
د. إدريس ابن الضاوية

اإلنصاف من النفس 

ومقصد التخلق المزين للتدين 
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إن أهم ما ينبغي أن نشتغل به في فترة هذه العزلة المشروعة، وأجل ما 
يلزم أن نرتبط في ظرف هذه الخلوة المقطوعة، انتهاج ما تطيب به األعراق، 
بها  ويصدق  النفس،  من  اإلنصاف  بها  يتحقق  ،التي  األخالق  مكارم  وارتسام 
حقه  وتبين  الطاعات،  أََجّلِ  الله  معرفة  عليه  توجب  ألنها  بخس؛  بال  الوفاء 
عليه في المبرات، وتكشف له عن حقيقة نفسه وما خلقت لتنزيله، وتيسر 
له إدراك ما يصلح به من دينه، وأن ال يزاحم بها مالكها، وال يضاد بها فاطرها، 
بأن يدعي لها الملكة واالستحقاق، ويزعم لها التقرب واالنعتاق، ويغطي على 
ما بها من إباق وشقاق، فيزاحم بذلك مراد سيده، ويخرج بغيا عن مقتضى 
تعهده، ويدفعه بمراده الذي يهواه، أو يقدمه ُمْؤِثرا بدعواه، أو يقسم إرادته بين 
مراد سيده ومراد نفسه، ويتخير مما ألزمه به حق عقده وعهده، وهي ال شك 

قسمة ضيزى ردية، وعقبى سوءى رزية. 

وهلذا جاء يف احلديث املوقوف الذي له حكم املرفوع، عن سيدنا عامر 
بن يارس، صاحب املََسارِّ والبشائر أنه قال: "ثالث من مجعهن مجع اإليامن: 

اإلنصاف من نفسه، واإلنفاق من اإلقتار، وبذل السالم للعامل)))".

ومسالك  والدنيا،  اآلخرة  خريات  الثالث  الكلامت  هذه  مجعت  وقد 
العليا؛ فإن اإلنصاف يقتيض أن يؤدي إىل اهلل تعاىل مجيع  احليوان احلقيقية 
حقوقه، ويأيت ما أوجبه منطوق مرسوله، وجيتنب مجيع ما هناه عنه صحيح 
يطلب  وال  وإِْهَواٍن،  بإذعان  حقوقهم  مجيع  الناس  إىل  ويؤدي  الربهان، 
القبيح  يوقعها يف  نفسه بال خرق، حتى ال  له حيق، وينتصف من  ليس  ما 

املرذول، أو يوصلها إىل الذل الرذي املَُهول.

وأما بذل السالم للعامل فيتضمن أال يتكرب عىل أحد، وال يدعي أنه ذو 
عدد، وأال يكون بينه وبني غريه أي جفاء، وال جيري بينه وبني سواه اعتداء، 

يمتنع من السالم عليه بسببه، وحيول بني وبني واجب واليته وحبه. 

1 -  الزهد لوكيع بن الجراج ص: 504
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وأما اإلنفاق من اإلقتار، واجلود مع وجود اإلعسار فيقتيض كامل الوثوق 
باهلل واالعتامد عليه، والرجاء فيه وابتغاء ما لديه، والتوكل عليه وحده بالتوجه 
إليه، واالستغناء الكيل عمن دونه، واالستعالء عنهم حمسنا فعله، والشفقة 
عىل املسلمني، والرقة للمؤمنني، وسد حاجات الناس أمجعني موافقني كانوا 
أو خمالفني، استجالبا لرمحة أرحم الرامحني، واستمطارا لفضل رب العاملني، 
الفائزين،  صنف  يف  االندراج  أفق  يف  املستبني،  الكتاب  لفوائد  واستحالبا 

الذي  املفلحني  خلص  طبقات  يف  والدخول 
  ﴿ :مدحهم اهلل تعاىل يف قوله املبني
             

        

             

 ﴾       

]احلرش: 9[.

ال  الذي  ـ  األحبة  أهيا  ـ  اإلنصاف  خلق  إن 
أو  صدوف  أي  إىل  جير  وال  احلقوق،  معه  تضيع 
مروق، يتأسس عليه جوهر التخلق العميل الذي 
وينبني عليه االحتامء  الناس،  مع  التواصل  جيمل 
من رش الوسواس اخلناس، ويضبط هبا االنسجام 
املطلوب يف أنواع املعارشات، واالئتالف املنشود 
يف سائر العالقات، لريتفع بذلك عن حياة الناس 
وبني  املعتقد  صحيح  بني  النكد  التناقض  هذا 
اإلنسان  مبدإ  ألنصار  اتباعا  يعتمد،  أن  جيب  ما 

إن خلق اإلنصاف 
الذي ال تضيع 
معه احلقوق... 
يتأسس عليه 
جوهر التخلق 
العملي الذي 
جيمل التواصل 
مع الناس... 
لريتفع بذلك 
عن حياة الناس 
هذا التناقض 
النكد بني صحيح 
املعتقد وبني ما 
جيب أن يعتمد
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الذي  يصطرب،  ال  من  حرية  إطالق  صيحة  إىل  والتفاتا  املتحرر،  الطبيعي 
األخالقية،  الرسوم  عن  بعيدا  ويتقلب  الدينية،  احلدود  خارج  يترصف 
ويتمطى نائيا عن القيم احلضارية، واآلداب االجتامعية، كالذين يستغلون 
التقنني،  مجال  إلفساد  الل،  الضُّ من  فريق  بأضاليل  اجلهال،  بعض  جهائل 
الدين،  ثوابت  املومنني، والتشغيب عىل ما احتدوا عليه من  وتفريق مجاعة 
والتشويش عىل ما اختاروه للتوحد يف جمتمع اليقني، الذين ورد فيهم قول 
        ﴿ :أحكم احلاكمني

     ﴾ ]النساء: 27[.

جعله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  اخللق  قدر  عظم  شواهد  من  املؤمن  وحسب 
بعثته، وعده رأس مهامه، وأظهره عالمة عىل كامل اصطناعه عندما  غاية 
"صالح  أو  األخالق")))،  ُحْسَن  ألمتم  بعثت  "إنام  رساالته:  طبيعة  يف  قال 
وقوله  األخالق"))).  "حماسن  أو  األخالق")))،  "مكارم  أو  األخالق")2)، 
حجة  إليه  واملستند  وعمال،  قوال  به  املتحقق  حق  يف  ـ  وعظم  اهلل  رشفه  ـ 
ومثال: "أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة، وصدق 

حديث، وحسن خليقة، وعفة يف ُطعمة ـ أي يف وجه املكسب ـ"))). 

وقد مجع اهلل تعاىل أصول التخلق املثمر، ملن أراد أن يكون كاملستبرص 
               ﴿ تعاىل:  قوله  يف 
 .﴾       

]النحل 90[. التي نقل ابن عبد الرب عمن يعلم من أهل العلم أهنا أمجع آية 

1 -  الموط�أ برقم 904
2 -  اأحمد 513/14

3 -  البزار في البحر الزخ�ر بقم 9849
4 -  بغية الب�حث 841/2

يم�ن برقم 5012 5 -  البيهقي في شعب ال�إ
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للرب والفضل ومكارم األخالق)))؛ ألن أصوهلا يف عرشة خصال حرصهتا 
"مكارم األخالق عرشة تكون  أم املومنني عائشة ريض اهلل عنها يف قوهلا: 
يف  وتكون  فيه،  تكون  وال  ابنه  يف  وتكون  ابنه،  يف  تكون  وال  الرجل  يف 
السيد وال تكون يف عبده، وتكون يف العبد وال تكون يف سيده«)2)، "صدق 
الصنيع،  السائل، ومكافأة  البأس يف طاعة اهلل، وإعطاء  احلديث، وصدق 
الرحم، وأداء األمانة، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، وقرى  وصلة 

الضيف؛ ورأسهن احلياء"))).

وهي وسيلة بلوغ الكامل البرشي يف باب األخالق، ورصاط استحصال 
املَْلِك األبدي ألعظم األرزاق بإطالق، الذي يقيض بالتميز يف االستقامة، 
املؤمنني  "أكمل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قول  إليها يف  املشار  بالسالمة  بالتحقق  ويشهد 
بأهله")))؛  و"ألطفهم  لنسائهم")))،  خريكم  وخريكم  خلقا،  أحسنهم  إيامنا 
"ألنه ذهب بخري الدنيا واآلخرة")))، و"تفرد بتطييب احلياة العاجلة، وهو 
أفضل شعب اإليامن، وأثقل يشء يف كفة امليزان")7)، وأيرس طريق موصل 
إىل اجلنان)))، وأرشف ما تزين به اإلنسان، به يسع املستجيب مجيع الناس، 
رشفه  ويعظم  خالهلم،  مروءته  وتظهر  باس،  بال  بينهم  خرييته  به  ويثبت 

1 -  ينظر التمهيد 334/24
خلاق للخرائطي ص: 64 خلاق ل�بن اأبي الدني� ص:27، والمنتقى من مك�رم ال�أ 2 -  مك�رم ال�أ

خلاق ل�بن اأبي الدني� ص:26 3 -  مك�رم ال�أ
4 -  الترمذي برقم 1162
5 -  الترمذي برقم 2612

6 -  انظر الطبراني في الكبير برقم 314/19
7 -  اأبو داود برقم 4187

8 -  عن اأم الدرداء ق�لت: ب�ت اأبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي و هو يقول اللهم اأحسنت خلقي فحسن خلقي 
حتى اأصبح فقلت: ي� اأب� الدرداء م� ك�ن دع�ؤك منذ الليلة اإل� في حسن الخلق فق�ل: ي� اأم الدرداء اإن العبد المسلم 
يحسن خلقه حتى يدخله حسن الخلق الجنة ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه الن�ر و اإن العبد المسلم ليغفر 
له وهو ن�ئم ق�ل: فقلت: ي� اأب� الدرداء ق�ل: يقوم اأخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيس���تجيب له ويدعو 

يم�ن 365/6 خيه فيستجيب له فيه. البيهقي في شعب ال�إ ل�أ
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عندهم، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم 
بسط الوجه وحسن اخللق"))). 

اإلنصاف  بخلق  املقيد  التدين  يف  لزاما  فصار 
الذي ال خيطئ شيئا من احلقوق الثقال واخلفاف، 
واملستسلم  كافة،  السلم  يف  الداخل  يكون  أن 
صادقا،  أمينا،  تقيا،  عاقال،  عامة،  لألحكام 
صابرا، حمتسبا رحيام، متواضعا، وصوال، عفوا، 
حليام، عفيفا، متحمال، متجاوزا، كريام، سمحا، 
عدال، برا، أمينا، حييا، متحفظا، كريام، جوادا، 
شجاعا، يف أفق أن يكون، مصلحا لدينه، خمموما 
يف قلبه، متحققا برشده، خملصا يف نصحه، قائام 
بقسطه، وفيا بعهده، كافا لرشه، حافظا لفرجه، 
حاكام يف بطنه، واقيا لعرضه، رفيقا بأهله، مالبسا 
حماسبا  بحلمه،  لطيفا  لوعده،  مراعيا  ه،  لبرِْشِ
يف  صائبا  لنطقه،  صائنا  ذنبه،  من  تائبا  لنفسه، 
نضله، سليام يف طعمه، ورعا يف كسبه، غاضا من 
برصه، َزاّمًا لسمعه، كاظام لغيظه، قائام بوصله، 
خازنا  بجانبه،  لينا  لسلمه،  باذال  لبأسه،  الويا 
جلناحه،  خافضا  استجهاله،  عند  حليام  للسانه، 
مؤثرا  لوده،  مثمرا  لَدْينه،  مؤديا  ملاله،  مصلحا 
مكرما  لسالمه،  فاشيا  لوقاره،  مقدما  آلخرته، 
جلاره، صادقا يف إخائه يف شدته ورخائه، تاركا 
1 -  اب���ن اأبي ش���يبة 212/5 والح�كم في المس���تدرك 212/1 وعزاه المنذري في الترغي���ب والترهيب اإلى اأبي يعلى 

والبزار، وجود اأحد طرقه 9/3

صار لزاما يف 
التدين املقيد 
خبلق اإلنصاف 
الذي ال خيطئ 
شيئا من احلقوق 
الثقال واخلفاف، 
أن يكون الداخل 
يف السلم كافة، 
واملستسلم 
لألحكام عامة، 
عاقال، تقيا، 
أمينا، صادقا، 
صابرا، رحيما، 
متواضعا، 
عفيفا...
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ملرائه، َأتِّيًا جلريانه، موطئا ألكنافه، حريصا عىل إحسانه، ُمْفِضال عىل إخوانه 
وأحبائه، مثيبا بإهدائه، جميدا يف تدبريه، كريام يف رضيبته، سليام يف رسيرته، 
حمسنا لضيفه، مؤديا حلقه، مؤمتنا عىل رسه، ال يمنع تقتريا، وال يعطي تبذيرا، 

صانعا للمعروف ، كافا عن كل خموف. 

إن اخللق احلسن القائم عىل هذه املكارم، واملحمي بام فيها من سامت 
ِفَناء كونه،  عواصم، يورث إكرام اهلل تعاىل له بود خلقه، ويثمر القبول يف 
الذي ضمنه ملن آمن واستقام، وكتبه ملن هداه من خلص األنام يف قوله: 
 ﴾                 ﴿
]مريم: )9[. وقال فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "إن اهلل إذا أحب عبدا، دعا جربيل فقال: 
إين أحب فالنا فأحبه، قال: فيحبه جربيل، ثم ينادي يف السامء فيقول: إن اهلل 
حيب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السامء، قال: ثم يوضع له القبول يف األرض، 
وإذا أبغض عبدا دعا جربيل فيقول: إين أبغض فالنا فأبغضه، قال: فيبغضه 
قال:  فأبغضوه،  فالنا  يبغض  اهلل  إن  السامء،  أهل  يف  ينادي  ثم  جربيل، 

فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء يف األرض"))). 

إن التخلق املنصف يضمن حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويورث القرب منه املوجب 
للجنة املستحق بأحاسن األخالق املوجهة، ومكارم الشيم املقومة، يف قوله 
رسول  يا  بىل  قالوا:  مني؟"  وأقربكم  إيل  بأحبكم  أخربكم  "أال  الرشيف: 
اهلل، قال: "أحاسنكم أخالقا، املوطؤون أكنافهم، الذين يألفون ويؤلفون"، 
رسول  يا  بىل  قالوا:  بأبغضكم إيل وأبعدكم مني؟"  "أال أخربكم  ثم قال: 
اهلل ، قال: "الثرثارون املتشدقون املتفيهقون، قالوا: يا رسول اهلل، قد عرفنا 

الثرثارون املتشدقون، فام املتفيهقون؟ قال: املتكربون")2). 

1 -  الموط�أ برقم 1710 والبخ�ري برقم 2637 واللفظ له
2 -  المصنف لعبد الرزاق 144/11 والحديث صحيح بشواهده
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كام يكون مستحقا لثناء الناس الذي جيعله اهلل تعاىل شفاعة له، يمحو هبا 
بفضله ما بينه وبينه، لقيامه بام جيمل اإلسالم ويزين صورته بني األنام. فعن 
أنس بن مالك ريض اهلل عنه أنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خريا فقال 
"وجبت"،  فقال:  عليها رشا  فأثنوا  بأخرى  مروا  ثم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "وجبت". 
عليه  أثنيتم  "هذا  قال:  وجبت؟  ما  عنه:  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر  فقال 
خريا فوجبت له اجلنة، وهذا أثنيتم عليه رشا فوجبت له النار، أنتم شهداء 
اهلل يف األرض"))). وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
"أهل اجلنة من مأل اهلل أذنيه من ثناء الناس خريا وهو يسمع، وأهل النار من 

مأل أذنيه من ثناء الناس رشا وهو يسمع")2).

باألخالق  اإلحسان  أصل  مجع  من  إال  املنزلة  هذه  برشف  حيظى  وال 
املنافع،  وإباحة  احلقوق،  وإسقاط  األموال،  وبذل  واألقوال،  واألعامل 
والدعاء  املربات،  يف  مندرج  نفع  بكل  واإلفادة  الطاعات،  عىل  واإلعانة 
بال  الغري  حب  عن  الناتج  واملتعدي  النقص،  الحتياجات  الدافع  القارص 

نكص. 

وال  اخلريات،  أفضل  العدل  مبادئ  بقيام  إال  اإلحسان  يقوم  وال 
الرشيعة  كامل  إىل  ويربهن  املربات،  وُأسِّ  املكارم  أم  بالقسط  إال  يصلح 
 ﴿ :بسببه، ويصدق مقصديتها بسنده، ولذلك نوه اهلل تعاىل به يف قوله
         

           

نبيه  )2[. ودعا  ]احلديد:   ﴾             

1 -  البخ�ري برقم 1301
2 -  ابن م�جه برقم 4224
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           ﴿ به يف قوله:  التحقق  ملسو هيلع هللا ىلص إىل 
                     

           

﴾ ]الشورى: ))[. يف أفق أن       

           ﴿ تعاىل:  قوله  يف  بحق  يدخلوا 
﴾. ]األعراف: )))[، وينالوا اجلزاء املستحق هلم بقسطهم الذي  

قال فيه ملسو هيلع هللا ىلص: "أهل اجلنة ثالثة: إمام مقسط ورجل رحيم رقيق القلب لكل 
ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق"))). وقال فيهم: "املقسطون 
القيامة عىل منابر من نور، عن يمني الرمحن عز وجل، وكلتا  عند اهلل يوم 

يديه يمني، الذين يعدلون يف حكمهم، وأهليهم وما َوُلوا")2). 

   ﴿ :وقد مجع اهلل كل ذلك، وأكثر منه لنيل ما هنالك يف قوله
         

النبي  وجعله  90[؛  ]النحل:   .﴾      

ملسو هيلع هللا ىلص من فرائض األعامل املختلفة التي يتعاطاها اإلنسان يف تطبيق القرآن، 
أو يف التفاعل مع الكون لتحقيق فرض العمران، املحقق لالستخالف يف 

األرض، والضامن للنجاة يوم العرض. 

وحقا  املكلفني،  ترصفات  كل  يف  الزما  فرضا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  جعله  وقد 
قائام يف سعي املستجيبني، الذين يتشبهون باهلل تعاىل يف خلق اإلتقان الذي 
طبع اهلل به الوجود ، وجعله وصفا ظاهرا يف كل صنعه باإلنسان وحميطه 
الذي يتقلب فيه فقال ملسو هيلع هللا ىلص: "إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء، فإذا قتلتم 

1 -  مسلم برقم 2865
2 -  اأحمد 32/11 في مسند عبد الله بن عمرو بن الع�ص
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فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فلريح 
ذبيحته"))).

واإلحسان يف أعامل الدنيا، صنو اإلحسان للحياة العليا، التي تقوم هبا 
العامرة املرادة من االستخالف، ويتأسس عليها اإلسعاد بالتعاون واالئتالف، 
باستجالب مواجب إتقاهنا، وإجادة أوجه استخراجها، بام يميزها عن غريها، 
ويعيل من شأهنا، وجيعلها حتظى بالقبول، وتفوز بالرضا عن اجلهد املبذول، 
ُج املصنوع املزموم،ليتناسب ظهوره الفني  ق املنتوج املنظوم، َوُيَروِّ الذي ُيَنفِّ
الصناعي، مع االتقان اخِلْلِقي اإلهلي الذي ُيْلَحُظ يف كل النعم املندرجة يف 
عطاء التسخري، َوُيْبرَصُ يف مجيع اآلالء التي ال خيطئها النظر احلسري. ويف هذا 
ورد احلديث املشهور احلسن املعنى بتعدد شواهده: "إن اهلل عز وجل حيب 
إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه")2). وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا حكمتم فاعدلوا وإذا 

قتلتم فأحسنوا فإن اهلل عز وجل حمسن حيب املحسنني"))).

ولذلك قال أبو عبد اهلل حلارث بن أسد املحاسبي رمحه اهلل: اعلم أن 
ار: إيثار الطاعة عىل املعصية،  كل عقل ال يصحبه ثالثة أشياء فهو عقل َمكَّ
يصحبه  ال  علم  وكل  الدنيا.  عىل  الدين  وإيثار  اجلهل،  عىل  العلم  وإيثار 
ثالثة أشياء فهو مزيد يف احلجة: كف األذى بقطع الرغبة، ووجود العمل 

باخلشية، وبذل اإلنصاف بالتباذل والرمحة))).

وهذا اإلنصاف املبذول الذي أسسه املربون لصالح أنفسهم، وارتكبوه 
لضبط صنوف معامالهتم، هو اإلنصاف يف إيامهنم بوعي غاية ما خلقوا له، 

1 -  مسلم برقم 1955
وسط 275/1، والبيهقي في الشعب 232/7 2 -  اأبو يعلى في المسند 349/7، والطبراني في ال�أ

صبه�ني في ت�ريخ اأصبه�ن  وس���ط 40/6، واأبو نعي���م ال�أ 3 -  الدي����ت ل�ب���ن اأبي ع�صم ص: 52، والطبراني في ال�أ
وسط ورج�له ثق�ت. 76/2.ق�ل في مجمع الزوائد: 197/5: رواه الطبراني في ال�أ

4 -   رس�لة المسترشدين ص: 97
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والقيام بحق معاملة رهبم بالوجه الذي عينه، عن 
طريق من اجتباه من رسله، واصطنعه من خرية 
الصلة بخلقه، وما  ُنُذِرِه، وما رسمه هلم حلسن 
العبودية  ُتْعطي  حتى  َبْرئِه؛  يف  قسمة  من  شاءه 
الصفات  ملعاين  هبا  َم  وُيَسلَّ املكرمات،  يف  حقها 
عبد،  أي  بالعبد  تليق  ال  التي  املحرمات،  برتك 
ربنا  الختصاص  كد،  أي  الكد  ذا  تناسب  وال 
وحده بالعظمة، والكربياء، وانفراد موالنا بحق 

اجلربوت وعلو االستعالء. 

بنعمه  يعرتف  أن  لربه  العبد  إنصاف  ومن 
عليه وفضله، فال يرى سوى أياديه وطوله، وال 
حيمد أحدا من خلقه عىل رزقه، مستعينا به عىل 
مراضيه، حذرا أن يتعاطي به معاصيه، مالحظًة 
املشكور،  لرزقه  واستبصارا  املنشور،  خلريه 
من  وخجال  الصاعدة،  الذنوب  من  وحياء 
التقصريات احلائلة،  الزائدة، وَحْشاًم من  اآلثام 
ملا  باالحتياج  وإقرارا  إليه،  باالفتقار  واعرتافا 
واستذكارا  رمحاته،  لسعة  واستشعارا  لديه، 
جزاءاته،  لتجدد  واستبصارا  خرياته،  لتواتر 
عطاءاته،  وتتابع  إمداداته،  لتنوع  واستحضارا 
مسخراته،  وختدمها  قيوميته،  ترعاها  التي 
ال  الذي  أمره  بحق  القائمة  مالئكته  وحتفظها 

مرد له.

من إنصاف العبد 
لربه أن يعرتف 
بنعمه عليه 
وفضله... وال 
حيمد أحدا من 
خلقه على رزقه، 
مستعينا به على 
مراضيه، حذرا 
أن يتعاطي به 
معاصيه، مالحظًة 
خلريه املنشور، 
واستبصارا 
لرزقه املشكور، 
وحياء من الذنوب 
الصاعدة...  
واعرتافا باالفتقار 
إليه، وإقرارا 
باالحتياج ملا 
لديه...
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واستشعار  جالله،  يف  اهلل  مراقبة  ـ  األصفياء  أهيا  ـ  كله  ذلك  ورأس 
"اعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن  اطالعه يف كامله، إعامال لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
وتكبري  مقامه،  بخوف  اهلل  نظر  تعظيم  إىل  يدعو  الذي  يراك"))).  فإنه  تراه 
علمه بتبني قدر اطالعه، واحلياء منه بإدراك سعة عز نظره، الذي ال يعزب 
عنه مثقال حبة يف جمرة، وال خيفى عليه يف خلقه جزء من ذرة. كام يسفر عن 
          ﴿ :ذلك قول اهلل تعاىل
             

              

               

﴾ ]املجادلة: 7[. 

من  يشء  عليه  خيفى  ال  سبحانه  "فهو 
يشء  وعلمه  سمعه  عن  يعزب  وال  أحوالنا، 
أطعناه،  إن  لنا  فطوبى  وأعاملنا،  أقوالنا  من 
من  أنفع  نصح  ال  إذ  عصيناه،  إن  لنا  والويل 
أدب  وال  وعظه،  من  أنجع  وعظ  وال  نصحه، 
أكمل من أدبه، وال طلب أفضل من طلبه، وقد 
أمرنا أن نحسن إىل عباده كام أحسن إلينا، وأن 

ننعم عليهم كام أنعم علينا...")2).

إن عاقبة اإلنصاف الذي تدور عليه شعب 
اإليامن، وغايـة العدل الذي ترجع إلية مقامات 
اإلحسـان، أهنـا تفـيض إىل روح اهلل ورحيانـه، 

1 -  مسلم برقم 8 
حوال 140 2 -   شجرة المع�رف وال�أ

إن عاقبة اإلنصاف 
الذي تدور عليه 
شعب اإلميان، 
وغاية العدل 
الذي ترجع إلية 
مقامات اإلحسان، 
أنها تفضي 
إىل روح اهلل 
ورحيانه، وتوصل 
إىل جنته حمل 
رضاه ورضوانه..
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وتوصـل إىل جنتـه حمـل رضاه ورضوانـه، حيث تتجـيل الصـور املنتهية يف 
الكامل واجلالل، وتبرص اجلزاءات املكتملة يف خاص الرونق واجلامل، الذي 
وعد اهلل به أهلها، وأسـعد هبا خاصتها، ممن سـعى لألخرى سـعيها، وأقام 
هلـا ـ بحق ـ رشطها، فتزين بمحاسـن األفعال، وحقـق املرجتى من اآلمال، 
ليدخـل ـ بفضـل اهلل عام قريـب ـ إىل مجاهلـا، ويلج إىل حـرة هبائها الذي 
أرشقـت هبجته، وملعت زهرته، وراقت نضارته، التي سـيلحظها ـ إن شـاء 
اهللـ  يف مسـاحتها وبنائها، وشجرها وثمرها، وفراشها ولباسها، وقصورها 
اهنـا، وبسـاتينها وأوانيهـا،  وحورهـا، وخدمهـا، وحليهـا، وسـوقها وُخزَّ
وأجناسها وألواهنا، ولذاذهتا واختالف طعومها وخاصة أهلها التي مل تعهد 

ومل تشهد. 

إىل  ومتعنابالنظر  إليك،  بالوصول  وبرشنا  فيك،  باألمل  تلقنا  فاللهم 
نور وجهك، وأسبغ علينا من خاص نعمك، ونجنا من املهالك، واْصَحبنا 
عطاء  بكل  واْعُمْمنا  وعناء،  بالء  كل  عنا  واكِشف  املسالك،  مجيع  يف 
أوليائك  زمرة  يف  وارُسْمنا  وَعالئك،  بلطفك  وبينك  بيننا  وِصْل  وِحباء، 

وأصفيائك. 
واحلمد هلل رب العاملني

وكتبه تذكرة ألحبائه من أبناء أمته عىل اختالف اختياراهتم وتعدد 
انتامءاهتم وتباين اجلزئيات من اجتهاداهتم 

 الدكتور إدريس ابن الضاوية

)) رمضان األبرك ))))
09 ـ )0 ـ 2020


