بسم هللا الرحمن الرحيم
االستعانة باهلل

قال هللا تعالى في القرآن الكريم:
إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
[ سورة الفاتحة ]

عبادة هللا تجمع طاعتة ومحبته:
أيها اإلخوة الكرام ،ألن علة وجود اإلنسان في الحياة الدنيا أن يعبد هللا فاهلل عز وجل يقول:
َو َما َخلَ ْق ُ
ُون
جنَّ َو ْاْلِ ْن َ
ت ا ْل ِ
س إِ َّال لِ َي ْع ُبد ِ
[ سورة الذاريات ]

وألن عبادة هللا هي طاعة طوعية ،ممزوجة بمحبة قلبية ،أساسها معرفة يقينية ،تفضي إلى سعادة أبدية.
" العبادة " تجمع أصلين :غاية الحب مع غاية الخضوع فمن أحب هللا ولم يخضع له لم يكن عابداً له.

تعصي اإلله وأنت تظهر حبه***ذاك لعمري في المقال شنيع
لو كان حبك صادقا ً ألطعـته***إن المحب لمن يحب يطيع
ومن خضع له بال محبة ،لم يكن عابداً له ،ال تكون عابداً لهه إال إذا خضهعت لهه وأحببتهه كالهمها شهرط الزم
غير كا ٍ
ف ينبغي أن تخضع له في كل شؤون حياتك وفق المنهج القويم الذي جاء به النبي الكهريم وينبغهي أن تحبهه
وأن تؤثره على كل شيء.
أيها اإلخوة الكرام ،ليس اإليمان أن تقر أن لهذا الكون خالقا ً عظيمها ً ،هللا عهز وجهل أثبهت لمشهركي مكهة ههذا
اإليمان وهذا ال يعفيهم من المحاسبة و ال يعفيهم من أن يبرؤوا من الشرك.
قال تعالى:
سأ َ ْل َت ُه ْم َمنْ َخلَ َق ُه ْم لَ َيقُولُنَّ َّ
هللا ُ َفأ َ َّنى ُي ْؤ َف ُكونَ
َولَئِنْ َ
[ سورة الزخرف ]

ً
منضهبطة
ما العالقة بين إيمانهم وبين حركتهم في الحياة ؟ حركتهم في الحيهاة ال عالقهة لهها بايمهانهم ،ليسهت
بمنهج هللا.
قال تعالى:
ض لَ َيقُولُنَّ َّ
س َم َاوا ِ
ت َو ْاْلَ ْر َ
سأ َ ْل َت ُه ْم َمنْ َخلَ َق ال َّ
َولَئِنْ َ
هللاُ
[ سورة الزمر ]

وآية ثالثة ،قال تعالى:
ب
س َيقُولُونَ ِ َّ ِ
هلل قُلْ أَ َف ََل َت َذ َّك ُرونَ ( )48قُلْ َمنْ َر ُّ
ض َو َمنْ فِي َها إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ (َ )48
قُلْ لِ َم ِن ْاْلَ ْر ُ
وت ُكل ِّ َ
هلل قُلْ أَ َف ََل َت َّتقُونَ ( )48قُلْ َمنْ ِب َي ِد ِه َملَ ُك ُ
س َم َاوا ِ
ش ْي ٍء
س َيقُولُونَ ِ َّ ِ
يم (َ )48
س ْب ِع َو َر ُّ
ت ال َّ
ال َّ
ب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ِ
س َيقُولُونَ ِ َّهللِ قُلْ َفأ َ َّنى ُت ْس َح ُرونَ
َوه َُو ُي ِجي ُر َو َال ُي َجا ُر َعلَ ْي ِه إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ (َ )44
[ سورة المؤمنون ]

أيها اإلخوة الكرام ،أن تعتقد أن هللا خلق السماوات واألرض هذا اإليمان ال ينجهي ،وال يرقهى بصهاحبه ،وال
يعفيه من الشرك ،العبرة أن تؤمن أن هللا في السماء إل ٌه وفي األرض إله ،بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء
قال تعالى:
اع ُبدْ هُ
َوإِلَ ْي ِه ُي ْر َج ُع ْاْلَ ْم ُر ُكلُّ ُه َف ْ
[ سورة هود ]

هللا َف ْو َق أَ ْيدِي ِه ْم
َي ُد َّ ِ
[ سورة الفتح ]

إِ ِّني َت َو َّك ْل ُ
ِيم
ت َع َلى َّ ِ
هللا َر ِّبي َو َر ِّب ُك ْم َما مِنْ دَا َّب ٍة إِ َّال ه َُو آَ ِخ ٌذ ِب َناصِ َيتِ َها إِنَّ َر ِّبي َعلَى صِ َراطٍ ُم ْس َتق ٍ
[ سورة هود ]

ار َك َّ
ب ا ْل َعالَمِينَ
هللا ُ َر ُّ
أَ َال لَ ُه ا ْل َخ ْل ُق َو ْاْلَ ْم ُر َت َب َ
[ سورة اْلعراف ]

َما لَ ُه ْم مِنْ دُونِ ِه مِنْ َول ٍِّي َو َال ُي ْ
ش ِر ُك فِي ُح ْك ِم ِه أَ َحدا
[ سورة الكهف ]

االستعانة باهلل تجمع الثقة به واالعتماد عليه:
أيها اإلخوة الكرام ،العبادة تجمع أصلين غاية الحب مع غاية الخضوع،
إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
[ سورة الفاتحة ]

كلمتان بين الرب وبين العبد ،وأما "االستعانة" تجمع أصلين الثقة بهاهلل واالعتمهاد عليهه ،فهان العبهد قهد يثهق
بالواحد من الناس وال يعتمد عليه في أموره ـ مع ثقته به ـ الستغنائه عنه ،وقد يعتمد عليه ـ مهع عهدم ثقتهه بهه ـ وال
يثق به ألنه مضطر إليه ،فقد تعتمد وال تثق ،وقد تثق وال تعتمد ،ولكن أصل االستعانة باهلل أن تثق بهه ً
ثقهة مطلقهة،
وأن تعتمههد عليههه اعتمههاداً مطلقهها ً ،فالعبههادة تجمههع أصههلين ،واالسههتعانة تجمههع أصههلين ،العبههادة تجمههع بههين الحههب
والخضوع واالستعانة تجمع بين الثقة واالعتماد.
قال تعالى:
هللا َف ْل َي َت َو َّك ِل ا ْل ُم َت َو ِّكلُونَ
َو َعلَى َّ ِ
[ سورة إبراهيم ]

قول شعيب ،قال تعالى:
اهلل َعلَ ْي ِه َت َو َّك ْل ُ
ِيب
َو َما َت ْوفِيقِي إِ َّال ِب َّ ِ
ت َوإِلَ ْي ِه أُن ُ
[ سورة هود ]

قوله تعالى:
س َم َاوا ِ
اع ُبدْ هُ َو َت َو َّكلْ َعلَ ْي ِه َو َما َر ُّب َك بِ َغاف ٍِل َع َّما َت ْع َملُونَ
َو ِ َّ ِ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ض َوإِلَ ْي ِه ُي ْر َج ُع ْاْلَ ْم ُر ُكلُّ ُه َف ْ
ب ال َّ
هلل َغ ْي ُ
[ سورة هود ]

إما االستعانة باهلل أو الشقاء:
إن الشقاء الذي يعانيهه اإلنسهان الشهارد عهن هللا عهز وجهل ههو شهقاء البعهد عهن االسهتعانة بهاهلل ،الحيهاة قاسهية
واإلنسان ضعيف والقوى الذي حوله مخيفة فال بد له من أن تنهار نفسه وأن يختهل توازنهه ،أمها إذا توكهل علهى هللا
فهو حسبه ،هللا عز وجل يحكي عن المؤمنين فقال تعالى حكاية عن المؤمنين:
َر َّب َنا َعلَ ْي َك َت َو َّك ْل َنا َوإِلَ ْي َك أَ َن ْب َنا َوإِلَ ْي َك ا ْل َمصِ ي ُر
[ سورة الممتحنة ]

قوله تعالى:
اس َم َر ِّب َك َو َت َب َّتلْ إِلَ ْي ِه َت ْبتِيَل
َو ْاذ ُك ِر ْ
[ سورة المزمل ]

قوله تعالى:
قُلْ ه َُو َر ِّبي َال إِلَ َه إِ َّال ه َُو َعلَ ْي ِه َت َو َّك ْل ُ
ت َوإِلَ ْي ِه َم َتا ِ
ب
[ سورة الرعد ]

فهذه ستة آيات بالقرآن الكريم تبين أصل االستعانة باهلل ،أن تثق به ً
ثقهة مطلقهة ألن بيهده كهل شهيء ،جسهمك،
أعضاؤك ،حواسك أجهزتك النبيلة ،أهلك ،أوالدك ،مهن حولهك ،مهن فوقهك ،مهن تحتهك كهل القهوى التهي حولهك ههي
بيده وال يستطيع مخلوق كائن من كان أن يصل إليك بنفع أو ضر إال إذا شاء هللا.
قال تعالى:
ون
َفكِيدُونِي َجمِيعا ُث َّم َال ُت ْنظِ ُر ِ
[ سورة هود ]

ً
سكينة ،ويمأل القلب ً
ً
وثقة بالمستقبل.
ثقة باهلل عز وجل،
هذا هو التوحيد الذي يمأل القلب أمنا ً ،ويمأل القلب
قال تعالى:
قُلْ لَنْ ُيصِ ي َب َنا إِ َّال َما َك َت َب َّ
هللا َف ْل َي َت َو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ
هللا ُ لَ َنا ه َُو َم ْو َال َنا َو َعلَى َّ ِ
[ سورة التوبة ]

اس َت َكا ُنوا َو َّ
يل َّ ِ
ض ُعفُوا َو َما ْ
هللا َو َما َ
صا َب ُه ْم فِي َ
َو َكأ َ ِّينْ مِنْ َن ِب ٍّي َقا َتل َ َم َع ُه ِر ِّب ُّيونَ َكثِي ٌر َف َما َو َه ُنوا لِ َما أَ َ
س ِب ِ
هللا ُ
اب ِرينَ
ِب ال َّ
ُيح ُّ
ص ِ
[ سورة آل عمران ]

إن المسلم اليوم في أمس الحاجة إلهى أن ترتفهع معنوياتهه ألنهه إذا كهان علهى مهنهج هللا سهائراً فهاهلل معهه ،وإذا
كان هللا معه فمن عليه ،يا ربي ماذا فقد من وجدك ،وماذا وجد من فقدك ؟
العبادة غاية واالستعانه وسيلة:
تقدي ُم " العبادة " على " االستعانة "
إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
[ سورة الفاتحة ]

في فاتحة الكتاب من باب تقديم الغايات على الوسائل ،الغاية أن تعبده والوسيلة أن تسهتعين فيهه ،غايهة العبهاد
التي خلقوا لها أن يعبدون واالستعانة وسيلة له،
إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد
ٌ
متعلقة بألوهية هللا عز وجل
هذه
َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
ٌ
متعلقة بربوبيته.
هذه

أيها اإلخوة الكرام ،ألن االستعانة جزء من العبادة دون أن نقبل العكس ،وألن االسهتعانة طلهب منهه والعبهادة
طلب له ،ألن العبادة ال تكون إال من مخلص واالستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلهص ،أي إنسهان إذا ألمهت
به المخاطر دعا هللا عز وجل.
أيههها اإلخههوة الكههرام ،ألن العبههادة شههكر علههى نعههم هللا وهللا يحههب أن يشههكر واإلعانههة فعههل هللا وتوفيقههه ،فههاذا
التزمت عبوديته ،ودخلت تحت مظلتها أعانك عليها ،فكان التزامها ،والدخول تحتها سببا ً لنيل اإلعانة.
ما أمرنا أن نستعين به إال ليعيننا:
أيها اإلخوة الكرام ،وهللا الذي ال إله إال هو لو وضعنا أيدينا علهى حقيقهة ههاتين اييتهين مها أمرنها أن نسهتعين
به إال ليعيننا ،فكل نقص تشعر به نقص باستعانتك ألن هللا تولى أن يعينك فان كنت في نقص إيمهاني ،نقهص تعبهد،
نقص في األعمال الصهالحة فههذا ال لضهعف قهدراتك ،بهل لضهعف اسهتعانتك ،ألن هللا عهز وجهل فهي فاتحهة الكتهاب
يقول:
إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
أيها اإلخوة الكرام ،العبودية التي هي أرقى مرتب ٍة يصل إليها اإلنسان النبهي عليهه الصهالة والسهالم وههو فهي
ً
عبوديهة هلل رفهع هللا
سدرة المنتههى ،فهي أعلهى مرتبه ٍة وصهلها مخلهوق ،فهأوحى إلهى عبهده مها أوحهى ،وكلمها ازددت
ذكرك وأعلى مقامك ،ويسر أمرك ،وأحاطك بعناية ال حدود لها.
العبودية أيهها اإلخهوة محفوفهة باعهانتين :إعانهة قبلههها علهى التزامهها والقيهام بهها ،وإعانهة بعهدها علهى عبوديهة
أخرى ،فكل عبادة هلل تكون بتوفيق هللا أوالً وتنقلك إلى عبادة أرقى منها.
اإلنسان حركة الخطوة نحو طاعة هللا تقودك إلى خطوات ،والعياذ باهلل والخطوة نحو المعصهية تقهودك إلهى
خطوات ،اإلنسان حركة فاذا سلك طريقا ً يبتغي به وجهه هللا أعانهه هللا علهى مها طلهب ويسهر لهه عبهادة أرقهى فمهن
حال إلى حال ومن مرتبة إلى مرتبة ومن منزلة إلى منزلة.
عبادة هللا وحده واالستعانه باهلل وحده:
أيها اإلخوة الكرام ،العبادة غاية اإلنسان من وجوده في الدنيا لهذلك هنهاك نقطهة دقيقهة فهي اييهة ،مها قهال هللا
عهز وجهل نعبههد إيهاك قهال " :إيههاك نعبهد " ومها قههال :نسهتعين بهك قههال " :إيهاك نسهتعين " ،وهنههاك لفتهة فهي البالغههة
مؤداها أن تقديم إياك على نعبد تفيد القصر والحصر ،يعني لو قلنا :نعبد هللا ،ال ينفي هذا الكالم أن نعبد غيره ،أما
إذا قلنا إياك نعبد أي ال نعبد إال هللا ،فال يعبد في األرض إال هللا وال يعبد هللا إال وفق مها شهرع هللا ههذا معنهى إيهاك
نعبد ،وال نستعين بغير هللا ،ال نستعين بغير هللا ،أما لو قلنا :نستعين باهلل ،ال تنفي أن نستعين بغير هللا

إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
وفي آية مشابهة تأمل قوله تعالى:
ون
اي َف ْ
َوإِ َّي َ
ار َه ُب ِ
[ سورة البقرة ]

أي ال ترهبوا أحداً غيري ،ومن خاف غير هللا فهذا نقص في توحيده ،والنقص في توحيده يدفعه إلى النفاق،
والنفاق ضعف في اإلخالص وضعف اإلخالص ضعف في التوحيد.
ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات واْلرض إال جعلت له
من بين ذلك مخرجا ،وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إال جعلت اْلرض هويا تحت
قدميه ،وقطعت أسباب السماء بين يديه.
أقسام الناس حول عبادة هللا واالستعانه به:
أيها اإلخوة الكرام،
إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
الناس حول هذين األصلين ـ وهما العبادة واالستعانة ـ أربعة أقسام ،ودققوا في هذا الكالم:
 .1قسم عبده واستعان به:
أجلها وأفضلها :أهل العبادة واالستعانة باهلل الذين نفذوا قوله تعالى:
إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
بعد أن تحققوا من أبعاد هاتين اييتين أهل العبادة واالستعانة ،فعبادة هللا غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعيهنهم
عليها ،ويوفقهم للقيام بها ولهذا كان من أفضهل مها يُسهأل هللا تبهارك وتعهالى :اإلعانهة علهى مرضهاته ،أعظهم دعهاء،
وأعظم طلب أن تستعين باهلل على مرضاته والذي علمه النبي صلى هللا عليه وسلم لحبّهه معهاذ بهن جبهل رضهي هللا
عنه،
ْن هج هب ٍل هقا هل:
ف هعنْ ُم هعا ِذ ب ِ
صلَّى َّ
سلَّ َم َف َقال َ إِ ِّني ْل ُ ِح ُّب َك َيا ُم َعا ُذ َفقُ ْل ُ
سول َ َّ ِ
سول ُ َّ ِ
ت َوأَ َنا أ ُ ِح ُّب َك َيا َر ُ
هللا َعلَ ْي ِه َو َ
هللا َ
أَ َخ َذ بِ َيدِي َر ُ
هللا َف َقال َ
صلَّى َّ
صَل ٍة َر ِّب أَ ِع ِّني َعلَى ِذ ْك ِر َك َو ُ
ش ْك ِر َك َو ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َك
سول ُ َّ ِ
سلَّ َم َفَل َتد َْع أَنْ َتقُول َ فِي ُكل ِّ َ
هللا َعلَ ْي ِه َو َ
هللا َ
َر ُ
[ أبو داود ]

لهذا قال العلماء :أنفع الدعاء :طلب العون على مرضاته وأعظم العطاء أن يسهعفك هللا بههذا الطلهب ،وجميهع
األدعية المأثورة مدارها على هذا.

وقال أحد العلماء :تأملت أنفع الدعاء فاذا هو سؤال العون على مرضاته ،ثم رأيته في الفاتحة في
إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
أي نقص تعانيه في حياتك ال لضعف قدراتك وال لضعف حظك من هللا عز وجل كما يتوهم بعض الضالل،
أي ضعف في حياتك هو نقص في استعانتك ،وأضعف إنسان بامكانه أن يستعين باهلل
وإذا كان هللا معك فمن عليك
وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على هللا ،وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق هللا ،وإذا أردت أن
تكون أغنى الناس فكن بما في يدي هللا أوثق منك بما في يديك،
هذا القسم األول ،عبدوا هللا ،واستعانوا به على مرضاته ،وهو أعلى قسم.
 .2قسم لم يعبده ولم يستعن به:
هم المعرضون عن عبادته ،واالستعانة به ،فال عبادة ،وال اسهتعانة ،بهل إن سهأله أحهدهم واسهتعان بهه ،فعلهى
حظوظه وشهواته ،ال على مرضهاة ربهه وحقوقهه ،فانهه سهبحانه يسهأله مهن فهي السهماوات واألرض :يسهأله أوليهاؤه
وأعداؤه ،ويمد هؤالء وهؤالء.
قال تعالى:
اء َر ِّب َك َو َما َكانَ َع َطا ُء َر ِّب َك َم ْح ُظورا
ُك اَل ُن ِم ُّد هَؤُ َال ِء َوهَؤُ َال ِء مِنْ َع َط ِ
[ سورة اْلسراء ]

والعياذ باهلل الهذين اسهتكبروا أن يعبهدوه ،واسهتكبروا أن يسهتعينوا بهه ،وإذا اسهتعانوا بهه لظهرف طهارل فعلهى
ً
حاجهة ،فأعطهاه إياهها
شهواتهم وحظوظ أنفسهم وتمكنهم من الدنيا ،أبغض خلقهه :عهدوه إبلهيس ،ومهع ههذا فقهد سهأله
ومتعه بها ،ولكن لم تكن عونا ً له على مرضاته ،كانت زياد ًة له فهي شهقاوته ،وبعهده عهن هللا ،وطهرده عهن رحمتهه،
وهكذا كل من استعان به على أمر ،وسأله إياه ،ولم يكن عونا ً على طاعته :كان هذا األمر مبعداً له عهن مرضهاته،
قاطعا ً له عنه.
لذلك:
ربما أعطاك فمنعك ،وربما منعك فأعطاك ،ولو عرفت حكمته في المنع النقلب المنع عين العطاء
قال تعالى:
ش ْيئا َوه َُو َ
سى أَنْ ُت ِح ُّبوا َ
سى أَنْ َت ْك َرهُوا َ
ش ٌّر لَ ُك ْم
ش ْيئا َوه َُو َخ ْي ٌر َل ُك ْم َو َع َ
ُكت َِب َعلَ ْي ُك ُم ا ْلقِ َتال ُ َوه َُو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم َو َع َ
َو َّ
هللا ُ َي ْعلَ ُم َوأَ ْن ُت ْم َال َت ْعلَ ُمونَ
[ سورة البقرة ]

أيههها اإلخههوة الكههرام ،لههو تأمههل العاقههل هههذا فههي نفسههه وفههي غيههره ،ولههيعلم أن إجابههة هللا لسههائليه ليسههت لكرامههة
السائل عليه ،بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هالكه وشهقوته ،ألن اإلنسهان مخيهر ،وههذا أسهاس االختيهار،
ويكون قضاؤها له من هوانه عليه ،هذا كهالم يمهأل قلهب اإلنسهان سهعاد ًة قهد يسهأله عبهده الحاجهة فيقضهيها لهه وفيهها
هالكه وشقوته ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه وألن يسقط اإلنسهان مهن السهماء إلهى األرض
فتتحطم أضالعه أهون من أن يسقط من عين هللا.
ً
ً
وصهيانة وحفظها ً ،ال
حمايهة
أيها اإلخوة الكرام ،ويكون بالمقابل منعه منها لكرامته عليه ،ومحبته لهه ،فيمنعهه
بخالً.
إن هللا ليحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام
إن هللا ليحمي عبده من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة
ً
ً
وصيانة وحفظا ً ،ال بخالً ،ألنه علم ما كان ،وعلم ما يكهون ،وعلهم مها لهم يكهن لهو كهان
حماية
فاذا هم هن هعه م هن هعه
كيف كان يكون.
ً
حاجهة مهن الهدنيا ليسهتعين بهها علهى شههواته ،وأعطهاه هللا إياهها
أيها اإلخوة الكرام ،الجاههل إذا طلهب مهن هللا
يتوهم أن هللا يحبه ،وقد كرمه بها ،ألنه قضى حاجته ،وهذا وهم ال أصل له ،ألن هللا عز وجل يقول:
سانُ إِ َذا َما ا ْب َت ََلهُ َر ُّب ُه َفأ َ ْك َر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َيقُول ُ َر ِّبي أَ ْك َر َم ِن (َ )18وأَ َّما إِ َذا َما ا ْب َت ََلهُ َف َقد ََر َعلَ ْي ِه ِر ْز َق ُه
َفأ َ َّما ْاْلِ ْن َ
َف َيقُول ُ َر ِّبي أَهَا َن ِن
َك ََّل
[ سورة الفجر ]

كال أداة نفي وردع ،أن ال يا عبادي ال كما تتوهمون لهيس عطهائي إكرامها ً وال منعهي حرمانها ً عطهائي ابهتالء
نعمة وليس ً
ً
نقمة إنما هو ابتالء فاذا أنفهق فهي طاعهة هللا كهان مهن أجهل الهنعم ،والصهحة
وحرماني دواء ،المال ليس
نعمة وال ً
ً
نقمة فاذا أُنفقت في طاعة هللا كانت من أج ّل النعم ،أية نعم ٍة أي حظٍ هو سهلم نرقهى بهه ،أو دركهات
ليست
نهوي بها ،النعمة التي أنعم هللا بها علينا موقوفة على نوع استخدامها.
أيها اإلخوة الكرام ،قال تعالى:
َوا ْب َتغ فِي َما آَ َتا َك َّ
س َنصِ ي َب َك مِنَ ال ُّد ْن َيا
ار ْاْلَخ َِر َة َو َال َت ْن َ
هللا ُ ال َّد َ
ِ
[ سورة القصص ]

أسعد الناس هم الذين أوتوا حظا ً من الدنيا فوظفوه في طاعة هللا هم الذين أوتوا حظها ً مهن العلهم فهأنفقوه فهي
سبيل هللا ،هم الذين أوتوا حظا ً من المال فأنفقوه بسخاء ،هم الذين أوتوا حظا ً من الجاه فبذلوه في نصرة الضعيف،

َوا ْب َتغ فِي َما آَ َتا َك َّ
س َنصِ ي َب َك مِنَ ال ُّد ْن َيا
ار ْاْلَخ َِر َة َو َال َت ْن َ
هللا ُ ال َّد َ
ِ
[ سورة القصص ]

َو ِم َّما َر َز ْق َنا ُه ْم ُي ْنفِقُونَ
[ سورة البقرة ]

واإلنفاق واسع جداً.
أيها اإلخوة الكرام ،هذه ايية:
سانُ إِ َذا َما ا ْب َت ََلهُ َر ُّب ُه َفأ َ ْك َر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َيقُول ُ َر ِّبي أَ ْك َر َم ِن
َفأ َ َّما ْاْلِ ْن َ
[ سورة الفجر ]

كأن هللا عز وجل يريد أن يقول لنا ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذلك لكرامته علي
ورد في ايثار القدسية:
وعزتي وجَللي ال أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إال ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في
جسده ،أو إقتارا في رزقه ،أو مصيبة في ماله أو ولده ،حتى أبلغ منه مثل الذر ،فإذا بقي عليه شيء شددت
عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه
 .3قسم عبد هللا ولضعف توحيده ضعفت استعانته:
فلههم هتنفُههذ قههوى بصههائرهم مههن المتحههرك إلههى المحههرك ،ومههن السههبب إلههى المسههبب ،ومههن ايلههة إلههى الفاعههل،
فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم فقل نصيبهم من
إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
فهؤالء لهم نصهيب مهن التوفيهق والنفهوذ والتهأثير ،بحسهب اسهتعانتهم وتهوكلهم ،ولههم مهن الخهذالن والضهعف
والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم ،هؤالء عبدوا ولكهن ضهعفت اسهتعانتهم ،غهاب عهنهم أن األمهر كلهه
بيد هللا ،دقيقة هذه الفكرة ،هم يعبهدون هللا يصهومون ويصهلون ويغضهون أبصهارهم ويحهررون دخلههم ولكهن غهاب
عنهم لضعف توحيدهم أن األمر كله بيد هللا ،وأن هللا بيده مقاليد السهماوات واألرض ،وأنهه لهيس مهع هللا أحهد يفعهل
شههيئا ً ،هههؤالء الههذين ضههعفت هههذه الصههورة وضههعف هههذا التوحيههد عنههدهم وضههعفت اسههتعانتهم فخههذلوا واسههتكانوا
وضعفت معنوياتهم نقول هؤالء عبدوا هللا ولكنهم لم يستعينوا به كما ينبغي ،فاذا وفقوا فالستعانتهم ،وإن لم يوفقهوا
لضعف استعانتهم.

أيههها اإلخههوة الكههرام ،تصههور طف هالً صههغيراً مههع أبويههه حالتههه فيمهها ينوبههه مههن رغبههة أو رهبههة متعلههق بأبويههه
وحدهما ،فانظر في تجرد قلبه عن االلتفهات إلهى غيهر أبويهه ،وحبسهه همتهه علهى إنهزال مها ينوبهه بهمها ،فههذه حهال
المتوكل ،ومن كان هكذا مع هللا ،فاهلل كافيه والبد ،قال تعالى:
هللا َف ُه َو َح ْس ُب ُه
َو َمنْ َي َت َو َّكلْ َعلَى َّ ِ
[ سورة الطَلق ]

 .8قسم لم يعبد هللا ،ولكن استعان به:
وأنه ما شاء كان ،وما لم يشأ لم يكن ،ولم يدر مع ذلهك مها يحبهه وال مها يرضهاه فتوكهل عليهه ،واسهتعان بهه
على حظوظه وشهواته وأغراضه ،وطلبها منه ،وأنزلها بهه ،فقضهيت لهه ،وأسهعف هللا بهها ،سهوا ًء كانهت أمهواالً أو
أوالداً أو جاها ً عند الخلق أو أحواالً من كشف ،وتأثير ،وقوة وتمكين ،ولكن ال عاقبة له ،قال تعالى:
َو َما لَ ُه فِي ْاْلَخ َِر ِة مِنْ َخ ََل ٍق
[ سورة البقرة ]

هنههاك مههن يعمههل فههي حقههل ال يرضههي ويقههول هللا وفقنههي ،اسههتعان بههاهلل وال يعههرف عههن مههنهج هللا شههيئا ً،
استعان به على شهواته وعلى حظوظه الدنيئة فنالها هذا ليس له في ايخرة من خالق.
الخَلصة:
أيها اإلخوة الكرام ،هذان اييتان الكريمتان في الفاتحة
إِ َّيا َك َن ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك َن ْس َتعِينُ
العبههادة لههها أصههالن :الحههب والخضههوع ،واالسههتعانة لههها أصههالن :الثقههة واالعتمههاد ،وقههدمت العبههادة علههى
االستعانة ألن العبادة هدف ،واالستعانة وسيلة.
والناس حيال " إياك نعبد وإياك نستعين " أربعة أقسام:
 قسم عبد هللا،واستعان به ،وهؤالء صفوة هللا من خلقه،
 وقسم لم يعبده ،ولم يستعن به ،وهؤالء من شرار الخلق،
 وقسههم لضههعف توحيههده عبههد هللا ،ولههم يسههتعن بههه ،فكههل مهها يعانيههه مههن ضههعف ،وهههذا شههأن بعههض
المسلمين ،بل شأن جل المسلمين بسبب نقص استعانته باهلل،
 وقسم استعان به على شهوات الدنيا فنالها ،وماله في ايخرة من خالق.
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