


 علي املسلم ذلك وأثر ِتهْغِفرمِة اللَِّه وْحمُة رَسع

 الغفار بلح الرمحن السيد عبد عبدوإعداد مجع 

 َوِبه أستعني وأستنجح( ......)بامسه تقدس أستفتح  ِبسم اهلل الرَّْحَمن الرَِّحيم

باإلجالل اْلَحمد هلل الَِّذي جعل أهل احَلِديث ِفي احَلِديث َواْلَقِديم خنبة خلقه، وحباهم 

والتعظيم، َوأْشهد َأن َلا ِإَله ِإلَّا اهلل َوحده َلا شريك َلُه، َشَهاَدة تنجي َقاِئلَها من َنار 

َوأْشهد َأن َمْوَلاَنا ُمَحمًَّدا َعبده َوَرُسوله، اْلَمْبُعوث  ،اْلَجِحيم، وتوجب َلُه اْلَفْوز جبنات النَّعيم

صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم وَعلى آله َوَصحبه املخصوصني  ِبالّديِن القويم، والصراط اْلُمْسَتقيم،

  1بالفيض العميم، َوبعد

البخاري"،)جاء   "صحيح  مسلم"،)6469يف  َعْن  2752(،و"صحيح  قَاَل:   َأيب(،  ُهَريْ َرَة، 
ِمائََة   الرَّْْحََة  هللاُ  "َجَعَل  يَ ُقوُل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  ِعْنَدُه َسَِ فََأْمَسَك  ُجْزٍء، 

تَ رْ  َحَّتَّ  اْْلَََلِئُق،  َتََتَاَحُم  اْْلُْزِء  َذِلَك  َفِمْن  َواِحًدا،  ُجْزًءا  اْْلَْرِض  يف  َوأَنْ َزَل  َوِتْسِعنَي  َفَع  ِتْسَعًة 
ُتِصيَبُه" ، َأْن  ابَُّة َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها، َخْشَيَة  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ ويف رواية  الدَّ

 قَاَل: "َخَلَق هللاُ ِماَئَة َرْْحٍَة، فَ َوَضَع َواِحَدًة َبنْيَ َخْلِقِه َوَخَبأَ ِعْنَدُه ِماَئًة ِإَّلَّ َواِحَدًة"  
مسلم عند  رواية  "صحيحه"،)  ويف  َعَلْيِه (،2752يف  هللُا  َصلَّى  النَِّبِي  َعِن  ُهَريْ َرَة،  َأيب  َعْن 

ْنِس َواْلبَ َهائِ  َها َرْْحًَة َواِحَدًة َبنْيَ اْلِْنِي َواْْلِ ِم َواْْلََوامِي، فَِبَها َوَسلََّم قَاَل: "ِإنَّ ّلِِلَِّ ِماَئَة َرْْحٍَة أَنْ َزَل ِمن ْ
ِتْسعً  هللاُ  َر  َوَأخَّ َوَلِدَها،  َعَلى  اْلَوْحُش  تَ ْعِطُف  َوِِبَا  َيََتَاَْحُوَن،  َوِِبَا  َرْْحًَة،  يَ تَ َعاَطُفوَن،  َوِتْسِعنَي  ا 

 يَ ْرَحُم ِِبَا ِعَباَدُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة" 
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(،" البخاري  "صحيح  مسلم"،)3194ويف  ُ 2751(،و"صحيح  اّلِلَّ َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيب  (،َعْن 
اْلَْلَق    ُ اّلِلَّ َقَضى  ا  »َلمَّ َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  فَ ُهَو َعْنُه،  يف ِكَتابِِه  َكَتَب 

 ِعْنَدُه فَ ْوَق الَعْرِش ِإنَّ َرْْحَِِت َغَلَبْت َغَضِب« ،ويف رواية:" ِإنَّ َرْْحَِِت تَ ْغِلُب َغَضِب"
ُ َعَلْيِه 3540ويف "جامع الَتمذي"،) ْعُت َرُسوَل اّلِلَِّ َصلَّى اّلِلَّ (، َعْن أََنس ْبن َماِلٍك، قَاَل: َسَِ

يَ ُقو  َدَعْوَتِِن َورََجْوَتِِن َغَفْرُت َلَك َعَلى َوَسلََّم  َما  إِنََّك  تَ َباَرَك َوتَ َعاََل: ََي اْبَن آَدَم   ُ ُل: " قَاَل اّلِلَّ
َماِء ُثَّ اْستَ ْغَفْرَتِِن َغَفْرُت لَ  َك، َما َكاَن ِفيَك َوََّل ُأََبِل، ََي اْبَن آَدَم َلْو بَ َلَغْت ُذنُوُبَك َعَناَن السَّ

ُأَبَ  ًئا َوََّل  َشي ْ يب  ُتْشِرُك  ََّل  َلِقيَتِِن  ُثَّ  َخطَاََي  اَْلْرِض  ِبُقَراِب  َتِِن  أَتَ ي ْ َلْو  ِإنََّك  آَدَم  اْبَن  ََي  ِل، 
ُتَك ِبُقَراِِبَا َمْغِفَرًة "   2َْلَتَ ي ْ

مسلم"،)  "صحيح  َوَسلََّم، (،2755ويف  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ُهَريْ َرَة،  َأيب  قَاَل:   َعْن 
َما   اْلَكاِفُر  يَ ْعَلُم  َوَلْو  َأَحٌد،  ِبَنَِّتِه  َطِمَع  َما  اْلُعُقوبَِة،  ِمَن  هللِا  ِعْنَد  َما  اْلُمْؤِمُن  يَ ْعَلُم  هللِا "َلْو  ِعْنَد 

 ِمَن الرَّْْحَِة، َما قَ َنَط ِمْن َجنَِّتِه َأَحٌد" 
البخاري"،) "صحيح  مسلم"،)7507ويف  َأيب   (،2758(،و"صحيح  قَاَل:   َعْن  ُهَريْ َرَة، 

َذنْ ًبا   َأَصاَب  َعْبًدا  ِإنَّ   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  ْعُت  َذنْ ًبا    -َسَِ َأْذَنَب  قَاَل  َا   -َورَّبَّ
َا قَاَل: َأَصْبُت   -فَ َقاَل: َربِي َأْذنَ ْبُت   نَّ َلُه رَبا يَ ْغِفُر  فَاْغِفْر ِل، فَ َقاَل رَبُُّه: َأَعِلَم َعْبِدي أَ   -َورَّبَّ

َذنْ ًبا،  َأْذَنَب  َأْو  َذنْ ًبا،  َأَصاَب  ُثَّ   ُ اّلِلَّ َشاَء  َما  َمَكَث  ُثَّ  لَِعْبِدي،  َغَفْرُت  ِبِه؟  َوَيَُْخُذ  ْنَب  الذَّ
ْنَب  آَخَر،فَاْغِفْرُه؟ فَ َقاَل: َأَعِلَم َعْبِدي َأنَّ َلُه َرَبا    -َأْو َأَصْبُت    -فَ َقاَل: َربِي َأْذنَ ْبُت   يَ ْغِفُر الذَّ

َذنْ بً  َأَصاَب  قَاَل:  َا  َورَّبَّ َذنْ ًبا،  َأْذَنَب  ُثَّ   ،ُ اّلِلَّ َشاَء  َما  َمَكَث  ُثَّ  لَِعْبِدي،  َغَفْرُت  ِبِه؟  ا،  َوَيَُْخُذ 
 

 (: 387)ص»تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين« يقول الشوكاني في : - 2
اْلُمْهملَة َوهَُو السََّحاب وأحدها عنانة َوقيل َما َعن لَك َوظهر إِذا   بِفَتْح اْلعين  »قَْوله عنان السََّماء 

َرْحَمة  َسعَة  َوفِي الَحِديث َدِليل على    ، رفعت َرأسك َوقَوله بقراب بَِضم اْلقَاف َوهَُو َما يُقَارب مألها
ْبد إِذا َكاَن يَْدُعو للا ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى ويرجوه غفر لَهُ َوأَنه إِذا قَاَل أْستَْغفر للا تَعَالَى بعباده َوأَن العَ 

للا تَعَالَى بعد استكثاره من الذُّنُوب وبلوغها إِلَى حد ََل يُمكن حصره َوََل اْلُوقُوف على قدره غفرها  
ن العَْبد إِذا أْذنب فَعلم أَن للا أل ورد َما يدل على  لَهُ فَاْنُظر إِلَى َهذَا اْلَكرم الفائض والجود المتتابع ب

ِدِه ُموجبا للمغفرة من   تَعَالَى إِن َشاَء أَن يعذبه عذبه َوإِن َشاَء أَن يْغفر لَهُ غفر لَهُ على ذَِلك بُِمَجرَّ
َوَرْحَمة   ِمْنهُ  تفضال  َوتَعَالَى  ُسْبَحانَهُ  الر  ،للا  اْلفضل  من  مستبعد  غير  َهذَا  والتطول َومثل  باني 

نَِصيبا من اْلعلم   لَهُ  َولَْيَس لمن وهب للا  بِغَْير ِحَساب  َويُْعِطي  َوََل يُبَاِلي  الرحماني فَُهَو الَِّذي يْغفر 
َجاء َوَجِميل الظَّن«  .انتهي بتصرفوحظا من اْلِحْكَمة أَن يقنط عباد للا ويباعدهم من حسن الرَّ
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 َلُه َرَبا آَخَر، فَاْغِفْرُه ِل، فَ َقاَل: َأَعِلَم َعْبِدي َأنَّ   -َأْو قَاَل َأْذنَ ْبُت    -قَاَل: قَاَل: َربِي َأَصْبُت  
ْنَب َوَيَُْخُذ ِبِه؟ َغَفْرُت ِلَعْبِدي َثََلًًث، فَ ْليَ ْعَمْل َما َشاَء "   يَ ْغِفُر الذَّ

مسلم"،) "صحيح  "ِإنَّ 2759ويف  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِي  َعِن  ُموَسى،  َأيب  (،َعْن 
َِبللَّْيلِ  َيَدُه  يَ ْبُسُط  َوَجلَّ  َعزَّ  ُمِسيُء   هللَا  لِيَ ُتوَب  َهاِر  َِبلن َّ َيَدُه  َويَ ْبُسُط  َهاِر،  الن َّ ُمِسيُء  لِيَ ُتوَب 

ْمُس ِمْن َمْغِرِِبَا"     اللَّْيِل، َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّ
َعْن َأيب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: "   (،2756ويف "صحيح مسلم"،)

رَجُ  يف قَاَل  َوِنْصَفُه  اْلَبِي  يف  ِنْصَفُه  اْذُروا  ُثَّ  َفَحريِقُوُه،  َماَت  ِإَذا  ِْلَْهِلِه:   ، َقطُّ َحَسَنًة  يَ ْعَمْل  ََلْ  ٌل 
بُُه َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي، فَ َلمَّ  بَ نَُّه َعَذاًَب ََّل يُ َعذِي الرَُّجُل   ا َماتَ اْلَبْحِر، فَ َوهللِا لَِئْن َقَدَر هللاُ َعَلْيِه لَيُ َعذِي

َلَِ  قَاَل:  ُثَّ  ِفيِه،  َما  َفَجَمَع  اْلَبْحَر  َوَأَمَر  ِفيِه،  َما  َفَجَمَع  اْلَبَّ  هللاُ  فََأَمَر  َأَمَرُهْم،  َما  فَ َعْلَت   فَ َعُلوا 
 َهَذا؟ قَاَل: ِمْن َخْشَيِتَك، ََي َربِي َوأَْنَت َأْعَلُم، فَ َغَفَر هللاُ َلُه "  

الَتمذي"،)  "جامع  ِإّنيِ  عَ (،406ويف  يَ ُقوُل:  َعِلياا،  ْعُت  َسَِ قَاَل:   ، الَفزَاِريِي احلََكِم  ْبِن  َأَْسَاَء  ْن 
ِمْنُه َّبَا    ُ اّلِلَّ نَ َفَعِِن  َحِديثًا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اّلِلَّ اّلِلَِّ َصلَّى  ِمْن َرُسوِل  ْعُت  ِإَذا َسَِ َأْن  ُكْنُت رَُجًَل  َشاَء 

َثِِن   ِبِه، َوِإَذا َحدَّ َفَعِِن  أَبُو يَ ن ْ َثِِن  قْ ُتُه، َوِإنَُّه َحدَّ ِل َصدَّ اْسَتْحَلْفُتُه فَِإَذا َحَلَف  ِمْن َأْصَحابِِه  رَُجٌل 
رَُجٍل   ِمْن  "َما  يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اّلِلَّ َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َبْكٍر،  أَبُو  َوَصَدَق  َبْكٍر، 

ُ لَُه"، ُثَّ قَ َرَأ َهِذِه اآليََة:  يُْذِنُب َذنْ ًبا، ُثَّ يَ ُقوُم ف َ  ُر، ُثَّ ُيَصلِيي، ُثَّ َيْستَ ْغِفُر اّلِلََّ، ِإَّلَّ َغَفَر اّلِلَّ يَ َتَطهَّ
ِلُذنُوِِبِْم{ ]آل عمران[ ذََكُروا اّلِلََّ فَاْستَ ْغَفُروا  َأْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم    "}َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة 

أْحد"، "مسند  َعَلْيِه (،11237)ويف  هللُا  َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ، اْْلُْدِريِي َسِعيٍد  َأيب  َعْن 
يف  َأْرَواُحُهْم  َداَمْت  َما  ِعَباَدَك  ُأْغِوي  أَبْ َرُح  ََّل   ، َربِي ََي  َوِعزَِّتَك  قَاَل:  ْيطَاَن  الشَّ ِإنَّ   " َوَسلََّم: 

: َوِعزَِّت   َوَجََلِل ََّل َأزَاُل َأْغِفُر َْلُْم َما اْستَ ْغَفُروّن "  َأْجَساِدِهْم، قَاَل الرَّبُّ
أْحد"،)  "مسند  َعَلْيِه (، َعْن  13493ويف  َصلَّى هللاُ  اّلِلَِّ  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس 

بَِيِدِه   نَ ْفِسي  »َوالَِّذي  يَ ُقوُل:  ٍد    -َوَسلََّم  ُُمَمَّ نَ ْفُس  َوالَِّذي  ََتََْلَ    -بَِيِدِه  َأْو  َحَّتَّ  َأْخطَْأُُتْ  َلْو 
ٍد بِيَ  َماِء َواْْلَْرِض، ُثَّ اْستَ ْغَفْرُُتُ اّلِلََّ َلَغَفَر َلُكْم، َوالَِّذي نَ ْفُس ُُمَمَّ َأْو    -ِدِه  َخطَاََيُكْم َما َبنْيَ السَّ

ُ ِبَقْومٍ  -َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه    ُُيِْطُئوَن، ُثَّ َيْستَ ْغِفُروَن اّلِلََّ، فَ يَ ْغِفُر َْلُْم«َلْو ََلْ ُُتِْطُئوا َْلَاَء اّلِلَّ
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ماجه"،)  ابن  "سنن  "َلْو (،4248ويف  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِي  َعِن  َأيب ُهَريْ َرَة،  َعْن 
ُتْم، لََتاَب ا َماَء، ُثَّ تُ ب ْ ُلَغ َخطَاََيُكُم السَّ ُ َعَلْيُكْم"  َأْخطَْأُُتْ َحَّتَّ تَ ب ْ  ّلِلَّ

َعْن َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإََل النَِّبِي َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  (،19432ويف "مسند أْحد"،)
فَ َهْل  َوَفَجَراٍت،  َغَدرَاٍت  ِل  ِإنَّ   ، اّلِلَِّ َرُسوَل  ََي  فَ َقاَل:  لَُه،  َعًصا  َعَلى  ِعُم  َيدَّ َشْيٌخ َكِبرٌي  َوَسلََّم 

، قَالَ يُ غْ  :  َفُر ِل؟ قَاَل: »أََلْسَت َتْشَهُد َأْن ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ اّلِلَُّ؟« قَاَل: بَ َلى، َوَأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اّلِلَِّ
 »َقْد ُغِفَر َلَك َغَدرَاُتَك َوَفَجَراُتَك«  

ماجه"،)   ابن  "سنن  اّلِلَِّ (،2043ويف  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ، اْلِغَفاِريِي َذرٍي  َأيب  َعَلْيِه َعْن  هللاُ  َصلَّى   
 َوَسلََّم: "ِإنَّ اّلِلََّ َقْد ََتَاَوَز َعْن أُمَِِّت اْْلَطَأَ، َوالنِيْسَياَن، َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه" 

،  2768(،و"صحيح مسلم"،)2441ويف "صحيح البخاري"،) (،َعْن َصْفَواَن ْبِن ُُمِْرٍز املَاِزّنيِ
َأمْ  َأََن  َنَما  بَ ي ْ فَ َقاَل: قَاَل:  رَُجٌل،  َعَرَض  ِإْذ  بَِيِدِه،  آِخٌذ  ُهَما  َعن ْ  ُ اّلِلَّ َرِضَي  ُعَمَر  اْبِن  َمَع  ِشي، 

اّلِلَِّ  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ فَ َقاَل:  النَّْجَوى؟  يف  يَ ُقوُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوَل  ْعَت  َسَِ َكْيَف 
يَ ُقوُل:   َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  اّلِلََّ  َصلَّى  ِإنَّ  فَ يَ ُقوُل:  َكنَ َفُه  َعَلْيِه  فَ َيَضُع  املُْؤِمَن،  يُْدّن  "  َوَيْسَُتُُه، 

ِبُذنُوِبِه، َورََأى يف  ِإَذا قَ رَّرَُه  ، َحَّتَّ  َأْي َربِي نَ َعْم  أَتَ ْعِرُف َذْنَب َكَذا؟ فَ يَ ُقوُل:  َذْنَب َكَذا،   أَتَ ْعِرُف 
سَ  قَاَل:  َهَلَك،  أَنَُّه  فَ يُ ْعَطى ِكَتاَب نَ ْفِسِه  اليَ ْوَم،  َلَك  َأْغِفُرَها  َوَأََن  نْ َيا،  الدُّ يف  َعَلْيَك  ََتُُْتَا 

َأََّل   َرِبِيِْم  َعَلى  الَِّذيَن َكَذبُوا  }َهُؤََّلِء  اَْلْشَهاُد:  فَ يَ ُقوُل  َواملَُناِفُقوَن،  الَكاِفُر  َوَأمَّا  َلْعَنُة  َحَسَناتِِه، 
 [" 18 اّلِلَِّ َعَلى الظَّاِلِمنَي{ ]هود:

مسلم"،) "صحيح  "   (، 2687ويف  َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َذرٍي،  َأيب  َعْن 
يِيَئِة َفَجزَ  اُؤُه َسيِيَئٌة  يَ ُقوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: َمْن َجاَء َِبحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاِْلَا َوَأزِيُد، َوَمْن َجاَء َِبلسَّ

ت َ  َوَمْن  َأْغِفُر  َأْو  ِمْنُه  ِمثْ ُلَها  تَ َقرَّْبُت  ِذرَاًعا  ِمِنِي  تَ َقرََّب  َوَمْن  ِذرَاًعا،  ِمْنُه  تَ َقرَّْبُت  ِشْبًا  ِمِنِي  َقرََّب 
ئً  اْْلَْرِض َخِطيَئًة ََّل ُيْشِرُك يب َشي ْ ِبُقَراِب  لَِقَيِِن  ُتُه َهْرَوَلًة، َوَمْن  أَتَ ي ْ َأََتّن ََيِْشي  َلِقيُتُه  ََبًعا، َوَمْن  ا 

 ِفَرًة " َّبِْثِلَها َمغْ 
ُيْكِثُر    (، 484ويف "صحيح مسلم"،) َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

َأرَاكَ  هللِا،  َرُسوَل  ََي  فَ ُقْلُت  قَاَلْت:  ِإلَْيِه"  َوأَتُوُب  هللَا  َأْستَ ْغِفُر  َوِبَْمِدِه  هللِا  "ُسْبَحاَن  قَ ْوِل:    ِمْن 
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  " فَ َقاَل:   " ِإلَْيِه؟  َوأَتُوُب  هللَا  َأْستَ ْغِفُر  َوِبَْمِدِه  هللِا  "ُسْبَحاَن  قَ ْوِل:  ِمْن  َأّنيِ  َريبِي  َخبََّّن  ُتْكِثُر 
َأْستَ ْغِفُر هللاَ يف  َعََلَمًة  َسَأَرى   ِمْن قَ ْوِل: ُسْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدِه  َأْكثَ ْرُت   َوأَتُوُب  ُأمَِِّت، فَِإَذا رَأَيْ تُ َها 

]النصر:   َواْلَفْتُح{  هللِا  َنْصُر  َجاَء  }ِإَذا  رَأَيْ تُ َها  فَ َقْد  النَّاَس  1ِإلَْيِه،  }َورَأَْيَت  َة،  َمكَّ فَ ْتُح   ،]
 [ " 3َيْدُخُلوَن يف ِديِن هللِا َأفْ َواًجا، َفَسبِيْح ِبَْمِد رَبِيَك َواْستَ ْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تَ وَّاًَب{ ]النصر: 

أْحد"،)ويف   َعَلْيِه  6541"مسند  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِي  َعِن  اْلَعاِص،  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  اّلِلَِّ  َعْبِد  (،َعْن 
ُ  يَ ْغِفِر  َواْغِفُروا  تُ ْرَْحُوا،  اْرَْحُوا  َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل َوُهَو َعَلى اْلِمْنَبِ: " َلُكْم، َوْيٌل ِْلَْقَماِع اْلَقْوِل،  اّلِلَّ

  لِْلُمِصريِيَن الَِّذيَن ُيِصرُّوَن َعَلى َما فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُموَن"  َوْيلٌ 
أْحد"،)  "مسند  عليه (، 10670  ويف  هللا  صلى  اّلِلَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغِِن  قَاَل:  احْلََسِن،  َعِن 

ُهْم ِإََل  وسلم، قَاَل: "ّلِِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِماَئُة َرْْحٍَة، َوِإنَُّه َقَسَم   َرْْحًَة َواِحَدًة َبنْيَ َأْهِل اْْلَْرِض، فَ َوِسَعت ْ
الَِِّت  الرَّْْحََة  تِْلَك  قَاِبٌض  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ َواّلِلَّ ِْلَْولَِيائِِه،  َرْْحًَة  َوِتْسِعنَي  ِتْسَعًة  َوَذَخَر  َقَسَمَها  آَجاْلِِْم،   

ُلَها ِماَئَة َرْْحٍَة ِْلَْولَِيائِِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة" َبنْيَ َأْهِل اْْلَْرِض ِإََل التِيْسَعِة َوالتِيْسِعنيَ   ، فَ ُيَكمِي
بيان  هذه  يف   هللااْلحاديث  رْحة  فخبلقه  سعة  رْحته ،  وسعت  فقد  واسعة  رْحة  ذو  تعاَل   اهلل 

فقد أوجب هللا تعاَل على نفسه    ،سبحانه  كل شيء ووسع جل شأنه  كل شيء رْحة وعلماً 
منه   تفضيَل  مدى  وإحساَنً الريْحة  العباد  ليعلم  احلقي،  ووعده  الصدق،  خببه  بذلك  وأخب   ،

هللا الذنوب تهرْح  سعة و ،  3رْحة  عن  َتاوزه  وكثرة  سعة  4،  حلمه  رْحة  ،  يف  فضله  وكثرة  هللا، 
عقوبته  قبل  انتقامه، وعفوه  تدل على  ،  5قبل  أحاديث كثرية  الباب  تعاَل، رْحة  سعة  ويف  هللا 

والقرآن  اْلسَلم  منها  الِت  اْلكدار،  على  املبنية  الدار  هذه  يف  واحدة  رْحة  وإذا كانت 
والصيَلة والريْحة يف قلبه، وغري ذلك مميا أنعم هللا به.. فكيف الظن َّبئة رْحة يف الدار اآلخرة 

 6وهي دار القرار ودار اْلزاء؟!
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 ( 635)ص  "،إنارة الدجى في مغازي خير الورى صلى للا عليه وآله وسلم"ينظر:  - 6
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خلقه،   من  شاء  عمن  وحيجبها  خلقه،  من  شاء  من  ِبا  وُيتص  الرْحة،  مالك  وجل  عز  ربنا 
ِإْن   َأْو  يَ ْرَْحُْكْم  َيَشْأ  ِإْن  ِبُكْم  َأْعَلُم  }رَبُُّكْم  تعاَل:  قال  يسألون،  وهم  يفعل  عما  يسأل  َّل  ْلنه 

َيَشاُء   َمْن  ُب  }يُ َعذِي ربنا:  وقال  ْبُكْم{،  يُ َعذِي تُ ْقَلُبوَن{،َيَشْأ  َيَشاُء َوِإلَْيِه  َمْن  تعاِل:} َويَ ْرَحُم    يقول 

]النساء:   َحِكيًما{  َواِسًعا   ُ اّلِلَّ يقول[ 130وََكاَن  َواِسًعا{" السعدي:  ،   ُ اّلِلَّ أي: كثري   ،}وََكاَن 
واسع   ذلك الفضل  مع  وكان  علمه،  إليه  وصل  حيث  وإحسانه  رْحته  وصلت  الرْحة، 

ِبكمت يعطي  أي:  من  }َحِكيًما{  عبده  بعض  منع  حكمته  اقتضت  فإذا  حلكمته؛  وَينع  ه 
  7" إحسانه بسبب يف العبد َّل يستحق معه اْلحسان، حرمه عدًَّل وحكمة

رب و   ربنا   ، رحيم  الرحيم(رْحن  )الرْحن،  َبَسي  )الرب(  اسم  تَ َعاََل:    ،اقَتن  قوله  يف  كما 
اْلَعاَلِمنيَ  َربِي  ّلِِلَِّ  ]الفاحتة:  2)   }احْلَْمُد  الرَِّحيِم{  الرَّْْحَِن  وقوله  3،  2(  وجل [،  }َربِي عز   :

]النبأ:   الرَّْْحَِن{  نَ ُهَما  بَ ي ْ َوَما  َماَواِت َواْْلَْرِض  رَِحيٍم{ 37السَّ َربٍي  ِمْن  قَ ْوًَّل  }َسََلٌم  [، وقوله: 
 [. 58]يس: 

اَّلقَتان:و و  القرطب  جه  قال  والَتهيب،  الَتغيب  بني  َربِي  بَ ْعَد"  تَ َعاََل  نَ ْفَسُه  َوَصَف  :  اْلمع 
ق َ  تَ ْرِهيٌب  اْلعاَلِمنَي"  َربِي  ِب"  اتِيَصاِفِه  يف  ا َكاَن  َلمَّ ِْلَنَُّه  الرَِّحيِم"،  الرَّْْحِن  ِِبَنَُّه"  َرنَُه اْلعاَلِمنَي"، 

صِ  يف  لَِيْجَمَع  ِْغيِب،  الَتَّ ِمَن  َن  َتَضمَّ ِلَما  الرَِّحيِم"،  الرَّْْحِن  َوالرَّْغَبِة  ِب"  ِمْنُه،  الرَّْهَبِة  َبنْيَ  َفاتِِه 
قَالَ  َوَأْمَنَع، َكَما  طَاَعِتِه  َعَلى  َأْعَوَن  فَ َيُكوُن  }نَ بيِ   ِإلَْيِه،  الرَِّحيُم تَ َعاََل:  اْلَغُفوُر  َأََن  َأّنيِ  ِعَباِدي  ْئ 

]احلجر:  49) اْْلَلِيُم{  اْلَعَذاُب  ُهَو  َعَذايب  َوَأنَّ  َوقَاِبِل  50،  49(  ْنِب  الذَّ }َغاِفِر  وقال:   ،]
ْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل{ ]غافر:   َويف َصِحيِح ُمْسِلٍم َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل [،  3الت َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   اّلِلَّ َأَحٌد َلْو  "اّلِلَِّ َصلَّى  َما َطِمَع ِبَنَِّتِه  اْلُعُقوبَِة  ِمَن  اّلِلَِّ  َما ِعْنَد  اْلُمْؤِمُن  يَ ْعَلُم 
 8"َوَلْو يَ ْعَلُم اْلَكاِفُر َما ِعْنَد اّلِلَِّ ِمَن الرَّْْحَِة َما قَ َنَط ِمْن َجنَِّتِه َأَحدٌ 

»اْلطايب  يقول وأْسَباِب يف  اْلَْلَق  وِسَعِت  الِت  الَشاِمَلِة  الرْْحَِة  ذو  الرْحن:    :  أْرزَاِقهم، 
َومَ  والطاِلحَ َمَعاِشِهم،  والصاِلَح،  والَكاِفَر،  املُْؤِمَن،  َوَعمَِّت  َفَخاصٌّ  ،  َصاحِلِهم،  الرِحْيُم:  وأما 

 

 ( 207ينظر:"تيسير الكريم الرحمن"،)ص: - 7
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رَحيماً }:  تعاَللِْلُمؤِمننَي، َكَقْولِه   َبملُْؤِمننَي  هللاُ  43:]اْلحزاب{وَكاَن  ََسيى  َوَقْد  وعز [،    جل، 
ف َرْْحًَة،  ِكتابِِه:  يف  واملََعاَش  َنهم  }قال:الرِيْزَق،  بَ ي ْ َقَسْمَنا  ََنُْن  رَبِك،  َرْْحََة  يَ ْقِسُموَن  أُهْم 

نْيا الدُّ احلََياِة  يف  إَذاً  }وقال:،  [32:]الزخرف{ َمِعْيَشتَ ُهم  َريب  َرْْحَِة  َخَزاِئَن  ََتِْلُكوَن  أنْ ُتم  َلْو  ُقْل 
اْلنْ َفاقِ  ابِْتَغاَء  } :جل جَللهوَكَقْولِه    ،[100  :]اْلسراء{ْلْمَسْكُتْم َخْشَيَة  ُهم  تُ ْعِرَضني َعن ْ وإمَّا 

وقال تبارك اَسه: }ََي أَي َُّها  ،  9 [28  :]اْلسراء{َرْْحٍَة ِمن رَبَك تَ ْرُجْوَها، فَ ُقْل َْلُْم قَ ْوَّلً َمْيسورَاً 
اّلِلََّ َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه يُ ْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرْْحَِتِه َوََيَْعْل َلُكْم نُورًا ََتُْشوَن ِبِه َويَ ْغِفْر  الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا 

َماَواِت َواْْلَْرِض ُقْل ّلِِلَِّ َكَتَب  ُ َغُفوٌر رَِحيٌم{، وقال عز من قائل: }ُقْل ِلَمْن َما يف السَّ َلُكْم َواّلِلَّ
الرَّ  نَ ْفِسِه  ََّل َعَلى  فَ ُهْم  أَنْ ُفَسُهْم  َخِسُروا  الَِّذيَن  ِفيِه  رَْيَب  ََّل  اْلِقَياَمِة  يَ ْوِم  ِإََل  لََيْجَمَعنَُّكْم  ْْحََة 

يُ ْؤِمُنوَن ِِبََيتَِنا فَ ُقْل َسََلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُُّكْم   يُ ْؤِمُنوَن{ }َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن  اَسه:  تبارك  وقال 
الرَّ  نَ ْفِسِه  َغُفوٌر  َعَلى  فَأَنَُّه  َوَأْصَلَح  بَ ْعِدِه  ِمْن  ََتَب  ُثَّ  ِبََهاَلٍة  ُسوًءا  ِمْنُكْم  َعِمَل  َمْن  أَنَُّه  ْْحََة 

الذي كتب    ،10رَِحيٌم{   الرحيم  الرْحن  منه وإحساًَن، هللا عز وجل  تفضًَل  نفسه  الرْحة على 
الرْحة كل شيء، [ ووسعت هذه 54الرَّْْحََة{ ]اْلنعام:  قال تَ َعاََل: }َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِه 

]اْلعراف:    قال َشْيٍء{  َوِسَعْت ُكلَّ  }َوَرْْحَِِت  َوِسْعَت 156تَ َعاََل:  }رَب ََّنا  ُسْبَحانَُه:  وقال   ،]
 11[ 7ُكلَّ َشْيٍء َرْْحًَة َوِعْلًما{ ]غافر: 

فقد  الودود  الرحيمُسْبَحانَُه   من  ،  واحد  موضع  يف  الودود،  تَ َعاََل  َبَسه  الرحيم  هللا  اسم  اقَتن 
: }َواْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ُثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َريبِي رَِحيٌم َوُدوٌد{  عز وجل، وذلك يف قوله  القرآن الكرمي

و [90]هود:   اَّلقَتان: ،  منأن  وجه  و  حيب  من  إَل  تتوجه  فلما كانت    الرْحة  حيب،  َّل 
كذلك أتبعت َبسم هللا الودود الدال على احملبة، وِبذا أجتمع للتائب رْحة هللا وُمبته، وقبل 

 12ذلك مغفرته 
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ُ النَّاَس   يقولاحلليم الذي لوَّل حلمه ْللك العباد،  سبحانه جل وعَل  تَ َعاََل: }َوَلْو يُ َؤاِخُذ اّلِلَّ
الرَّْْحَِة  }َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو ربنا :  [، وقال45]فاطر:    َّبَا َكَسُبوا َما تَ َرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدابٍَّة{

َل َْلُُم اْلَعَذاَب َبْل َْلُْم َمْوِعٌد َلْن َيَُِدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئًَل{ ]الك هف: َلْو يُ َؤاِخُذُهْم َّبَا َكَسُبوا لََعجَّ
تزو ،  [58 أن  من  وأمسكهما  اْلرض،  على  تقع  أن  السماء  َيسك  الذي  احلليم  من  وهو  َّل 

َماَواِت َواْْلَْرَض َأْن تَ ُزوََّل َولَِئْن زَالََتا ِإْن   كثرة ذنوب بِن آدم، قال تَ َعاََل: }ِإنَّ اّلِلََّ َُيِْسُك السَّ
( َغُفورًا  َحِليًما  ِإنَُّه َكاَن  بَ ْعِدِه  ِمْن  َأَحٍد  ِمْن  احلليم ،  13[ 41]فاطر:  ({41َأْمَسَكُهَما  فهو 

به   من كفر  على  وحلم  غريه،  وعبد  به  أشرك  من  على  حلم  شيء،  حلمه كل  وسع  الذي 
وعادى أوليائه ورسله، وحلم على من حارب دينه وسعى يف إطفاء نوره، حلم على من شتمه 

ُ َعْنُه، قَاَل: قَالَ  (،3193 يف "صحيح البخاري"،)وكذبه، كما  النَِّبُّ   َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلِلَّ
َيْشِتمَ  َأْن  َلُه  َبِغي  يَ ن ْ َوَما  آَدَم،  اْبُن  َيْشِتُمِِن  تَ َعاََل:   ُ اّلِلَّ قَاَل  ُأرَاُه   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  ِِن،  َصلَّى 

َتْكِذيُبُه فَ َقْولُ  ِل َوَلًدا، َوَأمَّا  ِإنَّ  َأمَّا َشْتُمُه فَ َقْولُُه:  َلُه،  َبِغي  يَ ن ْ ُبِِن َوَما  َكَما  يُِعيُدّن  لَْيَس  ُه:  َوُيَكذِي
" اْلبال ،    َبَدَأّن  له  وُتر  منه  تنفطر  واْلرض  السماوات  تكاد  قوًَّل  فيه  قال  من  حلُمه  َوِسَع 

جاء   ورزقهم، كما  وعافاهم  عليهم  وأنعم  عليهم وأمهلهم  فصب  ولًدا،  للرْحن  دعوا  أن  ا،  هدا
البخاري"،)يف   مسلم"،)7378  "صحيح  ،  َعنْ   (،2804(،و"صحيح  اَْلْشَعِريِي ُموَسى  َأيب   

َوَسلََّم:   َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَل  ،  " قَاَل:  اّلِلَِّ ِمَن  َعُه  َسَِ َأًذى  َعَلى  َأْصَبُ  َأَحٌد  ُعوَن  َما  َلُه َيدَّ
ُْم َما َأَحٌد َأْصَبَ َعَلى َأًذى    "، ويف رواية:"الَوَلَد، ُثَّ يُ َعاِفيِهْم َويَ ْرزُقُ ُهمْ  َيْسَمُعُه ِمَن هللِا تَ َعاََل، ِإَّنَّ

َويُ ْعِطيِهْم" َويُ َعاِفيِهْم  يَ ْرزُقُ ُهْم  َذِلَك  َمَع  َوُهَو  َوَلًدا  َلُه  َوََيَْعُلوَن  ا  ِندا َلُه  إَل  ،    ََيَْعُلوَن  ويدعوهم 
ليتوبوا من هذا الذنب العظيم، فيجازيهم َبلثواب اْلزيل   ،َببه خبطاب يف غاية اللطف واللني

َواو  إَِلهٌ  ِإَّلَّ  إَِلٍه  ِمْن  َوَما  َثََلثٍَة  ًَثِلُث  اّلِلََّ  ِإنَّ  قَالُوا  الَِّذيَن  }لََقْد َكَفَر  تَ َعاََل:  قال  ْلم،  ِحٌد  يغفره 
ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ) نَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ ا يَ ُقولُوَن لََيَمسَّ تَ ُهوا َعمَّ  اّلِلَِّ ( َأَفََل يَ ُتوبُوَن ِإََل 73َوِإْن ََلْ يَ ن ْ

ُ َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]املائدة:   14[ 74،  73َوَيْستَ ْغِفُرونَُه َواّلِلَّ
ما أرحم هللا! وما أرأفه! وما أصبه ، ف  
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ما خلقنا لُيعذبنا، وما أوجدَن لُيشقينا،   ،وما أحلمه، هو الرْحن الرحيم َبملؤمنني رؤوف رحيم
علينا ليشق  أَّل ،  وما كلفنا  عباده  على  وشفقته  رْحته  من  وذلك  الرسل  وأرسل  الكتب  أنزل 

تعاِل:   ،يعذِبم َُيَْشى}يقول  لِيَمن  َتْذِكَرًة  ِإَّلَّ  لَِتْشَقى   اْلُقْرآَن  َعَلْيَك  أَنَزْلَنا  َما  -1]طه:  {طه  
ليتوب[،  3 َبلليل  يده  النهار  يبسط  الليل،    ،مسيء  مسيء  يتوب  حَّت  َبلنهار  يده  ويبسط 

مغرِبا من  الشمس  تطلع  أن  املتطهرين  ،إَل  وحيب  التوابني  وحيب    ،حيب  الصادقني،  وحيب 
احملسنني وحيب  التوابني،15املتقني  حيب  وهو   شيء،  وسعت كل  يف   ،رْحته  أما  الدنيا  يف  هذا 

حرج وَّل  رْحته  عن  فحدث  بعباده  16اآلخرة  القيامة  يوم  وعَل  جل  فمن رْحته  يف ،  ماجاء   ،
مسلم"،) ِإّنيِ    (،190"صحيح   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َذرٍي،  َأيب  َعْن 

َها، رَ  ُجٌل يُ ْؤَتى ِبِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة،  َْلَْعَلُم آِخَر َأْهِل اْْلَنَِّة ُدُخوًَّل اْْلَنََّة، َوآِخَر َأْهِل النَّاِر ُخُروًجا ِمن ْ
ُذنُوبِِه، َواْرفَ ُعوا َعْنُه ِكَبارََها،   اْعِرُضوا َعَلْيِه ِصَغاَر  ُذنُوِبِه، فَ يُ َقاُل: ِصَغاُر  َعَلْيِه  فَ تُ ْعَرُض  فَ يُ َقاُل: 

وََكَذا، فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم، ََّل َيْسَتِطيُع  َعِمْلَت يَ ْوَم َكَذا وََكَذا َكَذا وََكَذا، َوَعِمْلَت يَ ْوَم َكَذا وََكَذا َكَذا  
َسييِ  َمَكاَن ُكلِي  َلَك  فَِإنَّ  َلُه:  فَ يُ َقاُل  َعَلْيِه،  تُ ْعَرَض  َأْن  ُذنُوِبِه  ِمْن ِكَباِر  ُمْشِفٌق  َوُهَو  يُ ْنِكَر  َئٍة  َأْن 

فَ َلقَ   " ُهَنا  َها  َأرَاَها  ََّل  َأْشَياَء  َعِمْلُت  َقْد   ، َربِي فَ يَ ُقوُل:  هللُا  َحَسَنًة،  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  رَأَْيُت  ْد 
نَ َواِجُذُه" َبَدْت  َحَّتَّ  َضِحَك  َوَسلََّم  شيء، لف ،  َعَلْيِه  وسعت كل  رْحته  أن  تعاَل  هللا  أخب  قد 

وأنه كتب على نفسه الرْحة، وقال: سبقت رْحِت غضب، وغلبت رْحِت غضب ، فاْلنة دار 
أن   دار غضبه، فثبت  دخل رْحته، والنار  من  أيضاً  اآلخرة، ويدخلها  ْلا خلقاً يف  ينشأ  اْلنة 

قط،  خرياً  يعمل  َل  من  يدخلها  اْلنة  أن  فثبت  اآلَبء،  بعمل  اْلوَّلد  ويدخلها  أوًَّل،  النار 
واسعة فرْحته  ذنب،  بغري  فيها  أحد  يعذب  َّل  النار  أن  ََّل  ف،  17وثبت  نَ ْفِسِه  َعَلى  اْلُمْسِرف 

ُ تَ َعاََل }ُقْل ََي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َّل تَ ْقَنطُوا ِمْن  يَ ْيَأُس ِمْن َذِلَك،  َوَقْد قَاَل اّلِلَّ
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يًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{ ]الزمر:   نُوَب َجَِ َوِقيَل إنَّ َهِذِه   ،18[ 53َرْْحَِة اّلِلَِّ ِإنَّ اّلِلََّ يَ ْغِفُر الذُّ
 19آيٍَة يف ِكَتاِب اّلِلَِّ تَ َعاََل  اآْليََة َأْرَجى

نْ َيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة ِإَنَّ ُهْدََن ِإلَْيَك قَاَل َعَذايب ُأِصيُب  قال سبحانه: }َواْكُتْب لََنا يف َهِذِه الدُّ
َوي ُ  ُقوَن  يَ ت َّ لِلَِّذيَن  َفَسَأْكتُ بُ َها  َشْيٍء  َوِسَعْت ُكلَّ  َوَرْْحَِِت  َأَشاُء  َمْن  ُهْم ِبِه  َوالَِّذيَن  الزََّكاَة  ْؤتُوَن 

يُ ْؤِمُنوَن{ للُمؤِمنني،   وقال جل شأنه،ِِبََيتَِنا  اسِتْغفارهم  َتقوْلا املَلِئكة يف  الِت  الصِييغة  بَيان  يف 
َيطلُبون ًثنًيا أوًََّّل، ُُث  لون  يَتوسَّ م  ُيَسبِيُحوَن  ،20أَّنَّ اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه  ِبَْمِد َرِبِيِْم }الَِّذيَن حَيِْمُلوَن 

لِلَِّذينَ  فَاْغِفْر  َوِعْلًما  َرْْحًَة  َشْيٍء  َوِسْعَت ُكلَّ  رَب ََّنا  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  َوَيْستَ ْغِفُروَن  ِبِه  ََتبُوا  َويُ ْؤِمُنوَن   
اْْلَِحيِم{ َعَذاَب  َوِقِهْم  َسِبيَلَك  آَدَم َوات َّبَ ُعوا  بِن  وأكثَ ُر  ذلك  َيِصحُّ  قاِئل: كيف  قال  فإن   ،

فاْلواُب: هم َمرحومون َبلرَّْْحة العامة، فَمن ُُيرِج ْلم النَّبات، َمن يُنِزل   ُكفَّار، فأين الرْحة؟
هللا  فَرْْحة  رْحة،  وهذه  هللا،  إَّلَّ  والبَصر  ْمع  َبلسَّ َُيتِيعهم  َمن  اَء،  أِصحَّ ََيَعلهم  َمن  املَطر،  ْلم 

لقوله:  و   ،وِسَعت كلَّ شيء َمَّت عِلَم   هذاوَيَتتَّب على  ،  }َوِعَلًما{َسعة ِعْلم هللا؛  أنَّ اْلنسان 
لرْحة هللا َتعرَّض  من   ،ذلك  اسَتْحََي  بَسعة ِعْلم هللا  من الداِخلني فيها، وإذا آَمن  َيكون  لعله 

فأنت   ، هللا أن يَفِقده حيث أَمَره، أو َيَِده حيث ََّناه، فلو قال لك أَبوك: َي ُبَِنَّ َّل َتفَعل كذا
 

القدير  في"الشوكاني    يقول-18 اْلَمعَاِصي،  "  (:  538/  4،)" فتح  فِي  ْفَراُط  اإْلِ ْسَراِف:  بِاإْلِ اْلُمَراُد 
ِ: ِمْن َمْغِفَرتِِه. ثُمَّ لما نهاهم عن القنوط   َواَِلْستِْكثَاُر ِمْنَها، َوَمْعنَى ََل تَْقنَُطوا: ََل تَْيأَُسوا ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ

َ يَْغِفُر الذُّنُ  َجاَء َمَكاَن اْلقُنُوِط فَقَاَل: إِنَّ َّللاَّ  وَب َجِميعا . أخرهم بَِما يَْدفَُع ذَِلَك َويَْرفَعُهُ َويَْجعَُل الرَّ
ِ ُسْبَحانَهُ َِلْشتَِماِلَها َعلَى أَْعَظِم بَِشاَرٍة، فَِإنَّ  َل  أََضاَف  َواْعلَْم أَنَّ َهِذِه اْْليَةَ أَْرَجى آيٍَة فِي ِكتَاِب َّللاَّ هُ أَوَّ

ْسَراِف فِي اْلَمعَاِصي، َواَِلْستِْكثَاِر  اْلِعبَاَد إِلَى نَْفِسِه ِلقَْصِد تَْشِريِفِهْم، َوَمِزيِد تَْبِشيِرِهْم، ثُمَّ َوَصفَُهْم بِ  اإْلِ
ْحَمِة ِلَهُؤََلِء اْلُمْستَْكثِِريَن ِمَن الذُّنُ  فَالنَّْهُي  وِب،  ِمَن الذُّنُوِب، ثُمَّ َعقََّب ذَِلَك بِالنَّْهيِ َعِن اْلقُنُوِط ِمَن الرَّ

َوبِفَْحَوى اْلِخَطاِب، ثُمَّ َجاَء بَِما ََل يُْبِقي بَْعَدهُ  اْلُمْسِرفِيَن ِمْن  َغْيِر  ِلْلُمْذنِبِيَن  اْلقُنُوِط  َعِن   اأْلَْولَى،  بَاِب 
ُم قَ  َ يَْغِفُر الذُّنُوَب فَاأْلَِلُف َوالالَّ ، فَقَاَل: إِنَّ َّللاَّ ْد َصيََّرِت اْلَجْمَع  َشكٌّ َوََل يَتََخالَُج اْلقَْلَب ِعْنَد َسَماِعِه َظنٌّ

َ يَْغِفُر ُكلَّ ذَْنٍب َكائِن ا مَ الَِّذي َدَخلَْت َعلَْيِه   ِة: إِنَّ َّللاَّ ا  ِلْلِجْنِس الَِّذي يَْستَْلِزُم اْستِْغَراَق أَْفَراِدِه، فَُهَو فِي قُوَّ
َ ََل يَْغِفُر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفرُ  ْرُك إِنَّ َّللاَّ ُدوَن ذِلَك ِلَمْن  ما    َكاَن، إَِلَّ َما أَْخَرَجهُ النَّصُّ اْلقُْرآنِيُّ َوهَُو الش ِ

« ثم لم يكتف بما أخبر عباده ِمْن َمْغِفَرِة ُكل ِ ذَْنٍب، بَْل أَكََّد ذَِلَك بِقَْوِلِه: َجِميعا  فَيَا لََها ِمْن  3يَشاُء »
َرَجائِهِ  فِي  اِدقِيَن  الصَّ بَِرب ِِهُم  َظنَُّهْم  اْلُمْحِسنِيَن  اْلُمْؤِمنِيَن  قُلُوُب  لََها  تَْرتَاُح  ِلثِيَاِب  بَِشاَرٍة  اْلَخاِلِعيَن   .

عِ  َعلَى  َوَرْحَمتِِه  بَِمْغِفَرتِِه  يَْبَخُل  َوََل  ذَْنٌب،  يَتَعَاَظُمهُ  ََل  بَِمْن  الظَّن ِ  ِلُسوِء  افِِضيَن  الرَّ بَاِدِه  اْلقُنُوِط 
ِهيَن إِلَْيِه فِي َطلَِب اْلعَْفِو اْلُمْلتَِجئِيَن بِِه فِي َمْغِفَرِة ذُنُوبِِهمْ   َوَما أَْحَسَن َما َعلََّل ُسْبَحانَهُ بِِه َهذَا  اْلُمتََوج ِ

ِحيمُ  ْحَمِة َعِظيُمُهَما بَِليغُُهَما َواِسعُُهَما ،اْلَكاَلَم قَائِال  إِنَّهُ هَُو اْلغَفُوُر الرَّ  "..  أَْي: َكثِيُر اْلَمْغِفَرِة َوالرَّ
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؛ ْلنه َّل يَعَلم بك، فإذا كان ُيشاِهدك َّل َتفَعلهإذا غاب أ   ، بوك ولَك َهًوى فيه َتفَعله َّل شكَّ
إذا كان فيما ََّنَى هللا   َعزَّ َوَجلَّ  فاهلل   اْلهر  رِي وَّل يف  تَفَعله َّل يف السِي ِإَذْن َّل  يَغيب عنك،  َّل 

ك هللا حيث أَمَرك، وَّل َيَِدك حيث  عنه، وَّل َتَْتُكه إذا كان فيما أَمر به، وْلذا نَقول: َّل يَفِقدُ 
ْوبة، وفيه  ََّناك أنَّ  ،و حيث علقت املَلِئَكة بطَلب املَغِفرة ِبا فقالوا: }لِلَِّذيَن ََتبُوا{  ،َفضيلة الت َّ

هللا سبيل  اتيِباَع  التوبة  حَتقيق  يَقُرن    ،من  تعاَل  هللا  أنَّ  َنَِد  وْلذا  َسِبيَلَك{؛  }َوات َّبَ ُعوا  لقوله: 
مع   ]الفرقان: داِئًما  َصاحِلًا{  َعَمًَل  َوَعِمَل  َوآَمَن  ََتَب  َمْن  }ِإَّلَّ  الصاِلح:  العَمل  ِذْكر  التوبة 

ِإَّلَّ َمن ََتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً فَُأْولَِئَك يَْدُخُلوَن اْْلَنََّة َوََّل يُْظَلُموَن   ، ويقول تعاِل:}21[ 70
وي [60مرمي:]{  َشْيئاً  تعاِل:}،  اْهَتَدى  قول  ُثَّ  َصاحِلاً  َوَعِمَل  َوآَمَن  ََتَب  لِيَمن  لََغفَّاٌر   َوِإّنيِ 

تعاِل:} [82طه:]{ ويقول  ِمَن    ،  َيُكوَن  َأن  فَ َعَسى  َصاحِلاً  َوَعِمَل  َوآَمَن  ََتَب  َمن  فََأمَّا 
إذا أقبلوا على هللا وَتبوا  ،  [67القصص:] {  اْلُمْفِلِحنيَ  التائبني  رْحته سبحانه وتعاَل للعصاة 

وسَت   ذنبه  له  فغفر  َبلرْحة  هللا  استقبله  َبلتوبة  إليه  العبد  أقبل  فإذا  واسعة،  رْحته  فإن  إليه 
وتعاَل عل سبحانه  البخاري"،)ف،22يه  "صحيح  و"صحيح  4765  في   ،)

َأنَّ    له،  اللفظو (،122مسلم"،) َعبَّاٍس،  اْبِن  فََأْكثَ ُرو َأْهِل  ِمْن  ََنًسا  َعِن  قَ تَ ُلوا  ْرِك  َوزَنَ ْوا  الشِي ا، 
حلَََسٌن،   َوَتْدُعو  تَ ُقوُل  الَِّذي  ِإنَّ  فَ َقالُوا:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  ًدا  ُُمَمَّ أَتَ ْوا  ُثَّ  َوَلْو  فََأْكثَ ُروا، 

َوََّل  آَخَر  ِإَْلًا  هللِا  َمَع  َيْدُعوَن  ََّل  }َوالَِّذيَن  فَ نَ َزَل:  َعِمْلَنا َكفَّارًَة،  ِلَما  َأنَّ  ْفَس  ُُتِْبََُن  الن َّ يَ ْقتُ ُلوَن   
]الفرقان:   َأًَثًما{  يَ ْلَق  َذِلَك  يَ ْفَعْل  َوَمْن  يَ ْزنُوَن  َوََّل  َِبحْلَقِي  ِإَّلَّ  هللاُ  َحرََّم  }ََي 68الَِِّت  َونَ َزَل   ]

]الزمر:   هللِا{  َرْْحَِة  ِمْن  تَ ْقَنطُوا  ََّل  أَنْ ُفِسِهْم  َعَلى  َأْسَرفُوا  الَِّذيَن  تبارك ،    [53ِعَباِدَي  وقال 
ْم  َأكُ وتعاَل: }َورَبَُّك اْلَغِِنُّ ُذو الرَّْْحَِة ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بَ ْعدُِكْم َما َيَشاُء َكَما أَْنشَ 

بُوَك فَ ُقْل رَبُُّكْم ُذو َرْْحٍَة َواِسَعٍة َوََّل يُ َردُّ ِبَْسُ  ُه ِمْن ُذريِيَِّة قَ ْوٍم آَخرِيَن{، وقال سبحانه: }فَِإْن َكذَّ
ِإًذا   َريبِي  َرْْحَِة  َخَزاِئَن  ََتِْلُكوَن  أَنْ ُتْم  َلْو  }ُقْل  احلاكمني:  أحكم  وقال  اْلُمْجرِِمنَي{،  اْلَقْوِم  َعِن 

عز  َْلَْمسَ  وقال   ، قَ ُتورًا{  ْنَساُن  اْْلِ وََكاَن  نْ َفاِق  اْْلِ َخْشَيَة  ِمْن  وجلْكُتْم  لِلنَّاِس   ُ اّلِلَّ يَ ْفَتِح  }َما   :
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وقال سبحانه:  ،  َرْْحٍَة َفََل مُمِْسَك َْلَا َوَما َُيِْسْك َفََل ُمْرِسَل لَُه ِمْن بَ ْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيُم{  
خَ  ِعْنَدُهْم  اِب{}َأْم  اْلَوهَّ اْلَعزِيِز  رَبِيَك  َرْْحَِة  تعاِل:23َزاِئُن  ويقول  يَ ْقَبُل ،  ُهَو  اّلِلََّ  َأنَّ  يَ ْعَلُموا  }َأََلْ 

الرَِّحيُم{ وَّاُب  الت َّ ُهَو  اّلِلََّ  َوَأنَّ  الصََّدقَاِت  َوَيَُْخُذ  ِعَباِدِه  َعْن  ْوبََة  علموا  ،  الت َّ أما  رْحة  سعة  أي: 
وعموم كرمه   تعاَل  هللا  يفرح  بل  ذنب كان،  أي  من  التائبني  ِعَباِدِه{  َعْن  ْوبََة  الت َّ }يَ ْقَبُل  وأنه 

يقدر  فرح  أعظم  َتب  إذا  عبده،  أتوى  ،24بتوبة  الِت  الرْحة  إذا    وهذه  املؤمنني  أرواح  إليها 
ربنا، كما   البخاري"،)قبضها  "صحيح  و"صحيح6512  يف  َأيب    (،950مسلم"،)  (،  َعْن 

َعَلْيِه ِبََنا ُمرَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ُث،  حُيَدِي أَنَُّه َكاَن   ، رِْبِعيٍي ْبِن  فَ َقاَل: قَ َتاَدَة  زٍَة، 
ِمْنهُ  َواْلُمْسََتَاُح  اْلُمْسََتِيُح  َما  هللِا،  َرُسوَل  ََي  قَالُوا:  ِمْنُه"،  َوُمْسََتَاٌح  ""ُمْسََتِيٌح  فَ َقاَل:  اْلَعْبُد  ؟ 

َجُر، َنَصِب  ِمْن  َيْسََتِيُح  اْلُمْؤِمُن   َوالشَّ َواْلِبََلُد،  اْلِعَباُد،  ِمْنُه  َيْسََتِيُح  اْلَفاِجُر  َواْلَعْبُد  نْ َيا،  الدُّ
" َوابُّ تعاِل:  ،َوالدَّ )}  ويقول  )1حم  اْلَعِليِم  اْلَعزِيِز  اّلِلَِّ  ِمَن  اْلِكَتاِب  تَنزِيُل  نِب  (  2(  الذَّ َغاِفِر 

ذِ  اْلِعَقاِب  َشِديِد  ْوِب  الت َّ )َوقَاِبِل  اْلَمِصرُي  ِإلَْيِه  ُهَو ۖ  ِإَّلَّ  ِإلَََٰه  ََّل  الطَّْوِل ۖ  صفاته  ({،  3ي  من 
منهم عما كان  ْلم  ويتجاوز  التائبني،  يقبل  أي  التوب«  »قابل  أنه  صفاته  ،  سبحانه،  ومن 

منه  يلقى  شديد،  والضالني،  للعاصني،  عذابه  أن  أي   .. العقاب«  »شديد  أنه  سبحانه: 
ع سعة رْحة هللا، ومع سوابغ فضله وإحسانه، فإن عقابه شديد  املعذبون الوَبل والنكال..فم

املكذبني..وِبذا   للضالني  والنكال  والعذاب  للمحسنني،  واْلحسان  والفضل  راصد..فالرْحة 
هؤَّلء   من  ينزل كل  بل  واْلشرار،  اْلخيار  بني  يسوى  فَل  الناس..  بني  العدل  ميزان  يعتدل 

منزله:   الَِّذينَ   }وهؤَّلء  ََنَْعُل  ََنَْعُل    َأْم  َأْم  اْْلَْرِض  يف  الصَّاحِلَاِت َكاْلُمْفِسِديَن  َوَعِمُلوا  آَمُنوا 
 ( اِر  والغلبة،  {، (  28اْلُمتَِّقنَي َكاْلُفجَّ والعزة  البأس  أي  الطول«  »ذو  أنه  سبحانه،  صفاته  ومن 

يفوته دافع  -سبحانه  -فَل  ِبسه  يدفع  وَّل  القرآن كائن  ،  25مطلوب،  تنزيل  اآليتني:  ومعِن 
من هللا الغالب فَل يقهر، العليم بكل شيء فَل ُتفى عليه خافية يف اْلرض وَّل يف السماء، 
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معاصيه   من َتب عنه  من كل  التوبة يف احلاضر واملستقبل،  الذي سلف، وقابل  الذنب  غافر 
من عباده، شديد العقاب ملن طغى وآثر احلياة الدنيا على مرضاة ربه، صاحب اْلري الكثري،  

ب يليق  فيحاسب كل  فَل  واملآب،  املرجع  إليه  هو  إَّل  إله  َّل  مرضاته،  عن  ينصرف  أن  عاقل 
يداه قدمت  ما  على  ويف ،  امرئ  ذنوِبم،  مهما كانت  للتائبني  املتاب  َبب  تفتح  اآلية  وهذه 

ِمْن َرْْحَِة  هللا يقول سبحانه : }ُقْل ََي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم ََّل تَ ْقَنطُوا  رْحة  سعة 
يًعا إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{ نُوَب َجَِ فليبادر كل عبد َبلتوبة من ذنبه قبل   ،اّلِلَِّ ِإنَّ اّلِلََّ يَ ْغِفُر الذُّ

 26أن يلتحق بربه َّبعاصيه وآًثمه؛ ليفوز بغفرانه ويتقى سوء عذابه 
 (: 489/  12) ،"مفاتيح الغيب  يقول الرازي يف "

 اّلِلَّ تَ َعاََل« َرْْحَِة ِسَعِة نَُّه َجاَءِت اْْلَْخَباُر اْلَكِثريَُة يف »َواْعَلْم أَ 
وجلي  املسلم  على  ف عزي  هللا  رْحة  من  ييأس  َّل  فيفرح  املسلم  على  و ،أن  َبلرْحة  يغَتَّ  َّل  أن 

ِبا هللا  ويزهو  حرمات  علي  يف  ويتطاول  وقع  ما  إذا  اْلمل  يفقد  َّل  أن  عليه  املعصية ، كما 
َمْت أَْيِديِهْم   }، قال تعاَل:  والذنب ُهْم َسيِيَئٌة َّبَا َقدَّ َوِإَذا َأَذقْ َنا النَّاَس َرْْحًَة َفرُِحوا ِِبَا ۖ َوِإن ُتِصب ْ

 ( يَ ْقَنطُوَن  ُهْم  ربنا:}،  [36]الروم:{  ( 36ِإَذا  ِعَباِدِه   ويقول  َعْن  ْوبََة  الت َّ يَ ْقَبُل  الَِّذي  َوُهَو 
 ( تَ ْفَعُلوَن  َما  َويَ ْعَلُم  يِيَئاِت  السَّ َعِن  الصَّاحِلَاِت  25َويَ ْعُفو  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َوَيْسَتِجيُب   )

ُ الرِيْزَق ِلِعَباِدِه لَبَ َغْوا ( ۞ َوَلْو َبَسطَ 26َوَيزِيُدُهم مِين َفْضِلِه ۚ َواْلَكاِفُروَن َْلُْم َعَذاٌب َشِديٌد )  اّلِلَّ
َبِصرٌي ) ِإنَُّه بِِعَباِدِه َخِبرٌي  َيَشاُء ۚ  مَّا  ِبَقَدٍر  يُ نَ زِيُل  اْْلَْرِض َولََِٰكن  اْلغَْيَث 27يف  يُ نَ زِيُل  الَِّذي  ( َوُهَو 

( احْلَِميُد  اْلَوِلُّ  َوُهَو  َرْْحََتُه ۚ  َويَنُشُر  قَ َنطُوا  َما  بَ ْعِد  َأَذقْ َنا   }{]الشوري[،(  28ِمن  ِإَذا  َوِإَنَّ 
نَساَن َكُفورٌ  اْْلِ فَِإنَّ  أَْيِديِهْم  َمْت  َقدَّ َّبَا  َسيِيَئٌة  ُهْم  ُتِصب ْ َوِإن  ِِبَا ۖ  َفرَِح  َرْْحًَة  ِمنَّا  نَساَن    ( 48)  اْْلِ

 [ 48 :الشورى{]
ْوبََة، َوََّل (:342)ص ،»اآلداب«يقول البيهقي يف  َل الت َّ َبِغي لِْلَعْبِد اْلُمْذِنِب َأْن يُ َعجِي »فَ يَ ن ْ

َفاَعِة، فَِإنَُّه ِإْن َكاَن ِمَن   يَ تَِّكَل َعَلى َما َوَرَد ِمَن اآْلََيِت َواْْلَْخَباِر يف آََيِت الرَّْْحَِة َوالشَّ
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َفْعُه َكثْ َرُُتَا لِْلَغرْيِ، َوََّل ي َ  اِفِعنَي ِمَن اْلَمْحُروِمنَي ََلْ يَ ن ْ ََيُس ِمْن َرْْحَِة اّلِلَِّ َوَشَفاَعِة الشَّ ْيَأُس فَاْْلِ
 اْلَكَباِئِر، َوْلَيُكْن َخائًِفا رَاِجًيا يَ ْرُجو َرْْحََتُه، َوَُيَاُف َعَذابَُه« 

َعْفو  من  َغدا  النَّاس  ليعاين  اْلَمْوت  ِبِه  نزل  َوقد  حضر  ملا  َعنُه  هللا  َرِضي  َمالك  بن  أنس  قَاَل 
بشر هللا َما َل ُْيطر على قلب  َلُه َرِضي هللا َعنُه َعن     وسعة َرْحته  هللا وََكثْ َرة  َرْْحَة  َسَعة  كشف 

َهَذا قَاَل  َأن  أوجب  َما  َتاوزه  َوعظم  َرَْحه ،   َعفوه  اْلَعزِيز  عبد  بن  عمر  من  اْلَوفَاة  دنت  َوملا 
شر فقد َأْحَيا هللا تَبارك َوتَ َعاََل بك سنة َوأْظهر  هللا َبَكى َفقيل َلُه َما يبكيك ََي َأِمري اْلُمؤمِننَي أب

ََّل   َأن  ْلفت  فيهم  عدلت  َلو  َوهللا  اْْللق  َهَذا  َعن  أسَأل  ُثَّ  أوقف  أَلَْيَس  قَاَل  ُثَّ  فَبكى  عدَّل 
ُثَّ  ضيعت  ممَّا  ِبَكِثري  َفكيف  ويثبتها  حجتها  يلقنها  َأن  ِإَّلَّ  تَ َعاََل  هللا  ِعْند  ِبجتها  نَفِسي  تقوم 

مطرية ،  27َكىبَ  َلة  لَي ْ وََكاَنت  احْلََرام  َِبْلبَ ْيِت  َلة  لَي ْ طفت  قَاَل  أدهم  بن  ِإبْ َراِهيم  َعن  ويروى 
اللَُّهمَّ   َفقلت  َأْدُعو  اْلُمْلَتزم  ِعْند  فوقفت  نَفِسي  َوطَاَبْت  الطيواف  خَل  َوقد  الظلَمة  َشِديَدة 

ِإبْ َراهِ  يب َهاِتف ََي  فَ َهَتَف  أعصيك  يْسأَله  اعصمِن َحَّتَّ ََّل  اْلِعْصَمة وكل عباده  تسأله  أَْنت  يم 
 28اْلِعْصَمة فَِإذا عصمهم فعلى من يتفضل َوملن يْغفر 

 (: 145»الفوائد يف اختصار املقاصد« )ص: يف ابن عبد السَلم يقل العز  
َها َفمن عرف نْعَمة هللا تَ َعاََل َكاَن َحاله اْْلَْوف"  جعل هللا عز َوجل لكل معرَفة َحاَّل ينشأ َعن ْ

الرََّجاء  َحاله  هللا َكاَن  َرْْحَة  َسَعة  عرف  َوالرَّْفع ،  َومن  والضر  وَبلنفع  الرب  تَ ْوِحيد  عرف  َومن 
ر واْلعطاء واحلرمان ِإَّلَّ َعَلْيِه َوَل يُ َفوض أمره ِإَّلَّ  ْفع َودفع الضي واْلفض َل يتوكل يف جلب الن َّ

اْلجَلل،  ِإلَْيهِ  َحاله  وجَلله َكاَنت  َعظمته  عرف  على ،  واملهابة  َومن  اطِيََلعه  عرف  َومن 
َومن  ،  َومن عرف ََسَاعه ْلقواله استحَي َأن يَ ُقول َما ََّل يرضيه، َأْحَواله استحَي ِمْنُه َأن ُُيَالِفهُ 

اْلمحبَّة َحاله  َعَلْيِه َكاَنت  وإفضاله  إِلَْيِه  إحسانه  َحاله  ،  عرف  وجَلله َكاَنت  َجاله  عرف  َومن 
وإفضالهاْلمحبَّة   إحسانه  عرف  من  ُمبَّة  من  أفضل  ُمبته  املعارف  ،  وََكاَنت  حيضر  َما  َوأْكثر 

واْلخيار اْْلَبْ َرار  من  َماِع  َِبلسَّ َأو  واْلفكار  تِْلَك ،  َبَّلستحضار  من  صفة  استحضر  َفمن 
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وا اْْلَقْ َوال  من  احْلَال  تِْلَك  َعن  وينشأ  ويوافقها  يُ َناِسبَها  َحاَّل  َلُه  أمثرت  َما  الصِيَفات  ْلعمال 
ويوافقها احْلزن ،  يطابقها  من  َعَلْيِه  َبِِن  يَ ن ْ َوَما  اْْلَْوف  َلُه  حصل  النقَمة  ة  شدَّ َّلحظ  َفمن 

اْلعباد وُتويف  واَّلنقباض  ويرجيه ،  والبكاء  اَّلنبساط  من  َلُه  حصل  الرَّْْحَة  َسَعة  َّلحظ  َومن 
اْْلمال حصل َلُه من احْلبي َوَما    َومن َّلحظ صفة،  اْلَيْأس َما يُ َناسب َما حصل َلُه من الرََّجاء

والفرح ُرور  َوالسُّ التَلق  وإنس  اْلِفَراق  َوَخوف  الشوق  من  َعَلْيِه  َبِِن  ََسَاعه  ،  يَ ن ْ َّلحظ  َومن 
َوَساِئر   واْلعمال  اْْلَقْ َوال  يف  ُُمَالَفته  من  اْلَماِنع  احْلَياء  َحاله  ْلعماله َكاَنت  ورؤيته  ْلقواله 

ه ِإََل الصياح َومن َصاح لغري َذِلك   َوقد َيِصيح،  اْْلَْحَوال بَعضهم لَغَلَبة احْلَال ِإلَْيِه وإْلائها ِإَيَّ
َشْيء يف  اْلَقْوم  من  لَْيَس  فَِإنَُّه  ،  فمتصنع  وتسميعا  رََِيء  اْْلَْحَوال  من  َشْيئا  أظهر  من  وََكَذِلَك 

 " انتهيُمْلحق َبلفجار ََّل َبْلبرار
الصاحلات   وعمل  العمل،  يف  رْحته فاْلحسان  وليست  تعاَل،  هللا  رْحة  من  يقرب  الذي  هو 

 29{ِإنَّ َرَْحَة هللِا َقرِيٌب ِمَن املُحِسِننيَ } قال هللا تعاَل:  ، تنال َبلتمىن، ولكن شرطها اْلحسان
" يف  هللا، كما  على  الَتمذي"،)فالطاعة كرَية  ملسو هيلع هللا ىلص 3370جامع  النَِّبِي  َعِن  ُهَريْ َرَة،  َأيب    (،َعْن 

َعاِء"   الدُّ ِمَن  تَ َعاََل  اّلِلَِّ  َعَلى  َأْكَرَم  َشْيٌء  "لَْيَس  عليه، 2قَاَل:  فهو كرمي  هللا  أطاع  من  وكل   ،
أْحد"،)   "مسند  ُعذْ 1401ففي  َبِِن  ِمْن  نَ َفًرا  َأنَّ  اٍد،  َشدَّ ْبِن  اّلِلَِّ  َعْبِد  َعْن  أَتَ ْوا (،  َثََلثًَة،  رََة 

ِفيِنيِهْم؟  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْسَلُموا، قَاَل: فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن َيكْ 
عَ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ بَ َعَث  طَْلَحَة،  ِعْنَد  َفَكانُوا  قَاَل:  َأََن.  طَْلَحُة:  قَاَل  َفَخَرَج  "  بَ ْعثًا  َوَسلََّم  َلْيِه 

الثَّاِلُث   َماَت  ِفيِه آَخُر فَاْسُتْشِهَد، قَاَل: ُثَّ  َفَخَرَج  بَ ْعثًا  بَ َعَث  َأَحُدُهْم فَاْسُتْشِهَد، قَاَل: ُثَّ  فيه 
اْلَْ  يف  ِعْنِدي  الَِّذيَن َكانُوا  الثََّلثََة  َهُؤَّلِء  فَ َرأَْيُت  طَْلَحُة:  قَاَل  ِفَراِشِه،  اْلَميِيَت َعَلى  فَ َرأَْيُت  نَِّة، 

َأوََّْلُِم آِخرَ  اْسُتْشِهَد  الَِّذي  يَِليِه، َورَأَْيُت  َأِخريًا  اْسُتْشِهَد  الَِّذي  َأَماَمُهْم، َورَأَْيُت  ُهْم، َعَلى ِفَراِشِه 
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  فَأَتَ ْيُت  قَاَل:  َذِلَك،  ِمْن  َفَدَخَلِِن  قَاَل:   قَاَل:  َلُه،  َذِلَك  َفذََكْرُت 

ِمْن فَ َقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َوَما أَْنَكْرَت ِمْن َذِلَك لَْيَس َأَحٌد َأْفَضَل ِعْنَد اّلِلَِّ  
ُر ُمْؤِمٍن   ْسَلِم لَِتْسِبيِحِه َوَتْكِبريِِه َوَُتِْليِلِه" يف يُ َعمَّ (،َعْن اْبِن  3270الَتمذي"،) ، ويف "جامعاْْلِ
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أَي ُّهَ  ََي   " فَ َقاَل:  َة،  َمكَّ فَ ْتِح  يَ ْوَم  النَّاَس  َخَطَب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اّلِلَّ َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  ا  ُعَمَر، 
َتِقيٌّ َكِرميٌ بَ رٌّ فَالنَّاُس رَُجََلِن: النَّاُس، ِإنَّ اّلِلََّ َقْد َأْذَهَب َعْنُكْم ُعبِييََّة اْلَاِهِليَِّة َوتَ َعاُظَمَها ِِبََبِئَها، 

قَاَل   ،" تُ َراٍب  ِمْن  آَدَم   ُ اّلِلَّ َوَخَلَق  آَدَم،  بَ ُنو  َوالنَّاُس   ، اّلِلَِّ َعَلى   ٌ َهنيِي َشِقيٌّ  َوفَاِجٌر   ، اّلِلَِّ َعَلى 
ُ: }ََي أَي َُّها النَّاُس ِإَنَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلنَ  اُكْم ُشُعوًَب َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَفُوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم اّلِلَّ

، قال ربنا: ﴿ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوُِبُم ِعْنَد اّلِلَِّ أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اّلِلََّ َعِليٌم َخِبرٌي{ ]احلجرات["
  ﴾ اْلُقُلوُب  َتْطَمِئنُّ  اّلِلِي  ِبذِْكِر  َأَّلَ  اّلِلِي  هللا،  28]الرعد:  ِبذِْكِر  على  ذاُتا كرَية  فالطاعة   ،]

هللا على  ِإَنَّ 30وأهلها كرَيون  اآْلِخَرِة  َويف  َحَسَنًة  نْ َيا  الدُّ َهِذِه  يف  لََنا  َواْكُتْب   ﴿ ربنا:  يقول   ،
ُقوَن ُهْدََن ِإلَْيَك قَاَل َعَذايب ُأِصيُب بِِه َمْن َأَشاُء َوَرْْحَِِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُ ب ُ  َها لِلَِّذيَن يَ ت َّ

يُ ْؤِمُنوَن   ِِبََيتَِنا  ُهْم  َوالَِّذيَن  الزََّكاَة  َيَُِدونَُه  َويُ ْؤتُوَن  الَِّذي  اْْلُمِييَّ  النَِّبَّ  الرَُّسوَل  يَ تَِّبُعوَن  الَِّذيَن 
َْنِيِل َيَُْمُرُهْم َِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ  ْورَاِة َواْْلِ َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ َْلُُم الطَّيِيَباِت  َمْكُتوًَب ِعْنَدُهْم يف الت َّ

آَمُنو  فَالَِّذيَن  َعَلْيِهْم  الَِِّت َكاَنْت  َواْْلَْغََلَل  ِإْصَرُهْم  ُهْم  َعن ْ َوَيَضُع  اْْلََباِئَث  َعَلْيِهُم  ِبِه َوحُيَريُِم  ا 
َمعَ  أُْنِزَل  الَِّذي  النُّوَر  َوات َّبَ ُعوا  َوَنَصُروُه  اْلُمْفِلُحوَن  َوَعزَُّروُه  ُهُم  ُأولَِئَك  ِإّنيِ    ُه  النَّاُس  أَي َُّها  ََي  ُقْل 

فَ  َوَُيِيُت  حُيِْيي  ُهَو  ِإَّلَّ  ِإَلَه  ََّل  َواْْلَْرِض  السََّماَواِت  ُمْلُك  َلُه  الَِّذي  يًعا  َجَِ ِإلَْيُكْم  اّلِلَِّ  آِمُنوا  َرُسوُل 
  156﴾ ]اْلعراف: يُ ْؤِمُن َِبّلِلَِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َُتَْتُدونَ َِبّلِلَِّ َوَرُسوِلِه النَِّبِي اْْلُمِييِي الَِّذي 

اْلَفائُِزوَن 158  - ُهُم  فَُأولَِئَك  ْقِه  َويَ ت َّ اّلِلََّ  َوَُيَْش  َوَرُسوَلُه  اّلِلََّ  ُيِطِع  َوَمْن   ﴿ تعاِل:  ويقول   ،]  
لَِئنْ  َأَْيَاَِّنِْم  َجْهَد  َِبّلِلَِّ  ِإنَّ    َوَأْقَسُموا  َمْعُروَفٌة  طَاَعٌة  تُ ْقِسُموا  ََّل  ُقْل  لََيْخُرُجنَّ  َّبَا  َأَمْرَُتُْم  َخِبرٌي  اّلِلََّ 

ُْحِيْلُتْم    تَ ْعَمُلوَن   َما  َوَعَلْيُكْم  ُْحِيَل  َما  َعَلْيِه  َا  فَِإَّنَّ تَ َولَّْوا  فَِإْن  الرَُّسوَل  َوَأِطيُعوا   َ اّلِلَّ َأِطيُعوا  تُِطيُعوُه ُقْل  َوِإْن 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحلَِ ُتَْ  اِت لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم  َتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإَّلَّ اْلَبََلُغ اْلُمِبنُي * َوَعَد اّلِلَّ

ارْتَ  الَِّذي  ِدينَ ُهُم  َْلُْم  َولَُيَمكِيَننَّ  قَ ْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْخَلَف  اْْلَْرِض َكَما  بَ ْعِد  يف  ِمْن  لَن َُّهْم  َولَيُ َبدِي َْلُْم  َضى 
اْلَفاِسُقوَن   ُهُم  فَُأولَِئَك  َذِلَك  بَ ْعَد  َوَمْن َكَفَر  ًئا  َشي ْ يب  ُيْشرُِكوَن  ََّل  يَ ْعُبُدوَنِِن  َأْمًنا  الصَََّلَة   َخْوِفِهْم  َوَأِقيُموا 

[، وقال تعاِل : ﴿ َمْن َعِمَل َصاحِلًا  56  -  52﴾ ]النور:  َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُوَن  
َكانُ  َما  ِبَِْحَسِن  َأْجَرُهم  َولََنْجزِيَ ن َُّهْم  طَيِيَبًة  َحَياًة  فَ َلُنْحِييَ نَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  أُنَثى  َأْو  ذََكٍر  يَ ْعَمُلوَن﴾ مِين  وْا 
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يَ ْهِديَ 97}النحل: َأن   ُ اّلِلي يُرِِد  َفَمن   ﴿ تعاَل:  وقال  ََيَْعْل  {،  ُيِضلَُّه  َأن  يُرِْد  َوَمن  ِلإِلْسََلِم  َصْدرَُه  َيْشَرْح  ُه 
يُ ْؤِمنُ  ََّل  الَِّذيَن  َعَلى  الريِْجَس   ُ اّلِلي ََيَْعُل  َماء َكَذِلَك  السَّ يف  َيصَّعَُّد  َا  َحَرجاً َكَأَّنَّ َضيِيقاً  ﴾ ]اْلنعام: َصْدرَُه  وَن 

الَتمذي"،)،  [125 "جامع  هُ 2466ويف  َأيب  ِإنَّ  (،َعْن   " قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اّلِلَّ َصلَّى  النَِّبِي  َعِن  َريْ َرَة، 
تَ ْفَعلْ  فَ ْقَرَك، َوِإَّلَّ  ِغىًن َوَأُسدَّ  َأْمََلْ َصْدَرَك  ِلِعَباَدِت  تَ َفرَّْغ  اْبَن آَدَم  يَ ُقوُل: ََي  يََدْيَك ُشْغًَل  اّلِلََّ تَ َعاََل  َمََلُْت   

  " فَ ْقَرَك  َأُسدَّ  الَتمذي"،)،  َوََلْ  "جامع  َعْن 2346ويف   ، اْلَْطِميِي ُِمَْصٍن  ْبِن  اّلِلَِّ  ُعبَ ْيِد  ْبِن  َسَلَمَة  (،َعْن 
آمِ  ِمْنُكْم  َأْصَبَح  "َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اّلِلَّ َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُصْحَبٌة،  َلُه  وََكاَنْت  ِسْربِِه  أَبِيِه،  يف  ًنا 

نْ َيا". ُمَعاًًف يف َجَسدِ  َا ِحيَزْت َلُه الدُّ  ِه ِعْنَدُه ُقوُت يَ ْوِمِه َفَكَأَّنَّ
يعرف  ف َّل  الِت  الفخمة  اْللفاظ  أي  والطَلسم،  الطقوس  على  مقتصراً  ديناً كهنوتياً  اْلسَلم  يكن  لم 

يطالبنا  دين  وهو  اْلكوان،  خالق  وربه  اْلنسان،  بني  متينة  عَلقة  على  قوم  دين  هو  بل  معناها،  املتدين 
وغرائزَن سلكوَن  نوجه كل  أن  يطالبنا  هللا، كما  يرضاها  الِت  الصاحلة  توجيهاً َبْلعمال  وحياتنا  حيقق   ، 

واْلسَلم  وجسد،  روح  من  مكون  البشري  الكائن  أن  ذلك  عملياً،  حتقيقاً  اْلْلية  والتشريعات  اآلداب، 
املثالية،   اْلْلية  والتشريعات  واْلهداف  واَّلجتماعي،  البشري  الواقع  بني  واْلسد،  الروح  بني  توازَنً  أقام 

عملي سلوك  إَل  دائًما  اْلهداف  هذه  يَتجم  الشريعة    فهو  ومقتضيات  البشرية،  الطبيعة  متطلبات  حيقق 
احلساب،   يوم  هللا  عقاب  من  َناته  يف  اْلوَل  الكاملة  اْلنسان  ْلعمال  لذلك كان  معاً،  وقت  يف  اْلْلية 

بعلمه يعمل  وَّل  يعلم  الذي  الناس  شرار  من  البخاري"،)31وكان  "صحيح  ففي  و"صحيح 3267،   ،)
َعْن  2989مسلم"،) فَ ُتَكلِيَمُه؟  (،  ُعْثَماَن  َعَلى  َتْدُخُل  َأََّل  َلُه:  ِقيَل  قَاَل:  زَْيٍد،  ْبِن  ُأَساَمَة  َعْن  َشِقيٍق، 

َنُه، َما ُدو  ُعُكْم؟ َوهللِا َلَقْد َكلَّْمُتُه ِفيَما بَ ْيِِن َوبَ ي ْ  ُأِحبُّ  َن َأْن َأفْ َتِتَح َأْمًرا ََّل فَ َقاَل: أَتَ َرْوَن َأّنيِ ََّل ُأَكلِيُمُه ِإَّلَّ ُأَسِْ
ْعُت َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص  َأْن َأُكوَن َأوََّل َمْن فَ َتَحُه، َوََّل َأُقوُل ِْلََحٍد، َيُكوُن َعَليَّ َأِمريًا: ِإنَُّه َخرْيُ النَّاِس بَ ْعَد َما َسَِ 

بَ  أَقْ َتاُب  فَ تَ ْنَدِلُق  النَّاِر،  يف  فَ يُ ْلَقى  اْلِقَياَمِة،  يَ ْوَم  َِبلرَُّجِل  يُ ْؤَتى   " احلَِْماُر  يَ ُقوُل:  يَُدوُر  ِِبَا َكَما  فَ َيُدوُر  ْطِنِه، 
َِبْلَمْعُروِف، أَتُْمُر  َتُكْن  َأََلْ  َلَك؟  َما  ُفََلُن  ََي  فَ يَ ُقوُلوَن:  النَّاِر،  َأْهُل  ِإلَْيِه  فَ َيْجَتِمُع  َعِن   َِبلرََّحى،  َهى  َوتَ ن ْ

وَ  َِبْلَمْعُروِف  آُمُر  َقْد ُكْنُت  بَ َلى،  فَ يَ ُقوُل:  "مسند  اْلُمْنَكِر؟  ويف   ،" َوآتِيِه  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَأَّْنَى  آتِيِه،  ََّل 
يب  13421أْحد"،) ُأْسِرَي  ا  »َلمَّ َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن   ،)

" فَ ُقْلُت: َمْن َهُؤََّلِء ََي ِجْبِيُل؟ قَاَل: َهُؤََّلِء ُخطََباُء  َمَرْرُت ِبرَِجاٍل تُ ْقَرُض ِشَفاُهُهْم َّبََقارِيَض ِمْن ََنٍر« قَاَل:
  " يَ ْعِقُلوَن  َأَفََل  اْلِكَتاَب  ُلوَن  يَ ت ْ َوُهْم  أَنْ ُفَسُهْم،  َويَ ْنَسْوَن  َِبْلِبِي  النَّاَس  َيَُْمُروَن  أُمَِّتَك  تناول  ،ِمْن  فلقد 
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و  والتهذيب  واْلرشاد  َبلتوجيه  الفرد  شئون  أفاده  اْلسَلم كل  وقد  إَّلي  شيًئا  حياته  يف  يدع  فلم  التعليم، 
يضمن  ِبيث  وهدًَي،  نظاًما  له  وجعل  إَّلي  أمًرا  فيها  يدع  َل  اجملتمع  حلياة  َبلنسبة  يصلحه، كذلك  َّبا  فيه 

 32للناس السعادة دائًما واْلمان يف حاضر أَيمهم ومستقبلها 
وهو   اْلرض  على  اْلنسان  وجود  من  اْلدف  لتحقيق  الَتبية  تعمل  أن  اْلسَلمية  الَتبية  فلسفة  فمن 

النفو  وتزكية  هللا  اْلخوة عبادة  معىن  حتقيق  جانب  إَل  اَّلستحقاق  مستوى  يف  العبادة  مستوى  وجعل  س 
وتعاليمه   اْلسَلم  بقيم  متمسكة  َبهلل  مؤمنة  أجيال  تكوين  على  والعمل  املسلمني  بني  واحملبة  واملودة 
مسايرة لروح العصر صامدة للتحدَيت الِت تواجه اجملتمعات، كما أَّنا تعمل على إَياد اْلنسان املسلم  

تكامل الذي َيمع ِبانب قدرته الفنية التزامه اْلسَلمي داخل جمتمعه الذي يقوم على أخوة اْلسَلم امل
الثقايف   بَتاثها  اْلمة  يعزز ويربط  والذي  واْلقليمية  واللغوية  والقبلية  والقومية  العنصرية  النزعات  ويرفض 

الثق  مع  يتفاعل  أن  اْلسَلم  ْليل  َيكن  حَّت  العاملي  ُث  أوَّل  العاملية  اْلسَلمي  اْلسَلمية   ،افات  والَتبية 
املختلف   الواقع  حتدَيت  ومواجهة  والتطور  التغيري  أداة  الَتبية  جعل  إَل  هذا  33تعمل  لتَلحظ  وإنك   ،

الكرمي، وتلمسه واضحاً  يف كثري من آَيت القرآن  ِإنَّ َصَلِت َوُنُسِكي َوَُمَْياَي   املزج  قوله تعاَل: }ُقْل  يف 
اْلمود   يرفض  الذي  اْلنسان  لبناء  تعمل  اْلسَلمية  فالَتبية   ، َلُه{  َشرِيَك  َّل  اْلَعاَلِمنَي  َربِي  ّلِِلَِّ  َومَمَاِت 

نتيجة   ْلنه  مدلوًَّل  وأمشل  معىن  أوسع  الَتبية  َيعل  واْلسَلم  أشكاله  من  شكل  أي  يف  الَتبية  والتخلف 
وتفكريه    ،وأثرها وسلوكه  وأفكاره  وجسده  وروحه  ونفسيته  عقله  كله  اْلنسان  تشمل  الَتبية  وْلن 

ومفاهيمه وهي َّل تكون يف املدرسة فحسب بل يف املسجد والشارع والنادي ووسائل اْلعَلم املختلفة  
ن منهج الَتبية يف اْلسَلم منهج رَبّن كامل متكامل: َّل ْل،34-إَّنا تشمل اْلنسان كله واحلياة كلها  -

يتعهد   منهج  وهو  خبري،  حكيم  لدن  من  ُمنَ زَّل  َساوي  منهج  ْلنه  غموض،  يكتنفه  وَّل  نقص  يعَتيه 
اْلنسان منذ وَّلدته حَّت يلقى خالقه، ولذلك فهو متميز َبلشمول لكل ما يسعد اْلنسان يف حياته يف  

وحي  ومعامَلُتا،  حاَّلُتا  َجيع  يف  اْلنسانية كلها  النفس  يشمل  فهو  اآلخرة،  ويف  حقوقها  الدنيا  ْلا  دد 
 35وواجباُتا، كما يبني لإلنسان ما ينتظره بعد احلياة من حساب وثواب أو عقاب 

 

 (  4ينظر:" من قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسالمي"،)ص: -32
عباس محجوب »مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة  ، د."التربية اإلسالمية مرتكزات ينظر:" - 33

 ( 75/ 18المنورة« )
 ( 76/ 18اإلسالمية بالمدينة المنورة« )الجامعة »مجلة ينظر:- 34
 ( 85سالمي"،)ص:ينظر:" من قضايا التربية الدينية في المجتمع اإل - 35
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اْلسَلمي، ف  الدين  أساس  على  وعواطفه،  سلوكه،  وتنظيم  اْلنسان،  فكر  تنمية  هي  اْلسَلمية  الَتبية 
فالَت  احلياة،  جماَّلت  يف كل  أي  واْلماعة،  الفرد  حياة  يف  اْلسَلم  أهداف  حتقيق  اْلسَلمية وبقصد  بية 

وعن   واحلياة،  الكون  عن  وتصوراته  وفكره  اْلنسان،  عقل  بتهيئة  شيء  قبل كل  تتعلق  عملية  هذا  على 
املؤقتة   احلياة  هذه  غاية  وعن  الدنيا،  وِبذه  الكون  ينتفع ِبذا  وجه  أي  وعلى  الدنيا،  ِبذه  وعَلقته  دوره 

حت  إَل  مساعيه  يوجه  أن  َيب  الذي  واْلدف  اْلنسان،  حيياها  اْلفكار  الِت  هذه  اْلسَلم  قدم  وقد  قيقه، 
أن  اْلنسان  على  َيب  الِت  العقائد  لنا  قدم  البنيان، كما  متينة  مَتابطة،  التصورات  من  منظومة  يف  كلها 
السلوك   إَل  تدفعه  ِبن  اْلديرة  العواطف  وتغرس  واملشاعر،  اْلحاسيس  نفسه  يف  حترك  لكي  ِبا،  يؤمن 

وضوابطه،   قواعده  له  الشريعة  نظمت  أجله  الذي  من  خلق  الذي  اْلدف  حيقق  الذي  التعبدي  السلوك 
لنا   يقدم  الدين  من  اَّلعتقادي  اْلَياّن  فاْلانب  َجاعياً،  أو  فردَيً،  السلوك  هذا  أكان  سواء  اْلنسان، 
الدافعة   واحلوافز  النرية،  واْلهداف  واملَتابطة،  الواضحة  والتصورات  الثابتة،  العقيدة  من  راسخاً  أساساً 

البا السعي،  قواعد،  إَل  لنا  يقدم  التشريعي  واْلانب  والوعي،  واْلد  والتفاؤل  اْلمل،  بعد  على  عثة 
واْلانب   وسلوكنا،  حياتنا  خطة  لنا  يرسم  الذي  هو  بل  عَلقاتنا  ِبا  وننظم  سلوكنا،  عليها  نقيم  وضوابط 
واْلوامر  والضوابط،  واْلهداف  التصورات،  تلك  كل  به  حيقق  الذي  املسلم  سلوك  هو  التعبدي 

انسجام  ،  يةالتشريع يف  اْلوانب،  هذه  تتمثل كل  أن  على  اْلنسان  شخصية  تنمية  هي  الَتبية،  وعملية 
إليه   وتعود  عنه،  تتفرع  واحد  هدف  لتحقيق  جهوده  وتتضافر  اْلنسان،  طاقات  معه  تتوحد  وتكامل، 

الوجدان  ونبضات  السلوك،  وضروب  والتصورات،  اْلهود  ْل36َجيع  املوجه ،  هو  َبهلل  اْلَيان  ن 
الَتبية اْلسَلمية تربط  ف  ، لذاَبْلعمال الصادرة من اْلنسان   وثيقاً   والضابط له واملتصل اتصاَّلً   للسلوك 

}  دائماً  تعاَل:  قال  اْلزاء،  وبني  اْلَيان  هذا  من  الصادر  العمل  بني  ُث  والسلوك  العمل  الَِّذيَن    بني  ِإنَّ 
( نُ ُزًَّل  اْلِفْرَدْوِس  َجنَّاُت  َْلُْم  الصَّاحِلَاِت َكاَنْت  َوَعِمُلوا  } ،  {(107آَمُنوا  تعاَل:  )   ويقول  ِإنَّ 1َواْلَعْصِر   )

( ُخْسٍر  َلِفي  ْنَساَن  )2اْْلِ َِبلصَّْبِ  َوتَ َواَصْوا  َِبحْلَقِي  َوتَ َواَصْوا  الصَّاحِلَاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِإَّلَّ   )3)  }
وسلوكه اْلنسان  على  تنعكس  أن  َّلبد  إَياَنً   ،فالعقيدة  آمن  ومراقبته    يقينياً   فإذا  وبعلمه  سبحانه  َبهلل 

ُمدداً  اْلَيان  هذا  لعبده كان  مسلمة  الدائمة  اْلماعة كأمة  املسلم كفرد وسلوك  فالعقيدة َّلبد    ،لسلوك 
الفرد حياة  يف  تَتجم  ُماسب    أن  وهو  مكتوبة  أفعاله  وأن  وَنواه  سره  على  يطلع  هللا  ِبن  يعلم  الذي 

 

  "، و ( 28ينظر:" أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع"،)ص:  - 36
 ( 90-84طرق تدريس التربية اإلسالمية نماذج إلعداد دروسها"،)ص:
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فاْلَيان ،  37ِبا عليها، وَّلبد أن تَتجم يف حياة اْلماعة فتبِن نظام حياُتا وفق هذه العقيدة الِت آمنت  
قلبه، يف  قواعده  وتثبت  صاحبها  إَيان  تزيد  أَّنا  الصاحلة  اْلعمال  نتائج  أهم  من  إن  بل   ، وعمل    قول 

[،وكما قال هللا تعاَل: }َوَمْن  10تعاَل: }إِلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِيُب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعُه{ ]فاطر:  يقول
 38[ 22ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإََل اّلِلَِّ َوُهَو ُُمِْسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك َِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى{ ]لقمان: 

وت حله  يف  املؤمن  الفَلح  والعبد  عني  وهذا  وهدايته ومدده،  تعاَل  هللا  معية  عن  إطَلقاً  يستغِن  َّل  رحاله 
الضَلل أهل  على  اْلبار  العزيز  سخط  جراء  والبوار  اْلذَّلن  يقابله  أْحد"،) 39الذي  "مسند  ففي   ،

َعلَّمَ 21666 َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  ًَثِبٍت:  ْبِن  زَْيِد  َعْن  بِِه  (،  يَ تَ َعاَهَد  َأْن  َوَأَمَرُه  ُدَعاًء،  ُه 
يَ ْوٍم، َوِمْنَك   َأْهَلُه ُكلَّ  َيَدْيَك  يف  َواْْلرَْيُ  َوَسْعَدْيَك،  ْيَك  لَب َّ اللَُّهمَّ  ْيَك  لَب َّ ُتْصِبُح:  ِحنَي  ُقْل   " قَاَل: 

ِمْن َنْذرٍ  نََذْرُت  َأْو  ِمْن قَ ْوٍل،  َما قُ ْلُت  اللَُّهمَّ  ، َأْو َحَلْفُت ِمْن َحِلٍف، َفَمِشيئَ ُتَك  َوِبَك َوإِلَْيَك، 
َة ِإَّلَّ ِبَك، ِإنََّك َعَلى ُكليِ  َشْيٍء    َبنْيَ َيَدْيِه، َما ِشْئَت َكاَن، َوَما ََلْ َتَشْأ ََلْ َيُكْن، َوََّل َحْوَل َوََّل قُ وَّ

َلَعْنُت ِمْن َلْعَنٍة، فَ َعَلى َمْن لََعْنَت، َقِديٌر، اللَُّهمَّ َوَما َصلَّْيُت ِمْن َصََلٍة، فَ َعَلى َمْن َصلَّْيَت، َوَما  
اللَُّهمَّ  َأْسأَُلَك  َِبلصَّاحِلِنَي،  َوَأحْلِْقِِن  ُمْسِلًما  تَ َوفَِِّن  َواآْلِخَرِة،  نْ َيا  الدُّ يف  َولِيِيي  أَْنَت  الرِيَضا  ِإنََّك   

َنَظرٍ  َة  َوَلذَّ اْلَمَماِت،  بَ ْعَد  اْلَعْيِش  َوبَ ْرَد  اْلَقَضاِء،  َغرْيِ   بَ ْعَد  ِمْن  ِلَقاِئَك،  ِإََل  َوَشْوقًا  َوْجِهَك،  ِإََل 
َنٍة ُمِضلٍَّة. َأُعوُذ ِبَك اللَُّهمَّ َأْن َأْظِلَم َأْو ُأْظَلَم، َأْو َأْعَتِدَي َأْو يُ ْعتَ  ، َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َوََّل ِفت ْ َدى َعَليَّ

يُ ْغفَ  ََّل  َذنْ ًبا  َأْو  ُُمِْبَطًة،  َخِطيَئًة  َأْكَتِسَب  اْلغَْيِب َأْو  َعاَلَ  َواْْلَْرِض،  َمَواِت  السَّ فَاِطَر  اللَُّهمَّ  ُر، 
وَكَ  َوُأْشِهُدَك  نْ َيا،  الدُّ احْلََياِة  َهِذِه  يف  ِإلَْيَك  َأْعَهُد  فَِإّنيِ  َواْْلِْكَراِم،  اْْلَََلِل  َذا  َهاَدِة،  ِبَك  َوالشَّ َفى 

َت َوْحَدَك ََّل َشرِيَك َلَك، َلَك اْلُمْلُك، َوَلَك احْلَْمُد، َوأَْنَت  َشِهيًدا، َأّنيِ َأْشَهُد أَنَُّه ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ أَنْ 
َوِلَقاَءَك   َحقٌّ،  َوْعَدَك  َأنَّ  َوَأْشَهُد  َوَرُسوُلَك،  َعْبُدَك  ًدا  ُُمَمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد  َقِديٌر،  َشْيٍء  َعَلى ُكلِي 

رَْيَب   ََّل  آتَِيةٌ  اَعَة  َوالسَّ َحقٌّ،  َواْْلَنََّة  ِإْن  َحقٌّ،  أَنََّك  َوَأْشَهُد  اْلُقُبوِر،  يف  َمْن  َعُث  تَ ب ْ َوأَْنَت  ِفيَها، 
َعٍة َوَعْورٍَة َوَذْنٍب َوَخِطيَئٍة، َوِإّنيِ ََّل أَِثُق ِإَّلَّ ِبَرْْحَِتَك، فَ  اْغِفْر ِل  َتِكْلِِن ِإََل نَ ْفِسي، َتِكْلِِن ِإََل َضي ْ

نُوبَ  الذُّ يَ ْغِفُر  ََّل  ِإنَُّه  ويف َذْنِب ُكلَُّه،   ،" الرَِّحيُم  وَّاُب  الت َّ أَْنَت  ِإنََّك   ، َعَليَّ َوُتْب  أَْنَت،  ِإَّلَّ   
 

 ( 434معالم أصول التربية اإلسالمية من خالل وصايا لقمان َلبنه"،)ص:ينظر:"  - 37
 ( 14-13ينظر:" أياما  معدودات"،)ص: - 38
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َعْن َهاِشِم ْبِن َعْبِد اّلِلَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َأَصابَ ْتُه  (،934 "صحيح ابن حبان"،)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشَكا ِإلَْيِه َذِلَك، َوَسأََلُه َأْن َيَُْمَر َلُه بِ  َوْسٍق ِمْن  ُمِصيَبٌة، فَأََتى َرُسوَل اّلِلَِّ َصلَّى اّلِلَّ

َرسُ  َلُه  فَ َقاَل  َوِإْن  ََتٍْر،  ََتٍْر،  ِمْن  ِبَوْسٍق  َلَك  َأَمْرُت  ِشْئَت  "ِإْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اّلِلَّ َصلَّى  اّلِلَِّ  وُل 
، َوُمْر ِل ِبَوْسٍق، فَِإّنيِ ُذو َحاَجٍة ِإلَْيِه،    ِشْئَت َعلَّْمُتَك َكِلَماٍت ِهَي َخرْيٌ َلَك؟ "، قَاَل: َعلِيْمِنيُهنَّ

اللَُّهمَّ   "ُقِل:  ْسََلِم  فَ َقاَل:  َِبْْلِ َواْحَفْظِِن  قَاِئًما،  ْسََلِم  َِبْْلِ َواْحَفْظِِن  قَاِعًدا،  ْسََلِم  َِبْْلِ اْحَفْظِِن 
ِمَن   َوَأْسأَُلَك  بَِناِصَيِتِه،  آِخٌذ  أَْنَت  َما  َشرِي  ِمْن  ِبَك  َوَأُعوُذ  َحاِسًدا،  َعُدواا  يفَّ  ُتِطْع  َوََّل  رَاِقًدا، 

بَِيِدكَ  ُهَو  الَِّذي  أْحد"،)اْْلرَْيِ  "مسند  ويف  اّلِلَِّ   (،3916   ُكلِيِه"،  َرُسوَل  َأنَّ  َمْسُعوٍد،  اْبِن  َعِن 
اْلغَْيِب  َعاَلَ  َواْْلَْرِض،  َماَواِت  السَّ فَاِطَر  اللَُّهمَّ  قَاَل:  َمْن   " قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى 

احلَْ  َهِذِه  يف  ِإلَْيَك  َأْعَهُد  ِإّنيِ  َهاَدِة،  ََّل َوالشَّ َوْحَدَك  أَْنَت،  ِإَّلَّ  ِإَلَه  ََّل  َأْن  َأْشَهُد  َأّنيِ  نْ َيا،  الدُّ َياِة 
  ، رِي الشَّ ِمَن  تُ َقريِْبِِن  نَ ْفِسي،  ِإََل  َتِكْلِِن  ِإْن  فَِإنََّك  َوَرُسوُلَك،  َعْبُدَك  ًدا  ُُمَمَّ َوَأنَّ  َلَك،  َشرِيَك 

ِإَّلَّ  أَِثُق  ََّل  َوِإّنيِ  اْْلرَْيِ،  ِمَن  اْلِقَياَمِة،  َوتُ َباِعْدّن  يَ ْوَم  تُ َوفِييِنيِه  َعْهًدا،  ِعْنَدَك  ِل  فَاْجَعْل  ِبَرْْحَِتَك،   
ِإَِلَّ  َعِهَد  َقْد  َعْبِدي  ِإنَّ  اْلِقَياَمِة:  يَ ْوَم  ِلَمََلِئَكِتِه   ُ اّلِلَّ قَاَل  ِإَّلَّ  اْلِميَعاَد،  ُُتِْلُف  ََّل  َعْهًدا،    ِإنََّك 

اّلِلَُّ  فَ ُيْدِخُلُه  ُه،  ِإَيَّ َعْوًَن، فََأْوفُوُه  َأنَّ  الرَّْْحَِن،  َعْبِد  ْبَن  اْلَقاِسَم  فََأْخَبُْت  ُسَهْيٌل:  قَاَل   " اْْلَنََّة   
"جامع  ِخْدرَِها"،ويف  يف  َهَذا  تَ ُقوُل  َوِهَي  ِإَّلَّ  َجارِيٌَة  َأْهِلَنا  يف  "َما  فَقاَل:  وََكَذا،  ِبَكَذا  َأْخَبَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َكَربَُه َأْمٌر  (، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 3524الَتمذي"،) ، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اّلِلَّ
الَتمذي"،) "جامع  ويف   ، َأْسَتِغيُث"  ِبَرْْحَِتَك  قَ يُّوُم  ََي  َحيُّ  "ََي  َعبَّاٍس، 3419قَاَل:  اْبِن  (،َعْن 

ي َ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اّلِلَّ َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ ِإّنيِ  قَاَل:  "اللَُّهمَّ  َصََلتِِه:  ِمْن  فَ رََغ  ِحنَي  َلًة  لَي ْ ُقوُل 
َغاِئِب،  َأْسأَُلَك َرْْحًَة ِمْن ِعْنِدَك َُتِْدي ِِبَا قَ ْلِب، َوََتَْمُع ِِبَا َأْمِري، َوتَ ُلمُّ ِِبَا َشَعِثي، َوُتْصِلُح ِِبَا  

ي ِِبَا َعَمِلي، َوتُ لْ  ِهُمِِن ِِبَا ُرْشِدي، َوتَ ُردُّ ِِبَا أُْلَفِِت، َوتَ ْعِصُمِِن ِِبَا ِمْن  َوتَ ْرَفُع ِِبَا َشاِهِدي، َوتُ زَكِي
َأََنُل ِِبَا َشَرَف َكَراَمِتَك يف  بَ ْعَدُه ُكْفٌر، َوَرْْحًَة  لَْيَس  َأْعِطِِن ِإَيَاًَن َويَِقيًنا  اللَُّهمَّ  نْ َيا ُكلِي ُسوٍء،  الدُّ  

َعَداِء، َوالنَّْصَر َعَلى َواآلِخَرِة، اللَُّهمَّ ِإّنيِ َأْسأَُلَك   َهَداِء، َوَعْيَش السُّ الَفْوَز يف اْلَقَضاِء، َونُ ُزَل الشُّ
َرْْحَِتَك،   ِإََل  افْ تَ َقْرُت  َعَمِلي،  َوَضُعَف  رَْأِيي  َقُصَر  َوِإْن  َحاَجِِت،  ِبَك  أُْنِزُل  ِإّنيِ  اللَُّهمَّ  اَْلْعَداِء، 

َوََي   اْلُُموِر،  قَاِضَي  ََي  َعَذاِب  فََأْسأَُلَك  ِمْن  َتُِرَيّن  َأْن  الُبُحوِر  َبنْيَ  َتُِرُي  الصُُّدوِر، َكَما  َشايفَ 
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نِ  ُلْغُه  تَ ب ْ َوََلْ  رَْأِيي،  َعْنُه  َقُصَر  َما  اللَُّهمَّ  الُقُبوِر،  َنِة  ِفت ْ َوِمْن  الث ُُّبوِر،  َدْعَوِة  َوِمْن  ِعرِي،  َوََلْ  السَّ يَِِّت، 
َخرْيٍ وَ  ِمْن  َمْسأََلِِت  ُلْغُه  فَِإّنيِ تَ ب ْ ِعَباِدَك،  ِمْن  َأَحًدا  ُمْعِطيِه  أَْنَت  َخرْيٍ  َأْو  َخْلِقَك،  ِمْن  َأَحًدا  َعْدَتُه 

الرَّ  َواَْلْمِر  ِديِد،  الشَّ احلَْبِل  َذا  اللَُّهمَّ  الَعاَلِمنَي،  َربَّ  ِبَرْْحَِتَك  َوَأْسأَُلَكُه  ِفيِه،  ِإلَْيَك  ِشيِد، َأْرَغُب 
ال يَ ْوَم  اَْلْمَن  املُوِفنَي َأْسأَُلَك  ُجوِد  السُّ ِع،  الرُّكَّ ُهوِد  الشُّ املَُقرَِّبنَي  َمَع  اْلُُلوِد،  يَ ْوَم  َواْلَنََّة  َوِعيِد، 

َضاليِ  َغرْيَ  ُمْهَتِديَن،  َهاِديَن  اْجَعْلَنا  اللَُّهمَّ  ُترِيُد،  َما  تَ ْفَعُل  وِإنََّك  َوُدوٌد،  رَِحيٌم  ِإنََّك  نَي  َِبلُعُهوِد، 
ًما ِْلَْولَِياِئَك، َوَعُدواا ِْلَْعَداِئَك، َنُِبُّ ِبُبِيَك َمْن َأَحبََّك، َونُ َعاِدي ِبَعَداَوِتَك َمْن َوََّل ُمِضلِينَي، ِسلْ 

ِل  اْجَعْل  اللَُّهمَّ  التُّْكََلُن،  َوَعَلْيَك  اْلُْهُد  َوَهَذا  اِْلَجابَُة،  َوَعَلْيَك  َعاُء  الدُّ َهَذا  اللَُّهمَّ    َخاَلَفَك، 
، َونُورًا ِمْن َخْلِفي، َونُورًا َعْن ََيِيِِن، َونُورًا َعْن نُورًا يف قَ ْلِب  ، َونُورًا يف َقْبِي، َونُورًا ِمْن َبنْيِ َيَديَّ

َشْعِري،   يف  َونُورًا  َبَصِري،  يف  َونُورًا  ََسِْعي،  يف  َونُورًا  حَتِِْت،  ِمْن  َونُورًا  فَ ْوِقي،  ِمْن  َونُورًا  مِشَاِل، 
َبَشرِ  يف  نُورًا،  َونُورًا  ِل  َأْعِظْم  اللَُّهمَّ  ِعظَاِمي،  يف  َونُورًا  َدِمي،  يف  َونُورًا  حلَِْمي،  يف  َونُورًا  ي، 

  َوَأْعِطِِن نُورًا، َواْجَعْل ِل نُورًا، ُسْبَحاَن الَِّذي تَ َعطََّف الِعزَّ َوقَاَل بِِه، ُسْبَحاَن الَِّذي لَِبَس املَْجدَ 
َبِغي التَّْسِبيُح ِإَّلَّ َلُه، ُسْبَحاَن ِذي الَفْضِل َوالنِيَعِم، ُسْبَحاَن ِذي  َوَتَكرََّم ِبِه، ُسْبَحاَن ا لَِّذي ََّل يَ ن ْ

( "املستدرك"،  ويف  َواِْلْكَراِم"،  اْلَََلِل  ِذي  ُسْبَحاَن  َوالَكَرِم،  ْبن 2007املَْجِد  أََنس  قَاَل   ،)
َوآلِِه   َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  ُأوِصيِك َماِلٍك  َما  َتْسَمِعي  َأْن  َما ََيْنَ ُعِك   : ِلَفاِطَمَة  َوَسلََّم 

ِل  َأْصِلْح   ، َأْسَتِغيُث  ِبَرْْحَِتَك  قَ يُّوُم  ََي  َحيُّ  ََي   : َأْمَسْيِت  َوِإَذا  َأْصَبْحِت  ِإَذا  تَ ُقوِل  َأْن  ؛  ِبِه 
،" َعْن َأيب َسِعيٍد  (،1555ويف "سنن أيب داود"،) َشْأّن ُكلَُّه ، َوََّل َتِكْلِِن ِإََل نَ ْفِسي َطْرَفَة َعنْيٍ

اْلَمْسجِ  يَ ْوٍم  َذاَت  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َصلَّى  َرُسوُل  َدَخَل  قَاَل:   ، ِمَن  اْْلُْدِريِي ِبَرُجٍل  ُهَو  فَِإَذا  َد، 
ِت اْْلَْنَصاِر، يُ َقاُل َلُه: أَبُو ُأَماَمَة، فَ َقاَل: "ََي ُأَماَمَة، َما ِل َأرَاَك َجاِلًسا يف اْلَمْسِجِد يف َغرْيِ َوقْ 

، قَاَل: "َأَفََل ُأَعليِ  ُمَك َكََلًما ِإَذا أَْنَت قُ ْلَتُه  الصَََّلِة؟ "، قَاَل: ُُهُوٌم َلزَِمْتِِن، َوُديُوٌن ََي َرُسوَل اّلِلَِّ
َأْذَهَب َعزَّ َوَجلَّ َُهََّك، َوَقَضى َعْنَك َديْ َنَك؟ "، قَاَل: قُ ْلُت: بَ َلى، ََي َرُسوَل، قَاَل: " ُقْل ِإَذا  

ِبكَ  َوَأُعوُذ  َواحْلََزِن،  اْْلَمِي  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإّنيِ  اللَُّهمَّ  َأْمَسْيَت:  َوِإَذا  اْلَعْجِز  َأْصَبْحَت،  ِمَن   
قَاَل:  ،" الريَِجاِل  َوقَ ْهِر  ْيِن،  الدَّ ِمْن َغَلَبِة  ِبَك  َوَأُعوُذ  َواْلُبْخِل،  اْْلُْْبِ  ِمَن  ِبَك  َوَأُعوُذ   َواْلَكَسِل، 

َدْيِِن   َعِنِي  َوَقَضى  َُهِيي،  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ اّلِلَّ فََأْذَهَب  َذِلَك،  "مسند "فَ َفَعْلُت  ويف   ،
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الت َّ (،15460أْحد"،) أَبُو  ثَ َنا  وََكاَن َحدَّ  ، التَِّميِميِي َبٍش  َخن ْ ْبِن  الرَّْْحَِن  ِلَعْبِد  قُ ْلُت:  قَاَل:  يَّاِح، 
َرُسوُل  َصَنَع  قُ ْلُت: َكْيَف  قَاَل:  نَ َعْم،  قَاَل:  َوَسلََّم؟  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوَل  َأْدرَْكَت  َكِبريًا، 

َلَة كَ  َلَة َعَلى اّلِلَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْ َرْت تِْلَك اللَّي ْ َياِطنَي حَتَدَّ َياِطنُي، فَ َقاَل: ِإنَّ الشَّ اَدْتُه الشَّ
بَِيِدِه ُشْعَلُة ََنرٍ  َعاِب، َوِفيِهْم َشْيطَاٌن  اْْلَْوِديَِة، َوالشِي ِمَن  اّلِلَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  يُرِيُد  َرُسوِل   ،

َرُسو  َوْجَه  ِِبَا  حُيِْرَق  ُقْل، َأْن  ُد  ُُمَمَّ ََي  فَ َقاَل:  ِجْبِيُل،  ِإلَْيِه  فَ َهَبَط  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّلِلَِّ  ِل 
َوِمنْ  َوبَ َرَأ،  َوَذرََأ  َخَلَق،  َما  َشرِي  ِمْن  التَّامَِّة  اّلِلَِّ  ِبَكِلَماِت  َأُعوُذ  ُقْل:   " قَاَل:  َأقُوُل؟«  »َما    قَاَل: 

ِمَن السَّ  يَ ْنِزُل  َما  َهاِر، َوِمْن َشرِي ُكلِي  َشرِي  اللَّْيِل َوالن َّ َما يَ ْعُرُج ِفيَها، َوِمْن َشرِي ِفََتِ  َماِء، َوِمْن َشرِي 
َوتَ عَ  تَ َباَرَك   ُ اّلِلَّ َوَهَزَمُهُم  ََنرُُهْم،  َفَطِفَئْت  َقاَل:   ،" َرْْحَُن  ََي  خبَرْيٍ،  َيْطُرُق  طَارِقًا  ِإَّلَّ  ،  "اََل طَاِرٍق 

ُ َعَلْيِه  َعْن َعاِئَشَة، عَ (،3516ويف "جامع الَتمذي"،) يِق، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اّلِلَّ ْن َأيب َبْكٍر الصِيدِي
َعْن  (،3604الَتمذي"،)، ويف "جامع  َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأرَاَد َأْمرًا قَاَل: "اللَُّهمَّ ِخْر ِل َواْخََتْ ِل"

"اللَُّهمَّ  فَ يَ ُقوُل:  َيْدُعو  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اّلِلَُّ  َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوُل  قَاَل: َكاَن  ُهَريْ َرَة،  ِبَسْمِعي َأيب  َمتِيْعِِن   
بِثَْأِري" ِمْنُه  َوُخْذ  َيْظِلُمِِن،  َمْن  َعَلى  َواْنُصْرّن   ، ِمِنِي الَواِرَث  َواْجَعْلُهَما  "َوَبَصِري  ويف  سنن ، 

اْْلَْدرَِع  (،1301النسائي"،) ْبَن  ُِمَْجَن  َأنَّ   ، َعِليٍي ْبُن  َحْنظََلُة  َثِِن  َحدَّ قَاَل:  بُ َرْيَدَة،  اْبِن  َعْن 
اّلِلَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  ثَُه،  َوُهَو َحدَّ َصََلَتُه  َقَضى  َقْد  رَُجٌل  ِإَذا  اْلَمْسِجَد،  َدَخَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى   

ُ ِِبَنََّك اْلَواِحُد اْْلََحُد الصََّمُد، الَِّذي ََلْ يَِلدْ  ُد، فَ َقاَل: اللَُّهمَّ ِإّنيِ َأْسأَُلَك ََي َأّلِلَّ َوََلْ يُوَلْد َوََلْ  يَ َتَشهَّ
لَ  هللُا َيُكْن  َصلَّى  اّلِلَِّ  َرُسوُل  فَ َقاَل  الرَِّحيُم،  اْلَغُفوُر  أَْنَت  إِنََّك  ذُنُويب،  ِل  تَ ْغِفَر  َأْن  َأَحٌد،  ُه ُكُفًوا 

َثََلًثً  َلُه"،  ُغِفَر  "َقْد  َوَسلََّم:  ماجه"،)"َعَلْيِه  ابن  "سنن  ويف  َرُسوَل (،3846،  َأنَّ  َعاِئَشَة،  َعْن 
َعاَء: "اللَُّهمَّ ِإّنيِ َأْسأَُلَك ِمَن اْْلرَْيِ ُكلِيِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه، اّلِلَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعلََّمَها هَ  َذا الدُّ

َوَما   ِمْنُه  َعِلْمُت  َما  َوآِجِلِه،  َعاِجِلِه  رِي ُكلِيِه  الشَّ ِمَن  ِبَك  َوَأُعوُذ  َأْعَلْم،  ََلْ  َوَما  ِمْنُه  َعِلْمُت  ََلْ َما 
َأْسأَلُ  ِإّنيِ  اللَُّهمَّ  ِبِه  َأْعَلْم،  َعاَذ  َما  َشرِي  ِمْن  ِبَك  َوَأُعوُذ  َونَِبيَُّك،  َعْبُدَك  َسأََلَك  َما  َخرْيِ  ِمْن  َك 

َها ِمْن قَ ْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ ِبكَ  ِمَن النَّاِر    َعْبُدَك َونَِبيَُّك، اللَُّهمَّ ِإّنيِ َأْسأَُلَك اْْلَنََّة َوَما قَ رََّب ِإلَي ْ
َها  َتُه ِل َخرْيًا" َوَما قَ رََّب ِإلَي ْ  ِمْن قَ ْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأْسأَُلَك َأْن ََتَْعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضي ْ
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"صحي البخاري"،)ويف  مسلم"،)(،و"صح6368ح  َها(،(589يح  َعن ْ  ُ اّلِلَّ َرِضَي  َعاِئَشَة  : َعْن 
َوا َواْلََرِم،  الَكَسِل  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإّنيِ  »اللَُّهمَّ  يَ ُقوُل:  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  ملَْأُثَِ  َأنَّ 

النَّاِر، َوِمْن َشرِي فِ  النَّاِر َوَعَذاِب  َنِة  الَقْبِ، َوِمْن ِفت ْ الَقْبِ، َوَعَذاِب  َنِة  الِغىَن،  َواملَْغَرِم، َوِمْن ِفت ْ َنِة  ت ْ
اْغِسْل َعِنِي َخطَاَيَ  اللَُّهمَّ  اِل،  جَّ الدَّ املَِسيِح  َنِة  ِمْن ِفت ْ ِبَك  الَفْقِر، َوَأُعوُذ  َنِة  ِمْن ِفت ْ ِبَك  َي  َوَأُعوُذ 

نَ  الدَّ ِمَن  اْلَبْ َيَض  الث َّْوَب  نَ قَّْيَت  اْلَطَاََي َكَما  ِمَن  قَ ْلِب  َوَنقِي  َوالَبَِد،  الث َّْلِج  بَ ْيِِن  َّبَاِء  َوََبِعْد  ِس، 
َواملَْغِرِب« املَْشِرِق  َبنْيَ  ََبَعْدَت  َخطَاََيَي َكَما  مسلم"،)َوَبنْيَ  "صحيح  ويف  زَْيِد  (،2722،  َعْن 

وُل: ْبِن َأْرَقَم، قَاَل: ََّل َأقُوُل َلُكْم ِإَّلَّ َكَما َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: َكاَن يَ قُ 
َأعُ  ِإّنيِ  اللُهمَّ  "اللُهمَّ  اْلَقْبِ  َوَعَذاِب،  َواْْلََرِم،  َواْلُبْخِل،   ، َواْْلُْْبِ َواْلَكَسِل،  اْلَعْجِز،  ِمَن  ِبَك  وُذ 

َأُعوُذ ِبكَ  اللُهمَّ ِإّنيِ  َها َوَمْوََّلَها،  أَْنَت َولِي ُّ اَها،  َها أَْنَت َخرْيُ َمْن زَكَّ تَ ْقَواَها، َوزَكِي نَ ْفِسي  ِمْن    آِت 
َفعُ   ، َوِمْن قَ ْلٍب ََّل َُيَْشُع، َوِمْن نَ ْفٍس ََّل َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة ََّل ُيْسَتَجاُب َْلَا" ِعْلٍم ََّل يَ ن ْ

ُ َعَلْيِه (،3482ويف "جامع الَتمذي"،) َعْن َعْبِد اّلِلَِّ ْبِن َعْمٍرو، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اّلِلَِّ َصلَّى اّلِلَّ
ََّل   قَ ْلٍب  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإّنيِ  "اللَُّهمَّ  يَ ُقوُل:  ََّل َوَسلََّم  نَ ْفٍس  َوِمْن  ُيْسَمُع،  ََّل  ُدَعاٍء  َوِمْن  َُيَْشُع، 

َفُع، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهُؤََّلِء اَْلْرَبِع" َعْن  (،2739، ويف "صحيح مسلم"،)َتْشَبُع، َوِمْن ِعْلٍم ََّل يَ ن ْ
ِإّنيِ َأُعوُذ ِبَك َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، قَاَل: َكاَن ِمْن ُدَعاِء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "اللُهمَّ  

يِع َسَخِطَك"   ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك، َوحَتَوُِّل َعاِفَيِتَك، َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك، َوَجَِ
اْلداية من ربه، فإنه  ف  يطلب  أن  املستقيم، فعليه  يهديه هللا الصراط  أن  إَل  مضطر  كل عبد 

من   إما  فهو  فاتته  فمن  اْلداية،  ِبذه  إَّل  السعادة  إَل  وصول  وَّل  العذاب  من  َناة  َّل 
احلق  عرفوا  الذين  الضالني  من  وإما  به،  يعملوا  وَل  احلق  عرفوا  الذين  عليهم،  املغضوب 

وهذا   عنه،  اْلُمْهَتِدي  وضلوا  فَ ُهَو   ُ اّلِلَّ يَ ْهِد  تعاِل:}َمْن  يقول  هللا،  ِبدى  إَّل  حيصل  َّل  اْلدى 
 40[ 178َوَمْن ُيْضِلْل فَأُولَِئَك ُهُم اْْلَاِسُروَن{]اْلعراف: 

 

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي{  -40 إلى سلوك طريق الهدى باستعمال   تعالى  : من يوفقه للا أيقوله :}َمْن يَْهِد َّللاه

سه بمقتضى سنة الفطرة فهو المهتدى حقا، الواصل إلى رضوان للا صدقا، َوَمْن يُْضِلْل  عقله وحوا

بالحرمان من هذا التوفيق بسبب إيثاره السير في   سبحانه  : ومن يخذلهأيفَأُولئَِك هُُم اْلخاِسُروَن  

وآخر لدنياهم  الخاسرون  هم  فأولئك  واإليمان،  الهدى  طريق  على  والشيطان  الهوى  تهم، طريق 

مراعاة   سبحانه   وأفرد الثانية  في  الخاسرين  وجمع  َمْن،  للفظ  مراعاة  األولى  الجملة  في  المهتدى 
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اهتم اْلسَلم َبلعمل َّبا يهدي إليه العلم اهتماًما َبلًغا، وحث عليه حثاا شديًدا، وأعلن  فقد  
على   رتب  َبلثواب، كما  اْلزاء  صنوف  معظم  الصاحلة  اْلعمال  على  ورتب  العلم،  مثرة  أنه 

ال درجات  تفاوت  وجعل  َبلعقاب،  اْلزاء  صنوف  معظم  السيئة  اْلعمال اْلعمال  يف  ناس 
اْلجر  هللا  جعل  الكرمي  القرآن  من  آية  ومخسني  نيف  ويف  هللا  عند  درجاُتم  تفاوت  يف  سبًبا 
العظيم يف اْلنة ثواب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، أما اْلَيان فهو اْلذعان القلب بنتائج  

الص  اْلعمال  من عنده، وأما  املتصلة َبهلل وبصفاته، وَّبا جاء  الصور املعارف احلق  احلة فهي 
املعارف ْلذه  طَيِيَبًة  ،التطبيقية  َحَياًة  فَ َلُنْحِييَ نَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  أُنْ َثى  َأْو  ذََكٍر  ِمْن  َصاحِلًا  َعِمَل  }َمْن 

يَ ْعَمُلوَن{ َما َكانُوا  ِبَِْحَسِن  َأْجَرُهْم  ُهْم  ِمثْ َلهَ ،  َولََنْجزِيَ ن َّ ِإَّلَّ  َُيَْزى  َفََل  َسيِيَئًة  َعِمَل  َوَمْن  }َمْن  ا 
، ٍب{َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخُلوَن اْْلَنََّة يُ ْرزَقُوَن ِفيَها بَِغرْيِ ِحَسا 

فيها    وجاءت الصاحل  بيان  النصوص  َبلعمل  املقرون  اْلَيان  على  العظيم  هللا  بثواب  الوعد 
النَِّعيِم{   َجنَّاُت  َْلُْم  الصَّاحِلَاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  التالية:}ِإنَّ  النصوص  منها  ، فكثرية، 

َتَْ  ُغَرفًا  اْْلَنَِّة  ِمَن  ُهْم  ِئَ ن َّ لَنُ بَ وي الصَّاحِلَاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  َخاِلِديَن  }َوالَِّذيَن  اْْلََّْنَاُر  حَتِْتَها  ِمْن  ِري 
اْلَعاِمِلنَي{ َأْجُر  نِْعَم  حُيَْبُوَن{،  ِفيَها  َرْوَضٍة  يف  فَ ُهْم  الصَّاحِلَاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ،  }فََأمَّا 

الغاية   العمل هو  إشعارًا ِبن  العلم َبلعمل،  بتطبيق  مهتمة  اْلسَلمية  النصوص  تتوارد  وهكذا 
لدى   وبدهي  اْلثر،  عدَية  الثمرة،  ضائعة  فضيلة  عمل  بَل  العلم  وأن  العلم،  من  املرجوة 

 41العقول أن كثريًا من احلقائق العلمية إَّنا هي وسيلة َّلغتنام املنافع العملية
 (: 165/ 6) "،حلية اْلولياء وطبقات اْلصفياء "جاء يف 

ِد ْبِن َز  اِب، َعْن ُُمَمَّ َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ِد ْبِن َجْعَفٍر، َحدَّ ثَ َنا َعْبُد هللِا ْبُن ُُمَمَّ ، ثَ َنا َحدَّ َكرَيَّ
ِلرَ  يَ َتَكلَُّم َويَِعُظ، فَ َقاَل  اْلُمرِييِي َوُهَو  يَ ْوًما ِعْنَد َصاِلٍح  اَن، قَاَل: ُكنَّا  ْبُن َحسَّ َحَدٍث احلََْسُن  ُجٍل 
َكاِظِمنَي َما   َبنْيَ َيَدْيِه: اقْ َرْأ ََي ُبَِنَّ فَ َقَرَأ الرَُّجُل: }َوأَْنِذْرُهْم يَ ْوَم اآْلزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى احْلََناِجرِ 

 

وال   يتعدد  ال  واحد  الحق  أن  إلى  لإلشارة  المهتدى  إفراد  وحكمة  العموم،  صيغ  من  فإنها  لمعناها 

ل، وتنوع وسائله يتنوع، وحكمة جمع الثاني وهو قوله اْلخاِسُروَن لإلشارة إلى تعدد أنواع الضال

 ( 5/439:" التفسير الوسيط"، لطنطاوي،)انتهي من  ....وأساليبه

اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من    »الحضارة  ينظر:-  41

 ( 334-333تأثيرها في سائر األمم« )ص
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]غافر:   ُيطَاُع{  َشِفيٍع  َوََّل  يٍم  ْحَِ ِمْن  ف َ 18لِلظَّاِلِمنَي  اْلِقَراَءَة  َصاِلٌح  َعَلْيِه  فَ َقَطَع  وََكْيَف  [  َقاَل: 
يٌم َأْو َشِفيٌع َوالطَّاِلُب لَُه َربُّ اْلَعاَلِمنَي، إِنََّك َوهللِا َلْو رَأَْيَت الظَّاِلِمنيَ   َوَأْهَل  َيُكوُن لِلظَّاِلِمنَي ْحَِ

ُوجُ  ُمْسَودًَّة  ُعَراًة  ُحَفاًة  اْْلَِحيِم  ِإََل  َواْْلَْغََلِل  ََلِسِل  السَّ يف  ُيَساقُوَن  ُمْزرَقًَّة  اْلَمَعاِصي  وُهُهْم 
ْذَهُب بَِنا؟ ُعُيوَُّنُْم َذائَِبًة َأْجَساُمُهْم يُ َناُدوَن ََي َوْيََلُه ََي ثُ ُبورَاُه َماَذا نَ َزَل بَِنا؟ َماَذا َحلَّ بَِنا؟ أَْيَن يُ 

َها  َماَذا يُ َراُد ِمنَّا؟ َواْلَمََلِئَكُة َتُسوقُ ُهْم َّبََقاِمِع النِيريَاِن َفَمرًَّة َُيَرُّونَ  َعَلى ُوُجوِهِهْم َوُيْسَحُبوَن َعَلي ْ
َوِمنْ  ُموِع  الدُّ اْنِقطَاِع  بَ ْعَد  َدًما  ََبٍك  َبنْيِ  ِمْن  ُمَقرَِّننَي،  ُعنُ ًتا  َها  ِإلَي ْ يُ َقاُدوَن  َوَمرًَّة  َبنْيِ ُمتَِّكِئنَي،   

ذَ  ُهوٍت، ِإنََّك َوهللِا َلْو رَأَيْ تَ ُهْم َعَلى  َمب ْ اْلَقْلِب  َلُه َبَصُرَك َصارٍِخ طَاِئِر  يَ ُقوُم  َمْنَظًرا ََّل  ِلَك َلَرأَْيَت 
ْنَظَراُه َوََّل يَ ثْ ُبُت َلُه قَ ْلُبَك َوََّل َيْسَتِقرُّ ِلَفظَاَعِة َهْوِلِه َعَلى قَ َراٍر َقَدُمَك. ُثَّ ََنََب َوَصاَح ََي ُسوَء مَ 

بِ  النَّاُس، فَ َقاَم َشابٌّ  َقَلَباُه َوَبَكى َوَبَكى  ُمن ْ َأََب  َوََي ُسوُء  َأُكلُّ َهَذا يف اْلِقَياَمِة ََي  ِه أتَْنِيٌث فَ َقاَل: 
النَّ  يف  َيْصُرُخوَن  ُْم  َأَّنَّ بَ َلَغِِن  َلَقْد  َذِلَك  ِمْن  َأْكَبُ  ُهَو  َوَما  َأِخي،  اْبَن  ََي  َوهللِا  نَ َعْم  قَاَل:  اِر ِبْشٍر 

ِإَّلَّ كَ  َها  ِمن ْ َقى  يَ ب ْ َفََل  َأْصَواُُتُْم  َقِطَع  تَ ن ْ ّلِِلَِّ َحَّتَّ  ِإَنَّ  اْلَفََّت  َفَصاَح  اْلُمْدِنِف،  ِمَن  اْْلَِننِي  َئِة  َهي ْ
َعلَ  َواَأَسَفاُه  َسيِيَداُه  ََي  طَاَعِتَك  يف  تَ ْفرِيِطي  َعَلى  َأَسَفى  َوََي  احْلََياِة،  َم  َأَيَّ نَ ْفِسي  َعْن  ى َواْغَفَلَتاُه 

َواْست َ  َبَكى  ُثَّ  نْ َيا  الدُّ َداِر  يف  ُعْمِري  يَ ْوِمي َتْضِييِع  يف  َأْستَ ْقِبُلَك  ِإّنيِ  اللُهمَّ  قَاَل:  ُثَّ  َلَة،  اْلِقب ْ ْقَبَل 
تَ َقدَّ  ا  َعمَّ َواْعُف  ِمِنِي  َما َكاَن  َعَلى  فَاقْ بَ ْلِِن  اللُهمَّ  لَِغرْيَِك،  رََِيٌء  ُُيَاِلطَُها  ََّل  َلَك  بِتَ ْوبٍَة  ِمْن  َهَذا  َم 

وَ  َواْرَْحِِْن  َعثْ َرِت،  َوَأِقْلِِن  نَي  َعَمِلي،  الرَّاِْحِ َأْرَحَم  ََي  َأَْجَِعنَي  ِبُوِدَك  َنا  َعَلي ْ َوتَ َفضَّْل  َحَضَرّن،  َمْن 
ْيُل  َلَك أَْلَقْيُت َمَعاِقَد اآْلًَثِم ِمْن ُعُنِقي، َوإِلَْيَك أَنْ َبتُّ ِبَِميِع َجَوارِِحي َصاِدقًا ِبَذِلَك قَ ْلِب، فَاْلوَ 

تَ ْقبَ ْلِِن، ُثَّ  أَْنَت ََلْ  ِإْن  يَ ْبُكوَن َعَلْيِه ِل  َبنْيِ اْلَقْوِم َصرِيًعا  ِمْن  َمْغِشياا َعَلْيِه َفُحِمَل   ُغِلَب َفَسَقَط 
آِن ِبَِيب  َوَيْدُعوَن َلُه. وََكاَن َصاِلٌح َكِثريًا َما َيْذُكُرُه يف جَمِْلِسِه َيْدُعو هللَا َلُه َويَ ُقوُل: ِبَِيب قَِتيُل اْلُقرْ 

اْلَمَواِعظِ  بَ رََكُة جَمِْلِس   -َواْْلَْحَزاِن    قَِتيُل  ْتِِن  َما َصنَ ْعَت، قَاَل: َعمَّ َمَناِمِه فَ َقاَل:  فَ َرآُه رَُجٌل يف 
يف   َفَدَخْلُت  َشْيءٍ َرْْحَِة  َسَعِة  َصاِلٍح  َوِسَعْت ُكلَّ  الَِِّت  اْلُمرِييِي    ،هللِا  َصاِلٍح  جَمِْلِس  يف  وَُكنَّا  قَاَل: 

َعاءِ  الدُّ يف  اْغِفْر  فََأَخَذ  اللُهمَّ  يَ ُقوُل:  َصاحِلًا  َوَواَفَق  َعاَء  الدُّ َيْسَمُع  فَ َوَقَف  ُُمَنٌَّث  رَُجٌل  َفَمرَّ   
نُوِب َعْهًدا، َفَسِمَع اْلُمَخنَُّث َفَماَت فَ ُرِئَي يف ا ًنا، َوَأْحَدثَِنا َِبلذُّ ْلَمَناِم َْلَْقَساََن قَ ْلًبا، َوَأَْجَِدََن َعي ْ
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ف َ  َما  َلُه:  َيُكْن  َفِقيَل  ، ََلْ  اْلُمرِييِي َصاِلٍح  ِبُدَعاِء  قَاَل:  َّبَاَذا؟  ِقيَل  ِل،  هللاُ  َغَفَر  قَاَل:  ِبَك.  هللاُ  َعَل 
َجابََة فَ ُغِفَر ِل«   يف اْلَقْوِم َأَحٌد َأْحَدُث َعْهًدا َِبْلَمْعِصَيِة ِمِنِي فَ َوافَ َقْت َدْعَوتُُه اْْلِ

د املُْؤِمن َّل بد أن َيَمَع بني الرَجاَء واْلوف، َوَهَذا الَطرِيق  ِإَذا فهمت ما تقدم فاْعَلْم أن اْلَعبْ 
َطرِيق   يف  وقعت  البتة  اْلوف  فقدت  َحَّتَّ  الرَجاَء  َعَلْيَك  غلب  إن  ْلنه  اَّلعتدال،  َطرِيق  ُهَو 

اْلاسرون القوم  إَّل  هللا  مكر  َيمن  وَّل  هللا،  مكر  من  َحَّتَّ  ،  اْلمن  اْلوف  َعَلْيَك  غلب  وإن 
هللا وقعت يف َطرِيق اليأس، وَّل ييأس من روح هللا إَّل القوم الكافرون، وَّل يقنط   فقدت رَجاءَ 

وأصفيائه هللا  َأْولَِياء  َطرِيق  فهو  والرَجاَء  اْلوف  بني  َجعت  وإن  الضالون،  إَّل  ربه  رْحة  ،  من 
تذكرت   ِإَذا  أنََّك  اَْلْمر  وَجلة  اْلُعَلَماء:  بَ ْعض  غضبه هللا  رْحة  سعة  قَاَل  سبقت  الِت  تَ َعاََل 

غاية فضله   ُثَّ  تَ َعاََل  هللا  على  الكرَية  املرحومة  اْلمة  َهِذِه  من  أن كنت  ُثَّ  َشْيء  ووسعت ُكلي 
إليك  أَيديه  ُثَّ كثرة  الرَِّحيِم  الرَّْْحَِن  هللِا  ِبْسِم  عنوان كتابه  وجعل  الكرمي  جوده  وكمال  الَعِظيم 

َأْو قدم سابقة َلكَ ونعمته َعَلْيَك ظاهرة وَبطنة من   على املسلم أَّل يغَت بسعة  ف،42غري شفيع 
يتذكر قول هللا   أن  بل عليه  ذلك،  اتكاَّل على  تعاَل فيعصي  اّلِلَِّ تعاِلرْحة هللا  }ِإنَّ َرْْحََت   :

اْلُمْحِسِننَي{ ِمَن  وقوله:َقرِيٌب  ُقوَن{،  يَ ت َّ لِلَِّذيَن  ق،}َفَسَأْكتُ بُ َها  احملسنني  فرْحته  من  لكن  ريب 
للمتقني لكن  يكتبها  وهو  بطاعته ،  43فقط،  ُتستجلب  مغفرته  وسعة  وعفوه  هللا  رْحات  إن 

رسوله   وسلمواتباع  عليه  هللا  ربنا:،صلى  تُ ْرَْحُونَ }يقول  َلَعلَُّكْم  َوالرَُّسوَل  اّلِلََّ  ]آل {َوَأِطيُعوا 
عن [،  132عمران:   والنهي  َبملعروف  واْلمر  والزكاة  َبلصَلة  تستجلب  هللا  رْحة  سعة 

ربنا:كراملن يقول  َهْوَن }،  َويَ ن ْ َِبْلَمْعُروِف  َيَُْمُروَن  بَ ْعٍض  َأْولَِياُء  بَ ْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  َواْلُمْؤِمُنوَن 
 ِإنَّ اّلِلََّ َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَََّلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اّلِلََّ َوَرُسوَلُه ُأولَِئَك َسرَيَْْحُُهُم اّلِلَُّ 

فالتوبة املشروعة هي: الرجوع إَل هللا، وفعل ما أمر به، وترك ،  44[ 71]التوبة: {ٌز َحِكيمٌ َعزِي
َّنى وَّليتصورون  ما  الناس،  من  يظن كثري  فقط كما  السيئات  فعل  من  التوبة  وليست   عنه، 
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املأمور ِبا أهم   التوبة إَّل عما يفعله العبد من الفواحش واملظاَل، بل التوبة من ترك احلسنات
يَتكونمن   اْللق  فأكثر  عنها،  املنهي  السيئات  فعل  من  من    التوبة  به  هللا  أمرهم  مما  كثرياً 

به، ُأمروا  مما  ذلك  أن  يعلمون  َّل  وقد  واْلعمال،  يتبعونه،    اْلقوال  وَّل  احلق  يعلمون  أو 
وإما النافع،  العلم  بَتك  ضالني؛  إما  بعد    فيكونون:  احلق  عن  َبْلعراض  عليهم؛  مغضوَبً 

 45معرفته
إذا تيقن العبد رْحة ربه الرْحن الرحيم وسعتها، فَل بد أن يضم ْلذا العلم علًما آخر، وهو: 
تَ َعاََل:   قال  اْلليم،  والعذاب  الشديد،  البطش  ذو  احملال،  شديد  العقاب،  شديد  ُسْبَحانَُه  أنه 

ِعَبادِ  )}نَ بِيْئ  الرَِّحيُم  اْلَغُفوُر  َأََن  َأّنيِ  ]احلجر:  49ي  اْْلَلِيُم{  اْلَعَذاُب  ُهَو  َعَذايب  َوَأنَّ   )49  ،
الرْحة، وخوف العقاب كما فإذا علم العبد هذا؛ َل يغَت برْحة هللا، بل َجع بني رجاء  ،  [50

رسوله   لسان  وعلى  يف كتابه  بينهما  هللا  وسلمَجع  عليه  هللا  تَ عَ صلى  قال  رَبََّك ،  }ِإنَّ  اََل: 
]اْلنعام:   رَِحيٌم{  لََغُفوٌر  َوِإنَُّه  اْلِعَقاِب  َشِديُد  165َسرِيُع  اّلِلََّ  َأنَّ  }اْعَلُموا  ُسْبَحانَُه:  وقال   ،]

]املائدة:   رَِحيٌم{  َغُفوٌر  اّلِلََّ  َوَأنَّ  لِلنَّاِس  98اْلِعَقاِب  َمْغِفَرٍة  َلُذو  رَبََّك  }َوِإنَّ  تَ َعاََل:  وقال   ،]
 46[ إَل غري ذلك من اآلَيت6َلى ظُْلِمِهْم َوِإنَّ رَبََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب{ ]الرعد: عَ 

"  ابن كثري  يقول ايف  العظيم"،تفسري  اآْلََيِت    ":(385/  3)لقرآن  ِمَن  َذِلَك  اْلُمْشَتِمَلِة َوَغرْيُ 
ِْغيِب  َعَلى   َيْدُعوالَتَّ فَ َتارًَة  ِْهيِب،  َلَدْيِه،    َوالَتَّ ِفيَما  ِْغيِب  َوالَتَّ اْْلَنَِّة  َوِصَفِة  َِبلرَّْغَبِة  ِإلَْيِه  ِعَباَدُه 

َوَتَ  َوَأْهَواِْلَا،  َواْلِقَياَمِة  َوَعَذاِِبَا  َوأَْنَكاِْلَا  النَّاِر  َوِذْكِر  َِبلرَّْهَبِة  ِإلَْيِه  َيْدُعوُهْم  َوِِبََذا  َوََترًَة  ِِبََذا  رًَة 
ُ ممَّْن  ليَ ْنَجع يف ُكلَّ ِبَ  اّلِلَّ قَُه ِفيَما َسِبه. َجَعَلنا  َما َعْنُه ََّنَى وزََجر، َوَصدَّ َأَمَر، َوتَ َرَك  َأطَاَعُه ِفيَما 

ابٌ  َعاِء، َجَواٌد َكِرميٌ َوهَّ يُع الدُّ  "  َأْخَبَ، ِإنَُّه َقرِيٌب جمُِيٌب َسَِ
نفسه  فقد   إذا قام كتب هللا على  أسباًَب  أنه جعل ْلا  إَّل  أَّنا وسعت كل شيء،  الرْحة، وبني 

الرْحة اْلاصة، وَبملقابل جعل  ما  ِبا العبد كانت أقرب إليه وأسرع، وحظه منها أكب، َّل سي
َبب   نفسه  على  أغلق  العبد  ِبا  قام  إذا  منها،  للحرمان  رْحة  أسباًَب  من  نفسه  وحرم  الرْحة، 
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الرْحني  نفسه على التخلق ،  47أرحم  أن حيرص على اَّلتصاف َبلرْحة، وَياهد  املسلم  فعلى 
فيجاهد  لف،  ِبا وأكملها،  اْلخَلق  مكارم  أجل  من  الوصف  هذا  أن  العبد  على يعلم  نفسه 

الثواب حرمان  من  فواته  يف  وما  الثواب،  من  عليه  هللا  رتب  ما  ويعلم  به،  فريغب    ،اَّلتصاف 
ذلك به  ينال  الذي  َبلسبب  ويسعى  ربه،  فضل    ، العملجنس  من  اْلزاء  أن  ويعلم    ،يف 

وأمرهم   املؤمنني،  بني  وربطها  هللا  عقدها  قد  اْلَيانية،  واحملبة  الدينية  اْلخوة  أن  أن ويعلم 
فَل ،يكونوا إخواَن متحابني، وأن ينبذوا كل ما ينايف ذلك من البغضاء، والعداوات، والتدابر

به، حَّت   التحقق  اْلليل، وَيتهد يف  الوصف  يدرك ِبا هذا  الِت  اْلسباب  يتعرف  العبد  يزال 
اْللق على  واحلنان  الرْحة،  من  قلبه  اْلليل    ، َيتلئ  والوصف  الفاضل،  اْللق  هذا  حبذا  وَي 

يف    ،الكامل السعي  يف  واللسان،  اْلوارح  على  آًثرها  تظهر  القلوب،  يف  الِت  الرْحة  وهذه 
وعَلمة الرْحة املوجودة ،  لب واْلري واملنافع إَل الناس، وإزالة اْلضرار واملكاره عنهمإيصال ا

يكون ُمباً  أن  العبد،  عموما، وللمؤمنني خصوصا، كارها   يف قلب  اْللق  اْلري لكافة  لوصول 
بني   عز وجلاهلل  ، ف48  حصول الشر والضرر عليهم. فبقدر هذه احملبة والكراهة تكون رْحته

، قال تَ َعاََل: }َوأَيُّوَب ِإْذ ََنَدى رَبَُّه َأّنيِ  السَلمالصَلة و عليهم  أن طلب الرْحة دعوة اْلنبياء  
]اْلنبياء:   نَي{  الرَّاِْحِ َأْرَحُم  َوأَْنَت  الضُّرُّ  ِِنَ  عن  83َمسَّ تَ َعاََل  وقال  عليه   سليمانه  نبي[، 

والسَلم أَ الصَلة  َأْن  َأْوزِْعِِن  َربِي  }َوقَاَل  َوَأْن  :  َوَعَلى َواِلَديَّ  َعَليَّ  أَنْ َعْمَت  الَِِّت  نِْعَمَتَك  ْشُكَر 
الصَّاحِلِنَي{ ]النمل:   ِبَرْْحَِتَك يف ِعَباِدَك  تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِِن  تَ َعاََل عن  19َأْعَمَل َصاحِلًا  [، وقال 

والسَلم  موسىنبيه  دعاء   الصَلة  يف عليه  َوَأْدِخْلَنا  َوِْلَِخي  ِل  اْغِفْر  }َربِي  َوأَْنَت    :  َرْْحَِتَك 
نَي{ ]اْلعراف:   [، ومن دعائه أيًضا: }قَاََّل رَب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن ََلْ تَ ْغِفْر  151َأْرَحُم الرَّاِْحِ

]اْلعراف:   اْْلَاِسرِيَن{  ِمَن  لََنُكوَننَّ  َوتَ ْرَْحَْنا  و[23لََنا  وجلهللا  ،  رسوله    عز  هللا  َأَمَر  صلى 
وسلم َخرْيُ واْل  عليه  َوأَْنَت  َواْرَحْم  اْغِفْر  َربِي  }َوُقْل  تَ َعاََل:  قال  الرْحة،  بسؤاله  بعده  من  مة 

]املؤمنون:   نَي{  وجلهللا    بنيَّ   و،  [118الرَّاِْحِ هللا،   عز  عذاب  من  الناجني  عباده  دعوة    أَّنا 
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آَمنَّ  رَب ََّنا  يَ ُقولُوَن  ِعَباِدي  ِمْن  َفرِيٌق  }ِإنَُّه َكاَن  تَ َعاََل:  َخرْيُ قال  َوأَْنَت  َواْرَْحَْنا  لََنا  فَاْغِفْر  ا 
نَي{ ]املؤمنون:  علَّم أمته سؤال هللا الرْحة يف  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  ، و [109الرَّاِْحِ

ذلك: ومن  وليلتهم،  البخاري"،)  يومهم  "صحيح  يف  مسلم"،)834ماجاء  و"صحيح   ،) 

َوَسلََّم:   (،(2705 َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اّلِلَِّ  ِلَرُسوِل  قَاَل  أَنَُّه  َعْنُه:   ُ اّلِلَّ َرِضَي  يِق  الصِيدِي َبْكٍر  َأيب  َعْن 
يَ ْغِفُر  َوََّل  َعلِيْمِِن ُدَعاًء َأْدُعو ِبِه يف َصََلِت، قَاَل: " ُقْل: اللَُّهمَّ ِإّنيِ ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُْلًما َكِثريًا،  

نُ  جاء  وما    ،  وَب ِإَّلَّ أَْنَت، فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، َواْرَْحِِْن ِإنََّك أَْنَت الَغُفوُر الرَِّحيُم "الذُّ
َعْن َأيب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل   (،(2714  (، و"صحيح مسلم"،)6320"،)يف "صحيح البخاري

ُفْض ِفَراشَ  ِإََل ِفَراِشِه فَ ْليَ ن ْ َأَحدُُكْم  ِإَذا َأَوى  ِإزَارِِه، فَِإنَُّه  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ِبَداِخَلِة  ُه 
َك َربِي  َأْرفَ ُعُه، ِإْن َأْمَسْكَت نَ ْفِسي َوِبَك َجْنِب َوَضْعُت ََّل َيْدِري َما َخَلَفُه َعَلْيِه، ُثَّ يَ ُقوُل: َِبَسِْ

  "فَاْرَْحَْها، َوِإْن َأْرَسْلتَ َها فَاْحَفْظَها َّبَا حَتَْفُظ ِبِه ِعَباَدَك الصَّاحِلِنيَ 
البخاري"،) "صحيح  َأْوسٍ   (،6306  ويف  ْبِن  اِد  َشدَّ "    َعْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِي  َعِن 

َعَلى َسيِيُد   َوَأََن  َعْبُدَك،  َوَأََن  َخَلْقَتِِن  أَْنَت،  ِإَّلَّ  ِإَلَه  ََّل  َريبِي  أَْنَت  اللَُّهمَّ  تَ ُقوَل:  َأْن  اَِّلْسِتْغَفاِر 
مَ  َشرِي  ِمْن  ِبَك  َأُعوُذ  اْسَتَطْعُت،  َما  َوَوْعِدَك  َوأَبُوُء َعْهِدَك   ، َعَليَّ بِِنْعَمِتَك  َلَك  أَبُوُء  َصنَ ْعُت،  ا 

َهاِر ُموقِ  نُوَب ِإَّلَّ أَْنَت " قَاَل: »َوَمْن قَاَْلَا ِمَن الن َّ ًنا ِِبَا، َلَك ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِل، فَِإنَُّه ََّل يَ ْغِفُر الذُّ
َأْهلِ  ِمْن  فَ ُهَو  َُيِْسَي،  َأْن  قَ ْبَل  يَ ْوِمِه  ِمْن  ِِبَا،    َفَماَت  ُموِقٌن  َوُهَو  اللَّْيِل  ِمَن  قَاَْلَا  َوَمْن  اْلَنَِّة، 

 َفَماَت قَ ْبَل َأْن ُيْصِبَح، فَ ُهَو ِمْن َأْهِل اْلَنَِّة«
ٍد َعْبِدَك  ،َداََن هللاُ »احلَْمُد هلِل الَِّذي َهَداََن ِْلََذا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدي َلْوََّل َأْن هَ  اللَُّهمَّ َصلِي َعَلى ُُمَمَّ

ٍد َوأزَواِجِه َوُذريِيَِّتِه، كما َصلَّْيَت َعَلى إبْ َراِهيَم وعلى آِل  ، َوَعَلى آِل ُُمَمَّ َوَرُسوِلَك النَّبِي اْلُمِييِي
، َوَعَلى آِل ُمَُ  ٍد النَّبِي اْلُمِييِي ٍد َوأْزَواِجِه َوُذريِيَِّتِه، كما ََبرْكَت َعَلى إْبراِهيَم، َوََبِرْك َعَلى ُُمَمَّ مَّ

يٌد جمَِيٌد«  49إبْ َراِهيَم َوَعَلى آل إبراهيم يف العاَلِمنَي إنََّك ْحَِ

 

 ( 532)ص، "رياض الصالحين"كتابه :  لرحمه للا لنووي ختم ا من   مقتبسة   - 49

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




