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 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده، أما بعد:

 الميم اغفر لشيخنا ولنا ولمحاضرين.ف
بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسو، والخوف  -عز وجل-: القمب في سيره إلى اهلل -رحمو اهلل-المؤلف  قال

طع الرأس مات الطائر، ومتى ُعدم والرجاء جناحاه، فمتى سمم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قُ 
 الجناحان فيو عرضة لكل صائد وكاسر.

 ول اهلل، أما بعد:الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رس
، ىذا الكالم مر بأن القمب في سيره إلى اهلل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسو، والخوف والرجاء جناحاه فقولو ىنا

و بشيء من  التوسع والتفصيل في الكالم عمى األعمال القمبية، وحاصمو أنو البد لممؤمن من سائق نع حديثال
رجاء مع ىذا الخوف حتى ال يصير ذلك إلى حال من اليأس والقنوط؛ يسوقو، وىو صوت الخوف، والبد لو من 

فإن الخوف وحده يقوده إلى القنوط واليأس، وكما أن الرجاء وحده قد يحصل لو معو شيء من التفريط 
، وىذا الحادي ىو -تبارك وتعالى-يحدوه في سيره إلى اهلل  والتضييع، فالبد من خوف مع الرجاء، والبد من حادٍ 

أن يكون متمبسًا بالخوف وحده، وال بالرجاء وحده، وال  وى -تبارك وتعالى-بة؛ فال تكون حال العبد مع ربو المح
بالمحبة وحدىا؛ ألنو إذا كان من أىل المحبة دون خوف وال رجاء فإن ذلك قد يحممو عمى شيء من اإلدالل 

ل بسبب ذلك التعظيم، وىذا الخوف البد عمى ربو، وىذا أيضًا مذموم، فالمحبة أيضًا البد ليا من خوف، فيحص
كالطائر الذي يطير بجناحين: جناح الخوف  ،فيستوي حالو ،أن يعتدل فيكون معو نافذة من الرجاء، فيعمل العبد

   ىنا، وجناح الرجاء، والمحبة ىي الرأس.
 ي الخوف مع الرجاء؟ ب الخوف عمى الرجاء؟ أو أنو ينبغي أن يستو وقد تكمم أىل العمم في ىذه األمور، ىل يغمّ 

 -عز وجل-حاصل ذلك أن من أىل العمم من يقول: البد من االستواء، استواء الخوف والرجاء مطمقًا؛ ألن اهلل 
، الخوف والرجاء، وأن ذلك ىو حد االعتدال، سواء -وىذا ىو الرجاء-أثنى عمى أىميما، أىل الخوف والطمع 

 الموافاة. كان في حال الصحة، أو في حال االعتالل وقرب
وبعض أىل العمم يقول: إنو يكون في حال الصحة والقوة مغمبًا لجانب الخوف؛ ليكون ذلك سائقًا لو وحاماًل لو 

فإنو يغمب  كان في حال الموافاة ومرض الموت عمى فعل الطاعات وترك المعاصي، فيغمب جانب الخوف، فإذا
إال وىو يحسن الظن بربو، فيغمب الرجاء في مثل  -جلعز و -جانب الرجاء؛ ألنو ال ينبغي لعبد أن يمقى اهلل 

 ىذه الحال.
رضي اهلل عنيم -وكل واحد من ىذين القولين قال بو أئمة كبار من أئمة أىل السنة والجماعة والسمف الصالح 

، وكل قول من ىذين القولين لو وجو صحيح من النظر، فمو قال قائل: إنو يكون في حال من -وأرضاىم



الرجاء  نو يغمب جانب الخوف مع وجودإطمقًا، فيذا لو وجو ولو أدلتو من الكتاب والسنة، ومن قال: االعتدال م
حيح من النظر، واهلل فإذا كان في حال الموافاة غمب الرجاء فيذا الكالم لو وجو ص ليحممو ذلك عمى االمتثال

 . تعالى أعمم
 وىذه األمور الثالثة البد منيا جميعًا.

يقول: الزىد ترك ما ال ينفع في اآلخرة،  -قدس اهلل روحو-: سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية -اهللرحمو -قال 
 والورع ترك ما تخاف ضرره في اآلخرة، وىذه العبارة من أحسن ما قيل في الزىد والورع وأجمعيا.

بعض الناس، وعبارات أىل  الزىد والورع بينيا نوع ارتباط، ولذلك قد يمتبس ىذا بيذا، أو قد ال يتبين الفرق لدى
العمم وأىل السموك في بيان المراد بالزىد والمراد بالورع كثيرة، وىذه العبارات تارة تكون وصفًا لبعض أحوالو أو 
أفراده أو أجزائو، وتارة يكون ذلك بذكر أثر من آثاره، وتارة يكون ذلك من قبيل األسباب، يعني يذكرون سببًا 

 زىد.يحصل بو الورع، وىكذا ال
الزىد ترك ما ال والواقع أن الورع غير الزىد، وأن ىذه العبارة التي نقميا عن شيخ اإلسالم في التفريق بينيما أن 

أن تكون الدنيا في يدك لكنيا ال تكون في قمبك،  ن الزىدإ :حيح، وىكذا قول من قال، ىذا صينفع في اآلخرة
لتخمي عن الدنيا كما يظن بعض الناس، وأن يمبس رث ىذا معنى صحيح يجمي حقيقة الزىد، ليس الزىد ىو ا

يركب  -صمى اهلل عميو وسمم-الثياب، وأن يسكن في الخرائب، وأن يترك أكل الطيبات، فقد كان النبي 
 .(ٔ)النجائب
 .(ٕ)يمبس حمة جميمة يخطب بيا الجمعة -صمى اهلل عميو وسمم-وكان 
 .(ٖ)-عميو الصالة والسالم-يحب الحموى مو البارد، يحب الحُ  -صمى اهلل عميو وسمم-وكان 

}ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة المَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن : -عز وجل-، فكما قال اهلل (ٗ)وكان يتزوج من النساء
ْزِق ُقْل ِىَي ِلمَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم  ، فتناول الطيبات من الممبوس، [ٕٖ]األعراف: اْلِقَياَمِة{الرِّ

والمأكول، والمراكب، والمساكن، والمناكح وما إلى ذلك، ىذا ال إشكال فيو، وال ينافي الزىد، ومن كبار الصحابة 
ومن المبشرين بالجنة من كانت أموالو كثيرة، وكان من أىل الغنى والعرض الكثير، كعبد  -رضي اهلل عنيم-
 ، فيذا ال إشكال فيو، فيو ال ينافي الزىد، وىم أئمة الزىاد.-رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-لرحمن بن عوف ا

ن كانت في اليد، ومن الناس من قد ال يظير عميو شيء من الزينة، ومن  إذن الزىد أال تكون الدنيا في القمب وا 
إلى ذلك، وىو أحرص ما يكون عمى الدنيا،  عميو في ممبسو ومركبو ومأكمو ومسكنو وما -عز وجل-نعمة اهلل 

سواء كانت موجودة في يده أو كانت مفقودة، بمعنى أنو ما ترك رفيع المباس والطيبات من المطاعم وغيرىا من 

                                                           

 أخرجو ،ُتسبق ال العضباء تسمى ناقة -والسالم الصالة عميو- لو وكان ،(ٓٔٗ/ ٕ) كثير البن النبوية السيرة: انظر - ٔ
 (.ٕٕٚٛ) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبي ناقة باب والسير، الجياد كتاب البخاري،

 لم أقف عميو. - ٕ
 ".الشيخين شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(ٖٕٙٔٗ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٖ
 لمن النكاح استحباب باب النكاح، كتاب ومسمم، ،(ٖٙٓ٘) برقم النكاح، في الترغيب باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجو - ٗ

 (.ٔٓٗٔ) برقم بالصوم، المؤن عن عجز من واشتغال ،ؤنةمُ  ووجد إليو، نفسو تاقت



مزيد من الشح إن كانت الدنيا في يده، أو أن الباب الزىد في الدنيا، لكن إما أن يكون الحامل لو عمى ذلك ىو 
لك ويتمناه، فمو حصل لو لرأيت العجب، لكن ذلك ليس في يده، وليذا فإن من الناس من قد قمبو يتطمع إلى ذ

تكون حالو مالئمة في حال الفقر والعدم، ولكنو إذا حصل لو غنى تغيرت تمك الحال، وتحولت أحوالو وأموره إلى 
خالف ىذا، إذن ىذا شيء ال يخطر عمى بال، كان ُيظن أنو من الزاىدين فيتبين الحال وينكشف عن أمر ب

 بالنسبة لمزىد.
، ىذا صحيح أيضًا، يترك اإلنسان ما يخاف ضرره في ترك ما تخاف ضرره في اآلخرةيقول: فأما بالنسبة لمورع 

ن لم يكن -الشاطبي  ولاقلمكروىات، وُيمحق بذلك أيضًا ما اآلخرة، فيدخل في ىذا المحرمات، والشبيات، وا وا 
؛ فإن التوسع في المباحات يوقعو في آخر حدود الحالل التي يقرب (٘)المباحات : التوسع في-يتحدث عن الورع

فييا من مواقعة المشتبيات، مع العمم بأن الورع عمى أنواع كما ىو معروف: ورع عن الحرام فيذا واجب عمى 
مستحب،  كل أحد، وىناك ورع عن األمور المكروىة وىذا مستحب، وىناك ورع عن األمور المشتبية وىذا أيضاً 

 ؛ لئال يفضي إلى المشتبيات أو المحرمات. ع في المباحات وىذا أيضًا مستحبوىناك تورع عن التوس
، سواء كان ذلك من قبيل الورع الورع ترك ما تخاف ضرره في اآلخرةفيذه أنواع الورع مع أحكاميا، فينا 

 الواجب أو الورع المستحب.
و ال يصح التورع رد، يتورع اإلنسان من أمور إما أنتكمف، أو الورع الباالورع الم :ما وراء ذلك ىو الذي يقال لو

منيا؛ ألنيا من الطيبات، كالذي يتورع من الجموس في مكان بارد ومكيف كما يفعل بعض العامة ممن ال بصر 
 يتورع من شرب الماء البارد مثاًل، فيذا في غير محمو.  ،لو

وىكذا لون آخر من الورع يصمح لبعض الناس وال يصمح لبعضيم، كالذي يكون مقارفًا لمحرام الواضح، أو تاركًا 
ال يصمح الورع فييا لمثمو، يعني إنسان عنده دوام محدد من الساعة  ، ثم ىو يتورع من أمور دقيقة جدًّالمواجبات

نصراف، وىذا اإلنسان يأتي مثاًل الساعة التاسعة أو االدخول و في الالسابعة إلى الساعة الواحدة مثاًل، يوقع 
ذا جاء في الغد الموعد العاشرة ويوقع أنو جاء الساعة السابعة مثاًل، ويخرج قبل ، يخرج الساعة الحادية عشرة، وا 

أو ال يجوز؟ وىل يجوز أن  يجوز وضع شاحن الجوال في المكتب وقع أنو خرج الساعة الواحدة، ثم يسأل: ىل
  .رقم جوال أعطاني إياه إنسان أو ال يجوز؟القمم التابع لممكتب كتب بأ

ىذا ورع يقال لو: ورع بارد ال يصمح لمثمك، لكن من وصل إلى مراتب عالية في الورع، وترك المحرمات وترك 
ك من ل قال: إن لم يبقَ فالمشتبيات وكمل نفسو، مثل: الرجل الذي أمره أبوه أن يطمق امرأتو فسأل اإلمام أحمد، 

بر أبيك إال تطميق امرأتك فطمقيا، ىو قد يكون في أمور أخرى واضحة أبوه يأمره وينياه وىو ال يرفع رأسًا لذلك، 
لك من البر إال  إن لم يبقَ  ،أو ال يجب أن أطمقيا؟ ثم يوم قال لو: طمق امرأتك، جاء يسأل يقول: يجب عميّ 

مور الدقيقة يتورع منيا أشياء من التدقيق والتنقير في بعض األوجد أحيانًا تواضح الفرق؟ ف ،تطميق امرأتك فطمقيا
 واضحة وصريحة، وىكذا. و وىو واقع في أمور محرمة  اإلنسان

 : وقال اإلمام أحمد بن حنبل: الزىد عمى ثالثة أوجو: -رحمو اهلل-قال 

                                                           

 (.ٕٗٗ/ ٘) الموافقات - ٘



    وىو زىد العوام. ،األول: ترك الحرام
 الخواص.وىو زىد  ،والثاني: ترك الفضول من الحالل
 وىو زىد العارفين. وىذا من أجمع الكالم وأحسنو تفصياًل. ،والثالث: ترك ما يشغل عن اهلل

المقصود أن الناس يتفاوتون في زىدىم كما يتفاوتون أيضًا في ورعيم، فمن الناس من يكون زىده فقط فيما حرم 
األمور المشتبيات والمكروىات،  ىذا واجب عمى الجميع، وىناك زىد فوقو وىو الزىد فيو ، -عز وجل-اهلل 

   التوسع في المباح. ،وىناك زىد فوقو وىو الزىد في فضول المباح
صمى اهلل -، ترك ما يشغل عن اهلل، وحال النبي -تبارك وتعالى-وىناك زىد فوقو وىو ترك ما يشغل عن اهلل 

، بل كان -تبارك وتعالى-بو لم يكن يشغمو عن ر  لطيبات وتزوج النساء وما إلى ذلكمن أكل ا -عميو وسمم
يستعين بو عمى طاعة مواله، فمن كان بيذه المثابة فال إشكال، لكن من يبقى قمبو مشغواًل مشوشًا مع النساء، أو 
يبقى قمبو مشغواًل في المطاعم والمشارب، أو يبقى قمبو مشغواًل في عمارة الدور والقصور، والتعمق بألوان الزينة 

ا إلى ذلك، فمثل ىذا يقال: ليس ىذا من الزىد الكامل، ىذه األمور التي تشغل اإلنسان، من األثاث والرياش وم
عنده اىتمامات بأنواع السيارات الفاخرة الفخمة، عنده اىتمام إذا رأى قصورًا أو رأى مخططات وأراضي وأحياء 

األرض؟ وكم مساحة  البيت؟ وكم مساحة غالية ونحو ذلك بدأ يسأل عنيا ويحرص عمييا، ويسأل بكم بنيتَ 
ات؟ ومن أين اشتريت ىذا األثاث؟ وكم استغرق البناء؟ إلى آخره، يدل عمى البناء؟ ومن أين اشتريت ىذه الثريّ 

أن ىذه األمور تشغمو، فيذا ليس بزاىد، لكن قد يكون اإلنسان عنده شيء من ىذا، واضح؟ لكنو ال يشغمو عن 
الذي يجمس عميو،  -أعزكم اهلل-فيما مضى معنا، يقول: كالكنيف ربو، ىو كما قال شيخ اإلسالم في العبودية 

فيكون ذلك عونًا لو عمى آخرتو، ىذا ال إشكال فيو، يعني ال يطالب اإلنسان أن يسكن في بيت  ،بيذه المنزلة
كن  يكون عند اإلنسان إال ،لاي، ولالطين، وينام عمى حصير حتى يكون زاىدًا، الميم أال تدخل الدنيا ىنا، قد 

ىذا ال،لاي داخل في األعماق، والرياالت التي في أيدي الناس يتطمع إلييا ويتمناىا، ىذا أبعد ما يكون عن الزىد 
حتى لو كان يعيش في مكان خرب، وينام عمى التراب، ويتوسد الحجر، ىذا ليس بزاىد، ىذا حية الوادي بين 

ثب عمى صيوده وفرائسو، ىذا أبعد ما يكون عن جنبيو، واألسد رابض عمى قمبو، فيو ينتظر الفرصة حتى يتو 
الزىد، فالبد أن نفيم حقيقة ىذا الزىد، واإلنسان يعرف ىذا من نفسو، السيما إذا كان اإلنسان من طالب العمم، 

صغاو إلييا قد تجد اىتماماتو واضحة بالدنيا، والتفاتَ  ه ليا، فيذا ليس بزاىد، وقد تجد عند اإلنسان أشياء من ءوا 
 حسن، ومركب حسن إلى آخره لكنيا ليست في قمبو، فيذا زاىد.لباس 

ق الزىد مثاًل، أنو في ستة أشياء، تعم  ذكر بعد ىذا الكالم أشياء يمكن أن تراجع، ذكر مُ  -رحمو اهلل-وابن القيم 
 يزىد في ماذا؟ ىل ىو في المال فقط؟ المال واحد، بعض الناس قد يزىد في المال لكن تبقى أشياء أخرى ال

أو  ايمكن أن يزىد فييا، يقاتل عمييا، منيا: الزىد في الرئاسة، والرئاسة أنواع، ليس معنى الرئاسة أنو يكون أميرً 
عميو في العمم أو  اأو صاحب والية، ال؛ أحيانًا تعني التقديم عمى الناس، فإذا رأى من ىو أفضل منو مقدمً  اممكً 

نحو ذلك فإنو يقاتل عمى ذلك، وربما يعاديو ويصدر منو من التصرفات ما ال يميق بمثمو، فيذا أبعد ما يكون 
 في المال، لكنو ليس بزاىد في الرئاسة.  ازاىدً قد يكون عن الزىد، ىو 



قد يكون زاىدًا في المال وبعض الناس قد يكون زاىدًا في الرئاسة لكنو ليس بزاىد في المال، وبعض الناس 
والرئاسة ولكنو ليس بزاىد في النساء، ىذا الموضوع يشغل قمبو وىو قائم وقاعد، فيناك زىد في المال، وىناك 
زىد في الصور، والمراد بالصور الجمال في الذوات، فبعض الناس يشغمو ويقمقو ىذا األمر، وىناك زىد في 

فيو يمكن أن يبيع دينو وأن يصدر ليم ما يشاءون من األقوال  الناس، يعني بعض الناس ييمو أمر الناس،
والفتاوى والتصرفات والسفو وأحوال من المراىقات المتأخرة من أجل أن يحوز عمى اإلعجاب، إعجاب ىؤالء 

أن ، وىي دقيقة يحتاج العبد أن يراىا في نفسو و ااهلل شيئًا، ىذه مشكمة كبيرة جدًّ الناس، وما يغني ىؤالء عنو من 
، ويفتح او تعقيبً أو مقالة أو كتابة أيعرفيا وأن يفتش عما في داخمو، الزىد في الناس، قد يكتب اإلنسان تعميقة 

كل ثالث دقائق لينظر من عمق، من أعجب بكالمو، ماذا قالوا عنو، من مدحو، وأحيانًا  ربما النت ويفتح الموقع
لست أتتبع  اأن ،متم؟ ىذا موجود، أنا أعرف ىذا من أين؟ال يعمق أحد، فيكتب ىو يقول: ما بالكم؟ لماذا أحج

مواقع لكن في الشاممة بعض الممتقيات موجودة في ضمن مضامين الموسوعة الشاممة المعروفة العممية، فعمييا 
فسو كممة التواريخ وعمييا التعميقات والمقال والبحث والتعميق ومن عمق ومن لم يعمق، فتجد بعض الناس يضع لن

ذا ما أحد عمق ستحق، ثم يبدأ لمرفعمن ىذا القبيل، أحيانًا ال ت ًئابة أو مقالة أو شيأو خط ، شكرًا عمى مرورك، وا 
، ىذا لم يزىد في الناس، ولو كان يمبس ثوبًا فيو مائة رقعة، ليس ،؟لماذا كذا ،؟قال: ما بالكم؟ لماذا ال تعمقون

يزىد في الناس، الذي يزىد في الناس يستوي عنده المادح ىذا ىو الزىد، ىذا زاىد ربما في المال ولكنو لم 
 والذام.

تبارك -وىناك زىد أيضًا في النفس، ىذه النفس وحظوظ النفس، وما أكثر حظوظ النفس، وىكذا كل ما دون اهلل 
وتميل  تعمق بياوكل إنسان لو ق الزىد، ليس الزىد في المال أو في الرئاسة فقط، تعم  يزىد فيو، فيذا مُ  -وتعالى

ظن أنو زاىد أحيانًا ولو أمور من الدنيا يتعمق بيا قد تكون أعظم من المال، مثل: الجاه، والرئاسة، نفسو إلييا، فيُ 
والشيرة، وحب المحمدة، وما إلى ذلك، ىذا أبعد ما يكون عن الزىد وىو أخطر من حب المال، الناس يبذلون 

وأن مطالب ليست سيمة، فيحتاج اإلنسان أن يتفقد نفسو  فيذه ،المال من أجل تحصيل المحمدة، أليس كذلك؟
  ينظر في حالو.

: الفرق بين الرجاء وبين التمني، أن التمني يكون مع الكسل وال يسمك بصاحبو طريق الجد -رحمو اهلل-قال 
كحال من يتمنى أن يكون لو أرض يبذرىا  :واالجتياد، والرجاء يكون مع بذل الجيد وحسن التوكل، فاألول

 الزرع، فمن عمل بطاعة اهلل ورجا كحال من يشق أرضو ويفمحيا ويبذرىا ويرجو طموع :ويأخذ زرعيا، والثاني
، غفرة بال طاعة وال توبة فيو متمن  ثوابو أو تاب من الذنوب ورجا مغفرتو فيو الراجي، ومن رجا الرحمة والم

 ه كاذب.ؤ ورجا
الخوف، ونظر إلى سعة رحمة  يفتح عميو باب ،إلى ربو نظران: نظر إلى نفسو وعيوبو وآفات عمموولمسالك 

 يفتح عميو باب الرجاء. ،وفضمو العام والخاص بواهلل 
عمال القمبية، ىذا الكالم وضوع الرجاء، منزلة الرجاء من األالفرق بين الرجاء والتمني، ىذا في كالمو عمى م

ما أنو الذي ذكره حاصمو  يرجع إلى أمر أوجزه بأن التمني ىو التطمع إلى شيء بعيد المنال؛ إما أنو مستحيل وا 
 بعيد الحصول.



 *** يعود يوماً  الشبابَ  أال ليتَ 
الكيس من دان )): أوس بن شداد روي عنفيذا يتمنى يطمب شيئًا محااًل، وكذلك إذا طمب شيئًا بعيد المنال كما 

}َلْن وكما قال الييود:  ،(ٙ)((والعاجز من أتبع نفسو ىواىا وتمنى عمى اهلل األمانينفسو وعمل لما بعد الموت، 
}َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُىوًدا ذلك من األماني،  ، فاهلل عدّ [ٓٛ]البقرة: َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاًما َمْعُدوَدًة{

 ماني عندىم، ولكن اهلل رد عمييم ذلك وأبطمو. من األ، ىذه [ٔٔٔ]البقرة: َأْو َنَصاَرى{
عود الشباب، أو شرعًا  :اإلحالة عادة مثل تفالتطمع إلى مثل ىذه األشياء البعيدة أو المحالة الممتنعة سواء كان

كدخول الكافر الجنة، أو عقاًل كوجود اإلنسان في مكانين في وقت واحد مثاًل، فالشاىد أن التمني ىو تطمع 
 محالة.الفس ليذه األمور بعيدة الحصول أو الن

َتْخَضْعَن }َفال : -عز وجل-والرجاء ىو التطمع إلى أمر قريب المنال، وىذا يقرب من الطمع، وليذا قال اهلل 
عر ىذا اإلنسان فإذا خضعت بالقول ش ،[ٕٖ]األحزاب: ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َوُقْمَن َقْواًل َمْعُروًفا{

ي قريبة المنال، فتطمع نفسو بيا، فيرج   ،أنيا قريبة المأخذ -وىو الميل المحرم إلى النساء- الذي في قمبو مرض
 الذي يتمنى شيئًا بعيد المنال، فينا إذن الرجاء ىو الشيء القريب المأخذ. المكروه، بخالف

يرجع إلى ىذا، ىذا اإلنسان الذي ال يزرع ويرجو حصول الثمر، فمثل ىذا  -رحمو اهلل-فما ذكره ابن القيم 
ثم بعد  ،ي حصول الثمر، فيذا أمر قريب، وىكذا في عمل المعاصي والذنوبيتمنى، اإلنسان الذي يزرع يرج  

وىو ال يتوب وال يرعوي، ىذا يتمنى عمى اهلل األماني،  ،ي نفسو بالمنازل العالية في الجنة والمغفرةذلك يرج  
 بخالف من تاب وأناب وأصمح فيذا رجاؤه صحيح.

 وقال شيخ اإلسالم: الخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم اهلل.
ود، وىو الخوف المفرط الذي يحمل عمى اليأس والقنوط، ومن غير محم االخوف المحمود، بمعنى أن ىناك خوفً 

ى حال الناس، سواء عمى سبيل النظر الكمي إلى المجتمع وحال المجتمع، وىل ىم متوسعون في راعَ الحكمة أن يُ 
فيؤالء يحتاجون إلى تخويف، وىكذا بالنسبة  -عز وجل-المعاصي والمحرمات مع االستخفاف بحدود اهلل 

ذا كان الغالب عميو أو عمييم الخوف، بعض الناس يصل بو حال لألفراد، ينظ ر إلى حال الفرد ماذا يحتاج، وا 
فائدة، فيذا يحتاج نصوص  وما في ،إلى آخره ال يمكن أن يغفر لو ل معاصيَ مِ عَ  :الخوف إلى حد القنوط يقول

، [ٖ٘]الزمر: الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَمى َأْنُفِسِيْم{ }ُقْل َيا ِعَباِديَ وما أشبو ذلك،  ،(ٚ)الرجاء، فيذكر لو الذي قتل مائة نفس
 تذكر لمثل ىؤالء، وىذا من الحكمة، فالعالم مثل الطبيب يضع الدواء الذي يناسب لكل حالة.

: ومراتب العمم والعمل ثالثة: رواية وىي مجرد النقل وحمل المروي، ودراية وىي فيمو وتعقل -رحمو اهلل-قال 
 العمل بموجب ما عممو.معناه، ورعاية وىي 

                                                           

 أواني صفة في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة أبواب الترمذي، أخرجو - ٙ
 برقم المسند، في وأحمد ،(ٕٓٙٗ) برقم لو، واالستعداد الموت ذكر باب الزىد، أبواب ماجو، وابن ،(ٜٕ٘ٗ) برقم الحوض،

 ضعيف في األلباني وضعفو ،"ثقات اإلسناد رجال وباقي مريم، أبي بن بكر أبي لضعف ضعيف إسناده: "محققوه وقال ،(ٖٕٔٚٔ)
 (.ٖ٘ٓٗ) برقم الجامع،

ن القاتل توبة قبول باب التوبة، كتاب مسمم، أخرجو - ٚ  (.ٕٙٙٚ) برقم قتمو، كثر وا 



: كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، وتجدون في بعض مراتب العمم والعمل، اآلن تسمعون مثالً 
 ودراية. ،الجامعات قسم السنة لو شعبتان: رواية

ى األسانيد والطرق ىي فيمو وتعقل معناه، فالرواية: الكالم عم :النقل وحمل المروي، والدراية :فالمقصود بالرواية
واستنباط األحكام  ،النصوص واألحاديث واستشراح ذلك ا الدراية فالكالم عمى معاني ىذهوما إلى ذلك، وأم
 واليدايات منيا. 

وأما  ،فالحفاظ من القراء والمحدثين ىم أىل رواية، ومن كان لو فقو وبصر في المعاني فيو من أىل الدراية
أو الذي يشتغل بدرايتو، فيتعاىد نفسو بالعمل بو واالمتثال  ،الرعاية فيي التحمي بيذا المحمول من المروي

 والتطبيق، ويعرض نفسو عمى ىذه النصوص وما إلى ذلك، فيتجمل بالعمل، فيذه أمور ثالثة.
بد من فيم المعاني ال يكفي، ال حمة، لكن الحفظ وحدهالمراتب الثالث لو أردنا أن نرتب نقول: الحفظ ىذه مر و 

ال ما الفائدة  ،حتى ينتفع، فيم المعاني ىذه الدراية، إلى ىذا الحد يتوقف؟ البد من التطبيق والعمل واالمتثال وا 
   مراتب. و وما إلى ذلك، فيذه ثالث، فيظير ذلك عمى سمتو وىديو ودلّ ؟من التعمم

العمم واليقين ىي  ليذاع الحق عمى ظاىره وباطنو، فاستدامتو قال: مراقبة الرب: دوام عمم العبد وتيقنو باطال
 ،ومطمع عمى عممو كل وقت ،سامع لقولو ،ناظر إليو ،وىي ثمرة عممو بأن اهلل سبحانو رقيب عميو ،المراقبة

 وكل طرفة. ،وكل لحظة ونفس
  كل طرفة عين.

}َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن : أن يستشعر العبد نظر الرب إليو في كل أحوالو، -تبارك وتعالى-ىذه منزلة المراقبة هلل 
ِبَأنَّ  }أََلْم َيْعَممْ ، [ٔٙ]يونس: َوَما َتْتُموا ِمْنُو ِمْن ُقْرآٍن َوال َتْعَمُموَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَمْيُكْم ُشُيوًدا ِإْذ ُتِفيُضوَن ِفيِو{

 .[ٛٔ]ق: }َما َيْمِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيٌد{، [ٗٔ]العمق: المََّو َيَرى{
الشييد، عمم مع اطالع ونظر وحضور،  ،الحفيظ ،المحيط ،العميم ،الرقيب ،البصير ،فالنظر في أسمائو: السميع

أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه  :كل ىذه األسماء تربي المراقبة في نفس العبد، فيصل إلى مرتبة اإلحسان
فإنو يراك، يعني فاعمم أنو يراك، استشعر نظره إليك، فيستحي اإلنسان من اهلل حق الحياء، فيحفظ الرأس وما 

وى إلى غير ذلك، فيكون في حال يتأدب فييا مع اهلل، في باطنو وظاىره، في سره وعالنيتو، وعى والبطن وما ح
 هلعالنية حينما يكون بالجموة، فيذوفي ا ،يعني في أموره الباطنة وأموره الظاىرة، في السر حينما يكون في الخموة

 .حقيقة المراقبة التي ىي مرتبة اإلحسان التي ىي الغاية يى
، فاالبتالء بإحسان [ٕ]الممك: }الَِّذي َخَمَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل{قال:  -عز وجل-واهلل 

مالحظة أنو وصل إلى ىذه المرتبة، ونحن أحوج ما نكون إلى  ا أحسن اإلنسان كل األعمال معناهالعمل، فإذ
يت لتي فتحت فييا عمى الناس أبواب الشر مشرعة، يصل إلييا كل أحد بميد أو خرّ يام اىذا دائمًا في مثل ىذه األ

تو، لألسف الشديد أصبحت األبواب مشرعة مترعة، يصل إلييا بيطمل ذكي يحسن التوصل والتخطي حتى يحص  
عميو عبر الصغير قبل الكبير، والمرأة والرجل عمى حد سواء، بل تطرق بابو، تصل إليو دون قصد، وتتقاطر 

 الوسائل المعروفة.



، فنربي المراقبة، ال [ٖٗ]ىود: }ال َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر المَِّو ِإالَّ َمْن َرِحَم{، -تبارك وتعالى-يحتاج إلى مراقبة هلل 
وال يأتي رابط  ،وال يأتي مقطع ،تستطيع أن تجمس طول الوقت تمسك بجواالت األوالد والبنات ال تأتي رسالة

، إذا فتحوه قد يجدون أشياء أخرى، تسول ليم نفوسيم من الخير والوعظ وما إلى ذلك الو كان رابطً  حتى
سقط، ينكسر عنقو، ثم االطالع عمييا، فيذه مشكمة، فقد تزل قدم بعد ثبوتيا لكنيا قد تنكسر، قد تنكسر رقبتو إذا 

بين المرء وقمبو، قد يريد الرجوع والتوبة  حصل لو إفاقة بعدىا، يكون في غي وسكرة، واهلل يحولتبعد ذلك ال 
فميذا نحتاج مثل ىذا  ،ما استطعت ،مرات عشر ،مرات ثالث ،مرتين ،ولكنو ال يستطيع، يقول: حاولت مرة

تحت أيدينا في المحاضن التربوية وما إلى ذلك، نربي المراقبة في  المعنى كثيرًا، وأن نربيو في نفوسنا وفيمن
والقمب نابضًا باإليمان، نرفع التقوى واإليمان في  اأن توجد إال إذا كان اإليمان حيًّ النفوس، وىذه ال يمكن 

  .القموب
مراقبة، وليس المراقبة في ل من اإليمان فيذا بعيد من الومن ىنا تجد التقوى موضعًا يصمح ليا، أما القمب المتقح  

حينما يتكمم اإلنسان،  -عز وجل-ومراقبة اهلل  ،النظر وال في السمع فقط، بل حتى في كل األمور من أخذ المال
  .أو ال؟ -عز وجل-ماذا يريد بيذا الكالم؟ وىل ىذا الكالم يرضي اهلل 

ذا أراد أن يكتب رسالةافإذا ك و يرسل ألحد يحسب ىذا الكالم فيو تبعة أ ،ن يراقب ربو يحسب  الحساب قبمو، وا 
ثم بعد ذلك يزن الحرف حينما  ،و ما فيو تبعة، ما الذي ينتج عن ىذا، فيحسب حساباتو ويتوقف وينظرأعند اهلل 

ويكون عقمو ىو التابع لخطرتو ونزواتو فيذا قد يورثو ذلك  ،ويرخي أناممو وقممو ،يكتب، أما الذي يرخي لسانو
  اليالك.

 : المعترضون عمى اهلل ثالثة أقسام: معترضون عمى أسمائو وصفاتو.-رحمو اهلل-قال 
يعني ىؤالء الذين يعترضون عمى األسماء والصفات يعترضون بالشبو الباطمة والمقاييس العقمية، كما سبق في 

 ،اييس عقميةيمحدون فييا بناء عمى مق ،يحرفون معانييا ،كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية، يردون ىذه األسماء
جاء النص  فإذاوقواعد باطمة يحاكمونيا إلييا، فالعاصم من ىذا االعتراض ىو التسميم المحض لموحي والنقل، 

بيذا دع عقمك ىذا الفاسد الذي يرد ىذه النصوص ويقول: إنيا ال توافق العقل، دعو جانبًا، وأثبت هلل ما أثبتو 
 لنفسو كما يميق بجاللو وعظمتو. 

اض األول: عمى األسماء والصفات، وىذا كما ىو حال الجيمية ومن لف لفيم، المنحرفون في ىذا فيذا االعتر 
 ثر.الباب كُ 

 قال: ومعترضون عمى شرعو ودينو.
المعترضون  ،-رحمو اهلل-ىؤالء الذين يعترضون عمى الشرع والدين ىم ثالثة أنواع، ذكرىا الحافظ ابن القيم 

  :(ٛ)عمى األحكام الشرعية ،عمى الشرع ،عمى الشريعة
ىذا  األول: ىم الذين يعترضون عمييا باألقيسة واآلراء الفاسدة، نص ورد في حكم قضية معينة ويقال:النوع 

، فيذا باطل وال عبرة ؟!وزان القياس الصحيح، وأي قياس ىذا الذي يخالف النصيخالف القياس، ىذا ليس عمى 

                                                           

ياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارجانظر:  - ٛ  (.ٜٙ/ ٕ) نستعين وا 



باطل، فيؤالء الذين يوغمون في تعظيم القياس والرأي يقعون في  ،عتباربو، وكل قياس خالف النص فيو فاسد اال
 مثل ىذه القضية فيردون كثيرًا من النصوص بحجة أنيا تعارض القياس.

النوع الثاني: ىم المعترضون عمى حقائق اإليمان والشرع باألذواق والمواجيد والخياالت الفاسدة، وىؤالء ىم أىل 
ة موغمة في الرأي فتعارض النصوص باألقيسة الفاسدة، ىنا مدرسة صوفية تقابل يناك مدرسة فقييفالتصوف، 

يقول كذا، فيقول: ال،  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،النصوص، يقال ليم: النصوص كذا وكذا، اهلل يقول كذا
أنتم تأخذون عممكم ميتًا عن ميت ونحن نأخذ عممنا عن الحي الذي ال يموت، نحن عندنا كشف وخموة وذوق 
ومواجيد نعرف بيا حقائق اإليمان، فيقال: ىذه حقائق شيطانية وليست حقائق إيمانية، ولذلك تجد بعضيم يجمس 

 -ما يعجز عن الفمسفة أحد-ويتفمسف بفمسفات  ،رج ال لجمعة وال لجماعة، ويرى أن ىذا أىمفي خموة وال يخ
يرخص لو في ترك  -يعني عمى مال- أنو إذا خشي عمى بضعة دراىم إلنسانل وارخصالفقياء يقول: إذا كان 

       الجمعة والجماعة، خاف عمى مالو، فالخوف عمى القمب أولى. 
فيقول: نحن في الخموة لحفظ القمب، ومن أجل استجالب  ،!عة سيفسد قمبو ويسرق؟وىو إذا خرج إلى الجم

الكشوف الشيطانية، فيؤالء أصحاب التصوف الذين يعارضون النصوص باألذواق والمواجيد،  ،التجمي والكشف
و لو وعميو سمت ويظير عميو أثر العبادة، فذكر بعض زمالئو قال: لو نصحتَ  ،مرة صغير السن اشابًّ  قابمت
ما بين العرش إلى  يعمم -صمى اهلل عميو وسمم-ويقول بأن النبي  ،ويقيم موالد ،و، ىذا يتكمم بأمور عظامكممتَ 

ذا قام أحد من المولد يقول لو: بحق النبي تجمساألرض السابعة فجمست معو، فقمت: بمغني عنك أنك تقول  ،، وا 
ن شئت ثالث فكّ كر لك أشياء وتَ وسأذ ،وكممتو بألطف عبارة، وقمت: أنا محب ناصح ،كذا ر فييا ثالثة أيام، وا 

يعمم من  -صمى اهلل عميو وسمم-سنين، واجمع ما شئت من الحجج ونجمس، فقمت لو: حينما تقول بأن النبي 
ىات البرىان، وأنت تسألني عن مسائل دقيقة في دينك، كان يسألني: إذا كان  العرش إلى األرض السابعة

، حينما يكون ىذا الذي في الخارج في -تطوع-ظير أنو صاحب صيام كثير يَ  ،؟اإلنسان قال بمسانو عمى شفتو
ا الريق أصاًل الفم كمو في حكم الخارج لكن ىو يسأل عن الشفة، ىل يفطر أو ال يفطر، إذا تسمل ىذ ،المسان

-فتعجبت، فقمت: أنت تسأل عن المسائل الدقيقة، وىذه مسألة كبيرة أن النبي  ،إلى فمو مرة أخرى بعدما خرج؟
صمى اهلل عميو - قال: النبي ،ىات البرىان ،يعمم ما دون العرش إلى األرض السابعة -صمى اهلل عميو وسمم

إلى يل فأخذىا فمما ذاقيا كشف لو ما بين العرش و إلى السماء رأى حالوة أعطاه إياىا جبر بلما عرج  -وسمم
  .األرض السابعة

واألجزاء الحديثية، ىات لي بحديث صحيح أو  ،والمعاجم ،والمسانيد ،والسنن ،قمت: ىذه دواوين السنة الصحاح
، وذكرت لو مثل ىذه المسائل، ثم ذىب ؟!ىذا الكالم، كيف تبني عقيدة كبيرة مثل ىذه عمى خرافةفيو ضعيف 

لى ساعتي ىذه ما رأيتو سنوات إلى اآلن ما رأيتو، ذىب خرج من الجامعة التي كان فييا،  يمنذ نحو ثمان ،وا 
تصور! يعني مثل ىذا اآلن يعارض النصوص بخرافات وأذواق ومواجيد، تقول لو: الشرع يقول كذا، يقول لك: 

 ىذا شيء جربناه، ىذا شيء عرفناه، ىذا شيء نحن جربناه لو أثر. 
مع األدلة، واهلل ال ُيعبد إال بما شرع، فيعارضو باألذواق والمواجيد، ىذه قضايا ليا أثر،  ا من األثر، فمنبقَ دعن

 تؤثر في الشباب.  ،تؤثر في الدعوة ،ىذه قضية تؤثر، ىذه قضايا تؤثر في النفس



لشرع وتقدم عميو، وىذا النوع الثالث: ىو االعتراض بالسياسات الفاسدة والقوانين الجائرة التي يعارض بيا ا
يقال: ىذا شرعكم وىذه سياسة، فيرى أن كثيرًا من األمور أنو فتجد  ،ألرباب الواليات، ىذا النوع الثالث الذي ذكره

ر عميو واسعًا، فالسياسة حج  التي يريدىا أو يتعامل بيا إلى آخره أن الشرع ال يفي بيا وأنو يضيق عميو ويُ 
تقتضي كذا، ومتطمبات السياسة تقتضي التوسع في كذا وفعل كذا، ولو كان  تقتضي كذا، وقوانين السياسة

 يخالف الشرع.
 فابن القيم يقول: ىذه األمور الثالثة ىي التي ييدم بيا الدين.

يمان إال بترك ىذا االعتراض والتسميم لحكمو الديني  قال: ومعترضون عمى قضائو وقدره، وال يتم لمعبد دين وا 
 والقدري.
، ىم جيال ولو كان "اعتراض الجيال": -رحمو اهلل-ىؤالء عمى القضاء والقدر يسميو ابن القيم اعتراض يعني 

االعتراض عمى -وىو ساٍر في النفوس  ،ىو ما بين جمي وخفي وىو أنواع ال تحصى"عندىم عمم، وليذا يقول: 
را -القدر لرأى ذلك في قمبو  ،دتو وأحوالوسريان الحمى في بدن المحموم، ولو تأمل العبد كالمو وأمنيتو وا 
، لكن يقول: الناس بين مقل ومكثر، منيم من يظير عميو ىذا ومنيم من ال يظير عميو، يعني ىو (ٜ)"عياناً 

 .خفي، لكنو كامن في نفسو كمون النار تحت الرماد
الجوزي، ونماذج ما تكممت عمى الرضا ذكرت أمثمة كثيرة من ىذا، نماذج ذكرىا ابن عندوفي األعمال القمبية 

نسأل -وبعضيم عمماء وفقياء، ما العبارات التي صدرت منيم  ،ذكرىا ابن القيم، حينما يصاب اإلنسان بمصيبة
رض عمى تدبير اهلل، يعترض عمى قدره، ويتعجب كيف يحصل مثل تعوي ،، يعترض عمى حكمة اهلل-اهلل العافية

الشديد، ويرى أنو فقيو وأنو يستحق أن يكون في حال  بعضيم إما بسبب فقره ،ىذا التدبير؟ ماىذا، ويقول: 
أجمل وأفضل، وبعضيم يصاب بمرض ويتسخط ويقول: لو كان ىذا عمى دابة لكان جورًا وظممًا فكيف عمى 

 .، وغير ذلك كثير، فيراجع ما ذكر في األعمال القمبية في الكالم عمى الرضا؟!إنسان
في الكالم عمى أبواب القدر تجدون  "تيسير العزيز الحميد"و "،المجيدفتح "وتجدون في شرح كتاب التوحيد في 

 عمييا. االطالعُ  أمثمة عمى ىذا كثيرة جيدٌ 
 حقوق واألشخاص واألزمنة واألماكنما يجب احترامو وحفظو من ال :: تعظيم حرمات اهلل-رحمو اهلل-قال 

 وحفظيا عن اإلضاعة. ،فتعظيميا توفيتيا حقيا
  }َوَمْن ُيَعظِّْم ُحُرَماِت المَِّو َفُيَو َخْيٌر َلُو ِعْنَد َربِِّو{يقول في سورة الحج:  -عز وجل-تعظيم حرمات اهلل، اهلل 

 ؟ -تبارك وتعالى-يذكر أقوال المفسرين في ىذا، ما ىي حرماتو  -رحمو اهلل-، ابن القيم [ٖٓ]الحج:
فبعضيم يقول مثاًل: الفرائض، وبعضيم يقول: المناىي، وبعضيم يقول: المأمور والمنيي، وبعضيم يقول غير 

ما يجب احترامو وحفظو من الحقوق واألشخاص ذلك، فابن القيم يجمع ىذا جميعًا بيذه العبارة الوافية، يقول: 
   .وحفظيا عن اإلضاعة ،واألزمنة واألماكن، فتعظيميا توفيتيا حقيا

                                                           

 (.ٓٚ/ ٕ) انظر: المصدر السابق - ٜ



، والشعائر ىي األمور [ٕ]المائدة: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتِحمُّوا َشَعاِئَر المَِّو{: -عز وجل-ي، قال اهلل دْ فمثاًل اليَ 
وما إلى ذلك من األمور الظاىرة، ىذه تسمى  ،صالة الجمعة ،صالة الجماعة ،التمبية ،األذان ،يالظاىرة، اليدْ 

}ِإنَّ ِعدََّة الشُُّيوِر ِعْنَد المَِّو اْثَنا َعَشَر ، ىذه األزمنة، [ٕ]المائدة: َشَعاِئَر المَِّو َوال الشَّْيَر اْلَحرَاَم{}ال ُتِحمُّوا شعائر، 
 ُموا ِفيِينَّ َأْنُفَسُكْم{ْظمِ َشْيرًا ِفي ِكتَاِب المَِّو َيْوَم َخَمَق السََّمَواِت َواأَلْرَض ِمْنَيا َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َفال تَ 

 .، فيذه األربعة الحرم ال يجوز انتياك حرمتيا، فيذا من تعظيم حرمات اهلل[ٖٙ]التوبة:
أو  ،حاء شجر الحرم مثالً ي من لِ د عمى اليدْ قم  القالئد التي تُ  ،[ٕ]المائدة: }َوال اْلَيْدَي َوال اْلَقالِئَد{كذلك أيضًا: 

ي، ال يتعرض ليا أحد، فيذه من الذوات، الكعبة أيضًا من دن مثاًل ىدْ البُ  هغير ذلك، من رآىا عرف أن ىذ
تقذير، يعتدي عمييا و حرمات اهلل، المسجد الحرام، المساجد ىي من حرمات اهلل، فالذي يعتدي عمييا بتدنيس 

َد المَِّو َأْن ُيْذَكَر ِفيَيا اْسُمُو }َوَمْن َأْظَمُم ِممَّْن َمَنَع َمَساجِ أو بمنع الناس من ذكر اسم اهلل فييا  ،بيدميا مثالً 
  .تبارك وتعالى-تعظيم حرمات اهلل  ، فكل ىذا خالف[ٗٔٔ]البقرة: َوَسَعى ِفي َخرَاِبَيا{

بأنواعيا، كل أنواع الحرمات الزمانية  -عز وجل-تجد انتياك جميع حرمات اهلل  في سوريااآلن ما يجري و 
ي أو ممن يرج   ،والمكانية والذوات، أنا أتعجب ممن يتعجب من ىؤالء كيف يفعمون ىذا؟ أنا أتعجب ممن يتعجب

، ىؤالء ما ائً مق، أنا أتعجب من ىؤالء الذين يرجون من ىؤالء شيعندىم أدنى ذمة أو ضمير كما يقال أو خُ 
عرفوا الباطنية، ىؤالء الباطنية ال يقفون عند شيء، بل الشيء الغريب أن يصدر منيم ما يدل عمى تعظيم 

وا التاريخ، إباحية كاممة ءأو العرض الحرام أو نحو ذلك، اقر  ،أو المال الحرام ،وتحريم الدم الحرام ،حرمات اهلل
ستغرب، لكن يستغرب لو صدر واىد، فيذا ىو األصل الذي ال يُ ، التاريخ مميء بالش-عز وجل-لكل حرمات اهلل 

، أنا أتعجب كثيرًا منيم ومن ؟كيف تصدر ىذه األشياءيقولون: منيم خالفو، فالذين يؤممون أو يستغربون أو 
ل منيم واحد من مميون ؤم  ستخرج، ىؤالء ال يُ كتاباتيم، ما يعرفون ىؤالء؟ ىذا ىو األصل، الشيء من معدنو يُ 

في  ،رسالتوكما قال شيخ اإلسالم في  (ٓٔ)أبدًا، ىؤالء أكفر من الييود والنصارى ،تعظيم شيء من الحرمات من
وال يعترفون  ،وال يعرفون الدين ،في الكالم عمى النصيرية، ال يقفون عند شيء، فال يعرفون اهلل ،الفتاوى موجودة

ليسوا ن ىؤالء اوال يعترفون بالرسل، من أكفر الخمق، بل ىم أكفر الخمق، وال يوجد كفر في الدنيا إن ك ،بو
البداية  وابن كثير في ،وا في التاريخءأننا ال نقرأ، واقر  إلسالم في غاية األىمية، المشكمةرسالة شيخ او كافرين، ب

 يبقون حرمة من الحرمات، فيذا الذي يصدر الوأفعال شنيعة يفعميا ىؤالء،  ،ذكر أشياء ووقائع عظيمةوالنياية 
 .يممنيم ىو بعض أخالق

: حقيقة اإلخالص توحيد المطموب، وحقيقة الصدق توحيد الطمب واإلرادة، وال يثمران إال -رحمو اهلل-قال 
عمييا سيره فيو  لم يبنِ  باالستسالم المحض لممتابعة، فيذه األركان الثالثة ىي أصول الطريق التي من

 وذلك فضل اهلل. ،ىجارَ مقطوع، ومن اجتمعت لو فيو السابق الذي ال يُ 
  .حقيقة اإلخالص توحيد المطموب، وحقيقة الصدق توحيد الطمب واإلرادة، ما الفرق بين األمرين؟

                                                           

 (.ٛٛٗ: ص) المنطقيين عمى والرد ،(ٓٔٗ/ ٕ)و ،(ٖٓٔ/ ٕ) الفتاوى مجموع: انظر - ٓٔ



، أن يكون المتوجو إليو يعني أن يكون المعبود واحدًا، أن يكون المقصود واحداً  ،اهلل :توحيد المطموب فمواحدٍ 
 .واحداً 

فمواحد: اهلل، كن واحدًا: ال تمتفت يمينًا أو  ،الصراط المستقيم :توحيد الطمب: كن واحدًا، توحيد الطريق: في واحد
، وحد الجيد، أن تقبل عميو -جل جاللو-وخالقو ومميكو  ي قمبك شعب تنازعو وتفرقو عن ربويسارًا، ال يكن ف

، ال تعبد اهلل وتعبد غيره، كن واحدًا: أقبل عميو بكميتك، ال يكن في القمب أدنى منازعة، كن فمواحد: اهلل ،بكميتك
عبد اهلل إال بما شرع، وىي الطريق التي رسميا وخطيا وأمر واحدًا، في واحد: ىذا الصراط المستقيم، ال يُ 

 .ىذه ىي األشياء التي يذكرىا الحافظ ابن القيم ،بسموكيا
وال يثمران إال  واإلرادة،أدنى التفات،  ىناكيكن  ال والصدق: توحيد الطمب، المطموب، اإلخالص: توحيد

يبمغ بيا اإلنسان ويصل إلى بغيتو  ، فيذه األركان الثالثة ىي أصول الطريق التيباالستسالم المحض لممتابعة
 وغايتو.
مييا فالمقاربة، فإن نزل يقدر ع : المطموب من العبد االستقامة عمى عبودية اهلل، فإن لم-رحمو اهلل-قال 
 ...عنيا

المطموب من العبد االستقامة عمى عبودية اهلل، يقول: وىي السداد واإلصابة في النيات واألقوال واألعمال، ىذه 
  .السداد واإلصابة في النيات واألقوال واألعمال ،االستقامة

ىي السداد، ىي الجادة، ىي المرتبة األصيمة، ىي  المطموب من العبد االستقامة عمى عبودية اهلل، ىذه االستقامة
في  -صمى اهلل عميو وسمم-فإن لم يقدر عمييا فالمقاربة، كما قال النبي  ،الدرجة الرفيعة، وىي المقام األكمل

فميقارب، فالناس بين سابق  األكمل، إذا ما استطاع أن يصل إلى المرتبة (ٔٔ)(())سددوا وقاربواالحديث: 
 .وظالم لنفسو ،تصدومق ،بالخيرات

، بمعنى أن اإلنسان إما أن يكون مسددًا في أقوالو فالتفريط واإلضاعة -عن المقاربة-ل عنيا زفإن نفينا قال: 
والمحاسبة  والمجاىدة ،وأفعالو وقصده ونياتو، فيذا ىو الكمال، فإن لم يكن فميكن مقاربًا في حال من المراجعة

ذا وقع منو الزلل والخطأ والذ بادر بالتوبة، فيذا يرجى لو أن  نبواالستدراك لمنقص والتقصير حينًا بعد حين، وا 
}َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْمَنا َقْمَبُو َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع : -عز وجل-يدرك، والثالث ما وراء ذلك إال التضييع كما قال اهلل 

فال يكون اإلنسان  رأسًا، -عز وجل-لطاعة اهلل  يرفع ال ىذا المفرط الذي، [ٕٛ]الكيف: َأْمُرُه ُفُرًطا{ َىَواُه َوَكانَ 
 بيذه المثابة.

ثبات األسباب واالجتياد فييا.-رحمو اهلل-قال   : وال يتم التوكل الكامل إال بمعرفة اهلل وصفاتو وأفعالو وا 
عن حقيقة التوكل، وقد مضى الكالم عمى التوكل مفصاًل في األعمال  يتكمم -رحمو اهلل-الحافظ ابن القيم 
 .إلى آخره ...بمعرفة اهللإال ال تتم إن حقيقة التوكل القمبية، فيو يقول: 

                                                           

 عمى والمداومة القصد باب الرقائق، كتاب ،(ٖٙٗٙ) وبرقم ،(ٜٖ) برقم يسر، الدين باب اإليمان، كتاب البخاري، أخرجو - ٔٔ
 (.ٕٛٔٛ) برقم تعالى، اهلل برحمة بل بعممو الجنة أحد يدخل لن باب والنار، والجنة القيامة صفة كتاب ومسمم، العمل،



ابن القيم يتحدث عن  ،وال إشكال ،وال يتم التوكل الكاملا بقولو: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عبر عن ىذ
حقيقة التوكل أنيا ال تحصل وال تتم إال بيذه األمور، ىنا ذكر نحو سبعة أمور أو ثمانية ذكرىا ابن القيم، الشيخ 

 إلى آخره. ،الثالث.. الرابع.. ،الثاني.. ،.ذكرىا سردًا، وابن القيم قال: األول.. -رحمو اهلل-بن سعدي ا
حتى يكون متوكاًل، ودائمًا نقول:  ن يعرف أوصافو الكاممة من قدرتورف اهلل وأاألول: معرفة اهلل وصفاتو، أن يع

إن معرفة األسماء الحسنى من أنفع ما يكون لمعبد، فعندنا األعمال القمبية واألسماء الحسنى، ىذا الذي يبني 
يعرف كفايتو وقدرتو  ، فيعرف أن اهلل ىو القوي،-عز وجل-اإليمان، فينا البد أن يعرف أسماء اهلل وصفات اهلل 

رادتو، فمن ثَ  لى عممو وأنيا تصدر عن مشيئتو وقدرتو وا  يطمئن ويأمن  مّ وغناه، ويعرف أن األمور تنتيي إليو وا 
وأعظم من كل عظيم، وأن اهلل بيده مقاليد األمور،  ،وأن اهلل أقوى من كل قوي ،ويعرف أن نواصي الخمق بيده

 .إذا عرف األسماء والصفات
الذي ال يقاربيا وال يصل إلييا وال تحصل لو أبعد ما يكون عن "ىذه ىي الخطوة األولى، ولذلك ابن القيم يقول: 

، -فراخيم-ى عمى أولئك الذين ينفون أو يحرفون األسماء الحسنى من الجيمية وغيرىم عَ نْ ، فيَ "التوكل عمى اهلل
المميت،  ،المحيي ،الرزاق ،الغني ،ىو القوي -ز وجلع-صفات  الكمال، أن اهلل  -عز وجل-فيم ال يثبتون هلل 
وال مشيئة، فيشعر الواحد كأنو ريشة في ميب الريح في ىذا العالم، أنو عرضة لكل  ،وال إرادة ،وال يثبتون لو عمماً 

 ،ووال يعمم ما سيحصل ل ،وأن اهلل ال يعمم بحالو ،ولم يقدر عميو أجمو ،آسر وكاسر، أن اهلل لم يقدر عميو عممو
في أمر الرزق  امشتتً يكون و  ،وال رزاق وال كذا، فيبقى قمبو يتقمب ،وال قدير ،وال بصير ،وأن اهلل  ليس بسميع

، فيتوجو -تبارك وتعالى-بخالف من يعمم أن األمور كميا بيد اهلل  ،اقً ونو، قمِ ئاألمن وفي كل شأن من ش وأمر
وال يمتفت إلى المخموقين وال يتعاظم أحد من  ،وفقره ،ومطالبو ،إليو وتكون رغبتو إليو، ويتوجو إليو بحاجاتو

من العبوديات التي ال تصمح إال هلل، وال يخاف من المخموق كخوفو من اهلل أو  االمخموقين في نفسو فيقدم لو ألوانً 
في سموك أعظم من خوفو من اهلل، ىذا ال يميق، ىؤالء ما عرفوا اهلل حق معرفتو، فانظر كيف يؤثر االعتقاد 

 ؟!أن اهلل غني ورزاق وعميم وخبير وقدير ونصير، ىذا كيف يمشي ال يؤمن بيذا كمو ااإلنسان، فتخيل إنسانً 
، المخاوف من كل ؟!وكيف ينام ؟!وكيف يدخل المعركة ؟!وكيف يأكل ؟!وكيف يتعامل ؟!وكيف يقابل الناس

و، فالمعرفة بأسمائو وصفاتو وأفعالو ىذا ناحية تنتابو، فيذا اعتقاد ال شك أنو في غاية الضرر عمى صاحب
 األول.

الثاني: إثبات األسباب واالجتياد فييا، فاألسباب البد من تعاطييا، فيي محل حكمة اهلل وأمره ودينو، والتوكل 
وقضائو وقدره، فال تقوم عبودية األسباب إال عمى ساق التوكل، وال يقوم ساق  -تبارك وتعالى-متعمق بربوبيتو 

إال عمى قدم العبودية كما يقول ابن القيم، بمعنى الذين ينكرون األسباب أصاًل، ويقولون: اإلنسان مجبر  التوكل
ليا قيمة، طيب اهلل أمر بتعاطييا قال: وىو مسير في كل أحوالو بإطالق، ىكذا بال تفصيل، يقول: األسباب ما 

قالوا: ىذا من باب التعبد فقط ولكنو ال يغير قمياًل وال كثيرًا وال أثر لو، ، [ٓٙ]األنفال: }َوَأِعدُّوا َلُيْم َما اْسَتَطْعُتْم{
 ر القعود والخنوع والذل والميانة. ىذه عقيدة فاسدة تؤث   ،ما شأنيم؟ نىؤالء إذ

ىؤالء الذين وصل بيم األمر إلى حال تضحك العقالء منيم، الذين نفوا األسباب  و فتعاطي األسباب أمر طبيعي، 
سباب وتعاطي األسباب، فقعد بعضيم عن طمب الرزق، بعض الناس الذي ما يعمل أعمااًل صالحة وأثر األ



، بعض الناس قد ؟المدرسة؟ ما تراجع لالختبار ذىب إلىنقول لو: طيب، وطمب الرزق؟ طيب والمدرسة ما ت
ذا جعت، الجوع و قول لو: المدرسة وال أعمل وال أطمب الرزق وال أمشي وال كذا، نإلى  ذىبيكابر يقول: أنا ما أ ا 

أنا ما آكل، طيب  ،، طيب ما تأكل؟ تدفع قدر اهلل بقدر اهلل، بعضيم كابر وقال: النعمن قدر اهلل؟ يقول: مِ 
واحد  عنيحكون لإلمام أحمد  ،مقدر حاصل، فصاروا يضعون في فمو، أموت من الجوع، ال؟تموت من الجوع

، ًئاشيىذا من تعاطي األسباب، امضغ الطعام، ما يحرك  ،الفكك بيذه الطريقة، فيضعون في فمو، طيب حر  
، فصاروا يحركون فكو من أجل أن يمضغ الطعام، فضحك افيو ويجمس ساكتً  يفتحون فمو ويضعون الطعام

   .!اإلمام أحمد كما ضحكتم، يعني إلى ىذا الحد
ذا أراد أن يذىب إلى الخالء ماذا يفعل مقى في برية وال يُ أن حسن األالء، ىذا ما أذىب إلى الخ ا، يقول: أن؟وا 

 يأكل وال يشرب ويستريح ويستراح منو، إلى ىذا الحد يصل الجنون ببعض الناس.
ال يخرج عن إرادتو ومشيئتو وقدره  -تبارك وتعالى-فاألسباب ال تستقل بنفسيا ولكن اهلل أمر بتعاطييا، واهلل 

بات عمى أسباب، وأجرى سنتو في الكون عمى ىذا، مسب  شيء، فال يقع في ممكو إال ما يريد، ولكنو رتب ال
فتعاطي األسباب بالجوارح ىذا مطموب شرعًا وىو من التوكل، ولكن الخطأ الذي ينافي التوكل واالنحراف في 
ىذا الباب أن يتعمق القمب باألسباب ويركن إلييا، ما ىي األسباب؟ الدواء مثاًل، ىذا سبب تعاطيو ال إشكال فيو، 

 ، لكن أن يتعمق القمب بالدواء ويركن إليو ويعتقد أن الشفاء منو، ال. "تداووا عباد اهلل"
أن يركن القمب إلى الطبيب، الذىاب إلى الطبيب ال إشكال فيو، لكن أن يتعمق القمب بالطبيب فيظن أن شفاءه 

ذا شاءالشفاءليحصل  -عز وجل-بيد الطبيب ىذا خطأ، ىذا سبب قد يييئو اهلل  تعطل  -عز وجل-اهلل  ، وا 
 ذلك.

فالذين ينكرون األسباب وال يثبتونيا ىؤالء يؤثر ذلك في سموكيم آثارًا سيئة، ىذا من أثر االعتقاد الفاسد عمى 
 السموك، وخذ أمثمة ألبواب شتى.

لكنو  الثالث: تجريد التوحيد، بحيث ال يصير في القمب عالئق اإلشراك، ىذا اإلنسان يقول: أنا متوكل عمى اهلل،
  .كما ينبغي؟ اكيات، ىل يكون توكمو صحيحًا تامًّ عنده شر 

فأىل التوحيد ىم أكمل الناس توكاًل، والذين عندىم إشراك  ،جدت عالئق اإلشراك فينا يكون التوكل مدخوالً إذا وُ 
 .يكون عندىم من نقص التوكل بحسب ما يكون عندىم من الخمل في التوحيد

 واالستناد إليو والسكون، بحيث ال يبقى القمب مضطربًا من تشويش األسباب. قال: وقوة االعتماد عمى اهلل
استشرت، ىذه كميا أسباب، فوض األمر إلى اهلل، فإذا جاءت النتيجة سمبية أو  ،فعمت السبب، استخرت فإذا

ترضى بالنتيجة،  نإيجابية تكون في غاية الراحة أن طمبت من اهلل أن يختار لك، وفعمت ما ينبغي عميك، فإذ
وتطمئن بيا غاية االطمئنان، فال يبقى القمب مشوشًا، ىذا في أمور الحياة كميا، في أمور الزواج، في أمور 

طول السنة  ،النجاح إلى آخره، إنسان فعل األسباب ما فرط ،الدراسة، في مواصمة الدراسة، في أمور االختبار
ي النياية بسبب أو بآخر ما اجتاز ىذا االختبار، من غير يراجع ويدرس وال يضيع وقتو، وجاءت النتيجة ف

ما تم أمر ىذا الزواج،  ،واستشرت ،تفريط، أنت فعمت األسباب، إذن عميك أن تكون في غاية الراحة، استخرتَ 
ما ينبغي في ىذا المقام، ما جاءت  فعمتُ  ،استشرت ،األسباب سألتُ  الحمد هلل ىذه نتيجة االستخارة، فعمتُ 



إلى آخره،  بيت ،بيع ،شراء ،سيارة ،تجارة ،صفقة ،أنا مستريح البال طيب القمب نكما كنت أتوقع، إذ النتيجة
الحمد هلل ىذه ىي النتيجة، كن في غاية الراحة، إذا استخرت  ،أنت فعمت السبب، ذىبتْ كذا؟  لماذاأرض فاتت 
 القمب عمى أرض ثابتة عمى جبل ال، وفعمت السبب، جاء ما كنت تتوقع أو ما جاء، -عز وجل-ووثقت باهلل 

وضجر وتسخط  سف وندم وضيقأتنقمب حالو إلى  ،يتزعزع وال يتحرك وال يضطرب وال يقمق، وبعض الناس ال
وأين الرضا بنتيجة  ،؟، أين التوكل الحقيقييدخل في دوامة من الحزن ،وىذا خطأواعتراض ولوم لنفسو ولغيره، 

       .؟ذلك
  الظن والثقة باهلل في نيل ما توكل العبد عمى اهلل فيو.قال: والبد من حسن 
أعوذ  ىكذا، بعض الناس ،ويقول: الطيب ما يوفق يستخير ويستشير أو يفعل األسباب حسن الظن، يعني ما

يريد  ،يدخل في صفقةأن يريد  ،يدخل بتجارةأن ، وبعض الناس يريد -تبارك وتعالى-ىذا سوء ظن باهلل  ،باهلل
يريد أشياء، ويعمل األسباب ومع ذلك ىو في قرارة نفسو يقول: أنا كمما دخمت في عمل فشل،  ،كذايدخل في أن 

دخمت في األسيم طاحت، دخمت في األراضي كسدت، دخمت في توظيف األموال والشغالت ىذه فسرقت 
ذين نجحوا في حياتيم ساء الظن بربو أنو ال يفمح وال ينجح، وانظروا إلى الأيدخل بشيء أن فكمما أراد  ،األموال

سواء في تخصصاتيم أو في مزاوالتيم في التجارة وغيرىا، تجده خسر مرة وثانية وثالثة ورابعة، ويذكرون حياتيم 
 مًا في ىذا الباب.وتفاصيميا وما جاءىم من النكبات، ثم بعد ذلك صار عمَ 

  نيل ما توكل العبد عمى اهلل فيو.والثقة في  ،بد منوفحسن الظن ال
 قال: والتفويض إلى اهلل.

أنت فعمت األسباب، فوض األمر إلى من بيده أزّمة األمور، لم  ،السابعابن القيم ىذا عده  والتفويض إلى اهلل،
لك اآلن عمل، عممت الذي عميك، فوض األمر إلى اهلل، وليذا ىؤالء الذين يجزعون ويقمقون ويحزنون في  يبقَ 

؟ يقول: تدبير -عز وجل-خار وكذا، نقول لو: تدبيرك أفضل أو تدبير اهلل أمر فاتيم بعدما فعل األسباب واست
طيب اهلل دبر لك  ،و تدبر لنفسك؟ يقول: ال، اهلل يدبر لي خير ليأيرت: اهلل يدبر لك طيب لو خُ  ،اهلل أحسن

ير اهلل اختار لك وأنت تقر بأن اهلل عميم حكيم؟ لماذا الجزع والتسخط؟ ىذا تدب اآلن واختار لك ىذا، لماذا الجزع
؟ ولماذا حزين؟ ولماذا متضايق؟ ولماذا عٌ جزِ أنت ىذا المرض عن عمم وحكمة، وتدبيره خير من تدبيرك، لماذا 

   .البكاء؟ ولماذا اليم؟ ولماذا مت قبل أوانك؟!
 .؟!مماذا تقيم الدنيا بيذه الطريقةىذا اختيار اهلل لك، ىذا تدبير اهلل لك، ف

 اهلل واستسالم القمب.قال: والتفويض إلى 
، يعني لو جئنا عمى ىذا الترتيب استسالم القمب لوسبعة، اآلن االستسالم ىذا ىو السادس عنده، يعني صارت 

 يكون التفويض السادس واالستسالم السابع.
قال: ويتوكل عمى اهلل في كل مطموب حصولو أو دفع مكروه، وأفضل التوكل ما كان في حصول خير ديني 

 ام.خاص أو ع
ىي تفاوت التوكل، الناس يتفاوتون، وابن القيم ذكرىا بصورة أكبر بسطًا، لكن حاصميا أن و ىذه مسألة ثانية 

دفع بأدنى الناس يتفاوتون في التوكل، يقول: من الناس من يتوكل ويجيد قمبو وذىنو وعقمو في أمر يمكن أن يُ 



 اتفكير ىذا اإلنسان في باب التوكل منصبًّ  شيء، يعني الجوع يمكن أن يدفع بنصف رغيف، يقول: فتجد كل
 تسخر ليا العقول والدراسة سبعو شبر  ىاكبر المعدة فعمى نصف رغيف، كيف يتوكل في نصف ىذا الرغيف، 

تنيى الجوع ىذا كمو، أن شابورة ممكن  ألجلوأكل الحرام، وكل ىذا  ،وىذه المغامرات ،سنة، وىذه التجارات ةعشر 
 .بريالين ان يومً و ىذه ثالثن حبة؟ و ث؟ ثالفييا حبة شابورة كم

تسد أن مكن يالتفكير في باب التوكل عمى قضية فابن القيم يقول: من الناس من يسخر ىذا اليم والجيد و 
من يكون توكمو في تبميغ دين اهلل  -عمييم الصالة والسالم-يقول: ومن الناس وىم كالرسل  ،بنصف رغيف

لمعالمين، في نشر الدين وفي كسر الباطل وفي مقاومة الفساد والشر والمنكر، ونفع الخمق وما إلى ذلك من 
كل الدنيا تتمحور و ، لكن اآلخر كل توكمو منصب -عمييم الصالة والسالم-األمور، يقول: ىذا توكل الرسل 

يعني اىتمامات الناس، يعني بعض الناس اىتماماتو كميا تجتمع  ،بأدنى سببنيى عنده في ىذا الذي يمكن أن يُ 
ما أحدىم  يسمى بالعقل المعيشي، الذي نظرما أصحاب  ؤالءية عمى قضية األكل، أكل عيش، وىفي النيا

 ابو العباد، أن يكون سببً  -عز وجل-لمدنيا، أن ينفع اهلل  ايجاوز أنفو، ما يفكر بأبعد من ىذا، أن يكون شمسً 
د، العيش يا أخي العيش، عيش األوال ،و في ىذا الباب، اآلخر الملسعادة قمبو وسعادة الناس جميعًا، يكون توك

يكفي عن ىذا كمو، مثل الذي سخر حياتو كميا لممسألة، وعند اإلشارات وذىاب ومجيء  نأمكن يىذا خبز ب،لاي 
و خبز ويؤكل وانتيينا، وما يحتاج ىذا الوقت بشترى أن يُ أخطار وعرضة لكل خطر، طيب ،لاي واحد يمكن و 

صرف، أين السعادة؟ أين المذات إذا كانت الحياة تقضى بيذه الطريقة، إذا كانت المسألة سد جوع الطويل الذي يُ 
، ىذه اوراجعً  ااإلشارة ذاىبً  احدة لياًل عند ىذهف،لاي يكفي، ما يحتاج ىذا الوقت الطويل من الصبح إلى الساعة الو 

   وىذا أبعد ما يكون عن التوكل. ،ةحياما ىي 
 : الصبر ثالثة أقسام: -رحمو اهلل-قال 

 صبر عمى طاعة اهلل، وصبر عن معصية اهلل، وصبر عمى امتحان اهلل. 
 .فاألوالن صبر عمى ما يتعمق بالكسب
 فيو.والثالث صبر عمى ما ال كسب لمعبد 

يعني أن الصبر عن المعصية والصبر عمى الطاعة ىذا يتعمق باختيار العبد وكسبو، أما الصبر عمى األقدار 
ما أن يسمو سمو البيائم، ما أمامو طريق آخر، يعني لو أنو لم يصبر  ،المؤلمة فيذا إما أن يصبر صبر الكرام وا 

نما غالبو الضجر، ىل ؟وضجر فما ىي النتيجة سيرتفع المرض؟ جزع غاية الجزع وتسخط ولطم ، ما صبر وا 
 ،وشق جيبو، ثم ماذا؟ رجع لو الميت؟ ارتفعت عنو المصيبة؟ ما حصل شيء من ىذا ،وجيو ونتف شعره

عني حتى في األمور العادية، يعني اآلن يكانت ىذا ىو فعل العقالء أصاًل،  اصبر عمى األقدار المؤلمة أيًّ فال
 تميق ويؤذي من معو من الحينما يكون الناس في الزحام بالحج، بعض الناس يفقد صوابو ويتصرف تصرفات 

، ينزل ويتشاجر مع ىذا، احينما يسوء الخمق ورأيت من بعض الناس سفيً ف، ويغضب وتسوء أخالقو، ىمأىل وغير 
خارجون من عرفة، ويشتم ىذه ويسب ىذا ويتوعد ىذا ويصدم ىذا عمدًا، فيذه ينزل من السيارة ويتشاجر، وىم 

و ىي نفس الحال ونفس الوقت الذي أالحماقات ىل حمت لو الطريق وانجمت عنو آالف السيارات التي أمامو، 
، ىذا ضعف في العقل، لو جمس ؟لم وحسرة في قمبو، ويورث ذلك أيضًا من معوأسيقضيو لكن بضجر وضيق و 



فقد  ،فيو في عبادة، وىكذا في األمور األخرى التي تقع لإلنسان؛ خسر في تجارتو -عز وجل-بح ويذكر اهلل يس
لكن  ،من يحب ونحو ذلك، ليس أمامو إال الصبر، فيذا صبر عمى أقدار اهلل، في أمور ال يد لإلنسان فييا

نسأل اهلل -ممن ال خالق لو  تجد بعض الناس الصبر عمى الطاعة والصبر عن المعصية ىذا أكمل، ولذلك
وال يأتمر بأمره، ومع ذلك يصبر عمى األقدار المؤلمة، ولو قرأتم في التاريخ  ،وال يعبده ،ال يعرف اهلل -العافية

ويؤخذ  ،مخدرات يصبر عمى األخطارالىذا عند بعض الناس كبار المجرمين من مروجي  ونقديمًا وحديثًا تجد
رك لرجع، وىو في غاية ولو تُ  ،وال يمين وال تنثني لو قناة ،وال ينطق بكممة ،والعذابب بألوان األذى قم  ولربما يُ 

مع أنو قد يكون عفيف  -نسأل اهلل العافية- مذموم، ىو يصبر عمى األلم واألذىاإلصرار والصبر، ىذا صبر 
الجبية ال يسجد هلل سجدة واحدة، فيو ال يصبر عمى الطاعة وال يصبر عن المعصية، ولذلك الذي جاء لإلمام 

ومع ذلك ما ترك ما  ،ثمانية عشر ألف سوط ضرب في السرقةو ره كان من المصوص وصب   -رحمو اهلل-أحمد 
ثم قطعت  ،رك، ثم قطعت رجل وتركم قطعت األخرى ثم تُ ث ،ركثم تُ  ،طعت يده في السرقةوبعضيم قُ  ،ىو فيو

 ،أشياء عجيبة من صبر بعض المجرمين عمى باطميم اوا التاريخ تجدو ءرجل أخرى، وىو لم يترك السرقة، اقر 
  .فاهلل المستعان

 وصبر االختيار أكملفالمقصود أن الصبر عمى الطاعة وعن المعصية أكمل؛ ألنو متعمق بكسب اإلنسان، قال: 
عميو -ذكر أمثمة، قارن بين صبر يوسف  -رحمو اهلل-ابن تيمية ، وليذا شيخ اإلسالم من صبر االضطرار

رق صبر، فيذا صبر اضطرار، ليس أمامو إال لما ألقاه إخوتو في البئر صبر، وباعوه واستُ  -الصالة والسالم
أكمل؛ ألنو صبر اختيار، وآثر دخول الصبر، يقول: لكن صبره عمى مراودة امرأة العزيز ومن معيا من النساء 

فيقول: صبره عمى امرأة العزيز أعظم من صبره عمى بموى السجن ومحنة الرق؛  ،السجن عمى مواقعة الحرام
  ألنيا أمور ليست بيده. 

تبارك -: وصبر االختيار أكمل من صبر االضطرار، وتمام الصبر أن يكون كما قال اهلل -رحمو اهلل-قال 
، وأقواه أن يكون باهلل معتمدًا فيو عميو ال عمى نفسو [22]الرعد: الَِّذيَن َصَبُروا اْبِتَغاَء َوْجِو َربِِّيْم{}وَ : -وتعالى

 وال عمى غيره من الخمق.
ليظير لمناس أنو ال يبالي وأنو قوي كما يفعل بعض التالميذ األشقياء  ؛يصبر فتوة وشجاعة وتجمداً يعني ما 

تعجب من بعض التالميذ، يمد يده ويضربو األستاذ أو مدير المدرسة ضربًا ، فكان يُ ضربونحينما كان الطالب يُ 
لئال يشمت بو أحد، أو ليظير  ؛زمالئو ملكن يظير الجمد أماميم وأما يتألممبرحًا، وىو ال يتحرك وال يتأثر، ىو 

ال  -تبارك وتعالى-الشجاعة والقوة أو نحو ذلك، فمثل ىذا صبر غير محمود، إنما الصبر يكون ابتغاء وجو اهلل 
 يقول: أنا الويكون معتمدًا عمى اهلل ال عمى حولو وقوتو،  ،ليقال: ما أجمده! ما أصبره! ما أقواه! ما أشد تحممو!

لى آخره عندي قدرة عمى التحمل  ،عتمد عمى اهللأو  ،ال، يقول: أنا أتوكل عمى اهلل ،قوية، أنا أستطيع وأفعل وا 
  وأخرج من حولي وطولي.

: سمعت شيخ اإلسالم يقول: الصبر الجميل ىو الذي ال شكوى فيو وال معو، والصفح -رحمو اهلل-قال 
 الجميل ىو الذي ال عتاب معو، واليجر الجميل ىو الذي ال أذى معو.



ولكنو أيضًا مراتب: الصبر الذي يكون مع الجزع، ىذا ال يكون، ىذا خالف الصبر، ال يوجد  ،لصبر محمودا
 ،صبر مع جزع، لكن ىناك صبر مع شكوى، وىناك صبر مع إخبار، وىناك صبر من غير شكوى وال إخبار

أو يشتكي عند من يرجو منو أن ينصفو كالقاضي أو نحو  ،يشتكي، فإن كان يشتكي عند الطبيب مثالً  ،شكوى
ذلك فيذا ال إشكال فيو، وىناك إخبار فقط، يعني بعض الناس إذا عاده الناس في مرضو جمس يشتكي، وبعض 

صمى -الناس ال يشتكي لكنو يخبر، يقال لو: ما بك؟ فيقول: حصل لي كذا، خبر، فيذا ال إشكال فيو، والنبي 
 ، إلى غير ذلك. (ٕٔ)لما قالت عائشة: وارأساه ،((بل أنا وارأساه))قال:  -اهلل عميو وسمم

   فالشاىد أن الصبر الجميل ىو الذي ال شكوى معو، ولم يقل: ال إخبار معو.
فر والصفح، ثالثة أشياء: عفو وصفح وغفر؛ العفو أال عندنا العفو والغَ فوالصفح الجميل الذي ال عتاب معو، 

ت الريح األثر، قال: أنا عفوت عنك، لكن بعض الناس قد يعفو ولكنو ال يعرض من: عفَ يبقى أثر في النفس 
، ويعاتب، فيذا عفو مع عن اإلساءة والمسيء، يقف ويقول: أنا عفوت، لكن أنت ما كان ينبغي لك أن تفعل ىذا

، عفو أال يبقى األثر [ٜٓٔقرة:]الب }َفاْعُفوا َواْصَفُحوا{س ىذا بالعفو الجميل، وليذا أمر اهلل بالصفح، عتاب، فمي
ن عفوت  ،في النفس اصفح: ال تقف عند اإلساءة، امِض، ال تقل لو: أنت أخطأت وأنت كذا وتقرره بخطئو وا 

  عنو، الصفح: من صفحة العنق. 
هلل فر فيو أمران: الستر والوقاية، ما يصل إليو سوء بسببك، وأيضًا ال تتكمم فيو، يتكمم في المجالس ويقول: اوالغَ 

، ففالن فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، [ٛٗٔ]النساء: }ال ُيِحبُّ المَُّو اْلَجْيَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِمَم{يقول: 
جالس يتكمم، يقول: مع أنو ىو  ،يكون معو ستر، فيذا ما سترأن لكني سامحتو، فيذا ليس بغفر، الغفر البد 

 عفوت عنو، فعندنا مراتب، فينا الصفح الجميل الذي ال عتاب معو.فعل كذا وكذا لكني سامحتو، 
عداوة وأذى بكل مستطاع، و  -نسأل اهلل العافية-واليجر الجميل ىو الذي ال أذى معو، بعض الناس قد ييجر 

  .فيذا ال يجوز، فإذا حصل اليجر الذي يسوغ شرعًا فال يحصل معو األذى
ال  ،، السراح الجميل الذي ال يعقبو كممات جارحة[ٜٗ]األحزاب: نَّ َسرَاًحا َجِمياًل{}َوَسرُِّحوىُ وىكذا السراح الجميل، 

تأخذ مالبسيا وأغراضيا التي  ء يغير قفل البيت، وتجيالال يعقبو استحواذ عمى أمتعتيا وأغراضيا،  ،يعقبو شتم
   .[ٖٕٚ]البقرة: ؟،اْلَفْضَل َبْيَنُكْم{}َوال َتنَسُوا فاجأ بمؤم وأخالق سيئة، قفل الباب مغير، أين جاءت بيا، ثم تُ 

فقير،  ،غنيىو  ،، وىذه متعة فوق الطالق، متعةواتركي ما شئتِ  عيا، قل ليا: خذي ما شئتِ بواب شر  افتح األ
أن يييئ لِك ما ىو خير مني،  -عز وجل-، ونسأل اهلل ان ألفً و ، ىذه ثالثان ألفً و ىذه عشرة آالف، ىذه عشر 

عتذر إذا صدر مني تقصير، ىذا التسريح الجميل، ما ىو شتم ليا أنا الدنيا واآلخرة، وأ يحسن لِك العاقبة في
أو تعميق الطالق حتى تضطر إلى المحاكم وأمور  ،وجرح لمشاعرىا وأىميا وأذى ومضايقات ومصادرة ألمتعتيا

 ليس بسراح جميل. ذا القبيل، فيذاال يحب أىل المروءات أن يصيروا إلييا، فيبتمون بإنسان أحيانًا من ى
 ،وباإلسالم ديناً  ،ااق طعم اإليمان من رضي باهلل ربِّ ))ذ: -صمى اهلل عميو وسمم-: قال النبي -رحمو اهلل-قال 

غفرت  اوبمحمد نبيِّ  ،وباإلسالم ديناً  ،احين يسمع النداء: رضيت باهلل ربِّ ))من قال ، وقال: (43)((وبمحمد رسوالً 
                                                           

 (.ٙٙٙ٘) برقم ،"الوجع بي اشتد أو وارأساه، أو وجع، إني: "المريض قول باب المرضى، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٔ
 (.ٖٗ) برقم ربا، باهلل رضي من اإليمان طعم ذاق باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٖٔ



لييما ينتيي، وقد تضمنا مالحديثان عميي ن، وىذا(44)((لو ذنوبو الرضا بربوبيتو ا مدار مقامات الدين وا 
  .ايق حقِّ والرضا بدينو والتسميم لو، ومن اجتمعت لو فيو الصدِّ  ،والرضا برسولو، سبحانو وألوىيتو

-ًا وبمحمد وباإلسالم دين ،اقول اإلنسان: أنا رضيت باهلل ربًّ وىذه كما يقول ابن القيم: سيمة بالدعوى، يعني قد ي
ان، والسيما إذا االمتحو  الحقيقة سيمة بالدعوى والمسان، وىي من أصعب األمور عند ،-صمى اهلل عميو وسمم

-بمحمد و  ،وباإلسالم ديناً  ،اعو، فينا ىل فعاًل رضي باهلل ربًّ ، بدأت النفس تناز (٘ٔ)النفس ىوىجاء ما يخالف 
ن المراد بيا في مواضع تكمم عمى ىذه األشياء، بيّ  -رحمو اهلل-والحافظ ابن القيم  ،؟انبيًّ  -صمى اهلل عميو وسمم

   .؟ف يكون اإلنسان راضيًا باهلل ربا، فكي-رحمو اهلل-من ىذا الكتاب، أذكر لكم بعض الجمل مما قالو 
وى ل إليو، وانجذاب قُ والتبت ،و واإلنابة إليوو ورجائِ وخوفِ  ،و وحدهالرضا بإلييتو يتضمن الرضا بمحبتِ "يقول: 

 . (ٙٔ)"وذلك يتضمن عبادتو واإلخالص لو"يقول:  ،"اإلرادة والحب كميا إليو
والرضا بربوبيتو يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عميو واالستعانة بو والثقة بو "يقول: 

يتضمن  :فاألول ،-عند االمتحان، سيمة بالدعوى ةبصع-واالعتماد عميو، وأن يكون راضيًا بكل ما يفعمو بو 
 .رضاه بما يؤمر بو

 ر عميو. يتضمن رضاه بما يقد   :والثاني
، كما (ٚٔ)"والتسميم المطمق إليو، بحيث يكون أولى بو من نفسو ،وأما الرضا بنبيو رسواًل فيتضمن كمال االنقياد لو

-إذا أمرت النفس ودعت إلى شيء ودعا النبي ف، [ٙ]األحزاب: ِمْن َأْنُفِسِيْم{}النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن قال اهلل: 
من نفسو ، وأن يكون أحب إليو -صمى اهلل عميو وسمم-دم ما دعا إليو النبي إلى شيء قُ  -صمى اهلل عميو وسمم

 .صمى اهلل عميو وسمم-
فال يتمقى اليدى إال من مواقع كمماتو، وال يحاكم إال إليو، وال يحكم عميو غيره، وال يرضى بحكم غيره "يقول: 

 .، إلى آخر ما قال(ٛٔ)"..ألبتة، ال في شيء من أسماء الرب وصفاتو
في قمبو حرج من  رضي كل الرضا، ولم يبقَ  ،أو نيى ،أو أمر ،أو حكم ،يقول: وأما الرضا بدينو فإذا قالو 

وىينا يوحشك الناس  ،شيخو وطائفتوو أو قول مقمده  ،حكمو وسمم تسميمًا، ولو كان مخالفًا لمراد نفسو أو ىواىا
 . (ٜٔ)"كميم إال الغرباء في العالم

فإياك أن تستوحش من "يعني يقول: نادر من يحقق ىذا كما ينبغي عمى نفسو، يقول: تجد وحشة وغربة، يقول: 
-وبمحمد  اوالرضا بو ربًّ  ،مع اهلل ورسولو، وروح األنس بو والتفرد، فإنو واهلل عين العزة، والصحبةُ االغتراب 

 باإلسالم دينًا. و رسواًل  -صمى اهلل عميو وسمم

                                                           

 (.ٗٔٙ) برقم النداء، عند الدعاء باب األذان، كتاب البخاري، أخرجو - ٗٔ
ياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارجانظر:  - ٘ٔ  (.ٔٚٔ/ ٕ) نستعين وا 
 المصدر السابق. - ٙٔ
 المصدر السابق. - ٚٔ
 المصدر السابق. - ٛٔ
 .(ٕٚٔ-ٔٚٔ/ ٕ)المصدر السابق  - ٜٔ



االغتراب وذاق حالوتو وتنسم روحو قال: الميم زدني اغترابًا ووحشة من العالم وأنسًا  بل الصادق كمما وجد مّس 
والجيل  ،والذل عين العز بيم ،حالوة ىذا االغتراب وىذا التفرد رأى الوحشة عين األنس بالناس بك، وكمما ذاق

ثر بنصيبو من اهلل واالنقطاع عين التقيد برسوميم وأوضاعيم، فمم يؤْ  ،عين الوقوف مع آرائيم وزبالة أذىانيم
 . (ٕٓ)"..حظو من اهلل بموافقتيم فيما ال يجدي عميو إال الحرمان، وغايتو مودة أحدًا من الخمق، ولم يبعْ 

مودة بينيم في الحياة الدنيا، فإذا انقطعت "يعني غاية ىذه الموافقة لمناس ومجاراة الناس في مساخط اهلل 
د من دون اهلل ولم يج ،وبميت السرائر ،وحصل ما في الصدور ،وبعثر ما في القبور ،وحقت الحقائق ،األسباب

واهلل  ،أو يرجح بو الميزان وما الذي يخفّ  ،مواله الحق من قوة وال ناصر، تبين لو حينئذ مواقع الربح والخسران
 .(ٕٔ)وعميو التكالن" المستعان

نزل بو غير اهلل تعالى يسكن إلى تدبيره، ويُ  اا أال يتخذ ربًّ في موضع آخر بأن الرضا باهلل ربًّ ويقول أيضًا 
يعني -، وقال في أول السورة [ٗٙٔ]األنعام: }ُقْل َأَغْيَر المَِّو َأْبِغي َربِّا َوُىَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء{حوائجو، واهلل يقول: 

، أي [ٗٔٔ]األنعام: }َأَفَغْيَر المَِّو َأْبَتِغي َحَكًما{، وقال في وسطيا: [ٗٔ]األنعام: }ُقْل َأَغْيَر المَِّو َأتَِّخُذ َوِليِّا{: -األنعام
ل رأيتيا وأنت إذا تأممت ىذه اآليات الثالث حق التأم"أفغير اهلل أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليو؟ يقول: 

- رسواًل، ورأيت الحديث يترجم عنيا -صمى اهلل عميو وسمم-وبمحمد  ،وباإلسالم ديناً  ،افي نفس الرضا باهلل ربًّ 
سواه، لكنو ال  اا وال يبغي ربًّ ، فكثير من الناس يرضى باهلل ربًّ منيا اومشتقًّ  -،(ٕٕ)(( ))ذاق طعم اإليمان...

 . (ٖٕ)"وىذا عين الشرك .. منو أنيم يقربونو إلى اهلل، اظنًّ  ،وناصرًا، بل يوالي من دونو أولياء ايرضى بو وحده وليًّ 
ويرضى بحكمو، وىذه المقامات الثالث  ،ويخاصم إليو ،وكثير من الناس يبتغي غيره حكمًا يتحاكم إليو"يقول: 
 . (ٕٗ)"وال إليًا وال غيره حكماً  اركان التوحيد: أال يتخذ سواه ربًّ ىي أ

 يتضمن توحيده وعبادتو واإلنابة إليو والتوكل عميو وخوفو ورجاءه ومحبتو والصبر لو وبو اويقول: فالرضا بو ربًّ 
والرضا بمحمد رسواًل يتضمن شيادة أن محمدًا رسول اهلل،  ،فالرضا بو يتضمن شيادة أن ال إلو إال اهلل ،...

، فجمعت ىذه -صمى اهلل عميو وسمم-وطاعة رسولو  ،وطاعتو ،والرضا باإلسالم دينًا يتضمن التزام عبوديتو
 .الثالثة الدين كمو

بطال عبادة كل ما سواه ،ومعبوداً  ابودًا دون ما سواه، واتخاذه وليًّ يتضمن اتخاذه مع افالرضا بو ربًّ  وأيضاً  ، (ٕ٘)"وا 
 . ما ذكرإلى آخر 

زم ما جعل اهلل رضاه م: من أراد أن يحصل لو الرضا عن اهلل الذي ىو من أفضل الدرجات فمي-رحمو اهلل-قال 
 فيو، فإنو يوصمو إلى مقام الرضا.

                                                           

 .(ٕٚٔ/ٕ)المصدر السابق  - ٕٓ
 المصدر السابق. - ٕٔ
 (.ٖٗ) برقم ربا، باهلل رضي من اإليمان طعم ذاق باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٕٕ
ياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارجانظر:  - ٖٕ  .(ٜٚٔ-ٛٚٔ/ ٕ) نستعين وا 
 .(ٜٚٔ/ ٕ) المصدر السابق - ٕٗ
 .(ٕٛٔ/ ٕ) المصدر السابق - ٕ٘



يعني ىو قال في البداية: إن الرضا آخر مقام، أو الرضا ىو آخر التوكل، فيذا اإلنسان إذا كان متوكاًل عمى اهلل 
، فإنو -عز وجل-رسخت قدمو في ىذا الباب؛ باب التوكل والتسميم والتفويض هلل  -كما سبق-حق التوكل 

ة األمور بيده، وفعل األسباب، تو، وأن أزمّ باهلل وعرف ربو بأسمائو وصفا ابد، كان واثقً يحصل لو الرضا وال
في دعاء االستخارة، ىو يخرج من حولو وطولو وقوتو،  ((ني بو))ثم رض  وفوض األمر إلى اهلل، النتيجة ما ىي؟ 

ثم  ،أن يقدر لو الخير حيث كان -تبارك وتعالى-، فيو يطمب من ربو (ٕٙ)((تعمم وال أعممو ))إنك تقدر وال أقدر، 
 بذلك، فالرضا يحصل إذا حقق العبد التوكل عمى اهلل عمى الوجو الصحيح.يو يرض  
واعترافو بنعمتو  ،وحبو لو ،: الشكر مبني عمى خمس قواعد: خضوع الشاكر لممشكور لو-رحمو اهلل-قال 

  كره.يوأال يستعمميا فيما  ،والثناء عميو بيا
يخضع لو فإنو ال يكون شاكرًا لو، ىذه النعم التي يسدييا يعني إذا أخل بواحد منيا ال يكون شاكرًا، يعني إذا لم 

القموب مجبولة عمى محبة من و والجوارح،  ،والمسان ،، خضوع القمب-عز وجل-ويولييا توجب الخضوع هلل 
أحسن إلييا، فيذا الذي ال تحصل لو ىذه المحبة ىذا لم يحقق الشكر، كذلك االعتراف بنعمو، فإنو إن لم يعترف 

إلى آخره، إذا  ،إذا لبس ثوبًا جديدًا ماذا يقول؟ ،ال يكون شاكرًا، ولذلك إذا أكل اإلنسان ماذا يقول؟ بذلك فإنو
، فيذا كمو من اإلقرار واالعتراف بنعمو، ويثني عميو بيا، وأيضًا أال يستعمل ىذه النعم فيما ؟ركب الدابة

 خالف الشكر بل ىو كفران ليا.  اىذ ،توتو ومضادّ يسخطو، فيستعمل النعمة في محادّ 
وىو مبني عمييا، ابن القيم يقول: كل الذين تكمموا  ،فيذه األمور أو القواعد التي ذكرىا الخمس ىي أساس الشكر

أو يذكر معناىا في بيان  ،في الشكر يرجع كالميم ليذا؛ ألن ىذه المفردات الخمس ىي عبارات يذكرىا بعضيم
 .، بعضيم يقول: ىو خضوع الشاكر لممشكور لو؟شكرحقيقة الشكر، يعني ما ىو ال

 .وبعضيم يقول: ىو اعترافو بالنعم والثناء عميو بيا
ابن القيم يقول: كل ىذه األشياء صحيحة، والشكر يدور ف ،شكر أال يستعمل نعمتو فيما يسخطوبعضيم يقول: ال

أو اختل فإن الشكر بعضيا واعتماده، فإن لم يوجد  ،هؤ وبنا ،عمييا ويتركب منيا، فيي قطب الرحى، وعمييا قيامو
  واهلل تعالى أعمم.  ،ال يكون بيذا االعتبار متحققاً 

 

                                                           

 (.ٕٖٛٙ) برقم االستخارة، عند الدعاء باب الدعوات، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٙ


