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اسم هللا القريب
المعنى اللغوي-:
* قال ابن القيم في نونيته[ :نونية ابن القيم = الكافية الشافية (ص])208 :
 وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على اإليمان.فقربه تعالى ليس عاما ً من كل شيء ومن كل أحد ،بل خاص بأهل اإليمان الدداعين والعابددين
والساجدين ،أما قربه من كل أحد فبتوسط المالئكة..
* قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا[ -:مجموع الفتاوى (])493 /5
وليس فى القرآن وصف الرب تعالى بالقرب مدن كدل شدىء أصدال بدل قربده الدلى فدى القدرآن
دان
سأَلَكَ ِعبَادِي َعنِي فَإِنِي قَ ِر ٌ
يب أ ُ ِج ُ
{وإِذَا َ
يدب دَع َودو َ الددِاعِ إِذَا دَ َع ِ
خاص ال عام كقوله تعالىَ :
فَ وليَ وستَ ِجيبُوا ِلي َو وليُؤو ِمنُوا بِي لَعَلِ ُه وم يَ ور ُ
شدُون} [البقر ..]186 :فهو قريدب ممدن دعداه ،كدللك مدا
فى الصحيحين عن أبي موسى االشعري أنهم كانوا مد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي سدفر
فكانوا يرفعون أصدواتهم بدالتكبير فقدال" :يدا أيهدا النداأ أربعدوا علدى أنفسدكم فدإنكم ال تددعون
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أصم وال غائبا ً إنما تدعون سميعا ً قريبا ً إن اللي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتده"..
فقال إن اللي تدعونه أقرب إلى أحدكم لم يقل أنه قريب إلى كل موجود ،وكدللك قدول صدال :
ض
ودرهُ ه َُدو أَ ونشَدأ َ ُك وم مِدنَ واْل َ ور ِ
َّللا َما لَ ُكد وم ِم ودن إِلَد َه َغي ُ
صا ِل ًحا قَا َل يَاقَ وو ِم ا وعبُدُوا ِ َ
{وإِلَى ثَ ُمودَ أَخَاهُ وم َ
َ
دب} [هددود ..]61 :هددو كقددول
دب ُم ِجيد ٌ
َوا وسدتَ وع َم َر ُك وم فِي َهددا فَا وسدتَ وغ ِف ُروهُ ث ُد ِم تُوبُددوا إِلَ ويد ِه إِ ِن َربِدي قَ ِريد ٌ
{وا وستَ وغ ِف ُروا َر ِب ُك وم ث ُ ِم تُوبُوا ِإلَ وي ِه ِإ ِن َر ِبي َر ِحدي ٌم َودُود} [هدود ،]90 :ومعلدوم أن قولده:
شعيبَ :
دب} مقددرون بالتوبددة واالسددتغفار ،أراد بدده قريددب مجيددب السددتغفار المسددتغفرين
دب ُم ِجيد ٌ
{قَ ِريد ٌ
التائبين إليه كما أنه رحيم ودود بهم..وقد قرن القريب بالمجيب ،ومعلوم أنه ال يقال إنه مجيب
لكددل موجددود ،وإنمددا اإلجابددة لمددن سددأله ودعدداه ،فكددللك قربدده سددبحانه وتعالى..أ.هد ...أما قولدده
ب ِإلَيود ِه ِمد ون ُك وم َولَ ِك ودن
{ون وَحنُ أَ وق َدر ُ
{ون وَحنُ أَ وق َر ُ
ب ِإلَ وي ِه ِم ون َح وب ِل وال َو ِريدِ} [ق ،]16 :وقولهَ :
تعالىَ :
ددرونَ } [الواقعددة ]85 :فددالمراد بدده :قربدده إليدده بالمالئكددة ،وهددلا هددو المعددرو عنددد
وص ُ
َال تُب ِ
المفسددرين المتقدددمين مددن السددلف ،قددالوا :ملددك المددون أدنددى إليدده مددن أهلدده ولكددن ال تبصددرون
المالئكة...
ب إِلَ ويد ِه} بددالعلم ،وقددال بعبددهم ب دالعلم والقدددر  ،ولفددب بعبددهم:
{ون وَحددنُ أَ وقد َدر ُ
وقددد قددال ةائفددةَ :
بالقدر والرؤية ،وهله اْلقوال ضعيفة ،فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل
موجددود حتددى يحتدداجوا أن يقولددوا بددالعلم والقدددر والرؤيددة ،ولكددن بعد

الندداأ لمددا نددوا أندده

يوصف بالقرب من كل شيء ،تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء ،قدادر علدى كدل شديء ،وكدأنهم
نوا أن لفب القرب مثل لفب المعية (حيث ثبت عن السلف أنهم قالوا :معهم بعلمه  -وقد ذكدر
ابن عبد البر وغيره أن هلا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان)..5 / 494 – 493[ .
مجموع الفتاوى].
دب َمدا قَددِ ُموا
ب ِإلَ وي ِه ِم ون َح وب ِل وال َو ِريد ِد} مثدل قولدهَ :ونَ وكت ُ ُ
{ون وَحنُ أَ وق َر ُ
* وقال رحمه هللا -:وقولهَ :
دارهُ وم [يدس ]12 :لمدا كانددت مالئكتده متقدربين إلددى العبدد بدأمره ،كمددا كدانوا يكتبدون عملدده
َوآثَ َ
بأمره قال ذلك...
{و َمدا َكدانَ
وقربه من كل أحد بتوسط المالئكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل كما قدال تعدالىَ :
س ً
ِلبَش ََر أَ ون يُ َك ِل َمهُ ِ
ي بِإِ وذنِد ِه َمدا يَشَدا ُء إِنِدهُ
دوال فَيُ ِ
َّللاُ إِ ِال َو وحيًدا أَ وو ِم ودن َو َر ِ
ب أَ وو يُ ور ِسد َل َر ُ
اء ِح َجدا َ
دوح َ
ي َح ِكي ٌم} [الشورى ]51 :فهلا تكليمه لجمي عباده بواسطة الرسدل ،وذا قربده إلديهم عندد
َع ِل ٌّ
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{و ِإ ِن َعلَ وي ُك وم
االحتبار ،وعند اْلقوال الباةنة في النفس ،والظاهر على اللسان ،وقال تعالىَ :
لَ َحافِ ِظينَ (ِ )10ك َرا ًما َكاتِبِينَ ( )11يَ وعلَ ُمونَ َما تَ وفعَلُونَ } [االنفطار513 – 512[ .]12 - 10 :
 : 5 /مجموع الفتاوى]...
* قلت :وسيعلم القارئ لهلا البحث أن قربده تعدالى إنمدا هدو جدباء باإلحسدان (مدن هللا تعدالى)
سانُ } [الرحمن ،]60 :فال يكدون
اإل وح َ
اإل وح َ
ان ِإ ِال و ِ
س ِ
على إحسان العبد ،قال تعالى{ :ه وَل َجبَ ا ُء و ِ
قريبا ً من مشر وهو نجس ،بل على المؤمنين أال يأذنوا لمشدر أن يقدرب المسدجد الحدرام..
ام ِه وم َهلَا} [التوبة.]28 :
ام َب وعدَ َع ِ
قال تعالىِ { :إنِ َما وال ُم وش ِر ُكونَ نَ َج ٌ
س فَ َال َي وق َربُوا وال َمس ِوجدَ وال َح َر َ
*وروده بالكتاب:
دان } [البقدر :
سأَلَكَ ِعبَدادِي َعنِدي فَدإِنِي قَ ِر ٌ
يدب أ ُ ِج ُ
{و ِإذَا َ
يدب دَع َودو َ الددِاعِ ِإذَا دَ َع ِ
 -1قال تعالىَ :
.]186
وهلا قرب خاص بالداعي اللي يدعو ربه تبرعا ً وخفية وخوفا ً وةمعداً( ،كمدا يدأتي تفصديله
في باب الدعاء باسمه القريب)...
والدددعاء هنددا دعدداء المسددألة المتبددمن دعدداء العبدداد  ،وكددللك دعدداء العبدداد المتبددمن دعدداء
المسألة ،فهو سدبحانه يعطدي السدائل ويثيدب العابدد ،ثدم أمدرهم بدأمرين فقدال{ :فَ وليَسودتَ ِجيبُوا ِلدي
َو وليُؤو ِمنُوا ِبي لَ َعلِ ُه وم َي ور ُ
شدُونَ } [البقر ..]186 :
فاْلول :أن يطيعوه فيما أمرهم به من العباد واالستعانة.
والثداني :اإليمدان بربوبيتده وألوهيتده وأنده ربهدم وإلههدم ،ولهدلا قيدل :إجابدة الددعاء تكدون عدن
صحة االعتقداد وعدن كمدال الطاعدةه ْلنده عقدب آيدة الددعاء بقولده{ :فَ ول َيسودتَ ِجيبُوا ِلدي َو وليُؤو ِمنُدوا
ِبي} [البقر  ]186 :والطاعة والعباد هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته ،وأما إجابة
دعائه وإعطاء سؤاله فقد يكون منفعة وقدد يكدون مبدر  ..فليسدتجيبوا لدي إذا دعدوتهم بداْلمر
والنهي ،وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتبرع...
وكما قال بعبهم :فليستجيبوا لي إذا دعوتهم ،وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم ،قالوا :وبهدلين
السببين تحصل إجابة الدعو  :بكمال الطاعة ْللوهيته وبصحة اإليمدان بربوبيتده ...فمدن دعداه
سدانَ
{وإِذَا َم ِ
اإل ون َ
دس و ِ
موقنا ً أنه يجيب دعو الداعي إذا دعاه أجابده ،وقدد يكدون مشدركا ً و فاسدقا ً َ
ض ِرهُ} [يونس{ ..]12 :لَعَلِ ُه وم يَ ور ُ
شدُونَ }:
الب ُُّّر دَ َعانَا ِل َج ونبِ ِه أَ وو قَا ِعدًا أَ وو قَائِ ًما فَلَ ِما َك َ
ش وفنَا َع ونهُ ُ
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أي يصلوا إلى مقصودهم أي سعادتهم ونجداتهم وفدومهم بدأقرب الطدرق أي بسدلو الصدراة
المستقيم ...هلا مختصر من بع

أقدوال شديخ اإلسدالم فدي تفسدير ا يدة[ ..اقتبداء الصدراة

المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (..])314 /2
شأ َ ُك وم
َّللا َما لَ ُك وم ِم ون إِلَ َه َغي ُورهُ ه َُو أَ ون َ
صا ِل ًحا قَا َل يَاقَ وو ِم ا وعبُدُوا ِ َ
{وإِلَى ثَ ُمودَ أَخَاهُ وم َ
 - 2قال تعالىَ :
ددب} [هدددود:
ددب ُم ِجيد ٌ
ض َوا وسدددتَ وع َم َر ُك وم ِفي َهدددا فَا وسدددتَ وغ ِف ُروهُ ثُددد ِم تُوبُدددوا ِإ َل ويددد ِه ِإ ِن َر ِبدددي َق ِريد ٌ
ِمدددنَ واْل َ ور ِ
...]61صال يدعو قومه إلى تر الكفر والشر إلى التوحيد واالستغفار والتوبة ،وهدله نقلدة
هائلة تدخلكم م المحسنين ،فتفوموا بإحسان من هللا بقربه وإجابتده ،فتكدون السدعاد والنجدا ،
وأيبا ً هدو سدبحانه قريدب مدن رسدوله صدال عليده السدالم ويسدتجيب لده ،فهدلا تهديدد لهدم لدو
اضطروه إلى الدعاء عليهم باالنتقام ،فقريب مجيب ترغيب وترهيب...
ي َر ِبدي ِإنِدهُ
ض ُّل َعلَى نَ وفسِدي َو ِإ ِن ا وهتَددَيوتُ فَ ِب َمدا يُ ِ
 - 3قال تعالى{ :قُ ول ِإ ون َ
ضلَ ولتُ فَإِنِ َما أَ ِ
دوحي ِإلَد ِ
يب} [سبأ ..]50 :قول ثقيل  -كتاب مهيمن على جمي الكتب  -رسالة جامعدة خاتمدة
س ِمي ٌ قَ ِر ٌ
َ
أنبلت على قلب أول العابدين ليكدون اْلسدو الحسدنة لمليداران البشدر إلدى يدوم الددين فدي كدل
سكنة وفي كل همسة وفي كل حركة ،في كل صمت وفي كل نطق وفدي كدل موقدف وفدي كدل
موةن وفي كل حال ..وأدنى أدنى مثقال ذر من خطأ محسوب عليده إذ يدأتي بده النداأ علدى
مدى اْلجيال إلى يوم الحساب ..حجة هللا على الناأ كافة _ أثقل مهمة ألقيت على كاهل بشر
يال} [المبمل – ]9 :أي علدى مددى اْلنفداأ يكدون متدوكالً
– منل البداية أقره ربهُ {فَاتِ ِخ ولهُ َو ِك ً
رب كل شيء – ضارعا ً مستسلما ً مظهراً عجبه متبرئا ً من حوله وقوتده بدل إلدى
على الوكيل ِ
حول هللا وقوته ،فال تراه ُ
ب بشيء في الدين إال ةلبه من ربه سائالً له مستعينا ً به متدوكالً
ةو ِل َ
عليه باذالً أقصى استطاعته ونج في ذلك مهتديا ً بالوحي (ال بمجرد العقل اللي كان موجوداً
قبل الوحي) سالكا ً الصراة المستقيم مفتقراً بالبرور إلى السمي القريدب سدبحانه..حتى بلدغ
الرسالة وأدى اْلمانة حتى بلغ مدا بلدغ مدن الكدوثر ومدن المقدام المحمدود والوسديلة والفبديلة،
فكددان أولددى مددن دعددا هللا باسددمه القريددب عبدداد ً واسددتعانة ،إلهيددة وربوبيددة ،فكددان أول الفددائبين
بقرب هللا في دنياه وأخراه..
* فكان االسمان العظيمان "السمي والقريب" هما أنسب اْلسماء في ختام تلك ا ية.
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(بحسب ابن القيم رحمه هللا) [:بدائ الفوائد

(.. ])513 /3
ض بَ وع ددَ
{ا ود ُ
بد ُّدر ًعا َو ُخ وفيَ دةً إِنِ دهُ َال يُ ِحددبُّ وال ُم وعتَددِينَ (َ )55و َال ت ُ وف ِس ددُوا فِددي واْل َ ور ِ
عددوا َربِ ُك د وم تَ َ
عدددوهُ خ وَوفًدددا َو َ
صد َ
ددب ِمدددنَ وال ُم وح ِسدددنِينَ } [اْلعدددرا ،55 :
َّللا قَ ِريد ٌ
ددال ِح َها َوا ود ُ
إِ و
ة َمعًدددا إِ ِن َر وح َمدددتَ ِ ِ
..]56وتفصيلها في باب الدعاء باسمه القريب.
سنِة:
ورود اسم القريب في ال ُّ
 – 1في مسند اإلمام أحمد :عن أبي موسى اْلشعري رضي هللا عنده قدال :كندا مد رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم في غبو فجعلنا ال نصعد شرفا ً وال نعلو شرفا ً وال نهبط واديدا ً إال رفعندا
أصواتنا بالتكبير ،قال فدنا منا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم{ :أيها النداأ ا وربَعُدوا علدى
أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا ً إنمدا تددعون سدميعا ً قريبداً ،إن الدلي تددعون اقدرب إلدى
أحدكم من عنق راحلته ،يا عبد هللا بن قيس أال أعلمك كلمة من كنوم الجندة :ال حدول وال قدو
إال باهلل}[أخرجاه في الصحيحين]..
* قال ابن تيمية:5 / 509[ :مجموع الفتاوى]..
"وذلك ْلن هللا سبحانه قريب من قلب الداعي فهو أقرب إليه من عنق راحلته ،وقربه من قلب
الداعي له معنى متفق عليه بين أهل اإلثبان اللين يقولون إن هللا فوق العرش ومعنى آخر فيه
نباع"..
* فالمعنى المتفق عليه عندهم :يكون بتقريدب قلدب الدداعي إليده كمدا يقدرب إليده قدرب السداجد
كما ثبت في الصحي {أقرب ما يكون العبد من ربده وهدو سداجد} فالسداجد يقدرب الدرب إليده
فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه على اْلرض ،ومتى قرب الشئ من ا خر صار ا خدر إليده
قريبا ً بالبرور  ،وإن قدر أنده لدم يصددر مدن ا خدر تحدر بلاتده كمدا أن مدن قدرب مدن مكدة
دف هللا أندده يُقَددرب إليدده مددن يقربدده مددن المالئكددة والبشددر فقددال{ :لَد ودن
قربددت مكددة مندده ،وقددد ُو ِ
صد َ
{والسِابِقُونَ
ف وال َمسِي ُ أَ ون يَ ُكونَ َع وبدًا ِ ِ ِ
يَ وستَ ون ِك َ
ّلِل َو َال وال َم َالئِ َكةُ وال ُمقَ ِربُونَ } [النساء ،]172 :وقالَ :
السِدابِقُونَ ( )10أُولَئِدكَ وال ُمقَ ِربُددونَ } [الواقعدة ،]11 ،10 :وقدال{ :فَأ َ ِمددا إِ ون َكدانَ مِدنَ وال ُمقَد ِدربِين}
ب}
ب بِ َها وال ُمقَ ِربُونَ } [المطففين ،]28 :وقال ...{ :أَيُّ ُه وم أَ وق َر ُ
[الواقعة ،]88 :وقالَ { :ع وينًا يَ وش َر ُ

6

مبحث القريب

7

ب ُّ
دن َوقَ ِر وبنَدداهُ ن َِجي}ددا}
{ونَادَ وينَدداهُ ِمد ودن َجانِد ِ
الطد ِ
دور واْل َ وي َمد ِ
[اإلسددراء[ ]57 :اإلسددراء ،]57 :وقددالَ :
[مريم..]52 :
* وأما قرب الرب قربا ً يقوم بفعله القائم بنفسه فهلا تنفيه الكالبية ومن يمن
قيام اْلفعال االختيارية بلاته ،وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فال يمنعون ذلك ،وكللك كثير
من أهل الكالم.
فنبوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ،ونبوله عشية عرفة ونحو ذلدك هدو مدن هدلا البداب ،وكدللك
تكليمه لموسى عليه السالم...
 – 2وقال{ :ومن تقرب مني شبراً تقربدت منده ذراعدا ً  ،ومدن تقدرب مندي ذراعدا ً تقربدت منده
باعا ً} [رواه مسلم في الصحي ]( ..وماد في الحديث { :ومن أتاني يمشي أتيته هرولة}..
* وهددله البيدداد تكددون علددى الوجدده المتفددق عليدده ميدداد تقريبدده للعبددد إليدده جددبا ًء علددى تَق ُّرب ده
باختيداره ،فكلمدا تقدرب العبددد باختيداره قددر شددبر ماده الدرب قربدا ً إليدده حتدى يكدون كدالمتقرب
بلراع ،فكللك قدرب الدرب مدن قلدب العابدد وهدو مدا يحصدل فدي قلدب العبدد مدن معرفدة الدرب
واإليمان به وهو المثل اْلعلى وهلا أيبا ً ال نباع فيه ،وذلك أن العبدد يصدير ُم ِحبِدا ً لمدا أحدب
الددرب ،مبغبدا ً لمددا أبغد

 ،مواليدا ً لمددن يددوالي ،معاديدا ً لمددن يعددادي ،فيتحددد مددراده مد المددراد

المأمور به اللي يحبه ويرضاه[ .مجموع الفتاوى (.])510 /5
وهلا مما يدخل في مواال العبد لربه ومواال الرب لعبده ،فإن الوالية ضدد العدداو  ،والواليدة
تتبمن المحبة والموافقة ،والعداو تتبمن البغ

والمخالفة...

وقد ثبت في صحي البخاري عن أبي هرير رضي هللا عنه عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
ي عبددي
أنه قال" :يقول هللا تعالى{ :من عادى لي وليا ً فقدد بدارمني بالمحاربدة ،ومدا تقدرب إلد ِ
ي بالنوافل حتى أحبه ،فدإذا أحببتده كندت
بمثل أداء ما افترضه عليه ،وال يبال عبدي يتقرب إل ِ
سمعه اللي يسم به ،وبصره اللي يبصر به ،ويده التي يبطش بها ،ورجلده التدي يمشدي بهدا،
فبددي يسددم  ،وبددي يبصددر ،وبددي يددبطش ،وبددي يمشددي ،ولددئن سددألني ْلعطيندده ،ولددئن اسددتعاذني
ْلعيلنه ،وما ترددن في شيء أنا فاعله ترددي عدن قدب

نفدس عبددي المدؤمن يكدره المدون

سا َءته ،وال بد له منه" ..فأخبر سبحانه وتعالى أنده يقدرب العبدد بدالفرائ
وأكره َم َ

 ،وال يدبال

يتقرب بالنوافل حتى يحبه هللا فيصير العبدد محبوبدا ً هلل كمدا قدال تعدالى ...{ :فَداتِبِعُونِي يُ وحبِد وب ُك ُم
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س ودو َ يَدأوتِي ِ
ِ
َّللاُ بِقَ ودو َم يُ ِحدبُّ ُه وم َويُ ِحبُّونَده} [المائدد ِ { ،]54 :إ ِن
َّللاُ} [آل عمران ،]31 :وقال{ :فَ َ
َّللا يُ ِحددبُّ
َّللا يُ ِحددبُّ وال ُمتِ ِقددينَ } [التوبددة{ ،]4 :إِ ِن ِ َ
َّللا يُ ِحددبُّ وال ُم وح ِسدنِينَ } [البقددر { ،]195 :إِ ِن ِ َ
َِ
َّللاُ يُ ِحبُّ وال ُم ِ
التِ ِوابِينَ َويُ ِحبُّ وال ُمتَ َ
{و ِ
{و ِ
َّللاُ
ط ِه ِرينَ } [التوبةَ ،]108 :
ط ِه ِرينَ } [البقر َ ،]222 :
صابِ ِرينَ } [آل عمران :5 / 511[..]146 :مجموع الفتاوى].
يُ ِحبُّ ال ِ
من معاني القرب:
 – 1قرب يقوم بفعله القائم بنفسه سبحانه (هو فوق عرشه يقرب ويدنو حيدث يشداء ،وذاتده ال
تخلو من فوق العرش)..
وهلا القرب من أفعال هللا االختيارية كاالستواء علدى العدرش ،ونبولده إلدى السدماء الددنيا كدل
ليلة في الثلث ا خر من الليل ،ودنوه من الحجدي عشدية عرفدة ،ومجيئده وإتيانده يدوم القيامدة،
ونبوله لتكليم موسي عليه السالم قائالً لهِ { :إنِي أَنَدا َربُّدكَ } [ةدهِ { ،]12 :إنِنِدي أَنَدا ِ
َّللاُ} [ةده:
َّللاُ والعَ ِب ُ
ِ { ،]14إنِهُ أَنَا ِ
ار َو َم ون َح وولَ َهدا} [النمدل:
ور َ َم ون فِي النِ ِ
يب وال َح ِكي ُم} [النمل{ ،]9 :أَ ون بُ ِ
 ]8وهو سبحانه ال يبال العلي اْلعلى ،الكبير اْلكبر ،أكبر من كدل شديء ،فدال يكدون العدرش
أعلى منه وال أكبر منه...
والجم بين علوه وقربه ودنوه ونبوله سهل باعتبدار شدأن الدروي فدي عملهدا وأحكامهدا وهدي
مخلوقدة فكيددف بالخدالق سددبحانه 00إن روي اإلنسدان ال تددبال فدي بدندده ال تخدر

إال بددالمون

وم ذلك في النوم قد تعر إلى السماوان ،وقد تبلغ العرش ،وقد يؤذن لها في السجود (ما لم
يكن جنباً) ثم تعود إلى البددن وذلدك ثابدت بالكتداب والسدنة ،بدل وفدي حدال اليقظدة تعدر روي
سير على هللا الخالق أن يكون فوق عرشه ويقرب من عبده
الداعي والساجد فتقرب من هللا ،ف َي ٌ
حيث يشاء.
قرب يلبم من تقريب العبد إليه ومتى قرب أحد الشيئين من ا خر صار ا خر إليه قريبا ً
–2
ٌ
بالبرور .
* يقول ابن تيمية :فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه ،كما يقدرب إليده
قلب الساجد كما ثبت في الصحي {أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد} فالسداجد يقدرب
الرب إليه فيدنو قلبه من ربه ،وإن كان بدنه على اْلرض ،ومتى قرب أحد الشيئين من ا خر
صار ا خر إليه قريبا ً بالبرور  ،وإن قدر أنه لم يصدر من ا خر تحر بلاته ،كمدا أن مدن
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قرب من مكة قربت مكة منه ،وقد ُوصف هللا أنده يقدرب إليده مدن يقربده مدن المالئكدة والبشدر
ّلِل َو َال وال َم َالئِ َكةُ وال ُمقَ ِربُدونَ } [النسداء ،]172 :وقدال:
ف وال َمسِي ُ أَ ون يَ ُكونَ َع وبدًا ِ ِ ِ
فقال{ :لَ ون يَ وستَ ون ِك َ
{والسِابِقُونَ السِابِقُونَ ( )10أُولَئِكَ وال ُمقَ ِربُونَ } [الواقعدة ،]11 ،10 :وقدال{ :فَأ َ ِمدا إِ ون َكدانَ مِدنَ
َ
ب بِ َهددا وال ُمقَ ِربُددونَ } [المطففددين{ ،]28 :أ ُولَئِددكَ الِدلِينَ
وال ُمقَد ِدربِين} [الواقعددةَ { ،]88 :ع وينًددا يَ وشد َدر ُ
عونَ َي وبتَغُدونَ ِإلَدى َر ِب ِهد ُم وال َو ِسديلَةَ أَ ُّي ُهد وم أَ وق َدرب} [اإلسدراء ،]57 :وقدالَ ...{ :وقَ ِر وبنَداهُ ن َِجي}دا }
َي ود ُ
[مريم :5 / 509[ .]52 :مجموع الفتاوى].
* ويقول :وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه فهلا أمر
معرو

ال ي جهل ،فدإن القلدوب تصدعد إليده علدى قددر مدا فيهدا مدن اإليمدان والمعرفدة والدلكر

والخشية والتوكل :5 / 249[ .مجموع الفتاوى]..
* ويقول :فالداعي والساجد يوجه روحه إلى هللا ،والروي لهدا عدرو يناسدبها فتقدرب مدن هللا
تعالى بال ريب بحسب تخلصها من الشوائب ،فيكدون هللا عدب وجدل منهدا قريبدا ً قربدا ً يلدبم مدن
قربها ،ويكون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة ،وفي جو

الليل ،وإلى من تقرب منه شبراً

تقرب منه ذراعا ً 0000والناأ في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة مدا
ال يوجد في غير ذلك الوقت ،وهلا مناسب لنبوله إلى السدماء الددنيا وقولده هدل مدن داع؟ هدل
من سائل؟ هل من تائب؟ [ :5 / 241مجموع الفتاوى]..
 – 3قرب العلم ،وسماه السعدي رحمه هللا بالقرب العام..
* فقال :قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاةته .
وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه .أ.ه[...التفسير..]5 / 304 :
* قلت :القرب بالعلم يلكر في أسمائه (العليم – الخبير – الحكيم – عالم
الغيوب – عالم الغيب والشهاد ) ،أما في اسمه القريب فالمعنيان السابقان ،وال يحتا إلى هلا
الثالث.
ب إِلَيود ِه ِم ودن َحبود ِل
{ون وَحدنُ أَ وق َدر ُ
* قال ابن تيمية :وةائفة من أهل السنة تفسدر القدرب فدي ا يدةَ :
وال َو ِريدِ} [ق ، ]16 :والحديث{ :أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته} بدالعلم والقددر لكونده هدو
المقصود ،فإنه إذا كان يعلم ويسم دعاء الداعي حصل مقصوده ،وهلا هدو الدلي اقتبدى أن
يقول من يقول :إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقددر  ،فهدلا قدد قالده بعد

السدلف كمدا
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تقدم عن مقاتل بن حيان وكثير من الخلف ،لكن لم يقل أحد مدنهم إن نفدس ذاتده قريبدة مدن كدل
شيء :5 / 500[ .مجموع الفتاوى]..
وقال :وثبون علمه وقدرته واستيالئه على كل شديء هدو ممدا اتفدق عليده المسدلمون ،وتفسدير
قربه بهلا (بالعلم والقدر ) قاله جماعة من العلماء لظنهم أن القرب في ا يدة هدو قربده وحدده،
ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عاما ً قالوا هو قرب بمعنى العلم ،وهلا ال يُحتا إليه كما تقدم00
ب ِإلَ وي ِه ِم ون
{ون وَحنُ أَ وق َر ُ
وقولهَ :
َح وب ِل وال َو ِريدِ} ال يجوم أن يراد به مجرد العلم ،فإن من كان بالشيء أعلم من
غيره ال يقال :إنه أقرب إليه من غيره لمجدرد علمده بده ،وال لمجدرد قدرتده عليده:5 / 503[ .
مجموع الفتاوى]..
******

******

وص ُرونَ }
{ون وَحنُ أَ وق َر ُ
{ون وَحنُ أَ وق َر ُ
ب ِإلَ وي ِه ِم ون ُك وم َولَ ِك ون َال تُب ِ
ب ِإلَ وي ِه ِم ون َح وب ِل وال َو ِريدِ}َ ،
َ
ب إِلَيود ِه ِم ودن َحبود ِل وال َو ِريد ِد ( )16إِ وذ
سدهُ َون وَحدنُ أَ وق َدر ُ
أ بِد ِه نَ وف ُ
سانَ َونَ وعلَد ُم َمدا ت ُ َوسود ِو ُ
اإل ون َ
{ولَقَ ود َخلَ وقنَا و ِ
َ
يَتَلَقِى [ }...ق.]17 ،16 :
دوم (َ )83وأَ وندت ُ وم ِحينَئِد َل تَ ون ُ
ب إِلَيود ِه ِمد ون ُك وم َولَ ِكد ودن َال
{فَلَ ودو َال إِذَا بَلَغَد ِ
ظد ُدرونَ (َ )84ون وَحدنُ أَ وقد َدر ُ
ت وال ُح ولقُ َ
وص ُرون} [الواقعة]85 - 83 :
تُب ِ
* التعليق:
 – 1قال ابن تيمية :ومما يدل على ذلك (على أنه قرب بالمالئكة) أنه ذكره بصيغة الجم فدي
سددى }...
{ون وَحددنُ أَ وقد َدر ُ
ب} وهددلا كقولدده سددبحانه{ :نَتولُددو َع َل ويددكَ ِمد ودن نَ َب دإِ ُمو َ
الموضددعين فقددالَ :
ص} [يوسدفِ { ،]3 :إ ِن َع َل وينَدا َج وم َعدهُ َوقُ ورآنَدهُ
[القصص{ ، ]3 :ن وَحنُ نَقُ ُّ
ص ِ
ص َعلَيوكَ أَ وح َ
سنَ والقَ َ
( )17فَإِذَا قَ َرأونَاهُ فَاتِ ِب و قُ ورآنَهُ ( )18ث ُ ِم ِإ ِن َعلَ وينَا بَيَانَه} [القيامة ،]19 - 17 :فإن مثل هله اللغة
إذا ذكره هللا تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده من المالئكة ،فإن
صديغة نحدن يقولهدا المتبدوع المطداع العظديم الدلي لده جندود يتبعدون أمدره ،ولديس ْلحدد جندود
يطيعونه كطاعة المالئكة ربهم وهو خالقهم ،فهو سبحانه العالم بما توسوأ به نفسه ومالئكته
سدهُ }
أ بِد ِه نَ وف ُ
{ونَ وعلَد ُم َمدا ت ُ َوسود ِو ُ
تعلم ،فكان لفب نحن هنا هو المناسب 00وكدللك قولده تعدالىَ :
[ق ]16 :فإنه يعلم ذلك ومالئكته أيبدا ً يعلمدون ذلدك كمدا ثبدت فدي الصدحيحين {إذا هدم العبدد
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بحسنة كتبت له حسنة ،فإن عملها كتبت له عشر حسنان ،وإذا هم بسديئة لدم تكتدب عليده ،فدإن
عملها كتبت عليه سيئة واحد  ،وإن تركها هلل كتبت له حسنة} فالملَك يعلم ما يهم به العبدد مدن
حسنة وسيئة ،وليس ذلدك مدن علمهدم بالغيدب الدلي اخدتص هللا بده  ...بدل مدا فدي قلدب ابدن آدم
يعلمونه ،بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسده ،بدل الشديطان يلدتقم قلبده فدإذا ذكدر هللا خدنس
وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوأ ،ويعلم هل ذكر هللا أم غفل عدن ذكدره ،ويعلدم مدا تهدواه نفسده
من شهوان الغي فيبينها له،وقد ثبت في الصحي عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم فدي حدديث
ذكر صفية رضي هللا عنها أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم..
وأما أن تكون ذان الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهلا باةل لم يقدل بده أحدد مدن سدلف
اْلمة ،وال نطق به كتاب وال سنة ،بل الكتاب والسنة وإجماع السلف م العقل يناق

ذلك..

يدب} [البقدر  ]186 :فهندا هدو
ولهلا لما ذكر هللا سبحانه قربه من داعيه وعابده قال {فَدإِنِي قَ ِر ٌ
نفسه سبحانه وتعالى القريب اللي يجيب دعو الداعي ال المالئكة ،وكللك قال صلى هللا عليه
وسلم في الحديث المتفق علي صحته {إنكم ال تددعون أصدم وال غائبدا ً ...الحدديث} وذلدك ْلن
هللا سددبحانه قريددب مددن قلددب الددداعي ،فهددو أقددرب إليدده مددن عنددق راحلتدده:5 / 509 – 507[ .
مجموع الفتاوى]..
** سؤال :1:هل في ا يتين مستند ْلهل البالل القائلين بأن ذان هللا في كدل مكدان؟! أو فدي
قلب كل أحد؟..
الجواب:
 -1تقدم من كالم ابن تيمية :هلا باةدل لدم يقدل بده أحدد مدن سدلف اْلمدة 00بدل الكتداب والسدنة
وإجماع السلف م العقل يناق

ذلك.

دين َو َعد ِن الشِد َما ِل قَ ِعيددٌ} [ق،]17 :
دن واليَ ِم ِ
دان َع ِ
 -2وقيد القرب بقولده تعدالىِ { :إ وذ يَتَلَقِدى وال ُمتَلَ ِقيَ ِ
فقيد القرب بهلا البمان وهو ممدان تلقدي المتلقدين قعيدد عدن اليمدين وقعيدد عدن الشدمال ،وهمدا
الملكان الحافظان الللان يكتبان كما قالَ { :ما يَ ول ِفد ُ
يدب َعتِيددٌ} [ق،]18 :
ب ِم ودن قَ ودو َل إِ ِال لَدَيود ِه َرقِ ٌ
ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذان الرب لم يختص ذلك بهله الحال ولم يكدن لدلكر القعيددين
وم ()83
والرقيب والعتيد معنى مناسب ،وكللك قوله في ا ية اْلخرى{ :فَلَ وو َال إِذَا بَلَغَ ِ
ت وال ُح ولقُ َ
َوأَ ونت ُ وم ِحينَئِ َل تَ ون ُ
وص ُدرون} فلدو أراد قدرب ذاتده لدم
ظ ُرونَ (َ )84ون وَحنُ أَ وق َر ُ
ب إِلَ وي ِه ِم ون ُك وم َولَ ِك ون َال تُب ِ
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وص ُرون} فدإن هدلا إنمدا يقدال إذا كدان هندا مدن
{ولَ ِك ون َال تُب ِ
يختص ذلك بهله الحال ،وال قالَ :
يجوم أن يُبصر في بع

اْلحوال ولكن نحن ال نبصره ،والرب تعالى ال يراه في هله الحال

ال المالئكة وال البشر...
ب إِلَيود ِه ِمد ون ُك وم} فدأخبر عمدن هدو أقدرب إلدى المحتبدر مدن النداأ
وأيبا ً فإنه قالَ { :ون وَحنُ أَ وق َر ُ
اللين عنده في هله الحال ،وذان الرب سبحانه وتعالى إذا قيل :هي في كل مكان أو قيل قريبة
مدن كدل موجدود ال يخدتص بهددلا البمدان والمكدان واْلحدوال ،وال يكددون أقدرب إلدى شديء مددن
شيء ..أه [:5 / 506 - 505
مجموع الفتاوى]..
وأما من ن أن المراد بللك قرب ذان الرب مدن حبدل الوريدد ،أو أن ذاتده أقدرب إلدى الميدت
من أهله فهلا في غاية البعفه وذلك أن اللين يقولون إنه في كل مكان أو أنه قريب مدن كدل
شيء ال يخصون بللك شيئا ً دون شيء ،وال يمكن لمسلم أن يقول إن هللا قريب من الميت دون
أهله ،وال أنه قريب من حبل الوريد دون سائر اْلعباء ،وكيف يص هلا الكالم على أصلهم
وهو عندهم في جمي بدن اإلنسان أو قريب من جمي بدن اإلنسان ،أو هو في أهل الميت كما
ب إِلَ وي ِه ِم ون ُك وم} إذا كان معه ومعهم على وجه واحد..
هو في الميت ،فكيف نقول { َون وَحنُ أَ وق َر ُ
أما من تأول القرب بمعنى العلم فقد تقدم كالم ابن تيمية في بيان خطئه ،وقال أيباً :ومما يدل
سهُ  }...فأخبر أنه
أ ِب ِه نَ وف ُ
{ونَ وعلَ ُم َما ت ُ َو وس ِو ُ
على أن القرب ليس المراد به العلم أنه تعالى قالَ :
ب  }..فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين،
{ون وَحنُ أَ وق َر ُ
يعلم ما توسوأ به نفسه ثم قالَ :
فال يجعل أحدهما هو
فرق القرآن بينهما :5 / 504[ .مجموع الفتاوى]..
االخر وقد ِ
** سؤال:
سأَلَكَ ِعبَا ِدي }...؟
{و ِإذَا َ
 -2هل يجوم أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قولهَ :
وجواب ابن تيمية :ال يجوم فإن ذا إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبدده ،وهدلا المحتبدر قدد
يكدون كددافراً أو فدداجراً أو مؤمندا ً أو مقربداً ،ولهددلا قدال تعددالى{ :فَأ َ ِمددا إِ ون َكدانَ ِمددنَ وال ُمقَد ِدربِينَ ....
َج ِح َيم } [الواقعة ،]94 - 88 :ومعلوم أن مثدل هدلا المكدلب ال يخصده الدرب بقربده منده دون
من حولده ،وقدد يكدون حولده قدوم مؤمندون ،وإنمدا هدم المالئكدة الدلين يحبدرون عندد المدؤمن
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والكددافر كمددا قددال تعددالىِ { :إ ِن الِ دلِينَ تَ َوفِدداهُ ُم وال َم َالئِ َك دةُ َددا ِل ِمي أَ ونفُ ِس د ِه وم} [النسدداء ،]97 :وقددال
{ولَ وو
{ولَ وو تَ َرى إِ وذ يَتَ َوفِى الِلِينَ َكفَ ُروا وال َم َالئِ َكةُ يَب ِوربُونَ ُو ُجو َه ُه وم[ }...اْلنفالَ ،]50 :
تعالىَ :
تَ َرى إِ ِذ ِ
ن َو وال َم َالئِ َكةُ بَا ِس ُ
طو أَ ويدِي ِهم} [اْلنعامَ { ،]93 :حتِى إِذَا َجا َء
ن وال َم وو ِ
الظا ِل ُمونَ فِي َغ َم َرا ِ
ن الِدلِي ُو ِكد َل بِ ُكدم }...
سلُنَا [ }...اْلنعام{ ،]61 :قُ ول يَتَ َوفِا ُك وم َملَدكُ وال َم ودو ِ
أَ َحدَ ُك ُم وال َم وونُ تَ َوفِتوهُ ُر ُ
[السجد  :5 / ٥٠٧ - ٥٠٦[ .]11 :مجموع الفتاوى]..
دعاء هللا باسمه القريب:
ض
قال تعالى{ :ا ود ُ
ب ُّر ًعا َو ُخ وف َيةً ِإنِدهُ َال يُ ِحدبُّ وال ُم وعتَددِينَ (َ )55و َال ت ُ وفسِددُوا فِدي واْل َ ور ِ
عوا َربِ ُك وم تَ َ
عدوهُ خ وَوفًدا َو َ
يدب مِدنَ وال ُم وحسِدنِينَ } [اْلعدرا ،55 :
َّللا قَ ِر ٌ
ص َدال ِح َها َوا ود ُ
َب وعدَ ِإ و
ة َم ًعدا ِإ ِن َر وح َمدتَ ِ ِ
.]56
نتناول معاني مفردان ا يان واحد واحد (تبرعا ً  -خفية  -خوفا ً  -ةمعا ً
 قريب  -المحسنين).ض َرع :يقول ابن فارأ في مقاييسه :أصل صحي يدل على لين في الشيء.
َ -1
ع يعني :ذَل.
ض َر َ
َ
ضرع الشاه :لما فيه من ليونة في الحلب فيستجيب للحالب فيدر اللبن الخالص
و
السائغ للشدارب غدلا ًء (شدامالً كافيدا ً للبددن) ولدل  ،وبدونده يمدون الرضدي  ،وكدللك الب َدراعة
غلاء أساسيا ً للروي لتلتل بالحيا الطيبة وبدونها يمون القلب..
التبرع :التللل والتمسكن واالنكسار [تفسير شيخ اإلسالم ابن تيمية في ا ية.]..
* التبرع والخشوع الدلي هدو روي الددعاء ولبده ومقصدوده ،فدإن الخاشد الدلليل إنمدا يسدأل
مسدألة مسدكين ذليددل قدد انكسدر قلبدده وذلدت جوارحده ،وخشد صدوته حتدى إندده تكداد تبلدغ ذلتده
ومسددكنته وضددراعته إلددى أن ينكسددر لسددانه فددال يطاوعدده بددالنطق ،وقلبدده يسددأل ةالب دا ً مبددتهالً،
ولسانه لشد ذلته ساكناً.
* والتبددرع روي العبدداد والدددين ،ومددن رحمددة هللا بالعبدداد أن يأخددلهم بالبأسدداء فددي اْلمددوال
والبراء في اْلبدانه لعل القلوب تلين وتنكسر هلل فتدخل بللك في التبرع اللي هو غدلاؤها
اء لَعَلِ ُه د وم
سددا ِء َوال ِ
ب د ِر ِ
سد ودلنَا إِلَددى أ ُ َمد َدم ِمد ودن قَ وب ِلددكَ فَأ َ َخ د ولنَاهُ وم بِ والبَأو َ
{ولَقَ د ود أَ ور َ
الكامددل  ..قددال تعددالىَ :
عونَ ( )42فَلَ وو َال إِ وذ َجا َءهُ وم
ب ِر ُ
يَتَ َ
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س و
ت قُلُوبُ ُه وم [ }...اْلنعام.]45 _42 :
ب ِر ُ
بَأو ُ
سنَا تَ َ
عوا َولَ ِك ون قَ َ
فلم تستجب قلوبهم للتنبيل بل قست فلم تتبرع ،فكان من رحمدة هللا أن ندوع علديهم اْلسدباب
المثير للبراء فأخلهم بما يوج نفوسهم وأبدانهم (البأساء والبراء) لعلهم يتبرعون لكدن
هيهان  ...ثم بدل مكان المصيبة النعمة حتى عفوا ونسبوا ذلك إلى العاد الجارية في آبائهم..
عونَ
ِدر ِ
س ِ
اء لَ َعلِ ُهد وم َيبِد ِر ُ
داء َوالب ِ
س ولنَا ِفي قَ ور َي َة ِم ون نَ ِبي َ ِإ ِال أَ َخ ولنَا أَ وهلَ َهدا ِب وال َبأو َ
{و َما أَ ور َ
قال تعالىَ :
س آ َبا َءنَا الب ِِرا ُء َوالس ِِدرا ُء فَأَخَد ولنَاهُ وم
سنَةَ َحتِى َعفَ ووا َوقَالُوا قَ ود َم ِ
( )94ث ُ ِم َبد وِلنَا َم َكانَ الس ِِيئَ ِة وال َح َ
َب وغتَ ًة َوهُ وم َال َي وشعُ ُرونَ } [اْلعرا ..]95 ،94 :
ولقد وعب هللا عباده المؤمنين أن يدعوه تبرعا ً (دعاء المسألة المتبمن دعاء
العباد ) ثم وعظهم بما يعين على التبرع ويقويه وهو الخفية والخو

والطم كما سيأتي..

 – 2الخفية :ذكر فيها ابن تيمية عشر فوائد في إخفاء الدعاء ،اختصر فيها
خشية اإلةالة:
 -1أعظم إيمانا ً بأن هللا سمي عليم قريب.
 -2أعظم في اْلدب والتعظيم ْلن الملو ال ترف اْلصوان عندهم.
 -3أبلغ في التبرع والخشوع واللي هو روي الدعاء ولبه ومقصوده.
 -4أبلغ في اإلخالص .
 -5أبلغ في جمعية القلب على الللة في الدعاء.
 -6دال على قرب صاحبه للقريب ..قال تعدالىِ { :إ وذ نَدادَى َربِدهُ نِددَا ًء َخ ِفي}دا} [مدريم ،]3 :وفدي
الحديث الصحي {اربعوا على أنفسكم.}..
 -7أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فال تعب وال ماللة.
 -8أبعد له من القواة والمشوشان.
 -9أعظم النعمدة :اإلقبدال والتعبدد ،ولكدل نعمدة حاسدد علدى قددرها ،ولديس للمحسدود أسدلم مدن
إخفاء النعمة ،وحفب السر م هللا تعالى ،وكتمان الحال معه سبحانه.
 – 3الخو  :يقول ابن القيم [:ةريق الهجرتين وباب السعادتين (ص..])282 :
إن الخو

أحد أركان اإليمدان واإلحسدان الثالثدة التدي عليهدا مددار مقامدان السدالكين جميعهدا

وهددي :الخددو

والرجدداء والمحبددة ،وقددد أمددر سددبحانه بددالخو

مندده فددي قولدده{ :فَد َدال تَ َخددافُوهُ وم
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ون ِإ ون ُك وندت ُ وم ُمددؤو ِمنِينَ } [آل عمددران ...]175 :والمقصددود أن الخددو
َو َخددافُ ِ

مددن لددوامم اإليمددان

اأ َو و
اخش وَو ِن} [المائدد  ،]44 :وقدد أثندى
وموجباته فال يتخلف عنه قال تعالى{ :فَ َال تَ وخش َُوا النِ َ
سبحانه على أقرب عباده إليه بالخو

منه فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومددحهم {إِنِ ُهد وم

عونَنَا َر َغبًا َو َر َهبًا} [اْلنبياء..]90 :
عونَ فِي وال َخي َورا ِ
ن َويَ ود ُ
ار ُ
َكانُوا يُ َ
س ِ
* ويقدول ابدن تيميدة :والمحبدة مددا لدم تقتدرن بدالخو

فإنهدا ال تنفد صداحبها بدل تبدرهْ ،لنهددا

توجب التواني واالنبساة ،وربما آلت بكثير من الجهدال المغدرورين إلدى أن اسدتغنوا بهدا عدن
الواجبان وقالوا :المقصود من العبادان إنما هو عباد القلب وإقبالده علدى هللا ومحبتده لده فدإذا
حصل المقصود فاالشدتغال بالوسديلة باةدل  ...وسدبب هدلا عددم اقتدران الخدو

مدن هللا بحبده

وإرادته  ...إلى أن قال :فما حفظدت حددود هللا ومحارمده ووصدل الواصدلون إليده بمثدل خوفده
ورجائه ومحبته ،فمتى خال القلدب مدن هدله الدثالد فسدد فسداداً ال يرجدى صدالحه أبدداً ،ومتدى
ضعف فيه شيء من هله ضعف إيمانه بحسبه [ ..تفسير شيخ اإلسالم ابن تيمية.]3 / 168 :
* قلت :الخو من هللا إنعام مدن هللا علدى العبدد قدال تعدالى{ :قَدا َل َر ُج َدال ِن ِمدنَ الِد ِلينَ يَخَدافُونَ
أَ ونعَ َم ِ
َّللاُ َعلَ وي ِه َما [ }...المائد  ،]23 :والتخويف أيبا ً من إنعام هللا على العبدد {لَ ُهد وم ِم ودن فَ ودوقِ ِه وم
ار َو ِم ون تَ وحتِ ِه وم ُلَ ٌل ذَلِكَ يُخ َِو ُ ِ
َّللاُ بِ ِه ِعبَادَهُ يَا ِعبَا ِد فَاتِقُون} [البمر ،]16 :فإن لم
ُلَ ٌل ِمنَ النِ ِ
يتلكر جاءه الوعيد والتهديد ،وقال تعالى{ :فَقُ َ
دوال َلدهُ قَ ودو ًال َل ِينًدا َل َع ِلدهُ َيتَدلَ ِك ُر أَ وو َي وخشَدى } [ةده:
س دهُ َو ِ
{ويُ َحد ِدل ُر ُك ُم ِ
س د َيلِ ِك ُر َمد ودن َي وخ َ
َّللاُ
َّللاُ نَ وف َ
 ،]44وقددال تعددالىَ { :
شددى } [اْلعلددى..]10 :وقددالَ :
ص ِر وفنَا فِي ِه ِمنَ وال َو ِعي ِد لَ َعلِ ُه وم َيتِقُونَ أَ وو يُ وح ِد ُ
د لَ ُه وم
{و َ
َر ُءو ٌ ِب وال ِع َباد} [آل عمران ،]30 :وقالَ :
اب ا و ِخ َر ِ} [هود ،]103 :وقدال:
ِذ وك ًرا} [ةه ،]113 :وقالِ { :إ ِن فِي ذَلِكَ َ َيةً ِل َم ون خَا َ َعلَ َ
{ونُخ َِوفُ ُه وم فَ َما يَ ِبيدُهُ وم ِإ ِال ُ
{وأَ ونل وِر ِبد ِه الِدلِينَ يَخَدافُونَ أَ ون
ة وغيَانًا َك ِب ً
يرا} [اإلسراء ،]60 :وقالَ :
َ
ن ِإ ِال تَ وخ ِويفًدا} [اإلسدراء.]59 :
{و َما نُ ور ِس ُل ِبا و يَا ِ
يُ وحش َُروا ِإلَى َر ِب ِهم} [اْلنعام ،]51 :وقالَ :
والقددرآن أكثددر مددن تخويددف العبدداد بمصددارع الغددابرين وبأيددام هللا ،ومشدداهد القيامددة ،وجهددنم ..
رحمة من هللا لعلهم يتقون ..وتكرر مدي المؤمنين بالخو

ب
 ..قال تعالى{ :يَخَافُونَ يَ وو ًما تَتَقَلِ ُ

سا قَ وم َ
يدرا } [اإلنسدان:
ار} [النور{ ،]37 :إِنِا نَخَا ُ ِم ون َربِنَا يَ وو ًما َعبُو ً
فِي ِه والقُلُ ُ
ط ِر ً
ص ُ
وب َو واْل َ وب َ
{والِددلِينَ َ ...ويَ وخش وَددونَ َربِ ُهدد وم
{ويَخَددافُونَ يَ وو ًمددا َكددانَ ش ُّ
َددرهُ ُمسوددتَ ِط ً
يرا} [اإلنسددانَ ،]7 :
َ ،]10
ب} [الرعد.]21 :
َويَخَافُونَ ُ
سا ِ
سو َء وال ِح َ
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بداية كل خير وشرة في كل صالي ،انتفاؤه سبب في قسو القلب

فال يتأثر بالموعظة وال يستجيب للحق وال يستفيد با يان والبراهين...
* قال تعالى{ :أَفَ َم ون ش ََر َي ِ
ور ِم ون َربِ ِه فَ َو وي ٌل
ْلس َوال ِم فَ ُه َو َعلَى نُ َ
َّللاُ َ
صد َورهُ ِل و ِ
ين (ِ )22
ث ِكتَابًدا ُمتَشَدابِ ًها
سنَ وال َح ِدي ِ
َّللا أُولَئِكَ فِي َ
ِل ولقَا ِسيَ ِة قُلُوبُ ُه وم ِم ون ِذ وك ِر ِ ِ
َّللاُ ن َِب َل أَ وح َ
ض َال َل ُمبِ َ
ش ِع ُّر ِم ونهُ ُجلُودُ الِلِينَ َي وخش وَونَ َر ِب ُه وم[ }...البمر.]23 ،22 :
ي تَ وق َ
َمثَا ِن َ
:في هله ا يان نجد فريقين *
الفريق اْلول :شري هللا صدره لْلسالم فهو على نور مدن ربده ،يحبده ويخشداه ويرجدوه ،فدإذا
سم أحسن الحديث يقشعر جلده (ينقب

إنقباضا ً شديداً من الروعة والرهبة والرغبة) والجلد

تجتم فيه مراكب اإلحساأ فهو سري التأثر (بشرة الخشية) ثم يأتيهم موعود هللا تعالى بلين
َّللا تَ و
ط َمئِ ُّن
الجلود والقلوب إلى ذكر هللا 00أي تسكن وتطمئن بلكر هللا ،قال تعالى{ :أَ َال ِب ِل وك ِر ِ ِ
ددوب} [الرعدددد ]28 :أي أن قلدددوبهم وتوجدددل أوالً (بسدددبب معاصددديهم) ثدددم ال تلبدددث أن تلدددين
والقُلُد ُ
َّللاُ َو ِجلَ و
وتسكن ،فال تعارض بين قوله تعالى{ :الِلِينَ إِذَا ذُ ِك َر ِ
ت قُلُوبُ ُه وم ...يَتَ َو ِكلُونَ } [اْلنفال:
َّللا تَ و
ع ِر َ أن القلوب ال تتوكل إال
وب} ال سيما إذا ُ
ط َمئِ ُّن والقُلُ ُ
 ]2وبين قوله تعالى{ :أَ َال بِ ِل وك ِر ِ ِ
على من تطمئن
إلى كفايته (توجل ثم با يان تبداد إيمانا ً ثم تطمئن).
الفريق الثاني :على النقي

من اْلول ،ال يخشون ربهم فال تلين قلوبهم وال تتأثر بأقوى مؤثر

وهددو أحسددن الحددديث بددل قسددت مددن ذكددر هللا (القددرآن) الددلي ينبغددي بددل يجددب أن يكددون مبدددأ
االقشعرار واللين فتقبلده القلدوب وتسدتجيب لده كحدال الفريدق اْلول ،لكدن قسدت واتجهدت إلدى
المعاند والمكابر والصدود والصد م أن قلوبهم فطرن على محبته وخشديته وتوحيدده فلهدم
الويل وهو أشد مدا يكدون مدن الوعيدد والعقوبدة وسدوء الحدال ،ومدا أوقعهدم فدي ذلدك إال انتفداء
الخشددية ،قددال تعددالىَ { :كد ِدال بَد و
{والِدلِينَ يُؤو ِمنُددونَ
دل َال يَ َخددافُونَ ا و ِخد َدر َ } [المدددثر ،]53 :وقدالَ :
ص َالتِ ِه وم يُ َحافِ ُ
ظونَ } [اْلنعام..]92 :
بِا و ِخ َر ِ يُؤو ِمنُونَ بِ ِه َوهُ وم َعلَى َ
ي}:
سنَ وال َحدِي ِ
* {أَ وح َ
ث ِكتَابًا ُمتَشَابِ ًها َمثَانِ َ
فهو أحسن من سائر اْلحاديث المنبلة من عند هللا وغير المنبلة،وأحسن
القصص ،وهو الكتاب المهيمن على ما بين يديه من الكتب المنبلة ..كتابا ً
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متشابهاً :يشبه بعبه بعبا ً فدال يختلدف وال يتنداق

بدل يصددق بعبده بعبدا ً ويفسدر بعبده

َّللا لَ َو َجدُوا فِي ِه و
يرا} [النساء..]82 :
اختِ َالفًا َكثِ ً
{ولَ وو َكانَ ِم ون ِع ون ِد َغي ِور ِ ِ
بعبا ً ،قال تعالىَ :
فالتشابه يراد به التناسب والتصادق واإلتال

واالتفاق ،ثم هو مثاني ،والتثنية يراد بهدا جدنس

صد َدر َكد ِدرتَيون}
التعديددد مددن غيددر اقتصددار علددى اثنددين فقددط كمددا فددي قولدده تعددالى{ :ث ُد ِم و
ار ِجد ِ والبَ َ
[الملك ، ]4 :وكما في حدديث حليفدة {جعدل يقدول بدين السدجدتين (رب اغفدر لدي ،رب اغفدر
لي)} ،لم يرد أنه قاله مرتين فقط ،بل جعل يثني هلا القول يردده ويكرره ،فعلم أنه أراد بلفب
التثنية جنس التعداد والتكرار ،وما من تكرار إال لفوائد أخر ،فليس في القرآن تكرار محد

،

بل ال بد من فوائد في كل خطاب...
وأحسن الحديث :نوع أساليب الترغيب والترهيب والقوارع والبراهين ووجوه االعجام ،لكن
المراد هنا ذكر الروع والدهشة التي تنتاب السام له ولو كان أعجميا ً..
قال الطاهر بن عاشور :وقد عد عياض في الشفا من وجوه إعجام القرآن الروعة التي تلحق
قلوب سامعيه ،والهيبة التي تعتريهم عند تالوته لعلو مرتبته على كل كالم مدن شدأنه أن يهابده
َّللا}...
ص ِد ًعا ِم ون َخ وشيَ ِة ِ ِ
سامعه  ..قال تعالى{ :لَ وو أَ ونبَ ولنَا َهلَا ا ولقُ ورآنَ َعلَى َجبَ َل لَ َرأَ ويتَهُ خَا ِشعًا ُمتَ َ
[الحشر[ ]21 :التحرير والتنوير .])388 /23(:
وقال :لقد عد عياض في الشفا من وجوه إعجدام القدرآن أن قارئده ال يملده ،وسدامعه ال يمجده،
بل اإلكباب على تالوته يبيده حالو  ،وترديده يوجب له محبة ،ال يدبال غبدا ً ةريدا ً ،وغيدره
من الكالم ولو بلغ من الحسن والبالغة مبلغا ً عظيما ً يُمل مد الترديدد ،ويعدادى إذا أعيدد ،ولدلا
وصددف رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم القددرآن أندده {ال يخلددق علددى كثددر الددرد}[..رواه
الترملي عن على بن أبي ةالب مرفوعاً] [.]22 / 387
{ويَقُدو ُل الِدلِينَ َكفَ ُدروا لَ ودو َال أ ُ ون ِدب َل َعلَيود ِه آيَدةٌ ِم ودن َر ِبد ِه قُ و
دل ِإ ِن ِ
َّللاَ
* قال ابن القيم :وقولده تعدالىَ :
َاب} [الرعد ]27 :يعني أن ا يدة التدي يقترحونهدا ال توجدب
ب ُّل َم ون يَشَا ُء َويَ وهدِي ِإلَ وي ِه َم ون أَن َ
يُ ِ
هداية بل هللا هو اللي يهدي ويبل ،ثم نبههم على أعظم آيدة وأجلهدا وهدي ةمأنيندة المدؤمنين
َّللا تَ و
بلكره اللي أنبله فقال{ :الِلِينَ آ َمنُدوا َوتَ و
دوب}
ط َمدئِ ُّن والقُلُ ُ
َّللا أَ َال بِد ِل وك ِر ِ ِ
ط َمدئِ ُّن قُلُدوبُ ُه وم بِد ِل وك ِر ِ ِ
[الرعد ،]28 :فطمأنينة القلوب الصحيحة والفطر السليمة وسكونها إليه من أعظم ا يدان ،إذ
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يستحيل في العاد أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكلب واالفتراء والباةل[ .مدار السالكين:
.]438 /3(:
* قلت :قال تعالى{ :فَبِأَي ِ َحدِي َ
ث بَ وعدَهُ يُؤو ِمنُونَ } [المرسالن.]50 :
 – 4الطم :
عددوهُ خ وَوفً دا َو َ
ة َم ًع دا}
{وا ود ُ
* قددال ابددن تيميددة :وذكددر الطم د الددلي هددو الرجدداء فددي آيددة الدددعاء َ
[اْلعرا  ]56 :ه ْلن الددعاء مبندي عليده ،فدإن الدداعي مدا لدم يطمد فدي سدؤاله ومطلوبده لدم
تتحر نفسه لطلبه ،إذ ةلب ما ال ةم فيه ممتن ..
َّللا
َّللا فَإِ ِن أَ َج َل ِ ِ
* قال ابن القيم :قال تعالىَ { :م ون َكانَ َي ور ُجو ِلقَا َء ِ ِ
ددل َع َمد ً
ن[ }...العنكبدددون ،]5 :وقدددال{ :فَ َمد و
ددن َكدددانَ يَ ور ُجدددو ِلقَدددا َء َر ِبددد ِه فَ وليَ وع َمد و
َ َ
صدددا ِل ًحا َو َال
ددال َ
َّللا
سد ِبي ِل ِ ِ
يُ وش ِدر و [ }...الكهددف ،]110 :وقدالِ { :إ ِن الِدلِينَ آ َمنُددوا َوالِدلِينَ َهددا َج ُروا َو َجاهَددُوا فِدي َ
َّللا َو ِ
ور َر ِحي ٌم} [البقر .]218 :
َّللاُ َغفُ ٌ
أُولَئِكَ يَ ور ُجونَ َر وح َمتَ ِ ِ
وفي صحي النسائي عن جابر رضي هللا عنه وفي صدحي مسدلم عدن جدابر رضدي هللا عنده
قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قبل موته بثالد {ال يمدوتن أحددكم إال وهدو
يحسن الظن بربه} ،وفي الصحي عنه صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عب وجل {أنا عندد دن
عبدي بي فليظن بي ما شاء}.
* الرجاء :حاد يحدو القلوب إلى بالد المحبوب وهو هللا والدار ا خر ويطيب لها السير...
* والفددرق بيندده وبددين التمنددي :أن التمنددي يكددون م د الكسددل ،وال يسددلك بصدداحبه ةريددق الجددد
واالجتهاد ،والرجاء يكون م بلل الجهد وحسن التوكل ،فاْلول كحال من يتمنى أن يكدون لده
أرض يبلرها ويأخل مرعها ،والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحهدا ويبدلرها ويرجدو ةلدوع
البرع ،ولهلا أجم العارفون على أن الرجاء ال يص إال م العمدل[ ..مددار السدالكين/2(:
 ])37أ0ه
سدنَةٌ ِل َم ودن َكدانَ
ومدي هللا تعالى أهله وأثنى عليهم فقال{ :لَقَد ود َكدانَ لَ ُكد وم فِدي َر ُ
سدو ِل ِ ِ
َّللا أُس َودو ٌ َح َ
يرا} [اْلحباب ،]21 :وفي الحديث الصحي اإللهي عنده
َّللا َكثِ ً
َّللا َو واليَ وو َم ا و ِخ َر َوذَ َك َر ِ َ
يَ ور ُجو ِ َ
صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عدن ربده عدب وجدل{ :يدا ابدن آدم إندك مدا دعدوتني ورجدوتني
غفرن لك على ما كدان مندك وال أبدالي} ،وفدي حدديث أبدي هريدر رضدي هللا عنده عدن النبدي
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صلى هللا عليه وسلم قال{ :يقول هللا عب وجل :أنا عند ن عبدي بي ،وأنا معه إذا ذكرني في
نفسه ذكرته في نفسي ،وإن ذكرني في مأل ذكرته فدي مدأل خيدر مدنهم ،وإن اقتدرب إلدي شدبراً
أقتربت إليه ذراعاً ،وإن اقترب إلي ذراعا ً اقتربت إليه باعداً ،وإن أتداني يمشدي أتيتده هرولدة}
[النسائي]..
* قلت :فمن أتى بهله اْلربعة وهى اإلحسان المطلوب (تبرعا ً – خفية –
خوفا ً – ةمعاً) فقد دخل في المحسنين وهم أهل القرب من رحمة هللا بل من هللا القريب نفسه،
فيكون قد دعا هللا باسمه القريب...
* المقربون (من أهل اإلحسان) يتنافسون في القرب:
ف الب ُِّر َع ون ُك وم َو َال تَ وح ِو ً
يال ()56
قال تعالى{ :قُ ِل ا ود ُ
عوا الِلِينَ مَ َع ومت ُ وم ِم ون دُونِ ِه فَ َال يَ وم ِل ُكونَ َك وش َ
ب َويَ ور ُجونَ َر وح َمتَهُ َويَخَدافُونَ َعلَابَدهُ ِإ ِن
عونَ يَ وبتَغُونَ ِإلَى َر ِب ِه ُم وال َو ِسيلَةَ أَيُّ ُه وم أَ وق َر ُ
أُولَئِكَ الِلِينَ يَ ود ُ
ورا } [اإلسراء..]57 ،56 :
اب َربِكَ َكانَ َم وحلُ ً
َعلَ َ
* الوسيلة :أصل اشتقاق لفب الوسيلة من القرب وهي "فعيلة" من وسل إليه إذا تقدرب إليده...
قال الحسن :وإن كان في الوسيلة معنى التقرب إليه بأنواع الوسائل...
فابتغاء الوسديلة :ةلدب القربدة مدن هللا بمحبتده وعبادتده وباْلعمدال الصدالحان ،واالجتهداد فدي
ب} ،فقوله أيهم أقرب هو تفسير للوسيلة التي يبتغيها هؤالء اللين
ذلك والتنافس فيه {أَ ُّي ُه وم أَ وق َر ُ
يدعوهم المشركون من دون هللا فيتنافسون في
القرب منه ،وهم في ذلك ال يبالون يرجون رحمته ويخافون علابه ،وتلك هي
أركان اإليمان واإلحسان كما تبين..
ولما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه ،وأعلمهم بده ،وأشددهم لده
خشية ،وأعظمهم له محبة كانت منبلته أقرب المندامل إلدى هللا وهدي أعلدى درجدة فدي الجندة،
وأمر النبي صلى هللا عليه وسلم أمته أن تسألها له..
ويقول :وقد أخبر تعالى عن خواص عباده اللين كان المشدركون يبعمدون أنهدم يتقربدون بهدم
ورا }،
إلى هللا تعالى ،أنهم كانوا راجين له خائفين منه فقال تعالى{ :قُد ِل ا ود ُ
عدوا الِدلِينَ َ ...م وحدلُ ً
يقددول تعددالى :هددؤالء الددلين تدددعونهم مددن دونددي هددم عبددادي يتقربددون إلددي ِ بطدداعتي ،ويرجددون
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رحمتي ويخافون علابي فلماذا تدعونهم من دوندي؟! فدأثنى علديهم بأفبدل أحدوالهم ومقامداتهم
من الحب والخو

والرجاء[ .مدار السالكين.])42 /2( :

ورا } أي ينبغي أن يحلره كل عاقل..
اب َربِكَ َكانَ َم وحلُ ً
{إِ ِن َعلَ َ
يب ِمنَ وال ُم وح ِسنِينَ } [اْلعرا ]56 :
َّللا قَ ِر ٌ
*{إِ ِن َر وح َمتَ ِ ِ
أ :لماذا حل

التاء من قريبة م أنها صفة للرحمة المؤنثة؟

 :يجيب ابن القيم على هدلا السدؤال بداثنى عشدر مسدلكا ً ثدم رجد حاصدل المسدلكين السدادأ
والساب في بدائ الفوائد:
فالرب تبار وتعالى قريب من المحسنين ،وذلك يستلبم القُ ور َبتين قربه وقرب رحمته ،وقربه
يستلبم قرب رحمته ،ففي حل

التاء ها هنا تنبيه علدى هدله الفائدد العظيمدة الجليلدة ،وأن هللا

تعالى قريب مدن المحسدنين ،ولدو قدال :إن رحمدة هللا قريبدة مدن المحسدنين لدم يددل علدى قربده
تعدالى مدنهمه ْلن قربده تعدالى أخدص مدن قدرب رحمتده ،واْلعدم ال يسدتلبم اْلخدص ،بخدال
قربه ْلنه لما كان أخص استلبم اْلعم ،وهو قرب رحمته فال تستهن بهلا المسلك.
ثم قال :فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحري

على اإلحسان واستدعائه مدن

النفوأ وترغيبها فيه غاية خط لها وأشرفه وأجله على اإلةالق ،وهدو أفبدل إعطداء أعطيده
العبد وهو قربه تبار وتعالى من عبده اللي هو غايدة اْلمداني ونهايدة ا مدال ،وقدر العيدون،
وحيددا القلددوب ،وسددعاد العبددد كلهددا ،فكددان فددي العدددول عددن قريبددة إلددى قريددب مددن اسددتدعاء
اإلحسان وترغيب النفوأ فيه ما ال يتخلف بعدده إال مدن غلبدت عليده شدقاوته – وال حدول وال
قو إال باهلل [..-بدائ الفوائد (..])542 /3
* قلت :فدعاء هللا تعالى باسمه القريب يكون باإلحسدان أي بدعائده (مسدألة وعبداد ) تبدرعا ً
وخفية وخوفا ً وةمعاً ،وذلك يبعث اإلنسان على أن يعبد هللا كأنه يدراه ،فيفدوم المحسدن بنهايدة
ا مال بقربه تعالى قربا ً يقوم بفعله القائم بنفسه سبحانه.
* ويحسن هنا أن نلكر شيئا ً من اْلسباب الجالبة والمقوية للمحبة والخو

والرجاء...فنقول:

 -1مطالعة نعم هللا في ا فاق وفي اْلنفس (وهي ال تحصى) وذلك يبيد المحبة في القلب.
 -2مطالعة صفان الكمال والجمال كما يتجلى بها الرحمن في كتابه العبيب.
* قال ابن القيم :القرآن كالم هللا وقد يتجلى هللا فيه لعباده بصفاته ،فتار
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يتجلدددى فدددي صدددفان الهيبدددة والعظمدددة والجدددالل فتخبددد اْلعنددداق وتنكسدددر النفدددوأ وتخشددد
اْلصوان ويلوب الكبر كما يلوب المل في الماء ،وتار يتجلى فدي صدفان الجمدال والكمدال
وهو كمال اْلسماء وجمال اْلفعال الددال علدى كمدال الدلان ،فيسدتنفد حبده مدن قلدب العبدد قدو
الحب كلها بحسب ما عرفه من صدفة جمالده ونعدون كمالده فيصدب فدؤاد عبدده فارغدا ً إال مدن
محبته ،فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشداؤه ذلدك كدل اإلبداء  ..فتبقدى
المحبة ةبعا ً ال تكلفاً.
وإذا تجلى بصفان الرحمة والبر واللطف واإلحسان انبعثت قدو الرجداء مدن العبدد ،وانبسدط
أمله وقوي ةمعه ،وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره ،وكلما قدوي الرجداء جدد
في العمل ،كما أن الباذر كلما قوي ةمعه فدي الغدل علدف أرضده بالبدلر ،وإذا ضدعف رجداؤه
قصر في البلر.
وإذا تجلددي بصددفان العدددل واالنتقددام و الغبددب والسددخط والعقوبددة انقمعددت الددنفس اْلمددار ،
وبطلت أو ضعفت قواهدا مدن الشدهو والغبدب واللهدو واللعدب والحدرص علدى المحرمدان،
وانقببت أعنة رعونتها ،فأحبرن المطية حظها من الخو

والخشية والحلر..

وإذا تجلى بصفان اْلمر والنهي والعهد والوصدية ،وإرسدال الرسدل ،وإندبال الكتدب ،وشدرع
الشددرائ انبعثددت منددا قددو االمتثددال والتنفيددل ْلوامددره والتبليددغ لهددا والتواصددي بهددا ،وذكرهددا
وتلكرها ،والتصديق بالخبر واالمتثال للطلب واالجتناب للنهي.
وإذا تجلى بصفان السم والبصر والعلم :انبعدث مدن العبدد قدو الحيداء فيسدتحي مدن ربده أن
يراه على ما يكره أو يسم منه ما يكره أو يخفي فدي سدريرته مدا يمقتده عليده ،فتبقدى حركاتده
وأقواله وخواةره مومونة بميبان الشرع غير مهملة وال مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى.
وإذا تجلددى بصددفان الكفايددة والحسددب والقيددام بمصددال العبدداد وسددوق أرماقهددم إلدديهم ،ودف د
المصائب عنهم ،ونصرته ْلوليائه وحمايته لهم ،انبعثت من العبد قو التوكل عليه والتفدوي
إليه والرغبة إليه في كدل مدا يجريده علدى عبدده ويقيمده فيده ممدا يرضدى بده سدبحانه ،والتوكدل
معنددى يلتددئم مددن علددم العبددد بكفايددة هللا وحسددن اختيدداره لعبددده ،وثقتدده بدده ورضدداه بمددا يفعلدده بدده
ويختاره له.
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وإذا تجلدى بصدفان العدب والكبريداء أعطدت نفسده المطمئنددة مدا وصدل إليده مدن الدلل لعظمتدده
واالنكسار لعبته ،والخبوع لكبريائه ،وخشوع القلب والجدواري لده فتعلدوه السدكينة والوقدار
في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ،ويلهب ةيشه وقوته وحدته.
* وجمداع ذلدك أنده سدبحانه يتعددر

إلدى العبدد بصدفان إلهيتدده تدار  ،وبصدفان ربوبيتده تددار ،

في وجددب لدده شددهود صددفان اإللهيددة المحبددة الخالصددة والشددوق إلددى لقائدده واْلنددس والفددري بدده،
والسرور بخدمته والمنافسة في قربه ،والتودد إليه بطاعته ،والله بلكره ،والفرار من الخلق
إليه ،ويصير هو وحده ه ِمه دون سواه.
ويوجددب لدده شددهود صددفان الربوبيددة :التوكددل عليدده ،واالفتقددار إليدده ،واالسددتعانة بدده ،والددلل
والخبوع واالنكسار له.
* وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته ،وحمده في ملكه ،وعبه في عفوه،
وحكمتدده فددي قبددائه وقدددره ،ونعمتدده فددي بالئدده ،وعطدداءه فددي منعدده ،وبددره ولطفدده وإحسددانه
ورحمته في قيوميته ،وعدله في انتقامه ،وجوده وكرمه في مغفرته وسدتره وتجداومه ،ويشدهد
حكمتده ونعمتده فدي أمددره ونهيده ،وعدبه فددي رضداه وغبدبه ،وحلمده فددي إمهالده ،وكرمده فددي
إقباله ،وغناه في إعراضه.
وأنددت إذا تدددبرن القددرآن وأجرتدده مددن التحريددف وأن تقبددي عليدده بددلراء المتكلمددين وأفكددار
المتكلفين أشهد ملكا ً قيوما ً فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده ،يدأمر وينهدى ،ويرسدل
الرسددل ،وينددبل الكتددب ،ويرضددى ويغبددب ،ويثيددب ويعاقددب ،ويعطددي ويمن د  ،ويعددب ويددلل،
ويخف

ويرف َ ،يرى من فوق سب  ،ويسم ويعلم السر والعالنية ،فعال لما يريد ،موصدو

بكل كمال ،منبه من كل عيب ،ال تتحر ذر فما فوقها إال بإذنه ،وال تسدقط ورقدة إال بعلمده،
وال يشددف عنددده أحددد إال بإذندده ،لدديس لعبدداده مددن دوندده ولددي ِ وال شددفي  [..الفوائددد(:ص- 69 :
])71
* قلت :ةالب رتبة اإلحسان ال يفوته شيء من هله الكنوم عالو على ما
سبق:
 – 1االستعانة باهلل :إذ لن يعبد هللا إال بمعونتده ،فمدا ال يكدون بده ال يكدون ،ومدا ال يكدون لده ال
{وإِيِا َ نَسودتَ ِعينُ } [الفاتحدة{ ،]5 :اسدتعن بداهلل وال تعجدب}{ ،أعنِدي
يصل وال ينف وال يدوم َ
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{و ِ
وال تعددن علدديِ}{ ،إذا اسددتعنت فاسددتعن بدداهلل}ِ ،
دل َ
َّللاُ
{َّللاُ َخددا ِل ُق ُكد ِ
ديء} [البمددرَ ،]62 :
شد و
َخلَقَ ُك وم َو َما تَ وع َملُونَ } [الصافان ]96 :فكيف يكون منا إحسان بغير خلقه وعونه؟!
 -2التوكل :وهو إ هدار العجدب فدي اْلمدر واعتمداد الغيدر فيده فدي جلدب منفعتده ورمقده ودفد
مبرته ،فيكون ذلك وأكثر فدي فعدل الطاعدة وتدر المعصدية {فَا وعبُد ودهُ َوتَ َو ِك و
دل َعلَيود ِه} [هدود:
 ،]123وهلا أول العابددين صدلى هللا عليده وسدلم وعظده ربده أن يتخدله وكديالً {َ ...وتَ َبتِ و
دل ِإلَيود ِه
تَ وب ِت ً
ب َال ِإلَ َه ِإ ِال ه َُو فَاتِ ِخ ولهُ َو ِكيد ًل} [المبمدل ،]9 ،8 :وسدماه ربده
ق َو وال َم وغ ِر ِ
يال (َ )8ربُّ وال َم وش ِر ِ
المتوكل كما سبق بيانه..
فعلى ةالب رتبة اإلحسان أن يلبم البراعة (التللل والتمسكن واالنكسار)
واالستعانة والتوكل عند كل فعل وتر ..
 - 3وأن يلبم االستعاذ من عدو هللا وعدوه كما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يفعل ،ومن
ذلددك قددراء المعددوذان عقددب المكتوبددة ،وثالثدا ً فددي أذكددار الصددباي ،وثالثدا ً فددي أذكددار المسدداء،
وثالثا ً في الرقية قبل النوم ،ومن ذلك أيبدا ً التعدوذ بكلمدان هللا التامدان التدي ال يجداومهن بدر
وال فدداجر مددن شددر مددا خلددق وذرأ وبددرأ  -مددن كددل شدديطان وهامددة ومددن كددل عددين المددة ،ومددن
همبان الشياةين أن يحبرون – ومن العجب والكسدل ،ومدن الجدبن والبخدل ،وضدل الددِين
وقهر الرجال وغير ذلك كما هو مبسوة في الكتاب والسدنة ،ولدتكن اسدتعاذ كاسدتعاذ الطفدل
بأبيه إذا داهمه وحش مفترأ..
ش د وي َ
 - 4االسددتغفار :حتددى ال يعاقددب بسدديئاته {ِ ...إنِ َمددا ا وس دتَبَ لِ ُه ُم ال ِ
س دبُوا } [آل
طانُ ِب د َب وع ِ َمددا َك َ
عمران ،]155 :وأهل اإلحسان يستغفرون عقيب الطاعة لجبرها وصيانتها ،وسدور المبمدل
ور َر ِحي ٌم } [المبمل ،]20 :وكللك في الح
َّللا َغفُ ٌ
َّللا ِإ ِن ِ َ
{وا وستَ وغ ِف ُروا ِ َ
(قيام الليل) في آخرها َ
بدوا ِم ودن َحي ُ
ور َر ِحديم} [البقدر :
قال عقيبه {ث ُ ِم أَفِي ُ
َّللا َغفُد ٌ
َّللا ِإ ِن ِ َ
داأ َواسودتَ وغ ِف ُروا ِ َ
داض النِ ُ
ودث أَفَ َ
 ،]199وكللك في الصوم..
 – 5االكثار من النوافل :قال صلى هللا عليه وسلم في الحديث اإللهي {وال يبال عبدي يتقرب
ي بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه اللي يسم به ،وبصره اللي يبصدر بده ،ويدده
إل ِ
التددي يددبطش بهددا ،ورجلدده التددي يسددعى بهددا }...وهددلا هددو كمددال التسددديد والتوفيددق وتحصدديل

23

مبحث القريب

24

الحسنان ،وقال صلى هللا عليه وسلم لللي سأله مرافقته في الجندة{ :أعندي علدى نفسدك بكثدر
السجود}.
 
 نبول الرب عب وجل وقربه لتكليم موسى عليه السالم وهو ال يبال على عرشه:
* قدال شديخ اإلسددالم :وأصدل هدلا أن قربدده سدبحانه ودندوه مددن بعد

مخلوقاتده ال يسددتلبم أن

تخلو ذاته من فوق العرش ،بل هو فوق العرش ،ويقرب من خلقه كيف شاء كما قال ذلك مدن
سى ِْل َ وه ِل ِه
قاله من السلف ،وهلا كقربه إلى موسى لما كلمه من الشجر قال تعالى{ :إِ وذ قَا َل ُمو َ
سددلتِي ُك وم ِم ون َهددا بِ َخبَد َدر ....إِ ِال َمد ودن َ لَددم} [النمددل ،]11 - 7 :وقددال فددي السددور
إِنِددي آنَ وسددتُ نَد ً
دارا َ
دار بِأ َ وه ِلد ِهَ ....ربُّ والعَدالَمِينَ } [القصدص،]30 ،29 :
اْلخرى{ :فَلَ ِما قَ َ
سدى واْل َ َجد َل َو َ
بدى ُمو َ
س َ
صا ....ن َِجي}ا} [مدريم ،]52 _15 :فدأخبر
سى ِإنِهُ َكانَ ُم وخلَ ً
{وا وذ ُك ور ِفي وال ِكتَا ِ
ب ُمو َ
وقال تعالىَ :
اب ِم ون َب وعد ِد َمدا
سى وال ِكتَ َ
{ولَقَ ود آتَ وينَا ُمو َ
أنه ناداه من جانب الطور ،وأنه قربه نجياً ،وقال تعالىَ :
اأ َوهُددًى َو َر وح َمدةً لَ َعلِ ُهد وم َيتَدلَ ِك ُرون} [القصدص ،]43 :وقدال
صائِ َر ِللنِ ِ
أَ وهلَ وكنَا والقُ ُرونَ واْلُولَى َب َ
سددى ِإ وذ نَددادَاهُ َربُّ دهُ ِبد و
دل أَتَددا َ َح دد ُ
تعددالىَ { :هد و
دال َوا ِد  ....وال ُكب َورى}..ا يددة [النامعددان- 15 :
ِيث ُمو َ
 ،]20وقال ابن أبي حاتم في تفسيره :حدثنا على بن الحسدين حددثنا عثمدان بدن أبدي شديبة عدن
دار
دور َ َم ودن فِدي ال ِن ِ
ِي أَ ون بُ ِ
ابن عباأ رضي هللا عنه أنه قال في قوله تعالى{ :فَلَ ِما َجا َءهَا نُدود َ
َو َم ون َح وولَ َها} [النمل ]8 :قال :كان ذلك النار ،قال هللا من في النور ،ونودي أن بور من فدي
دار} قدال :كدان
دور َ َم ودن فِدي النِ ِ
ِي أَ ون بُ ِ
النور  ..حدثنا على بن الحسين...عن ابدن عبداأ {نُدود َ
{و َم ون َح وولَ َها} أي بور من في النور ومن حول النور ،وكللك روي بإسناده
ذلك النار نوره َ
ِي أَ ون} يعنددي نفسدده قددال :كددان نددور رب
مددن تفسددير عطيددة عددن ابددن عبدداأ {فَلَ ِمددا َجا َء َهددا نُددود َ
ار} قدال :كدان هللا فدي
ور َ َم ون ِفي النِ ِ
العالمين في الشجر ومن حولها  ...وعن عكرمة {أَ ون بُ ِ
ار} قال :ناداه وهو في النور  ...حددثني ابدن
ور َ َم ون ِفي النِ ِ
نوره  ..عن سعيد بن جبير {أَ ون بُ ِ
دور  }...قدال :إنهدا لدم تكدن نداراً ولكدن كدان ندور هللا وهدو
ِي أَ ون بُ ِ
ضمر {فَلَ ِما َجا َءهَا نُدود َ
اللي كان في ذلك النور ،وإنما كان ذلك النور منه وموسى حوله ...عن محمد بدن كعدب قدال:
النار :نور الرحمة ،قال :ضوء من هللا تعالىَ { ،و َم ون َح وولَ َهدا} قدال :موسدى والمالئكدة ،وروي
دور َ
بإسناده عن ابن عباأ { َو َم ون َح وولَ َهدا} قدال :المالئكدة ...وروي عدن السددي وحدده {أَ ون بُ ِ
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ار} قال :كان في النار مالئكة ،وفي صدحي مسدلم عدن أبدي عبيدد عدن أبدي موسدى
َم ون فِي النِ ِ
قال :قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأرب كلمان فقدال{ :إن هللا ال يندام وال ينبغدي لده
أن ينام ،يخف

القسط ويرفعه ،يرف إليه عمل الليل قبل عمل النهار ،وعمل النهار قبل عمل

الليل ،حجابه النور – أو النار – لو كشدفه ْلحرقدت سدبحان وجهده مدا انتهدى إليده بصدره مدن
ار َو َم ون َح وولَ َها} ،وذكر من تفسير الوالي عن ابن
ور َ َم ون ِفي النِ ِ
خلقه ثم قرأ أبو عبيد { :أَ ون بُ ِ
دار} بوركدت
ور َ َم ون ِفي النِ ِ
ِأ ،وعن مجاهد {أَ ون بُ ِ
ار} يقول :قُد َ
ور َ َم ون ِفي النِ ِ
عباأ {أَ ون بُ ِ
النار كللك كان يقول ابن عباأ..
وفي السور اْلخرى ذكر أنه ناداه من شاةئ الوا ِد اْليمن في البقعدة المباركدة مدن الشدجر ،
وقولدده{ :مِددنَ ال ِ
{م و
ددن}
ددن ش ِ
شدد َج َر ِ} [القصدددص ]30 :هددو بدددل مددن قولدددهِ :
ددوا ِد واْل َ وي َمد ِ
َدداة ِئ وال َ
ب ُّ
دن} [مدريم:
{ونَادَ وينَاهُ ِم ون َجانِد ِ
الط ِ
دور واْل َ وي َم ِ
[القصص ]30 :فالشجر كانت فيه ،وقال أيبا ً َ
 ]52والطور هو الجبل .فالثناء كان من الجانب اْليمن من الطدور ومدن الدوادي فدإن شداةيء
ب والغ وَربِدديِ} [القصددص ]44 :أي بالجانددب الغربددي،
{و َمددا ُك ونددتَ بِ َجانِ د ِ
الددوادي جانبدده .وقددالَ :
وجاندب المكددان الغربددي ،فدددل علدى أن هددلا الجانددب اْليمددن هدو الغربددي ال الشددرقي ،فددلكر أن
النداء كان من موض معين وهو الوادي المقدأ ةدوى مدن شداةيء الدواد اْليمدن مدن جاندب
الطور اْليمن من الشجر  ،وذكر أنه قربه نجيا ً فناداه وناجاه ،وذلدك المندادي لده والمنداجي لده
هو هللا رب العالمين ال غيره ،ونداؤه ومناجاته قائمة به لديس ذلدك مخلوقدا ً منفصدالً عنده ،كمدا
يقوله من يقول إن هللا ال يقوم به كالم ،بل كالمه منفصدل عنده مخلدوق ،وهدو سدبحانه وتعدالى
ناداه وناجاه ذلك الوقت كما دل عليه القرآن ال كما يقوله من يقول :لدم يدبل مناديدا ً مناجيدا ً لده،
ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدرا النداء القديم اللي لم يبل وال يبال ،فهلان قوالن مبتدعان لم
يقل واحداً منهما أحد من السلف ،وإذا كان المنادي هو هللا رب العالمين ،وقد ناداه من موض
معين وقربه إليه ،دل ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسدى عليده السدالم مد أن
هلا قرب مما دون السماء ...وهدو سدبحانه وتعدالى قدد وصدف نفسده فدي كتابده وفدي سدنة نبيده
سدأَلَكَ
صلى هللا عليه وسلم بقربه من الداعي وقربه مدن المتقدرب إليده فقدال تعدالىَ ...{ :وإِذَا َ
ِعبَادِي} [البقر  ،]186 :وثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي هللا عنده أنهدم كدانوا مد
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي سددفر ،فكددانوا يرفعددون أصددواتهم بددالتكبير فقددال{ :أيهددا الندداأ
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اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تددعون أصدم وال غائبداً ...راحلتده} ،وفدي الصدحيحين عدن النبدي
صلى هللا عليه وسلم يقول هللا تعالى{ :من تقرب إلي ِ شبراً تقربت إليه ذراعاً ،ومن تقرب إلي ِ
ذراعا ً تقربت إليه باعاً ،ومن أتاني يمشي أتيته هرولة}..أ.ه [مجموع الفتاوى]460 /5:
فاللين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كالما ً قائما ً به هم اللين يقولون إنده يددنو ويقدرب
من عباده بنفسه ،وأما من قال القرآن مخلوق أو قديم فأصل هؤالء أنه ال يمكدن أن يقدرب مدن
شيء وال يدنو إليه ،فمن قال منهم بهلا م هدلا كدان مدن تناقبده ،فإنده لدم يفهدم أصدل القدائلين
بأنه قديم.

 نبول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو ال يخلو من فوق العرش:
* قال شيخ اإلسالم :وقد ثبت في الصحيحين أنه ينبل ،وفي لفب{ :ينبل كل ليلة إلدى السدماء
الدنيا حين يبقدى ثلدث الليدل ا خدر} ،وفدي حدديث آخدر {أقدرب مدا يكدون الدرب مدن عبدده فدي
جددو

الليددل ا خددر} ،وفددي صددحي مسددلم{ :إن هللا ينددبل إلددى سددماء الدددنيا حددين يمبددى ثلددث

الليدددل} ،وفدددي صدددحي مسدددلم أيبدددا ً {إذا مبدددى شدددطر الليدددل أو ثلثددداه يندددبل هللا إلدددى سدددماء
الدنيا}..أ.ه [مجموع الفتاوى]478 /5:
وقال :والنبول الملكور في الحديث النبوي على قائله أفبل الصال والسالم اللي اتفق عليده
الشيخان البخاري ومسلم ،واتفق علماء الحديث على صحته هو {إذا بقدي ثلدث الليدل ا خدر}
وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بهدا مسدلم فدي بعد

ةرقده ،وقدد قدال الترمدلي :إن أصد

الروايان عن أبي هريدر {إذا بقدي ثلدث الليدل ا خدر} ،وقدد روي عدن النبدي صدلى هللا عليده
وسلم من رواية جماعة كثير من الصحابة كما ذكرنا مثل هلا ،فهدو حدديث متدواتر عندد أهدل
العلم بالحديث ،واللي ال شك فيه {إذا بقي ثلدث الليدل ا خدر} فدإن كدان النبدي صدلى هللا عليده
وسلم قد ذكدر الندبول أيبدا ً إذا مبدى ثلدث الليدل اْلول وإذا انتصدف الليدل ،فقولده حدق وهدو
الصددادق المصدددوق ،ويكددون النددبول أنواع دا ً ثالثددة :اْلول إذا مبددى ثلددث الليددل اْلول ث دم إذا
انتصف وهو أبلغ ،ثم إذا بقي
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ثلث الليل وهو أبلغ اْلنواع الثالثة..أ.ه [مجموع الفتاوى.]470 /5:
* قلت :هللا تعدالى لديس كمثلده شديء ،ونبولده لديس كمثلده ندبول ،فدال يكدون نبولده مدن جدنس
نبول أجسام العباد ،ولو كان كنبول اْلجسام  -حاشا هلل  -للبم على ذلك من البطالن ما يلي:
 - ١أن يصير تحت العرش بل تحت السماوان ،وهلا يناق

صفاته اللاتية..

هو اْلعلى فال يعلوه شيء ،وهو الظاهر فليس فوقه شيء.
 - ٢أن تصير المخلوقان (العرش والسماوان) حاويدة لده فتكدون أكبدر منده ،إذ الحداوي أكبدر
من المحوي ،وهلا يناق

صفته اللاتية أنه أكبر من كل شيء.

 - ٣الليل يختلف باختال

البالد ،فعلى ةول الوقت يوجد ليل في اْلرض فيصير دائما ً تحدت

العرش والسماء ،وهلا يتنافى م االستواء على العرش.
ومن ثم ال يص إال ةريقة السلف ومن اتبعها فال يبدل وال يشدقى ،وهدي أن ذاتده سدبحانه ال
تخلو من فوق العرش ،فهو على عرشه يتنبل حيث شاء ،ويقرب حيث شداء قربدا ً يقدوم بفعلده
القائم بنفسه (ليس بلاته) كما نبل لتكليم موسى عليه السدالم وهدو علدى عرشده ،فهدو يفعدل مدا
يشدداء وهددو علددى كددل شدديء قدددير ،وقددد َع ِلمنددا أن الددروي تكددون فددي البدددن النددائم ال تخددر إال
بالمون ،وم ذلك تعر إلى السماوان في حال النوم ،وهي مخلوقة فكيف بقدر الخدالق عدب
وجل!! قال ح ِماد بن ميد :هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شداء ،وأيبدا ً هللا قريدب مدن كدل
داع وعابد ،وهم كثير في كل بقاع اْلرض ،فال يشدغله وال يعجدبه قربده إلدى داع فدي الشدمال
عن قربه إلى داع آخر في الجنوب...
* قال شيخ اإلسالم :وأما النبول اللي ال يكون من جدنس ندبول أجسداد العبداد ،فهدلا ال يمتند
أن يكون في وقت واحد لخلق كثير ،ويكون قربه لبع
خلق من عباده دون بعد

الناأ أكثر بل ال يمتن أن يقرب إلى

 ،فيقدرب إلدى هدلا الدلي دعداه دون هدلا الدلي لدم يدعده ،وجميد مدا

وصف به الرب عب وجل نفسه من القدرب فلديس فيده مدا هدو عدام لجميد المخلوقدان كمدا فدي
المعية ،فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص ،وأما قربه مما يقرب منه فهدو خداص
لمن يقرب منه كالداعي والعابد ،وكقربه عشية عرفة ،ودنوه إلى السماء الدنيا ْلجل الحجا ،
وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكدون وسدط النهدار فدي بعد

الدبالد ،وتكدون ً
لديال فدي بعد
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البالد ،فدإن تلدك الدبالد لدم يددن إليهدا وال إلدى سدمائها الددنيا ،وإنمدا دندا إلدى السدماء الددنيا علدى
الحجا  ،وكللك نبوله بالليل.
وهلا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحد  ،وكل منهم يخلو بده كمدا
سب ال يرى أنه يحاسب غيره ،كدللك
يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر يلكره بلنوبه ،وذلك المحا َ
قال أبو رمين العقيلي للنبي صلى هللا عليه وسلم لما قدال صدلى هللا عليده وسدلم {مدا مدنكم مدن
أحد إال سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر .قال :يارسدول هللا كيدف ونحدن جميد
وهو واحد؟ فقال :سأنبئك بمثل ذلك فدي آالء هللا ،هدلا القمدر كلكدم يدراه مخليدا ً بده فداهلل أكبدر}،
وقال رجل البن عباأ رضي هللا عنده :كيدف يحاسدب هللا العبداد فدي سداعة واحدد ؟ قدال :كمدا
يرمقهم في ساعة واحد .
وكللك ما ثبت في "صحي مسلم" عن أبي هرير رضي هللا عنه عن النبي
صلى هللا عليه وسلم قال{ :يقدول هللا :قسدمت الصدال بيندي وبدين عبددي نصدفين ،فنصدفها لدي
ونصددفها لعبدددي ،ولعبدددي مددا سددأل ،فددإذا قددال العبددد :الحمددد هلل رب العددالمين قددال هللا :حمدددني
عبدي ،فإذا قال العبد :الرحمن الرحيم قدال هللا :أثندى علدى علدي ِ عبددي ،فدإذا قدال العبدد :مالدك
يوم الدين قال هللا :مجدني عبدي ،فإذا قال العبد :إيا نعبد وإيا نستعين قال :هله بيندي وبدين
عبدي نصفين لعبدي ما سدأل ،فدإذا قدال العبدد :اهددنا الصدراة المسدتقيم صدراة الدلين أنعمدت
عليهم غير المغبوب عليهم والبالين قال :هؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل}.
فهلا يقوله سبحانه وتعالى :لكل مص َل قرأ الفاتحة ،فلو صلى الرجل ما صلى
من الركعان قيل له ذلك ،وفي تلك السداعة يصدلي مدن يقدرأ الفاتحدة مدن ال يحصدر عددده إال
هللا ،وكل واحد منهم يقول هللا له كما يقول لهلا ،كما يحاسبهم كللك فيقول لكل واحدد مدا يقدول
له من القول في ساعة واحد  ،وكللك سمعه لكالمهدم يسدم كالمهدم كلده مد اخدتال

لغداتهم،

وتفنن حاجاتهم ،يسم دعداءهم سدم إجابدة ،ويسدم مدا يقولونده سدم علدم وإحاةدة ال يشدغله
سم عن سم  ،وال تغلطه المسدائل ،وال يتبدرم بإلحداي الملحدين ،فإنده سدبحانه هدو الدلي خلدق
ذلك كله ،وهو اللي يرمق هلا كله ،وهو الدلي يوصدل الغدلاء إلدى كدل جدبء جدبء مدن البددن
على مقداره وصفته المناسبة له ،وكللك من البرع..أ.ه [مجموع الفتاوى]478 /5:
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الروي
أ :هل يمكن الجم بين علو هللا تعالى ودنوه ونبوله وقربه؟
 :نعم وذلك على هللا يسير ،بدل الدروي تكدون فدي الندائم ال تخدر منده إال بدالمون ومد ذلدك
تصعد إلى السماوان ،وقد تبلغ تحت العرش ،وقد يؤذن لهدا فدي السدجود إن لدم يكدن صداحبها
جنباً ،ثم ترسل إلى البدن ،وهي مخلوقة فكيف بالخالق جل وعال!!
س ِحينَ َم وو ِت َها َوالِ ِتي لَ وم تَ ُم و
قال تعالىِ :
َام َها فَيُ ومسِكُ
ت ِفي َمن ِ
{َّللاُ َيتَ َوفِى واْل َ ونفُ َ
س }مى ِإ ِن فِدي ذَلِدكَ َ َيدا َ
ن ِلقَ ودو َم َيتَفَ ِك ُدرونَ }
الِتِي قَ َ
بى َعلَ وي َها وال َم وونَ َويُ ور ِس ُل واْل ُ وخ َرى ِإلَى أَ َج َل ُم َ
[البمر.]42 :
ور ِوينا عن الحافب أبي عبد هللا محمدد بدن مندده فدي كتداب "الدروي والدنفس"
* قال ابن تيميةُ :
حدثنا أحمد بن محمدد بدن إبدراهيم حددثنا عبدد هللا بدن الحسدن الجراندي حددثنا أحمدد بدن شدعيب
حدثنا موسى بن أيمن عدن مطدر

عدن جعفدر بدن أبدي المغيدر عدن سدعيد بدن جبيدر عدن ابدن

عباأ رضي هللا عنه في تفسير هله ا ية ِ
س } ...قدال :تلتقدي أرواي اْلحيداء
{َّللاُ يَتَ َوفِى واْل َ ونفُ َ
في المنام بأرواي الموتى ويتساءلون بينهم ،فيمسك هللا أرواي المدوتى ويرسدل أرواي اْلحيداء
إلى أجسادها.
{والِ ِتدي لَد وم تَ ُم و
َام َهدا}
دت ِفدي َمن ِ
وروى الحافب أبو محمد بن أبي حاتم فدي تفسديره...عن السُّددِي َ
قددال :يتوفاهددا فددي منامهددا ،قددال فتلتقددي روي الحددي وروي الميددت فيتددلاكران ويتعارفددان ،قددال:
فترج روي الحي إلى جسده في الدنيا إلدى بقيدة أجلده فدي الددنيا ،قدال :وتريدد روي الميدت أن
بدى َعلَ وي َهدا
ترج إلى جسده فتحبس ،وهلا أحد القولين وهو أن قوله تعدالى { :فَيُ ومسِدكُ الِتِدي قَ َ
وال َم وونَ } أريد بها أن من مان قبل ذلك لقي روي الحي.
والقول الثاني – وعليه اْلكثرون  :-أن كالً من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتدا وفدا الندوم،
وأما التي تُوفيت وفا المون فتلك قسم ثالث وهي التي تتعلدق بقولده ِ
دس ِحدينَ
{َّللاُ يَتَد َوفِى واْل َ ونفُ َ
َم ووتِ َها} وعلى هلا يددل الكتداب والسدنة ،فدإن هللا تعدالى قدالِ :
سد }مى}
دس ُ ...م َ
{َّللاُ يَتَ َدوفِى واْل َ ونفُ َ
فلكر إمسا التي قبى عليها المدون مدن هدله اْلنفدس التدي توفاهدا بدالنوم ،وأمدا التدي توفاهدا
حين موتها فتلك لم يصفها بإمسا وال إرسال ،وال ذكر في ا ية إلتقاء الموتى بالنيام.
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والتحقيدددق أن ا يدددة تتنددداول الندددوعين :تدددوفي المدددون وتدددوفي الندددوم ،وذكدددر إمسدددا المتوفِدددا
وإرسال اْلخرى ،ومعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك ويرسل من لدم
تمت.
س ِحينَ َم ووتِ َها} يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في
وقوله{ :يَتَ َوفِى واْل َ ونفُ َ
النوم ،فلما ذكر التدوفيتين ذكدر أنده يمسدكها فدي إحددى التدوفيتين ويرسدلها فدي اْلخدرى ،وهدلا
اهر اللفب ومدلوله بال تكلف ،وما ذكر من التقاء أرواي النيام والموتى ال ينافي ما في ا ية،
بى َعلَ وي َها وال َم وونَ } يقتبي أنه يمسكها
وليس في لفظها داللة عليه ،لكن قوله { فَيُ ومسِكُ الِتِي قَ َ
ال يرسلها كما يرسل النائمة ،سواء توفاها في اليقظة أو في النومه ولدللك قدال صدلى هللا عليده
وسلم {اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها ،لك مماتها ومحياها ،فإن أمسكتها فارحمهدا ،وإن
أرسددلتها فأحفظهددا بمددا تحفددب بدده عبدداد الصددالحين} فوصددفها بأنهددا فددي حددال تددوفي النددوم إمددا
ممسكة وإما مرسلة..أ.ه [مجموع الفتاوى.]451 /5:
ثم ذكر شيخ اإلسالم من اْلخبار ما يبين عرو الروي وعودها للبدن أثناء النوم..
قال :وقال ابن أبي حاتم...أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال لعلي بن أبي ةالدب رضدي
أعجب من رؤيا المؤمن أنه يبيت فيدرى الشديء لدم يخطدر لده علدى بدال فتكدون رؤيداه
هللا عنه
ُ
كأخل باليد ،ويرى الرجل الشيء فال تكون رؤياه شديئاً!! فقدال علدى بدن أبدي ةالدب رضدي هللا
عنه أفال أخبر بللك يا أميدر المدؤمنين؟ إن هللا يقدولِ :
سد }مى}
دس ِحدينَ ُ ....م َ
{َّللاُ َيتَ َدوفِى واْل َ ونفُ َ
فاهلل يتوفى اْلنفدس كلهدا فمدا رأن وهدي عندده فدي السدماء فهدو الرؤيدا الصدادقة ،ومدا رأن إذا
أرسددلت إلددى أجسددادها تلقتهددا الشددياةين فددي الهددواء فكددلبتها فأخبرتهددا باْلباةيددل وكددلبت فيهددا،
فعجب عمر من قوله}.
قال اإلمام أبو عبد هللا بن منده :وروي عن أبدي الددرداء قدال{ :إذا ندام اإلنسدان عدر بروحده
حتى يؤتى بها العدرش ،قدال :فدإن كدان ةداهراً أذن لهدا بالسدجود ،وإن كدان جنبدا ً لدم يدؤذن لهدا
بالسجود} [رواه ميد بن الحباب وغيره].
وروى ابن منده حديث علي وعمر رضي هللا عنهما مرفوعا ً ...عن سالم بن عبد هللا بن عمدر
عن أبيه قال :لقي عمر بن الخطاب علي بن أبي ةالب فقال :يا أبا الحسن :ربما شهدن وغبنا
وربما شهدنا وغبت ،ثالثة أشياء أسألك عنهن فهل عند منهن علم؟ فقال على بن أبي ةالب:
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وما هن؟ قال :الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيراً ،والرجل يبغ

الرجل ولم ير منه شراً،

فقال :نعم سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقدول{ :إن اْلرواي جندود مجندد تلتقدي فدي
الهواء فتشام فما تعار

منها ائتلدف ،ومدا تنداكر منهدا اختلدف ،قدال عمدر :واحدد  ،قدال عمدر:

والرجل يحددد الحدديث إذ نسديه ،فبينمدا هدو قدد نسديه إذ ذكدره؟ فقدال :نعدم سدمعت رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول{ :ما مدن القلدوب قلدب إال ولده سدحابه كسدحابة القمدر ،فبينمدا القمدر
يبيء إذ تجللته سحابة فأ لم إذ تجلت عنه فأضداء ،وبينمدا القلدب يتحددد إذ تجللتده فنسدي إذ
تجلت عنه فدلكر} ،قدال عمدر :اثنتدان ،قدال :والرجدل يدرى الرؤيدا فمنهدا مدا يصددق ومنهدا مدا
يكلب؟ قال :نعم سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول{ :ما من عبد ينام فيمتلديء نومدا ً
إال عر بروحه إلى العرش ،فاللي ال يستيقب دون العرش فتلك الرؤيدا التدي تصددق ،والدلي
يستيقب دون العرش فهي الرؤيا التي تكلب} ،فقال عمر :ثالد كنت في ةلبهن ،فالحمد هلل
اللي أصبتهن قبل المون.
وإذا كان ت الروي تعر إلى السماء م أنها في البدن علم أنه ليس عروجها من جدنس عدرو
البدن اللي يمتن هلا فيه ،وعرو المالئكة ونبولها من جنس عرو الدروي ونبولهدا ال مدن
جنس عرو البدن ونبوله ،وصعود الرب عب وجل فدوق هدلا كلده وأجدل مدن هدلا كلده ،فإنده
تعددالى أبعددد ع دن مماثلددة كددل مخلددوق مددن مماثلددة مخلددوق لمخلوق..أ.هد [مجمددوع الفتدداوى/5:
.]458

 االعتبار بشأن الروي في تسهيل معرفة إمكان ما جاء من وصف هللا تعالى بالقرب والدنو
والنبول دون أن يخلو منه العرش:
* يقددول شدديخ اإلسددالم :وهددلا البدداب ونحددوه إنمددا اشددتبه علددى كثيددر مددن الندداأه ْلنهددم صدداروا
يظنون أن ما وصف هللا عب وجل به من جنس ما توصف بده أجسدامهم ،فيدرون ذلدك يسدتلبم
سد ِهل
الجم بين البدين ،فإن كونه فوق العرش م نبوله يمتن في مثل أجسامهم ،لكن مما يُ َ
عليهم معرفة إمكان هلا معرفة أرواحهدم وصدفاتها وأفعالهدا ،وأن الدروي قدد تعدر مدن الندائم
إلى السماء وهي لم تفارق البدن كما قال تعالىِ :
س }مى} ،وكللك
س ِحينَ ُ ....م َ
{َّللاُ يَتَ َوفِى واْل َ ونفُ َ
الساجد قال النبي صلى هللا عليه وسلم {أقدرب مدا يكدون العبدد مدن ربده وهدو سداجد} ،وكدللك
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تقرب الروي إلى هللا في غير حال السجود م أنها في بدنه ،ولهلا يقول بع

السلف :القلوب

جوالة :قلب يجول حول العرش ،وقلب يجول حول الحسن.
وإذا قببت الروي عر بها إلى هللا في أدنى ممان ،ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهى في البدن،
ولو كان الجسم هو الصاعد النامل لكان ذلك في مد ةويلة ،وكللك ما وصف النبي صلى هللا
عليه وسلم من حال الميت في قبره وسؤال منكر ونكير له واْلحاديث في ذلك كثير .
وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عامب رضي هللا عنه عن النبي صدلى هللا عليده
وسلم أنه قال{ :إذا أقعد الميت في قبدره ثدم شدهد أن ال إلده إال هللا فدللك قولده {يُثَ ِبدتُ ِ
َّللاُ الِد ِلينَ
َّللاُ ِ
الظدالِمِينَ َو َي وف َعد ُل ِ
بد ُّل ِ
َّللاُ َمدا َيشَدا ُء }
آ َمنُوا ِبا ول َق وو ِل الثِا ِب ِ
ت فِدي وال َح َيدا ِ الددُّ ون َيا َوفِدي ا و ِخ َدر ِ َويُ ِ
[إبراهيم ،]27 :وكللك في صحي البخاري وغيدره عدن قتداد عدن أندس عدن النبدي صدلى هللا
عليه وسلم أنه قال{ :إن العبد إذا وض في قبره وذهب أصحابه حتى إنده ليسدم قدرع نعدالهم
أتاه ملكان فأقعداه فيقوالن له :ما كنت تقول في هدلا الرجدل محمدد؟ فيقدول :أشدهد أنده عبدد هللا
ورسوله ،فيقول له :انظر إلى مقعد من النار أبدلك هللا به مقعداً من الجندة ،قدال النبدي صدلى
هللا عليه وسلم فيراهما جميعداً ،وأمدا الكدافر والمندافق فيقدول :هداه هداه ال أدري كندت أقدول مدا
يقول الناأ ،سمعت الناأ يقولون شيئا ً فقلته ،فيقال له :ال دريت وال تليت ،ويبرب بمطرقة
من حديد بين أذنيه ،فيصي صيحة يسمعها من يليه إال الثقلين}.
والناأ في مثل هلا على ثالثة أقوال :منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقا ً ْلنه قد أحاة ببدنه من
الحجار والتراب ما ال يمكن قعوده معه ،وقد يكون في صخر يطبق عليده ،وقدد يوضد علدى
بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك ،ولهلا صار بع

الناأ إلى أن علاب القبدر إنمدا هدو

علدى الددروي فقدط كمددا يقولده ابددن ميسدر وابددن حددبم ،وهدلا قددول منكدر عنددد عامدة أهددل السددنة
والجماعدة ،وصددار آخددرون إلددى أن نفددس البدددن يقعددد علددى مددا فهمددوه مددن النصددوص ،وصددار
آخرون يحتجون بالقدر وبخبر الصادق ،وال ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهد  ،وقددر
هللا حق ،وخبر الصادق حق ،لكن الشأن في فهمهم.
وإذا عددر

أن النددائم يكددون نائم دا ً وتقعددد روحدده وتقددوم وتمشددي وتددلهب وتددتكلم وتفعددل أفعدداالً

وأمددوراً ببدداةن بدندده مدد روحدده ،ويحصددل لبدندده وروحدده بهددا نعدديم وعددلاب مدد أن جسددده
مبطج  ،وعينيه مغمبتين ،وفمه مطبق وأعبداؤه سداكنة ،وقدد يتحدر بدنده لقدو الحركدة
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الداخلة ،وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصي لقدو اْلمدر فدي باةنده ،كدان هدلا ممدا يعتبدر بده أمدر
الميت في قب ره ،فإن روحه تقعد وتجلس وتنعم وتعلب وتصي  ،وذلك متصل ببدنه ،م كونده
مبدطجعا ً فدي قبدره ... ،وقددد عدر

أن أبددانا ً كثيدر ال يأكلهددا التدراب كأبددان اْلنبيداء ،وغيددر

اْلنبياء من الصديقين وشهداء أحد وغير شهداء أحد واْلخبار بللك متواتر  ..لكدن المقصدود
أن ما ذكره صلى هللا عليه وسلم من إقعاد
الميت مطلقا ً هو متناول لقعودهم ببواةنهم ،وإن كان اهر البدن مبطجعاً.
ومما يشبه هلا إخباره صلى هللا عليه وسلم بمدا رآه ليلدة المعدرا مدن اْلنبيداء فدي السدماوان،
وأندده رآى آدم وعيسددى ويحيددى ويوسددف وإدريددس وهددارون وموسددى وإبددراهيم صددلوان هللا
وسددالمه عل ديهم ،وأخبددر أيب دا ً أندده رأى موسددى قائم دا ً يصددلي فددي قبددره ،وقددد رآه أيب دا ً ف دي
السماوان ،ومعلوم أن أبدان اْلنبياء فدي القبدور إال عيسدى وإدريدس  ..وإذا كدان موسدى قائمدا ً
يصلي في قبره ثم رآه في السماء السادسة م قرب البمان فهلا أمر ال يحصل للجسد.
ومن هلا الباب أيبا ً نبول المالئكة  -صلوان هللا عليهم وسالمه – جبريل وغيره.
فإذا عر

أن ما وصدف بده المالئكدة وأواي ا دميدين مدن جدنس الحركدة والصدعود والندبول

وغير ذلك ال يماثل حركة أجسام ا دميين وغيرها مما نشهده باْلبصار في الدنيا ،وأنه يمكدن
فيها ما ال يمكن في أجسام ا دميين ،كان ما يوصف به الرب مدن ذلدك أولدى باإلمكدان ،وأبعدد
عن مماثلة نبول اْلجسام ،بل نبوله ال يماثل نبول المالئكة وأرواي بندي آدم ،وإن كدان ذلدك
أقرب من نبول أجسامهم..أ.ه [مجموع الفتاوى..]523 /5:
تم بفبل هللا ...والحمد هلل رب العالمين...
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