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ربي ا�

اإلميان با نقطة حتول يف حياة اإلنسانية من العبوديات 
وعز جل للعبادة املستحق املختلطةإىلعبادة
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ربي ا�

عندما يختفي اإليمان باهللا..

كثري  حياة  عن  اإليامن  مفتاح  خيتفي  عندما   
الضنك  هي  احلتمية  النتيجة  تكون  اخللق  من 
إىل  املجتمعات  ببعض  يؤدي  ما  والضيق؛ 
االنتحار؛  وسائل  يف  واالبتكار  اإلبداع 
فاحلمد  والضنك،  الضيق  حياة  من  للتخلص 
هللا عىل نعمة اإلسالم وكفى هبا نعمة، وإىل هذا 

اخلرب:
طريقة جديدة للخروج من الدنيا:

الشفقة  قتل  داعية  نيتشكه“  ”فيليب  قال   
يطلق  الذي  االنتحار  جهاز  إن  أسرتاليا:  يف 
طلبه  يتم  والذي  اخلروج)،  اسم (حقيبة  عليه 
بالربيد من كندا، حيقق مبيعات كبرية يف البالد.
ا أمريكيا، ويأيت  ويبلغ سعر اجلهاز (٣٠) دوالرً
البالستيك  من  مصنوعة  خاصة  حقيبة  معه 

إلزهاق الروح عن طريق االختناق.
(إيه.يب.يس)  إلذاعة  ”نيتشكه“  ورصح   
ما،  حد  إىل  كئيبًا  يبدوا  اجلهاز  أن  األسرتالية 

لكنه فعال يف إزهاق الروح. 

ا�يمــان بــا� نقطــة تحول فــي حياة 
ا�نســانية مــن العبوديــات المختلطة 
إلى عبادة المستحق للعبادة جل وعز.
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٨

نُتُم ٱۡلُفَقَرآُء 
َ
َها ٱلَّاُس أ يُّ

َ
أ (َيٰٓ

ُ ُهَو ٱۡلَغِنُّ  َّ ِۖ َوٱ َّ َ ٱ ِ إ
ٱۡلَِميُد ١٥) [فاطر: ١٥]

حاجة العباد الفقراء إلى اهللا الغنّي
يا ِعبادي..

قال: ”يا  أنه    ربه  عن  رواه  فيام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قال   
بينكم  وجعلته  نفيس  عىل  الظلم  حرمت  إين  عبادي 
هديته  من  إال  ضالٌّ  كلكم  عبادي  يا  تظاملوا،  فال  ا  حمرمً
من  إال  جائعٌ  كلكم  عبادي  يا  أهدكم،  فاستهدوين 
أطعمته فاستطعموين أُطعمكم، يا عبادي كلكم عارٍ إال 
من كسوته فاستكسوين أكسكم، يا عبادي إنكم ختطئون 
فاستغفروين  ا  مجيعً الذنوب  أغفر  وأنا  والنهار  بالليل 
فترضوين،  رضي  تبلغوا  لن  إنكم  عبادي  يا  لكم،  أغفر 
أولكم  أن  لو  عبادي  يا  فتنفعوين،  نفعي  تبلغوا  ولن 
رجل  قلب  أتقى  عىل  كانوا  وجنكم  وإنسكم  وآخركم 
لو  عبادي  يا  شيئًا،  ملكي  يف  ذلك  زاد  ما  منكم  واحد 
أفجرِ  عىل  كانوا  وجنكم  وإنسكم  وآخركم  أولكم  أن 
لو  عبادي  يا  شيئًا،  ملكي  من  نقص  ما  واحد  قلب 
صعيد  يف  قاموا  وجنكم  وإنسكم  وآخركم  أولكم  أن 
نقص  ما  مسألته  واحد  كل  فأعطيت  فسألوين  واحد 
البحر، أدخل  إذا  املخيط  ينقص  كام  إال  عندي  مما  ذلك 

عن  يوميا  الكثريون  معه  يتحدث  بأنه  وقال  جدا،  شائعة  بصورة  يستخدم  إنه  وأضاف:   
اجلهاز وعن وصفه وما يتعلق به. 

ومن ناحية أخر قامت إحد النساء الربيطانيات، والتي كانت تعاين من مرض يصيب   
اجلهاز العصبي ويُفقد اإلنسان القدرة عىل احلركة برفع دعو قضائية أمام املحكمة العليا يف 

لندن للحصول عىل ترصيح يسمح لزوجها بمساعدهتا يف إهناء حياهتا.
هبذا  أصيبت  قد  ا  عامً  ٤٢ العمر  من  تبلغ  برييتي“والتي  ”دايان  أن  لندن  راديو  وذكر   
املرض قبل عامني، وأشار الراديو إىل أهنا جلأت إىل القضاء بعد أن رفضت السلطات ضامن 

عدم مالحقة زوجها إذا ساعدها يف إهناء حياهتا. 
ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشٗة َضنٗك) [طه: ١٢٤].

َ
يقول رب العزة تعاىل: (َوَمۡن أ  
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٩

ا فليحمد اهللا، ومن   يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خريً
وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه“ (رواه مسلم).

احفظ اهللا يحفظك:
فقال: ا؛  يومً ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  خلف  كنت  قال:  عنهام،  اهللا  ريض  عباس  بن  اهللا  عبد  عن   
 ”يا غالم إينّ أعلمك كلامت: احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل 
اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك 
وك إال بيشء قد كتبه اهللا  وك بيشء مل يرضّ إال بيشء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضّ

حف“ (رواه الرتمذي). عليك، رفعت األقالم وجفّت الصّ

اهللا جل وعز
َمن كان باهلل أعرف كان من هللا أخوف.

اهللا َجّل جالله:
اهللا جل شأنه...املعبود املحمود...  

فيهن،  ومن  الساموات  له  تسبح   
واألرضني ومن فيهن..

وما  والنهار   ،حو وما  والليل   
يسبح  ذلك  والبحر...كل  جىل...والرب 

بحمده ويقدس له.
يَُسّبُِح   َّ ِ إ ٍء  َشۡ ّمِن  ن  ) تعاىل:  قال   
تَۡسبِيَحُهۡم)  َتۡفَقُهوَن   َّ َوَلِٰكن  ِبَۡمِدهِۦ 

[اإلرساء: ٤٤].
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  كل زاد سوى ا�يمان ينفد،
 وكل سند وعون سوى ا�

ينهار.

ف...تعرفه  ”اهللا“ أعرف املعارف ال يُعرّ  
القلوب وتنكرس ملعرفته األنفس.

عفوه  يف  وتطمع  القلوب،  تأهله  ”اهللا“   
النفوس، وتأنس بذكره املخلوقات.

شعثًا  املـُكلَّفني  لُوبِ  قُ يف  جعل  ”اهللا“   
ه وال يغنيه إال  ا فطريا ال يلمّ ا وافتقارً قً وتَفرُ

إذا ركن العبد إليه جل وعز.
يَّة املـُـتصفة  ِ هلَ ات اإلِ لَم عىل الذَّ ”اهللا“ عَ  

نَى.  بجميع الصفات احلُسْ
حاجة العباد هللا تعالى: 

يف  يؤمنه  وملتجأ  ملفزع  حيتاج  العبد   
كروبه ويف خطوبه، وهو مفطور عىل ذلك؛ 
ا إىل ربه يف كل أحواله، ساعيًا  لذا كان حمتاجً

إىل رضاه جل وعز؛ ألنه مالقيه.
فإذا افتقر العبد هللا وقام   
واجبات،  من  عليه  بام 
وصرب  اهللاِ  نْد  عِ بام  وأَيقن 
اخلَلق،  أَئمة  من  اهللا  جعله 

ِمۡنُهۡم  (وََجَعۡلَنا  بِه:    تَدَ قْ يُ ا  إمامً فكان 
َيٰتَِنا  َوَكنُواْ   ْۖ وا َصَبُ ا  لَمَّ ۡمرِنَا 

َ
بِأ َيۡهُدوَن  ٗة  ئِمَّ

َ
أ

اهللا  جعل  ولذا  ٢٤]؛  [السجدة:   (٢٤ يُوقُِنوَن 
ين. الصرب واليقني سبب لإلمامة يف الدِّ

واخللق مفطورون عىل التعلق باخلالق جل   
املحسن  حمبة  عىل  مفطورون  وكذلك  وعز، 

هلم واملتفضل عليهم، وهو اهللا جل وعز.
شرف العلم به:

أرشف  وال  املعلوم،  برشف  العلم  رشف   
وأسامئه  صفاته  ومعرفة  وعز  جل  الربِّ  من 
جل  خلقه  عىل  وحقه  حكمته  وموجب 
لُب  التوحيد  كان  لذا  وعز؛ 
ثُلُث  قرابة  وكان  الدين، 
رصيح  تقرير  الكريم  القرآن 

للتوحيد.
وفي كل شيء له آية:

عىل  آية  خلقه  من  يشء  كل  يف  اهللا  جعل   
وعظمته  وجالله  وكامله  ووحدانيته  وجوده 
، بل وأمر بالنظر يف هذه الدالئل والتفكر 
فيها، وأخربنا أهنا آيات ألويل النهى والعقول 

العاملني العارفني املتفكرين.

من كرم ا� للعبد أن 
ييسر له التعرف عليه.
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ولنأخذ جولة رسيعة يف بعض اآليات يف كتاب اهللا ألويل النهى والعقول تدعوهم لإليامن    
وَن ٢١)  َ ُتۡبِصُ فَ

َ
نُفِسُكۡمۚ أ

َ
ۡرِض ءَاَيٰٞت ّلِۡلُموقِنَِي ٢٠ َوِفٓ أ

َ
باهللا األحد الصمد؛ قال تعاىل: (َوِف ٱۡل

َمَٰوِٰت َوٱۡلَۡرِض) [يونس: ١٠١]، وقال تعاىل:  [الذاريات: ٢٠ـ ٢١]، وقال تعاىل: (قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا ِف ٱلسَّ
ۡمَرۖ َما 

َ
َ ٱۡلَعۡرِشۖ يَُدبُِّر ٱۡل َ يَّاٖا ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى 

َ
ۡرَض ِف ِستَّةِ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ُ ٱلَّ َّ (إِنَّ َربَُّكُم ٱ

ُروَن ٣ إَِلۡهِ َمرِۡجُعُكۡم َجِيٗعاۖ  َ تََذكَّ فَ
َ
ُ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوهُۚ أ َّ  ِمۢن َبۡعِد إِۡذنِهۦِۚ َذٰلُِكُم ٱ

َّ ِ ِمن َشفِيٍع إ
بِٱۡلقِۡسِطۚ  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ ِلَۡجزَِي  يُعِيُدهُۥ  ُثمَّ  ٱۡلَۡلَق  َيۡبَدُؤاْ  إِنَُّهۥ  اۚ  َحقًّ  ِ َّ ٱ وَۡعَد 
ۡمَس  ِي َجَعَل ٱلشَّ ِلُمۢ بَِما َكنُواْ يَۡكُفُروَن ٤ ُهَو ٱلَّ

َ
اٞب ّمِۡن َحِيٖم وََعَذاٌب أ ِيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َشَ َوٱلَّ

 ۚ ّقِ  بِٱۡلَ
َّ ِ ُ َذٰلَِك إ َّ نَِي َوٱۡلَِساَبۚ َما َخلََق ٱ َعَدَد ٱلّسِ َرهُۥ َمَنازَِل ِلَۡعلَُمواْ  ِضَياٗٓء َوٱۡلَقَمَر نُوٗرا َوقَدَّ

ۡرِض 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُ ِف ٱلسَّ َّ ِۡل َوٱلََّهارِ َوَما َخلََق ٱ َيِٰت لَِقۡوٖا َيۡعلَُموَن ٥ إِنَّ ِف ٱۡختَِلِٰف ٱلَّ ُل ٱ ُيَفّصِ

ۡرِض َوٱۡختَِلِٰف 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َيٰٖت ّلَِقۡوٖا َيتَُّقوَن ٦) [يونس: ٣ـ ٦]، وقال تعاىل: (إِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ

ُروَن  ٰ ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفكَّ َ َ َ قَِيٰٗما َوُقُعوٗدا َو َّ ِيَن يَۡذُكُروَن ٱ ۡلَبِٰب ١٩٠ ٱلَّ
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
َيٰٖت ّلِ ِۡل َوٱلََّهارِ  ٱلَّ

(١٩١ ٱلَّارِ  َعَذاَب  فَقَِنا  ُسۡبَحَٰنَك   ٗ َبِٰط َهَٰذا  َخلَۡقَت  َما  َربََّنا  ۡرِض 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخۡلِق  ِف 

ا: (َوِف َخۡلقُِكۡم َوَما َيُبثُّ ِمن َدآبٍَّة َءاَيٰٞت ّلَِقۡوٖا يُوقُِنوَن ٤) [اجلاثية: ٤]،  [آل عمران: ١٩٠ـ ١٩١]، وقال أيضً
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١٢

بَِها) يَۡسَمُعوَن  َءاَذاٞن  ۡو 
َ
أ بَِهآ  َيۡعقِلُوَن  قُلُوٞب  لَُهۡم  َفَتُكوَن  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  يَِسُيواْ  فَلَۡم 

َ
(أ وقال: 

َٰها َوَما لََها ِمن فُُروٖج ٦)  َمآءِ فَۡوَقُهۡم َكۡيَف بَنَۡيَنَٰها َوَزيَّنَّ َ ٱلسَّ ِ َفلَۡم يَنُظُرٓواْ إ
َ
 [احلج: ٤٦]، وقال: (أ

ْوِل 
ُ
َيٰٖت ّلِ ٍء) [النمل: ٨٨]، وقال: (إِنَّ ِف َذٰلَِك  ۡتَقَن ُكَّ َشۡ

َ
ِٓي أ ِ ٱلَّ َّ [ق: ٦]، وقال: (ُصۡنَع ٱ

َهٰ ٥٤) [طه: ٥٤] . ٱلُّ
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١٣

ماذا لو غاب اإليامن عن حياة الناس؟  .١
هـل حيتـاج اهللا إىل عبـادة عبـاده أو إىل توبتهـم؟  .٢
فيـم حيتاج العباد هللا تعـاىل؟ وما األدلة عىل ذلك؟  .٣

اذكر أعظم ما يؤثر فيك من آيات اهللا التي تراها يف   .٤
حياتك.

مراجعة
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