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 هلل الرحمف الرحيـابسـ 
 البصيرة في الدين

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
هلل فال مضؿ اونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مف ييده  ،إف الحمد هلل نحمده، ونستعينو، ونستغفره

صمى  ،وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو ،ومف يضمؿ فال ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،لو
  وعمى آلو وصحبو أجمعيف، أما بعد: ،اهلل وسمـ وبارؾ عميو

  فسالـ اهلل عميكـ ورحمتو وبركاتو. 
ىذه األياـ ماسة  مثؿفي  عف البصيرة في الديف، والحاجة لمثؿ ىذا الحديثحديثنا في ىذه الميمة  ،أييا األحبة

 وتأفكيـ.  ،واألمور التي تزلزؿ الناس ،لكثرة ما نرى ونشاىد مف الفتف ،وشديدة، وال يخفى ذلؾ عمى أحٍد منا
 ثـ بعد ذلؾ زلت أقداـٌ بعد ثبوتيا.  ،ناٍس كانوا عمى الجادةوكـ رأينا مف أ

 كيؼ الخروج مف ذلؾ. وال يعرفوف  ،بيات والشيواتمف أقواـٍ يتقمبوف في ألواف الش وكـ رأينا
وال  ،حينًا بعد حيف، وأف نتذاكر، وأف نتواصى، وأف نتناصح، وأف ال نمؿ ٍة إلى مدارسة ىذه القضايافنحف بحاج

 نفتر مف طرح ىذه الموضوعات.
 عشر قضايا.  حديثنا في ىذه الميمة سينتظـ

ياكـ جميعًا عو  ،ويبارؾ أف ييسر -تبارؾ وتعالى-اهلل  أسأؿ  مى أنفسنا، وأف ينفعنا بما نسمع. أف يعيننا وا 
ىذا الحديث سيتضمف الحديث عف حقيقة البصيرة، وعف منزلتيا، وعف أنواعيا، وعف درجاتيا، وعف أحواليا 

 ما يكمميا، وعف أسباب ضعفيا. وعف الطريؽ الموصؿ إلى ذلؾ، وع وتفاوت الناس فييا،
 عما ينتج بسبب فقدىا.ثارىا وثمراتيا، وأخيرًا يكوف الحديث آوىكذا نتحدث عف 

 حقيقة البصيرة:أواًل: 
دراؾ األمور عمى حقائقيا، فيي اسـٌ لإلدراؾ التاـ الحاصؿ في  أما حقيقتيا فإنيا ما يكوف بو اتضاح الحؽ، وا 

 القمب. 
، وىدى، وبياف أدلةٌ  :يأ ،بصائر وصؼ ىذا القرآف بأنو -تبارؾ وتعالى-وأصؿ ذلؾ مف الظيور والبياف، واهلل 

 وييدي إلى الرشد.  ،إلى الحؽيقود 
كما أف البصر عيف  ،فيي عيف القمب ،وىي لمقمب بمنزلة البصر لمعيف، يبصر بيا المعمومات والحقائؽ كما ىي

 البدف. 
 منزلة البصيرة في الدين:ثانيًا: 
 يرجع إلى أصميف اثنيف:ا منزلتيا في الديف فإف كماؿ اإلنساف وأمّ 

 صمى اهلل عميو وسمـ.-ىو معرفة الحؽ الذي جاء بو الرسوؿ  األول:
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ما بسبب ترؾ العمؿ  والثاني: ىو العمؿ بيذا الحؽ، والناس إنما ينسِفموف وييبطوف إما بسبب جيميـ بالحؽ، وا 
 بو. 

 ودرجاتيـ في الدنيا واآلخرة.  ،وبيذا تتفاوت مراتبيـ
ثـ يخرج عمى  ،بما يبحث، ويراجع، ويطالعًا، وكـ مف واحٍد لر ممتبس ،فأحيانًا يكوف الحؽ منبيمًا عمى اإلنساف

 الناس بعد ذلؾ بنتائج مقموبة. 
 ، وحكمو. والعبد بحاجة دائمًا إلى أف يسأؿ ربو أف يميمو رشده، وأف يسدده في قولو، وعممو ورأيو

 ر.وىذا كثي ،ولكنو ال يعمؿ بمقتضى ىذه المعرفة والعمـ ،وكثير مف الناس قد يعرؼ الحؽ
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأوِلي اأْلَْيِدي َواأْلَْبَصاِر{ يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-واهلل   .[٘ٗ]ص: }َواْذُكْر ِعَباَدَنا ِإْبرَاِىيَم َواِ 

 والعمؿ بو. ،بمعنى القوة في تنفيذ الحؽ :عمييـ، فاأليدي -تبارؾ وتعالى-فأثنى اهلل 
 ىي البصائر في الديف.  :واألبصار
والقياـ بو ظاىرًا  ،ليـ ىذا وىذا، معرفة الحؽ عمى ما ىو بو، وكذلؾ القوة في تنفيذه -ز وجؿع-فجمع اهلل 
 وباطنًا. 

 ؿ الكماالت. فيذا ىو الكماؿ الحقيقي لمف أراد أف يحصّ 
 . (ٔ)ة والعبادةأولي القو أنيـ  -رضي اهلل عنيما-وقد جاء عف ابف عباس 

 . (ٕ)في الديف اومجاىد: ُأعطوا قوًة في العبادة وبصرً  ،وجاء عف قتادة
ف كاف مقصرًا في العمؿ.  وفأعمـ الناس ى  أبصرىـ بالحؽ إذا اختمؼ الناس فيو وا 

وقد ذكر األوليف مف سمؼ ىذه األمة، فقاؿ: إنما كانوا يعمموف  -رحميـ اهلل تعالى-عف بعض السمؼ وقد جاء 
 . (ٖ)ولو قصر في العمؿ ،هللاؿ مف بصيرٍة في ديف وما ُأوتي أحٌد أفض ،عمى البصائر

بو الطريؽ  معرفًة صحيحة، ويعرؼ -تبارؾ وتعالى-ىي األمر الكاشؼ الذي يعرؼ اإلنساف بو ربو  فالبصيرة:
وبو يعرؼ الدار التي يصير الناس  ،-عمييـ الصالة والسالـ-سمِو ، وىو ما شرعو عمى ألُسف ر الموصؿ إليو

 إلييا. 
 ىذه حقيقتيا، وىذا ما يكوف عميو مدارىا. 

  

                               
 .(ٕ٘ٔ/ٕٔتفسير الطبري ) (1)
 .(ٚٙٔ/ٕٔ) المصدر السابؽ (2)
 .(ٖٖٓ/ٔمفتاح دار السعادة ومنشور والية العمـ واإلرادة ) (3)
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 أنواع البصيرة:ثالثًا: 
 أما أنواعيا فيمكف أف نجمؿ ذلؾ بأنيا عمى نوعيف اثنيف:

 .اما كاف وىبي   األول:
 .اما كاف كسبي   والثاني:

 ميتديًا، ،فيكوف مستقيماً  ،بو د، فيفتح اهلل قمبو لمحؽ، ويبصرهلمعب -عز وجؿ-هلل اأما الوىبي فما يكوف بتوفيؽ 
 وصراٍط مستقيـ. ،دىويكوف ىذا اإلنساف عمى جادة، وى

عمى تطمب العمـ الصحيح مف  والصبر ،ؿ بالمجاىداتمف النوع الكسبي، وذلؾ يحص وىو ما كاف :خروالنوع اآل
 ،-اهلل عميو وسمـصمى -، وما يشرحو مف سنة رسوؿ اهلل ، وكثرة النظر في مصدر اليداية وىو ىذا القرآفمظانو

في الفيـ، والعمـ، واالستنباط، والنظر في دالئؿ الكتاب  -عنيـرضي اهلل -وما كاف عميو السمؼ الصالح 
 والسنة. 
  درجات البصيرة:رابعًا: 

 : (ٔ)درجات أنيا عمى ثالث -رحمو اهلل  -قيـ بف الافقد ذكر بعض أىؿ العمـ كالحافظ  وأما درجاتيا:
وصفاتو، فإذا  ، أف يعرؼ العبد ربو معرفًة صحيحة بأسمائو-تبارؾ وتعالى-ما يتصؿ باهلل  األولى:المرتبة 

، ولـ يتعاظـ المخموؽ فيصير في حاٍؿ يراقبو العبد أعظـ مف مراقبتو ، وعظموبدهوععرؼ المعبود خافو ورجاه، 
 ه. ؤ ا، وتقدست أسمجؿ جاللو-منو أعظـ مف خوفو مف ربو  ، أو يخاؼ-تبارؾ وتعالى-هلل 

 أىوف الناظريف إليو.  -تبارؾ وتعالى-فال يكوف اهلل 
إنما يكوف ذلؾ بسبب أنيـ ما  -جؿ جاللو-واآلفات التي تعتور السالكيف إلى اهلل  ،واألدواء ،وكثير مف العمؿ

بحسب ما وقع  ،قاصراً  تعامالً معو  يتعامموفوصاروا  ،وا عميوءفاجتر  ،وجاللو فوا اهلل المعرفة الالئقة بعظمتوعر 
 تبارؾ وتعالى.-في نفوسيـ مف القصور في معرفة ربيـ 

ده ويمزميا، وىذا الذي ، ويعرؼ حدو -جؿ جاللو-األمر والنيي، فيعرؼ مراد اهلل  ىي معرفة المرتبة الثانية:
 . ئوجؿ جاللو، وتقدست أسما-ودية هلل قًا لمعبـ والتقوى، ويكوف العبد بيذا محقلزـو الصراط المستقي يورثو

، ونييو، وىكذا في أقضيتو وأقداره، فيكوف العبد في حاٍؿ مف هلل، وشرعوامبو أدنى معارضة ألمر وال يكوف في ق
 القضائي. ولألمر الكوني القدري ،التسميـ لألمر الشرعي

األمور خفى عميو خافية، وأنو يضع تال  ،وأنو حكيـ ،، فإف العبد إذا عرؼ أف ربو عميـوذلؾ ينبني عمى ما قبمو
 بأدنى معارضة.  ، فال يعارضوفإنو في ىذه الحاؿ يطمئف إلى تشريعو ،ويوقعيا في مواقعيا ،في مواضعيا

 .-وجؿ عز-هلل اعمى أقدار  يعترض وال يتسخطكما أنو يطمئف إلى أحكامو القدرية، فال 
 ويكوف بيذا متبعًا ليواه. ،و اهللفيما حرم، أو يقع فيترؾ أمر اهلل تغمبو ،وال يكوف أيضًا ىناؾ شيوٌة غالبة

                               
ياؾ نستعيف ) (1)  .(٘ٗٔ -ٗٗٔ/ٔمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 
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  في الوعد والوعيد. وىي البصيرة المرتبة الثالثة:
يو قدم وصؼّ  -عز وجؿ-هلل اكأنو يرى الدار اآلخرة أماـ عينيو، فإذا وقؼ بيف يدي  وذلؾ أف العبد يكوف بحاؿ

بتفاصيميا  اآلخرةالدار  والنار، وىو يتصور في الصالة فيو يتصور أنو واقؼ عمى الصراط، واقٌؼ بيف الجنة
 كأنو يشاىدىا ويراىا.  ،التي أخبرنا اهلل تعالى عنيا
 ،عميو ضاءت لو الطريؽ، وعرؼ ما ىو مقدـفأ ،وىذه البصيرة التي صارت في قمبو ،فيعمؿ بمقتضى ىذا العمـ
 جؿ جاللو. -ويستعد لمقاء ربو  ،فصار يعمؿ لذلؾ اليوـ

ألتباع وما يقع مف الجداؿ بيف ا ،فييا تفاصيؿ اآلخرة -عز وجؿ-التي ذكر اهلل  ي كثير مف اآلياتومف نظر ف
 كقوؿ، ، أو التي تكوف بيف أىؿ النارمف السؤاالت والمحادثات التي تكوف بيف أىؿ الجنة والمتبوعيف، وما يقع
ة في سور  -تبارؾ وتعالى-خر ما قص اهلل ، إلى آ[ٔ٘]الصافات: }ِإنِّي َكاَن ِلي َقِريٌن{ بعض أىؿ الجنة: 

 شاىد ذلؾ. ي شعر كأنو -الصافات
لنبي ويكفي في الدليؿ عمى ذلؾ أف أصحاب ادركيا اإلنساف إال حينما يشاىدىا، إف الكثير مف ىذه القضايا ال ي

صمى اهلل عميو -وتكمـ مف تكمـ أف النبي  -عميو الصالة والسالـ-بض رسوؿ اهلل لما قُ  -صمى اهلل عميو وسمـ-
}َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَمْت ِمْن َقْبِمِو اآلية:  –رضي اهلل تعالى عنو-مييـ أبو بكر لـ يمت فمما قرأ ع -وسمـ

 . [ٗٗٔ]آؿ عمراف:  الرُُّسُل{
 ىذا في الدنيا، فكيؼ باآلخرة؟  ،كانت ىذه اآلية كأنيا تطرؽ أسماعيـ ألوؿ مرة

عمينا فييا خبر اآلخرة  -عز وجؿ-فإذا شاىد اإلنساف حقائؽ اآلخرة لربما تكوف ىذه اآليات التي قص اهلل 
 مفصاًل كأنيا تطرؽ سمع اإلنساف ألوؿ مرة. 

ومع  ،بضعؼ اليقيف، فاإلنساف يعمـ أنو سيموت، وأنو سيحاسب، ويؤمف بالجنة والنار وليذا كانت الغفمة غالبة
 كأنو لف يحاسب.  ،، ويعمؿ المعاصي، ويترؾ الطاعات-عز وجؿ- ذلؾ يجترئ عمى اهلل

إذا قاـ في الصالة ف ـّ ومف ثَ  كأنو يعاينو، كأنو أمامو يشاىده، فيكوف ذلؾ يرتو،واستنارت بص ،تح عمى قمبوفإذا فُ 
يظف أف ألعماؿ بما وكذلؾ أيضًا في أعمالو، يأتي مف ا ،لربو في أحوالو كميا ، وىو مراقبوخضع قمبو ،خشع

ويورثو السعادة في  ، وتوضع الموازيف، فال يعمؿ إال ما يسرهتمؾ الصحائؼ ، حينما تفتحبذلؾ سعادتو تتحقؽ
 ذلؾ اليوـ.
 أحوال البصيرة:خامسًا: 

كما يتفاوتوف في البصر، أو أعظـ مف  ،فيي تتفاوت، والناس يتفاوتوف فييابمنزلة البصر لمعيف، ىذه البصيرة 
 ذلؾ.
 ،فكذلؾ ىذه البصيرة، فإنيا تكوف تارًة عمياء و، ويضر بناظره،فيشوش ،فيو أدنى ما يقعبصر كما أنو يتأثر فالب

تميز بيف الحؽ  تكوف صحيحة، مبصرة، ، وتارة-يعني مريضة- ال تبصر شيئًا، وتارًة تكوف ضعيفة اإلبصار
 والباطؿ.
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 . [ٖٙ]الزخرؼ:  الرَّْحَمِن ُنَقيِّْض َلُو َشْيَطاًنا َفُيَو َلُو َقِريٌن{}َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-واهلل 
البصيرة،  اعشىنا  في العيف ىو ضعؼ بصرىا، والمراد االعش وأصؿ}َوَمْن َيْعُش{ فعبر عف ذلؾ بيذا الوصؼ 

 نسأؿ اهلل العفو والعافية. 
فعبر  ،[٘ٔ]البقرة:  َيْسَتْيِزُئ ِبِيْم َوَيُمدُُّىْم ِفي ُطْغَياِنِيْم َيْعَمُيوَن{}المَُّو عف المنافقيف:  -تبارؾ وتعالى-في قولو و 

 ، واالضطراب، وعدـ االىتداء لمصواب. العمو"، والعمو عمى القمب وظممة البصيرة، وأثره الحيرة"بػعف ذلؾ 
 . [ٜٔ]الرعد:  ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُىَو َأْعَمى{ }َأَفَمْن َيْعَمُم َأنََّما ُأْنِزَل ِإَلْيكَ : -تبارؾ وتعالى-وكما قاؿ اهلل 

 الجيؿ بيذه الحقيقة الكبرى، الواضحة، التي ال تخفى إال عمى العمياف.  فالعمى وحده ىو الذي ينشئ
 قبس المعرفة في األرواح.  مدارؾ، واستغالؽ القموب، وانطفاءفالعمى عمى البصيرة، وانطماس ال

 كيؼ يتجو.   يعرؼوال ،ال ييتدي فييا ، كاألعمى الذي يسير في طريؽمتخبطاً  فيكوف اإلنساف
 عمى ذلؾ صارت بصائر الناس في ىذا النور الباىر تنقسـ ثالثة أقساـ: وبناء

فيو في ظممات، كما  البصيرة بالكمية، فصار في حاؿ مف العمى، فاضمحمت بصيرتو، ِدـف عَ مَ  األول:القسم 
}َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السََّماِء ِفيِو ُظُمَماٌت َوَرْعٌد  :في المثؿ المضروب ليـ ،قيف في سورة البقرةذكر اهلل خبر المناف

َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َوالمَُّو ُمِحيٌط ِباْلَكاِفِريَن{  . [ٜٔ]البقرة:  َوَبْرٌق َيْجَعُموَن َأَصاِبَعُيْم ِفي آَذاِنِيْم ِمَن الصَّ
شراقاتوىدايافيؤالء ال يروف مف  في  والرعد، والبرؽ، فيو يجعؿ أصبعو إال الظممات، ت القرآف، ومف أنواره، وا 

 أذنو مف الصواعؽ، ويجعؿ يده عمى عينو مف البرؽ خشية أف يخطؼ بصره. 
 ما وراء ذلؾ مف الرحمة وأسباب الحياة األبدية.  هفيو ال يجاوز نظر 

دى اهلل الذي ىدى بو عباده، ولو جاءتيـ ا الديف رأسًا، ولـ يقبموا ىليذ أولئؾ الذيف لـ يرفعوا أصحابوفيذا القسـ 
 كؿ آية لما انتفعوا بيا؛ ألنو سبقت ليـ مف اهلل الشقاوة. 

نما   واهلل المستعاف. ،جة عمييـإنذار ىؤالء ىي إقامة الح فائدةوا 
مف  بصائرىـ شيء فة، الذيف أصابيـ فيىـ أصحاب البصائر الخفاشية، البصائر الضعي القسم الثاني:
 إف شاء اهلل تبارؾ وتعالى.-سيأتي ذكر بعضيا  ،معمومة ابالضعؼ ألسب

كنسبة بصر ىذا  -صمى اهلل عميو وسمـ-نور واليدى الذي جاء بو الرسوؿ نسبة أبصارىـ إلى ىذا ال فيؤالء
 الدنيا.  التي نراىا في ىذه ،اإلنساف الضعيؼ إلى ىذه األشياء التي نشاىدىا مف األمور المتشخصة

وا عمى ديف األسالؼ، فدينيـ ديف العادة، الذيف ورثوا ذلؾ وراثة مف غير أف يكوف ليـ ئالذيف نش يؤالء ىـف
 .صمى اهلل عميو وسمـ-بو الرسوؿ  معرفة، وبصر، وقناعات، وعمـ بما جاء

الرتكاسيـ، وتراجعيـ، كاف ذلؾ سببًا و كتيـ، وأورثيـ ذلؾ ريبًا وشكًا، إذا عرضت ليـ الشبيات تزلزلوا، وحرّ ف
 وردتيـ عف دينيـ.

، ، الذيف عرفوا الحؽ بدالئموبني آدـ، وىـ أولو البصائر النافذة ىـ خالصة ىذا الوجود، وىـ لباب القسم الثالث:
لما  ،وعرضت ليـ الشيوات ،أو الحت ،فأبصروه عمى حقيقتو، فيؤالء ىـ الذيف يثبتوف إذا تواردت الشبيات
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مف  الثابت الكامؿ، الذي ال يتزعزعوف معو حينما ترد مثؿ ىذه األمور التي تعصؼ بكثيرـ مف اليقيف عندى
 في مثؿ ىذه األياـ. ، كما نشاىدالناس

 سادسًا: الطريق إلى البصيرة:
 فنكوف مف أصحاب البصائر؟ ،وقموبنا ،في نفوسنا لتي تنجمي معيا البصيرةما ىي األمور ا

 .اإليمان: أوالً 
}َوُىَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِو َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُو َخِضرًا يقوؿ:  -وتعالىتبارؾ -واهلل 

ْيتُ  َن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًيا َوَغْيَر وُنْخِرُج ِمْنُو َحبِّا ُمَترَاِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْمِعَيا ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب َوالزَّ
 . [ٜٜ]األنعاـ:  ُمَتَشاِبٍو اْنُظُروا ِإَلى َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوَيْنِعِو ِإنَّ ِفي َذِلُكْم ََلَياٍت ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن{

، هفينتفع ببصر  عند اإلنساف،ة االستقباؿ تستنير البصيرة، وينبو أجيز و فيستنير،  ،فاإليماف ىو الذي يفتح القمب
عتبار، واالنتفاع بكؿ ، واالريكوف اإلنساف في حاؿ مف التأث، و وينتفع بسمعو، وينتفع بحواسو، وتستجيب فطرتو

 .ما يشاىده
بخالؼ أصحاب البصائر المطموسة، الذيف يمروف عمى ىذه اآليات وقد انتكست فطرىـ فال ينتفعوف بشيء مف 

 ذلؾ وال يتأثروف بو.
 }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا المََّو َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا{يقوؿ:  -عز وجؿ- واهلل ،-تبارك وتعالى-تقوى اهلل  ثانيًا:

 [. ٜٕ]األنفاؿ: 
 بيف الحؽ والباطؿ، وبيف معدف الحؽ، ومعدف الشبيات.  اي يفرؽ اإلنساف بيتفيذا الفرقاف ىو البصيرة ال

، وىذا ىو }ِإْن َتتَُّقوا المََّو َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا{ :وينقص بنقصانو ،توبزياد أف الحكـ المعمؽ عمى وصؼ يزيد ـومعمو 
، فيذا الحكـ يكوف ليـ بقدر ما يكوف عندىـ مف -عز وجؿ-وىو تقوى اهلل  ،تب عمى ىذا الوصؼالحكـ الذي رُ 

مف البصيرة ويكوف لو  انفتحت بصيرتو، -عز وجؿ-متقيًا هلل وىو التقوى، فإذا كاف اإلنساف  ،الوصؼ المتقدـ
 مف التقوى، الحكـ المرتب عمى وصؼ يزيد بزيادتو وينقص بنقصانو.  عمى قدر ما يكوف عنده

أنو  -اهلل ورحم-ا جاء عف سميماف بف عتيؽ ، وليذيكوف عندنا مف البصيرة -جؿ جاللو-تقوانا هلل قدر فعمى 
 قاؿ: لما وقعت الفتنة قاؿ طمؽ بف حبيب: اتقوىا بالتقوى.

 قالوا: وما التقوى؟ 
خوؼ  ،هلل عمى نوٍر مف اهللاهلل، والتقوى ترؾ معاصي اهلل عمى نوٍر مف اهلل رجاء ثواب اقاؿ: أف تعمؿ بطاعة 

 .(ٔ)هللاعقاب 
ا كقطع الميل المظمم، يصبح الرجل فتنً ))بادروا باألعمال مرفوعًا:  -رضي اهلل عنو-ىريرة  وفي حديث أبي

 .(ٔ)، يبيع دينو بعرض من الدنيا((ويصبح كافراً  ا، و يمسي مؤمناً ا ويمسي كافرً مؤمنً 

                               
 .(ٜ٘ٙ(، رقـ: )ٖٔ٘الزىد الكبير لمبييقي )ص:  (1)
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ؿ مف الخزائف؟ مف نزؿ الميمة مف الفتف؟ ماذا ُأنز أُ لما ذكر الفتف: ماذا  -صمى اهلل عميو وسمـ-ذا في قولو وىك
مف يوقظيف لماذا؟ مف يوقظيف لقياـ الميؿ،  -عميو الصالة والسالـ-يعني أزواجو -جرات يوقظ صواحب الح

 يبادروف باألعماؿ وذلؾ ألمريف:
 األوؿ: أف الناس ينشغموف حاؿ الفتف عف العبادة. 

في التوفيؽ، واليداية، والتسديد، والثبات عمى الصراط  أف العبادة ليا أثر :-واهلل تعالى أعمـ-واألمر الثاني 
 قعت الفتف. المستقيـ إذا و 

 ويسألوف ما العمؿ؟ ما المخرج؟ ما دورنا؟ ما ىو المطموب؟  ،وا يضطربوفءثير مف الناس إذا وقعت الفتنة بدوك
 ـو، ولز ، وطاعتو-عز وجؿ-مف تقوى اهلل  ا أنفسيـ لمفتف قبؿ وقوعيا برصيدأف يعدو  وكاف ينبغي عمى ىؤالء

 ، واإلقباؿ عميو ظاىرًا وباطنًا. عبادتو
ال فإف اآلخرة دار ،رجى لمواحد منيـ أف يثبت، ويرجى لمواحد منيـ أف يسدد، وأف يستقيـيُ  ىؤالءفمثؿ  ال  وا 

بو  -عز وجؿ-المفاليس، إال مف لطؼ اهلل  أولئؾأماميا  س، كما أف الفتف ال يثبت وال يقؼتصمح لممفالي
 ورحمو، وانتشمو مف حمأتيا.

ؾ األوقات، فتجد ىذا وتكثر ىذه الظواىر في مثؿ تم ،الفتف عف أولئؾ الذيف يتساقطوف ولذلؾ تسمع في أوقات
آخر، بؿ قد  اً ويسمؾ طريق ،مف العبادة، ثـ بعد ذلؾ ينحرؼ ًيالكنو كاف خاو  ،مف العمـ لربما ينتسب إلى شيء

 بؿ ذلؾ. بخالؼ ما كاف يدعو إليو ق أموريشكؾ في الثوابت، ولربما يدعو إلى  ،يكوف معوؿ ىدـ
ال تكوف كذلؾ، ثـ  وقد ،قربو إلى اهللتمف األعماؿ يظف أنيا مما  وىذا لربما كاف يشتغؿ بنوع مف االشتغاؿ، بنوع

 إلييا أبصارىـ.  بعد ذلؾ ينتكس انتكاسة كبيرة يرفع الناس
يعرؼ مف يكف ثـ أبصر خيرًا منيا، وأنو لربما لـ  ،وأنو كاف عمى حاؿ ،ثـ يظير عمى بعض القنوات يتبجح

 حقائؽ الديف ما عرفة اآلف. 
الشبيات، فصار ذلؾ إلى حاٍؿ مف االستحالؿ  تغمؼ بمبوس ،والضالالت ،واالنحرافات ،فصارت ىذه الشيوات

عز -هلل اديف مف ليذه المعاصي، والذنوب، والمحرمات، بؿ لربما الكبائر، بؿ لربما لبعض األمور المعمومة 
 بالضرورة.  -وجؿ
}ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّيْم َطاِئٌف ِمَن الشَّْيَطاِن َتَذكَُّروا َفِإَذا ُىْم يقوؿ عف أىؿ اإليماف:  -وتعالىتبارؾ -واهلل 

 .[ٕٔٓ]األعراؼ:  ُمْبِصُروَن{
فيرجع إلى ما كاف عميو  ،حية ر، ويستيقظ إيمانو، وتبقى بصيرتولكنو سرعاف ما يتذك ،قد يقع المؤمف بالمعصية

 تبارؾ وتعالى. -ربو  والجادة الصحيحة، ويرجع إلى طاعةلزـو الصراط المستقيـ، مف 

                                                                                                   
 (.ٛٔٔ(، رقـ: )ٓٔٔ/ٔأخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب الحث عمى المبادرة باألعماؿ قبؿ تظاىر الفتف )( ٔ)
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ْخَواُنُيمْ  أما الفئة األخرى  َيُمدُّوَنُيْم ِفي اْلَغيِّ ُثمَّ اَل ُيْقِصُروَن{}فيؤالء شيٌء آخر، يعني إخواف الشياطيف  {}َواِ 
 .[ٕٕٓ]األعراؼ: 

 ،فيبقى الواحد منيـ مسترساًل مع جرائمو، وجرائره، وانحرافاتو، وضالالتو ،أف الشياطيف تمدىـ في الغي :يعني
وىي التي  ،ويسأؿ ربو التثبيت، وغالبًا ما يكوف ذلؾ في لوٍف مف االنحرافات ،ف لو ذلؾزي  بؿ يُ  ،عنيا فال يرجع

 كانت بسبب الشبيات. 
 ،صارت كثيٌر مف الشيوات اليوـ تغمؼ وتمبس بمبوس الشبيات، فصار أصحابيا يسترسموف معيا :وكما قمت
 . صمى اهلل عميو وسمـ-لؾ ىو الحؽ الذي جاء بو الرسوؿ ف ذإ :ويقولوف

، ومراقبتو -تبارؾ وتعالى-ويطمس البصيرة، ولكف تقوى اهلل  ،عمية العظيمة أفادت أف مس الشيطاف يىذه اآليو 
 فتوقظيا مف الغفمة.  ،-هؤ جؿ جاللو وتقدست أسما-ا، ومميكيا يئبربيا، وبار  صؿ القموبَ وخشيتو ت

 فإذا ىـ مبصروف.  ،، فإذا تذكروا تفتحت بصائرىـ، وتكشفت الغشاوة عف عيونيـوفيتذكر  فأىؿ التقوى
 مع ىذه المعاصي والذنوب ضعفيا، ولذلؾ إذا استرسؿ اإلنساففمس الشيطاف عمى يطمس ىذه البصائر أو ي

لى تتابع الذنوب  عمى قمبو، فتنكت فيو نكتة سوداء.  فإف ذلؾ يؤدي إلى انطماس بصيرتو، وا 
نكت فيو نكتة  قمب أشربيا ، فأيّ عوداً  عرض الفتن عمى القموب كالحصير عوداً ))تُ  كما جاء في الحديث:

قمب أنكرىا نكت فيو نكتة بيضاء، حتى تصير عمى قمبين، عمى أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة  سوداء، وأيُ 
إال ما أشرب  اا، وال ينكر منكرً ا ال يعرف معروفً يً خِّ جَ مُ  ا كالكوزربادِّ ما دامت السموات واألرض، واَلخر أسود مُ 

 . (ٔ)من ىواه((
فيو، فينتكس قمب اإلنساف إذا تتابعت عميو  وال يستقر ،مف المائع ال يبقى فيو شيء ،يكوف كالكأس مقموباً 

 الذنوب. 
ب يعني أنو أف ىذا الذن ،أف يتذكر ىذا المعنى أوالً  -عز وجؿ-فينبغي عمى العبد إذا أراد أف يواقع معصية اهلل 

، عودًا عوداً  عمى القموب فيي كالحصير تعرض ،يتموه ويتبعو سوداء، والذنب اآلخر نكت في قمبو نكتةستُ 
 متجاورة، متتابعة، متعاقبة. 
ذا اسود القمب ،حتى يسود القمب ،إلى الذي بعده فإذا وقع في اآلخر دعاه   ،فإف العبد ال يبصر الحؽ بعد ذلؾ وا 
 في التوبة.  وفوال يفكر  ،واأف يتوب وفال يريد فولذلؾ تجد أف الكثيري

ومع ذلؾ ال  ،في القبر فرجمو ،عضاؿ مرضالكثيريف لربما كاف يعاني مف وىذا ىو السر الذي يفسر حاؿ 
 ويبقى عمى ذلؾ إلى أف يفارؽ الدنيا.  ،يتوب، وال يرجع عف المظالـ، وال عف الفساد واإلفساد الذي تسبب فيو

                               
(، رقـ: ٕٛٔ/ٔ)ا، وأنو يأرز بيف المسجديف ا وسيعود غريبً أخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف أف اإلسالـ بدأ غريبً ( ٔ)
(ٔٗٗ.) 
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حصؿ لو تجع، وال ثـ ال يقصروف، ال يرعوي، وال ير  ،السبب في ذلؾ ىو أف ىؤالء تمدىـ الشياطيف في الغي
 ندـ عمى ما وقع منو. نفسو وي توبة، وال يراجع
 ؟التقوىكيف تتحقق 
جموه، القمب، وت فيي تنور ،ي القمب تأثيرًا عجيباً فإف الطاعة تؤثر ف ،تتحقؽ بفعؿ الطاعات: األمر األوؿ

الشيطاف منو  ادننورًا، فإذا  ئفيمتممجموة في جالئيا وصفائيا، حتى يصير كالمرآة ال ،، وتقويو، وتثبتووتصقمو
 . (ٔ)رحمو اهلل-بف القيـ اكما يقوؿ الحافظ ، مسترؽ السمع مف الشيب الثواقبأصابو مف نوره ما يصيب 

 .(ٕ)إذا سمؾ طريقًا سمؾ الشيطاف طريقًا آخر -رضي اهلل عنو-ولذلؾ كاف عمر 
 أشد مف فرؽ الذئب مف األسد، حتى إف صاحبو ليصرع الشيطاف.  ،رؽ ويخاؼ مف ىذا القمبفْ فالشيطاف يَ 

 فالطاعات تنور البصائر. 
 لذنوب.اىو ترؾ المعاصي؛ ألف الظممة تحصؿ لمقمب بتتابع ىذه  :األمر الثاني

  :لمعبد وتوفيقو -عز وجل-ىداية اهلل  ثالثًا:
-هلل اوأف ييدي قمبو، وذلؾ ال يحصؿ إال بمّف  ،إلى أف يسأؿ ربو دائمًا أف يرزقو بصيرًة في الديف فالعبد بحاجة

 ، وكرمو، وىدايتو، وتوفيقو لعبده. -عز وجؿ
ال فإف الشبيات والشيوات غالب العبد، وىذا الصراط الذي في الدنيا عميو  ، والشبو والفتف خطافة، فتختطؼةوا 

 الناس.  عمى متف جينـ عميو كالليب تختطؼ كالليب، كما أف الصراط المنصوب عمى جسر جينـ أو
سرافيؿ، فاطر السم"إلى أف يسأؿ ربو دائمًا:  فالعبد بحاجة وات واألرض، عالـ الميـ رب جبرائيؿ، وميكائيؿ، وا 

 . "فإنؾ تيدي مف تشاء إلى صراٍط مستقيـ ،مؼ فيو مف الحؽ بإذنؾاىدني لما اختُ ، الغيب والشيادة
  فيكثر مف ىذا السؤاؿ، والدعاء، والتضرع. 

ربما طالعت عمى اآلية الواحدة نحو مائة تفسير، ثـ أسأؿ اهلل الفيـ : "-رحمو اهلل–يقوؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية 
براىيـ عممني، وكنت أذىب إلى المساجد الميجورة ونحوىا، وأمرغ وجيي في التراب وأسأؿ ا  يا معمـ آدـ و  :وأقوؿ
 .(ٖ)"وأقوؿ: يا معمـ إبراىيـ فيمنياهلل 

 ، والضراعة إليو. -عز وجؿ-هلل افنحف بحاجة إلى مثؿ ىذا، وأف نكثر مف دعاء 
الَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُىنَّ َأْصُب ِإَلْيِينَّ وقاؿ:  ،بف الكريـ دعا ربوابف الكريـ ابف الكريـ اويوسؼ وىو الكريـ  }َواِ 
 [ٖٗ-ٖٖ]يوسؼ:  َفاْسَتَجاَب َلُو َربُُّو َفَصَرَف َعْنُو َكْيَدُىنَّ ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِميُم{* َوَأُكْن ِمَن اْلَجاِىِمينَ 

                               
 .(ٜٗالجواب الكافي لمف سأؿ عف الدواء الشافي = الداء والدواء )ص:  (ٔ)
رضي -(، ومسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة ٘ٛٓٙ(، رقـ: )ٖٕ/ٛانظر: صحيح البخاري، كتاب األدب، باب التبسـ والضحؾ ) (ٕ)

 (.ٜٖٕٙ(، رقـ: )ٖٙٛٔ/ٗ) -رضي اهلل تعالى عنو-باب مف فضائؿ عمر ، -اهلل تعالى عنيـ
 .(ٙٚٔرأس الحسيف )ص:  (ٖ)
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}َكَذِلَك ِلَنْصِرَف : -تبارؾ وتعالى-امرأة العزيز، قاؿ اهلل  مف فتنة ونجاه -عز وجؿ-وكذلؾ أيضًا لما خمصو اهلل 
نَُّو ِمْن ِعَباِدَنا إِ }: متواترة قراءة فيو ، [ٕٗ]يوسؼ:  ِصيَن{ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخمَ نَُّو َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاَء إِ 

 . ِصيَن{اْلُمْخمِ 
 فدؿ ذلؾ عمى أف اإلخالص سبٌب لمخالص مف الفتف بأنواعيا، فتف الشبيات، وفتف الشيوات. 

 يل اليادي مع السالمة عما يعارضو:رابعًا: الدل
 ولكف قد يعرض ،القرآف والسنة ىي أدلة ىادية، و مع السالمة عما يعارضو ،إلى الدليؿ اليادي العبد بحاجةف

مف  ودليؿ أصاًل الذي يوصمو إلى مطموبلذلؾ شبيات تصرؼ اإلنساف عف الحؽ، فمف الناس مف ال يقؼ عمى ال
ولربما قصر في طمبو، فيقرأ في بعض الفمسفات المترجمة، يقرأ في بعض كتب  ،الحؽ، لربما خفي عميو ذلؾ

 فمثؿ ىذا كيؼ ييتدي؟ ، ف التي ترجمت في فمسفاتيـ، ويطمب الكماالت مف تمؾ الفمسفاتالغربيي
ؿ ما يعارضيا مف الشبو إلى أف يتخمص وينفؾ مف ك ة األدلة اليادية، كما أنو بحاجةإلى معرف فالعبد بحاجة

 ومعرفة الحؽ ولزومو.  ،ي تحوؿ بيف العبدالت
 اً ورزؽ فرقان ،مف ىواه استنارت بصيرتو -تبارؾ وتعالى-وتجرد هلل  ،ومف أدار النظر في أعالـ الحؽ وأدلتو

 . (ٔ)في المدارج -رحمو اهلل-بف القيـ ايفرؽ بو بيف الحؽ والباطؿ كما ذكر الحافظ 
}َقْد َجاَءُكْم : -تبارؾ وتعالى-كما في قولو  ،توجب إبصار النفوسطمقت البصيرة عمى الداللة التي وليذا أ

 . [ٗٓٔ]األنعاـ:  َبَصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِمَنْفِسِو َوَمْن َعِمَي َفَعَمْيَيا َوَما َأَنا َعَمْيُكْم ِبَحِفيٍظ{
 واإليماف مف الكفر، وىي الحجج البينة الظاىرة.  ،ما تبصروف بو اليدى مف الضالؿ :أي {َجاَءُكْم َبَصاِئرُ }

-اهلل  موضال ينضب، ومف طمب اليدى في غيره أ ، ومعينو الذيفإف القرآف ىو مورده، ومصدرهفمف أراد الحؽ 
 جؿ جاللو. 
ُروَن اأْلُوَلى َبَصاِئَر }َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن َبْعِد َما َأْىَمْكَنا اْلقُ في حؽ موسى:  -عز وجؿ-وقاؿ اهلل 

 أنو سبٌب لمبصيرة.  :أي، [ٖٗ]القصص:  ِلمنَّاِس َوُىًدى َوَرْحَمًة َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّروَن{
 :وأن يعتبر في ذلك كمو ،هلل ومخموقاتواآيات  التفكر في: خامساً 

-بف القيـ اكما ذكر الحافظ  ،والمتموة يثمر صحة البصيرة ،رى ونسمع مف اآليات المشيودةنفحسف التأمؿ لما 
 . (ٕ)رحمو اهلل
العبر، واألمثاؿ، وأف و أف نتدبره، وأف نتفكر في معانيو، وأف نعتبر بما فيو مف القصص، والمواعظ،  :القرآف

نستخرج ألواف اليدايات، وأف نقرأه بيذا االعتبار، أنو كتاب ىداية، وأف نطمب اليداية منو، وأف نقبؿ عميو 
 بكميتنا. 

                               
ياؾ نستعيف ) (ٔ)  (.ٛٗٔ/ٔمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 
 .(ٖٓ/ٕ) المصدر السابؽ (ٕ)
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 قرأب، فإف ذلؾ مف المطالب التي يُ مجرد تحصيؿ األجر والثوالقبؿ عميو إقبااًل صادقًا بقموبنا، ال أف نقرأ أف ن
أف تسمؾ صراط اهلل  أيضًا نزؿ ليداية القموب والنفوس مف أجؿلتحصيميا، ولكنو  -عز وجؿ-كتاب اهلل 
 المستقيـ. 

الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنورًا َوَقدََّرُه َمَناِزَل }ُىَو يقوؿ في اآليات المشيودة:  -تبارؾ وتعالى-واهلل 
ُل اَْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَممُ  وَن * ِإنَّ ِفي اْخِتاَلِف المَّْيِل ِلَتْعَمُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب َما َخَمَق المَُّو َذِلَك ِإالَّ ِباْلَحقِّ ُيَفصِّ

 .[ٙ، ٘]يونس:  َمَق المَُّو ِفي السََّمَواِت َواأْلَْرِض ََلَياٍت ِلَقْوٍم َيتَُّقوَن{َوالنََّياِر َوَما خَ 
في ىذه اآليات الحث والترغيب عمى التفكر في مخموقات اهلل، : "-رحمو اهلل–قاؿ الشيخ عبد الرحمف السعدي 

ؿ، وتقوى القريحة، وفي إىماؿ ذلؾ، والنظر فييا بعيف االعتبار، فإف بذلؾ تنفتح البصيرة، ويزداد اإليماف والعق
غالؽ لزياد  .(ٔ)"ة اإليماف، وجمود لمذىف والقريحةتياوف بما أمر اهلل بو، وا 

  :الحالل أكلسادسًا: 
وظالـ  ،في التوفيؽ واليداية لمصواب والحؽ، ومف الحراـ يتولد عمى البصيرة فإف أكؿ الحالؿ لو تأثير عجيب

 .(ٕ)-رحمو اهلل-كما يقوؿ ابف الجوزي  ،السريرة
  :التقمل من الفضول بأنواعو :سابعاً 

، فيذا الفضوؿ كمو الغفمة إذا كاف في  يورث فضوؿ النظر، فضوؿ الكالـ، واألكؿ، والشرب، والخمطة، والنـو
  .عز وجؿ؟-المباح، فكيؼ إذا كاف ذلؾ فيما حرمو اهلل 

 غالبة عميو. أكثر مف ىذا الفضوؿ ضعفت بصيرتو وتالشت، وصارت الغفمة فإف مف
نفاذ :ولذلؾ ذكروا مثاًل مف فوائد الجوع يقاد القريحة، وا  البالدة،  البصيرة، قالوا: فإف الشبع يورث صفاء القمب، وا 

فال تجري في األفكار التي كاف  ،فيثقؿ القموب ،كربالس ماغ، فيو شبيوويعمي القمب، ويكثر األبخرة في الد
 سرعة الفيـ واإلدراؾ. ينبغي أف تجري فييا، وال يكوف ليا مف 

 ، وذىنو، وصار بطيء اإلدراؾ، والفيـ، والمعرفة.أكثر مف األكؿ بطؿ حفظو، وفطنتو إف الصبي إذا :بؿ قالوا
  :تبارك وتعالى-: أن يكون العبد راغبًا فيما عند اهلل ثامناً 

قبالؾ عمى ربؾ وخالقؾ  ،، ليكف تطمعؾ-عز وجؿ-اجعؿ أمرؾ هلل   جؿ جاللو.-وا 
عرضًا  هلل ال يريد يكوف أمره ،أو األمور المتعدية ،رةيعمؿ اإلنساف األعماؿ الصالحات مف األمور القاص فحينما

شادًة، وتقديماً  مف المخموقيف، ال يريد منيـ تقديرًا، وةوحظ مف الدنيا، ال يريد منزلة  وما إلى ذلؾ.  ،واحترامًا، وا 
 شغمو.  عميو اليـ، وكثر بالحرص والرغبة ، وتفرؽونقص مف آخرتو أضعافو ،عطي منياأُ فمف كانت نيتو الدنيا 

                               
 (.ٖٛ٘تفسير السعدي = تيسير الكريـ الرحمف )ص:  (ٔ)
 .(ٙٗٔبحر الدموع )ص:  (ٕ)
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تو، وجمع لو والعبرة بقدر ني ذكرة، والفطنة، وفتح لو مف التاآلخرة أعطي مف البصيرة، والحكمةومف كانت نيتو 
 أىؿ العمـ.  ىمو كما ذكر ذلؾ بعض

 أمور مكممة لمبصيرة:
 . (ٔ)فالخير في اجتماعيما افذلؾ لقاح البصيرة، فإذا اجتمع ،-رحمو اهلل-بف القيـ ار، كما ذكر فمف ذلؾ: الصب

ذا شئت أف تر -رحمو اهلل-يقوؿ الحسف البصري  صابرًا ال  ى: إف شئت أف ترى بصيرًا ال صبر لو رأيتو، وا 
  .(ٕ)صيرًا فذاؾلو رأيتو، فإذا رأيت صابرًا ب بصيرة

البصيرة، فإذا اجتمعا ناؿ صاحبيما خير الدنيا واآلخرة، وبمغت بو ىمتو مف العمياء كؿ  وىكذا العزيمة فإنيا لقاح
ما مف عدـ العزيمة. ،ؼ الكماالت إما مف عدـ البصيرةمكاف، فتخم    وا 

 والعمؿ بمقتضاه. ،طريقو ؼ الحؽ لكف ال عزيمة لو عمى سموؾيبصر الحؽ، يعر  :يعني
 أمور تضعف البصيرة:

 :ةمف األمور تبمغ خمس فأشير إلى جممةأما ما يضعفيا 
 :-تبارك وتعالى-: الكفر باهلل أوالً 

يٍّ ضرب المثؿ ليذا بقولو:  -عز وجؿ-واهلل ، فيو يطمسيا بالكمية فتظمـ بصيرتو }َأْو َكُظُمَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّ
َبْعُضَيا َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيرَاَىا َوَمْن َلْم َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِو َمْوٌج ِمْن َفْوِقِو َسَحاٌب ُظُمَماٌت 

 . [ٓٗ]النور:  َيْجَعِل المَُّو َلُو ُنورًا َفَما َلُو ِمْن ُنور{
 مب أقرب عالمات اليدى، فيذه بميةال يرى فيو الق ،وضالؿ -عز وجؿ-هلل اعف نور  فالكفر ظممة منقطعة

 مف األحواؿ. نو ال يبصر الطريؽ إلى الحؽ بحاؿالعبد بيا فإ ميبُ ومصيبة إذا 
  :: النفاقثانياً 

 :(ٖ)رحمو اهلل-بف القيـ اذكر الحافظ  كما فزرع النفاؽ ينبت عمى ساقيتيف،
 :األولى -مف عينيف اتيف الساقيتيف تخرجافأف ى :يعني-والثانية الرياء ومخرجيما مف عينيف  ،الكذب :األولى

 يرائي ،ضعؼ العزيمة، فضعؼ البصيرة يجعؿ ىذا اإلنساف يقبؿ عمى ما يضره :والثانية ،ضعؼ البصيرة
-إال مقتًا، وال يزيده مف اهلل  ، وال يزيده ذلؾ في قموب الخمؽع أعمالو، ويضيع نصيبو عند اهللفيضيّ  ،الناس

 وىو ال يشعر.  ،إال بعداً  -تبارؾ وتعالى

                               
 (.ٕٓٓالفوائد البف القيـ )ص:  (ٔ)
 السابؽ.المصدر  (ٕ)
ياؾ نستعيف ) (ٖ)  .(ٖ٘ٙ/ٔمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 
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استحكـ نباُت  ة، فإذا تمت ىذه األركاف األربعتكوف ضعيفة خامدةعؼ بصيرتو فإف عزيمتو وىكذا حينما تض
 }ُيَخاِدُعوَن المََّو َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ َأْنُفَسُيْم َوَما َيْشُعُروَن{النفاؽ وبنيانو، واهلل قاؿ عف المنافقيف: 

 . [ٜ]البقرة: 
}ُيَخاِدُعوَن المََّو  :ىنا ،لو إلنساف ال يشعر بما حولو وما يقعوا ،مى أف العمؿ السيئ قد يعمي البصيرةع فيذا يدؿ

 فال يشعر بما حولو.  ،فنفى عنيـ الشعور َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ َأْنُفَسُيْم َوَما َيْشُعُروَن{
 وال يكوف إال بسبب انطماس البصائر. ،وىذا أمر عظيـ

  :المعاصي: اً ثالث
منو نور اإليماف  ينزع :وقاؿ ابف عباس ،مف الحدود باب ما يحذر: في الصحيح -رحمو اهلل-البخاري  وقد قاؿ
 . (ٔ)في الزنا

ال يزني الزاني حين يزني وىو ))مرفوعًا:  -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  -رحمو اهلل-وأورد البخاري 
 ةيبنُ  وال ينتيب ،السارق حين يسرق وىو مؤمنمؤمن، وال يشرب الخبر حين يشربيا وىو مؤمن، وال يسرق 

 . (ٕ)((فييا أبصارىم وىو مؤمنإليو يرفع الناس 
 . (ٖ)منو نور اإليماف ينزع كما جاء في قوؿ الميمب: قالوا في شرحو

 منو بصيرتو في طاعة اهلل لغمبة الشيوة عميو.  يعني ينزع
كر، يكوف عمى بصرة مثؿ الضباب إذا غمبت الشيوة، فيقع في ىذه المعصية، لكف المؤمف الشيوة تكوف مثؿ الس

 أو الفاحشة.  ،تمومو عمى مواقعة المعصيةفسرعاف ما يفيؽ، ويندـ، ويتراجع، وتتحرؾ النفس الموامة 
 .أطفأتو ىذه الشيوة مف قمبو نور فيذه البصيرة حاؿ المواقعة لممعصية كأنيا

 . [ٗٔ]المطففيف:  }َكالَّ َبْل رَاَن َعَمى ُقُموِبِيْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن{: -تبارؾ وتعالى- ليذا قولو ويشيد
فال  ،ألوؿ وىمة قاؿ: إني أرى اهلل تعالى قد ألقى عمى قمبؾ نوراً  رآهحينما  -رحمو اهلل-قد قاؿ مالؾ لمشافعي و 

 . (ٗ)تطفئو بظممة المعصية
 ويضمحؿ مع مواقعة المعاصي ومع ظمماتيا حتى يصير القمب في مثؿ الميؿ البييـ.  فيذا النور ال يزاؿ يضعؼ

ر كأعمى خرج بالميؿ في وال يبص ،فيو ٍؾ يسقطيمَ في حاؿ ىؤالء: فكـ مف مُ  -رحمو اهلل-بف القيـ ايقوؿ الحافظ 
وتفيض مف القمب إلى  ،ثـ تقوى تمؾ الظممات ،ويا سرعة العطب ،السالمة طريٍؽ ذات ميالؾ ومعاطب، فيا عزة

                               
 (.ٚ٘ٔ/ٛصحيح البخاري ) (ٔ)
(، ومسمـ، كتاب اإليماف، ٕ٘ٚٗ(، رقـ: )ٖٙٔ/ٖأخرجو البخاري، كتاب المظالـ والغصب، باب النيبى بغير إذف صاحبو ) (ٕ)

 (.ٚ٘(، رقـ: )ٙٚ/ٔباب بياف نقصاف اإليماف بالمعاصي ونفيو عف المتمبس بالمعصية عمى إرادة نفي كمالو )
 (.ٖٜٖ/ٛشرح صحيح البخاري البف بطاؿ )( ٖ)
 (ٕ٘كافي لمف سأؿ عف الدواء الشافي = الداء والدواء )ص: الجواب ال( ٗ)
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فامتأل القبر  ،فإذا كاف عند الموت ظيرت في البرزخ ،بحسب قوتيا وتزايدىا منيا سوادٌ  الجوارح فيغشى الوجوَ 
 ظممة.

ن اهلل ينورىا بصالتي  ،إن ىذه القبور ممتمئة عمى أىميا ظممة)): -صمى اهلل عميو وسمـ-كما قاؿ النبي  وا 
 .(ٔ)((عمييم

حتى يصير الوجو أسود مثؿ  ،أحد يراه كؿ ًا،ظاىر  اعمت الظممة الوجوه عمو   ادوُحشر العب فإذا كاف يـو المعاد
 . ةممالح

د المنغص، المنكد، خرىا، فكيؼ بقسط العبآالدنيا بأجمعيا مف أوليا إلى  لذاتفياليا مف عقوبة ال توازف 
 .(ٕ)، واهلل المستعافإنما ىو ساعة مف حمـ في زمف ،المتعب
بيا  ف كانت مف المطعومات فيي في ثواف في وقت المضغ فقط يمتذالمعصية، مع أف ىذه المعاصي إلحظة 

 مع ما يحصؿ مف التنغيص قبميا وبعدىا. 
ذا كانت ىذه الذنوب والمعاصي مف قبيؿ موا ثـ بعد  ،فإنيا لحظات ،كالوقاع مثالً  الشيواتخر مف آقعة لوف وا 

  !.شيوات لو كانت مباحة فكيؼ بالمحرمة؟ىذه ال فيذه حاؿ، ةذلؾ تنطفئ بالكمي
نور القمب، والفراسة، واستشيد  وأنو يورث ،فوائد غض البصر -رحمو اهلل-بف تيمية اوقد ذكر شيخ اإلسالـ 

 . (ٖ) [ٕٚ]الحجر:  }َلَعْمُرَك ِإنَُّيْم َلِفي َسْكَرِتِيْم َيْعَمُيوَن{ :-عميو الصالة والسالـ-لوط  ف قوـع -تعالى-بقولو 
آية النور  -تبارؾ وتعالى-وذكر  ،بؿ جنونو ،وسكر القمب ،فالتعمؽ بالصور يوجب فساد العقؿ وعمى البصيرة

 .[ٖ٘]النور:  }المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأْلَْرِض{غض البصر، فقاؿ:  عقب آيات
}  :-عز وجؿ-هلل اوجو االرتباط بيف ىذه المذكورات المتتابعة في كتاب  :يعني ،بعمـ المناسبة وىذا فيما يعرؼ

وا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم{ ذكر  -تبارؾ وتعالى-فذكر ىذا، ثـ إف اهلل  ،[ٖٓ]النور:  ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
 . [ٖ٘]النور:  }المَُّو ُنوُر السََّمَواِت َواأْلَْرِض{قولو:  بعده

حوف أبصارىـ، ويجمسوف لياًل انفتاح البصائر، فكيؼ بأولئؾ الذيف يسر   مما يدؿ عمى أف غض األبصار يورث
مع ىذه  النظر إليو؟ كيؼ تكوف البصائرليـ  اإلباحية، وينظروف إلى ما ال يحؿالمواقع  بعضطوياًل أماـ 

  .الحاؿ؟
احدة، فكيؼ فرأى وجو مومس و  ،أف ال يموت حتى يرى وجوه المومسات ريج الراىب دعت عميو أموذا كاف جُ إ

 . ؟في أقبح الصور والمزاوالت بمف يرى وجوه العشرات أو المئات أو اآلالؼ

                               
 (ٕٚٔ٘ٔ(، رقـ: )ٜ٘ٗ/ٜٔأخرجو أحمد ) (ٔ)
 (.ٛٚالجواب الكافي لمف سأؿ عف الدواء الشافي = الداء والدواء )ص:  (ٕ)
 .(ٕ٘ٗ/٘ٔمجموع الفتاوى ) (ٖ)
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باتباع السنة، وباطنو بدواـ  وكاف يقوؿ: مف عمر ظاىره ،و فراسةل خطئتاف شاه بف شجاع الكرماني ال وك
،  هقبة، وغض بصر المرا  . (ٔ)الحالؿ لـ تخطئ لو فراسة ، واعتاد أكؿوكؼ نفسو عف الشيواتعف المحاـر

 . (ٕ)ف اهلل يجزي العبد عمى عممو بما ىو مف جنس عمموإ :يقوؿ –رحمو اهلل-شيخ اإلسالـ 
نور بصيرتو  -عز وجؿ-اهلل  فغض البصر عما حـر اهلل يعوض العبد بو مف جنسو بما ىو خيٌر منو، فيطمؽ

 .والمعرفة، الجزاء مف جنس العمؿ ـعميو باب العم ويفتح
 .(ٖ)في الجواب الكافي -رحمو اهلل-بف القيـ اىذا الحافظ وقد ذكر نحو 

والنظر إلى الحراـ، وذكر أف مف أشد  ،ة الفواحشفكتبو في سياؽ بياف آثار مقار  ضًا في بعضوذكر أي
ومحو لذة الذكر، والقراءة، والدعاء، والمناجاة  ،العقوبة بسمب اإليماف، وأف دونيا العقوبة بموت القمب :العقوبات

فتعمى البصيرة، وأىوف  ،القمب بيا قمب فيو دبيب الظممة إلى أف يمتألمف ىذا القمب، وربما دبت عقوبة ال
أو  ،وربما كانت عقوبة النظر في البصيرة ،وأىوف منيا ما وقع في الماؿ ،العقوبة ما كاف واقعًا بالبدف في الدنيا

 . (ٗ)أو فييما ،رفي البص
 في الدنيا فيصيبو العمى.  هالحراـ بانطماس بصيرتو، وقد يعاقب ببصر  إلىقب بسبب النظر يعا
أف يصاب  -عز وجؿ-فينظر إلى ما حـر اهلل  حينما يطمؽ بصره -تبارؾ وتعالى-ا يخشى اإلنساف ربو أمَ 

 . ؟أو أف يصاب ببصيرتو ،هببصر 
 :تباع ىوى النفوسا: رابعاً 
، واتبع -تبارؾ وتعالى-هلل اوقمع عوارضو المدخولة، واستضاء بنور  ،غمب العقؿ النفس ارتدع اإلنساففإذا 

ذا غمبت نفسو عقمو ،الحؽ والعدؿ ، وتردى حسف والقبيح، وعظـ عميو االلتباسولـ يفرؽ بيف ال ،عميت بصيرتو وا 
 . (٘)رحمو اهلل-كما يقوؿ ابف حـز  ،ة الردى وميواة اليمكةفي ىوّ 

 . (ٙ)الجادة تفخفي ،فت في عيف البصيرةسارت ثإذا فزوبعة اليوى يقوؿ ابف القيـ: 
حسان الظن بأىموخامساً   :: التعصب لمباطل وا 

عراضو عنو، فيكوف مشوىًا في عينو، ويكوف  ،عف الحؽ باطؿ لربما يكوف ذلؾ سببًا لصرفوفإف المتعصب لم وا 
ف لو سوء زي  ا، ويُ ، ويكوف الباطؿ في نظره مبررً ومقاييسو، ومعاييرهالحؽ في حاٍؿ مف التشويو في نظره، أرباب 

لى الشبيات، يرى أف إالبدع واألىواء التي تعود مف قبيؿ  الذي ىوعممو، ويرى أولئؾ الذيف يمثموف الباطؿ 

                               
 .(ٛٗ/ٔإغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف ) (ٔ)
 (ٕٚ٘/ٕٔ)مجموع الفتاوى  (ٕ)
 .(ٜٚٔالجواب الكافي لمف سأؿ عف الدواء الشافي )ص:  (ٖ)
 .(ٓٗٗروضة المحبيف ونزىة المشتاقيف )ص:  (ٗ)
 (ٕٛٙطوؽ الحمامة البف حـز )ص:  (٘)
 (ٕٚٔ/ٖبدائع الفوائد ) (ٙ)
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ىكذا إذا و  ،ليـ، ويحمميا عمى أحسف المحامؿف أفعاىؤالء عمى الحؽ فيدافع عنيـ، ويمتمس ليـ المعاذير، ويحس  
 كاف ىؤالء مف أصحاب الشيوات، والجرائـ، والذنوب، والمعاصي.

 . إنساف ترؾ الحؽ، ودالئمو، وأىمو بسبب تعصبو لمباطؿ وأىمو التعصب لو أثر ال يخفى، ولذلؾ كـ مفو 
 يؤثر في البصيرة.  فيذا أمر

 آثار البصيرة وثمراتيا:
 جدت ورزؽ العبد بيا. وعف ثمراتيا إذا وُ بعد ذلؾ ننتقؿ إلى الحديث عف آثار ىذه البصيرة 

 . [ٓٚ]يس: }ِلُيْنِذَر َمْن َكاَن َحيِّا{ يقوؿ:  -عز وجؿ-واهلل  بالمواعظ والتذكير، أواًل: االنتفاع
 . (ٔ)والمقصود كما قاؿ قتادة: حي القمب، حي البصر

مف ذلؾ إذا سمع  فيخرج ،ويقبؿ عمى ما ينفعو ،بالمواعظ والتذكير أف يكوف لو قمٌب وّقاد ينتفع ،حياة القموب
 وحاؿ مرضية.  ،ة، أو الموعظة، أو نحو ىذا، يخرج بزيادةالخطب
 :اليقين في القمب فال يتزعزع صحة البصيرة تورث: ثانياً 

إنما أولئؾ الذيف يتزعزعوف ىـ أولئؾ الذيف ضعفت بصائرىـ بسبب غمبة الشبية، أو غمبة الشيوة، فيؤالء ىـ 
 الذيف يتساقطوف في أوقات الفتف. 

   :ان بصر نافذ إلى ما وراء األشياء: أن يكون ليذا اإلنسثالثاً 
 كما قيؿ:  فحالو ،وأف يحسف النظر في ذلؾ ،اقبأف ينظر إلى العو  :يعني

 غدِ  فيالعواقب  يرى *** في يومو فعؿَ  أفْ  البصيرةِ  نورويكاد مف 
  :: التمييز بين األمور المشتبيةرابعاً 

والسكوف  -تبارؾ تعالى-االشتباه أحيانًا في الطمأنينة إلى ما عند اهلل  باه يقع في كثير مف األشياء، يقعفاالشت
إليو، بالطمأنينة إلى المعمـو مف ضيعتو، ومصدر رزقو، ومؤسستو التي يعمؿ فييا، أو مزرعتو، وما إلى ذلؾ، 
ويظف أنو في حاؿ مف التوكؿ والرضا عف هلل، والواقع أنو متوكؿ عمى ضيعتو، أو عمى راتبو، أو عمى المكاف 

 الذي يرتزؽ فيو. 
الشرعية  المحبة كذلؾ يميز بيف معدف الحؽ، ومعدف الشبيات، يميز بيففيذا ال يميزه إال أصحاب البصائر، 

وىكذا يميز بيف كثير مف األمور التي لربما تمتبس عمى  ،ي تكوف مف قبيؿ التعمؽ المذموـوالمحبة األخرى الت
 الكثيريف. 

}ُقْل  –اهلل عميو وسمـصمى -أتباع النبي  ،الُكّمل من ىذه األمة ون اإلنسان متحميًا متصفًا بصفات: يكخامساً 
 .[ٛٓٔ]يوسؼ:  َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَِّو َعَمى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني{

                               
 (ٕٜ٘/ٙتفسير ابف كثير ) (ٔ)
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عميو الصالة -بعده، فيذه صفة ألتباع الرسوؿ  ىـ أىؿ البصائر مف -صمى اهلل عميو وسمـ-تباع النبي فأ
، فزكت نفوسيـ واستنارت وصدقاً  ااألنبياء، ىـ أتباع الرسؿ حق  ىؤالء ىـ خمفاء األنبياء، ىـ ورثة  ،-والسالـ

لزؿ، وال يغير الواحد منيـ ويدعوف الناس إليو، ال يقع ليـ تضعضع وال تز  ،بصائرىـ، فيـ دائمًا يبصروف الحؽ
، وىوى، ثـ بعد سنوات يغير ويقمب لمناس ظير ففي كؿ يوـ عمى مذىب، ورأي، وديف ،بيف حيف وآخر مسمكو

  فيذا مف ضعؼ البصائر. ، إلييا سمؾ طريقًا آخر يدعو الناَس ، ويفّ جَ مِ ال
  :: بموغ مرتبة الصديقيةسادسا
، ووفي صدق ،يؽ ىو الذي كمؿ في تصديقوالصد   :يؽ ىو الذي كمؿ في ىذا المقاـ، مقاـ الصديقية، يعنيفالصد  

نما يكوف ذلؾ لمف كاف عمى بصيرةو   مف أمره، فيكوف صادقًا.  ا 
فيـ أبعد الناس عف  ،-كما ىو معمـو-كذب ا أىؿ النفاؽ فإف مبنى ما ىـ عميو مف ىذا النفاؽ عمى الأمّ 

 البصيرة. 
 بصيرة العبد نقص مف تصديقو.  تألىؿ البصائر الكاممة، فإذا نقص تحصؿإنما  والصديقية

إال وقاؿ: "إف كاف قاؿ  -ـصمى اهلل عميو وسم-رسوؿ اهلل  ما بمغو شيء عف -رضي اهلل عنو-يؽ األكبر د  فالص
 ذلؾ فقد صدؽ".

دِّيِقينَ يقوؿ:  -جؿو عز -واهلل   }َوَمْن ُيِطِع المََّو َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم المَُّو َعَمْيِيْم ِمَن النَِّبيِّيَن َوالصِّ
اِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا{  فيؤالء أصحاب الدرجات العالية.، [ٜٙ]النساء:  َوالشَُّيَداِء َوالصَّ

 :عمى الحق الثبات :سابعاً 
 وحادوا عف الطريؽ. ،يثبت اإلنساف إذا تضعضع الناس

قاؿ: البصيرة ىي الثبات  [،ٛٓٔ]يوسؼ:  }َأْدُعو ِإَلى المَِّو َعَمى َبِصيَرٍة{ :وقد قاؿ ابف األعرابي في قولو تعالى
 .(ٔ)في الديف

 :الفتن بأنواعيا السالمة من: ثامناً 
تكوف مف ضعؼ البصائر، وفتف الشيوات تكوف مف ضعؼ  إنما ففتف الشبياتبيات وفتف الشيوات، فتف الش
 الصبر.

فيستحميا  ،بمبوس الشبيات اليوـ تغمؼ الشيوات صارت كثيٌر مف فتف :وقد يجتمع لمعبد ىذا وىذا، وكما قمت
قمت مف حسف إلى أحسف، فيكوف تناأنا اآلف  ويقوؿ: ويتبجح، ثـ يخرج حبيا، يتحوؿ ىذا مف منشد إلى مغف  صا

 لمغناء.  مستحالً 
 .نو عوٌض في مقابؿ ىذا األجؿأوال إشكاؿ فيو، و  ،ليس بو بأس الربا أف، ويقوؿ بوىذا يقوـ أماـ المأل

                               
 .(ٕٕرسالة ابف القيـ إلى أحد إخوانو )ص:  (ٔ)
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أماـ المأل، ويراه  عد أف ينحرؼ وينتكس، بؿ صار يخرجوما إلى ذلؾ مف األمور التي صار الواحد ال يتوارى ب
 ،عممو يف لو سوءبجح المجاىر بمعصيتو، فيكوف قد زُ المالييف، ويتكمـ عف انحرافو، ويبرره، ويخرج بصورة المت

 واهلل المستعاف.
  :النجاة من الشقاء والضالل :تاسعاً 

 فمف ال بصيرة لو فيو مف أىؿ الضالؿ بال شؾ في الدنيا، والشقاء في اآلخرة.
 :االعتبار: عاشراً 
ف مف القروف لنا بصائر، فيعتبر حينما في الذاىبيف األولي ،لو ال بصيرة بصر اعتبر، ومف عدـ العبرة فكأنوفإذا ت

إذا نزؿ المطر، يعتبر حينما يرى األرض بعدما صارت خضراء  ات، يعتبر حينما يرى النبات يخرجيرى األمو 
الحياة  زينة فيتذكر أف ،تتحوؿ بعد ذلؾ إلى ىشيـ وفي حاؿ مف الزىو والجماؿ ،جميمة تجذب الناظريف

 مضمحمة. 
 ،في ىذه الحياة مف أعمارنا شيء كؿ ثـ يبدأ يضمحؿ يدرؾ أف ،يكتمؿ ينما يرى اليالؿ يبدو صغيرًا حتىح

 ثـ بعد ذلؾ ينكمش.  ،ومتعنا الزائمة إنما ىو كيذا اليالؿ، يبدو صغيراً 
فكاف يصمييا  ،-وسءيبيع الر - :اس يعنيبعضيـ جاء إلى روّ وليذا كاف بعض السمؼ يعتبر في كؿ شيء، 

 :في صفة أىؿ النار -تبارؾ وتعالى-شديدًا؛ ألنو يتذكر قوؿ اهلل  ار، فبعضيـ لربما كاف يبكي بكاءعمى الن
 .[ٕٗ]القيامة:  }َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َباِسَرٌة{

صت الشفاه فييا عف األسناف، قمصت شفاىيـ عف أسنانيـ، فيكذا مُ والباسرة في بعض التفسيرات ىي التي قد قَ 
 رض عمى النار تقمص الشفاه فتظير األسناف. إذا عُ  ةرض عمى النار، رأس ىذه الشاإذا عُ الرأس 

 .فتذكروا ىذه اآلية
}َأْن  :تذكر قوؿ أىؿ النار، ففطمب الشراب وطمب ما يفطر بو، فجيء لو بماء بارد ،بعضيـ لربما كاف صائماً 
 .(ٔ)وال يفطر ،فيبكي بكاًء شديداً  ،[ٓ٘]األعراؼ:  َأِفيُضوا َعَمْيَنا ِمَن اْلَماِء{

في أىؿ الجنة  -عز وجؿ-وبعضيـ لربما كاف في مائدة، وطعاـ، ويطوؼ عمييـ الخدـ، فيتذكر قوؿ اهلل 
 فيبكي.  ،[ٚٔ]الواقعة:  }َيُطوُف َعَمْيِيْم ِوْلَداٌن ُمَخمَُّدوَن{

 . (ٕ)ر ظممة القبرتذكّ  ،لحيتو بمتد يجدوف دموعو قد يوقَ ثـ لّما بما ينطفئ السراج وبعضيـ لر 
اء، ومزارع كانت عامرة بأىميا، وبأشجارىا، ونخيميا، وثمارىا، ثـ رأيتيا خاوية فإذا أتيت عمى أرٍض كانت غنّ 

واضمحالليا، فيكذا  ،وسرعة تالشييا ،عمى عروشيا فتذكر أف ىذه تمثؿ نموذجًا مف حقيقة ىذه الحياة الدنيا
 ويتعظ بكؿ ما يشاىد.  ،ينبغي أف يعتبر اإلنساف

                               
 .(ٛ٘ٔوالتعريؼ بحاؿ دار البوار )ص:  التخويؼ مف النار (ٔ)
 .(ٖٖٓ/ٕصفة الصفوة ) (ٕ)
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فتعجب بعض أصحابو مف عظـ صبره عميو، فقاؿ:  ،وكاف يؤذيو كثيراً  ،الخمؽ ئو خادـ سيكاف بعض السمؼ لو 
 أتعمـ عميو محاسف األخالؽ.

فال تشمت؛ ألف  -عز وجؿ-التعامؿ، إنسانًا ال يرعوي عف معصية اهلل  ئالخمؽ، سي ئفإذا رأيت إنسانًا سي
 الشماتة والسخرية مف الناس مف فعؿ الجاىميف.

  .[ٚٙ]البقرة:  }َأَتتَِّخُذَنا ُىُزًوا{: -صمى اهلل عميو وسمـ-ولما قيؿ لموسى 
 . [ٚٙ]البقرة:  }َأُعوُذ ِبالمَِّو َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَجاِىِميَن{قاؿ: 

ذا رأى شيئًا مما يشيف ويعيب  ،فالمؤمف ال يسخر ،فدؿ ذلؾ عمى أف الذي يستيزئ بالناس أنو مف الجاىميف وا 
وا ِكرَاًما{  ،فإنو يتجاوز ذلؾ وا ِبالمَّْغِو َمرُّ َذا َمرُّ ويتجنب ىذه األخالؽ التي يكرىيا، فيعتبر بكؿ ما  ،[ٕٚ]الفرقاف: }َواِ 

 يشاىد. 
وما إلى  ،ومف النواقص ،قيـ، تجد فييا أشياء عجيبة مف األمور الصحيحة الكاممةوتجد في أعماؿ الناس وأخال
 ويتجنب اإلساءات. ،ذلؾ، فيجمع اإلنساف الكماالت

 .وجود الفراسة: الحادي عشر
و بيف الحؽ والباطؿ ؽ بفر  في القموب، يُ  -عز وجؿ-اهلل  يقذفو رة تنبتيا في أرض القمب، فيي نورفإف البصي

 . [٘ٚ]الحجر:  }ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت ِلْمُمَتَوسِِّميَن{والصادؽ والكاذب، قاؿ اهلل تعالى: 
 . (ٔ)قاؿ مجاىد: يعني لممتفرسيف

فيو، ومف أراد أف  بما يشاىد عمى ما غاب، وىذا أمر يطوؿ الحديث ال شؾ أنو متوسـ؛ ألنو يستدؿ والمتفرس
 كمدارج السالكيف، والطرؽ الحكمية.  وفي بعض كتب -رحمو اهلل-بف القيـ ايراجع ما كتبة الحافظ ينظر في ىذا فم

}َكالَّ َبْل رَاَن َعَمى يقوؿ عف أىؿ الذنوب والمعاصي ممف انطمست بصائرىـ أو ضعفت:  -تبارؾ وتعالى-واهلل 
 . [ٗٔ]المطففيف:  ُقُموِبِيْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن{

 وال يكوف لو أدنى فراسة.  ،القمب حجاٌب كثيؼ، فمثؿ ىذا ال يبصر معو العبدفيصير عمى 
 ؟ البصيرة عن فقد ما الذي ينتج

 فقط عمى سبيؿ اإلشارة.  ورمأقتصر عمى ثالثة أ
 والبدف كالفرس، وعمى الفارس أضر مف عمى الفرس.  ،النفس كما صورىا بعض أىؿ العمـ كالفارس

 يركب عمى فرٍس أعمى، ما الذي يحصؿ لو؟  ،امبصرً  اتصور إنسانً 
نسأؿ -وعمى البصيرة  ،مف جمع بيف عمى البصر :يعني ،وتصور ىذا اإلنساف األعمى يركب عمى فرٍس أعمى

 وتصور إنسانًا أعمى يركب عمى فرٍس مبصر. ،-اهلل العافية

                               
 .(ٕٓٔ/ٚٔتفسير الطبري ) (ٔ)
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والبصر مفتوحًا فإنو  ،البصيرة منعدمة، فإذا كانت رة بمنزلة الفارس، ىي التي تقودهالبدف بمنزلة الفرس، والبصي
  بيذا البصر.  ال ينتفع

 قى *** فإف عمى العينيف ليس يضيرُ والت   المروءةَ  مرءُ أبصر الإذا 
 -إذا انطمست بصيرتو -نسأؿ اهلل العافية-ي ىذه الحاؿ عرض العبد ففالعمى الحقيقي ىو عمى البصائر، فينا يُ 

 قبؿ عمى ما يضره. ويُ  عما ينفعو
 . [ٜٔ]الحشر:  }َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا المََّو َفَأْنَساُىْم َأْنُفَسُيْم{ :-جؿو عز -وتأمؿ قوؿ اهلل 
قبالو عمى ما يكوف فيو  -تبارؾ وتعالى-فإذا أنسى اهلل  العبد نفسو فال تسأؿ عف حالو مف اشتغالو بما يضره وا 

 في الدنيا واآلخرة.  عطبو، وىالكو، وضرره
}َأَيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُو َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمْن  :ضرب المثؿ في سورة البقرة -عز وجؿ- واهلل

يٌَّة ُضَعَفاُء َفَأَصاَبَيا ِإعْ   ِفيِو َناٌر َفاْحَتَرَقْت{َصاٌر َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َلُو ِفيَيا ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َوَأَصاَبُو اْلِكَبُر َوَلُو ُذرِّ
 . [ٕٙٙ]البقرة: 

 مف يريد أف يكوف بيذه المثابة؟ 
، حينما يكوف لو انتكاسة عف الحؽ، وارتكاسة عما -تبارؾ وتعالى-فيكذا اإلنساف حينما يكوف معرضًا عف ربو 

أعمالو بالرياء والسمعة، حينما يضيع عممو الصالح بالمف،  عحينما يضي   ،كاف عميو مف سموؾ الصراط المستقيـ
 .؟قبؿ عمى ىذا إال مف كاف أعمى البصيرةفإف ذلؾ يبطميا ويذىبيا، فمف يُ  ،واألذى، أو بالكفر، أو بالنفاؽ

 -نسأؿ اهلل العافية-ف لإلنساف الباطؿ زي  ئر: ىو أف يُ األمر الثاني مف ىذه اآلثار التي تحصؿ مف عمى البصا
 ويشوه في عينو الحؽ. 

 انظر إلى أصحاب الممؿ، واألىواء، والشبيات، والشيوات في الدنيا بكامميا. 
لوال أف الصور حراـ لعرضت في بعض الدروس عمى بعض الشباب صورًا  :فكر، أقوؿكنت أ القريب مساألفي 

 . يمكف أف تستخرج مف اإلنترنت، صور بشعة لبعض الشباب في مشارؽ األرض ومغاربيا
اف مف الذىبي، والفضي، وصبغيا بألو  ،قد وضع ليا مادة مقوية ،فيو إال شعرات ولـ يبؽَ  ،ىذا قد حمؽ رأسو

 ىو عند نفسو أجمؿ ما يكوف مف المنظر. ، وصارت واقفة ،ونحو ذلؾ ،واألزرؽ
 " وعبدة الشيطاف. اإليمو"بػالذيف يسمونيـ  -نسأؿ اهلل العافية-ىؤالء صور ا مثؿ يىناؾ صور إذا رأيتَ 

مؽ وما إلى ذلؾ في آنافيـ، وفي أيدييـ، وفي ىؤالء حينما يشققوف وجوىيـ، وحينما يضعوف األشياء والحِ 
وسيـ، وتظير عمييـ جميع ءذانيـ بكثرة، ويضعونيا أحيانًا في جباىيـ، ويضعونيا في ر آأصابعيـ، وفي 

 عالمات الشقاء والردى. 
ىذا  ،[ٛ]فاطر:  }َأَفَمْن ُزيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِمِو{مف الكماؿ قد سبقوا فيو غيرىـ  ىؤالء عند أنفسيـ أنيـ في حاؿٍ 

و أو عمى ىوى، يكوف عمى عقيدة فاسدة، ىو يدع ،انطماس البصيرة، ىذا اإلنساف الذي يكوف عمى ممة باطمة
 اهلل عمى ذلؾ.  ربو قائمًا وقاعدًا أف يثبتو
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يندوسي، أو ىذا اإلنساف النصراني، أو الييودي، أو ىؤالء مف أصحاب البدع ىذا اإلنساف الذي يعبد بوذا، أو ال
 . ؟نطماس في البصائراالواألىواء مف الرافضة وغيرىـ، ىؤالء ما الذي يبقييـ عمى ما ىـ عميو إال 

 .فيـ ال يروف الحؽ ،[ٖٚ]التوبة:  }ُزيَِّن َلُيْم ُسوُء َأْعَماِلِيْم{
اإلنساف العمماني، ىذا اإلنساف الزنديؽ، ىذا اإلنساف المنافؽ حينما يتكمـ عمى برالي، ىذا يىذا اإلنساف الم

الصالح، واإلصالح، والمصمحيف، ويشوه صورتيـ بكتاباتو المتعفنة في عموده المظمـ، ىؤالء ما الذي جعميـ 
نسأؿ اهلل -ب انغالؽ إنما ذلؾ بسب ،وتوجو إلييـ النصائح وال يقبمونيا، وال يرجعوف عما ىـ عميو ؟بيذه المثابة

 منافذ اإلبصار التي يبصروف بيا الحؽ، فصاروا يروف الحؽ باطاًل، صار مشوىًا في نفوسيـ. –العافية
 طٌع مف الميؿ مظمـُ *** ووافقيا قِ بضوئو  خفافيُش أعماىا النيارُ 

 : كما قيؿىؤالء 
 فاشِ الخُ  عمي أعيفَ نورًا ويُ *** الورى النيار يزيُد أبصارَ  مثؿُ 

فنعوذ باهلل مف العمى في البصيرة أو حوؿ يرى الواحد اثنيف؛ ": -رحمو اهلل-كما يقوؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية ف
 .(ٔ)"فإف األعمى أسمـ حاال في إدراكو مف األحوؿ إذا كاف مقمدا لمبصير والبصير صحيح اإلدراؾ

 .نفسوعف عيوب  -نسأؿ اهلل العافية-ىذا اإلنساف عمى ىو أف يَ  األمر األخير:
صر بيا فإنو ال يبصر، يكابر، ويجادؿ، الناس مف ال يبصر عيوبو، ومنيـ مف إذا بُ مف يعمى عف عيوب نفسو، 

 كذلؾ، أنا لست كما تقولوف.  غيري، أنا أحسف مف غيري، أنا لستويدفع ذلؾ، ويقوؿ: بالعكس، أنا أفضؿ مف 
 األمور والكماالت بمف ىو دونو.  معاليويقارف نفسو دائمًا في 

 ، وعممو، وقمبو؟ صمح حالويرتقي بنفسو؟ ومتى يصؿ؟ ومتى فمتى ي
وف كثرت فيو الشرور والفتف، وكثر فيو المتساقط في وقت -البصائر-نصمح ىذه القموب  فنحف بحاجة إلى أف

 ليدى. والضاللة عمى ا ،مف اختيار العمى عمى اليدى في الطريؽ الذيف صاروا في حاؿ
ياكـ بالقوؿ الثابت في الحياة الدنيا، ويوـ يقوـ األشياد.  -تبارؾ وتعالى-فنسأؿ اهلل   أف يثبتنا وا 

 مبتالنا، واجعؿ آخرتنا خيرًا مف دنيانا. مرضانا، وعاؼِ  الميـ ارحـ مواتنا، واشؼِ 
عراضيـ، وأف يداوي ىـ، ويحفظ أءوأف يحقف دما ،أف يمطؼ بإخواننا في سوريا -ىتبارؾ وتعال-نسأؿ اهلل 

 جرحاىـ، ويشفي مرضاىـ، ويرحـ موتاىـ. 
الميـ عميؾ بعدوؾ وعدوىـ، الميـ عميؾ بيـ فإنيـ ال يعجزونؾ، الميـ رد كيدىـ في نحورىـ، الميـ فرؽ جمعيـ، 

 وشتت شمميـ، واجعؿ الدائرة عمييـ. 
 ا. ا، وال تغادر منيـ أحدً ا، واقتميـ بددً الميـ أحصيـ عددً 

 وعمى آلو وصحبو.  ،وسمـ عمى نبينا محمد وصمى اهلل

                               
 .(ٙٓٔ/ٖٔمجموع الفتاوى ) (ٔ)
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أف يتقبؿ مني  -تبارؾ وتعالى-شكر اإلخواف الذيف رتبوا ىذا المقاء، وأسأؿ اهلل وأ ،أشكركـ عمى حسف إنصاتكـ
 واهلل أعمـ. ،ومنكـ، وأف يغفر لنا، ولوالدينا، وإلخواننا المسمميف، وأف يعفو عنا وعنكـ أجمعيف

 


