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2اسم هللا المولى    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  2اسم هللا المولى  -ب  004الدرس :  - 2008إصدار  -أسماء هللا الحسنى 

2007 -05-14  

أخرجنا من الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم  

  ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  مع اسم هللا ( المولى ):

أیھا اإلخوة الكرام، الزلنا مع االسم العظیم من أسماء هللا الحسنى ( المولى )، أْي أن هللا عز وجل  

  ھم بالتربیة، یتوالھم بالمعالجة.یتولى عباده المؤمنین، یتوالھم بالرعایة، یتوال

ُ َوِليُّ الَِّذیَن آََمنُوا یُْخِرُجُھْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر ( َّ� ﴿257﴾ (  

  ( سورة البقرة )

َ َمْولَى الَِّذیَن آََمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِریَن َال َمْولَى لَُھْم (   ) ﴾11﴿ َذِلَك بِأَنَّ �َّ

    ( سورة محمد )

  لمعیة العامة والمعیة الخاصة:ا

  لذلك أیھا اإلخوة الكرام، فّرق العلماء بین معیة هللا العامة ومعیتھ الخاصة، فإذا قال هللا عز وجل: 

  ) ﴾4﴿ َوُھَو َمعَكُْم أَْیَن َما كُْنتُْم (

  ( سورة الحدید )

  ا إذا قال هللا عز وجل:أي: معكم بعلمھ، مع أّي مخلوق ؛ مع المؤمن، ومع الكافر، معكم بعلمھ، أم  

َ َمَع اْلُمْؤِمنِیَن (   ) ﴾19﴿ َوأَنَّ �َّ

  ( سورة األنفال)

ھذه المعیة الخاصة، أي ھو معھم بالتأیید والنصر، والحفظ والتوفیق، وإذا كان هللا معك فمن علیك ؟  

  وإذا كان علیك فمن معك ؟ ویا رب ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد َمن فقدك ؟
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  الخاصة تستلزم الوالیة الربانیة:المعیة 

الحدیث النبوي الشریف الذي یبین ھذه المعیة، ویبین ھذه الرعایة وھذا الحفظ ھو قول النبي علیھ  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: إِنَّ الصالة والسالم فیما أخرجھ اإلمام البخاري َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ِ َصلَّى �َّ َّ�

َ قَاَل: َّ�  

  (( َمْن َعاَدى ِلي َوِلی�ا فَقَْد آذَْنتُھُ بِاْلَحْرِب... ))

  [ البخاري ]

ولم تَِرد كلمة الحرب إال في موضعین، في موضع في القرآن الكریم، وموضع في الحدیث الشریف،   

  الموضع األول:

ِ َوَرُسوِلِھ (﴿ فَِإْن لَْم تَ    ) ﴾279ْفعَلُوا فَأَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن �َّ

  ( سورة البقرة )

في موضوع الربا، وما من معصیة توعد هللا في القرآن مرتكبھا بالحرب إال الربا، وفي الحدیث  

    الشریف الصحیح:

  (( َمْن َعاَدى ِلي َوِلی�ا فَقَْد آذَْنتُھُ بِاْلَحْرِب... ))

  قبل أن تقف في خندق ُمعاٍد للحق، ھل تعلم َمن ھو الطرف اآلخر ؟  

إن اإلنسان في الحیاة المدنیة قبل أن یتطاول على إنسان یمثل الحكومة ھل تعلم من ھو الطرف اآلخر  

في حیاتنا الیومیة ؟ فإذا تطاول اإلنسان على دین هللا، وعلى شرع هللا، ووصل إلى األشیاء التي ھي 

     حیاة المسلمین فلینتظر الحرب من هللا عز وجل.:مقدسة في 

    (( َمْن َعاَدى ِلي َوِلی�ا فَقَْد آَذْنتُھُ بِاْلَحْرِب... ))

  المفھوم القرآني للولي:

  

  الوليُّ ھو المؤمن با�: – 1

  َمن ھو الولي ؟ المفھوم القرآني للولي: 

ِ َال َخْوٌف َعلَ    ) ﴾63) الَِّذیَن آََمنُوا َوَكانُوا یَتَّقُوَن (62ْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن (﴿ أََال إِنَّ أَْوِلیَاَء �َّ

  ( سورة یونس)

  إنَّ أيَّ مؤمن یجب أن یكون ولیاً �. 

  الوليُّ ھو المتَّقي هللا: – 2

  تعریف الولي في القرآن الكریم: 
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  ) ﴾63﴿ الَِّذیَن آََمنُوا َوَكانُوا یَتَّقُوَن (

  ( سورة یونس)

لو ضغط الدین كلھ في كلمتین لكانت الكلمة األولى: أنك آمنت با�، والكلمة الثانیة: تتقي أن تعصیھ،  

  لذلك یمكن أن تضغط رساالت األنبیاء كلھا في كلمتین:

  ) ﴾25ُدوِن (﴿ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إِالَّ نُوِحي إِلَْیِھ أَنَّھُ َال إِلَھَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُ 

  ( سورة األنبیاء)

لذلك قال العلماء: " نھایة العلم التوحید، ونھایة العمل التقوى "، فإذا وحدت هللا، واتقیت أن تعصیھ فقد  

  حققت الھدف من وجودك، وقد وضعَت یدك على حقیقة الدین.

، وخذ ثمنھا، قال: لیست ھذا الراعي الذي امتحنھ سیدنا عبد هللا بن عمر، قال لھ: << بعني ھذه الشاة 

لي، قال: قل لصاحبھا: ماتت، أو أكلھا الذئب، قال: وهللا إنني ألشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا: 

  ماتت، أو أكلھا الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمین، ولكن أین هللا ؟ .

  ھذا الراعي َوضع یده على جوھر الدین.  

فقد وضعت یدك أیھا األخ الكریم على حقیقة الدین، لذلك یمكن أن یضغط  في أیّة لحظة تقول: أین هللا 

الدین كلھ في كلمة واحدة، وھي االستقامة، وما لم نستقم على أمر هللا فلن نقطف من ثمار الدین شیئاً، 

   لذلك الحدیث الشریف الذي جاء على صیغة حدیث قدسي:

  بِاْلَحْرِب... )) (( َمْن َعاَدى ِلي َوِلی�ا فَقَْد آَذْنتُھُ 

ً لمن وقف مع الحق، والویل لمن وقف في خندق معاٍد للحق، فالولي الذي آمن با� واتقى، أن    ھنیئا

یعصیھ، ألن نھایة العلم التوحید، ونھایة العمل التقوى، فإذا وّحدَت هللا وعبدتھ فقد حققت الھدف من 

   وجودك، لذلك قال تعالى:

ُ بِ  ُ َشاِكًرا َعِلیًما (﴿ َما یَْفعَُل �َّ   ) ﴾147عَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم َوَكاَن �َّ

   ( سورة النساء)

  معرفةُ هللا مقرونة بالتقرب إلیھ وطاعتھ:

  اآلن ال معنى ألن تعرف هللا من دون أن تتقرب إلیھ: 

  ) ﴾110ًحا (﴿ فََمْن َكاَن یَْرُجوا ِلقَاَء َربِِّھ فَْلیَْعَمْل َعَمًال َصالِ 

  ( سورة الكھف)

  اآلیة: 
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  ) ﴾6﴿ قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُكُْم یُوَحى إِلَيَّ (

  ( سورة فصلت)

  كأن هللا عز وجل أراد أن یلِخّص القرآن كلھ في كلمة واحدة: 

  ) ﴾6﴿ قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُكُْم یُوَحى إِلَيَّ (

  ( سورة فصلت)

  ماذا یوحى إلیھ ؟ 

یَْعَمْل َعَمًال فَلْ  ﴿ إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُكُْم یُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُھكُْم إِلَھٌ َواِحٌد فََمْن َكاَن یَْرُجوا ِلقَاَء َربِّھِ 

  ) ﴾110(َصاِلًحا

  ( سورة الكھف)

الحاجة إلى ضوء الشمس،  إذاً: لو قلت: إن الشمس ساطعة، ویا لھا من شمس ساطعة، وأنت في أمِسّ  

ولم تتعرض ألشعة الشمس، وأنت تعاني من مرض جلدي، وعالجھ الوحید التعرض إلى أشعة الشمس، 

فمھما تحدثَت عن أشعة الشمس، مھما أثنیَت على أشعة الشمس، مھما بینَت فائدة أشعة الشمس، وأنت 

  تحرك نحو أشعة الشمس.قابع في غرفة مظلمة فھذا الكالم ال قیمة لھ إطالقاً ما لم ت

:   ال تكن صاحَب إیماٍن إبلیسيٍّ

  اإلیمان من دون عمل قد یوصف أحیاناً بأنھ إیمان من نوع إیمان إبلیس، قال تعالى: 

تَِك َألُْغِویَنَُّھْم أَْجَمِعیَن (   ) ﴾82﴿ قَاَل فَبِِعزَّ

  ( سورة ص)

    إبلیس قال: رب، آمن بھ رباً، وآمن بھ عزیزاً، وقال:  

  ) ﴾12لَْقتَنِي ِمْن نَاٍر (﴿ خَ 

  ( سورة األعراف)

  آمن بھ خالقاً، وقال: 

  ) ﴾14﴿ أَْنِظْرنِي إِلَى یَْوِم یُْبعَثُوَن (

  ( سورة األعراف )

  لذلك ترداد كلمات اإلیمان من دون عمل ال قیمة لھا إطالقاً: 

  ) ﴾110َوَال یُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّھ أََحًدا ( ﴿ فََمْن َكاَن یَْرُجوا ِلقَاَء َربِِّھ فَْلیَْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا

  ( سورة الكھف )
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ِب إلى هللا لنیِل منزلِة الوالیة:   مراتب التقرُّ

  

ا اْفتََرْضُت َعلَْیِھ: – 1 َب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ   َوَما تَقَرَّ

سلم، أما إذا عمل الصالحات یسعد، وفرق كبیر بین قد بینت من قبل أن اإلنسان إذا استقام على أمر هللا یَ  

  السالمة والسعادة، مع أن كل إنسان على وجھ یتمنى السالمة والسعادة، لذلك الحدیث القدسي الشریف:

ا اْفتََرْضُت َعلَْیِھ... )) َب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ   ((... َوَما تَقَرَّ

  [ البخاري عن أبي ھریرة ]

   الفرائض أوالً، أداء الفرائض مقدم على أي شيء، أعظم قربة إلى هللا أن تؤدي الفرائض:  

ا اْفتََرْضُت َعلَْیِھ... )) َب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ     ((... َوَما تَقَرَّ

  معنى فریضة ؟ أي أن سعادتك تتوقف علیھا. أیھا اإلخوة، حینما یقول اإلنسان: ھذه فریضة، ما 

  للتقریب: كیف نقول: إن استنشاق الھواء فریضة، ألن حیاة اإلنسان متوقفة على استنشاق الھواء.  

  شرب الماء فریضة، ألن حیاة اإلنسان متوقفة على شرب الماء.  

ناول الطعام، وشرب الماء، تناول الطعام فریضة، ألن أي حیاة اإلنسان متوقفة على تناول الطعام، فت 

  واستنشاق الھواء فرائض، بمعنى أن حیاة اإلنسان متوقفة علیھا.

أما الحرام فھو الذي یحرم النفس من سعادتھا وسالمتھا، وحینما تفھم أوامر الدین أنھا ضمان لسالمتك،  

ل ألغام "، فأنت ال ولیست حداً لحریتك تكون فقیھاً، فإذا رأیت لوحة كتب علیھا: " ممنوع التجاوز، حق

تشعر أن واضع ھذه اللوحة أراد أن یقید حریتك، بل تعلم علم الیقین أنھ أراد أن یضمن لك سالمتك، 

لذلك في اللحظة التي تفھم أوامر الدین أنھا ضمان لسالمتك وسعادتك تكون فقیھاً، وحینما تفھم أن أوامر 

  الدین قید لحریتك تكون بعیداً عن فھم الدین الصحیح.

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل:  – 2   َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَقَرَّ

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل ))   (( َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَقَرَّ

  أول مراتب القرب من هللا أداُء الفرائض، والفریضة ما تتوقف علیھا سعادتك وسالمتك. 

، ال تفاوت في ذلك وال تفاضل، عندنا أشیاء في الدین حدیة، وعندنا أشیاء   نسبیة، فترُك المحرمات حديٌّ

كما أن عندنا في اللغة العربیة أفعاال ال تقبل التفاوت، كفعل ( مات )، ال تقل: فالن أموت من فالن، 

الموت حدي، لھ حالة واحدة، ومن لم یمت بالسیف مات بغیره، تنوعت األسباب والموت واحد، فھناك 

فاوت بل ھي حدیة، وھناك أفعال تقبل التفاوت، تقول: أنا أكثر منك ماالً، المال نسبي أفعال ال تقبل الت
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یزید وینقص، فاالستقامة ما فیھا تفاوت، االستقامة حدیة، فالذي نھانا عنھ النبي علیھ الصالة والسالم 

  یجب أن ننتھي عنھ كلیاً.

بیة، الصفة السلبیة أنھ محكم، واإلحكام تقریباً: كمستودع الوقود السائل، لھ صفة سلبیة وصفة إیجا  

حدي، ھي حالة واحدة، إذا قلت: محكم، یعني أنھ محكم، تضع فیھ ألف لتر، وتغلقھ بإحكام، وتغیب مئة 

عام، ترجع وتجده كما تركتَھ، ألنھ محَكم، إن لم یكن محَكماً فعدم اإلحكام نسبي، قد تقّل الكمیة بعد شھر، 

أو بعد ساعة، فعدم اإلحكام نسبي، أما اإلحكام فحدي، االستقامة حدیة، ال  أو بعد أسبوع، أو بعد سنة،

تقبل التفاوت، لذلك إن هللا أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین، فأقّل ممرض في المستشفى مع أعلى 

طبیب في المستشفى البد من تعقیم اإلبرة، أما العلم فمتفاوت، الفرق كبیر جداً بین الممرض والطبیب، 

أما من حیث تعقیم اإلبرة فلو أراد طبیب متفوق جداً أن یعطي إنسانا حقنة فال بد من تعقیمھا، ولو جاء 

ممرض لیعطیھ ھذه الحقنة فال بد من تعقیمھا بقواعد ثابتة وحدیة، فاالستقامة حدیة، واألعمال الصالحة 

فبحسب الرغبة، فإنسان وضع متفاوتة، ھذا المستودع لھ صفة واحدة، ھي أنھ محكم، حدي، أما إمالءه 

  فیھ مئة لتر، وإنسان آخر وضع مئتین، وإنسان آخر خمسمئة، وھكذا.

   لذلك أول قربة إلى هللا حدیة، وھناك فرائض طوعیة،  

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّھُ ))      (( َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَقَرَّ
  بیَن عبِد الشكر وعبِد القھِر:

مناسبة كلمة ( عبد ) تجمع على جمعین، ھناك عبد جمعھ عبید، وعبد جمعھ عباد، والفرق كبیر بین بال 

  العبید والعباد، العبد عبد القھر یجمع على عبید، وعبد الشكر یجمع على عباد، قال تعالى:

  ﴿ إِنَّ ِعبَاِدي لَْیَس لََك َعلَْیِھْم ُسْلَطاٌن ﴾

  )42( سورة الحجر: 

، وكل إنسان عبد �، بمعنى أنھ مقھور، كل إنسان سالمتھ متوقفة على سیولة دمھ، فأّي ھذا عبد الشكر 

إنسان تجمدت قطرة دم في أحد أوعیة الدماغ أصیب بالشلل، فاإلنسان مقھور، مقھور بخثرة في الدماغ، 

ى أنھ في مقھور بتشمع الكبد، مقھور بفشل كلوي، مقھور بورم سرطاني، فكل إنسان عبٌد �، عبد بمعن

  قبضة هللا، فھذا العبد عبد القھر یجمع على عبید:

ٍم ِلْلعَبِیِد (   ) ﴾46﴿ َوَما َربَُّك بَِظالَّ

  )46( سورة فصلت:

  أما العبد الذي عرف هللا، وأقبل علیھ، وانضبط بمنھجھ فھذا العبد یجمع على عباد: 

  ﴿ إِنَّ ِعبَاِدي لَْیَس لََك َعلَْیِھْم ُسْلَطاٌن ﴾

  )42( سورة الحجر:
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ِحیُم (   ) ﴾49﴿ نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا اْلغَفُوُر الرَّ

  ( سورة الحجر)

  واللغة دقیقة جداً، والفرق بین الجمعین واضح جداً، لذلك: 

ب إلى هللا سھٌل جدا:   التقرُّ

  (( َوَما یََزاُل َعْبِدي ))

   ى ذاتھ العلیة:وھذه نسبة تشریف، فقد شرفنا هللا عز وجل بأن نسبنا إل 

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّھُ ))   ((َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَقَرَّ

معنى ذلك أن العالقة مع هللا واضحة، هللا عز وجل یحب من یتقرب إلیھ، وأحیاناً یكون التعامل مع جھة  

عامل مع إنسان مزاجي صعب صعب جداً، جھة مزاجیة، لیس لھا قاعدة تضبط تعاملھا مع اآلخرین، الت

جداً، لكن التعامل مع رب العالمین سھل جداً، هللا یحب الصادقین، یحب المتوكلین، یحب التائبین، وھناك 

    عدد من اآلیات تثبت ھذا:

َ یُِحبُّ اْلُمتََوِكِّلیَن (   ) ﴾159﴿ إِنَّ �َّ

  ( سورة آل عمران)

  ) ﴾222﴿ َویُِحبُّ اْلُمتََطِھِّریَن (

  ة البقرة)(سور

َ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن (   ) ﴾195﴿ إِنَّ �َّ

  (سورة البقرة)

ابِیَن ( َ یُِحبُّ التَّوَّ   ) ﴾222﴿ إِنَّ �َّ

  (سورة البقرة)

   وھكذا فالتعامل مع هللا سھل جداً   

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل ))   ((َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَقَرَّ

     ھناك صالة نافلة، وصیام النوافل، وصدقة وقیام لیل: 

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّھُ ))   (( َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَقَرَّ

ھناك شيء دقیق جداً، لو أن اإلنسان مشى إلى هللا خطوة مشى هللا إلیھ خطوات، لمجرد أن تفكر أن  

جل قد مأل قلبك سعادة، مأل قلبك طمأنینة، مأل قلبك رضى، وھناك تتقرب إلى هللا رأیت أن هللا عز و

   تجاوب سریع جداً من هللا عز وجل، بل إن هللا ینتظرك، وقد ورد في بعض اآلثار:
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(( لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم لتقطعت أوصالھم من حبي، ولماتوا 

   فكیف بالمقبلین )) شوقاً إلى، ھذه إرادتي بالمعرضین،

  [ ورد في األثر ]

  حینما تقبل على هللا ال تدري أن هللا أَفَرُح بتوبة عبده من الضال الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن الوارد. 

    النبي علیھ الصالة والسالم قّدم صورة رائعة جداً ألعرابي ركب ناقتھ: 

ُ أََشدُّ فََرًحا بِتَْوبَِة َعْبدِ  ِه ِحیَن یَتُوُب إِلَْیِھ ِمْن أََحِدكُْم َكاَن َعلَى َراِحلَتِِھ بِأَْرِض فََالٍة، فَاْنفَلَتَْت ِمْنھُ، (( َ�َّ

، فَبَْینَا ُھَو َوَعلَْیَھا َطعَاُمھُ َوَشَرابُھُ، فَأَیَِس ِمْنَھا، فَأَتَى َشَجَرةً، فَاْضَطَجَع فِي ِظِلَّھا، قَْد أَیَِس ِمْن َراِحلَتِھِ 

أَنَا َربَُّك، أَْخَطأَ إَِذا ھَُو بَِھا قَائَِمةً ِعْنَدهُ، فَأََخذَ بِِخَطاِمَھا، ثُمَّ قَاَل ِمْن ِشدَِّة اْلفََرحِ: اللَُّھمَّ أَْنَت َعْبِدي، وَ  َكذَِلكَ 

   ِمْن ِشدَِّة اْلفََرحِ ))

  [ مسلم ]

  (( � أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقتھ ))

  [ متفق علیھ ]

حینما ترجع إلى هللا وتتوب إلیھ یفرح هللا بك، إذا رجع العبد إلى هللا نادى مناٍد في السماوات فلذلك   

   واألرض: أن ھنئوا فالناً فقد اصطلح مع هللا.

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّھُ ))   (( َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَقَرَّ

وإذا أحبك هللا فال تعبأ بشيء آخر، إذا كان هللا معك فمن علیك ؟ إذا أحبك هللا ألقى محبتك في قلوب  

   الخلق، وھذا معنى قولھ تعالى:

  ) ﴾39﴿ َوأَْلقَْیُت َعلَْیَك َمَحبَّةً ِمنِّي (

  (سورة طھ)

    لذلك إذا أحبك هللا خدمك أعداءك، وإذا تخلى هللا عنك یتطاول علیك أحبابك. 

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّھُ ))    (( َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَقَرَّ

  كیف تتجلّى والیة هللا للمؤمنین ؟ 

  ما معنى أن هللا ولي المؤمن ؟ 

  فَِإذَا أَْحبَْبتُھُ ُكْنُت َسْمعَھُ الِّذي یَْسَمُع بِِھ: – 1

  (( فَِإذَا أَْحبَْبتُھُ ُكْنُت َسْمعَھُ ))

اآلن بدأنا باسم الولي، اإلنسان یستمع إلى مالیین الموضوعات في حیاتھ، أما المؤمن فسمعھ منضبط   

  بالمنھج اإللھي.
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بالمناسبة مستحیل وألف ألف مستحیل أن تستوعب الباطل، حیاتنا جمیعاً، حیاة أھل األرض ال تكفي  

؛ بین نقطتین ال یمر إال مستقیم واحد، حاول الستیعاب الباطل، ألن الباطل متعدد، تماماً كما في الھندسة 

  أن تمرر مستقیما آخر یأتي فوقھ تماماً، لذلك الحق ال یتعدد، والدلیل أن هللا عز وجل یقول:

َق بِكُْم َعن َسبِیِلِھ ﴾   ﴿ َوأَنَّ َھـذَا ِصَراِطي ُمْستَِقیماً فَاتَّبِعُوهُ َوالَ تَتَّبِعُواْ السُّبَُل فَتَفَرَّ

  ) 153نعام: ( سورة األ

بین نقطتین یمر ملیون خط منكسر، یمر ملیون خط منحٍن، لكن ال یمر إال خط مستقیم واحد، لھذا قیل:   

المعركة بین حقین ال تكون، ألن الحق ال یتعدد، والمعركة بین حق وباطل ال تطول، ألن هللا مع الحق، 

تكون أصالً، وبین معركة ال تطول، وبین  أما المعركة بین باطلین فال تنتھي، وفرق كبیر بین معركة ال

  معركة ال تنتھي.

  اآلن:  

  ) ﴾257﴿ یُْخِرُجُھْم ِمَن الظُّلَُماِت (

  (سورة البقرة )

  جمع: 

  ) ﴾257﴿ إِلَى النُّوِر (

  (سورة البقرة )

  مفرد:  

  ﴿ َوأَنَّ َھـذَا ِصَراِطي ُمْستَِقیماً فَاتَّبِعُوهُ ﴾

  ) 153( سورة األنعام: 

ً ال تكفي الستیعاب الباطل، الباطل متنوع، ویمكن أن تمضي   لذلك أیھا اإلخوة الكرام، حیاتنا جمیعا

عشر سنوات أو عشرین سنة في دراسة فئة ضالة، والفئات الضالة تنتظمھا قواعد تألیھ األشخاص، 

ستیعابھ، لكن وتخفیف التكالیف، واعتماد نصوص موضوعة، ونزعة عدوانیة، فالباطل ال تكفي حیاتنا ال

الحق واحد، من السھل جداً أن تستوعب الحق في عمر معتدل، فصار كل شيء خالف الحق باطال، 

   لذلك الطریق سالك، ویمكن أن تستوعب الحق.

  (( فَِإذَا أَْحبَْبتُھُ ُكْنُت َسْمعَھُ ))

القرآن، ھذه الفكرة  اإلنسان یستمع إلى مالیین المقوالت، فیغربلھا، استوعب الحق، ھذه الفكرة خالف  

خالف الحدیث الصحیح، ھذه الفكرة خالف المنھج، ھذه الفكرة خالف ما في كتاب هللا عز وجل، 

     فاألصل كتاب هللا، ھو الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ.
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  (( فَِإذَا أَْحبَْبتُھُ ُكْنُت َسْمعَھُ ))

     اقض مع القرآن الكریم، لذلك قال تعالى:ھناك كلمات ال معنى لھا، كلمات فیھا تن 

َ بِقَْلٍب َسِلیٍم (88﴿ یَْوَم َال یَْنفَُع َماٌل َوَال بَنُوَن (    ) ﴾89) إِالَّ َمْن أَتَى �َّ

  (سورة الشعراء)

ما القلب السلیم ؟ القلب الذي ال یشتھي شھوة ال ترضي هللا، وال یصدق خبراً یتناقض مع وحي هللا، ھذه  

صفات القلب السلیم، السمع مضبوط بمنھج هللا عز وجل، إنسان یرّد ملیون مقولة، بل ویركلھا بقدمھ من 

   إن خالفت منھج هللا عز وجل، عنده حق، عنده میزان، عنده مقیاس.

  َوبََصَرهُ الِذي یُْبِصُر بِِھ: – 2

  قال: 

  (( َوبََصَرهُ الِذي یُْبِصُر بِِھ ))

لو أن إنسانا نظر إلى بناء یأخذ باأللباب، لكن صاحبھ تاجر مخدرات، جمعھ من مال حرام، فإنھ ال  

یحترم صاحب ھذا البناء، یحتقره ألن عنده میزانًا، لذلك المؤمن منضبط، سمعھ منضبط، وبصره 

ویحتقر منضبط، األشیاء لھا صورة ولھا حقیقة، یمكن أن یحترم إنسان دخلھ محدود جداً من حالل، 

إنسان بنى مجده على أنقاض الناس، أو على حیاة الناس، أو على أمن الناس، أو على خوف الناس، 

فاآلن تقییمھ لألشیاء مبني على نور ألقاه هللا في قلبھ، فیقیّم األشیاء بمیزان دقیق، بمنظومة قیم رائعة 

  جداً.

  ویََدهُ التِي یَْبِطُش بَِھا: – 3

  كُْنُت َسْمعَھُ الِّذي یَْسَمُع بِِھ، َوبََصَرهُ الِذي یُْبِصُر بِِھ، ویََدهُ التِي یَْبِطُش بَِھا )) ((فَِإذَا أَْحبَْبتُھُ 

ال یتحرك حركة إال وفق منھج هللا، إن أعطى أَعطى �، وإن منع َمنع �، وإن رضي َرضي �، وإن  

  غضب َغضب �، وإن َوصل وصل �، وإن قطع قَطع �، ھكذا.

  وِرْجلَھُ التِي یَمِشي بَِھا: – 4

  ((وِرْجلَھُ التِي یَمِشي بَِھا ))

ال تقوده رجلھ إال إلى عمل صالح، أو أمر بالمعروف، أو نھي عن المنكر، أو الرتیاد بیوت هللا، أو  

  إلصالح بین شخصین، حركتھ كلھا في سبیل هللا.

  َوإِْن َسأَلَني َألُْعِطیَنَّھُ: – 5

  ((َوإِْن َسأَلَني َألُْعِطیَنَّھُ))

  أصبح مستجاب الدعوة. 
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  ) ﴾257﴿ ّ�ُ َوِليُّ الَِّذیَن آَمنُواْ (

  ( سورة البقرة )

  ھذا معنى الولي. 

  َولِئِ◌ِن اْستَعَاَذنِي َألُِعیَذنَّھُ: – 6

  ((َولِئِ◌ِن اْستَعَاَذنِي َألُِعیَذنَّھُ ))

   ّن هللا یلبي فوراً، أصبح مستجاب الدعوةإذا التجأ إنسان إلى هللا عز وجل فإ  

  اَءتَھُ ))(( َوَما تََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعلُھُ تََردُِّدي َعْن نَْفِس اْلُمْؤِمِن یَْكَرهُ اْلَمْوَت، َوأَنَا أَْكَرهُ َمسَ 

في أسعد  قرأت تاریخ سبعین صحابیا من الصحابة األجالء، ما منھم واحد إال كان في ساعة الموت 

    لحظات حیاتھ، قال تعالى:

  ﴿ قِیَل اْدُخِل اْلَجنَّةَ قَاَل یَا لَْیَت قَْوِمي یَْعلَُموَن ﴾

  ( سورة یس )

ما معنى أن هللا ولي المؤمن ؟ أن ھذا المؤمن تحت رعایة هللا، وحفظھ، وتأییده، ونصره، یتواله  

عالجة، فلذلك من أقرب أسماء هللا الحسنى إلى المؤمن بالرعایة، یتواله بالحفظ، یتواله بالتأیید، یتواله بالم

  اسم الولي.

 


