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 املقدمة
رب العاملني، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه  هللا احلمد

 ،بعد أما. أمجعني

ليحة قصيدة يف رشح جزء لطيف فهذا  بن صالحالعالمة  املتفنن لشيخنا عذبة مَ

 أعانه – السعودية العربية باململكة العلامء كبار هيئة عضو – العصيميبن محد  اهللا عبد

 ، وجزاه عنا وعن املسلمني خريا.نفعه اخللق يف وأعظمَ  دهوسدَّ  اهللا

 التعريف بالقصـيدة

 »اآلخرة والدار اهللا إىل السري« منظومة عىل رشحه آخر يف هفضيلتُ  أنشدها وقد

 .تعاىل ♫ سعدينارص ال بن الرمحن عبد للعالمة

 .»اإليامن أهل نصح يف احلسان املعاين« هاسامَّ  وقد

-بيتا نووعرش مخسةٌ وعدهتا – املنظومة هذه أن عىل يدلُّ  )احلسان املعاين(: فقوله

ت يقَت بألفاظٍ عذبةٍ فَصيحة قد احتوَ  .عىل معانٍ رائقة مليحة، وسِ

 إىل -تعاىل اهللا دهسدَّ - الشيخ حدا الذي أن أي )اإليامن أهل نصح يف(: قوله ويف

 مللة املنتسبني أي اإليامن، أهل نصح هو عامة، واملسلمني العلم طالب بني هاوبثِّ  نظمها

 .والتوحيد اإلسالم



  
 املعاين احلسان رشح 2

n     m  l   ﴿اهللا تعاىل:  داخل يف قول -حفظه اهللا–وهذا منه 

o﴾] :ينُ «: ♀ هتطبيق لقول رسولو، ]٧٧احلج ةُ  الدِّ يحَ  )1(.»النَّصِ

وال  يامالص بكثرة أدرك من عندنا دركيُ  مل«: ♫قال الفضيل بن عياض 

 )2(.»ةلألم صحالنو در،الص وسالمة ،فسالن بسخاء عندنا أدرك امإنو ،صالة

صالحُ القلب بكامل اإلنابة إىل اهللا وقوة التوكل «: )3(♫قال ابن سعديو

بَّةِ  امِ اإلخالص له، وحمَ ه بضدِّ ذلك عليه، ومتَ ه ونَقصُ  .انتهى .»اخلري لكافة اخللق، وفسادُ

 وظيفة األنبياء والعلامء و، وهوالتعليم من حقوق األخوة اإليامنيةالنصح 

 عمل أو قول يف احلق عن منهم زاغ من وردُّ  جاهلهم، تعليمُ النصيحة  أنواعمن و

 حمبة ،املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف هبم والرفقُ  احلق، إىل ردِّهم يف بالتلطف

 )4( ه.دنيا يف لناصحل رضرٍ  بحصول ولو فسادهم إلزالة

 املسلم حاجة تليس، إذ عليمَ التو صحَ النُّ  ةاألخو حقوق من العلم أنَّ  أهلُ  وذكر

 )5(.املال إىل حاجته من بأقلَّ  العلم إىل

مِ أيب الدرداء  كَ من  ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إىل اهللا « :◙ومن حِ
                                                             

 .)55رواه مسلم ( -1

 .)8/103( »حلية األولياء«رواه أبو نعيم يف  -2

 .)11(ص » جمموع الفوائد واقتناص األوابد« -3

، وما 1/44( »اآلداب منظومة رشح يف األلباب غذاء«، و)1/234( »جامع العلو مواحلكم«انظر  -4

 .♫بعدها)، للسفاريني 

 .)102(ص  »خمترص منهاج القاصدين«انظر  -5



 
 الصغيــر بن عامر 3

 
ه  قون قد نفعَهم اهللا  ،موعظة يعِظُ هبا قومَ  )6(.»هبا فيفرتِ

حيث  ♠ نوح عن بذلك اهللا أخرب كام ،ۏ هي وظيفة األنبياءوهذه 

 ♠ هود وعن، ]٦٢ألعراف: ا[  ﴾i    h  g   f  e   d  c  b﴿قال:

الذي  ♠ صالح وعن ،]٦٨األعراف: [  ﴾$  %  &  '﴿الذي قال لقومه: 

ألعراف: ا[﴾{  ~  ے  ¡    ¢  £﴿قال بعد أن أهلك اهللا قوَمه: 

٧٩[.  

وقد أوضح هذا األصل  العلامء،الناصحني ومن  األنبياء أتباع وهذه أيضا وظيفة

 »وظيفة« اإلسالم يف توجد ال«: )7(تعاىل بقوله ♫العالمة حممد البشري اإلبراهيمي 

ا، أرشف ا، وأرحب منزلة، وأسمى قدرً ا، وأوثق تبعة، وأثقل أفقً ا وأعظم عهدً  عند أجرً

 وهو تكاليفها بأهم وآخذ ،ةالنبوَّ  ملقام وارث ألنه ذلك !الديني العامل وظيفة من اهللا،

 حتى احلق عىل وترويضهم وتعليمهم وتزكيتهم إليه خلقه وتوجيه اهللا إىل الدعوة

 .له ويعملوا به يعملوا ثم ويقبلوه، يفهموه

 الكتاب وسالحه النفوس، ميدانه قائد اإلسالم، يف الديني بمفهومه فالعامل،

 األكرب وعونه أصحابه، وفعل ♀ النبي فعل من العميل وتفسريمها ةوالسن

 هبا جاء التي السامية املعاين يف ويذوب نفسه ينسى أن امليدان هذا يف االنتصار عىل

 مرياث من حظه يكون وأن االعتبار، من وشهواهتا حظوظها يطرح وأن اإلسالم،

                                                             

  ، للمؤلف.»رشح منظومة السري إىل اهللا« وانظر .)1/242( »صفة الصفوة« -6

 .)4/109( »اآلثار« -7
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 خذله إذا ينرصه وأن بجوارحه، وحيققه بلسانه احلق يقول وأن ويعلم يزكي أن ةالنبوَّ 

 انتهى.. »ةقو من اهللا آتاه ما بكل سبيله يف جياهد وأن الناس،

وا حُ ـــةَ  نَـــــصَ ىضَ  يفِ  اخلليقَ ِمحمَ  رِ  بُـــوهبِ

 

لمِ   ــــالعِ ــــادِ  بِ رشَ ـــــانِ  واإلِ ــ اإلحــسَ  وَ

 كلمة، بشطر ولو الدين عىل أعان من اهللا ورحم« :)8(♫ سعديابن قال  

 .انتهى. »الدين هذا إىل الدعوة من العبد عليه يقدر ما ترك يف اهلالك وإنام

من أهل العلم الناصحني لألمة،  -حفظه اهللا تعاىل–وأحسب شيخنا العصيمي 

 املرابطني يف سبيل التعليم والدعوة، وال أزكي عىل اهللا أحدا.

، استخرت اهللا يف كتابة هذا دًّ من هذا الباب، ورَ و ا إلحسان الشيخ ومجيله عيلَّ

رشحا عليها  -إىل هذا اليوم- أعلمالرشح املتوسط عىل هذه القصيدة اللطيفة، فإين ال 

  .ال لناظمها، وال ألحد من طالب العلم

رابع اإلحسان «: -بإشارة من شيخنا صالح العصيمي– هذه الرسالة سميتو مَ

 .»رشح املعاين احلسان

امالذي  وضعاملوهو  ،عبَ رْ مجع مَ  :عُ ـرابِ والـمَ  قَ  )9( .بيعالرَّ  زمنَ  فِيهِ  يُ

، املوافق لـ 1441رجب  24األربعاء  صباحمجع هذا الرشح  -بعون اهللا–وبدأت 

، 2020 مارس 31 شعبان من نفس السنة، املوافق لـ 07مارس، وأهنيته ليلة الثالثاء  18

                                                             

 .)30-27 ص(» السديدالقول « -8

 .)325(ص  »املعجم الوسيط« -9
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لَّ بالعامل من  -كغريي من املسلمني–وأنا حمبوس   عن اجلمعة واجلامعات، بسبب ما حَ

ل اهللا برفعه عن األمة.»وباء كورونا«   ، عجَّ

 27ليلة األحد  )10(عرب شبكة األنرتنت درسا صوتيا يف رشح هذه القصيدةألقيت و

نا العصيمي باستامعه، فجزاه 2020مارس  22، املوافق لـ 1441رجب  ، ورشفني شيخُ

 اهللا خريا، وزاده رفعة يف الدنيا واآلخرة. آمني.

ويف اخلتام، أشكر أخي وصديقي الناصح الويف عبد اهللا ماركيس الفرنيس عىل 

–مع مالحظات أخر نفيسة، كعادته  مراجعة الرسالة، واقرتاح عناوينَ جانبيَّةً هلا،

 .-وفقه اهللا وبارك يف علمه وعمله

فو والعافِيَ أن يَلطُفَ بِنا، واهللاَ أسأل  نا العَ قَ رزُ ةَ يف الدين  ة واملُعافاةَ ـوأن يَ الدائمَ

نا لوجهه خالصة، ولسنة نبيِّه موافقة، وصىلَّ اهللاُ عىل نبينا حممد و ،والدنيا أن جيعل أعاملَ

 وآلِه وصحبه وسلَّم.

 ـارـر بن عمَّ صغيِّ : الوكتب

 ،1441عــام  انـعبــش 07 اءـالثــالث ةـلـيـل

 ساـرنـفـب» لــيون«مدينة بــ، 2020 مارس 31 لـ املوافق

  
                                                             

  https://bit.ly/2Jr3Dw1 من أراد استامعه فهو منشور عىل هذا الرابط: -10

. -وفقه اهللا لكل خري-وقد قام بتفريغ هذا الدرس أخونا الفاضل اخلَلوق خري الدين بن أيب بكر الغول 

 اهللا سعيه وأصلح له الذرية.واستفدت من هذا التفريغ يف بعض املواطن، فشكر 
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 »املعاين احلسان يف نصح أهل اإلميان« قصيدة نص
ه أعظمَ –صالح بن عبد اهللا العصيمي  شيخنا قال  :-اهللا يف اخللق نفعَ

ـــهُ  اتَ يدُ نَجَ رِ ــــمُ ـــدُ الْ بْ ـــا الْعَ َ ـــا أَهيُّ  يَ

 

انِ   ـــوَ ضْ نَّةِ الرِّ ــــجَ ريُ لِ سِ ــــمَ ـــدَّ الْ  جَ

ــــرُ   قْ ةٌ فَ ورَ ُ ــــهِ رضَ لَ ِ ــــوبِ إِىلَ اإلْ لُ  الْقُ

 

انِ   مَ رْ ــــحِ ـــاءَ بِالْ ـــبٍ بَ لْ ـــلَ قَ يْ ـــا وَ  يَ

ــــامً   نَعَّ اءِ مُ ـــذَ كَ بِالْغِ ـــمُ سْ ـــانَ جِ  إِنْ كَ

 

ـــانِ   فَ رْ ـــامَ عِ ونَ ةُ دُ ادَ ـــعَ ـــفَ السَّ يْ  )11(كَ

ــهِ   بـِ لْ بَّـــهُ يفِ قَ ـــدُ رَ قِ فْ ـــانَ يَ ـــنْ كَ  مَ

 

نِ   ــــامَ ي ِ ةَ اإلْ وَ ــــالَ وقُ حَ ــــذُ ــــى يَ  أَنَّ

مٍ   هَ رْ ــدِ ــالُ بِ نَ ــدْ تُ طَالِبِ قَ ـــمَ ــلُّ الْ  كُ

 

ــــانِ   سَ ِحْ لِ اإلْ نْزِ ريُ لِـــــمَ صِ ـــــمَ  إِالَّ الْ

ــــهُ   بَ لْ ُ قَ ــــألَ مْ ــــانَ يَ ــــنْ كَ ــــهُ مَ يَنَالُ  فَ

 

ــــانِ   كَ َرْ ــــرُ األْ عَطِّ ــــهِ مُ لَ ِ ــــبُّ اإلْ  حُ

ـــــهِ   بِّ ـــــلَ رَ مَّ ؤَ ا مُ ـــــدً هُ أَبَ ــــاؤُ جَ رَ  وَ

 

انِ   يَّ ــــــدَّ ــــــيمِ لِل ــــــةُ التَّعْظِ َافَ خمَ  وَ

ـــــهِ   ـــــةً يفِ دِينِ يقَ قِ يَاةَ حَ ــــــحَ  إِنَّ الْ

 

انِ   ــرَ فْ تِ يفِ الْكُ وْ ـــمَ ــلُّ الْ تُ كُ وْ ـــمَ الْ  وَ

ـــدُّ   مِ ـــبَبٌ يُ ـــهُ سَ اتُ ـــا )12(طَاعَ نَ يَاتَ  حَ

 

انِ   ـــرَ ـــدِ يفِ النُّكْ بْ ـــبِ الْعَ لْ اتُ قَ ـــوَ مَ  وَ

ـــهِ   الِ ـــهُ يفِ مَ ـــبُ أُنْسَ ْسَ ـــانَ حيَ ـــنْ كَ  مَ

 

زَ يفِ   ـــــوْ ـــــنُّ أَنَّ الْفَ يَظُ ـــــانِ وَ يَ  الطُّغْ

ـــهِ   بِّ حُ ـــهِ وَ لَ ِ ـــنِ اإلْ ـــيمُ عَ ئِ ـــعَ اللَّ طِ  قُ

 

انِ   ــــرَ سْ الً إِىلَ الْـخُ ـــفْ ـــهِ سُ  بِ ـــوَ هَ  فَ

ا  ــــهَ لُّ دُ ـــهِ يَ لَ ِ ـــوبِ إِىلَ اإلْ لُ ُ الْقُ ـــريْ  سَ

 

اينِ   ــــوَ ــــا إِخْ نِ يَ يْ ارَ زِ يفِ الــــدَّ ــــوْ فَ  لِلْ

بَــةٍ   عْ دِ الَ يَطُــوفُ بِكَ حِّ وَ لْــبُ الْـــمُ  قَ

 

ـــدْ   ـــانِ قَ نْسَ ِ ـــبِ اإلْ طَالِ ـــتْ بِمَ نِّسَ  دُ

ــهِ   سِ دْ ةِ قُ ـــرَ ضْ ا بِحَ قً ــوْ ــهُ شَ افُ  )13(فَطَوَ

 

ـــــانِ   يقَ ِ ــــــي إِىلَ اإلْ ضِ لٍ تُفْ ـــــازِ نَ مَ  وَ

                                                              

 أي: معرفةٍ قلبيَّةٍ باهللا.  -11

ي.  -12 قوِّ  يُ
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ىلَ   ةً  )14(اهللاُ أَوْ ـــــــــــــادَ بَ دْتَ عِ  إِنْ أَرَ

 

اينِ   ودُ الْـوَ حُ الْــجَ كُ وَ ِّ رشَ ابَ الْـمُ  )15(خَ

ـــونَ   ـــكَ أَنْ يَكُ بِ لْ ـــأْ بِقَ بَ ارْ ـــافَ نَّسً دَ  مُ

 

ـــــيْطَانِ   الشَّ اءِ وَ ـــــوَ َهْ ـــــةِ األْ اسَ  بِنَجَ

لُوبِ   رُ الْقُ ا  -طُهْ ـَ اهنِ رَ ـنْ أَدْ قِيـتَ مِ  -وُ

 

انِ   دَ َرْ األْ ابِ وَ ـــــــوَ َثْ ـــــــنَ األْ ىلَ مِ  أَوْ

ــــهُ   لُّ ِ ــــوبِ حمَ لُ ــــهِ إِىلَ الْقُ لَ ِ ــــرُ اإلْ  نَظَ

 

ــــاينِ   الَ لِلْفَ ــــالَّ وَ ةٍ كَ ــــورَ  )16(الَ صُ

دْتَ   ا أَرَ ــــإِذَ ــــةٍ فَ مَ ــــنْ لَوْ ةً مِ مَ ــــالَ  سَ

 

ــــــانِ   تَ َنْ ةِ األْ ــــــمَّ ــــــةٍ أَوْ شَ  يفِ لِبْسَ

ا  ــخً سَّ وَ اكَ مُ ــرَ ــأَنْ يَ ــهَ بِ لَ ِ شَ اإلْ ــاخْ  فَ

 

ةٍ   ــــجَّ ـــيَانِ  )17(يفِ لُ ـــنَ الْعِصْ ـــيلِ مِ  تَغْ

ــا  َ ــو هبِ لُ الً تَعْ ــازِ نَ يتَ مَ ــدِ ــبْ هُ لُ اطْ  وَ

 

َنِ   محْ ــــرَّ ــــةِ ال نَّ ــــادِ بِجَ بَ قَ الْعِ ــــوْ  فَ

ــــاتَ   ــــةٍ إِنْ فَ مَ ــــفُ لُقْ قُّ لَ جٌ أَوْ تَ وْ  زَ

 

انِ   يْوَ ـــــحَ ــــنْعِمُ الْ ــــاتَ إِالَّ مُ ــــا فَ  مَ

لٍ   ــزِ عْ ــونَ بِمَ ةِ أَنْ تَكُ لِيقَ ـــخَ ـــرُ الْ سْ  خُ

 

نِ   ــــامَ ي ِ اإلْ ــــدِ وَ ي حِ ــــةِ التَّوْ لَّ ــــنْ مِ  عَ

وا  رُ ـــمِّ ـــهِ فَشَ لَ ِ ـــقُ إِىلَ اإلْ ي ا الطَّرِ ـــذَ  هَ

 

انِ   مَ رْ ـــــحِ قِ الْ ــــدَ نْ ــــوا يفِ خَ بَسُ ْ  الَ حتُ

ــمْ   ْعِكُ ــا يفِ مجَ ادِيً نَادِي حَ ـــمُ ــفَ الْ تَ  هَ

 

انِ   ـــوَ ضْ نَّةِ الرِّ ــــجَ ريُ لِ سِ ــــمَ ـــدَّ الْ  جَ

  

  

                                                             
= 

 أي: بجالل ربِّه.  -13

 يل عىل وجهها؛ بل هي إلرادة استحقاق اهللا وحده للعبادة. ضليست أفعل التَّف -14

عيف الفاتر.  -15  الضَّ

ائلة.  -16 نيا الزَّ  أعراض الدُّ
ة: املُستعظَم من املاء. -17   اللُّجَّ
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 القصيدةشرح 
 احلقيقة وبيان عوائقها النجاة

 هذه القصيدة بقوله: -نفع اهللا به–استفتح شيخنا 

بدَ  ببيانفبدأ  ثُّ السري إىل اهللا وجنَّته، يف ما يُنجي العَ قال: فالدنيا واآلخرة، وهو حَ

انِ ( وَ ضْ نَّةِ الرِّ جَ ريُ لـِ سِ دَّ الْـمَ  ).جَ

 :فوائدويف هذا 

كاك رقبته من النار.أوهلا  : أنَّ العبد يف هذه الدنيا يطلُب النجاة لنفسه، وجيتهد لفَ

رُ السري إىل اهللا، : وثانيها دِّ أنَّ هذه النجاة كائنة يف الدنيا، بالسالمة من كل ما يُكَ

ويقطع الطريق املوصل إليه، ويصد عن اإلقبال عليه، وهذه هي العوائق، وأشدها 

 الرشك ثم البدعة ثم املعصية.

 )18( هذه العوائق يكون:زوال و

 بتجريد التوحيد، •

 وحتقيق السنة، •

 وتصحيح التوبة. •

رات يف الدنيا هي النجاة من عذاب اهللا يف ثالثهاو : أنَّ ثمرة النجاة من هذه املكدِّ

يَ أهلُ السنة بالفرقة الناجية، بالنظر إىل هذه األصول، أي أهنم نجوا  مِّ اآلخرة، وهلذا سُ
                                                             

  )، البن القيم.188(ص » الفوائد«انظر  -18

ـــهُ  اتَ يدُ نَجَ رِ ــــمُ ـــدُ الْ بْ ـــا الْعَ َ ـــا أَهيُّ  يَ

 

نَّةِ   ــــجَ ريُ لِ سِ ــــمَ ـــدَّ الْ انِ جَ ـــوَ ضْ  الرِّ
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الباطل املوجب لسخط اهللا يف الدنيا، ومن اجلحيم الذي أعده اهللا ألعدائه يف  من 

 اآلخرة.

وهي –ال تتم إال بالتحلية  -وهي النجاة من املهلكات–التخلية  أنَّ  :رابعهاو

، وهبذا جيمع السائر إىل اهللا بني درء الرذائل والقبائح وحتقيق -اإلقبال عىل الطاعات

 الفضائل املصالح. 

ا وصدقا، وإليه أشار الناظم بقوله: ( )19(: أنَّ السري إىل اهللاوخامسها دًّ دَّ حيتاج جِ جَ

ريُ  سِ  ).الْـمَ

لنبيِّه حيي بن زكريا  ، وقال١٤٥األعراف:  ﴾;  > ﴿: ♠ملوسى  وقال اهللا

، مع واجتهاد وحرص بجد، ]١٢مريم: [﴾!  "  #  $ ﴿عليهام السالم: 

 )20(.عزم عىل الطاعة وثبات

 :»الكافية الشافية«يف  ♫ابن القيم  يقول

ــــا ــــ ي ــــارَ  ادً قاعِ ــــه تس ــــ ب  هُ أنفاسُ

 

ــــ   النِ مْ بالــــذَّ  ولــــيس يــــدالربَ  ريَ سَ

ـــى  ـــى حت ـــذا مت ـــادُ الرُّ  ه ـــد ق َ  وق  رسَ

 

ــــوَ   ــــ دُ فْ ــــعْ  ةاملحبَّ ــــانِ  أويل م  اإلحس

مالنُ   ا ليِّ  من: والذَّ  ا.ـنً ـيسري سريً

  

                                                             

 . الكالم عن حقيقته -إن شاء اهللا–وسيأيت  -19

 ).16/75( »تفسري ابن عاشور«و )،5/216( »تفسري ابن كثري«انظر  -20
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 الفقر إىل اهللا حقيقة قلبية ورضورة إيامنية

 :-حفظه اهللا- ثم قال

ها إال السري إىل اهللا  دُّ ظمى، ال يَسُ فإنَّ افتقار اخلَلق إىل اهللا رضورة كرب، وحاجة عُ

 .♀، واالقتفاء لطريق رسول اهللا ▐

دُ بالنار صدقا، وهلذا قال: (كذلك، فهو املَحروم حقا، يكن ومن مل  يْلَ واملُتوعَّ ا وَ يَ

انِ  مَ رْ لْبٍ بَاءَ بِالْـحِ  )21( ل: كلمة هتديد ووعيد.)، والويقَ

 :ويف هذا فوائد

 املال ةَ لَّ قِ  هنا به املقصود وليس ،نىالغِ  ضدُّ : هو لغةو: بيان حقيقة الفقر، أوهلا

 شوعاوخُ  ضوعاوخُ  إخباتا ،وعال جل هللا الفقراملقصود به هو  بل اليد، ذات وضعف

 .▐له  سكنةومَ 

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

لك الفقراء قداحلال، وإال ف ه، كام  جتد يف سِ من مألَ الكِربُ قلبَه وغطَّى اجلربوتُ فؤادَ

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

 من وهو غنيا يكون وقد، )22( »ْكبِرٌ ـُمْستَ  َوَعائٌِل « :وفيهم ،»َألِيمٌ  َعَذاٌب  َوَلُهمْ  إَِلْيِهمْ 

 . ▐ هللاوأتقاهم  الناس عأطوَ 

                                                             

 .»تفسري سورة املاعون«يف  »ويل«للناظم، فقد تكلم عن معاين كلمة  »تفسري الفاحتة وقصار السور«انظر  -21

 .)106(رواه مسلم  -22

ةٌ  ورَ ُ ــــهِ رضَ لَ ِ ــــوبِ إِىلَ اإلْ لُ ــــرُ الْقُ قْ  فَ

 

ـــاءَ   ـــبٍ بَ لْ ـــلَ قَ يْ ـــا وَ انِ يَ مَ رْ ــــحِ  بِالْ
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 دمُ عَ  بل ،داليَ  ذاِت  دمَ عَ  الزهدُ  ليس«: )23(  ؒيقول شهاب الدين القرايف 

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

 عليه اشتمل ما سببَح  رصالحِ  غاية يف بل زاهد غيرَ  قرالفَ  الشديُد  يكون وقد ،زاهدٌ 

 .انتهى. »الدنيا يف الرغبة من هقلبُ 

نس الفقر إليه، وهلذا يقول ابن تيمية ن جِ نةُ هللا مِ  )24( :♫ واملسكَ

 يكون وال وحمبته، شيتهخَ  من عوخشَ  ،لربه هقلبُ  استكان من احلقيقة يف فاملسكنيُ 

ا املسكنيُ   ...اربَّ جَ  فهو هوحاجتِ  قرهفَ  مع هقلبُ  عخيشَ  مل من فإن الصفة، هذه نبدو ممدوحً

 الشدة 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،

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

، الشدة عند لربه ستكينيَ  ال من مَّ فذَ  ،]٧٦املؤمنون: [ ﴾1  2  3   4  5  

                                                             

  .)13/245( »الذخيرة« -23

 .-عفا اهللا عنه–، للمؤلف »البن تيمية »أنا الفقري«شذا العبري رشح قصيدة « انظر -24

  https://bit.ly/3aqJmCM وهو منشور عىل هذا الرابط:

ـــا ـــريُ  أن ق بِّ  إىل الفَ ــــاتِ  رَ يّـــــــ   الربَ

 

ـيكنيُ  أنا  مــوعِ  يف املُسَ ـْ ـي جمَ   حــــاالتـِ
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، )25(ُمَتَمسكِنًا متخشًعا متواضًعا االستسقاء عند جخرُ يَ  ♀ النبي وكان

 )26( .ۏ اوهذا حال األنبياء عموم

 انتهى.. »هللا اخلاشع املتواضع هو املحمود فاملسكني: «)27( اإلسالم شيخ قال

، : أنَّ الفقر إىل اهللا رضورة قلبية، وحقيقة إيامنية، ال بد لسالك الطريق منهاوثانيها

 إىل والشوق به، واألنس سبحانه، اهللا حمبةو«: )28(♫ وما أحسن قول ابن القيم

 والعلم معرفته أن كام ،وإرادته أعامله وأصل الدين أصل: وعنه به اوالرض لقائه،

 هوجه وإرادة املعارف، أجل فمعرفته. كلها الدين علوم أجل وأفعاله وصفاته بأسامئه

 ومتجيده ومدحه وصفاته بأسامئه عليه والثناء األعامل، أرشف وعبادته املقاصد، أجل

 انتهى. »إبراهيم ملة احلنيفية أساس وذلك األقوال، أرشف

الكالم هنا عىل الفقر االختياري الذي يُمدحُ صاحبه، ال عىل الفقر أنَّ : ورابعها

 :)29( الفقرَ نوعاناالضطراري الذي كتبه اهللا عىل مجيع خلقه. وذلك أنَّ 

                                                             

 ).1505( »مشكاة المصابيح«)، وأصحاب السنن، وحسنه األلباين يف 2039رواه أحمد ( -25

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

مشهد الذل «، و)1/275( »جمموع الرسائل«ضمن له أيضا  »اجلبار للعزيز واالنكسار الذل«، و)1/135(

 .)1/318( »مدارج السالكين« من كتاب »واالنكسار

27- »18/326( »الفتاو(. 

 ).2/195( »إغاثة اللهفان« -28

 )، بترصف.12(ص  »طريق اهلجرتني« -29
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ّ  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 -

 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

 .»أحوالك مجيع ويف واضطرارك اختيارك يف له عبدا فكن«: )30(يقول ابن باديس

مه    بالنظر إىل حق اهللا وتوحيده إىل: )31(بعض أهل العلموقسَّ

 و فقر املخلوقات بأرسها،وهفقر إىل ربوبية اهللا،  •

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

 الفقر النافع.

 :♫ابن تيمية  ويف قصيدة

                                                             

 .)1/505( »اآلثار« -30

 )، بترصف يسري.14(ص  »طريق اهلجرتني« -31

رُ  قْ ـــفَ ـــفُ  يل وال صْ مٌ  ذاتٍ  وَ ــداً  الزِ    أبَ

 

ـفٌ  أبَــداً  الغِــنى كام  صْ ــهُ  وَ ـي لَ    ذاتـِ

ــالُ  احلَـــالُ  وهـــذهِ   ــقِ  حَ ــمْ  اخلَلْ هِ َعِ  أمجْ

 

مْ   ـــهُ ـلُّ هُ  وكُ ـــنْدَ ـــدٌ  عِ ـبْ ـــهُ  عَ ـــي لَ  آتـِ
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قق هذا الفقر واخلشوع واملسكنة هللا، فهو املحروم املعذب  :وخامسها أنَّ من مل حيُ

ي أنكدَ  نفَإيف الدنيا واآلخرة،  ي شِ العَ  لقلبِه فليس ،قرَّ فَ مُ  هومهُّ  ،تٌ تَّ شَ مُ  هقلبُ  نمَ  شُ عَ

ست  ذلك عن لُ القائ حصَ فأَ  كام إليه، نويسكُ  هيإل يأوي حبيبٌ  وال ،دهعن رُّ قِ يست رٌّ قَ مُ

 :بقوله

ونالسُّ  يف عنيال ةُ رَّ وقُ  النافعة واحلياةُ  بُ يِّ الط فالعيش  احلبيب إىل والطمأنينة كُ

 رقَ تَ  ملو منها، يشء إىل طمئنيَ  ملو نسكُ يَ  مل اهكلِّ  املحبوبات يف قلبُ ال لَ قَّ تنَ  ولو ،األول

ف وال يلٌّ وَ  دونه من له ليس يالذ هليِّ ووَ  هوربِّ  هإهلِ  إىل يطمئنَّ  حتى هعينُ  به  ىنَ غِ  وال يعشَ

ةَ طَ  عنه له  )32( .عني رفَ

 

 

  

  

                                                             

 وقد علَّق عليها شيخنا العصيمي. .البن القيم )،30-29(ص  »رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانه« -32

ا مَ ـيش طعم ذاق وَ    لـهُ  يكـن مل مـن العَ

 

   ويَســــكنُ  يَطمــــئن إليــــه حبيــــبٌ  
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 السعادة احلقيقية يف حتقيق منازل العبودية 

 الناظم:ثم قال 

فبنيَّ املصنف هنا أنَّ السعادة احلقيقية كامنة يف معرفة اهللا وحتقيق العبودية له، وليست 

 يف املطعم واملرشب وامللبس، وهذا قوله:

 يعرف مل فكأنه ربه، يعرف ومل ءيش كل العبد عرف فلو، باهللا قلبيَّة معرفةٍ دون : أي

 اهللا، بمحبة يظفر ومل وشهواهتا ولذاهتا الدنيا حظوظ من حظ كل نال ولو شيئا،

 القلب كان إذا بل ،عني قرة وال نعيم وال بلذة يظفر مل فكأنه به، واألنس إليه، والشوق

 ما بنفس معذبا فيصري بد، وال له عذابا واللذات احلظوظ تلك عادت ذلك عن خاليا

  )33(.به منعام كان

نفإنَّ  ن وجد اهللا ،فقد اهللا مَ  وهلذا قال: فامذا فقد؟ ،فامذا وجد؟ ومَ

 

                                                             

 ).1/68( »إغاثة اللهفان« -33

ــــامً  نَعَّ اءِ مُ ـــذَ كَ بِالْغِ ـــمُ سْ ـــانَ جِ  إِنْ كَ

 

ــــانِ   فَ رْ ــــامَ عِ ونَ ةُ دُ ادَ ــــعَ ــــفَ السَّ يْ  كَ

ــهِ   بـِ لْ بَّـــهُ يفِ قَ ـــدُ رَ قِ فْ ـــانَ يَ ـــنْ كَ  مَ

 

نِ   ــــامَ ي ِ ةَ اإلْ وَ ــــالَ وقُ حَ ــــذُ ــــى يَ  أَنَّ

مٍ   هَ رْ ــدِ ــالُ بِ نَ ــدْ تُ طَالِبِ قَ ـــمَ ــلُّ الْ  كُ

 

لِ   نْزِ ريُ لِـــــمَ صِ ـــــمَ ــــانِ إِالَّ الْ سَ ِحْ  اإلْ

ــــهُ   بَ لْ ُ قَ ــــألَ مْ ــــانَ يَ ــــنْ كَ ــــهُ مَ يَنَالُ  فَ

 

ــــانِ   كَ َرْ ــــرُ األْ عَطِّ ــــهِ مُ لَ ِ ــــبُّ اإلْ  حُ

 

اءِ  ـــذَ كَ بِالْغِ ـــمُ سْ ـــانَ جِ ــــامً إِنْ كَ نَعَّ  مُ

 

ــــانِ   فَ رْ ــــامَ عِ ونَ ةُ دُ ادَ ــــعَ ــــفَ السَّ يْ  كَ

 

ــهِ  بـِ لْ بَّـــهُ يفِ قَ ـــدُ رَ قِ فْ ـــانَ يَ ـــنْ كَ  مَ

 

وقُ   ــــذُ ــــى يَ نِ أَنَّ ــــامَ ي ِ ةَ اإلْ وَ ــــالَ  حَ
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قَ حالوته يف القلب، فإنَّه يف عقاب وجحيم قبل  ةَ اإليامن وتذوُّ م لذَّ رِ فإنَّ من حُ

 بالغفلة وكفى«: )34(حني قال ♫العز بن عبد السالم دخول اجلحيم، ولقد أحسن 

 انتهى.. »قاباعِ  اهللا عن

 ينه،بدِ  هفِ ورشَ  االنسان قيمة كرَ ذِ  »سورة التِّني«وذكر أهل العلم أنَّ من مقاصد  

 )35(.الوحي زولِ نُ  بأماكن مَ أقسَ  لذا عنه، يهلِّ خَ بتَ  وانهوهَ  ولهفُ وسُ 

 اسب،حيُ  وعليه ق،لِ خُ  أجله من إذْ  دين، له بال قيمة ال اإلنسان أنَّ  بيان فيه وهذا

 .]١٣احلجرات: [﴾Q   R   S   T   U ﴿ واآلخرة، الدنيا يف لقـخَ ال لُ فاضَ يتَ  وبه

ه، اهللا كان من: «)36(♫ رجب ابن قال ر فقد كنزَ  انتهى. ».األكرب ىنَ بالغِ  ظفَ

 من أهم بل، أهل أو، منصب أو، مال من ،متلكه يشء كل من أهم دينك سالمة

ا« :♀ النبي قولَ  تر أال، احلياة قيد عىل بقائك إِذَ دْتَ  وَ مٍ  يفِ  فِتْنَةً  أَرَ وْ  قَ

نِي فَّ تَوَ َ  فَ ريْ تُون غَ فْ  )37(.»مَ

 عوض اهللا من ألحد وليس أحد، كل من عوض اهللا يف أحد لكل«: بعضهم قالو

 )38(.»بأحد

                                                             

 ).2/226( »األنام مصالح يف األحكام قواعد« -34

 ).597(ص  »التفسري املخترص« -35

 ).1/338( »الرسائل« -36

). ورشح 408( »صحيح الرتغيب«)، وصححه األلباين يف 3233)، والرتمذي (22109رواه أمحد ( -37

انظر . »األعىل املأل اختصام حديث رشح يف األوىل اختيار«هذا احلديث يف رسالة بعنوان:  ♫ابن رجب 

 ).90-4/3( »رسائل ابن رجب«
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ــــن  ــــلِّ  مِ تَهُ  إذا يشءٍ  كُ ــــيَّعْ ضٌ  ضَ ــــوَ  عِ

 

ــــا  ــــن ومَ تَهُ  إنْ  اهللاِ مِ ــــيَّعْ ضُ  ضَ ــــوَ  عِ

ِ  ما«: )39( قال ابن القيمو   انتهى.. »لبالقَ  سوةقَ  نمِ  مَ أعظَ  وبةبعقُ  بدٌ عَ  بَ رضُ

 وهلذا قال الناظم بعدها:

 أعظم املطالب: الوصول ملنزلة اإلحسان

قُ له إال من فَّ وَ آمن باهللا وانقاد له حمبة وتعظيام، وال  فإن اإلحسان مقام رشيف ال يُ

Å  Ä   ﴿وهلذا يقول من يأخذ كتابه بشامله يوم القيامة:  يُمكن إدراكه بجاه وال مال،

  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ﴾] :اجلنودُ  تنفع فلم واضمحل ذهب: أي، ]٢٩ - ٢٨احلاقة 

 الرياح، أدراجَ  هكلُّ  ذلك ذهب بل العريض، اجلاهُ  وال اخلطرية، دُ دَ العُ  وال الكثرية،

 )40( .واألتراح والغموم موماهلُ  هلَ بدَ  وحرض واألرباح، رُ املتاجِ  بسببه وفاتت

Ë  Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  ﴿: هلالج لج قولهومصداق هذا يف 

Î  Í  Ì﴾ ] :٩٤األنعام[.  

 

                                                             
= 

 ، للمؤلف.»تسلية املؤمنني«وانظر كتاب  .)2/178( »الرشعية اآلداب« -38

  .»ذم قسوة القلب«رسالة نافعة بعنوان:  ♫). والبن رجب 97(ص  »الفوائد« -39

  ).883(ص  »تفسري السعدي« -40

مٍ  هَ رْ ــدِ ــالُ بِ نَ ــدْ تُ طَالِبِ قَ ـــمَ ــلُّ الْ  كُ

 

ــــانِ   سَ ِحْ لِ اإلْ نْزِ ريُ لِـــــمَ صِ ـــــمَ  إِالَّ الْ

ــــهُ   بَ لْ ُ قَ ــــألَ مْ ــــانَ يَ ــــنْ كَ ــــهُ مَ يَنَالُ  فَ

 

ــــانِ   كَ َرْ ــــرُ األْ عَطِّ ــــهِ مُ لَ ِ ــــبُّ اإلْ  حُ
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 :ويف هذين البيتني فوائد

: أنَّ من أعظم املطالب يف هذه الدنيا هو الوصول ملنزلة اإلحسان، وحقيقتها منها

 مقامأعالها وهو  وهذا ،»تراه كأنك اهللا تعبد أن«: ♀كام فرسه النبي 

 مقام أو املراقبة مقامأقل من األول وهو  وهذا ،»يراك فهو ،تراه كن مل فإن«، املشاهدة

 .اإلخالص

 عىل عمل ومن عارف، فهو اهللا، مشاهدة عىل عمل من«: السلف بعض قال

 )41(.»خملص فهو إياه، اهللا مشاهدة

بَدَ  من فإن«: )42(♫قال ابن القيم   الستيالء إال ذلك يكن مل يراه هكأن اهللا عَ

 بينه حيول وذلك يشاهده، كأنه يصري بحيث قلبه، عىل ورجائه وخوفه وحمبته ذكره

 انتهى .»مواقعتها عن فضالً  املعصية، إرادة نيوب

"   ﴿ جزاء اإلحسان يف الدنيا هو احلسنى يف اآلخرة، قال تعاىل:: أنَّ منهاو

هنا  أحسنوا والذين، ]٢٦يونس: [ ﴾ #  $  %&  '  )  (  *   +    ,

 النظر هي والزيادة اجلنة، وهي احلسنى اإلحسان جزاء اهللا فجعل اإلحسان، أهل هم

 )43(.▐ اهللا وجه إىل

                                                             

  ).3/331( »رسائل ابن رجب«انظر  -41

  ).174(ص  »الداء والدواء« -42

  ).4/302( »ابن رجبرسائل «انظر  -43
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 األعىل وجه إىل النظر نعيم إىل اجلنة يف ما لنعيم نسبة ال أنه وكام«: )44(قال ابن القيم 

 انتهى. »به واألنس إليه والشوق ومعرفته حمبته نعيم إىل الدنيا لنعيم نسبة فال سبحانه،

: أنَّ الدنيا ال تُغني عن أصحاهبا شيئا، وشواهد ذلك يف كتاب اهللا كثرية، ومنها

«  ¼  ½  ¾   ¿  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  À   ﴿كقوله تعاىل: 

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê     É  $  #  "  !

جاء يف آيات أخر و ،]٤٨ - ٤٧الزمر: [ ﴾ %  &  '  )  (            *   + 

µ        ´  ³  ²  ¶    كقوله تعاىل: ﴿ ،القيامة يوم البتةهلم  داءَ فِ  ال أنهالترصيح ب

  È    Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 Ë  Ê  É﴾]  :وقوله: وقوله تعاىل: ]٩١آل عمران ،﴿  q   p     o  n  m    l  k

|  {  zy  x  wv  u  ts  r﴾] :وغري ذلك من ]١٥احلديد ،

 )45(.الدالئل

هلا نعيم  حالوة اإليامن يف القلب ال يعدِ

كُ باحلواس ومنها : أنَّ لإليامن حالوةً جيد املؤمن مذاقَها يف القلب واجلنان، ال تُدرَ

 وال أحىل، الزاكية والعقول الطيبة، واألرواح السليمة القلوب عند ليسفواللسان، 

 واحلالوة لقائه، إىل والشوق به، واألنس حمبته من أنعم وال أرس، وال أطيب، وال ألذ،

 أتم بذلك له حيصل يالذ والنعيم حالوة، كل فوق بذلك قلبه يف املؤمن جيدها يالت
                                                             

 ).1/33( »إغاثة اللهفان« -44

 ).6/365( »أضواء البيان«انظر  -45
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 حاله عن الواجدين بعض أخرب كام ،لذة كل من أعىل تناله يالت واللذة نعيم، كل من

 يلف إهنم هذا، مثل يف اجلنة أهل كان إن: فيها أقول أوقات بالقلب ليمر إنه« :بقوله

 .»طيب عيش

 .»له وحبه باهللا بأنسه طربا فيها هيتز أوقات بالقلب ليمر إنه«: آخر وقال

 .»فيها ما أطيب ذاقوا وما الدنيا من خرجوا الغفلة، أهل مساكني«: آخر وقال

 .»بالسيوف عليه جلالدونا فيه نحن ما امللوك وأبناء امللوك علم لو«: آخر وقال

 إدراك وبحسب وضعفها، املحبة قوة بحسب هو وذوقها األمور هذه ووجدان

 والقرب أتم، املحبوب وإدراك أكمل، املحبة كانت وكلام منه، والقرب املحبوب مجال

 )46( .أقو والنعيم والرسور واللذة احلالوة كانت أوفر، منه

وزاد شيخنا العصيمي ، )47( »وعال جل باهللا القلب تعلق«: اهللا هي أنَّ حمبةَ : ومنها

 )48(.»مرضاته مالحظة ودوام باهللا، القلب تعلق: املحبة« عىل هذا التعريف، فقال:

عَطِّرُ أركان املؤمن: أنَّ ومنها بَّ اهللا يُ أي: أعضاءه التي أساسها  ،وجوارحه حُ

اقَ «: )49( الصحيح، ويف حا ورسورا وانرشاحا، ويمأل حياتَه فرَ القلب  اإليامنِ  طَعْمَ  ذَ

نْ  َ  مَ يضِ دٍ  دينًا وباإلسالم ربًّا، باهللا رَ والً  وبمحمَّ سُ  .»رَ

                                                             

 )، ومواضع أخر من كتبه.186(ص  »الداء والدواء«، بترصف. وانظر )2/197( »إغاثة اللهفان« -46

 .)16ص ( »رشحه عىل قصيدة السري إىل اهللا«يف  هذا تعريف العالمة ابن سعدي -47

نصح املؤمنني وتبيان منازل السائرين: «يف كتايب:  »منزلة املحبة«وانظر . »السري إىل اهللارشح قصيدة « -48

 https://bit.ly/3aBwA4B وهو منشور عىل هذا الرابط:. »رشح قصيدة السري إىل اهللا والدار اآلخرة

 ).34مسلم ( -49



 
 الصغيــر بن عامر 21

 
 أحبه، اهللا عرف من«: يقول الغالم عتبة سمعت: قال جعفر، أيب بن احلسن وعن 

 أسكنه ومن جواره، يف أسكنه أكرمه ومن أكرمه، اهللا أطاع ومن أطاعه، اهللا أحب ومن

 )50(.»وطوباه وطوباه، فطوباه، جواره يف

 ،له واإلخالصَ  ،اهللا عبادة عمطَ  ذاق إذا القلبَ  فإنَّ «: )51(♫ويقول ابن تيمية 

 انتهى.. »أطيب وال ألذ وال ،ذلك من أحىل قطُّ  يشءٌ  عنده يكن مل

 

 

 

  

                                                             

 ).6/236( »حلية األولياء«رواه أبو نعيم يف  -50

51- »10/187( »الفتاو.( 



  
 املعاين احلسان رشح 22

 الرجاء واخلوفالسري إىل اهللا يقوم عىل 

وبعد اإلشارة إىل منزلة املحبة، تكلم الناظم هنا عىل منزلتني الزمتني هلا، ومها: 

 :الرجاء واخلوف، فقال

ـــــهِ  بِّ ـــــلَ رَ مَّ ؤَ ا مُ ـــــدً هُ أَبَ ــــاؤُ جَ رَ  وَ

 

ــــــةُ   َافَ خمَ انِ وَ يَّ ــــــدَّ ــــــيمِ لِل  التَّعْظِ

كام أن السائرَ إىل اهللا يرجو ربَّه يف كل حني ما يؤمله من حسن جزائه وثوابه، أي:  

اسبهم. .عقابهأليمَ و الديَّان خياف بطشَ  ان هو اهللا لذي يدين اخللق أي: حيُ  والديَّ

وقد أثنى اهللا تعاىل يف مواضع من كتابه عىل من مجع بني هاتني املنزلتني الرشيفتني، 

n  m  l   k  ji  h   g  f  e  d c b    ﴿فقال: 

o﴾] :[  ﴿ه: جل ذكرُ  وقال، ]٢٣٥البقرة   \  [  Z  Y  X  W  V

º  ¹  «  ¼      ﴿ومدح أنبياءه بأهنم: ، ]٩٨املائدة: [﴾^

Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½﴾ ]ومدح بعض أوليائه  ،]٩٠نبياء: ألا

، ]٩الزمر: [﴾¸  Ã  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹﴿بقوله: 

لفة.كثرية، وواآليات يف الباب  ىص إال بكُ  ال حتُ
 ما فوات من خائف راج فكل العبد، عنهام ينفك ال متالزمان والرجاء واخلوف

 )52( .خياف مما أمنه راج خائف كل أن كام يرجوه،

 

                                                             

 ).247(ص  »الروح« -52
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 :ويف هذا البيت فوائد

 حقيقة الرجاء

 وحسن املجهود بذل مع املقصود حصول يف بربه العبد أمل«: الرجاءأنَّ : منها

فه شيخنا العصيمي.»التوكل  )53( ، هكذا عرَّ

: وهو املحبوب، بالد إىل القلوب حيدو حاد: الرجاء«: )54(♫ قال ابن القيم

  انتهى.. »السري هلا ويطيب اآلخرة، والدار اهللا

 ﴾è    ç  æ   å    ä   ã  â é  ê  ë    ì  í  î ﴿ قال تعاىل:

  ¨  § ے  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦ ﴿، وقال: ]١١٠الكهف: [

¬   «  ª  ©﴾ ]:٢١٨ البقرة[. 

ا رجاؤه كان فمن ا الطاعة، إىل له هاديً  صحيح، رجاء فهو املعصية، عن له زاجرً

، بطالته كانت ومن  )55( .املغرور فهو وتفريطًا، بطالةً  ورجاؤه رجاءً

 حقيقة اخلوف من اهللا

ا وعال جل اهللا من القلب فرار :اخلوف: أنَّ منهاو عرً هكذا يُعرفه شيخنا  .منه ذُ

                                                             

 ).247(ص  »رشح قصيدة السري إىل اهللا« -53

 ).246(ص  »الروح«). وانظر 2/36( »مدارج السالكني« -54

 ، للمؤلف.»نصح املؤمنني«). وانظر تفصيل ما يتعلق بمنزلة الرجاء يف كتاب 86(ص  »الداء والدواء« -55
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 .]٥٠الذاريات: [﴾Ý    Ü  Û   Ú  Ù  Ø×    Ö  Õ﴿قال اهللا تعاىل:  العصيمي.

َن الدنيا «: )56(♫قال العالمة ابن باديس  كل ما يُصيبُ اإلنسان من حمِ

ومصائبها وأمراضها وخصوماهتا ومن مجيع بالئها، ال ينجيه من يشء منه إال فراره إىل 

 انتهى.. »اهللا

ىوس ا، إليه الرجوع اهللاُ مَّ  ويف واملكاره، املخاوف أنواع لغريه الرجوع يف ألن فرارَ

  .والفوز والسعادة والرسور واألمن، املحاب أنواع إليه، الرجوع

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

 )57( .إليه الفرار يكون منه، اخلوف بحسب فإنه تعاىل، اهللا

رَ  ومن«: )58(♫قال ابن القيم  ه حقَّ  هذا تصوَّ رِ وُّ مَ  تَصَ  قوله معنى فَهِ

وذُ «: ♀ أَعُ نْكَ  بِكَ  وَ أَ  الَ «: وقوله، )59(»مِ لْجَ الَ  مَ ا وَ نْجَ نْكَ  مَ  ،)60(»إِلَيْكَ  إِالَّ  مِ

أ منه ويُستَعاذ منه رُّ ـفَ ـيُ  يشءٌ  الوجود يف ليس فإنه لْجَ  لقاخَ  اهللا من وهو إال منه ويُ

 .اوإبداعً 

ه، ومشيئتُه اهللا قَدرُ  أوجبه مما فارٌّ  واملستعيذ فالفارُّ  لْقُ هوبِ  هرمحتُ  تقتضيه ما إىل وخَ  رُّ

ه طْفُ  .منه باهللا ومستعيذٌ  إليه، اهللا من بٌ هارِ  هو احلقيقة ففي ،وإحسانه ولُ
                                                             

 .)2/97( »اآلثار« -56

 .)9/180( ♫للشيخ عطية سامل  ،»تتمة أضواء البيان« -57

 ).18-17(ص  »الرسالة التبوكية« -58

 .)486( مسلمرواه  -59

 .)2710( مسلم، و)6311رواه البخاري ( -60
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ر  ب األمرين هذين وتصوُّ لَقِ  انقطاعَ  للعبد يُوجِ ل عَ  خوفا بالكلِّية اهللا غري من بِهقَ

 انتهى.. »وحمبة ورجاء

 صفة ألهنا ،اإلنسان يف اخلري صفات أمجع هي تعاىل اهللا من اخلوف وصفة

النحل: [ ﴾¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  ª﴿ :تعاىل قال كام املقربني، للمالئكة

٥٠[. )61( 

العبادة الذي يسميه علامء  ده الناظم هو خوفُ أنَّ اخلوف الذي قصَ : ومنها

ةُ التَّعْظِيموهو الذي عرب عنه الناظم بقوله: (، »خوف الرس«التوحيد  َافَ  ).وخمَ

كام هو معلوم يف  وهو عبادة جليلة مَن رصفها لغري اهللا فقد أرشك رشكا أكرب،

 الكتب التي اعتنت بتوحيد العبادة.

بَ البخاري يف صحيحه يف كتاب وفالرجاء مستلزم للخ: أنَّ ومنها ، وقد بوَّ

 .»الرجاء مع اخلوف باب:«الرقاق، 

 لكان ذلك ولوال اخلوف يستلزم فالرجاء« :)62(♫ احلنفي العزّ  أيب ابن قال

 انتهى.. »ويأسا قنوطا لكان ذلك ولوال الرجاء يستلزم واخلوف أمنا،
لَف بعض قال اءَ  :السَّ   .روناحلَ  كالدابة بينهام، والنفس سائق، واخلوف قائد الرجَ

َا الرفق إىل فتحتاج وقفت سائقها وقرصَّ  قائدها فرت ىفمت  يطيب حتى هلا واحلدو هبِ

                                                             

 .)958ص ( »تفسري ابن سعدي« -61

 .)237ص ( »ةالطحاوي رشح« -62
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 )63(.السري هلا

ن ال والرجاء اخلوف: أنَّ ومنها وعىل هذا ، احلب منزلة: وهي ثالثة بمنزلة إال يتامَّ

 ، حيث قال:»منظومته يف السري إىل اهللا«، وكذلك السعدي يف -نفع اهللا به–سار الناظم 

ـــمُ  ــ هُ ـــنَ  وَ يـ ــوا الَّذِ نَ لَ  بَ ــازِ نَ مْ  مَ هِ ِ ــريْ  سَ

 

ــــنَ   ــــا بَـيْ ـ جَ فِ  الرَّ ــــوْ اخلَ ــــانِ  وَ ـ يَّ  لِلدَ

ـــمُ   ـــ هُ ـــذينَ  وَ ــ ــال الَّ ــهُ  مَ ُمْ  اإللَ ــوهبَ لُ  قُ

 

ادِهِ   دَ ـــــوِ ـبَّــــــةِ  بـِ محـــــــنِ  ومــحَ  الــرَّ

 السري إىل اهللا يقوم عىل املحبة واخلوف والرجاء 

 وإناملوقعَ فيام ال يرضاهُ اهللا تعاىل. العبدُ  هذه املنازل حدٌّ لو جاوزه ولكل منزلة من

جد إذا يصحُّ السريُ إىل اهللا  . الثالثة املعاين هذه من معنى كل من قدرٌ  وُ

 :أصول ثالثة عىل تبنىإنام  العبادة« :)64(♫يقول احلافظ ابن رجب احلنبيل 

 واجب، حتم الثالثة بني واجلمع ، الزم فرض منها وكل. واملحبة والرجاء اخلوف

 اخلوارج بدع فإن اآلخرين، وأمهل منها بواحد اهللا تعبد من يذمون السلف كان فلهذا

 والرجاء، املحبة عن واإلعراض اخلوف، يف التشديد من حدثت إنام أشبههم ومن

 من كثري وبدع اخلوف، عن واإلعراض وحده بالرجاء التعلق من نشأت املرجئة وبدع

 عن واإلعراض املحبة إفراد من نشأت التعبد إىل ينسب ممن واحللول اإلباحة أهل

 انتهى.. »والرجاء اخلوف

                                                             

جلة« -63  .)4/423( »جمموع رسائل احلافظ ابن رجب«ضمن  »املحجة يف سري الدُّ

وانظر له أيضا . »رسائلال«) ضمن 162-1/161» (نسيم األنس من نفحات رياض القدساستنشاق « -64

 ، وما بعدها).25(ص  »التخويف من النار«
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 اهللا مكر من فاألمن«: )65(♫ وخالصة هذا كله يف قول العالمة حافظ حكمي 

 اهللا وعبادة ،غيانوطُ  ضالل اهللا رمحة من نوطوالقُ  ،فرانكُ  وحهرَ  من واليأس ،رسانخُ 

 انتهى.. »وإيامن توحيد والرجاء واخلوف باحلب 

 ألهنا لذاهتا رادتُ  مقصودة وهي ،املحبة  هذه املنازل وأرشفَها منزلةأقوأنَّ  ومنها:

 اخلوف بخالف ،حمبوبه إىل السري يف العبد يلقالتي تُ وهي  واآلخرة، الدنيا يف تراد

رادالوالرجاء ال  عن اخلروج من واملنع الزجر لغريمها، فإنَّ املقصود من اخلوف نذين يُ

العبد يف سريه إىل  يقودالذي  الرجاءوهو زائل بزوال موجبه يف اجلنة، وكذلك ، الطريق

ل املؤمنُ  فإنه زائلٌ ، اهللا  )66( مطلوبه. إذا حصَّ

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 .)2/438» (معارج القبول« -65

 .)1/95» (جمموع الفتاو«انظر  -66
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 يف دين اهللا حقيقةً احلياة 

 قال الناظم:ثم 

ـــــهِ  ـــــةً يفِ دِينِ يقَ قِ يَاةَ حَ ــــــحَ  إِنَّ الْ

 

انِ   ــرَ فْ تِ يفِ الْكُ وْ ـــمَ ــلُّ الْ تُ كُ وْ ـــمَ الْ  وَ

ــــدُّ   مِ ــــبَبٌ يُ ــــهُ سَ اتُ ــــا طَاعَ نَ يَاتَ  حَ

 

انِ   ـــرَ ـــدِ يفِ النُّكْ بْ ـــبِ الْعَ لْ اتُ قَ ـــوَ مَ  وَ

ـــبُ   ْسَ ـــانَ حيَ ـــنْ كَ ـــهِ مَ الِ ـــهُ يفِ مَ  أُنْسَ

 

ـــــانِ   يَ زَ يفِ الطُّغْ ـــــوْ ـــــنُّ أَنَّ الْفَ يَظُ  وَ

ـــهِ   بِّ حُ ـــهِ وَ لَ ِ ـــنِ اإلْ ـــيمُ عَ ئِ ـــعَ اللَّ طِ  قُ

 

انِ   ــــرَ سْ الً إِىلَ الْـخُ ـــفْ ـــهِ سُ  بِ ـــوَ هَ  فَ

وهي متاع زائل وإن اغرت إنَّ احلياة يف غري دين اهللا موت، وإن ترددت هبا األنفاس،  

 هبا جهال الناس.

إنام احلياة احلقيقية يف دين اهللا تعاىل وما جاءت به الرسل من العلم النافع والعمل 

، وقال سبحانه: ]٥٢الشور: [﴾!  "  #   $  %  & ﴿الصالح، قال اهللا تعاىل: 

﴿    p  o  n  m   l  k  j  i   h  gq    r  s   t u    v

 :هلالج لج، وقال ]١٢٢األنعام: [﴾z  yx  w   }  |  {  ~   ے  

﴿   ´  ³   ²  ±  °  ̄   ®    ¬µ﴾] ٢٤ألنفال: ا[. 

 ﴾µ   ´  ³   ² ﴿: قوله وليس«: )67(♫قال العالمة ابن عاشور 

 هلم خري فيه ما إىل إال يكون ال إياهم دعاءه أن عىل تنبيه ولكنه باستجابة، لألمر قيدا

 سبب هو ما ألجل دعاكم أي التعليل الم حيييكم ملا يف والالم .ألنفسهم وإحياء

                                                             

 ).13/465( »تفسري الطربي«. وانظر )9/312» (التحرير والتنوير« -67
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 انتهى.. »الروحية حياتكم 

 وقوله:

ــــا نَ يَاتَ ــــدُّ حَ مِ ــــبَبٌ يُ ــــهُ سَ اتُ  طَاعَ

 

انِ   ـــرَ ـــدِ يفِ النُّكْ بْ ـــبِ الْعَ لْ اتُ قَ ـــوَ مَ  وَ

يمما  ▐أي: أنَّ االستجابة ألمر اهللا   ه بكل خري،  يُقوِّ دُّ مِ حياةَ العبد ويُ

بخالف التنكر واملحادة ألوامر اهللا تعاىل فإنَّ فيها موتَ القلب، ويَعظُم هذا املوت 

 بقدر ما فيه من املحادة والنكران لدين اهللا. 

 والنكران هنا نوعان:

 ، وهو الكفر الرصيح األكرب، وبه يموت القلب موتا أكرب.أكربران : نكأوهلا

ه من ويستوجب صاحبُ  ،اإليامن بقدره منينقص نكران دون ذلك، و: والثاين

 موت القلب بحسبه.

 وهو بيالتكذ لألكمَ  العذاب أعظمُ «: )68(♫ ابن باديسيقول العالمة 

 انتهى. .»الكفر تكذيبُ 

ـــهِ  الِ ـــهُ يفِ مَ ـــبُ أُنْسَ ْسَ ـــانَ حيَ ـــنْ كَ  مَ

 

ـــــانِ   يَ زَ يفِ الطُّغْ ـــــوْ ـــــنُّ أَنَّ الْفَ يَظُ  وَ

ـــعَ   طِ ـــهِ قُ بِّ حُ ـــهِ وَ لَ ِ ـــنِ اإلْ ـــيمُ عَ ئِ  اللَّ

 

انِ   ــــرَ سْ الً إِىلَ الْـخُ ـــفْ ـــهِ سُ  بِ ـــوَ هَ  فَ

لُ  فإنَّ    يصَ ا الفَ ار األمر والنهي مهُ جَّ ار، وبني املتقني والفُ فَّ قال ، كام بني املؤمنني والكُ

  1      !  "  #  $  %  &  ')  (  *  +  ,-   .  /  0   ﴿: تعاىل

 .]٢٧ص: [﴾2
                                                             

 ).1/504( »اآلثار« -68
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ربَّ وحكمةُ  َ رَ وعاند وجتَ فَ ، وبني من كَ دَ ربَّهُ وكربَّ ، اهللا تقتيض التفريق بني من وحَّ

4  5  6  7  8   9  :  ;  >  =   <  ﴿وهلذا قال بعدها: 

 .]٢٨ص:  [ ﴾?  @

بٍ وبعيد. قرَّ مَ الناسُ إىل شقيٍّ وسعيد، ومُ  وعىل ضوء األمر والنهي، انقَسَ

¿  º  ¹  ¸   ¶   Á   À«  ¼  ½  ¾ ﴿قال تعاىل: 

  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç Æ  ÅÄ  Ã  Â
Ï﴾ :اله:  ،]٣٠ – ٢٩[األعراف t  s  r  q  p    ﴿وقال جلَّ يف عُ

u﴾ ] :٧الشور[. 

ل األشقياء، فقال: عداء، ومنازِ َ اهللا الفرقَ بني منازل السُّ ¤  ¥  ¦  §   ﴿ وبنيَّ

±  °   ̄ ®  ¬  «ª  ©    ¨  ²  ³  ´     µ    ¶    º  ¹  ¸
Â  Á  À    ¿  ¾   ½  ¼  »   Ã  Ä  Å  Ç  ÆÈ      Ë  Ê  É  

      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌÓ   Õ  Ô Ö   ×   Ø Ù     Ú Û  
 à  ß  Þ  ÝÜ﴾  :١٠٨ – ٥ك١٠[هود[. 

، مطلبُ  فالسعادةُ وعليه،  لّ مِّ  وطَردُ  الكُ  ابن بدائع ومن، فعل أو قال من كلِّ  غاية اهلَ

 أالَّ  عىل كلُّها األمم اتفقت قد مذهبٌ  اهلمِّ  فطردُ « :)69(قوله ،♫ األندليس حزم

 .انتهى. »سواه شيئا بسعيهم يعتمدوا

                                                             

 ).14(ص  »األخالق والسري« -69
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، طردُ  وهو واحد، مطلوب أنه فاعلم: «)70(أيضا وله   طريق إال إليه وليسَ  اهلمِّ

، فٌ  اللٌ فضَ  هذا عدا فام تعاىل، هللا العملُ  وهو واحدٌ خْ  .انتهى. »وسُ

يَانِ فمن كان يظن من اخللق أن ( زَ يفِ الطُّغْ وْ )، بمجاوزة احلد، والتكرب عىل أوامر الْفَ

ئِيمُ ، فهو (♀اهللا، واملحادة هلدي رسول اهللا  ، وسيهوي به هذا الطغيان )اللَّ

انِ ( ـرَ سْ الً إِىلَ الْـخُ فْ  ).سُ

،واللَّئيم من  مُ دُّ  ، وهوبالضم اللُّؤْ م ضِ رَ   )71( .الكَ

رص، ألنه آثر الفاين عىل  -وفقه اهللا تعاىل–ووصفه الناظم  باللؤم أي: بالبُخل واحلِ

به واألنس به. طَعه عن اهللا وحُ  )72( الباقي، وعظم الصلة بالدنيا عىل وجه قَ

نُ امل«: قال ♀ اهللا رسولَ  أنَّ  ◙ هريرة وعن أيب رٌّ  ؤمِ  كريم، غِ

بٌّ  والفاجرُ   )73(.»لئيم خَ

                                                             

 ).16(ص  نفس املصدر -70

 ).1156( »القاموس« -71

 ، فهي نافعة جدا.»جائعان ذئبان ما حديث رشح«وأويص القارئ أن يطالع رسالة احلافظ ابن رجب  -72

، وحسنه األلباين يف )1964، والرتمذي ()4790، وأبو داود ()418( »األدب املفرد«رواه البخاري يف  -73

 .♫ لمناويل )6/254( »فيض القدير« . انظر)935( »السلسلة«

 »الكاملة األعامل موسوعة«(ضمن  »رسائل اإلصالح«يف  ♫وقال العالمة حممد اخلرض حسني 

بُز؛ هو الذي اخلب للفظ مقابالً  فيه رالغِ  لفظ وقع قد«): 8/170 اع،: أي اجلُرْ : الغرارة من املراد فيكون اخلدّ

 ،طرقه يف التوغل يريد من بحثَ  الرش عن يبحث ال الرسيرة، طيّب األخالق كريم فإن الرش؛ عن غفلته

 فال االحرتاس، بسنّة يأخذ هبا، املولع بحثَ  الطرق هذه عن يبحث ال كونه مع وهو غامره، يف واخلوض

 النرصافه الرش وسائل عن الرجل فغفلة حباله، طريقة يف ينصب أو ،مداهنة القول له يزخرف خلب ينخدع
= 
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 األرض نبات من الناس«: قولَه ♫ الشعبيوقد نقل شيخ اإلسالم عن اإلمام 

: -أي ابن تيمية–، ثم قال »لئيم فهو النار دخل ومن ،كريم فهو اجلنة دخل فمن

 :تعاىل قال ،هيينه من وفيهم ،يكرمه اهللا عىل كريم فيهم الناس أن عىل دل قد والقرآن«

﴿ S  R    Q  U  T﴾] :تعاىل وقال ،]١٣احلجرات: ﴿   c    b  a  `  _  ^

 j  i  h  g       f   ed﴾] :74( .كالمه انتهى املقصود من. »]١٨احلج(  

 وآنسه مال بال أغناه الطاعة عز إىل املعايص ذل من اهللا نقله من«قال بعض السلف: 

 )75(.»عشرية بال وأعزه مؤنس، بال

تَب فليلزم األبدية، السعادة أراد فمن: «)76(تيمية ابن يقولو بوديَّة ةَ عَ  انتهى. »العُ

 :احلُطَيئة يف قولهوصدق 

ــــتُ  لَس ةَ  أَر وَ ــــعادَ ــــعَ  السَ ــــالٍ  مجَ  م

 

ـــــنَّ   كِ لَ ـــــيَّ  وَ ـــــوَ  التَق ــــــدُ  هُ عيـ  السَ

 ـــــقو تَــ ــــريُ  اهللاَِ وَ ــــزادِ  خَ ــــراً  ال  ذُخ

 

ــــــدَ   ن عِ ــــــى اهللاَِ وَ ـــــــدُ  لِألَتق زيـــ  مَ

  
  

                                                             
= 

 من لقومه أو له هييأ عام االحرتاز أو اخلري، وسائل تدبري يف كياسته من تنقص ال [أي: بنفس] برشارش اخلري إىل

 خماتلة أو مبطل، لتمويه االنخداع سببَ  - الفكر استنارة أساس هو الذي - اإليامن يكون أن يصح فال الرش،

 انتهى. . »مأرب ذي

 .)295-16/294( »الفتاو«انظر  -74

 .)3/310( »اآلداب الرشعية«انظر  -75

 ).1/429( »املدارج«كام نقل ذلك عنه ابن القيم يف  -76
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 حقيقة السـري إىل اهللا 

 قال الناظم:ثم 

ا ــــهَ لُّ دُ ـــهِ يَ لَ ِ ـــوبِ إِىلَ اإلْ لُ ُ الْقُ ـــريْ  سَ

 

اينِ   ــــوَ ــــا إِخْ نِ يَ يْ ارَ زِ يفِ الــــدَّ ــــوْ فَ  لِلْ

بَــةٍ   عْ دِ الَ يَطُــوفُ بِكَ حِّ وَ لْــبُ الْـــمُ  قَ

 

ـــانِ   نْسَ ِ ـــبِ اإلْ طَالِ ـــتْ بِمَ نِّسَ ـــدْ دُ  قَ

ـــهِ   سِ دْ ةِ قُ ــــرَ ضْ ا بِحَ قً ـــوْ ـــهُ شَ افُ  فَطَوَ

 

لٍ   ـــــازِ نَ مَ ـــــانِ وَ يقَ ِ ــــــي إِىلَ اإلْ ضِ  تُفْ

ةً   ــــــــــــــــادَ بَ دْتَ عِ ىلَ إِنْ أَرَ  اهللاُ أَوْ

 

اينِ   ودُ الْـوَ حُ الْــجَ كُ وَ ِّ رشَ ابَ الْـمُ  )77(خَ

ريإنَّ (  لُوبِ  سَ نِ خريُ قائدٍ إىل الفالح يف ( ) اهللا تعاىلإىلالْقُ يْ ارَ ) أي: الدنيا الدَّ

 واآلخرة.

 .▐ليه إهو قطع الطريق  :ىل اهللاإوالسري 

ريوقول الناظم: ( لُوبِ  سَ  .ال بالبدن ،إنام يكون بالقلب سريالهذا ) إشارة إىل أنَّ الْقُ

سفر اآلخرة يُقطع بسري القلوب، ال بسري « :)78(♫قال احلافظ ابن رجب 

فاوز « :)79(:♫ وقال حييى بن معاذ. »األبدان فاوز الدنيا تُقطع باألقدام، ومَ مَ

 .»اآلخرة تُقطع بالقلوب

فاعلم أن العبد إنام يقطع منازل السري إىل اهللا بقلبه « :)80(♫وقال ابن القيم 

                                                             

عيف الفاتر.  -77  الضَّ

جلة« -78  .)4/415» (جمموع رسائل احلافظ ابن رجب«ضمن » املحجة يف سري الدُّ

 .)10/52» (احللية«رواه أبو نعيم يف  -79

 .)141(ص » الفوائد« -80



  
 املعاين احلسان رشح 34

 انتهى.. »ومهته، ال ببدنه

التي متأل القلب معرفةً  فالسري إىل اهللا هو سري القلوب بالعقائد الصحيحة النافعة

ا. ا وقوةً وطيبًا ورسورً  )81( ويقينًا وإيامنًا وإخالصً

، قوله )82(الصحيحنيويف إذا سار القلب إىل اهللا انقادت له اجلوارح، و

إِنَّ  أَالَ «: ♀ دِ  يفِ  وَ سَ ةً  اجلَ غَ ضْ ا: مُ تْ  إِذَ لَحَ لَحَ  صَ دُ  صَ سَ ، اجلَ هُ لُّ ا كُ إِذَ تْ  وَ دَ  فَسَ

دَ  دُ  فَسَ سَ ، اجلَ هُ لُّ يَ  أَالَ  كُ هِ لْبُ  وَ  .»القَ

 ال الذي السليم القلب هو الصالح فالقلب«: )83(♫قال احلافظ ابن رجب 

 ما إرادة من اهللا يكرهه ما مجيع عن سليام يكون أن وهو غريه، اهللا عند القيامة يوم ينفع

 ذلك وإرادة اهللا حيبه ما وحمبته وإرادته اهللا حمبة سو فيه يكون وال ويسخطه اهللا يكرهه

 .عنه والنفور اهللا يكرهه ما وكراهة

 املحرمة، والشهوات املضلة األهواء عىل امليل فيه الذي القلب هو: الفاسد والقلب

 ملك فالقلب النفس؛ هو اتباع عن اجلوارح يكف ما اهللا خشية من فيه وليس

 امللك صلح فإذا ألمره، املنقادة له املطيعة ورعيته جنوده واجلوارح وسلطاهنا، اجلوارح

 جنوده فسدت امللك فسد وإذا ألوامره، املنقادة له املطيعة وجنوده رعاياه صلحت

 انتهى.. »ونواهيه ألوامره املنقادة له املطيعة ورعاياه

                                                             

 .)8/404( »جمموع مؤلفات السعدي«ضمن » الشافيةتوضيح الكافية « -81

 ).1599، ومسلم ()52( البخاري -82

 .»تسلية املؤمنني«). وقد تكلمت عىل حقيقة القلب السليم يف كتايب: 1/229( »فتح الباري« -83
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 يف الدنيا واآلخرة طيبة اإليامن ثامر 

 إليه واخلضوعَ  ستكانةَ واال والفقرَ  ،أنَّ سريَ القلوب إىل اهللا -حفظه اهللا–قد بنيَّ و

زِ ( العبد يقود وْ يْنِ  يفِ  لِلْفَ ارَ تنبيه عىل أمر مهم، ، أي: يف الدنيا واآلخرة، ويف هذا )الدَّ

وهو أنَّ ثواب اإليامن حاصل يف الدنيا قبل اآلخرة، ومن أعظم ذلك ما يُثمره يف القلب 

 من راحة وطمأنينة وأنس باهللا، كام سبق بيانه.

يف  وقد نبه عىل هذا املعنى العالمة ابن القيم ،الدنيا ةجلنَّ  نتيجةٌ  اآلخرة ةُ وجنَّ 

 أنَّ  وكام«: )84(♫ ، فقال»ال إله إال اهللا«َمعرض كالمه عىل فضائل كلمة التوحيد 

 هبا والقيام حتقيقها عىل عاش فمن فيها، يتقلَّب اجلنة يف فهو الكلمة هذه عىل مات من

¼  ½  ¾  ¿  À   ﴿: تعاىل قال، عيش أطيب وعيشه املأو، جنة يف بتتقلَّ  هفروحُ 

  Æ  Å   Ä  Ã    Â  ÁÈ  Ç      É﴾]  :٤١ - ٤٠النازعات[. 

 لقائه إىل والشوقِ ، باهللا واإلنسِ  واملحبة املعرفة ةُ وجن اللقاء، يوم مأواه فاجلنة

 .الدار هذه يف روحه مأو وعنه به والرىض والفرح

 .املعاد يوم مأواه اخللد جنة كانت هنا، ها مأَواه اجلنة هذه كانت فمن

م ومن رِ  .حرمانًا أشدُّ  لتلك فهو اجلنة، هذه حُ

 يف والفجار، الدنيا عليهم وضاقت العيش، هبم اشتدَّ  وإن النعيم، يف واألبرار

 .الدنيا عليهم اتسعت وإن جحيم،

                                                             

 .)459-458(ص » الداء والدواء« -84
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c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  ﴿: تعاىل قال

d﴾] :الدنيا جنة احلياة وطيب، ]٩٧النحل. 

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

 أمرُّ  عذابٍ  وأيُّ  الصدر؟ رشح من أطيبُ  نعيمٍ  فأيُّ ، ]١٢٥األنعام: [﴾/  0  1

 الصدر؟ ضيق من

  5  ,  -  .  /  0  1  2      3  4﴿: تعاىل وقال

 A  @  ?  >   =<  ;  :  9  87  6﴾]٦٤ - ٦٣نس: وي[. 

ا، الناس أطيب من هللا املخلص فاملؤمن ، وأنعمهم عيشً ا، وأرشحهم باالً  صدرً

هم  انتهى.. »اآلجلة اجلنة قبل عاجلة جنة وهذه ،قلبًا وأرسّ

 الكفار يف جحيم قبل دخول اجلحيم

 :)85(الشاعرحاهلم كام قال ف والفجار، أما الكفارو

ــلِ  ويف  ألهلــهِ  مــوتٌ  املــوتِ  قبــل اجله

 

هم  ــــامُ ــــلَ  وأجس ــــورِ  قب ــــورُ  القب  قب

ــــ مل أً امــــر وإن   يِّــــتٌ مَ  بــــالعلم يَ حيَ

 

 شـــورُ نُ  شـــورِ النُّ  حتـــى لـــه لـــيسو 

، وهكذا حاهلم يف معذبة يف جحيم قبل دخول اجلحيم هموأجسامهؤالء فقلوب  

يقَ فإنَّ الربزخ،  ه بعد املوت، تابِعٌ النرشاحِ القلب بطاعة اهللا قبل  ضِ ربِ واتِّساعَ القَ

ل  صُ در يف الدنيا، وما حيَ ض اإلمام ابن القيم إىل أسباب انرشاح الصَّ رَ املوت، وملَّا عَ

                                                             

 ).37(ص  »أدب الدنيا والدين«انظر  -85
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 يف صريُ يَ  ورَ والرسُّ  النعيمَ  هذا وإنَّ «: ♫ )86(ألولياء اهللا من الفرحة والرسور، قال 

ُ واحلَ  الضيقُ  وذلك ،نةً وجَ  اياضً رِ  القرب  .جناوسِ  عذابا القرب يف بنقلِ يَ  رصْ

 وال وانطالقا، وسجنا وعذابا، نعيام لصدر ا يف القلب كحال القرب يف العبد فحالُ 

 زولتَ  ضَ وارِ العَ  فإن ض،لعارِ  هذا صدرِ  بضيق وال ض،لعارِ  هذا صدرِ  بانرشاحِ  ربةعِ 

 ه،بسَ وحَ  هانرشاحَ  بُ توجِ  بالقلب قامت التي ةفَ الصِّ  عىل لُ وَّ عَ املُ  وإنام أسباهبا، والبزَ 

 .انتهى». املستعان واهللا امليزان، فهي

فمن أحبَّ أن ينظر حالتَه بعدَ املوتِ : «)87(♫ املعلميِّ  العالمةِ  قولَ  وما أحسنَ 

 .القرب والربزخ واملحرش، فلينظر إىل عمله: أقبَلَ أو أدبَريف 

نَ  عملُه فهو إىل اخلري والسعادة، واحلسنى وزيادة، وإنْ ساءَ فهو إىل الشقاء  فإن حسُ

 .انتهى». واهلوان، والويل واخلرسان

 

 

 

  

                                                             

 ).2/25( »املعاد زاد« -86

 .)22/111( »اآلثار« -87



  
 املعاين احلسان رشح 38

د معلَّق باهللا  قلب املوحِّ

 ثم قال الناظم:

بَــةٍ  عْ دِ الَ يَطُــوفُ بِكَ حِّ وَ لْــبُ الْـــمُ  قَ

 

ـــانِ   نْسَ ِ ـــبِ اإلْ طَالِ ـــتْ بِمَ نِّسَ ـــدْ دُ  قَ

ـــهُ   افُ ـــهِ فَطَوَ سِ دْ ةِ قُ ــــرَ ضْ ا بِحَ قً ـــوْ  شَ

 

ـــــانِ   يقَ ِ ــــــي إِىلَ اإلْ ضِ لٍ تُفْ ـــــازِ نَ مَ  وَ

د، وإنَّ أرشفَ ما يف العبد قلبُه،    بُرهانهوإنَّ أرشفَ قلوب العباد قلبُ املؤمن املوحِّ

ه نحو أعايل األمور، وترفَّعت  ت نفسُ مَ أنه ال يُعظم إال اهللا، وال خيضع إال ملواله، قد سَ

قَّت يف وعن كل باطل وز ر، فطافت بجالل الكريم املنان، وبلغت منازل اليقني، وترَ

نان. ج اجلِ رَ  دَ

إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما جيول حول العرش، ومنها « قال بعض السلف:

شِّ  ، والكنيف، وبيت اخلالء.و. )88(»ما جيول حول احلُ : املرحاضُ  )89( احلُشُّ

اهللا ما أعد  إىل الشوق هيزها ال التي الدنيئة الوضيعة للنفوس وتعسا فبؤسا

 ،بارهَ  ذلك عن ديصُ  عام دبعُ ت وال ،بارغَ  لذلك إرادهتا نارُ  تتقد وال ،طرباألوليائه 

 :قيل كام ،هافبصائرُ 

 بضــــوئهِ  النهــــارُ  أعشــــاها خفــــافيشُ 

 

ـــا  مه ـــعٌ  والءَ ـــن قِطَ ـــلِ  مِ ـــمُ  اللي  مظلِ

 يف وتندس ،العرش حول لويةالعُ  النفوس جالت إذا ،شِّ احلُ  حول جتول 

                                                             

 .)149(ص  ♫البن تيمية  »رشح حديث النزول«انظر  -88

 ).78(ص  ♫للفيومي  »املصباح املنري«انظر  -89
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 )90( .األوكار أعىل إىل الزكية النفوس طارت إذا األحجار 

 ضابط اللَّذة النافعة واللَّذة الضارة

 غالطت وإن احلقيقة يف بلذة فليست منها أكمل لذة منعت أو أملا أعقبت لذة وكل

 )91( .االلتذاذ يف النفس

 ،تعاىل للرب مرضية حمبوبة فهي اآلخرة الدار لذات عىل أعانت لذة فكل

 :وجهني من هبا يلتذ صاحبهاو

 ،هبا عينه وقرة تنعمه جهة من

 .منها أكمل لذة إىل وإفضائها ربه مرضاة إىل له إيصاهلا جهة ومن

 غاية تعقبه التي اللذة ال حتصيلها يف يسعى أن للعاقل ينبغي التي اللذة هي فهذه

 )92( .اللذات أعظم عليه وتفوت األمل

 قمعلَّ  قلبه فإن ها،طلب يف يده انجرت وإن الدنيا، طامحُ  وراء رُّ ينجَ  ال املؤمن بقلْ و

  .القلب ليسو اليد هاحملَّ  أنَّ  غري ،)93(اآلخرة لصالح منها البد نياالدف وإال ،باهللا

 أبا ينصح وهو )94(»غرالص ةالوصي« يف ةتيمي بنا اإلسالم شيخ قول حماسن ومن

                                                             

 .)160(ص  ♫البن القيم  »روضة املحبني«انظر  -90

 .)160(ص  ♫البن القيم  »روضة املحبني« -91

 .)158(ص  ♫البن القيم  »روضة املحبني« -92

 .»تسلية املؤمنني«وقد تكلمت عن القدر المذموم من الدنيا يف كتابي  -93

 https://bit.ly/2UJ2h4V وهو منشور عىل هذا الرابط:

94- »10/663( »الفتاو.( 
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 يأخذه وال فيه له ليبارك نفس بسخاوة املال يأخذ أن له ينبغي ثم« :املغريب القاسم

 له يكون أن غري من إليه حيتاج الذي اخلالء بمنزلة عنده املال يكون بل ،وهلع بإرشاف

 انتهى. .»اخلالء كإصالح سعى إذا فيه والسعي ،مكانة القلب يف

ظَّم وتُعمر، وصدق أبو  فهذه الدنيا دار ممر، ال دار مقر، خلقها اهللا لتُعرب، ال لتُعَ

 حني قال: ♫إسحاق األلبريي 

ـــــــقختُ  ملو ـــــــالتعمُ  ل ـــــــ ره  نولك

 

ــــــالتعربُ   ــــــ ه ــــــا دَّ فجِ ــــــالِ خُ  مل  قت

إِن  ــــ وَ ــــافزِ  تمَ دِ هُ ــــ ده ــــ تأن  امً دْ هَ

 

ـــوحَ   ـــرَ أ نْ صِّ ـــ م ـــ كدينِ ـــتَ  ام  طعتااس

ــــ وال  ــــىل زنحتَ ــــا ع ــــ م ــــ اتَ ف  امنه

 

ـــــ ذاإ  ـــــ ام ـــــأُ  يف تأن ـــــازْ فُ  راكَ خْ  ت

ــــيس  ــــا بنــــافِعٍ  فل  فيهــــا لْــــتَ نِ  م

 

ـــــ   متـــــارِ حُ  البـــــاقي إذا الفـــــاين نمِ

(   *  +  ,  -  .  /0  1  2  3   يقول: ﴿ هلالج لج واهللا 

مَّ «: ♥ويف احلديث قوله  ،]٣٥الزخرف: [﴾4 يْشَ  الَ  اللَّهُ يْشُ  إِالَّ  عَ  عَ

ةِ  رَ وا«: ♀، وقوله )95(»اآلخِ نْ  إِىلَ  انْظُرُ وَ  مَ لَ  هُ فَ مْ  أسْ نْكُ الَ  مِ وا وَ نْظُرُ نْ  إِىلَ  تَ  مَ

وَ  ؛ هُ مْ كُ قَ وْ وَ  فَ هُ رُ  فَ دَ وا الَ  أَنْ  أجْ رُ دَ ةَ  تَزْ مَ مْ  اهللا نِعْ يْكُ لَ ا« :البخاري رواية ويف، )96(»عَ  نَظَرَ  إِذَ

مْ  كُ دُ نْ  إِىلَ  أَحَ لَ  مَ يْهِ  فُضِّ لَ ، املَالِ  يف عَ لْقِ اخلَ يَنْظُرْ  وَ لْ نْ  إِىلَ  فَ وَ  مَ ل هُ فَ نْهُ  أسْ  .»مِ

                                                             

 .)1805)، ومسلم (6413رواه البخاري ( -95

 .)2963)، ومسلم (6490رواه البخاري ( -96
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وأما اآلخرة الغالية، فإنه ال يصلحُ هلا إال قلت: وهذا الكالم خاص بالدنيا الدنيَّة،  

مم العالية  )97( .أصحاب اهلِ

 يف وانظر ،دونك من إىل والصحة واحلال املال يف انظر: «)98(♫ حزم ابن قال

 انتهى. ».فوقك من إىل والفضائل والعلم الدين

 )99( .ركمَ غَ  كدونَ  كان وإن ،كحقرَ  كفوقَ  كان إنوهذا بخالف األمحق الذي 

ـا تعاىل ♫ عديس بنِ ا بيتَ  ىحاك قد -أعلم واهللا- م الناظوكأنَّ   قال لـمَّ

 :إليه ائرينَ السَّ  وعال جلَّ  اهللا بادَ عِ  افً واصِ 

بُـــــوا ــحِ ـــقَ  صَ ـــومِ  اخلَالئِ ُسُ ـــامَ  بِاجلْ  وإِنَّ

 

مْ   ــــــهُ احُ وَ لٍ  يفِ  أرْ ــــزِ نْ ـــانـــــــِي مَ قَ  فَوْ

 يف الظاهر بني عباد اهللا. األجسامإن كانت و معلَّقة دائام باهللا، األرواحف 

ــمِي س ــي جِ عِ ــريَ  مَ وحَ  أَنَّ  غَ ــرُّ مُ  ال كُ ــدَ ن  عِ

 

ســـمُ   ـــةٍ  يف فَاجلِ رب وحُ  غُ ــــنِ  يف والـــرُّ طَ  وَ

  

 

  

                                                             

ة العالية ونامذجَ صاحلة منها يف كتايب:  -97  .»سبيل النجاة يف فضائل العلم والعمل«تكلمت عىل اهلمَّ

 .)1/344( »رسائل ابن حزم« -98

 .♫، البن حبان )123(ص  »روضة العقالء«انظر:  -99
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 :-بارك اهللا يف علمه– ثم قال الناظم

ىلَ إِنْ  ةً اهللاُ أَوْ ــــــــــــــــادَ بَ دْتَ عِ  أَرَ

 

ــ  الْ كُ وَ ِّ رشَ ـــمُ ــابَ الْ ــخَ ودُ ال حُ اينِ ـجَ  وَ

لُ األرشِ وخرسِ  كاملرشِ  خاب :أي  لَك اجلَحودُ املتكاسِ   .، وهَ

  .وهلك خرس: خاب

كو ِّ ا.املرشك به واملقصود ،الشعرية للرضورةهكذا : املُرشَ  ، وهو من اختذ مع اهللا نِدًّ

عيفهو  :الواينو  .الفاتر الضَّ

ةً ( يف قوله: التَّفضيل أفعل ليستو بَادَ دْتَ عِ ىلَ إِنْ أَرَ  إلرادة هي بل ،)اهللاُ أَوْ

 .للعبادة وحده اهللا استحقاق

ومن ذلك ما جاء يف  علوم يف لغة العرب،مهنا  الشيخ ذكره الذي األسلوب وهذا

نَى اأَن«: احلديث القديس اءِ  أَغْ كَ َ نِ  الرشُّ كِ  عَ ْ  )100(.»الرشِّ

 يلزم وال«: ♫ بقوله )101(سليامن بن عبد اهللا احلديث العالمة علَّق عىل هذا

 أحدمها كان وإن الشيئني بني املفاضلة تقع فقد للرشكاء، غنى إثبات التفضيل اسم من

L  ﴿: تعاىل وقوله ،]٥٩النمل: [﴾O  N  M  L﴿: تعاىل كقوله فيه فضل ال

R  Q   P  O  N  M﴾] :انتهى. ».]٢٤الفرقان 

 هم اجلنة أصحاب أنَّ  املقصودَ  ولكنَّ  قيل،مَ  نوعَ  النار يف للكفار أنَّ  هذا يعني فال

هم أهل النار يف يشء من ذلك. احلسن، املقيل أهل كُ  وال يَرشَ

                                                             

 .)2985( مسلمرواه  -100

 .)454(ص  »تيسري العزيز احلميد« -101
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م الناظم باخلُ   كَ لق، ومها:رسان عىل ويف هذا البيت حَ  طائفتني من اخلَ

 املرشك باهللا،

 .عن طاعة اهللا واجلَحود الضعيف املتكاسل

 .▐أو أنه جعل هذه األوصاف كلَّها للصنف األول وهم املُرشكون باهللا 

    Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î×  ØÙ   Ú Û    ÜÝ   ﴿: تعاىلقال 

Þ﴾] :هلالج لج قالوفسمى املُرشك ظاملًا،  ،]١٠٦يونس :﴿  z  y  x  w

وبيََّن عاقَِبَته يف الدنيا بإحباط ما جاِهًال،  فسمى املُرشك ،]٦٤الزمر: [ ﴾}  |   {

، ]٦٥لزمر: ا[ ﴾§      ¨  ©  ª  »  ¬  ® ﴿له من الحسنات، فقال: 

سِّ الدركات، ﴿    O  N  M  L  K    J P  Q  وبنيَّ منزلته يوم القيامة يف أخَ

Y  X  W  V  UT  S  R﴾ ]تقرير  والقرآن كله يف... ]٧٢ائدة: ملا

نوف من اآليات والرباهني، ولكن اهللاَ يطبعُ هذا األصل املتني،  V  ﴿ والتدليل عليه بصُ

Z     Y  X  W﴾ ] :٣٥غافر[. 
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 الباطن تطهريأمهية 

 ثم قال الناظم:

ـــا نَّسً دَ ـــونَ مُ ـــكَ أَنْ يَكُ بِ لْ ـــأْ بِقَ بَ ارْ  فَ

 

ـــــيْطَانِ   الشَّ اءِ وَ ـــــوَ َهْ ـــــةِ األْ اسَ  بِنَجَ

أن تقع أسريا يف ظُلامت و ،نجاسات األهواءعه يف ع بقلبك أن توقِ ارفع وترفَّ  :أي 

 .]٦طر: اف[﴾?  @  D   C  B    Aاإلغواء، ﴿

لُوبِ  رُ الْقُ ا  -طُهْ ـَ اهنِ رَ ـنْ أَدْ قِيـتَ مِ  -وُ

 

انِ   دَ َرْ األْ ابِ وَ ـــــــوَ َثْ ـــــــنَ األْ ىلَ مِ  أَوْ

ألنَّ هبام، با وإن كان املؤمن مطالَ  ،الظاهر طهارة من أوىلالباطن  طهارة أن أي 

لُّ مطلوب. القلوب هي أعظمُ  طهارةَ   غاية وأجَ

ها واألردانُ  ،: مفردُ نُ دْ لُ  ، وهو:بالضم الرُّ مِّ  أصْ  )102( من القميص. الكُ

ثر: ﴾¦  § ﴿ ومصداق هذا يف قوله تعاىل: أي: طهر عملك من  ،]٤[املدِّ

  )103(الذنوب، وأعظم ذلك تطهريها من أعظم ذنب وهو الرشك. 

نا املُستملحة قوله يف مواضع من رشوحه:  ل آية «ومن عبارات شيخِ  »املدثر«ومحَ

 .»عىل تطهر األعامل املُالبَسات، أوىل من محلها عىل تطهري الثياب املَلْبوسات

نْ «: »خالصة تعظيم العلم«يف كتابه املاتع وقال  ادَ  فَمَ ةَ  أَرَ يَازَ لْمِ  حِ يِّنْ  العِ يُزَ لْ  بَاطِنَهُ  فَ

رْ  طَهِّ يُ بَهُ  وَ لْ نْ  قَ ؛ مِ تِهِ اسَ لْمُ  نَجَ العِ رٌ  فَ هَ وْ لُحُ  الَ  لَطِيفٌ  جَ لْبِ  إِالَّ  يَصْ  .النَّظِيفِ  لِلْقَ

ةُ  ارَ طَهَ لْبِ  وَ عُ  القَ جِ ِ  إِىلَ  تَرْ لَنيْ ِ  أَصْ نيْ ظِيمَ  :عَ

                                                             

 .)1200(ص  »القاموس املحيط«انظر:  -102

 .)، ففيه أن هذا هو قول أكثر السلف23/12( »تفسري الطربي«انظر:  -103
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ا  َ مهُ دُ هُ : أَحَ تُ ارَ نْ  طَهَ ةِ  مِ اسَ اتِ  نَجَ بُهَ  . الشُّ

رُ  اآلخَ هُ : وَ تُ ارَ نْ  طَهَ ةِ  مِ اسَ اتِ  نَجَ وَ هَ  انتهى. ».الشَّ

 »:منهج احلق«يف منظومة  ♫قال ابن سعدي 

ـــبَكَ  لْـ قَ هُ  وَ رْ ـــهِّ ــنْ  طَـ مِ ـــلِّ  وَ ـ  آفَــــةٍ  كُ

 

ـــنْ   ا وكُ ـــنْ  أَبَــــدً ــهِ  عَ ـيْـبـِ ـــدُ  عَ قَّ تَـفَ  تَ

ـــلْ   ِّـ حِ  ومجَ ـــصْ ـــقِ  بِنُ َلْ ـــبَكَ  اخلْ ل ـــهُ  قَ  إِنَّ

 

ــــىلَ   َعْ لٍ  ألَ ــــامَ ــــلُوبِ  جَ دُ  لِلْـقُ ــــوَ أَجْ  وَ
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 اهللا ينظر إىل قلوب العباد وأعامهلم

 :الناظم ثم قال

ــــهُ  لُّ ِ ــــوبِ حمَ لُ ــــهِ إِىلَ الْقُ لَ ِ ــــرُ اإلْ  نَظَ

 

ــــــاينِ   فَ الَ لِلْ ــــــالَّ وَ ةٍ كَ ــــــورَ  الَ صُ

 النسب، إىل وال اجلاه، كثرة إىل وال ،املال كثرة إىل ينظرال  ،األعامل إىل ينظراهللا  فإن 

نيا أعراضفإنَّ هذا كلَّه من الفاين، أي:  ،احلسب إىل وال ائلة الدُّ  .الزَّ

الَّ لنظر الباقيو  .▐ الفاين ليس حمِ

ةَ فعن رَ يْ رَ ـ«: قال ♀أَنَّ النَّبِيَّ  ،◙ أَيبِ هُ نْظُرُ إِىلَ صُ مْ إِنَّ اهللاَ الَ يَ كُ رِ وَ

، ول مْ الِكُ وَ أَمْ مْ وَ لِكُ امَ أَعْ مْ وَ لُوبِكُ نْظُرُ إِىلَ قُ  )104(.»كِنْ يَ

أنَّ وفيه «معلقا عىل هذا احلديث:  )105(»رشح خالصة تعظيم العلم«قال شيخنا يف 

 : موقعان من العبد له نَظَرَ اهللاِ

 إىل قلبه. ▐ اهللا: نظرُ أحدمها

 إىل عمله. ▐ : نظر اهللاواآلخر

يرجع إىل قلبه وعمله؛ فيحتاج العبد إىل قلبٍ نقـيٍّ  :فاملنظور إليه من أحدنا من اهللا

، فبحسب ما يكون للعبد من كـامل  ، وإىل عملٍ صالحٍ ظاهرٍ ينهـطاهرٍ   -األمـرين  ذَ

فإنَّ كفايةَ اهللا للعبد ، به ▐تكون عناية اهللا  -طهارة القلب، وصالح العمل 

 .عىل قدر إيامنه

                                                             

 .)2564( رواه مسلم -104

 .باختصار -105
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ا كانت كفاية اهللا  ، وإذا كان إيامنـه دون فإذا كان إيامن العبد كبريً كَ ذَ  كبريةً كانـت لـِ

 .لِكَ ذَ ككفاية اهللا 

تُها ترجع إىل ـالنَّفسيَّ  األمراضُ  هذهو لْق؛ عامَّ ة الَّتي خيَّمت بظُلمتها عىل قلوب اخلَ

، وهي فُقدان صالح األعامل، فلامَّ فُقِد القاعدة  يف هتذيب النَّفس وإصالح القلب هذه

األحوال،  ويقع للعبد ختليطٌ يف أحواله عىل قدر ختليطه يف صالح األعامل؛ فُقِد صفاء 

 انتهى املقصود منه. .»أعامله

 العمل الصالح زينة املؤمن يف الدنيا واآلخرة

ضع وإذا ويف  الصالح، هعمل إال همع يبقَ  ومل ،الناس توىلَّ عنه ،هقرب يف العبدُ  وُ

الِكٍ  بْنِ  أَنَسِ عن  )106(الصحيحني ولُ  قال: قال ،◙ مَ سُ : ♀ اهللاَِّ رَ

تْبَعُ « ، املَيِّتَ  يَ ةٌ عُ  ثَالَثَ جِ ْ نَانِ  فَريَ بْقَى اثْ يَ هُ  وَ عَ دٌ  مَ احِ هُ : وَ تْبَعُ هُ  يَ لُ الُهُ  أَهْ مَ ، وَ هُ لُ مَ عَ عُ  وَ جِ ْ هُ  فَريَ لُ  أَهْ

الُهُ  مَ بْقَى وَ يَ هُ  وَ لُ مَ  .»عَ

 :هذا وتفسري«: )107(يف جزء له يف رشح هذا احلديث ♫قال احلافظ ابن رجب 

 صاحبان فهذان به، يعيش ومال يعارشهم، أهل من له بُدَّ  ال الدنيا يف آدم ابن أن

 .ويفارقهام يفارقانه

 .اآلخرة يف وينفعه تعاىل، اهللا ذكر عىل يعينه ما ذلك من اختذ من فالسعيدُ 

ىلَ  تعينه صاحلة زوجة ويتخذ اآلخرة، إِىلَ  به يبلغ ما املال من فيأخذ  .إيامنه عَ

                                                             

 . )2960، واللفظ له، ومسلم ()6514البخاري ( -106
فردا ويف  -107  . )434-2/419( »جمموع رسائله«مطبوع مُ
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ا ، فهو تعاىل، اهللا عن يشغله وماالً  أهالً  اختذ من فأمَّ : األعراب قالت كام خارسٌ

﴿F  E  D  C  B ﴾] :انتهى. »]١١الفتح 

 ويقول م؟قدَّ  ما: وتقول اجلنازة أمام متيش املالئكة إن«: قال غفلة بن سويد عنو

 )108(.»ترك؟ ما: الناس

  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  ÃÍ  ﴿واهللا تعاىل يقول: 

Î ﴾] :٩٤األنعام[. 

 كنتم مما الدنيا يف ناكممكَّ  ما القومُ  أهيا فتمخلَّ «: )109(♫قال اإلمام الطربي

 انتهى. ».معكم لوهحتمِ  فلم ،الدنيا يف فكمخلْ  فيها، به نوْ تتباهَ 

 :)110(وأحسن الشاعر يف قوله

ــــ دْ زَ ت ــــاقَ  وَّ ــــ رينً ــــفِ  نمِ ــــام كعالِ  إن

 

ــ  ــىالفَ  رينُ قَ ــرب يف ت ــا الق ــان م ــلُ يَ  ك  فع

ــتَ  وإن  ــغوالً  كن ــ مش ــال يءٍ ـبش ــنْ  ف  تك

 

ـــبِ   ـــذ ريغَ ـــ يال ـــه رىضَ يَ ـــغَ  اهللاُ ب  لُ تُش

ــ  ــحَ يَ  نفلَ ــانَ  بَ ص ــ اإلنس ــدبَ  نمِ ــهِ  ع  موت

 

ــــربه إىل  ــــذ إالَّ  ق ــــان يال ــــلُ يَ  ك  عم

ــــام أال  ــــانُ  إن ــــ اإلنس ــــ يفٌ ضَ  هِ ألهلِ

 

ــــيُ    رحــــلُ يَ  ثــــم عنــــدهمْ  قلــــيالً  يمُ قِ

  

 

                                                             

 . )2/13( »صفة الصفوة« -108
 . )11/545( »جامع البيان« -109
 . )2/401( »صفة الصفوة«)، وبعضه يف 2/434( »رسائل ابن رجبجمموع « -110
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دنِّـس القلب  ه عام يُ  رضورة التنزُّ

 قال:ثم 

ــــةٍ  مَ ــــنْ لَوْ ةً مِ مَ ــــالَ دْتَ سَ ا أَرَ ــــإِذَ  فَ

 

ــــــانِ   تَ َنْ ةِ األْ ــــــمَّ ــــــةٍ أَوْ شَ  يفِ لِبْسَ

ا  ــخً سَّ وَ اكَ مُ ــرَ ــأَنْ يَ ــهَ بِ لَ ِ شَ اإلْ ــاخْ  فَ

 

ــــيَانِ   ــــنَ الْعِصْ ــــيلِ مِ ةٍ تَغْ ـــــجَّ  يفِ لُ

ك، و أردت إذاف  رضُ  اهللاُ  كيسألُ  موقع يف تقع وأال تالم، أالَّ أن يَسلَم لك دينُك وعِ

شَ ( القيامة، يوم عنه لَهَ  فَاخْ ِ اكَ  بِأَنْ  اإلْ رَ ا يَ خً سَّ وَ ا (مُ لَطَّخً ةٍ )، أي: مُ )، وهي يفِ لُـجَّ

يَانِ ، (املاء من املُستعظَم نَ الْعِصْ بُه املعايص من )تَغْيلِ مِ ةً إىل ما تَعقُ ليان إشارَ ، فعربَّ بالغَ

  غضب الرمحان، ودخول النريان.

ه  احلديث ويف إِيَّاكَ «: ♀قولُ ا وَ مَ رُ  وَ تَذَ عْ نْهُ  يُ  )111(.»مِ

ُّ ال«: أيضا ♥ وقال  نُ  ربِ سْ ثْمُ  ،لُقاخلُ  حُ ِ اإلْ ا وَ اكَ  مَ ، يفِ  حَ كَ رِ دْ  صَ

تَ  هْ رِ كَ يْهِ  يَطَّلِعَ  أَنْ  وَ لَ  )112(.»النَّاسُ  عَ

ك لغضب اهللا أالَّ  أردت فإذا ضَ نفسَ رِّ  فْ خَ  :أيربَّك،  واخش ،كقلبَ  رطهِّ ف ،تُعَ

 ته، وخياف جربوتَه.عظمَ  معلَ يَ  نمَ  خمافةَ  منه

ا«: »تعظيم العلم«يف  -نفع اهللا به–قال الشيخ العصيمي  نْتَ  وإِذَ ي كُ تَحِ نْ  تَسْ  نَظَرِ  مِ

ْلُوقٍ  ثْلِكَ  خمَ خِ  إِىلَ  مِ سَ ، وَ بِكَ وْ تَحِ  ثَ اسْ نْ  فَ ، إِىلَ  اهللاِ نَظَرِ  مِ بِكَ لْ فِيهِ  قَ نٌ  وَ ا، إِحَ يَ بَالَ نُوبٌ  وَ ذُ  وَ

ا طَايَ خَ  انتهى. ».وَ

                                                             

 .)1914( »الصحيحةسلسلة األحاديث «انظر  -111
 .)2553( مسلم رواه -112



  
 املعاين احلسان رشح 50

 يف طلب اجلنة الغالية اهلمم العالية

 قال الناظم:ثم 

ــا َ ــو هبِ لُ الً تَعْ ــازِ نَ يتَ مَ ــدِ ــبْ هُ لُ اطْ  وَ

 

َنِ   محْ ــــرَّ ــــةِ ال نَّ ــــادِ بِجَ بَ قَ الْعِ ــــوْ  فَ

ــــةٍ   مَ ــــفُ لُقْ قُّ لَ جٌ أَوْ تَ وْ ــــاتَ زَ  إِنْ فَ

 

انِ   يْوَ ـــــحَ ــــنْعِمُ الْ ــــاتَ إِالَّ مُ ــــا فَ  مَ

ةِ   لِيقَ ـــخَ ـــرُ الْ سْ لٍ خُ ــزِ عْ ــونَ بِمَ  أَنْ تَكُ

 

نِ   ــــامَ ي ِ اإلْ ــــدِ وَ ي حِ ــــةِ التَّوْ لَّ ــــنْ مِ  عَ

َا( -هداك اهللا للخري– فاطلب الفوز،و النجاة أردت إذاف  لُو هبِ الً تَعْ نَازِ قَ الْعِبَادِ  مَ وْ فَ

َنِ  محْ نَّةِ الرَّ  بني الدنيا يف يرفعكصادق  بإيامن إال كوني ال اوهذ، ▐) بِجَ

 .وتعاىل سبحانه اخلالق عند القيامة يوم ويرفعك اخللق،

 وأرشفها أعالها فليطلب اجلنة، يطلب أن أراد من أن إىل إشارة فيه وهذا

 .♀عن النبي  اخلرب ذلك يف صح كام عىلاأل الفردوس وهو وأوسطها

ا«مرفوعا:  ◙فعن أيب هريرة  إِذَ أَلْتُمُ  فَ أَلُوهُ  ،اهللا سَ اسْ ، فَ سَ وْ دَ رْ هُ  الفِ إِنَّ طُ  فَ سَ  أَوْ

نَّةِ  ىلَ  اجلَ أَعْ نَّةِ  وَ  )113(.»اجلَ

 راضٍ  أنا( :يقول ،به العلم قليل باهللا، الظن يسء اهلمة، ضعيف الناس بعضو

 أشفق وهو- ♀ فالنبي باهللا، العباد جهل من وهذا !!)؟اجلنة يف درجة بأقل

دِّ يف  عىل،األ بطلَ  إىل أرشدنا -بنا الناس  األسمى. طريقواجلِ

 الصايف هفكرَ  أعملَ  نمَ : «)114(بقوله  ♫ اجلوزي ابن الفرج أبووإىل هذا أشار 

                                                             

 .»التحفة التونسية«وانظر كتايب  .)2790( البخاري رواه -113
 .)173ص (» صيد اخلاطر« -114
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 ».حال كل يف قصبالنَّ  ىضالرِّ  عن وهناه ،املقامات فأرشَ  لبطَ  عىل هلَّ دَ  

 تلَ حصَّ  ما قدارمِ  عىل عطىفيُ  ،مةاهلِ  تلك ومعه رشحيُ  واإلنسان« :)115( أيضا وقال

 انتهى.. »ذلك بمثل اآلخرة يف عتقنَ  ون،بالدُّ  تنعَ وقَ  ،الكامل إىل قتتُ  مل فكام الدنيا، يف

لنِّ ظَ  سنَ حُ  لكنَّ و ،عن بلوغ أعايل الدرجات العبد أعامل تقرصُ  قدف  هبرب  العامِ

Ö   Õ  Ô   Ó  ﴿، أحب من مع املرءَ فإنَّ  ،راديس اجلناته إىل فَ يرفع للصاحلني هوحبَّ 

        Û  Ú   Ù  Ø    ×Ü    Ý﴾]٢٥ونس: ي[. 

 العليا الرتب غايته كانت ومن ،كامل الكامل طلبُ «: )116(♫ ابن باديسقال 

 .عنهم يبعد مل أهلَها يساو مل وإنْ  أدناها، عن ينحط مل أعالها إىل يصل ملَ  إنْ 

 السعي يف رصَّ قَ  يةسامِ  غايةٌ  له تكن مل ومن ،قصالنَّ  يف بقي الكامل بيطلُ  مل ومن

 وحتى ،ديبعُ  مل يصل مل إذا حتى ،الغايات أسمى بيطلُ  فاملؤمنُ  العمل، يف ىوتوانَ 

 انتهى.. »ةالنيَّ  دقوصِ  صدالقَ  ةحَّ بصِ  الوصول )117(ةِ نَّ مظِ  يف يكونَ 

 

 

  

                                                             

 .)321ص ( نفس املصدر -115
 )، بترصف يسري.1/495( »اآلثار« -116

 .»مظنه«يف املطبوع:  -117
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 الربح احلقيقي يف الدين وإن فات بعض الدنيا

 :الناظم قال ثم

ــــةٍ  مَ ــــفُ لُقْ قُّ لَ جٌ أَوْ تَ وْ ــــاتَ زَ  إِنْ فَ

 

انِ   يْوَ ـــــحَ ــــنْعِمُ الْ ــــاتَ إِالَّ مُ ــــا فَ  مَ

 فهو الدنيا لوحصَّ  الدين هفاتَ  ومن ،الرابح فهو الدين لوحصَّ  الدنيا فاتته من 

 اجلنةنعيم  نمِ  وقطرة الدنيا، نعيم من احارً بِ  قُ غرِ تُ  النارعذاب  نمِ  قطرةً  فإنَّ  اخلارس،

نُ  أنَسُ  وتأمل هذا احلديث العظيم الذي رواه الدنيا، سؤْ بُ  نمِ  احارً بِ  قُ غرِ تُ  الِكٍ  بْ  مَ

تَى« :، أ�ه قال♀ عن النبي ،◙ ؤْ مِ  يُ لِ  بِأَنْعَ يَا أَهْ نْ نْ  الدُّ لِ  مِ مَ  النَّارِ  أَهْ وْ  يَ

، ةِ يَامَ بَغُ  الْقِ يُصْ ، النَّارِ  يفِ  )118(فَ ةً بْغَ الُ  ثُمَّ  صَ قَ ا: يُ مَ  ابْنَ  يَ لْ  آدَ أَيْتَ  هَ ا رَ ً ريْ ؟ خَ لْ  قَطُّ رَّ  هَ  بِكَ  مَ

؟ نَعِيمٌ  طُّ يَقُولُ  قَ ،: فَ اهللاِ  الَ ا وَ بِّ  يَ تَى ،رَ يُؤْ دِّ  وَ ا النَّاسِ  بِأَشَ سً يَا، يفِ  بُؤْ نْ نْ  الدُّ لِ  مِ  نَّةِ،اجل أَهْ

بَغُ  يُصْ ةً  فَ بْغَ الُ  نَّةِ،اجل يفِ  صَ يُقَ ا: لَهُ  فَ مَ  ابْنَ  يَ لْ  آدَ أَيْتَ  هَ ا رَ سً ؟ بُؤْ طُّ لْ  قَ رَّ  هَ ةٌ  بِكَ  مَ دَّ ؟ شِ  قَطُّ

يَقُولُ  ،: فَ اهللاِ الَ ا وَ بِّ  يَ ا رَ رَّ  مَ سٌ  يبِ  مَ ، بُؤْ الَ  قَطُّ أَيْتُ  وَ ةً  رَ دَّ طُّ  شِ    )119( .»قَ

:  ويف هذا احلديث فوائدُ

م فيها الكافر واملؤمن، ألهنا ال تساوي عند اهللا جناح بعوضة، منها : أنَّ الدنيا يتنعَّ

ه،  ن أُعطيَها كريم عنده، بل يُعطيها أعداءَ مها قد هان عىل اهللا، وال مَ رِ وليس من حُ

ه.  وحيفظ اهللاُ منها أولياءَ

ظُم-: أنَّ نعيم الدنيا ومنها  ال يُساوي شيئا إذا مل تَصحبهُ تقو اهللا. -مهام عَ

                                                             

سُ  -118   .أي: فيُغمَ

  .)2807رواه مسلم ( -119
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ةً واحدةً يف النار تُنيس كل نعيم يف الدنيا.ومنها  مسَ  : أنَّ غَ

 فيها خملداً  يكون بمن فكيف يسري، يشء وهو هذا«: )120(♫قال ابن عثيمني 

 انتهى.. »!؟اآلبدين أبد باهللا والعياذ

ةً ومنها مسَ  واحدةً يف اجلنَّة تُنيس كل بؤسٍ يف الدنيا. : أنَّ غَ

ـــ ـــي اـفم ـــاعةٌ  إال ه ـــم س ــــيقَ نْ تَ  ث  ض

 

ـــــذهَ   ـــــذا بُ وي ـــــكُ  ه ـــــ هلُّ  ولُ زُ ويَ

 بل شيئًا، الدنيا بِ صَ نَ  ـمِ لَ أَ  نمِ  ةِ اجلنَّ  أهلُ  جيد ال«: )121(♫قال ابن رجب  

ا راحةً  بُ لِ قَ نْ يَ   .أبدً

ــــعُ  ــــلَ  آالم  مجي ــــالنَّ  ع سْ ا لِ حْ بُهَ هِ ــــذْ  يُ

 

تَنــي مــا  ْ ـــال جيَ ــ يتَنِ جْ ـمُ ــذَّ  نمِ ــالعَ  ةِ ل  لِ سَ

بِ  ةلَ واصَ مُ  عىل ربَ صَ  ،املعايل ىلإ صولالوُ  يف عَ ـَمِ طَ  من    .الليايل بسهر النهار نَصَ

ا أراد منو ْ  مِ ـلَ أَ  ىلع اليومَ  صربِ فليَ  ،ناربَ قُ  غدً ِ  فام نا،بِ رضَ  يف قَ دَ صَ  نمَ  مٍ ـلَ أَ ب سُّ حيُ

 .اـَنبِّ حُ 

0  1   ﴿ ،بالكاذِ  من اليومَ  قُ الصادِ  نيليتبَّ  ،واالختبار لوالبَ  من البدف

 .]٣١حممد: [﴾2   3  4   5  6  7  

 أرادَ  نمَ  فكيفَ  دة،جاهَ واملُ  هابِ لَ طَ  يف الءالبَ  ىلع رببالصَّ  إال نالُ تُ  ال الدنيا مراتب

 انتهى.. »!؟ردِ تَ قْ مُ  يكٍ لِ مَ  عند قٍ دْ صِ  دَ عَ قْ مَ 

                                                             

  .)3/364( »رشح رياض الصاحلني« -120

 ، بترصف.)1/223(الرسائل،  »غاية النفع« -121
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ن ضيَّع : أنَّ الدنيا إذا فاتت، ومنها ها، وأما مَ فإنَّ يف اآلخرةِ نعيامً أكرب يُنيس بؤسَ

ض، z   y  x  }  |  {  ~   ے    ﴿ الدين، فقد فاتته اآلخرة التي ال تُعوَّ

     ́  ³  ²    ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©̈   §¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡
µ﴾] :بقوله: ]١٠٠ - ٩٩املؤمنون  وَ عْ بَ هذه الدَّ ذِ +  ,  -    * ﴿، وقد بنيَّ اهللاُ كَ

 )122( .]٢٨[األنعام: ﴾.  /    0  1

 :♫قولُه )123(»ذم قسوة القلب«ويف قصيدة ابن رجب املليحة يف 

 ثــــــريٌ كَ  الــــــدنيا ههــــــذِ  بُ معائِــــــ

 

بِ  هــــــابَّتِ حمَ  عــــــىل وأنــــــتَ    اتَــــــعْ طُ

  

 

  

                                                             

 .»تسلية املؤمنني هبوان مصيبة الدنيا عند سالمة الدين«انظر كتايب  -122

 ).1/268( »الرسائل« -123
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 اخلرسان احلقيقي يف ضياع الدين 

 ثم قال الناظم:

ــونَ  ةِ أَنْ تَكُ لِيقَ ـــخَ ـــرُ الْ سْ لٍ خُ ــزِ عْ  بِمَ

 

نِ   ــــامَ ي ِ اإلْ ــــدِ وَ ي حِ ــــةِ التَّوْ لَّ ــــنْ مِ  عَ

، يامنواإل التوحيد طريقرشع ربِّ األرباب، وضلَّ  عن ادح نمَ وخاب  خرسِ لقد  

فران،  يف ظُلامت الرشك والكُ .  / 0  1  2       ﴿ :قال اهللا تعاىل وهوَ

 .]١٢حممد: [﴾3  4   5  6  7  

يف  دلَّ خيُ  ، ال-الذنوب من جباال معه طخلَّ  وإن- صاحبَه أن التوحيد فرشَ  نومِ 

ب وإن النار ذِّ  .النار هارُ هِّ طَ تُ  ال -مهاظَ لعِ – تهنجاسأما الرشك، فو، عُ

رِ  مل ومن: «)124( ♫ رجب ابن قال ىلَ  األسف بنار قلبَه اليوم قحيُ  سلف، ما عَ

ا أشد له جهنم فنار احلبيب، لقاء إِىلَ  الشوق بنار أو  .حرً

». بحقوقه والقيام التوحيد حتقيقَ  ليُكمِّ  مل من إال جهنم بنار التطهري إىل حيتاج ما

 انتهى.

مهام  هرُ تطْ  ال الرشك نجاسةَ  غري أنَّ  ،القاسية القلوب ذابةإل قها اهللاُ خلَ  ارَ النَّ فإنَّ 

كثُ صاحبِ   ن، وال يصري إىل اجلنة أبدا، ألفيها ادً خملَّ  الكافرُ  يبقى وهلذا ها يف النار،طال مُ

لها خبيث.ب املَ الطيِّ  دارَ   حض، وال يدخُ

 املحبة نار: «)125(-التوحيد كلمة رشوط عىل تكلم أن بعد- ♫ رجب ابن قال

                                                             

 ).3/65نفس املصدر ( -124

 ).2/627( »العلوم واحلكمجامع « -125
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 انتهى.». جهنم نار منها ختاف املؤمنني قلوب يف

 انتهى.. »الرب سو ما كلَّ  منه تأحرقَ  ،بالقلب املحبة نارُ  علِقت إذا«: )126(وقال

 انتهى.. »املوحدين إيامن بنور تنطفىء جهنَّم نارُ «: )127(وقال

ظُمت استقامته عىل و هللا، حمبته قويت إذا املؤمن أنَّ : هذا ومعنى واستنار  اهللا، دينعَ

 يف عشفَ ليَ  جهنمَ  إىل يدخلُ لَ  املؤمن إن حتى، جهنم نارُ  هقْ حترِ  ملطريقه بطاعة اهللا، 

 إبراهيم عىل كانت كام ،وسالماً  برداً  عليه فتكونُ بسوء،  النار همتسُّ  وال أصحابه

 .بردا وسالما ♠

 

 

 

  

                                                             

 ).3/1176نفس املصدر ( -126

 ).3/66ضمن الرسائل ( »كلمة اإلخالص« -127
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 الوصول إىل اهللا يف الدنيا باملعرفة واإليامن 

 ثم قال الناظم:

وا رُ ـــمِّ ـــهِ فَشَ لَ ِ ـــقُ إِىلَ اإلْ ي ا الطَّرِ ـــذَ  هَ

 

انِ   مَ رْ ـــــحِ قِ الْ ــــدَ نْ ــــوا يفِ خَ بَسُ ْ  الَ حتُ

افيا من أراد لنفسه وألهله النجاة، فـ(  ذَ حه الناظم يف هَ قصيدته الرائقة، ) الذي وضَّ

يقُ هو ( لُ (الطَّرِ لَهِ ) املوصِ ِ  ).إِىلَ اإلْ

 :)128(ننوعا اهللا إىل الوصولو

 .الدنيا يف: أحدمها

 .اآلخرة يف: والثاين

 أحبته، عرفته فإذا معرفته، إىل تصل القلوبَ  أن :به فاملراد الدنيوي الوصول فأما

يبا ولدعائها قريبا منها فوجدتهُ  به، وأنِست  .جمُ

ي الوصول وأما وِ  .ألوليائه اهللا كرامة دار هي التي اجلنة إىل فالدخول: األُخرَ

ا، وهلذا قال: ( واوهذا الوصول حيتاج من العبد عزيمةً واجتهادً رُ مِّ د  )فَشَ عن ساعِ

 ، دِّ ما  عن كلِّ  إدراك املأمول، وبالبُعدِ عىل ما يُعني  يف حتصيلِ كلِّ  عيِ وذلك بالسَّ اجلِ

ولويُعطِّل العبدَ عن يُعيق   .بلوغَ السُّ

انِ وإىل هذا أشار الناظمُ بقوله: ( مَ رْ قِ الْـحِ نْدَ وا يفِ خَ بَسُ ْ  ).الَ حتُ

فريٌ : قُ ندَ اخلَ و لَ  حَ وْ وارِ  حَ نِ  أسْ  )129( .املُدُ

                                                             

جلة« -128  ).4/429ضمن الرسائل ( »املحجة يف سري الدُّ

 ).881(ص  »القاموس« -129
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انِ إىل ( هنا وأضاف الناظمُ اخلَندقَ  مَ رْ  الباطل، طريقِ  لمةظُ  إىل  منهإشارةً )، الْـحِ

مُ  رِ صولالذي حيَ ل الصدق. إىل صاحبَه من الوُ   نور احلَق، ومنازِ

 بحب القلب دام ما قازِّ متمَ  دينك يزال ال آدم ابن يا« :♫ وقال حييى بن معاذ

 نمكَّ  وال ،القلوب يبعَ  مهلزِ  إال أحدٌ  الدنيا إىل كنرَ  ما« :أيضا قالو ،»قامتعلِّ  الدنيا

 )130(.»الذنوب بحر يف وقع إال أحدٌ  هنفسِ  من الدنيا

ه كانت فمن ته رشيفة، نفسُ َّ ا ،باملعايص هلا يرض مل ،عالية ومهِ  يرىض وال ،خيانةٌ  فإهنَّ

ن إالَّ  باخليانة  .له نفسَ  ال مَ

 .»يانةدِ  فاستحالت ،مروءةً  هافرتكتُ  ذالة،نَ  املعايص رأيتُ «: السلف بعضُ  قال

 معايص بمثل أهانوها وال اهللا، طاعة بمثل أنفسهم العبادُ  أكرم ما« :بعضهم قالو

 )131(.»نفسه أهان فقد املحارم ارتكب فمن ، اهللا

 ال خيال أو نائم، أحالم فإهنا ساعة، بلذة األبد لذة تبع ال: «)132(القيم ابن قالو

ة، وتبقى اللذة، فتذهب له، ثبات   انتهى. ».الشقوة وتبقى الشهوة، وتزول التبِعَ

 اهللا عن اإلعراض :والغموم اهلموم سبب رأيت: «)133(♫يقول ابن اجلوزي و

، زق من فأما .لفواته الغم وقع يشء منها فات وكلام، الدنيا عىل واإلقبال  معرفة رُ

 انتهى. ».ريض له قُدر فام بالقضاء، بالرضا يستغني ألنه اسرتاح، تعاىل اهللا
                                                             

 .)10/52» (احللية«رواه أبو نعيم يف  -130

 .)204-1/203» (رجب ابن رسائل«انظر  -131

 .)يسري بترصف ،4/251( »املعاد زاد« -132

 ).341(ص  »اخلاطر صيد« -133
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 خامتة النظم 

  ثم ختم الناظم قصيدته بقوله:

ــمْ  ْعِكُ ــا يفِ مجَ ادِيً نَادِي حَ ـــمُ ــفَ الْ تَ  هَ

 

انِ   ـــوَ ضْ نَّةِ الرِّ ــــجَ ريُ لِ سِ ــــمَ ـــدَّ الْ  جَ

نَادِي( فهتَ  :أي  ا( ناديكميُ  الذي )الْـمُ ادِيً مْ ( هبصوت )حَ ْعِكُ َ القارئني يفِ مجَ ) معارشِ

ريُ هلذا النظم، بأنَّه قد ( سِ دَّ الْـمَ انِ مع ربه (ق صدَ ملن  )جَ وَ ضْ نَّةِ الرِّ جَ ³   ﴿)، التي فيها لـِ

¼   »  º  ¹¸  ¶  µ  ´﴾]فيها ماظم ، وأع]٧١لزخرف: ا 

{  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦   ﴿، وعال جل اهللا رؤية

    ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

 .]٧٢التوبة: [﴾¹

اطِبًا من اشتاق إىل جنَّة الرمحان ♫ابن القيم  »نونية«ويف   :، قولهخمُ

ع ـــثَّ  أرسِ ـــريَ  وحُ ـــدك السَّ ه ـــ جَ  اـإنَّم

 

ـــــ  س ـــــذا راكَ ـمَ ـــــاعةٌ  ه ـــــانِ  س  لزم

ه وعرف النَّجدين فهو «: ♫يقول العالمة ابن سعدي   العبدُ منذ عقِل أمرَ

ولكن اخللق يتفاوتون يف يسري إىل الدار اآلخرة يف ليله وهناره وحركته وسكونه، 

 )134(.»سريهم املستقيم وسريهم املنحرف تفاوتا عظيام

نا عنا  يَ أن جيزِ وواهلد والسداد،  التوفيقَ  -أهيا القارئ– أسأل اهللا يل ولك شيخَ

ا العصيميَّ    .ةسَ لِ ه عىل هذه املنظومة العذبة السَّ ـثيبَ ـوأن يُ  ،اجلزاء خريَ  صاحلً

 .وسلموآلِه وصحبه  حممد نبينا عىل اهللا وصىل أعلم واهللا ،هذا
                                                             

 .)8/404( »جمموع مؤلفات السعدي«ضمن » توضيح الكافية الشافية« -134
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