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 املقدمة
الذي َخَلق اخللَق ليعبدوه، وباإلالهية يفردوه، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم احلمد هلل 

ٍب سائر إليه رسله، فانقسم الناس بذلك إىل  ٍب بعيدسعيد، ومُ ُمقرَّ كب ُمَعذَّ . َتخلٍِّف عن الرَّ

خري خلقه، وإمام رسله، حممٍد بِن عبد اهلل. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وصىل اهلل وسلم عىل 

 . واهتدى هبديهوسار عىل دربه، ه وصحبه، ومن استنَّ بسنته، وعىل آلِ 

 أما بعد،

ِ إىل يف يَدةَقص»رشح متوسط عىل  افهذ ْير ارِ  اهللِ السَّ يخ الَعالَمةل «اآلِخَرةِ  والدَّ َعبرِد  لشَّ

ِن برِن  َ ْحر ِديِّ الرَّ عر  . $َناِِصِ السِّ

 «كالرمون فْيون»بمدينة  )2( «مسجد األتراك»يف  ألقيته )1( جملس إمالءوأصل هذا الرشح 

، املوافق 1435 لعام األوىل مجادى من 15 األحد فجر الدرس اوكان تاريخ إلقاء هذ. الفرنسية

 ميالدي. 2014مارس من عام  16لــ 

                                                             

 الرابط:الدرس الصويت موجود عىل هذا  -1

https://www.dropbox.com/s/23yev245p3600r5/%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9
%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%
D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D
8%AE%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A.mp3 

سُت يف هذا املسجد العديد من الكتب العلمية يف عدة فنون رشعية،  -2 ومن فضل اهلل عيل وعىل إخواين أن درَّ

لشيخ فتح املجيد، وكشف الشبهات، ورشح الواسطية للهراس، وملعة االعتقاد، ورشح الطحاوية لومنها: 

صالح آل الشيخ )ومل يتمَّ بعد(، والوصية الصغرى لشيخ اإلسالم، وتائية األلبريي، وأبواب يف الفقه، وغري 

ُكُر »ذلك من الرسائل. وهلل احلمد واملنَّة، مع الشكر للقائمني عىل هذا املسجد، و ُكُر اهللََّ َمنر ََل َيشر ََل َيشر

= 
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يَّان ، األََخوان الفاضالنوقد قام بتفريغه، من الدرس الصويت
، «خْي الدين الغول»: الوفِ

 . ، وختم هلام بخريوفقهام اهلل لكل خري، وبارك فيهام «غازي عبد النَّاجي»و

بتخريج وثبت عىل احلق خطاه، سدده اهلل،  «خْي الدين الغول»الفاضل ثم قام األخ 

يه جهدا كبريا، فجزاه اهلل خريا. وقد َبَذَل ف ،«املوسوعة الشاملة»، معتمدا عىل الرشح أحاديث

وجدت بعض اجلمل حتتاج إىل حترير، وأخرى إىل تقديم وتأخري، مع التفريغ،  يف نظرُت وملا 

أوال غى واملأمول، فَعَمدُت إىل ذلك، معتمدا بتَ حتقق من هذا الرشح املُ  عزو للمنقول، وزياداٍت 

 م إكرام.هم اهلل، وأكرمهم أعظَ ثم عىل دواوين علامء اإلسالم، رمح، ماملِلك العالَّ  عىل

 :نيالَسَلِفي   وقد اعتمدت يف هذا الرشح عىل عدة مراجع، ومن أكثرها كتب الشيخني

، شمس الدين ابن قيم اجلوزية، وزين الدين ابن رجب احلنبيل، عليهام من اهلل الرْحة والرضوان

   )3(.♫َلبن اجلوزي  «صفة الصفوة»مع نقل آثار كثْية للسلف من كتاب 

تعليق شيخنا و ،♫العالمة ابن سعدي : رشح املصنف نفسهواستفدت كثريا من 

 ، مع عدة كتب أخرى.عىل هذه املنظومة املباركة )4( حفظه اهللالعصيمي صالح بن عبد اهلل 

                                                             
= 

ُد َوَأُبو َداوُ «. النَّاَس  َ ِمِذيُّ وصححه األلباين. َرَواُه َأمحم م فمن كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس »د َوالِّتِّ

، فإنه ال يشكر اهلل لسوء ترصفه وجفائه، فإنه يغلب عليه يف مثل هذه احلال أن ال وإحساهنم إليهعىل معروفهم 

 .♫بن باز  زعبد العزيقاله العالمة «. يشكر اهلل...

أليب نعيم األصبهاين، وَل شك أن النقل من األصل أوىل ألنه مسند، غْي  «حلية األولياء»وهو خمترص من  -3

أنني َل أملك إَل صفة الصفوة، ويشق عيل مراجعة كل نقل عىل كثرة ما أوردت، وعليه، فمن أراد مراجعة 

 .اخلرب املسند فلْياجع األصل، واهلل سبحانه املستعان، ومنه املََدد، وعليه التُّـكالن

... علام وزادك بك اهلل نفع»خة من هذا الرشح لشيخنا صالح العصيمي وفقه اهلل، فرد قائال: أرسلت نس -4

 زاه اهلل عني خري اجلزاء.فج، «مباركا دمت... يل فراق مواضع منه قرأت
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 اهللِىل إِ  ْيِ السَّ  ةِ يَد ِص قَ لِ  رين: رشح  ائِ السَّ  لِ نازِ مَ  انُ بيَ تِ نني واملؤمِ  صُح نُ »هذا الرشح:  يُت وسمَّ 

 وُحقَّ يل يف مثل هذا املَقام، أن أمتثل بقول الشاعر: .«ةرَ اآلِخ  ارِ والدَّ 

 يـَرجِ ـعَ  هِ ـبِ  يـِض ـَيقم  َما َغيمــرَ  الا ـُمَؤمِّ  َعَرٍج  َذا ِب جم النُّ ِرَكاِب  َخلمَف  َأِسريُ 

ُت حَلِ  َفإِنم  ــدِ  ِمنم  هِبِمم  قم  َرِج ـفَ  ِمنم  النَّاسِ  ِفـي اَم ـالسَّ  َربِّ ـلِ  َفَكمم  َسَبُقوا َما َبعم

ُت  َوإِنم  رِ  َظَللم ضِ  بَِقفم  َرِج ـَح  نم ــمِ  َذاكَ  يـفِ  َرٍج ـَأعم  ىَل ـعَ  اَم ـفَ  ُمنمَقطَِعــاا  األَرم

َتَطاعَ  َمنِ »: ☻النبي ولكنَّ األمر كام قال   َأَخاهُ  َينرَفعَ  َأنر  ِمنرُكمر  اسر

َعلر  َيفر  .)5(«َفلر

 ربحِ » كتابه يفتعاىل  ♫ اهلل عَد َس  القاسم أيب اجلزائريني املؤرخني شيخوما أمجل قول 

 .انتهى .«…كمأقالمُ  كمعر ُتطِ  مل إذا ركموأظافِ  كمدابِ هر بأَ  حتى اكتبوا» :«قرَ وَ  عىل

، وأن ينفع به الَقبول بأسامئه احلسنى وصفاته العليا، أن َيكُتَب هلذا الرشحأسأل اهلل تعاىل 

حنَي ال ينجو من ، وأن جيعَله يل ُذخرا يوم ألقاه، كاتبه، وكل من سعى إلخراجه، كام نفَع بأصله

 .موالهإنه ويل ذلك وعذاب اهلل إال من ريض اهلل عنه واجتباه، 

 هذا، واهلل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وآله وصحبه، وسلم.

 )6(  وكتب

 صغّيـر بن عّمـارال

 1435لعام  شعبانمن  19 األربعاء ليلة

 )7( بفرنسا« كالرمون فريون»بمدينة  4201 جوان 17املوافق لـ 

                                                             

اَلم، كتاب مسلم، رواه -5 َباِب  َباُب  السَّ حم
تِ َيةِ  اسم قم ِ  ِمنَ  الرُّ َعنيم َلةِ  الم َُمةِ  َوالنَّمم  (.2199-61) رقم لنَّظمَرِة،َوا َواحلم

 لـ املوافق 1435رمضان  8وأعدت حترير وتصحيح بعض اجلمل، مع زيادة بعض النُّقول، يوم االثنني  -6

 .الفرنسية« تولوز» بمدينة 2014 جويلية 7
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 نصُّ املنظومة
يُخ الَعالَمُة َعبمدُ قَ  َِن بمن اَل الشَّ محم ِديِّ  ِص َنا الرَّ عم ُهوَرِة بـ  ♫السِّ َقصيَدة »يف َقِصيمَدتِِه املمَشم

ِ إىل يف ْير ارِ  اهللِ السَّ  :«اآلِخَرةِ  والدَّ

َدى َن ََتنَّبواــَد الَّذيـــعِ َس  ضر ـال اِزلِ ــوا ملَِنَ ـمُ ـمَّ ـَوَتيَ  ُسُبَل الرَّ  وانِ ــرِّ

َلُصوا ذينَ ـــالَّ  ُهمُ ــفَ  يِِهمر  يف اخر ِعنيَ ـَش ـتَ ـمُ  َمشر َعةِ ـبِِش  رِّ  انِ ـمـــاإلي رر

ِهمر  نَ ــُم الَِّذيـــَوهُ  ِ َج ـير ـبَ  َبنَوا َمنَاِزَل َسْير ِف لِلَديَّ ـَواخَل  اــَن الرَّ  انِ ــور

مر  ذينَ ـــُم الَّ ــــَوهُ  ْحــِة الــبَّ ـَح ــِوَداِدِه ومــبِ  َمال اإلَلُه ُقُلوََبُ  نِ ـــرَّ

ِرهِ ــالَّذي مُ ــَوهُ  ثروا ِمنر ِذكر  انِ ــيَ ـالِن َواألَحر ـرِّ واإلعر ــيف السِّ  َن َقَد اكر

بُ ــقَ ــــََيت لِِهمر  ونَ ــرَّ يرِك بِِفعر
كِ ـــِه َوالتَّ ـاتِ ــطاع إىَل املرَلِ يَ ـللعِ  رر  انِ ــصر

ِل َدأرَُبُم ُل ــعر ــفِ 
يةِ  الَفَرائِِض َوالنَّوافِ ِصِْي والنُّ ـالتَّ  َمع ُرؤر  انِ ـــَص ـقر ـقر

وا النُُّفوَس َعىَل ــَص  َها رَبُ ق املَكاِرِه ُكلِّ َس  نر ــيرِه مِ ــًا إىل َما فِ ـَشور  انِ ــإِحر

اـوا بِمَ ــَزلُ ــــنَ  ََض َفُهُم َِبَ بُح  نرِزَلِة الرِّ  انِ ـــٍة وَأمَ ــنَّ ــيِف ُج وا ـَقدر َأصر

َلهُ ــَش  ىَل اخَلالئَِق َفضر كَ ــلرِب واألَقر ـبِالقَ  َكُروا الَّذي َأور  انِ ـــَواِل واألرر

َل يف ََجِيِع ُأُموِرِهمر ــَص  ِل ُج ـَمَع بَ  ِحُبوا التَّوكُّ َ ــذر ْحر ٍد يِف ِرََض الرَّ  نِ ـهر

                                                             
= 

 ،1440يف ثامنية جمالس يف رمضان  -«ليون»بعد انتقايل إىل مدينة –ثم يَّسَّ اهلل أن علَّقت عىل هذا الرشح  -7

عىل شبكة األنِّتنت، فكان الرشح معتمدا بالكلية عىل كتايب  «املتخصص»ضمن دريس األسبوعي بمجموعة 

هذا، وعندها صححت فيه أمورا، وزدت أخرى كام حذفت منه شيئا يسريا، فجاءت هذه النسخة الثانية عىل 

 هذا الوجه، واهلل املسؤول أن يتقبله عنده خالصا لوجهه.

 https://www.youtube.com/watch?v=0EHjlwBrRLw عىل اليوتيوب يف التعليق هذا الرشح: وهذا رابط درويس

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EHjlwBrRLw
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تَِقاِد ُحُضوِرهِ ــعَ  ؤوا يِف َمنر  َبُدوا اإِلَلَه َعىَل اعر  انِ ـــَس ــِزِل اإِلحر ــَفَتَبوَّ

َشاِد َواإلحر  َصُحوا اخلليَقَة يِف ِرََض ََمرُبوَِبِمــنَ  ِم واإِلرر  انِ ـــَس ــبِالِعلر

اَم وا اخَلالئَِق بِاجُل ــِحبُ ــَص  َواُح  ُسوِم وإِنَّ قَ  ُهمر يِف َمنرِزلٍ ــأرر ِـ انـــَفور  يــ

َهاــاهِ ـَواُت املَش ـــاهللِ َدعر ـــب فًا َعىل اإلي ِد ُكلِّ َص  اَمِن ِمنر ــَخور  )8(انِ ـــُنقر

َهاـعَ  َواِغِل ُكلِّ ُغوَها ِمنر ِس  َزُفوا الُقُلوَب َعِن الشَّ َ  َوىــَقدر َفرَّ ْحر  نِ ـــالرَّ

وُمُهمر َوُعُزوُمُهمر ــَرَكاُتُ ـــَح  ير ــَخ ــهللَِِّ َل لِلر  مر َوُُهُ ِق َوالشَّ  انِ ــــطَ ـــلر

ُبِل الَّتيـعر ــــنِ  َطالِِب السُّ
فِيُق لِ ِِض إىل اخَل  َم الرَّ َس ــُتفر اِت َواإِلحر َ  انِ ــْير

                                                             

 رجح بعض املعاصين أن هذا البيت هكذا: -8

ا احلقائَِق  فًا َعىل اإلي َهاُكلَّ  َد ــاهِ ـاملَش و َرَعور  انِ ـــَص ُنقر  اَمِن ِمنر ــَخور

 وسيأيت التنبيه عليه أثناء الرشح.
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 بداية الشرح
يِخ ل ،)9(«خرةىل اهلل والدار اآلإالسْي يف  قصيدة» رشح لــ اهذ َِن بمنِ  َعبمدِ  الَعالَمةِ  لشَّ محم  ِصٍ َنا الرَّ

ِديِّ  عم إىل اهلل  ينربعض منازل السائ ♫يخ وهي منظومة ذكر فيها الش .تعاىل ♫السِّ

 تعاىل.

 معنى السري إىل اهلل

 .َل بالبدن ،والقطع هنا إنام يكون بالقلب .▐ليه إهو قطع الطريق  :ىل اهللإوالسْي  

. «ال بسري األبدان ،قطع بسري القلوبسفر اآلخرة يُ » :(10) ♫قال احلافظ ابن رجب 

 .«ُتقطع باألقدام، وَمفاوز اآلخرة ُتقطع بالقلوبَمفاوز الدنيا » :(11): ♫ قال حييى بن معاذو

ال  ،فاعلم أن العبد إنام يقطع منازل السري إىل اهلل بقلبه ومهته» :(12) ♫القيم  وقال ابن

 .انتهى. «ببدنه

 قال كام ،إليه غَ بلُ فاملؤمن يف الدنيا يسري إىل ربه حتى يَ » :(13)♫ ابن رجباحلافظ وقال 

ڍ  ڍ  ﴿:  تعاىل قال، و[٦االنشقاق: ]﴾ڃ  ڃ     ڃ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ﴿ :تعاىل

 .[٩٩احلجر:   ]﴾ڌ  ڌ  ڎ

 تال ثم املوت، دون أجالا  املؤمن لعمل جيعل مل اهلل فإن ،املداومةَ  املداومةَ  قوم يا :احلسن قال

  انتهى. .«...اآلية هذه

                                                             

 واعتمدت يف هذا الرشح عىل النسخة التي صححها شيخنا العصيمي هلذا النظم. -9

جلة» -10  (.1/434« )جمموع رسائل احلافظ ابن رجب»ضمن « املحجة يف سري الدُّ

 (.2/294« )صفة الصفوة» -11

 (.173)ص « الفوائد» -12

 .(1/442) «رجب ابن احلافظ رسائل جمموع» ضمن «جلةالدُّ  سري يف املحجة» -13
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 فزع  مَ  له يبق فلم ،ديةالعبو وثاق يف وصار ،بهبحُ  دتقيَّ  ،إليه وانقطع ،اهلل إىل القلب سار فإذا

 ،نوازله يف هوملجأَ  ،نوائبه يف هوذخريتَ  ،هتِ شدَّ يف  تهعدَّ  ويصري ،غريه ملجأ وال ،النوائب يف

 (14) .ورضوراته حوائجه يف هومستعانَ 

 :(15) الوصول إىل اهلل نوعانأن  -رمحك اهلل-اعلم و

 : يف الدنيا.أحدُها

 : يف اآلخرة.والثاين

أن القلوَب تصل إىل معرفته، فإذا عرفته أحبته، وأنِست به،  :املراد بهفأما الوصول الدنيوي ف

 فوجدتُه منها قريبا ولدعائها جُميبا.

 فالدخول إىل اجلنة التي هي دار كرامة اهلل ألوليائه. :يوأما الوصول األُخَروِ 

لكنهم يف درجاهتم متفاوتون يف القرب بحسب تفاوت قلوهبم يف الدنيا يف القرب و

 اهدة. انتهىواملش

اجلنة حتى  ن يدخَل ل يف هذا الطريق يمر بمنازَل و ،ىل اهلل تعاىلإنام هو ماض إ العبد يف حياتهف

اللطيفة، فإهنا، كام قال  املنظومة هيف هذ بعضهايذكر ستعاىل  ♫سعدي ابن الشيخ و ِقَف هِبا.ي

توصل صاحبها إىل جنات قد حصلت عىل كثْي من منازل السائرين إىل اهلل، التي »: (16) مصنُِّفها

 .«النعيم يف جوار الرب الكريم، ومتنعه من عذاب اجلحيم واحلجاب األليم

 منازُل » :يف كتابه ♫سامعيل اهلروي أبو إسالم شيخ اإلوممن فصل هذه املنازل، 

 بني الكنيالسَّ  مدارُج »كتابه الُعجاب: يف  ♫ابن القيم العالمة الذي رشحه و ،«ينرائالسَّ 

                                                             

 (.9)ص  ♫رشح املصنف  -14

جلة» -15  ( باختصار.448-1/447) «جمموع رسائل احلافظ ابن رجب»ضمن  «املحجة يف سري الدُّ

 (.9)ص  ♫رشح املصنف  -16
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 ♫مؤلفه ذكر فيه قد و ،عند الناس كتاب معروفهو و ،«نستعني وإياك نعبد إياك منازل

  ...بعضها دون ذلكمنازل كثرية بعضها واجب و

أن تكون تصح  ،تعاىل هو خالصة لطيفة ♫ابن سعدي والذي سيذكره الشيخ 

 .من تزكية النفس ذا الباب العظيمهلكاملدخل 

ِ إىل َدة يفَقصي»بذكر عنوان مؤلفه، وهو:  ♫بدأ الناظم  ْير ارِ  اهللِ السَّ  .«اآلِخَرةِ  والدَّ

الدنيا  يف السريَ  العبدُ  حثَّ ا وإذ .مطلوب يرجوه العبد خرة أعظمُ ىل اهلل والدار اآلإالسري و

 مستقيم. ق يعىل طر برشط أن يكون سرُيه بإذن اهلل تعاىل، نه سيصلإف

اطه املستقيم، الذي بعث والطريق املوصل إىل اهلل هو سلوك ِص» :(17) ♫ قال ابن رجب

 اهلل به رسوله وأنزل به كتابه وأمر اخللق كلهم بسلوكه والسْي فيه.

د تركنا املستقيم، الرصاط :◙ مسعود ابن قال  يِف  رفهطَ وَ  ،أدناه يِف  ♀ حُمَمَّ

َنَّة، ، ادُّ وَ َج  يمينه وعن اجلم  تلك يِف  أخذ فمن ،هِبم مرَّ  من دعونيَ  ِرَجال   َثمَّ وَ ، وعن يساره َجَوادُّ

چ  چ  چ  ﴿: َقَرأَ  ُثمَّ . اجلنة إىل به ىانته الرصاط َعىَل  أخذ ومن النار، إىل به انتهت ادوَ اجلَ 

 (18)جرير ابن أخرجه،[١٥٣األنعام: ]﴾چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 .وغريه

 من ن،الشيطا سبل ُكّلَها السبل وبقية املستقيم، ِصاطه َوُهوَ  واحد، اهلل ىلإ املوصل فالَطِريق

 .انتهى. «وعقابه وغضبه سخطه دار وأوصلته اهلل، عن به قطعت سلكها

ظاهرا  طريق املرسلنيواقتفى الذي يصل هو الذي اتبع  لكنَّ و ،فليس كل من سار وصل

                                                             

جلة» -17  (.1/444) «جمموع رسائل احلافظ ابن رجب»ضمن  «املحجة يف سري الدُّ

 .(9/671) «بيانجامع ال» -18
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 .مراأل رأَس  ،عدم العجزاالستعانة باهلل ومعرفة الطريق والسعي فيه مع كانت . فلهذا وباطنا

ِرصر َعىَل » :♀قال النبي  َتِعنر بِاهللَِّ َوَلَ َتعرجِ  َما َينرَفُعَك وَ احر  كالم وهذا .(19)«زر اسر

 . (20) نيا واآلخرةجامع نافع، محتٍو على سعادة الد

 لكذا عرض إو .ال بتوفيق اهلل تعاىلإصل تلن  كنأمع عدم نسيان عىل اخلري فينبغي احلرص 

 وال َتفُِّت. فال تعجز ءيش

متى حرص العبد على األمور النافعة واجتهد فيها، ف»: (21) ♫ عديابن س يقول العالّمة

 .هفالحِ  ه، وعنوانَ وسلك أسبابها وطرقها، واستعان بَِربِّه يف حصولها وتكميلها: كان ذلك كمالَ 

 .انتهى. «...ومتى فاته واحد من هذه األمور الثالثة: َفاَته من الخير بحسبها

َغَك  ،مور الثالثةذا حققت هذه األفإ َلَج » ويف احلديث: بتغاَك.مُ اهلُل بلَّ َلَج، َوَمنر َأدر َمنر َخاَف َأدر

   .(22) «َبَلَغ املَنرِزَل 

 بطول أيقنَ  ومن احلذر، أَخذَ  الدنيا عواقب يف رتفكَّ  من»: (23) ومن جميل َكِلم ابن الجوزي

 .انتهى .«للسفر َب هَّ تأَ  الطريق

                                                             

ِويِض  يفرواه مسلم يف صحيحه كتاب القدر، باب  -19 تَِعاَنِة بِاهللَِّ َوَتفم ِز َوااِلسم َعجم ِك الم ِة َوَترم ُقوَّ ِر بِالم األَمم

 .8791، رقم (395/14)، واإلمام أمحد، مسند أيب هريرة ) 2664  - 34(املمََقاِديِر هللَِِّ، رقم 

ة األبرار قلوب هبجة»انظر:  -20  (.46-41) «األخبار جوامع رشح األخيار عيون وقر 

ة األبرار قلوب هبجة» -21  (.42-41) «األخبار جوامع رشح األخيار عيون وقر 

َوَرِع َعنم َرُسوِل اهللِ  -22 َقاِئِق َوالم ِقَياَمِة َوالرَّ َواُب ِصَفِة الم ِمٍن  18، باب ♀رواه الِّتمذي َأبم اَم ُمؤم )َأيُّ

ِمناا   .954، رقم 675/  2 «السلسلة الصحيحة» :. انظر2450(، رقم َعىَل ُجوٍع َأطمَعَمُه اهللََّأطمَعَم ُمؤم

 (.9)ص  «صيد اخلاطر» -23



  
 ةالسري إىل هللا والدار اآلخر  10

 التحلي ابلفضائل والتخلي عن الرذائل
 :♫ قال

َدى َن ََتنَّبواــذيَد الَّ ـــعِ َس  ضر ـال اِزلِ ــوا ملَِنَ ـمُ ـمَّ ـَوَتيَ  ُسُبَل الرَّ  وانِ ــرِّ

 هبام كل سائر إىل اهلل: يتَّصَف ن أ بدأ الشيخ رمحه اهلل تعاىل بذكر أمرين عظيمني ينبغي

 .ذلك السري ما يعوقعن كل  التخيلهو  :ولاأل األمر

 سري.التحيل بكل ما يفيد يف ذلك ال :مر الثاينواأل

َدى َن ََتنَّبواــَد الَّذيـــعِ َس ]  [ُسُبَل الرَّ

، ُف مشيُه، وحيوُل بينه وبني ُمبتغاهضعِ سرَيُه، ويُ  َيُعوُق سائر إىل اهلل أن يتجنب كلَّ أمر ينبغي لل

 إىل يصل وَل سريه يتم ال مقصد، إىل سائر كل بل اآلخرة، والدار تعاىل اهلل إىل السائروذلك أن 

 .عملية وقوةٍ  علمية، قوةٍ  :وتنيبق إَل مقصوده

 أسباب وجيتنب فيها، سائراا  فيقصدها السلوك ومواضع الطريق، منازل يبرص العلمية فبالقوة

 ...املوصل الطريق عن املنحرفة املهالك وطرق العطب ومواضع اهلالك

 سافر،امل عمل هو السري فإن العملية، القوة حقيقة هو السري بل حقيقة، يسْي العملية وبالقوة

 فقد عنها الناكبة والطرق والوهاد املعاثر وأبرص وأعالمها الطريق أبرص إذا ربه إىل السائر وكذلك

 (24) ...والفالح السعادة شطر له حصل

َواع َفِهيَ  الرَعَوائِق َوأما» :(25) بقوله، ♫العالمة ابن القيم  َبيَّنهاالعوائق املعاطب ووهذه   َأنر

َا ،اوباطنه َظاهرَها املخالفات  َثاَلَثة َوِهي ،َطِريقه َعَليمهِ  وتقطع اهلل إىَِل  سريه َعن المقلب تعوق َفإهِنَّ

ِحيد بتجريد الرّشك عائق فيزول .ومعصية ،وبدعة ،رشك :ُأُمور َعة وعائق ،التَّور  بتحقيق الربِدر

                                                             

 (.188 ص)البن القيم  «طريق اهلجرتني» -24

 (.208 ص) «الفوائد»يف كتاب  «اهلل إىل الطريق قواطع» يف فصال :وانظر، (188 ص) «الفوائد» -25
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ِصَية وعائق ،الّسنة َبة بتصحيح املرعر َعَواِئق َوَهِذه .التَّور َعب تتبني اَل  الم فر أهبة يِف  َيأمُخذَ حتَّى  دللم  الس 

ار اهلل إِىَل  بالسري ويتحقق ِخَرة َوالدَّ َعَواِئق َهِذه َلهُ  تظهر َفِحينَِئذٍ  ،َواآلم  بَِحسب َلهُ  بتعويقها َوحيسن ،الم

ة ده سريه ُقوَّ فر وجتر   .انتهى .«وقواطعها كوامنها َلهُ  يظمهر اَل  َقاِعدا َدامَ  َفاَم  َوإِالَّ  ،للسَّ

ارِ  اَّللِ  إَِلى اْلَقْلِب  َسْيرَ  ُتْضِعُف  َأنََّها»: (26)أنَّ من عقوبات املعايص ♫وذكر   ،اْْلِخَرةِ  َوالدَّ

ْيرِ، َعنِ  َوَتْقَطُعهُ  ُتوِقُفهُ  َأوْ  َتُعوُقهُ  َأوْ    إَِلى َيْخُطو َتَدُعهُ  َفاَل  السَّ
ِ
هُ  َلمْ  إِنْ  َهَذا ُخْطَوًة، اَّلل  ُوْجَهتِهِ  َعنْ  َتُردَّ

ْنُب  َرائِِه،وَ  إَِلى ائَِر، َوَيْقَطعُ  اْلَواِصَل، َيْحِجُب  َفالذَّ ُس  السَّ َما َواْلَقْلُب  الطَّالَِب، َوُينَكِّ  اَّللِ  إَِلى َيِسيرُ  إِنَّ

تِِه، ُنوِب  َمرَِض  َفإَِذا بُِقوَّ ةُ  تِْلَك  َضُعَفْت  بِالذُّ يَّةِ  َزاَلْت  َفإِنْ  ،ُتَسيُِّرهُ  الَّتِي اْلُقوَّ   َعنِ  َطعَ اْنقَ  بِاْلُكلِّ
ِ
 اَّلل

 .انتهى. «َتَداُرُكهُ  َيْبُعدُ  اْنِقَطاًعا

 :♫ قال

ضر ـال اِزلِ ــُموا ملَِنَ ـَوَتَيمَّ ]  [وانِ ــرِّ

وال  :أي ،[٢٦٧البقرة:   ]﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿قال تعاىل:  .قصدوا :يأ ،وامُ تيمَّ 

 .(27) تقصدوا

 .وانِ ضم الرِّ  وا ملنازلِ دُ َص قَ و واملعنى هنا:

 بام يزين. اوم لَّ حَتَ وعام يشني  اوم لَّ فهم َتَ 

ا به فأوجَب هلم كامل املحبة، ومل يشتغل وم لَّ حَتَ يف هذه املنظومة ما تعاىل ذكر  ♫الشيخ و

ته عن التلطُّخ ألن التحيل ُيثمر التخيلا عنه، وم لَّ َتَ ببيان ما  ، فإن من ملئ قلبه باملقامات الكاملة صدَّ

 .(28) تبنجاسات القلوب من الشهوات والشبها

                                                             

 .(76 ص) «اجلواب الكايف» -26

 (.357 ص) ♫للفيُّومي  «املصباح املنري»انظر:  -27

 (.14-13(، وانظر: رشح املصنف )ص 4من تعليق شيخنا صالح العصيمي عىل هذه املنظومة )ص  -28
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 ُمناها عَطىتُ  ال القلوب أنَّ  اَّلل إلى السائرون أجمع وقد »: (29)♫ يقول اإلمام ابن القيم

 صحيحةً  تكونُ  وال ،سليمةً  صحيحةً  تكونَ  حتى موالها إلى تصُل  وال ،موالها إلى تصل حّتى

 فهواها هواها، بمخالفة إال ذلك لها يصح   وال. دوائها نفَس  فيصيرَ  داؤها ينقلب حتى سليمةً 

 .انتهى. «كاد أو قَتَل  المرُض  استحكم فإن ه،مخالفتُ  وشفاؤها ها،ُض مرَ 

  

                                                             

 .(79 ص) «اجلواب الكايف» -29
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 منزلة اإلخالص واالتباع
 بعدها:   ♫ قال

َلُصوا ذينَ ـــالَّ  ُهمُ ــفَ  يِِهمر  يف اخر ِعنيَ ـَش ـتَ ـمُ  َمشر َعِةََـبِِش  رِّ  انِ ـمـــاإلي رر

  :ومها ،رشطي قبول العبادةتعاىل يف هذا البيت  ♫ذكر الشيخ 

 ،خالصاإل -

 .واالتباع -

 اإلخالص

 :♫ قال

َلُصوا ذينَ ـــالَّ  ُهمُ ــفَ ] يِِهمر  يف اخر  [َمشر

ُيتِعُب نفسُه فيام فيه ن من مل خيلص أليف سريه، خملصا  يكونَ ن أ ىل اهلل تعاىلإر ئفينبغي للسا 

نه أل ،تعب نفسهال يُ  ، أي:(30)«ىَل يتعنَّ  يكن صادقاملن مل  اقولو» :قال مالك بن دينارُخرساُن. 

 .هُضُّ بل يَ  ،يعمل فيام ال ينفعه

ابه رمال يثقله وَل العمل بغْي إخالص وَل اقتداء كاملسافر يمأل جر»: (31)♫ يقول ابن القّيم

 .انتهى. «ينفعه

وأخذ  سافر انسانإ لو أنَّ فمراده. عن السري وال يبلغ نفَسه  ُل قِّ ثَ نام يُ إف ،جرابه بالرمل مأل من

لو كان أبدا...  ؟يأكل الِّتابس هل ،ذا جاعإف .يثقله وال ينفعهال، بل ينفعه؟  هل ،معه الرمل

                                                             

 .(288)ص  «صيد اخلاطر» -30

 .(62)ص  «الفوائد» -31
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 .رسعألنه سيصل يف وقت أ ،لكان أحسن ءليس معه يش

 .(32) رادة غْي اهلل تعاىلإتصفية القلب من  :خالصواإل

 وفقه اهلل ناظام هذا املعنى: العصيمي قال شيخنا

 نم ـــطِ ـا فَ ـم يَ هَ ـافــف واهُ ــِس  رادةٍ إ  ِمنم لَب ــالق فِّ ـنا هلل صـــخالُص إ

اهلل تعاىل يف  إن شاءوسيأيت  .نك خملصإف ،اهلل جل وعال ه من كل مراد غريِ يتَ ذا صفَّ إك لبُ فقَ 

 هذه املنظومة، قول املصنف:

وُمُهمم َوُعُزوُمُهمم ــَرَكاهُتُ ــَح  يم ـخَ ــهللَِِّ ال لِلم  مم َومُهُ ِق َوالشَّ  انِ ــــطَ ـــلم

ن الرصاط أل يوم القيامة، وهذا هو الذي يصل ،ومع اهلل يكون هلل وباهللينبغي للعبد أن ف

كان هلل  ما»: ليوهلذا ق ومل يصل، مل يكن عامال هلل انقطع منو .(33)متصل باهللىل اهلل إالذي يوصلك 

 » .وانفصلكان لغْي اهلل انقطع  ماو ،دام واتصل

 . األعامل تصفية يف فليجتهد األحوال، تصفية أحب من» :(34) ♫ومن بدائع ابن اجلوزي 

ى من :اراينالدَّ  سليامن أبو قال يَ  صفَّ رَ  ومن له، ُصفِّ رَ  كدَّ  كوفئ ليله يف أحسن ومن عليه، ُكدِّ

                                                             

ولعله استفاد من تعريف القشريي لإلخالص ، من تعليق شيخنا صالح العصيمي عىل هذه املنظومة -32

 «القرآن محلة آداب يف التبيان»ذكره عنه النووي يف . «املخلوقني مالحظة عن الفعل تصفية اإلخالص»قائال: 

ب»(، و32)ص   (.1/17) «املجموع رشح املهذَّ

ى اهلل تعاىل وإرادته اإلخالص: ُخلوُص القلب من تألُّه سو»(: 335البن أيب العز )ص  «رشح الطحاوية»ويف 

وأقواال أخرى  ،(14-13)ص  ♫وانظر: رشح املصنف  .«وَمبته، فَخَلَص هلل، فلم يتمكن منه الشيطان

 (. 1/459) «مدارج السالكني»من كتاب  «منزلة اإلخالص»يف تعريف اإلخالص عند 

الكني»انظر:  -33  .(1/14) «مدارج الس 

 .(13-12ص ) «صيد اخلاطر» -34



 
 الصغيــر بن عمار 15

 

 

 .انتهى. «ليله يف كوفئ هناره يف أحسن ومن هناره، يف

 ولقد اشتد خوُف السلف من الرياء، وذلك لِعَظِم عنايتهم ومعرفتهم باإلخالص.

 ابن له فقال فجاء، حازم أبا له فَدعوا جزع الوفاة املنكدر بن حممد حضت ملا :ةنير يَ عُ  ابن قال

 يل يبدو أن فأخاف، [٤٧لزمر: ا] ﴾ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ﴿: يقول اهلل إن: املنكدر

 .مجيعاا  يبكيان فجعال. أحتسب أكن مل ما اهلل من

 .قال بام فأخربهم ،فزدته عليه لتخفف دعوناك: أهله له فقال

 .اآلية هذه من الرياء ألهل ويل  : اآلية هذه عند يقول الثوري سفيان وكان

 (35) .واملجاهد واملتصدق العامل النار؛ هبم تسعر من أول هم الذين الثالثة حديث يف كام وهذا

ب   يـعـَمـَلــنم  لـم بـعـلِمــهِ  عــالــم  و  الــَوَثــنم  ُعـبَّــادِ  قـبـلِ  ـنمِ  ُمـَعـذَّ

 :(36) ♫قال ابن اجلوزي 

 ما فإنه الرسائر، يف اهللَ فاهللَ .طيبه بنرش القلوب وعبقت فضله، عبْي فاح رسيرته أصلح فمن»

 .انتهى. «ظاهر صالح فسادها مع ينفع

، فالنية حملُّها القلُب، والقلُب فينبغي للعبد أن جياهد نفسه يف طلب اإلخالص والثبات عليه

 .«إخالص إىل هُ إخالُص  احتاج ،اإلخالص هِ إخالِص  يف شهد من»: قيلقديام و يتقلَُّب.

 ،اإلخالص رؤية نفسه نع سقط فإذا ،إخالصه رؤية بقدر: إخالصه يف خملص كل فنقصان

 (37) .اخملًص  اخملًص  صار

                                                             

جلةاملحجة يف» -35  (.1/456) «جمموع رسائل احلافظ ابن رجب»ضمن  « سري الدُّ

 .(154ص ) «صيد اخلاطر» -36

وفيه سبل اخلالص من رضا العبد وما بعدها، فإنه مهم للغاية،  (1/460) «مدارج السالكين»انظر:  -37

 .بعمله وسكونه إليه
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ر يف عيوبه وذنوبه.ومن ابُتيل بالُعجب، فليُ   َفكِّ

 تقصريك ويف معاصيك يف فتفكر بخريك، عجبتأُ  وإن» :(38) ♫قال ابن حزم األندليس 

 لفليطُ  حسناتك، عىل ويعفى خريك، يغلب ما ذلك من لتجدنَّ  فواهللِ ووجوهه، معايبك ويف

 .انتهى. «لنفسك َنقصا العجب من وأبدل ،حينئذٍ  مهك

  

                                                             

 .(47ص ) «األخالقمداواة النفوس وهتذيب » -38
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 باع وموافقة السنةاالت

 :♫ قال

ِعنيَ ـمُ ] َعةِ ـبِِش  َترَشِّ  [انِ ـمـــاإلي رر

نه أيات كثرية آن اهلل جل وعال ذكر يف إف ،االتباع :وهو ،قبول العمللالثاين رشط ال هناذكر 

 .♀ذا كان عىل سنة رسول اهلل إال إال يقبل العمل 

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ          ﴿ تعاىل: قال اهلل

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ﴿وقال تعاىل:  ،[١٢٥]النساء: ﴾ڱڱ  ں  ں  ڻ          ڻ  

 ىئ   ىئ ەئ      وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

  جت يب   ىبی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

 .[١١٢ -١١١]البقرة: ﴾حت

م الوجه هلل بام يتضمن إخالص قصد العبد هلل بالعبادة له وحده وهو حمسن وقد فرس إسال

وهذان األصالن مجاع الدين أن ال نعبد إال  اهلل وأن نعبده بام  بالعمل الصالح املرشوع املأمور به.

 (39) رشع ال نعبده بالبدع.

 :«سلم الوصول»يف  ♫ يقول حافظ احلكمي

طُ ـَش  عم  ُبولِ ـقَ  رم َتمِ  أنم  يــالسَّ  اــعَ ـمَ  اَلص  ـَوإِخم  ة  ــابَ ـإَِص  يهِ ـفِ  َعاـجَيم

عَ  َربِّ  هِ ــَلِل   شِ ــــالم عِ ـالشَّ  َوافُِق ــمُ  َواهُ ـــــِس  اَل  رم َتَض  ِذيـالَّ  رم  اهُ ـارم

 :-َل إله إَّل اهلل َمّمد رسول اهلل -اإلسالم بنطق الّشهادتني يدخل إنام العبد يف و

عه عىل لسان رسوله بام رش بد إال اهلل، وأن ال يعبد إالأن ال يع :هادةصل هذه الشوَم

♀. 

                                                             

 .(515 – 514 ص) ♫ شيخ اإلسالم ابن تيميةل« اط املستقيماقتضاء الرص» انظر:( 39)
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نه هذان يل ملا تضمَّ صة تفإلسالم، وكل  ما يف الكتاب والسنينبنى ا نيوعىل هذين األصل

 (40) .ما ناىف هذين األصلني فهو مناف للكتاب والسن ة، أجنبي عن دين اإلسالم لاألصالن، وك

 :(41) ♫يقول ابن سعدي 

اـخُمملِ  نم ـَوكُ  يَ  ِمنَ  َذرم ـَواحم  هِ ــَلِل   صا بُ ـتَ  نمَت ـكُ  ِإنم  اهللِ وَل ـَرُس  ابِعم ـَوتَ  اـالرِّ  دُ ــعم

ياء وإن دقَّ حُمبط   وليس الشأن يف العمل إنَّام الشأُن يف حفظ العمل مما يفسده وحُيبطه، فالرِّ

باع  السنة ا موجب  لكونه  للعمل، وهو أبواب  كثرية ال حُترص، وكوُن العمل غرُي مقيد بات  أيضا

 :(43) بقوله، اإلجماع على ذلك ♫آل الشيخ  العالمة عبد الرْحان بن حسن وَنَقل .(42) باطال

 انتهى. «وَل خالف أن اإلخالص رشط لصحة العمل وقبوله، وكذلك املتابعة»

 ولكن ،لمَ العَ  كثرةِ  يف كمأحدِ  همُّ  يكن َل» :♫ومن أقوال التابعي وهيب بن الورد 

 وهو صومُ يَ  وقد ،صالته يف اهللَ عيصيَ  وهو يلِّ َص يُ  قد العبدَ  فإن ،هينِ ِس وَت  هحكامِ إ يف هُهُّ  ليكن

له بني هذين األصلني أفلح وسعد، ومن فاته األمران )أي:  فمن مجع اهللُ  .(44) «هصيامِ  يف اهللَ عيصيَ 

استحق من اخلري  ُخرسانا مبينا، ومن كان تارة وتارة خالص واالتباع( أو أحد منهام خرِسَ اإل

ةا وكثرةا وقوةا وضعفاا...  (45) والثواب واملدح بقدر إخالصه ومتابعته ِقلَّ

                                                             

ك ومظاهره»انظر و -40  .(63للمييل )ص « رسالة الرش 

زاق مع  ،♫البن سعدي « منهج احلق منظومة يف العقيدة واألخالق»منظومة  -41 يخ عبد الر  رشح الش 

 .(57العب اد )ص 

  .(9)ص  «الوابل الصي ب» -42

 .(404)ص « فتح املجيد» -43

 .(1/422) «صفة الصفوة» -44

 .♫للعالمة ابن سعدي  (13)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -45
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 واحملبَّة منزلة اخلوف والرجاء
 :♫ قال

ِهمر  نَ ــُم الَِّذيـــَوهُ  ِ َج ـير ـبَ  َبنَوا َمنَاِزَل َسْير ِف لِلَديَّ ـَواخَل  اــَن الرَّ  انِ ــور

، نيتعظيم منزلتنيا منازل سريهم بني وم نَبَ قد وعال ىل اهلل جل إأن الذين يسريون هنا ذكر 

 .املحبة فيام سيأيت بمنزلة ثالثة، وهي:سيكملهام الشيخ و ومها: اخلوُف والرجاء.

َج ـبَ ]  َ الرَّ ِف لِلَديَّ  اــنير  [انِ ــَواخَلور

 .اخلوف والرجاءعىل ال إألن العبادة ال تقوم 

 كثْية، منها:وقد َجع اهلل بني هاتني املنزلتني يف آيات 

البقرة: ]﴾گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں﴿قوله تعاىل: 

وقوله جل ، [٣٠آل عمران:   ] ﴾ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴿، وقوله سبحانه: [٢٣٥

جح  مح  ﴿ وقوله: ،[٩٨املائدة:   ] ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک﴿ذكره: 

ې  ى  ى  ﴿: بأهنم ومدح أنبياءه ،[١٦٥األنعام: ] ﴾جخ  حخ  مخ  جس   حس

ھ  ے  ے     ﴿وقوله:  ،[٩٠نبياء: ألا] ﴾ائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ

 .وغري ذلك من اآليات التي ال حُتىَص إال بُكلفة، [٤٣فصلت: ]﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 كام ،يرجوه ما فوات من خائف راج فكلالعبد،  عنهام ينفك ال متالزمانواخلوف والرجاء 

 (46) .فخيا مما أمنه راج خائف كل أن

  

                                                             

 .(305البن القيم )ص  «الروح»انظر:  -46
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 الرجاءمنزلة 

 .مطلوبه حصولا يف عً مَ ىل اهلل جل وعال طَ إهو أمل حيدو العبد  :الرجاء

املحبوب، وهو: اهلل والدار  بالدحاد حيدو القلوب إىل  الرجاء:» :(47) $قال ابن القيم 

 انتهى .(48) «والرجاء يكون مع بذل اجُلهد وُحسن التوكل» ثم قال: .«اآلخرة، ويطيب هلا السري

، [١١٠الكهف: ] ﴾مخ  جس    حخ جخ   مح جح   مج    حجيت  جث            مث    ىث   يث  ﴿ قال تعاىل:

 ﴾ۈ ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿وقال: 

  ۈئۆئ    ۆئ  ۇئ  ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ﴿، وقال: [٢١٨البقرة: ]

 ...[٢٩فاطر:   ] ﴾ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

 كانت ومن صحيح، رجاء فهو املعصية، عن له زاجًرا الطاعة، إىل له هادًيا رجاؤه كان فمن»

 .(49) «املغرور فهو وتفريًطا، بطالةً  ورجاؤه رجاًء، بطالته

 .واحلمق اخلذالن من تطيعه ال من لرمحة رجاؤك :معروف قال

 يقول توبة بغري الدنيا من خرجوا ىحت املغفرة أماين أهلتهم قوماا  إن :يقولاحلسن  وكان

 .العمل ألحسن بربه الظن أحسن لو وكذب، بريب، الظن أحسن ينأل: حدهمأ

 يف احلد وجلد دراهم، ثالثة يف اليد قطع فإنه به، تغِّت وال احذره :عقيل بن الوفاء أبو قال

 وقد غلها من عىل ناراا  الشملة لتعَ واشت هرة، يف النار امرأة دخلت وقد اخلمر، من اإلبرة رأس

                                                             

الكني»انظر:  -47  .(305البن القيم )ص  «الروح»؛ و(1/419) «مدارج الس 

َف شيخنا صالح العصيمي الرجاء بقوله: -48  حصول املقصود مع بذل املجهود أمل العبد بربه يف» وهلذا عرَّ

 من تعليقه عىل هذه املنظومة(. 4انتهى )ص . «وحسن التوكل

 هأمرَ  عوافضيَّ  اهلل عفو عىل اعتمدوا ذينال»  يففصال(، وانظر فيه 44البن القيم )ص  «اجلواب الكايف» -49

 (.32ص ) «وهنيه
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 .شهيداا  قتل

 عليه اهلل بسِّت مغرور وُربَّ . يعلم ال وهو عليه اهلل بنعم جمستدرَ  بَّ رُ  :السلف بعض وقال

 .يعلم ال وهو عليه الناس بثناء مفتون ورب يعلم، الهو و

 :أمور ثالثة رجاؤه استلزم شيًئا رجا من أن ُيعلم أن ينبغي ومما» :(50) قال ابن القيم

 .يرجوه ما حمبة: أحدها

 .فواته من خوفه: الثاين

 .اإلمكان بحسب حتصيله يف سعيه: ثالثال

 آخر، يشء واألماين يشء والرجاء األماين، باب من فهو ذلك من يشء يقارنه َل رجاء وأما

 ...الفوات خمافة السْي أرسع خاف إذا الطريق عىل والسائر خائف، راج فكل

 لاألعام ألهل اخلوف جعل فكذلك الصاحلة، األعامل ألهل الرجاء جعل كام سبحانه وهو 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ﴿قال تعاىل:  .العمل به اقِّتن ما النافع واخلوف الرجاء أن فعلم الصاحلة،

ٱ  ٻ  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   

 ٥٧املؤمنون: ] ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 إىل آخر ما قال عليه رمحة اهلل ورضوانه.. «...[٦١ –

 ثم ،خياف حتى قط عبد رجا ما واهلل فال» :إنا نرجو، فقال: ♫وهيب بن الورد ل قيل

 اهلل خيربك إذ الرمحن خليل الراجي كان إنام غضبه افخُي  ال من رضا ترجو أن جتِّتئ كيف قال:

 قال ثم، [١٢٧البقرة: ]﴾ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ﴿ :قال ،عنه: 

                                                             

 «الروح»يف آخر كتاب  «الرجاء والتمنيالفرق بني »وانظر فصال نافعا يف  .(45)ص  «اجلواب الكايف» -50

 (.304)ص له 



  
 ةالسري إىل هللا والدار اآلخر  22

فعىل العبد أن يعمل، وعليه أن  .(51) «[٨٢الشعراء: ]   ﴾ ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  ﴿

 . (52)يرجو ويطمع، فبالعمل والطمع حيُصُل له النَّجاح 

 اخلوفمنزلة 

 .من اهلل جل وعال فزعا منهالقلب هو فرار  :اخلوف

وصفة اخلوف من اهلل تعاىل هي أمجع صفات اخلري يف اإلنسان؛ ألهنا صفة للمالئكة املقربني، 

 (53) .[٥٠النحل: ] ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ﴿ ال تعاىل:كام ق

 أمنا، لكان ذلك ولوال اخلوف يستلزم فالرجاء» :(54) ♫ احلنفي العزّ  أيب ابن قال

 اهلل إَل منه هربت خفته ذاإ أحد وكل ويأسا، قنوطا لكان ذلك ولوال الرجاء يستلزم واخلوف

 .انتهى. «ربه اىل ربه من هارب فاخلائف إليه هربت خفته إذا فإنك تعاىل

 .[٥٠لذاريات: ا  ]﴾جت  ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب  ﴿وهذا مصداق قوله تعاىل: 

كل ما ُيصيُب اإلنسان من حِمَن الدنيا ومصائبها » :(55) ♫قال العالمة ابن باديس 

 .انتهى .«وأمراضها وخصوماهتا ومن مجيع بالئها، ال ينجيه من يشء منه إال فراره إىل اهلل

 الرجوع ويف واملكاره، املخاوف أنواع لغريه الرجوع يف ألن فراَرا، إليه الرجوع اهلل ىمَّ وس

  .والفوز والسعادة والرسور واألمن، املحاب أنواع إليه،

 تعاىل، اهلل إىل منه فررت منه خفت من وكل وقدره، قضائه إىل وقدره، قضائه من العبد فيفر

                                                             

 .(1/422) «صفة الصفوة» -51

 .♫ للعالمة ابن سعدي (199)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -52

 .(9/180) ♫للشيخ عطية سامل  «تتمة أضواء البيان» -53

 .(237ص ) «الط حاوي ة رشح» -54

 .(2/97) «اآلثار» -55
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 (56) .يهإل الفرار يكون منه، اخلوف بحسب فإنه

  .أحد كل عىل فرض وهي للقلب، وأنفعها ،الطريق منازل أجل من اخلوف منزلةو

     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴿:هلالج لج  ، وقال[٤٠البقرة:   ] ﴾چ  چ﴿ قال تعاىل:

  ...[١٧٥ آل عمران:  ] ﴾ڤ

 بزوال يزول وهلذا الوسائل، قصد لغريه مقصود هو بل لذاته، مقصودا ليس واخلوف

 .حيزنون هم وال عليهم خوف ال اجلنة أهل فإن املخوف،

  (57) .اهلل حمارم عن حجزك ما املحمود اخلوف :روحه اهلل قدس تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

الرجاء ف .الرجاء واخلوف إذا استصحَب منزلتيَل ىل اهلل إيف سْيه إ العبُد  يستقيمَ ولن 

ذا اختل أحدمها إو ،كر اهللمن م يعصمك من األمنواخلوف  ،القنوط من رمحة اهلل يعصمك من

 ، وربام انقطع.سري العبد رَ تضَّ 

وط عىل الدابة تلفت، »: (58) قال ابن رجب وط، فمتى ألحَّ بالضب بالسَّ وملا كان اخلوف كالسَّ

 انتهى. .«هلا السري بحدائه حتى تقطع يطيِّبفال بد هلذا الضب من حادي الرجاء، 

َب البخاري يف صحيحه يف كتاب ال  .«الرجاء مع اخلوف باب:»رقاق، وبوَّ

َلف بعض قال   .روناحلَ  كالدابة بينهام، والنفس سائق، واخلوف قائد الرَجاءَ  :السَّ

ا الرفق إىل فتحتاج وقفت سائقها وقرصَّ  قائدها فِّت ىفمت  هلا يطيب حتى هلا واحلدو هِبَ

 (59).السري

                                                             

 .(958ص ) «تفسري ابن سعدي» -56

 .(1/348) «منزلة الفرار إىل اهلل»وانظر:  .باختصار (وما بعدها 1/381) «الكنيمدارج الس»انظر:  -57

جلة» -58  (.1/443) «جمموع رسائل احلافظ ابن رجب»ضمن  «املحجة يف سري الدُّ

 (.1/443) المرجع السابق -59
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 :(60) «ةواآلداب العلمييمية يف الوصايا امل»يف قصيدته  ♫يقول العاّلمة حافظ حكمي 

َجا وبنيَ  نُتم ــواقم  ِف  الرَّ َوم ا ُقمم  واخلم ُجو الذُنوَب  َتمَشى  أَبدا وَ  وَترم  َرمِ ـالكَ  َذي َعفم

 الكرم
َرَث  ما فاخلوُف  ض  َعىل وَحثَّ  التقَوى أوم  مِ ــواألَثَ  اإِلثممِ  رِ ــوَهجم  يـَِرب   اةِ ــَمرم

َجا ذاـــكَ  عودِ ــبِمَ  ٍق ــِدي  َتصم ــلِ  حِيثُّ  هذا َعىل ما الرَّ َ  َريبِّ  وم  مِ ــالَعظِ  َزاـــباجلم

 َ ُف ـــواخلم ِض   َكاَم  لِلمُقنُوطِ  َض ـأفم  زادَ  إنم  وم ج ُيفم رِ ــاملمَ  نِ ــألَمم  اءُ ـالرَّ  مِ ــوالنِّقَ  كم

طم ـُتفَ  الــفَ  َ  رَ ــأمَ  اـــمَ  ثمَل ــَومِ   َوَسطاا وُكنم  ِرطم ــُتفم  وال رِّ محم  مِ ــَتقِ فاسم  نُ ــالرَّ

 .احلبمنزلة  :وهي ثالثةنزلة مَل بإن واخلوف والرجاء َل يتامَّ 

بمنزلة الطائر، فاملحبة رأسه، واخلوف  القلب يف سْيه إىل اهلل » :(61) ♫قال ابن القّيم 

فمتى سلم الرأس واجلناحان فالطائر جيد الطريان، ومتى قطع الرأس مات  والرجاء جناحاه،

ناحان فهو عرضة لكل صائد وكارس، ولكن السلف استحبوا أن يقوى يف الطائر، ومتى فقد اجل

الصحة جناح اخلوف عىل جناح الرجاء، وعند اخلروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء عىل جناح 

 انتهى.. «اخلوف

اـَسائِ  نم ـَوكُ  َ ـبَ  را ـمَ  نيم َج  اَفةِ ـخَ ـالم ا اـَوالرَّ ِص ـتَ  نيَ ـحِ  اِئرٍ ـطَ  يم ـاَح ـَجنَـكَ  مُهَ  (62) دُ ـقم

 

 

                                                             

زاق عبدالشيخ  رشح( مع 253-250)ص  -60  .العب اد الر 

الكني»انظر:  -61  .(1/386) «مدارج الس 

 .(من رشح عبد الرزاق العباد للمنظومة 61ص ) ♫البن سعدي  «منهج احلق»من منظومة  -62
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 منزلة احملبة

 بعدها:  ♫هلذا قال الشيخ و

مر  ذينَ ـــُم الَّ ــــَوهُ  ْحــِة الــبَّ ـَح ــِوَداِدِه ومــبِ  َمال اإلَلُه ُقُلوََبُ  نِ ـــرَّ

عليه  ااهلل جل وعال وأقبلو احبوأذا إال إال يستقيم سريهم  هوم اهلل ورَج  افهؤالء الذين خافو

  .قلوهبمب

 (63). حبة بحد أوضَح منها. فاحلدود ال تزيدها إال خفاء وجفاءوال حُتدُّ امل

تي يلتبس رشعي ها » :(64) ♫يقول العالمة َممد مبارك املييل وهلذا  واملحب ة من املعاين ال 

 .انتهى .«برشكي ها، وتدخل يف العقائد الباطنة...

 ومع هذا، عرفها بعض أهل العلم بقوهلم: 

 .(65) وعال تعلق القلب باهلل جل :احلب

ُو والِوَداُد:  ُصها وُلبُّها  املََحبَّةَصفر
َها وَألرَطُفَها وخالِ  .(66)َوَأَرقُّ

 أحب فهو وحيبونه، وأتباعهم، ،ورسله أنبياءه حيب الذيأي:  ،«الَوُدودُ »ومن أسامء اهلل تعاىل 

 أفئدهتم ذبتوانج عليه، بالثناء ألسنتهم وهلجت حمبته، من قلوهبم امتألت قد يشء، كل من إليهم

                                                             

الكني»انظر:  -63  (.89)ص  ♫البن أيب العز  «رشح الطحاوية»و ،(2/218) «مدارج الس 

 .(261 ص) «ومظاهره الرشك رسالة»انظر:  -64

(، وزاد شيُخنا العصيمي عىل هذا التعريف، 16ظومة )ص يف رشحه للمن ♫هكذا عرفها املصنف  -65

 من تعليقه عىل هذه املنظومة(. 5)ص . «ودوام مالحظة مرضاته ،املحبة: تعلق القلب باهلل» فقال:

الكني»يف:  مراتب املحبةانظر  -66  ،(58-28)ص  «روضة املحبني»؛ و(235-2/232) «مدارج الس 

 (.88البن أيب العز )ص  «رشح الطحاوية»و
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 (67) .الوجوه مجيع من وإنابة ،وإخالصا ،اد  وُ  إليه

 :ابن القيم «نونية»ويف 

 انِ ـنَّـــمَ ــلِلم  ُل ــضــوالف هُ ــبابُ ــأح بُّهُ ـحِ ــَويُ  ُهمـــبُّ ــحِ ـــيُ  ودُ دُ وَ ــال وَ ـهوَ 

 انِ ـــثَ  ب  ــحُ ــبِ  ماَزاهُ ــَوَج  مُ ــهِ ــبِ  ُقُلو يف ةَ ـَحبَّ ــاملَ  َل ــعَ ـــَج  ذيـــالَّ  وهوَ 

ومنها تنشأ مجيع األعامل الصاحلة والنافعة، واملنازل  ومنزلة احلب هي أصل املنازل كلها،»

 .(68) «العالية

 شخص وإليها ،املتنافسون تنافس فيها التي املنزلة» :(69) ♫وهي كما قال ابن القيم 

. العابدون تروح نسيمها وبروح ،املحبون تفانى وعليها ،السابقون شمر علمها وإىل ،العاملون

 مجلة من فهو حرمها من التي احلياة وهي. العيون وقرة األرواح، وغذاء القلوب، قوت فهي

 مجيع بقلبه حلت عدمه من الذي والشفاء ،الظلامت بحار يف فهو فقده من الذي والنور ،األموات

 .انتهى ... «وآالم مهوم كله فعيشه هبا يظفر مل من التي واللذة ،األسقام

 .انتهى. «اهلل ةَمب من إَل تصدر َل ةالديني ةاإليامني األعامل َجيع بل» :(70) اإلسالم شيخ يقول

. قال تعاىل: اهلل جل و عال و ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ﴿حُيبُّ وحُيَبُّ

ُيحبُّ اَّلل  ◙ا عليأن   ♀ النبيُّ  وأخربَ ، [٥٤املائدة: ] ﴾ہ  ہ  ہ    ہ

                                                             

-1/419) «النهج األسمى يف رشح األسامء احلسنى»؛ و(1115ص ) «تفسري ابن سعدي»انظر:  -67

 ( للنَّجدي.429

 (.16)ص  ♫رشح املصنف  -68

الكني» -69  .(2/215) «مدارج الس 

 .(10/33) «الفتاوى» -70
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غوا هنم إف ،من أهل البدع املحبةأما من أنكر  .(71) حبُُّه اَّللُ وَرسوُلهورسوَله، ويُ  م من حب قلوهَب فرَّ

رهبم هم أهل السنة  ىلإوهلذا أقرب الناس  ا.قلوبالناس  وهلذا كانوا أوحَش  ،اهلل جل وعال

م ُهم الذين اعتقدوا يف رهبم االواجلامعة،  من العلم مزيد الذي حيدو هبم نحو عتقاد الصحيح ألهنَّ

 .العملو

، » :(72) ♫قال شيخ اإلسالم  وإنكار حمبة العبد لربه هو يف احلقيقة إنكار لكونه إهلاا معبوداا

كام أن إنكار حمبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه رباا خالقاا فصار إنكارها 

. «ذا هو قول أهل التعطيل واجلحودوه .مستلزماا إلنكار كونه رب العاملني، ولكونه إله العاملني

 .انتهى

فمن عرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله أحبه ال حمالة. وهلذا » :(73) ♫ قال ابن القيمو

. «كانت املعطلة والفرعونية واجلهمية قطاع الطريق عىل القلوب بينها وبني الوصول إىل املحبوب

 .انتهى

 أحب ومن ،أحبه اهلل عرف من» :يقولالم الغ عتبة سمعت :قال ،جعفر أيب بن احلسن عنو

 ،فطوباه جواره يف أسكنه ومن ،جواره يف أسكنه أكرمه ومن ،أكرمه اهلل أطاع ومن ،أطاعه اهلل

 . «وطوباه ،وطوباه

 .عليه مغشيا ساقطا خر حتى «وطوباه، وطوباه» :يقول يزل فلم

                                                             

َيِر، الِجَهادِ  كَِتاُب  البخاري رواه -71  ومسلم ،(2847) رقم َرُجٌل، َيَدْيهِ  َعَلى َأْسَلمَ  َمنْ  َفْضلِ  َباُب  َوالسِّ

َحاَبةِ  َفَضائِلِ  كتاب  رقم ،◙ َطالٍِب  َأبِي بْنِ  َعلِيِّ  َفَضائِلِ  مِنْ  َباُب  َعنُْهْم، َتَعاَلى اَّللُ  َرِضَي  الصَّ

اعدي سعد بن سهل حديث من( 34/2406)  .السَّ

 .(10/47) «الفتاوى» -72

الكني» -73  .(2/224) «مدارج الس 
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 .«فيها َد هِ ا زَ الدني َف رَ عَ ه أحبه، ومن ربَّ  َف رَ من عَ »وقال بديل بن ميرسة: 

 :«القصيدة النونية»ويف 

 انِ ـــــَيمَ واإل بِّ ــــباحلُ  هُ ــلَ  مُ هُبُ  ولُ قُ  تم ألَ امتَ فَ  اِف وَص باألَ  وهُ فُ رَ ـعَ 

 انِ ــــفَ رم العِ  نمِ  تــئَ لِ مُ  إذم  أشواِق  ــبال ليهإ لوُب القُ  تلك ترَ ايَ طَ تَ ــفَ 

 رآنِ ـــــالقُ  ائِق ـــقوَح  هِ ـــاتِ فَ ِص بِ  مُ ـاهُ رَ دم أَ  هُ لَ  اب  ـــُح  مـــهُ دُّ ـــَش أَ وَ 

 انِ ـــَيبم تِ  وذُ  اكَ ذَ  ُف ضعُ يَ وَ  ىوَ قم ــيَ  هِ ـسبِ حَ بِ  عورِ للشُّ  عُ تبَ يَ  بُّ ــاحلُ ـــفَ 

 انِ ـــالشَّ  ذاهَ  هُل أَ  مـــهُ  هُ بَ اــَبحم أَ  هِ اتِ فَ ــَص  ونَ فُ ارِ العَ  انَ كَ  اكَ ذَ ـــلِ وَ 

 نِ اَم ــــياإلِ  ةِ عَ رم ـــِش بِ وَ  هُ ــابَ ـــبَ حم أَ  مم هِ ـبِّ رَ ــبِ  نَ وُ املِ ــالعَ  انَ كَ  اكَ ذَ ـــلِ وَ 

 آنِ ـــنَالشَّ  وولُ أُ  مم هُ  اــق  َح  اءُ دَ ـــعم أَ  الـ مُ ـهُ  اهلَ  ونَ رُ نكِ املُ  انَ كَ  اكَ ذَ ـــلِ وَ 

 آنِ ـــنَالشَّ  َذِوي اــق  َح  ُبـــَغَضـاَءهُ  اذَ وَ  اذَ بِ  ونَ ـلُ اهِ اجلَ  انَ كَ  اكَ ذَ ــــلِ وَ 

لو  ولكل منزلة من هذه املنازل حد   ،والرجاءِ  َل مع اخلوِف إ احلبُّ يستقيم  الومع هذا، ف

 معنى كل من قدر   ُوجد إذا يصحُّ السرُي إىل اهلل وإناماهلل تعاىل.  لوقَع العبُد فيام ال يرضاهُ جاوزته 

  .الثالثة املعاين هذه من

 والرجاء اخلوف :أصول ثةثال عىل تبنى العبادة» :(74) ♫يقول احلافظ ابن رجب احلنبيل 

 من يذمون السلف كان فلهذا واجب، حتم الثالثة بني واجلمع ، َلزم فرض منها وكل .واملحبة

 يف التشديد من حدثت إنام أشبههم ومن اخلوارج بدع فإن اآلخرين، وأمهل منها بواحد اهلل تعبد

 وحده بالرجاء التعلق من نشأت املرجئة وبدع والرجاء، املحبة عن واإلعراض اخلوف،

 من نشأت التعبد إىل ينسب ممن واحللول اإلباحة أهل من كثري وبدع اخلوف، عن واإلعراض

 .انتهى. «والرجاء اخلوف عن واإلعراض املحبة إفراد

                                                             

 .«رسائلالجمموع »( ضمن 162-1/161« )يم األنس من نفحات رياض القدساستنشاق نس» -74
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 املعايص، بِّتك عنك تندفع والنار الفرائض، بأداء منك ترىض اجلنة» :(75) القيم ابن قالو

 انتهى.. «حالرو ببذل إَل منك تقنع َل واملحبة

 القلوب َمركات أن اعلم» :(76) ♫وما أَجل قول أيب العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 يف تراد ألهنا لذاتا تراد مقصودة وهي املحبة وأقواها. والرجاء واخلوف املحبة : ثالثة  اهلل إىل

ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ :تعاىل اهلل قال .اآلخرة يف يزول فإنه اخلوف بخالف ،واآلخرة الدنيا

 اخلروج من واملنع الزجر منه املقصود واخلوف. [٦٢يونس: ]﴾پ  پ  پ  پ  ڀ

 إليه سريه يكون وقوهتا ضعفها قدر وعىل ،َمبوبه إىل السْي يف العبد تلقى فاملحبة .الطريق عن

 .يقوده والرجاء ،املحبوب طريق عن خيرج أن يمنعه واخلوف

 أحد وكل بدونه العبودية له حتصل ال فإنه له يتنبه أن عبد كل عىل جيب عظيم أصل فهذا

 .انتهى .«لغريه ال هلل عبدا يكون أن جيب

 األسباب اجلالبة حملبة اهلل للعبد

 :(77) األَرَباِب ُتسَتجَلُب َبا ََمبَُّة ربِّ  سباباأل منو

 .معرفة اهلل تعاىل ومطالعة القلب ألسامئه وصفاته، ومشاهدهتا ومعرفتها 

 ومشاهدة بره وإحسانه.عبادهنعمة اهلل عىل  معرفة ، 

 خمالفة اهلوى.إيثار حماب اهلل عىل حماب العبد، وو ،معاملة اهلل بالصدق واإلخالص 

                                                             

 (.98)ص  «الفوائد» -75

 (.74-1/73) «جمموع الفتاوى» -76

الكني»انظر:  -77 استنشاق نسيم األنس من »و ،(8-2/5) «زاد املعاد»و ،(224-2/223) «مدارج الس 

جامع العلوم »و ،»بن رجبجمموع رسائل احلافظ ا»( ضمن 194-1/185« )نفحات رياض القدس

 .(552( )ص 38عند رشح حديث الويل )رقم  «واحلكم



  
 ةالسري إىل هللا والدار اآلخر  30

 .إنكسار القلب بكليته بني يدي اهلل تعاىل 

  اخللوة به وقت النزول اإلالهي ملناجاته، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية

 توبة.بني يديه، ثم ختم ذلك باالستغفار وال

 .جمالسة املحبني الصادقني 

 .التفكر يف ملكوت الساموات واألرض وما خلق اهلل من يشء 

 الذكر مع حضور القلب. دوام 

 .قراءة القرآن بتدبر وتفهم ملعانيه وما أريد منه 

 .التقرب إىل اهلل بالنوافل بعد الفرائض 

 .ر ما َوَرَد يف الكتاب والسنة من رؤية أهل اجلنة لرهبم  تَذكُّ

 باعدة كل سبب حيول بني القلب وبني اهلل م. 

  فمن هذه األسباب وصل املحبون إىل منازل املحبة، ودخلوا عىل احلبيب.

  ومالك ذلك كله أمران:

 استعداد الروح هلذا الشأن، 

  وانفتاح عني البصرية.

 (78) .وباهلل التوفيق

  

                                                             

 .(2/224) «الكنيمدارج الس» -78
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 الذكرمنزلة 
 :♫ الناظمقال 

ثرــالَّذي مُ ــَوهُ  ِرهِ َن َقَد اكر  انِ ــيَ ـالِن َواألَحر ـرِّ واإلعر ــيف السِّ  وا ِمنر ِذكر

 ألنَّ َمن، أكثروا من ذكره سبحانه، هم هلل جل وعالبِّ ن ُح هؤالء القوم مِ  البيت أنهذا  ذكر يف

  .كثر من ذكرهأ شيئا أحبَّ 

ال عالمة حب اهلل كثرُة ذكره، فإنك لن حتبَّ شيئا إ :الربيع بن أنس عن بعض أصحابهقال 

  أكثرت ذكره.

 املحب هلل ال يغفل عن ذكر اهلل طرفة عني. وقال فتح املوصيل:

 (79) من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر، قذف اهلل يف قلبه نور االشتياق. وقال ذو النون:

 (80) .كركر، وإذا َسَكتوا انشغلوا بالفِ ون إذا َنَطُقوا َنَطُقوا بالذِّ بُّ حِ فاملُ 

ت لو» :(81) ♫ مالقيّ  ابن يقولويف هذا  رك ال مم ن الستوحشت حمب تك صح  . باحلبيب يذك 

ُكره فال بمحبوبه، يذكره من إىل وحيتاج املحبة يدعي ملن واعجباا  ر إال يذم  املحبة يف ما أقل! بمذكِّ

 .انتهى. «املحبوب تذكر تنسيك ال أهنا

 (82) .ُهاسان أو أَحدِ إعظاُم اهلل وُحُضوُره يف القلب واللِّ  :والذكر

                                                             

 (.680ص ) ♫البن رجب « جامع العلوم واحلكم»انظر:  -79

 .»رسائلالجمموع »( ضمن 155-1/154« )األعىل املأل اختصام حديث رشح يف األوىل اختيار» -80

 (.97ص )«  الفوائد» -81

لوات»العصيمي عىل رسالته من تعليق شيخنا  -82  (.3)ص  «الباقيات الصاحلات من األذكار بعد الصَّ

= 
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منزلة ردف الشيخ أوهلذا . نزلة الذكر منزلة رشيفة عظيمة وهي برهان من براهني املحبةم

 :فقال، املحبة وما قبلها من اخلوف والرجاء هبذا البيت

ِرهِ ــالَّذي مُ ــَوهُ  ثروا ِمنر ِذكر  انِ ــيَ ـالِن َواألَحر ـرِّ واإلعر ــيف السِّ  َن َقَد اكر

األحزاب: ]﴾جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی ﴿:اهلل تعاىل قال

  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ﴿وقال تعاىل: ، [٤٢ - ٤١

لبقرة: ا] ﴾ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ﴿وقال تعاىل: ، [٣٥األحزاب: ]  ﴾ۅ

، [٣٦الزخرف: ] ﴾ڦ  ڦ   ڦ   ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ﴿، وقال جل شأنه: [١٥٢

الرعد: ] ﴾ىث  مث  جث     يت ىت   مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت﴿وقال سبحانه: 

  .يات كثريةآيف ... [٢٨

هي: منزلة القوم الكربى، التي منها يتزودون، وفيها يتجرون، وإليها دائام  منزلة الذكر،و

  (83) يِّتددون.

َهُج بذكر اهلل واإلكثار من  مقويات اإليامن وُمَغذياته: ومن أعظمِ » :(84)قال ابن سعدي  اللَّ

 .انتهى. «يف الرساء والضاء... دعائه واإلنابة إليه

                                                             
= 

 النواهي، واجتناب األوامر، فعل :يشمل عام، سبحانه اَّلل ذكر»(: 24/170) «فتاوى اللجنة الدائمة»ويف 

 األقوال من اَّلل شرعه مما ذلك ونحو القرآن وقراءة وسًرا، جهًرا والتحميد والتهليل التسبيح: ويشمل

 .انتهى. «يجوز ال بدعة ذلك بل الجماعي، والذكر والتصفيق الطبل منه وليس واألفعال،

الكني» -83  .(2/138) «مدارج الس 

 .(61)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -84
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َأنَّ َرُجالا َقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ إِنَّ  :◙رس عبد اهلل بن بُ  عن ♀ويف سنة النبي 

 َأَتَشبَُّث بِِه، َقاَل:
ٍ
ء يِن ِبََشم رِبم ، َفَأخم اَلِم َقدم َكُثَرتم َعيَلَّ اِئَع اإِلسم ِر » رَشَ ًبا ِمنر ِذكر ََل َيَزاُل ِلَساُنَك َرطر

  (85).«اهلل

يرلِ  َعنِ  ِمنرُكمر  َعَجزَ  َمنر »: ♀ اهللَِّ َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  َعبَّاٍس، ابمنِ  َعنِ وَ   ُيَكابَِدُه، َأنر  اللَّ

اِهَدُه، َأنر  الرَعُدوِّ  َعنِ  َوَجُبنَ  ُينرِفَقُه، َأنر  بِاملرَالِ  َوَبِخَل  ثِرر  ُُيَ ُيكر رَ  َفلر   (86).«اهلل ِذكر

 د أبواِب اخلري، وأنَّ اهللَ َيفَتُح عىل عباِده بام شاء كيف شاء، ُسبحانه.وفيه إشاَرة  إىل َتَعدُّ  قلت:

  .(87)يف باب الذكر كثرية األحاديث و

شكا رجل إىل احلسن قساوة قلبه، فقال: أدنه من الذكر. وقال: القلوب امليتة حتيا بالذكر، كام 

 .(88)حتيا األرض امليتة بالقطر 

 ُب ـــيطِ تَ  اهُ رَ ـكم ذِ ـــبِ  اانَ ـيَ ـــنم دُ وَ  وُب ـلُ ـــالقُ  ُح اــتَ رم ـتَ  اهللِ رِ ـكم ذِ ــبِ 

ن بن اهلل عبُد  قال رُ »: َعور رُ  ،داء النَّاسِ  ِذكم  .«دواء اهللِ وِذكم

                                                             

قم ( ر707/4) ه، وابن ماج3375( رقم 5457/، والِّتمذي )17680رقم (226/29) أمحد رواه  -85

صحيح الِّتغيب »يف ، وصححه الشيخ األلباين  814( رقم 96/3، وابن حبان يف صحيحه )3793

 (.3)رقم  «الكلم الطيب»( و1491)رقم  «والِّتهيب

)رقم  «صحيح الِّتغيب والِّتهيب»يف وصححه الشيخ األلباين واللفظ له، ، رواه الطرباين والبزار -86

1496) . 

 .«النووية األربعني» عىل زياداته رجب ابن هب ختم الذي هو احلديث وهذاقلت: 

للحافظ  «رياض الصاحلني»يف كتاب « فضل الذكر واحلث عليه» انظر عىل سبيل املثال فصال يف: -87

الِّتغيب يف اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل رس وجهرا واملداومة عليه، وما جاء فيمن » وفصال يف: ،♫النووي 

 (.207-2/202) «صحيح الِّتغيب والِّتهيب» يف كتاب «مل يكثر ذكر اهلل تعاىل

 (.19ص ) ♫للحافظ ابن رجب « لطائف املعارف» -88
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غرى»وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  التي أوصى هبا أبا القاسم الّتجيبي  (89)«الوصية الصُّ

 فيام الناس باختالف خيتلف فإنه :الفرائض بعد األعامل أفضل من عنه سألت ما وأما» المغربي:

 هو مما لكن ،أحد لكل مفصل جامع جواب فيه يمكن فال ،أوقاهتم يناسب وما ،عليه يقدرون

 يف هنفَس  به العبُد  لغَ َش  ما أفضل هو دائام اهلل ذكر مالزمة أن :وأمره باهلل العلامء بني كاإلَجاع

 ،ارَب وَخ  ،ارَص بَ  واإليامنية القرآنية والدَلئل» َخَتَم بقوله:و ثم ذَكر األدلة على ذلك، .«...اجلملة

 .انتهى. «كثْية ذلك عىل ،راظَ ونَ 

 .(90) باالستغفار والذكروجالؤه بشيئني:  بالغفلة والذنب،صدأ القلب بأمرين: اعلم أنَّ و

من أنفق عددهن دنانري يف  ن أسبح هلل تعاىل تسبيحات أحب إىلأل» :◙قال ابن مسعود 

تسبيحة بحمد اهلل يف صحيفة مؤمن خري له من جبال الدنيا » وقال عبيد بن عمْي:. «اهلل  سبيل

 .«ما أقبح الغفلة عن ذكر من ال يغفل عن ذكرك»وقال بعض السلف: . «جتري ذهبا

 صاحَب  بِّح، فإنَّ يا هذا َس » قام رجل إىل ابن املبارك يف جنازة فسأله عن يشء، فقال له:

 .(91) «التسبيحالرسير ُمنَِع من 

 من أكثر ذكر اهلل برئ من النفاق. قال كعب:

فمن أكثر ذكر اهلل  ويشهد هلذا املعنى أن اهلل وصف املنافقني بأهنم َل يذكرون اهلل إَل قليال،

وأن ال ُيلهي املؤمن عن  وهلذا ُختَِمت سورة املنافقني باألمر بذكر اهلل،فقد باينهم يف أوصافهم، 

 (92) .وإن من أهلاه ذلك عن ذكر اهلل فهو من اخلارسينذلك مال وال ولد، 

                                                             

 .(10/660) «الفتاوى» -89

 (.41ص ) ♫البن القيم « الوابل الصيب» -90

 (.16ص ) ♫ البن رجب« أهوال القبور» -91

 (.680ص ) ♫البن رجب « جامع العلوم واحلكم» -92
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ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ﴿ قال تعاىل:

  .[٩املنافقون:   ] ﴾ھ  ھ  ھ  ے

 :♫واملصنف أشار إىل أن الذكر يكون يف كل وقت، فقال 

ِّ واإلعر ] يَ ـيف الَّسِّ  [انِ ــالِن َواألَحر

ِّ والَعَلن، ويف كل ِحنٍي أي: زَمنيذكرون اهللَ مأي أهن وهذه هي حال املؤمنني ،  تعاىل يف الرسِّ

ڻ    ڻ    ڻ   ں  ں   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴿

   .[١٩١آل عمران: ] ﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

اهلل  كان رسوُل »: ▲، كام قالت عائشة ♀وهكذا كان رسول اهلل 

 (93).«عىل كل أحيانه اهللَ يذكرُ  ♀

 آَدَم، ابرنَ  َيا: َوَتَعاىَل  َتَباَركَ  اهللُ  َقاَل » :َقاَل  ♀ النَّبِيِّ  َعنِ  ،¶ َعبَّاسٍ  ابمنِ  َعنِ وَ 

َتنِي إَِذا ُتَك  َخالًِيا َذَكرر َتنِي َوإَِذا َخالِيًا، َذَكرر ُتَك  َمإٍل، يِف  َذَكرر ُكُريِن  الَِّذينِ  ِمنَ  َخْير   َمإلٍ  يِف  َذَكرر  َتذر

 (94).«فِيِهم

إن اهلل ليحب أن ُيذكر يف السوق، وحيب أن يذكر عىل كل حال، » بن أيب اهلذيل: قال عبد اهلل

 .«إال يف اخلالء

 احلياء استشعار احلال هذه يف ويكفي» :(95) معلقا عىل هذا األثر ♫قال ابن القيم 

 َبا، يليق ما بحسب حال كل فذكر الذكر، أجلِّ  من وهي احلالة هذه يف عليه والنعمة واملراقبة

                                                             

ا- البخاري رواه -93 قا نُ  َيَتَتبَّعُ  َهلم : َباب   األََذاِن، َتاُب كِ  -ُمَعلَّ َتِفُت  َوَهلم  ُهَنا، َوَها ُهَنا َها َفاهُ  املَُؤذِّ  األََذاِن، يِف  َيلم

َيمِض، ِكَتاُب  ومسلم رِ  َباُب  احلم َنَاَبةِ  َحالِ  يِف  َتَعاىَل  اهللِ ِذكم َها، اجلم ِ  .(17/373) رقم َوَغريم

 .(1489)رقم  «صحيح الِّتغيب والِّتهيب»يف  ه الشيخ األلباينحَ ، وصحَّ رواه البزار -94
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 يف إليه وإحسانه عليه نعمته وذكر وإجالله تعاىل اهلل من احلياء بثوب عُ نُّالتقَ  احلال هبذه الالئقو

 .انتهى .«لقتله فيه بقي لو له املؤذي العدو هذا إخراج

  

                                                             
= 

 (.12 ص) ♫ للنووي «األذكار كتاب»  انظرو .(68ص )« الوابل الصيب» -95
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 والذاكرات  كثرًيا اهلل الذاكرين من العبد به يصري الذي القدر

 األذكار عىل واظب إذا»: (96)بقوله ♫ الصالح بن عمرو أبو الشيخ أجاَب عن هذا

: كتاب يف مبينة وهي وهناًرا، ليالً  املختلفة، واألحوال األوقات يف ومساء صباًحا املثبتة ،(97)املأثورة

 .انتهى. «أعلم واهلل والذاكرات، كثًْيا اهلل الذاكرين من كان ،«والليلة اليوم عمل»

غرى»وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف   األذكار العبد يالزم أن ذلك وأقل» :(98)«الوصية الصُّ

 وعند ،وآخره النهار أول يف املؤقتة كاألذكار ؛♀ املتقني وإمام اخلْي معلم عن املأثورة

 عند يقال ما مثل املقيدة واألذكار ،الصلوات وأدبار ،املنام من االستيقاظ وعند ،املضجع أخذ

 ،ذلك من واخلروج ،واخلالء ،واملسجد ،املنزل ودخول ،واجلامع ،واللباس ،والرشب ،األكل

 .«والليلة اليوم عمل»ـب املسامة الكتب له صنفت وقد ،ذلك غري إىل ،والرعد ،املطر وعند

 :مثل الذكر بقية يكون أحوال تعرض وقد .«اهلل إَل إله َل» :وأفضله مطلقا الذكر مالزمة ثم

 .منه أفضل «باهلل إَل قوة وَل حول وَل ،أكرب واهلل ،هلل واحلمد ،اهلل سبحان»

 ،وتعليمه علم تعلم من اهلل إىل يقرب مما القلب وتصوره اللسان به تكلم ما كل أن يعلم ثم

 .اهلل ذكر من فهو منكر عن وهني بمعروف وأمر

 فيه هقِّ فَ يُ  أو ،هقَّ يتفَ  جملسا جلس أو ،الفرائض أداء بعد النافع العلم بطلب اشتغل من وهلذا

 .انتهى .«اهلل ذكر أفضل من أيضا فهذا فقها ورسوله اهلل سامه الذي الفقه

                                                             

 .(12)ص  ♫للنووي  «كتاب األذكار »انظر  -96

 .♫قاله ابن عالن  .أي ما ُأثر من الذكر عن الشارع -97

 .(10/660) «الفتاوى» -98
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 بالتسبيح اهلل اسمُ  فيها ذكريُ  التي باملجالسِ  ختتص َل الذكر جمالَس أنَّ  (99) وقد ذكر ابن رجب

 ،ويرضاه حيبه وما وحرامه وحالله وهنيه اهلل أمرُ  فيه كرذُ  ما تشمل بل ،هونحوِ  والتحميد والتكبْي

 كل عىل اجلملة يف واجبة   واحلرام احلالل معرفةَ  ألنَّ  ،ذلك من أنفعَ  الذكرُ  هذا كان ربام فإنه

ا، يكون هأكثرَ  فإن باللسان، اهلل ذكرُ  وأما ذلك، يف به يتعلق ما بحسب مسلم،  يكون وقد تطوعا

 .املكتوبة الصلوات يف كالذكر واجباا

  

                                                             

 (.2/295) «رسائلال جمموع» -99
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 ذكر اهلل ال ينقطع حتى يف اجلنة

هل اجلنة أ نَّ إف ،ادة التي ال تنقطع حتى يف اجلنةالعب هوو ،ذكر اهلل جل وعال هو مالك األمر

التكليف  نَّ إف ،عبادة تكليف ال ،ذٍ ذُّ عبادة تلَ هذه و .َس فَ النَّ لهمون يُ والذكر كام  لهمون التسبيَح يُ 

 .انقطع بدخول اجلنة

 الدنيا بانقطاع تنقطع واألعامل ؛انقضاء وال له فراغ ال والذكر ،منها يفرغ كلها فاألعمال»

 وعليه عليه ويموت الذكر عىل يعيش املؤمن .ينقطع ال والذكر ،اآلخرة يف يشء منها بقىي وال

 (100).«يبعث

ُ ـغَ تَ يَ  نــمَ  انَ كَ  الَ  ىوَ ـاهلَ  هدَ ــعَ  ترَ ـيَّ غَ  ايِل ــيَ اللَّ  نَّ أَ  مُ ــبتُ ِس ـــَح أَ   ريَّ

 رُ ـَش حم أُ وَ  وُت ــمُ أَ  مم ــكُ ـتُ ـبِّ ـحَمَ  ىَل ـوعَ  مكُ رُ كم ذِ  ىفنَيَ  يَس لَ وَ  انُ مَ الزَّ  ىفنَـيَ 

استنشاق نسيم »يف  ♫ابن رجب احلنبيل احلافظ ذكرها  لطيفة رشيفة وهاهنا فائدة

فإن أعىل نعيم يف » :قال ،-وهي رسالة عظيمة يف هذا الباب- «نفحات رياض القدس مننس األ

وتتجدد  ، فإن علم اليقني يصري هناك عني اليقني،اجلنة ما حيصل فيها من معرفة اهلل ومشاهدته

وكذلك توحيد أهل اجلنة معرفة عظيمة مل تكن موجودة قبل ذلك؛ بل ومل تطر عىل قلب برش، 

 ودوام ذكرهم هو من أكمل لذاتم، ولذلك ُيلهمون التسبيح، كام ُيلهمون النََّفس.

 .«َل إله إَل اهلل ألهل اجلنة كاملاء البارد ألهل الدنيا» قال ابن عيينة:

، فأين هذا من تالوة أهل الدنيا بالقرآن وسامعه، وأعاله سامعه من اهلل م هُ مُ نُّ رَ وكذلك تَ 

وأما سائر العبادات فام كان منها فيه مشقة عىل األبدان، فإن أهل اجلنة قد أسقط ذلك وذكرهم؟ 

 عنهم؛ وكذلك ما فيه نوع ُذل وُخضوع كالسجود ونحوه.

                                                             

 (.403ص ) ♫البن رجب « ائف املعارفلط» -100
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هلم يف اجلنة  إنه حيصلرفة يف الدنيا، فوأما ما يف العبادات من النعيم احلاصل هبا ألهل املع

فتجتمع هلم راحة القلب والبدن عىل أضعافا مع راحة اجلسد من مشقة التكاليف التي يف الدنيا، 

 .أكمل الوجوه

وهذا مثل الصالة، فإن العارفني يف الدنيا إنام يتنعمون بام فيها من املناجاة وآثار القرب، وما 

وة الكتاب، ونحو ذلك من نعيم القلوب، وربام يستغرقون به عن يرد عليهم من الواردات يف تال

الشعور بتعب األبدان، فهذا القدر الذي حصل هلم به التنعم يف الدنيا يتزايد يف اجلنة بال ريب، ال 

كل يوم مرتني، بكرة وعشية، يف  سيام يف أوقات الصلوات؛ فإن أكملهم من ينظر إىل وجه اهلل 

، وإىل ذلك أشار النبي باملحافظة عىل هاتني الصالتني عقب ة العرصوقت صالة الفجر وصال

 ذكره رؤية الرب سبحانه يف حديث جرير البجيل.

صل ألهل اجلنة بالرؤية واملخاطبة يف هذين الوقتني أكمل مما كان حاصال يف افالنعيم احل

هلم سبحانه  الدنيا، وكذلك صالة اجلمعة فإهنم جيتمعون يف وقتها يف يوم املزيد ويتجىل

 وحيارضهم حمارضة.

فتبني َبذا أن نعيم اجلنة أكمل من نعيم الدنيا مطلقا، وسواء يف ذلك نعيم األبدان باألكل 

والرشب واجلامع، ونعيم القلوب واألرواح باملعارف والعلوم والقرب واَلتصال واألنس 

 واملشاهدة.

ه من غري هو عىل ظاهر ،[٨٩النمل: ]﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ﴿فظهر هبذا أن قوله تعاىل: 

حاجة إىل تأويل وال تكلف؛ فإن كثريا من املفرسين فرسوا احلسنة بكلمة التوحيد واجلزاء عليها 

 وحيد، وبام ذكرناه يزول اإلشكال.باجلنة، ثم استشكلوا تفضيل اجلنة عىل الت
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له، وكذلك ويتبني أن التوحيد الذي يف اجلنة أكمل من التوحيد الذي يف الدنيا، وهو جزاء 

 .انتهى .(101) «املعرفة واملحبة والشوق أيضا...

أن  ،حدكم يكون جالساأما يمنع » أنه قال: ♫البرصي احلسن  ومن لطيف ما ُذكَِر عن

ثم ُيسبح، ويذكُر اهلل، فيغتنم األوقات بأفضل  .«كتب يرمحك اهلل، ايقول للملك الذي يكتب

 الطاعات.

 .رس اجلنةالذكر غَ ، فإن كر اهللذترصف الوقت يف فل ،فإذا كنت خاليا

 تعاىل ♫بن القيم يف ذكرها والتدليل عليها اإلمام اأفاض  يف الذكر أكثر من مائة فائدة،و

، حتى ذكر منها نحوا من ثمانين فائدة، فلُيراَجع (102) «يِّبـمن الَكِلِم الطَ  بيِّ الوابل الَص »كتابه  يف

 ...طالب العلم فإنه مفيد جدا، وال يستغني عنه مسلم، َبْلهَ 

منهج احلق يف العقائد » لطيفة بعنوان:منظومة  ♫ ابن سعديللناظم العالمة و

نَها (103)«واألخالق هذه األبيات يف رشحه  ♫ ذكراهلل تعاىل. وقد ذكر  لائيف فض اأبيات ضمَّ

 :من األبيات و يل :(104) فقالهلذه املنظومة، 

اـــَذاكِ  نم ـــَوكُ   دُ ــُمَقيَّ  ت  ـَوقم  اهللِ رِ ــلِِذكم  يمَس ــَفلَ  ةٍ ـــَحالَ  ُكلِّ  يف هللِ را

رُ ــفَ  شِ  هِ ــإِل ِذكم ا الَعرم ُل ــيُ  اا نلَ ــَوُمعم  رِس  َقا َزيم  طمُردُ ــَويَ  َعنمَك  واهلَمَّ  الشَّ

لِ ــَويَ  اِت  ُب ــجم َ ياا لِلَخريم َواُس  أمتَِك ــيَ  َوإِنم  َوآِجالا  ُدنم اَيو الَوسم دُ  ما  ُيرَشِّ

َتارُ  رَبَ َأخ َقدم ــفَ  ا املُخم ما رِ  َكثِريَ  َأنَّ ــبِ  بِهِ حــلَِص  َيوم كم بمِق  يف الذِّ  َردُ ــُمفم  السَّ

                                                             

 .باختصار »رسائلال»( ضمن 233-1/231« )استنشاق نسيم األنس من نفحات رياض القدس» -101

 (.94-41ص ) -102

 .وفقه اهلل البدر العباد الرزاق عبد الشيخ، رشحها قصيدة دالية وهي -103

 (.20-18)ص  ♫رشح املصنف انظر:  -104
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اــمُ  ىـــََوَوص   ُ  َعاذا َتِعنيم هلَ  َيسم
ك ِرهِ ِذك ىَل ـعَ  هُ ـــإِ نِ  رِ َوالشُّ  دُ ـبُ عم يَ  باحلُسم

َص  صٍ  َوَأوم ائِ  مَحملِ  يف َكانَ  دـَوقَ  لِنَِصيمَحةٍ  َأَتى قد لَِشخم َ  دُ ــجَيمهَ  عِ الرشَّ

باا َزُل ــيَ  ال أنم ـــب ُ ــتُ  َهذه لَِساُنك َرطم عِ  األُُمورِ  ُكلِّ  َعىل ِعنيم  دُ ـــَوُتسم

رَ  َأنَّ  رَبَ ــَوَأخم  كم س   الذِّ لِ  َغرم نٍ  نَّاِت ــَبِج هِ ـــألهم مهَ  َواملََساِكنُ  َعدم  دُ ــــُُت

رِ  َأنَّ  رَبَ ـــَوَأخم  كم ِليمُف  طِعُ ـنمقَ َويَ  ةٍ ــــبَِجنَّ َيبمَقى الذِّ  دُ ـــلَّ ـخُي  نَيم ـحِ  الت كم

ِرهِ  يف َيُكن مَلم  وم ـــَولَ  ِش  اإِللهِ  ُحبِّ  إىِل ِريمق  ــطَ  هُ ـــَأنَّ  َغرَيم  ِذكم  دُ ـــَوُمرم

لٍ  ُكلِّ  نم ــَوعَ  َونَِميمَمةٍ  ِغيمَبةٍ  َعنم  الَفتَى  ىهَ ـنمــَويَ  َياَنةِ  َقوم ِس ــمُ  لِلدِّ  دُ ــفم

يمم   َحظ   َلنَا َكانَ ـــلَ 
بَ  َعظِ مَ ــنِ  اهللِ رِ ــِذكم  َكثمَرةِ ــبِ  ة  ــَوَرغم  دُ ـــاملَُوحَّ  عم

ِلنَا ِمنم  ِكنَّنَاــَولَ   دُ ــــبُّ ـعَ ــالتَّ  لإِِللهِ  اــِمنَّ لَّ ــقَ  اَم ــكَ  ُرَناــــِذكم  َقلَّ  َجهم

  هذه األبيات واضحة املعاين، وهلل احلمد.و

وينهاك  ،ىل اهللإنه يقربك أ الَّ إ لو مل يكن يف الذكر هأن :اتيف هذه األبي ♫ نبه عليهومما 

 العظيم.لكان فيه اخلري  ،والنميمةاالشتغال بغري ذلك من الغيبة  عن

ن كثرة االختالء إف .يف اخللوات ، خاصةبذكر اهلل جل وعال هرغامإك بمثل رغم شيطانَ تُ  لنو

ذا خال بنفسه خال إن العبد أل ،سِ ساوِ ىل الوَ إ وحادت بكحارت اهلل، بها ذكر صحَ ذا مل يَ إبالنفس 

، بدينك ودنياك ُضُّ التي تَ س وِ ساهو بالوَ  َك لَ غَ َش  ،تعمر وقتك بالطاعة مل نفإ ،به الشيطان

  والنفُس إن مل تشغلها َشَغَلتك.

 وباهلل التوفيق، وال حول وال قوة إال باهلل. .ذكرنا ماوالواقع أوضح شاهد عىل 
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 املعصيةفعل الطاعة وترك 
 :♫ قال ،ن ذكر منزلة الذكرأبعد 

بُ ــقَ ــــََيت لِِهمر  ونَ ــرَّ يرِك بِِفعر
كِ ـــِه َوالتَّ ـاتِ ــطاع إىَل املرَلِ يَ ـللعِ  رر  انِ ــصر

 :بأمرين (105)هميكِ لِ مَ إىل اهلل فهم يف سريهم يتقربون  

 بفعل الطاعة،  

 وترك املعصية.  

اهلل ليس تقوى » :(106) تعاىل ♫عبد العزيز فالتقوى كام قال عمر بن  ،مالك األمر ُهاو

َم اهلل، وأداُء ما اهلل تقوىبصيام النهار وال بقيام الليل، والتخليط فيام بني ذلك، ولكن  : ترُك ما حرَّ

 .«َفمن ُرِزَق بعد ذلك خريا فهو خري إىل خري افرتض اهلل،

ا ما ا» وقال احلسن: ور م اهلل عليهم، وأدَّ  .«فرتَض اهلل عليهماملتقون: اتقوا ما حرَّ

الذكُر طاعُة اهلل، فمن أطاَع اهللَ فقد َذَكَره، ومن مل ُيطعه فليس »: ♫قال سعيد بن جبْي 

 (107).«بذاكر، وإن أكثَر التَّسبيَح وتالوَة الُقرآن

                                                             

 .سبحانه هكلُّ  امللك هل َمِليك، َمِلك مالِك اهللف -105

 (.247ص ) ♫البن رجب « جامع العلوم واحلكم» -106

فوة» -107 ( عند رشح آخر 13/675)  «فتح الباري»وانظر:  .(2/45) ♫البن اجلوزي  «صفة الصَّ

 يف الرشف ألهل هي إنام الذكر فضل يف الواردة الفضائل هذه»حديث من البخاري، وفيه أن ابَن بطال قال: 

 من شاءه ما عىل وأِص الذكر أدمن من أن تظن فال ،العظام واملعايص احلرام من كالطهارة لوالكام ،الدين

 ليس لسانه عىل أجراه بكالم منازهلم ويبلغ ،املقدسني باملطهرين يلتحق أنه وحرماته اهلل دين وانتهك شهواته

 .انتهى. «صالح عمل وال تقوى معه
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  ٺ ٺ   ڀ ڀ   ڀ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ﴿ :قال تعاىل

ڤ    ڤ   ڤ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

  ڃ ڃ ڃ   ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڤ  

 .[١٧٧البقرة: ]  ﴾ڎ  ڎ  ڌ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ 

ه دائام لالطاعة والذل واخلضوع ، أي: [٥٢النحل: ] ﴾ۆئ   ۆئ  ۈئ﴿وقال سبحانه: 

 ، كام قال ذلك مجاعة من السلف.▐

َبت به َمبَّة اهلل» :(108) ♫ قال احلافظ ابن رجب
فِعُل الواجبات   فأفضل ما اسُتجلِ

مات  انتهى.. «وترُك املَُحرَّ

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ﴿: ن قائلٍ مِ  وقال عزَّ 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

 .[١٢٥– ١٢٣النساء: ]  ﴾ڻ    ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ          ڱڱ  ں  ں  ڻ      

كثر من من الذي يُ  خري   ،حلدود اهلل جل وعال راعٍ ولكنه مُ  ،عىل الفرائض اا فمن كان مقترص

فالعبد لن يسري إىل اهلل جل وعال بمثل فعل الطاعة وترك . املعايصلكنه ُيرصُّ عىل النوافل و

 .مالك األمر ألهنام ،املعصية

 

  

                                                             

 .(1/153) »رسائلجمموع ال» -108
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 بلزوم طريق االستقامةإال وال َكَرامة ال َوالية 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿فرأس الفالح هو امتثال األمر وترك النهي. قال تعالى: 

  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

  ۆ ۇ    ۇڭ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ

    ائ   ى  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى

 .[٧٨ – ٧٧احلج: ]   ﴾ۆئ   ۆئ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  

َيانَ  َعنم و اَلمِ  يف يِل  ُقلم  اهلل َرُسوَل  َيا: ُقلمُت  :َقاَل  يالثََّقفِ  اهلل َعبمدِ  بمنِ  ُسفم الا  اإِلسم َأُل  الَ  َقوم  َعنمهُ  َأسم

ا َتِقمر  ُثمَّ  بِاهلل آَمنرُت  ُقلر »: َقاَل . بعدك َأَحدا  . )109( «اسر

وهو الدين القيم من  سلوك الرصاط املستقيم، واَلستقامة: هي» :(110) ♫ قال ابن رجب

، ويشمل ذلك فعل الطَّاعات كلَّها، الظاهرة والباطنة، وترك  غري تعريج عنه َيمنةا وال َيرسةا

 .انتهى. «املنهيات كلَّها كذلك

شْي إىل أن من مل يستقم عىل رشع اهلل جل وعال ليس تعاىل يُ  ♫ابن سعدي الشيخ كأن و

  .املقصد هُ غُ را إىل اهلل جل وعال السْي الذي يبلِّ وليس سائ ،وليا هلل

 الشيخأراد ف .سقطت عنك التكاليف ،إذا بلغت درجة اليقني :قال من الصوفية ةالفإن من غُ 

 .ترك املعصية إىل أن يموتوبني أن السائر إىل اهلل ال ينقطع عن فعل الطاعة هبذا البيت أن 

                                                             

 الشيخ قال .942 رقم( 3/221) صحيحه يف حبان وابن ،15416 رقم( 24/141) أمحد رواه -109

 بِاهللِ، آَمنمُت : ُقلم » بلفظ مسلم ورواه .اجلامع صحيح يف 4395: رقم حديث انظر ،(صحيح: )األلباين

َتِقمم   .(62/38) رقم «َفاسم

 (.324ص ) ♫البن رجب « جامع العلوم واحلكم» -110
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 ،نه خالف الكتاب والسنةأل ،فإنه كافر ،ذا الطريقفمن ظن أنه يصل إىل اهلل جل وعال بغري ه

 .عىل فعل الطاعة وترك املعصية حيثانن يذلوالسنة ال بل أنكر الكتاب

َتَقَد  َمنر » :(111) ♫ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية لَِياءِ  ِمنر  أِلََحدٍ  َأنَّ  اعر َور  ِمنر  اهللَِّ إىَل  َطِريًقا األر

 ِ دٍ  ُمَتاَبَعةِ  َغْير لَِياءِ  ِمنر  َكافِر   وَ َفهُ  ♀ َُمَمَّ يرَطانِ  َأور  .انتهى .«الشَّ

 ،تفاقكافر باال أنهلذلك ذكر العلامء أن من ظن أنه تسقط عنه التكاليف يوما من األيام و

 .وهو زنديق من الزنادقة

 .من هذا الكفر ا باهلل تعاىلياذا عِ  من بعض املتصوفةوقع األمر وهذا 

 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ ﴿جل وعال:  عند قول اهلل ♫قال العامد ابن كثْي 

 :[٩٩– ٩٨جر: حلا]  ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 أن عىل -﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴿ قوله: وهي- الكريمة اآلية ذههب ويستدل»

 ...حاله بحسب فيصيل ثابتا عقله دام ما اإلنسان عىل واجبة ونحوها كالصالة العبادة

 وصل فمتى ،(112) املعرفة باليقني رادامل أن إىل املالحدة من ذهب من ختطئة عىل َبا ويستدل

 كانوا ۏ األنبياء فإن وجهل، وضالل كفر وهذا. عندهم التكليف عنه سقط املعرفة إىل أحدهم

 مع وكانوا التعظيم، من يستحق وما وصفاته، بحقوقه وأعرفهم باهلل الناس أعلم وأصحاهبم هم

 باليقني املراد وإنام. الوفاة حني إىل تاخلريا فعل عىل ومواظبة عبادة الناس وأكثر الناس أعبد هذا

                                                             

 .(20ص ) «رمحان وأولياء الشيطانالفرقان بني أولياء ال» -111

إن تفسْي اآلية َبذا كفر باهلل وزندقة، » (:3/140)« أضواء البيان»يف  ♫قال العالمة الشنقيطي  -112

 .انتهى. «...وخروج عن ملة اإلسالم بإَجاع املسلمني
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 والتوكل، االستعانة وعليه اهلداية، عىل هلل واحلمد واملنة، احلمد وهلل. قدمناه كام ،(113) املوت هاهنا

 وحسبنا اهلل ونعم الوكيل. كريم جواد فإنه وأحسنها األحوال أكمل عىل يتوفانا أن املسئول وهو

 .انتهى

َتَقدَ  َمنم » ة:لَّ واطع املِ ن نواقض اإلسالم، وقَ مِ  رْحهم اهللالعلامء  وقد عدَّ  َض  َأنَّ  اعم  النَّاسِ  َبعم

يَعةِ  َعنم  اخلُُروُج  َيَسُعهُ  دٍ  رَشِ يَعةِ  َعنم  اخلُُروُج  اخلَِضَ  َوِسعَ  اَم ك ♀ حُمَمَّ  ُموَسى رَشِ

ر   َفُهوَ  ،♠
 .«َكافِ

 مع كاخلرض ♀ َممد مع أنه ادعى فمن :(114) ♫قال العالمة ابن القيم 

 مفارق بذلك فإنه .احلق شهادة وليتشهد ،إسالمه فليجدد: األمة من ألحد ذلك زجوَّ  أو ،موسى

 الشيطان أولياء من هو وإنام اهلل أولياء خاصة من يكون أن عن فضال ،(115) بالكلية اإلسالم لدين

 فحرك منهم االستقامة أهل وبني القوم زنادقة بني ومفرق مقطع املوضع وهذا .ونوابه وخلفائه

ي املالكي اإلَجاع عىل كفر من اعتقد ذلك، فقال بِ ُص حر ل القايض عياض اليَ قون .. انتهىتره

إن العبادة وطول  وكذلك أمجع املسلمون عىل تكفري من قال من بعض املتصوفة:» :(116) ♫

املجاهدة إذا َصَفت نفوسهم أفَضت هبم إىل إسقاطها وإباحة كل يشء هلم، ورفع عهد الرشائع 

  .انتهى. «عنهم

                                                             

، وهو الموت بإجماع ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴿قوله تعاىل: : ♫قال العالمة ابن القيم  -113

« بدائع التفسري»من  انتهى .قال الحسن: لم يجعل اَّلل لعبادة المؤمنين أجال دون الموتكلهم. أهل العلم 

(2/108). 

 .(224-2/223) «الكنيمدارج الس»انظر:  -114

 .(249-10/248) «جمموع الفتاوى»انظر:  -115

 .بترصف يسري (2/479) «الشفا بتعريف حقوق املصطفى»انظر:  -116
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 املداومة على النوافل بعد الفرائض
 :، فقالهذاتعاىل تفصيل  ♫ثم ذكر الشيخ 

بُ  ُل ــعر ــفِ  يةِ  ُهمـالَفَرائِِض َوالنَّوافِِل َدأر ِصِْي والنُّ ـالتَّ  َمع ُرؤر  انِ ـــَص ـقر ـقر

ما  :والنفل عىل وجه اإللزام،ما أمر به الشارع  :الفرضو .فالطاعة عندهم إما فرض أو نفل

 .عىل وجه اإللزام الأمر به الشارع 

 .انتهى. «وال يتقرب ويلُّ اهلل إال بأداء فرائضه، ثم بأداء نوافله»: (117) قال ابن تيمية

، حاكيا طريقة أهل السنة (118)«أصول العقائد الدينية»قال العالمة ابن سعدي يف خمترص له يف و

 بعقائد التام واالعِّتاف بالتصديق تعاىل اهلل إىل يتقربون فإهنم العمل يف طريقهم وأما» يف العمل:

 وحقوق بحقه املتعلقة اهلل فرائض بأداء له يتقربون ثم وأساسها، العبادات أصل هي التي اإليامن

 .انتهى .«تعاىل هلل تعبداا  واملنهيات املحرمات وبِّتك النوافل من اإلكثار مع عباده

أما النفل  ،العقاب عند الِّتك هصاحب حقُّ يست الفرضألن  الفرض،ولكنه دون  ،مهم   النفلو

 .ا للوعيد عند الِّتكضا فإن صاحبه ليس معرَّ 

 ال املندوب» :وهو أنَّ ، (119) «املوافقات»تعاىل يف  ♫ وههنا أمر مهم نبه عليه الشاطبي

 به فاإلخالل الواجب، حكم يأخذ فإنه الكل حيث من أما زء،اجلُ  جهة من تركه عىل يعاقب

 .انتهى. «بالواجب كاإلخالل مطلقا

                                                             

 .(249-10/248) «جمموع الفتاوى»انظر:  -117

يُتُه:  -118 ع، َسمَّ نّية الّتعليقات»وقد منَّ اهلل عيل، ورشحت هذا املخترص املفيد، برشح ُمَوسَّ  والفوائد السَّ

 . «الّدينّية العقائد صولأ يف خمترص رشح البهّية

 (.2/337، 1/115املوافقات ) -119
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چ  چ  چ  ڇ   ﴿ ومجهور األصوليني عىل أن املندوب مأمور به، ويدل عليه قوله تعاىل:

 .[٩٠النحل: ] ﴾ ڇ

عن  ♀، معلقا عىل حديث األعرايب الذي سأل النبي (120) ♫ القرطبي قال

 انك السنن ترك عىل داوم نمَ  لكن ،التطوعات ترك جواز عىل داللةيف هذا احلديث » الفرائض:

 حيث عليه الوعيد لورود يعني ،افسقً  ذلك كان عنها ورغبة َبا تاونا تركها كان فإن دينه يف انقًص 

 .«ينِّ مِ  يَس فلَ  يتِ نَّ ُس  نعَ  َب غِ رَ  نمَ » :♀ قال

 وَل ،الفرائض عىل مواظبتهم ننَ السُّ  عىل يواظبون مهُ عَ بِ تَ  نومَ  الصحابة صدر كان وقد

  .امثواَب غتناما يف بينهام قونيفرِّ 

 العقاب ووجوب وتركها اإلعادة وجوب من عليه يِّتتب ملا التفرقة إىل الفقهاء حتاجا وإنام

 بفعل منهم فاكتفي ،باإلسالم عهد حديثي كانوا القصص هذه أصحاب ولعل ،ونفيه الِّتك عىل

 للفهم صدورهم انرشحت إذا حتى ،والُّ فيمَ  عليهم ذلك يثقل لئال احلال تلك يف عليهم وجب ما

 .انتهى .«عليهم سهلت املندوبات ثواب حتصيل عىل واحلرص هعن

 : وهو كالم نفيس جدا، فرمحه اهلل رمحة واسعة.قلت

 اإلتيان ويف ،والبناء كالفرع والنفل ،واألس صلكاأل فالفرض» :(121) وقال بعض أهل العلم

 عظمة وإظهار إليه باالنقياد وتعظيمه اآلمر واحِّتام األمر امتثال به املأمور الوجه عىل بالفرائض

 من خوفا يفعله قد الفرض يؤدي والذي ،العمل أعظم بذلك التقرب فكان العبودية وذل الربوبية

                                                             

 (.3/336) «فتح الباري»انظر:  -120

(، وال أدري: هل هو من كالم احلافظ ابن حجر أم من كالم الطويف، 11/417) «فتح الباري»انظر:  -121

 ورحم اهلل اجلميع.
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 من مطلوب غاية هي التي باملحبة فيجازى للخدمة اإيثارً  َلإ يفعله َل النفل يومؤدِّ  العقوبة

 انتهى. «بخدمته يتقرب

ئض، والنار تندفع عنك برتك املعايص، اجلنة ترَض منك بأداء الفرا» :(122)قال ابن القيم

 .انتهى .«واملحبة َل تقنع منك إَل ببذل الروح

هو مصداق احلديث  من ذكر النوافل بعد الفرائض، ♫ الناظموهذا الذي ذكره 

ُت َعَليرِه، َوَما َيَزاُل » :اإلالهي ضر رَتَ َّا افر ٍء َأَحبَّ إيَِلَّ مِم َب إيَِلَّ َعبرِدي بََِشر ُب إيَِلَّ  َوَما َتَقرَّ َعبرِدي َيَتَقرَّ

ُه الَِّذي ُيبررِصُ بِهِ  َمُع بِِه، َوَبرَصَ َعُه الَِّذي َيسر َببرُتُه: ُكنرُت َسمر ، َوَيَدُه الَّتِي بِالنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَُّه، َفإَِذا َأحر

طَِينَّهُ  ا، َوإِنر َسَأَلنِي أَلُعر َِش َِبَ َلُه الَّتِي َيمر ا، َوِرجر هُ َيبرطُِش َِبَ َتَعاَذيِن أَلُِعيَذنَّ  .(123) «، َوَلئِِن اسر

يب يسمع ويب يبرص ويب » :قوله يف بديعة على نكتة مالعالّمة شمس الدين ابن القينبََّه و

ل كيف قال: »: (124) ♫ قال، ف«يبطش فيل »ومل يقل: « يب يسمع ويب يبرص ويب يبطش»وتأم 

لال م أوىل هبذا املوضع إذ هي أدل  عىل الغاية ، وربام يظن  الظ ان  أن  ا«يسمع ويل يبرص ويل يبطش

ووقوع هذه األمور هلل وذلك أخص  من وقوعها به وهذا من الوهم والغلط إذ ليست الباء هاهنا 

د االستعانة ار وإدراكاهتم إنَّ  .ملجر  وأّن الباء ام هي بمعونة اهلل هلم فإن  حركات األبرار والفج 

، كقوله يف احلديث اآلخر وأنا صاحبه ومعه ويبطش ويمَش إّنام يسمع ويبرص :هاهنا للمصاحبة

ة املذكورة يف قوله  .«أنا مع عبدي ما ذكرين وتّركت يب شفتاه» وهذه املعي ة هي املعي ة اخلاص 

ما ظنّك »: ♀وقول رسول اهلل ، [ ٤٠التوبة:  ]﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿: تعايل

فهذه الباء مفيدة  ...]٦٩] العنكبوت: ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ :وقوله تعاىل ،«باثنني اهلل ثالثهام

                                                             

  (.98ص )« الفوائد» -122

َقاِق، باُب التََّواُضع، رقم  ،رواه البخاري -123  . 6137ِكَتاُب الرِّ

  «.الداء والدواء»ى أيضا (، ويسمَّ 188ص )« اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف» -124
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وَل يتأتى للعبد اإلخالص  والّصرب والّتوكل ونزوله يف منازل  ،دون الاّلمة ـاملعيَّ ملعنى هذه 

 ة.ـدّية إَّل َبذه الباء وهذه املعيَّ العبو

فباهلل هيون كّل  .وانقلبت املخاوف يف حقه أمانا ،فمتى كان العبد باهلل هانت عليه املشاق

فال هّم مع  .وباهلل تزول األحزان واهلموم والغموم .ويقرب كّل بعيد ،ويسهل كّل عسْي ،بصع

هذه الباء فيصري قلبه حينئذ  ىوحيث يفوت العبد معن .وَل حزن مع اهلل ،وَل غّم مع اهلل ،اهلل

  .انتهى. «كاحلوت إذا فارق املاء يثب وينقلب حتى يعود إليه

 عليها يقدر سبيل بكل رضوانه إىل متسبب ،الذكر كثري لقلبا طائر هلل املحب قال بعضهم:»

  :بعضهم وأنشد .وشوقا دأبا ،والنوافل الوسائل من

  نم ــوكُ 
َك لِ   ب  ُح  اذَ  ربِّ

باب حبِّنيـاملُ  إنَّ  دَمهُ ـخم تَ لِ امُ ــُخ  لأَلحم  دَّ

 بتفكر وسامعه ،قرآنال تالوة كثرةُ  النوافل من تعاىل اهلل إىل العبدُ  به ُب رَّ قَ تَ يَ  ما أعظم ومن

  .وتفهم وتدبر

 إليه َب تتقرَّ  لن أنك واعلم ،استطعت ما تعاىل اهلل إىل بتقرَّ  :لرجل األرت بن بباخ قال

 (125).«كالمه من إليه أحب هو بَشء

ي قالو ِ َقطِي الَّسَّ  باهلل اتصل من واتصل ،بخصلتني اهلل عن انقطع من انقطع» :♫ السَّ

 بظاهر عمل والثاين ،فرض بتضييع نافلة إىل يتخطى فإنه اهلل نع انقطع من فأما .خصال بأربع

 يف والتشمري ،الباب فبلزوم املتصلون به تصلا الذي وأما .القلوب صدق عليه ئيواط مل اجلوارح

 .(126) «الكرامات وصيانات ،املكاره عىل والصرب ،اخلدمة

                                                             

  (.560ص )« امع العلوم واحلكمج» -125

 .(1/499) «صفة الصفوة» -126
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 التقرب من املراد» :(127) ♫لحافظ ابن حجر وأختم هذا الفصل، َبذه الكلمة اجلميلة ل

 عن الفرض شغله من :األكابر بعض قال كام ،هبا أخل من ال الفرائض أدى ممن تقع أن بالنوافل

 .انتهى. «مغرور فهو الفرض عن النفل شغله ومن معذور فهو النفل

  

                                                             

 (.11/417) «فتح الباري» -127
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 احَلَذر من الُعجب

 :♫ال املصنف ق

يةِ ] َص  َمع ُرؤر ِصِْي والنُّقر  [انِ ـــالتَّقر

 به عليهم من فعل الفرائض، وتكميلها بالنوافل، لم ُيصبهم الُعجُب فهم مع ما منَّ اَّلل

 ، بل يروَن أنفَسهم مقصرين يف حق اَّلل تعالى.والُغرور

فاجتهاده يف األعامل ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصريه ينفي عنه » :(128)قال المصنف يف شرحه 

 .انتهى. «الُعجب الذي ُيبطُل األعامل وُيفسُدها

وعالمة قبول عملك: احتقاره عالمة رىض اهلل عنك، إعراضك عن نفسك.  وقد قيل:»

 .(129) «حتى إن العارف ليستغفر اهلل عقيب طاعته... واستقالله، وصغره يف قبلك،

، » :♫قال أبو الحسن علي بن محمد المزين الصغير  املُعَجُب بعلمه مستدرج 

 .(130) «واملستحِسن لَشء من أفعاله ممكور به

نوب، فكلام َذَكَر ذنوبُه رجل  اجرَتَ »من أعَبُد الناس؟ قال: ن جبْي: قيل لسعيد ب َح من الذُّ

 .(131) «احَتَقَر َعَمله

احذر أن ترى عملك لك، فإن رأيته لك كنَت ناظرا إىل ما ليَس »ومن وصايا بعض السلف: 

 .(132) «لك

ن بحسب املؤمن من اجلهل أن ُيعَجَب بعمله، وبحسب املؤمن م»: ♫وقال مسروق 

                                                             

  (.22ص ) ♫رشح املصنف  -128

الكني»انظر:  -129  .(1/439) «مدارج الس 

 .(1/443) «صفة الصفوة» -130

 .(2/45) نفس المصدر -131

 .(1/550) نفس المصدر -132
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 .(133) «العلم أن خيَشى اهلل

ِريِّ  َسِعيدٍ  َأيِب  َعنم  ُدم نُ  ♀ اهللَِّ َرُسوُل  َعَليمنَا َخَرَج : َقاَل  ،◙ اخلم  َنَتَذاَكرُ  َوَنحم

اَل  املمَِسيَح  جَّ ُكمر  َأََل »: َفَقاَل  الدَّ رِبُ َوُف  ُهوَ  باَِم  ُأخر الِ  املرَِسيِح  ِمنر  ِعنرِدي َعَليرُكمر  َأخر جَّ نَاقُ : َقاَل . «الدَّ : لم

كُ »: َفَقاَل  َبىَل  ر ِفيُّ  الرشِّ ُجُل  َيُقومَ  َأنر  اخلرَ  .(134) «َرُجلٍ  َنَظرِ  ِمنر  َيَرى ملَِا َصاَلَتهُ  َفُيَزيِّنُ  ُيَصيلِّ  الرَّ

ال» :(135) ♫ باز ابن اإلمام يقول ج  ك لكن ،بعالمات يعرف أن ممكن والد   اخلفي   الرش 

ه ،منه أشد    عىل تظهر بعالمات عرفيُ  قد لكن ،الن اس ليهع يط لع وال القلوب، يف يكون ألن 

  .انتهى .«صاحبه

 إليه، الداعي وقوة خلفائه كذلك الرياء كان إنام» :(136) ♫قال الشيخ سليامن بن عبد اهلل 

 .انتهى .«صاحبه قلب يف األمارة والنفس الشيطان، يزينه ملا منه التخلص وعرس

 ال األمر، نفس يف نيته خلصت وإن مناملؤ» :(137) ♫مي ويف هذا يقول العالمة املعلِّ 

  .انتهى. «نفسه من ذلك يستيقن أن يستطيع

 الذين ،املتملقني وإطراء ،املتقربني مديح كثرة أسبابه أقوى فمن :(138)أسباب ولإلعجاب

 ،الضعيفة العقول يف مقبوال وجدوه فإذا وملعبا، خديعة والتملق ،ومكسبا عادة النفاق جعلوا

 ...هبم االستهزاء إىل ذريعة ذلك وجعلوا كذهبم، قادباعت أرباهبا أغروا

                                                             

 .(2/15) «صفة الصفوة» -133

 انظر ،(حسن: )األلباين الشيخ قال 4204 رقم( 1406/2) اْلُخْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأبِي َعنْ  ماجة ابن رواه -134

 .الجامع صحيح يف 2607: رقم حديث

  (.119ص )« الت وحيد كتاب رشح» -135

  (.459ص )« تيسري العزيز احلميد» -136

  (.33ص )« القائد إىل تصحيح العقائد» -137
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. :◙وقال عمر بن اخلطاب   املدُح ذبح 

 فإن للنفس ميال إلى حب الثناء، وسماع المدح.

 وقد قال الشاعر:

ُ ـقَ ـومُ  ز  ربِّ ـمُ  اءَ ـنَـــالثَّ  ىوَ هم ــيَ   نَـــالثَّ  ب  ــُح  رصِّ
ِ
 انِ ـَس ــنْ الِ  ةُ عَ ـيبِ طَ  اء

 يطلقوا أن الفضل أهل كره حقا. ولذلك هلُّ كُ  كان ثناء وقل صدقا، هجميع كان مدح فقل

 .به التملق عن وتنزيها فيه، التجاوز من تحرزا والمدح بالثناء ألسنتهم

 عن غفلوا قد الناس أن لتوهمه إما نفسه، مادح يصير أن إلى بصاحبه المدح حب آل وربما

 حق قوله أن فيعتقدون والطراء، لمدحبا نفسه بتدليس ليخدعهم وإما ،بحقه وأخلوا فضله،

 ...مستمع وصدق متبع،

 وقد قال بعض الشعراء:

ءُ  َدَح ـَيمم  َأنم  َرف  ـَش  اــَومَ  َس ــنَ  املمَرم  َدُح ـــمْ ــَوتَ  ُذم  ـتَ  ااًل ــمَ ـــَأعْ  نَّ ـكِ ــَولَ  هُ ـفم

 لمحاسنا رائيومَ  القلوب، أصفياءُ  هم الذين الصدق إخوانَ  ديسترِش  أن للعاقل وينبغي

 نظرا، أمكن فإهنم. عنها الظن حسن صرفه التي مساوئه من عليه نبهونهيُ  ما على والعيوب،

 انتهى. .فيه .. المدح تصديق عن عوضا مساوئه من عليه ينبهونه ما ويجعلون فكرا، وأسلم

 بأس فال هم،وذمُّ  همدُح مَ  عنده واستوى ه،نِ ـعي يف الناُس  رغُ وَص  ه،إخالُص  مَّ وتَ  يَ وِ قَ  نمَ وأما 

 أهنم السلف من مجاعة عن ذلك روي وقد خري، اخلري يف الِّتغيب ألن ،َماِسنه للناس بإظهار

                                                             
= 

  .باختصار (382-378ص ) ♫للاموردي « أدب الدنيا والدين» -138
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 ال» :احتض حني ألهله بعضهم قال كام هبم، ليقتدي الرشيفة أحواهلم من شيئاا  يظهرون كانوا

 .(139)«أسلمت منذ بخطيئة لفظت ما فإين عيل، تبكوا

عي اآلداب» ويف عنوان:  حتت هذا يف عظيمة فوائد ♫ احلنبيل لحمف البن (140)«ةالرش 

 ».عمةالن شكر أو للمصلحة باحلق ومدحها املذمومة، فسالن تزكية يف فصل»

ة يف ♫ يعيل أبو القايض قال ڄ  ڃ   ڃ   ﴿ بقوله يعني ،♠ يوسف قص 

 بالفضل نفسه يصف نأ لإلنسان ُيوز هأن عىل دَللة فيها» :[٥٥يوسف: ] ﴾ ڃڃ  چ     چ  چ 

 انتهى. .«املحظور من ليس هوأن يعرفه، َل من عند

 الن اس أفقه إىل نظرت ثم   عاصام، فلزمت الن اس أقرأ إىل نظرت: اشعيَّ  بن بكر أبو قال

 مثيل؟ جتد فأين مغرية، فلزمت

 وقد اهلل بنييعذِّ  أن أتافني تبكني، ال ة،بنيَّ  يا: ابنته وبكت الوفاة حضته مل ا ♫ وقال

 (141) ختمة؟ ألف وعرشين أربعة ويةاالز هذه يف ختمت

رداء أيب ترمجة ويف  .عظيام رجال لتفقدن   فقدُتوين لئن اهلل فو سلوين،: أنه قال ◙ الد 

قلت: والكالم يف هذا كثْي قديام وحديثا، وهو عىل خالف األصل، وَل يصلح لكل اخَللق، 

 . واهلل املوفق وحده.بل هو ألهل الصدق واإلخالص، مع ُرجحان مصلحة املدح يف تلك املواطن

 

                                                             

  .(بعدها وما 286 )ص ♫البن قدامة املقديس « القاصدين مناهج خمترص» -139

140- (4/116).  

  .(2/96)« فوةالص صفة»انظر:  -141
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 ربمنزلة الصَّ 
هذه أراد أن يبني أن  تعاىل ♫وكأنه  ،الصرب منزلة بيتا يف هنا تعاىل ♫ذكر الشيخ 

 .كون إَل بالصربتَل  ،النفل ثم ،الفرض وفعل ،املعصيةوترك  ،الطاعة لعفِ ِمن  ،تاملنازل التي مرَّ 

تعب  فإن هذه الدار دارُ  .حالفإنام يطلب املُ  ،فمن ظن أنه يسري وال يتعب وال ينصب

 .بَص ونَ 

َرأر َعَليرَها » :♀قال للنبي  ،باجلنة ▲خدجية  ♠وهلذا ملا برش جربيل  اقر

َها بَِبيرٍت يِف اجَلنَِّة ِمنر َقَصٍب َلَ َصَخَب فِيِه، َوَلَ َنَصَب  ر ا َوِمنِّي َوَبرشِّ َ اَلَم ِمنر َرَبِّ  .(142) «السَّ

ُة والتََّعُب   .النََّصُب: املشقَّ

 متى الراحة؟  :♫ ل اإلمام أمحدئوملا س ألن هذه الدار دار تعب ونصب.

  .الراحة َل تنال بالراحةفإن ، ♫وصدق  .الراحة يف اجلنة قال:

 وأن ،بالنعيم يدرك ال النعيم أن عىل أمة كل عقالء أمجع» :(143) ابن القيمشمس الدين قال 

 .انتهى .«...الراحة دار يف الراحة وقت املشقة عىل وحصل ،الراحة فارق الراحة رافق من

 امَ دَ ـوالنَّ مَّ ـهَ ال إالَّ  دُ ِص ـحـيَ  راهُ تَ  اـمَ َفـ ارِ ذالبِ  وقت يف رعُ الزَّ  هُ فاتَ  نمَ 

 فمن أراد الراحة فينبغي له أن يتعب. 

  بم اتعَ ـف
 يـِـانــالثَّ  ادِ ـعَ ــاملَ  ومَ ــيَ  هِ ــاتِ ــاَح رَ  دم جِ ــتَ  ىــنَ دم األَ  كَ ادِ ــعَ مَ  ومِ يَ لِ

                                                             

ِويِج النَّبِيِّ  -142 ِلَها  ♀رواه البخاري ِكَتاب َمنَاِقب األَنمَصار، َباُب َتزم رقم  ▲َخِدجَيَة َوَفضم

ِمننَِي رىض اهلل تعاىل عنها، رقم  كتاب َفَضاِئل ، ومسلم3609 َحاَبة، باب َفَضاِئِل َخِدجَيَة ُأمِّ املمُؤم  .2432الصَّ

  (.1/518)« مدارج السالكني» -143
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 حط هلم وليس مسافرين، يزالوا مل خلقوا منذ الناس» :(144) ♫ ن بدائع ابن القيمومِ 

 .األخطار وركوب املشقة عىل مبني السفر أن يعلم والعاقل النار، أو اجلنة يف إال رحاهلم عن

 كل نأ املعلوم ومن .السفر انتهاء بعد ذلك إنام وراحة، ولذة عيم  نَ  فيه طلَب يُ  أن عادة املحال ومن

 عىل مسافر أنه ثبت وقد واقف، املكلف وال واقفة، غري السفر آنات من آن كل أو قدم وطأة

 فعىل اسِّتاح أو نام أو نزل وإذا املوصل، الزاد هتيئة من عليها املسافر يكون أن جيب التي احلال

 .انتهى .«للسري االستعداد قدم

ص بُرَخص السفر ِمن َقرٍص وفِطٍر  وهلذا، ُيوز للمسافِِر الذي مل َُيَمع اإلقامةقلت:  أن َيرتخَّ

 يتنَعَّم عىل وجه التامم ما مل يسَتقر. ألنَّه َلوغِْيُها، 

 وقد قال األلبريي: وهذه حال الدنيا، فإهنا دار مَمَر َل دار َمَقر، ُتراد لُتعرَب وَل ُتراد لُتعَمر،

 اـتَ ـقم ـلِ ـُخ  اـمَ ـلِ  دَّ ـجُ فَ  هارَ ـعبُ ـلتَ  نـكـول هارَ ـعمُ ـتَ ـل قلَ ـخـتُ  ـمول

َيا يِف  ُكنر »: ♥قوُله  «البخاري»ويف  نر  .«َسبِيل َعابِرُ  َأور  َغِريب   نََّك َكأ الدُّ

 يزداد حجراا  فيها تضع ألن قابلة ساعة لُّ فكُ » :(145) ♫ حسني اخلرض َممد العالمة قال

 أن عىل حريصاا  كنت فإن ذراعاا، أو باعاا  السعادة يف قومك به ويقطع ارتفاعاا، جمدك صح به

 وبني بينك واجعل جانباا، الراحة فَدعِ  العظمى، السعادة ولقومك األسمى، املجد لك يكون

 انتهى. «.حاجباا  اللهو

ث يَ  ما أَجل قول أيبو  :♫عىل املوصيل املحدِّ

ام َويِف  ُت ـرأي يــإنِّ   رِ ــاألثَ  حممودةَ  ةا ـــباقِ عَ  رِ ـــبم للصَّ  ة  ــجربــتَ  األَيَّ

بَ ــتَ  رٍ ـَأمم  يِف  دَّ ــَج  َمنم  لَّ ــَوقَ  َحَب  هُ ــَطلَّ َتصم َ  َواسم ربم  بِالظََّفرِ  َفازَ  إِال الصَّ

                                                             

 ، فله كالم رائع يف السفر إىل اهلل.(191-189 ص) «طريق اهلجرتني»وانظر:  ،(229ص )« الفوائد» -144

  (.1/84)« رسائل اإلصالح» -145
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. فاهلل جل وعال يبرش هؤالء الذين صربوا [١٥٥البقرة: ] ﴾ڤ   ڤ﴿ :ويف القرآن

 .[١٥٧البقرة:   ]﴾چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ﴿، والُبرشى أنَّ أنفسهم

 :♫ قال السعدي

وا الــَص  َها نُُّفوَس َعىَل رَبُ ق املَكاِرِه ُكلِّ َس  نر ــيرِه مِ ــًا إىل َما فِ ـَشور  انِ ــإِحر

 . ، لغةهو احلبس :والصرب

  .حبس النَّفرس عىل حكم اهلل :ويف الرشع

 حكم رشعي وحكم قدري. وحكم اهلل نوعان:

  طاعة وترك معصية. فعل أمران:واحلكم الرشعي 

 ترك املعصية. وفعل الطاعة س النفس عىل حبعىل احلكم الرشعي ب فيكون الصرب

ي، وفالصرب عليه يكون بحبس النفس عن اجلزع،  وأما احلكم القدري: اللسان عن الَتَشكِّ

 .(146) اجلوارح عن لطم اخلدود وشق اجليوبو

فإذا قام َبا العبد كام ينبغي فمدار الصرب عىل هذه األركان الثالثة، » :(147) قال ابن القيم

 يف حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار املكروه َمبوبا. انقلبت املحنة

 تعالى َّلل فإن ،وعبوديته صربه ليمتحن ابتاله وإنما ،ليهلكه يبتله لم ▐ اَّلل فإن

 له كما ،يكره فيما عليه عبودية وله السراء، يف عبودية له كما ،الضراءيف  عبودية العبد على

 يف العبودية إعطاء يف والشأن ،يحبون فيما العبودية يعطون الخلق وأكثر .يحب فيما عبودية

 .انتهى. «تعالى اَّلل عند منازلهم كانت وبحسبه العباد مراتب تفاوت ففيه ،المكاره

                                                             

البن  «املفيد القول» هلذا وراجع(، 7انظر تعليق شيخنا صالح العصيمي عىل هذه املنظومة )ص  -146

 .(2/36) ♫عثيمني 

  (.3ص )« الوابل الصيب» -147
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 (148).«تباينوا البالء نزل فإذا النعم، وقت يف يتساوون كانوا» :البرصي احلسن قالو

ة الَبالءواإليامُن القويُّ َيبنُي َأَثرُ » :(149) قال ابن اجلوزيو  .انتهى. «ه عند ُقوَّ

ر  َوَمنر »: ♀النبي قال  هُ  َيَتَصربَّ ر طِيَ  َوَما ،اهللُ ُيَصربِّ ا َعَطاءً  َأَحد   ُأعر ً َسعَ َلَ وَ  َخْير  َأور

ِ  ِمنَ  ربر  .(150)«الصَّ

ربَ » :◙ قال عمرو  .«َوَجدَنا خَْي َعيِشنَا الصَّ

 رأس َل جسد يف خْي وَل ،اجلسد من الرأس بمنزلة اإليامن من الصرب» :◙ عيلقال و

 .«له

ال ، وال بأس أن تشكو إىل املخلوق ولكن عىل سبيل املواساة، والشكوى إنام تكون هلل

 وهلذا قال القائل: .(151)، فهذا غاية اجلهل باملشكو واملشكو إليه تشكو من اهلل للمخلوق

رِبم    َبِليَّة     َرتمَك ــعَ    َوإَِذا َ  اـَهلَ    َفاصم َكِري   َصربم هُ    مِ الم لَ    بَِك    َفإِنَّ  مُ ــَأعم

َت ـكَ ـَش  َوإَِذا ُكو آَدَم إِنَّـاَم  نِ ــابم  إىَِل  وم ِحيمَ  َتشم ِذي إِىَل  الرَّ َح  الَ  الَّ  مُ ـَيرم

د بالصرب اجلميل. والنبي إذا وعَ  ♠فإن يعقوب  َل تنايف الصرب. والشكوى إىل اهلل 

 نايف الصربُ وإنام يُ .. .[٨٦يوسف: ]  ﴾ىئ   ی  ی  ی  ىئ       ىئ ﴿وعد ال خيلف، ثم قال:

 .(152) شكوى اهلل، َل الشكوى إىل اهلل

                                                             

  .(13البن أيب الدنيا )رقم  «اليقني»انظر:  -148

 .(200ص ) «صيد اخلاطر» -149

َكاة، ِكَتاُب  البخاري رواه -150 َفاِف  َباُب  الزَّ تِعم َأَلِة، نِ عَ  ااِلسم َكاة، ِكَتاُب  ومسلم ،1400 رقم املَسم  َباُب  الزَّ

لِ  ِف  َفضم ، التََّعفُّ ِ ربم ِريِّ  َسِعيدٍ  َأيِب  َعنم  ،(1053/124) رقم َوالصَّ ُدم   .اخلم

  (.108ص )« الفوائد»يف كتاب  «يف بيان جهل من يشكو إىل الناس :فائدة»انظر:  -151

 .(319البن القيم )ص  «لروحا»و ،(1/513) «مدارج السالكني»انظر:  -152



 
 الصغيــر بن عمار 61

 

 

  :(153) ، فقالإىل ثالث مراتب وقسم اإلمام ابن القيم مراتب الشكوى

 : أن تشكو اهلل إىل خلقه.أخسها»

 : أن تشكو نفسك إليه.وأعالها

 .«: أن تشكو خلقه إليهوأوسطها

ملا يظن هذا.  من بئس الرجل ؟وعال بكاهلل جل ابن آدم يرمحك أكثر من رمحة أن أتظن 

: -والسالمعليه الصالة -تلك املرأة التي أخذت ابنها بعد فراق، قال  ♀النبي  رأى

نَ ـتَ أ» َأَة َطاِرَحًة َوَلَدَها يِف َهِذِه املرَ  َروم نَا. «النَّارِ  رر ِدُر َعىَل َأنم الَ َتطمَرَحُه. َفَقاَل  واهلل،الَ  :ُقلم َوِهَى َتقم

َحُم بِِعَباِدِه ِمنر َهِذِه  اهلل» :♀ َرُسوُل اهللَِّ  .(154) «بَِوَلِدَهاَأرر

أن  ينبغي بياُنه،مر وكام . وعالوكأنه ينسى رجاء اهلل جل  ،هعامل ربَّ وبعض الناس إذا 

لكن ذلك الرجاء إذا و ،رمحته سبقت عذابه فإنالرجاء والطمع يف فضل اهلل ورمحته،  نستحض

 ه.ئبرجا  املرءَك لَ هَ  ،هلل تعاىلخوف ا يقارنهمل 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   ﴿، كام قال تعاىل: جماهدةوحيتاج  ،(155) باَلتفاق جبوالصرب وا

 .[٢٠٠آل عمران: ]  ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

املفلحني.  نتكن م ،يف الصرب غريك والزم الصرب، وداوم عليه، وغالب ،فاصرب يف نفسك

تعاىل إنام يصل  ♫نازل التي سيذكرها الشيخ ال تظنن أن هذه املو .الصرب حيتاج جماهدةف

                                                             

 يفوفصال نافعا  ،(108ص )« الفوائد»يف كتاب  «فائدة يف بيان جهل من يشكو إىل الناس»انظر:  -153

  (.2/289) «اآلداب الرشعية»يف  «ذكرُها قبل اهلل ْحد واستحباب والضْي املرض من الشكوى كراهة»

َِة ال -154 بِيِلِه َوُمَعاَنَقتِِه، رقم رواه البخاري ِكَتاُب األََدِب، َباُب َرمحم التوبة،  ومسلم ِكَتاُب ، 5653َوَلِد َوَتقم

َا َسَبَقتم َغَضَبُه، رقم  باب يِف  َِة اهللَِّ َتَعاىَل َوَأهنَّ  .2754َسَعِة َرمحم

 .(99ص ) «الفرقان بني أولياء الرمحان وأولياء الشيطان» -155
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الثبات  وال تظنن أنك إذا وصلت إليها أو إىل بعضها تثبت عليها بسهولة. .إليها العبد بسهولة

 !!عزيز

ج يــف باَت ــالثَّ  إن اــعَ  الــالرِّ ج غنمُ ــويَ  زَّ اـــالعِ  هــــمن اُل ــالرِّ  (156) زَّ

رفة عن اهلل تعاىل طَ  هنه ال غنى لأل ،فإنه ال حمالة هالكمل يستعن باهلل جل وعال  والعبد إذا

 إىل هواستكانت هستظهر ضعفيو ،دائام ه املرءيستظهرُ جيب أن  أمر  إىل اهللوفقر العبد  .عني

 .▐ مواله

ُر الُقـُلوِب ِإَلـى اإِلَلـِه َضـُروَرة   َمــانِ ــَل َقلمـٍب َبـاَء بِ ــَيـا َويم  َفـــقم  (157) احِلـرم

ڱ  ڱ    ڱ ڳ  ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ﴿تعاىل:  قال

ھ  ھ  ھ ہ     ہ ہ   ہ  ۀ  ۀ ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ 

 سيام وال إلينا، منيبني ودعونا الشدائد يف كانوا إذا: أي .[٨٨ - ٨٧األنبياء:  ]﴾ھ  ے

 .♫... قاله ابن كثري البالء حال يف الدعاء هبذا دعوا إذا

 إىل تلميذه ابن القيمبعث َبا يف آخر عمره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أبيات  قولل وما أَج

  :(158)يهام رْحة اهلل لع

ــــــــاِت  َربِّ  إىل الَفقريُ  أنا  ـااليتحـ وعِ ـمــجَمم  يف نيُ كِ َسيمـاملُ  أنا الرَبي 

ُ  ظاملَِتي وِهَي  لنَفميس ومُ ـــالظ ل اـأن َريم  يتاــيــــ نمِدهِ ـعِ  ِمنم  َيأتِنا إنم  واخلم

تطيعُ  ال َب  لِنَفميس أسم سِ  َعنِ  وال َمنمَفَعـــةٍ  َجلم اِت ـــَض ـاملَ  َدفمعَ  يل الن فم  ر 

                                                             

 .لشيخنا صالح العصيمي وفقه اهلل «قصيدة اهلداية»من  -156

 لشيخنا صالح العصيمي وفقه اهلل. «اإليامن أهل نصح يف احلسان املعاين منظومة»من مطلع  -157

(. وقد يرسَّ اهلل يل رشَح هذه األبيات يف دروس مسجلة، ثم ُكتِبت 1/392) «مدارج السالكني»انظر:  -158

 .«: أنا الفقْيشذا العبْي برشح قصيدة ابن تيمية»ه: جت يف كتاب سميتُ رَ وعلَّقُت عليها، وَخ 
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ىلا  دوَنهُ  يل يمَس ــول ُرنـــــي َموم  يئـــــايتـَخط حاَطتم  إذا َشفيع   وال ُيَدب 

نِ  ِمنَ  بِإذمنٍ  إال محم فيعِ  إىل خالِِقنـــــــا الر   اِت ــــاآلي يف اــج َقدم  َكام الش 

ُت  ِلُك  ولسم ـــــــضِ  يف أنا رَشيك   وال أَبــــــداا  دوَنهُ  شيئاا  َأمم اِت  َبعم  َذر 

ـَتعنيَ  َكيم  هُ ـلَ  َظهري   وال ب َيكونُ  كام بِــــــهِ  َيسم  الَواليــــــــاِت  اِب ـألرم

رُ ـوال ف   أَبداا  ىالِغنَ كام أَبداا  الزم   ذاٍت  ُف ـَوصم  يل َفقم  ذايت ــــــــهُ لَ  َوصم

َِعِهم اخلَلمِق  حاُل  اُل ـاحلم  ذهِ ـوه ُهمم  أمجم  يــآت َلــــــــــهُ  بمد  ـعَ  ِعنمَدهُ  وُكلُّ

ِ  ِمنم  َمطمَلباا  غىـبَ  َمنم ـفَ  َهوُل  َفُهوَ  خـالِِقهِ  َغريم ع ِركُ ــماملُش الظ لومُ  اجلم  ايتـالم

 َ دُ ــواحلم ءَ ـمِ  هللِ  مم كَ  لم نِ الم َِعــهِ  وم دُ  ِمنم  وما ِمنمهُ  انَ ك ما أمجم  يتاَيــــــ َقدم  َبعم

فال يشء أنفع للصادق من التحقق باملسكنة والفاقة والذل، وأنه ال يشء. وأنه ممن مل يصح 

 (159) له بعد اإلسالم حتى يدعي الرشَف فيه.

  

                                                             

 (.1/392) «مدارج السالكني» -159
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عليك  تهاناحلسنة، فإذا رأيت العواقب  ،ه حسنة  عواقبَ  لكنَّ  ،صعب   الصربَ واحلاصل أنَّ 

 الطريق.عب مصا

 لِ ـَس العَ  نَ مِ  ىَل ـحم أَ  هُ بُ اقِ وَ عَ  نم ـــلكِ  هُ تُ اقَ ذَ مَ  ر  ـمُ  هِ ـــاسمِ  ُل ـــثم مِ  ربُ ــالصَّ وَ 

  بسببه. من حيث النتيجة التي تنتظر العبد لو  لكنه ُح  ،ُمر  من حيث صعوبة الطريق

 حول الصَّرب نكتة بديعة

ُ الصَّ وَ » :عند رشح حديثقال ابن رجب   «اء  يَ ِض  ربر
 والضياء ،ضياء فإنه الصرب وأما» :(160)

 فيه حمض نور فإنه القمر بخالف الشمس كضياء وإحراق حرارة نوع فيه حيصل الذي النور هو

 ... [٥يونس: ]﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ﴿ : اهلل قال .إحراق بغري إرشاق

 كان تواه عام وكفها وحبسها النفس جماهدة إىل حيتاج النفوس عىل شاقا الصرب كان وملا

 .انتهى. «ضياء

 (161).«من َعَرَف ما يطُلب، هاَن عليه ما َيبُذل»: ♫قطي قال الَّسي السَّ 

 فإن يصل، حتى السري مواصلة من بد فال احلبيب، لقاء إىل العبودية طريق يف سار منف

 زال وقد الوصول راحةَ  فليذكر السْي، أملُ  عليه اشتدَّ  فإن ك،هلَ  رجع أو الطريق يف فوقَ 

 (162) .لتعبا

 :(164) وقال .«مل حالوة العاقبة هانت عليه مرارة الصربأمن ت» :(163) ♫يقول ابن القيم و

                                                             

 .(345 ص) «جامع العلوم واحلكم» -160

 .(1/499) «صفة الصفوة» -161

 .(1/371) «رسائل ابن رجب»انظر:  -162

 .(63 ص) «الفوائد» -163

  (.98ص ) نفس املصدر -164
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اس ملا علِموا أن أصواَتم بَِسمِع امللِك. من َلَح له حاُل اآلخرة، هاَن عليه فِراُق » هان سهر احُلرَّ

 .انتهى. «الدنيا

 .انتهى .«الدواء ارةبمر يبايل َل للعافية التائق»: (165) ♫ وقال ابن اجلوزي

هاَن عليه كلُّ ما َيبُذل يف افتكاكها من من َكُرمت عليه نفُسه، » :(166) ♫ وقال ابن رجب

 .انتهى .«النار

ا من اخلري العظيم عند هَ رُ تظِ نمام يَ بِ أنَت ا هَ ثم دِّ َح  ،ِق لَ والقَ  رِ جَ ك بالضَّ نفُس  تَك ثَ ام حدَّ لَّ لذلك كُ و

اجلنة وما فيها من النعيم  نتذكروي ،قبل الغزوات ،╚كان الصحابة  ذااهلل جل وعال. وهل

 .هلالج لج، ألن ذلك مما حيدو املرء نحو بذل النفس يف سبيل اهلل املقيم

انظر ماذا ؟ نفس ؟وما الذي ستبذله .فإنك إذا تذكرت ما ينتظرك هان عليك ما تبذله

فإن اهلل جل ده. بل هو حَمُض فضل اهلل عىل عبا ،ينتظرك من النعيم الذي ليس يف مقابلة عملك

ماـتَ مما يستحقه  عىل العبد أكثر بكثري وعال منَّ   .▐منه  كرُّ

 عىل ليستدل خلقتكم إنام: سبحانه املالك قال لو واهلل» :(167) ♫ومن بدائع ابن اجلوزي 

 قلت ملا سمعا :تقول أن به العارفة النفوس عىل جيب لكان ،إعادة وال أفنيكم أنا ثم وجودي،

 ؟نتكلم حتى فينا نال يشء وأي. وطاعة

 . ينفد ال الذي النعيم، يف واخللود اجلزيل، باألجر وعد وقد فكيف

  ...املشقة عىل صرب إىل تتاج الوصول طريق لكن

. ميَ اخلِ  تبَ رُضِ  متوسطني، يا  الرسورَ والرسورَ . املنزل الح املبتدئني، أقدام يا الصربَ  فالصربَ 

                                                             

 .(298 ص) «صيد اخلاطر» -165

 .(395 ص) «لطائف املعارف» -166

 .(235 ص) «صيد اخلاطر» -167
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 .انتهى .«بالبشائر متُ يقِّ لُ تُ  قد عارفني، يا الكامل والفرَح 

 أيب إسحاق األلبْيي: «تائية»ويف 

  يف َصحَبَك  رَصَت ــَأب إِذا
ٍ
 تاـَسَفل َوَقد َليَك ــعَ  اِرَتَفعوا َقد َسامء

 ـبِالبُ  امــفَ  اهلَُوينى َعنَك  َوَدع عهاـراجِ ــفَ 
ِ
  بتاــَطلَ  ما دِركُ ــتُ  طء

 باهلوى الراحة لذة فإن للفضائل، طالبال أهيا الصربَ  فالصربَ » :(168) أيضاابن اجلوزي وقال 

 .انتهى. «األسى ويبقى تذهب بالبطالة أو

 :◙قال الشافعي 

هَتَا َأنَّ ــكَ  امِ ـَأي   ربُ ــَص  إِال   وَ ـهُ  اـم فُس ـنَ  اـي  المِ ــَأح غاُث ــَأض ُمـدَّ

اِميـقُ  يَش العَ  نَّ إِ فَ  انهَ عَ  لِّ ــَخ وَ  ةا رَ ادِ بَ مُ  انيَ الدُّ  نِ عَ  يوزِ ُج  ُس فم نَ  اـيَ   دَّ

 .[٦٩العنكبوت: ]  ﴾ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴿قال تعاىل: 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ﴿وقال جلَّ يف عاله: 

 .[١١١التوبة: ] ﴾ۅ

  

                                                             

 .(235 ص) «صيد اخلاطر» -168
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 منزلة الرضا
 :♫ قال

اـوا بِمَ ــَزلُ ــــنَ  ََض َفُهُم َِبَ بُح  نرِزَلِة الرِّ  انِ ـــٍة وَأمَ ــنَّ ــوا يِف ُج ـَقدر َأصر

والرضا  ،الصرب واجبومنزلة الرضا.  :عىل درجة وهيأد منزلة الصرب، هناك منزلة بع

 (169) عىل الصحيح.وليس بواجب مستحب 

ُل املؤمن» قال عمر بن عبد العزيز:  .«الرضا عزيز، ولكن الصرب ُمَعوَّ

، فيجب الرىض بالطاعات وأما فعل العبد وهي الطاعات واملعايصوهذا بالنسبة للمصائب، 

 (170) ...قعة منه ومن غريه وحمبتها، وكراهة املعايص الواقعة منه ومن غرِيهالوا

 .(171) َتلقِّي أحكام اهلل الرشعية والقدرية بانرشاح صدر ورسور نفس :والرضا

  ؟الصربالرضا والفرق بني فإن قيل: ما 

 . (172) «إن الرايض َل يتمنى غْي حاله التي هو عليهاقال طائفة من السلف: »: اجلواب

                                                             

وما  10/27) «جمموع الفتاوى»وهو اختيار شيخ اإلسالم، وابن القيم، وانظر تفصيل املسألة يف:  -169

 وما بعدها(. 5/521) «مدارج السالكني»و ،(36/662) «فهارس الفتاوى»( و10/383و) (بعدها

البن تيمية  «موع الفتاوىجمفهارس »؛ وانظر: (31)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -170

(36/662.) 

 وصية مشكاة يف االقتباس نور» (، وانظر:7من تعليق شيخنا صالح العصيمي عىل هذه املنظومة )ص  -171

والرضا »: ♫، حيث قال «رجب ابن رسائل جمموع» ضمن( 2/81) «عباس البن ♀ النبي

 .انتهى. «يوجُب انرشاح الصدر وسعَتهُ 

، «رسائلال جمموع» ضمن( 2/81) «عباس البن ♀ النبي وصية اةمشك يف االقتباس نور» -172

 .(1/427) «صفة الصفوة»وانظر:  .(451)ص  «تيسري العزيز احلميد»ونقل كالمه سليامن بن عبد اهلل يف 
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 اإلحساس وبني الرىض بني تنايف ال أنه واعلم» :(173) ♫ قال الشيخ سليامن بن عبد اهلل

 .«اهلل  ألمر والتسليم الرىض من مشحون هقلبُ  ،مرض وشدة وجع نمِ  أنني له ممن فكثري ،باألمل

 .انتهى

 :♫ قال

ََض ـوا بِمَ ــَزلُ ـــنَ ]  [نرِزَلِة الرِّ

ُوفَِّق  ،هلل جل وعال وأناب إليه وأظهر حاجته إليهومن خَش ا ،فالرضا من أعظم املنازل

 العالية. لتلك املنزلة

 .[٨لبينة: ا  ]  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴿ قال تعاىل:

 حقيق بأن يوفق إىل تلك املنزلة.  وعال فإنهفمن خَش اهلل جل 

 .«ه فيهمن أراد أن يبلغ حمل الرضا، فليلزم ما جعل اهلل رضا» :(174)قال النرص آبادي

هذا الكالم يف غاية احلسن، فإنه من لزم ما » :(175) قال شيخ اإلسالم معلقا عىل هذه املقولة

يرىض اهلل من امتثال أوامره واجتناب نواهيه ال سيام إذا قام بواجبها ومستحبها، فإن اهلل يرىض 

 .انتهى .«عنه

 ،صربامنك حتتاج فهي  ،ال تظنن أنك تصل إىل تلك املنازل بسهولةوكام قلت من قبل: 

فمتى وصل العبد إىل هذه املنزلة، فهو يف جنة  .وعالستعانة باهلل جل مع اال ،ومرابطة ،وجماهدة

 قبل جنة اآلخرة.

                                                             

 (.451)ص  «تيسري العزيز احلميد» -173

 .(2/72) «االستقامة»طبعة حممد رشاد سامل لكتاب أو النرصاباذي، كام يف  -174

 .(10/383) «جمموع الفتاوى» -175
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بُحـوا َقدر  َفُهُم َِبَا] ـةٍ  يِف  َأصر  [وَأَمـــانِ  ُجــنَـّ

ـة  ضاء اَّلل وقدره، فهو يف قمن رضي ب نفإ ضيق الصدر، أي: حماية وَمنَعة من  ُجــنَـّ

 ، يف الدنيا واآلخرة.َأَمـــانيف واب النفس، وسخط الرحمان، ذوع

باب اهلل األعظم، وجنة الدنيا، ومسِّتاح ولذلك كان الرضى » :(176) ♫قال ابن القيم 

 .انتهى. «نيالعارفني، وحياة املحبني، ونعيم العابدين، وقرة عيون املشتاق

 تدبْيه يف  اهلل عن وبالرضا ،العبادة العاملني عىل هانت باملعرفة»: بعض السلف قال

 (177).«بتقديره ألنفسهم منها ورضوا ،الدنيا يف زهدوا

 وحبط عليه جرى اهلل بقضاء يرض مل ومن أجر، له وكان عليه جرى اهلل بقضاء ريض منو

 (178) .عمله

 فائدة

فإن الرَض واملحبة حاَلن من أحوال أهل اجلنة، َل ليس الرىض واملحبة كالرجاء واخلوف، 

، فإهنام والرجاء بخالف اخلوف يا، وَل يف الربزخ، وَل يف اآلخرة.يفارقان املتلبس َبام يف الدن

 (179) يفارقان أهل اجلنة بحصول ما كانوا يرجونه، وأمنهم مما كانوا خيافونه...

 . وهذا ما سيذكره الناظم فيام يأيت.منزلة الشكروهي  ،ولكن هناك منزلة أعظم من الرضا

  

                                                             

 اهلل عن الرضا» انظر:ا من كالم السلف. ذاقتبس ابن القيم هقد و .(1/523) «مدارج السالكني» -176

 .(13قم ر) البن أيب الدنيا «بقضائه

 .(1/504) «صفة الصفوة» -177

 (.15قم ر) البن أيب الدنيا «بقضائه اهلل عن الرضا» -178

 .(1/523) «مدارج السالكني» -179
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 منزلة الشكر
 :♫ قال

َلهُ َكُروا الَّذي أَ ــَش  ىَل اخَلالئَِق َفضر كَ ــلرِب واألَقر ـبِالقَ  ور  انِ ـــَواِل واألرر

 أصابه.عىل ذلك البالء الذي  العبد ربهيشكر  أنوهي  ،فالشكر منزلة أعظم من الرضا

 .من باب أوىلأيضا مستحب والشكر  ،والرضا مستحب ،فالصرب واجب

من عباد  لِ مَّ هذا ال يكون إال للكُ مع الفرح بذلك البالء. و ،هو انرشاح الصدرفالشكر هنا 

 . من رمحة اهلل بخلقه أن مل جيعله واجبا عليهمو ،اهلل جل وعال

ُ » :(180) ♫ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ربم َفاِق  َواِجب   الصَّ   بِاتِّ
ِ
ُعَلاَمء ىَل  الم  َذلَِك  ِمنم  َوَأعم

ىَض  مِ  الرِّ َتَحب   َوُهوَ  اهللِ بُِحكم ِحيُح  َوُهوَ  ُمسم ىَل وَ . الصَّ ُكَر  َأنر  َذلَِك  ِمنر  َأعر  َيَرى ملَِا املرُِصيَبِة، َعىَل  اهللََّ  َيشر

َعامِ  ِمنر  ا َعَليرهِ  اهللِ إنر ِفْيِ  َسَبًبا َجَعَلَها َحيرُث  َِبَ عِ  َخَطاَياهُ  لَِتكر  .انتهى .«... َدَرَجاتِهِ  َوَرفر

 :♫ قال

َلهُ ـَش ]  ىَل اخَلالئَِق َفضر  [َكُروا الَّذي َأور

 ،[٥٣النحل: ] ﴾حب يئ  جب   ىئ  مئ  حئ  ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ﴿ ه:سبحان قال

 ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴿وقال:

عِّتاف بتلك النعمة حق واجب االو. ▐فكل خري وكل نعمة فمن عنده  .[٢٠لقامن: ]

  وال وآخرا.، والفضل هلل أن يكون سبباأال يعدو  َفَعَل واملخلوق مهام  .هلل جل وعال

، [٧٣آل عمران: ]  ﴾ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک﴿قال اَّلل تعالى: 

ۋ  ۅ   ﴿ قال:و ،[٧٣النمل:   ]﴾ې  ې      ى    ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ﴿وقال: 

                                                             

 .(99ص ) «الفرقان بني أولياء الرمحان وأولياء الشيطان» -180



 
 الصغيــر بن عمار 71

 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپ  پ   ﴿، وقال:[٦٦الزمر:   ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې

 ...[١٢لقامن:   ]﴾ٿ  ٿ  ٿ ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ                ٺ 

 أضياف والباليا الشكر، وقراها أضياف النعم» :(181) «الفنون»يف  ♫قال ابن عقيل 

 «.وترى تسمع بما شاهدة القرى، حسن شاكرة األضياف ترحل أن فاجتهد الصرب، وقراها

 .انتهى

 :♫ قال

كَ ] َواِل واألرر  [انِ ـــبِالَقلرِب واألَقر

 قلبه إقرارا، وعىل لسانه اعرتافا، وعىل جوارحه طلبا ظهور ثناء العبد عىل الشكر:

 .(182)وتركا

 .فالشكر يكون َبذه الثالثة

وأن املخلوق مهام عال ال يعدو أن  وحده، أن النعمة من عند اهلل جل وعال ا: اعِّتافقلببال

خلق السبب اقتضت ولكن سنة اهلل تعاىل الكونية  ،ولو شاء اهلل ما جعله سببا ،يكون سببا

 هانت ومن ،يعلم ال حيث من هابَ لِ ُس  عمالنِّ قدرَ  يعرف لم من»: بعض السلفقال  ب.ملسبَّ وا

 (183).«ثواهبا زَ أحرَ  المصائب عليه

 نسب النعمة إال هلل.وال تَ  ،ح بأن هذه النعمة هي من عند اهلل تعاىلفِص : ال بد أن تُ قوالاألو

النحل:   ] ﴾ک  گک  ک  ک  ﴿باب: قول اهلل تعاىل: »: «كتاب التوحيد»يف و

 هو مما ذلك ونحو، حاذقا والمالح طيبة، الريح كانت: كقولهم هو قال بعض السلف:». «[٨٣

                                                             

 (.2/291) ♫البن مفلح  «اآلداب الرشعية» -181

 (.24)ص  . وانظر: رشح املصنف(7 من تعليق شيخنا صالح العصيمي عىل هذه املنظومة )ص -182

 .(1/497) «صفة الصفوة» -183
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 انتهى. «كثيرة ألسنة على جار

وقادح يف كامل  ،هلالج لجفنسيانك اهلل تعاىل يف هذه املواطن دليل عىل عدم تعظيم املوىل 

 فرا أكربَ كان كُ تعاىل نرصة لغري اهلل ذلك نسبة الفعل ونسبة اإلجياد وال معفإذا اقِّتن  ك.توحيد

ر  كام   كتب التوحيد.رشوح يف  هو ُمَقرَّ

واالستعانة هبا عىل طاعة املُنِعم  ،ريض اهلل تعاىلها يف ما يُ كر النعمة صفُ ن ُش : فمِ ركانواأل

د مل يكن يف ِعدا ، ومل يستعن هبا عىل عبادة مواله،فمن مل يرصف النعمة يف ما يريض اهللوعبادته. 

 .الشاكرين

 َجع الشاعر هذه الثالثة بقوله:

بـاملُحَ  مريَ ـوالضَّ  َساينـولِ  ِديـيَ  ةا ـالثــثَ  ن يــم امءُ ـــعم ــالنَّ اَدتمُكمُ ــأف  اــجَّ

خضوع الشاكر للمشكور، وحبه » ا عىل مخس قواعد، وهي:ي  بنِ وقد جعل ابن القيم الشكر مَ 

 .انتهى .(184) «أن ال يستعملها فيام يكرهله، واعِّتافه بنعمته، وثنائه عليه هبا، و

واعلم أن توفيق اهلل لك للشكر نعمة عظيمة، وِمنَّة  جليلة، ُحِرَمها األشقياء، وتفضل اهلل هبا 

 بالشكر، ثمرَ فتُ  النعمة شجرةِ  لغرس يصلح الذي باملحلِّ  أعلمُ  سبحانه» فإنَّ اهللَعىل السعداء، 

ا هناك هاغرُس  فكان تثمر، مل فيه رستغُ  فلو لغرسها، يصلح َل الذي املحلِّ  من  يليق ال ضائعا

 (185).«[١٢٤األنعام: ]﴾ ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿: تعاىل قال كام باحلكمة،

 

 

                                                             

  (.158ص )« الفوائد»يف كتاب  «الذكر والشكر»وانظر فصال يف  .(2/4) «مدارج السالكني» -184

  (.337ص ) ♫البن أيب العز احلنفي  «رشح الطحاوية» -185
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 منزلة التوكل
ُ والصرب ال  ،صربجاهدة والإال بامل حَتُصُل ال ملا كانت هذه املنازل التي مرت معنا  إال  يتيرسَّ

ُلُه عىل ربه، أتبَع   منزلَة الشكر بمنزلة التوكل. ♫الناظُم ملن َصَدَق توكُّ

 ،التوحيد وقرين اإليامن ظامنِ  هو التوكل»: (186)«روضة العقالء»يف  ♫يقول ابن حبان 

 انتهى.. «الراحة ووجود الفقر نفي إىل املؤدي السبب وهو

ل» :(187)شيخ اإلسالم يقولو يني ة األمور من الت وك  تي الد   إال   واملستحب ات الواجبات تتم   ال ال 

اهد هبا،  .انتهى .«ويرضاه به ويأمر اهلل حيب   فيام زاهد فيها والز 

 :♫الناظم  قال

َل يف ََجِيِع ُأُموِرِهمر ــَص  ِل ُج ـَمَع بَ  ِحُبوا التَّوكُّ َ ــذر ْحر ٍد يِف ِرََض الرَّ  نِ ـهر

، يف حصول املطلوب، ودفع املكروه، مع الثقة به، ▐عتامد عىل اهلل اَلهو  :التوكل

 (188) األسباب املأذون فيها.وفعل 

 َمول إىل باَلفتقار وإضافته ،اخلالئق برفض العالئق َعن القلب قطع هو التوكل: وقيل

 (189) .األحوال

                                                             

 .(153)ص  -186

 (.10/16) «جمموع الفتاوى» -187

يف  «قاعدة يف التوكل عىل اهلل»و ،(668)ص  «جامع العلوم واحلكم»و ،(2/25) «القول املفيد» -188

َفُه العالمة ابن قاسم يف  .(107)ص  «الفوائد» هو صدُق التفويض »بقوله:  «حاشية ثالثة األصول»وعر 

فه شيخنا العصيمي يف تعليقه«واالعتامد عىل اهلل يف مجيع األمور، وإظهار العجز واالستسالم له  . وبنحوه عر 

 (.8عىل املنظومة )ص 

 .(156)ص  «العقالء روضة» -189
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 اهلل عىل التوكل وحقيقة .[٢٣املائدة:   ]﴾ی  ی  ی  جئ  حئ                 مئ﴿قال تعاىل: 

 الضار النافع هو وأنه يكن، مل يشأ مل وما ،كان اهلل شاء ما وأنه ،هلل كله األمر أن العبد يعلم أن

 جلب يف ربه عىل بقلبه يعتمد العلم هذا فبعد .باهلل إال قوة وال حول ال وأنه املانع، املعطي

 هذا مع وهو .مطلوبه حصول يف بربه الوثوق غاية ويثق املضار، دفع ويف ودنياه، دينه مصالح

 فهو والثقة اَلعتامد وهذا العلم هذا العبد ماستدا فمتى .النافعة األسباب فعل يف جهده باذل

 فهو اهلل بغْي ذلك علق ومتى للمتوكلني، ووعده له اهلل بكفاية وليبرش حقيقة، اهلل عىل املتوكل

 (190).أمله وخاب إليه وكل به وتعلق اهلل غْي عىل توكل ومن رشك،

 :♫ قالوهلذا 

َل يف ََجِيِع ُأُموِرِهمر ــَص ]  [ِحُبوا التَّوكُّ

 الدين والدنيا. من أموريشء  يف كلأي 

 عالقة األسباب بالتوكل

ٍد يِف ِرضـمَ ] ِل ُجهر َ ــََع َبذر ْحر  [نِ ـى الرَّ

 .فعل األسبابوتِّتك  ك،بقلب تعتمد عىل اهللفال أي: 

 فإذا ،النفع هبا جيتلب وآلة ،الضر نفسه عن هبا يدافع آلة لآلدمى خلق قد  اهلل أناعلم و

 اعتامد هو إنام التوكل ألن ،الواضع حلكمة وردا ،بالتوكل جهال كان للتوكل مدعيا عطلها

 أو ،يأكل فلم جاع إنسانا أن ولو .األسباب قطع رضورته من وليس سبحانه اهلل عىل القلب

 فإذا ،السالمة طريق عىل دل قد ألنه ،النار دخل فامت ،يلبس فلم عري أو ،يسأل فلم احتاج

 (191) .نفسه عىل أعان عنها تقاعد

                                                             

 (.119)ص  «ديدالسَّ  القول» -190

 (.1/11) ♫البن اجلوزي  «صفة الصفوة»انظر: مقدمة كتاب  -191
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 التوكل يصح فال ،باألسباب القيام ينايف ال التوكل أن عىل القوم أمجع» :(192) مالقي ابن قال

 .فاسد وتوكل بطالة فهو وإال ،هبا القيام مع إال

 فقد التوكل يف طعن ومن ،السنة يف طعن فقد احلركة يف طعن من :اهلل عبد بن سهل قال

 .انتهى. «اإليامن يف طعن

 ألسباب والتوكل؟وما العالقة بني فعل ا

  األسباب؟ لفعل مستلزم أم متضمن التوكل هل :صاحلا الُعصيميَّ  شيخنا سألت

ل، رشط األسباب» :اهلل وفقه فأجاب  (193).«الَشء ماهية عن خارج والرشط التوك 

 فنظمُت هذا املعنى بقويل:

ُ ـعَ  هُ ــانُ مَ رم ــحِ  اُب ـــبَ سم األَ  هُ ــطُ رم ــَش  َل كُّ وَ ــالتَّ  إنَّ   اُب ذَ ــعَ وَ  ىـَس األَ  نيم

ب يف الدنيا قبل اآلخرة.   فمن ُحِرم التَّوكل ُعذِّ

ِق باألسباب، قوله  ِر املأذوِن به يف الَتَعلُّ  ♫وِمن بدائِع العالَّمة ابن سعدي يف بيان الَقدر

له واعتامُده عىل اهلل، » :(194) ا، وأن يقوَم باألسباب النافعة وال يعتمد عليهعىل العبد أن يكوَن تَوكُّ

َ ثمراتا ونتائجها فِرَح  ها للعبد أو َيَّسَّ َ ، ِمن غْي (195) قلُبهَبا العبُد واطمأنَّ َبا ولكن اهلل إذا َيَّسَّ

                                                             

 (.1/479) «مدارج السالكني» -192

وقد مجعت بفضل اهلل نحوا من مخسني مسألة أنقلها عن الشيخ صالح العصيمي وفقه اهلل، ولعل اهلل  -193

 رس نرشها قريبا إن شاء اهلل بعد اطالع شيخنا عليها.ُيي

 .(36)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -194

 :(18السنة الثانية/املجلس )« فتح املجيد»وقال شيخنا صالح العصيمي وفقه اهلل أثناء تعليقه عىل  -195

 :نوعان السبب إىل الطمأنينة»

 .كونُس  طمأنينة: أحدُها

 .كونرُ  طمأنينة: واآلخر

= 
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وهلذا ملا َذَكَر اهلل إمداَد املالئكة للمسلمني يف  بل استبشارا بأهنا من فضله وتيسْيه،اعتامٍد عليها، 

آل عمران: ] ﴾گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ   ﴿بدر قال: 

 .انتهى. «...[١٢٦

 فائدة من قصة ذي القرنني

ا فوائد قصة ذي القرنني وبناء السُّ  ♫قال العالمة َجال الدين القاسمي  دا  :(196) دِّ ُمَعدِّ

: اإلشارة إىل القيام باألسباب، واجلري وراء سنة اهلل يف الكون من اجلد والعمل، وأن ومنها»

 .انتهى. «هد يكون الفوز والظفر...عىل قدر بذل اجل

وعمال  اعتامدا عليه سبحانه، ،دقااون يف رضا حمبوهبم سعيا حثيثا صفالسائرون إىل اهلل يسعَ 

  املرشوعة.باألسباب 

ل لوو له حق   اهلل عىل العبد توك   بإزالته، مأمورا وكان مكانه، عن جبل إزالة يف توك 

  (197).ألزاله

 والعجز لغروراو باهلل الّثقة بني الفرق

 كغارس وتزكيتها، وتنميتها ثمرته طلوع يف باهلل ووثق به، اهلل أمره ما فعل قد باهلل الواثق

 إنام والثقة .باهلل واثق أنه وزعم به، مرأُ  فيام فرط قد العاجز واملغرت .األرض وباذر الشجرة،

 .(198) ♫قاله ابن القيم  .املجهود بذل بعد تصح

                                                             
= 

ا، به قطعيَ  وال همقصودِ  حصول يرجو السكون طمأنينة مع القلب فإن زم،باجلَ  الثاين اقِّتان :بينهام والفرق  وأم 

 انتهى. .«همقصودِ  بحصول جيزم حتى بالسبب تعل قه فيكمل الركون طمأنينة يف

 (.7/72) «حماسن التأويل» -196

 (.1/61) «مدارج السالكني»انظر:  -197

 (.302)ص  «الروح»وانظر: كتاب  .(1/485) «نيمدارج السالك» -198
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وكان حييى بن معاذ يقول: عمل كالرساب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمل 

 (199) ...هيهات !األتراب؟ الكواعب يف تطمع ثم والِّتاب،

 واللسان ،يتوكل اهلل عىل والقلب ،تعمل فاليد» :(200)  ♫ الّتونيس عّزوز بن املكي يقول

غل اهلل، يدعو  هو هذا .الث الث وظائفها بني تنايف وال ،الث الثة األعضاء خيدمه الواحد فالش 

ع  .انتهى. «لآلمل املأمول يتم   وبه ،الكامل الرش 

ح يف قوله  ِرصر »: ♀وهذا موضَّ َتِعنر  َينرَفُعَك، َما َعىَل  احر  (201).«زر َتعرجِ  َوََل  بِاهللِ َواسر

 أن اهلل عىل فيتوكل .هوبعد ومعه السبب قبل يكون قد والتوكل» :(202) ♫ القّيم ابن قال

 عىل توكل أُته فإذا. مبارشته حال اهلل عىل توكل به قام فإذا. مطلوبه إىل يوصله سبب يف يقيمه

  .انتهى. «وبعده ومعه، قبله، اهلل عىل فيتوكل. ثمراته حصول يف اهلل

ھ ہ  ہ  ہ  ھ   ﴿ :قال  فقد باألسباب، قلبه قعلِّ ي فالأن اهلل كافيه، العبُد وليعلم 

 (203) .غلط باملسبِّ  نسيان مع األسباب مع الوقوفو، [٣الطالق: ]﴾ھ

فعل السبب سنَّة، والتوكل عىل اهلل توحيد. فإذا » :(204)يقول عبد الرْحان بن حسن آل الشيخ 

َع بينهام تمَّ ُمراُدُه بإذن اهلل  .انتهى. «ََجَ

                                                             

 (.2/292) «صفة الصفوة» -199

 (.53)ص  «العقائد الُكربى» -200

 .وقد سبق تخريجه -201

 (.1/479) «مدارج السالكني» -202

 (.142، 54)ص  «صيد اخلاطر»انظر:  -203

 (.8/310) «جمموع الفتاوى»وانظر:  .(520)ص  «فتح املجيد» -204
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 حال األنبياء عليهم الصالة والسالم وأتباعهم هو أكمل األحوال

ُبنَا » :¶ل ابن عباس قا َم الَوكِيُل  اهللَُحسر َراِهيُم «َونِعر ِقَي يِف  ♠، َقاهَلَا إِبم ِحنَي ُألم

د   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  ﴿ِحنَي َقاُلوا:  ♀النَّاِر، َوَقاهَلَا حُمَمَّ

 (205) .«[١٧٣آل عمران: ]﴾مئ  ىئ  يئ  جب  حب

حابة وحال ♀ الن بي   فحال  من صحيحها يعلم هبا ،اوميزاهن األحوال حمك   الص 

ل يف كانت مهمهم فإن  . سقيمها  بصائر فتح يف هملَ توكَّ  فإنّ . بعدهم من مهم من أعىل الت وك 

  (206) ...العباد َجيع يوّحد وأن البالد، َجيع يف اهلل يعبد وأن ،القلوب

 وأتباعهم.  ۏوهذا هو حال َجيع األنبياء 

ٿ  ٿ  ٿ   ڀ   ڀ     ڀ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿: ♠نوح قال 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ :♠ هود اآلية، وقال [٧١يونس: ]﴾ٿ   ٹ  ٹ

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ﴿:♠وقال شعيب ، [٥٦ هود:]﴾ڦ

ۓ    ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ﴿:♠ يوسفوقال  ،[٨٨هود: ] ﴾ی  ی  جئ  حئ

 ... إىل غري ذلك من اآليات.[٦٧يوسف:   ]﴾ۈ  ۈ

 ،السفينة يصنع أن نوحا اَّلل أمر وقد ،نجارا زكريا كان فقد» :(207) ♠ قال ابن القيم

  .باألمرين الناس أقوم كانوا بل ،التوكل على اعتمادا السبب يعطل من الصحابة يف يكن ولم

                                                             

آِن، َباُب رواه البخاري ِكتَ  -205 ِسرِي الُقرم ُهمم ﴿اُب َتفم َشوم  ،اآلَيةَ  [173]آل عمران:  ﴾إِنَّ النَّاَس َقدم مَجَُعوا َلُكمم َفاخم

4287. 

 (.1/494) «مدارج السالكني» -206

 (.316)ص  «الروح» -207
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 ذلك يف وقاموا ،وألسنتهم بأيديهم الدين أعداء بةحارَ مُ  يف همهدَ ُج  بذلوا أهنم ترى أال

اقتداًء  ،وتالقُ  نمِ  همفايتَ كِ  يهمهلِ ألَ  واد  وأعَ  ،حوهاوأصلَ  مأمواله رواوعمَ  ،التوكل بحقيقة

 .انتهى. «وآله عليه وسالمه اَّلل صلوات المتوكلين بسيد

وحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل يف اهلداية وَتريد التالتوكل   اهلل،التوكل عىل أعظمُ و

 (208) .الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم

الذي يتوكل عىل اهلل جل وعال يمض يف شأنه و .إيامن العبد لتوكل عالمةَ ا صدُق كان وهلذا 

وتباركت أسامؤه  هلالج لجوهو اهلل  احلي الذي ال يموت،ألنه فوض األمر إىل منرشح الصدر، 

 وصفاته.

   ڄ       ڦ  ڦ  ڦ ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ ﴿قال اَّلل تعالى: 

ڇڍ  ڍ    ڇ ڇ   ڇ  چ  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ 

 .[٥٩ – ٥٨الفرقان:   ]﴾ڌ  ڌ   ڎ

  

                                                             

 (.107)ص  «لفوائدا» -208
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 منزلة اإلحسان 
 :♫ ابن سعدي قال

تَِقاِد ُحُضوِرهِ ــعَ  ؤوا يِف َمنر ـتفَ  َبُدوا اإِلَلَه َعىَل اعر  انِ ـــَس ــِزِل اإِلحر ــَبوَّ

 .وهذه منزلة اإلحسان

حسان لإلن فإ، وهذه من أعىل درجات اإلحسان ،عبدوه وكأهنم يرونه ،فهم إذا عبدوا اهلل

 (209) :نيدرجت

 وهذا مقام املشاهدة.، أن تعبد اهلل كأنك تراه :الدرجة األوىل

 .املراقبة أو مقام اإلخالصوهذا مقام  ،فإن مل كن تراه فهو يراك :والدرجة الثانية

من عمل عىل مشاهدة اهلل، فهو عارف، ومن عمل عىل مشاهدة اهلل »قال بعض السلف: 

 .«إياه، فهو خملص

يراه مل يكن ذلك إال الستيالء  هاهلل كأن عبدن مف .قام املشاهدة أعظم من مقام املراقبةوم

ذكره وحمبته وخوفه ورجائه عىل قلبه، بحيث يصري كأنه يشاهده، وذلك حيول بينه وبني إرادة 

 (210) املعصية، فضال عن مواقعتها.

 تسِّتسل يف الوساوسهل  ،إذا رأيت اهلل سبحانه .هل تعصيه؟ أبدا إذا رأيت اهلل  

 ..؟ أبدا.ساعة ذكره تغفل عن؟ هل وأنت قائم تصيل بني يديه

 .[١٩الرعد: ]﴾ڀ  ڀ        ڀ  پ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ﴿ قال اهلل تعاىل:

                                                             

 (.1/380) «جمموع رسائل ابن رجب»، و(59)ص  «جامع العلوم واحلكم»انظر:  -209

 (.74)ص  «اجلواب الكايف»انظر:  -210
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 ...ذلك؟أفمن يرى بعني قلبه أن ما أنزل اهلل إىل رسوله هو احلق، كمن هو أعمى ال يبرص 

 .بالعني املشاهد بمنزلة الغيب يصري حتى ،القلب يقوى به :نيواليق اخلرب تصديق أن ريب وال

 ناظرا عباده عىل مطلعا ،عرشه عىل سامواته فوق سبحانه ربه يرى كأنه :املقام هذا فصاحب

 به ويكلم ،بالوحي يتكلم وهو يسمعه وكأنه. وبواطنهم ظواهرهم ويرى كالمهم يسمع ،إليهم

 (211) ...يريد بام وينهاه ويأمره جربيل عبده

وهي أنك إذا مل تكن تراه وهو مقام املراقبة،  ،ُمرَّ إىل ما بعده ،املقام هذافإن مل تصل إىل 

 .فاعلم أنه يراك

 ريض اهلل جلَّ وعال. أن تِّتك ما ال يُ  فإنه خليق بك ،فإذا كنت تعلم أن اهلل يراك

 (212) .«كعىل قدر قربه من هَخِف اهلل عىل قدر قدرته عليك، واستِح من» قال بعضهم:

 هذا قال الشافعي:يف و

َت لَ َخ  امَ  إذا هرَ  وم ماا  الد  ُت ــَخلَ  َتُقلم  فال يوم  َرِقيُب  َعيَلَّ  ُقلم  ولِكنم  وم

 ُب ــيغِ يَ  َعَليمهِ  َفىخُي  اــمَ  أنَ  َوال ةا اعَ ــَس  ُل غفَ ــيَ  اهللَ َسَبنَّ ـحم ـت والَ 

 إفسادِ  وتركُ  الَّسائر إصالُح  هو الدنيا يف رءللمَ  الطاعات طبقُ »: (213)♫قال ابن حبان 

 انتهى.. «الضامئر

 :«النونية»وقال القحطاين يف 

 انِ ــالُطغي إىِل َية  ــداع َوالنَفُس  َمةٍ ــُظل يف بِِريَبةٍ  وَت ـلَ ــــَخ  َوإِذا

 راينـيَ  المَ ـالظَ  َق ـَخلَ  الَّذي إِنَّ  هَلا لــَوقُ  اإِلَلهِ  َنَظرِ  نـمِ  فاِسَتحي

                                                             

 (.2/325) «مدارج السالكني» -211

 (.2/81( و)1/418) «صفة الصفوة»انظر:  -212

 .(27)ص  «العقالء روضة» -213



  
 ةالسري إىل هللا والدار اآلخر  82

 قال تعاىل:عظم املهلكات، وهي َديَدُن املنافقني واملنافقات. ، من أذنوب اخلََلواتألن 

  چ ڃچ  چ    ڃ ڃ   ڃ  ڄ  ڄ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴿

 . [١٠٨النساء: ] ﴾چ  ڇ  ڇ

 ك فيه،تعيص اهلل يف مكان ال يرا كإن ظننت أنو ،فاهلل جل وعال علمه حميط بكل يشء

ٱ  ٻ   ﴿القائل يف حمكم تنزيله:وهو  .خافية عليهالذي ال تفى  فبئس ما ظننت بربك،

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

ڇ     ڇ چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿:وقال سبحانه ،[٦٠األنعام: ]  ﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ

  ڀ   ٻپ  پ    پ   پ    ٻ    ٱ  ٻ  ٻ     ﴿، وقال:[٥ آل عمران:  ]﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

  ڇ چ  چ  چ  چ ﴿: ، وقال [١٤ – ١٣مللك: ا  ]  ﴾ٺ  ٿ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

  ڑ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   

   ڱ ڱ   ڱ  ک    ک  ک  ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 ...[١٠ – ٨الرعد: ]﴾ں

َبانَ  َعنم وَ  هُ  ♀ النَّبِيِّ  َعنِ  َثوم َلَمنَّ »: َقاَل  َأنَّ َوامً  ألَعر تِي ِمنر  اَأقر مَ  َيأرُتونَ  ُأمَّ  الرِقَياَمةِ  َيور

َثالِ  بَِحَسنَاٍت  اَمةَ  ِجَبالِ  َأمر َعُلَها بِيًضا ِتَ َبانُ  َقاَل  .«َمنرُثوًرا َهَباءً   اهللُ  َفَيجر ُهمم  اهللَِّ  َرُسوَل  َيا: َثوم  ِصفم

ِهمم  َلنَا، نُ  ِمنمُهمم  َنُكونَ  الَ  َأنم  َلنَا َجلِّ َلمُ  الَ  َوَنحم ُمر  َأَما»: اَل قَ  .َنعم َواُنُكمر  إهِنَّ َدتُِكمر  َوِمنر  إِخر  ِجلر

يرلِ  ِمنَ  َوَيأرُخُذونَ  نَُّهمر  َتأرُخُذونَ  َكاَم  اللَّ
َوام   َوَلكِ ا إَِذا َأقر َتَهُكوَها اهللَِّ بَِمَحاِرمِ  َخَلور  (214) . »انر

                                                             

 .«ماجه ابن صحيح» يف األلباين وصححه ،(4245) ماجه ابن رواه -214
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عنى يقول ، ويف هذا امل«الناظرين إليك اتق اهلل أن يكون أهونَ »قال بعضهم ملن استوصاه: 

 (215) :بعضهم

ـــا َتســـَتِحي نمِب أم ـــذَّ ـــدِمَن ال ـــا ُم  ي

 وَأَجلُّ َصح

ــــــــــا  ــــــــــوة ثانِيَك  واهللُ يف اخلَل

ـــــه  ـــــَك إِمهاُل ـــــن ربِّ َك ِم ـــــرَّ  َغ

 

ــــــاِويَكا  ــــــوَل َمَس ــــــُِّتُه ُط  وِس

 (216).«الَّسِّ  يف هصديقُ  وأنَت  ،العالنية يف إبليَس  بَّ تُس  أن تقا» :♫وهيب بن الورد قال و 

 زين العابدين عيل بن احلسني:ل «الغريبليس »قصيدة  يفو

ــِذي َأَنـا ِلـُق  الَّ جُممَتــِهداا  األَبمــواَب  ُأغم  

 وَأَجلُّ َصح

ــــــىل  ــــــعايِص  َع ُ  امل ــــــنيم  اهللِ َوَع

 َتـنمُظُرنـــــــــــــــــــــــــــــــي

 

 .(217) «مستورا وعيبا منشورا ثناء تكون َل احذر»: ♫قطي الَّسي السَّ  قال

ر العقل من يعيص َمن هو يف قبضته ويف داره، وكيف يكون عاقال واف» :(218) يقول ابن القيم

 .انتهى. «عنه... توارٍ وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غري مُ 

ن أصلح رسيرته، وخاف اهلل يف الَّس والَعَلن، فاَح طيبه بني اخللق، وعىل عكس هذا من ومَ 

.  هاَب اخللق، ومل حيرتم خلوته باحلقَّ

العبد ليخلو بمعصية اهلل تعاىل، فُيلِقي اهلُل ُبغَضُه يف قلوب إن » :◙قال أبو الدرداء 

 (219) .«املؤمنني من حيث َل يشعر

وقال:  .«اهللُ هُ شانَ  ذلك غْيَ  منه اهللُ علمُ يَ  بَشءٍ  للناس نَ يَّ زَ تَ  نمَ » :♫ قال سفيان بن ُعيينة

                                                             

 .(1/153) »جمموع رسائل ابن رجب» -215

 .(1/422) «صفة الصفوة» -216

 .(1/498) «فوةصفة الص» -217

 (.84)ص  «اجلواب الكايف»انظر:  -218

 (.127-126)ص  «صيد اخلاطر»انظر:  -219



  
 ةالسري إىل هللا والدار اآلخر  84

 الفضل فذلك النيةالع من أفضل الَّسيرة كانت وإذا العدل فذلك العالنية الَّسيرة وافقت إذا»

 .(220) «اجلور فذلك الَّسيرة من أفضل العالنية كانت وإذا

چ    چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ        ﴿ويف التنزيل:  قلت:

 .[١٢٠األنعام:   ]﴾چ           ڇ

 (221) :منها أمور والعالنية الَّس يف اهلل شيتهـَخ ل واملوجب

 .املعايص عىل ووعيده بوعده اإليامن قوة - 1

 التعرض ترك للعبد يوجب وذلك وقهره، وقوته وانتقامه، بطشه شدة يف النظر :ومنها – 2

 وقال، حاربه فقد عصاه من فإن اهلل؟ بمحاربة طاقة لك هل آدم، ابن»: احلسن قال كام ملخالفته،

ا يعيص ضعيف من عجبت»: بعضهم  ».قوي 

 عباده مع وأنه ،وأعامهلم عباده قلوب عىل ورقيب شاهد بأنه والعلم له، املراقبة قوة :ومنها – 3

 .كانوا حيث

  

                                                             

 .(426، 1/425) «صفة الصفوة» -220

 (، خمترصا.2/462) »جمموع رسائل ابن رجب» -221
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 لقاخلخ  يف ُنصححاهلم كماُل 
 :♫ قال

َشاِد َواإلحر  َصُحوا اخلليَقَة يِف ِرََض ََمرُبوَِبِمــنَ  ِم واإِلرر  انِ ـــَس ــبِالِعلر

 ،ورجاء ،وخوف ،وحب ،وصدق ،فهؤالء الذين بلغوا هذه الدرجات العليا من إخالص

ت معنا ،كروذِ  ،وتوكل  :♫حاهلم مع اخَللق كام قال، وغري ذلك من املنازل التي مرَّ

 [َصُحوا اخلليَقَة يِف ِرََض ََمرُبوَِبِمــنَ ]

 أعظم الناس نصحا للناس. و ،المسلمين قاوةنَ هم ف

 والسن ة الكتاب يت بعون واجلامعة السن ة وأهل» :(222) ♫ تيميّة ابن اإلسالم شيخ يقول

 .انتهى .«اخللق ويرْحون احلّق  فيتبعون ورسوله، اهلل ويطيعون

 نوح عن بذلك اهلل أخرب كام (223) ألممهم نصحوا أهنم ۏ األنبياء عن كتابه يف اهلل ذكر وقد

 هود وعن، [٦٢األعراف: ]  ﴾گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ﴿حيث قال: ♠

الذي  ♠ صالح وعن ،[٦٨األعراف: ]  ﴾ٻ  ٻ  پ  پ﴿الذي قال لقومه:  ♠

  .[٧٩األعراف: ]﴾ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ﴿ه: قومَ اَّلل ن أهلك بعد أقال 

صالُح القلب بكامل اإلنابة إىل اهلل وقوة التوكل عليه، ومَتاِم » :(224)  قال العالمة ابن سعدي

 .انتهى .«اإلخالص له، وََمبَّة اخلْي لكافة اخللق، وفساُده وَنقُصه بضدِّ ذلك

 :♫ قالللمنصوح، وهلذا  من اهلل، واخلريِ جر لألوهم يف هذا النصح خملصون طالبون 

                                                             

 (.251 ص)« البكري عىل دالر يف االستغاثة»(، وانظر: 3/174) «الفتاوى»-222

 (.116 ص) «جامع العلوم واحلكم»انظر:  -223

 .(11)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -224
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 [َصُحوا اخلليَقَة يِف ِرََض ََمرُبوَِبِمــنَ ]

، وال ثناء، وهذا سبيل فهم ال يطلبون من الناس أجرا ،▐هو الرمحان حمبوهُبم و

، [٩٠ألنعام: ا  ]﴾ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ۈئ  ۈئ﴿ املرسلني. قال تعاىل:

، [٥١د: هو] ﴾ې    ى  ى        ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې﴿وقال: 

يف مخسة مواضع من  [لشعراءا] ﴾حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث﴿وقال: 

 كثرية. ب(... واآليات يف البا١٨٠، ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧، ١٠٩سورة الشعراء )اآليات: 

نبياء واملرسلني فهم عىل أما أتباع األوالدار اآلخرة، الذي ال يرجو اهلل  ةُ مَ فسؤال األجر ِس 

لناس يف رضا ل نصحواألهنم ن ، وال يتعلقوَن باخللق،جرمن الناس األال يسألون  ،طريقتهم

 .▐احلق 

ک  ک     ک ک    ڑ ڑ ژ ژ   ڈڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ﴿ قال تعاىل:

 .[١٠٨يوسف: ] ﴾گ

 . فينبغي له أن يتَِّصف هبذه األوصاف ،♀فمن اتبع النبي 

أن  «التوحيد كتاب مسائل» عند هذه اآلية من ♫ الشيخ َممد بن عبد الوهاب ذكر

ا ألنَّ  ،اإلخالصِ  عىل التَّنبيه»: فيها ، إىل دعا لو الناس من كثريا  .ىهنتا .«نفسه إىل يدعو فهو احلقِّ

قا ♫ عثيمنيابن  قال  اهلل، دين يقوم أن إَل يريد َل الذي هو اهلل إىل يدعو فالذي»: معلِّ

 .انتهى .«باطالً  أم كان حقاً  املقبول، هو قوله يكون أن يريد الذي هو نفسه إىل يدعو يوالذ

يُن النَِّصيَحةُ » عند حديثقال ابن رجب   إىل إرشادهم :املسلمني لعامة والنصيحة» :(225)«الدِّ

 .انتهى. «...خالهتم وسد ،عوراهتم وسِّت ،ودنياهم دينهم أمور وتعليمهم ،مصاحلهم

                                                             

 .(345 ص) «جامع العلوم واحلكم» -225
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، وَل  ،موهَنُ شُّ غُ يَ  الَ وَ  ،اخلريَ  الناَس  ونَ غُ يبلِّ   اهللفالسائرون إىل ، عىل الوجه احلقِّ ويقولوَن احلقَّ

َتَمَس » :♀ألهنم يعملون بقول رسول اهلل ، يف مقابلة احلق اخَللُق  بسخطيبالوَن  َمِن الر

ََض النَّاَس َعنرهُ  اهللِرََض  َوَمِن الرَتَمَس ِرَضا النَّاِس بَِسَخِط  بَِسَخِط النَّاِس َريِضَ اهلل تعاىل َعنرُه َوَأرر

َخَط عليه  اهللَُسَخَط  اهلل  (226) .«الناسَعَليرِه َوَأسر

 يف تكون قد العقوبة وأن اهلل، عىل رضاهم وآثر الناس خاف من عقوبة :احلديث ويف

 (227) .!ذلك من باهلل ياذاعِ  الدين،

ال بام يرضاه  هلم، بام يرونه نصيحةا  اخلَلَق  نَ صلحويُ  ،فالذين حققوا هذه املنازل العظيمة

البصرية. فال ينبغي لك أن  ةِ لَّ ى وقِ مَ من العَ  ةا وا عامَّ مُّ مهاء إنام ُس فإن العامة والدَّ  وهَيَوونه. الناس

 .أَبىى من ل هلم ما يرضاه اهلل ولو أبَ ابذُ  ولكن ،حيبونهتبذل للناس ما 

 حيفظ من وكل. اخللق غضب وإن ، اهلل جانب حيفظ من العاقل» :(228) قال ابن اجلوزي

  .عليه فيسخطه يرضيه أن قصد الذي قلب اهلل يقلب اخلالق، حق ويضيع املخلوقني، جانب

 ... «عليك فيسلطني بطاعتي اهلل تعص َل»: أصحابه لبعض املأمون قال

.. .عليه طَ خِ َس  من عنه يرَض والصواب، احلق جانب يراعي من كل هذا، ضد وعىل

 يسخط وال. صاغرا يعود فإنه املخلوق، سخط وإن اخلالق، لطاعة القصد حيسن أن فينبغي

 .انتهى .«مجيعا احلظان فيفوت اخلالق،

 ُتراُب  راِب ــالتُّ  فـوَق  الـذي َفُكـلُّ  َهني    ُكلُّ ـفال ِودُّ ــال ِمـنـَك  صـحَّ  إذا

                                                             

 ،2414رقم  (609/4)واللفظ له، والِّتمذي  276رقم  (510/1)رواه ابن حبان يف صحيحه  -226

 .وقال األلباين: صحيح

 .(426 ص)« تيسري العزيز احلميد» -227

 باختصار. ،(189 ص) «صيد اخلاطر» -228
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 اموإن ،والصيام الصالة بكثرة أدرك من عندنا أدرك ما» :♫ عياض بن الفضيل قال

 (229) .«لألمة والنصح ،الصدور وسالمة ،األنفس بسخاء عندنا أدرك

 :«منهج احلق»يف منظومة  قال ابن سعدي

ُه َوِمنم كُ ــَبَك طَ ــَوَقلم  رم ا عَ ــنم َأبَ ـَوكُ  ةٍ ــلِّ آفَ ــهِّ  دُ ـَفقَّ ـِه َتتَ ـبِ ـيم ـنم عَ ـدا

َلم ـلم بِنُــَومَجِّ  ِح اخلم  َودُ ـُلوِب َوَأجم ـقُ ـاَمٍل لِلم ـىَل َج ـأَلَعم  هُ ـَبَك إِنَّ ـِق َقلم ـصم

 . «اهلل أطاعوا اخللق وأّن هذا باملقاريض قّرض جسدي أنّ  وددت» :الّسلف أحد قال وقد

ات قط ع جسده كان لو :يعني»  من وهذا هي نا، األمر لكان اهلل أطاعوا والن اس الكبار باملقص 

 عصاة من قبلت إن الّلهمّ »: يقول دهسجو يف يدعو ♫ أمحد اإلمام كان وقد هلم، َمّبته عظم

 للخلق املحب ة من يكون ما أعظم وهذا. «فداًء هلم فاجعلني فداًء، ♀ َمّمد أّمة

  .(230) «...هلم والن صح

 (231).«اناصح صديق، وليس كل صديٍق  كل ناصٍح » وقد قيل:

  

                                                             

 .(8/103) ♫أليب نعيم األصبهاين  «حلية األولياء» - 229

يخ آل صالحمن كالم العالمة  - 230  .(625 /2) «الواسطية العقيدة رشح يف البهية الَّآللئ»وفقه اهلل يف  الش 

 .(24ص ) ♫البن حزم  «األخالق» - 231
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 :♫ قال، كام فهؤالء القوم

 [َصُحوا اخلليَقَة يِف ِرََض ََمرُبوَِبِمــنَ ]

  :وهوذا نصحوهم؟ بأعظم يشء يوصلهم إىل تلك املنازل العليا، بام

َس ] َشاِد َواإلحر ِم واإِلرر  [انِ ـــبِالِعلر

، وأعظم خْي التوحيد، وتذرهم من نصحهم وإرشادهم للخْيه للناس مُ دِّ قَ فأعظم ما تُ 

وا لُ كمَّ ، ونفسهمأوا لُ كمَّ  قد ♫الناظم ذكرهم ؤالء الذين فه .الرش، وأعظم رش الرشك

 .عالية، َيُمنُّ اهلل هبا عىل خاصة عبادهوهذه منزلة  ،همغريَ 

 ،اجلهال يظن كام نفسه عىل يقترص أن فضَل التوحيد وَخطَر الرشك رَف عَ  ملن ينبغي الف

باحلكمة واملوعظة  اهلل إىل يدعو بل ؟الناس من يعنيك وما الناس واترك باحلق اعمل :ويقولون

 .(232) الدين يوم إىل وأتباعهم املرسلني شأن ذلك كان كام ،حسناحلسنة، واملجادلة بالتي هي أ

 موعظة من  اَّلل إلى أحب بصدقة مؤمن تصدق ما»: ◙ومن ِحَكِم أيب الدرداء 

 .(233) «هبا  اَّلل همنفعَ  قد قونفيفتِ  هقومَ  هبا ظُ يعِ 

 يف الكاهل وإنام كلمة، بشطر ولو الدين عىل أعان من اهلل ورحم» :(234) قال الشيخ السعدي

 .انتهى. «الدين هذا إىل الدعوة من العبد عليه يقدر ما ترك

 وخطر كتمانه عوة إىل التوحيدنكتة بديعة يف أهمية الدَّ

ر اهلل تعاىل من كتامن احلق، فقال:  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴿حذَّ

، وأعظم حق [١٥٩البقرة: ] ﴾ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

                                                             

 (.94 ص)« تيسري العزيز احلميد» -232

 .(1/242) «صفة الصفوة» -233

 (.30-27 ص)« القول السديد» -234
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البقرة: ] ﴾ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب﴿ذا قال بعدها: هو التوحيد. وهل

 من تعاىل رحذَّ  ملا» ، فقال:(235) «تفسْيه»يف  ♫ويف هذا نكتة بديعة نبه عليها القرطبي  .[١٦٣

 هان،الرب بذكر ذلك ووصل التوحيد، أمرُ  كتامنه ُيوز وَل إظهارهُ  ُيب ما أوَل  أنَّ  بنيَّ  احلق كتامن

 .«يشء يشبهه ال فاعل من له بد ال أنه ليعلم الصنع، عجائب يف الفكر وهو النظر، طريق وعلم

 .انتهى

الكالم عىل عاقبة من مل هيتد حلقيقة جاء يف اآليات بعدها أنه  ،هذامما يؤكد : وقلت

قال: سبحانه، ف التوحيد، وعاند ربه بأعظم ظلم وأقبح ذنب، وهو اتاذ األنداد من دون اهلل

، ﴾ژ  ڑ  ڑ  ڈ   ڈ  ژڎ       ڎ  ڌ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴿

 .[١٦٧ -١٦٥البقرة: ] اآليات

  

                                                             

 .وفقه اهلل رمضاين املالك عبد للشيخ «البقرة سورة مقاصد»نافعة بعنوان: رسالة (. وانظر: 2/190) -235
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 تخعلُّق قلوهبم ابهلل
 :♫ قالثم 

اَم ــِحبُ ــَص  ُسوِم وإِنَّ َواُح  وا اخَلالئَِق بِاجلرُ قَ  ُهمر يِف َمنرِزلٍ ــأرر ِـ انـــَفور  يــ

فام من يشء يقومون به إال والغاية  ، جل وعالم عند اهللقلوهَب  لكنَّ  ،فهم يف األرض معنا

 ، حبا ورجاء وخوفا.باهلل متعلقوالقلب هي اهلل، منه 

 وأماسم، اهر واجلِ هم هلم بالظَّ تُ حبَ لَخلق، فُص ل صِح ن نُ مِ  ولِ ائِ َض ن الفَ حتلَّوا به مِ  ما عمَ فَ 

 بني تنكسـر فتارةً  ب،نصي أعظمَ  ُقربه من وتطلُب  احلبيب حوَل  َتوُل  فإهنا ،وأرواُحهم قلوَُبم

ا لديه، وختضع وختشعُ  يديه، را ه الستحضارِ  وتدلُّ  حِلُبِّه، تشُكره وطوم  إىل ُتيُل  ثم وُقربِه، بِرِّ

 األكياس، العقالء هم بل الناس، هم فهؤالء خملوقاتِه، إىل وحتسنُ  عبادتِه يف فتجتهدُ  َمراضيه،

 .(236) باهلل إال قوةَ  وال حول وال

ن هذه القلوب جوالة، فمنها ما ُيول حول العرش، ومنها ما ُيول إ» قال بعض السلف:

: املرحاُض،  .(237)«حول احُلشِّ   (238) وبيت اخلالء.والكنيف، احلُشُّ

 ،العرش حول العلوية النفوس جالت إذا احلش حول جتولفام أوسع الفرق بني قلوب 

 (239) ...األوكار أعىل إىل الزكية النفوس طارت إذا األحجار يف وتندس

                                                             

 (.28 ص) ♫انظر: رشح املصنف  -236

 (.149 ص) ♫ بن تيميةال «رشح حديث النزول»انظر:  -237

 (.78 ص) ♫ للفيومي «املصباح املنري»انظر:  -238

 (.160 ص) ♫ القيم البن «روضة املحبني»انظر:  -239
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، وهو يمدح العلماء، قال: ◙ومن كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 (240) .«...األعىل لِّ حَ املَ  يف قة  علَّ مُ  هاأرواُح  بأبدانٍ  الدنيا بواصحِ »

 .(241) «اآلخرة يف موقلوَُب  الدنيا يف العارفني أبدانُ »: آخروقال 

 .يف أماكن اخلالء قلوَبم والبُعض يف السامء،بعض كل الناس يف األرض، غْي أن قلوب ال

 .[٢٤هود: ]﴾ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ﴿

قـــمُ  نيـب انــتَّ ــش ِب ـغـــومُ  رَشِّ  رِّ

م  : ، وُها(242)القلوب إىل قلبني  ♫ ابن القيمشمس الدين  وقسَّ

 .اخلري وذخائر والبهجة والرسور والفرح واحلياة النور ففيهقلب: هو عرش الرْحان، 

 حزين فهو واهلم والغم واحلزن واملوت والظلمة الضيق فهناك ،لشيطانا عرش هو :وقلب

 ...احلال يف مغموم يستقبل بام مهموم مض ما عىل

 مل ذاإو ،وينرشح حينفس فلذلك ،األعىل املثل آثارمن  هو نامإ القلب يدخل الذي والنور

 .انتهى. «والضيق الظلمة فحظه ،وحمبته اهلل معرفة فيه يكن

 عن يشغله مل ومعرفته، املحب حال قوي فإذا. (243) درجات كثْية ذا البابيف هوالناس 

 عيل قال كام األعىل، باملحل معلق وقلبه بجسمه، اخللق بني فهو شاغل، واللسان بالقلب الذكر

 املعنى هذا ويف .«األعىل باملحل معلقة احهاوأر بأجساد الدنيا صحبوا»: وصفهم يف ◙

 :قيل

                                                             

 (.1/124« )صفة الصفوة» -240

 (.407)ص  «لطائف املعارف» -241

 (.120)ص  «اجلواب الكايف»و ،(28 ص) «الفوائد»انظر  -242

 (.407)ص  «لطائف املعارف»؛ و(685 ص) «جامع العلوم واحلكم»انظر:  -243
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وُح  ُغربةٍ  يف اجِلسمُ فَ  مُ كُ ندَ عِ  وَح الرُّ  نَّ أَ  ريَ غَ  يعِ مَ  يِجسمِ   نِ ـطَ وَ  يف والرُّ

 :غريه وقال

ثيـحُم  ؤادــالفُ  يف ُتَك ـَجعل دـولقَ  ُت ـوَأب دِّ  ويسـُجل أراد من ِجسمي حم

 ييسـأن ؤادــالف يف يـلبـق بيُب ـوَح  َؤانس  ـمُ  َجليسـلل نِّيـم سمُ ـاجلِ ـف

 .ۏ والصديقني الرسل حال كانت وهذه
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 واخلوف من سوء اخلامتة منزلة الر ِّعاية
 :♫ قال

َهاــاهِ ـَواُت املَش ـــاهللِ َدعر ـــب فًا َعىل اإلي ِد ُكلِّ َص  اَمِن ِمنر ــَخور  (244) انِ ـــُنقر

ؤوها للخلقالنصح منزلة و َنَزُلوها،التي احلقِّ نازل م من الرغمب  رواحاألو ،التي تبوَّ

، وعىل أنفسهم من لك خيافون عىل إيامهنم من النقصانهم مع ذف ،ُمنِحوهاالفوقانية التي 

  اخِلذالن.

وذلك أن العبد ال ينبغي له أن حلقائق اإليامن ومشاهد اإلحسان،  (245) منزلة الرعايةوهذه 

يعرض عن تدبر أحواله، والتفكر يف نقص أعامله، بل يبذل جهده قبل العمل، ويف نفس العمل 

فإن حفظ العمل أعظم  فسدات، وينزهه عن املنقصات،وتصحيحه وحتسينه، ثم يصونه عن امل

من العمل، فكلام ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيامنه، وكلام نقص من ذلك نقص 

 (246) من إيامنه بحسبه.

                                                             

اق العباد البدر  -244  لبيت عىل هذا الَوجه:أنَّ األقرَب ضبُط ايف رشحه َيرى الشيُخ عبد الرزَّ

فاا َعىل اإلي ا احلقائَق واملشاِهَد ُكلَّها  َرَعوم  َص  اَمِن ِمنم ــَخوم  انِ ـــُنقم

 ا(.، وذلك بقوله: )َرَعوم «َمنزلة الرعاية»وهبذا، َيظَهر أنَّ املقصوَد ِمن هذا البيت الإلشاَرة إىل 

، ولكنه خُمالِف  ملا ُقرَئ عىل املُصنِّف  ، والذي أثبته هو الذي خيتاُره شيُخنا العصيمي، ♫قلت: ولُه َوجه 

 .♫وقد قرأ املَنظوَمة عىل تلميذ الناظم: الشيخ عبد اهلل بن عقيل 

 وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، منزلة الرعاية:(: »1/437« )مدارج السالكني»قال ابن القيم يف  -245

مراعاة احلال باملوافقة، وحفظه بقطع ومراعاة العمل باإلحسان واإلخالص، وحفظه من املفسدات، و

 انتهى.«. التفريق. فالرعاية صيانة وحفظ

 .(29 ص) ♫رشح املصنف  -246
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 بكامل العربة ولكن البداية، بنقص العربة ليست ذإ ،فإهنم خيافون عىل إيامهنم من الضياع

 . النهاية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ﴿ىل:قال تعا

ُت  .[٦١–٦٠املؤمنون:]﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ نم عَ  ♀َرُسوَل اهللَِّ  قالت عائشة: َسَألم

ُقونَ  :َهِذِه اآلَيةِ  ِ َر َوَيَّسر مر ُبوَن اخلرَ َ يِق » :َقاَل  ؟َأُهُم الَِّذيَن َيرشر دِّ َوَلكِنَُّهُم الَِّذيَن  ،َلَ َيا بِنرَت الصِّ

َبَل ِمنرُهمر َيُصو اُفوَن َأنر َلَ ُيقر ُقوَن َوُهمر خَيَ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ ُموَن َوُيَصلُّوَن َوَيَتَصدَّ

 (247)«.﴾ٿ

لطائع ال بد ل :لذلك يقول العلامءو .ومع ذلك خيافون من عدم القبول ،فهم يفعلون الطاعة

 . يف أعظم مقامات الطاعة انخياف اهلل ولو ك أن

 :ن جهتنيم وخوف اهلل هنا يكون

 أن املؤمَن خياُف َعَدَم قبول عمله. اجلهة األوىل:

 أن املؤمَن خياف من سوء اخلاُتة. :الثانية اجلهةو

 اخلوف من عدم قبول العمل

 بكثرة تثق ال»: عون ابن قالفقد  فأما اجلهة األوىل وهي: اخلوف من عدم قبول العمل،

 أم عنَك  ترَ فِّ كُ  هل تدري ال فإنك ذنوبك تأمن وال ؟ال أم منك يقبل تدري ال فإنك اْلَعَمل،

 «.؟به صانع اَّللُ  ما تدري ال هكل    عنكٌب يَّ غَ مُ  عملك ألن ال؟

 ،بقبوله ذلك بعد هيتمون ثم ،وإتقانه وإكامله العمل إُتام يف جيتهدون الصالح السلف كانو

                                                             

، وهو يف 4198رقم  (1004/2) ه، وابن ماج-واللفظ له – 3175رقم  327/5) (رواه الِّتمذي -247

 .162رقم   )255/  1( «السلسلة الصحيحة»
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 .﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿ الذين وهؤالء ،رده من وخيافون

 تسمعوا أمل ،بالعمل منكم اهتامما أشد العمل لقبول اكونو»: قال ،◙ عيل عن روي

 ألن»: قال ،عبيد بن فضالة وعن. «[٢٧املائدة:   ]﴾ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿:يقول  اهلل

 اهلل ألن ؛فيها وما الدنيا من إيل أحب خردل من حبة مثقال مني تقبل قد اهلل أن أعلم أكون

 .«﴾ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴿: يقول

: السلمي عطاء وقال. «العمل من أشد يتقبل ال أن العمل عىل وفاخل» :دينار ابن قال

 جيتهدون أدركتهم»: رواد أيب بن العزيز عبد وقال. «هلل يكون ال أن العمل عىل االتقاء :احلذر»

 (248).«؟ال أم منهم أيقبل اهلم عليهم وقع فعلوه فإذا ،الصالح العمل يف

ن مِ  هِ منِ ط أَ رم ن فَ كأنه قد اتذ عند اهلل عهدا مِ ه، فعن حال مَ الناس إذا تكلَّ  بعَض  َولكنَّ  قلت:

ولقد قطع خوف سوء اخلاُتة » :(249) بقوله ♫وقد أشار إىل هذا ابن القيم  ،هلالج لج اهلل كرِ مَ 

حئ  مئ     ىئ   يئ  جب  حب     خب     ﴿ظهور املتقني، وكأن املسيئني الظاملني قد أخذوا توقيعا باألمان 

 .انتهى .«[٤٠– ٣٩القلم: ]﴾مث  مبىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت   جث 

 فأغلق ،عليه مقتك بعمل اَّلل بارزت تكون أن يؤمنك ما»: ♫الُفضيل بن عياض قال 

 (250).«حالك تكون ترى كيف تضحك وأنت ،المغفرة أبواب دونك

                                                             

رسائل ابن جمموع »و( 1/458« )سري الدجلةاحلجة يف »(، 295)ص  «لطائف املعارف» -248

 .» (1/382)رجب

 (.94)ص  «الكايف اجلواب» -249

 .(1/430) «صفة الصفوة» -250
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ومن االغِّتار أن تيسء فِّتى إحسانا فتظن أنك قد » :(251) ♫ قال ابن اجلوزيو

واعلم أنه من أعظم »: وقال .«[١٢٣النساء:  ]﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿سوحمت، وتنسى 

 يبارزون العوام وعموم» وقال:. «املحن االغِّتار بالسالمة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر

 يل أن أو السنة، أهل من أين» يعتمد من ومنهم. العقاب وينسون العفو عىل اعتامدا بالذنوب

 .انتهى .«اجلهل لقوة هذا وكل ،«تنفع قد حسنات

 اهَ بَ احِ َص  تلَ أدَخ  َسيَِّئةٍ  بَّ رُ وَ  ،ارَ النَّ  اهَ بَ احِ َص  تلَ أدَخ  ةٍ نَ َس َح  بَّ رُ » قال سعيد بن جبْي: هلذاو

 ملاذا؟  .«ةنَّ اجلَّ 

ا، ُمدلِيا عىل  قال أهل العلم: إن فاعل احلسنة عملها، فلم تزل بني ناظريه ُمعجبا هبا، ُمغِّت 

ت يف قفاه، فأد خلته النار. وإن فاعل السيئة مل تزل سيئته بني ربه، ُمستعليا، عىل خلقه، فَزخَّ

ناظريه، خياف عاقبتها، وخيشى شؤمها، فهو بمنزلة واقف حتت جدار خيشى أن ينقضَّ عليه، 

  (252) فيحمله خوفه ذلك عىل دوام اإلقبال عىل اهلل، فيغفر اهلل له ويدخله اجلنة.

فوهلذا قال   أبيت أن من إيلّ  أحب نادمًا، حوأصب نائاًم، أبيت ألن» :♫ اهلل عبد بن مطرِّ

 .«معجباً  وأصبح قائامً 

 وتنكيس ،موالهم حق يف وتقصريهم بذنوهبم املذنبني اعِّتاف» :(253)قال احلافظ ابن رجب 

 توجب قد الطاعات دوام فإن .الطاعات من كثري فعل من اهلل إىل أحب ،عجبهم رؤوس

ر  َلور »: احلديث ويف .العجب لصاحبها ِشيُت  نُِبونَ ُتذر  َتُكوُنوا مَل َثرُ  ُهوَ  َما َعَليرُكمر  خَلَ  َذلَِك، ِمنر  َأكر

                                                             

 (.342، 133)ص  «صيد اخلاطر» -251

البن تيمية  «الفتاوى»وانظر  .(6من تعليق شيخنا صالح العصيمي وفقه اهلل عىل املنظومة )ص  -252

ا.4يم )ص البن الق «الوابل الصيب»(، و10/172)  ( فإنه مفيد جد 

 (.85)ص  «الفوائدوانظر:  .( باختصار28)ص  «لطائف املعارف» -253
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َب   .(254) «الرُعجر

 من ُينَّ  أن أوشَك  ،أحسنَ  عمَل  املَّ وكُ  ،أصاَب  قاَل  املَّ كُ  آدم ابن أن لو :احلسن قال

  .جبالعُ 

 من إليه أحب املذنبني أنني .عليه هبا أدل طاعة من إيلَّ  أحبُّ إليه  به أفتقر ذنب: بعضهم قال

 نكساراَل يزينه املذنبني وأننيُ  ،فتخاراَل هُ شابَ  امبَّ رُ املَُسبِّحني  َل َج زَ  ألن ،(255) املَُسبِّحني زجل

 .فتقاراَلو

 .اجلنة يدخَل  حتى منه فاتخوِّ مُ  يزال وال ،ينساه فال الذنب ليعمل العبد إن :احلسن قال

 ،هقديمُ تَ  هتأخرِّ  نمِ و ،هقويمُ تَ  هجاجِ اعوِ  ومن ،هفُ َس أَ  تفريطٍ  نمِ و ،همُ دَ نَ  املؤمن زللِ  نمِ  املقصود

 .انتهى. «النجاة نجوة إىل فينجى بيده ذَ ؤَخ يُ  أن اهلوى هوة يف زلقه ومن

 اَّلل ودعاء ،وخضوعه العبد ذل يوجب والذنب» :(256) ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .انتهى .«هو إال الذنوب يغفر ال وأنه ،إليه وحاجته بفقره وشهوده ،إياه واستغفاره

  

                                                             

ار رواه -254  الِّتغيب صحيح») ،لغريه حسن: األلباين الشيخ قال ،◙ أنس عن مسنده يف البزَّ

  .(2921 رقم ،«والِّتهيب

 .أي: صوت الُمَسبِّحين -255

 (.88لصالح الشامي )ص  «إلسالم ابن تيميةمواعظ شيخ ا»وانظر  .(14/181) «الفتاوى» -256
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 سوء اخلامتةاخلوف من 

 أن املؤمَن خياف من سوء اخلاُتة.فهي  ،اجلهة الثانيةوأما 

 (257) له؟ خيتم بام يدري ال من عيش يطيب كيفو أصبعني؟ بني قلبه من يأمن كيفو

، والعياذ ل يف آخر عمرهذِ ثم ُخ  ،سرياإىل اهلل وكم من عبد سار  ،باخلواتيم األعامَل  فإن

 باهلل.

خامتة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد، َل يطلع » :(258)ر كام يقول ابن رجبواألم

 .انتهى. «دسائس السوء اخلفية توجب سوء اخلامتة» :وقال. «عليها الناس

وء، فإنه ال خيذل عبده املطيع الصادق، فقد وعد سبحانه من عمل  وال تظننَّ بربك ظنَّ السَّ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ﴿ صاحلا باخلري يف الدنيا واآلخرة:

وهو أكرم -، وقال [٩٧النحل: ]﴾گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ﴿: -القائلني

 يف آيات كثرية.، [١٢٢النساء: ]﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ُجَل  إِنَّ » :♀ومن ساءت خامتته، فينطبق عليه وصف النبي  َمُل َليَ  الرَّ لِ  َعَمَل  عر  َأهر

نَّةِ  لِ  ِمنر  َوُهوَ  لِلنَّاِس، َيبرُدو فِياَم  اجلرَ  .(259) «النَّارِ  َأهر

                                                             

 (.1/369) «رسائل ابن رجب»انظر:  -257

 (.86)ص  «جامع العلوم واحلكم» -258

، اجِلَهادِ  ِكَتاُب  البخاري رواه -259 رَيِ ، ُفاَلن   َيُقوُل  الَ  َباُب  َوالسِّ ياَمَن، ِكَتاُب  ومسلم 2742 رقم َشِهيد  ِ  اإلم

ِريمِ  ِغَلظِ  َباُب  ِ  َقتملِ  حَتم َسانِ اإلم َسُه، نم َسهُ  َقَتَل  َمنم  َوَأنَّ  َنفم ءٍ  َنفم َب  بََِشم هُ  النَّاِر، يِف  بِهِ  ُعذِّ ُخُل  اَل  َوَأنَّ َنَّةَ  َيدم  َنفمس   إاِلَّ  اجلم

، ِلَمة  لِ  َعنم  ،(112/179) رقم ُمسم دٍ  بمنِ  َسهم اِعِديِّ  َسعم   .السَّ
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بُِق » :(260) ♫ني قال العالمة ابن عثيم َمُل  الكَِتاُب  َعَليرهِ  َفَيسر لِ  بَِعَملِ  َفَيعر  فيدع :النَّارِ  َأهر

 .هاوية إىل به هوت -باهلل اذوالعي - قلبه يف دسيسة لوجود وذلك يعمله، كان الذي األول العمل

 وإخالص، بصدق اهلل عىل يقبل أحد من ما فواهلل: السوء ظن باهلل يظن لئالّ  هذا أقول

 يف بالء من َلبد لكن عبده، من أكرم  فاهلل .أبداا  اهلل خيذله مل إال اجلنة أهل بعمل ويعمل

 .انتهى .«القلب

َلم: »(261)األشبييل احلق عبد قالو  استقام ملن يكون ََل  ِمنرَها اهلل أعاذنا خلامتةا سوء َأن َواعر

اَم  ،َباطِنه َوصلح َظاهره  عىل وإقدام الرَكَبائِر عىل وإِصار الرعقل يِف  َفَساد َلهُ  َكانَ  ملن َذلِك يكون َوإِنَّ

ت بِهِ  ينزل َحتَّى َعَليمهِ  َذلِك غلب َفُرباَم  ،العظائم َبة قبل املمَوم ِ  قبل َعَليمهِ  ويثب التَّوم  َوَيأمُخذهُ  َناَبةاإلم

اَلح قبل يمَطان هُ مَ لِ طَ صم فيَ  الطوية إصم َك  ِعنمد الشَّ َك  ِعنمد وخيتطفه الصدمة تِلم ِعَياذ ،الدهشة تِلم  َوالم

َتِقياما  َكانَ  ملن يكون َأن بِاهللَّ  العياذ ثمَّ  بِاهللَّ  غري يِف  َوَيأمُخذ سنته َعن َوخيرج َحاله َعن يَتَغريَّ  مل ُمسم

َعاِقَبة وشؤم اخلاُتة لسوء َسببا َذلِك يكونفَ  َطِريقه ِعَياذ الم  .انتهى. «بِاهللَّ َوالم

مران: عآل ] ﴾ڦ   ڦ  ڤ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ قال تعاىل:

 صحتكم حال يف اإلسالم عىل حافظوا: أي» :هذه اآلية قال أبو الفداء ابن كثْي يف تفسْي .[١٠٢

 عليه، مات يشء عىل عاش من أنه بكرمه عادته أجرى قد ريمالك فإن عليه، لتموتوا وسالمتكم

 .انتهى .«ذلك خالف من باهلل افعياذا  عليه، بعث يشء عىل مات ومن

ُيبرَعُث ُكلُّ » :قال ♀ يَّ النَّبِ  مرفوعا أن ◙َعنم َجابٍِر جاء  هلذا ماويشهد 

                                                             

 .(87)ص  «رشح األربعني النووية» -260

َق عليه احلافظ ابن حجر يف «وتامل ذكر يف العاقبة» -261 هو »( بقوله: 11/596) «فتح الباري»، وعلَّ

ا( 29) َتُعوُدونَ  َبَدَأُكمم  َما﴿َ. وانظر: تفاسري السلف لقوله تعاىل: انتهى. «َمحموٌل على األكثر األغلب  َفِريقا

ا َهَدى اَلَلةُ  َعَليمِهمُ  َحقَّ  َوَفِريقا  .﴾الضَّ
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 (262)«.َعبرٍد َعىَل َما َماَت َعَليرهِ 

 وأعد أسباهبا، فاحذر اخلاُتة، سوء معنى عرفت وإذا» :(263) ♫ قال ابن قدامة املقديس

 بمنزلة أنفاسك من نفس وكل قصري، العمر فإن باالستعداد، والتسويف وإياك هلا، يصلح ما

 ما عىل وحيرش عليه، عاش ما عىل يموت واإلنسان روُحك، ُتطَف  أن يمكن ألنه خاُتتك،

  .انتهى .«عليه مات

 . اناَس اآلن َح  هُ الُ وإن كان َح  ،موَت يَ أن  َل قب لَّ ِض يَ أن  فاملؤمن خياُف 

 (264) .يف آخر سفره وقد قارب املنزل أغبى الناس من ضلَّ و

باهلل عليك تفكر فيمن قطع أكثر العمر يف التقوى »: (265) ♫ابن اجلوزي  ويف هذا يقول

والطاعة، ثم عرضت له فتنة يف الوقت األخري، كيف نطح مركبه اجلرف؛ فغرق وقت 

 .«فاحلذر احلذر فقد رأينا من كان عىل سنن الصواب ثم زل عىل شفري القرب» وقال: .«الصعود

 .انتهى

 وتغيْي القلوب بتقليب العلمَ  أن عىل اهلالك، أسباب عن تزحزح السالمة، طريق أراد فمن

 (266).اخلائفني قلوب يقلقل األحوال،

                                                             

َنَّةِ  ِقَياَمةِ الم  ِصَفةِ  كتاب مسلم رواه -262 رِ  َباُب  َوالنَّاِر، َواجلم َمم نِ  األم ِت، ِعنمدَ  َتَعاىَل  بِاهللِ الظَّنِّ  بُِحسم رقم  املمَوم

  .◙ جابر عن ،(2878/83)

 (.393)ص  «خمترص منهاج القاصدين» -263

 (.134)ص « الفوائد» -264

 (.103)ص « صيد اخلاطر» -265

 (.393)ص  «خمترص منهاج القاصدين» -266
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  :املوت عىل تتقدم أسباب اخلامتة ولسوء» :(267) ♫ قال ابن قدامة املقديس

  البدعة، مثل

  والنفاق،

  والِكرب،

 .انتهى .«النفاق من السلف خوف اشتد ولذلك املذمومة، الصفات من ذلك ونحو

هذا الرشح من كالم ابن  لِ وعىل هذه األمور، تدور عوائق السْي إىل اهلل كام مرَّ معنا يف أوَّ 

 . ♫ القيم

 هو :السليم فالقلب»: (268)بقوله بابن رج صفهووال ينجو يوم القيامة إال قلب سليم، 

 واخلفي، اجليل الرشك من سالمته ذلك يف فدخل اهلل، يكرهه ما حمبة من يشء فيه ليس الذي

 كالرياء والباطنة، الظاهرة -وصغائرها كبائرها- واملعايص الفسوق ومن والبدع، األهواء ومن

 .ذلك وغري واحلسد واحلقد والغش، والغل والعجب،

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴿: تعاىل قال سواه، القيامة يوم ينفع َل الذي هو سليمال القلب وهذا

 نتهى.ا. «[٨٩ - ٨٨الشعراء: ]﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ 

ى سْيَ وعليه،  رات، كان حري  فمن صفَّ  وعند ،ا به أن ُيكَرم يف احلياةه من العوائق واملُكدِّ

َكرات،   أن جيعلنا من عباده املُكَرمني يف الدنيا واآلخرة. . نسأل اهلل الكريماملامت وبعدالسَّ

 :استعدادان وُها النجاة، وسائل من للخامتة واَلستعداد

   باهلل العلمَ  القلب يف ُيوِرث الذي النافع بالعلم وذلك: القلب صالح يف استعداد 

                                                             

 (.391)ص  لمصدرنفس ا -267

 (.1/383) «رسائل ابن رجب»انظر:  -268
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 ذلك يف يقنيالو وصفاته وأسامئه ومعرفته. 

 عنه هنى أو عنه، اهلل هَنَى ما وجيتنب ،ألمرَ ا يمتثل بأن: العمل صالح يف استعداد  و 

 منهج ووفق هلل، خالصاا  صواباا، خالصاا  العمل يكون وأن ،♀ رسوله

 (269) .واخلطايا الذنوب من يستغفر وأن ،♀ اهلل رسول

 مع اخلواتيمالسلف  حال

من تأمل حال السلف، عرَف قدر خوفهم من اهلل، ومن سوء اخلامتة، بل واملوت عىل غْي 

 وحيد.الت

َب البخاري يف صحيحه يف كتاب اإليامن،   ال وهو هعملُ  حيبطَ  أن من املؤمن خوُف  باب:»وبوَّ

 .«يشعر

وقد قيل: إن قلوب األبرار معلقة باخلواتيم، يقولون: بامذا خُيتم لنا؟ وقلوب املقربني معلقة 

 (270).بالسوابق، يقولون: ماذا َسَبَق لنا؟

 .«وأنا أخاف الكفر أنتم ختافون الذنوب،»قال بعضهم: 

عندي فلام اشتد به األمر جعل )أي الثوري( بات سفيان »: قال الرْحن بن مهدي عبدعن و

واهلل » :فرفع شيئا من األرض فقال ،اهلل أراك كثري الذنوب يا أبا عبد :فقال له رجل ،ييبك

 (271).«إين أخاف أن أسلب اإليامن قبل أن أموت .لذنويب أهون عندي من ذا

 نخعي عند املوت وقال: أنتظر رسول ريب، ما أدري أيبرشين باجلنة أم بالنار؟بكى الو

 قبضة قبضتني، خلقه قبض اهلل إن: َفَقاَل  حاله عن فسئل موته، ِعنمدَ  الصحابة بعض وجزع

                                                             

 (.500-2/499للعالمة صالح آل الشيخ وفقه اهلل ) «رشح الطحاوية» -269

 (.87)ص  «جامع العلوم واحلكم» -270

فوة صفة»انظر:  -271  .(2/85) ♫البن اجلوزي « الصَّ
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 (272) أنا؟ القبضتني أي يِف  أدري ولست للنار وقبضة للجنة

 قد يكون أن مخافةَ  مرتين يوم كلَّ  يف أنفي إلى ألنظر إين»: ♫قطي الَّسي السَّ قال و

 الباب كثرية. هذا يف رواألخبا .(273) «وجهي اسودَّ 

 ُشروُر النفس كثرية، والناجي من احتمى منها

 مَ والفقيه من علِ  ،النفس كثريةومن أسباب اخلوف من اخلاُتة أنَّ املؤمن يعلم أنَّ كامئن 

صدق التوكل و عىل اهلل عتامدوهداها، وهذا ال يكون إال باالوسعى يف إصالحها  ،هاخبايا

  .سبحانه بهستعانة كامل االوعليه، 

 إنام َيغلِب، أن العجب وليس كثْية، فجواذبه الطبع فأما»: (274) ♫اجلوزي يقول ابن 

 .انتهى. «ُيغَلب أن العجب

َ كَ  َت رِسم كُ  يَك لَ عَ  تم َج رَ َخ  ىتَ مَ  يِت الَّ ـال َك ِس فم ـنَ  اَمِئنَ ـكَ  َذرـواحم   انِ ـهَ مُ  رسم

ُفِسنَا» يقول يف خطبة احلاجة: ☻ان النبي وك وِر َأنر  .(275) «َوَنُعوُذ بِاهللَِّ ِمنر رُشُ

 .هخاُتتَ عليه  دفِس تُ  أن قبل لوأدها وسعى هامَ علِ  من ُق فَّ وَ واملُ  ،عظيمة   النفس رشورَ فإنَّ 

 إذا دَ األُسم  ألن د؛األُسم  رياضة من أصعب األنفس ةُ ياَض رِ » :(276) ومن بدائع ابن حزم

                                                             

 .»جمموع رسائل احلافظ ابن رجب »( ضمن 1/458« )احلجة يف سري الدجلة» -272

 .(1/498) «صفة الصفوة» -273

 (.8)ص  «صيد اخلاطر» -274

رقم  (89/6)، والنسائي 1105رقم  (405/3)، والِّتمذي 1892رقم  (609/1) هرواه ابن ماج -275

صحيح. ورواه  :3149رقم  «مشكاة املصابيح»وقال الشيخ األلباين يف  ،◙عن ابن مسعود  3277

 .وإسناده صحيح عىل رشط مسلم ،¶ عن ابن عباس 2749رقم  (477/4)اإلمام أمحد 

 (.53)ص  «األخالق» -276
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ها، ُأِمنَ  امللوك، يتخذها التي البيوت يف جنتُس  ها ُيؤَمن مل ُسِجنَت وإن والنفُس  رشُّ  انتهى . «رشُّ

 .[٧٩النساء: ]﴾جث  يت   ىت  مت   ختجب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  ﴿قال تعاىل: 

  :الفوائد من ﴾يت  جث ﴿ :تعاىل قوله ويف» :(277) يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 بمالم يشتغل وال .منها إَل ُييء َل الرش فإن. إليها يسكن وَل ،سهنف إىل يركن َل العبد أن

 ،بذنوبه أصابته إنام وهي. أصابته التي السيئات من ذلك فإن ،إليه واؤأسا إذا ذمهم وال الناس

 أن اهلل ويسأل ،عمله وسيئات نفسه رش من باهلل ويستعيذ ،منها فيستغفر الذنوب إىل فريجع

 ...رش كل عنه ويندفع خري كل له حيصل فبذلك. طاعته عىل يعينه

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿ :الفاتة دعاء: وأحكمه وأعظمه الدعاء أنفع كان وهلذا

 الرصاط هذا هداه إذا فإنه، [٧ - ٦الفاحتة: ]﴾ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

 . اآلخرة يف وال الدنيا يف ال رش يصبه فلم ،معصيته وترك طاعته عىل أعانه

 إىل وهو حلظة كل يف اهلدى إىل حمتاج وهو ،اإلنسان نفس لوازم من هي الذنوب لكن

 . والرشب األكل إىل منه أحوج اهلدى

 اهلدى؟ يسأل فلامذا ،هداه قد إنه: املفرسين من طائفة يقوله كام ليس

 ...اهلداية مزيد أو الثبات: اهلدى بسؤال املراد وأن

 ،واجلن اإلنس ونفوس فسهن أحوال اعترب من الدعاء هذا قدر بعض يعرف وإنام

 الدنيا يف شقاءها يقتض الذي والظلم اجلهل من النفوس يف ما ورأى ،الدعاء هبذا واملأمورين

 للخْي املقتضية األسباب أعظم من الدعاء هذا جعل - ورْحته بفضله - اهلل أن فيعلم ،واآلخرة

                                                             

رشح »(، و81)ص  «احلسنة والسيئة»وما بعدها( باختصار، أو رسالة 181 /14) «الفتاوى»انظر:  -277

 (.269البن أيب العز )ص  «الطحاوية
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 . الرش من املانعة

 اَلعتبار يف ملا ،َبا لنعترب إَل أحد قصة القرآن يف علينا يقص مل تعاىل اهلل أن: ذلك يبني ومما

 املكذبني نفوس يف كان ما جنس من الناس نفوس يف أن فلوال ...ومصلحتنا إليه حاجتنا من َبا

، ولكن األمر كام قط نشبهه ال بمن االعتبار إىل حاجة بنا يكن مل -قبله ومن فرعون- للرسل

 ...[٤٣فصلت: ]﴾ھ ہ   ہ   ھ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ  ہ   ﴿قال تعاىل:

، فأظهر قدر فرعون أن غْي ،فرعون نفس يف ما وفيها إَل نفس من ماقال بعض العارفني: 

 .♫كالمه  انتهى. «...فأضمر عجز وغْيه
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 ومجعيَُّة القلب على هللا هدمنزلة الزُّ 
 ♫: قال

َهاـعَ  َواِغِل ُكلِّ ُغوَها مِ  َزُفوا الُقُلوَب َعِن الشَّ َ  َوىــنر ِس َقدر َفرَّ ْحر  نِ ـــالرَّ

 (278) .الزهد حقيقة وهذا رضاه، عن ويبعد اَّلل عن يشغل ما جميع عن قلوبهم غوافرَّ : أي

إىل  همعن سري هموقطعوها عن كل ما يشغل ،وا أنفسهم عىل طاعة اهلل جل وعالوقفُ فهم َ

م هلل وباهلل . فهشاغل هسبحانه، ال يشغلهم عنيف منازل السري إليه يتقلبون فهم  .هلالج لجاهلل 

 فإنه يصل إىل اهلل جل وعال. ،ومن كان هذا حاله .ومع اهلل

 الرحيل، قبل الرحيل فأمجعوا املقصود، ففهموا الوجودَ  القومُ  حتلمَّ » :(279) قال ابن القيم

 .انتهى. «الفلوات قطع يف وهم بالفضالت، مشتغلون فالناس السبيل، سواء يف للسري رواوشمَّ 

 من القلب يمتلئ حتى التفريغ هذا يكفي وال» :(280) قا عىل هذا البيتمعلِّ  قال ابن سعديو

 تصور من الرحمن؛ إلى يقرب ما كل يف العبد أفكار فتكون الصادقة، والعزوم النافعة األفكار

 زلة من وخوف وإحسان، عبادة يف وتفكر قلب، بحضور اَّلل وذكر قرآن، وتدبر علم،

 القرب يف تفكر أو والنقصان، العيوب جميع عن هوتنزيه الرحمن لصفات تأمل أو وعصيان،

 حول حائمة فأفكارهم وجحيمها، والنار ونعيمها الجنة يف أو وأهواله، القيامة يوم أو وأحواله،

                                                             

ع يف اآلخرة... الزهد فيام ال ينف هو ورسوله اهلل حيبه الذي املرشوع النافع والزهد»قال شيخ اإلسالم:  -278

 «فهار س الفتاوى»(، و10/290) «الفتاوى». انتهى. انظر: وضالل فجهل النافع يف الزهد فأما

عند رشح  «جامع العلوم واحلكم»(؛ و1/401) «مدارج السالكني»يف  «منزلة الزهد»و ،(36/677)

 يف الزهد. ◙من األربعني، وهو حديث سهل بن سعد  31احلديث رقم 

 .(60 ص) «الفوائد» -279

 (.30)ص  «رشح املنظومة» -280
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 والوبال الهم إال صاحبه على يجدي ال بما والتفكر األمور دنيات عن متنزهة األمور، هذه

 .انتهى. «والمآل الحال يف للعبد نافع غير البال وتشتيت الوقت وتضييع

فمن أراد الفوز بالسعادة األبدية، فليلزم َعَتبة العبودية، وليشغل وقته بما يعود عليه بالنفع 

 يف الدنيا واآلخرة.

إين ألبغض الرجل أن أراه فارغا ليس يف شيء من عمل الدنيا، » :◙قال ابن مسعود 

 .«وال عمل اْلخرة

 لَّ مَ أَ  التي هتُ حيفَ َص  عليه ترَ ِش نُ  لو أن مكُ أحدُ  يحِ ستَ يَ  أما»: ♫عطاء بن أيب رباح قال و

 (281)«.َصدَر هناِره، فإنَّ أكثَر ما فيها ليس ِمن أمِر دينِه وال ُدنياه

خف:» :(282)ما ذكره ابن حزم  ومن مجيل القول، هو العمل والقول بام ال حُيتاج إليه  حد السُّ

 انتهى . «يف دين وال دنيا

ةاملق»جاَء يف خاُتة و يَّ اًل حسنًة ملعادِ  ينبغي لإلنسان أَلَّ »: (283) «دمة الِعزِّ ه، أو ُيرى إَل َُمصِّ

 (284) .انتهى«. ها ملعاِش درُهً 

 .[٨ - ٧لرشح: ا  ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿تعاىل:  ومصداق هذا يف قول اهلل

َت  َفإَِذا﴿فقوله:   يعوقه، ما قلبك يف يبق ومل أشغالك، من تفرغت إذا: أي ﴾َفانرَصبر  َفَرغر

َغبر ﴿ وحده ﴾َربَِّك  َوإىَِل ﴿، والدعاء العبادة يف فاجتهد  دعائك إجابة يف الرغبة مأعظِ : أي ﴾َفارر

                                                             

 .(1/415) «صفة الصفوة» -281

 (.39)ص « مداواة النفوس وهتذيب األخالق» -282

صاحبها: هو أبو احلسن عيل بن خلف املنويف املرصي ، واملالكية عند املخترصة املتون من وهي -283

 .(ـه 939)تـــ  ♫الشاذيل املالكي 

 «.تعظيم العلم»عىل رسالته استفدت هذا من رشح شيخنا العصيمي  -284
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 فتكونَ  ه،ذكرِ  وعن رهبم عن ضواوأعرَ  بواعِ لَ  وتفرغوا فرغوا إذا ممن تكن وال، عباداتك وقبول

 .«تفسري السعدي»انتهى نقال عن  .اخلارسين من
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 دة وجه هللاإرامنزلة اإلخالص، و 
  :بعدها $ قال

وُمُهمر َوُعُزوُمُهمر ــَرَكاُتُ ـــَح  ير ــَخ ــهللَِِّ َل لِلر  مر َوُُهُ ِق َوالشَّ  انِ ــــطَ ـــلر

 إىل ثالثة أحوال قلبية:أشار هنا 

هلا: د اإلهي واحلركة  أوَّ   رادة.جمرَّ

 .املقِّتنُة باجلزم اإلرادة واهلم وه ثانيها:

 (285) .هتيُّئ فعل األسباب املرادةمع  املقِّتنُة باجلزمادة راإلهو والعزم  ثالثها:

 :نوعان والعزم»: (286)قال ابن رجب

 .البدايات من وهو الطريق، يف الدخول عىل املريد عزم: أحدُها

 حال من االنتقال وعىل فيها، الدخول بعد الطاعات عىل االستمرار عىل العزم: والثاين

 .النهايات من وهو منه، أكمل حال إىَِل  كامل،

 .«الرسل أفضل وهم -مخسة وهم- العزم أولوا الرسل خواص تعاىل اهللُ سمى وهلذا

 انتهى.

السائرون إىل اهلل ف .ها هلل ال للخلق والشيطانكلُّ  ،وعزم ،وهم ،حركةواملذكور يف البيت من 

اهلل ما  هُ غَ بلَّ  ومن طلب اهلل ،إنام يطلبون اهلل جل وعالو ،هموال يطلبون ثناءَ  ،الناس ُيراؤونَ ال 

  ناهلا يف الدنيا، وجاء يوم القيامة مفلسا. ُربام الناس رؤيةومن طلب  ،يريد

 (287) .«ِقيَل  َفَقدر  َجَواد   َأور َعامِل  َأور  ء  يَجرِ  ُيَقاَل  ألَنر  َقاَتلرَت  َوَلكِنََّك »ويف احلديث: 

                                                             

( ففيها 1/373) «رسائل ابن رجب»وانظر:  .(9املنظومة )ص شيخنا العصيمي عىل  تعليقمن  -285

 تعريفات أخرى للعزم.

 (.1/373) «رسائل ابن رجب» -286
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ري نمِ  آه»: (288) قال ابن اجلوزي رَ  َيعلم مل ِسكِّ  .انتهى. «ةاإلفاقَ  وقت يف إال هِ تِ دَ ربَ عَ  َقدم

ُق إليه املرء،منزلة اإلخالص من أعظم ما إنَّ  ۓ  ﴿ :تعاىل قال وهي سبيل املؤمنني. ُيوفَّ

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ                 

النساء: ] ﴾ی   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی

١٤٧ – ١٤٥]. 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ       ﴿، الذين أخرب اهلل أهنم فاملنافقون نفاقا أكربَ 

 منزلتهم عند اهلل ،[١٤٢النساء: ]﴾ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ

 .﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴿

 َمنم  إال منافق لكل عام وهذا عقابه، بعض عنهم يدفع ناص وال عذابه من منقذ هلم وليس»

 ،﴾ۉ  ۉ﴿ ،والبواطن الظواهر له ﴾ۅ﴿  .السيئات من بالتوبة عليهم اهلل َمنَّ 

 اإلسالم هو الذي ﴾ې   ې  ې ﴿ ،عنهم املضار ودفع منافعهم جلب يف إليه والتجأوا

 هلل. واإلحسان واإليامن

 هبذه اتصف فمن والنفاق، ءالريا من وسِلُموا والباطنة الظاهرة بأعامهلم اهلل وجه فقصدوا

ائ  ەئ    ﴿ القيامة ويوم والربزخ، الدنيا، يف: أي ﴾ې  ى  ى ﴿ الصفات

                                                             
= 

َماَرِة، كتاب مسلم رواه -287 ِ َياءِ  َقاَتَل  َمنم  َباُب  اإلم َعةِ  لِلرِّ مم َتَحقَّ  َوالسُّ  أيب عن( 1905/152) قمر النَّاَر، اسم

 .◙ هريرة

 (.59)ص  «صيد اخلاطر» -288
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 خطر وال سمعت، أذن وال رأت، عني ال مما اهلل، إال كنهه يعلم ال ﴾ەئ   وئ  وئ ۇئ 

 . برش قلب عىل

 ألن ﴾ۅ ﴿: قوله يف دخوهلام مع بالذكر، واإلخالص اَلعتصام خص كيف وتأمل

 احلرج املقام هذا يف خصوصا إليهام احلاجة لشدة اإلصالح، مجلة من إلخالصوا االعتصام

 يف إليه واالفتقار اللجأ ودوام باهلل، االعتصام شدة إال يزيله فال النفاق، القلوب من يمكن الذي

 الظاهرة األعامل وتوقِف  لفضلهام فذكرمها للنفاق، املنافاة كل منافيا اإلخالص وكون دفعه،

 .إليهام املقام هذا يف احلاجة ولشدة ليهام،ع والباطنة

 أن مع ،(عظيام أجرا يؤتيهم وسوف) :يقل مل املؤمنني مع هؤَلء أن ذكر ملا كيف وتأمل

 مل - الرشيفة القاعدة هذه ألن ﴾ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ ۇئ  ﴿: قال بل. فيهم السياق

ا عليه يرتب أن وأراد اجلزئيات، بعض يف السياق كان إذا ويعيد، فيها يبدئ اهلل يزل  عقابا أو ثوابا

ا ذلك وكان  الذي العام احلكم مقابلة يف الثواب رتب فيه، الداخل اجلنس وبني بينه مشِّتكا

 أرسار من فهذا اجلزئي، باألمر احلكم اختصاص يتوهم ولئال وغريها، القضية تلك حتته تندرج

 .ثواَبم وله املؤمنني مع املنافقني من فالتائب البديعة، القرآن

ۆئ  ۆئ ۈئ  ﴿: فقال ،وإحسانه ورمحته حلمه وسعة ،غناه كامل عن تعاىل أخرب ثم

 األثقال، ألجله املتحملني يعطي. عليم شاكر اهلل أن واحلال ﴾ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ

ا اهلل أعطاه هلل شيئاا ترك ومن. اإلحسان وواسع الثواب جزيل األعامل، يف الدائبني  .منه خريا

 وضد وصدق، إخالص من عنه تصدر وما وأعاملكم وباطنكم، ظاهركم يعلم هذا ومع

 بعذابكم؟ يفعل يشء فأي إليه، أنبتم فإذا إليه، والرجوع واإلنابة التوبة منكم يريد وهو .ذلك

 املطيع عمل أن كام نفسه، إال يض ال العايص بل بعقابكم، ينتفع وال بعذابكم، يتشفى ال فإنه

 .«تفسيره»يف  ♫قاله ابن سعدي . «لنفسه
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 حاب هذه املنازل هم أحق الناس ابلصحبةأص
 :$ قال

ُبِل الَّتيـعر ــــنِ  َطالِِب السُّ
فِيُق لِ ِِض إىل اخَل  َم الرَّ َس ــُتفر اِت َواإِلحر َ  انِ ــْير

إن كنت مصاحبا  .فهؤَلء الناس الذين مرَّ وصفهم يف هذه املنازل هم أحق الناس بالصحبة

، بني مستقل ومستكثر ه األحوالكله. فالناس يف هذدرك كله ال يِّتك ال يُ  فاصحب هؤالء. وما

وهم الذين أمر اهلل نبيَّه أن يصرب نفَسه معهم، ، لكن هؤالء هم الذين يسعد العبد بصحبتهمو

  ڀ  ڀڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ﴿ فقال سبحانه:

  ڤ  ڦ   ڦ  ڤڤ    ڤ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ﴿هناه أن يطردهم بقوله: و، [٢٨الكهف: ] ﴾ڦ

  يب مب  ىب   خب  حب  ىئ     ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب

 .[٥٢األنعام:   ]﴾جت

 صحبة األخيارمن اآلثار احلسنة ل

ثا عن كلب أصحاب الكهف، فقال ومن لطيف ما ُذكِر، ما قاله ابن كثْي   :(289)♫ُمَتحدِّ

 قوما أحب من نأل ،ببقائهم معهم باقيا صار ،هؤالء كلب يف كان حتى رةثِّ مؤ ةيَّ عِ بَ التَ  كانت وملا»

 .انتهى .«كراملإل أهل وهو اخلْي أهل تبع بمن ظنك فام كلب حق يف هذا كان فإذا ،َبم سعد

 تلك يف يرافق ومل أهلها، إَل يساير مل الفضائل طلب من» :(290) قال ابن حزم األندليس

 والوفاء، والصرب، العشرية، وكرم والصدق، والرب، ،املواساة لأه من صديق أكرم إال الطريق

                                                             

 نحو هذا. «تفسريه»(، ويف 2/137) «البداية والنهاية» -289

 (.17)ص « مداواة النفوس وهتذيب األخالق» -290
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 إَل يساير مل واللذات، واملال اجلاه طلب ومن. املودة وصحة الضامئر، وصفاء واحللم، واألمانة،

 خبيث املعتقد، عدو كل إال الطريق تلك يف يرافق ومل اخللبة، والثعالب الكلبة، الكالب أمثال

 .انتهى .«الطبيعة

 ، منها:َلتصال باألخيار فوائُد عديدة  يف او

  أن كسب صداقة األخيار واغتنام أدعيتهم يف احلياة وبعد املامت من أعظم املكاسب

 وأجل املغانم.

  أنه بسبب ذلك ُربَّام حصل إفادة واستفادة من الطَّرفني، أو نصيحة من أحد

 اجلانبني.

 ينتفع به ُكل  منهام من  أنه بسبب ذلك حيصل من األدعية والتوجيهات القلبية ما

 اآلخر يف احلياة وبعد املامت.

  أن هذا من البرشى يف احلياة الدنيا، فمتى ُوفَِّق العبُد ملحبة الصاحلني وُصحبتهم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿واالتصال هبم، ُرجي أن يدُخَل حتت قوله تعاىل: 

نه ومن دعاء ، أي: م[٩٦مريم: ]﴾ٻ  پ  پ   پ  پ

  (291)...الصاحلني

الِِح، َواجَل  لِيسِ اجَل   َمَثُل إِنَّام» :♀قال النبي  وقد ِء، كَ الصَّ ور ِك، لِيِس السَّ َحاِمِل املرِسر

ِذَيَك (292) ْيِ كِ َوَنافِِخ ال ا َأنر حُير ِك: إِمَّ ، َفَحاِمُل املرِسر
ا أَ ، َوإِ (293)  ا َأنر َتبرَتاَع ِمنرُه، َوإِمَّ ًة، نر ََتَِد ِمنرُه ِرحًيا َطيِّبمَّ

ِرَق ِْي: إِ كِ َوَنافُِخ ال ا َأنر حُير ا َأنر ََتَِد ِرحًيا َخبِيثإِ  ثَِياَبَك، ومَّ  (294).«ةً مَّ

                                                             

 بترصف. (82-80)ص  ♫البن سعدي « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -291

 .النار به ينفخ الذي احلداد منفخالكري:  -292

 .ي: ُيعطيكأ -293
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فضيلة صحبة الصاحلني، وخطر جمالسة الطاحلني من أهل الفسق والفجور احلديث ويف 

 والبدع والكفر.

ن تكون أَلَ و هؤالء،زلة أفضل من صحبة العُ  ، فإنالبطالنيالساقطنَي وبت صحِ  إنحقر تُ َس 

 الني.ب البطَّ ك أفضل من أن تصحوحدَ 

 مع (295)يصباخَل  تأكَل  أن من خْي   ،األبرار مع احلجارة تنقل أن إنك» :دينار نب مالكقال 

 (296).«الفجار

 ألن ،األرشار ةـحبَ ُص  قرِ فاويُ  ،األخيار ةـحبَ ُص  لزميَ  العاقُل »: (297) ♫ابن حبان  لقا

 .اتصاهلا بطيء   ،انقطاعها رسيع   األرشار ومودةُ  ،انقطاعها بطيء   ،اتصاهلا رسيع   األخيار دةوَ مَ 

 يف الدخول من مسلَ يَ  مل األرشارَ  نخادَ  ومن ،باألخيار الظن سوء ثتور األرشار وصحبة

 .لتهممُج 

 األخيار ةَ ـحبَ ُص  أن فكام ،ريبامُ  يكون لئال الريب أهل جيتنب أن العاقل عىل فالواجب

 انتهى.. «الرش ثتور األرشار ةُ ـحبَ ُص  كذلك ،اخلْي تورث

                                                             
= 

َباِئِح َوالصَّ  - 294 ك، رقم رواه البخاري ِكَتاُب الذَّ رِبِّ  كتاب -له واللفظ–، ومسلم 5214يمِد، َباُب املِسم  الم

َلةِ  َداِب، َوالصِّ َباِب  َباُب  َواآلم حم
تِ نَي، جُمَاَلَسةِ  اسم احِلِ وءِ  ُقَرَناءِ  َوجُمَاَنَبةِ  الصَّ  .(2628 -146) رقم السُّ

 .نوع من احللوى ُيصنع من التمر والسمن -295

 .(100)ص  «العقالء روضة» -296

 .(99)ص  ملصدر السابقا -297

َباِب  َعَليمَك  ُدورِ  بَِأرم ا َغَدا َفَمنم  الصُّ َباِب  ُمَضافا ُدورِ  ألَرم َرا الصُّ  َتَصدَّ

ىَض  َأنم  اكَ ــَوإِيَّ  َبة َترم ا َفَتنمَحطَّ    َساِقطٍ  بُِصحم را  راقَ ـَوحُتم  ُعالكَ  ِمن َقدم
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 َك مُ علِّ إليه يُ  جلسَت  رجلٍ  :َل َتلس إَل مع أحد رجلني»: ♫قال شعيب بن حرب 

 (298).«اهرب منه :والثالث ،منك ه خْيا فيقبَل مُ علِّ تُ  أو رجلٍ  ،منه خْيا فتقبَل 

 إىل توصله األرشار وصحبة عليني، أعىل إىل العبد توصل األخيار صحبة»: (299) سعديال قال

 .انتهى ».سافلني أسفل

 (300).«إياك ومصاحبة األرشار، وأن تنقطع عن اهلل بصحبة األخيار»: بعضهم قالو

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ﴿قال تعاىل: 

ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جث  ﴿: هلالج لجقال و، [١١٨ان: آل عمر  ]﴾ڑ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  مث  ىث           يث  حج  مج   

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ          ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

من  رشاراألألن صحبة لو أطاعه، معه  َك لَ د أن هَي كا، أي: [٥٧ - ٥٠الصافات: ]﴾ڄ  ڄ

ررطَ اخلَ  مِ أعظَ   (301) .، وجالبة  لكل رَضَ

 قصة إغواء أيب جهل وعبد يف لشيخ حممد بن عبد الوهابل، «كتاب التوحيد»مسائل ويف 

 أصحاب مرضة وفيه»: ♫، قال «ال إله إال اهلل»اهلل بن أمية أليب طالب وصفه عن قول 

 (302) .هلم االستامع من واحلذر قرهبم، من رُ ذَ لـحَ ا فينبغي، «اإلنسان عىل السوء

                                                             

 .(2/5) «صفة الصفوة» -298

 .(185ص ) «األبرار قلوب هبجة» -299

 .(1/502) «صفة الصفوة» -300

 .[١٨الكهف: ]﴾ڳ   ڳ  ڳ  ڱ﴿( عند تفسري: 4/33)« أضواء البيان»انظر:  -301

 .(144ص ) «اشية ابن قاسم عىل كتاب التوحيدح»انظر:  -302
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ُعوا»: حديث رشح عند ♫النوويومن دقيق االستنباط قوُل احلافظ  ِ  نَاَزِة،بِاجَل  َأرسر

ةً  َتُك  َفإِنر  ُموهَنَا َفَخْير   َصاحِلَ َ  َتُكنر  َوإِنر  َعَليرِه، ُتَقدِّ  لهقو» :«ِرَقابُِكم َعنر  َتَضُعوَنهُ  َفرَشر  َذلَِك، َغْير

 .«الصاحلني غري البطالة أهل صحبة تركُ  منه يؤخذ(: ِرَقابُِكم َعنر  َتَضُعوَنهُ  َفرَشر ): ♀

 أن يصلح ال الصالح غريُ  كان إذا أنه وذلك ،♫ ُشفوِف َنَظرهو قههفِ  من وهذا: قلت

 ؟؟!حياته حال بصحبته بالك فام ميت، وهو املؤمن صحبيَ 

الُِل ا» :♥قال قد و َينرُظرر َأَحُدُكمر َمنر خُيَ ِه َفلر
ُجُل َعىَل ِديِن َخلِيلِ  (303).«لرَّ

 الَ ـاكِ َش ـمُ  هُ ذم ـخِ ـتَّ ـليَ ـفَ  هِ ـوبِ ـثَ  ىـلَ ـعَ    ةٍ ـعَ ـقرُ ـكَ  إالَّ  انِ َس ـناإلِ  ُب احِ ـَص  امَ وَ 

 إليه نسوبومَ  ب،قارَ  نمَ  بسيامء وسوم  مَ  اإلنسان» :(304)♫ املاورديأبو احلسن قال 

 .بصاَح  نمَ  أفاعيُل 

 من ،النار عىل الدخان وال ،يشء عىل أدل يشء من ما :◙ مسعود بن اهلل عبد قال

 .الصاحب عىل الصاحب

 .كبلَ قَ  بأخيه أخاك اعرف :احلكامء بعض وقال

 رِ بقَ  نُّ ظَ يُ  ما باملرء نُّ ظَ يُ  :األدباء بعض الوق
 .انتهى .«هينِ

 قبل الرفيق عن لم َس »و ،»اصطفاؤه وجب صفاؤه حسن من»قلت: ومن أمثال العرب: 

 .«الدار قبل اجلار وعن الطريق،

  :طبقات ثالث عىل اإلخوان قال املأمون:

                                                             

، والِّتمذي 4833( رقم 259/4، وأبو داود )4817( رقم 142/14حديث حسن رواه أمحد ) -303

 .927( رقم 597/2، وهو يف السلسلة الصحيحة )2378( رقم 589/4)

 ( باختصار.267)ص  «أدب الدنيا والدين» -304
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 إليهم حيتاج كالدواء وإخوان الصفاء، إخوان وهم أبدا عنهم يستغنى ال كالغذاءفإخوان 

 ال والنفاق امللق أهل وهم أبدا إليهم حيتاج ال كالداء وإخوان ،الفقهاء وهم األوقات بعض يف

 (305) .فيهم خري

 :«منهج احلق»يف منظومة  قال ابن سعدي

ٍق ـمُ  لَّ ـكُ  بمَت ـَصاَح  إَِذا بم ـَوَصاحِ  اِت ـلِلم  َيُقوُدكَ  َوفَّ َ حا ـنُ  َخريم ِش ـَويُ  اـصم  دُ ـرم

ـمَ  اكَ ــَوإِيَّ  ءَ ـَوالم َت ـَخ  ِحبمَتهُ ـَص  إِنم  ِذيـالَّ  رم ا ِسـرم دُ ــتَ  هِ ـيـفِ  يمَس ـلَ  َخَسارا  َردُّ

وَ  ُخذِ  اَلِق  ِمنَ  الَعفم محم   ُ أمُمرــيَ  اَم ـكَ  َصِحبمَتهُ  َقدم  َمنم  َأخم ِش ـــَويُ  هِ ـفِي نُ ــَالرَّ  دُ ـرم

 :♫ قال

ُبِل الَّتيـعر ــنِ  َطالِِب السُّ
فِيُق لِ َس  َم الرَّ اِت َواإِلحر َ ِِض إىل اخَلْير  انِ ــُتفر

 هؤالء هو الذي يكون أهال ألن يبلغ تلك الدرجات العال. يصَحُب فالذي 

 (306) :أنواع ثالثة عىل مقسومة ُيدها اخللق بني املعقودة األخوة يف والناظر

 .النسب ةوَّ ُخ أُ : أوهلا

  - .بالشني- النََشب ةوَّ ُخ أُ  :وثانيها

 .الطلب ةوَّ ُخ أُ  :وثالثها

 هلم فاجلامع أٍب، إىل نتساباال يف فأكثر اثنني بني جتمع التي األخوة فهي النسب أخوة فأما

 .الرجل ذلك نطفة

                                                             

 (، واملَِلق: الذي يعطي بلسانه ما ليس يف قلبه.4/219) «اآلداب الرشعية» -305

 الذريعة» كتاب من منتخبة« وأدبه العلم فضل يف صولف» علىوفقه اَّلل  العصيميشيخنا  تعليقمن  -306

 .♫ األصفهاين للراغب« الشريعة مكارم إلى
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 النَشب فإن عقار، أو مال يف فأكثر ُمَتَشاِكَلني بني جتمع التي األخوة فهي النَشب أخوة وأما

 .الدنيا راضغوأ والعقار املال هو

 فإن فاضل غري أو فاضلٍ  مقصود طلب يف ُمَتواِفقني بني جيمع ما فهي الطلب أخوة وأما

 .والعلم الدين أخوة هي األخوة هذه وأعظم متفاوتة، اخللق مطالب

 العلم طلبة هم ويتناصوا يتعاضدوا وأن املحبة تنعقدو املودة بينهمُ  تتأكد أن الناس فأوىل

 هبا جاءت التي األخوةَ  هذه ُيضاد مما فإنه بينهم واملودة املحبة عروة يفصم ما وكل والدين،

 .الرشيعة

كام أن العرق » :«حلية طالب العلم»يف  ♫ومن َجيل قول العالمة بكر أبو زيد 

، والطباع رساقة، والناس كأرساب القطا ةلطبيعة نقال، إذ ا«أدب السوء دساس»دساس، فإن 

والدفع أسهل » ،جمبولون عىل تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معارشة من كان كذلك، فإنه العطب

 ،بك إىل ربكفتخري للزمالة والصداقة من يعينك عىل مطلبك، ويقرِّ  ؛وعليه .«من الرفع

 :لصديق يف أدق املعايْيتقسيم ا ذر وُخ  ،كك ومقصدِ غرِض  عىل رشيِف  َك ويوافقُ 

 .صديق منفعة .1

 .صديق لذة .2

 صديق فضيلة. .3

وأما الثالث  .ألوالن منقطعان بانقطاع موجبهام، املنفعة يف األول واللذة يف الثاينفا

 .ث صداقته تبادل االعتقاد يف رسوخ الفضائل لدى كل منهامفالتعويل عليه، وهو الذي باعِ 

 .انتهى .(307) «عز احلصول عليهاي «ة  صعبَ  ة  ملَ عُ »وصديق الفضيلة هذا 

                                                             

(، 19-2/7) «ل اإلصالحرسائ»كالم حسن حول الصداقة يف  ♫وللشيخ حممد اخلض حسني  -307

 قد استفاد منه يف تقسيم األصدقاء. ♫فراجعه غري مأمور، فإنه مفيدة جدا، والشيخ بكر أبو زيد 
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 ومع هذا، فال ينبغي للمسلم أن يضُعَف سُْيه وإن قل الرفيق، وطال الطريق.

وينبغي أن َل يتوقف العبد يف سْيه عىل هذه الغنيمة، بل يسْي » :(308) ♫ قال ابن القيم

 .انتهى. «ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد يف طريق طلبه دليل عىل صدق املحبة

 

 (309)  -التعليق بَحَمِد اهللتمَّ -

 

 
 
 

 كفةعا إليه مطمئنة انفوسن علجي نأ ،إلجابةا املرجو ،املسئول وتعاىل سبحانه واهلُل ذا،ه
 أنو ،أعمالنا سيئاتو أنفسنا شرور نم يعيذنا نأو ،لديه فيما راغبة ،منه راهبة ،عليه بهمتها

 األخسرين من ناجيعل وال ،طافر أمره كانو هواه واتبع ذكره عن قلبه أغفل ممن جيعلنا ال
 .صنعا ونحيسن انهم سبونحي وهم الدنيا احلياة يف سعيهم ضل الذين أعماال

 (310) .الوكيل ونعم حسبنا وهو ،الرجاء وأهل الدعاء مسيع نهإ

 .حممد وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا، علمأواهلل 
 

 

 

                                                             

 (.224)ص « الرسالة التَّبوكية» -308

 .«ليون»بمدينة  ،2019أوت  10لـ املوافق ، 1440عام يوم عرفة السبت عرص آخر تعديل كان و -309

 .هبذا الدعاء العظيم« الروح»كتابه  ♫ختم اإلمام ابن القيم  -310
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