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  ))!! وجھھ هللا عن إحسان   (( كم ِمّنا َمْن أْسلم السلسلة األولى :
http://saaid.net/rasael/797.htm    

  )) . !(( ماذا تعرف عن أصـول الصلة مـع اهللا ؟ السلسلة الثانیة :
http://saaid.net/Doat/sanad/1.htm    

  . نتائج ))(( ضرورة فقھ تسلسل األسباب والالسلسلة الثالثة : 
 http://saaid.net/Doat/sanad/2.htm  
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الحمد هللا القائل ((َوَمْن َأْحَسُن ِدینًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَھُھ هللا )) ، والصالة والسالم على 
أحدكم باألمر فلیركع ركعتین من غیر  - إذا أرادیة وفي روا -نبیھ القائل:(( إذا ھّم 

   .الفریضة...))، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  

  توطئة :
نظرًا ألمهية مكاشفة النفس  إلصالح تلك املضغة ، فال بد من معرفة أصوهلا مع ما تقدم 

معرفة األصـول ، ف  ١من أصول أخرى يف السلسلة الثانية : (( أصول الصلة مع اهللا ))
 من الفصول ،حيث يصعب تصور  إصالح تلك املضغة دون العمل بتلك عن كثري تغين

  األصول ، والعلم قبل العمل . 
  

  
االعتقاد الصحيح ال ينشأ إال من علم نافع ، وأحكام التكليف مخسة: واجـب، حمـرم، 

العبد ذلك قبل أي عمل ؛ ساعده على اإلقبال أو  ٢مكروه، مستحب، مباح، فمىت عرف

                                                
 http://saaid.net/Doat/sanad/1.htm:  )  متاحة على الرابط ١

 : 
ال: ( المعرف ثال : فالن یعرف اهللا وال یق ة إدراك الشيء بتفكر وتدبر، فھو أخص من العلم، یقال م

ة ت المعرف ا كان م اهللا ) ، و لم اریف   یعل ر . (( التع ھ بتفك م القاصر المتوصل إلی ي العل تستعمل ف



) ٣(

اإلحجام ، ومراقبة االعتقاد والعمل تتيحان للعبد مالحظة وكشف أي تغري حيدث قبـل 
أن تتكاثر النكت السوداء، فال يعرف معروفًا وال ينكر منكرًا إال ما ُأشِرَب من هواه  . 

   وقد جاء يف احلديث :
تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عودا عودا، فأي قلب أشرا نكت فيـه نكتـة   ((

سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حىت تصري على قلبني: على أبيض مثل 
الصفا فال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض، واآلخر أسود مربادا كالكوز جمخيا 

  .٣ال ما أشرب من هواه )) ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إ
   . مربادا: شدة البياض يف السواد  

  . جمخيا: منكوسا
 مثال:

رجل كان يعتقد ويقول خريًا يف فالن، مث أصبح يقول فيه شرًا، فهذا التغري إذا مل يكـن 
  مبنيًا على سبب شرعي مربر صحيح ؛  فقد فنت يف دينه بقدر قلتها وكثرا أو حجمها 

 

                                                                                                                                          
ھ ) .   )) ، والعلم١/٥١١ ن ھو إدراك الشيء على حقیقتھ إدراكا جازما . ( مختصر أصول الفق الب

 .  -رحمھ اهللا - عثیمین
 
 أخرجھ مسلم .)  ٣



) ٤(


  

العلم بالنية مصحح للعمل واملراقبة شطر اإلحسان ويزداد األجر واإلمث بتفـاوت النيـة 
  : تساعد العبد علىفمعرفة ومراقبة النية 

  
  معرفة حكم العمل وخصوصًا عند حصول اللبس ، ومثاله:  )١
رجًال بعيب فيه ، فإذا راقب نيته ألقبل أو أحجم عن ذلـك؛ ألن  أراد شخص أن يذكر 

احلالل واحلرام سيصبح  حينها من الوضوح ما يكفي لإلقبال أو اإلحجام ، ومن ذلك ما 
اك ـــــــــم مـا حـــــــجاء يف احلـديث الـذي ((... واإلث

  . ٤ي صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ))ـــــف
ولكن كما قـال ويستطيع متييز ملة امللك من ملة الشيطان ،  فاألصل أن املسلم يعرف نيته

  شيخ اإلسالم ابن تيمية :
 َوَكَما َأْخَبَر اللَُّه َأنَّ اْلَمَلاِئَكَة ُتوِحي إَلى اْلَبَشِر َما ُتوِحيِه َوِإْن َكاَن اْلَبَشُر َلا َيْشُعُر ِبَأنَّـُه((

  .  ٥)) َلا َيْشُعُر ِبالشَّْيَطاِن اْلُمَوْسِوِسِمْن اْلَمَلِك َكَما 
                                                

 ) أخرجھ مسلم وغیره . ٤
 )) .٥٣٠/  ١٧) (( مجموع الفتاوى :  ٥



) ٥(

ال يعرف  الفرق بني اللمتني ، أو قلة مراقبتها وجماهدا يصل إىل مرحلة  بسبب  وذلك  
يشك يف نيته أو ال يدركها، وقد قال بعض السلف: (( من ال يعرف نيته ال يعرف دينـه 

.  ((  
 
فقد يكون لبيان حق أو  -ونكرر نفس املثال-معرفة األسباب احلقيقية ألي عمل ،   )٢

 إلسقاط الغري.
  تصفية النية وجماهدا من الشوائب وحظوظ النفس وللوقاية من أمراض القلوب  .  )٣
 

 
يف  وتعثر كثري من الناس   ختبط   إن عدم فقه هذا األصل يعد من أكثر األشياء شيوعا يف

مع املخلوقني أو مـع صـلتهم   يف عالقتهم حل مشاكلهم ، بل وأحيانا زيادا ، سواء 
، وذلك حينما ُتصنف النتائج على أا من األسباب ؛ لذا خيفق دائما يف وضع  خبالقهم  

فراد هذا األصـل  . وقد مت إ احللول العملية السهلة للخروج من الدوامة اليت يعيش فيها
بسلسلة مستقلة . وهي السلسلة الثالثة حتت عنوان ((ضـرورة فقه تسلسل األسـباب 
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والنتائج )) . لذا فال حاجة إىل اإلطالة والتكرار وكما قيل : (( الكالم إذا طال أكـل 
  بعضه بعضا )) : وهي على الرابط :

http://saaid.net/Doat/sanad/2.htm  
  


 

 
 توقیع محب االستخارة

(( اللھم ھذه غایة قدرتي فأرني قدرتك واجعل أفئدة المسلمین تھوي إلیھا 
 . )) وأرني ثوابھا في الدنیا واآلخرة .. اللھم آمین، اللھم آمین، اللھم آمین

  


