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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

احلمد هلل رب العاملني. وعد من أطاعه وخافه باألجر العظيم 
والثواب اجلزيل، واصلي وأسلم على إمام اخلائفني، وقائد املتقني، 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 وبعد:

ففي القرآن العظيم ملن اتعظ به، وتدبر آياته لفتات عجيبة، 
توقظ القلب املستنري وتنبه الضمري احلي، وملسات إميانية عظيمة، 

وتشحذ اهلمم، وتأخذ مبجامع العبد املنيب، فيبصر بذلك الطريق 
املستقيم، ويذل وينكسر هلل تعاىل الذي أرشده بعدما كاد يتخبط يف 

 بيداء الضاللة، ودركات الشقاء.
من أعظم اللفتات  َوُيَحذُِّرُكُم اللَُّه َنْفَسُهوقوله سبحانه: 

 قرآنية اليت تستدعي الوقوف عندها، وتسليط األضواء عليها.ال
جاءت هذه اجلملة القرآنية يف موضعني من القرآن الكرمي: 

َلا َيتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن : األول
ا َأْن َتتَُّقوا ِمْنُهْم ُتَقاًة َوُيَحذُِّرُكُم َيْفَعْل َذِلَك َفَلْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشْيٍء ِإلَّ

اللَُّه َنْفَسُه َوِإَلى اللَِّه اْلَمِصرُي
(1) . 

 
                              

َوِإَلى ( يف مقام اضإضمار يف قوله سبحانه: (. وقد ُأظهر لفظ )اهلل82آل عمران ) (1)
 (.3/181لآللوسي )« روح املعاين»لتربية املهابة وإدخال الروعة.  اللَِّه اْلَمِصرُي
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ومناسبة جميء هذا التحذير الشديد أن اهلل تعاىل ملا هنى عبادة 
عن مواالة الكافرين واختاذهم أولياء يسرون إليهم باملودة دون 

يعين حيذركم نقمته يف  ُه َنْفَسُهَوُيَحذُِّرُكُم اللَّاملؤمنني قال: 
 .(1)خمالفته، وسطوته وعذابه ملن واىل أعداءه، وعادى أولياءه 

َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا َوَما  الثاين:
ُرُكُم اللَُّه َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه َأَمًدا َبِعيًدا َوُيَحذِّ

َنْفَسُه َواللَُّه َرُءوٌف ِباْلِعَباِد
(8). 

فإن اهلل تعاىل هاهنا يذكر العبد مبا حيصل له يوم القيامة حني حيضر 
للعبد مجيع أعماله من خري وشر، فما رأى من أعماله حسًنا سره ذلك 
وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه، وغصه، وود لو أنه تربأ منه، وأن 

ينهما أمد بعيد، ومن هنا قال سبحانه مهدًدا متوعًدا: يكون ب
َوُيَحذُِّرُكُم اللَُّه َنْفَسُه  يعين حيذركم عقابه، فاستعدوا ملا أمامكم من

 األهوال العظام باألعمال الصاحلات، وترك احملرمات واملنكرات.
فتحوا أبواب القلوب  ذا التحذيرهملا مسع املتعظون »وهكذا 

حزن األبدان، وقلقل األرواح، فعاشت اليقظة لزنول اخلوف فأ
مبوت اهلوى، وارتفعت الغفلة حبلول اهليبة، واهنزم الكسل جبيش 
احلذر، فتهذبت اجلوارح من الزلل، والعزائم من اخللل، فال سكون 
للخائف، وال قرار للعارف، كلما ذكر العارف تقصريه ندم على 

وإذا خطر العتاب  مصابه، وإذا تصور مصريه حذر مما يف كتابه،
 .(3)«بفنائه فاملوت من عتابه، فهو رهني القلق مبجموع أسبابه

                              
 (.1/353تفسري ابن كثري ) (1)
 (.33آل عمران ) (2)
 (.1/28البن اجلوزي )« التبصرة» (3)
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 مىت يدرك املسلم هذا التحذير
ال يدرك املسلم هذا التحذير جيًدا إال إذا كان عنده علم، فإن 
اضإنسان إذا مت له علم مل ير لنفسه عماًل، وإمنا يرى إنعام املوفق 

ن يرى لنفسه عماًل، أو يعجب به، لذلك العمل، الذي مينع العاقل أ
  وذلك بأشياء:

حَبََّب إِلَْيُكُم اْلِإميَاَن َوزَيََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْمأنه ُوفق لذلك العمل  -1
(1). 

 أنه إذا قيس بالنعم مل يِف مبعشار عشرها. -8
 أنه لو لوحظت عظمة املخدوم احتقر كل عمل وتعُبد. -3

غفلة، فأما والغفالت حتيط هذا إذا سلم من شائبة، وخلص من 
به، فينبغي أن يغلب احلذر من رده، وخياف العتاب على التقصري 

 فيه، فيشتغل عن النظر إليه.
وتأمل على الفطناء أحواهلم يف ذلك، فاملالئكة الذين يسبحون 

 الليل والنهار ال يفترون قالوا: ما عبدناك حق عبادتك.
الَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر ِلي َوواخلليل عليه الصالة والسالم يقول: 

َخِطيَئِتي َيْوَم الدِّيِن
وما منَّ وافتخر بتصربه على النار، وتسليم  (8)

 الولد إىل الذبح.
قالوا: وال « ما منكم من ينجيه عمله»يقول:  ورسول اهلل  

 .(4()3)«أنا، إال أن يتغمدين اهلل برمحته وال»أنت؟ قال: 
                              

 (.33احلجرات ) (1)
 (.28الشعراء ) (2)
 .يف املسند، والبخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث أيب هريرة  أخرجه أمحد (3)
 .423البن اجلوزي ص« صيد اخلاطر» (4)
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 رمثرات إدراك هذا التحذي
*من مثراته أن أحدث يف القلب خوًفا من اهلل تعاىل فقمع به 
الشهوات، وكفر به اللذات، وتأدبت جوارحه، وفارقه احلسد 
والكرب واحلقد، ومل يكن له شغل إال املراقبة واحملاسبة واجملاهدة 

 والضن باألنفاس واللحظات.
*ومن مثراته أنه أوى به هذا التحذير إىل احلذر من املعصية 

 التمادي فيها واضإصرار عليها، لسان حاله:و
 كممم ذا أغممالط أمممري 

 
 كمممأنين لسمممُت أدري 

 أغفلممت ذا الممذي كممان 
 

 يف مقمممدم عممممري  
 ومل أزل أمتممممممادى 

 
 حممت تصممرم دهممري  

 ممماإ إذا صممرت رهًنمما 
 

 بالذنب يف رممس قمربي   
 فليت شمعري ممت ُأدرك   

 
 (1)املممل ليممت شممعري   

اللذين أحدثهما يف القلب إن ذلك اخلوف، وتلك اخلشية  
إدراك ذلك التحذير هو ما وصف اهلل تعاىل به عباده املتقني يف 

وأصحابه الربرة ومن تبعهم  القرآن، وهو ذاته حال النيب الكرمي 
 بإحسان.

َوَأْنِذْر ِبِه الَِّذيَن َيَخاُفوَن َأْن ُيْحَشُروا ِإَلى َربِِّهْم قال سبحانه: 
ِنِه َوِليٌّ َوَلا َشِفيٌع َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَنَلْيَس َلُهْم ِمْن ُدو

(8). 

                              
 (.1/23التبصرة ) (1)
 (.51األنعام ) (2)
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فخص هبذا اضإنذار من هذه صفاهتم، من تستشعر قلوهبم خوف 
ذلك اليوم الذي ليس فيه من دون اهلل وإ وال شفيع، فهم أحق 
باضِإنذار، وأمسع له، وأكثر انتفاًعا به لعلهم أن يتوقوا يف حياهتم 

 يف اخآخرة، فاضِإنذار بيان كاشف، الدنيا ما يعرضهم لعذاب اهلل
كما أنه مؤشر موٍح.. نعم بيان يكشف هلم ما يتقونه وحيذرونه، 
ومؤشر يدفع قلوهبم للتوقي واحلذر، فال يقعون فيما هنوا عنه بعدما 

 تبني هلم.
وقرر سبحانه يف سورة النور أن صفات عباده املؤمنني خوفهم 

اللَُّه َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ِفي ُبُيوٍت َأِذَن  من يوم القيامة:
ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْلَآَصاِل * ِرَجاٌل َلا ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَلا َبْيٌع َعْن 
ِذْكِر اللَِّه َوِإَقاِم الصََّلاِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب 
َواْلَأْبَصاُر * ِلَيْجِزَيُهُم اللَُّه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواللَُّه 

َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب
(1). 

وملا ذكر اهلل تعاىل عباده املؤمنني يف سورة اضإنسان ذكر أن من 
ا من يوم صفاهتم أهنم يطعمون الطعام، وينفقون املال خشية وخوًف

 القيامة وأهواله العظام اجلسام:
 ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َلا ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَلا ُشُكوًرا * ِإنَّا

َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا
(8). 

 
                              

 (.32-31النور ) (1)
 (.13-9اضإنسان ) (2)
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فما كان من نتيجة هذا اخلوف واالستعداد اضإمياين إال أن 
 اجلزاء وأمته: جيازوا أعظم

َفَوَقاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك اْلَيْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُروًرا
(1). 

وهكذا يعجل السياق بذكر وقايتهم من شر ذلك اليوم الذي 
كانوا خيافونه ليطمئنهم يف الدنيا وهم يتلقون هذا القرآن 

ا، ال يوًما ويصدقونه! ويذكر أهنم تلقوا من اهلل تعاىل نضرة وسروًر
عبوًسا قمطريًرا، جزاء وفاًقا على خشيتهم وخوفهم، وعلى نداوة 

 قلوهبم، ونضرة مشاعرهم.
هذا فضاًل عما ينتظرهم يف اخآخرة من النعيم املقيم، هناك يف 

 جنات النعيم:
َوَجَزاُهْم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريًرا * ُمتَِّكِئنَي ِفيَها َعَلى اْلَأَراِئِك َلا 

َيَرْوَن ِفيَها َشْمًسا َوَلا َزْمَهِريًرا * َوَداِنَيًة َعَلْيِهْم ِظَلاُلَها َوُذلَِّلْت ُقُطوُفَها 
َتْذِليًلا * َوُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَآِنَيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَر * 

ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َقَواِريَر ِمْن ِفضٍَّة َقدَُّروَها َتْقِديًرا * َوُيْسَقْوَن 
َزْنَجِبيًلا * َعْيًنا ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيًلا * َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن 
ُمَخلَُّدوَن ِإَذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلًؤا َمْنُثوًرا * َوِإَذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت 

ْم ِثَياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتْبَرٌق َوُحلُّوا َنِعيًما َوُمْلًكا َكِبرًيا * َعاِلَيُه
َأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّة َوَسَقاُهْم َربُُّهْم َشَراًبا َطُهوًرا * ِإنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء 

َوَكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكوًرا
(8). 

                              
 (.11اضإنسان ) (1)
 (.88-18اضإنسان ) (2)
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ولقد متثل عباد اهلل تعاىل من املالئكة املكرمني، واألنبياء 
صحابة املقتدين، ومن تبعهم بإحسان، متثلوا صفة الصاحلني، وال

اخلوف من رهبم تعاىل رغم احلال اليت كانوا عليها من طاعة اهلل 
 تعاىل وحسن عبادته.

يقول سبحانه عن مالئكته الذين ال يعصون اهلل ما أمرهم، 
 ويفعلون ما يؤمرون:

َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما  َلا َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن *
َخْلَفُهْم َوَلا َيْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن

(1). 
واألنبياء الكرام عليهم صلوات اهلل وسالمه يقول عنهم 

َرَغًبا َوَرَهًبا ِإنَُّهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا سبحانه: 
َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعنَي

(8). 
الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تقول  ورسول اهلل 

قط  ما رأيت رسول اهلل »عنه زوجه عائشة رضي اهلل عنها: 
إمنا كان يبتسم. وكان إذا  (3)مستجمًعا ضاحًكا حت أرى هلواته 

لت: يا رسول اهلل، الناس رأى غيًما ورحًيا ُعرف ذلك يف وجهه، فق
إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه املطر، وأراك إذا رأيته 

يا عائشة، ما يؤمنين أن يكون ُعرفت الكراهة يف وجهك، فقال: 

                              
 (.82األنبياء ) (1)
 (.93األنبياء ) (2)
هاة: اللحمة املشرفة على احللق، أو ما بني منقطع أصل اللسان إىل منقطع القلب الل (3)

 من أعلى الفم.
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فيه عذاب؟ قد ُعذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب فقالوا: 
َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا

(1).» 
وهو يصلي،  النيب  أتيت»ول: يق وعبد اهلل بن الشخري 

 «.(3)من البكاء  (8)فسمعت لصدره أزيًزا كأزيز املرجل
 يصف لنا حال الصحابة األبرار  وعلى بن أيب طالب 

فما رأيت شيًئا يشبههم،  لقد رأيت أصحاب النيب »فيقول: 
كانوا يصبحون شعًثا غرًبا صفًرا، بني أعينهم كأمثال ركب املعزى 

هلل سجًدا وقياًما، يراوحون بني جباههم وأقدامهم، فإذا قد باتوا  (4)
طلع الفجر ذكروا اهلل فمادوا كما مييد الشجر يف يوم الريح، 

وما  (5)«وهطلت أعينهم بالدموع، واهلل لكأن القوم باتوا غافلني
 بعد كالمه هذا باكًيا حت حلق بربه. رئي 

 سؤال:
علمه بأن اهلل  شديًدا مع إن قيل مل كان خوف رسول اهلل 

تعاىل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه أقرب اخللق إىل 
اهلل تعاىل. قيل: قد أجاب اضإمام ابن القيم على هذا التساؤل يف 

إن  -1بأربعة أجوبة، هذا ملخصها:  (1)«طريق اهلجرتني»كتابه 
                              

 متفق عليه. (1)
 املرجل: القدر. (2)
 رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي. (3)
 أي يف جباهم النقط السود من خشانة اجللد يف حال سجودهم يف ظالم الليل. (4)
 (.1/31أليب نعيم )« األولياء حلية» (5)
 وما بعدها. 825ص (6)
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هذه اخلوف على حسب القرب من اهلل تعاىل واملزنلة عنده، وكلما 
ن العبد أقرب إىل اهلل تعاىل كان خوفه منه أشد، ألنه يطالب مبا كا

ال يطالب به غريه، وجيب عليه من رعاية تلك املزنلة وحقوقها ما 
جيب على غريه. ونظري هذا يف املشاهد أن املائل بني يدي أحد 
امللوك املشاهد له أشد خوًفا منه من البعيد عنه، حبسب قربه منه 

فته به وحبقوقه، ومن تصور هذا حق تصوره فهم ومزنلته عنده ومعر
: وفهم قوله  (1)«أعلمكم باهلل وأشدكم له خشية إين»: قوله 

وأهل أرضه لعذهبم وهو غري  إن اهلل تعاىل لو عذب أهل مسواته»
، فهذا (8)«ظامل هلم، ولو رمحهم كانت رمحته هلم خرًيا من أعماهلم

زي القليل من نعمه سبحانه دليل واضح على أن أعمال العباد ال توا
عليهم. فتبقى نعمه الكثرية ال مقابل هلا من شكرهم، فلو عذهبم 
على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذهبم ومل 

 يكن ظامًلا هلم.
فإذا قال قائل: إن العباد إذا فعلوا مقدورهم من شكره 

ا هلم، فكيف وعبوديته مل يكن ما عداه مما ينبغي له سبحانه مقدوًر
 حيسن العذاب عليه؟

 فاجلواب على تلك يقال فيه:
إن املقدور للعبد ال يأيت به كله، بل البد من فتور وإعراض  -

 وغفلة وتواٍن.
                              

 أخرجه البخاري ومسلم والدارمي وأمحد يف املسند. (1)
 .رواه أبو داود وغريه من حديث زيد بن ثابت  (2)
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كما أن قيامه بالعبودية ال يوفيها حقها الواجب هلا من  -
كمال املراقبة واضإجالل والتعظيم.. فالتقصري الزم يف حال الترك 

دعاًء يدعو  رسول اهلل  ، وهلذا سأل أبو بكر ويف حال الفعل
، قل: اللهم إين ظلمت نفسي ظلًما كثرًيا»به يف صالته فقال له: 

وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين 
 .(1)«إنك أنت الغفور الرحيم

أي ال يناهلا عملي وال « فاغفر يل مغفرة من عندك»فقوله: 
يقصر عنها، وإمنا هي من فضلك وإحسانك، ال سعيي، بل عملي 

 بكسيب وال باستغفاري وتوبيت.
أي ليس معوإ إال على جمرد رمحتك، فإن « وارمحين»وقوله: 

رمحتين وإال فاهلالك الزم إ، ويف ضمنه: إنك لو عذبتين لعدلت 
 يف، ومل تظلمين، وإين ال أجنو إال برمحتك ومغفرتك.

ل بالنجاة فلو مل ينجه اهلل فلم يكن فإذا كان عمل العبد ال يستق
قد خبسه شيًئا من حقه، وال ظلمه، إذ ليس معه ما يقتضي جناته، 
 وعمله ليس وافًيا بشكر القليل من نعمه، فهل يكون ظامًلا لو عذبه؟

وهل تكون رمحته له جزاء لعمله، ويكون العمل مثًنا هلا مع  -
النصيحة فيه، وكمال تقصريه فيه وعدم توفيقه ما ينبغي له من بذل 

العبودية من احلياء واملراقبة، واحملبة واخلشوع وحضور القلب بني 
 يدي اهلل تعاىل يف العمل له؟

                              
 أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، وأمحد يف املسند. (1)
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َعِلَم السر يف كون أعمال الطاعات ختتم  (1)نعم إن علم هذا  -
 باالستغفار

 أنه كان إذا سلم من صالته استغفر ثالًثا * كما ثبت عنه 
 .(8).. احلديث

َكاُنوا َقِليًلا ِمَن اللَّْيِل َما بحانه عن عبادة املتقني: * وقال س
َيْهَجُعوَن * َوِباْلَأْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن

فأخرب عن استغفارهم  (3)
مدُّوا »عقيب صالة الليل. قال احلسن البصري عليه رمحه اهلل: 

 «.حر، فلما كان السحر جلسوا يستغفرون اهللسالصالة إىل ال
اهلل تعاىل عباده باالستغفار عقب اضِإفاضة يف احلج فقال: * وأمر 

 ُثمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر
َرِحيٌم

(4). 
أن خيتم وضوءه بالتوحيد واالستغفار  ئللمتوض * وشرع 

ا عبده ورسوله. أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد»فيقول: 
 .(5)«اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين

 
                              

أنه مقصر يف عدم توفية العمل  –واه أي إذا علم العبد مهما بلغت طاعته وتق (1)
التعبدي ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه، وكمال العبودية من احلياء واملراقبة 

 واحملبة واخلشوع وحضور القلب.
 أخرجه مسلم عن ثوبان. (2)
 (.12، 13الذاريات ) (3)
 (.199البقرة ) (4)
 (.1/135لغليل لأللباين )إرواء ا –أخرجه الترمذي يف سننه وسنده صحيح، انظر  (5)



 11 وحيذركم اهلل نفسه ..

فهذا وحنوه مما يبني حقيقة األمر، وأن كل أحد حمتاج إىل  -
مغفرة اهلل تعاىل ورمحته، وأنه ال سبيل إىل النجاة بدون مغفرته 

 ورمحته أصال.
أنه لو فرض أن العبد يأيت مبقدوره كله من الطاعة ظاهًرا  -8

اطًنا، فإن الذي ينبغي لربه فوق ذلك، وأضعاف أضعافه، فإذا وب
عجز العبد عنه مل يستحق ما يترتب عليه من اجلزاء، والذي أتى به 
ال يقابل أقل النعم، فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من 
عبده كان ذلك تعذيًبا له، ومل يكن الرب ظامًلا له يف هذا احلرمان، 

ن أسبابه فإنه مل مينعه حًقا يستحقه عليه، فيكون ولو كان عاجًزا ع
ظامًلا مبنعه، فإذا أعطاه الثواب كان جمرد صدقة منه وفضل تصدق 
هبا عليه ال يناهلا عمله. بل هي خري من عمله وأفضل وأكثر، ليست 

 معاوضة عليه.
أن العبد إذا علم أن اهلل سبحانه وتعاىل هو مقلب القلوب،  -3

رء وقلبه، وأنه تعاىل كل يوم هو يف شأن، يفعل ما وأنه حيول بني امل
يشاء، وحيكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، ويرفع 
من يشاء وخيفض من يشاء فما يؤمنه أن يقلب اهلل قلبه، وحيول بينه 
وبينه، ويزيغه بعد إقامته، وقد أثل اهلل تعاىل على عباده املؤمنني 

ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَناَربََّنا َلا بقوهلم: 
فلوال خوف اضإزاغة ملا  (1)

اللهم مصرف » سألوه أن ال يزيغ قلوهبم وكان من دعاء النيب 
القلوب، ثبت  تبمثِّ»و (8)«القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

 .(3)«قلوبنا على دينك
                              

 (.2آل عمران ) (1)
 رواه أمحد ومسلم. (2)
 أخرجه أمحد والترمذي وابن ماجة. (3)
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نة، أن اهلل تعاىل هو الذي خيلق أفعال العباد الظاهرة والباط -4
فهو الذي جيعل اضإميان واهلدى يف القلب، وجيعل فيه التوبة واضإنابة 
واضِإقبال واحملبة والتفويض وأضدادها. والعبد يف كل حلظة مفتقر إىل 
هداية جيعلها اهلل تعاىل يف قلبه، وحركات حيركه هبا يف طاعته. وهذا 

اللهم »: فهو خلقه وقدره، وكان من دعائه  -إىل اهلل تعاىل 
آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها 

اللهم أهلمين »أن يقول:  وعلم حصني بن املنذر  (1)«وموالها
متضمنة لطلب  ، وعامة أدعيته (8)«رشدي، وقين شر نفسي

توفيق ربه وتزكيته له، واستعماله يف حمابه، فمن هداه وصالحه 
ا، املتصرف فيه مبا يشاء وأسباب جناته بيد غريه، وهو املالك له وهل

ليس من أمره شيء، من أحق باخلوف منه؟ وهب أنه خلق له يف 
احلال اهلداية، فهل هو على يقني، وعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل 
خيلقها له يف املستقبل ويلهمه رشده أبًدا؟ فعلم أن خوف املقربني 

 عند رهبم أعظم من خوف غريهم، واهلل املستعان.
ن خوف السابقني من فوات اضإميان كما قال ومن ها هنا كا

بعض السلف أنتم ختافون الذنب، وأنا أخاف الكفر. وكان عمر 
  :نشدتك اهلل، هل مساين لك رسول اهلل »يقول حلذيفة ؟

يعين ال  (3)«يعين يف املنافقني، فيقول: ال، وال أزكي بعدك أحًدا
ده أنه مل خيلص أفتح عليَّ هذا الباب يف سؤال الناس إ، وليس مرا

 من النفاق غريك.
                              

 أخرجه مسلم والنسائي وأمحد. (1)
 أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. (2)
 رواه البخاري. (3)
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 اجلمع بني احملبة واخلوف والرجاء
البد أن يكون راسًخا يف أذهان املؤمنني أنه البد يف حياهتم 
الدنيا أن جيمعوا بني أمور ثالثة: احملبة واخلوف والرجاء، وأنه من 
عبد اهلل تعاىل بواحد من هذه األمور فقط فقد أخل مبذهب أهل 

وابتعد عنه كل البعد، وهلذا قال بعض السلف:  السنة واجلماعة،
، ومن عبده (1)من عبد اهلل تعاىل باخلوف وحده فهو حروري »

، ومن عبده باخلوف والرجاء واحلب (8)بالرجاء وحده فهو مرجيء 
 .(3)«فهو مؤمن

وقد مجع اهلل تعاىل هذه املقامات الثالث يف قوله سبحانه: 
 َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن

...َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه
فابتغاء الوسيلة هي ». قال ابن القيم: (4)

حمبته الداعية إىل التقرب إليه، مث ذكر بعدها الرجاء واخلوف فهذه 
 .(5)«طريقة عباده وأوليائه

                              
 نسبة إىل حروراء: موضع احلرورية: اسم يطلق على اخلوارج يف عهد علي  (1)

 .قرب الكوفة، نزل به اخلوارج حني اعتزلوا جيش علي 
املرجئة: من اضإرجاء وهو لغة التأخري، ومنه مسيت املرجئة ألهنم يؤخرون العمل عن  (2)

( 543، 3/195اضإميان، وقد قسمهم شيخ اضإسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )
 إىل ثالثة أقسام:

القلب، وهؤالء منهم من يقول: هو املعرفة الذين يقولون: اضإميان جمرد ما يف  -1
فقط كجهم بن صفوان، ومنهم من يدخل فيه أعمال القلوب، أو بعضها كاحملبة 

 واخلضوع، وهم أكثر فرق املرجئة.
 من يقول: هو جمرد قول اللسان، وهذا قول الكرامية. -8
من يقول: هو تصديق القلب، وقول اللسان. وهو قول بعض أهل الفقه مثل  -3

 محاد بن أيب سليمان وأيب حنيفة وغريمها.
 (.3/11بدائع الفوائد ) (3)
 (.53اضإسراء ) (4)
 (.3/11بدائع الفوائد ) (5)
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 عبادة اهلل تعاىل
 احلب اجملرد هالك وبوارب

قال ابن القيم موضًحا هالك من عبد اهلل تعاىل باحلب اجملرد، 
ورمبا آل األمر مبن عبده باحلب اجملرد إىل استحالل »وبواره، فقال: 

احملرمات، ويقول: احملب ال يضره ذنب، وصنف بعضهم يف ذلك 
وذكر فيه أثًرا مكذوًبا: )إذا أحب اهلل العبد مل تضره الذنوب(،  مصنًفا،

وهذا كذب قطًعا، مناًف لإلسالم، فالذنوب تضر الذات لكل أحد 
كضرر السم للبدن، ولو ُقدر أن هذا الكالم صح عن بعض الشيوخ، 

فله حممل وهو أنه إذا  -فمعاذ اهلل من ذلك وأما عن رسول اهلل 
اه إىل أن يصر على ذنب؛ ألن اضإصرار على الذنب أحبه مل يدعه حبه إي

مناٍف لكونه حمًبا هلل، وإذا مل يصر على الذنب بل بادر إىل التوبة 
النصوح منه، فإنه ميحو أثره، وال يضره الذنب، وكلما أذنب وتاب إىل 
اهلل تعاىل زال عنه أثر الذنب وضرره، فهذا املعل صحيح، واملقصود أن 

وف يوقع يف هذه املعاطب، فإذا اقترن باخلوف جتريد احلب عن اخل
مجعه على الطريق، ورده إليه كلما شرد، فكأن اخلوف سوط يضرب 
به مطيته لئال خترج عن الدين والرجاء حاٍد حيدوها، يطيب هلا السري، 
واحلب قائدها وزمامها الذي يسوقها فإذا مل يكن للمطية سوط وال 

ركْت تركُب التعاسيف خرجت عصا يردها إذا حادت عن الطريق، وت
عن الطريق وضلت عنها، فما حفظت حدود اهلل وحمارمه، ووصل 
الواصلون إليه مبثل خوفه ورجائه وحمبته، فمت خال القلب عن هذه 
الثالثة فسد فساًدا ال يرجى صالحه أبًدا، ومت ضُعف فيه شيء من 

 .(1)«هذا ضُعف إميانه
                              

 (.18-3/11بدائع الفوائد ) (1)
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 أيهما يغلب اخلوف أم الرجاء؟
ا سؤال يدور يف أذهان كثري من الناس، وهو: أيهما وها هن

 يغلب املؤمن يف حياته اخلوف أم الرجاء؟
 أن أهل العلم اختلفوا يف ذلك: واجلواب على ذلك:
ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحًدا، فال  * فقال اإلمام أمحد:

يغلب اخلوف، وال يغلب الرجاء. قال رمحه اهلل: ألنه إن غلب 
اضإنسان يف األمن من مكر اهلل، وإن غلب اخلوف وقع الرجاء وقع 

 يف القنوط من رمحة اهلل.
ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة،  * وقال بعض العلماء:

وتغليب اخلوف عن إرادة املعصية، ألن إذا فعل الطاعة فقد أتى 
مبوجب حسن الظن، فينبغي أن يغلَّب الرجاء وهو القبول، وإذا هم 

 يغلََّّّب اخلوف لئال يقع يف املعصية. باملعصية أن
ينبغي للصحيح أن يغلَّب جانب اخلوف،  * وقال آخرون:

وللمريض أن يغلَّب جانب الرجاء؛ ألن الصحيح إذا غلَّب جانب 
اخلوف يتجنب املعصية، واملريض إذا غلَّب جانب الرجاء لقي اهلل 

ن عند واألفضل لإلنسا»تعاىل وهو حيسن الظن به، قال ابن قدامة: 
املوت أن يغلب الرجاء؛ ألن اخلوف كالسوط الباعث على العمل 
وليس مثة عمل، فال يستفيد اخلائف حينئذ إال تقطيع نياط قلبه، 
والرجاء يف هذه احلال يقوي قلبه، وجيبب إليه ربه، فال ينبغي ألحد 

وقد  للقائه، حسن الظن به، اأن يفارق الدنيا إال حمًبا هلل تعاىل حمًب
ليمان التيمي عند املوت ملن حضره: حدثين بالرخص لعلي قال س

 .(1)«ألقي اهلل تعاىل وأنا أحسن الظن به
                              

 .333-331خمتصر منهاج القاصدين ص (1)
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قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني جزاه اهلل خرًيا بعد أن 
 (1)ساق هذه األقوال: 

والذي عندي يف هذه املسألة أن هذا خيتلف باختالف »
اخلوف أن يقنط من رمحة  ب جانباألحوال، وأنه إذا خاف إذا غلَّ

خاف إذا  وجب عليه أن يرد ويقابل ذلك جبانب الرجاء، وإذا-اهلل 
غلَّب جانب الرجاء أن يأمن مكر اهلل فْلريدَّ وليغلِّب جانب اخلوف، 
واضإنسان يف احلقيقة طبيب نفسه، إذا كان قلبه حًيا، أما صاحب 

ه فهذا ال يهمه القلب امليت الذي ال يعاجل قلبه وال ينظر أحوال قلب
 .(8)«األمر

* * * * 
 

 حال املعرضني الذين مل خيافوا اآلخرة
من أكرب الصفات املرذولة اليت اتصف هبا الكفار املعرضون أهنم 

َكلَّا َبْل َلا َيَخاُفوَن اْلَآِخَرَةال خيافون اخآخرة، قال سبحانه: 
ويف  (3)

ِإلَّا ُطْغَياًنا َكِبرًيا َوُنَخوُِّفُهْم َفَما َيِزيُدُهْماخآية األخرى: 
(4). 

والسبب الذي جعلهم ال خيافون اخآخرة أهنم ملؤوا قلوهبم 
بالزيغ والفساد والعناد، فهم وإن كانوا يبصرون إال أهنم كالعميان، 

                              
 ما عدا قول ابن قدامة املتقدم. (1)
 مجع وترتيب فهد السليمان.( 85-1/84اجملموع الثمني من فتاوى ابن عثيمني ) (2)
 (.53املدثر ) (3)
 (.13اضإسراء ) (4)
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لعدم انقيادهم للحق الذي عرفوه كأمنا يعرفون أبناءهم وآباءهم، 
ك، والبوار والدمار، ولكنه اتباع الشيطان الذي ال يقود إال إىل اهلال

الشيطان الذي عشعش على قلوهبم، فهو حيركها كيفما يشاء، 
وكيفما يريد، فكان من جراء ذلك: اخلتم على القلوب، املؤدي 
 بأصحاهبا إىل عدم قبول احلق مهما مسعت من املواعظ والتذكريات:

اِرِهْم ِغَشاَوٌة َخَتَم اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَص
َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم

(1). 
 َوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِفي َآَذاِنِهْم َوْقًرا َوِإْن

َيَرْوا ُكلَّ َآَيٍة َلا ُيْؤِمُنوا ِبَها
(8). 

 وقال سبحانه وتعاىل يف حق املنافقني:
َواِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم َلا َرُضوا ِبَأْن َيُكوُنوا َمَع اْلَخ

َيْفَقُهوَن
(3). 

 ويف اخآية األخرى:
 َرُضوا ِبَأْن َيُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطَبَع اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم َلا

َيْعَلُموَن
(4). 

وأخرب سبحانه يف آيات ُأخر أن هؤالء ملا نسوا اهلل واليوم اخآخر 
افوه، عاقبهم باملثل فأنساهم أنفسهم، فهم يعيشون يف ومل خي

                              
 (.3البقرة ) (1)
 (.85األنعام ) (2)
 (.23التوبة ) (3)
 (.93التوبة ) (4)
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الظلمات كأهنم ال يبصرون مع العذاب والنكال الذي ينتظرهم: 
 الَِّذيَن اتََّخُذوا ِديَنُهْم َلْهًوا َوَلِعًبا َوَغرَّْتُهُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا َفاْلَيْوَم َنْنَساُهْم

َما َكاُنوا ِبَآَياِتَنا َيْجَحُدوَنَكَما َنُسوا ِلَقاَء َيْوِمِهْم َهَذا َو
(1). 

 اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلُمْنَكِر
َوَيْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َوَيْقِبُضوَن َأْيِدَيُهْم َنُسوا اللََّه َفَنِسَيُهْم ِإنَّ 

اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن
(8). 

 َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َهَذا ِإنَّا َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب
اْلُخْلِد ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن

(3). 
 َوِقيَل اْلَيْوَم َنْنَساُكْم َكَما َنِسيُتْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َهَذا َوَمْأَواُكُم النَّاُر

َوَما َلُكْم ِمْن َناِصِريَن
. وحذر سبحانه عباده املؤمنني أن يسلكوا (4)

 مسلك الذين نسوا اهلل تعاىل فيصيبهم ما أصاب أولئك فقال:
 َوَلا َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأوَلِئَك ُهُم

اْلَفاِسُقوَن
(5). 

ه قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل عند تفسريه هلذ
واحلرمان كل احلرمان أن يغفل العبد عن هذا األمر، ويشابه » اخآية:

وأقبلوا على حظوظ قوما نسوا اهلل، وغفلوا عن ذكره والقيام حبقه. 
أنفسهم وشهواهتا، فلم ينجحوا ومل حيصلوا على طائل. بل أنساهم 

                              
 (.51األعراف ) (1)
 (.13التوبة ) (2)
 (.14السجدة ) (3)
 (.34اجلاثية ) (4)
 (.19احلشر ) (5)
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اهلل تعاىل مصاحل أنفسهم، وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار 
، فرجعوا خبسارة الدارين، وغبنوا غبنا، ال ميكن أمرهم فرًطا

تداركه، وال جيرب كسره؛ ألهنم هم الفاسقون، الذين خرجوا عن 
 .(1)«طاعة رهبم، وأوضعوا يف معاصيه

وكما تقرر يف كالم سابق أن العبد كلما ازداد من اهلل تعاىل 
قرًبا بطاعته وعبادته ازداد منه خوفا وخشية، فكذلك الشأن يف 

فلني املعرضني، كلما ازداد الواحد فيهم من اهلل تعاىل بعًدا الغا
بالفسق والطغيان قل خوفه وضعفت خشيته من ربه تعاىل حت 

 يؤدي به ذلك إىل األمن من مكر اهلل عز وجل فيهلك.
خآخرة ختم له اكم مأخوذ على الزلل، غري وجل من »فيا هلل 

فكأن  أسكنه القرب،بسوء العمل، نزل به املوت، فيا هول ما نزل، ف
مل يزل، وهذا مصري الغافل لو غفل. كم نائم على فراش التقصري، 
مغتر بعمر قصري، صاح به فلم يبال النذير، فاستلبه اخلطأ والتبذير، 

 .(8)«فلما أحسن البأس ثارت من نريان الندم ُشَعل
ولقد قرر اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي أن األمن من مكره إمنا هو 

الغافلني املعرضني، الذين ال يعتربون باملُثالت اليت حلت يف حق 
 باملكذبني السابقني، وال يرعوون عما هم فيه من الشرك والفساد:

 َأَفَأِمُنوا َأْن َتْأِتَيُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذاِب اللَِّه َأْو َتْأِتَيُهُم السَّاَعُة َبْغَتًة
َوُهْم َلا َيْشُعُروَن

(3). 
                              

 (.3/343تفسري السعدي ) (1)
 (.813-1/811البن اجلوزي ) «التبصرة»عن  (2)
 (.133يوسف ) (3)
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 َأْهُل اْلُقَرى َأْن َيْأِتَيُهْم َبْأُسَنا َبَياًتا َوُهْم َناِئُموَن * َأَوَأِمَن َأَفَأِمَن
َأْهُل اْلُقَرى َأْن َيْأِتَيُهْم َبْأُسَنا ُضًحى َوُهْم َيْلَعُبوَن * َأَفَأِمُنوا َمْكَر اللَِّه َفَلا 

َيْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَخاِسُروَن
(1). 

ِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيَِّئاِت َأْن َيْخِسَف اللَُّه ِبِهُم اْلَأْرَض َأْو َأَفَأ
َيْأِتَيُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث َلا َيْشُعُروَن * َأْو َيْأُخَذُهْم ِفي َتَقلُِّبِهْم َفَما ُهْم 

وٌف َرِحيٌمِبُمْعِجِزيَن * َأْو َيْأُخَذُهْم َعَلى َتَخوٍُّف َفِإنَّ َربَُّكْم َلَرُء
(8). 

 ََّأَفَأِمْنُتْم َأْن َيْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلَبرِّ َأْو ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا ُثم
َلا َتِجُدوا َلُكْم َوِكيًلا * َأْم َأِمْنُتْم َأْن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفُيْرِسَل 

ِبَما َكَفْرُتْم ُثمَّ َلا َتِجُدوا َلُكْم َعَلْيَنا  َعَلْيُكْم َقاِصًفا ِمَن الرِّيِح َفُيْغِرَقُكْم
ِبِه َتِبيًعا

(3). 
 * َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء َأْن َيْخِسَف ِبُكُم اْلَأْرَض َفِإَذا ِهَي َتُموُر

َأْم َأِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء َأْن ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَسَتْعَلُموَن َكْيَف 
ِذيِرَن

(4). 
وبني اهلل تعاىل يف القرآن كذلك أن هذا األمن من مكره عز 
وجل إمنا نشأ من أثر الفسق والطغيان والتعدي حلدود اهلل تعاىل مما 
اتصف به أولئك اخآمنون من مكره، وقرر سبحانه أمثلة من هذا 

 الفسق، وذلك الطغيان، ومنه:

                              
 (.99-93األعراف ) (1)
 (.43-45النحل ) (2)
 (.19-12اضإسراء ) (3)
 (.13-11امللك ) (4)
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َكاَن َفِريٌق ِمْن ِعَباِدي  ِإنَُّه* استهزاؤهم باملؤمنني، قال سبحانه: 
َيُقوُلوَن َربََّنا َآَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر الرَّاِحِمنَي * 
َفاتََّخْذُتُموُهْم ِسْخِريًّا َحتَّى َأْنَسْوُكْم ِذْكِري َوُكْنُتْم ِمْنُهْم َتْضَحُكوَن * 

ا َأنَُّهْم ُهُم اْلَفاِئُزوَنِإنِّي َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم ِبَما َصَبُرو
ِإنَّ وقال:  (1)

الَِّذيَن َأْجَرُموا َكاُنوا ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َيْضَحُكوَن * َوِإَذا َمرُّوا ِبِهْم 
َيَتَغاَمُزوَن

(8). 
* وصفهم للدعاة الربانيني بأقبح الصفات وأرذل األفعال، كما 

 سالم:ذكر اهلل تعاىل عن قوم هود عليه الصالة وال
 َقاَل اْلَمَلُأ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َسَفاَهٍة َوِإنَّا

َلَنُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي
(3). 

 َقاُلوا َيا ُهوُد َما ِجْئَتَنا ِبَبيَِّنٍة َوَما َنْحُن ِبَتاِرِكي َآِلَهِتَنا َعْن َقْوِلَك
 * ِإْن َنُقوُل ِإلَّا اْعَتَراَك َبْعُض َآِلَهِتَنا َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِننَي

...ِبُسوٍء
(4). 

 * التحدي والعناد وطلب إنزال العذاب:
 كما ذكر سبحانه عن كفار قريش:

 َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اْلَأْرِض َيْنُبوًعا * َأْو
ِعَنٍب َفُتَفجَِّر اْلَأْنَهاَر ِخَلاَلَها َتْفِجرًيا * َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َو

                              
 (.111-139املؤمنون ) (1)
 (.33-89املطففني ) (2)
 (.11األعراف ) (3)
 (.54-53هود ) (4)
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ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْيَنا ِكَسًفا َأْو َتْأِتَي ِباللَِّه َواْلَمَلاِئَكِة َقِبيًلا 
* َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي السََّماِء َوَلْن ُنْؤِمَن 

...يَِّك َحتَّى ُتَنزَِّل َعَلْيَنا ِكَتاًبا َنْقَرُؤُهِلُرِق
(1). 

 َوِإْذ َقاُلوا اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْيَنا
ِحَجاَرًة ِمَن السََّماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َأِليٍم

(8). 
طعة، تبني فسق * تلك مناذج واضحة، وبراهني من القرآن سا

اخآمنني من مكر اهلل تعاىل، أولئك القوم الذين مل يلفت أنظارهم 
ختويف، ومل يؤنبهم ضمري، ومل جتد فيهم النذر، فهم سائرون يف 
هلوهم، منهمكون يف عصياهنم، ال تزيدهم املواعظ واخآيات إال عتوا 

 واستكبارا، وفسقا وطغيانا.
 عون باملواعظ؟* فهل يعي املسلمون اخآيات، وهل ينتف

* هل يستمعون إىل التخويفات والنذر، فيصلحوا سرائرهم 
وعالنيتهم مع رهبم، وجيعلوا من خطاب اهلل تعاىل لألقوام السابقة 
خطابا هلم، حيرك كل ذرة يف كياهنم ووجداهنم، ويقولوا: مسعنا 

 وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك املصري.
ه من طول القيام الذي تفطرت قدما * وهل يقتدون بنبيهم 

 وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
الذين كانوا يصبحون  * وهل يقتدون بأصحابه األبرار 

 شعًثا غرًبا ُصفًرا، قد باتوا هلل سجدا وقياما، خاشعني باكني منيبني؟
                              

 (.93-93اضإسراء: ) (1)
 (.38األنفال ) (2)
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* وهل يقتدون بالتابعني األجالء، كمالك الذي كان يقوم 
ه يقول: يا ربِّ قد علمت ساكن طول ليله باكيا، شادا على حليت

 اجلنة من ساكن النار، ففي أي الدارين مزنل مالك؟
* وهل يقتدون مبثل اضإمام سفيان الثوري الذي كان يشتد 
خوفه من السوابق واخلواتيم، فيبكي ويقول: أخاف أن أكون يف أم 

 الكتاب شقًيا، أخاف أن أسلب اضإميان عند املوت!!
هادة، فاطر السموات واألرض، رب فاللهم عامل الغيب والش

كل شيء ومليكه، أنزل على قلوبنا خوفك وخشيتك يف الغيب 
والشهادة، وارزقنا االستعداد ليوم القيامة بقلوب املتقني، وأعمال 

 األبرار اخلاشعني، إنك أرحم الرامحني، وأكرم األكرمني. آمني.
 
 
 
 

* * * *
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