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 عـاصم القــريــويتد. أ. تقريظ الشيخ  
╝ 

 :وبعد ،هبوصح آله وعلى ،اهلل رسول على والسالم والصالة ،هلل حلمدا
 ڃ  ڃ  ڄ ڄ ڄ ﴿: بحانهس قال حيث ،عظيم ألمر اخللق خلق  اهلل فإن

 .[٥٦: الذاريات]﴾ڃ
 ياالدن يف لسعادةا تحقيقل ظيمةع أمورا يتطلب اآلخرة الدار على واإلقبال السري وإن
 ،احلق الدين عرفةم مع هلل خالصاإل تطلبي فاألمر سبحانه، اهلل مرضاة ولنيل واآلخرة،

 كثاراإل مع الرمحن ةمبحب ئةملي بوقلو وف،واخل الرجاء بني مجعو بصرية، على اهلل عبادةو
 ماعرتافه مع عاصيامل تركو عاتالطا فعلبسبحانه  تقرب إليهو والعلن، السر يف ذكره من

التسليم ب املكاره وعندا برتكه ملعاصيا وعن بفعلها الطاعة على الصربوالتحلي ب بالتقصري،
 لقضاء اهلل وقدره.

 لببالق ،ليهمه عا أنعم بمل نوشاكر ،هلم اهلل قسم مبا راضونفالسائرون إىل اهلل 
 ومل ه،يرون كأنهم انهه سبحدوفعب ،األسباب بذل مع اهلل على نومتوكل واألركان، واألقوال

 بالعلم -له ةعوطا هلل إرضاء- غريهم نصحوا بل فحسب؛ همأنفَسواهلدى  باخلري خيصوا
 .العاملنيب محةر دين الماإلس ألن اخللق، كافة إىل اإلحسانو واإلرشاد

 قلوبهم علقتت كما ،مبه قيللرة الصاحل الصحبة انتقاء على نصويحرهم مع هذا و
، هلليها ف كلها تهماحرك جعلوابل  لهم،شغلمهم وال مبلغ عو همهم أكرب الدنيا تكن ومل باهلل،

 وتيمَّموا لكل منزل يفضي إىل مرضات اهلل.
 «ةاآلخر اروالد هللا إىل السري» دتهيقص يف  ♫ سعدي ابن العالمة الشيخ أبدع ولقد

 ما منهاهلل، اين إىل سائرمن منازل ال عظيمة جوانبفيها  تناول حيث -بيتا 18وعدتها -
 .ذكره سبق
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 املؤِمنني ُنصح»ملوسوم: ا رحهش يف مارع بن الصغري الدكتور الشيخ أخونا نأحَس ولقد
 -تأثب كما- واستفاد ،حتريرهو ضبطه حيث نم لنظمبا فاعتنى ،«السَّاِئرين َمناِزِل وِتبَياُن

 هشرَح نوضمَّ ،ملنظومةا لىع -هلل بهنفع ا- العصيمي صاحل للشيخ معالي تعليقات من
 اصةوخب- القيم ابن مؤلفات من امستفيًد ،اهلل إىل السائرين منازل يف نفيسًة تعليقاٍت

 رمحهم اهلل غربوامل شرقامل اءعلم من موغريه اجلوزي وابن رجب وابن -«السالكني مدارج»
 للسريلمني وإياه واملس ناووفق ،الثوابو األجر لشارحه اهلُل كتب ،نافعا شرحا رأيتهف ،مجيعا

 .أمجعني صحبهو آله ىوعل مدحم نبينا ىعل وسلم اهلل وصلى ويرضى،ربنا  حيب كماإليه 
 

  تيالقريو عبداهلل بن عاصم كتبه/
 الطائف مدينة يف

 للهجرة 1444 لعام صفر شهر من 27  اجلمعة ليلة
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 حممد هشام الطاهريد. شيخ تقريظ ال  
╝ 

ز بني السعداء بتالء للتمييوجد االنه أبحاأمحده س ،الذي له الدنيا واآلخرةاحلمد هلل 
ا يشاء، أشهد أن حممدا فعل يف ملكه مك له يشري ال واالشقياء، وأشهد أن ال إلـه إال اهلل وحده

له وصحبه عليه وعلى آلم هلل وساصلى و، عبده ورسوله خري من عبد وسار إىل اهلل تعاىل
 ؛ُدوبعلًقا وُسلوًكا، ا وعماًل وُخهم علًموافقفهم والسائرين إىل اهلل تعاىل، وعلى من سلك نهج

شرح  نِم -اهلل فقهو-مار ر بن عغيِّالصَّ /ورالدكت الشيخ أخونا قام به ما ْحُتتصفَّ فقد
 اه:ومّسلعالمة السِّعدي، ل  «خرةدار اآل وال اهللإىل السري»ُمَيسٍَّر، وبيان مسهٍَّل على منظومة 
 «نصح املؤمنني وتبيان منازل السائرين»

ات، ونقل العبارات، ه من التقسيمبه شرح يَّدأ وألفيُت شرحه نافًعا، ونقله سديًدا، مع ما
رًيا على ما بذل، فجزاه اهلل خ ؛ربياتن المني من كالم السائرين إىل اهلل تعاىل من الصاحل

لى آله وأصحابه لقه حممدا، وعخى خري م عللَّوصلى اهلل وسإياه العمل، وبارك فيه ورزقنا و
 .ومن بهديه اقتدى، واحلمد هلل رب العاملني

 
 كتبه/ د. حممد هشام الطاهري

 هـ 19/12/1443  
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¢ 

 املقدمة
ُيفِردوه، وأنَزَل عليهم  هيةـٰوباإللالذي َخَلق اخللَق ليعبدوه، احلمد هلل 

ٍب َسِعيد، كتَبه، وأرسل إ ليهم رُسَله، فانقسم الناُس بذلك إىل سائٍر إليه ُمقرَّ

ٍب بعيد، وصَّلَّ اهلُل وسلَّم عَّل خرِي َخلِقه، وإماِم  كب ُمَعذَّ وُمَتخلٍِّف عن الرَّ

ِد بِن عبِد اهلل. اللهم صلِّ وسلِّم وباِرك عليه، وعَّل آلِه وصحبِه،  رُسلِه، حممَّ

 . َّل َدْربِه، واهتَدى هبديهوَمن اسَتنَّ بُسنَّته، وسار ع

 أما بعد،

ط عَّل  افهذ ِ إىل صيَدة يفق»رشٌح متوسِّ رير ارِ  اهللِ  السَّ  «اآلِخَرةِ  والدَّ

ْعِديِّ ل ْْحَِن ْبِن َناِِصِ السِّ يخ الَعالَمة َعْبِد الرَّ  137٦ سنة املتوّفَّ  ♫ لشَّ

يُته: ، هـ ائِرين:»سمَّ رِي إىِل  رشٌح لَِقِصيَدةِ  ُنصح املؤِمنني وتِبَياُن َمناِزِل السَّ السَّ

اِر اآلِخَرة ، كتبته لنفيس وملَن شاء اهللُ نفَعه به ِمن عباده، ممتثاِلا  )1(«اهللِ والدَّ

                                                             

، -وفقه اهلل-لشيخنا صالح العصيمي  143٥ا أهنيته سنة مل الكتابأرسلت هذا  -1

. «امبارك   دمَت ... يل راَق فَ  مواضعَ  منه قرأُت ... علام وزادك ،بك اهلل نفع»قائال:  فردَّ 

 خري اجلزاء. فجزاه اهلل عن طالب الِعلم
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َتَطاعَ  َمنِ »الذي قال:  ☻قوَل نبيِّنا وإماِمنا   نر أ ِمنرُكمر  اسر

َعلر فل َخاهُ أ َينرَفعَ   )1(.«َيفر

املريض، وفيه احلرُص عَّل وِسياق احلديث إنَّام كان يف جتويز ُرقية 

  !سالمة األبدان، فكيف بسالمة القلوب والعقول واألديان؟

م: ♫الناظُم  وهلذا، وصَف   السائرين إىل اهلل واليوم اآلخر بأهنَّ

 انِ ـــَس ــالِعْلِم واإِلْرَشاِد َواإلْح ب حَمُْبوهِبِم اَصُحوا اخلليَقَة يِف ِرَض ــنَ 

ى الخاصة، بل هم ناصحون للجميع، وهذه النصيحة ال َيْقُصروهنا عل

أنر يكوَن للعاقل نصيحٌة مبذوَلٌة  ُب وِي »: )2(♫كما قال ابن حبان 

ة  انتهى. .«للعامَّ

قال حممد البشري اإلبراهيمي  حتَّىوما أعظَم النصيحَة بالعلم، 

واحتياُج احليِّ إىل الِعلم يف هذا الزمن أصبَح قريَن احتياِجه إىل »: )3(♫

 تهى.ان .«الطعام

 

                                                             

 (.2199) مسلم رواه -1

 .(347)ص  «روضة العقالء» -2

 .(1/٥٥) «اآلثار» -3
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َيرمي إىل إنشاء » : )1(-♫كام قال ابن عاشور -والِعلُم الصحيح  

َتنا إىل «أرَقى أصناِف الناس قي ِمن النوع هذا، وما أحوَج أمَّ  .الرُّ

بأسامئه احُلسنى وصفاتِه الُعَّل، أْن َيكُتَب هلذا  تعاىل أسأُل  اهللَ هذا، و

ا الَقبول، وأْن ينفَع به املسلمني، كام نفَع بأ الرشح ه، وأْن جيعَله يل ُذخرا
صلِ

يوَم ألقاه، حنَي ال ينُجو ِمن عذاِب اهلل إالَّ َمن ريض اهللُ عنه واجتباه، إنَّه ويلُّ 

 ذلك ومواله.

 وكتب

 ـارصغّيـر بن عمَّ ال

 143٥لعام  شعبانمن  19 األربعاء ليلة

 2014 جوان 17املوافق لـ 

 )2(بفرنسا ،«كالرمون فريون»بمدينة 

  

                                                             

 .(17)ص  «ح بقريبأليس الصب» -1

ا، واعتمدُت عليه أثناء رشحي للمنظومة يف أعدت حتريرَ ثمَّ  -2  هذا الكتاب مرارا

 .-بحمد اهلل وفضله-أكثر ِمن مناسبة، وكلُّها منشورة عَّل الشبكة 
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 ظومةنصُّ املن
يُخ الَعالَمُة َعْبدُ  قال ْْحَِن ْبن الشَّ ْعِديِّ  ِِص َنا الرَّ يف َقِصْيَدتِِه  ♫السِّ

ِ إىل َقصيَدة يف»بـ  املشهورة رير ارِ  اهللِ السَّ  :«اآلِخَرةِ  والدَّ

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

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

ِهمر  نَ ــُم الَِّذيـــهُ و ِ َج ـير ـبَ  َبنَوا َمنَاِزَل َسرير لَديَّ ـَوالَ  اــَن الرَّ
ِف لِ  انِ ــور

مر  ذينَ ـــُم الَّ ــــهُ و محــلِة اــبَّ ـَح ــِوَداِدِه ومــبِ  َمال اإلَلُه ُقُلوََبُ  نِ ـــرَّ

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

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

ِض َوالنَّوافِِل َدأرَُبُم ُل ــعر ــفِ 
 انِ ـــَص ـقر ـقرِصرِي والن  ـالتَّ  يةِ َمع ُرؤر  الَفَرائِ

وا الن ُفوَس َعَل ــَص  َها ََبُ ق املَكاِرِه ُكلِّ َس  نر ــيرِه مِ ــا  إىل َما فِ ـَشور  انِ ــإِحر

َض ـوا بِمَ ــَزلُ ــــنَ  ا انرِزَلِة الرِّ بُح  َفُهُم َِبَ  انِ ـــٍة وَأمَ ــنَّ ــوا يِف ُج ـَقدر َأصر

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

َل يف ََجِيِع ُأُموِرِهمر ــَص  ِل ُج ـبَ  َمعر  ِحُبوا التَّوك  ٍد يِف ِرَض ــذر َ  اهر محر  نِ ـالرَّ

تَِقاِد ُحُضوِرهِ ــعَ  ؤوا يِف َمنر  َبُدوا اإِلَلَه َعَل اعر  انِ ـــَس ــِزِل اإِلحر ــَفَتَبوَّ

َشاِد َواإلحر  ََمرُبوَِبِم االليَقَة يِف ِرَض  َصُحواــنَ   انِ ـــَس ــبِالِعلرِم واإِلرر

اَم وا اَلالئَِق بِالُ ــِحبُ ــَص  َواُح  ُسوِم وإِنَّ قَ  ُهمر يِف َمنرِزلٍ ــأرر  يـــِانـــَفور
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َهاــاهِ ـَواُت املَش ـــاهللِ َدعر ـــب  فا  َعل اإلي ِد ُكلِّ َص  اَمِن ِمنر ــَخور  )1(انِ ـــُنقر

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

وُمُهمر َوُعُزوُمُهمر ــَرَكاُتُ ـــَح  ير ــَخ ــال لِلر  هللِ مر َوُُهُ ِق َوالشَّ  انِ ــــطَ ـــلر

فِيُق لَِطالِِب ـعر ــــنِ  برلِ َم الرَّ ِِض إىل الَ  الَّتي الس  َس ــُتفر اِت َواإِلحر َ  انِ ــرير

                                                             

َح الشيخ عبد الرزاق العباد  -1  أنَّ هذا البيت هكذا: -نفع اهلل به-رجَّ

فا  َعل اإلي َهاُكلَّ  َد ــاهِ ـاملَش و ا احلقائَِق َرَعوُ  َص  اَمِن ِمنر ــَخور  انِ ـــُنقر

 .-إن شاء اهلل تعاىل- وسيأيت التنبيه عليه أثناء الرشح
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 الشرح مدخل مهم بني يدي
ىل اهلل والدار إالسري يف  قصيدة»  يفتعاىل ♫ سعدي ذَكر العالمُة ابن

ة التي ينزِ إىل اهلل،  ينرالسائ لِ منازِ  بعَض ، )1(«خرةاآل ُل وهي مقامات العبوديَّ

ُد يف طريق سريه إىل اهلل  يف هذه الدنيا. َبا املوحِّ

 رثُ كَ  لالعمَ  ألجل الغالب يفالقياُم  كان وملا ،القيام مكانُ  هأصلُ  :واملقام

ڀ    ﴿: ♠ نوح قول يف جاء كام ،املرءُ  به يقوم ذيالَّ  لالعمَ  عَّل هإطالقُ 

ڈ  ژ    ﴿وقالت املالئكة: ، )2(عميل :أي ،[71يونس: ] ﴾ڀ    ڀ  ڀ   ٺ

 )3 (.العبودية يف :أي، [1٦4الصافات: ]﴾ژ        ڑ  ڑ  ک  

ة التي يرتقَّى فيها املؤمُن واملُراُد باملقامات واملنازل هنا:  مراتُِب العبوديَّ

 حتَّى يصل إىل رضوان اهلل.

 املقامَ  يقطع َك السالِ  أنَّ  باعتبار ليس املقامات هذه ترتيَب  أنَّ  واعلم

 أنَّ  رىتَ  أال ال،حُم  هذا ،ّسِّ احلِ  ريالسَّ  لكمنازِ  الثاين، إىل وينتقل هقُ ويفارِ 

                                                             

العصيمي هلذا صالح حها شيخنا واعتمدت يف هذا الرشح عَّل النسخة التي صحَّ  -1

 النظم.

 .(23/192) «التحرير والتنوير»انظر:  -2

 .(8/232) «حماسن التأويل»انظر:  -3
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 كام افإهنَّ  التوبة وكذلك معه يف كلِّ مقام ال تفارقه، زموالعَ  واإلرادةَ  ريةَ ِص البَ  

 .ةبَ ستصحَ مُ  مقام كلِّ  يف هي بل أيضا، هارُ آِخ  فهي املقامات لأوَّ  نمِ  اأهنَّ 

 من ألكثرَ  اعا جامِ  يكون ما ومنها، ملقامني اع  جامِ  يكون ما املقامات نومِ 

 عند إالَّ  هاسمَ  هصاحبُ  قُّ يستحِ  فال املقامات، يعُ مج فيه ُج يندرِ  ما ومنها، ذلك

 .فيه املقامات مجيعِ  استجامع

 .بدوهنام هاوجودُ  روَّ َص تَ يُ  ال اخلوف، ومقام املحاسبة ملقام ةٌ عَ جامِ  فالتوبةُ 

 هوجودُ  روَّ َص تَ يُ  ال ،اضوالرِّ  واالستعانة التفويض ملقام عٌ جامِ  لوالتوكُّ 

 .بدوهنا

 بون،ومقر   أبرار، :نوعان المقامات هذه نم   قامم ل  ك   يف والسائرون

 اإليمان مراتب وهكذا ه،نام  َس  ةوَ رْ ذ   يف بونوالمقر   ،أوائله يف فاألبرار

 .اهلل إال   همدرجات   َل وتفاُض  هم،تفاوتَ  حصييُ  ال النوعين نم   وكل   ها،جميعُ 

 تح  فينف سيره، بداية لأو   يف واألحوال المقامات أعلى له ض  يعر   وقد

 لسالك بعد   يحصل لم ما والطمأنينة نسواأل   والرضا ةالمحب   حال نم   عليه

 والتوبة، البصيرة، نم  - أمور إلى نهايته يف السالك هذا ويحتاج نهايته، يف

 ترتيب ذلك يف فليس ،إليها البداية صاحب حاجة   نم   أعظم -والمحاسبة
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 ل  كُ 
 
 (1) .للسلوك م  الز   ي

 

 

  

                                                             

)ص « القيم بنال «السالكني مدارج» من القلوب أعامل خالصة :اإلكسري»انظر:  -1

24-2٥.) 
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  اهللمعنى السري إىل 
 .تعاىل اهلل عبودية لزومهو  :ىل اهللإوالسري  

 .ال بالبدن ،بالقلبإنَّام يكون  ذا النوع ِمن السريهو

ال  ،قطع بسري القلوبسفر اآلخرة يُ » :(1)♫قال احلافظ ابن رجب 

الدنيا ُتقطع باألقدام،  زُ َمفاوِ » :(2)♫ وقال حييى بن معاذ. «بسري األبدان

 .«ع بالقلوباآلخرة ُتقط زُ وَمفاوِ 

فاعلم أن العبد إنام يقطع منازل السري إىل اهلل » :(3)♫وقال ابن القيم 

 .انتهى. «ال ببدنه ،بقلبه ومهته

ڦ   ﴿ :تعاىل قال كام، إليه غَ بلُ فاملؤمن يف الدنيا يسري إىل ربه حتى يَ 

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

 .[99: حلجرا ]﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 لعمل جيعل مل اهلل فإن ،املداومةَ  املداومةَ  قوم يا»: البرصي احلسن قال

                                                             

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

 (.10/٥2« )حلية األولياء» -2

 (.173)ص « الفوائد» -3
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 (1) .اآلية هذه تال ثم ،«املوت دون أجالا  املؤمن

 وثاق يف وصار ،بهبحُ  دتقيَّ  ،إليه وانقطع ،اهلل إىل القلب سار فإذا

يف  تهعدَّ  ويصري ،غريه ملجأ وال ،النوائب يف فزعٌ مَ  له يبق فلم ،العبودية

 شدَّ 
 حوائجه يف هومستعانَ  ،نوازله يف هوملجأَ  ،نوائبه يف هوذخريتَ  ،هتِ

 (2).ورضوراته

 

  

                                                             

جلة سري يف املحجة» -1  .(1/442) «رسائلال جمموع» ضمن «الدُّ

 (.9)ص  ♫رشح املصنف  -2
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 يكون يف الدنيا واآلخرة إىل اهلل الوصول 
 :إىل اهلل نوعان الوصوَل  أنَّ  -رْحك اهلل-اعلم و

 : يف الدنيا.أحدُها

 : يف اآلخرة.والثاين

قلوَب تصل إىل معرفته، فإذا عرفته أن ال :فاملراد به الدنيوي   ا الوصوُل فأمَّ 

 أحبته، وأنِست به، فوجدتُه منها قريبا ولدعائها جُميبا.

فالدخول إىل اجلنة التي هي دار كرامة اهلل  :األُخَرِوي   ا الوصوُل وأمَّ 

 ألوليائه.

رب بحسب تفاوت قلوهبم يف هم يف درجاهتم متفاوتون يف القُ لكنَّ و

 (1)رب واملشاهدة.الدنيا يف القُ 

 بمنازَل  رُّ يف هذا الطريق يمُ و ،ىل اهلل تعاىلإ ام هو ماضٍ نَّ إ يف حياته بدُ العَ ف

 ِقَف هِبا.ة حتى ياجلنَّ  ن يدخَل ل

يف هذه املنظومة  هايذكر بعَض ستعاىل  ♫سعدي ابن الشيخ و

ن منازل لت عل كثري مِ قد حصَّ »: (2)-كام قال مصنُِّفها- التياللطيفة 

 وار الربِّ عيم يف جِ ات النَّ ها إىل جنَّ وصل صاحبَ ي تُ السائرين إىل اهلل، الت

                                                             

جلة»انظر:  -1  ( باختصار.448-1/447) «املحجة يف سري الدُّ

 (.9)ص  ♫رشح املصنف  -2
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 انتهى.. «ن عذاب الحيم واحلجاب األليمه مِ عُ الكريم، ومتنَ 

يف  ♫سامعيل اهلروي أبو إسالم شيخ اإلل هذه املنازل، وممَّن فصَّ 

كتابه يف  ♫ابن القيم العالمة الذي رشحه و ،«ينرائمنازل السَّ » :كتابه

كتاب هو و ،«نستعني وإياك نعبد إياك منازل بني الكنيلسَّ ا مدارُج »الُعجاب: 

ُفه ر فيه ذكَ سيُطه، وعمَّ نفُعه،  ، ذاعباَركٌ م ها بعُض  كثريةا  َل منازِ  ♫مؤلِّ

  مستَحب.ها بعُض واجب و

 ،خالصة لطيفة تعاىل هو ♫ابن سعدي والذي سيذكره الشيخ 

 .سوالنف ن تزكيةمِ  ذا الباب العظيمهلل َخ در كاملَ تكون  أنر ح لُ تص
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 ي عن الرذائلي ابلفضائل والتخل   التحل    
ِ إىل َقصيَدة يف» بذكر عنوان مؤلفه، وهو: ♫بدأ الناظم  رير  اهللِ  السَّ

ارِ   .«اآلِخَرةِ  والدَّ

 حثَّ ا وإذ ،يرجوه العبد مطلوب خرة أعظمُ ىل اهلل والدار اآلإالسري و

صاحلاا  برشط أن يكون سرُيه ىل،بإذن اهلل تعا نه سيصلإالدنيا ف يف السريَ  العبدُ 

 يف الظاهر والباطن. 

ه رصاطِ  ل إىل اهلل هو سلوكُ والطريق املوِص » :(1)♫ قال ابن رجب

هم بسلوكه كلَّ  لَق ه وأمر الَ ه وأنزل به كتابَ به رسولَ  املستقيم، الذي بعث اهللُ

 والسري فيه.

د ناتركَ  املستقيم، الرصاط :◙ مسعود ابن قال  ♀ حُمَمَّ

، اد  وَ َج  يمينه وعن ،اجلنَّة يف رفهوطَ  ،أدناه يِف   اٌل ِرج َثمَّ و، وعن يساره َجَواد 

 أخذ ومن النار، إىل به انتهت ادوَ اجلَ  تلك يف ذأَخ  نفمَ  ،هِبم مرَّ  نمَ  وندعُ يَ 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ﴿: َقَرأَ  ُثمَّ  ،ةاجلنَّ  إىل به ىانته الرصاط عَّل

 ناب أخرجه .[1٥3األنعام: ]﴾ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

                                                             

جلة» -1  (.1/444) «املحجة يف سري الدُّ
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 .وغريه (1)جرير

 َهاُكل   لبُ الس   وبقية املستقيم، رصاطه َوُهوَ  واحد، اهلل ىلإ املوصل ِريقفالط

 هبِ وغَض  هطِ َخ َس  دارَ  تهوأوصلَ  اهلل، عن به تعَ طِ قُ  كهاـسلَ  نمَ  الشيطان، لبُ ُس 

 انتهى.. «وعقابه

واقتفى ع بَ الذي يصل هو الذي اتَّ  لكنَّ و ،لن سار وَص مَ  لُّ فليس كُ 

ا وباطناا، لنيرَس امل طريَق  معرفة الطريق والسعي فيه مع كانت هلذا و ظاهرا

 .مراأل رأَس  ،عدم العجزاالستعانة باهلل و

ِرصر َعَل َما َينرَفُعَك وَ » :♀قال النبي  َتِعنر بِاهللَِّ َوالَ احر اسر

 (2).«زر َتعرجِ 

  (3).نيا واآلخرةجامع نافع، محتٍو على سعادة الد كالم وهذا

 بتوفيق اهلل الَّ إصل تلن  كنَّ أمع عدم نسيان عَّل اخلري  فينبغي احلرُص 

 وال َتفرُت. زفال تعجِ  ءٌ يش لكض ذا عرَ إو ،تعاىل

                                                             

 .(9/٦71) «جامع البيان» -1

 .)2٦٦4(رواه مسلم  -2

-41) «األخبار جوامع رشح األخيار عيون ةوقرَّ  األبرار قلوب هبجة»انظر:  -3

4٦.) 
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على األمور  العبد   ص  فمتى حر  » :(1)♫ عديابن س يقول العالمة 

ب ه يف ح  ، واستعان بهاق  ر  ها وط  ك أسباب  النافعة واجتهد فيها، وسل   ها صول  ر 

ن هذه م   ومتى فاته واحد   .هفالح   ه، وعنوان  ها: كان ذلك كمال  وتكميل  

 .انتهى. «...ن الخير بحسبهااَته م  األمور الثالثة: ف

َمنر » بلََّغَك اهللُ ُمبتغاَك، ويف احلديث: ،مور الثالثةهذه األ َت قْ ذا حقَّ فإ

َلَج َبَلَغ املَنرِزَل  َلَج، َوَمنر َأدر    .(2) «َخاَف َأدر

 بعواقِ  يف رتفكَّ  نمَ »: (3)♫قوُله  وم ن جميل َكل م ابن الجوزي

 انتهى. .«للسفر َب هَّ تأَ  الطريق ولبطُ  أيقنَ  ومن ر،احلَذ  أَخَذ  الدنيا

 

  

                                                             

 (.42-41) «األبرار قلوب هبجة» -1

 .(9٥4) «السلسلة الصحيحة» :انظرو. (24٥0)رواه الرتمذي  -2

 (.9)ص  «صيد اخلاطر» -3
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 :♫ الناظم قال

َدى َن ََتنَّبواــَد الَّذيـــعِ َس  ضر ـال اِزلِ ــَمنَ لـوا ـمُ ـمَّ ـَوَتيَ  ُسُبَل الرَّ  وانِ ــرِّ

هبام كل  يتَّصَف ن أ مني ينبغيبدأ الشيخ رْحه اهلل تعاىل بذكر أمرين عظي

 سائر إىل اهلل:

 ذلك السري. ما يعوقعن كل  التخيلهو  :ولاأل األمر

 التحيل بكل ما يفيد يف ذلك السري. :مر الثاينواأل

َدى َن ََتنَّبواــَد الَّذيـــعِ َس ]  [ُسُبَل الرَّ

شيُه، ب كلَّ أمر َيُعوُق سرَيُه، وُيضِعُف ميتجنَّ  سائر إىل اهلل أنْ ينبغي لل

 كل بل اآلخرة، والدار تعاىل اهلل إىل السائروحيوُل بينه وبني ُمبتغاه، وذلك أن 

 علمية، قوةٍ  :بقوتني إال مقصوده إىل يصل وال سريه يتم ال مقصد، إىل سائر

 .عملية وقوةٍ 

 سائراا  فيقصدها السلوك ومواضع الطريق، منازل يبرص العلمية فبالقوة

 عن املنحرفة املهالك وطرق العطب ومواضع اهلالك أسباب وجيتنب فيها،

 ...املوصل الطريق

 فإن العملية، القوة حقيقة هو السري بل حقيقة، يسري العملية وبالقوة

 وأعالمها الطريق أبرص إذا ربه إىل السائر وكذلك املسافر، عمل هو السري

 السعادة شطر له حصل فقد عنها الناكبة والطرق والوهاد املعاثر وأبرص
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 (1) ...فالحوال 

 أماو» :(2)، بقوله♫َبيَّنها العالمة ابن القيم العوائق املعاطب ووهذه 

 سريه َعن قلبال وقتعُ  افإهنَّ  ،وباطنها َظاهرَها املخالفات أنواعُ  فهي الرَعَوائِق

 فيزول، ومعصية ،وبدعة ،كرِش  :ُأُمور ثالثةُ  ِهيو ،َطِريقه َعَلْيهِ  وتقطع اهلل إىل

ِحيد ريدبتج كالِشِّ  عائق َعة وعائق ،التَّور ِصَيةامل وعائق ،الّسنة بتحقيق الربِدر  عر

َبة بتصحيح  .التَّور

َعبد تتبني ال الَعَوائُِق  وهذه  بالسري َق ويتحقَّ  رفَ السَّ  أهبة يِف  َيأرُخَذ حتَّى  للر

ار اهلل إىل  له بتعويقها سُّ وحيِ  ،َعَوائِقال هذه له تظهر فِحينَئِذٍ  واآلخرة، َوالدَّ

ة سببِحَ  فر دهوجترُّ  سريه ُقوَّ  كوامنها له يظرهر ال اَقاِعد   َدامَ  فام وإالَّ  ،للسَّ

 .انتهى .«وقواطعها

 هانِ مُ  ْسَ كَ  َت ِسْ كُ  عليَك  ْت َج خرَ  ىمتَ  يتالالَّ  َك ِس نفْ  نَ امئِ كَ  رْ واحذَ 

ْير   ت ْضع ف   اأن هوِمن عقوبات املعايص:  ل س    إلى ب  الق 
 
ار  و اَّلل  ،اآلخرة الد 

ه   أو ه   أو ت ع وق  ف 
ه  و ت وق  ْير ، عن ت ْقط ع    إلى َيْخُطو َتَدُعهُ  فال الس 

 
 نْ إ هذا ُخْطَوًة، اهلل

هُ  لم ،َور إلى ُوْجَهت ه   عن َتُرد  ْنب  ف ائ ه  ب   الذ  ،ال ي ْحج  ل  اص  ، ي ْقط ع  و و  ر 
ائ   الس 

                                                             

 (.188 ص)البن القيم  «طريق اهلجرتني»انظر:  -1

يف كتاب  «اهلل إىل الطريق قواطع» يف فصال :وانظر، (188 ص) «الفوائد» -2

 (.208 ص) «الفوائد»
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س  و ن ك  ، ي  ب 
اإ والقلب   الط ال  ير   ن م 

  إلى ي س 
 
، اَّلل ت ه  و  افإ ب ق  ر ض   ذ  ن وب  ب م   الذُّ

ْت  ف  ع  ة  ال ت ْلك   ض  و  ه   ال ت ي ق  ي ر  ي ة  بال اَلْت ز نْ فإ ،ت س    عن اْنَقَطعَ  ُكل 
 
َطاًعا اهلل  َيْبُعدُ  اْنق 

 (1) .َتَداُرُكهُ 

 

 

  

                                                             

 .(7٦ ص) «اجلواب الكايف» -1
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 :♫ الناظم قال 

ضر ـال اِزلِ ــَمنَ لـُموا ـَوَتَيمَّ ]  [وانِ ــرِّ

ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ﴿قال تعاىل:  ،اقصدو :يأ ،وامُ تيمَّ 

 .(1) وال تقصدوا :أي ،[2٦7البقرة: ]﴾ۀ

 .وانِ ْض الرِّ  وا ملنازلِ دُ َص قَ و واملعنى:

 بام يزين. اوْ لَّ وحَتَ عام يشني،  اوْ لَّ فهم َتَ 

ا به فأوجَب هلم كامل وْ لَّ حَتَ يف هذه املنظومة ما تعاىل ذكر  ♫الشيخ و

، فإن من ملئ ألن التحيل ُيثمر التخيلعنه، ا وْ لَّ َتَ املحبة، ومل يشتغل ببيان ما 

ته عن التلطُّخ بنجاسات القلوب من الشهوات  قلبه باملقامات الكاملة صدَّ

 (2) والشبهات.

 أن   اَّلل إلى السائرون أجمع وقد »: (3)♫ يقول اإلمام ابن القيم

ناها عط ىت   ال القلوب  حتى موالها إلى تصُل  وال ،موالها إلى ل  تص   ىحت   م 

 فيصيرَ  داؤها ينقلب حتى سليمةً  صحيحةً  تكونُ  وال ،سليمةً  صحيحةً  تكونَ 

                                                             

 (.3٥7 ص) ♫للفيُّومي  «املصباح املنري»انظر:  -1

وانظر: رشح املصنف )ص  .(4من تعليق شيخنا العصيمي عَّل املنظومة )ص  -2

13-14.) 

 .(79 ص) «اجلواب الكايف» -3
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 ها،ُض مرَ  فهواها هواها، بمخالفة إال ذلك لها يصح   وال. دوائها نفَس 

 انتهى.. «كاد أو قَتَل  المرُض  استحكم فإن ه،مخالفتُ  وشفاؤها
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 منزلة اإلخالص واالتباع 
 بعدها:   ♫ قال

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

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

 .خالصاإل -

 .واالتباع -

 اإلخالص

 :♫ قال

َلُصوا ذينَ ـــالَّ  ُهمُ ــفَ ] يِِهمر  يف اخر  [َمشر

ص ن مل خيلِ مَ  نَّ ألسريه،  يفخملصا  يكونَ ن أىل اهلل تعاىل إر ئفينبغي للسا 

 ُيتِعُب نفَسه فيام فيه ُخساُن.

تعب ال يُ  ، أي:(1)«ىال يتعنَّ  يكن صادقاملن مل  اقولو» قال مالك بن دينار:

 .هُضُّ بل يَ  ،ه يعمل فيام ال ينفعهنَّ أل ،هنفَس 

                                                             

 .(288)ص  «صيد اخلاطر» -1
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ر يمأل العمل بغري إخالص وال اقتداء كاملسافِ » :(1)♫يقول ابن القّيم 

 .انتهى. «ه وال ينفعهلُ قِ يثر  ه رمال  رابَ جِ 

ف و  (2).املخلوقني مالحظة عن الفعل تصفية بأنَّه: اإلخالصُعرِّ

لوص  القلب من تألُّه سوى اَّلل تعالى وإرادته ومحبته،  وقيل هو: خ 

ل ص  َّلل، فلم يتمكن منه الشيطان  (3).فخ 

 (4).رادة غري اهلل تعاىلإتصفية القلب من  :قيل هوو

 نْ ـــطِ ـم يا فَ هَ ـافــف واهُ ــِس  رادةٍ إ  ِمنْ لَب ــالق فِّ ـصنا هلل ـــخالُص إ

وسيأيت  ،صك خملِ نَّ إف ،اهلل جل وعال ه من كل مراد غريِ يتَ ذا صفَّ إك لبُ فقَ 

 يف هذه املنظومة، قوُل املصنف: -إن شاء اهلل تعاىل-

وُمُهْم َوُعُزوُمُهمْ ــَرَكاهُتُ ــَح   انِ ــــطَ ـــيْ ْلِق َوالشَّ ـخَ ــال لِلْ  هللِ ْم َومُهُ

                                                             

 .(٦2)ص  «الفوائد» -1

(، 32)ص  «القرآن ْحلة آداب يف التبيان» قاله القشريي، ونقله عنه النووي يف -2

ب»و  . (1/17) «املجموع رشح املهذَّ

 (. 33٥البن أيب العز )ص  «رشح الطحاوية»انظر:  -3

وانظر: رشح املصنف . ن تعليق شيخنا صالح العصيمي عَّل هذه املنظومةمِ  -4

 «منزلة اإلخالص» أخرى يف تعريف اإلخالص عند وأقواالا  ،(14-13)ص  ♫

 (. 1/4٥9) «مدارج السالكني»تاب من ك
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 يوَم صَل د الوَ وهذا هو الذي جي ومع اهلل، يكون هلل وباهللينبغي للعبد أن ف 

 ن مل يكن عامالا مَ و ،(1)متَِّصل باهللىل اهلل إك لُ الذي يوِص  الرصاطَ  نَّ أل القيامة،

كان لغري اهلل  ماو ،لَص كان هلل دام واتَّ ما »: ليوهلذا ق ومل يِصل، هلل انقطع

 (2).»فَصلوانانقطع 

 فليجتهد األحوال، تصفية أحب نمَ » :(3)♫ ن بدائع ابن اجلوزيومِ 

 . األعامل تصفية يف

ى من :اراينالدَّ  سليامن أبو قال يَ  صفَّ رَ  ومن له، ُصفِّ رَ  كدَّ  نومَ  عليه، ُكدِّ

 انتهى.. «ليله يف َئ وفِ كُ  هناره يف أحسن نومَ  هناره، يف َئ وفِ كُ  ليله يف أحسن

 السلَّف ِمن الرياء، وذلك لِعَظِم عنايتهم ومعرفتهم ولقد اشتدَّ خوُف 

 باإلخالص.

 إالَّ  فاقالنِّ  وال ،خملص إالَّ  ياءالرِّ  ُف يعرِ  ال»: ♫ يسرُت التَّ  سهل قال

                                                             

 .(1/14« )الكنيمدارج الس»انظر:  -1

 كان ما منها َفُيميَّزُ  بالدنيا جيءَ  القيامة يومُ  كان إذا»: -وال يصح-وروي يف األثر  -2

« ضعيف الرتغيب والرتهيب»انظر: . «َجهنمَ  نارِ  يف به ُرميَ  اهلل لَِغريِ  كان وما هلل،

(1/20). 

 .(13-12)ص  «صيد اخلاطر» -3
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 (1).«مطيع إالَّ  املعصية وال عامل، إالَّ  اجلهل وال مؤمن،

 فقال اء،فج حازم أبا له فَدعوا جزع الوفاةُ  ردِ املنكَ  بنَ  حممدَ  حضت املَّ و

زمر: لا] ﴾ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ﴿: يقول اهلل إن: املنكدر ابنُ  له

 .مجيعاا  يبكيان فجعال. أحتسب أكن مل ما اهلل نمِ  يل يبدو أن فأخاف، [47

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

 هذه من ياءالرِّ  ألهل ويٌل : اآلية هذه عند يقول الثوري سفيان وكان

 .اآلية

 ،العامل :النار هبم رُ عَّ َس تُ  نمَ  ُل أوَّ  هم الذين الثالثة حديث يف كام وهذا

 (2).واملجاهد ،قواملتصدِّ 

ٌب  يـعـَمـَلــنْ  لـم بـعـلِمــهِ  عــالــمٌ و  الــَوَثــنْ  ُعـبَّــادِ  قـبـلِ  ـنمِ  ُمـَعـذَّ

 ه،فضلِ  ريُ بِ عَ  فاَح  هتَ رسيرَ  َح أصلَ  نفمَ » :(3)♫قال ابن اجلوزي 

ِ بنَ  القلوُب  تقَ وعبَ   فسادها مع ينفع ما هفإنَّ  السائر، يف اهللَ  فاهللَ، هيبِ طِ  ِشر

 انتهى.. «رظاهِ  صالُح 

فينبغي للعبد أن جياهد نفَسه يف طلب اإلخالص والثبات عليه، فالنية 

                                                             

 (.9٦ص ) «خمترص شعب اإليامن» -1

جلة» -2  (.1/4٥٦) «املحجة يف سري الدُّ

 .(1٥4ص ) «صيد اخلاطر» -3
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 ،اإلخالص هِ إخالِص  يف دشهِ  نمَ »: قيلقدياما وحملُّها القلُب، والقلُب يتقلَُّب،  

 .«إخالص إىل هُ إخالُص  احتاج

 عن طسقَ  فإذا ،إخالصه رؤية بقدر: إخالصه يف خملص كل فنقصان

 (1) .اص  خملِ  صار ،اإلخالص رؤية نفسه

ر يف عيوبه وذنوبه،  ويف هذا يقول ابن حزم ومن ابُتيل بالُعجب، فلُيَفكِّ

 تقصريك ويف معاصيك يف رفتفكَّ  بخريك، عجبتأُ  وإن»: (2)♫األندليس 

 عَّل يويعف ك،خريَ  ُب يغلِ  ما ذلك نمِ  نَّ لتجدَ  فواهللِ جوهه،ووُ  معايبك ويف

 انتهى.. «كلنفِس  اَنقصا  بجْ العُ  نمِ  لدِ بْ وأَ  حينئٍذ، كمهُّ  لطُ فليَ  حسناتك،

 

  

                                                             

ل بُ وفيه ُس ه مهم للغاية، وما بعدها، فإنَّ  (1/4٦0) «مدارج السالكين»انظر:  -1

 .كونه إليهد بعمله وُس ان رضا العبالالص مِ 

 .(47ص ) «األخالقمداواة النفوس وهتذيب » -2
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 االتباع وموافقة السنة
 :♫ قال

ِعنيَ ـمُ ] َعةِ ـبِِش  َتَِشِّ  [انِ ـمـــاإلي رر

 -جل وعال-ن اهلل إف ،االتباع :ووه ،قبول العمللِشط الثاين ال هناذكر 

ذا كان عَّل سنة رسول اهلل إال إنه ال يقبل العمل أيات كثرية آذكر يف 

♀. 

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

وقال  ،[12٥]النساء: ﴾ڳ   ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ          ڻ

  ۆئ ۇئ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ ﴿تعاىل: 

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  

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

ن الوجه هلل بام يتضمَّ   إسالمُ سِّ وقد فُ ، [112 -111]البقرة: ﴾حت

ن بالعمل الصالح هلل بالعبادة له وحده وهو حمِس  العبدِ  قصدِ  إخالَص 

 املرشوع املأمور به.
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 وأن نعبده بام رشع ال  اهللال نعبد إالَّ  وهذان األصالن مجاع الدين أنْ  

 (1) نعبده بالبدع.

عْ  ُبولِ ـقَ  ْرطُ ـَش   اــعَ ـمَ  اَلٌص ـَوإِْخ  ةٌ ــابَ ـإَِص  يهِ ـفِ  َعاـجَيَْتمِ  أنْ  يــالسَّ

 اهُ ـاْرَتَض  ِذيـالَّ  ْرعِ ـالشَّ  َوافُِق ــمُ  َواهُ ـــــِس  اَل  ْرشِ ــــاْلعَ  َربِّ  هِ ــَلِلّ 

 اهلل َمّمد رسول ال إله إالَّ -هادتني الشَّ  يدخل يف اإلسالم بنطقإنَّام العبد و

 (2) :-اهلل 

عه عَّل بام رش أن ال يعبد إال اهلل، وأن ال يعبد إال :هادةهذه الش ُل صَّ وَُم 

 .♀لسان رسوله 

يل صما يف الكتاب والسنة تف ، وكلُّ اإلسالم يبنين نيوعل هذين األصل

 فهو مناف للكتاب ما ناّف هذين األصلني لنه هذان األصالن، وكملا تضمَّ 

 (3) .والسنّة، أجنبي عن دين اإلسالم

 

                                                             

 – ٥14 ص) ♫ شيخ اإلسالم ابن تيميةل« اقتضاء الرصاط املستقيم» انظر:( 1)

٥1٥). 

 – 4٦ ص) لصغري بن عامرل« كأس السلسبيل من فوائد حديث جربيل» انظر:( 2)

٥٥). 

 .(٦3للمييل )ص « رسالة الرّشك ومظاهره»انظر و -3



  
 »اآلخرة والدار اهلل إىل السري»رشح قصيدة  34

 (1):♫يقول ابن سعدي 

اـخُمْلِ  نْ ـكُ و يَ  ِمنَ  َذرْ ـَواْح  هِ ــَلِلّ  صا  دُ ــْعبُ ـتَ  نَْت ـكُ  إِنْ  اهللِ وَل ـَرُس  ابِعْ ـَوتَ  اـالرِّ

ام الشأُن يف حفظ العمل مما يفسده وُُيبطه، ياء  وليس الشأن يف العمل إنَّ فالرِّ

د مقيَّ  ، وكوُن العمل غريَ وإن دقَّ حُمبٌط للعمل، وهو أبواٌب كثرية ال حُترَص 

ا موجٌب لكونه باطالا باتِّ   (2) .باع  السنة أيضا

 :(3)اإلجماع على ذلك، بقوله ♫ونقل العالمة عبد الرْحن بن حسن 

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

 انتهى

 يف كمأحدِ  هم   يكن ال» :♫ ل التابعي وهيب بن الوردومن أقوا

 وهو يلِّ َص يُ  قد العبدَ  فإن ،هينِ ِس وَت  هحكامِ إ يف هُه   ليكن ولكن ،لمَ العَ  كثرةِ 

 .(4) «هصيامِ  يف اهللَ عيصيَ  وهو صومُ يَ  وقد ،صالته يف اهللَ عيصيَ 

ن )أي: ن مجع اهللُ له بني هذين األصلني أفلح وسعد، ومن فاته األمرافمَ 

                                                             

مع  ،♫سعدي  البن« منهج احلق منظومة يف العقيدة واألخالق»منظومة  -1

 .(٥7اد )ص زاق العبَّ رشح الشيخ عبد الر

  .(9)ص  «الوابل الصيّب» -2

 .(404)ص « فتح املجيد» -3

 .(8/1٥3) «حلية األولياء» -4
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اإلخالص واالتباع( أو أحد منهام خِسَ ُخسانا مبينا، ومن كان تارة وتارة  

بعته ِقلَّةا وكثرةا وقوةا استحق من اخلري والثواب واملدح بقدر إخالصه ومتا

 (1)...اوضعفا 

 

 

  

                                                             

 .(13)ص  ♫البن سعدي « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -1
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 واحملبَّةمنزلة اخلوف والرجاء 
 :♫ قال

ِهمر  نَ ــُم الَِّذيـــَوهُ  ِ َج ـير ـبَ  َبنَوا َمنَاِزَل َسرير لَديَّ ـَوالَ  اــَن الرَّ
ِف لِ  انِ ــور

ا منازل سريهم وْ نَ بَ قد  -جل وعال-ىل اهلل إأن الذين يسريون هنا ذكر 

فيام سيأيت سيكملهام الشيخ و ، ومها: اخلوُف والرجاء.نيتعظيم منزلتنيبني 

 .املحبة بمنزلة ثالثة، وهي:

َجع اهلل بني هاتني وقد ، اخلوف والرجاءعَّل  الَّ إال تقوم العبادة و

گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿قوله تعاىل:  املنزلتني يف آيات كثرية، منها:

، وقوله سبحانه: [23٥البقرة: ]﴾ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں

ه جل وقول، [30: آل عمران] ﴾ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴿

 ،[98املائدة: ] ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک﴿ذكره: 

أنبياءه  ومدح ،[1٦٥األنعام: ] ﴾حس  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس ﴿ وقوله:

  وئ وئ ەئ ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ ﴿بأهنم: 

 ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ﴿وقوله:  ،[90األنبياء: ] ﴾ۇئ  ۇئ

 .وغري ذلك من اآليات التي ال حُتىَص إال بُكلفة، [43فصلت: ]﴾ڭ

 نمِ  خائف راٍج  لُّ فكُ العبد،  عنهام ينفك ال متالزمانوالوف والرجاء 
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 (1) .خياف اممَّ  هأمنَ  راٍج  خائف لَّ كُ  أنَّ  كام ،يرجوه ما واتفَ  

 

 

  

                                                             

 .(30٥البن القيم )ص  «الروح»انظر:  -1
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 منزلة الرجاء
 .مطلوبه حصولا يف ع  مَ طَ  -جل وعال-ىل اهلل إُيدو العبد  ٌل أمَ  :الرجاءو

املحبوب،  بالدحاد حيدو القلوب إىل  الرجاء:»: (1)♫ قال ابن القيم

والرجاء يكون مع » :(2)ثم قال، «وهو: اهلل والدار اآلخرة، ويطيب هلا السري

 انتهى .«بذل اُلهد وُحسن التوكل

 مخ     حخ جخ   مح  جح  مج  يت  جث     مث    ىث   يث  حج  ﴿ قال تعاىل:

  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ﴿، وقال: [110الكهف: ] ﴾جس

ائ  ائ  ﴿، وقال: [218بقرة: لا] ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ

  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ 

 ...[29فاطر:  ] ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

ا رجاؤه كان فمن ا الطاعة، إىل له هادي   رجاء فهو املعصية، عن له زاجر 

                                                             

 .(30٥البن القيم )ص  «الروح»؛ و(1/419) «مدارج الّسالكني»انظر:  -1

َف شيخنا صالح العصيمي الرجاء بقوله: -2 أمل العبد بربه يف حصول » وهلذا عرَّ

من تعليقه عَّل هذه  4انتهى )ص . «املقصود مع بذل املجهود وحسن التوكل

 املنظومة(.
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، بطالته كانت ومن صحيح،   (1) .املغرور فهو وتفريط ا، بطالة   ورجاؤه رجاء 

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

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

 هبربِّ  الظنَّ  نأحَس  لو وكذب، بريب، الظن أحسن ألين: حدهمأ يقول توبة بغري

 .العمل نألحَس 

 يف اليد قطع فإنه به، تغرت وال احذره :♫ عقيل بن الوفاء أبو قال

 يف النار امرأة دخلت وقد اخلمر، من اإلبرة رأس يف احلد وجلد دراهم، ثالثة

 .شهيداا  قتل وقد غلها من عَّل ناراا  ةالشمل لتعَ واشت هرة،

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

 ال وهو عليه الناس بثناء مفتون ورب يعلم، الهو و عليه اهلل بسرت مغرور

 .يعلم

 استلزم شيئ ا رجا من أن ُيعلم أن ينبغي ومما» :(2)♫يقول ابن القيم 

 :أمور ثالثة رجاؤه

                                                             

 اعتمدوا ذينال يف مهم   فصل . وفيه(44البن القيم )ص  «اجلواب الكايف»انظر:  -1

 (.32ص ) وهنيه هأمرَ  عوافضيَّ  اهلل عفو عَّل

يف  «الفرق بني الرجاء والتمني»وانظر فصال نافعا يف  .(4٥)ص  «اجلواب الكايف» -2

 (.304)ص له  «الروح»آخر كتاب 
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 .يرجوه ما حمبة: أحدها

 .فواته من خوفه: الثاين

 .اإلمكان بحسب حتصيله يف سعيه: الثالث

 يشء والرجاء األماين، باب من فهو ذلك من يشء يقارنه ال رجاء وأما

 أرسع خاف إذا الطريق عل والسائر خائف، راج فكل آخر، يشء واألماين

 ...الفوات خمافة السري

 جعل فكذلك الصاحلة، األعامل ألهل جاءالر جعل كام سبحانه وهو 

 به اقرتن ما النافع واخلوف الرجاء أن فعلم الصاحلة، األعامل ألهل الوف

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ﴿قال تعاىل:  .العمل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 إىل آخر ما قال عليه رْحة اهلل ورضوانه.. «...[٦1 – ٥7املؤمنون: ] ﴾ٿ

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

 إنام غضبه افخُي  ال من رضا ترجو أن جترتئ كيف قال: ثم ،خياف حتى قط

ٱ  ٻ  ٻ     ﴿ :قال ،عنه  اهلل خيربك إذ الرْحن خليل الراجي كان

ىئ  ﴿ :قال ثم، [127البقرة: ]﴾ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    
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فعل العبد أن يعمل،  .(1) «[82الشعراء: ]   ﴾ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ    

 .(2)وعليه أن يرجو ويطمع، فبالعمل والطمع ُيُصُل له النَّجاح 

 

  

  

                                                             

 .(1/422) «صفة الصفوة» -1

 .♫ للعالمة ابن سعدي (199)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -2
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 منزلة اخلوف
 .ا منهع  فزَ  -جل وعال-من اهلل القلب هو فرار  :الوفو

ا أمجع صفات اخلري يف اإلنسان؛ ألهنَّ  ن اهلل تعاىل هيوصفة اخلوف مِ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ﴿ بني، كام قال تعاىل:صفة للمالئكة املقرَّ 

 (1).[٥0النحل: ] ﴾ۆ

 ذلك ولوال اخلوف يستلزم فالرجاء» :(2)♫ احلنفي العزِّ  أيب ابن قال

 أحد وكل   ويأسا، قنوطا لكان ذلك ولوال الرجاء يستلزم واخلوف أمنا، لكان

 ٌب هارِ  فالائف ،إليه بَت هرَ  هفتَ ِخ  إذا فإنك تعاىل اهلل إالَّ  منه بَت هرَ  فتهِخ  ذاإ

 .انتهى. «هربِّ  ىلإ هربِّ  نمِ 

    يبىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  ﴿وهذا مصداق قوله تعاىل: 

 .[٥0الذاريات: ]﴾جت

كلُّ ما ُيصيُب اإلنساَن ِمن حِمَِن » :(3)♫قال العالمة ابن باديس 

أمراضها وخصوماهتا ومن مجيع بالئها، ال ُينْجيه ِمن يشء الدنيا ومصائبِها و

                                                             

 .(9/180) ♫للشيخ عطية سامل  «انتتمة أضواء البي» -1

 .(237ص ) «ةالطحاوي رشح» -2

 .(2/97) «اآلثار» -3
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 انتهى.. «منه إالَّ فراُره إىل اهلل 

ىوس  املخاوف أنواع لغريه الرجوع يف ألنَّ  فراَرا، إليه الرجوع اهللُ مَّ

 والسعادة والسور واألمن، املحاب أنواع إليه، الرجوع ويف واملكاره،

  .والفوز

 منه خفت من وكل وقدره، قضائه إىل ه،وقدر قضائه من العبد فيفر

 (1) .إليه الفرار يكون منه، اخلوف بحسب فإنه تعاىل، اهلل إىل منه فررت

 عَّل فرض وهي للقلب، وأنفعها ،الطريق منازل أجل من الوف منزلةو

 . أحد كل

ٹ  ٹ  ﴿:هلالج لج  ، وقال[40البقرة:  ] ﴾چ  چ﴿قال تعاىل: 

  ...[17٥آل عمران:  ] ﴾ٹ  ڤ  ڤ        ڤ

 وهلذا الوسائل، قصد لغريه مقصود هو بل لذاته، امقصود   ليس والوف

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

 عن حجزك ما املحمود اخلوف» :♫ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

  (2).«اهلل حمارم

                                                             

 .(9٥8ص ) «تفسري ابن سعدي» -1

منزلة »: منه وانظر .باختصار (وما بعدها 1/381) «الكنيمدارج الس»انظر:  -2

 .(1/348) «الفرار إىل اهلل
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الرجاء  زلتيإذا استصحَب من الَّ ىل اهلل إيف سريه إ العبُد  يستقيمَ ولن 

يعصمك من واخلوف  ،نوط من رْحة اهللالقُ  يعصمك منالرجاء ف ،والوف

 ، وربَّام انقطع.سري العبد رَ مها تضَّ أحدُ  ذا اختلَّ إو، من مكر اهلل األمن

وط، فمتى ألحَّ »: (1)♫ قال ابن رجب وملا كان اخلوف كالسَّ

وط عَّل الدابة تلفت، فال بد هلذا الضب من حادي الرجاء،  بالضب بالسَّ

 انتهى. .«هلا السري بحدائه حتى تقطع يطيِّب

َب البخاري يف  باب: الرجاء مع » يف كتاب الرقاق، «صحيحه»وبوَّ

 .«الوف

َلف بعض قال  كالدابة بينهام، والنفس سائق، واخلوف قائد الرجاءُ » :السَّ

  .«روناحلَ 

 هلا واحلدو اهِبَ  الرفق إىل فتحتاج وقفت سائقها وقرصَّ  قائدها فرت ىفمت

 (2).السري هلا يطيب حتى

امليمية يف الوصايا واآلداب »يف قصيدته  ♫يقول حافظ حكمي 

 (3):«العلمية

                                                             

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

 (.1/443) المرجع السابق -2

 .ادالعبَّ  زاقالر عبدالشيخ  رشح( مع 2٥3-2٥0)ص  -3
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َجا وبنيَ  نُْت ــواقْ   ا ُقمْ  واخْلَْوِف  الرَّ  َرمِ ـالكَ  َذي َعْفوَ  وَتْرُجو الذُنوَب  َتَْشى  أَبدا

 مِ ــواألَثَ  اإِلْثمِ  رِ ــوَهجْ  يِـ َربّ  ةِ اــَمْرض  َعَّل وَحثَّ  التقَوى أْوَرَث  ما فاخلوُف  الكرم

َجا ذاـــكَ   مِ ــالَعظِ  َزاـــباجْلَ  َريبِّ  ْوعودِ ــبِمَ  ٍق ــِدي  َتْص ــلِ  حِيثُّ  هذا َعَّل ما الرَّ

ج ُيْفِض   َكاَم  لِْلُقنُوطِ  َض ـأفْ  زادَ  إنْ  ْوُف ـــواخْلَ   مِ ــوالنِّقَ  ْكرِ ــاملَْ  نِ ــألَمْ  اءُ ـالرَّ

طْ ـفَ تُ  الــفَ  ْْحَ  رَ ــأمَ  اـــمَ  ْثَل ــَومِ   َوَسطاا وُكنْ  ِرطْ ــُتفْ  وال رِّ  مِ ــفاْسَتقِ  نُ ــالرَّ

 .احلبمنزلة  :وهي ثالثةنزلة مال بإن والوف والرجاء ال يتامَّ 

بمنزلة الطائر،  القلب يف سريه إىل اهلل »: (1)♫م قال ابن القي

سلم الرأس واجلناحان فمتى  فاملحبة رأسه، والوف والرجاء جناحاه،

فالطائر جيد الطريان، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد اجلناحان 

فهو عرضة لكل صائد وكارس، ولكن السلف استحبوا أن يقوى يف الصحة 

جناح اخلوف عَّل جناح الرجاء، وعند اخلروج من الدنيا يقوى جناح 

 انتهى.. «الرجاء عَّل جناح اخلوف

اـَسائِ  نْ ـَوكُ  َج  اَفةِ ـخَ ـاْلـمَ  نْيَ ـبَ  را ا اـَوالرَّ  (2)دُ ـْقِص ـتَ  نيَ ـحِ  اِئرٍ ـطَ  ْي ـاَح ـَجنَ ـكَ  مُهَ

 

  

                                                             

 .(1/38٦) «مدارج الّسالكني»انظر:  -1

 .(رشحالمن  ٦1ص ) ♫البن سعدي  «منهج احلق»من منظومة  -2
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 منزلة احملبة
 بعدها:  ♫وهلذا قال الشيخ 

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

اهلل جل  احبوأذا إال إ يستقيم سريهم ال هوْ اهلل ورَج  افهؤالء الذين خافو

 قلوهبم. عليه ب اوعال وأقبلو

 (1).وجفاءا  ال تزيدها إال خفاءا  احلدودُ إذ  ،أوضَح منها د  ال حُتدُّ بحَ  ةُ واملحبَّ 

من املعاين  ةُ واملحبَّ » :(2)♫يقول العالمة حممد مبارك املييل وهلذا 

 .انتهى .«العقائد الباطنة... ل يفها، وتدُخ كيِّ ها برِش س رشعيُّ لتبِ تي يَ ال

فها بعُض أهل العلم بقوهلم:  جلَّ -تعلق القلب باهلل  هي ومع هذا، عرَّ

 (3).-وعال

ا َيَرى ال أن :املحبةهذه  حقيقةو  تبعٌ  غريه حمبوٍب  وكلُّ  سواه، حمبوبا

                                                             

 ♫البن أيب العز  «رشح الطحاوية»و ،(2/218) «الكنيمدارج الس»انظر:  -1

 .(89)ص 

 .(2٦1 ص) «ومظاهره الرشك رسالة»انظر:  -2

(، وزاد شيُخنا 1٦يف رشحه للمنظومة )ص  ♫هكذا عرفها املصنف  -3

ودوام مالحظة  ،املحبة: تعلق القلب باهلل» العصيمي عَّل هذا التعريف، فقال:

 من تعليقه عَّل هذه املنظومة(. ٥)ص . «مرضاته
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  (1) .ملحبته 

هَ  ُو امَلَحبَّة وخالُِصها وُلب ها وَألرَطُفَها َوَأَرق   .(2)اوالِوَداُد: َصفر

 ،ورسله أنبياءه حيب الذيأي:  ،«الَوُدودُ »ن أسامء اهلل تعاىل ومِ 

 من قلوهبم امتألت قد يشء، كل من إليهم أحب فهو وحيبونه، وأتباعهم،

 ،وإخالصا ،اد  وُ  إليه أفئدهتم وانجذبت عليه، بالثناء ألسنتهم وهلجت حمبته،

 (3).الوجوه مجيع من وإنابة

 :♫قوُله  ابن القيم «نونية»ويف 

 انِ ـنَّ ـــمَ ــلِلْ  ُل ــضــوالف هُ ــبابُ ــأح بُّهُ ـحِ ــَويُ  ُهمـــبُّ ــحِ ـــيُ  ودُ دُ وَ ــال وـوه

 انِ ـــثَ  ب  ــحُ ــبِ  اَزاُهمــَوَج  مُ ــهِ ــبِ  ُقُلو يف ةَ ـَحبَّ ــاملَ  َل ــعَ ـــَج  ذيـــالَّ  وهو

عامل الصاحلة ومنها تنشأ مجيُع األ ها،ومنزلة احلب هي أصل املنازل كلِّ 

                                                             

أعظم اهللُ نفَعه، وبارك يف -الطاهري  كام أفادين بذلك فضيلة الشيخ حممد هشام -1

 .-جهوده

 «روضة املحبني»؛ و(23٥-2/232) «الكنيمدارج الس»يف:  مراتب املحبةانظر  -2

 (.88البن أيب العز )ص  «رشح الطحاوية»و ،(58-28)ص 

النهج األسمى يف رشح األسامء »و ،(111٥ص ) «تفسري ابن سعدي»انظر:  -3

 (.429-1/419للنَّجدي ) «احلسنى
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 (1) والنافعة، واملنازل العالية.

 تنافس فيها التي املنزلة» :(2)-♫كما قال ابن القيم -وهي 

 وعليها ،السابقون شمر علمها وإىل ،العاملون شخص وإليها ،املتنافسون

 وغذاء القلوب، قوت فهي. العابدون تروح نسيمها وبروح ،املحبون تفانى

 ،األموات مجلة من فهو حرمها من التي احلياة وهي. العيون وقرة األرواح،

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

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

 انتهى.

 من إال تصدر ال ةالديني ةاإليامني األعامل َجيع بل» :(3)اإلسالم شيخ يقول

 .انتهى. «اهلل ةَمب

، كام قال سبحانه:  -جل و عال-اهلل و ڱ   ڱ  ں  ں   ﴿حُيبُّ وحُيَبُّ

 النبي   وأخَبَ ، [٥4املائدة: ] ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ

                                                             

 (.1٦)ص  ♫رشح املصنف  -1

 .(2/21٥) «الكنيمدارج الس» -2

 .(10/33) «الفتاوى» -3
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سول ه ◙ا علي  أن   ♀  ي حبُّ اَّلل ورسول ه، وي حبُّه  اَّلل  ور 
(1). 

غوا هنم إف ،من أهل البدع املحبةن أنكر أما مَ و ن حب اهلل م مِ قلوهَب قد فرَّ

واجلامعة أهل السنة  بخالف ا،قلوبالناس  وهلذا كانوا أوحَش  ،-جل وعال-

م اعتقدوا يف رهبم اال، رهبم ىلإأقرب الناس  الذين هم عتقاد الصحيح ألهنَّ

 .العملمزيٍد ِمن الِعلم و وهم نحوَ الذي حيدُ 

ه هو يف احلقيقة ربِّ ل حمبة العبدِ  وإنكارُ » :(2)♫شيخ اإلسالم  يقول

 حمبَّ  إنكارَ  ، كام أنَّ اا معبودا ها لـلكونه إ إنكارٌ 
مشيئته وهو  ه لعبده يستلزم إنكارَ تِ

 إلنكار كونه ربَّ  افصار إنكارها مستلزما  ،اا خالقا كونه رب   يستلزم إنكارَ 

. «وهذا هو قول أهل التعطيل واجلحود ،ه العاملنيـالعاملني، ولكونه إل

 .انتهى

فَمن عَرف اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله » :(3)♫ ل ابن القيمويقو

أحبَّه ال حمالة. وهلذا كانت املعطلة والفرعونية واجلهمية قطاَع الطريق عَّل 

                                                             

اعدي سعد بن سهل حديث من ،(2406) ومسلم ،(2847) البخاري رواه -1  الس 

◙. 

 .(10/47) «الفتاوى» -2

 .(2/224) «الكنيمدارج الس» -3
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 انتهى.. «القلوب بينها وبني الوصول إىل املحبوب

 عرف نمَ »: يقولالغالم  عتبة سمعت :قال ،جعفر أيب بن احلسن عنو

 يف أسكنه أكرمه ومن ،أكرمه اهلل أطاع ومن ،أطاعه هللا أحب ومن ،أحبه اهلل

 :يقول يزل فلم، «وطوباه ،وطوباه ،فطوباه جواره يف أسكنه ومن ،جواره

 (1) .عليه مغشيا ساقطا خر حتى «وطوباه، وطوباه»

 وزهد الدنيا ترك أحبه ومنه أحبه، ربَّ  َف رَ من عَ »وقال ُبَديل بُن ميَسة: 

 (2).«فيها

 :«النونية القصيدة»ويف 

 انِ ـــــيمواإل بِّ ــــباحلُ  هُ ــلَ  مُ هُبُ  ولُ قُ  ْت ألَ امتَ فَ  اِف وَص باألَ  وهُ فُ رَ ـعَ 

 انِ ــــفَ رْ العِ  نمِ  تــئَ لِ مُ  إذْ  أشواِق  ــبال ليهإ لوُب القُ  تلك ترَ ايَ طَ تَ ــف

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

 انِ ـَــيبْ تِ  وذُ  اكَ ذَ  ُف ضعُ يَ وَ  ىوَ قْ ــيَ  هِ ـسبِ حَ بِ  عورِ للشُّ  عُ تبَ يَ  بُّ ــاحلُ ـــف

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

 نِ اَم ــــياإلِ  ةِ عَ رْ ـــِش بِ وَ  هُ ــابَ ـــبَ ْح أَ  مْ هِ ـبِّ رَ ــبِ  نَ وُ املِ ــالعَ  انَ كَ  اكَ ذَ ـــول

 آنِ ـــنَ الشَّ  وولُ أُ  مْ هُ  اــق  َح  اءُ دَ ـــعْ أَ  الـ مُ ـهُ  اهلَ  ونَ رُ نكِ املُ  انَ كَ  اكَ ذَ ـــول

                                                             

 .(٦/23٦) «احللية» -1

 .(3/108) المصدر السابق -2
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 آنِ ـــنَ الشَّ  َذِوي اــق  َح  ُبـــَغَضـاَءهُ  اذَ وَ  اذَ بِ  ونَ ـلُ اهِ اجلَ  انَ كَ  اكَ ذَ ــــول 

ولكل منزلة من  ،والرجاءِ  ال مع الوِف احلب  إيستقيم  ومع هذا، فال

يصحُّ  وإنامهذه املنازل حد  لو جاوزته لوقَع العبُد فيام ال يرضاُه اهلل تعاىل. 

 . الثالثة املعاين هذه من معنى كل من قدرٌ  ُوجد إذا السرُي إىل اهلل

 ثالثة عل تبنىإنام  العبادة» :(1)♫يقول احلافظ ابن رجب احلنبيل 

 بني والمع ، الزم فرض نهام وكل .واملحبة والرجاء اخلوف :أصول

 منها بواحد اهلل تعبد من يذمون السلف كان فلهذا واجب، حتم الثالثة

 يف التشديد من حدثت إنام أشبههم ومن اخلوارج بدع فإن اآلخرين، وأمهل

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

 اإلباحة أهل من كثري وبدع اخلوف، عن واإلعراض وحده بالرجاء

 عن واإلعراض املحبة إفراد من نشأت التعبد إىل ينسب ممن واحللول

 .انتهى. «والرجاء اخلوف

 تندفع والنار الفرائض، بأداء منك ترىض اجلنة» :(2)القيم ابن قالو

 انتهى.. «الروح ببذل إال منك تقنع ال واملحبة املعايص، برتك عنك

                                                             

 «رسائلالجمموع »ضمن « شاق نسيم األنس من نفحات رياض القدساستن» -1

(1/1٦1-1٦2). 

 (.98)ص  «الفوائد» -2
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 اهلل إىل القلوب َمركات أن اعلم» :(1)♫وما أمجل قول ابن تيمية 

 تراد مقصودة وهي املحبة وأقواها. والرجاء واخلوف املحبة : ثالثة 

 .اآلخرة يف يزول فإنه الوف بخالف ،واآلخرة الدنيا يف تراد ألهنا لذاتا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿ :تعاىل اهلل قال

 عن الروج من عواملن الزجر منه املقصود والوف. [٦2يونس: ]﴾ڀ

 وقوهتا ضعفها قدر وعَّل ،َمبوبه إىل السري يف العبد يتلق فاملحبة .الطريق

 والرجاء ،املحبوب طريق عن خيرج أن يمنعه واخلوف إليه سريه يكون

 .يقوده

 له حتصل ال فإنه له يتنبه أن عبد كل عَّل جيب عظيم أصل فهذا

 انتهى. .«لغريه ال هلل عبدا يكون أن جيب أحد وكل بدونه العبودية

 

 

  

                                                             

 (.74-1/73) «جمموع الفتاوى» -1
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 األسباب اجلالبة حملبة اهلل للعبد 
 :(1) األربابُتسَتجَلُب َبا ََمبَُّة ربِّ  التي ومن األسباب

  معرفة اهلل تعاىل ومطالعة القلب ألسامئه وصفاته، ومشاهدهتا

 ومعرفتها.

 .معرفة نعمة اهلل عَّل عباده، ومشاهدة بره وإحسانه 

 وإيثار حماب اهلل عَّل حماب معاملة اهلل بالصدق واإلخالص ،

 العبد، وخمالفة اهلوى.

 .انكسار القلب بكليته بني يدي اهلل تعاىل 

  ملناجاته، والوقوف بالقلب  اإللـٰهياخللوة به وقت النزول

والتأدب بأدب العبودية بني يديه، ثم ختم ذلك باالستغفار 

 والتوبة.

 .جمالسة املحبني الصادقني 

 ت واألرض وما خلق اهلل من يشء.التفكر يف ملكوت الساموا 

                                                             

 ،(8-2/٥) «زاد املعاد»و ،(224-2/223) «الكنيمدارج الس»انظر:  -1

( ضمن 194-1/18٥« )استنشاق نسيم األنس من نفحات رياض القدس»و

عند رشح حديث الويل  «جامع العلوم واحلكم»و ،»افظ ابن رجبجمموع رسائل احل»

 .(٥٥2( )ص 38)رقم 
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 .دوام الذكر مع حضور القلب 

 .قراءة القرآن بتدبر وتفهم ملعانيه وما أريد منه 

 .التقرب إىل اهلل بالنوافل بعد الفرائض 

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

 مباعدة كل سبب حيول بني القلب وبني اهلل . 

اب وصل املحبون إىل منازل املحبة، ودخلوا عل فمن هذه األسب

  احلبيب.

  ومالك ذلك كله أمران:

 استعداد الروح هلذا الشأن، 

 وانفتاح عني البصرية. 

 (1) وباهلل التوفيق.

  

                                                             

 .(2/224) «الكنيمدارج الس» -1
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 منزلة الذكر 
 :♫ الناظمقال 

ِرهِ ــالَّذي مُ ــَوهُ  ثروا ِمنر ِذكر  انِ ــيَ ـاألَحر الِن وـرِّ واإلعر ــيف السِّ  َن َقَد اكر

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

  .كثر من ذكرهأ ذكره سبحانه، ألنَّ َمن أحبَّ شيئا

عالمة حب اهلل كثرُة ذكره،  :الربيع بن أنس عن بعض أصحابهقال 

 فإنك لن حتبَّ شيئا إال أكثرت ذكره. 

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

من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر، قذف اهلل يف قلبه نور  وقال ذو النون:

 (1) االشتياق.

 (2) .كركر، وإذا َسَكتوا انشغلوا بالفِ ون إذا َنَطُقوا َنَطُقوا بالذِّ ب  حِ فاملُ 

 الستوحشت كتُ ـحمبَّ  تصحَّ  لو» :(3)♫ القيم ابن يقولويف هذا 

 يذكره من إىل وحيتاج املحبة يعِ يدَّ  ملن اواعجبا . بيبباحل كرُ يذكِّ  ال نممَّ 

                                                             

 (.٦80ص ) ♫البن رجب « جامع العلوم واحلكم»انظر:  -1

( ضمن 1٥٥-1/1٥4« )األعَّل املأل اختصام حديث رشح يف األوىل اختيار» -2

 .»رسائلالجمموع »

 .(97ص )«  الفوائد» -3
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ر إال يْذُكره فال بمحبوبه،  تذكر تنسيك ال أهنا املحبة يف ما أقل! بمذكِّ

 .انتهى. «املحبوب

 (1) .إعظاُم اهلل وُحُضوُره يف القلب واللِّسان أو أَحِدُها :والذكر

 فعل :يشمل م،عا سبحانه اَّلل ذكر»: (2)«فتاوى اللجنة الدائمة»ويف 

 جهًرا والتحميد والتهليل التسبيح: ويشمل النواهي، واجتناب األوامر،

 وليس واألفعال، األقوال من اهلل شرعه مما ذلك ونحو القرآن وقراءة وسًرا،

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

املحبة منزلة ردف الشيخ أوهلذا ، منزلة الذكر برهان من براهني املحبةو

 :فقال، وما قبلها من اخلوف والرجاء هبذا البيت

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

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     ﴿:اهلل تعاىل قال

ۇ  ۇ  ۆ      ﴿وقال تعاىل: ، [42 - 41األحزاب: ]﴾يئ

وقال ، [3٥األحزاب: ]  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

                                                             

الباقيات الصاحلات من األذكار بعد »من تعليق شيخنا العصيمي عَّل رسالته  -1

لوات  (.3)ص  «الصَّ

2-  (24/170). 
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، وقال [1٥2البقرة: ] ﴾ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ﴿تعاىل:  

 ﴾ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ﴿جل شأنه: 

مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  ﴿، وقال سبحانه: [3٦الزخرف: ]

  .يات كثريةآيف ... [28الرعد: ] ﴾يت     جث  مث  ىث

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

  (1) يتجرون، وإليها دائام يرتددون.

 مقويات اإليامن وُمَغذياته: ومن أعظمِ » :(2)♫قال ابن سعدي 

. «اللََّهُج بذكر اهلل واإلكثار من دعائه واإلنابة إليه يف الساء والضاء...

 انتهى.

نَّ َرُجالا أ: ◙س عبد اهلل بن بُ  عن ♀ويف سنة النبي 

اِئَع اإِلْس  اهللا َرُسوَل : يقال ، فأ قداَلِم إِنَّ رَشَ  َأَتَشبَُّث َكُثَرْت عيَلَّ
ٍ
ء يِن بََِشْ ْخرِبْ

ِر » :قالبِِه،  ب ا ِمنر ِذكر   (3).«اهللاَل َيَزاُل لَِساُنَك َرطر

                                                             

 .(2/138) «الكنيمدارج الس» -1

 .(٦1)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -2

، وصححه (3793) ه، وابن ماج(337٥، والرتمذي )(17٦80( أْحدرواه  -3

 (.3) «الكلم الطيب»و ،(1491) «ح الرتغيب والرتهيبصحي»يف األلباين 

= 
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 ِمنرُكمر  َعَجزَ  َمن»: ♀ اهلل َرُسوُل  قال: قال َعبَّاٍس، نِ اب وعن

 ُيَاِهَدُه، نر أ َعُدوِّ ال َعنِ  َجُبنَ و ُينرِفَقُه، نر أ الِ بِامل َبِخَل و ُيَكابَِدُه، نر أ لِ ياللَّ  َعنِ 

ثِرر فل   (1).«اهلل رَ ِذك ُيكر

د أبواِب اخلري، وأنَّ اهللَ َيفَتُح عَّل عباِده بام شاء  قلت: وفيه إشاَرٌة إىل َتَعدُّ

 كيف شاء، ُسبحانه.

  (2)واألحاديث يف باب الذكر كثرية.

نِ اأَ »شكا رجٌل إىل احلسن قساوة قلبه، فقال:   (3).«ه ِمن الذكردر

                                                             
= 

 .«النووية األربعني» عَّل زياداته رجب ابن به ختم الذي هو احلديث وهذاقلت: 

وصححه الشيخ األلباين واللفظ له، ، (4904) والبزار، (11121)رواه الطرباين  -1

 .(149٦)رقم  «صحيح الرتغيب والرتهيب»يف 

رياض »يف كتاب « فضل الذكر واحلث عليه» فصال يف: انظر عل سبيل املثال -2

الرتغيب يف اإلكثار من ذكر اهلل » يف: وفصال ،♫للحافظ النووي  «الصاحلني

يف كتاب  «تعاىل رس وجهرا واملداومة عليه، وما جاء فيمن مل يكثر ذكر اهلل تعاىل

 (.207-2/202) «صحيح الرتغيب والرتهيب»

 .(48البن أيب الدنيا )« الرقة والبكاء»(، و1٥10لإلمام أْحد ) «زهدال» -3

= 
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 (1) .طرامليتة بالقَ  امليتة تيا بالذكر، كام تيا األرُض  القلوُب  

 ُب ـــيطِ تَ  اهُ رَ ـكْ ذِ ـــب اانَ ـيَ ـــنْ ودُ  وُب ـلُ ـــالقُ  اُح ــتَ رْ ـتَ  اهللِ رِ ـكْ ذِ ــب

 .«دواء اهللِ  رُ وِذك ،داء سِ النَّا رُ ِذك» :♫ َعْون بن عبُداهلل قالو

ا ♫قال احلافظ الذهبي  قا  نومِ  ا،منَّ  ُب جَ فالعَ  واهلل، إي»: (2)معلِّ

 انتهى.. «!؟الداء ونقتحم الدواء، عُ نَد  كيف جهلنا،

غرى»وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  التي أوىص هبا أبا  (3)«الوصية الصُّ

ا ما سألت عن»القاسم التُّجيبي املغريب:  ه من أفضل األعامل بعد وأمَّ

الفرائض: فإنه خيتلف باختالف الناس فيام يقدرون عليه، وما يناسب 

لكن مما هو كاإلَجاع  أوقاهتم، فال يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد،

                                                             
= 

ِمن اإلذابة، وذلك يف مقابلة القسوة، ويف أخرى:  «الذكرب أِذبره»ويف بعض الكتب: 

بره» نِه»ِمن األدب، والذي نقلته هنا:  «الذكرب أدِّ به مِ  «الذكر ِمن َأدر جمالس  نأي: قرِّ

ا الذكر  للذاكرين. واجعله مالزما

، وحالَّ  هقلب أذاب قسوةَ جمالَسه وأهَله الذكر إذا الزم العبُد واملعنى واحد ألنَّ  ه ابتداءا

، فهنيئاا للذاكرين.  باألدب انتهاءا

 (.19ص ) ♫للحافظ ابن رجب « لطائف املعارف» -1

 (.٦/3٦9« )سري أعالم النبالء» -2

 .(10/٦٦0) «الفتاوى» -3
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بني العلامء باهلل وأمره: أن مالزمة ذكر اهلل دائام هو أفضل ما َشَغل العبُد به 

والدالئل »وَخَتَم بقوله:  األدلة عَّل ذلك،ثم ذَكر  «.نفَسه يف الملة...

 انتهى.«. القرآنية واإليامنية َبََصا، وَخََبا، وَنَظرا، عل ذلك كثرية

وجالؤه بشيئني:  بالغفلة والذنب،صدأ القلب بأمرين: اعلم أنَّ و

 .(1) باالستغفار والذكر

ِمن ألْن ُأسبَِّح هلل تعاىل تسبيحاٍت أحبُّ إيلَّ »: ◙قال ابن مسعود 

 .«أن أنفق عَدَدهن دنانري يف سبيل اهلل 

تسبيحة بحمد اهلل يف صحيفة مؤمن خري له من » وقال عبيد بن عمري:

 .«جبال الدنيا جتري ذهبا

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

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

 (2).«ح، فإنَّ صاحَب السير ُمنَِع من التسبيحَسبِّ 

 .«من أكثر ذكر اهلل برئ من النفاق» :◙قال كعب بن مالك 

  قليال،ويشهد هلذا املعنى أن اهلل وصف املنافقني بأهنم ال يذكرون اهلل إالَّ 

وهلذا ُختَِمت سورة املنافقني فَمن أكثر ذكر اهلل فقد باينهم يف أوصافهم، 

                                                             

 (.41ص ) ♫البن القيم « الوابل الصيب» -1

 (.1٦ص ) ♫ البن رجب« ورأهوال القب» -2
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وأن ال ُيلهي املؤمن عن ذلك ماٌل وال ولٌد، وأنَّ َمن أهلاه  اهلل، باألمر بذكر 

 (1) ذلك عن ذكر اهلل فهو من اخلارسين.

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴿ قال تعاىل:

 .[9املنافقون: ] ﴾ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے

 

  

  

                                                             

 (.٦80ص ) ♫البن رجب « جامع العلوم واحلكم» -1
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 :♫ال كون يف كل وقت، فقتالذكر عبادة ف أشار إىل أنَّ واملصنِّ 

ِّ واإلعر ] يَ الِن وـيف الِّسِّ  [انِ ــاألَحر

ِّ والَعَلن، ويف كل ِحنٍي أي: زَمن مأي أهنَّ  ، يذكرون اهلَل تعاىل يف السِّ

  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ﴿وهذه هي حال املؤمنني 

  ہ ہ   ۀ  ۀ  ڻڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

   .[191آل عمران: ] ﴾ہ  ہ

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

 (1).«عل كل أحيانه اهللَ يذكرُ  ♀اهلل  رسوُل 

 َباَركَ ت اهللُ  قال» :قال ♀ النَّبِيِّ  عن ،¶ َعبَّاسٍ  نِ اب وعن

َتنِي َذاإ آَدَم، ابرنَ  اي: َتَعاىَل و ُتَك  َخالِي ا َذَكرر َتنِي َذاوإ َخالِي ا، َذَكرر  َمإٍل، يف َذَكرر

ُتَك  ٍ  َمإلٍ  يف َذَكرر ُكُريِن  الَِّذينِ  ِمنَ  َخرير  (2).«فيِهم َتذر

بُّ أْن »قال عبد اهلل بن أيب اهلذيل: 
إنَّ اهلل لُيِحبُّ أْن ُيذكر يف السوق، وحُيِ

 .«ُيذكر عَّل كل حال، إالَّ يف اخلالء

                                                             

 .(373) مسلم رواه -1

 «صحيح الرتغيب والرتهيب»يف ه األلباين حَ ، وصحَّ (٥138) رواه البزار -2

(1489). 
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ا عَّل هذا األثر ♫قال ابن القيم    احلال هذه يف ويكفي» :(1)معلِّقا

 الذكر، أجلِّ  نمِ  وهي احلالة هذه يف عليه عمةوالنِّ  واملراقبة احلياء استشعارُ 

 احلياء بثوب عُ نُّ التقَ  احلال هبذه والالئق َبا، يليق ما بحسب حالٍ  كلِّ  فذكرُ 

 العدو هذا إخراج يف إليه وإحسانه عليه نعمته وذكر وإجالله تعاىل اهلل نمِ 

 انتهى. .«لقتله فيه بقي لو له املؤذي

 ةُ وبقيَّ  ،منها نكثر أن تعاىل اهللُ  رناأم التي الوحيدة العبادة هي والذكر

 باإلكثار فأمرنا الذكر أما ونؤدهيا، نقيمها أن منا تعاىل اهللُ  بطلَ  العبادات

األحزاب: ]﴾ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ ﴿: تعاىل اهلل قال منها،

ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ﴿: وقال ،[41

 التي الوحيدة العبادة هو علمال َب طلَ  أنَّ  كام ؛[3٥األحزاب: ]﴾ۋ  ۅ

ا فقال زيادته؛ بيطلُ  أنْ  هنبيَّ  تعاىل اهللُ أمر ٺ   ﴿: -له تبعٌ  واألمةُ - إياه آمرا

 (2).[114طه: ]﴾ٺ  ٿ  ٿ  

 

  

                                                             

 (.12 ص) ♫ للنووي «األذكار كتاب»  انظرو .(٦8ص )« الوابل الصيب» -1

 .-حفظه ريب ونفع به–الطاهري  من زيادات الشيخ حممد هشام -2
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 والذاكرات  كثرًيا اهلل الذاكرين من العبد به يصري الذي رالقْد
قت النفوس للحوق بمنازل الذاكري ر فضُل الذكر، وتشوَّ ن، إذا تقرَّ

ا اهلل كيف أكون ِمن الذاكرين»فلسائل أن يسأل:   .«والذاكرات؟ كثري 

 وقد ه،جوابَ  فويعرِ  عنده يقَف  أنْ  مسلم بكلِّ  رجيدُ  عظيم سؤاٌل  وهذا

اكرين معنى يف لفالس عن جاء ا اهلل الذَّ اكرات كثريا  (1) :منها عديدةٌ  نقوٌل  والذَّ

 أدبار يف اهلل رونيذك: املراد»: قال هأنَّ  ¶ عباس ابن عن روي ما

ا لواتالص  غدا اموكلَّ  نومه، نمِ  استيقظ اموكلَّ  املضاجع، ويف وعشي ا، وغدو 

 .«تعاىل اهلل ذكر منزله نمِ  راح أو

اكرين نمِ  يكون ال»: ♫ جماهد وقال ا اهلل الذَّ اكرات كثريا  ىحتَّ  والذَّ

ا قائاما  اهللَ يذكر اومضطجِ  وقاعدا  .«عا

: (2)بقوله ♫ الصالح بن عمرو أبو شيخالالسؤال  أجاَب عن هذاو

ا املثبتة ،(3)املأثورة األذكار عل واظب إذا»  واألحوال األوقات يف ومساء صباح 

                                                             

، فهو مفيد جدا يف (43-1/42) لعبد الرزاق العباد «األذكاراألدعية و» :انظر -1

 بابه.

 .(12)ص  ♫للنووي  «كتاب األذكار» :انظر -2

 الربانية الفتوحات»يف  ♫قاله ابن عالن  .ا ُأثر من الذكر عن الشارعأي مم -3

 (.1/12٦) «النواوية األذكار عَّل
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ا، ليال   املختلفة،   من كان ،«والليلة اليوم عمل»: كتاب يف مبينة وهي وهنار 

ا اهلل الذاكرين  انتهى.. «أعلم واهلل والذاكرات، كثري 

غرى»تيمية يف وقال شيخ اإلسالم ابن   أن ذلك وأقل  » :(1)«الوصية الص 

 ؛♀ املتقني وإمام الري معلم عن املأثورة األذكار العبد يالزم

 االستيقاظ وعند ،املضجع ذأْخ  وعند ،وآخره النهار لأوَّ  يف تةاملؤقَّ  كاألذكار

 ،األكل عند يقال ما مثل دةاملقيَّ  واألذكار ،الصلوات وأدبار ،املنام نمِ 

 واخلروج ،واخلالء ،واملسجد ،املنزل ودخول ،واجلامع ،واللباس ،بوالرش

 املسامة الكتب له صنفت وقد ،ذلك غري إىل ،والرعد ،املطر وعند ،ذلك من

 .«والليلة اليوم عمل»ـب

 أحوال تعرض وقد .«اهلل إال إلـٰه ال» :وأفضله مطلقا الذكر مالزمة ثم

 قوة وال حول وال ،أكَب واهلل ،هلل دواحلم ،اهلل سبحان» :مثل الذكر بقية يكون

 .منه أفضل «باهلل إال

 من اهلل إىل يقرب مما القلب وتصوره اللسان به تكلم ما كل أن يعلم ثم

 .اهلل ذكر من فهو منكر عن وهني بمعروف وأمر ،وتعليمه علم تعلم

                                                             

 .(10/٦٦0) «الفتاوى» -1
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 جملسا جلس أو ،الفرائض أداء بعد النافع العلم بطلب اشتغل من وهلذا

 ذكر أفضل من أيضا فهذا فقها ورسوله اهلل سامه الذي الفقه فيه هقِّ فَ يُ  أو ،هقَّ يتفَ 

 انتهى.. «اهلل

 التي باملجالسِ  ختتص ال الذكر جمالَس أنَّ  (1)♫وقد ذكر ابن رجب 

 فيه كرذُ  ما تشمل بل ،هونحوِ  والتحميد والتكبري بالتسبيح اهلل اسمُ  فيها ذكريُ 

 أنفعَ  الذكرُ  هذا كان ربام هفإنَّ  ،ويرضاه ُيبه وما وحرامه وحالله وهنيه اهلل أمرُ 

 مسلم، لِّ كُ  عَّل ملةاجلُ  يف واجبةٌ  واحلرام احلالل معرفةَ  ألنَّ  ،ذلك من

ا، يكون هأكثرَ  فإنَّ  باللسان، اهلل ذكرُ  وأما ذلك، يف به قيتعلَّ  ما بحسب  تطوعا

 .املكتوبة الصلوات يف كالذكر واجباا يكون وقد

ا ا اإلنسان يكون َبا التي األمور أعظم من، فوعموما  (2) :ذاكر 

  .أوقاهتا يف الصلوات إقامة -1

 .األسباب ذوات دة،املقيَّ  األذكار عَّل املحافظة - 2

 .الذكر أفضل نمِ  افإهنَّ  العلم؛ جمالس عَّل املحافظة -3

 .وتالوته الكريم القرآن قراءة -4

 .املطلق الذكر -٥

                                                             

 (.2/29٥) «رسائلال جمموع» -1

 .-نفع اهلل به-من إفادات الشيخ حممد هشام الطاهري  -2
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 ذكر اهلل ال ينقطع حتى يف اجلنة 
العبادة التي ال تنقطع حتى يف  هوو ،ر اهلل جل وعال هو مالك األمرذك

هذه و .َس فَ لهمون النَّ والذكر كام يُ  لهمون التسبيَح هل اجلنة يُ أ نَّ إف ،اجلنة

، ألنَّ اآلخرة التكليف انقطع بدخول اجلنة نَّ إف ،عبادة تكليف ال ،ذٍ ذُّ عبادة تلَ 

دار احَلصاد والدنيا دار اجلدِّ  دار اجلزاء والدنيا دار االبتالء، واآلخرة

 واالجتهاد. 

 واألعامل ،انقضاء وال له فراغ ال والذكر ،منها يفرغ هاكل   فاألعمال

 املؤمن .ينقطع ال والذكر ،اآلخرة يف يشء منها يبقى وال الدنيا بانقطاع تنقطع

 (1).يبعث وعليه عليه ويموت الذكر عل يعيش

ُ ـغَ ـتَ ــيَ  نــمَ  كان ال ىوَ ـاهلَ  دَ هْ ــعَ  ْت رَ ـيَّ غَ  ايِل ــيَ اللَّ  نَّ أَ  مُ ــبتُ ِس ـــَح أَ   ريَّ

 رُ ـَش ْح وأُ  وُت ــأمُ  مْ ــكُ ـتُ ـبِّ ـحَمَ  وعَّل مكُ رُ كْ ذِ  ىفنَ يَ  يَس ولَ  انُ مَ الزَّ  ىفنَ ـيَ 

يف  ♫ابن رجب احلنبيل احلافظ ذكرها  لطيفة رشيفة وهاهنا فائدة

ي رسالة عظيمة يف وه- «نفحات رياض القدس مننس استنشاق نسيم األ»

فإنَّ أعَّل نعيم يف اجلنة ما حيصل فيها من معرفة اهلل »وفيها:  ،-هذا الباب

د معرفة عظيمة مل  ومشاهدته، فإنَّ علم اليقني يصري هناك عني اليقني، وتتجدَّ

                                                             

 (.403ص )« لطائف املعارف»انظر:  -1
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وكذلك توحيد أهل تكن موجودة قبل ذلك؛ بل ومل تطر عَّل قلب برش، 

مون التسبيح، كام م، ولذلك ُيلهَ النة ودوام ذكرهم هو من أكمل لذات

 مون النََّفس.ُيلهَ 

 .«ألهل النة كاملاء البارد ألهل الدنيا اهلل إال إلـٰه ال» قال ابن عيينة:

، فأين هذا م بالقرآن وسامعه، وأعاله سامعه من اهلل هُ مُ ن  رَ وكذلك تَ 

مشقة  وأما سائر العبادات فام كان منها فيهن تالوة أهل الدنيا وذكرهم؟ مِ 

عَّل األبدان، فإن أهل اجلنة قد أسقط ذلك عنهم؛ وكذلك ما فيه نوع ُذل 

 وُخضوع كالسجود ونحوه.

إنه وأما ما يف العبادات من النعيم احلاصل هبا ألهل املعرفة يف الدنيا، ف

هلم يف اجلنة أضعافا مع راحة اجلسد من مشقة التكاليف التي يف  حيصل

 .ب والبدن عل أكمل الوجوهفتجتمع هلم راحة القلالدنيا، 

مون بام فيها ِمن  وهذا مثل الصالة، فإنَّ العارفني يف الدنيا إنام يتنعَّ

املناجاة وآثار القرب، وما يِرُد عليهم من الواردات يف تالوة الكتاب، ونحو 

ذلك ِمن نعيم القلوب، وربام يستغرقون به عن الشعور بتعب األبدان، فهذا 

م يف الدنيا يتزايد يف اجلنَّة بال ريب، ال سيام يف القدر الذي حصل هلم ب ه التنعُّ

كلَّ يوم مرتني،  أوقات الصلوات؛ فإنَّ أكمَلهم َمن ينظر إىل وجه اهلل 

ُبـكرةا وعشية، يف وقت صالة الفجر وصالة العرص، وإىل ذلك أشار النبيُّ 
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 باملحافظة عَّل هاتني الصالتني عِقب ذكره رؤيَة الربِّ سبحانه ♀ 

 .◙يف حديث جرير البجيل 

فالنعيم احلاصل ألهل اجلنة بالرؤية واملخاطبة يف هذين الوقتني أكمُل مما 

م جيتمعون يف وقتها يف يوم  كان حاصال يف الدنيا، وكذلك صالة اجلمعة فإهنَّ

 املزيد ويتجَّلَّ هلم سبحانه.

ك فتبني َبذا أن نعيم النة أكمل من نعيم الدنيا مطلقا، وسواء يف ذل

نعيم األبدان باألكل والِشب والامع، ونعيم القلوب واألرواح باملعارف 

 والعلوم والقرب واالتصال واألنس واملشاهدة.

و ه، [89لنمل: ا]﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ﴿فظهر هبذا أن قوله تعاىل: 

عَّل ظاهره من غري حاجة إىل تأويل وال تكلف؛ فإن كثريا من املفسين 

توحيد واجلزاء عليها باجلنة، ثم استشكلوا تفضيل فسوا احلسنة بكلمة ال

 اجلنة عَّل التوحيد، وبام ذكرناه يزول اإلشكال.

ويتبني أن التوحيد الذي يف النة أكمل من التوحيد الذي يف الدنيا، وهو 

 انتهى. .(1) «جزاء له، وكذلك املعرفة واملحبة والشوق أيضا...

                                                             

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

 .باختصار »رسائلال»
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ما يمنع » ه قال:أنَّ  ♫البرصي احلسن  ومن لطيف ما روي عن

ثم  ،«كتب يرْحك اهلل، ايقول للملك الذي يكتبأن  ،حدكم يكون جالساأ

 ُيسبح، ويذكُر اهلل، فيغتنم األوقات بأفضل الطاعات.

 .رس النةالذكر غَ ، فإن ذكر اهللتَصف الوقت يف فل ،فإذا كنت خاليا

مام يف ذكرها والتدليل عليها اإلأفاض  ،يف الذكر أكثر من مائة فائدةو

ل م  الط   بيِّ الوابل الَص »كتابه  يف تعاىل ♫بن القيم ا ، حتى (1) «ي بـمن الك 

ذكر منها نحوا من ثمانين فائدة، فلُيراَجع فإنه مفيد جدا، وال يستغني عنه 

 ...مسلم، َبْلَه طالب العلم

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

نَها (2)«يف العقائد واألخالق  ذكراهلل تعاىل. وقد ذكر  لائيف فض اأبيات ضمَّ

 :من األبيات و يل: (3) هذه األبيات يف رشحه هلذه املنظومة، فقال ♫

اـــَذاكِ  نْ ـــَوكُ   دُ ــُمَقيَّ  ٌت ـَوقْ  اهللِ رِ ــلِِذكْ  ْيَس ــَفلَ  ةٍ ـــَحالَ  ُكلِّ  يف هللِ را

ا الَعْرشِ  هِ ــإِل ِذْكرُ ــفَ  َقا َزْيُل ــيُ  انا لَ ــَوُمعْ  رِس   ْطُردُ ــَويَ  َعنَْك  واهلَمَّ  الشَّ

اِت  ُب ــْجلِ ــيَ و اَيو الَوْسَواُس  ْأتَِك ــيَ  إِنْ و َوآِجالا  ُدْنياا لِلَخرْيَ دُ  ما  ُيرَشِّ

                                                             

 (.94-41ص ) -1

 .-وفقه اهلل- البدر العباد الرزاق عبد شيخال، رشحها قصيدة دالية وهي -2

 (.20-18)ص  ♫رشح املصنف انظر:  -3
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ا املُْخَتارُ  رَبَ َأخ َقدْ ــفَ   ْكرِ  َكثرِيَ  َأنَّ ــبِ  بِهِ حــلَِص  َيْوما ْبِق  يف الذِّ  َردُ ــُمفْ  السَّ

اــمُ  ىــَـَوّص و َ  َيْسَتِعنْيُ  َعاذا ك ِرهِ ِذك ََّل ـعَ  هُ ـــإهِل  دُ ـبُ عْ يَ  باحُلْسنِ  رِ َوالشُّ

اِئعِ  َْحْلِ  يف َكانَ  دـقَ و لِنَِصْيَحةٍ  َأَتى قد لَِشْخصٍ  َأْوىَص و َ  دُ ــجَيْهَ  الرشَّ

 دُ ـــَوُتْسعِ  األُُمورِ  ُكلِّ  َعَّل ِعنْيُ ــتُ  َهذه لَِساُنك َرْطباا َزُل ــيَ  ال أنْ ـــب

ْكرَ  َأنَّ  رَبَ ــَوَأْخ   دُ ــــُُتْهَ  َوامَلَساكِنُ  َعْدنٍ  نَّاِت ــَبِج هِ ـــألْهلِ  َغْرٌس  الذِّ

ْكرِ  َأنَّ  رَبَ ـــَوَأْخ   دُ ـــلَّ ـخُي  نَيْ ـحِ  الّتْكلِْيُف  طِعُ ـَينْقَ و ةٍ ــــبَِجنَّ  َيْبَقى الذِّ

ْ  وْ ـــَولَ   دُ ـــَوُمْرِش  اإِللهِ  ُحبِّ  إىِل ِرْيٌق ــطَ  هُ ـــَأنَّ  َغرَيْ  ِذْكِرهِ  يف َيُكن مَل

َياَنةِ  َقْولٍ  ُكلِّ  نْ ــعَ و َونَِمْيَمةٍ  ِغْيَبةٍ  َعنْ  الَفتَى  ىهَ ـنْ ــيَ و  دُ ــْفِس ــمُ  لِلدِّ

 دُ ــامُلَوحَّ  ْعمَ ــنِ  اهللِ رِ ــِذكْ  َكْثَرةِ ــبِ  ةٌ ــَوَرْغبَ  َعظِْيمٌ  َحظ   َلنَا َكانَ ـــلَ 

 دُ ــبُّ ـعَ ــالتَّ  لإِِللهِ  اــِمنَّ  لَّ ــقَ  اَم ــكَ  ُرَناــــِذكْ  َقلَّ  ْهِلنَاَج  ِمنْ  كِنَّنَاــلَ و

  هذه األبيات واضحة املعاين، وهلل احلمد.و

نه أ الَّ إ لو مل يكن يف الذكر هأن :يف هذه األبيات ♫ نبَّه عليهومما 

ان فيه لك ،والنميمةاالشتغال بغري ذلك من الغيبة  وينهاك عن ،ىل اهللإيقربك 

 العظيم.اخلري 

يف  ، خاصةبذكر اهلل جل وعال هرغامإك بمثل رغم شيطانَ تُ  لنو

وحادت حارت اهلل، بها ذكر صحَ ذا مل يَ إن كثرة االختالء بالنفس إف .اخللوات

تعمر  مل نفإ ،ذا خال بنفسه خال به الشيطانإن العبد أل ،سِ ساوِ ىل الوَ إ بك
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، والنفُس إن بدينك ودنياك ُضُّ التي تَ  سوِ ساهو بالوَ  َك لَ غَ َش  ،وقتك بالطاعة

 مل تشغلها َشَغَلتك. 

. وباهلل التوفيق، وال حول وال قوة ذكرنا ماوالواقع أوضح شاهد عَّل 

 إال باهلل.
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 فعل الطاعة وترك املعصية 
 :♫ قال ،ن ذكر منزلة الذكرأبعد 

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

 :بأمرين (1)هميكِ لِ مَ إىل اهلل بون فهم يف سريهم يتقرَّ  

 بفعل الطاعة،  

 وترك املعصية.  

 :(2)تعاىل ♫فالتقوى كام قال عمر بن عبد العزيز  ،مالك األمر ُهاو

ليس تقوى اهلل بصيام النهار وال بقيام الليل، والتخليط فيام بني ذلك، ولكن »

َم اهلل، وأداُء ما افرتض اهلل،ت َفمن ُرِزَق بعد ذلك خريا  قوى اهلل: ترُك ما حرَّ

 .«فهو خري إىل خري

ا ما افرتَض اهلل » وقال احلسن: ور م اهلل عليهم، وأدَّ املتقون: اتقوا ما حرَّ

 .«عليهم

                                                             

 .سبحانه هكلُّ  لكـمُ ال له َملِيك، َملِك مالِك اهللف -1

 (.247ص )« جامع العلوم واحلكم» -2
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الذكُر طاعُة اهلل، فمن أطاَع اهللَ فقد »: ♫قال سعيد بن جبري و

 (1).«طعه فليس بذاكر، وإن أكثَر التَّسبيَح وتالوَة الُقرآنَذَكَره، ومن مل يُ 

ڀ    ڀ   ڀ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴿ :قال تعاىل

  ٹ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

     ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

  چ  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ 

 .[177رة: البق]  ﴾ڎ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ

الطاعة والذل ي: أ، [٥2النحل: ] ﴾ۆئ   ۆئ  ۈئ﴿ سبحانه:وقال 

 ، كام قال مجاعة من السلف.▐واخلضوع له دائام 

 فأفضل ما اسُتجلَِبت به َمبَّة اهلل » :(1) ♫ قال احلافظ ابن رجب

مات  انتهى.. «فِعُل الواجبات وترُك املَُحرَّ

                                                             

فوة» -1   «فتح الباري»وانظر:  .(2/4٥) ♫البن اجلوزي  «صفة الصَّ

 هذه»ري، وفيه أن ابَن بطال قال: ( عند رشح آخر حديث من البخا٦7٥/13)

 من كالطهارة والكامل ،الدين يف الرشف ألهل هي إنام الذكر فضل يف الواردة الفضائل

 شهواته من شاءه ما عل وأرص الذكر أدمن من أن تظن فال ،العظام واملعايص احلرام

 أجراه المبك منازهلم ويبلغ ،املقدسني باملطهرين يلتحق أنه وحرماته اهلل دين وانتهك

 .انتهى. «صالح عمل وال تقوى معه ليس لسانه عَّل
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ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ﴿ :-عزَّ ِمن قائلٍ -وقال  

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڦ  ڄ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .[12٥– 123النساء: ]  ﴾ڳ   ڱ  ڱ          ڱڱ  ں  ں  ڻ          ڻ

 ،-جل وعال-حلدود اهلل  راعٍ ولكنه مُ  ،عَّل الفرائض اا فمن كان مقترص

فالعبد لن يسري إىل . املعايصلكنه ُيرصُّ عَّل كثر من النوافل والذي يُ من  خريٌ 

 .مالك األمر ألهنام ،اهلل جل وعال بمثل فعل الطاعة وترك املعصية

 

 

 

  

                                                             
= 

 .(1/1٥3) »رسائلجمموع ال» -1
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 ال َوالية وال َكَرامة إال بلزوم طريق االستقامة

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

ڱ  ڱ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ 

  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ڻں  ں  

  ۈ ۆ   ۆ   ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ

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

 77حلج: ا]   ﴾ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ

– 78]. 

 يف يِل  ُقْل  اهلل وَل َرُس  َيا: ُقْلُت  :ي قالالثََّقفِ  اهلل َعْبدِ  ْبنِ  ُسْفَيانَ  َعنْ و

ا َعنْهُ  َأْسَأُل  الَ  َقْوالا  اإِلْساَلمِ   ،اهللب آَمنرُت  ُقلر »: ♀قال . بعدك َأَحدا

َتِقمر  ُثمَّ   . )1( «اسر

 واالستقامة: هي سلوك الَصاط املستقيم،» :(2)♫ قال ابن رجب

، ويشمل ذلك فعل  وهو الدين القيم من غري تعريج عنه َيمنةا وال َيسةا

 انتهى.. «ت كلِّها، الظاهرة والباطنة، وترك املنهيات كلِّها كذلكالطَّاعا

                                                             

 .(38) رقم «اْسَتِقمْ ف ،باهلل آَمنُْت : ُقْل » بلفظ مسلم رواه -1

 (.324ص ) ♫البن رجب « جامع العلوم واحلكم» -2
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ن مل يستقم عل مَ  شري إىل أنَّ تعاىل يُ  ♫سعدي  ابنَ  الشيَخ  وكأنَّ  

 السريَ  -جل وعال-وليس سائرا إىل اهلل  ،ا هللليس ولي   -جل وعال-رشع اهلل 

  .املقصد هُ غُ الذي يبلِّ 

عنك  ْت سقطَ  ،اليقني درجةَ  إذا بلغَت ) :قال من الصوفية ةالن غُ مِ  فإنَّ 

السائر إىل اهلل ال ينقطع عن   أنَّ بنيِّ هبذا البيت أن ي الشيخأراد ف (.التكاليف

 .ترك املعصية إىل أن يموتوفعل الطاعة 

ه نَّ أل ،ه كافرفإنَّ  ،بغري هذا الطريق -جل وعال-ه يصل إىل اهلل أنَّ  ن ظنَّ فمَ 

عَّل فعل  حُيثَّانن يذلَّ والسنة ال كتاببل أنكر ال ،ف الكتاب والسنةخالَ 

 .الطاعة وترك املعصية

َتَقَد  َمن» :(1) ♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  لَِياءِ األ ِمن َحدٍ ألَ  نَّ أ اعر  ور

ا ِ  ِمن اهلل إىل َطِريق  دٍ  ُمَتاَبَعةِ  َغرير لَِياءِ  ِمنر  َكافِرٌ  َفُهوَ  ♀ َُمَمَّ  َأور

يرَطانِ   انتهى. .«الشَّ

ن األيام ا مِ يوما  ط عنه التكاليُف ه تسقُ أنَّ  ن ظنَّ مَ  علامء أنَّ لذلك ذكر الو

 .وهو زنديق من الزنادقة ،تفاقباال رٌ كافِ  أنَّه

فة،ع وقَ األمر وهذا   .من هذا الكفر ا باهلل تعاىلياذا عِ  ِمن بعض املتصوِّ

                                                             

 .(20ص ) «الفرقان بني أولياء الرْحان وأولياء الشيطان» -1
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴿ :تعاىل هقولُ  وهي- الكريمة اآلية ذههب ويستدل

 عَّل واجبةٌ  ونحوها كالصالة العبادة نَّ أ عَّل -[99 احلجر:]﴾ڎ

 .حاله بحسب فيصيلِّ  اثابتا  هعقلُ  دام ما اإلنسان

ا  َبا ويستدل  باليقني املراد أنَّ  إىل املالحدة نمِ  ذهب نمَ  ختطئة علأيض 

 وهذا ،عندهم التكليف عنه سقط املعرفة إىل همأحدُ  وصل فمتى املعرفة،

 .وجهل وضالل كفر

فر باهلل تفسري اآلية َبذا كُ  إنَّ » :(1)♫شنقيطي ال حممد األمنيقال 

 انتهى. «ة اإلسالم بإَجاع املسلمنيلَّ وزندقة، وخروج عن مِ 

 هموأعرفَ  باهلل الناس أعلمَ  موأصحاهُب  هم كانوا ۏ األنبياء فإنَّ 

 الناس دَ بَ أعْ  هذا مع وكانوا التعظيم، نمِ  قُّ يستحِ  وما وصفاته، بحقوقه

 باليقني املراد وإنام .الوفاة حني إىل اخلريات فعل عَّل بةا ومواظ عبادةا  هموأكثرَ 

 (2) .املوت يف اآلية هو

                                                             

 .(3/140)« لبيانأضواء ا» -1

 .(38٦-4/3٥8)« تفسري ابن كثري»انظر:  -2
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴿قوله تعاىل: »: (1)♫قال ابن القيم  

 مل يعل اهللُ » . قال احلسن:هملِّ وهو املوت بإَجاع أهل العلم كُ ، ﴾ڎ

 انتهى.«. « دون املوتال  لعبادة املؤمنني أَج 

 ة:لَّ املِ  عِ واطِ اإلسالم، وقَ  ن نواقضِ مِ  -رْحهم اهلل- العلامءُ  وقد عدَّ  قلت:

يَعةِ  عن اخلُُروُج  َيَسُعهُ  النَّاسِ  َبْعَض  نَّ أ اْعَتَقدَ  َمن» دٍ  رَشِ  كام ♀ حُمَمَّ

يَعةِ  عن اخلُُروُج  اخلَِضَ  َوِسعَ   (2).«♠ ُموَسى رَشِ

 ♀ َممد مع هأنَّ  ىعَ ادَّ  نفمَ  :(3)♫قال العالمة ابن القيم 

 دوليتشهَّ  ،هإسالمَ  ددِّ َج فليُ : األمة نمِ  ألحد ذلك زجوَّ  أو ،موسى مع كالرض

 يكونَ  أنْ  عن فضالا  ،(4) ليةبالكُ  اإلسالم لدين ٌق مفارِ  بذلك هفإنَّ  .احلق شهادةَ 

  ةِ خاصَّ  نمِ 
ِ
 انتهى.. «ابهونوَّ  وخلفائه الشيطان أولياء نمِ  هو اموإنَّ  ،اهلل أولياء

 فقالن اعتقد ذلك، فر مَ عل كُ  َجاعَ ونقل القايض عياض املالكي اإل

فة: » :(٥)♫ وكذلك أمجع املسلمون عَّل تكفري َمن قال ِمن بعض املتصوِّ

                                                             

 .(2/108)« بدائع التفسري» -1

 .(2/3٦2)« الدرر السنية يف األجوبة النجدية»انظر:  -2

 .(224-2/223) «الكنيمدارج الس»-3

 .(249-10/248) «جمموع الفتاوى»انظر:  -4

 .بترصف يسري (2/479) «الشفا بتعريف حقوق املصطفى»-٥
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)إنَّ العبادَة وطوَل املجاهدة إذا َصَفت نفوُسهم أفَضت هبم إىل إسقاطها 

 انتهى.. «وإباحة ُكلِّ يشء هلم، وُرفِع َعهُد الرشائع عنهم(
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 عد الفرائضاملداومة على النوافل ب 
 :هذا، فقالتعاىل تفصيل  ♫ثم ذكر الشيخ 

بُ  ُل ــعر ــفِ  ِض َوالنَّوافِِل َدأر
يةِ  ُهمـالَفَرائِ  انِ ـــَص ـقر ـقرِصرِي والن  ـالتَّ  َمع ُرؤر

 .فالطاعة عندهم إما فرض أو نفل

 .عَّل وجه اإللزامما أمر به الشارع  :الفرضو

 .امعَّل وجه اإللز الما أمر به الشارع  :والنفل

وال يتقرب ويلُّ اهلل إال بأداء فرائضه، ثم بأداء »: (1)♫ قال ابن تيمية

 انتهى.. «نوافله

 ،(2)«أصول العقائد الدينية»وقال العالمة ابن سعدي يف خمترص له يف 

 إىل بونيتقرَّ  مفإهنَّ  العمل يف همطريقُ  اوأمَّ »: حاكياا طريقة أهل السنة يف العمل

 العبادات أصُل  هي التي اإليامن بعقائد التام عرتافواال بالتصديق تعاىل اهلل

 مع ،هعبادِ  قوقوُح  هبحقِّ  قةاملتعلِّ  اهلل فرائض بأداء له بونيتقرَّ  ثم ها،وأساُس 

 انتهى. .«تعاىل هلل اد  تعب   واملنهيات املحرمات وبرتك ،النوافل نمِ  اإلكثار

                                                             

 .(249-10/248) «جمموع الفتاوى»انظر:  -1

يُتُه:  -2 نيَّ  الّتعليقات»وقد منَّ اهلل عيل، ورشحت هذا املخترص املفيد، برشح َسمَّ  ةالسَّ

  .«ةينيالد العقائد صولأ يف خمترص رشح ةالبهيَّ  والفوائد
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العقاب  هصاحب يستحقُّ  الفرضألن  ،الفرضولكنه دون  ،مهم   النفلو

 .ا للوعيد عند الرتكضا أما النفل فإن صاحبه ليس معرَّ  ،عند الرتك

:(1)تعاىل ♫ه عليه الشاطبي وههنا أمر مهم نبَّ   ال املندوب» ، وهو أنَّ

 كمَ ُح  يأخُذ  هفإنَّ  ل  الكُ  حيث نمِ  اأمَّ  زء،الُ  جهة نمِ  تركه عل عاقبيُ 

 .انتهى. «بالواجب كاإلخالل اق  مطلَ  به فاإلخالل الواجب،

چ  ﴿ ، ويدل عليه قوله تعاىل:به مأمورٌ  املندوَب  وَجهور األصوليني عل أنَّ 

 .[90النحل: ] ﴾چ  چ  ڇ   ڇ

ا عَّل حديث األعرايب الذي سأل النبي (2)♫ القرطبي قال ، معلِّقا

 ترك جواز عَّل داللةيف هذا احلديث » عن الفرائض: ♀

 هاكَ ترَ  كان فإنر  ،دينه يف انقص   كان ننَ الس   ترك عل داوم نمَ  لكنَّ  ،التطوعات

 قال حيث عليه الوعيد لورود يعني ،اسق  فِ  ذلك كان عنها ورغبة   َبا ان  تاوُ 

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

 عل هممواظبتَ  ننَ الس   عل يواظبون مهُ عَ بِ تَ  نومَ  الصحابة رُ صدر  كان وقد

  .ثواَبام غتناما يف بينهام قونيفرِّ  وال ،الفرائض

                                                             

 (.2/337، 1/11٥املوافقات ) -1

 (.1/1٦٦) «ملفهما»وكالمه يف  (.3/33٦) «فتح الباري» نقال عن -2
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 اإلعادة وجوب من عليه يرتتب ملا التفرقة إىل الفقهاء حتاجا اموإنَّ  

 القصص هذه أصحاب ولعل ،ونفيه الرتك عَّل العقاب ووجوب وتركها

 تلك يف عليهم وجب ما بفعل منهم فاكتفي ،باإلسالم عهد حديثي كانوا

 عنه للفهم صدورهم انرشحت إذا حتى ،والُّ فيمَ  عليهم ذلك يثقل لئال احلال

 .انتهى .«عليهم سهلت املندوبات ثواب حتصيل عَّل واحلرص

 : وهو كالم نفيس جدا، فرْحه اهلل رْحة واسعة.قلت

 كالفرع والنفل ،واألس صلكاأل فالفرض»: (1)وقال بعض أهل العلم

 واحرتام األمر امتثال به املأمور الوجه عَّل بالفرائض اإلتيان ويف ،والبناء

 فكان العبودية وذل الربوبية عظمة وإظهار إليه باالنقياد ظيمهوتع اآلمر

 العقوبة من اخوف   يفعله قد الفرض يؤدي والذي ،العمل أعظم بذلك التقرب

 غاية هي التي باملحبة فيجازى للخدمة اإيثار   الَّ إ يفعله ال النفل يومؤدِّ 

 انتهى.. «بخدمته يتقرب من مطلوب

ىض منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك النة تر» :(2)قال ابن القيم

 انتهى. .«برتك املعايص، واملحبة ال تقنع منك إال ببذل الروح

                                                             

(، وال أدري: هل هو من كالم احلافظ ابن حجر 11/417) «فتح الباري»انظر:  -1

 أم من كالم الطويف، ورحم اهلل اجلميع.

  (.98ص )« الفوائد» -2
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هو  من ذكر النوافل بعد الفرائض، ♫الناظم وهذا الذي ذكره 

َب » :اإللـٰهيمصداق احلديث  ٍء َأَحبَّ  إيلَّ وَما َتَقرَّ ُت  إيلَّ َعبرِدي بََِشر رَتَضر َّا افر مِم

ُب و َعَليرِه، َببرُتُه: ُكنرُت لنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَُّه، فبِا إيلَّ َما َيَزاُل َعبرِدي َيَتَقرَّ إَِذا َأحر

َمُع بِِه، وَس  َعُه الَِّذي َيسر ُه الَِّذي ُيبرَِصُ بِِه، وبَ مر ا، ويَ ََصَ َلُه َدُه الَّتِي َيبرطُِش َِبَ ِرجر

ا، والَّتِ  َِش َِبَ طِيَ إِ ي َيمر هُ نَُّه، ونر َسَأَلنِي أَلُعر َتَعاَذيِن أَلُِعيَذنَّ  (1)«.َلئِِن اسر

يب يسمع ويب يبَص ويب » :قوله يف بديعة على نكتة ابن القيم اإلمامنب َه و

يب يسمع ويب يبَص ويب »ل كيف قال: وتأمَّ »: (2)♫ قال، ف«يبطش

 أنَّ  الّظانُّ  ، وربام يظنُّ «فيل يسمع ويل يبرص ويل يبطش»ومل يقل: « يبطش

عَّل الغاية ووقوع هذه األمور هلل وذلك  م أوىل هبذا املوضع إذ هي أدلُّ الالَّ 

د إذ ليست الباء هاهنا ملجرَّ  ،وهذا من الوهم والغلط ،من وقوعها به أخصُّ 

 ،ام هي بمعونة اهلل هلمم إنَّ ار وإدراكاِت األبرار والفجَّ  حركاِت  فإنَّ  ،االستعانة

وأنا صاحبه  مع ويبَص ويبطش ويمَشام يسإنَّ  :الباء هاهنا للمصاحبة وأنَّ 

كت يب أنا مع عبدي ما ذكرين وترَّ » :، كقوله يف احلديث اآلخرومعه

 .«شفتاه

                                                             

 . (٦137) رواه البخاري -1

الداء »ى أيضا (، ويسمَّ 188ص )« اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف» -2

  «.والدواء
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ۇ  ۆ   ﴿: ة املذكورة يف قوله تعايلة اخلاصَّ ة هي املعيَّ وهذه املعيَّ  

ما ظنّك »: ♀وقول رسول اهلل ، [40]التوبة: ﴾ۆ  ۈ  ۈ

]العنكبوت: ﴾ہ  ہ  ہ  ہ﴿ :وقوله تعاىل ،«باثنني اهلل ثالثهام

وال يتأتى للعبد  ،ة دون الاّلمـاملعيَّ فهذه الباء مفيدة ملعنى هذه ... ]٦9

دّية إاّل َبذه الباء وهذه اإلخالص  والّصَب والّتوكل ونزوله يف منازل العبو

 ة.ـاملعيَّ 

وانقلبت املخاوف يف حقه  ،فمتى كان العبد باهلل هانت عليه املشاق

وباهلل  ،بعيد ب كل  ويقرُ  ، عسريل  ل كُ ويسهُ  ،بعر َص  ن كل  فباهلل هيو ،أمانا

 نَ زر وال ُح  ،مع اهلل مَّ وال غَ  ، مع اهللمَّ فال هَ  ،تزول األحزان واهلموم والغموم

وت إذا هذه الباء فيصري قلبه حينئذ كاحلُ  ىوحيث يفوت العبد معن ،مع اهلل

  .انتهى. «إليه ى يعودَ وينقلب حتَّ  ُب يثِ  ،فارق املاء

 رضوانه إىل متسبب ،الذكر كثري القلب طائر هلل املحبقال بعضهم: 

  :بعضهم وأنشد .وشوقا دأبا ،والنوافل الوسائل من عليها يقدر سبيل بكل

  ب  ُح  اذَ  ربَِّك لِ  نْ ــوكُ 
امُ ــُخ  لأَلْحباب حبِّنيـاملُ  إنَّ  دَمهُ ـخْ تَ لِ  دَّ

 تالوة كثرةُ  النوافل من عاىلت اهلل إىل العبدُ  به ُب رَّ قَ تَ يَ  ما أعظم نومِ 

  .وتفهم وتدبر بتفكر وسامعه ،القرآن
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 ،استطعت ما تعاىل اهلل إىل بتقرَّ  :لرجل ◙ تِّ األرَ  بن بابَّ خ قال

 (1).كالمه من إليه أحب هو بَشء إليه َب تتقرَّ  لن أنك واعلم

يوقال  ِ َقِطي السَّ  ،بخصلتني اهلل عن انقطع من انقطع» :♫ السَّ

 إىل ىيتخطَّ  هفإنَّ  اهلل عن انقطع نمَ  افأمَّ  .خصال بأربع باهلل صلات من واتصل

 صدق عليه ئيواط مل اجلوارح بظاهر عمل :والثاين ،ضرر فَ  بتضييع نافلة

 ،اخلدمة يف والتشمري ،الباب فبلزوم صلوناملتَّ  به تصلا الذي وأما ،القلوب

 (2).«الكرامات وصيانات ،املكاره عَّل والصرب

 أدى ممن تقع أنْ  بالنوافل التقرب من املراد»: (3)♫ ابن حجريقول 

 النفل عن الفرُض  لهغَ َش  نمَ  :األكابر بعض قال كام ،هبا لَّ أَخ  نمَ  ال الفرائض

 انتهى.. «مغرور فهو الفرض عن النفُل  لهغَ َش  نومَ  ،معذور فهو

 قال ابن اجلوزي واالنشغال بالنفل عن الفرض ِمن تلبيس إبليس،

 الليل صالة نمِ  فأكثروا ديناملتعبِّ  نمِ  مجاعة عَّل إبليُس  سلبَّ  وقد»: (4)♫

                                                             

  (.٥٦0ص )« جامع العلوم واحلكم» -1

 .(1/499) «صفة الصفوة» -2

 (.11/417) «فتح الباري» -3

 (.127ص ) «تلبيس إبليس» -4
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 بأداء يفرح اممَّ  أكثر الضحى وصالة الليل بقيام ويفرح ،هكلَّ  هسهرُ يَ  نمَ  وفيهم 

 انتهى.. «الفريضة فتفوته الفجر بيلقُ  (1)يقع ثم ،الفرائض

 

 

 

  

                                                             

 .أي: ينام -1
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 وأسبابه احَلَذر من الُعجب
 :♫ قال املصنف

يةِ ] َص التَّقر  َمع ُرؤر  [انِ ـــِصرِي والن قر

فهم مع ما من  اهلل به عليهم من فعل الفرائض، وتكميلها بالنوافل، لم 

 ُيصبهم الُعجُب والُغرور، بل يروَن أنفَسهم مقصرين يف حق اهلل تعالى.

فاجتهاده يف األعامل ينفي عنه الكسل، » :(1)«شرحه»قال المصنف يف 

 انتهى.. «بطُل األعامل وُيفسُدهاورؤية تقصريه ينفي عنه الُعجب الذي يُ 

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

حتى إنَّ العاِرف ليستغفر اهلل  عملك: احتقاره واستقالله، وصغره يف قبلك،

 (2)عقيب طاعته.

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

 (3).«ء من أفعاله ممكور بهبعلمه مستدرٌج، واملستحِسن لَش

َح من رجٌل اجرَتَ »من أعَبُد الناس؟ قال:  قيل لسعيد بن جبري:

                                                             

  (.22ص ) ♫رشح املصنف  -1

 .(1/439) «مدارج الّسالكني»انظر:  -2

 .(1/443) «صفة الصفوة» -3
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نوب، فكلام َذَكَر ذنوبُه احَتَقَر َعَمله   .(1) «الذ 

احَذر أن ترى عمَلك لك، فإنر رأيته لك »ومن وصايا بعض السلف: 

 (2).«كنَت ناظرا إىل ما ليَس لك

 ءِ رر باملَ  ىوكفَ  اهلل، ىخيَش  أنر  لام  عِ  ءِ رر باملَ  ىكفَ »: ♫وقال مسروق 

 (3).«بعمله َب عَج يُ  أنر  جهال  

ع اللَق ويرائيهم،  وَمن ُأعِجَب بنفسه يوِشُك أنر يبوح بذلك، فُيسمِّ

ا يف الثواب والربح.   ويتصنَّع هلم ويرضيهم، طلب ا للثناء واملَدح، وزهد 

 اهلل َرُسوُل  علينا َخَرَج : قال ،◙ اخْلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  ن أيبعف

اَل  ِسيَح امل َنَتَذاَكرُ  َوَنْحنُ  ♀ جَّ ُكمر  اَل أ»: َفَقاَل  الدَّ َِبُ  ُهوَ  اَم ب ُأخر

َوُف  الِ  ِسيِح امل ِمنر  ِعنرِدي َعَليرُكمر  َأخر جَّ كُ »: فقال ،َبََّل : ُقْلنَا: قال. «الدَّ ر  الِشِّ

ِفي   ُجُل  َيُقومَ  َأنر  الرَ  (4).«َرُجلٍ  َنَظرِ  ِمنر  َيَرى املَِ  َصاَلَتهُ  َفُيَزيِّنُ  ُيَصيلِّ  الرَّ

                                                             

 .(4/279) «حلية األولياء» -1

 .(1/٥٥0) «صفة الصفوة» -2

 .(2/9٥) «حلية األولياء» -3

 .(2607) «الجامع صحيح» يف األلباينوحسنه  (،4204) هماج ابن رواه -4
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 ،بعالمات يعرف أن ممكن الجَّ والدَّ » :(1)♫ باز ابن الشيخ يقول

 ،اسالنَّ  عليه لعيطَّ  وال القلوب، يف يكون هألنَّ  ،منه أشدُّ  اخلفيَّ  كالرشِّ  لكن

  .انتهى .«صاحبه عَّل تظهر بعالمات عرفيُ  قد لكن

 كذلك الرياء كان إنام» :(2)♫سليامن بن عبد اهلل  ويقول العالمة

 والنفس الشيطان، يزينه ملا منه التخلص وعس إليه، الداعي وقوة خلفائه

 انتهى. .«صاحبه قلب يف األمارة

 يف هتُ نيَّ  تَص خلُ  وإن املؤمن» :(3)♫ ويف هذا يقول العالمة املعلِّمي

  انتهى.. «نفسه نمِ  ذلك نَ يقِ يستَ  أنْ  يستطيع ال األمر، نفس

 أسبابه أقوى نفمِ » بقوله: (4)♫املاوردي  بيَّنها أسباب ولإلعجاب

 ،ومكسبا عادة النفاق جعلوا الذين ،املتملقني وإطراء ،املتقربني مديح كثرة

 أغروا ،الضعيفة العقول يف مقبوال وجدوه فإذا با،لعَ ومَ  خديعة قوالتملُّ 

 ...هبم االستهزاء إىل ذريعة ذلك وجعلوا كذهبم، باعتقاد أرباهبا

 «.املدُح ذبٌح » :◙ ال عمر بن اخلطابوق

                                                             

  (.119ص )« التّوحيد كتاب رشح» -1

  (.4٥9ص )« تيسري العزيز احلميد» -2

  (.33ص )« القائد إىل تصحيح العقائد» -3

  .باختصار (382-378ص )« أدب الدنيا والدين» -4
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 وقد قال الشاعر:فإنَّ للنفس ميال  إىل ُحبِّ الثناء، وسامع املدح،  

ُ ـقَ ـومُ  زٌ ربِّ ـمُ  اءَ ـنَ ـــالثَّ  ىوَ هْ ــيَ   نَ ـــالثَّ  ب  ــُح  رصِّ
ِ
 ان  ـَس ــنْ اإل   ةُ عَ ـيب  طَ  اء

ا، وَقلَّ ثناٌء كان ُكل ه حق   كِرَه أهُل  ا، ولذلكفَقلَّ َمدٌح كان َجيُعه ِصدق 

ا ِمن التجاُوز فيه، وتنزهياا عن  زا الفضل أْن يطلُِقوا ألسنَتهم بالثناء واملَْدح حترُّ

 التملُّق به.

ح بصاحبه إىل أنر يصرَي ماِدَح نفِسه، ه أنَّ  وربَّام آَل ُحب  املَدر ا لتومهُّ إمَّ

يس نفسه الناس قد غفلوا عن فضله، وأخلُّوا بحقه، وإما ليخَدعهم بتدل

باملدح واإلطراء، فيعتقدون أنَّ قوَله حق  متبَّع، وِصدٌق مستَمع... وقد قال 

 بعض الشعراء:

 َدُح ـــمْ ــَوتَ  ُذم  ـتَ  ااًل ــمَ ـــَأعْ  ن  ـك  ــَولَ  هُ ـْفَس ــنَ  امْلَْرءُ  َدَح ـَيمْ  َأنْ  َرٌف ـَش  اــَومَ 

 ُء القلوب،وينبغي للعاقل أن يسرتِشد إخواَن الصدق الذين هم أصفيا

وَمرائي املحاسن والعيوب، عَّل ما ُينبهونه عليه من مساوئه التي ِصفه 

حسن الظن عنها. فإهنم أمكن نظرا، وأسلم فكرا، وجيعلون ما ينبهونه عليه 

 انتهى.. «...من مساوئه عوضا عن تصديق املدح فيه 
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 جواز مدح النفس عند احلاجة
 عنده واستوى ه،نِ ـعي يف الناُس  رغُ َص و ه،إخالُص  مَّ وتَ  يَ وِ قَ  نمَ وأما 

 خري، اخلري يف الرتغيب ألن ،َماِسنه للناس بإظهار بأس فال هم،وذم   همدُح مَ 

 أحواهلم من شيئاا  يظهرون كانوا أهنم السلف من مجاعة عن ذلك روي وقد

 عيل، تبكوا ال» :احتض حني ألهله بعضهم قال كام هبم، ليقتدي الرشيفة

 (1).«أسلمت منذ خطيئةب لفظت ما فإين

 يف عظيمة فوائد ♫ احلنبيل مفلح البن (2)«الرّشعية اآلداب» ويف

 للمصلحة باحلق ومدحها املذمومة، النفس تزكية يف فصل»عنوان:  حتت هذا

 ».النعمة شكر أو

 بقوله يعني ،♠ يوسف قّصة يف ♫ يعيل أبو القايض قال

 عل داللة فيها» :[٥٥سف: وي] ﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ﴿

 من ليس وأنه يعرفه، ال من عند بالفضل نفسه يصف أن لإلنسان يوز أنه

 انتهى. .«املحظور

                                                             

 وما 28٦ )ص ♫البن قدامة املقديس « القاصدين مناهج خمترص»ر: انظ -1

  .(بعدها

2- (4/11٦).  
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 ال»: ♫ فقال ،هأختُ  تبكَ  الوفاةُ  عياش بن بكر أبا حضت املَّ و 

 عِش ثامنية الزاوية تلك يف أخوك ختم فقد البيت يف زاوية إىل وأشار تبكي

 (1).«ختمة ألف

 فقدمتوين لئن اهلل فو سلوين،»: أنه قال ◙ ءرداالد أيب ترمجة ويف

 (2).«♀ دَممَّ  ةأمَّ  نمِ  عظيام   رجال   لتفقدنَّ 

ا، وهو عل خالف األصل، وال  وحديث  قلت: والكالم يف هذا كثري قديام  

 دق واإلخالص، مع ُرجحان مصلحةِ اَللق، بل هو ألهل الصِّ  لِّ يصلح لكُ 

 وحده.ق املدح يف تلك املواطن. واهلل املوفِّ 

 

 

  

                                                             

  .(8/304)« حلية األولياء» -1

  .(2/342)« السري» -2
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 منزلة الصَّرب
 ♫-ه وكأنَّ  ،الصرب منزلة ا يفبيتا  هنا تعاىل ♫ذكر الشيخ 

َ  -تعاىل وترك  ،الطاعة لعفِ ِمن  ،تالتي مرَّ  َل هذه املنازِ  أنَّ  أراد أن يبنيِّ

ه يسري وال أنَّ  نَّ من ظَ و،  بالصَبكون إالَّ تال  ،فلالنَّ  ثمَّ الفرض  وفعلِ  ،املعصية

، وإنَّام بَص ب ونَ تعَ  دارُ  هذه الدارَ  فإنَّ  ،حالب املُ ام يطلُ فإنَّ  ،بب وال ينَص يتعَ 

 الداُر اآلخرة هي دار الراحة واهلناء.

 قال للنبيِّ  ،ةباجلنَّ  ▲ خدجيةَ  ♠  جربيُل وهلذا ملا برشَّ 

َرأ»: ♀ اَلَم ِمن عليها اقر ا  السَّ َ َها بَبيٍت يف ،وِمنِّيَرَبِّ ر  اَلنَِّة ِمن وَبِشِّ

 (1).«َنَصَب  وال َصَخَب فِيهِ  ال ،َقَصٍب 

َة فيها وال َتَعَب.  أي: أنَّ داَر العبد يف اجلنَّة ال مشقَّ

 ؟الراحة طعم العبد جيد متى :♫ أْحدُ  ل اإلمامُ ئِ ا ُس وملَّ 

 (2).«ةالنَّ  يف هاعُ يَض  مٍ قَد  لأوَّ  عند»: قال

ليست إالَّ يف دار الراحة، و ناُل ال تُ احلقيقيَّة  الراحةَ  فإنَّ ، ♫وصَدق 

  .الدنيا ََمال  لذلك

                                                             

 .(2432)، ومسلم (3٦09)رواه البخاري  -1

 .(1/293) «طبقات احلنابلة» -2
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 كُ درَ يُ  ال عيمَ النَّ  أنَّ  عَّل ةٍ مَّ أُ  كلِّ  الءُ قَ عُ  عَ أمجَ » :(1)♫ قال ابن القيم 

 الراحة وقَت  ةَ املشقَّ  عل لوحَص ، الراحةَ  قفارَ  الراحةَ  قرافَ  نمَ  وأنَّ ، عيمبالنَّ 

 انتهى. .«...الراحة دار يف

رعُ  فاَتهُ  َمن َدَماـوال مَّ ـالـهَ  إالَّ  َيـحـِصدُ  راهُ ـــتَ  ـاَفـمَ  البِذارِ  وقت يف الزَّ  نَـّ

هنا، والزاء ِمن جنس  بفينبغي له أن يتعَ هناك، ن أراد الراحة فمَ 

 . العمل

 يــِانــالثَّ  ادِ ـعَ ــاملَ  ومَ ــيَ  هِ ــاتِ ــاَح رَ  دْ جِ ــتَ  ىــنَ دْ األَ  كَ ادِ ــعَ مَ  ومِ يَ لِ  ْب اتعَ ـف

َيا يف ُكنر »: ♥ قوُله (2)«البخاري»ويف  نر  َغِريٌب  نََّك كأ الد 

 .«َسبِيل َعابِرُ  أو

 وليس مسافرين، يزالوا مل واقُ لِ ُخ  منذ اُس النَّ » :(3)♫ قال ابن القيم

 عل مبني   رَ فَ السَّ  أنَّ  مُ يعلَ  والعاقُل  النار، أو ةاجلنَّ  يف إالَّ  رحاهلم عن ط  َح  هلم

 ةٌ ولذَّ  عيمٌ نَ  فيه َب طلَ يُ  أن عادةا  حالاملُ  نومَ  ،األخطار كوِب ورُ  ةاملشقَّ 

 انتهى. .«السفر انتهاء بعد ذلك امإنَّ  ،ةٌ وراَح 

                                                             

  (.1/٥18)« مدارج السالكني» -1

2- (٦41٦.)  

، فله كالم (191-189 ص) «طريق اهلجرتني»وانظر:  ،(229ص )« الفوائد» -3

 رائع يف السفر إىل اهلل.
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ص بُرَخص قلت : وهلذا، يوز للمسافِِر الذي مل َيَمع اإلقامة أن َيرتخَّ

ٍ فَ السَّ  امم ، ألنَّه ال يتنَعَّم عل وجه التَّ ٍر وغرِي ذلك ِمن األحكام وفِطر ر ِمن َقَصر

 ر.ما مل يسَتقِ 

 ا دار مَمَر ال دار َمَقر، ُتراد لُتعََب وال ُتراد لُتعَمر،نيا، فإهنَّ وهذه حال الد

 :«قصيدة أيب إسحاق اإللبريي»ويف 

 اـتَ ـقْ ـلِ ـُخ  اـَمـل دَّ ـجُ فَ  هارَ ـعبُ ـلتَ  نْ ـكـول هارَ ـعمُ ـتَ ـل قلَ ـخـتُ  ـمول

 ألنْ  قابلة ساعةٍ  لُّ فكُ » :(1) ♫ حسني اخلض حممد العالمة قال

 السعادة يف كقومُ  به ويقطعُ  ،اارتفاعا  كدِ جَمْ  ُح َِصْ  به يزدادُ  ارا جَ َح  فيها عَ تَض 

 كولقومِ  ى،مَ األسر  ُد جر املَ  لك يكونَ  أنر  عل احريص   كنَت  فإنر  ،اراعا ذِ  أو اباعا 

 «.اب  حاجِ  هوِ اللَّ  وبني بينك لر واجعَ  ا،جانب   الراحةَ  فَدعِ  ظمى،العُ  السعادةُ 

 انتهى.

ث أيب َيعَّل امل ما أمجل قوَل و  (2):♫وصيل املحدِّ

 رِ ــاألثَ  حممودةَ  ةا ـــباقِ عَ  رِ ـــبْ للصَّ  ةٌ ــبجرِ ــتَ  يَّاماأل ويف ُت ـرأي يــإنِّ 

رْبَ  واْسَتْصَحَب  هُ ــَطلَّبَ ــتَ  رٍ ـَأمْ  يف دَّ ــَج  َمنْ  لَّ ــقَ و  الظََّفرِ ب َفازَ  الَّ إ الصَّ

چ  ﴿وُبرشاهم:  ،[1٥٥البقرة: ] ﴾ڤ   ڤ﴿: ويف القرآن

                                                             

  (.1/84)« رسائل اإلصالح» -1

 .(291)ص  «روضة العقالء» -2



 
 الصغيــر بن عامر 97

 

 .[1٥7البقرة:  ]﴾ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ چ  چ  

: كام يف قول اهلل تعاىل، ومن اإلحسان املرتتب عل الصَب دخوُل النة

 لواحتمَّ  بام: أي ،[7٥الفرقان: ]﴾ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ﴿

  ڻں  ں  ڻ  ڻ﴿ :تعاىل وقال،  (1)اهلل مرضاة إىل الوصول يف ربالصَّ  من

 .[24الرعد: ]﴾ڻ  ۀ  ۀ

 

 

 

  

                                                             

 .(474)ص  ♫للراغب األصبهاين  «القرآن غريب املفردات يف» -1
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 :♫ الناظمقال 

وا الن ُفوَس َعَل ــَص  َها ََبُ ق املَكاِرِه ُكلِّ َس  نر ــيرِه مِ ــا  إىل َما فِ ـَشور  انِ ــإِحر

 . ، لغةا ُس بْ هو احلَ  :والصَب

  .كم اهللالنَّفرس عل ُح  ُس بر َح  :ويف الرشع

 .ي  رِ وقدَ ، رشعي   اهلل نوعان: وحكمُ 

  وترك معصية. ،طاعة فعل أمران: الِشعي   كمُ واحلُ 

فعل الطاعة َحْبس النَّْفِس عَّل ب كم الرشعيِّ عَّل احلُ  ن الصربُ فيكو

 ترك املعصية. و

َحْبس النَّْفِس عن اجلََزع، بفالصرُب عليه يكون  :ري  كم القَد وأما احلُ 

ي، واجلوارح عن َلْطِم اخلُدود وَشقِّ اجلُيوب  (1). واللِّسان عن الَتَشكِّ

فإذا قام َبا ه األركان الثالثة، فَمدار الصرب عَّل هذ» :(2)قال ابن القيم

، وصار ة  يَّ طِ عَ  ةُ ت البليَّ ، واستحالَ ة  َح نر ه مِ يف حقِّ  ةُ نَ حر ت املِ بَ كام ينبغي انقلَ  العبُد 

 ا.َمبوب   املكروهُ 

 هصبَ  نَ ح  متَ ليَ  ابتاله ماوإن   ،هكَ هل  ليُ  هيبتل   لم ▐ اهلل فإن  

                                                             

 .(7انظر تعليق شيخنا العصيمي عَّل هذه املنظومة )ص  -1

 .(2/3٦) ♫البن عثيمني  «املفيد القول» هلذا وراجع

  (.3ص )« الوابل الصيب» -2
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 يف ة  بودي  عُ  له كما راء،الض  يف  ةً بودي  عُ  العبد   على تعالى هلل فإن   ،هتَ بودي  وعُ  

ة   وله راء،الس   بودي  ة   له كما ،هر  كْ ي   فيما عليه ع  بودي   ي   فيما ع 
 وأكثرُ  .بح 

 ،هكار  الم   يف ة  بودي  الع   إعطاء يف ن  أْ والش   ،ونب  ح  يُ  فيما ةَ بودي  العُ  ونعطُ يُ  لقالخَ 

 انتهى.. «تعالى اهلل عند هملُ ز  منا كانت هب  وبحَس  ،بادالع   مراتب   ت  تفاو   ففيه

 البالءُ  لنزَ  فإذا م،عَ النِّ  وقت يف نور يتساوَ  كانوا» :البرصي احلسن قال

 (1).«وانُ تبايَ 

ة » :(2)♫ وقال ابن اجلوزي واإليامُن القويُّ َيبنُي أَثُره عند ُقوَّ

 انتهى.. «الَبالء

ر  َمنر و» :♀ ويف احلديث قوُله هُ  َيَتَصَبَّ ر طِيَ  َماو ،اهللُ ُيَصَبِّ  ُأعر

ا َعَطاء   َأَحٌد  َسعَ أ وال َخرير  ِ  ِمنَ  ور َبر  (3).«الصَّ

 العلم، همودليلَ  العقل، العباد أمور رأَس  اهللُ جعل»: قال بعُض السلف

 (4).«الصَب ذلك عل هيمومقوِّ  العمل، هموسائقَ 

 والصَب ،رَب َص  من إالَّ  املنهيات كوترْ  املأمورات بامتثال ُض ينهَ  الف

                                                             

  .(13البن أيب الدنيا )رقم  «اليقني»انظر:  -1

 .(200ص ) «صيد اخلاطر» -2

  (.10٥3) ومسلم ،(1400) البخاري رواه -3

 .(38« )الصرب والثواب عليه»رواه ابن أيب الدنيا يف  -4
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 فاملكلَّ  عَّل فواجٌب  ،واموالدَّ  رانباملِ  مونر وتَ  ىرتبَّ تَ  التي األخالق نم قلُ ُخ 

 بالتكاليف يقوم ال إذ ه،مهِّ  أكربِ  نمِ  به هاعويدَ وتَ  عليه هنفِس  ربيةَ تَ  جيعَل  أن

نيا الدار هذه يف احلياةَ  يستطيعُ  وال بل ،به إالَّ  عيةالرشَّ   عل املوضوعةِ  الد 

 (1).بسببه متسك اإذ إال بتالءواال ةحنَ املِ 

َبَ » :◙قال عمر   (2).«َوَجدَنا خرَي َعيِشنَا الصَّ

 وال ،السد من الرأس بمنزلة اإليامن من الصَب» :◙وقال عيل 

 (3).«له رأَس  ال جسد يف خريَ 

 ُل يدُخ  الصربَ راجع إىل أنَّ  -(4)كام قال بعض أهل العلم-وسبب ذلك 

 .لدينا مسائل نمِ  لةأمس كلِّ  يف بل ،باب كلِّ  يف

  

                                                             

  .(1/٥00« )آثار ابن باديس» -1

 .(48) الدنيا أيب بنال «عليه والثواب الصرب» انظر -2

 «عليه والثواب الصرب» يف الدنيا أيب وابن ،(7٥ /1) «احللية» يف نعيم أبو رواه -3

(8). 

للمؤلف، ففيها مزيد  «تسلية املؤمنني َبوان مصيبة الدنيا عند سالمة الدين»وانظر: 

 .بيان لفوائد الصرب وثواب أهله يف الدنيا واآلخرة

 (.111)ص « عدة الصابرين»نظر: ا -4
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ائ  ﴿، كام قال تعاىل: جماهدةوحيتاج  ،(1)باالتفاق والصَب واجب 

آل ]  ﴾ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

 كغريَ  والِزم الصرَب، وداِوم عليه، وغالِب ،كفاصرب يف نفِس ، [200عمران: 

 تُكن ِمن املفلِحني. يف الصرب،

ام يصل إنَّ تعاىل  ♫التي سيذكرها الشيخ  هذه املنازَل  أنَّ  ال تظننَّ و

ت ها تثبُ لت إليها أو إىل بعِض ك إذا وَص أنَّ  وال تظننَّ  .بسهولة إليها العبدُ 

 !!الثبات عزيز عليها بسهولة.

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

ى نَ ه ال غِ نَّ أل ،كهالِ  الةَ ه ال حَم فإنَّ  -جل وعال-مل يستعن باهلل  والعبد إذا

يستظِهَره جيب أن  أمرٌ   إىل اهلل وفقر العبدِ  .رفة عنيعن اهلل تعاىل طَ  هل

 .▐  موالهإىل هواستكانتَ  هضعفَ  رَ ستظهِ يو ،دائاما  املرءُ 

 (2) َيـا َوْيـــَل َقْلـٍب َبـاَء بِـاحِلـْرَمــانِ  َفـــْقُر الُقـُلوِب إَِلـى اإِلَلـِه َضـُروَرةٌ 

                                                             

 .(99ص ) «الفرقان بني أولياء الرْحان وأولياء الشيطان» -1

لشيخنا صالح العصيمي  «اإليامن أهل نصح يف احلسان املعاين منظومة»من مطلع  -2

 .-وفقه اهلل-

 .«مرابِـع اإلحسان رشح املعاين احلسان»وقد رشحتها يف رسالة بعنوان: 
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  ڳ  ڳ   ڳ  گ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ﴿: قال تعاىل

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

 87ألنبياء: ا ]﴾ے  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ

 َبذا دعوا إذا امسيَّ  وال ا،إلين منيبني ودعونا الشدائد يف كانوا إذا: أي ،[88 -

 .♫... قاله ابن كثري البالء حال يف الدعاء

بعث َبا يف آخر عمره اإلسالم ابن تيمية يف أبيات  شيِخ  َل قووما أَجل 

  (1):عليهام رمحة اهلل إىل تلميذه ابن القيم

 ـااليتحـ وعِ ـمــجَمْ  يف نيُ كِ َسْيـاملُ  أنا الرَبّيــــــــاِت  َربِّ  إىل الَفقريُ  أنا

 يتاــيــــ ِدهِ نْ ـعِ  ِمنْ  َيأتِنا إنْ  واخْلرَْيُ  ظاملَِتي وِهَي  لنَْفيس ومُ ـــالّظل اـأن

 ّراِت ـــَض ـاملَ  َدْفعَ  يل النّْفسِ  َعنِ  وال َمنَْفَعـــةٍ  َجْلَب  لِنَْفيس أْستطيعُ  ال

 يئـــــايتـَخط حاَطْت  إذا َشفيعٌ  وال ُيَدّبُرنـــــي َمْوىلا  دوَنهُ  يل ْيَس ــول

 اِت ـــاآلي يف اــج َقدْ  َكام الّشفيعِ  إىل خالِِقنـــــــا الّرْْحنِ  ِمنَ  بِإْذنٍ  إال

 َذّراِت  َبْعـــــــضِ  يف أنا رَشيٌك  وال أَبــــــداا  دوَنهُ  شيئاا  َأْملُِك  ولْسُت 

 الَواليــــــــاِت  اِب ـألْرب َيكونُ  كام بِــــــهِ  َيْسـَتعنيَ  َكْي  هُ ـلَ  َظهريٌ  وال

                                                             

القصيدة يف  اهلل يل رشَح هذه (. وقد يسَّ 1/392) «سالكنيمدارج ال»انظر:  -1

يتُه:  ا سمَّ لة، وألَّفُت عليها رشحا شذا العبري بِشح قصيدة ابن تيمية: »دروس مسجَّ

 .«أنا الفقري
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 ذايت ـــــهُ َلـــ َوْصٌف  أَبداا  ىالِغنَ  كام أَبداا  الزمٌ  ذاٍت  ُف ـَوْص  يل َفْقرُ ـوال 

 يــآت َلــــــــــهُ  ْبدٌ ـعَ  ِعنَْدهُ  وُكلُُّهمْ  أمْجَِعِهم اخلَْلِق  حاُل  اُل ـاحلْ  ذهِ ـوه

 ايتـاْلع ِركُ ــْاملُش الّظلومُ  اجْلَهوُل  َفُهوَ  خـالِِقهِ  َغرْيِ  ِمنْ  َمْطَلباا  غىـبَ  َمنْ ـفَ 

 يتاَيــــــ َقدْ  َبْعدُ  ِمنْ  وما ِمنْهُ  كانَ  ما أمْجَِعــهِ  ْونِ اْلكَ  ْلءَ ـمِ  هللِ  ْمدُ ــواحْلَ 

ل ، وأنَّه ال فال يشَء أنفُع للصاِدق ِمن التحق ق باملَسَكنة والفاَقة والذ 

ِعَي الرشَف فيه.  (1)يشء، وأنَّه ممَّن مل يِصحَّ له بعُد اإلسالُم حتَّى يدَّ

 

 

  

                                                             

 (.1/392) «مدارج السالكني» -1
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لَت فإذا  ،ه حسنةٌ عواقبَ  لكنَّ  ،صعٌب  الصَبَ واحلاصل أنَّ   َب العواقِ  تأمَّ

 الطريق.مصاِعُب عليك  تهانَ احلَسنَة، 

 لِ ـَس العَ  نَ مِ  ََّل ـْح أَ  هُ بُ اقِ وَ عَ  نْ ـــلكِ  هُ تُ اقَ ذَ مَ  ر  ـمُ  هِ ـــاسمِ  ُل ـــثْ مِ  ربُ ــوالصَّ 

من حيث النتيجة التي تنتظر  لوٌ لكنه ُح  ،ُمر  من حيث صعوبة الطريق

  بسببه. العبد
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 «ِضَياٌء والصَّْبُر»حديث: نكتة حول  
ُ والصَّ » :عند رشح حديث قال ابن رجب  هفإنَّ  الصرب وأما»: (1)«اءٌ يَ ِض  َبر

 كضياء وإحراق حرارة نوع فيه ُيصل الذي النور هو والضياء ،ضياء

 : اهلل قال ،إحراق بغري إرشاق فيه حمض نور فإنه القمر بخالف ،الشمس

 ... [٥يونس: ]﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ﴿

 وحبسها النفس جماهدة إىل ُيتاج النفوس عل اشاق   الصَب كان وملا

 انتهى.. «ضياء كان تواه عام وكفها

قطي ف  ما يطل ب، هان  عليه ما م  »: ♫ قال السي السَّ ر  ن ع 

ل  (2).«ي بذ 

 السري مواصلة من بد فال احلبيب، لقاء إىل العبودية طريق يف سار منف

 ري،السَّ  أملُ  عليه اشتدَّ  فإن ك،هلَ  رجع أو الطريق يف فوقَ  فإنْ  يصل، حتى

 (3).التعب زال وقد الوصول راحةَ  رذكُ فليَ 

 العاقبة هانت عليه مرارةُ  ل حالوةَ مَّ أن تمَ » :(4) ♫ يقول ابن القيم

                                                             

 .(34٥ ص) «جامع العلوم واحلكم» -1

 .(1/499) «صفة الصفوة» -2

 .(1/371) «برسائل ابن رج»انظر:  -3

 .(٦3 ص) «الفوائد» -4
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 .«الصَب

 انتهى.. «ن الَح له حاُل اآلخرة، هاَن عليه فِراُق الدنيامَ » :(1)وقال

 .«الدواء ةِ رارَ بمَ  بايليُ  ال يةللعاف ُق ائِ التَّ »: (2)♫ وقال ابن اجلوزي

 انتهى.

ن َكُرمت عليه نفُسه، هاَن عليه كل  ما مَ » :(3)♫ وقال ابن رجب

 انتهى. .«ن النارَيبُذل يف افتكاكها مِ 

 نر ام يَ بِ أنَت ا هَ ثر دِّ َح  ،ِق لَ والقَ  رِ َج ك بالضَّ نفُس  َك تر ثَ ام حدَّ لَّ لذلك كُ و
ا هَ رُ تظِ

قبل  ،╚ كان الصحابةُ  حتَّى ،-عالجل و-من الري العظيم عند اهلل 

، ألنَّ ذلك ممَّا حَيُْدو املرَء ن النعيم املقيمة وما فيها مِ اجلنَّ  نروكَ اتذي ،الغزوات

 .هلالج لجنحَو َبْذِل النَّْفِس يف سبيل اهلل 

 امإنَّ : سبحانه كاملالِ  قال لو واهللِ» :(4)♫ومن بدائع ابن اجلوزي 

 عَّل ُب جيِ  لكان ،إعادةَ  وال ميكُ نِ فْ أُ  أنا ثم وجودي، عَّل ستدلليُ  خلقتكم

 ىحتَّ  فينا لنا يشء وأيُّ  ،وطاعةا  قلَت  ملا اسمعا  :تقول أنْ  به فةِ العارِ  فوسالنُّ 

                                                             

  (.98ص ) نفس املصدر -1

 .(298 ص) «صيد اخلاطر» -2

 .(39٥ ص) «لطائف املعارف» -3

 .(23٥ ص) «صيد اخلاطر» -4
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 ؟نتكلم 

 . دينفَ  ال الذي عيم،النَّ  يف لودواخلُ  اجلزيل، باألجر دَ وعَ  وقد فكيف

  ...ةاملشقَّ  عل صَبٍ  إىل تتاج صولِ الوُ  طريَق  لكنَّ 

 يا  الِّسورَ والِّسورَ  ،ُل املنزِ  الح املبتدئني، أقدام يا َبَ الص فالصَبَ 

 .«بالبشائر ميتُ قِّ لُ تُ  قد فني،عارِ  يا الكامل والفرَح  ،ميَ الِ  تبَ ُضِ  طني،متوسِّ 

 انتهى.

 :«تائية أيب إسحاق األلبريي»ويف 

  يف َصحَبَك  رَصَت ــَأب ذاإ
ٍ
 تاـَسَفل َقدو َليَك ــعَ  اِرَتَفعوا َقد َسامء

 ـبِالبُ  امــف اهلَُوينى َعنَك  َوَدع عهاـجِ راــف
ِ
  بتاــَطلَ  ما دِركُ ــتُ  طء

 فإنَّ  ،للفضائل الطالب أهيا الصَبَ  فالصَبَ » :(1)وقال ابن اجلوزي أيضا

 انتهى.. «ىَس األَ  ىبقَ ويَ  ُب ذهَ تَ  طالةبالبِ  أو وىباهلَ  الراحة ةَ لذَّ 

 :قوُله ◙وُنِسَب لإلمام الشافعيِّ 

هَتَا َأنَّ ــك امِ ـأي ربُ ــَص  الَّ إ وَ ـهُ  اـم فُس ـنَ  اـي  المِ ــَأح غاُث ــَأض ُمـدَّ

اِميــقُ  يَش العَ  إنَّ فَ  انهَ عَ  لِّ ــوَخ  ةا رَ ادِ بَ مُ  انيَ الدُّ  نِ عَ  يوزِ ُج  ُس فْ نَ  اـي  دَّ

  ﴾ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴿قال تعاىل: 

                                                             

 .(23٥ ص) «صيد اخلاطر» -1
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 .[٦9العنكبوت: ]

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ﴿: -جلَّ يف عاله-وقال 

 .[111التوبة: ] ﴾ۋ  ۋ    ۅ  ٴۇ 
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 منزلة الرضا 
 :♫ قال

َض ـوا بِمَ ــَزلُ ــــنَ  ا انرِزَلِة الرِّ بُح  َفُهُم َِبَ  انِ ـــٍة وَأمَ ــنَّ ــوا يِف ُج ـَقدر َأصر

 منزلة الرضا.  :عَّل درجة وهيأبعد منزلة الصرب، هناك منزلة 

اح صدر ورسور َتلقِّي أحكام اهلل الِشعية والقدرية بانِش :ضاوالرِّ 

 (1).نفس

 فإن قيل: ما الفرق بني الرضا والصَب؟ 

حاله التي  ى غريَ الرايض ال يتمنَّ  إنَّ قال طائفة من السلف: »: الواب

  (2).«هو عليها

                                                             

 نور» (، وانظر:7من تعليق شيخنا صالح العصيمي عَّل هذه املنظومة )ص  -1

 ضمن( 2/81) «عباس البن ♀ النبي وصية مشكاة يف االقتباس

والرضا يوجُب انرشاح الصدر »: ♫، حيث قال «رجب ابن رسائل جمموع»

 انتهى.. «وسعَتهُ 

( 2/81) «عباس البن ♀ النبي وصية مشكاة يف االقتباس نور» -2

تيسري العزيز »سليامن بن عبداهلل يف الشيخ ه ، ونقل كالمَ «رسائلال جمموع» ضمن

 .(1/427« )صفة الصفوة»(. وانظر: 4٥1)ص  «احلميد
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 اضالرِّ  بني نايفتَ  ال هأنَّ  واعلم» :(1)♫قال الشيخ سليامن بن عبداهلل 

 هقلبُ  ،مرض ةِ وشدَّ  وجع نمِ  أنني له نممَّ  فكثريٌ  ،باألمل اإلحساس وبني

 انتهى. .«اهلل ألمر والتسليم اضالرِّ  نمِ  مشحون

 

 

  

                                                             

 (.4٥1)ص  «تيسري العزيز احلميد» -1
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 هل الرِّضا باملصائب واجب؟ 
ل الناظمُ  هذه املسألة تفصيالا حَسناا،  ♫ابن سعدي  العالمةُ  فصَّ

 (1) فقال:

ضا بالقضاء والقدر قسامن:»  اعلم أنَّ الرِّ

 عال الِعباد.قسم يتعلَّق بأفعال اهلل، وقسم يتعلَّق بأف

 :ا أفعال الباري، فهي قسامن أيضا  أحكام رشعية، وأفعال قدرية. أمَّ

o :ا الرضا بأحكامه الِشعيَّة فهو واجب، وال يتمُّ إيامن  أمَّ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  ﴿العبد إالَّ به، والدليل قوله تعاىل: 

 .[3٦األحزاب: ]﴾پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

o ا أفعاله القدر ةوأمَّ  : فهي أيضا قسامن: نَِعٌم ومصائب.يَّ

 ضا بالنَِّعم ا الرِّ  : فالنفوس جمبولة عليه.أمَّ

 ا املصائب ضا هبا مرشوع باالتفاقوأمَّ  .: فالرِّ

 لكن، هل يب أو ُيستَحب؟

                                                             

وقد – (28٦-28٥)ص « السفارينية العقيدة عَّل السعدية التعليقات»انظر:  -1

)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد»، و-رشحتها يف دروس صوتية منشورة

 .(3٦/٦٦2البن تيمية ) «فهارس جمموع الفتاوى»: راجع للفائدةو .(31
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 (1) .: أنَّه مستَحب، ال واجب، وإنَّام جيب الصربوالصواب

 :ا القسم الثاين فهو تابع ألحكامها،  فهو املتعلِّق بأفعال العباد، وأمَّ

م، وباملَسنون كذلك، وباملكروه  م حمرَّ ضا بالواجب واجب، وباملحرَّ فالرِّ

 .♫انتهى كالمه . «مكروه، وهكذا

 :♫ قال

َض ـوا بِمَ ــَزلُ ـــنَ ]  ا[نرِزَلِة الرِّ

 ،وأناب إليه -جل وعال-ن خَش اهلل ومَ  ،ن أعظم املنازلضا مِ فالرِّ 

َق  ،وأظهر حاجته إليه  العالية. لك املنزلةلتُوفِّ

 .[8لبينة: ا]  ﴾ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ ﴿ قال تعاىل:

 إىل تلك املنزلة.  َق فَّ يوُ  بأنْ  يٌق قِ َح  هفإنَّ  -وعالجل -ن خَش اهلل فمَ 

َزم ما جَعل اهلل » :(2)قال النرص آبادي ضا، فلَيلر َمن أراد أن يبُلَغ ََملَّ الرِّ

                                                             

جمموع »وهو اختيار شيخ اإلسالم، وابن القيم، وانظر تفصيل املسألة يف:  -1

(، 3٦/٦٦2) «فهارس الفتاوى»( و10/383و) (وما بعدها 10/27) «الفتاوى

 وما بعدها(. 1/٥21) «مدارج السالكني»و

ُل  الصَبَ  ولكنَّ  عزيز، ضاالرِّ »: ◙ العزيز عبد بن عمر قال  .«املؤمن ُمَعوَّ

 (.2/72« )االستقامة»ذي، كام يف طبعة حممد رشاد سامل لكتاب أو النرصابا -2
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 .«رضاه فيه 

هذا الكالم يف غاية » :(1)ا عَّل هذه املقولةقا قال شيخ اإلسالم معلِّ 

احلُْسن، فإنَّه َمن لِزَم ما يرىض اهلل ِمن امتثال أوامره واجتناب نواهيه ال سيَّام 

 انتهى.. «إذا قام بواجبها ومستَحبِّها، فإنَّ اهلل يرىض عنه
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موكام  تاج فهي حت ،إىل تلك املنازل بسهولة ُل ك تِص أنَّ  ال تظننَّ  :تقدَّ

، فمتى -وعالجل -ستعانة باهلل مع اال ،ةا ومرابطَ  ،ةا وجماهدَ  ،اصربا منك 

 وصلَت إليها فأنت يف َجنٍَّة قبل َجنَّة اآلخرة.

بُحـوا َقدر  َفُهُم َِبَا]  [وَأَمـــانِ  ُجــنَّــةٍ  يِف  َأصر

ــن ــة  قضاء اهلل وقدره، فهو يف ن رضي بمَ  فإن   أي: حماية وَمنَعة م ن  ج 

، يف الدنيا َأَمـــانلصدر، وعذاب الن فس، وسَخط الرحمن، ويف ضيق ا

 واآلخرة.

ضا ولذلك كان »: (1)♫ قال ابن القيم باَب اهلل األعظم، وَجنَّة الر 

ة عيون رَّ ني، ونعيم العابدين، وقُ الدنيا، ومسرتاح العارفني، وحياة املحبِّ 

 .انتهى. «املشتاقني

 عن ضاوبالرِّ  ،العبادة العاملني َّلع هانت باملعرفة» :قال بعض السلف

 (2).«بتقديره ألنفسهم منها واورُض  ،الدنيا يف زهدوا تدبريه يف  اهلل

 اهلل بقضاء يرض مل ومن أجر، له وكان عليه جرى اهلل بقضاء ريض منو

                                                             

القيم هذا من كالم السلف.  . وقد اقتبس ابنُ (1/٥23) «مدارج السالكني» -1

 (.13البن أيب الدنيا )رقم  « رهبقدَ  والتسليم بقضائه اهلل عن الرضا»انظر: 

 .(1/٥04« )صفة الصفوة» -2
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 (1).عمله وحبط عليه جرى 

 

 

  

                                                             

 (.1٥)رقم  «بقضائه اهلل عن الرضا» -1
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 ةاجلنَّ أهِل أحوال نِم ةواحملبَّ ضاالرِّ
ضا واملحبَّة  ن ة حاالن مِ واملحبَّ  اضالرِّ  فإنَّ كالرجاء واخلوف، ليس الرِّ

س َبام يف الدنيا، وال يف الَبزخ، وال يف أحوال أهل النة، ال يفارقان املتلبِ 

ام يفاِرقان أهَل اجلنَّة بُحصول ما  بخالف اخلوف ،اآلخرة والرجاء، فإهنَّ

 (1) كانوا يرُجونه، وأْمنِهم ممَّا كانوا خيافونه...

. وهذا ما منزلة الشكروهي  ،ضامن الرِّ  منزلة أعظمُ ولكن هناك 

 سيذكره الناظم فيام يأيت.

 

 

  

                                                             

 .(1/٥23) «مدارج السالكني» -1
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 منزلة الشكر 
 :♫ الناظم قال

َلهُ ــَش  ىَل اَلالئَِق َفضر كَ وــلرِب واألقـالقَ ب َكُروا الَّذي َأور  انِ ـــاِل واألرر

ه رَ يشكُ  أنْ وهي  ،ضامن الرِّ  أعظمُ  كر منزلةٌ فالشُّ   ذلك عَّل الَعبُد ربَّ

 أصابه.ذي البالء الَّ 

ن باب مِ ا أيض   ُمسَتَحب كرُ والش   ،ُمسَتَحبضا والرِّ  ،واجب َبُ فالصَّ 

 .أوىل

كر هنا   وهذا ال يكون إالَّ  ،ح بالبالءمع الفرَ  درِ هو انرشاح الصَّ فالشُّ

ِمن رْحة اهلل بَخلقه أْن مل جيعله واجباا و ،-جل وعال-ن عباد اهلل مِ  لِ مَّ للكُ 

 . عليهم

ربُ » :(1)♫ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  العلامء، اِق باتِّف اِجٌب و الصَّ

َض  ذلك ِمن ْعََّل وأ ِحيُح  عَّل ُمْسَتَحب   وهو- اهلل ُحْكمِ ب االرِّ َل  ،-الصَّ  ِمن وأعر

ُكرَ  نر أ ذلك َعامِ  ِمن َيَرى لِـام ِة،ِصيبـمُ ال عل اهللَ َيشر  َجَعَلَها َحيرُث  َبا عليه اهللِ إنر

ِفريِ ـتَ ل َسَبب ا  انتهى. .«... اتِهِ َدَرج َرفرعِ و اهُ َخطاي كر

 

                                                             

 ، بترصف يسري.(99ص )« الفرقان بني أولياء الرْحان وأولياء الشيطان» -1
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َلهُ ـَش ] ىَل اَلالِئَق َفضر  [َكُروا الَّذي َأور

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ﴿وقد أمر اهللُ بالشكر، فقال: 

ه، فقال: [114النحل: ]﴾ک ائ  ەئ  ەئ    ﴿، وهنى عن ضدِّ

 ، وأثنى عَّل أهله، فقال عن خليله إبراهيم[1٥2البقرة: ]﴾وئ

  ڦ ڦ    ڦ  ڤ  ٿ  ٹ    ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴿: ♠

چ   ﴿: ♠ ، وقال عن نوح[121 - 120النحل: ]﴾ڦ  ڄ

 .[3 اإلرساء:]﴾چ     چ  ڇ

وأخرب أنَّه ال غَرَض له يف عذاب خلقه  ،ن سبحانه الشكر باإليامنوقرَ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ﴿إْن شَكروا وآمنوا به فقال: 

وهو الشكر -يُتم ما ُخِلقُتم له أي: إْن وفَّ  ،[147النساء: ]﴾ېئ

 !فام أصنَُع بعذابكم؟ -واإليامن

ې   ﴿ فقال: ،هن خلقه وأمرِ هو الغاية مِ  الشكرَ  وأخَب سبحانه أنَّ 

  وئ  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ

 .[78النحل: ]﴾ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ

م الناَس إىل َشكور وَكفور، فأبغُض األشياء إليه الكفُر وأهُله،  وقسَّ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ﴿األشياء إليه الشكُر وأهُله، فقال تعاىل: وأحبُّ 



 
 الصغيــر بن عامر 119

 

 . [3اإلنسان: ]﴾ېئ  ېئ  ىئ 

فلم ينَقلِبوا عَّل أعقاهبم،  والشاكرون هم الذين ثَبُتوا عل نعمة اإليامن،

  ڇ   ڇ  چ  چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴿قال تعاىل: 

  ڑڑ  ژ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌڇ   ڇ  ڍ  ڍ

 .[144آل عمران:  ]﴾ک  ک  ک

وملَّا عرف عدوُّ اهلل إبليس قدَر مقام الشكر، وأنَّه ِمن أجلِّ املقامات 

ڌ  ڎ   ڎ  ﴿وأعالها، جعل غايته أْن يسعى يف َقطع الناس عنه، فقال: 

ک  گ  گ     کڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک

 (1).[17األعراف: ]﴾گ

ىئ  ىئ  ﴿ :تعاىل قال ،▐ن عنده ة فمِ مَ عر نِ  ل  خري وكُ  ل  كُ و

، [٥3النحل: ] ﴾حب  جب  يئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  حئ  مئ

  ٺ ٺ    ڀ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ ﴿وقال:

 .[20لقامن: ] ﴾ٺ  ٺ

                                                             

مدارج »، و(119-11٦ص )« الشاكرين وذخريةعدة الصابرين »انظر:  -1

 .(4-2/3) «السالكني
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واملخلوق مهام  ،-جل وعال-هلل  واجٌب  ة حق  مَ عر عرتاف بتلك النِّ االو

ال  ايكون سبب   نر أو ُد عر ال يَ  َفَعَل  ُل إنَّام هو هلل أوَّ ا، والَفضر قال اهلل تعالى: ،  وآِخر 

، [73آل عمران: ]  ﴾ک   ک  ڑڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ﴿

النمل: ]﴾وئ  وئ  ې  ې      ى    ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ﴿وقال: 

، [٦٦لزمر: ا] ﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿ قال:و ،[73

    ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپ  پ  ڀ  ﴿وقال:

 .[12ن: لقام]﴾ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ُهمَّ »: ♀كان ِمن دعاء النبيِّ و ِرَك، عل َأِعنِّي اللَّ  ِذكر

ِرَك، نِ  وُشكر  (1).«ِعَباَدتَِك  وُحسر

كر، » :(2)«الفنون»يف  ♫قال ابن عقيل  النَِّعُم أضياٌف وِقراها الش 

َب ، فاجتهد أْن تْرَحَل األضياُف شاكرةا ُحْسَن والباليا أضياٌف وِقراها الصَّ

 انتهى.«. سَمع وَترىالِقرى، شاهدةا بام ت

  

                                                             

، وصححه (22119) ، وأْحد(1303، والنسائي )(1٥22رواه أبو داود ) -1

 .(1٥9٦) «صحيح الرتغيب»األلباين يف 

 (.2/291) ♫البن مفلح  «اآلداب الرشعية» -2
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 :♫ ثمَّ بنيَّ الناظُم حملَّ هذه العبادة، فقال 

كَ بالَقلرِب واألقو]  [انِ ـــاِل واألرر

رِ  وأصُل  كر عِ  يف الش    َأَثرِ  ُظُهورُ  :العريب اللِّسانِ  َوضر
ِ
 أْبدانِ  يف الِغَذاء

ا احليوان ةُ  َشكَِرِت : ُيقاُل . َبيِّناا ُظُهورا ابَّ اَشكَ  ،َتْشَكرُ  ،الدَّ  َسِمنَْت  َوْزنِ  عَّل ،را

ةٌ . الَعَلِف  َأَثرُ  عليها َظَهرَ  إذا: ِسَمناا َتْسَمنُ   ِمن عليها َظَهرَ  إذا: َشُكورٌ  وَدابَّ

َمنِ   (1).الَعَلِف  ِمن وُتْعَطى َتأُكُل  ما َفْوَق  السِّ

فعليه، و كُر  ُعرِّ ا » :بأنَّهالش  ُظهوُر أثر نعمة اهلل عل قلِب الَعبِد ُشهود 

اوإقرار   ، وعل جوارِحه طَلب ا وَترك  ا وثناء   (2).«ا، وعل لسانِه اعرتاف 

َمةَ  َعَرَف  َمنر »: ♫قال الُفَضيل بُن عياض   ومَحَِدهُ  بَقلبِه، اهلل نِعر

َتتِمَّ  مل بلَِسانِِه، َياَدةَ  َيَرى َحتَّى ذلك َيسر ڦ  ڦ   ﴿:  اهلل لقول ،الزِّ

 (3).«[7إبراهيم: ]﴾ڄ

                                                             

(، 3/208البن فارس ) «مقاييس اللغة» انظر:(. و2/4) «مدارج السالكني» -1

 وما بعدها(. 4/423) «لسان العرب»و(، 4٦1)ص  «مفردات الراغب»و

تعليق شيخنا و ،(24املصنف )ص  رشح(، و2/4) «مدارج السالكني» انظر: -2

 (.7املنظومة )ص صالح العصيمي عَّل 

-37)ص  «املواعظ البن أيب الدنيا»وانظر  .(٥٦)البن أيب الدنيا  «الشكر» -3

42.) 
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 إذن: كر يكونفالش  

 وأنَّ  وحَده، -جل وعال-ن عند اهلل عمة مِ النِّ  أنَّ  ا: اعرتافا قلبلبا

 ولكنَّ  ،اه سببا لَ ما جعَ  ولو شاء اهللُ ،اسببا  يكونَ  و أنْ دُ عْ ال ال يَ  عَ اَم هْ املخلوق مَ 

 ب.ب واملسبَّ بَ السَّ  َق لْ َخ اقَتَضت اهلل تعاىل الكونية  ةَ نَّ ُس 

ُسلَِبها ِمن حيث ال يعلم، َمن مل يعِرف قدَر النِّعم » قال بعض السلف:

 (1)«.وَمن هانت عليه املصائب أحَرَز ثواََبا

ن عند اهلل مِ  كلَّها مَ عَ هذه النِّ  بأنَّ  َح فِص تُ بأْن : وحقيقة الشكر باللسان

  .لغريه، سبحانه هانسبال تَ ف ،تعاىل

ک  ک  ک  ک  ﴿باب: قول اهلل تعاىل: » :«كتاب التوحيد»يف و

بعض السلف: هو كقوهلم: كانت الريح قال » .«[83النحل: ] ﴾گ

 .انتهى«. عَّل ألسنة كثرية ا هو جارٍ ا، ونحو ذلك ممَّ قا ح حاذِ طيبة، واملالَّ 

ك اهلل تعاىل يف هذه املواطن دليل عَّل عدم تعظيم املوىل سيانُ فنِ 

ذلك نسبة الفعل ونسبة  معفإذا اقرتن  ك.وقادح يف كامل توحيد ،هلالج لج

رٌ كام  فرا أكربَ كان كُ اىل تعاإلجياد والنرصة لغري اهلل  كتب رشوح يف  هو ُمَقرَّ

 التوحيد.

                                                             

 .(10/124) «حلية األولياء» -1
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ا الشكر باأل   ،ريض اهلل تعاىلها يف ما يُ رصفِ ب يكون: فركانوأمَّ

وإالَّ مل يكن العبُد يف ِعداد  واالستعانة هبا عَّل طاعة املُنِعم وعبادته،

 .الشاكرين

 َيا: َلهُ  ِقيَل  َماُه،َقدَ  اْنَتَفَخْت  تَّىح ♀ اهلل َرُسوُل  َقامَ وهلذا ملَّا 

مَ  َما َلَك  ُغِفرَ  َقدْ و َهَذا ُتَكلَُّف  اهلل، َنبِيَّ  َر؟ َماو َذْنبَِك  ِمنْ  َتَقدَّ فقال  َتَأخَّ

ا َأُكونُ  َفاَل أ»: ♀ ا َعبرد   (1).«َشُكور 

كر أركانُ ت عَ مُجِ و  الثالثة يف قول الشاعر: الشُّ

بـحَ ـمُ ال مريَ ـوالضَّ  َساينـولِ  ِديـيَ  ةا ـالثــثَ  ينِّ ــمِ  امءُ ـــعْ ــالنَّ  اَدْتُكمُ ــأف  اــجَّ

 :(2)، وهيقواعَد  ا عل مخسِ ي  بنِ مَ  كرَ الش   ♫القيم  ل ابنُ عَ وَج 

ُخُضوُع الشاكر للَمشكور، وُحبُّه له، واعرتاُفه بنِْعمته، وثناُؤه عليه هبا، »

 انتهى.. «وأن ال يستعملها فيام يكَره

ُحِرَمها  ه نعمٌة عظيمة، وِمنٌَّة جليلة،واعلم أنَّ توفيَق اهلل لك لُشكر

َعداء،  ل اهلُل هبا عَّل السُّ  الذي لِّ باملَح  أعلمُ  سبحانهفإنَّ اهللَ األشقياء، وتفضَّ

 حيصلُ  ال الذي لِّ املَح  نمِ  كر،بالش   رثمِ فتُ  عمةالنِّ  شجرةِ  سرر لغَ  حيصلُ 

                                                             

  .(2819، ومسلم )(٦471رواه البخاري ) -1

ص )« الفوائد»يف  «كروالشُّ  كرالذِّ » يف (. وانظر فصالا 2/4) «مدارج السالكني» -2

1٥8.)  
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 يُق لِ يَ  ال اضائعا  هناك هاغرُس  فكان ر،ثمِ تُ  مل فيه تَس رِ غُ  فلو سها،رر لغَ 

األنعام: ]﴾ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿: تعاىل قال كام كمة،باحلِ 

124].(1) 

ہ  ہ   ﴿: أيب احلَسن أنَّه قال يف قول اهلل تعاىل بنِ  َسنِ احل وعن

دُ : ، أي[٦العاديات: ]﴾ ہ  ہ  (2).النَِّعمَ  وَينَسى َصاِئَب،ـمَ ال ُيَعدِّ

 

 

 

  

                                                             

  (.337ص ) ♫البن أيب العز احلنفي  «رشح الطحاوية»انظر  -1

 .(٦2)البن أيب الدنيا  «الشكر» -2
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 منزلة التوكل 
، ربصَّ جاهدة وال باملإالَّ  حَتُصُل ال تي مرَّ بياهُنا ملَّا كانت هذه املناِزُل ال

ُ رب ال والصَّ  ُلُه عَّل ربِّه، أتبَع الناظُم  يتيسَّ منزلَة  ♫إالَّ ملن َصَدَق توكُّ

كر بمنزلة التوكل.  الشُّ

 ،التوحيد ينرِ وقَ  اإليامن ظامنِ  هو التوكل»: (1)♫يقول ابن حبان 

 انتهى.. «الراحة جودووُ  الفقر نفي إىل ياملؤدِّ  بالسبَ  وهو

 ال تيال ةينيَّ الد األمور نمِ  التوكل» :(2)♫ شيخ اإلسالم يقولو

 به رويأمُ  اهللُ  حيبُّ  فيام دٌ زاهِ  فيها اهدُ والز هبا، إالَّ  اُت واملستحب الواجباُت  تتمُّ 

 انتهى. .«ويرضاه

 :♫ الناظم قال

َل يف ََجِيِع ُأُموِرِهمر ــَص  لِ ـبَ  َمعر  ِحُبوا التَّوك  ٍد يِف ِرَض ــ ُج ذر َ  اهر محر  نِ ـالرَّ

ول املطلوب، ُص ، يف ُح ▐عتامد عل اهلل اال» :هو التوكلو

 (3) .«عل األسباب املأذون فيهاقة به، وفِ ودفع املكروه، مع الثِّ 

                                                             

 (.1٥3)ص  «العقالء روضة» -1

 (.10/1٦) «جمموع الفتاوى» -2

قاعدة يف »(، و٦٦8)ص  «جامع العلوم واحلكم»(، و2/2٥) «القول املفيد» -3

(. وعّرَفُه العالمة ابن قاسم يف 107)ص البن القيم   «الفوائد»يف  «اهلل التوكل عَّل

= 
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 وإضافته ،الالئق فضبرَ  العالئق َعن القلب قطع :هو التوكل»: وقيل

 (1).«األحوال لوِّ َُمَ  إىل باالفتقار

 ،[23املائدة: ]﴾ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ﴿ ىل:قال تعا

 اهللُ  شاء ما هوأنَّ  ،هلل هكلَّ  األمرَ  أنَّ  العبدُ  مَ يعلَ  أنْ  اهلل عَّل التوكل وحقيقة

 حوَل  ال هوأنَّ  املانع، املعطي الضار النافع هو هوأنَّ  يكن، مل يشأ مل وما ،كان

 هدينِ  مصالِح  بلْ َج  يف هربِّ  عَّل هلبِ بقَ  دُ يعتمِ  العلم هذا عدفبَ  .باهلل إال قوة وال

 وهو .مطلوبه صولُح  يف هبربِّ  ثوقالوُ  غايةَ  ُق ويثِ  ،املضارِّ  دفع ويف ودنياه،

 لمَ العِ  هذا بُد العَ  استدام فمتى .النافعة األسباب فعل يف ههدَ ُج  ٌل باذِ  هذا مع

 له اهلل فايةبكِ  بِِش وليُ  ،حقيقة   اهلل عل لاملتوكِّ  فهو قةَ والثِّ  االعتامدَ  وهذا

 غريِ  عل لتوكَّ  نومَ  ك،رِش  فهو اهلل بغري ذلك قعلَّ  ومتى لني،للمتوكِّ  هعدِ ووَ 

 (2).هلُ أمَ  وخاب إليه لكِ وُ  به قوتعلَّ  اهلل

 

                                                             
= 

هو صدُق التفويض واالعتامد عل اهلل يف َجيع »بقوله:  «حاشية ثالثة األصول»

 .«األمور، وإظهار العجز واالستسالم له

 (.1٥٦)ص  «العقالء روضة» -1

 (.119)ص  «ديدالسَّ  القول» -2
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 :♫ الناظم قال 

َل يف ََجِيِع ُأُموِرِهمر ــَص  ِل ُج ـبَ  َمعر  ِحُبوا التَّوك  ٍد يِف ِرَض ــذر َ  اهر محر  نِ ـالرَّ

 لِّ يف كُ  والدار اآلخرة يسَتصِحبون التوكَل أي أنَّ السائرين إىل اهلل
ٍ
 يشء

 ِمن أمور دينهم ودنياهم، مع بذل األسباب املرشوعة.
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  بغري فعٍل لألسبابتوكَلال 
َ  نفسه عن هبا يدافع آلةا  يِّ لآلدم قخلَ  قد  اهلل أنَّ واعلم   وآلةا  ،رالضَّ

 اورد   ،بالتوكل الا جهْ  كان للتوكل ايا عِ مدَّ  لهاعطَّ  فإذا ،فعالنَّ  هبا بجيتلِ 

 نمِ  وليس سبحانه اهلل عل القلب اعتامدُ  هو امإنَّ  التوكَل  ألنَّ  الشارع، حلكمة

 ،يسأل فلم احتاج أو ،يأكل فلم جاع اإنسانا  أنَّ  ولو .األسباب قطعَ  ضورته

 فإذا ،السالمة طريق عَّل لَّ دُ  قد هألنَّ  ،النار دخل فامت ،سيلبَ  فلم َي رِ عَ  أو

 (1).هنفِس  عَّل أعان عنها تقاعد

حه   ينايف ال التوكَل  أنَّ  عل القوم أَجع» :(2)♫ القيم ابن ُل وقيوضِّ

 وتوكٌل  طالةٌ بِ  فهو وإالَّ  ،َبا القيام مع إالَّ  التوكُل  ح  يِص  فال ،باألسباب القيامَ 

 .ٌد فاِس 

 نطعَ  فقد]أي: األسباب[  كةاحلرَ  يف نطعَ  نمَ  :اهلل عبد بن سهل قال

 .انتهى. «اإليامن يف نطعَ  فقد التوكل يف نطعَ  نومَ  ،ةنَّ السُّ  يف

 وما العالقة بني فعل األسباب والتوكل؟

 لفعل مٌ مستلزِ  أم نمتضمِّ  التوكل هل :صاحلا الُعصيميَّ  الشيخ سألت

  األسباب؟

                                                             

 (.1/11) ♫البن اجلوزي  «صفة الصفوة»انظر: مقدمة كتاب  -1

 (.1/479) «مدارج السالكني» -2
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ْ  ل،التوك طُ رَشْ  األسباب» :-اهلل وفقه- فأجاب   عن ٌج خارِ  طُ والرشَّ

 (1).«الَشء ةماهيَّ 

 :اجلواب، فقلُت هذا ونظمُت 

 اُب ذَ ــعَ وَ  ىـَس األَ  نْيُ ـعَ  هُ ــانُ مَ رْ ــحِ  اُب ـــبَ األْس  هُ ــطُ رْ ــَش  َل كُّ وَ ــالتَّ  إنَّ 

ب يف الدنيا قبل اآلخرة.  وكَل فمن ُحِرم الت  ُعذِّ

ِق  وِمن بدائِع العالَّمة ابن سعدي يف بيان ِر املأذوِن به يف الَتَعل  الَقدر

لُ » :(2)♫ه قولُ باألسباب،  ه واعتامُده عَّل اهلل، وأن عَّل العبد أن يكوَن تَوكُّ

َ يقوَم باألسباب النافعة وال يعتمد عليها،  ها للعبد أو َيِّسَّ َ ولكنَّ اهلَل إذا َيِّسَّ

، ِمن غري اعتامٍد عليها، بل (3)ثمراتا ونتائجها فِرَح َبا العبُد واطمأنَّ َبا قلُبه

                                                             

وقد مجعت بفضل اهلل نحوا من مخسني مسألة أنقلها عن الشيخ صالح العصيمي  -1

 ، ولعل اهلل ُييس نرشها قريبا إن شاء اهلل بعد اطالع شيخنا عليها.-وفقه اهلل-

 .(3٦)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -2

السنة )« فتح املجيد»أثناء تعليقه عَّل  -وفقه اهلل-وقال شيخنا صالح العصيمي  -3

 :نوعان السبب إىل الطمأنينة» :(18الثانية/املجلس 

 .كونُس  طمأنينة: أحدُها

 .كونرُ  طمأنينة: واآلخر

= 
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ذا ملا َذَكَر اهلل إمداَد املالئكة للمسلمني وهل استبشارا بأهنا من فضله وتيسريه،

ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ﴿يف بدر قال: 

 انتهى.. «...[12٦آل عمران: ] ﴾ڳ  ڳ

ا فوائد قصة ذي  ♫قال العالمة مجال الدين القاسمي  دا ُمَعدِّ

اب، واجلَري وراء : اإلشارة إىل القيام باألسبومنها» :(1)دِّ القرنني وبناء السُّ 

ِل اُلهِد يكوُن الفوُز ُسنَِّة اهلل يف الَكون ِمن اجِلدِّ والعمل، وأنَّ  ِر بذر عل َقدر

 انتهى.. «والظََّفر

مع ِصدق  ،ايثا ا حثِ ون يف رضا حمبوهبم سعيا فالسائرون إىل اهلل يسعَ 

 املرشوعة.  باألسباب وعمالا  االعتامد عليه سبحانه،

 عن جبل إزالة يف هلِ توك   حقَّ  اهلل عل العبد لتوكَّ  لوو»: (2)قال ابن القيم

  .«ألزاله -بإزالته امأمور   وكان- مكانه

                                                             
= 

 صوَل ُح  يرجو كونالسُّ  طمأنينة مع القلَب  فإنَّ  زم،باجلَ  الثاين اقرتان :بينهام والفرق

 جيزم حتى ببَ بالسَّ  قهتعلُّ  فيكمل كونالرُّ  طمأنينة يف اوأمَّ ، به قطعيَ  وال همقصودِ 

 انتهى. «.همقصودِ  صولبحُ 

 (.7/72) «حماسن التأويل» -1

 (.1/٦1) «مدارج السالكني»انظر:  -2
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 جِزوالَع روِرالُغو باهلل قةالثِّ بني الفرق 
 وتنميتها ثمرته طلوع يف باهلل ثقووَ  به، اهللُ  رهأمَ  ما لفعَ  قد باهلل الواثُق 

 رمِ أُ  فيام طفرَّ  قد زُ العاجِ  غرَت  وامل ،األرض وباذرِ  الشجرة، كغارسِ  وتزكيتها،

 (1).املجهود بذل بعد حُّ تِص  امإنَّ  قةوالثِّ  ،باهلل ٌق واثِ  هأنَّ  معَ وزَ  به،

وكان حييى بنُ  معاذ يقول: عمَ ٌل  كالِّسَّ اب، وقلٌب  مِ ن التقوى خرَ اب، 

وذنوٌب  بعَ َد د الرَّ مل والرتاب، ثم تطمعُ  يف الكواعب األتراب؟! هيهات، 

 (2)...رشاب بغري سكران تأن

 والقلب ،تعمل فاليد» :(3)♫ ونيسالت وزعزُّ  بن املكيحممد  يقول

 ،الثةالث األعضاء خيدمه الواحد غلفالشُّ  ،اهلل يدعو واللسان ،يتوكل اهلل عل

 املأموُل  يتم   وبه ،الكامل عالِشَّ  هو هذا ،الثالث وظائفها بني تنايف وال

 .انتهى. «لآلمل

ح يف قوله  ِرصر »: ♀وهذا موضَّ  َينرَفُعَك، ام عل احر

َتِعنر و  (4).«زر َتعرجِ  اَل و ،باهلل اسر

                                                             

 (.302)ص  «الروح»(. وانظر: كتاب 1/48٥) «مدارج السالكني» -1

 (.2/292) «صفة الصفوة» -2

 (.٥3)ص  «الُكربىالعقائد » -3

م -4  ترجيه. تقدَّ
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 ،ومعه ،ببَ السَّ  قبل يكون قد التوكلو» :(1)♫ القيم ابن قال

 به قام فإذا ،مطلوبه إىل هلُ يوِص  سبب يف هيمَ قِ يُ  أنْ  اهلل عَّل فيتوكل .وبعده

هأت فإذا ،هتِ مبارَشَ  حاَل  اهلل عَّل توكل  ،ثمراته صولُح  يف اهلل عَّل توكل ـمَّ

  .انتهى. «وبعده ومعه، قبله، اهلل عل فيتوكل

 :قال  فقد باألسباب، هقلبَ  قعلِّ يُ  فالافِيه، ولَيعَلم العبُد أنَّ اهلل ك

 مع األسباب مع قوفالوُ و، [3الطالق: ]﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ھ﴿

 (2) .طٌ غلَ  باملسبِّ  نسيان

فِعُل السبب ُسنَّة، »: (3)♫عبد الرْحن بن حسن العالمة يقول 

 .انتهى. «والتوكل عل اهلل توحيد، فإذا ََجََع العبُد بينهام تمَّ ُمراُدُه بإذن اهلل

  

                                                             

 (.1/479) «مدارج السالكني» -1

 (.142، ٥4)ص  «صيد اخلاطر»انظر:  -2

 «جمموع الفتاوى»وانظر:  ، بترصف يسري.(٥20)ص  «فتح املجيد» -3

(8/310.) 
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 هم هو أكمل األحوالحال األنبياء عليهم الصالة والسالم وأتباِع 
ُبنَا » :¶ عباس قال ابنُ  َم الَوكِيُل  اهللَُحسر ْبَراِهيُم إ قاهلا، «َونِعر

ٌد  وقاهلاالنَّاِر،  يفِحنَي ُأْلِقَي  ♠ ىئ  ﴿ِحنَي َقاُلوا:  ♀حُمَمَّ

ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

 (1) .«[173عمران: آل ]﴾حب

 ،اوميزاهُن  األحوال ِمـَحكُّ  حابةالص وحاُل  ♀ بيِّ الن فحاُل 

 ممِهَ  نمِ  أعَّل لالتوك يف كانت هممَ مِهَ  فإنَّ  ،سقيمها نمِ  هاصحيحُ  معلَ يُ  هبا

 َجيع يف اهللُ عبديُ  وأنر  ،القلوب بصائر فتح يف هملَ توكَّ  فإنَّ  ،همبعدَ  نمَ 

  (2) ...ادالعب َجيعُ  ديوحِّ  وأنر  البالد،

 وأتباعهم.  ۏوهذا هو حال َجيع األنبياء 

ڀ   ڀ     ڀ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿: ♠نوح قال 

 هود اآلية، وقال [71يونس: ]﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

، وقال شعيب [٥٦هود: ]﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿ :♠

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی   ﴿:♠

                                                             

 .(4٥٦3)رواه البخاري  -1

 (.1/494) «مدارج السالكني» -2
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ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ      ۓ ﴿:♠وقال يوسف  ،[88هود: ] ﴾جئ  حئ

... إىل غري ذلك من [٦7يوسف: ]﴾ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 اآليات.

 أنْ  انوًح  اهللُ  رأمَ  وقد ،اارً نج   زكريا كان فقد» :(1)♫ قال ابن القيم

 على ااعتمادً  ببَ الس   ُل ط  عَ يُ  نمَ  الصحابة يف نيكُ  ولم ،ينةَ ف  الس   عيصنَ 

  .باألمرين الناس مَ وَ أقْ  كانوا بل ،التوكل

 بأيديهم ينالد   أعداء بةحارَ مُ  يف همهدَ ُج  لوابذَ  همأن   رىتَ  أال

 ،حوهاوأصلَ  أموالهم رواوعمَ  ،التوكل بحقيقة ذلك يف وقاموا ،وألسنتهم

 اهلل صلوات لينالمتوك   بسيداقتداًء  ،وتالقُ  نم   همفايتَ ك   يهمهل  ألَ  واد  وأعَ 

 .انتهى. «وآله عليه وسالمه

، التوكل يف اهلداية وَتريد التوحيد ومتابعة أعظُم التوكل عل اهللو

 (2) .الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم

-الذي يتوكل عَّل اهلل و ،إيامن العبد التوكل عالمةَ  صدُق كان وهلذا 

در، يمض يف شأنه  -وعال جلَّ  َح الصَّ احليِّ الذي إىل  ض األمرَ ه فوَّ ألنَّ منرَشِ

                                                             

 (.31٦)ص  «الروح» -1

 (.107 )ص «لفوائدا» -2
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 وتباركت أسامؤه وصفاته. هلالج لجوهو اهلل  ال يموت، 

 ڦ ڤ ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ ﴿قال اهلل تعالى: 

  چ     چ ڃ    ڃ  ڃ  ڃ ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ 

 – ٥8لفرقان: ا ]﴾ڎ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ

٥9]. 
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 منزلة اإلحسان 
 :♫ ابن سعدي قال

تَِقاِد ُح ـلَ ُدوا اإلبَ ــعَ  ؤوا يِف َمنر ـتفَ  ُضوِرهِ َه َعَل اعر  انِ ـــَس ــحر ِزِل اإلــَبوَّ

إذا عبدوا ، ألنَّ السائرين إىل اهلل والدار اآلخرة وهذه منزلة اإلحسان

 .وهذه من أعَّل درجات اإلحسان ،م يرونهاهلل عبدوه وكأهنَّ 

 (1) :يف عبادة اهلل مقامانحسان لإلو

 شاهدة.وهذا مقام امل، ك تراهأن تعبد اهلل كأنَّ  :األول 

 وهذا مقام املراقبة أو مقام  ،مل كن تراه فهو يراك فإنْ  :الثاينو

 اإلخالص.

من عمل عَّل مشاهدة اهلل، فهو عارف، ومن »قال بعض السلف: 

 (2).«صعمل عَّل مشاهدة اهلل إياه، فهو خملِ 

                                                             

 «جمموع رسائل ابن رجب»(، و٥9)ص  «جامع العلوم واحلكم»انظر:  -1

-2٦1)ص  «أس السلسبيل من فوائد حديث جربيلك»وكتايب: ، (1/380)

2٦7.) 

 (.2/31٥) «صفة الصفوة» -2
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يراه مل يكن  هاهلل كأنَّ  من عَبدف ،ومقام املشاهدة أعظم من مقام املراقبة 

ستيالء ذكره وحمبته وخوفه ورجائه عَّل قلبه، بحيث يصري كأنَّه ذلك إالَّ ال

 (1)يشاهده، وذلك حيول بينه وبني إرادة املعصية، فضالا عن مواقعتها.

أ عَّل معصيتههل  ،هلالج لج اهللَ  إذا رأيَت    ؟تتجرَّ

وأنت قائم تصيلِّ  تسرتِسل يف الوساوسهل  ،هلالج لج اهللَ إذا رأيَت 

 ؟بني يديه

 ؟ساعة ذكره تغفل عنل ه ،هلالج لج اهللَ إذا رأيَت 

الرعد: ]﴾ڀ  ڀ        ڀ  پ  پ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ ﴿ قال اهلل تعاىل:

19]. 

أفمن يرى بعنِي قلبه أنَّ ما أنزل اهللُ إىل رسوله هو احلق، كمن هو 

 أعمى ال يبرص ذلك؟

 الغيب يصري حتى ،القلب يقوى به :واليقني اخلرب تصديَق  أنَّ  ريب ال

 .بالعني املشاهد بمنزلة

 ،عرشه عَّل سامواته فوق سبحانه هربَّ  يرى هكأنَّ  :املقام هذا فصاحب

، همنَ وبواطِ  همرَ ظواهِ  ويرى همكالمَ  يسمع ،إليهم اناظرا  عباده عَّل اعا لِ مطَّ 

                                                             

 (.74)ص  «اجلواب الكايف»انظر:  -1



  
 »اآلخرة والدار اهلل إىل السري»رشح قصيدة  138

 بام وينهاه هويأمرُ  جربيل هعبدَ  به مويكلِّ  ،بالوحي ميتكلَّ  وهو يسمعه هوكأنَّ 

 (1) ...يريد

 اهللَ  أنَّ  َلمعت أنْ  وهو ،آخر مقام إىل َت انتقل ام،هذا املق عن َت عجز فإنر 

لِ  كيرا  عبدهتف ،كأمر نمِ  يشء عليه خيفى وال ك،وعالنيت كرسِّ  عَّل عُ ويطَّ

 (2).مزْ عَ  ةِ وقوَّ  بإخالص

 

 

  

                                                             

 (.2/32٥) «مدارج السالكني» -1

 رجب البن «الباري فتح»و ،(1٥7-1٥٦ ص)للفاكهاين  «املبني املنهج» :انظر -2

(1/211). 
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 ال تكن وليًّا يف العالنية عدوًّا هلل يف السِّر 
ه، وأْن رضيما ال يُ  ترتكَ  أنْ  بك يٌق لِ ه َخ فإنَّ  ،تعلم أن اهلل يراك فإذا كنَت 

ا بينك وبني معاصيه  . جتعَل ِحجابا

ر » قال بعضهم: ر ُقدرته عليك، واستِح منه عل َقدر َخِف اهلل عل َقدر

 (1).«ُقربه منك

 َرِقيُب  َعيَلَّ  ُقْل  ولِكنْ  ْوُت ــَخلَ  َتُقْل  فال يْوماا  هرَ الدَّ  ْوَت لَ َخ  امَ  إذا

 ُب ــيغِ يَ  َعَلْيهِ  َفىخُي  اــمَ  أنَ  َوال ةا عَ اــَس  ُل غفَ ــيَ  اهللَ َسَبنَّ ـحْ ـت والَ 

 إصالُح  هو الدنيا يف رءللمَ  الطاعات طبقُ »: (2)♫قال ابن حبان 

 انتهى.. «الضامئر إفسادِ  وتركُ  الِّسائر

 :«تهنوني»قال القحطاين يف 

 انِ ــالُطغي إىِل َيةٌ ــداع النَفُس و َمةٍ ــُظل يف بِِريَبةٍ  وَت ـلَ ــــَخ  إِذاو

 راينـيَ  المَ ـالظَ  َق ـَخلَ  الَّذي نَّ إ هَلا لــَوقُ  اإِلَلهِ  َنَظرِ  نـمِ  حيفاِستَ 

ِمن أعظم املهلكات، وهي سبيل املنافقني  ذنوَب اخلََلوات ألنَّ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ قال تعاىل:واملنافقات، 

                                                             

 (.2/81( و)1/418) «صفة الصفوة»انظر:  -1

 (.27)ص  «العقالء روضة» -2
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]النساء:  ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ

108] . 

تعيص اهلل يف  كأنَّ  ظننَت  إنْ و ،يشء لِّ ه حميط بكُ لمُ عِ  -جل وعال-فاهلل 

، قال خافية عليهالذي ال تفى  كبربِّ  فبئس ما ظننَت  ك فيه،مكان ال يرا

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ   ﴿ :تعاىل

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ         ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  

ٱ   ﴿، وقال: [23 - 22فصلت: ]﴾ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  

 ،[٦0ألنعام: ا]  ﴾ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ

آل  ]﴾ڎ ڌ   ڌ  ڍ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ﴿:وقال سبحانه

  ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ  ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  پ   ﴿، وقال:[٥عمران: 

چ  چ  چ  ﴿ :، وقال [14 – 13لك: ]امل  ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ

   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

     گ ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  ک  ک  گ     گ 

 – 8د: الرع]﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں

10]... 
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هُ أ ♀ النَّبِيِّ  عن َثْوَبانَ  وعن  َلَمنَّ »: قال نَّ ا ألَعر َوام  تِي ِمنر  َأقر  ُأمَّ

مَ  َيأرُتونَ  َثالِ  َحَسنَاٍت ب لرِقَياَمةِ ا َيور اَمةَ  ِجَبالِ  َأمر ا ِتَ َعُلَها بِيض   َهَباء    اهللُ َفَيجر

ا  ِمنُْهمْ  َنُكونَ  الَ  نْ أ َلنَا َجلِِّهمْ  َلنَا، ِصْفُهمْ  اهللَِّ  َرُسوَل  َيا: َثْوَبانُ  قال .«َمنرُثور 

ُمر  َأَما»: قال .َنْعَلمُ  الَ  َوَنْحنُ  َواُنُكمر  إهِنَّ َدتُِكمر  نر َومِ  إِخر يرلِ  ِمنَ  َوَيأرُخُذونَ  ِجلر  اللَّ

َوامٌ  َلكِنَُّهمر و ،َتأرُخُذونَ  َكاَم  ا َذاإ َأقر َتَهُكوَها اهلل بَمَحاِرمِ  َخَلور  (1) . »انر

، «يكون أهوَن الناظرين إليك أنر  اهللَ  ِق اتَّ »هم ملن استوصاه: قال بعُض 

 (2) :همويف هذا املعنى يقول بعُض 

نْ  ــذَّ ــدِمَن ال ــا ُم ــَتِحيي ــا َتس  ِب أم

 وَأَجلُّ َصح

ــــــــا  ــــــــوة ثانِيَك  واهللُ يف اخلَل

ــــه  ــــَك إِمهاُل ــــن ربِّ َك ِم ــــرَّ  َغ

 

ـــــاِويَكا  ـــــوَل َمَس ـــــرُتُه ُط  وِس

 وأنَت  ،العالنية يف إبليَس  بَّ تُس  أن ِق تَّ ا»: ♫وقال وهيب بن الورد  

 (3).«الِّسِّ  يف هصديقُ 

 :زين العابدين عيل بن احلسنيل «ليس الغريب»قصيدة  يفو

 جُمَْتـِهداا  األَْبـواَب  ُأْغلُِق  الَّـِذي َنـاأ

 وَأَجلُّ َصح

 َتـنُْظُرنـــي اهللِ َعــنْيُ و املعــايص عـــَّل 

قطي    اوعيب   ،امنشور   ثناء   تكون ال راحَذ » :♫قال السي السَّ

                                                             

 .«ماجه ابن صحيح» يف األلباين وصححه ،(424٥) ماجه ابن رواه -1

 .(1/1٥3) »جمموع رسائل ابن رجب» -2

 .(8/1٥4« )حلية األولياء» -3
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 .(1) «امستور  

وكيف يكون عاِقالا وافَِر العقل َمن يعيص َمن هو » :(2)يقول ابن القيم

ه ويف داره، وهو يعلم أنَّه يراه ويشاهده، فَيعِصيه وهو بعينه غري يف قْبَضت

 انتهى.. «ُمتواٍر عنه

لق، ه بني الَ ن أصلح رسيرته، وخاف اهلل يف الِّس والَعَلن، فاَح طيبُ ومَ 

. ُيراعِ لق، ومل ن هاَب الَ مَ بخالف   خلوته باحلقَّ

عاىل، فُيلِقي و بمعصية اهلل تليخلُ  بَد العَ  إنَّ » :◙قال أبو الدرداء 

 (3).«رن حيث ال يشعُ اهللُ ُبغَضُه يف قلوب املؤمنني مِ 

 غريَ  منه اهللُ علمُ يَ  بَشءٍ  للناس نَ يَّ زَ تَ  نمَ » :♫وقال سفيان بن ُعيينة 

 (4).«اهللُ هُ شانَ  ذلك

 يرةُ الِّسَّ  كانت وإذا ،ُل در العَ  فذلك ةَ ـالعالنيَّ  يرةُ الِّسَّ  تقَ وافَ  إذا»وقال: 

 يرةالِّسَّ  نمِ  أفضَل  ةُ ـالعالنيَّ  كانت وإذا ،الفضل فذلك نيةالعال نمِ  أفضَل 

                                                             

 .(10/119) املصدر السابق -1

 (.84)ص  «اجلواب الكايف»انظر:  -2

 (.127-12٦)ص  «صيد اخلاطر»انظر:  -3

 .(7/271« )حلية األولياء» -4
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 (1).«رور الَ  فذلك 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ﴿ويف التنزيل:  قلت:

 .[120نعام: ألا]﴾چ         چ  چ  چ           ڇ

 (2) :أمور والعالنية الِّس يف اهلل شيتهـَخ ل واملوجب

 .عايصامل عَّل ووعيده بوعده اإليامن قوة: منها - 1

 يوجب وذلك وقهره، وقوته وانتقامه، بطشه شدة يف النظر :ومنها - 2

 طاقة لك هل آدم، ابنَ »: احلسن قال كام ملخالفته، التعرض تركَ  للعبد

 نمِ  بُت عجِ »: بعضهم وقال، حاربه فقد عصاه نمَ  فإنَّ  اهلل؟ بمحاربة

ا يعيص ضعيٍف   ».قوي 

 عباده قلوب عَّل ورقيب شاهد هبأنَّ  والعلم له، املراقبة قوة :ومنها - 3

 .كانوا حيث عباده مع هوأنَّ  ،وأعامهلم

 

  

                                                             

 .(1٥/224« )تاريخ بغداد» -1

 ا.(، خمترصا 2/4٦2) »جمموع رسائل ابن رجب» -2
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 كماُل حاهلم يف ُنصح اخلَلق
 :♫ الناظم قال

 انِ ـــَس ــبالِعلِم واإِلرَشاِد َواإلح ََمرُبوَِبِم اِرَض  يفَصُحوا الليَقَة ــنَ 

 ،دقوِص  ،ن إخالصليا مِ العُ  وا هذه الدرجاِت غُ فهؤالء الذين بلَ 

ت ذلك مِ  وغريِ  ،كروذِ  ،وتوكل ،ورجاء ،وخوف ،بُح و ن املنازل التي مرَّ

 :♫ الناظم وهلذا قالهو أكَمُل األحوال، حاهلم مع اَللق ، معنا

 [ََمرُبوَِبِم اَصُحوا الليَقَة يِف ِرَض ــنَ ]

 الناس للناس.  وخريُ  ،المسلمين قاوةنَ هم ف

 واجلامعة ةنالس وأهُل » :(1)♫ تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول

 ويرمحون احلقَّ  بعونفيتَّ  ورسوله، اهلل ويطيعون ةوالسن الكتاب بعونيتَّ 

 انتهى. .«لقالَ 

 أخرب كام (2)ألممهم نصحوا مأهنَّ  ۏ األنبياء عن كتابه يف اهللُ  ذكر وقد

گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ﴿حيث قال:  ♠ نوح عن بذلك اهلل

ٻ  ٻ  ﴿ل لقومه: الذي قا ♠ هود وعن، [٦2األعراف: ]  ﴾ڳ

                                                             

 (.2٥1 ص)« البكري عَّل دالر يف االستغاثة»وانظر:  .(3/174) «الفتاوى»-1

 (.11٦ ص) «وم واحلكمجامع العل»انظر:  -2
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الذي قال بعد أن أهلك  ♠ صالح وعن ،[٦8األعراف: ]  ﴾پ  پ 

 .[79األعراف: ]﴾ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ﴿ه: قومَ اهلل 

وقد أوضح  ن الناصحني والعلامء،أتباع األنبياء مِ  ا وظيفةُ وهذه أيض  

 ال»: (1)تعاىل بقوله ♫حممد البشري اإلبراهيمي  العالمةُ  هذا األصل

ا، أرشُف « وظيفة» إلسالما يف دتوَج  ا،فُ أُ  ُب َح وأرر  ،منزلة   وأسمى قدر   ق 

ا،عَ  ُق وأوثَ  ،ة  ـعَ بِ تَ  وأثقُل  ا وأعظمُ  هد   !الديني العامل وظيفة نمِ  اهلل، عند أجر 

 اهلل إىل الدعوة وهو تكاليفها بأهم وآخذ ،ةالنبوَّ  ملقام وارث ألنه ذلك

 يفهموه حتى احلق َّلع وترويضهم وتعليمهم وتزكيتهم إليه خلقه وتوجيه

، وفيه ♫انتهى املقصود ِمن كالمه . «له ويعملوا به يعملوا ثم ويقبلوه،

 تتمة.

صالُح القلب بكامل اإلنابة إىل » :(2)♫ قال العالمة ابن سعديو

لق، وفساُده اهلل وقوة التوكل عليه، ومَتاِم اإلخالص له، وََمبَّة الري لكافة الَ 

 .انتهى .«وَنقُصه بضدِّ ذلك

                                                             

 املعاين رشح اإلحسان َمرابع»وانظر مقدمة كتايب:  .(4/109) «اآلثار» -1

 .«احلسان

 .(11)ص « جمموع الفوائد واقتناص األوابد» -2
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ا رين أنر تراه يف الدااإلنسان سعادة عالمة ِمن  ♫بل عدَّ  قاِصد 

ا عل هدايتهم ونصيحتهم بام يقدر عليه مِ   نللخري لكافة املسلمني، حريص 

ا بذلك وجه اهلل أنواع الن صح ا لَسرت عوراهِتم وعدم إشاعتها، قاصدا ، مْؤثِرا

  (1)والدار اآلخرة.

ين إىل اهلل نَصُحوا الناَس طلباا للثواب، أنَّ السائر الناظمُ وهلذا بنيَّ 

  :♫ وطاعةا لربِّ األرباب، فقال

 [َصُحوا الليَقَة يِف ِرىَض ََمرُبوَِبِمــنَ ]

 ان الناس أجرا بون مِ فهم ال يطلُ ، ▐ن هو الرْحهنا حمبوهُبم و

 ، الذين كان املرَسلني وال جزاءا وال ُشكورا، كام هي حال األنبياء ووال ثناءا

ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ۈئ  ۈئ﴿ :همِشعارُ 

ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ﴿، و[90األنعام: ]﴾ی

 حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت ﴿، و[٥1هود: ] ﴾ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ

 «سورة الشعراء»يف مخسة مواضع من  [الشعراء] ﴾خت  مت  ىت  يت  جث

 . واآليات يف هذا كثرية.(180، 1٦4، 14٥، 127، 109)اآليات: 

                                                             

 .(37)ص « رسالة يف احلث عَّل اجتامع املسلمني» -1
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األنبياء  ا أتباعُ أمَّ ، والداَر اآلخرة ال يرجو اهللَ َمن ةُ مَ سؤال األجر ِس ف 

، وال يتعلَّقوَن جرِمن الناس األسألون ال يَ  ،لني فهم عَّل طريقتهمواملرَس 

 .▐احلق لناس يف رضا ل نحوِص ام نألهنَّ  باخللق،

ڑ  ژژ    ڈ  ڈ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ﴿ قال تعاىل:

 .[108يوسف: ] ﴾گ  ڑ   ک  ک  ک  ک 

فينبغي له أن يتَِّصف هبذه األوصاف،  ،♀ بع النبيَّ فمن اتَّ 

ا، وبِعلم وِحكمة.  ا وإخالصا   ومنها: الدعوة إىل اهلل ِصدقا

 مسائل» عند هذه اآلية من ♫ الشيخ حممد بن عبد الوهاب ذكر

ا ألنَّ  ،اإلخالصِ  عل التَّنبيه»: فيها أن   «التوحيد كتاب  لو اسالن من كثري 

، إىل دعا  ى.هنتا. «نفسه إىل يدعو فهو احلقِّ

 الذي هو اهلل إىل يدعو فالذي» :(1)معلِّقا ♫ عثيمنيابن الشيخ  قال

 يكونَ  أنر  يريد الذي هو نفسه إىل يدعو والذي اهلل، دينُ  يقومَ  أن إالَّ  يريد ال

 انتهى. .«باطال   أم كان احق   املقبول، هو هقولُ 

يُن النَِّصيَحةُ » حديثرشح ند ع ♫ابن رجب احلافظ قال  : «الدِّ

 دينهم أمورَ  هموتعليمُ  ،مصاحلهم إىل همإرشادُ  :املسلمني لعامة والنصيحة»

                                                             

 .(1/79« )القول املفيد» -1
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 (1)انتهى.. «...مِت الَّ َخ  د  وَس  ،معوراِت  وسرتُ  ،ودنياهم

،  ،موهَنُ شُّ غُ يَ  الَ وَ  ،اخلريَ  الناَس  ونَ غُ يبلِّ  فالسائرون إىل اهلل ويقولوَن احلقَّ

، وال يبالوَن عل ا م يعملون ، بسخط اَللِق يف مقابلة احلقلوجه احلقِّ ألهنَّ

بَِسَخِط النَّاِس َريِضَ  اهلل االرَتَمَس ِرَض  َمن» :♀بقول رسول اهلل 

ىَض النَّاَس َعنرُه وَمن اهللُ َط َسخِ  اهللالرَتَمَس ِرَضا النَّاِس بَِسَخِط  تعاىل َعنرُه وَأرر

َخطَ َعَليرِه و اهللُ  (2) .«الناس عليه َأسر

 وأنَّ  اهلل، عَّل رضاهم وآثر الناس خاف نمَ  عقوبة :احلديث ويف

 (3)!ذلك من باهلل ياذاعِ  الدين، يف تكون قد العقوبة

 ونه نصيحةا بام يرَ  اخلَلَق  نَ حويصلِ  ،قوا هذه املنازل العظيمةفالذين حقَّ 

من  بذلكوا مُّ ام ُس ء إنَّ مهاالعامة والدَّ  فإنَّ  وهَيَوونه، ال بام يرضاه الناس هلم،

ل ابذُ  ولكنْ  ،ونهحيبُّ للناس ما  َل تبذُ  فال ينبغي لك أنْ  ،البصرية ةِ لَّ ى وقِ مَ العَ 

                                                             

 منظومة رشح يف األلباب ذاءغ»انظر: و .(34٥ ص) «جامع العلوم واحلكم» -1

 .، وما بعدها(1/44) ♫للسفاريني  «اآلداب

 ، (2414)واللفظ له، والرتمذي ، 27٦)) «صحيحه»رواه ابن حبان يف  -2

 .األلباين صححهو

سلية املؤمنني هبوان مصيبة ت»وانظر كتايب:  .(42٦ ص)« تيسري العزيز احلميد» -3

 .«الدنيا عند سالمة الدين
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 .أَبىن ى مَ هلم ما يرضاه اهلل ولو أبَ  

 وإنْ  ، اهلل جانب ظُ حيفَ  نمَ  العاقل» :(1)♫ قال ابن اجلوزي

 ُب يقلِ  الالق، قَّ َح  عُ ويضيِّ  املخلوقني، جانب ظُ ُيفَ  نمَ  وكل   ،اخللُق  غضب

  .عليه طهسخِ فيُ  هيرضيَ  أنر  دقَص  الذي قلَب  اهللُ

 .«عليك نيطَ فيسلِّ  بطاعتي اهلل تعصِ  ال»: أصحابه لبعض املأمون قال

 نمَ  عنه يرىض والصواب، قِّ احلَ  جانب يراعي نمَ  كل   هذا، ضدِّ  وعل

 املخلوق، طَ سخِ  وإنْ  اخلالق، لطاعة القصدَ  نَ حيِس  أنْ  فينبغي.. .عليه طَ خِ َس 

 انتهى. .«مجيعا اناحلظَّ  فيفوَت  اخلالق، طسخِ يُ  وال ،اصاغرا  يعود هفإنَّ 

 ُتراُب  راِب ــالتُّ  فـوَق  الـذي فُكـلُّ  َهنّيٌ  ُكلُّ ـفال ِودُّ ــال ِمـنـَك  صـحَّ  إذا

 بكثرة أدرك نمَ  عندنا أدرك ما»: ♫ عياض بن الفضيل قال

 ،الصدور وسالمة ،األنفس بسخاء عندنا أدرك اموإنَّ  ،والصيام الصالة

 (2).«لألمة صحوالن  

 :«منهج احلق»يف منظومة  ♫ابن سعدي  يقول

ْرُه وــَبَك طَ ــَقلْ و ا عَ ــبَ ْن أـكُ و ةٍ ــلِّ آفَّ ــِمْن كُ هِّ  دُ ـَفقَّ ـِه َتتَ ـبِ ـيْ ـْن عَ ـدا

 َودُ ـَأْج ُلوِب وـقُ ـلْ اَمٍل لِ ـََّل َج ـأَلَعْ  هُ ـنَّ َبَك إـِق َقلْ ـْصِح اخْلَلْ ـْل بِنُ ــمَجِّ و

                                                             

 ، باختصار.(189 ص) «اطرصيد اخل» -1

 .(8/103« )حلية األولياء» - 2
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 هذا وأنَّ  قاريضباملَ  ضرِ قُ  جسدي أنَّ  لوددت» :السلف أحد قال وقد

 (1).«اهلل أطاع اللَق 

 لكان اهلل أطاعوا اسوالن الكبار اتباملقصَّ  عقطِّ  هجسدُ  كان لو :يعني

 .هلم تهَمبَّ  مظَ عِ  نمِ  وهذا ا،نا هيِّ  األمر

ُهمَّ »: يقول سجوده يف يدعو ♫ أْحد اإلمام كان وقد  كان نمَ  اللَّ

 نمِ  ليكونَ  احلق إىل هدَّ فرُ  احلق عل هأنَّ  يظن وهو احلق غري عل مةاأل هذه نمِ 

ُهمَّ »: يقول، و(2)«احلق أهل َت  نر إ اللَّ ةِ  ُعَصاةِ  ِمنر  َقبِلر دٍ  ُأمَّ  ♀ َُمَمَّ

نِيف ،فَِداء   َعلر  لقللخَ  ةاملحبَّ  نمِ  يكون ما أعظمُ  وهذا ،(3)«هلم فَِداء   اجر

 (4).هلم صحوالنُّ 

 

 

  

                                                             

 .(2/229« )صفة الصفوة» - 1

 .(1/20٥« )طبقات احلنابلة»انظر:  - 2

 .(14/390« )البداية والنهاية»انظر:  - 3

 يخالش آل صالحلعالمة ل« الواسطية العقيدة رشح يف البهية الَّآللئ»انظر:  - 4

(2/٦2٥). 
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 :♫ الناظم قالكام ، فهؤالء القوم 

 [ََمرُبوَِبِم اَصُحوا الليَقَة يِف ِرَض ــنَ ]

  وهو:يشء يوصلهم إىل تلك املنازل العليا،  بامذا نصحوهم؟ بأعظمِ 

َشاِد و] َس بالِعلرِم واإِلرر  [انِ ـــاإلحر

التوحيد،  هوأعظمُ  هم للخري،هم وإرشادُ نصُح ه للناس مُ دِّ قَ فأعظم ما تُ 

 .الِشك هن الِش، وأعظمُ هم مِ وتذرُ 

وا لُ كمَّ ، وهمنفَس أوا لُ كمَّ  قد ♫ؤالء الذين ذكرهم الناظُم فه

 عالية، َيُمنُّ اهللُ هبا عَّل خاصة عباده.وهذه منزلة  ،همغريَ 

 نفسه عل يقتَص أن فضَل التوحيد وَخطَر الِشك رَف عَ  نملَ  ينبغي الف

 نمِ  يعنيك وما الناس واترك باحلق عملا: قولونوي ،الهاُل  يظن كام

باحلكمة واملوعظة احلسنة، واملجادلة بالتي هي  اهلل إىل يدعو بل ؟الناس

 .(1) الدين يوم إىل وأتباعهم املرسلني شأن ذلك كان كام ،أحسن

، إذ والتعليمَ  صَح الن   األخوة حقوق نمِ  أهُل العلم أنَّ  ذكرهلذا، و

 (2) .املال إىل حاجته من بأقلَّ  العلم إىل املسلم حاجة تليس

                                                             

 (.94 ص)« ميدتيسري العزيز احل» -1

 .(1/242) «صفة الصفوة» -2
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 (1).«اناصح   يٍق دِ َص  يق، وليس كل  دِ َص  ناصٍح  كل  » وقد قيل:

ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إىل »: ◙ن ِحَكِم أيب الدرداء ومِ 

 (2).«هبا من موعظة يِعُظ هبا قوَمه فيفرِتقون قد نفَعهم اهلل  اهلل 

 ولو الدين عل أعان نمَ  اهللُ  محِ ورَ » :(3)♫ قال الشيخ السعدي

 هذا إىل الدعوة من العبد عليه يقدر ما ترك يف اهلالك اموإنَّ  كلمة، طربَش 

 .انتهى. «الدين

 

 

  

                                                             

 .(24ص ) ♫البن حزم « األخالق» - 1

 .(102 ص) «القاصدين منهاج خمترص» :انظر -2

 (.30-27 ص)« القول السديد» -3
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 ة الدَّعوة إىل التوحيد وخطر كتمانهـنكتة بديعة يف أهميَّ 

، فقال  ر اهللُ تعاىل ِمن كتامن احلقِّ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ﴿: هلالج لجحذَّ

  ۓ ھ  ھ  ےے  ۓ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

، وأعظُم حق  هو التوحيد، وهلذا قال [1٥9البقرة: ] ﴾ڭ  ڭ  ڭ

 .[1٦3البقرة: ] ﴾جب  حب    يئ  ی  ی    یجئ  حئ      مئ       ىئ      ﴿بعدها: 

 ، فقال:(1) «تفسريه»يف  ♫نبَّه عليها القرطبي ويف هذا نكتة بديعة 

 كتامنه يوز وال إظهارهُ  يب ام أوَل  أنَّ  بنيَّ  احلق كتامن من تعاىل رحذَّ  ملا»

 يف الفكر وهو النظر، طريق وعلم الربهان، بذكر ذلك ووصل التوحيد، أمرُ 

 انتهى. .«يشء يشبهه ال فاعل من له بد ال أنه ليعلم الصنع، عجائب

ن مل ه جاء يف اآليات بعدها الكالم عَّل عاقبة مَ : ومما يؤكد هذا، أنَّ قلت

ذنب، وهو اتاذ األنداد  لم وأقبِح ظُ  ه بأعظمِ ربَّ  دهيتد حلقيقة التوحيد، وعانَ 

  ڌ  ڍچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴿من دون اهلل سبحانه، فقال: 

 -1٦٥رة: قبال] اآليات ،﴾ڑ ڌ  ڎ ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ 

1٦7]. 

                                                             

 مقاصد»(. وانظر: رسالة نافعة بعنوان: 2/190) «اجلامع ألحكام القرآن» -1

 .-تعاىل وفقه اهلل- رمضاين املالك عبد للشيخ «البقرة سورة
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 تَعلُّق قلوهبم ابهلل
 :♫ قالثم 

اَم ـُج الوا اَلالئَِق بــِحبُ ــَص  َواُح  ُسوِم وإِنَّ قَ  لٍ ُهمر يِف َمنرزِ ــأرر  يـــِانـــَفور

س يف  جلَّ -م عند اهلل قلوهَب  لكنَّ  ،م يف األرض معنافهُ  يف ُعاله وتقدَّ

 متعلِّقوالقلب منه هي اهلل،   والغايةُ إالَّ  عملونهن يشء يفام مِ  ،-عايل َسامه

 ا.وخوفا  ا ورجاءا ب  ، ُح باهلل

حَبُتهم هلم فُهم َمع ما حتلَّوا به ِمن الَفَضاِئِل وِمن ُنصٍح للَخلق، فُص 

 وتطلُب  احلبيب حوَل  َتوُل  افإهنَّ  ،وأرواُحهم قلوَُبم اوأمَّ بالظَّاهر واجِلسم، 

ا لديه، وختضع وختشعُ  يديه، بني ـرتنكِس  فتارة   نصيب، أعظمَ  ُقربه من  وطْورا

ه الستحضارِ  وتدلُّ  حِلُبِّه، تشُكره  يف فتجتهدُ  َمراضيه، إىل ُتيُل  ثم وُقربِه، بِرِّ

 األكياس، العقالء هم بل الناس، هم فهؤالء خملوقاتِه، إىل سنُ وحت عبادتِه

 (1).باهلل إال قوةَ  وال حول وال

ول حول الة، فمنها ما يُ إن هذه القلوب جوَّ » قال بعض السلف:

: املرحاُض، و .(2)«ول حول احُلشِّ العرش، ومنها ما يُ  والكنيف، احلُشُّ

                                                             

 (.28 ص) ♫انظر: رشح املصنف  -1

 (.149 ص) ♫ البن تيمية «رشح حديث النزول»انظر:  -2
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 (1)وبيت اخلالء. 

 النفوُس  جالت إذا شِّ احلُ  حول ولجتُ وب فام أوسَع الَفرق بني قل

 إىل الزكية فوسالنُّ  طارت إذا األحجار يف سُّ وتندَ  ،العرش حول العلوية

 (2) ...األوكار أعَّل

، وهو يمدح ◙وم ن كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 (3) .«...األعل لِّ َح املَ  يف قةٌ علَّ مُ  هاأرواُح  بأبدانٍ  الدنيا بواحِ َص » العلماء، قال:

 (4).«اآلخرة يف موقلوَُب  الدنيا يف العارفني أبدانُ »: آخروقال 

 والبُعض يف السامء،بعض كل الناس يف األرض، غري أن قلوب ال

ک  ک  ک   گ  گ  ﴿ .يف أماكن الالء قلوَبم

 .[24هود: ]﴾گگ  ڳ  ڳ  ڳ

قـــمُ  نيـب انــتَّ ــش ِب ـغـــومُ  رَشِّ  رِّ

م  : ، وُها(٥)القلوب إىل قلبني ♫ ابن القيم اإلمام وقسَّ

                                                             

 (.78 ص) ♫ للفيومي «املصباح املنري»انظر:  -1

 (.1٦0 ص) ♫ البن القيم «روضة املحبني»انظر:  -2

 (.1/79« )حلية األولياء»انظر:  -3

 (.407)ص  «لطائف املعارف» -4

 (.120)ص  «اجلواب الكايف»، و(28 ص) «الفوائد»انظر  -5
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 والبهجة والسور والفرح واحلياة النور ففيهقلٌب: هو عرش الرمحن، 

 .اخلري وذخائر

 واحلزن واملوت والظلمة الضيق فهناك ،الشيطان عرش هو :وقلٌب 

 ...احلال يف مغموم يستقبل بام مهموم مض ما عَّل حزين فهو واهلم والغم

 حينفس فلذلك ،األعَّل املثل آثارن مِ  هو امنَّ إ القلب يدخل الذي والنور

 .انتهى. «والضيق الظلمة هفحظُّ  ،وحمبته اهلل معرفة فيه يكن مل ذاإو ،وينرشح

 (1) يف هذا عل تفاوت عظيم.والناس 

 واللسان بالقلب الذكر عن لهيشغَ  مل ه،ومعرفتُ  بِّ حِ املُ  حاُل  َي وِ قَ  فإذا

 عيل قال كام األعَّل، لِّ باملحَ  قمعلَّ  هوقلبُ  سمه،بجِ  لقاخلَ  بني فهو ل،شاغِ 

قةٌ  أرواُحها بأبدانٍ  الدنيا بواصحِ »: وصفهم يف ◙  املََحلِّ  يف ُمعلَّ

 :قيل املعنى هذا ويف .«األعل

وُح  ُغربةٍ  يف فاجِلسمُ  مُ كُ ندَ عِ  وَح الرُّ  أنَّ  ريَ غَ  يعِ مَ  يِجسمِ   نِ ـطَ وَ  يف والرُّ

 :غريه وقال

ثيـحُم  ؤادــالفُ  يف ُتَك ـَجعل دـولقَ   ويسـُجل أراد نمَ  ِجسمي ْحُت ـوَأب دِّ

 ييسـأن ؤادــالف يف يـلبـق بيُب ـوَح  َؤانٌس ـمُ  َجليسـلل نِّيـم سمُ ـاجلِ ـف

 .ۏ نييقِ دِّ والصِّ  لُس الرُّ  حاُل  كانت وهذه

                                                             

 (.407)ص  «لطائف املعارف»و ،(٦8٥ ص) «جامع العلوم واحلكم»انظر:  -1
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 منزلة الر  عاية واخلوف من سوء اخلامتة 
 :♫ قال

َهاــاهِ ـَواُت املَش ـــاهللِ َدعر ـــب فا  َعل اإليَخ  ِد ُكلِّ َص  اَمِن ِمنر ــور  (1) انِ ـــُنقر

غم للَخلق التي صح النُّ منزلة و َنَزُلوها،التي احلقِّ نازل م ِمن بالرَّ

ؤوها، خيافون عل م مع ذلك هُ ف الفوقانية التي ُمنِحوها، رواحاألو تبوَّ

  .، وعل أنفسهم ِمن اِلذالنن النقصانإيامهنم مِ 

 العبدَ  وذلك أنَّ ئق اإليامن ومشاهد اإلحسان، حلقا عايةمنزلة الرِّ وهذه 

ر يف نقص أعامله، بل يبذل ر أحواله، والتفكُّ عن تدبُّ  َض عرِ يُ  ال ينبغي له أنْ 

ونه عن ه قبل العمل، ويف نفس العمل وتصحيحه وحتسينه، ثم يُص هدَ ُج 

                                                             

اق العباد البدر يف رشحه أنَّ األقرَب ضبُط البيت عَّل هذا  -1 َيرى الشيُخ عبد الرزَّ

 الَوجه:

 انِ ـــُنْقَص  اَمِن ِمنْ ــَخْوفاا َعَّل اإلي اُكلَّه واملشاِهدَ  احلقائَق  اَرَعوُ 

، وذلك بقوله: «َمنزلة الرعاية»إىل  وهبذا، َيظَهر أنَّ املقصوَد ِمن هذا البيت اإلشاَرةُ 

 ا(.)َرَعو

، والذي أثبته هو الذي ♫ه خُمالٌِف ملا ُقرَئ عَّل امُلصنِّف قلت: ولُه َوجٌه، ولكنَّ 

عبداهلل بن  العالمة العصيمي، وقد قرأ امَلنظوَمة عَّل تلميذ الناظم:صالح خيتاُره شيُخنا 

 .♫عقيل 
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 فإنَّ ِحفَظ العمل أعظُم ِمن العمل، فكلَّام ه عن املنقصات،هُ املفسدات، وينزِّ 

ازداد العبُد ِرعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيامُنه، وكلَّام نقص ِمن ذلك 

 (1)نقص ِمن إيامنه بحسبه.

ه فظُ لم وحِ العِ  وهي مراعاةُ  منزلة الرعاية:: »(2)♫قال ابن القيم 

ه من املفسدات، فظُ العمل باإلحسان واإلخالص، وحِ  ومراعاةُ  بالعمل،

«. فظيانة وحِ فالرعاية ِص طع التفريق. ه بقَ ظُ فاحلال باملوافقة، وحِ  ومراعاةُ 

 انتهى.

 َبةالعِ  ليست ذإ ،خيافون عَّل إيامهنم من الضياع فالسائرون إىل اهلل

 . النهاية بكامل َبةَ العِ  ولكنَّ  البداية، قصبنَ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ﴿قال تعاىل:

: قالت عائشة .[٦1–٦0املؤمنون:]﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ُبوَن أَ  :اآلية هذه عن ♀ اهللَرُسوَل  َسَأْلُت  َ  اَلمرَ ُهُم الَِّذيَن َيِشر

ُقونَ و ِ يِق ي ال» :قال ؟َيِّسر دِّ كِنَُّهُم الَِّذيَن َيُصوُموَن َوُيَصل وَن ول ،ا بِنرَت الصِّ

ُقوَن وُهمر خَيَاُفوَن أَوَيتَ  َبَل ِمنرُهمر َصدَّ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ ،نر الَ ُيقر

                                                             

 .(29 ص) ♫رشح املصنف  -1

 (.1/437« )مدارج السالكني» -2
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 (1)«.﴾ٺ  ٿ 

لذلك يقول و ،م القبولدَ ن عَ ومع ذلك خيافون مِ  ،فهم يفعلون الطاعة

 . يف أعظم مقامات الطاعة انولو ك اهللَ خياَف  أنْ لطائع ال ُبدَّ ل :العلامء

 :ن جهتنيمِ  اهلل هنا يكون وخوُف 

 :املؤمَن خياُف َعَدَم قبول عمله. أنَّ  الهة األوىل 

 :ن سوء اخلاُتة.املؤمَن خياف مِ  أنَّ  والهة الثانية 

 

 

  

                                                             

 «الصحيحة» انظر:و (.4198) هواللفظ له، وابن ماج، ) 317٥(رواه الرتمذي -1

)1٦2 (. 
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 ن عدم قبول العملاخلوف ِم
ا الهة األوىل  ابن قالفقد وهي: الوف ِمن عَدم قبول العمل،  ،فأمَّ

 نتأمَ  وال ؟ال أم منك يقبل :تدري ال كفإن   ،العمل بكثرة قتث   ال»: عون

 هكل    عنكب  ي  غَ مُ  كعملَ  ألن   ال؟ أم عنَك  ترَ ف  كُ  هل تدري ال كفإن   كذنوبَ 

 «.؟به صانع اهللُ  ما تدري ال

 ثم ،وإتقانه وإكامله العمل إُتام يف جيتهدون الصالح السلُف  كانو

ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ الذين وهؤالء ،هدِّ رَ  نمِ  وخيافون ،بقبوله ذلك بعد ونهيتمُّ 

 .﴾ٻ  پ

 منكم ااهتامم   أشدَّ  العمل لقبول كونوا»: قال ،◙ عيل عن روي

ملائدة: ا]﴾ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿:يقول  اهلل تسمعوا أمل ،بالعمل

 يمنِّ  لتقبَّ  قد اهللَ  أنَّ  أعلم أكونَ  ألنر »: قال ،عبيد بن فضالة وعن. «[27

ڳ    ﴿ :يقول اهلل ألنَّ  ،فيها وما الدنيا نمِ  إيل أحب   لدَ رر َخ  نمِ  ةبَّ َح  مثقاَل 

 .«﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 وقال. «العمل نمِ  أشدُّ  لتقبَّ يُ  ال أنْ  العمل عَّل اخلوُف » :دينار ابن قال

 عبد وقال. «هلل يكون ال أنْ  العمل عَّل االتقاء :احلذر»: السلمي عطاء

 وقع فعلوه فإذا ،الصالح العمل يف يتهدون أدركتهم»: رواد أيب بن العزيز
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 (1).«؟ال أم منهم أيقبل اهلم   عليهم 

ه قد اتذ عند اهلل كأنَّ عن حاله، ف مَ الناس إذا تكلَّ  بعَض  َولكنَّ  قلت:

وقد أشار إىل هذا ابن القيم  ،هلالج لج اهلل كرِ ن مَ مِ  هِ منِ ط أَ رْ ن فَ ا مِ دا عه

 قني، وكأنَّ املتَّ  سوء الامتة ظهورَ  ع خوُف ولقد قطَّ » :(2)بقوله ♫

حئ  مئ     ىئ   يئ  جب  حب     خب     ﴿ ،ا باألماناملسيئني الظاملني قد أخذوا توقيع  

 .«[40– 39القلم: ]﴾مبىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت   جث   مث

 .انتهى

 اهللَ  َت زْ بارَ  تكون أنْ  كنُ يؤم   ما» :♫قال الُفضيل بن عياض 

 كيف ؟تضحك وأنَت  ،المغفرة أبواَب  دونك َق فأغلَ  ،عليه كتَ مقَ  بعمل

 (3).«؟كحالُ  تكون ترى

                                                             

جمموع »و( 1/4٥8« )احلجة يف سري الدجلة»(، 29٥)ص  «لطائف املعارف» -1

 .» (1/382)رسائل ابن رجب

 (.94)ص  «الكايف واباجل» -2

 .(8/100) «حلية األولياء» -3
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ا ء فرتى إحسانا يِس تُ  ن االغرتار أنْ ومِ » :(1)♫ قال ابن اجلوزيو

النساء: ]﴾ڄ  ڄ ڦ  ڦ  ڄ  ﴿، وتنسى وحمَت ك قد ُس ن أنَّ فتظُ 

123]». 

 بالسالمة بعد الذنب، فإنَّ  ن االغرتارُ َح ن أعظم املِ مِ ه واعلم أنَّ » وقال:

 عَّل ااعتامدا  بالذنوب زونيبارِ  اموَ العَ  وعمومُ » وقال:. «رالعقوبة تتأخَّ 

 يل أنَّ  أو السنة، أهل نمِ  أينِّ » يعتمد نمَ  ومنهم. العقاب نوينسوَ  ،العفو

 انتهى. .«اجلهل ةوَّ لقُ  هذا لُّ وك ،«تنفع قد حسناٍت 

 بَّ رُ وَ  ،ارَ النَّ  اهَ بَ احِ َص  تلَ أدَخ  ةٍ نَ َس َح  بَّ رُ »هلذا قال سعيد بن جبري: و

 ملاذا؟  .«ةنَّ الَّ  اهَ بَ احِ َص  تلَ أدَخ  َسيَِّئةٍ 

َريه ُمعَجباا  قال أهل العلم:
إنَّ فاِعَل احلسنة َعِمَلها، فلم تَزْل بني ناظِ

ا، ُمدلِياا ت يف َقفاه، فأدخلته  هبا، ُمغرت  عَّل ربِّه، ُمستعلِياا، عَّل َخلقه، فَزخَّ

 النار.

وإنَّ فاِعَل السيِّئة مل تَزْل سيِّئُته بني ناظَِريه، خياف عاِقَبَتها، وخيشى 

ُشؤَمها، فهو بمنزلِة واِقٍف حتت جدار خيشى أْن ينقضَّ عليه، فَيحِمُله خوُفه 

                                                             

 (.342، 133)ص  «صيد اخلاطر» -1



 
 الصغيــر بن عامر 163

 

  (1)اهلل له، ويدخله اجلنة. ذلك عَّل دوام اإلقبال عَّل اهلل، فيغفر 

نب ليذنب َد الَعب نَّ إ»قوُله:  ♀وروي عن النبي   خُل فيد الذَّ

ب ات عينه َب صر نَ  يكون» :قال اهلل؟ رسوَل  يا ذلك كيف: فقيل ،«النَّة به
 منه ائِ

ا  (2).«النَّة خَل يد تَّىح َفار 

 نبذَّ بال بَد العَ  عُ لينفَ  اهللَ إنَّ »أنَّه قال:  ¶وروي عن ابن عمر 

 (3).«هبُ ذنِ يُ 

 بل ،اخلطايا الرتكاب اوهيا نْ تَ  ليس هكلُّ  وهذا»: (4)♫قال املناوي 

 انتهى.. «ذلك هنفعَ  هوانكسارِ  هلِّ بذُ  مدِ فنَ  أذنب إذا هأنَّ  املرادُ 

فوهلذا قال   ،انادم   َح وأصبِ  ،نائام   يَت أبِ  نر ألَ » :♫ اهلل عبد بن مطرِّ

  أنر  نمِ  إيلَّ  ب  أَح 
 (٥).«اب  عَج مُ  َح أصبِ ف قائام   يَت أبِ

                                                             

ه مفيد فإنَّ  ،(4)ص  «الوابل الصيب»(، و10/172) «الفتاوىمجموع » :انظر -1

ا.  جد 

 يف املبارك ابن أخرجه»: (1348ص ) «تخريج اإلحياء» يف ♫قال العراقي  -2

 .«مرسال احلسن عن فضالة بن املبارك عن[ 1٦2] «الزهد»

 .(1٦٦1) «ضعيف الجامع» انظر: -3

 .(2/2٦4) «فيض القدير» -4

 (.2/200) «احللية»، وأبو نعيم يف (448) «الزهد»رواه ابن المبارك يف  -٥
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 نطِ فَ  هأنَّ  كأدرَ  ملن سالمه بعد قال ،الصالةَ  منصور بنُ  رُش بِ  أطال اوملَّ 

 مع اهللَ دَ عبَ  قد -اهلل لعنه- إبليَس  فإنَّ  ،يمنِّ  رأيَت  ما بكعجِ يُ  ال»: له

 (1).«إليه صار ما إىل صار ثمَّ  طويلةا  ةا دَّ مُ  املالئكة

 بذنوهبم نياملذنبِ  اعرتاُف » :(2)♫ قال احلافظ ابن رجب

 نمِ  اهلل إىل أحبُّ  ،همجبِ عُ  رؤوس وتنكيُس  ،موالهم حقِّ  يف هموتقصريِ 

 .«جبالعُ  لصاحبها ُب توجِ  قد الطاعات دوامَ  فإنَّ  ،الطاعات من كثري فعل

نُِبونَ  ُكوُنوات ملَ  لو»: (3)احلديث ويف ِشيُت  ُتذر َثرُ أ هو ما عليكم َلَ  ِمن كر

َب  ،ذلك  .«الُعجر

 ،أحسنَ  لعمِ  املَّ وكُ  ،أصاَب  قال املَّ كُ  آدم ابنَ  أنَّ  لو» :سناحل قال

  .«جبالعُ  نمِ  نَّ ُيَ  أنر  َك َش أور 

 .«عليه هبا لُّ دِ أُ  طاعةٍ  نمِ  إيلَّ  أحبُّ إليه،  به رُ قِ أفتَ  ذنب» :بعضهم قالو

 لِ َج زَ  نمِ  إليه ب  أَح  نياملذنبِ  نيُ أنِ »: ♫ ابن رجباحلافظ ثم قال 

                                                             

 (.1/122للهيتمي ) «الكبائر اقرتاف عن الزواجر» انظر: -1

مدارج »و ،(8٥)ص  «الفوائد». وانظر: ( باختصار28)ص  «لطائف املعارف» -2

 .(1/130) «السالكني

ار رواه -3  الرتغيب صحيح» يف األلباين الشيخ قالو ،(٦93٦) «مسنده» يف البزَّ

  .لغريه حسن: (2921) «والرتهيب
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 هنُ يزيِّ  نياملذنبِ  وأننيُ  ،فتخاراال هُ شابَ  امبَّ رُ املَُسبِّحني  َل َج زَ  نَّ أل ،(1)املَُسبِّحني 

 .فتقاراالو نكساراال

 منه افا تخوِّ مُ  يزاُل  وال ،ينساه فال نَب الذَّ  ليعمل بدَ العَ  إنَّ » :احلسن قال

 (2).«ةاجلنَّ  َل دُخ يَ  ىحتَّ 

 هجاجِ اعوِ  نومِ  ،هفُ أَس  تفريطٍ  نمِ و ،همُ َد نَ  املؤمن زللِ  نمِ  املقصود

 فينجى بيده ذَ ؤَخ يُ  أنْ  وىاهلَ  ةوَّ هُ  يف قهلَ زَ  نومِ  ،هقديمُ تَ  هتأخرِّ  نمِ و ،هقويمُ تَ 

 انتهى.. «النجاة نجوة إىل

نُب يوِجُب ُذلَّ الَعبِد » :(3)♫ ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية والذَّ

اه، وُشهوَده بَفقره وحاجَته إليوُخضوَعه ه، وأنَّه ال ، ودعاَء اهلِل واستغفاَره إيَّ

نوَب إالَّ هو  انتهى.«. يغفر الذُّ

ت يناُل صاحُبها » :(4)♫الشنقيطي ويقول  وال شكَّ أنَّ بعَض الزالَّ

 انتهى.«. بالتوبة منها درجة  أعل ِمن درجته قبل ارتكاب تلك الزلَّة

                                                             

 .أي: صوت الُمَسب حين -1

 .(1581لإلمام أحمد ) «الزهد»انظر  -2

الشامي  لصالح «مواعظ شيخ اإلسالم ابن تيمية»(. وانظر 14/181) «الفتاوى» -3

 (.88)ص 

 .(4/378) «أضواء البيان» -4



  
 »اآلخرة والدار اهلل إىل السري»رشح قصيدة  166

 اخلوف من سوء اخلامتة
 .ن سوء الامتةاملؤمَن خياف مِ  فهي أنَّ  ،وأما الهة الثانية

 بام يدري ال نمَ  ُش يْ عَ  يُب يطِ  كيفو أصبعني؟ بني هقلبُ  نمَ  نيأمَ  كيفو

 (1)له؟ متَ خُي 

ل يف ذِ ُخ  ثمَّ  ،اسريا إىل اهلل سار  دٍ بْ ن عَ وكم مِ  ،باخلواتيم األعامَل  فإنَّ 

 ، والعياذ باهلل ِمن سوء اخلواتيم.مرهر عُ آِخ 

ب بَ بَس  وء تكونُ خامتة الس  » :(2)♫ واألمر كام يقول ابن رجب

ة يَّ فِ وء الَ الس   سائُس دَ » :وقال. «عليها الناس عُ لِ بد، ال يطَّ للعَ  باطنةٍ  ةٍ يَس ِس دَ 

 .انتهى. «الامتة ب سوءَ وجِ تُ 

وء، فإنَّه ال خيذل َعبَده املُطيَع الصادَق، فقد  وال تظننَّ بربِّك ظنَّ السَّ

  ڈ  ژ  ژ﴿ َوَعد سبحانه َمن عِمل صاحلاا باخلري يف الدنيا واآلخرة:

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  

: -وهو أكرم القائلني-، وقال [97النحل: ]﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  ﴿

                                                             

 (.1/3٦9) «رسائل ابن رجب»انظر:  -1

 (.8٦)ص  «جامع العلوم واحلكم» -2
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پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 ، يف آيات كثرية.[122النساء: ]﴾ٹ

 إنَّ » :♀ النبيِّ  عليه وصُف  ُق ه، فينطبِ ن ساءت خامتتُ ومَ 

ُجَل  لِ أ َعَمَل  َمُل َيعر ل الرَّ لِ أ ِمن ُهوَ و لِلنَّاِس، َيبرُدو فيام نَّةِ ال هر  (1).«النَّارِ  هر

بُِق ف» :(2)♫قال العالمة ابن عثيمني  َمُل ف الكَِتاُب  عليه َيسر  بَِعَملِ  َيعر

لِ   يف ةٍ يَس ِس دَ  لوجود وذلك ه،يعملُ  كان الذي لاألوَّ  العمل فيدع :«النَّارِ  َأهر

 .ةيَ هاوِ  إىل به توَ هَ  -باهلل والعياذ- قلبه

 اهلل عَّل ُل قبِ يُ  دٍ أَح  نمِ  ما فواهلل: وءالسَّ  ن  ظَ  باهلل نَّ ظَ يُ  لئالَّ  هذا أقول

  فاهللُ .اأبدا  اهللُ لهخيذُ  مل إالَّ  ةاجلنَّ  أهلِ  لبعمَ  ُل ويعمَ  وإخالص، دقبِص 

 .انتهى .«لبالقَ  يف بالءٍ  نمِ  دَّ بُ  ال لكن ه،عبدِ  نمِ  مُ أكرَ 

َلمو: »(3)♫ شبييلاإل احلق عبداحلافظ  قالو - الامتة وءَ ُس  نَّ أ اعر

اَم وإ ،هاطِنُ ب حصلَ و هاهرُ ظ استقام نملَ  يكونُ  ال -منها اهلل أعاذنا  ذلك يكونُ  نَّ

                                                             

  (.112) ومسلم، (2898) البخاري رواه -1

 (.87)ص  «رشح األربعني النووية» -2

 يفعَّل كالم اإلشبييل وعلََّق ابن حجر  (.181-180)ص  «املوت ذكر يف العاقبة» -3

 .انتهى. «هو َمحمول  على األكثر األغلب»( بقوله: 11/٥9٦) «فتح الباري»

= 
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ام ،ظائمالعَ  عل وإقدامٌ  ،رالكبائ عل وإرصارٌ  ،قلعَ ال يف َسادٌ ف له كان نملَ   فربَّ

 ،َناَبةاإل قبل عليه َب ويثِ  ،ْوَبةالتَّ  قبل املوُت  به َل ينزِ  تَّىح عليه ذلك بلَ غَ 

يط هُ مَ لِ طَ ْص فيَ  ،ةيَّ وِ الطَّ  حإصال قبل هُ ُخذَ ويأ  ،ةدمَ الصَّ  تلك عند انُ الشَّ

 كان ملن يكون أنر  والعياذ باهلل ثمَّ العياذ باهلل ،ةهَش الدَّ  تلك عند هفَ طِ وخيتَ 

َتِقيام    فيكون طريقه، غري يف ويأخذر  ،تهنَّ ُس  عن وخيرجر  ،َحاله عن يَتَغريَّ  مل ُمسر

 .انتهى. «بِاهللَّ َوالرِعَياذ الرَعاِقَبة وشؤم الامتة وءلُس  اَسبب   ذلك

  ڦ   ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ تعاىل:اهلل قال 

 .[102آل عمران: ] ﴾ڦ

 عَّل حافظوا: أي»: (1)يف تفسري هذه اآلية ♫ابن كثري  احلافظقال 

 حَّ ِص  حال يف اإلسالم
 أجرى قد الكريمَ  فإنَّ  عليه، وتوالتمُ  كمتِ وسالمَ  كمتِ

 َث عِ بُ  يشء عل مات نومَ  عليه، مات يشء عل عاش نمَ  هأنَّ  همِ رَ بكَ  هعادتَ 

 انتهى. .«ذلك خالف نمِ  باهلل افعياذا  عليه،

 يَّ النَّب ا أنَّ مرفوعا  ◙ٍر جاب عنما جاء يف هذا  ِمصداُق و

                                                             
= 

ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ﴿وانظر: تفاسري السلف لقوله تعاىل: 

 .[30 - 29األعراف: ]﴾ی  ی

 .(2/87) «تفسري القرآن العظيم» -1



 
 الصغيــر بن عامر 169

 

 (1)«.يهعلا َماَت م علُيبرَعُث ُكل  َعبرٍد » :قال ♀ 

  معنى عرفَت  وإذا
ِ
 هلا، حيصلُ  ما دَّ وأعِ  ا،أسباهَب  رفاحذَ  اخلاُتة، سوء

 أنفاسك نمِ  سٍ نفَ  وكل   قصري، مرَ العُ  فإنَّ  باالستعداد، والتسويَف  اكوإيَّ 

 ما عَّل يموت واإلنسانُ  ،روُحك فخُتطَ  أنر  نيمكِ  هألنَّ  خامتتك، لةبمنزِ 

 (2).عليه مات ما عَّل رَش وحُي  عليه، عاش

 . انا َس َح  اآلنَ  هُ الُ كان َح  وإنْ  ،موَت يَ أن  قبَل  لَّ ِض يَ أن  فاملؤمن خياُف 

َبى النَّاس َمن ضلَّ يف آخر َسَفره وقد قاَرب املنِزلو  (3).أغر

ع ر فيمن قطَ باهلل عليك تفكَّ »: (4)♫ ويف هذا يقول ابن اجلوزي

وقت األخري، كيف يف ال تنةٌ ت له فِ َض عرَ  قوى والطاعة، ثمَّ مر يف التَّ العُ  أكثرَ 

ا وقال. «ودعُ الصُّ  ق وقَت رِ ف؛ فغَ رْ ه اجلُ بُ ركَ ح مَ طَ نَ   ،رَ احلذَ  رَ فاحلذَ »: أيضا

 .انتهى .«ري القَبعل شفِ  لَّ زَ  ن الصواب ثمَّ نَ ن كان عل َس فقد رأينا مَ 

 لمَ العِ  أنَّ  عل اهلالك، أسباب عن حزَ ْح تزَ  السالمة، طريق أراد نفمَ 

                                                             

  (.2878) مسلم رواه -1

 (.393)ص  «خمترص منهاج القاصدين» -2

 (.134ص )« الفوائد» -3

 (.103)ص « صيد اخلاطر» -4
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 (1).الائفني قلوَب  للقِ قَ يُ  ألحوال،ا ريوتغيِ  القلوب بتقليب

 

 

  

                                                             

 (.393)ص  «خمترص منهاج القاصدين» -1
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 سوء اخلامتةأسباب ن ِم 
  (1):املوت عل متتقدَّ  أسباب الامتة ولسوء

o البدعة، مثل  

o ،والنفاق  

o ،والكرِب  

o الرياء،و 

 ╚ السلف خوُف  اشتدَّ  تيال املذمومة الصفات نمِ  ذلك نحوو

م ذكُرها  ،ري إىل اهللالسَّ  تدور عوائُق  عليهاالتي و ،اهنمِ  هذا  لِ يف أوَّ وتقدَّ

 . الرشح

 ♫ال ينجو يوَم القيامة إالَّ قلٌب سليٌم، وصفه ابُن رجب و

 ذلك يف فدخل اهلل، يكرهه ما ةحمبَّ  نمِ  يشءٌ  فيه ليس الذي هو»: (2)بقوله

 الفسوق نومِ  والبدع، األهواء نومِ  ،واخلفيِّ  اجليلِّ  كالرشِّ  نمِ  هسالمتُ 

 جب،والعُ  ياءكالرِّ  ،والباطنةِ  الظاهرةِ  -هاوصغائرِ  هاكبائرِ - واملعايص

 .ذلك وغريِ  ،دواحلَس  قدواحلِ  ،شِّ والغِ  لِّ والغِ 

                                                             

 (.391)ص  نفس المصدر -1

 إغاثة»، و(10/337) «الفتاوى»وانظر:  (.1/383) «رسائل ابن رجب»انظر:  -2

 .(1/7) «اللهفان



  
 »اآلخرة والدار اهلل إىل السري»رشح قصيدة  172

: تعاىل قال سواه، القيامة يومَ  ينفع ال الذي هو ليمالسَّ  القلب وهذا

. «[89 - 88لشعراء: ا]﴾ ڃ        ڄ  ڄ   ڄڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿

 انتهى.

ى َس فمَ  وعليه، رات، كان َح ه مِ ريَ ن صفَّ ُيكَرم  ا به أنر ي  رِ ن العوائق واملُكدِّ

َكرات، وبعد وعند ،يف احلياة  .املامت السَّ

 (1) :استعدادان وُها النجاة، وسائل نمِ  للخامتة واالستعداد

  ٌيف ُيوِرث الذي النافع لمبالعِ  وذلك: القلب صالح يف استعداد 

 يف يقنيالو وصفاته وأسامئه هومعرفتَ   باهلل العلمَ  القلب

 .ذلك

 ىهنَ  ما وجيتنب ،األمرَ  يمتثل بأنْ : العمل صالح يف استعدادٌ و 

 العمُل  يكون وأنْ  ،♀ هرسولُ  عنه ىهنَ  أو عنه، اهلل

 اهلل رسول منهج ووفق هلل، اخالصا  ،اصوابا  اخالصا 

  .واخلطايا الذنوب نمِ  يستغفر وأنْ  ،♀

  ن عباده امُلكَرمني يف الدنيا واآلخرة.نا مِ جيعلَ  نسأل اهلل الكريم أنْ 

                                                             

 (.٥00-2/499) -وفقه اهلل-للعالمة صالح آل الشيخ  «رشح الطحاوية» -1
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 حال السلف مع ِذكر اخلواتيم 
َر خوفِهم ِمن اهلل، وِمن سوء الامتة، و لف، عرَف َقدر ل حاَل السَّ َمن تأمَّ

 بل واملوِت عل غري التوحيد.

َب البخاري يف   املؤمن خوُف باب: » يف كتاب اإليامن، «صحيحه»وبوَّ

 .«عريش ال وهو هعملُ  ُيبطَ  أن من

قة باخلواتيم، يقولون: بامذا خُيتم لنا؟ قلوب األبرار معلَّ  وقد قيل: إنَّ 

 (1)قة بالسوابق، يقولون: ماذا َسَبَق لنا؟بني معلَّ املقرَّ  وقلوُب 

 .«أنتم ختافون الذنوب، وأنا أخاف الُكفر» قال بعضهم:و

)أي الثوري( بات سفيان » قال: ♫عبدالرْحن بن مهدي عن و

اهلل أراك كثري  يا أبا عبد :فقال له رجل ي،تد به األمر جعل يبكعندي فلام اش

إين  .واهلل لذنويب أهون عندي من ذا»: فرفع شيئا من األرض فقال ،الذنوب

 (2).«أخاف أن أسلب اإليامن قبل أن أموت

ين  ُ ، ما أدري أُيَبرشِّ وبكى النََّخِعيُّ عند املوت وقال: أنتظر رسوَل ريبِّ

 نار؟باجلنَّة أم بال

 ضقبَ  اهللَ إنَّ : فقال هحالِ  عن لئِ فُس  موته، ِعنْدَ  الصحابة بعُض  عَ زِ وَج 

                                                             

 (.87)ص  «واحلكم جامع العلوم» -1

 (.7/2٥8) «السري»(، و7/12)« حلية األولياء» -2
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 تنيالقبَض  أيِّ  يِف  أدري ولست للنار وقبضة ةللجنَّ  ة  قبَض  تني،قبَض  هخلقَ 

 (1)أنا؟

 ِ قطي يُّ وقال السَّ ا »: ♫ السَّ إينِّ ألنُظُر إىل َأنِفي يف كلَّ يوٍم ِمرارا

ا:  وقال، «اسَودَّ خمافَة أْن يكوَن وجهي قد   حيُث  أموَت  أنْ  بُّ أحِ  ما»أيضا

 قَبي نيلَ يقبَ  ال أنر  أخاُف : قالف ن؟احلَس  أبا يا ذلك لِـمَ و: له فقيل ،فرَ عْ أُ 

 الباب كثرية. هذا يف رواألخبا .(2)«َح ِض فأفتَ 

 

 

  

                                                             

 .»جمموع رسائل احلافظ ابن رجب »( ضمن 1/4٥8« )احلجة يف سري الدجلة» -1

 (.12/18٦) «السري»(، و10/11٦) «حلية األولياء» -2
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 ى منهان احتَمي َماِجُشروُر النفس كثرية، والنَّ 
 ،فس كثريةٌ النَّ املؤمَن يعَلُم أنَّ َكامئَن وِمن أسباب اخلوف ِمن اخلاُتة أنَّ 

وُهداها، وهذا ال يكوُن إالَّ ى يف إصالحها وسعَ  ها،خبايا مَ ن علِ مَ  والفقيهُ 

  .سبحانه ِصدِق التوكل عليه، وكامِل االستعانة به،و عَّل اهلل عتامدباال

 وليس ،كثريةٌ  هبُ واذِ فَج  بعُ الطَّ  افأمَّ »: (1)♫ اجلوزييقول ابن 

 انتهى.. «ُيغَلب أنر  ُب َج العَ  امإنَّ  َيغلِب، أنر  ُب َج العَ 

 انِ ـهَ مُ  ْسَ كَ  َت ِسْ كُ  يَك لَ عَ  ْت َج رَ َخ  ىتَ مَ  يِت الَّ ـال َك ِس فْ ـنَ  اَمِئنَ ـكَ  َذرـواْح 

َنُعوُذ بِاهللَِّ و» يقول يف خطبة احلاجة: ☻ وكان النبيُّ 

ُفِسنَا وِر َأنر  (2)«.ِمنر رُشُ

 أنْ  قبل هادِ أْ لوَ  ىوسعَ  هامَ علِ  من ُق فَّ وَ واملُ  ،عظيمةٌ  النفس رشورَ فإنَّ 

 .هخاُتتَ عليه  دفِس تُ 

 رياضة نمِ  ُب أصعَ  ساألنفُ  ةُ ياَض رِ » :(3)♫ن بدائع ابن حزم ومِ 

ها، ُأِمنَ  امللوك، هاذُ خِ يتَّ  التي البيوت يف تنَ ُسجِ  إذا دَ األُْس  ألنَّ  ،داألُسر   رشُّ

                                                             

 (.8)ص  «صيد اخلاطر» -1

 صححهو ،(3277)، والنسائي (110٥(، والرتمذي(1892) هرواه ابن ماج -2

 .(3149) «مشكاة املصابيح»األلباين يف 

 (.٥3)ص  «األخالق» -3
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ها ُيؤَمن مل ُسِجنَت وإنْ  فُس والنَّ   هى انت. «رشُّ

يت     ىت   مت  خت  حتجب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  ﴿قال تعاىل: 

 .[79النساء: ]﴾جث

يت   ﴿ :تعاىل قوله ويف» :(1)♫ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

  :الفوائد من ﴾جث

 إالَّ  يءيِ  ال الِشَّ  فإنَّ  ،إليها نيسكُ  وال ،هنفِس  إىل نكَ يرر  ال بَد العَ  أنَّ 

 نمِ  ذلك فإنَّ  ،إليه واؤأسا إذا همذمِّ  وال اسالنَّ  المبمَ  يشتغل وال .منها

 فيستغفر الذنوب إىل فريجعُ  ،بذنوبه أصابته امإنَّ  وهي ،أصابته التي ئاتالسيِّ 

 عَّل ينهعِ يُ  أنْ  اهلل ويسأل ،عمله ئاتوسيِّ  هنفِس  رشِّ  نمِ  باهلل ويستعيذ ،منها

 ...رش كل عنه ويندفع خري كلُّ  له لحيُص  فبذلك. طاعته

ٹ   ٹ  ﴿ :الفاتة دعاءَ : وأحكمه هوأعظمُ  الدعاء أنفعُ  كان وهلذا

الفاحتة: ]﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

 فلم ،معصيته وتركِ  طاعته عَّل هأعانَ  الرصاط هذا هداه إذا هفإنَّ ، [7 - ٦

 . اآلخرة يف وال الدنيا يف ال رش   هبْ ِص يُ 

 كلِّ  يف اهلدى إىل حمتاج وهو ،اإلنسان سِ فْ نَ  لوازم نمِ  هي الذنوَب  لكنَّ 

                                                             

 (.2٦9)ص  «رشح الطحاوية»(، و81)ص  «احلسنة والسيئة»انظر:  -1
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 . والرشب األكل إىل منه أحوُج  اهلدى إىل وهو ،حلظة 

 دى؟اهلُ  يسأل فلامذا ،هداه قد هإنَّ : يناملفسِّ  من طائفة يقوله كام ليس

 ...اهلداية مزيُد  أو الثباُت : دىاهلُ  بسؤال املرادَ  وأنَّ 

 فوسِ ونُ  هنفِس  أحواَل  رَب اعتَ  نمَ  الدعاء هذا رِ دْ قَ  بعَض  فعرِ يَ  اموإنَّ 

 اجلهل نمِ  فوسالنُّ  يف ما ورأى ،الدعاء هبذا واملأمورين ،واجلنِّ  اإلنس

 بفضله- اهلل أنَّ  علمفيَ  ،واآلخرة الدنيا يف هاشقاءَ  يقتض الذي لموالظُّ 

 من املانعة ،للخري ةيَ املقتِض  األسباب أعظم نمِ  الدعاءَ  هذا لجعَ  -ورْحته

 . الِش

 لنعتَِبَ  إالَّ  دٍ أَح  ةَ قصَّ  القرآن يف علينا صَّ يقُ  مل عاىلت اهللَ أنَّ  :ذلك يبنيِّ  ومما

 نفوس يف أنَّ  فلوال ...ناومصلحتِ  إليه ناحاجتِ  نمِ  َبا االعتبار يف ملا ،َبا

 مل -قبله نومَ  فرعون- لُس للرُّ  بنياملكذِّ  نفوس يف كان ما جنس نمِ  الناس

كام قال  األمرَ  ، ولكنَّ قطُّ  نشبهه ال نبمَ  االعتبار إىل حاجةٌ  بنا يكن

 ...[43فصلت: ]﴾ھ  ھ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ  ہ  ہ   ہ﴿تعاىل:

 أنَّ  غريَ  ،فرعون سنفر  يف ما وفيها إالَّ  سنفر  نمِ  ماقال بعض العارفني: 

 .♫كالمه  انتهى. «...رمَ فأضر  زَ عجِ  وغريه، فأظهر رَ قدِ  فرعون

  



  
 »اآلخرة والدار اهلل إىل السري»رشح قصيدة  178

 منزلة الزُّهد ومجعيَُّة القلب على هللا
 ♫: قال

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

غوا قلوََبم عن َجيع ما يشَغل عن اهلل وُيبعد عن رضاه، وهذا أي:  فرَّ

 (1)حقيقة الزهد.

 كلُ يشغَ  ما تركُ  هدالز  »قال:  ♫وهلذا، قال أبو سليامن الداراين 

 (2).«اهلل عن

 جلَّ -هم عَّل طاعة اهلل وا أنفَس وقفُ  ن إىل اهلل والدار اآلخرةفالسائرو

فهم ، هلالج لجإىل اهلل  همعن سري هملُ ما يشغَ  عوها عن كلِّ وقطَ  ،-وعال

م هلل وباهلل فهُ  سبحانه، ال يشَغُلهم عنه شاغل،ري إليه يف منازل السَّ يتقلَّبون 

 .ه ومنِّه، سبحانهبإذنإىل اهلل  واصله ال فإنَّ احل ههذعَّل ومن كان ومع اهلل، 

                                                             

الزهد فيام  هو ورسوله اهلل حيبه الذي املرشوع النافع والزهد»قال شيخ اإلسالم:  -1

 «الفتاوى»انتهى. انظر: . «اللوض فجهل النافع يف الزهد افأمَّ ال ينفع يف اآلخرة... 

مدارج »يف  «منزلة الزهد»(، و3٦/٦77) «فهارس الفتاوى»(، و10/290)

من  31عند رشح احلديث رقم  «جامع العلوم واحلكم»(؛ و1/401) «السالكني

 يف الزهد. ◙، وهو حديث سهل بن سعد «األربعني»

 .(9/258) «األولياء حلية» -2
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 فأمجعوا املقصود، مواففهِ  جودَ الوُ  القومُ  حتلمَّ » :(1)♫ قال ابن القيم 

 لونمشتغِ  اُس فالنَّ  بيل،السَّ  سواء يف ريللسَّ  رواوشمَّ  حيل،الرَّ  قبل حيلالرَّ 

 .انتهى. «واتلَ الفَ  عطر قَ  يف موهُ  الت،َض بالفَ 

كِفي هذا التَّفريُغ حتَّى وال يَ » :(2)وقال ابن سعدي معلِّقا عَّل هذا البيت

فتكوُن أفكاُر الَعبد يف يمَتلِئ القلُب ِمن األفكار النَّافعة والُعزوم الصادقة، 

ر ِعلم، وتدبُّر قرآن، وِذكر اهلل بُحضور  ب إىل الرْحن، ِمن تصوُّ كلِّ ما ُيَقرِّ

ل  ة وِعصيان، أو تأمُّ ر يف عبادة وإحسان، وخوف ِمن زلَّ قلب، وتفكُّ

ر يف القرب لصفات الر ْحن وتنزهيه عن مجيع العيوب والنُّقصان، أو تفكُّ

وأحواله، أو يوم القيامة وأهواله، أو يف اجلنَّة ونعيمها والنار وجحيمها، 

ر بام ال  هة عن َدنِيَّات األمور والتفك  فأفكاُرهم حائمة حول هذه األمور، متنزِّ

وقت وتشتيَت البال غري نافع ُيدي عل صاحبه إالَّ اهَلمَّ والَوبال وتضييَع ال

 انتهى.«. للَعبد يف احلال واملآل

ه ة، وليشغل وقتَ بوديَّ م َعَتبة العُ زَ لْ ة، فليَ بالسعادة األبديَّ  ن أراد الفوزَ فمَ 

 بام يعود عليه بالنفع يف الدنيا واآلخرة.

 يف ليس ا،غ  فارِ  أراه أنر  َل ُج الرَّ  ُت قُ مر ألَ  إينِّ » :◙ قال ابن مسعود

                                                             

 .(٦0 ص) «الفوائد» -1

 (.30)ص  «ح املنظومةرش» -2
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 (1)«.اآلخرة عمل وال الدنيا عمل نمِ  يشء

ت »: ♫ وقال عطاء بن أيب رباح أما َيسَتِحي أحُدُكم أن لو ُنِِشَ

ما فيها ليس ِمن أمِر دينِه وال  أكثرُ  كانَصدَر هناِره،  ملعليه َصحيَفُته التي أ

 (2)«.ُدنياه

خف د  َح » :(3)♫ ومن مجيل القول، ما ذكره ابن حزم : هو الس 

 انتهى «.  ال ُُيتاج إليه يف دين وال دنياالعمل والقول بام

يَّة»خاُتة  وجاَء يف ال   ينبغي لإلنسان أالَّ »: (4) «املقدمة الِعزِّ ُيرى إال َُمصِّ

 .انتهى«. ها ملعاِش ه، أو درُه  حسنة  ملعادِ 

 ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿ومصداق هذا يف قول اهلل تعاىل: 

 .[8 - 7الرشح:  ]

 يف يبَق  ومل أشغالك، نمِ  غَت تفرَّ  إذا :أي ﴾ۅ  ۉ  ۉ﴿فقوله: 

 ﴾ې﴿ هوحدَ  ﴾ې  ې﴿، والدعاء العبادة يف فاجتهد وقه،يعُ  ما قلبك

                                                             

 (.1/130) «حلية األولياء» -1

 .(78البن ايب الدنيا ) «اللسان وآداب الصمت» -2

 (.39)ص « مداواة النفوس وهتذيب األخالق» -3

ها: هو أبو احلسن عيل بن خلف صاحبُ ، واملالكية عند املخترصة املتون من وهي -4

 .(هـ 939ة )املتوّفَّ سن ♫املنويف املرصي الشاذيل املالكي 



 
 الصغيــر بن عامر 181

 

 واغُ فرَ  إذا نممَّ  تكن وال، عباداتك وقبول دعائك إجابة يف غبةالرَّ  مأعظِ : أي 

 .اخلارسين نمِ  فتكونَ  ه،ذكرِ  وعن مرهبِّ  عن ضواوأعرَ  بواعِ لَ  وتفرغوا

 .«تفسري السعدي»نقالا عن  ،انتهى
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 اإلخالص، وإرادة وجه هللاالص  دق مع هللا، و منزلة 
  :بعدها ♫ قال

وُمُهمر َوُعُزوُمُهمر ــَرَكاُتُ ـــَح  ير ــَخ ــال لِلر  هللِ مر َوُُهُ ِق َوالشَّ  انِ ــــطَ ـــلر

 ة:أشار هنا إىل ثالثة أحوال قلبيَّ 

 :هلا د اإلرادة.  أوَّ  احلركة وهي جمرَّ

 :املقرتنُة باجلزم اإلرادة ووه اهلمُّ  ثانيها. 

 :هتيُّئ فعل مع  املقرِتنُة باجلزمرادة اإلهو وم زْ العَ  ثالثها

 (1).األسباب املرادة

 :نوعان والعزم»: (2)♫ قال ابن رجب

 نمِ  وهو الطريق، يف الدخول عَّل املريد مُ عزْ : أحدُها 

 .البدايات

 فيها، الدخول عدب الطاعات عَّل االستمرار عَّل مُ العزْ : والثاين 

 نمِ  وهو منه، أكمَل  حالٍ  إىل كامل، حالٍ  نمِ  االنتقال وعَّل

                                                             

 «رسائل ابن رجب»وانظر:  .(9املنظومة )ص شيخنا العصيمي عَّل  تعليقمن  -1

 م.زْ ( ففيها تعريفات أخرى للعَ 1/373)

 (.1/373) «رسائل ابن رجب» -2
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 .النهايات 

 وهم -مخسة وهم- العزم أولوا :لُس الرُّ  خواصَّ  تعاىل اهللُ  سمى وهلذا

 انتهى. .«لُس الرُّ  أفضل

ال للخلق  ،ه هللكلُّ  ،مٍ وعزْ  ،وهم   ،حركةٍ واملذكور يف البيت ِمن 

 ،ثناءا منهم بون وال يطلُ  ،الناَس  ُيراؤونَ ال إىل اهلل السائرون ف .والشيطان

ن ومَ ، ما يريد هُ غَ بلَّ  ن طلب اهللَومَ  ،-جل وعال-اهلل األجر ِمن بون ام يطلُ إنَّ و

ا. ُربَّام الناس رؤيةطلب  سا
  ناهلا يف الدنيا، وجاء يوَم القيامة مفلِ

ٌ أو  ءٌ يَجرِ  اَل ُيق ألَنر  َت قاَتل كِنََّك ول»ويف احلديث:   فقد ،َجَوادٌ أو َعامِل

 (1).«ِقيل

ري نمِ  آهٍ »: (2)♫ قال ابن اجلوزي  يف إالَّ  هِ تِ دَ ربَ عَ  َقْدرَ  َيعلم مل ِسكِّ

 .انتهى. «ةاإلفاقَ  وقت

دق مع اهلل ومنزلة إنَّ  ُق إليه املرر ن أعظم ما مِ له اإلخالص الصِّ  ء،ُيوفَّ

 ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴿ :تعاىل ، قالوهي سبيل املؤمنني

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې   ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ                 

                                                             

 (.190٥) مسلم رواه -1

 (.٥9)ص  «صيد اخلاطر» -2
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ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  

 .[147 – 14٥النساء: ] ﴾ی  ی 

چ  چ  چ   چ   ﴿، الذين أخرب اهلل أهنم ا أكربَ فاملنافقون نفاقا 

       ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ﴿ منزلُتهم عند اهلل ،[142النساء: ]﴾ژ

 .﴾ۆ  ۈ  ۈ

 وهذا عقابه، بعَض  عنهم يدفع ناِص وال عذابه نمِ  منقذ هلم وليس»

 له ﴾ۅ﴿  .السيئات من بالتوبة عليهم اهلل َمنَّ  َمن إالَّ  منافق لكل عام

 ممنافعه بلْ َج  يف إليه والتجأوا ،﴾ۉ  ۉ﴿ ،والبواطن الظواهر

 واإليامن اإلسالم هو الذي ﴾ې   ې  ې ﴿ ،عنهم املضار ودفع

 هلل. واإلحسان

 والنفاق، الرياء من وسلُِموا والباطنة الظاهرة بأعامهلم اهلل وجهَ  فقصدوا

 الدنيا، يف: أي ﴾ې  ى  ى ﴿ الصفات هبذه صفاتَّ  نفمَ 

 يعلم ال ﴾ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ ۇئ  ﴿ القيامة ويوم والربزخ،

 . برش قلب عَّل خطرَ  وال سمعت، أذنٌ  وال رأت، عنيٌ  ال اممَّ  اهلل، إالَّ  ههَ نْ كُ 
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: قوله يف دخوهلام مع بالذكر، واإلخالص االعتصام خصَّ  كيف لوتأمَّ  

 ةدَّ لِش  اإلصالح، مجلة نمِ  واإلخالص االعتصام ألنَّ  ،﴾ۅ ﴿

 النفاق، القلوب نمِ  نيمكِّ  الذي جرِ احلَ  املقام هذا يف اخصوصا  إليهام احلاجة

 دفعه، يف إليه واالفتقار اللجأ ودوام باهلل، االعتصام شدة إالَّ  يزيله فال

 ِف وتوقُّ  لفضلهام فذكرمها للنفاق، املنافاة كلَّ  امنافيا  اإلخالص وكون

 .إليهام املقام هذا يف احلاجة ولشدة عليهام، والباطنة الظاهرة األعامل

 أجرا يؤتيهم وسوف) :يقل مل املؤمنني مع هؤالء أنَّ  ذكر املَّ  كيف لوتأمَّ 

ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ﴿: قال بل ،فيهم السياق أنَّ  مع ،(عظيام

 كان إذا ،-ويعيد فيها يبدئ اهلل يزل مل- الرشيفة القاعدة هذه ألنَّ  ﴾ۇئ

ا عليه يرتب أن وأراد اجلزئيات، بعض يف السياق  ذلك وكان اعقابا  أو ثوابا

ا  العام احلكم مقابلة يف الثواب برتَّ  فيه، الداخل اجلنس وبني بينه مشرتكا

 احلكم اختصاص ميتوهَّ  ولئالَّ  وغريها، القضية تلك حتته تندرج الذي

 مع املنافقني نمِ  فالتائب البديعة، القرآن أرسار نمِ  فهذا اجلزئي، باألمر

 .ثواَبم وله املؤمنني

: فقال ،وإحسانه ورْحته حلمه وسعة ،غناه كامل عن تعاىل أخَب ثمَّ 

 شاكر اهلل أنَّ  واحلال ﴾ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۆئ ۈئ﴿
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 الثواب جزيل األعامل، يف الدائبني األثقال، ألجله املتحملني يعطي ،عليم

ا اهلل أعطاه هلل شيئاا ترك نومَ  ،اإلحسان وواسع  .منه خريا

 نمِ  عنه رتصدَّ  وما كمـوأعاملَ  كم،ـوباطنَ  كمظاهرَ  يعلم هذا ومع

 والرجوع واإلنابة التوبة نكمم يريد وهو ،ذلك وضد وصدق، إخالص

 وال بعذابكم، ىيتشفَّ  ال هفإنَّ  بعذابكم؟ يفعل يشء فأي إليه، بتمأنَ  فإذا إليه،

. «لنفسه املطيع عمل أنَّ  كام ه،نفَس  إالَّ  يُضُّ  ال العايص بل قابكم،بعِ  ينتفع

 .«تفسيره»يف  ♫قاله ابن سعدي 
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 أصحاب هذه املنازل هم أحق الناس ابلصحبة 
 :♫الناظم  قال

بر ـعر ــــنِ  فِيُق لَِطالِِب الس  ِِض إىل الَ  ِل الَّتيَم الرَّ َس ــُتفر اِت َواإِلحر َ  انِ ــرير

ماس الذين فهؤالء النَّ  اس النَّ  م أحقَّ هُ  ،هم يف هذه املنازلوصفُ  تقدَّ

فقة.حبةبالص    ، وأوالُهم بالر 

 ،هك كلُّ رتَ ه ال يُ درك كلُّ ال يُ  وما ،ب هؤالءفاصحَ  ،امصاحبا  كنَت  إنْ ف

هؤالء هم الذين  لكنَّ ، ورٍ ومستكثِ  ل  بني مستقِ  ه األحواليف هذ الناَس إنَّ ف

 يصَِبَ  أنر  ♀نبيَّه  ر اهللُم الذين أمَ وهُ ، حبتهمبُص  العبدُ  دُ يسعَ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿ فقال سبحانه:نفَسه معهم، 

ٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺپ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

، [28الكهف: ] ﴾ڦ  ڦ   ڦ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ﴿: فقال ،هميطردَ  وهناه أنر 

  خب  حب  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب

 .[٥2األنعام: ]﴾مب  ىب  يب  جت
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 حبة األخيارمن اآلثار احلسنة لُص
ثا عن كلب أصحابكثري  ن لطيف ما ُذكِر، ما قاله ابنُ ومِ  ت حد   م 

 كلِب  يف كان ىحتَّ  رةمؤثِّ  ةيَّ عِ بَ التَ  كانت اوملَّ » :(1)♫فقال الكهف، 

 كان فإذا ،َبم دعِ َس  اقوم   أحبَّ  نمَ  نَّ أل ،ببقائهم معهم اباقيا  صار ،هؤالء

 .انتهى .«كراملإل أهٌل  وهو الري أهَل  عـبِ تَ  نبمَ  كظن   فام كلب حقِّ  يف هذا

 إال يساير مل لفضائلا طلب من» :(2)♫ قال ابن حزم األندليس

 والرب، ،املواساة أهل من صديق أكرم إال الطريق تلك يف يرافق ومل أهلها،

 وصفاء واحللم، واألمانة، والوفاء، والصرب، العشرية، وكرم والصدق،

 أمثال إال يساير مل واللذات، واملال الاه طلب ومن. املودة وصحة الضامئر،

 عدو كل إال الطريق تلك يف يرافق ومل بة،اخللَ  والثعالب بة،الكلَ  الكالب

 انتهى. .«الطبيعة خبيث املعتقد،

 (3) ، منها:ويف االتصال باألخيار فوائُد عديدةٌ 

  أنَّ كْسَب صداقِة األخيار، واغتناَم أدعيتِهم يف احلياة وبعد

 املامت ِمن أعظم املكاسب وأَجلِّ املغانم.

                                                             

 نحوه. «تفسريه»(، ويف 2/137) «البداية والنهاية» -1

 (.17)ص « وهتذيب األخالق مداواة النفوس» -2

 .(82-80)ص  ♫البن سعدي « جمموع الفوائد واقتناص األوابد»انظر  -3
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  دٌة ِمن الطََّرفني، أو أنَّه بسبِب ذلك ُربَّام حَصل إفادٌة واستفا

 نصيحٌة ِمن أَحِد اجلانِبني.

  أنَّه بسبِب ذلك حيُصل ِمن األدعية والتَّوجيهات القلبيَّة ما

 ينتفع به ُكل  منهام ِمن اآلَخر يف احلياة وبعد املامت.

  َق العبُد ملَحبَّة أنَّ هذا ِمن الُبرشى يف احلياة الدنيا، فمتى ُوفِّ

تصال هبم، ُرِجَي أْن يدُخَل حتت الصاحلني وُصحبتهم واال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿قوله تعاىل: 

 ، أي: منه وِمن دعاء الصاحلني.[9٦مريم: ]﴾پ   پ  پ
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 األشرارحبة لُص السيئةمن اآلثار 
ام» قال: ♀ النبيَّ أنَّ  ◙األشعري  موسى أيبعن و  إنَّ

الِِح، واَل  لِيسِ  الَ َمَثُل  ِء، كَح لِيالصَّ ور ِك، َوَنافِِخ الـمِ اِمِل الِس السَّ ، (1) ريِ كِ سر

ِك ـمِ الَفَحاِمُل  ا َأنر ُُيرِذَيَك سر : إِمَّ
ا َأنر َتبرَتاَع إِ ، و(2) ا أ، ومنهمَّ ا إِمَّ نر ََتَِد ِمنرُه ِرُي 

ا أنر ُُيرِرَق ثَِياَبَك، و ، وَنافُِخ الكرِِي: إمَّ ا أنر ََتَِد ِرُي ا َخبِيثإِ َطيِّبة   (3)«.ة  مَّ

ن جمالسة الطاحلني مِ  بة الصاحلني، وخطرِ حْ ُص  فضيلةُ  :يثويف احلد

 جور والبدع والكفر.سق والفُ أهل الفِ 

حبة ن ُص مِ  أفضُل  زلةَ العُ  ، فإنَّ النيالبطَّ طنَي والساقِ بت صحِ  إنْ حقر تُ َس 

 الني.ب البطَّ تصحَ  ن أنْ مِ  ك أفضُل وحدَ  ن تكونَ أَلَ و هؤالء،

 نمِ  خريٌ  ،األبرار مع جارةَ احلِ  َل تنقُ  أنر  كإنَّ » :♫ دينار نب مالكقال 

 (1).«ارجَّ الفُ  مع (4)يَص بِ الَ  تأكَل  أنر 

                                                             

 .النار به خينفُ  الذي احلداد منفخالكري:  -1

 .أي: ُيعطيك -2

 له. واللفظ، (2٦28، ومسلم )(2101) رواه البخاري - 3

 من.ن التمر والسَّ لوى ُيصنع مِ ن الـحَ مِ  نوعٌ  -4

ُدورِ  َأْرَباِب ب َلْيَك ع ا َغَدا َفَمنْ  الصُّ ُدورِ  ألَْرَباِب  ُمَضافا َرا الصُّ  َتَصدَّ

ا َفَتنَْحطَّ    َساِقطٍ  بُِصْحَبة َتْرىَض  َأنْ  اكَ ــإِيَّ و  َقراـَوحُتْ  ُعالكَ  ِمن َقْدرا
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ق رِ وُيفا ،األخيار ةـحبَ ُص  لزميَ  العاقُل »: (2)♫ن حبان قال اب 

 ،هاانقطاعُ  بطيءٌ  ،اـهاتصالُ  رسيعٌ  األخيار ةَ دَّ وَ مَ  ألنَّ  ،األرشار ةـحبَ ُص 

 ثورِ تُ  األرشار ةحبَ وُص  .اـهاتصالُ  بطيءٌ  ،هاانقطاعُ  رسيعٌ  األرشار ةُ ومودَّ 

 .لتهمَُج  يف الدخول نمِ  مسلَ يَ  مل األرشارَ  نخادَ  نومَ  ،باألخيار نِّ الظَّ  سوءَ 

 أنَّ  فكام ،اريبا مُ  يكونَ  الَّ لئَ  يبالرَّ  أهَل  َب جيتنِ  أنْ  العاقل عَّل فالواجب

 انتهى.. «الِشَّ  ثورِ تُ  األرشار ةُ ـحبَ ُص  كذلك ،رياَل  ثورِ تُ  األخيار ةَ ـحبَ ُص 

رجلني: رجٍل   مع أحدِ س إالَّ ال َتلِ »: (3)♫قال شعيب بن حرب 

ُمه خري  ري  جلسَت إليه ُيعلُِّمَك خ ا فيقبَل منك، ا فتقبَل منه، أو رجٍل ُتعلِّ

 «.والثالث: اهرب منه

 أعَّل إىل بدَ العَ  لوِص تُ  األخيار ةُ ـحبَ ُص »: (4)♫ سعديال قالو

 انتهى. ».سافلني أسفل إىل لهوِص تُ  األرشار ةُ ـحبَ ُص و ني،يِ لِّ عِ 

يُّ وقال  ِ قطيالسَّ  نع تشتغل وال ،األرشارَ  بتصَح  ال» :(٥)♫  السَّ

                                                             
= 

 .(100)ص  «الءالعق روضة» -1

 .(99)ص املصدر السابق  -2

 .(2/٥) «صفة الصفوة» -3

 .(18٥ص ) «األبرار قلوب هبجة» -4

 .(10/12٥) «حلية األولياء» -٥
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 (1).«األخيار بمجالسة اهلل

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴿قال تعاىل: 

ىب  يب  جت   ﴿: هلالج لجقال ، و[118آل عمران:  ]﴾ڈ   ژ  ژ  ڑ

ٱ  ٻ  ٻ  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ          ڤ  ڦ 

لو معه  َك لَ د أن هَي كا، أي: [٥7 - ٥0الصافات: ]﴾ڦ   ڄ  ڄ  ڄ

ر ، وجالبٌة لكلِّ رطَ الَ  مِ ن أعظَ مِ  األرشارصحبة  ألنَّ أطاعه،  .َضَ
(2) 

، للشيخ حممد بن عبد الوهاب يف قصة أيب «كتاب التوحيد»ويف مسائل 

فِهام عن قول  (3) جهل وعبداهلل بِن أيب أمية ، «اهلل إال إلـٰه ال»أليب طالب وَِصْ

                                                             

 .(10/12٥) «حلية األولياء» -1

ڳ   ڳ  ڳ  ﴿( عند تفسري: 4/33)« أضواء البيان»انظر:  -2

 .[18الكهف: ]﴾ڱ

 بيسرٍي، مكة فتح قبل أسلموقد  ،لباملط َعبْد بِنْت عاتَِكة ابنُ و ،َسَلَمةَ  أمِّ  أخو -3

 «اإلصابة»انظر: . ◙ ننيُح  غزوة يف شهد الفتح، واستُشهدو ،إسالمه وَحُسن

(4/10-12). 
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 رُ ذَ لـحَ ا فينبغي، «اإلنسان عل وءالس   أصحاِب  ةمرَضَّ  وفيه»: ♫قال  

 (1) .هلم االستامع نمِ  رُ واحلذَ  رهبم،قُ  نمِ 

: حديث رشح عند ♫ النوويوِمن دقيق االستنباط قوُل احلافظ 

ُعوا» ِ ة   َتُك  إنر ف نَاَزِة،بالَ  َأرسر ٌ  َصاحِلَ ُموهَنَا َفَخرير َ  َتُكنر  إِنر و ،عليه ُتَقدِّ  َذلَِك، َغرير

 َعنْ  َتَضُعوَنهُ  َفرَش  ): ♀ قوله» :«ِرَقابُِكم َعنر  َتَضُعوَنهُ  َفَِش  

 .«الصاحلني غريِ  طالةالبِ  أهلِ  حبةُص  تركُ  منه ُذ يؤَخ  :(ِرَقابُِكم

 غريُ  كان إذا هأنَّ  وذلك ،♫ ُشفوِف َنَظرهو قههفِ  من وهذا: قلت

وهو  تهحبَ بُص  بالك فام ميت، وهو نَ املؤمِ  بحَ صيَ  أنْ  حيصلُ  ال الصالح

 ؟؟!حي

 

 

  

                                                             

 .(144)ص  «حاشية ابن قاسم عَّل كتاب التوحيد»انظر:  -1
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 قل لي َمن أصحابك، أقل لك َمن أنت
َينرُظرر َأَحُدُكمر َمنر » :♥وقال  ُجُل َعَل ِديِن َخلِيلِِه َفلر الرَّ

 (1)«.خُيَالُِل 

 َش ـمُ  هُ ذْ ـخِ ـتَّ ـليَ ـفَ  هِ ـوبِ ـثَ  ىـلَ ـعَ    ةٍ ـعَ ـقرُ ـكَ  إالَّ  انِ َس ـاإلن ُب احِ ـَص  اومَ 
 الَ ـاكِ

 نمَ  بسيامء وسومٌ مَ  اإلنسانُ » :(2)♫قال أبو احلسن املاوردي 

 .بصاَح  نمَ  أفاعيُل  إليه نسوبومَ  ب،قارَ 

 وال ،يشء عَّل لَّ دَ أَ  يشء نمِ  ما :◙ مسعود بن اهلل عبد قال

 .الصاحب عَّل الصاحب نمِ  ،النار عَّل خانُ الدُّ 

 .كبلَ قَ  بأخيه أخاك فاعرِ  :احلكامء بعض وقال

 رِ بقَ  نُّ ظَ يُ  ما باملرء نُّ ظَ يُ  :األدباء بعض الوق
 انتهى. .«هينِ

 ،»اصطفاؤه بَج وَ  صفاؤه نَ ُس َح  نمَ » ن أمثال العرب:: ومِ قلت

 .«الدار قبل اجلار وعن الطريق، قبل فيقالرَّ  عن ْل َس »و

  

                                                             

األلباين  حسنه(، و2378(، والرتمذي )4833(، وأبو داود )4817رواه أْحد ) -1

 .(927) «الصحيحة»يف 

 ( باختصار.2٦7)ص  «ا والدينأدب الدني» -2
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 اأُلُخوَّة: ثالثة أنواع 
 (1) :طبقات ثالث عل اإلخوانُ  قال املأمون:

  ٌالصفاء إخوانُ  موهُ  ،اأبدا  عنهم ىستغنَ يُ  ال :ءذاكالغِ  فإخوان. 

  ٌموهُ  ،األوقات بعض يف إليهم تاجحُي  :كالدواء وإخوان 

 .الفقهاء

  ٌ(2)قاملَلَ  أهُل  موهُ  ،اأبدا  إليهم تاجحُي  ال :كالداء وإخوان 

 .فيهم خري ال ،والنفاق

 :«منهج احلق»قال ابن سعدي يف منظومة 

ٍق ـمُ  لَّ ـكُ  ْبَت ـَصاَح  َذاإ ْب ـَصاحِ و اِت ـلِلْ  َيُقوُدكَ  َوفَّ  دُ ـْرِش ـَويُ  اـْصحا ـنُ  َخرْيَ

ا ِسـْرَت ـَخ  ِحْبَتهُ ـَص  نْ إ ِذيـالَّ  ْرءَ ـاْلـمَ و اكَ ــإِيَّ و دُ ــتَ  هِ ـيـفِ  ْيَس ـلَ  َخَسارا  َردُّ

ْْح   ُ ْأُمرــيَ  اَم ـكَ  َصِحْبَتهُ  َقدْ  َمنْ  َأْخاَلِق  ِمنْ  الَعْفوَ  ُخذِ   دُ ـْرِش ـــَويُ  هِ ـفِي نُ ــَالرَّ

 

  

                                                             

 (.4/219) «اآلداب الرشعية» -1

 امَللِق: الذي يعطي بلسانه ما ليس يف قلبه. -2
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 :♫الناظم  قال

ُبِل الَّتيـعر ــنِ  فِيُق لَِطالِِب الس  َس  َم الرَّ اِت َواإِلحر َ ِِض إىل اَلرير  انِ ــُتفر

 جاِت تلك الدرَ  غَ يبلُ   ألنْ أهالا  هؤالء هو الذي يكونُ  يصَحُب فالذي 

 .اَل العُ 

 (1):أنواع الثةث عل مقسومة   هاُد يِ  لقالَ  بني ودةاملعقُ  ةوَّ ُخ األُ  يف روالناظِ 

 بَس النَّ  ةوَّ ُخ أُ : أوهلا. 

 بالشني- َشبالنَّ  ةوَّ ُخ أُ  :وثانيها. -  

 بلَ الطَّ  ةوَّ ُخ أُ  :وثالثها. 

ة افأمَّ   نتساباال يف فأكثر اثنني بني عمَ جَت  التي ةوَّ ُخ األُ  فهي :النََّسب ُأُخوَّ

 .لُج الرَّ  ذلك ةُ فَ طْ نُ  هلم فاجلامع أٍب، إىل

ة وأما  مال يف فأكثر ُمَتَشاكَِلني بني عمَ جَت  التي ةوَّ ُخ األُ  فهي :َشبالنَّ  ُأُخوَّ

 .الدنيا راضغوأ والعقار املال هو َشبالنَّ  فإنَّ  عقار، أو

ة وأما  فاضلٍ  مقصودٍ  ِب طلَ  يف نيُمَتوافِقَ  بني عجيمَ  ما فهي :بلَ الطَّ  ُأُخوَّ

 ةوَّ ُخ أُ  هي ةوَّ ُخ األُ  هذه مُ وأعظَ  متفاوتة، لقاخلَ  مطالبو ،فاضلٍ  غريِ  أو

 .لموالعِ  ينالدِّ 

                                                             

« وأدبه العلم فضل يف فصول» على -وفقه اهلل- العصيميشيخنا  تعليقمن  -1

 .♫ األصفهاين للراغب« الشريعة مكارم إلى الذريعة» كتاب نم   منتخبة
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 وادُ يتعاَض  وأنْ  ،ةاملحبَّ بينهم  دَ قِ وتنعَ  ،ةُ دَّ املوَ  بينهم دتتأكَّ  أنْ  الناس ىلفأوْ  

 ةدَّ واملوَ  ةاملحبَّ  ةَ وَ رْ عُ  مُ ِص فْ يَ  ما وكلُّ  ين،والدِّ  لمالعِ  بةُ طلَ  هم واويتناَِصُ 

 .يعةالرش هبا جاءت التي ةَ وَّ ُخ األُ  هذه ُيضادُّ  اممَّ  هفإنَّ  بينهم

 :(1)«حلية طالب العلم»يف  ♫العالمة بكر أبو زيد  قوَل  أمجَل  ماو

، ةالنقَّ  يعةُ بِ ، إذ الطَّ «اسوء دسَّ ب الس  أدَ » اس، فإنَّ دسَّ  َق رْ العِ  كام أنَّ ف»

هم ببعض، ه بعِض بُّ ولون عَّل تَش بُ ا جَم طَ القَ  اِب اس كأرْس اقة، والنَّ رسَّ  اعُ بَ والطِّ 

 .«فعن الرَّ فع أسهل مِ والدَّ » ،بطَ ه العَ كذلك، فإنَّ ن كان مَ  ةَ ر معارَشَ فاحذَ 

بك إىل بك، ويقرِّ ينك عَّل مطلَ عِ ن يُ مالة والصداقة مَ  للزَّ فتخريَّ  ،وعليه

ديق يف الصَّ  تقسيمَ  ذر وُخ  ،كدِ َص قْ ك ومَ ِض رَ غَ  عَّل رشيِف  َك ويوافقُ  ،كربِّ 

 :املعايري قِّ أدَ 

 .ةعَ يق منفَ دِ َص  .1

 .ةيق لذَّ دِ َص  .2

 يق فضيلة.دِ َص  .3

 .ذة يف الثاينل واللَّ بهام، املنفعة يف األوَّ عان بانقطاع موجِ نقطِ الن مُ ألوَّ اف

ل االعتقاد يف ته تبادُ صداقَ  ُث ا الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعِ وأمَّ 

 .الفضائل لدى كل منهام وخِ ُس رُ 

                                                             

 (.171ص ) «ةاملجموعة العلمي»ضمن  -1
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 انتهى. .(1) «عليها احلصوُل  زُّ يعَ  «ةٌ صعبَ  ةٌ ملَ عُ »وصديق الفضيلة هذا 

فيق، وطال الرَّ  لَّ قَ  فال ينبغي للمسلم أن يضُعَف سرُيه وإنر  ومع هذا،

 الطريق.

وينبغي أْن ال يتَوقَّف الَعبُد يف َسرِيه عَّل هذه » :(2)♫ قال ابن القيم

ا َغِريباا، فانِفراُد الَعبِد يف طريق طَلبِه دليٌل عَّل  الَغنِيمة، بل َيسرُي وَلْو َوِحيدا

 انتهى.. «ِصْدِق املََحبَّة

 (3)  -بَحَمِد اهلل الِشحمَّ ت-

 

 

  

                                                             

رسائل »كالم حسن حول الصداقة يف  ♫وللشيخ حممد اخلض حسني  -1

(، فراجعه غري مأمور، فإنه مفيد جدا، والشيخ بكر أبو زيد 19-2/7) «اإلصالح

 قد استفاد منه يف تقسيم األصدقاء. ♫

 (.224)ص « الرسالة التَّبوكية» -2

 جويلية 07، املوافق لـ 1443عام  الرتويةيوم  اخلميس ظهروآخر تعديل كان  -3

 .، بفرنسا«ليون»، بمدينة 2022
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نا وُل، املرُجو اإلجابة، أْن جيعل نفوس  ؤاملس ▐واهلُل ذا، ه

تها عليه، راِهب ًة منه، راغِ  ًة هِبمَّ نا ِمن  لديه، وأًة فيامب  مطمئنَّة إليه، عاِكف  ْن ُيِعيذ 

ل ب ع كره واتَّ ذ ب ه عنقل ُُشور أنفسنا وسيِّئات أعاملنا، وأْن ال جيعلنا ممَّن أغف 

لَّ لذياهواه وكان أمُره ُفُرطا، وال جيعل نا ِمن األخرسين أعاماًل   سعُيهم ن ض 

م ُحيِسنُون ُصنْعا. بون أَّنَّ  يف احلياة الدنيا وهم حيس 

سُبنا ونِْعم  الوكيل. جاء، وهو ح  إنَّه سميُع الدعاء وأهُل الرَّ
 (1) 

ك وسلَّماهلل  وصّلَّ ، علمأ واهللُ   .حممد نانبيِّ عّل  وبار 

  

                                                             

 .هبذا الدعاء العظيم« الروح»كتابه  ♫ختم اإلمام ابن القيم  -1
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