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  املقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل لـه،  

  .ومن يضلل فال هادي له
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شـهادة احلـق   

  .والرضا
  .نيب العدل واهلدى وأشهد أن نبينا حممد 

  :بعدأما 
فإن اهللا جل وعال خلق العباد، وأوجد اخللق لعبادتـه وحـده   

ولكـن مـا ذاك إال ليختـربهم     سبحانه، وهو غين عن عبادم،
وميتحنهم، وليجزيهم بأعماهلم فمن أطاع وشكر وعبد اهللا وحـده  
دون سواه فله النعيم، ومن عصى وتكرب وكفر بـاهللا عـز وجـل    

  .وأشرك معه غريه فله اجلحيم
:  اهللا عز وجل أنه خلق الثقلني لعبادته، فقال سبحانهفقد أخرب

وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمو ]٥٦: الذاريات.[  
كذلك أخرب سبحانه أنه ما من شيء إال يعبد اهللا، ولكـن ال  

 وإِنْ من شيٍء إِلَّا يسبح: يعلم ذلك إال اهللا، فقال املوىل جل وعال
مهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت نلَكو هدمبِح ]٤٤: اإلسراء.[  

واهللا عز وجل مل خيلق اخللق عبثًا ومهالً، تعاىل اهللا عن ذلـك  
علوا كبريا، وإمنا خلقهم لعبادته وحده سبحانه ال شريك له، مث بعد 
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نما أَفَحِسبتم أَ: قال تعاىل. ذلك يعودون إليه ليجازيهم بأعماهلم
  ].١١٥: املؤمنون[ خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ

ومن يعمـلْ  * فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره : وقال تعاىل
هرا يرش ةثْقَالَ ذَرم ]٨، ٧: الزلزلة.[  

مينه، وآخذ كتابه فكل جمزي بعمله يوم القيامة، فآخذ كتابه بي
  .بشماله أو من وراء ظهره

فمن أطاع عز وجل فقد فاز باجلنة واحلسىن، ومن عصـى اهللا  
  .تعاىل فقد باء بالنار والعسرى

وقد أمر اهللا تعاىل بإخالص العبادة له، وحده ال شريك له، قال 
   ينوما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّـه مخلصـني لَـه الـد    : تعاىل

  ].٥: البينة[
: ، وقال ]متفق عليه[ »...إمنا األعمال بالنيات«: وقال 

إن اهللا ال ينظر إىل أجسامكم، وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل «
  ].مسلم[» قلوبكم وأعمالكم

  :فال بد لقبول العمل من شرطني
  .أن يكون خالصا هللا عز وجل -١
  .شريعةأن يكون صوابا موافقًا ملا جاءت به ال -٢

فإذا توافر يف العمل الشرطان السابقان فهو بـإذن اهللا تعـاىل   
  .مقبول ومأجور صاحبه عليه

وجيدر بنا قبل اخلوض يف حقوق اهللا تعاىل علـى عبـاده أن   
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نتعرف على عظمة اخلالق سبحانه، ملا يف ذلك من زيـادة اإلميـان   
  .بإذن اهللا املنان

  :اهللا خالق كل شيء -١
وجل خملوق له، مربوب مـدبر، خميـر    فكل ما سوى اهللا عز

مسير، مكون بعد أن كان ال شيء، مجيع اخللق ملكـه وعبيـده،   
اللَّـه  : وحتت قهره وقدرته، وحتت تصريف مشيئته، قال تعـاىل 

  ].٦٢: الزمر[ خالق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء وكيلٌ
العاص رضي اهللا ويف صحيح مسلم، عن عبد اهللا بن عمرو بن 

كتب اهللا مقادير اخلالئق «: يقول مسعت رسول اهللا : عنهما قال
وكـان  : قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة، قال

  .»عرشه على املاء
قـال  : قـال : وعند اإلمام أمحد، عن عبادة بن الصامت 

اكتـب،  : إن أول ما خلق اهللا القلم، مث قال له«: رسول اهللا 
  .» تلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامةفجرى يف

فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّـا هـو رب   : قال تعاىل
  ].١١٦: املؤمنون[ الْعرشِ الْكَرِميِ

  ].٥: طه[ الرحمن علَى الْعرشِ استوى: وقال تعاىل
ـاهر     فاهللا هو اخلالق الواحد الوهاب، خالق خلقه مـن تـراب، وق

الصالب، ومسبب األسباب، ورب األرباب، فال إله إال اهللا العزيز الغفار، 
  .وال حول وال قوة إال باهللا الكبري املتعال، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
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  :الكرسي -٢
السـموات  : ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية، قال السـدي 

ي العرش، وعن ابن واألرض يف جوف الكرسي، والكرسي بني يد
لو أن السموات السبع واألرضني السبع بسـطن مث  : عباس أنه قال

وصلن بعضهن إىل بعض ما كن يف سعة الكرسي إال مبنزلة احللقة يف 
: البقرة[ وسع كُرسيه السماوات والْأَرض: املفازة، قال تعاىل

حديـد   كحلقة من ما الكرسي يف العرش إال«: وقال ]. ٢٥٥
  .»ألقيت بني ظهري فالة من األرض

  :اللوح احملفوظ -٣
وسأذكر ما خيص اللوح احملفوظ بنص ما ذكره ابن كثري رمحه 

أن : عن ابـن عبـاس  : اهللا يف كتابه البداية والنهاية، فقال رمحه اهللا
إن اهللا خلق لوحا حمفوظًا من درة بيضاء صفحاا «: قال النيب 

نور، وكتابه نور، هللا فيه يف كل يوم ستون من ياقوتة محراء، قلمه 
ويعز ويذل ويفعل مـا   يوثالمثائة حلظة خيلق ويرزق ومييت وحيي

  .اللوح احملفوظ عن ميني العرش: ال مقاتل، وق»يشاء
  :خلق السموات واألرض -٤

خلَق السماوات والْأَرض وما بينهما في سـتة  : قال تعاىل
  ].٤: سجدةال[ أَيامٍ

ثُم استوى إِلَى السماِء فَسواهن سبع سموات : وقال تعاىل
يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو ]٢٩: البقرة.[  
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اللَّه الَّذي خلَق سبع سموات ومـن الْـأَرضِ   : وقال تعاىل
لَمعتل نهنيب رلُ الْأَمزنتي نثْلَهأَنَّ مو يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّه
  ].١٢: الطالق[ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء علْما

كان اهللا ومل يكن شيء غريه، وكان «: قال : ويف البخاري
عرشه على املاء، وكتب يف الذكر كل شيء، وخلق السـموات  

  .»واألرض
خلـق  «: هللا بيدي فقالأخذ رسول ا: قال وعن أيب هريرة 

اهللا التربة يوم السبت، وخلق اجلبال يوم األحد، وخلق الشـجر  
يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلـق النـور يـوم    

ء، وبث الدواب يوم اخلميس، وخلق آدم بعد العصر يوم األربعا
اجلمعة آخر خلق خلق يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيما بني 

  ].أمحد، ومسلم[» ليلالعصر إىل ال
فامنت اهللا على عباده مبا خلق هلم من البحار واألار، فـالبحر  
احمليط بسائر أرجاء األرض، وما ينبت منه يف جوانبها اجلميع مـاحل  
الطعم مر، ويف هذا حكمة عظيمة لصحة اهلواء، إذ لو كان حلـوا  

ـ  ان ألننت اجلو وفسد اهلواء بسبب ما ميوت فيه من احليوانات، فك
يؤدي إىل تفاين بين آدم، ولكن اقتضت احلكمة البالغة أن يكـون  

  .على هذه الصفة هلذه املصلحة
هو الطهـور مـاؤه   «: عن البحر، قال وهلذا ملا سئل النيب 

  .»احلل ميتته
وأما األار فماؤها حلو عذب فرات سائغ شـرابه ملـن أراد   
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ها إىل ذلك، وجعلها اهللا جارية سارحة ينبعهـا يف أرض ويسـوق  

  .أخرى رزقًا للعباد
  :خلق املالئكة وصفام -٥

املالئكة خلق من خلق اهللا تعاىل، خلقهم لغايات سامية، وأمور 
عديدة ال يعلمها إال عامل اخلفيات؛ فمنهم املوكل بإنزال الـوحي  

علـى   ، وقد رآه الـنيب   جربيلعلى األنبياء والرسل وهو 
جل عليها وله ستمائة جناح، ما صورته احلقيقية اليت خلقه اهللا عز و

  .بني كل جناحني كما بني املشرق واملغرب
وهو امللك املوكل بالنفخ يف الصور، ومنـهم   إسرافيلومنهم 

وهو املوكل بإنزال املطر، ومنهم ملك املوت وهو املوكل  ميكائيل
بقبض األرواح، وحبيال البيت احلرام يوجد البيت املعمور يف السماء 

ه كل يوم سبعون ألف ملك من املالئكة يصلون فيه ال السابعة يدخل
يعودون إىل يوم القيامة، وال يعلم عدد املالئكة إال اهللا عز وجل قال 

 :»  إين أرى ما ال ترون، وأمسع ما ال تسمعون، أطت السـماء
وحق هلا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال عليه ملك ساجد، 

ولبكيتم كثريا وملـا تلـذذمت    لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليالً
بالنساء على الفرشات، وخلرجتم إىل الصعدات جتـأرون إىل اهللا  

  .واهللا لوددت أين شجرة تعضد: فقال أبو ذر »عز وجل
ما يف السموات السبع موضع قـدم وال  «: ويف حديث آخر

 شرب وال كف إال فيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكـع، 
ما عبدناك حق عبادتك إال أنـا  : قالوا مجيعافإذا كان يوم القيامة 
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  .»ال نشرك بك شيئًا
ومن املالئكة من هو موكل بتصريف الرياح والسحاب بـإذن  

خـازن اجلنـة،    رضوانرم، ومنهم أعوان ملك املوت، ومنهم 
خازن النار، ومنهم الزبانية، ومنهم فتانا القرب ومهـا   مالكومنهم 

ومنهم املوكلون باجلنـان وتزيينـها   اللذان يسأالن امليت يف قربه، 
ويئتها لساكنيها، ومنهم املوكالن حبفظ بين آدم، ومنهم سـكان  
السموات، ومنهم محلة العرش، ومنهم املوكلون حبفـظ أعمـال   

  .ومها كاتبا احلسنات والسيئات وعتيد رقيبالعباد، ومنهم 
ومنهم املالئكة الذين يتعاقبون على العبـاد بالليـل والنـهار    

تمعون يف صاليت الفجر والعصر، ومنهم املالئكة الذين يكتبون وجي
األول فاألول يوم اجلمعة حىت يدخل اخلطيب، ومنهم الذين حيفون 

يا أَيها الَّذين َآمنوا قُوا أَنفُسكُم : جمالس الذكر وحلقه، قال تعاىل
ةُ عارجالْحو اسا النهقُودا وارن يكُملأَهو اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائا مهلَي

  ].٢٠: التحرمي[ لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَـا  : وقال تعاىل يف وصف املالئكة

  ].٢٠: األنبياء[ يفْترونَ
من مارج من  خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان« :قال 

  ].مسلم وغريه[ »نار، وخلق آدم مما وصف لكم
واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية معلومة، فللـه احلكمـة   

  .البالغة
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  :خلق اجلان وكيد الشيطان -٦

خلق اهللا اجلن من نار كما سبق وأشرنا يف احلديث السـابق،  
أمر املالئكة أن تسجد له فسجد املالئكـة   فلما خلق اهللا آدم 

م أمجعون إال إبليس أىب وعصى ربه وامتنع عن السجود آلدم، كله
وقال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني، فاستحق لـذلك  
اللعنة من رب العاملني، فأهبط إىل األرض ذليالً حقـريا مـذُءوما   
مدحورا، متوعدا هو ومن اتبعه من اجلن واإلنس، ومع ذلك فهـو  

  .آدم عن جادة الصوابيسعى جاهدا لغواية بين 
وأخذ العهد على نفسه ليقعدن هلم كل مرصد، وليضلنهم عن 
الطريق املستقيم، ولكن اهللا تكفل حبفظ وعصمة من آمن به وصدق 

إِنَّ : رسله واتبع شرعه أال يسلط عليهم إبليس وأعوانه، قال تعاىل
    و ـكبكَفَـى بِرـلْطَانٌ وس هِملَـيع لَك سي لَيادبيلًـا عك   

  ].٦٥: اإلسراء[
فإبليس حي إىل يوم القيامة، منظَر إىل ذلك اليوم املوعود الذي 
وعده ربه اختبارا للعباد وحمنة هلم، وله عرش على وجه املاء جالس 
عليه، ويبث سراياه يلقون بني الناس الشر والفنت، ويفرقون بني املرء 

ء، مث يبعـث  إن الشيطان يضع عرشه على املا«: وزوجه، قال 
تركته وهو يقول كذا وكذا،  فالن حىتبما زلت : أحدهم فيقول
ما : ال واهللا ما صنعت شيئًا، وجييء أحدهم فيقول: فيقول إبليس

نعم : فيقربه ويدنيه ويقول: تركته حىت فرقت بينه وبني أهله، قال
  ].مسلم[ »أنت
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إن الشيطان جيري من ابـن آدم  «: ويف الصحيحني قال 
، فالشيطان يوسوس البن آدم حىت يوقعه يف اخلطيئـة،  »جمرى الدم

فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا مل يذكر ربه ونسي التقم الشيطان 
يأيت الشـيطان  «: قلبه، فيوسوس له حىت ينسيه ذكر ربه، قال 

أحدكم، فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حىت يقـول مـن   
  ].البخاري ومسلم[ »تعذ باهللا ولينتهخلق ربك، فإذا بلغه فليس

أعوذ باهللا السميع العلـيم مـن   «: يقول وهلذا كان النيب 
، فكمـا  ]أمحد وغريه[ »الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه

ذكرنا أن الشيطان يوسوس البن آدم حىت ينسيه ذكر ربه سبحانه، 
فمنهم ما يوسوس للمصلي يف صـالته وهـذا الشـيطان امسـه     

»خنس للمسلم يف وضوئه ويسـمى هـذا   ، ومنهم من يوسو»بز
  .، ومنهم أعوان السحرة واملشعوذين»الوهلان«الشيطان 

فإذا أراد املسلم التخلص من كيد الشيطان ووسوسته فعليـه  
بطاعة اهللا عز وجل والتحصن من الشيطان باألذكـار واألدعيـة   

: املشروعة املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ويف كتب السنة، قال تعاىل
 َّإِن موا فَإِذَا هذَكَّرت طَانيالش نم فطَائ مهسا إِذَا مقَوات ينالَّذ

  ].٢٠١: األعراف[ مبصرونَ
وإِما ينزغَنك من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِاللَّـه  : وقال تعاىل
يملع يعمس هإِن ]٢٠٠: األعراف.[  

رب العرش الكـرمي أن جينبنـا الشـيطان     نسأل اهللا العظيم
ووسوسته، ونعوذ باهللا احلليم أن يتخطبنا عند املوت، فاللـهم إن  
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إبليس عبد من عبادك، ناصيته بيدك، يرانا من حيث ال نراه وأنت 
سبحانك تراه من حيث ال يراك، اللهم إنا ندرأ بك يف حنره ونعوذ 

ل ما يتنا عنه، أو أن بك من شره، اللهم إنا نعوذ بك أن يأمرنا بفع
  .ينهانا بترك ما أمرتنا به، إنك على كل شيء قدير

  :خلق آدم -٧
خلق آدم يوم اجلمعة، خلقه اهللا تعاىل بيديه ونفخ فيه من روحه 
وأمر مالئكته بالسجود له فسجدوا إال إبليس مل يسجد تكربا وتعنتا 

ـ  رة فاستحق اللعنة من ربه، ففي صحيح مسلم من حديث أيب هري
  قال رسول اهللا :»   خري يوم طلعت عليه الشـمس يـوم

ومـن   »اجلمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها
  .»وفيه تقوم الساعة«: وجه آخر

ملا خلـق اهللا  «: قال رسول اهللا : قال وعن أيب هريرة 
آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقهـا مـن   

ة، وجعل بني عيين كل إنسان منهم وبيصا من ذريته إىل يوم القيام
هؤالء : أي رب من هؤالء؟ قال: نور، مث عرضهم على آدم فقال

أي : ذريتك، فرأى رجالً منهم فأعجبه وبيص ما بني عينيه، فقال
هذا رجل من آخر األمم من ذريتك يقال له : رب من هذا؟ قال

أي : ستني سنة، قـال : داود، قال رب وكم جعلت عمره؟ قال
عمري أربعني سنة، فلما انقضى عمـر آدم جـاءه    رب زده من

أو مل : أو مل يبق من عمري أربعون سنة؟ قـال : ملك املوت قال
فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم : تعطها ابنك داود، قال
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: الترمـذي، وقـال  [» فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته
  ].حسن صحيح

وهل بعد هذا يطاع ! بحانه؟فهل بعد هذا كله يعبد غري اهللا س
! وهل بعد ذلك يشكر غري املنعم جلت قدرته؟! غري اهللا عز وجل؟

مث هل بعد هذا وذاك يعصى اإلله الواحد القهار الذي خضعت لـه  
فال إله ! الرقاب، والنت جلربوته الصعاب، وخالق خلقه من تراب؟

  .إال رب األرباب ومسبب األسباب
ى من عصاك، وما أرأفك مبن فاللهم لك احلمد ما أحلمك عل

تاب إليك، فلك احلمد حىت ترضى، ولك احلمد إذا رضيت، ولك 
، ومـا  سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتـك  احلمد بعد الرضا،

شكرناك حق شكرك، غري أنا ال نشرك بك شيئًا، فأنت أهل الثناء 
واد، سبحانك وحبمدك عدد خلقك، ورضـا نفسـك، وزنـة    

  .كعرشك، ومداد كلمات
*     *     *  
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  :وهللا عز وجل على عباده حقوقًا كثرية نذكر منها

  :حق اهللا تعاىل على عباده اإلميان به سبحانهمن 
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبـلَ الْمشـرِقِ   : قال تعاىل

خرِ والْملَائكَـة  والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيـومِ الْـآَ  
نيبِيالنابِ وتالْكو ]١٧٧: البقرة.[  

َآمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ : وقال تعاىل
هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نكُلٌّ َآم ]٢٨٥: البقرة.[  

 لَّذين َآمنوا َآمنوا بِاللَّـه ورسـوله  يا أَيها ا: وقال تعاىل
  ].١٣٦: النساء[

، عن اإلميان قـال  ، ملا سأل النيب ويف حديث جربيل 
اإلميان أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبـه، ورسـله،   «: النيب 

  ].مسلم[ »واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره
رب اهللا به عن نفسـه مـن   فيدخل يف اإلميان باهللا، اإلميان مبا أخ

من أمسـاء اهللا وصـفاته،    أمسائه وصفاته، أو أخرب به الرسول 
ويدخل يف ذلك أنه رب العاملني، وأنه اخلالق الرزاق، وأنه كامـل  
يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله، ويدخل فيه أنه سـبحانه أرسـل   
الرسل وأنزل الكتب وقدر األشياء وعلم ا قبل وجودها سـبحانه  

تعاىل، وأنه ال ند له، وال مثيل له وال شبيه، وأنه على كل شـيء  و
  .قدير، وأنه بكل شيء عليم

لَم يلد ولَـم  * اللَّه الصمد * قُلْ هو اللَّه أَحد : قال تعاىل
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 ولَدي *دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ]اإلخالص.[  
 وهو السـميع الْبصـري   لَيس كَمثْله شيٌء: وقال تعاىل

  ].١١: الشورى[
فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم : وقال عز وجل

  ].٧٤: النحل[ لَا تعلَمونَ
  ].٦٥: مرمي[ هلْ تعلَم لَه سميا: وقال تعاىل

ه، وأنـه  وغري ذلك من اآليات الدالة على كمالـه سـبحان  
موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، فهـو  

له األمساء احلسىن وله  كما أخرب عن نفسه وأخرب عنه نبيه حممدا 
  .الصفات العال

فالواجب على املؤمن أن يؤمن بأمساء اهللا تعاىل كما جاءت من 
االستواء، : غري حتريف وال تعطيل وال تشبيه وال تكييف، ومن ذلك

جه، واليد، والرمحة، والغضب، والنزول، والعلـم، واإلرادة،  والو
وغري ذلك من صفات اهللا عز وجل فتثبت لـه كمـا جـاءت يف    
الكتاب والسنة، فنثبتها كما أثبتها أهل السنة واجلماعة، كما قـال  

االستواء معلوم والكيـف  «: السلف رمحهم اهللا تعاىل يف االستواء
  .»عنه بدعة جمهول واإلميان به واجب والسؤال

وهكذا يف كل صفات اخلالق جل وعال، فهو سبحانه ال يشاه 
  .أحد من خلقه يف شيء من صفاته

وكذلك اإلقرار له سبحانه بأنه اخلالق الرزاق مدبر األمـور  
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ومصرفها، يعطي ومينع، خيفض ويرفع، ويعز ويذل، وحييي ومييت، 

األحد، الفرد وهو على كل شيء قدير، واإلميان بأن اهللا هو الواحد 
الصمد، ال شريك له يف ملكه، ال يف السماء وال يف األرض، بل هو 

فَاعبد اللَّه مخلصا لَه الدين : املستحق للعبادة سبحانه، قال تعاىل
 *صالالْخ ينالد لَّهأَلَا ل ]فإنه ال معبود حبق إال اهللا ] ٣، ٢: الزمر

  .تعاىل
ق، وقوله احلق، وله دعوة احلق، وعبادته فاهللا جال وعال هو احل

هي احلق، وما سواه باطل، فال يستغاث إال باهللا، وال ينذر إال باهللا، 
وال يتوكل إال عليه، وال يطلب الشفاء إال منه، وال يطاف إال ببيته 
العتيق، وال يذبح إال له، وال يدعى إال هو سبحانه، وال حيلـف إال  

  .العبادةبه، إىل غري ذلك من أنواع 
وإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّـا هـو الـرحمن    : قال تعاىل

يمحالر ]١٦٣: البقرة.[  
  ].٥: الفاحتة[ إِياك نعبد وإِياك نستعني: وقال تعاىل
 ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يـدعونَ مـن  : وقال تعاىل

الْكَبِري يلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب وه ونِهد ]٦٢: احلج.[  
إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفـر مـا دونَ   : وقال تعاىل
  ]٤٨: النساء[ ذَلك لمن يشاُء
اللَّه علَيه الْجنـةَ   إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم: وقال تعاىل

  ].٧٢: املائدة[ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ
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  :وخالصة ذلك أن اإلميان باهللا جال وعال يتضمن أربعة أمور

وهذا األمر قد دلت عليـه  : اإلميان بوجود اهللا عز وجل -١
هللا ووجـوده  الفطرة فما من خملوق إال وقد فطر على اإلميـان بـا  

  .سبحانه، ودل العقل على وجود اهللا سبحانه وتعاىل
أي بأنه وحده هو الرب ال : اإلميان بربوبية اهللا عز وجل -٢

شريك له، وهو اخلالق للعامل، املدبر احمليي املميت، وهو الرزاق ذو 
القوة املتني، وال يوجد أحد ينكر ربوبية اهللا عز وجل إال مكـابرا  

وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم : ىل يف فرعونومعاند، قال تعا
  ].١٤: النمل[ ظُلْما وعلُوا

وهو إفراد اهللا بالعبـادة،  : اإلميان بألوهيته سبحانه وتعاىل -٣
  .وأنه ال يستحق العبودية غريه سبحانه وتعاىل

ه وذلك بإثبات ما أثبته اهللا لنفس: اإلميان بأمسائه وصفاته -٤
، من األمساء والصفات على الوجه الالئق به يف كتابه أو سنة نبيه 

  .سبحانه، من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل
  :النصح له سبحانهومن حق اهللا تعاىل على عباده 

فقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه، من حديث متيم الـداري  
  أن النيبقلنا ملن يا رسول )ثالثًا( »النصيحة الدين«: ، قال ،

وألئمة املسلمني  هللا عز وجل، ولكتابه، ولرسوله «: اهللا؟ قال
  .»وعامتهم

فالنصيحة هللا تعاىل تقتضي القيام بأداء الواجبات على أكمـل  
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الوجه وهذا هو مقام اإلحسان، أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تراه 

 تعاىل بنوافل بحانه يراك، وكذلك االجتهاد يف التقرب إىل اهللافإنه س
فالنصيحة هللا عز وجل هي . الطاعات، وترك احملرمات واملكروهات

. شدة العناية باتباع حمبة اهللا تعاىل يف أداء ما افترض، وجمانبة ما حرم
وأن يؤثر اهللا تعاىل على كل حمبوب بالقلب وسائر اجلـوارح، وأن  

: ىلتكون العبادة خالصة له سبحانه ال شريك له؛ وهلذا قـال تعـا  
 َونجِدلَا ي ينلَى الَّذلَا عى وضرلَى الْملَا عفَاِء وعلَى الضع سلَي

  ـنم ِسنِنيحلَى الْما عم هولسرو لَّهوا لحصإِذَا ن جرقُونَ حفنا يم
يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس ]٩١: التوبة.[  

 بقلوم ملا منعوا من اجلهاد فسماهم اهللا حمسنني لنصيحتهم هللا
  .بأنفسهم

  :التعجيل بالتوبةومن حق اهللا تعاىل على عباده 
فال يدري اإلنسان ما يعرض له خالل عمره من حوادث الزمن 
ونوائب الدهر، فاليوم صحيح وغدا سقيم، واليوم غين، وغدا فقري، 

  .واليوم فراغ وغدا يف شغل، هكذا
غل وقته ملا فيه خري له يف دينه ودنياه، فينبغي على العاقل أن يست

. غدا، غدا: وليعجل بالتوبة النصوح، وال يسوف وال يؤجل ويقول
واهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثـر مـن   «: قال 

أيها النـاس توبـوا إىل اهللا   «: وقال ]. البخاري[» سبعني مرة
  ].سلمم[ »واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة مرة

وما تدرِي : وال يدري اإلنسان ما يعرض له غدا، قال تعاىل
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  ـوتمضٍ تأَر بِـأَي فْسرِي ندا تما وغَد كِْسباذَا تم فْسن 

  ].٣٤: لقمان[
  :إخالص العبادة له وحدهفمن حق اهللا على عباده 

 فهو اخلالق الرازق املنعم املتفضل على عباده بكل ما لديهم من
   وما بِكُم مـن نِعمـة فَمـن اللَّـه    : نعم وخريات، قال تعاىل

وكل ما هيئ لإلنسان من علم ومعرفة فهو من اهللا ]. ٥٣: النحل[
واللَّـه  : وحده لذلك استحق أن يعبد دون سواه، قـال تعـاىل  
لَكُم السمع  أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لَا تعلَمونَ شيئًا وجعلَ

  ].٧٨: النحل[ والْأَبصار والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ
ولقد تفضل اهللا على عباده بنعم عديدة ال تعـد وال حتصـى   
ليتقوى ا اإلنسان على عبادة ربه وخالقه، ولتعينه على طاعة ربه 

ـ   : سبحانه، قال تعاىل  ا تحصـوها وإِنْ تعدوا نِعمـةَ اللَّـه لَ
  ].٣٤: إبراهيم[

وحال كثري من الناس اليوم غفلة عن حق اهللا عليه فال محد وال 
شكر هللا، فحاهلم ذنوب ومعاص، وتقصري وتفريط يف طاعة اهللا عز 
وجل؛ فبدلوا شكر املنعم كفرا، كفروا نعمة اهللا تعاىل فحـل ـم   

  .عداخلزى والبوار، فخري اهللا إليهم نازل، وشرهم إليه صا
ولقد قصر وفرط كثري من املسلمني يف هذا الزمان بركن من أهم 
أركان اإلسالم، أال وهو الصالة فتفريط ا وعدم اهتمام، بل إن البعض 
أسقطها من قاموس حياته، فال مكان هلا أصالً يف جدول يومه وليلته، 

  .فأي تفريط بعد هذا التفريط، وأي تضييع بعد هذا التضييع
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 عز وجل على عباده مخس صلوات يف اليـوم  فقد أوجب اهللا

: والليلة، وأوجب عليهم احملافظة عليها، فقال جل من قائل سبحانه
 نيقَـانِت لَّهوا لقُومطَى وسالْو لَاةالصو اتلَولَى الصظُوا عافح 
إِنَّ الصلَاةَ كَانت علَى الْمـؤمنِني  : وقال تعاىل] ٢٣٨: البقرة[

  ].١٠٣: النساء[ كتابا موقُوتا
فالصالة هي احلد الفاصل بني اإلسـالم والكفـر والشـرك،    
فتاركها جاحدا لوجوا كافر باإلمجاع، وتاركها اونا وكسـالً  

العهـد  «: كافر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، قال 
ي، الترمـذ [ »الذين بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفـر 

  ].حسن صحيح: وقال
أن حيافظوا على الصلوات املفروضة فمن حق اهللا على عباده 

  :يف أوقاا
مـن مسـع   «: حيث ينادى ا يف بيوت اهللا عز وجل قال 

صحيح الترغيـب  [ »النداء فارغًا صحيحا فلم جيب فال صالة له
  ].والترهيب

  :الزكاة ومن حق اهللا على عباده
اس يف هذا الزمان الزكاة وما أدرك ما ومما قصر فيه كثري من الن

الزكاة، هي تلك األموال اليت تؤخذ من أغنياء املسلمني وترد على 
فقرائهم، فأصبح البعض يتساهل ذا الركن من أركان اإلسالم وال 
يلقون له باالً، فها هي األموال من ورق نقديـة وذهـب وفضـة    

ـ  ؤدي حـق اهللا  تتكدس لدى البعض وال ينفقها يف سبيل اهللا، ال ي
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فيها، فاهللا هو الذي رزقه إياها، فهو الواهب املـنعم، مث ال جتـد   
  .أكثرهم شاكرين

والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ ولَا ينفقُونها في : قال تعاىل
جهنم  يوم يحمى علَيها في نارِ* سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 

 فُِسكُمأَنل متزا كَنذَا مه مهورظُهو مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت
  ].٣٥، ٣٤: التوبة[ فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يـؤدي منـها   «: وقال 
محى حقها، إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأ

عليها يف نار جهنم، فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت 
أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حىت يقضى بني 

  ].متفق عليه[ »...العباد فريى سبيله، إما إىل اجلنة وإما إىل النار
والزكاة ركن من أركان اإلسالم الذي ال يتم إسالم املـرء إال  

ا وأ ا ركيزة من ركائز هذا الدين احلنيف، وهي حق باالعتراف
  .من حقوق اهللا على عباده

  :صوم رمضانومن حق اهللا على عباده، 
فهو الركن الرابع من أركان اإلسالم، وهو أيضا ركيزة مـن  
ركائزه، فكل العبادات لإلنسان إال الصوم فإنه هللا عز وجل اختص 

م من فضله سبحانه عن اهللا به من بني سائر العبادات، ليجزي الصائ
يقول اهللا تعاىل كل عمل بن آدم له «: قال : قال أيب هريرة 

  ].متفق عليه[» ...إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به
وقد اختص اهللا به ألن فيه من اإلخالص هللا عز وجل والتعبد له 
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حبيث ال يطلع على الصائم يف صيامه إال من ال ختفى عليه خافيـة،  

لعبادات السرية اليت ال يطلع عليها الناس، بل هو سـر  فالصيام من ا
  .بني العبد وربه

ويا له من أسف حينما نرى بعضا من املسلمني وهم جياهرون 
اهللا باإلفطار يف ار رمضان، وما قاموا حبق اهللا عليهم، وما طمعوا 
يف جنة رم سبحانه وما رغبوا يف عظيم عفو رم جلت قدرتـه،  

هللا عليهم ليل ار، وما استحوا منه سبحانه وما قاموا يتنعمون بنعم ا
بشكر تلك النعم، بل قابلوا اإلحسان بالكفران، قـابلوا احلسـنة   

أَلَم تـر  : بالسيئة، وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان، قال تعاىل
جهنم * بوارِ إِلَى الَّذين بدلُوا نِعمةَ اللَّه كُفْرا وأَحلُّوا قَومهم دار الْ

ارالْقَر بِئْسا وهنلَوصي ]٢٩، ٢٨: إبراهيم.[  
فحال اإلنسان ملن صنع إليه معروفًا أن يكافئه علـى حسـن   
صنيعه، ويتحبب إليه ويتودد له، فكيف بـرب األرض والسـماء،   
الغين عنا وحنن الفقراء إليه، أال ينبغي على املسلم أن يقابل نعم اهللا 

ولكنها الغفلة املهلكة ! شكر، واحلياء منه سبحانه؟ بلى واهللاعليه بال
  .والعياذ باهللا

  :احلجومن حق اهللا على عباده فريضة 
احلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم، ودعامـة مـن   
دعائمه، فينبغي على املسلم أن يبادر بأداء احلج علـى الفـور وال   

يعرض له عـارض   يتراخى يف ذلك، وال يتساهل وال يتكاسل حىت
: من عوارض الدنيا، فيقعده عن أداء هذه الفريضة، قـال تعـاىل  
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  كَفَـر نمبِيلًا وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النع لَّهلو
نيالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه ]٩٧: آل عمران.[  

مت كيفما شاء يهوديـا  ومن ملك الزاد والراحلة مث مل حيج فلي
أو نصرانيا، واحلج املربور الذي ال يرتكب صاحبه فيه معصية، فلم 
يرفث ومل يفسق ومل يصخب أو جيادل، فجزاء هذا احلج املـربور  
اجلنة، وإننا واهللا لنرى أناسا أعطاهم اهللا من النعم واخلريات مـا ال  

لشعرية مـن  يعلمه إال هو سبحانه، ومع ذلك مل يقوموا بأداء هذه ا
شعائر هذا الدين العظيم، بل إن البعض مل يبال ا أصالً والـبعض  
اآلخر يسوف، ويسول له الشيطان وهو ال يدري ما قد يعرض له 

  .من مصائب الدنيا ونوائبها
فحق اهللا عز وجل على أولئـك أن يسـارعوا إىل اخلـريات    

ليهم، ويسابقوا إليها، ويشمروا عن سواعدهم ليقوموا حبقوق اهللا ع
  .ليفوزوا برضوانه سبحانه

  :الصربومن حق اهللا على عباده 
الصرب منزلة عظمى ال يدركها إال قلة من العباد الذين عرفـوا  
قدر وعظمة هذه املنزلة عند اهللا تعاىل، فالواجب علـى العبـاد أن   
يصربوا حمتسبني، يصربوا على أقدار اهللا اليت قدرها عليهم، فال جيزع 

رض على قضاء اهللا وقدره؛ بل الواجب عليه الصرب اإلنسان وال يعت
 يا أَيها الَّذين َآمنوا اصبِروا وصابِروا: واالحتساب، قال تعاىل

إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم : ، وقال تعاىل]٢٠٠: آل عمران[
  ].١٠: الزمر[ بِغيرِ حسابٍ
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اهللا، وما أعطي أحد عطاء ومن يتصرب يصربه ... «: وقال 

  ].متفق عليه[» خريا وأوسع من الصرب
  :والصرب ثالثة أنواع

  :الصرب على طاعة اهللا: النوع األول
الطاعة ثقيلة على النفس، تصعب على اإلنسان، وقد تكـون  
ثقيلة على البدن حبيث يكون مع اإلنسان شيء من العجز والتعب، 

لية وغري ذلك، ولكن ال بـد  وقد يكون فيها مشقة من الناحية املا
لإلنسان من صرب وجلد وتعويد على الصرب، فالطاعات فيها شـيء  

  .من املشقة على النفس والبدن حتتاج إىل صرب ومعاناة
  :الصرب على حمارم اهللا: النوع الثاين

حبيث يكف اإلنسان نفسه عما حرم اهللا عز وجل ألن النفس 
فعل السوء وعمل القبيح  األمارة بالسوء تدعو صاحبها وتدفعه إىل

من القول والعمل، فينبغي على اإلنسان أن يصرب نفسه ويروضـها  
على الصرب، واالبتعاد عن حمارم اهللا عز وجل حىت يفوز برضا ربـه  

وليعلم أن من ارتكب حمارم اهللا فهو عاص هللا عز وجـل  . سبحانه
  .ومعرض للعقوبة واحلسرة والندامة

اهدة نفسه األمارة السوء حىت فينبغي عليه أن يسعى جاهدا 
فَمن زحزِح : يكون من الفائزين ويكون من السعداء، قال تعاىل

فَاز ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ ونِ النع ]وقال ]١٨٥: آل عمران ، :
ألن بالصرب تتكشف الغمـوم واهلمـوم   ] مسلم[ »والصرب ضياء«

  .والكربات
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  :أقدار اهللالصرب على : النوع الثالث
  :وهي قسمان

وهي اليت حتتاج إىل شكر، والشكر  :أقدار اهللا املالئمة: األول
من الطاعات اليت حتتاج إىل صرب عليها، فيحصل له الثواب بإذن اهللا 

  .تعاىل
حبيث ال تالئم اإلنسان، فقد يبتلـى   :أقدار اهللا املؤملة: الثاين

ع الباليا كثرية، وهي اإلنسان يف ماله وبدنه وأهله وغري ذلك، فأنوا
حتتاج إىل صرب وجلد ومعاناة، فيصرب اإلنسان نفسه عما حيرم عليه 
من إظهار اجلزع واهللع وعدم الرضا مبا قدر اهللا عليه، سواء باللسان 

  .أو اجلوارح، أو بالقلب
فيصرب اإلنسان على ما قدره اهللا عليه وليبشر بالثواب مـن اهللا  

لُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجـوعِ  ولَنب: تعاىل، قل جل وعال
 ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم نقْصٍ منو * ينالَّذ

أُولَئك علَيهِم * إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ 
ـ  م اتلَوونَ     صـدتهالْم ـمه ـكأُولَئـةٌ ومحرو هِـمبر ن   

  ].١٥٧-١٥٥: البقرة[
: يقول اهللا تعاىل«: قال أن رسول اهللا  وعن أيب هريرة 

ما لعبدي املؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا مث احتسبه 
  ].البخاري[ »إال اجلنة

خر ثوابه عند اهللا فمن ابتلي بفقدان حبيبه يف هذه الدنيا، مث اد
وصرب وسلم أمره إىل اهللا عز وجل فقد وقع أجره علـى اهللا وإمنـا   
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يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب، وبعد ذلك يدخل اجلنة بـإذن  

  .اهللا تعاىل
إن اهللا عـز  «: يقول مسعت رسول اهللا : قال وعن أنس 

فصرب عوضـته   )يعين عينيه(بيبتيه إذا ابتليت عبدي حب: وجل قال
  ].البخاري[ »ما اجلنةمنه

فينبغي على املؤمن احلق أن يصرب نفسه وحيبسها ويعودها الصرب 
رجاء ثواب اهللا عز وجل والعبد ال يستغين عـن الصـرب يف كـل    

  .أحواله، فاإلنسان ما بني سراء وضراء
  :الصدق معه سبحانهومن حق اهللا تعاىل على عباده 

: اصفًا الصـدق و) مدارج السالكني(قال ابن قيم اجلوزية يف 
وهي منزلة القوم األعظم، الذي منه تنشأ مجيع منازل السالكني، «

والطريق األقوم، الذي من مل يسر عليه فهو من املنقطعني اهلالكني، 
وبه متيز أهل النفاق من أهل اإلميان، وسكان اجلنـان مـن أهـل    

  .»النريان
فالصدق مع اهللا عز وجل يف العبادات والطاعات والقربـات  

يث تكون له سبحانه دون سواه، وهو خصلة حممودة جيب على حب
اجلميع رجاالً ونساًء أن يتحلوا ا، فالصدق صفة املؤمنني ومسة من 

  .مسام
والصدق منجاة للعبد أمام ربه، وهو سبيل إىل اجلنة ومؤد إليها 
فمن تقوى اهللا عز وجل الصدق معه سبحانه، فال يستحي اإلنسان 

  .من قول الصدق
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لك ينبغي على اإلنسان أن يتجنب الكذب، ألنـه صـفة   كذ
اجلهالء، وحيلة الضعفاء، والكذب من الصفات الذميمة اليت ينبغي 
على املسلم أن يتجنبها ويبتعد عنها، فهـو يهـدي إىل الفجـور،    
والفجور يهدي إىل النار، فالواجب على املؤمن أن يتحلى ويتصف 

ينة، ومن صدق اهللا صدقه بصفات املؤمنني ومنها الصدق ألنه طمأن
  .اهللا عز وجل

  :مراقبته سبحانه وتعاىلومن حق اهللا تعاىل على عباده 
ينبغي على العبد أن يكون مراقبا لربه مستحضرا قربه منه وأنه 
مطلع عليه، حىت كأنه يرى مواله سبحانه فإن مل يكن يراه، فإنـه  

ومهسـه،  سبحانه يراه ويطلع عليه، يطلع على سره وعلنه، وجهره 
ظاهره وباطنه، فاهللا جل وعال ال خيفى عليه شيء من أمر عبـاده،  

 وتقَلُّبك في السـاجِدين * الَّذي يراك حني تقُوم : قال تعاىل
 وهو معكُم أَين ما كُنتم: وقال تعاىل] ٢١٩، ٢١٨: الشعراء[
ى اللَّه من شـيٍء فـي   وما يخفَى علَ: وقال تعاىل] ٤: احلديد[

  ].٣٨: إبراهيم[ الْأَرضِ ولَا في السماِء
فاهللا عز وجل مطلع على خلقه معهم بعلمه، وهو مستو علـى  
عرشه، بائن من خلقه، يسمع ويرى، يسـمع كالمهـم ويـرى    
مكام، ويعلم سرهم وجنواهم، يف ليل أو ار يف بر أو حبر أو جو، 

، فحري باملؤمن أن يراقب ربـه يف كـل   يف البيوت أو الصحاري
سكناته وحركاته يراقب مواله يف كل مهسة من مهساته، يراقـب  
ربه يف كل صغرية وكبرية، فهو مطلع علـى األعمـال واألفعـال    
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  .واألقوال

واهللا جل وعال مع عباده بعلمه وقوته وسلطانه، وهو مع عباده 
إِنَّ اللَّه : ل تعاىلاملؤمنني حبفظه ورعايته وتأييده وتسديده هلم، قا

  ].١٢٨: النحل[ مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ
. فينبغي على املؤمن أن يتقي اهللا عز وجل وهذا من مراقبته لربه

اتق اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق «: قال 
هللا املـؤمن يف  ا ي، فيتق]الترمذي وهو صحيح[» خبلق حسن الناس

كل أحواله، يف خلوته وجلوته يف حضره وسـفره ألن اهللا مطلـع   
أن جتعل بينك وبينه عقابه وسخطه وغضبه وقاية  عليه، فتقوى اهللا

وحاجزا، وختاف اجلليل، وتؤمن بالتنزيل، وال يتم ذلك إال مبراقبـة  
املوىل جل وعال فمن راقب اهللا عز وجل وعلم أن اهللا مطلع عليـه،  

عن الذنوب واملعاصي، والذ إىل خالقه وبارئه سبحانه مبتعـدا   أقلع
عن النريان، مقتربا من اجلنان، قريبا من الطاعات وعامالً هلا، مبتعدا 

  .عن احملرمات، وتاركًا هلا
إن اهللا تعاىل يغار، وغرية اهللا تعاىل أن يأيت املرء ما «: قال 

ـ «: وقال ]. متفق عليه[ »حرم اهللا عليه ظ اهللا حيفظـك،  احف
  ].الترمذي وهو صحيح[» ...احفظ اهللا جتده جتاهك

إنكم لتعملون أعماالً هي أدق يف أعينكم من «: وقال أنس 
» مـن املوبقـات   الشعر، كنا نعدها على عهـد رسـول اهللا   

ة به دليل علـى عـدم   ال، فاستحقار الذنب وعدم املبا]البخاري[
ل يف ذلك الـذنب وتلـك   اخلشية من اهللا وعدم مراقبة اهللا عز وج
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  .املعصية
إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبـل  «: يف احلديثو

  .»خياف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه
فمن عظم اهللا يف قلبه استكثر ذنوبه وحاسب نفسـه وأداـا   

  .وعاتبها والمها، وما ذاك إال خلوفه من ربه سبحانه ومراقبته له
    ما خلوت الدهر يوما فال تقلإذا 
  خلوت ولكن قل علـي رقيـب    

ــاعة ــل س ــنب اهللا يغف     وال حتس
  وال أن ما ختفـي عليـه يغيـب     

  :تقواه سبحانهومن حق اهللا تعاىل على عباده 
فالتقوى أن جتعل بينك وبني عذاب اهللا وقاية وذلـك بفعـل   

ذلك جيـب  األوامر وترك النواهي، وأهل التقوى هم أهل اجلنة؛ فل
على اإلنسان أن يتقي اهللا عز وجل طلبا لثوابه وخوفًا من عقابـه،  

يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا : قال تعاىل
  ].١٠٢: آل عمران[ وأَنتم مسلمونَ

ن متقيا اهللا يف والتقوى حملها القلب، وال ميكن أن يكون اإلنسا
  .باطنه وعاص له يف ظاهره

فكم من أناس أقاموا أنفسهم على فعل املعاصي واآلثام وإذا مت 
أال وإن «: اإلميان ههنا، وأشار إىل قلبه، وقد قال : نصحه، قال

د مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كلـه، وإذا فسـدت   سيف اجل
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  ]. متفق عليه[ »فسد اجلسد كله أال وهي القلب

من املعقول أن يبطن اإلنسان اإلميان والتقـوى ويظهـر   فليس 
الفسوق والعصيان، خاصة وهو بني بين جلدته من املسلمني، فواهللا 

ومن يتقِ : لو صلح قلبه لظهر ذلك جليا على جوارحه، قال تعاىل
   ويرزقْه مـن حيـثُ لَـا يحتِسـب    * اللَّه يجعلْ لَه مخرجا 

ومن يتقِ اللَّه يكَفِّر عنه سـيئَاته  : وقال تعاىل] ٣، ٢: قالطال[
  ].٥: الطالق[ ويعظم لَه أَجرا

فما أكثر الذين اتقوا اهللا عز وجل فجعل هلم من كـل ضـيق   
خمرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بالء عافية، ومن كل عسـر  

يتق اهللا بفعل ما أمره اهللا  يسرا، ورزقهم من حيث ال حيتسبون، فمن
به وترك ما اه عنه فسوف جيعل اهللا له من كل ضيق خمرجا ويرزقه 

منه، كيف  من ترك شيئًا هللا عوضه اهللا خرياًمن حيث ال حيتسب، و
  .ال؟ واهللا هو الذي تكفل له بذلك، من يقول للشيء كن فيكون

 عـز  وكم من أناس تركوا أمورا حمرمة عليهم ابتغاء وجه اهللا
منها، وال يستعجل اإلنسان الرزق والشفاء  وجل فرزقهم اهللا خرياً

من كل داء فإن اهللا وعد وهو الذي يويف سبحانه، ولكنه قد يؤخر 
ذلك اختبارا وامتحانا لعبده، هل سيستمر على تقواه وطاعته خلالقه 

  !أم سيعصي؟ هل سيتوب من ذنبه أم يعود إليه؟
مـا مل يعجـل،    )ي إذا دعاأ(اب ألحدكم جيست«: قال 

البخاري [ »، مث دعوت فلم يستجب يلدعوت، مث دعوت: يقول
  ].ومسلم
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وبالتقوى حيصل لإلنسان زيادة يف العلم وزيـادة يف احلفـظ   
، والتقى اللهم إين أسألك اهلدى«: ولذا قال . وزيادة يف اهلدى
وتقوى اهللا عز وجل وخشيته سبب من ] مسلم[ »والعفاف والغىن

دخول اجلنة، فبالتقوى يكون صالح القلـب واجلـوارح،    أسباب
اتقـوا اهللا، وصـلوا   «: فيعيش العبد بني اخلوف والرجاء، قال 

مخسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكـاة أمـوالكم، وأطيعـوا    
الترمذي وأمحد واحلـاكم وهـو   [» أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم

  ].صحيح
املعاصـي   فالتقوى مالك كل أمر، وهو رادع وزاجر عن فعل

ودال وحاث على فعل اخلريات والطاعات والقربات واإلكثار منها؛ 
فيجب على املؤمن أن يتقي ربه يف سره وعالنيته حىت يفوز برضـا  

  .ربه والنظر إىل وجهه سبحانه
  :التوكل عليه سبحانهومن حق اهللا تعاىل على عباده 

 كأن التوكل مثرة من مثرات اليقني، واليقني هو قوة اإلميان حىت
اإلنسان يرى بعينه ما أخرب اهللا به ورسوله من شدة يقينه؛ فـاليقني  

  .هو ثابت وإميان ليس معه شك
وهـو  «: مبينا معىن اليقني) مدارج السالكني(قال ابن القيم يف 

مبنزلة الروح من اجلسد، وبه تفاضل العـارفون، وفيـه    من اإلميان
  .انتهى. »...تنافس املتنافسون، وإليه مشر العاملون

: مبينا معىن التوكل) جامع العلوم واحلكم(وقال ابن رجب يف 
وهو صدق اعتماد القلب على اهللا عز وجل يف استجالب املصاحل «
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وحتقيق التوكل ال ينايف .. ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها

السعي يف األسباب اليت قدر اهللا سبحانه وتعاىل املقـدورات ـا   
 خلقه بذلك، فإن اهللا تعاىل أمر بتعاطي األسـباب  وجرت سنته يف

مع أمره بالتوكل، فالسعي يف األسباب باجلوارح طاعة له، والتوكل 
  .انتهى. »بالقلب عليه إميان به

الـيقني،  : ومن توكل على اهللا فهو حسبه، ففي هاتني املرتبتني
والتوكل، حيصل لإلنسان مقصوده يف الدنيا واآلخـرة ويسـتريح   

مطمئنا سعيدا ألنه موقن بكل ما أخرب اهللا بـه ورسـوله،   ويعيش 
  .ومتوكل على اهللا عز وجل

أنه يدخل اجلنة سبعون ألفًا بغري حساب وال  وقد أخرب النيب 
هم الذين ال يرقون، وال يسـترقون وال  « :إىل أن قال.. .عذاب

  ].متفق عليه[ »يتطريون وعلى رم يتوكلون
) ال يرقون(ليس عند البخاري «: عاىلوقال األلباين رمحه اهللا ت

  .»ولفظ مسلم شاذ سندا ومتنا) ال يكتوون(وعنده مكاا 
قوله ال يرقون كلمة «: وقال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا

ألن معـىن ال يرقـون أي ال    غري صحيحة وال تصح عن النيب 
كـان يرقـي    يقرءون على املرضى وهذا باطل فإن الرسـول  

  .»املرضى
وقد ورد أن مع كل واحد من السبعني ألفًا، سبعني ألفًا فانظر 

  .إىل فضل اهللا عز وجل ورمحته خبلقه، فاللهم لك احلمد واملنة
فيكون جمموع أولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حسـاب وال  
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فاللهم اجعلنا  –وألف وأربعمائة مليون ) ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠(عذاب 
  :وهي ليت ذكرها النيب ولكن البد من توفر الشروط ا –منهم 

أي ال يطلبون من أحد أن يقرأ علـيهم إذا  : ال يسترقون: أوالً
  .أصام شيء

أي ال يطلبون من أحـد أن يكـويهم إذا   : وال يكتوون: ثانيا
  .مرضوا

  .أي ال يتشاءمون: وال يتطريون: ثالثًا
  .أي يعتمدون على اهللا وحده: وعلى رم يتوكلون: رابعا

  :فخالصة القول
إن اإلنسان ال يتوكل إال على اهللا، وال يلجـأ إال إىل اهللا، وال  

  .يستعني إال باهللا سبحانه، فيكون أمره كله هللا
بسم اهللا توكلت  )إذا خرج من بيته(من قال «: وقد قال 

هـديت وكفيـت   : على اهللا وال حول وال قوة إال باهللا، يقال له
فيقول الشيطان، «: وزاد أبو داود» شيطانالووقيت وتنحى عنه 

الترمذي [ »كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي: لشيطان آخر
  ].والنسائي وأبو داود وهو صحيح

فالتوكل على اهللا حصن حصني، ودرع متني، يتحصـن بـه   
يف النار كان آخر مـا   وملا ألقي إبراهيم . املسلم من الشيطان

ممن عليه  ، فجاء الرد عاجالً وسريعا»حسيب اهللا ونعم الوكيل«قال 
 قُلْنا يا نار كُونِي بردا وسلَاما علَى إِبراهيم: يتوكل املتوكلون
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  ].٦٩: األنبياء[

فالتوكل مثرة عظيمة وصفة ينبغي للمؤمن أن يتحلى ا، وهي 
  .من كمال العبودية هللا عز وجل، وحق من حقوق اهللا على عباده

  :ة على دينهومن حق اهللا تعاىل على عباده االستقام
إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّـه ثُـم   : وحسبنا يف ذلك قوله تعاىل

استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشـروا  
حياة الدنيا وفي نحن أَولياؤكُم في الْ* بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ 

نزلًا * الَْآخرة ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ 
  ].٣٢-٣٠: فصلت[ من غَفُورٍ رحيمٍ

أي الذين أخلصوا العقيدة والعمـل  «: قال ابن كثري يف تفسريه
لوجه اهللا تعاىل على ما شرع سبحانه وتعاىل هلم وبقوا على ذلـك  

  .»حىت لقوا اهللا، أي استقاموا على أداء فرائضه
وروى مسلم يف صحيحه والنسائي عن سفيان بـن عبـد اهللا   

قلت يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوالً ال أسأل عنه : الثقفي قال
قلت يا رسـول   »قل آمنت باهللا مث استقم«: ، قال أحد بعدك

بطـرف لسـان    ما أكثر ما ختاف علي؟ فأخذ رسول اهللا : اهللا
  .»هذا«: نفسه مث قال

فمن استقام على دين اهللا جل وعال فليبشر مبا بشره اهللا به فهو 
آمن يف الدنيا وعند املوت عندما تتنزل عليه املالئكة املأمورة بقبض 

 خياف عندما يقدم لآلخرة وال حيزن على تركه من أمر األرواح بأال
الدنيا، فيبشرونه بذهاب الشر وحصول اخلري، فيبشرونه عند موتـه  
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  .ويف قربه وحني يبعث، يبشر بروح ورحيان ورب راض غري غضبان
فاملالئكة أولياء للمؤمنني يف احلياة الـدنيا فهـم يسـددوم    

حتضار، وكذلك هم معهـم يف  وحيفظوم بأمر اهللا تعاىل، وعند اال
اآلخرة يؤنسوم من الوحشة يف القبور وعند النفخ يف الصور، يوم 
البعث والنشور، وجيازون باملؤمنني الصراط إىل جنات النعيم، الـيت  
فيها ما تشتهيه النفوس وتلذ به العيون، وذلك نزالً من غفور رحيم؛ 

العيوب عـالم  أي ضيافة وعطاًء وإنعاما من غفار الذنوب وستار 
  .الغيوب

فأولياء اهللا عز وجل هم الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون 
هم الذين اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية اهللا تعاىل واستسلموا ألمره 
مث استقاموا على الصراط املستقيم علما وعمالً فلـهم البشـرى يف   

  .احلياة الدنيا ويف اآلخرة
اهللا عز وجل وداوم عليهـا   فمن استقام مدة حياته على طاعة

فهو بإذن اهللا آمن من كل شر ومكروه، وهو من أصحاب اجلنـة  
املالزمني هلا، وذلك جزاء ما كان يعمل من اإلميان باهللا املقتضـي  

إِنَّ الَّذين قَـالُوا  : لألعمال الصاحلة اليت استقام عليها، قال تعاىل
وا فَلَا خقَامتاس ثُم ا اللَّهنبونَ رنزحي ملَا هو هِملَيع فو * كأُولَئ

 أَصحاب الْجنة خالدين فيها جـزاًء بِمـا كَـانوا يعملُـونَ    
فمن حق اهللا على عباده االستقامة علـى  ]. ١٤، ١٣: األحقاف[

نواهيه والبعد عنـها،   الزيغ عنه، واتباع أوامره واجتنابدينه وعدم 
الطاعات وترك املنكرات مـن األعمـال واألقـوال    والقيام بفعل 
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واألهواء، حىت يكون صاحب ذلك من أهل اهللا عز وجل الذين ال 

  .خوف عليهم وال هم حيزنون
وجوب االنقياد له والتحاكم ومن حق اهللا تعاىل على عباده 

  :إليه وجماهدة النفس على طاعته سبحانه
عته فيما أمـر  فمن حق اهللا على عباده وجوب االنقياد له وطا

واجتناب ما ى عنه وزجر، وأال يعبد اهللا إال مبا شرع سـبحانه أو  
فينقاد ويسلم مبا جاء يف كتاب اهللا عز وجل ومبا جاء  شرعه نبيه 
  .يف سنة نبيه 

ومن حق اهللا على عباده أن يتحاكموا إليه سبحانه وال يقبلـوا  
ا أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم ومن لَم يحكُم بِم: حكم غريه، قال تعاىل

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ : وقال تعاىل] ٤٤: املائدة[ الْكَافرونَ
ومن لَـم  : قال تعاىل] ٤٥: املائدة[ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

  ].٤٧: املائدة[ يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
فال حيكم اإلنسان إال مبا أنزل اهللا عز وجل، ومن حكم بغري ما 
أنزل اهللا، واستحل ذلك واعتقده جائزا فهو كافر كفرا أكرب، وظامل 

  .ظلما أكرب، وفاسق فسقًا أكرب، فهو كافر عند مجيع املسلمني
وكذلك من حكَّم القوانني الوضعية بدالً من شرع اهللا ويـرى  

ك جائز فهو كافر ألنه استحل ما حرم اهللا، وأما من حكـم  أن ذل
بغري ما أنزل اهللا اتباعا للهوى، أو الرشوة أو لعداوة بينـه وبـني   
احملكوم عليه أو ألسباب أخرى، وهو يعلم أنه عاص هللا بذلك وأن 
الواجب عليه حتكيم شرع اهللا، فهذا يعترب مـن أهـل املعاصـي    
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  .وظلما أصغر وفسقًا أصغر والكبائر، وقد أتى كفرا أصغر
  :ال يصلح اإلميان إال بثالثة أمورو

، أن يكون التحاكم يف كل نزاع إىل اهللا ورسـوله   :األول
فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسـولِ إِنْ  : قال تعاىل

رِ ذَلمِ الَْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متأْوِيلًـا  كُنت ـنسأَحو ريخ ك 
وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمـه  : وقال تعاىل]. ٥٩: النساء[

      أُنِيـب ـهإِلَيو كَّلْـتوت ـهلَيـي عبر اللَّـه كُمذَل إِلَى اللَّه   
  ].١٠: الشورى[

ـ : الثاين وس أن تنشرح الصدور ذا احلكم، وال يكون يف النف
فَلَا وربـك لَـا يؤمنـونَ حتـى     : حرج وضيق منه، قال تعاىل

يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا ممـا  
  ].٦٥: النساء[ قَضيت ويسلِّموا تسليما

يـذه  أن حيصل التسليم التام بقبول ما حكم بـه وتنف : الثالث
  .بدون توان أو احنراف

وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنـة إِذَا قَضـى اللَّـه    : قال تعاىل
مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ]٣٦: األحزاب.[  

 إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَـى اللَّـه  : وقال تعاىل
    ـمه ـكأُولَئـا ونأَطَعا ونعمقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحيل هولسرو

  ].٥١: النور[ الْمفْلحونَ
فالبد من اإلذعان والقبول فيما أنزله اهللا عز وجل يف كتابه ومبا 
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من أحكام، وجيب التحاكم إىل كتاب اهللا وسنة نبيه  جاء به نبيه 
مها من قوانني أرضية وضعية، وضعها بشر فـيهم  ، وترك ما سوا

 من اخلطأ والزيغ واإلحجام ما ال يعلم به إال اهللا، وقد بني النيب 
أنه ترك يف هذه األمة ما إن متسكن به واعتصمت به واسـتقامت  

  .»كتاب اهللا وسنيت«: عليه فلن تضل أبدا، وبني ذلك بقوله
 اىل وحكم نبيـه  فالواجب على املؤمن إذا مسع حكم اهللا تع

أن يذعن لذلك ويرتضيه قوالً وعمالً، وذلك مصدقًا لقول اهللا جل 
إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَـى اللَّـه ورسـوله    : وعال

* ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحـونَ  
مونَوزالْفَائ مه كفَأُولَئ قْهتيو اللَّه شخيو ولَهسرو عِ اللَّهطي ن 
  ].٥٢، ٥١: النور[

أما من زاغ عن حكم اهللا ورسوله فهو الظامل لنفسه فهو مبتعد 
عن اهللا قريب من الشيطان، مبتعد عن اجلنان قريب من النريان، قال 

اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم وإِذَا دعوا إِلَى : تعاىل
أَفي قُلُوبِهِم * وإِنْ يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيه مذْعنِني * معرِضونَ 

مرض أَمِ ارتابوا أَم يخافُونَ أَنْ يحيف اللَّه علَيهِم ورسـولُه بـلْ   
كونَ أُولَئمالظَّال مه ]٥١-٤٨: النور.[  

فالواجب على املؤمن أيضا جماهدة النفس حىت تستقيم علـى  
طاعة موالها، فإذا رأى نفسه تتواىن وتتكاسل عـن اخلـري فإنـه    
جياهدها ويكرهها ما استطاع إىل ذلك سبيالً حىت تسـتقيم علـى   

عة الطريق الصحيح الذي ال اعوجاج فيه، فمن جاهد نفسه على طا



  

 ادهحق اهللا تعاىل على عب
 

٤١  
 

ربه سـبحانه،   ااهللا عز وجل والبعد عن معصيته فهو املستحق لرض
والتسليم فيعبـدون اهللا كـأم    افتسمو نفوسهم وتبلغ مقام الرض

والَّـذين  : قـال تعـاىل  . يرونه فإن مل يرونه فإنه سبحانه يراهم
   حالْم ـعلَم إِنَّ اللَّـها ولَنـبس مهنيدها لَنينوا فداهج ِسـنِني 

  ].٦٩: العنكبوت[
جياهد نفسه وحيثها على قيام الليـل   وانظر كيف كان نبينا 

وهو املغفور له ذنبه املتقدم واملتأخر بإذن ربه، عن عائشة رضي اهللا 
مل : كان يقوم الليل حىت تتفطر قدماه، فقلت لـه  عنها أن النيب 

نبك ومـا  تصنع هذا يا رسول اهللا، وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذ
   »أفــال أحــب أن أكــون عبــدا شــكورا«: تــأخر؟ قــال

  ].البخاري ومسلم واللفظ للبخاري[
أفال يليق بنا، وجيب علينا، أن نتخذ نبينا قدوة وأسوة حسنة، 

وقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه قدماه فهو يقوم الليل حىت تتشقق 
غري أننا حنسن  وما تأخر، وحنن واهللا ال ندري ما يفعل اهللا بنا غدا،

الظن بربنا سبحانه، نرجو رمحته وخنشى عذابه، واهللا إنه ينبغي لنـا  
ااهدة واالستقامة على دين اهللا تعاىل حىت نفوز برضوانه وننجـو  

  .من عقابه وسخطه
 »هل تدري ما حق اهللا على عباده؟«: ملعاذ بن جبل قال 

ن يعبدوه وال حق اهللا على عباده أ«: اهللا ورسوله أعلم، قال: قلت
: قلت» يا معاذ بن جبل«: القمث سار ساعة، مث  »يشركوا به شيئًا

لـى  هل تدري ما حق العباد ع«: لبيك رسول اهللا وسعديك، قال



  
ادهحق اهللا تعاىل على عب

  
٤٢  

 
حق العباد علـى  «: اهللا ورسوله أعلم، قال: قلت »؟اهللا إذا فعلوه

  ].البخاري[» اهللا أن أال يعذم
هو اجلهاد األكمل،  جهاد املرء نفسه«: قال ابن حجر يف الفتح

 وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهـوى : قال تعاىل
ويقع مبنع النفس عن املعاصـي، ومينعهـا مـن    ]. ٤٠: النازعات[

الشبهات، ومينعها من اإلكثار من الشهوات املباحة لتتوفر هلـا يف  
فيجره إىل الشبهات فـال  كثار فيألفه ولئال يعتاد اإل: اآلخرة، قلت

  .يأمن أن يقع يف احلرام
  :وللنفس صفتان

  .اماك يف الشهوات :األوىل
  .امتناع عن الطاعات: ةالثاني

  .انتهى .»فااهدة تقع حبسب ذلك
  :حبه سبحانهومن حق اهللا على عباده 

فحب اهللا عز وجل من حالوة اإلميان وقوته، فيجب على كل 
أحب إليه من نفسه وولـده ووالـده    مسلم أن يكون اهللا ورسوله

والناس أمجعني، فهذا من صدق اإلميان مع اهللا عز وجل عن أنـس  
  عن النيب ـن حـالوة    «: قال ثالث من كن فيه وجـد

أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيـب  : اإلميان
اهللا املرء ال حيبه إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه 

  ].متفق عليه[ »منه، كما يكره أن يقذف يف النار



  

 ادهحق اهللا تعاىل على عب
 

٤٣  
 

ومن حمبة اهللا عز وجل أن احلب ال يكون إال هللا، والـبغض ال  
يكون إال هللا وال حيب اإلنسان أو يكره من أجل عرض من أعراض 
الدنيا؛ لذلك جيب على املسلم أن حيب األنبياء واألولياء والصديقني 

الكافرين واملنافقني واملشـركني  والشهداء والصاحلني، وأن يبغض 
  .وأهل البدع واملعاصي
من السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يـوم ال   وقد ذكر النيب 

رجـالن  «: ذكر منهم –نسأل اهللا أن جيعلنا منهم  –ظل إال ظله 
  ].متفق عليه[» حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه

جاليل، هلم منابر املتحابون يف : قال اهللا عز وجل«: وقال 
  ].رواه مسلم[ »من نور يغبطهم النبيون والشهداء

ومن حق اهللا تعاىل على عباده أن يكونوا دائرين بني اخلوف 
  :والرجاء

فاملؤمن ال خياف إال من اهللا عز وجل ألن الذي يعبد اهللا جيب 
أن يكون خائفًا راجيا، فيكون حاله دائرا بني اخلوف والرجاء، لكن 

ن هذا اخلوف، اخلوف الفطري الذي جبل عليه اإلنسـان  يستثىن م
  .مثل اخلوف من حيوان مفترس أو عدو أو غري ذلك

فاهللا جل وعال يأمر عباده باخلوف منه وخشيته سبحانه، قـال  
  ].٤٠: البقرة[ وإِياي فَارهبون: تعاىل

فالقرآن الكرمي عرب عن اخلوف بالفزع والروع والرهبة واخليفة 
  .شية فكل تلك التعابري دالة على اخلوفواخل
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٤٤  

 
وال يكون اخلوف إال من اهللا عز وجل، فاهللا تعـاىل يرسـل   
اآليات تلو اآليات ختويفًا لعباده ليعودوا إىل احلق إذا زاغوا عنه، فما 
هذه الزالزل والرباكني والرياح الشديدة والفيضانات والكسـوف  

يدي الناس لبعدهم واخلسوف واألمراض املستعصية إال مبا كسبت أ
: اإلسراء[ وما نرسلُ بِالَْآيات إِلَّا تخوِيفًا: عن احلق، قال تعاىل

ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِمـا كَسـبت   : ، وقال تعاىل]٥٩
   أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُـوا لَعلَّهـم يرجِعـونَ   

  ].٤١: ومالر[
فمن اتعظ مبا يراه من آيات اهللا الكونية وخاف ربه سـبحانه،  
فإنه سينهي نفسه عن هواها ويكبح مجاحها عن االقتـراب مـن   
احلرام، ويبعدها عن كل ما ى اهللا عنه، فهذا اخلائف من مـواله  

وأَما من خاف مقَام ربه ونهـى  : وخالقه ورازقه بشره ربه بقوله
ــن ــوى ال ــنِ الْه ع ى * فْســأْو الْم ــي ــةَ ه نــإِنَّ الْج    فَ

  ].٤١، ٤٠: النازعات[
ينبغي أن يكون «: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا يف اخلوف والرجاء

خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، ألنه إن غلـب  
جانب الرجاء صار من اآلمنني من عذاب اهللا، وإن غلب جانـب  

من القانطني من رمحة اهللا، وكالمها سيئ، فينبغـي أن   اخلوف صار
  .»يكون خوفه ورجاؤه واحدا

فالبد أن خياف اإلنسان من عذاب اهللا، وخياف من يوم القيامة 
وما فيه من أهوال عظام، وأحوال جسام؛ فاهللا تعاىل خيوف عبـاده  



  

 ادهحق اهللا تعاىل على عب
 

٤٥  
 

يف القرآن الكرمي بالترهيب من النار تارة، وبإهالك الكافرين تـارة  
خرى وقبل ذلك خيوفهم بنفسه سبحانه، وذلك ليعبدوه وحده ال أ

  .يشركوا به شيئًا، وهذا هو حق اهللا على عباده
وأسوق إليك أيها القارئ الكرمي هذه األحاديث الصحيحة اليت 
ختوف العباد من رب العباد وجتعلهم يعودون إليه سبحانه، وأذكرها 

قد ذكرها النـووي  ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، و
  :رمحه اهللا يف كتابه رياض الصاحلني

ومئذ هلا سبعون ألف زمام، مـع  يؤتى جبهنم ي«: قال  -١
  ].مسلم[ »واركل زمام سبعون ألف ملك جي

وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما، قال مسعت رسول  -٢
إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع «: يقول اهللا 
أمخص قدميه مجرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد  يف

  ].متفق عليه[» منه عذابا، وإنه ألهوم عذابا
خطبة ما مسعت  خطبنا رسول اهللا : قال وعن أنس  -٣

ولبكيـتم   لو تعلمون ما أعلم لضحتكم قليالً«: مثلها قط، فقال
. وجوههم، وهلـم خـنني   فغطى أصحاب رسول اهللا  »كثريا

  ].متفق عليه[
يعرف الناس «: قال أن رسول اهللا  وعن أيب هريرة  -٤

حىت يـذهب عـرقهم يف األرض سـبعني ذراعـا،      وم القيامةي
  ].عليهمتفق [ »ويلجمهم حىت يبلغ آذام

مـا  «: قال رسول اهللا : قال وعن عدي بن حامت  -٥
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ر أمين منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان، فينظ

منه فال يرى إال ما قدم، وينظر أشأم منه فال يرى إال مـا قـدم،   
وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولـو  

  ].متفق عليه[ »بشق مترة
فمن قرأ هذه األحاديث اليت سقتها هنا أو غريها ممـا مل يـرد   

  .يةذكره، فإنه حري به أن جيعل بينه وبني عذاب اهللا وقا
يـا  مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينـك، اللـهم   يا اللهم 

  .مصرف القلوب صرف قلوبنا إىل طاعتك
وهناك آيات وأحاديث توجب لإلنسان قوة الرجاء باهللا عـز  

  .وجل حىت يالقي ربه وهو يرجو رمحته
فقد ذكر بعض العلماء أن اإلنسان يف حال املرض واالحتضار 

اخلوف، فهو حيسن الظـن بربـه   يغلب جانب الرجاء على جانب 
ورحمتي وسعت كُلَّ : سبحانه راجيا رمحته ومغفرته، قال تعاىل

إِنَّ اللَّه لَـا يغفـر أَنْ   : وقال تعاىل]. ١٥٦: األعراف[ شيٍء
  ].١١٦: النساء[ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء

قال ملعـاذ وهـو رديفـه علـى      أن النيب  وعن أنس 
ا من عبد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبـده  م«...: الرحل

يعـين   –، قـال  »ورسوله صدقًا من قلبه إال حرمه اهللا على النار
إذا «: يا رسول اهللا، أفال أخرب ا الناس فيستبشروا؟ قـال  –معاذ 

مـن اإلمث يف   أي خوفًا –فأخرب ا معاذ عند موته تأمثًا . »يتكلوا
  ].متفق عليه[كتم العلم 
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٤٧  
 

إن هللا «: يقـول  قال مسعت رسول اهللا  وعن أيب هريرة 
تعاىل مائة رمحة أنزل منها رمحة واحدة بني اجلن واألنس والبهائم 

وا يترامحون، وا تعطف الوحش علـى   واهلوام فبها يتعاطفون،
» يوم القيامة ولدها، وأخر اهللا تسعا وتسعني رمحة يرحم ا عباده

  ].متفق عليه[
والذي نفسي بيده لو مل «: قال رسول اهللا : قال وعنه 

اهللا  نتذنبوا، لذهب اهللا بكم، وجلاء بقوم يـذنبون، فيسـتغفرو  
  ].مسلم[ »تعاىل، فيغفر هلم

فاهللا جل وعال رغب عباده يف التوبة، ولو شاء ألهلكم، قـال  
س بِما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها من ولَو يؤاخذُ اللَّه النا: تعاىل

  ].٤٥: فاطر[ دابة ولَكن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى
  :وخالصة ذلك

أنه ينبغي على املؤمن اإلقبال على اهللا عز وجل بالتوبة النصوح 
وااللتجاء إليه سبحانه واخلوف منه، والرجاء إليه وحسن الظن باهللا 

والبد للمؤمن أن يتقرب إىل مواله بفعل الطاعات واجتناب . تعاىل
فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ : ربه سبحانه اات، ليفوز برضياملنه

فَاز ةَ فَقَدنالْج ]١٨٥: آل عمران.[  
أن تكون مجيع أعمال العبد هللا ومن حق اهللا تعاىل على عباده 

  :عز وجل
وال يتقرب إال هللا، وال يستعني إال بـاهللا، وال  فال يدعو إال اهللا 

يذ إال باهللا وال حيلـف  عهللا، وال يستبايذبح إال هللا، وال يستغيث إال 
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إال باهللا، وال ينذر إال هللا وال يفعل العبادات إال هللا، فكل حركاتـه  

: وسكناته هللا عز وجل ألنه مل خيلق إال من أجل ذلك، قال تعـاىل 
يلَاتقُلْ إِنَّ ص  نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسنلَا * و

  نيمــل سلُ الْمــا أَو أَنو تــر أُم كــذَل ــه وبِ ــرِيك لَ ش   
  ].١٦٣، ١٦٢: األنعام[

فيعمل اإلنسان رجاء ثواب اهللا عز وجل وخوفًا من عقابه وال 
سـعة رمحـة اهللا   يغتر وال يركن إىل عمله، وال يترك عمله أمالً ب

  .ومغفرته
فاإلنسان جمزي بأعماله، فإن كانت خريا فله األجر والثواب، 
وإن كانت غري ذلك فال يلومن إال نفسه يف يوم ال ينفع فيه مـال  

  .وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم
كانت تلك مجلة من حقوق اهللا تعاىل على عباده، وفيما أشرنا 

 واستكماالً للموضوع، وحىت تعم الفائدة إليه كفاية بإذن اهللا تعاىل
أكثر وأكثر فسوف نذكر بعض األمور الشركية اليت يقع فيها كثري 

  :من املسلمني اليوم
لقد وقع بعض املسلمني يف بقاع شىت من بـالد املسـلمني يف   

يف كمال التوحيد، بل إا من اإلشراك باهللا تعـاىل،  اأمور شركية تن
ليت تصل بصاحبها إىل الكفر باهللا عـز  وظهرت أيضا بعض البدع ا

 ةوجل وقد حارا أهل العلم قدميا وحديثًا، وصار كثري من الـدعا 
يهتمون جبوانب ضئيلة ال تسمن وال تغين من جوع بدون العقيدة، 
ويتركون جانب العقيدة، وهم يرون الناس متـورطني يف الشـرك   
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واخلرافات، األكرب حول األضرحة واملزارات، ومتورطني يف البدع 
ويرون دعاة الضالل قد استحوذوا على كثري من اجلهلة والعـوام،  
وساقوهم إىل مواقع اهلالك والضالل، واختذوهم عبيدا هلم يتصرفون 

. بعقوهلم وأحواهلم، ويترأسون عليهم بالباطل وباسم العلم والوالية
  .انتهى

  :ومن تلك األمور الشركية ما يلي
  الشرك األكرب: أوالً

  :، منهامسم إىل أقساوينق
  :الشرك يف اخلوف -١

فاخلوف ال يكون إال من اهللا جلت قدرته، واخلـوف ثالثـة   
  :أقسام
وهو أن خياف من غـري اهللا مـن وثـن أو     :خوف السر -أ

نس أن يصيبه مبـا يكـره،   إطاغوت أو ميت أو غائب من جن أو 
وهذا اخلوف من أعظم مقامات الدين وأجلها فمن صرفه لغري اهللا، 

فَلَـا  : فقد أشرك باهللا الشرك األكرب والعياذ باهللا، قـال تعـاىل  
نِنيمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخت ]١٧٥: آل عمران.[  

 :أن يترك اإلنسان ما جيب عليه خوفًا من بعض النـاس  -ب
فهذا حمرم، وهو نوع من الشرك باهللا املنايف لكمال التوحيد، وقـد  

ما منعك : أن اهللا تعاىل يقول للعبد يوم القيامة«: ورد يف احلديث
: رب خشيت الناس فيقول: غريه؟ فيقولإذا رأيت املنكر أن ال ت
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ذكر ذلك ابن كثري عند تفسري قولـه   »إياي كنت أحق أن ختشى

لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَـى لسـان داوود   : تعاىل
نِ مى ابيسعونَ ودتعوا يكَانا ووصا عبِم كذَل ميوا لَـا   * ركَـان

، ٧٨: املائـدة [ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ
٧٩.[  

وهو اخلوف من عدو أو سبع أو دابة  :اخلوف الطبيعي -ـج
: أو غري ذلك، كما قال اهللا عز وجـل يف قصـة موسـى    

َىفوسيفَةً مخ فِْسهي نف سجأَو ]٦٧: طه.[  
  :الشرك يف احملبة -٢

احملبة هي أصل دين اإلسالم الذي تدور عليه رحاه، فبكمـال  
حمبة اهللا يكمل دين اإلسالم وبنقصها ينقص اإلسالم، وتنقسم احملبة 

  :إال قسمني
وهي حمبة العبودية املستلزمة للذل واخلضـوع  : حمبة خمتصة -أ
ل الطاعة، وإيثار احملبوب على غريه وهي احملبة اخلالصـة هللا،  وكما

  .وال جيوز أن يشرك معه فيها أحد
  :وهي ثالثة أقسام :حمبة مشتركة -ب
  .كمحبة اجلائع للطعام :حمبة طبيعية* 
  .كمحبة الوالد لولده :حمبة إشفاق* 
  .كمحبة األصدقاء :حمبة أنس وألفة* 

ا اختذ نـد  إن من«: محه اهللاقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب ر
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  .»تساوي حمبته حمبة اهللا، فهو الشرك األكرب
  :الشرك يف التوكل -٣

والتوكل على اهللا من أعظم أنواع العبادة اليت جيب إخالصـها  
   وعلَى اللَّـه فَتوكَّلُـوا إِنْ كُنـتم مـؤمنِني    : هللا، قال تعاىل

  ].٢٣: املائدة[
وما رجا أحد خملوقًـا  «: تيمية رمحه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن 

  .»وال توكل عليه، إال خاب ظنه فيه
  :والتوكل على غري اهللا تعاىل ثالثة أقسام

كالتوكـل   :التوكل يف األمور اليت ال يقدر عليها إال اهللا -أ
على األموات والغائبني وحنوهم من الطواغيت يف حتقيق املطالب من 

  .شرك أكربنصر وحفظ ورزق وشفاعة، فهذا 
كمن يتوكل على سـلطان   :توكل يف األسباب الظاهرة -ب

أو أي شخص حي قادر فيما أقدره اهللا من عطاء أو دفع فهذا شرك 
  .أصغر، ألنه اعتماد على الشخص

التوكل الذي هو إنابة شخص ليقوم بعمل عنه هو قادر  -ج
  .فهذا جائز :عليه كالبيع والشراء

خالصها هللا، وهو أمجع أنـواع  فالتوكل على اهللا فريضة جيب إ
  .العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها

  :الشرك يف الطاعة -٤
، وهي الطاعـة  فالطاعة ال تكون إال هللا عز وجل والرسول 
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فيما أمر اهللا به أو ى عنه، ومن أطاع العلماء والرؤساء من حتليل 

  .هللا غريهما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا، فقد أشرك مع ا
ومن شرك الطاعة، طاعة احلكام والرؤساء يف حتكيم القـوانني  
الوضعية املخالفة لألحكام الشرعية يف حتليل احلرام، كإباحة الزنـا،  
وإباحة السفور واالختالط، أو حتـرمي احلـالل، وكمنـع تعـدد     

  .الزوجات وغري ذلك
فمن رضي بقوانينهم ووافق عليها واستحسنها فهـو مشـرك   

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا : لعياذ باهللا، قال تعاىلكافر وا
من دون اللَّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا 

  ]. ٣١: التوبة[ لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ
فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصـيبهم  : وقال تعاىل

يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف ]٦٣: النور [  
ــرِكُونَ: وقــال تعــاىل شلَم كُــمإِن مــوهمتإِنْ أَطَعو   

  ].١٢١: األنعام[
ه، وانظر إىل أقوال أولئك الرجال الذين أطاعوا رم سـبحان 

  :وعرفوا الطريق إليه، انظر واقرأ ما قالوا رمحهم اهللا تعاىل
كلنا راد ومردود عليه، إال صاحب «: قال مالك، رمحه اهللا -

  .»رسول اهللا يعين  –هذا القرب 
» إذا صح احلديث فهو مـذهيب «: وقال الشافعي رمحه اهللا -
فاضربوا بقويل عـرض   إذا خالف قويل قول رسول اهللا «: وقال
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  .»ائطاحل
عجبت لقوم عرفوا اإلسـناد  «: وقال اإلمام أمحد، رمحه اهللا -

  .»يذهبون إيل رأي سفيان
إذا جاء احلديث عن رسول اهللا «: وقال أبو حنيفة، رمحه اهللا -
  فعلى الرأس والعني، وإذا جاء عن الصحابة  فعلى الـرأس ،

  .»...والعني
ا أحدثوه يف فمن هذه األقوال ال جيوز طاعة علماء الضالل فيم

دين اهللا من البدع واخلرافات والضالالت، كإحياء أعياد املولـد،  
واإلسراء واملعراج، والنصف من شعبان والطرق الصوفية، والتوسل 
باألموات والقبور واألضرحة وغري ذلك من األمور الشركية الـيت  

  .تنايف التوحيد
  :سوء الظن باهللا -٥

باهللا مـن واجبـات    سوء الظن باهللا خطري، ألن حسن الظن
  .التوحيد، وسوء الظن به سبحانه ينايف التوحيد

ويعذِّب الْمنافقني والْمنافقَـات والْمشـرِكني   : قال تعاىل
والْمشرِكَات الظَّانني بِاللَّه ظَن السوِء علَـيهِم دائـرةُ السـوِء    

لَعو هِملَيع اللَّه بغَضا وـريصم اَءتسو منهج ملَه دأَعو مهن 
  ].٦: الفتح[

  :فسوء الظن باهللا أقسام، منها
قـال   :القنوط من رمحة اهللا واليأس من روحه سـبحانه  -أ
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، ]٥٦: احلجـر [ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّونَ: تعاىل

 س من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَـوم الْكَـافرونَ  إِنه لَا ييئَ: وقال تعاىل
  ].٨٧: يوسف[

أَفَحِسبتم : قال تعاىل :امن ظن أن اهللا يترك خلقه مهلً -ب
  ].١١٥: املؤمنون[ أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ

ر املؤمن من ذلك وعموما فسوء الظن باهللا كثري وكثري وليحذ
  .ال حيبط عمله فيكون من اخلاسرين لكي

  :االستهزاء بشيء فيه ذكر اهللا -٦
وعلمـاء   جيب على املسلم احترام كتاب اهللا وسنة رسوله 

املسلمني، وأن يعرف حكم من استهزأ بشيء فيـه ذكـر اهللا أو   
  .القرآن أو الرسول، ليكون املسلم على حذر من ذلك

قـال  . ك فهو كافر بإمجاع أهل العلـم فمن فعل شيئًا من ذل
ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّـه  : تعاىل

لَا تعتذروا قَد كَفَـرتم بعـد   * وَآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ 
انِكُمإِمي ]٦٦-٦٤: التوبة.[  

يف هذا الباب االستهزاء بالعلم وأهله من أجل العلـم  ويدخل 
الذي حيملونه فهذا كفر، وكذلك االستهزاء بالسنة الثابتـة عـن   

، وكذلك الذي يستهزئ بإعفـاء اللحـى وقـص    رسول اهللا 
الشوارب أو االستهزاء بالسواك أو االستهزاء بـاألمر بـاملعروف   

  .والنهي عن املنكر
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الشريعة اإلسالمية ويصفوا بأا وذا يعلم كفر من ينتقصون 
ال تصلح هلذا الزمان، وأن احلدود الشرعية فيها قسوة ووحشية وأن 

  .اإلسالم ظلم املرأة إىل غري ذلك من مقاالت الكفر واإلحلاد
  .نسأل اهللا أن يثبتنا على دينه يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

  :صغرأمور مترددة بني الشرك األكرب والشرك األ: ثانيا
وهي حبسب ما يدور بقلب صاحبها من االعتقاد ـا، فـإن   
اعتقد أا تدفع الضر وجتلب النفع أو غري ذلك من األمور الـيت ال  
يقدر عليها إال اهللا فهذا شرك أكرب، وإن اعتقد غري ذلك فهذا هـو  
الشرك األصغر واإلنسان على خطر عظيم من ذلك، فمـن هـذه   

  :األمور
  :طلبس احللقة واخلي -أ

ما «: ، رجالً يف يده حلقة من صفر، فقالرأى رسول اهللا 
انزعها فإا ال تزيدك إال وهنا، «: من الواهنة، فقال: قال» هذا؟

  .]رواه أمحد[ »فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا
ومن ذلك أيضا القالئد اليت توضع يف رقاب بعض النـاس أو  

ا أا متنع العني أو ترد قدر احليوانات أو يف البيوت ظنا من أصحا
أال يبقني «: عن ذلك بقوله اهللا عز وجل، فجاء النهي من النيب 

  ].يف الصحيحني[ »يف رقبة بعري قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت
  ):العزائم(تعليق التمائم  -ب

وقـال  ]. أبو داود[ »من علق متيمة فال أمت اهللا له«: قال 
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أمحـد  [ »والتولة شرك إن الرقى والتمائم«: عليه الصالة والسالم

، ك، واملقصود بالرقى هنا، الرقية اليت فيها شيء من الشر]وأبو داود
عز وجل وكـالم   فهذه حمرمة باإلمجاع، وأما إن كانت بكالم اهللا

ال بأس بـالرقى مـا مل   «: ، بقوله، فقد أجازها النيب رسوله 
  .سالم رقى ورقيوألنه عليه الصالة وال]. مسلم[ »تكن شركًا

والرقية هي القراءة على املريض بغية االستشفاء بكالم اهللا عـز  
، ومع العلم التام بأن اهللا تعاىل هو الشـايف  وجل وكالم رسوله 

  .واملعايف وهو النافع والضار
وأما التمائم والتولة فإن احتوت على شيء من الشرك فهـي  

م اهللا تعاىل، وكـالم  حمرمة وال جيوز اختاذها، أما إن كانت من كال
  :، فقد منعها أكثر العلماء سلفًا وخلفًا ألسباب ثالثةنبيه 

  .عموم النهي يف احلديث وال خمصص للعموم -١
سدا للذريعة، فقد جتر إىل غريها من األمـور الشـركية    -٢

  .والبدعية
أا متتهن، فقد يدخل ا إىل مكان قضاء احلاجة أو غـري   -٣

اًء بكالم اهللا وكالم رسوله عليـه الصـالة   ذلك مما يسبب استهز
  .والسالم
  :التربك باألحجار وغريها من اآلثار -ج

ـاىل    ـال تع : من تربك بشجرة أو حبجر أو أية بقعة فقد أشـرك، ق
 ىزالْعو اللَّات متأَيى* أَفَررثَةَ الْأُخاةَ الثَّالنمو ]٢٠، ١٩: النجم.[  
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لية قدميا، ومعلوم أن من عبد غري وهي أصنام عبدها أهل اجلاه
  .اهللا تعاىل فقد كفر

  :السحر -د
يا رسول اهللا ومـا  : قالوا »اجتبوا السبع املوبقات«: قال 
الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال «: هن؟ قال

باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يـوم الزحـف،   
  ].متفق عليه[ »املؤمناتوقذف احملصنات الغافالت 

  :الكهانة -هـ
شيء، فصدقه مبا يقول، مل  عنمن أيت عرافًا فسأله «: قال 

وقال ]مسلم[ »اتقبل له صالة أربعني يوم ، :»  ـامن أتى كاهن
  ].أبو داود[ »فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 

  ):التشاؤم(التطري  -و
متفق [ »هامة وال صفرة ال عدوى، وال طرية، وال«: قال 

  .»الطرية شرك الطرية شرك«: ، وقال ]عليه
  :التنجيم -ز

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة مـن  «: قال 
  .]أمحد وأبو داود وابن ماجه[» السحر، زاد ما زاد

  .ومعلوم أن السحر حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع
  :االستسقاء باألنواء -ح

مطرنا بنوء كذا وكذا، فـذلك  : من قال وأما... «: قال 
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  ].البخاري ومسلم[» كافر يب، مؤمن بالكواكب

  :نسبة النعم إىل غري اهللا -ط
يعرِفُونَ نِعمةَ اللَّه ثُـم ينكرونهـا وأَكْثَـرهم    : قال تعاىل

وما بِكُم من نِعمة فَمن : ، وقال تعاىل]٨٣: النحل[ الْكَافرونَ
اللَّه ]٥٣: النحل.[  

  
  الشرك األصغر: ثالثًا

ناف للتوحيد وخمل به، واإلصرار عليها قـد جيـر إىل   موهو 
  :الشرك األكرب، ومنه

  :احللف بغري اهللا -١
الترمـذي  [ »من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك«: قال 

  ].وصححه احلاكم
  :الشرك يف األلفاظ -٢

ال اهللا وأنت، أو ما يل إال ما شاء اهللا وشئت، أو لو: مثل قوله
اهللا وأنت وغري ذلك من األلفاظ الشركية، عن ابن عباس رضي اهللا 

اجعلتين «: ما شاء اهللا وشئت، فقال عنهما أن رجالً قال للنيب 
النسائي[» ما شاء اهللا وحده: ا؟ قلهللا ند.[  

  :الشرك يف النيات واملقاصد -٣
  :وهو قسمني
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  الرياء -أ
، قال اهللا تعاىل ة لقصد رؤية الناس هلا قال وهو إظهار العباد

أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمـل  «: يف احلديث القدسي
  ].مسلم[» تركته وشركه يعمالً أشرك معي فيه غري

  :إرادة اإلنسان بعمله الدنيا -ب
وهو أن يعمل اإلنسان عمالً مما يبتغي به اهللا عـز وجـل وال   

عها الزائل ليحصل علـى أجـره يف   يعمله إال من أجل الدنيا ومتا
  .الدنيا

من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم : قال تعاىل
أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في * أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا يبخسونَ 

ا صبِطَ محو ارإِلَّا الن ةرلُونَالَْآخمعوا يا كَانلٌ ماطبا ويهوا فعن 
  ].١٦، ١٥: هود[

  :سب الدهر وحنوه -٤
وهذا مما ينقص اإلميان عند املسلم، فنجـد أن الـبعض مـن    
املسلمني إذا وقع له أمر من األمور اليت ال يرضاها قام بسب ما كان 
سببا يف ذلك مع أن املسبب هو اهللا عز وجل، فيسب الدهر ويسب 

يؤذيين ابن آدم يسـب  : قال تعاىل«: الرياح وغري ذلك، قال 
ال تسـبوا  « ويف روايـة  »الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار

  ].يف الصحيحني[ »الدهر فإن اهللا هو الدهر
  :يف بعض احلاالت) لو(قول  -٥
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 :عند وقوع مصيبة أو مكروه لإلنسان فيقـول ) لو(ومينع قول 

قدر اهللا وما شاء فعل « :ولكن قل» وكذالو أين فعلت كان كذا «
  ].مسلم[ »تفتح عمل الشيطان) لو(فإن 

قال العالمة ابن سعدي رمحه اهللا تعاىل يف حق اهللا على عبـاده  
أما أعظم احلقوق على املكلفني وأوجبها فهو حـق اهللا،  «: ما نصه

له  مال والوحدانية، وماوعقد ذلك أن نعلم ونعترف مبا هللا من الك
قوق على عباده من اإلخالص، والعبودية فعلينا أن نؤمن أن من احل

اهللا تعاىل هو الرب، واخلالق الرازق، املـدبر، املتوحـد بصـفات    
الكمال، وغاية اجلالل واجلمال، الذي ال حيصى أبدا ثناًء عليه، بل 
هو كما أثىن على نفسه، وأن نصفه مبا وصف به نفسه يف كتابـه،  

هـه عنـه   زننزهه عما نزه عنه نفسه ون، وومبا وصفه به رسوله 
  .انتهى. »ونعلم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري. رسوله

*     *     *  
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  اخلامتة
وهو اخلالق هلم ! هللا على عباده حقوق كثرية وكثرية، كيف ال؟

سبحانه وتعاىل، وهو مدبر األرزاق، واملتكفل حبفظ ابـن آدم مـا   
  .حفظ اهللا حقوقه

الواهب جلميع النعم اليت بني يدي اإلنسان، مـن  وهو سبحانه 
  .س وهواء وأرض وحبر وجوبأكل وشرب ومل

وقد أوضح سبحانه وتعاىل لعباده كل ما يقرم منه سـبحانه  
جلت قدرته، وما يقرم إىل اجلنة، ويبعدهم عن النـار، وأعطـى   
عباده من النعم ما ال حيصيه حاص، وأغدق عليهم من اخلريات مـا  

  .عاد ال يعده
وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها إِنَّ الْإِنسـانَ  : قال تعاىل

كَفَّار لَظَلُوم ]٣٤: إبراهيم.[  
فمن أعظم حقوقه على عباده أن يعبدوه سبحانه وال يشركوا 
به شيئًا، أن يفردوه بالعبادة وحده دون سواه، فال جيعلوا له ندا أو 

، فهو تعاىل ليس مثل خلقه، بل كما قال عن نفسـه  مثيالً أو شبيها
   لَـيس كَمثْلـه شـيٌء وهـو السـميع الْبصـري      : سبحانه

  ].١١: الشورى[
وإذا هم فعلوا ذلك أي عبدوه تعاىل وحده ومل يشـركوا بـه   
شيئًا، استحقوا بذلك رضوانه جلت قدرته، واستحلوا أنفسهم من 

يف حـديث معـاذ    هم إياه نبيهم العذاب، ألن ذلك وعد وعد
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  .السابق

فما أعظمه من إله سبحانه، عليم بأفعال عباده، حليم على من 
عصاه، غفور ملن أذنب واستغفر، تواب على من تاب، عـدل يف  

  .قضائه سبحانه، ال يظلم مثقال ذرة
فهو سبحانه رحيم رءوف ودود، أنـزل الرسـل مبشـرين    

حجة بعد ذلك، فـال يعـذب    ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا
أحدا من خلقه حىت تبلغه الرسالة وتقوم عليه احلجة، فإن أطاع وفق 

  .بإذن مواله سبحانه، وإن عصى فالزم ذلك اخلذالن والعذاب
   وما كُنـا معـذِّبِني حتـى نبعـثَ رسـولًا     : قال تعاىل

نه، فهو املستحق جلميع أصناف العبـادة سـبحا  ]. ١٥: اإلسراء[
املستحق لأللوهية، والعبودية، فالبد من نفي مجيع ما يعبد من دون 

  .اهللا عز وجل وإثبات العبادة له وحده
هي الـدين، وهـي أسـاس     –ال إله إال اهللا  –فشهادة احلق 

اإلسالم، فمن قاهلا موقنا ا ومبتغيا بذلك وجه اهللا عز وجل حرمه 
  .ن من العملاهللا على النار، وأدخله اجلنة على ما كا

وقـد تـواترت   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
ال إله إال اهللا، يدخل النار مث خيرج : األحاديث بأن كثريا ممن يقول

منها، وتواترت بأن اهللا حرم على النار أن تأكل أثر السجود مـن  
ابن آدم، فهؤالء كانوا يصلون ويسجدون هللا، وتواترت بأنه حيـرم  

ال إله إال اهللا، ومن شهد أن ال إله إال اهللا، وأن  :نار من قالعلى ال
حممدا رسول اهللا، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثـر مـن   
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يقوهلا ال يعرف اإلخالص، وأكثر من يقوهلا إمنا يقوهلا تقليـدا أو  
عادة، ومل ختالط حالوة اإلميان بشاشة قلبه، وغالب من يفنت عنـد  

مسعت النـاس  «: كما يف احلديث ور أمثال هؤالء،املوت ويف القب
  .»يقولون شيئًا فقلته

فمن قاهلا بإخالص ومل يصر على ذنب أصالً، فـإن كمـال   
إخالصه ويقينه يوجب أن يكون اهللا أحب إليه من كل شيء، فإذًا 
ال يبقى يف قلبه إرادة ملا حرم اهللا وال كراهة ملا أمر اهللا، وهذا هـو  

ر، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فـإن هـذا   الذي حيرم على النا
اإلميان وهذا اإلخالص وهذه التوبة وهذه احملبة وهذا اليقني ال تترك 
له ذنبا إال حمي عنه كما ميحو الليل النهار، فإذا قاهلا علـى وجـه   
الكمال املانع من الشرك األكرب واألصغر، فهذا غري مصر على ذنب 

وإن قاهلا على وجه خلص به مـن  أصالً فيغفر له وحيرم على النار، 
الشرك األكرب دون األصغر ومل يأت بعدها مبا يناقض ذلك فهـذه  
احلسنة ال يقاومها شيء من السيئات فريجح ا ميزان احلسـنات  

  .فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته يف اجلنة بقدر ذنوبه
وهذا خبالف من رجحت سيئاته حبسناته ومات مصرا علـى  

توجب النار وإن قال ال إله إال اهللا وخلص ـا مـن   ذلك فإنه يس
الشرك األكرب ولكنه مل ميت على ذلك بل أتى بذنوب أوهنت ذلك 
التوحيد واإلخالص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حىت أحرقـت  
ذلك خبالف املخلص املستيقن فإن حسناته ال تكون إال راجحـة  

على ذلك دخل على سيئاته وال يكون مصرا على سيئات فإن مات 
  .اجلنة
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فمن كثرت ذنوبه، ثقل على لسانه قول ال إله إال اهللا، وقسـا  
القلب عن قوهلا، وكره العمل الصاحل، وثقل عليه مساع القـرآن،  

غري اهللا، واطمأن إىل الباطل، واسـتحلى الرفـث،    رواستبشر بذك
وخمالطة أهل الغفلة، وكره خمالطة أهل احلق؛ فمثل هذا إذا قـال ال  

إال اهللا، قاهلا بلسانه وليس يف قلبه منها شيء، وقولـه خيـالف   إله 
  .عمله

ليس اإلميان بالتمين وال بالتحلي، ولكن ما وقر «: قال احلسن
يف القلوب وصدقته األعمال، فمن قال خريا، وعمل خريا قبل منه، 

  .»ومن قال خريا وعمل شرا مل يقبل منه
كثرة صيام وال صـالة  ما سبقهم أبو بكر ب«: وقال بكر املزين

  .»ولكن بشيء وقر يف قلبه
الكلمة واجتمعت هلم  هفأهل اإلميان اخلالص هم الذين أتوا ذ

قيودها اليت قيدت ا علما ويقينا وصدقًا وإخالصا وحمبة وقبـوالً  
  .وانقيادا، فإذا عادوا أحدا وأبغضوه كان هللا، وإذا أحبوا ففي اهللا

ونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصـارِ  والسابِقُ: قال تعاىل
 ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذو
    زالْفَـو ـكا ذَلـدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج

يمظالْع ]١٠٠: التوبة.[  
وعمل ملا بعـد املـوت،    ان نفسهدالكيس من «: وقال 

، ]الترمذي[» والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا األماين
  .فهؤالء ومن اتبعهم هم أهل ال إله إال اهللا
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  .نسأل اهللا العلي القدير أن جيعلنا منهم ويف زمرم، آمني
اهللا أن ينفع  هذا ما وفقت للكتابة إليه يف هذا املوضوع، وأسأل

  .بذلك مجيع املسلمني وأن جيعله خالصا لوجهه سبحانه
وأسأل اهللا العلي العظيم أن يقينا ومجيع املسلمني شر البـدع،  
وحمدثات األمور ومضالت الفنت، وأن يعصـمنا مـن الـذنوب    
واملعاصي، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا 

من اخليانة، وأن يقينا ويدفع عنا دعاة الضالل، من الكذب، وأعيننا 
وأهل الزيغ واإلحلاد، ودعاة الفساد واالحنالل، وأن حيرس بالدنا من 

ها، وأن يوفـق  ءكل شر ومكروه، وحيفظ عليها دينها وأمنها ورخا
والة أمرها ملا فيه خري البالد والعباد، إنه جواد كـرمي، وباإلجابـة   

  .جدير
  .هللا رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد

والصالة والسالم على أفضل األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى 
  .آله وصحبه أمجعني

  بقلم
  حيىي بن موسى الزهراين
  إمام اجلامع الكبري بتبوك
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