ِمْن 

َعِم الَّتي ال ُيْصيَها  َخْلِقِه، باِم َأْنَعَم عىل ِعَباِدِه ِمَن النِّ

الَعَدُد، وال ُييُط بَِعَدِدها َغرْيُه َأَحٌد...")1).

إىَِل  ها  ُكلِّ األيَّام  األيَّام ويف  َأْحَوَجَنا يف هذه  فام 

ؤاَل  السُّ َعلَّ  اجَلنان،  الواِقع ويف  احَلْمد يف  َترْصيِف 

ؤال َيَناُل الَقُبوَل َفَيْحَظى باالْستِجابة،  لِصاِحِب السُّ

ا ُسْبَحاَنُه الَوباَء مِمَّا ُيِصيُب األْجَساَد. َفَع َعنَّ َفرَيْ

فـاحَلْمُد َمْدٌح وَثَناٌء واعرتاٌف َيْصُدر ِمْن َقْلِب 

ِب  َقرُّ ُمِو يف التَّ م بالقضاء، واملْؤِمن بالسُّ امُلْسِلم امُلَسلِّ

َرجاِت: بالدَّ

َمْدِحِه  املَنَّاِن يف  َغرْيُ اخلالِِق  ُيْمَدُح  َمْدٌح: وهل 

َتَعاىل  اهلَل  فإنَّ  واْسَتَباَن،  ىلَّ  جَتَ بُِصْنِعِه  َمْن  وَمْدِح 

َمُد باِم َخَلَقُه  َمُد بِأسامئِِه احُلْسنى وِصَفاتِِه اْلُعاَل، ُيْ ُيْ

َقْولُه:  بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّ َعِن  ُيْرَو  مَلْ  َأَو  واأُلوىَل،  اآلِخَرِة  يف 

1 - ابن كثير اأبي الفداء اإس���م�عيل بن عمر)ت774ه�(، تفس���ير ابن كثير )تفس���ير القراآن العظيم(، تح: س�مي ابن 
محمد السلامة- دار طيبة، ط2/ 1420ه�- 1999م، )1/ 128(.

ما َأْحَوَجَنا يف 
هذه األيَّام ويف 
األيَّام ُكلِّها ِإَل 
َتْصريِف احَلْمد 
يف الواِقع ويف 
اجَلنان، َعلَّ 
ؤاَل ِلصاِحِب  السُّ
ؤال َيَناُل  السُّ
الَقُبوَل َفَيْحَظى 
باالْسِتجابة، 
َفَيَْفَع َعنَّا 
ُسْبَحاَنُه الَوباَء 
ِمَّا ُيِصيُب 
األْجَساَد.
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ِ "، وَكثرَيٌة ِهَي اآلياُت  ْمُد هلِلَّ َعاِء احْلَ ْكِر ال إلَه إالَّ اهلل، وَأْفَضُل الدُّ "َأْفَضُل الذِّ

ْمِد، منها َقْوُلُه َتعاىل :   َناُت الَّتي َوَرَدْت فيها َكِلَمُة احْلَ الَبيِّ

               ﴿

 ﴾. ]سورة  األنعام  : 1 [ 

          ﴿  : ُوَقْوُلُه َجلَّ َجالُله

       ﴾.    ] سورة سبأ : 1 [

          ﴿  :ُُ ُوَقْوُلُه ُسْبَحاَنه

    ﴾ ]سورة غافر: 65[

                 ﴿   : ُشْأُنه َعزَّ  وَقْوُلُه 
     ﴾]سورة غ�فر: 56[

         

              

 ﴾.     ]سورة فاطر: 1[ 

ِح الَعْقِل بُِنوِر اْلِعْلم وُمْنَتَهى الَيقني،  وَثَناٌء: بَيَقَظِة الَقْلِب واجَلَنان، وَتَفتُّ

"وقد قيَل: إنَّ َقْوَل اْلَقائِِل: )احَلْمُد هلل(: َثَناٌء َعَلْيِه بَِأْسامئِِه َوِصَفاتِِه احُلْسنى، 
ْكُر هلل( ثناٌء َعَلْيِه بنَِعِمه وَأَياديِه".)1) َوَقْوله: )الشُّ

ْمُد  اْلُعاَل، واحْلَ احُلْسَنى وِصفاتَِك  بأْسامئَِك  َربَّنا  لَك  ْكُر  فـاحَلْمُد والشُّ

حُتَْص،  ُتَعدُّ وال  الَّتي ال  نَِعِمَك وَأَياِديَك وآالئَِك  َخالَِقَنا عىل  ْكُر لَك  والشُّ

1 - تفسير ابن كثير- مصدر س�بق، )1/ 128(. 
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اجَلَناِن  بـ  فاِت  الصِّ من  ي  وامُلَتَعدِّ ِزِم  الالَّ َعىَل  إهَِلِي  َلَك  ْكُر  والشُّ ْمُد  واحْلَ

والِّلَساِن واأَلْركاِن.

َهِذِه  يف  الَفْضِل  لِصاِحِب  اْلَفْضَل  اإْلِْنَساُن  َيْسَتْشِعُر  َحْيُث  واْعرِتاٌف: 

ها بُِجوِدِه وَكَرِمِه وإْحَسانِِه: َفْضل املِْنَحِة باملِْحَنِة، َفْضل  اِم ُكلِّ يَّ يَّام ويف اأْلَ اأْلَ

يف  ِف  َوقُّ التَّ ظاُت  حَلَ َفِهَي  اِت،  الذَّ ُمراَجَعِة  يف  ااِلْختَِباِر  اِلْجتَِياِز  الُفْرَصِة 

ْمِر  ها ُتِعيُد احِلَساَباِت باخُلُضوِع لِْلَ ِع َعلَّ ِة يف اْلَعامَلِ أمْجَ َمَساِر َوَحَرَكِة اإلْنَسانِيَّ

اهِتا  ِة، واْسرتاتيجيَّ ِة واجَلواِرِحيَّ ْفِسيَّة والَعْقِليَّ ِة والنَّ طاهِتا اْلَقْلبِيَّ طَّ اْلُعْلِويِّ يف ُمَ

سيِخ يف ِذْهنَِها اجَلْمِعي أنَّ  ْ قِّ بالرتَّ ْنَيِويَّة َفُتقيمها َعىَل اْلَعْدِل واحْلَ ِة الدُّ اأَلْرِضيَّ

جاِء يف اهلِدايِة، ِمْصداًقا لَِقْولِِه َتعاىل يف ُسورة  ِق الرَّ قُّ اهلَل َحقٌّ َعاِدٌل يف ِظلِّ حَتَ

ة)1): احَلْمِد: الفاحِتَ

          ﴿

         

.﴾     

ٌة بني اخَلالِق  ٌد هللِ اخَلالِِق، وَثناٌء، ومَتجيٌد وَتفويٌض، وَبْينِيَّ ورِة َحْ َفِفي السُّ

اِن، أو مل َيْثُبْت َعْن َأيب ُهَرْيَرَة  لوِقِه، وُسؤاٌل، واستجابٌة بَفْضِل الَكريِم املنَّ وَمْ

ُه َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: - َريِضَ اهلُل َعْنُه- َأنَّ

َما  ولَِعْبِدي   ، نِْصَفنْيِ َعْبِدي  وَبنْيَ  َبْينِي  الَة  الصَّ َقَسْمُت  َتَعاىَل:  اهلُل  »قاَل 

حه عن اأبي هريرة، ق�ل:  حيح عند التِّرمذي وصحَّ � ورد في تفسير ابن كثير: )وقد ثبت في ]الحديث[ الصَّ 1 - ممَّ
���ْبع الَمَث�ني والق���راآن العظيم"، وُيق�ل له�: الَحْمد،  ق����ل رس���وُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: "الحمد لله اُأمُّ القراآن، واُأمُّ الِكَت�ب، والسَّ

لاة...(، )1/ 101(. وُيق�ل له�: الصَّ
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قاَل  ]الفاحتة:1[ ،   ﴾       ﴿ الَعْبُد:  َقاَل  َفإَِذا  َسَأَل: 

قاَل  ]الفاحتة:2[،   ﴾  ﴿ قاَل:  وإذا  َعْبِدي،  َحَِدين  اهلل: 

﴾ ]الفاحتة:3[، قاَل:      ﴿ :َعْبِدي، فإذا قاَل َعَلَّ  َأْثَنى  اهلُل: 

   ﴿ :قاَل فإذا  َعْبِدي -،  إيلَّ  َض  َفوَّ ًة:  َمرَّ وقاَل  َعْبِدي -  َديِن  جَمَّ

ما  ولَِعْبِدي  َعْبِدي،  وَبنْيَ  َبْينِي  هذا  قاَل:  ﴾ ]الفاحتة:4[،    

      ﴿ :َسَأَل، فــإذا قــــاَل
﴾ ]الفاحتة:5-6[، قاَل: هذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَأَل«.)1) 

 ِّ احَلْمِد يف الرسِّ لُِسورِة  َتْرديٍد  ُكلِّ  َها، يف  ُكلِّ اِم  يَّ اأْلَ اِم َويف  يَّ اأْلَ َهِذه  َفِفي 

ِمَن  اْستَِجاَبٌة  َوبِاجَلواِرِح...  بِاْلَقْلِب  الَباِطِن،  ويف  اِهِر  الظَّ يف  اْلَعالنَِيِة،  ويف 

َتْفويِض  التَّْفويِض  َوبِـ  لِْلَخالِِق،  التَّْمجيِد  َوبِـ  ناِء  الثَّ ـِ  وب احَلْمِد  ـِ  ب اإْلِْنَساِن 

ِديُث  اأَلْمِر َلُه ُسْبحاَنُه، َلُه اأَلْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد، َوبَِسائِِر َما َنصَّ َعَلْيِه احْلَ

يُف.  ِ الُقديِسُّ الرشَّ

َعاِء:  الدُّ باجَلَناِن يف  وَتْرديًدا  باْلَقْلِب،  اْستِْشعاًرا  َمْعناُه  َيْرُسُخ  ْمُد  َفـاحْلَ

الِة: َفْرًضا وَناِفَلًة، وَتْنزياًل بِاجَلَواِرِح. ْكر أو الصَّ ُدعاِء الذِّ

َها ِعْنَد  اِم ُكلِّ يَّ يَّام واأْلَ ْمُد يف َهِذِه اأْلَ ْكِر َكاَم ِقيَل، َفاحْلَ ْمُد َرْأُس الشُّ َواحْلَ

َواِرح، َفَقْد  َظِة َيقنٍي َواْستِْحضاٍر َجاَد هبا املَنَّاُن يف َأْعامِل اْلُقُلوب َأِو اجْلَ ُكلِّ حَلْ

َض  بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل :  »إنَّ اهلَل َلرَيْ َثَبَت َعِن َأَنِس ْبِن َمالٍِك - َريِضَ اهلُل َعْنُه َأنَّ النَّ

1 - صحي���ح مس���لم، تح: نظر بن محمد الف�ري�بي- دار طيب���ة، ط1/ 1427ه�- 2006م، "كت�ب الصلاة"، )ب�ب 
وجوب قراءة الف�تحة في كل ركعة(، رقم: ) 904 (.
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َبَة فَيْحَمَدُه َعَلْيَها «)1)  . ْ َب الرشَّ َعِن اْلَعْبِد َيْأُكُل اأَلْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها، وَيرْشَ

ُيْعِلُن  َفبِِه  ها،  ُكلِّ ْكِر يف هذه األيَّام ويف األيَّام  لِْلَحْمِد والشُّ أْحَوَجَنا  َفاَم 

َض بَِقضاِء اهلل وَقَدِره،  ، وُيْفِصُح عن الرِّ نِّ باهلل َعزَّ وَجلَّ اإلْنساُن ُحْسُن الظَّ

َكِم  طيِف الَعليِم احَلكيِم، ِمْصداًقا لَِقْولِِه َتعاىل يف حُمْ وُياِهُر بـالثِّقة يف اهلل اللَّ

ِكتابِِه الَعزيِز من ُسورِة ُيوُسَف:

﴾. ]سورة يوسف:          ﴿

]100

وِرَض  َخْلِقَك،  َعَدَد  فيه،  ُمباَركًا  ًبا  َطيِّ َكثرًيا  ًدا  َحْ احَلْمُد  َلَك  لُهمَّ  فالَّ

َنْفِسَك، وِزَنَة َعْرِشَك، وِمَداَد َكِلامتَِك.

ْكُر  ْكُر حتَّى َتْرَض، وَلَك احَلْمُد وَلَك الشُّ َلَك احَلْمُد ولَك الشُّ لُهمَّ  الَّ

فاحَلْمُد هللِ  نِْعَمتَِك،  َدائاًم وَأَبًدا عىل  ْكُر  الشُّ َوَلَك  ْمُد  احْلَ َوَلَك  َض،  الرِّ ِعْنَد 

َربِّ اْلعاملنََي.

ع�ء والتَّْوَبة وال�ْسِتْغَف�ر"، )ب�ب اْسِتحب�ب َحْمِد الله تع�لى َبْعَد  ْكر والدُّ 1 - صحيح مسلم- مصدر س�بق، "كت�ب الذِّ
ْرب(، رقم: ) 7108(.  ْكِل والشُّ ال�َأ



الوحدة الثانية:

ْكِر ْل ُحُضوَرَك َمَع الله بالذِّ  َسجِّ
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اْلَغْفَلِة  عن  الُبْعُد  ُق  َيَتَحقَّ ْكِر  َفبِالذِّ وِذْكًرا: 

الِِق يف ُكلِّ َوْقٍت وحنٍي، وبِه َيْكَتِسُب  واْستِْحَضاِر اخْلَ

املَْخُلوُق ِرَض َخالِقِه باالْستِجابِة مِلَا َأَمَرُه بِه، َأَومَلْ َيْأُمِر 

املَْوىَل َعزَّ َوَجلَّ امُلْؤِمننَي بَقْولِِه: 

           ﴿

﴾. ]سورة األحزاب: 41[ 

ْكِر َسِكيَنًة، وَيفوُز الَقْلُب  َأَو ال جَتُِد النَّْفُس يف الذِّ

لُّ الُعَقُد؟! ْكِر الُكُروُب وحُتَ َمْأنِيَنِة، وَتْنَفِرُج بالذِّ بالطُّ

ُل ِفيَها املَْخُلوُق ُحُضوَرُه  ْكِر إًِذا ُيَسجِّ اٌم لِلذِّ ِهَي أيَّ

َيْشَمَلُه  َأْن  َتعاىل  اهلل  َعَسى  َخالُِقُه  َعَلْيِه  َأْوَجَبُه  باَِم 

لياًل، وَتْكبرًيا،  ميًدا، وهَتْ تِِه اْلَواِسَعِة: َتْسبيًحا، وحَتْ بَِرْحَ

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: وَحْوَقَلًة، واْستِغفاًرا، وَصالًة عىل النَّ

ِ َوبَِحْمِدِه( ُصْبًحا وَمَساًء،  اْلَعظيِم( )ُسْبَحاَن اهللَّ َتْسبيًحا: )ُسْبحاَن اهللِ 

ِمْصَداًقا لَِقْولِِه َتَعاىَل:

         ﴿ 

   ﴾ ]سورة الروم:17-16[

       ﴿ :َوَقْولِِه ُسْبَحاَنُه

﴾ ]سورة األحزاب: 42-41[.  

ْكِر  ِهَي أيَّاٌم ِللذِّ
ُل  ِإًذا ُيَسجِّ
ِفيَها امَلْخُلوُق 
ُحُضوَرُه ِبَا 
َأْوَجَبُه َعَلْيِه 
َخاِلُقُه َعَسى 
اهلل َتعال 
َأْن َيْشَمَلُه 
ِتِه  ِبَرْحَ
اْلَواِسَعِة
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َقاَل:  » َما  َأْفَضُل،  اْلَكاَلِم  َأيُّ  ُسئَِل  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ َرُسوَل  َأنَّ   ، َذرٍّ َأيِب  َوَعْن 
ِ َوبَِحْمِدِه« )1).  ُ مِلاََلئَِكتِِه َأْو لِِعَباِدِه: ُسْبَحاَن اهللَّ اْصَطَفى اهللَّ

اًل وآِخًرا، احَلْمُد هلل َظاِهًرا  ميًدا: )احَلْمُد هلل َربِّ اْلعاملنَي( احَلْمُد هلل َأوَّ حَتْ
ًقا َو َواِجًبا؛  ا وَعالنِيًة، احَلْمُد هلل َتَعلُّ وَباِطًنا، احَلْمُد هلل ِسًّ

ْمُد َوُهَو َعىَل  يَك َلُه، لُه امُلْلُك َوَلُه احْلَ لياًل: )ال إلَه إالَّ اهلل َوْحَدُه ال رَشِ هَتْ
ٍء َقدير(، ُصْبًحا وَمَساًء، َفَعْن َأيب ُهَرْيَرَة - َريِضَ اهلُل َعْنُه- َقاَل: قاَل  ُكلِّ َشْ
َفَأْفَضُلَها  ُشْعَبًة،  ون،  وِستُّ بِْضٌع  َأْو  وَسْبعوَن  بِْضٌع  اإليامُن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل 

َقْوُل: ال إَلَه إالَّ اهلل ...احلديث «.)2) 

َكثرًيا،  هلل  واحَلْمُد  َكبرًيا،  َأْكرَبُ  اهلُل  َأْكرَب.  اهلُل  َأْكرَب  اهلُل  َأْكرَب  اهلُل  َتْكبرًيا: 
 .﴾  ﴿ ُسْبَحاَنُه:  قُّ  احْلَ َيُقوُل  وَأصياًل،  ُبْكَرًة  اهللِ  وُسْبحاَن 
اب - َريِضَ اهلُل َعْنُه -  ِدَنا ُعمَر ْبِن اخَلطَّ ]سورة املدثر:3[، وَقْد ُرِوَي َعْن َسيِّ

ْنَيا َوَما ِفيَها.")3) ( َخرْيٌ ِمَن الدُّ َقْوُلُه: "َقْوُل اْلَعْبِد: )اهلُل َأْكرَبُ

ِمْن  َكْنًزا  َلْيَسْت  َأَو  الَعظيم(،  الَعِلِّ  باهللِ  إالَّ  َة  والُقوَّ )الَحْوَل  َحْوَقَلًة: 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص، قاَل: َقاَل  ْشَعِريِّ َعِن َرُسوُل اهللَّ ِة َكاَم ُرِوى َعْن َأيِب ُموَسى اأْلَ ُكنوِز اجَلنَّ
ِة؟  نَّ َك َعىَل َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز اجْلَ ِ ْبَن َقْيٍس، َأاَل َأُدلُّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  »َيا َعْبَد اهللَّ يِل َرُسوُل اهللَّ
ِ إاِلَّ  :  »َواَل َمْنَجا ِمَن اهللَّ َفٌق َعَلْيِه، وَزاَد النََّسائِيُّ َة إاِلَّ بِاهللَّ »ُمتَّ اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

إَِلْيِه«، ِرَواَية َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة - َريِضَ اهلُل َعْنُه -.)4)

ع�ء والتَّْوَبة وال�ْس���ِتْغف�ر، )ب�ب َفْضل سبح�ن الله وبحمده(،  ْكر والدُّ 1 - صحيح مس���لم- مصدر س����بق، "كت�ب الذِّ
رقم: )7101(. 

يم�ن(، رقم: )162(.  يم�ن"، )ب�ب شعب ال�إ 2 - صحيح مسلم- مصدر س�بق، "كت�ب ال�إ
حك�م القراآن"، )سورة ال�إسراء:111(، )10/ 345(. 3 - تفسير القرطبي "الج�مع ل�أ

4 - اأخرج���ه البخ����ري في صحيح���ه "فتح الب�ري من صحيح البخ�ري"، "كت�ب الَقَدر"، )ب�ب ل� حول ول� قوة اإل� 
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الَعِلَّ  اهلَل  َأْسَتْغِفُر  إَِلْيِه،  وَأُتوُب  الَعِظيَم  الَعِلَّ  اهلَل  )َأْسَتْغِفُر  اْستِغفاًرا: 

َرَواُه  ما  َسَناِمِه  وذْرَوُة  االْستِْغَفاِر  وَسيُِّد  َعِظيٍم(؛  َذْنٍب  ُكلِّ  ِمْن  الَعِظيَم 

ُه َقاَل: بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ اد بن َأْوٍس- َريِضَ اهلُل َعْنُه- َعِن النَّ الُبَخاِريُّ عن َشدَّ

ُهمَّ َأْنَت َريبِّ اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت، َخَلْقَتنِي َوَأَنا  ُد ااِلْستِْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللَّ »َسيِّ

َعْبُدَك، َوَأَنا َعىَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصَنْعُت، 

ُنوَب إاِلَّ  ُه اَل َيْغِفُر الذُّ ، َوَأُبوُء َلَك بَِذْنبِي؛ َفاْغِفْر يِل؛ َفإِنَّ َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلَّ
َأْنَت«.)1)

فـ:  عليه،  وباَرَك  َم  وَسلَّ اهلل  َصىلَّ  امُلْخَتاِر:  امُلصَطفى  بِيِّ  النَّ عىل  َصالًة 

ْم وَباِرْك عىل امُلْصَطَفى َعَدَد َخْلِقَك، وِرَض َنْفِسَك، وِزَنَة  لُهمَّ َصلِّ وَسلِّ "الَّ

َعْرِشَك، وِمداَد كلامتَِك".

إِْبَراِهيَم،  آِل  َعىَل  ْيَت  َصلَّ َكاَم  ٍد  مَّ حُمَ آِل  َوَعىَل  ٍد،  مَّ حُمَ َعىَل  َصلِّ  لُهمَّ  "الَّ

آِل  َعىَل  َباَرْكَت  َكاَم  ٍد،  مَّ حُمَ آِل  َوَعىَل  ٍد  حُممَّ َعىَل  َباِرْك  لُهمَّ  الَّ إنََّك حيٌد جميٌد، 

الة اإلبراهيمية[... إِْبَراِهيَم، إنََّك َحِيٌد جَميٌد".)2) ]الصَّ

ًيا بَدَعواِت امُلْصَطَفى ملسو هيلع هللا ىلص، َوِمْنَها أنَّه مَلْ َيُكْن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وذلَك َتَأسِّ

َعَواِت ِحنَي ُيْصبُِح َوِحنَي ُيْمِس:  َيَدُع َهُؤالِء الدَّ

ب�لل���ه(، رقم: )6236(، واأخرجه النس����ئي في "الس���نن الكبرى"، "كت�ب عمل الي���وم والليلة"، )ب�ب 107(، رقم: 
 .)18 /10190(

دب  لب�ني، صحيح ال�أ 1 - صحي���ح البخ�ري، "كت�ب الدعوات"، )ب�ب اأفضل ال�س���تغف�ر(، رق���م: ) 5947(، وال�أ
م�م البخ�ري، )ب�ب سيد ال�ستغف�ر(، رقم: )483(، ص: 231.  المفرد للاإ

براهيمية كم� ورد في صحيح البخ����ري، "كت�ب الدعوات"، )ب�ب الصلاة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص(،  2 - ن���ص الصل���اة ال�إ
رقم: )6431(. 
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َأْسَأُلَك اْلَعْفَو  لُهمَّ إيِنيّ  ْنَيا َواآلِخَرِة، الَّ َأْسَأُلَك اْلَعاِفَيَة يف الدُّ لُهمَّ إينيّ  »الَّ

َوآِمْن َرْوَعايت،  لُهمَّ اْسرُتْ َعْوَرايت  الَّ َوَأْهِل َوَمايل،  َوُدْنَياَي  َواْلَعاِفَيَة يف ِديني 

َوَعْن ِشاميل، وِمْن  َيميني،  َخْلِفي، وَعْن  َيَديَّ وِمْن  َبنْيِ  ِمْن  اْحَفْظني  لُهمَّ  الَّ
تي«.)1) َفْوقي، وَأُعوُذ بَعَظَمتَِك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن حَتْ

عنَي-: َوَما ُرِوَي عنُه ملسو هيلع هللا ىلص يف ُنْصِح َصْحبِِه - ِرْضواُن اهللِ َعَلْيِهْم َأمْجَ

يف  وَأْرَفِعها  َمليِكُكْم،  ِعْنَد  وَأْزَكاَها  َأْعاَملُِكْم،  بَِخرْيِ  ُأنبُئُكْم  »َأاَل 

َهِب واْلَوِرِق، وَخرٌي َلُكْم ِمْن َأْن َتْلَقْوا  َدَرجاتُِكْم، وَخرٌي َلُكْم ِمْن إِْنَفاِق الذَّ

 ِ اهللَّ ِذْكُر  َقاَل:  بىَل،  َقاُلوا:  َأْعَناَقُكْم؟  ُبوا  وَيْضِ َأْعَناَقُهْم  ُبوا  فَتْضِ ُكْم  َعُدوَّ

َتَعاىَل«.)2) 

فُسْبحاَنَك َريبيّ ُسْبَحاَنَك ُسْبَحاَنَك َما َأْعَظَم َشَأَنَك، 

الئِِق. ِد اخْلَ َم وَباَرك عىل َسييّ وَصىلَّ اهلُل وَسلَّ

دب  م����م اأحم���د واأب���و داوود واب���ن م�جه عن ابن عمر- رضي الل���ه عنهم�-، واأخرجه البخ����ري في "ال�أ 1 - رواه ال�إ
دب المفرد  لب�ني محمد ن�صر الدين، "صحيح ال�أ المفرد"، برقم: )1200(، واأبو داوود، رقم: )5074(. وينظر: ال�أ
م�م البخ�ري"- مكتبة الدليل، السعودية، ط4/ 1418ه1997-م، )ب�ب م� يقول اإذا اأصبح(، رقم: )912(، ص:  للاإ

 .465
2 - اأخرجه الترمذي في سننه، "كت�ب الدعوات"، رقم: )3377(.



الوحدة الثالثة:

ْل ُحُضوَرَك َمَع الله بتعظيمه  َسجِّ
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اِر، والتَّْعظيُم َأْصُل الِعباَدِة، ِمْصداًقا  وَتْعظياًم: فـ الَعَظَمُة هللِ الَواِحِد الَقهَّ

لـ:

َقْولِِه َتعاىل: ﴿   ﴾. ]سورة الواقعة: 77[

             ﴿ ُسْبَحاَنُه:  وَقْولِِه   
         

﴾. ]سورة الزمر: 64[

         ﴿ :َوَقْولِِه َعزَّ ِمْن قائٍل

 ﴾. ]سورة الزخرف: 84[

        ﴿ :َوَقْولِِه َجلَّ َجالُلُه 

   ﴾. ]سورة األنعام: 4[

        ﴿ :َوَقْولِِه َجلَّ يِف ُعالُه

 .﴾         

]سورة الروم: 26[

               ﴿ َتَعاىَل:  وَقْولِِه 
          

  ﴾. ]سورة الروم:39[.

وُوجوَب  اخَلالِق،  َعَظَمَة  ُتْعِلُن  الَّتي  الَبيِّناِت  اآلياِت  ِمَن  وَغرْيَِها   ...

َتْعِظيِمِه، وَتْوقرِيِه، وإْخالِص الُعبوِديِة َلُه، فاأَلْمُر َلُه ِمْن َقْبُل وِمْن َبْعُد.
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: الِكرْبِياُء ِردائِي، والَعَظَمُة  : »َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ  ويف احَلِديِث الُقُديِسِّ
اِر«.)1) إِزاِري، فَمْن َناَزَعنِي َواِحًدا ِمْنُهاَم َقَذْفُتُه يف النَّ

 ، لِّ ِر بِِلباِس اخلْشَية، والذُّ ها للتَدثُّ اِم ُكلِّ َفاَم أْحَوَجنا يف هذه األيَّام ويف األيَّ

والتَّواُضِع، واحَلَياء ِمَن اهللِ َتَعاىل:

اخُلضوَع  اإلنساُن  به  ُيْعِلُن  لِْلَجَناِن:  ْفِس  للنَّ لِْلَقْلِب  اخلْشَيِة  ـَِباُس  ـِل َف

اُه ُسْبحاَنُه َعْنُه، واإلْخالَص يف  للخالِق فياَم َأَمَرُه ُسْبَحانه به واالْنتِهاَء َعامَّ َنَ

ًعا وِخيَفًة، ائتاِمًرا بَأْمِرِه ُسْبَحاَنُه:  الِعباَدِة َلُه َوْحَدُه ال رَشيَك َلُه: َتَضُّ

          ﴿

     ﴾. ]سورة األعراف:205[

ن يف  ْحَ ها َما َوَعَد به الرَّ يَّام ُكلِّ  واجَلَزاء يا إِْنسان يف َهِذِه األيَّام َويِف اأْلَ

َكِم ِكَتابِه:  حُمْ

 .﴾                ﴿

]سورة امللك:13[

َعْن  وإعالٌن  امُلَتعال،  لِْلَعظيِم  اْفتِقاٍر  بِـ  َوْعٌي  لُّ  فالذُّ  : ليّ الذُّ ـَِباُس  ول  

الِِقه، فـإقراُر الَعْبِد الَذليِل  ُخُضوِع الَعْبِد مِلَْواله، واْستِْسالٌم ِمَن املَْخُلوِق خِلَ

لِّ ُقْطَبا  اًل، وبإِْحسانِِه َثانًيا، و احُلبُّ مع الذُّ ِة اخَلالِِق أوَّ واِجٌب بالَيِقنِي بُرُبوبِيَّ

1 - ورد الحدي���ث مروي���� عن اأبي هري���رة وعن ابن عب�س -رضي الله عنهم�- وب�ألف����ظ مختلفة، منه�: "فمن ن�زعني 
ن اأخرجه اأبو داوود)ت275ه( في سننه، "كت�ب  ْبُتُه"، "فمن ن�زعني واحدا منه� اَأْلَقْيُتُه في النَّ�ر"، وممَّ واحدا منه� َعذَّ
اللب�س"، )ب�ب م� ج�ء في الكبر(، رقم: )4090(، وابن ِحبَّ�ن )ت354ه( في صحيحه، "كت�ب البر وال�إحس�ن"، 

)ب�ب م� ج�ء في الط�ع�ت وثوابه�(، رقم: )5671(. 
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ُه اهلل -: اْلِعَبادة عىل َحدِّ َقْوِل ابِن الَقيِّم - َرِحَ

ا ُقْطَبــاِن ــابِِدِه مُهَ ـَ َمـــْع ُذلِّ ع ِن َغاَيــــُة ُحبِّــــهِ  ْحَ وِعَباَدُة الرَّ

َما َداَر حتَّى َقاَمِت الُقْطَبـــاُن)1) وَعَلْيِهاَم َفَلــُك اْلِعَباَدِة َدائِـــــرٌ 

َوْصِل  اْختَِبار  يف  للنَّجاح  ها  ُكلِّ األيَّام  ويف  األيَّام  هذه  يف  أْحَوَجنا  َفاَم   

ْحن بـ: ِة للرَّ املََحبَّ

ِة  ْحَ بَّانيَّة، والرَّ الرَّ ِة، والُقْدَرِة  الَعَظَمِة اإلهليَّ بـ  بِاْلَيقنِي  ٌة  بَّ : ُذلٌّ وحَمَ لِّ الذُّ  

َربِّ  ُفِرَض من  ما  ُكلِّ  َويِف  جود...  السُّ الِة ويِف  الصَّ اإلْحسانيَّة، يف  لُدنِيَّة  الَّ

اْلِعَباِد عىل اْلِعَباِد. 

َماٍل،  َنَقَصْت َصَدَقٌة من  َثِر: »َما  اأْلَ مَلْ َيِصحَّ يف  أَو  التَّواُضِع:  ـَِباُس   ول
ا، َوَما َتَواَضَع َأَحٌد هللِ إالَّ َرَفَعُه«.)2) وَما َزاَد اهلُل َعْبًدا بَعْفٍو إالَّ ِعزًّ

ِر بِِلباِس التَّواُضِع يف ُقُلوبِنا  ها للَتَدثُّ  َفاَم َأْحَوَجَنا يف هذه األيَّام ويف األيَّام ُكلِّ

َهَذا  يف  َنْنَجُح  َعَساَنا  وُمعاَمالتِنا،  ُسُلوِكنا  وَسائِِر  وَأْقَوالِنا  وُعُقولِنا  وَأْنُفِسنا 

ِة  بَّايِنِّ يف َهِذِه الُفْرَصِة: ُفْرَصِة املِْحَنِة املِْنَحة، َويِف الَوَحَداِت اإْلِياَمنِيَّ ااِلْختَِباِر الرَّ

َل بَِذلَِك ِعْنَد املَْوىَل ُسْبحاَنُه ُحُضوَرَنا كـ ِعَباٍد،  وَطَها لُِنَسجِّ ها َفَنْسَتْويَف رُشُ ُكلِّ

واِم َما َحيِيَنا. ِريَن َعىَل الدَّ ِلنَي، فـُمَتَذكِّ ِريَن، ُمَتَدبِِّريَن، ُمَتَعقِّ ُمْؤِمننَِي، ُمَتَفكِّ

1 - من قصيدة ابن القيِّم النونية، واأوَّله�: 
لِه َفَدلَّني ال�    اْلَه�دي َعَلْيِه َوُمْحَكم اْلُقْراآِن. س�َفْرُت في َطَلِب ال�إ

ينظر: اأحمد ابن اإبراهيم، شرح قصيدة ابن القيِّم، تح: زهير الش�ويش- المكتب ال�إسلامي، بيروت، ط3/ 1406ه�، 
.)253 /1(

داب"، )ب�ب استحب�ب العفو والتواضع(، رقم: )2588(،  2 - اأخرجه مسلم في صحيحه، "كت�ب البر والصلة وال�آ
وورد في "شرح النووي على مسلم"، )ب�ب استحي�ء العفو والتواضع(، رقم: )6588(، )109/16(. 
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َفِفي التَّواُضِع َخْفُض اجَلَناِح مِلَْن َلُه احَلقُّ َعَلْيَك َواِجًبا وِخْدَمًة وإْحَساًنا، 

الَفاِضِل:  لوِك  والسُّ احَلَسِن  والَقْوِل  يِِّب  الطَّ ـِـالَكِلِم  ب لِلنَّاِس  اجلانِِب  ولنُِي 

، وال اْستِْصغاَر أو اْحتِقاَر، وال  َ اْحرِتاًما وَتْقديًرا واْعتِباًرا، َفاَل ِكرْبَ أو َتَكربُّ

وَذاَك  َهَذا  وَقْبَل  َأْغَيار،  َحقِّ  َغْمَط  أو  َبَطَر  أو  َطْمَس  وال  َفْخَر،  أو  ُمَباهاَة 

بِإِْتَيانِِه  ار  اْلَقهَّ اْلَواِحِد  هللِ  ِعَباَدتِِه  وَفْضَل  َحقيَقَة  بإْقراِرِه  اإلْنساِن  َتواُضع 

جاء يف اهلَِداَيِة. َلِل والتَّْقصرِي مع الرَّ ٍة وَخْوٍف ِمَن الزَّ اعاِت يف ِذلَّ الطَّ

أوليَس قوُلُه َتَعاىَل: ﴿ُ   ﴾ َمْنِزَلًة ِمْن َمناِزِل 

التَّواُضِع: إِْقراًرا بِِعبادِة املَْخُلوِق خِلالِِقِه، وَيقيًنا باالْستِعانِة بِه بِموِجِب اْفتِقاِر 

اْلَعْبِد مِلَْواله؟ 

َنْنَخِرَط يف  َها حتَّى  ُكلِّ اِم  واأليَّ اِم  اأَليَّ َهِذِه  التَّواُضِع يف  إىل  َأْحَوَجَنا  َفاَم 

ْحن"، الَّذين قاَل فيهم احَلقُّ ُسْبحانه: ُزْمَرِة "ِعباِد الرَّ

        ﴿ 

﴾.]سورة               

الفرقان:64-63[

اْلَبْدِء  َنْحو  َقْواًل،  التَّواُضِع:  لِـَترْصيِف  لإِلْنَساِن  مُتَنُح  إًذا  ُفْرَصٌة  فَهِذِه   

امُلْخَتِلَفِة  التَّواُصِل  ُطُرِق  َعرْبَ  ِمْنُه  بَِأْحَسَن  الِم  السَّ َردِّ  أو  الِم  السَّ بـإِْفشاِء 

ْجِر  َمُع اإْلِْنَساَن هِبِْم ُظروُف احْلَ انِِب يف امُلَعاَمَلِة َمَع َمْن جَتْ َدِة، ولنِِي اجْلَ وامُلَتَعدِّ

ِحيِّ َعْن ُقْرٍب أوَعْن ُبْعٍد، َنْحو: الصِّ



ُبْعٍد  عن  التَّْدريِس  يف  وُمواَكَبًة  وِرَعاَيًة  َتْربَِيًة  بَِأْوالِدِهْم:  اآلَباء   

باحُلْسَنى؛

ا َوَخْفًضا لِْلَجَناِح؛ ًدا َوبِرًّ ْوالد بِآَبائِِهْم: َتَعهُّ  واأْلَ

ِطبَّاء بَمْرَضاُهْم: ُحْسَن ُمعاملٍة وِرْفٍق؛  واأْلَ

وُمَشاَرَكًة  وُمواَكَبًة  ُبْعٍد  َعْن  َتْدريًسا  وَطَلَبتِِهْم:  بَِتالِمَذهِتِْم  َساَِتذة  واأْلَ  

بَتْيسرٍي؛

اًم؛ اًفا وَتَفهُّ فيِهْم: إرْشَ  َواملْسُؤولنَي بُموظَّ

لنَي بُِأَجَرائِِهْم: ُمتاَبَعًة وَتْيِسرًيا...  وامُلَشغِّ

وَتْضِحَياٌت،  وَعَطاٌء  َبْذٌل  ُة  وامْلََحبَّ ٌة،  بَّ حَمَ ُة  ْحَ والرَّ ٌة،  َرْحَ َواُضُع  َفـالتَّ  

ُروف. ًة يف َنْحِو َهِذِه الظُّ َخاصَّ

باِع،  ًيا بَِكريِم الطِّ لِّ َبًة، ُمساحَمًة، حَتَ َجُم َسالًما، َكِلَمًة َطيِّ  َوالتَّواُضُع َقْد ُيرَتْ

ُبها  ي وَتَتَطلَّ حيّ ًة يف ِخْدماٍت َتْقَتِضيَها َأَماِكُن احَلْجِر الصِّ َطالَقَة َوْجٍه، ُمَسامَهَ

ِحِم وَغرْيِِهْم ِمْن  قِّ َعَلْيَنا ِمْن َذِوي الرَّ َفَضاءاُتُه، َوَخْفًضا لِْلَجناِح لَِذِوي احْلَ

نِّ  ْعَذاِر يف َحقِّ النَّاِس بإْحَساِن الظَّ َتاِجنَي وُضَعَفاَء، واْلتاَِمًسا لِْلَ َمَساِكنَي وحُمْ

ِفيِهْم... 

َدتَِنا  َسيِّ بَِحِديِث  ِعَظ  َفَنتَّ ِفيَنا،  التَّواُضِع  ُشْعَلَة  ُنْذِكَي  َأْن  إًِذا  بَِنا  َفَحِريٌّ 

َعائَِشَة –َريِضَ اهلُل َعْنَها- َحْيُث َقاَلْت: 



التَّواُضع".)1) اْلِعَباَداِت:  َأْفَضِل  َعْن  َتْغَفُلوَن  "إِنَُّكْم 

َغُه امُلْصَطَفى  ا َأَمَر به املَْوىَل يف َبابِِه، وَبلَّ َفَحِريٌّ بَِنا َأالَّ َنْغَفَل. وبَِذا وَغرْيِه مِمَّ

عنَي-  ُة واْلُعَلامُء -ِرْضَواُن اهللِ َعَلْيِهْم َأمْجَ َحاَبُة واأَلئِمَّ يف َشْأنِِه، واْجَتَهَد الصَّ

ِحِه وَتْفسرِيِه، َقْد َنْحَظى بَِمنٍّ ِمَن اهللِ بَتْحصيِل َشَهاَدٍة يف التَّواُضِع يف  يف رَشْ

اِم وُكلِّ اأَليَّاِم. اْختَِباِر َهِذِه األيَّ

اِظُم إْذ َقاَل ُماِطًبا اإْلِْنَساَن: وَصَدَق النَّ

عـىل َصَفحاِت املاِء وْهَو َرفيـــُع َتواَضْع َتُكْن كالنَّْجِم اَلَح لَِناِظرٍ 

ـوِّ َوْهَو َوضيع)2) إىل َطَبَقـاِت اجْلَ ــاِن َيْرَفـُع َنْفَسهُ  خَّ َواَل َتُك َكالدُّ

ْر َمقاَم التَّواُضِع أَلْنُفِسَنا يف َفضاءاِت احَلْجِر بااِلْجتَِهاِد يف اْستِيَفاِء  فْلُنَسطِّ

ِة  ْدِق وامْلََحبَّ ِقِه ِفيَنا، وعىل َصَفحاِت التَّواُصِل االْجتاَِمِعيِّ بـ الصِّ قُّ وِط حَتَ رُشُ

والتَّعاُوِن  اُحِم  والرتَّ التَّآِخي  بِـ  ِة  االْجتاَِمِعيَّ اْلَعالَقاِت  ويف  الَطيِِّب،  واْلَكِلِم 

آُزِر والتَّعاُضِد.  والتَّ

َلَك،  امُلَتَواِضِعنَي  ِعباِدَك  ِمْن  وَكَرِمَك  وُجوِدَك  بَِمنَِّك  اْكُتْبَنا  لُهمَّ  فالَّ

احِلنَي. ائريَن يف ِرَكاِب ِعَباِدَك الصَّ ْمِرَك، السَّ ْكِمَك، امُلْنقاِديَن أِلَ اِضعنَي حِلُ اخْلَ

1 - رواه النس�ئي في "السنن الكبرى"، رقم: 11852، )405/10(، وابن المب�رك في "الزهد"، )1/ 132(. 
2 - ُنِسَب البيت�ن لموسى بن علي بن موسى الزّرزاري )ت736ه�( من اإربل، الذي ق�ل عنه ابن حب�ن: »ك�ن س�كن 
مش���قي)ت1061ه�( شيخ  ين الَغزِّي الدِّ النفس، حس���ن الصورة، كثير الفض�ئل نظم الوجيزة«، كم� ُنِس���َب� ِلَنْجم الدِّ
د ال�ستش���ه�د بهم� في اأكثر من  س���لام الذي َخلَّف م� يزيد على ثم�نين مؤلَّف� حس���ب م� ورد في ترجمته، وَتردَّ ال�إ
َرر الك�منة  مصدر اأدبي، وقد يرد برواية: »استب�ن لن�ظر« فيكسر الوزن. ينظر: ابن َحَجر الَعْسَقلاني)ت852ه�(، الدُّ
َفدي صلاح الدين، »اأعي�ن  في اأعي�ن المئة الث�منة- دار المع�رف العثم�نية، حيدر اآب�د،1349ه�، )4/ 387(، و الصَّ

العصر واأعوان النصر«، تح: علي اأبو زيد واآخرين- دار الفكر، ط1/ 1419ه�1998-م، )5 / 479-478( .



وَأْعالها  احَلَياِء  َمَناِزِل  َأْسَمى  َتَعاىَل  اهللِ  ِمَن  واحَلَياء  احَلَياء:  ـَِباُس  ول

ْنبَِياِء وامُلْرَسلنَي، وِمْن َمَكاِرِم اأَلْخالِق يف  َمْرَتَبًة، وُهَو ِصَفٌة ِمْن ِصَفاِت اأْلَ

َبني اإلْنَسان، َفاَم َباُلك إذا كاَن َحَياء اإلْنسان ِمْن َخالِِقه، والَعْبد ِمْن َمْواله، 

واملَْربوب ِمْن َربِّه، واملَُسود ِمْن َسيِِّده.

وَأْسامَها،  اأَلْخالِق  َأْحَسِن  وِمْن  َها،  وِعزِّ النَّْفِس  َكاَمِل  ِمْن  فاحَلَياُء 

وَصاِحِب  َبارئِِه  ِمْن  اْلغاِفِل  امُلْذنِِب   ِ امُلَقرصِّ اإلْنساِن  َحَياَء  َكاَن  إذا  ًة  َخاصَّ

ِة  ِن، وُقوَّ ْحَ ِة الرَّ ْعامِء َعَلْيِه، فَعىَل َحَسِب َنْبِض َقْلِب اإلنساِن بمَحبَّ اآلالِء والنَّ

ِع اْلَعْقِل بَحَقائِِق ِديِن اإلْسالِم، َيْسُمو يف اإلْنساِن  ْفِس بَيقنِي اإليامِن، وَتَطبُّ النَّ

ُخُلُق احَلَياِء وَما َيتَِّصُل بِِه ِمْن خْشَيٍة بموِجِب ااِلْستِْحَياء، َفَيْعُظُم َأْجُرُه ِعْنَد 

َخالِِقِه، ِمْصَداًقا لَِقْولِِه تعاىل: 

 ﴾                 ﴿

]سورة امللك: 13[.

نوب، واحَلياُء اْستِْحياٌء ِمْن  فـاحَلَياُء اْستِْحياٌء ِمَن ارتكاِب املََعاِص والذُّ

َتْسَأَل  وَأْن  جُتيُب،  َفاَل  جُتاَب  وَأْن  ُتْكِرم،  َفاَل  ُتْكَرَم  وَأْن  مَتَْنْح،  َفاَل  مُتَْنَح  أْن 

فُتْعَطى ومَتَْنَع اْلَعطاَء

امُلْؤِمِن  فغضُّ  ائر،  الرسَّ يف  وباطٌن  باجَلواِرِح  ظاهٌر  اْستِْحياٌء  َياُء  واحْلَ

َياِء، وِحْفُظ الِّلَساِن  ه َعامَّ َنَى اهلُل َعْنُه يف اْلَواِقع ويف َوْقِت الَغْفَلِة ِمَن احْلَ َبرَصَ

قِّ ِمَن احَلَياِء،  َجاِج َمَع اْلَقْوِل احْلَ قِّ أو ِحْفُظُه َعِن اللَّ َعامَّ ُيْؤِذي النَّاَس بَِغرْيِ احْلَ

اَجا؟!  ْصِح َأْن َيُكوَن جَلَ َأَو َلْيَس آفُة النُّ



َف إالَّ يف َطاَعِة اهلل، وما  واحَلَياُء ِحْفٌظ للَجواِرُح ُعموًما َحتَّى ال ُترَصَّ

ُيَناُل بِِه ِرَضاُه.

َفِقَه  إذا  ًة  َخاصَّ َيْنَفُع،  ال  فياَم  َوْقَتُه  ِدَر  هَيْ أْن  اإلْنساِن  اْستِحياُء  واحَلَياُء 

ي:  حيّ َة احَلْجِر الصِّ وَوَعى بأنَّه يف َوْضِعَيِة اْختَِباٍر يف َظْرِفيَّ

بَِتْحِصيِلِه  ااِلْختَِباِر  َهَذا  جَتاُوِز  َعْزِمِه عىل  إيامنِه، وَمَدى  لِدَرَجِة  اْختِباٍر 

ًفا،  ُكوًما، َمْسؤواًل أو ُمَوظَّ َرجاِت اأَلْعىَل، وَكْيَفاَم َكاَن َمْوِقُعُه: َحاِكاًم أو حَمْ الدَّ

ُأْستاًذا،  أو  اًم  ُمَعلِّ ا،  ُأمًّ َأْو  َأًبا  َأجرًيا،  أو  اًل  ُمَشغِّ

أو  تِْلميًذا  َباِحًثا،  أو  َعامِلًا  ًضا،  مُمَرِّ أو  َطبيًبا 

ا َمْيُسوًرا  نِّ أو َصغرًيا، َغنِيًّ َطالًِبا...َكبرًيا يف السِّ

اأَلْعذاِر،  َذِوي  ِمْن  أو  َسلياًم  ُمْعِدًما،  َفقرًيا  أو 

َر اهلُل-...  َصِحيًحا أو ُمَصاًبا بالَوباء–ال َقدَّ

ها  َفاَم َأْحَوَجَنا يف هذه األيَّام ويف اأَليَّام ُكلِّ

فَنُجوَد  اِن،  املَنَّ اِن  احَلنَّ اْلَعظيِم  ِمَن  َنْسَتْحيَِي  َأْن 

َوَصَدقاٍت  َزكاًة  ُسْبحانه:  َعَلْيَنا  به  جاَد  مِمَّا 

امْلََساكنِي  ِمْن  نَي  لِْلُمْسَتِحقِّ وُأْعِطياٍت، 

ُبل  السُّ هِبم  ضاَقْت  مِمَّْن  وَغرْيِِهْم  والُفقراء... 

ًة يف َزَمِن هذا اْلَوَباِء َوَوْقِت هذه اجَلائَِحِة،  خاصَّ

َقاَل َتَعاىل: 

َما َأْحَوَجَنا يف هذه 
األيَّام ويف اأَليَّام 
ُكلِّها َأْن َنْسَتْحِيَي 
ِمَن اْلَعظيِم 
احَلنَّاِن املَنَّاِن، 
فَنُجوَد ِمَّا جاَد به 
َعَلْيَنا ُسْبحانه: 
َزكاًة َوَصَدقاٍت 
وُأْعِطياٍت، 
ِلْلُمْسَتِحقِّنَي 
ِمْن املََْساكنِي 
والُفقراء...



                       ﴿
                   

          

  ﴾. ]سورة البقرة: 269 - 270[

 ُثمَّ أَو مَلْ َيْثُبْت مِمَّا َسَبَق ِذْكُرُه يف اأَلَثِر َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة- َريِضَ اهلُل َعْنُه- أنَّ 

ا،  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ما َنَقَصْت َصَدقٌة ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد اهلُل َعْبًدا بَعْفٍو إالَّ ِعزًّ

َوَما َتواَضَع َأَحٌد هللِ إالَّ َرَفَعُه «.

َحَسِب  عىل  وَكثرِيه،  َقِليِله  املاِل:  بِـ  ُق  ُيَتَصدَّ َفَقْد  َأْنَواٌع،  دقاُت  والصَّ  

وبِـ  ُذِكَر،  َكاَم  يِِّب  الطَّ الَكِلِم  بـ  ُق  ُيَتَصدَّ قد  َكاَم  الَعزائِم،  َقْدِر  وَعىَل  النيَّاِت 

اقِة، َوَوْفَق ااِلْستَِطاَعِة. الِح عىل َقْدِر الطَّ الَعَمِل الصَّ

 فـ"الَّلهم أنَت َريبِّ ال إلَه إالَّ َأْنَت َخَلْقَتني وَأَنا َعْبُدَك ]َأَمُتَك[، وَأَنا َعىَل 

َعْهِدَك وَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصَنْعُت، َأُبوُء َلَك بنِْعَمتَِك 
ُنوَب إالَّ َأْنَت".)1) ، وَأُبوُء بَذْنبي َفاْغِفْر يل َفإنَُّه ال َيْغِفُر الذُّ َعَلَّ

� ُروَِي عن الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص، ورد في صحيح البخ�ري، رقم: )6306(.  1 - َسيُِّد ال�ستغف�ر ِممَّ



الوحدة الرابعة:

ْل ُحُضوَرَك َمَع الله بالخضوع له  َسجِّ



وَعْقِلِه،  وَنْفِسِه،  َقْلبِِه،  َيتِِه:  بُكلِّ اإلْنَساِن  ُخُضوع  وُخُضوًعا:   

وَجواِرِحِه.

ْكِر: َتْسبيًحا، وحَتميًدا، وهَتلياًل،   فـالَقْلُب َيْعُمُر بِـ اإْلياَمِن وَيْطَمئِن بـ الذِّ

املَقاَماِت  يف  فَيْعُلو  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبييّ  عىل  وَصالًة  واْستِْغَفاًرا،  وَحْوَقَلًة،  وَتْكبرًيا، 

ُر. قاَل َعزَّ ِمْن قائٍل:  ويَتَطهَّ

          ﴿

﴾. ]سورة الرعد:29[

اِم  واأليَّ اِم  اأَليَّ َهِذِه  يف  ِة  امُلْطَمئِنَّ اْلُقلوِب  َأْصَحاِب  ِمْن  اْجَعْلنا  لُهمَّ  فالَّ  

َرِة يف األْعامِر. امُلَقدَّ

ْفُس َتْسُمو بِـ الَيقنِي واالْستَِقاَمِة. قاَل َتَعاىل:   والنَّ

                   ﴿
                   

                   

]سورة   .﴾                

فصلت:31-29[

ْفِس امُلْؤِمَنِة:  وِمْن َأْبَلِغ ما جاَء يف َوْصِف النَّ

َتْعِرُف  َوال  الَباَلَدَة،  َتْعِرُف  َوال  املََلَل،  َتْعِرُف  ال  امُلْؤِمَنُة...  ْفُس  )والنَّ

جاِء. ْفُس ُحْزٌن ُميضٌء َحاِفٌل بالرَّ الَكآبَة، وُحْزُن َهِذِه النَّ



...، وال  نِّ باهللِ  الظَّ َعْن ُحْسِن  امْلَْأَساِة ال َتُكفُّ  َو  اأَلمَلِ  ِذْرَوِة  َوِهَي يف   

ِزُنا  ُيْ ما  وأْكَثر  َدائاًم،  َمَعَها  اهلَل  بأنَّ  َتْشُعُر  ا  أِلنَّ بِاأَلْمِن؛  ُشُعوُرها  ُيفاِرُقها 
َنْقُصها وَعْيُبها وَخطيئُتها (.)1)

ِق ُمواَصَفاِت  ها أْن َنْسَعى لَِتَحقُّ  َفاَم َأْحَوَجنا يف هذه األيَّام ويف األيَّام ُكلِّ

نِّ  ، وُحْسِن الظَّ ْفِس امُلْطمئنَّة ِفيَنا بـ الَيِقنِي يف اهللِ َعزَّ وَجلَّ ْفِس امُلْؤِمَنِة والنَّ النَّ

ا اْلَوَباَء:  تِِه بأْن َيْرَفَع َعنَّ جاِء يف َرْحَ به، والرَّ

 الَوباَء الَّذي َأصاَب وُيصيُب اأَلْجَساَد، واْلَوَباَء الَّذي َقْد َعِلَق وَيْعَلُق بـ 

ْرَواِح عن  فوِس َعْن َطريِق اجَلْهِل، وبِـ الُقلوِب عن َطريِق الَغْفَلِة، وبِـ اأْلَ النُّ

َطريِق اجَلْفَوِة واجَلَفاِء. قاَل احَلقُّ ُسْبحانه: 

            ﴿

﴾. ]سورة النساء: 109[

ُغْفراَنَك َريبِّ ُغْفَراَنك

امَك ـْ ُلْطفًا بَِعْبِدَك َخالِِقي ُرح لـُهمَّ َجلَّ ُعـــــاَلَك  َك الَّ ـَ ُغْفَران

َك َأْرُجو ِرَضاَك َفَلْيَس يل إاِلَّ َيا َكاِشَف اْلَبْلَوى َأَتْيُتـَك َراِجـًيا 

رْبُ َيا َمْواَلَي فيِه ِرَضاَك  َفالصَّ َيــاِة َقِليُلَها  َي يف احْلَ إِْن َكـاَن َحظِّ

َفإَِذا َقَضْيَت َفَمْن َيُردُّ َقَضاَك يت  َما ِحيــَلتِي َواْلَعْجـُز َغاَيـُة ُقوَّ

َيا َمْن جُتِيُب اْلَعْبَد إَِذا َناَداَك  ْهُت َوْجِهَي َنْحَو َبْيتَِك َداِعًيا  َوجَّ

سرار- دار اأخب�ر اليوم، 1992م، )لم�ذا تمرض نفوسن�...؟(، صص: 55-54.  1 - مصطفى محمود، ع�لم ال�أ



َتِمي بِِحاَمَك َفاْرَحْم َضِعيًفا َيْ بَِك َأْسَتِجيـُر َوَمْن ُيِيــُر ِسَواَك 

َأْنَت امُلِجيُب لُِكلِّ َمْن َناَداَك َيــاَربِّ َقْد َأْذَنْبـُت َفاْغِفـْر َزلَّتي 
َأْنَت امْلُِجيُب لُِكلِّ َمْن َناَداَك)1) َأْنَت امْلُِجيـــــُب لُِكلِّ َمْن َناَداَك 

امُلْؤِمنِة  فوِس  النُّ َذِوي  ِمْن  اْجَعْلَنا  لُهمَّ  فالَّ

بِك، واخلاضعِة َلك،

اضيِة بُِحْكِمَك وَقَضائَِك. والرَّ

يف:  ُر  فـيَتَفكَّ الِعْلِم  بُنوِر  َيْسُمو  والَعْقُل   

الَكْوِن،  يف  ِعنَي  َأمْجَ واخَلاَلئِِق  َواآلَخَر  َنْفِسِه 

ُر.  ُل َفـيَتَذكَّ ُه يَتَعقَّ ُر َعلَّ ويَتَدبَّ

َها إىل  اِم ُكلِّ  َفاَم َأْحَوَجَنا يف َهِذِه اأَليَّام َواأليَّ

ِر يف اخَلالِق واملََلكوِت لُِيْدِرَك  َهَذا الَعْقِل املَتَفكِّ

عيُف  ، وَيِعَي اإْلنساُن املَْخُلوُق الضَّ أنَّ اهلَل َحقٌّ

َيَتَطاَوُل  َأَبًدا ُحُدوَدُه، َفال  ِه  ِة َربِّ امُلْحَتاُج إىل َرْحَ

الَلِة؛ َوَيْرَكُبُه الُغروُر بَعَمى اجَلْهِل وَزْيِغ الضَّ

احَلاِل  يف  امُلَتَدبِِّر  الَعْقِل  إىل  َأْحَوَجَنا  َوَما   

ِحنِي  إىل  اخَلالِِق  بُقْدَرِة  ِل  املَؤجَّ واملَآِل  ِر،  امُلَقدَّ

1 - ابته�ل »غفرانك اللهم جل علاك«، للش���يخ الح�فظ المنش���د وحيد اأبو الحس���ن الشرق�وي )1949م2001-م( 
نش����د الديني واش���تهر ببلاده مصر وخ�رجه� بمش����رك�ته في اإحي�ء لي�لي رمض�نية واإس���ه�م�ته في  الذي برع في ال�إ

من�سب�ت دينية، وخلَّف تراث� كبيرا من ال�بته�ل�ت والمدائح النبوية.

َما َأْحَوَجَنا يف َهِذِه 
اأَليَّام َواأليَّاِم 
ُكلَِّها إل َهَذا الَعْقِل 
املَتَفكِِّر يف اخَلالِق 
واملََلكوِت ِلُيْدِرَك 
، وَيِعَي  أنَّ اهلَل َحقٌّ
اْلنساُن امَلْخُلوُق 
عيُف امُلَْتاُج  الضَّ
ِة َربِِّه َأَبًدا  إل َرْحَ
ُحُدوَدُه



لَِقْولِِه  ِمْصداًقا  اخلالِق،  ِة  بِمنَّ ِر  َدبُّ للتَّ جَماٌل  الَكريُم  والُقرآُن  َأَجِلِه،  ُحلوِل 

َتَعاىل:

           ﴿

 ﴾. ]سورة النساء:81[

اِم ُيعيُد َتْرتيَب َنْفِسِه وَعْقِلِه وُسلوِكِه  يَّ ِه يف َهِذِه اأْلَ  َفاإْلِْنَساُن يف اْلَكْوِن ُكلِّ

بَِوْعٍي وبَِغرْيِ َوْعٍي- ُرْغاًم عن ِكرْبِ وَجرَبوِت إِْنَسانَِيتِِه يف ُدْنَيِوَيتِها، ُخضوًعا 

ِف يف  َيتِِه يف التَّرَصُّ إِلَِراَدِة اخَلالِِق وَمشيئتِِه، وبُموِجِب ُقْدَرتِِه وَعَظَمتِِه وَأَحقِّ

لوِقيِه ِمْن ِعباِدِه. َمَلكوتِِه، باَم فيه ُمْطَلق َمْ

عيُف- َتْنَفُع، وال َمْنِصُبُه، وال  ُة اإلْنَساِن- وُهَو الَعْبُد الضَّ  َما َعاَدْت ُقوَّ

تِِه،  َرْحَ وَفْيِض  اهللِ  بإِْذِن  إالَّ  َوَسائُِلُه  اْحرتازاُتُه، وال  َماُلُه، وال  َمَكاَنُتُه، وال 

اِم، وَحِريٌّ بِِه بِالتَّايل  ِعَظ باْختَِباِر َهِذِه اأَليَّ ، وُحقَّ باملَْخُلوِق َأْن َيتَّ َفاهلُل ُهَو احَلقُّ

الَواِحِد  تِِه وإْخالِص ُعبوِدَيتِِه هللِ  ِرَز َشَهاَدَة ُخُضوِعِه وِذلَّ ُيْ َأْن  َتِهَد يف  َيْ َأْن 

ُه َمْشَهٌد من َيْوِم اْلِقياَمِة َيعيُشُه اإلْنَساُن يف ُدْنَياه بَأْمِر اخَلالِِق. اِر، َفَكأنَّ الَقهَّ

         ﴿ :قُّ ُسْبَحانه  قاَل احْلَ

     ﴾. ]سورة غافر:15[

ُف يف َخْلِقِه َكْيَف َيشاُء،   َفَقْد َبَرَز وَظَهَر لِْلَخالئِِق أنَّ َخالَِق اخَلْلِق َيَترَصَّ

ا  وَوْقَتام شاَء، وباَِم َيَشاُء َتَعاَلْت َمِشيَئُتُه، فُرِدَع َمْن ُرِدع، وَرَجَع َحِسرًيا ُمْنَكبًّ

ِة وَغرْيَِها، وَرَضَخ  ِة والَعْسَكِريَّ ِة واملَالِيَّ تِِه االْقتَِصاِديَّ عىل َوْجِهِه َمْن َتَعنَّى بُقوَّ



َن اإلْنَساُن َما شاَء أْن  َف َمْن َأْنَكَر، فَهوَّ ، واْسَتْسَلَم َمْن َعاَند، واْعرَتَ ربَّ َمْن جَتَ

ن َتارًة، واْسَتْصَعَب َما َشاَء أْن َيْسَتْصِعَب تارًة، َفاَم َعاَد َأَماَمُه ِمْن َسبيٍل  هُيوِّ

ِة َبْعَد أْن َأْيَقَن أنَّ  ُجوِع إىل اجَلادَّ ْهِويِن وااِلْستِْصَعاِب َغرْي الرُّ َبْعَد َجَوالِت التَّ

اأَلْمَر بَِيِد اخَلالِِق ال املَْخُلوِق، فاملَْخُلوُق َقْد ُيْسِهُم يف َدْفِع الَوَباِء وَلِكْن باملَشيَئِة 

ٌط واِقٌف ال حَميَد َعِن ااِلْعرِتاِف بِِه. ِة، رَشْ الربَّانِيِة ويف حْضِن الِعَناَيِة اإلهليَّ

ِكيُم:  ل. قاَل ُلْقاَمُن احْلَ  َوَما َأْحَوَجَنا َأْيًضا إىل الَعْقل املَتَعقِّ

َباِب  َطْرِق  َعىَل  َدلِيٌل  اْلِفْكَرِة  وُطوَل  لِْلِفْكَرِة،  َأهْلَُم  اْلَوْحَدِة  ُطوَل  " إِنَّ 

ِة"، َوَقاَل َوْهُب بُن ُمَنبِّه: " َما طاَلْت ِفْكَرُة اْمرٍئ َقطُّ إالَّ َفِهَم، وَما َفِهَم  نَّ اجْلَ
اْمُرٌؤ َقطُّ إالَّ َعِلَم، وَما َعِلَم اُمُرٌؤ َقطُّ إال َعِمَل ".)1)

الَوَباِء  َعِن  ديَث  احْلَ ا اإلْنَساُن أنَّ  ِمنَّ َيْسَتْشِعُر  َقْد  اِم  َهِذِه األيَّ  وَنْحُن يف 

ي بموِجِب  حِّ احَلْجِر الصِّ َوْقُت  َلُه َطاَل واْمَتدَّ  َمِن، وَتَبًعا  الزَّ َطاَل واْمَتدَّ يف 

وَوْقُت  والتََّعايف،  االْستِْشفاء  وَوْقُت  ِة،  حيَّ الصِّ وارِئ  الطَّ لَِقاُنوِن  اخُلضوع 

راَسِة َعْن ُبْعٍد،  ، َوَوْقُت الدِّ باُعِد االْجتاَِمِعيِّ االْنِقَطاِع َعِن الَعَمِل، وَوْقُت التَّ

ِة يف الُبُيوِت وَأَماِكِن  اِخِليَّ ْبَناِء، وَوْقُت اخِلْدَماِت الدَّ اِف َعىَل اأْلَ َوَوْقُت اإلرْشَ

َتْعطيِل  ِمْن  الَوَباِء  َهَذا  َعْن  َتَرتََّب  َما  ُكلِّ  وَوْقُت  التََّشايف،  َوَأَماِكِن  احَلْجِر 

ًة. ا َخاصَّ ا َواْجتاَِمِعيًّ احَلَرَكِة: اْقتَِصاِديًّ

ام َطاَل الَوْقُت َفَسَح املجاَل لِْلَفْهِم: َفْهِم الَعْقِل املَاِديِّ   وَمَع َذلَِك، فُكلَّ

ى إىِل ُنُشوئِِه َواْنتَِشاِرِه،  ُة، َوَما أدَّ يِة ِمْن َحْيُث َماِهَيُتُه الِعْلِميَّ َحِقيَقَة الَوَباِء املادِّ
1 - تفسير ابن كثير، )سورة اآل عمران(، )1 / 397(. 



بِِه،  اإِلَصاَبِة  ُدوَن  لِْلَحْيُلوَلِة  ٍة  ِوَقائِيَّ َوَسائَِل  ِمْن  اْقَتَض  َوَما  َعْنُه،  َتَرتََّب  َوَما 

وُط  ِة، َوَما َتْقَتِضيِه رُشُ ِحيَحة اِلْستِْعاَمِل َهِذِه اْلَوَسائِِل الِوَقائيَّ وط الصَّ ُ َوالرشُّ

قات  َر اهلُل-...، وَغرْي َذلَِك ِمْن ُمَتَعلِّ االْستِْشفاء ِمْنُه يف َحاَلِة اإلَصاَبِة بِِه –الَقدَّ

ِد َرَوابِِطَها. َهذا اْلَوَباء بُِمْخَتِلِف ُصَوِر مَتَْظُهراهِتا وَتَعدُّ

ِهَي  إنَّام  التَّعبرُي-  َجاَز  إْن   - ها  ُكلِّ االْستِْشَعاراِت  َهِذِه  َياِت  لِّ جَتَ َوَلَعلَّ 

ُر/  ا الَعْقُل املَتَفكِّ اِم، أمَّ يِّ َلَدى اإلْنَساِن يف َهِذِه األيَّ ِمْن إِْفرازاِت الَعْقِل املَادِّ

ُر َفُهَو الَِّذي ُيْفيِض بِاإلْنَساِن لُِقْدَرِة َخالِِقِه َوَعَظمتِه  ُل/ املَتَذكِّ املَتَدبُِّر/ املَتَعقِّ

تِِه يف َخْلِقِه وُمْطَلِق َكْونِِه، يف ِظلِّ احَلِقيَقِة الَّتي َنصَّ َعَلْيَها ُسْبَحاَنُه  َوَحْولِِه َوُقوَّ

يف َأْكَثر ِمْن آيٍة َكريمٍة بـ:

             ﴿ َتَعاىل:  َقْولِِه 
             

   ﴾. ]سورة الشورى:29-28[

       ﴿ :وَقْولِه ُسْبَحاَنُه

 .﴾                         

]سورة آل عمران:165[

         ﴿ :وقولِه َعزَّ ِمْن َقائٍل

   ...﴾. ]سورة النساء:78[

       ﴿ :َوَقْولِِه َجلَّ َجالُلُه



                   

﴾. ]سورة القصص: 47[

َفَهْل َبْعَد َهذا الَبَياِن ِمْن َبَياٍن َيا إِْنَساُن؟!

َعْنَها -،  اهلُل  َريِضَ  َعائِشَة -  َدتَِنا  َسيِّ َعْن  ِحيَحنْيِ  الصَّ َفِفي  َذلَِك،  َوَمَع 

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ؛ َقاَل:   َعِن النَّ

ا َدَرَجٌة، َوحُمَِيْت َعْنُه  » َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَشاُك َشْوَكًة َفاَم َفْوَقَها إاِلَّ ُكتَِبْت َلُه هِبَ
ا َخِطيَئٌة« . )1) هِبَ

ُه َقاَل: بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َوُرِوَي َعْن َأيب ُهَرْيَرَة - َريِضَ اهلُل َعْنُه- َعِن النَّ

َواَل  ُحْزٍن،  َواَل   ، َهمٍّ َواَل  َوَصٍب،  َواَل  َنَصٍب،  ِمْن  امْلُْسِلَم  ُيِصيُب  »َما 

ا ِمْن َخَطاَياُه«.)2)  ُ هِبَ َر اهللَّ ْوَكِة ُيَشاُكَها، إاِلَّ َكفَّ ، َحتَّى الشَّ َأًذى، َواَل َغمٍّ

ُقوِت  ِصيِل  حَتْ يف  َهِذِه  اِمَك  أيَّ وَغرْيِ  َهِذِه  اِمَك  أيَّ يف  َتَعُبَك  فـالنََّصُب 

َر اهلُل َلَك، َنْحو: َيْوِمَك، َوَأدائَِك َواِجَبَك َحْيُثاَم َقدَّ

َوْقٍت  يف  إِْنَجاِزِه  َعىَل  ُهْم  َوَغرْيُ وَن  احُلكوِميُّ املْسؤوُلوَن  ِرُص  َيْ َما   -

الَوْقِت،  يف  احَلاِدَثِة  َواِرئ  لِلطَّ ٍة  خاصَّ َقواننَي  َوْضِع  َدِف  هِبَ َوَذلَِك   ، ِقيايِسٍّ

، َوُمواَكَبِة َعَمِليَّاِت َتْنزيِلها َعىَل َأْرِض  حيِّ َوإَِقاَمِة َتَدابرَي لَِوْضِعَيِة احَلْجِر الصِّ
داب"، )ب�ب ثواب المؤمن فيم� يصيبه من مرض اأو حزن  1 - اأخرجه مس���لم في صحيحه، "كت�ب البر والصلة وال�آ

اأو نحو ذلك حتى الشوكة يش�كه�(، رقم: )6726(. 
2 - اأخرج���ه البخ����ري ف���ي صحيحه، "كت�ب المرض���ى"، )ب�ب م� ج�ء في كف�رة الم���رض...(، رقم: )5701(، 
َر  ُه اإِل�َّ ُكفِّ ومسلم في صحيحه، برواية: "َم� ُيِصيُب اْلُمْؤِمَن ِمْن َوَصٍب َولَ� َنَصٍب َولَ� َسَقٍم َولَ� َحَزٍن َحتَّى اْلَهمَّ ُيَهمُّ
داب"، )ب�ب ثواب المؤمن فيم� يصيبه من مرض اأو حزن اأو نحو ذلك حتى  ِبِه ِمْن َس���يَِّئ�ِتِه".كت�ب البر والصلة وال�آ

الشوكة يش�كه�(، رقم: )6733(. 



وِح الَوَطنَِيِة ؛ اْلَواِقِع، وبُِمْنَتَهى اإِلْحَساِس بِامْلَْسؤولَِيِة وبِالرُّ

ا يف َنْقِل َواْستِقَباِل احَلاالِت  ُة بُمْخَتِلِف ِفئاهِتَ بيَّ واِقُم الطِّ ُلُه الطَّ - َوَما َتَتَحمَّ

يف  ِعالُجَها  َيْسَتْوِجُبُه  باَِم  والِقَياِم  مَتْريِضها،  َمراِحِل  عىل  َهِر  َوالسَّ امُلَصاَبِة، 

ِمرِي واملِْهَنِة؛  اِت، وبُمْنَتَهى اإلْخالِص لَِقَسَمْي الضَّ ُنْكراٍن َتامٍّ لِلذَّ

َأْو  املِْخرَبِيِّ  بِّ  الطِّ ائِيِي  َأِخصَّ ِمْن  الَباِحُثوَن  الُعَلاَمُء  اِهُد  ُيَ َوَما   -

ِق يِف اْلُوُصوِل إىَِل لِقاٍح لِْلَقَضاِء  َوفُّ َيِة ِمْن َأْجِل التَّ بِّ اِت الطِّ ائِيِي امُلْخَترَبَ َأِخصَّ

اِرهِبِْم،  جَتَ وَعِديِد  ِعْلِمِهْم،  بُعَصاَرِة   ،"19 "ُكوِفيد  الَوَباِء  َهَذا  ُجْرُثوَمِة  َعىَل 

ِة،  َمِويَّ اليِلِهْم التَّْشخيِصَيِة املِْجَهِرَيِة الِكيْمَيائَِيِة، والدَّ ِليالهِتِْم َبْل حَتَ َتِلِف حَتْ وُمْ

اِت وَفضاءاِت  َترَبَ َمعاِمِل وُمْ ْوَقاِت يف  لِْلَ ِف  ِمْن رَصْ َتْقَتضيِه  باَِم  واملََناِعَيِة، 

؛    التَّجاِرِب ُعُموًما، َوَذلَِك بَِكاِمِل اإِلْحَساِس باْلَواِجِب اإِلْنَسايِنِّ

َهِر َعىَل  ائِحِهْم ِمَن السَّ ُفوَن بِاأَلْمِن بُمْخَتِلِف رَشَ َيْنَهُض بِِه امُلَكلَّ - َوَما 

اِرَئِة،  ْرفيِة الطَّ وِط الظَّ اِم رُشُ ْفِع بِالنَّاِس الْحرِتَ ْمِن يف الَواِقِع، َوالدَّ اْستِْثَباِب اأْلَ

امُلْلقاِة  بِاملَْسؤولَِيِة  ِمْنُهْم  إِياَمًنا  َذلَِك ِمْن َصرْبٍ وَتْضِحياٍت ِجَساٍم،  َيْقَتضيِه  باَِم 

َحدٍّ  َعىَل  وامْلَُواِطننَِي  اْلَوَطِن  َأْمِن  َعىَل  وامُلَحاَفَظِة  احِلَفاِظ  يف  َعاتِِقِهْم  َعىل 

َسَواء؛

ُهوَداٍت  َصاهِتِْم َوُمْسَتَوَياهِتِْم ِمْن جَمْ - َوَما َيْبُذُلُه اأَلَساتَِذُة بُِمْخَتِلِف خَتَصُّ

ْدِريِس  ِة، َوإَِقاَمِة ُأُسِس التَّ ْعليِميَّ ِة التَّ َبِويَّ ْ جبَّارٍة لاِلْستِْمَراِر يِف َمْسؤولَِياهِتِْم الرتَّ

اِل مع امُلَتَعلِّمني  َعْن ُبْعٍد، وااِلْجتَِهاِد يِف َتْفعيِل ُأُسِس التَّواُصِل الِعْلِميِّ الَفعَّ



َعىَل  امُلْلقاِة  بِاملَْسؤولَِياِت  ِمْنُهْم  إِياَمًنا  ُمْسَتَوَياهِتِْم،  ِد  وَتَعدُّ ِفَئاهِتِْم  بُمْختِلِف 

يف  ِمْنُهْم  إِْسَهاًما  ا  وَتْعليِميًّ ا  َتْرَبِويًّ  : الِعْلِميِّ بِاْلَواِجِب  ُهوِض  النُّ يف  َعاتِِقِهْم 

ِخْدَمِة الَوَطِن؛

مِلُْخَتِلِف  ْسَبِة  وبِالنِّ التَّالِميِذ،  َأْولَِياُء  َهاُت  َواأُلمَّ اآلَباُء  بِِه  َيْنَهُض  َوَما   -

واملَراِجِع،  املََوادِّ  ِد  َتَعدُّ َمَع  َأْوالُدُهْم،  هَلَا  َيْنَتِسُب  تِي  الَّ َمْدُرِس  التَّ ُمْسَتَويات 

الُفُروِض والَتْكِليَفاِت...، وَغرْيِ  َصاِت واملََناِهِج، واْختاِلِف  الَتَخصُّ ِع  وَتَنوُّ

وَرًة َظْرِفَياُت ُمَواَكَبتِِهْم َأْبَناَءُهْم يف َمِسرَيِة مَتَْدُرِسِهم  ُبُه ِمْنُهْم َضُ ا َتَتَطلَّ َذلَِك مِمَّ

ٍة َسابَِقٍة  الٍت ِعْلِميَّ َجاًعا مِلَُحصيّ َواُصِل َعْن ُبْعٍد، واْسرِتْ ِة: ُحُضوًرا يف التَّ اخَلاصَّ

وَتْفِعياًل  َوامْلَُراَقَبِة،  ْحِفيِز  التَّ لَِواِجِب  اًل  مُّ َوحَتَ َرْت،  َتَوفَّ إِْن  لِْلُمَواَكَبِة  ُل  ُتَؤهِّ

وَتْوِفرًيا  ُة،  امْلُْسَتَجدَّ ُة  ْعليِميَّ التَّ ُة  اْلَعَمِليَّ ُبَها  َتَتَطلَّ تِي  الَّ اإِللِْكرْتونَِيِة  لْلَوسائِِط 

ِة، َوَذلَِك بُِمْنَتَهى االْنِخراِط والتَّْضِحَيِة؛ اصَّ ِة اخْلَ َيِة َواملَْعَنِويَّ وِط امْلَادِّ لِلرشُّ

ُه َقَنواُت االتيَّصاِل واإِلْعالم بَغَرِض التَّْحسيِس والتَّْوعية  - َوَما َتَتَوىلَّ ِكرَبَ

ْثِقيِفَيِة َوَغرْيَِها، َفِهَي َتْنَهُض بَِأْدَواٍر َجسيَمٍة،  وَتْقِديِم اخَلَدَماِت اإلْرشاِدَيِة والتَّ

ِة  ِة: َظْرِفيَّ اصَّ ِرِفَيِة اخْلَ تِي َتْبُذهُلَا يِف َهِذِه الظَّ َتْشَهُد َعىَل املَْجُهوَداِت االْستِْثنائَِيِة الَّ

ِة بُِكلِّ َوْعٍي وَتَفاٍن... يَّ َواريِء الِصحِّ الطَّ

ُلُه ُكلُّ َهِذِه  ُه َيرتتَُّب َعْن َنَصٍب الحَمالَة، َتَتَحمَّ الَشكَّ أنَّ ُكلَّ َذلَِك َوَغرْيَ

ِة واالْقتَِصاِديَِّة  ياِسيَّ ائِح السِّ َ َتِلُف الرشَّ ِمُلُه َعىَل َعاتِِقَها ُمْ الِفَئات وَغرْيَِها وحَتْ

اَعاٍت. ِة: َأْفَراًدا َومَجَ ِة والثَّقاِفيَّ واالْجتاِمِعيَّ
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َتِلف  اِمَنا َهِذِه َدَرَجَة اْلَوَباِء الَِّذي َعمَّ ُمْ والَوَصب املََرُض الَّذي َبَلَغ يف أيَّ

َهمٌّ  َأْعَقَبُه  ا  مِمَّ الُبْلداِن،  ُمْطَلق  يف  اهَلشيِم  يف  اِر  النَّ ياَن  َسَ ى  وَسَ اِت،  الَقارَّ

ُر بِِه  وُحْزٌن وَتَرتََّب َعْنُه َأًذى...، غرَي أنَّ ُكلَّ َذلَِك َعىَل اْختاِلِف َدَرجاتِِه ُتَكفَّ

ِة اخَلالِِق. يَطَة َعَدِم الُقُنوِط والَيْأِس ِمْن َرْحَ اخَلَطاَيا رَشِ

ِت: ا اْلَواثَِق بِاهللِ َعزَّ َوَجلَّ يف َنْحِو َهِذِه امُلِلامَّ ً اِظُم ُمَبرشِّ َيُقوُل النَّ

اِرَج اهلُل ـَ َأْبِشـْر بَِخْيــــٍر َفإنَّ الف َيا صاِحَب اهَلمِّ إنَّ اهَلمَّ ُمْنَفــِرٌج 

ال َتْيـَأَســـنَّ َفإِنَّ اْلَكاِفـــَي اهلُل َاْلَيـْأُس َيْقـَطـُع َأْحَياًنا بَِصـاِحبِه 

إنَّ الَّذي َيْكِشُف اْلَبْلَوى ُهَو اهلُل إَِذا ُبـِليَت َفثِـْق بـاهللِ، َواْرَض بهِ 

ـــَزَعنَّ فـإنَّ اْلَقـاِســَم اهلُل ال جَتْ اهلُل ُيـْحِدُث َبْعـَد اْلُعرْسِ َمْيَسـَرةً 
َفَحْســُبَك اهلُل يف ُكلٍّ َلَك اهلُل)1) واهللِ ماَلـَك َغـْيـُر اهللِ ِمـْن َأَحـدٍ 

﴾. ]سورة         ﴿ َفَأْبرِشْ َيا إِْنَساُن

الرشح: 6-5[

ا َثَبَت َعِن اْبِن َعبَّاٍس -  َكِم ِكتابِِه، ومِمَّ َكاَم َوَعَد اخَلالُق َجلَّ يف ُعاله يف حُمْ

َريِضَ اهلُل َعْنُه- َأنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 

رْبِ،  النَّرْصَ َمَع الصَّ َوَأنَّ  ا َكثرًِيا،  َتْكَرُه َخرْيً َما  رْبِ َعىَل  »َواْعَلْم َأنَّ يِف الصَّ
ا«.)2) َوَأنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب، َوَأنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسً

ق النسبة. د ال�ستشه�د به، غير اأنه غير محقَّ 1 - يتردَّ
رن�ؤوط واآخرين- مؤسسة الرس�لة، )تتمة مسند  م�م اأحمد في مسنده، تح: شعيب ال�أ 2 - حديث صحيح اأخرجه ال�إ

عبد الله بن عب�س(، رقم: )2803(، ) 19/5 (.
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َم اهلُل َوْجَهُه - يِف ِذْكِر  َوَما َأْبَلَغ َما َنَظَمُه اإِلَماُم َعِلُّ ْبُن َأيب َطالٍِب - َكرَّ

، َحْيُث َيُقوُل: ]الوافر[ اْلَغْوِث اإلهلِيِّ

حيــُب ـْدُر الرَّ َوَضاَق مِلَا بِِه الصَّ إَِذا اشَتَمَلْت َعىَل الَيْأِس الُقلوُب 

َوَأْرَسْت يف َأَمــاِكنَِها اخُلُطـوُب ْت  َـّ َوَأْوَطَنِت املََكــــاِرُه َواْطَمَأن

وال َأْغَنى بِِحيَلتِِه اأَلِريــــــُب ا  ـً ـرِّ َوْجـه ومَلْ َتَر اِلْنِكَشاِف الضُّ

َيُمـنُّ بـه الَّلطيـُف امُلْسَتجيــُب ـْوٌث  ـَ َأَتـــاَك َعىَل ُقُنوٍط ِمْنَك غ
ا اْلَفـَرُج اْلَقريُب)1) َفَمْوُصوٌل هِبَ وُكلُّ احَلاِدَثــــاِت إذا َتَناَهــْت 

بَِقْولِِه:  َجاِء،  بِالرَّ اْلَفَرِج  َوْصِل  يف  اِفِعيُّ  الشَّ اإِلَماُم  َأْيًضا  َأْبَدَعُه  َوَما   

]املنرسح[ 

َمـْن َراَقَب اهلَل يف اأُلُمــوِر َنَجا ا مَجياًل َما َأْقـَرَب الَفَرَجــا  َصـرْبً
َوَمْن َرَجاُه َيُكوُن َحْيُث َرَجا)2) َق اهلَل لـــم َيَنْلــُه َأَذى  َمـْن َصدَّ

: الِعْلُم  قِّ ُط اإليامِن احْلَ ِة اخلالِق، ورَشْ : اْلَيِقنُي يف َرْحَ قِّ ُط اإْلِيامِن احْلَ َفرَشْ

اإِليامِن  َوْصُل  واْلَواِجُب  بِاهللِ،  الثِّقُة   : قِّ احْلَ اإليامِن  ُط  َورَشْ الِِق،  اخْلَ بُقْدَرِة 

َر َمْعرَبٌ لِْلَمآِل، َوِمْنُه َمآُل  ُز لِْلَعَمِل اجَلَزاُء، َوبِالتَّايل َفإِنَّ التَّدبُّ باْلَعَمِل، واملَحفِّ

الِِح. َقاَل َجلَّ ِمْن َقائٍِل: اْلَعَمِل الصَّ

        ﴿

بي�ت من قصيدة له بعنوان: »اأت�ك غوث«. ديوان اأمير المؤمنين علي بن اأبي ط�لب، شرحه وضبط نصوصه  1 - ال�أ
رقم، 1416ه� 1995-م، ص: 26. وقدم له: عمر الطب�ع – دار ال�أ

2 - الش�فعي اأبو عبد الله محمد بن اإدريس )ت204ه�(، ديوان الش�فعي، تح: محمد عبد المنعم خف�جي- مكتبة 
زهرية، الق�هرة، ط2/ 1405ه�1985-م، )ق�فية الجيم(، بعنوان: »م� اأقرب الفرج«، ص: 64. الكلي�ت ال�أ
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]سورة   .﴾              

التوبة: 106[

ُل اإلْنَساُن َبْعَدما َعاَيَن َما َعاَيَن، َوَأْدَرَك َما َأْدَرَك، َوَعاَيَش َما  أَفال يتعقَّ

ا َيَقُع َوَسَيَقُع  َة مِمَّ َعاَيَش يف َهِذِه األيَّام؟! َأَفَلْم َيِْن َوْقُت اتِّعاِظِه َوَأْخِذِه الِعرْبَ

لْطَف؟! َوَسْوَف َيَقُع، مِمَّا َنْرُجو اهلَل َتَعاىَل ِفيِه الُّ

 ، اْلَغيِّ ُجوِع َعِن  اَعِة والرُّ َنْفِسِه ُوُجوَب الطَّ اْلَكْوِن يف  ُتْعِلْن َحاَلُة  َأَفَلْم 

َوَحاُل اإْلِْنَساِن ُوُجوَب اإلياَمِن بُِقْدَرِة اْلَقاِدِر َحقَّ َقْدِرِه، ونِْسَبُة َأْعَداِد املْوَتى 

ُهم اهلُل- ُوُجوَب َأْوَبِة اْلَعْبِد إىِل َمْوالُه َطاَعًة َواْستِْسالًما، َوَرْقُم َأْعَداِد  -َرِحَ

الِِق...  ِة اخْلَ اأَلْشِفَياِء ُوُجوَب اْلَيقنِي يف َرْحَ

ْخَباُر َواْلَوَقائُِع  َوُر َواأْلَ ْحَداُث َوالصُّ واِهُر َواأْلَ َعِديَدٌة ِهَي املََشاِهُد َوالظَّ

ل  َيَتَعقَّ ُه  َلَعلَّ بِاإْلِْنَساِن،  ٍة َوُلْطٍف ِمْن َخالِِق اإْلْنَساِن  َرْحَ تِي َتْصُلُح َحَقائَِق  الَّ

واِم، َوَما َحيِي.  ر بَِيَقَظِة َقْلبِِه َعىَل الدَّ َفَيَتَدبَّر َبْعُد َوَيَتَذكَّ

ِر،  امُلَتَفكِّ الَعْقِل  لِـ  َها  ُكلِّ اِم  اأَليَّ َويِف  يَّام  اأْلَ َهِذِه  يف  َأْحَوَجَنا  َما  َنَعْم، 

واِم،  الدَّ َعىَل  ِر  امُلَتَذكِّ اْلَعْقل  لِـ  لَِنْخُلَص  ِل،  امُلَتَعقِّ َفـالَعْقِل  امُلَتَدبِِّر،  َفــالَعْقِل 

ُه "الَّذي َيَرى احَلِقيَقَة  َف بَِأنَّ فَنْنَأى وَلْو قلياًل عامَّ ُوِسَم بـ الَعْقِل املاِديِّ وُعرِّ

َة َكاَم ِهي، َوال َيَرى َما َوَراَءَها ِمْن َأْبَعاٍد وَدالالٍت، فُهْم َيَرْوَن أنَّ ماَء  الِعْلِميَّ

ِمُله ومَلَّا َيَتكثَّْف  ياَح حَتْ ِر َماِء الَبْحِر، ُثمَّ إنَّ الرِّ ِة َتَبخُّ املََطِر َما ُهَو إالَّ نَِتاٌج لَِعَمِليَّ

مواِت واأَلْرِض،  ُه َيْسَبُح َبعيًدا إىل َخْلِق السَّ ا الَعْقل امُلَتَدبِّر َفإنَّ بُِط َغْيًثا، أمَّ هَيْ
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ًة  ياَح واأَلْمطاَر ِمْن ُجنوِدِه، َفَقْد َتُكوُن َرْحَ َعَل الرِّ وإىل ُقْدَرِة اخَلالِق يف أْن َيْ

أنَّه  الُم -  السَّ ِعيسى - عليه  َعْن  ُيْرَوى  َعَذاًبا وَغَضًبا؛  َتُكوُن  وَقْد  وِرْزًقا، 

َقاَل:

ا".)1) ِعرَبً ًرا، وَنَظُرُه  ًرا، وَصْمُتُه تفكُّ َتَذكُّ ِقيُلُه  مِلَْن كاَن  "ُطوَبى 

َه ُعُقوَلنا َصْوَب ما  ها، أْن ُنوجِّ اِم ُكلِّ اِم ويف األيَّ َحِريٌّ بَِنا إًِذا يف َهِذِه اأَليَّ

الئَل َصاِرَخٌة َعىَل َعَظَمِة اخَلالِق وُقْدَرتِِه،  ًة وأنَّ الدَّ َها إىل َخالِقها، َخاصَّ يُشدُّ

ِفِه يف َخْلِقِه.  واحُلَجَج واِضَحٌة ال ُغباَر َعَلْيَها َعىَل َمِشيَئتِِه وَترَصُّ

ْصِد  الرَّ َنَتائِِج  ِمْن  َتْسجيُلُه  َتمَّ  مِلَا  اِم  اأَليَّ َهِذِه  اإِلْنَساُن يف  َيْنَتبِِه  مَلْ  َأَو  ُثمَّ 

البِيئِيِّ يف اْلَعامَلِ باَِم ُيِفيُد:

َن َجْوَدِة َنَقاِء اهَلَواِء؛ سُّ ــ حَتَ

؛ وِّ ِث يِف اجْلَ َلوُّ ــ وَتَراُجَع نِْسَبِة التَّ

وِجني امُلِضِّ بَِطَبَقِة اأُلوُزوِن؛ ــ واْنِخَفاَض َثايِن ُأْكِسيِد النِّيرْتُ

ي؛ ِة يِف اْلِغالِف اجَلوِّ امَّ ــ واْنِحساَر اْنبَِعاِث اْلَغاَزاِت السَّ

ــ وَبْدَء اْستَِعادَة اْلَكْوَكِب األْزَرِق َتَواُزَنُه؛

ا بِيَعِة لَِتجِديِد َذاهِتَ ٍة لِلطَّ ــ وَمْنَح ُفْرَصٍة اْستِْثَنائِيَّ

ا وَأْرًضا ِمْن  : َجوًّ َلِة َعىل امُلْسَتوى اْلبِيئِيِّ َواِهِر امْلَُسجَّ ها ِمَن الظَّ ... وَغرْيَ

1 - ينظ���ر: مق����ل ب�لش����بكة، بعنوان: العقل المؤمن والعق���ل الك�فر، لهيثم النوبي، بت�ري���خ: 2012/01/09. رمز: 
 www.alukah.net
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مِمَّا  َصة،  امُلَتَخصِّ اْلَبْحِث  َوَمَراِكِز  اِء  اخُلرَبَ ِقَبِل 

الَفَضائَِيِة  الَقَنَواِت  َتِلِف  ُمْ يف  اأَلْخَباُر  َتَتَواَرُدُه 

ِمْنَها  ِل  امُلَسجَّ اِمِج  الرَبَ ِمَن  اْلَعِديِد  يِف  َوُيَثاُر 

اَلَة-  حَمَ اإِلْنَساَن -ال  َسَيْجَعُل  َوالَّذي   ، َواملَْرئِيِّ

ِسَياَساتِِه  يِف  ِحَساَباتِه  ُيِعيُد  َع  َأمْجَ اْلَعامَلِ  ويف 

حِة  ِط الصِّ ًة َوَأنَّ اأَلْمَر َيْرَتبُِط برَِشْ ِة، َخاصَّ اْلبِيئِيَّ

َعَلْيِه  وَمنَّ  ُسْبَحاَنُه  امْلَْوىَل  َخَلَقُه  َما  َتِلِف  ُمْ يف 

ياِة فيِه. بَِنْفِث احْلَ

َها  اِم ُكلِّ اِم ويِف اأَليَّ َفاَم َأْحَوَجَنا يِف َهِذِه األيَّ

ااِلْختَِباِر  َهذا  ِمْن  ِة  الِعرْبَ َوَأْخِذ  َعاِظ  االتِّ إىِل 

ااِلْجتاِمِعيِّ  ُسُلوِكَنا  ِمْن  ُل  ُنَعدِّ َعَساَنا  بَّايِنِّ  الرَّ

َكِم ِكَتابِِه  ، َأَومَلْ َيْثُبْت يف حُمْ َفااِلْقتَِصاِديِّ َفاْلبِيئِيِّ

اْلَعِزيِز َقْوُلُه ُسْبَحاَنُه: 

           ﴿
        

]سورة   .﴾        

البقرة:214[

َل  َر ِفياَم َتْرَضاُه، واملَتَدبَِّر ِفياَم َقَضْيَتُه، واملُتَعقِّ لُهمَّ اْرُزْقَنا اْلَعْقَل املَتَفكِّ فالَّ

َر باَم اْرَتَضْيَتُه. باَِم َأْوَجْبَتُه، واملَتَذكِّ

َما َأْحَوَجَنا يِف 
َهِذِه األيَّاِم ويِف 
اأَليَّاِم ُكلَِّها 
ِإل االتَِّعاِظ 
َوَأْخِذ الِعْبَِة ِمْن 
َهذا ااِلْخِتَباِر 
بَّاِنيِّ َعَساَنا  الرَّ
ُل ِمْن ُسُلوِكَنا  ُنَعدِّ
ااِلْجِتماِعيِّ 
َفااِلْقِتَصاِديِّ 

َفاْلِبيِئيِّ
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َأْن  اْلَواِجِب  ِمَن  الَّتي  اجَلَواِرُح  َوِمْنُه  بِاْلِعَباَداِت،  ُر  َيَتَطهَّ اجَلَسَد  إنَّ  ُثمَّ 

َواِرِح َتِش بَِأْعاَمِل الُقُلوِب  َأْعاَمَل اجْلَ َأْعاَمهُلَا ملِا ُيْريِض اخَلالَِق، َبْل إنَّ  َر  ُتَسخَّ

َوَبنْيَ  امُلْضَغِة  اْلَقْلِب  َبنْيَ  َبْيَنُهاَم:  ابَِطِة  الرَّ اْلَعالَقِة  بُِموِجِب  َعْنَها  َوَتْكِشُف 

ِخرَيُة مُتثُِّل نِْعَمًة  يَّاُت، َفَهِذِه اأْلَ ا امُلَعاَمالُت وُتْعَلُن النِّ ى هِبَ تِي َتَتَبدَّ َواِرِح الَّ اجْلَ

ُد  ُلوَقاتِِه، بَِتَفاُوٍت ِفياَم َبْيَنُهْم، َوالَّتي َتَتَجسَّ ا َعىَل َمْ ِمْن نَِعِم اخَلالِِق الَّتي َجاَد هِبَ

ْجِل،  ، وُنْطًقا بالِّلساِن، وَعَماًل بِاْلَيِد، وَعَماًل بالرِّ ا بِاْلَعنْيِ َسْمًعا بِاأُلذِن، وَبرَصً

وَعَماًل بِالَفْرِج.

         ﴿ َشْأُنُه:  َجلَّ  املَْوىَل  َيُقوُل 
                 

﴾. ]سورة النحل:78[

َواِرِح َواِجٌب ِمْن ِقَبِل اإلْنَساِن،  َفِحْفُظ َما ِجيَد بِِه إًذا ِمْن تِْلَك النَِّعِم/ اجْلَ

َأْعاَمِل  ا َعْن  ْأِي هِبَ َوالنَّ يِفَها يف َطاَعِة اهللِ  َأْوَجُب بَِترْصِ ْكُر َعْنَها َواحَلْمُد  والشُّ

َواِرُح َكاَم َيُقوُل ابُن َقيِِّم اجلوِزيَّة:  ًة َواجْلَ امُلنَكراِت َواْرتِكاِب امْلََعاِص، َخاصَّ

اهِلَا وَعَدِم ِحْفِظَها،  بِإمِْهَ َمْن ُعِطَب  َفِمْنَها ُعِطِب  اْلَعَطِب والنََّجاِة،  " َمْرَكُب 

اهُلا َأَساُس  ا؛ َفِحْفُظَها َأَساُس ُكلِّ َخرْيٍ، َوإمِْهَ وَنَجا َمْن َنَجا بِحْفِظها وُمَراَعاهِتَ

. ُكلِّ رَشٍّ

           ﴿ َتعاىل:   قاَل 

﴾. ]النور:30[



           ﴿ :َوَقاَل

 ﴾ ]اإلساء:37[

            ﴿ :َوَقاَل

    ﴾ ]اإلساء:36[

َوَقاَل: ﴿     ﴾ ]اإلساء:53[...".)1) 

 ، اِم بَتْقَوى اهللِ َعزَّ وَجلَّ يَّ َوَهَكَذا َفَتْسِجيُل اإْلِْنَساِن ُحُضوَرُه يف َهِذِه اأْلَ

ُز ِمْنَها َعىَل  َواِرِح َأْيًضا، وَقْد ُنركِّ ُد بَِأْعاَمِل اجْلَ والثَِّقة يف اهللِ َجلَّ يف ُعالُه، َيَتَجسَّ

ِديًدا، والَّتي َقْد ُتْعَترَبُ ِمْن َأْخَطِر اجَلَواِرِح، َحْيُث املَْفُروُض  َجاِرَحِة الِّلساِن حَتْ

ًعا: أنَّ ِمْن َعَمِل الِّلَساِن رَشْ

ُه بِِه اإِلْنَساُن  ا َيَتَفوَّ بَة مِمَّ يِِّب: بِاْعتَِباِر َأنَّ اْلَكِلَمَة الَطيِّ ُق باْلَكِلِم الطَّ - التََّصدُّ

َيِقيًنا َواْحتَِساًبا، َفِهَي ُشْعَبٌة ِمْن ُشَعِب اإْلِياَمِن، َأَو مَلْ ُيْرَو َعِن امُلْصَطَفى ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه 

َفٌق َعَلْيِه)2). َبُة َصَدَقٌة« ُمتَّ يِّ َقاَل: »َواْلَكِلَمُة الطَّ

لُِتْدِرَك  فوَس  النُّ فَيْجُلو  الُقُلوَب،  اْلِعْلِم  ُنوُر  رَتُِق  َيْ َفبَِها  والِقراَءُة:   -

َوَتِقَف َعىَل َحِقيَقِة املَْخُلوِق  ُتْدِرَك ِمْن َعَظَمِة اخَلالِِق املَْعُبوِد،  َما ُحقَّ هَلا أْن 

اْلَعابِِد؛

ْكر َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب... ْكُر: َوَقْد َسَبَق أنَّ بالذِّ - والذِّ

���ْيط�ن"، تح: محمد عزيز ش���مس ومصطفى بن س���عيد اإيتيم-  1 - ابن قيِّم الجوزية، "اإغ�ثة الَّلْهَف�ن في َمَص�ِيد الشَّ
مجمع الفقه ال�إسلامي بجدة، دار علم الفوائد، ط1/ 1432ه�، ص: 136. 

دب"، )ب�ب َطيِّب الَكلام(، رقم: )2989(.  2 - اأخرجه البخ�ري في صحيحه، "كت�ب ال�أ
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يف  َيُكْن  مَلْ  إِذا  بِِه  َأْوىَل  ْمُت  َفـالصَّ اجَلاِرَحُة،  الِّلَساُن  َلُه  َر  ُسخِّ َما  وَعَدا 

َمْعُقوٌل  َسَبٌب  َأْو  ُيْقَض،  بِاحَلقِّ  َواِجٌب  َغَرٌض  أو  ُتْرَجى،  َمْنَفَعٌة  َكالِمِه 

ًها باْلَكالِم، بَِدلِيِل َحِديِث امُلْصَطَفى ملسو هيلع هللا ىلص:  َيْسَتْدِعي ُنْطًقا وَتَفوُّ

َرَواُه  لَِيْصُمْت...«  َأْو  ا،  َفْلَيُقْل َخرْيً اآْلِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ُيْؤِمُن بِاهللَّ َكاَن  »َمْن 
الُبَخاِريُّ َوُمْسِلم.)1)

ًة وأنَّه يف َهِذِه األيَّام ُيْرَصُد، َوَما َيزاُل، َغرْيُ َقليٍل ِمَن اإلَشاَعاِت  َخاصَّ

حِة، يف الَوْقِت الَِّذي  ائَِفِة الَّتي ال َأَساَس هَلَا ِمَن الصِّ واأَلَكاِذيِب واأَلْقَواِل الزَّ

َأْو  َخْلٍط  َأْو  عاٍء  ادِّ َأِو  َزْيٍف  ُكلِّ  ِمْن  اأَلْلِسَنُة  َفَظ  حُتْ َأْن  املَْفُروِض  ِمَن  َكاَن 

ُفوِس، وُيَسبَِّب اإِلْرباَك يف  ُلَق اْلَبْلَبَلَة يف النُّ َكِذٍب...َأْو ُكلِّ َما ِمْن َشْأنِِه َأْن َيْ

الُعُقوِل، وُيْنتَِج ااِلْضِطراَب يف الُقلوِب. 

َعْن   - اهلُل  ُه  َرِحَ  - )ت505هـ(  ايل  الَغزَّ اإِلَماِم  َقْوِل  يف  ُر  َنَتَفكَّ نا  وَلَعلَّ

َعْن  ائِِل  السَّ ُسَؤاِل  َعىَل  ُيِيُب  َحْيُث  وَنَتَدبَُّر،  َبْعُد  ُل  َفَنَتَعقَّ الِّلَساِن  َجاِرَحِة 

ْمِت، َقائاًِل:  سَبِب الَفْضِل اْلَكبرِِي لِلصَّ

ْمِت َما َسَبُبُه؟ َفاْعَلْم َأنَّ َسَببُه َكْثَرَة  )َفإِْن ُقْلَت: َفَهَذا اْلَفْضُل اْلَكبرُي لِلصَّ

َفاِق،  َوالنِّ َياِء،  َوالرِّ ِميَمِة،  َوالنَّ َواْلِغيَبِة،  َواْلَكِذِب،  َطأ،  اخْلَ ِمَن  الِّلَساِن  آَفاِت 

ُصوَمِة،  َواخْلُ اْلَباِطِل،  يف  ْوِض  َواخْلَ النَّْفِس،  َوَتْزِكَيِة  َواملِراِء،  َوالُفْحِش، 

َوَهْتِك  اخَلْلِق،  َوإيذاِء  ْقَصاِن،  والنُّ َياَدِة  َوالزِّ َوالتَّْحِريِف،  َواْلُفُضوِل، 

خر فلا يؤذ ج�ر(، رقم:  دب"، )ب�ب م���ن ك�ن يؤمن ب�لله واليوم ال�آ 1 - اأخرج���ه البخ����ري في صحيحه، "كت�ب ال�أ
يم�ن"، )ب�ب الحث على اإكرام الج�ر والضيف ولزوم الصمت...(، رقم: )96(.  )5672(، ومسلم، "كت�ب ال�إ
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َوهَلَا  َعَلْيِه،  َتْثُقُل  اَل  الِّلَساِن  إىَِل  اَقٌة  َسبَّ َوِهَي  َكثريٌة،  آَفاٌت  َفَهِذِه  اْلَعْوَراِت، 

ْيطاِن، َواخَلائُض ِفيَها  ْبِع، َوِمَن الشَّ َحاَلَوٌة يف اْلَقْلِب، َوَعَلْيَها َبَواِعُث ِمَن الطَّ

َفِفي   ... َعامَّ ال ُيبُّ  ُه  َوَيُكفَّ باَِم ُيبُّ  َفُيْطِلقُه  الِّلَساَن؛  ُيْمِسَك  َأْن  َيْقِدُر  اَم  َقلَّ
ْمِت َسالَمٌة، َفِلَذلَِك َعُظَمْت َفضيَلُتُه (.)1) اخَلْوِض َخَطٌر، ويف الصَّ

ٌر حَمٌْض، وَأِكيٌد َأنَّ ِضْمَنُه  َز ِمْن ِضْمِن َأْقَساِم اْلَكالِم: َما ِفيِه َضَ َذا ُميِّ ِوهَبَ

َأْحَياًنا  ٍد  اِطَئِة بَِجْهٍل َغالًِبا وَتَعمُّ ائَِفِة َواخْلَ َوَتْرِويُج اأَلْخَباِر الزَّ َيْدُخُل َوْضُع 

ِة  ونِيَّ َتِلِف الَوَسائِِل اإِللِْكرْتُ َواُصِل االْجتاَِمِعيِّ َوَغرْيَِها، وَعرْبَ ُمْ يف َمواِقِع التَّ

َباِت  ُمَتاَبَعَة َوَتَرقُّ تِي َتْشَهُد  ِة الَّ اصَّ ْرِفَيِة اخْلَ امْلَُتاَحِة، يِف ِظلِّ اْستِْغالِل َهِذِه الظَّ

َوَواِفِد  اأَلْحداِث،  مِلُْجَرياِت  َأْطَياِفِهْم  ِد  َوَتَعدُّ ائِِحِهْم  رَشَ بُِمْخَتِلِف  النَّاِس 

ْأِي َوااِلْستِْنَتاِج.  اأَلْخَباِر، وَجِديِد اإلْحَصاِء والرَّ

َطِط يِف اْستِْعاَمِل الِّلَساِن-  َدابرِي مِلَْنِع َهَذا الشَّ ُموَعٌة ِمَن التَّ َِذْت جَمْ وهِلََذا اختُّ

ْمنَِيِة  َدابرُِي اْلَقاُنونَِيُة َواأْلَ ائَِحِة، َوِمْنَها التَّ ِذِه اجْلَ ْعبرُِي- ِفياَم َيتَِّصُل هِبَ إِْن َجاَز التَّ

ار َنتِيَجَة اْستِْقَباِل اْلَفاِسِد ِمْن  اَيًة لِلنَّاِس مِمَّا َقْد َيْلَحُق هِبِْم ِمْن َأْضَ َها، ِحَ َوَغرْيُ

ْلِسَنِة.  َحَصاِد اأْلَ

ِة َوَعْن  ْوِض يف اْلَكالِم الَِّذي ال َأَساَس َلُه ِمَن الِصحَّ ْمُت َعِن اخْلَ َفالصَّ

ا، َواْلُوُقوُع يف  ا َوإِْنَسانِيًّ ا َوَوَطنِيًّ ِعيًّ ، َيْغُدو َواِجًبا رَشْ إَِشاَعتِِه بُِدوِن َوْجِه َحقٍّ

قُّ  َد بِِه احْلَ ْخَرِويِّ الَِّذي َتَوعَّ ْنَيِويِّ َقْبَل اأْلُ ُض َصاِحَبُه لِْلِعقاِب الدُّ َذلَِك ُيَعرِّ

1 - الغزالي، "اإحي�ء علوم الدين" – دار ابن حزم، بيروت - لبن�ن، ط1/ 1426ه� 2005-م، )كت�ب اآف�ت اللس�ن(، 
ص: 999.



َهَذا  بِاْرتِكاِب  الِّلساُن  َيْغُدو  َحْيُث  ُسْبحاَنُه، 

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّ َقاَل  اِر،  النَّ ُدخوِل  َأْسباِب  ِمْن  ْرِم  اجْلُ

مُلَعاذ - َريِضَ اهلُل َعْنُه-:

اِر َعىَل ُوُجوِهِهْم  »َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس يِف النَّ

َأْو َعىَل َمَناِخِرِهْم إاِلَّ َحَصائُِد َأْلِسَنتِِهْم«.)1) 

َعزَّ  اهللِ  ِعْنَد  َأْوَف  الِّلَساِن  ِحْفِظ  َوَجَزاُء 

، َقاَل ُسْبَحاَنُه:  َوَجلَّ

         ﴿

 ﴾. ]فاطر:10[ 

"َوَقْوُلُه:  اهلُل-:  ُه  َرِحَ  - َكثرٍي  اْبُن  َقاَل 

َيْعنِي:   ،﴾      ﴿

ِمَن  َواحٍد  َغرْيُ  َقاَلُه  َعاء،  والدُّ والتِّالوة  ْكر  الذِّ

َلِف".  السَّ

َيْنَبِغي  اِر،  اْلَقهَّ لِْلَواِحِد  إًِذا  ُخُضوٌع  ُهَو 

ِمْن  ها  ُكلِّ اِم  يَّ اأْلَ َويف  اِم  يَّ اأْلَ َهِذِه  يف  يُفُه  َترْصِ

يف  َجلَّ  لِْلَخالِِق  ااِلْستِْسالِم  إِْحَساِن  ِخالِل 

ًة، وَيِقيًنا، واْحتَِساًبا،  ُعالُه: طاَعًة، وِعباَدًة، وِذلَّ

1 - رواه التِّْرِمِذّي في سننه، )ب�ب م� ج�ء في ُحْرَمة الصلاة(، رقم: )2616(، وق�ل: حديث حسن صحيح. ينظر: 
س���لامي، بيروت- لبن�ن، ط1/ 1996م،  س���نن الترمذي )الج�مع الكبير(، تح: بش����ر عواد معروف- دار الغرب ال�إ

.)363-362/4(

ْمُت َعِن  الصَّ
ْوِض يف اْلَكالِم  اخْلَ
الَِّذي ال َأَساَس 
ِة  َلُه ِمَن الِصحَّ
َوَعْن ِإَشاَعِتِه 
 ، ِبُدوِن َوْجِه َحقٍّ
َيْغُدو َواِجًبا 
َشْرِعيًّا َوَوَطِنيًّا 
َوِإْنَساِنيًّا، 
َواْلُوُقوُع يف َذِلَك 
ُض َصاِحَبُه  ُيَعرِّ
ْنَيِويِّ  ِلْلِعقاِب الدُّ
َقْبَل اأْلُْخَرِويِّ
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َق  َتَعلَّ َوَسواًء  وَعَماًل،  َقْواًل  وُروًحا،  َنْفًسا  وَعْقاًل،  َقْلًبا  وَتْنزياًل:  وَترْصيًفا 

واِرِح. ـَِأْعاَمِل اجْلَ ْمُر بِـَأْعاَمِل اْلُقلوِب أو ب اأْلَ

لِْلَمْخُلوِق  وَحانَِيِة  الرُّ َلِة  الصِّ إِلْنَعاِش  ُفْرَصٌة  ِهَي  اُم  يَّ اأْلَ َهِذِه  َنَعْم، 

ًقا،  ًدا، وِذْكًرا، وَتْعظياًم، وُخُضوًعا، وَرَجاًء، وَتَعلُّ َحْ َسَبَق-:  َكاَم  بَِخالِِقِه - 

َجاِء يف اهللِ، َواْلَعَمل َعىَل  ُق ِقَياِم الرَّ ِقيق َواِجَباِت اخُلضوِع حَتقُّ َحْيُث َيْعُقُب حَتْ

ِق بِِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل. َعلُّ ُرُسوِخ التَّ



الوحدة الخامسة:

ْل ُحُضوَرَك َمَع الله بالرجاء  َسجِّ
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وُد فيها  يَّاِم- َكاَم ُمْطَلق اأَليَّاِم- الَّتي َيُ َرَجاء: َفاَم َأْحَوَجَنا يف َهِذِه اأْلَ ـَ ف

ِمْن  جاِء،  الرَّ ُمْسَتْوِجَباِت  َتْنفيِذ  إىِل  اإْلِْنَساِن  َعىَل  َياِة  احْلَ ِة  بِِمنَّ اُن  نَّ احْلَ اْلَكريُم 

ِخالِل: 

َكْت  رَّ َد ِفيَنا َنَفٌس، َوحَتَ اْستِْشَعاِر ُوُجوِد اهللِ َتَعاىَل: َما َنَبَض ِفيَنا َقْلٌب، َوَتَردَّ

ِفيَنا َجاِرَحٌة؛

ْغَياِر،  ْرَنا يف َذَواتَِنا َويف اْلَكْوِن َويف اأْلَ اَم َتَفكَّ َوإِْدَراِك َفْضِلِه ُسْبَحاَنُه: ُكلَّ

ِة  ُقوَّ بِإْدَراِك  َوَعْجِزَنا  ُضْعِفَنا  َعىَل  َوَوَقْفَنا  َخْلِقِه،  يف  الِِق  اخْلَ َعَظَمَة  َوَأْدَرْكَنا 

الِِق َوِسِّ َوْحَدانَِيتِِه؛ اخْلَ

ِة َظاِهًرا َوَباِطًنا؛ ْحَ َياِت الرَّ تِِه ُسْبَحاَنُه: بَِتَجلِّ َواْلَيقنِي يف َرْحَ

ياِت اْلُقْدَرِة بِامْلَشيَئِة َظاِهًرا َوَباِطًنا. اِر: بَِتَجلِّ َواْلِعْلِم بُِقْدَرِة اْلَعزيِز اْلَغفَّ

َثَواَب  امُلْلَتِمِس  امُلْؤِمِن  َرَجاَء  َيُكوُن  َقْد  اِم  يَّ اأْلَ َهِذِه  اإْلِْنَساِن يف  َفـَرَجاُء 

اِجي َمْغِفَرَة َربِِّه، َكاَم  ائِِب َتْوَبًة َنُصوًحا الرَّ َربِِّه، َكاَم َقْد َيُكوُن َرَجاَء امُلْذنِِب التَّ

ْوَبِة، َوتِْلَك  ِه بَِمْنًأى َعِن اأْلَ َة َربِّ اِجي َرْحَ َقْد َيُكوُن َرَجاَء امُلْذنِِب اْلَعاِص الرَّ

َجاِء الثَّالَثِة. ِهَي َأْنَواُع الرَّ

اعاِت،  الطَّ يف  ااِلْجتِهاَد  ُب  َيَتَطلَّ اهللِ  ِمَن  َوامْلَْغِفَرِة  ِة  ْحَ الرَّ َرَجاَء  َأنَّ  َغرْيَ 

َواِهي  النَّ َعِن  َوااِلْنتِهاِء   ، َوَجلَّ َعزَّ  املَْوىَل  بَِأواِمِر  ااِلْئتاِمِر  يف  بِااِلْجتِهاِد 

َوامُلْنَكَراِت، َفُهَو َرَجاُء اْلَعابِديَن، َوَرَجاُء احْلاِمِديَن، َوَرَجاُء امُلوِقننَِي، َوَرَجاُء 

اَعاِت،  بِالطَّ اْلَعاِمِلنَي  َوَرَجاُء  اهللِ،  ْكِم  حِلُ اخَلاِضِعنَي  ِمنَي  امُلَسلِّ امُلْسِلِمنَي 
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َمْبَعُثُه  َرَجاٌء  َعْنُهْم...  ِن  ْحَ الرَّ بِِرَض  املَْرِضيِّنَي  َوَرَجاُء  املَْهِديِّنَي،  َوَرَجاُء 

ا،  ِة امُلْهَداِة َنبِيًّ ْحَ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ َقُة بِاهللِ َعزَّ َوَجلَّ َربًّا، َوبُِمَحمَّ ْقَوى َوالثِّ اإليامُن َوالتَّ

ا. ا َحقًّ ا َحقًّ اَمِويِة َحقًّ َساالِت السَّ َوبِاإْلِْسالِم ِديًنا، َوبِاْلُقْرآِن َخامِتًا لِلرِّ

ْسَنى َوِصَفاتِِه اْلُعىَل، َرَجاُء : ُهَو َرَجاٌء بَِعَدِد َأْسامئِِه احْلُ

الِم | امُلْؤِمِن | امُلَهْيِمِن |  وِس | السَّ ِحيِم | امْلَِلِك | اْلُقدُّ ِن | الرَّ ْحَ اهللِ | الرَّ

اِب  اِر | اْلَوهَّ اِر | اْلَقهَّ ِر | اْلَغفَّ الِِق | اْلَباِرِئ | امُلَصوِّ ِ | اخْلَ اِر | امُلَتَكربِّ اْلَعِزيِز | اجَلبَّ

اِفِع | امُلِعزِّ |  اِفِض | الرَّ اِح | اْلَعِليِم | اْلَقابِِض | اْلَباِسِط | اخْلَ اِق | اْلَفتَّ زَّ | الرَّ

ليِم | اْلَعِظيِم  برِي | احْلَ لِطيِف | اخْلَ ِميِع | اْلَبِصرِي | احَلَكِم | اْلَعْدِل | الَّ امُلِذلِّ | السَّ

ليِل |  ِسيِب | اجْلَ ِفيِظ | املِقيِت | احْلَ ُكوِر | اْلَعِلِّ | اْلَكبرِِي | احْلَ | اْلَغُفوِر | الشَّ

ِكيِم | اْلَوُدوِد | امْلَجيِد | اْلَباِعِث |  ِقيِب | امُلِجيِب | اْلَواِسِع | احْلَ اْلَكريِم | الرَّ

ِميِد | امْلُْحِص | امْلُْبِدِئ |  قِّ | اْلَوِكيِل | اْلَقِويِّ | امْلَتنِِي | اْلَويليّ | احْلَ ِهيِد | احْلَ الشَّ

َحِد |  وِم | اْلَواِجِد | امْلَاِجِد | اْلَواِحِد | اأْلَ يِّ | اْلَقيُّ امْلُِعيِد | امْلُْحيِي | امْلُِميِت | احْلَ

اِهِر | اْلَباِطِن  ِل | اآلِخِر | الظَّ وَّ ِر | اأْلَ ِم | امُلَؤخيّ َمِد | اْلَقاِدِر | امُلْقَتِدِر | امُلَقديّ الصَّ

ءوِف | َمالِِك امُلْلِك | ُذو  اِب | امُلْنَتِقِم | اْلَعفِو | الرَّ | اْلَوايِل | امُلَتَعايل | اْلرَبِّ | التوَّ

اِفِع |  ارِّ | النَّ اِمِع |اْلَغنِيِّ | امْلُْغنِي | امْلَاِنِع | الضَّ الِل َواإْلِْكَراِم | امُلْقِسِط | اجْلَ اجْلَ

ُبوِر ِشيِد | الصَّ وِر | اهْلَاِدي | اْلَبِديِع | اْلَباِقي | اْلَواِرِث | الرَّ النُّ

َعزَّ  اهللِ  َمْغِفَرِة  يف  َجاِء  الرَّ ُفَرِص  ِمْن  مُتَْنُح  ُفْرَصٌة  ِهَي  اُم  يَّ اأْلَ َهِذِه  َنَعْم، 

َعَساُه  َسَأَلُه،  َمْن  َوالَخاَب  إَِلْيِه،  َأ  جَلَ َمْن  َضاَع  َفاَم  تِِه،  بَِرْحَ َواْلَفْوِز  َوَجلَّ 

اَعاِت،  ا َهَذا اْلَوَباء، َوَيْمَنُحَنا ُفْرَصَة النََّجاِة بُِقُلوبَِنا َنْحَو الطَّ ُسْبَحاَنُه َيْرَفُع َعنَّ
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َواإلْحَساِس  ِفيها  اإْلياَمِن  ِر  ذُّ جَتَ َنْحَو  َوُنُفوِسَنا 

اُل  احْلَ َيْسَتْوِجُبُه  َما  ِفْقِه  َنْحَو  َوُعُقولَِنا  َماِن،  بِاأْلَ

ْعاَمِل  اأْلَ َنْحَو  َوَجَواِرِحَنا  ِرَضاُه،  لَِنْيِل  َواملَآُل 

اِقَياِت بِامْلََحاِمِد َواْلِقَيِم  ْفَعاِل الرَّ اِمَياِت َواأْلَ السَّ

ْخاَلِق. َوَمَكاِرِم اأْلَ

َتِلِف  َجاُء َدَواُء اإْلِْنَساِن ِمْن ُمْ َذا، َفـالرَّ َوهِبَ

اِم امْلَْكُتوَبِة  يَّ اِم َوَغرْيِ َهِذِه اأْلَ يَّ ْدَواِء يف َهِذِه اأْلَ اأْلَ

واْلَيْأِس  َواْلَفَزِع  ْوِف  اخْلَ ِمَن  َدَواٌء  ْعاَمِر،  اأْلَ يِف 

َواْلُقُنوِط.

       ﴿ َتَعاىَل:  َقاَل 

]سورة   .﴾      

البقرة:37[

     ﴿ :َقائٍِل ِمْن  َعزَّ  َوَقاَل 

 .﴾       

]سورة النمل:91[

       ﴿ :ُسْبَحاَنُه َوَقاَل 
                 

﴾. ]من سورة يوسف:87[

َجاُء َدَواُء  الرَّ
اْلِْنَساِن ِمْن 
َتِلِف اأْلَْدَواِء  ُمْ
يف َهِذِه اأْلَيَّاِم 
َوَغْيِ َهِذِه اأْلَيَّاِم 
املَْْكُتوَبِة يِف 
اأْلَْعَماِر، َدَواٌء ِمَن 
ْوِف َواْلَفَزِع  اخْلَ
واْلَيْأِس َواْلُقُنوِط
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        ﴿ :َوَقاَل َجلَّ ُعاَلُه

      ﴾. ]سورة احلجر:56-55[

َوَأْرَكاِن  ُمْقَتَضَياِت  ِمْن  َوُهَو  َتَعاىَل،  بِاهللِ  ِق  َعلُّ التَّ إىِل  َمْنَفٌذ  َبْعُد  َجاُء  َوالرَّ

اْلُعُبوِدَيِة.

َجاِء  ْعاَمِر إىِل َرْفِع َأُكفِّ الرَّ َرِة يف اأْلَ َها امُلَقدَّ اِم َويف ُكلِّ يَّ َفاَم َأْحَوَجَنا يف َهِذِه اأْلَ

اَء،  ا الدَّ َفَع َعنَّ تِِه اْلَواِسَعِة، َفرَيْ ًعا َوِخيَفًة بَِأْن َيْشَمَلَنا بَِرْحَ إىِل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ َتَضُّ

ِميُع امْلُِجيُب. ُه السَّ تِِه َوَعْفِوِه َوُجوِدِه َوَكَرِمِه، إِنَّ ا اْلَوَباَء بَِرْحَ َوُيِزيَل َعنَّ



الوحدة السادسة:

ْل ُحُضوَرَك َمَع الله بالتعلق به  َسجِّ
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َباُلَك  َفاَم  ااِلْرتَِباِط،  َوُسُموِّ  ِة  املََحبَّ َجْذَوِة  َعْن  إِْعالٌن  ُق  َعلُّ َوالتَّ ًقا:  َفـَتَعلُّ

اِء، يف اْلُيرْسِ  اِء َوالضَّ َجُم يف الرسَّ ُق بَِربِّ اْلِعَباِد إَِلِه النَّاِس ُيرَتْ َعلُّ إَِذا َكاَن التَّ

نَّ يف ِغَياِب ااِلْستِْحَضاِر َمْوٌت  ُضوِر َفاَل ِغَياَب أِلَ ُضوِر َواحْلُ ، يف احْلُ َواْلُعرْسِ

َياِة.  ُمْطَلٌق لإِِلْنَساِن َوَلْو َكاَن يف احْلَ

ا ِمْن َأْعَظِم َمَقاَماِت اْلِعَباَدِة الَّتي  ُق ِصَلٌة، َوِكالمُهَ َعلُّ ُة ُقْرٌب، َوالتَّ َفامْلََحبَّ

َواِمَر،  اأْلَ بِاهللِ  ُق  امُلَتَعلِّ املِحبُّ  ُذ  فُيَنفِّ ُيَقاُل-،  اَعِة -َكاَم  الطَّ َرَحى  َعَلْيَها  َتُدوُر 

بايِنِّ َواحَلرْشِ َمَع اْلَقْوِم  َض الرَّ ْظَوِة بِالرِّ ًفا لِْلَجَزاِء يف احْلُ َواِهَي َتَشوُّ ُجُر النَّ وهَيْ

َحالَوِة  ِق  بَِتَذوُّ َيْنَعُم  َحْيُث  امُلْؤِمننَي،  ُزْمَرة  ُة:  اإِلهلِيَّ ُة  املََحبَّ َشمَلْتُهْم  ِذيَن  الَّ

اإِلياَمِن.

               ﴿ َتَعاىل:  َقاَل 
          

            

﴾. ]سورة املائدة:56[      

َعَلْيِه،  َوامُلْنِعِم  َخالِِقِه  َتَعاىل  تِِه هللِ  بَّ حَمَ َعْن  اإْلِْنَساِن  لَِتْعبرِِي  إًِذا  ُفْرَصٌة  ِهَي 

ٍة َحَسَنٍة  َتِهَد َوَيْسَعى بِِصْدٍق َوإِْخاَلٍص َونِيَّ ُفْرَصٌة َسانَِحٌة مُتَْنُح َحتَّى َيِكدَّ َوَيْ

ِة  َواملََحبَّ الِِقِه،  خِلَ اَعِة  بِالطَّ ُحُضوَرُه  َل  َفُيَسجِّ اِم،  يَّ اأْلَ َهِذِه  اْمتَِحاَن  اْجتَِياِزِه  يف 

َتْسِمَيتِِه  َعىَل  اْصُطِلَح  ِفياَم  َتَعاىل  لَِقْولِِه  ِمْصَداًقا   ، ِديِّ امُلَحمَّ ْهِج  بِالنَّ َوااِلْقتَِداِء 

بِـ"آَيِة ااِلْمتَِحاِن": 
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                   ﴿

   ﴾. ]سورة آل عمران:31[

ِة:  ْنَيا َواْختَِباٌر لِْلَمَحبَّ َنَعْم، ُهَو اْمتَِحاٌن يف الدُّ

ًدا وَطاَعًة؛ : َحْ لَّ ُة اهللِ َعزَّ َوجَّ بَّ ــ حَمَ

َباًعا؛ ُة امُلْصَطَفى ملسو هيلع هللا ىلص: اْقتَِداًء واتِّ بَّ ــ وحَمَ

َتَعاىل  اهلُل  َفَرَض  َوَما  َمْن  ُكلِّ  ُة  بَّ وحَمَ ــ 

ْهِل  واأِلَ َواإْلِْخَوِة  ْبَناِء  َواأْلَ اْلَوالَِدْين  ِمَن  َتُه  حَمبَّ

اإْلِْسالِم،  يف  اإْلِْخَوِة  َوُعُموِم  ْحَباِب  َواأْلَ

ا  هِبَ َة  ْحَ الرَّ َتَعاىل  اهلُل  َأْوَجَب  الَّتي  الئِِق  َواخْلَ

ْأَفَة: ِعَناَيًة َوِرَعاَيًة... َوالرَّ

َوَأْهِل  الِح،  الصَّ َأْهِل  ِمْن  َيُكوَن  حتَّى 

َأْصَحاِب  ِمْن  َوَلْيَس  النََّجاِة،  َوَأْهِل  اْلَفالِح، 

ْرِض، َأْومِمَّْن َيْسُعوَن ِفيَها َفَساًدا. َراِب يف اأْلَ اخْلَ

َواِقِع  يف  املِْحَنَة  ُل  وِّ حُتَ مُتَْنُح  ُفْرَصٌة  َفَهِذِه 

َعْزِمِه  َوَدَرَجِة  تِِه  نِيَّ َقْدِر  َعىَل  ِمْنَحًة،  اإْلِْنَساِن 

اإْلِْنَسايِنِّ  َفاُضِل  التَّ اْمتَِحاِن  يف  ااِلْنِخَراِط  يف 

بِاْلَيقنِي  اَعاِت  الطَّ َنْحَو  َساُبِق  بِالتَّ  ، ْوِعيِّ الطَّ

بِاإْلياَمِن  املَْكُرَماِت  يف  َناُفِس  َوبِالتَّ ُشوِع،  َوبِاخْلُ

َفَهِذِه ُفْرَصٌة 
وُِّل  َنُح ُتَ ُتْ
امِلَْنَة يف َواِقِع 
اْلِْنَساِن ِمْنَحًة، 
َعَلى َقْدِر ِنيَِّتِه 
َوَدَرَجِة َعْزِمِه 
َراِط يف  يف ااِلْنِ
اْمِتَحاِن التََّفاُضِل 
اْلِْنَساِنيِّ 
 ، ْوِعيِّ الطَّ
َو  ِبالتََّساُبِق َنْ
اَعاِت ِباْلَيقنِي  الطَّ
ُشوِع... َوِباخْلُ
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ْعاَمِل يف ِظلِّ  ْقَواِل َويف اأْلَ إِْتَياِن اْلَفَضائِِل يف اأْلَ َوبِااِلْعتَِقاِد، َوبِاحْلِْرِص َعىَل 

ِة.  لُدنِيَّ ِة، َواهْلَِداَيِة الَّ بانِيَّ ِة، َواْلِعَناَيِة الرَّ َقاَبِة اإِلهَلِيَّ الرَّ

اُس  ِة، َو "النُّ َرجاِت ُيمثُِّل َحِقيَقًة يف ِظلِّ اْلُقْدَرِة اإْلِهَلِيَّ َفاُوُت يف الدَّ َوالتَّ

َمَعاِدن" َكاَم َوَرَد ِمْن َحِديِث امُلْصَطَفى ملسو هيلع هللا ىلص، مِمَّا َرَواُه الُبَخاري َوُمْسِلم َعْن َأيِب 

ىَل َفَيْلَمُع َبريُقُه:  ُهَرْيَرَة - َريِضَ اهلُل َعْنُه-)1)، َهَذا امْلَْعِدُن الَِّذي َقْد ُيْ

اِن.  ْحَ َطْبًعا وُخُلًقا، َقْواًل َوَعَماًل، ِسرَيًة َوُسُلوًكا، هِبَِداَيِة الرَّ

ُبوَباتِِه  ِقنَي َتْقَتيِض ِفْعَل حَمْ ُة اهللِ َوَرُسولِِه َوِعَباِدِه امُلتَّ َقاَل اْبُن َتْيِميَّة: "َفَمَحبَّ

َوَتْرَك َمْكُروَهاتِِه، َوالنَّاُس َيَتفاَضُلوَن يف َهَذا َتَفاُضاًل َعِظياًم، َفَمْن َكاَن َأْعَظَم 
َنِصيًبا ِمْن َذلَِك َكاَن َأْعَظَم َدَرَجًة ِعْنَد اهللِ".)2)

ْنَساِن لِلتََّساِمي يف املََقاَماِت، والُعُلوِّ  َفَهِذِه ُفْرَصٌة إًِذا مُتَْنُح ِمَن اْلَباِري لإِْلِ

احِلاِت  بِالصَّ ُع  والتَّطوُّ اَعاِت  الطَّ إِْتَياُن  َذلَِك  ُكلِّ  َرجاِت، واملَْطَلُب يف  الدَّ يف 

ِب  بِالتَّقرُّ ماِت،  َوامُلَحرَّ املََفاِسِد  َواْجتَِناِب  َواْلَواِجَباِت،  بِالُسَنِن  بِااِلْلتِزاِم 

ِديِث  احْلَ يِف  َوَرَد  َما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوِل  َعْن  ُرِوَي  فِمامَّ  َواِفِل،  بِالنَّ َتَعاىَل  اهللِ  إىِل 

 : اْلُقْديِسِّ

1 - اللفظ جزء من الحديث النبوي الش���ريف الذي رواه البخ�ري ومس���لم عن اأبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول 
ْسلَاِم اإَِذا َفِقُهوا، َوَتِجُدوَن َخْيَر النَّ�ِس  الله ملسو هيلع هللا ىلص، ق�ل: " َتِجُدوَن النَّ�َس َمَع�ِدَن، ِخَي�ُرُهْم ِفي اْلَج�ِهِليَِّة ِخَي�ُرُهْم ِفي ال�إِ
ُهْم َلُه َكَراِهَيًة  ". اأخرجه البخ�ري في صحيحه، "كت�ب المن�قب"، )ب�ب قول الله تع�لى: ي�  ِن اَأَش���دَّ ����أْ ِفي َهَذا الشَّ
ية(، رقم: )3533(، ومسلم في صحيحه، "كت�ب فض�ئل الصح�بة"،  اأيه� الن�س اإن� خلقن�كم من ذكر واأنثى...ال�آ
ْمِر اَأْكَرُهُهْم َلُه  )ب�ب خي�ر الن�س(، رقم: )6615( ب�ختلاف يس���ير، واإض�فة: "َوَتِجُدوَن ِمْن َخْيِر النَّ�ِس ِفي َهَذا ال�َأ

ِتي َهُؤلَ�ِء ِبَوْجٍه َوَهُؤلَ�ِء ِبَوْجٍه  .. َقْبَل اَأْن َيَقَع ِفيِه، َوَتِجُدوَن ِمْن ِشَراِر النَّ�ِس َذا اْلَوْجَهْيِن الَِّذي َي�أْ
2 - اب���ن تيمي���ة )ت768ه(، مجموع الفت����وى – دار الكتب العلمية، بيروت- لبن�ن، )كت����ب الحديث(، المجلد 

الع�شر )18/ 465(. 
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ْضُت َعَلْيِه، َوال َيَزاُل  ٍء َأَحبَّ إيَلَّ مِمَّا اْفرَتَ َب إيَلَّ َعْبِدي بَِشْ »... َوَما َتَقرَّ
ُه، َفإَِذا َأَحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع  ُب إيَِلَّ بِالنَّواِفِل َحتَّى ُأِحبَّ َعْبِدي َيَتَقرَّ
ُه الَِّذي ُيْبرِصُ بِِه، َوَيَدُه الَّتي َيْبُطُش هِبا، َوِرْجَلُه الَّتي َيْمِش هِبا، َوإِْن  بِِه، وَبرَصَ
ْدُت َعْن َشْىٍء َأَنا َفاِعُلُه  ُه، َوَما َتَردَّ ِعيَذنَّ ُه، َوَلئِْن اْسَتَعاَذين أَلُ ـِطَينَّ ْع َسَأَلني أَلُ

ِدي َعْن َنْفِس امْلُْؤِمِن، َيْكَرُه امْلَْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتُه «.)1) َتَردُّ

َهَذا  يف  ااِلْجتَِهاِد  إىِل  ها  ُكلِّ اِم  يَّ اأْلَ َويف  اِم  يَّ اأْلَ َهِذِه  يف  َأْحَوَجَنا  َوَما 
ِب:  َقرُّ التَّ

ْقواِل،  ْعاَمِل َواأْلَ اعاِت َوَصاحِلاِت اأْلَ ب، بَِتْوِفيِق ِمَن اهللِ َتَعاىَل، بِالطَّ َقرُّ التَّ
رَيِ؛ َوَنبيِل السِّ

نوِب ؛ ب بِااِلْستِْغفاِر َعِن الذُّ َقرُّ التَّ

َض بَِقَضاِء اهللِ َوَقَدِرِه ؛ ب بِالرِّ َقرُّ التَّ

ب بِالَيقنِي يف اهللِ ؛ َقرُّ التَّ

َقِة يف اهللِ... ب بِالثِّ َقرُّ التَّ

تِِه اْلَواِسَعِة، َفَيْسَتِجيَب  نا بُِلْطِفِه، وَيْشَمُلنا بَِرْحَ  َعلَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ َيتَوالَّ
اإليامَن  بِاْستِْكاملَِنا  ِعْنَدُه  بالَقُبوِل  وَنْحَظى  الَبالء،  ا  َعنَّ َوَيْرَفَع  ُدعاَءنا، 
َغُه امُلْصَطَفى ملسو هيلع هللا ىلص َأَماَنًة،  اَحًة، َوَبلَّ ُع َعَلْيِه رَصَ ْ وَطُه مِمَّا َنصَّ الرشَّ َواْستِيَفائَِنا رُشُ
ينيِّ َواْلَواِجِب اْلِعْلِميِّ  ْخَياُر بِموِجِب اْلَواِزع الدِّ ُة َواْلُعَلاَمُء اأْلَ ئِمَّ َحُه اأْلَ َورَشَ

اْحتَِساًبا. 

1 - اأخرجه البخ�ري في صحيحه، "كت�ب الرق�ق"، )ب�ب التواضع(، رقم: )6581(. 
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ِة  َق بِِه َكاَمُل املََحبَّ اَعُة َوَيَتَحقَّ َف بِِه الطَّ َوَلَعلَّ ِمْن َأْكَثِر َما ُيْمِكُن َأْن ُترَصَّ

ُرِوَي  َفَقْد  اإْلِْنساِن،  َبني  َبنْيَ  ُة يف اهللِ  امْلََحبَّ اِم:  يَّ اأْلَ َهِذِه  اإْلِْنساِن يف  َواِقِع  يف 

ُه َقاَل: َعْن َأيب ُهَرْيَرَة- َريِضَ اهلُل َعْنُه- َأنَّ

وَن  امُلَتَحابُّ َأْيَن  اْلِقَياَمِة:  َيْوَم  َيُقوُل  اهلَل  »إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  "َقاَل 

.(1(» ُهْم يف ِظلِّ َيْوَم ال ِظلَّ إاِلَّ ِظلِّ بَِجاليل؟ َاْلَيْوَم ُأِظلُّ

ِمِذييّ َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل- َريِضَ اهلُل َعْنُه- َقاَل:  ْ َوَأْخَرَج الرتِّ

يِف  وَن  امُلَتَحابُّ   : َوَجلَّ َعزَّ  اهلُل  »َقاَل  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوَل  "َسِمْعُت 
َهَداُء«.)2) وَن َوالشُّ بِيُّ ْم َمَنابُِر ِمْن ُنوٍر َيْغبُِطُهْم النَّ َجاَليل هَلُ

ِديِث الُقْديِسِّ َقْوُلُه ملسو هيلع هللا ىلص: وُرِوَي يف احْلَ

 ، ، وامُلَتجالِِسنَي يفَّ تِي لِْلُمَتَحابِّنَي يفَّ بَّ ُ َتَباَرَك َوَتَعاىَل: َوَجَبْت حَمَ »َقاَل اهللَّ

   (3(.» ، َوامُلَتباِذلنَِي يفَّ َوامُلَتَزاِوِريَن يفَّ

َظِر يف َتْفعيِل  اُم امْلِْحَنُة امْلِْنَحُة َمنَّ ِفيَها اهلُل َتَعاىَل َعىَل اْلِعَباِد بِالنَّ يَّ َوَهِذِه اأْلَ

 ، ِعْلِميٍّ ٍم  َتَقدُّ ِمْن  ْنسانَِيُة  اإْلْ َعَرَفْتُه  َما  بُِموِجِب  َواُصِل  التَّ َوَسائَِط َجديَدٍة يف 

َشاَعْت  َحْيُث  امْلَْعُلوِمَيايت،  َوامْلََجاَل  ااِلتَِّصاالِت  جَماَل  َيُصُّ  ِفياَم  ِديًدا  َوحَتْ

ابَِكِة  َبَكِة الَعْنَكُبوتَِيِة َأِو الشَّ نِْت َوَما اْصُطِلَح َعَلْيِه بِالشَّ َمَع ُبُزوِغ َفْجِر اإِلْنرِتْ

1 - اأخرج���ه مس���لم في صحيح���ه، "كت�ب صفة القي�مة والجن���ة والن�ر"، )ب�ب في فضل الح���ب في الله(، رقم: 
)6713(، وم�لك في الموط�أ، "كت�ب الشعر"، ) ب�ب م� ج�ء في المتح�بين في الله(، رقم: )13(، ص:950.
2 - سنن الترمذي، " كت�ب الزهد عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص"، )ب�ب م� ج�ء في الحب في الله(، رقم: )2390(. 

3 - حديث صحيح رواه م�لك في الموط�أ، "كت�ب الشعر"، ) ب�ب م� ج�ء في المتح�بين في الله(، رقم: )16(، 
ص: 954. 
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امْلََجاَل  لَِتْفَسَح  ااِلتَِّصاالِت  ُسُبُل  َدْت  َوَتَعدَّ َرْت  َوَتَطوَّ اِضَيُة،  ااِلْفرِتَ اْلَعوامِلُ 

َعْت  ، َكاَم َتَنوَّ ْقِمييّ َف بِاْلَكْوِن الرَّ َواُصِل يِف إَِطاِر َما ُعرِّ ْناَمط َجِديَدٍة ِمَن التَّ أِلَ

يِف التََّحابِّ  اُسوِب، مِمَّا َفَسَح امْلََجاَل لِـَترْصِ ُة يف احْلَ جَمِيَّ ْنِظَمُة اْلرَبْ َبِت اأْلَ َوَتَشعَّ

َعٍة، َوبِـُطُرٍق  َدٍة َوُمَتَنوِّ يِف َعرْبَ َوَسائَِط ُمَتَعدِّ ِ َبِويِّ الرشَّ ديِث النَّ امْلَْذُكوِر يف احْلَ

ُد الِّلقاَء  حَيِة ُتَقيِّ َوارِئ الصِّ ًة َوَظْرِفَيُة الطَّ َتِلَفٍة، َخاصَّ َوُصَوٍر َوَأْشَكاٍل وَأْناَمٍط ُمْ

ْقِليِدَيِة امُلْعتاَدِة ِمْن  ِحِم بَِأْنامِطَها التَّ رُصُ ِصَلَة الرَّ حَيِة، وحَتْ الَمِة الصِّ وِط السَّ برُِشُ

، َنْحَو التََّصاُفِح  ُم- إِْن مَلْ َتُكْن مَتَْنُع- ااِلْحتَِكاَك امُلَبارِشَ جِّ َتزاُوٍر ُمْعتاٍد، َكاَم حُتَ

َعرْبَ  ِة يف اهللِ  امْلََحبَّ اإْلِْعَراِب َعِن  ُق  قُّ حَتَ َيْغُدو  َذا  َوهِبَ بُِمْخَتِلِف َأْشكالِِه َوَغرْيِِه 

ُطُرٍق َوَوَسائَِط َجِديَدٍة، َنْحو: 

َأْومَتِْريِر  ٍة،  ونِيَّ إِلِْكرْتُ َرَسائَِل  َأْوبْعِث  اهْلَاتِِف،  َعرْبَ  اتِّصاالٍت  إِْجَراِء 

َلٍة، َأْوإِْرَساِل ُصَوٍر، َأْو َنْقِل إَِشاَراٍت وُرُموٍز... وَنْحِو  ٍة ُمَسجَّ َرَسائَل َصْوتِيَّ

َذلَِك مِمَّا:

وَرِة  ُ اْلَقائِِم بِالضَّ باُعِد ااِلْجتاَِمِعيِّ  َبْت َعِن التَّ َتَرتَّ تِي  ُ اْلَفْجَوَة الَّ ــ ُيَرسِّ

وَرِة ؛ ُ ولِلضَّ

ِديَدِة.  ْرِفَيِة اجْلَ ــ َوَيْفَتُح امْلََجاَل لِلتَّقاُرِب َبنْيَ النَّاِس يف ِظلِّ الظَّ

النَّاِس،  َبنْيَ  ا  َيْوِميًّ ُتَتَداَوُل  الَّتي  َسائِِل  لِلرَّ اهْلَائُِل  اْلَكمُّ  ُيالَحُظ  َحْيُث 

ُلو ِمْن : ًة ال خَتْ ْوساِط اإِلْسالِمَيِة َخاصَّ َوالَّتي جَتُِدَها يف اأْلَ

وَتْوِجيهاٍت،  وَنَصائَِح  َواْبتَِهاالٍت،  َوَأْذَكاٍر  َوَأْدِعَيٍة،  ُقْرآنَِيٍة،  ِقراَءاٍت 



67

ٍة، َوَتْعبرَياٍت  ٍة وَثَقاِفيَّ ٍة َوِعْلِميَّ وَتْذِكرياٍت، وُدُروٍس وَمَواِعَظ َوإِْرَشاداٍت ِدينِيَّ

َأْذَكْتها  الَّتي  َفاُعِل  والتَّ َوامْلَُشاَرَكِة  َوالتََّضاُمِن  ِة  امْلََحبَّ وَأَحاِسيِس  َمَشاِعِر  َعْن 

يف  امْلََجاُل  َحْيُث  اهللِ،  يف  التََّحاب  َدالئِِل  ِمْن  ُه  َوَغرْيُ ُه  ُكلُّ َوَذلَِك  ُة،  ْرِفيَّ الظَّ

ِديِد،  َأْوجَتْ لــإَِقاَمِة،  َمْفُتوٌح  اْلَقائِِم،  ِغ  َفرُّ التَّ َهِذِه، َويف ِظلِّ  امْلِْنَحِة  املِْحَنِة  اِم  َأيَّ

ِة  ِة، َبْل َوإِْذكاِء ُشْعَلِة املََحبَّ ِة اإْلِْسالِميَّ ِة اْلَعالَقاِت اإْلِْنَسانِيَّ َأْوَتْصِحيِح، َأْوَتْنِميَّ

يف اهللِ ِفيَها. 

َويِف اْلَفَضاِء امْلَْعُلوِميَّايت ُيْفَتُح امْلََجاُل لَِعَوامِلَ ُأْخَرى َأْكَثَر اْنِفَتاًحا َوِخْدَمًة 

اإْلِْنَساُن  ِخالهِلَا  ِمْن  ُل  ُيَسجِّ َقْد   ، حيِّ الصِّ َحْجِرِهْم  ِة  َوْضِعيَّ يف  لِلنَّاِس 

اْلَواِقِعيِّ  امُلْسَتَوى  َعىَل  َوِغَيابِِه  ااِلْجتاَِمِعيِّ  َتَباُعِدِه  ِظلِّ  يف  اهللِ  َمَع  ُحُضوَرُه 

ِديِث  احْلَ يف  َعَلْيِه  ُنصَّ  مِلَا  امْلََجاَل  َتْفَسُح  الَّتي  ْنِظَمُة  اأْلَ ِهَي  َفَعِديَدٌة  امْلُْعتاِد، 

(،َوَتَزاُوٍر  يِفَّ )َوامْلَُتَجالِِسنَي  اُلٍس  جَتَ ِمْن  وَرِة،  َوالصُّ ْوِت  بِالصَّ ابِِق  السَّ َبِويِّ  النَّ

ُم ال ُيْرَجى ِفيِه َغرْي َوْجِه  (، َوَتَباُذٍل باَِم ُيِفيُد اْلَعَطاَء الَِّذي ُيَقدَّ )َوامُلَتَزاِوِريَن يفَّ

 .) اهللِ )َوامُلَتباِذلنَِي يفَّ

ِة يف  امْلََحبَّ َتْفِعيِل  وُط  رُشُ ِمْن ِخالهِلَا  ُتْسَتْوَف  َقْد  ٌة  َرْقِميَّ َوَسائُِط  إًِذا  ِهَي 

ا امْلُْخَتِلَفِة  يَفاهِتَ ِة يف َترْصِ اُت امْلََحبَّ ى ِمْن ِخالهِلَا ُمْسَتَحقَّ اهللِ َبنْيَ النَّاِس، َوُتؤدَّ

ِخالهِلَا  ِمْن  اإْلِْنَساُن  ُل  َوُيَسجِّ بِِه،  ِق  َعلُّ َوالتَّ اهللِ جل جالله  ِة  بَّ حَمَ َعْن  اِشَئِة  النَّ

قِّ ُسْبَحاَنُه. ُحُضوَرُه َمَع احْلَ

َعِن  ِخالهَلَا  ِهَن  لُِيرَبْ ْنَساِن  لإِْلِ َأْيًضا  ُفْرَصٌة  املِْنَحُة  امْلِْحَنُة  اُم  يَّ اأْلَ َوَهِذِه 

ِة اهللِ لَِعْبِدِه َأْن ينزَل به  بَّ َض بَِقَضاِء اهللِ َوَقَدِرِه، َفَقْد ِقيَل إِنَّ "ِمْن َعالَمِة حَمَ الرِّ
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ِديِث: » إِنَّ  ا، َكاَم َجاَء يف احْلَ َض هِبَ رْبَ َوالرِّ اْلَبالُء َوَيْبَتِلَيُه بِامْلَِحِن، َوُيْلِهَمُه الصَّ

َزاِء َمَع ِعَظِم اْلَبالِء، َو إِنَّ اهلَل إَِذا َأَحبَّ َقْومًا اْبَتالُهْم: َفَمْن َريِضَ َفَلُه  ِعَظَم اجْلَ

َنُه()1).  ِمِذييّ َوَحسَّ ْ َخُط « )َرواُه الرتِّ َضا، َو َمِن َسِخَط َفَلُه السَّ الرِّ

َوُجوِدَك،  بَِمنَِّك،  واْمَنْحَنا  مَجِيًعا،  بَِنا  ْطَف  اللُّ َقَدِرَك  يِف  ْر  َقدِّ ُهمَّ  َفاللَّ

باَِم  امْلِْنَحِة  امْلِْحَنِة  اِم  يَّ اأْلَ َهِذِه  اْختَِباِر  اْجتَِياِز  َفْضَل  َوِهَداَيتَِك،  َوَكَرِمَك، 

ا َقْبَل َأْن َنْلَقاَك، َيا َواِسَع  ا، َوُيْشِهَدَنا َبَشائَِر َمْغِفَرتَِك َوَعْفِوَك َعنَّ ُيْرِضيَك َعنَّ

اِحِنَي. امْلَْغِفَرِة َواْلَعْفِو، َيا َأْرَحَم الرَّ

ال وآِخرًا ْمُد هللِ َأوَّ واحْلَ

ْمُد هللِ َربِّ اْلَعامَلنَِي. احْلَ

1 - اأخرجه الترمذي في س���ننه، "كت�ب الزهد عن رس���ول الله ملسو هيلع هللا ىلص"، )ب�ب م� ج�ء في الصبر على البلاء(، رقم: 
 .)2396(



َخْتٌم باِل ِخَتام
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َمِشيَئَة  َوَأنَّ   ، اهلَل َحقٌّ َأنَّ  لُِنْدِرَك  َعَلْيَنا  َتَعاىَل  اهلُل  هِبا  َيُمنُّ  إًِذا  ُفْرَصٌة  ِهَي 

، َوَأنَّ ُقْدَرَتُه ُسْبَحاَنُه َحٌق، َفـإَِذا َأَراَد َشْيًئا  ، َوَأنَّ َعَظَمَة امْلَْوىَل َحقٌّ الِِق َحقٌّ اخْلَ

اَم َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن...؛ َفإِنَّ

ِهَي ُفْرَصٌة مُتَْنُح َلَنا َكَمْخُلوَقاٍت لِــُنْدِرَك َحْجَمَنا، وَنِعَي َقْدَرَنا، وُنِحسَّ 

ُفَقَراَء،  َأْو  َأْغنَِياَء  ُكوِمنَي،  حَمْ َأْو  َحاِكِمنَي  ا  ُكنَّ َمْهاَم  َخالِِقَنا،  َأَماَم  َشْأنَِنا  َضآَلَة 

نِّ َأْو ِصَغاًرا، َأْقِوَياَء َأْو ُضَعَفاَء...؛ ِكَباًرا يف السِّ

ِن  ْحَ َل ُحُضوَرَنا يف الئَِحِة الرَّ ِهَي ُفْرَصٌة َيُمنُّ هبا ُسْبَحاَنُه َعَلْيَنا لِـُنَسجِّ

الِّنَي؛ ِذيَن َأْنَعَم اهلُل َعَلْيِهْم، َغرْيِ امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ َمَع الَّ

تِِه،  َوَرْحَ ِه،  بَِمنِّ ِفيها،  لَِنْنَخِرَط  َعَلْيَنا  َجالُلُه  َجلَّ  ا  هِبَ وُد  َيُ ُفْرَصٌة  ِهَي 

اِط امْلُْسَتِقيِم؛  َ َوَفْضِل ِهَداَيتِِه، َمَع ُزْمَرِة َمْن َسَلُكوا َوَيْسُلكون َسبيَل الرصِّ

َجالُلُه،  َجلَّ  ِفيِه  َقِة  َوالثِّ  ، َوَجلَّ َعزَّ  اهللِ  بِـَتْقَوى  إًِذا  ُحُضوَرَنا  ْل  َفْلُنَسجِّ

امْلِْنَحِة  امْلِْحَنِة  اِم  َأيَّ اِم  يَّ اأْلَ َهِذه  يف  َحيِيَنا،  َما  ُسْبَحاَنُه  َواِم  الدَّ َعىَل  بِِه  ِق  َعلُّ َوالتَّ

م اْلُغُيوِب.  اِم الَّتي ِعْلُمَها ِعْنَد َعالَّ يَّ َوَغرْيَِها ِمْن َبَواِقي اأْلَ

َتُه اِجَيُة َعْفَوُه َوَمْغِفَرَتُه َوَرْحَ ا الرَّ َأَمُة َرهبِّ
ُبْشَرى الَْبَداِوي فونتير ابن ابراهيم
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