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أمر هللا سبحانو وتعاىل عباده بسلوؾ الصراط ادلستقيم الذي ىو اإلسالـ، ودعاىم إىل االعتصاـ صبيعاً حببلو ادلتٌن, واحلذر من 
ادلتمثلة ابلشبهات والشهوات، فإذا امتثلت األمة أمر هللا تعاىل استحقت موعوده ابلنصر والتمكٌن،  سلوؾ سبل الشيطاف الرجيم

 وىذا ىو سر التوفيق الذي حصل للصحابة الكراـ يف حياهتم وفتوحاهتم.

 
 اإلسالم دين الفطرة

 

 

 وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين، أما بعد:احلمد هلل رب العادلٌن، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم، وعلى آلو 

فإف هللا جل وعال قد أنزؿ كتابو العظيم تبياانً لكل شيء، زلكماً بيناً وجعلو احلبل ادلتٌن، من استمسك بو صلا، ومن اعتصم بو 
َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي  ل وعال:ىدي ووفق دلرضاة هللا سبحانو وتعاىل، ومساه هللا جل وعال الصراط ادلستقيم، وذلذا قاؿ هللا ج

[، وىو ادلراد يف قولو عليو الصالة والسالـ حينما 351]األنعاـ: ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوال تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتػََفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ 
ىذا الصراط ادلستقيم، وىذه سبل على كل سبيٍل منها شيطاف  خط ألصحابو خطاً وخط عن ديينو ومشالو خطوطاً، وقاؿ: )

 (. يدعو إليها

السنة، والسنة وحي كالقرآف نزلت على نبينا دمحم صلى هللا والصراط ادلستقيم ىو طريق واحد منبعو ومعينو ومشربو من الكتاب و 
عليو وسلم، كما أنزؿ هللا جل وعال على نبيو القرآف، وذلذا ال ديكن أف أييت أحد بشيء يف ىذا الدين إال ومرده من جهة األصل 

ملسو هيلع هللا ىلص ما ىو إال ُمبلِّغ عن رب العادلٌن، قاؿ هللا جل وعال  إىل الوحي؛ إىل كالـ هللا جل وعال وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وذلذا رسوؿ هللا
 [.4-1]النجم: ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى * َوَما يَػْنِطُق َعِن اذْلََوى  يف كتابو العظيم:

أضبد بن زيد بن  وذلذا يقوؿوأعظم إسناد نتلقاه من جهة التعبد هلل سبحانو وتعاىل ال يقف عند أحد إال عند رب العادلٌن، 
صاحل، وصاحل عن اتبع،   صاحل عن -يعين: شريعة هللا جل وعال-يف كتابو الكفاية: إمنا ىي  اخلطيب البغدادي كما رواه ىاروف

بو هللا  واتبع عن صاحب، وصاحب عن رسوؿ هللا، ورسوؿ هللا عن جربيل، وجربيل عن هللا، وىذا ىو مرد الدين الذي نتعبد
سبحانو وتعاىل، ال أنخذه من أحد دوف هللا جل وعال، وال ديكن ألحد أف يفتئت بتشريع شيء من دوف هللا، وذلذا من قاؿ: إف 
أحدًا شلن كاف يف دائرة العبودية، أنو ينفرد يف شيء ابلتعبد للناس أمراً وهنياً، فيحلل الشيء فيكوف حالاًل وحيـر الشيء فيكوف 

هللا سبحانو وتعاىل، إال وكاف ىذا الرجل زنديقاً طاغواتً، سواًء كاف الرجل الذي يزعم ذلك، أو من رضي لو ىذا؛  حراماً من دوف
 ألنو ينازع هللا جل وعال يف حقو.

ال ينازعو [ ، 57]األنعاـ: ِإِف احْلُْكُم ِإالَّ لِِلَِّ   وهللا سبحانو وتعاىل جعل احلكم لو جل وعال خاصاً ال يشاركو يف ذلك أحد:
يف ذلك أحد، وال ديكن ألحد أف أييت بشيء من التشريع أصوالً وفروعاً، فإف ذلك هلل سبحانو وتعاىل، وذلذا قاؿ هللا جل وعال 

 بِّ اْلَعاَلِمٌنَ ُقْل ِإفَّ َصاليت َوُنُسِكي َوزَلَْياَي َوشَلَايت لِِلَِّ رَ   سلاطباً نبيو عليو الصالة والسالـ، وآمرًا لو أف يبٌن هنجو عند أمتو:

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002932&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002932&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002071&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002071&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002071&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000082&spid=2102
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 [ ، أي: ملكاً لو وإليو، منو من جهة التلقي واألخذ، وكذلك إليو نرد تلك العبادة.361]األنعاـ:

 فهذا خصيصة دين اإلسالـ وشريعة هللا سبحانو وتعاىل ذلذه األمة.

فطرة جاء موافقاً دلا فطر هللا جل وقد امتازت ىذه األمة أبف جعلها هللا سبحانو وتعاىل أمًة مرحومة، ودين اإلسالـ ىو دين ال
َها  وعال عليو البشرية: : ِفْطَرَة الِلَِّ الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَليػْ أيب  من حديثمسلم و البخاري [ ، ذلذا قد روى13]الرـو

 (. ما من مولود إال ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ديجسانو عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) ىريرة

ومعىن الفطرة: ىي الغريزة الِت يف نفس اإلنساف الِت توجهو على إدراؾ احلقائق والتمييز بٌن اخلًن والشر منها، وىذا تدؿ عليو 
لفطرة، فجاء ذلك الوازع ادلتأكد الذي يبٌن التأكيد على تلك الداللة، هبذا يدفع وساوس الشيطاف وخواطر النفس األمارة ا

ابلسوء الِت أتمر اإلنساف ابلشر وتدفعو عن اخلًن إبشباع تلك النزوات، وذلذا ادلتقرر يف نصوص الشريعة وكذلك ادلتقرر من 
 جهة النظر أف اإلنساف فيو شيئاف:

األمر األوؿ: النفس، واألمر الثاين: العقل، والعقل من جهة األصل ىو أصل الفطرة ومنبتها، وأما النفس فهي ميالة، وذلذا كثًن 
من الناس حينما يريد أف يرتكب فعاًل من األفعاؿ الِت يتشوؼ اإلنساف إىل الوقوع فيها مع كوهنا من الشر احملض، لو سأؿ 

القوؿ: ىل ىو من احملـر أو اجلائز؟ لقاؿ: إنو من احملرمات، فالذي أجاب أنو من احملـر تلك الفطرة نفسو عن ىذا الفعل أو ىذا 
والغريزة الِت يف عقل اإلنساف، والذي دفع اإلنساف إىل ارتكاب ذلك احملـر تلك النزوة الِت تسمى: نفس اإلنساف الِت أطلق 

 [.51]يوسف: اِبلسُّوِء ِإالَّ َما رَِحَم َريبِّ ِإفَّ النػَّْفَس أَلَمَّارٌَة   هللا جل وعال:

فأصل النفس تدؿ اإلنساف على الشر، وأصل العقل إذا اقرتف بشيء من نور اذلداية أنو يدلو على اخلًن والنور واذلدى، وىو 
 موافق دلا أخرب هللا جل وعال بو، وما جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

ذلذا صلد أف كثًنًا من الناس حينما يقع يف شيء من احملرمات: يف قتل النفس وإزىاقها أو الغيبة أو النميمة أو الفجور ابلزان وغًن 
ذلك، حينما يسأؿ نفسو أو يسألو سائل عن ىذا الفعل: ىل ىو من احلراـ أو من احلالؿ؟ يقوؿ: إنو من احلراـ، إذاً: دلاذا يقدـ 

عو إىل ذلك نفسو، والذي قرره أف ىذا يف حيز احملـر واجلـر تلك الفطرة وذلك العقل الِت ربتاج إىل أتكيد على ذلك؟ الذي دف
، أو شيء يؤازرىا حىت تغلب النفس، وذلذا جاء ما يسمى بوازع الشرع، وىو األدلة من كالـ هللا عز وجل وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 رة حىت أتطر تلك النفس، فيتغلب اإلنساف على نفسو األمارة ابلسوء.حىت تعٌن ذلك العقل وتلك الفط

وذلذا قد اجتمع يف أىل اإلدياف وازعاف: الوازع األوؿ: وازع الشرع، وىي النصوص الشرعية الِت حثت على كثًن من األفعاؿ 
ألمور الِت رتب هللا جل وعال عليها واجتناب كثًن من األقواؿ، ورتب هللا جل وعال على ذلك الوازع أمورًا متعددة، من ىذه ا

الثواب ابلنسبة للحسنات، كذلك العقاب الذي جيعلو هللا جل وعال دلن خالف أمره، وىو ربت مشيئة هللا جل وعال، ما مل تكن 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
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=alam&id=1000057&spid=2102
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=7001834&spid=2102
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الثاين: وازع ادلخالفة من الكفر ادلخرج من ادللة، فإف هللا جل وعال ال يغفر دلن أشرؾ معو شيئاً إال أف يبادر ابلتوبة. والوازع 
 العقل والفطرة.

فإذا اجتمع الوازعاف على اإلنساف أو على نفسو وأتكد ذلك، فإنو يغلب حينئذ النفس، وتبقى الفطرة وكذلك النفس يف صراع 
بٌن غالب ومغلوب، والغلبة يف ذلك لألقوى؛ ذلذا اإلنساف حباجة إىل أف يقرف عقلو وفطرتو بنصوص الشرع، وأف يستضيء 

اإلنساف إذا انفرد بعقلو بتمييز الطريق، فهذا كحاؿ اإلنساف الذي يريد أف يبصر يف الظالـ الدامس، ألف البصر بذلك، فإف 
الذي رزقو هللا جل وعال اإلنساف ال ديكن أف يستفيد منو، ما مل تكن الدنيا قد أضيئت بشيء من أنواع اإلضاءات الِت يسر هللا 

الشمس والقمر، أو شيء من ادلصابيح أو الوقود وضلو ذلك، الذي دييز اإلنساف هبا  جل وعال أمرىا للناس، سواًء ابلنًنين:
 الطرؽ يف حاؿ ضربو يف األرض.

كذلك أيضاً ابلنسبة للهداية: ال ديكن لإلنساف أف ينفرد بعقلو يف معرفة طريق اخلًن من الشر، ما مل يقرف ذلك ابلنصوص من  
، فإذا اجتمع ىذاف أتكد لدى اإلنساف قوة احلجة والبصًنة، وكذلك أعطاه ذلك قوة كالـ هللا جل وعال وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ن استحقاؽ هللا إدياف ابإلتياف ابلعبادة، ذلذا كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتلقى الوحي من ربو مقرتانً ابلداللتٌن: بداللة العقل على كثًن م
لك ابألوامر الشرعية الِت كاف التعليل وكذلك احلكم من األمور ادلضمرة الِت ال يبينها هللا جل وعال بعبودية من خلقو، كذ

سبحانو وتعاىل لكثًن من خلقو من ابب االمتحاف واالختبار، ويبٌن شطرًا من العلل واألحكاـ، حىت أيخذ اإلنساف من ىذه إىل 
 ىذه فيكوف حينئذ من أىل اإلدياف اخللص والكمل.

 

 
 تسليم الصحابة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص دون السؤال عن العللأوجه 

 

 

يسألوف عن كثًن من  وذلذا من نظر إىل أحواؿ أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وجد أهنم قد وضعوا زمامهم بٌن يدي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص من وجوه متعددة:العلل واحلكم؛ وذلك أهنم قد قطعوا إبدياف رسوؿ 

من ىذه الوجوه: أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد دؿ الدليل من جهة احلس على صدؽ إخباره يف بعض ادلواضع، فلما دؿ على بعض 
 ادلواضع وجب اإلدياف ابدلتبقي شلا خفيت فيو العلة.

ن أمر قد أمر هللا جل وعال بو عباده إال وىذا األمر فيو مصلحة لإلنساف يف كذلك دبوافقة الفطرة أبمثاؿ ىذه األمور، فإنو ما م
حالو, وكذلك يف آجل أمره، وال ديكن أف هللا جل وعال أيمر عباده أبمر مث يكوف فيو مفسدة عليهم يف دينهم أو يف دنياىم،  

ك ادلنهي عنو ضرر لإلنساف يف حالو أو يف كذلك ال ديكن أف ينهى هللا جل وعال عباده عن فعل من األفعاؿ إال ويف فعل ذل
آجلو، أو قد يكوف الضرر متعدايً، فيكوف حينئذ من صبلة األمور احملرمة ادلغلظة الِت يشدد هللا جل وعال فيها، فالشريعة تشدد 

يتعلق أببواب الشرؾ فإف يف األمور احملرمة ادلتعدية ما مل تشدد يف األمور الالزمة الِت ال تتعدى إىل الغًن، ويستثىن من ذلك ما 
هللا جل وعال عظمها؛ ألهنا تتعلق حبق هللا سبحانو وتعاىل احملض، وحق هللا جل وعال احملض يف ىذا الباب مبين على ادلشاحة، 
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يَػْغِفُر َأْف ِإفَّ الِلََّ ال   وال ديكن أف يعفو هللا جل وعال عن عبد قد أشرؾ معو شيئاً، ذلذا يقوؿ هللا جل وعال يف كتابو العظيم:
 [.48]النساء: ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 

وىذا يدؿ على أف هللا سبحانو وتعاىل قد جعل الظلم على مراتب من جهة أفعاؿ العباد، وأفعاؿ العباد على مراتب متنوعة ليس 
بواب متنوعة، ولكن ادلراد فيها أف يشار إىل أف طريق اذلداية الذي الكالـ يف ىذا ادلوضع يليق هبا، فإف اخلوض فيها يدخلنا يف أ

 أمر هللا جل وعال العباد بسلوكو ىو طريق مستقيم، وىو طريق واحد ال طرؽ متعددة.
 

 
 الحكمة من إفراد طريك الحك وتعدد طرق الباطل

 

 

يف كتابو العظيم، جيد أف هللا جل وعال يسميو ابإلفراد وال ذلذا من نظر إىل طريق اذلداية والرشاد الذي ينص هللا جل وعال عليو 
ُ َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنوا خُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ   يسميو ابلتعدد، ذلذا يقوؿ هللا سبحانو وتعاىل يف كتابو العظيم:  الِلَّ

َوَأفَّ   النور وىو واحد، كذلك أيضاً يف قوؿ هللا جل وعال:[ ، فسمى الباطل ظلمات وىي متعددة، ومسى احلق 157]البقرة:
[، فسمى ىذه طرؽ: سبل متعددة، أما 351]األنعاـ: َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوال تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتػََفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ 

عبد هللا بن  ألف طريق هللا جل وعال واحد، ذلذا قد جاء يف حديثسبيل الرضبن فهو سبيل واحد: )فتفرؽ بكم عن سبيلو(؛ 
هللا عليو وسلم خط خطاً وقاؿ: ىذا الصراط ادلستقيم، وخط عن ديينو   أف رسوؿ هللا صلى عليو رضواف هللا تعاىل: ) مسعود

 (. ل منها شيطاف يدعو إليهاومشالو خطوطاً وقاؿ: ىذه سبل، على كل سبي

واحلكمة من تنوع سبل الشيطاف وطرقو، وكوف احلق واحداً؛ وأف األصل يف احلق أنو واحد ال يتعدد على اختالؼ اجتهاد 
، أما ابلنسبة لتعدد طرؽ الشيطاف وسبلو؛ فإف الشيطاف يعلم أف نزوات الناس زبتلف وتتباين،  اجملتهدين فيو، وىذا موضع معلـو

ناس من دييل إىل شهوة البصر، ومن الناس من دييل إىل شهوة السمع، ومن الناس من ال جيذبو نوع من أنواع ادلنكرات فمن ال
والفسوؽ والفجور، ودييل إىل نوع آخر، فهو حباجة إىل تنوع السبل حىت تتوافق مع أىواء الناس فيسلكوف ىذه الطرؽ، وذلذا 

 [.351]األنعاـ: ُعوا السُُّبَل فَػتػََفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ َوال تَػتَّبِ   يقوؿ هللا سبحانو وتعاىل:

الناس حينما ينفضوف من ادلساجد وضلو ذلك يتفرقوف، كل يسلك طريقاً من ىذه الطرؽ لينحرؼ ذاؾ مشااًل وذاؾ جنوابً وضلو 
ذلك، يقاؿ: إهنم تفرقوا، وكأف الذي تفرقوا عنو ىو من ادلواضع ادلنفردة، كانفراد اإلنساف مثاًل من نقطة واحدة وضلو ذلك، 

وىو الصراط ادلستقيم، قاؿ: )) َوال تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتػََفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو ((، أي: ينتشر الناس فاهلل جل وعال حينما ذكر سبيلو 
عن ىذا الطريق سلتلفٌن، ىذا يضرب جهة اليمٌن, وذاؾ يضرب جهة الشماؿ, وذاؾ يضرب جهة األماـ، وذلك يضرب جهة 

 اخللف، حبسب أىوائهم.

 حينما ام ن على عباده وعلى خلقو هبذا الصراط وجعلو واحدًا، أراد بذلك أتليف القلوب على احلبل وبو يعلم أف هللا جل وعال
ادلتٌن، واحلرص على اجلماعة وإف قلت، فإف اجلماعة وإف قلت أعظم عند هللا جل وعال وأشد سبسكاً وىيبًة يف أعٌن أعدائها 
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فالذي جيمعهم الشهوة والشهوة متنوعة، والذي جيمعهم ادلاؿ وادلاؿ  وإف كثر األعداء؛ ألف األصل يف األعداء أهنم سلتلفوف،
وقِت، والذي جيمعهم حظ من حظوظ الدنيا من اجلاه وغًن ذلك فهو من األمور الوقتية، ذلذا هللا سبحانو وتعاىل أمر عباده أبف 

يًعا َوال تَػَفرَُّقواَواْعتَ   يؤمنوا ويستمسكوا حببلو ادلتٌن، كما قاؿ هللا جل وعال يف كتابو العظيم: ]آؿ  ِصُموا حبَْبِل الِلَِّ صبَِ
 [.331عمراف:

 

 
 حث اإلسالم لألمة على االجتماع على الحك

 

 

حينما أمر هللا جل وعال ابالعتصاـ حببلو ادلتٌن، وحبل هللا جل وعال ادلتٌن ىو القرآف الكرمي كما جاء تفسًن ذلك عن غًن واحد 
يًعا  وغًنىم، ففي قولو سبحانو وتعاىل: رلاىد بن جرب و احلسن البصريمن ادلفسرين كػ ]آؿ  َواْعَتِصُموا حبَْبِل الِلَِّ صبَِ

[ ، األصل يف اخلطاب أنو إذا وجو إىل صباعة، أنو جيب عليهم أف جيتمعوا على ىذا، فأكد هللا جل وعال ىذا األمر 331عمراف:
يًعا َوال تَػَفرَُّقوا  اجلماعة، أكده بلفظ اجلماعة يف قولو:مع ظهور الداللة فيو على  [ ، يعين: أنو ينبغي 331]آؿ عمراف: صبَِ

لكم أف تكونوا رلتمعٌن ال متفرقٌن، وأكد ىذا اجلمع ابلنهي عن ضده يف قولو سبحانو وتعاىل: )) َوال تَػَفرَُّقوا ((، ومعلـو أف 
لك ابلنهي عن ضده، ففي ىذا داللة على أمهية ادلعموؿ بو، وىو االعتصاـ حببل هللا اإلنساف إذا أمر بشيء من األوامر وأكد ذ

 جل وعال صبيعاً.

وذلذا حث اإلسالـ حثاً عظيماً على اجتماع األمة اإلسالمية على احلق، وأف اختالؼ األمة ال ديكن أف يكوف رضبة يف أبواب 
أيب يزيد  يف كتابو احللية من حديث أبو نعيم ل فروع الدين، وذلذا قد روىاإلدياف ومسائل االعتقاد، اختالؼ األمة رضبة يف مسائ

يف ربقيق التوحيد، فإف توحيد هللا   قاؿ: لو مل زبتلف األمة خلشيت العنت، خلشيت ادلشقة، واالختالؼ رضبة إال البسطامي
 إذا اختلفت عليو األمة، ورأوا أف اخلالؼ يف مسائل توحيد هللا جل وعال وأمور اإلخالص لو سبحانو وتعاىل، سبحانو وتعاىل

وكذلك اختيار أنواع العبادة: أف اإلنساف يسوغ لو االجتهاد فيها، أو تقليد غًنه من خلق هللا جل وعال شلن يزعم أنو قد ملك 
 وب الضالؿ والفرقة يف األمة.احلكم كحكم هللا جل وعال، فهذا ضرب من ضر 

األمة اإلسالمية أنعم هللا جل وعال عليها هبذا اإلسالـ وىذا الدين العظيم، ومل يعطها هللا سبحانو وتعاىل مكاانً يف ىذه األرض 
تخلفٌن، من وبسطًة وقوًة وىيبًة يف عٌن أعدائها إال إبقامة اإلسالـ، وذلذا العرب حينما جاءىم اإلسالـ كانوا من األقواـ ادل

ادلستضعفٌن يف ىذه األرض الذين يستضعفهم من حوذلم ومل يكونوا يلتفتوف إليهم كػكسرى وقيصر وغًنىم من سادات ذلك 
العصر، فأعطاىم هللا جل وعال ذلك اإلسالـ فأعزىم ومكن ذلم وأعطاىم القوة والنصرة هبذا اإلسالـ واإلدياف، فإف أقاموا 

 بل هللا جل وعال صبيعاً، جعل هللا جل وعال ذلم القوة بٌن البشر.اإلسالـ واإلدياف واعتصموا حب

وىذا شبيو ابلعهد وادليثاؽ الذي أخذه هللا سبحانو وتعاىل على عباده، فإذا قاموا حبقيقة ىذا ادليثاؽ كاف هللا جل وعال ذلم معيناً 
إىل سادة الناس، ورفعهم هللا جل وعال وأعالىم،  ونصًناً، وإذا أعطاىم هللا جل وعال ىذا ادليثاؽ فتخلفوا عنو حينما وصلوا

فالتفتوا دينًة إىل أمور الدنيا، والتفتوا يسرًة إىل حظ من حظوظها وتركوا اإلسالـ بعد أف أوصلهم هللا جل وعال إىل عظيم ادلراتب، 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000027&spid=2102
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002749&spid=2102
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من أمور الدنيا، فإف هللا سبحانو زبلى هللا سبحانو وتعاىل عنهم، ومل دينع هللا جل وعال أف تتحلى األمة بشيء من سبل ادلكنة 
وتعاىل أمر األمة أبف أتخذ أبسباب القوة من األمور ادلادية وادلعنوية وغًن ذلك، ولكن أف ذبعل اإلسالـ ىو األصل، والتمسك 

ىا هللا جل بدين هللا جل وعال وبكتابو العظيم، والعناية بصالح الباطن ىو األساس، فإذا اعتنت األمة اإلسالمية هبذا األمر نصر 
وعال، وإذا التفتت إىل ما يسمى ببنيات الطريق والتفتت إىل السبل وكذلك إىل ادلظاىر اجلوفاء، وما التفتوا إىل إصالح القلوب، 

 ما جعل هللا سبحانو وتعاىل ذلم من ذلك قوًة.

عليو رضواف هللا عمر بن اخلطاب : أنو كاف مع أيب عبيدة بن عامر بن اجلراح يف كتابو ادلستدرؾ من حديث احلاكم وذلذا قد روى
يف طريق فمرران  عمر بن اخلطاب ًن ادلؤمنٌنتعاىل حينما ذىب إىل فتح بيت ادلقدس وأخذ ادلفاتيح، كاف يقوؿ: إننا منشي أان وأم

عمر بن  عليو رضواف هللا تعاىل وكنت أركب مرًة وأنزؿ ويركب ىو ساعة، قاؿ: فنزؿ عمر بن اخلطاب بغدير، قاؿ: فنزؿ
عمر بن  عليو رضواف هللا تعاىل وعليو خفاؼ، فنزعها مث وضعها على كتفو األدين مث خاض ادلاء بقدميو، ىذه الفعل من اخلطاب
القوة الِت آاته هللا جل وعال إايىا والعزة والتمكٌن الذي قواه   عليو رضواف هللا تعاىل فعل فعلو ومل يكن مستحضراً أف اخلطاب

: أواه اي أمًن ادلؤمنٌن! كيف لو رآؾ  أبو عبيدة جل وعال بو كاف دبثل ىذا أو ابنتفائو منو، وإمنا كاف بقوة اإلسالـ، قاؿ لوهللا 
ادلؤمنٌن يف ذلك الوقت، وحيكم جزيرة العرب والشاـ والعراؽ وبالد فارس، وحيكم مصر   س وأنت تفعل ىذا؟! ألنو سيدالنا

 ومناطق شاسعة من آسيا وكذلك أيضاً من بالد أفريقيا، كيف لو رآؾ الناس وأنت تفعل ىذا؟!

قاؿ ىذا، ضلن قـو أعزان هللا ابإلسالـ، فمهما ابتغينا العزة   عبيدةأاب عليو رضواف هللا تعاىل: لو غًنؾ اي عمر بن اخلطاب فقاؿ
رابىم رسوؿ هللا صلى   يو رضواف هللا تعاىل من األئمة ادلهديٌن الذينعل عمر بن اخلطاب بغًنه أذلنا هللا، وذلك أف أمًن ادلؤمنٌن

هللا عليو وسلم برتبيتو، ابلتعلق ابهلل جل وعال والنظر لعمل القلب قبل النظر إىل األمور الظاىرة، فإف من تعلق ابألمور الظاىرة 
توفيقو وتسديده، بقدر ضعف الباطن، وذلذا  وأمهل عمل القلب وىو عمل الباطن، فإنو يضعف من نظر هللا جل وعال إليو و 

 كلما تقرب اإلنساف هلل جل وعال بصالح ابطنو، كلما أعانو هللا جل وعال وسدده يف عمل الظاىر.

جل وعال: من عادى ِل   قاؿ هللا : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) أيب ىريرة من حديث البخاري وىذا متالـز ومطرد، وذلذا قد روى
ولياً فقد ابرزين ابحملاربة، وال يزاؿ عبدي يتقرب إِل ابلنوافل حىت أحبو، فإذا أحببتو كنت مسعو الذي يسمع بو، وبصره الذي 

ىل (، ىذه الوالية من هللا سبحانو وتعاىل حينما تكوف لإلنساف ويكوف من أ يبصر بو، ويده الِت يبطش هبا، ورجلو الِت ديشي هبا
اإلدياف، يوفقو هللا عز وجل ويسدده ويعينو حىت ينظر بنور هللا ويهتدي هبديو، فال ينظر إال يف حالؿ ويسدد، وال يسمع إال 

أكثر  حالاًل ويسدد يف ذلك، ويعصم من الشرور والف ن واخلطأ، وذلذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد بٌن حاؿ أصحابو بعنايتهم أبمر الباطن
 اية أبمر الظاىر، ذلذا كاف القبوؿ ذلم ابلعمل القليل أكثر من غًنىم شلن جاء بعدىم.من العن

 

 
 سّر البركة والتوفيك في فتوحات الصحابة

 

 

أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف النيب عليو الصالة والسالـ يربيهم ابلنظر إىل عمل الباطن وليس إىل كثرة عمل الظاىر، وقد 
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أاب  دعاان رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل الصدقة، فقلت: ألسبقن عليو رضواف هللا تعاىل قاؿ: ) عمر بن اخلطاب من حديث الرتمذي روى
الة ، فقاؿ ِل النيب عليو الص أاب بكر إف سبقتو يوماً، قاؿ: فأتيت بشطر ماِل إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فوضعتو فوجدت عنده بكر

: أبقيت ذلم شطر ماِل، فالتفت النيب عليو الصالة والسالـ  عمر بن اخلطاب ! كم أبقيت ألىلك؟ فقاؿ عمر والسالـ: اي
مل يقل لو: كم أتيت بو؟  عمر ! كم أبقيت ألىلك؟ قاؿ: أبقيت ذلم هللا ورسولو ( ، حينما سأؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أاب بكر فقاؿ: اي

ادلطلوب، بل ادلطلوب   ، وذلك أف ظاىر العمل ليس أيب بكر أكثر من كل عمر ولكن قاؿ: كم أبقيت؟ فإنو قد يكوف نصف
فإف العربة ليست بذلك العمل، وذلك أف إبقاء شيء خلف اإلنساف بشيء منوط بباطن اإلنساف، كم الذي أبقيت يف اخللف؟ 

دليل على شدة توكل اإلنساف وامتثالو ألمر النيب عليو الصالة والسالـ، فإذا كاف اإلنساف متمحضاً ابالمتثاؿ هلل جل وعال، 
عليو رضواف هللا تعاىل فإنو قد أقبل واستحق وصف  أبو بكر الصديق فإنو يقبل إقبااًل من غًن النظر إىل العلل واحلكم، كما كاف

 .من دوف أكثر أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  الصديقية خصيصًة من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

الِت قد سبق فيها أصحاب وذلذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد سأذلما عما أبقيا وما سأذلما عما قدما، وقد بٌن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دائرة الفضل 
ال تسبوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن سائر اخللق شلن أييت بعدىم، فقاؿ عليو الصالة والسالـ: )

واحد من العلماء: إف ادلراد  (، ادلد: ىو ملء الكفٌن ادلعتدلتٌن، قاؿ غًن أحدكم مثل أحد ذىباً ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو
 بذلك أف إنفاؽ أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لشيء قليل من الطعاـ، أكثر من وزنو من الذىب شلا ينفقو غًنىم، دلاذا؟ ألف إنفاؽ

( ، وذلك أف اإلنساف  رب درىم سبق ألف دينار ىؤالء خيتلف من جهة الدافع عن إنفاؽ غًنىم، وذلذا يقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )
  ذلك العمل كثًنًا.حينما ينفق إنفاقاً مع الرتقب احملض هلل جل وعال واالمتثاؿ، ولو كاف العمل قلياًل جعل هللا جل وعال

ومن نظر إىل بركة الفعل الذي مكن هللا جل وعال فيو ذلك القرف، وىم خًن القروف، كما جاء عن النيب عليو الصالة والسالـ 
مث  خًن الناس قرين، مث الذين يلوهنم، : قاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: ) عمراف بن احلصٌن يف الصحيحٌن وغًنمها من حديث

( ، ىذه اخلًنية إذا أراد اإلنساف أف ينظر إليها، ىل ىي خًنية مادية، ىل بلغوا من جهة استقطاب ثروات األرض  الذين يلوهنم
وإخراج كنوزىا حىت فاقوا غًنىم؟ ال، بل كانوا فقراء، ىل ادلراد بتلك اخلًنية ىي كثرة السكاف وكثرة العدد عمن جاء بعدىم؟ 

رضواف هللا تعاىل من أقل الناس يف ذلك الزمن، وىل ادلراد بذلك ىو العتاد والعدة الذي حيملونو، فاستحقوا  ال، بل إهنم عليهم
اخلًنية عمن جاء بعدىم؟ ال، إذًا: ما ىي ىذه اخلًنية؟ اخلًنية ىي بصالح البواطن، فبارؾ هللا جل وعال ذلم يف العمل ففاقوا 

 غًنىم بركًة.

سالمية يف فتوحاهتا، وما فتح هللا جل وعال ألولئك البشر من خلق هللا سبحانو وتعاىل الذين فضلهم وذلذا من نظر إىل األمة اإل
هللا جل وعال على من جاء بعدىم، بل ىم خًن اخللق بعد أنبياء هللا سبحانو وتعاىل، ألف اخلًنية الِت جعلها هللا جل وعال يف ىذه 

ه األمة، وأوفر نصيباً يف ىذه األمة ىو نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ وذلك أنو سيد ولد آدـ، فإذا  األرض أكثرىا حظاً وأوفرىا نصيباً متعلق هبذ
كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كذلك واستحقت األمة اخلًنية، انسب أف يكوف أصحابو أفضل من أصحاب غًنه من أنبياء هللا سبحانو 
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7006730&spid=2102
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 وتعاىل عليهم رضواف هللا تعاىل.

وا كذلك كانوا من جهة العمل من أىل التسديد والتوفيق، فمن نظر إىل الفتوحات اإلسالمية يف زمن أصحاب رسوؿ هللا دلا كان
إىل  ملسو هيلع هللا ىلص إىل انقراض آخر واحد منهم، وجد أف الفتوحات الِت فتحوىا ىي الِت تعيش فيها األمة اإلسالمية يف ثالثة عشر قرانً 

ألمة اإلسالمية من بلداف األرض شلا مل يفتحو يف القرف األوؿ ونصف الثاين أحد من األمم شلن جاء بعدىم  يومنا ىذا، مل تفتح ا
كما فتحوا أولئك األوائل، بل إف كثًناً من األمور الِت فتحها من جاء بعدىم تقلصت بعد ذلك ورجعوا إىل ما كانت عليو تلك 

 تاد.الربكة واخلًنية األوىل، مع قلة العدد وقلة الع

حابة مع وجود كثًن من العباد والزىاد الذين أكثروا من العبادة واإلنفاؽ، لو قورف بفعل أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لعد عمل الص
ال تسبوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم  عليهم رضواف هللا تعاىل قلياًل، والنيب عليو الصالة والسالـ حينما قاؿ: )

( ، إشارة إىل أنو سيأيت أقواـ يكثروف من العبادة والتعبد واإلنفاؽ، فال يغرهنم عمل  مثل أحد ذىباً ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو
الظاىر وال يلتفتوف إىل عمل الباطن، بل ينبغي أف ينظر إىل عمل الباطن وحيتسب أنو ىو األصل يف اإلتياف ابلربكة والتسديد 

 لعمل اإلنساف، فإف هللا جل وعال يضاعف لإلنساف عمل الظاىر إذا أخلص هلل سبحانو وتعاىل وراقبو يف عمل الباطن.

َوال تَػتَِّبُعوا  اضرة كما تقدـ اإلشارة إليو، يقوؿ هللا سبحانو وتعاىل يف كتابو العظيم:يف قولو جل وعال كما يف عنواف ىذه احمل
[ : حذر هللا جل وعال من السبل الِت تصد عن سبيل هللا، وأشار إىل اجلمع 351]األنعاـ: السُُّبَل فَػتػََفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ 

 الختالؼ أىواء الناس وكثرة الداعٌن إليها.
 

 
 أهمية معرفة طرق الشر

 

 

تبوع، يف قوؿ هللا سبحانو وتعاىل: )) َوال تَػتَِّبُعوا السُُّبَل ((: إشارة ىنا إىل مسألة لطيفة: وىي أنو إذا كاف اإلنساف اتبعاً فثمة م
ادلنشئٌن ألمثاؿ ىذه األقواؿ وىذا ادلتبوع ما ىي حقيقتو؟ ينبغي لإلنساف إذا أراد أف يعلم حقيقة أمور الضالؿ، فليعلم حقيقة 

ادلضادة واحملادة لكالـ هللا، كذلك كما أنو يعرؼ احلق ويعرؼ الصراط ادلستقيم فليعرؼ ضده، وذلذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌن 
كاف أصحاب رسوؿ  ، قاؿ: ) حذيفة بن اليماف ألصحابو اخلًن وبٌن ألصحابو الشر كما جاء يف الصحيحٌن وغًنمها من حديث

( ، وذلك أف اإلنساف ينبغي لو إذا كاف من أىل احلذؽ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسألونو عن اخلًن، وكنت أسألو عن الشر سلافة أف يدركين
األمور، والعناية مع كثرة انفتاح أبواب الشر وسبلو وكثرة الطرؽ والداعٌن إليو، وخاصًة يف زمننا ىذا، مع تشعب كثًن من 

وسهولة وصوؿ كثًن من األفكار واألقواؿ واآلراء الشاذة إىل أذىاف كثًن من الناس، مع ىذا االنفتاح الذي تعيشو األمة يف 
وسائل اإلعالـ ادلرئية وادلسموعة وادلقروءة، فأصبح كثًن من الناس يستطيع أف يوصل قولو الشاذ إىل كثًن من الناس وىو يف 

ملموس، وجب على اإلنساف كما يعرؼ طريق اخلًن جيب عليو أف يعرؼ طرؽ أىل الغواية والشر يف قعر داره، وىذا مشاىد 
 إغواء بين آدـ.
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ة فإذا كاف أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص منهم من يسأؿ النيب عليو الصالة والسالـ عن طرؽ الشر سلافة أف يدركو، ألنو مل يكن شب
سيأيت، فكيف وقد استحكم الشر يف كثًن من بلداف ادلسلمٌن، وخيم كثًن من أنواع الضالؿ  طريق وسبيل للشر، ولكن يظن أنو

والشر والشرؾ والبدع والفجور والفسوؽ واالضلالؿ يف أبواب األخالؽ وغًن ذلك على بلداف ادلسلمٌن؟! بل رأينا كثًناً من 
على خًن، واإلنساف ما يزاؿ مرحوماً ما عرؼ احلق ولو قصر ادلسلمٌن من يقع يف كثًن من البدع واحملداثت واحملرمات ويظن أنو 

فيو فعالً ما داـ على أصلو وىو متحقق فيو، وأما إذا كاف يتعبد هلل جل وعال بشيء ويظن أنو على حق وىو على ابطل، فهذا 
 فيو شبو حباؿ ادلشركٌن يف الصدر األوؿ، أهنم حيسبوف أهنم حيسنوف صنعًا.

 نيتو وقلبو مع إمكاف التحقق من ذلك العمل، ويظن أنو إذا فعل الفعل مع وجود النية الصادقة مع كثًن من الناس يرجع إىل
إمكاف معرفة احلق أف ىذا كفيل بتوفيقو وتسديده، يقاؿ: كال، ما أمكن اإلنساف أف يعرؼ احلق وجب عليو أف يعرفو، وال يعذر 

أمره هللا جل وعال أبف يبلغ الناس اخلطاب رلردًا بنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونزوؿ احلق إليو، وىذا  اإلنساف بتقصًنه؛ ذلذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 كاٍؼ يف إقامة احلجة على الناس ولو مل يفهموىا، ألف هللا جل وعال ما خلق اخللق إال لعبادتو.

ربقيق رضا هللا، هللا جل وعال يقوؿ يف كتابو فإذا خلق اإلنساف ألجل ىذا ادلقصد وجب عليو أف يبحث عن أسباب السعادة و 
ْعُبُدوفِ   العظيم: [ ، ذلذا وجب على اإلنساف أف جيعل الظن يقيناً يف ربقيق 56]الذارايت: َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيػَ

وتعاىل موجهاً اخلطاب لنبيو عليو الصالة  رضا هللا سبحانو وتعاىل حىت يصل إىل اليقٌن بسلوؾ سبل ادلعرفة، ذلذا قاؿ هللا سبحانو
[ ، يف قولو سبحانو 6]التوبة: َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكٌَن اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالـَ الِلَِّ مثَّ أَبِْلْغُو َمْأَمَنوُ   والسالـ:

ن ادلشركٌن استجارؾ فأجره(، يعين: قد خالف ما كنت عليو، فجاء إليك وتعاىل ىنا يف خطاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )وإف أحد م
مستجًناً يريد أف يسمع ما عندؾ فأمسعو كالـ هللا مث أبلغو مأمنو، رلرد السماع كاٍؼ يف بلوغ احلجة للناس، وكوف اإلنساف يقوؿ: 

و حينئذ مكلف دبجرد السماع إذا وجو لو إنين مل أفهم ذلك اخلطاب، ال يسوغ لو أف يلقي اخلطاب وجيعلو وراء ظهره، فإن
 اخلطاب على ضلو يفهمو لو أراد أف يفهم، فإنو يكوف من أىل التكليف.

والذي  ، قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )أيب ىريرة من حديث مسلم ذلذا يقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ كما جاء يف صحيح اإلماـ
كائناً من   ( ، وجاء يف رواية: ) نفسي بيده ال يسمع يب أحد من ىذه األمة يهودي وال نصراين مث ال يؤمن يب، إال أدخلو هللا النار

( ، ما نوع ىذا السماع الذي أخرب بو النيب  ال يسمع يب أحد من ىذه األمة ( ، يف قوؿ النيب عليو الصالة والسالـ: ) كاف
عليو الصالة والسالـ: ال يسمع يب أحد من ىذه األمة يهودي وال نصراين، يسمع دبجرد أف شبة نيب وجب عليو أف أييت، دلاذا؟ 

د اإلنساف بداللة الفطرة وداللة الشرع أنو لعبادة هلل، فوجب عليك أف تؤمن ابخلرب الذي أييت إليك وتتثبت من ألف سبب وجو 
صحتو وأف تنظر يف يقٌن، وىذا كحاؿ اإلنساف إذا كاف مثالً يف فالة أو كاف يف دار وضلو ذلك، وقد استحكم منو العطش، 

خلف ىذا الوادي أو خلف ىذا احلائط بئر، وفيها ماء معٌن فاذىب  وجاءه شخص رلهوؿ وقاؿ لو: إنو خلف ىذا التل أو
إليها واشرب، وكاف صاحب اخلرب ال يعرفو، فإذا مل يذىب ويتأكد من نفسو ومات عد مهلكاً لنفسو، دلاذا؟ ألنو جيب عليو أف 

ود ادلاء سبب لسالمة يتحقق من ىذا األمر، وإذا ذىب وربقق من ىذا األمر فإنو قد عصم نفسو من ذلك، وذلك أف وج
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 وصحة حياة اإلنساف، فيجب عليو أف يعصمها.

كذلك احلياة الِت أمر هللا جل وعال إبثباهتا يف اإلنساف وإقامتها فيو، وىي حياة العبودية احلقيقة، فإذا بلغ إليو خرب من األخبار 
اإلنساف أف يبادر إليها وديتثلها، وجب عليو أف أف هللا جل وعال بعث نبياً أو أتى حبكم من األحكاـ التكليفية الِت جيب على 

يسمع ولو كاف اخلرب ظنياً، وال يلـز من ذلك أف أييت اخلرب اليقٌن لإلنساف، ذلذا هللا سبحانو وتعاىل عذر ادلشركٌن حىت يصل 
ىذا ظاىر يف قولو سبحانو إليهم كالـ هللا، فإذا وصل إليهم كالـ هللا ولو مل يفهموه، أقاـ هللا جل وعال عليهم بذلك احلجة، و 

 [ ، أي: اجعل بينك وبينو أماانً، مث بعد ذلك يكوف بينك وبينو السناف.6]التوبة: مثَّ أَبِْلْغُو َمْأَمَنوُ   وتعاىل:

ْعُبُدوفِ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ   وذلذا أمر هللا سبحانو وتعاىل برتويض الناس على احلق، كما يف قولو جل وعال:  لِيػَ
مأمور بعبادة هللا   عليو رضواف هللا تعاىل: إال ليعبدوين طوعاً أو كرىاً، فاإلنساف عبد هللا بن عباس [ ، قاؿ56]الذارايت:

سبحاف وتعاىل، والطواعية ىنا ابلطواعية القلبية أف جيد اإلنساف يف نفسو انشراحاً على اخلًن وضلو ذلك، أو جيد اإلنساف يف 
نفسو انقباضاً من اتباع اخلًن، وجب عليو أف أيطر النفس وأف يكرىها على ذلك احلق، فإف النفس أمارة ابلسوء، وىذا ما 

 اه ادلعنوي.يسمى ابإلكر 

أما ما يسمى ابإلكراه احلسي وىو أطر الناس ابلقوة على احلق، والناس يتباينوف يف ذلك، وىو ابب عظيم الدرجات يف ىذا، منو 
ما يتعلق بغًن ادلكلفٌن، ذلذا أمر هللا جل وعال وِل أمر الصيب أف أيمره ابلصالة وىو ابن سبع سنٌن، وأف يضربو عليها وىو ابن 

نوع من أنواع اإلكراه؛ ألف من مل ديتثل ذلك ال يدرؾ تلك احلقيقة من جهة شبرة ذلك الفعل وال العاقبة يف حاؿ عشر، وىذا 
 تفريطو، إما لضعف عقلو أو لضعف أىليتو، ولو كاف الرجل يدخل يف ىذا احلكم لو كاف الرجل كبًناً.

 

 
 خطر االبتداع في الدين

 

 

سلوكها ىي متنوعة ومتعددة، وقد جاء تفسًن ىذه السبل هبذا ادلوضع من كالـ هللا جل  السبل الِت حذر هللا جل وعال من
قاؿ:  مجاىد بن جربعن ابن جرير الطربي [ ، قد روى351]األنعاـ: َوال تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتػََفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ   وعال:

تقدـ معنا أف هللا سبحانو   بدع والشبهات ىي من أعظم ما يعصى هللا جل وعال بو، وقدالسبل: ىي البدع والشبهات، وال
وتعاىل انفرد ابحلكم وأمر الناس ابلتعبد لو، فإذا شاركو يف حكمو أحد فإنو قد أحدث يف دين هللا ما ليس منو، وانزع هللا جل 

ْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم   الدين، ذلذا قاؿ هللا سبحانو وتعاىل: وعال يف حقو وخصوصيتو، فاهلل سبحانو وتعاىل قد أكمل ذلذه األمة اْليػَ
[ ، فاهلل جل وعال قد أمت على ىذه األمة النعمة، وىذه 1]ادلائدة: ِديَنُكْم َوَأسْبَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالـَ ِديًنا

احلقيقة ىي اإلسالـ، وقد فسر ذلك غًن واحد من العلماء، وذلك أف هللا  النعمة الِت مساىا هللا جل وعال: نعمة، ىي من جهة
 جل وعال قد أمت الدين فروعاً وأصواًل، فوجب على األمة االتباع وأال ربيد عنو.

 يشرعو هللا جل وعال أنزؿ الشريعة ومل يبق منها شيئاً، فمن أضاؼ من التشريع شيئاً ومن التعبد يف دين هللا جل وعال شيئاً شلا مل

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000066&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001122&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000105&spid=2102
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هللا، فقد انزع هللا سبحانو وتعاىل يف حقو وخصوصيتو، وكذلك فإف فعلو ذلك متضمن لشيء من القدح يف كماؿ الشريعة، 
 فكأف الشريعة انقصة تستلـز إسبامها بشيء من األقواؿ واألفعاؿ احملدثة الِت ما أنزؿ هللا جل وعال هبا من سلطاف.

حبقيقة ىذه السبل الِت حذر هللا جل وعال منها، أوؿ ما حيذر من ذلك ىو من اإلحداث ذلذا ينبغي لإلنساف إذا أراد يتبصر 
واالبتداع يف دينو سبحانو وتعاىل، وأعظم اإلحداث وأخطر ىذه السبل على اإلطالؽ ىو ما يتعلق ابإلشراؾ مع هللا جل وعال 

 ذلك، فكثًن من ادلسلمٌن يف أقطار العامل اإلسالمي غًنه, واإلشراؾ يغفل عن حقيقتو وبياف قدره كثًن من الناس ويتهاونوف يف
يهتموف بفروع الدين، يقيموف الصالة، لكنهم عند احلاجات يلتفتوف إىل قبور األضرحة واألولياء، فيدعوهنم من دوف هللا، 

بداً هلل جل وعال، ويبذلوف ذلم من العبادات شلا ىو من حق هللا جل وعال احملض، فيكفروف بذلك وإف أكثروا من العبادات تع
ألهنم يعبدوف من ىنا وينقضوف من ىناؾ، وذلك أف الشرؾ حيبط عمل اإلنساف ابلكلية، ذلذا قاؿ هللا جل وعال سلاطباً نبيو عليو 

[ ، لئن أشركت: وقعت يف شيء من الشرؾ فإف عملك كلو 65]الزمر: لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ   الصالة والسالـ:
 ط، وإف رجعت إىل هللا على الصحيح فإنو يرجع ذلك العمل إف وحدت هللا سبحانو وتعاىل.حاب

وىذا شامل للشرؾ األكرب، وىل يشمل الشرؾ األصغر؟ ىو زلل خالؼ عند العلماء، ينبغي للمؤمن أف حيذر من الشرؾ جبميع 
إىل التوحيد وأكثر من العناية يف ىذا الباب، فإف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقي يف  أنواعو وأف حيذر من حولو، وذلذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دعا أمتو

مكة أكثر من عقد يدعو األمة إىل توحيد هللا سبحانو وتعاىل ونبذ الشرؾ، ومل يفرض عليهم شيئاً من أركاف اإلسالـ، ومل يفرض 
الـ يقيم قولو وفعلو ليتأسى بو الناس، فيأخذوا قولو فيما يبلغو عن عليهم شيئاً من الشرائع، وإمنا كاف النيب عليو الصالة والس

 رب العادلٌن، فدعا إىل التوحيد وحذر من اإلشراؾ مع هللا جل وعال غًنه.

ويظهر خطر االبتداع يف دين هللا سبحانو وتعاىل يف أمور متنوعة ومتعددة، قد ظهرت يف زمن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حينما دعا 
ادلشركٌن وانقشهم، وحاوؿ أف يبٌن ذلم خطأ ما كانوا عليو ببياف حقيقة ما ىم فيو، وأف اإلنساف ينبغي أف يتحوؿ ظاىراً وابطناً 

 إىل رضا هللا جل وعال تعلقاً دبا أمر هللا سبحانو وتعاىل.

اف، ادلعصية يؤمن اإلنساف بقلبو أف والبدعة من جهة األصل تتعلق ابلباطن والظاىر، خبالؼ ادلعصية فإهنا تتعلق بظاىر اإلنس
ىذا ذنب، فيأكل الراب ويسرؽ ويزين ويشرب اخلمر ويغتاب ويكذب ويشهد شهادة الزور، ويف قلبو أف ىذا من األمور احملرمة، 

ر احملرمة، البدعة إذًا: األمر ابلنسبة ذلذا الفعل ىو يف األمور الظاىرة، أما يف األمور الباطنة فيوقن إيقاانً اتماً أف ىذا من األمو 
تكمن خطورهتا أنو يفعل ىذه ادلخالفة يف الظاىر ويف الباطن أتييداً لذلك الظاىر: أف ىذه ىي العبادة، وذلذا صاحب ادلعصية 

 سهل انتزاعو وانتقالو من تلك ادلعصية، خبالؼ ادلبتدع فإنو يشق عليو أف ينتقل.

: قاؿ النيب عبد هللا بن عباس وغًنه من حديث أضبد ادلسند عند اإلماـ وذلذا قد جاء عن النيب عليو الصالة والسالـ كما يف
( ، وىذا على سبيل اإلخبار، ومعىن ذلك كما سئل  ما تقبل هللا من صاحب بدعة توبة عليو الصالة والسالـ: )

يتحوؿ من البدعة   عنو، قاؿ: معناه أنو ال يوفق للتوبة؛ وذلك أف اإلنساف إذا أشرب البدعة يف قلبو، ال ديكن أف أضبد اإلماـ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000024&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000066&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003062&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000024&spid=2102
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، فإف اإلنساف إذا وعظو أطرؽ برأسو؛ ألنو يقر أنو قد فعل زلرماً، خبالؼ  ألنو يراىا ديناً، خبالؼ اإلنساف الذي يفعل احملـر
البدعة فإنو جيادؿ فيها ويرى أهنا من الدين، كذلك فإف صاحب ادلعصية والفجور يسترت بفجوره وال يدعو غًنه، بل  صاحب

دييل إىل السرت، خبالؼ صاحب البدعة فإنو يفعل البدعة، وحيب أف من حولو يفعل البدعة من أبناءه وكذلك أزواجو وجًنانو 
إلنساف يفجر وأيكل احلراـ ويرأب اببنو أف يفعل ويسلك طريقو، دلاذا؟ ألنو يف ويدعو من حولو، خبالؼ صاحب ادلعصية فتجد ا

، وال جيوز لإلنساف أف يسلكو ولو يف أقل القليل من األمور احملرمة، فإف اإلنساف على  قرارة نفسو أف ىذا الطريق طريق زلـر
ألنو يعلم أف ىذا الفعل من األفعاؿ اخلاطئة يف قرارة  سبيل ادلثاؿ ردبا يشرب الدخاف ويبتلى فيو، لكن ال حيب أف يراه يف ابنو؛

نفسو، فثمة انفصاؿ بٌن الباطن والظاىر، خبالؼ البدع الِت يفعلها اإلنساف وىو موقن أبهنا عبادة، فإنو حيب ذلك من أبنائو 
 وأزواجو وذريتو.

دلعصية وازعو يف نفسو خبالؼ صاحب ذلذا انتقاؿ ادلبتدع عن بدعتو أعظم وأشد من انتقاؿ صاحب ادلعصية، فإف صاحب ا
البدعة فإف وازعو من خارج نفسو، والوازع يف النفس إذا اعتضد ابلوازع الذي من خارج النفس كاف اندفاعاً لإلنساف ابإلقالع 

 عن ذلك الذنب، وأما إذا كاف الوازع من خارج نفسو ومل يكن من ذاتو فإف اإلنساف يبقى على ما ىو عليو.

يو الصالة والسالـ وجد معاندة من كفار قريش؛ ألهنم يفعلوف ذلك عقيدة، فيسجدوف لألصناـ ويروف أهنا رب، ال ذلذا النيب عل
ديكن أف يتزحزحوا عن تلك العبادة، وىذا يلمس عند من يعتين ابلدعوة إىل هللا جل وعال، فدعوة ادللحد الذي ال يؤمن أبف شبة 

الذي يعبد األصناـ واألواثف، بل لو كاف يعبد أرذؿ ادلعبودين من احلجر أو رب أىوف من دعوة الشخص الذي لديو عقيدة، 
البهائم وغًن ذلك، من كاف ملحداً أىوف من ىذا الذي يتدين ابلعبادة ديناً، فإنو يفعل ذلك على سبيل االعتقاد، فيصعب عليو 

وكذلك ظواىر الوحي تدؿ وترشد إليو، والعقل أف ينتقل من عقيدتو تلك إىل عقيدة أخرى، ولو كاف يرى أف الفطرة تدؿ عليو، 
 من جهة النظر إذا رجع اإلنساف إىل عقلو أدرؾ بطالف ما ىو عليو.

وذلذا إبراىيم اخلليل دلا كاف يدعو قومو إىل عبادة هللا سبحانو وتعاىل كانوا يسفهوه، وما أحرقوه ابلنار إال بعد أف رجعوا إىل 
نفس وإشراهبا اإلشراؾ مع هللا جل وعال، فإبراىيم اخلليل دلا جاء إىل أصنامهم جعلهم عقوذلم، وذلك العقل مل يغلب تلك ال

ْعَنا فَػىًت َيْذُكُرُىْم يُػَقاُؿ َلُو ِإبْػَراِىيمُ   جذاذاً إال كبًناً ذلم، فجاءوا يسألوف: من الذي فعل ىذا آبذلتنا؟ [: 63]األنبياء: قَاُلوا مسَِ
[ ، يعين: ىو الذي 61]األنبياء: قَاَؿ َبْل فَػَعَلُو َكِبًنُُىمْ   هبذا الفعل إىل عقوذلم، ماذا قاؿ؟أتوا إببراىيم، أراد أف يرجعهم 

فعل ىذا فرتؾ الكبًن، وقيل: إنو ترؾ ادلعوؿ على ظهر الصنم الكبًن، فقاؿ: كبًن األصناـ ىو الذي حطم صغار 
ف ىذه األصناـ ادلعبودة نعبدىا من دوف هللا سبحانو وتعاىل مل ربم أنفسها [ : أ64]األنبياء: فَػَرَجُعوا ِإىَل َأنُفِسِهمْ   األصناـ،

وضلن ضلميها، ىل تستحق ىذه العبودية؟ ىم رجعوا وخاطبوا أنفسهم بذلك، ولكن مع ذلك لشدة تشرب البدعة يف قلوهبم 
البدعة إذا فعلها اإلنساف على سبيل التدين عاندوا وكابروا، وقاتلوا إبراىيم ووضعوه يف النار بعد ىذا الرجوع للعقل، دلاذا؟ ألف 

 وطاؿ يف ذلك زمناً صعب أف يعود عنها.
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ذلذا ينبغي لإلنساف يف أمور دينو أف حيتاط دلسائل البدع واحملداثت أف يفعلها، وأف يلتمس احلق واذلداية والنور من ادلعٌن الصايف 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إذا أراد اإلنساف أف يفعل شيئاً فلينظر إىل دليلو من الوحي ادلنبع، منبع اإلسالـ وىو كالـ هللا جل وعال وكالـ رسوؿ 

ال لقوؿ فالف وقوؿ فالف، فإف هللا سبحانو وتعاىل يـو القيامة حينما يبعث اخللق بٌن يديو جل وعال ماذا يسأذلم؟ 
ُتُم اْلُمْرَسِلٌنَ   يسأذلم: ذا أجبتم فالانً وفالانً؟ بل ماذا أجبتم ادلرسلٌن الذين أرسلهم [ ، ال يقوؿ: ما65]القصص: َماَذا َأَجبػْ

 هللا جل وعال إليكم، وأنزؿ هللا جل وعال إليهم الوحي؟

حينئذ إذا علم اإلنساف ذلك وجب عليو أف يتبع الوحي، وأف ينأى عن أقواؿ الرجاؿ، فإف اإلنساف ردبا استفرغ وسعو يف 
والتابع ليس دبعذور؛ ألف ذلك قد استفرغ وسعو يف استنباط الدليل، فردبا وقع يف شيء اجتهاد يف مسألة معينة فكاف معذوراً 

من ادلخالفة ذلذا، وخاصًة يف انتشار العلم يف أوساط كثًن من الناس وإدراكهم لكثًن من ادلعاين، وإمكاهنم القراءة، فإف األمية يف 
أ القرآف وأف ينظر يف التفسًن وأف ينظر كذلك يف كالـ رسوؿ الناس بدأت تضمحل بل ال تكاد توجد، وديكن لإلنساف أف يقر 

إلنساف أف هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأف يتأمل يف معانيو، فثمة السنة وشبة الشروح وشبة القرآف وشبة التفاسًن على أحكاـ وطرائق متنوعة، ديكن ل
عينو على فهم يدرؾ اإلنساف بذلك حظو من التعبد أيخذ ما يناسبو يف ذلك، فيلتمس الوحي ويلتمس كذلك األمر والنهي من م

 هلل سبحانو وتعاىل.
 

 
 الحذر من الشهوات وخطرها

 

 

مث بعد ذلك إذا احتاط يف ىذا األمر من مسألة البدع والشبهات، وجب عليو أف حيرتز من سبل الشيطاف فيما يتعلق 
فطرة من إدراؾ اخلًن والتمييز بٌن اخلًن والشر فطرًة، وهللا جل ابلشهوات، تقدـ معنا أف اإلنساف قد غرس هللا جل وعال فيو 

وعال حينما أنزؿ األوامر وحـر الراب وحـر الزان وحـر أكل أمواؿ الناس ابلباطل وحـر السرقة وحـر ىذه احملرمات ورتب العقاب 
فعاؿ زلرمة، إذًا: فداللة الفطرة، الفطرة عليها، ولو سئل اإلنساف مهما كانت داينتو عن أمثاؿ ىذه األفعاؿ، لقاؿ: إف ىذه األ

 موجودة، وإمنا أكد هللا جل وعال تلك الفطرة ابلنصوص حىت يكوف ذلك أقوى ودافعاً للنفس كما تقدـ اإلشارة إليو.

ارة واإلنساف حينما يكوف رلرداً بعقلو وإدراكو بال نفس، سيكوف مطواعاً ألوامر هللا سبحانو وتعاىل، وغرست فيو النفس األم
ابلسوء ربقيقاً دلعىن االختبار واالمتحاف واالمتثاؿ ألمر هللا سبحانو وتعاىل، وذلك أف هللا جل وعال حينما جعل النفس أتمر 
اإلنساف ابلسوء، وبٌن لو الدليل من الفطرة والدليل من النصوص ليبٌن حقيقة قوة اإلنساف ابمتثاؿ أمر هللا سبحانو وتعاىل 

 ذا وجب على ادلؤمن أف يسوس نفسو يف ىذا الباب وىو ابب الشهوات.ومغالبة تلك النفس، ذل
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 أبواب الذنوب والمعاصي

 

 

 لدينا من أبواب الذنوب وادلعاصي أو سلالفة أمر هللا جل وعال ابابف:

وعال غًنه تقدـ الباب األوؿ: وىو ابب الشبهات، وابب الشبهات ىو ما يتعلق يف أمور البدع وأعظمها اإلشراؾ مع هللا جل 
 الكالـ عليو.

الباب الثاين: ما يتعلق أببواب الشهوات، وأبواب الشهوات النفس تدفع إليها، والفطرة والنص يدعو إىل اإلحجاـ عنها، 
 الشريعة أتمر ابمتثاؿ أمر هللا سبحانو وتعاىل واجتناب هنييو.

لنفس، واألمر الثاين: ىو العقل، فإذا أدرؾ حقيقة ذلك اإلنساف جيب عليو أف يعلم أف يف ذاتو شيئٌن: الشيء األوؿ: ىو ا
استطاع حينئذ أف يغالب نفسو وأف يسايسها قدر اإلمكاف، وأف أيخذ من نفسو ويعطي، وتقدـ اإلشارة إىل أف كثًنًا من الناس 

لو أاته إنساف وىو يف يقدـ على كثًن من األفعاؿ، ردبا أقدـ اإلنساف على قتل أو أقدـ اإلنساف على سطو وسرقة وضلو ذلك، 
طريقو فسألو: أنت ذاىب إىل ماذا؟ قاؿ: ذاىب إىل سرقة، أو ذاىب إىل سطو، ىل ىذا حق أـ ابطل؟ لقاؿ: إف ذلك ابطل، 
ما الذي يدفعو؟ يدفعو شهوة النفس، فهذا قد غلبت تلك الشهوة على تلك الفطرة؛ وذلك لضعف الوازع اآلخر وىو وازع 

 الشرع.

، ذلذا يقوؿ النيب عليو ذلذا حث النيب عل يو الصالة والسالـ على استثارة تلك الغريزة الفطرية يف نفس اإلنساف حىت جيتنب احملـر
فمن وقع يف الشبهات فقد وقع يف احلراـ،  كما يف الصحيحٌن وغًنمها، قاؿ: ) النعماف بن بشًن الصالة والسالـ كما يف حديث
( ، يف قوؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )فمن اتقى الشبهات(، وىي ادلرتددة بٌن  لدينو وعرضو ومن اتقى الشبهات فقد استربأ

احلراـ واحلل، اتقاىا واحرتز منها اإلنساف حىت ال يقع يف احلراـ فقد استربأ لدينو وعرضو، ومعىن االسترباء للعرض: أي حىت ال 
 ية: أف اإلنساف يدفع عن عرضو.يقع الناس يف عرض اإلنساف، وىذا من األمور الشرع

كثًن من الناس يظن أنو إذا ترؾ أكل الراب أو ترؾ السرقة وضلو ذلك لغًن هللا جل وعال، وتركها تشيماً وضلو ذلك أنو أيمث وال 
، أبواب احمل رمات يؤجر حىت ينوي بذلك اإلخالص هلل سبحانو وتعاىل، يقاؿ: ال، إنو يكفي يف ىذا أف يبتعد اإلنساف عن احملـر

زبتلف عن أبواب الواجبات، أبواب احملرمات يكفي فيها وازع الطبع، وأما العبادات وىي األوامر فال بد فيها مع وازع الطبع 
من وازع الشرع، فال بد أف يقرتانف يف أمور العبادة، أما يف أبواب الرتوؾ فإنو ابإلمكاف أف يستغين اإلنساف بوازع الطبع حىت ال 

ضو تشيماً، وذلذا ال حرج على اإلنساف أف يقوؿ: اي فالف! دلاذا تقع يف شرب اخلمر وأنت من احلمولة يقع الناس يف عر 
الفالنية، وأنت من قبيلة كذا وابن فالف ومن البلدة الفالنية، مثلك يرأب بو أف يقع يف ىذا، ىذا جائز شرعاً، ولكن ليس 

اي فالف؛ فإنك من احلمولة الفالنية، ىذا أمر ابلتعبد لغًن هللا، بل لإلنساف أف يقوؿ: صل اي فالف؛ فإنك من قبيلة كذا، صل 
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 يقاؿ: صل اي فالف هلل، فإف هللا جل وعال أمرؾ بذلك وأنت من القبيلة الفالنية، االقرتاف هبذا ال حرج فيو.

يف نفس اإلنساف، ألف اإلنساف حيب ذلذا أثبت هللا سبحانو وتعاىل اتقاء اإلنساف من الوقوع يف احملـر استجابًة لوازع الفطرة الذي 
أف يظهر دبظاىر اخلًن ومظاىر احلسن أماـ الناس، وىذا من األمور احملمودة اتباعاً لشيء قد أقره الشارع يف نفسو، كما تقدـ يف 

َها  قوؿ هللا جل وعال: : ِفْطَرَة الِلَِّ الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَليػْ يف الصحيحٌن وغًنمها:  أيب ىريرة [ ، وكذلك يف حديث13]الرـو
 (. ما من مولود إال ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ديجسانو )

 

 
 أهمية التدرج بالنفس في العبادة

 

 

إليو التشريع، اإلنساف ينبغي أف يسوس يف مسألة السياسية النفسية لإلنساف ينبغي لإلنساف أف يسلك طريق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حينما نزؿ 
نفسو كما ينبغي أف يسوس غًنه، اإلنساف يف نفسو الشيطاف يعرؼ مداخل النفس األمارة ابلسوء ويعرؼ حقيقة ادلغالبة بٌن 
عقل اإلنساف والنفس، يعرؼ أف جيعل النفس تغلب العقل، وحينئذ يقع اإلنساف وينفلت الزماـ منها، كحاؿ اإلنساف حينما 

سوس خياًل، إذا ساسها بلٌن ورفق ومل يشد عليها يف ابتداء أمرىا فأعطاىا وأخذ منها وأرخى ذلا، فإنو يف رغبتو من جهة األصل ي
، ولكنو يروضها شيئاً فشيئاً حىت تصل إىل النهاية، كذلك اإلنساف يف أمر التعبد هلل سبحانو  حيب أف ترتوض لو من أوؿ يـو

 الدين، ال ينبغي لإلنساف أف أييت ابلعمل صبلة، وال يف اإلمساؾ صبلة.وتعاىل، وكذلك يف أمر بالغ 

وبقي النيب هللا سبحانو وتعاىل أنزؿ شريعتو على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص شريعًة منجمًة حىت يرتوض الناس، أنزؿ هللا جل وعال الشريعة ابلتوحيد 
توحيده، مث فرض هللا جل وعال عليو الشرائع حبسب الوقائع  عليو الصالة والسالـ على ذلك أكثر من عقد يدعو الناس إىل

 واألحداث.

من نظر إىل كثًن من تعامالت الناس شلا يتعلق بشأف ماذلم شلا خيالطونو يف أكثر يومهم وليلتهم وجد أف الشريعة ما تعرضت لو 
يتعلق بشيء من صلب احلياة فهو من األمور  ابلتحرمي إال يف أواخر األمور، فالنيب عليو الصالة والسالـ ما حـر الراب؛ ألنو

ادلادية إال يف آخر سنتٌن من حياة النيب عليو الصالة والسالـ مع عظمو، دلاذا؟ ألف ىذا مع كونو عظيماً يف الشريعة لو عالقة يف 
 لعهد.حياة الناس وقوة؛ فإف اإلنساف إذا سلب منو ادلاؿ ردبا تنكر ألمر الدين، فرتؾ ذلك وأجلو إىل أواخر ا

ذلذا ينبغي لإلنساف يف حاؿ سوسو لنفسو أف يتدرج معها شيئاً فشيئاً فإف اإلنساف يف حاؿ إقبالو على الطاعة أو إمساكو عن 
ادلعصية، ردبا يف بعض األوقات جيد اندفاعاً ابإلقباؿ على اخلًن، ينبغي أف يتدرج يف ذلك؛ وذلك أف كثًناً شلن يقبل على الطاعة 

نفس الشخص مثاًل بعد موعظة أو بعد خطبة أو بعدما قرأ كتاابً أو بعدما رجع إىل نفسو أو نزلت مصيبة  ويلمس اإلنساف يف
 من اإلكثار أرجعتو إىل هللا سبحانو وتعاىل، يريد أف يقبل على العبادة فيجد إقباالً منقطع النظًن، مث يقـو بعبادة مل يقم هبا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

اإلنساف أف النفس قد تركت لو احلبل ليفعل ما يشاء، دلاذا النفس وىي األمارة ابلسوء تدع ادلقاومة؟! ألف من العبادة، وجيد 
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 اإلنساف إذا كاف مقبالً على العبادة ال ديكن حجزه فهو بٌن أمرين:

ليس على اإلنساف، وإما أف إما أف يقبل على العبادة إقبااًل اتماً ليلة وليلتٌن مث يرجع إىل ما كاف فينقطع، وىذا من مداخل إب
يستمر قليالً قلياًل برتويض النفس، والشيطاف ومداخل الشيطاف أف حيبسو من البداية، فيتدرج يف تلك العبادة حىت يثبت، وذلذا 

( ، ذلذا ينبغي لإلنساف يف حاؿ إقبالو على العبادة أف  أحب العمل إىل هللا أدومو وإف قل النيب عليو الصالة والسالـ يقوؿ: )
 يقتصد صوانً للنفس.

ينزعو إىل ذلذا إذا أدرؾ اإلنساف أف لديو نفساً ولديو فطرة وعقل، علم أف لديو شخصٌن: شخص ينزعو إىل الشر وشخص 
اخلًن، فينبغي أف يسوس ذلك، وذلذا للشيطاف مداخل للمقبلٌن على اخلًن وادلكثرين من الطاعات مدخالً عظيماً، وذلذا إذا 

وجد الشيطاف اإلنساف قد أقبل على اخلًن إقباالً عظيماً ترؾ لو الزماـ، دلاذا؟ حىت يكثر من العبادة ىذا األسبوع فينقطع بعد 
جل قد وجد مهًة يف نفسو ال ديكن أف يقاومها الشيطاف، إما أف يقاومو فيقتصد فيستمر على االقتصاد، أو ذلك، ألف ىذا الر 

جيعلو يتعب ىذه الليلة ويشق مث بعد ذلك ينقطع والثانية ىي أحب إلبليس، ذلذا ينبغي لإلنساف أف يعرؼ مكائد الشيطاف 
 لسالـ مع أصحابو.ومداخلو إىل النفس، وكذلك سياسة النيب عليو الصالة وا

فكما أف هللا جل وعال أنزؿ الشريعة على اجملتمعات على سبيل التدرج، فإف اجملتمعات إمنا ىي أفراد خياطب هبا الفرد فالف زيد 
عمرو وضلو ذلك، حينما خياطبوف أبمثاؿ ىذه اخلطاابت على سبيل التدرج، دلاذا؟ ترويضاً للنفس وخوفاً من سطوهتا على الفطرة 

هللا، قاؿ: ال تعلموا اإلسالـ صبلة فيرتكو   عليو رضبة عمر بن عبد العزيز ، فتكوف النفس مسياسة وضلو ذلك، وذلذا يقوؿوالعقل
الناس صبلة، ذلذا ينبغي لإلنساف عند وقوفو على أوامر هللا سبحانو وتعاىل أف أيخذ منها ما يكوف على سبيل التدرج، فإذا كاف 

يت بعد ذلك ابلنوافل من أىل التقصًن يف أداء الصلوات وضلو ذلك، أييت ابلفرائض مث أييت بعد ذلك بفرتة ابلسنن الرواتب، مث أي
ادلطلقة، وإذا كاف ليس لو نصيب من قياـ الليل فليأت أوؿ مرة بركعتٌن مث بعد أسبوع أو شهر أبربع، مث بعد ذلك بست مث بعد 

ماً بكماذلا ذلك بثماف مث بعد ذلك حىت يستقر عند احلد الذي لزمو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وجل أو كل من يقبل على العبادة إقبااًل ات
وكاف قد أقبل من عدـ ال بد أف يرجع إىل ما كاف عليو، ومن أقبل على العبادة من عدـ فتدرج فيها كما يتدرج اإلنساف حينما 

يصعد سلماً فإنو يستمر ويستقر على تلك العبادة، كما كاف هللا جل وعال يبلغ نبيو عليو الصالة والسالـ ذلك البالغ على 
 سبيل اإلصباؿ. سبيل التدرج ال على

 

 
 كيفية التوبة من الذنوب المتعلقة بحقوق اآلخرين

 

 

وشلا ينبغي لإلنساف أف يكوف حذراً منو: ما يتعلق بنوع من أنواع الذنوب وادلعاصي الِت ردبا هتلك اإلنساف وتفسد عليو عاقبة 
أمره يف اآلخرة، وىو ما يتعلق ابلذنوب ادلتعلقة حبقوؽ اآلخرين، سواًء كاف ذلك يف األمواؿ أو يف األعراض أو يف الدماء، 

رًا من ذلك؛ وذلك أف ىذا النوع من الذنوب وادلعاصي ال خيضع ألي نوع من أنواع ادلكفرات إال فينبغي لإلنساف أف يكوف حذ
إبعادة احلقوؽ إىل أىلها، وذلذا فإف ادلكفرات من استغفار اإلنساف وإكثاره من التوبة وضلو ذلك، كذلك أيضاً ابدلكفرات الِت 
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َوَأِقِم الصَّالَة َطَريفِ النػََّهاِر َوزُلًَفا ِمَن اللَّْيِل ِإفَّ   هللا جل وعال:تكوف ابإلكثار من الطاعات فإهنا تكفر السيئات كما قاؿ 
 [.334]ىود: احلََْسَناِت يُْذِىْْبَ السَّيَِّئاتِ 

ىذا النوع من السيئات شلا يتعلق حبقوؽ اآلدميٌن ال يدخل ربت التكفًن هبذه ادلكفرات، إذًا ما الذي يكفرىا؟ يكفرىا 
من الناس أو إعادة احلقوؽ إىل أىلها، كثًن من الناس ردبا يعتدي على غًنه ابللطم أو الضرب وضلو ذلك، مث يدبر االستحالؿ 

ويقوؿ: أستغفر هللا، أستغفر هللا، ىذا من اجلهل العريض، حقوؽ الناس وما يتعلق أبمور حقوؽ اآلدميٌن يف األمواؿ واألعراض 
 والدماء ال بد فيها من شيئٌن:

 وؿ: االستحالؿ، أف يستحل اإلنساف من صاحب احلق ابدلسازلة والعفو والصفح.األمر األ

واألمر الثاين: إبعادة احلق إىل أىلو ما أمكن، يف الدماء ابلقصاص، واللطمة ابللطمة, ويف القتل الدـ ابلدـ إذا مل يعفوا أىل 
 الدـ، وأما األمواؿ فتعاد إىل أصحاهبا إال أف يسازلوا ويعفوا يف ذلك.

كذلك أيضاً ما يتعلق أبمور األعراض، ينبغي لإلنساف أف يكوف حذرًا منها، فإف ىذا أعظم ما يهلك على اإلنساف دينو، وذلذا 
تعدوف ادلفلس فيكم؟   ما حينما قاؿ: ) مسلم النيب عليو الصالة والسالـ نبو أصحابو إىل ىذا ادلعىن كما جاء يف صحيح اإلماـ

قالوا: ادلفلس فينا من ال دينار لو وال متاع، قاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: ادلفلس من أييت أبعماؿ كاجلباؿ، وأييت وقد ضرب 
ولطم ىذا وأخذ ماؿ ىذا، فيأخذ ىذا من   فيأيت وقد ضرب ىذا ( ، وىذا النوع من احملرمات كلها على ىذا النحو، ) ىذا

 (. حسناتو وىذا من حسناتو، فإف مل يكن لديو حسنات أخذ من سيئاهتم فطرحت عليو مث طرح يف النار

عليو رضواف هللا  جابر بن عبد هللا لصاحلٌن فضالً عن كثًن من عامة الناس، وذلذا دلا مسعىذا ادلعىن يغيب ردبا على كثًن من ا
عليو وسلم هبذا ادلعىن   : أنو مسع أف رجالً حيدث عن رسوؿ هللا صلى هللا البخاري وعلقو أضبد تعاىل ىذا ادلعىن كما روى اإلماـ

فطرؽ اببو،  عبد هللا بن أنيس ابلبصرة، فارربل واشرتى بعًناً، قاؿ: فسار مسًنة شهر كامل ليسمع ىذا اخلرب، قاؿ: فأتى إىل
فاعتنقو،  عبد هللا بن أنيس ؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فخرج جابر بن عبد هللا ، قاؿ: جابر فخرج عبده فقاؿ: من عند الباب؟ فقاؿ:

حبديث يف القصاص، قاؿ: آهلل ما جاء بك إال ىذا؟ قاؿ:   قاؿ: ما الذي أتى بك؟ قاؿ: مسعت كأنك ربدث عن رسوؿ هللا
وؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ؟ قاؿ: مسعت النيب عليو الصالة والسالـ يقوؿ: وهللا ما جاء يب إال ىذا، فأقعده فقاؿ: ما الذي مسعت رس

عراًة غراًل، فيناديهم هللا جل وعال بصوت يسمعو من بعد كما يسمعو من قرب، فيقوؿ: أان   حيشر العباد يـو القيامة حفاةً  )
ادللك أان الدايف، ال ينبغي ألحد من أىل النار أف يدخل النار، ولو عند أحد من أىل اجلنة حق حىت أقتصو منو، وال ينبغي 

قصو منو حىت اللطمة، قالوا: اي رسوؿ هللا! كيف وإان أنيت ألحد من أىل اجلنة أف يدخل اجلنة، وعنده حق من أىل النار حىت أ
( ، يعين: كيف يكوف القصاص؟ الضارب ابحلجر ال يوجد حجر، والضارب ابلعصي ال يوجد عصي،  هللا جل وعال حفاًة عراةً 

 ( ، ىذا أيخذ من حسناتو وىذا من سيئاتو. ابحلسنات والسيئات فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )
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ظن ذلذا النيب عليو الصالة والسالـ أشار إىل غفلة كثًن من الناس عن ىذا ادلعىن، أهنم لكثرة... حبقوؽ الناس أييت يـو القيامة وي
أنو قد قدـ صلوات وحسنات كثًنة وىو يف احلقيقة مفلس، ادلفلس: الذي ال يوجد لديو شيء، ذلذا النيب عليو الصالة والسالـ 

( ، ما ىو ادلفلس؟ وىذا سؤاؿ جذب وشحذ مهم وأذىاف حىت يلتفتوا إىل ذلك ادلعىن الذي  ما تعدوف ادلفلس فيكم؟ قاؿ: )
(  قالوا: ادلفلس من ال دينار لو وال متاع، قاؿ: ادلفلس من أييت يـو القيامة أبعماؿ كاجلباؿ قصده النيب عليو الصالة والسالـ، )

وأييت وقد ضرب ىذا ولطم ىذا وأخذ ماؿ ىذا وسفك دـ  ، أعماؿ كاجلباؿ يعين: أنو أكثر من الطاعات ومن الصاحلات: )
( ، ولكماؿ عدؿ هللا حىت لو نفذت حسناتو وبقي ألحد حق، أخذت من  ىذا، فيأخذ ىذا من حسناتو وىذا من حسناتو

 سيئاهتم وطرحت عليو، مث طرح يف النار.

من   نساف من ىذا، وكاف يف آخر ما أوصى بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء يف قولو عليو الصالة والسالـ: )ذلذا ينبغي أف حيذر اإل
فليتحللو منها من قبل أف أييت يـو ال دينار فيو وال  ( ، ما قاؿ: فليستغفر وليتب، ) ألخيو فليتحللو منهاكانت عنده مظلمة 

 (. متاع

هللا جل وعال أف جيعلنا وإايكم من ادلوفقٌن ادلمتثلٌن ألمره اجملتنبٌن لنهيو، وأسألو سبحانو وتعاىل أف يسلك يب وبكم منهجاً أسأؿ 
قودياً وصراطاً مستقيماً، وأسألو جل وعال أف يتوالين وإايكم بواليتو، وأف يكألان برعايتو، وأف حيفظنا من شر األشرار وكيد 

 والقادر عليو، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.الفجار، إنو وِل ذلك 
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