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الشيخ خالد المصلح

2

¢
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الل
إِن ا ْل َح ْؿدَ لؾف ك َْح َؿدُ ُه َوك َْستَعقـُ ُف وكستغػرهَ ،و َك ُعق ُذ بالل م ْـ شرور أ ُك ْػسـَا َ
وسقئات أ ْط َؿالـَاَ ،م ْـ َي ْفده ُ
َف ََل م ِضؾ َلف ومـ ي ْضؾِ ْؾ َف ََل َه ِ
اد َي َل ُف.
ُ َ َ ْ ُ
ُ
الل َو ْحدَ ُه َٓ َش ِر َ
يؽ َل ُفَ ،و َأ ْش َفدُ َ َأن ُم َحؿدً ا َط ْبدُ الل َو َر ُسق ُل ُف ،صػقف وخؾقؾف
َو َأ ْش َفدُ َأ ْن َٓ إِ َل َف إِٓ ُ
وخقرتف مـ خؾؼف ،صؾك الل طؾقف وطؾك آلف وصحبف ومـ اتبع سـتف بنحسان إلك يقم الديـ.
أما بعد؛
ه ــهذه الؿحاةــرة ُرقؿــو ووســؿو بجــزي مـــ آيــة؛ وهــق قــقل الل تعــالك

ا
َو َنااا حَ ۡ
ااَف ِ ٓ
ِيِق إَِّل

ا
ةِٱللهِ﴾[هقد  ،]88هـهذه الؽؾؿات قالفا كبل مـ إكبقاي؛ بـؾ رسـقل مــ الرسـؾ شـعق ڠ قالفـا

جؿؾة محاورتف و سقاق خطابف ودطقتف لؼقمف ،وقد آتاه الل تعالك مــ الػاـاحة والبقـان مـا وصـػف بـف
جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ ،وقد جاي ذلؽ بعض إحاديث وإن كاكو أساكقدها ٓ ترقك إلك آحتجـاج ّإٓ
وصػ شعق ڠ بخطق العؾؿـاي .وهــهذا القصـػ كـاتج طــ حســ مؼالـف
أكف مشفقر بقـ العؾؿاي
ُ
وطظقؿ كُاحف وبقاكف ،وشػؼتف التل كضحو هبا كؾؿاتف ڠ ،مـ ذلؽ ققلف تعـالك سـقرة هـقد مــ
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قاف الرب جؾ وطَل قال يَٰقَ ِم أرءيخم إِن ليج َع ةيِياث نِاو
محاجتف لؼقمف ،قال شعق ڠ فقؿا ّ
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ۡ ََ ۡ ُ
ج﴾ وهـهذا بف تب ّقـ ُمجؿؾ طؿؾ هـهذا الـبل الؽريؿ وخَلصة دطقتف.
ِسخطع ه
ِ
ِ
جفـر بتؾـؽ الؽؾؿـة العظقؿـة
بعد هـهذا البقان لعؿؾف وجفده وحالف وقالف َ -ط َؾ ْقف الاـَلَ ُة َوالسـَلَ ُمَ -
ا
ا
ِإَوَلًِ أُۡ ُ
ٱلل ِ َعلَ ۡيًِ حَ ََ اَّكۡ ُ
ج َۡ
تضؿـف ققلف جؾ وطَل َو َنا حَ َۡف ِ ٓ
ِيب [﴾٨٨هـقد]،
ة
َّل
ِيِق إ ِ ِ ه
والسر الؽبقر الذي ّ
ا
ا
هـهذه الجؿؾة الؿختارة َو َنا حَ َۡف ِ ٓ
ِيِق إَِّل ةِٱللهِ﴾ فقفا آفتؼار إلك الر ّب -جؾ وطَل ،-فقفا إطَلن العجز
طـ كؾ ٍ
خقر الدكقا وأخرة مؼاصد الؿعاش والؿعاد إٓ مــ صريـؼ ربــا سـبحاكف وبحؿـده َو َناا
حَ َۡف ِ ٓ
ِيِق﴾ أي ٓ تقفقؼ لل

ا
ا
إَِّل ةِٱللهِ ﴾.

السبقؾ الـذي يحاـؾ بـف هــهذا الؿـ ّـ مــ رب
بعد ذلؽ ذكر ال ّطريؼ الذي ُيستـزل بف التقفقؼ ،وذكر ّ
َ َۡ َ اۡ ُ َ ُ
ُ
طظقؿ جؾقؾ ،أٓ وهق ما تضؿـف قق ُلف جؾ وطَل عليًِ ح َََّكج ۡ
ِإَوَلًِ أۡ ِيب .﴾٨٨
التقفقؼ -أيفا إحبابُ -مـقة هبا يسعد اإلكسان دكقاه و أخراه.
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السؿاي إلك إرض أجؾ مـ التقفقؼ.
التقفقؼ قال طـف جؿاطة مـ العؾؿاي لؿ يـزل مـ ّ
التقفقؼ قال طـف صائػة مـ أهؾ العؾؿ هق خقر ما كزل مـ السؿاي ،فنن التقفقؼ بف كؿال العبادة ،بف
سعادهتؿ وراحتفؿ.
فؿا أحسـ التقفقؼ حقث يؽقن ،ما أجؿؾف وأحسـف حقث كان أمر ٍ
ديـ أو أمر دكقا.
والـاس مضطرون إلك التقفقؼ ،فالعبد غاية الضرورة إلك تقفقؼ الل -جؾ وطَل ،-لـقس الؽـقن
الل -جؾ وطَل -العبدَ ما تقسرت لـف
أحدٌ يستغـل طـ حقل الل وققتف ،وطـ تقفقؼف وتسديده ،لق لؿ يقفؼ ُ
ٍ
بتقفقؼ مـ الل -جؾ وطَل -وتقسقره.
مـافعف ،حتك َشربة الؿاي حتك ٓ تتقسر إٓ
ولذلؽ التقفقؼ ةرورة ٓ يستغـل طـفا اإلكسان كـؾ حـال مــ إحـقال ،والحاجـة إلقـف مؾحـة،
ولذلؽ ققؾ لبعضفؿ -أي لبعض أهؾ العؾـؿ والسـؾػ الاـالحقـ -مـا الشـلي الـذي ٓ يسـتغـل طــف
اإلكسان حال مـ إحقال؟ فبادر الجقاب فؼال التقفقؼ؛
ٌ
طـــقن مــــ الل لؾػتـــك
إذا لـــؿ يؽــــ

فـــلو ُل مـــا يجــــل طؾقـــف اجتفـــاده

الضعػ ٓ يؿؽـ أن
ةعقػ ببدكف،
اإلكسان ةعقػ برأيف،
ٌ
ٌ
ةعقػ َخؾؼا ورأيا وطؾؿا وطؿَل ،وهـهذا ّ
الرب جؾ
يدرك بف اإلكسان ماالحف ٓ ،ديـف وٓ دكقاه ،إكؿا يدرك ماالحف وياق ما يريد بتقفقؼ ّ
وطَل ،فاإلكسان محتاج إلك التقفقؼ حاجة ةرورية.
فالعــــذر لــــل كــــؾ حـ ٍ
ـــال أكـــــل

محتـــاج إلـــك التقفقـــؼ
القصـــػ
ٌ

ۡ
َ َ ُّ َ ا ُ َ ُ ُ ۡ ُ َ َ ٓ ُ َ ا
ِۡله ُ
ِللِِۖ َو ا ُ
ِلل ٌُ َ
اَ ِۡل ََ ُّ
ياد [﴾١٥فـاصر]
يَٓيٍا ِنلاس أىخم ِلفقراء إِل
َٰٰ
وصػ ذايت إلك كؾ إكسان
ففق
ٌ
اِن َ ِ
ِ

وفؼر العباد إلك الل هق فؼرهؿ لتقفقؼف وتسديده وإطاكتف ،وأن يتقلك شموهنؿ –سـبحاكف وبحؿـده -أمـر
غر َو أن يؽقن التقفقؼ ةرور ًة مـ ةـرورات الحقـاة الؿعاشـقة،
معاشفؿ و أمر معادهؿ ،فَل طج وٓ ْ
كؿا أ ّكف ةرورة مـ ةرورات الدياكة وآستؼامة وتحؼقؼ مؼاقد الل تعالك القجقد ،إذ ٓ يتؿ شـلي
الدكقا إٓ بالتقفقؼ ،وٓ ُيدرك اإلكسان مطؾقبا إٓ بالتقفقؼ ،وٓ يؼقم بعؿ ٍؾ إٓ بالتقفقؼ.
ولذلؽ قال سفؾ بـ طبد الل التسرتي -وهق مـ إئؿـة أصـحاب الحؽـؿ والبقـان  -$األعمال
ٍ
بتقفقؼ مـ رب العالؿقـ.
بللتوفوق .يعـل ٓ تتؿ وٓ تاؾح وٓ تميت ثؿارها إٓ
ومـ الؿـؼقل طـ أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صال
تقفقؼ مـ الل -جؾ وطَل.
ويبؾغؽ مؼاقدك هق
ٌ

ﭬ أكف قال التوفوق خور قلئد .خقر ما يؼقدك
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أبق سؾقؿان الداراين -وهق مـ إئؿة العباد الزهاد الذيـ كان يتقافد إلقفؿ كبـار أهـؾ العؾـؿ لقـدركقا
مـ حؽؿفؿ وكتاج طؾؿفؿ وزهدهؿ ما يؽقن طقكا لفؿ صريؼفؿ إلـك الل تعـالك ،حتـك وصـػف الـذهبل
 $فؼال اإلمام الؽبقر زاهد العار أبق سؾقؿان طبد الرحؿـهـ بـ أحؿـد ،وقـد كـان تـق  $أول
الؼرن الثالث الفجري ،يؼقل  $بقان ةرورة الـاس لؾتقفقؼ إن السحلب يجري بللريح ،وإن العبال
إىمل يجرون بللتوفوق( .إن السحاب يجري بالريح) ،لقٓ الـريح مـا تحـرك السـحاب( ،وإن العبـاد إكؿـا
ويتحقلقن بتقفقؼ مـ الل جؾ وطَل.
يجرون بالتقفقؼ) أي إكؿا يسقرون ويتـؼؾقن
ّ
ويؼقل اإلمام الشافعل  $أصل العمل التوفوق وثمرة التوفوق النجلح.
.........................................

والؿـــري ْ
إن فؼـــد التقفقـــؼ أو طـــدما

لـــؿ يفـــده الـــرأي إ ّ
ٓ لؾضـــَلل وٓ

يزيـــده طـــدم التقفقـــؼ غقـــر طؿـــك

هؽذا هل ثؿرة ف ْؼد التّقفقؼ ،فنذا فؼد اإلكسان التقفقؼ طؿلُ ،
وخذل ولؿ يا خقرا.
يؾخص لـا ابـ الؼقؿ  $كؾؿات طؾقفا كقر ،مدى حاجتـا لتقفقؼ ربــا سـبحاكف وبحؿـده ،يؼـقل
فالعباد متؼؾبقن بقـ تقفقؼف وخذٓكف ،أكا وأكو ،البشر كؾفؿ؛ مـممـفؿ وكـافرهؿ يـتؼؾـقن ويتؼؾبـقن بـقـ
أمريـ بقـ تقفقؼ الل تعالك وبقـ الخذٓن ،فَل يخرجقن مـ هاتقـ الحالقـ ،يؼـقل  $بـؾ السـاطة
القاحدة- ،أي كؾ لحظة ،-العبد يـال كاقبف مــ هــهذا ومــ هــهذا .مــ التقفقـؼ والخـذٓن ،كـؾ
لحظة ،وهـهذا يبقـ أن التقفقؼ أمر ٓ يستغـك طـف لحظة مــ لحظـات الؿعـاش ،إذ ّ
إن فؼـد التقفقـؼ
ٍ
زمـان أو
لحظة معـاه الخسار والخذٓن ،فحاجة اإلكسان لؾ ّتقفقؼ ٓ تـؼطع وٓ تتققػ وٓ تؼتاـر طؾـك
مؽان أو مرحؾة مـ العؿر؛ بؾ ما ُدمو ذا ٍ
طرق يـبض وطقـ تؾحظ وكػس يرتدد فلكـو بحاجـة وةـرورة
ٍ
تقفقؼ مـ رب العالؿقـ ،إن لؿ يقفؼؽ فنكؽ مخذول.
إلك
ولفذا ٓ تخؾق ساطة وٓ لحظة مـ ةرورة اإلكسان لؾتقفقؼ مـ رب العالؿقـ ،يقفؼف ويسـدده ويعقــف
ويؾفؿف الاقاب أققالف وأطؿالف.
إن التقفقؼ -أيفا اإلخقة ٓ -يؼتار طؾك جاك ٍ مـ جقاك الحقـاة ،وٓ طؾـك مقةـ ٍع مــ مقاةـع
العؿؾ؛ يعـل كثقر مـ الـاس يظـ ّ
أن التقفقؼ هق –مثَل -آختبارات أو ا ْل ُؿؾؿـات ،أو الـجـاح
بعض جقاك الحقاة ،وأما ما طدا هـهذا ٓ يحتاج إلـك التقفقـؼ ،وهــهذا غؾـط وغؾطـف ضـاهر ،إذ إن طـدم
التقفقؼ هق طدم إدراك الؿطؾقبات ،مـ فؼد التقفقؼ لؿ ُيا شقئا ،مـ فؼد التقفقؼ لـ يدرك مطؾق ًبا ،مــ
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ٍ
مرغقب ومحبقب ،ولفذا تشاهد وتـظر حاجتؽ إلـك التقفقـؼ كـؾ لحظـة
فؼد التقفقؼ ٓ يحاؾ طؾك
مؿا يحػزك ويشد كشاصؽ إلك الـظر أسباب التقفقؼ وإدراكفا وتحاقؾفاّ ،
إن العبد محتاج إلك التقفقؼ
ٕن كؾ إصابة الدكقا وكؾ سعادة حقاة وكؾ فقز هــهذه الـدكقا إكؿـا يؽـقن مــ تقفقـؼ الل تعـالك،
ولذلؽ تليت الـاقص صريحة مب ّقـة أكف مـ الل ٓ مـ غقره ،فقؼقل ربـا جؾ وطَل
ففق كقع مـ التقفقؼ
َۡ ُۡ

َ

ََ

َ

َ

َۡ ُۡ

َ ُ ۡ ُ
ك ُم ا ُ
ِلل ﴾
إِن ييصاار

ُ
ُ
ل ۡم ﴾ يرفع يده وكاره ويؿـع مدده -جؾ وطـَل -طــؽؿ
فَل َغل َِب لل ۡمِۖ ِإَون َيذل

َ ا

َ ُ ُ ُ
ُ
كم ّ ِن ۢو َب ۡع ِدهِۗۦ ﴾[آل طؿران  ]061إذن أكو محتاج إلك تقفقـؼ الل تعـالك،
ِإَون َيذلل ۡم ف َهو ذا َِّلِي ييُص

وفقؿا أصبو إكؿا أصبو بالل لؿ تا بـػسؽ.
يؼقل الل لرسقلف الذي بالغ الجفد وآجتفاد والبذل وأخذ إسباب غزوة أحد
َ

ََ ََۡ َ ۡ
ج إِذ
ونا رني

ل او ا َ
َر َن ۡي َ
ِلل َر َم ﴾[إكػال  ]01ففق الذي أصاب ،وهق الذي كار ،وهق الذي أ ّيد ،وهق الذي وفـؼ
ج َول َٰ ِ

إلدراك ما كؾو وحزت مـ الخقرات
إذا رمــــو ســــفام العــــزم صــــائبة

فؿـــا رمقـــو بـــؾ التقفقـــؼ رامقفـــا

إن التقفقؼ طـقان السعادة الدكقا وأخرة ،فؿـ أدرك التقفقؼ أدرك الػقز الؽبقر والـجاح العظقؿ.
فؿا معـك التقفقؼ الذي هـهذه مـزلتف؟ وهـهذه مر َتبتف؟ يؼـقل ابــ الؼـقؿ  $بقـان معــك تقفقـؼ الل
لؾعبد (أجؿع العارفقن) يعـل أهؾ العؾؿ الذي يغقرون الؿعاين ويعرفقهنا (أجمع العلرفون أن التوفوق
هو أن ال يكلك إلى ىفسك) ،الل أكرب ،تقفقؼ الل لعبده أن يتقلك شلكف -سبحاكف وبحؿـده -أن يؽـقن هـق
الؿدبر لدققؼ أمرك وجؾقؽ ،تقفقؼ الل لؽ أن ٓ يخؾقؽ ورأيؽ ،أن ٓ يرتكؽ واختقارك ،أن يتقلك ذلـؽ
وأن يقسر لؽ إسباب التل تدرك خقرات الدكقا وفقز أخرة.
إن التقفقؼ بؼقل أهؾ العؾؿ العارفقـ بالل يؼقل ابـ الؼقؿ  $أن ٓ يؽؾؽ الل إلك كػسؽ .ثؿ يبقـ ما
يؼابؾ التقفقؼ وهق الخذٓن يؼقل والخذٓن هق أن يخؾل بقـؽ وبقـ كػسؽ .الل أكرب ،إكف بقـان لؾتقفقـؼ
التل تابق إلقف الـػقس ،قد يؽقن هـهذا أمر الديـ بلن يقفؼؽ الل لؾفداية وأن يقسر لؽ آستؼامة؛ لؽـ
الؿعـك أوسع مـ ذلؽ ٕن ققام الــاس لـقس فؼـط ديــفؿ؛ ٕن الـديـ والـدكقا هبؿـا يؽؿـؾ لسكسـان
الؿعاش وهبؿا تطق الدكقا وتاؾح أخرة ،فنن الل تعالك خؾؼ الخؾؼ لقعبدوه واستعؿرهؿ العبادة
محَل لحقاهتؿ ومعاشفؿ.
هـهذه الدكقا ،وجعؾ الدكقا ً
قال ابـ الؼقؿ  $التقفقؼ إرادة الل مـ كػسف أن يػعؾ بعبده ما ياؾح بف العبد؛ بلن يجعؾف قادرا طؾك
فعؾ ما يرةقف ،مريدا لف ،محبا لف ،ممثرا لف طؾك غقره ،ويبغض إلقف ما يسخطف .وهـهذا كذلؽ

معـك
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التقفقؼ.
والتقفقؼ هبذا يعؾؿ أكف ٓ يؽقن إٓ مـ الل  ،وهـهذا ما جاهر بف الـبل الؽريؿ شعق حقث قال
ا
ا
حَ َۡف ِ ٓ
ِيِق إَِّل ةِٱللهِ﴾[هقد  ]88لقس لل تقفقؼ إدراك الؿؼاصد وإمـ مـ الؿخاوف إٓ بالل تعالك
هقفــات هقفــات مــا التقفقــؼ مـــ قِ َبؾــل
مـــــ أيـــــ ُأرةــــقؽ إٓ أن تــــقفؼـل

َو َنا

فالتقفقؼ مـ الل جؾ وطَل ٓ ،يؿؽــ أن يرةـل العبـدُ ربـف إٓ بتقفقـؼ الل تعـالك لـف ،التقفقـؼ أن ٓ
يدطؽ الل تعالك وكػسؽ وهقاك ،ولذلؽ جايت الـاقص الرباية مـ الحقل والؼـقة ،ولـذلؽ كؼـقل
بعد كؾ صَلة« ،ال ّٰؾ ُفؿ ٓ ماكع لؿا أططقو وٓ معطل لؿا مـعو وٓ يـػع ذا الجـد مــؽ الجـد» .إطـَلن
آفتؼار إلك الل گ وأن العبد ٓ تؼقم حقاتف وٓ تستؼقؿ دكقاه إٓ بالؾجل إلك الل -جؾ وطـَل -والرجـقع
إلقف.
كـز مـ كـقز الجـة ،كؿا وصػفا الـبل ﷺ؛ ٕهنا
ولفذا كان ققل العبد (ٓ حقل وٓ وققة إٓ بالل) ٌ
إطَلن افتؼار كامؾ ،وتخؾل تام طـ كؾ حقل وققة إٓ مـ ققة الل.
ومؿا ُيذكر

غري

ٍ
قاض
الؼاص أن رجؾقـ اختاؿا إلك

أرض ادطاها أحدهؿا طؾك أخر

وكان الؿدّ طل كاذبا فؼال إرض لل ،ولل مـ البقـات كذا وكذا ،فؼال صاحبف أقبؾ ققلؽ وإرض
لؽ بشرط أن تردد ما أققل ،ف ؼال قؾ ما شئو فسلققل ،فإرض لل ،قال قؾ أكا بريي مـ اإلسَلم إن
ك اكو إرض لؽ ،قال الرجؾ هق بريي مـ اإلسَلم إن كاكو إرض لف ،قال أكا بريي مـ كذا وكذا
مؿا ٓ يتربأ مـف مسؾؿ إن كاكو إرض لؽ ،قال الرجؾ ،ثؿ قال لف كؾؿة واستؿع لفا ،قال لف أكا بريي
وققتف إن كاكو إرض لؽ ،فؼال الرجؾ هق بريي مـ حقل الل وققتف إن كاكو إرض
مـ حقل الل ّ
لف ،فؿا أتؿ الؽؾؿة إٓ سؼط مق ًتا.
الل أكرب ٓ ،حقل وٓ ققة إٓ بالل ٓ ،حقل وٓ ققة إٓ بالل ،مـ أدركفا وطؾؿ معـاها ،طؾؿ أكف مػتؼر
إلك الل كؾ حال ،كقػ لف مـ الل مػر وٓ إلك سقاه مؾجل؛ بؾ هق الؿَلذ الؿعاذ -سبحاكف وبحؿده-
ا
ا
هق الؿػزع والؿفرب كؾ دققؼ وجؾقؾَ ،و َنا حَ َۡف ِ ٓ
ِيِق إَِّل ةِٱللهِ﴾[هقد ]88
أٓ إكؿــــا التقفقــــؼ إن كـــــو أهؾــــف

مراطـــاة حـــؼ الل الســـر والجفـــر

تقحقده ذاتف وصػاتف وأفعالف أيضا و الـفل وإمر ..
هـهذا التقفقؼ الحؼقؼل؛ أن تؽقن طؾك ما أرادك الل تعالك مستؼبَل لف –سبحاكف -معظؿا إياه ،مؼبَل
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طؾقف -جؾ وطَل طَله.
إخقاين ،مضطرون لؾتقفقؼ ٓ غـك لـا طـ تقفقؼ الل تعالك ،فمل هي األسبلب التي ىستنز بهل توفوق
اهلل تعللى؟ مل هي الوسلئل التي ىستمطر بهل فضل اهلل وتوفوقه ،التوفوق منة ومنحة وهبة وعطلء من اهلل جل
وعال ،فمل هي الوسلئل التي تدرك بهل التوفوق؟
ذكر الل تعالك ثَلثة صرق ُيدرك هبا التقفقؼ ،وهل أصقل جامعة لؾخقر كؾف يـبثؼ مـفا ويـدرج تحتفا
أسباب ٓ حار لفا ،لؽـفا أصقل ثَلثة ،ذكر الل هـهذه أية سببقـ مـ أسباب التقفقؼ كَلم شعق
ا
ا
َو َنا حَ َۡف ِ ٓ
ِيِق إَِّل ةِٱللهِ﴾ ثؿ ب ّقـ الطريؼ الذي تستؿطر بف هـهذه الؿـحة،
لؼقمف قال الل جؾ وطَل
َ َۡ َ اۡ ُ َ ُ
ُ
و ُتستجؾ بف هـهذه الؿـة ،وهل تقفقؼ رب العالؿقـ ،فؼال گ عليًِ ح َََّكج ۡ
ِإَوَلًِ أۡ ِيب [﴾٨٨هقد]،
هـهذان سببان مـ أسباب التقفقؼ صدق التقكؾ طؾك الل واإلكابة إلقف.
وققتف ،أن يعؾؿ أكف ٓ يليت بالحسـات إٓ
ىبدأ بللسبب األو التق ّكؾ هق أن يـخؾع اإلكسان مـ حقلف ّ
الل ،وٓ يدفع السقئات إٓ الل ٓ ،يليت ما يحبف اإلكسان إٓ الل ،وٓ يدفع ما يؽره اإلكسان إٓ الل (ٓ ماكع
تـقطو العبارات ،وتش ّؽؾو
لؿا أططك وٓ معطل لؿا مـع) سبحاكف وبحؿده ،هـهذا هق التقكؾ ،مفؿا ّ
إ لػاظ ففق يدور طؾك تحؼقؼ هـهذا الؿعـك ٓ( ،ما ماكع لؿا أططك وٓ معطل لؿا مـع) التقكؾ حؼقؼتف
صدق آطتؿاد طؾك الل -جؾ وطَل-

جؾ

الخقرات ودفع الؿضرات ،هـهذا بف يتحؼؼ لسكسان

التقكؾ طؾك الل جؾ وطَل ،فالتقكؾ ط ؾك الل أقرب الطرق التل يـال هبا التقفقؼ ،إذا اكخؾع اإلكسان مـ
حقلف وققتف وطؾِؿ أكف ٓ ةار وٓ كافع ٓ ،مـجل وٓ مفؾؽ ٓ ،يليت بالخقرات إٓ الل ،وٓ يدفع السقئات
إٓ الل تحؼؼ لف الخقر.
وهـهذه الؿرتبة تحتاج كؿآ
صدقو

صدق العؾؿ بالل تعالكٕ ،كف ٓ يؿؽـ أن تتقكؾ وتعتؿد إٓ مـ

العؾؿ بف ،أكو أن لؿا تعطل شخاا وتؼقل و ّكؾتؽ إكؿا تبحث وتتخقر بقـ مـ تعرف مـ

هق أهؾ لؾقكالة ،وهق شلن مـ الشمون الدكققية ،فؽقػ

مـ آطتؿاد طؾقف يؽقن طؾقف صَلح الدكقا

وصَلح أخرة ٓشؽ أكف ٓ يؽقن إٓ لؿـ اتاػ باػات الؽؿال ،فبؼدر طؾؿ العبد بالرب يؽقن معف
مـ صدق التقكؾ طؾقف ،إذا صدق العبد بعؾؿف طؾك الل وطؾؿ ما لل مـ كؿآت أسؿائف وصػاتف وتد ّبر

َُ اُ ا َٓ
ُ َ ا ُ ا َ ٓ َ َٰ َ ا ُ َ َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ ا
ِلرح ُ
ِلر ۡح َم َٰ ُو ا
ِلش َه َٰ َدةِِۖ ٌُ ََ ا
ِيم ِ ٌَ ٢٢لل َِّلِي َّل
بو
ما يذكره الل كتابف ٌَ ِلل َِّلِي َّل إِلً إَِّل ٌَ ِۖ عل ِم ِلَي ِ
ا َ َٰ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ا ُ ۡ ُ َ َ
إ َل َٰ ًَ إ اَّل ٌُ ََ ِل ۡ َهل ُِك ِۡل ُق ُّد ُ
مُّ
به ﴾[الحشر] تلمؾ هـهذه أيات التل
وس ِلسَم ِلهؤنِو ِلهٍي ِهو ِلعزِيز
ِ ِ
ِۡلتار ِلهخ ِ
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يخرب الل فقفا طـ كػسف وكؿآتف ٓ ،شؽ أن هـهذا سقـعؽس طؾك الؼؾ تعظقؿا ومحبة وتػقيضا وتقكقَل
إلقف –جؾ وطَل -وتقكَل طؾقف -سبحاكف وبحؿده.
أقرب الـاس إلك التقفقؼ مـ طرف كػسف بالعجز والذل ،وطرف ربف بالؼقة والؽؿال.
أقرب الـاس إلك التقفقؼ مـ طرف أكف ٓ حقؾة لف إٓ بالل جؾ وطَل.
أقرب الـاس إلك التقفقؼ مـ ذل وتقاةع وتربأ مـ حقلف وققتف ،ولؿ يؼؾ إكؿا أوتقتف طؾك طؾؿ
طـدي ،ف ؾؿ يعج

بعؿؾف بؾ أسـد إمر إلك الل ،فؿا كان مـ خقر فؿـ تقفقؼ الل ،وما كان مـ شر فؿـ

كػسف والشقطان.
وهبذا يحؼؼ الؿممـ التقكؾ الذي ُتستجؾ
تقكؾف ،لق تقكؾ

إزالة جبؾ طـ مؽاكف لزال ،جبؾ! إذا تقكؾ طؾك الل حؼ تقكؾف لزال ،إذا تقكؾ حؼ

تقكؾف وصدق مع الل
َ َ

َ ُ

بف الخقرات ،وقد قال ابـ الؼقؿ مـ تقكؾ طؾك الل حؼ

ا َ ٓ َۡ ُٓ َٓ ََ َ َ ۡ ً َ
ئا أن
إزالة هـهذا الجبؾ طـ مؽاكف أزالف الل تعالك ،إمر لف إِۡها أم ُرهۥ إِذا أراد ش

ُ
َ ُ
ُ
َن [﴾٨٢يس] ،وكحـ قد كؼقل إن هـهذا مـ الخقآت ومـ الؿبالغات؛ ولؽـ مـ طظؿ
َيقَل َُلۥ كو فيم

ٕبره ،هـهذا
طؾؿف بالل طؾؿ أكف طؾك كؾ شلي قدير ،ومـ طباد الل مـ لق أقسؿ طؾك الل ّ

كؾ أمر قري

وبعقد ،فالل تعالك الذي خؾؼ الؽقن ٓ ُيعجزه شلي سبحاكف وبحؿده ،ولذلؽ مـ تؿام أسباب التقفقؼ
ڠ

أية فؼال تؾؽ الؽؾؿة

وأقرب وسائؾفا أن يتقكؾ العبد طؾك الل تعالك ،ولذا بدأ بف شعق
َعلَ ۡيًِ حَ ََ اَّكۡ ُ
ج ﴾ طؾقف ٓ طؾك سقاه ،قطع الـظر طـ كؾ مـ سقى الل –جؾ وطَل ،-وأفرد التقكؾ بف -
سبحاكف وبحؿده -وطؾقف ٓ ،كظر إلك غقره وٓ تقكؾ طؾك سقاه.
َ َۡ َ اۡ ُ َ ُ
ُ
السبب الثلين هو اإلىلبة؛ عليًِ ح َََّكج ۡ
ِإَوَلًِ أۡ ِيب  ﴾٨٨واإلكابـة حؼقؼتفـا لـزوم الؼؾـ صاطـة الل
ك
محـال كثقـرة ،أثــك الل طؾـك الؿـقبـقـ،
تعالك ،واإلكابة ذكرها الل تعالك كتابف مقاةع طديـدة ،و
السؿقات وإرض ،وذكر حؼ الؿـقبقـ شقئا كثقرا مـ الخقر ،اإلكابة هـل سـب
ووطدهؿ جـة طرةفا ه
مـ أسباب التقفقؼ ،فنذا رزق العبد قؾبا مـق ًبا مـ الل تعالك خاةـ ًعا لـف ،مؼـبَل طؾقـف ،مَلزمـا لربـف ،فنكـف
سقستؿطر هبـهذا الخقر مـ الل جؾ وطَل ،ولذلؽ قال بعض السؾػ إن التقفقـؼ مــؽ إذا أصعتـف قريـ ،
وإذا طاقتف بعقد ،وٓ تؽقن الطاطة إٓ باإلكابة ،فطاطة الل إكؿا تؽقن باإلكابة إلقف باإلقبال طؾقـف -سـبحاكف
وبحؿده -فؿـ أقبؾ إلقف -جؾ وطَل -بالطاطات لؿ يخقبف الل سبحاكف وبحؿده ،ولذلؽ جاي الاـحقح
« إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعل ،وإذا تقرب إلي ذراعل تقربت إلوه بلعل ،وإذا أتلين يمشي أتوتاه
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هرولة»( )1سبحاكف وبحؿده جؾ طَله ،هق الغـل طـا وطـ طبادتـا هـهذا دلقؾ طـ طظقؿ إقبـال الل تعـالك
طؾك طبده إذا أقبؾ طؾقف ،ففـهذا يدل طؾك مـتف ورحؿتف ،اكظر كقػ يػـرح بتقبـة طبـده الؿسـلي الؿؼاـر
الؿسرف طؾك كػسف ،الحديث «هلل أشد فرحل بتوبة عبده إذا تالب إلواه مان أحادكم كالن فاالة معاه
راحلته فيضلهل فبحث عنهل فلم يجدهل حتى أوى إلى شجرة فنلم تحتهل ،فلمل استوقظ فاٌذا راحلتاه فاو
رأسه ،فمن شدة الفرح ،قل  :ال ّٰل ُهم أىت عبدي وأىل ربك ،أخطاي مان شادة الفارح»( ،)2الل رب العـالؿقـ
الغـل طـ طباده يػرح بتقبة أحدكا أشد مـ فرحة هـهذا التل طؾقفا زاده وسقؾة كؼؾف وملكؾف ومشربف هــهذه
بـالتؼرب إلقـف اسـتقجبو تقفقؼـف سـبحاكف
الػَلة الؼاحؾة والاحراي ،إن العبد إذا أقبـؾ طؾـك الل تعـالك
ّ
وبحؿده.
لفذا يؼقل أبق سؾقؿان الداراين  $إن التقفقؼ طؾك قدر ال ُؼربة؛ يعـل طؾك قدر التؼرب مـ الل جؾ
وطَل ازداد الرب سبحاكف وبحؿده

العطاي والؿـ والتقفقؼ والتسديد وب ّقـ الل تعالك أن تقفقؼف إكؿا

يؽقن بلسبابِ ،
فزمام إمقر التقفقؼ ،كجاحفا وكؿالفا وخطامفا الذي تؼاد بف هق التقفقؼ ،ولؿ يـزل مـ
َ ا َ َ َٰ َ ُ ْ َ َ
َ
السؿاي ّ
ِييا نلَ ٍۡد َِي اي ٍُ ۡم ُس ُتل َيا ه﴾
َِّليو ٍٰدوا ف
أجؾ مـ التقفقؼ ،وهق مؼرون بآجتفاد؛ قال الل تعالك و ِ
[العـؽبقت  ]66ومؿا يـدرج تحو هـهذا -تحو اإلكابة إلك الل تعالك -أن يؾفج العبد بالدطاي والسمال
والتضرع إلك الل تعالك كزول التقفقؼ.
ولذلؽ قال سفؾ بـ طبد الل التسرتي التوفوق من اهلل ،ومفتلحه التضرع والدعلء.
هـهذا الؿػتاح الذي ُيػتح بف التقفقؼ الـازل مـ رب العالؿقـ ،أن تدطق الل -جؾ وطَل ،-فالتقفقؼ بقد
الل ،وبقد الل مػاتقحف سبحاكف وبحؿده ،الدطاي وآفتؼار صدق الؾجل والرغبة ،مـ أطظؿ ما يدرك بف
العبد تقفقؼف الل سبحاكف وبحؿده ،وإذا دطا اإلكسان فؾقطؿئـ فنن الل سقجقبف ،ولـ يخقبف ،لـ يطرق باب
رب العالؿقـ صارق ويعقد خائ ًبا ٓ ،يؿؽـ أن يخق مـ صرق باب الؽريؿ سبحاكف وبحؿده.
ولفذا يؼقل طؿر إين ٓ أحؿؾ هؿ اإلجابة؛ لؽــل أحؿؾ هؿ الدطاي؛ يعـل مـا أشـقؾ هـؿ أن يجقبــل
الل ،فالل مجقبـل إذا دطقتف ،لؽـل أحؿؾ هـؿ الـدطاي أن أوفـؼ إلـك أن أدطـق الل وأسـللف-جـؾ وطـَل-
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )0يشقر إلك حديث

البخلري كتاب التقحقد ،باب ققلف الل تعالك

ّ

َۡ

َُ َ ُ ُ
ك ُم ِ ا ُ
لل ۡف َس ًُ ۗۥ ﴾[آل طؿران  ،]88حديث رقؿ (.)1017
ويحذِر

مسلم كتاب الذكر والدطاي والتقبة ،باب الحث طؾك ذكر الل تعالك ،حديث رقؿ (.)8617
( )8مسؾؿ كتاب التقبة ،باب الحض طؾك التقبة والػرح هبا ،حديث رقؿ (.)8101 ،8107
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الحاجات.
مـ أطظؿ أسباب التقفقؼ آستؽثار مـ الاَلة ،فالاَلة مػتاح خقر طظقؿ يستؿطر بف العبد التقفقؼ،
هـهذا أن الاَلة صؾة بقـ العبد وربف گ ،والل  ۵يعطل العبد مـ الخقر هبذه الاَلة ما ٓ

والسر

يؼػ لف طؾك بال وطؾك خاصر ،والـاس كؼص قدرهؿ
بالاَلة مطؾؼا إكؿا أمر بالاَلة طؾك وجف تردد

الاَلة لـؼااهنؿ

إقامتفا ،فالل تعالك لؿ يلمر

َ َ ُ ْ ا َ َٰ َ
كَلمف وهق وأقِيهَا ِلصلَة ﴾ فلمر بنقامتفا ،وإقامتفا

هق بذل الؿجفقد بلن تؽقن قائؿة طؾك القجف الذي يحبف ويرةاه ضاهرا وباصـا ،فؿـ الـاس مـ يؼقؿفا
حركاهتا وسؽـاهتا ،لؽـ قؾبف

ضاهرا

واد هائؿ وقد تشعبو بف إفؽار ،وهـهذا لؿ يؼؿفا طؾك القجف

التام الذي تستؿطر بف الخقرات وتػقض هبا مقارد التقفقؼ ومقاده.
إن مـ أبقاب التقفقؼ ومـ أسبابف أن يارب اإلكسان ،فنكف ٓ يؽقن مـقبا إٓ مـ كان صابرا.
أمقرا ومـفا الارب
كحـ ذكركا أن السب الثاين العام هق اإلكابة ،وذكركا تحو اإلكابة ً
والاـــرب مثـــؾ اســـؿف مـــر مذاقتـــف
َ

ا

لؽــــ طقاقبـــف أحؾـــك مــــ العســـؾ

ا
ا َٰ ُ َ
ون أ ۡج َر ٌُم ة ِ ََ ۡۡيِ ح َِساب [﴾١٠الزمر] هـهذا –يا إخقاين -ما جاي
إِۡ َها يُ َََّف ِلص ِب

لؿ يلت هـهذا الؽرم والؿـ والعطاي والػتح لؾخقرات كؿا جاي الارب،

طؿؾ مـ إطؿال،

ا َ ُ َ ا ا َٰ ُ َ
ون أَ ۡج َر ٌُم ة ََ ۡ
ۡي
إِۡها يََّف ِلص ِب
ِ ِ

ح َِساب ﴾ ،فؼد جاز أجر الارب قاكقن الحساب والتؼدير ،وهـهذا يدل طؾك طظقؿ الؿـة التل يدركفا مـ
وفؼ إلك الارب ،جاي

الاحقح مـ حديث أبل سعقد قال الـبل ﷺ «ومل أعطي أحد عطلء خورا وال

أوسع من الصبر»( )1فالارب مـ مػاتقح التقفقؼ الؽربى ،ولفذا أمر الل بف كثقرا

كتابف ،وأثـك طؾك أهؾف

ومجدهؿ وبقـ فضقؾتفؿ وثقاهبؿ ،كؾ هـهذا لتؼقم الـػقس هبذا العؾؿ العظقؿ الذي بف يؿؾؽ اإلكسان خقرا
كثقرا ،فؿَلك التقفقؼ أن يؽقن اإلكسان صابرا.
هـهذه جؿؾة مـ إسباب الؿـدرجة تحو اإلكابة.
إن مـ أسباب التقفقؼ الؽربى ُحسـ الؼاد.
كحـ ذكركا أن الل تعالك ذكر الؼرآن العظقؿ ثَلثة أسباب مـ أسباب التقفقؼ.
السبب األو التقكؾ

َ

اۡ

َعل ۡيًِ حَ َََّك ُج ﴾.

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )0البخلري كتاب الزكاة ،باب آستعػاف طـ الؿسللة ،حديث رقؿ ( .)0066مسلم كتاب الزكاة ،باب فضـؾ التعػـػ والاـرب ،حـديث
رقؿ (.)0171

وماااااا تاااااولي
.

ااااااهلل

السبب الثلين اإلكابة

َ

00

ُ

ِإَوَلًِ أۡ ُ
ۡ
ِيب .﴾٨٨

السبب الثللث حسـ الؼاد وسَلمة الـقة ،وهل مـ أسباب التقفقؼ الؽربى التل إذا ُو ّفؼ إلقفـا العبـد
وفؼف الل تعالك إلك أسباب التقفقؼ وأدرك هبا جؿؾة مـ الخقرات ،قال الل -سبحاكف وبحؿده -اإلشارة
إلك هـهذا السب

حالة وقضقة وهق ما يؽقن بقـ الزوجقـ مــ الشـؼاق يؼـقل الل تعـالك

ِإَو ۡن خ ِۡف ُ
اخ ۡم

َ َ َ ّ ۡ َۡ َٓ
َ َ َۡ َ َ ۡ َُ ْ َ َ ّ ۡ َ ۡ
شِقاق ةيي ِ ٍِها فٱبعثَا حمها نِو أٌلًِِۦ وحمها نِو أٌل ٍِا ﴾ ثؿ جاي الشاهد
ٓ
ُ َ
يدا ٓ إ ۡ َََٰحا يُ ََ ّفِاِ ِ ا ُ
لل ةَ ۡي َي ٍُ َهاا ۗ ﴾[الـسـاي ّ ]17
دل طؾـك هــهذا مــ
مـ جفة الزوج ومـ جفة الزوجة إِن ي ِر ِ
ِ
ُ َٓ ۡ َ
الحؽؿقـ
إ ِن ي ِريدا إ ِ ََٰحا ﴾ يعـل َ

أسباب التقفقؼ سَلمة الؼاد وحسـ الـقة ،أن مـ أسـباب التقفقـؼ سـَلمة الؼاـد وحســ الـقـة ،فؿــ
حسـو كقتف وفؼف الل تعالك إلك ٍ
خقر كثقر ،و ُفتح لف مـ أبقاب التقفقؼ ما لـقس لـف طؾـك بـال ،اإلكسـان إذا
سؾؿ قاده وسالمة القصد بين يكون غرضه الخور ،وقصده النصح هلل ولرسوله ولكتلبه وألئمة المسلمون
وعلمتهم ،هـهذا هق معـك سَلمة الؼاد ،أن يؽقن خالاا مــ الـدغؾ ،خالاـا مــ إرادة الشـر بالــاس،
خالاا مـ إرادة إذى ٕحد مـ الخؾؼ مؿـ ٓ يستحؼ إذى ،هـهذا هق سَلمة الؼاد؛ أن يؽقن مسـؾؿا
مـ كؾ إرادة رديئة ،إذا كان الؼؾ طؾك هـهذه الاػة ففق مقفؼ إلك خقر كثقر ،ولـق لـؿ يؽــ ذا طؿـ ٍؾ وذا
شلن إطؿال ،إال أن النوايل مطليل ،الـقايا مطايا؛ فبؼدر ما يؼقم بؼؾ العبد مـ الـقة الاـالحة يمتقـف الل
تعالك مـ الخقرات ،ويػتح لف مـ أبقاب التقفقؼ ما لقس لف طؾك بال.
وأةرب لفذا مثَل كختؿ بف هـهذه إسباب ،وهق ما جاي الاحقح مـ حديث أكـس وحـديث جـابر
قاة خروج الـبل ﷺ بلصحابف -إلك غزوة تبقك ،فؼد خرج الـبل غزوة طظقؿة ذات طسـرة ومشـؼة
شديدة وخرج وقو اشتدّ فقف الحر ،وبعدت فقف الؿسافة والشؼة طؾك الـاس ،وكان العدو َمخق ًفـا ففـؿ
الروم الذيـ لفؿ السؾطة والؼقة والؿؽـة وفـقن الؼتال ما لقس لؾعرب مـف طؾؿ أو معرفة ،صابو ثؿار أهـؾ
وتشقفو كػقسفؿ إلك جـل هـهذه الثؿار ،اجتؿعو هـهذه إسـباب كؾفـا تؾـؽ الغـزوةّ ،
وقـؾ
الؿديـة،
ّ
َ
الزاد وقؾو الرواحؾ حتك جاي إشعريقن إلك الـبل ﷺ لقحؿؾفؿ قال ٓ أجد ما أحؿؾؽـؿ طؾقـف َوَّل
َ ًَ
ََ ا َ َ َ ٓ ََۡ َ َ ۡ َُ ۡ ُۡ َ َ ٓ َ ُ َ ٓ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َۡ ََا ْ اَ ۡ ُُُ ۡ َ ُ
ۡ
ا
َ
جد نا أۡحِللم عليًِ حَلَا وأَييٍم حفِيُ نِو َِّدنا ِ حزىاا
َع َِّلِيو إِذا نا َحَك ِلِ ح ِهلٍم قلج َّل أ ِ
َا َ ُ ْ َ ُ ُ َ
سـالؿا
ا
ضـافر
الغـزوة
تؾـؽ
مــ
فؼػـؾ
بلصحابف،
ﷺ
الـبل
خرج
،
]
68
[التقبة
﴾
٩٢
َن
َيدوا نا ييفِق
ََّل ِ
ً
ً
أقوامل بللمدينة مال سارتم مساورا وال قطعاتم
مـاقرا ﷺ ،ولؿا رجع قال رجقطف بعد ما تؿ إمر «إن ً
ً
وا يل إال شركوكم األجر» يعـل اشرتكقا معؽؿ الثقاب ،قالقا يا رسقل الل وهـؿ الؿديــة؟ قـال
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«وهم المدينة حبسهم العذر»( )1و رواية «حبسهم المرض»( )2هـمٓي خرجـقا بلبـداهنؿ؟ ٓ؛ هـؿ
الؿديـة؛ لؽـفؿ خرجقا بؼؾقهبؿ وكقاياهؿ ،ساروا بؼؾقهبؿ وسار أولئؽ بلبداهنؿ ،فشـتان بـقـ الؿسـقريـ،
ولؽـ مـ سار ببدكف وقؾبف حاز الػضقؾة ،ومـ سار بؼؾبف وتعطؾ بدكف بسب مـ إسباب لؿ يػتف الػضـؾ؛
بؾ الل -جؾ وطَل -يعطل الثقاب الجزيؾ طؾك الـقـة الاـادقة،

ُ ا ُۡ ۡ ُ َۡۡ ُ ََ ۡ ََ َ َ ۡ ُُ ََ ا
َو َر ُس ِ
ََلِۦ ثم يدرِكً ِلهَت فقد وق أجرهۥ َع ِللِۗ ﴾[الـساي  ٓ ]011يطؾ

َ ا
َۡ ُ ۡ
َۡ
ََ
َُ
ج ًرا إِل ِللِ
وناو َيارۡ نِا ۢو ةيخِاًِۦ مٍاا ِ

أجره مـ غقر الل سبحاكف وبحؿده.

إذن الـقة والؼاد لفا إثر البالغ التقفقؼ ،كؿ مـ طؿؾ يـجح ويذيع ويؽثر خقره ويعظؿ كػعـف بـقـة
صالحة مـ أحد مـ قام بف ،أو مؿـ تقٓه ،فؾذلؽ يـبغل أن ٓ كعتؿد أطؿالـا وأققالـا طك الظقاهر؛ بـؾ
يـبغل أن كحرر البقاصـ وأن كحؼؼ ما الؼؾقب مـ الؿؼاصد والغايات ،الؿؼاصد مـا يراهـا الــاس ،وٓ
تؼع طؾقفا أباارهؿ ٓ يحاسبؽ طؾقفا أحد؛ لؽـ الذي يـظر إلقفا رب العالؿقـ ،الذي يعؾؿفـا هـق الـذي
يـظر إلك قؾقب العباد وأطؿالفؿ ،فَل تخػك طؾقفؿ مـ شلهنؿ خافقة« ،إن اهلل ال ينظر إلى صوركم وال إلى
أجسلمكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمللكم»( )3فقج العـاية هبذا حتك تستؿطر الرحؿات ويػقز العبد
بالتقفقؼ.
كضرب ً
مثآ طؾك أثر الـقة الاالحة فقؿا يظفر لؾـاس ،وإٓ فالبقاصـ طـد رب العالؿقـ مـا يؿؽــ أن
يحؽؿ طؾقفا أحد ،هـهذه الؽت التل ذاطو واكتشرت لبعض أهؾ العؾؿ ،حتك دخؾو كؾ بقو مـ بقـقت
العجؿ ومـ بققت العرب ،طؾك سبقؾ الؿثال كتاب «رياض الاالحقـ» لؾــقوي ،كثقـر مــ أهـؾ العؾـؿ
يؼقل إن هـهذا آكتشار إكؿا كان لـقة صالحة طـد مملػف ،فالـقة الاالحة سب مـ أطظؿ أسـباب التقفقـؼ
لؽثرة الخقر ،كؿ مـ أجر يجري طؾك الـقوي قربه بؼراية هـهذا الؽتاب ودراستف وتذكقر الـاس بـف ،إهنـا
ا
فضؾ الل وتقفقؼف َو َناا حَ ۡ
اَف ِ ٓ
أجقر كثقرة لؿ يؽـ مـفا طؾك بال ولؿ يؽـ لف فقفا تػؽقر؛ لؽـ ذلؽ ُ
ِيِق إَِّل
ا
ةِٱللهِ﴾[هقد ]88
إن التقفقؼ مـة ومـحة مـ رب العالؿقـ ،إذا أتك اإلكسان بإسباب فؾقبشر فنن الل ٓ يخؾػ الؿقعـاد،
وقد قرن الل تعالك الـتائج بلسباهبا وجعؾ لؽؾ شلي سببا فؿـ أتك بالسب صاد ًقا ٓ بد أن يدرك الـتقجـة
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )0البخلري كتاب الجفاد والسقر ،اب مـ حبسف العذر طـ الغزو ،حديث رقؿ (.)8816
( )8مسلم كتاب اإلمارة ،باب ثقاب مـ حبسف طـ الغزو مرض أو طذر آخر ،حديث رقؿ (.)0600
( )1مسؾؿ كتاب الرب والاؾة وأداب ،باب تحريؿ ضؾؿ الؿسؾؿ وخذلف واحتؼاره ودمف وطرةف ومالف ،حديث رقؿ (.)8760
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والل ٓ يخؾػ الؿقعاد سبحاكف وحؿده؛ بؾ إن العبد إذا صدق اإلتقـان بإسـباب سـقدرك ةـعػ مـا
يتاقر؛ بؾ قد ٓ يدرك ما يػتح الل تعالك طؾقف مـ الػتقحات والخقرات ،هـهذه الؿعاين تغقـ طــ أكثـر
بجفدهؿ ،ومـ وكؾ إلـك كػسـف فؼـد ُوكـؾ
الـاس ،ويظـقن أهنؿ يدركقن ماالح دكقاهؿ واستؼامة ديـفؿ ُ
إلك هقان وةعػ ُ
وخؾل بقـف وبقـ ر ًدى وشر ،ولفذا كان مـ إذكار التل يرددها الؿسـؾؿ «يـا حـل يـا
قققم برحؿتؽ أستغقث ،أصؾح لل شلين كؾف وٓ تؽؾـل إلك كػسل وٓ إلك أحد مـ خؾؼؽ صرفـة طـقـ».
كؿ هل مدة صرفة العقـ؟ لؿحة ،جزي مـ الثاكقة ،العبد ٓ يسـتغـل طــ تقفقـؼ الل وتـدبقره وتسـديده وٓ
لؿحة ،وهل قدر هـهذه الؾحظة التل يغؿض فقفا الباقر طقـف.
ال ّٰؾ ُفؿ ألفؿـا رشدكا ،وقـا شـر أكػســا ،كسـتؿطر مــؽ الػضـؾ والجـقد والؽـرم ،وكسـللؽ التقفقـؼ
ا

َ

اۡ

َ

ُ

ا
ِإَوَلًِ أۡ ُ
ٱللِ َعل ۡيًِ حَ َََّك ُ
ج ۡ
والتسديد يا رب العالؿقـ َو َنا حَ َۡف ِ ٓ
ِيب [﴾٨٨هقد] وصؾك الل وسـؾؿ طؾـك
ِيِق إَِّل ة ِ ه

كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.

[األسئلة]
سًا ( )1أرجق تقةقح قاة طاقان الاحابة لؾـبل ﷺ طـدما دخؾ مؽة؟
الجواب هـهذا يسلل طـ ما جرى مـ الاحابة ﭫ لقس طاقاكا إكؿا امتـاع مـ امتثال أمر الـبل
ﷺ ،حقث أمرهؿ

صؾح الحديبقة لؿا خرج معتؿرا وسؿك الل تعالك الاؾح ،أمرهؿ أن يتحؾؾقا

بالحَلق ،فؾؿ تؾـ كػقسفؿ ،وهـهذا لقس طاقا ًكا ،وإكؿا امتـاع لعؾ الل أن يحدث أمرا أو أن يرتاجع الـبل
ﷺ طـ هـهذا إمر ،فؾؿا دخؾ طؾك زوجف أم سؾؿة مغضبا مـ تلخر أصحابف

آمتثال ،قالو لف إن

أردهتؿ أن يؿتثؾقا فادع الحَلق فؾقحؾؼ ،فنذا رآك الـاس تتابعقا ،وهذا ما جرى ،فؾؿا رأوه قد حزم إمر
وفعؾ بـػسف ،طؾؿقا أكف ٓ مجال لؾتلخقر ،وأن إمر ٓزم وأكف لـ يتغقر ،فتتابعقا طؾك أمره ،ففـهذا لقس
طاقاكا إكؿا تلخر آمتثال .لعؾف أن يليت أمر أو فرج.
سًا ( )2كقػ يليت الارب؟
الجواب الارب ،وم ـ يتارب ياربه الل ،يحتاج إلك تدري  ،اإلكسان إذا أططك كػسف هقاها وأصؾؼ
لـػسف رغباهتا كان متضجرا مـ هبة الفقى ومـ كؾ ما يخالػ ما يح ؛ لؽـ يـبغل أن يعقد كػسف الارب

04

الشيخ خالد المصلح

والتحؿؾ وطدم التل ّفػ ،والرةا بؼضاي الل تعالك قدره ،وقد قال الـبل ﷺ «ومن يتصبر يصبره اهلل»،
مـ يؽؾػ كػسف الارب يعقـف الل تعالك طؾك هـهذا ُ
الخؾؼ ،وهـهذا

()1

كؾ إخَلق التل يسعك اإلكسان إلك

اكتساهبا يـبغل لف أن يتحؾؿ وأن يتارب وأن يتخؾؼ بإخَلق الػاةؾة وسققسرها الل تعالك لف.
سًا ( )3كقػ الجؿع وبقـ الحديث الذي معـاه «أن اهلل إذا أحب عبدا ابتاله» ،وبقـ «احفظ اهلل
يحفظك»()2؟
الجقاب ٓ معارةة بقـفؿا ،فنن بَلي الل لؾعبد هق رفعة درجاتف وطؾق مـزلتف واختبـار لـف ،وهـق ٓ
يؽقن حافظا لل إٓ إذا حػظ الل تعالك بالؼقام بلمره« ،احفظ اهلل يحفظاك» ،كقـػ تحػـظ الل تعـالك بـلن
تؼقم بلمره ،السراي يشؽره ،و الضراي بالارب و الطاطـات بآمتثـال ،و الؿــاهل بـالرتك ،هؽـذا

ا
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َٰ َ
تحػظ الل تعالك ،وٓ يعـل هـهذا أكف يحػظؽ أكـف ٓ يبتؾقـؽ ،الحقـاة ابـتَلي َِّلِي خلاِ ِلهاَت وِۡلياَة
َ
َ ا ُ َ ُ َُۡ ْٓ َ َ ُ ُ ْٓ َ َ ا َ ُ ۡ َ ۡ
َ
َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ام َّل ُيف َخ ُياَن
او َ َهاَل ه ﴾[الؿؾـؽ  ،]8أ َحسِاب ِنلااس أن يَكاَا أن يقَلاَا ءانياا وٌ
َِلتلَكم َيلام أحس

[﴾٢العـؽبقت] ٓ يؿؽـ أن يتبقـ الادق مـ الؽذب إٓ بـالبَلي فـَل تعـارض .هــهذا وهـؿ لؾتعـارض
ولقس تعارض.
سًا ( )4أي الدطاي يؾزم اإلكسان لطؾ التقفقؼ؟
الجواب الدطاي بؽؾ ما فقف خقر ،وأيضا بؿا جاي طـ الـبل ﷺ مـ إدطقة التل فقفا تػقيض إمر
إلك الل وبلذكار الاباح والؿساي ،هـهذه كؾفا مـ أسباب التقفقؼ ،وأن يسلل الل تعالك بؼقلف ال ّٰؾ ُفؿ إين
أسللؽ التقفقؼ والتسديد ،أو أسللؽ اإلطاكة ،كحـ كسلل الل التقفقؼ كؾ حال ،حتك كؾ صَلة كسلل
ۡ َ ّ
ِلص َر َٰ َط ِل ۡ ُه ۡس َخقِ َ
يم [﴾٦الػاتحة] ،الفداية هداية دٓلة وإرشاد وهداية تقفقؼ كؿا
الل التقفقؼ ٌِدِىا ِ
قال العؾؿاي ،فـحـ كسلل الل الفدايات كؾ أمر مـ إمقر.
سًا ( :)5ما حؽؿ التسؿل باسؿ «مقفؼ» تػاؤٓ؟
الجواب ٓ بلس هبذا آسؿ ،لؽـ إذا كان يزكل كػسف ففذا مـفل طـف ،أما إذا كان صؾبا لؾتقفقؼ فؼؾؿا
أبارت طقـاك مـ لؼ ٍ إٓ إذا تلمؾو فقف بعض معـاه ،فَل بلس هبذا آسؿ ،الؿشروع أن يتسؿك اإلكسان
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )0سبؼ تخريجف الاػحة (.)01
( )8سنن الترمذي كتاب صػة الؼقامة والرقائؼ والقرع ،باب رقؿ ( ،)76حديث رقؿ ( .)8706قال الرتمذي ههذا حديث حسـ صحقح ،قـال
إلباين صحقح.

وماااااا تاااااولي
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.

باسؿ حسـ ،وهـهذا مـ إسؿاي الحسـة.
والل تعالك أطؾؿ وصؾك الل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.


