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¢ 
 املقدمة

دُ إليه  الذياحلمد هللا  نيُّ واليَصمُ ع والرشيك وفقري، تعاىل الغَ س عن املُنازِ دَّ تَقَ

لِّ يشءٍ  طيَّبَ قدير،  والظهري، له احلمد يف األوىل واآلخرة، حييى ويُميت وهو عىل كُ

ا املِسك ورائحة  ذَ ت من شَ ه أفواهَ املُحبِّني ففاحَ د بكاملذِكرُ رَّ بري، تفَ طلَقاحلياة و العَ  مُ

نَاء،  تْميَّةِ الفَ قر وحَ وام الفَ باده بدَ كمَ عىل عِ w  v  u   ﴿فقال: الغِنى، وحَ

  ~   }  |  {z    y  x      ةَ ]١٥: اطرف[﴾ے ، وأشهد أن ال إله إال اهللا شهادَ

ه ه ورسولُ ا عبدُ مدً  احلقِّ ، أرسله اهللاُ بالدعوة إىل اإلقرار بالتوحيد، وأشهد أنَّ حمُ

ة عن اإلرشاك والتنديد،  ن والنَّذارَ ن حادَ عَ عيد، ومَ بُ السَّ رَّ لَك سبيلَه فهو املُقَ ن سَ مَ

نَّتِ  ديِه وسُ حبِه نُجومِ االهَ قيُّ البعيد، صىلَّ اهللا عليه وعىل آلِه وصَ هتداء، ه فهو الشَّ

جاء،  وا إىل اهللا بني منازل احلُبِّ واخلَوفِ واخلُشوع واإلخباتِ والرَّ ارُ الذين سَ

داء.╚ عَ ل السُّ نازِ َعنا هبم يف مَ    ، ومجَ

 أما بعد،

 عبد بنِ  أمحدَ  شخ اإلسالمل ،»الفـقـيـر أنـا«: قصيدةرشح متوسط عىل  افهذ

اين تيمية بنا احلليم  عرب ألقيته جملس إمالءوأصل هذا الرشح تعاىل،  ♫ احلَرَّ

 .عىل جمموعة من اإلخوة واألصدقاء »شبكة األنرتنت«
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من  جوان 11، املوافق لــ 1438 لعام رمضان من 16 األحد ضحى ذلكوكان  

 ميالدي. 2017عام 

خاص  »برنامج حاسويب«عن طريق  الصويت، الدرس من بتفريغه قام وقد

ك اهللا، وفقه الغول بكر أيب بن خريالديناخلَلوق  الفاضل األخ ،بالتفريغ ه يف وبارَ  علمِ

ية األهلَ  له وأصلح وعملِه، رِّ  .والذُّ

رته التفريغ، راجعت ،هلالج لجاملَوىل  استخارة وبعد ، وأضفت له العديد من وحرَّ

لِّ ن بركة العلم نِسبةُ إذْ مِ  ،أهل العلمكتب  إىل نُقولَه وعزوت ،املسائل  قولٍ كُ

لِّ نَقلٍ لكاتِبه،، لصاحبِه زوُ كُ ه يل اهللاُ رسَّ يَ  ما عىل تُ لْ أحَ  وربام وعَ أو  ،وتَرتِيبَه مجعَ

ه وهتذيبَه،  بًا لالختصار  ولكن ،واإلشادة املفاخرة باب من ذلك وليسانتقاءَ طلَ

 .القصد وراء نمِ  واهللا اإلفادة،و

 بستان« كتابه مقدمة يف ♫ النووي زكريا أيب احلافظ قول أمجل وما

 اهللا شاء إن- بذلك أقصد وال أنا، هفتُ صنَّ  كتاب عىل هلتُ أحَ  وربام: «)1( »العارفني

 اخلري إىل االرشادَ  بل واالستكثار، املصنفات إظهار وال واالفتخار، حَ بجُّ التَّ  -تعاىل

 رأيت ألين ،الدقيقة هذه عىل هتُ بَّ نَ  وإنام عليه، والداللة تهنَّ ظِ مَ  وبيان إليه، شارةَ واإل

                                                             

يف واد  ♫واملقصود التنبيه عن هذا األصل، وإال فاحلافظ النووي  .)28 ص( »العارفني بستان«انظر  -1

فإين أعزو لبحوث مجعتها يف أوقات متفرقة ليس يل فيها  !!والناقل لكالمه يف واد -علام وعمال وديانة ومكانة-

مستفيدا من أهل الصناعة والتفتيش والتنقيب، ولكنَّ الرشفَ كل الرشفِ بالنقل عن  سو اجلمع والرتتيب،

ثوه من العلم بعد و م، واالقتباس مما ورَّ صنَّفاهتِ  .مني، ومجعنا هبم يف أعىل عليني..فاهتم. رحم اهللا علامء املسلمُ
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 ،وحلسده ،وفساده ،ظنه وسوء ،جلهالته وذلك ،هذه كَ سالِ  يبعِ يَ  نمَ  الناس من

  !!وعناده ،هصورِ وقُ 

 الظنِّ  من هنفسَ  رهِّ طَ وليُ  التصنيف، هذا عطالِ مُ  ذهن يف املعنى هذا يتقرر أن فأردت

إىل آخر كالمه ». ...النيات حلسن توفيقي الكريم اهللا وأسأل ،يفعنِ والتَّ  الفاسد

♫. 

رصَ اجلمعة  حترير هذا الرشحهذا وكان البدءُ يف  ، 1438 من شهر شوال 13عَ

ا، وانتهيتُ منه 2017من جويلية  07 املوافق لـ ا تعليقً بحانه اهللا بفضل- وتَنسيقً  -سُ

 بمدينة 2017 أوت 14 لـ املوافق ،1438 لعام ذي القعدة شهر مِن 22 االثنني ليلةَ 

ا«: هيتُ وسمَّ ، بفرنسا »تُلوز« ذَ ة رشحالعَبري  شَ يدَ  .»»الفــقــيــر أنــــا«: قَصِ

او ذَ ةُ : الشَّ دَّ يحِ  ذكاءِ  شِ يِّبة الرِّ  )2( .الطَّ

بِري أماو ع ،لَون ذُو الطِّيب مِن نوعٌ  :العَ ْمَ الَط مِن جيُ   )3( .أخْ

ا العَبري«وعليه، فــ  ذَ ةِ الطِّيب: »شَ ةُ رائِحَ منهج باتباع كون إال ـوهذا ال يَ ، هو شدَّ

ةَ للعبد إال يف  الإذْ ، ╚ األمة،سلف  وما كان عليه الكتاب والسنة لُزوم عِصمَ

كوب هم، وال نَجاةَ له إال يف طريقتِ  وهم، وسفينتِ رُ هلِكة، وذلك  ما سِ أهواء فآراءٌ مُ

نتِنَةٌ  ن أُنوفيا هللا ، مُ مت مِ وعٍ باألُلوف !كم أزكَ ن مجُ لَّت مِ     !!وكم أضَ

                                                             

قال: ).14/427( »العرب لسان«انظر  -2 رص هو: الرش واألذ، يُ ذ بالقَ يتُ أ والشَّ يْتُ  ذَ ذَ . انظر وأَشْ

 .»شذا«)، البن األثير، 633(ص  »النهاية يف غريب احلديث«

 .»عرب«)، 775(ص  »النهاية يف غريب احلديث« -3
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مَّ   لِح اللهُ ي نادِين لنَا أَصْ م هو الَّذِ صْ رِ  ةُ عِ لِحْ  ،ناأَمْ أَصْ ن لنا وَ عا فيها التي ناايدُ  ،ناشُ مَ

لِحْ  أَصْ رَ  لنا وَ عادُ  فيها التي تَناآخِ ياد احلياةَ  واجعَل ،نامَ لِّ  يف لنا ةً زِ ري كُ  واجعَل ،خَ

ةً ر املوتَ  لِّ  مِن لنا احَ حممد، وآله هذا، واهللا أعلم، وصىل اهللا عىل نبينا  )4( .رشَ  كُ

 م.وصحبه، وسلَّ 

ـارال: )5(وكتب  صغيّـر بن عمّ

 1438لعام  ذي القعدةمن  22 االثنني ظهر

 بفرنسا» تـولـوز«بمدينة  2017 أوت 14املوافق لـ 

  

                                                             

مَّ «)، بلفظ: 2720( »صحيحه«رواه مسلم يف  جامع، نبوي دعاء هذا -4 لِح اللهُ هذا  يفو، »ديني... يل أَصْ

 وإن !!يرضك؟ الذي فام الثالث، هذه لك حتصلَ  وإذا .اآلخرة وخري، الدنيا خري، والدين خري :الدعاء

 !!ك؟رَّ غَ  من فبئس ،ضاعت عنك

نا عبد ليها عاستدراك بعض األخطاء التي نبهني واختصار مباحثه، مع  هذا الكتاب وأعدت النظر يف -5 شيخُ

فني بقراءة الرشح مع التعليق عىل بعض املواطن منه، وأثبتُّ -نفع اهللا به– اهللا العنقري ذلك يف  ، حيث رشَّ

علِّمٍ للخري. وقد ختم رسالته يل بقوله:  ن ناصح ومُ ويف اخلتام «هذه النسخة اجلديدة. فجزاه اهللا خريا مِ

فالرشح مفيد. واحلاجة إلخراجه ماسة، خاصة وأن منحريف الصوفية هم أكثر من يتكلم يف هذه 

 ».املوضوعات

ووعدين بإرسال بعض  -عضو هيئة كبار العلامء-واطلع عليه أيضا شيخنا صالح بن عبد اهللا العصيمي 

 سأضيفها بإذن اهللا وعونه. -حفظه اهللا–اإلفادات ومل يتيرسَّ ذلك بعد. ومتى وصلتني توجيهاته 

من مجاد األول  05هذه النسخة الثانية للرشح: صبيحة الثالثاء مراجعة وقد تمَّ االنتهاء من 

 بفرنسا.» لــيون«، بمدينة 2019ديسمرب  31، املوافق لـ 1441لعام 



  
 »أنا الفقري«قصيدة  رشح 6

 القصيدةشرح 
 : ؒتيمية ابن احلليم عبد بن أمحد اإلسالم شيخ قال

	XX·≈c‹C≥:	ËE‹b	é@	›�XXX¨Í®≥:	;XXXª<XXX‚I;XXXXXX	
 

 XX‹gÎñ:	;XXª<∆XR	¢ƒXXX∏XfiO‹∑	ò	›ç∞XXXXX‚F‘;«X	
 ª<XXXX	‹«XX‚ø√	«XXgÏ®‹º≥	›∫ƒXXXXXÎ¥Úú≥:	;XXõ	‹∏‚≥;�	

	
 XXXÍÅ:√ü	fiΩXXX‚∑	;XXXº‚F=‹≈	fiæ@	›�XXXº	‚¬‚_≈;X«XXXX‚F	

	 fiº‹∑	‹DXXXÏ¥‹N	«XXXgÏ®‹º‚≥	›°∆ÈGXXXfif<	‘‹†Í®„ XXXXXX	
	

 Íñ:	›°XXXÏß‹̂	«XX≥	hÏ®XXX·º≥:	ΩXX‹ü	‘√X·cXXX‹s‚I:	
	 		fléfiƒXX‹∑	›¡XX‹ª√›̂	«XX≥	‹hfi∆XXXX≥√ËB‹_›≈X‚XXª›c«XXXX	

	
 	XXXœ∆‚XÈ‹Z	fiHXXÍx;R	:`@	‡°∆®XX‹j	‘√;XX«XXX‚F	

	 `AXXB	‘@	º‚̈ ‚≥;Z	Ω∏fiR·cXX≥:	‹ΩXX‚∑	Òæ‹XXXXXXXXX;	
	

 ‘:	ò	;XXN	fi_XX´	;XX∏ÍØ	°∆®XX‰k≥:	é@XX≈‚I;XXXX	
	 		‹B<	›¡XX‹ª√›̂	Ì;œ∆XXj	Î±XX‚¥fi∑Í<	›HXXfig≥√XX_XXXXXXÌ:	

	
 		:‰b‹̀	uXXXfi†‹B	ò	;XXXXª<	Ó±≈cXXX‹j	‘√XXX‚F«	

	 		fi«XXÍØ	›¡XXXÍ≥	‡�XX¿Íõ	‘√‹ç†‹GXXXfig‹≈	‚BXXXXXXX‚¡X	
	

 			‚I;XXXXX≈‘ƒ≥:	‚E;XXXXBfib÷	›æƒXXX∞≈	;XXX∏Ø	
	 		‡∫d‘	„I:`	›©XXXfin‹√	«XX≥	›cÏ̈ Í®XXX≥:√<		Ì:_XX‹B	

	
 XX‚§≥:	;XX∏ØX	›¡XXXÍ≥	‡©XXfin‹√	Ì:_XXX‹B<	Àº	:`«XXX‚F	

	 		<	≠XXÏ¥ÍÅ:	›∂;XX‹R	›∂;XXXÍÄ:	‚¬aXXXø√‹∏fiNXX¿‚†fiπ	
	

 	‡_XXXXfiCX‹ü	›¬‹_fiºXXXX‚ü	fiπ›¿XXXXÛ¥XÎØ√XXXÍ≥›¡X‚F>	«XXXXX	
	 	À§XXX‹B	fiΩ‹∏XXXÍß	XXfi∆Í£	fiΩXX‚∑	Ì;XXCÍ¥ÏÈ‹∑	cXXZ‚̈ ‚≥;X‚¡	

	
 XXfi¿ÍßÚú≥:	›∂ƒXX¿Í�:	‹ƒXXÎ¥fiXXXkÎñ:	›∫ƒcÎ≤	:≥«‚F;XX‹†	

	 æfiƒXXXÍ∞≥:	‹ÕfiµXXXX‚∑	‚�	›_fi∏XXXXXÍÄ:√<	‚†‹∏fiN‚¡XXXXX	
	

 XXÍ́	›_XXfi†‹B	fiΩXX‚∑	;XX∑√	›¡XXfiº‚∑	‹æ;XXØ	;XX∑fi_	XX‹≈«XXX‚F;	
	  التعريف ابلقصيدة

 ابن تلميذه إىل أرسلها قد كان  ؒتيمية ابن اإلسالم لشيخ راقية أبياتهذه 

ه  القيم ابنأبو عبد اهللا  ذلك ذكر كام ،عمره آخر يف ♫ القيم  مدارج« يفنفسُ
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 وعن االنكسار بين يدي اهللا وإظهار »اخلشوع منزلة« عن تكلم ملا )6( »السالكني 

ل واخلُضوع له سبحانهالَمسَكنة  ة والذُّ [أي ابن  إيل ثوبعَ «:  ؒقالف ،والفاقَ

رِ  يفتيمية]  ه آخِ مرِ ةً قاع عُ طِّه التفسري يف دَ ا وعىل ،بِخَ هَ رِ يَاتٌ  ظَهْ بْ هِ  أَ طِّ نْ  بِخَ هِ  مِ ، ثم »نَظْمِ

 .األبيات هذه ذكر

 الدرية العقود«يف كتابه  �ؒوذكرها أيضا تلميذه النجيب ابن عبد اهلادي 

أنه قاَلها يف آخر حياته وهو بسجن ، وذكر »تيمية بن أحمد اإلسالم شيخ مناقب من

 )7( الَقلعة.

هوكذلك، نَسبها إليه  يف  تعاىل، حيث قال ♫أبو الفرج ابن رجب  تلميذُ تلميذِ

 اإلسالم ولشيخ«: )8( »األعلى المأل اختصام حديث شرح يف األولى اختيار«رسالته 

       )9( ، ثم ساق البيتني األولني من القصيدة بلفظ مقارب.»...تعالى ♫ تيمية ابن

                                                             

منزلة «)، وكذلك ملا تكلم عن 11(ص  »طريق اهلجرتني«وذكر منها بيتا واحدا يف مطلع  ).1/392( -6

والفقر يل وصفُ ذاتٍ «)، وهو قوله: 1/327( »منزلة اإلنابة«و)، 2/152( »السالكني مدارج«يف  »الفقر

ا...  إلخ.. »الزمٌ أبدً

 . وفيها بيت زائد يف آخرها، وهو:)450ص ( »العقود الدرية«انظر  -7

ـــــَالة ثـــــمَّ  ـــــار علـــــى الصَّ  رٍ ُمَضـــــ مـــــن اْلُمْخَت

 

ــــــرِ   ــــــة خي ــــــن الَبريَّ ــــــاضٍ  م ــــــ َم ــــــي نومِ  آتِ

البيت األخري مل يذكره ابن القيم، وليس هو من نظم شيخ «قال حمقق الكتاب (ط. املجمع) عن هذه الزيادة:  

ه يف نسخته التي بخطه (الكواكب الدراري  انتهى. »)89ق  – 597الظاهرية رقم  -اإلسالم كام بيَّنه ناظمُ

 .)1/139( »رجبجمموع رسائل احلافظ ابن « -8

 ومها: -9

ـــــــــى رب  ـــــــــُر إَِل ـــــــــا الفقي ـــــــــماواتأن  الس

 

ـــــا المُ   ــــــوع حــــاالتِــــــيَسيــــــأن  كيُن يف َمْجـم

 
= 
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ا )10( »البسيط«من بحر وهذه القصيدة  هتُ دَّ ليلة يف ، )11( عرشَ بيتًا أحد، وعِ فهي قَ

لِسة يف ألفاظها، جَ  الذي حداين  هذاو ها،فوائديف  غزيرةيف معانيها،  زيلةكلامهتا، سَ

ون اهللا وتوفيقه.   إلقرائها والتعليق عليها، بعَ

ن التنبيه عليه، و سُ يف  ةً نسَ حَ  مشاركةً   ؒتيمية ابن االسالم شيخل أنمما حيَ

بثوثَةٌ يف كتبه وكتب تالميذه،، نظمال يلةٌ مَ  بن السالم عبد الشيخ هاعمج وله أشعار مجَ

 ومن ،)11( »تيمية ابن اإلسالم شيخ شعر جمموع« سامه كتاب يف تعاىل ♫ برجس

ألغاز «و ،»االعتقاد يف ةالميال«و ،»السلوكيف  التائية« وهذه ،»القدر يف ةئيالتا« ذلك

يل ذلك وغري ، »فقهية ذب الك األبياتمن مجَ رمحة واسعة  تعاىل اهللا محه، فرلامتوعَ

م يف سبيل نرصة   .نظامنثرا و والبَنانسان نان واللِّ بالسِّ  دين اهللاعىل ما قدَّ

 
                                                             

= 

ُلـــــــــوُم لنَْفســـــي وِهــــــَي ظــــــالَِمتي  أنـــــــا الظَّ

 

ـــــُر إْن   ـــــاواْلَخْي ــــــي جاَءن ــــــنِْدِه يـــــــاتِ ـــــْن ِع  مِ

  

 :هي وتفعيالته -10

ـــــــتفعلن ـــــــاعلن مس ـــــــتفعلن ف ـــــــاعلن مس  ف

 

ـــــــتفعلن  ـــــــاعلن مس ـــــــتفعلن ف ـــــــاعلن مس  ف

 قال الناظم: 

 األمــــــــــُل  طُ بَســــــــــيُ  لديــــــــــهِ  البســـــــــيطَ  إن

 

ــــــــتفعلن  ــــــــ مس ــــــــتفعلن علناف ــــــــفَ  مس  ُل ِع

ود.80-75(ص  »الَعروض المختَصر«انظر    )، لنور الدين َصمُّ

 الديوان نسبة إبطال«طُبع بذيل كتاب  صفحة، وقد 44يف  »الصحيح من النظم الَفصيح«ويُسمى أيضا  -11

ن قريب   ؒ، ثم طُبع يف جمموع مؤلفاته وحتقيقاته»تيمية ابن اإلسالم لشيخ املنسوب ، ترقيم 2/37(مِ

  ).مستقل لكل رسالة
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ه وصاحبُه ابنُ القيم حني قال فيه:   وصدق تلميذُ

ر ـــوَ ةُ يف ال ـــهريَ قاماتُ الشَّ ــــمَ ـــه ال  ول

 

ــــــانِ   ب ــــــريَ جَ ــــــا هللاِ غ ه ــــــد قامَ  ق

ـــــ  ـــــه رـنصَ ـــــه وكتابَ ـــــهَ ودينَ  اإلل

 

ــــــانِ   ه ــــــيف والربُ ه بالسَّ ــــــولَ  ورس

ها  القصيدة وهذه  طلَعُ ، عنوانا، نستطيع أن نُعطيها »أنا الفقري...«اللطيفة التي مَ

يَها:  ضوع  سكنةواملَ  رفتقااالقصيدة يف «ونُسمِّ  ، ألن الناظم)12( »▐ هللاواخلُ

  :بقوله ♫ استفتحها

		ËE‹b	é@	›�XXX¨Í®≥:	;XXXª<XXX·≈c‹C≥:XXXXXXX‚I;X	
 

 XX‹gÎñ:	;XXª<∆XR	¢ƒXXX∏XfiO‹∑	ò	›ç∞;XXXXX‚F‘«X	
 

 
  

                                                             

  ».ترضع إىل اهللا وافتقار إليه«:  ؒوسامها الشيخ ابن برجس -12
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 الفقر والـَمسَكنة هللتعريف 

املقصود  بل اليد، ذات وضعف املال ةلَّ قِ  هنا به املقصود وليس ،نىالغِ  ضدُّ : الفقرو

 )13(. ▐له  سكنةومَ  شوعاوخُ  ضوعاوخُ  إخباتا وعال جل هللا الفقربه هو 

ا ليس بمعنى قلة املال الفقرو يُمدحُ إذا رافقه الصرب عىل تلك  إنام ذاته، يف ممدوحً

ه اجلربوتُ غطَّى ه وقلبَ  الكِربُ مألَ من  لك الفقراءجتد يف سِ  قداحلال، وإال ف ، كام فؤادَ

يِهمْ  َوَال  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اهللاُ  ُيَكلُِّمُهمُ  َال  َثَالَثةٌ «يف احلديث: جاء   َينُْظرُ  َوَال «: ِرَواَيةٍ  َوفِي ،»ُيَزكِّ

 من وهو غنيا يكون وقد ،)14( »ُمْسَتْكبِرٌ  َوَعائٌِل « :وفيهم ،»َألِيمٌ  َعَذاٌب  َوَلُهمْ  إَِلْيِهمْ 

 . ▐ هللاوأتقاهم  الناس عأطوَ 

 دمُ عَ  بل ،داليَ  ذاِت  دمَ عَ  الزهدُ  ليس«: )15(  ؒالقرايف شهاب الدينيقول 

 وهو الناس أغنى من الزاهدُ  يكون فقد ،لكهمِ  يف كانت وإن بالدنيا القلب فالاحتِ 
                                                             

وبني ما جاء يف الكتاب بين الزهاد والمتصوفة من جهة،  »الفقر«انظر كالم شيخ اإلسالم يف مصطلح  -13

، »الفتاوى«والسنة وكالم الصحابة ومن تبعهم من جهة أخر، وذلك يف عدة مواطن من كتبه ومن 

)، ومواطن أخر، وانظر 207(ص  »عدة الصابرين«، وعنه ابن القيم يف )657-36/656( »الفهارس«

يف  ▐هللا وكامل غنى الرب  )، وفصوال نافعة يف الفقر2/151( »مدارج السالكني«يف  »منزلة الفقر«

  ... »طريق اهلجرتني«

 ). 106رواه مسلم ( -14

 المرادُ  ليس هللا؛ الخاشع المتواضع هو المحمود المسكينف« :)18/326( »الفتاو«قال شيخ اإلسالم يف 

 يف ♀ النبي قال كما جبار وهو المال من فقيرا الرجل يكون قد بل ،المال مَ دَ عَ  سكنةبالمَ 

 »...يكلمهم ال ثالثة«: الصحيح الحديث

  .)13/245( »الذخيرة« -15
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 عليه اشتمل ما سببَح  رصالحِ  غاية يف بل زاهد غيرَ  قرالفَ  الشديُد  يكون وقد ،زاهدٌ  

  انتهى. »الدنيا يف الرغبة من هقلبُ 

 يف يكون وقد ،األغنياء من كثريب أفضل هو منالفقراء  يف يكون قدعليه، فو

 . الفقراء من كثريب أفضل هو من األغنياء

  الشاكر؟ الغني أو الصابر الفقري: أفضل أهيام الناس تنازع وقد

 ﴾U  T  S  R    Q﴿: تعاىل اهللا لقول ،أتقامها هامأفضلَ  أن والصحيح

 .الدرجة يف استويا التقو يف استويا فإن، ]١٣احلجرات: [

 بخالف ،عليهم حساب ال ألنهف ،اجلنة إىل األغنياء يسبقون الفقراءَ وأما أنَّ 

 فقري حسنات من أرجحَ  حسناته كانت فمنعىل أمواهلم،  حياسبونالذين  األغنياء

 حسناته دون حسناته كانت ومن ،الدخول يف عنه تأخر وإن أعىل اجلنة يف درجته كانت

 )16(. دونه درجته كانت

 هيدي بني سكنةواملَ  االفتقارب ،هللا الفقر هو املحمودَ  الفقرَ احلاصل، أنَّ و

                                                             

)، وعدة مواضع أخرى من 11/12( »فهارس الفتاوى«)، و11/12( »مجموع فتاوى ابن تيمية«انظر  -16

  .»عدة الصابرين«يف  -كعادته-، وعنه مجاعة ممن جاء بعده، وفصل كالمه ابن القيم كتبه

فشيخ اإلسالم يبني العظم، «: ، ط. الوقفية)10/455( »الممتعالشرح «يف  ♫قال العالمة ابن عثيمني 

انتهى، وهو مختصر يف الطبعة . »وابن القيم ُيليِّس وُيزيِّن ويصبغ، ويأيت بأشياء يوضح فيها كالم الشيخ...

 ).13/53الرسمية لمؤسسة الشيخ (
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  )17( :الرشع يف »الفقر« ولفظ الرشيعة،، وهذا هو الذي مدحته ▐

 ﴾z    y  x  w  v  u﴿: تعاىل قالكام  خالقه، إىل املخلوق قرُ فَ  به يراد •

 .إليه فقري سواه ما وكل ،الغني وحده اهللا بل ،هلم مقابل ال، وهؤالء ]١٥فاطر: [

التوبة: [ ﴾t  s   r  q  ﴿: تعاىل قال امك املال من الفقرُ  به راديُ و •

ة. وهؤالء]٦٠ دَ قابلهم األغنياء وأصحاب اجلِ  وأهلُ  الصدقات، أهلُ : صنفان ، ويُ

 .الفيء

o  n  m  l  k  ﴿: األول الصنف يف هلالج لجاهللا  قال

u  t  s  r   q   p﴾]٢٧٣قرة: لبا[. 

ال وقال  ¢  £   ﴿: -وهم أفضل الصنفني-يف الصنف الثاين جلَّ وعَ

®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤﴾] :وهذه صفة ]٨احلرش ،

 .املهاجرين الذين هجروا السيئات، وجاهدوا أعداء اهللا باطنا وظاهرا

 الذيناملهاجرون  املجاهدون الفقراء وهم الفيء أهلُ : واملقصود هبم هنا: قلت

، فجاء أغنياء كانوا أن بعد فقراء صاروا حتى حق وأمواهلم بغري ديارهم من أخرجوا

  )18( .والديار األموال ضياع نمِ  به بواكِ ـنُ  امل اربً جَ  من الفيء همئإعطااألمر اإلهلي ب

  
                                                             

» مدارج السالكني«، بترصف)، و43(ص » الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان«انظر:  -17

)2/410 .(  

  . )28/89» (، والتحرير والتنوير«)156(ص » الصارم املسلول«انظر:  -18
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 ،كُ املالِ  هو: )بُّ الر، و()الَربّيــــــــاِت  َربِّ  إىل الَفقريُ  أ�ا: ( ؒاإلسالم شيخ قال 

ه بجميع النِّعم ،رُ املدبِّ   .الذي ربىَّ خلقَ

يَّاتِ  ِ  .اخلليقة وهي ،ةٍ بريَّ  مجع: والْربَ

طيع، وتفصيل ذلك أن تَعلمَ  تربية اهللا خللقه نَّ أفاهللا ربُّ اجلميع، من كافرٍ ومُ

 )19( نوعان:

زقه، وخَ العبد شؤون، تكون بتدبري عامة •  عم إليه.، وإيصال النِّ لقه، ورَ

  .وأخالقهم وأرواحهم قلوهبم بإصالح أصفيائه، ال تكون إال ألوليائه ووخاصة •

 هذه منه يطلبون ألهنم ،اجلليل سماال هبذا ▐ هللا ءُ املؤمننيدعا رَ كثُ  ذاهلو

 عليهم بالرتبية العامة.اهللا ، كام منَّ اخلاصة الرتبية

 دَ رَّ فَ تَ  الذي أن ىلإ لطيفة إشارة، )الَربّيــــــــاِت  َربِّ  إىل الَفقريُ  أ�ا: ( ؒقولهويف 

دَ  أن ينبغي ،بالربوبية فرَ  الكون هذا لقَ خَ  الذي ▐فإنَّ اهللا  ،واإلهلية بالعبادة يُ

كمته،  درتهبقُ  فيه فُ ويترصَّ  ه رظهِ يُ  أن للعبد ينبغي الذي هووحِ  تَهُ سكنَ ومَ  له افتقارَ

ه شوعَ ه وخُ ضوعَ  .▐ يديه بني وخُ

ـمـوعِ  يف كنيُ يْ املَُس  أ�ا( : ؒثم قال نَ «: سخالن كثري من يف، )حــــاالتِـي َجمْ  اأَ

كِنياملِ   .بذلك يستقيم ال الوزن ألن ،طٌ لَ غَ  وهذا ،»سْ

يْكِنيواملُ   :ألمرين -واهللا أعلم-وهذا ، »املسكني« للفظ صغريتَ : سَ

 .▐هللا  املسكنة املبالغة يف •

                                                             

  .)27(ص  »تفسير السعدي«انظر  -19
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 .الشعرية للرضورةو •

يْكِنياملُ « لفظ فيكون  )20( .اووزنً  ىمعنً  هو األنسبُ  »سَ

ـمـوعِ  يف كنيُ يْ املَُس  أ�ا( : ؒولهقو شدةً  :يتيف مجيع هيئا أي: )حــــاالتِـي َجمْ

، أمنً   ال االتهذه احل كل ي، ففاملعصية مقارفة وعند الطاعةفعل  عندا، ا وخوفً ورخاءً

ه  تهسكنَ مَ العبدُ  رَ ظهِ يُ  أن بد  هطَ سخِ تُ  وال ،عمةنِ  طغيهتُ  ال، حتى وعال جل هللاوافتقارَ

عصية. ، وال يَغرتَّ بطاعة، وال هيلَكَ قمةنِ   بمَ

، ويف مثل هذا فهلك أطغته نعمةبه  حلَّتف ،سويٍّ  عىل حالٍ  كان إنسان من فكم

  .]٦العلق: [ ﴾g  f    e  d  وعال: ﴿ جلاهللا  قال

فتهُ  مصيبة به فنَزلت ،سويٍّ  عىل حالٍ  كان نسانإ من كمو ويف مثل  هلك،ف أضعَ

n  ml  k  j     i  h          g  f   o p   q r  t  s ﴿: جل وعالاهللا  قال هذا

احلج: [  ﴾ ¢z  y  x  w  v     u  }  |{  ~  ے   ¡   

  T  S  R  Q  P   O  N  U  V  W   X  Y﴿: ▐، وقال ]١١

\           [  Z﴾]  ع ومل يصرب، جز الناس من بالء أصابهأي فلام ، ]١٠عنكبوت: لا

 يف دينه وارتد عن إيامنه، والعياذ باهللا.  افتتنف

                                                             

نا عبد اهللا العنقري هذا بقوله:  -20  شعرية، رضورة) املسيكني( كون وجه يل يتضح مل«وقد استدرك عيل شيخُ

 واختيار والرشع، اللغة يف سكنياملِ  لفظ هو غالبا به املعربَّ بأنَّ  -حفظه اهللا–فأجبته  ».واللغة للوزن مناسبته مع

 الوزن ملراعاة مقصود املسكني لفظ لتصغري تقديمه أن غري والوزن، اللغة يوافق أنه شك ال له اإلسالم شيخ

بيد: يستعمل مل وهلذا باألساس،  واهللا أعلم. .التصغري صيغ من ذلك وغري عُ



 
 الصغيــر بن عامر 15

 
طلَع كتابه  يف  ؒالقيم ابنالدعاء الذي ذكره اإلمام هذا وما أمجل    الوابل«مَ

 ،ربَ صَ  يلابتُ  وإذا ر،كَ شَ  عليه أنعم إذا ممن جيعلكم وأن... «: قال ، حيث)21(»الصيب

 وعالمة العبد، سعادة عنوان الثالثة األمور هذه فإن«: قال ثم ،»راستغفَ  أذنب وإذا

 هذه بني بِ قلُّ التَّ  دائمُ  العبد فإن، أبداً  عنها عبدٌ  نفكُّ يَ  وال خراه،وأُ  دنياه يف هفالحِ 

لها تفصيال حسنًا كعادته عليه رمحة اهللا، ، »الثالث األطباق وخالصة ذلك أن ثم فَصَّ

 يتنقَّلُ بني: العبدَ  نَّ إيُقال 

 .الشكر هايدُ فقَ  عليه، ترتادف تعالى اهللا من مٍ عَ نِ  •

 )22( .ربالصَّ  فيها هرُض ففَ  هبا، يبتليه تعالى اهللا من نٍ حَ مِ و •

 ، فرُضه فيها أن يتوَب ويستغفر.ابُتلَِي هبا وذنوٍب  •

 الَّذين هم«: ، قالاملُتَّقنيَ  اهللاِ أولياءِ  صفاتِ  )23(  ؒاإلسالم شيخُ ا ذكر هلذا ملَّ و

ل عَ ربَ  ،ظُورحاملَ  واوتَرك ،ورَ ملَأما وافَ م ،دورملَقا عىل واوصَ بَّهُ َ ور ،بُّوهحَ وأ فأحَ م يضِ  عنهُ

واو ضُ  انتهى .»عنه رَ

وما  ،حاالته جمموع يف وعال جل هللا متواضعا ا،نً سكِ مَ تَ مُ  يكون أن له ينبغي فالعبد

                                                             

، وقد أرشت إىل ذلك يف أول »القواعد األربع«يف مقدمة  ♫وعنه الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -21

تيبي »الرشح امليرس املفيد عىل أربع قواعد يف التوحيد«كتايب املسمى  ، بتقديم شيخنا بدر بن عيل بن طامي العُ

   حفظه اهللا تعاىل.

  ». نني هبوان مصيبة الدنيا عند سالمة الدينتسلية املؤم«)، وكتايب: 3(ص » الوابل الصيب«انظر:  -22

   ).109(ص » الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان« -23
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ه  القيم ابنِ أمجلَ قولَ  دَ قَ  النبي عتواضُ  حول )24( »الفوائد«كتابه  يفيف فصلٍ عَ

ه  مكة، فتح يف ♀ ة النَّرص الذي لو كان لغريِ لعال يف  ♀ففي قِمَّ

دَ فيها ةُ  التي، ويف تلك احلالِ األرض وأفسَ ةِ  النُّفُوسِ  عادَ يَّ ِ ا البَرشَ ا أَنْ : فِيهَ هَ لِكَ  يَمْ

ا، هَ ا رسورُ هَ حُ ، وفرَ ، بِالنَّرصِ رِ فَ ، والظَّ التَّأيِيدِ ا وَ هَ فَعُ رْ يَ نَانِ  إِىلَ  وَ ءِ  عَ امَ  دخلَ ولكنه ،  السَّ

نُ و ♀ قْ َسُّ  هُ ذَ هِ  بُوسَ رَ قَ  متَ جِ ْ ا ثوب ألبسهُ  ملن الوذُ  اضوعً خُ  )25( رسَ ذَ زّ  هَ عِ  الْ

ي يْهِ  رفعت الَّذِ يْهِ  تدَّ ومَ  ،هارؤوسَ  اخلليقةُ  فِيهِ  إِلَ ة فَدخل هاأعناقَ  املُْلُوك إِلَ كَّ ا مَ الِكً  مَ

ثوبَ االنخفاض واالنكسار، بني يدي امللِك  ♀قد لبِسَ  ،منصورا مؤيدا

 . ▐اجلبَّار، 

يَمُ  ه هيوهذ رونَ عند  نقمة،تسخطهم  الو ،نعمة تطغيهم الالذين  العظامء،شِ يشكُ

ون إذا نزل البالء،  أهنا مواوعلِ عليها،  اهللا محدوا طاعةفعلوا  ذاوإ الرخاء، ويَصربِ

 من اوأهن ،الشيطان ومن أنفسهم من هناأ مواعلِ  معصيةب ابتُلُوا وإذا اهللا،من  توفيقب

 يف العبوديةهم ينتقلون بني مشاهد ف ،إليه وأنابوا رهبم فاستغفروا ،هلم اهللا ذالنخِ 

 اتٍ جنَّ  يدخلوا أنب واألوىل األحر هم وهؤالء، ويف الشدة والرخاء، والرضاء الرساء

ها السموات واألرض جزاءً عىل عبوديتهم ، األحوال من بحال هانعيمُ  ينقطع ال عرضُ

 .األحوال من بحالٍ  تنقطع التي مل

                                                             

   ).2/119» (مدارج السالكني«)، ونحوه يف 78انظر: (ص  -24

س املرتفع من قدام املقعد ومن مؤخره. انظر  -25 ج، وهو قسمه املقوَّ ْ نْوُ الرسَّ : حِ بُوسُ رَ » لسان العرب«القَ

)6/172.( 
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 عوخشَ  ،لربه هقلبُ  استكان من احلقيقة يف فاملسكنيُ «: )26(  ؒقال ابن رجب 

ا املسكنيُ  يكون وال وحمبته، شيتهخَ  من  هقلبُ  عخيشَ  مل من فإن الصفة، هذه نبدو ممدوحً

 ...اربَّ جَ  فهو هوحاجتِ  قرهفَ  مع

 يف إليه هوفاقتَ  هسكنتَ مَ  رظهِ ويُ  ويتواضع، له عخَش ويَ  لربه هقلبُ  ينستكِ يَ  فالمؤمنُ 

 لللذُّ  فإظهاًرا الشدة حال يف وأما للشكر، فإظهاًرا الرضا حال يف أما والرخاء، الشدة

.  /  0  1   : ﴿تعالى قال ر،الضُّ  شفكَ  إلى والحاجة ةوالفاقَ  بوديةوالعُ 

 وكان، الشدة عند لربه ستكينيَ  ال من مَّ فذَ  ،]٧٦املؤمنون: [ ﴾2  3   4  5  

 انتهى .»)27(ُمَتَمسكِنًا  متخشًعا متواضًعا االستسقاء عند جخرُ يَ  ♀ النبي

  

                                                             

 »جمموع رسائل احلافظ ابن رجب«ضمن  »األعىل املأل اختصام حديث رشح يف األوىل اختيار« -26

 »جمموع الرسائل«ضمن  »اجلبار للعزيز واالنكسار الذل«، وانظر له رسالة يف الباب بعنوان )1/135(

 .)1/318( »مدارج السالكين« يف »مشهد الذل واالنكسار«، و)1/275(

 ).1505( »مشكاة المصابيح«)، وأصحاب السنن، وحسنه األلباين يف 2039رواه أحمد ( -27
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ـمـوعِ  يف كنيُ يْ املَُس  أ�ا( : ؒولهقو رُ هللا  املتواضعاخلاشع أي : )حــــاالتِـي َجمْ املُفتَقِ

مَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصذا املعنى قولُه هل يشهديف كل حال، و ▐ يني اللهُ كيناً، أحْ سْ نِي مِ  وتَوفَّ

كيناً، سْ ين مِ ْ رشُ ةِ  يف واحْ رَ مْ  )28( .»املَساكِنيِ  زُ

جْ  ه ووَ  حال] ♀[ يسأل مل أنه« :)29( - ؒالبيهقي قالكام -هُ

 إىل معناها عـرجِ يَ  التي سكنةاملَ  سأل وإنام ة،لَّ القِ  إىل معناها عـرجِ يَ  التي سكنةاملَ 

 اجلبارين من جيعله ال أن تعاىل اهللا سأل ♀ فكأنه ،)30( والتواضع اإلخبات

 انتهى .»املرتفني األغنياء زمرة يف حيرشه ال وأن، املتكربين

 وهم ،املتكربين ضد املساكني«: )31(  ؒقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 كانوا سواء ،األرض يف علوا يريدون ال الذين لعظمته املتواضعون ،هللا اخلاشعون

 انتهى .»فقراء أو أغنياء

 بل ،املال قرَ فَ  ليست هعبدِ  نمِ  اهللاُ هاحيبُّ  يالت نةُ سكَ املَ «: )32(  ؒالقيمابن وقال 

 نايفتُ  ال نةُ سكَ املَ  وهذه ،هللا عهوتواضُ  هشوعُ وخُ  هلُّ وذُ  هانكسارُ  يوه ،القلب نةُ سكَ مَ 

 هوكربيائِ  هوجاللِ  هلعظمتِ  هنتَ سكَ ومَ  ،هللا القلب انكسارَ  نَّ إف ،الفقرُ  هلا شرتطيُ  وال ،نىالغِ 

                                                             

 ).4126» (صحيح ابن ماجه«رواه ابن ماجه، وصححه األلباين يف  -28

29- »لأللباين.1/619» (السلسلة الصحيحة«)، انظر: 7/19» (السنن الكرب ( 

  ).2/68)، (1/396» (مدارج السالكني«يف » التواضع«، و»اإلخبات«انظر الكالم عىل منزلتي  -30

31- »يف  ♫)، وانظر جوابَه 11/130» (الفتاو ، » الفتاو«بخصوص هذا احلديث روايةً ودِرايةً

)18/326.(   

ةُ الصابرين« -32 دَ   ).202ص (» عِ
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 انتهى .»...املال مِ دَ عَ  نةِ سكَ مَ  نمِ  وأعىل أفضلُ  هوصفاتِ  وأسامئه 

لوُّ يف األرض، وهذا الذي  رسولُ  تربأ منهوضد املَسكنَة هو التكربُّ والتجربُّ والعُ

 .]٣٢ريم: م[ ﴾s  r   q  p  o  n   ﴿ملا قال:  ♠ عيسىاهللا 

 أنفعُ  يشءَ  فال«: )33(  ؒالقيم ابن قال ه،سكنَةُ رسُّ سعادة املرء وفالحوهذه املَ 

 عدُ بَ  له حَّ صِ يَ  مل ممن وأنه ،يشء ال وأنه ،لوالذُّ  والفاقة نةسكَ باملَ  التحقق من للصادق

 انتهى. »هفي الرشفَ  يَ عِ دَّ يَ  حتى اإلسالمُ 

بَ ناظمُ هذه األبيات و َ عَ األمثلة يف   ؒابن تيمية اإلسالم شيخُ لقد رضَ أَروَ

ع، ا -من العلم والعمل واجلهاد مع ما كان عليه-فهو  التواضُ عً تواضِ ،  ؒكان مُ

 أثني إذا، وكان »ما يل يشء، وال مني يشء، وال يف يشء«: يقولكثريا ما  كاننه إحتى 

 عدُ بَ  سلمتُ أَ  وما ،وقت لَّ كُ  إسالمي دُ دِّ جَ أُ  اآلن إىل إين واهللا«: يقول يف وجهه عليه

 )34( .»ادً جيِّ  اإسالمً 

 منك هلا يكونَ  وال ،كلنفسِ  تكون ال أن الفقر فحقيقة«: )35(  ؒالقيم ابن قال

. »للفقر نافٍ مُ  واستغناءٌ  لكمِ  مَّ فثَ  كلنفسِ  كنت وإذا ،هللا ككلُّ  تكونُ  بحيث يشء،

 انتهى

                                                             

  ).1/392» (مدارج السالكني« -33

)، ثم ساق هذه األبيات التي نحن بصدد 1/382» (مدارج السالكني«نقل هذا عنه تلميذه ابن القيم يف  -34

  .رشحها

  .»منزلة الفقر«)، 2/152» (مدارج السالكني« -35
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، الذين نيالصادقمن وفقه اهللا من عباده  إال املرتبة هذه إىل يصل ال ،احلقيقة ويف

سن العمل مع اخلوف واخلضوع هللا  َعوا بني حُ  )36( .▐مجَ

ن بعدهم من سادات األولياء كالصحابة  ل حال األنبياء، ومَ ، ╚ومن تأمَّ

ن املَسكنَة واخلُضوع واالنكسار بني يدي اهللا  جد عندهم مِ ما يقف عنده العبدُ وَ

جِّ  تَعَ ستَغربا، يف سريهم  والناظرُ ، بامُ  يوسف مجال يشاهد مل من«كام قيل:  ولكنمُ

 .»!يعقوب بقلب أملَّ  الذي ما يدر مل املحبوب،

 إنعامَ  يرى وإنما ،عمال هلنفِس  رَ ـيَ  لم اإلنسان، علمُ  مَّ تَ  إذا« :)37( قال ابن اجلوزي

 : ذلك يف مأحواهلَ  ناءطَ الفُ  عىل وتأمل«:  ؒ، ثم قال»العمل لذلك قفِّ وَ المُ 

 حق عبدناك ما«: قالوا يفرتون، ال والنهار، الليل يسبحون الذين فاملالئكة

  .»عبادتك

 لَّ أدَ  وما ،]٨٢الشعراء: [ ﴾Ð    Ï  Î  Í  Ì﴿: يقول ♠ واخلليل

ِ صَ بتَ   .الذبح إىل الولدَ  هوتسليمِ  النار، عىل هربُّ

 أنت؟ وال: قالوا ،»هملُ عَ  يهنجِ يُ  نمَ  نكممِ  ما«: يقول ♀ اهللا ورسول

َدنِيَ  َأنْ  إِالَّ  أنا، وال«: قال   )38( .»تهبَِرْحمَ  اهللاُ  َيَتَغمَّ
                                                             

ا«انظر  -36 لِ السَّ نازِ نني وتِبيَانُ مَ ةنُصحُ املؤمِ رَ ارِ اآلخِ ريِ إِىل اهللاِ والدَّ ة السَّ يدَ ، »منزلة الرجاء«، »ئِرين: رشحٌ قَصِ

  للمؤلف.

وهذا هو «)، وقال: 171(ص » طريق اهلجرتني«)، والبن القيم نحوه يف 284(ص » صيد اخلاطر« -37

  ».مشهد الرسل...

  ).2816)، ومسلم (6463رواه البخاري ( -38
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  .»!اهللا؟ رسول يا لك إال ومايل أنا وهل«: يقول ◙ بكر وأبو 

 أمامي ما هول من هبا الفتديت األرض، طالع يل أن لو«: يقول ◙ وعمر

  .»اخلرب ما أعلم أن قبل

  .»بعثأُ  ال تُّ مِ  إذا ليتني«: يقول ◙ مسعود وابن

 . »منسيًا نسيًا كنت ليتني«: تقول ▲ وعائشة

   . ؒكالمه انتهى .»اجلميع عن اهللا فريض العقالء، مجيع شأن وهذا

يف  موا بجنات النعيم وهبالرغم من أهنم قد بُرشِّ ف، ╚الصحابة  هؤالء همو

م لعظمتههم من اهللا خوفَ  لكندار العمل، و هم  وإجالهلَ هم ألنفسِ ضمَ لهم وهَ عَ جَ

ونَ فضائلَهم وال  نسَ رون إال فيام قارفوا من الزلل، فريض اهللا عن تلك يَ يكادون يُفكِّ

 .األشباح، وقدس اهللا تلك األرواح
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 ظلم العبد لنفسه

  : ؒثم قال شيخ اإلسالم

ª<XX			X‚ø√	«XgÏ®‹º≥	›∫ƒXXXXÎ¥Úú≥:	;	‹«	Xõ‹∏‚≥;�	
	

 		ü	fiΩXX‚∑	;XXº‚F=‹≈	fiæ@	›�XXÍÅ:√XXº‚¬‚_	≈	XXX‚F;X«	
	 ولبصيغة : الظَّلُومُ  أَنَا  »ظلوم«ـفوعليه  ،ومشُ وغَ  كغاشم ،)39( الفعل يف مبالغةً  فَعُ

 العدل وعكسه ،)40( موضعه غري يف اليشء وضع: والظلم لنفيس، الظلم شديد أي

 . واإلنصاف

، فأتركُ حملّه غري يف اليشء أضع الذي أنا أي: )لنَفْيس الظَّلُومُ  أَنَا(  ؒفقوله

 الذي ال ينبغي. وأفعلُ الذي ينبغي، 

 :نوعانوالظلم 

 : قسامن: ظلم يف حق النفس، وهو امأوهل •

 )41( .بالرشك نفسه العبد ظلم أعظمها، وهو: األول -

 .الذنوب وسائر باملعايص نفسه العبد ظلم: الثاينو -

                                                             

 :»األلفية«قال ابن مالك يف  -39

ــــــــــــــــفَ   وُل ُعــــــــــــــــفَ  او اٌل َعــــــــــــــــفْ مِ  وا اٌل عَّ

 

ــــــــــــرَ كَ  يف  ــــــــــــ  ٍةث ــــــــــــ نْ َع ــــــــــــ  ٍلفاِع  ديُل َب

ــــــــــتَ فيَ   ــــــــــا قُّ حِ س ــــــــــ م ــــــــــ هُ َل ــــــــــعَ  نْ مِ  لِ َم

 

ـــــــــــــــــلعِ فَ  ويف  ـــــــــــــــــ  ٍي ـــــــــــــــــوفَ  ذا لَّ َق  لِ ِع

 ).3/111( »ابن عقيل لأللفيةشرح «وانظر  

  .)206(ص  »املصباح املنري« -40

  .)، للمؤلف غفر اهللا لهالظلم أنواع أعظم ،الرشك(فصل:  »معركة التوحيد والرشك«انظر  -41
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 .حقوقهم وغمطهمبالتعدي عليهم  ،الناس ظلم يف حق: وثانيها • 

، الظُّلْمُ «: ♀ويف احلديث، قال النبيُّ  ةٌ هُ  ال فَظُلْمٌ  ثَالثَ رُ فِ غْ ظُلْمٌ  ،اهللا يَ  وَ

، هُ رُ فِ غْ لْمٌ  يَ ظُ ، ال وَ هُ كُ ُ ا يَرتْ أَمَّ مُ  فَ ي الظُّلْ هُ  ال الَّذِ رُ فِ غْ ، اهللاَُّ يَ كُ ْ الرشِّ الَ  فَ B  A     ﴿: اهللا قَ

D  C﴾  ] :ا ،]١٣لقامن أَمَّ ي الظُّلْمُ  وَ هُ  الَّذِ رُ فِ غْ بَادِ  فَظُلْمُ  اهللاَُّ يَ ، الْعِ مْ هِ سِ مْ  فِيامَ  ألَنْفُ يْنَهُ  بَ

 َ بَنيْ ، وَ ِمْ هبِّ ا رَ أَمَّ ي الظُّلْمُ  وَ هُ  ال الَّذِ كُ ُ بَادِ  فَظُلْمُ  اهللا يَرتْ مْ  الْعِ هِ ا، بَعْضِ تَّى بَعْضً ينَ  حَ  يَدِ

مْ  هِ نْ  لِبَعْضِ  )42(.»بَعْضٍ  مِ

 ،هلنفِس  اظالمً  فيها الرجُل  يكون الذنوب جميعُ  ،ولهذا«: )43( قال ابن تيمية

 ،العدل يف القلب فصالُح  ،ظلمها بل ،نفسه على دلعِ يَ  فلم ،العدل الفِخ  والظلمُ 

 فهو لعَد  إذا كذلك ،المظلوم وهو الظالم فهو هنفَس  العبُد  ظلم وإذا ،الظلم يف هوفسادُ 

: تعالى قال ،وشر خير من العمل ثمرة تعود وعليه العمل فمنه ،عليه عدولوالمَ  العادل

 انتهى. » ]٢٨٦البقرة: [ ﴾ ̄  °  ±  ²  ³ ́  ﴿

نَغِّصٌ له، رٌ للتوحيد ومُ دِّ كَ ققا للتوحيد حتى  والظلم بأنواعه مُ إذ ال يكون العبدُ حمُ

يَه من فِّ  :يُصَ

 الرشك،  •

 والبدع،  •

                                                             

)، 3961» (صحيح اجلامع«)، وحسنه األلباين يف 2223)، والطياليس (6493رواه البزار ( -42

 ).1927» (الصحيحة«و

43- »10/99( »الفتاو(.  
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 وسائر الذنوب واملعايص. •

وهذه الثالثة: هي العوائق التي تَعوقُ القلبَ يف سريه إىل اهللا، وتَقطعُ عليه الطريق، 

ا يكون: واهلُ  )44( وزَ

 التوحيد،بتجريد  •

 وحتقيق السنة، •

  .وتصحيح التوبة •

  

                                                             

  .)، البن القيم188(ص  »الفوائد«انظر  -44
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 احلذر من كمائن النفس األمارة ابلسوء 

املَِتِي وهيَ (  ؒقولهو  النفوَس  ألنَّ أي أن نفيس األمارةَ بالسوء ظاملَةٌ يل،  :)ظَ

 ﴾ &  '  )  (  *      +  ,    - ﴿ ،)45( ةرَ زاجِ  شدالرُّ  وعن ة،رَ آمِ  بالشهوات

 حيكبِ  ومل ، واسرتسل يف رضاها،هواها يف بعهاات إذا هنفسَ  يظلمُ  لعبدَ ألنَّ ا، ]٥٣يوسف: [

د هلا ااحمجِ هلا  ات، ومل يغلق عليها منافذ الطاع أسباب هلا هييئ لمفحا، سال، ومل يغمِ

ساملَته هلواها، فهذا هو ظُلمه إياها،  الشهوات والشبهات، ها، ومُ ته كام ظلمَ فظلمَ

 وأوبَقتهُ كام ضيَّعها.

، وقال بعض »نفِسه ِسياسة عن َجزَ ع من العاِجزُ «: ◙ اخلطابقال عمر بن 

  )46( .»هناَس  سادَ  هنفَس  ساَس  من« احلكامء:

، ما هنفِس  من رفعَ  فإذا«: )47(  ؒقال املاوردي ، ما منها روتصوَّ  ُتِجنُّ  ُتكِنُّ

 فقد ،شدارُ  كان إذا كرهـتَ  ما عنها صرف وال ،َغيًّا كان إذا حبتُ  فيما عهاطاوِ يُ  ولم

 انتهى ».هاتبلَ غَ  يف كان أن بعد لبهاوغَ  لكها،مِ  يف كان أن بعد لكهامَ 

                                                             

  . ؒ) للاموردي369(ص  »أدب الدنيا والدين« -45

  ).370(ص نفس املصدر  -46

  .)371(ص  نفس المصدر -47
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 َرب ر حفظه هللا يف الكِ غَ من حفظ هللا يف الصِّ 

تُه واهنار، حتى إذا احتجت إليه خار هُ عَ رْ تَ  مل إذا كالبدن والنفس ت قوَّ فَ عُ ، وضَ

نتَهُ لصانَك  ¶البن عباس  ♀، ومن وصية النبي خانَك، ولو صُ

ه:  عفِ أن حيفظَك ا ، ومن ذلك)48(»َيْحَفْظَك  اهللاَ  اْحَفظِ «قولُ هللاُ يف حال كربك وضَ

ك بالقوة والعقل والسمع والبرص، قواك، حلفظك حلقوقه وحدودِ  باك، فيُمتعَ ه أيام صِ

  .رغَ كام متَّعك هبا حال الشباب والصِّ 

 حقِّ  يففقد قال تعاىل  واعترب ذلك بحال أفضل الناس وهم األنبياء عليهم السالم،

ف P  O   N  ML     K  J  I  H   ﴿: ♠يوسُ

Q﴾ ] :ذي النون قال عن و،  ]٢٤يوسف♠ :﴿   s   r   q  p

{  z    y  x  w  v  u  t﴾ ] :من كان ولكنه، ]١٤٤- ١٤٣الصافات 

اه فأنقذه البالء، حال يف اهللا فذكره البالء، قبل اهللا الذاكرين   )49( .ونجَّ

ه  خريُ قُدوة وأعظَم أُسوة،☻ولنا يف رسول اهللا  ملا قالت له زوجُ

ل به الوحي  ▲خدجية  هوكان -أولَ ما نَزَ َ عىل نفسِ يشِ ،«: -قد خَ  َال  َواهللاِ  َكالَّ

                                                             

 ).5302» (مشكاة املصابيح«)، وصححه األلباين يف 2516)، والرتمذي (2763رواه أمحد ( -48

اءً  الرجلُ  كان إذا«: الفاريس سلامن وقال). 21/108( »تفسير الطربي« -49 عَّ اء، يف دَ ، به فنزلت الرسَّ اءُ  رضَّ

اءٍ  ليس كان وإذا له، فشفعوا معروف صوتٌ : املالئكة قالت تعاىل، اهللا فدعا عَّ اء، يف بدَ َّ ، به فنَزلت الرسَّ اءُ  رضَّ

(ص  »جامع العلوم والحكم«. انظر »له يشفعون فال بمعروف، ليس صوتٌ : املالئكة قالت تعاىل اهللا فدعا

 ) البن أيب عاصم.1/313( »الزهد«)، و300
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ن صفاتِه )50(»َأَبًدا اهللاُ  ُيْخِزيَك   ته يف الفَضل  ♀وأخالِقه ، ثم ذكرت مِ وسابِقَ

لَّت به  عىل  -بكامل عقلها وسالمة فطرهتا-والربِ وما عليه من مجيل احلال، ما استدَ

سن العاقبة واملآل،   كرامة نمِ  اأشكاهلَ  بناسِ تُ  الرشيفةَ  مَ يَ والشِّ  الفاضلةَ  األخالقَ فإنَّ حُ

 أحسن عىل اهللاُ بهركَّ  نفمَ  ،ذالنواخلِ  زيَ اخلِ  بناسِ تُ  وال وإحسانه، وتأييده اهللا

 بهركَّ  نومَ  عليه، هنعمتِ  وإمتامُ  هكرامتُ  به يليق إنام واألعامل األخالق وأحسن الصفات،

 )51( .ناسبهايُ  ما به يليق إنام واألعامل األخالق وأسوأ الصفات أقبح عىل

 بادهعِ  يف اهللا سنة نمِ  َف رِ عُ  قد فإنه«: )52(  ؒقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 انتهى .»...األبصار ألولى ربةٌ عِ  فيه ما ،الشر ألهل هوإهانتِ  ،الخير ألهل هوإكرامِ 

َ  ووه سنة املائة جاوز قد  ؒالشافعي الطربي الطيب أبو كانو  بعقله عٌ تَّ ممُ

ا بثَ فوَ  وقوته،  ذلك، عىل بوتِ فعُ ، شديدةً  ةً ثبَ وَ  األرض إىل فيها كان سفينة نمِ  يومً

 )53( .»ربَ الكِ  يف علينا اهللاُ ظهافحفِ  غر،الصِّ  يف املعايص عن ظناهاحفِ  جوارحُ  هذه«: فقال

 وهلذا ملاالكرب،  يف ضيَّعه اهللاُ الصغر، يف أركانه يصن مل منف ،هذامن  عكسعىل الو

ا يدُ نَ اجلُ  رأ  يف اهللاُ عهيَّ فضَ  ره،غَ صِ  يف اهللاَ عضيَّ  هذا إن«: قال ،الناسَ  يسألُ  شيخً

 )54(.»هربَ كِ 

                                                             

 ).160)، ومسلم (4953رواه البخاري ( -50

يعني من كان فيه هذه »: «تعليقه عىل زاد املعاد«). قال الشيخ ابن باز يف 3/17» (املعادزاد «انظر  -51

عان، سنةَ اهللا يف عباده ز، بل يُوفقُ ويُ   . ؒانتهى كالمه». الصفات ال خيُ

  ، وما بعدها).1/225» (الصفدية«انظر  -52

  .♫، البن اجلوزي )1/560( »صفة الصفوة«انظر  -53
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 هرحمَ تَ  حتى هرِ بَ كِ  يف الشيُخ  هانُ يُ  وقد«: )55(  ؒويف هذا يقول ابن اجلوزي

 ،معاقًبا رأيت فمتى !شبابه يف تعالى اهللاِ  حقَّ  هإلهمالِ  ذلك أن درييَ  وال القلوب،

 انتهى. »لذنوٍب  أنه فاعلم

 هُ نفسَ  رتكي الأ لمسلمل ينبغي ذاوهل ،، ومن عقَّها أهانتهظلمته هنفسَ  ظلم فمن

و ةً يف بحر اهلَ ةً يف أمواجِ الباطل والشبهات غارقَ  .والشهوات، تائهَ

نُ  قال وْ هَ  فيام كنفسُ  عصتك إذا«: اهللا عبد بنُ  عَ رِ بَّتْ  فيام عهاتطِ  فال ،تْ كَ ، »أَحَ

ة، يف َتناَهى َنْفِسهِ  على َقِويَ  من«: الُبَلغاء بعُض  وقال  يف باَلغَ  شهوتِه عن َصبرَ  ومن الُقوَّ

ة   )56(.»الُمُروَّ

 )57( قال الشاعر:

ــ س ــنْ نَفْ ضَ عَ ْ أَرْ ا ـيملَ طِهَ ــخْ ــةَ سُ َافَ  خمَ

 

ــا   ضَ رِ َاتــفَ الوَ ــاهبُ ضَ ــهِ إغْ سِ ــنْ نَفْ  ى عَ

ــوْ   لَ ــيتُ أوَ ضِ ــا رَ نْهَ ــي عَ نِ ــنَّ صَّ قَ تْ ـلَ  رَ

 

ــــــا  َ اهبُ ــــــهِ آدَ ثْلِ ــــــدُ بِمِ ي زِ ــــــامَّ تَ  عَ

 
                                                             

= 

 »جمموع رسائل ابن رجب«ضمن  »عباس البن ♀ النبي وصية مشكاة يف االقتباس نور« -54

 . ؒ) له أيضا294(ص  »جامع العلوم واحلكم«، و)2/20(

 عبده اهللا بتيليَ  دقف إطالقها، عىل ليست« عىل هذا األثر بقوله: -حفظه اهللا-علَّق شيخنا عبد اهللا العنقري 

 هذا مثل ثبوت أن مع ،املخالفة من الصوفية عبارات بعض يف ما خيفاك وال تضييع، منه يقع أن دون بالشدة

  ».األسانيد بضبط عنايتهم عدم من علمت ملا إليه؛ الوصول يعرس مما اجلنيد عن

  .)11(ص  »صيد اخلاطر« -55

  .)372(ص  »أدب الدنيا والدين« -56

  .)371(ص  نفس المصدر -57
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تْ   ثَرَ ــــــأَكْ اكَ فَ ــــــارَ ذَ ــــــتْ آثَ بَيَّنَ تَ  وَ

 

يْـــهِ فَطَـــالَ فِيـــهِ   لَ يلِ عَ ـــذْ َـــاعَ تَاهبُ  عِ

ب مُ كرِ يُ  ال«: )58( قال ابن القيم   وال ،اهلِّ ذُ  مثلب هازُّ عِ يُ  وال ،هاإهانتِ  مثلب هفسَ ن دُ العَ

 :قيل كام ،هاعبِ تَ  مثلب هارحيُ يُ 

ــةً  ي أو أُصــادِفَ ـســأُتعِبُ نفســ  راحَ

 

ــنَّفسِ   مِ ال ــرَ ــنَّفسِ فـــي كَ ــوانَ ال  فــإنَّ هَ

 نمِ  هاتِ حشَ وَ  مثلب هاسُ نِّ يؤَ  وال ،هاوفِ خَ  مثلب هانُ مِّ يؤَ  وال ،هاوعِ جُ  مثلب هاعُ شبِ يُ  وال 

يِيه وال ،هائِ وبارِ  هارِ فاطِ  سو ام كل ْ  :قيل كام ،هاتِ تَ ماإ مثلب احيُ

ـــــــا ياهتُ ـــــــوسِ حَ ـــــــوتُ النُّف  م

 

ـــــوتُ   مُ ـــــا يَ يَ ـــــاءَ أَنْ حيَ ـــــن ش  مَ

لْوٌ  واهل رشابُ   َ  ثيُورِ  ولكنه ،حُ   . ؒإلخ كالمه. »...قالرشَّ

 )59( !أريد هاراحتَ  فقال: ؟نفسك تتعب كم إىل: ادبَّ العُ  لبعض قيل ملا وهلذا

َ غُ : قال الشعبي عنو ُ مَ  عىل يشِ : ابنته له فقالت صائم، وهو صائف يوم يف وقرسْ

 فيسلنَ  قَ فْ الرِّ  بُ طلُ أَ  إنام ،ةنيَّ بُ  يا«: قال. »الرفق«: قالت ،»يب؟ أردت ما«: قال ،»أفطر«

 )60( .»سنة ألفَ  مخسنيَ  هقدارُ مِ  كان يومٍ  يف

ةً للنفس، وهذا كلُّ  اهدةً ورياضَ  كُ درَ يُ  ال عيمَ النَّ  أنَّ  عىل قالءعُ ال أمجعَ  قدوه حيتاج جمُ

 دار يف الراحة وقت ةقَّ شَ املَ  عىل لصَ وحَ ، الراحة قفارَ  الراحةَ  قرافَ  نمَ  وأنَّ ، يمعِ بالنَّ 

 )61( .الراحة

                                                             

  .)85(ص  »الفوائد« -58

  .)54(ص  نفس المصدر -59

  .)2/16( »صفة الصفوة« -60

  ).1/518(» مدارج السالكني« -61
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العنكبوت: [  ﴾y  x  w  v  ut  s  r  q   p﴿قال تعاىل: 

٦٩[. 

دْ  نَــــى تَــــجِ ـــادِكَ األَدْ عَ بْ لِيَــومِ مَ  فـــاتعَ

 

ـــِي  ـــادِ الثَّــانـ ـعَ ـــومَ املـَ ـ ـــهِ يَ ــاتـِ احَ  رَ

: )62(  ؒمن أصعبِ ما يكون عىل املرء، حتى قال ابن حزم النفوس ورياضةُ  

 البيوت يف نتجِ سُ  ذاإ دَ سْ األُ  نأل د،سْ األُ  رياضة من أصعبُ  األنفس رياضةَ  أن واعلم«

 انتهى ».هارشُّ  نؤمَ يُ  مل نتجِ سُ  نإ والنفسُ  ها،رشُّ  نَ مِ أُ  امللوك، هلا تخذي التي

االنشقاق: [ ﴾H     G  F  E     D  C  B   A  ﴿وتأمل قول اهللا تعاىل: 

 شدائدَ و الدنيا مضايَق ُمـكابِدا  ،]٤البلد: [   ﴾T  S  R  Q  P﴿وقوله: ،  ]٦

ةُ  التََّعُب ، ألنَّ الَكَبَد هو اآلخرة دَّ   .والشِّ

  

                                                             

 .)53ص (» مداواة النفوس وهتذيب األخالق« -62
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  : ؒوقفنا عند قوله وقدأبيات شيخ اإلسالم،  لرشحد ولنعُ  

ª<XXXXXX‚ø√	«XXgÏ®‹º≥	›∫ƒXXXXXÎ¥Úú≥:	;XXõ	‹«‹∏‚≥;�	
	

 ü	fiΩXXX‚∑	;XXXº‚F=‹≈	fiæ@	›�XXXÍÅ:√XXXº‚¬‚_	X≈XXXX‚F;«	
	 نِّه▐من عند اهللا  يأيت امإن أي أنَّ اخلَريَ  قال تعاىل: ، وفَضله بتوفيقه ومَ

﴿Ñ  Ð    Ï   Î  Í  Ì ﴾ ]حول نعمة الهداية واإليمان ، وقال ]٥٣حل: نلا :﴿  !

Ò   Ñ   Ð  ﴿وقال: ، ]٢٥٧البقرة: [ ﴾ "  #   $  %  &  '  )  (

Ö  Õ  Ô  Ó﴾ ] :سبحانه حول بعثة نبيِّه  وقال، ]١٧احلجرات♀ :

﴿¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´﴾ ]١٦٤عمران:  لآ[ ،... 

 .بالخير كثيرةامتنان اهللا على خلقه واآليات يف 

 مشاهدة منَّة هللا يف كل األحوال

 ةنَّ املِ  مشاهدة بني اهللا إىل يسري العارف«: )63( اهلَروي ؒ اإلسالم شيخ قال

سيد «يف حديث  ♀وقد مجَع بينهام النبيُّ ، »والعمل النفس يبعَ  عةطالَ ومُ 

 بِنِْعَمتَِك  َلَك  َأبُوءُ  َصنَْعُت، َما َشرِّ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ «: ♀، فقال»االستغفار

، هُ  لِي، َفاْغِفرْ  بَِذْنبِي َلَك  َوَأُبوءُ  َعَليَّ ُنوَب  َيْغِفرُ  الَ  َفإِنَّ العبدُ  رُّ ـقِ ـفيُ ، )64( »َأْنَت  إِالَّ  الذُّ

 من بذنوبه ويقر ،لليرس ويرسه هداه هو أنه ويعلم ،احلسنات يف عليه اهللا بنعمة

لِك أَطَعْتُك«: بعضهم قال كام ،منها ويتوب السيئات ضْ ِنَّةُ  بِفَ املْ يْتُك ،لَك وَ صَ عَ  وَ

                                                             

  )، ويف مواضع أخرى. 5(ص  »الوابل الصيب«)، يف 1/164( »مدارج السالكين«يف  نقله عنه ابن القيم -63

 ).6306البخاري (رواه  -64
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ك ةُ  بِعِلْمِ جَّ احلُْ أَلُك ،لَك وَ أَسْ وبِ  فَ جُ تِك بِوُ جَّ َّ  حُ يلَ انْقِطَاعِ  عَ تِي وَ جَّ تَ  إالَّ  حُ رْ فَ  )65(.»يلِ  غَ

بدِ ل بتوجِ  ةنَّ املِ  مشاهدةُ و  واإلحسان، معَ النِّ  يلِّ لوَ  والشكرَ  واحلمدَ  املحبةَ  لعَ

 كل يف والتوبةَ  واالفتقارَ  واالنكسارَ  لَّ الذُّ  له بتوجِ  والعملِ  النفسِ  يبِ عَ  طالعةُ ومُ 

 هو تعاىل اهللا عىل العبدُ  منه دخل بابٍ  وأقربُ  ساً،لِ فْ مُ  إال هفسَ نَ  ير ال وأن ،وقت

 هبا، يمن منه وسيلةً  وال ،به قُ تعلَّ يَ  سبباً  وال قاماً مَ  وال حاالً  هلنفسِ  ير فال ،السُ اإلفْ 

 رسَ كَ  من خولَ دُ  ض،حْ املَ  السِ فْ واإل ف،الرصِّ  االفتقار باب من تعاىل اهللا عىل ليدخُ  بل

 رسةالكَ  تهلَ مِ وشَ  ،عفانصدَ  يدائهوَ سُ  إىل رسةُ الكَ  تلك توصلَ  حتى هقلبَ  سكنةُ واملَ  الفقرُ 

 من ةٍ رَّ ذَ  لكُ  يف وأنَّ  إليه، هقرِ وفَ  هفاقتِ  وكاملَ  ، ربه إىل هورتَ رضَ  دهِ وشَ  ه،هاتِ جِ  كل من

 ختىلَّ  إنْ  وأنه وتعاىل، تبارك ربه إىل كاملةً  ورةً ورضَ  ،تامةً  اقةً فَ  والباطنة الظاهرة هاتِ رَّ ذَ 

 هويتداركَ  عليه تعاىل اهللا عوديَ  أن إال ،ربَ جتُ  ال سارةً خَ  رسِ وخَ  كلَ هَ  نيٍ عَ  ةرفَ طَ  عنه

 )66(.برمحته

، لنفسه ير أن العاقلَ  يمنعُ  الذيأنَّ  ♫وقد ذكر ابن اجلوزي   أو عمالً

  :)67( منها: أشياء به، بَ عجَ يُ 

  ،]٧احلجرات: [ ﴾ U  T  S  R      Q  P﴿: العمل لذلك وفق أنه •

                                                             

  ). 11/30( »الفتاوى« -65

  .  ؒ، بتصرف)، وعدة مواضع أخرى من كتب ابن القيم5(ص  »الوابل الصيب« -66

منزلة «ملا تكلم ابن القيم عن آفات  ،)1/462( »السالكني مدارج«). وانظر 284(ص  »صيد اخلاطر« -67

 .»اإلخالص
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  عرشها، عشاربمِ  فِ ـيَ  مل بالنعم، قيس إذا أنه: ومنها • 

 سلم إذا هذا وتعبد، عمل كل احتقر املخدوم، عظمة لوحظت إذا أنه: ومنها •

 احلذر يغلب أن فينبغي به؛ حتيط والغفالت فأما .غفلة من وخلص شائبة، من

 .إليه النظر عن فيشتغل فيه، التقصري عىل العتاب وخياف رده، من
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 النفع والضر بيد هللا وحده

  : ؒثم قال شيخ اإلسالم

		fiº‹∑	‹DXXÏ¥‹N	«XXgÏ®‹º‚≥	›°∆ÈGXXfif<	‘‹†Í®XXXXX„ 	
	

 			:	›°XXÏß‹̂	«X≥	hÏ®XX·º≥:	Ω‹ü	‘√XÍñ	·cXX‹s‚I:	
	 فإنَّ الكل بيد اهللا جل  ،عنها الرضُّ  دفعَ  وال هلنفسِ  النفعِ  جلبَ  يملِكُ  ال العبدَ  فإنَّ 

س يف عايل سامه اله، وتقدَّ ، وقد دل عىل تفرد اهللا باملنع والعطاء آيات كثرية من يف عُ

!  "  #  $      %  &  '  )       (*  ﴿: تعاىل قوله كتاب اهللا، ومن ذلك 

4  3  2  10  /  .    -  ,   +  ;  :  9   87  6  5﴾  

¥  ¦  §  ¨      ©  ª  »  ¬   ®   ﴿: ▐ وقال ،]١٠٧يونس: [

½  ¼  »  º¹      ̧  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯﴾ 

»  ¬  ®  ¯     °  ±  º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  «     ¼  ﴿وقال: ، ]٣٨الزمر: [

Á          À  ¿  ¾½ ﴾]68( ...]٢: فاطر( 

                                                             

رة عندنا يف  مثالومن األ -68 هذا رجل ال َيرحم، وال يرتك رحمَة ربي «، قول العامة: »تونس«املشهورة واملُنكَ

، وهذا من أعظم الباطل، فإن رحمة اهللا ال ُممِسَك لها، ُينزلها سبحانه متى شاء كيف شاء وعلى من »؟!تنزل

 شاء. 

لكانت سليمة، فإن الحسود ال  »هذا رجل ال َيرحم، وال ُيحب رحمَة ربي تنزل«ولو كانت العبارة هكذا: 

  !يحب الخير للناس
= 
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 عطاء وال ،ضرر وال نفع للعبد عنده ليس المخلوق« :)69( ♫قال ابن تيمية 

 عز وال ،رفع وال خفض وال ،خذالن وال نصر وال ،ضالل وال ىدً هُ  وال ،منع وال

 اهللا مسه فإذا ،عمهنِ  عليه غوأسبَ  ،وهداه رهوبصَّ  ،ورزقه خلقه الذي هو ربه بل ،ذل وال

 هينفعُ  فال العبدُ  وأما ،سواه عنه يرفعها لم عمةنِ ـب أصابه وإذا ،غيره عنه يكشفه فال ربُض 

 . انتهى »اهللا بإذن إال هيضرُّ  وال

 )70( :بعضهم قال

نِي كُ رِ ــــدْ رَ اهللاُ يل البُــــدَّ يُ ــــدَّ  مــــا قَ

 

رِ   ــذَ ــدورَ باحلَ ــدفَعُ املَقْ ي يَ ــذِ ــن ذا الَّ  مَ

ـــــــنا  سِ ـــــــا بأَنْفُ نَّ ـــــــا مِ ىل بِنَ  اهللاُ أَوْ

 

ـــــكٌ   الي ـــــنُ إِال ممَ ــــــمُ إنْ نح رِ ل تَدِ  قْ

ويف ، )71( »َمنَْعَت  لَِما ُمْعطِيَ  َوالَ  َأْعَطْيَت، لَِما َمانِعَ  الَ  اللَُّهمَّ «ويف الدعاء املعروف:  

ه:  ¶البن عباس  ♀وصية النبي  ةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ «قولُ  اْجَتَمَعْت  َلوْ  األُمَّ
                                                             

= 

 واملطر الرزقعن الناس  عفِ رُ  أو عفِ دُ  حاله وسوءِ  ذنوبه كثرةِ  بسبب الذي الرجل هذا ذمُّ  املثل هبذا راديُ  قدو

فيكون قصدهم: هذا الرجل شؤم عىل نفسه وعىل  .تعاىل اهللا رمحة إىل راجعة األشياء هذه وكل. وغري ذلك..

 !!غريه، والعياذ باهللا

 .)140 ص( العثامن حلمد »الرحيم الرمحن رمحة« كتاب انظرو

بل »األمثال التونسية التي خالفت الرشع«مجع يشء من  -بفضل اهللا-وقد بدأت  ، مع التعليق عليها، وبيان سُ

ب عىل ما يقول، وكم من كلمة خرجت من اللسان هلك هبا -إن أمكن ذلك-تصحيحها  اسَ ، فإن العبد حمُ

 العامة أمثال جيتنب أن«: مالكال آداب من أن »445 ص والدين الدنيا أدب« يف املاوردي ذكرإنسان، حتى 

 . ♫ كالمه آخر إىل »...واألدباء العلامء بأمثال ويتخصص والغوغاء،

 ).1/27( »مجموع الفتاوى«انظر  -69

  .)2/72( ، الرسائل»عباس البن ♀ النبي وصية مشكاة يف االقتباس نور« -70
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 َأنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا َوإِنْ  َلَك، اهللاُ  َكَتَبهُ  َقْد  بَِشْيءٍ  إِالَّ  َينَْفُعوكَ  َلمْ  بَِشْيءٍ  َينَْفُعوكَ  َأنْ  َعَلى

وكَ  وكَ  َلمْ  بَِشْيءٍ  َيُضرُّ  َوَجفَّت األَْقَالمُ  ُرفَِعِت  َعَلْيَك، اهللاُ  َكَتَبهُ  َقْد  بَِشْيءٍ  إِالَّ  َيُضرُّ

ُحُف    .)72( »الصُّ

 )73( :الشاعر قال

ـــدبِريُ  نـــكَ تَ نٍ عَ غْ ــــمُ ـــيسَ ب ـــرْ فلَ بِّ  دَ

 

وكَ   ـــدُ عْ ـــيسَ يَ يرُ ولَ ـــدبِريِ تَقـــدِ  بالتَّ

ها  بِّرُ ـــــدَ بٌّ يُ ـــــا رَ ـــــورَ هلَ  إنَّ األُمُ

 

تْهُ املَقــادِيرُ ـفَــام قَضــ  بُّ ســاقَ  ى الــرَّ

ومعرفة العبد واستيقانُه هبذا األصل وهو أن اهللا هو املانع املعطي، والنافع الضار،  

من يعبد ما ال  والعبادة، وهلذا ذم اهللا يوجب له توحيد اهللا وإفراده باالستعانة والترضع

Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿، )74( ينفع وال يرض وال يغني عن عابده شيئا

Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù﴾ ] :وقال تعالى: ، ]١٠٦يونس﴿  X  W  V  U  T

  ji  h   g  f  e  d  c  b  a   ̀  _̂   ]  \   [  Z  Y

  |  {  z  y        x  w  v  u  ts     r  q      p  o  n  m  l  k﴾ 

G  F  E    D  ﴿على أبيه لما قال:  ♠واحتجَّ هبذا إبراهيم الخليل ، ]١٦الرعد: [

  O  N  M  L      K  J  I  H﴾ ] :٤٢مريم[...  

                                                             
= 

 ).471)، ومسلم (844رواه البخاري ( -71

 تقدم تخريجه. -72

  .)2/72( ، الرسائل»االقتباس نور« -73

  .)2/69( نفس المصدرانظر  -74
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 : عامة وخاصةلعبده َوالية هللا 

 بعدها: ♫قال شيخ اإلسالم 

	‹_›≈	fléfiƒXX‹∑	›¡XX‹ª√›̂	«XX≥	‹hfi∆XXXX≥√ËBXª›cX«XXXX‚X	
	

 	XXXœ∆‚XÈ‹Z	fiHXXÍx;R	:`@	‡°∆®XX‹j	‘√;XX«XXX‚F	
	 		º‚̈ ‚≥;Z	Ω∏fiR·cXX≥:	‹ΩXX‚∑	Òæ`AXXB	‘@‹XXXXXXXXX;	

	
 ‘:	ò	;XXN	fi_XX´	;XX∏ÍØ	°∆®XX‰k≥:	é@XX≈‚I;XXXX	

	 هُ  يل ولــيْسَ ( :♫فقوله  ونَ ىلً  دُ وْ ن مَ بِّـرُ دَ  هأمرَ  بردَ يُ  موىل لعبدل ليسأي ): ـييُ

اهللا سو ▐.  

ىلَ « تعاىلمن أسامء اهللا و   )75( :إىل تنقسم ةهذه الواليو، الذي يتوىلَّ عباده» املَوْ

 .]٥٦املائدة: [ ﴾Ê  É  È   Ç   Æ  Å﴿: تعاىل قوله، كهللا العبد من واليةٍ  •

هي و ،]٢٥٧البقرة: [  ﴾!  "  #   $ ﴿: تعاىل قولهك ،للعبد اهللا من واليةٍ و •

  .وخاصة ،عامة :قسامن

 تشمل وهذه والترصيف، التدبريامللك وب العباد عىل الوالية هي :العامة فالوالية

 والسلطان والترصيف بالتدبري عباده يتوىل الذي هو فاهللا ،اخللق ومجيعَ  والكافر املؤمن

W  V  U  T  S   RQ  P  O  N  M  L   ﴿: تعاىل قوله ومنه ذلك، وغري

X ﴾ ] :٦٢األنعام[. 

                                                             

(ص  »الكتاب آيات عن االضطراب إهيام دفع«و ،♫ للهراس) 2/669( »النونية رشح«انظر  -75

 »األسمى النهج«، و♫)، البن عثيمني 66، 2/11(» املفيد القول«، و♫)، للشنقيطي 65

 )، حلمود النجدي وفقه اهللا... 2/46(
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 وهذه ،ونَرصه وتأييده وهدايته وتوفيقه بعنايته العبد اهللا يتوىل أن :اخلاصة والوالية

!  "  #   $  %  &  '  )  (*    ﴿: تعاىل قال باملؤمنني، خاصة

 ،]٢٥٧البقرة: [ ﴾+  ,         -  .  /  0   1  2  3

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,   ﴿: تعاىل وقال

.  /  10   ﴿: هلالج لج، وقال ]٦٣ - ٦٢يونس: [ ﴾-  .  /

Ù  Ø  ×  Ö  Õ   ﴿: ▐وقال ، ]١٥٠آل عمران: [ ﴾2   3  4

  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú﴾ ] :د«بعد  فيانسُ  أبو قال وملا ،]١١حممد نَا«: »معركة أُحُ  لَ

 زَّ الَ  العُ  وَ زَّ مْ  عُ  اهللاُ «: الصحاَبة أن ُجييبوه بقوهلم ♀ النَّبِيُّ  أَمر ،»لَكُ

الَنَا، وْ الَ  مَ ىلَ  وَ وْ مْ  مَ ، واملقصود هنا الوالية اخلاصة، وهي أغلب ما يُطلق يف )76(»لَكُ

 نصوص الوحيني.

لَيْسَ (: ♫ هقولُ و هُ  يلِ  وَ ونَ ىلً  دُ وْ ينِ  مَ بِّرُ لحيُ ): يُدَ  الواليةعىل  -واهللا أعلم- مَ

ل فيه اخلَلق والتدبري واإلحاطة، وهذا من الوالية العامة، إذ  ،واخلاصة العامة يدخُ

 وكذلك النرص واإلعانة والتوفيق، وهذا من الوالية اخلاصة.

  

                                                             

 ).3039البخاري (رواه  -76
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 وشروطها مباحث حول الشفاعة 

 :♫ هقولُ و

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	
	

 	XXXœ∆‚XÈ‹Z	fiHXXÍx;R	:`@	‡°∆®XX‹j	‘√;XX«XXX‚F	
	 		XXXXº‚̈ ‚≥;Z	Ω∏fiR·cXXXX≥:	‹ΩXXXX‚∑	Òæ`AXXXXB	‘@;	

	
 ‘:	ò	;XXN	fi_XX´	;XX∏ÍØ	°∆®XX‰k≥:	é@XX≈‚I;XXXX	

	 √‘	j›®∆°‡	ا بقوله: (عام انفيً  الشفاعةَ  ♫ اإلسالم شيخُ  ىنفويف هذين البيتني، 

«‚F;œ∆‚È‹Z	fiHÍx;R	:`@(. 

طُ عند اهللا جللب خري أو دفع، اسم فاعل من الشفاعة): j›®∆°ومعنى (  وهو املتوسِّ

 )77(.رض

، فإنَّ إحاطة وأثقلتني أوزارها عيل اجتمعت ): أي@`:	fiHÍx;R	F;œ∆‚È‹Z‚»ومعنى (

n     m  l  k   ﴿، قال تعاىل: منها والتوبة اإلنابة قبل عليها الذنوب هي املوت

  x  w   v  ut  s  r  q   p  o﴾ ] :78( .]٨١البقرة(  

نٍ  إِالَّ ( :ولهبرشطها يف ق الشفاعةَ  ♫ ثبتأَ  ثم نَ  بِإِذْ نِ  مِ محْ : »الرمحن«و ،)الرّ

ه سبحانه، ومعناه: ذو الرمحة الواسعة.  ى هبا غريُ مَّ اسم من أسامء اهللا تعاىل التي ال يُسَ

  )79( العذاب اسم جامع لكل رش.كام أنَّ : اسم جامع لكل خري، والرمحة

                                                             

، »والتعليق عىل نظم املهامت من كشف الشبهات«، »رشح القواعد األربع«انظر يف موضوع الشفاعة:  -77

وطُها«و ها ورشُ  ، ومجيعها للمؤلف غفر اهللا له.»هنج االقتصاد رشح حائية االعتقاد«، »الشفاعة: أنواعُ

 ).2/284» (تفسري الطربي«انظر  -78

 ).10/62( »مجموع الفتاوى«انظر  -79
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نٍ  إِالَّ ( قوله:و نَ  بِإِذْ نِ  مِ محْ 	من قوله ( استثناءٌ : )الرّ ‘√‡°∆®‹j :وهو)، واالستثناء 

 .بـ(إال) ونحوها، ويكون الكالم يف لدخل لواله ما إخراج عن عبارة

°  ±  ²  ³  ﴿: تعاىل وقد جاءت النصوص بنفي الشفاعة تارة، كقوله

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶    µ  ´  Â    ﴾ ] :٥١األنعام[ ،

 بإثباهتا تارة أخر، كقولهوجاءت ، ]٤٨املدثر: [ ﴾!  "  #  $   ﴿وقوله: 

  ...]٢٥٥البقرة: [  ﴾ ª  »  ¬  ® ̄   °   ± ﴿: تعاىل

 )80( وعليه، فالشفاعة نوعان:

يَّة، شفاعةٌ  • نفِ  من ضاهاهم ومن املرشكون أثبتها كالتيمل تتحقق رشوطُها،  مَ

 .رشكمن ال وهي ،اهلالَّ وضُ  األمة هذه جهال

ثبَتة، وشفاعةٌ  •  .الصاحلني لعباده تعاىل اهللاحتققت رشوطها، كالتي أثبتها  مُ

 ورشوط الشفاعة، هي:

الشافع من الشفاعة تكريم له وترشيف، واهللا ال  فإنَّ متكنيَ  ،الرضا عن الشافع -

 ه.ه وعملَ يُكرم إال من ريض قولَ 

[األنبياء: ﴾M L K J I ﴿عاىل: لقوله ت ،له املشفوع عن والرضا -

Ú Ù Ø æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ﴿: وله، وق]٢٨

                                                             

)، ومواضع أخر كثرية، بسط فيها ابن تيمية هذا الباب فجاء باحلق 1/332» (جمموع الفتاو«انظر  -80

 واهلد♫. 
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 é è ç﴾  :جتريدهو  ةشفاعال هبا تنال التي األسباب أعظمو ،]٢٦[النجم 

دُ «: قال ♀أنَّ النبيَّ  )81(»الصحيح«في ف ،التوحيد عَ تِي النَّاسِ  أَسْ اعَ فَ  بِشَ

مَ  وْ ، يَ ةِ يَامَ نْ  القِ الَ  مَ ا ،»اهللاُ إِالَّ  إِلَهَ  الَ « قَ الِصً نْ  خَ بِهِ  مِ لْ  )82(».قَ

بأ: س[﴾)  '!  "   #  $  %  &  ﴿ :هلالج لج لقوله، اإلذن بالشفاعةو -

W  V   ﴿: وقوله، ]٢٥٥[البقرة: ﴾ª » ¬ ® ¯ ° ±﴿: وقوله، ]٢٣

 ^  ]\  [  Z      Y   X _  `  ac  b    d﴾ ] :٣يونس[.  

 من الشرك شجرة تقطع أصول، ثالثة فهذه« :)83( ♫ قال العالمة ابن القيم

 وال وعمله، قوله رضي لمن إال يأذن وال بإذنه، إال شفاعة ال ،وعقلها وعاها من قلب

 شرك يغفر ال تعالى فاهللا رسوله، واتباع توحيده، إال والعمل القول من يرضى

. » ]١األنعام:   [ ﴾+  ,  -       .  /﴿ تعالى قال كما غيره، به العادلين

 انتهى

                                                             

 ).99البخاري ( -81

ق-الشفاعة لنيل الراجي أهيا«): 331(ص  »ومظاهره الرشك رسالة«يف  قال العالمة مبارك املييل -82  اهللاُ حقّ

 وحلال املغرتين، من فتكون الستحقاقها، عمدتك وال إليها، طريقتك وحده الرجاء جتعل ال! -رجاءك

يامن فاعمره قلبك؛ إىل اعمد ولكن املشبهني، من املرشكني  ونزغات الوثنية نزعات من اخلالص باإلِ

 انتهى. »...إبليس

 .)2/461( »الصواعق املرسلة«و ،)1/256( »السالكني مدارج« -83
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 ومن ،▐ هربُّ  إال هيَ جِ نْ يُ  فلن جانب كل نمِ  خطاياه به أحاطت إذا والعبدُ 

خالفا  الصحابة والتابعون، وهي مما اتفق عليه الشفاعة النجاة يوم القيامة: سبابأ

نٍ  إِالَّ (: قالوهلذا  اإلذن، رشوطها ومنللوعيدية من املعتزلة واخلوارج،  نَ  بِإِذْ َنِ  مِ محْ  الرَّ

نَا الِقِ فيعِ  إىل)، وهذا اإلذن يكون (خَ يض اهللاُ قولَهالشَّ من صاحلي عباد  وفِعله )، الذي رَ

الشفاعات وأنواعها والرد عىل منكرهيا ومن غال فيها يف غري هذا الكالم يف اهللا، وبَسطُ 

 املوضع.

نٍ  إِالَّ : (اإلسالم شيخ قولويف  نَ  بِإِذْ َنِ  مِ محْ  جل اهللا رمحةسعة  إىل لطيفة إشارة: )الرَّ

 بالشفاعة فيه: ▐إذنَه  فإنَّ  وعال،

 درجات.ال تُرفعو إذ بالشفاعة تُغفر السيئات، رمحةٌ باملشفوع له، •

ا لفضله، وإعالءً ملنزلته بني رمحةٌ بالشفيع، و • الذي أكرمه اهللا بالشفاعة إظهارً

 العاملني.

نَا(ويف قوله:  الِقِ ة إىل أنَّ  :)خَ  حدأ مَ تقدَّ يَ جيبَ أن  ال  يشء،لَّ كُ  خلقاهللاَ الذي  إشارَ

بحانه يديه بنيمن خلقه   يعتقده كان ملا خالفا بالشفاعة اإلذن علجُ  لذلك ،إال بإذنه سُ

: وقد أبطل اهللا ذلك يف قوله، التي كانوا يرجون شفاعتها يف الدنيا، آهلتهم يف املرشكون

﴿    c  b    a  `  _  ^  ]     \  [   ZY  X  W  V  U  T

p  o   n  ml   k  j  i  hg  f  e  d﴾ ] :٤٣الزمر – 

̈   ©  ª   ﴿: »> «صاحب ، وقال ]٤٤  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡
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   º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °        ¯  ®  ¬  «

Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »﴾ ] :٢٥ – ٢٢يس[. 

 مكرِ ـيُ  الذي هو ،هللا هكلَّ  األمرَ  أن بنييُ  كله وهذا« :)84( ♫ قال ابن تيمية

 للشفيع دُّ حِ ـيُ  ثم ،له اهللاُ يأذن فيمن إال يشفع ال والشفيعُ  ،الشفاعة يف له باإلذن الشفيعَ 

 . واختياره درتهوقُ  بمشيئته فاألمرُ ، اجلنة فيدخلهم داحَ 

 بكامل واصطفاه واختاره غريه عىل لهفضَّ  الذي عنده هو هموأفضلُ  الشفعاء هُ وجَ وأَ 

 . انتهى»ويرضاه حيبه فيام لربه وموافقته وإنابته وطاعته عبوديته

امَ ( وقول شيخ اإلسالم: دْ  كَ اءَ  قَ بالتخفيف للرضورة الشعرية،  ،)يَاتِ االْ  يفِ  جَ

ها عند  مر قدالقرآنية،  اآلياتبالشفاعة جاء يف العديد من  اإلذنَ  أنَّ واملقصود  بعضُ

 .الكالم عىل رشوط الشفاعة

 

 

  

                                                             

 ) ملبارك املييل.317(ص  »ومظاهره الرشك رسالة«و)، 1/295( »مجموع الفتاوى«انظر  -84
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 إىل فضله تقارهموافلق، اخلاستغناء هللا عن 

 الناظمقال ، ▐بعد الكالم عىل الشفاعة، وأهنا ال تقع إال بإذن من اهللا 

♫: 

		‹B<	›¡XX‹ª√›̂	Ì;œ∆XXj	Î±XX‚¥fi∑Í<	›HXXfig≥√XX_XXXXXXÌ:	
	

 		:‰b‹̀	uXXXfi†‹B	ò	;XXXXª<	Ó±≈cXXX‹j	‘√XXX‚F«	
	 	‹ç†‹GXXXfig‹≈	fi«XXÍØ	›¡XXXÍ≥	‡�XX¿Íõ	‘√‚B	XXXX‚¡XXXX	

	
 			‚I;XXXXX≈‘ƒ≥:	‚E;XXXXBfib÷	›æƒXXX∞≈	;XXX∏Ø	

	 تُ (: ♫ففي قوله، عظيمة أمور عىل اشتمال البيتان هذانو لِكُ  ولسْ  شيئاً  أَمْ

هُ  ونَ f   e  d   ﴿ تعاىل: قال شيئا، وعال جل اهللا دون من يملك ال العبدَ  أنَّ : )ـداً أب دُ

m  l  k     j  i      h  g  n   o    pq    s  r   t    x  w  v  u﴾ ] :اجلن

لنفسه وال  يملك ال -عىل علو مكانته عند ربه- ☻ فالنبي ،]٢٢ – ٢١

  w  v   u  t  s  r   q  p  o  nx    y   ﴿ تعاىل: قال شيئا،لغريه 

!  "    #   ﴿: هلالج لجوقال  ،]٥٠عام: األن[ ﴾z  }  |{   ~  ے  ¡  ¢  £  ¤

  *  )  (  '  &  %  $+ , -  .              /  1  0    3  24  

 شيئا يملك ال فالعبد ،]١٨٨األعراف: [  ﴾ <  =       >   ;5  76  8     9  :    

î  í  ì  ë  ê   ﴿، ه سبحانهمن تفضل حمض هو إناممن دون اهللا جل وعال، 

õ  ô         ó  ò   ñ  ðï﴾ ]  ١٢٠ملائدة: ا[. 

تُ ( ) يف قوله:شيئاً كلمة (و لِكُ  ولسْ هُ  شيئاً  أَمْ ونَ ) نكرة يف سياق النفي فتفيد دُ

مُّ أيَّ  . العموم، أي تعُ ةً  يشء ولو كان ذرَّ
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يكٌ  وال(: ♫ويف قوله  اتِ  بَعْضِ  يف أنـا رشَ رَّ يف  هللا رشيكا ليس العبدَ  أنَّ ): ذَ

 .الذرات بعض يف ولويشء البتَّة، 

 حجام، العرب به يمثل ما أصغر وهو ،)85(ملالنَّ  غارصِ  العرب عند رُّ والذَّ 

، فالكل يشء ملك يف سبحانه اهللاَ يشارك وال ،اشيئً  يملك ال العبدَ  أنَّ  -هنا- املقصودو

 .]٦٨يونس: [ ﴾¥  ¦§ ̈    ©  ª  »  ¬  ® ̄ ﴿، ▐هللا 

 اهللاَ عنيَ يُ  أن يمكن الو ال عىل سبيل الرشكة،، واستقالال عذرتَ مُ مع اهللا فامللك 

يْ  لَـهُ  ظَهريٌ  وال(: ♫وهلذا قال  ،لكهمُ  يف أحدٌ  تعاىل ـتَعنيَ  كَ ، والظهري هو )به يَسْ

يْ ، وقوله: (والوزيراملُعني  ـتَعنيَ  كَ ون، فاهللاُ هو املتفرد به يَسْ )، أي ليطلبَ منه العَ

  á  à           ß  Þ â        ﴿بالربوبية واأللوهية، وله األسامء احلسنى والصفات العىل، 

        ë     ê  éè  ç   æ  å  ä   ã     ì    í﴾ ] :فهو الصمد الذي ]٤٤فاطر ،

وهبرت ه، اخلالئق يف حوائجها، وهو الغني الذي استغنى عن خملوقاتِ د إليه صمُ تَ 

له الملك وله والحمد وهو على كل شيء الكل إليه فقري، ه، فآياتِ  عظمتُه من تأمل

      E   D     C  B   A  @     F  G  H   I    J      K ﴿قدير، 

 S  R  Q  P  ON  M    L TU  V   W   Y  X Z  
 .]١٣فاطر: [ ﴾]  \   [

                                                             

  ).5/195» (تفسري القرطبي«) للفريوزآباد، وانظر 396(ص » القاموس املحيط« -85

والذرة: النملة الصغرية، ويطلق عىل اهلباءة ): «11/214» (التحرير والتنوير«يف  ♫ال ابن عاشور ق

 انتهى». التي تر يف ضوء الشمس كغبار دقيق جدا... وذكرت الذرة مبالغة يف الصغر والدقة
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 :♫ويف قوله

<	›¡XX‹ª√›̂	Ì;œ∆XXj	Î±XX‚¥fi∑Í<	›HXXfig≥√X‹BXXXXXXXÌ:_	
	

 	‰b‹̀	uXXXfi†‹B	ò	;XXXXª<	Ó±≈cXXX‹j	‘√XXX‚F:«	
	 ‹ç†‹GXXXfig‹≈	fi«XXÍØ	›¡XXXÍ≥	‡�XX¿Íõ	‘√	‚BXXXX‚¡XXXX	

	
 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	

	
	
	

Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ﴿قول اهللا تعاىل:  إشارة إىل

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë﴾ 

ن دون اهللا، وبنيَّ أهنم ال ملك هلم مع اهللا،  ،]٢٢سبأ: [ ن دعا شيئا مِ د سبحانه مَ دَّ فقد هتَ

القلوب  قَ فقطع تعلُّ  ،ون وال ظهري من املخلوقنيوأنه ليس له عَ  ،وال رشكا يف ملكه

، ومل يبق إال الشفاعةُ وهي حق، فبنيَّ واستعانةً  وعبادةً  ورهبةً  باملخلوقات: رغبةً 

سبأ: [ ﴾!  "   #  $  %  &  '  ) سبحانه أهنا ال تكون إال بإذنه، فقال: ﴿

٢٣[. )86( 

ر اهللاُ بصريتك بالتوحيد- اآلية هذهفتأمل   اإلرشاككيف حسمت مادة و ،-نوَّ

 اقتلعتوبرهانا عليه يعتمدون، بل ، يتمسكونبه  كاسَّ متمَ  هألهل بقِ تُ  لمف، والتنديد

º    ¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ½  ¾  ¿       ﴿ ذور،اجل أصول الرشك من

Í Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Ä  ÃÂ  Á  À﴾ ] :احلج

٤٦[. 

                                                             

86- »بترصف.1/294» (جمموع الفتاو ،( 
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 حيصل أنه يعتقد ملا معبوده يتخذ إنام فاملرشك« :)87( ♫ قال العالمة ابن القيم 

  :األربع هذه من خصلة فيه ممن إال يكون ال والنفع النفع، من به له

  منه، عباده يريده ملا مالك إما

  للاملك، رشيكا كان مالكا يكن مل فإن

  وظهريا، له معينا كان له رشيكا يكن مل فإن

 .عنده شفيعا كان ظهريا وال معينا يكن مل فإن

 امللك، فنفى دونه، ما إىل األعىل من متنقال مرتتبا، نفيا األربع املراتب سبحانه فنفى

 فيها نصيب ال شفاعة وأثبت املرشك، يظنها التي والشفاعة، واملظاهرة، والرشكة،

 .بإذنه الشفاعة وهي ملرشك،

 الرشك ألصول طعاوقَ  للتوحيد، وجتريدا ونجاة، وبرهانا نورا، اآلية هبذه فكفى

 يشعرون ال الناس أكثرَ  ولكنَّ  ونظائرها، أمثاهلا من مملوء والقرآنُ  لها،قِ عَ  ملن هدِّ اوومَ 

 بواقِّ ـعَ يُ  ومل قبل من اوْ لَ خَ  قد قوم ويف نوع يف ويظنونه له، وتضمنه حتته، الواقع بدخول

  انتهى. »القرآن فهم وبني القلب بني حيول الذي هو وهذا وارثا،

  

                                                             

 .)2/461( »الصواعق املرسلة«و ،)1/256( »السالكني مدارج« -87
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 نياخلالق ابملخلوقلمشركني يف تسوية لالرد على شبهة 

دْ إىل قول الناظم   :♫ولنَعُ

	<	›¡XX‹ª√›̂	Ì;œ∆XXj	Î±XX‚¥fi∑Í<	›HXXfig≥√X‹BXXXXXXXÌ:_	
	

 	‰b‹̀	uXXXfi†‹B	ò	;XXXXª<	Ó±≈cXXX‹j	‘√XXX‚F:«	
	 ‹ç†‹GXXXfig‹≈	fi«XXÍØ	›¡XXXÍ≥	‡�XX¿Íõ	‘√	‚BXXXX‚¡XXXX	

	
 		‚I;XXXXX≈‘ƒ≥:	‚E;XXXXBfib÷	›æƒXXX∞≈	;XXX∏Ø	

	 امَ ( :♫فقوله ونُ  كَ بَابِ  يَكُ َرْ يَاتِ  ألِ الَ اليةُ بالفتح هي املحبة  :)الْوِ والوَ

ة رس هي اإلمارَ : بالكَ اليةُ اليات، واملقصود هبم هنا)88( والنُّرصة، والوِ  ، ومجعها: وِ

ممن شبَّه املُرشكون اهللاَ هبم،  ذلك، وغري والرؤساء واألمراء كامللوك اجلاه أصحاب

ورا ظلامً فشبهوا املخلوق باخلالق، وجعلوا هللا أندادا، فجاؤوا   ، وكانوا قوما بورا.وزُ

وإن مما أورد املرشكني وأهلَ الباطل املوارد أهنم شبَّهوا اخلالق باملخلوق، فزعموا 

ب إليه بأوليائه، تقرَّ الذين هلم عند اهللا جاه،  بجهلهم أنَّ اهللا ال يُفردُ بالعبادة إال أن يُ

ا–واستدلوا عىل ذلك  ا وتلبيسً بَلَّغون  ،مبارشة عليهم بأن امللوك ال يُدخل -زورً إنام يُ

 لدهيمحوائج الرعية عن طريقة احلاشية والوزراء، وال يستجيبون إال إذا شفع 

  ؟!!الشفعاء

 من شفعاء اهللا دون من يتخذون كانوا فاملرشكون«: )89( ♫ تيمية ابن قال

 هؤالء: ويقولون هبا فيستشفعون متاثيلهم ويصورون ،والصاحلني واألنبياء املالئكة

 امللوك إىل يتوسل كام ،لنا ليشفعوا وعبادهتم بدعائهم اهللا إىل نتوسل فنحن ،اهللا خواص

                                                             

 .♫) ملبارك املييل 168(ص  »ومظاهره الرشك رسالة«انظر  -88

89- »1/150( »الفتاو(. 
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 ،امللوك إذن بغري امللوك عند فيشفعون ،غريهم من امللوك إىل أقرب لكوهنم بخواصهم 

 ،ورهبة رغبة شفاعته إجابة إىل فيحتاج خيتاره ال فيام امللك عند همأحدُ  يشفع وقد

 انتهى .»...الشفاعة هذه اهللا فأنكر

̂   _     ﴿: عنهم يف قولههذا  تعاىلوقد ذكر اهللاُ   ]  \  [`  

 f  e     d   c  b  a﴾ ] :ليشفعوا أي«وغريمها:  والسدي قتادة قال، ]٣الزمر 

 .»منزلة عنده ويقربونا لنا،

 قديم يف املرشكون اعتمدها التي هي الشبهة وهذه«: )90( ♫قال ابن كثري 

 والنهي هادِّ برَ  أمجعني، عليهم وسالمه اهللا صلوات الرسل وجاءهتم وحديثه، الدهر

 املرشكون اخرتعه يشء هذا وأنَّ  له، رشيك ال وحده هللا العبادة إفراد إىل والدعوة عنها،

 انتهى. »عنه وهنى أبغضه بل به، ريض وال فيه اهللا يأذن مل أنفسهم، عند من

 أو ياـلِ وَ  اختذه من أن هاعتقادُ  املرشك جهل ومن«: )91( ♫ القيم ابن قالو

 شفاعتهم تنفع والوالة امللوك خواص يكون كام اهللا، عند وينفعه له، يشفع أنه شفيعا

 إال الشفاعة يف يأذن وال بإذنه، إال أحد عنده يشفع ال اهللا أن يعلموا ومل ،واالهم من

 انتهى .»... وعمله قوله ريض ملن

مري-وهذا قلت:  ي نقال وعقال وفِطرة، يف القياس شنيع،  -لعَ وِّ إذ كيف يُسَ

̂   ﴿بني رب األرباب الذي اجلاهلون هؤالء    ]  \  [  Z    Y  X  W   V
                                                             

 ).7/63( »التفسري« -90

 .)1/255( »السالكني مدارج« -91
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e   d   c  b   a  `  _﴾ ] :والذي ]٣سبأ ،﴿   R  Q   P    O  N

V  U  T  S﴾ ] :0  1    ﴿الذين ال يستطيعون أن ، وبني ]٥آل عمران  /

، ولكنَّ !؟]٧٣احلج: [ ﴾2  43   5  6  7  8  9  :  ;

Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ﴿ المشركين ما

 É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â﴾ ] :٦٧الزمر[. 

وا بني امللوك وبني  بَه الذين ساوَ وقد بنيَّ أهلُ العلم فسادَ هذا القياس، ودحضوا شُ

 )92( :رعاياهم وبني بينهم للوساطة احتاجوا إنّام امللوكَ أنَّ  ومن ذلك:رب الناس، 

وخيربهم  بأحواهلم، مهمعلِ يُ  نفهم حمتاجون مل لقصور علمهم، وضعف اطالعهم،

بحاجاهتم، واهللا سبحانه غني عن اخللق، يعلم الرس وأخفى، ال ختفى عليه خافية يف 

نن  األرض وال يف السامء، يسمع ضجيجَ األصوات باختالف اللغات عىل تَفَ

م بإحلاح  )93( احلاجات، ال يشغله سمع عن سمع، وال تُغلطه كثرة املسائل، وال يتربَّ

ني،   .▐املُلحِّ

فال يستطيعون القيام بحقوق الرعية إال بأنصار  ونقص قدرهتم،وإما لعجزهم  •

x     w  v  u  t  s   ﴿وأعوان، واهللا سبحانه ليس له ظهري وال ويل من الذل، 

                                                             

الصواعق «، وما بعدها)، و1/126( »الفتاو«مجعت هذه الفروق من كالم متفرق ألهل العلم. انظر  -92

) 334(ص  »ومظاهره الرشك رسالة«، و)844(ص  »سعديتفسري ابن «، و) البن القيم2/461( »املرسلة

 مجيعا. ô ..) البن عثيمني.1/188( »القول املفيد«) للهراس، و2/669( »رشح النونية«للمييل، و

ر. -93 سأم وال يَضجَ  أي: ال يَ
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 كل، ف]١١١اإلرساء: [ ﴾z  y   }   |  {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§ ̈   ©   

 .▐ ،سواه ما كل عن بذاته الغني وهو بذاته، إليه فقري سواه ما

 معليه فهمعطِ يُ  من ونفيحتاج  لرعاياهم،رمحةٌ  قلوهبم يف يكون ال قدألهنم وإما  •

 من بعباده أرحم وهو ،هومليكُ  يشء كل رب هوواهللا سبحانه  هلم، مويسرتمحه

، يكن مل يشأ مل وما كان شاء فام ،بمشيئته تكون إنام األشياء وكل ،بولدها الوالدة

w  v   u  t  s  r  ﴿ويفعل ما يفعل حكمة ورمحة ال رغبة وال رهبة، 

  ~   }  |  {  z  y  xے  ¡¢  £  ¤    ¥¦  

  ®¬  «     ª  ©   ̈ §¯  °  ±  ²﴾  ] :١٨يونس[. 

فعاءوإما خلوفهم من  • طوا من حوائج فيقضون والوزراء، الشّ  هلم، مراعاةً  هلم توسّ

فهم يرغبون يف إرضاء أعيان دولتهم، ويرهبون إسخاطهم،  خلواطرهم، داراةً ومُ 

G          ﴿: هو القائلو، العاصني معصية ترضه وال الطائعني طاعة تنفعه الواهللا سبحانه 

  R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H S  T  U    V
   ̀ _   ̂ ]     \  [  Z  YX  Wa  bc  d    e  

j  i  h  g  f﴾ ] :٦٦ – ٦٥يونس[. 

فاطر: [ ﴾|  {   ~        ے ﴿ ،الفقر من نوْ خيشَ  ملا يمنعون قد فقراء، أيضا وهم •

، الوجوه من بوجه نقص إليه يتطرق ال الذي املطلق نىالغِ  له الذي، ]١٥
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▐ ،﴿   ³  ²    ±   °̄   ®  ¬  «  ª  ©    ̈  §¦  ¥

½  ¼    »  º  ¹   ̧ ¶µ  ´﴾  ] :٦٨يونس[. 

 به، املرشكني جهلُ  علميُ  الفروق فبهذه« :)94( ♫قال العالمة ابن سعدي 

ة ،العظيمُ  همهُ وسفَ  ك ونكَ  يف احلكمةُ  أيضا علمويُ  ،عليه راءهتمجَ  وشدّ  هغفرُ يَ  ال الرشّ

ن ألنّه تعاىل، اهللاُ  انتهى .»تعاىل اهللا يف دحالقَ  يتضمّ

ص العالمة ابن القيم الكالمَ عن الشفاعة ورشوطِها  اختذ من عىل  مع الردِّ خلَّ

 :♫، فقال »النونية« يف من دون اهللا الوسائطَ 

 ْ  ايَ ن قِ مِ  لٍ هْ بجَ  عظيمٌ تَ  كُ فالرشِّ

 

ــــ راءِ مَ بــــاألُ  بِّ الــــرَّ  سِ    طانِ لْ والسُّ

 ودُ ى بِ شَ غْ ال يُ  ابَ البَ  نَّ وا بأَ نُّ ظَ  

 

ـــــوَ تَ  نِ   ـــــ طِ سُّ ـــــواألَ  عاءِ فَ الشُّ  وانِ عْ

 نيُ بِ تَ سْ املُ  ياسُ القِ  ذاكَ  مُ اهُ هَ ودَ  

 

ـــــــادُ فَ   ـــــــبَ ه بِ س ـــــــانِ  ةِ داهَ  اإلنس

 نْ مِ  طانِ لْ والسُّ  اهللاِ نيَ بَ  قُ رْ الفَ  

 

ــــ  ــــوهِ الوُ  لِّ كُ ــــه أُ  ج ــــن ل ــــانِ ذُ مل  ن

ُ  ونَ زُ عاجِ لَ  امللوكَ  نَّ إِ    مْ وما هلَ

 

ـــــعِ    ذانِ ا بـــــأَ عَ الـــــدُّ  حوالِ بـــــأَ  مٌ لْ

 ذيعىل الَّ  رونَ قادِ  مْ وال هُ  الَّ كَ  

 

ــــحيَ   ــــ اإلنســــانُ  هُ تاجُ  زمــــانِ  لَّ كُ

الَّ    مُ يهُ فِ  ةُ اإلرادَ  لكَ وما تِ كَ

 

ـــقَ لِ   ـــضَ ـــ جِ وائِ ا حَ  مـــا إنســـانِ  لِّ كُ

الَّ    ةً محَ رَ  ةَ يقَ لِ وا اخلَ عُ سِ وال وَ كَ

 

ــ  ــ نْ مِ ــوَ  لِّ كُ ــ هٍ جْ ــوأُ  مْ هُ ــانِ و النُّ لُ  قص

 اسَ الوَ  لكَ وا إىل تِ احتاجُ  كَ ذلِ فلِ  

 

ـــ  ـــحَ  طِ ئِ ـــ ةً اجَ ـــ مْ نهُ مِ   األزمـــانِ دَ مَ

ٌ  وَ ا الذي هُ أمَّ  
 ـقْ مُ  بِ يْ للغَ  عاملِ

 

ـــتَ   ـــاءَ  رٌ دِ ـ ـــا ش ـــىل م ـــانِ ذُ  ع  و إحس

 
                                                             

 ).844(ص  »التفسري« -94
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 ـنْ مِ  ريدُ يُ  ليسَ  عاءُ فَ الشُّ  هُ افُ وختَ  

 

ـــ مْ ــــهُ   ـــ ةً حاجَ ـــ ظـــيمُ العَ  لَّ جَ  انِ الشَّ

 ال إليهِ فَ  مْ هلُ  حاجاتٍ  لُّ كُ  لْ بَ  

 

ــــ  ــــ واهُ لسِ ــــن مَ مِ ــــانِ  كٍ لَ  وال إنس

 الذي وَ ها وهْ لُّ كُ  ةُ فاعَ الشَّ  هُ ولَ  

 

ـــــ يف ذاكَ   ـــــ نُ أذَ يَ ـــــدَّ  يعِ فِ للشَّ  اينِ ال

َّ ىضَ ارتَ  نْ ملَِ   ْ  هُ دُ حِّ وَ يُ  نْ  ممِ كْ بِهِ وملَ ِ   يُرشْ

 

ـــا شـــيئً   ـــامَ لـِ ـــ جـــاءَ  دْ  قَ  رآنِ يف القُ

 ـشْ مَ  وَ هْ فَ  يهِ إلَ  هُ تُ فاعَ شَ  تْ قَ بَ سَ  

 

ــــفُ   ــــهِ  وعٌ ـ ــــافِ  إلي ــــذُ  عٌ وش  انِ و شَ

 ةً رامَ كَ  نيَ عِ افِ الشَّ  قامَ ذا أَ لِ فَ  

 

ُــــ  ــــورَ  مُ هلَ َ ــــالعِ  بِ صــــاحِ  ةَ محْ  انِ يَ صْ
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 االفتقار هلل وصف ذايت للمخلوق

 :♫قال الناظم ثم 

d‘	„I:`	›©XXXfin‹√	«XX≥	›cÏ̈ Í®XXX≥:√	‡∫<Ì:_XX‹B	
	

 ‚§≥:	;∏ØX			XXÍ≥	‡©Xfin‹√	Ì:_XX‹B<	Àº`	›¡	XX‚F:«	
	  بُّ لُ  هو إذ ،معناه ومتانة لـجامل لفظه، املنظومة، هذه يف األبيات أحسن نمِ  وهذا

عانٍ سديدة، القصيدة،  هذه الصة ما فيها من مَ داثُ ـكَ وهلذا وخُ يف  ر االستشهاد به مفرَ

 .اتالتعليق هسبق بيانه يف أول هذ وقد، عدد من املؤلفات

رُ (: ♫ قولهو قْ ـفُ  يل والفَ صْ فةٌ أنَّ  أي): ذاتٍ  وَ  نفكُّ تَ  ال  االفتقار هللا نَعتٌ وصِ

ةٌ له أبدا، مَ ـفُ ( وهلذا قال: عن العبد بحال من األحوال، بل هي مُالزِ صْ مٌ ال ذاتٍ  وَ  زِ

ا بودية هللا ، ألنه من )أَبَدً T  S   ﴿، بل هو حقيقتها وقُطب رحاها هلالج لجلوازم العُ

 _  ^   ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U ̀  a  b  

  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  c n﴾ 

زِّ ]١٦– ١٥السجدة: [ ضوع العبودية، أمام عِ ل وخُ لطان، ويف هذا إظهار لذُ   الربوبية. وسُ

 مع واخلضوع الذل غاية هي العبادةَ  إن« :)95( ♫ابن باديسالعالمة قال 

 مقتىض ومن ويوجل، خياف أن عفالضَّ  مقتىض ومن واالفتقار، عفالضَّ  بغاية الشعور

  انتهى  .»ويطمع يرجو أن االفتقار

                                                             

 ). 1/219). وانظر أيضا (1/448( »اآلثار« -95
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فٌ  داً ـأب الغِـنى كام(وهلذا قال شيخ اإلسالم بعدها:   صْ ي لَـهُ  وَ  نىغِ أنَّ  أي): ذاتـِ

: قديام وقد قيل، ذايت وصفٌ ام أن افتقار خلقه إليه ذايت، كوصفٌ  ▐ املوىل

  .)96(»هربَّ  فرَ عَ  هنفسَ  فرَ عَ  نمَ «

 :تأويالت ةثالث وفيه«: )97(القيم ابن قال

: أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرفها بالعجز عرف أحدها

ربه بالقدرة، ... فإن اهللا سبحانه استأثر بالكامل املطلق، واحلمد والثناء، واملجد 

والغنى، والعبد فقري ناقص حمتاج، وكلام ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله 

 [وهذا من باب قياس العكس]ه. وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كامل

                                                             

وليس هذا  ♀ وبعض الناس يروي هذا عن النبي): «16/349(» الفتاو«قال ابن تيمية يف  -96

ولكن يرو يف بعض  وال هو يف يشء من كتب احلديث وال يعرف له إسناد. ♀من كالم النبي 

وهذا الكالم سواء كان معناه صحيحا أو ». يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك« -إن صح-الكتب املتقدمة 

مل يثبت عن قائل معصوم. لكن إن فرس بمعنى صحيح عرف صحة فاسدا ال يمكن االحتجاج بلفظه فإنه 

C  B  A      ﴿ :ذلك املعنى سواء دل عليه هذا اللفظ أو مل يدل. وإنام القول الثابت ما يف القرآن وهو قوله

G  F  E  D ﴾ ] :فهو يدل عىل أن نسيان الرب موجب لنسيان النفس، وحينئذ فمن ]١٩احلرش ،

    !)، فهو مفيد66( »الضعيفة«عليه يف  ♫وانظر كالم األلباين  ...».يكون ذاكرا لنفسه ذكر اهللا ومل ينسه 

 ،)12 ص( »اهلجرتني طريق«، و)9/297( »الفتاو«. وانظر: )1/318( »السالكني مدارج« -97

 .)170 ص( »الفوائد«و
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أن من نظر إىل نفسه وما فيها من الصفات املمدوحة من القوة  التأويل الثاين:و

واإلرادة والكالم واملشيئة واحلياة، عرف أن من أعطاه ذلك وخلَقه فيه أوىل به، 

 [وهذا من باب قياس األوىل] فمعطي الكامل أحق بالكامل.

أن هذا من باب النفي، أي كام أنك ال تعرف نفسك التي هي  والتأويل الثالث:

أقرب األشياء إليك، فال تعرف حقيقتها، وال ماهيتها وال كيفيتها، فكيف تعرف ربك 

نه اخلالق سبحانه]وكيفية صفاته؟   ».[وهذا فيه قطع الطمع عن إدراك كُ

نا يف ذكر اهللا: مَ قلت: ويمكن أن جيَ  سبحان اهللا «ع هذه التأويالت الثالث قولُ

ه »واحلمد هللا واهللا أكرب ، فنُسبِّح اهللاَ وننزهه ونُقدسه عن نقص املخلوقات، ونَحمدُ

اثلة الكائنات،  ه ونُعظِّمه ونُنزه عن ممُ ونُثني عليه بإثبات املحامد والكامالت، ونُكربِّ

يط هبا اإلدراكات... ونقطع بأن ذاته وأسامءه وصفاتِه ال  تتصورها اخلياالت وال حتُ

 سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم!!

 قوله منها ،آيات عدة يف فقر املخلوق وكامل غنى اخلالق بني سبحانه اهللا مجع قدو

w  v  u   ﴿ :هلالج لج قولهو، ]٣٨حممد: [ ﴾ Æ  Å  Ä  Ã﴿: تعاىل

   ~   }  |  {z    y  x     فقرَ  نَّ أ اآلية هذه يف سبحانه بنيَّ ف ،]١٥فاطر: [ ﴾    ے 

 ومحده فغناه له، ذايت أمر محيداً  غنياً  كونه أَن كام عنهم، ينفك ال هلم ذايت أَمر ليهإ العباد

 ...أَوجبه ألَمر ال لذاته ثابت إليه سواه نمَ  وفقر أَوجبه، ألمر ال لذاته له ثابت
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 فقرياً، إِال العبد يكون أن يستحيل... وبذاته ينالغَ  إىل حمتاج بذاته فالفقري 

 عبداً  إال العبد يكون أَن يستحيل أَنه كام غنياً، إِال سبحانه الرب يكون أَن ويستحيل

 )98( رباً. إِال والرب

 إِالَّ  إَِلهَ  َال  اهللاُ  َأْنَت  اللَُّهمَّ «: ♀ويف حديث االستسقاء، قال رسول اهللا 

  .)99( »...اْلَغْيَث  َعَلْينَا َأْنِزْل  ،اْلُفَقَراءُ  َوَنْحنُ  اْلَغنِيُّ  َأْنَت 

صول«يف  ♫يقول حافظ حكمي  لَّم الوُ  :)100(»سُ

انَهُ و بْحَ اتِهِ سُ نِيُّ بِذَ غَ وَ الْ  هْ

 

ــــــلَّ   هُ ثجَ ــــــاؤُ هُ تنَ ــــــانُ ــــــاىلَ شَ  عَ

هُ و  قُ زْ ءٍ رِ ْ لُّ يشَ  هِ عليكُ

 

يْـــــــــهِ   ـــــــــرٌ إِلَ تَقِ فْ ــــــــا مُ نـَ لُّ كُ  وَ

 فهي ،به إال هلا وجودَ  فال وجودها يف تعاىل إليه رةٌ قِ فتَ مُ  املخلوقات مجيعَ  أنَّ  فكام 

 يُّ احلَ  فهو ،بإذنه إال كونَ سُ  وال حركةَ  فال ،به إال هلا وامَ قَ  فال يامهاقِ  يف إليه رةٌ قِ فتَ مُ 

 قفللخالِ  ،به إال ليشء وامَ قَ  فال هلغريِ  مُ يِّ القَ  ،يشء إىل حيتاجُ  فال هبنفسِ  القائمُ  ومُ يُّ القَ 

 )101( .هوكاملُ  اهللا إىل قرالفَ  قُ طلَ مُ  خلوقوللمَ  ،هوكاملُ  نىالغِ  قُ طلَ مُ 

 )102( يقول شيخنا صالح بن عبد اهللا العصيمي:

ةٌ  ورَ ـرُ ـهِ ضَ لَ ـلُوبِ إِلَـى اإلِ رُ القُ  فَـــقْ

 

ــــانِ   مَ ـرْ احلِ ـــاءَ بـِ ـــبٍ بَ لْ ـــــلَ قَ يْ ـــا وَ  يَ

                                                              

 ).11(ص  »طريق اهلجرتني«انظر  -98

نه، )1173( أبو داود رواه -99  .)668( »إرواء الغليل« يف األلباين وحسَّ

ر اهللا لي بَمنه مِن قريب شرح هذه المنظومة المباركة يف أحد المساجد بمدينة  -100  .بفرنسا »ليون«وقد يسَّ

 )، للحكمي.1/187( »الوصول سلم برشحمعارج القبول « -101

 .»اإليامن أهل نصح يف احلسان املعاين« تهمنظوميف مطلع  -102
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فْصٍ  وقال أبو  مجيع عىل إليه االفتقارِ  دوامُ  :اهللا إىل العبدُ  به لُ توسَّ يَ  ما نُ أحسَ «: حَ

 )103( .»حالل جهٍ وَ  من وتِ القُ  وطلب األفعال، مجيع يف السنة الزمةُ ومُ  ،األحوال

  

                                                             

 ، ففيه عدة آثار يف الباب.»منزلة الفقر«)، 2/153(» مدارج السالكني«انظر  -103
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 الفقر هلل نوعان: كوين وشرعي 

طيع،  ال خيرجُ عنها عاصٍ ف اجلميع، حال هي الفقر هللا أن تيمية ابنُ  بنيَّ   :فقالوال مُ

		›∂;X‹R	›∂;XÍÄ:	 ‚¬aXø√		≠XÏ¥ÍÅ:<‹∏fiN	X¿‚†fiπ	
	

 ‡_XXXfiCX‹ü	›¬‹_fiºXXX‚ü	fiπ›¿XXXÛ¥XÎØ√XXÍ≥	›¡X	«XXXX‚F>	
	  .فالكلُّ فقري هللا، كام أن الكلَّ عبيد هللا

ني والعبوديةُ  وههنا إشكال: وهو أنَّه إذا كان الفقرُ  مَ الزِ لق مُ نِهم جلميع اخلَ : مؤمِ

فر، نبُلُ بني سائر البرش؟ امهصاحبُ  حُ مدَ يُ  فكيف ومن كَ  ويَ

، والعدلِ  احلق أهلِ  سبيلُ  هو املَقام هذا يف التفصيل أنَّ : اجلوابو  قال كام واإليامنِ

ول وكم: «)104( احلنفي العِز أيب ابن العالمة  من كثريٌ  والتفصيل باالستفسار يزُ

 :»النونية« يف القيم ابنِ  قولَ  أمجلَ  وما. »واألباطيل األضاليلِ 

مْ  يلِ إِنْ هُ لَيكَ بالتَّفصِ وافعَ أَطلَقُ  

 

يـــــكَ بالتِّبْيَـــــــــانِ   لَ ـــــوا فعَ َلُ  أو أَمجْ

 :)105( إنَّ الفقرَ نوعان أن يُقال:اإلشكال اجلواب عن هذا وعليه، ف 

ّ  خروجَ  ال ،عام فقر وهو ،كوينٌّ اضطراري •  ال وهذا عنه، رٍ فاجِ  وال لربَ

 املخلوق ونكَ  بمنزلة هو بل عقاباً، وال ثواباً  وال ذماً  وال مدحاً  يقتيض

 .ومصنوعا خملوقاً 

ل خاص، فقر وهوورشعي اختياري،  •  : رشيفني لمنيعِ  نتيجةَ  وحيصُ

  بربه، العبد معرفة :أَحدمها -

                                                             

 .)126 ص( »الطحاوية رشح« -104

 )، بترصف.12(ص  »طريق اهلجرتني« -105
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 له أَنتجتا املعرفتان هاتان له حصلت فمتى. بنفسه معرفته :والثاين -

داهو هفالحِ  وعنوان ،ناهغِ  نيُ عَ  هو فقراً   هذا يف الناس وتفاوت ،هُ

  .املعرفتني هاتني يف تفاوهتم بحسب الفقر

مه ابن القيم بالنظر إىل حق اهللا وتوحيده إىل:  )106( وقسَّ

 و فقر املخلوقات بأرسها،وهفقر إىل ربوبية اهللا،  •

و فقر أنبيائه ورسله وعباده الصاحلني، وهذا هو وهوفقر إىل ألوهية اهللا،  •

 الفقر النافع.

ةَ  بوديَّ  )107( نوعان:كذلك والعُ

o  ،ة  جلميع شاملة وهذه، الكوين تعاىل اهللا ألمر اخلضوع وهيكونيٌّة اضطراريَّ

«  ¼  ½  ¾  ¿  ﴿: تعاىل لقوله أحد عنها خيرج ال اخللق

  Å  Ä       Ã  Â  Á  ÀÆ  Ç  È﴾ ] آل

È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ﴿: ، ولقوله سبحانه]٨٣عمران: 

Ê   É﴾ ] :والفاجر،  والكافر، للمؤمن شاملة فهي ،]٩٣مريم ِّ  الووالربَ

 .فعله بغري األهن اإلنسان اعليه حيمد

o  خاصة وهذه ،الرشعي تعاىل اهللا ألمر اخلضوع وهي اختيارية،ورشعية 

¢  £   ¤   ﴿: تعاىل قوله كام يف رسوله،و تعاىل اهللا أطاع بمن
                                                             

 )، بترصف يسري.14املرجع السابق (ص  -106

 )، البن عثيمني، بترصف.39(ص  »رشح ثالثة األصول« -107
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، وهي التي امتدحَ اهللاُ هبا نبيَّه يف أرشف ]٦٣الفرقان: [ ﴾¥  ¦   §   ¨ 

 .املقامات وأزكى احلاالت

 بني الفرق عرفيُ  النوعني هذين بني وبالفرق«: )108( ♫ شيخ اإلسالم يقول

 »الكونية احلقائق« وبني ،الرشعي وأمره ودينه اهللا عبادة يف الداخلة »الدينية احلقائق«

ُّ  والكافرُ  املؤمنُ  فيها يشرتك التي  احلقائق يتبع ومل هبا اكتفى من التي والفاجرُ  والربَ

  انتهى. »العاملني برب والكافرين اللعني إبليس أتباع من كان الدينية

ا،ل ،سل، وأنزل الكتبواهللا تعاىل قد أرسل الرُّ  ا له رشعً كام كانوا  يكونوا عبيدً

ا له كونًا  ضعوَ  من الرشعيُّ  املقصد«: )109(بقوله  ♫ الشاطبيوإىل هذا أشار  ،عبيدً

 هللا عبد هو كام اختيارا، هللا عبدا يكونَ  حتى هواه، داعية عن فاملكلَّ  إخراجُ  :الرشيعة

 انتهى. »اضطرارا

 

 

  

                                                             

108- »باختصار.10/158( »الفتاو ،( 

 ). 3/308( »االعتصام«)، ونحوه يف 2/289( »املوافقات« -109
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 فاسداملمن  هاوما في التعفف والنهي عن املسألة

 :♫ثم قال الناظم 

			Í£	fiΩX‚∑	Ì;XCÍ¥ÏÈ‹∑	À§XX‹B	fiΩ‹∏XÍß	cXfi∆	XXZ	‚¡‚̈ ‚≥;	
	

 fi¿Íß	Úú≥:	›∂ƒX¿Í�:	‹ƒ	XÎ¥	XkÎñ:	›∫ƒfiXÎ≤c		«‚F;X‹†≥:	
	 لُّ عبد إذا  فإنَّهمن مجيل العبارة، ودقيق اإلشارة،  ♫ وهذا منه  اريفقكان كُ

ظَهر بذلك أنَّ املَخلوق ال يملك له من اهللا  ،هذا أمر الزم لسائر عباد اهللاملواله، وأنَّ 

ه عن  ذلَّل هللا مثله، وهبذا قطع أطامعَ عبَّدٌ مُ ربوبٌ مثله، مُ شيئا، ألنَّه ضعيف مثله، مَ

ه عىل احلق، يرجو رمحته وفض ه، اخللق، وأقبل بقلبه وجوارحِ لَه، وخيافُ عذابه وبَطشَ

ة احلقيقيَّة هي التذلُّلُ بني  ألنَّ الغِنى احلقيقيَّ هو عني االفتقار إىل امللك اجلبار، والعزَّ

نى النَّفس سببُ الطُّغيان، واالستغناءَ النهار، أطرافَ الليل و آناءَ يديه  عن  فإنَّ رؤيةَ غِ

ذالن،  لَّمُ اهلالك واخلِ £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª   ﴿قال تعاىل: اهللا سُ

، حيَل بينه وبين قلبِه، فُصرف ، فلما استغنى عن ربه)110(]١٠– ٨الليل: [ ﴾»  ¬   

  عن التوفيق واإلحسان، وُسلك به إلى طريق الُبؤس والِحرمان. 

 ىبتغا فمني أ: )خـالِِقهِ  َغْريِ  ِمنْ  َمْطَلباً  َبـغى َفـَمنْ (: ♫الناظم  وهلذا قال

ر له  اهللا غري عند حاجاته   .  *  +  ,  -      ﴿ما يف األرض الذي خلقه وسخَّ

، ]٦٥احلج: [ ﴾>:  ;    9       8  7/  0  1  2   3  4  5   6

 .)اجلَهوُل  َفْهوَ (

                                                             

 ). 926(ص  »تفسري السعدي«و )،17(ص  »طريق اهلجرتني«انظر  -110



 
 الصغيــر بن عامر 63

 
ك اخلالق ا�ال بَّ ): فيه إشارة إىل ما سبق اإلنباه إليه، من أن الرَ خـالِِقهِ (وتعبيره بــ 

 .هو الذي ينبغي التوكل عليه

هو و ،كل يشءالغني الذي بيده مفاتيح  اهللا ةرَ دْ بقُ أي  )اجلَهوُل  َفْهوَ (وقوله: 

ها إال  بدينه)اجلَهوُل ( بحْ م املسألة واملذلة للناس ومل يُ  .حالَ الرضورةالذي حرَّ

من  ذلك ما يفمع قلبِه، ب ه عنهفاتِ ه بمعصية ربِّه، والتِ فسِ لن )الظَُّلومُ (هو كذلك و

ةٍ   سائل.لللمسؤول، وإهانة ل أذيَّ

هو ظلمٌ يف حق الربوبية، وظلمٌ يف حق «: )111( قال شيخ اإلسالم يف سؤال املخلوق

 انتهى. »اخللق، وظلمٌ يف حق النفس

 للحاجة بيحتأُ  وإنام ،)113( حرام األصل يف واملسألة«: )112( ♫ القيم ابن قالو

 .السائل حق يف وظلمٌ ، املسئول حق يف ظلمٌ ، والربوبية حق يف ظلمٌ  ألهنا ،والرضورة

                                                             

 .وشرحها، )1/491( »السالكني مدارج«نقل هذه العبارة عنه تلميذه ابن القيم يف  -111

 ).1/491، ونحوه ()1/564( »السالكني مدارج« -112

) 4/120( »التمهيد«وانظر  .)4/138( »رشح مسلم«يف  ♫وممن نقل اإلمجاع النووي اتفاقا،  -113

[البقرة:  ﴾{  ~  ے  ¡ ﴿عند قوله تعاىل: ) 3/344( »تفسري القرطبي«البن عبد الرب، و

)، وفيه فصل 190(ص » الرد عىل البكري«) البن قدامة... و407(ص » خمترص منهاج القاصدين«، و]٢٧٣

 بذلك من مسائل.حسن يف النهي عن سؤال املخلوق، وما يتعلق 

ا مباحة إباحة امليتة للمضطر ، وقد ذهب اإلمام أمحد، واختاره ابن تيمية، ونقله عنه ابن وغاية ما يف املسألة أهنَّ

ا ال جتب حتى مع الرضورة... 1/490( »السالكني مدارج«القيم يف   )، إىل أهنَّ
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 ،عبودية نوع وذلك ،اهللا لغري هواستعطاءَ  هلَّ وذُ  هوفقرَ  هسؤالَ  ذلبَ  فألنه :األول أما

 إىل هوفقرَ  ،هوإخالصَ  هتوحيدَ  وظلم ،أهلها بغري وأنزهلا ،موضعها غري يف املسألة فوضع

 ،الناس بِّ رَ  مسألة عن الناسِ  بسؤالِ  واستغنى ،بقسمه ورضاه عليه هوتوكلَ  اهللا،

 .هتَ قوَّ  فضعِ ويَ  هنورَ  ويطفئ التوحيد، حق من مضُ هيَ  هكلُّ  وذلك

 مل حقا عليه بسؤاله له فأوجب ،عنده ليس ما سأله فألنه :للمسئول هظلمُ  وأما

 وإن ،كراهة عىل أعطاه أعطاه، فإن. املنع مِ وْ لَ  أو ذل،البَ  ملشقة ضهوعرَّ  ،عليه له يكن

 حقا سأله إذا وأما ،عليه ليس ما سأله إذا هذا ،)114( وإغامض استحياء عىل منعه ،منعه

 .بسؤاله يظلمه ومل ،ذلك يف يدخل فلم ،عنده له هو

 أدنى هنفسَ  وأنزل ،خالقه لغري لَّ وذَ  ،هوجهِ  ماءَ  أراق فإنه :هلنفسِ  ظلمه وأما

 ه،فِ فُّ عَ تَ  ةِ زَّ وعِ  ه،نفسِ  فرشَ  بإسقاط وريض ،احلالتني بأبخس هلا وريضِ  ،)115( املنزلتني

 الناس عن هواستغناءَ  له، مسِ قُ  بام هوقناعتَ  ه،وتوكلَ  ورضاه هصربَ  وباع ،قناعته وراحةِ 

 ووضع ،هارشفَ  لوأمخَ  ،موضعها غري يف عهاوضَ  إذ ،هلنفسِ  ظلمه عني وهذا. بسؤاهلم

 ،املسئول نفس حتت هنفسُ  تكونَ  أن وريضِ  ،رهاوحقَ  رهاغَ وصَ  ،هازَّ عِ  وأذهب ،هاقدرَ 

 انتهى .»الرشع يف ذلك حبَ يُ  مل ورةالرضَّ  ولوال ،يده حتت هويدُ 

                                                             

 يعاقب لئال ذميا سأل احتاج إذا كان أنه الصاحلني بعض عن حكي) أنه 4/428( »الفتح«جاء يف  -114

 . رده لو بسببه املسلم

يَا اليَدُ «: ♀قال  -115 لْ ٌ  العُ ريْ نَ  خَ ، اليَدِ  مِ ىلَ فْ أْ  السُّ دَ ابْ نْ  وَ ، بِمَ ُ  تَعُولُ ريْ خَ ةِ  وَ قَ دَ نْ  الصَّ رِ  عَ هْ نًى، ظَ  غِ

نْ  مَ فِفْ  وَ تَعْ سْ هُ  يَ عِفَّ نْ  ،اهللا يُ مَ نِ  وَ تَغْ سْ نِهِ  يَ غْ  .).1042)، واللفظ له، ومسلم (1427( رواه البخاري ،»اهللا يُ
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 : أخر اوجهأ، )116( ♫ وزاد احلافظ ابن رجب 

 أن عباده من يريد فإنَّه ،يسأله ال من عىل ويغضب سأل،يُ  أن حيب اهللا أن: منها

 .الدعاء يف حنيلِ املُ  وحيب ،إليه ويفتقروا ويدعوه ،ويسألوه إليه يرغبوا

 .وعجزه لفقره يُسأل أن يكره غالبًا واملخلوق

ك ابن قال امَّ رُّ  من تَسأَلْ  ال«: السَّ ألَهُ  إن منك يَفِ لْ  ، ولكنتَسْ ك من سَ  أن أمرَ

أ  )117(.»هُ لَ تَسْ

 :يةتاهِ العَ  أيب من شعرو

ــــةً  ــــا حاجَ  ال تَســــألَنَّ أخــــاكَ يومً

 

ــــه ال حتُ   ـــلِ الــــذي أبوابُ ــــوسَ  بُ جَ

هُ   ـــــؤالَ كــــتَ سُ  اهللاُ يَغضــــبُ إنْ تَرَ

 

ـــألُ يَغضـــبُ   ـــنيَ يُس مَ حِ ـــيُّ آدَ ن  وبُ

ــــإنامَ   ــــهِ ف ــــؤالَك لإلل ــــل س  فاجعَ

 

ــــلِ يف فَ   ــــةِ  ض ــــا نَ ربِّ  نعم ــــقَ تَ ن  بُ لَّ

  . )118( »َعَلْيهِ  يغضْب  اهللاَ  َيْسَألِ  لَمْ  َمنْ «: ♀ هقولُ  ويف احلديث 

 قد من عنَ متَ  ال ،هألُ يسْ  ال نمَ  عىل بُ غضَ يَ  نمَ  يا«: يقول معاذ بن حييى كانو

 )119(.»كسألَ 

                                                             

  ، بترصف وزيادات. )56-2/46( ، الرسائل»االقتباس نور«انظر  -116

بلفظه الذي خيتلف يسريا عام ذكره ابن » احللية«. نقلته من )، أليب نُعيم8/210( »حلية األولياء« -117

  بلفظها، إن تيرس. ، أعزوها وأنقلها♫رجب. وهكذا فعلت مع مجلة من اآلثار التي يستشهد هبا 

نه األلباين يف 3373رواه الرتمذي ( -118  .)3373» (صحيح الرتمذي«)، وحسَّ

  .)، البن اجلوزي2/296( »صفة الصفوة« -119
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 وأعظمَ  هللا لَّ أذَ  كان كلام والعبدُ «: )120( ♫ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

: اخللق فأسعد لقدره، وأعظمَ  له، وأعزَّ  إليه، أقربَ  كان ،له وخضوعا إليه افتقارا

 واستغن ه،أسريَ  تكن شئت من إىل احتج«: قيل فكام املخلوق وأما. هللا عبودية أعظمهم

ه تكن شئت من إىل وأحسن ه،نظريَ  تكن شئت عمن  )121(.»أمريَ

 من بوجه إليهم جحتَ يَ  لم إذا الخلق عند رمةً وُح  ارً ْد قَ  العبُد  يكونُ  ما فأعظمُ 

 ومتى عندهم، يكونُ  ما أعظمَ  كنت عنهم االستغناء مع إليهم َت أحسنْ  فإن الوجوه،

 وهذا إليهم، كحاجتِ  ردْ بقَ  عندهم كرُ دْ قَ  َص قُ نَ  - ماء شربة يف ولو - إليهم َت احتجْ 

 انتهى. »شيءٌ  به كَ شرَ يُ  وال هللا، هكلُّ  الدينُ  ليكونَ  ورحمته، اهللا حكمة من

 )122(قال الشاعر: 

هُ  ـديقِ لِقـاؤُ ـفَّ عـىل الصَّ فَّ خَ ن عَ  مَ

 

ـــولُ   ْل ـــهُ ممَ جهُ ـــوائِجِ وَ ـــو احلَ  وأَخ

 

                                                             

أهيا القارئ -، وهو كالم طويل نافع يف هذا الباب، أنصحك )، وما بعدها1/39( »الفتاو«انظر  -120

، حتى تفهم هذا األصل العظيم الذي جاءت به مجيع األنبياء والرسل، وهو أن تطالعه بتأمل -الكريم

  .▐االفتقار إىل اهللا واالستغناء عن كل ما سواه، 

 نظم بعُضهم هذا المعنى بقوله: -121

ـــــفَ تَ  ـــــ علـــــى ْل ضَّ ـــــ ئَت ِشـــــ نَم ـــــأَ  نَ واْع  هِ مرِ ب

 

 أميــــــــُرهُ  ،األميــــــــرَ  كــــــــان ولــــــــو ،فأنـــــــَت  

ـــــىغِ  ذا نْ وُكـــــ  ـــــعَ  نً  ىرَ الـــــوَ  نمِـــــ تشـــــاءُ  نْ مَّ

 

 يــــــــُرهُ ظِ نَ  فأنــــــــت لطاًناُســــــــ كــــــــان ولــــــــو 

ـــــــ  ـــــــَت  نوَم ـــــــامُ  كن ـــــــهِ  حتاًج ـــــــا إلي  َوَواقًِف

 

ــــــــى  ــــــــع  عل ــــــــت منــــــــهُ  َطَم  َأِســــــــْيُرهُ  فأن

  .)259(ص  »صيد اخلاطر«انظر  

م« -122 كَ حاح«ازي صاحب ، ملحمد بن أيب بكر الر)62ص ( »كتاب األمثال احلِ  ».خمتار الصِّ
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نْ «: ليلة كل وينادي ه،سؤالَ  عباده نمِ  يستدعِ يَ  تعاىل اهللاَ  أن: )123(منهاو  ، مَ وينِ عُ  يَدْ

يبَ  تَجِ أَسْ نْ  ،لَهُ  فَ أَلُنِي مَ طِيَهُ  يَسْ أُعْ  )124(.»فَ

  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »Ä  Å  ﴿: تعاىل قال وقد

Æ﴾ ] :١٨٦البقرة[. 

ا وجده العبدُ  دعاه وقت فأي  اب،وَّ بَ  وال حجاب وبينه بينه ليس ،يبًاجمُ  قريبًا سميعً

 .األوقات أغلب يف إليه الوصول ويعرس واألبواب، باحلجاب يمتنع فإنَّه املخلوق وأما

اكَ «: لعطاء طاووس قال فعَ  أنْ  إيَّ كَ  تَرْ ائِجَ وَ ن إىل حَ لَقَ  مَ ونَكَ  أَغْ ابَه، دُ لَ  بَ عَ جَ  وَ

ونَكَ  ابًا، دُ جَ كَ  بطَلبِ  وعليك حِ ائِجَ وَ ن إىل حَ هُ  مَ ابُ تُوحٌ  بَ فْ  طَلبَ  ،القيامة يوم إىل لك مَ

، أَن منك هُ وَ عُ دكَ  تَدْ  )125(.»اإلجابة ووعَ

بُ لإلمام الشافعي  نسَ  :)126( قولُه ♫ويُ

ــــائِلٍ  ــــنْ سَ ـــاسُ عَ ــــبَ النـَّ تَجَ ا احْ  إِذَ

 

ـــــــابُ   جَ يبِّ حِ ـــــــائِلِ رَ ـــــــامَ دُونَ سَ  فَ

ــــاهُ   جَ ــــنْ رَ ــــىلَ مَ ــــلٍ عَ ضْ ــــودُ بِفَ عُ  يَ

 

ـــــابُ   َ ـــــنيٍ جيُ ـــــلِّ حِ ـــــهِ يفِ كُ ي اجِ رَ  وَ

 تَ يْ ناجَ  ثم رتَ هَّ طَ تَ  ئتَ شِ  متى! ؟آدمَ  ابنَ  يا كثلُ مِ  نمَ «: يقول زينُّ املُ  بكرٌ  وكان 

 .»انمجُ رْ تُ  وال جابٌ حِ  هوبينَ  كبينَ  ليس ،كَ بَّ رَ 
                                                             

 من مفاسد. من أوجه منع املسألة وما فيها -123

وانظر يف مسألة النزول . )758)، ومسلم (1145املتواتر، الذي رواه البخاري ( »النزول«يف حديث  -124

 .»هنج االقتصاد«اإلهلي كتاب املؤلف 

  .)4/11( »حلية األولياء« -125

  .)29ص ( »ديوان اإلمام الشافعي« -126
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 :وا يف هذا املعنىوأنشد

ـــن ســـائِلٍ  ـــنُوا عَ َصَّ ـــذينَ حتَ ـــلْ للَّ  قُ

 

ــــابُ   جَّ ــــا حُ ــــن دُوهنِ لٍ مِ ــــازِ ن  بمَ

ابُكمْ   ــــوَّ مْ بَ ــــائِكُ ــــالَ دُونَ لِق  إنْ ح

 

ابُ   ـــــوَّ ـــــهِ بَ ـــــيسَ لبابِ ـــــاهللاُ ل  ف

رنا فيها  ،)127( ويف النهي عن مسألة املخلوقني أحاديثُ كثرية صحيحة ورصحية  حذَّ

لِّ املسألة للناس، وأخرب أن الذي يسأل يف  ☻الناصح األمني  من ذُ

بسؤال اهللا من  ♀أهل اإلفالس، وأمرنا  يف اآلخرة منغري حاجة معدود 

 ذلك:ومن ، ▐فضله، وإنزال احلاجة به، وإظهار الفاقة بني يديه 

الُ  الَ «: ♀ه قولُ  مْ  أَلَةُ سْ امل تَزَ كُ دِ تَّى بِأَحَ لْقَى حَ لَيْسَ  اهللاَ، يَ هِ  يفِ  وَ هِ جْ ةُ  وَ عَ زْ  مُ

م  يف هوجهِ  نمِ  اهللاُ فأذهبَ  الدنيا، يف هوماءَ  هتَ يانَ وصِ  هوجهِ  زَّ عِ  أذهبَ  ألنّه، )128(»حلَ

 فال املعنوي، وهباؤه همجالُ  ويذهبُ  ،حلم غريبِ  عظامً  فيَصري ،يساحلِ  هوهباءَ  همجالَ  اآلخرة

 )129(.ةجاهَ وَ  اهللا عند له يبقى

ةُ « :)130( ♫املالكي  قال القايض عياض عَ زْ : معناه: قيلو، حلم قطعةُ أي  :مُ

ه حيرش ظاهره، عىل هو :وقيل اهللا، عند له وجه ال ساقطاً  ذليالً  القيامة يوم يأيت  وجهُ

                                                             

: ، ومقاال نافعا بعنوان♫ الوادعي هادي بن مقبلللعالمة  »املسألة ذم«انظر يف هذا املوضوع كتاب  -127

 األعامل موسوعة«، ضمن ♫للعالمة حممد اخلرض حسني التونيس  ،»السفىل اليد من خري العليا ليدا«

 ).127-18/119( »الكاملة

 .)، واللفظ له1040)، ومسلم (1474البخاري ( -128

  . )2/47( ، الرسائل»االقتباس نور«قاله ابن رجب يف  -129

 .، باختصار)3/574( »بفوائد مسلم املعلِم إكامل« -130
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 جاء كام بالوجه، املسألة طلب ملا بذنبه وعالمة له ومتييزاً  اهللا، من عقوبة حلم، دون عظامً  

 ليس :وقيل، العصيان هبا كان يالت األعضاء يف العقوبات من األخر األحاديث يف

 انتهى  .»ضعيف وهذا املحرش، شمس حرَّ  يهقِ يَ  حلمٌ  هوجهِ  عىل

فه القايض قد مال إليه البخاريقلت ، حيث ♫ : وكأن هذا الوجه الذي ضعَّ

نْ «: بابيف  »صحيحه«من  أتبع هذا احلديثَ  أَلَ  مَ ا النَّاسَ  سَ ثُّرً  إِنَّ «بحديث  ،»تَكَ

سَ  مْ نُو الشَّ مَ  تَدْ وْ ةِ  يَ يَامَ  حلم الو القيامة مصاحب املسألة يأيت يو أن فيه الرس ، وكأن»القِ

 )131(. غريه من أكثر له الشمس أذيةُ  فتكون ،بوجهه

 )132( قال الشاعر:

ــا اعتَــ ــاذِ  اضَ م ــوَ  لُ ب ــبِ  هِ جهِ  هؤالِ سُ

 

ــــ  ــــى بِ نَــــالغِ  نــــالَ  نْ الً وإِ دَ بَ  ؤالِ سُ

ـــ  ـــ ؤالُ وإذا السُّ ـــ عَ مَ ـــنْ زَ وَ  والِ النَّ  هُ تَ

 

ــرَ   ــ حَ جَ ــ ؤالُ السُّ ــ فَّ وخَ ــ لُّ كُ  والِ نَ

ــإذا ابتُ   ــتَ لِ ف ــبِ  ي ــوَ  ذلِ بَ ــائِ  كَ جهِ  الً س

 

ـــــفابذُ   ـــــتَ للمُ  هُ لْ ـــــفْ املِ  مِ رِّ كَ  الِ ضَ

مَّ «: يف سجوده وكان اإلمام أمحد يقول  امَ  اللَّهُ نْتَ  كَ ي صُ هِ جْ نِ  وَ ودِ  عَ جُ كَ  السُّ ِ ريْ  لِغَ

نْ  ي فَصُ هِ جْ نِ  وَ أَلَةِ  عَ كَ  املَْسْ ِ  )133(.»لِغَريْ

بَيْ  بنِ  احلسن وما أحسنَ قولَ   )134(: غداديِّ البَ  دٍ عُ

ـــنْهُ  ـــذي إنْ مل تَصُ ـــهَ ال ج ـــنِ الوَ  صُ

 

ــــلُ   لِي نيا ذَ ــــدُّ يــــتَ وأنــــتَ يف ال قِ  بَ

                                                              

 .البن حجر )3/427( »فتح الباري«انظر  -131

 .♫، البن عبد الرب )1/168( »جالساملُ  وأنساملَجالس  هبجة« -132

  .)9/233( »حلية األولياء« -133

 .1/168( »املَجالس هبجة« -134
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 ٌّ لْــــكَ رضُ ْمِ ا وال حيَ ــــرًّ ــــشْ حُ  وعِ

 

بِيــــلُ عــــىل   ــــبٌّ وَ ــــى لــــهُ غِ رعً  مَ

نْ «: ♀ وقال  تْهُ  مَ ابَ ةٌ  أَصَ اقَ ا فَ هلََ أَنْزَ ْ  بِالنَّاسِ  فَ دَّ  ملَ تُهُ  تُسَ اقَ نْ  ،فَ مَ ا وَ هلََ  بِاهللاَّ أَنْزَ

ا بالغنى لَهُ  اهللا أوشك تٍ  إِمَّ وْ لٍ  بِمَ اجِ نًى أَوْ  عَ لٍ  غِ   )135(. »آجِ

 ما لَّ كُ  مواله عند دُ جيِ  وهو ،العبيد لسؤال ضَ يتعرَّ  أن من عرف التوحيد،ب وقبيحٌ 

 )136(. ريديُ 

 شيئاً، النَّاسَ  يسألوا ال أنْ  عىل أصحابه من مجاعةً  ♀ النبيُّ  بايع وهلذا

يق، بكر أبو: منهم  أو طُهوْ سَ  طُ سقُ يَ  همأحدُ  وكان، ╚ وثوبان، ذر، وأبو الصدِّ

طامُ  ناوِ  أنْ  أحداً  سألُ يَ  فال ه،تِ ناقَ  خِ  )137( .إياه هلَ يُ

 )138(وقد قيل: 

ـــوفَ الوُ  إنَّ  ـــىل األَ  ق ـــوابِ ع ـــرْ حِ  ب  انُ مَ

 

ـــوالعَ   ـــرْ يَ  نْ أَ  زُ جْ ـــانَ  وَ جُ ـــانُ  اإلنس  إنس

ــــلَ حتــــى   مِّ  قصــــدهُ لوقــــاً وتَ خمَ تُؤَ

 

ــــانَ   ــــالرمحنِ عِ  إن ك ــــدك ب ــــامنُ  ن  إي

ـــاؤُ عَ   ـــط ـــأَ  إنْ  كَ ه لَ ـــ هُ عطاكَ  )139( ةٌ عَ ضَ

 

ـــاملَ  عـــدَ كـــان بَ  ف إنْ فكيْـــ   رمـــانُ حِ  لِ طْ

ـــ  ـــ قْ ثِ ـــبالَّ ـــيُ  وَ ذي هُ ـــمْ ذا ويَ ي عطِ  ذا عُ نَ

 

ــــ  ــــيف كُ ــــيف خَ  هُ لِّ يــــومٍ لَ  شــــانُ  هِ لقِ

                                                              

 ♫، وانظر كالمه األلباين وصححه ،)2479( الرتمذي)، و1645)، أبو داود (3869أمحد ( رواه -135

 .)2787( »السلسلة الصحيحة«عىل احلديث رواية ودراية يف 

 .)1/491( »مدارج السالكني«انظر  -136

 .)1043( »صحيح مسلم«انظر  -137

 .)1/171( »املَجالس هبجة« -138

 .»ضعة«)، 727(ص  »النهاية يف غريب احلديث«. انظر ناءةٌ ودَ  وَهَوانٌ  لٌّ ذُ أي  -139
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ِعِ «: رجال فقال له ♀وقد وىصَّ النبيُّ   أَمجْ يَاسَ  وَ ِ َّا اإلْ ي يفِ  ممِ  أَيْدِ

 معاشه أمور يف، ويف هذا الوصية بتوطني النفس عىل التعلق باهللا وحده، )140(»النَّاس

 أيدي يف مما اليأس عىل هنفسَ  ويوطن. فضله يف إال يطمع وال اهللا، إال يسأل فال ومعاده،

 .عنه استغنى يشء من سأيِ  ومن ،صمةعِ  اليأس فإن ،الناس

 ساملاً  حقيقة، هللا عبداً  فيبقى ،باهللا إال هقلبَ  قلِّ عَ يُ  فال اهللا، إال بلسانه يسأل ال أنه فكام

 قاملتعلِّ  فإنَّ  ،والرشف زَّ العِ  بذلك واكتسب رقِّهم، من حترر قد ،اخللق عبودية من

 )141( .هبم تعلقه بحسب والسقوط الذلَّ  يكتسب باخللق

لفُ جيتنبون مثلَ  ف قالهذه املواقف، حتى  وقد كان السَّ خري بن مطرِّ  إذا«: الشِّ

 يف رأَ  أنْ  هكرَ أَ  فإين هبا، هنيواجِ يُ  وال ةـعَ قْ رُ  يف هاعْ فَ فلريَ  حاجةٌ  إيلّ  كمألحدِ  كانت

 )142(.»سألةاملَ  لَّ ذُ  كمأحدِ  وجه

ذلَّـــــــةٌ  جـــــــالِ مَ  إنَّ املَســـــــائِلَ للرِّ

 

ـــــا  ه ـــــدُ عارُ لُ ْ ـــــا وخيَ ه نافِعُ ـــــى مَ نَ فْ  تَ

أيب قلت: ومن جاللة هذا األمر أن أهلَ السنة دونوه يف العقائد، ومن ذلك قول  

 إن: ونقول«: )143( »االعتقاد«يف كتابه الذي صنفه يف  ♫عبد اهللا حممد بن خفيف 

 أيدي يف عام واالستغناء التعفف من مرسومة برشائط إال جائز غري املكاسب ترك

 انتهى. »احلقيقة يف مذموم فهو صحيح، وهو ةً فَ رْ حِ  السؤالَ  جعل ومن الناس،
                                                             

 .)401( »الصحيحة«يف  األلباين )، وحسنه4171)، وابن ماجه (23498( أمحد رواه -140

 .♫، البن سعدي )200ص ( »األخبار جوامع رشح يف األخيار عيون وقرة األبرار قلوب هبجة« -141

 .)1/168( »جالساملُ  وأنساملَجالس  هبجة« -142

 ).457(ص » احلموية«نقله عنه شيخ اإلسالم يف  -143
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ذَ -بال إحلاح مسألة– العاديَّ  الطلبَ  أنَّ يف خامتة هذا املبحث  أُنبِّهُ و  أن درَّ جَ مُ ف م،اليُ

فهذا يشء  -كتابا يعريك أن طلبته لو كام به اهللا ينفعك قد- شيئا أخيك من تطلبَ 

فٌ عليه وال بأس به، تعارَ  به نتفعيُ  ما ، فال يُعريوناملاعون ونعيمنَ الذين  اهللاُ ذمَّ  حتى مُ

 )144(.به والسامحة ببذله العادة جرت مما

  

                                                             

 .-زاده اهللا توفيقا–أفادين هبذا شيخنا عبد اهللا العنقري  -144
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 ما ال يقدر عليه إال هللا ال يُطلُب من غريه 

، أو من حيٍّ ولكن فيام ال يقدر عليه إال اهللا، كانت  منسألتُه إن كانت موأما  ميِّتٍ

ا أكربَ  ، ورشكً ا أكربَ فرً ، وكُ ا ظلامً أكربَ  امليّت ألنَّ  منه، بالتوبة إال اهللا يغفره ال، )145(إمجاعً

̀   c   b  a  ﴿ :يقول واهللا ذلك، عىل قدرته لعدم اإلجابة يستطيع ال   _

 nm  l  k  j   ih  g  f     e   d        q  p  o
r﴾]سبحانه ويقول ،]١٤: فاطر: ﴿   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  (  '  &  %   $      #   "  !

  .وكفر وهذا نصّ رصيح أنّ دعاء األموات رشك ،]٦ – ٥[األحقاف: ﴾(

جيوز أن يُطلب إال من اهللا، ال فأما ما ال يقدر عليه إال اهللا، فال : «)146(ابن تيمية  قال

 انتهى». يُطلب ذلك من املالئكة، وال من األنبياء، وال من غريهم

ا«: البنته احلبيبة ☻ويف احلديث قال رسول اهللا  ةُ  يَ اطِمَ  بِنْتَ  فَ

دٍ  َمَّ لِينِي ،حمُ ا سَ ئْتِ  مَ نْ  شِ ايلِ  مِ نِي الَ  ،مَ نْكِ  أُغْ نَ  عَ يْئًا اهللاَِّ مِ ال جيوز أن وفيه: أنه  ،)147( »شَ

وأما الرمحة واملغفرة واجلنة والنجاة من  يسأل العبدُ إال ما يقدر عليه من أمور الدنيا.

النار ونحو ذلك من كل ما ال يقدر عليه إال اهللا تعاىل، فال جيوز أن يطلب إال منه تعاىل، 

                                                             

 .)405، 199(ص  »البكري عىل ردال«انظر  -145

فتح «)، وانظر 1/329( »الفتاو«...)، و405، 237، 194، 184(ص  »البكري عىل ردال« انظر -146

 .)572، 460، 203(ص  »املجيد

 .)206)، واللفظ له، ومسلم (4771البخاري ( -147
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ه أن فإن ما عند اهللا ال ينال إال بتجريد التوحيد، واإلخالص له بام رشعه ورضيه لعباد

فإذا كان ال ينفع بنته وال عمه وال عمته وال قرابته إال ذلك، فغريهم  يتقربوا إليه به،

   )148( عترب.أوىل وأحر. ويف قصة عمه أيب طالب مُ 

حق اهللا العيل قلت: وتفصيل هذا كلِّه يف كتب العقيدة والتوحيد، التي اعتنت ببيان 

 )149(وما يضاده من الرشك والتنديد.  احلميد،

 :♫قال الناظم 

	Í£	fiΩXX‚∑	Ì;XXCÍ¥ÏÈ‹∑	À§XXX‹B	fiΩ‹∏XXXÍßcXXfi∆	;XXXZ‚¡‚̈ ‚≥	
	

 XXfi¿ÍßÚú≥:	›∂ƒXX¿Í�:	‹ƒXXÎ¥XXkÎñ:	›∫ƒcfiXÎ≤	:«‚F;XX‹†≥	
	

Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     ﴿: تعاىل قال

Þ﴾ ] :هلالج لج قالفسمى املُرشك ظاملًا، و ،]١٠٦يونس :﴿  z  y  x  w

ما يف الدنيا بإحباط  جاِهًال، وبيََّن عاقَِبَته فسمى املُرشك ،]٦٤الزمر: [ ﴾}  |   {

، ]٦٥الزمر: [ ﴾§      ¨  ©  ª  »  ¬  ® ﴿الحسنات، فقال: له من 

Q  P  O  N  M  L  K    J    ﴿ات، زلته يوم القيامة يف أَخسِّ الدركوبيَّن من

Y  X  W  V  UT  S  R﴾ ] :والقرآن كله يف تقرير  ...]٧٢املائدة

يطبُع  ولكن اهللاَ والتدليل عليه بُصنوف من اآليات والرباهين، هذا األصل المتين، 

                                                             

 .♫)، لعبد الرمحن بن حسن 203(ص  »املجيد فتح« -148

، للمؤلف غفر اهللا له، »والتعليق عىل نظم املهامت من كشف الشبهات«، »رشح القواعد األربع: «انظر -149

 ففيهام نقوالت كثرية يف هذا الباب عن علامء السنة والتوحيد.
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 ﴿Z     Y  X  W  V﴾ ] :أي ): العَايتِ  املُشـِْركُ (: ♫وهلذا قال ،]٣٥غافر

دَ عليه،  ،ربه أمر عن عتا الذي رَّ  .هرشع حدود وجتاوزفتمَ

، وال ظلمَ أعظمُ من الرشك باهللا جلَّ )150( والظلم ربالكِ  يف احلد جتاوز :وُّ تُ والعُ 

C    B  A   ﴿ قال تعاىل: وهلذا وعال، إذ هو رصف حلق اهللا تعاىل لغريه، 

D﴾ ] :١٣لقامن[. 

نيٌّ عن الرشكاء، ومجيعُ  ▐واُهللا  ديس:  همغَ إليه فقراء، ويف احلديث القُ

نَى « ا أَغْ : أَنَ اىلَ تَعَ كَ وَ بَارَ الَ اهللاُ تَ عِي قَ كَ فِيهِ مَ َ الً أَرشْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ ، مَ كِ ْ نِ الرشِّ اءِ عَ كَ َ الرشُّ

هُ  كَ ْ رشِ تُهُ وَ كْ ي، تَرَ ِ ريْ   )151( ».غَ

 

 

  

  

                                                             

 .♫)، البن عاشور 19/6)، (8/226( »التحرير والتنوير«انظر  -150

 .)2985رواه مسلم ( -151
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 خامتة القصيدة
تمَ الناظم   :هذه القصيدة الَعذبة بقوله ♫ثم خَ

		‚¡XXXX‚†‹∏fiN<	æfiƒXXÍ∞≥:	‹ÕfiµXXX‚∑	‚�	›_fi∏XXXXÍÄ:√	
	

 						›_Xfi†‹B	fiΩX‚∑	;X∑√	›¡Xfiº‚∑	‹æ;XØ	;∑	XÍ́	fi_‹≈;XX	«XX‚F	
	 دُ والثناء عليها، و( هللا حمدفختم هذه األبيات ب مْ  املحمود وصف): هللا واحلَ

وهي الداخلة ) لالستغراق، احلمد) يف كلمة (ألوالـ( ،حمبَّةً وتعظيامً  الكاملصفات ب

عىل واحد من اجلنس، إلفادة الشمول واالستغراق، وعالمتها: صحة وقوع (كل) 

 .هلالج لجهللا حاصلةٌ املحامد  هنا: كلُّ ، واملعنى )152( مكاهنا

ا كلُّه هللا، فالالم هنا لالستحقاقهللاوقوله: ( ستَحقَّ  »اهللا«و، واالختصاص ): أي مُ

لَمٌ عىل الذات  ، كاسمغريه به يسمى ال ،▐ ربنا اسم، وهو اإلهلية عَ

 .وتعظيامً حمبَّةً  املعبود أي ،املألوه: ومعناه ،»الرمحن«

 )153( :نينوعهللا عىل واحلمد 

 وذلك ال يكون إال عىل نعمته،هو شكر، محد  •

 وثناء عليه، وحمبة له، وهو ما يستحقه لنفسه سبحانه.ومحد هو مدح،  •

دُ (: ♫الناظم  قال مْ ءَ  هللا واحلَ لْ نِ  مِ وْ َعِـهِ  الكَ عىل اهللا حمبةً  أي أُثني :)أمجْ

، ءَ ( وتعظيامً لْ نِ  مِ وْ هِ  الْكَ َعِ بُّ من عباده )أَمجْ ا يمأل الكون مجيعا، فإنَّ اهللا تعاىل حيُ : أي محدً

                                                             

ف بأداة التعريف«وموضع هذا يف كتب اللغة عند الكالم عىل  -152 رَّ ، ويف كتب األصول عند الكالم »املُعَ

 .»العام«عىل 

 .)10/84( »الفتاو«انظر  -153
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I  H  G     F  E     D  C  ﴿قال تعاىل: أن حيمدوه، وعىل نعمه أن يشكروه،  

J﴾ ] :قال و ،]٥٩النمل▐: ﴿e  d  c  b          a  ` ﴾ 

، ]٧٠القصص: [ ﴾ Ô    Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏÎ    Í    Ì  Ë  Ê  É ﴿، وقال: ]٩٣النمل: [

 فكل ...]١٨الروم: [ ﴾4  5  6  7  8   9  :  ;  وقال: ﴿

 واألَرض السبع السموات بحمده سبح وهلذا بحمده، شاهدة الكون ذرات من ذرة

 ♀يُّ النب وكان ،]٤٤اإلرساء: [ ﴾o  n  m  l  k  j   ﴿: فيهن ومن

نَا«: الركوع من االعتدال عنديقول  بَّ ،مْ احلَ  لَكَ  رَ ءُ  دُ لْ اتِ  مِ وَ امَ ءَ  السَّ لْ مِ ، وَ ضِ َرْ  األْ

ءَ  لْ مِ ا وَ ئْتَ  مَ نْ  شِ ءٍ  مِ ْ  والفضاء املخلوقات يمألْ  محداً  احلمد سبحانه فله ،)154( »بَعْدُ  يشَ

155( .بحمده يمألَ  أَن يشاءُ  مما ذلك بعد يقدر ما ويمألُ  واألرض، الساموات بني الذ( 

 )156( :»ابن القيم نونية« ويف

ْ  لُّ فكُ  يدُ احلمِ  وَ وهْ   عٌ واقِ  دٍ محَ

 

ــــرُ فْ مَ  كــــانَ  أوْ   ــــوضً ــــدَ ا مَ  انِ  األزمَ

ِ  ودَ جُ الوُ  ألَ مَ    هُ ريَ ظِ ونَ  هُ عَ يَ مجَ

 

ــــ  ــــ نْ مِ ِ غَ ــــ ريْ ــــمَ ــــوال حُ  دٍّ ا عَ  انِ بَ سْ

 هِ مدِ حَ وبِ  هُ بحانَ سُ  هُ لُ هْ أَ  وَ هُ  

 

ـــ  ـــاملَ  لُّ كُ ـــوَ  دِ حامِ ـــذِ  فُ صْ  انِ ي اإلحسَ

  

 

                                                             

 ). 471رواه مسلم ( -154

  ، وما بعدها).138(ص  »عدة الصابرين«و ، وما بعدها)،118(ص  »طريق اهلجرتني«انظر  -155

  )، البن سعدي.27(ص  »احلق الواضح املبني يف رشح توحيد األنبياء واملرسلني«انظر  -156
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كر احلمدَ  نسب أنَّه فضله ومِن«: )157( ♫ ابن رجباحلافظ قال   إليهم، والشُّ

ه أعظم من كان وإنْ  مِ  ثم األموال، من أعطاهم ما أعطاهم أنَّه كام وهذا عليهم، نِعَ

، منهم استقرض هُ ه، والكلُّ  بإعطائه، ومدحهم بعضَ  انتهى». فضله ومِن ملكُ

نْهُ  كانَ  ما( :♫ثم قال الناظم  نْ  وما مِ دُ  مِ دْ  بَعْ ي قَ اتـِ هكذا، بالتخفيف  :)يَ

ي( اتـِ نْهُ وما كانَ  ما) يف قوله: (ما) للوزن الشعري، و(يَ نْ  مِ دُ  مِ دْ  بَعْ ي قَ اتـِ ) من صيغ يَ

مد  -واهللا أعلم-وقصده العموم،  ا يمألُ أنَّ اهللاَ حيُ  ماو ،أعطى ما عىل هأمجعَ  الكونَ  محدً

 .سيعطي ماو ،يعطي

دُ يف حلول املرهوبات،  وعندوهذا احلمدُ كائنٌ عند حصول املرغوبات  مَ فإنَّ اهللاَ حيُ

ِيع ة لُّ كُ  إِذْ  ،مفعوالته مجَ مَ  يكونَ  نأ استحقَّ  وهلذا ،عدل منه نقمة وكل ،فضل منه نعْ

ا ودً مُ قُّ  ،حال كل عىل حمَ اء عىل دمَ حيُ  أَن ويَستحِ َّ اء الرسَّ َّ  )158(. والرضَّ

ِبُّ  ما رأ إذا ♀رسول اهللا  كانو دُ حلا«: قال حيُ ي هللا مْ تِهِ  الَّذِ مَ تِمُّ  بِنِعْ  تَ

اتُ  احلَِ دُ «: قال يكرهه ما رأ وإذا ،»الصَّ مْ ىلَ  هللاَِِّ احلَْ لِّ  عَ الٍ  كُ  )159( .»حَ

ا فيها من املعاين والتفصيل ملعىل هذه األبيات اللطيفة،  الرشح والبيانوهذا آخر 

لُ عىل عبده، هيدي من الكريم والتوفيق من عند اهللا الرشيفة،  وحده، وهو املُنعِم املتفضِّ

  ﴾Ð   Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿يشاء بفضله، ويُضلُّ من يشاء بعدله، 
                                                             

 ). 384(ص  »جامع العلوم واحلكم« -157

158- »10/85( »الفتاو(. 

 .)265( »الصحيحة«يف  األلباين )، وغريه، وحسنه3803ابن ماجه ( رواه -159
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 .]٤١الرعد: [ 

 

أمحدَ  اإلسالم شيخَ  حمَ ىل أن يرأسأل اهللا العيل العظيم بأسامئه احلسنى وصفاته العُ 

نانِه، الدين بسَ رصة بنُ  ه، لقيامهنانِ جِ  فراديس هسكنَ أن يُ و ابنَ تيمية،  كاميفه ولسانه وبَ

، وعاش هللا واالفتقار ضوعَ واخلُ  سكنةَ املَ  قحقَّ  ممن ي وإياكمجيعلن أن هلالج لج سألهأ

ستَغنيًا بربِّه عن كل ما سواه  .مُ

 

 .وسلموآلِه وصحبه  حممد نبينا عىل اهللا وصىل أعلم واهللا ،هذا
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