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 : محلة العلم إىل ثالثة أقسامَّفقسم أمري املؤمنني  ":قال املؤلف رمحه هللا
ول : قسم هم أهل الشبهات وهم من ال بصـرية لـه مـن محلـة العلـم، ينقـدح الشـك يف قلبـه 

عـــارض مـــن شـــبهة فتأخـــذه الشـــبهة فيقـــع يف احلـــرية والشـــكوك، وخيـــرج مـــن ذـلــك إىل الـبــدع 
 .والضالالت

 :وقسم هم أهل الشهوات، وحظهم نوعان
 .من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا: مهاأحد

وكل هؤالء ليسوا من رعاة الدين وإمنـا هـم .. من مهه مجع الدنيا واكتنازها وادخارها: والثاين
حلمــار الــذي حيمــل أســفارا، . كاألنعــام ًوهلــذا شــبه هللا تعــاىل مــن محــل الـتـوراة مث مل حيملهــا  ُِّ

لكلــــب، وشــــبه عــــامل الســــوء الــــذي ت هللا وأخـلـــد إىل األرض واتبــــع هــــواه   انســــلخ مــــن آ
ًوالكلب واحلمار أخس األنعام وأضل سبيال ُّ. 

وذكـر . هـم أهلـه ومحلتـه ورعاتـه والقـائمون حبجـج هللا وبيناتـه: والقسم الثالث من محلة العلم
ــم األقلــون ـعــددا األعظمــون عـنــد هللا قــدرا؛ إـشــارة إىل قلــة ـهــذا القســم وغربـتــه ًأ  مــن محـلــة ً

 .العلم
 محـلـة القــرآن إىل قرـيـب مــن هــذا التقســيم اـلـذي قســمه عـلـي َّوـقـد قســم احلســن البصــري 

حلملة العلم .. 
َّقــــراء القـــرآن ثالـثــة أصـــناف: ـقــال احلســـن صـــنف اختـــذوه بضـــاعة فيـتــأكلون ـبــه، وصـــنف «: ُ

الـيـة، أـقـاموا حروفــه وضــيعوا حــدوده واســتطالوا ـبـه عـلـى أهــل بالدهــم واســتندوا ـبـه لطـلـب الو
َّأكثر هذا الضـرب مـن محلـة القـرآن، ال كثـرهم هللا، وضـرب عمـدوا إىل دواء القـرآن فوضـعوه 
م، فركــدوا بــه يف حمــاريبهم وحنــوا بــه يف برانســهم واستشــعروا اخلــوف، وارتــدوا  َعلــى داء قلــو َْ
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ــم عـلـى األعـداء، وهللا ـهلـؤالء الـضـرب  ــم الغـيـث وينصـر  احلـزن، فأولـئـك اـلـذين يسـقي هللا 
 .»يف محلة القرآن أعز من الكربيت األمحر بني قراء القرآن

ر هلــم اخلــوف واحلــزن – وهــم قــراء القــرآن –فــأخرب أن هــذا القســم  م فــأ  جعـلـوه دواء لقـلـو
 .أعز من الكربيت األمحر بني قراء القرآن

ــم ووصــف أمــري املــؤمنني علــي   هــذا القســم مــن محلــة العلــم بصــفات، منهــا أنــه هجــم 
 ".قة البصريةى حقيالعلم عل

ا ينبغــي  ممــهــذا البـيـان ـمـن اإلـمـام اـبـن رـجـب رـمحـه هللا يف تعليـقـه عـلـى كــالم اإلـمـام عـلـي 
 .الوقوف عنده والتأمل له

 ا وكذلك ينبغي أن يعـرض اإلنسـان نفسـه علـى هـذه األقسـام لينظـر مـن أيهـا هـو، فـإن هـذ
 مــا معــه مــن  إىلىت ينظــر اإلنســان فائــدة مثــل هــذه القــراءات ومثــل هــذه املطالعــات حــوهــ

 .نقص فيكمله، وما معه من خري فيزيده
، هــذا تعليــق علــى " محلــة العلــم إىل ثالثــة أقســامَّفقســم أمــري املــؤمنني :"يقــول رمحــه هللا 

ه  . قبل ذلكالكالم الذي قرأ
 .قسم هم أهل العلم والعمل، و"وقسم هم أهل الشهوات "، "قسم هم أهل الشبهات "

 .ن الشبهات والشهواتسلموا م
ن احلـق، وقـوم انقـادوا للشـهوات هذه أقسام ثالثة، قوم طغـت علـيهم الشـبهات فصـرفتهم عـ

 . عن اهلدىفأعاقتهم
طنهم وسلمت ظواهرهمُمِّلُوقوم س  .وا من سطوة الشبهة وشؤم الشهوة ، فنقى 
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، البصــرية "وهــم مــن ال بصــرية ـلـه مــن محـلـة العـلـم: قســم هــم أهــل الشــبهات:"يقــول رمحــه هللا
ـهــذا معـــىن ، "هـــي الـنــور اـلــذي يقذـفــه هللا تعـــاىل يف قـلــب العـبــد ميـيــز ـبــه ـبــني اـحلــق والباـطــل"

 .البصرية
ول :"هــؤالء لــيس هلــم بصــرية، يقــول ال بصــرية لــه مــن محلــة العلــم، ينقــدح الشــك يف قلبــه 

عـــارض مـــن شـــبهة فتأخـــذه الشـــبهة فيقـــع يف احلـــرية والشـــكوك، وخيـــرج مـــن ذـلــك إىل الـبــدع 
 ."الالتوالض

 مــا زالــت الشــبهات تغــزو قلبــه
 )1( قتــــــيالحــــــىت تشــــــحط بيــــــنهن  0

0 
هذا حال من استسلم للشبهة ومل يكن عنـده مـن نـور البصـرية مـا مييـز بـه احلـق مـن الباطـل، 

 .ويدفع به عن نفسه الشر
 .هذا القسم األول

َ فاسألوا أهل﴿؟ العلم، عالج الشبهة ما هو ْ َ َُ ْ َ الذكر إن كنـتم الَ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ تـعلمونِّ ُ َْ َ﴾)2(. 
لعلم سؤاال  ً◌. وطلباًعالج الشبهة العلم، فإن الشبهة تضمحل وتزول 

مــن : أحــدمها:وحظهــم نوعــان:"، وصــنفهم صــنفني، فقــال"وقســم هــم أهــل الشــهوات"الـثـاين 
، هــذا الــذي يتكســب بعلمــه، "يطـلـب الــدنيا ـبـنفس العـلـم فيجعــل العـلـم آـلـة لكســب الــدنيا

لعلم املال  .ويريد 

ًمــن أخــذ عـلـى علمــه شــيئا أـنـه مــن هــذا الصــنف، لكــن ـفـرق ـبـني مــن ـيـتعلم كــل عــين أن ال ي
خذ عليه شيء يستعني به على احلق واهلدى، فهذا داخل يف قول النيب لعلم مث   ويشتغل 

                              
 ).3/980(البن القيم " الصواعق املرسلة"انظر  )1(
 .43:سورة النحل )2(
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ََّصلى ا عليه وسلم ََّ َ ِ ََْ َُّ ُْإن أحـق مـا أخـذمت « من حديث ابـن عبـاس، "الصحيح"فيما رواه يف  َ ْ َ َ ََ ََّ َّ ِ
ُعليه أجرا كتاب َِ ًِ ْ َْ  .)1(»ِ هللاََ

 .هذا فرق بينه وبني ذاك الذي جعل اهلم للدنيا والدين وسيلة لكسبها
ـلـــدين منهــــا  وـلـــذلك هــــؤالء مههــــم اـلـــدنيا ـلـــيس مههــــم العـلـــم، إمنــــا مههــــم اـلـــدنيا يتكســــبون 

لدين، هذا هو موطن الذم ا  خذو  .و
 وكل هؤالء ليسوا من رعاة الدين وإمنـا هـم ،رهاامن مهه مجع الدنيا واكتنازها وادخ: والثاين"

ً، مــن يطـلـب اـلـدنيا ـبـنص العـلـم ، يعــين جيعــل اـلـدنيا حمــال وغرضــا وغاـيـة يتكســبها "كاألنـعـام ً
 ."ارهامهه مجع الدنيا واكتنازها وادخمن  "لعلم 

صــبح مهــه يعــين هــو مل جيعــل الــدين وســيلة لكســب الــدنيا لكــن أخــذت الــدنيا قلبــه، حــىت أ
 .وار وسائر ما يف الدنيا من زخارف وملذاتار من املتع واألناالستكث

 .مل جيعل الدين وسيلة لكسب الدنيافأعمى حب الدنيا قلبه ، لكن 
 .فرق بني الصنفني، لكن كالمها من أهل الشهوات

وذكـر . هم أهله ومحلته ورعاته والقائمون حبجـج هللا وبيناتـه: والقسم الثالث من محلة العلم"
ــم األق ًلــون ـعــددا األعظمــون عـنــد هللا قــدرا؛ إـشــارة إىل قلــة ـهــذا القســم وغربـتــه مــن محـلــة أ ً

 ".العلم
ًمث ذكــر قريـبـا مــن هــذا التقســيم مــا ذكــره احلســن البصــري رمحــه هللا وهــو صــاحب بـيـان وعـلـم 

 .ونسك، ولكلماته رمحه هللا نور يشبه كالم الصحابة واألنبياء
َّقـــــراء القــــرآن ث: ـقـــال احلســــن " ، أي "صــــنف اختــــذوه بضــــاعة فيـتـــأكلون ـبـــه«:افالـثـــة أصــــنُ

 .يتكسبون به، ووسيلة إىل التزيد من الدنيا

                              
 ).5737"(بخاريصحيح ال" )1(



 --------------------  درس اخلامس ال-كشف الكربة   –الدروس 

 www.almosleh.com 
 

»6« 

وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به علـى أهـل بالدهـم واسـتندوا بـه لطلـب  "
 .، يعين هؤالء فتنتهم ليس يف املال، إمنا يف اجلاه"الوالية

 .ن للتكسبالصنف األول فتنته يف املال، جعل القرآن موط
 .والثاين جعل القرآن وسيلة لطب العلو واالرتفاع والوالية على اخللق

 ".َّأكثر هذا الضرب من محلة القرآن، ال كثرهم هللا :"يقول 
م:" قال وهو أشرفهاوالقسم الثالث ، "وضرب عمدوا إىل دواء القرآن فوضعوه على داء قلو

َ أيـهــــــا النـَّـــــاس قــــــ﴿: هللا تعــــــاىل يقــــــول  ُ َ َُّ ْجــــــاءتكم موعظــــــة مــــــن ربكــــــمْد َ ُْ َُِّ ْ َ َِ ٌِ َْ ْ ِ وشــــــفاء لمــــــا يف َ َ َِ ٌ َ ِ

ِالصدور ُ ُّ﴾)1(. 
ــا، وـلـذلك كــان  ــا، ومهومهــا، وأحزا القــرآن دواء للقلــوب إذ أـنـه يشــفيها مــن أمراضــها وآفا

لقرآن العظيم  .وأقذارها، فمن أراد طب قلبه فعليه 
ِواظَو َِ درس القـــران فإََعلـــىب َ ِ َ ُ ْ ِ ْ   ُهنـــَ

ــــل جلمـــــــدُيـ  0 ِلـــــــني قـلبـــــــا قاســـــــيا مثـــ َ ْ َْ ً ًَ ْ ِ ِ َ َ ُ ِّ َ 
0 

فإن احملافظة على تالوة القرآن وتدبره من أعظم مـا تـداوى بـه القلـوب، نسـأل هللا ان يطـب 
 .قلوبنا بذكره

، أي ســكنوا، الركــود هنــا معنــاه الســكون وهــو مــا يكتســبه "فركــدوا بــه يف حمــاريبهم :"يقــول
 .ة والعبادةصاحب القرآن من سكينة حتمله على الطاع

َفركـدوا ـبـه يف حمـاريبهم وحـنـوا ـبـه يف برانسـهم واستشــعروا اخلــوف، وارتـدوا اـحلـزن" ، أي ظـهـر "َْ
علــيهم أثــر خــوف اآلخــرة، خــوف هللا جــل وعــال، فــاحلزن هنــا لــيس املقصــود بــه مــا يقذفــه 
الشيطان يف قلوب املؤمنني من الضيق، إمنا احلزن الذي يـراد بـه اخلـوف والوجـل واالسـتعداد 

 .لآلخرة
                              

 .57:سورة يونس )1(
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م على األعداء، وهللا هلؤالء الضرب يف محلـة " م الغيث وينصر  فأولئك الذين يسقي هللا 
، والكربـيــت األـمحــر مـثــل يـضــرب ، يعـــين أـنــدر ـمــن النــادر"القــرآن أـعــز ـمــن الكربـيــت األمحــر

 .للشيء الذي يقل ويعز وجوده
ر هلــم اخلــوف  جعـلـوه دواء لقـلـو– وهــم قــراء القــرآن –فــأخرب أن هــذا القســم :"يقــول م فــأ
م قلة"واحلزن  .، وأ

 . يف وصف محلة الكتاب الذين هم أهله القائمون بهمث بدأ يعلق على ما ذكره علي 
 هذا القسـم مـن محلـة العلـم بصـفات، منهـا ووصف أمري املؤمنني علي  :"يقول رمحه هللا

م العلم على حقي  .قة البصريةأنه هجم 
َّلعلم دهلم على املقصـود األعظـم وهـو معرفـة هللا فخـافوه وأحبـوه حـىت سـهل ومعىن ذلك أن ا َ َّ

 .ذلك عليهم كل ما تعسر على غريهم
ـا ومل يباشـر قلبـه معرفـة هللا  ا واغـرت   فلم يصل إىل ما وصلوا إليه ممن وقف مع الدنيا وزهر

فـإن املـرتف الواقـع مـع شـهوات الـدنيا وعظمته وإجالله، فاستالنوا ما اسـتوعر منـه املرتفـون؛ 
ا؛ ألنه ال عوض عنده من لذات الدنيا إذا  ا وشهوا ا يصعب عليها ترك لذا وزينتها ولذا

 .تركها فهو ال يصرب على تركها
م العوض األكرب مبا وصلوا إليه من لذة معرفة هللا وحمبته وإجالله، كما كان   فهؤالء يف قلو

اء هللا هم الذين ورثوا طيـب احليـاة وذاقـوا نعيمهـا مبـا وصـلوا إليـه مـن َّإن أحب«: احلسن يقول
م مـن كـالم يطـول ذكـره هنـا يف هـذا » ...مناجاة حبيبهم، ومبا وجدوا من لـذة حبـه يف قلـو

 .املعىن
َوإمنا أنس هؤالء مبا استوحش منه اجلاهلون؛ ألن اجلـاهلني  يستوحشـون مـن تـرك الـدنيا 

َِ
ـم  ا؛ أل ُال يعرفـون سـواها فهـي أنسـهم، وهـؤالء يستوحشـون مـن ذلـك ويستأنسـون وشهوا



 --------------------  درس اخلامس ال-كشف الكربة   –الدروس 

 www.almosleh.com 
 

»8« 

 واـجلـــاهلون  يستوحـشـــون ـمـــن ذـلـــك وال ، ومعرفـتـــه، وحمبـتـــه، وـتـــالوة كتاـبـــه وـبـــذكره،
 ."جيدون األنس به

 .هذا التعليق يف غاية األمهية لبيان مثرة العلم
العلـم  جـل يف عـاله، ولـذلك يقـول مثرة العلم هي معرفة هللا تعاىل، مثرة العلم هـي كمـال 

ـم العلـم علـى حقي:"رمحه هللا يف تفسري كـالم اإلمـام علـي  ، "قـة البصـريةمنهـا أنـه هجـم 
 .، ولبها وجوهرهاعلى غايتها

، الذي ينبغي لكل من طلب العلم "َّومعىن ذلك أن العلم دهلم على املقصود األعظم:"يقول
 يف ذهنـــه هـــو معرفـــة هللا تعـــاىل، معرفـــة هللا تعـــاىل هـــي أصـــل ًراواشـــتغل بـــه أن يكـــون حاضـــ

 .العلوم، معرفة هللا تعاىل هي منبع اخلريات، معرفة هللا تعاىل هي سعادة الدنيا وجناة اآلخرة
ََُّفاعلم أنه﴿:ولذلك كان أول ما أمر هللا تعاىل به رسوله من العلوم قوله جل وعال ْ َ ْ ََِ ال إله َ َِّإال َ

َا و َاـســتـغفر ـلــذنبكَُّ َِْ َ ِ ِْ ْ جيتهـــد ـبــه وأن يـصــرف جهـــده ، ـفــأعلى مـــا ـجيــب عـلــى اـملــؤمن أن )1(﴾ْ
 .وطاقته يف حتصيله هو العلم  تعاىل، ألن العلم  تعاىل حيصل للعبد به كل سعادة

ََّصلى ا عليـه وسـلم  كان النيبوهلذا ََّ َ ِ ََْ َُّ  ق بربـه  أسـعد النـاس وأعبـد النـاس ألنـه كـان أعلـم اخللـ َ
ََّصلى ا عليه وسلم ََّ َ ِ ََْ َُّ َ . 

ََإن أتـقاكم وأعلمكم  أ«:فقالذلك أخرب بوقد  َ ََِّ ِ ْ ُْ َ ََ ْ ُ َ ْ َّ ِ«)2(. 
َِّأما وا «:مث ذكر الثمرة فقال َ ِّإينََ َُ ألتـقاكم  وأخشاكم لهِ ْ ُْ َُ ْ ََ َِِّ َ َْ«)3(. 

                              
 .19:سورة دمحم )1(
 ).20(أخرجه البخاري )2(
 ).1108(أخرجه مسلم  )3(
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ه يصـــدر كـــل ـبــر وخـــري، وـلــذلك ـفــالعلم  تعـــاىل هـــو أصـــل املعـــارف، أصـــل اخلـــريات، عـنــ
ــم العـلـم علــى حقي" هــؤالء الــذين وصــفهم اإلمــام علــي  ، فعلمــوا مــا "قــة البصــريةهجــم 

للـرب ـمـن الكمــاالت، تعرفـوا عـلـى اـلـرب اـلـذي يعبـدون، اـلـذي ـلـه يصـلون، وـلـه يزـكـون، وـلـه 
 حتقـيـق يصــومون، ومــن أجـلـه حيجــون، عرـفـوا ذـلـك فكــان هــذا غاـيـة العـلـم اـلـذي مكــنهم مــن

 .غاية العبودية الظاهرة والباطنة
خبالف الذي يتعبـد وهـو جاهـل بقـدر ربـه جـل وعـال، فإنـه مهمـا اجتهـد يف العمـل الظـاهر 

َـصـــلى ا علـيـــه وـســـلم ًيبقـــى القـلـــب فارـغـــا ـمـــن ـلـــذة العبودـيـــة، وهلــــذا يـقـــول الـنـــيب َّ ََّ َ ِ ََْ َُّ كـمـــا يف  َ
ِـثـالث مــن كــن فـيـه «مــن حــديث أـنـس " الصــحيحني" ِ َّ ُ ْ َ ٌ َ ِوجــد حــالوة اإلميــان َ َ ِ َ َ ََ َ  لذـتـه اـلـيت ،)1(»ََ

 .تغين عن كل لذة
 .ًوهلذا لذة الطاعة ال يوازيها أبدا لذة من لذات الدنيا

لنسبة هلم ال شيء  .وهلذا الذين مت علمهم  والتذوا مبعرفته، تكون كل امللذات 
ِيـعلم الملوك وأبـناء الملوك َْلو :"إليه اإلمام احلسن البصري رمحه هللا حيث قالهذا ما أشار  ُ ُ َُ َ ُْ ُْ ََْ ُ ُ ْ َ

ُما حنن َْ لسيوفَ ِ فيه جلالدو عليه  ُ َُّ ِ ِ ََِْ َ ُ َ َ لسيوف)2("ِ  .، يعين حلاربو عليها ولقاتلون عليها 
هذه السـعادة مـا مصـدرها ؟ مـا سـببها؟ العلـم  تعـاىل، فبقـدر مـا مـع اإلنسـان مـن العلـم 

ات، وبقـدر مـا يكـون معـه الت بقدر ما يكون معه من السعاد والعلم مبا له من الكما،
 .من حتقيق العبودية، فأنت جتتهد يف التعرف على هللا تعاىل 

 ســـــافرت يف طـلــــب اإلـلــــه فـــــدلين 
ـــــــــــــــــــرة اـلـــــــــــــــــــرمحن هلالج لج ــــــــــــــع فطـ   مــــــ

0 

 ادي علـيـــــــــه وحمكــــــــــم القــــــــــرآناهلــــــــــ 
 )1(وصـــــريح عقـلــــي فـــــاعقلي ببـيــــان

0 
                              

 ).43(، ومسلم )16(أخرجه البخاري  )1(
 ).77(ص" اجلواب الكايف" انظر  )2(
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 هـو طريقـه، عليـه أن يقبـل علـى القـرآن، عليـه أن الـذي يريـد أن يتعـرف علـى هللا تعـاىل هـذا
م ََّصــلى ا عليــه وســلم يقبــل علــى مــا جــاء عــن خــري األ ََّ َ ِ ََْ َُّ علــم مــا  جــل وعــال مــن َ، وبــه يَ

يت اخلريات  .الكماالت، مث 
ـم العلـم علـى حقي:"يقول ابن رجب رمحه هللا يف تفسـري ومعـىن ذلـك أن ، قـة البصـريةهجـم 

، واخلـوف ال يكـون إال عـن "على املقصود األعظم وهو معرفة هللا فخافوه وأحبوهَّالعلم دهلم 
 .تعظيم وإجالل

ـون أنفسـهم، ملـا خـافوه وأحبـوه هـان علـيهم كـل شـيء حـىت "فخافوه وأحبـوه حـىت :"قال   
 .عليهم 

ا يف ســــبيل مرضــــاته، وإذا كــــان رضــــاه ال يكــــون إال بـبـــذل أنفســــهم ـبـــذلوا  وـلـــذلك يقــــدمو
 . جل يف عالهأنفسهم 

َّحــىت ســهل ذلــك علــيهم كــل مــا تعســر علــى غــريهم:"ولــذلك يقــول ، وهلــذا جتــد الشــخص "َ
 مـا ينـام الليـل ينتظـر الصـالة، وقلبـه يفـر ويطـري إىل هالصالة أثقل عليـه مـن اجلبـل، وآخـر تـرا

لصالة ينتظر الصالة   . الصالةبعدوقت الصالة، فقلبه معلق 
 . وذاك على تلك احلالما الذي جعل هذا على هذه احلال،

لصـالة وينتظـر الصـالة   الصـالة، هـذا مـا عنـده مـن شـهوة، بعـديعين هذا الذي قلبه معلـق 
ً واحـدا يف احملـاب وامللـذات ويف ً، كالمهـا مركـب تركيبـابلـى هـو كـذاكوما عنده حمبة للتلـذذ، 

 .املخاوف ويف ما تنفر منه الطباع وما تنجذب إليه
ًيئا فجعل الصعب عليه سهال، والعسري عليـه يسـريا ، ألنـه علـم ًلكن هذا علم شيئا ورأى ش ً ً

 .ما يسعى إليه

                                                                                 
 ).35(ص" منت القصيدة النونية"  )1(
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لــذلك يقــول احلســن البصــري رمحــه هللا يف التعليــق علــى قولــه تعــاىل يف وصــف عبــاد الــرمحن 
م خوفا وطمعا ﴿:قال م عن المضاجع يدعون ر ًتـتجاىف جنو ُ َُ َ ََ ً ْ َ ْ ََّْ َ ُْ ََ ُ َِ ِ َ ْ ِ ُ َُ َ َ﴾)1(. 

ًتتجــــاىف أي تتباعــــد، اجلـنـــوب تتباعــــد عــــن الفــــرش، تتباعــــد ملــــاذا؟ طلـبـــا للخـلـــو  تعــــاىل 
موا جتد أن نومهم نـوم القلـق، الـذي خيشـى أن يفوتـه ماومناجاته، فهؤالء  م إذا   تقر جنو

 .شيء
يــه أمهيــة كــربى، جتــد ًمثــل متامــا إذا كــان عنــدك موعــد مهــم وضــروري ومســتقبلي ، يعــين عل

 .اإلنسان ما يقر يف نومه ألن نفسه تعلقت 
 .هؤالء هذه حاهلم لكن ليس يف مقابلة اخللق، وال يف حتصيل أمر دنيوي

م  تعـاىل، هلـذا يقـول احلسـن أسـهر " يعـين هنـاك شـيء معـني، " ألمـر مـا:" إمنا يف مناجـا
م ذاقوا لذة ال جيدها غ)2("القوم ليلهم  .ريهم، أسهروه أل

 .وهذه اللذة  إخواين هي السر يف إقبال أهل الطاعة على طاعتهم
م، يف حتمــل املتاعــب لتحصــيل طاعــة هللا تعــاىل، وهــذا مــن  وهــي الســر يف صــربهم ومكابــد

 .يريه نتيجة عمله يف الدنيا قبل اآلخرة نعمة هللا تعاىل على العبد أن
ِذاق طعم اإلميان من رض« َِ ْ َ َ ِ َ َْ َ َِّ َيَ إلسالمِ َِ ر و ْ ِ ِ َ ً دينا ومبحمد رسوالَ َُّ َ ٍ َ ُ ًَِ ِ«)3(. 

                              
 .16:سورة السجدة  )1(
من طريق حجاج بن يوسف، حدثنا أبو أمحد عن سفيان عن رجـل " التهجد"ذكر هذا األثر ابن أيب الدنيا يف ) 2(

 .وإسناده ضعيف جلهالة الراوي عن احلسن: قلتعن احلسن، 
 ).34(أخرجه مسلم )3(
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، فلمـا علمـوا مـا لـه : ًإذا هؤالء الذي سهل علـيم كـل مـا تعسـر علـى غـريهم هـو علمهـم 
م يف غايــة ، وعلمــوا أن بيــده الــدنيا واآلخــرة، وأمــن الكمــاالت نــه يعطــي ومينــع كانــت قلــو

 .إذا رضي فإنه تيسر كل شيءالتعلق به، ترقبه وتبحث عن رضاه ألنه 
 .وإذا غضب على العبد فإنه ال فالح له ال يف دنياه وال يف أخراه

، وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه  .اللهم أهلمنا رشد
 

 


