بسم اهلل الرحمن الرحيم
األسماء الحسنى
السميع البصير

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

إن الحمددد هلل ،نحمددد  ،ونسددينين  ،ونسدديرهر  ،وننددوب بدداهلل مددن شددرور أنهسددنا ،وسدديتات أعمالندا ،مددن يهددد اهلل

فددا مضددل ل د  ،ومددن يضددلل فددا هددادل ل د  ،وأشددهد أن ا إل د إا اهلل وحددد ا ش دريل ل د  ،وأشددهد أن محمدددا
عبد ورسول  ،صلى اهلل وسلم وبارل علي  ،وعلى آل  ،وصحب أجمنين.

أما بند:

فدا زال الحددديم ميصددا بدالكام علدى األسددما اليددت يبنددم علددى الم ار بد  ،ممدا يرجد إلددى علددم اهلل -يبددارل
وينالى -واحاطي بخلق  ،وبأحوالهم ،وأعمالهم الظاهرة ،والباطن .

ونحن فت أواخر هبا الحديم عن هب األسما  ،وهت اليت داتما نقول وننظ أنهسنا واخواننا بأن يكثروا من

النظر فيها ،وأن الحاج إلى بلل ماس  ،ا يسيرنت عن أحد بحال من األحوال.

يحياج إلي الرجال ،والنسا  ،الصرار ،والكبار اسيما فت هب األو ات اليت صارت الهين يسينرض للناس

داخل بيويهم ،وصارت ريب المنال من طالبيها.

فنحي دداج كثد درة النظ ددر ف ددت ه ددب المن ددانت ،والي ددرداد ،واليأم ددل ف ددت ه ددب األس ددما الحس ددنى الي ددت ييض ددمن ه ددب
األوصاف الكامل هلل -جل جال .

وهبا البل يقال إنما ينظ ب اإلنسان نهس  ،وهت مباكرة فت بيدت مدن بيدوت اهلل -يبدارل ويندالى -مد هدب

المنانت ،والنلوم الشريه اليت هت أشرف النلوم.

حديثنا عن هبين ااسمين الكريمين (السمي  ،والبصير) ينيظم خمس ضايا:
أوا :نيحدم عن منناهما.

ثانيا :عن داتل بلل فت الكياب ،والسن .

ثالثا :عن وج اا يران بينهما كثي ار فت كياب اهلل -يبارل وينالى.

رابنا :فت بكر ما يدل علي هبان ااسمان الكريمان.

خامسا :فت الكام على أثر اإليمان بهبين ااسمين على المؤمن.

أولا :معنى هذين السمين:

أمددا منناهم دا فددت لر د النددرب :فالسددمي مددن أبني د المبالر د يننددت :عظدديم السددم  ،وفددرب بددين ولددل :سددام ،
وسمي  ،فالسمي أبلغ ،عظيم السم  ،كثير السم .

والسم صه منروف يننت :إدرال المسموعات ،ويأيت بمننى آخر يأيت الكام علي -إن شا اهلل ،-وهدو

اإلجاب  ،كما يقول لريرل :سمنا وطاع  ،واسمنوا ،فهبا بمننى :اإلجاب .
أفنال السم الواردة يراد بها أربن منان:

األول :سم إدرال ،ومينلق األصوات ،يسم المسموعات ،يسم األصوات.

الثانت :سم فهم ،وهبا مينلب بالمنانت.
والثالم :هو سم اإلجاب  ،واعطا من سأل.

والراب  :فت كدام الندرب يدأيت هدبا الهندل سدم بمنندى :القبدول ،واانقيداد ،بصدرف النظدر عدن إضدافي إلدى

اهلل -يبارل وينالى(.)1

ِ ِ
ِ
فمن األول :فت كياب اهلل -ينالى{ :-قَ ْد ِ
س ِم َع
سم َع اللَّ ُه قَ ْو َل الَّتي تُ َجادلُ َك في َز ْو ِج َها} [المجادل { ،]1:لَقَ ْد َ
َ
ِ
ِ َّ ِ
اء} [آل عمران]181:؛ يننت :سم ولهم.
اللَّ ُه قَ ْو َل الَِّذ َ
ير َوَن ْح ُن أَ ْغن َي ُ
ين قَالُوا إ َّن الل َه فَق ٌ
ِ
اس َم ُعوا} [البقرة ،]104:على يهسدير بهدبا
ومن الثانت :وهو ما ييصل بالههمَ{ :ل تَقُولُوا َراع َنا َوقُولُوا ا ْنظُ ْرَنا َو ْ
المننى ،ويمكن أن يهسر بمننى :اإلجاب .
ومن الثالم :ول المصلت :سم اهلل لمن حمد  ،يننت :أجاب.
ومددن ال ارب د  :الددبل هددو القبددول{ :سم َّمماع َ ِ ِ
ون لَ ُه م ْ } [اليوب د ،]47:
اع َ
سم َّمم ُ
َ ُ
ون ل ْل َذممذ ِ } [الماتدددةَ { ،]42-41:وِفممي ُذ ْ َ
ون لَ ُه ْ } [اليوب .]47:
اع َ
س َّم ُ
على أحد األ وال فت يهسير اآلي  ،يننت :يقبلون ولهم ،ويصد ون كامهمَ { ،

ون لَ ُه ْ } [اليوبد  :]47:يسدمنون ،وينقلدون إلديهم ،يسديمنون مدا يدل
اع َ
س َّم ُ
والمننى اآلخر -كما هو منلومَ { -
فيهم ،وما دار حولهم ،ثم ينقلون بلل إليهم ،إلى غير بلل مما يل فت اآلي .

أم دا البصددير :ف د ن بلددل مددن أبني د المبالر د  ،يننددت :عظدديم البصددر ،كثيددر اإلبصددار ،نافددب البصددر -سددبحان
وينالى.

ويأيت البصير بمننى :النليم بالشت  ،يقول :فان بصير بكدبا أل :علديم بد  ،أمدا مدا ييصدل بهدب األسدما

حينم دا يضدداف إلددى اهلل -جددل جال د ويقدسددت أسددماؤ  -ف د ن السددمي  :هددو الددبل يسددم ضددجي األص دوات،
بداخياف اللرددات ،علدى يهددنن الحاجدات ،فددا يشددرل سدم عددن سدم  ،وا يرلطد المسداتل ،وا ييبددرم ب لحددا

الملحين فت سؤال  ،كما يقول الحافظ ابن القيم -رحم اهلل(.)2

فهو البل يرى دبيب النمل السودا  ،علت الصخرة الصما  ،فت الليل الظلما  ،حيم كانت فدت سدهل ،أو

فت جبل ،ويرى د اتب األشيا  ،فهو يرى يهاصيل خلب البرة الصريرة ،وأعضاتها ،ومخها ،وعرو ها ،ويرى

ما يحت األرضين السب  ،كما يرى ما فوب السموات السب .

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

()3

والسم من واس األصوات ا *** يخهى علي بنيدها والدان

هبا من كام ابن القيم -رحم اهلل ،-من أبياي فت النوني  ،ويقول:

()4

والحمد هلل السمي لساتر الد .. .أصوات من سر ومن إعان

( )1انظر :بدات الهواتد (.)75/2
( )2انظر :إغاث اللههان من مصايد الشيطان (.)3/1
( )3انظر :نوني ابن القيم (ص.)204-203 :
( )4المصدر السابب (ص.)312 :

فالسمي هو البل د اسيوى فت سمن السر والجهر ،السر والنانيد عندد سدوا  ،وسد سدمن األصدوات،
فددا يخيلددف علي د األص دوات مهم دا يشددابهت ،ومهم دا كثددرت ،وا يشددرل منه دا سددم عددن سددم  ،وا يرلط د
المساتل.

فاإلنسددان حينم دا يسددم لواحددد ف د ن بلددل يشددرل عددن اآلخددر ،أمددا اهلل -يبددارل وينددالى -فهددو يسددم جمي د

الخات ددب ف ددت كامه ددم ،ويس ددم أنهاس ددهم ،ويس ددم ن ددبض ل ددوبهم ،ويس ددم دع ددا هم عل ددى اخ ددياف اللر ددات،
ويداخل األصوات ،سوا فت بلل ما إبا أسروا بهبا الدعا  ،أو أعلنو .

فالسددر عنددد عاني د  ،والبنيددد عنددد ريددب ،وهددبا السددم المضدداف إلددى اهلل -يبددارل وينددالى -علددى نددوعين:

األول :هو سمن -يبارل وينالى -لجمي األصوات الظاهرة ،والباطن  ،الخهي  ،والجليد  ،واحاطيد -يبدارل
وينالى -بها ،ا يخهى علي منها خافي .

ممميع الممدع ِ
الثددانت :هددو سددم اإلجاب د للسدداتلين ،والددداعين ،والنابدددين ،فيجيددبهم ،ويثيددبهم{ ،إِ َّن رِّبممي لَ ِ
اء}
َ
س ُ
َ
َ
[إبراهيم.]39:

فهبا بمننى اإلجاب  ،وأيضا يدخل في السم البل هدو إدرال األصدوات ،فهدو يسدم دعدا الدداعين ،يسدم
أصوايهم ،وأ والهم ،كما أن يجيبهم -يبارل وينالى -على سؤلهم ،ودعاتهم ،وحاجايهم.

كما أن -يبدارل ويندالى -يجيدب ،ويثيدب الدباكرين ،والنابددين بدألوان الينبددات القوليد  ،فدبلل مدن إجابيد -
سأَلَ َك ِع َب ِادي َع ِّني فَِإ ِّني قَ ِري ٌ أ ِ
َّاع إذا َد َع ِ
ان} [البقرة.]186:
ُجي ُ َد ْع َوةَ الد ِ
يبارل وينالىَ { ،-وِا َذا َ
ون}
يبوا لِي َوْل ُي ْؤ ِم ُنوا ِبي لَ َعلَّ ُه ْ َي ْر ُ
ش ُمد َ
ستَ ِج ُ
فهبا يشمل دعا المسأل  ،ويشمل دعا النبادة؛ ولهبا الَ { :ف ْل َي ْ
[البقرة.]186:

فاهلل -يبارل وينالى -يجيب من سأل ،وطلب ،كما أن يجيب من عبد ،فينطت هؤا  ،ويثيب هؤا .
أما ول إبراهيم -صلى اهلل علي وسلم{ :-إِ َّن رِّبي لَس ِميع الدع ِ
اء} [إبراهيم]39:؛ فهدبا مدن السدم الخداص؛
َ ُ َ
َ
ألن سددمن -يبددارل وينددالى -من د مددا هددو خدداص ،ومن د مددا هددو عددام ،فهددبا سددم اإلجاب د  ،والقبددول ،ولدديس
بالسم النام كما يقول الحافظ ابن القيم(.)5

مممميع الممممدع ِ
فددداهلل سد ددمي لكدددل مسد ددمو  ،وهن د دا يسد ددم سد ددماعا خاص د دا للدددداعين ،فيجي ددبهم{ ،إِ َّن رِّبممممي لَ ِ
اء}
َ
سم ُ
َ
َ
[إبراهيم ،]39:ومن ثم جا مقيدا فت هبا الموض .
فدداهلل -يبددارل وينددالى -ل د سددم يليددب بجال د  ،وعظمي د  ،سددم حقيقددت يليددب بباي د  ،وكمال د  ،ا يشددب سددم

المخلو ين ،وهبا السم كما أخبر اهلل -يبارل وينالى -نثبي با يكييف ،وا يمثيل ،وا يأويل ،وا ينطيل.

وكبلل ف ن البصير :هو الدبل يدرى المبصدرات ،ا يخهدى عليد منهدا خافيد  ،يدرى الدد يب ،والجليدل ،يسديول
عند رؤي هب األشيا المبصرة فت الليل والنهار ،فت الظام والضيا .

وهو البصير يرى دبيب النمل السد *** دودا يحت الصخر والصوان
ويرى مجارل القوت فت أعضاتها *** ويرى نياط عرو ها بنيان

( )5انظر :بدات الهواتد (.)267 ،238 ،72/2

()6

ويرى خيانات النيون بلحظها *** ويرى كبال يقلب األجهان
ويقول:

()7

وكبا بصير وهو بو بصر ويبصد *** ددر كل مرتت وبل األكوان

-جل جال ويقدست أسماؤ .-

فدداهلل -يبددارل وينددالى -هددو البصددير الددبل أحدداط بصددر بجمي د المبص درات فددت أ طددار األرض ،والسددموات،
حيددى أخهددى م دا يكددون فيه دا ف د ن اهلل ي د ار  ،ويبصددر  ،ا يخهددى علي د مددن بلددل شددت  ،فهددو يددرى دبيددب النمل د

السودا  ،على الصخرة الصما  ،فت الليل الظلما  ،ويرى جمي أعضاتها الباطن  ،والظاهرة ،ويرى سدريان
القددوت فددت أعضدداتها الد يقد  ،ويددرى سدريان الميددا فددت أغصددان األشددجار ،وعرو هدا ،وجميد النبايددات علددى

اخددياف أنواعه دا ،وصددررها ،ود يهدا ،ويددرى نيدداط عددروب النملد  ،والنحل د  ،والبنوض د  ،ومددا هددو أصددرر مددن
بلل.

فهددبا كلد مددن عظدديم بصددر -يبددارل وينددالى ،-كمدا أن د يددرى خيانددات األعددين ،ويقلبددات األجهددان ،وحركددات
الس ِ
الس ِمميعُ ا ْل َعلِمي ُ } [الشدن ار ،]2220-218:
ين * إِ َّن ُه ُه َمو َّ
ين تَقُوُ * َوتَ َقل َب َك ِفي َّ
القلوب{ ،الَِّذي َي َر َ
اج ِد َ
اك ِح َ
ِ
ور} [غافر ،]19:واهلل على كل شت شهيد.
{ َي ْعلَ ُ َخ ِائ َن َة ْاأل ْ
َع ُي ِن َو َما تُ ْخفي الص ُد ُ
وبنا على بلل ف ن البصير ل مننيان:

در يليددب بنظميد  ،يحدديط بأ طددار السددموات ،واألرض ،فيددرى جميد
األول :هددو أن هلل -يبددارل وينددالى -بصد ا

الخاتب.

الثانت :أن بو بصيرة باألشيا  ،عالم بها ،خبير بأمرها ،ا يخهى علي منها خافي .

فالبصير بالشت يننت :النالم ب  ،البل ا يخهى علي من ليل ،وا كثير ،فداجيم المننيدان فدت البصدير،
كما اجيم المننيان األوان فت السمي  ،فصار للسمي مننيان ،وصار للبصير مننيان.
()8

يا من يرى مد البنوض جناحها *** فت ظلم الليل البهيم األليل

ثاني ا :دلئل هذين السمين في الذتا والسنة:

مي ٌء
َ َذ ِم ْثلِ ِمه َ
أما السمي  :فقد ورد كثي ار فت كياب اهلل -يبارل وينالى ،-جا أكثر مدن أربندين مدرة{ :لَ ْمي َ
شْ
ِ
صير} [الشورى{ ،]11:واللَّ ُه يسمع تَحاورُذما إِ َّن اللَّ َه ِ
ِ
و ُهو َّ ِ
َّل
ير} [المجادل َ { ،]1:رَّب َنا تَقَب ْ
َ
َ
َ َ
سميعٌ َبص ٌ
السميعُ ا ْل َب ُ
َ َْ ُ َ َُ َ
الس ِميعُ ا ْل َعلِي ُ } [البقرة ،]127:فهبا فت السمي  ،وبلل فت كياب اهلل -يبارل وينالى -كثير.
ت َّ
ِم َّنا إِ َّن َك أَ ْن َ
وأم دا البصددير :فقددد ورد -أيضددا -فددت كيدداب اهلل -يبددارل وينددالى -أكثددر مددن أربنددين م درة ،ددال -ينددالى:-
صمير ِبا ْل ِعب ِ
صمير} [البقدرة{ ،]233:واللَّ ُ ِ
َن اللَّ َه ِبمما تَعملُ َ ِ
ماد} [آل عمدران،]20-15:
اعلَ ُموا أ َّ
{ َواتَّقُوا اللَّ َه َو ْ
َ
َ
مه َب ٌ
مون َب ٌ
َ َْ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
ير} [الشورى.]27:
ير َبص ٌ
{إن ُه ِبع َباده َخ ِب ٌ

( )6انظر :نوني ابن القيم (ص.)204 :
( )7انظر :المصدر السابب (ص.)172 :
( )8انظر :ربي األبرار ونصوص األخيار ( ،)10/1والمسيطرف فت كل فن مسيطرف (ص.)352 :

ثالث ا :اقتران هذين السمين ببعض األسماء الحسنى:

أما اسم (السمي ) فهو كثي ار ما يرد مقيرنا م اسدم اهلل النلديم ،ويمكدن أن يقدال فدت وجد هدبا اا يدران -واهلل
ينددالى أعل ددم :-إن اهلل -يب ددارل وينددالى -يس ددم جميد د األص دوات عل ددى اخيافهد دا ،وينوعه دا ،وهن ددال م ددا ا

صوت ل  ،فاهلل -يبارل وينالى -ينلم  ،وينلم حال  ،وينلم أحوال هؤا البين يصدر منهم هدب األصدوات
المسموع  ،وهبا كثير فت كياب اهلل -يبارل وينالى.

ِ ِ
فجا اا يران بين السمي  ،والنلديم فدت أكثدر مدن ثاثدين مدرة فدت القدرآن ،دال -يندالىَ { :-وِا ْذ َي ْرفَمعُ إ ْب َمراهي ُ
اع َد ِم َن ا ْلب ْي ِت وِاسم ِ
ا ْلقَو ِ
ق فَِإ َّن
ت َّ
اعي ُل َرَّب َنا تَقَب ْ
الس ِميعُ ا ْل َعلِي ُ } [البقرةَ { ،]127:وِا ْن َع َزُموا الطَّ ََل َ
َّل ِم َّنا إِ َّن َك أَ ْن َ
َ
َ َ َْ
س ِميعٌ َعِلي ٌ } [البقرة ،]227:وفت كل موض لربما يكون ل يهسير يخص  ،يننت فت مثل هبا المقام.
اللَّ َه َ
الطاب ل لهظ ينبر ب  ،ول مننى يقصد ،فاهلل -يبارل وينالى -سمي لما يقول هدؤا الدبين عزمدوا علدى

الطدداب ،وهددو علدديم بمقاصدددهم ،ونيددايهم؛ ولددبلل الطدداب مند مدا يكددون صدريحا ،ومند مددا يكددون مددن بيددل
الكناي  ،والكناي يسأل اتلها مابا أردت؟
فاهلل د سم

ول  ،وهدو عدالم بمقاصدد  ،فدا يسديطي اإلنسدان أن يقدول شديتا هدو خداف مدا و د فدت لبد ،

فد ن بلددل ا يرنددت عند مددن اهلل شدديتا ،وابا عددرف النبددد مثددل هددبا المننددى ف ند يكددون عليد ر يددب مددن نهسد

على نهس  ،فدا يسديطي أن ييحيدل علدى القاضدت ،أو علدى المهيدت؛ ليحصدل فيدوى ،أو حكمدا ييهدب مد مدا

يهوا .

أما ا يران (السمي ) بد(البصير) فقد جا بلل فت كياب اهلل -يبدارل ويندالى -فدت أكثدر مدن عشدرة مواضد ،
ِ
شيء و ُهو َّ ِ
ِ ِِ
س َممعُ تَ َح ُاو َرُذ َمما
مير} [الشدورىَ { ،]11:واللَّ ُ
مه َي ْ
َ َذم ْثله َ ْ ٌ َ َ
كقول -يبارل وينالى{ :-لَ ْي َ
السمميعُ ا ْل َبص ُ
ِ
إِ َّن اللَّ َه ِ
ير} [المجادل .]1:
َ
سميعٌ َبص ٌ

فهبان الوصهان السم  ،والبصدر يددان علدى اإلحاطد  ،فدا يخدرج شدت مدن كوند مدن جملد المسدموعات،

أو المبص درات ،فدداهلل -يبددارل وينددالى -يسددم جمي د األص دوات ،ويددرى جمي د األشدديا  ،الخهيددات ،والجليددات

فهبا كل يدل على اإلحاط .

وكما عرفنا أن كل اسم من أسما اهلل -يبارل وينالى -ل مننى ،أو منان ،فدابا ا يدرن مد غيدر فد ن بلدل
ينطت وصها ثالثا يؤخب من هبا اا يران.

وم ددن ثد دم فد د ن اهلل -يب ددارل وين ددالى -ددد أح دداط ب ددالخلب م ددن ك ددل وجد د  ،يس ددم كامه ددم ،وي ددرى شخوص ددهم،
وأعيددانهم ،ا يخهددى علي د مددنهم خافي د  ،فهددم يح ددت سددمن  ،وبصددر  ،إبا يكلمددوا سددمنهم ،وابا يحركددوا فه ددو
يشاهدهم.

وهندا -أيضددا -مسددأل  ،وهددت أند فددت جميد المواضد فددت كيدداب اهلل -يبددارل وينددالى -إبا جددا السددمي مد
البصير ف ن السمي يكون مقدما علي  ،سوا بلل فيمدا يضداف إلدى اهلل -يبدارل ويندالى ،-أو فيمدا يضداف

ص َمر
إلى غير  ،فدت كدل المواضد  ،سدوا كدان بلدل بصدير المصددر ،أو الهندل ،أو ااسدم{ ،إِ َّن َّ
الس ْمم َع َوا ْل َب َ
ِ
َس َمعُ َوأ ََرى} [ط  ،]46:فهبا بصير الهنل.
َوا ْلفُ َؤ َ
اد} [اإلس ار  ،]36:فقدم السم على البصر{ ،إِ َّنني َم َع ُذ َما أ ْ
ِ
صير} [الح  ،75 ،61:ولقمان ،28:والمجادل { ،]1:إِ َّن ُه ُهو َّ ِ
ِ
وكبلل أيضا { ِ
ير} [اإلسد ار ،1:
َ
َ
السميعُ ا ْل َبص ُ
سميعٌ َب ٌ

وغافر.]56:
فهبا يؤخب من بالنسب لألوصاف من حيم هت ،يننت :صه السم  ،والبصر -بصرف النظر عن إضاف
بلل إلى اهلل -يبارل وينالى ،-أيهما أكمل ،وأشرف ،وأشمل السم  ،أو البصر؟
النلما -رحمهم اهلل -يكلموا على هبا.

والراجح وهو المشهور البل علي عام أهل النلم :أن السم أشرف ،ومما يسيدل ب القاتلون ببلل :أن ا

يبكر السم فت كياب اهلل -يبارل وينالى -م البصر إا ويقدم السم علي .

وا يخهى أن البصر بالنسب للمخلو ين :إنما يكون للميشخصات ،األشيا المناين .

أمددا السددم  :فيسددم اإلنسددان صددوت الهدوا  ،ويسددم أصدوات األشدديا البنيدددة اليددت ا ي ارهدا ،ويسددم صددوت
الزلزل  ،ويسم أصوات الناس ،إلى غير بلل ،فهبا أشمل ،كما أن يسم من جمي الجهات.

أما البصر :ف ن اإلنسان ،أو المخلوب ا يرى إا ما ييشخص أمام نداظر  ،وا يدرى مدا سدوى بلدل ،كمدا أن
مدى البصر أضيب من مدى السم -كما هو منلوم ،-هبا بالنسب للمخلو ين.

أما اهلل -يبارل وينالى -فصهاي كامل  ،وبصر محديط مدن كدل وجد  ،كمدا أن سدمن محديط مدن كدل وجد ،

لكن ينظر فت السياب فت كل موض مما يضاف إلى اهلل -جل جال ويقدست أسماؤ .
ِ
ِ
ماعلَ ُموا
اءتْ ُذ ُ ا ْل َب ِّي َن ُ
مات فَ ْ
فأحيانا يكون بلل فت مقام الوعيد ،واليهديد ،ال ينالى{ :-فَِإ ْن َزلَ ْلتُ ْ م ْن َب ْعد َما َج َ
يز َح ِذي ٌ } [البقرة ،]209:هب اآلي فت سياب الوعيد ،وان لم يكن بلل فت السدمي  ،البصدير ،لكدن
أ َّ
َن اللَّ َه َع ِز ٌ
يمد ثَ َموا َ المد ْن َيا فَ ِع ْن َمد اللَّ ِمه ثَ َموا ُ المد ْن َيا
مان ُي ِر ُ
هبا من باب اإليضا  ،والبيدان ،فداهلل –يندالى -يقدولَ { :م ْمن َذ َ
ان اللَّ ُه س ِميعا ب ِ
ير} [النسا .]134:
ص اا
َو ْاْل ِخ َرِة َو َذ َ
َ ا َ
فيكون فت مثل هب المقامات ،أو فت بنض هب المقامدات كدأن اهلل يقدول :هدؤا بحسدب مدا يدردون عليدل،

ف د نت أسددم مددا يقولددون ،وم دا يقددابلون ب د رسددلت مددن المق دال ،والكددام ،والج دواب ،والددرد ،كم دا أنددت أبصددر مددا
يهنلون.

ثم -أيضا -هؤا البين يخاطبون بالرسال إنما يقولون كاما يجيبون ب من خاطبهم ،وأرسل الديهم ،ثدم -

أيضا -يقابلون بلل بالهنل.

فددابا ددالوا :صددد ت ،فد ن بلددل يسددييب الهنددل ،وانقيدداد القلددب ،وانقيدداد الجدوار  ،وابا ددالوا :كددببت ،فهددبا مقددال
ييبن فنل القلب ،وفنل الجوار .

فقدم ما يينلب بالسم ( ،السمي )؛ ألنهم يجيبون بالقول أوا ،ثم بند بلل ييبنون بالهنل غالبا.
ولهبا دال اهلل -عدز وجدل -لموسدى ،وهدارون -عليهمدا الصداة والسدام- ،-حينمدا أرسدلهما إلدى فرعدون:-
ِ
مممعُ َوأ ََرى} [ط د  ،]46 :أسددم مددا يجيبددون ب د  ،وم دا ييهوهددون ،وأرى م دا يصدددر مددنهم مددن
{إِ َّننمممي َم َع ُذ َمممما أ ْ
َسم َ
األفنال.
ثم -أيضا -األفهام الهاسددة إنمدا يكدون إنكارهدا أشدد ،ينندت :إنكارهدا لسدما جميد األصدوات مد البندد أشدد
من اإلنكار للرؤي عن بند.

ولهددبا جددا فددت الصددحيحين مددن حددديم عبددد اهلل بددن مسددنود -رضددت اهلل عن د  ،-ددال" :اجيم د عنددد البيددت

رشدديان ،وثقهددت -أو ثقهيددان و رشددت -كثي درة شددحم بطددونهم ،ليل د فق د لددوبهم ،فقددال أحدددهم :أيددرون أن اهلل
يسم ما نقول؟

ال اآلخر :يسم إن جهرنا ،وا يسم إن أخهينا -احظ السما عن بند ،مدا دالوا :هدل ي ارندا؟ إنمدا دالوا:

هل يسمننا؟.-

و ال اآلخر :إن كان يسم إبا جهرنا ف ن يسم إبا أخهينا"(.)9

ومددن هن دا ددال بنددض أهددل النلددم :إن د دددم السددم علددى البصددر؛ ألن اإلنكددار في د مددن بول األفهددام الهاسدددة
يكون أكثر.

در -وهدت أكثدر مدا يصددر عند مدا ييصدل بالحسداب ،والجد از -
ويمكن أن يقال :إن أعظم الجوار فيكدا ،وأث ا
هو اللسان ،ال -عليد الصداة والسدام(( :-وهدل يكدب النداس علدى منداخرهم ،أو علدى وجدوههم فدت الندار

يددوم القيامد إا حصدداتد ألسددنيهم؟!))( ،)10فقدددم السددم علددى البصددر ربمدا يكددون فددت بنددض المواضد لددبلل،
واهلل ينالى أعلم.

هب أجوب بكرها بنض أهل النلم.

ت فَِإ َّنمما أ ِ
َضمل
بند بلل ما وج اا يران بين السمي  ،والقريب كما فت ول -يبارل وينالىُ { :-ق ْل إِ ْن َ
ضملَ ْل ُ َ
ت فَ ِبمما ي ِ
س ِمميعٌ قَ ِريم ٌ } [سدبأ ،]50 :سدمي  ،ريدب ،فداهلل -يبدارل
موحي إِلَ َّ
َعلَى َن ْف ِسي َوِا ِن ْ
مي َرِّبمي إِ َّن ُ
اهتَ َمد ْي ُ َ ُ
مه َ
ِ ِ
سمأَلَ َك ع َبمادي َع ِّنمي فَمِإ ِّني قَ ِريم ٌ
وينالى -يسم مدا يصددر عدن النبداد ،وهدو ريدب مدنهم ،فد ن دعدو { َوِا َذا َ
أِ
َّاع إذا َد َعم ِ
ممان} [البق درة ]186 :فهددو ريددب مددن الددداعين ،وهددبا هددو القددرب الخدداص ،يجيددب
ُجيممم ُ َد ْعم َمموةَ المممد ِ

دعا هم.

وكددبلل حينمدا ييهددو اإلنسددان بمدا ا يرضددت اهلل -يبددارل وينددالى -فد ن اهلل ددادر علددى أخددب  ،ا يحيدداج إلددى

و ت ،وزمان حيى يوصل إلي  ،وانما يأخب اهلل -يبارل وينالى -فت أ دل مدن طرفد عدين ،وهدو دادر علدى
ِ
وبموا إليمه إِ َّن َرِّبمي قَ ِريم ٌ ُم ِجيم ٌ }
اسمتَ ْْف ُروهُ ،ثم تُ ُ
أن يهيك  ،وأن يهضح  ،واهلل -يبارل ويندالى -يقدول{ :فَ ْ
[هود.]61:
فجم بدين القدرب ،واإلجابد  ،فد با رجد النبدد إلدى ربد  ،ويداب ،وأنداب ،واسديرهر وجدد اهلل ريبدا مند  ،واهلل -
يبارل وينالى -كما هو منلوم -م

رب إا أن عال على خلق  ،مسيو على عرش .

بند بلل يأيت الكام على البصير من ناحي ا يران ببنض األسما الحسنى.

أمدا ا ي ارند بالسدمي فقدد مضدى الكدام عليد  ،كمدا أند يدأيت مقيرندا بدالخبير ،وبلدل أن اهلل -يبدارل وينددالى-
( )9أخرجد د البخ ددارل ،كي دداب يهس ددير القد درآن ،ب دداب {وذلذممم ظمممنذ المممذي ظننمممت بمممربذ أرداذممم فأصمممبحت ممممن الخاسمممرين}
[فصلت ،]23:بر م ( ،)4817ومسلم ،كياب صهات المنافقين وأحكامهم ،بر م (.)2775

( )10أخرج اليرمبل فت السنن ،أبواب اإليمدان عدن رسدول اهلل -صدلى اهلل عليد وسدلم ،-بداب مدا جدا فدت حرمد الصداة،
بر م ( ،)2616والنساتت فت السنن الكبرى ،سورة السجدة ،ول –ينالى{ :-تتجافى جنوبه عن المضاجع} [السجدة،]16 :
و ول –ينالى{ :-فَل تعل نفَ ما أخفي له من قرة أعمين} [السدجدة ،]17 :بدر م ( .)11330و دال اليرمدبل :هدبا حدديم
حسن صحيح ،وصحح األلبانت بمجمو طر  ،انظر :السلسل الصحيح (.)115/3

بصير ،بصدر نافدب فدت الخلدب ،ا يخهدى عليد مدنهم خافيد  ،وهدو عدالم بمخبدآيهم ،وخهايداهم ،ومدا ا يظهدر
من أحوالهم؛ ألن الخبيدر ينندت :أند الدبل ينلدم بدواطن األشديا  ،فداهلل يدرى جميد المبصدرات ،كمدا أند ينلدم

الخهايا ،والخبايا ،والبواطن.

فد با كددان اهلل -يبدارل وينددالى -يبصدر النبدداد ،ا يخهدى عليد مدن أمددرهم ليدل ،وا كثيددر ،وهدو أيضددا -جددل
جال ويقدست أسماؤ  -ينلم بواطنهم ،وخهاياهم ،ف لى أين المهر؟.

الهرار إلى اهلل -يبارل وينالى -بم ار بي  ،كما سيأيت فت الكام على اآلثار.
وهب األسما يدل على إحاطد علدم الدرب -جدل جالد  -بدأحوال الخلدب ،مدا يدرى ،ومدا يسدم  ،ومدا يصددر
مه
مان لَ ُ
عنهم من األفندال ،والمدزاوات ،كدل بلدل دد أحداط اهلل -يبدارل ويندالى -بد  ،وهدبا فيد ينبيد { ِل َم ْمن َذ َ
يد} [ب ،]37:بأن ي ار ب رب  ،وأن يكون علي حسيب من نهس .
َق ْل ٌ  ،أو أَْلقَى َّ
الس ْم َع َو ُه َو َ
ش ِه ٌ
رابع ا :ما يدل عليه هذان السمان الذريمان:

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

وبدال اليضمن :يكون الدال ميوجه إلى أحدهما ،يننت :البات ،أو الصه .

دير يددل علدى الحيداة ،وكدبلل النلدم ،واإلحاطد ،
وأمدا بدالد االيدزام :فد ن بلدل وابدد حينمدا يكددون سدمينا بص ا
وما إلى بلل من أوصاف الكمال.

ودال د اللددزوم يقدددم الكددام عليه دا ،لكددن الندداس ييهدداويون فيه دا ،وفددت منرف د مددا ينطددول يحيه دا فددت كددل اسددم
بحسب ما يكون عندهم من النلم ،والمنرفد فدت هدبا البداب ،ينندت :مدن جهد اللدزوم الدبل يكدون مدن إثبدات
هب الصه  ،أو يلل ،و د يكلم الحافظ ابن القيم -رحم اهلل -على هبا المننى بكام يحسن مراجني
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مك}
مه قَ ْمو َل الَِّتمي تُ َج ِادلُ َ
س ِم َع اللَّ ُ
وصه السم هلل -يبارل وينالى -جا ت بصيغ مينددة ،ال ينالى{ :-قَ ْد َ
[المجادل  ،]1:بصير الهنل ،وهدبا يثبدت الصده  ،بدل هدو مدن أصدر مدا يثبيهدا ،جدا بصدير الماضدت{ ،قَ ْمد
ِ
س َممعُ تَ َح ُاو َرُذ َمما} [المجادلد  ،]1:وهدو -يبدارل ويندالى-
سم َع اللَّ ُه} [المجادل  ،]1:والمضار  ،واسدم الهاعدلَ { ،ي ْ
َ
ِ
أيضا سمي  ،بصير{ ،إِ َّن اللَّ َه ِ
ير} [المجادل  ،]1:هبا كل فت آي واحدة.
َ
سميعٌ َبص ٌ
خامسا :أثر اإليمان بهذين السمين الذريمين:

فأول بلل :أن ندعو اهلل -يبارل وينالى -بهب األسما  ،والدعا على نوعين:
دعا المسأل  ،ودعا النبادة.

أما دعا المسأل  :فيكون اإلنسان مضمنا لدعات بكدر هدب األسدما الحسدنى فدت كدل موضد  ،بحسدب مدا
السم ِ
ممت وِاسمممم ِ
ِ
اهي ا ْلقَو ِ
ِ
ممميعُ ا ْل َعلِمممي ُ }
ممت َّ
اعي ُل َرَّب َنممما تَقََّبم ْ
ممل ِم َّنممما إِ َّنم َ
ممك أَ ْنم َ
اعم َ
ممد ِمم َ
يناسددب َ { ،وِا ْذ َي ْرفَمممعُ إِ ْبم َممر ُ َ
ممن ا ْل َب ْيم َ ْ َ
[البقرة ،]127:فهو سمي أل والهم ،ولدعاتهم.
وهددو -أيضددا -يجيددب دعددا الددداعين ،وهددو علدديم بددأحوالهم ،ومقاصدددهم ،ونيددايهم ،وأعمددالهم ،والجهددود اليددت
( )11راج  :مدارج السالكين بين منازل إيال ننبد ،وايال نسينين (.)54/1

ببلوها ،واألعمال اليت زاولوها.

ِ
َّل ِم ِّني إِ َّن َك
ت لَ َك َما ِفي َب ْط ِني ُم َح َّراار فَتَقَب ْ
ان َر ِّ إِ ِّني َن َذ ْر ُ
ام َأر ُ
َت ِع ْم َر َ
وهكبا فت يل امرأة عمران{ :إِ ْذ قَالَت ْ
الس ِميعُ ا ْل َعلِي ُ } [آل عمران.]35:
ت َّ
أَ ْن َ
مال َر ِّ َهم ْ لِمي ِم ْمن لَ ُمد ْن َك ُذِّريَّم اة
َّمه قَ َ
وهكبا فت دعا زكريا -صلى اهلل علي وسدلمُ { :-ه َنالِ َك َد َعما َزَذ ِريَّما َرب ُ
طَ ِّيب اة إِ َّن َك س ِميع الدع ِ
اء} [آل عمران.]38:
َ ُ َ
َ

إبن هدبا دعدا المسددأل  ،يقدول :رب إنددل يسدم مقددالت ،ويبصدر حدالت فددارف مدا بددت مدن ضددر ،واغنندت مددن
الهقر ،اغهر بنبت ،ارحمنت ،يقبل يوبيت ،إلى غير بلل مما يدعو النبد ب رب .
أما دعا النبادة فيندرج يحت بلل أمور مينددة:

فأوله دا :أن يثبددت النبددد هددب األسددما هلل -يبددارل وينددالى -وم دا يضددمني مددن األوصدداف ،نثبددت هلل سددمنا،

بصر يليقان بجال  ،وعظمي  ،وهب من أوصاف الكمال ،وابد ،كما ال اهلل -يبدارل ويندالىُ { :-ق ْمل َه ْمل
و ا
َعمى و ْاألَصم ِّ وا ْلب ِ
ِ
ص ِ
يع
الس ِمم ِ
مير َو َّ
ون} [األننامَ { ،]50:مثَ ُل ا ْلفَ ِمريقَ ْي ِن َذ ْ
ير أَفَ ََل تَتَفَ َّذ ُر َ
ستَ ِوي ْاأل ْ
ماأل ْ َ َ َ َ َ
َي ْ
َع َمى َوا ْل َبص ُ
ستَ ِوَي ِ
ون} [هود.]24:
ان َمثَاَل أَفَ ََل تَ َذ َّذ ُر َ
َه ْل َي ْ

در علددى ومد حيددم عبدددوا األصددنام اليددت ا يسددم  ،وا يبصددر،
و ددال إبدراهيم -صددلى اهلل عليد وسددلم -منكد ا
يقول ألبي { :لِ تَعب ُد ما َل يسمع وَل ي ْب ِ
ص ُر َوَل ُي ْْ ِني َع ْن َك شيئا} [مريم.]42:
َ ُْ َ َ ْ َ ُ َ ُ
مون ِب َهما أَ ْ لَ ُهم ْ أ َْيمد َي ْب ِط ُ
وكبلل وبخ المشركين حينما عبدوا األصنام ،فقال{ :أَلَ ُه ْ أ َْر ُجم ٌل َي ْم ُ
ش َ
ش َ
مون ِب َهما أَ ْ
َعي ٌن ي ْب ِ
ون ِب َها} [األعراف.]195:
ص ُر َ
لَ ُه ْ أ ْ ُ ُ
فنحن نثبت هب األسما  ،وما يضمني من هب األوصاف الكامل هلل -يبارل وينالى.

ثانيا :أن بلل يبندم علدى الم ار بد هلل -جدل جالد ويقدسدت أسدماؤ  -حيدم يسديول عندد السدر ،والنانيد ،
اء ِم ْن ُذ ْ َم ْمن
س َو ٌ
ومن يخيهت وييوارى من أعين الناس ،ومن يهنل بلل بجا  ،ويجاهر ببنب  ،ومنصيي َ { ،
ِ
ار ٌ ِب َّ
الن َه ِ
سِ
مه َي ْعلَم ُ َمما
ار} [الرعدد{ ،]10:أَلَ ْ تَ َمر أ َّ
َن اللَّ َ
َس َّر ا ْلقَ ْو َل َو َم ْن َج َه َر ِبه َو َم ْن ُه َو ُم ْ
ستَ ْخف ِباللَّْي ِل َو َ
أَ
مون ِم ْمن َن ْجموى ثَََل ثَمة إَِّل ُهمو ارِبعهم وَل َخمسمة إَِّل ُهمو ِ
السمو ِ
ِ
ات َو َما ِفمي ْاأل َْر ِ
مه ْ َوَل
ض َمما َي ُذ ُ
سُ
ساد ُ
َ َ
ْ َ
َ َ ُُْ َ
َ
في َّ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َِّ
ميء
مه ِب ُذ ِّمل َ
ام ِمة إِ َّن اللَّ َ
أ َْد َنى م ْن َذل َك َوَل أَ ْذثََر إل ُه َو َم َع ُه ْ أ َْي َن َمما َذما ُنوا ثُم َّ ُي َن ِّب ُمئ ُه ْ ِب َمما َعملُموا َي ْموَ ا ْلق َي َ
شْ
َعلِي ٌ } [المجادل .]7 :
وكان اإلمام أحمد -رحم اهلل -كثي ار ما يردد:

إبا ما خلوت الدهر يوما فا يقل *** خلوت ولكن ل علت ر يب
وا يحسبن اهلل يرهل ساع *** وا أن ما يخهى علي يريب

()12

ومن ثم ف ن اإلنسان إبا أراد أن ييكلم ف ن يسيشنر أن هبا الكام يسمن رب -يبدارل ويندالى -وأن الملدل
يكيب .

وابا أراد اإلنسان أن يكيب شيتا ف ن يسيشنر أن بلل يق فت صحيه الملل بدل أن يقد فدت هدبا الكيداب،
( )12انظر :الجليس الصالح الكافت واألنيس الناصح الشافت (ص.)551 :

أو هبا الورب ،أو هب الوساتط اليت نينامل ،ونيواصل بها ،فينبرت علينا أن ندزن الحدرف ،ا يكيدب إا مدا
يحاسب علي نهسل يماما ،هل هبا صدب ،أو كبب؟

هل هبا يراد ب وج اهلل -يبارل وينالى ،-أو يراد ب الريا  ،والسمن ؟
هل هبا الكام في مصلح  ،أو ليس في مصلح ؟

هل ينشأ عن ضرر ،أو ا ينشأ عن ضرر؟

هل هبا الكام مما يحب اهلل -يبارل وينالى -ويثيب علي  ،أو أن هبا الكام مما يسخط ؟

هب أمور يحياج النبد أن يقف عندها.

إبا أراد أن ينظر ،إبا أراد أن يهنل فنا ،إبا أراد أن يينبد ،إبا أراد أن يصف دمي ليصلت ف ن ييبكر أن
دور كثي درة مم دا ييصددل بالنشدداط للنبددادة ،وكددبلل -كم دا سدديأيت-
اهلل -يبددارل وينددالى -ي د ار  ،وهددبا يددورم أمد ا
اإلخاص هلل رب النالمين.

هبا عبد اهلل بن أحمد بن داس البصرل ،يقول :إن جا رجل من الجند ،فأخب امرأة بالقوة ،وجندل يجدببها،
ويجرها م جنود  ،وأعوان  ،فقام الجيران ليخلصوها ،فقام هدؤا الجندد ،فضدربوهم ،وحدالوا بيدنهم وبدين هدب

المرأة ،فأدخلها فت بيي  ،فدافني  ،فيمكن منها ،فلما ند منها مقند الرجل من المرأة ،وغلب األبواب ،الت:
يا هبا بقت باب واحد لم يرلب ،فأغلق .
ال :أل باب؟

الددت :الددبل بينددل وبددين اهلل- ،غلددب األبدواب اليددت بيند وبددين المخلددو ين ،-فهددبا الرجددل هزيد هددب الكلم د ،

فكانت موعظ بلير  ،فقال لها :اخرجت د فرج اهلل عنل ،ولم يينرض لها.

هب يحياج النبد أن ييبكرها حينما يرلب األبواب ،ويخلو بمنصي اهلل -يبارل وينالى.

ينجبنت كلم أرسلها أحد اإلخوان الظرفا

بل أيام ،أن رجدا مدن كبدار السدن الدبين ا ينرفدون القد ار ة ،وا

الكياب  ،يقول :إن ستل عن اليقوى ،والصحيح أن هبا أعلب بالم ار ب  ،سدتل عدن اليقدوى ،ولنقدل :سدتل عدن
الم ار ب  ،فقال" :اليقوى ويش حالل -بلري النامي  -إبا كنت لحالل؟".

كلم منبرة ،يننت :ما حالل إبا كنت وحدل؟

هب هت اليقوى ،ويش حالل إبا كنت لحالل؟

إبا انهردت ،إبا خلوت ما حالل؟ ،يقوم ،وييوضأ ،ويصلت ،وينبد ،ويبكر إلى آخر  ،ينشط للنبادة؟
هل ييهرغ للمناصت؟

هل هب فرص لمزاول ما ا يليب مما يسخط اهلل -يبارل وينالى -مما يكون من اآلثام؟

در مددن الدددروس ،والمحاضدرات ،لكنه دا
هددب كلمد مددن رجددل لددم يددينلم ،وا درس فددت الجامنددات ،وا سددم كثيد ا
كلم بلير  ،ومنبرة.

الثالددم مددن هددب اآلثددار :أن يلجددأ النبددد إلددى رب د  ،وفدداطر فددت حاجايه دا كله دا ،أن يضددر إلددى اهلل -يبددارل
وينالى ،-أن ييوج بكليي  ،بقلب  ،وجوارح  ،ولسان إلى فاطر  ،ومنبود .

فدداهلل -يبددارل وينددالى -يد ار  ،ويسددم كامد  ،فد با كددان للنبددد حاجد ف ند ا ييوجد إلددى المخلددو ين ،وينيظددر

عاتديهم ،واحسانهم ،وانما ييوج إلى الخالب البل بيد أزم األمور.
ولهبا كان األنبيدا -علديهم الصداة والسدام -ييوجهدون إلدى اهلل -يبدارل ويندالى -بددعاتهم ،وسدؤالهم ،واهلل
يقول{ :وِا َذا سمأَلَ َك ِعب ِ
مادي َع ِّنمي فَمِإ ِّني قَ ِريم ٌ أ ِ
َّاع إذا َد َع ِ
يبوا ِلمي َوْل ُي ْؤ ِم ُنموا ِبمي}
ُجيم ُ َد ْع َموةَ المد ِ
سمتَ ِج ُ
َ
مان َف ْل َي ْ
َ
َ
[البقرة.]186:
مت
وهددبا إبدراهيم -صددلى اهلل عليد وسددلم -مد إسددماعيل -عليد الصدداة والسددامَ { :-رَّب َنمما تَقََّبم ْمل ِم َّنمما إِ َّنم َ
مك أَ ْنم َ
الس ِ
ممميعُ ا ْل َعلِممي ُ } [البق درة ،]127:هددبا فددت فنددل طاع د مددن أجددل الطاعددات ،و رب د مددن أفضددل القربددات ،بنددا
َّ
الس ِميعُ ا ْل َعلِي ُ } [البقرة.]127:
ت َّ
البيت ،ويقولَ { :رَّب َنا تَقَب ْ
َّل ِم َّنا إِ َّن َك أَ ْن َ
ويقول إبراهيم -صلى اهلل علي وسدلم{ :-ا ْلحم ُد لِلَّ ِه الَِّذي و َه لِي علَى ا ْل ِذب ِر إِسم ِ
اق إِ َّن َرِّبمي
اع َ
مح َ
سَ
َ
َ َ
يل َوِا ْ
َْ
َ َْ
لَس ِميع الدع ِ
اء} [إبراهيم.]39:
َ ُ َ
فدداهلل ا يخيددب مددن رجددا  ،إبا كددان اإلنسددان يريددد الولددد ،لددم يددرزب بددأواد فلييوجد إلددى اهلل -يبددارل وينددالى-؛
ألن هو البل يملل بلل.

إبا كان النبد بحاج إلى المال ،أصاب الهقر فييوج إلى اهلل؛ ألن اهلل سمي الدعا .
إبا كان أصاب الضر ،والمرض ف ن الشدها ا يملكد األطبدا  ،وانمدا يملكد اهلل -يبدارل ويندالى ،-فلييوجد

إلي ضارعا يسأل  ،واهلل ا يخيب من رجا .

وانظددروا أدب زكري دا -صددلى اهلل علي د وسددلم -حينم دا ددال مقدددما بددين يدددل دعات د َ { :ولَ م ْ أَ ُذم ْمن ِبم ُمد َع ِائ َك َر ِّ
ش ِقيًّا} [مريم.]4:
َ

يقددول-علددى أحددد المننيددين :-يددا رب عددودينت اإلجابد  ،لددم أشددب بدددعاتل فددت سددالف األيددام ،ومدا مضددى مددن

الدهور ،واألعوام ،ما سأليل إا وأعطيينت ،فلم أكن شقيا حينمدا كندت أيوجد إليدل ،وأضدر إليدل ،وأسدألل،

فهكبا ينبرت أن يكون النبد ميوجها إلى اهلل ،م إحسان الظن بد  ،لطالمدا دعوندا فأعطاندا ،وأجابندا ،ولكدن
ان َي ْد ُعو إليه ِم ْن قَ ْب ُل} [الزمر.]8:
النبد سرعان ما ينسىَ { :ن ِس َي َما َذ َ
مت
َّمل ِم ِّنمي} [آل عمدران ،]35:لمدا ندبرت مدا فدت بطنهدا{ ،فَتَقَب ْ
وهكبا امرأة عمران ،الدت{ :فَتَقَب ْ
َّمل ِم ِّنمي إِ َّن َ
مك أَ ْن َ
الس ِميعُ ا ْل َعلِي ُ } [آل عمران.]35:
َّ
وزكريا لما دعا رب بالبري  ،ال{ :إِ َّن َك س ِميع الدع ِ
اء} [آل عمران.]38:
َ ُ َ
مه
ص َر َ
ف َع ْن ُ
وهكبا يوسف -صلى اهلل علي وسلم -دعا رب أن يخلص من كيد النسوة {فَ ْ
استَ َجا َ لَ ُه َرب ُه فَ َ
الس ِميعُ ا ْل َعلِي ُ } [يوسف.]34:
َذ ْي َد ُه َّن إِ َّن ُه ُه َو َّ

لددبلل اإلنسددان ا ينيمددد علددى د اري د  ،وامكانياي د  ،ويقددول :أن دا يربييددت يربي د بات أسددس صددحيح  ،ودعدداتم

ويم  ،أنا ا أخشى على نهست ،ا ،يبيند عن مواطن الهين ،ويسأل رب أن يصرف عن الشرور ،واآلثام،

والهين ما ظهر منها وما بطن.

الس ِمميعُ ا ْل َعلِمي ُ }
مت َّ
وهكبا حينما ييوج اإلنسان فدت عمدل صدالح دد عملد  ،ويقدولَ { :رَّب َنما تَقَب ْ
َّمل ِم َّنما إِ َّن َ
مك أَ ْن َ
[البق درة ]127:ينبرددت أن ينددرف ،وأن يدددرل مددا يحددت هددب الكلمددات اليددت يدددعو به دا ،السددمي يسددم دعدداتت،
السم ِ
ممميعُ ا ْل َعلِمممي ُ }
ممت َّ
النلدديم بم دا ددام فددت لبددت ،ف د با كددان فددت لب د غيددر اإلخدداص فكيددف يقددول{ :إِ َّنم َ
ممك أَ ْنم َ

[البقرة ،127:وآل عمران ،]35:إبا كان هبا النمل لم يدرد بد وجد اهلل -يبدارل ويندالى -هدل يسديطي النبدد أن
الس ِميعُ ا ْل َعلِي ُ } [البقرة]127:؟
ت َّ
يقولَ { :رَّب َنا تَقَب ْ
َّل ِم َّنا إِ َّن َك أَ ْن َ
فهبا كل يحمل على اإلخاص هلل -يبارل وينالى ،-كما سيأيت.

وهكددبا حينمدا ييسددلط عليد الشددياطين بالوسدداوس ،والخدواطر السدديت ؛ ألن الشدديطان عدددو كمدا ددال اهلل -عددز
وجدل{ :-إِ َّن َّ
ان لَ ُذم ْ َعم ُمد َّو فَاتَّ ِخم ُذوهُ َعم ُمد ًّوا} [فداطر ،]6:وكمدا دال الحددافظ ابدن كثيددر -رحمد اهلل،)13(-
الشم ْميطَ َ
يننت :أن يينامل من يناملل م عدول اللدود البل يكيد لل بكل طريب مسديطا  ،فد با كدان األمدر كدبلل

فكما سبب أن اإلنسدان إبا فديح نافدبة -ولدو صدريرة -للشديطان ،لنددو إبلديس ،يسدلط عليد بدألوان الخدواطر،
والوساوس ،فيلقت فت لب كثي ار من األوهام.

درير ،أو محدددودا ،ولكند يلقددت فدت لبد مددن األوهدام أمثدال الجبددال ،حيدى ييكدددر
دد يكدون أصددل المشدكل ص ا

عيشد  ،وييدنرص حيايد  ،فمدن الدبل يصدرف عند هدب األمددور اليدت يينداظم فدت لبد حيدى إند لربمدا ييمنددى
الموت على الحياة؟

وليس الخلت كالشجت ،البين جربوا -نسأل اهلل النافي للجمي  -عرفوا حقيق ما أ ول ،ييكدر على اإلنسان

كل شت فا يليهت للمراكب الجيدة ،والمساكن الهاره  ،واألثام الوثير ،واألموال ،وما إلى بلل ،يزهد بهدبا
جمينا ،فا يجد للطنام طنما ،وا للنوم مننى.

من َّ
الشم ْميطَ ِ
سم ِمميعٌ َعلِممي ٌ }
فدأ ول :يحيدداج النبددد أن يلجددأ إلددى اهللَ { ،وِا َّممما َي ْن َز َغ َّنم َ
اسممتَِع ْذ ِباللَّم ِمه إِ َّنم ُ
مك ِمم َ
ان َنم ْمزسٌ فَ ْ
مه َ
[األعراف.]200:
احددظ فددت شددياطين الجددن :سددمي علدديم؛ وبلددل أن هددبا الندددو مددن شددياطين الجددن ا ند ار  ،فنسددينيب بالسددمي
النليم البل ينلم كيد  ،وشر .

فاهلل يسم ااسينابة ،وهو عليم بحال هبا المسينيب ،وما يا ي  ،ويناني  ،وهو عليم بحال عدو البل يكيد
ل د  ،إبا علددم النبددد أن رب د سددمي علدديم ف ن د يقددوى لب د علددى مدافن د هددب الخ دواطر ،والوسدداوس ،وم دا يلقي د
الشيطان فت لب النبد.

فالمقصود أن وساوس الشيطان هت من بيدل الخدواطر اليدت يلقيهدا فدت القلدب ،وهدبا شدت ا يدرى ،وهدؤا

الشياطين ا نراهم ،وانما ننلم بوجودهم ،وينلم اإلنسان بلدل مدن نهسد حينمدا يقد هدب الوسداوس فدت لبد ؛
ولددبلل جددا ت ااسددينابة مددن شددياطين الجددن مخيوم د بهددبين ااسددمين( :السددمي ) ،و(النلدديم) كمدا فددت سددورة

األعراف ،وفت سورة فصلت.

ون ِفمي اي ِ
ين يج ِ
ِ
مات اللَّ ِمه ِب َْ ْي ِمر
مادلُ َ
َ
أما ما يينلب بكيد اإلنس ،وأباهم كما فت ولد -يبدارل ويندالى{ :إِ َّن الَّمذ َ ُ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ص ُد ِ
مه
س ْلطَان أَتَ ُ
اسمتَِع ْذ ِباللَّ ِمه} [غدافر ،]56:هدؤا مدن اإلندس{ ،إِ َّن ُ
ورِه ْ إَِّل ذ ْبٌر َمما ُهم ْ ِب َبالْيمه فَ ْ
اه ْ إِ ْن في ُ
ُ
ِ
ُهو َّ ِ
ير} [غافر.]56:
َ
السميعُ ا ْل َبص ُ
فهؤا نشاهدهم ،ونراهم ،ويخالطوننا ،فجا بكر البصير فيما ييصل باإلنس ،وفيما يينلب بالجن أصحاب

( )13انظر :يهسير ابن كثير (.)534/6

الخطرات ،والوساوس (السمي النليم) ،هب فاتدة بكرها الحافظ ابن القيم -رحم اهلل.)14(-
ال اربد مددن هددب اآلثددار :أن النبددد إبا أيقددن أن ربد سددمي بصددير ،هددان عليد مددا يلقددى مددن المشدداب ،واآلام،
والينب فت النبادة ،وهان علي ما يلقى من األبى من الناس.

هبا البل يسيشنر أن يحت سم اهلل ،وبصر حينما يمشدت فدت طاعد اهلل -يبدارل ويندالى -حينمدا ييندب،
ويكد  ،وينهل سوا كدان فدت مدزاوات فدت الحد  ،أو كدان بلدل فدت غيدر  ،كالجهداد ،مدا يصديب مدن األبى،
والج ار  ،الجو  ،النطش ،حينما يصوم فيجو  ،وينطش فت أيام الصيف الطويل  ،الحارة.

حينما يسيشنر أن اهلل سمي  ،وأن بصير ي ار  ،ويسم كام  ،ومدا يقدول ،ومدا يصددر عند ف ند ينسدى هدبا

الينب ،وا ييناظم بلل فت نهس  ،وا ييرير ،بل ييرير أخا حينمدا يقدوم بمثدل هدب األعمدال الشدا  ،مدن

الناس من إبا صام يريرت حال  ،وأخا  ،وابا ح يريرت أخا  ،وهكبا فت األمور اليت لربما يلحق بها
كثير من المشقات.

ف با عرف النبد أن رب ي ار  ،ويسم كام  ،إبا كان المخلوب حينما يسيشنر أن رتيس ي ار وهو يقوم بهب
األعمال ينشط ،ولربما ا يشنر بالينب ،أو ييلبب بالينب.

فاهلل -يبارل وينالى -هو النظيم األعظم ،فهبا ينسينا الينب.
حينم دا يقددوم اإلنسددان مددن الليددل يرالددب النددوم ،وييوض دأ ،ويصددلت ،هددو يسيشددنر أن اهلل ي د ار  ،ويسددم بكددر ،
و ار ي د  ،فهددبا ينسددي لددبة النددوم ،ويهددون علي د مددا يلقددا مددن المكابدددة ،والمصددابرة فددت مزاول د هددب األعمددال،

وهكبا حينما يلقى اإلنسان األبى من المخلو ين ف ن ييبكر أن اهلل يسم  ،ويرى.
ِ
َس َمعُ َوأ ََرى} [ط .]46:
اهلل يقول لموسى وهارون -عليهما الصاة والسامَ{ :-ل تَ َخافَا إِ َّنني َم َع ُذ َما أ ْ
فد با اسيشدنر النبددد مثدل هدبا رفد أرسد عاليدا؛ ألن اهلل يسدم  ،ويدرى ،يسددم مدا يقولدون ،ويددرى مدا يهنلددون،
اه ْ َبلَممى
سم َممعُ ِسم َّمرُه ْ َوَن ْجم َمو ُ
سم ُمب َ
ون أ ََّنمما َل َن ْ
ويسددم مددا يجيددبكم ب د  ،وم دا يصدددر عددنهم مددن األفنددال{ ،أَ ْ َي ْح َ
ون} [الزخرف.]80:
سلُ َنا لَ َد ْي ِه ْ َي ْذتُُب َ
َوُر ُ
إبا كان اإلنسان يؤمن بهدبا حقيقد فدا يمكدن أن يصددر مند شدت مدن األبى إلخواند المسدلمين ،أو الكيدد

ألهل اإليمدان ،أو لهدبا الددين ،ولكدن بلدل يكدون حينمدا يضدنف هدب المندانت اليدت هدت مدن جملد اإليمدان،

ف ن اإليمان -كما هو منلوم -يشمل بلل جمينا ،وهبا من أعظم ما يقوي  ،ويثبي فت القلوب.

وهكبا لما عرض النبت -صلى اهلل علي وسلم -نهس على القباتل ،يدعوهم إلى اإلسام جا فت الحديم:

((إن اهلل د سم

ول ومل لل))(.)15

فيبقددى اإلنسددان غيددر هي داب ،يددأمر بددالمنروف ،وينهددى عددن المنكددر ،وينصددح لمددن أسددا  ،و صددر؛ ألن اهلل

يسم  ،ويرى ،وا ييناظم فت نهس كيد األعدا مهما بلغ؛ ألن اهلل يسم  ،ويرى ،وهدو بمدا ينملدون محديط،
( )14انظر :بدات الهواتد (.)239/2
( )15أخرجد البخددارل ،كيدداب بددد الخلددب ،بدداب إبا ددال أحدددكم :آمددين والماتكد فددت السددما آمددين فوافقددت إحددداهما األخددرى
غهر ل مدا يقددم مدن بنبد  ،بدر م ([ )3231ص ،]114:ومسدلم ،كيداب الجهداد والسدير ،بداب مدا لقدت النبدت -صدلى اهلل
علي وسلم -من أبى المشركين والمنافقين ،بر م (.)1795

ومن ثم ف ن ا يقير على اهلل ،وييقدم بين يدي  ،فاهلل يسم كامهم ،ويطل من أحوالهم علدى مدا لدم نطلد

َخم َذ َع ِزيمز
على عشر منشار  ،وم بلل يمهلهم ،ويؤخرهم لحكم ينلمها ،ثدم بندد بلدل إبا أخدبهم أخدبهم {أ ْ
ُم ْقتَِدر} [القمر ،]42:فهو يمهل -يبارل وينالى -وا يهمل.
الخددامس مددن هددب اآلثددار :أن النبددد إبا اسيشددنر أن اهلل يسددم  ،ويددرى ف ن د يكددون مخلص دا لرب د  ،وخالق د -
يبارل وينالى ،-ينلم أن اهلل ينلم ما فت لب  ،ينلم إلى أين يليهت هبا القلب.

كثير من األشيا ينطلت على الناس ،ولكن بلل ا يجدرل ،وا يهدوت اهلل -يبدارل ويندالى ،-فهدو ينلدم هدب

النهوس ،وما يدور فيها ،هنال أشيا لربما يكون خهي  ،ولكن اهلل ينلم مقاصد النباد فيها.

كنت أيسا ل فت نهست كثي ار ،هل يسيطي اإلنسان أن يرسل فت ساع ميأخرة رسال إلدى أحدد مدن النداس،

دعا مثا ،وأيبكر كاما لبنض السلف حينما لدغ ،ال" :أيكم رأى الكوكب البل انقض البارح ؟ ثم ال:
أما إنت لم أكن فت صاة ،ولكنت لدغت"(.)16

يقددول :أندا أريددت الكوكددب ،لكددن مددا كنددت فددت صدداة ،لكنددت لدددغت ،فددأنظر فددت مثددل هددبا ،مد إمكددان إرسددال

رسال ألحد فت و ت األسحار ،فيقول :أسأل اهلل لل كبا ،وكبا.

أندا ا أ ددول أبدددا :إن مددن يهنددل هددبا نييد مخيلد  ،إطا دا ،اهلل هددو الددبل ينلددم ،لكددن يصددنب مد هددبا ضددبط
المقاصد.

أنا ا يمكن أن يأيينت رسال  ،وأظن بصاحبها غير الحسن من النيدات والمقاصدد ،أبددا ،ا أظدن غيدر هدبا،
لكنت أ ول :يصنب ضبط الني  ،يصنب ضبط القلب.

ني اإلنسان ييقلب علي با شت  ،فكيف م هب األشيا  ،و بل أيام اكيشهت شيتا ما كنت أعرف فت هب

المحادثات (الوايس آب).

كان جهازل باإلنجليزل ،وأنا ا أعرف شيتا فت اإلنجليزل ،فيبين لما يرجم ،وضد بدالنربت أند فيد أو دات

اايصددال ،آخددر دخددول ،و ددت الدددخول ،ميصددل اآلن ،يكيددب إلددى آخددر  ،أشدديا كانددت بدداإلنجليزل ،مددا كنددت
أعرف ما هت.

فمننى بلل أن إبا أرسل ،أو فيح الجهاز فقط -ما هو أرسل -يمكن أن ينرف ميى دخل.

در الرسداتل ،ثدم بندد بلدل يددخل فدت و دت آخدر ،ويهديح الجهداز ،فيكدون آخدر
فأنا أ ول :يمكن لإلنسان أن يق أ

دخول م صاة أو م أبان الهجر.

هددب األمددور د يق د  ،ولكنه دا بات منددان عميق د إبا علددم النبددد أن رب د سددمي بصددير يخدداف وي ار ددب أفنال د

وأ وال .

أنا أعظ نهست بهبا الكام البل أ ول لكم :نحن جمينا بحاج إلى هبا ،إبا كانت مثل هدب األمدور الد يقد

د يخهى على الخلب ،واهلل أعلم بمقاصد الناس ،اإلنسان د ا يقصد هبا ،لكن إبا كدان يقصدد فهدؤا لدن

( ) 16أخرج د مسددلم ،كيدداب اإليمددان ،بدداب الدددليل علددى دخددول طواتددف مددن المسددلمين الجن د بريددر حسدداب ،وا عددباب ،بددر م
(.)220

يرندوا عند مددن اهلل شدديتا ،فيهويد ثدواب النمددل ،ويكددون عليد مددن الددوزر ،فيقد فدت الشددرل األصددرر ،فنحيدداج
داتما إلى أن ناحظ هب األعمال.

اهلل سمي عليم ،هبا البل يح  ،ويأيت ،مابا يريد بهبا النمل؟
هل يريدد زيدادة فدت الندداد أند وصدل الحجد الناشدرة ،أو األربندين ،أو الخمسدين ،أو السدابن والنشدرين هدو

يريد هبا؟

أو أن مخبت يريد ما عند اهلل ،وا يحسب أصدا هدب األشديا ؟ ،و دل مثدل بلدل فدت كثيدر مدن ألدوان اليكثدر
البل نيكثر ب م نيات د يكون مخيل  ،فهبا من أعظم ما ينمت اإلخاص فت لوبنا.

اهلل سمي وعليم ،ينلم بنملل ،إبن ا داعت للمخلدو ين ،وهدو سدمي  ،بصدير يدرال ،وينلدم ،ويسدم كامدل،
فينلم ما يريد من هبا الكام ،أو من هبا الهنل ،فهب أشيا ا يخهى على اهلل -جل جال .

فقضي اإلخاص ضي كبرى ،هت اليت ييريدب عليهدا بدول األعمدال ،والنجداة عندد اهلل -يبدارل ويندالى،-
الس ِ
ين} [الشن ار .]219:
ين تَقُوُ * َوتَ َقل َب َك ِفي َّ
والهوز بالدار اآلخرة{ ،الَِّذي َي َر َ
اج ِد َ
اك ِح َ
إبا وصل المؤمن إلى هب الحقيق بند بلل يكون ظاهر  ،وباطن سوا  ،يسيول الظاهر والبداطن ،مدا عندد
شددت يمكددن أن يجددد فددت صددحيه أعمالد ممدا يخددالف هددبا ااعيقدداد ،وان بدددر مند شددت فد ن اإلنسددان ا
يخلو ،يبادر باليوب ؛ ألن ينلم أن اهلل سمي بصير.

ومددن هن دا يصددل النبددد إلددى مريب د اإلحسددان(( :أن ينبددد اهلل كأنددل ي د ار  ،ف د ن لددم يكددن ي د ار ف ن د ي درال))(،)17

فيكون داتما ياحظ حركات هبا القلب ،ويوج هبا القلب ،فيكون عباداي على الوج المرضت ،يكدون هدب

النبادات على درج من اإلخاص ،وم ار ب اهلل -عز وجل -فيها.

ي ار ب فت نيي  ،و صد  ،كما ي ار ب -أيضا -فت صه القيام بهبا النمل ،يأيت ب على الوج المشرو  ،اهلل

سمي  ،بصير.

ليست القضي أن نح  ،ونأيت لنيحدم أننا د اخيصرنا هبا الح بأضيب نطداب ممكدن مدن الو دت ،وجتندا
بل الناس ،ووصلنا مزدله بل الناس ،ورمينا الجمار بل الناس ،هل هبا هو المطلوب؟

وابا جتت بل الناس ،ووصلت بدل النداس ،ورميدت بدل النداس ،والدى آخدر  ،والنييجد إبا كدان يقدال للبنيدد:
ا لبيل ،وا سنديل ،ما الهاتدة؟
مق
س ُن َع َم اَل} [هود ،7:والملل ،]2:فهبا هو المهدم األعظدم الدبل خلدب الخلدب مدن أجلد َ { ،خلَ َ
{لِ َي ْبلُ َو ُذ ْ أَي ُذ ْ أ ْ
َح َ
من َع َم امَل} [الملدل ،]2:النبدرة ب حسدان النمدل ،وهدبا اإلحسدان فدت النمدل ا
ا ْل َم ْو َ
سُ
ت َوا ْل َح َيماةَ لِ َي ْبلُ َمو ُذ ْ أَي ُذم ْ أ ْ
َح َ
يكون إا بمقاصد صحيح أل النيات الصالح م اإلييان بالنمل علدى وجد صدحيح ،هدبا هدو المطلدوب،

حج واحدة يزيد على خمسين حج ليست كما ينبرت ،حج واحدة فيها إخبات ،واخاص ،وميابن أفضل
من
سُ
من خمسين حج مقصود صاحبها هو الخاص بأل طريب كدان ،ولديس اإلخداص {ِل َي ْبلُ َمو ُذ ْ أَي ُذم ْ أ ْ
َح َ
( )17أخرج البخارل ،كياب اإليمان ،باب سؤال جبريل النبت -صلى اهلل عليد وسدلم -عدن اإليمدان ،واإلسدام ،واإلحسدان،
وعلم الساع  ،بر م ( ،)50ومسلم ،كياب الطهارة ،بر م (.)8

َع َم اَل}.

السددادس مددن هددب اآلثددار :إبا علددم النبددد أن اهلل سددمي بصددير ف ن د عنددد بلددل يطمددتن إلددى رز د  ،و سددم ،
و ضات  ،وعطات  ،ومنن  ،ف با كان لم ينط كثي ار من الدنيا ف ن ينلم أن اهلل سمي  ،بصير ،ما نست.

المخلدوب ددد ينسددال ،دد يرهددل ،فد با بكريد ددال :هددا بكريندت ،أمددا اهلل -عددز وجدل ،-فددا يرهددل ،وا ينسدى،

ينلم مكانل ،وحالل ،وحاجيل ،فحينمدا يمند النبدد فد ن بلدل عدن علدم ،وهدو أدرى بمدا يصدلح الخلدبَ { ،ولَ ْمو
ق لِ ِع َب ِاد ِه لَ َب َْ ْوا ِفي ْاأل َْر ِ
ض} [الشورى.]27:
سطَ اللَّ ُه ِّ
الرْز َ
َب َ

فقد يطريد هدبا النطدا  ،والرندى ،دد يمند هدبا مدن األبندا الدبكور ،فيكدون بلدل هدو عدين المصدلح لد  ،دد

يمن من البري بالكلي  ،فيكون عين المصلح ل  ،اهلل ما نسي  ،سمي بصير ،ينلم حال  ،اخيار ل هبا.

اخيار لهب المرأة أن ا ييزوج ،بقيت ،ا ينقصها شت  ،ولكن اهلل -عز وجل -در لها هبا عن علم ،وكم
من امرأة يزوجت فشقيت ،فالزواج ليس هو نهاي المطاف.

كددم مددن امدرأة كاندت نهايد حيايهدا بسددبب هددبا الددزواج ،كددم مددن امدرأة كانددت شددقي  ،ييمنددى المددوت بسددبب هددبا
الزواج ،كم من امرأة بهب دينها بسبب هبا الزواج ،فداهلل يخيدار لنبدد  ،فدا ينبردت أن يكدون لندا اخييدار مد
ير ب ِ
اخييار اهلل -يبارل وينالى{ -إِ َّن ُه َذ َ ِ ِ ِ
ير} [اإلس ار .]30:
ص اا
ان ِبع َباده َخ ِب اا َ
ولددبلل ينبرددت علددى النبددد أن يكثددر مددن س دؤال اهلل -عددز وجددل ،-الهداي د  ،ف د ن اهلل -يبددارل وينددالى -ينلددم
أحوال الخلب ،ومن يخيار للهدى ،ومن يكون من أهل الضال ،والردى.

الساب من هب اآلثار :أن اسيشنار هب األسما  ،وما يضدمني مدن األوصداف يبندم علدى الحيدا مدن اهلل

حب الحيا  ،فيحهظ اإلنسان جوارح عن كل ما ا يليب باإلنسان.

اإلنسددان ددد يدديكلم بكددام ،فيدددخل داخددل مم دن يسدديحيا مددنهم ،فييلددون وجهد  ،ويقد فددت حددرج ،أو يقددال :يددرى

فان سمنل ،فيق فت حرج.

اهلل يسم  ،فا ييكلم اإلنسان إا بما يجمل ،وما يليب ،حينما يسيشنر األفنال اليت يهنلها ،لو يهنل بنض

األشيا  ،فيقال :فان كان ينظر إليل ،فهنا يق ل من الحرج ما اهلل ب عليم ،أليس اهلل -عز وجدل -أحدب

أن يسيحيا من ؟ وهكبا.

الثددامن :األنددس بدداهلل -يبددارل وينددالى ،-يددأنس النبددد برب د  ،إبا اسيشددنر أن اهلل ي د ار  ،وأن د يسددمن ف ن د ا
يسيوحش.

حينما يكون منهدردا ،حينمدا يخلدو ،يبيندد عدن النداس ،سدوا كدان بلدل باخييدار  ،وطوعد  ،أو كدان بلدل بريدر
اخييار  ،ولو بقت مدة طويل منهردا ف ن يأنس برب -يبارل وينالى -ومن ثم ا يصيب شت  ،يق فت لب

المخاوف ،ويياعب ب الخلب ،وينكسر نهس فيقهر ،ويبل إبا كان بلل بهنل المخلو ين.

كبلل إبا كان بلل باخييار هو ف ن ا يسيوحش ،هبا حبيب أبدو محمدد ،كدان يخلدو فدت بييد  ،وكدان يقدول:
من لم يقر عين بل فا رت عين  ،ومن لم يأنس بل فا أنس.

و يل لمالل بن مرول -وهو جالس فت بيي وحد  :-أا يسيوحش؟

فقال" :ويسيوحش م اهلل أحد؟!(")18

ويقول مسلم بن يسار" :ما يلبب الميلببون بمثل الخلوة بمناجاة اهلل -عز وجل"(.)19

ومحمد بن المنكدر كان يقول" :إنت أل دخل فت الليل فيهولنت فينقضت ،ومدا ضديت مند إربدت"( ،)20يقدول
ما شبنت من مناجاة اهلل -عز وجل-؛ ألن يأنس باهلل.

وبنض السلف كان يقول :إنت ألفر بالظام( ،)21فهت السابب ما عندهم مثل هب األنوار ،وا عنددهم مثدل

هددب الوسدداتل إبا جددا المرددرب خدديم الظددام فددت كددل ناحيد  ،ويريددر وجد األرض ،فكددان هددبا يهددر بددالظام؛
ألن يخلو برب -يبارل وينالى -يصلت ،ويدعو ،ويناجت رب -جل جال .

ونحن بمابا نأنس؟

نأنس بالقيل ،والقال؟

نأنس بكثرة الخلط فت كل يوم ،وفت كل ليل ؟

مجالس ،واسيراحات ،وخلط زاتدة ،ا نجنت منها إا سوة القلب.
أين األنس باهلل -يبارل وينالى؟

"القلب في وحش -كما يقول ابن القيم -رحم اهلل -ا يزيلها إا األنس باهلل"(.)22
فهددؤا الددبين يشددنرون بالوحش د  ،يشددنرون بالضدديب؛ ألنهددم ا يأنسددون ب دربهم -يبددارل وينددالى ،-وطريددب

األنس باهلل -جل جال  -هو اسيشنار منانت هدب األسدما الحسدنى ،وأن اهلل يد ار  ،وأن اهلل يسدم كامد ،
وينلم بحال  ،وأن اهلل ريب من  ،فيقلب لمابا؟
وينزع لمابا؟

ويخاف لمابا؟

وييطاول علي الو ت لمابا؟

حينما يقف يصلت يريد أن ينيهت من هب الصاة اليت يصليها ،لربما ا يوير إا بركن  ،لمابا؟
هبا ،وأسأل اهلل -يبارل وينالى -أن ينهننا واياكم بما سمننا ،وأن يجنلنا واياكم هداة مهيدين.
خير من دنيانا.
اللهم ارحم مويانا ،واشف مرضانا ،وعاف مبيانا ،واجنل آخرينا ا

مؤزر.
ا
نصر
ا
اللهم انصر إخواننا فت باد الشام

اللهددم انصددرهم علددى عدددول ،وعدددوهم ،اللهددم انصددرهم علددى عدددول ،وعدددوهم ،اللهددم انصددرهم علددى عدددول،

وعدوهم.

اللهم إنهم ضنها فقوهم.
( )18انظر :النزل للخطابت (ص.)16 :
( )19انظر :الهواتد ،والزهد ،والر اتب ،والمراثت (ص.)31 :
( )20انظر :اليبصرة ابن الجوزل ( ،)297/2وصه الصهوة (.)380/1
( )21انظر :إحيا علوم الدين (.)358/1
( )22انظر :مدارج السالكين بين منازل إيال ننبد وايال نسينين (.)156/3

اللهم إنهم فق ار فأغنهم.
اللهم اشف مرضاهم ،وعاف مبياهم ،وارحم موياهم ،وداو جرحاهم.
مؤزر.
ا
نصر
ا
اللهم انصرهم

وصلى اهلل على نبينا محمد ،وعلى آل  ،وصحب .

