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وحرصه  لى نخلشاع يف  Uهذن ن  ي  نلشري  نلذ  ي ل  لى ه   نل يب  -رمحه هللا  -ذكر نف    
، ونظردن الشتمال هذن ن  ي   لى هذن نهل   نل وا  نلكرس - ز وءم  -نل ال  ونلاقاف بني ي   هللا 

رمح   هللا  -بهيرن ه يف هذن نفاض . فق  أل  نلعلماء  -رمحه هللا  -نفتعل  بال ال  ناسب أن يعتي نف    
ءر إال  لى ق ر اا  قم اا صالته وأن نل اا يتفاوتان يف وقاف    لى أن نفسل  إذن صلى لي  له اا نأل -

، واا  ظ  هللا ح  تعظيمه وهاب هللا كمال هيوته فهنه يستشعر ااقفه بني ي   هللا ربه،  8بني ي   هللا 
وإذن كن يف نل ال  نستشعر أنه ونق ن بني ي   الم نفلاي وءوار نلسماونت ونألر  نلذ  ال سفى  ليه 

 ف لى حاضر نلقلب كاام نخلشاع. 8ةن، فرح  بعظمة هللا ونستشعر هيوة نلاقاف بني ي   هللا  افي

واا  ش    چٻ  پ  پ  پ  پ  چ  اا فا  سو  مساونت  بالفالح للم لني 8ولق  ش   هللا 
برفضم  -اا  اها وبركت ا وفضل ا وحفظ ا  -يف صالته  ظ  أءره ورفعه  رءته وكان حظه اا نل ال  

اا يكان، فما كان  اشعدا يف صالته اام نخلشاع كتوه له صالته كاالةد، وإن نلرءلني ي ليان كت  أح مها 
بسوب نخلشاع، وكم ذلم بسوب  إىل كت  ن  ر وبي  ما اا نألءر كما بني نلسماء ونألر  وكم ذلم

، فهذن تليه  ليه ن يات ونستم  إىل كتاب -ءم ءالله  -حضار نلقلب نلذ  يستشعر نلعو  فيه  ظمة هللا 
وها ا فر ن تلذذ با يات وأحضر قلوه نلعظات نلوالغات،  8يتلى  ليه وها اراامن أو قرأ كتاب هللا  8هللا 

 8. ولذلم ءعم هللا  8   لذ  وئع  نلاقاف بني ي   هللاو   ها ق  تذرف  ي ه اا  شية هللا وجي
بع  نإلميان،  -سوحانه  -؛ ألهنا أحب نل ا ات إىل هللا -صلانت هللا وسالاه  ليه  -نل ال  قر   ني حويوه 

 -: ) حوب إل اا  نياك  نل يب ونل ساء، وءعله قر   يي يف نل ال    أ : ءعم هللا قر   ي ه Uقال 
يف ااقفه بني ي   هللا وهذن لكمال  شا ه وكمال ذلته و ضا ه، ولذلم كان  -وسالاه  ليه  صلانت هللا

 هلا أعالم   صلع يف مخيصة   Uأن النيب  - رضب هللا عنها - عن عائشة - 213] 
 قلما انصرف قاهللا: ) اذهب ا خبميصيت هذه لىل أيب جهم   ،قنظر لىل أعالمها نظرةب 
 قإهنا أهلت  آنفبا عن صال يت ( [. ؛وائت ين بإنبجانية أيب جهم  
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U  أكمم نلعوا   شا دا يف صالته حن إذن  رج اا بيته  رج  اشعدا اتخشعدا اتذلالد هلل اتوذالد، يظ ر فقره
 .-سوحانه وتعاىل  -إىل هللا و  اه باهلل 

يواري له يف مثر ا نل  اا  -سوحانه وتعاىل  -شاع يف نل ال  فهن هللا وإذن أنع  هللا  لى نلعو  فرزقه نخل
 ليه، فهن نل ال   ما  نإلسالم و  ااته واا أقام  ما   ي ه فهن هللا يقي   8أ ظم ا وأءل ا: رضانن هللا 

يلقى هللا  له  ي ه: حيفظه اا نلش انت ونفعاصي نفر يات نف لكات، فيعيش يف سالاة  اا  ي ه و نياه حن
يف نل ال   Uوها سعي ن قرير نلعني مبا وفقه هللا إليه اا ئا ته واوته وارضاته. ولذلم فا كمم  شا ه  8

حن تف رت ق ااه اا ئال نلقيام بني ي   هللا يف ءاف  8ذن  لذ  نف اءا  وحالو  نلاقاف بني ي   هللا 
اع  ءعم هللا يف نل ال  تو ي  مهااه وزونل  مااه، نلليم، وفا ذن  لذ  نخلشاع وأسل  لربه بكم ذلة  و ض

إذن نزله به نلكروب أو أحائه به نخل اب نستفت  نل ال ، فرزنل هللا مهه ونف   مه وكربه  Uفكان 
 وننفتم ا  ا رنضيدا ارضيدا   ه.

أارن فزع إىل إذن حزبه  Uكما يف نل حي : ) كان نل يب   -رضي هللا    ا وأرضاها  -قاله أم نف ا ني  ائشة 
، واا وق  بني ي   هللا  8نل ال    فكان إذن نشت ت  ليه نألاار وأحائه به نلكربات صلى هلل 

ونشتكى إىل هللا ونحتمى  مى هللا، كفاه ووقاه وب ل هللا  افه أا دا وب ل هللا قلقه ئمرني ةد، وءعم له اا كم 
 ه  فرءدا واا كم ضي  خمرءدا.

  ا وأ يه كما ي وغي أن ت  ى  ليه، ُرز  نلعو  سعا   نل نيا ون  ر ، ولذلم  نل ال  إذن أقيمه  لى وء
هذه نلشعا  نلعظيمة وقال بعض  : ءاه ت يف نل ال  أربعني س ةد  -رمح   هللا  -كاب  نلسل  نل ا  

 وتلذذت باخلشاع  شريا  اادا. فرربعان  اادا وها جياه  نفسه يف حضار نلقلب وكمال نخلشاع هلل حن
أصو  ذلم  ي نه وشرنه و ا ته فس له  ليه نفسه. فاف وغي للمسل  أن يستشعر أن صالته إمنا تكان كاالةد 

وأكمل    ضا دا، وهلذن نخلشاع  -ءم ءالله  -أكمم نلعوا   شا دا بني ي   هللا  Uباخلشاع. وكان 
للمسل  س م هللا  ليه  شاع أسوابن إذن  يرت  -سوحانه وتعاىل  -وهذن نخلضاع وحالو  نف اءا  هلل 

 -نل ال ، واا أ ظ  اا ي ال به نخلشاع وحضار نلقلب يف نل ا ات ويف نلقربات ونل لانت: أن يسرل هللا 
أنه  Uب ا  نل  انت، فما أرن  أن يرزقه هللا نخلشاع فليكثر اا نل  اء ولذلم  وه  ا نل يب  - ز وءم 
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 ، واا  ني  ال ت ا ، واا   اء  ال يسم ، واا نف   ال تشو ، قال: ) نلل   إي أ اذ بم اا قلب  ال خيش
أ اذ بم اا ه الء نألرب    فاستعاذ باهلل أن حيرم نخلشاع. فما أ ظ  نألسواب نل  تعني  لى نخلشاع: كثر  

ر ، فيكث-سوحانه وتعاىل  -نل  اء، وهللا كرسن ءان ن اا سرله سائمن فخيوه وال رءاه رنج  فخيب رءاءه فيه 
 نفسل  اا نل  اء ويقال: نلل   إي أسرلم قلودا  اشعدا، نلل   نءعلي اا نلذيا ه  يف صال    اشعان. 

أاا نألار نلثاي نلذ  يعني  لى نخلشاع ونلذلة بني ي   هللا ونخلضاع: فكثر  ذكر ن  ر  نل  إذن   له إىل 
كمال ناللتناء إليه وحسا نلظا فيه   8ألن يرزقه هللا قلب نف اا قا ته إىل هللا وحووته يف هللا، وكانه سوودا 

. ن  ر  نل  ي ذب هللا سا سلاي نف ا ني وقام سا حال  وا ه نل ا ني، ولذلم قال هللا -سوحانه وتعاىل  -

ڭ  ڭ  ۇ      ۓ  ۓ  ڭڭچ اشادن إىل هذن نلسوب، قال سوحانه وتعاىل:  - ز وءم  -

أن نل ال    -سوحانه  -فر ن هللا  چۇ     ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
كوا ن إال  لى نخلاشعني، قال بعِ نففسريا: إن نفسل  نلكاام يف إميانه نلكاام يف  شا ه يتمى أنه ال 

شاع أح  بالضي  ، فهذن سلب نخل 8يسل  اا نل ال  اا لذ  اا جي  اا حالو  نلاقاف بني ي   هللا 

أ : نل ال   چڭ  چ :  8 ، فقال هللا-نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -واى أن خيرج اا صالته 

فاخلشاع جيعم يف نل ال  لذ د وجيعم هلا حالو د يعرف ا اا يعرف ا، فلذلم كرن  چڭ  ۇ    ۇ     ۆ   چ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۈ چ سائالد سرل فقال: اا ه  نخلاشعان يا رب؟ قال هللا تعاىل: 

سوحانه  -يقني، وا ه قاله أ : ياق ان؛ ألن نلظا يف لغة نلعرب يريت مبعى نل چۈ  ۈ  چ    چۉ  

أ :   چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ  ا  و ه نلسعي  يف  رصات يام نلقيااة أنه يقال:  - وتعاىل

نلذيا أ : أن نخلاشعني ه   چۅ  ۅ  ۉ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ أيق ه. فقاله تعاىل: 
فق ر هللا له بذلم نألام يف نل نيا  ،يظ ان وياق ان با  ر ، واا أيقا با  ر  ءعم نفات ن ب  ي يه

وءعم قلوه وقالوه لآل ر ، واا  ا وأيقا با  ر  ءعم هللا   ه وقنه بني  ي يه فخاف اا هللا و اف مما 
، واا أيقا با  ر  ءعم -حانه وتعاىل سو -ها اقومن  ليه، ف لحه لي  أحانله ونستقااه أااره لربه 
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نلس نل ون ساب ونل رنس ونفيزنن و رصات ن  ر  ن ب  ي يه يعمم هلا ويسعى هلا وها ا اان وأولئم كان 
 سعي   اشكاردن. 

أاا نلسوب نلثال  نلذ  يعني  لى نخلشاع: فاستشعار نلعو  لعظي  نلثانب واا أ   هللا اا ن زنء وحسا 
م نل لانت، فهن نل لانت أارها  ظي ن واا أقام نل ال  أقام  ي ه، ولذلم إذن تذكر نفسل   ظي  نف ب فا أقا

 .-سوحانه وتعاىل  -نلثانب     هللا يف صالته و ظي  ن زنء  اام هللا 

وهلل نفثم نأل لى، فما  ل  أن نلتنار  حتتاج إىل ل    يف نلقال ونلعوار ، وحتتاج إىل ل    يف نفعاالة ا  
؟ وهلل -سوحانه وتعاىل  -نل اا، وحتتاج إىل جتميم نلسل  وتزويق ا أتقا ذلم كله، فكي  مبا يعاام هللا 

، اعروضةن بقياا ا وركا  ا وسنا ها و  ائ ا -ءم ءالله  -نفثم نأل لى. وهذه نل لانت اعروضةن  لى هللا 
، فما نستشعر أن هللا جيزيه  لى كم كلمة  وكم -سوحانه وتعاىل  -وأذكارها ولي  حقاق ا اعروضةن  لى هللا 

 8حرف  وكم  ظة  أتقا ذلم كله حن يكان أءره     هللا أ ظ ، وحي  نف اا وها ونق ن بني ي   هللا 

 . چۉ  ې  ې       ۉچيقال:  -سوحانه وتعاىل  -ءره و انبه؛ ألن هللا أنه ي اف  نل اا يف أ

وسا  نلسل  نل ا  واا كانان  ليه  Uومما يعني  لى نخلشاع يف صال  نف اا: كثر  قرنء  نلسا ، سا  نل يب 
. هذن -سوحانه  -اا نخلشاع ونلذلة ونخلضاع وحضار نلقلب بني ي   هللا  -ءم ءالله  -يف  وا    هلل 

اسل ن با يسار  إاامن اا أئمة نلسل  يف نلعوا   ونل الح، كان كثا نل ال  وكان إذن ئلعه نلشم  صلى 
حن ي لي نلظ ر، وكان ي  م اسن  ن ي في لي فيه، ففي ذنت يام  كان يف صالته فاهن م اسن  ن ي 

  لان  ليه يف نفسن  فاء ون وسق  وها فيه ف اح نل اا: اات اسل ن با يسار اات اسل ن با يسار، مث 
اا صالته وقال: وهللا اا  -رمحه هللا  -ن  ة نل  ي لي في ا ل ت ب بر  ساء  ووء وه يف نلتش  ، فسل  

 لمه أن نفسن  نهن م إال بع  أن سلمه. وهذن ي ل  لى كمال نخلشاع. هللا أكن، إذن أحب هللا  و ه 
، كان نلسل  نل ا   لى  ا نألحانل -سوحانه وتعاىل  -حب هللا واأل قلوه بال يا ونالستقااة ونل ا ة و 

 يافقه إىل حسا  وا ته. 8، واا  رف هللا برمسائه وصفاته فهن هللا  8وأصلح ا وأكمل ا  وا ية هلل 

إن كمال نخلشاع يف نل ال  ُحْسان يف نلعوا   ولالن يف نلعوا  ، وهللا حيب اا َ َو ه وحيب اا ذكره وشكره، 
، وإذن نستشعر نفسل  أن هللا فر   ليه  8وتكمم اوة هللا للعو  إذن كمله  وا ته وإذن كمله ئا ته هلل 
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ه أن يقي  حقا  هذن ن   وأن ي  ي ا  لى أ  مخ  صلانت  يف كم يام  وليلة ، وأنه ح ي هلل فر  هللا  لي
يف  وا ته. نسرل هللا نلعظي  رب نلعرف نلكرس أن جيعل ا  8نلاءاه وأكمل ا،  ش  يف صالته و ض  هلل 

 ذلم نلرءم. 

نل  ت ل  لى كمال  - ليه نل ال  ونلسالم  -هذن ن  ي  نلشري  وق  فيه نل يب حيكي ااقفدا اا اانقفه 
، ولذلم كره -ونخلمي ة:  ابن له أ المن  -و ضا ه، حي  صلى وكانه  ليه نخلمي ة  8 شا ه هلل 

تزوي  نفسن  وتزوي  نلفرنف ونفوالغة يف ذلم حن ال ُيشغم نف لي  ا نخلشاع يف  -رمح   هللا  -نلعلماء 
   أن خيش  كمال وها أكمم نلعوا   شا دا وأا   ذلةد هلل و ضا دا وا  ذلم ل يست Uصالته؛ ألن نل يب 

. فكرهان أن يكان يف  اب نإلنسان ] قإهنا أهلت  آنفبا عن صال يت [ شا ه ا  هذه نخلمي ة؛ لقاله: 
نأل الم ونخلياس ونل قاف ونلرسام نل  تشغله أ  اء نل ال ، وكذلم أيضدا اا ي لي  ليه وهي سنا ته أو 

نلتزويقات ل يراا أن ي شغم قلوه سا، ولذلم  وه يف نألر  نل  يف ف  لي ا؛ ألهنا إذن كان  لي ا نل قاف و 
أاي ي   ا قرنام هذن، فهنه اا زنله تعر   : أنه صلى مث قال: ) يا  ائشة، Uن  ي  نل حي   ا نل يب 

 لي صاره حن أهلتي يف صاليت آنفدا   ف ذن ي ل  لى أنه ي وغي للم لي أن يتعائى نألسواب نل  ا عه اا 
نشغال نلوال ونخلائر. ولذلم شر ه نلس ة نلقولية لكي  يئ نفسل  للخشاع يف نلفريضة، شرو  نلذها ون

وكذلم أار اا   م نفسن  أن يرك  ركعتني قوم أن جيل ، كم ذلم لكي يت ير لكمال نخلشاع، فكما أار 
تل ي    ا ون ب  وا ه لتعائي نألسواب نل  حتف  نخلشاع يف نل ال ، ا ع   اا نألسواب نل   8هللا 

؛ ألن أءار نلعوا  يف صال   -سوحانه وتعاىل  -، وهذن اا كمال رمحته  8نخلشاع بني ي   هللا 
 .-كما ذكرنا   -و رءا   يف نل ال  ااقافةن  لى كمال نخلشاع بني ي   هللا 

هنا كانه للخمي ة وئلوه لهنونانية نل  هي     أ  ن   ، قيم: أل - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف بعثه 
وبع  سا إىل أ  ن    فكان اعاوضةد باألفضم، وُأ ذ اا هذن: ءانز  - ليه نل ال  ونلسالم  - ليه 

 - ليه نل ال  ونلسالم  -ل يسرل أبا ن     ا رضاه؛ لعلمه  Uنفعاوضة بالرضا نفعلام، حي  إن نل يب 
فا ركب فرا أ  ئلحة حي   -  ونلسالم  ليه نل ال -برضاه وئيوة  ائره. واا هذن نلواب: اا  وه   ه 

، كم ذلم لعلمه باإلذن ونلرضا، وأن أصحابه  ، وبع  باخلمي ة ه ا اا  ون نستئذنن  ركوه اا  ون نستئذنن 
صلانت هللا وسالاه  ليه، ورضي هللا       -حيوانه وأهن  يف وه بررونح   وأنفس    -رضانن هللا  لي    -
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ا هذن: أن نلرضا نفعلام يف نل فاا بغالب نلظا أو باليقني أنه ي زل ا زلة نلرضا . فر ذ نلعلماء ا-ألعني 
 نل ري  بالقال، و لى هذن ءرت اسائم يف نفعااالت اش ار ن.

وكمال تانضعه، وذلم أنه رضي باليسا اا نل نيا لقاء سالاة  Uويف هذن ن  ي   ليمن  لى كرم  ل  نل يب 
وكمال  شا ه، وهذن ها حال نلعو  نلسعي : أنه إذن ُ ا بني نل يا ونل نيا  -  ليه نل ال  ونلسالم - ي ه 

ق م نل يا  لى نل نيا وءعم ن  ر  أكن مهه واولغ  لمه و اية ر وته وس له، فهن فعم ذلم رزقه هللا  ا 
ي  أااره واا ءزنء نل نيا ون  ر . فما ق م ن  ر   لى نل نيا ءعم هللا نلغى يف قلوه ويسر له اا يكان اا ل

يف كتابه نفوني: أن اا أرن  حرا ن  ر  زن  له يف  - ز وءم  -نإلحسان إال نإلحسان، ولذلم أ ن هللا 
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