
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 األسماء الحسنى

 الحسيب( 31)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
مضل  من يهده اهلل فال، اعمالنأوسيئات ، اونعوذ باهلل من شرور أنفسن، ونستغفره، ونستعينه، إن الحمد هلل نحمده

صلى  ،ورسوله عبده ا  شهد أن محمدأو ، شريك له اهلل وحده ال له إالإ شهد أن الأو ، هادي له ومن يضلل فال، له
 : ما بعدأ، جمعينأوصحبه  ،لهآوعلى  ،اهلل وسلم وبارك عليه

ا كن الحديث عنه ماإلى  دوقد قا، (الحسيب) وهو -تبارك وتعالى-سماء اهلل أسم من في هذه الليلة عن اا حديثنف
عن اسمه ا تحدثنا حينم فكان أول ذلك، االسم الكريما نوع ارتباط بهذا الحسنى التي لهاألسماء  عنه منا تحدثن

ببعض المعنى الذي  نوع ارتباطا وله، صل هذه المادةألتي تتعلق بااألسماء  ثم جاء الحديث عن بعض، (الحكم)
  .يدل عليه ذلك االسم

  ا:ألربع قضاي ا  متضمن -بإذن اهلل-الحديث ا سيكون هذو 
 . االسم الكريما في بيان معنى هذ: األولى
 . والسنة، يدل عليه من الكتاب في ذكر ما: الثانية
 . االسما يدل عليه هذ في ذكر ما: الثالثة
 . االسم الكريما اإليمان بهذآثار  الكالم على في: الرابعة

 ما يتصل بمعنى هذا االسم الكريم: : أوال
يتصل ا المعاني فيمالمقام من هذه ا في هذ الذي يناسبو ، ةمتعدد يدل على معان   الحسيب في لغة العرب

 . يزيد عن ثالثة قد ال -جل جالله-سماء اهلل أب
، احسبي كذ، كفاني :يعني ،حسبي :تقول، (الكافي) :هو في لغة العرب (الحسيب) من معاني :ولاأل المعنى

  .(1)كفاني :يعني ،حسبي :ثم قلت، فاكتفيت ،شيئا   حدأعطاك أا إذ، ايكفيني كذ :يعني احسبي منك كذ
فالذي ، يحاسب ،حسيب على وزن فعيل، فهي صيغة مبالغة، أنه الذي يحاسب: ، هو(حسيبـلا)ـل :الثانيالمعنى 

 .(2)حسيب :يحاسب غيره يقال له
 (3)،شيء ايفوته منه ال ،الذي يحصي األشياء، وهو المحصي -الثاني المعنىوهو قريب من -والمعنى الثالث 

  .سيأتيا كم
، االسم الكريما يفسر به هذا وهي من جملة م ،-تبارك وتعالى-في حق اهلل  هذه المعاني الثالثة صحيحةف

                                 
 (.1/277) اللغة( انظر: جمهرة 1)
 (. 1/6) ظر: الزاهر في معاني كلمات الناس(، وان4/192( انظر: تهذيب اللغة )2)
 (. 20/278) ( انظر: تفسير الطبري3)



 :اوهذه الكفاية بنوعيه، الكفاية :بمعنى، بس  الكافي من الح   :يعني ،هو الحسيب -تبارك وتعالى-اهلل  :فيقال
وهو الذي ، يخلقهموهو الذي ، ويعطيهم، هو الذي يرزقهم -تبارك وتعالى- فاهلل، الكفاية العامة لعموم الخلق

، هو الذي خلق الناس -تبارك وتعالى- ألن اهلل ؛حد سواهأإلى  يفتقرون فالإليه،  يحتاجونما  كل يكفيهم
، وكفايته ،-عز وجل- هو من فضل اهللإنما  يحصل للناسا فكل م، اقواتهأا وقدر فيه، وخلق األرض، والخالئق

سبحانه - وهو، والمسببات، الكون أن جعل األسبابا سنته في هذ -عز وجل- وهذه الكفاية قد جعل اهلل
فهذه الوسائط ، االعتبارا المعنى بهذا هذإلى  فينبغي أن ينظر، أنه خالق المسبباتا كم، خالق األسباب -وتعالى

، اليهإوهداهم ، اوخلقه، اهأقواتهم هو الذي هيأو ، رزاقهمأمن إليه  يحتاجونا على ما التي يتحصلون بواسطته
إلى  هدى هذه المخلوقات اوذلله، والمعايش، األرزاق فيها أوهي ،األرض -تبارك وتعالى- خلق اهللا حينم :يعني
  .هداية فطريةإليه  وهداهم، مهم ذلكعل  ، اتتحقق به معايشه ما يحصل بها وم، ايكون به قوامه ما

له من األسباب  -عز وجل- اهللجعل ؟ الذي يقيمها وم؟ كيف تكون حياته ،مهأالجنين وهو في بطن إلى  انظر
إليه  ثم انظر، تتمكن من ذلك وال، شيئا   تعطيه الا حتى األم فإنه، يد ألحد من الخلق فيه الا وم، يد له فيه الا م

المولود در  هذا خرجا فإذ، بالبنا مه دار  أوقبل ذلك لم يكن ثدي ، فإنه يلتقم الثدي مهأيخرج من بطن ا حينم
تستطيع ا وهكذ، لبنلاا ه من هذؤ صار غذاف ،ذلك الثدي لتقاماإلى  الصغيرا هذ -عز وجل- ثم هدى اهلل، اثديه

 ايقول ربنا ولهذ ؛هو الذي يكفي الخلق -تبارك وتعالى- فاهلل ،هذه الحياةفي تشاهده ما  كل أن تقيس على ذلك
ْن َتُعدُّوا ما  كل َوآتَاُكْم ِمنْ } :-تبارك وتعالى- ْنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّارٌ َسأَْلُتُموُه َواِ   {ِنْعَمَت اللَِّه اَل ُتْحُصوَها ِإنَّ اْلِْ

  .[34]إبراهيم:
فإن اهلل  ،يشتهيه من الطعاما ترك المريض فيمينبغي أن ي   :العلم يقولون أهلفإن بعض  ،حتى في حال المرض

 ،والمدن ،القرى أهل ،يجدون األطباء البوادي حيث ال أهلإلى  ثم انظر ،تحصل به عافيتها قد يلهمه م
رحمه - يقول شيخ اإلسالم ابن تيميةا كمف ،يوجد األطباء في البوادي لكن حيث ال ،طباءأواألمصار عندهم 

ذ، و (4)"ااألطباء كثير  إلى  يحتاجون البوادي ال أهلن إ" :يقولون -كابن خلدون-العلم  أهلوبعض " :-اهلل ا ا 
ذ، ذلك بأقرب طريقإلى  يتوصلون أنهم واألدواء تجد ،ومزاوالتهم في عالج األمراض ،حالهمإلى  نظرت ا وا 
والقدرة على تحمل األمراض وجدت ذلك يتناسب مع  ،والقوة ،من المنعة -عز وجل- عطاهم اهللأ ماإلى  نظرت

   .االبيئة التي يعيشون فيه
عاف ضأيوجد عند الحيوانات من المناعة  :ويتعاطون طب الحيوان فإنهم يقولون ،بل لو سألتم من يتطببون

تتمرغ ف ،ثم تخرج ،يجرون العمليات لهذه الحيواناتا سأل بعضهم حينمأ !تعجبأكنت  ،نسانعند اإلما ضعاف أ
 ،المستشفىمدة في إلى  المريض يحتاج بعد العملية ،ومضاعفات ،وتسمم ،تلوثا يحصل عندها أم   ،بالتراب

 ،امناعة قوية جد  ا عنده ،امن هذشيء إلى  تحتاج هي ال :اقالو  ،؟شبه ذلكأا ومضادات وم ،معقماتيحتاج إلى 
 ماشيء  وجعل لكل ،اهذ أمن الذي هي، شيئا   ذلكا يضره وال ،رابضة في الترابا وتجده ،تخرج من العملية

 هلصة فهي ألالكفاية الخاإليه، وأما  يحتاجونا خلقه مالذي كفى  -تبارك وتعالى- إنه اهلل ،؟ويناسبه ،يصلحه

                                 
 (..1/523) (، وتاريخ ابن خلدون3/7) انظر: الفتاوى الكبرى البن تيمية( 4) 



عبودية إليه  اوتعبدو  ،إليه افتوجهو  ،العبودية الخاصة الذين عرفوه أهل ،طاعته أهلو  ،هئتكون ألوليا ،اإليمان
 ،وينصرهم ،ويحفظهم ،ويحوطهم ،همؤ يكل -تبارك وتعالى- فهؤالء اهلل ،عبادتهو  وشكره ،بذكرها اشتغلو ف ،االختيار

 ،المعرفةإلى  مفرد مضافا هن "العبد"و [،36]الزمر:{ أََلْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدهُ } :-تبارك وتعالى- قال اهللا كم
 فذلك ال ،ترةااألخرى المتو  القراءةويدل على ذلك ؟ كاف عبادهبأليس اهلل  :بمعنى ،وذلك للعموم ،(الهاء) الضمير

 ولكن ،اآلية ولى من يدخل في هذهأ -الصالة والسالم عليه-نعم هو  ،-صلى اهلل عليه وسلم- يختص بالنبي
يحققون من هذه العبودية ا بقدر م ،العبودية الخاصة أهلوتشمل  ،-صلى اهلل عليه وسلم- تشمل رسول اهللاآلية 
كاف  ليس اهلل ب، أوينقص بنقصانه ،ألن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته ؛يكون لهم من الكفايةا بقدر م
إن ، زادت الكفايةا إن زاد هذ ،من الكفايةا يحصل لنا من العبودية على قدر ما يكون عندنا على قدر م عباده؟!

ن نقص الوصف ،وهو الكفاية ،زاد الوصف زاد الحكم المرتب عليه عز - هو العبودية نقصت كفاية اهللو  وا 
 ليتقرب ،فليقبل عليه -عز وجل- كفاية اهللأراد  فمن، ونقص من عبوديته ،وفرط ،قصرا للعبد بحسب م -وجل
ولو  -عز وجل- اهلل إالا يطلع عليه كان للعبد خبيئة الا إذ ،عبادات السرا سيم ال ،-تبارك وتعالى- اهللإلى 

اهلل في الرخاء إلى  تعرف)) تداهمها والشدائد حينم ،والكروب ،ذلك في الملمات فإنه يجد أثر -كانت يسيرة
    .نفسها مور يحتاج المؤمن أن يربى عليهأهذه ، ف(6)((احفظ اهلل يحفظك))، (5)((يعرفك في الشدة

الَِّذيَن } ،اإليمان أهلوهو كفاية  ،النوع الخاصا يراد به هذإنما  في القرآن (بس  الح  ) جاء وصفا كثر مأو 
الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس  *يٌم اْسَتَجاُبوا ِللَِّه َوالرَُّسوِل ِمْن َبْعِد َما َأَصاَبُهُم اْلَقْرُح ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمْنُهْم َواتََّقْوا َأْجٌر َعظِ 

أن  :أي ،[173-172]آل عمران: {َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِكيلُ ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفزَاَدُهْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا 
َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء } :قالا ولهذ ؛اإليمان هلكفاية ألا فهذ ،ونعم الوكيل ،ااهلل يكفين

ا انقلبو  ،لم يمسسهم سوء ،حصلت لهم الكفاية [،174]آل عمران: {َعِظيمٍ َواتََّبُعوا ِرْضَواَن اللَِّه َواللَُّه ُذو َفْضٍل 
  .جل جالله- بألطاف اهلل

وليس  ،أن حسبهم اهلل :أي ،[64]األنفال:{ َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَُّه َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  َيا} :في قولها وهكذ
ويكفيه  ،ومعونته ،وقوته ،أن اهلل يكفيه بألطافه :أي ،وأن حسبه من اتبعه من المؤمنين ،أن حسبه اهلل :المعنى

نما و  ،هو المعنىا ليس هذ ،اإليمان أهلب  فاهلل كاف   ،وأنه يكفي من اتبعك من المؤمنين ،أن اهلل كافيك :المعنىا 
 ،المعنى الخاص من الكفايةا كله بهذا فهذ ،وحسب من اتبعك من المؤمنين ،حسبك اهلل ،هو المعنىا هذ ،أولياءه

  والكفاية الخاصة. ،الكفاية العامة الكافي :يعني ،المعنى األول للحسيبا هذ
ا كم ،شيء يفوته من ذلك ال ،اويحفظه ،عمال العباد من خير وشرأوهو المحصي الذي يحفظ  :والمعني الثاني

يحاسب  أيضا   أنها كمشيء،  وكل ،واآلجال ،يحصي األعمال ،من معاني الحسيبا فهذ ،أنه يحاسبهم على ذلك
َواْبَتُلوا اْلَيتَاَمى َحتَّى ِإَذا َبَلُغوا النَِّكاَح } :-تعالى-قال ا كم ،محاسب :فهو حسيب بمعنى ،عباده على أعمالهم

وا َوَمْن َكاَن َغِنيًّا َفْلَيْسَتْعِفْف َوَمْن َفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم َواَل تَْأُكُلوَها ِإْسرَاًفا َوِبَدارًا َأْن َيْكَبرُ 

                                 
 (. 2961باني في صحيح الجامع الصغير، برقم )(، وصححه األل11560( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، برقم )5) 
 (.5302(، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح، برقم )2669( أخرجه أحمد في المسند، برقم )6) 



ا على هذ[، 6النساء:] {ْل ِباْلَمْعُروِف َفِإَذا َدَفْعُتْم ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم َفَأْشِهُدوا َعَلْيِهْم َوَكَفى ِباللَِّه َحِسيًباَكاَن َفِقيرًا َفْلَيْأكُ 
  .في تفسيره -رحمه اهلل- قاله ابن جرير وسيأتي ما ،المعنى
َذا ُحيِّيُتْم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّوَها ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا{  :-تعالى- في قولها وهكذ }َواِ 

نما  ،ا  كافيشيء  كان على كل :ليس معناه [،86]النساء:   .ويجازي ،اويحاسب عليه ،يحصي األعمالوا 
ليس  [62]األنعام: {ى اللَِّه َمْواَلُهُم اْلَحقِّ َأاَل َلُه اْلُحْكُم َوُهَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبينَ }ُثمَّ ُردُّوا ِإلَ  :-تعالى– في قولها وهكذ
نما  ،سرع الكافينأهو  :معناه   .سيأتيا كم ،والعد ،اإلحصاء :ب بمعنىس  أو الح   ،ذلك من المحاسبةوا 
ْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َشْيًئا  ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفََل ُتْظَلُم َنْفٌس َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط }: -تعالى-في قوله ا وهكذ َواِ 

  .[47]األنبياء:{ َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبينَ 
ِحَساًبا َشِديًدا َوَعذَّْبَناَها َعَذاًبا  }َوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربَِّها َوُرُسِلِه َفَحاَسْبَناَها :-تعالى-قوله  اوهكذ
  .علمأواهلل تعالى  ،والثالث ،المعنى الثانيا هذإلى  فذلك كله يرجع [،8]الطالق:{ ُنْكرًا
 ،اومقاديره ،اوصافهوأ ،اوخصائصه ،اوهيئاته ،ضابط ألعداد المخلوقات :حسيب بمعنى -جل جالله- فاهلل

، قدارهمأو ، جالهمآو ، رزاقهمأويحصي ، عمال المكلفينأويحصي  ،شيء امنهيفوته  ال ،ويضبط مقادير األشياء
اللَُّه َيْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ أُْنَثى } :-تعالى-، قال وبعد موتهم عند الحساب ،اومآلهم حال كونهم في هذه الحياة الدني

 ، ال[9-8]الرعد: {َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمَتَعالِ  *َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍر 
يغيب عنه  وال ،وعده ،حصاهأقد  -جل جالله- اهللالخلق الهائل بكل ذراته ا هذ ،-سبحانه وتعالى- شيء يفوته
 يفوته من ذلك ال -تبارك وتعالى- وعلى كثرة كالمهم اهلل ،ومزاوالتهم ،فعال الناسأوعلى كثرة  ،كثير وال ،قليل
  .شيء
 {َحِسيًباَوَكَفى ِباللَِّه } :-تبارك وتعالى- في قوله -رحمه اهلل- قال ابن جريرا جاءت عبارات المفسرين كما وهكذ

مع  ،ا  فى باهلل كافي، ك(7)أنه دفع مال اليتيممن الشهود الذين يشهدون له ا كافي   :أي ،فسره بالكافيا هن [،6]النساء:
نما  ،بالكافيا يفسرونه هن المفسرين الأكثر  أن َوَكَفى ِباللَِّه } :-تبارك وتعالى- في قولها وهكذ ،المحاسبوا 

  .(8)الخلقبالحافظ ألعمال  -رحمه اهلل- جرير فسره ابن [،6]النساء: {َحِسيًبا
َذا ُحيِّيُتْم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّوَها ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء } :-تبارك وتعالى- في قولها وهكذ َواِ 

 . (9)"عليكم ا  حفيظ" :يقول [،86]النساء:  {َحِسيًبا
وتارة  ،(الكافيـ)تارة ب -تبارك وتعالى- مثل هذه المواضع في كتاب اهلل -رحمه اهلل- جريريفسر ابن ا فهن
وتجد في عبارات بعض  ،-أسماؤهوتقدست  جل جالله- عمال العبادأالذي يحفظ  (الحفيظـ)وتارة ب ،(المحصيـ)ب

والمقادير التي يعلم  ،لألجزاءالمدرك " :حيث فسر الحسيب بأنه ،العلم كصاحب المنهاج في شعب اإليمان أهل
آلة إلى  أو يحتاجون ،وعقد باليد ،عدإلى  يعني العباد يحتاجون، "بالحساب من غير أن يحسبا مثالهأالعباد 

                                 
 (.7/596) ( انظر: تفسير الطبري7) 
 (. 20/278( المصدر السابق )8)
 (.8/591( المصدر السابق )9)



 ،النتيجةإلى  ايزاولونه من أجل أن يتوصلو ا مإلى  من غير حاجة ،ا  اهلل يحسب ذلك جميعف ،أو نحو ذلك ،حاسبة
بشيء  يتوقف علمه واهلل ال ،ويعلم الجملة عند انتهاء حسابه ،ا  فشيئ ،شيئا   ألن الحاسب يدرك األجزاء :ويقول
، العمليات الطويلة ،النتائجإلى  مقدمات حتى يصلإلى  يحتاج ال :يعني، (10)"وحال يحدث ،مر يكونأعلى 

إلى  قد تحتاج ،خطوات كثيرةإلى  تحتاجا ربمو  ،أحيانا   مقدماتإلى  العمليات الصعبة في الرياضيات تحتاج
 ال -تبارك وتعالى- لكن اهلل، النادر من الحذاق إالإليها  يصل وقد ال ،جل أن تحل المسألة الواحدةأساعات من 

  .الحسيب ،الخبير ،فهو العليم ،ذلك من إلى شيء يحتاج
  :قال في نونيتها كم ،الحسيب بالكافي -رحمه اهلل- الحافظ ابن القيمفسر و 

 (11)ب كافي العبد كل أوان  س  والح   *** وكفاية   حماية   وهو الحسيب  
رحمه - كان من عادة ابن القيم ،وسع من ذلكأوالمعنى ، من معناها حيث إن هذ ،من الغرابةشيء  فيها وهذ
ا بينم، بأحسن عبارةا ثم يعبر عنه ،اويؤلف بينه ،اويجمعه ،االسم الكريما أنه يذكر المعاني التي دل عليه -اهلل

ا يتعرض لهذا في مواضع متفرقة من تفسيره حينم -رحمه اهلل- تجد في كالم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي
المجازي  ،بعباده كافي المتوكلين العليم"ب :فهو يفسره في موضع ،يجمع هذه المعانيا بم ا  االسم فإنه يفسره غالب

 .(12)"اوجليله ،لهمعماأوعلمه بتدقيق  ،بحسب حكمته ،والشر ،لعباده بالخير
 ،وبالفضل ،المتولي جزاءهم بالعدل ،حاسب لعبادهمال ،الرقيب: الحسيب بمعنى" :خرآويقول في موضع 

َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه َفُهَو } ،خص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلينأو  ،وغمومه ،الكافي عبده همومه :وبمعنى
  .(13)"ودنياه ،دينه مورأكافيه  :أي ؛[3]الطالق: {َحْسُبهُ 

ن شر   ،فخير ا  ويحاسبهم إن خير  ،وشر ،عمال عباده من خيرأهو الذي يحفظ " :في موضع ثالثيقول و   ،"فشرا وا 
 .بحسب الموضع الذي فسره بها فهذ

ا مم ا  ذكر نحو [، 64]األنفال: {َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَُّه َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  َيا} :-تبارك وتعالى- وفي قوله
صلى اهلل عليه - والمتابعة للنبي ،والعبودية ،وبين أن هذه الكفاية تكون للعبد بحسب تحقيقه لإليمان ،سبق
  .(14)"ا  وباطن ،ا  ظاهر  -وسلم
 ،يحفظ على العباد أعمالهم :أي ،[86]النساء: {ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا :-تعالى– في قولها وهكذ

الذي  أيضا   وهو، أن الحسيب هو الكافي :افنخلص من هذ ،اثم يجازيهم عليه، اوسيئها حسنه، اوكبيرها صغيره
 .شيء يفوته منه فال ،غير ذلكإلى  جالهمآو  ،رزاقهمأو  ،عمالهمأوهو كذلك الذي يحصي  ،يحاسب عباده

  :الكتاب والسنة االسم الكريم فيا يدل على هذ ما: اً ثاني
بصيغة منهما وفي األولى ، جاء بصيغة الجمعا يتين منهآفي  ،ياتآخمس ـ يمكن أن يستدل عليه ب االسما هذ

                                 
 (. 1/126) انظر: األسماء والصفات، للبيهقي (10)
 (. 210)ص:  ( انظر: نونية ابن القيم11)
 (. 947)ص:  ريم الرحمن في تفسير كالم المنان( انظر: تيسير الك12)
 (. 182)ص:  ر أسماء اهلل الحسنى( انظر: تفسي13)
 . ( المصدر السابق14)



 [،47]األنبياء:{ َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبينَ } :وفي الثانية ،[62]األنعام:{ َأاَل َلُه اْلُحْكُم َوُهَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبينَ } :أفعل التفضيل
ا وهذ، سرع الحاسبينأ :األسماء وعد بعضهم من، سريع الحساب :الحسنى أسمائهالعلم عد من  أهلبعض ا ولهذ
ا في حال اإلطالق كم إالاألسماء  يكون من أن ذلك ال ،على األصول التي تقدمت في أول هذه الدروس بناء  

 [،6]النساء: {َوَكَفى ِباللَِّه َحِسيًبا} [،47]األنبياء:{ َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبينَ } :الثالثاآليات  في -تبارك وتعالى- في قوله
   [.86]النساء: {ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا} [،39]األحزاب:و

ا ال إن كان أحدكم مادح  )) :المشهور -رضي اهلل عنه- بي بكرةأحديث بويمكن أن يستدل على ذلك من السنة 
وحسيبه ) ،(15)((إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه اهلل، وال يزكي على اهلل أحدا   ،وكذامحالة فليقل: أحسب كذا 

ن كان هن ،(اهلل  . الال  استقالحديث ا االسم من هذا ت هذثب  لكن لم ي   ،مقيدة بصيغة جاءا وا 
  :االسم الكريما يدل عليه هذ ما ثالثًا:

حصاء ا  و  ،محاسبة العباد ،(المحاسبةو  ،الكفاية) :وعلى هذه الصفات ،يدل بداللة المطابقة على الذات هذا االسم
تبارك - نه يدل بداللة اللزوم على جملة من صفات اهللأا كم ،احدهمأويدل بداللة التضمن على ، األعمال
، ا  وخبير ، ا  وعليم ،اوغني   ،اقوي  و  ،ابد أن يكون حي  الفكان بمعنى الكفاية ا فإن الحسيب إذ ،يخفى الا كم -وتعالى
  .جل أن تحصل الكفايةأمن ا بد منهوالصفات التي ال ،األسماء ذلك منإلى  اوم ،ا  ولطيف
طيف الل، الخبير، علم العليمإلى  يحتاجا فهذ ،أو المحاسب لخلقه ،المحصي إنه بمعنى :يقالا حينمأيضا   اوهكذ

 ،الصمدأيضا   وكذلك، الذي يقوم على خلقه القيوما وهكذ ،االسما حد معاني هذأالذي يعلم دقائق األشياء في 
ا وهكذ، سواها دون م ،وحدهإليه  فتتوجه، رزاقهاأو ، اقواتهأو ، االخالئق بحاجاتهإليه  أنه تصمد :فإن من معانيه

 ،هل هي صفة ذات ،كان المعنى من هذه المعاني الثالثةا ي  أاالسم ا هذا هذه الصفة التي تضمنه ،والقوة ،القدرة
من الصفات ا هذه كله ،أو المحاسبة ،أو اإلحصاء ،هي من صفات األفعال بمعنى الكفاية؟ فعلو صفة أ

 . الفعلية
 :االسم الكريما ثر اْليمان بهذأرابعًا: 
األسماء  أن الدعاء بهذها وعرفن [،180]األعراف:{ َوِللَِّه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها} :-تبارك وتعالى- اهلل يقول

الَِّذيَن َقاَل } :-تبارك وتعالى- قال اهللا فإنه كم ة:دعاء المسألأما ، ودعاء العبادة ،دعاء المسألة :يكون بنوعيه
  [.173عمران:]آل  {اْلَوِكيلُ َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفزَاَدُهْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم 

فتكلم  ،هاترضع صبي في قصة المرأة التي كانت ،المشهور -رضي اهلل عنه-بي هريرة أحديث في  أيضا   اوهكذ
تجعل ابني  اللهم ال" :فقالت ،في حال من المهانةا ويؤذونه ،ارأت امرأة يضربونها أنه :وفي الحديث ،في المهد

، حسبي اهلل :فتقول ،تزني :االمرأة فإنهم يقولون لهأما )) :فقال ،ثم فسر ذلك ،"اللهم اجعلني مثلها :فقال ،امثله
 . (16)((حسبي اهلل :وتقول ،تسرق :ويقولون

                                 
د، والرقائق، باب النهي عن الزه(، ومسلم، كتاب 6061( أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب ما يكره من التمادح، برقم )15)

 (، واللفظ للبخاري. 3000إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح، برقم ) المدح
(، ومسلم، كتاب البر، والصلة، واآلداب، باب تقديم 3466( أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، برقم )16)

 (. 2550وغيرها، برقم ) بر الوالدين على التطوع بالصالة



ا هل هذ ،(17)((ونعم الوكيل حسبي اهلل)) :ألقي في النارا قال حينم خر ماآكان  -صلى اهلل عليه وسلم- براهيما  و 
واستمع اإلذن متى  القرن لتقمانعم وصاحب القرن قد أكيف )) :قالا لم -صلى اهلل عليه وسلم- النبي؟ دعاء

 :اقولو )) :قال؟ نقول ماا فقالو  ،-صلى اهلل عليه وسلم- صحاب النبيأفكأن ذلك ثقل على  ،((يؤمر بالنفخ فينفخ
   .(18)((على اهلل توكلنا ،اهلل ونعم الوكيلا حسبن

قول أ :بعض النساء تقولو  ،بعض الناس يسأل؟ دعاءا هل هذ ،ونعم الوكيل ،حسبي اهلل :يقول اإلنسانا حينمف
انتقمت ممن قد  كونأهل  ،حسبي اهلل، ونعم الوكيل :فأقول ،ظلمأ   أحيانا   ،حسبي اهلل، ونعم الوكيل :ألوالدي

يقصد به ، -علمأ واهلل تعالى- ذلك قد يقوله اإلنسان لمجرد اإلخبار ،؟نتقمأريد أن أ الا وأن ،ظلمني بالدعاء عليه
   .ذلكإلى  اوالمخاوف وم ،الشرورإليه  تصل ال ،تحصل له الكفاية :يعني ،يكفيني -عز وجل- أن اهللاإلخبار 

اهلل  ،حسبي اهلل، ونعم الوكيل :فيقول ،وينتقم له ،وهو أن اهلل ينتصر له ،القدرا على هذ ا  زائد ا  مر أوقد يقصد به 
من قبيل الدعاء  يكون فمثل هذا، ونحو ذلك ،ظلمني اهلل ينتقم لي ممن، اهلل ينتصر لي منك :كأنه يقول، يكفيني
  .؟أليس كذلك ،عليه
اإلخبار عن ا وتارة يقصد به ،الدعاءا تارة يقصد به :أنه تفصيل هذه الجملة -علمأ تبارك وتعالى واهلل-ا فهذ

اهلل يكفيني ، منهم مكروهإليه  يصل الو ، يتخوفه ماإليه  يصل ال هأنأي  ،كفاية مجردة ،-عز وجل- كفاية اهلل
   .موينتقم منه ،أن اهلل ينتصر له ،ابعد من هذأهو  وقد يقصد ما، ونحو ذلك ،ذاهمأو  ،شرهم
 ا:ربع قضايأا ذكر منهأمكن أن يفرع منه جملة من األمور يا دعاء العبادة فهذأما 

 وركون ،-عز وجل- يحصل عنده ثقة باهلل فإنه ،الكافي :أن اهلل هو الحسيب بمعنى اإلنسان عرفا إذ :األولى
 [،64]األنفال: {َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَُّه َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  َيا} :يقول -تعالى–واهلل  ،وتوكل عليه ،إليه

 ،فهو ناصرهم ،لهم -عز وجل- اإليمان يثقون بكفاية اهلل أهلف [،36]الزمر:}أََلْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُه{  ويقول:
وُكْم ِإالَّ } :-تبارك وتعالى- قال اهللا ولهذ ؛وكيد الفجار ،فيصرف عنهم شر األشرار ،ومقويهم ،ومؤيدهم َلْن َيُضرُّ

ْن ُيَقاِتُلوُكْم ُيَولُّوُكُم اأْلَْدَباَر ثُمَّ اَل ُيْنَصُرونَ  وُكْم ِإالَّ َأًذى} [،111]آل عمران: {َأًذى َواِ  ا هن االستثناءف ،{َلْن َيُضرُّ
ضري ا عبادي إنكم لن تبلغو  يا)) :قال -عز وجل- بدليل أن اهلل ؛ألن األذى ليس من الضرر ؛استثناء منقطع

إلى  يرجع ذلك اإلنسان الظالم الدهريسب ا فحينم ،(20)((يؤذيني ابن ادم)) :خرمع الحديث اآل ،(19)((فتضروني
يصدر من الناس  ماغير ذلك مإلى  ،ويصرف األمور ،والنهار ،ألنه هو الذي يقلب الليل ؛-تبارك وتعالى- اهلل

وا } ،-تبارك وتعالى- اهللا قل من أن يضرو أالناس ف ،غير الضررا فهذ ،-عز وجل- ذية اهللأمن  ِإنَُّهْم َلْن َيُضرُّ
ْن ُيَقاِتُلوُكْم ُيَولُّوُكُم } :-تعالى-قال  ،لكن األذى يحصل، [176]آل عمران: {اللََّه َشْيًئا وُكْم ِإالَّ َأًذى َواِ  َلْن َيُضرُّ

                                 
 (.4564[ برقم )173( أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب }إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم{ ]آل عمران: 17)
(، وقال 2431( أخرجه الترمذي في السنن، كتاب أبواب صفة القيامة، والرقائق، والورع، باب ما جاء في شأن الصور، برقم )18)

 األلباني: صحيح.
 (. 2577باب تحريم الظلم، برقم ) ب،ادواآل( أخرجه مسلم، كتاب البر، والصلة، 19)
(، ومسلم، كتاب األلفاظ 4826[ اآلية، برقم )24البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب }وما يهلكنا إال الدهر{ ]الجاثية:  ه( أخرج20)

 (. 2246وغيرها، باب النهي عن سب الدهر، برقم ) من األدب



ُفوَنَك ِبالَِّذيَن ِمْن ُدوِنهِ }: ويقول [،111]آل عمران: {اأْلَْدَباَر ُثمَّ اَل ُيْنَصُرونَ  ِإنََّما َذِلُكُم } :ويقول ،[36]الزمر: {َوُيَخوِّ
ُف َأْوِلَياَءهُ   (يخوف أولياءه) ،ية عظيمةآفهي  ،ايجب أن نفهم معناه اآلية هذه [،175عمران:]آل  {الشَّْيَطاُن ُيَخوِّ

   .هئد الخوف في قلوب أولياأنه يوج   :ليس المعنى
يكبرهم في نفوسكم  ،يضخمهم، يجعل لهم عظمة ،هيبةيجعل لهم  ،هئيخوفكم من أوليا :يعني "يخوف أولياءه" ،ال

ُف َأْوِلَياَءُه َفََل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ ِإنََّما َذِلُكُم } ،جل أن تخافوهمأمن  ]آل  {الشَّْيَطاُن ُيَخوِّ
َأيَُّها النَِّبيُّ  َيا} :-والخطاب لعموم األمة -صلى اهلل عليه وسلم- لنبيه -عز وجل- قال اهللا ولهذ [،175عمران:

َواتَِّبْع َما ُيوَحى ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ِإنَّ اللََّه َكاَن *  َواْلُمَناِفِقيَن ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًمااتَِّق اللََّه َواَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن 
والمنافقون يطالبون المؤمن  ،الكافرون [،3-1]األحزاب: {َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه َوَكَفى ِباللَِّه َوِكيًَل  *ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيرًا 
علهم أن  ،معه في وسط الطريقا جل أن يلتقو أمن  ؛من دينه وأن يبذل لهم ،وأن يقدم ،بأشياء من التنازالت

ألنهم يشتركون في هذه  ؛[3-1]األحزاب: {اتَِّق اللََّه َواَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقينَ } :فاهلل يقول ،عنها يرضو 
ذ ،هو الطريقا هذ، [2]األحزاب:{ َواتَِّبْع َما ُيوَحى ِإَلْيَك ِمْن َربِّكَ } :ثم قال له ،اون عليهئيتواط ،األشياء فعل ا وا 
إليه  وسيوجهون ،سيتسلطون عليه ،ذاهمألن يدعوه من  -من ربهإليه  يوحى واتبع ما ،ترك طاعتهم-ذلك 

منهج كبير في ا هذ[، 3]األحزاب: {َوِكيًَل َوَكَفى ِباللَِّه  َوَتَوكَّْل َعَلى اللَّهِ } :قال ،ااستطاعو ا وحربهم بكل م ،سهامهم
 ماإلى  صارت حالهما والكافرين لم ،مع المنافقينا في تعاملها لو سارت عليه األمة بكامله ،صل عظيمأو  ،الحياة
 .ترون

ْن ُيِريُدوا َأْن َيْخَدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك اللَّهُ } :-سبحانه وتعالى- يجب أن نثق به ،اهلل هو الكافيف  ،[62]األنفال:{ َواِ 
 طريقكنت على ا في حال المفاوضات إذو  ،في حال الحربو  ،في حال السلمو  ،اهلل معك في حال المعاهدات

 .الصراط المستقيم
 العبيد يضيرك كيد  ا فماذ*** ا باهلل مستعصم   كنت  ا إذ

ذ ،وجبروته ،-تبارك وتعالى- بإزاء قوة اهلل ءليست بشي ،قوتهمبو  ،تكترث بهم ال ضعف قوة ا ردتم أن تعرفو أا وا 
تجدون  الطوفانا مدينة يجتاحهإلى  اوانظرو ، ا  صارت حصيدا تراه ،الزلزال بقوةا مدينة يضربهإلى  االخلق انظرو 

  .احقيقتهإلى  ايمكن للخلق أن يصلو  ال ،فقوة اهلل وبأسه عظيمة، قشإلى تحول يعمرانها 
ْن ُيِريُدوا َأنْ } :-تبارك وتعالى- اهلل يقول  {َيْخَدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي َأيََّدَك ِبَنْصرِِه َوِباْلُمْؤِمِنينَ  َواِ 

فإن " ،حدأا يشاركه في هذ ال ،-جل جالله- تكون مختصة باهللإنما  (الكفاية)ب س  الح   أن الحظنف ،[62]األنفال:
ولكن الكفاية  ،فالتأييد يكون بالمؤمنين ،[62]األنفال: {َوِباْلُمْؤِمِنينَ ُهَو الَِّذي َأيََّدَك ِبَنْصرِِه } :التأييدوأما  ،"حسبك اهلل

يتوكل على  وال ،التوكل يجب أن يكون على اهللا ولهذ ،فهي مختصة به ،شريك له ال ،باهلل وحده الإتكون  ال
الَِّذيَن َقاَل َلُهُم } [،122]آل عمران: {َفْلَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ َوَعَلى اللَِّه } [،23]المائدة:{ َوَعَلى اللَِّه َفَتَوكَُّلوا} ،حد سواهأ

  .[173]آل عمران: {يلُ النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفزَاَدُهْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوكِ 
 ،{ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكمْ } :-حد والهزيمةأبعد الجراح في - لهمقيل ا ذإ ،مقام تكثر فيه المخاوفا هذ
 ،التوكل عليهو  ،الفارغة من الثقة به ،-عز وجل- القلوب الخاوية من معرفة اهلل ،صحاب القلوب الضعيفةأف

في  اإلنسان إاليتصوره  قد الا وهذ ،فيكون القلب كالريشة في مهب الريح في هذه المقامات ؛المخاوفا تجتاحه



ينبغي أن تكون مثل هذه  :نحن نقولا ولهذ ،اإلنسانا يتصوره ال في حال األمن هذه المعاني ،وقت المخاوف
  .اليهإجل أن اإلنسان يحتاج أمن  ،محل مدارسة دائمةا القضاي
عند اإلنسان رصيد أن يبقى  ،اإليمانية ولكن الهدف هو التربية ،الهدف هو اوليس هذ ،ا  جديد ا  ضيف علمأ قد ال
ذ ،ويثبت ،يتجدد  أو ،انقطع في بريةسواء  ،الكربا كان هذا ي  أ ،أو الكرب ،أو الشدة ،حصل لإلنسان المكروها وا 

ا الطبيب فلربما يفاجئه بها واألمراض التي لربم ،صيبه األوجاعتا حينم ،شرف على الهلكةأ أو ،في لجج البحر
  .واالنهيار ،من الضعففي حال  أبدفي ،لم تحمل اإلنسان قدمه
هذه إلى  ةهؤالء بحاج ،ونحو ذلك ،اتفي حوادث تقع لهم في الطرق ،نواع المكارهأالناس الذين يواجهون 

، شريك له ال ،وحده -تبارك وتعالى- اهللإلى  او ئأن يلج [،173]آل عمران: {َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِكيلُ } ،المعاني
ال، ابد منههذه ال البد له أن يواجه المصاعب في و  ،اإلنسان خلق في كبدف ،وانكسر ،، وانهاراإلنسانضعف  وا 

ا شياء ممأبد أن يواجه اإلنسان فال ،ويقلبهم في ذلك ،ايسوق لعباده ألوان البالي -عز وجل- اهللف ،هذه الحياة
]آل  {َفزَاَدُهْم ِإيَماًنا} :قال اهلل بهؤالء أهل اإليمان خوفا لم اولهذ ؛يثبت معه راسخ   يمان  إإلى  فهو بحاجة ،يكره

َوَلمَّا َرَأى } :في سورة األحزاب -عز وجل- قال اهللا كم -عز وجل- يثقون باهلل؟ يمانا  إزادهم ا لماذ [،173عمران:
 {َوَرُسوُلُه َوَما زَاَدُهْم ِإالَّ ِإيَماًنا َوَتْسِليًمااْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحزَاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اللَُّه 

 :-رحمه اهلل- ذكره الحافظ ابن كثير ما :األرجح؟ ايقصدون بهذا ماذ ،؟ورسوله ،اهلل هالذي وعد ما [،22األحزاب:]
َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّْتُهُم اْلَبْأَساُء َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتُكْم } ،(21)"باالبتالءأن اهلل وعد "

رَّاُء َوُزْلِزُلوا ا وحاصرو  ،ااألحزاب قد تجمعو ا رأو ا فلم ،به -عز وجل- الذي وعدهم اهللا هذ [،214البقرة:] {َوالضَّ
 {اللَُّه َوَرُسوُلُه َوَما زَاَدُهْم ِإالَّ ِإيَماًنا َوَتْسِليًماَهَذا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسوُلُه َوَصَدَق } :امباشرة قالو  ،المدينة

َهَذا َما } :واجه الشدة قالا فإذ ،ا  دائم هذا أن يتذكرإلى يحتاج  العبدو  ،البالء يزيد في اإليمانف [،22]األحزاب:
في  يدرك هذه المعاني إال واإلنسان قد ال، وتخور قواه ،وينكسر ،أنه ينهار ال [،22]األحزاب: {َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسوُلهُ 

  .وقات الشدائدأ
َوَلْو َأنَُّهْم َرُضوا َما آتَاُهُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَُّه َسُيْؤِتيَنا اللَُّه ِمْن } :-تبارك وتعالى- قولهإلى وانظر 

سبحانه - منه وحده مالكفاية له [،59]التوبة:{ َحْسُبَنا اللَّهُ } :قالوا ،[59]التوبة: {َفْضِلِه َوَرُسوُلُه ِإنَّا ِإَلى اللَِّه رَاِغُبونَ 
َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل } :-عز وجل- قال اهللا كم [،59:التوبة] {َسُيْؤِتيَنا اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَرُسوُلهُ } :واإليتاء -وتعالى
  .العطاء أيضا   ويشمل، -في األحكام :يعني-يشمل البالغ  [،7]الحشر: {َفُخُذوهُ 
َلى َربَِّك َفاْرَغبْ } :اهلل وحدهإلى  فالرغبة تكون [،59]التوبة:{ ِإنَّا ِإَلى اللَِّه رَاِغُبونَ } :في الرغبةا وهكذ  ؛[8]الشرح:{ َواِ 
سيأتي في الذي ا اهلل كمإلى  رغبة العبد تتوجه، أو الحصر ،االختصاص :ليفيد ؛قدم المعمول على عاملها ولهذ
 . التوكل بحديث طويل في األعمال القلبيةا وقد تحدثت عن قضاي، واإلنابة، كالتوكل بعده

تبارك - عبودية التوكل على اهلل :ومن العبودية، فعليه أن يحقق العبودية -عز وجل- الكفاية من اهللأراد  منف
ثم  ،أو نحو ذلك ،أو يخافهم ،ويؤملهم ،ويرتبط بهم ،يتعلق بالمخلوقينف ،ويسرة ،القلب الذي يلتفت يمنة -وتعالى

                                 
 (. 6/392) تفسير ابن كثير ( انظر:21)



العبودية يكون لهم  أهلف، -سبحانه وتعالى-صدق مع اهلل  ماا فهذ ،-عز وجل- طلب الكفاية من اهللأا أن :يقول
عراض إيستوحش من  فال ،-جل جالله- ربهإلى  فإن العبد يرفع حوائجه م  ومن ث   ،الكفاية بحسب عبوديتهم من

 وأن ما ،يمكن أن يحصله لم يقسم له ال وأن ما ،يفوته سم له الثقة بأن الذي ق   ،يأنس بقبولهم وال ،الخلق عنه
  .تحصيلهإلى  سبيل فال -سبحانه وتعالى- لم يقضه وما ،بد أن يقعوقدر ال ،وقضى ،رادأو  ،شاء اهلل

، ((حسبي اهلل، ونعم الوكيل)) :حين ألقي في النار -صلى اهلل عليه وسلم- براهيمإخر قول آكان  :وفي الصحيح
 .(22)((ومن استكفى كفاه اهلل ،ومن استعف أعفه اهلل ،من استغنى أغناه اهلل)) :خروفي الحديث اآل
كفاه )) خرةيعني هم اآل ((اواحد  ا من جعل الهموم هم  )) :-رضي اهلل عنه-الذي رواه ابن مسعود وفي الحديث 
  .(23)((اهلل في أي أوديتها هلك أحوال الدنيا لم يبال  من تشعبت به الهموم في و  ،اهلل هم دنياه
ذا أمسى ،من قال إذا أصبح" :-رضي اهلل عنه–الذي رواه أبو الدرداء  وفي الحديث حسبي اهلل ال إله إال  :وا 

 .(24)"عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه اهلل ما أهمه ،هو
توكلت على  ،إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم اهلل)) :-اهلل عنهرضي – بن مالك الذي رواه أنسوفي الحديث 

ا كل هذ ،(25)((فيتنحى له الشيطان ،ووقيت ،وكفيت ،قد هديت ،فيقال له: حسبك ،ال حول وال قوة إال باهلل ،اهلل
  . تبارك وتعالى-الواثقين بربهم  ،يحصل للمتوكلين
أن  :-عز وجل- اهللإلى  االفتقار :-وهو الكفاية- معناه األولاالسم من جهة ا اْليمان بهذ الثاني من ثمرات
يتوهمه ما  وكل ،-جل جالله- يمكن للعبد أن يستغني عن اهلل وال ،ألنه هو الذي يكفيه ؛ربهإلى  يكون فقر العبد

ا هأهيإنما  أن تلك األسباب باعتبار ،أفهو خط حد من المخلوقينأمن الكفاية يحصل من  ا  اإلنسان من أن لون
وتسمع  ،شاء يهيئ لعبده ما -تبارك وتعالى- واهلل ،وخلق المسببات ،فهو الذي خلق األسباب ،-جل جالله- اهلل
من  والسالمة، والعافية، سباب الرزقألهم من  -عز وجل- يهيئ اهللا وم ،الخلقا حوال هذأشياء عجيبة في أ

  .مور عجيبةأوالشرور في  ،والنكبات ،اآلفات
سمعته من بعض ا فيم ا  كان يحسب له حساب ما ،ثم بعد ذلك يحصل منه تصرف يسير ،أن يسافررجل يريد ا هذ

ثم يؤخذ  ،في السفن منه أو الميناء الذي يركب ،يقطف زهرة عند المحطة ،الرجلا ممن سمع من هذ ،المشايخ
جل أن يتفرغ أالمكان من هذا إلى  جاء ،للدراسةعث وقد ابت   ،ألنه قطع هذه الزهرة ؛ويعاقب ،الرجل ليحاسبا هذ

إلى  بيوم يتوجه ليسافر االختباروقبل  ،لوأن يحص   ،جل أن يذاكرأمن  ؛سبوعا  أ انقطع عن الناسف ،للدراسة
 جاء اليوم الثانيا فلم ،ويكاد يموت من الحسرة ،ويوضع في الحجز ،فيؤخذ بسبب زهرة ،امدينته التي يدرس فيه

                                 
 (. 6027(، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير، برقم )11060( أخرجه أحمد في المسند، برقم )22)
(، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح، برقم 4106( أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، برقم )23)
(263 .) 
قال األلباني: موضوع، وقال في موضع و (، 5081في السنن، أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح، برقم )( أخرجه أبو داود 24)

 (.1/97آخر: ضعيف موقوف، انظر: ضعيف الترغيب والترهيب، )
لباني في صحيح (، وصححه األ3426من بيته، برقم ) ( أخرجه الترمذي في السنن، أبواب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج25)
 (.  499لجامع الصغير، برقم )ا



 ،-يفترض في السفينة-متعته التي قد سبقته أوذهب ليبحث عن  ،خرجا فلم ،اإلجراءا بهذا واكتفو  ،عنها فرجو أ
ذ ،وسأل ذ ،ونحو ذلك ،دادفي الميناء ح  ا وا  راكب  إال ا  جميعا وغرقو  ،قد غرقتا بالسفينة التي كان سيركب فيها وا 

  .!ختبارافاته من  وهو يتحسر على ما ،التصرفا انظر بهذ، الراكبا وتبين أنه هو هذ ،واحد تخلف
من  ه اهللئيهيا حوال الناس فيمأنظرتم في ا ذا  و ، تخطر له على بال ال ا  مور أيهيئ لعبده  -عز وجل- اهلل :فأقول

  .عجيبة ا  مور أ ونحو ذلك تجدون ،األرزاق
أو المحصي الذي  ،وهو الحسيب بمعنى المحاسب-خر ره هذا االسم الكريم في معناه اآلالثالث مما يثم
  :-يحصي األعمال

- اهلل، فقوالهأو  ،عمالهأألن اهلل سيحاسبه على جميع  ؛يصدر عنه يحصي ما ،لنفسه العبد محاسبا   يكون أن
ِإْن ُكلُّ َمْن } :يقولو  ،[28]الجن:{ َوَأَحاَط ِبَما َلَدْيِهْم َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا} :يقول عن نفسها كم -تبارك وتعالى

 -تبارك وتعالى- اهلل [،94-93]مريم:{ َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعدًّا *ِفي السََّمَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آِتي الرَّْحَمِن َعْبًدا 
في اللوح  شيء وكتب كل، واألرض بخمسين ألف سنة ،قدر مقادير الخالئق قبل أن يخلق السموات ،كتب ذلك
َما } :ويقول ،وهو اللوح المحفوظ [،12]يس:{ ُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ وَ } :-تعالى-قال ، المحفوظ

{ ى اللَِّه َيِسيرٌ َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي َأْنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبرََأَها ِإنَّ َذِلَك َعلَ 
 .[22]الحديد:
– وقال ،واألرزاق ،واآلجال ،ومن جملة ذلك األعمال [،29]النبأ:{ َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِكتَاًبا} :-تعالى- وقال
ْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن } :-تعالى َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفََل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َواِ 

وكثرة  ،وتفرقه ،على كثرته [،6]المجادلة:{ َأْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوهُ } :-تعالى- وقال [،47]األنبياء:{ َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبينَ 
 .الخالئق
رضى - بن عباساكحتى قال بعض السلف  [،18]ق:{ َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ }: -تعالى- ويقول

أكلت، شربت، ذهبت، أو شر، حتى إنه ليكتب قوله:  ،تكلم به من خيرما  كل يكتبإن الملك " :-ااهلل عنهم
كله يثمر في ا فهذ، يتعلق به الحساب ويبقى ما ،يتعلق به الجزاء الا بعد ذلك يمحى م ثم ،(26)جئت، رأيت"

إلى  ولئسنا ألنن ؛والمحاسبة لهذه النفوس على األعمال ،هالخوف منو  -عز وجل-مراقبة اهلل  منبد الف ،اقلوبن
}ُثمَّ ُردُّوا ِإَلى اللَِّه َمْواَلُهُم اْلَحقِّ َأاَل َلُه اْلُحْكُم َوُهَو َأْسَرُع  :-تعالى-قال ، افيحاسبن -تبارك وتعالى- اهلل

َوُوِضَع اْلِكتَاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن } :يقول -جل جالله- واهلل ،[62]األنعام: { اْلَحاِسِبينَ 
{ َأَحًداَواَل َيْظِلُم َربَُّك  َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكتَاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َيا

 ،ينساه العبد ،-تبارك وتعالى- حصاه اهللأوالحقير  ،الجليل، والجديد ،القديم فتصور هذه األعمال [،49]الكهف: 
ِإنَّ الَِّذيَن } ،ويجازيهم ،يوم الحساب فيإليه  فيصيرون ،من ذلكشيئا   ينسى ولكن اهلل ال ،ا  أو ينسى منه كثير 

يليق بحال من  وال ،يصح فال [،26]ص:{ َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَسابِ َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه 
ال ،وغفل عن يوم الحساب ،األحوال أن يكون المؤمن ممن نسي يبالي  فإن من غفل عن يوم الحساب فإنه ال وا 

                                 
 (. 7/399) ( انظر: تفسير ابن كثير26)



 قال موسىا ولهذ ؛شيء يرعوي عن وال ،والكبائر ،والمعاصي ،فإنه يقارف ألوان اإلجرام م  ومن ث   ،صدر منها بم
ا ولذلك حينم [،27]غافر:{ ِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي َوَربُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر اَل ُيْؤِمُن ِبَيْوِم اْلِحَسابِ } :-صلى اهلل عليه وسلم-

ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم ِإْن } :يقول ،في كثير من المواضع أو ينهاهم ،اإليمان أهل -تبارك وتعالى- اهلل يأمر
فليفعل  ،(27)((...خرمن كان يؤمن باهلل واليوم اآل)) :-صلى اهلل عليه وسلم- يقول النبيو  [،59]النساء: { اآْلِخرِ 

علم أنه سيأتيه يوم يحاسب فيه على القليل والكثير فإنه ا ألن العبد إذ؟ خر مع اإليماناليوم اآلا لماذ ،اكذ
 -عز وجل- يقدم على اهلل م  ومن ث   ،ةأو معر   ،يمكن أن يلحقه به ضررشيء  يقدم على وال ،يحاسب نفسه

َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد  َيا} :-عز وجل- يقول اهللا ولهذ ؛من الذنوب ا  متخفف
{ َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ *  اللََّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلونَ َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ 

 ،هذه المحاسبة [،18الحشر: {َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغدٍ } :ثم قال ،مر بالتقوى عامأ (اهللا اتقو ) [،19-18]الحشر:
َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما } :وهو قوله، قبله مباشرةا يتعلق بم -علمأواهلل -كأن ذلك  ،ثانيةا عادهأ( اهللا واتقو ) :ثم قال

 ،ايتقي اهلل فيه محاسبة ال نفسه وقد يحاسب ،يحاسب نفسه يتقي اهلل فال ألن العبد قد ال ؛[18الحشر: {َقدََّمْت ِلَغدٍ 
يصح أن يقوله  الا هذ ،-عز وجل- تقاكم هللأا أن، شيء ينقصني ما ،شاء اهلل ماا أن :ويقول ،يحاسب نفسها ربم
  .صلى اهلل عليه وسلم-يصلح لمقام رسول اهلل ا هذ، الناس من حدأ

ا فهذ ،من التقصيرإليه  نسب وينفي ما ،ويزكي نفسه ،يكابر -عز وجل- ر باهللذك  ي  ا بعض المقصرين حينم
 ،وجدت عنده التقوى فإنه يحاسب نفسها ألن اإلنسان إذ ؛اصلهأوداللة على وجود مشكلة في التقوى من  ،مؤشر

ذ ،يتذكر أنه الا أم   ،قرأا ف بهر  ع  ا فإنه إذ فإن لم يعرف عيوبه وكيف ؟ كيف يستقيما فمثل هذ ،ر يكابرك  ذ  ا وا 
  المنحرفين.بعض  يطمس اهلل على قلوبخشى أن ي  ا ولهذ؟ تصلح حاله

كان يحضر عندك ، كان من طالب العلم ،ا  كان صالح :تقول ،اسمع زوجة تشتكي من زوجهأا ما  كثير و 
ردتم في هذه الجزئية ألقي أا إذ :قال ؛وعظناها إذ ،نصحناها إذ ،كلمناها إذ :تقول ،ثم بعد ذلك انحرف، الدروس

 -نسأل اهلل العافية-ا فهذ ،حدأمن  نصيحة يقبل ال ،منكما علم بهذأا أن :يقول؟ بقيا ماذ، عليكم محاضرات
 َيا} :-عز وجل- قال اهللا خشى أن يختم على قلب اإلنسان كموي  ، ضله اهلل على علمأيكون ممن خشى أن ي  

اللََّه َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ 
ا ألقي عليكم محاضرات م أردتما إذ :اإلنسان الذي يقولا هذ ،وقلبه ،يحول بين المرء [،24]األنفال: { ُتْحَشُرونَ 

  .!قلبه وبين الهداية يخشى أن اهلل يحول بين
حدهم مرة أحتى إن  ،شيء عرف كلأ :يقول ،عليه الشيطانقد تسلط  ،ا  تجد بعض الناس ضعيف اإلرادة تمام

ثم ذكر لي قائمة طويلة من المراجع التي عالجت  ،سأل عن طريقة التخلص من ذنب من الذنوب الكبار
ريد أن أ كنت ،ملك لك الهدايةأ ال ،شيء عندي واهلل ما :فقلت ،وألقيته ،وقرأته ،عرفهأا كل هذ :قال ،الموضوع

ا إنك على هذ :نك تقولأا أم   ،وتذكر ،اإلنسان أفاق من غفلتها نظر فيها بحيث إذ ،األشياءبعض  دلك علىأ

                                 
(، ومسلم، كتاب اإليمان، باب الحث 6138( أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب إكرام الضيف، وخدمته إياه بنفسه، برقم )27)

 (.47)على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إال عن الخير وكون ذلك كله من اإليمان، برقم 



عز - فيحتاج اإلنسان أن يتضرع بين يدي اهلل ،مر واحد وهو الهدايةأبقي  نإذف ،والعلم ،المستوى من المعرفة
يثبته على أن و  ،يهدي قلبهبأن  -تبارك وتعالى- ويلح على اهلل ،ويكثر من الدعاء ،وينطرح بين يديه ،-وجل
 :-رضي اهلل عنه- جاء عن عمرا كم -تبارك وتعالى- يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه اهللأن و  ،واإليمان ،الحق

 .(28)"للعرض األكبرا وتزينو  ،انفسكم قبل أن تحاسبو أا حاسبو "
شد من ألعبد من المتقين حتى يحاسب نفسه يكون ا ال" :كميمون بن مهران ،وكذلك جاء عن جماعة من السلف

 .(30)"إن لم تحاسبه ذهب بمالك ،النفس كالشريك الخوان" :وقد قيل ،(29)"محاسبة الشريك لشريكه
َواَل ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس } :-تبارك وتعالى -الموضوع كقوله في قولها نافعة في هذ ،وجاء عن الحسن عبارات متفرقة

أردت  اماذ؟ بأكلتيأردت  اماذ؟ بكلمتيأردت  اماذ ،يعاتب نفسه لقى المؤمن إالت   ال" :يقول، [2 ]القيامة:{ اللَّوَّاَمةِ 
 .(31)"يعاتب نفسه ال ا  والفاجر يمضي قدم؟ بشربتي

 .(32)"وكانت المحاسبة من همته ،كان له واعظ من نفسها يزال بخير م إن العبد ال" :وكان يقول
نما  ،هللالمؤمن قوام على نفسه " :وكان يقول  ،انفسهم في الدنيأا يخف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبو وا 

نما   .(33)"األمر من غير محاسبةا هذا خذو أشق الحساب يوم القيامة على قوم وا 
 ،باللسان يتصل كانت مما سواء ،معصية أو ،بذنب وقعكلما  لو أن اإلنسان" :وكان بعض الصالحين يقول

فعل مخالفة ألقى في كلما  لو أنه :يقول ،أو بأعمال الجوارح من ألوان المعاصي ،أو نحو ذلك ،أو كذب ،اغتاب
 ا  فناء حجر أو في  ،لو أن اإلنسان ألقى في غرفةا وجرب هذ ،؟بعدا البيت فيما فكيف سيتحول هذ ،ا  بيته حجر 

ا سيكون هذ ،فيهيجلس  ا  يجد مكان حتى ال ،تتراكم عليها ثم بعد ذلك سيجد أنه ،-عز وجل- عصى اهللكلما 
كيف ، شرف من ذلكأفالقلب  ،منفى ،مزبلة -عزكم اهللأ–سيكون  ،والسكنى ،يصلح لإلقامة ال ،ا  المكان مشوه

ن لم يصقل بتوبة إ ،االقلب بعد هذ كون حاليكيف  ؟والمعاصي ،والذنوب ،والجرائم ،فيه مثل هذه الجرائر يتلق
سوداء في  إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة)) :-صلى اهلل عليه وسلم- قال النبيا كم ؟توبة صادقة ،نصوح

بعد مدة كيف  ،انحو ذلك قلت بالجدار هكذ أو ،وقعت في مخالفةوكلما  ،ةتصور لو أن معك صبغ ،(34)((هقلب
   . من الجدار بمثل هذه الممارسات ا  شد تأثر أفالقلب  ،والتشويه ،في حال من السواد؟ الجدارا ستجد لون هذ

 ،وشره ،ويستريح الناس من ظلمه ،يستريح م  ومن ث   ،اأن يحاسبهو  ،ا  أن يراجع نفسه دائم بحاجة إلى اإلنسانف
 ،انعاني منه هناك مشكلة كبيرة ،قاربهأويستريح  ،جيرانه ويستريح ،أوالده حيستريو  ته،تستريح زوج ،وعدوانه

                                 
 (، وضعفه األلباني. 2459( أخرجه الترمذي في السنن، برقم )28)
 (. 501)ص:  انظر: الزهد لوكيع (29)
 (.1/190( انظر: موارد الضمآن )30)
 (. 8/275( انظر: تفسير ابن كثير )31)
 (.25( انظر: محاسبة النفس البن أبي الدنيا )ص: 32)
 (. 1/79( انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )33)
وضعيف سنن ابن  (، وحسنه األلباني في صحيح4244) ( أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، برقم34)

 (.4244ماجه، برقم )



يذكر اإلنسان مشكلة من ا حينم ،؟فيها واقع   الناسالواحد يتحير كيف يستطيع أنه يعالج مشكلة بعض أحيانا  
 ،؟لناساإلى كيف نظره ا األب هذ؟ لك ابن عم ما؟ خألك  ما؟ لك قريب وتبحث عن عالجات ما ،المشكالت

حد أ وال ،حد من جيرانهأ وال، شتمه إال أو الخير ،الفضل أهلحد من أذكر عنده ي   وال ،يعترف بأحد نه الأتجد 
 ،معالجةإلى  نحن بحاجةف؟ كيف يمكن أن تصلح حالها مثل هذف ،وعابه بأقبح األوصاف ،ذمه من قرابته إال

لى و  -7الزلزلة:]{ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرهُ  *َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُه } :يقول -تعالى– واهلل ،محاسبةا 
صبح وجده أا فلم ،ونام ،ثم بعد ذلك ترك بعضه ،فأكل منه ،جيء له بطعاما جرى لمعاوية بن قرة لم ماو  [،8

 -تعالى– واهلل ،(35)ووزنه من غير ذر فوجد أن وزنه لم يتغير ،زال الذر عنهأثم  ،فوزنه بالذر ،من الذرا مسود  
   .بمثاقيل الذر -الحساب-يعني الوزن  [،7]الزلزلة:{ َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرهُ }: يقول
ن حبة الخردل أفوجد  في كفة الميزانا ووضعه ،ذرالوجاء بمجموعة من  ،خردل بو العباس الخطاب بحبةأ وجاء

ْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبينَ } ،(36)ثقل من الذرأ َيْعَمْل ِمْثَقاَل َفَمْن } [،47]األنبياء: {َواِ 
نذر بهذه ا وم ،نأتي فيما ونحترز ،ونحتاط ،بهذه األمور الدقيقة اهل نحن نتعامل مع أنفسنف [،7]الزلزلة:{ َذرَّةٍ 

  .؟الطريقة
ثنى عليه أ "،عالم النبالءأر سي"له ترجمة في  ،رياح القيسي :رجل يقال لها هذ !حال بعض هؤالءإلى  انظر

يمر بعد المغرب " :يقول ،الضرير معاذ بن عون :يقال له ،خرآالرجل كان يمر بجوار رجل ا هذ ،ا  الذهبي كثير 
كم إلى  :ويقول ،وهو ينشج بالبكاء -يشعر بي وال-سمعه أ فكنت ،الطريق مر تخلا ذإ :يقول ،من المقبرة ا  قريب
الكالم حتى ا فهو كذلك يردد هذ ،هللا إن، هللا إن ؟!يراد بيا غافل عما جري وأنأنهار تحطان من  ياوكم  ،ليل يا

غابت ا إذ :يعني ،الكالما يردد مثل هذ ،جاء المغربا ذإ ،الدربا كل يوم يمر من هذ :يقول ،(37)"يغيب عني
ذ، الشمس تذكر  ونحن ال ،والسنوات ،والشهور ،من األياما وكم تمر علين، واعتبر ،شرقت الشمس تذكرأا وا 

   .!نتعظ
 ،!؟اعندن انحن كم ذنب   ،(38)"مرة ئة ألفاقد استغفرت لكل ذنب م ،ا  ربعون ذنبأنيف و لي " :الرجل يقولا وكان هذ

      .ئة ألف مرةاواستغفر لكل واحد م ،نيربعأو  انيف   فوجدها ادههو ع
 :افقلن ،سأل عن الوالدف ،جاء بعد العصر :يحكي ابنه مالك يقولا كم ،يغمض :رجل يقال له وجاء مرة يسأل عن

 :يقول ،ا  ثم ولى منصرف ،!؟أنوم في هذه الساعة ،كره النوم بعد العصر ،!؟أنوم في هذه الساعة :فقال ،نائم
جاء ا فلم ،رسلوه حتى غابت الشمسأفتأخر الذي  ،؟نوقظه لك أال :قول لهيجل أن أيعني من  ،فأتبعناه رسوال  

بعد غروب ا نئتج، فإلينا الرجل إذا رجع أن نوقظه جلأمن  عصرا   رسلناكأنحن  ،طويال  ا غبت عن :اقالو 
هو يعاتب فوجدته و  ،أدركته وهو يدخل المقابر :يقول ،شيئا   شغل من أن يفهم عنيأهو كان  :فقال ،الشمس
ا هذ ينتقولا لماذ؟ الموضوعب أنت   عالقتك   ما :! يقول؟عليك  ا أفكان هذ ،؟نوم هذه الساعة :قلت   :قائال  نفسه 
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ا وم؟ وقت نوما هذ :وقلت   ،ينام الرجل متى شاء؟ نوم في هذه الساعة :ينتقول لماذايقول  ،يحاسب نفسه ،؟الكالم
 ،سوءة لك   ،سوءة لك   :أن قالإلى  ،يعنيك الا وتتكلمين بم ،يعنيك الا تسألين عم؟ ليس بوقت نوما أن هذ يدريك  
رأيت ذلك ا فلم ،-بمكانييشعر  وهو ال-يقول و وجعل يبكي  ،؟تنتهين ال وعن غيك ،كم توبخين؟ تستحينأما 

 :اعلى كلمة قاله ،اإلنسان العجيبا شاهد هذأ كنت ،المغربإلى  الذي حبسنيا هذ :يقول ،(39)وتركته ،انصرفت
ال الكالم ا مع أن هذ ؟الكالما كيف تقول هذ ،ثم جلس يوبخ نفسه؟ أينام الرجل بعد العصر؟ نوم في هذه الساعة

، ينام الرجل متى شاء؟ بالرجل شأنكا وم؟ الكالما كيف قلت مثل هذ ،الدقيقةالمحاسبة  هالكن ،يبدوا فيم إثم فيه
ذ؟نقولا ماذفنحن  أما    .؟!كيف نتصرفا قلنا ! وا 
 قد تصدر ،أو نحو ذلك ،ونحن نمر بالسيارة ،غير جيد ا  تصرف تجاهناوتصرف  ،في الطريق ا  حدأا واجهنا ننألو 
ولم يحسن  ،اإلنسان لم يحسن التصرفا ن هذأو  ،اإلنسانا من هذ امتعاضه ااإلنسان عبارات يبدي فيه من

 الا ربمبل  ،انفسنأنحاسب ا هن ،اأو نحو هذ ،خلق اإلنسان من عجل أو ،أو أنه عجول ،أو نحو ذلك ،األدب
لكن اإلنسان و  ،لى سب الناسا  و  ،شتم الناسإلى  ايصل هذا م إن شاء اهلل :نقول، انفكر في الكلمة التي قلناه

 . بعض الرعونات من بعض الناسا من بعض التصرفات التي يرى فيه امتعاضهأحيانا   يبدي
حصاء حسابه لجميع ا  و  ،بمحاسبة عالم الغيوب ا  العالمون يقين ،المحسون بأوجاع الذنوب ،فأرباب القلوب

 ،وصدرا برز عنها م بالحساب المحرر كلا عليها حصو أو  ،نفسهمأموازين القسط على ا في الدنيا قامو أ، العيوب
كيف ، بعداوة وقعت بينه وبينه مشاركتهه الذي انفصل عن محاسبة الشريك النحرير القائم بماله شريك  ا ثم حاسبوه
   .؟!ويتعامل معه ،يتحاسب

 ،ويقف عند همه ،اوسكناته ،فيميز حركات النفس ،المحاسبته ؛فينبغي على العبد أن يقف مع نفسه على الدوام
العمل تأتي به على ا هل هذ ،؟أو تريد وجوه الناس ،-عز وجل- هل تريد وجه اهلل ،؟بذلكأردت  اماذ ،وخاطره

تضيف في أن تريد ؟ تريدا ماذ ،تريد الحج، ؟أو نحو ذلك ،أو أنك تأتي به على وجه فيه مخالفة ،الوجه المشروع
  .؟عز وجل- عند اهلل أو تريد ما ،حاج :تريد أن يقال؟ في الحج ا  جديد ا  العداد رقم

أو تريد  ،على األقل بالمحافظة على الواجبات ،هل تريد أن تأتي بالحج على الوجه المشروع ،الحجأردت  اإذ ثم
    .؟االذمة بتركه أتبر  واألعمال التي قد ال ،من الواجباتا حجة تخل بكثير فيه
فقط يمر على  ،جدةإلى  أو ،الطائفإلى  ويرجع ،ايمر عليهف ،يوم عرفة في الليلفي يأتي فبعضهم يذهب يحج 

وطاف طواف  ،ذهب في الحرم خف الزحامو  ،مثل هذه األيام توانته ،ذهب الحجاجا ثم بعد ذلك إذ ،عرفة
ا والحمد هلل أن ،الحج عرفة :ويقول ،ذلك فهو يذبح عن ذلك فديةإلى  اوم ،رمي الجماروأما  ،وسعى ،اإلفاضة

واهلل  ،وليس من ضرورة تحمله على ذلك ،افيه -عز وجل- اهلل تق  لم ي  هذه حجة ، حج كل سنة بهذه الطريقةأ
 . المستعان

  :الكريم هذا االسم ن ثمراتم الرابع
 :-تبارك وتعالى- هو أن يعظم اإلنسان ربه :ونحو ذلك ،بمعنى اإلحصاء والعد االسما بهذ يؤثره اإليمان مماو 
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-رحمه اهلل- يقول ابن جريرا كم [62]األنعام:{ اْلَحقِّ َأاَل َلُه اْلُحْكُم َوُهَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبينَ }ُثمَّ ُردُّوا ِإَلى اللَِّه َمْواَلُهُم 
 ،الناسا موركم أيهأوغير ذلك من  ،جالكمآو  ،عمالكمأو  ،كمب عدد  س  ن ح  سرع م  أ (سرع الحاسبينأوهو ) :
اَل } ،يخفى عليه منه خافية وال ،ولكنه يعلم ذلك ،يحسب بعقد يد ألنه ال ؛اومبالغه ،اوعرف مقاديره ،احصاهأو 

كل ذلك أحصاه اهلل ، (40)[3]سبأ:{ َغُر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكَبرُ َيْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِفي السََّمَواِت َواَل ِفي اأْلَْرِض َواَل َأصْ 
- قالا كم ،مشقة وبعثهم بال ،فيه مشقة ال ا  خلقهم خلق -تبارك وتعالى- أن اهللا فكمفي كتاب،  -عز وجل-

ِإنََّما َأْمرُهُ } ،تأخير وال ،مشقة فيه فكذلك حسابهم ال ؛[28]لقمان:{ َما َخْلُقُكْم َواَل َبْعُثُكْم ِإالَّ َكَنْفٍس َواِحَدةٍ } :-تعالى
  .[82]يس:{ ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 

ووضعت لهم لجنة واحدة  ،ئة ألف طالب للجامعاتاتقدم م ،أن يجري مقابالتأراد  من الناس ا  حدأتصور لو أن 
اهلل يحاسبهم  ،؟خرهمآإلى  فكيف بكل الخالئق من أولهم ،؟ذلك واكم يحتاجون من الوقت حتى يدرك ،تقابلهم

   .معنى المحاسبةا هذ ،كنفس واحدة
يوجد في ا تصور ماذ ،الكون من الذراتا في هذما  كل حصىأ -تبارك وتعالى- اهلل أن :ومن معنى اإلحصاء

؟ والسفلية ،واألجرام العلوية ،والنجوم ،يوجد من الكواكبا وماذ؟ يوجد من الهباء في الفضاءا وماذ؟ قعر البحار
عز - حصاه اهللأا كل هذ ،؟صدر عنهم من األقوال واألفعالا وم ،؟واألخرين ،من األولين ،يوجد من البشرا وم

عظم اهلل ا عرف العبد مثل هذا فعند ذلك إذ ،والعد ،الخلق في اإلحصاءإليه  يحتاج ماإلى  حاجة بال -وجل
  . ايمكن للخلق أن يقاربوه التي ال ،الباهرة ،بهذه المثابة من القدرة العظيمةا فربن ،التعظيم الالئق

اللهم ارحم ، ا  صالح وعمال   ،ا  نافع ا  ياكم علما  و ا يرزقنوأن  ،اينفعنا ياكم بما  و ا أن يبصرن -تبارك وتعالى- فأسأل اهلل
 ،لهآو  ،محمدا وسلم على نبين وصلى اهلل، امن دنيان ا  خير ا خرتنآواجعل  ،امبتالن وعاف   ،امرضان ف  واش ،اموتان

 . وصحبه
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