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ادلؤمن القوي خَت وأحب إىل هللا من ادلؤمن الضعيف، فقوي اإلديان اثبت ال تزحزحو الشدائد، وال تغَته الفنت، وال يعجز ويسلم 
ابهلل معتمد عليو يف صبيع أموره. ومن أعظم ما يقوي اإلديان ويساعد على الثبات: العبادات  نفسو للضعف، بل ىو مستعُت

 وخاصة عبادة اخللوات, والعلم ابحلق والباطل.

 
 الحرص على تقوية اإليمان

 

 

 إىل يوم الدين.احلمد هلل رب العادلُت, وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو، ومن تبعهم إبحسان 

 أما بعد:

قال  فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد بُت ادلنازل اليت يكون عليها أىل اإلديان, وادلراتب من جهة عمل الظاىر ومن جهة عمل الباطن, وذلذا
(, توجيهات من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تتضمن احلرص على  ادلؤمن القوي خَت وأحب إىل هللا من ادلؤمن الضعيف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )

قوة اإلديان والثبات عليو, وذلذا رسول هللا صلى تقوية اإلديان, وليس ادلراد بذلك القوة البدنية, وإمنا ادلراد بذلك العزدية القلبية و 
هللا عليو وسلم أوصى بذلك؛ ألن ىذا أحظى ابلدوام وأرسخ لإلنسان وأرجى للقبول وآمن من االنتكاسة واالحنراف واحليدة 

التقلل قدر اإلمكان من ادلعاصي واإلحلاد عن منهج هللا, وذلذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حث أىل اإلديان على االستزادة من الطاعات, و 
والذنوب؛ وذلك أن الطاعة هبا يقوى اإلنسان من جهة اإلديان, وابدلعصية يضعف إديان اإلنسان حىت وإن كان صاحب بدن 

ج قوي متُت آاته هللا عز وجل بسطة إال أنو يكون وزنو حينئذ كالشعرة اخلفيفة اليت تذروىا الرايح, وذلذا اإلديان القليب منو زبر 
ا احلجة وزبرج البينة وزبرج العزدية, فال عربة بقوة البدن إذا كان القلب ضعيفاً ىيناً ليناً رقيقاً بعيداً عن الثبات والتمكُت, وذلذ

 يف قولو: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أوصى وأمر وحث وحض يف مواضع كثَتة من سنتو عليو الصالة والسالم على تقوية اإلديان, النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ا اإلنسان, فال (, ال يريد بذلك القوة البدنية؛ ألن ىذه فطرية جيبل عليه ادلؤمن القوي خَت وأحب إىل هللا من ادلؤمن الضعيف)

ديلك اإلنسان من حالو أن جيعل نفسو طوياًل أو عريضاً, وإمنا ىذه بسطة يؤتيها هللا عز وجل من يشاء من عباده, وأما ما يتعلق 
ابألشياء ادلكتسبة اليت يكتسبها اإلنسان من جهة ادلعرفة والعلم واليقُت واإلديان, فهذه أمور مكتسبات يستزيد هبا اإلنسان, 

زايدتو يف ذلك يكون قوايً, وبقدر ضعفو يكون ضعيفاً, وذلذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بُت أثر تفاوت اإلديان يف قلوب العباد يف وبقدر 
 مواضع كثَتة من جهة الثبات والرسوخ يف األزمات, سواء األزمات الذاتية يف ذات اإلنسان, أو ادلتعدية اخلارجة عنو.

(, إشارة  استعن ابهلل وال تعجز بعد أن ذكر ادلؤمن القوي وادلؤمن الضعيف, قال عليو الصالة والسالم: )وذلذا يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص
لقوة يصاحبها الثبات وعدم العجز, وأن الضعف يتلوه يف ذلك االنتكاسة واحليدة, والنيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر بًتسيخ ادلبادئ وقوة إىل أن ا

اإلديان حىت يثبت اإلنسان, ويتساءل كثَت من الناس عن النصوص الكثَتة من جهة الثبات والرسوخ، وكذلك أيضاً عدم احليدة 
حلق وأمر هللا عز وجل بتقوية اإلديان, كيف يقوي اإلنسان إديانو؟ وكيف يصبح يف ذلك اثبتاً راسخاً؟ واالنتكاسة عن منهج ا

لقوة وكيف يضعف أيضاً إديان اإلنسان حىت يتالشى يف ذلك؟ والنيب ملسو هيلع هللا ىلص كما أنو بُت قوة اإلديان وبُت ضعفو كذلك بُت مواضع ا
وأسباهبا, وىذا من مقتضى عموم البيان يف شريعة هللا, ويف كالم هللا عز وجل وكالم رسول  وأسباهبا, وبُت أيضاً مواضع الضعف
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 هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن الشريعة بينة ظاىرة, ال تدل على شيء وترشد إليو, أو أتمر بتكليف وقول وفعل إال وعبدت الطريقة إليو, حىت
اإلنسان بشيء أن يصل ويسعى إليو مث ال ترشده إىل الطريق ادلوصل إليو  يسلكو اإلنسان على بينة, وذلذا الشريعة ال أتمر

أبسهل سبيل, ذلذا أرشدت الشريعة إىل احلق, ودللت على الطريق إليو, وحذرت من الشر وبينت الطرق ادلوصلة إليو؛ حىت ال 
ُت هللا جل وعال طرق الشر, وبُت النيب ينخدع اإلنسان فيظن أهنا توصل إىل احلق بينما تصل بو إىل الشر, وتودي بو إليو, فب

 ملسو هيلع هللا ىلص ذلك يف مواضع عديدة.
 

 
 حاجة األمة إلى أهل الثبات وأقوياء اإليمان

 

 

إن األمة حباجة إىل أفراد اثبتُت, أكثر من حاجتها إىل صباعات ليسوا من أىل الثبات وإمنا ينتكسون عند األزمات, وال يكونون 
الرسوخ والقوة عند التحدايت, ذلذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثبت وحيدًا, وانتكس أقوام وىم صباعات؛ وذلك لقوة ما يف القلب من أىل 

من رسوخ وعزدية وإديان خيتلف عن غَته, وذلذا يوجد من الناس من ىو يف بيئة ضالة, ويف بيئة كفر وضالل, يثبتو هللا عز وجل 
نسان من رسوخو وإديانو وقوتو وصموده يف وجو التحدايت, وينظر اإلنسان فيما يقابل ذلك فيجد أانساً على احلق مث يعجب اإل

يف بلدان مسلمة، وبُت أانس صاحلُت أو يف أسر صاحلُت حييد هبم الطريق دييناً ومشااًل, ويتقلبون يف احلق اترة ويف الباطل اترة, 
ادلتنوعة, وىذا أمارة على أن اإلديان الذي يثبت بو اإلنسان ىو الذي يرسخو يف  وردبا كانوا يف تدرجات من الباطل ويف دركاتو

وجو األزمات والتحدايت واالبتالءات واالختبارات اليت جيعلها هللا عز وجل يف طريق اإلنسان وتعًتضو وال بد من ذلك, ذلذا 
ناس يف القوة والضعف من جهة اإلديان, وأن ىناك أانساً أقوايء وأانساً النيب ملسو هيلع هللا ىلص حينما أوصى هبذه ادلقدمة وأشار إىل تباين ال

استعن ابهلل  ضعفاء, أراد النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يشَت إىل أن اإلنسان يف طريق يسَت إىل هللا, وذلذا قال عليو الصالة والسالم بعد ذلك: )
(, إشارة إىل أن اإلنسان قد يهم أبن يفعل الشيء وأن يقوم بو, وىذا ىو طريق احلق الذي يسَت فيو اإلنسان,  وال تعجز

على سَت, أو سيقدم على قول, أو سيقدم على فعل أو  واإلنسان أيمر غَته: استعن ابهلل, يعٍت: أنو سيقدم على عمل, سيقدم
غَت ذلك, فيؤمر ابالستعانة ابهلل عز وجل والتوكل عليو إذا أقدم على ذلك العمل؛ ألن اإلنسان يف طريق يسَت إىل هللا سبحانو 

لذي ندعو هللا جل وعال  وتعاىل, والطريق يف ذلك ىو الصراط ادلستقيم الذي أمران هللا عز وجل بسلوكو وعدم اخلروج عنو, وا
َراَط اْلُمْسَتِقيمَ   كل يوم يطلب اذلداية إليو  ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغَْتِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالُِّتَ  * اْىِداَن الصِّ

 [.7-6]الفاربة:

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطاً, وخط   خط لنا , قال: ) عبد هللا بن مسعود حديثكذلك أيضاً ىو الذي بينو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف 
عن ديينو ومشالو خطوطاً, وقال: ىذا الصراط ادلستقيم، وىذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها, مث تال قول هللا جل 

َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّ   وعال: ُبَل فَ ت َ [ (, النيب ملسو هيلع هللا ىلص رسم 351]األنعام: ِبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُّ
 (, وسر يف ىذا الدرب. استعن ابهلل وال تعجز طريق احلق مث قال: )
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 قوة اإليمان وأثر ذلك في الثبات

 

 

فال تقل: لو  -يعٍت: يف ىذا الطريق-فإن أصابك شيء  الطريق, وذلذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )واعلم أن شبة عقبات ستأتيك يف ىذا 
(, دلاذا؟ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر ابلتوكل واالستعانة ابهلل, وااللتجاء إليو, واالستبصار أبمره وفعل  كذاأين فعلت كذا وكذا لكان كذا و 

حذقو, وأنو ذلك, واجتناب هنيو كما جاء يف كتابو ويف سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وأال يتكل اإلنسان إذا جاءه ابتالء إىل تدبَته ورأيو و 
وحنو ذلك ابختيار مثل ىذا الرأي, وإمنا جيب عليو يف ذلك أن يكل األمر إىل هللا؛ ألن هللا عز وجل ىو الذي قصر ذكاؤه 

وة أرشده إليو, وأكثر الناس الذين يقعون يف ابتالءات يتبعها انتكاسات ىم أصحاب ضعف, وذلذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بُت طريق الق
 ، مث طريق االبتالءات وحال ادلنتكسُت بعد ذلك.والضعف وطريق االستعانة ابهلل

الناس يتغَتون من حق إىل ابطل بشيء يزلزل القلوب أو يزلزل األبدان وذلك بشيء من االختبار واالمتحان, ومهما بلغ 
و الصالة والسالم اإلنسان من قوة فال بد أن أيتيو شيء من الزلزلة واالمتحان واالختبار, وذلذا هللا جل وعال دينت على نبيو علي

بثبيت فؤاده عليو الصالة والسالم, وذلك لشيء من االختبار والزلزلة اليت يلحقها هللا عز وجل أبوليائو الصاحلُت, يريد من 
ذلك اختبارًا وابتالء وامتحاانً, وكذلك تثبيتاً وذبلدًا, واقتداء دلن يرى أهنم قدوة أن يسَت الناس على مسارىم الذي ىم عليو, 

ا هللا سبحانو وتعاىل مل جيعل ىذه الدنيا موضع كرامة لإلنسان, الكرامة احلقيقية لإلنسان ىي سالمة دينو ال سالمة دنياه, وذلذ
ولو كانت سالمة الدنيا ىي من جهة احلقيقة كرامة لكان األنبياء أغدق الناس عيشاً, وأوسعهم رزقاً, وأبسطهم يف ذلك, 

ذى وادلر  وادلصائب واذلموم واألحزان اليت تلحق البشر وتكدر عليهم صفوىم, ولكن هللا وأوسعهم ملكاً, وأبعد الناس عن األ
سبحانو وتعاىل أحلق أبنبيائو نصيباً من ذلك وافراً حلكمة يريدىا هللا سبحانو وتعاىل، ويتفاوت األنبياء يف ذلك, وجعل هللا منزلة 

منهم أنبياء وجعل رسالً وجعل من رسلو أويل عزم, وجعل سيد أويل العزم األنبياء بقدر البالء, ذلذا نرى أن هللا جل وعال جعل 
وكثَت من الناس  دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنو إمام يف النبوة ويف الرسالة ويف الوالية والعبادة, وإمام يف جانب االبتالء, وإمام يف الصرب عليو,

لكن العربة ليست بنزول البالء, فهناك من يُقتل ومن حيرق ومن يُغرق ومن يلحق بو بالء ويشتد عليو البالء وليس من األنبياء, 
يرمى من جبل أو شاىق أو غَت ذلك, بل يُدفن حياً ليحصل لو من االبتالءات ما ردبا مل ربصل ألحد من األنبياء, ولكن ادلراد 

على الصرب عليو؛ ألن هللا عز وجل يلحق األذى ما يقابل ذلك من الثبات والصرب؛ ألن اإلنسان ال يؤجر على البالء وإمنا يؤجر 
ىت يثبت واحلزن وادلصيبة ابإلنسان لَتى هللا عز وجل ثباتو وصربه على ما ىو عليو, ذلذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص أوصى ابلتهيؤ لطريق احلق ح

(, ألنو إذا حصل لو امتحان واختبار ثبت  ادلؤمن القوي خَت وأحب إىل هللا من ادلؤمن الضعيف اإلنسان وال ينتكس، فقال: )
اإلنسان وانتكاستو, ذلذا  ىذا ومل يثبت ذاك, ودبقدار قوة اإلديان يكون ثبات اإلنسان, ودبقدار ضعف اإلديان يكون تردي

انظروا إىل ادلنتكسُت وادلرتدين, سوء كان ذلك يف زمن اختبار وامتحان وشيء من االبتالء وادلصيبة اليت وقعت يف األر  أو 
قوا بداعي األحداث اليت جلت يف القلوب, ادلرتدون ارتدوا بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذلول ما حدث, فكان ذلك موضع اختبار؛ ألهنم تعل

احلق ومل يتعلقوا ابحلق الذي دعوا إليو, فالناس إن تعلقوا ابلذوات فإهنم يتزلزلون عند زواذلم, وإن تعلقوا ابحلق الذي دعاىم إليو 
عليو رضوان هللا تعاىل على ثبات  لصديق أبو بكراألفراد فإن ذىب األفراد أو مل يذىبوا كان رسوخهم يف ذلك واحداً, وذلذا كاان
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أبو   دلا تويف حزن عليويف الصديقية والوالية والعبادة واإلديان والثبات والرسوخ قبل وفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاتو, بل إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ذلك, لكن من جهة ما يفقدون من أمر شلا حيبونو، على تفاوت حبهم يف ذلك وادلصائب اليت تلحقهم يف   حزن البشر على بكر

ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِو   اإلديان واحلق الذي ىو عليو مل يتزحزح من ذلك شعرة, بل تال قول هللا جل وعال: َوَما زُلَمَّ
ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ  أمر ابلثبات واالعتماد على هللا عز  [, ذلذا هللا جل وعال311]آل عمران: الرُُّسُل َأفَِإيْن َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلب ْ

وجل واحلق الذي دعا إليو, ال أن يتعلق اإلنسان ابلرموز واألشخاص, وكذلك أيضاً ابألفراد واجلماعات واألحزاب وغَت ذلك, 
ة يف الرأي ويف اذلجرة, وإمنا جيعل ذلك أمرًا اثنوايً كما اعتمد النيب ملسو هيلع هللا ىلص على أصحابو يف اجلهاد والغزوات, وكذلك ابدلشور 

تَعلق واعتمد النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد ربو جل وعال على بعض من يعينو يف ذلك من أزواجو وادلقربُت منو يف مكة وكذلك ادلدينة, ولكن ادل
و ىو احلق, وموضعو أن اإلنسان ال األمسى ىو يف هللا سبحانو وتعاىل, ذلذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص أرشد إىل موضع االعتماد وإىل نوعو, ونوع

يتعلق ابلذي يدعو إىل احلق فردبا ينتكس, وذلذا كثَت من الناس يتزحزحون النتكاس الرموز وانتكاس األعيان, فال يثبتون حينئذ؛ 
والناس  ألن لديهم قدوات زالوا فيتزحزحون, وردبا يرون أنو إذا ذىب حامل احلق ذىب احلق معو, واحلق اثبت وابٍق يف األر ,

يف ذلك ضبلة لو وأواٍن حيملون احلق لينتقل من إانء إىل إانء, وذلذا هللا سبحانو وتعاىل جيعل احلق ابقياً يف األر , وحيفظو هللا 
سبحانو وتعاىل كرامة لبعض عباده دبقدار عزائمهم, وال ديوت احلق, ردبا دير  ويسقم ويطول مرضو، ولكن هللا عز وجل حيفظو 

  عز وجل األر  ومن عليها, ذلذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر بتقوية العبادات, وتقوية اإلديان يف قلب اإلنسان.إىل أن يرث هللا
 

 
 أسباب تقوية اإليمان ورسوخه

 

 

وأعظم ما يقوي اإلديان يف قلب اإلنسان ويرسخو ىي العبادات, وأعظم العبادات يف ذلك ىي طاعات اخللوات, أن يكثر 
اإلنسان من ذلك تعبداً هلل جل وعال بينو وبُت ربو؛ ألن عبادة اخللوات تغرس يف قلب اإلنسان اإلديان واليقُت, وذبعلو يتجاوز 

اعبد هللا كأنك  مرتبة اإلسالم واإلديان إىل مرتبة اإلحسان, وذلك أنو يعبد هللا جل يف عاله كأن هللا عز وجل يراه كما ورد: )
(, فيعبد هللا يف ظلمة الليل, ويف اخللوات, أما الفر  ففي اجلماعة, واجلماعة تعظم عند هللا عز  تراه, فإذا مل تكن تراه فإنو يراك

دبقدار زكائو يف أمر اخلالء, ذلذا هللا جل وعال ما من نيب من أنبيائو أراد هللا عز وجل أن يصطفيو يف الرسالة إال حثو وجل عبادتو 
على عبادة اخلالء, فأول كالم وجهو هللا جل وعال إىل أنبيائو أن أمرىم ابلصالة, ومعلوم أن الصالة إذا أمر هللا عز وجل هبا نبياً 

لون معو؛ ألنو وحيد, أرسلو هللا عز وجل إىل أقوام ال يصلون, فيصلي منفرداً, بل منهم من أيمره هللا أنو ال يوجد مصلون يص
اَي َأي َُّها   جل وعال بقيام الليل, ومل يكن الناس حينئذ يصلون ال ليالً وال هناراً، وكما أمر رسولو ملسو هيلع هللا ىلص بقيام الليل, بقولو:

لُ  ُ ال   [, أمر هللا عز وجل موسى, أول كلمة أمر جاءت إىل موسى:2-3]ادلزمل: لَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل ُقِم ال  * اْلُمزَّمِّ ِإنٍَِّت َأاَن اَّللَّ
 [, أمره هللا عز وجل ابإلتيان ابلصالة, وذلذا أعظم الصالة ىي صالة الليل,31]طو: ِإَلَو ِإالَّ َأاَن فَاْعُبْدين َوَأِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري

وأعظم الصلوات ىي صالة الفجر وصالة العشاء؛ ألهنا يف موضع خفاء, ال يقوم إليها اإلنسان إال قاصداً رضا هللا سبحانو 
وتعاىل، وليس دلن حضرىا حظوة عند أحد يف دنياه, وإمنا يرجون ما عند هللا عز وجل, ذلذا كلما كان اإلنسان يف عبادة خفاء  

؛ ألنو يرسخ يف األر , ويكون ثبات اإلنسان حينئذ دبقدار خفائو, وإذا كان اإلنسان بديناً أو كان أثبت عند هللا سبحانو وتعاىل
قوايً أو حنو ذلك فإنو ال يلتفت إليو إذا كان قلبو ضعيفاً, ال من جهة ادلواقف وال الشجاعة يف احلق والثبات عليو, وإمنا 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000016&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000016&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000016&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002105&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002105&spid=2102
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عنو شلن مل يؤهتم هللا عز وجل بسطة يف جسم وال يف قوام, فجعل هللا ينتكس، وردبا يثبت من الناس ضعاف البدن الذين خيتلفون 
ن إذا أراد أن عز وجل ذلم يف ذلك ثبااتً, ذلذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص أرشد إىل عبادة اخلفاء كثَتاً؛ وذلك لتأثَتىا على ثبات اإلنسان؛ واإلنسا

ن ثباتو, وإذا وضعت عموداً دقيقاً وجعلتو اثبتاً يف األر  فإنو يوقف عموداً يف األر , فبمقدار ما خفى منو يف األر  يكو 
يرسخ ولو كان دقيقاً, ولكن لو أتيت بعمود عريض جداً ومل ذبعل لو رسوخاً يف األر  فردبا تسقطو الرايح, وردبا أيتيو طفل 

 ويدفعو ويسقط.

َتة يف اخلفاء أعظم عند هللا من أمثاذلا يف العالنية, ذلذا  كذلك أيضاً عبادة اخلفاء من أعظم ما يقوي اإلديان, وذلذا العبادة اليس
كانت عبادة الليل وقيام الليل أعظم من غَتىا, فالوتر وىي ركعة واحدة, أعظم النوافل على اإلطالق؛ ألن العربة ليس ابلعدد, 

رب منو ال ألنو يرجوه, وال يرجو حظوة وإمنا العربة خبفاء العبادة؛ ألن موضعها يف الليل, فال يرى اإلنسان أحد, إال ردبا من ق
عليها يف دنياه وليس لديو مال ألنو ينفق على زوجو وولده, وإمنا يتعبد بذلك هلل سبحانو وتعاىل, فكانت ركعة واحدة أعظم عند 

 هللا عز وجل من سائر النوافل الراتبة وادلطلقة؛ وذلك ألهنا يف موضع خفاء.

أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص دلا ذكر السبعة الذين يظلهم هللا يف  عليو رضوان هللا تعاىل يف الصحيح: ) أيب ىريرة وكذلك أيضاً ما جاء يف حديث
(, ذكر هللا خالياً, فليس العربة ابلبكاء فحسب, ولكن  ظلو يوم ال ظل إال ظلو, ذكر منهم رجالً ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه

ياً, يعٍت: وحدك, ليس عندك أحد؛ ألن القلب ال يرى أحدًا؛ ألن الدمع يستدر بوجود عاطفة أو مواكبة العربة ابلبكاء خال
للناس, فيسهل على الناس احلزن ويستسهلون الفرح وغَت ذلك, وذلذا يوجد يف الناس من حيزن إذا وجد إنساانً حزيناً وال يعلم 

ناس من يضحك إذا رأى الناس يضحكون وال يعلم ما ىو السبب, لكن السبب؛ لفطرة فطر هللا عز وجل عليها الناس, ومن ال
لشيء جبل الناس عليو أبمر ادلشاكلة, ولكن اإلنسان إذا كان خالياً تتحقق حينئذ السعادة واحلزن واخلوف واخلشية واحملبة هلل 

 اخلالء أعظم عند هللا عز وجل من عز وجل على وجهها احلقيقي بال زلاابة ألحد, ذلذا كانت دمعة واحدة تكون من اإلنسان يف
عربات تسكب يف العالنية, وهبذه الدمعة الواحدة يف اخلالء يثبت اإلنسان ويرسخ أكثر من غَتىا, وذلذا أعظم ما ينفي النفاق 

ىل أان من   فقال لو: عمران أنو جاءه حذيفة بن اليمان وغَته من حديث ابن عساكر عن اإلنسان عبادة السر, وقد روى
ادلنافقُت؟ قال لو: أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال: نعم, قال: اذىب فما جعلك هللا منافقاً, يعٍت: إذا خلوت 

نفسك وأغلقت دارك ومل يرك أو يسمع قراءتك أحد, فتصلي هلل عز وجل كما تصلي عالنية, فإن كان كذلك فاعلم أن أمرك ب
عند هللا عز وجل على خَت, وأما إذا كان اإلنسان ليس لديو نصيب يف جانب عبادة السر فإن أمره يف جانب العالنية على 

جل ابلعالنية وعبادة السر عندىم انقصة أو زائلة فإهنم يشكون كثَتًا من جانب خطر, وذلذا كثَت من الذين يتعبدون هلل عز و 
الرايء والسمعة وعدم إخالص النية هلل جل وعال, وما من أحد يرائي الناس إال وعبادة السر لديو معدومة, فإذا كانت عبادة 

بادة السر لديو وعبادة اخلفاء؛ ألن الذي عبد هللا السر لديو كثَتة وزائدة فإنو يضعف الرايء عنده، حىت يتالشى دبقدار وفرة ع
عز وجل يف السر ال يرجو الناس يف العالنية, ذلذا من أعظم وسائل الثبات أن يستعُت اإلنسان بعبادة اخلفاء بينو وبُت ربو, 

, وأن يغتنم اإلنسان وابإلكثار من الصالة, وابإلكثار من الصيام والصدقة والتخفي هبا, واإلسرار بذكر هللا سبحانو وتعاىل
اخللوات للتعبد هلل جل وعال وأن يفرح بذلك؛ ألهنا فرصة ساحنة للتعبد هلل جل وعال, ذلذا اإلنسان ال خيلو من الناس, وىذا أمر 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000057&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003414&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003414&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000077&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000585&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000767&spid=2102
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تعم بو البلوى, إما أن يكون يف طريق، وإما أن يكون يف مسجد، وإما أن يكون يف عمل أو يف سوق أو يف داره, فيشهده الناس  
اً, لكن إذا اغتنم اخللوات وفرح هبا؛ ألهنا وقت ادلناجاة هلل فال يراه أحد، وىي نوع من سقيا القلب بقوة اإلديان حىت يثبت كثَت 

 إديان اإلنسان ويقوى ويرسخ, حينئذ يستحق الوصف بقوة اإلديان, وىو أقرب الناس رسوخاً وثبااتً.

 حالو من جهة قوة اإلديان وضعفو: أن خيترب اإلنسان عبادتو من جهة الصالة ومن األمور ادلهمة اليت ينبغي لإلنسان أن يعرفها يف
وذكر هللا عز وجل وغَت ذلك, فينظر إىل صالتو يف العالنية ىل تشابو صالتو يف السر من جهة اخلشوع واإلطالة واخلضوع وغَت 

وذلذا النفاق الذي ىو النفاق العملي ال يكاد يسلم  ذلك؟ ىل يستواين أم ال؟ إذا مل يستواي فليعلم أن الفارق بينهما ىو النفاق,
ل من أولياء هللا سبحانو وتعاىل, الذي إذا صلى يف عالنية وبكى صلى يف اخلفاء وبكى, وإذا صلى وخشع  منو إال اخلُلَّص والُكمَّ

صالتو يف جانب العالنية, يف العالنية صلى يف اخلفاء وخشع هلل سبحانو وتعاىل, وطول صالتو وخشوعها وقراءتو يف اخلفاء ك
وىل يؤدي ما يؤديو من نوافل الصالة لو أدى الصالة يف بيتو كما يؤديها يف اجلماعة على حد سواء, من خشوع وإطالة وذكر 

جد هلل جل وعال والسنة الراتبة, فإذا كان كذلك فليعلم أنو على قدر من الثبات واليقُت واإلديان وقوتو إبذن هللا تعاىل, وأما إذا و 
اإلنسان تبايناً يف ذلك فهذا ىو ادلقدار الدقيق يف ذلك, والناس يتباينون يف البعد بُت الظاىر والباطن, ذلذا ينبغي لإلنسان أن 

يستزيد من عبادة اخلفاء حىت يرسخ لو جانب العالنية فيثبت عليو, وذلذا ادلنتكسون عن احلق احلائدون عنو يف زمن االبتالءات 
ن ادلصائب أو زمن ادلواجهة أو غَت ذلك؛ ىؤالء نصيبهم من جانب احلق إمنا ىو ظاىر, فانتكسوا عن وزمن الشدائد وزم

الظاىر كما انتكسوا عن احلقيقة الباطنة, وذلذا نقول: إنو ينبغي لإلنسان أن يرسخ إديانو أبمثال ىذه العبادات عموماً, وأعظم 
دبقدار تعظيم الشارع ذلا, فإذا خال اإلنسان وأغلق اببو وأسدل ستاره  العبادات ىي عبادات اخلفاء, وتتعاظم عبادات اخلفاء

فليغتنم ركعتُت, أو تسبيحاً, أو هتلياًل, إذا خال يف طريق ليس فيو أحد يذكر هللا ويسبحو وحنو ذلك, ويغتنم اخللوات للطاعات, 
كفرح أىل ادلعاصي يف اخللوات للشهوات, فيكثر من ذلك حىت يرسخ اإلنسان يف ىذا الباب, ويكون فرحو يف جانب الطاعات  

فيفرح بذلك, حينئذ يعلم اإلنسان من مقدار اليقُت واإلديان ادلوجود لديو أنو صاحب قوة ورقابة إذلية؛ ألنو يعلم أن ىذا 
هلل سبحانو ينصرف إىل هللا, وال يوجد أحد جيامل وال حياىب، وال يطلب من جهة الرجاء وال اخلوف وال احملبة, فينصرف ذلك كلو 

 وتعاىل.

وليحذر اإلنسان أيضاً من قوادح عبادة اخلفاء, وذلك أن يتعبد يف اخلفاء مث يفسدىا ابحلديث عنها, ويكون حينئذ قد فعلها 
خفاء وحدث هبا بعبارة واحدة وكأمنا فعلها يف جانب العالنية, فليتعبد يف اخلفاء وليحم عبادة اخلفاء أن تفسد عليو بشيء من 

الشيطان, والنيب ملسو هيلع هللا ىلص بُت يف مواضع كثَتة وذلك أيضاً موجود يف كثَت من آي القرآن وىو أن العبادات تزيد يف جانب مداخل 
إديان العبد وقوتو وثقلو, وىذا لو أثر على رسوخ اإلنسان وثباتو عند االبتالءات والشدائد واحملن وغَت ذلك, فما من أحد إال 

متحان, وذلك ردبا بنكوص الناس عنو, أو بوجود تيارات مواجهة لو, تيارات شركية, تيارات بدعية, تيارات ويهز يف البالء واال
فكرية ضالة تواجو اإلنسان, فبقدر ثباتو يصمد أمامها؛ وذلك كصمود ادلادايت يف وجو الرايح, منها ما ذبتاذلا, ويرى اإلنسان 

معها, وشبة أشياء هتتز اىتزازاً يسَتاً, وشبة أشياء اثبتة من ادلادايت, كذلك أيضاً يف الطريق إذا جاءت رايح أشياء أتخذىا الريح 
القلوب, منها ما تطَت هبا الرايح، ومنها ما هتزىا، ومنها ما تبقى اثبتة شاسلة ال يهزىا شيء, كذلك أيضاً القلوب, وذلذا يف 



8 
 

إلنسان ىي مواضع االبتالءات, فإهنا موضع ذلجوم مداخل الشيطان على اإلنسان أسهل مواضع تغيَت احلقائق يف قلب ا
اإلنسان على قناعات اإلنسان ليغَتىا؛ ألن القلب والفكر رقيق جداً فيقوم بتشكيلو, وذلذا هللا عز وجل ذكر عن حال 

؟ إهنم الصفوة من [, ومن ىم31]األحزاب: َوَتظُنُّوَن اِبَّللَِّ الظُُّنوانَ   الصحابة دلا بلغت القلوب احلناجر ما حكى بقولو:
ىذه األمة بعد نبيها عليو الصالة والسالم, يعٍت: أن موضع االبتالء جعلهم يظنون: ىل ىم على حق أو ليس حبق, أييت 

اإلنسان نوع من األفكار, دلاذا حنن على ىذه الشدة وىذا االبتالء؟ فإذا قوي يقُت اإلنسان وثباتو مل يغًت, رجع فالن عن احلق 
ءت رايح أو مل أتت رايح، يبقى اثبتاً, وذلذا كان إمام الثابتُت عليو الصالة والسالم رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص راسخاً اثبتاً مع أو مل يرجع, جا

شدة االبتالءات واالختبار واالمتحان, فمر عليو من االبتالء يف مكة االبتالء الشديد, ومر عليو من االبتالء يف ادلدينة ما مر 
اتم وتثبيت وإعانة من هللا سبحانو وتعاىل, وذلك لكمالو يف جانب العبودية هلل سبحانو وتعاىل, وكمال عون هللا  وكان على رسوخ

عز وجل لو وتسديده, ذلذا نقول: إن أول ما يزيد إديان اإلنسان ىي جوانب العبادات واإلكثار منها, واخلفاء أعظم عند هللا عز 
 وجل من العالنية.

 

 
 باهلل وعدم االعتماد على النفساالستعانة 

 

 

: االستعانة والتوكل على هللا عز وجل وعدم االعتماد على النفس, فال يعتمد اإلنسان على -وىو مهم أيضاً -اجلانب الثاين 
أال حذقو وذكائو ودرايتو, بل يتضرع هلل عز وجل ويوجل من إزاغة القلب؛ ألن القلوب بُت أصبعُت من أصابع هللا جل وعال, و 

يغًت, وعالمة ذلك وأمارتو من جهة االعتماد على هللا أن يكثر من دعائو هللا عز وجل ابذلداية, وذلذا أمر هللا عز وجل الناس يف  
َراَط اْلُمْسَتِقيمَ   كتابو العظيم أن يدعوا يف كل ركعة: [, حىت تكون ىداية هللا عز وجل لإلنسان 6]الفاربة: اْىِداَن الصِّ

الناس يسألون هللا عز وجل اذلداية إىل الصراط ادلستقيم ومع ذلك نرى الناس يضلون؛ ألهنم يسألون اذلداية وال أثبت, ولكن 
يتفكرون, بل يسألون بقلوب ساىية الىية, واإلنسان إذا دعا من غَت حضور قلب وتفكر فهو ىذاين ال يسمعو هللا, وذلذا أكثر 

أيتون إليو ويتلونو تالوة كتالوة العجم ال  -وىو من أعظم إن مل يكن أعظم دعاء-ة الناس أيتون إىل ىذا الدعاء يف سورة الفارب
يتدبرون فيو, وىو أكثر دعاء يتلوه اإلنسان يف يومو وليلتو، ومع ذلك يرى اإلنسان الناس تضل, ويرى حيدة اإلنسان عن احلق 

جاب؟ ال, إمنا كان الدعاء بذلك ىذايانً كحال النائم, يف كثَت من ادلواضع وىم يتلون ىذه اذلداية, فهل هللا عز وجل ما است
(, وهللا جل وعال ال جييب الدعاء إذا كان من قلب ساٍه الٍه ليس دبقبل على هللا  النيب ملسو هيلع هللا ىلص استعاذ من دعاء ال ُيسمع وذلذا: )

سبحانو وتعاىل, ذلذا حضور القلب مهم عند الدعاء, والتوكل على هللا عز وجل ابإلكثار من ذلك واالستعاذة منو, وذلذا كان 
لثبات يسأل هللا عز وجل أن يصرف قلبو على دينو, ويوصي أصحابو النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع بلوغو مقام النبوة ووعد هللا عز وجل لو اب

قل: اللهم اىدين وسددين, وتذكر ابذلداية ىداية  و: )عليو رضوان هللا دلا قال ل علي بن أيب طالب بذلك كما جاء يف حديث
وجل التثبيت عليو والداللة إليو, يعٍت: أن هللا (, فمع وجود العلم ووجود الوحي يسأل هللا عز الطريق, والسداد سداد السهم

عز وجل أعطاك احلق فاسأل هللا عز وجل أن يثبتك عليو لتسَت, والناس يرون احلق كما تراه, لكن ال يوفقون إىل اذلداية, فمن 
لقليل, إذًا العربة الناس من ىم علماء ولكن ال يوفقون إىل العمل بعلمهم, ومن الناس من علمهم قليل, ولكن يوفقون للعمل اب

بتحصيل احلق أم ابلقناعة واإلديان والعمل بو؟ العربة ابلعمل بو, وذلذا أىل الضالل يف األر  من أوذلم إبليس, وأتباعو ومن جاء 
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بعد ذلك, أال يعرفون احلق؟ بلى يعرفون احلق, لكن ما الذي منعهم من احلق؟ منعهم من ذلك أهنم اعتمدوا على أقيستهم 
يف ذلك فحرمهم هللا عز وجل التوفيق والسداد, وذلذا من أعلم إن مل يكن أعلم من يف األر  من أىل الشر إبليس, وآرائهم 

فقد رأى األنبياء كلهم, ورأى نزول الوحي, ورأى أصحاهبم ورأى تقلبات البالد وتنوعات الناس وتدرجات الضالل, فيعرف 
نبياء ومع ذلك كان أشد الناس ضالاًل؛ ألنو عرف احلق واعتمد على أحوال الناس من البدع وغَت ذلك, ويعرف أحوال األ

ادلؤمن القوي خَت وأحب إىل هللا من ادلؤمن  نفسو ال على ربو فأضلو هللا عز وجل وأزاغو, وذلذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص حينما قال: )
 سبحانو وتعاىل وال تستعن على نفسك بنفسك وتتكل عليها لثقتك (, استعن ابهللاستعن ابهلل وال تعجز (، قال: ) الضعيف

أيب  حبذقك ودرايتك ومعرفتك وعلمك, وذلذا كان من دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قيام الليل كما جاء يف الصحيح من حديث
اللهم فاطر السماوات   أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يدعو ويستفتح صالتو يف قيام الليل بقولو: عليها رضوان هللا تعاىل: ) عائشة عنسلمة

ربائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت ربكم بُت عبادك فيما اختلفوا فيو, اىدين دلا واألر , عامل الغيب والشهادة, اللهم رب ج
(, فهذا تضرع نيب, ويظنو اإلنسان لو مل يكن حديثاً أن ىذا الرجل يف متاىة من صحراء وحنو  اختلف فيو من احلق إبذنك

باد وعدم توفيقهم, وأن الناس ينتكسون عن ذلك, ولكنو دعاء نيب أدرك مقدار عظمة هللا سبحانو وتعاىل من جهة توفيق الع
احلق كثَتًا, وىذا يكون موضع زلزلة لقلوب كثَت من الناس يف األزمات والتحدايت وغَت ذلك, وردبا يكون غلبة الباطل على 

ب احلق مشككاً عند بعض الناس يف أن ىذا أمارة على قوة احلق وصدق أىلو, وليس كذلك, وإمنا من يفنت يف ذلك ىم أصحا
اليقُت الضعيف أو اإلديان الضعيف، وال يتزحزح يف ىذا أصحاب اإلديان القوي, وذلذا هللا سبحانو وتعاىل بُت ذلك يف كتابو 

َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا العظيم يف قولو جل وعال: َنًة ِلْلَقْوِم   [،5]ادلمتحنة: رَب ََّنا ال ذَبَْعْلَنا ِفت ْ  الظَّاِلِمُتَ رَب ََّنا ال ذَبَْعْلَنا ِفت ْ
: ال تسلطهم علينا بذنوبنا فنكون فتنة ذلم, أي يقولون: ما غلبناىم إال  رلاىد بن جرب و عبد هللا بن عباس [, يقول85]يونس:

إلنسان وىم على الباطل, وغلبة ادلادايت ليست عربة, واالختبار واالمتحان يف ادلعنوايت ردبا يكون أشد على ا  أننا على احلق
ادي؛ ألن من ادلادايت, فادلعنوايت شديدة, وذلذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص أعظم شدة وابتالء نزل عليو ىو االبتالء ادلعنوي وليس االبتالء ادل

سان مالو أو فقد ثروة االبتالء ادلعنوي شديد, ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لقي من ذلك كثَتاً, وكثَت من الناس يظن أن االبتالء إذا فقد اإلن
أو ولداً أو غَت ذلك, لكن إذا حلق اإلنسان شيء من ادلعنوايت وسلبو هللا عز وجل شيئاً من ذلك كان ذلك أشد عليو وأنكى, 

ع أن من وذلذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان بالؤه أشد من بالء األنبياء, وىو سيد الرسل, ومنهم أولو العزم عليهم الصالة والسالم, م
ودام, واإلنسان ردبا يقتل  األنبياء من قتلو قومو, ولكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك أشد بالء؛ ألن البالء الذي حلق النيب ملسو هيلع هللا ىلص بالء معنوي

 -كما جاء يف الصحيح-عليها رضوان هللا تعاىل  عائشة ويكون بالؤه يف ذلك شديدًا، ولكنو يسًتيح فيما بعد ذلك, وذلذا
يعٍت: شلا حلق النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أذية, -لقيت من قومك أشد من يوم ُأحد؟   اي رسول هللا, ىل سألت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: )

ا كان من مثل ىذه احلادثة من شدة وذلك أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُجرح وكسرت رابعيتو, فهي تذكر ىذا, ولصغر سنها ال تذكر إال م
لقد عرضت نفسي على   -ال تدركينها أنتيعٍت: أشياء -, لقد لقيت من قومك ما لقيت  عائشة فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: اي -األمل

فطردوين, فخرجت مهموماً على وجهي، فلم أفق إال وأان بقرن الثعالب (, وقرن الثعالب يبعد من  -يعٍت: يف الطائف-ثقيف 
و حبيب هللا وسيد وى-الطائف ستة وأربعُت كيلو, وىو ديشي على قدميو مل يفق من شدة األمل النفسي, وذلذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

أنزل هللا عز وجل عليو ىذا البالء, وذلذا نقول: إن هللا عز وجل إذا أنزل بالء على اإلنسان فال يعٍت أنو ال حيب  -ولد آدم
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العبد, ولكن هللا عز وجل بينو وبُت عباده عقد؛ أن الدنيا ليست لكم, لكن إن أصبت فيها فبإذن هللا عز وجل, وىو اختبار 
ن سلمك هللا عز وجل فاضبد هللا سبحانو وتعاىل, وإمنا الكرامة عند هللا جل وعال بسالمة الدين؛ أن حيفظ هللا عز وابتالء, وإ

وجل لك دينك, ولكن اإلنسان ينظر إليها دبنظار مادي, فإذا أحب شخصاً فال حيب أن ينزل عليو مكروه؛ ألن ادلعادلة بينها 
نيا وديلك اآلخرة, وهللا جل وعال ىو الذي أعد لعباده من أمر اآلخرة ما اشًتى بو دنيا فقط, أما هللا عز وجل فهو ديلك الد

أنفسهم وأمواذلم أبن ذلم اجلنة, وذلذا يكون بُت اإلنسان وبُت ربو عقد, وىذا العقد طرف فيو هللا وطرف فيو العبد, وإذا انتكس 
ربك هللا عز وجل عليو, أمل تبع يل نفسك ومالك؟ فلماذا اإلنسان عند أي نوع من البالء فهو إشارة إىل شيء من ادلنة, اخت

تراجعت وانتكست؟ إذًا أنت لست صادقاً ببيعتك, وذلذا أيضاً هللا عز وجل ينزل بالئو على عبده وعلى رسولو ملسو هيلع هللا ىلص خصوصاً 
وجل عليو البالء, فيضربو ادلشرك ويؤذيو, ليعلم الناس واألولياء أهنم ليسوا أبكرم عند هللا من رسولو, ومع ذلك أنزل هللا عز 

ويوقع فيو األذى ادلعنوي، وهللا عز وجل يسمع ويرى, إشارة إىل أن الدنيا ليست موضع عقد حلفظ ادلادايت وحفظ النفس, 
, وذلذا الغلبة وإمنا هلل سبحانو وتعاىل, والسالمة يف ذلك يُرجعها هللا عز وجل إىل حكمتو سبحانو وتعاىل يف إنزال البالء أو عدمو

يف ادلادايت والتمكُت يف األر  والعزة أو غَت ذلك، ليست معياراً على سالمة احلق, فقد يقوى كافر على مؤمن, أو يقتل كافر 
مؤمناً، وال يعٍت ذلك أنو أحق منو, وذلذا كان الصحابة يؤمرون ابلدعاء أال جيعلهم هللا عز وجل فتنة للكافرين, ألهنم إذا ُغلبوا 

لكافرون أهنم على احلق فاستماتوا بقاء عليو, وادلعيار عند هللا سبحانو وتعاىل ليس يف ادلادايت من جهة الكثرة والقلة وإمنا ظن ا
وخارج معادلة ىو يف احلق, وذلذا كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص موقناً هبذا ادلعٌت, وينزل بو البالء، ويعلم أن ىذا خارج معادلة سالمة الدين 

 احلق والباطل, واخلَت والشر, والصواب واخلطأ, وإمنا ىو دائرة أخرى.
 

 
 من وسائل الثبات العلم بالحق والباطل

 

 

وىذا يشَت إىل مسألة مهمة وىي أن من وسائل الثبات: العلم ابحلق, والعلم ابلباطل, وليس وسيلة منفردة, فردبا يعلم اإلنسان 
ويضل, ولكنو يفيد مع تلك الوسائل؛ ألن اإلنسان كلما كان أبصر ابحلق مل يتزحزح عنو؛ لثباتو عليو كحال اإلنسان الذي يقال 

حنو ذلك, فيعلم موضع احلائط من غَته, وىذه بلدة كذا من ىذه اجلهة, وىذه بلدة كذا من  لو: ىذا حائط, وىذه أر  أو
ىذه اجلهة, فيبعد أن يُلبس عليو وإن زيَّف الناس, وإن وجد من األلواح ادلكتوبة أن بلدة كذا إليها سهم وبلدة كذا إليها سهم 

ئ األلواح لثباتو وعلمو أبن ىذه البلدة ىي بلدة كذا, وأن من وضع ىذه اللوحة سلطئ؛ ألنو وجهها إىل غَت وجهها؛   فإنو خُيطِّ
ألنو يريد أن يدلس ويلبس, ومرجع ذلك إىل علمو ويقينو ورسوخو وثباتو, كذلك أيضاً معرفة احلق الذي أمر هللا عز وجل بو, 

ل الرسوخ والثبات, وإذا كان من ذلذا كان العلماء يف منزلة زبتلف عن اجلهال, وكلما كان اإلنسان من أىل العلم كان من أى
أىل اجلهل كان من أىل التذبذب، ويسهل حينئذ انطالء الكذب عليو, فيشك ويتذبذب, مث يبدأ ابلرجوع عن احلق إىل دائرة 

سألو الباطل, ودبقدار اجلهل ودبقدار العلم يتفاوت الناس يف ىذا الباب, ذلذا مل أيمر هللا عز وجل نبيو عليو الصالة والسالم أن ي
[, ذلذا ينبغي لإلنسان أن يستكثر من 331]طو: َوُقْل َربِّ زِْدين ِعْلًما  زايدة يف أمر دين أو دنيا إال أن يسألو زايدة علم,

زايدة العلم ابألخذ أبسبابو, وأن يسأل هللا عز وجل الزايدة يف العلم, وكذلك أيضاً أن يستعيذ من أن جيعل هللا عز وجل العلم 
أن جيعلو حجة لو, من جهة العمل والداللة إىل اخلَت, وإقامة احلجة يف الناس, من جهة األمر ابدلعروف والنهي عن حجة عليو و 
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ادلنكر؛ ألن ىذا من ادلعُت على تثبيت احلق, فإذا قام اإلنسان ابحلق يف غَته فإنو يقوم يف نفسو من ابب أوىل, والعلم بذلك 
ْعُبُدونِ   , الذي ألجلو خلق هللا عز وجل البشر,على مراتب, أعاله توحيد هللا جل وعال  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِي َ

وغَته, فاهلل سبحانو وتعاىل خلق  عبد هللا بن عباس [, يعٍت: ليوحدوين ويطيعوين طوعاً أو كرىاً, كما جاء عن56]الذارايت:
توحيد هللا ويعمل بو وينهى عن الشرك بسائر األمر, فيدعو إىل   اخللق لعبادتو ولتوحيده, وهبذا اشًتك سائر األنبياء على ىذا

أنواعو, وذلك شرك الباطن وشرك الظاىر وكفر الباطن والظاىر من التوجو لغَت هللا عز وجل وعبادة غَت هللا سبحانو وتعاىل, من 
كرابت وغفران األضرحة والقبور والطواف عليها والنذر ذلا والسجود ذلا من غَت هللا, أو سؤاذلا قضاء احلاجات وتفريج ال

الذنوب وإعادة ادلفقود أو غَت ذلك شلا ال سبلك منو نفعاً وال ضرًا, فهذا ضرب من ضروب الشرك الذي كان عليو أىل 
اجلاىلية, وإن كان أولئك ينطقون ابإلسالم ويشهدون أال إلو إال هللا وأن دمحماً رسول هللا؛ فهؤالء ينطقون ابلشهادتُت وال يعملون 

يذكروهنا كشيء من األذكار العامة والًتانيم اليت ال يعرفون حقها كما ينطقها األعجمي يف الصدر األول, فيقال لو:  دبعناىا, وإمنا
, قل ال إلو إال هللا دمحم رسول هللا فيقول: ال إلو إال هللا وال يعلم حقيقتها, وإمنا كان ديتنع عنها كفار قريش ألهنم يعرفون معناىا

على اإلنسان أن يدعو إىل التوحيد وينهى عن الشرك وحيذر منو, ووجوب ذلك على اإلنسان فيمسكون عن ذلك, فوجب 
دبقدار سلالطتو للشرك, وأنتم يف ىذا البلد ادلبارك, وىو بلد علم ودين وفكر وثقافة وداينة ودخول لإلسالم منذ الصدر األول, 

عياانً, فيجب على اإلنسان بيان التوحيد, وبيان خطر  ولكن يوجد يف ىذا البلد من القبور واألضرحة ما يشاىده اإلنسان
الشرك والتحذير شلا يرى اإلنسان قدر وسعو وإمكانو؛ ألنو إذا قام الشر بُت ظهراين الناس وىم يرونو وحياَرب هللا عز وجل 

يئاً فشياً عن العمل بذلك, فيعبد من دون هللا ويكفر ويلحد بو، واإلنسان منصرف عن جانب توعية الناس يف ىذا فهو يبعد ش
ابلعلم الذي تعلم, ويبعد كذلك عن منهاج النبوة, وذلذا األضرحة والقبور اليت توجد يف بلدان ادلسلمُت ىي بذاهتا, مؤداىا كما  

كان كفار قريش يعبدون األصنام, بل كانوا يعبدون عند الكعبة, وعند البيت احلرام, وكانوا يعظمون إبراىيم و يعظمون إمساعيل 
وينتسبون إىل ذلك, ولكن بدلوا ما بدلوا, وتعظيمهم ل إبراىيم اخلليل وإلمساعيل ىو شبيو بتعظيم من ينتسب لإلسالم وحملمد , 

ظمها وينطق ابلشهادتُت, لكن ىؤالء قالوا ذلك و رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منهم براء, فوجب القيام إبنكار ادلنكرات, وبيان خطرىا, وأع
عظم الذنوب على اإلطالق, واحلجة تقوم على اإلنسان كلما قرب أو جاور بالء أو شركاً أو كفراً أو معصية, الشرك, وىو أ

فكلما دىن من ذلك فإنو يعظم عليو التكليف, وقد يكون من االبتالء واالختبار واالمتحان أن يوجدك هللا عز وجل يف موضع 
 ك وإمساكك يف ىذا الباب.شرك أو موضع شر ليخترب ما عندك, ومرد ذلك إىل عمل

أسأل هللا جل وعال أن جيعلٍت وإايكم من أىل اذلدى والتقى والعفاف والغٌت, وأسألو سبحانو وتعاىل أن أيخذ بنواصينا إىل الرب 
والتقوى, وأن يسلك بنا ادلنهج القوًن والصراط ادلستقيم، وأن يعيذان من سيئات أنفسنا وشرورىا, وأن يسلك بنا ىدي وسنة 

 ولو وخلفائو الراشدين, إنو ويل ذلك والقادر عليو.رس

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم.
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