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 الباب آيات عمى التعميق تتمة( 2)
  الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

 ُكن ُتم   ِإن   ُقل  } :-تبارك وتعالى-قولو  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "عالمات حب اهلل تعالى لمعبد"ففي باب 
ِبب ُكمُ  ف اتَِّبُعوِني المَّه   ُتِحبُّون   ي غ ِفر   المَّهُ  ُيح  وقد تكممنا عمى ىذه  [13:عمران آل] {ر ِحيم   غ ُفور   و المَّهُ  ُذُنوب ُكم   ل ُكم   و 
 .اآلية

ت دَّ  م ن   آم ُنوا الَِّذين   أ يُّه ا ي ا} :-تبارك وتعالى-ثم أورد قولو  ف   ِديِنهِ  ع ن   ِمن ُكم   ي ر  م   المَّهُ  ي أ ِتي ف س و   ُيِحبُُّهم   ِبق و 
ُيِحبُّون هُ  م ى أ ِذلَّة  }ثم ذكر صفتيم  ،[45:المائدة] {و  ِمِنين   ع  م ى أ ِعزَّة   ال ُمؤ  اِهُدون   ال ك اِفِرين   ع   و ل   المَّهِ  س ِبيلِ  ِفي ُيج 
اُفون   م ة   ي خ  ِئم   ل و  لُ  ذ ِلك   ل  ِتيهِ  المَّهِ  ف ض  ِميم   و اِسع   و المَّهُ  ي ش اءُ  م ن   ُيؤ  في  -تبارك وتعالى-فذكر اهلل  [45:المائدة] {ع 

 عز-والمؤمن ينبغي أن يتتبع ىذه المعاني في كتاب اهلل  ،ىذه اآلية أربعة أوصاف ليؤالء الذين يحبيم ويحبونو
 -عز وجل-من أجل أن يتخمق بيذه األخالق التي يحب اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-وفي سنة رسولو  -وجل

 :أىميا ففي ىذه اآلية ىؤالء الذين يحبيم ويحبونو
م ى أ ِذلَّة  } ِمِنين   ع  ، وال يحصل ويمينون ليم بجانبيم فال يتعالون عمييم ،بمعنى أنيم يتواضعون ألىل اإليمان {ال ُمؤ 

 أ ِعزَّة  } وفي المقابل  ،يم معيممن أىل الشدة في تعامم يكونونال ف ،وتسمط وقير عمى أىل اإليمانمنيم أذى 
م ى سالمو  ،-عز وجل-فيم ال يتذلمون ألعداء اهلل  {ال ك اِفِرين   ع  نما يكونون أعزة بحيث إنو يشعر بأن إيمانو وا  وا 

فيو ليس بصغير وال حقير وال قزم بجانبيم كما يظنو كثير من  ،وأن دينو يجعمو بمنزلة فوق ىؤالء ،ودينو يرفعو
 .الناس ممن ينظرون إلى ظاىر من الحياة الدنيا

أخبر عن  -عز وجل-فمن كان يريد العزة فاهلل  ،-تبارك وتعالى-ألنو معتز باهلل  ؛المؤمن عزيز :فأقول
من من اإليمان عمى قدر ما يكون عنده من فعمى قدر ما يكون عند المؤ  ،مصدرىا بأنيا هلل ولرسولو ولممؤمنين

فالمؤمن يكون عنده  "،الحكم المعمق عمى وصف يزيد بزيادتو وينقص بنقصانو" :كما ذكرنا من قبل أنو  ،العزة
وكمما نقص  ،فإنو ال عزة لو م  ومن ث   ،فأما الكافر فال إيمان لو ،من العزة عمى قدر ما يكون عنده من اإليمان

وليذا حتى المؤمن الذي قد ذلت نفسو بسبب تتبعو ألىوائيا  ؛إيمان العبد كمما نقصت عزتو حتى يصير ذليالً 
يكون لو من الذل بقدر ما عنده من االنحراف ومعاصيو  -عز وجل-وشيواتيا ودنس نفسو بالعمل بمساخط اهلل 

ن  " :قال -لعز وج-عمن يعصون اهلل  وليذا قال بعض السمف ،والتقصير البراذين -بيم البراذين  ىممجت   إنيم وا 
وىذا  ،"أو ال تفارقيم ،المراكب فإن الذلة ال تفارق وجوىيمطقطقت بيم و  -كانت مراكب الكبراء في ذلك الوقت

والمقصود أن أعمال  ،(3)"من طال قيامو بالميل حسن وجيو بالنيار" :وقد قال بعض السمف ،شيء مشاىد
                                                           

: األلباني الشيخ وقال ،(3111) برقم الميل، قيام في جاء ما باب فييا، والسنة الصموات إقامة أبواب ماجو، ابن رواه (3)
 (.5455) برقم الضعيفة، السمسمة في ،"موضوع"



 حتى ،وليذا كان بعض السمف إذا دخل عمى بعض المموك ىابو ،اإلنسان تؤثر فيو فيظير ذلك في بيائو وىيبتو
قاليا بعض مموك مصر في اإلمام عبد  "،يل إلي  أنو سبع يريد أن يمتيمنيما دخل عمي  قط إال خ  " :قال بعضيم

 .رحمو اهلل-الغني المقدسي 
م ى أ ِعزَّة  } اِهُدون   ال ك اِفِرين   ع  اُفون   و ل   المَّهِ  س ِبيلِ  ِفي ُيج  م ة   ي خ  ِئم   ل و  والجياد ىو ذروة  ،يجاىدون في سبيل اهلل {ل 

اُفون   و ل  } ،سنام اإلسالم م ة   ي خ  ِئم   ل و  فإن اإلنسان الذي ضعف يقينو أو عنده تردد إذا حصل من الناس  {ل 
طراء ذا حصل منيم لوم تجاىو أو عتاب  ،وما أشبو ذلك نشطت نفسو وأقدم عمى العمل تشجيع لو وذكر لو وا  وا 

يحب ذلك  -عز وجل-أو انتقاد أو نحو ذلك فإنو ينكسر وينثني ويرجع عما ىو فيو من العمل ولو كان اهلل 
اُفون   و ل  } :فقال ،ويرضاه م ة   ي خ  ِئم   ل و  لُ  ذ ِلك   ل  ِتيهِ  المَّهِ  ف ض  م ى أ ِذلَّة  }ىذه األوصاف  ،{ي ش اءُ  م ن   ُيؤ  ِمِنين   ع   ال ُمؤ 

م ى أ ِعزَّة   اِهُدون   ال ك اِفِرين   ع  اُفون   و ل   المَّهِ  س ِبيلِ  ِفي ُيج  م ة   ي خ  ِئم   ل و  يؤتيو من يشاء  -وجل عز-ىذا فضل اهلل  {ل 
فالعبد يسأل ربو  ،قموب العباد بين أصبعين من أصابعو يقمبيا كيف يشاء -تبارك وتعالى-فاهلل  ،واهلل واسع عميم

وال يشمت بأحد من  ،وأن يجعمو من أوليائو المتقين ،وأن يوفقو لما يحب ويرضى ،دائًما أن ييديو وأن يصمح قمبو
نما إذا رأى مبتمى قال ما ش   ،الناس ميما كان عممو الحمد هلل الذي عافانا مما ابتالك بو  :رع لو أن يقولوا 

لما  -صمى اهلل عميو وسمم-وموسى  ،أما الشماتة بالناس فإن ذلك ال يميق ،تفضيالً  ووفضمنا عمى كثير من خمق
اِهِمين   ِمن   أ ُكون   أ ن   ِبالمَّهِ  أ ُعوذُ  ق ال   ُهُزًوا أ ت تَِّخُذن ا} :قالوا لو   .[46:البقرة] {ال ج 

 .الرحمن   بين أصابع   فالقمب  *** يم مثم   أيًضا كنت   ك  لو شاء رب  
وأن يغفر  ،وأن يصمح أعمالنا وأحوالنا ،وأن ييدينا إلى ما يحب ويرضى ،أال يزيغ قموبنا -عز وجل-فنسأل اهلل 

 .وآلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،ننا المسممينلنا ولوالدينا وإلخوا


