
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 األسماء الحسنى
 السميع البصير

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
مددن يهددد  اهلل  ا،سدديتات أعمالنددو  ا،نهسددنأننددوب بدداهلل مددن شددرور ، و نسدديرهر ، و نسددينين ، و نحمددد  ،هللإن الحمددد 

 ا  أشددهد أن محمددد، و شددريل لدد  ا حددد و  اهلل إلدد  إا أشددهد أن ا، و هددادل لدد  مددن يضددلل فددا، و مضددل لدد  فددا
  .جمنينأصحب  ، و على آل ، و بارل علي و  سلمو  صلى اهلل ،رسول و  عبد 
  : بندأما 
يبددارل - علددم اهلل إلددى يرجدد ا ممدد ،اليددت يبنددم علددى المرا بدد األسددما   ىالكام علددبدد زال الحددديم ميصددا   افدد

حاطي  بخلق و  -وينالى   .الباطن ، و أعمالهم الظاهرة، و بأحوالهم، و ا 
من ا بأن يكثرو ا خواننا  و  اسنننظ أنهو  نقول ا  هت اليت داتم، و الحديم عن هب  األسما ا أواخر هبفت  نحنو 

  .بحال من األحوال أحد يسيرنت عن  ا ،بلل ماس  ىلإأن الحاج  و  ا،النظر فيه
 فت هب  األو ات اليت صارت الهين يسينرض للناسا سيمالكبار ا، و الصرار ،النسا ، و الرجالإلي   يحياج

  .اصارت  ريب  المنال من طالبيه، و داخل بيويهم
اليدددت ييضدددمن هدددب   الحسدددنىاألسدددما   هدددب فدددت اليأمدددل ، و اليدددرداد، و فنحيددداج كثدددرة النظدددر فدددت هدددب  المندددانت

  .جل جال - وصاف الكامل  هللاأل
هدب   مد  -ويندالى رليبدا- هت مباكرة فت بيدت مدن بيدوت اهلل، و ينظ ب  اإلنسان نهس  إنما البل يقالا هبو 

  .النلوم الشريه  اليت هت أشرف النلوم، و المنانت
 :ينيظم خمس  ضايا (البصير، و السمي )الكريمين ااسمين  عن هبين احديثن

  .انيحدم عن منناهم :أوا 
 . السن ، و عن داتل بلل فت الكياب ثانيا :
  .يبارل وينالى- فت كياب اهللكثيرا   ابينهماا يران عن وج   ثالثا :
  .الكريمان ااسمان يدل علي  هبانا م فت بكر :رابنا  

  .على المؤمنااسمين  فت الكام على أثر اإليمان بهبين :خامسا  
  :السمين معنى هذين :أولا 
، سددام  :فددرب بددين  ولددل، و عظدديم السددم  :بنيدد  المبالردد  يننددتأفالسددمي  مددن  :فددت لردد  النددربا منناهمددأمددا 

  .كثير السم  ،عظيم السم  ،بلغأفالسمي   ،سمي و 
هدو و ، -إن شا  اهلل- آخر يأيت الكام علي  ىيأيت بمنن، و إدرال المسموعات :السم  صه  منروف  يننتو 

 . اإلجاب  :بمننىا فهب ،ااسمنو ، و طاع و  ا  سمن :يقول لريرلا كم ،اإلجاب 
  :ربن  منان  أا أفنال السم  الواردة يراد به

 يسم  األصوات. ،يسم  المسموعات ،األصوات مينلق ، و سم  إدرال :األول



 . مينلب بالمنانتا هب، و سم  فهم   :الثانت
عطا  م، و هو سم  اإلجاب  :والثالم  . لأس نا 
 إلدى بصدرف النظدر عدن إضدافي  ،نقيداداا، و القبدول :الهندل سدم  بمنندىا فت كدام الندرب يدأيت هدب :والراب 

  .(1)يبارل وينالى- اهلل
َلَقْد َسِمَع } ،[1:المجادل ] {َقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها} :-ينالى-فت كياب اهلل  :فمن األول

  .سم   ولهم :يننت ؛[181:آل عمران]{ اللَُّه َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياءُ 
ا على يهسدير  بهدب، [104:البقرة] {َل َتُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا} :ييصل بالههم هو ماو : ومن الثانت

 . اإلجاب  :يمكن أن يهسر بمننى، و المننى
  . جابأ :يننت ،سم  اهلل لمن حمد  : ول المصلت :ومن الثالم
، [47:اليوبدد ]{ َوِفمميُذْ  َسمممَّاُعوَن َلُهمم ْ } ،[42-41:الماتدددة]{ َسمممَّاُعوَن ِلْلَذممِذ ِ } :الددبل هددو القبددول :ومددن الرابدد 

 .[47اليوب :]{ َسمَّاُعوَن َلُه ْ } ،يصد ون كامهم، و يقبلون  ولهم :يننت ،اآلي  األ وال فت يهسير أحد على
 مدا  يدل يسديمنون ،إلديهم ينقلدون، و يسدمنون: [47اليوبد :]{ َسمَّاُعوَن َلُه ْ } -هو منلوما كم-اآلخر  المننىو 

  .اآلي   يل فتا غير بلل مم إلى ،إليهم ينقلون بلل، ثم دار حولهما م، و فيهم
 سددبحان - نافددب البصددر ،كثيددر اإلبصددار ،عظدديم البصددر :يننددت ، بنيدد  المبالرددأمددن  فدد ن بلددل :البصدديرا مددأ

   .وينالى
األسدما   ييصدل بهدب ا مدأمدا  ،علديم بد  :لأا فان بصير بكدب :يقول ،النليم بالشت  :يأيت البصير بمننىو 

 ،هددو الددبل يسددم  ضددجي  األصددوات :فدد ن السددمي  - ؤ يقدسددت أسددماو  جددل جالدد - اهلل إلددى يضددافا حينمدد
ييبددرم ب لحددا   ا، و رلطدد  المسداتلي   ا، و يشددرل  سدم  عددن سدم  فددا ،علدى يهددنن الحاجدات ،اللرددات بداخياف

 . (2)رحم  اهلل- بن القيمايقول الحافظ ا كم ،الملحين فت سؤال 
، أو حيم كانت فدت سدهل ،الظلما  فت الليل  ،علت الصخرة الصما  ،فهو البل يرى دبيب النمل  السودا  

يرى و  ا،عرو هو  ا،مخهو  ا،أعضاته، و فهو يرى يهاصيل خلب البرة الصريرة ،يرى د اتب األشيا ، و فت جبل
 .فوب السموات السب ا يرى ما كم ،يحت األرضين السب  ما

 ومن إعان   فت الكون من سر   ***ما  يسم  ويرى كل   وهو السمي   
 واإلعان مسيويان   فالسر   ***حاضر  من  سم    ولكل صوت  

 (3)يخهى علي  بنيدها والدان   ***األصوات ا  من  واس    والسم   
  :يقول، و بياي  فت النوني أمن  ،-رحم  اهلل- من كام ابن القيما هب

 (4)ومن إعان   .. أصوات من سر  . هلل السمي  لساتر الد والحمد  
                                 

 (. 2/75) الهواتد( انظر: بدات  1)
 (. 1/3) ( انظر: إغاث  اللههان من مصايد الشيطان2)
 (. 204-203ص: ) ( انظر: نوني  ابن القيم3)
 (.312ص: ) ( المصدر السابب4)



 ،سد  سدمن  األصدوات، و النانيد  عندد  سدوا و  السر ،الجهرو  هو البل  د اسيوى فت سمن  السر فالسمي  
رلطددد  ي   ا، و سدددم  عدددن سدددم ا يشدددرل  منهددد ا، و كثدددرتا مهمددد، و يشدددابهتا يخيلدددف عليددد  األصدددوات مهمددد فدددا

  .المساتل
فهدددو يسدددم  جميددد   -يبدددارل ويندددالى- اهللأمدددا  ،اآلخدددر يسدددم  لواحدددد فددد ن بلدددل يشدددرل  عدددنا حينمددد فاإلنسدددان

، هم علدددى اخدددياف اللردددات يسدددم  دعدددا، و يسدددم  ندددبض  لدددوبهم، و يسدددم  أنهاسدددهم، و الخاتدددب فدددت كامهدددم
  .علنو أ، أو الدعا ا بهبا سرو أإبا  اسوا  فت بلل م ،يداخل األصواتو 

 :علددى نددوعين -يبددارل وينددالى- اهلل إلددى السددم  المضددافا وهددب ، ريددبالبنيددد عنددد  ، و فالسددر عنددد  عانيدد 
يبدارل - حاطيد ا  ، و الجليد ، و الخهي  ،الباطن ، و لجمي  األصوات الظاهرة -يبارل وينالى- هو سمن  :األول
 خافي .ا خهى علي  منهي ا ،ابه -وينالى
{ ِإنَّ َربِّممي َلَسممِميُع الممد َعاءِ } ،يثيددبهم، و فيجيددبهم ،النابدددين، و الددداعين، و هددو سددم  اإلجابدد  للسدداتلين :الثددانت

 . [39:إبراهيم]
يسدم   ،فهدو يسدم  دعدا  الدداعين ،درال األصدواتإيدخل في  السم  البل هدو  وأيضا   ،بمننى اإلجاب ا فهب

  .حاجايهم، و دعاتهم، و لهمؤ على س -يبارل وينالى- أن  يجيبهما كم ،أ والهم، و أصوايهم
- جابيد إفدبلل مدن  ،ألوان الينبددات القوليد النابددين بد، و يثيدب الدباكرين، و يجيدب -يبدارل ويندالى- أن ا كم

َذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌ  ُأِجيُ  َدْعَوَة الدَّاعِ } ،-يبارل وينالى  .[186:البقرة]{ َدَعانِ إذا  َواِ 
 {َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْ  َيْرُشمُدونَ } : الا لهبو  ؛يشمل دعا  النبادة، و يشمل دعا  المسأل ا فهب

 . [186البقرة:]
  .يثيب هؤا ، و فينطت هؤا  ،ب من عبديأن  يجا كم ،طلب، و يجيب من سأل -يبارل وينالى- فاهلل
 ؛مدن السدم  الخداصا فهدب؛ [39:إبراهيم]{ ِإنَّ َربِّي َلَسِميُع الد َعاءِ } :-صلى اهلل علي  وسلم- براهيمإ ول ا أم

لدديس ، و القبددول، و  سددم  اإلجابددا فهددب ،هددو عددام مندد  مددا، و هددو خدداص مندد  مددا -يبددارل وينددالى- ألن سددمن 
  .(5)يقول الحافظ ابن القيما النام كم بالسم 

{ ِإنَّ َربِّممممي َلَسممممِميُع الممممد َعاءِ } ،فيجيددددبهم ،للددددداعين ا  خاصدددد ا  يسددددم  سددددماعا هندددد، و فدددداهلل سددددمي  لكددددل مسددددمو 
   .الموض  افت هب ا  جا  مقيد م  ث   منو ، [39:إبراهيم]

يشددب  سددم   ا ،كمالدد ، و سددم  حقيقددت يليددب ببايدد  ،عظميدد ، و لدد  سددم  يليددب بجالدد  -يبددارل وينددالى- فدداهلل
 . ينطيل ا، و يأويل ا، و يمثيل ا، و يكييف نثبي  با -يبارل وينالى- أخبر اهللا السم  كما هب، و المخلو ين

سديول ي ،الجليدل، و يدرى الدد يب ،خافيد ا خهدى عليد  منهدي ا ،هو الدبل يدرى المبصدرات :البصيرف ن  وكبلل
  . الضياو  فت الظام ،النهارو  عند  رؤي  هب  األشيا  المبصرة فت الليل

 الصوان  و  ودا  يحت الصخردد ***يرى دبيب النمل  السد  وهو البصير  
 نياط عرو ها بنيان   ويرى*** ويرى مجارل القوت فت أعضاتها 

                                 
 (.267، 238، 2/72) ( انظر: بدات  الهواتد5)



 (6)ويرى كبال يقلب األجهان    ***  االنيون بلحظه ويرى خيانات  
 : ويقول

 (7)در كل مرتت وبل األكوان  دد ***وهو بو بصر ويبصد  وكبا بصير  
  .- ؤ سماأيقدست و  جال  جل-

 ،السددموات، و  طددار األرضأبصددر  بجميدد  المبصددرات فددت أحدداط  هددو البصددير الددبل -يبددارل وينددالى- فدداهلل
فهددو يددرى دبيددب النملدد   ،شددت  يخهددى عليدد  مددن بلددل ا ،يبصددر ، و فدد ن اهلل يددرا ا يكددون فيهددا خهددى مددأحيددى 

يرى سدريان ، و الظاهرة، و الباطن  ايرى جمي  أعضاته، و فت الليل  الظلما  ،على الصخرة الصما  ،السودا 
يددات علددى اجميدد  النبو  ا،عرو هددو ، يددرى سددريان الميددا  فددت أغصددان األشددجار، و  الد يقددا القددوت فددت أعضدداته

هددو أصددرر مددن  مددا، و نوضدد الب، و النحلدد ، و يددرى نيدداط عددروب النملدد و  ا،د يهددو  ا،صددررهو  ا،نواعهددأاخددياف 
   .بلل
حركددات ، و يقلبددات األجهددان، و أندد  يددرى خيانددات األعددينا كمدد ،-يبددارل وينددالى- كلدد  مددن عظدديم بصددر ا فهددب

، [2220-218:الشدنرا ]{ ِإنَُّه ُهمَو السَّمِميُع اْلَعِلمي ُ  *َوَتَقل َبَك ِفي السَّاِجِديَن  *الَِّذي َيرَاَك ِحيَن َتُقوُ  }، القلوب
ُدورُ }  ، واهلل على كل شت  شهيد.[19:غافر] {َيْعَلُ  َخاِئَنَة اأْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الص 

 :ف ن البصير ل  مننيان وبنا   على بلل
فيددرى جميدد   ،األرض، و  طددار السددمواتأيحدديط ب ،يليددب بنظميدد  ا  بصددر  -يبددارل وينددالى- هددو أن هلل :األول 

 .الخاتب
 . خافي ا علي  منهخهى يا  ،اخبير بأمره ،اعالم به ،أن  بو بصيرة باألشيا  :الثانت

 ،فداجيم  المننيدان فدت البصدير ،كثير ا، و علي  من   ليلا يخهى  البل ،النالم ب  :يننتبالشت  البصير ف
 . صار للبصير مننيان، و فصار للسمي  مننيان ،ن فت السمي المننيان األوااجيم  ا كم

 (8)فت ظلم  الليل البهيم األليل  ***  هانوض جناح  الب من يرى مد   يا
   :السنةو  في الذتا السمين  دلئل هذين :ثانياا 

ََ َذِمْثِلمِه َشمْيٌء } :مدرة ربندينأجا  أكثر مدن  ،-يبارل وينالى- فت كياب اهللكثيرا   ردو  فقد :السمي ا مأ َلمْي
َربََّنا َتَقبَّْل } ،[1:المجادل ] {َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَرُذَما ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيرٌ }، [11:الشورى]{ َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ 

 كثير. -يبارل وينالى- فت كياب اهللبلل و  ،فت السمي ا فهب، [127:البقرة]{ ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِلي ُ 
 :-يندددالى-،  دددال مددرة ربندددينأمددن أكثدددر  -يبدددارل وينددالى- فددت كيددداب اهلل -أيضدددا  -فقددد ورد  :البصددديرا مددأو 
 ،[20-15:آل عمدران]{ َواللَّمُه َبِصميٌر ِباْلِعَبمادِ }، [233:البقدرة] {ِبَمما َتْعَملُموَن َبِصميرٌ  َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّهَ }
 . [27:الشورى]{ ِإنَُّه ِبِعَباِدِه َخِبيٌر َبِصيرٌ }

                                 
 (. 204ص: ) ( انظر: نوني  ابن القيم6)
 (.172ص: ) ( انظر: المصدر السابب7)
 (.352ص: ) مسيطرف(، والمسيطرف فت كل فن 1/10) : ربي  األبرار ونصوص األخيار( انظر8)



 :الحسنىاألسماء  ببعضالسمين  اقتران هذين :اا ثالث
اهلل و - اا يدران اهدبفدت وجد   يمكدن أن يقدال، و م  اسدم اهلل النلديم ا  مقيرن ما يرد كثيرا   فهو أما اسم )السمي (

 ا هندددال مددداو  ا،ينوعهدددو  ا،األصدددوات علدددى اخيافهددد يسدددم  جميددد  -يبدددارل ويندددالى- ن اهللإ :-يندددالى أعلدددم
حوال هؤا  البين يصدر منهم هدب  األصدوات أينلم ، و ينلم حال ، و ينلم  -يبارل وينالى- فاهلل ،صوت ل 
 .يبارل وينالى- كثير فت كياب اهللا هب، و المسموع 

ْذ َيْرَفمُع ِإْبمرَاِهيُ  } :-يندالى- دال  ،القدرآن مدن ثاثدين مدرة فدتأكثدر  النلديم فدت، و بين السمي جا  اا يران ف َواِ 
ْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِلي ُ  ْن َعَزُموا الطَََّلَق َفِإنَّ } ،[127:البقرة]{ اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواِ  َواِ 

 . المقاما يننت فت مثل هب ،يكون ل  يهسير يخص ا وفت كل موض  لربم، [227:البقرة]{ اللََّه َسِميٌع َعِلي ٌ 
علدى ا يقول  هدؤا  الدبين عزمدو ا سمي  لم -يبارل وينالى- فاهلل ،يقصد ىل  منن، و الطاب ل  لهظ ينبر ب 

يكددون مددن  بيددل  مندد  مدداو  ،ا  يكددون صددريحا لددبلل الطدداب مندد  مددو  ؛نيددايهم، و علدديم بمقاصدددهم هددو، و الطدداب
 أردت؟ ا مابا  اتلهالكناي  يسأل ، و الكناي 

 ،فدت  لبد مدا و د   هدو خدافيسديطي  اإلنسدان أن يقدول شديتا   فدا ،هدو عدالم بمقاصدد ، و فاهلل  د سم   ول 
با  يرنددت عندد  مددن اهلل بلددل ا فدد ن المننددى ف ندد  يكددون عليدد  ر يددب مددن نهسدد  ا عددرف النبددد مثددل هددبشدديتا ، وا 

د ؛المهيدتعلدى ، أو يسديطي  أن ييحيدل علدى القاضدت فدا ،على نهس  ا ييهدب مد  مد ا  حكمد، أو ل فيدوىليحص 
  .يهوا 
 ،مدن عشدرة مواضد أكثدر  فدت -يبدارل ويندالى- فقد جا  بلل فت كياب اهلل (البصيرد)ب (السمي )ا يران  أما

ََ َذِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّمِميُع اْلَبِصميرُ } :-يبارل وينالى- كقول  َتَحاُوَرُذَمما َواللَّمُه َيْسمَمُع } ،[11:الشدورى]{ َلْي
 .[1:المجادل ]{ ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيرٌ 

، مدن كوند  مدن جملد  المسدموعاتشدت   يخدرج فدا ،البصدر يددان علدى اإلحاطد ، و فهبان الوصهان السم 
الجليددات ، و الخهيددات ،يددرى جميدد  األشدديا ، و يسددم  جميدد  األصددوات -يبددارل وينددالى- فدداهلل ،المبصددراتأو 
  .اإلحاط كل  يدل على ا فهب
ا يدرن مد  غيدر  فد ن بلدل ا فداب ،منان  ، أو ىل  منن -يبارل وينالى- اهللأسما   أن كل اسم منا عرفنا كمو 

  .اا يران ايؤخب من هب ا  ثالث ا  صهو  ينطت
، يدددرى شخوصدددهم، و يسدددم  كامهدددم ،جددد و  بدددالخلب مدددن كدددلأحددداط   دددد -يبدددارل ويندددالى- فددد ن اهلل م  ث ددد مدددنو 
با  ،سدددمنهما يكلمدددو إبا  ،بصدددر ، و فهدددم يحدددت سدددمن  ،مدددنهم خافيددد خهدددى عليددد  ي ا ،أعيدددانهمو  فهدددو ا يحركدددو وا 

 . يشاهدهم
جددا  السددمي  مدد  إبا  -يبددارل وينددالى- فددت كيدداب اهلل هددت أندد  فددت جميدد  المواضدد ، و مسددأل  -أيضددا  - اوهندد

 يضدافا فيمدأو  ،-يبدارل ويندالى- اهلل إلدى يضدافا سوا  بلل فيمد ،علي  ا  البصير ف ن السمي  يكون مقدم
ِإنَّ السَّمْمَع َواْلَبَصمَر } ،ااسدم، أو الهندل، أو سدوا  كدان بلدل بصدير  المصددر ،فدت كدل المواضد  ،غير  إلى

 .بصير  الهنلا فهب، [46:ط ] {ِإنَِّني َمَعُذَما َأْسَمُع َوَأَرى} ،فقدم السم  على البصر، [36:اإلسرا ] {َواْلُفَؤادَ 
، 1:اإلسدرا ]{ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ } ،[1:، والمجادل 28:، ولقمان75، 61:الح ]{ َسِميٌع َبِصيرٌ } أيضا   كبللو 



 .[56:وغافر
ضاف  إبصرف النظر عن - البصر، و صه  السم  :يننت ،يؤخب من  بالنسب  لألوصاف من حيم هتا فهب
 ؟ البصر، أو شمل السم أ، و شرفأ، و كملأا يهمأ ،-وينالى يبارل- اهلل إلى بلل

  .اعلى هبا يكلمو  -رحمهم اهلل-النلما  
 أن  ا :يسيدل ب  القاتلون ببللا مم، و أن السم  أشرف :النلمأهل  هو المشهور البل علي  عام و  الراجحو 

  .يقدم السم  علي و  البصر إا م  -يبارل وينالى- فت كياب اهللالسم  يبكر 
   . شيا  المنايناأل ،للميشخصاتيكون  إنما :يخهى أن البصر بالنسب  للمخلو ين او  

يسددم  صددوت و  ا،يراهدد األشدديا  البنيدددة اليددت ا يسددم  أصددوات، و فيسددم  اإلنسددان صددوت الهددوا  :السددم أمددا 
  .أن  يسم  من جمي  الجهاتا كم ،أشملا فهب ،غير بلل إلى ،صوات الناسأيسم  ، و الزلزل 
أن ا كمد ،سدوى بلدل يدرى مدا ا، و مام نداظر أييشخص  ما يرى إا المخلوب ا، أو اإلنسان ف ن :البصرأما 

 . للمخلو ين  بالنسبا هب ،-هو منلوما كم-مدى البصر أضيب من مدى السم  
 ،كدل وجد  أن سدمن  محديط مدنا كمد ،كدل وجد  بصر  محديط مدن، و فصهاي  كامل  -يبارل وينالى- اهللا مأ

  . ؤ سماأيقدست و  جال  جل- اهلل إلى يضافا لكن ينظر فت السياب فت كل موض  مم
َفِإْن َزَلْلُتْ  ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُذُ  اْلَبيَِّنماُت َفماْعَلُموا } :- ال ينالى ،اليهديد، و يكون بلل فت مقام الوعيد ا  حيانأف

ن لم يكن بلل فت السدمي ، و فت سياب الوعيداآلي   هب ، [209:البقرة]{ َأنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِذي ٌ  لكدن  ،البصدير ،ا 
َممْن َذماَن ُيِريمُد ثَمَواَ  المد ْنَيا َفِعْنمَد اللَّمِه ثَمَواُ  المد ْنَيا } :يقدول -يندالى– فداهلل ،البيدان، و من باب اإليضا ا هب

  .[134:النسا ] {َواْْلِخَرِة َوَذاَن اللَُّه َسِميعاا َبِصيراا
 ،ون عليدليدرد   هدؤا  بحسدب مدا :فت بنض هب  المقامدات كدأن اهلل يقدول، أو فيكون فت مثل هب  المقامات

 بصددر مدداأنددت أا كمدد ،الددرد، و الجددوابو  ،الكددام، و لايقددابلون بدد  رسددلت مددن المقددا مدد، و يقولددون سددم  مدداأفدد نت 
   .يهنلون

- ، ثدمرسل الديهمأ  ، و ن خاطبهميجيبون ب  م   ا  يقولون كام إنما هؤا  البين يخاطبون بالرسال  -أيضا  - ثم
  .يقابلون بلل بالهنل -أيضا  
با  ،انقيدداد الجددوار ، و انقيدداد القلددب، و فدد ن بلددل يسددييب  الهنددل ،صددد ت :ا ددالو ا فدداب مقددال ا فهددب ،كددببت :ا ددالو وا 

  . فنل الجوار ، و ييبن  فنل القلب
 . ا  بند بلل ييبنون  بالهنل غالب، ثم وا  أألنهم يجيبون بالقول  (؛السمي ) ،يينلب بالسم  فقدم ما
 :-فرعدون إلدى ارسدلهمأا حينمد- ،-السدامو  الصداةا عليهمد-هدارون ، و لموسدى -عدز وجدل-  دال اهللا ولهب

 يصددددر مدددنهم مدددنا رى مدددأ، و ييهوهدددونا مددد، و يجيبدددون بددد  سدددم  مددداأ، [46 :طددد ]{ ِإنَِّنمممي َمَعُذَمممما َأْسمممَمُع َوَأَرى}
  .األفنال

شدد ألسدما  جميد  األصدوات مد  البندد ا نكارهدإ :ينندت ،شددأا نكارهدإيكدون  إنمدا األفهام الهاسددة -أيضا  - ثم
   .من اإلنكار للرؤي  عن بند

اجيمدد  عنددد البيددت " : ددال، -رضددت اهلل عندد - بددن مسددنود عبددد اهلل جددا  فددت الصددحيحين مددن حددديم الهددبو 



كثيددرة شددحم بطددونهم،  ليلدد  فقدد   لددوبهم، فقددال أحدددهم: أيددرون أن اهلل  -أو ثقهيددان و رشددت- وثقهددت ، رشدديان
 يسم  ما نقول؟ 

احظ السما  عن بند، مدا  دالوا: هدل يراندا؟ إنمدا  دالوا: - أخهينا إن   وا يسم  ،جهرنا  ال اآلخر: يسم  إن  
  .-هل يسمننا؟

 .(9)"أخهيناإبا  جهرنا ف ن  يسم إبا  و ال اآلخر: إن كان يسم 
ألن اإلنكددار فيدد  مددن بول األفهددام الهاسدددة  ؛ دددم السددم  علددى البصددر ندد إ :النلددم أهددل  ددال بنددضا ومددن هندد

  .يكون أكثر
 -الجدزا ، و ييصدل بالحسداب يصددر عند  مداا مدأكثدر  هدتو - ا  أثدر و  ،ا  الجوار  فيكدأعظم  نإ :يمكن أن يقالو 

فدت الندار  جدوههمو  علدى، أو وهدل يكدب النداس علدى منداخرهم)) :-عليد  الصداة والسدام- ال  ،هو اللسان
 ،يكددون فددت بنددض المواضدد  لددبللا فقدددم السددم  علددى البصددر ربمدد، (10)((!؟ألسددنيهم حصدداتد يددوم القيامدد  إا

  .اهلل ينالى أعلمو 
 .النلمأهل  بنضا هب  أجوب  بكره

ُقْل ِإْن َضمَلْلُت َفِإنََّمما َأِضمل  } :-يبارل وينالى- فت  ول ا القريب كم، و بين السمي اا يران  وج  مابند بلل 
ِن  يبدارل - فداهلل ، ريدب ،سدمي  ،[50 :سدبأ]{ اْهتَمَدْيُت َفِبَمما ُيموِحي ِإَلميَّ َربِّمي ِإنَّمُه َسمِميٌع َقِريم ٌ َعَلى َنْفِسي َواِ 

َذا َسمأََلَك ِعَبماِدي َعنِّمي َفمِإنِّي َقِريمٌ  } فد ن دعدو  ،هدو  ريدب مدنهم، و يصددر عدن النبداد يسم  مدا -وينالى َواِ 
يجيدددب  ،هدددو القدددرب الخددداصا هدددب، و فهدددو  ريدددب مدددن الدددداعين [186 :البقدددرة] {َدَعمممانِ إذا  ُأِجيمممُ  َدْعمممَوَة المممدَّاعِ 

 . هم دعا
إلددى  يحيدداج ا ،خددب أفدد ن اهلل  ددادر علددى  -يبددارل وينددالى- يرضددت اهلل اا ييهددو  اإلنسددان بمددا حينمدد كددبللو 
نما  ،لي إل وص  حيى ي   زمان، و  تو  هدو  دادر علدى ، و  دل مدن طرفد  عدينأفت  -يبارل وينالى- يأخب  اهللوا 

ِفُروهُ } :يقدول -يبارل ويندالى- اهلل، و أن يهضح ، و يهيك أن  ْْ { ِإنَّ َربِّمي َقِريمٌ  ُمِجيم ٌ إليمه  ُتوُبموا، ثم  َفاْسمَت
 .[61:هود]

- اهلل، و مند  ا  جدد اهلل  ريبدو  اسديرهر، و ندابأ، و يداب، و ربد  إلدى رجد  النبددا بفد  ،اإلجابد ، و فجم  بدين القدرب
 . على عرش  مسيو   ،على خلق  ن  عال  أ م   رب  إا -هو منلوما كم -يبارل وينالى

 . الحسنىاألسما   بند بلل يأيت الكام على البصير من ناحي  ا يران  ببنض
 -ينددالىو  ارلبدي-بلدل أن اهلل ، و بدالخبير ا  أند  يدأيت مقيرندا كمدد ،بالسدمي  فقدد مضدى الكدام عليد أمدا ا يراند  

                                 
 }وذلذممم  ظمممنذ  المممذي ظننمممت  بمممربذ  أرداذممم  فأصمممبحت  ممممن الخاسمممرين{( أخرجددد  البخدددارل، كيددداب يهسدددير القدددرآن، بددداب 9)

 (.2775(، ومسلم، كياب صهات المنافقين وأحكامهم، بر م )4817[، بر م )23]فصلت:
، بداب مدا جدا  فدت حرمد  الصداة، -صدلى اهلل عليد  وسدلم-( أخرج  اليرمبل فت السنن، أبواب اإليمدان عدن رسدول اهلل 10)

[، 16]السجدة:  }تتجافى جنوبه  عن المضاجع{: -ينالى–(، والنساتت فت السنن الكبرى، سورة السجدة،  ول  2616بر م )
(. و دال اليرمدبل: هدبا حدديم 11330[، بدر م )17]السدجدة:  أعمين{ }فَل تعل  نفَ ما أخفي له  من قرة: -ينالى–و ول  

 (.3/115) حسن صحيح، وصحح  األلبانت بمجمو  طر  ، انظر: السلسل  الصحيح 



يظهدر  ا مداو  ،خهايداهم، و يهمآهدو عدالم بمخبد، و مدنهم خافيد  عليد خهدى يا  ،نافدب فدت الخلدب بصدر ، بصير
أند  ينلدم ا كمد ،فداهلل يدرى جميد  المبصدرات ،أند  الدبل ينلدم بدواطن األشديا  :ألن الخبيدر ينندت ؛حوالهمأمن 

  .البواطنو  ا،الخبايو  ا،الخهاي
 جددل- أيضددا  هدو ، و كثيددر ا، و مددرهم  ليدلأعليدد  مدن ا يخهدى  ،يبصدر النبدداد -يبدارل وينددالى- كددان اهللا فد ب

  .المهر؟أين  ف لى ،خهاياهم، و ينلم بواطنهم - ؤ سماأيقدست و  جال 
 ثار.اآل سيأيت فت الكام علىا كم ،بمرا بي  -يبارل وينالى- اهلل إلى الهرار

يصددر ا مد، و سدم ي  ا مد، و رىي د مدا ،حوال الخلدبأبد -جدل جالد - حاطد  علدم الدربإعلى يدل األسما   هب و 
ِلَممْن َذماَن َلمُه } فيد  ينبيد ا هدب، و بد  -يبدارل ويندالى- اهللأحداط  كدل بلدل  دد ،المدزاوات، و األفندالعنهم من 

  .يكون علي  حسيب من نهس  أن، و بأن يرا ب رب ، [37:ب]{ أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ ، أو َقْل ٌ 
  :الذريمان السمان يدل عليه هذان ما :رابعاا 

على و  ،-يبارل وينالى- البصير يدل على بات اهلل كبلل، و صه  السم على يدل بدال  المطابق   السمي 
 . صه  البصر

  .الصه ، أو البات :يننت ،اأحدهم إلى يكون الدال  ميوجه  :وبدال  اليضمن
،  حاطدداإلو  ،النلدم كدبلل، و يددل علدى الحيداة ا  بصدير  ا  يكددون سدمينا بدد حينمداو  فد ن بلدل :االيدزام بدالد ا مدأو 
  .الكمال أوصاف بلل من إلى امو 
فددت كددل اسددم ا ينطددول يحيهدد فددت منرفدد  مدداو  ا،لكددن الندداس ييهدداويون فيهدد ،اعليهدد الكددام مقدددي دالدد  اللددزومو 

ثبدات إمدن جهد  اللدزوم الدبل يكدون مدن  :نندتي ،البدابا المنرفد  فدت هدب، و يكون عندهم من النلم بحسب ما
 . (11)المننى بكام يحسن مراجني ا على هب -رحم  اهلل- يكلم الحافظ ابن القيم د ، و يلل، أو هب  الصه 

{ َقْد َسِمَع اللَّمُه َقمْوَل الَِّتمي ُتَجاِدلُمكَ } :-،  ال ينالىجا ت بصيغ مينددة -يبارل وينالى- صه  السم  هللو 
َقمْد } ،بصدير  الماضدتجدا   ،ايثبيهدا صدر  مدأبدل هدو مدن  ،يثبدت الصده ا هدب، و بصير  الهنل، [1:المجادل ]

 -يبدارل ويندالى- هدوو ، [1:المجادلد ] {َيْسمَمُع َتَحاُوَرُذَمما} ،اسدم الهاعدل، و المضار و  ،[1:المجادل ] {َسِمَع اللَّهُ 
 احدة.و  ي آكل  فت ا هب، [1:المجادل ] {ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيرٌ } ،بصير ،سمي  أيضا  

  :الذريمينالسمين  ثر اإليمان بهذينأ خامساا:
  :على نوعين الدعا ، و بهب  األسما  -يبارل وينالى- أن ندعو اهلل :ول بللأف

 . دعا  النبادة، و  دعا  المسأل
 مدا بحسدب ،فدت كدل موضد  الحسدنىاألسدما   لدعات  بكدر هدب  ا  يكون اإلنسان مضمنف :دعا  المسأل أما  

ْذ َيْرَفمممُع ِإْبمممرَاِهيُ  اْلَقَواِعمممَد } ،يناسدددب  ْسمممَماِعيُل َربََّنممما َتَقبَّمممْل ِمنَّممما ِإنَّمممَك َأْنمممَت السَّمممِميُع اْلَعِلمممي ُ َواِ  { ِممممَن اْلَبْيمممِت َواِ 
  .لدعاتهم، و فهو سمي  أل والهم، [127:البقرة]
الجهددود اليددت ، و عمددالهمأ، و نيددايهم، و مقاصدددهم، و حوالهمبددأعلدديم  هددو، و يجيددب دعددا  الددداعين -أيضددا  - هددوو 

                                 
يال نسينين11)  (.1/54) ( راج : مدارج السالكين بين منازل إيال ننبد، وا 



 . ازاولوهاألعمال اليت و  ا،ببلوه
راا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك } :فت  يل امرأة عمرانا وهكب ِإْذ َقاَلِت اْمرََأُت ِعْمرَاَن َر ِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ

 .[35:آل عمران] {َأْنَت السَِّميُع اْلَعِلي ُ 
يَّمةا ُهَناِلَك َدَعما } :-وسدلم صلى اهلل علي -ا فت دعا  زكريا وهكب َزَذِريَّما َربَّمُه َقماَل َر ِّ َهمْ  ِلمي ِممْن َلمُدْنَك ُذرِّ

 . [38:آل عمران]{ َطيَِّبةا ِإنََّك َسِميُع الد َعاءِ 
اغنندت مددن و ، بددت مدن ضددرا يبصدر حدالت فددارف  مد، و إنددل يسدم  مقددالت رب :يقدول ، عدا  المسددألدا هدب نإب

 . يدعو النبد ب  رب ا ممغير بلل  إلى يقبل يوبيت،، ارحمنت ،اغهر بنبت، الهقر
  :مور مينددةأ دعا  النبادة فيندرج يحت بللأما  

 ،ا  نثبددت هلل سددمن ،يضددمني  مددن األوصددافا مددو  -يبددارل وينددالى- هللاألسددما   أن يثبددت النبددد هددب  :افأولهدد
َهمْل  ُقملْ } :-يبدارل ويندالى-  ال اهللا كم ،بدا، و الكمالأوصاف  هب  منو  ،عظمي ، و يليقان بجال  ا  بصر و 

َمَثُل اْلَفمِريَقْيِن َذماأْلَْعَمى َواأْلََصم ِّ َواْلَبِصميِر َوالسَّمِميِع } ،[50:األننام]{ َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َأَفََل َتَتَفذَُّرونَ 
 .[24:هود]{ َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثَلا َأَفََل َتَذذَُّرونَ 

 ،يبصددر ا، و يسددم  اليددت ا األصددناما  ومدد  حيددم عبدددو  علددى ا  منكددر  -وسددلم عليدد  صددلى اهلل- بددراهيمإو ددال 
ِْْني َعْنكَ } :يقول ألبي   . [42مريم:] {شيئاا  ِلَ  َتْعُبُد َما َل َيْسَمُع َوَل ُيْبِصُر َوَل ُي

َيْبِطُشموَن ِبَهما َأْ  أََلُهْ  َأْرُجمٌل َيْمُشموَن ِبَهما َأْ  َلُهمْ  َأْيمد  } ، فقال:األصناما عبدو ا بخ المشركين حينمو  كبللو 
  .[195:األعراف]{ ِبَها َلُهْ  َأْعُيٌن ُيْبِصُرونَ 

  .يبارل وينالى- يضمني  من هب  األوصاف الكامل  هللا م، و فنحن نثبت هب  األسما 
، النانيد ، و حيدم يسديول عندد  السدر - ؤ سدماأيقدسدت و  جدل جالد - أن بلل يبندم علدى المرا بد  هلل :ا  ثاني
َسَواٌء ِمْنُذْ  َممْن } ،منصيي ، و يجاهر ببنب و  ،من يهنل بلل بجا ، و عين الناسأييوارى من و  من يخيهتو 

}أََلْ  تَمَر َأنَّ اللَّمَه َيْعَلمُ  َمما  ،[10:الرعدد]{ َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخف  ِباللَّْيِل َوَساِرٌ  ِبالنََّهارِ 
اِدُسمُهْ  َوَل ِفي السََّمَواِت َوَما ِفمي اأْلَْرِض َمما َيُذموُن ِممْن َنْجمَوى َثََلثَمة  ِإلَّ ُهمَو رَاِبُعُهمْ  َوَل َخْمَسمة  ِإلَّ ُهمَو سَ 

اللَّمَه ِبُذملِّ َشمْيء  ثُم َّ ُيَنبِّمُئُهْ  ِبَمما َعِملُموا َيمْوَ  اْلِقَياَممِة ِإنَّ َأْدَنى ِمْن َذِلَك َوَل َأْذَثَر ِإلَّ ُهَو َمَعُهْ  َأْيَن َمما َذماُنوا 
 . [7 :المجادل ] َعِليٌ {

 : يردد ماكثيرا   -رحم  اهلل- حمدأوكان اإلمام 
 ر يب   ولكن  ل علت   خلوت   ***ا فا يقل الدهر يوم   إبا ما خلوت  
 (12) ما يخهى علي  يريب   وا أن  ***  اهلل يرهل ساع    وا يحسبن  

أن الملدل و  -يبدارل ويندالى- الكام يسمن  رب ا أن ييكلم ف ن  يسيشنر أن هب أراد إبا ف ن اإلنسان م  ث   ومن
  .يكيب 
با ، الكيدابا ف ن  يسيشنر أن بلل يق  فت صحيه  الملل  بدل أن يقد  فدت هدبشيتا   أن يكيب اإلنسان أراد وا 

                                 
  (.551ص: ) واألنيس الناصح الشافت ( انظر: الجليس الصالح الكافت12)



 مدا يكيدب إا ا ،أن ندزن الحدرف افينبرت علين ،انيواصل به، و اليت نينامل هب  الوساتط، أو الوربا هبأو 
 ؟ كبب، أو صدبا هل هب ،ا  يحاسب علي  نهسل يمام

  ؟ السمن، و يراد ب  الريا أو  ،-يبارل وينالى- ج  اهللو  يراد ب ا هل هب
 ليس في  مصلح ؟ ، أو الكام في  مصلح ا هل هب
 عن  ضرر؟  أينش ا، أو عن  ضرر أهل ينش
 ؟ يسخط ا الكام مم اأن هب، أو يثيب علي و  -يبارل وينالى- يحب  اهللا الكام مما هل هب
  .امور يحياج النبد أن يقف عندهأهب  
ليصلت ف ن  ييبكر أن   دمي  أن يصف   أراد إبا ،أن يينبدأراد  إبا ،أن يهنل فنا أراد إبا ،أن ينظرأراد  إبا
 -سددديأيتا كمددد- كدددبلل، و للنبدددادة ييصدددل بالنشددداطا كثيدددرة ممددد ا  مدددور أيدددورم ا هدددب، و يدددرا  -يبدددارل ويندددالى- اهلل

  .اإلخاص هلل رب النالمين
 ا،جندل يجدببه، و فأخب امرأة بالقوة ،ن  جا  رجل من الجندإ :يقول ،حمد بن داس  البصرلأعبد اهلل بن ا هب
بدين هدب  و  بيدنهما حدالو ، و فضدربوهم ،الجنددفقام هدؤا   ،افقام الجيران ليخلصوه ،عوان أ، و م  جنود ا يجرهو 

 : الت ،غلب األبواب، و مقند الرجل من المرأةا  ند منها فلم ،افيمكن منه ،فدافني  ،فت بيي ا فأدخله ،المرأة
  .غلق أف ،احد لم يرلبو  بقت بابا هب يا

   ؟ أل باب : ال
 ،الرجددل هزيدد  هددب  الكلمدد ا فهددب ،-المخلددو ينبددين و  غلددب األبددواب اليددت بيندد -، اهلل بددينو  الددبل بينددل : الددت

  . الم يينرض له، و اخرجت  د فرج اهلل عنل :افقال له ،فكانت موعظ  بلير 
  .يبارل وينالى- يخلو بمنصي  اهلل، و يرلب األبوابا حينما هب  يحياج النبد أن ييبكره

 ا، و ينرفدون القدرا ة السدن الدبين امدن كبدار  أن رجدا   ،يامأالظرفا   بل  اإلخوان أحد ارسلهأنجبنت كلم  ي
سدتل عدن  :لنقدل، و سدتل عدن اليقدوى ،علب بالمرا ب أا الصحيح أن هب، و ن  ستل عن اليقوىإ :يقول ،الكياب 
  ."؟كنت لحاللإبا  -النامي  بلري - يش حاللو  اليقوى" :فقال ،المرا ب 

 حدل؟ و  كنتإبا  حاللا م :يننت ،كلم  منبرة
   ؟لحالل كنتإبا  حالل يشو  ،هب  هت اليقوى

  ؟ينشط للنبادة ،خر آ إلى يبكر، و ينبد، و يصلتو  ،أييوضو  ،يقوم ،؟حاللا خلوت مإبا  ،انهردتإبا 
 هل ييهرغ للمناصت؟ 

 ؟ اآلثاميكون من ا مم -يبارل وينالى- يسخط  اهللا يليب مم ا هل هب  فرص  لمزاول  ما
ا لكنهدد ،المحاضددرات، و مددن الدددروس ا  سددم  كثيددر ا ، و الجامندداتدرس فددت ا ، و مددن رجددل لددم يددينلمهددب  كلمدد  
 . منبرة، و كلم  بلير 

يبدددارل - اهلل إلدددى أن يضدددر  ،اكلهدددا فددداطر  فدددت حاجايهددد، و ربددد  إلدددى النبدددد يلجدددأ أن :اآلثدددار مدددن هدددب  الثالدددم
  .منبود ، و فاطر  إلى لسان ، و جوارح ، و بقلب  ،أن ييوج  بكليي  ،-وينالى
ينيظددر ، و المخلددو ين إلددى ييوجدد  كددان للنبددد حاجدد  ف ندد  اا فدد ب ،يسددم  كامدد ، و يددرا  -وينددالىيبددارل - فدداهلل



نما  ،حسانهما  ، و عاتديهم   .  األمورزم  أالخالب البل بيد   إلى ييوج وا 
اهلل ، و سدؤالهم، و بددعاتهم -يبدارل ويندالى- اهلل إلدى ييوجهدون -السدامو  علديهم الصداة-كان األنبيدا  ا لهبو 

َذا َسمأََلَك ِعَبماِدي َعنِّمي َفمِإنِّي َقِريمٌ  ُأِجيمُ  َدْعمَوَة المدَّاعِ } :يقول  {َدَعماِن َفْلَيْسمَتِجيُبوا ِلمي َوْلُيْؤِمُنموا ِبميإذا  َواِ 
 .[186:البقرة]
َربََّنمما َتَقبَّممْل ِمنَّمما ِإنَّممَك َأْنممَت } :-والسددام عليدد  الصدداة- سددماعيلإ مدد  -وسددلم  عليدد صددلى اهلل- إبددراهيما هددبو 

بنددا   ،بددات ربدد  مددن أفضددل القر و  ،الطاعددات جددل  أمددن  فددت فنددل طاعدد ا هددب، [127:البقددرة]{ السَّممِميُع اْلَعِلممي ُ 
 . [127:البقرة] {َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِلي ُ }: يقول، و البيت

ْسمَحاَق ِإنَّ َربِّمي اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي } :-صلى اهلل علي  وسدلم- إبراهيميقول و  َوَهَ  ِلي َعَلى اْلِذَبِر ِإْسَماِعيَل َواِ 
 . [39:إبراهيم]{ َلَسِميُع الد َعاءِ 

 ؛-يبددارل وينددالى- اهلل إلددى لييوجدد لددم يددرزب بددأواد ف ،سددان يريددد الولدددكددان اإلنإبا  ،يخيددب مددن رجددا  فدداهلل ا
  .ألن  هو البل يملل بلل

  .ألن اهلل سمي  الدعا  ؛اهلل إلى صاب  الهقر فييوج أ ،المال إلى بحاج  كان النبدإبا 
نمدا  ،طبدا يملكد  األ المرض ف ن الشدها  ا، و صاب  الضرأكان إبا   فلييوجد  ،-يبدارل ويندالى- يملكد  اهللوا 
   .يخيب من رجا  اهلل ا، و يسأل  ا  ضارعإلي  

َوَلممْ  َأُذممْن ِبممُدَعاِئَك َر ِّ } :دعاتدد  بددين يدددل ا   ددال مقدددما حينمدد -عليدد  وسددلم اهللصددلى - ادب زكريددأا انظددرو و 
 .[4:مريم]{ َشِقيًّا
مضددى مددن ا مدد، و بدددعاتل فددت سددالف األيددام شددب  ألددم  ،عددودينت اإلجابدد  يددا رب :-المننيددين أحددد علددى-يقددول

 ،سدأللأ، و ليدلإضدر  أ، و ليدلإيوجد  أكندت ا حينمدا كن شقي  أفلم  ،أعطيينتو  سأليل إاا م ،األعوام، و الدهور
لكدن و  ا،جابندأو  ا،دعوندا  فأعطاندا لطالمد ،حسان الظن بد إم   ،اهلل إلى ا  ينبرت أن يكون النبد ميوجها فهكب

 .[8:الزمر]{ ِمْن َقْبلُ إليه  َنِسَي َما َذاَن َيْدُعو} :ينسى النبد سرعان ما
َفَتَقبَّمْل ِمنِّمي ِإنَّمَك َأْنمَت } ،ابطنهد مدا فدت ندبرتا لمد، [35:آل عمدران]{ َفَتَقبَّمْل ِمنِّمي} :،  الدتامرأة عمران اوهكب

 .[35:آل عمران]{ السَِّميُع اْلَعِلي ُ 
 .[38:آل عمران]{ ِإنََّك َسِميُع الد َعاءِ } :،  الرب  بالبري ا دعا لما وزكري
َفاْسَتَجاَ  َلُه َرب ُه َفَصَرَف َعْنمُه } رب  أن يخلص  من كيد النسوةا دع -وسلم علي  صلى اهلل- يوسف اوهكب

 .[34:يوسف]{ َذْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِلي ُ 
دعددداتم ، و سددس صددحيح أيربييددت يربيددد  بات ا نددأ :يقدددول، و مكانيايدد ا  ، و ينيمددد علدددى  درايدد  ا اإلنسددان لددبلل
، ثاماآل، و يسأل رب  أن يصرف عن  الشرور، و يبيند عن مواطن الهين ،ا ،خشى على نهستأ اا نأ ، ويم 

 . بطنا مو  اظهر منه الهين ماو 
{ َربََّنما َتَقبَّمْل ِمنَّما ِإنَّمَك َأْنمَت السَّمِميُع اْلَعِلمي ُ } :يقدول، و ييوج  اإلنسان فدت عمدل صدالح  دد عملد ا حينم اوهكب

 ،السددمي  يسددم  دعدداتت ،ايحددت هددب  الكلمددات اليددت يدددعو بهدد أن يدددرل مددا، و ن ينددرفأينبرددت  [127:البقددرة]
{ ِإنَّمممَك َأْنمممَت السَّمممِميُع اْلَعِلمممي ُ } :كدددان فدددت  لبددد  غيدددر اإلخددداص فكيدددف يقدددولا فددد ب ، دددام فدددت  لبدددتا نلددديم بمدددال



هدل يسديطي  النبدد أن  -يبدارل ويندالى- جد  اهللو  النمل لم يدرد بد ا كان هبا إب، [35:، وآل عمران127:البقرة]
 ؟ [127:البقرة] {َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِلي ُ } :يقول
 . سيأيتا كم ،-يبارل وينالى- على اإلخاص هلل كل  يحمل ا فهب

 عددز-  ددال اهللا الشدديطان عدددو كمدد ؛ ألنالخددواطر السدديت ، و ييسددلط عليدد  الشددياطين بالوسدداوسا حينمددا وهكددب
 ،(13)-رحمدد  اهلل- كثيددر دال الحددافظ ابدن ا كمدد، و [6:فداطر]{ ِإنَّ الشَّممْيَطاَن َلُذممْ  َعممُدوَّ َفاتَِّخممُذوُه َعممُدوًّا} :-وجدل
 كدان األمدر كدبللا فد ب ،أن يينامل من  يناملل م  عدول اللدود البل يكيد لل بكل طريب مسديطا  :يننت
، بدألوان الخدواطر يسدلط عليد  ،لنددو  إبلديس ،للشديطان -لدو صدريرةو - فديح نافدبةإبا  سبب أن اإلنسدانا فكم
    .من األوهامكثيرا   فيلقت فت  لب  ،الوساوسو 

حيدى ييكدددر  ،مثدال الجبددالألكند  يلقددت فدت  لبد  مددن األوهدام و  ،ا  محدددود، أو ا  صددل المشدكل  صدرير أ دد يكدون 
ييمنددى ا إند  لربمد فمدن الدبل يصدرف عند  هدب  األمددور اليدت يينداظم فدت  لبد  حيدى ،ييدنرص حيايد ، و عيشد 

  ؟الموت على الحياة
ييكدر على اإلنسان  ، ولأا م حقيق ا عرفو  -للجمي   نسأل اهلل النافي-ا البين جربو  ،كالشجت   ت  ل  ليس الخ  و 

ا يزهد بهدب ،بلل إلى ام، و األموال، و األثام الوثير، و المساكن الهاره ، و يليهت للمراكب الجيدة فاشت   كل
 .للنوم مننى او  ،ا  يجد للطنام طنم فا ،ا  جمين

مما َيْنَزَغنَّممَك } ،اهلل إلددى يلجددأ أن يحيدداج النبددد : ولأفدد مَّ { ِمممَن الشَّممْيَطاِن َنممْزٌس َفاْسممَتِعْذ ِباللَّممِه ِإنَّممُه َسممِميٌع َعِلممي ٌ َواِ 
  .[200األعراف:]
فنسددينيب بالسددمي   ،نددرا  الندددو مددن شددياطين الجددن اا بلددل أن هددبو  ؛سددمي  علدديم :حددظ فددت شددياطين الجددنا

  .شر ، و النليم البل ينلم كيد 
هو عليم بحال عدو  البل يكيد ، و يناني ، و يا ي ا م، و المسينيبا عليم بحال هب هو، و سينابةفاهلل يسم  اا

يلقيدد  ا مدد، و الوسدداوس، و علددم النبددد أن ربدد  سددمي  علدديم ف ندد  يقددوى  لبدد  علددى مدافندد  هددب  الخددواطرإبا  ،لدد 
 . الشيطان فت  لب النبد

هدؤا  ، و رىي د اشدت   اهدب، و فدت القلدبا ساوس الشيطان هت من  بيدل الخدواطر اليدت يلقيهدو  أن فالمقصود
نما  ،نراهم الشياطين ا  ؛يقد  هدب  الوسداوس فدت  لبد ا ينلم اإلنسان بلدل مدن نهسد  حينمد، و ننلم بوجودهموا 

فددت سددورة ا كمدد (النلدديم)و ،(السددمي ) :ااسددمين مخيومدد  بهددبين مددن شددياطين الجددن ااسددينابة لددبلل جددا تو 
 . فصلتفت سورة ، و األعراف

َْْيمِر } :ويندالى يبدارل-  ولد فت ا باهم كمأ، و يينلب بكيد اإلنس ماا مأ ِإنَّ الَّمِذيَن ُيَجماِدُلوَن ِفمي اَيماِت اللَّمِه ِب
يمِه َفاْسمَتِعْذ ِباللَّمهِ ُسْلَطان  َأتَاُهْ  ِإْن ِفي ُصُدورِِهْ  ِإلَّ ِذْبٌر َمما ُهمْ  ِببَ  ِْ ِإنَّمُه } ،هدؤا  مدن اإلندس، [56غدافر:]{ اِل

 . [56غافر:]{ ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ 
صحاب أيينلب بالجن ا فيم، و ييصل باإلنسا جا  بكر البصير فيمف ،ايخالطونن، و نراهم، و فهؤا  نشاهدهم

                                 
 (. 6/534) ( انظر: يهسير ابن كثير13)



 . (14)-رحم  اهلل- بن القيماالحافظ ا هب  فاتدة بكره، (السمي  النليم) الوساوس، و الخطرات
 ،مااآل، و المشدداب يلقددى مددن هددان عليدد  مددا ،يقددن أن ربدد  سددمي  بصدديرأإبا  أن النبددد :اآلثددار مددن هددب  الرابدد 

  .يلقى من األبى من الناس هان علي  ما، و الينب فت النبادةو 
، ييندبا حينمد -يبدارل ويندالى- يمشدت فدت طاعد  اهللا بصر  حينم، و البل يسيشنر أن  يحت سم  اهللا هب
 ،يصديب  مدن األبى مدا ،كالجهداد ،كدان بلدل فدت غيدر ، أو فدت الحد  ينهل سوا  كدان فدت مدزاوات، و يكد و 
  .الحارة ،يام الصيف الطويل أينطش فت ، و يصوم فيجو ا حينم ،النطش ،الجو  ،الجرا و 

ا يصددر عند  ف ند  ينسدى هدبا مد، و يقدول مدا، و يسم  كام ، و أن  بصير يرا ، و يسيشنر أن اهلل سمي ا حينم
مدن  ،األعمدال الشدا  يقدوم بمثدل هدب  ا حينمد خا  أييرير بل  ،ييرير ا، و ييناظم بلل فت نهس  ا، و الينب

با  ،خا  أ، و صام يريرت حال إبا  الناس من ا يلحق  بها فت األمور اليت لربما هكب، و خا  أح  يريرت وا 
   .من المشقات كثير
هو يقوم بهب  و  يسيشنر أن رتيس  يرا ا حينم كان المخلوبإبا  ،يسم  كام ، و عرف النبد أن رب  يرا ا ف ب

  .ييلبب بالينب، أو يشنر بالينب اا لربم، و األعمال ينشط
  .الينب اينسينا فهب ،األعظم هو النظيم -يبارل وينالى- فاهلل
، يسددم  بكددر ، و هددو يسيشددنر أن اهلل يددرا  ،يصددلتو  ،أييوضدد، و يقددوم اإلنسددان مددن الليددل يرالددب النددوما حينمدد

، فددت مزاولدد  هددب  األعمددال المصددابرة، و يلقددا  مددن المكابدددة يهددون عليدد  مددا، و ينسددي  لددبة النددوما فهددب ،يدد   راو 
  .يرى، و يلقى اإلنسان األبى من المخلو ين ف ن  ييبكر أن اهلل يسم ا حينم اهكبو 

  .[46ط :]{ َل َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُذَما َأْسَمُع َوَأَرى} :-السامو  الصاةا عليهم-هارون و  اهلل يقول لموسى
، يهنلددون يددرى مدا، و يقولدون يسددم  مدا ،يدرى، و اهلل يسدم ألن  ؛ا  رفدد  رأسد  عاليدد ااسيشدنر النبددد مثدل هدبا فد ب
َأْ  َيْحَسممُبوَن َأنَّمما َل َنْسممَمُع ِسممرَُّهْ  َوَنْجممَواُهْ  َبَلممى } ،مددن األفنددال ميصدددر عددنها مدد، و يجيددبكم بدد  يسددم  مدداو 

  .[80الزخرف:]{ َوُرُسُلَنا َلَدْيِهْ  َيْذُتُبونَ 
الكيدد ، أو مدن األبى إلخواند  المسدلمينشدت   يصددر مند  يمكدن أن   فداقديحقا يؤمن بهدب كان اإلنسانإبا 

 ،يضدنف هدب  المندانت اليدت هدت مدن جملد  اإليمدانا يكدون حينمد لكدن بلدل، و الددينا لهدب، أو ألهل اإليمدان
 . يثبي  فت القلوب، و يقوي  ماأعظم  منا هبو  ،ا  يشمل بلل جمين -هو منلوما كم-ف ن اإليمان 

 :اإلسام جا  فت الحديم إلى يدعوهم ،نهس  على القباتل -وسلم علي  صلى اهلل- عرض النبتا لما وهكب
 . (15)((إن اهلل  د سم   ول  ومل لل))
ألن اهلل  ؛ صددر، و سددا أينصددح لمددن ، و ينهددى عددن المنكددر، و يددأمر بددالمنروف ،ابفيبقددى اإلنسددان غيددر هي دد 

، ينملدون محديطا هدو بمد، و يرىو  ،ألن اهلل يسم  ؛بلغا األعدا  مهم ييناظم فت نهس  كيد ا، و يرى، و يسم 
                                 

 (. 2/239) ( انظر: بدات  الهواتد14)
 فوافقددت إحددداهما األخددرىآمددين  أحدددكم: آمددين والماتكدد  فددت السددما ( أخرجدد  البخددارل، كيدداب بددد  الخلددب، بدداب إبا  ددال 15)

صدلى اهلل -، ومسدلم، كيداب الجهداد والسدير، بداب مدا لقدت النبدت [114]ص: (3231غهر ل  مدا يقددم مدن بنبد ، بدر م )
  (. 1795من أبى المشركين والمنافقين، بر م ) -علي  وسلم



لدم نطلد   حوالهم علدى مداأيطل  من ، و كامهم فاهلل يسم  ،ييقدم بين يدي ، و يقير  على اهلل ف ن  ا م  ث   منو 
َأْخمَذ َعِزيمز  } أخدبهم خدبهمأإبا  بندد بلدل، ثدم ايؤخرهم لحكم  ينلمهو  ،م  بلل يمهلهم، و على عشر منشار 

  .يهمل او  -يبارل وينالى- يمهلفهو  ،[42القمر:]{ ُمْقَتِدر  
- خالقدد ، و لربدد  ا  يددرى ف ندد  يكددون مخلصدد، و أن اهلل يسددم  اسيشددنرإبا  أن النبددد :الخددامس مددن هددب  اآلثددار

  .القلبا يليهت هبأين  إلىينلم  ، لب  ما فت ينلم أن اهلل ينلم ،-يبارل وينالى
ينلدم هدب   وفهد ،-يبدارل ويندالى- اهلل يهدوت ا، و يجدرل لكن بلل ا، و ينطلت على الناس كثير من األشيا 

 . الكن اهلل ينلم مقاصد النباد فيه، و يكون خهي ا شيا  لربمأهنال  ،يدور فيهاا م، و النهوس
 ،د مدن النداسحدأ إلدى خرة رسال أفت ساع  مي هل يسيطي  اإلنسان أن يرسل ،كثيرا   يسا ل فت نهستأكنت 

: ثم  الأيكم رأى الكوكب البل انقض البارح ؟ " ،  ال:لدغا محين بنض السلفل اكام يبكرأو  ،دعا  مثا  
  .(16)"ا إنت لم أكن فت صاة، ولكنت لدغتأم  

رسددال إمكددان إمدد   ،افددأنظر فددت مثددل هددب ،لكنددت لدددغت ،كنددت فددت صدداة لكددن مددا ،رأيددت الكوكددبا أندد :يقددول
 . اكبو  ا،كب أسأل اهلل لل :فيقول ،األسحار  تو  فت رسال  ألحد

 ضددبطا لكددن يصددنب مدد  هددب ،اهلل هددو الددبل ينلددم ،ا  طا ددإ ،نييدد  مخيلدد ا ن مددن يهنددل هددبإ :ا  بدددأأ ددول  اا أندد
   .المقاصد

 ،اهدب أظدن غيدر ا ،أبددا   ،المقاصددو  غير الحسن من النيداتا أظن بصاحبهو  ،يمكن أن يأيينت رسال  اا أن
   .يصنب ضبط القلب ،يصنب ضبط الني  : ولألكنت 

  عرف  فت هبأكنت  ماشيتا    بل أيام اكيشهت، و فكيف م  هب  األشيا  ،شت  علي  باني  اإلنسان ييقلب 
  (.بآالوايس )المحادثات 

و دات أضد  بدالنربت أند  فيد  ، و يرجما فيبين لم ،فت اإلنجليزلشيتا   عرفأ اا أن، و باإلنجليزلكان جهازل 
كنددت  مددا ،بدداإلنجليزلشدديا  كانددت أ، خددر آ إلددى يكيددب ،نميصددل اآل ، ددت الدددخول، و خددر دخددولآ ،اايصددال

  .هتا عرف مأ
  .ينرف ميى دخلأن  يمكن -رسلأهو  ما-فيح الجهاز فقط ، أو رسلأإبا  فمننى بلل أن 

خدر آفيكدون  ،يهديح الجهداز، و خدرآ دت و  بندد بلدل يددخل فدت، ثدم الرسداتل أيمكن لإلنسان أن يقدر  : ولأا فأن
  .بان الهجرأم   دخول م  صاة أو

 فنالددد أيرا دددب و  علدددم النبدددد أن ربددد  سدددمي  بصدددير يخدددافإبا  عميقددد  بات مندددان  ا لكنهددد، و د يقددد  هدددب  األمدددور
  . وال أو 
مثل هدب  األمدور الد يقد   تكانإبا  ،اهب إلى بحاج  ا  نحن جمين : ول  لكمأالكام البل ا نهست بهب ظعأا أن

كدان يقصدد  فهدؤا  لدن إبا  لكن ،ايقصد هب اإلنسان  د ا ،علم بمقاصد الناسأاهلل ، و  د يخهى على الخلب

                                 
( أخرجدد  مسددلم، كيدداب اإليمددان، بدداب الدددليل علددى دخددول طواتددف مددن المسددلمين الجندد  بريددر حسدداب، وا عددباب، بددر م 16)

(220.) 



 فنحيدداج ،يقدد  فدت الشددرل األصددررف ،يكددون عليد  مددن الددوزر، و فيهويد  ثددواب النمددل ،شدديتا   عندد  مددن اهللا يرندو 
   .أن ناحظ هب  األعمال إلى ا  داتم

 النمل؟ ا يريد بهبا ماب ،يأيتو  ،البل يح ا هب ،اهلل سمي  عليم
النشدرين هدو و   بناالسد، أو الخمسدين، أو األربندين، أو الناشدرة صدل الحجد و  ند أهل يريدد زيدادة فدت الندداد 

  يريد هبا؟
فدت كثيدر مدن ألدوان اليكثدر   دل مثدل بلدلو ، ؟هدب  األشديا  صداأيحسب  ا، و عند اهلل أن  مخبت يريد ماأو 

   .اينمت اإلخاص فت  لوبن ماأعظم  منا فهب ،البل نيكثر ب  م  نيات  د يكون مخيل 
 ،يسدم  كامدل، و ينلدم، و بصدير يدرال ،سدمي  هدو، و داعت للمخلدو ين ا ، إبنينلم بنملل ،عليمو  اهلل سمي 

  .جل جال - يخهى على اهلل فهب  أشيا  ا، الهنلا هب من، أو الكاما يريد من هبا م فينلم
 ،-ويندالىيبدارل - النجداة عندد اهلل، و  بدول األعمدالا هت اليت ييريدب عليهد ، ضي  كبرى فقضي  اإلخاص

 . [219الشنرا :]{ َوَتَقل َبَك ِفي السَّاِجِدينَ  *الَِّذي َيرَاَك ِحيَن َتُقوُ  } اآلخرة،الهوز بالدار و 
 عندد  مدا ،البداطنو  يسيول الظاهر ،باطن  سوا ، و هب  الحقيق  بند بلل يكون ظاهر  إلى صل المؤمنو  اإب

ن بدددر مندد ، و عيقددادااا يخددالف هددبا ممدد عمالدد أيمكددن أن يجددد  فددت صددحيه  شددت    فدد ن اإلنسددان اشددت   ا 
 ينلم أن اهلل سمي  بصير. ؛ ألن يبادر باليوب  ،يخلو

، (17)((فدد ن لددم يكددن يددرا  ف ندد  يددرال ،أن ينبددد اهلل كأنددل يددرا )) :مريبدد  اإلحسددان إلددى يصددل النبدددا مددن هنددو 
يكدون هدب   ،فيكون عباداي  على الوج  المرضت ،القلبا يوج  هب، و القلبا ياحظ حركات هب ا  فيكون داتم

  .افيه -وجل عز- مرا ب  اهلل، و النبادات على درج  من اإلخاص
اهلل  ،يأيت ب  على الوج  المشرو  ،النملا فت صه  القيام بهب -أيضا  - يرا ب ا كم ، صد ، و يرا ب  فت نيي 

  .بصير ،سمي 
ا جتند، و الح  بأضيب نطداب ممكدن مدن الو دتا هبا اخيصرن د ا ننأنأيت لنيحدم ، و ليست القضي  أن نح 

  هو المطلوب؟ا هل هب ،الجمار  بل الناسا رمين، و مزدله   بل الناسا وصلن، و  بل الناس
با  لدى، و رميدت  بدل النداس، و وصلت  بدل النداس، و ت  بل الناستجوا   :كدان يقدال للبنيددإبا   النييجد، و خدر آ ا 
  الهاتدة؟ ما ،سنديل ا، و لبيل ا
َخَلمَق }، جلد ألدب الخلدب مدن األعظدم الدبل خ   هو المهدما فهب، [2، والملل:7هود:]{ ِلَيْبُلَوُذْ  َأي ُذْ  َأْحَسُن َعَمَلا }

 اإلحسدان فدت النمدل اا هدب، و النبدرة ب حسدان النمدل، [2الملدل:]{ اْلَمْوَت َواْلَحَيماَة ِلَيْبلُمَوُذْ  َأي ُذمْ  َأْحَسمُن َعَممَلا 
 ،هدو المطلدوبا هدب ،صدحيحعلدى وجد   بالنمل اإلييان النيات الصالح  م أل بمقاصد صحيح   يكون إا

أفضل  ميابن ، و خاصا  ، و خباتإا احدة فيهو  حج  ،ينبرتا يزيد على خمسين حج  ليست كم احدةو  حج 
َأْحَسمُن ِلَيْبلُمَوُذْ  َأي ُذمْ  } لديس اإلخداص، و هو الخاص بأل طريب كدانا من خمسين حج  مقصود صاحبه

                                 
عدن اإليمدان، واإلسدام، واإلحسدان،  -صلى اهلل عليد  وسدلم-ال جبريل النبت ( أخرج  البخارل، كياب اإليمان، باب سؤ 17)

 (. 8(، ومسلم، كياب الطهارة، بر م )50وعلم الساع ، بر م )



  . {َعَمَلا 
،  سدددم ، و رز دد  إلددى علددم النبددد أن اهلل سددمي  بصدددير ف ندد  عنددد بلددل يطمدددتنإبا  :مددن هددب  اآلثدددار السددادس

 .نستا م ،بصير ،ف ن  ينلم أن اهلل سمي ا من الدنيكثيرا   نط  كان لم ي  ا ف ب ،منن ، و عطات ، و  ضات و 
 ى،ينسدد ا، و يرهددل فددا ،-وجدل عددز- اهللأمددا  ،بكريندت هددا :ريد   ددالبك  ا فدد ب ، دد يرهددل ،المخلدوب  ددد ينسددال

َوَلمْو } ،يصدلح الخلدبا درى بمدأهدو ، و فد ن بلدل عدن علدم يمند  النبددا فحينمد ،حاجيل، و حاللو  ،ينلم مكانل
َْْوا ِفي اأْلَْرضِ  ْزَق ِلِعَباِدِه َلَب  . [27الشورى:]{ َبَسَط اللَُّه الرِّ

 دد  ،فيكدون بلدل هدو عدين المصدلح  لد  ،مدن األبندا  الدبكورا هدبمند   دد ي   ،الرندى، و النطدا ا فقد يطريد  هدب
 .ااخيار ل  هب ،ينلم حال  ،سمي  بصير ،نسي  اهلل ما، فيكون عين المصلح  ل  ،من البري  بالكلي  يمن 

كم ، و عن علما هبا  در له -وجل عز- لكن اهللو  شت ، اينقصه ا ،بقيت ،ييزوج أن ا المرأة اخيار لهب 
     .ليس هو نهاي  المطاف فالزواج ،يزوجت فشقيتمن امرأة 

ا ييمنددى المددوت بسددبب هددب ،كددم مددن امددرأة كانددت شددقي  ،الددزواجا بسددبب هددبا نهايدد  حيايهدد تكددم مددن امددرأة كاندد
اخييدار مد  ا نبردت أن يكدون لندي فدا ،فداهلل يخيدار لنبدد  ،الزواجا بسبب هبا كم من امرأة بهب دينه ،الزواج

 .[30اإلسرا :]{ ِإنَُّه َذاَن ِبِعَباِدِه َخِبيراا َبِصيراا} -وينالىيبارل - اخييار اهلل
ينلدددم  -يبددارل وينددالى- فدد ن اهلل ،الهدايدد  ،-وجددل عددز- لددبلل ينبرددت علددى النبددد أن يكثددر مددن سددؤال اهللو 

  .الردى، و الضالأهل  من يكون من، و من يخيار  للهدى، و أحوال الخلب
يضدمني  مدن األوصداف يبندم علدى الحيدا  مدن اهلل  ماو  ،األسما  هب أن اسيشنار  :من هب  اآلثار الساب 

  .اإلنسانبيليب  ا فيحهظ اإلنسان جوارح  عن كل ما ،حب الحيا 
يددرى  :يقددال، أو يقدد  فددت حددرج، و جهدد و  فييلددون ،ممددنه اسدديحيي   نممدد فيدددخل داخددل   ، ددد يدديكلم بكدداماإلنسددان 

  .فيق  فت حرج ،فان سمنل
لو يهنل بنض  ،ايسيشنر األفنال اليت يهنلها حينم ،يليبا م، و يجملا بم ييكلم اإلنسان إا فا ،اهلل يسم 
حدب أ -وجدل عز- أليس اهلل ،هلل ب  عليما يق  ل  من الحرج ماا فهن ،ليلإفان كان ينظر  :فيقال ،األشيا 

 . اوهكب؟ من  اسيحيأن ي  
 أنددد  يسدددمن  ف نددد  ا، و اسيشدددنر أن اهلل يدددرا إبا  ،يدددأنس النبدددد بربددد  ،-يبدددارل ويندددالى- األندددس بددداهلل :الثدددامن

   .يسيوحش
كدان بلدل بريدر ، أو طوعد ، و سدوا  كدان بلدل باخييدار  ،يبيندد عدن النداس ،يخلدوا حينمد ،ا  يكون منهدردا حينم

يق  فت  لب   ،شت  يصيب  ا م  ث   منو  -يبارل وينالى- ف ن  يأنس برب  ا  لو بقت مدة طويل  منهرد، و اخييار 
  .كان بلل بهنل المخلو ينإبا  يبل، و ينكسر نهس  فيقهر، و يياعب ب  الخلب، و المخاوف

 :كدان يقدول، و كدان يخلدو فدت بييد  ،بدو محمددأحبيب ا هب ،يسيوحش هو ف ن  ا باخييار كان بلل إبا  كبلل
  .أنس من لم يأنس بل فا، و  رت عين  من لم يقر عين  بل فا

 ؟ يسيوحش أا :-حد و  هو جالس فت بيي و - ولر  لمالل بن م   و يل



 "(18)!ويسيوحش م  اهلل أحد؟" :فقال
 . (19)"عز وجل- يلبب الميلببون بمثل الخلوة بمناجاة اهللا م" :ويقول مسلم بن يسار

يقدول ، (20)"ربدتإ ضديت مند  ا مد، و فينقضت دخل فت الليل فيهولنت إنت أل" :محمد بن المنكدر كان يقولو 
 . ألن  يأنس باهلل؛ -عز وجل- شبنت من مناجاة اهلل ما
عنددهم مثدل  ا، و عندهم مثل هب  األنوار هت السابب ماف ،(21)إنت ألفر  بالظام :بنض السلف كان يقولو 

؛ يهددر  بددالظاما فكددان هددب ،جدد  األرضو  يريددر، و جددا  المرددرب خدديم الظددام فددت كددل ناحيدد إبا  هددب  الوسدداتل
 . جال  جل-يناجت رب  ، و يدعو، و يصلت -يبارل وينالى- ألن  يخلو برب 

 نأنس؟ ا ونحن بماب
  ؟القال، و نأنس بالقيل

  ؟فت كل ليل ، و نأنس بكثرة الخلط  فت كل يوم
  . سوة القلب إاا نجنت منه ا ،خلط  زاتدة، و اسيراحات، و مجالس

  ؟يبارل وينالى- األنس باهللأين 
  .(22)"األنس باهلل إاا يزيله ا -رحم  اهلل- القيم يقول ابنا كم- حش و  القلب في "

طريدددب و  ،-يبدددارل ويندددالى- يأنسدددون بدددربهم ألنهدددم ا ؛يشدددنرون بالضددديب ،فهدددؤا  الدددبين يشدددنرون بالوحشددد 
 ،أن اهلل يسدم  كامد ، و أن اهلل يدرا ، و الحسدنىاألسدما   سيشنار منانت هدب اهو  -جل جال - األنس باهلل

  فيقلب لمابا؟ ، ريب من  أن اهلل، و ينلم بحال و 
 ؟اينزع  لمابو 
  ويخاف لمابا؟ 
 ييطاول علي  الو ت لمابا؟ و 

 ؟الماب ،بركن  يوير إا اا لربم ،ايقف يصلت يريد أن ينيهت من هب  الصاة اليت يصليها حينم
  .مهيدينياكم هداة ا  و  ايجنلنأن و  ا،سمننا ياكم بما  و  اأن ينهنن -يبارل وينالى- أسأل اهللو  ا،هب

  .امن دنيان ا  خير ا خرينآاجنل و  ا،مبيان عاف  و  ا،مرضان اشف  و  ا،اللهم ارحم مويان
  .ا  مؤزر  ا  فت باد الشام نصر ا خواننإاللهم انصر 

، اللهددم انصددرهم علددى عدددول ،عدددوهم، و اللهددم انصددرهم علددى عدددول، عدددوهم، و اللهددم انصددرهم علددى عدددول
  .عدوهمو 

  .اللهم إنهم ضنها  فقوهم
                                 

 (.16ص: ) ( انظر: النزل  للخطابت18)
 (. 31ص: ) ( انظر: الهواتد، والزهد، والر اتب، والمراثت19)
 (.1/380) وصه  الصهوة(، 2/297) ( انظر: اليبصرة ابن الجوزل20)
 (.1/358) ( انظر: إحيا  علوم الدين21)
يال نسينين رج السالكين بين منازل إيال ننبد( انظر: مدا22)  (. 3/156) وا 



  .همغنأاللهم إنهم فقرا  ف
  .جرحاهم داو  ، و ارحم موياهم، و مبياهم عاف  ، و مرضاهم اللهم اشف  

  .ا  مؤزر  ا  اللهم انصرهم نصر 
 .صحب ، و ل آعلى ، و محمدا صلى اهلل على نبينو 

 
 


