السؤال السادس :ما محل نظر اهلل في العبد؟
محل نظر اهلل في العبد وضحو الحديث الشريف في قولو

صلى اهلل عليو وسلم:
ص َوِرُك ْم َوأ َْم َوالِ ُك ْمَ ،ولَ ِك ْن يَ ْنظُُر إِلَى قُلُوبِ ُك ْم
{ إِن اللوَ َل يَ ْنظُُر إِلَى ُ
1
َوأَ ْع َمالِ ُك ْم }
2
وفي رواية أخرىَ { :ولَ ِك ْن يَ ْنظُُر إِلَى قُلُوبِ ُك ْم ونِياتِ ُك ْم }
واهلل عز وجل حدد في كتاب اهلل ما يجهزه المرء ليرضي عنو

حضرة اهلل ،فقال عن أبي األنبياء إبراىيم عليو وعلى نبينا أفضل
اء َربوُ بَِقل ٍ
ْب َسلِ ٍيم " (44الصافات)
الصالة وأتم السالم " :إِ ْذ َج َ
وقال فينا أجمعين معشر المؤمنين " .:إِل َم ْن أَتَى اهلل بَِقل ٍ
ْب َسلِ ٍيم

" (48الشعراء) والقلب السليم ىو القلب التقي النقي الذي
يخلو من أي مشاركة لرب العالمين ،يعني ل يكون فيو كبرياء،
ول يكون فيو جبروت ،ول يكون فيو عظمة على خلق اهلل ،لقول

اهلل تعالى:
ْكب ِرياء ِردائِي ،والْعظَمةُ إِ َزا ِري ،فَمن نَ َازعنِي و ِ
ِ
اح ًدا ِم ْن ُه َما
َْ َ َ
{ ال ْ َ ُ َ َ َ َ
3
قَ َذفْ تُوُ فِي النا ِر }

ول يُشرك باهلل في فعلو أحد ،بل يعتقد تمام العتقاد أن

 1صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو
 2ورد بهذا الفظ في تفسير الرازي وبعض اآلثار

 3سنن أبي داود وابن ماجة عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو

الفعال في كل أمر ىو اهلل رب العالمين.
وكذا القلب السليم من جهة الخلق ،فيُطهره من الحقد
والحسد والغل وال ُكره وما شابو ذلك ،ليدخل في قول أىل
الجنة ،نسأل اهلل أن نكون منهم أجمعينَ " :ونَ َز ْعنَا َما فِي
ِ ِ ِ
ِِ
ين " (44الحجر).
ُ
ص ُدوِرى ْم م ْن غ ٍّل إِ ْخ َوانًا َعلَى ُس ُرٍر ُمتَ َقابل َ
ىذا ىو موضع نظر اهلل؛ القلب الذي خال من كل ما فيو

شرك لحضرة اهلل ،وكل ما فيو حق ٌد أو ما شابو ذلك لخلق اهلل،
ٌ
جملنا اهلل بالقلب السليم أجمعين.

