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الحؿد هلل رب العالؿقن ،كحؿده َّ -
جل وعلا -و ُكثـلي عؾقله ،وهدلفد هن ل لله ل
هللو وحللده ل دللرشه ،وهدللفد هن بحؿللدًً ا ع للده ور للوله -صللؾى اهلل عؾقلله وعؾللى للله
كثقرا لى شوم الدشن.-
وهصحابه وهت اعه و ؾم
تسؾقؿا ً
ً
هبا بعدُُ :
اهلل َبلا َل ُؽلم بل ْن
ففذا عـوان عظقم -يف هذه الؿحاضرة -يف قوله تعالى﴿ :ا ْع ُ ُلدُ وا َ

ِ َل ٍه َغ ْق ُر ُه﴾ ،هذه الجؿؾة ذكلر اهلل َّ -
جلل وعلا -عؾلى لسلان هك قا له -عؾلقفم السلام،-
كوح وهود وصالح ودعقب وقصفا عـفم يف عدد بن لور الؼلر ن يف "األعلرا " ،يف
ٍ
وحقـئذ با كررت هذه الؽؾؿة ل ألهؿقتفا ،وبا بدهت
ورة "هود" ،يف "الؿمبـون"،
هبا دعوات األك قاء -عؾقفم الصاة والسام -ل لعظم بؽاكتفا ،ولذله عؾقـا هن هنلتم
هبذه الؽؾؿة الهتؿام العظقم.
ل ُب ْػ َت َُر َ
اهلل َبا َل ُؽم ب ْن ِ َل ٍه َغ ْق ُر ُه ِن َهك ُت ُْم ِ َّ
ون﴾ [هود ،]05 :قالفا هملء
﴿ َشا َق ْو ِم ا ْع ُدُُ وا َ
األك قاء :لؿاذا ،ولؿاذا بده هبلا؟ وبلا هلي ههؿقتفلا؟ وبلا الؿعوقلات التلي تجعلل بعل
الـاس ل شفتؿون هبا؟ وبا هو الػفم الخاطئ لفذه الؽؾؿة عـلد بعل

الـلاس؟ هلذا بلا

لتحدث عـه يف هذا القوم -بنذن اهلل جل وعا.
فلول ذله :هل الع ادة هبر بفم؟ هو لقست كذله؟
فالجواب :كعم ،هو هبر ددشد األهؿقة ،لؿاذا قؾـا بلهنا هبر بفم؟ لعدد بن األبلور
بعضا بـفا.
لذكر ً

اعبدوا هللا ما لكم من إله غيه | فضيلة الشيخ سعد بن ناض ر
الشيي
ر

فلول ذله :هن اهلل َّ -
﴿و َبلا
جل وعا -خؾؼـا بن هجل هذا األبر ،كؿا قال تعالىَ :
ل ل ِقع دُُ ِ
الج َّن َو ِ
َخ َؾ ْؼ ُت ِ
ون﴾ [الذارشات.]05 :
كس ِ َّ َ ْ ُ
اإل َ
وثاكقفا :هن اهلل َّ -
جل وعا -قد جعل العؾة ،والس ب يف بعثلة األك قلاء هلي تحؼقل
هذا األبر ،كؿا قال تعلالى﴿ :و َل َؼلدْْ بع ْثـََلا فِلي ُكُلل ُهب ٍلة ر ً ِ
اج َتَـ ِ ُلوا
اهلل َو ْ
ََ
َ
َّ َّ ُ
لول َهن ا ْع ُلدُُ وا َ
وت﴾ [الـحل.]65 :
ال َّطا ُغ َ
ثم با ُهكزلت الؽتب ول ُدرعت الشلرا ل بلن هجلل هلذا األبلر ،وللذا كلان بلن
لاَ َك ْع ُلدُُ َو ِ َّش َ
دعار ههل اإلشؿان ههنم شؼوللون ﴿ ِ َّش َ
لاَ َك َْسل َت َِعق ُن﴾ [الػاتحلة]0 :؛ هي :ل كع لد
هحدً ا واَ ،ولفذا فلول هبر يف الؼر ن شجده قارئ هذا الؽتلاب هلو قولله تعلالىَ ﴿ :شلا
ً
َّاس ا ْع ُدُُ وا َر َّب ُؽ ُم ا َّل ِذي َخ َؾ َؼ ُؽ ْم َوا َّل ِذش َن بِن َق ْؾِ ُؽم َل َع َّؾ ُؽ ْم َت َّت ُؼ َ
ون﴾ [ال ؼلرة ،]12 :ثلم
َه ُّش َفا الـَّ ُ
هذه الع ادة هي التي تحصل هبا الـجاة شوم لؼاء رب العزة والجلال ،فؽؾـلا عؿلا قؾقلل
بغادرون لفذه الدار ،وكؿا بات بن ق ؾـا فنكـا ـؿوت ،و لــتؼل بلن هلذه اللدار للى
دار اآلخرة ،وبالتالي ف ؿؼدار با شؽون عـد اإلكسان بن الع ادة شؽون عـده بن الؿـزللة
عـد رب العزة والجال.
وبن هذا الؿـطؾ عؾقـا هن كتؼرب لى اهلل َّ -
جل وعا -بلن كؽون بن ههلل ع لادة
اهلل جل وعاً .ذا هذا بوض بفم بل هو ددشد األهؿقة ،ول شوجد بوضلوع ههلم بلن
هذا الؿوضوع ،لؿاذا كؼول هذا الؽام؟
كحن كجد عؾى كوكب األرض علد ًدا بلن األبلم ،وعلد ًدا بلن اللدول ،وعلد ًدا بلن
األقوام واألدخاص شفتؿون بالدكقا وغاشة برادهم الدكقا ،وشغػؾلون علن ع ودشلة اهلل -
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َّ
جل وعا -التي خؾؼوا بن هجؾفا ،وبن هـا فـحن هشفا ال شر يف هدد الحاجة بلن شلذكر
عضا بؿوضوع ع ودشة اهلل  -حاكه وتعالى.
بعضـا ب ً
األبر الثاين :هن ع ودشة اهلل قد قابت عؾقفا األدلة الؽثقرة الؿتعددة ،وقد ذكر اهلل -
ل حاكه وتعللالى -يف كتابلله عللد ًدا بللن األدلللة الدالللة عؾللى وجللوب فللراد اهلل بالع للادة،
و لذكر لؽم كؿاذج بن اآلشات الؼر كقة التلي فقفلا ا لتدللت عؼؾقلة تجعلل اإلكسلان
بلثا يف قولله تعلالىَ ﴿ :شا َه ُّش َفلا
شزعم لفذا األبلر اإللفلي بع ودشلة اهلل جلل وعلا ،فلاكظر ً
َّاس ا ْع ُدُُ وا َر َّب ُؽ ُم ا َّل ِذي َخ َؾ َؼ ُؽ ْم َوا َّل ِذش َن بِن َق ْؾِ ُؽم َل َع َّؾ ُؽ ْم َت َّت ُؼ َ
ون﴾ ،ففذا فقه دلقلل يف
الـَّ ُ
قولللهَ ﴿ :خ َؾ َؼ ُؽل ْلم﴾ ،وقولللهَ ﴿ :ر َّب ُؽل ُلم﴾ ،فللنن الؿعـللى هكلله شللوالي عؾللقؽم الللـعم وشتللولى
جؿق هبوركم ﴿ا ْع ُدُُ وا َر َّب ُؽ ُم ا َّل ِذي َخ َؾ َؼ ُؽ ْم﴾ دلقل ثاين ،ثلم قلال﴿ :ا َّل ِلذي َج َع َلل َل ُؽ ُلم
األَ ْر َض فِ َر ًادا﴾ [ال ؼرة ،]11 :بفلد هلذه األرض لـلتؿؽن بلن السلقر عؾقفلا ،فاللذي فعلل
كلز َل
ذله بستح ؛ ألن شع د  -حاكه وتعالى ،ثم جعل السؿاء بـلا ًء ،دلقلل هخلرَ ﴿ ،و َه َ
ِ
اء باء َف َل ْخرج بِ ِه بِن ال َّثؿلر ِ
ِ
ات ِر ْز ًقلا َّل ُؽ ْلم﴾ ،كلزال األبطلار دلقلل عظلقم عؾلى
َ َ
َ َ َ
الس َؿ َ ً
ب َن َّ
وجللوب فللراد اهلل بالع للادة ،ثللم ك للات الـ للات هبللذه األبطللار بؿللا شخللرج بـلله هكللواع
الثؿرات ،واء زرعفا الـاس هو ك تت يف الربشة ،هذا دلقل هخر وجوب فراد اهلل َّ -
جلل
وعا -بالع ادة؛ وللذا قلال بعلدهاَ ﴿ :فلاَ َت ْج َع ُؾلوا ل ِ َّؾ ِله َهكلدََ ا ًدا َو َهكل ُت ُْم َت ْع َؾ ُؿ َ
لون﴾؛ هي :ل
هحدً ا شؿاثل اهلل يف ع ودشتؽم له ،بل اجعؾوا الع ودشة هلل َّ -
جل وعا -وحده.
تجعؾوا ً
واكظر لؼوله تعلالىَّ ِ ﴿ :ن فِلي َخ ْؾل ِ السلؿو ِ
اخلتِا ِ ا َلؾ ْقل ِل َوالـَّ ََّف ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض َو ْ
لار
َّ َ َ
اء بِن ب ٍ
ه ا َلتِي َتج ِري فِي ال ح ِر بِؿا شـ َػ الـََّّاس وبا َه َكز َل اهلل بِن السؿ ِ
وا ْل ُػ ْؾ ِ
اء َف َل ْح َقلا بِ ِله
َ ْ َ َ ُ
ْ
َ
َّ
ُ َ َّ َ
َ َ َ
ِ
ٍ
األَر َض بعدََ بوتِفا وب َّث فِ ِ
لح ِ
الؿ َس َّ
لخ ِر َبل ْق َن
قفا بلن ُكُلل َدا َّبلة َو َت ْص ِلرشل الر َشلاحِِ َوال َّس َ
َ
َْ َْ َ ََ
اب ُ
ْ
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ِ
ض آلش ٍ
لات ل َؼ ْلو ٍم َش ْع ِؼ ُؾ َ
لون﴾ [ال ؼلرة ،]251 :وبالتلالي هلذه هدللة عظقؿلة تلدلـا
الس َؿاء َواألَ ْر ِ َ
َّ
عؾى وجوب فراد اهلل َّ -
جل وعا -بالع ادة.
وبن األبور التلي ُكـ له عؾقفلا يف هلذا :هن بؼلدار اإلكسلان وبـزلتله الحؼقؼقلة تؽلون
بؿؼللدار بللا شؽللون عـللده بللن الع للادة؛ ولللذا يف الؿللواطن الشللرشػة التللي شللذكر اهلل -جل َّلل
وعا -ك قه -صؾى اهلل عؾقه و ؾم -شصل بوصل الع ودشة ،كؿا قلال َّ -
جلل وعلا:-
ِ
﴿و ِن ُكُـ ُت ُْم فِي َر ْش ٍ
ور ٍة بن ب ْثؾِ ِله﴾ [ال ؼلرة ،]16 :وهؽلذا يف
َ
ب ب َّؿا َك ََّز ْلـََا َع َؾى َع ْد َكَا َف ْل ُتوا بِ ُس َ
حادثللة اإل للراء والؿعللراج كؿللا قللال تعللالى ُ ﴿ :ل ْ َح َ
ان ا َّلل ِلذي َه ْ ل َلرى بِ َع ْل ِلد ِه َل ل ْق ًا ب ل َن
ِ ِ
الحللرا ِم ِ َلللى الؿسل ِ
لج ِد األَ ْق َصللى ا َّلل ِلذي َب َار ْكـَللا َح ْو َلل ُه﴾ [اإل لراء ،]2 :فالؿؼابللات
َ ْ
الؿ ْسللجد َ َ
َ
الشرشػة شذكر اهلل َّ -
جل وعا -ك قه -صؾى اهلل عؾقه و ؾم -بؿؼام الع ودشة ،ولذا فؽل
با ازدادت ع ودشته هلل؛ ازدادت بؽاكته وارتػعت بـزلتله يف اللدكقا ويف اآلخلرة ،ذا
تؼرر هذا فنن الع ودشة ح هلل خالص ،شجب عؾقـا هن كعطقه هلل َّ -
جل وعا ،-ولفذا با
زال هك قاء اهلل شوصون بن بعدهم بحل ع ودشلة اهلل ،ل تظلن هن األبلر لفل هو هكله هبلر
قؾقل األهؿقة والؿؽاكة ،ل .بؼام الع ودشة بؼام عظقم ،ولذا ذكر اهلل َّ -
جل وعلا -علن
هك قا ه -عؾقفم السام -ههنم شوصلون ذرارشفلم بالع ودشلة هلل َّ -
بلثا
جلل وعلا -هكظلر ً
لال ل ِ ـ ِ ِ
قله َبلا َت ْع ُلدُُ َ
ون بِل ْن
الؿ ْلو ُت ِ ْذ َق َ َ
لؼوله تعالىَ ﴿ :ه ْم ُكُـ ُت ُْم ُد َلفدََ ا َء ِ ْذ َح َض َلر َش ْع ُؼ َ
لوب َ
اق ِ َلفلا و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلدًً ا َو َك َْحل ُن َلل ُه
قم َو ِ ْ َؿاع َقل َو ِ ْ َح َ ً َ
َب ْعدي َقا ُلوا َك ْع ُدُُ ِ َل َف َه َو ِ َل َه َبا َه ِ ْب َراه َ
ُب ْسؾِ ُؿ َ
ون﴾ [ال ؼرة.]266 :

وهؽذا هخذ اهلل َّ -
جل وعا -الؿواثق عؾى بـي دم هن شػردوا اهلل بالع لادة ،اكظلرا
ل َت ْع ُللدُُ َ
﴿و ِ ْذ َه َخل ْلذ َكَا بِق َثل َ
ون ِ َّ
لاق َبـِللي ِ ْ ل َلرا ِ َقل َ
اهلل َوبِا ْل َوال ِللدََ ْش ِن
بل ً
لثا يف قوللله تعلالىَ :
ل َ
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ِ ْح َسللا ًكا﴾ [ال ؼللرة ،]36 :وبللن هـللا شستشللعر اإلكسللان هللذه الؿوضللوعات -بوضللوعات
الع ادة ،-قال تعالىُ ﴿ :ق ْل َشا َه ْه َل الؽِ َت ِ
َاب َت َعا َل ْوا ِ َلى َكَؾِ َؿ ٍة َ َو ٍاء َب ْقـَـََلا َو َب ْقلـَ ُؽ ْم َه َّ
ل َك ْع ُلدََ
ل ُك ُْش ِر ََ بِ ِه َد ْق ًئا﴾ [ ل عؿران ،]51 :واكظر لؼوله َّ -
اهلل َو َ
اهلل َو َ
ِ َّ
ل
جل وعاَ :-
﴿وا ْع ُلدُُ وا َ
ل َ

ُت ْش ِر ُكُوا بِ ِه َد ْق ًئا﴾.

وهؽذا ذكر اهلل َّ -
جل وعا -عن هك قا له -عؾلقفم السلام -ههنلم َش ْز َعـُُلون لع ودشلة
ل ِ
ِ
اهلل َّ -
لقح َهن َش ُؽ َ
لون َع ْلدًً ا ل َّؾ ِله َو َ
ل
الؿس ُ
جل وعا ،-اكظر لؼولله تعلالىَ ﴿ :للن َش ْسل َتَـؽ َ َ
ِ
الؿ َؼ َّر ُبل َ
ل َعل ْن ِع َا َدتِل ِله َو َش ْسل َت ْؽ ِ ْر َف َس َق ْح ُشل ُلر ُه ْم ِ َل ْقل ِله َج ِؿق ًعلا﴾
لون َو َبللن َش ْسل َتَـؽِ ْ
الؿا َؽل ُة ُ
َ
[الـسلاء ،]271 :ذا تؼرر هذا فنن بن الؿػاهقم الؿغؾوطة يف بوضوع الع ادة ،حصر الع لادة
بالع ادات الؿحضة التي ُتػعل عؾى هذا الوجه فؼل ،،بعل

الـلاس شظلن هن الع لادة يف

الصاة ،يف الصقام ،يف الحج ،وهذا ففم خاطئ ،بل الع ادة تشؿل جؿق هجزاء الحقلاة
بللا تػرشل  ،فؼللول بعل الـللاس الع للادة يف الؿسللجد فؼلل ،،هللذا كللام خللاطئ وكللام
ِ
ِ
لاي
شخالل درشعة رب العلزة والجلال ،قلال تعلالىُ ﴿ :ق ْلل ِ َّن َصلاتي َو ُك ُُسلؽي َو َب ْح َق َ
ِ
ِ
ِ
َو َب َؿاتِي ل ِ َّؾ ِه َرب ال َعا َل ِؿق َن* َ
ل َد ِر َ
ن﴾ [األكعلام:
الؿ ْسلؾِؿق َ
شه َل ُه َوبِ َلذل َه ُهب ْلر ُت َو َه َكَلا َه َّو ُل ُ
.]256 ،251
وبن هـا كستشعر هن هذه الشرشعة وهذه الع ادة تشلؿل جؿقل هجلزاء الحقلاة ،كؿلا
قال تعالى﴿ :و َك ََّز ْلـََلا َع َؾق َ ِ
َلاب تِ ْ َقا ًكًلا ل ُؽلل َد ْلي ٍء﴾ [الـحلل ،]38 :وكؿلا قلال تعلالى:
له الؽ َت َ
ْ
َ
لقت َل ُؽللم ِ
اإل ْ للا َم ِدشـًلا﴾
لت َع َؾل ْق ُؽ ْم كِ ْع َؿتِللي َو َر ِضل ُ
لت َل ُؽل ْلم ِدشلـَ ُؽ ْم َو َه ْت َؿ ْؿل ُ
﴿ال َقل ْلو َم َه ْك َْؿ ْؾل ُ
ُ
[الؿا دة.]6 :
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بللن هـلا كستشللعر هن هللذا األبللر وهللو هبللر الع ودشللة ششللؿل جؿقل هجللزاء الحقللاة،
بلثا فقؿلا شتعؾل بنحضلار
وبالتالي عؾى اإلكسان هن شع د اهلل بؽل فعل شػعؾه يف حقاتهً ،
اإلكسان لحاج َّقات ههؾه هو يف كػؼته عؾى بن شـػ عؾقه بن هبـا ه وزوجاته ،شـ غي بله هن
شستشعر هن ذله هلل َّ -
جل وعا -شع د به ربه ،كؿا قال الـ ي -صؾى اهلل عؾقه و لؾم:-
« كه لن تـػ كػؼة ت تغي هبا وجله اهلل ل ُه ِج ْلر َت عؾقفلا» ،وكؿلا قلال -صلؾى اهلل عؾقله
و ؾم« :-كػؼة الرجل عؾى ههلل بقتله شحتسل فا صلدقة»؛ وللذا فتعابؾله بل اآلخلرشن
اجعؾه ع لادة تع لد اهلل َّ -
جلل وعلا -وتتؼلرب هبلا للى رب العلزة والجلال  -ل حاكه
وتعالى ،-وهؽذا يف كل حقاته شـ غي به هن تجعل هذه الحقلاة ع ودشلة لله  -ل حاكه
وتعالى ،-وبالتالي تستؼقم هبورَ وتؽلون بؿلن حؼل الفلد اللذي بلن هجؾله ُخؾل ،
وبن هجؾه هر ل اهلل الر ل وهكزل لقه الؽتب.
وبن األبور التي تتعؾ هبذا األبر :هن اإلكسان شـ غي به هن شستشعر بؼام الع ودشلة
يف كل شػعؾه ،بثال ذله :هكت يف وظقػته تمدي هذا العؿل يف عدد بلن األبلور ،هولفلا
هكه تع د اهلل بؽوكله تؾتلزم بالعفلد اللذي بقـله وبلقن جفلة عؿؾله ،وتع لد اهلل َّ -
جلل
ً
وعا -بؽوكه تجعل الؿال الذي شرد لقه بن هذه الوظقػة ً
احا ،وتع لد
بال
حال ب ً
اهلل َّ -
جل وعا -هبذه الوظقػة بؿا تؼدبه بن خدبة وبـػعة تـػ هبا هولئه الذشن شرت ،
هبم عؿؾه ،وتع د اهلل َّ -
جل وعا -بؽوكه تتؿؽن بلن الؿلال اللذي ُشؿؽـله بلن هداء
الواج ات الشرعقة والؿستح ات ،وبالتالي تؽون قد ع لدت اهلل َّ -
جلل وعلا -يف هلذا
الؿؼام.
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وهؽذا يف تعابؾه بل اآلخلرشن لوا ًء كلان هلذا التعابلل بـطؾ ًؼلا بلن الصلداقة هو
بـطؾ ًؼا بن ال ق والشراء هو بـطؾ ًؼا بن هي تعاون ه ًّشا كان هلذا التعلاون ،فقـ غلي بله هن
تجعل هذه العاقات ع ادة تع د اهلل َّ -
جل وعا -هبا ،فعاقة الصداقة تتؼلرب للى اهلل
ٍ
حقـئذ لقؽون بن دلكه هن تجعل
هبا ،بثال ذله :عـدَ هصدقاء تزورهم وشزوروكه،
هذه العاقلة قا ؿلة عؾلى ع ودشلة اهلل  -ل حاكه وتعلالى ،-فلنن هلذه العاقلة ذا كاكلت
بح ة يف اهلل  -حاكه وتعالى ،-كاكت ع ادة شـال اإلكسان هبا الؿراتب العؾقا ،كؿا قلال
الـ للي -صللؾى اهلل عؾقلله و للؾم« :-الؿتحللابون يف اهلل عؾللى بـللابر بللن كللور شللوم الؼقابللة
طف ُم الـ قون والشفداء».
َش ْغ ِ ُ
وهؽذا هبذه الصداقة تتؿؽن بن تؼدشم حسان وفعل حسن خؾ ب زبقؾله ،بلا
بدعوته و كرام الضقل ع ادة ،و با بال تجابة لدعوته وال تجابة لدعوات اآلخرشن
ع ادة شتؼرب هبا هلل َّ -
جل وعا -و با بؽوكه تؼصد بجؾسته بعه هن تػقده هو تسلتػقد
بـه يف هبر دشـه ودكقاَ ،وتؽون بؿن ع د اهلل هبذه الجؾسلات ،وهؽلذا عـلدبا تحسلن
لقه وا ًء بالؽؾؿة الطق ة والؾػظ الجؿقل هو بللي كلوع بلن هكلواع اإلحسلان ،للقؽن بلن
دلكه هن تع د اهلل َّ -
جل وعا -بذله ،فتؽون عاقته بعله ب ـقلة عؾلى ع ودشلة اهلل -
حاكه وتعالى.
وهؽذا فقؿلا شتعؾل بلنشرادَ لؾؼصلة التلي تؽلون ل ًا لسلعادة هولئله األدلخاص
الذشن تودهم وتتؼرب لى اهلل بصلؾته هبلم وبعاقتله بعفلم ،فلنن بلن األعؿلال التلي
كع د اهلل هبا هن كدخل السرور يف قؾوب خواكـلا ،وبلن َث َّلم كع لد اهلل حتلى بلنشراد الؼصلة
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الجؿقؾللة والـؽتللة الؾطقػللة وشؽللون ذللله بللن ه ل اب رضللا رب العللزة والجللال عـللا -
حاكه وتعالى.
وهؽلذا يف عاقللة اإلكسلان بل جؿقل بللن لله هبللم عاقلة ،عاقتلله بل زوجتلله،
عاقته ب خواكه وقرابته ،عاقته ب والدشه ،عاقته ب زبا له يف العؿلل،
عاقته ب جؿق بن له هبم صؾة ه ًّشا كاكت هذه الصؾة ،حتى هولئه الذشن شعادوكه
وش غضوكه ،فنكه تتؼرب لى اهلل َّ -
بلثا للو
جل وعا -بطرشؼة التعابل بعفلم ،شعـلي ً
صددت كسان عن بعصقة اهلل َّ -
جل وعا -بطرش درعي ،فؾقؽن بن دللكه هن تع لد
اهلل  -حاكه وتعالى -بذله ،ولقؽن بن دلكه هن تتؼرب لى اهلل بؽل ههل الشر عن
ولوجفم ودخولفم يف هبواب الشر ع ادة هلل  -حاكه وتعالى -ه ًّشا كان هذا الشر اللذي
شرشدون هن ُشدخل فقه.
وبن األبور التي كؼررهلا يف هلذا ال لاب وتغػلل عـفلا هذهلان كثقلر بلن الـلاس :هن
الع ادة ح ٌ خالص هلل َّ -
جل وعا ،-وبالتلالي ل شجلوز صلر دليء بـفلا لغقلر اهلل -
َّ
جل وعا ،-بل لو قدر ن كسان عـده ع ادات شصرففا هلل وحده وع ادات شصلرففا هلل
﴿و َق ِلد ْبـََا ِ َللى َبلا َع ِؿ ُؾلوا بِل ْن
ولغقره ،فنن هعؿاله كؾفا تؽون بلردودة كؿلا قلال تعلالىَ :
ورا﴾ [الػرقان ،]16 :وكؿلا قلال َّ -
اهلل َ
ل َش ْغ ِػ ُلر َهن
َع َؿ ٍل َف َج َع ْؾـََا ُه َه َا ًء َّبـ ُث ً
جلل وعلاَّ ِ ﴿ :-ن َ
الشلر ِ
ُش ْش َر ََ بِ ِه﴾ [الـسلاء ،]13 :وكؿا قال َّ -
كاء
جل وعا -يف الحدشث الؼد ي« :هكا ه ْغـََى ُّ َ
غقريَ ،تر ْك ُته ِ
هد َر ََ فقه َب ِعي ِ
َع ِن الش ْر ََِ ،بن َع ِؿ َل َع َؿ ًا ْ
ود ْر َك ُه».
َ ُ
وبن هـا فعؾى اإلكسان هن شحتلاط يف هلذا ال لاب ،بعل

الـلاس شظلن هن بوضلوع

صر الع ادة هلل وحده وعدم صرففا لغقره هبر فل ،وهذا خطل ،بلل هلو بلن األبلور
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الصع ة وبن األبور التي لم شفتدي لفا ل قؾقلل بلن الـلاس ،وبالتلالي ل تسلتفقن هبلذا
األبر ،وبن هـا كان هك قاء اهلل شخافون عؾى هكػسفم بن الشرَ وشخافون عؾى ذرارشفلم
بن الشلرَ وشخلافون عؾلى هصلحاهبم وهت لاعفم بلن الشلرَ ،هللم شؼلل بلراهقم خؾقلل
اجـُ ْـ ِي َو َبـ ِ َّي َهن َّك ْع ُدََ األَ ْصـََا َم﴾ [ براهقم ،]60 :اجـ ـلي شلدعو لـػسله بل هكله
﴿و ْ
الرحؿنَ :
خؾقل الرحؿن ،خشلي عؾلى كػسله بلن صلر الع لادة لغقلر اهلل َّ -
جلل وعلا ،-واكظلر
لؼول الـ ي -صؾى اهلل عؾقه و لؾم -ألصلحابه « :ن هخلو بلا هخلا عؾلقؽم الشلرَ
األصغر» ،ولذله فال اب لقس باب فل شظن اإلكسان هكه قتؿؽن بن صر الع ادة
هلل وحده؛ ولذا لؿا جاء صحابي شسلل الـ ي -صؾى اهلل عؾقه و ؾم -دعا ًء عؾؿه فؼال:
فم ين هعوذ به هن هدرَ به وهكا هعؾم ،وه تغػر لؿا ل هعؾم».
«قل :ال َّؾ َّ
وبن األبور التي شـ غلي هن تاحلظ يف بلاب الع لادة وشحصلل هبلا خطلل يف بػلاهقم
بع

الـاس ،هن الع ادة التلي لغقلر اهلل لقسلت بؼتصلرة عؾلى ع ودشلة األصلـام ،بلل قلد

شؽون هـاَ ع ودشة ل ع

األدخاص ،قد شؽون هـاَ لؾفوى ،قد شؽون هـاَ ع ودشلة

لغقر اهلل َّ -
جل وعا ،-وبالتالي شحذر اإلكسان بلن هلذا ال لاب ،وشعؾلم بللن رب العلزة
والجللال الؿتصللر يف الؽللون  -ل حاكه وتعللالى -ل شرضللى بللن الع للاد ل بع ادتلله
وحللده  -ل حاكهَّ ِ ﴿ ،-ن رب ُؽللم اهلل ا َّلل ِلذي َخ َؾل َ السللؿو ِ
ات َواألَ ْر َض فِللي ِ ل َّت َِّة َه َّشللا ٍم ُثل َّلم
َّ َ َ
َ َّ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ
ش شدََ بر األَبر با بِن َد ِػق ٍ ِ َّ ِ
اهلل َر ُّب ُؽ ْلم َفا ْع ُلدُُ و ُه
ا ْ َت ََوى َع َؾى ال َع ْر ِ ُ ُ ْ َ َ
ل ب ْن َب ْعد ِ ْذكله َذل ُؽ ُلم ُ
َه َفاَ َت َذ َّك َُّر َ
ون﴾ [شوكس.]6 :
ٍ
بعلان ،هلذه
وبن األبور التي شـ غي هن كستشعرها ،هن الع ودشة قا ؿلة عؾلى هربعلة
الؿعاين شجب عؾقـا هن كجعل هخؾصفا وهعاها هلل َّ -
جل وعا ،-هولفا :بؼام الخو ،
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﴿و َشلدْْ ُعو َكـََا
فع ودشة اهلل تـطؾ بن بؼلام الخلو بـله  -ل حاكه وتعلالى ،-وللذا قلالَ :
الش ل ْق َط ُ
َر َغ ً لا َو َر َه ً لا﴾ [األك قللاءَ " ]85 :ر َه ً لا" شعـللي خو ًفللا ،وقللال تعللالىَّ ِ ﴿ :ك ََّؿللا َذل ِ ُؽل ُلم َّ
ان
ش َخللو ُ َهول ِقللاءه َف لاَ َت َخللا ُفو ُهم و َخللا ُف ِ
ون ِن ُكُـ ل ُتُم ُّبل ْلمبِـ ِق َن﴾ [ ل عؿللران ،]270 :اكظللر ققللد
َ ْ َ
ْ َ َُ
ُ

اإلشؿان بؿخافة رب العزة والجال﴿ ،و َخا ُف ِ
ون ِن ُكُـ ُتُم ُّب ْمبِـ ِق َن﴾ ،ولذا وعد اهلل -عز
َ
وجل -ههل بؼام الخو بالجـان كؿا قلال تعلالى﴿ :ول ِؿلن َخلا َ ب َؼلام رب ِله جـَّ َت ِ
َلان﴾
َ َ َ َ
َ َ ْ
ِ
الف َوى * َفنِ َّن
﴿و َه َّبا َب ْن َخا َ َب َؼا َم َربه َو َك َفى الـَّ ْػ َس َع ِن َ
[اللرحؿن ،]15 :وكؿا قال تعالىَ :
ِ
الؿ ْل َوى﴾ [الـازعات.]12 ،15 :
َ
الجـَّ َة ه َي َ
وبتى هعظم الع د خوفه بلن اهلل ،للم شخلل بلن هحلد لواه؛ ألكله شعؾلم هن اهلل هلو
هحدً ا بلن ضلره ل بؼلدر
الؿتصر يف الؽون  -حاكه وتعالى ،-وبن َث َّم فؾن شتؿؽن ً
ون اهللِ
ون بِلن د ِ
بن اهلل َّ -
﴿و َش ْع ُلدُُ َ
ُ
جل وعا -وخؾ بـه  -حاكه ،-ولذا قال تعالىَ :
ون ه ُم ِ
اؤ َكَا ِعـدََ اهللِ ُق ْل َه ُتـَ ُئ َ
اهلل بِ َؿلا َ
ل َش ُض ُّر ُه ْم َو َ
َبا َ
ل َش ْع َؾ ُلم
لء ُد َػ َع ُ
ل َشـ َػ ُع ُف ْم َو َش ُؼو ُل َ َ
لون َ
فِي السؿو ِ
ل فِي األَ ْر ِ
ض ُ ْ َحا َك ُه َو َت َعا َلى َع َّؿا ُش ْش ِر ُك َ
ات َو َ
ُون﴾ [شوكس.]23 :
َّ َ َ
األبر الثاين :بؼام الرجاء ،فنن الع د شـ غي به هن شؽون هبؾه يف اهلل ،وهن شؽلون ظـله
حسـًًا يف ربه  -حاكه وتعالى ،-بن هو الؿتصر يف الؽلون؟ هلو اهلل َّ -
جلل وعلا،-
بن هو الـاف ؟ هو اهلل َّ -
جل وعا ،-بن هو الؿعطي؟ هلو رب العلزة والجلال ،وبلن
هـا فعؾى الع د هن شع د اهلل َّ -
وهبا يف فضؾه  -حاكه ،-قال
جل وعا -رجا ًء يف ثوابه ً
اب َش ْو ٍم َهل ِ ٍ
ل َت ْع ُدُُ وا ِ َّ
تعالىَ ﴿ :هن َّ
قم﴾ [هود.]15 :
اهلل ِكي َه َخا ُ َع َؾ ْق ُؽ ْم َع َذ َ
ل َ
وبن الؿؼابات التي شؼام عؾقفلا الع لادة ،بؼلام الؿراق لة ،بحقلث شستشلعر هن اهلل -
ل ش ْخ َػلى َع َؾ ِ
َّ
قله َد ْلي ٌء فِلي
اهلل َ َ
جل وعا -بطؾ عؾى هحواله ،كؿا قلال ل حاكهَّ ِ ﴿ :ن َ
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ل فِي السلؿ ِ
األَ ْر ِ
ل ِ َلل َه ِ َّ
لل َش َشلا ُء َ
ض َو َ
ل ُه َلو
اء * ُه َلو ا َّل ِلذي ُش َصلو ُر ُك ُْم فِلي األَ ْر َحلا ِم َك ْق َ
َّ َ
ِ
قم﴾ [ ل عؿران ،]5 ،0 :وقال واصل ًػا كػسلهَ ﴿ :ش ْع َؾ ُلم َخا ِـََل َة األَ ْعل ُق ِن َو َبلا ُت ْخ ِػلي
ال َع ِز ُشز َ
الحؽ ُ
ِ
ِ
اح َ
لذ ُرو ُه﴾ [ال ؼلرة:
اهلل َش ْع َؾ ُلم َبلا فلي َهك ُػسل ُؽ ْم َف ْ
ور﴾ [غلافر ،]28 :وقالَ :
ُّ
الصدُُ ُ
﴿وا ْع َؾ ُؿلوا َه َّن َ
 ،]160وكؿا قالَ ﴿ :ش ْع َؾ ُم الس َّر َو َه ْخ َػى﴾ [طله ،]7 :ولذا كان بن هعؾى بؼابات الدشن بؼام
اإلحسان الذي هو بؼام ع ودشة ب ـي عؾى الؿراق ة ،كؿا قال -صؾى اهلل عؾقله و لؾم-
ٍ
وحقـئلذ
يف تػسقر اإلحسلان« :هن تع لد اهلل كلكله تلراه ،فلنن للم تؽلن تلراه فنكله شلراَ»،
كجعل بلن دللن هن كستشلعر هن اهلل َّ -
جلل وعلا -بطؾل عؾلى هحوالـلا ل شخػلى عؾقله
ديء بن هبوركا.
وهبا األ اس الراب لؾع ودشة :ففو الؿح ة ،بحقث تحب اهلل وتحب بن هبلرَ اهلل
ِ
ِ
ح ًلا ل َّؾله﴾ [ال ؼلرة:
﴿وا َّلذش َن َبـُُلوا َه َدلدُُّّ ُ
بؿح ته وبن تح فم هلل ويف اهلل ،ولذا قال تعالىَ :
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اهلل بِ َؼ ْلو ٍم
 ،]250وقال حاكهَ ﴿ :شا َه ُّش َفا ا َّلذش َن َبـُُوا َبن َش ْر َتدََّّ بـ ُؽ ْم َعن دشـه َف َس ْو َ َش ْلتي ُ
حل فم وش ِ
ِ
ح ُّو َكل ُه﴾ [الؿا للدة ،]01 :وهللذه هللي ه ا للات بؼللام الع ودشللة الللذي تحصللل بلله
ُش ُّ ُ ْ َ ُ
الـجاة ،والع ودشة لفا درطان ،ل تؼ ل ع ادة بؿا واهؿا.
وهبلا
ً
هولهؿا :اإلخاص ،با بعـى اإلخاص؟ هن تع د اهلل وحلده طؾ ًلا لرضلاه
يف ثواب اآلخرة ،ولذا تعؾم خطل كثقلر بلن الـلاس يف هلذا ال لاب ،فنكـلا كجلد هن بعل
الـاس شع د اهلل بن هجل هن شـقؾه الدكقا ،وبالتالي لقس له يف اآلخرة بن خلاق ،ذا ورد
ٍ
فحقـئذ لقس لله يف اآلخلرة بلن
شوم الؼقابة وكل هعؿاله وع اداته عؿؾفا هلل لقـقؾه الدكقا،
ِ
َان ُش ِرشدُُ ال َع ِ
خاق ول كصقب ،كؿا قال تعالىَ ﴿ :بن َك َ
قفا َبا َك ََشلا ُء ل ِ َؿلن
اج َؾ َة َع َّج ْؾـََا َل ُه ف َ
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لاها ب ْلذبوبا بلدْْ حورا * ﴿وبلن َهراد ِ
اآلخ َلر َة َو َ ل َعى َل َفلا
َ َ ْ َ َ
ُّك ُِّرشدُُ ُث َّم َج َع ْؾـََا َلل ُه َج َفلـَّ ََّم َش ْص َ َ ُ ً َّ ُ ً
َ ْع َق َفا َو ُه َو ُب ْمبِ ٌن َف ُل ْو َلئِ َه َك َ
ورا﴾ [اإل راء.]28 ،23 :
َان َ ْع ُق ُفم َّب ْش ُؽ ً
ِ
قفلا
ِ َلل ْق ِف ْم َه ْع َؿلا َل ُف ْم ف َ

وكؿا قال تعالىَ ﴿ :بن َك َ
الح َقلا َة اللدُُّّ ْك َقا َو ِزشـَ َت ََفلا ُك َُلو
َان ُش ِرشدُُ َ
ون* ُهو َلئِ َه ا َّل ِذشن َلقس َلفم فِلي ِ
ِ
اآلخ َلر ِة ِ َّ
قفا َ
َّلار َو َحل ِ ََ ،بلا َصلـَ ُعوا
ل ُش ْ َخ ُس َ ْ
َو ُه ْم ف َ
ل الـَّ ُ
َ ْ َ ُ ْ
ِ
قفا َو َباطِ ٌل َّبا َكَا ُكُوا َش ْع َؿ ُؾ َ
ون﴾ [هود ،]25 ،20 :ولذله كعؾلم خطلل بعل الـلاس يف بعل
ف َ
الع ادات التي شػعؾوهنا ،بع

الـاس شصؾي صلاة ال تسلؼاء شؼلول هصلؾقفا هلل لقـلزل

الؿطر ،ف التالي لقس له هجر يف اآلخلرة ،لؿلاذا؟ ألكله بلا كلوى هجلر اآلخلرة ،والـ لي -
صؾى اهلل عؾقه و ؾم -قال« :و كؿا لؽل ابرئ با كوى» ،بع

الـاس شجؾس شلذكر اهلل

هذكار الص اح والؿساء ،و ذا قؾلت لله :بلا اللذي ترشلد هبلذا اللذكر؟ قلال :بلن هجلل َّهل
ُتصق ـي السحرة ول الحسدة ،هرشد هن ه لؾم يف بلدين بلن دلر هلملء ،هلذا للقس لله يف
اآلخرة هجر عؾى هذه الؿجالس؛ ألكله بلا قصلد بلذله ل اللدكقا ،وبالتلالي للقس لله يف
اآلخرة هجر عؾى هذا العؿل.
وبِثؾه يف باب الدعاء ،تجد بع

الـاس شرف شدشله شطؾلب اهلل هبلور اللدكقا وشغػلل

عن هن شؼصد األجر األخروي ،حتى ولو طؾ ت هبور الدكقا لقؽن بن دلكه هن تؼصلد
بلذله الحصللول عؾلى األجللر األُخلروي ،فللنن اهلل قلد طؾللب بـله هن تللدعو كؿلا قللال:
﴿و َق َال ر ُّب ُؽلم ا ْد ُعلوكِي َه ل َت ِ
ب َل ُؽ ْلم﴾ [غلافر ،]55 :وبلن هـلا عؾقله هن تسلتجقب هلل يف
َج ْ
َ
ْ
َ ُ
فؼاصللدً ا بللذله هن ترضللي اهلل وقاصللدًً ا بللذله
طؾ لله حقـؿللا طؾللب بـلله هن تللدعوه،
ً
الحصول عؾى األجر األخروي ،ولذا قال تعالىَ ﴿ :ف ِؿ َن الـَّ ِ
َّاس َبن َش ُؼ ُ
ول َر َّبـََلا تِـََلا فِلي
الدُُّّ ْكقا وبا َله فِي ِ
اآلخر ِة بِ ْن َخ ٍ
اق * َوبِـْ ُْفم َّبن َش ُؼ ُ
لول َر َّبـََلا تِـََلا فِلي اللدُُّّ ْك َقا َح َسلـَ ًة َوفِلي
َ َ َ ُ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب الـَّ ِ
الح َس ِ
اب﴾
اهلل َ ِرش ُ
َّار * ُه ْو َلئ َه َل ُف ْم َكَص ٌ
اآلخ َرة َح َسـَ ًة َوقـََا َع َذ َ
قب ب َّؿا َك ََس ُوا َو ُ
[ال ؼرة.]151 - 155 :
وهذا الؿؼام شغػل عـه كثقر بن الـاس يف باب الع ودشة ،ولذا عؾقـا هن كذكر هكػسلـا
وهن كتؼرب لى اهلل وكسعى لؾحصول عؾى األجر األخروي بتذكقر غقركا هبذا ال اب.
وبن األبور التي شـ غي هن كػصؾفا يف هذا ،هن األعؿال التي شؿؽن هن ُشع د اهلل هبلا
عؾى كوعقن ،الـوع األول :ع ادات بحضة ل تػعل ل عؾى جفة الع ادة ،بثلل الصلاة
با شلتقـا واحد وشؼول هكا هصلؾي بلدون هن تؽلون هلذه الصلاة ع لادة ،ل بلدََّّ هن شصلؾقفا
ع ادة ،هذه األفعلال التلي تلتؿح

هن تؽلون ع لادة الـلاس فقفلا عؾلى هربعلة هصلـا ،

الصـل األول :بن شع د اهلل هبا لقـلال اآلخلرة ولقرضلي اهلل ،ففلذا الؿللجور ،الؿوحلد،
لات اهللِ
له ابتِ َغلاء بر َض ِ
ِ
الؿثاب ،الػلا ز الػلوز الؽ قلر كؿلا قلال تعلالىَ :
﴿و َبلن َش ْػ َع ْلل َذل َ ْ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
قؿا﴾ [الـساء.]221 :
َف َس ْو َ ُك ُْمتقه َه ْج ًرا َعظ ً
الثاين :بن شػعل هذه الع ادات بن هجلل هن شـلال هلل لقـقؾله اللدكقا ،هلذا للقس لله يف
اآلخرة هجر عؾى هذه األعؿال ،ن هثقب عؾقفا يف الدكقا و ل يف اآلخرة لقس له هجر.
الثالث :بن شع د هبا غقر اهلل ،ففذا درَ هكرب بخلرج بلن دشلن اإل لام ،كؿلا قلال
تعالىَ ﴿ :ل َؼدْْ َك َػر ا َّل ِذشن َقا ُلوا ِ َّن اهلل ُهو الؿ ِسقح ابن برشم و َق َال ِ
قح َشا َبـ ِي ِ ْ َلرا ِ َقل
الؿس ُ
َ َ َ ُ ْ ُ ََْ َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
الجـََّّل َة َو َب ْلل َوا ُه الـََّّل ُار َو َبلا
اهلل َع َؾ ْقله َ
اهلل َربي َو َر َّب ُؽ ْم ِ َّك ُه َبلن ُش ْش ِلر َْ بِلاهلل َف َؼلدْْ َح َّلر َم ُ
ا ْع ُدُُ وا َ
ِ ِِ ِ
كص ٍ
للار﴾ [الؿا للدة ،]71 :وبالتللالي هكظللر لؽؾؿللة ع للد اهلل الؿسللقح -عؾقلله
لؾ َّظللالؿق َن بلل ْن َه َ
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السام -لؿلا هبلر بـلي لرا قل هن ل شع لدوه وحلذرهم بلن هن ع ادتله دلرَ وهن بلن
هدرَ باهلل فنن بآله لى كار جفـم -والعقاذ باهلل -كؿا يف هذه اآلشة.
هبا الصـل الراب  :ففو بن شػعل هذه الع ادات لغقر اهلل ل عؾى جفة ع ادته ،ففذا
درَ هصغر ل شخرج بن الؿؾة ،لؽـه ذكب عظقم هكرب بن الؽ ا ر ،ففذا بـه الرشاء؛ ألن
ٍ
حقـئذ غقر بلجور عؾى هذا العؿل وقد هقلدم عؾلى ذكلب عظلقم
بن شػعل وشرا ي شؽون
وفعل جرشؿة عظقؿة.
ذا تؼرر هذا ،فنن الصـل الثاين بن األعؿال هو بلا ل شلتؿح

هن شؽلون ع لادة،

وبن هبثؾة هذا :عطلاء الػؼقلر الصلدقة ،وبلن هبثؾتله اإلبسلاَ علن الطعلام والشلراب،
وبن هبثؾته :ترَ الؿحربات عؾى هكواعفا ،وبن هبثؾته :ترَ الؿحربات عؾى هكواعفلا،
ففذا الـاس فقه عؾى ثاثة هصـا  :بـفم بن شع د اهلل لقـقؾه اآلخرة هبذا العؿل ،وبلـفم
بن شػعؾه بن هجل لابة هبلر دكقلاه ،وبلـفم بلن شػعؾله بلن هجلل ال شلر ل عؾلى جفلة
الع ادة ،وهذا الؿؼام بن بؼابلات الع ودشلة شغػلل عـله كثقلر بلن الـلاس ،هل وهلو تلرَ
الؿحربات ع ودشلة هلل بلن هجلل هن شـلال اإلكسلان هجلر اآلخلرة ،الحؿلد هلل هلداكم اهلل
جؿق ًعا وهكتم ل تشربون الخؿر ،لؽلن هلل تللجرون عؾلى ذلله؟ كؼلول :بلن تلرَ هلذا
بلجورا بثاب ،لؽن هلذا اللذي
كاو ًشا التؼرب هلل والحصول عؾى األجر األخروي ،كان
ً
ٍ
فحقـئلذ كؼلول بللن :هلذا الشلخص ل
تركه خو ًفا عؾى صلحته هو تركله ألكله للم شجلده،
شثاب.
ًذا هذه تؼسقؿات الـاس بالـس ة لؾشلرط األول ،وهلو دلرط اإلخلاص ،فالـلاس
شتػاوتون فقه ،ولقس الؿراد باإلخاص تؼان العؿل كؿا قد شػفؿه بع

الـاس ،و كؿا
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الؿللراد بللاإلخاص فللراد اهلل بالع للادة بؼصللد كقللل األجللر األخللروي ورضللا رب العللزة
والجال ،ففذا هو بػفوم الشرط األول بن دروط الع ادة.
وهبا الشرط الثاين :هو بتابعة الشرع يف هذه الع ادات ،ذ ل شجلوز لـلا هن كع لد اهلل
 َّجل وعا -بع ادة لم تليت يف دشــا ،كؿا قال تعالىَ ﴿ :ه ْم َل ُف ْم ُد َلر َكَا ُء َد َلر ُعوا َل ُفلم بل َن
ِ
الد ِ
اهلل﴾ [الشورى ،]12 :وللذا قلال الـ لي -صلؾى اهلل عؾقله و لؾم« :-بلن
شن َبا َل ْم َش ْل َذ ْن بِه ُ
عؿا لقس عؾقه هبركا ،ففو َرد» ،وقال -صؾى اهلل عؾقه و لؾم« :-بلن هحلدث يف
عؿل ً
هبركا هذا با لقس بـه ففو َرد» ،وقال -صلؾى اهلل عؾقله و لؾم« :-فؽلل بحدثلة بدعلة،
وكل بدعة ضالة» ،واكظر لؼوله :كل فنهنا بن هلػاظ العؿوم تشؿل جؿق بلا شحلدث،
وبالتالي كعؾم خطل هولئه الذشن شجعؾون ال دع بـؼسؿة لى با هو حسن و للى بلا هلو
يء ،بل عؾى بؼتضى كام ر ول اهلل -صؾى اهلل عؾقه و ؾم« :-كل بدعلة ضلالة»،
وبن َث َّم ل شجوز لـا هن كخرتع ع ادات جدشدة ،بل الواجب عؾقـا هن كت الشرع يف هذه
الع ادات وهن كسقر عؾى بؼتضى با جاء يف كتاب اهلل ويف ـة ر لوله -صلؾى اهلل عؾقله
و ؾم ،-وبن َث َّم ل كحدث ع ادة جدشدة بن هصؾفا ول كخصص ع ادة بزبن هو بؽان
بدون دلقل درعي ،ول كغقر يف صػات الع ادة هو يف كؿقتفا ،و كؿا كت الشرع يف ذلله
كؾه حتى كؽون يف ع اداتـا بؿن ات درع رب العزة والجال ،ولذا قال الـ ي« :صلؾوا
كؿا رهشتؿوين هصؾي» ،وقال -صؾى اهلل عؾقه و ؾم« :-لتلخذوا عـي بـا ؽؽم».
وبن فضل اهلل َّ -
جل وعا -عؾى األبة هن جعل هذا الدشن كابلل ،وبلن فضلؾه هن
جعل ع ادات الـ ي -صؾى اهلل عؾقه و لؾم -تـؼلل لقـلا كابؾلة بصلػالا الدققؼلة ،وللذا
كجد هن الرواة ذكروا كقل كان شػعل ر لول اهلل -صلؾى اهلل عؾقله و لؾم -بلصلابعه يف
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ركوعلله ويف للجوده ويف جؾسللته ويف تشللفده ،بتللى كللان شرف ل هص ل عه ،وكقللل شػعللل
بل ؼقة هصابعه ،بل كؼؾوا عـله -صلؾى اهلل عؾقله و لؾم -كقػقلة هداء األذكلار واأللػلاظ
التي شتؽؾم هبا ،هلم شؼل الراوي هن الـ ي -صؾى اهلل عؾقه و لؾم -هن الـ لي -صلؾى اهلل
عؾقه و ؾم « :-ذا فرغ بن صاة الؾقل قال ثاث :حان الؿؾه الؼدوس شؿد صوته
يف الثالثة» ،هذا وقت خػي وقت صلاة الؾقلل خلر الؾقلل ،وبل ذلله حلرص صلحابة
ر ول اهلل -صؾى اهلل عؾقه و ؾم -هن شـؼؾوا لـا دقا ع ودشته لربه َّ -
جل وعا.-
وبن هـا كعؾم هن اإلكسان شـ غي به هن شستشعر هذا الؿؼام وهو بؼام الؿتابعلة هلل -
َّ
جل وعا -ولر وله -صؾى اهلل عؾقه و ؾم -فقؿا شمدشه بن دعا ر دشـه ول شستحدث
ع ادات ج دشدة هو شخص ع ادة بوقلت هو بؿؽلان هو بطرشؼلة عؾلى خلا بلا ورد علن
الر ُ ل ُ
لول َف ُخل ُلذو ُه َو َبللا
ر للول اهلل -صللؾى اهلل عؾقلله و للؾم ،-قللال تعللالىَ :
﴿و َبللا َتللا ُك ُُم َّ
َك ََفا ُك ُْم َعـْ ُه َفاك َت َُفوا﴾ [الحشر.]7 :
وكحن يف هذه ال اد ب َّن اهلل َّ -
جل وعا -بلن جعل الظاهر هو التوحقد ،هو اللذي
السلـََّّة ل ال دعلة ،فالـلاظر يف
قابت عؾقه هلذه الل اد ،وهؽلذا جعلل األبلر الظلاهر هلو ُّ
هحوال الـاس يف ع ادلم ،يف بساجدهم ،يف خؾوالم؛ شجد هن الظاهر بن هحوالفم هلو
السـََّّة ،لؽن يف باد هخرى كجلد هن بعل
بتابعة ُّ

الـلاس قلد شصلر ع ادتله لغقلر اهلل -

ل حاكه وتعللالى ،-وكجللد هن عـللدهم طرا ل بخالػللة لفللدي الـ للي -صللؾى اهلل عؾقلله
و ؾم ،-ويف برات تجدهم شحتجون بلدقاء بعؼولة وشرتكون دللة الـصوص.
فؿثا شؼولون :هذا بن بح تـا لر ول اهلل -صؾى اهلل عؾقه و ؾم ،-وبا عؾؿلوا هن
ً
الؿح ة طرشؼفا ات اع هدي الـ ي -صلؾى اهلل عؾقله و لؾم -ل بخالػلة هدشله ،كؿلا قلال
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تعالىُ ﴿ :ق ْل ِن ُكُـ ُتُم ُت ِ
ح ُّ َ
اهلل َفا َّت ِ ُعوكِي ُش ْح ِل
ْ
ون َ

ِ

م﴾ [ ل عؿلران:
اهلل َو َش ْغػ ْلر َل ُؽ ْلم ُذ ُكُلو َب ُؽ ْ
ْ ُؽ ُم ُ

.]62
وبن هذا الؿـطؾ  ،عؾى اإلكسان هن شستشعر هن اهلل َّ -
جل وعا -قد ب َّن عؾقه بللن
السلـََّّة فقؽلون هلذا بلن
جعؾه يف هذه ال اد التي شجلد فقفلا عابلات التوحقلد وطرا ل ُّ
ه اب قربه بن الطرش الصحقح الذي شع د اهلل َّ -
جل وعا -به.
وبللن األبللور التللي كمكللد عؾقفللا يف بللاب الع ودشللة هلل -جل َّلل وعللا :-هن شستشللعر
اإلكسان هن هذا الؿؼام هو بؼام الع ودشلة هلو هعظلم الؿؼابلات ،وهلو بؼلام الػلرق بلقن
ههللل اإل للام وغقللرهم ،لؿللاذا هقللول هللذا الؽللام؟ ألن بعل

الـللاس شظللن هن هعظللم

الؿؼابات هو بؼام ث ات وجود اهلل هو بؼام ث لات الربوبقلة هلل َّ -
جلل وعلا -وهكله هلو
الخال الرازق الؿدبر ،وهذا خطل؛ ألن هذا بن األبور الػطرشة ،وهذا بن األبور التلي
ا تؼرت يف األذهان والعؼول ،ولذا كجد هن هك قاء اهلل -عؾقفم السام -تؽون دعلوالم
يف باب توحقد اإللوهقة.
ِ
﴿وا ْذ ُك ُْلر فِلي الؽِ َت ِ
قم ِ َّكَّل ُه َك َ
َلان
اكظرا ً
بثا لؼول براهقم -عؾقله السلامَ :-
َلاب ِ ْب َلراه َ
قه شا َهب ِ
ِ
ِ
ل ُش ْ ِص ُر َو َ
ل َش ْس َؿ ُ َو َ
ت ل ِ َم َت ْع ُدُُ َبا َ
ل ُش ْغـ ِلي َع َ
ـله َدل ْق ًئا﴾
صدش ًؼا َّك ِ ًقا * ِ ْذ َق َال ألَبِ َ َ
[بلرشم ،]11 ،12 :شعـي براهقم شؼر هن هذه الؿع ودات بلن دون اهلل ل تغـلي دليء ،فلذكره
ٍ
فحقـئلذ ل تع لدها واع لد اهلل َّ -
جلل
هبذا وقال :با دام هكه تعلر ههنلا ل تغـلي دليء،
ت ِكي َقدْْ جاءكِي بِن ِ
وعا ،-ثم قال﴿ :شا َهب ِ
الع ْؾ ِم َبا َل ْلم َش ْلتِ َ
له َفلا َّت ِ ْعـ ِي َه ْه ِلد ََ ِص َلرا ًطا
َ
َ َ
َ َ
َان ل ِؾرحؿ ِن َع ِصقا * شلا َهب ِ
ِوشا * شا َهب ِ
الش ْق َط َ
الش ْق َط َ
ت َ
ان ِ َّن َّ
ل َت ْع ُ ِد َّ
لت ِكلي َه َخلا ُ
ً َ َ
َ ً َ َ
ان َك َ َّ ْ َ
َهن شؿس َه َع َذاب بن الرحؿ ِن َف َت ُؽ َ ِ
ؾشق َط ِ
ان َول ِ ًقا﴾ [برشم ،]16 :باذا كان جلواب هبقله؟
ون ل َّ ْ
ٌ َ َّ ْ َ
َ َ َّ
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ِ ِ
ِ
ِ
قم َلئِن َّل ْم َتـ َت َِه﴾ [برشم ،]15 :شعـلي يف هنقله لـلا
قالَ ﴿ :ق َال َه َراغ ٌ
ب َه ْك َْت َع ْن ل َفتي َشا ِ ْب َراه ُ
عن ع ادة هذه األصـام ﴿ألَ ْر ُج َؿـَّ ََّه َو ْاه ُج ْركِي َبؾِ ًقا﴾.
فالؿؼصود هن اإلكسان شـ غي به هن شستشعر هن بؼام الع ودشة هو هعظم الؿؼابلات،
وهو الؿؼام الذي شدعو لقه هك قاء اهلل -عؾقفم السام ،-شلتقله بعل

الـلاس وشحلاول

هن ششؽه فقؼول :هكلتم تؼسلؿون التوحقلد للى ثاثلة هقسلام ،توحقلد ربوبقلة ،وتوحقلد
لوهقة ،وتوحقد ه ؿاء وصػات ،فؿن هشن هتقتم هبذا؟ قؾـا :هتقـا بله بلن ا لتؼراء شلات
جل وعا ،-هذه ورة "الػاتحة" فقفا هلذه األكلواع الثاثلة ،هللم شؼلل اهلل َّ -
اهلل َّ -
جلل
اَ َك ْع ُدُُ َو ِ َّش َ
وعاَّ ِ ﴿ :-ش َ
اَ َك َْس َت َِعق ُن﴾ [الػاتحة ،]0 :وهذا بؼام توحقد اإللوهقة بعد هن ذكر
بؼام الربوبقة يف قوله﴿ :ا ْل َح ْؿدُُ ل ِ َّؾ ِه َرب ال َعلا َل ِؿق َن﴾ [الػاتحلة ،]1 :وهؽلذا يف شلات كثقلرة،
اكظر لؼوله تعالى﴿ :رب السؿو ِ
ات َواألَ ْر ِ
اصل َط ِ ْر ل ِ ِع َا َدتِ ِله َه ْلل
ض َو َبا َب ْقـَ َُف َؿلا َفا ْع ُلدْْ ُه َو ْ
َ ُّ َّ َ َ
َتع َؾم َله ِ
لؿ ًقا﴾ [بلرشم ،]50 :فلرب السلؿاوات واألرض هلذا توحقلد الربوبقلةَ ﴿ ،فا ْع ُلدْْ ُه
ْ ُ ُ َ
اص َط ِ ْر ل ِ ِع َا َدتِ ِه َه ْل َت ْع َؾ ُم َل ُه َ ِؿ ًقا﴾ هذا توحقلد األلوهقلة ،توحقلد الع لادة وهلو اللذي
َو ْ
ُبعث به هك قاء اهلل -عؾقفم السام.-
ذا تؼرر هذا؛ فنن بؼام فراد اهلل بالع ودشة هذا بؼلام عظلقم وهلو اللذي تحصلل بله
الـجاة وتحصل به دراَ الدرجات العؾى يف الجـان ،ذا تؼرر هذا؛ فلنن بؼلام الع ودشلة
كؿا تؼدم -ششؿل جؿق هجزاء الحقاة ،وبن ذله با شتعؾ باألبور الؼؾ قلة ،كثقلر بلنالـاس شحصر الع ادة باألعؿال الظاهرة وشخػى عؾقه هن الؼؾلب بـطؾل لؾع لادات كؿلا
قللال الـ للي -صللؾى اهلل عؾقلله و للؾم« :-هل ن يف الجسللد بضللغة ذا صللؾحت ،صللؾح
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الجسد كؾه ،و ذا فسدت ،فسد الجسد كؾه هل وهي الؼؾب» ،وبن هلذا الؿـطؾل عؾلى
اإلكسان هن شع د اهلل َّ -
جل وعا -بؼؾ ه.
و لضرب لؽم هبثؾة بن ع ودشة الؼؾب ،بن تؾله الع ودشلات ع ودشلة الشلؽر ،بلا
كثقلرا بلن الـلاس
بعـى هذه الع ودشة؟ وهي بن الع لادات العظقؿلة ك قلرة األثلر ولؽلن ً
شغػؾون عـفلا ،الشلؽر تعـلي العلرتا هلل بـعؿله ،وصلر هلذه اللـعم يف براضلي رب
العللزة والجللال ،اكظللر كللم هلل بللن كعؿللة عؾقلله غػؾللت عللن كس ل تفا لللى رب العللزة
والجللال؟س للوا ًء يف صللحته ويف بللدكه هو فقؿللا كؾتلله بللن الللدكقا هو يف العاقللات
الجتؿاعقة وبا وه ه اهلل بن بال وولد هو دفادة هو بـصب ،كؾفا كعلم بلن عـلد رب
العزة والجال ،كم بن كسان هو هفضل بـه يف صػاته ولم شـل هذه األبور؟ وبا ذاَ
ل هن اهلل َّ -
﴿و ِن َت ُعلدُُّّ وا
جل وعا -قد تػضلل عؾقله هبلذه اللـعم ،وللذا قلال تعلالىَ :
كِ ْع َؿ َة اهللِ َ
وها﴾ [الـحلل ،]23 :يف بؼابقن :بؼام ذكر فقه هن اهلل غػور رحلقم ،وبؼلام
ل ُت ْح ُص َ
ذكر فقه هن اإلكسان كػور ،وبالتالي عؾى اإلكسان هن شع د اهلل هبذه الع ادة الؼؾ قة ،ع ادة
دؽر رب العزة والجال.
هؽذا بن الع ادات هن تتؼرب لى اهلل َّ -
جل وعا -بع ادة التواض  ،حتى ل تلرى
جؿقا هو بعرو ًفا عؾلى اآلخلرشن،
ً
فضا عؾى غقرَ ول ترى هن له حسا ًكًا هو
لـػسه ً
فنن اهلل َّ -
جل وعا -هو الذي شسقر ذله وهو الذي بؽن بـه  -حاكه وتعالى ،-ولو
ل هن اهلل قدر هذا لم شؽن بـه حسان ول فعل ال تة ،ولذا ل شؿن هحد عؾلى هحلد بؿلا
قدبه لقه بن حسان و كؿا ِ
الؿـة هلل َّ -
جل وعا ،-هن بؽـه بن اإلحسلان للى ع لاده،
فتـال بذله األجر والثواب بن عـده  -حاكه وتعالى.-

اعبدوا هللا ما لكم من إله غيه | فضيلة الشيخ سعد بن ناض ر
الشيي
ر

وبن األبور التي شـ غي باإلكسان هن شستشعرها وهن شجعؾفا بن األبلور الحاضلرة
لدشه ،بوضوع صاح الؼؾوب حقث شستشلعر اإلكسلان يف رؤشتله ألي دليء يف الؽلون
هكه بن خؾ اهلل ،وهكه بن تدبقر رب العزة والجال ،فقستشعر هن اهلل هو الؿفقؿن ،وهن
اهلل -جل وعا -هو الؿتصر يف الؽون ،وهكله هلو الؿلدبر لمبلر ،وهكله ذا هراد دليء
فنكه شؼول له كن فقؽون ،هذه ع ادة ،ا تشعار هذه الؿعلاين ع لادة تتؼلرب هبلا للى رب
العللزة والجللال ،وهؽللذا فقؿللا شتعؾ ل برغ للة اإلكسللان يف الخقللر ،يف الللرزق هو يف عؾللو
الؿـزلة ،هو يف الؿعزة والؿؽاكة ،شـ غي به هن شستشعر ههنا بن عـد اهلل ،وبالتلالي شتؼلرب
لى اهلل -عز وجل -بطؾ فا بن اهلل  -حاكه وتعلالى ،-وهن ل شطؾ فلا بلن هحلد لواه
ل عؾى جفة بذل األ اب.
وبللن األبللور التللي كللذكر هبللا يف هللذا ال للاب ،هن شستشللعر اإلكسللان هكلله عؿللا قرشللب
قؼل بقن شدي اهلل ،فنن ا تحضار هبر اآلخرة وجعؾه بقن العقـقن ع ادة شتؼرب هبلا هلل
 َّجل وعا ،-تذكر اآلخلرة ع لادة كع لد اهلل هبلا ،وللذا قلال -صلؾى اهلل عؾقله و لؾم:-
«كـت قد هنقتؽم عن زشارة الؼ ور ،هل فزوروها فنهنا تذكركم اآلخرة».
وبن هذا الؿـطؾ عؾى اإلكسلان هن شجعلل قؾ له بؿؾلو ًء بلن ع ودشلة اهلل  -ل حاكه
وتعالى ،-ذ الع لادات ل تـحصلر يف األعؿلال الظلاهرة ،األعؿلال الظلاهرة بظفلر بلن
بظاهر ع ودشة رب العزة والجال ،لؽـفا لقست جؿق الع ادة ،وبن األبور التي هؤكد
عؾقفا يف هذا ال اب ،هن شتؼرب اإلكسان لى اهلل َّ -
جلل وعلا -بللن شحلب لًخلرشن بلا
شح ه لـػسه ،كؿا قال -صؾى اهلل عؾقه و ؾم« :-ل شمبن هحدكم حتى شحب ألخقله بلا
شحب لـػسه»  ،وهذا بـطؾ بن بـطؾ الؿح ة اإلشؿاكقة التي هي ع ادة كع لد اهلل َّ -
جلل
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وعا -هبا -كؿا تؼدم ،-وقد قال الـ ي -صؾى اهلل عؾقه و ؾم « :-ل عة شظؾفلم اهلل يف
ظؾه شوم ل ظل ل ظؾه» ،وذكر بلـفم رجؾلقن تحابلا يف اهلل اجتؿعلا عؾقله وتػرقلا عؾقله،
وقد هردد الـ ي -صؾى اهلل عؾقه و ؾم -بن هحب هخاه لى هن شخربه بلذله ،وللذله
فنين هخربكم بلين هح ؽم يف اهلل َّ -
جل وعا ،-بلارَ اهلل فلقؽم وه لعدكم اهلل يف دكقلاكم
وهخراكم ،وجعؾؽم اهلل بوفؼقن يف كل هبوركم ،كؿلا ه للله َّ -
جلل وعلا -هن شجعؾـلي
و شاكم بؿن ع د اهلل وجعل الع ادة بعه يف كل لحظة بلن لحظاتله ،وه للله ل حاكه هن
شـقؾـا األجر العظقم والثواب الجزشل ،وهن شجعل بؼاصلدكا هخروشلة بػضلؾه و حسلاكه،
كؿللا ه لللله -جل َّلل وعللا -هن شصللؾح هحللوال الخؾ ل وهن شجعؾفللم عؾللى خقللر األبللور
فم شا حي شا ققوم هجعؾـا بؿن شع دَ يف كل هبوركلا ،يف كابـلا ،ويف ل ا لـا،
وهتؿفا ،ال َّؾ َّ
فلم وفل
ويف تصوراتـا ،ويف هبوركا الظاهرة وال اطـة ،برحؿته شا هرحم اللراحؿقن ،ال َّؾ َّ
ولة هبركللا لؽللل خقللر ،واجعؾفللم بللن ه لل اب الفللدى والتؼللى والصللاح والسللعادة
فم شا حي شلا ققلوم ،شلا ذا الجلال واإلكلرام كسللله هن
برحؿته شا هرحم الراحؿقن ،ال َّؾ َّ
الس لـََّّة والطاعللة ،شللا ذا الجللال
تـشللر التوحقللد بللقن ع للادَ ،وهن تجعؾفللم عؾللى طرشل ُّ
لله رب ِ
الع َّللز ِة َع َّؿللا َش ِصلل ُػ َ
واإلكللرام  ُ ﴿ -لل ْ َح َ
الؿ ْر َ للؾِق َن *
ون * َو َ للا ٌم َع َؾللى ُ
ان َرب َ َ
َوا ْل َح ْؿدُُ ل ِ َّؾ ِه َرب ال َعا َل ِؿق َن﴾ [الصافات.]231 -235 :

