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C 

وِر أنُفِسنَا َوِمنح َسيَِّئاِت إَِن  ِفُرُه َوَنُعوُذ بِاّلِل  ِمنح ُُشُ َتغح َتِعينُُه  َوَنسح َمُدُه َوَنسح ُد ّلِلِهِ َنحح مح اْلحَ

ِدِه اّلِل  َفال ُمِضله َلُه  ََملِنَا َمنح ََيح َهُد أن ال إَِلَه إاِل اّلِل  َأعح لِلح َفال َهاِدَي َلُه َوَأشح َوَمنح ُيضح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه  يَك َلُه َوأن ُُمَمه َدُه ال َُشِ  . َوحح

ُقوا اّلِل  َحقه ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنه إاِله َوأنُتمح ﴿ ا الهِذيَن آَمنُوا اته َ لُِمونَ  َيا َأَيه  ﴾ُمسح

 [012: آل عمران]

َجَها  ﴿ ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنحَها َزوح ُكمح الهِذي َخَلَقُكمح ِمنح َنفح ُقوا َربه ا النهاُس اته َ َيا َأَيه

َحاَم أن اّلِل كان  ُقوا اّلِل الهِذي َتَتَساَءُلوَن بِِه َواألَرح َوَبثه ِمنحُهََم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواته

 [ .0:اءالنس] ﴾َعَليحُكمح َرِقيباً 

الً َسِديدًا ﴿ ُقوا اّلِل  َوُقوُلوا َقوح ا الهِذيَن آَمنُوا اته َ ِفرح * َيا َأَيه ََمَلُكمح َوَيغح حح َلُكمح َأعح
لِ ُيصح

زًا َعظِيَمً  عح اّلِل  َوَرُسوَلُه َفَقدح َفاَز َفوح
 [. 00، 01: األحزاب] ﴾َلُكمح ُذُنوَبُكمح َوَمنح ُيطِ

وُش األمور اّلِل  وأحسن اهلدي هدي ُممد   ن أصدق اْلديث كتابإف: أما بعد

 .ُمدثاهتا وكل ُمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار
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وهذا املوضوع ( عكوف القلب عىل الرب )موضوع اْللقة اليوم هو  *

  ... الرغم من أمهيتهبَقَل أن يلتفت إليه أحد 

يل التعظيم له ، هو اإلقبال عىل اليشء ، ومالزمته عىل سب :العكوف*

 .ومنها اإلقامة عىل اليشء

عكف عىل اليشء ، يعكف عليه عكوًفا ، يعني أقبل :كَم قال أهل اللغة  

 . (0)عليه مواظبًا  ، ال ينرصف عن جهته وعنه بوجهه

مح ﴿:قال تعاىل * نَاٍم هَلُ ُكُفوَن َعىَل َأصح  [.031: األعراف] ﴾َيعح

 :عكوف هوإًذا فإن ال*

 (واإلقبال عليه مع التعظيم ، أو اإلقامة عىل اليشء ،مالزمة اليشء )

، عكوف القلب عىل اّلِل: بعض أهل العلم من السلف قال *

معلوم أن الشخص الذي دخل وكاعتكاف البدن يف املسجد ، ال يفارقه 

، وال أن ينشغل بأمر من أمور َمهأن يفارقال ينبغي له يعتكف، املسجد كي 

من ُشوط ذلك و ؛مور املباحة  خارج املسجداأللو كان من الدنيا ، حتى 

 .االعتكاف 

 .فعكوف القلب لزوم اليشء مع اإلقبال والتعظيم *

                                                           

 (.001/ 22)تاج العروس   (0)

 عكوف القلب على الرب
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وذكره ،هتبُمعىل  )اإلقبال عىل اّلِل تعاىل :فهيعكوف القلب أما حقيقة *

 سيكون ُمقباِلعىل الرب  اكف  فلو أن قلب العبد ع(باإلجالل والتعظيم 

هو  عكوف اجلوارح يكون و ظيمه،وعىل ذكره وإجالله وتع  هعلي

 . واملتابعة لرسوله باإلخالص ّلِل ة طاعال

م اّلِل عظه  فيعني ذلك أنهكف عىل اّلِل اهذا القلب عأن قول نحينَم ف*

 اجلوارح وكذا فإن وأقام عىل حب اّلِل تعاىل تعظيًَم ، وإقبااًل وُمبةً   والتزم

 ُيسمىهذا كل ، كر لهاواللسان ذأقبلت عىل اّلِلهي األخرى قد 

 ﴾القلب عكوف﴿
لطاعة ، واللسان بااجلوارح انقياد  نتيجته هي ف القلب عىل اّلِلوكعُ ف *

نحن بحاجة إىل ف، وكأنه ُيدفع للعبادة إلنسانل وتيرس األمورذكر اّلِل ، ب

 .فهم  معنى عكوف القلب 

يعكف قلبه عىل اّلِل وحده ، عكف عىل التَمثيل املتنوعة ، وما من مل ف *

 ! نوعةتالتَمثيل امل أكثر

ِمِه َما َهِذِه التهََمثِيُل  ﴿:قال إمام اْلنفاء إبراهيم * إِذح َقاَل أِلَبِيِه َوَقوح

ا َعاكُِفوَن   [ .22: األنبياء]﴾( 22)الهتِي َأنحتُمح هَلَ

اإلقامة عليه مع والعكوف هو مالزمة اليشء أن  قلنا كَم سبق أن *

 .التعظيم
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فيذهبون إىل أماكن تواُجد صنام ،عبدون األيقوم إبراهيم كان  *

عليهم إبراهيم أنكر ولذلك وُيعظِموهنا؛ يعكفون عليها  فهذه األصنام 

 : وتعجب من فعلهمهذا الفعل 

وما هو وجه النفع الذي سيعود  اعليه ونتعكف تيل اليثالتَم هَم هذف

 هكذا ؟ اعليه ون؟ حتى تعكف مكُض تأو بَمذا س؟ اعليكم منه

 ... ل هذه التساؤالت عىل نفسك فأنز *

 ؟ما هذه التَمثيل التي مألت القلوب والعقول 

 ؟ورصفت األبدان عن الطاعة 

 ؟والعقل عن الفكر  فيَم ينفع 

 ؟واللسان عن ذكر اّلِل 

 .هذه التَمثيل ؟كل ما 

عىل قومه عبادة إبراهيم أنكر وقد جًدا ، التَمثيل يف زماننا  كثرت *

كل  منهم أخذ وهو وقومه يف حقيقة العكوف، أنقسم ولذلك فقد ،التَمثيل

 ،همهم عىل َتاثيلفعكفوا حظه من العكوف عىل حسب ما يف قلبه، ب

 .رب العاملني هو عىل  عكف و

يعكف عىل التَمثيل ،  نأوإما فإما أن يعكف القلب عىل رب العاملني ،  *

 .وال يشء آخر 
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ُنحتت بشكل معني من ة، صورة ممثل عبارة عنالتمثال             * 

 .، سواء عىل شكل إنسان ، أو حيوان ، أو طرياْلجارة 

قاموا من ا ما فإذا هبذه التَمثيل،وقد تعلقت قلوب قوم إبراهيم*

نومهم سارعوا إليها ليعبدوها وإذا ذهبوا إىل أماكن تواجدها من معابد 

 .عنها  نعندها ال ينرصفو مقيمني عاكفنيوغريها مكثوا فيها 

 !؟ تسكنه  يف القلب َتاثيليوجد  هل و

 ....هاكثرما أو، نعم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اد األصنام واملرشكون كانت عبادهتم بَمذا ؟به عُ  *

 ..عابد الصنم يذهب إليه ليعبده ويسجد له

 ملاذا ؟

وما حترك  ،ألن قلبه ُمعلهق  به فاملسألة بالنسبة له عقيدة وتعلق قلب 

أو  سجد لصنميوإنسان ذهب أن ي مستحيل...  اإلنسان ليشء إال باعتقاد

 ،عىل اعتقاد راسخ يف قلبه بناءً  ذلك إذا كان إال ح بويل،تمسه ي أو حجر 

 .إال العتقادحد ألن يعُكف عليها قلوب، الوكذلك التَمثيل التي يف 

رب غري ىل ف ععكُ القلب ي جعل هناك اعتقاد معني،يكون البد أن ف 

 .العاملني

ما هو التمثال 
 ؟
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تنفعهم أهنا )راسخة  يف القلب لعقيدة وما كانت عبادهتم لألصنام إال  *

هذه املعاين آخر إىل  (تقرهبم إىل اّلِل زلفى أهنا  أو،أو أهنم شفعاء،وتضهم

 .الضالة

 وامتلكته  واستعبدته أن هذه االعتقادات  استحوذت  عىل القلب لو و

 . يستطيع اخلروج من هذا العكوف فلنعليها  اعاكفً صبح بحيث ي

، زالوا   يعبدون األصنام  يف وقتنا هذاال من أناسٍ  انحن نتعجب جًد و *

 كمن يعبدون النار ويعبدون بوذا

 َتثااًل  ون صنعوا يما زال تقُدم وال  التطور واْلضارة ل بعد كل هذاهف *

 ؟؟هوعبدلي ميدَيأمن حجر ب

تدفعكم تعجب كيف نوذا ُننكر عليهم صنيعهم ه نشاهدهمعندما 

 ه؟لعبادة  صنم بل وللسجود ل كملوعق

وعرفنا  ،ألننا عرفنا رب العاملنيولكن حالنا نحن أيًضا يدعو للعجب؛  *

 بوالقلكله إال أن وصفاته،ودرسنا،وسمعنا، وبحثنا،ومع هذا  هءأسَم

صورة معينة  عكف  امتأل القلب بحبكلَم و ، والصورمتعلقة بالتَمثيل 

إىل هذا املعنى يف أكثر من موضع،وذم هذا أشار النبيوقد  ، بدعليها وال

 . غري اّلِل تعاىلالشخص العاكف بقلبه عىل 

َم َقاَل  َرَة، َعِن النهبِيِّ َصىله اّلِلُ َعَليحِه َوَسله  :َعنح َأِِب ُهَريح
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َهِم، َوَعبحُد اخَلِميَصِة، إِنح أُ » رح ينَاِر، َوَعبحُد الدِّ ، َوإِنح َتِعَس َعبحُد الدِّ طَِي َرِِضَ عح

َعبحٍد آِخٍذ 
تََقَش، ُطوَبى لِ تََكَس، َوإَِذا ِشيَك َفالَ انح َط َسِخَط، َتِعَس َوانح ح ُيعح مَل

ٍة َقَدَماُه، إِنح َكاَن يِف اِْلَراَسِة،  ََبه ُسُه، ُمغح
َعَث َرأح بِِعنَاِن َفَرِسِه يِف َسبِيِل اّلِلهِ، َأشح

َذنح لَُه، َكاَن يِف اِْلَراَسِة، َوإِنح  ح ُيؤح َذَن مَل
تَأح اَقِة، إِِن اسح اَقِة َكاَن يِف السه َكاَن يِف السه

عح  ح ُيَشفه  (2)، «َوإِنح َشَفَع مَل

َتاثيل مألت ( والدينار ،املال ،القطيفة  :َتثال اخلميصة)هذه كلها َتاثيل 

 باالنتكاس، وذمه  هذه القلوب عىلملسو هيلع هللا ىلصالنبي عليها فدعا  تعكفوالقلوب ، 

 واالعكوف عىل رب العاملني ، وعكف واترك م، ألهن اشديًد  اذم   ا أصحاهب

 .واوأضل واعىل هذه التَمثيل فضله 

وهو حب النفس وعدم حتمل ما اليرضيها : األناَتثال واعلم أن هناك  *

وهذا التعلق والعكوف من أصعب األنواع ختلًصا ، قط وإن كان صغريا

 .واألوالد والدنياأصعب يف التحطيم من ُمبة املال ، منه

ظة املوت يتبعها إما خرسان مبني وإما نعيم مقيمْل 

كلنا عىل جناح ، هم نونحن م األن الناس مجيعً ، البد أن يفهم اإلنسان هذا 

الذي املقِصد واملُستقر الدار اآلخرة هي  و ،مسافر إىل اّلِل وكل  ، سفر

 .م اسنصل إليه مهَم طالت بنا األي

                                                           

 ( 2112) البخاري أخرجه: صحيح (2)
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م عىل اّلِل  بقلب كان يف قدِ مُ إىل هذا املقِصد ويكون العبد صل فإما أن ي*

الدار بالوصول إىل السفر أن ينتهي إما  و عىل رب العاملني، االدنيا عاكفً 

عىل َتاثيل  اعىل اّلِل ولكن  بقلب كان عاكفً أيًضا ل اقباإلاآلخرة و

 .أن يلقي املرء ربه هبذا االعتقاد اخلرسان املبني و، وأصنام

، فستأيت ، وأصلح حاله تهقلبه عىل اّلِل ، وجتردت نيالعبد بعكف وإذا ما *

اّلِل ل وقفيسمع الككة ، ورسل املوت ،املساعة املوت ، وْلظة رؤية عليه 

 :تعاىل

ُس املحُطحَمئِنهُة ﴿ تَُها النهفح ِضيهةً * َيا َأيه ِجِعي إىَِل َربِِّك َراِضيًَة َمرح  ﴾ارح

 .[21، 20: الفجر] 

 :سيسمعها مرتني  أنه : العلم أهل يقول مجاهري *

مرة عند خروج الروح  ورؤية ملك املوت ، ومعه الرسل الذين  (0

 .خروج الروح عنديساعدونه 

 .إىل ربه ، وإىل حسابه  ليذهبعث يف القَب، بح يُ عندما  ومرة أخرى  (2

لكنها تأيت عىل العبد ، اصعبة وشديدة جًد ْلظة ْلظة البعث والنشور *

ن اّلِل وباّلِل ، يف الدنيا راضية عفقد كانت نفسه ، ىبالبرشالعاكف عىل ربه 

هبذا العكوف واالنقطاع ، وهذه املالزمة  ها، فرِض اّلِل عنوعاكفة عىل اّلِل

 .، أو دنيا أو هوىادقة  التي مل يشوهبا يشء من حظواملحبة الص
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بل أفرد ربه بحب ، عن ربهمل ينشغل بأي يشء  فيكون جزاء العبد الذي *

ألنه كان يف الدنيا  فيطمئن قلبه،  همن جنس عمل هؤجزا يكون، قلبه

 . باإليَمن وبحب اّلِل وطاعته امطمئنً 

فاملرؤ يف تلك ، وت ْلظة من أصعب ْلظات العمراملْلظة واعلم أن  *

 !!وال يعلم مصريه جلنٍة أم لنار، اللحظة يرى مالككة

ها إىل فيلعبد اتاج التي حيلحظات الأشد  فلحظة رؤية ملك املوت من *

 :هسمعيُ  نح إىل مَ و ،يطمئنهمن 

ُس املحُطحَمئِنهُة ﴿ تَُها النهفح ِضيهةً * َيا َأيه ِجِعي إىَِل َربِِّك َراِضيًَة َمرح  ﴾ارح

 [21، 20: الفجر]

بني هذا ال يشءوسط ؛ فوالبد، مالككة العذاب ىسمع هذا رأيفإن مل 

 .وذاك

ا حيد  للنفس وسكون الروح إىل رهباإلقبال عىل اّلِلبالعكوف وب*

 .الطمأنينة والنجاة يف الدنيا واآلخرة 

 :السؤال

ل هذا العكوف ؟  كيف ُأحصِّ

 يتحقق عكوف القلب عىل الرب ؟ بَمو

 حتى ال يكون جمرد تنظري ال فاكدة منه ؟وكيف أصل إىل هذا 
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نكتفي بمجرد ج وال عالصل إىل البيهنا املشكلة ويبقى بيان اْلل حتى ن*

 .بيان املرض

بد ملن علم أن قلبه إن مل يعكف عىل ربه عكف عىل َتاثيل الدنيا أن ال*

 : يعلم ثالثة أشياء

 :الثالثة معارف التي البد من حتقيقها حتى نصل إىل العكوف املنشود* 

 :ما سوى اهلل من القلوب طرد :اأوًل
 البد من طرد ما سوى اّلِل من القلوبابتداًء حتى حيصل العكوف 

فِهِ ﴿سمهاّلِل تبارك ايقول  ِ يِف َجوح  ﴾َماَجَعَل اّلِلهُ لَِرُجٍل ِمنح َقلحبَنيح

 [.2: األحزاب]

فليس  ،بتفريغه من ضده مرشوط   ،قبول املحل ملا يوضع فيه :قال السلف

 :املحل شيئني ستوعب  من املمكن أن ي

أحب و ، اوأنا أحب املاء جًد  باملاء، مملوًءا اإناء كبري امتلكتلو  :مثال *

أريد أن أضع العصري عىل املاء،حتى أستحوذ عىل و،  جداكذلك العصري

 فهل يصح ذلك ؟معا الشيئني 

 ملاذا؟حيد  االنتفاع بأٍي منهَم،لن ميع وفسد اجليس ال بل 

ننا أ قيللوو عصريبال أو اءبامل أن ُيمأل إماف اإلناء ال حيتمل شيئني،ألن  *

 ذا يصح ؟هل هفنجعل النصف األسفل ماء،واألعىل عصري  يمكن أن 
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 والعصري إال أن املادة التي  املاء ذلك وإن استوعب اإلناءال يصح

 شيئا ستكونبل  انتجت عن هذا اخللط مل تبق كَم هي ماء ومل تصبح عصري

 . ال طعم له

بالدنيا هم استمتعوا الرحم اّلِل، ا،إالماآلناملسلمني  كثريحال هو وهذا  *

م أرادوا أن جيمعوا بني ألهن باآلخرة،واستمتعا الهمو وبمعصية اّلِل،

إما وّلِل ،  فالقلب إما،إىل اآلخرا حدمهشيئني لن يستقيم األمر بجمع أ

 ...لغري اّلِل

فِهِ ﴿ ِ يِف َجوح َرُجٍل ِمنح َقلحبَنيح
 [2: األحزاب] ﴾َما َجَعَل اّلِلهُ لِ

 .ذلك أن نعلموالبد القضية غاية يف األمهية ف

وإن  شيئني مًعا، ال تستوعب يف الغالبأهنا  األعيانن وكَم قيل ع*

 كونأن ي فإما،شيئني مًعا اليتحمل القلبكذلك فإن ، استوعبت فسدتا

كثرة سَمعه للفضاكيات نظًرا لبالباطل واالعتقادات الفاسدة  ممتلئلب ق

خول عىل مواقع التواصل والدعليه  ىتلقالتي شبهات والوالتلفاز،

 ...به وطاعتهوإمأ أن يكون قلب عاكفا عىل حب ر، االجتَمعي

يعتقد املسلم  :املسلمني اآلن كثري من يعصف بقلوبو لفكر انترشال مث

 لعلمه أن ربه ؛وال إشكال يف ذلك كَم حيلو لهأن يعيص اّلِل  ملمكناأنه من 

وال قيمة وال تؤثر يف مآل املسلم يف  هلا الوزن أن األعَمل غفور رحيم كَم

 لديه اعتقادألنه ثبت ؛ هلبق فسد صاحب هذا االعتقاد قد .... اآلخرة 
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من أطاع كمن ، فمن عمل كمن مل يعمل، أن العمل ال فاكدة منه فاسد،

 .من أرص عىل املعصية ىص ومن تاب كع

لن جُتدي معه املواعظ إال بعد أن قلبه هبذا االعتقاد  الفاسد  امتألإنسان ف *

خلراب وا، نتج من هذا املعتقدفالتلو  الذي  ، يزال هذا الصنم من قلبه

الذي حل بقلب املسلم املصدق هلذا املعتقد الضال الفاسد جيعل صاحبه 

خيرج البد أن ا إذً  ،اْلق والباطل بنيمطموس البصرية ال يستطيع التميري 

يتعلق به َتثال أو أي  ،ات شبه ،اعتقاد فاسد  - تعاىل ما سوى اّلِل همن قلب

 .-عليه يعكفوالعبد 

 ما هي التَمثيل   ؤيةبحث ورإىل رضورة  ال ألفت  االنتباهالبد أن وهنا

 ف عليها؟عكُ نالتي 

 ...طرد ما سوى اّلِل من القلوب  إًذا  البد من 

وهو من العرشة ) سعد بن أبى وقاص الصحاِب اجلليلأذكر حديثًا عن  *

بينَم أكثر من عرشة بكثري، ونحن نعلم أن املبرشين باجلنة املبرشين باجلنة ، 

ضمن وهذا من لناس أن املبرشين باجلنة هم عرشة  فقط يعتقد الكثري من ا

 لكن العرشة  ،والكثري بعض بلال التي يعتقدها خلاطئة ااالعتقادات 

 يف حديث ةمباُش صورة باملبرشون باجلنة   هم الذين ذكرهم النبي

  (.أخر ولكن يف أحاديث متفرقة برشوا باجلنة َمنح هناك كَم أن  واحد
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ٍد يِف َغنٍَم لَُه، َخاِرًجا ِمَن َعنح َعاِمِر بحِن  ٍد، َأنه َأَخاُه ُعَمَر انحطََلَق إىَِل َسعح َسعح

د  َقاَل  اكِِب : املحَِدينَِة، َفَلَمه َرآُه َسعح َيا  :َفَلَمه َأَتاُه َقاَل . َأُعوُذ بِاّلِلهِ ِمنح َُشِّ َهَذا الره

َرابِي ا يِف َغنَِمَك  ، َوالنهاُس َيتَنَاَزُعوَن يِف املحُلحِك َأَبِت َأَرِضيَت َأنح َتُكوَن َأعح

َر ُعَمَر، َوَقاَل ؛بِاملحَِدينَِة؟ د  َصدح َب َسعح ُت َرُسوَل اّلِلهِ : َفَضَ ُكتح إينِّ َسِمعح اسح

َم َيُقوُل  إِنه اّلِلهَ َعزه َوَجله حُيِبه الحَعبحَد التهِقيه الحَغنِيه »: َصىله اّلِلُ َعَليحِه َوَسله

ِفيه   (.3)«اخلحَ

ترك الدنيا وترك ! سعد؟ن م مسعد بن أبى وقاص،وما أدراكإنه :واانظر*

 ؛فجاء إليه ابنه وقد تعجب من صنيعه وجلس يرعى إبله وغنمه، امللك،

 شيئايف إبلك والناس يتنازعون امللك اذهب كي تنال  أنت جتلس:له فقال

ضبه عىل صدره فليس سعد  لست أنا،:من الدنيا، فكان الرد

 :يقول،سمعت رسول اّلِل:لوقا

 "اخلفيإن اّلِل حيب  التقى الغنى "

 .التقوى وهي رأس األمر:التقى*

 .املال ىالنفس ، وقيل غن ىهنا عىل معنيني ، قيل غن :الغنى *
 

                                                           

 (.2122)صحيح مسلم ( 3) 
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ُجلِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اّلِلهِ  الُِح َمَع الره َم املحَاُل الصه ُرو نِعح الِِح  َيا َعمح  (4)«الصه

 .املال  من هذا  عل أفعال اخلري يتصدق وينفق ويفف

مله يطهلع عىل عوأ ال يريد أن يراه أحد،فيستخفى من الناس،:اخلفي*

اليريد الشهرة، وال يسعى ملنصب ، وال يريد  عمله ّلِل خملص ّلِل، ،أحد

 .انت عقول وقلوب الصحابةك وهذه، حب الظهور

له،وهلا جيمع الدنيا دار من ال دار له،ومال من ال مال ]:مسعود ابن يقول

 .لكاّلِل يا ابن مسعود هي كذدقت وص ،[عقل لهال من 

 َم هي الدنيا ؟ف

وهذا مفهوم  ،يتبادر إىل األذهان أن املقصود هو املال عندما نقول الدنيا*

وكل يشء يشغل  ،الامل ،ولدال ،نفسال)قارص ألن املقصود بالدنيا هو 

 .(دنيافهو  عن اّلِل العبد 

 ....القليل  وليكفَك 

يا :فقال عبد اّلِل بن عمرو بن العاصل من املهاجرين جاء رجل فقري *

 آخر رد عىل سؤاله بسؤال ،لكنه بهفلم جي عبد اّلِل ألسنا الفقراء املهاجرين،

: قال ،نعم، قال عندك زوجة، تأوي إليها؟: أَتلك سكن ؟قال : فقال له 

                                                           

، والطَباين ( 3201)، وابن حبان  (00102)2/010أخرجه أمحد : إسناده صحيح ( 2)

 ( .3203) "األوسط"يف 
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يه عبد اّلِل وعندي خادم، فرد عل:فقال الرجل أنت من األغنياء،: قال نعم،

 !أنت من امللوك : بن عمرو بن العاص وقال

قال عمرو بن العاص هذا وكانوا قديَم يسكنون يف بيوت بسيطة وقد  *

فَم بالنا نحن اآلن ، جدا فلم تكن هناك القصور والفيالت والسيارات

من  اك كثريكنا اّلِل ما مل يملّ وقد ملّ ، نشتكي ونتضجر ونّدعي الفقر

 !اخللق؟

من  ابيت يمُلك  هأنأحدهم  إىل صل يم عندما هلنت الدنيا بالنسبة هذه كا *

فيَم عدا ذلك فال التفات و األغنياء، فهو من ،ةزوج لهو عيش فيه،يطني 

 .بأنه من  امللوك  خادًما وصفه ملا امتلك هذا الرجلو هذا، هيكفيف للدنيا،

َمئٍِذ َعِن النهِعي﴿:قال تعاىل * أَلُنه َيوح  [.1: التكاثر]﴾مِ ُثمه لَتُسح

كذا تعلق القلوب و، لفساد القلوب يؤديالدنيا  اللهث وراءاعلم أن ف *

احتياجات  ُيلبي أن يريدكمن  ،-أيا كانت هذه األشياء – املادية باألشياء

فيظل منشغل الفكر عىل ، من طعام وُشاب ومالبس إىل غري ذلك أبناكه،

 .دبر آيه التي أنزل عليهوال يت، ال يتفكر يف نعم اّلِل حولهو، الدوام

 ْلًَم  ييف السوق ، وهو يشرت ريوى أنه التقى بابنهف":قال عمر قدو*

أكلَم اشتهيتم  وحيكم:اشتهينا اللحم فاشرتيناه،قال:ما هذا؟قال:فقال

 ."!اشرتيتم
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إىل أن النفس أبوه  فأرشده، كيف ربى هؤالء أبناكهم .... واانظر *

بل علينا أن  ،ُنلبي هلا كل ما تشتهيهعلينا أن  ال ينبغيتشتهي الكثري و

  .النفوس حتتاج إىل الرتبية كَم أهنا حتتاج يف هذه الرتبية إىل الصَبف ؛ُنربيها

ملا يوضع فيه  قبول املحل أن :نعود إىل األمر الذي سبق أن ذكرناه وهو *

قبل لن يفامتأل باعتقادات فاسدة إذا القلب و، مرشوط بتفريغه من ضده

 ...اإال أن يشاء اّلِل شيئً  قادات السليمة عليه بدخول االعت

،هل من املمكن انشغلت بغري اّلِل،وبغري طاعة اّلِلإذا  اجلارحة وكذا حال*

 أن تنشغل بطاعة اّلِل ؟ 

كثري من )هو عىل ما نقول وأكَب مثال ، بطاعة اّلِلتنشغل ال لن *

يرون يف  الو،يف أعَمهلم ممن اهنمكوا َتاما (الطالب ، العَمل ،نياملوظف

 كي ويرجع لبيتهعمله الواحد منهم ى ُينه، دنياهم إال ماهلم وأشغاهلم

ال خشوع فيها وال خضوع لرب ، كنقر الديكةصالة فإذا هبا  ؛صيليُ 

ري صالتي ساد عليها التق أال يعذبنا هبذه الصالة أسأل اّلِل .......العاملني

 .  ألن فيها استهانة بعظمة اّلِل والتفريط؛

 ؟هو السبب الذي جعل الصالة خترج هبذه الصورة ولكن ما 

كثرة انشغال العبد وطول ُمكثه بني الناس جعل التَمثيل تكثُر يف ألن * 

عىل رب عن العكوف  وممتنع ،قلبه والقلب ُملتفت إليها عاكف  عليها

يعكف عىل اّلِل، فال حُياول القلب أن والعبد ليُصيل  قفيف العاملني،
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 .اّلِل تليق بجالل ال هبذه الصورة التيرج الصالة  وختستطيع حتصيل هذا ي

بطلب الرزق  –اجتمع عىل العبد انشغال القلب وانشغال اجلوارح  فقد *

فلم يستطع ، فوقف بني يدي ربه ليُصيل -والتفكري فيه ويف ملذات اْلياة 

 . وال حول وال قوة إال باّلِل، طبل جاء بالرسم فق، ن يصل ْلقيقة الصالةأ

!! تنفع العبادة كيف ف، لغرياّلِل قد تشتت وأصبح وشوقه إرادته تكونف *

 ..ال تنفع النفع التام املرجو منها بالتأكيد

فاللسان الذي اعتاد قول ، هذه األموركل فرغ القلب من تفالبد أن  *

ل لن يستشعر فوالقلب الغا، الباطل والزور لن يستشعر حالوة الذكر

ولوأننا نظرنا إىل اللسان  ،الراكعةلوب معاين الذكر العظيمة وأعَمل الق

 افلغ  والقلب ساهٍ  ،نجده ال يعلم  معانى الذكر الذي يتحرك بالذكر

 يغلب عليه الكالمألن اللسان الذى  ،غ اللسانرِّ ففالبد أن أُ وبالتايل 

 ... يصعب عليه نطق اْلق وإن فعل ال يداوم بالباطل،

 :نإصغاء القلب كإصغاء األذ: قال العلَمء * 

وال أن  لغريه، يْلديث معني ال يستطيع أن يصغ يفاإلنسان عندما يصغ

 ،يسمع منه حديثا وانتبه إليه جيًدافلو جلس شخص إىل آخر ليفهم غريه 

ولو سمعه يكون جمرد صوت ال  تكلم  شخص ثالث فلن يسمعهوجاء لي

ذا أنصتت ليشء ال تسمع إحال األذن هو هذا ف.  يدركه وال يفهم معناه

 !كذلك حال القلبف ،آخر اشيئ
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حال ك - هذا حاله عليه يكونومل يعكف  مل يصغ إىل اّلِل، ىذالقلب ال *

بَمدة يه عندما تأتو عكف عىل التَمثيل، إن مل يعكف عىل اّلِل، ،- األذن

وال  ُيدرك السمعه كالم الرمحن، وكالم رسول اّلِلوتُ  اإلحياء والنفع ،

 ......  هينتب ؟ ملاماذا قال آنفً :يقولف، يعقل

 - بينهم من  وبمجرد خروجه، يتكلمويتكلم،  النبيفقدكان  ولذلك

 ؟ ما معنى كالمه ماذا قال آنفاً؟:يقولون -أي املرشكني 

عىل  تإنَم عكفو ،رهباعىل  ةعاكف تليس مهبوألن قل مل تسمع،آذاهنم *

، والعناد واالستكبار صناملألوالسجود  باملعايصُغلفت والتَمثيل ، 

 .عكف عىل الربتأن  حينها تستطعمل التايل وب

؟ومع ربناالدنيا أحوالنا يف كيف تسري ..والكالم وانظرذا اهل واانتبه  

 ،وبالظهور ،وبالعلو ،وبالدنيا ،النفس وبحظ باألوالد،) املشغول القلب

القرآن والسنة  ُتوقظه واملُتمثلة يف التي  ءحياعندما تأتيه مادة اإل (وغريها

 ...أذن قلبه إال أن يشاء اّلِل عز وجل شيئا هاأن يصغيع ستطيال ي

 ..جامدة قاسية عدم العكوف عىل الرب جعل القلوب 

 ذا يفعلون؟ماالواقع العميل يشهد ملا أقول،أكثر طالب العلم و *

 ،إىل مكان ومن مكان ،إىل دورةومن دورة  ،من درس إىل درس يذهبون 

وبعد كل هذا  التواصل،ُمارضات عىل شبكات  آخر،إىل  ومن شيخ

لة فال نجد   .اضعيفة جًد نتيجة أو نجد أو نبحث عن املُحصِّ
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كغثاء غثاء فالغالبية اآلن ... دعونا نتكلم بموضوعية وعقالنية *

هناك أكابر، لكن ليس الغالب عىل أحوال املسلمني  إنَم نعم ...السيل

 الغالب الغثاكية ملاذا ؟

 إصغاء القلب مل حيد 

 ملاذا ؟

فيه خلل  عىل الرب ن العكوفأل. 

عكوف القلب عىل الرب مل حيد  عىل الوجه األكمل  فحصل اخللل،  *

مل ينتفع القلب إال  واملاء ، ءحياجاءت املوعظة والنفع ومادة اإلما فإذا 

 .ُيقالما ي دريهمهمة من كالم ال انتفاعه ك بالقليل،

ِن ُعَمَر *  :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النهبِيِّ َعِن ابح

ًراأَلَ » َتلَِئ ِشعح ُف َأَحِدُكمح َقيحًحا َخريح  َلُه ِمنح َأنح َيمح َتلَِئ َجوح  (2)«نح َيمح

مباح  الشعر منه ما هو ألن ؛ املذموماملحرم  أو هنا الشعر  النبييذم  *

الذي هو ومنه ما هو مذموم و ،كلَمت دينية أو وطنيةيتضمن  يالذهو و

                                                           

 (.2022)أخرجه البخاري(2) 
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عن أن يضيف ، فضاًل  اأن يرددهملسلم  ي تليق وال ينبغالكلَمت يتضمن 

 ،(األن يمتلئ قلب أحدكم  قيح) :لاوق هإليه املعازف واملوسيقى ،فذمه 

 .الصديد يفسد املكان  أي أن  ،وهو الصديد :القيح معروف*

خري له  ،احيفر يف املعدة حتى يفسده:(األن يمتلئ جوف أحدكم قيًح *) 

هل  ،( ايمتلئ ِشعرً خري من أن )هيفسد جوفأن  أو امن أن يمتلئ شعرً 

 ؟ختيلتم معنى اْلديث 

 ذلك ؟ النبيفلَمذا قال * 

ألن ؛مكن أن يمتلئ بالشعر وباألكاذيبيبني أن اجلوف :ابتداءً  :أواًل 

أخذ من الشعر سيئة األكاذيب التي ستُ و ،اأكاذيب ربَم كانالشعر كالم 

ئ أن يمتلمن له  أفضل  هفيالقيح وحيفر بيمتلئ  الذي  قلبالف .اجًد 

 الشعر ب

 ؟( )ملاذا يا رسول اّلِل :والسؤال*

فِهِ ﴿:نرجع لآلية* ِ يِف َجوح َرُجٍل ِمنح َقلحبَنيح
سمع يأن  إما﴾َما َجَعَل اّلِلهُ لِ

 سمع كالم الرمحن،أن يوإما  ،معها ويتوافقنسجم يو الشعر واألغاين،

 .عمل بهيتدبره،ويعقله، ويو

تذهب ْلضور الناس ألن  ؛املسلمنيقلوب الغثاكية مألت أن :أقول لذلك

 .إىل البيت ملشاهدة الفضاكيات تعودالعلم ثم س ودر
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ُشب السجاكر حتى مع ذلك ال يمتنع عن  عمرة ولكنلليسافر البعض  

يمتنع عن وال  ات موسم اخلريخُيِرج الصدقات يف، وهو يف بلد اّلِل اْلرام

فسدات املفامتأل القلب بمل حيُد  العكوف عىل الرب ، أكل ْلوم إخوانه

الشكوك، واخلياالت ، واملضحكات ،  نعفضاًل ،من التَمثيل املختلفة 

 .،كل هذه أمور تفسد يف العقل قظةوأحالم الي، الوقتواْلكايات طوال 

 ..القلب مفطور عىل طاعة الرب 

لب مسكني يتحمل ما ال طاقة والق ،راه العقل ُيرسله إىل القلبي يوالذ*

 ملاذا؟له به، 

ل القلوب فوق طاقتها ، ار عىل هذمل يفط..ألنه * لذلك  ،نحن ُنحمِّ

الفساد واألغاين، والكذب ، بمألها ن، فقلوبنا داكَم منهكة مريضة

كبح نأن  علينايف حني أنه ينبغي  وحب الدنياواْلكايات ،واملشاكل ، 

فقلوبنا مفطورة عىل حب الطاعات وفعل ، الشهوات عنمجاح النفس 

 .فرفقا بقلوبكم... اخلريات

 ..غلبه هواه قد  يال حُيب الذنب ولكن غالبا املؤمن 

ولكن  علينا أن نوقفها ونستطيع فعل  النفس تريد أن تنطلق يف الشهوة، *

 ذنب؟نُ لَمذا ف ؛طبيعته ال حيب الذنوبباملؤمن  و ذلك ألننا مؤمنني،
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 ،اقويً يكن مل  اهلوىلدفع هذا  هغلبه وجهاداه قد املؤمن ألن هوُيذنب 

وإن ا اجلهاد ضعيفكان ،ااإليَمن ضعيف كانفإن ،حسب إيَمنه  عىلكان ف

 . اقويكذلك  اجلهاد كان  اقوياإليَمن  كان

، حيزنوالدليل أنه عندما يذنب  ال حيب الذنب، املؤمن بالعموملكن  *

  ،ضيهع عليه لذة اْلرام  الذى فعلهتُ به  إىل الدرجة التي  اْلزن  يصل وربَم 

إخوة حال  إىل وا انظرف.... الذنوب  بغضمن طبيعة املؤألن ذلك  _

تُُلوا ُيوُسَف ):  ؟ماذا قالوا أواًل  ...هم مؤمنون و ،يوسف  ،هذه شديدة (اقح

ًضا):تنازلوا وقالوا ثم  َرُحوُه َأرح  ما، اأخف نوعً  اطرح أرًض ال:(َأِو اطح

 ضمري ، لكن الشهوة غالبةالتأنيب  داءثم 

ِدِه َقوح )  نيَ َوَتُكوُنوا ِمنح َبعح  (.ًما َصاِْلِ

نيَ *) ًما َصاِْلِ ِدِه َقوح رييدون التخلص هم فغلبتالشهوة :(َوَتُكوُنوا ِمنح َبعح

مأل  وقد  ،بحبهأن يفوزوا  لك كذ ويريدون أباهم، ْلبهممن يوسف 

فساد التصور، يظهر  القلوب، فأرادوا التخلص منه وهنا واْلسد اْلقد 

ف لتحول حب األب إليهم لو ختلصوا من يوسأهنم حيث أهنم اعتقدوا 

 ونحيب وهم ال ،اجًد  اشديد وجدوا قتله أمرالكنهم  يتفرغ هلم،س حيث أنه

ًضا}:واقالفدرجة  وا، فنزل ذلك الذنب  .{َأِو اطحَرُحوُه َأرح

نيَ }بعدها   ثم ًما َصاِْلِ ِدِه َقوح ُه َأبِيُكمح َوَتُكوُنوا ِمنح َبعح ُل لَُكمح َوجح  {خَيح

 .حتققون ما تريدون 
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مل والدليل أهنم  ... ضعيفلكنه ، هاد اجل وهذا هو ،هي الشهوة هذهف *

 م إياهقتلهفهواهم كان يف ( وهذا نوع من جهاد اهلوى)يقبلوا أن يقتلوه، 

 .وسوس هلم بذلكالشيطان و ،هناكيًاوالتخلص منه 

سأقوم بعمل فرح وال مانع من الذهاب إىل أتزوج،عندما  تقول  نح مَ  :مثل

 .نفس املنطق الفاسد ، وهذا  هو اْلجاب يأرتدعد ذلك بثم  الكوافري 

أًيا كان  ،توبأنتهي منه أهذا الذنب وعندما عمل أ...  فساد التصور*

هذا منطق كثري (زنا، ربا ،خمدرات متاجرة يف ،رشوة)شكل هذا الذنب 

 .من الناس 

 من باب حل معصية  عملي وكثري من الناس يفكرون هبذه الطريقة*

 .اّلِل عىل الدوام ال يريد أن يعيصأساًسا هو ف هة تعرتضمشكل

ومل يمت بالكلية أي  مازال يف قلبه نبضأنا أتكلم عن صنف :هلذا واوانتبه

  (قلبه ليس ُمل حديثنا اآلنهذا الصنف الذى مات و) أنه حي لدرجة ما،

 :أشد الجهاد  جهاد الهوى

شديد  مستمر، وجهاد اهلوى واجلهاد زين،والنفس متعبةيُ  فاهلوى*

 .ال يتخيله وال يضاهيه غريهقد  ا  جًداا عاليً أجرً العبد ؤجر عليه يو

 ؟شديدلكن ملاذا ُيوصف جهاد اهلوى بأنه  

فيكون اجلهاد  أن تدفعه عنها، اصعب جًد فمن ال األن النفس لو هوت شيئً 

 شديدا واألجر كبريا 
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هذه  لكن نفيسو  - فيسولتكن ن - امعين شيئاأحب  أنا: فمثال *

... والكَب واالستعالء، وحظ النفس  يف العجب، ستوقعني هلكنيتُ س

فتلك املاجاهدة وذلك الصد له من  أريد هلا هذه األمور،و....أحبها لكني

 . اّلِل أجرا كبريا بفضله وجوده

 يف جهاد  الصدق يعلم ـــ بالفعل ــ وهو  العبد من قلباّلِللو علم و *

واألمور التي  ،طرات، واملهلكاتذه اخلمن دفع ه هسيمكن ،العبد هلواه

نتخلص من بإذن اّلِل ، لكن البد أن  هنترص عىل نفسيو ،هدين هتفسد علي

 . فساد التصور

م يف فف * ًما﴿ إخوة يوسفساد  التصور حتكه ِدِه َقوح  َوَتُكوُنوا ِمنح َبعح

نيَ   سأكن أقولالشهوة ،  أقع يف الذنب وأسري خلفال يصح أن   ﴾َصاِْلِ

 .فهذا من اخللل والفساد بالتأكيد ، صاْلنيال من

ارتكاب  وأ ةشهوالبعد قضاء  ال البداية، البد أن نكون صاْلني من*

 ،لعدم امتالك املالال يوجد زواج  من الشباب اليوم، كثري حالك، الذنب

 َمذا يفعلون؟ف

؟ نفس منطق إخوة يوسف  ملاذا، اْلرامهتم يف الألسف يقضون شهو *

 أرزقعندما : فيقول أحدهم -صاْلني ان بعده قومً وتكونوا م - الفاسد

وكذلك من سارت يف البغاء .وعن الزنا وأتزوج سأقلع عن اْلرام، الامل

 .فهذا خلل،تقول إن كفيت قوت يومي سأترك البغاء وأكن من الصاْلني
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 ته لو مِ ذا سيحد  ماو؟حتى تتزوج  وتتوب مهلكسياّلِل أدراك أن  فَم *

 ماتت حال اْلرام الذى تفعله؟ حال الزنا؟ أو األخت 

 :الثانيةاملعرفة :ثانًيا
 

 :حبس القلب يف طلبه ومطلوبه
التي ينبغي للقلب أن حيفظها حتى جيعل له عكوف عىل رب :املعرفة الثانية

 .هومطلوب هطلب نالبد من حبس القلب عه أن: العاملني

 :ني تإىل فرقافرتقوا  أهنم مهم العلَمء نجد لو نظرنا إىل الناس كَم قسه  *

وعطاؤه  باالرتكاب، هقابلت أمر اّلِل بالرتك وهني :الفرقة األوىل (0

 .ومنعه بالسخط  بالغفلة عن الشكر،

وإذا هناهم ارتكبوا ،وهصعاّلِل إذا أمرهم ، وهذا األمر مشهور وُمشاهد

فإن . تركوا شكرهاو وهابالنعمة جحد معليه منه وإذا  األمر املنهي عنه،

 .وتضجروا سخطوامنعهم اّلِل النعم 

العداوة بحسب ما يف قلوهبم من  من وعندهم أعداء اّلِل، هم هؤالء 

 .لتلك املعاين  وافانتبه حال أعداء اّلِل،هو هذا  هذه املعاين،

نحن عبيدك فإن أمرتنا سارعنا إىل  :اقسم قالو :الفرقة الثانية (2

هذا ف  .وكففناها عن ما هنيتنا عنه اإلجابة، وإن هنيتنا  أمسكنا نفوسنا،

وإن منعتنا تضعنا إليك وذكرناك   حاهلم  إن أعطيتنا محدناك وشكرناك،

 .فليس بني هؤالء وهؤالء إال جنة ونار
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نتهي تأن بمجرد ورت الدنيا إال ِس  الثاينليس بني الفريق األول والفريق  *

وفريق صار  صار إىل اجلحيم،فريق ، سرتى الناس تفرقوا الدنيا باملوت،

فريق إىل ف، وخرسان مبني  ن؟غبن شديد،بح غُ  يخرسان وأ يأ ،إىل اجلنة 

الذين قالوا أطعناك،كَم ذوي القلوب العاكفة عىل رهبا   -واآلخر، السعري

 -أمرت، وعبدناك كَم أحببت،ومل نعصك إن منعت،ومل نسخط إن مل تعط

  .عرضها كعرض السَموات واألرض إىل جنة

: من يسمعني اآلن يقول لشيطان حتى ال خيدعنا انضعه ألنفسنا  ميزان *

وعندما ينهاين  عندما يأمرين اّلِل أطيع، الفريق الثاين،من اْلمد ّلِل أنا 

ال و -شكرا ّلِل  هل يدقبِّ يُ قد و ، وعندما يعطيني أقول اْلمد ّلِل،ينتهأ

هذا هو اْلمد بالنسبة لعوام و  -هبذ الفعل البدعيأدرى من أين جاءوا 

 العبودية؟ فهل هبذا تتحقق، املسلمني

 ؟ضابط يعرف العبد به إىل أي الفريقني ينتمي*

أي إىل عرف يد أن اجيوش الدنيا واآلخرة، وأر العبد لو تصادم يف قلب *

 فلها اجليوش :الشهوات مثلهتجم قف ؟ ينظر مع من سينتمي فليالفريقني 

شهوة  ،شهوة املال)وغالبا ما تكون متعددة ومتنوعة قوة،الب وأسلحة 

 .والكل حني َُياجم َُياجم بقوة ( غري ذلكإىل  ،األناالنفس  و

 هومع جيوش اآلخرة،وعكف القلب عىل الرب ، ف اواقفً  هوجد نفسإذا *

 .وبني اجلنة إال املوت  هليس بينومن أهل النجاة بإذن اّلِل،
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 واجلَمل ، واْلياة، القلب والنفس مع جيوش الدنيا، وجدأما إذا *

وبني النار  هعىل خطر عظيم  ، وليس بين هلم أنعفلي ،وعاكفني عىل الدنيا 

 .إال املوت 

 واستعن باّلِل وال تعجز.. فاحذر ، األمر مصريي جنة ونار :فلننتبه*

 :المعرفة الثالثة:ثالثًا

 :القلب والبدن في طاعة هللا اليقين على أن راحة
 

اليقني   - سح ره َد واّلِل البد أن يُ  -سح ره َد ويُ بل يقني البد أن نتعلمه الهذا 

 الذى زال من قلوب كثري من املسلمني 

 وراء الدنيا ؟ ُكللَمذا يلهث الف

ُيريد أن يقوم لصالة   الفالبعض  ،راحةلل اوراء الدنيا ، طلبً يلهث الكل  *

أن النوم وترك صالة الفجر كبرية من الكباكر  بالرغم من علمه، الفجر

ام يف وقت ُمتأخر نكحجته أنه )ومع ذلك يضع لنفسه األعذار واْلجج 

 اثم يقول أن(سيستيقظ لعمله مبكًراأو  ،يستطيع أن يقومواجلسد جمهد وال 

 .ولكن ال أستطيع أن أقوم  أحب اّلِل سبحانه

هذا الشخص متصور أن ف ،عالجهذا هو فساد التصور الذى البد أن يُ *

 ...ولكن اْلقيقة أن ة البدن يف النومراح

 يف وقتها هي يف القيام للصالةراحة البدن 
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هو  النبيف ،جد راحة ما بعدها راحةيس ،يف مسجده صىل و ماق فلو 

 : َقاَل  قال َرُسوَل اّلِلهِ ،هذا الذي قال

ُب ُكله » ِ يحطَاُن َعىَل َقافِيَِة َرأحِس َأَحِدُكمح إَِذا ُهَو َناَم َثالََ  ُعَقٍد َيضح ِقُد الشه َيعح

، َفا َدٍة َعَليحَك لَيحل  َطِويل  ، َفإِنح ُعقح تَيحَقَظ َفَذَكَر اّلِلهَ، انحَحلهتح ُعقحَدة  ُقدح َفإِِن اسح رح

ِس  بََح َنِشيطًا َطيَِّب النهفح ، َفأَصح َدة  ، َفإِنح َصىله انحَحلهتح ُعقح َدة  أَ انحَحلهتح ُعقح َتَوضه

الَنَ  ِس َكسح بََح َخبِيَث النهفح  (2)««َوإاِله َأصح

في هذه ف، يف طاعة اّلِلتكمن  ن وطيب النفس وقوة البد نشاطال *

صىل ، تو قف بني يديه،تفالبد أن  ؛لفجرابالقيام  لصالة أمر  اتاللحظ

فكيف هتنأ ، بدنك، وانرشاح وراحة  كتوراح كطيب نفس ففي ذلك

 نفس من ترك أمر ربه؟ وكيف يرتاح بدن من عىص مواله؟ 

يف طاعة اّلِل  ح اليقني،اليقني عىل أن راحة البدن والنفسحَص البد أن نُ  *

 .ليس يف يشء آخرو

ينافق،والذي حيب املدح ،  أو الذي يراكي،ف بالنسبة للذنوب املعنوية، *

السعادة  ،بمعصية اّلِل السعادة لن تأيت: نقول له، دةاسعالنفسه ل يُحققل

 .البد منههذا يقني ف تأيت من عند اّلِل سبحانه،

                                                           

 (.0021)،ومسلم(0022)البخاري : متفق عليه ((6
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،  ات ومراتمر عبدال هذا اليقني لو مل يكتمل يف القلب ستزل قدمو*

 اليقني عىل أنه 

 ..لن يسرتيح القلب إال بالتأله للرب

فطر اّلِل فقد  ،هناك يشء آخر لكن ديث واْلنحن قلنا وأثبتنا ذلك ب*

  وإنابة، ُمبة، وتعظيًَم، سبحانه لهنتأله  التأله،قلوب عباده عىل 

 نالقلوب مفطورة عىل ذلك،ول ألن؛ ال،وبكاء،وإقبااوندم وخشية،

أتأله إليه ، محبة اّلِل وتعظيمه وطاعته وخمافته وخشيتهرتيح القلب إال بيس

فالقلب ال  .بكل ما أملك هبذا يسرتيح القلب ألنه مفطور عىل هذه املعاين 

 ...ينال السعادة إال بإرداة اّلِل وال يرتاح إال بالطاعة ألنه مفطور عليها

يِن ﴿:يقول رب العاملني * َهَك لِلدِّ َحنِيًفا فِطحَرَت اّلِلهِ الهتِي َفطََر َفأَقِمح َوجح

لحِق اّلِلهِ   .لن تتبدل الفطرة  [31: الروم] ﴾النهاَس َعَليحَها اَل َتبحِديَل خِلَ

 :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النهبِيه * 

َسانِهِ » انِِه، َأوح ُيَمجِّ َ َدانِِه، َأوح ُينرَصِّ لُوٍد ُيولَُد َعىَل الِفطحَرِة، َفأََبَواُه َُيَوِّ ، ُكله َموح

َعاءَ   (7)«َكَمثَِل البَِهيَمِة ُتنحتَُج البَِهيَمَة َهلح َتَرى فِيَها َجدح

فطرة التأله التي طمسها الناس برتاب الذنوب واملعايص حتى  :هذه هي

 ؟ فطرة التأله أين ذهبتف الفطرة مل تعد موجودة ،

                                                           

 .واللفظ له ( 2221)، و أخرجه مسلم ( 0312)بخاري أخرجه ال(  0)
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االنشغال ك بمسكناتولكن صاحبه  يمنعه القلب يريد أن يتأله، ف *

 ..بالناس ،باألسواق ،باألوالد

جالًسا مع الصحابة، فقرأ أهلاكم التكاثر اآلية  النبي كان  !! واانتبه* 

َوَهلح لََك، َيا ابحَن آَدَم ِمنح َمالَِك إاِله : َمايِل، َمايِل، َقاَل : َيُقوُل ابحُن آَدمَ  ": َقاَل 

َليحَت،َأوح َتَصده  َت َفأَبح نَيحَت، َأوح لَبِسح َضيحَت؟َما َأَكلحَت َفأَفح َت َفأَمح  .(1)قح

وحتى بعض ، حن نتكاثر يف األموال واألوالدنف :"أهلاكم التكاثر"*

طلبة العلم ممن ابتلوا بشهوة الطلب دون العمل يتكاثرون يف أخذ 

 !ولكن ... الدورات واإلجازات والدروس 

 نامن كل هذا إال ما أبقي ناليس لف ؛ ْلظةرتكه يف نكل هذا التكاثر س*

 .لآلخرة 

بدنالنفس أو ال عن سعادة الذي يبحث  :واانتبه... 

صيام ،من قيام الليل)سخر يف العبودية يُ و ستعمل،يُ أن  يف:سعادةالبدن

 .البدنهبذا يرتاح و (استغفار ،تقوى ،هنار

 حتقق للعبدقد  التيفضاكيات المشاهدة ب تكونلن ف:أما سعادة النفس*

أعرضوا الذين  ينولكن قد يمكر اّلِل باملاكر ؤقتة،املسعادة بعض ال

والتي يتبعها  فيظهر هلم بعض السعادة، اآلخرة ومل يريدوااعتدوا وبغوا و

                                                           

 (.2121)أخرجه مسلم (  1)
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هبا لفساد قلوهبم وضعف فينخدعون  ، شديدةووحشة تنغيص وحرسة 

 .أفهامهم

 ؟الغالب عىل أحوال املسلمنيما هو *

ذنوب لكثرة ال هذا حالنا ملاذا؟ (النكد ، واهلم ، واملشاكل ، واملشاحنات)

 هو فكان هذا ،يقم بالوظيفة التي خلق من أجلهاالقلب مل ف ،عايصاملو

 :هلرسول قال اّلِل وقد حتى نعود إىل ربنا، عليهوسنظل  اْلال،

 ."فاستقم كَم أحببت"مل يقل له   "فاستقم كَم أمرت"

الطاعات سأعمل كل  هواه،وفق أن يستقيم ، لكن منا كل واحد ريد ي  *

ويبدأ ، وهذا الذنب لن أتركه، لن أفعلها لكن هذه الطاعة، التي أعلمها

بعد أن ألتحق ، بعد أن أنجب، بعد ان أتزوج، سأفعل الحًقا: التسويف

 ذا إن رأى عيب نفسه ورأى املعصية من األساسه ....بالوظيفة

ماذا ينتظر ُترى   ؟ملاألورض امل ينهكناأوننتظر حتى ؟  اهل ننتظر شيبً ف

تارة  ويلبي أمر ربهأوالذي  ُيعرض تارة  أو العايص، عرض،نسان املُ اإل

 ؟ُأخرى 

بخالف العايص املرص ، املذبذب قد ال يرى نفسه عىل خطر أصال وهذا *

 ...وتلك مصيبة أخرى ،عىل معصيته ويعلمها

 لكرس ل الكتب لتحقيق هذه املعاين،الرسل،وأنز أرسل  *  

  واجتناهبا الطواغيت
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تَنِبُوا الطهاُغوَت ﴿:قال تعاىل بُُدوا اّلِلهَ َواجح ٍة َرُسواًل َأِن اعح َولََقدح َبَعثحنَا يِف ُكلِّ ُأمه

اَللَُة َفِسرُيوا يِف  ِض َفِمنحُهمح َمنح َهَدى اّلِلهُ َوِمنحُهمح َمنح َحقهتح َعَليحِه الضه َرح األح

بنَِي   [ .32: النحل] ﴾(32)َفانحظُُروا َكيحَف َكاَن َعاقِبَُة املحَُكذِّ

فكل من جيد ، ب أن جيتنبجيإىل أن  حُيطهم تاج حيكل َتثال يف القلب  *

 لنفسه طاغوتا عليه أن يتجنبه ليسلم له قلبه ويسلم له دينه

: من األسباب التي تساعدك عىل حتطيم هذه األصنام التي يف القلوب *

، قد تطول املدة، والقراءة يف سري السلف الصالح ،يف آيات اّلِل إمعان النظر

 .لكن النتيجة بإذن اّلِل مع جهاد اهلوى حاصلة  وحاسمة 

يقوى هبا إيَمن املريدين،  ند من جنود اّلِل،اْلكايات ُج  :اجلنيديقول *

:فقال ، -هل من شاهد هلذا الكالم  -فقيل له هل من دليل  

ُسِل َما ُنثَبُِّت بِِه ُفَؤاَدَك  َوُكال  َنُقصه ﴿:قول اّلِل تعاىل بَاِء الره َعَليحَك ِمنح َأنح

ِمننَِي  َرى لِلحُمؤح كح
ِعظَة  َوذِ قه َوَموح [021:هود]﴾(021)َوَجاَءَك يِف َهِذِه اْلحَ  

فنِقف ونتدبر اآليات نتفع هبا التي يُ  َبنجد العِ  قصص القرآن أقرنحني و*

.واملعاين    

؟كيف كان حال هؤالء  

؟لتلك املنازلوماذا فعلوا حتى يصلوا   

 ريحتضمن حيتاج إليها يف سري السلف الصالح إال  يقرأال أحد لألسف 

 إجياد هو مفاهل -إال من رحم رِب  -ليس للقراءة أواالستفادةو علمرس د
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ال عىل الدرس  الرتكيز عىل  فيكون  ،اوحكاية وموضوع ا،جديًد  اكالمً 

.الِعَب املُستفادة  

أن أنظر إىل قبل أن أكتب كلمة حتى أقوهلا غًدا يف درس،كان ينبغي *

..نفيس حال   

؟تأثري يف حيايتهل هلذه الكلمة و  

؟إليها احتاج هل أنا   

؟ملت هبا لو كان فيها أمرعهل و  

 ؟يهل انتهيت عنها لو كان فيها هنو

  ًــ:حتاج ألكي أحقق هذه املعاين أنا  اإذ 

كل األمور  - طرد ما سوى اّلِل من القلب:األمر األول (0

 . -ُتطرد لتي من املمكن أن تشغلني ا

 .هو مطلوبه حبس القلب يف طلب:األمر الثاين (2

اليقني بأن سعادة النفس وهو هام جًدا :األمر الثالث (3

  - أي العكوف - وراحة  البدن يف طاعة اّلِل

َم أكثر األبدان ف، عىل الطاعة اا عاكفً ليس بدنً وا عىل اّلِل،ا عاكفً أريد قلبً  *

 أين القلوب العاكفة؟ ولكن اكرةوما أكثر األلسنة الذ العاكفة والطاكعة،

 ا عىل اّلِلا عاكفً قلَم جتدي قلبً 
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اسأل اّلِل أن جيعلنا من هذه القلوب وأن ينفعنا باملوعظة، وجيعلنا من عباده 

اّلِل خرًيا سبحانك اللهم و  مزاكج هالذين يستمعون القول فيتبعون أحسن

 .بحمدك أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك و أتوب إليك 
 


