
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 "وقمبو المرء بين يحول اهلل أن واعمموا" :تعالى قولو مع وقفات

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من ييده اهلل فال مضل  نحمده ونستعينو ،إن الحمد هلل
صمى  ،لو، ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو

   اهلل وسمم وبارك عميو وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد: 
رشدىم إلى ما يكون فيو فالحيم وصالحيم ومعممًا ي ،وموجيًا ليم ،ول واعظًا لعبادهيق -تبارك وتعالى-فاهلل 

في سورة  -تبارك وتعالى-ح والخير وُحسن العاقبة في الدنيا واآلخرة، يقول اهلل ج  وما يحصل ليم بو الن   ،وىدايتيم
َوال َتَولَّْوا َعْنُو َوَأْنُتْم َتْسَمُعوَن * َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َقاُلوا َسِمْعَنا َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو }األنفال: 

مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال َيْعِقُموَن * َوَلْو َعِمَم ال مَُّو ِفيِيْم َخْيرًا ََلَْسَمَعُيْم َوُىْم ال َيْسَمُعوَن * ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد المَِّو الصُّ
َعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَمُموا َلْو َأْسَمَعُيْم َلَتَولَّوا َوُىْم ُمْعِرُضوَن * َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِلمَِّو َوِلمرَُّسوِل ِإَذا دَ وَ 

ًة َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْمِبِو َوَأنَُّو ِإَلْيِو ُتْحَشُروَن * َواتَُّقو  ا ِفْتَنًة ال ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَمُموا ِمْنُكْم َخاصَّ
َيا } :في ىذه اآليات آمرًا لعباده المؤمنين -تبارك وتعالى-، فيقول اهلل [02-02األنفال:] {َأنَّ المََّو َشِديُد اْلِعَقابِ 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن }: -تبارك وتعالى-وقولو  ،{َولَّْوا َعْنُو َوَأْنُتْم َتْسَمُعونَ َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو َوال تَ 
يجب عمى أىل اإليمان أن  -تبارك وتعالى-، فيذا أمر منو {آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِلمَِّو َوِلمرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ 

قد يعاقبو بيذه  -تبارك وتعالى-وأن يستجيبوا وال يسع الواحد منيم أن يتخمف عن االستجابة؛ ألن اهلل  ،ينقادوا لو
 العقوبة المشار إلييا في ىذه اآلية.

اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإنََّما َكاَن َقْوَل }، {اْسَتِجيُبوا ِلمَِّو َوِلمرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ }ىذا أمر ال خيار لنا معو، 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى المَُّو }، [25النور:] {ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو ِلَيْحُكَم َبْيَنُيْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا

، وليذا جاء النداء والخطاب في ىذه اآليات موجيًا [63األحزاب:] {َوَرُسوُلُو َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُيُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمرِِىمْ 
ب المؤمن وينقاد لما يومن أعظم مقتضيات ىذا اإليمان أن يستج ،ألىل اإليمان، ألن ىذا اإليمان لو مقتضيات

  .بو -تبارك وتعالى-يأمره اهلل 
، فالحياة النافعة، الحياة الحقيقية ىي التي تحصل باالستجابة {ُيْحِييُكمْ اْسَتِجيُبوا ِلمَِّو َوِلمرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما }

يم ىذه الحياة ليسوا بأحياء عمى للم تحصل ، إن أولئك الذين -هؤ جل جاللو وتقدست أسما-لربنا وخالقنا ومميكنا 
ن   ،الحقيقة الحياة الطيبة و جدت ليم حياة يشتركون فييا مع الحيوان وىي حياة األجساد، إن الحياة الحقيقية وُ  وا 

 ،ارة وباطنة، أن يكونوا مؤمنين حق  استجابة ظاى -صمى اهلل عميو وسمم-ىي حياة المستجيبين هلل ولرسولو 
ن ماتت أجسادىم، وغ امنقادين حق   ن كانوا أحياء األبدانبظاىرىم وباطنيم، فيؤالء ىم األحياء وا   ؛يرىم أموات وا 

إليو الرسول  فكل ما يدعو ،-صمى اهلل عميو وسمم-وليذا كان أكمل الناس حياة ىم أكمميم استجابة هلل ولرسولو 
والحكم المعمق عمى وصف يزيد بزيادتو وينقص بنقصانو، فمن فاتو جزء  ،ففيو الحياة -صمى اهلل عميو وسمم-



بقدر ذلك من ىذه الحياة، وليذا تفاوت الناس في حياة قموبيم، تفاوتوا في ىذه الحياة  من ىذه االستجابة فاتو
 .الحقيقية غاية التفاوت

 كم عمى نوعين اثنين: عمم   إن الحياة كما ال يخفى عمى شريف  
من النقص بسبب ما يعرض ليا من اآلفات واآلالم الحسية  األول: ىي حياة األبدان، وىذه يعتورىا ما يعتورىا

وينقص من حياتو بقدر  ،بقدر ما يحصل لو من األحزان والضيق واليمومفينقص من حياة اإلنسان  ،والمعنوية
، -رحمو اهلل تعالى-كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم  ،واألدواء واألمراض ،واآلفات ،ما يحصل لو من العاىات

أو حياة كاممة من ىذه  ،فتكون حياة ضعيفة ،نقص ىذه الحياة بقدر ما يعرض من ىذه اآلفاتفيحصل من 
لم يحصل  أو من ،، وليذا كانت حياة المريض والمحزون دون حياة الصحيح والسعيد-يعني حياة البدن-الحيثية 

 .ضلو شيء من ىذه العوار 
ىي الحياة الحقيقية أعني بيا حياة القموب، التي يحصل بيا التمييز بين الحق والباطل،  :النوع الثاني من الحياة

فإن صاحبيا حينما تكتمل لو ىذه الحياة يكون مؤثرًا لمحق  بين اليدى والرشاد، بين اليوى والضالل، ومن ثم  
بحال من األحوال، فإذا وقعت  مميزًا بين معدن الحق ومعدن الشبيات، فال يمتبس عميو ،عمى الباطل، مختارًا لو

ويحصل لو  ،واختمطت األمور عمى كثير من الناس فإن ىذا يكون مبصرًا عارفًا بالحق متبعًا لو منقاداً  ،الفتن
وألىل  -صمى اهلل عميو وسمم-ولرسولو  -تبارك وتعالى-بسبب ذلك من قوة اليقين واإليمان واإلرادة والمحبة هلل 

 من ىذه الحياة.اإليمان بحسب ما في قمبو 
وبكل معنى يحصل بو السمو واالرتفاع،  ،وبكل صالح ،إن حياة القمب تعني أن يكون عامرًا بكل فضيمة

فيكون  ،ويحصل ليذا القمب من أنواع النعيم، والمذة واالنشراح والسرور بقدر ما فيو من ىذه المعاني العظيمة
آخره هلل وفي اهلل، فيو ال  اهلل، ويكون أمره من أولو إلى ه إلى اهلل، ويكون حبو وبغضو فيؤ ورجا ،خوفو من اهلل

-، فيكون ليذا القمب -جل جاللو-ه معمق بربو وخالقو ؤ إنما رجا ،شيئًا من المخموقين أن يعطوه أو يمنعوه يرجو
تعني أن  ،من الحساسية والشعور بقدر ما فيو من الحياة، ألن الحياة الكاممة تعني الشعور الكامل -أييا األحبة

ه، كما أن البدن الذي ؤ وتقدست أسما -جل جاللو-خالف أمر اهلل ب حساسًا تجاه المنكر، تجاه ما ييكون ىذا القم
وكاماًل،  اآلفات العارضة يكون ذلك فيو تام  تكتمل فيو عافيتو وصحتو يكون إحساسو من أضداد عافيتو ومن ا

فإذا كانت قموبنا مستجيبة كانت ىذه  ،د يتالشى وينعدمأما إذا ضعفت حياة ىذا البدن فإن إحساسو يضعف وق
 .تبارك وتعالى-ويسرىا ويرفعيا عند اهلل  ،فإنيا تكون مقبمة عمى ما ينفعيا م  القموب حية ومن ث  

كما أن اإلنسان ال تحصل لو الحياة إال إذا نفخ فيو الرسول المالئكي وىو في بطن أمو حينما يستتم حممو 
ي فيو الحياة البدنية، فكذلك أيضًا ال تحصل لإلنسان ىذه الحياة الحقيقية التي ىي حياة ألربعة أشير، فتجر 

، وذلك بالوحي واليدى -رحمو اهلل-عبر الحافظ ابن القيم و كما يالقمب إال إذا نفخ فيو الرسول البشري من روح
فينتقل بذلك من الموت إلى الحياة، ومن  احي   ،فيكون القمب نابضًا باإليمان ،الذي تحصل بو حياة القموب

ُل }: -وتعالى تبارك -سمى ىذا الوحي روحًا كما قال اهلل  -تبارك وتعالى-الضياع إلى اليدى والرشاد، واهلل  ُيَنزِّ
وِح ِمْن َأْمرِِه َعَمى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  وَح ِمْن َأْمرِِه َعَمى َمْن َيَشاُء ِمْن }، [0النحل:] {اْلَمالِئَكَة ِبالرُّ ُيْمِقي الرُّ

، فأخبر أن وحيو روح، كما أنو نور،  [20الشورى:] {َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا}، [52غافر:] {ِعَباِدهِ 



و فتشرق الحياة في شرق الوجوتشرق الجوارح وي ،ويشرق القمب فتشرق النفس ،فيحصل بو الحياة واالستنارة
ره يسعى من بين يديو ومن خمفو، فيكون في نور يغم ،وجيو، ويشرق قبره ويشرق طريقو عمى الصراط في اآلخرة

بصر بو في اآلخرة بعد الممات، فمن أصابو نفخ الرسول الممكي ونفخ الرسول وي ،بصر بو في ىذه الحياةي
حصمت لو حياة البدن  -أعني نفخ الرسول المالئكي-البشري حصمت لو الحياتان، ومن حصمت لو األولى 

مع ح والحبور والمذة الكاممة في اآلخرة ج  والفالح والن   ،رم من الحياة الحقيقية التي يحصل بيا السعادةولكنو ح
إن في الدنيا جنة من لم ": -رحمو اهلل-بن تيمية الذات ال يقادر قدرىا في الدنيا كما قال الشيخ تقي الدين 

  .(5)"يا لم يدخل جنة اآلخرةيدخم
، والمعنى أنكم إن {َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْمِبِو َوَأنَُّو ِإَلْيِو ُتْحَشُرونَ } :-تبارك وتعالى-وتأمموا قولو 

ذلك من االستجابة نكم بعد تثاقمتم عن االستجابة وأبطأتم فال تأمنوا أن اهلل يحول بينكم وبين قموبكم فال يمك  
نما  ،عقوبة لكم عمى تركيا بعد وضوح الحق واستبانتو وبعد أن طرقت الفرصة بابكم فأدرتكم إلييا ظيوركم، وا 

ال فنحن جميعًا صد توجيو ىذا الخطاب إلى أمثالكموال أق ،-تبارك وتعالى-أقصد بيذا الخطاب بيان مراد اهلل  ، وا 
هلل فإن ذلك قد يعقبو ية، كأنو يقول لنا: إنكم إن تركتم االستجابة اآل مشتركون في ذلك، لكني أفسر معاني  

فإنو قد يحاول االستجابة وال  م  بين العبد وقمبو فال يممك قمبو، ومن ث   -تبارك وتعالى-العقوبة بأن يحول اهلل 
أو قد ُيعرض عن بعض الموعظة  ،يستطيع، قد يحاول التوبة وال يستطيع، قد يواقع العبد بعض الشيوات

ل قمبو فال يستطيع بحال من األحوال حو  رص التي تحصل بيا ىدايتو ثم بعد ذلك يُ أو عن بعض الف ،والنصيحة
ب قمبو وصرفو قد قم   -تبارك وتعالى-و كثيرًا؛ ألن اهلل أل من ىذه اليدايات قمياًل وأن يحص   ،أن يكون مستجيباً 

صمى اهلل عميو -داية، ففي ضمن ىذا األمر والخبر أن من ترك االستجابة هلل ولرسولو وحال بينو وبين الي ،عنيا
قد يعاقب القموب بإزاغتيا  -تبارك وتعالى-حال اهلل بينو وبين قمبو عقوبة لو عمى ترك االستجابة، فإنو  -وسمم

جل -، كما قال اهلل -عمييم الصالة والسالم-ما جاء بو رسمو وع ،عن الحق جزاء عمى إعراضيا عن ىدايتو
َل َمرَّةٍ }: -جاللو عمى قول -، فينا معنى ىذه اآلية [552األنعام:] {َوُنَقمُِّب َأْفِئَدَتُيْم َوَأْبَصاَرُىْم َكَما َلْم ُيْؤِمُنوا ِبِو َأوَّ

َل َمرٍَّة{}َكَما َلْم ُيْؤِمُنوا ِبِو أن اهلل يقمب القموب واألفئدة قال:  :-مشيور معروف وىو قول قوي صحيح يعني:  ،َأوَّ
قاباًل  القموب، فمم تعد ىذه القموب محال  جزاء عمى عدم إيمانيم حينما طرق أسماعيم أول مرة فعاقبيم بتقميب 

َفَممَّا }: -تبارك وتعالى-كما قال اهلل  -عميو الصالة والسالم-لميدى، ولم تعد صالحة لالستجابة هلل ولرسولو 
َفَما َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا ِبَما َكذَُّبوا ِمْن َقْبُل َكَذِلَك َيْطَبُع المَُّو َعَمى ُقُموِب }، وقال: [2الصف:] {ُقُموَبُيمْ زَاُغوا َأزَاَغ المَُّو 

ُيعمل ىذا  -تبارك وتعالى-، إنيا آيات حينما يقف عندىا المؤمن يخاف ويرتجف، اهلل [525األعراف:] {اْلَكاِفِرينَ 
  .اإليمان؟ م، لماذا لما يحصل لي[525األعراف:] {َكاُنوا ِلُيْؤِمُنواَفَما } :الطبع عمى القموب

بسبب أنيم كذبوا من  "ما كانوا ليؤمنوا"، الباء ىنا لمسببية، سبب عدم اإليمان [525األعراف:] {ِبَما َكذَُّبوا ِمْن َقْبلُ }
 {المَُّو َعَمى ُقُموِب اْلَكاِفِرينَ  َكَذِلَك َيْطَبعُ }بالطبع والختم عمى قموبيم،  -عز وجل-زاىم اهلل اقبل، فج

أنو عاقبيم عمى تخمفيم عن  -تبارك وتعالى-يطبع عمى قموب الكافرين، فأخبر اهلل  ،، بيذا الطبع[525األعراف:]
                                                           

 بين السالكين ومدارج ،(85: ص) الطيب الكمم من الصيب الوابل: وانظر ،(526/ 5) الفتاوى مجموع عمى المستدرك: انظر - 5
ياك نعبد إياك منازل  (.820/ 5) نستعين وا 



وحال بينيم وبين اليداية، ىذا مقام يحتاج  ،ب أفئدتيم وأبصارىماإليمان من أول مرة لما طرق أسماعيم بأن قم  
يتذكر ىذه اآليات وأن  ،ويتذكر حينما يتمكأ ويتباطأ عن االستجابة واالنقياد والقبول ،يالً العبد أن يقف معو طو 

بة إليو، وقد يعافس اإلنسان ما ثم بعد ذلك يطمب اليدى فال يكون ذلك مستطاعًا بالنس ،اهلل قد يصرف قمبو
عاصي والذنوب والشيوات السيما شيوات السر ثم بعد ذلك يحاول أن يتوب فيقع، ثم يحاول أن عافس من المي

ويحاول التوبة ثم بعد ذلك ال يحصل لو  ،يتوب فيقع، وكم رأينا من أقوام لربما بكى الواحد منيم وىو يندب حظو
فما عاد صاحبو  ،ة واليدايةقد صرف القمب عن التوب -تبارك وتعالى-فُيخشى أن يكون اهلل  ،شيء من مطموبو

 في ىذه اآليات الكريمات. -تبارك وتعالى-وأنو حق عميو ما ذكر اهلل  ،يممك قمبو
جل -أن اهلل ": -رحمو اهلل-كما يقول كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير  -تبارك وتعالى-فيذا خبر من اهلل 

أنو أممك لمقموب من أصحابيا، وأنو يحول بينيم وبينيا إذا شاء، حتى ال يقدر ذو قمب  -هؤ جاللو وتقدست أسما
، وذلك أن -تبارك وتعالى-شيئًا أو أن يفيم إال بإذنو ومشيئتو أن يدرك بو شيئًا من إيمان أو كفر أو أن يعي بو 

    .وىذا ىو المراد بالحول بين القموب وأصحابيا ،(0)"اهلل يحجز بين القمب وصاحبو
ذا حجز  أو أن يفيمو لم يكن لمعبد إلى إدراك ما قد منع اهلل  ،بين عبد وقمبو في شيء أن يدركو -هؤ جل ثنا-وا 

ويدخل فيو قول من قال من السمف  ،قمبو إدراكو لم يعد لمعبد إليو سبيل بحال من األحوال، فيذا معنى ىذه اآلية
   .(6)"وبين الكافر واإليمان ،يحول بين المؤمن والكفر": -اهلل تعالى عنيمرضي -

يحول بينو وبين قمبو حتى ال يستطيع أن يؤمن وال يكفر "، ومن قال: (8)"يحول بينو وبين عقمو"وقول من قال: 
إذا حال بين عبد وقمبو لم يفيم العبد بقمبو الذي قد حيل بينو وبينو ما ُمنع  -تبارك وتعالى-؛ ألن اهلل (2)"إال بإذنو

 -تبارك وتعالى-ال يحصل بو استجابة وال انتفاع في قميل وال كثير، فكأنو  ،إدراكو بو، فيكون ىذا القمب معطالً 
فإن اهلل  ،بعد ذلك، وتختمف قموبكم يقول لنا: إياكم أن تردوا أمر اهلل أول ما يأتيكم فُيحال بينكم وبينو إذا أردتموه

ب القموب حيث شاء ويصرفيا حيث شاء، كما يقولو طائفة من المفسرين كالشيخ عبد يقم   ،يحول بين المرء وقمبو
فإن المؤمن إذا الحت لو فرصة من  -أييا األحبة-، وبناء عمى ذلك -رحم اهلل الجميع-الرحمن بن سعدي 

أو الموعظة  ،أو الحت لو فرصة في حضور مجالس العمم ،بيت اهلل الحرامتيسر لو حج كأن  فرص اليداية 
عميو فإنو ال يتردد، ينبغي أن  أو الحت لو فرصة في باب من أبواب البر والخير وىو يستطيعو ويقدر ،والتذكير

وابنا ثم بعد بادر؛ ألن اهلل قد يحول بين العبد وقمبو، لربما كانت ىذه الفرص غير مكررة فتحصل مرة وتطرق أبي
وأن يفرح وأن  ،وأن يقبل عمييا ،ذلك حينما ندير ليا ظيورنا ال تعود إلينا ثانية، فالعبد ينبغي أن ييتبل الفرص

 .وألطافو التي ساقيا إلى بابو -عز وجل-يغتبط بأفضال اهلل 
ثرت فيو الفتن، رص السيما في ىذا الزمان الذي كوالدورات الشرعية ىي من ىذه الف ،فيذه المجالس العممية

ثم  ،ر فيو تحول كثير من الناس، فنحن نرى الرجل عمى حال لربما متألقة من االستقامة والصالح واإلقبالوكث
                                                           

 (.550/ 55) الطبري تفسير - 0
 (.525/ 55) الطبري تفسير في -عنيما اهلل رضي- عباس ابن عن وروي ،(524/ 55) الطبري تفسير - 6
 .(55/550) المصدر السابق - 8
 المصدر السابق. - 2



أو كان ذلك بمون من الشبيات،  ،إما بنوع من اإلغراق بالشيوات ،بعد ذلك ُنفجع بو وقد تحول بمون من التحول
شيواتيم ظيرًا لبطن ُيمبسونيا بمبوس الشبيات فيجادلون عنيا في  أولئك الذين يتمرغونواليوم قد رأينا كثيرًا 
ياكم بالقول الثابت ،نسأل اهلل العافية لمجميع-القمب فيكون ذلك من زيغ  فيتحول ذلك إلى لون من  ،-وأن يثبتنا وا 

عنو قبل  وأنو عرف من حقائق الدين واليداية ما كان غائباً  ،االستحالل، ثم يظير صاحبو يتبجح أمام الناس
إنما العجز الحقيقي ، في انتياز ىذه الفرص والمبادرة إلييا -حمو اهلل-ذلك، فالحزم كما يقول الحافظ ابن القيم 

أو بقدرتو عمييا في المستقبل،  ،(3)ىو في تأخيرىا والتسويف بيا، والسيما إذا كان العبد ال يثق بحصوليا وتكررىا
يأتي عمى الناس  ال)): -صمى اهلل عميو وسمم-الناس كما قال النبي فإن اإلنسان لم يزل إلى شغل، ولم يزل 

، فيحتاج العبد إلى مزيد من اإلقبال عمى اليدايات بأنواعيا (4)((زمان إال والذي بعده شر منو حتى تمقوا ربكم
، -وتعالىتبارك -وبذلك يحصل لو معرفة الطريق الموصل إلى اهلل  ،واليدايات العممية ،اليدايات العممية

جد مع ىذا النية الصحيحة واإلخالص هلل رب العالمين ويحصل لو باليدايات العممية سموك ىذا الطريق، فإذا وُ 
َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو }وبيذا يحصل لو الخالص،  ،فإن العبد يكون عمى الجادة الصحيحة

، بيذا يحصل الخالص حينما تمتبس األمور عمى كثير من الناس وتختمط، [08يوسف:] {ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَمِصينَ 
 -عز وجل-ل اهلل فيخشى العبد أن يحو   ،وما يحصل من الفتن وكثرة الشرور ،ونحن نشاىد ما حولنا من البالد

أن يحفظ لنا  -تبارك وتعالى-فنسأل اهلل  ،واإلقبال عمى ألطافو وىداياتو ،عنو عافيتو بسبب أنو قد فرط في شكره
سالميم ،ودينيم ،وأمننا، وأن يحفظ بالد المسممين ،نانودي ،إيماننا  وأن يخمصيم من كل شر ومكروه. ،وأمنيم وا 

فإنيا قمما تثبت، فينبغي عمى العبد إذا وجد من نفسو نشاطًا أو إقبااًل أن  م  ومن ث   ،العزائم واليمم سريعة االنتقاف
نما ىذه الحياة يستغل ىذا، أن يأ تيا من أوليا برم  خذ من عافيتو لمرضو، ومن فراغو لشغمو، ومن حياتو لموتو، وا 

إلى آخرىا إنما ىي صبر ساعة، وعما قريب سنفارق ىذا المجمس، وعما قريب سنفارق ىذه الحياة وننتقل إلى 
 .ونجد ما قدمنا من غير زيادة وال نقصان ،الحياة اآلخرة

خيره ونفعو وبره فيو ينبغي أن ال يكون أحد أحرص من الواحد منا عمى نفسو عمى ما يكون  الجد   فالجد  
ل بيننا وبين ىذه و أن يح وأقموبنا،  -تبارك وتعالى-زيغ اهلل عمينا أن نخاف وأن نحذر من أن ي وصالحو، ينبغي

، إذا -صمى اهلل عميو وسمم-سولو لر و  -تبارك وتعالى-نا عن االستجابة هلل ئقموب بسبب تأخرنا، وتباطئنا وتمكال
، ولما قالوا لو: يا ((يا مقمب القموب ثبت قمبي عمى دينك))ُيكثر أن يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-كان النبي 
صبعين من أصابع اهلل نعم، إن القموب بين أ))وبما جئت بو فيل تخاف عمينا؟ فقال:  ،آمنا بك ،رسول اهلل

  .(5)((يقمبيا
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صبعين من أصابع الرحمن ما من قمب إال وىو بين أ)): -رضي اهلل عنو-وفي الحديث اآلخر حديث النواس 
ذا شاء أن يزيغو أزاغو يا مقمب القموب ثبت قموبنا عمى ))وكان يقول: ، ((رب العالمين إذا شاء أن يقيمو أقامو وا 

 .(6)((دينك
يا مقمب القموب ثبت قمبي عمى دينك، ولما )): -وسممصمى اهلل عميو -و ئوفي حديث أم سممة: كان أكثر دعا

 .(52)((صبعين من أصابع اهلل فمن شاء أقام ومن شاء أزاغل: إنو ليس آدمي إال وقمبو بين أقيل لو في ذلك؟ قا
ولكن الناس  ،، واهلل ال يظمم العباد والناس شيئاً -تبارك وتعالى-وىذه اليداية واإلزاغة إنما ىي من كمال عدلو 

  .أنفسيم يظممون
تطرقو المواعظ ولكنو ال ينتفع بشيء منيا، أولئك الذين  ،إن ىذا القمب الزائغ قمب ضائع ال ينتفع بو صاحبو

 :فإذا خرجوا من عنده قالوا ،ويسمعون الوحي ينزل عميو -صمى اهلل عميو وسمم-كانوا يحضرون مجمس النبي 
، ولم ينفعيم -صمى اهلل عميو وسمم-نفعيم رؤية النبي تكانت زائغة، فمم ، وذلك أن قموبيم ؟!ماذا قال آنفا

 .حضور مجالسو؛ ألن القموب معطوبة
ا، فإذا توجو ىذا القمب وكان ألعضاء كميلوممك  ،وممك لمبصر ،ك ليذه الجوارح، ممك لمسمعىو المم  ىذا القمب 

، ويسمع -وتعالى تبارك-رضي اهلل العبد يرى ما يوفالح، فيكون ىذا توجيت ىذه األعضاء إلى كل صالح  احي  
سمعو  -تبارك وتعالى-، فيكون اهلل -جل جاللو-، ويمشي إلى ما يرضي اهلل -تبارك وتعالى-ما يرضي اهلل 

 الذي يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده التي يبطش بيا.
ك يأمر وينيى، ويولي ويعزل، وقد حف سرير المم   ك، قد جمس عمىىذا القمب كما يصوره الحافظ ابن القيم كالمم  

ذا فسد فسدوا، فعميو  ن زاغ زاعوا، وا  بو األمراء والوزراء والجند جميعًا وىم في خدمتو، إن استقام استقاموا، وا 
، وىو محل معرفة اهلل رب العالمين، -هؤ جل جاللو وتقدست أسما-، وىو محل نظر الرب (55)ال أواًل وآخرً المعو  
جاللو ،والخوف منو ،محل تعظيمووىو  كل ذلك إنما مستقره ىذه  ،واإلنابة إليو ،والتوكل عميو ،وخشيتو ،وا 

 ا، وعميي-صمى اهلل عميو وسمم-، وباإلسالم دينًا، وبمحمد ارب   -تبارك وتعالى-القموب، ىي التي ترضى باهلل 
ليذا  ،د ىذه الرعايا ليذا القمبالقمب، ومن ثم ُتعب  عبودية ىذا فإن العبودية أواًل ىي  ،ل تحقيق العبوديةمعو  
 .تبارك وتعالى-دًا لربو وخالقو ومميكو ك معب  د ىذه الجوارح إذا كان المم  ك، ُتعب  المم  

وعمى  ،ظير ذلك عمى جوارح اإلنسانفيو فإن كان الخطاب نافذًا مؤثرًا  ،فالخطاب إنما يتوجو أواًل إلى ىذا القمب
فإن الناس يحضرون الموعظة والخطبة فيخرجون عمى صنوف شتى،  م  ، ومن ث  -تبارك وتعالى-قبولو عن اهلل 

منيم من يزداد إيمانو بمجالس الذكر، ويقوى يقينو، ومنيم من يخرج كما دخل، ومنيم ال يزيده سماع اآليات 
تبارك -اء وىي آياتو عن أشرف األشي -عز وجل-والمواعظ والتذكير إال زيغًا وضالاًل ورجسًا كما قال اهلل 
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بيم ألن قمو  ؛[502التوبة:] {َفزَاَدْتُيْم ِرْجًسا ِإَلى ِرْجِسِيمْ } :ىي أشرف ما ُيسمع وأشرف ما ُيوعظ بو ،-وتعالى
فإذا وافقيا ىذا النقاء والصفاء  ،وتتطمبياوتبحث عنيا  ،حمق حول األرجاس دائماً مرتكسة باألرجاس وىي تحوم وت

 ،فيحصل منو ىذا النفور الذي نجده عند المنافقين ،يرمحل لم يكن صالحًا لقبول ىذا الطواإليمان والبر فإن ال
حصل تثم يحصل منو عكس ما كان ينبغي أن يكون، فبداًل من االستجابة  -تبارك وتعالى-وعند أعداء اهلل 

صارت مظممة أظممت ، ىذه القموب التي -تبارك وتعالى-والكذب عمى اهلل  ،واإلعراض ،واالستيزاء ،السخرية
- مم تعد بحال مرضيةعمال فأظممت تمك الوجوه فوأظممت األ ،وأظممت الجوارح ،وأظممت األقالم ،معيا األلسنة

: -تبارك وتعالى-، فجاءت نتائجيم كما قال اهلل -تبارك وتعالى-كحال من كان قاباًل عن اهلل  -نسأل اهلل العافية
، فإن كثيرًا من المفسرين قالوا [25األعراف:] {َباُتُو ِبِإْذِن َربِِّو َوالَِّذي َخُبَث ال َيْخُرُج ِإالَّ َنِكًداَواْلَبَمُد الطَّيُِّب َيْخُرُج نَ }

بأن ىذا من قبيل المثل المضروب بأحوال العباد وقموبيم، البمد الطيب يخرج نباتو بإذن ربو، إذا كانت القموب 
ذا كان القمب أرضًا طيبة -عز وجل-طيبة عامرة باإليمان ظير ذلك عمى األلسن فصارت تميج بذكر اهلل  ، وا 

إلنسان ويزاولو من األعمال، فجاءت كتابتو نظيفة ىادية مشرقة، وكانت أعمالو فإن ذلك يظير عمى ما يكتبو ا
، وىذا كما يكون [03النور:] {اْلَخِبيثَاُت ِلْمَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْمَخِبيثَاتِ }: -عز وجل-وليذا قال اهلل  ؛زاكية كذلك

الرجال لمطيبات من النساء، وكذلك الخبيثون  في الذوات فالطيبات من النساء لمطيبين من الرجال، والطيبون من
من الرجال لمخبيثات من النساء، وىكذا أيضًا الخبيثات من النساء لمخبيثين من الرجال، فإنو يكون أيضًا باألقوال 

  .الئموما ي كل  مواألوصاف واألعمال عمى ما ذكره جمع من المحققين من المفسرين، ف
وأين يقمبو  ،وما يشتغل بو بصره ،وما يشتغل بو لسانو ،يصدر منو من األقوالوينبغي عمى العبد أن ينظر ما 

نك لتعرف حال  ئالمنتديات أو غيرىا فإن ذلك ُينبوماذا يكتب في تمك  ،في المواقع عمى الشبكة عن حالو، وا 
مر ال وما نطق بو لسانو فُيعرف حالو من طيب وضده، وىذا أ ،وسطرت يمينو الرجل حينما تنظر ما كتبت  

وال يحتاج إلى قميل  ،و العينئخطفيظير عمى وجو اإلنسان حتى ال ت يخفى عمى أحد، ثم بعد ذلك يقوى مثل ىذا
ومن ىنا   فُيعرف حالو من الصالح أو الفساد والضاللة والبدعة واليوى بمجرد النظر إلى وجيو، ،من الفراسة

ذا استنار سرى ذلك إلى الجوارح فصارت لك يسري إلى الجوارح فتكون مظفإن القمب إذا أظمم فإن ذ ممة، وا 
 ،يظير عمى الوجو ثالثاً  ذلك ثم بعد ،فيكون اإلشراق في القمب أواًل ثم بعد ذلك يكون عمى الجوارح ثانياً  ،مستنيرة

 ،والفتن ،ثم ُيرجى لصاحبو أن ُيزرق البصيرة فيميز بين الحق والباطل واليدى والضالل إذا وقعت الشرور
ىذه االستجابة تكون بالعمل الصالح  ،فيذا يحتاج إلى استجابة ،والمصائب التي يتحير فييا كثير من الناس

فاهلل  ،-تبارك وتعالى-عمى اإلخالص هلل  االصحيح، ويكون ذلك جميعًا مبني   واإليمان الذي ال يكون إال بالعمم
 خافية. ال يخفى عميو من ذلك ،مطمع عمى القموب وعمى أعمال العباد

أن يطير قموبيم ثبطيم فقعدوا عن البر والمعروف والخير والصالح  -تبارك وتعالى-فأولئك الذين لم يرد اهلل 
 .[83التوبة:] {َوَلِكْن َكرَِه المَُّو اْنِبَعاَثُيْم َفثَبََّطُيمْ }وصارت جوارحيم مشتغمة بأضداد ذلك،  ،واإلصالح

حينما يتثبط عن الحضور لمجمع والجماعات، حينما يتثبط العبد  ،العممإن العبد حينما يتثبط عن حضور مجالس 
وغير ذلك فإنو ينبغي أن يخشى أن يكون ممن  ،عن الحج والعمرة واألعمال الصالحات من اإلنفاق في سبيل اهلل

وماذا عسى أن يقال أمام ىذه  ، فماذا يمكن[83التوبة:] {َوَلِكْن َكرَِه المَُّو اْنِبَعاَثُيْم َفَثبََّطُيمْ } :قال اهلل عنيم



صبعين من أصابعو يقمبو بين أوقمبو  ،و بيد ربووماذا عسى أن يممك العبد من أمره وناصيتُ  ؟!النصوص المحذرة
 .؟!كيف شاء، وحياتو بيده، وموتو بيده، وسعادتو بيده، وشقاوتو بيده

ن وكمو إلى إن وكمو إلى نفسو وكمو إلى عجز وضي ،فيو ال يسعى إلى شيء إال بإذنو عة وتفريط وخطيئة، وا 
ن تخمى عنو استولى عميو عدوه وال موتًا وال حياة وال نشورً  ،اوال نفعً  اغيره وكمو إلى من ال يممك لو ضر   ا، وا 

  .طرفة عين -تبارك وتعالى-عن ربو لو وجعمو أسيرًا لو فيو ال غنى 
إليو عمى مدى األنفاس، مضطرون  غاية االضطرار، مضطرون -عز وجل-نحن مضطرون إلى ألطاف اهلل 

 .ىداياتو وألطافو تامة ىإليو في أحوالنا الظاىرة والباطنة، وفاقتنا إل
نحن فقراء ضعفاء ينبغي أن نعرف حالنا وقدرنا وعجزنا وضعفنا وما يحصل لنا من ىدايات وتوفيق لألعمال 

وأن نجتيد  ،فينبغي أن نجد ،عمينا -تبارك وتعالى-ينبغي أن ندرك جيدًا أن ىذا من محض فضمو  ،الصالحات
في شكر ىذه النعم واألفضال التي ساقيا إلينا من غير أن يكون منا شيء ُيذكر نستحق بو ىذا الفضل العظيم 

  ه.ؤ وتقدست أسما -جل جاللو-من اهلل 
-ألمر اهلل فيكون في حال من االستجابة ظاىرًا وباطنًا  ،حاصل ما ُذكر أن العبد ينبغي أن يفتح حواسو جميعاً 

إننا في زمان أصبح الحق  ،فيبتدرىا -عز وجل-ساق لو ألطاف اهلل حينما يأمره، ويفرح حينما ت -تبارك وتعالى
والعمل  ،واإلخالص ،ممتبسًا عمى الكثيرين وأنتم في ناحية أحوج ما تكونون إلى إعداد صحيح لمنفوس باإليمان

يتخطفو  م  ومن ث   ،واإلنسان يخشى عمى نفسو من أن تتخطفو الفتن ،العمم الصحيح، فالشرور محدقةو  ،الصالح
شياطين اإلنس والجن، فإن الضالالت أصبحت اليوم بيذه الوسائل الجديدة في اإلعالم أقرب إلى الواحد منا من 

  اليد لمفم.
  .إن الكثيرين حينما تقع الفتن يأتون ويسألون بحرقة ما دورنا، وماذا نعمل؟

والعمم الصحيح،  ،ور الحقيقي ىو حينما يوجد اإلعداد الحقيقي لمنفوس باإليمان والعمل الصالحأقول: إن الد
كما -ويفعل بيم األفاعيل إنيم أحوج ما يكونون  ،وينكل بيم ،الذين تسمط عمييم عدوىم يقتميم، ويسبي نساءىم

مان، من أجل أن يموت اإلنسان إلى من يعمميم في ىذه المحظات الحاسمة حقيقة الدين واإلي -يعبرون دائماً 
ومن أجل أن ينتصر عمى عدوه وذلك حينما يكون مبصرًا بقمبو عارفًا  ،مصراط المستقيملوىو عمى جادة ولزوم 
ومساخطو، أما حينما ُيذبح اإلنسان وىو أبعد ما يكون عن اهلل، وحينما  -عز وجل-اهلل  لمطريق، يعرف محاب  

، فمن الناس من تكون حالو كذلك فإن ىذه ىي الفاجعة الحقيقية ،ُيبتمى اإلنسان وىو لم يسمك الصراط المستقيم
حتو و، ومن صئمن فراغو لشغمو، ومن عافيتو لبال -كما سبق-ينبغي عمى اإلنسان أن يأخذ  :وليذا أقول

 لمرضو، ومن حياتو لموتو.
رص التي يحصل بيا اإلعداد الحقيقي ورات العممية ىي من جممة ىذه النعم والفأقول: فإن مثل ىذه الد م  ومن ث  

 لمنفوس بالعمم الصحيح، فال يتخبط اإلنسان إذا نازعتو الفتن.
ياكم عمى ذكره وشكره -تبارك وتعالى-أسأل اهلل  ، وحسن عبادتو، الميم ارحم موتانا أن يمطف بنا وأن يعيننا وا 

أن يرفع ما بإخواننا من  -تبارك وتعالى-سأل اهلل أمن دنيانا،  اواجعل آخرتنا خيرً  ،متبالنا وعاف   ،مرضانا واشف  
ا، ومن الضيق سعة، ومن وأن ُيبدليم من ىذا البالء عافية، ومن الخوف أمنً  ،ر في بالد الشام وفي كل مكانض



واجعل  ،مبتالىم وعاف   ،مرضاىم واشف   ،جرحاىم كثرة، ومن الضعف قوة، الميم داو   القمةالفقر غنى، ومن 
 ولوالدينا وإلخواننا المسممين. ،من دنياىم، الميم اغفر لنا اآخرتيم خيرً 

 وعمى آلو وصحبو أجمعين. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد
 


