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تأمل �سما� .. .� �ال تتعجل �إلجابةال تستغر
 �لسؤ��. .��

هل تعر. معانيها� �ما تد� : �هللا �)س' �آلتية� ثم سل نفسك
  !عليه من صفا3 كما� هللا تعا01

 * �Bؤمن *�لسالB�*  Cقيت  *�لقد�<  *�لسبو;  *�لصمد 
 Eل�*  F�Fيل  *�لوGاطن *�لظاهر  *�آلخر  *�أل��  *�لوL�.  

  !0فهل تعرفه. .هذ� هو �هللا
OلP ..لك QتعرضB� عنك� �ما �قل QعرضB� Uما �ك!!  
  ! من غ_ علم باهللا) [منت باهللا( :كليس �إليماW XرF قول.. ��

يؤمن به� بل  �XPde حقيقة �إليماX� X يعر. �لعبد bبه 
عليه �X يبذ� �lهد k معرفة �سمائه �صفاته حi يبلغ  �gب

 .ا �F�Fo معرفة بربه �P F�FoيمانهbFجة �nق�Q فmم
���  � �باإلsية يفرn�r�Fعبد�rثم XP �هللا تعا1 خلق �qلق 

����:������h�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�c 
 ������	
�: ���   
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t Cنما تقوP uFفالعبا vrيعرفو X� X�F rيعبد� X� ال يمكن� 
Xقر�B� ملxمن عر. �هللا لم  �)ب �ل��
باz� �eاC للمحبو

   .| bغبة فيما سو�r �لم تبق �يكن }� �حب nPه منه
�قبيح بعبد لم تز� نعم �هللا عليه متو�تر�u �فضله عليه 

 عن بربه� منشغًال  عظيم متو�� من � �جه� �X يكوX جاهًال 
 .معرفته �معرفة �سمائه �صفاته

� كتابه� ��كر من ثم XP �هللا سبح rF1 عباP .انه تعر
 ubمفطو 
�سمائه �صفاته ��فعا| ما يوجب �بتهم |v فإX �لقلو
t �بة �لكما� �من قاC به� ��هللا سبحانه | �لكما� �Bطلق من 
 �� �جه� �هو سبحانه �lميل ��e ال ��ل منه� بل � �ا� 

 �ا� �أل�صا.�� فله �ا� ��3�e �لوجوF هو من [ثاb صنعه�
��ا� �ألفعا�� فأسما�r �ها حس'� �صفاته �ها  ��ا� �ألسما��

  .كما�� ��فعا| �ها �يلة
  فاخ  �فسك � ��و� من تصط�  �ن�ت �لقت�يل بكل من �حببته
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بعث  ��X ���  � �� �لصحيحQ من حديث �ئشة  

��t  �AAAA �ية ��X يقر� ألصحابه � صالته فيختم ب�bجًال  ��BBBB�� ��

CCCC�� ��DDDD
سلوr أل�  :فقا� �فلما bجعو� �كر�� �لك للن� . 
ألنها صفة �لر�ن ��نا �حب �X : فسألوr فقا�. �}� يصنع �لك 
   .»�خX� r�E �هللا �به« :� �قر� بها� فقا� ��� 

فا)مد هللا �ألحد �لصمد� . .فاهللا �ب من �ب �كر صفاته
  .�حد��e لم يت �لم يو�� �لم يكن | كفًو� 
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��������� �

  ! 0هل تعر. مع' �لصمد 
X]إلخال  ثلث �لقر� ubا�� تعد� سوB�0 !  

  ! B�0ا�� سميت باإلخال 
  !G�0يف تدعو �هللا باسمه �لصمد

  !فبحر �Bحبة ��سعفان¤ £�¢ قلبك� .. فإ�� �X� 3Fb تعلم
لقد §نت �لعر
 تس¦ �£�فها بهذ� �السم لكuU �لصفا3 

  :  به� قا� شاعرهم�BحموB� k uFس¨
  بعمر/ بن مسعو0 /بالسيد �لصمد  �ال بكر ��ا( )' ب& �سد

فالصمد عند �لعر
 هو من ك3U خصا� �q_ فيه� 
��جتمعت | ��صا. �لعزu ��لرياسة� nصبح �لسيد �Bطا¢ فال 

  . �حد فوقه� �nكوB� Xقصوk F �)و�ئج فال يقª �مر �Fنه
t ثالثة علم �نها تد�b �للغة �  »صمد« ماuF تأمل�من 
 .��لقصد ��لقو�u �الجتما¢� :معا ¬
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 �	�
����	�����	������	���� �
��Bخلو° �¯X§ X صمًد� من بعض �لوجو�rفإX حقيقة  

�لصمدية منتفية عنه� فاهللا هو �لصمد X�F ما سو�vr الجتما¢ 
  .صفا3 �لكما� فيه t �)قيقة

 rFFكمل سؤ de� كمل علمه�ل. .فهو �لسيد �e� عليم. .
�)كيم . .�)ليم ��e كمل حلمه. .ر �de كملت قدbتهيد�لق

�لغ± ��e . .�لرحيم ��e كملت �bته. .��e كملت حكمته
rكمل غنا..  
 FFنو�¢ �ل¤. ��لسؤ� �.. �هو �هللا تعا1. .�هو ��e كمل 

. .�ليس كمثله }�. .ليس | كف�. .هذr صفته ال تنبP ²ال |
  .حانه هو �لو�حد �لقهاbسب

ال  :�من معا �سمه �لصمد �ل´ تد� t كما� غناr �نه
جو. | �ال �حشا�v ألl� Xو. يد� t �)اجة ��لضعف� �من 
صفاB� 3خلو° �X | جو.�e v فهو �تا¶ 1P ما يسد به جوفه� 

  ..�¯1 ما يقو� به ضعفه� تعا1 �هللا عن �لك علًو� كبً_�
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�� ال يدخل فيه }�� فال يأكل �ال : |فاهللا ال جو. 
   .ي¤
� �Gذلك ال ·ر¶ منه عQ من �ألعيا�X فال يت

� �Bخلو°� فهو نقص � حق �qالق� ��لو� �¯X§ X كماًال  
�rbo� حياته �يشد من � فاBخلو° ضعيف �تا¶ 1P �لو� nعينه 

  . .�nخلفه بعد موته
فال معQ | ..عن غ_r �ما �qالق �لصمد فقد �ستغ' بذ�ته

مقهوb ¼ت .. ºلو« � ºلكته.. بل �ل¹ مفتقر nPه..�ال �oير
  .. سلطانه

ال . .�Lا¾ بعد فنا� خلقه. .كما �نه �ل½ ��e ال يمو3
سبحانه . .فال �تا¶ 1P من ·لفه. .يسبقه عدC �ال يلحقه فنا�

  .�تعا1
 ubسو �جتما¢ صفا3 � »�إلخال «�sذ� Bا �كر �هللا تعا1 

�لكما� | ��نه �ألحد �لصمد� �كد t كما� تلك �لصفا3 فن¿ 
� ��ته �صفاته �X يت �� يو�� �� �X يكوX | مxفئًا �� مثيًال  

  .��فعا|
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 ��������
���� �
تلك ¬ صفة �لر�نs� vذ� §نت سوub �إلخال  . .�لصمد

 uصحيح مسلم من حديث �ب هرير Âف �X]تعد� ثلث �لقر� 
�قر� عليكم ثلث :فقا� �خر¶ nPنا bسو� �هللا : ا�ق

0X]فقر� ��!�لقر:�AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG
  .حi ختمها 
�ثلث منه �عد . .ثلث منه �حCx :فإX �لقر[X �نز� �ثالثًا

��AAAA��قد �عت . .�ثلث منه �سما� �صفا3. .��عيد ��BBBB�� ��CCCC�� ��

DDDD�  تعد� Oلك فe� �3هو �ألسما� ��لصفا� �Ãحد �ألثال�
X]ثلث �لقر.  

� �ºا يؤGد صحة هذ� �zفس_ ما �خرجه �إلماC مسلم 
 ��Fb�� Ä� هللا عنهصحيحه من حديث� Åb  ��� عن�نه  �

��XP�AAAA �هللا جز� �لقر[X ثالثة �جز�� فجعل « :قا� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD� 

X]جزً�� من �جز�� �لقر«.  
�للعاقل فيه � )ظة  ..XP مو�عظ �لقر[X تلQ �)ديد ..حًقا
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غ_ �X �لغافل  ..�_u � يوC به �عيد�للقلو
 � ..oجر جديد
rال يستفيد  ..يتلو� !!  
� �nوC ��لليلة  ubنتلو تلك �لسو uغيبة  ..فكم مرb �
�� ..توبا��3 ختاC �لصلو�B� 3ك..�� �bتبة �Bغر
..�لفجر

  !��0 كث_ من ��و�فل.. ��§b �لصبا; ��Bسا�
بنا �ألعظم فهل �ستشعرنا �جتما¢ ��صا. �لكما� � �بو 

��� :عند قو�ا ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ���0!  
  ! هل �ه3È قلوبنا فرًحا بذكر �بوبها0

  !هل �جلت eكر جال|0
� ������ ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ���� ��̈¨̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��̄̄̄̄�� ��

°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��µµµµ�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��»º»º»º»º�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��
ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÇÆÇÆÇÆÇÆ�� ��ÈÈÈÈ�� ��ÉÉÉÉ�� ��ÊÊÊÊ�� ��ËËËË���� ����ÌÌÌÌ�� ��ÍÍÍÍ�� ��� ������: � −���  

��� ��ÌÌÌÌ�� ��ÍÍÍÍ� ..30فهل عقلنا تلك �آليا !  
� CÉ يكتب بما� �eهب ن كث_يقو� �إلماC �ب:   
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�يهد� . .فيه Pشا1P ub �نه تعا1 يلQ �لقلو
 بعد قسوتها( 
فكما �Ë . .�يفر¶ �لكر�
 بعد شدتها. .�)ياdb بعد َضلتها

كذلك يهد� . .�ألB� Íbيتة �Bجدبة �sامدu بالغيث �sتÌاX �لو�بل
nPها ��وb بعد �يولج  ..�لقلو
 �لقاسية ب�EهQ �لقر[X ���الئل
  ..ما §نت مقفلة ال يصل nPها �لو�صل

��Bضل Bن �F�b ..فسبحاs� XاB �Fن يشا� بعد �إلضال� 
�هو �)كم �لعد� � �يع . .��e هو Bا يشا� فعا�. .بعد �لكما�
  ).�لكب_ �Bتعا�. .�للطيف �qب_. .�لفعا�
  ! 0لكن مXP. .�i �هللا �Ë �لقلو
 �لغافلة بعد موتها. .حًقا

كما صمدnP 3ه قلو
 ..�قصد3 بابه ..��P صمدnP 3ه
  ..�لصحابة
  ��� X� صحيح �بن ماجة Âجال يقو� �فb سمع:  Î�

P �سألك بأنك �نت �هللا �ألحد �لصمد ��e لم يت �لم يو� �لم 
لقد سأ� �هللا باسمه « :�� فقا� bسو� �هللا �يكن | كفًو� �حد

  .�ئل به �عطى� �¯�� ÏF به �جا
 ���P �e س :�ألعظم



    ١١  ‚{{{Û’{{Ö] 

  Eبه بثالثة من �سمائه. .�هللا �كb سأ� Äهللا : هذ� �لصحا�
ففتحت | . .فحر« بها لسانه.. حرGت �جد�نه. .�ألحد �لصمد
  .�بو�
 �لسما�

  !��0ين مقا�ا من مقا|! 0فأين حا�ا من حا|
Q(قا� �حد �لصا: rتموGبعض. .تر t لو . .��قبل بعضكم

  .بلتم عليه لر�يتم �لعجائب�ق
�يطر° باألسحاb با
 . .فليلجأ �لعا1P Ñ حرC �إلنابة. .�ال
. .�ال �L� Ôا
 Óلص فُصد..فما صد° صاF° فرFُ..�إلجابة

Õمن �ستد Fُيف يَرG�. .وبةz� °صد � Xنما �لشأ¯�.  
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������	������� �
��cccc�  :فقا� تعا1 �مر �هللا عباX� rF يدعوr بأسمائه �)س'� ��

dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg� ).ألعر��:Ö×Ø(�  Xبلسا Xبه يكو bأموB� �����
  . �بلساX �)ا� �Bقا��
�ما �Bد; ��Ùنا� ��لطلب ��لسؤ��� �: هوفلساB� Xقا� �ما 

   .لعبوFية هللا � �ألقو�� ��ألفعا�Pخال  �: هوفلساX �)ا� 
�t هذ� يمكن �لقو� بأ��F X �هللا بأسمائه �)س' 

Xنو� :�FuFعبا ��F� مسألة� �.   
كما قا� �لقرط� � تفس_ [ية : �ما B� ��Fسألة فهو  

�� �طلبو� منه بأسمائه� فيطلب بكل �سم ما يليق (: �ألعر�.
   .)يا bحيم ��b±� يا حكيم �حكم �Ú يا ob� °o�bق± :به� تقو�
�Gما سبق � ��F �لصحاÄ باسمه �لصمد� فينبt ² �لعبد  

 Cيقد X� �|هللا بأسمائه ���صافه ��فعا� t نا�Ù� |يد� سؤ� Qب
  .�يلح � �zجائه �ند�ئه� �يصد° � مناجاته �سؤ�|
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�X تتعبد هللا بمقتª �لك �السم� : ��ما ��F �لعباuF فهو
zنا� من برGة هذ� �السم� فهو ��F سلو��Ûمظهر �خال¾��حا� 

  . Pيما
F 'مع �bخاL� Cيوضح �ا �إلما� ��� �لعباuF فيقو� 

���با
 : صحيحه ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��~}~}~}~}�� ��`_`_̀_`_�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff � 
حديث:ثم يذكر حديثÖÖØ(� Q :�إل���( rFنما يرحم �هللا من عباP

  .�ال يرحم �هللا من ال يرحم ��ا<  »:��حديث��لر�ا�
�X من ��F �هللا باسمه �لر�ن ��b -  Xه �هللا  - فبQ �ا 

ة �هللا� �هكذ� � سائر يكوX �لعبد bحيًما حi يفوo بر�
�ألسما� �)س' ��لصفا3 �لعال� فل¹ صفة عبوFية خاصة� ¬ 

  .ثمرu �لعلم بتلك �لصفة
كيف �Fعو �هللا باسمه �لصمد ��F : �لعلك �آلX تسأ�

uF0عبا  
ما �ثر هذ� �السم � : Fع± �سألك..�لكن قبل �X �جيبك

  !0قلبك �آلX بعد � ما قر�ته من معا
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  t لو�جب� XPيعلم X� لعبد مع �سم �هللا �لصمد� :   
  .�X �لكما� � �لكما� هللا �حدr �ما سو�r فناقص �nل *

 .��X �لغ' � �لغ' هللا �حدr �ما سو�r فعاجز فق_ *

 .��B� Xص_ � �Bص_ هللا �حدÞ� r ما سو�r فصائر nPه *

فالبد �X يثمر هذ� �لعلم ..فإ�� �ستقر �لك � قلب �لعبد  
فال يقصد . .هللا �لصمد »�إلخال «t باطنه �ظاهرr عبوFية 

r_ه. .غnP الP هàحو� k قبل . .�ال يلجأ rهللا �حد� t فيعتمد
Xة ��لسكوGر(�. .Xحيث ما يكو 
فإنه ال .. ثم يأخذ باألسبا

�ال �صو� 1P مر�P rFال . .تهحو� �ال قوP uال áو� �هللا �قو
   .بمشيئته �قدbته

 ubا�� سميت سوB Xهل علمت �آل��� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��

GGGG� bبسو u» 0»�إلخال!  
مã تلك �لعالقة بQ �سم �لصمد �بQ عبوFية  أملت 

فإنه كما �جتمعت � �هللا صفا3 �لكما� ��lال� : �إلخال 
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 X� لعبد� t Qتع �r_غ �gمع شعا
 قلبه ��lما�� �لم äتمع 

 | غ_�r �ال b ال �r1 خالقه �موالP به� �يتجه بكليتهb t

rسو� | å ة�æ يعلنها�: ��� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��

{{{{�� ��}|}|}|}|�� ��~~~~�� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢����� )Cألنعا�:çè(.  
ثم t �لعبد �g Xتهد � PسالC �لوجهة nPه� �éليصها من  

عليه� �ال شو�ئب �لريا� ���فا°� فال يقصد Pال Pيا�r �ال يتوP Þال 
يرغب Pال |� �ال يستغيث Pال به� �ال يذ� Pال لعظمته� �ال ·ضع 

��̀̀̀`� :Pال �Elته� nدخل � قو| تعا1 ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��

ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk���� ���� �� ��mlmlmlml�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp���� ���� �� ��qqqq��   .)Öêë :�لنسا�( ���
ثم عليه �X يستقيم t �لك �إلخال  k �يع �ألحو��  

;Eيد� �هللا� فال ي Qلو«�  ��ألعما�� فيقيم �جهه بB� ملك 
با
���ÄÄÄÄ :�ال يمل حi يفتح |� كما قا� تعا1 ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��ÇÇÇÇ�� ��ÈÈÈÈ�� ��� 

  .ا عما سو�r بكليته 1P �هللا� معرًض �� مائًال : احنيفً  )ÖØë :يونس(
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 �� !�	�����"#	$� �
� �الستقامة t �مر �هللا� باطنًا �ظاهًر��  uطريق ��جا XP

� : ��lو�
 هو �0لكن كيف �لسبيل Xفع بنا� �إليماb قلوبنا
 tQصل�:   
�sما�: X� X� نفس نوقن Xته �باهللا �إليماFبته �عبا��� 

 �إلنساX غذ�� هو �عليه باzوÞ �¯فر�rF �| �لعمل �¯خال 
� ؤمن�B عQ فقرu ��قو�مه �صالحه ��قوته uج �لصال(��� 
 ���zال�e�� uكر �لصياC �� �لك � �نعيمه ���rb قلبه �فر;
 باBعر�. ��ألمر �lهاF ��ما ��لعجب من جبفع �لصدقة ��ما
O��� نكر عنB� u1 ���عوP هللا� Eلص�� t هللا �عد���� uفالث 
 §X �قوC ذلكب §X من �Þ ��لوصف ينا| ال [خر �مر بذلك
   .�عظم �لثu من نصيبه

 Pقد�C فليتأمل هذ� �bFP« عن طبعه �Gثف فهمه غلظ �من
Cلقو� t قة ���حبابهم ائهم��بن [بائهم قتلbبذ� ���طانهم �مفا� 
 �¯يثاL�� bقا� t | �¯يثاbهم للقتل ��بتهم� ألعد�ئهم îوbهم
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Cلو Qلالئم� C�� QخالفB� t تعظيمهم مدحهم�v  Eفإنه ال يص
   ..�ألنس باهللا u e�u �لطاعةحال� قلبه t �لك Pال من ��°

� ��عيم كما��X نوقن �Ù�:  Xا �ألصل� b��� uآلخر� 
Xمه �سما¢ بر�يته ��باهللا  ا�يًض  يكوÉ� ضو�نه �قربهb�� 
Âف  ��� X� قا� ��لصحيح :»��َِP  َخَلFَ  ْهُل

َ
َنÌةِ  �

ْ
l�  َةÌَن

ْ
l�:  �َُفُقو 

 ُÌهللا�  - َ»َbَ�َيَعا1َ  َيبَا -:  َXيُدُكمْ  َشيْئًا تُِريُد�oِ
َ
��  َXلَمْ  :َفيَُقولُو

َ
 تُبَيõْض  �

  ��ُُجوَهنَا
َ
َنÌةَ  تُْدِخلْنَا لَمْ �

ْ
l� نَا õِمنَ  َ�ُينَج  ِbاÌ��.  َفيَْكِشُف  
َِجاَ

ْ
(�� 

ْقُطو� َفَما
ُ
َحبÌ  َشيْئًا �

َ
  .»� bَبõِهمْ  Ì��  1َِPَظرِ  ِمنَ  nَِPِْهمْ  �

  X� ماG�
 به �هللا يعذ
 ��e �لعظيم �لعذ�
 من �)جا
rعد��� � 

3 َ
َمْحُجوُبوDَ  َمئِذٍ يَوْ  َ?ب<ِهمْ  َقنْ  >ِغ3ُهمْ  5

َ
 1P ��ظر ÌXue فإ ��ل

  .��nا�r بها ينعم �ل´ �لث�3 �نو�¢ �عظم �لكريم �هللا �جه
 Xهذ�� Xألصال� Xثابتا 
 �لعلم �هل �عليهما ��لسنة بالكتا

Xكتابه��إليما �: � كذ� قا� �بن �لقيم  
طريق �sجرتQ �با
QتFفا)ق به هنا« ��لسعا.  
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%�����&�'�����$	 �(�� �
 Xمن حديث عتبا Qلصحيح� k سو�  �ثبتb X�� قا�: 

فإX �هللا حرt C ��اb من قا� ال P åال �هللا يبت÷ بذلك �جه «
  ��هللا 
  X� uآلخر� k ينجو �لعبد øل ùúنه يش� t فد� �)ديث

�هذ� �إلخال  هو  ��ال P åال �هللاا هللا k قو| يكوÓ Xلًص 
  .�zوحيدحقيقة مع' �مة 

  : �يوضح �ا شيخ �إلسالC حقيقة �إلخال  �P يقو� 
B� XPبت² البد �X يكمل �سائل �Lغية� �¯�� �كملها (

حرمت عليه ��اb ¼ريًما مطلًقا� فإ�� �Ô با)سناt 3 �لوجه 
�ألكمل فإX ��اb ¼رC عليه ¼ريًما مطلًقا� �¯Ô� X ب�ü ناقص 

¼ Xالبتغا� فيه نقص فيكو� Xعليه فيه نقص� لكن فإ bريم ��ا
bا�� k Fلوq� وحيد منz� يمنعه ما معه من..  


 ýر �� �°� فإ�� فعل شيئًا من �لك  £ �� þo ذ� منG�
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� فهو �بها �جه �هللا �شهد �X ال P åال �هللا �بت²ثم قا� حQ فعله 
vعمهo k 
�§  ��� Xقا� �أل:ال يزþ �لز�� حQ يزþ �هو 

  .)ا �جه �هللا �X يكوX مبتغيً � فضًال )ëç :مسلم(�نمؤم
هو ��ذ�
 �لقلب : - كما قا� شيخ �إلسالC  - فاإلخال 

  .ا1P �هللا تعا1 بأX يتو
 من �eنو
 توبة نصوحً 
�حينئذ فال منافاu بQ �ألحاFيث �ل´ تب¤ بدخو� �lنة  

Fيث �¼ريم ��اt b من قا� ال P åال �هللا ب¤�طها� �بQ �ألحا
�ل´ تتوعد مرتكب �لكبائر بدخو� ��اb ��)رماX من �lنة 

  .�¯X قا� ال P åال �هللا
 Cيصف �ا شيخ �إلسال Qيكتب بدمع �لع CÉ ��

  :- ما ملخصه –فيقو�  �ال P åال �هللا  حاال3 �لعبد مع 
بإخال  �يقQ تاC لم ) �� ال P åال �هللا(فإنه ��P قاsا  *

� مً�� t �نب �صال� فإX كما� Pخالصه يكن k هذr �)ا
�يقينه يوجب �X يكوX �هللا �حب nPه من � }�� فإً�� ال يب� 
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Bا �مر �هللا� �هذ� هو �k  de قلبه B uF�bPا حرC �هللا� �ال كر�هة 
 Xهذ� �إليما Xمن قبل �لك� فإ 
�رt C ��اX¯� b §نت | �نو

بة ال تú« | �نبًا Pال ُم½ �هذ� �إلخال  �هذz� rوبة �هذB� rح
bعنه كما يمحو �لليل ��ها.   

فإ�� قاsا t �جه �لكما� �Bانع من �ل¤« �ألكE ��ألصغر * 
bا�� t Cنب �صال� فيغفر | ��ر� tفهذ� غ_ م�.  

 * X�F Eجه خلص به من �ل¤« �ألك� t اsقا X¯�
(� rسنة ال يقا�مها �ألصغر� �لم يأ3 بعدها بما يناقض �لك فهذ

}� من �لسيئا3 ف_جح بها م��X �)سناù£� �3 �لك �ال 
 k نة� كماl� خلF لك� t 3ما Xسيئاته� فإ t ��ًم Xيكو
حديث �Lطاقة فيحرt C ��اb �لكن تنقص bFجته l� kنة 

 .بقدb �نوبه
�هذ� �ال. من bجحت سيئاته t حسناته� �ما3  *

 ال P åال �هللا: يستوجب ��اX¯� b قا�مً�� t �لك� فإنه 
Eلًصا .. �خلص بها من �ل¤« �ألكÓ X§ اsحا� قو k فإنه
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 لكنه �Ô بذنو
 ��هنت �لك �zوحيد ��إلخال  فأضعفته�
  .�قويت ناe� bنو
 حi �حرقت �لك

�X يأ� بسيئة �bجحة فيضعف : �¯نما ُ·ا. B� tخلص *
قQ مانع من �يع �لسيئا·� 3	 Pيمانه فال يقوsا بإخال  �ي

عليه من �ل¤« �ألكE ��ألصغر� فإX سلم من �ألكE ب
 معه 
�ألصغر� فيضيف 1P �لك سيئا3 تنضم 1P هذ� �ل¤« ف_جح 
جانب �لسيئا�3 فإX �لسيئا3 تضعف �إليماn�� Xق�Q فيضعف 

  . .ال P åال �هللا: قو�
* sقو Xللسا� t ثقل 
ا� �ق� �لقلب� فإ�� كe� 3Uنو

�Gرr �لعمل �لصالح� �ثقل عليه سما¢ �لقر[�X ��ستب¤ بذكر 
�Óالطة �هل  ثغ_ �هللا� ��طمأL� 1P Xاطل� ��ستح� �لرف

�لغفلة� �GرÓ rالطة �هل �)ق� فمثل هذ� ��P قاsا بلسانه� فقد 
  ه� .قا� ما ليس k قلبه� �بفيه ماال يصدقه عمله

ال تقنط من �bة . .��تبع هو�r. .من ��. t نفسه فيا
  !فهل من ��بة. .قد فتح لك با
 �zوبة. .�هللا
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���)*	��)+$�,+��	-�.&/��. � �
فافتح قلبك .. للسقاCهما �نفع �ل��C ��شفاr  اXاX �لmمتهات

لmما3 �بن �لقيم �ل´ سطرها � كتابه QوقعB� CعالP�  bذ�
  :بها �هل �لعلم ���ين� فيقو�

 للنا< يظهر فإنه B�vخلص ضد فيه ليس بما �ÈBين §B Xا(
 �Bعاقبة فإv Xقصدr بنقيض �هللا �مله ��الفه �Lاطن � �هو ��مرً 

   .��قدbً  £ً�  ثابتة �لقصد بنقيض
 �)ال�P: uخالصه ثو�
 من | يعجل �Bخلص §B� Xا
� ��Bهابة ��Bحبة 
 من فيه ليس بما للمÈين عجل ���ا< قلو
 �هذ� ��هللا عند باطنه شاX ألنه ��vا< بQ �هللا شانه �X :عقوبته
 قضائه � �حكمته �لعليا �صفاته �)س' �لر
 �سما� موجب
  .�£عه
 �qشو¢ من �فيه ليس بما للنا< تزين من §B� Xا هذ� 
 هذr للو�Co نفسه نصب قد ��لك �غ_ ��لعلم ��لنسك ���ين
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 عندr توجد لم فإX �منه تطلب �X بد فال �اتهاي�مقتض �ألشيا�
   .يزينه �نه ظن حيث من �لك فيشينه ��فتضح

 �هللا فأظهر �خالفه هللا �ظهر ما ��ا< عن �خ¿ فإنه ��يضا
  .عمله جنس من | جز��ً  عنهم ا�rخف ما للنا< عيوبه من
 X�� فا° خشو¢ من باهللا �عو� :يقو� �لصحابة بعض��� 
 ��لقلب �اخاشعً  �lسد ترX� d :قا� ��0فا° خشو¢ �ما قالو�
� ليس بما للنا< �لÈين هو ��صله ��فا° ��سا< .خاشع غ_ 

  .)�إليماX من �Lاطن
  ..�£Gه�من �لشيطاX . .من ��فا° ��هله. .نعو� باهللا

فتعرÍ . .�لصمد :�هللا تعا1 هذ� غيض من فيض معا �سم
  ..�ال تقنع بالغيض. .للفيض

uFيديك. .�هو مفتا; �لسعا Qضعه ب�. .uبقو rفتح به . .فخذ��
  ..يفتح لك

  .�نت كما �ثنيت t نفسك ..سبحانك ال �î ثناً� عليك
 


