
 

 

 حالوة وطاعته ابلل  اإلميان ف 
 وشقاوة نكض حياة  شي يع فيها يفّرط   من

ِديَه   َأن   اّلَل   ي ِردِ  َفَمن  ﴿ :تعاىل سبحانه يقول َرح   يَ ه  رَه   َيش  اَلمِ  َصد  رَه   ََي َعل   ي ِضَله   َأن   ي ِرد   َوَمن   ِلْل ِس  اً َضيِّق َصد 
ِمن ونَ  َل  اَلِذينَ  َعَلى الّرِج سَ  اّلَل   ََي َعل   َكَذِلكَ   الَسَماءِ  ِف  َيَصَعد   َكَأََّنَا اً  َحَرج َتِقيم رَبِّكَ  ِصَراط   َوَهَذا * ي  ؤ    َقد  ًا م س 

ََيتِ  َفَصل َنا  م   اْل   .[127-125  :]األنعام ﴾يَ ع َمل ونَ  َكان وا  ِبَا  َولِي ُّه م   َوه وَ  َرّبِِّم   ِعن دَ  الَساَلمِ  َدار   ََل م   * َيذََكر ونَ  ِلَقو 
 نبّيا ملسو هيلع هللا ىلص ومبحّمد رابّ  ابهلل إلميان ا  نعمة إّّنا! أخرى نعمة أيّ  تضاهيها ال نعمة هي! وأفضلها الّنعم أكرب من هي

  ليفوز ساعيا عامل  ربّه أحكام  وفق فيها  سي يضرب يف األرض و ي هصدر   ا  منشرح احلياة يف اإلنسان يعيش هبا !ورسوال
 !اخلالق عبادة عن وتكرّبوا  أنفسهم حرموا   الذين أولئك رفهايع ال   نعمة هي. وجّنته ربّه برضا

 ...ينّظمهاو  حياته يسيّ  خالق لوجود اهتدى وقد طريقه وسلك  طعمه  ذاق  من  إاّل  اإلميان حلوة  يستشعر  ال
  ن م وخيرجه  دربه يني  مضيئا  نرباسا له  لتكون فتقوده  عليها يرتكز  اثبتة  متينة صحيحة فكريّة  قاعدة  بىن قد و  حييا

 آَمن وا اَلِذينَ  أَي َُّها  َيَ ﴿ :الكفر مرارة  جرّع يت مّيتا  اإلنسان يكون  اإلسلم  إىل  االهتداء  فبدون. الّنور إىل الظّلمات
َتِجيب وا َ  َُي ول   اّللََ  َأنَ  َواع َلم وا ُي  ِييك م   ِلَما  َدَعاك م   ِإَذا  َوِللَرس ولِ  ّلِلَِ  اس  وقد جاء   ﴾ ُت  َشر ونَ  ِإلَي هِ  نَه  َوأَ  َوقَ ل ِبهِ  ال َمر ءِ  َبي 

 ".فتوّحدوه  قلوبكم  به حييي ما  إىل أي : وقيل. ويعلمكم  دينكم  حييي  أي، حيييكم  مايف تفسي القرطيب: "
  وتعرف  الطّاعة منهم وتتعّلم األّمة اهب هتتدي جنوما كانواو  وتذّوقوها عاشوهاف الّصحابة أدركها نعمة اإلميان حلوة

 كّلفها ذلك ما كّلفها.   هتا ولو لذّ  منهم
  العذاب  مبرارة اإلميان حلوة   م زجت: قال ؟بلل اي صربت كيف  سئل حي  يردّ  رابح بن بلل سّيدان هو ها
  العذاب  مرارة وذاق حلوته فاستشعر اإلميان   قلبه يف ط بع لقد نعم . فصربت العذاب مرارة على اإلميان حلوة فطغت 

  على إميانه حلوة تغّلبت: املرارة على  للحلوة الغلبة  كانت  وصفه عن الّلسان عجزي ما به وفعلت  قريش عّذبته ملّا
  ال  وأن  ى اإلميان عل قلوبنا يثّبت أن هللا  نسأل .اإلميان هللا رزقه من كلّ   يسلكه الذي الّسبيل هو  ذاك. تعذيبه مرارة

 .حلوته  حيرمنا
 عبوديّته من مينعه ما هلل عبوديّته حلوة من ذاق هلل املخلص فإنّ : ""يف كتابه "العبوديّة هللا رمحه تيمية ابن يقول

 هلل عبوديّته املتضّمن اإلميان حلوة  من  أنعم وال أسرّ  وال ألذّ  وال  أطيب وال أحلى  الّسليم القلب  يف  ليس إذ، لغيه
. راهبا " راغبا   منه خائفا   هللا إىل  منيبا   القلب  فيصي  هللا  إىل القلب اجنذاب  يقتضي  وذلك  له،  الّدين  وإخلص له وحمّبته

أفضل   عليه بذلك أعلمنا وقد ،عاشها من إاّل  حيّسها ال هلا مثيل ال حلوة  نبّيا ملسو هيلع هللا ىلص ومبحّمد  رابّ  ابهلل لإلميان إنّ 
  َطع مَ  َذاقَ » : يَ ق ول   ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَِّ  َرس ولَ  َسَِعَ  أَنَّه   ال م طَِّلبِ  َعب دِ  ب نِ  ال َعبَّاسِ  َعنِ  َسع د   ب نِ  َعاِمرِ  فعن  وأزكى الّتسليم...  صلةال

اَلمِ   َرابًّ  اِبّللَِ  َرِضي َمن   اإِلميَانِ   . ومسلم  أمحد  أخرجه «.َرس ولً  َوِب َحَمد  اً ِدين َواِبإِلس 



  : ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرس ول   قَالَ : قَالَ ، أََنس   فعن ،ويعيشها املسلم ويستشعرها  لتتحّقق تتوّفر أن بدّ  ال شروط احللوة ذههلو 
َرهَ  َوَأن  ، ِسَواُه َا  ِمَا  ِإلَي هِ  َأَحبَ  َوَرس ول ه   َوَجلَ  َعزَ  اّلَل   َيك ونَ  َأن  : اإِلميَانِ  َحاَلَوةَ  ِّبِنَ  َوَجدَ  ِفيهِ  ك نَ   َمن   َثاَلث  »   َيك 

اَلمِ  َعنِ  يَ ر ِجعَ  َأن   ال َعب د   َره   َكَما ،  اإِلس  بَ  َوَأن  ، الَنارِ  ِف  ي  ق َذفَ  َأن   َيك  بُّه   لَ  ال َعب دَ  َعب د  ال   ُيِ    «. َوَجلَ  َعزَ ، للِ  ِإلَ  ُيِ 
 . ومسلم  أمحد  أخرجه

 وهبا  هللا نعم وأفضل أكرب وأّّنا أخرى نعمة تضاهيها أن ميكن ال وحلوته اإلميان نعمة أنّ  يدرك أن املسلم فعلى
 اإلميان حلوة سوى ليست الّدنيا جّنةو  خرة"اآل جّنة يدخل مل يدخلها مل من جّنة الّدنيا يف إنّ : "الّدنيا جّنة يف يعيش

  إالّ  حمبَّة  ميكن وال ه،حيبّ  مبا إليه والتقرُّب هللا ةحمبّ  يف  إاّل  ة اتمّ  لذَّة وال سرور للقلوب "ليس ف! طاعته ولّذة  ابهلل
 ( )ابن تيمية "سواه حمبوب    كلِّ   عن ابإلعراض 

 ...اإلميان  نعمة  على احلمد هفللّ 
  وتعّلموها اإلسلم  مفاهيم وتشرّبوا  الّصايف  النبع من ّنلوا فقد  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول صحابة نم  نتعّلمها وعرب  دروس 

  حلوة  وعاش بربّه اإلميان طعم ذاق حي  عنه هللا رضي الوليد  بن خالد يقول .ابهلل يؤمنوا أن معىن فأدركوا منه
  كثية   الربد شديدة  ليلة من  أبحبّ ، بغلم ا فيه أبشَّر ، حمبّ  هلا  أان  عروس، فيها إلَّ  هتدى  ليلة ما  وهللا" :الطّاعة
  متنح  حلوة لإلميان جعل  الذي  هللا فسبحان. "هللا أعداء  على ألغي  بحالصّ  فيها أنتظر  املهاجرين يف ة سريّ  يف اجلليد،

  ابرض مجيلة احلياة وتصبح يسيا يتحّول  عسي كلّ    هتون عليه الّدنيا وما فيها.قوايّ  صلبا وجتعله وأنفة  وعزّة قّوة صاحبها
 .﴾ال َعِظيم   ال َفو ز   َذِلكَ  َعن ه   َوَرض وا   َعن  ه م   اّلَل   َرِضيَ ﴿  ربّه عن العبد

 يف تكن مل اأّنّ : نعم أربع فيها عليّ  هلل كان  إاّل  مبصيبة أصبت مايقول: " عنه هللا رضي عمر سّيدان هو هاو 
 ".عليها هللا ثواب أرجو ينوأنّ  نزوهلا، دعن ضاالرّ  أحرم  مل ينوأنّ  منها،  أكرب تكن  مل اوأّنّ  ديين،

  وضعفه  إميانه قّوة سبحب آلخر شخص من خمتلفة ّلّذة ال هذه  كانت  لئنو  متفاوتة احللوة هذه  كانت  لئن
  العبادة  لّذة يحّصل حلوة اإلميان و ل وجيتهد بنفسه ليقى يسعى املسلم  فإنّ  عنها وغفلته خبالقه  صلته ربط  سبحبو 

  رابطة وأَسى أقوى به تربطين من وكلّ  نفسي أنصح لذلك! الّنصيحة الّدين وإّّنا. اآلخرة جبّنة ويفوز الّدنيا جبّنة ليغنم
ََمَها  * َسَواَها  َوَما  َونَ ف س  ﴿ والعبادة الطّاعة لتتعّود  ونطّوعها الّنفس جناهد أن "اإلسلم" َواَها  ف ج ورََها  فََأَل    َقد   * َوتَ ق 

يغضبه مّث نقول   ما أنت  وال  هللا نطيع أن و  ،املوت بعد ملا  نعمل  أن  علينا ﴾.َدَساَها  َمن   َخابَ  َوَقد   * ا زََكاهَ  َمن   َأف  َلحَ 
 هلواها نفسه  ويرتك ابملعاصي فيقوم وعقابه غضبه عن  ويغفل  وغفرانه ربّه رمحة  يستحضر  مرئال ا عجبف! إنّه غفور رحيم

  َدانَ  َمن   ال َكيِّس  »  ف أّنلة  قيد عنه حييد وال طريقه ويتحّسس أمره اركيتد أن عليهف !والظّلمات الّزاّلت يف به فتهوي
 .والرتِّ ِمِذيّ  هماج وابن  أمحد أخرجه .«هللا َعَلى َوَتَََّن  َهَواَها  نَ ف َسه   أَت  َبع   َمن   َوال َعاِجز   ،ال َمو تِ  بَ ع دَ  ِلَما  َوَعِملَ  نَ ف َسه  

  على وتتغّلب  العبادة  على لتعتاد وترويضها وامللّذات الّشهوات وراء تركض الت  الّنفس مجاح  كبح  على جبدّ  فلنعمل 
  َسرَّكَ  ِإن  ": الرَّازِيُّ  هللاِ  َعب د   قَالَ : قَالَ ؛ ِديَنار   ب نِ  َماِلكِ  َعن  . منيعا حاجزا  الّدنيا مغرايت  وبي  بيننا ولنجعل  الّصعوابت 

َعل  ؛ َسَناِمَها ةَ ذ ر وَ   َوتَ ب  ل غَ   ال ِعَباَدةِ  َحلَوةَ  جتَِدَ  َأن   ن  َيا َشَهَواتِ  َوب َيَ   بَ ي  َنكَ  فَاج   ."َحِديد   ِمن  ا  َحاِئط  الدُّ
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  ىاهلدو  الثّبات وسؤاله هللا على الّتوّكل ولكنّ  إليه يسعى ما دون حتول عراقيل وجيد صعوابت املرء يواجه قد
  ليجد احلقّ  طريق يف املضيّ  على تعينه عوامل كّلها   ،مشّقة ذلك  يف ولو ،هللا كّلفه  مبا لقياما على  الّنفس تعويدو 

  فإذا  مبعبوده، قلبه أنس لعدم العمل ومشّقة  الّتكاليف  تعب  جيد  األمر  أّول  يف  "الّسالك ف بتذّوقها  ويسعد  حلوته 
  من وكم. القيم( )ابن .ولّذة" وقّوة له عي  قرّة فصارت واملشاقّ  الّتكاليف تلك عنه زالت األنس روح للقلب حصل

 .تضحك وهي خالقها   إىل تنساق حىت  تساق زالت  فما، تبكي وهي  هللا إىل تساق نفس
  عن  مغّيبة ربّه فأحكام  ضنكا املسلم  يعيش ،الرّأَسالّ  الّنظام حتّكم ظلّ  ويف اإلسلم دولة   سقطتأ أن منذ و  اليومو 
 بعد وابلعامل  وابألّمة  به حّلت  لقد .والرؤى املصال  حسب وتتلّون  تتغيّ  انقصة  بشريّة  وضعّية قواني  وحتكمه ،حياته
  ضاعت و  خالقه أحكام ظلّ  يف العيش حلوة املسلم فقد ،نكدا العيش وحتّول كبية  نقمة احلياة عن هللا حكم إقصاء

  ال  الت  احلياة متطّلبات وراء  يلهث صار ،ابهلل الّصلة  وقطع والّضلل  وهانالتّ  حنو به يسي عامل ظلّ  يف  ،هل تهاعط لّذة
 فغّيهتا  مفاهيمه على طغتو  وعّقدهتا فأربكتها حياته سّيت ،وضعّيةال قواني ال هذه عليه  فرضتها  والت تعدّ  وال  صىحت

 .وأفسدهتا
  وقّلة  غفلته بسبب الطّاعات لّذة من  حرمانه هو به حتلّ  أن  ميكن الت  العقوابت  أعظم  من أنّ  املسلم  يعلم لو
 ويقوى هقلب   يصلح حىّت  أكرب جهادا جلاهدها ،ربّه يرضي ما  لغي قودهلت اجملال لنفسه ترك  ملا إميانه وضعف بصيته

  وأنت  أعاقبك كم:  له فقيل؟ تعاقبين وال أعصيك كم  ربّ  اي: إسرائيل بين أحبار بعض "قال: اجلوزي ابن قال ،هإميان  
  وأدرك  حلوته سمل  وقد دونه ويعيش اخلي  هذا  يرتك أن للمسلم فكيف "مناجات؟ حلوة  حرمتك  قد  أليس، تدري ال

  حتيا  أن اإلسلم ألّمة  كيف!  دوّنا وحييا عنها يتخّلى مثّ  هللا طاعة لّذة وعاش الّطريق  هذا  ملس ملن فعجبا ؟!رفعته
 ! وتسوده؟ العامل تقود  رفيعة  منيعة عزيزة  ظّلها يف  وعاشت  قروان حلوهتا  ذاقت  وقد هللا أحكام  بدون

  لّذة  ،كافّة  الّناس  وكذا  ،اإلسلم أّمة  حرمت  الفاسد  الرّأَسالّ  لّنظام ا وحكمها احلياة عن  اإلسلم  أقصي  أن  منذ
  يعادله ال  ا  وشؤم املعصية مرارة تتجرّع وصارت وعزّه اإلميان حلوة  وفقدت شرعه أحكام ظلّ  يف  والعيش هللا طاعة
 . هللا أحكام عن ابالبتعاد الّذنب  شؤم  وهو شؤم

  حياة  مرارة تتجّرعي  مىت إىل  ! ؟فيه العيش حلوة  وعن هللا  شرع  عن  بعيدة ستبقي  مىت  إىل !اإلسلم أّمة فيا
  استعدت هّل  !؟اجلهل  ظلمات يف هبم ترمي جاهلّية أحكاما أبنائك على ويسّلطون دينك أعداء فيها حيكمك

  الذي  وروالنّ  والّرمحة خلياب كافّة  الّناس سعدينوت   سعدينفتَ  حياتك تسّي ل رّبك أبحكام وانديت املسلوب سلطانك
 ؟ يهديهم

 ! اإلميان حبلوة الّناس  فيسعد األانم  ربّ  وترضي األحكام  لرتعى اإلسلم دولة  امبقي يعّجل أن هللا نسأل
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