التنوير يف إسْقاط التدْبري
لتاج العارفني ابْن عَطاء اهلل السَّكندري رَضيَ اهلل عنه
مقدمة التحقيق
بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،وبو نستعُت
اللهم أنا نضرع إليك ،وهنروؿ ٨توؾ ،و٧تاىد نفوسنا ُب خدمتك وطاعتك ،ونركب الصراط القوًن الذي رٝتتو
لنا إٔب مرضاتك ،فقونا بقوتك ،وأعزنا بعزتك ،واحفظنا بقدرتك ،وأ٢تمنا رشدؾ وتوفيقك ،وبلغنا الدرجة
العليا ،وارٛتنا برٛتتك اليت وسعت هبا كل شيء علما.
وامنحنا اللهم برؾ وجودؾ ،وإحسانك وإنعامك ،واجعلنا من القاصدين إليك ،ومن ا١تتوكلُت عليك ،ومن
الداعُت بدعوتك والسالكُت صراطك ا١تستقيم ،صراط الذين أنعمت عليهم غَت ا١تغضوب عليهم وال
الضالُت.
اللهم لك اٟتمد ٛتدا يواُب نعمك ،ويليق بكمالك ،ونسألك اللهم أف تصلي وتسلم على خَت أحبابك،
وخاصة أنبيائك ،عبدؾ ونبيك ،وخَتتك من خلقك ورسولك ،سيدنا وموالنا ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم
الذي أرسلتو باٟتق بشَتا ونذيرا وداعيا إٔب اهلل بإذنو وسراجا منَتا.
فكاف صلوات اهلل عليو ،للعا١تُت رٛتة ،وبا١تؤمنُت رؤوفا ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو الذين آمنوا بو
وعزروه ،ونصره واتبعوا النور الذي أنزؿ معو ،فسلكوا طريقو ،وكرعوا من ْتر شريعتو وحقيقتو ،حىت صاروا
بصفائهم وخوفهم من موالىم ُب أمن وسبلـ وآخر دعواىم أف اٟتمد هلل رب العا١تُت.
فػ (اٟتمد هلل الذي خلع على أوليائو خلع إنعامو فهم بذلك لو حامدوف ،واختصهم ٔتحبتو ،وأقامهم ُب
خدمتو ،فهم على صبلهتم ٭تافظوف ،ودعاىم إٔب حضرتو ،وأظهر فيها مراتبهم ،فالسابقوف السابقوف ،أولئك
ا١تقربوف ،وفتح ٢تم أبواب حضرتو ،ورفع عن قلوهبم حجاب بعده فهم بُت يديو متأدبوف .والطفهم بوده،
وأمنهم من إعراضو وصده ،أال إف أولياء اهلل ال خوؼ عليهم وال ىم ٭تزنوف .ونور بصائرىم بفضلو ،وطهر
سرائرىم ،وأطلعهم على السر ا١تصوف .وصاهنم عن األغيار ،وسًتىم عن أعُت الفجار ،ألهنم عرائس وال يرى
العرائس اجملرموف .فإذا مر عليهم وٕب من أولياء اهلل ينسبونو إٔب الزندقة واٞتنوف وتراىم ينظروف إليك وىم ال
يبصروف .فمنهم ا١تنكر لكراماهتم ،ومن ا١تنقص ١تقاماهتم ،ومنهم الثالب ألعراضهم ،ومنهم ا١تعًتضوف
يعًتضوف على أحوا٢تم ،وٮتوضوف ّتهلهم ُب مقا٢تم ،وهبم يستهزئوف{ ،اهلل يستهزىء هبم وٯتدىم ُب طغياهنم
يعمهوف} .فسبحاف من قرب أقواما ،واصطفاىم ٠تدمتو ،فهم على بابو ال يربحوف .وسبحاف من جعلهم
1

٧توما ُب ٝتاء الوالية ،وجعل أىل األرض هبم يهتدوف .وسبحاف من أباحهم حضرة قربو ،وا١تنكروف عليهم
عنها مبعدوف .فاألولياء ُب جنة القرب متنعموف ،وا١تنكروف ُب نار الطرد والبعد معذبوف ،ال يسئل عما يفعل
وىم يسألوف.
وأشهد أف ال الو إال اهلل ،وحده ال شريك لو ،شهادة شهد هبا ا١تؤمنوف .وأشهد أف سيدنا ونبينا ٤تمدا صلى
اهلل عليو وسلم ،عبده ورسولو النور ا١تخزوف ،والسر ا١تصوف .اللهم فصل وسلم عليو وعلى سائر األنبياء
وا١ترسلُت ،وصحبهم أٚتعُت.
وبعد :فيقوؿ صلوات اهلل وسبلمو عليو ،فيما رواه البخاري ومسلم:
(أال وإف ُب اٞتسد مضغة ،إذا صلحت صلح اٞتسد كلو ،وإذا فسدت فسد اٞتسد كلو ،أال وىي القلب).
ويقوؿ أيضا فيما رواه البخاري:
(اإلٯتاف بضع وسبعوف شعبة ،أعبلىا قوؿ :ال الو إال اهلل ،وأدناىا إماطة األذى عن الطريق ،واٟتياء شعبة من
اإلٯتاف).
ويقوؿ الفقيو العآب ابن عابدين ُب حاشيتو:
"إف علم اإلخبلص واٟتب ،واٟتسد ،والرياء ،فرض عُت ،ومثلها غَتىا من آفات النفوس ،كالكرب ،والشح،
واٟتقد ،والغش ،والغضب ،والعداوة ،والبغضاء ،والطمع ،والبخل ،والبطر ،وا٠تيبلء ،وا٠تيانة ،وا١تداىنة،
واالستكبار عن اٟتق ،وا١تكر ،وا١تخادعة ،والقسوة ،وطوؿ األمل ،و٨توىا ٦تا ىو مبُت ُب ربع ا١تهلكات من
اإلحياء ،قاؿ فيو :وال ينفك عنها بشر ،فيلزمو أف يتعلم منها ما يرى نفسو ٤تتاجا إليو" .ويقوؿ صاحب
ا٢تداية العبلئية أيضا" :وقد تظاىرت نصوص الشرع واإلٚتاع على ٖترًن اٟتسد واحتقار ا١تسلمُت ،وإرادة
ا١تكروه هبم ،والكرب ،والعجب ،والرياء والنفاؽ ،وٚتلة ا٠تبائث ،من أعماؿ القلوب ،بل السمع والبصر
والفؤاد ،كل ذلك :كاف عنو مسئوال ٦تا يدخل ٖتت االختبار".
أما صاحب مراقي الفبلح فانو يقوؿ:
"ال تنفع الطهارة الظاىرة إال مع الطهارة الباطنة باإلخبلص والنزاىة عن الغل والغش واٟتقد واٟتسد وتطهَت
القلب عما سوى اهلل من الكونُت ،فيعبده لذاتو ال لعلة ،مفتقرا إليو وىو يتفضل با١تن لقضاء حوائجو ا١تضطر
هبا عطفا عليو ،فتكوف عبدا فردا للمالك األحد الفرد ،ال يسًتقك شيء من األشياء سواه ،وال يستملك
ىواؾ عن خدمتك إياه".
ىاىي نصوص وآثار ،تبُت ْتق أف صبلح القلب للجسد ،وفساد القلب فساد للجسد ،وأف ذكر اهلل تعأب ػ
يعٍت قولو ال الو إال اهلل أعبل شعب اإلٯتاف ،وأف العجب ،واٟتسد ،والرياء ،والكرب ،والشح ،واٟتقد ،والغش،
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والغضب ،والعداوة ..اْب من ا٠تصاؿ ا١تمقوتة ،وا٠تبائث احملرمة ،اليت هنى اهلل عنها ،وأمرنا باجتناهبا ،وجهاد
النفس من أجلها ،وتنقية القلب من أوضارىا.
بيد أف الطهارة الظاىرة ال تنفع إال مع الطهارة الباطنة ،وأف الطهارة الباطنة ال تكوف إال باإلخبلص والنزاىة
عن الغل والغش ،واٟتقد واٟتسد ،وتطهَت القلب عما سوى اهلل تعأب .ذلك :أف اإلٚتاع ،ونصوص الشرع
اٟتكيم ،تظاىرت على ٖترًن اٟتسد ،واحتقار ا١تسلمُت ...اْب.
و١تا كاف علم التصوؼ ىو العلم الذي اختص ٔتعاٞتة ىذه األمراض القلبية ،وتزكية النفس والتخلص منها١ .تا
كاف علم التصوؼ كذلك ،بل ١تا كاف علم التصوؼ ىو الذي اىتم هبذا اٞتانب القليب ،فضبل عما يقابلو
من العبادات البدنية وا١تالية األخرى ،أثرنا أف يكوف عملنا الذي نبتغي بو وجو اٟتق سبحانو ،إبراز أحد كنز
علم من أعبلـ التصوؼ الذي يعاِب ذلك كلو.
ىذا الكنز الذي ٚتع بُت علمي الشريعة واٟتقيقة ،والذي يعد ْتق :دليبل واضحا للحائرين ،ومنهجا قوٯتا
للسالكُت ،ودربا واسعا يسَت فيو العارفوف باهلل رب العا١تُت ىو كتاب" :التنوير ُب إسقاط التدبَت" الذي يقوؿ
الشيخ ابن عباد ُب وصفو ،وُب وصف اٟتكم العطائية ..." :و٫تا أخواف من أب واحد ،وأـ واحدة" ،والذي
قاؿ عنو ابن عجيبة حينما أراد أف يتحدث عن ابن عطاء اهلل ،وعدـ تدبَته ...( :وقد ألف الشيخ رضي اهلل
عنو فيو كتابا ٝتاه" :التنوير ُب إسقاط التدبَت" أحسن فيو وأجاد.
وكتاب التنوير الذي بُت أيدينا ،انفرد هبذا اإلعجاب حىت افتنت بو الكثَت من رجاؿ القلوب والبصائر،
وأسلموا قيادىم هلل سبحانو ،بسبب ما كشف ٢تم فيو من غوامض سر عدـ تدبَتىم ،وسقوط اختيارىم،
وذلك ١تا اشتمل عليو من فوائد مفيدةُ ،ب التوجيو واإلرشاد إٔب التسليم ،وعدـ منازعة ا١تقادير ،والتزاـ ا٠تلق
بإسقاط التدبَت مع ا٠تالق.
من ىذه الفوائد ا١تفيدة اليت أوضحت مفهوـ التدبَت الذي قصد إليو الكتاب ،والذي نؤيده عن إقناع" :اعلم
أف األشياء إ٪تا تذـ و٘تدح ٔتا تؤدي إليو ،فالتدبَت ا١تذموـ :ما شغلك عن اهلل ،وعطلك عن القياـ ٓتدمة اهلل،
وصدؾ عن معاملة اهلل .والتدبَت احملمود :ىو الذي يؤديك إٔب القرب من اهلل ،ويوصلك إٔب مرضاتو".
وٓب يقف ابن عطاء اهلل عند ىذا اٟتد ،بل انو استفاض ُب وضوح :التباين بُت التوكل والتواكل ،فعاب على
التواكل وحذر منو ،ورغب ُب العمل وحث عليو ،انظر إليو وىو يشرح قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم( :ال
تسبوا الدنيا) ،يقوؿ" :أي اليت توصلكم إٔب طاعة اهلل ،ولذلك قاؿ صلى اهلل عليو وسلم (فنعمت مطية
الدنيا)".
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فمدحها من حيث كوهنا مطية ،ال من حيث أهنا دار اغًتار .وإذ قد علمت ىذا فقد فهمت إف إسقاط
التدبَت ليس ىو ا٠تروج عن األسباب حىت يعود اإلنساف ضيعة فيكوف كبلً على الناس ،فيجهل حكمة اهلل ُب
إثبات األسباب وارتباط الوسائط ،وقد جاء عن عيسى عليو السبلـ ،أنو مر ٔتتعبد فقاؿ لو :من أين تأكل؟
فقاؿ أخي يطعمٍت .فقاؿ :أخوؾ أعبد منك.
أي أخوؾ وإف كاف ُب سوقو ،أعبد منك ،ألنو ىو الذي أعانك على الطاعة وفرغك ٢تا.
وكيف ٯتكن أف ينكر الدخوؿ ُب األسباب بعد أف جاء قولو تعأب:
{وأحل اهلل البيع وحرـ الربا}.
وقولو{ :واشهدوا إذا تبايعتم}
وقولو عليو الصبلة والسبلـ:
(أحل ما أكل ا١ترء من كسب ٯتينو وإف داود نيب اهلل كاف يأكل من كسب ٯتينو).
وقولو عليو الصبلة والسبلـ:
(أفضل الكسب عمل الصانع بيده إذا نصح).
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم:
(التاجر األمُت الصدوؽ ا١تسلم مع الشهداء يوـ القيامة).
فكيف ٯتكن أحد بعد ىذا أف يذـ األسباب؟
لكن ا١تذموـ منها ما شغلك عن اهلل وصدؾ عن معاملتو.
ىذا وقد اتسع حرص صاحب التنوير على األخذ باألسباب واٟتث على العمل فقاؿ( :إف ُب األسباب
صيانة للوجوه عن االبتذاؿ بالسؤاؿ وحفظا لبهجة اإلٯتاف أف تزوؿ بالطلب من ا٠تلق ،فما يعطيك اهلل من
األسباب فبل منة فيو ١تخلوؽ عليك ،إذ ال ٯتن عليك أحد إف اشًتى منك أو استأجرؾ على عمل شيء،
فانو ُب حظ نفسو سعى ،ونفع نفسو قصد ،فالسبب أخذ منو بغَت منة).
وقبل أف أهني القوؿ أقوؿ:
إف معٌت التدبَت الذي عناه صاحب التنوير ىو تدبَت الدنيا للدنيا ،ومعٌت ذلك :أف يدبر اإلنساف ُب أسباب
ٚتعها افتخارا هبا واستكثارا ،وكلما ازداد فيها شيئا ازداد غفلة واغًتارا.
أما تدبَت الدنيا لآلخرة :كأف يدبر اإلنساف ا١تتاجر وا١تكاسب والغراسات ،ليأكل منها حبلال ولينعم هبا على
ذوي الفاقة أفضاال وليصوف هبا وجهو عن الناس إٚتاال فذلك ىو التدبَت احملمود الذي ٭تبو اهلل ورسولو،
وحث عليو ابن عطاء اهلل ُب كتابو الذي ٨تن بصدده.
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ومهما يكن من شيء ،فحسب ما جاء من كتاب التنوير ُب إسقاط التدبَت تأييدا قوؿ الرسوؿ صلوات اهلل
وسبلمو عليو:
(إف اهلل جعل الروح والراحة ُب الرضا واليقُت).
وقوؿ أٛتد بن مسروؽ:
"من ترؾ التدبَت فهو ُب راحة".
وقوؿ سيدي أبو اٟتسن الشاذٕب رضي اهلل عنو:
"ال ٗتًت من أمرؾ شيئا ،واخًت أف ال ٗتتار ،وفر من ذلك ا١تختار ومن فرارؾ ومن كل شيء ،إٔب اهلل تعأب،
وربك ٮتلق ما يشاء وٮتتار".
وقوؿ سهل بن عبد اهلل:
"ذروا التدبَت واالختيار فإهنما يكدراف على الناس عيشهم".
أما الشيخ أبو ٤تمد عبد العزيز ا١تهدوي رضي اهلل عنو ،فلو ُب ىذا ا١تعٌت كبلـ نفيس أيضا يقوؿ فيو:
"من ٓب يكن ُب دعائو تاركا الختياره ،راضيا باختيار اٟتق تعأب لو ،فهو مستدرج وىو ٦تن قيل فيو(:اقضوا
حاجتو فإين أكره أف أٝتع صوتو)" .فإف كاف مع اختيار اهلل تعأب ،ال مع اختياره لنفسو كاف ٣تابا وإف ٓب
يعط ،واألعماؿ ٓتواتيهما.
ىا ىو كتاب (التنوير ُب إسقاط التدبَت) الذي اخًتنا إبرازه ُب صورة واضحة١ ،تا لو من أ٫تية يعجز الوصف
عن توضيحها ،ذلك ١تا احتوى عليو من تنوير األذىاف ،وهتذيب النفوس ،وتوطُت القلوب على اإلذعاف هلل،
والتسليم ألحكامو ،وإسقاط التدبَت ُب أي شيء معو سبحانو ،وعدـ منازعة مقاديره تعأب{ :فبل وربك ال
يؤمنوف حىت ٭تكموؾ فيما شجر بينهمٍ ،ب ال ٬تدوا ُب أنفسهم حرجا ٦تا قضيت ويسلموا تسليما}.
أما العلم العامل ،الوٕب الزاىد العارؼ ،القطب الشهَت الواصل ،الذي عرؼ ربو فهروؿ إليو ،ورغب اٟتق
سبحانو وتعأب ،فأعرض عن كل شيء دونو انو العلم التقي الصاُب ،الذي عرؼ مواله فجد وشد ا١تئزر ُب
خدمتو سبحانو ،ال لشيء سوى مشاىدتو ،حىت فٍت من أجلو ُب ذاتو ال عن ذاتو ،وشاىد بعُت البصَتة
جبللو سبحانو .وذلك العلم الوضاء ،والقبس ا١تضيء ُب ٝتاء الوالية ،ىو:
الشيخ اإلماـ تاج الدين ،وترٚتاف العارفُت ،أبو الفضل اٛتد بن ٤تمد بن عبد الكرًن ،بن عبد الرٛتن ،بن
عبد اهلل بن اٛتد بن عيسى بن اٟتسُت ،بن عطاء اهلل ،اٞتذامي نسبا ،ا١تالكي مذىبا ،اإلسكندري دارا،
القاىري مزارا ،الصوُب حقيقة الشاذٕب طريقة .أعجوبة زمانو ،و٩تبة عصره وأوانو ،ا١تتوَب ُب ٚتادى اآلخرة سنة
تسع وسبعمائة.
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مكانتو العلمية:
أما مكانة مؤلف "التنوير ُب إسقاط التدبَت" العلمية ،فإف صاحب الديباج ا١تذىب يقوؿ" :كاف جامعا ألنواع
العلوـ من تفسَت ،وحديث ،وفقو ،و٨تو وأصوؿ ،وغَت ذلك .كاف رٛتو اهلل متكلما على طريق أىل
التصوؼ ،واعظا انتفع بو خلق كثَت ،وسلكوا طريقو".
و٦تا يؤيد مكانة ابن عطاء اهلل السكندري ،العلمية على ٨تو ما ذكر صاحب الديباج ،أف شيخو أبا العباس
ا١ترسي رضي اهلل عنهما ،شهد لو بالتقدًن ،كما ذكر ُب كتاب "لطائف ا١تنن" قائبل:
قاؿ ٕب الشيخ" :الزـ فو اهلل لئن لزمت لتكونن مفتيا ُب ا١تذىبُت ،يريد مذىب أىل الشريعة أىل العلم
الظاىر ،ومذىب أىل اٟتقيقة أىل العلم الباطن" .وقاؿ فيو أيضا" :واهلل ال ٯتوت ىذا الشاب حىت يكوف
داعيا يدعو إٔب اهلل" .وقاؿ فيو كذلك" :واهلل ليكونن لك شأف عظيم ،واهلل ليكونن لك شأف عظيم ،قاؿ:
فكاف ْتمد اهلل ما ال أنكره".
وازدادت مكانة ابن عطاء اهلل العلمية ،وقوي شأنو فيها ،حىت ألف من الكتاب ما يعد قمة ُب التصوؼ
ومرجعا ١تن قصد األخذ منو واالستدالؿ بو .ولو ُب ىذا الفن مؤلفات مشهورة ،حازت السبق ُب ميداف
العلماء والتقدير الفائق من احملققُت ،واإلعجاب الفذ من األدباء.
مع التنوير ُب إسقاط التدبَت:
حينما عقدنا العزـ ،وصممنا اإلرادة على ٖتقيق ىذا الكتاب النفيس ،وإبرازه ُب صورة طيبة ،ووضوح واضح
ألصحاب اٟتاؿ والقاؿ خاصة ،وللشغوفُت بأعماؿ القلوب واٞتوارح عامة ،حينما اعتزمنا ذلك .أخلصنا
النية ،ووجهنا القلب إٔب العلي األعلى ،أف يهبنا التوفيق والسداد ،وأف ٯتنحنا النجاح والرشاد ،وأف يتم علينا
نعمتو الكربى ،ويبسط يده ليأخذ بأيدينا ُب إ٧تاز ىذا العمل اٞتاد الذي لن يتحقق إال ١تن ذاؽ فعرؼ،
وشاىد فوصل.
واٟتمد هلل الذي ىدانا ٢تذا وما كنا لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل ،فقد قمنا بالبحث والتنقيب ُب دور الكتب
وا١تكتبات ،نبحث عن األصوؿ ا١تخطوطة ،وننقب عن النسخ الدقيقة ،وبعد جهد وزمن وصلنا ،بفضل اهلل
تعأب ػ إٔب ما أحببنا أف نصبوا إليو ،فوجدنا ٥تطوطات عدة :بدار الكتب بالقاىرة ومكتبة األزىر ،ومكتبة
سيدي أٛتد البدوي رضي اهلل عنو.
وبعد :فإننا نقدـ ىذا الكنز الثمُت و٨تن نضرع إٔب اهلل العلي القدير ،أف ٬تعلو عمبل خالصا ابتغاء وجهو
سبحانو ،وأف ينفع بو ،وأف يقدر لو ا٠تَت والعمل بو ،وأف ٬تازي مؤلفو اٞتزاء ا١تشكور عنده ،إنو ٝتيع ٣تيب،
وىو حسبنا عليو توكلنا ،وإليو أنبنا ،واليو ا١تصَت.
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موسى ٤تمد علي
مقدمة ا١تؤلف
قاؿ الشيخ اإلماـ العارؼ القدوة احملقق تاج العارفُت لساف ا١تتكلمُت إماـ وقتو وأوحد عصره حجة السلف
وإماـ ا٠تلف قدوة السالكُت وحجة ا١تتقُت تاج الدين أبو الفضل أٛتد بن ٤تمد بن عبد الكرًن بن عطاء اهلل
السكندري رضي اهلل عنو وأرضاه ونفعنا بو ونفع بو كافة ا١تسلمُت إنو ٝتيع قريب ٣تيب:
اٟتمد هلل ا١تنفرد با٠تلق والتدبَت ،الواحد ُب اٟتكم والتقدير ،ا١تلك الذي {ليس كمثلو شيء وىو السميع
البصَت} .ليس لو ُب ملكو وزير .ا١تالك الذي ال ٮترج عن ملكو كبَت وال صغَت .ا١تقدس ُب كماؿ وصفو عن
الشبيو والنظَت .ا١تنزه ُب كماؿ ذاتو عن التمثيل والتصوير .العليم الذي ال ٮتفى عليو ما ُب الضمَت.
{أال يعلم من خلق وىو اللطيف ا٠تبَت}.
العآب :الذي أحاط علمو ٔتباديء األمور وهناياهتا.
السميع :الذي ال فضل ُب ٝتعو بُت جهر األصوات وإخفاهتا.
الرزاؽ :وىو ا١تنعم على ا٠تليقة بإيصاؿ أقواهتا.
القيوـ :وىو ا١تتكفل هبا ُب ٚتيع حاالهتا.
من على النفوس بوجود حياهتا.
الوىاب :وىو الذي ّ
القدير :وىو ا١تعيد ٢تا بعد وجود وفاهتا.
اٟتسيب وىو اجملازي ٢تا يوـ قدومها عليو ْتسناهتا وسيئاهتا.
من على العباد باٞتود قبل الوجود ،وقاـ ٢تم بأرزاقهم مع كلتا حالتيهم من إقرار وجحود.
فسبحانو من إلو ّ
وأمد كل موجود بوجود عطائو ،وحفظ وجوده ووجود العآب بإمداد بقائو ،وظهر ْتكمتو ُب أرضو ،وبقدرتو ُب
مفوض لقضائو ،مستسلم لو ُب حكمو
ٝتائو .وأشهد أف ال إلو إال اهلل ،وحده ال شريك لو ،شهادة عبد ّ
وإمضائو .وأشهد أف سيدنا ٤تمدا عبده ورسولو ،ا١تفضَّل على ٚتيع أنبياءه ،ا١تخصوص ّتزيل فضلو وعطائو،
الفاتح ا٠تاًب ،وليس ذلك ِ
لسوائو ،الشافع ُب كل العباد حىت ٬تمعهم اٟتق لفصل قضائو ،صلى اهلل عليو
وعلى سائر أنبيائو ،وعلى آلو وصحبو ا١تستمسكُت بوالئو ،وسلم تسليما كثَتا.
أما بعد..
اعلم يا أخي جعلك اهلل من أىل حبو ،وأٖتفك بوجود قربو ،وأذاقك من شراب أىل وده ،وأمنك بدواـ وصلو
خصهم ٔتراسبلتو ،وجرب كسر قلوهبم ١تا علموا أنو ال تدركو األبصار
من إعراضو وصده ،ووصلك بعباده الذين ّ
ّ
بأنوار ٕتلياتو ،وفتح رياض القرب وأىب منها على قلوهبم واردات نفحاتو ،وأشهدىم سابق تدبَته فيهم،
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فسلموا إليو القياد ،وكشف ٢تم عن خفي لطفو ُب صنعو ،فخرجوا عن ا١تنازعة والعناد .فهم مستسلموف إليو،
ومتوكلوف ُب كل األمور عليو ،علما منهم أنو ال يصل عب ٌد إٔب الرضا إال بالرضا ،وال يبلغ إٔب صريح العبودية
إال باالستسبلـ إٔب القضا ،فلم تطرقهم األغيار ،وٓب ترد عليهم األكدار ..كما قاؿ قائلهم:
ٞتاـ
إليهم *** و٢تم على ا٠تطب الشديد ُ
ال هتتدي نػُ َو ُ
ب الزماف ُ
ٕتري عليهم أحكامو وىم ٞتبللو خامدوف ،وٟتكمو مستسلموف.
كما قاؿ:
ٕتري عليك صروفو *** و٫توـ ِسِّرَؾ ُمط ِرقة
وإف من طلب الوصوؿ إٔب اهلل تعأب ،فحقيق عليو أف يأٌب األمر من بابو ،وأف يتوصل إليو بوجود أسبابو.
فت ىذا الكتاب مبيّنا
وأىم ما ينبغي تركو وا٠تروج عنو والتطهر منو :وجود التدبَت ومنازعة ا١تقادير .فصنّ ُ
ومظهرا ١تا ىنالك .وٝتيتو" :التنوير ُب إسقاط التدبَت" ليكوف اٝتو موافقا ١تسماه ولفظو مطابقا ١تعناه.
لذلكُ ،
واهلل أسأؿ أف ٬تعلو خالصا لوجهو الكرًن ،وأف يتقبلو بفضلو العميم ،وأف ينفع بو ا٠تاص والعاـٔ ،تحمد عليو
الصبلة والسبلـ ،إنو على ما يشاء قدير ،وباإلجابة جدير.
التسليم وعدـ التدبَت
قاؿ اهلل سبحانو وتعأب:
ِ
{فَبل وربِّك ال يػؤِمنو َف ح َّىت ُ٭ت ِّكم َ ِ
ِ
ت َويُ َسلِّ ُموا
يما َش َجَر بَػْيػنَػ ُه ْم ٍُبَّ ال َِ٬ت ُدوا ُِب أَنْػ ُفس ِه ْم َحَرجاً ٦تَّا قَ َ
ضْي َ
وؾ ف َ
ََ َ ُْ ُ َ َ ُ
تَ ْسلِيماً}.
وقاؿ تعأب:
{أَـ لِ ِْئلنْس ِ
ُؤب}.
اف َما َ٘تٌََّت ،فَلِلَّ ِو ْاآل ِخَرةُ َو ْاأل َ
ْ َ
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :ذاؽ طعم اإلٯتاف من رضي باهلل ربا ،وباإلسبلـ دينا ،ؤتحمد صلى اهلل عليو
وسلم نبيا ورسوال).
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :أعبد اهلل بالرضا ،فإف ٓب تستطع ففي الصرب على ما تكره خَت كثَت).
إٔب غَت ذلك من اآليات واألحاديث الدالة على ترؾ التدبَت ومنازعة ا١تقادير ،إما نصا صر٭تا ،وإما إشارة
وتلو٭تا.
وقد قاؿ أىل ا١تعرفة" :من ٓب يُدبِّر ُدبِّػَر لو".
وقاؿ الشيخ أبو اٟتسن الشاذٕب رضي اهلل عنو" :إف كاف وال بد من التدبَت ،فدبروا أف ال تدبروا".
وفر من ذلك ا١تختار ،ومن فرارؾ ،ومن كل شيء إٔب
وقاؿ أيضا" :ال ٗتًت من أمرؾ شيئا ،واخًت أف ال ٗتتارّ ،
وؾ
ك ال يػُ ْؤِمنُو َف َح َّىت ُ٭تَ ِّك ُم َ
اهلل تعأب ،وربك ٮتلق ما يشاء وٮتتار" .فقولو تعأب ُب اآلية األؤب{ :فَبل َوَربِّ َ
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ِ
ِ
ِ
ت َويُ َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً} ،فيو داللة على أف اإلٯتاف
يما َش َجَر بَػْيػنَػ ُه ْم ٍُبَّ ال َِ٬ت ُدوا ُِب أَنْػ ُفس ِه ْم َحَرجاً ٦تَّا قَ َ
ضْي َ
فَ
اٟتقيقي ال ٭تصل إال ١تن ح ّكم اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم على نفسو ،قوال وفعبل ،وأخذا وتركا ،وحبا
وبغضا ،ويشمل ذلك حكم التكليف ،وحكم التصريف والتسليم ،واالنقياد واجب على كل مؤمن ُب
كليهما .فأحكاـ التكليف :األوامر والنواىي ا١تتعلقة باكتساب العباد .وأحكاـ التصريف :ىو ما أورده عليك
من قهر ا١تراد .فتبُت من ىذا أنو ال ٭تصل لك حقيقة اإلٯتاف إال بأمرين :باالمتثاؿ ألمره ،واالستسبلـ لقهره.
ٍب إنو سبحانو وتعأبٓ ،ب يكتف بنفي اإلٯتاف عمن ٓب ٭ت ّكم ،أو ح ّكم ووجد اٟترج ُب نفسو على ما قضى،
حىت أقسم على ذلك بالربوبية ا٠تاصة برسولو صلى اهلل عليو وسلم ،رأفة وعناية ،وٗتصيصا ورعاية ،ألنو ٓب
يقل{ :فبل والرب} ،وإ٪تا قاؿ{ :فَبل وربِّك ال يػؤِمنو َف ح َّىت ُ٭ت ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بَػْيػنَػ ُهم}.
وؾ ف َ
ََ َ ُْ ُ َ َ ُ
ففي ذلك تأكيد بالقسم ،وتأكيد ُب ا١تقسم عليو .علما منو سبحانو ٔتا النفوس منطوية عليو من حب الغلبة
ووجود النصرة ،سواء كاف اٟتق عليها أو ٢تا .وُب ذلك إظهار لعنايتو برسولو صلى اهلل عليو وسلم ،إذ جعل
ُحكمو ُحكمو ،وقضاءه قضاءه ،فأوجب على العباد االستسبلـ ٟتكمو ،واالنقياد ألمره؛ وٓب يقبل منهم
اإلٯتاف بإ٢تيتو حىت يذعنوا ألحكاـ رسولو صلى اهلل عليو وسلم .ألنو كما وصفو ربو{ :وما ينطق عن ا٢توى،
فحكمو ُحكم اهلل ،وقضاؤه قضاء اهلل .كما قاؿ{ :إف الذين يبايعونك إ٪تا يبايعوف
إف ىو إال وحي يوحى}ُ .
اهلل} .وأكد ذلك بقولو{ :يد اهلل فوؽ أيديهم}.
وُب اآلية إشارة أخرى لعظيم قدره ،وتفخيم أمره صلى اهلل عليو وسلم ،وىي قولو تعأب:
{فبل وربك} .فأضاؼ نفسو تعأب إليو ،كما قاؿ ُب اآلية األخرى{ :كهيعص .ذكر رٛتة ربك عبده
زكريا} .فأضاؼ اٟتق سبحانو اٝتو إٔب ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم ،وأضاؼ زكريا إليو ،ليعلم العباد فرؽ ما
بُت ا١تنزلتُت ،وتفاوت ما بُت الرتبتُتٍ .ب إنو ٓب يكتف بالتحكيم الظاىر فيكونوا بو مؤمنُت ،بل اشًتط فقداف
اٟترج ،وىو الضيق ُب نفوسهم من أحكامو صلى اهلل عليو وسلم ،سواء كاف اٟتكم ٔتا يوافق أىوائهم أو
ٮتالفها .وإ٪تا تضيق النفوس لفقداف األنوار ،ووجود األغيار ،فمنو يكوف اٟترج وىو الضيق ،وا١تؤمنوف ليسوا
كذلك ،إذ نور اإلٯتاف مؤل قلوهبم ،فاتسعت وانشرحت ،فكانت واسعة بنور الواسع العليم٦ ،تدودة بوجود
فضلو العظيم ،مهيأة لواردات أحكامو ،مفوضة إليو ُب نقضو وإبرامو.
تقوية اٟتق لعبده فيما يورده عليو
يقوي عبدا على ما يريد أف يورده عليو من وجود حكمو ،ألبسو من
فائدة :اعلم أف اٟتق سبحانو ،إذا أراد أف ّ
أنوار وصفو ،وكساه من وجود نعتو ،فتنزلت األقدار وقد سبقت إليها األنوار ،فكاف بربو ال بنفسو ،فقوي
ألعبائها ،وصرب لؤلوائها.
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وإ٪تا يعينهم على ٛتل األقدار ،ورود األنوار .وإف شئت قلت :وإ٪تا يعينهم على ٛتل األحكاـ ،فتح باب
األفهاـ .وإف شئت قلت :وإ٪تا يعينهم على ٛتل الببليا ،واردات العطايا .وإف شئت قلت :وإ٪تا يقويهم على
يصربىم على وجود حكمو ،علمهم بوجود علمو.
ٛتل أقداره ،شهود حسن اختياره .وإف شئت قلت :وإ٪تا ّ
يصربىم على أفعالو،
صربىم على ما جرى ،علمهم بأنو يرى .وإف شئت قلت :وإ٪تا ّ
وإف شئت قلت :وإ٪تا ّ
صربىم على القضا ،علمهم بأف الصرب يورث الرضا .وإف
ظهوره عليهم بوجود ٚتالو .وإف شئت قلت :وإ٪تا ّ
صربىم على األقدار ،كشف اٟتجب واألسفار .وإف شئت قلت :وإ٪تا قواىم على ٛتل
شئت قلت :وإ٪تا ّ
صربىم على أقداره ،علمهم ٔتا أودع فيها من
أثقاؿ التكليف ،ورود أسرار التصريف .وإف شئت قلت :وإ٪تا ّ
لطفو وإبراره.
فهذه عشرة أسباب توجب صرب العبد وثبوتو ألحكاـ سيده ،وقوتو عند ورودىا .وىو ا١تعطي لكل ذلك
بفضلو ،وا١تا ّف بذلك على ذوي العناية من أىلو .ولنتكلم اآلف على كل قسم منها لتكمل الفائدة وٖتصل
اٞتدوى والفائدة.
فأما األوؿ وىو" :إ٪تا يعينهم على ٛتل األقدار ،ورود األنوار":
وذلك أف األنوار إذا وردت كشفت للعبد عن قرب اٟتق سبحانو وتعأب منو ،وأف ىذه األحكاـ ٓب تكن إال
عنو ،فكاف علمو بأف األحكاـ إ٪تا ىي من سيده سلوة لو ،وسبب لوجود صربه .أٓب تسمع ١تا قاؿ اهلل
سبحانو لنبيو صلى اهلل عليو وسلم{ :واصرب ٟتكم ربك ،فإنك بأعيننا} .أي :ليس ىو حكم غَته فيشق
عليك ،بل ىو حكم سيدؾ القائم بإحسانو إليك ،ولنا ُب ىذا ا١تعٌت:
وخفف عٍت ما أالقي من العنا *** بأنك أنت ا١تبتلي وا١تقدر
وما ألمري عما قضى اهلل معدؿ *** وليس لو منو الذي يتخَت
فضرب بشيء وال يدري من الضارب لو ،فلما أدخل عليو مصباح:
ومثاؿ ذلك :لو أف إنسانا ُب بيت مظلمُ ،
نظر فإذا ىو شيخو أو أبوه أو أمَته .فإف علمو بذلك ٦تا يوجب صربه على ما ىنالك.
الثاين :وىو قولو" :إ٪تا يعينهم على ٛتل األحكاـ ،فتح باب اإلفهاـ":
إذا أورد اهلل تعأب على عبده ُحكما ،وفتح لو باب الفهم عنو ُب ذلك اٟتكم فاعلم أنو أراد سبحانو أف ٭تملو
عنو ،وذلك أف الفهم يرجعك إٔب اهلل ،و٭تثك إليو ،و٬تعلك متوكبل عليو ،وقد قاؿ تعأب{ :ومن يتوكل على
اهلل فهو حسبو} .أي كافيو وواقيو ،وناصره على األغيار وراعيو ،ألف الفهم عن اهلل يكشف لك عن سر
العبودية فيك ،وقد قاؿ سبحانو وتعأب{ :أليس اهلل بكاؼ عبده} .وكل ىذه الوجوه العشرة ترجع إٔب الفهم
عنو ،وإ٪تا ىي أنواع فيو.
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الثالث :وىو قولو" :إ٪تا يعينهم على ٛتل الببليا ،واردات العطايا":
وذلك أف واردات العطايا السابقة من اهلل إليك ،ت َذ ُكرؾ ٢تا ٦تا يعينك على ٛتل أحكاـ اهلل ،إذ كما قضى لك
ٔتا ٖتب ،اصرب لو على ما ٭تب فيك .أٓب تسمع قولو تعأب{ :أو١تا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها}.
فسبلىم اٟتق فيما أصيبوا ٔتا أصابوا؛ وىذا من العطايا السابقة .وقد يقًتف بالببليا ُب حُت ورودىا ،ما ٮتففها
على العباد ا١تقربُت ،من ذلك أف يكشف ٢تم عن عظيم األجر الذي ادخره ٢تم ُب تلك البلية .ومنها ما ينزؿ
على قلوهبم من التثبيت والسكينة .ومنها ما يورده عليهم من دقائق اللطف وتنزالت ا١تنن ،حىت كاف بعض
الصحابة رضي اهلل عنهم يقوؿ ُب بعض مرضو" :أشدد خنقك".
وحىت قاؿ بعض العارفُت :لقد مرضت مرضة ،فأحببت أف ال تزوؿ١ ،تا ورد علي فيها من أمداد اهلل تعأب،
وانكشف فيها من وجود غيبتو" أه .وللكبلـ ُب سبب ذلك موضع غَت ىذا.
الرابع ،وىو" :إ٪تا يقويهم على ٛتل أقداره ،شهود حسن اختياره":
وذلك أف العبد إذا شهد حسن اختيار اهلل تعأب لو ،علم أف اٟتق سبحانو ال يقصد أٓب عبده ألنو بو رحيم
{وكاف با١تؤمنُت رحيما} .وقد رأى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم امرأة معها ولدىا فقاؿ( :أتروف ىذه
طارحة ولدىا ُب النار؟ قالوا :ال يا رسوؿ اهلل .فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم :اهلل أرحم بعبده ا١تؤمن من ىذه
بولدىا) .غَت أنو سبحانو يقضي عليك باآلالـ ١تا يًتتب عليو من الفضل واإلنعاـ ،أٓب تسمع قولو تعأب:
{إ٪تا يوَب الصابروف أجرىم بغَت حساب}.
ولو وكل اٟتق سبحانو العباد إٔب اختيارىم ٟترموا وجود منتو ،ومنعوا الدخوؿ إٔب جنتو ،فلو اٟتمد على حسن
االختيار .أٓب تسمع قولو تعأب{ :وعسى أف تكرىوا شيئا وىو خَت لكم ،وعسى أف ٖتبوا شيئا وىو شر
لكم} .وإف األب ا١تشفق يسوؽ البنو اٟتجاـ ال بقصد اإليبلـ .وكالطبيب الناصح ،يعانيك با١تراىم اٟتادة،
وعلِم أف ا١تنع إ٪تا ىو إشفاؽ عليو،
وإف كانت مؤ١تة لك ،ولو طاوع
اختيارؾ لبَػعُد الشفاء عليك .ومن ُمنع َ
َ
فهذا ا١تنع ُب حقو عطاء .وكاألـ ا١تشفقة ٘تنع ولدىا كثرة ا١تأكل خشية التخمة.
ولذلك قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل تعأب:
"اعلم أف اٟتق سبحانو وتعأب إذا منعك ٓب ٯتنعك عن ٓتل ،وإ٪تا ٯتنعك رٛتة لك ،فمنع اهلل لك عطاء،
ولكن ال يفهم العطاء ُب ا١تنع إال صديق" .وُب كبلـ أثبتناه ُب غَته ىذا الكتاب :إنو ليخفف عنك أٓب
الببليا ،علمك بأنو سبحانو وتعأب ا١تبتلي ،لك فالذي واجهتك من األقدار ،ىو الذي لو فيك حسن
االختيار.
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ا٠تامس :وىو قولو" :إ٪تا صربىم على وجود حكمو :علمهم بوجود علمو":
وذلك :أف علم العبد بأف اٟتق سبحانو مطلع عليو فيما ابتبله ٮتفف عنو أعباء الببليا ،أٓب تسمع قولو تعأب:
{واصرب ٟتكم ربك فإنك بأعيننا} .أي ما تلقاه يا ٤تمد من كفار قريش من ا١تعاندة والتكذيب فليس ٓتاؼ
علينا .واٟتكاية ا١تشهورة :أف إنسانا ضرب تسعة وتسعُت سوطا وٓب يتأوه ،فلما ضرب السوط الذي ىو ٘تاـ
ا١تائة تأوه ،فقيل لو ُب ذلك؟ قاؿ :كاف الذي ضربت من أجلو ُب اٟتلقة ُب التسعة والتسعُت فلما ؤب عٍت
أحسست باألٓب).
السادس :وىو "إ٪تا صربىم على أفعالو ،ظهوره عليهم بوجود ٚتالو":
وذلك :أف اٟتق سبحانو وتعأب ،إذا ٕتلى على عبده ُب حُت مبلقاتو١ ،تر غلبة الببلياٛ ،تل حرارهتا عنو ١تا
أذاقو من حبلوة التجلي ،فرٔتا غيبهم ذلك على اإلحساس باألٓب ،ويكفيك ُب ذلك قولو تعأب( :فلما رأينو
أكربنو ،وقطعن أيديهن).
السابع :وىو "إ٪تا صربىم على القضا علمهم بأف الصرب يورث الرضا":
وذلك :أف من صرب على أحكاـ اهلل ،أورثو ذلك الرضا من اهلل ،فتحملوا حرارهتا طلبا لرضاه ،كما يتحسى
الدواء ا١تر ١تا يرجى فيو من عاقبة الشفاء.
الثامن :وىو "إ٪تا صربىم على األقدار :كشف اٟتجب واألستار":
وذلك :أف اٟتق سبحانو وتعأب ،إذا أراد إف ٭تمل عن عبد ما يورده عليو ،كشف اٟتجاب عن بصَتة قلبو
فأراه قربو منو ،فغيبو أنس القرب عن إدراؾ ا١تؤ١تات .ولو أف اٟتق سبحانو وتعأب ٕتلى ألىل النار ّتمالو
وكمالو لغيبهم ذلك عن إدراؾ العذاب ،كما انو لو احتجب عن أىل اٞتنة ١تا طاب ٢تم النعيم .فالعذاب إ٪تا
ىو :وجود اٟتجاب ،وأنواع العذاب مظاىره ،والنعيم إ٪تا ىو :بالظهور والتجلي ،وأنواع النعيم مظاىره.
التاسع :وىو "إ٪تا قواىم على ٛتل أثقاؿ التكاليف ،ورود أسرار التصريف":
وذلك :ألف التكاليف شاقة على العباد ،ويدخل ُب ذلك امتثاؿ األوامر ،واالنكفاؼ عن الزواجر ،والصرب
على األحكاـ ،والشكر عند وجود األنعاـ .فهي إذف أربعة :طاعة ،ومعصية ،ونعمة ،وبلية .وىي أربع ال
خامس ٢تا :واهلل عليك ُب كل واحدة من ىذه األربع عبودية يقتضيها منك ْتكم الربوبية.
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فحقو عليك ُب الطاعة :شهود ا١تنة منو عليك فيها.
وحقو عليك ُب ا١تعصية :االستغفار ١تا ضيعت فيها.
وحقو عليك ُب البلية :الصرب معو عليها.
وحقو عليك ُب النعمة :وجود الشكر منك فيها.
و٭تمل عنك أعباء ذلك كلو :الفهم .وإذا فهمت أف الطاعة راجعة إليك وعائدة باٞتدوى عليك ،صربؾ
ذلك على القياـ هبا .وإذا علمت أف اإلصرار على ا١تعصية والدخوؿ فيها ،يوجب العقوبة من اهلل آجبل،
وانكشاؼ نور اإلٯتاف عاجبل ،كاف ذلك سببا للًتؾ منك ٢تا.
وإذا علمت إف الصرب تعود عليك ٙترتو ،وتنعطف عليو بركتو ،سارعت إليو ،وعولت عليو.
وإذا علمت أف الشكر يتضمن ا١تزيد من اهلل لقولو تعأب{ :لئن شكرًب ألزيدنكم} ،كاف ذلك سببا ١تثابرتك
عليو ،وهنوضك إليو.
وسنبسط الكبلـ على ىذه األربع ُب آخر الكتاب ،ونفرد ٢تا فصبل إف شاء اهلل تعأب.
العاشر :وىو "إ٪تا صربىم على أقداره ،علمهم ٔتا أودع فيها من لطفو وإبراره":
وذلك أف ا١تكاره أودع اٟتق تعأب فيها وجود األلطاؼ .أٓب تسمع قولو تعأب{ :وعسى أف تكرىوا شيئا وىو
خَت لكم} .وقولو عليو الصبلة والسبلـ :حفت اٞتنة با١تكاره ،وحفت النار بالشهوات .وُب الببليا واألسقاـ
والفاقات من أسرار األلطاؼ ما ال يفهمو إال أولوا البصائر .أٓب تر أف الببليا ٗتمد النفس وتذ٢تا ،وتدىشها
عن طلب حظوظها ويقع من الببليا وجود الذلة ،ومع الذلة تكوف النصرة( :ولقد نصركم اهلل ببدر وأنتم
أذلة) .وبسط القوؿ ُب ذلك ،ٮترجنا عن قصد الكتاب.
فقداف اٟترج ووجود التسليم
انعطاؼ :لنرجع اآلف إٔب اآلية ،وىي قولو سبحانو وتعأب{ :فبل وربك ال يؤمنوف حىت ٭تكموؾ فيما شجر
بينهمٍ ،ب ال ٬تدوا ُب أنفسهم حرجا ٦تا قضيت ويسلموا تسليما}.
اعلم أف األحواؿ ثبلثة:
قبل التحكيم ،وفيو ،وبعده.
فأما قبل التحكيم :فعبوديتهم التحكيم ،وأما ُب اٟتكم ،وبعده فعبوديتهم :عدـ وجداف اٟترج ُب أمورىم.
فاف قلت :إف ذلك الزـ من قولو تعأب{ :حىت ٭تكموؾ} .قيل :ليس كل من حكم فقد اٟترج عنو ،إذ قد
٭تكم ظاىرا والكراىة عنده موجودة فبل بد إف ينضم إٔب التحكيم ،فقداف اٟترج ووجود التسليم.
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فإف قاؿ القائل :إذا ٓب ٬تدوا اٟترج فقد سلموا تسليما ،فما فائدة اإلتياف بقولو{ :ويسلموا تسليما} بعد نفي
اٟترج ا١تستلزـ لقبوؿ التسليم ،الذي من صفتو وجود التأكيد؟
فاٞتواب عنو :أف قولو تعأب{ :ويسلموا تسليما} أي ُب ٚتيع أمورىم فاف قلت :إف ذلك الزـ من قولو:
{حىت ٭تكموؾ؟} .فاٞتواب :أف التحكيم ما أطلقو بل قيده بقولو تعأب{ :فيما شجر بينهم} فصارت اآلية
تتضمن ثبلثة أمور:
أحدىا :التحكيم فيما اختلفوا فيو.
الثاين :عدـ وجداف اٟترج ُب التحكيم.
والثالث :وجود التسليم ا١تطلق ،فيما شجر بينهم ،وفيما نزؿ ُب أنفسهم ،فهو عاـ بعد خاص فافهم.
اآلية الثانية ،وىي قولو تعأب{ :وربك ٮتلق ما يشاء وٮتتار ،ما كاف ٢تم ا٠تَتة سبحانو اهلل وتعأب عما
يشركوف} تتضمن فوائد:
الفائدة األؤب :قولو تعأب{ :وربك ٮتلق ما يشاء وٮتتار} يتضمن ذلك اإللزاـ للعبد بًتؾ التدبَت مع اهلل ،ألنو
إذا كاف ٮتلق ما يشاء فهو يدبر ،ما يشاء ،فمن ال خلق لو ال تدبَت لو{ :أفمن ٮتلق كمن ال ٮتلق ،أفبل
تذكروف}.
ويتضمن قولو :وٮتتار ،انفراده باالختيار وأف أفعالو ليست على اإلٞتاء واالضطرار ،بل ىو على نعت اإلرادة
واالختيار ،وُب ذلك إلزاـ للعبد بإسقاط التدبَت واالختيار مع اهلل تعأب ،إذ ما ىو لو ال ينبغي أف يكوف لك.
وقولو( :ما كاف ٢تم ا٠تَتة) ٭تتمل الوجهُت:
أحد٫تا :ال ينبغي أف تكوف ا٠تَتة ٢تم ،وأف يكونوا أؤب هبا منو سبحانو وتعأب.
وثانيهما :ما كاف ا٠تَتة أي ما أعطيناىم ذلك ،وال جعلناىم أؤب ٔتا ىنالك.
وقولو( :سبحاف اهلل وتعأب عما يشركوف) أي تنزيها هلل أف يكوف ٢تم ا٠تَتة معو .وبينت اآلية :أف من ادعى
االختيار مع اهلل ،فهو مشرؾ مدعي للربوبية بلساف حالو ،وإف تربأ من ذلك ٔتا قالو.
اآلية الثالثة :وىي قولو تعأب{ :أـ لئلنساف ما ٘تٌت ،فللو اآلخرة واألؤب} فيها داللة على إسقاط التدبَت مع
اهلل
بقولو أـ لئلنساف ما ٘تٌت(.أي ال يكوف وال ينبغي لو النا ما جعلناه لو) ،وأكد ذلك بقولو{ :فللو اآلخرة
واألؤب}.
ففي ذلك أيضا إلزاـ العبد ،ترؾ التدبَت مع اهلل .أي إذا كاف هلل اآلخرة واألؤب فليس فيهما لئلنساف شيء فبل
ينبغي لو التدبَت ُب ملك غَته ،وإ٪تا ينبغي أف يدبر ُب الدارين من ىو مالكهما وىو اهلل سبحانو وتعأب.
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وقولو صلى اهلل عليو وسلم( :ذاؽ طعم اإلٯتاف من رضي باهلل ربا )..فيو دليل على أف من ٓب يكن كذلك ،ال
٬تد حبلوة اإلٯتاف ،وال يدرؾ مذاقو ،وإ٪تا يكوف إٯتانو صورة ال روح فيها وظاىرا ال باطن لو ،ومرتسما ال
حقيقة ٖتتو.
وفيو إشارة :إٔب إف القلوب السليمة من أمراض الغفلة وا٢توى تتنعم ٔتلذات ا١تعاين كما تنعم النفوس ٔتلذوذات
األطعمة .وإ٪تا ذاؽ طعم اإلٯتاف من رضي باهلل ربا ،ألنو ١تا رضي باهلل ربا ،استسلم لو وانقاد ٟتكمو ،وألقى
قياده إليو خارجا عن تدبَته واختياره ،إٔب حسن تدبَت اهلل واختياره ،فوجد لذاذة العيش وراحة التفويض.
و١تا رضي باهلل ربا ،كاف لو الرضا من اهلل ،كما قاؿ تعأب( :رضي اهلل عنهم ورضوا عنو).
وإذا كاف لو الرضا من اهلل :أوجده اهلل حبلوة ذلك ،ليعلم ما من بو عليو ،وليعلم إحساف اهلل إليو .وال يكوف
الرضا باهلل :إال مع الفهم .وال يكوف الفهم :إال مع النور .وال يكوف النور :إال مع الدنو .وال يكوف الدنو :إال
مع العناية.
فلما سبقت ٢تذا العبد العناية ،خرجت لو العطايا من خزائن ا١تنن ،فلما واصلتو أمداد اهلل وأنواره عوُب قلبو
من األمراض واألسقاـ ،فكاف سليم اإلدراؾ ،فأدرؾ لذاذة اإلٯتاف وحبلوتو ،لصحة إدراكو ولسبلمة ذوقو .ولو
سقم قلبو بالغفلة عن اهلل ٓب يدرؾ ذلك ،ألف احملموـ رٔتا وجد طعم السكر مرا ،وليس ىو ُب نفس األمر
كذلك.
فإذا زالت أسقاـ القلوب ،وأدرؾ األشياء على ما ىي عليو ،فتدرؾ حبلوة اإلٯتاف ولذاذ الطاعة ،ومرارة
القطيعة وا١تخالفة .فيوجب إدراكها ٟتبلوة اإلٯتاف اغتباطها بو ،وشهود ا١تنة من اهلل عليها فيو ،وتطلب
األسباب اٟتافظة لئلٯتاف واٞتالبة لو .ويوجب إدراؾ لذاذة الطاعة :ا١تداومة عليها ،وشهود ا١تنة من اهلل فيها.
ويوجب إدراكها ١ترارة الكفراف وا١تخالفة ،الًتؾ ٢تما ،والنفور عنهما ،وعدـ ا١تيل إليهما ،فيحمل على الًتؾ
للذنب وعدـ التطلع إليو ،وليس كل متطلع تاركا ،وال كل تارؾ غَت متطلع .وإ٪تا كاف كذلك ،ألف نور البصَتة
داؿ على أف ا١تخالفة هلل ،والغفلة عنو ،سم للقلوب مهلك ،فنفرة قلوب ا١تؤمنُت عن ٥تالفة اهلل تعأب كنفرتك
عن الطعاـ ا١تسموـ.
وقولو صلى اهلل عليو وسلم( :وباإلسبلـ دينا) ألنو من رضي باإلسبلـ دينا ،فقد رضي ٔتا رضي بو ا١تؤب
واختاره لقولو تعأب{ :إف الدين عند اهلل اإلسبلـ} .وقولو تعأب{ :ومن يبتغي غَت اإلسبلـ دينا فلن يقبل
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منو} .ولقولو تعأب{ :إف اهلل اصطفى لكم الدين فبل ٘توتن إال وأنتم مسلموف} .وإذا رضي باإلسبلـ دينا،
فمن الزـ ذلك :امتثاؿ األوامر واالنكفاؼ عن وجود الزواجر ،واألمر با١تعروؼ ،والنهي عن ا١تنكر ،والغَتة إذا
رأى ملحدا ٬تادؿ أف يدخل فيو ما ليس منو ،فيدمغو بربىانو ،ويقمعو بتبيانو.
وقولو صلى اهلل عليو وسلم( :ؤتحمد نبيا) ،فبلزـ من رضي ٔتحمد نبيا ،أف يكوف لو وليا ،وأف يتأدب بآدابو،
وأف يتخلق بأخبلقو زىدا ُب الدنيا ،وخروجا عنها ،وصفحا عن اٞتناية ،وعفوا عمن أساء إليو ،إٔب غَت ذلك
من ٖتقق ا١تتابعة ،قوال وفعبل ،وأخذا وتركا وحبا وبغضا وظاىرا وباطنا .فمن رضي باهلل :استسلم لو ،ومن
رضي باإلسبلـ :عمل ٢تو ومن رضي ٔتحمد صلى اهلل عليو وسلم :تابعو .وال تكوف واحدة منها إال بكلها.
إذ ٤تاؿ أف يرضى باهلل ربا ،وال يرضى باإلسبلـ دينا ،أو يرضى باإلسبلـ دينا وال يرضى ٔتحمد نبيا ،وتبلزـ
ذلك بُت ال خفاء فيو.
مقامات اليقُت
وإذ قد تبُت ىذا فاعلم أف مقامات اليقُت تسعة وىي:
التوبة ،والزىد ،والصرب ،والشكر ،وا٠توؼ ،والرضا ،والرجاء ،والتوكل ،واحملبة.
وال تصح كل واحدة ،من ىذه ا١تقامات إال بإسقاط التدبَت مع اهلل ،واالختيار ،وذلك :أف التائب كما ٬تب
عليو أف يتوب من ذنبو ،كذا ٬تب عليو أف يتوب عن التدبَت مع ربو.
ألف التدبَت واالختيار من كبائر القلوب واألسرار والتوبة ىي الرجوع إٔب اهلل تعأب( :من كل ما ال يرضاه لك)
ألنو شرؾ بالربوبية ،وكفر لنعمة العقل ،وال يرضى لعباده الكفر .وكيف تصح توبة عبد مهموـ بتدبَت دنياه.
غافل من حسن رعاياه؟
وكذلك ال يصح الزىد :إال با٠تروج عن التدبَت ،ألف ٦تا أنت ٥تاطب با٠تروج عنو ،والزىد فيو :تدبَتؾ.
إذ الزىد زىداف :زىد ظاىر جلي ،وزىد باطن خفي.
فالظاىر اٞتلي :الزىد ُب فضوؿ اٟتبلؿ ،من ا١تأكوالت وا١تلبوسات وغَت ذلك.
والزىد ا٠تفي :الزىد ُب الرياسة ،وحب الظهور ،ومنو الزىد ُب التدبَت مع اهلل.
وكذلك ال يصح صرب وال شكر ،إال بإسقاط التدبَت ،وذلك :ألف الصابر من صرب عما ال ٭تبو اهلل ،و٦تا ال
٭تبو اهلل تعأب التدبَت معو واالختيار ألف الصرب على أقساـ:
صرب عن احملرمات.
وصرب عن الواجبات.
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وصرب عن التدبَتات واالختيارات.
واف شئت قلت :صرب عن اٟتظوظ البشرية ،وصرب على لوازـ العبودية ،ومن لوازـ العبودية ،إسقاط التدبَت مع
اهلل تعأب.
وكذلك ال يصح الشكر إال لعبد ترؾ التدبَت مع اهلل ،ألف الشكر  -فيما قاؿ اٞتنيد رٛتو اهلل تعأب:
"الشكر أف ال تعصي اهلل بنعمو".
ولوال العقل الذي ميزؾ اهلل بو على أشكالو ،وجعلو سببا لكمالك ٓب تكن من ا١تدبرين معو ،إذ اٞتمادات
واٟتيوانات ال تدبَت ٢تا مع اهلل ،لفقداف العقل الذي من شأنو النظر إٔب العواقب واالىتماـ هبا.
ويناقض أيضا مقاـ ا٠توؼ والرجاء :إذ ا٠توؼ إذا توجهت سطواتو إٔب القلوب منعها أف تسًتوح إٔب وجود
التدبَت ،والرجاء أيضا كذلك :إذ الراجي قد امتؤل قلبو فرحا باهلل ،ووقتو مشغوؿ ٔتعاملة اهلل تعأب ،فأي وقت
يسعو التدبَت مع اهلل تعأب؟
ويناقض أيضا مقاـ التوكل :وذلك أف ا١تتوكل على اهلل من ألقى قياده إليو ،واعتمد ُب كل أموره عليو ،فمن
الزـ ذلك :عدـ التدبَت واالستسبلـ ٞترياف ا١تقادير.
وتعلق إسقاط التدبَت ٔتقاـ التوكل والرضا ،أبُت من تعلقو بسائر ا١تقامات.
ويناقض أيضا مقاـ احملبة :إذ احملب مستغرؽ ُب حب ٤تبوبو ،وترؾ اإلرادة معو ىي عُت مطلوبو ،وليس يتسع
وقت احملب للتدبَت مع اهلل أنو قد (شغلو عن ذلك حبو هلل) ولذلك قاؿ بعضهم( :من ذاؽ شيئا من خالص
٤تبة اهلل ،أ٢تاه ذلك عما سواه).
ويناقض أيضا مقاـ الرضا :وىو بُت ال إشكاؿ فيو ،وذلك :أف الراضي قد اكتفى بسابق تدبَت اهلل فيو،
فكيف يكوف مدبرا معو وىو قد رضي بتدبَته؟ أٓب تعلم أف نور الرضا يغسل من القلوب غثاء التدبَت.
فالراضي عن اهلل ،بسطو نور الرضا ألحكامو ،فليس لو تدبَت مع اللهو وكفى بالعبد حسن اختيار سيده لو.
فافهم.
من أسباب إسقاط التدبَت
فصل :اعلم إف الذي ٭تملك على إسقاط التدبَت مع اهلل واالختيار أمور.
األوؿ :علمك بسابق تدبَت اهلل فيك :وذلك أف تعلم إف اهلل كاف لك قبل أف تكوف لنفسك ،فكما كاف لك
مدبرا قبل أف تكوف وال شيء من تدبَتؾ معو ،كذلك ىو سبحانو وتعأب مدبر لك بعد وجودؾ.
فكن لو كما كنت لو ،يكن لك كما كاف لك.
ولذلك قاؿ اٟتسُت اٟتبلج( :كن ٕب كما كنت ٕبُ ،ب حُت ٓب أكن).
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فسأؿ من اهلل أف يكوف لو بالتدبَت بعد وجوده :كما كاف لو بالتدبَت قبل وجوده ،ألنو قبل وجود العبد كاف
العبد مدبرا بعلم اهلل ،وليس ىناؾ للعبد وجود فتقع الدعوى منو لتدبَت نفسو ،فيقع ا٠تذالف ألجل ذلك.
فإف قلت :فإنو ُب حُت ٓب يكن عدـ ،فكيف يتعلق التدبَت؟
فاعلم أف لؤلشياء وجودا ُب علم اهلل ،واف ٓب يكن ٢تا وجود ُب أعياهنا ،فاٟتق سبحانو وتعأب يتؤب تدبَتىا
من حيث أهنا موجودة ُب علمو ،وُب ىذه ا١تسألة غور عظيم ليس ىذا ا١توضوع ٤تبل لبسطو.
بياف وإعبلـ
اعلم أف اٟتق سبحانو وتعأب توالؾ بتدبَته على ٚتيع أطوارؾ وقاـ لك ُب كل ذلك بوجود إبرازؾ ،فقاـ لك
ْتسن التدبَت يوـ ا١تقادير ،يوـ{ :ألست بربكم؟ قالوا بلى}.
ومن حسن تدبَته لك حينئذ ،أف عرفك بو فعرفتو ،وٕتلى لك فشهدتو ،واستنطقك وأ٢تمك اإلقرار بربوبيتو
فوحدتوٍ ،ب انو جعلك نطفة مستودعة ُب األصبلب ،وتوالؾ بتدبَته ىنا لك ،حافظا لك ،وحافظا ١تا أنت
فيو .مواصبل لك ا١تدد بواسطة من أنت فيو من اآلباء إٔب أبيك آدـٍ ،ب قذفك ُب رحم األـ ،فتوالؾ ْتسن
التدبَت حينئذ وجعل الرحم قابلة أرضا يكوف فيها نباتك ومستودعا يعطى فيها حياتكٍ ،ب ٚتع بُت النطفتُت،
وألف بينهما فكنت عنهما١ ،تا بنيت عليو اٟتكمة اإل٢تية من أف الوجود كلو مبٍت على سر االزدواجٍ ،ب
جعلك بعد النطفة علقة مهيأة ١تا يريد سبحانو وتعأب ،إف ينقلها إليوٍ ،ب بعد العلقة مضغةٍ ،ب فتق سبحانو
وتعأب ُب ا١تضغة صورتك ،وأقاـ بنيتكٍ ،ب نفخ فيك الروح بعد ذلكٍ ،ب غذاؾ بدـ اٟتيض ُب رحم األـ حىت
قويت أعضاؤؾ ،واشتدت أركانك ليهيئك إٔب الربوز إٔب ما قسم لك أو عليك ،وليربزؾ إٔب دار يتعرؼ فيها
بفضلو وعدلو إليك.
ٍب ١تا أنزلك إٔب األرض علم سبحانو وتعأب أنك ال تستطيع تناوؿ خشونات ا١تطاعم ،وليس لك أسناف وال
أرحاء تستعُت هبا على ما أنت طاعم ،فأجرى الثديُت بغذاء لطيف ،ووكل هبما مستحث الرٛتة ُب قلب األـ
كلما وقف اللنب عن الربوز استحثتو الرٛتة اليت جعلها لك ُب األـ مستحثا ال يفًت ،ومستنهضا ال يقصرٍ ،ب
انو شغل األب واألـ بتحصيل مصاٟتك ،والرأفة عليك والنظر بعُت ا١تودة منهما إليك ،وما ىي إال رأفة
ساقها إليك ،وأب العباد ُب مظاىر اآلباء واألمهات ،تعريفا بالوداد ،وُب حقيقة األمر ما كفاؾ إال ربوبيتو،
وما حضنك إال أ٢تيتو.
ٍب ألزـ األب القياـ بك إٔب حُت البلوغ ،وأوجب عليك ذلك رأفة منو بكٍ ،ب رفع قلم التكليف عنك إٔب
أواف تكمل األفهاـ ،وذلك عند االحتبلـٍ ،ب إٔب إف صرت كهبل ٓب يقطع عنك نواال وال فضبلٍ ،ب إذا
انتهيت إٔب الشيخوخةٍ ،ب إذا قدمت عليوٍ ،ب إذا حشرت إليوٍ ،ب إذا اقامك بُت يديو ٍب إذا أسلمك من
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عقابوٍ ،ب إذا أدخلك دار ثوابوٍ ،ب إذا كشف عنك وجود حجابو وأجلسك ٣تلس أوليائو وأحبابو ،قاؿ
سبحانو وتعأب{ :إف ا١تتقُت ُب جنات وهنرُ ،ب مقعد صدؽ عند مليك مقتدر}.
فؤلي إحسانو تشكر ،وأي آالئو وأياديو تذكر؟ واٝتع قولو تعأب{ :وما بكم من نعمة فمن اهلل} .تعلم أنك
ٓب ٗترج ،ولن ٗترج عن إحسانو (ولن يعدوؾ وجود فضلو وامتنانو} .واف أردت البياف ُب نقليات أطوارؾ
فاٝتع ما قالو سبحانو:
{ ولقد خلقنا اإلنساف من سبللة من طُتٍ ،ب جعلناه نطفة ُب قرار مكُتٍ ،ب خلقنا النطفة علقة ،فخلقنا
العلقة مضغة ،فخلقنا ا١تضغة عظاما ،فكسونا العظاـ ٟتماٍ ،ب أنشأناه خلقا آخر ،فتبارؾ اهلل أحسن
ا٠تالقُتٍ ،ب إنكم بعد ١تيتوفٍ ،ب إنكم يوـ القيامة تبعثوف} .تبدو لك بوارقها وتبسط عليك شوارقها ،وُب
ذلك ما يلزمك أيها العبد :االستسبلـ إليو ،والتوكل عليو ،ويضطرؾ إٔب إسقاط التدبَت وعدـ منازعة ا١تقادير،
واهلل ا١توفق.
الثاين :أف تعلم أف التدبَت منك لنفسك جهل منك ْتسن النظر ٢تا ،فإف ا١تؤمن قد علم أنو إذا ترؾ التدبَت
مع اهلل ،كاف لو ْتسن التدبَت منو ،لقولو تعأب:
{ومن يتوكل على اهلل فهو حسبو}.
فصار التدبَت ُب إسقاط التدبَت ،والنظر للنفس ترؾ النظر ٢تا فافهم ىا ىنا قولو تعأب:
{وأتوا البيوت من أبواهبا}.
فباب التدبَت من اهلل لك ،ىو إسقاط التدبَت منك لنفسك.
الثالث :علمك بأف القدر ال ٬تري على حسب تدبَتؾ ،بل أكثر ما يكوف ما ال تدبر ،وأقل ما يكوف ما
أنت لو مدبر والعاقل ال يبٍت بناء على غَت قرار فمىت تتم مبانيك واألقدار هتدمها؟
وعن التماـ قصدىا شعرا:
مىت يبلغ البنياف يوما ٘تامو *** إذا كنت تبنيو وغَتؾ يهدـ
وإذا كاف التدبَت منك والقدر ٬تري على خبلؼ ما تدبر ،فما فائدة تدبَته ال تنصره األقدار؟ وإ٪تا ينبغي أف
يكوف التدبَت ١تن بيده أزمة ا١تقادير ،ولذلك قيل شعر:
و١تا رأيت القضا جاريا *** ببل شك فيو وال مرية
توكلت حقا على خالقي *** وألقيت نفسي مع اٞترية
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الرابع :علمك باف اهلل تعأب ىو ا١تتوٕب لتدبَت ٦تلكتو ،علوىا وسفلها ،غيبها وشهادهتا.
وكما سلمت لو تدبَته ُب عرشو وكرسيو ،وٝتواتو وأرضو ،فسلم لو تدبَته ُب وجودؾ (إٔب ىذه العوآب) فاف
نسبة وجودؾ إٔب ىذه العوآب نسبة توجب تبلشيك ،كما أف نسبة السماوات السبع ،واألرضُت السبع،
بالنسبة إٔب الكرسي كحلقة ملقاة ُب فبلة من األرض ،والكرسي والسموات السبع واألرضوف السبع ،بالنسبة
إٔب العرش كاٟتلقة ا١تلقاة ُب فبلة من األرض ،فماذا عسى أف تكوف أنت ُب ٦تلكتو؟ فاىتمامك بأمر نفسك
وتدبَتؾ ٢تا منك جهل باهلل ،بل األمر كما قاؿ سبحانو:
{وما قدروا اهلل حق قدره}.
فلو أف العبد عرؼ ربو ،الستحى أف يدبر معو ،وال قذؼ بك ُب ْتر التدبَت إال حجبتك عن اهلل ،ألف
ا١توقنُت ١تا كشف عن بصائر قلوهبم ،شهدوا أنفسهم مدبرين ال متدبرين ،ومصرفُت ال متصرفُت ،و٤تركُت ال
متحركُت.
وكذلك عمار الصفيح األعلى ،مشاىدوف لظهور القدرة ،ونفوذ اإلرادة.
وتعلق القدرة ٔتقدورىا ،واإلرادة ٔترادىا ،واألسباب معزولة ُب مشهدىم ،فلذلك طهروا من الدعوة ١تا ىم عليو
من وجود ا١تعاينة ،وثبوت ا١تواجهة ،فلذلك قاؿ سبحانو:
{إنا ٨تن نرث األرض ومن عليها ،وإلينا يرجعوف}.
ففي ىذا تزكية للمبلئكة ،وإشارة إٔب أهنم ٓب يكونوا مع اهلل مدعُت ١تا خو٢تم وال منتسبُت ١تا نسب إليهم ،إذ
لو كاف كذلك لقاؿ{ :إنا ٨تن نرث األرض والسماء}.
بل نسبتهم إليو ،وىيبتهم لو ،وو٢تهم من عظمتو ،منعهم أف يركنوا لشيء دونو.
فكما سلمت هلل تدبَته ُب ٝتائو وأرضو ،فسلم لو تدبَته ُب وجودؾ٠{ :تلق السماوات واألرض أكرب من
خلق الناس}.
ا٠تامس :علمك بأنك ملك هلل ،وليس لك تدبَت ما ىو لغَتؾ فما ليس لك ملكو ،ليس لك تدبَته .وإذا
كنت أيها العبد ال تنازع فيما ٘تلك ،وال ملك لك إال بتمليكو إياؾ ،وليس لك ملك حقيقي ،وإ٪تا ىي نسبة
شرعية ،أوجبت ا١تلك لك من غَت شيء قائم بوصفك تستوجب بو أف تكوف مالكا ،فأف ال تنازع اهلل فيما
ٯتلكو أؤب وأحرى.
ال سيما وقد قاؿ سبحانو وتعأب{ :إف اهلل اشًتى من ا١تؤمنُت أنفسهم وأموا٢تم باف ٢تم اٞتنة}.
فبل ينبغي لعبد بعد ا١تبايعة ،تدبَت وال منازعة ،ألف ما بعتو وجب عليك تسليمو ،وعدـ ا١تنازعة فيو ،فالتدبَت
فيو نقض لعقد ا١تبايعة.
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ودخلت على الشيخ أيب العباس ا١ترسي رٛتو اهلل يوما ،فشكوت إليو بعض أمري فقاؿ:
إف كانت نفسك لك فاصنع هبا ما شئت ،ولن تستطيع ذلك أبدا ،واف كانت لبارئها فسلمها لو يصنع هبا ما
شاء) ٍب قاؿ( :الراحة ُب االستسبلـ إٔب اهلل ،وترؾ التدبَت معو ،وىو العبودية).
قاؿ إبراىيم بن أدىم رٛتو اهلل٪ :تت ليلة عن وردي فاستيقظت فندمت ،فنمت بعد ذلك ثبلثة أياـ عن
الفرائض ،فلما استيقظت ٝتعت ىاتفا يقوؿ شعرا:
كل شيء لك مغفور سوى اإلعراض عنا *** قد غفرنا لك ما فات بقي ما فات منا
ٍب قيل ٕب يا إبراىيم :كن عبدا ،فكنت عبدا فاسًتحت.
السادس :علمك بأنك ُب ضيافة اهلل ،ألف الدنيا دار اهلل ،وأنت نازؿ فيها عليو ،ومن حق الضيف أف ال
يعوؿ ٫تا مع رب ا١تنزؿ.
قيل للشيخ أيب مدين رٛتو اهلل :ما لنا نرى ا١تشايخ يدخلوف ُب األسباب ،وأنت ال تدخل فيها؟
فقاؿ :يا أخي أنصفونا :الدنيا دار اهلل ،و٨تن ضيوفو ،وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ( :الضيافة ثبلثة أياـ).
قلنا عند اهلل ثبلثة أياـ ضيافة ،وقد قاؿ تعأب{ :واف يوما عند ربك كألف سنة ٦تا تعدوف}.
قلنا عند اهلل ثبلثة آالؼ سنة ضيافة ،مدة إقامتنا ُب الدنيا منها وىو مكمل ذلك بفضلو ُب الدار اآلخرة،
وزائد على ذلك ا٠تلود الدائم.
السابع( :نظر العبد إٔب قومية اهلل تعأب ُب كل شيء) أٓب تسمع قولو تعأب{ :اهلل ال الو إال ىو اٟتي القيوـ}.
فهو سبحانو وتعأب قيوـ الدنيا واآلخرة ،قيوـ الدنيا بالرزؽ والعطاء ،واآلخرة باألجر واٞتزاء.
فإذا علم العبد قيومية ربو بو ،وقيامو عليو ،ألقى قياده إليو ،وانطرح باالستسبلـ بُت يديو ،فألقى نفسو بُت
يدي ربو مسلما ،ناظرا ١تا يرد عليو من اهلل حكما.
الثامن :ىو اشتغاؿ العبد بوظائف العبودية اليت ىي مبتغاة بالعمر ،لقولو{ :واعبد ربك حىت يأتيك اليقُت}.
فإذا توجهت ٫تتو إٔب رعاية عبوديتو ،شغلو ذلك عن التدبَت لنفسو واالىتماـ ٢تا قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو
اهلل تعأب:
(اعلم أف هلل تعأب عليك ُب كل وقت سهما ُب العبودية ،يقتضيو اٟتق سبحانو وتعأب ،وعن أنفاسو اليت ىي
أمانة اٟتق عنده ،فأين الفراغ ألؤب البصائر عن حقوؽ اهلل حىت ٯتكنهم التدبَت ألنفسهم ،والنظر ُب مصاٟتها
باعتبار حظوظها ومآرهبا ،وال يصل أحد إٔب منة اهلل إال بغيبتو عن نفسو ،وزىده فيها ،مصروفة ٫تتو إٔب ٤تاب
اهلل تعأب) متوفرة دواعيو على موافقتو ،دائبا على خدمتو ومعاملتو ،فبحسب غيبتك عن نفسك ،فناء عنها،
يبقيك اهلل بو ،لذلك قاؿ الشيخ أبو اٟتسن:
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( أيها السابق إٔب سبيل ٧تاتو الشائق إٔب حضرة جنابو ،أقلل النظر إٔب ظاىرؾ إف أردت فتح باطنك ألسرار
ملكوت ربك).
التاسع :وىو أنك عبد مربوب ،وحق العبد أف ال يعوؿ ٫تا مع سيده ،مع اتصافو باال فضاؿ ،وعدـ اإل٫تاؿ،
فإف روح مقاـ العبودية :الثقة باهلل واالستسبلـ إٔب اهلل تعأب ،وكل واحد منهما يناقض التدبَت مع اهلل تعأب
واالختيار معو ،بل على العبد أف يقوـ ٓتدمتو ،والسيد يقوـ لو ٔتنتو ،وعلى العبد القياـ با٠تدمة ،والسيد يقوـ
لو بوجود القسمة ،فافهم قولو تعأب:
{وأمر أىلك بالصبلة واصطرب عليها ،ال نسألك رزقا٨ ،تن نرزقك}.
أي قم ٓتدمتنا ،و٨تن نقوـ بإيصاؿ قسمتنا.
العاشر :عدـ علمك بعواقب األمور :فرٔتا دبرت أمرا ظننت أنو لك ،فكاف عليك .ورٔتا أتت الفوائد من
وجود الشدائد ،والشدائد من وجوه الفوائد ،واألضرار من وجوه ا١تسار وا١تسار من وجوه اإلضرار ،ورٔتا كمنت
ا١تنن ُب احملن ،واحملن ُب ا١تنن .ورٔتا انتفعت على أيدي األعداء ،وأرديت على أيدي األحباب.
فإذا كاف األمر كذلك ،فكيف ٯتكن عاقبل إف يدبر مع اهلل ،وال يدري ا١تسار فيأتيها ،وال ا١تضار فيتقيها؟
ولذلك قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل( :اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا ،من حيث نعلم ٔتا
نعلم ،فكيف ال نعجز عن ذلك من حيث ال نعلمٔ ،تا ال نعلم).
ويكفيك قولو تعأب:
{وعسى أف تكرىوا شيئا وىو خَت لكم ،وعسى إف ٖتبوا شيئا وىو شر لكم ،واهلل يعلم وأنتم ال تعلموف}.
وكم مرة أردت أيها العبد أمرا فصرفو عنك فوجدت لذلك غما ُب قلبك وحرصا ُب نفسك حىت إذا كشف
لك عن عاقبة ذلك علمت انو سبحانو نظر لك ْتسن النظر من حيث ال تدري ،وخار لك من حيث ال
تعلم ،وما أقبح مريدا ال فهم لو ،وعبيدا ال استسلم لو ،فكن كما قيل:
وكم رمت أمرا خرت ٕب ُب انصرامو *** فبل زلت يب مٍت أبر وأرٛتا
عزمت على أف أحس ٓتاطر *** على القلب إال كنت أنت ا١تقدما
وأف ال تراين عند ما قد هنيتٍت *** لكونك ُب قليب كبَتا معظما
و٭تكى :أف بعضهم كاف إذا أصيب بشيء .أو ابتلى بو يقوؿ :خَتة ،فاتفق ليلة أف جاء ذئب فأكل ديكا
لو ،فقيل لو بو فقاؿ :خَتة ٍب ضرب ُب تلك الليلة كلبو فمات ،فقيل لو فقاؿ :خَتةٍ ،ب هنق ٛتاره فمات،
فقاؿ :خَتة.
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فضاؽ أىلو بكبلمو ىذا ذرعا ،فاتفق أف نزؿ ُب تلك الليلة عرب أغاروا عليهم ،فقتلوا كل من باحمللة ،وٓب
يسلم غَته وأىل بيتو .استدؿ العرب النازلوف (على الناس بصياح الديك) ونباح الكلب ،وهنيق اٟتمار ،وىو
قد مات لو كل ذلك ،فكاف ىبلؾ ىذه األشياء سببا لنجاتو ،فسبحاف ا١تدبر اٟتكيم.
وإف العبد ال يشهد حسن تدبَت اهلل ،إال إذا انكشفت لو العواقب ،وليس ىذا مقاـ أىل ا٠تصوص ُب شيء
ألف أىل الفهم عن اهلل ،شهدوا حسن تدبَت اهلل قبل أف تنكشف لو العواقب وىم ُب ذلك على أقساـ
ومراتب:
فمنهم من حسن ظنو باهلل ،فاستسلم لو ١تا عوده من ٚتيل صنعو ،ووجود لطفو.
ومنهم من حسن ظنو باهلل علما منو ،أف االىتماـ والتدبَت وا١تنازعة ،ال تدفع عنو ما قدر عليو ،وال ٕتلب لو
ما ٓب يقسم لو:
ومنهم من حسن الظن باهلل تعأب ،لقولو عليو السبلـ حاكيا عن ربو( :أنا عند ظن عبدي يب).
فكاف متعاطيا ْتسن الظن باهلل وأسبابو ،رجاء أف يعامل ٔتثل ذلك فيكوف اهلل لو عند ظنو ولقد يسر اهلل
للمؤمنُت سبيل ا١تنن إذ كاف عند ظنوهنم{ :يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بك العسر}.
وارفع من ىذه ا١تراتب كلها ،االستسبلـ إٔب اهلل تعأب ،والتفويض لؤ ،تا يستحق اٟتق من ذلك ال ألمر يعود
على العبد ،فاف ا١تراتب األوؿ ٓب ٗترج العبد عن رؽ العلل ،إذ من استسلم لو ْتسن عوائده استسبلمو معلوؿ
بعوائد األلطاؼ السابقة.
فلو ٓب تكن ٓب يكن استسبلمو ،والثاين أيضا كذلك ألف ترؾ التدبَت مع اهلل لكونو ال ٬تدي شيئا ليس ىو
تركا ألجل اهلل ،ألف ىذا العبد ،لو علم أف تدبَته ٬تدي شيئا فلعلو كاف غَت تارؾ للتدبَت وأما الذي استسلم
إٔب اهلل تعأب ،وحسن ظنو بو ليكوف لو عند ظنو ،فهو إ٪تا يسعى ُب حظ نفسو مشفقا عليها ،أف يفوهتا
الفضل بعدولو عن االستسبلـ (وحسن الظن باهلل ومن استسلم إٔب اهلل وحسن ظنو بو) ١تا ىو عليو من عظمة
األلوىية ونعوت الربوبية فهذا ىو العبد الذي دؿ على حقيقة األمر ،وجرى إف يكوف ىذا من الذين قاؿ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فيهم( :إف هلل عبادا التسبيحة الواحدة منهم مثل جبل أحد).
ولقد عاىد اهلل سبحانو وتعأب العباد أٚتع ،على إسقاط التدبَت معو ،بقولو تعأب:
{وإذ أخذ ربك من بٍت آدـ من ظهورىم ذريتهم وأشهدىم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا :بلى}
ألف إقرارىم بأنو رهبم ،يستلزـ ذلك إسقاط التدبَت معو ،فهذه معاقدة كانت قبل أف تكوف النفس اليت ىي
٤تل االضطراب ا١تدبرة مع اهلل تعأب ،ولو بقي العبد على تلك اٟتالة األؤب اليت ىي كشف الغطاء ووجود
اٟتضرة١ ،تا أمكنو أف يدبر مع اهلل.
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فلما أسدؿ اٟتجاب ،وقع التدبَت واالضطراب فؤلجل ذلك أىل ا١تعرفة باهلل ا١تشاىدوف ألسرار ا١تلكوت ،ال
تدبَت ٢تم مع اهلل .إذ وجود ا١تواجهة أىب ٢تم ذلك وفسخ عزائم تدبَتىم ،وكيف يدبر مع اهلل عبد ىو ُب
حضرتو ومشاىد لكربياء عظمتو.
التدبَت واالختيار
فائدة :اعلم أف التدبَت واالختيار ،وبالو عظيم ،وخطره جسيم وذلك :أنا نظرنا فوجدنا أف آدـ عليو السبلـ،
إ٪تا ٛتلو على أكل الشجرة تدبَته لنفسو ،وذلك أف الشيطاف قاؿ آلدـ وحواء عليهما السبلـ ،كما قاؿ اهلل
تعأب:
{وقاؿ ما هناكما ربكما عن ىذه الشجرة إال أف تكونا ملكُت أو تكونا من ا٠تالدين}.
ففكر آدـ عليو السبلـ ُب نفسو ،فعلم أف ا٠تلود ُب جوار اٟتبيب ىو ا١تطلوب األسٌت وانتقالو من اآلدمية إٔب
وصف ا١تلكية إما أف يكوف لن وصف ا١تلكية أفضل أو ظن آدـ عليو السبلـ أف ذلك أفضل.
فلما دبر عليو السبلـ ُب نفسو ىذا التدبَت ،أكل من الشجرة (فما أتى إال من عُت وجود التدبَت) ،وكاف مراد
اٟتق منو ذلك لينزلو إٔب األرض ويستخلفو فيها ،فكاف ىبوطا ُب الصورة ،وترقيا ُب ا١تعٌت ،ولذلك قاؿ الشيخ
أبو اٟتسن رٛتو اهلل:
(واهلل ما أنزؿ اهلل آدـ إٔب األرض لينقصو ،وإ٪تا أنزلو إٔب األرض ليكملو).
فلم يزؿ آدـ عليو السبلـ راقيا إٔب اهلل تعأب ،تارة على معراج التقريب والتخصيص ،وتارة على معراج الذلة
وا١تسكنة ،وىو ُب التحقيق أًب ،و٬تب على كل مؤمن إف يعتقد إف النيب والرسوؿ ال ينتقبلف من حالة إال إٔب
حالة أكمل منها.
وافهم ىهنا قولو سبحانو وتعأب{ :ولآلخرة خَت لك من األؤب}.
قاؿ ابن عطية( :وللحالة الثانية خَت لك من األؤب).
وإذ قد عرفت ىذا فاعلم أف اٟتق سبحانو وتعأب لو التدبَت وا١تشيئة وكاف قد سبق من تدبَت مشيئتو ،أنو ال
بد أف يعمر األرض ببٍت آدـ ،وأف يكوف منهم كما شاء.
(منهم ٤تسن ،وظآب لنفسو مبُت).
وكاف من تدبَت حكمتو :أف ال بد من ٘تاـ ذلك ،وظهوره إٔب عآب الشهادة ،فأراد اٟتق سبحانو أف يكوف
تناوؿ آدـ للشجرة سببا لنزولو إٔب األرض ،ونزولو إٔب األرض سببا لظهور مرتبة ا٠تبلفة اليت من عليو هبا،
ولذلك قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رضي اهلل عنو:
(أكرـ هبا معصية أورثت ا٠تبلفة وسنت التوبة ١تن بعده إٔب يوـ القيامة).
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وكاف نزولو إٔب األرض ْتكم قضاء اهلل تعأب ،قبل أف ٮتلق السماوات واألرض.
قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رضي اهلل عنو:
(واهلل لقد أنزؿ آدـ إٔب األرض ،قبل أف ٮتلقو ،كما قاؿ سبحانو{ :إين جاعل ُب األرض خليفة}).
فمن حسن تدبَت اهلل تعأب آلدـ ،أكلو من الشجرة ونزولو األرض وإكراـ اهلل تعأب إياه با٠تبلفة واإلمامة.
وإذ قد انتهى بنا ا١تقاؿ إٔب ىا ىنا ،فلنتبع الفوائد وا٠تصائص اليت منحها آدـ عليو السبلـ ُب ىذه الواقعة،
لنعلم أف ألىل ا٠تصوص مع اهلل ليست ١تن سواىم ،وهلل فيهم تدبَت ال يتوجو بو ١تا عداىم.
ففي أكل آدـ من الشجرة ونزولو إٔب األرض فوائد ،منها :أف آدـ وحواء عليهما السبلـ كانا ُب اٞتنة فتعرفا
أليهما بالرزؽ والعطايا ،واإلحساف والنعماء ،فأراد اٟتق سبحانو وتعأب ،من خفي لطفو ُب تدبَته أف يأكبل
من الشجرة ليتعرؼ ٢تما باٟتلم والسًت وا١تغفرة والتوبة واالجتبائية.
أما اٟتلم :فؤلنو ٓب يعاجلهما بالعقوبة حُت فعبل واٟتليم ىو الذي ال يعاجل بالعقوبة على ما صنعت ،بل
ٯتهلك ،إما إٔب عفوه وإنعامو ،وإما إٔب سطوتو وانتقامو.
الثاين :ىو أف اهلل سبحانو وتعأب ،تعرؼ ٢تما بالسًت ،وذلك أهنما ١تا أكبل منها ،وبدت ٢تما سوآهتما بزواؿ
مبلبس اٞتنة سًت٫تا بورقها ،كما قاؿ اهلل تعأب:
{وطفقا ٮتصفاف عليهما من ورؽ اٞتنة}.
فكاف ذلك من وجود سًته.
الثالث :ىو انو أراد اٟتق سبحانو وتعأب ،أف يعلمو باجتبائو لو ،وينشأ عن اجتبائو مقاماف:
التوبة إليو ،وا٢تداية من عنده.
فأراد اٟتق سبحانو أف يعرؼ آدـ عليو السبلـ باجتبائو لو وسابق عنايتو فيو ،فقضى عليو بأكل الشجرةٍ ،ب ٓب
٬تعل أكلو إياىا سبيبل إلعراضو عنو ،وال لقطع مدده منو ،بل كاف ُب ذلك إظهار لوده سبحانو وتعأب فيو،
وعنايتو بو ،كما قالوا:
(من سبقت لو العناية ٓب تضره اٞتناية).
ورب ود تقطعو ا١تخالفة ،والود اٟتقيقي :ىو الذي يدوـ لك من الواد لك موافقا كنت أو ٥تالفا ،وليس ُب
قولو تعأبٍ{ :ب اجتباه ربو} دليل على حدوث اجتبائية اٟتق فيو بل كاف قبل وجوده ،وإ٪تا الذي حدث بعد
الذنب ،ظهور أثر االجتبائية من اهلل لو ،فهو الذي قاؿ فيو اٟتق سبحانو وتعأبٍ{ :ب اجتباه ربو}.
أي أظهر لو أثر االجتبائية فيو ،والعناية بو بتسيَته للتوبة إليو ،وا٢تداية من عنده ،فصار ُب قولو تعأبٍ{ :ب
اجتباه ربو ،فتاب عليو وىدى} تعريفات ثبلث:
االجتبائية ،والتوبة اليت ىي نتيجتها وا٢تدى الذي ىو نتيجة التوبة فافهم.
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ٍب أنزلو إٔب األرض فتعرؼ لو ْتكمتو كما تعرؼ لو ُب اٞتنة ببواىر قدرتو ،وذلك ألف الدنيا ٤تل الوسائط
واألسباب ،فلما نزؿ آدـ عليو السبلـ إٔب األرض علم اٟتراثة ،والزراعة ،وما ٭تتاج إليو من أسباب عيشتو
ليحققو اهلل تعأب ٔتا أعلمو بو من قبل أف ينزؿ بقولو{ :فبل ٮترجنكما من اٞتنة فتشقى}.
وا١تراد بقولو تعأب{ :فتشقى} تعب الظواىر ال الشقاوة اليت ىي ضد السعادة والدليل على ذلك قولو تعأب:
{فتشقى} وٓب يقل فتشقيا .ألف ا١تتاعب والكلف ،إ٪تا ىي على الرجاؿ دوف النساء ،كما قاؿ تعأب:
{الرجاؿ قواموف على النساءٔ ،تا فضل اهلل}.
ولو كاف ا١تراد شقاء بالقطيعة ،أو وجود اٟتجبة لقاؿ( :فتشقيا) فدؿ اإلفراد على انو ليس الشقاء ىنا بقطيعتو
وال أبعاده مع انو لو ورد كذلك ٟتملناه على الظن اٞتميل وأرجعناه إٔب ا١تتاعب الظاىرة على التأويل.
أكل آدـ ٓب يكن عنادا
فائدة جليلة :اعلم أف أكلو عليو السبلـ للشجرة ٓب يكن عنادا وال خبلفا ،فإما أف يكوف نسي األمر فتعاطى
األكل وىو لو غَت ذاكر ،وىو قوؿ بعضهم ،و٭تمل عليو قولو تعأب:
{ولقد عهدنا إٔب آدـ من قبل فنسي وٓب ٧تد لو عزما} .أو إف كاف تناولو ذاكرا لؤلمر ،فهو إ٪تا تناولو ألنو
قيل لو{ :ما هناكما ربكما عن ىذه الشجرة ،إال أف تكونا ملكُت أو تكونا من ا٠تالدين} .فلحبو ُب اهلل،
وشغفو بو ،أحب ما يؤديو إٔب ا٠تلود ُب جواره ،والبقاء عنده ،أو ما يؤديو إٔب ا١تلكية .ألف آدـ صلى اهلل عليو
وسلم عاين قرب ا١تلكية من اهلل ،فأحب أف يأكل من الشجرة ليناؿ رتبة ا١تلكية اليت ىي أفضل أو اليت ىي
ُب ظنو كذلك على اختبلؼ أىل العلم وأىل ا١تعرفة أيضا ،أيهما أفضل؟ ا١تلكية ،أـ النبوة ال سيما وقد قاؿ
سبحانو وتعأب{ :وقاٝتهما إين لكما ١تن الناصحُت} .قاؿ آدـ عليو السبلـ( :ما ظننت أف أحدا ٭تلف باهلل
كاذبا) .فكاف كما قاؿ تعأب{ :فدال٫تا بغرور}.
فائدة :اعلم أف آدـ عليو السبلـ ٓب يكن لشيء ٦تا كاف يأكلو أذى ،بل كاف رشحا كرشح ا١تسك ،كما يكوف
أىل اٞتنة ُب اٞتنة ،إذا دخلوىا ،لكنو ١تا أكل من الشجرة ا١تنهي عنها ،أخذتو بطنو ،فقيل لو :يا آدـ أين؟
على األسرة أـ اٟتجاؿ ،أـ على شاطىء األهنار؟ انزؿ إٔب األرض اليت ٯتكن ذلك فيها فإذا كاف ما بو
ا١تعصية ،وصلت إليو آثارىا ،فكيف ال تؤثر ا١تعصية ُب الفاعل هبا فافهم.
تنبيػػو واعتبار
اعلم أف كل شيء هنى عنو ،فهو شجرة ،واٞتنة ىي حضرة اهلل ،فيقاؿ آلدـ قلبك ،وٟتواء نفسك ،وال تقربا
ىذه الشجرة فتكونا من الظا١تُت .لكن آدـ عليو السبلـ ٤تفوؼ بالعناية ١تا أكل من الشجرة أنزؿ إٔب األرض
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للخبلفة ،وأنت إذا أكلت من شجرة النهي أنزلت إٔب األرض القطيعة فافهم .فاف تناولت شجرة النهي،
أخرجت من جنة ا١توافقة ،إٔب وجود أرض القطعية ،فيشقى قلبك ،وإ٪تا يبلقي الشقاء وقت القطيعة القلب ال
النفس ،ألف وقت القطيعة يكوف فيو مبلئمات النفوس من ملذوذاهتا وشهواهتا ،واهنماكها ُب غفبلهتا.
ترتيب وبياف
اعلم أف اهلل تعأب تعرؼ آلدـ عليو السبلـ ،باإل٬تاد فناداه يا قدير ٍب تعرؼ لو بتخصيص اإلرادة فناداه يا
مريد.
ٍب تعرؼ لو ْتكمو ُب هنيو عن أكل الشجرة ،فناداه يا حاكم ٍب قضى بأكلها ،فناداه يا قاىر.
ٍب يعاجلو بالعقوبة إذا أكلها ،فناداه يا حليم.
ٍب ٓب يفضحو ُب ذلك فناداه يا ستار.
ٍب تاب عليو بعد ذلك فناداه يا تواب.
ٍب أشهده أف أكلو من الشجرة ٓب يقطع عنو وده فيو ،فناداه يا ودود.
ٍب أنزلو إٔب األرض ،ويسر لو أسباب ا١تعيشة ،فناداه يا لطيف.
ٍب قواه على ما اقتضاه منو ،فناداه يا معُت.
ٍب أشهده سر األكل والنهي والنزوؿ فناداه يا حكيم.
ٍب نصره على العدو ،وا١تكائد ٢تو فناداه يا نصَت.
ٍب ساعده على أعباء تكاليف العبودية ،فناداه يا ظهَت.
فما أنزلو إٔب األرض إال ليكمل لو وجود التصريف ويقيمو بوظائف التكليف ،فتكلمت ُب آدـ عليو السبلـ
العبوديتاف .عبودية التصريف ،وعبودية التكليف ،فعظمت منة اهلل عليو ،وتوفر إحسانو إليو ،فافهم.
مقاـ العبودية
انعطاؼ :اعلم أف أجل مقاـ أقيم العبد فيو :مقاـ ،قوؿ اهلل سبحانو وتعأب:
{سبحاف الذي أسرى بعبده ليبل}.
{وما أنزلنا على عبدنا}.
{كهيعص ،ذكر رٛتة ربك عبده زكريا}.
{وانو ١تا قاـ عبد اهلل يدعوه}.
و١تا خَت رسوؿ صلى اهلل عليو وسلم بُت أف يكوف نبيا ملكا أو نبيا عبدا ،اختار العبودية هلل تعأب ،ففي ذلك
أدؿ دليل أهنا من أفضل ا١تقامات ،وأعظم القربات.
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وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :إ٪تا أنا عبد ال آكل متكئا ،إ٪تا أنا عبد اهلل ،آكل كما يأكل العبيد).
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :أنا سيد ولد آدـ وال فخر).
ٝتعت شيخنا أبا العباس رٛتو اهلل يقوؿ:
(وال فخر ،أي ال أفتخر بالسيادة ،إ٪تا الفخر ٕب بالعبودية هلل تعأب وألجلها كاف اإل٬تاد).
وقاؿ تعأب{ :وما خلقت اٞتن واإلنس إال ليعبدوف}.
والعبادة ظاىر العبودية ،والعبودية روحها:
وإذ قد فهمت ىذا فروح العبودية وسرىا إ٪تا ىو ترؾ االختيار وعدـ منازعة األقدار ،فتبُت من ىذا إف
العبودية ترؾ التدبَت واالختيار مع الربوبية .فإذا كاف ال يتم مقاـ العبودية الذي ىو أشرؼ ا١تقامات إال بًتؾ
التدبَت ،فحقيق على العبد أف يكوف لو تاركا ،وللتسليم هلل تعأب وللتفويض لو سالكا ،ليصل إٔب مقاـ
األكمل ،وا١تنهج األفضل.
وٝتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أبا بكر رضي اهلل عنو يقرأ وٮتفض صوتو وعمر رضي اهلل عنو يقرأ ويرفع
صوتو فقاؿ أليب بكرٓ :ب خفضت صوتك ،فقاؿ :قد أٝتعت من ناجيت.
وقاؿ لعمرٓ :ب رفعت صوتك؟ فقاؿ :أوقظ الوسناف ،وأطرد الشيطاف.
فقاؿ أليب بكر :ارفع قليبل وقاؿ لعمر :اخفض قليبل.
فكاف شيخنا أبو العباس رٛتو اهلل تعأب يقوؿ :ىا ىنا أراد النيب صلى اهلل عليو وسلم أف ٮترج كل واحد
منهما عن مراده لنفسو ١تراده صلى اهلل عليو وسلم.
تنبيو :تفطن رٛتك اهلل ٢تذا اٟتديث ،تعلم منو أف ا٠تروج عن اإلرادة ىي أفضل العبادة :ألف أبا بكر وعمر
رضي اهلل عنهما كل واحد منهما قد أباف ١تا سألو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن صحة قصد٫تا ،وبعد
ذلك أخرجهما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عما أراد ألنفسهما مع صحة قصده إٔب اختيار رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم.
بنو إسرائيل والتيو
فائدة :اعلم أف بٍت إسرائيل ١تا دخلوا التيو ،ورزقوا ا١تن والسلوى ،واختار اهلل تعأب ٢تم ذلك رزقا رزقهم إياه،
يربز من عُت ا١تنة من غَت تعب منهم وال نصب ،فرجعت نفوسهم الكثيفة لوجود إلف العبادة والغيبة عن
شهود تدبَت اهلل تعأب إٔب طلب ما كانوا يعتادونو ،فقالوا:
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{ادع لنا ربك ٮترج لنا ٦تا تنبت األرض من بقلها ،وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ،قاؿ أتستبدلوف الذي
ىو أدىن بالذي ىو خَت؟ اىبطوا مصرا فإف لكم ما سألتم ،وضربت عليهم الذلة وا١تسكنة وباءوا بغضب من
اهلل}.
وذلك ألهنم تركوا ما اختار اهلل ٢تم ٦تا يليق ١تا اختاروه ألنفسهم فقيل ٢تم على طريق التوبيخ ٢تم:
{أتستبدلوف الذي ىو أدىن بالذي ىو خَت؟ اىبطوا مصرا} .فظاىر التفسَت :أتستبدلوف الثوـ والبصل
والعدس با١تن والسلوى وليس النوعاف سواء ُب اللذة وال ُب سقوط ا١تشقة؟ وسر االعتبار :أتستبدلوف مرادكم
ألنفسكم ٔتراد اهلل لكم؟
أتستبدلوف الذي ىو أدىن ،وىو ما أرد٘توه ،بالذي ىو خَت ،وىو ما أراد اهلل لكم؟
اىبطوا مصر فإف ما أنتم اشتهيتموه ال يليق أف يكوف إال ُب األمصار.
وُب سر االعتبار :اىبطوا عن ٝتاء التفويض ،وحسن االختيار والتدبَت منا لكم إٔب أرض التدبَت واالختيار
منكم ألنفسكم موصوفُت بالذلة وا١تسكنة الختياركم مع اهلل وتدبَتكم ألنفسكم مع تدبَت اهلل.
ولو أف ىذه األمة ىي الكائنة ُب التيو١ ،تا قالت مقاؿ بٍت إسرائيل لشفوؼ أنوارىم ونفوذ أسرارىم.
أال ترى أف بٍت إسرائيل ُب ابتداء األمر قالوا ١توسى عليو السبلـ ،وىو كاف سبب التيو ٢تم:
{اذىب أنت وربك فقاتبل ،إنا ىا ىنا قاعدوف}.
وقالوا ُب آخره{ :ادع لنا ربك}.
فأبوا ُب األوؿ عن امتثاؿ أمر اهلل ،وُب اآلخرة ،اختاروا ألنفسهم غَت ما اختار اهلل هبم ،وكثَتا ما تكرر منهم
ما يدؿ على بعدىم عن مصدر اٟتقيقة.
وسواء الطريقة ُب قو٢تم{ :أرنا اهلل جهرة} وُب قو٢تم ١توسى عليو السبلـ بعد ،وٓب ينشف بلل البحر عن
أقدامهم حُت فرؽ ٢تم ١تا عربوا على قوـ يعكفوف على أصناـ ٢تم فقالوا{ :اجعل لنا إ٢تا كما ٢تم آ٢تة}.
فكانوا كما قاؿ موسى عليو السبلـ{ :قاؿ إنكم قوـ ٕتهلوف}.
وكذلك قولو تعأب{ :وإذ نتفنا اٞتبل فوقهم كأنو ظلة ،وظنوا أنو وقع هبم ،خذوا ما أتيناكم بقوة}.
وىذه األمة نتق فوؽ قلوهبا جباؿ ا٢تيبة والعظمة ،فأخذوا الكتاب بقوة اإلٯتاف ،فثبتوا لذلك وأيدوا ١تا ىنالك،
وحفظوا من عبادة العجل وغَت ذلك ،ألف اهلل تعأب اختار ىذه األمة واختار ٢تا وأثٌت عليها بقوؿ:
{كنتم خَت أمة أخرجت للناس} .وقولو تعأب{ :وكذلك جعلناكم أمة وسطا} .أي عدوال خيارا.
أفضل الكرامات وأجل القربات
فقد تبُت لك من ىذا أف التدبَت واالختيار ،من أشد الذنوب واألوزار.
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فإذا أردت أف يكوف لك من اهلل اختيار فاسقط معو االختبار ،واف أردت أف يكوف لك حسن التدبَت فبل
تدع معو وجود التدبَت واف أردت الوصوؿ إٔب ا١تراد ،فذلك بأف ال يكوف معو مراد ولذلك ١تا قيل أليب يزيد ما
تريد؟ قاؿ( :أريد أف ال أريد).
فلم تكن أمنيتو من اهلل ،وال طلبتو منو إال سقوط اإلرادة معو ،لعلمو أهنا أفضل الكرامات وأجل القربات.
وقد يتفق للمخصص الكرامات الظاىرة ،وبقايا التدبَت كامنة فيو.
فالكرامة الكامنة الكاملة اٟتقيقية ،إ٪تا ىي :ترؾ التدبَت مع اهلل ،والتعويض ٟتكم اهلل.
ولذلك قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل تعأب :إ٪تا ٫تا كرامتاف جامعتاف ٤تيطتاف.
كرامة اإلٯتاف ١تريد اإليقاف ،وشهود العياف ،وكرامة العمل على االقتداء وا١تتابعة و٣تانبة الدعاوى وا١تخادعة.
فمن أعطيهما ٍب جعل يشتاؽ إٔب غَت٫تا فهو عبد مفًت كذاب وخطأ بالعلم والعمل بالصواب وكل كرامة ال
يصحبها الرضا من اهلل تعأب وعن اهلل فصاحبها مستدرج مغرور ،أو ناقص ،أو ىالك مثبور.
فاعلم أف الكرامة ال تكوف كرامة حىت يصحبها الرضا عن اهلل ،ومن الزـ الرضا عن اهلل ،ترؾ التدبَت معو،
وإسقاط االختيار بُت يديو.
واعلم أنو قد قاؿ بعضهم( :إف أبا يزيد رٛتو اهلل١ ،تا أراد أف ال يريد ،فقد أراد).
وىذا قوؿ من ال معرفة عنده ،وذلك :ألف أبا يزيد إ٪تا أراد أف ال يريد .ألف اهلل تعأب اختار لو وللعبد أٚتع،
عدـ اإلرادة معو ،فهو ُب إرادتو أف ال يريد ،موافق إلرادة اهلل تعأب ،ولذلك قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل
تعأب( :وكل ٥تتارات الشرع وترتيباتو ،ليس لك منها شيء واٝتع وأطع.
وىذا موضع الفقو الرباين والعلم اللدين ،وىو أرض لتنزؿ علم اٟتقيقة ا١تأخوذ عن اهلل ١تن استوى.
فأفاد الشيخ هبذا الكبلـ :أف كل ٥تتار للشرع وال يناقض اختياره مقاـ العبودية ا١تبٍت على ترؾ االختيار ،لئبل
ينخدع عقل قاصر عن درؾ اٟتقيقة بذلك ،فيظن أف الوظائف واألوراد ،ورواتب السنن ،وإدارهتا ،وٮترج هبا
العبد عن صريح العبودية ،ألنو قد اختار.
فبُت الشيخ رٛتو اهلل تعأب ،أف كل ٥تتارات الشرع ،وترتيباتو ليس لك منها شيء ،وإ٪تا أنت ٥تاطب أف ٗترج
عن تدبَتؾ لنفسك ،واختيارؾ ٢تا ،ال عن تدبَت اهلل ورسولو لك ،فافهم.
فقد علمت إذا أف أبا يزيد ما أراد أف ال يريد إال ألف اهلل تعأب أراد منو ذلك .فلم ٗترجو ىذه اإلرادة ،عن
العبودية ا١تقتضاة منو ،فقد علمت أف الطريق ا١توصلة إٔب اهلل تعأب ىي ٤تور اإلرادة ورفض ا١تشيئة حىت قاؿ
الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل تعأب:
(لن يصل الوٕب إٔب اهلل ،ومعو تدبَت من تدبَتاتو ،واختيار من اختياراتو).
وٝتعت شيخنا أبا العباس رٛتو اهلل تعأب يقوؿ:
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(ولن يصل العبد إٔب اهلل تعأب ،حىت تنقطع عنو شهوة الوصوؿ إٔب اهلل تعأب).؟
يريد واهلل أعلم :أف تنقطع عنو انقطاع أدب ،ال انقطاع ملل.
أو ألنو يشهد إذا قرب إباف وصولو ،عدـ استحقاقو لذلك ،واستحقاره لنفسو أف يكوف أىبل ١تا ىنالك،
فتنقطع عنو شهوة الوصوؿ لذلك ،ال ملبل ،وال سلوا ،وال اشتغاال عن اهلل تعأب بشيء دونو.
فإذا أردت اإلشراؽ والتنوير فعليك بإسقاط التدبَت ،واسلك إٔب اهلل كما سلكوا ،تدرؾ ما أدركوا.
أسلك مسالكهم واهنج مناىجهم وألق عصاؾ فهذا جانب الوادي
ولنا ُب ىذا ا١تعٌت ُب ابتداء العمر ،ما كتبت بو لبعض أخواين:
أيا صاح ىذا الركب قد سار مسرعا *** و٨تن قعود ما الذي أنت صانع
أترضى بأف تبقى ا١تخلف بعدىم *** صريع األماين والغراـ منازع
وىذا لساف الكوف ينطق جهرة *** بأف ٚتيع الكائنات قواطع
وأف ال يرى السبيل سوى امرئ ** رمى بالسوء ٓب ٗتتدعو ا١تطامع
ومن أبصر األشياء واٟتق قبلها *** فغيب مصنوعا ٔتن ىو صانع
بواده أنوار ١تن كاف ذاىبا *** وٖتقيق أسرار ١تن ىو راجع
فقم وانظر األكواف والنور عمها *** ففجر التداين ٨توؾ اليوـ طالع
وكن عبده والق القياد ٟتكمو *** وإياؾ تدبَتا فما ىو نافع
ُْ ِ
حاكم *** أأنت ألحكاـ اإللو تنازع
أٖتكم تدبَتا وغَتُؾ ٌ
فمحو إرادة وكل مشيئة *** ىو الغرض األقصى فهل أنت سامع
كذلك سار األولوف فأدركوا *** على إثرىم فليسر من ىو تابع
على نفسو فليبك من كاف طالبا *** وما ١تعت ٦تن ٭تب لوامع
على نفسو فلبيك من كاف باكيا *** أيذىب وقت وىو باللهو ضائع

ا١توقنوف العابدوف
أعلم وفقك اهلل أف هلل عبادا خرجوا عن التدبَت مع اهلل بتأديبو الذي أدهبم ،وبتعليمو لذي علمهم ،ففسخت
األنوار عزائم تدبَتىم ،ودت ا١تعارؼ واألسرار جباؿ اختيارىم فنزلوا منزؿ الرضا ،فوجدوا نعيم ا١تقاـ،
فاستغاثوا باهلل ،واستصرخوا بو ،خشية أف يشغلهم حبلوة الرضا فيميلوا إليها ٔتساكنة ،أو ٬تنحوا ٢تا ٔتراكنة.
قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل تعأب:
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كنت ُب ابتداء أمري ،أدبر مع أصنع من الطاعات وأنواع ا١توافقات ،فتارة أقوؿ :ألزـ الرباري والقفار وتارة
أقوؿ :ارجع إٔب ا١تدائن والديار لصحبة العلماء واألخيار.
فوصف ٕب وٕب من أولياء اهلل بأرض ا١تغرب ّتبل ىنالك ،فطلعت إليو ،فوصلت إليو ليبل ،فكرىت أف أدخل
عليو حينئذ ،فسمعتو يقوؿ( :اللهم إف قوما سألوؾ أف تسخر ٢تم خلقك فأعطيتهم ذلك ،فرضوا منك
بذلك.
اللهم وإين أسألك اعوجاج ا٠تلق علي حىت ال يكوف ملجئ إال إليك.
فقلت :يا نفس انظري من أي ْتر يغًتؼ ىذا الشيخ؟
فأقمت حىت إذا كاف الصباح دخلت عليو ،فسلمت عليوٍ ،ب قلت :يا سيدي كيف حالك؟ فقاؿ:
أشكو إٔب اهلل من برد الرضا والتسليم ،كما تشكوا أنت من حر التدبَت واالختيار.
فقلت :يا سيدي أما شكواي من حر التدبَت واالختيار ،فقد ذقتو ،وأنا اآلف فيو وأما شكواؾ من برد الرضا
والتسليم ،فلم أفهمو.
فقاؿ( :أخاؼ أف تشغلٍت حبلوهتما عن اهلل).
فقلت :يا سيدي ٝتعتك البارحة تقوؿ :اللهم إف قوما سألوؾ أف تسخر ٢تم خلقك فأعطيتهم ذلك فرضوا
منك بذلك ،اللهم وإين أسألك اعوجاج ا٠تلق حىت ال يكوف ملجئ إال إليك.
فتبسم ٍب قاؿ :يا بٍت ،عوض ما تقوؿ :سخر ٕب خلقك ،قل :يا رب كن ٕب ،أترى إذا كانوا لك ،أيغنوؾ
بشيء؟ فما ىذا اٞتنب.
فائدة :اعلم إف ىبلؾ ابن نوح عليو السبلـ إ٪تا كاف ألجل رجوعو إٔب تدبَت نفسو ،وعدـ رضاه بتدبَته اهلل،
الذي اختاره لنوح عليو السبلـ ،ومن كاف معو ُب السفينة ،فقاؿ لو نوح عليو السبلـ{ :يا بٍت اركب معنا وال
تكن مع الكافرين.
قاؿ سآوي إٔب جبل يعصمٍت من ا١تاء.
قاؿ :ال عاصم اليوـ من أمر اهلل إال من رحم}.
فآوي ُب ا١تعٌت إٔب جبل عقلوٍ ،ب كاف اٞتبل الذي اعتصم بو صورة ذلك ُب ا١تعٌت القائم بو ،فكاف كما قاؿ
اهلل تعأب:
{وحاؿ بينهما ا١توج فكاف من ا١تغرقُت}.
ُب الظاىر بالطوفاف ،وُب الباطن باٟترماف ،فاعترب أيها العبد بذلك.
فإذا تبلطمت عليك أمواج األقدار ،فبل ترجع إٔب جبل عقلك الباطل لئبل تكوف من ا١تغرقُت ُب ْتر القطيعة
ولكن ارجع إٔب سفينة االعتصاـ باهلل ،والتوكل عليو.
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{ومن يعتصم باهلل فقد ىدي إٔب صراط مستقيم}.
{ومن يتوكل على اهلل فهو حسبو}.
فإنك إذا فعلت ذلك استوت بك سفينة النجاة على جودي األمنٍ ،ب هتبط بسبلمة القربة ،وبركات الوصلة
عليك ،وعلى أمم ٦تن معك وىو عوآب وجودؾ ،فافهم ذلك وال تكن من الغافلُت ،واعبد ربك وال تكن من
اٞتاىلُت.
فقد علمت أف إسقاط التدبَت واالختيار ،أىم ما يلتزمو ا١توقنوف ،ويطلبو العابدوف ،وأشرؼ ما يتحلى بو
العارفوف.
سألت بعض العارفُت و٨تن ٕتاه الكعبة ،فقلت لو :من أي الناحيتُت يكوف رجوعك؟ فقاؿ:
(ٕب مع اهلل عادة أف ال ٕتاوز إرادٌب قدمي).
وقاؿ بعض ا١تشايخ( :لو دخل أىل اٞتنة اٞتنة ،وأىل النار النار ،وبقيت أنا وٓب يقع عندي ٘تييز ُب أي
الدارين يكوف قراري).
فهذا حاؿ عبد ٤تيت اختياراتو وإرادتو ،فلم يبق لو مع اهلل مراد إال ما أراد كما قاؿ السلف.
(أصبحت وىواي ُب موقع قدر اهلل).
قاؿ أبو حفص اٟتداد رٛتو اهلل تعأبٕ( :ب منذ أربعُت سنة ما أقامٍت اهلل ُب حاؿ فكرىتو وال نقلٍت إٔب غَته
فسخطتو).
وقاؿ بعضهمٕ( :ب منذ أربعُت سنة أشتهي ،أف ال أشتهي ألترؾ ما أشتهي فبل أجد ما أشتهي).
فهذه قلوب تؤب اهلل رعايتها ،وأوجب ٛتايتها ،أٓب تسمع قولو تعأب:
{إف عبادي ليس لك عليهم سلطاف}.
ألف ٖتققهم ٔتقاـ العبودية أىب ٢تم االختيار مع الربوبية ،وأف يقارفوا ذنبا ،وأف يبلبسوا عيبا.
وقاؿ سبحانو وتعأب{ :إنو ليس لو سلطاف على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلوف}.
فقلوب ليس للشيطاف عليها سلطاف ،من أين يطرقها وساوس التدبَت؟ أو يرد عليها وجود التكدير؟
وُب اآلية بياف أف من صحح اإلٯتاف باهلل ،والتوكل على اهلل ،فبل سلطاف للشيطاف عليو ،ألف الشيطاف إ٪تا
يأتيك من أحد وجهُت:
إما بتشكيك ُب االعتقاد ،وإما بركوف إٔب ا٠تلق واالعتماد فأما التشكيك ُب االعتقاد :فاإلٯتاف ينفيو وأما
السكوف إٔب ا٠تلق واالعتماد عليهم فالتوكل عليو ينقيو.
والية اهلل للمؤمنُت
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تنبيو :اعلم أف ا١تؤمن قد ترد عليو خواطر التدبَت ،ولكن اهلل تعأب ال يدعو لذلك ،وال يًتكو ١تا ىنالك ،أٓب
تسمع قولو تعأب{ :اهلل وٕب الذين آمنوا ٮترجهم من الظلمات إٔب النور}.
فاٟتق سبحانو وتعأب ،ٮترج ا١تؤمنُت من ظلمات التدبَت إٔب إشراؽ نور التفويض ،ويقذؼ ْتق تثبيتو على
باطل اضطراهبم ،فيزلزؿ أركاف ىو ويهدـ بنيانو ،كما قاؿ اهلل تعأب:
{بل نقذؼ باٟتق على الباطل فيدمغو ،فإذا ىو زاىق}.
وا١تؤمن وإف وردت عليو خواطر االضطراب والتدبَت فهي عابرة ال تثبت ٢تا ،ومضمحلة ال وجود ٢تا ،ألف نور
اإلٯتاف قد استقر ُب قلوب ا١تؤمنُت ،وأٜتدت أنواره نفوسهم ،ومؤل إشراقو قلوهبم ،وشرح ضياؤه صدورىم،
فأىب اإلٯتاف ا١تستقر ُب قلوهبم ،أف يسكن معو غَته ،وإ٪تا ىي سنو وردت على القلوب أمكن فيها ورود طيف
التدبَتٍ ،ب تتيقظ القلوب فيزوؿ الطيف الذي ال يكوف إال مناما ،قاؿ اهلل تعأب:
{إف الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطاف تذكروا فإذا ىم مبصروف}.
وُب ىذه اآلية فوائد:
الفائدة األؤب :قولو سبحانو وتعأب{ :إف الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطاف تذكروا فإذا ىم
مبصروف} دؿ ذلك على أف أصل أمرىم على وجود السبلمة منو ،وإف عرض ذلك الطيف ،ففي بعض
األحياف تعريفا ٔتا أودع فيهم من ودائع اإلٯتاف.
الفائدة الثانية :قولو تعأب{ :إذا مسهم طائف} وٓب يقل :إذا أمسكهم ،أو أخذىم؟ ألف ا١تس مبلمسة من
غَت ٘تكن ،فأفادت ىذه العبارة ،أف طيف ا٢توى ال يتمكن من قلوهبم ،بل ٯتاسها ٦تاسة ،وال يتمكن منها
إمساكا وال أخذا كما يصنع بالكافرين ،ألف الشيطاف يستحوذ على الكافرين ،وٮتتلس اختبلسا من قلوب
ا١تؤمنُت ،حىت تناـ العقوؿ اٟتارسة للقلوب.
فإذا استيقظوا انبعثت من قلوهبم جيوش االستغفار والذلة واالفتقار إٔب اهلل تعأب ،فاسًتجعوا من الشيطاف ما
اختلسو ،وأخذوا منو ما افًتسو.
الفائدة الثالثة :قولو تعأب {إذا مسهم طائف من الشيطاف} فاإلشارة ىا ىنا بالطيف إٔب أف الشيطاف ال
ٯتكنو أف يأٌب إٔب القلوب الدائمة اليقظة ،ألنو إ٪تا يورد طيف الغفلة وا٢توى على القلوب ُب حُت منامها
بوجود غفلتها ،ومن ال نوـ لو فبل طيف يرد عليو.
الفائدة الرابعة :قولو تعأب{ :إذا مسهم طيف} وٓب يقل إذا مسهم وارد من الشيطاف ،أو ٨توه ،ألف الطيف ال
ثبت لو وال وجود لو ،إ٪تا ىو صورة مثالية ،ليس ٢تا حقيقة وجودية ،فأخرب سبحانو وتعأب بذلك ،أف ذلك
غَت ضار با١تتقُت ،ألف ما يورده الشيطاف على قلوهبم ٔتثابة الطيف الذي تراه ُب منامك ،فإذا استيقظت فبل
وجود لو.
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الفائدة ا٠تامسة :قولو تعأب {إذا مسهم طائف من الشيطاف تذكروا} وٓب يقل ذكروا ،إشارة إٔب أف الغفلة ال
يطردىا الذكر مع غفلة القلب ،إ٪تا يطردىا التذكر واالعتبار ،وإف ٓب تكن األذكار ،ألف الذكر ميدانو اللساف،
والتذكر ميدانو القلب .وطيف ا٢توى ١تا ورد إ٪تا ورد على القلوب ال على األلسنة ،فالذي ينفيو ،إ٪تا ىو
التذكر الذي ٭تل ٤تلو ،وٯتحق فعلو.
الفائدة السادسة :قولو تعأب{ :تذكروا} حذؼ متعلقة وٓب يقل تذكروا اٞتنة ،أو النار أو العقوبة ،أو غَت
ذلك.
وإ٪تا حذؼ متعلق تذكروا لفائدة جليلة ،ولذلك :أف التذكر ا١تاحي لطيف ا٢توى من قلوب ا١تتقُت ،على
حسب مراتب اليقُت ومرتبة التقوى ،يدخل فيها األنبياء والرسل واألولياء والصديقوف والصاٟتوف وا١تسلموف.
فتقوى كل أحد (على حسب حالو ومقامو ،وكذلك أيضا تذكر كل أحد) على حسب مقامو ،فلو ذكر
قسما من أقساـ التذكرٓ ،ب يدخل فيو إال أىل ذلك القسم .فلو قاؿ تعأب( :إف الذين اتقوا إذا مسهم طائف
من الشيطاف تذكروا العقوبة فإذا ىم مبصروف ،خرج عنو الذين تذكروا التوبة} .ولو قاؿ :تذكروا سابق
اإلحساف ٠ترج منو الذين تذكروا لواحق االمتناف إٔب غَت ذلك ،فأراد اٟتق سبحانو وتعأب ،أف ال يذكر متعلق
التذكَت ليشمل ا١تراتب كلها فافهم.
الفائدة السابعة :أنو قاؿ سبحانو{ :مبصروف} وٓب يقل :تذكروا فأبصروا ،أو تذكروا ٍب أبصروا ،أو تذكروا
وأبصروا فأما ترؾ التعبَت بالواو :فؤلنو كاف ال يفيد أف البصرى كانت عن التذكر ،وا١تراد أهنا كانت مسببة عنو،
ترغيبا للعباد فيها .وأما عدولو عن ٍب ألف فيها ما ُب الواو ،من عدـ الداللة على السببية ،وفيها أهنا كانت
تقتضي عكس ا١تضي ١تا فيها من ا١تهلة .ومراد اٟتق سبحانو :أف ىؤالء العباد ال تتأخر أبصارىم عن تذكرىم
وٓب يعرب بالفاء القتضائها التعقيب ،بل عرب اٟتق سبحانو بقولو{ :تذكروا فإذا ىم مبصروف} كأهنم ٓب يزالوا
على ذلك البصرى ،ثناء منو سبحانو عليهم وإظهار لوفور ا١تنة إليو لديهم ،كما نقوؿ :تذكر زيد ا١تسألة ،فإذا
ىي صحيحة ،أي أهنا ٓب تزؿ صحيحة ،وإهنا اآلف صحيحة ،كما رفع العلم هبا .كذلك ا١تتقوف ،ما زالوا
مبصرين ،ولكن حُت ورد طيف ا٢توى عليهم ،غطى على بصَتهتم الثابت نورىا فيهم ،فلما استيقظوا ذىبت
سحابة الغفلة ،فأشرقت مشس البصَتة.
الفائدة الثامنةُ :ب ىذه اآلية ونظائرىا توسعة على ا١تتقُت ،ولطف با١تؤمنُت ،ألنو لو قاؿ :إف الذين اتقوا ال
ٯتسهم طائف من الشيطاف٠ ،ترج من ذلك كل أحد إال أىل العصمة ،فأراد سبحانو وتعأب ،أف يوسع دوائر
رٛتتو فقاؿ{ :إف الذين اتقوا إذا مسهم طائف} ليعلمك أف ورود الطيف عليهم ،ال ٮترجهم عن ثبوت
حكم التقوى ٢تم ،وجرياف اٝتو عليهم ،إذا كانوا كما وصفهم مسرعُت بالتذكر راجعُت إٔب اهلل بالتبصر.
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ومثل ىذه اآليةُ ،ب بسط رجاء العباد والتوسعة عليهم ،قولو تعأب{ :إف اهلل ٭تب التوابُت و٭تب ا١تتطهرين}.
وٓب يقل :٭تب الذين ال يذنبوف ألنو لو قاؿ ذلك ٓب يدخل فيو إال القليل ،فعلم اٟتق سبحانو ،ما العباد
مركبوف عليو من وجود الغفلة ،وما تقتضيو النشأة األؤب اإلنسانية لكوهنا ركبت من أمشاج من نوع ا١تخالفة،
وقد قاؿ سبحانو وتعأب{ :يريد اهلل أف ٮتفف عنكم ،وخلق اإلنساف ضعيفا}.
قاؿ بعض أىل العلم :يعٍت ال يتمالك عند قياـ الشهوة بو.
قاؿ تعأب{ :ىو أعلم بكم إذ أنشأكم من األرض ،وإذ أنتم أجنة} .فؤلجل ما علم من إف ا٠تطأ غالب
على اإلنساف ،فتح لو باب التوبة ودلو عليها ،ودعاء إليها ،وودعو القبوؿ إذا تاب ،واإلقباؿ عليو ،إذا رجع
إليو وآب.
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :كل ابن آدـ خطاء ،وخَت ا٠تطائُت التوابوف} .فأعلمك صلى اهلل عليو وسلم،
أف ا٠تطأ الزـ وجودؾ ،بل عُت وجودؾ.
وقاؿ تعأب{ :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم ،ومن يغفر الذنوب إال
اهلل ،وٓب يصروا على ما فعلوا وىم يعلموف} .وٓب يقل{ :والذين ال يعملوف الفاحشة}.
وقاؿ سبحانو وتعاؿ{ :وإذا ما غضبوا ىم يغفروف} .وٓب يقل :والذين ال يغضبوف.
وقاؿ سبحانو وتعأب :والكاظمُت الغيظ ،وٓب يقل :والذين ال غيظ ٢تم ،فافهم ذلك رٛتك اهلل فهذه أسرار
بينة ،وأمور متعينة.
الفائدة التاسعة :تبُت مراتب ا١تتذكرين من ا١تتقُت.
اعلم أف أىل التقوى ،إذا مسهم طيف من الشيطاف ،ال تدعهم تقواىم لئلصرار على معصية موالىم ،بل
يرجعهم إليو تذكرىم ،وتذكرىم على أقساـ:
متذكر يتذكر الثواب.
ومتذكر يتذكر العقاب.
ومتذكر يتذكر الوقوؼ للحساب.
ومتذكر يتذكر ما ُب ترؾ ا١تعصية من جزيل الثواب.
ومتذكر يتذكر سابق اإلحساف فيستحي من وجود العصياف.
ومتذكر يتذكر لواحق االمتناف فيستحي أف يقابل ذلك بالكفراف.
ومتذكر يتذكر قرب اهلل تعأب منو.
ومتذكر يتذكر إحاطة اٟتق سبحانو.
ومتذكر يتذكر نظر اٟتق إليو.
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ومتذكر يتذكر معاىدة اهلل لو.
ومتذكر يتذكر فناء لذتو وبقاء مطالبتو.
ومتذكر يتذكر وباؿ ا١تخالفة وذ٢تا ،فيكوف ٢تا تاركا،
ومتذكر يتذكر فوائد ا١توافقة وعزىا فيكوف ٢تا سالكا.
ومتذكر يتذكر قيومية اٟتق بو.
ومتذكر يتذكر عظمة اٟتق وسلطانو.
إٔب غَت ذلك من تعلقات التذكر ،وىي :ال حصر ٢تا ،وإ٪تا ذكرنا منها ما ذكرنا تأنيسا بأحواؿ ا١تتقُت ،وتنبيها
على بعض مقامات ا١تتبصرين ،فافهم.
الفائدة العاشرة :ٯتكن أف يكوف قولو سبحانو وتعأب{ :إف الذين اتقوا إذا مسهم طائف} أف يكوف ا١تراد
الطائف ىا ىنا طائف ا٢تاجس أو ا٠تاطر الوارد من وجود النفس بإلقاء الشيطاف.
وٝتي طيفا ألنو يطيف بالقلب ،وتفسره القراءة األخرى{ :إذا مسهم طائف من الشيطاف}.
فتكوف إحدى القراءتُت مفسرة لؤلخرى ،وا٢تاجس يطيف بالقلب ،فاف وجد لو مسلكا بثلمو٬ ،تدىا ُب سور
مقاـ اليقُت .دخل وإال ذىب.
رعاية اهلل ١تن وجهوا ٫تمهم إليو
ومثل مقامات اليقُت ،ونور القُت ،اٞتامع ٢تا كاألسوار احمليطة بالبلدة وقبلعها ،فاألسوار ىي األنوار ،وقبلعها
ىي مقامات اليقُت اليت ىي دائرة ٔتدينة القلب ،فمن أحاط بقلبو سور يقينو ،وصحح مقاماتو اليت ىي أسوار
األنوار ،كالقبلع ،فليس للشيطاف إليو سبيل ،وال لو ُب داره مقيل.
أٓب تسمع قولو تعأب{ :إف عبادي ليس لك عليهم سلطاف} .أي ألهنم قد صححوا العبودية ٕب ،فبل ىم
ٟتكمي منازعوف ،وال ُب تدبَتي متعرضوف ،بل علي متوكلوف ،وإب مستسلموف ،فلذلك قاـ ٢تم اٟتق سبحانو
بالرعاية والنصر واٟتماية ،ووجهوا ٫تمهم إليو ،فكفاىم من دونو.
قيل لبعض العارفُت كيف ٣تاىدتك للشيطاف؟
قاؿ وما الشيطاف؟ ٨تن قوـ تصرفنا إٔب اهلل تعأب ،فكفانا من دونو .وٝتعت شيخنا أبا العباس رٛتو اهلل تعأب
يقوؿ١( :تا قاؿ اٟتق تعأب :إف الشيطاف لكم عدو فاٗتذوه عدوا ،فقوـ فهموا من ىذا ا٠تطاب :أف اهلل
طالبهم بعداوة الشيطاف فصرفوا ٫تمهم إٔب عداوتو ،فشغلهم ذلك عن ٤تبة اٟتبيب.
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وقوـ فهموا من ذلك{ :إف الشيطاف لكم عدو} أي وأنا لكم حبيب ،فاشتغلوا ٔتحبة اهلل فكفاىم من دونو،
ٍب ذكر اٟتكاية ا١تتقدمة .فإف استعاذوا من الشيطاف ،فؤلجل أف اهلل تعأب أمرىم بذلك ،ال ألهنم يشهدوف أف
لغَت اهلل من اٟتكم شيئا معو ،وكيف يشهدوف لغَته حكما معو ،وىم يسمعونو يقوؿ:
{إف اٟتكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه}.
وقاؿ سبحانو وتعأب{ :إف كيد الشيطاف كاف ضعيفا}.
وقاؿ عز وجل{ :إف عبادي ليس لك عليهم سلطاف}.
وقاؿ سبحانو وتعأب{ :انو ليس لو سلطاف على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلوف}.
وقاؿ تعأب{ :من يتوكل على اهلل فهو حسبو}.
وقاؿ اهلل تعأب{ :اهلل وٕب الذين آمنوا ٮترجهم من الظلمات إٔب النور}.
وقاؿ{ :وكاف حقا علينا نصر ا١تؤمنُت}.
فهذه اآليات ونظائرىا قوت قلوب ا١تؤمنُت ونصرهتم النصر ا١تبُت فاف استعاذوا من الشيطاف فبأمره ،واف
استولوا بنور اإلٯتاف عليو فبوجود نصره ،واف سلموا من كيده ٢تم فبتأييده وبره.
قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل تعأب:
(اجتمعت برجل ُب سياحيت فأوصاين ،فقاؿ ٕب :ليس شيء ُب األقواؿ أعوف على األفعاؿ من ال حوؿ وال
قوة إال باهلل ،وليس ُب األفعاؿ أعوف من الفرار إٔب اهلل واالعتصاـ باهلل.
ٍب قاؿ :بسم اهلل ،فررت إٔب اهلل ،واعتصمت باهلل ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل ،ومن يغفر الذنوب إال اهلل.
بسم اهلل :قوؿ باللساف ،صدر عن القلب.
ففروا إٔب اهلل ،وصف الروح والسر.
واعتصمت باهلل ،وصف العقل والنفس.
وال حوؿ وال قوة إال باهلل ،وصلف ا١تلك واألمر.
ومن يغفر الذنوب إال اهلل.
رب أعوذ بك من عمل الشيطاف ،إنو عدو مضل مبُت.
ٍب يقوؿ للشيطاف ىذا علم اهلل فيك ،وباهلل آمنت ،وعليو توكلت ،وأعوذ باهلل منك ،ولوال ما أمرين ما
استعذت منك ،ومن أنت حىت أستعيذ باهلل منك.
فقد فهمت رٛتك اهلل أف الشيطاف أحقر ُب قلوهبم من أف يضيفوا إليو قدرة ،أو ينسبوا لو إرادة.
وسر اٟتكمة ُب إ٬تاد الشيطاف ،أف يكوف مظهرا ينسب إليو سباب العصياف ،ووجود الكفراف والغفلة
والنسياف أٓب تسمع قولو{ :وما أنسانيو إال الشيطاف} .و {ىذا من عمل الشيطاف}.
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فكاف سر إ٬تاده ليمسح فيو أوساخ النسب ،ولذلك قاؿ بعض العارفُت( :الشيطاف منديل ىذه الدار ،ٯتسح
بو وسخ ا١تعاصي ،وكل قبيح وخبيث ،إف اهلل تعأب لو شاء أف ال يعصى ١تا خلق إبليس.
وقاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل تعأب :الشيطاف كالذكر والنفس كاألنثى ،وحدوث الذنب بينهما كحدوث
الولد بُت األب واألـ ال أهنا أوجداه ،ولكن عنهما كاف ظهوره.
ومعٌت كبلـ الشيخ ىذا ،أنو كما ال يشك عاقل أف الولد ليس من خلق األب واألـ وال من إ٬تاد٫تا ونسب
إليهما لظهوره عنهما كذلك ال يشك مؤمن ،أف ا١تعصية ليست من خلق الشيطاف والنفس بل كانت عنهما
ال منهما ،فلظهورىا عنهما نسبت إليهما.
فنسبة ا١تعصية إٔب الشيطاف والنفس نسبة إضافية وإسناد ،ونسبتها إٔب اهلل نسبة خلق وإ٬تاد ،كما أنو خالق
الطاعة بفضلو ،كذلك ىو خالق ا١تعصية بعدلو.
{قل كل من عند اهلل ،فما ٢تؤالء القوـ ال يكادوف يفقهوف حديثا}.
وقاؿ اهلل تعأب{ :واهلل خالق كل شيء}.
وقاؿ سبحانو وتعأب{ :ىل من خالق غَت اهلل}.
وقاؿ سبحانو وتعأب{ :أفمن ٮتلق ،كمن ال ٮتلق ،أفبل تذكروف}.
واآلية القاصمة للمبتدعة ا١تدعُت ،أف اهلل ال ٮتلق الطاعة ،وال ٮتلق ا١تعصية قولو تعأب{ :واهلل خلقكم وما
تعملوف}.
فإف قالوا :قد قاؿ اهلل تعأب{ :إف اهلل ال يأمر بالفحشاء}.
اٞتواب فاألمر غَت القضاء.
فإف قالوا :قد قاؿ اهلل تعأب{ :وما أصابك من حسنة فمن اهلل ،وما أصابك من سيئة فمن نفسك}.
اٞتواب :فهو على ىذا التفصيل ،تعليم للعباد التأدب معو ،فأمرنا أف نضيف احملاسن إليو ،ألهنا البلئقة
بوجوده ،وا١تساوئ إلينا ،ألهنا البلئقة بوجودنا ،قياما ْتسن األدب كما قاؿ ا٠تضر عليو السبلـ{ :فأردت أف
أعيبها}.
وقاؿ{ :فأراد ربك أف يبلغا أشد٫تا}.
وقاؿ إبراىيم عليو السبلـ{ :وإذا مرضت فهو يشفُت}.
وٓب يقل ا٠تضر( :فأراد ربك أف يعبها ،كما قاؿ فأراد ربك أف يبلغا أشد٫تا).
فأضاؼ العيب إٔب نفسو ،واحملاسن إٔب سيده ،وكذلك إبراىيم عليو السبلـ ٓب يقل :فإذا أمرضٍت فهو يشفيٍت،
بل قاؿ :إذا مرضت فهو يشفُت.
فأضاؼ ا١ترض إٔب نفسو ،والشفاء إٔب ربو ،مع إف اهلل تعأب ىو فاعل ذلك حقيقة وخالقو.
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فقولو تعأب{ :ما أصابك من حسنة فمن اهلل} أي خلقا وإ٬تادا.
{وما أصابك من سيئة فمن نفسك} أي إضافة وإسنادا.
كما قاؿ عليو السبلـ (ا٠تَت بيديك ،والشر ليس إليك).
فقد علم عليو السبلـ ،أف اهلل خالق للخَت والشر ،والنفع والضر ولكن التزـ أدب التعبَت فقاؿ:
(ا٠تَت بيديك والشر ليس إليك) على ما بيناه فافهم.
فإف قالوا :إف اٟتق سبحانو وتعأب ،منزه عن أف ٮتلق ا١تعصية؟
(اٞتواب) قلنا :تعأب اهلل أف يكوف ُب ملكو ما ال يريد فافهم ىدانا اهلل وإياؾ إٔب الصراط ا١تستقيم ،وأقامنا
على الدين القوًن بفضلو.
قواعد التدبَت ومنازعة ا١تقادير
قاؿ اهلل تعأب{ :ومن يرغب عن ملة إبراىيم إال من سفو نفسو ولقد اصطفيناه ُب الدنيا وانو ُب اآلخرة ١تن
الصاٟتُت ،إذ قاؿ لو ربو أسلم قاؿ أسلمت لرب العا١تُت}.
وقاؿ{ :إف الدين عند اهلل اإلسبلـ}.
وقاؿ تعأب{ :ملة أبيكم إبراىيم ىو ٝتاكم ا١تسلمُت من قبل} وقاؿ تعأب{ :فلو أسلموا}.
وقاؿ تعأب{ :فاف حاجوؾ فقل ،أسلمت وجهي هلل ومن اتبعٍت}.
وقاؿ تعأب{ :ومن يبتغ غَت اإلسبلـ دينا فلن يقبل منو ،وىو ُب اآلخرة من ا٠تاسرين}.
وقاؿ{ :ومن يسلم وجهو إٔب اهلل وىو ٤تسن ،فقد استمسك بالعروة الوثقى}.
وقاؿ{ :توفٍت مسلما وأٟتقٍت بالصاٟتُت}.
وقاؿ{ :وأنا أوؿ ا١تسلمُت}.
إٔب غَت ذلك ،فاعلم أف ىذا التكرار لذكر اإلسبلمي تنويو لقدره وتفخيم ألمره.
واإلسبلـ لو ظاىر ،واالستسبلـ باطن ذلك الظاىر.
فا١تسلم من أسلم نفسو إٔب اهلل ،فكاف ظاىرا بامتثاؿ أمره ،وباطنا باالستسبلـ إٔب قهره ،وٖتقيق مقاـ
االستسبلـ بعد ا١تنازعة ُب أحكامو والتقويض لو ُب نقضو وإبرامو .فمن ادعى اإلسبلـ طولب باالستسبلـ.
{قل ىاتوا برىانكم إف كنتم صادقُت} .أال ترى أف إبراىيم عليو السبلـ١ ،تا قاؿ لو ربو أسلم ،قاؿ:
{أسلمت لرب العا١تُت} .فلما زج بو ُب ا١تنجنيق استغاثت ا١تبلئكة قائلة :يا ربنا ىذا خليلك قد نزؿ بو ما
أنت أعلم ،فقاؿ اٟتق سبحانو وتعأب( :اذىب إليو يا جربيل ،فإف استغاث بك فأغثو ،وإال فاتركٍت وخليلي).
فلما جاءه جربائيل عليو السبلـ ُب أفق ا٢تواء قاؿ :ألك حاجة؟
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قاؿ :أما إليك فبل ،وأما إٔب اهلل ،فبلى.
قاؿ :فاسألو ،قاؿ( :حسيب من سؤإب علمو ْتإب).
فلم يستنصر بغَت اهلل ،وال حنجت ٫تتو بغَت اهلل ،بل استسلم ٟتكم اهلل مكتفيا بتدبَت اهلل لو ،عن تدبَته
لنفسو ،وبرعاية اٟتق لو ،عن رعايتو ٢تا ،وبعلم اٟتق سبحانو ،عن سؤالو علما منو ،أف اٟتق بو لطيف ُب ٚتيع
أحوالو ،فأثٌت اهلل تعأب عليو بقولو:
{وإبراىيم الذي وَب} .و٧تاه من النار فقاؿ تعأب{ :قلنا يا نار كوين بردا وسبلما على إبراىيم} .قاؿ أىل
العلم :لو ٓب يقل اٟتق سبحانو{ :وسبلما} ألىلكو بردىا ،فخمدت تلك النار .وقاؿ أىل العلم بإخبار
األنبياء عليهم الصبلة والسبلـ ٓب يبق ذلك الوقت نار ٔتشارؽ األرض وال ٔتغارهبا إال ٜتدت ظانة أهنا ا١تعنية
با٠تطاب .فقيل :إنو ٓب ٖترؽ النار منو إال قيده.
إظهار الفاقة إليو تعأب
فائدة جليلة :أنظر إٔب قوؿ إبراىيم عليو السبلـ ١تا قاؿ لو جربائيل عليو السبلـ ألك حاجة؟ قاؿ :أما إليك
فبل وٓب يقل ليس ٕب حاجة ،ألف مقاـ الرسالة وا٠تلة ،يقتضي القياـ بصريح العبودية ،ومن الزـ مقاـ العبودية:
إظهار اٟتاجة إٔب اهلل تعأب ،والقياـ بُت يديو بوصف الفاقة ،إليو ،ورفع ا٢تمة عما سواه ،فناسب ذلك أف
يقوؿ :أما إليك فبل.
أي أنا ٤تتاج إٔب اهلل ،وأما إليك فبل.
فجمع ُب كبلمو ىذا إظهار الفاقة إٔب اهلل ،ورفع ا٢تمة عما سواه ،ال كما قاؿ بعضهم( :ال يكوف الصوُب
صوفيا ،حىت ال يكوف لو إٔب اهلل حاجة).
وىذا كبلـ ال يليق بأىل االقتداء ا١تكملُت .مع أنو مؤوؿ لقائلو بأف مراده ،أف الصوُب قد ٖتقق بأف اهلل قد
قضى حوائجو من قبل أف ٮتلقو (فليس لو إٔب اهلل حاجة) إال وىي مقضية ُب األزؿ ،وال يلزـ من نفي اٟتاجة
نفي االحتياج.
والتأويل الثاين ،إ٪تا قاؿ :ال يكوف لو إٔب اهلل حاجة ،أي أنو إ٪تا يطلبو وليس ٫تتو الطلب منو ،وشتاف بُت
طالب اهلل ،وطالب من اهلل.
وقد يكوف مراده بقولو حىت ال يكوف لو إٔب اهلل حاجة ،أنو مفوض إٔب اهلل ،مستسلم لو ،فليس لو مع اهلل مراد
إال ما أراد.
سر قوؿ إبراىيم عليو السبلـ حسيب من سؤإب علمو ْتإب
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فائدة جليلة أيضا :وذلك أف جربيل عليو السبلـ١ ،تا قاؿ إلبراىيم ،ألك حاجة؟ قاؿ :أما إليك فبل ،وأما إٔب
اهلل فبلى .قيل :علم جربيل عليو السبلـ ،أنو ال يستغيث بو ،وأف قلبو ال يشهد إال اهلل عز وجل وحده ،فقاؿ
لو حينئذ :سلو؟ أي إف ٓب تستغث يب التزاما منك عدـ التمسك بالوسائط ،فسل ربك ،فانو أقرب إليك مٍت.
فقاؿ إبراىيم عليو السبلـ ٣تيبا لو :حسيب من سؤإب علمو ْتإب .أي أين نظرت فرأيتو أقرب إٕب من سؤإب،
ورأيت سؤإب من الوسائط ،وأنا ال أريد أف أ٘تسك بشيء دونو ،وألين علمت أف اٟتق سبحانو وتعأب عآب،
فبل ٭تتاج أف يذكر بسؤاؿ ،وال ٬توز عليو اإل٫تاؿ ،فاكتفيت بعلم اهلل عن السؤاؿ ،وعلمت أنو ال يدعٍت من
لطفو ُب كل حاؿ ،وىذا ىو االكتفاء باهلل تعأب والقياـ ْتقوؽ حسيب اهلل.
وكاف شيخنا أبو العباس رضي اهلل عنو ،يقوؿ ُب قولو تعأب{ :وإبراىيم الذي وَب} قاؿ( :وَب ٔتقتضى قولو
حسيب اهلل) وقاؿ بعضهم( :سلم طعامو للضيفاف ،وولده للقرباف ،وجسده للنَتاف ،فأثٌت اٟتق عليو بقولو:
{وإبراىيم الذي وَب}.
إظهار رتبة ا٠تليل عند ا١تبلئكة
فائدة جليلة( :اعلم أف ا١تبلئكة ١تا قاؿ ٢تم اٟتق سبحانو وتعأب {أين جاعل ُب األرض خليفة} يعٍت آدـ
وذريتو قالوا{ :إٔتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و٨تن نسبح ْتمدؾ ونقدس لك؟ قاؿ أين اعلم ما
ال تعلموف}.
فكاف عدـ استغاثة إبراىيم عليو السبلـ ّتربائيل عليو السبلـ ُب ذلك ا١توطن احتجاجا من اهلل عليهم ،كأنو
يقوؿ :كيف رأيتهم عبدي ىذا يا من قاؿ {إٔتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} فظهر بذلك قولو
سبحانو وتعأب {أين اعلم ما ال تعلموف}.
جاء ُب اٟتديث عنو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ :يتعاقبوف فيكم مبلئكة بالليل ومبلئكة بالنهار ،فيصعد الذين
باتوا فيكم فيسأ٢تم رهبم وىو أعلم ،كيف تركتم عبادي؟ فيقولوف :أتيناىم وىم يصلوف وتركناىم وىم يصلوف.
قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رضي اهلل عنو :كأف اٟتق سبحانو وتعأب يقوؿ ٢تم :يا من قاؿ{إٔتعل فيها من يفسد
فيها ويسفك الدماء} كيف تركتم عبادي؟
فكاف مراد اٟتق سبحانو وتعأب (بإرساؿ جربائيل عليو السبلـ إظهار رتبة ا٠تليل عند مبلئكتو ،وتبيينا لشرؼ
قدره ،وفخامة أمره ،وكيف ٯتكن إبراىيم عليو السبلـ أف يستغيث بشيء دونو وىو ال يرى إال إياه ،وال يشهد
بسواه .وإ٪تا ٝتي ا٠تليل خليبل ،ألنو ٗتلل سره ٔتحبة اهلل وعظمتو وأحديتو ،فلم يبق فيو متسع لغَته كما قيل:
قد ٗتللت مسلك للروح مٍت *** وبذا ٝتي ا٠تليل خليبل
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فإذا ما نطقت كنت كبلمي *** وإذا ما صمت كنت الغليبل
تنبيو وإعبلـ
اعلم إف اٟتق سبحانو وتعأب بسط إبراىيم عليو السبلـ بنور الرضا وأعطاه روح االستسبلـ ،وصاف قلبو عن
النظر إٔب األناـ فما كانت النار عليو بردا وسبلما ،إال ١تا كاف قلبو مفوضا إٔب اهلل استسبلما ،فمن االستسبلـ
كاف عليو السبلـ ،وعن تصحيح باطن ا١تقاـ كاف ما ظهر عليو من اإلجبلؿ واإلعظاـ.
فافهم من ذلك أيها ا١تؤمن :أف من استسلم إٔب اهلل ُب واردات االمتحاف أعاد اهلل عليو شوكها ر٭تانا ،وخوفا
أمانا.
فإذا قذفك الشيطاف ُب منجنيق االمتحاف ،فعرضت لك األكواف قائلة ألك حاجة؟ فقل :أما إليك فبل ،وأما
إٔب اهلل فبلى.
فاف قالت لك :سلو؟ فقل :حسيب من سؤإب علمو ْتإب .فاف اهلل يعيد عليك نار الدنيا بردا وسبلما،
ويعطيك منة وإكراما .ألف اهلل سبحانو وتعأب فتح باألنبياء والرسل سبيل ا٢تدى ،فسلك وراءىم ا١تقتدوف،
والتزـ اتباعهم ا١تؤمنوف ،كما قاؿ سبحانو وتعأب{ :قل ىذه سبيلي أدعو إٔب اهلل على بصَتة أنا ومن اتبعٍت}.
وقاؿ ُب شأف يونس عليو السبلـ:
{فاستجبنا لو و٧تيناه من الغم وكذلك ننجي ا١تؤمنُت}.
أي كذلك ننجي ا١تؤمنُت ا١تتبعُت ألنواره الطالبُت من اهلل بالذلة واالفتقار ،والبلبسُت شعار ا١تسكنة
واالنكسار.
عربة وىداية
انعطاؼُ :ب قصة إبراىيم عليو السبلـ ،ىذه بياف للمعتربين ،وىداية للمتبصرين ،وىو أف من خرج عن تدبَته
لنفسو ،كاف اهلل سبحانو وتعأب ىو ا١تتوٕب ْتسن التدبَت لو.
أال ترى أف إبراىيم عليو السبلـ ١تا ٓب يدبر لنفسو وال اىتم هبا بل ألقاىا إٔب اهلل تعأب وأسلمها إليو ،وتوكل ُب
كل شأنو عليو فلما كاف كذلك كاف عاقبة استسبلمو وجود السبلمة واإلكراـ ،وبقاء الثناء عليو على ٦تر
األياـ وقد أمرنا اهلل تعأب أف ال ٩ترج عن ملتو ،وأف نرعى حق تسميتو بقولو تعأب{ :ملة أبيكم إبراىيم ىو
ٝتاكم ا١تسلمُت من قبل}.
فحق على كل من كاف إبراىيميا ،أف يكوف عن تدبَته لنفسو بربا ،ومن منازعة اهلل خليا ،ومن اعًتاضو عريا:
{ومن يرغب عن ملة إبراىيم إال من سفو نفسو}.
وملتو الزمها التفويض إٔب تعأب ،واالستسبلـ ُب واردات األحكاـ واعلم أف ا١تراد ،ىو أف ال يكوف لك مع
اهلل مراد ،ولنا ُب ىذا ا١تعٌت شعر.
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مرادي منك نسياف ا١تراد *** إذا رمت السبيل إٔب الرشاد
وأف تدع الوجود فبل تراىا *** وتصبح ماسكا حبل اعتماد
إٔب كم غفلة عٍت وأين *** على حفظ الرعاية والوداد
إٔب كم أنت تنظر مبدعاٌب *** وتصبح ىائما ُب كل وادي
وتًتؾ أف ٘تيل إٔب جنايب *** لعمرؾ قد عدلت عن السداد
وودي فيك لو تدري قدًن *** ويوـ ألست يشهد بانفرادي
فهل رب سواي فًتٕتيو *** غدا ينجيك من كرب شداد
فوصف العجز عم الكوف طرا *** فمفتقر ٔتفتقر ينادي
فيب قد قامت األكواف طرا *** وأظهرت ا١تظاىر من مرادي
أُب داري وُب ملكي وملكي *** توجو للسوى وجو اعتمادي
فحدؽ أعُت اإلٯتاف وانظر *** ترى األكواف تؤذف بالنفاد
فمن عدـ إٔب عدـ مصَت *** وأنت إٔب الفنا ال شك غاد
وىا خلعي عليك فبل تز٢تا *** وصن وجو الرجاء عن العباد
ببايب أوقف اآلماؿ طرا *** وال تأٌب ٟتضرتنا بزاد
ووصفك فالزمنو وكن ذليبل *** ترى مٍت ا١تٌت طوع القياد
وكن عبدا لنا والعبد يرضى *** ٔتا تقضي ا١توإب من مراد
أأسًت وصفك األدىن بوصفي *** فتجزى ذاؾ جهبل بالعناد
وىل شاركتٍت ُب ا١تلك حىت *** غدوت منازعي والرشد باد
فاف رمت الوصوؿ إٔب جنايب *** فهذي النفس فاحذرىا وعاد
وخض ْتر الفناء عسى ترانا *** وأعددنا إٔب يوـ ا١تعاد
وكن مستمطرا منا لتلقى *** ٚتيل الصنع من مؤب جواد
وال تستهد يوما من سوانا *** فما أحد سوانا اليوـ ىاد
أقساـ التدبَت
تنبيو وإعبلـ :اعلم أف التدبَت على قسمُت:
تدبَت ٤تمود ،وتدبَت مذموـ.
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فالتدبَت ا١تذموـ :ىو كل تدبَت ينعطف على نفسك بوجود حظها ،ال هلل قياما ْتقو ،كالتدبَت ُب ٖتصيل
معصية ،أو ُب حظ بوجود غفلة ،أو طاعة بوجود رياء وٝتعة ،و٨تو ذلك ،وىذا كل مذموـ ألنو إما أف يوجب
عقابا ،أو يوجب حجابا.
ومن عرؼ نعمة العقل :استحى من اهلل أف يصرؼ عقلو إٔب تدبَت ما ال يوصلو إٔب قربو ،وال يكوف سببا
لوجود حبو ،والعقل أفضل ما من اهلل بو على عباده ،ألنو سبحانو وتعأب ،خلق ا١توجودات وتفل عليها
باإل٬تاد ،وبدواـ اإلمداد.
فهما نعمتاف ما خرج موجود عنهما ،وال بدؿ لكل مكوف منهما نعمة اإل٬تاد ،ونعمة اإلمداد ،ورٔتا يفهم من
ىا ىنا قولو تعأب{ :ورٛتيت وسعت كل شيء}.
لكن ١تا اشًتكت ا١توجودات ُب إ٬تاد أمداده ،أراد اٟتق تعأب أف ٯتيز بعضها على بعض ،ليظهر سعة تعلقات
إرادتو ،واتساع مشيئتو فميز بعض ا١توجودات بالنمو كالنبات واٟتيواف البهيمي واآلدمي ،فظهرت القدرة فيو
ظهورا أجلى من ظهورىا ُب ا١توجودات غَت النامية ،فلما اشًتكت ىذه الثبلثة ُب النمو أفرد اٟتيواف اآلدمي،
وغَت اآلدمي بوجود اٟتياة فشارؾ اآلدمي ُب ذلك اٟتيواف البهيمي ،فظهر بقدرتو فيو ظهورا أجلى من ظهوره
ُب الناميات ،فأراد أف ٯتيز اآلدمي عنو فأعطاه العقل وفضلو لذلك على اٟتيواف ،وكمل بو نعمتو على
اإلنساف ،وبالعقل ووفوره وإشراقو ونوره ،تتم مصاّب الدنيا واآلخرة.
فصرؼ نعمة العقل إٔب تدبَت الدنيا اليت ال قدر ٢تا عند اهلل ،كفر لنعمة العقل.
وتوجهو إٔب االىتماـ بإصبلح شأنو ُب معاده قياما بوجود شكر احملسن إليو ،وا١تفيض من نوره عليو أحق بو
وأحرى وأفضل لو وأؤب فبل تصرؼ عقلك الذي من بو عليك ُب تدبَت الدنيا اليت ىي كما أخرب عنها النيب
صلى اهلل عليو وسلم بقولو( :الدنيا جيفة قذرة).
وكما قاؿ صلى اهلل عليو وسلم للضحاؾ :ما طعامك؟
قاؿ :اللحم واللنب يا رسوؿ اهلل ،قاؿٍ :ب يعود إٔب ماذا؟ قاؿ :ما علمت يا رسوؿ اهلل ،قاؿ :فاف اهلل جعل ما
ٮترج من ابن آدـ مثبل للدنيا.
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :لو كانت الدنيا تزف عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء).
ومثل من صرؼ عقلو ُب تدبَت الدنيا اليت ىذه الصفات صفاهتا كمثل من أعطاه ا١تلك سيفا عظيما قدره،
مفخما أمرهٓ ،ب يسمح لكثَت من رعاياه ٔتثلو ،ليقتل بو أعداءه ،ويتزين ْتملو ،فعمد آخذ ىذا السيف إٔب
اٞتيف ،فجعل يضرهبا حىت تفلل ظباه ،وكل شباه ،وتغَت حسنو وسناه ،فجدير إذا اطلع ا١تلك على ىذه
اٟتالة منو أف يأخذ السيف منو ويعظم عقوبتو ،على سوء فعالو ،وأف ٯتنعو من وجود إقبالو.
فقد تبُت من ىذا إف التدبَت على قسمُت :تدبَت ٤تمود ،وتدبَت مذموـ.
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فالتدبَت احملمود :ىو ما كاف تدبَتا ٔتا يقربك من اهلل ،كالتدبَت ُب براءة الذمم من حقوؽ ا١تخلوقُت ،إما وفاء،
وإما استحبلال ،وتصحيح التوبة إٔب رب العا١تُت ،والفكرة فيما يؤدى إٔب قمع ا٢توى ا١تردي ،والشيطاف
ا١تغوي ،وكل ذلك ٤تمود ال شك فيو ،وألجل ذلك قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :فكرة ساعة خَت
من عبادة سبعُت سنة).
والتدبَت للدنيا على قسمُت :تدبَت الدنيا للدنيا ،وتدبَت الدنيا لآلخرة.
فتدبَت الدنيا للدنيا :ىو أف يدبر ُب أسباب ٚتعها افتخارا هبا واستكثارا؟ وكلما زيد فيها شيئا ازداد غفلة
واغًتارا ،وأمارة ذلك أف يشغلو عن ا١توافقة ويؤديو إٔب ا١تخالفة.
وتدبَت الدنيا لآلخرة :كمن يدبر ا١تتاجر وا١تكاسب والغرامة ليأكل منها حبلال ،ولينعم هبا على ذوي الفاقة
أفضاال ،وليصوف هبا وجهو عن الناس إٚتاال.
وأمارة من طلب الدنيا هلل تعأب ،عدـ االستكثار واالدخار واإلسعاؼ منها ،واإليثار.
وللزاىد ُب الدنيا عبلمتاف :عبلمة ُب فقدىا ،وعبلمة ُب وجدىا ،فالعبلمة اليت ُب وجدىا اإليثار منها،
والعبلمة اليت ُب فقدىا وجود الراحة منها.
فاإليثار شكر لنعمة الوجداف ،ووجود الراحة منها شكر لنعمة الفقداف ،وذلك ٙترة الفهم عن اهلل والعرفاف،
ألف اٟتق تعأب كما قد ينعم عليك بوجودىا كذلك قد ينعم بصرفها ،بل نعمتو ُب صرفها أًب.
قاؿ سفياف الثوري رٛتو اهلل تعأب:
(لنعمة اهلل فيما زوى عن الدنيا ،أًب من نعمتو علي فيما أعطاين عنها) .وقاؿ الشيخ أبو اٟتسن الشاذٕب
رٛتو( :رأيت الصديق رضي اهلل عنو ُب ا١تناـ فقاؿ ٕب :أتدري ما عبلمة خروج حب الدنيا من القلب؟ قلت:
ال ادري .قاؿ عبلمة خروج حب الدنيا من القلب ،بذ٢تا عند الوجود ،ووجود الراحة منها عند الفقد.
فقد تبُت من ىذا :أف ليس كل طالب للدنيا مذموما ،بل ا١تذموـ من طلبها لنفسو ال لربو ،ولدنياه ال آلخرتو.
الناس على قسمُت
فالناس إذف على قسمُت :عبد طلب الدنيا للدنيا ،وعبد طلب الدنيا لآلخرة.
وٝتعت شيخنا أبا العباس رٛتو اهلل يقوؿ:
(العارؼ ال دنيا لو ،ألف دنياه آلخرتو ،وآخرتو لربو).
وعلى ذلك ٖتمل أحواؿ الصحابة ،والسلف الصاٟتُت رضي اهلل فكل ما دخلوا فيو من أسباب الدنيا ،فهم
بذلك إٔب اهلل متقربوف وأب رضاه مسببوف ال قاصدوف بذلك الدنيا وزينتها ،ووجود لذهتا وبذلك وصفهم اٟتق
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سبحانو وتعأب بقولو٤{ :تمد رسوؿ اهلل والذين معو أشداء على الكفار ،رٛتاء بينهم ،تراىم ركعا سجدا،
يبتغوف فضبل من اهلل ورضوانا ،سيماىم ُب وجوىهم من أثر السجود}.
وقاؿ ُب اآلية األخرىُ{ :ب بيوت أذف اهلل أف ترفع ويذكر فيها اٝتو يسبح لو فيها بالغدو واآلصاؿ رجاؿ ال
تلهيهم ٕتارة وال بيع عن ذكر اهلل ،وإقاـ الصبلة وإيتاء الزكاة ،ٮتافوف يوما تتقلب فيو القلوب واإلبصار}.
وبقولو تعأب{ :رجاؿ صدقوا ما عاىدوا اهلل عليو فمنهم من قضى ٨تبو ،ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديبل}.
ونظائر ىذه اآليات ،وما ظنك بقوـ اختارىم اهلل لصحبة رسولو صلى اهلل عليو وسلم ،و١تواجهة خطابو ُب
تنزيلو ،فما أحد من ا١تؤمنُت إٔب يوـ القيامة إال وللصحابة ُب عنقو منن ال ٖتصى ،وأياد ال تنسى ألهنم الذين
ٛتلوا إلينا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،اٟتكمة واألحكاـ ،وبينوا اٟتبلؿ واٟتراـ ،وفهموا ا٠تاص
والعاـ ،وفتحوا األقاليم والببلد ،وقهروا أىل الشرؾ والعناد.
وْتق ما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فيهم( :أصحايب كالنجوـ بأيهم اقتديتم اىتديتم).
وقد وصفهم ُب اآلية األؤب بأوصاؼ إٔب أف قاؿ( :يبتغوف فضبل من اهلل ورضوانا).
فقد أخرب سبحانو وىو ا١تطلع على أسرارىم ،العآب هبم ُب سرىم واجهاىم ،أهنم ما ابتغوا ٔتا حاولوه الدنيا،
وٓب يقصدوا بذلك إال وجو اهلل الكرًن ،وفضلو العميم ،وقد قاؿ سبحانو وتعأب فيهم{ :واصرب نفسك مع
الذين يدعوف رهبم بالغداة والعشي يريدوف وجهو}.
فقد أخرب سبحانو أهنم ال يريدوف سواه وال يقصدوف إال إياه وقاؿ ُب اآلية األخرى{ :يسبح لو فيها بالغدو
واآلصاؿ رجاؿ ال تلهيهم ٕتارة وال بيع عن ذكر اهلل}.
إشارة إٔب انو قد طهر أسرارىم ،وكمل أنوارىم ،فلذلك ال تأخذ الدنيا قلوهبم ،وال ٗتدش وجو إٯتاهنم وكيف
تأخذ الدنيا من قلوب مؤلىا ْتبو ،وأشرؽ فيها أنوار قربو ،وقد قاؿ سبحانو وتعأب{ :إف عبادي ليس لك
عليهم سلطاف}.
فلو كاف للدنيا على قلوهبم سلطاف لكاف الشيطاف على قلوهبم أيضا ،إذ ال ٯتكن الشيطاف أف يصل إٔب قلوب
أشرقت فيها أنوار الزىد ،وكنست من أوساخ الرغبة.
فقولو سبحانو وتعأب{ :إف عبادي ليس لك عليهم سلطاف} أي ليس لك وال لشيء من األكواف على
قلوهبم سلطاف ألف سلطاف عظميت ُب قلوهبم ٯتنعهم أف يكوف على قلوهبم سلطاف لشيء دوين.
فأثبت اٟتق سبحانو وتعأب ٢تم ُب ىذه اآلية :أهنم ال تلهيهم ٕتارة وال بيع عن ذكر اهلل ،وٓب ينف عنهم أهنم
ال يتجروف وال يبيعوف ،بل ُب اآلية ما يدؿ على جواز البيع والتجارة ،من فحوى ا٠تطاب إذا تدبرتو ،تدبر
أوٕب األلباب .أٓب تسمع قولو تعأب{ :وإقاـ الصبلة وإيتاء الزكاة}.
فلو هناىم عن الغٍت ،لنهاىم عن التسبب ا١تؤدى إليو وىو التجارة والبيع ،إال ترى انو قاؿ{ :وإيتاء الزكاة}.
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فإ٬تابو الزكاة عليهم دليبل على أف ىؤالء الرجاؿ اليت ىذه األوصاؼ أوصافهم ،قد يكوف منهم أغنياء وال
ٮترجهم عن ا١تدحة غناىم ،إذا قاموا فيو ْتقوؽ موالىم.
قاؿ عبد اهلل بن عتبة كاف لعثماف بن عفاف رضي اهلل عنو يوـ قتل عند خازنو مائة ألف وٜتسوف ألف دينار،
وألف ألف درىم ،وخلف ضياعا بُت أريس وخيرب ،ووادي القرى ،قيمتو مائتا ألف دينار.
وبلغ ٙتن ماؿ الزبَت رضي اهلل عنو ٜتسُت ألف دينار ،وترؾ ألف فرس وألف ٦تلوؾ.
وخلف عمر بن العاص رضي اهلل عنو ثبلٙتائة ألف دينار.
وغٌت عبد الرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو ،أشهر من أف يذكر.
وكانت الدنيا ُب أكفهم ال ُب قلوهبم ،صربوا عنها حُت فقدت وشكروا اهلل حُت وجدت.
وإ٪تا ابتبلىم اٟتق سبحانو وتعأب بالفاقة ُب أوؿ أمرىم حىت تكملت أنوارىم ،وتطهرت أسرارىم ،فبذ٢تا ألهنم
لو أعطوىا قبل ذلك ،فلعلها كانت آخذة منهم ،فإذا أعطوىا بعد التمكُت والرسوخ ُب اليقُت تصرفوا فيها
تصرؼ ا٠تازف األمُت ،وامتثلوا قولو تعأب{ :وأنفقوا ٦تا جعلكم مستخلفُت فيو}.
ومن ىا ىنا يفهم منعهم عن اٞتهاد ُب أوؿ األمر بقولو تعأب{ :فاعفوا واصفحوا حىت يأٌب اهلل بأمره}.
ألنو لو أبيح ٢تم اٞتهاد ُب أوؿ اإلسبلـ ،فعل الذي ىو حديث عهد باإلسبلـ لو أطلق ٢تم اٞتهاد أف يكوف
انتصاره لنفسو من حيث ال يشعر ،حىت كاف علي رضي اهلل عنو ،إذا ضرب أمهل ،حىت تربد تلك الضربةٍ ،ب
يضرب ذلك خشية أف يضرب عقبها ،فيكوف ُب ذلك مشاركة من حظو ،وذلك ١تعرفتو رضي اهلل عنو
دسائس النفوس وكمائنها وعظيم حراستهم لقلوهبم ،وٗتليص أعما٢تم وإشفاقهم أف يكوف ُب عملهم شيء ٓب
يرد بو وجو اهلل تعأب.
فكانت ا لدنيا ُب أيدي الصحابة رضي اهلل عنهم ،ال ُب قلوهبم ويدؿ على ذلك خروجهم عنها ،وإيثارىم هبا
وىم الذين قاؿ اٟتق فيهم{ :ويؤثروف على أنفسهم ولو كاف هبم خصاصة}.
حىت أهنم أىدى إلنساف منهم رأس شاة فقاؿ( :فبلف أحق هبا مٍت) ٍب قاؿ اآلخذ ٢تا كذلك ،فما زالوا
يتهادوهنا إٔب أف عادت إٔب الذي أىداىا أوال بعد أف طافت على سبعة أو ٨توىم.
ويكفيك ُب ذلك :خروج عمر رضي اهلل عنو ،عن نصف مالو ،وخروج أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو ،عن
مالو كلو ،وخروج عبد الرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو عن سبعمائة بعَت موقرة األٛتاؿ ،وٕتهيز عثماف رضي
اهلل عنو جيش العسرة إٔب غَت ذلك من حسن أفعا٢تم ،وسٍت أحوا٢تم.
وتضمنت اآلية األخرى وىي قولو سبحانو وتعأب{ :رجاؿ صدقوا ما عاىدوا اهلل عليو ،فمنهم من قضى
٨تبو ،ومنهم من ينتظر ،وما بدلوا تبديبل} .األخبار عنهم بسر الصدؽ الذي ال يطلع عليو أحد إال اٟتق
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سبحانو وتعأب ،وذلك ثناء عظيم وفخر جسيم ،ألف ظواىر األفعاؿ قد تلبس فيها األحواؿ فيما يرجع إٔب
علم العباد.
فتضمنت اآليات ،التزكية لظواىرىم وسرائرىم ،وإثبات ٤تامدىم ومفاخرىم ،فقد تبُت من ىذا :أف تدبَت
الدنيا على قسمُت:
تدبَت الدنيا للدنيا ،كما ىو حاؿ أىل القطيعة الغافلُت.
وتدبَت الدنيا لآلخرة ،كحاؿ الصحابة ا١تكرمُت ،والسلف الصاٟتُت.
ويدلك على ذلك قوؿ عمر رضي اهلل عنو :إين ألجهز اٞتيش وأنا ُب صبلٌب.
ألف تدبَت عمر رضي اهلل عنو على ا١تعاينة وا١تواجهة فهو إذا تدبَت هلل فلذلك ٓب يكن قاطعا صبلتو وال منقصا
من كما٢تا.
فإف قلت :قد زعمت أف ليس منهم من يريد الدنيا وأنزؿ اٟتق سبحانو وتعأب ُب شأهنم يوـ واحد{ :منكم
من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة} ،حىت قاؿ بعض الصحابة رضي اهلل عنهم:
(ما كنا نظن أف أحد منا يريد الدنيا حىت نزؿ قولو تعأب{ :منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة}.
فاعلم وفقك اهلل للفهم عنو ،وجعلك من أىل االستماع منو ،أنو ٬تب على كل مؤمن ،أف يظن بالصحابة
الظن اٞتميل ،وأف يعتقد فيهم االعتقاد الفضيل ،وأف يلتمس ٢تم أحسن ا١تخارج ُب أقوا٢تم وأفعا٢تم ،وٚتيع
أحوا٢تم ُب حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وبعد وفاتو ،ألف اٟتق سبحانو وتعأب ١تا زكاىم تزكية مطلقة
ٓب يقيدىا بزمن دوف زمن ،وكذلك تزكية رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ ٢تم بقولو( :أصحايب كالنجوـ بأيهم
اقتديتم اىتديتم).
وعن ىذه اآلية جواباف :أحد٫تا:
منكم من يريد الدنيا لآلخرة ،كالذين أرادوا الغنيمة ليعاملوا اهلل ٔتا يأخذونو منها ،بذال وإيثارا ومنكم من ٓب
يكن ذلك مراده إ٪تا كاف مراده ٖتصيل فضل اٞتهاد ال غَت ،فلم يلو على الغنائم ،وٓب يعط يلتفت إليها.
فمنهم الفاضل ،ومنهم األفضل ،ومنهم الكامل ،ومنهم األكمل.
اٞتواب الثاين :أف السيد يقوؿ لعبده ما شاء وعلينا أف نتأدب مع عبده لثبوت نسبتو منو ،فليس كلما
خاطب السيد بو عبده ينبغي أف ننسبو للعبد ،ولو أف ٗتاطبو بو ،إذ للسيد أف يقوؿ لعبده ما شاء ٖتريضا
لعبده ،وتنشيطا ٢تمتو وقصده ،وعلينا أف نلزـ حدود األدب معو .وإف تصفحت الكتاب العزيز وجدت فيو
كثَتا ،منها :سورة عبس ،حىت قالت عائشة رضي اهلل عنها:
(لو كاف رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ ،كا٘تا شيئا من الوحي لكتم ىذه السورة).
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فقد تقرر من ىذا أنو ليس إسقاط التدبَت ا١تمدوح :ترؾ الدخوؿ ُب أسباب الدنيا ،والفكرة ُب مصاٟتها
ليستعُت بذلك على طاعة مواله والعمل ألخراه ،وإ٪تا التدبَت ا١تنهي عنو ،ىو التدبَت فيها ٢تا .وعبلمة ذلك:
أف يعصي اهلل تعأب من أجلها ،وأف يأخذىا كيف كاف من حلها ،أو غَت حلها.
ذـ األشياء ومدحها
فائدة :اعلم أف األشياء إ٪تا تذـ و٘تدح ٔتا تؤدي إليو ،فالتدبَت ا١تذموـ :ما شغلك عن اهلل ،وعطلك عن القياـ
ٓتدمة اهلل ،وصدؾ عن معاملة اهلل.
والتدبَت احملمود :ىو ما ليس كذلك٦ ،تا يؤديك إٔب القرب من اهلل تعأب ويوصلك إٔب مرضاة اهلل.
وكذلك الدنيا :ليس تذـ بلساف اإلطبلؽ ،وال ٘تدح كذلك وإ٪تا ا١تذموـ منها ما شغلك عن موالؾ ،ومنعك
االستعداد ألخراؾ .كما قاؿ بعض العارفُت:
(كل ما شغلك عن اهلل من أىل وماؿ وولد فهو عليك مشئوـ).
وا١تمدوح ما أعانك على طاعتو ،وأهنضك إٔب خدمتو.
وباٞتملة ما وقع ا١تدح بو ،فهو ٦تدوح ُب نفسو ،وما وقع الذـ بو فهو مذموـ ُب نفسو ،وقد جاء عن رسوؿ
اهلل عليو الصبلة والسبلـ( :الدنيا جيفة قذرة مذرة).
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :الدنيا ملعونة ملعوف ما فيها إال ذكر اهلل ،وما وااله ،وعآب أو متعلم).
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :إف اهلل جعل ما ٮترج من ابن آدـ مثبل للدنيا).
فهذه األحاديث تقتضي ذمها ،وتنفَت العباد عنها ،وجاء عنو صلى اهلل عليو وسلم:
(ال تسبوا الدنيا فنعمت مطية ا١تؤمن ،عليها يبلغ ا٠تَت ،وهبا ينجر من الشر).
فالدنيا اليت لعنها رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ ىي الدنيا الشاغلة عن اهلل تعأب .ولذلك استثٌت ُب
اٟتديث فقاؿ( :إال ذكر اهلل ،وما وااله ،وعآب أو متعلم) فبُت عليو الصبلة والسبلـ :أف ىذا ليس من الدنيا.
وقولو عليو الصبلة والسبلـ( :ال تسبوا الدنيا) أي اليت توصلكم إٔب طاعة اهلل ،ولذلك قاؿ صلى اهلل عليو
وسلم( :فنعمت مطية ا١تؤمن).
فمدحها من حيث كوهنا مطية ،ال من حيث أهنا دار اغًتار ووجود أوزار ،وإذ علمت ىذا فقد فهمت أف
إسقاط التدبَت ليس ىو ا٠تروج عن األسباب حىت يعود اإلنساف ضيعة فيكوف كبل على الناس ،فيجعل
حكمة اهلل ُب إثبات األسباب ،وارتباط الوسائط.
وقد جاء عن عيسى عليو السبلـ :أنو مر ٔتتعبد فقاؿ لو :من أين نأكل؟ فقاؿ :أخي يطعمٍت.
فقاؿ أخوؾ :أعبد منك.
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أي أخوؾ وإف كاف ُب سوقو ،أعبد منك ،ألنو ىو الذي أعانك على الطاعة ،وفرغك ٢تا.
وكيف ٯتكن أف ينكر الدخوؿ ُب األسباب بعد أف جاء قولو تعأب{ :وأحل اهلل البيع وحرـ الربا}.
وقولو :وأشهدوا إذا تبايعتم.
وقولو عليو الصبلة والسبلـ أحل ما أكل ا١ترء من كسب ٯتينو ،وإف داود نيب اهلل كاف يأكل من كسب ٯتينو.
وقولو عليو الصبلة والسبلـ( :أفضل الكسب عمل الصانع بيده إذا نصح) وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم:
(التاجر األمُت الصدوؽ ا١تسلم مع الشهداء يوـ القيامة).
فكيف ٯتكن أحد بعد ىذا أف يذـ األسباب؟
لكن ا١تذموـ منها ما شغلك عن اهلل ،وصدؾ عن معاملتو ،ولو تركت ىذه األسباب ،وغفلت عن اهلل
وبالتجريد كنت مذموما أيضا.
وليست اآلفات داخلة على ا١تتسببُت فحسب ،بل قد تدخل على ا١تتجردين ،كما تدخل على ا١تتسببُت.
{ال عاصم اليوـ من أمر اهلل إال من رحم}.
بل قد يكوف دخو٢تا على ا١تتجردين أشد ،إذ اآلفات الداخلة على ا١تتسببُت دخوؿ يفي الدنيا مع عدـ
الدعوى منهم ،ظاىرىم كباطنهم ،مع اعًتافهم بالتقصَت ،ومعرفتهم بفضل ا١تتفرغُت لطاعة اهلل عليهم وآفات
ا١تتجردين رٔتا كانت عجبا ،أو كربا أو رياء أو تصنعا ،أو تزينا للخلق بطاعة اهلل استجبلبا ١تا ُب أيديهم.
وقد تكوف اآلفات اعتمادا ،واستنادا إٔب ا٠تلق ،وأمارة ذلك :ذمو للناس ،إذا ٓب يكرموه ،وعتبو عليهم إذا ٓب
ٮتدموه ،فا١تنغمس ُب األسباب مع الغفلة ،أحسن حاال من ىذا بكثَت ،أحسن اهلل منا النيات وطهر نفوسنا
من اآلفات بفضلو وكرمو.
ا١توازنة بُت ا١تتجرد وا١تتسبب
فصل:
لعلك تفهم من ىذا الكبلـ أف ا١تتجر وا١تتسبب ُب رتبة واحدة ،وليس األمر كذلك ولن ٬تعل اهلل من تفرغ
لعبادتو ،وشغل أوقاتو هبو كالداخل ُب األسباب ،ولو كاف فيها متقنا.
فا١تتسبب وا١تتجرد ،إذا استوى مقامهما من حيث ا١تعرفة باهلل ،فا١تتجرد أفضل ،وما ىو فيو أعلى وأكمل
ولذلك قاؿ العارفُت:
(مثل ا١تتسبب وا١تتجرد كعبدين للملك ،قاؿ ألحد٫تا اعمل وكل من كسب يدؾ.
وقاؿ لآلخر :الزـ أنت حضرٌب وخدميت وأنا أقوـ لك ٔتا تريد.
فهذا قدره عند السيد أجل ،وصنعو بو ذلك على العناية بو أدؿ.
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ٍب انو قلما تسلم من ا١تخالفة ،أو تصفو لك الطاعات مع الدخوؿ ُب األسباب ،الستلزامها ١تعاشرة األضداد
و٥تالطة أىل الغفلة والعناد.
وأشد ما يعينك على الطاعات رؤية ا١تطيعُت ،وأشد ما يدخل ُب الذنب رؤية ا١تذنبُت ،كما قاؿ عليو الصبلة
والسبلـ:
(ا١ترء على دين خليلو ،فلينظر أحدكم من ٮتالل).
قاؿ الشاعر:
عن ا١ترء ال تسأؿ وسل عن قرينو *** فكل قرين با١تقارف يقتدي
فاف كاف ذا شرؼ فجانبو سرعة *** واف كاف ذا خَت فقارنو هتتدي
والنفس من شأهنا التشبو واحملاكاة ،والتزين بصفات من قارهنا وا١تضاىاة.
فصحبتك للغافلُت معونة ٢تا على وجود الغفلة ،إذ الغفلة مبلئمة ٢تا من أصل الوضع ،فكيف إذا انضم إٔب
ذلك
سبب ٥تالطة الغافلُت.
وقد ٕتد من نفسك أيها األخ وفقك اهلل ،أنو ال يستوي حالة خروجك من منزلك ،وعودؾ إليو ،وأنت ُب
حُت خروجك تغلب عليك األنوار ،وشرح الصدر والعزـ على الطاعة والزىد ُب الدنيا ،فتجدؾ إذا رجعت
لست كذلك ،وال فيما ىنالك ،وما ذاؾ إال لدنس ا١تخالطة وانغماس القلوب ُب ظلمة األسباب ،ولو كانت
األسباب وا١تعاصي إذا ذىبت أثرىا ٓب تعوؽ القلوب من ا١تسَت إٔب اهلل تعأب بعد انفصا٢تا ووجود زوا٢تا ،وإ٪تا
ذلك كالنار ،فرٔتا انقضى اإليقاد وبقي السواد.
و٭تتاج ا١تتسبب إٔب شيئُت :علم وتقوى ،فالعلم يعلم بو اٟتبلؿ واٟتراـ ،والتقوى تصده عن ارتكاب اآلثاـ،
فأما حاجتو إٔب العلم :فانو ٭تتاج إٔب األحكاـ ا١تتعلقة با١تعاملة ،بيعا وسلما وصرفا ،وما يتعلق بذلك مع ما
٭تتاج إليو من أحكاـ الواجبات والفروض ا١تعينات.
ما ينبغي للمتسببُت
تنبيو وإعبلـ :أمور ينبغي للمتسببُت أف يلتزموىا:
األوؿ :ربط العزـ مع اهلل تعأب قبل ا٠تروج من ا١تنزؿ على العفو عن ا١تسيئُت إليو ،إذ األسواؽ ٤تل ا١تخاصمة
وا١تقاولة ،ولذلك قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
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(أيعجز أحدكم أف يكوف كأيب ضمضم ،كاف إذا خرج من بيتو قاؿ( :اللهم إين تصدقت بعرضي على
ا١تسلمُت).
الثاين :ينبغي لو أف يتوضأ ويصلي قبل خروجو ،ويسأؿ اهلل السبلمة ُب ٥ترجو ذلك ،فانو ال يدري ماذا يقضى
عليو ،فاف ا٠تارج إٔب السوؽ كا٠تارج إٔب ا١تصاؼ.
فينبغي للمؤمن أف يلبس من االعتصاـ باهلل تعأب ،والتوكل عليو دروعا صائنة تقيو سهاـ األعداء.
{ومن يعتصم باهلل فقد ىدي إٔب صراط مستقيم}.
{ومن يتوكل على اهلل فهو حسبو}.
الثالث :ينبغي لو إذا خرج من منزلو أف يستودع اهلل أىلو ومسكنو ،وما فيو ،فانو حري أف ٭تفظ ذلك عليو،
وليذكر قولو تعأب:
{فاهلل خَت حافظا وىو أرحم الراٛتُت}.
وليذكر قولو عليو الصبلة والسبلـ( :اللهم أنت الصاحب ُب السفر ،وا٠تليفة ُب األىل والولد وا١تاؿ).
فانو إذا استودعهم اهلل ،فحري أف يرجع فيجدىم كما ٭تب و٭تبوف.
سافر بعضهم وكانت زوجتو حامبل ،فحُت سافر قاؿ:
(اللهم أين استودعتك ما ُب بطنها).
فتوفيت زوجتو ُب غيبتو ،فلما قدـ من سفره ،سأؿ عنها فقيل لو :توفيت وىي حامل.
فلما كاف الليل ،رأي نورا ُب ا١تقابر فتبعو ،فإذا ىو ُب قربىا ،وإذا بالصيب يرضع من ثديها ،فهتف بو ىاتف،
يا ىذا :إنك استودعتنا الولد فوجدتو ،أما لو استودعتهما لوجدهتما ٚتيعا.
الرابع :يستحب لو إذا خرج من منزلو أف يقوؿ:
(بسم اهلل توكلت على اهلل ال حوؿ وال قوة إال باهلل) فاف ذلك مؤيسا للشيطاف منو.
ا٠تامس :األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ،وليجعل ذلك شكرا لنعمة القوة والتقوى ،اللذين وىبهما ا١تؤب لو
وليذكر قولو تعأب{ :الذين إف مكناىم ُب األرض أقاموا الصبلة وآتوا الزكاة وأمروا با١تعروؼ وهنوا عن ا١تنكر
وهلل عاقبة األمور}.
فمن أمكنو األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكرْ ،تيث ال يصل إليو أذى ُب نفسو أو عرضو أو مالو فهو ٦تن
مكن ُب األرض ،والوجوب متعلق بو ،واف كاف ال يصل إٔب األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر إال باألذى قبل
ذلك أو يغلب على ظنو وقوع ذلك بعده سقط عنو الوجوب ،واإلنكار حينئذ جائز.
السادس :أف يكوف مشيو بالسكينة والوقار لقولو تعأب:
{وعباد الرٛتن الذين ٯتشوف على األرض ىونا ،وإذا خاطبهم اٞتاىلوف قالوا سبلما}.
53

وليس ذلك خاصا با١تشي بل ا١تطلوب منك أف تكوف أفعالك كلها تقارنا بالسكينة ،ويبلزمها التثبيت.
السابع :أف يذكر اهلل تعأب ُب سوقو ،فانو قد جاء عنو عليو الصبلة والسبلـ:
(ذاكر اهلل ُب الغافلُت كا١تقاتل بُت الغازين ،ذاكر اهلل ُب السوؽ كاٟتي بُت ا١توتى).
وكاف بعض السلف يركب بغلتو ويأٌب إٔب السوؽ فيذكر اهلل ٍب يرجع ال ٮترجو إال ذلك.
الثامن :أف ال يشغلو ما ىو فيو من ا١تبايعة وا١تعاش عن النهوض إٔب الصبلة ُب أوقاهتا ٚتاعة .ألنو إذا ضيعها
اشتغاال بسببو ،استوجب ا١تقت من ربو ،ورفع الربكة من كسبو ،ويستحي إف يراه اٟتق مشغوال ْتظوظ نفسو
عن حقوؽ ربو:
وقد كاف بعض السلف يكوف ُب صنعتو فرٔتا رفع ا١تطرقة فسمع ا١تؤذف فرماىا من خلفو لئبل يكوف ذلك شغبل
بعد إف دعي إٔب طاعة ربو وليذكر إذا ٝتع ا١تؤذف قولو تعأب:
{يا قومنا أجيبوا داعي اهلل} وقولو تعأب{ :يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسوؿ ،إذا دعاكم ١تا
٭تييكم}.
وقولو تعأب{ :استجيبوا لربكم}.
وقالت عائشة رضي اهلل عنها :كاف رسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يكوف ُب بيتو ٮتصف النعل ويعُت ا٠تادـ،
فإذا نودي للصبلة قاـ كأنو ال يعرفنا.
التاسع :ترؾ اٟتلف واإلطراء لسلعتو ،وقد جاء ُب ذلك الوعيد الشديد وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ:
(التجار ىم الفجار إال من بر وصدؽ).
العاشر :كف لسانو عن الغيبة والنميمة ،وليذكر قولو تعأب{ :وال يغتب بعضكم بعضا ،أ٭تب أحدكم أف
يأكل ٟتم أخيو ميتا فكرىتموه}.
وليعلم إف السامع للغيبة أحد ا١تغتابُت فاف اغتيب أحد ْتضرتو فلينكر عليو فاف ٓب يسمع منو فيقيم وال ٯتنعو
اٟتياء من ا٠تلق من القياـ ْتق ا١تلك اٟتق ،فاهلل أؤب أف يستحي منو وأف يرضى اهلل ورسولو أحق من أف
يرضى الناس {واهلل ورسولو أحق أف يرضوه} وقد جاء عنو عليو الصبلة والسبلـ:
(إف الغيبة أشد من ستة وثبلثُت زنية ُب اإلسبلـ).
وقاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل( :أربعة آداب إذا خبل الفقَت ا١تتسبب منها فبل تعبأف بو ،وإف كاف أعلم
الربية).
٣تانبة الظلمة ػ وإيثار أىل اآلخرة ػ ومواساة ذوي الفاقة ػ ومبلزمة ا٠تمس الصلوات ُب اٞتماعة.
وصدؽ رضي اهلل عنو :فإف ٔتجانبة الظلمة تقع السبلمة ُب الدين ،ألف صحبة الظلمة تكشف نور اإلٯتاف،
و٣تانبتهم أيضا تكوف سببا للنجاة من عقوبة اهلل تعأب ،لقولو تعأب:
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{وال تركنوا إٔب الذين ظلموا فتمسكم النار}.
وقولو( :وإيثار أىل اآلخرة ،أف يكوف الفقَت ،وا١تتسبب الغالب عليو الًتدد إٔب أولياء اهلل ،واالقتباس منهم،
ليتقوى بذلك على كدرة األسباب لتنفح عليو نفحاهتم ،وتظهر عليو بركاهتم ورٔتا وصلت إليو ُب سببو
إمدادىم ،وحفظو من ا١تعصية ودىم واعتقادىم.
وقولو رضي اهلل عنو( :ومواساة ذوي الفاقة) وذلك ألنو ٬تب على العبد أف يشكر نعمة اهلل عنده ،فإذا فتح
لك ُب األسباب فاذكر من أغلقت عليو أبواهبا.
واعلم أف اهلل سبحانو وتعأب ،اخترب األغنياء بوجداف أىل الفاقة كما اخترب أىل الفاقة بوجداف األغنياء.
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ،أتبصروف وكاف ربك بصَتا.
ووجود أىل الفاقة من نعمة اهلل على ذوي الغٌت إذ وجدوا من ٭تمل عنهم أزو ادىم إٔب الدار اآلخرة ،وإذ
وجدوا من إذا أخذ منهم أخذ اهلل منهم {واهلل ىو الغٍت اٟتميد}.
فلو ٓب ٮتلق الفقَت فكيف كاف تقبل منهم صدقاهتم؟ وأين كانوا ٬تدوف من يأخذىا منهم؟ ولذلك قاؿ عليو
الصبلة والسبلـ:
(من تصدؽ بصدقة من كسب طيب وال يقبل اهلل تعأب إال طيبا ،كاف كأ٪تا يضعها ُب كف الرٛتن يربيها لو،
كما يرىب أحدكم فلوه أو فصيلو حىت إف اللقمة لتعود مثل جبل أحد).
ولذلك كاف منا أشراط الساعة :أف ال ٬تد الرجل من يقبل صدقتو.
وقولو رضي اهلل عنو :ومبلزمتو ا٠تمس ُب ٚتاعة.
وذلك أف الفقَت ا١تتسبب ١تا فاتو التخلي والتجرد لعبادة اهلل تعأب ،فيدخل مدخل ا٠تصوص بدواـ ا٠تدمة،
ومبلزمة ا١توافقة.
فينبغي أف ال تفوتو مبلزمة ا٠تمس ُب ٚتاعة ،لتكوف مبلزمتو ٢تا سببا لتجديد األنوار ،وموجبا لوجود
االستبصار ،وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ:
(تفضل صبلة اٞتماعة على صبلة الفذ ٓتمس وعشرين درجة).
وُب اٟتديث اآلخر( :بسبع وعشرين جزء).
ولو شرع للعباد أف يصلي كل إنساف ُب حانوتو وداره ،لتعطلت ا١تساجد اليت قاؿ فيها اٟتق سبحانو وتعأب:
{ُب بيوت أذف اهلل أف ترفع ويذكر فيها اٝتو ،يسبح لو فيها بالغدو واآلصاؿ ،رجاؿ ال تلهيهم ٕتارة وال بيع
عن ذكر اهلل}.
وألف ُب مبلزمة الصبلةٚ ،تاعة اجتماع القلوب ،وتناصرىا ،والتئامها ورؤية ا١تؤمنُت واجتماعهم وقاؿ صلى
اهلل عليو وسلم( :يد اهلل مع اٞتماعة).
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وألف اٞتماعة إذا اجتمعت انبسطت بركات قلوهبم على من حضرىم ،وامتدت أنوارىم ١تن شهدىم ،وكاف
اجتماعهم وتضامهم كاٞتيش إذا اجتمع وتضاـ كاف ذلك سببا ُب وجود نصرتو ،وىو أحد التأولُت ُب قولو
تعأب:
{إف اهلل ٭تب الذين يقاتلوف ُب سبيلو صفا كأهنم بنياف مرصوص}.
من غض بصره فتح اهلل بصَتتو
استلحاؽ :عليك أيها ا١تؤمن بغض طرفك من حُت خروجك إٔب سبيلك ،إٔب حُت ترجع ،ولتذكر قوؿ اهلل
تعأب:
{قل للمؤمنُت يغضوا من أبصارىم و٭تفظوا فروجهم ذلك أزكى ٢تم}.
وليعلم أف بصره نعمة من اهلل عليو فبل يكن لنعم اهلل كفورا وأمانة من اهلل عنده فبل يكن ٢تا خائنا ،وليذكر
قولو تعأب{ :يعلم خائنة األعُت وما ٗتفي الصدور}.
وقولو تعأب{ :أٓب يعلم بأف اهلل يرى}.
وإذا أردت أف ترى فاعلم انو يرى ،وليعلم أنو إذا غض بصره فتح اهلل بصَتتو جزاء وفاقا ،فمن ضيق على
نفسو ُب دائرة الشهادة ،وسع اهلل عليو ُب دائرة الغيب.
وقاؿ بعضهم( :ما غض أحد بصره عن ٤تارـ اهلل إال أوجده نورا ُب قلبو ٬تد حبلوة ذلك).
التدبَت عند أوٕب البصائر
انعطاؼ :اعلم أف التدبَت مع اهلل عز وجل عند أوٕب البصائر إ٪تا ىو ٥تاصمة للربوبية ،وذلك ألنو إذا نزؿ بك
أمر تريد رفعو ،أو رفع عنك أمر تريد وضعو ،أو هتممت بأمر أنت عآب أنو متكفل بذلك ،وقائم بو إليك،
كاف ذلك منازعة للربوبية ،وخروجا عن حقيقة العبودية واذكر ىا ىنا قولو سبحانو وتعأب:
{أو ٓب ير اإلنساف أنا خلقناه من نطفة فإذا ىو خصيم مبُت}.
ففي ىذه اآلية توبيخ لئلنساف ١تا غفل عن أصل نشأتو ،وخاصم منشئو وغفل عن سر بدايتو ،ونازع مبدأه
وكيف يصلح ١تن خلق من نطفة ،أف ينازع اهلل ُب أحكامو ،وأف يضادده ُب نقضو وإبرامو فاحذر رٛتك اهلل
التدبَت مع اهلل.
واعلم أف التدبَت من أشد حجب القلوب عن مطالعة الغيوب ،وإ٪تا التدبَت للنفس ينبع من وجود ا١تواددة ٢تا
ولو غبت عنها فناء ،وكنت باهلل لغيبك ذلك التدبَت ،عن نفسك أو بنفسك ،وما أصبح عبدا جاىبل بأفعاؿ
اهلل غافبل عن حسن نظر اهلل ،أٓب تسمع قولو تعأب{ :قل كفى باهلل}.
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فأين االكتفاء باهلل لعبد مدبر مع اهلل؟ ولو اكتفى بتدبَت اهلل لو القتطعو ذلك عن التدبَت مع اهلل
طرياف التدبَت
تنبيو وإعبلـ :اعلم أف التدبَت أكثر طريانو على العباد ا١تتوجهُت ،وأىل السلوؾ من ا١تريدين قبل الرسوخ ُب
اليقُت ،ووجود القوة والتمكُت ،وذلك ألف أىل الغفلة واإلساءة قد أجابوا الشيطاف ُب الكبائر وا١تخالفات
واتباع الشهوات ،فليس للشيطاف حاجة أف يدعوىم إٔب التدبَت ،ولو دعاىم إليو ألجابوه بسرعة فليس ىو
أقوى أسبابو فيهم ،إ٪تا يدخل بذلك على أىل الطاعة وا١تتوجهُت لعجزه عن أف يدخل من غَت ذلك عليهم.
فرب صاحب ورد عطلة عن ورده أو عن اٟتضور مع اهلل تعأب فيو ىم التدبَت والفكرة ُب مصاّب نفسو.
ورب ذي ورد استضعفو الشيطاف فألقى إليو دسائس التدبَت ليعكر عليو صفاء وقتو ،ألنو حاسد ،واٟتاسد
أشد ما يكوف لك حسدا ،إذا صفت لك األوقات ،وحسنت منك اٟتاالت.
ٍب إف وساوس التدبَت ترد على كل أحد من حيث حالو:
فمن كاف تدبَته ُب ٖتصيل كفاية يومو أو غده فعبلجو أف يعلم أف اهلل تعأب قد تكفل لو برزقو لقولو تعأب:
{وما من دابة ُب األرض إالّ على اهلل رزقها}.
وسيأٌب بسط القوؿ ُب أمر الرزؽ ،بعد ىذا ُب باب منفرد إف شاء اهلل تعأب.
ومن كاف تدبَته ُب دفع ضرر العدو الذي ال طاقة لو بو ،فليعلم أف الذي ٮتافو ناصيتو بيد اٟتق تعأب ،وأنو
ال يصنع إال ما صنعو اٟتق فيو ،وليذكر قولو تعأب:
{ومن يتوكل على اهلل فهو حسبو}.
وقولو تعأب{ :أليس اهلل بكاؼ عبده ،وٮتوفونك بالذين من دونو}.
وقولو تعأب{ :الذين قاؿ ٢تم الناس إف الناس قد ٚتعوا لكم فاخشوىم فزادىم إٯتانا وقالوا حسبنا اهلل ونعم
الوكيل ،فانقلبوا بنعمة من اهلل وفضل ٓب ٯتسسهم سوء واتبعوا رضواف اهلل ،واهلل ذو فضل عظيم} .وأصغ
بسمع قلبك إٔب قولو تعأب:
{فإذا خفت عليو فالقيو ُب اليم وال ٗتاُب وال ٖتزين}.
ولتعلم أف اٟتق تعأب أؤب من استجَت بو فأجار ،لقولو تعأب:
{وىو ٬تَت وال ٬تار عليو}.
وأؤب من استحفظ فحفظ لقولو تعأب{ :فاهلل خَت حافظا وىو أرحم الراٛتُت}.
وإف كاف التدبَت من أجل ديوف حلت ال وفاء ٢تا وال صرب ألرباهبا ،فاعلم أف الذي يسري عليك بلطفو من
أعطاؾ ،ىو الذي ييسر بلطفو الوفاء عنك:
{ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف}.
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( وأؼ لعبد يسكن ١تا ُب يده ،وال يسكن ١تا ُب يد اٟتق تعأب لو ،وإف كاف التدبَت من أجل عائلة تركتهم وراء
ظهرؾ ال شيء يقوـ هبم فاعلم أف الذي يقوـ هبم بعد ٦تاتك ىو الذي يقوـ هبم ُب حضورؾ وغيبتك ُب
حياتك ،واٝتع ما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :اللهم أنت الصاحب ُب السفر ،وا٠تليفة ُب األىل).
فالذي ترجوه أمامك ىو الذي يرجى ١تا وراءؾ ،واٝتع قوؿ بعضهم:
إف الذي وجهت وجهي لو *** ىو الذي خلفت ُب أىلي
ٓب ٮتف عنو حا٢تم ساعة *** وفضلو أوسع من فضلي
وأف اهلل أرحم هبم منك ،فبل هتتم ٔتن ىو ُب كفالة غَتؾ .واف كاف تدبَتؾ واىتماـ من اجل مرض نزؿ بك
ٗتاؼ أف تتطاوؿ ساعات و٘تتد أوقاتو ،فاعلم أف للببليا واألسقاـ أعمارا ،فكما ال ٯتوت حيواف إال عند
انقضاء عمره ،كذلك ال تنقضي بلية حىت ينقضي ميقاهتا ،واذكر قولو تعأب:
{فإذا جاء أجلهم ال يستأخروف ساعة وال يستقدموف}.
وكاف ولد لبعض ا١تشايخ فتوُب أبوه وبقي الولد بعده فامتسكت عليو أمداد الوقت ،وكاف ألبيو أصحاب قد
تفرقوا بالعراؽ ،فتفكر أي أصحاب أبيو بقصد؟
ٍب أٚتع عزمو على أف يقصد أوجههم عند الناس ،فلما قدـ عليو أكرمو وأجل ٤تلوٍ ،ب قاؿ:
يا سيدي ،وابن سيدي؟ ما الذي جاء بك؟ قاؿ:
توقفت على أسباب الدنيا ،فأريد أف تتحدث ٕب عند أمَت البلدة ،لعل أف ٬تعلٍت على جهة من جهاتو
فيكوف فيها ٘تشية حإب ،فاطرؽ الشيخ ملياٍ ،ب رفع رأسو إليو ،وقاؿ:
ليس ُب قدرٌب أف أجعل أوؿ الليل سحرا ،أين أنا منك إذا وليت حكم العراقُت؟.
فخرج ولد ذلك الشيخ من عنده متغيظا ،وٓب يفهم ما قاؿ لو الرجل الصاّب.
فاتفق أف طلب ا٠تليفة ،من يعلم ولده ،فدؿ عليو ،وقيل لو :ولد فبلف فاحضر لتعليم ولد ا٠تليفة ،فمكث
يعلم ولد ا٠تليفة مدة التعليم و٬تالسو بعد ذلك حىت تكملت أربعُت عاما واستخلف ولده فتوُب ا٠تليفة الذي
كاف ىذا معلما لو فواله حكم العراقُت.
وإف كانت الفكرة ألجل زوجة أو أمة فقدهتا ،كانت توافقك ُب أحوالك ،وتقوـ ٔتهمات أشغالك ،فاعلم أف
الذي يسرىا لك ٓب ينفذ فضلو ،وإحسانو ٓب ينقطع ،وىو قدير على أف يهبك من منتو ما يزيد حسنا ومعرفة
على ما فقدت ،فبل تكن من اٞتاىلُت.
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ووجوه التدبَت ال تتعدد عاجبلهتا ،فاستقصاء وجوىها وعاجبلهتا ال سبيل إليو النتشارىا ،وعم ا٨تصارىا،
ومىت أعطاؾ اهلل الفهم عرفك كيف تصنع.
تنبيو وإعبلـ
اعلم أف التدبَت إ٪تا يكوف من النفس لوجود اٟتجاب فيها ،ولو سلم القلب من ٣تاورهتا ،وصُت من ٤تادثتها،
ٓب تطرقو طوارؽ التدبَت.
وٝتعت شيخنا أبا العباس ا١ترسي رضي اهلل عنو يقوؿ:
(إف اهلل سبحانو وتعأب١ ،تا خلق األرض على ا١تاء ،اضطربت فأرساىا باٞتباؿ ،فقاؿ{ :واٞتباؿ أرساىا}.
(كذلك ١تا خلق النفس اضطربت فأرساىا ّتباؿ العقل).
انتهى كبلـ الشيخ أيب العباس رضي اهلل عنو.
فأي عبد توفر عقلو ،واتسع نوره تنزلت عليو السكينة من ربو ،فسكنت ُب نفسو عن االضطراب ،ووثقت
بوٕب األسباب فكانت مطمئنة ،أي خامدة ساكنة ألحكاـ اهلل ،ثابتة ألقداره٦ ،تدودة بتأييده وأنواره ،خارجة
عن التدبَت وا١تنازعة ،مسلمة ١توالىا بأنو يراىا:
{أو ٓب يكف بربك أنو على كل شيء شهيد}.
فاستحقت أنو يقاؿ ٢تا:
{يا أيتها النفس ا١تطمئنة ،ارجعي إٔب ربك راضية مرضية ،فادخلي ُب عبادي وادخلي جنيت}.
وُب ىذه اآلية خصائص عظيمة ،ومناقب ٢تذه النفس ا١تطمئنة جسمية منها :أف النفوس ثبلثة:
أمارة  -ولوامة  -ومطمئنة.
فلم يواجو اٟتق سبحانو وتعأب واحدة ،من األنفس الثبلث إال ا١تطمئنة ،فقاؿ ُب األمارة:
{إف النفس ألمارة بالسوء}.
وُب اللوامة{ :وال اقسم بالنفس اللوامة}.
واقبل على ىذه با٠تطاب فقاؿ{ :يا أيتها النفس ا١تطمئنة ارجعي}.
الثاين :تكنيتو إياىا ،والتكنية ُب لغة العرب ٕتليل ُب ا٠تطاب ،وفخر عند أؤب األلباب:
الثالث :مدحو إياىا بالطمأنينة ثناء منو عليها باالستسبلـ إليو ،والتوكل عليو.
الرابع :وصفة ىذه النفس بالطمأنينة ،وا١تطمئن ىو ا١تنخفض من األرض ،فإذا ا٩تفضت بتواضعها
وانكسارىا ،أثٌت عليها موالىا إظهارا لفخرىا لقولو صلى اهلل عليو وسلم:
(من تواضع هلل رفعو اهلل).
ا٠تامس :قولو تعأب{ :ارجعي إٔب ربك راضية مرضية}.
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فيو إشارة إٔب انو ال يؤذف للنفس األمارة ،واللوامة بالرجوع إٔب اهلل تعأب رجوع الكرامة ،بل إ٪تا ذلك للنفس
ا١تطمئنة ألجل ما ىي عليو من الطمأنينة قيل ٢تا:
{ارجعي إٔب ربك راضية مرضية}.
فقد أْتنا لك الدخوؿ إٔب حضرتنا ،وا٠تلود ُب جنتنا ،فكاف ُب ذلك ٖتريض للعبد على مقاـ الطمأنينة وال
يصل إليو أحد إال باالستسبلـ إٔب اهلل تعأب ،وعدـ التدبَت معو.
السادس قولو{ :ارجعي إٔب ربك}.
وٓب يقل إٔب الرب ،وال إٔب اهلل ،فيو إشارة إٔب رجوعها إليو من حيث لطف ربوبيتو ،ال إٔب قهر أ٢تيتو ،فكاف
ذلك تأنيسا ٢تا ومبلطفة وتكرٯتا ومواددة.
السابع :قولو تعأب {راضية} أي عن اهلل ُب الدنيا بأحكامو ،وُب اآلخرة ّتوده وإنعامو ،فكاف ُب ذلك تنبيو
للعبد أنو ال ٭تصل لو الرجعى إٔب اهلل إال مع الطمأنينة باهلل ،والرضا عن اهلل ،وإال فبل.
وُب ذلك إشارة إٔب أنو ال ٭تصل أف يكوف مرضيا عند اهلل ُب اآلخرة ،حىت يكوف راضيا عنو ُب الدنيا.
فإف قلت ىذه اآلية تقتضي أف يكوف الرضا من اهلل نتيجة الرضا من العبد ،واآلية األخرى تدؿ على أف الرضا
من العبد نتيجة الرضا من اهلل عنو؟
فاعلم أف لكل آية ما أثبتت ،فبل خفاء ُب اٞتمع بُت اآليتُت ،وذلك أف قولو تعأب{ :رضي اهلل عنهم ورضوا
عنو}.
يدؿ من وجود ترتيبو على أف الرضا من العبد نتيجة الرضا من اهلل واٟتقيقة تقتضي بذلك ،ألنو لو ٓب يرض
عنهم أوالٓ ،ب يرضوا عنو آخرا.
واآلية اآلخرة تدؿ :على أف من رضي عن اهلل ُب الدنيا ،كاف مرضيا عنو ُب اآلخرة ،وذلك بُت ال إشكاؿ
فيو.
الثامن :قولو تعأب{ :مرضية} وذلك مدحة عظيمة ٢تذه النفس ا١تطمئنة ،وىي أجل ا١تدح والنعوت ،أٓب
تسمع قولو تعأب{ :ورضواف من اهلل أكرب} ..بعد أف وصف نعيم أىل اٞتنة أي رضواف من اهلل عنهم فيها
أكرب من النعيم الذي ىم فيو.
التاسع :قولو تعأب {فادخلي ُب عبادي}.
فيو بشارة عظمى للنفس ا١تطمئنة إذ نوديت ودعيت إٔب أف تدخل ُب عباده ،وأي عباد ىؤالء؟
ىم عباد التخصيص والنصر ،ال عباد ا١تلك والقهر ،ىم العباد الذين قاؿ اهلل فيهم:
{إف عبادي ليس لك عليهم سلطاف}.
وقاؿ تعأب{ :إال عباد منهم ا١تخلصُت}.
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ال العباد اآلخروف الذين قاؿ فيهم:
{إف كل من السماوات واألرض إال آٌب الرٛتن عبدا}.
فكاف فرح النفس ا١تطمئنة بقولو{ :فادخلي ُب عبادي} أشد من فرحها بقولو تعأب{ :وادخلي جنيت} ألف
اإلضافة األؤب إليو تعأب ،واإلضافة الثانية إٔب جنتو.
العاشر :قولو تعأب{ :وادخلي جنيت} فيو إشارة إٔب أف ىذه األوصاؼ اليت اتصفت هبا النفس ا١تطمئنة ،ىي
اليت أدهتا إٔب أف تدعى أف تدخل ُب عباده ،وإٔب أف تدخل ُب جنتو ،جنة الطاعة ُب الدنيا ،واٞتنة ا١تعلومة ُب
اآلخرة .واهلل اعلم.
ىدـ قواعد التدبَت
فائدة :قد تضمنت اآلية صفتُت كل واحدة منهما تدؿ على ىدـ التدبَت ،وذلك انو سبحانو وتعأب وصف
ىذه النفس اليت خصصها هبذه ا٠تصائص اليت ذكرناىا بأوصاؼ منها :الطمأنينة والرضا.
و٫تا ال يكوناف إال مع إسقاط التدبَت ،إذ ال تكوف النفس مطمئنة حىت تًتؾ التدبَت مع اهلل تعأب ثقة منها
ْتسن تدبَته ٢تا ألهنا إذا رضيت عن اهلل استسلمت لو ،وانقادت ٟتكمو ،وأذعنت ألمره ،فاطمأنت لربوبيتو،
وقرت باالعتماد على أ٢تيتو ،فبل اضطراب إذ ما أعطاىا من نور العقل ،يثبتها فبل حركة ٢تا ،خامدة
ألحكامو ،مفوضة لو ُب نقضو وإبرامو.
سر خلق التدبَت واالختيار
فائدة :اعلم أف سر خلق التدبَت واالختيار ،ظهور قهر القهار .وذلك أنو سبحانو أراد أف يتعرؼ إٔب العباد
بقهره ،فخلق فيهم تدبَتا واختياراٍ ،ب فسح ٢تم باٟتجة حىت أمكنهم ذلك ،إذ كانوا ُب وجود ا١تواجهة
وا١تعاينةٓ ،ب ٯتكنهم التدبَت واالختيار ،كما ال ٯتكن ا١تؤل األعلى ذلك.
فلما دبر العباد واختاروا ،توجو بقهره إٔب تدبَتىم واختيارىم فزلزؿ أركاهنم ،وىدـ بنياهنم فلما تعرؼ للعباد
بقهر مراده علموا أنو القاىر فوؽ عباده.
فما خلق اإلرادة فيك لتكوف لك اإلرادة ،ولكن لتدحض إرادتو إرادتك فتعلم أنو ليس لك إرادة.
كذلك ٓب ٬تعل التدبَت فيك ليكوف ذلك دائما فيك ،وإ٪تا جعلو فيك لتدبر ويدبر فيكوف ما يدبر ال ما
تدبر ،ولذلك قيل لبعضهم ٔتاذا عرفت اهلل؟ قاؿ بنقض العزائم.
التدبَت ُب شأف الرزؽ
فصل :كنت قد وعدنا بأنا نفرد للتدبَت ُب شأف الرزؽ بابا ،وذلك :أف أكثر دخوؿ التدبَت على القلوب من
جهتو.
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فاعلم أف سبلمة القلوب من التدبَت ُب شأف الرزؽ ،منة عظمى ال يسلم منها إال ا١توفقوف الذين صدقوا اهلل
ُب حسن الثقة ،فاطمأنت قلوهبم إليو ،وٖتققوا بالتوكل عليو ،حىت لقد بعض ا١تشايخ( :احكموا إٔب أمر الرزؽ
وال عليك من سائر ا١تقامات).
وقاؿ بعض ا١تشايخ( :اشد ا٢تموـ ٫توـ االقتضاء).
وتبُت ما قاؿ ىذا الشيخ :أف اهلل تعأب خلق ىذا اآلدمي ٤تتاجا إٔب مدد ٯتسك بنيتو ،وٯتد قوتو١ ،تا كنت
اٟترارة الغريزية اليت ىي فيو ٖتلل أجزاء بدنو ،كاف ىذا الغذاء تطبخو ا١تعدة ،فتأخذ خبلصتو ،فيعود جزء بدنو
خلفا ١تا حللتو اٟترارة الغريزية منو ،ولو شاء اٟتق تعأب ألغٌت وجود اآلدمي عن ا١تدد اٟتسي ،وتناوؿ
األغذية ،ولكن أراد سبحانو وتعأب أف يظهر حاجة اٟتيواف إٔب وجود التغذية ،واضطراره إٔب ذلك وغناه
سبحانو وتعأب عما ىو اٟتيواف ٤تتاج إليو فلذلك قاؿ سبحانو وتعأب{ :قل أغَت اهلل أٗتذ وليا فاطر
السماوات واألرض وىو يطعم وال يطعم}.
فتمدح سبحانو وتعأب بوصفُت:
أحد٫تا :انو يطعم غَته ألف كل العباد آخذ من إحسانو ،وآكل من رزقو وامتنانو.
واآلخرة :أنو ال يطعم ألنو ا١تقدس عن االحتياج إٔب التغذية بل ىو الصمد ،والصمد ىو الذي ال يطعم.
وإ٪تا خص اٟتق تعأب اٟتيواف باالفتقار إٔب التغذية دوف غره من ا١توجودات ،ألنو سبحانو وتعأب وىب
اٟتيواف من صفاتو ما لو تركو من غَت فاقة الدعى أو ادعى فيو ،فأراد اٟتق سبحانو وتعأب ػ وىو اٟتكيم ا٠تبَت
ػ أف ٭توجو إٔب مأكل ،ومشرب وملبس ،وغَت ذلك ،ليكوف تكرار اٟتاجة منو سببا ٠تمود الدعوى عنو أو
فيو.
فائدة :اعلم أف اٟتق تعأب أراد أف ٬تعل اٟتاجة ٢تذا النوع ،وىو اٟتيواف ،من اآلدمي وغَته ،إما ليعرفو ،أو
ليعرؼ بو ،إال ترى أف اٟتاجة باب إٔب اهلل ،وسبب يوصلك إليو ،أٓب تسمع قولو تعأب{ :يا أيها الناس انتم
الفقراء إٔب اهلل ،واهلل ىو الغٍت اٟتميد}.
فجعل الفقر إٔب اهلل ،سببا يؤدي إٔب الوصوؿ إليو ،والدواـ بُت يديو.
ولعلك تفهم ىا ىنا قولو صلى اهلل عليو وسلم( :من عرؼ نفسو عرؼ ربو).
أي من عرؼ نفسو ْتاجتها وافتقارىا وذلتها وفاقتها ومسكنتها عرؼ ربو بعزه وسلطانو ،ووجوده وإحسانو
إٔب غَت ذلك من أوصاؼ الكماؿ ،ال سيما ىذا النوع من اآلدمي ،فإف اٟتق سبحانو وتعأب كرر فيو أسباب
اٟتاجة وعدد فيو أنواع الفاقة ألنو ٤تتاج إٔب صبلح معاشو ومعاده ،وافهم ىا ىنا قولو تعأب{ :لقد خلقنا
اإلنساف ُب كبد}.
أي من أمر دنياه وأخراه ،فلكرامتو عند اهلل كرر أسباب اٟتاجة فيو:
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أٓب تر أف ألصناؼ اٟتيواف غنية بأصوافها وأوبارىا وأشعارىا ،عن لباس دثارىا؟ وغنية ٔترابضها وأوكارىا عن
أف تتخذ بيتا لقرارىا.
حكمة اختبار اهلل لئلنساف
فائدة أخرى :وىو أف اٟتق تعأب أراد أف ٮتترب ىذا اآلدمي فأحوجو ألمور شىت لينظر أيدخل ُب استجبلهبا
بعقلو وتدبَته ،أو يرجع إٔب اهلل ُب قسمتو وتقديره.
فائدة أخرى :وىو انو سبحانو وتعأب أراد أف يتحبب إٔب ىذا العبد ،فلما أورد عليو أسباب الفاقة ورفعها
عنو ،وجد العبد لذلك حبلوة ُب نفسو ،وراحتو ُب قلبو ،فأوجب لو ذلك ٕتديد اٟتب لربو ،قاؿ صلى اهلل
عليو وسلم( :أحبوا اهلل ١تا يغذوكم بو نعمو) .فكلما ٕتددت النعم ٕتدد لو من اٟتب ْتسبها.
فائدة أخرى :وىو أنو سبحانو وتعأب ،أراد أف يشكر ،فلذلك أورد الفاقة على العباد ،وتؤب رفعها ليقوموا لو
بوجود شكره ،وليعرفوه بإحسانو وبره ،قاؿ اهلل تعأب:
{كلوا من رزؽ ربكم واشكروا لو بلدة طيبة ورب غفور}.
فائدة أخرى :وذلك انو تعأب أراد أف يفتح للعباد باب ا١تناجاة ،فكلما احتاجوا إٔب األقوات والنعم ،توجهوا
إليو برفع ا٢تمم ،فشرفوا ٔتناجاتو ومنحوا من ىباتو ،ولو ٓب تسقهم الفاقة إٔب ا١تناجاة ٓب يفقهها عقوؿ العموـ
من العباد .ولوال اٟتاجة ٓب يستفتح باهبا إال عقوؿ أىل الوداد.
فصار ورود الفاقة سببا للمناجاة وا١تناجاة شرؼ عظيم ،ومنصب من الكرامة جسيم.
إال ترى أف اٟتق سبحانو وتعأب أخرب عن موسى عليو السبلـ بقولو سبحانو وتعأب:
{فسقى ٢تم ٍب تؤب إٔب الظل ،فقاؿ ،رب أين ١تا أنزلت إٕب من خَت فقَت}.
قاؿ علي رضي اهلل عنو واهلل ما طلب إال خبزا يأكلو ،ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاؽ بطنو،
٢تزالو.
فانظر رٛتك اهلل :كيف سأؿ من ربو ذلك لعلمو أنو ال ٯتلك شيئا غَته ،وكذلك ينبغي للمؤمن أف يكوف
كذلك ،يسأؿ اهلل تعأب ما قل وجل حىت قاؿ بعضهم:
{أين ألسأؿ اهلل ُب صبلٌب حىت ملح عجيٍت}.
وال يصدنك أيها ا١تؤمن عن طلب ما ٖتتاج إليو من اهلل قلة ذلك فانو إف ٓب تسألو ُب القليلٓ ،ب ٕتد ربا
يعطيك ذلك غَته وا١تطلب واف كاف قليبل ،فقد صار لفتح باب ا١تناجاة جليبل ،حىت قاؿ الشيخ أبو اٟتسن
رٛتو اهلل:
ال يكن ٫تك ُب دعائك ،الظفر بقضاء حاجتك فتكوف ٤تجوبا عن ربك ،وليكن ٫تك مناجاة موالؾ ،وُب
ىذه اآلية فوائد:
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الفائدة األؤب :وىو أف يكوف ا١تؤمن طالبا من ربو ما قل وجل ،وقد ذكرناه آنفا.
الفائدة الثانية :أنو صلى اهلل عليو وسلم نادى متعلقا باسم الربوبية ألنو ا١تناسب ُب ىذا ا١تكاف ،ألف الرب من
رباؾ بإحسانو ،وغذاؾ بامتنانو ،فكاف ُب ذلك استعطاؼ لسيده إذ ناداه باسم الربوبية ،اليت ما قطع عنو
موائدىا ،وال حبس فوائدىا.
الفائدة الثالثة :قولو{ :إين ١تا أنزلت إٕب من خَت فقَت ،وٓب يقل أين إٔب ا٠تَت فقَت ،وُب ذلك من الفائدة :أنو
لو قاؿ :إين {إٔب خَتؾ أو ا٠تَت فقَت}ٓ ،ب يتضمن أنو قد أنزؿ رزقو ،وٓب يهمك أمره.
فأتى بقولو{ :أين ١تا أنزلت إٕب من خَت فقَت ،ليدؿ على أنو واثق باهلل ،عآب باهلل ال ينساه ،فكأنو يقوؿ:
رب أين اعلم انك ال هتمل أمري ،وال أمر شيء٦ ،تا خلقت ،وانك قد أنزلت رزقي ،فسق ٕب ما أنزلت ٕب،
كيف تشاء على ما تشاء ٤تفوفا بإحسانك مقرونا بامتنانك ،فكاف ُب ذلك فائدتاف:
فائدة الطلب ،وفائدة االعًتاؼ باف اٟتق سبحانو وتعأب قد أنزؿ رزقو ولكنو أهبم وقتو ،وسببو ،وواسطتو،
ليقع اضطرار العبد ،ومع االضطرار تكوف اإلجابة ،لقولو تعأب:
{أمن ٬تيب ا١تضطر إذا دعاه}.
ولو تعُت السبب والوقت والوسائطٓ ،ب يقع للعباد االضطرار الذي وجوده عند إهبامها ،فسبحاف اإللو
اٟتكيم ،والقادر العليم.
الفائدة الرابعة :تدؿ اآلية على أف الطلب من اهلل تعأب ،ال يناقض مقاـ العبودية وبعد ذلك طلب من اهلل،
فدؿ على أف مقاـ العبودية ال يناقض الطلب.
فاف قلت :إف كاف مقاـ العبودية ال يناقض الطلب ،فكيف ٓب يطلب إبراىيم خليل اهلل صلى اهلل عليو وسلم
حُت رمي بو ُب ا١تنجنيق وتعرض لو جربيل عليو السبلـ ،فقاؿ :ألك حاجة؟ قاؿ :أما إليك فبل ،وأما اهلل
فبلى.
قاؿ :سلو ،قاؿ :حسبٍت من سؤإب ،علمو ْتإب.
فاكتفى بعلم اهلل تعأب بو عن إظهار الطلب منو.
فاٞتواب :أف األنبياء صلوات اهلل عليهم يعاملوف ُب كل موطن ٔتا يفهموف عن اٟتق ،أنو البلئق بو.
ففهم إبراىيم عليو السبلـ أف ا١تراد بو ُب ذلك ا١توطن ،عدـ إظهار الطلب واالكتفاء بالعلم ،فكاف ٔتا فهمو
عن ربو ،وكاف ىذا ألف اٟتق سبحانو أراد أف يظهر سره ،وعنايتو بو للمؤل األعلى الذين ١تا قاؿ ٢تم{ :إين
جاعل ُب األرض خليفة ،قالوا :إٔتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ،و٨تن نسبح ْتمدؾ ونقدس لك؟
قاؿ :أين اعلم ما ال تعلموف}.
فأراد اٟتق تعأب ،أف يظهر سر قولو{ :إين أعلم ما ال تعلموف}.
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يوـ زج بإبراىيم عليو السبلـ ُب ا١تنجنيق ،كأنو يقوؿ:
يا من قاؿ :إٔتعل فيها من يفسد فيها ،فكيف رأيتم خليلي؟
نظرهتم إٔب ما يكوف ُب األرض من صنع أىل الفساد ،كنمرود ومن ضاىاه من أىل الفساد ،وما نظرًب إٔب ما
يكوف فيها من أىل الصبلح والرشاد ،كما كاف من إبراىيم عليو السبلـ ومن تابعو من أىل الوداد؟
وأما موسى صلوات اهلل عليو ،فانو علم أف مراد اٟتق تعأب منو ُب ذلك الوقت إظهار الفاقة ،وإبداء ا١تسألة
فقاـ ٔتا يقتضيو وقتو ،ولكل وجهة ىو موليها.
فكل على بينة وىداية ،وتوفيق من اهلل ورعاية.
الفائدة ا٠تامسة :انظر إٔب طلب موسى عليو السبلـ من ربو ،وجود الرزؽ ،وٓب يواجهو بالطلب ،بل اعًتؼ
بُت يدي اهلل بوصف الفقر والفاقة ،وشهد لو سبحانو وتعأب بالغٌت ألنو إذا عرؼ نفسو بالفقر والفاقة عرؼ
بو بالغٌت وا١تبلءة وىذا من بسط ا١تناجاة وىي كثَتة:
فتارة ٬تلسك على بساط الفاقة فتناديو :يا غٍت.
وتارة على بساط الذلة فتناديو يا عزيز.
وتارة على بساط العجز فتناديو :يا قوي.
وكذلك ُب بقية األٝتاء.
فاعًتؼ موسى عليو السبلـ بالفقر والفاقة إٔب اهلل تعأب ،فكاف ُب ذلك تعريض للطلب واف ٓب يطلب.
وقد يكوف التعريض للتطلب بذكر أوصاؼ العبد من فقره إٔب اهلل تعأب وحاجتو.
وقد يكوف التعريض بذكر أوصاؼ السيد من وجوده وأحديتو كما جاء ُب اٟتديث:
(أفضل دعائي ودعاء األنبياء من قبلي ال الو إالّ اهلل ،وحده ال شريك لو).
فجعل الثناء على اهلل تعأب دعاء ألف ُب الثناء على السيد الغٍت بذكر أوصاؼ كمالو تعريضا لفضلو ونوالو،
كما قاؿ الشاعر:
كرًن ال يغَته صباح *** عن ا٠تلق الكرًن وال مساء
إذا أثٌت عليو ا١ترء يوما *** كفاه من تعوضو الثناء
وقاؿ اهلل تعأب حاكيا عن يونس عليو السبلـ:
{فنادى ُب الظلمات أف ال الو إالّ أنت سبحانك إين كنت من الظا١تُت}.
ٍب قاؿ سبحانو وتعأب ٥تربا عن نفسو:
{فاستجبنا لو و٧تيناه من الغم ،وكذلك ننجي ا١تؤمنُت}.
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ويونس عليو السبلـ ٓب يطلب صر٭تا ولكن ١تا أثٌت على ربو عز وجل واعًتؼ بُت يديو فقد أظهر الفاقة إليو
فجعل اٟتق تعأب ذلك طلبا.
الفائدة السادسة :وكاف من حقها أف تكوف أؤب :إف موسى عليو السبلـ فعل ا١تعروؼ مع ابنيت شعيب عليو
السبلـ ،وٓب يقصد منهما أجرا ،وال طلب منهما جزاء ،بل ١تا سقي ٢تما اقبل على ربو ،فطلب منو ،وٓب يطلب
منهما ،وإ٪تا طلب من مواله الذي مهما طلب منو أعطاه ،والصوُب من يوَب من نفسو ،وال يستوَب ٢تاو ولنا
ُب ىذا ا١تعٌت شعر:
ال تشتغل بالعتب يوما للورى *** فيضيع وقتك والزماف قصَت
وعبلـ تعتبهم وأنت مصدؽ *** إف األمور جرى هبا ا١تقدور
ىم ٓب يوفوا لئللو ْتقو *** أتريد توفيو وأنت حقَت؟
فاشهد حقوقهم عليك وقم هبا *** واستوؼ منك ٢تم وأنت صبور
وإذا فعلت فاشهد بعُت من *** ىو با٠تفايا عآب وخبَت
فموسى عليو السبلـ وُب من نفسو وٓب يستوؼ ٢تا ،فكاف لو عند اهلل اٞتزاء األكمل ،وعجل لو سبحانو ُب
الدنيا زائدا على ما ادخره لو ُب اآلخرة :أف زوجو إحدى االبنتُت ،وجعلو صهرا لنبيو عليو السبلـ ،وآنسو بو
حىت جاء أواف رسالتو.
فبل ٕتعل معاملتك إال مع اهلل تعأب ،أيها العبد ،تكن من الراْتُت ،ويكرمك ٔتا أكرـ بو العباد ا١تتقُت.
الفائدة السابعة :انظر إٔب قولو سبحانو وتعأب{ :فسقى ٢تما ًب ٍب تؤب إٔب الظل}.
ففي ذلك دليل على انو ٬توز للمؤمن أف يؤثر الظبلؿ على الضواحي ،وبارد ا١تاء على سخنو ،وأسهل
الطريقُت على أشقهما وأوعر٫تا وال ٮترجو ذلك عن مقاـ الزىد.
أال ترى أف اٟتق سبحانو وتعأب أخرب عن موسى عليو السبلـ ،انو تؤب إٔب الظل أي قصده وجاء إليو.
فاف قلت قد جاء عن بعضهم :انو دخل عليو فوجد قد انبسطت الشمس على قلتو اليت يشرب منها ،فقيل
لو ُب ذلك ،فقاؿ:
أين ١تا وضعتها ٓب يكن مشس ،واين ألستحي أف امشي ْتظ نفسي.
فاعلم رٛتك اهلل :أف ىذا حاؿ عبد يتطلب الصدؽ من نفسو وٯتنعها مناىا ليشغلها بذلك عن الغفلة عن
موالىا ،ولو اكتمل مقامو لرفع ا١تاء عن الشمس قاصدا بذلك قيامو ْتق نفسو اليت أمر اهلل تعأب أف يقوـ هبا
ال استجبلبا ٟتظو ،ولكن ليقوـ ْتق ربو ُب نفسو ،وقد قاؿ سبحانو وتعأب:
{يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر}.
وقاؿ تعأب{ :يريد اهلل أف ٮتفف عنكم وخلق اإلنساف ضعيفا}.
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ولذلك كاف عند الفقهاء :إذا نذر ا١تشي إٔب مكة شرفها اهلل حافيا جاز لو أف ينتعل وال يلزمو اٟتفاء ،ألنو
ليس للشرع ُب متاعب العباد قصد خاص ،وٓب تأت الشرائع ٔتنع ا١تبلذ للعباد ،وكيف وىي ٥تلوقة من أجلهم.
قاؿ الربيع ابن زياد اٟتارثي لعلي رضي اهلل عنو :أسعدين على أخي عاصم ،قاؿ :ما بالو؟ قاؿ :لبس العباءة
يريد النسك فقاؿ علي رضي اهلل عنو :علي بو.
فأتى مؤتزرا بعباءة مًتديا بأخرى ،شعث الرأس واللحية فعبس ُب وجهو وقاؿ:
و٭تك :أما استحيت من اىلك؟ أما رٛتت ولدؾ؟
أترى أف اهلل تعأب أباح لك الطيبات وىو يكره أف تناؿ منها شيئا بل أنت أىوف على اهلل.
أما ٝتعت من اهلل يقوؿ ُب كتابو:
{واألرض وضعها لؤلناـ ..إٔب قولو ٮترج منهما اللؤلؤ وا١ترجاف}.
أفًتى من اهلل أباح ىذا للعباد إال ليبتذلوه ،و٭تمدوا اهلل عليو فيثيبهم؟ واف ابتذالك نعم اهلل بالفعل خَت منو
ا١تقاؿ ،قاؿ عاصم( :فما بالك ُب خشونة مأكلك وخشونة ملبسك).
قاؿ :و٭تك أف اهلل فرض على أئمة اٟتق أف يقدروا أنفسهم بضعفة الناس.
فقد تبُت لك من علي رضي اهلل عنو ،أف اٟتق تعأب ٓب يطالب العبد بعدـ تنازؿ ا١تلذوذات وإ٪تا طالبهم
بالشكر عليها إذ تناولوىا فقاؿ تعأب:
{كلوا من رزؽ ربكم واشكروا لو}.
وقاؿ{ :يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات واعملوا صاٟتا}.
وٓب يقل :ال تأكلوا ،وإ٪تا قاؿ :كلوا واعملوا.
فاف قلت :الطيبات ُب ىاتُت اآليتُت :ا١تراد هبا اٟتبلؿ ،،إذ ىو الطيب باعتبار نظر الشرع.
فاعلم انو ٯتكن أف يكوف ا١تراد بالطيبات اٟتبلؿ ،ألنو طيب باعتبار انو ٓب يتعلق بو إٍب وال مذمة وال حجبة.
وٯتكن أف يكوف ا١تراد بالطيبات ،ا١تلذوذات من ا١تطاعم ،ويكوف سر إباحتها ،واألمر بأكلها ليجد متناو٢تا
لذاذهتا فتنشط ٫تتو للشكر فيقوـ بوجود ا٠تدمة ،ويرعى حق احملرمة.
قاؿ ٕب الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل :قاؿ ٕب شيخ :يا بٍت ،برد ا١تاء ،فاف العبد إذا شرب ا١تاء الساخن ،قاؿ:
اٟتمد هلل بكزازة ،وإذا شرب ا١تاء البارد .فقاؿ اٟتمد هلل ،استجاب كل عضو فيو باٟتمد هلل.
ٍب قاؿ :وأما الذي دخل عليو فوجد قد انبسطت الشمس على قلتو ،فقيل لو :أال ترفعها؟ فقاؿ :حُت
وضعتها ٓب تكن مشس ،واين الستحي أف امشي ٟتظ نفسي ،فانو صاحب حاؿ ال يقتدى بو.
وما خلقت اٞتن واإلنس إال ليعبدوف
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انعطاؼ :قد مضى قولنا ُب سر إحواج اٟتيواف ،وىذا اآلدمي خصوصا وأب وجود تغذية ٦تدة لو ،فاآلف
نتحدث ُب تكفل اٟتق تعأب هبذه التغذية وقيامو بإيصا٢تا.
فاعلم أف اٟتق تعأب كما أحوج اٟتيواف إٔب مدد لو ،وتغذية يكوف هبا حفظ وجوده ،وكاف ىذاف اٞتنساف
اللذاف ٫تا اإلنس واٞتاف ،خلقا ليأمر٫تا بعبادتو ،ويطالبهما بطاعتو وموافقتو فقاؿ تعأب:
{ وما خلقت اٞتن واإلنس إال ليعبدوف ،ما أريد منهم من رزؽ وما أريد أف يطعموف ،إف اهلل ىو الرازؽ ذو
القوة ا١تتُت}.
فبُت اهلل تعأب انو إ٪تا خلق ىذين اٞتنسُت لعبادتو ،أي ليأمرىم هبا ،كما تقوؿ لعبد :ما اشًتيتك أيها العبد
إال لتخدمٍت أي آلمرؾ با٠تدمة فتقوـ هبا.
وقد يكوف العبد ٥تالفا متأبيا ،وٓب يكن شراؤؾ إياه لذلك :وإ٪تا كاف ليقوـ ٔتهماتك ولقضاء حاجاتك.
وأىل االعتزاؿ ٭تملوف اآلية على ظاىرىا فيقولوف:
اٟتق خلفهم للطاعة ،والكفر وا١تعصية ،من قبل أنفسهم ،وقد أبطلنا ىذا ا١تذىب قبل،
وُب تبيُت سر ا٠تلق واإل٬تاد ،أعبلـ للعباد ،وتنبيو١ :تاذا خلقوا؟ كي ال ٬تهلوا مراد اهلل تعأب فيهم ،فيضلوا عن
سبيل ا٢تداية ،ويهملوا وجود الرعاية .وقد جاء أف أربعة من ا١تبلئكة ،يتجاوبوف كل يوـ ،فيقوؿ أحدىم :يا
ليت ىذا ٓب ٮتلقوا.
ويقوؿ اآلخر :ويا ليتهم إذا خلقوا علموا ١تاذا خلقوا؟
ويقوؿ اآلخر :ويا ليتهم إذا علموا ١تاذا خلقوا عملوا ٔتا علموا.
ويقوؿ الرابع :ويا ليتهم إذا ٓب يعملوا ٔتا علموا أتابوا ٦تا عملوا.
فبُت اٟتق تعأب :انو ما خلق العباد ألنفسهم إ٪تا خلقهم ليعبدوف ويوحدوه.
فانك ال تشًتي عبدا ليخدـ نفسو ،إ٪تا تشًتيو ليكوف لك خادما.
فهذه اآلية :حجة على كل عبد اشتغل ْتظ نفسو عن حق ربو ،وهبواه عن طاعة مواله .ولذلك ٝتع إبراىيم
بن ادىم ػ رٛتو اهلل عليو ،وىو كاف سبب توبتو ١تا خرج متصيدا ،ىاتفا يهتف بو من قربوس سرجو يا إبراىيم.
أ٢تذا خلقت؟ أـ هبذا أمرت.
ٍب ٝتع الثانية :يا إبراىيم .ما ٢تذا خلقت ،وال هبذا أمرت ،فالفقيو من فهم سر اإل٬تاد فعمل لو ،وىذا ىو
الفقو اٟتقيقي الذي من أعطيو فقد أعطى ا١تنة العظمى.
وفيو قاؿ مالك رٛتو اهلل :ليس الفقو بكثرة الرواية ،وإ٪تا الفقو نور يضعو اهلل ُب القلب.
وٝتعت شيخنا أبا العباس رٛتو اهلل يقوؿ( :الفقيو من انفقأ اٟتجاب عن عيٍت قلبو).
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فمن فقو عن سر اإل٬تاد بأنو ما أوجده إال لطاعتو ،وما خلقو إال ٠تدمتو ،كاف ىذا الفقو منو سببا لزىده ُب
الدنيا ،وإقبالو على األخرى ،وإ٫تالو ٟتظوظ نفسو ،واشتغالو ْتقوؽ سيده ،مفكرا ُب ا١تعاد ،قائما باالستعداد
حىت قاؿ بعضهم( :لو قيل ٕب غدا ٘توت ٓب أجد مستزاد).
وقاؿ بعضهم :وقد قالت لو أمو يا بٍت مالك ال تأكل ا٠تبز؟ فقاؿ :بُت مضغ ا٠تبز وأكل الفتيت قراءة
ٜتسُت آية.
فهؤالء قوـ أذىل عقو٢تم عن ىذه الدار ،ترقب ىوؿ ا١تطلع ،وأىواؿ القيامة ،ومبلقاة جبار السموات واألرض
فغيبهم ذلك عن االستيقاظ ١تبلذ ىذه الدار ،وا١تيل إٔب مسراهتا ،حىت قاؿ بعض العارفُت:
دخلت على بعض ا١تشايخ با١تغرب ُب داره ،فقمت ألمؤل ماء للوضوء ،فقاـ الشيخ ليمؤل عٍت فأبيت فأىب إال
أف ٯتؤل وأمسك طرؼ اٟتبل بيده ،وُب الدار عنده ّتانب البئر شجرة زيتوف قد خيمت على الدار ،فقلت :يا
سيدي ٓب ال تربط طرؼ ىذا اٟتبل هبذه الشجرة؟ فقاؿ:
أو ىا ىنا شجرة؟ إف ٕب ُب ىذه الدار ستُت عاما ،ما اعرؼ أف ُب ىذه الدار شجرة.
فافتح رٛتك اهلل ٝتعك ٢تذه اٟتكاية وأمثا٢تا تعلم أف هلل عبادا اشغلهم بو عن كل شيء ،وٓب يشغلهم عنو
شيء أذىل عقوىم عظمتو ،وأدىش نفوسهم ىيبتو ،فاستقر ُب أسرارىم وده و٤تبتو.
جعلنا اهلل منهم ،وال أخرجنا عنهم.
ومثل ىذه اٟتكاية :كاف رجل بالصعيد من األولياء ٔتسجد طلب منو أحد من ٮتدمو أف يأخذ جريدة من
أجدى ٩تلتُت كانتا ُب ا١تسجد ،فأذف لو فقاؿ :يا سيدي من أيهما آخذ؟ من الصفراء أو من اٟتمراء؟ فقاؿ:
يا بٍت :أف ٕب هبذا ا١تسجد أربعُت عاما ،ال اعرؼ الصفراء من اٟتمراء.
و٭تكى عن بعضهم انو كاف يعرب عليو أوالد ُب داره فيقوؿ :أوالد من ىؤالء؟ أوالد من ىؤالء؟
فيقاؿ لو :أوالدؾ.
فكاف ال يعرفهم حىت يعرؼ هبم ،الشتغالو باهلل تعأب.
وكاف بعض ا١تشايخ يقوؿ ُب أوالده إذ رآىم :ىؤالء األيتاـ ،واف كاف أبوىم حيا.
واالسًتساؿ عن ىذه البلمعة ،ٮترجنا عن غرض الكتاب.
ضماف اهلل للعباد
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انعطاؼ١ :تا قاؿ تعأب{ :وما خلقت اٞتن واإلنس إال ليعبدوف} علم سبحانو وتعأب ،أف ٢تم بشريات
تطالبهم ٔتقتضاىا تشوش عليهم صدؽ التوجو إٔب العبودية ،فضمن ٢تم الرزؽ ،كي يتفرغوا ٠تدمتو ،وكي ال
يشتغلوا بطلبو عن عبادتو ،فقاؿ{ :ما أريد منهم من رزؽ}.
أي ما أريد منهم أف يرزقوا أنفسهم ،فقد كفيتهم ذلك ْتسن كفاييت ،وبوجود ضماين.
وما أريد أف يطعموف ألين أنا القوي الصمد ،الذي ال يطعم ،ولذلك عقبو بقولو تعأب:
{أف اهلل ىو الرزاؽ ذو القوة ا١تتُت}.
أي :ما أريد منهم أف يرزقوا أنفسهم .ألين أنا ذو القوة ،ومن لو القوة ُب ذاتو غٍت عن أف يطعم.
فتضمنت ىذه اآلية :الضماف للعبد بوجود أرزاقهم ،بقولو تعأب :أف اهلل ىو الرزاؽ.
وألزـ ا١تؤمنُت أف يوحدوه ُب رزقو ،واف ال يضيفوا شيئا منو إٔب خلقو ،واف ال يضيفوا ذلك إٔب أسباهبم ،واف ال
يسندوه إٔب اكتساهبم.
وقد قاؿ الراوي :أصبح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب اثر ٝتاء كانت من الليل ،فقاؿ :أتدروف ماذا قاؿ
ربكم؟
قلنا :ال يا رسوؿ اهلل .قاؿ:
قاؿ ربكم :أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر يب.
فأما من قاؿ :مطرنا بفضل اهلل وبرٛتتو ،فذاؾ مؤمن يب كافر بالكوكب.
وأما من قاؿ :مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا فذاؾ كافر يب ،مؤمن بالكوكب.
ففي ىذا اٟتديث فائدة عظمى للمؤمنُت ،وبصَتة كربى للموقنُت وتعليم األدب مع رب العا١تُت.
ولعل ىذا اٟتديث يكوف أيها ا١تؤمن ناىيا لو عن التعرض إٔب عآب الكواكب واقًتاناهتا ،ومانعا لك أف تدعى،
وجود تأثَتاهتا.
واعلم أف هلل تعأب فيك قضاء ال بد أف ينفذه ،وحكما ال بد أف يظهره ،فما فائدة التجسس على علم عبلـ
الغيوب؟
وقد هنانا سبحانو أف نتجسس على عباده فقاؿ :وال ٕتسسوا ،فكيف لنا أف نتجسس على غيبو.
ولقد أحسن من قاؿ:
خربا عٍت ا١تنجم أنٍت *** كافر بالذي قضتو الكواكب
عآب أف يكوف وما كاف *** قضاء من ا١تهيمن واجب
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فائدة :اعلم أف ٣تيء ىذه الصيغة على بقاء فعاؿ يقتضي ا١تبالغة فيما سيقت لو ،فرزاؽ ابلغ من رازؽ ،الف
فعاؿ ُب باب ا١تبالغة ابلغ من فاعل فيمكن أف تكوف ىذه ا١تبالغة ،لتعداد أعياف ا١ترزوقُت ،وٯتكن أف تكوف
لتعداد الرزؽ ،و٭تتمل أف يكوف ا١تراد ٫تا ٚتيعا.
فائدة أخرى ترجع إٔب علم البياف :اعلم أف الداللة على ا١تعٌت ا١تقصود بو ،وجود الثناء بالصفة أبلغ من
الداللة عليو بالفعل .فقولك زيد ٤تسن ،أبلغ من قولك زيد ٭تسن ،أو قد أحسن ،وذلك الف الصفة تدؿ
على الثبوت واالستقرار واألفعاؿ أصل وضعها التجدد واالنقراض فلذلك كاف قولو تعأب{:إف اهلل ىو الرزاؽ}
أبلغ من قولو (إف اهلل ىو يرزؽ) .ولو قاؿ :إف اهلل ىو يرزؽ ٓب يفد إال إثبات الرزؽ لو ،وٓب يفد حصر ذلك
فيو ،فلما قاؿ{ :إف اهلل ىو الرزاؽ} أفاد ذلك ا٨تصار الرزؽ فيو ،فكأنو ١تا قاؿ{ :إف اهلل ىو الرزاؽ} فقد
قاؿ :ال رازؽ :إال اهلل.
اقًتاف ا٠تلق والرزؽ
اآلية الثانية ُب أمر الرزؽ قولو تعأب:
{اهلل الذي خلقكم ٍب يرزقكمٍ ،ب ٯتيتكمٍ ،ب ٭تييكم}.
تضمنت ىذه اآلية الكرٯتة فائدتُت:
األؤب :أف ا٠تلق والرزؽ مقًتناف ،أي كما سلمتم هلل بأنو ا٠تالق من غَت دعوى منكم للخالقية معو ،فكذلك
سلموا لو أنو الرزاؽ وال تدعو ذلك معو ،أي كما انفرد فيكم با٠تلق واإل٬تاد ،كذلك ىو ا١تنفرد بالرزؽ
واإلمداد ،فقرهنما لبلحتجاج على العباد وهنيا ٢تم أف يشهدوا رزقا من غَته ،وإحسانو من خلقو ،وانو تعأب
كما خلق من حيث ال وسائط وال أسباب ،كذلك ىو الرزاؽ من غَت أف يتوقف رزقو على واسطة أو وجود
سبب.
الفائدة الثانية :انو أفاد تعأب بقولو{ :اهلل الذي خلقكم ٍب رزقكم} أف الرزؽ قد أمضى شأنو وأبرـ أمره،
وليس للقضاء فيو أمر يتجدد ُب األحياف ،وال يتعاقب بتعاقب الزماف ،وإ٪تا يتجدد ظهوره ال ثبوتو.
والرزؽ يطلق على قسمُت.
على ما سبق ُب األزؿ قضاؤه ،وعلى ما ظهر بعد وجود العبد إبداؤه.
واآلية ٖتتمل الوجهُت:
فاف كاف ا١تراد ما سبقت بو األقدار ،فثم لًتتيب األخبار ،وإف كاف ا١تراد رزؽ اإلظهار ،فهي تنبيو لبلعتبار.
وسر اآلية اليت سيقت من أجلو ،إثبات اإل٢تية هلل تعأب ،كأف يقوؿ:يا من يعبد غَت اهلل ،اهلل الذي خلقكم،
ٍب رزقكمٍ ،ب ٯتيتكم ٍب ٭تيكم؟ فهل ٕتدوف ىذه األوصاؼ لغَته ؟ أـ ٯتكن أف تكوف ألحد من خلقو؟
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فمن انفرد هبا ينبغي أف يعًتؼ بإالىيتو ،ويوحد ُب ربوبيتو،ولذلك قاؿ بعد ذلك:
(ىل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ،سبحانو وتعأب عما يشركوف).
وجوب أمر األىل بالصبلة
اآلية الثالثة ُب أمر الرزؽ قولو تعأب:
(وأمر أىلك بالصبلة واصطرب عليها ال نسألك رزقاً ٨تن نرزقك والعاقبة للتقوى):
وُب ىذه اآلية فوائد:األؤب أف تعلم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم وإف كاف ىو ا١تخاطب هبذه اآلية ،فحكمها
ووعدىا متعلق بأمتو أيضاً.
فكل عبد مقوؿ لو( :وأمر أىلك بالصبلة واصطرب عليها،ال نسألك رزقاً ٨تن نرزقك والعاقبة للتقوى).
وإذ قد فهمت ىذا:فاعلم أف اهلل أمرؾ أيها العبد أف تأمر أىلك بالصبلة ،ألنو كما ٬تب عليك أف تصل
أرحامهم،بأسباب الدنيا ،واإليثار هبا ،كذلك ٬تب عليك أف تصلهم بأف هتديهم إٔب طاعة اهلل تعأب ،وٕتنبهم
وجود معصيتو.
وكما كاف أىلك أؤب بربؾ الدنيوي ،كذلك ىم أؤب بربؾ األخروي وألهنم رعيتك ،وقد قاؿ صلى اهلل عليو
وسلم:
(كلكم راع ،وكلكم مسئوؿ عن رعيتو).
وقاؿ تعأب ُب اآلية األخرى( :وأنذر عشَتتك األقربُت).
كما قاؿ ىا ىنا( :وأمر أىلك بالصبلة)
الفائدة الثانية :أنظر إٔب أنو تعأب أمره عليو الصبلة والسبلـُ ،ب اآلية ،أف يأمر أىلو قبل أف يأمر ىو نفسو
باالصطبار عليها ،ليعلمك أف اآلية سيقت لؤلمر بأمر األىل بالصبلة ،وأف غَت ىذا إ٪تا جاء بطريق التبع،
وإف كاف مقصودا ُب نفسو ،لكنو ١تا علم العبد أنو مأمور ُب نفسو بالصبلة علماَ ًً ال شك فيو ،فأراد اٟتق
تعأب أف ينبو العباد على ما لعلهم أف يهملوه ،فأمر رسولو ليسمعوا بذلك فيتبعوا فيكونوا لذلك مسارعُت
على القياـ بو مثابرين.
تنبيو :اعلم أنو ٬تب عليك أف تأمر اىلك بالصبلة ،من زوجة أو ٍ
أمة ،أو ابنة ،أو غَت ذلك.
ولك أف تضرهبم على تركها ،وليس لك عند اهلل من حجة أف تقوؿ :أمرت فلم يسمعوا.
فلو علموا أنو شق عليك ترؾ الصبلة كما يشق عليك إذا افسدوا طعاماً ،أو تركوا شيئاً من أمر مهماتك ما
تركوا ،بل اعتادوا منك أف تطالبهم ْتظوظ نفسك ،وال تطالبهم ْتقوؽ اهلل ،فؤلجل ذلك أ٫تلوىا.
ومن كاف ٤تافظاً على الصبلة وعنده أىل ال يصلوف ،وىو غَت آمر ٢تم هبا ،حشر يوـ القيامة ُب زمرة
ا١تضيعُت للصبلة.
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فإف قلت :إين أمرهتم فلم يفعلوا ،ونصحتهم فلم يقبلوا وعاقبتهم على ذلك بالضرب فلم يكونوا لو فاعلُت،
فكيف أصنع ؟.
فاٞتواب :أنو ينبغي لك مفارقة من ٯتكن مفارقتو ،ببيع أو طبلؽ ،واإلعراض عمن ال ٯتكن بينونتو عنك
بذلك ،وأف هتجرىم ُب اهلل ،فإف ا٢تجر ُب اهلل يوجب الصلة بو.
الصرب والصبلة
الفائدة الثالثة :قولو تعأب( :واصطرب عليها).
فيو إشارة إٔب أف الصبلة تكليفاً للنفوس شافا عليها ،ألهنا تأٌب ُب أوقات مبلذ العباد ،وأشغا٢تم ،فنطالبهم
با٠تروج عن ذلك كلو ،إٔب القياـ بُت يدي اهلل تعأب والفراغ عما سوى اهلل.
أال ترى أف صبلة الغداة تأتيهم ُب وقت منامهمُ ،ب وقت ألذ ما يكوف ا١تناـ فيو ،فطلب اٟتق فيهم ترؾ
حظوظهم ٟتقوقو ،ومرادىم ١تراده ،ولذلك كاف ُب نداء الصبح خاصا بو:
(الصبلة خَت من النوـ) مرتُت.
وأما صبلة الظهر :فإهنا تأتيهم ُب وقت قيلولتهم ،ورجوعهم ،من تعب أسباهبم.
وأما صبلة العصر:فإهنا تأتيهم وىم ُب متاجرىم وصنائعهم منهمكوف وعلى أسباب دنياىم مقبلوف.
وأما صبلة ا١تغرب:فإهنا تأٌب ُب وقت تناو٢تم ألغذيتهم وما يقيموف بو وجود بنيتهم.
وأما صبلة العشاء:فإهنا تأٌب وقد كثرت عليهم متاعب األسباب اليت كانوا فيها ُب بياض هنارىم ،فلذلك قاؿ
سبحانو{:واصطرب عليها}.
وقاؿ{:حافظوا على الصلوات والصبلة الوسطى}.
وقد قاؿ{:إف الصبلة كانت على ا١تؤمنُت كتابا موقوتا}
وقد قاؿ{ :وأقيموا الصبلة}.
قاؿ اهلل تعأب{ :واستعينوا بالصرب والصبلة ،وإهنا لكبَتة إال على ا٠تاشعُت}.
فجعل الصرب والصبلة مقًتنُت :إشارة إٔب أنو ٤تتاج ُب الصبلة إٔب الصرب.
صرب على مبلزمة أوقاهتا ،وصرب على القياـ بواجباهتا ومسنوناهتا وصرب ٯتنع القلوب فيها من غفبلهتا ولذلك
قاؿ اهلل تعأب بعد ذلك{ :وإهنا لكبَتة إال على ا٠تاشعُت}.
فأفرد الصبلة بالذكر وٓب يفرد الصرب بو ،إذ لو كاف كذلك لقاؿ :وانو لكبَت ،فذلك يدؿ على ما قلناه.
أو ألف الصرب والصبلة مقًتناف متبلزماف ،فكاف أحد٫تا ىو عُت اآلخر ،كما قاؿ ُب اآلية األخرى:
{واهلل ورسولو أحق أف يرضو}.
وقاؿ تعأب{ :والذين يكنزوف الذىب والفضة وال ينفقوهنا ُب سبيل اهلل}.
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وقاؿ تعأب{ :وإذا رأوا ٕتارة أو ٢توا انفضوا إليها} .فافهم.
أسرار الصبلة
والصبلة شأهنا عظيم ،وأمرىا عند اهلل جسيم ولذلك قاؿ تعأب{:إف الصبلة تنهى عن الفحشاء وا١تنكر}.
وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ١تا سئل أي األعماؿ أفضل قاؿ( :الصبلة لوقتها).
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :ا١تصلى يناجي ربو).
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :أقرب ما يكوف العبد من ربو ُب السجود).
ورأينا أف الصبلة اجتمع فيها من العبادات ما ٓب ٬تتمع ُب غَتىا ،منها:
الطهارة ،والصمت ،واستقباؿ القبلة ،واستفتاح بالتكبَت ،والقراءة ،والقياـ ،والركوع ،والسجود ،والتسبيح ُب
الركوع والسجود ،والدعاء ُب السجود ،إٔب غَت ذلك .فهي ٣تموع العبادات عديدة ،ألف الذكر ٔتجرده عباده،
والقراءة ٔتجردىا عبادة ،وكذلك التسبيح والدعاء والركوع والسجود والقياـ .فكل واحد منها ٔتجرده عباده،
ولوال خشية اإلطالة لبسطنا الكبلـ ُب أسرارىا وشوارؽ أنوارىا ،وىذه اللمعة ىاىنا كافية ،واٟتمد اهلل.
قم ٓتدمتنا و٨تن نقوـ لك بقسمتنا
الفائدة الرابعة :قولو تعأب {ال نسألك رزقا ٨تن نرزقك} أي ال نسألك أف ترزؽ نفسك ،وال اىلك.
وكيف نأمرؾ بذلك ،ونكلفك أف ترزؽ نفسك ،وأنت ال تستطيع ذلك؟
وكيف ٭تمد بنا أف نأمرؾ با٠تدمة ،وال نقوـ لك بالقسمة؟
فكأنو سبحانو ١تا علم أف العباد رٔتا يشوش عليهم طلب الرزؽ ُب دواـ الطاعة ،وحجبهم ذلك عن التفرغ
للموافقة ،فخاطب رسولو صلى اهلل عليو وسلم ليسمعوا فقاؿ:
{وأمر أىلك بالصبلة واصطرب عليها ،ال نسألك رزقا٨ ،تن نرزقك} أي قم ٓتدمتنا و٨تن نقوـ لك بقسمتنا
و٫تا شيئاف :شيء ضمنو اهلل لك فبل تتبعو ،وشيء طلب منك فبل هتملو.
فمن اشتغل ٔتا ضمن لو عما طلب منو ،فقدـ عظم جهلو واتسعت غفلتو وقل ما يتنبو ١تن يوقظو ،بل حقيق
على العبد أف يشتغل ٔتا طلب منو ،عما ضمن لو.
إذا كاف سبحانو قد رزؽ أىل اٞتحود ،فكيف ال يزرؽ أىل الشهود؟
وإذا كاف قد أجرى رزقو على أىل الكفراف ،فكيف ال ٬تري رزقو على أىل اإلٯتاف؟
فقد علمت أيها العبد ،أف الدنيا مضمونة لك ،مضموف لك ،منها ما يقاـ بأودؾ واآلخرة ،مطلوبة منك ،أي
العمل ٢تا بقولو تعأب{ :وتزودوا فاف خَت الزاد التقوى}.
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فكيف يثبت لك عقل ،أو بصَتة ،واىتمامك فيما ضمن لك اقتطعك عن اىتماـ ٔتا طلب منك ،حىت قاؿ
بعضهم:
(إ اهلل ضمن لنا الدنيا ،وطلب منا اآلخرة فليتو ضمن لنا اآلخرة ،وطلب منا الدنيا).
وأىن قولو تعأب{ :و٨تن نرزؽ} على ىذه الصيغة ،ليدؿ ذلك على االستقرار والدواـ ألف قولك :أنا أكرمك،
ليس كقولك أنا أكرمتك ،ألف قولك أنا أكرمك يدؿ على إكراـ بعد إكراـ.
وقولك أنا أكرمتك ،ال يدؿ إال على أف ٍب إكراما كاف وقوعو فيما مضى من غَت أف يدؿ على التكرار
والدواـ.
فقولو تعأب٨{ :تن نرزقك} أي رزقا بعد رزؽ ،ال نعطل عنك منتنا ،وال نقطع عنك نعمتنا.
و١تا تفضلنا على العباد باإل٬تاد ،فكذلك أيضا قمنا ٢تم بدواـ اإلمدادٍ ،ب قاؿ تعأب{ :والعاقبة للتقوى}.
كأنو تعأب يقوؿ٨ :تن نعلم إذا تبتلت ٠تدمتنا ،وتوجهت لطاعتنا ،معرضا عن أسباب الدنيا ،تاركا للدخوؿ
فيها ،واالشتغاؿ هبا ،ال يكوف رزقك فيها رزؽ ا١تًتفُت ،وال عيشك عيش ا١تتوسعُت ،ولك اصطرب على ذلك
فاف العاقبة للتقوى ،كما قاؿ تعأب ُب أوؿ اآلية األخرى:
{وال ٘تدف عينيك إٔب ما متعنا بو أزواجا منهم ،زىرة اٟتياة الدنيا لنفتنهم فيو ورزؽ ربك خَت وأبقى}.
فاف قلت١ :تاذا خص التقوى بالعاقبة ،وأىل التقوى ٢تم مع العاقبة العيشة الطيبة ُب الدنيا ،لقولو تعأب:
{من عمل صاٟتا من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فلنحيينو حياة طيبة}.
فاعلم انو تعأب ٮتاطب العباد على حسب عقو٢تم ،فكأنو يقوؿ :أيها العباد إف نظرًب أف ألىل الغفلة
والعدواف بداية فؤلىل التقوى واإلٯتاف هناية ،والعاقبة للتقوى.
فخاطب العباد على حسب ما تصل إليو عقو٢تم وتدركو إفهامهم ،كما جاء :اهلل اكرب ،وإف كاف غَته ٓب
يشاركو على الكربياء ،لكن ١تا كانت النفوس قد تشهد كربياء اآلثار كما قاؿ تعأب:
{٠تلق السماوات واألرض اكرب من خلق الناس}.
فكأنو يقاؿ ٢تا :أف كاف وال بد وشهدت لشيء كربياء ،فاهلل عز وجل اكرب منو واكرب من كل كبَت ،كما جاء:
الصبلة خَت من النوـ.
فلو قيل :ليس ُب النوـ خَت ،قالت النفوس :قد أدركت لذاذاتو وراحتو ،فسلم ٢تا ما أدركتٍ ،ب قيل ٢تا :ما
دعوناؾ إليو ،خَت ٦تا ىو خَت عندؾ ،الصبلة خَت من النوـ.
ألف ما ملت إليو من ا١تناـ عرض يفٌت ،وما دعوناؾ إليو معاملة يبقى جزاؤىا ما يفٌت ،وما عند اهلل خَت
وأبقى.
أىل ا١تعرفة باهلل
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فائدة جليلة :اعلم أف اآلية علمت أىل الفهم عن اهلل ،كيف يتطلبوف رزقو ،فإذا توقفت عليهم أسباب
ا١تعيشة أكثروا من ا٠تدمة وا١توافقة ،ألف ىذه اآلية دلتهم على ذلك.
إال ترى أنو قاؿ تعأب{ :وأمر أىلك بالصبلة واصطرب عليها ال نسألك رزقا ٨تن نرزقك}.
فجاء الوعد بالرزؽ بعد أمرين:
أحد٫تا :أمر األىل بالصبلة ،واآلخر :االصطبار عليها.
ٍب بعد ذلك قاؿ٨{ :تن نرزقك}.
ففهم أىل ا١تعرفة باهلل ،انو إذا توقفت عليهم أسباب ا١تعيشة ،قرعوا باب الرزؽ ٔتعاملة الرزاؽ ،ال كأىل الغفلة
والعمى إذا توقفت عليهم أسباب الدنيا ،ازدادوا كدحا فيها ،وهتافتا فيها ،بقلوب غافلة ،وعقوؿ عن اهلل
ذاىلة ،وكيف ال يكوف أىل الفهم عن اهلل تعأب كذلك ،وقد ٝتعوا اهلل تعأب يقوؿ:
{وأتوا البيوت من أبواهبا}.
فعلموا أف باب الرزؽ طاعة الرزاؽ ،فكيف يطلب منو رزقو ٔتعصيتو.
أـ كيف يستمطر فضلو ٔتخالفتو؟ وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ( :انو ال يناؿ ما عند اهلل بالسخط).
أي ال يطلب رزقو إال با١توافقة لو ،وقاؿ سبحانو وتعأب مبينا لذلك{ :ومن يتق اهلل ٬تعل لو ٥ترجا ويرزقو من
حيث ال ٭تتسب} .وقاؿ تعأب{ :وأف لو استقاموا على الطريقة ألسقيناىم ماء غدقا}.
إٔب غَت ذلك من اآليات الدالة على أف التقوى مفتاح الرزقُت :رزؽ الدنيا ورزؽ اآلخرة ،كما قاؿ تعأب:
{ولو أف أىل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاهتم ،وألدخلناىم جنات النعيم ،ولو أهنم أقاموا التوراة
واإل٧تيل وما انزؿ إليهم من رهبم ألكلوا من فوقهم ،ومن ٖتت أرجلهم}.
فبُت سبحانو وتعأب أهنم لو أقاموا التوراة واإل٧تيل ،أي عملوا ٔتا فيهما ألكلوا من فوقهم ،ومن ٖتت أرجلهم،
أي لوسعنا عليهم أرزاقهم وأدمنا عليهم إنفاقنا ،لكنهم ٓب يفعلوا ما ٨تب ،فؤلجل ذلك ٓب نفعل هبم ما
٭تبوف.
أمر الرزؽ
اآلية الرابعةُ :ب أمر الرزؽ قولو تعأب:
{وما من دابة ُب األرض إال على اهلل رزقها ،ويعلم مستقرىا ومستودعها كل ُب كتاب مبُت}.
فهذه اآلية صرحت بضماف اٟتق الرزؽ ،وقطعت ورود ا٢تواجس وا٠تواطر ،على قلوب ا١تؤمنُت ،فاف وردت
على قلوهبم كرت عليها جيوش اإلٯتاف باهلل ،والثقة هبا ،فهزمتها.
{بل نقذؼ باٟتق على الباطل فيدمغو فإذا ىو زاىق}.
فقولو تعأب{ :وما من دابة ُب األرض إال على اهلل رزقها}.
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ضماف تكفل بو لعباده تعريفا بوداده ،وٓب يكن ذلك واجبا عليو ،بل أوجبو على نفسو إ٬تاب كرـ وتفضل.
ٍب انو عمم الضماف فكأنو يقوؿ:
أيها العبد ليست كفاليت ورزقي خاصا بك ،بل كل دابة ُب األرض ،فأنا كافلها ورازقها ،وموصل إليها قوهتا.
فاعلم بذلك سعة كفاليت وغنا ربوبييت :واف األشياء ال ٗترج عن إحاطيت وثق يب كفيبل ،واٗتذين وكيبل.
فإذا رأيت تدبَتي ألصناؼ اٟتيوانات ،ورعاييت ٢تا ،وقيامي ْتسن الكفالة هبا ،وأنت اشرؼ ىذا النوع فأنت
أؤب باف تكوف بكفاليت واثقا ولفضلي رامقا.
إال ترى كيف قاؿ تعأب{ :ولقد كرمنا بٍت آدـ} على سائر أجناس اٟتيواف؟ أي إذ دعوناىم إٔب خدمتنا
ووعدناىم دخوؿ جنتنا ،وخطبناىم إٔب حضرتنا.
تفضيل اآلدمي على غَته
و٦تا يوضح لك كرامة اآلدمي عن غَته من ا١تكنونات ،أف ا١تكنونات ٥تلوقات من اجلو ،وىو ٥تلوؽ من اجل
حضرة اهلل تعأبٝ .تعت شيخنا أبا العباس رٛتو اهلل تعأب يقوؿ:
(قاؿ اهلل سبحانو :يا ابن آدـ خلقت األشياء كلها من أجلك ،وخلقتك من اجلي ،فبل تشتغل ٔتا ىو لك
عما أنت لو).
وقاؿ سبحانو وتعأب{ :واألرض وضعها لؤلناـ}.
وقاؿ تعأب{ :وسخر لكم ما ُب السماوات وما ُب األرض ٚتيعا منو}.
وٝتعت الشيخ رٛتو اهلل تعأب يقوؿ:
األكواف كلها عبيد سخرىا لك ،وأنت عبيد اٟتضرة.
وقاؿ تعأب{ :اهلل الذي خلق سبع ٝتوات ومن األرض مثلهن يتنزؿ األمر بينهن ،لتعلموا أف اهلل على كل
شيء قدير ،واف اهلل قد أحاط بكل شيء علما}.
فقد بُت لك أف السماوات واألرض ٥تلوقة من اجل أف تعلم أيها اآلدمي.
فإذا علمت أف األكواف ٥تلوقة من أجلك ،إما انتفاعا وإما اعتبارا وىو نفع أيضا.
فينبغي لك أف تعلم أف اهلل تعأب ،إذا رزؽ من ٥تلوؽ من أجلك ،كيف ال يكوف لك رازقا؟
أٓب تسمع كيف قاؿ تعأب{ :وفاكهة وأبا ،متاعا لكم وألنعامكم}.
وقولو تعأب :ويعلم مستقرىا ومستودعها.
تأكيد ألنو ا١تتكفل هبا أي ال ٮتفى عليو مكاهنا ،وال ينبهم عليو شأهنا ،بل يعلم مكاهنا فيوصل إليها ما قسم
٢تا.
شأف الرزؽ
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اآلية ا٠تامسةُ :ب شأف الرزؽ قولو تعأب:
{وُب السماء رزقكم وما توعدوف ،فورب السماء واألرض انو ٟتق مثل ما أنكم تنطقوف}.
وىذه اآلية ىي اليت غسلت الشكوؾ من قلوب ا١تؤمنُت و أشرقت ُب قلوهبم أنوار اليقُت ،فأوردت على
قلوهبم الزوائد ما تضمنتو من الفوائد ،وذلك أهنا تضمنت ذكر الرزؽ ،و٤تلو ،والقسم عليو ،والتشبيو لو بأمر
ال خفاء بو ،ولنتبع ذكر ىذه الفوائد فائدة فائدة.
الفائدة األؤب :اعلم انو تعأب ١تا علم كثرة اضطراب النفوس ُب شأف الرزؽ كرر ذكره ١تا تكررت ورود عوارضو
على القلوب ،كما تكرر اٟتجة إذا علمت أف الشبهة متمكنة ُب نفس خصمك كما كرر تعأب االستدالؿ
على ا١تعاد ُب آيات عديدة ١تا اضطربت فيو ا١تلحدوف واستبعدوا أف يعود اإلنساف بعد أف ٘تزقت أوصالو
واضمحل بناءه ،وصار ترابا أو أكلتو السباع وا٢تواـ فاحتج عليهم ُب كتابو العزيز حججا كثَتة منها قولو
تعأب:
{وضرب لنا مثبل ونسي خلقو قاؿ :مٍت ٭تي العظاـ وىو رميم؟ قل ٭تييها الذي أنشأىا أوؿ مرة}.
وبقولو ُب اآلية األخرى{ :وىو أىوف عليو}.
وبقولو تعأب{ :أف الذي أحياىا حمليي ا١توتى}.
إٔب غَت ذلك وكذلك ١تا علم اٟتق شدة اضطراب النفوس ُب أمر ومنها أكد اٟتجة ُب ذلك ُب آيات عديدة
منها :ما تقدـ ذكره ،الرزؽ ما ٓب نذكره.
فلما علم اٟتق تعأب ذلك من نفوس العباد.
وقاؿ تارة{ :أف اهلل ىو الرزاؽ}.
وقاؿ أخرى{ :اهلل الذي خلقكم ٍب رزقكم}.
وقاؿ أخرى٨{ :تن نرزقك}.
وقاؿ أخرى{ :أمن ىذا الذي يرزقكم إف امسك رزقو}.
وقاؿ ىاىنا{ :وُب السماء رزقكم وما توعدوف}.
ليبُت ٤تل الرزؽ ،فتسكن إليو القلوب ،وليس الضماف مع إهباـ اٟتمل ،كالضماف مع تبيينو ،فكأنو تعأب
يقوؿ:
ٓب يكن ٬تب علينا أف نبُت لكم ٤تل رزقكم ،لكم عندنا رزؽ نوصلو لكم إذا جاء أبانو ،وليس علينا بيانو،
ولكن بلطفو ورٛتتو وفضلو ومنتو ،بُت ٤تل الرزؽ ليكوف ذلك ابلغ ُب ثقة النفوس بو ،وأقوى ُب دفع الشك.
وفيو فائدة أخرى :وىو انو تضمن تبيُت احملل رفع ٫تم ا٠تلق ،عن ا٠تلق واف ال يطلبوا إال من ا١تلك اٟتق،
وذلك إذا وقع ُب قلبك طمع ُب ٥تلوؽ ،أو حوالة على سبب قاؿ لك تعأب:
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{وُب السماء رزقكم وما توعدوف}.
أي يا ىذا ا١تتطلع للرزؽ من ا١تخلوؽ الضعيف العاجز ُب األرض ليس رزقك عنده وإ٪تا رزقك عندي وأنا
ا١تلك القادر ،وألجل ىذا انو ١تا ٝتع بعض األعراب ىذه اآلية٨،تر ناقتو،وخرج فارا إٔب اهلل تعأب وىو
يقوؿ(:سبحاف اهلل ،رزقي ُب السماء وأنا اطلبو ُب األرض).
فانظر رٛتك اهلل كيف فهم عن اهلل أف مراده هبذه اآلية ،أف يدفع ٫تم عباده إليو ،واف يكوف رغبتهم فيما
لديو ،كما قاؿ ُب اآلية األخرى{ :واف من شيء إال عندنا خزائنو وما ننزلو إال بقدر معلوـ}.
لتجأش ا٢تمم إٔب بابو ،ولتجنح القلوب إٔب جنابو ،فكن رٛتك اهلل ٝتاويا ،وال تكن سفليا ارضيا ،ولذلك
قاؿ بعضهم:
إذا أعطشتك أكف اللئاـ *** كفتك القناعة شبعا وريا
فكن رجبل جسمو ُب الثر *** وىامة ٫تتو ُب الثريا
فاف إراقة ماء اٟتياة *** دوف إراقة ماء احمليا
وٝتعت شيخنا أبا العباس رٛتو اهلل يقوؿ( :واهلل ما رأت العز إال ُب رفع ا٢تمم عن ا٠تلق ،وإذ أيها األخ
رٛتك اهلل ىاىنا قولو تعأب{ :وهلل العزة ولرسولو وللمؤمنُت}.
فمن العزة اليت اعز اهلل هبا ا١تؤمن رفع ٫تتو إٔب مواله ،وثقتو بو ،دوف ما سواه ،واستح من اهلل أف تكوف بعد أف
كساؾ حلة اإلٯتاف وزينك بزينة العرفاف ،أف تستوٕب عليك الغاتلة والنسياف حىت ٘تيل إٔب األكواف أو تطلب
من غَته وجود إحساف ،ولذلك قاؿ بعضهم:
ابعد نفوذي ُب علوـ اٟتقائق *** وبعد انبساطي ُب مواىب خالقي
وُب حُت إشراُب على ملكوتو*** أرى باسطا كفي إٔب غَت رازقي
فاف كلفتك النفس الغافلة عن موالىا ،باف ترفع حاجتك إٔب ا١تخلوقُت ،فارفعها إٔب من يرفع ذلك ا١تخلوؽ
حاجتو إليو ،وىُت على النفس أف هتُت إٯتانك لتحصيل ىواىا ،واف تذللت لتبلغ معناىا كما قاؿ بعضهم:
تكلفت إذالؿ نفس لعزىا *** وىاف عليها أف أىاف لتكرما
تقوؿ سل ا١تعروؼ ٭تِت بن أكثم *** فقلت سلي ربا ٟتِت بن أكثما
79

وقبيح با١تؤمن أف ينزؿ حاجتو بغَت اهلل مع علمو بوحدانيتو وانفراده بربوبيتو ويسمع قولو تعأب:
{أليس اهلل بكاؼ عبده}.
وذلك من كل أحد قبيح ،ومن ا١تؤمن أقبح ،وليذكر قولو تعأب{ :يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.
ومن العقود اليت عاقدتو عليها ،أف ال ترفع حوائجك إال إليو ،وال تتوكل إال عليو ،وذلك الزـ إقرارؾ لو
بالربوبية يوـ ا١تقادير ،يوـ ألست بربكم؟ قالواٍ بلى:
فكيف تعرفو وتوحده ىنالك وٕتهلو ىنا؟ وقد تواتر عيك إحسانو ،وغمرؾ فضلو وامتنانو كما قاؿ بعضهم:
ُب القلب لكم منزلة عليو *** ال نسكنها سعدى وال لبناء
ُب الذر عرفتكم فهل ٬تمل يب *** أف أنكركم وٟتييت مشطاء
ورفع ا٢تمة عن ا٠تلق ىو ميزاف الفقراء ،ومسبار الرجاؿ وكما توزف الذوات كذلك توزف األحواؿ والصفات:
{وأقيموا الوزف بالقسط} فيظهر الصادؽ بصدقو ،وا١تدعي ٔتذقو{ :ما كاف ليذر ا١تؤمنُت على ما انتم عليو،
حىت ٯتيز ا٠تبيث من الطيب}.
وقد ابتلى اهلل ْتكمتو ووجود منتو ،الفقراء الذين ليسوا بصادقُت بإظهار ما كمنوا من الرغبة ،وأسروا من
الشهوة ،فابتذلوا أنفسهم ألبناء الدنيا مباسطُت ٢تم مبلئمُت ٢تم ،موافقُت ٢تم على مآدهبم ،مدفوعُت على
أبواهبم فًتى الواحد منهم يتزين كما يتزين العروس ،مفتونوف بإصبلح ظواىرىم غافلوف عن إصبلح سرائرىم.
ولقد وٝتهم اٟتق سبحانو وتعأب بسمة كشف هبا عوراهتم واظهر أخبارىم فبد أف كاف نسبتو أف لو صدؽ
مع اهلل أف يقاؿ فيو عبد الكبَت فأخرج عن ىذه النسبة بعدـ صدقو فصار يقاؿ فيو:
شيخ األمَت ،أولئك الكذابوف على اهلل ،الصادوف للعباد عن حصبة أولياء اهلل ألف ما يشهده العموـ فيهم،
٭تسبونو على كل منتسب إٔب اهلل ،صادؽ وغَت صادؽ فهم حجب أىل التحقيق وسحب مشوس أىل
التوفيق ،ضربوا طبو٢تم ،ونشروا أعبلمهم ولبسوا دروعهم ،فإذا وقعت اٟتملة ولوا على أعقاهبم ،ناكسُت
ألسنتهم منطلقة بالدعوى ،وقلوهبم خالية من التقوى ،أٓب يسمعوا قولو تعأب{ :ليسأؿ الصادقُت عن
صدقهم}.
أترى إذا سأؿ الصادقُت أيًتؾ ا١تدعُت من غَت سؤاؿ؟
أٓب يسمعوا قوؿ اهلل تعأب{ :وقل اعملوا فسَتى اهلل عملكم ورسولو وا١تؤمنُت وسًتدوف إٔب عآب الغيب
والشهادة فينبئكم ٔتا كنت تعملوف} .فهم ُب إظهار زي الصادقُت ،وعملهم عمل ا١تعرضُت كما قيل:
أما ا٠تياـ فإهنا كخيامهم *** وأرى نساء اٟتي غَت نسائها
ال والذي حجت قريش بيتو *** مستقبلُت اركن من بطحائها
81

ما أبصرت عيٍت خياـ قبيلة *** إال بكيت أحبيت بفنائها
فقد علمت رٛتك اهلل أف رفع ا٢تمة عن ا٠تلق ىو زينة أىل الطريق وسيمة أىل التحقيق ،ولنا ُب ىذا ا١تعٌت:
بكرت تلوـ على زماف أجحفا *** فصدفت عنها علها أف تصدفا
ال تكثري عتبا لدىرؾ انو *** ما أف يطالب بالوفاء وال الصفا
ما ضرين أف كنت فيو خامبل *** فالبدر بدر أف بدا أو إف خفا
اهلل يعلم أنٍت ذو ٫تة *** تأىب الدنايا عفة وتطرفا
ٓب ال أصوف عن الورى ديباجيت *** واريهم عز ا١تلوؾ واشرفا
أأريهم أين الفقَت إليهم *** وٚتيعهم ال يستطيع تصرفا
أـ كيف اسأؿ رزقو من خلقو *** ىذا لعمري أف فعلت ىو اٞتفا
شكوى الضعيف إٔب ضعيف مثلو *** عجز أقاـ ْتامليو على شفا
فاسًتزؽ اهلل الذي إحسانو *** عم الربية منة وتلطفا
واٞتأ إليو ٕتده فيما ترٕتي *** ال تعد عن أبوابو متحرفا
الفائدة الثانية:
٭تتمل أف يكوف قولو سبحانو وتعأب{ :وُب السماء رزقكم} أف يكوف ا١تراد إثبات رزقكم أي إثباتو ُب اللوح
احملفوظ ،فإف كاف ا١تراد كذلك ،فهو تطمُت للعباد ،وإعبلـ ٢تم أف رزقكم ،أي الشيء الذي منو رزقكم كتبناه
عندنا وأثبتناه ُب كتابنا وقضيناه بآياتنا من بل وجودكم وعيناه من قبل ظهوركم.
فؤلي شيء تضطربوف؟ وما لكم إٕب ال تسكنوف؟ وبوعدي ال تتقوف؟
و٭تتمل أف يكوف ا١تراد {وُب السماء رزقكم}.
أي الشيء الذي منو رزقكم ،وىو ا١تاء كما قاؿ تعأب:
{وجعلنا من ا١تاء كل شيء حي ،أفبل يؤمنوف؟}.
وكذلك قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما :ىو ا١تطر.
فيكوف قولو{ :وُب السماء رزقكم} أي الشيء الذي منو أصل رزقكم ،وألف ا١تاء ُب نفسو رزؽ.
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الفائدة الثالثة :ٯتكن أف يكوف مراد اٟتق سبحانو وتعأب هبذه اآلية ،تعجيز العباد عن دعوى القدرة على
األسباب ألف اهلل تعأب ،لو امسك ا١تاء عن األرض ،لتعطل سبب كل ذي سبب ،من حارث وزارع ،وتاجر،
وخائط ،وكاتب ،وغَت ذلك فكأنو يقوؿ:
ليست أسبابكم ىي الرازقة لكم ولكن أنا الرازؽ لكم وبيدي تيسَت أسبابكم ،أنا ا١تنزؿ لكم ما بو كانت
أسبابكم ،و٘تت إكسابكم.
الفائدة الرابعةُ :ب اقًتاف الرزؽ باألمر ا١توعود ،فائدة جليلة وذلك أف ا١تؤمنُت ١تا علموا أف ما وعدىم اٟتق ال
بد من كونو ،وال قدرة ٢تم على تعجيلو وال تأجيلو وال حيلة ٢تم ُب جلبو ،فكأنو سبحانو وتعأب يقوؿ:
كما ال شك عندكم أف عندنا ما توعدوف ،كذلك ال يكن عندكم شك ُب أف عندنا ما ترزقوف.
وكما أنكم على استعجاؿ ما وعدنا قبل وقتو عاجزوف ،كذلك انتم عاجزوف عن أف تستعجلوا رزقا أجلتو
ربوبيتنا ووقتو إالىيتنا.
الفائدة ا٠تامسة ،قولو سبحانو وتعأب:
(فورب السماء واألرض إنو ٟتق مثل ما أنكم تنطقوف)
ُب ذلك حجة عظيمة على العباد أف يكوف الوُب لوعد الذي ال ٮتلف ا١تيعاد يقسم للعباد على ما ضمن ٢تم
لعلمو ٔتا النفوس منطوية عليو من الشك واالضطراب ووجوب االرتياب فلذلك قالت ا١تبلئكة حُت ٝتعت
ىذه اآلية:
(ىلك بنو آدـ ،أغضبوا رهبم اٞتليل ،حىت أقسم).
وقاؿ بعضهم حُت ٝتع ىذه اآلية:
(سبحاف اهلل :من أٞتأ الكرًن إٔب القسم؟).
ومن علمت ثقتو بك ٓب ٖتتج إٔب القسم معو ،وإذا علمت اضطرابو ُب وعدؾ أقسمت لو.
فهذه اآلية :سرت أقواما ،وأخجلت آخرين.
أما الذين سرهتم :فهم ُب ا١تقاـ األوؿ ،إذ يزيد هبا إٯتاهنم،ويرسخ هبا إيقاهنم فينتصروا هبا على وساوس
الشيطاف ،وشكوؾ النفس.
وأما الذين أخجلتهم :فإهنم علموا أف اٟتق سبحانو وتعأب علم منهم عدـ الثقة ،ووجود االضطراب فأقامهم
مقاـ أىل الشك ،فأقسم ٢تم فأخجلهم ذلك حياء منع ،وذلك ٦تا أفادىم الفهم عنو.
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ورب شيء واحد أوجب سرور أقواـ وحزف آخرين ،على حسب تفاضل اإلفهاـ ،وواردات اإل٢تاـ ،أٓب ترى أنو
أنزؿ قولو تعأب:
(اليوـ أكملت لكم دينكم،وأ٘تمت عليكم نعميت ،ورضُت لكم اإلسبلـ دينا).فرح هبا الصحابة ،وحزف هبا أبو
بكر رضي اهلل عنهم أٚتعُت ألنو فهم منها نعى رسوؿ اهلل صلى الو عليو وسلم ،فبكى وأخذ من ذلك أف
الشيء إذا استتم خيف عليو من الًتاجع إٔب وجود النقصاف كما قاؿ:
إذ ًب شيء دنا نقصو *** توقع زواال إذا قيل ًب
إذا كنت ُب نعمة فارعها *** فإف ا١تعاصي تزيل النعم
واعلم أف األمر ال يتقاصر ما داـ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم حياً وفرح الصحابة رضي اهلل عنهم أٚتعُت،

لظاىر البشارة اليت فيها وٓب ينفذوا ١تا نفذ إليو أبو بكر رضي اهلل عنو ،فظهر لذلك سر قولو صلى اهلل عليو
وسلم:
(ما سبقكم أبو بكر بصوـ وال صبلة ولكن بشيء وقر ُب صدره).
والذي كاف سابقاً ىو بعينو ىو الذي أوجب أف يفهم ما ٓب يفهم غَته.ومثل ذلك ولو سبحانو وتعأب:
(إف اهلل اشًتى من ا١تؤمنُت أنفسهم وأموا٢تم بأف ٢تم اٞتنة يقاتلوف ُب سبيل اهلل فيقتلوف ويقتلوف).
وٝتعت الشيخ أبا ٤تمد ا١ترجاين رٛتو اهلل يقوؿ:
(قوـ ٝتعوا ىذه اآلية الكرٯتة ،فاستبشروا هبذه ا١تبايعة ،فابيضت وجوىهم سرورا هبا،إذ أىلهم اٟتق أف يشًتي
منهم ،وإذ أجل أقدارىم ،إذ رضيهم للشراء ،وسرورا بالثمن اٞتليل .والثواب اٞتزيل.
وقوـ اصفرت وجوىهم خجبل من اهلل تعأب ،إذ اشًتى منهم ما ىو مالكو .فلوال أنو علم منهم وجود
الدعوى الكامنة ُب أنفسهم ودعوى ا١تالكية منهم ٢تا١،تا قاؿ( :إف اهلل اشًتى من ا١تؤمنُت أنفسهم.).....
فكاف للذين ابيضت وجوىهم جنتاف من فضة آنيتهما وما فيهما.
وكاف للذين اصفرت وجوىهم جنتاف من ذىب آنيتهما وما فيهما).انتهى كبلـ الشيخ.
فلو سلم ا١تؤمنوف من بقايا ا١تنازعة ،ما أوقع عليهم مبايعة ولذلك قاؿ اهلل تعأب:
(إف اهلل اشًتى من ا١تؤمنُت )....وٓب يقل:من األنبياء وا١ترسلُت ولذلك قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل:
النفوس على ثبلثة أقساـ نفس ال تشًتي ٠تستها ،ونفس تشًتي لكرامتها ،ونفس ال يقع عليها الشراء لثبوت
حريتها.
فاألؤب :نفوس الكافرين،ال يقع عليها الشراء ٠تستها.
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والثاين :نفوس ا١تؤمنُت ،وقع عليها الشراء لكرامتها.
والثالث :نفوس األنبياء وا١ترسلُتٓ ،ب يقع عليها الشراء لثبوت حريتها.
الفائدة السادسة :وىو أنو تعأب أقسم بالربوبية الكاملة للسماء واألرض ،وٓب يقسم بغَتىا من األٝتاء ،وذلك
ألف الربوبية الكاملة للسماء واألرض ال ينبغي أف يشك ُب الثقة هبا ،ومن شأهنما كفالة ىذا العآب العظيم،
الذي أنت فيو ،وإذا نسبت إليو كنت كبل شيء موجود فيو ،فذلك أبلغ ُب وجود الثقة من أف يقوؿ :فهو
السميع ،أو العليم ،أو الرٛتن ،أو غَت ذلك من األٝتاء.فافهم.
الفائدة السابعة:قولو سبحانو وتعأب( :فورب السماء واألرض إنو ٟتق).
واٟتق ىو ضد الباطل ،والباطل ىو ا١تعلوـ الذي ال ثبات لو ،والرزؽ والشك ُب الرزؽ ،شك ُب الرزاؽ ،حىت
كاف بعضهم ينبش ا١تقابر ٍب تاب ،فقاؿ لبعض العارفُت :نبشت ألف قرب فوجدهتم كلهم ٤تولة عن القبلة،
فقاؿ عارؼ ذلك الزماف :إ٪تا حوؿ وجوىهم عن القبلة هتمة الرزؽ.
الفائدة الثامنة :قولو تعأب(:مثل ما أنكم تنطقوف) تأكيد ُب إثبات الرزؽ ،وتقرير ٟتقيقتو ،وأنو ال ينبغي أف
يرتاب فيو مؤمن ،وال يشك فيو موقن ،وأف ثبوتو ٔتشهد بصائر القلوب كثبوت ا١تنطق الظاىر ٔتشهد األبصار
فنقل ا١تعٌت إٔب الصورة ومثل الغيب بالشهادة ،وقطع شك العباد ُب أمر الرزؽ.
أي أفكما تنطقوف ،ال تشكوف ُب ذلك١ ،تا أثبتو العياف ،كذلك ال ترتابوا ُب أمر الرزؽ فقد أثبنو نور اإلٯتاف.
فانظر رٛتك اهلل اعتناء اٟتق سبحانو وتعأب بأمر الرزؽ وتكراره لو ،ونبُت مواطنو ،وتنظَته باألمور احملسوسة
اليت ال يرتاب فيها شاىدىا ،وأقسامو على ذلك بالربوبية احمليطة بالسماء واألرض ،وكذلك تكرر ُب كبلـ
صاحب الشرع صلوات اهلل عليو ،فقاؿ:
(إف روح القدس نفث ُب روعي ،أف نفسا لن ٘توت حىت تستكمل رزقها ،فاتقوا اهلل وأٚتلوا ُب الطلب).
وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ( :لو توكلتم على اهلل حق توكلو ،لرزقكم كما يرزؽ الطَت ،تغدو ٜتاصا وتروح
بطانا).
وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ( :طالب العلم تكفل اهلل رزقو) إٔب غَت ذلك من األحاديث الواردة ُب ذلك.
وجود السبب ال يناُب التوكل
فائدة :اعلم انو ال يناُب التوكل على اهلل ُب أمر الرزؽ وجود السبب ،كما أشار إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم ألنو قاؿ( :فاتقوا اهلل وأٚتلوا ُب الطلب) .فقد أباح الطلب ،ولو كاف منافيا ١تقاـ التوكل على اهلل١ ،تا
أباحو ألنو ٓب يقل إال تطلبوا ،وإ٪تا قاؿ :أٚتلوا ُب الطلب .فكأنو قاؿ :إذا طلبتم ٣تملُت ،أي كونوا مع اهلل ُب
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الطلب متأدبُت واليو مفوضُت .فقد أباح صلوات اهلل عليو وسبلمو ،وجود الطلب ،والطلب من األسباب،
وقد سبق قولو عليو الصبلة والسبلـ( :أحل ما أكل ا١ترء من كسب ٯتينو).
إٔب غَت ذلك من األحاديث الدالة على جواز األسباب ،بل على اٟتث عليها ،والندب إليها.
حكمة األخذ باألسباب
وُب األسباب فوائد منها:
(الفائدة األؤب) :أف اٟتق تعأب ،علم ضعف قلوب العباد وقصورىم عن مشاىدة القسمة وعجزىم عن
صدؽ الثقة ،فأباح لو األسباب إسناد لقلوهبم ،وتثبيتا لنفوسهم ،فكاف ذلك من فضلو عليهم.
الفائدة الثانية :إف ُب األسباب صيانة للوجوه عن االبتذاؿ بالسؤاؿ وحفظ لبهجة اإلٯتاف أف تزوؿ بالطب من
ا ٠تلق فما يعطيك اهلل من األسباب فبل منة فيو ١تخلوؽ عليك ،إذ ال ٯتن عليك أحد إف اشًتى منك أو
استأجرؾ على عمل شيء ،فانو ُب حظو سعي ونفع نفسو قصد ،فالسبب اخذ منو بغَت منة.
الفائدة الثالثة :إف ُب شغل العباد بأسباهبم شغبل عن معصيتو ،والتفرغ إٔب ٥تالفتو ،إال تراىم إذا تطلعت
أسباهبم ُب أعيادىم وغَتىا ،كيف يتعرؼ أىل الغفلة ١تخالفة اهلل تعأب؟ وينهمكوف ُب معصية اهلل فكأف
شغلهم باألسباب زٛتة من اهلل عليهم.
الفائدة الرابعة :إف ُب األسباب والقياـ هبا رٛتة با١تتجردين ومنة من اهلل على ا١تتوجهُت لطاعتو وا١تتفرغُت ٢تا،
وال قياـ ألىل األسباب فها فكيف كاف يصح لصاحب ا٠تلوة خلوتو ،ولصاحب اجملاىدة ٣تاىدتو ،فجعل
اٟتق تعأب األسباب كا٠تدمة للمتوجهُت إليو ،ا١تقبلُت عليو.
الفائدة ا٠تامسة :إف اٟتق تعأب أراد من ا١تؤمنُت أف يتآلفوا لقولو تعأب{ :إ٪تا ا١تؤمنوف إخوة}.
فكانت األسباب سببا لتعارفهم ،وموجبة لتواددىم ،وال ينكر األسباب إال جاىل أو عبد عن اهلل غافل.
وٓب يبلغنا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم دعا الناس إٔب اهلل أمرىم با٠تروج عن أسباهبم ولكن اقرىم على
ما يرضاه اهلل منها ودعاىم إٔب وجود ا٢تدى ،والقرآف والسنة ٤تشواف بإثبات األسباب.
ولقد أحسن من قاؿ:

أٓب تر أف اهلل قاؿ ١ترًن *** إليك فهزي اٞتذع يساقط الرطب
ولو شاء أدىن اٞتذع من غَت ىزىا** إليها ولكن كل شيء لو سبب

إشارة إٔب قولو تعأب:
{وىزي إليك ّتذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا}.
وظاىر صلوات اهلل عليو وسبلمو بُت درعُت يوـ أحد ،وأكل عليو الصبلة والسبلـ القثاء بالرطب ،وقاؿ:
(ىذا يدفع ضرر ىذا) ،وذلك كثَت .وُب قولو صلى اهلل عليو وسلم( :تغدو ٜتاصا وتروح بطانا) إثبات
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األسباب أيضا .ألف غدوىا ورواحها ،سبب أقيمت فيو ،فهو كغدو اآلدميُت إٔب مكاسبهم ،ورواحهم إليها.
والقوؿ الفصل ُب ذلك انو ال بد لك من األسباب وجودا ،وال بد لك من الغيبة عنها شهودا .فأثبتها من
حيث أثبتها ْتكمتو ،وال تستند إليها لعلمك بأحديتو.
فاف قلت :فما ىو اإلٚتاؿ ُب الطلب ُب قولو عليو الصبلة والسبلـ( :فاتقوا اهلل وأٚتلوا ُب الطلب).
أوجو اإلٚتاؿ ُب الطلب
فاعلم أف اإلٚتاؿ ُب الطلب ٭تتمل وجوىا كثَتة ،و٨تن نذكر منها ،ما فتح اهلل بو بفضلو.
فاعلم رٛتك اهلل :أف الطالب للرزؽ على قسمُت:
عبد يطلبو منهمكا عليو ،ومتوجها بكل ٫تتو إليو ،وذلك ٦تا يصرؼ وجهتو عن اهلل لن ا٢تمة إذا توجهت
لشيء انصرفت عما عداه ،قاؿ الشيخ أبو مدين رٛتو اهلل( :ليس للقلب إال وجهة واحدة ،أف وجهتو إليها
تصرؼ عن غَتىا وقد قاؿ اٟتق سبحانو وتعأب{ :ما جعل اهلل لرجل من قلبُت ُب جوفو} .أي ما جعل لو
من وجهتُت ُب وقت واحد وذلك لضعف البشرية عن التوجو إٔب وجهتُت.
فما توجو إنساف إٔب وجهتُت إال ويقع ا٠تلل ُب إحدى الوجهتُت والقياـ باألوجو كليا ُب الوقت الواحد من
غَت أف يقع ُب شيء منها خلل ،إ٪تا ذلك من شأف اإل٢تية ،ولذلك قاؿ سبحانو وتعأب{ :وىو الذي ُب
السماء إلو وُب األرض إلو}.
فأفاد بذلك انو متوجو ألىل السماء ،وألىل األرض ،ال يشغلو توجهو ألىل األرض ،وال توجهو ألىل
األرض عن توجهو ألىل السماء ،وال شيء عن شيء .فلذلك كرر سبحانو وتعأب ذكر اإل٢تية ُب اآلية
الكرٯتة ،ولو ٓب يكررىا ٓب يفد ذلك من ىذا اللفظ ،بل ٦تا يوجبو ما ىو اٟتق عليو سبحانو .فتبُت لك من
ىذا :أف من طلب الرزؽ مكبا عليو ،مشتغبل عن اهلل تعأب بو ،فليس ٣تمبل ُب الطلب ،ومن طلبو على غَت
ذلك فهو ٣تمل.
وجو ثاف وىو :أف األٚتاؿ ُب الطلب أف يطلب من اهلل تعأب ،وال يعُت قدرا ،وال سببا ،وال وقتا ،فَتزقو اٟتق
ما شاء ،كيف شاء ُب أي وقت شاء ،وذلك من حسن األدب ُب الطلب .ومن طلب وعُت قدرا ،أو سببا
أو وقتا ،فقد ٖتكم على ربو ،وأحاطت الغفلة بقلبو .و٭تكى عن بعضهم ،انو كاف يقوؿ:
(وددت لو أف تركت األسباب وأعطيت كل يوـ رغيفُت) .يريد بذلك أف يسًتيح من تعب األسباب ،قاؿ:
فسجنت ٍب كنت ُب السجن يؤتى ٕب كل يوـ برغيفُت ،فطاؿ ذلك علي حىت ضجرت ،ففكرت يوما ُب
أمري .فقيل ٕب( :انك طلبت منا كل يوـ رغيفُت وٓب تطب منا العافية ،فأعطيناؾ ما طلبت) .فاستغفرت اهلل
من ذلك ،ورجعت إٔب اهلل فإذا بباب السجن يقرع ،فتخلصت وخرجت.
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فتأدب أيها ا١تؤمن ،وال تطلب أف ٮترجك من أمر ،ويدخلك فيما سواه ،إذا كاف ما أنت فيو ٦تا يوافق لساف
العلم ،فاف ذلك من سوء األدب مع اهلل.فاصرب لئبل تطلب ا٠تروج بنفسك ،فتعطى ما طلبت و٘تنع الراحة
فيو ،فرب تارؾ سببا ،وداخل ُب غَته ليجد الثروة والراحة ،فأتعب وقوبل بوجود التعسر عقوبة لوجود
االختيار.
وُب كبلـ كتبناه ُب ىذا الكتاب" :طلبك للتجرد مع إقامة اهلل إياؾ ُب األسباب من الشهوة ا٠تفية وطلبك
األسباب مع إقامة اهلل إياؾ ُب التجريد ا٨تطاط عن ا٢تمة العلية ".فافهم رٛتك اهلل :أف من شأف ىذا العدو
أف يأتيك فيما أنت فيو ٦تا أقامك اهلل فيو ،فيحقره لتطلب غَت ما أقامك اهلل فيو ،فيتشوش قلبك ويتكدر
وقتك .وذلك انو يأٌب للمتسببُت فيقوؿ :لو تركتم األسباب وٕتردًب ألشرقت لكم األنوار ،ولصفت منكم
القلوب واألسرار ،قائبل :وكذلك صنع فبل وفبلف ،ويكوف ىذا العبد ليس مقصودا بالتجرد ،وال طاقة لو بو،
وإ٪تا صبلحو ُب األسباب فيًتكها فيتزلزؿ إٯتانو ،ويذىب إيقافو ،وال يتوجو إٔب الطلب من ا٠تلق ،وأب
االىتماـ بأمر الرزؽ ،فَتمى ُب ْتر القطيعة ،وذلك قصد العدو فيو .ألنو إ٪تا يأتيك ُب صورة ناصح ،إذ لو
أتاؾ ُب غَتىا ٓب تقبل منو وكما أتى آدـ وحواء عليهما السبلـ ُب صورة ناصح{ :وقاؿ :ما هناكما ربكما
عن ىذه الشجرة إال أف تكونا ملكُت أو تكونا من ا٠تالدين) .كما تقدمك بيانو{ .وقاٝتهما أين لكما من
الناصحُت} .كما تقدـ بيانو.
وكذلك يأٌب للمتجردين ويقوؿ ٢تم :إٔب مىت تًتكوف األسباب؟ أٓب تعلموا أف ترؾ األسباب تتطلع مع القلوب
إٔب ما ُب أيدي الناس ،ويفتح باب الطمع ،وال ٯتكن اإلسعاؼ وال اإليثار ،وال القياـ باٟتقوؽ؟ وعوض ما
تكوف منتظرا ما يفتح بو عليك من ا٠تلق ،فلو دخلت ُب األسباب بقي غَتؾ منتظرا ما يفتح عليو منك .إٔب
غَت ذلك ،ويكوف ىذا العبد قد طاب وقتو وانبسط نوره ووجد الراحة باالنقطاع عن ا٠تلق ،فبل يزاؿ بو حىت
يعود إٔب األسباب فيصيبو كدرهتا ،وتغشاه ظلمتها ،ويعود الدائم ُب سببو أحسن حاال منو .ألف ذلك ما
سلك طريقا ٍب رجع عنها ،وال قصد قصدا ٍب انعطف عنو ،فافهم واعتصم باهلل منو{ :ومن يعتصم باهلل فقد
ىدى إٔب صراط مستقيم} .وإ٪تا قصد الشيطاف بذلك أف ٯتنع العباد من الرضا عن اهلل فما ٢تم فيو ،وأف
ٮترجهم عما اختاره اهلل تعأب ٢تم إٔب ٥تتارىم ألنفسهم .وما أدخلك اهلل تعأب فيو ،تؤب إعانتك عليو ،وما
دخلت فيو بنفسك وكلك إليو.
{وقل رب أدخلٍت مدخل صدؽ وأخرجٍت ٥ترج صدؽ واجعل ٕب من لدنك سلطانا نصَتا}.
فا١تدخل الصدؽ :أف تدخل بو ال بنفسك ،وا١تخرج الصدؽ أيضا كذلك ،فافهم.
والذي يقتضيو اٟتق منك أف ٘تكن حيث أقامك حىت يكوف اٟتق تعأب ىو الذي يتؤب إخراجك ،كما تؤب
إدخالك وليس الشأف أف تًتؾ السبب ،إ٪تا الشأف أف يًتكك السبب ،قاؿ بعضهم" :تركت السبب كذا وكذا
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مرة فعدت إليوٍ ،ب تركٍت السبب فلم أعد إليو ".ودخلت على الشيخ أيب العباس ا١ترسي ،وُب نفسي العزـ
على التجريد قائبل ُب نفسي :إف الوصوؿ إٔب اهلل تعأب على ىذه اٟتالة بعيد من االشتغاؿ بالعلم الظاىر،
ووجود ا١تخالطة للناس .فقاؿ ٕب من غَت أف اسألو" :صحبٍت إنساف مشتغل بالعلوـ الظاىرة وىو متصدر فيها
فذاؽ من ىذه الطريق شيئا فقاؿ :يا سيدي ،اخرج عما أنا فيو وأتفرغ بصحبتك؟ فقلت لو :ليس الشأف ذا،
ولكن أمكث فيما أنت فيو ،وما قسم اهلل لك على أيدينا فهو إليك واصلٍ ".ب قاؿ الشيخ ونظر إٕب وقاؿ:
"ىكذا شأف الصديقُت ال ٮترجوف عن شيء حىت يكوف اٟتق تعأب ىو الذي يتؤب إخراجهم" .فخرجت من
عنده وقد غسل اهلل تعأب من قليب تلك ا٠تواطر ووجدت الراحة بالتسليم إٔب اهلل ،ولكنهم كما قاؿ رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم( .ىم القوـ ال يشقى هبم جليسهم).
وجو ثالث :وقد يكوف األٚتاؿ ُب الطلب ،وأف تطلب من اهلل تعأب ويكوف قصدؾ مناجاتو ال عُت ما
طلبت ،وإ٪تا يكوف الطلب توسبل ٢تا ولذلك قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل( :ال يكن ٫تك ُب دعائك
الظفر بقضاء حاجتك فتكوف ٤تجوبا عن ربك ،ولتكن ٫تتك مناجاة موالؾ) .وقيل :إف موسى عليو السبلـ
كاف يطوؼ ُب بٍت إسرائيل ويقوؿ( :من ٭تملٍت رسالة إٔب ريب) .وذلك :لتطوؿ مناجاتو مع اهلل تعأب.
وجو رابع :وقد يكوف إلٚتاؿ ُب الطلب ،أف تطلب وأنت تشهد أنك مطلوب ٔتا قسم لك ،وأنك مقصود
بو وليس طلبك موصبل إليو ،فيكوف طلبك وأنت غريق ُب ْتر العجز مغموس ُب وجود الفاقة.
وقد يكوف األٚتاؿ ُب الطلب أف ال تطلب ْتظ البشرية ولكن إلظهار العبودية كما حكي أف ٝتنوف احملب
رٛتو اهلل كاف يقوؿ:
وليس ٕب ُب سواؾ حظ *** فكيفما شئت فاختربين
فابتلي بعلة األسر ،وىو احتباس البوؿ فصرب وٕتلد ،فطاولو ذلك فصرب وٕتلد إٔب أف جاءه بعض أصحابو،
فقاؿ :يا أستاذي ٝتعتك البارحة وأنت تطلب من اهلل الشفاء والعافية وٓب يكن ىو طلبٍ .ب جاء ثافٍ ،ب
جاء ثالثٍ ،ب جاء رابع .فعلم أف مراد اٟتق منو إظهار اٟتاجة والفاقة ،فسأؿ اهلل الشفاءٍ .ب صار يدور على
صبياف ا١تكاتب ويقوؿ( :أدعو لعمكم الكذاب).
وجو خامس :وقد يكوف األٚتاؿ ُب الطلب أف تطلب من اهلل ما يكفيك ،وال تطلب منو ما يطغيك ،غَت
متطلع إٔب ما سوى الكفاية بالشره ،وال منبسطا إليو بالرغبة ،وقد علمنا ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
إذ قاؿ( :اللهم اجعل قوت آؿ ٤تمد كفانا) .والطالب ١تا زاد على الكفاية ملوـ وطالب الكفاية غَت ملوـ
بذلك جاء ُب اٟتديث عنو صلى اهلل عليو وسلم( :وال تبلـ على كفاؼ) .ويكفيك ُب ذلك ما قاؿ رسوؿ
اهلل لثعلبة بن حاطب١ ،تا قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،ادع اهلل أف يرزقٍت ماال؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :يا
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ثعلبة بن حاطب ،قليل تؤدي شكره ،خَت من كثَت ال تطيقو .فكرر عليو ثعلبة فأعاد عليو الصبلة والسبلـ ما
قاؿ أوال ،:قليل تؤدي شكره ،خَت من كثَت ال تطيقو.
فما زاؿ إٔب أف دعا لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٔتا اختار لنفسو ،فكاف عاقبة اختياره لنفسو ،و٥تالفتو
١تختار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف أكثر مالو حىت تعطل عن بعض الصلوات أف يصليها مع رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم إال صبلة اٞتمعةٍ ،ب كثرت أغنامو ومواشيو ،حىت ٓب ٯتكنو صبلة اٞتمعة أيضاٍ ،ب
مصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يأخذ منو الزكاة فقاؿ:
ما أرىا إال جزية ،أو أخت اٞتزية وامتنع من دفع الزكاة ،وقصتو مشهورة ،فأنزؿ اهلل تعأب فيو{ :ومنهم من
لنكونن من الصاٟتُت ،فلما آتاىم من فضلوٓ ،تلوا بو وتولوا وىم
عاىد اهلل لئن آتانا من فضلوّ ،
لنص ّدقن و ّ
معرضوف ،فأعقبهم نفاقا ُب قلوىم إٔب يوـ يلقونو ٔتا أخلفوا اهلل ما وعدوه ؤتا كانوا يكذبوف}.
وجو سادس :وقد يكوف األٚتاؿ ُب الطلب ..أف يطلب العبد حظوظ دنياه قاؿ تعأب{ :فمن الناس من
يقوؿ ربنا آتنا ُب الدنيا ومالو ُب اآلخرة من خبلؽ ،ومنهم من يقوؿ ربنا آتنا ُب الدنيا حسنة وُب اآلخرة
حسنة وقنا عذاب النار}.
وجو سابع :وقد يكوف األٚتاؿ ُب الطلب أف يكوف طلبك غَت شاؾ ُب القسمة وال تاركا حفظ اٟترمة.
وجو ثامن :وقد يكوف األٚتاؿ ُب الطلب أف تطلب وال تستعجل اإلجابة ،وغَت األٚتاؿ أف تستعجلها وقد
هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ذلك بقولو( :يستجاب ألحدكم ما ٓب يقل دعوت فلم يستجب ٕب) .وقد
دعا موسى وىاروف عليهما السبلـ على فرعوف ،فيما حكاه اهلل تعأب عنهما بقولو{ :رهبما اطمس على
أموا٢تم ،واشدد على قلوهبم فبل يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم} .فقاؿ سبحانو وتعأب{ :قد أجيبت
دعوتكما فاستقيما وال تتبعاف سبيل الذين ال يعلموف} .وكاف بُت قولو تعأب ٢تما{ :قد أجيبت دعوتكما}
وإىبلؾ فرعوف أربعوف عاما .قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهللُ ،ب قولو سبحانو وتعأب{ :فاستقيما} أي على
عدـ استعجاؿ ما طلبتما{ .وال تتبعاف سبيل الذين ال يعملوف} ،قاؿ :ىم ا١تستعجلوف إلجابة.
وجو تاسع :وقد يكوف إلٚتاؿ ُب الطلب أف يطلب وىو شاكر هلل تعأب إف أعطى ،وشاىد حسن اختيار ربو
إذا منع ،فرب طالب ال يشكر أف أعطى وال يشهد حسن اختيار ربو ُب ا١تنع ،بل طالب من اهلل حازـ أف
ا١تصلحة لو ،أف يعطى .ومن أين ٢تذا العبد اٞتاىل أف ٭تكم على علم اهلل ،واف يعلم ما فيو غيب اهلل؟ وكفى
بالعبد جهبل أف يتخَت على مواله ،بل إذا سألتو فسلو مفوضا إليو غَت مدبر معو وال ٥تتار عليو{ :وربك ٮتلق
ما يشاء وٮتتار ما كاف ا٠تَتة} .ىذا فيما أيهم أمره والبياف ُب ذلك :أف ا١تدعو بو على ثبلثة أقساـ :ما ىو
خَت قطعا فاطلب من اهلل السبلمة منو من غَت استثناء ،كالكفر وا١تعصية .وما ىو مبهم األمر ،كالغٌت ،والعز،
والرفعة ،فاطلب ذلك من اهلل تعأب قائبل( :إف علمت ذلك خَت ٕب) .كذلك ٝتعتو من الشيخ رٛتو اهلل.
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وجو عاشر :وقد يكوف اإلٚتاؿ ُب الطلب أف يكونوا ُب الطلب على سابق قسمتو معتدين ،وال يكونوا إٔب
طلبهم مستندين.
وقد يكوف اإلٚتاؿ ُب الطلب :أف يطلبوا وىم لعدـ االستحقاؽ شاىدوف ،فأولئك حري هبم أف يستوجبوا منة
رب العا١تُت ،قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل( :ما طلبت شيئا إال وقدمت إساءٌب أمامي) .يريد رٛتة اهلل حىت
ال يطلب من اهلل بوصف يستحق العطاء ،،بل ال يكوف طلبو وجود فضلو إال بفضلو.
فهذه عشرة أوجو ُب اإلٚتاؿ ُب الطلب ،وليس القصد هبا اٟتصر ،إذ األمر أوسع من ذلك ،ولكن ْتسب ما
ناوؿ الغيب ،وأنعم بو ا١تؤب سبحانو وتعأب ،وىو كبلـ صاحب األنوار احمليطة .فما يأخذ اآلخذ منو إال على
حسب نوره ،وال يأخذ من جواىر ْتره إال على قدر قوة غوصو ،وكل يفهم على حسب ا١تقاـ الذي أقيم
فيو{ :تسقى ٔتاء واحد ،ونفضل بعضها عن بعض ُب األكل}.
وما ٓب يأخذوه أكثر ٦تا اخذوا ،واٝتع قولو عليو الصبلة والسبلـ( :وأوتيت جوامع الكلم ،واختصر ٕب الكبلـ
اختصارا) .فلو عرب العلماء باهلل أبد اآلباد ،عن أسرار الكلمة الواحدة من كبلموٓ ،ب ٭تيطوا هبا علما ،وٓب
يقدروا فهما ،حىت قاؿ بعضهم( :عملت هبذا اٟتديث سبعُت عاما وما فرغت منو ،وىو قولو عليو الصبلة
والسبلـ( :من حسن إسبلـ ا١ترء تركو ما ال يعنيو) .وصدؽ رضي اهلل عنو ،ولو مكث عمر الدنيا أٚتع وأبد
اآلباد ٓب يفرغ من حقوؽ ىذا اٟتديث ،وما أودع فيو من غرائب العلوـ وأسرار الفهوـ.
التوكل واألخذ باألسباب
انعطاؼ :انظر إٔب قولو صلى اهلل عليو وسلم:
(لو توكلتم على اهلل حق توكلو ،لرزقكم كما يرزؽ الطَت ،تغدو ٜتاصا وتروح بطانا) .تراه يدؿ على األمر
بالتوكل على اهلل تعأب ،ال على نفي األسباب ،بل يدؿ على إثباهتا لقولو عليو الصبلة والسبلـ :تغدو ٜتاصا
وتروح بطانا .فقد أثبت ٢تا غدوىا ورواحها وىو سببها ،ونفى عنها االدخار ،فكأنو صلى اهلل عليو وسلم
يقوؿ:
لو توكلتم على اهلل حق توكلو١ ،تا ادخرًب وألغناكم التوكل على اهلل عن االدخار معو ورزقتم كما يرزؽ الطَت،
تؤتى برزؽ يومها ،وال تدخر لغدىا ،ثقة منها ،بأف اهلل تعأب ال يضيعها ،فأنتم أيها ا١تؤمنوف أؤب بذلك .فأفاد
عليو السبلـ :أف االدخار ،إ٪تا ىو من ضعف اليقُت ،فاف قلت :أكل ادخار ىذا حكمو ،أو ىو ٥تتلف
اٟتاؿ.
حكم االدخار وبياف أقسامو
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فاعلم أف االدخار على ثبلثة أقساـ :ادخار الظا١تُت ،وادخار ا١تقتصدين ،وادخار السابقُت.
فأما القسم األوؿ :فهم ا١تدخروف ٓتبل واستكثارا ،ا١تمسكوف مباىاة وافتخارا .فقد استحكمت الغفلة على
قلوهبم ،واستؤب الشره على نفوسهم ،فهم ال تفرغ من الدنيا هنمتهم ،وال تتوجو إٔب غَتىا ٫تتهم ،الثابت
فقرىم واف كانوا أغنياء ،الظاىر ذ٢تم واف كانوا أعزاء ،فهم من الدنيا ال يشبعوف وعن طلبهما ال يفًتوف.
تبلعبت هبم األسباب ،وتفرقت هبم األرباب ،أولئك كاألنعاـ بل ىم أضل ،أولئك الغافلوفٓ .ب يبق ُب قلوهبم
متسع لوعي اٟتكمة واستماع ا١توعظة ،فقل أف ترفع أعما٢تم ،أو تزكى أحوا٢تم الف خوؼ الفقر قد سكن
قلوهبم ،وقد قاؿ صلى اهلل عليو وسلم( :من سكن خوؼ الفقر قلبو ،قلما يرفع لو عمل).
فيجب على ا١تؤمن ا١تعاَب ٦تا ىم فيو داخلوف ،والسآب ٦تا ىم فيو منصرفوف ،وا١تتطهر ٦تا ىم بو متدنسوف ،أف
٭تمد اهلل تعأب على ما خصو بو من أفضالو ،وانعم بو عليو من نوالو ،وقل إذا رأيتهم( :اٟتمد هلل الذي
عافاين ٦تا ابتبلىم هبو وفضلٍت على كثَت ٦تن خلق تفضيبل).
كما انك إذا رأيت مصابا ُب بدنو ٛتدت اهلل الذي عافاؾ وشهدت ما انعم بو عليك موالؾ ،كذلك ٬تب
عليك وأحرى أف تشكر اهلل ،إذا عافاؾ من أسباب الدنيا وا٠توض فيها ،وابتلى بذاؾ غَتؾ .واف ال ٖتقرىم
بل اجعل عوض احتقارؾ هبم وعوض دعائك عليهم دعاءؾ ٢تم واقتد ٔتا فعل العارؼ باهلل ،معروؼ رٛتو اهلل
فما فعلو ىو عن ا١تعروؼ عرب ىو وأصحابو على دجلو ،فرأى أصحابو ٝتارية هبا قوـ أىل ٢تو ،وفسوؽ،
وطرب ،فقالوا :يا أستاذ ادع اهلل عليهم ،فرفع يديو وقاؿ( :اللهم كما فرحتهم ُب الدنيا فرحهم ُب اآلخرة).
فقالوا يا أستاذ ،إ٪تا قلنا لك ،ادع عليهم ،فقاؿ:
"إذا أفرحهم ُب اآلخرة تاب عليهم ،وال يضركم من ذلك شيء"
فالتصقت السمارية ُب الوقت إٔب الرب ،ونزؿ الرجاؿ ناحية ،والنساء ناحية .فتطهر ىؤالء وىؤالء وخرجوا إٔب
اهلل تائبُت ،فكاف منهم زىاد وعباد بربكة دعوة معروؼ .فإذا نظرت أىل التخليط واإلساءة ،فاعلم انو ٤تكوـ
عليهم بسابق العلم ،ونافذ ا١تشيئة ،واف ٓب تفعل خيف عليك أف تبتلى ٔتثل ٤تنتهم ،واف تقطع كقطيعتهم.
واٝتع ما قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل:
(أكرـ ا١تؤمنُت واف كانوا عصاة فاسقُت ،وأمرىم با١تعروؼ واهنهم عن ا١تنكر ،واىجرىم رٛتة هبم ال تعززا
عليهم).
وقاؿ رٛتة اهلل عليو( :لو كشف عن نور ا١تؤمن ا١تعاصي لطبق ما بُت السماء واألرض ،فما ظنك بنور ا١تؤمن
ا١تطيع).
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ويكفيك ُب تعظيم ا١تؤمنُت ،وإف كانوا عن اهلل غافلُت قوؿ رب العا١تُتٍ{ :ب أورثنا الكتاب الذين اصطفينا
من عبادنا ،فمنهم ظآب لنفسو ،ومنهم مقتصد ،ومنهم سابق با٠تَتات بإذف اهلل}.
فانظر كيف اثبت ٢تم االصطفاء مع وجود ظلمهم ،وٓب ٬تعل ظلمهم ٥ترجا ٢تم عن اصطفائو وال من وراثتو
كتابو .واصطفاىم باإلٯتاف وإف كانوا ظا١تُت بوجود العصياف .فسبحاف الواسع الرٛتة ،والعظيم ا١تنة .واعلم انو
ال بد ُب ٦تلكتو ،من عباد ،ىم نصيب اٟتلم ،و٤تل ظهور الرٛتة وا١تغفرة ،ووقوع الشفاعة ،وافهم ما قاؿ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :والذي نفسي بيده لو ٓب تذنبوا لذىب اهلل بكم وجاء بقوـ يذنبوف
فيستغفروف اهلل فيغفر ٢تم .وقولو عليو الصبلة والسبلـ :شفاعيت ألىل الكبائر من أميت.
وجاء رجل إٔب الشيخ أيب اٟتسن رٛتو اهلل فقاؿ:
يا سيدي كاف البارحة ّتوارنا من ا١تنكرات كيت ،وكيت ،وظهر من ذلك الرجل استغراب أف يكوف ىذا،
فقاؿ:
يا ىذا كأنك تريد أف ال يعصى اهلل ُب ٦تلكتو ،من أحب أف ال يعصى اهلل ُب ٦تلكتو فقد أحب أف ال تظهر
مغفرتو ،واف ال تكوف شفاعة رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ .وكم من مذنب كثرت إساءتو وزؿ ٥تالفتو،
أوجبت لو الرٛتة من ربو .فكن لو راٛتا ،وبقدر إٯتانو واف عصى عا١تا.
القسم الثاين:
من أقساـ االدخار ،ادخار ا١تقتصدين .وىم الذين ٓب يدخروا استكثارا وال مباىاة ،وال افتخارا ،وإ٪تا علموا
من نفوسهم االضطراب عند الفقر ،فعلموا أهنم أف ٓب يدخروا تشوش عليهم إٯتاهنم ،وتزلزؿ إيقاهنم ،فادخروا
لضعفهم عن حاؿ ا١تتوكلُت ،وعلما منهم بعجزىم عن مقاـ اليقُت ،وقد قاؿ رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ:
(ا١تؤمن القوي خَت عند اهلل من ا١تؤمن الضعيف وُب كل خَت) .فا١تؤمن القوي ،ىو الذي اشرؽ ُب قلبو نور
اليقُت ،فعلم أف اهلل تعأب ساؽ إليو رزقو ،ادخر أو ٓب يدخر ،وانو أف ٓب يدخر ،ادخر لو اٟتق تعأب واف
ا١تدخرين ٤تالوف على مدخراهتم ،أىل التوكل ٤تالوف على اهلل ،ال على شيء دونو .فا١تؤمن القوي :من ٓب
يستند إٔب األسباب ،سواء كاف فيها أو ٓب يكن .وا١تؤمن الضعيف الداخل ُب األسباب مع ا١تراكنة ،وا٠تارج
عنها مع التطلع إليها.
القسم الثالث :بالنسبة إٔب االدخار وعدمو :السابقوف.
وىم الذين سبقوا إٔب اهلل ليخلص قلوهبم٦ ،تا سواه فلم تعقهم العوائق وٓب تشغلهم عن اهلل العبلئق ،فسبقوا إٔب
اهلل ،إذ ال مانع ٢تم.
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وإ٪تا منع العباد من السبق إٔب اهلل تعأب ،جواذب التعلق بغَت اهلل ،فكلما ٫تت قلوهبم أف ترحل إٔب اهلل،
جذهبا ذلك التعلق إٔب ما بو تعلقت ،فكرت راجعة إليو ،ومقبلة عليو ،فاٟتضرة ٤ترمة على من ىذا وصفو،
و٦تنوعة ٦تن ىذا نعتو.
قاؿ بعض العارفُت:
(أتظن أف تدخل إٔب اٟتضرة اإل٢تية وشيء من ورائك ٬تذبك؟
وافهم ىاىنا قولو سبحانو:
{يوـ ال ينفع ماؿ وال بنوف ،إال من أتى اهلل بقلب سليم}.
واف القلب السليم ،ىو الذي ال تعلق لو بشيء دوف اهلل تعأب.
وقولو سبحانو وتعأب{ :ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أوؿ مرة} يفهم منو أيضا:
انو ال يصح ٣تيئك إٔب اهلل تعأب بالوصوؿ إليو ،إال إذا كنت فردا ٦تا سواه.
وقولو تعأب{ :أٓب ٬تدؾ يتيما فآوى} .يفهم منو:
انو ال يأويك إليو إال إذا صح يتمك ٦تا سواه.
وقولو عليو الصبلة والسبلـ( :أف اهلل وتر ٭تب الوتر).
أي ٭تب القلب الذي ال يشفع ٔتشوشات اآلثار ،فكانت ىذه القلوب هلل ،وباهلل ،تركوا اهلل يتصرؼ ٢تم ،فلم
يكلهم إٔب أنفسهم ،وٓب يدعهم لتدبَتىم ،فهم أىل اٟتضرة ا١تفاٖتوف بعُت ا١تنة ،ال تقطعهم عن اهلل ٤تاسن
اآلثار ،وال تشغلهم عنو هبجة اٟتسن ا١تعار ،ولنا ُب ىذا ا١تعٌت:
يا هبجة اٟتسن اليت ما مثلها *** من هبجة طرحت على األكواف
ٕب فيك معٌت ما تبدى سره *** إال ثٌت طرُب مد عناين
وقاؿ بعضهم:
(لو كلفت أف أرى غَته ٓب استطع ،ألنو ال غَت معو ،حىت اشهد معو).
وىذا حاؿ أقواؿ تولتهم الرعاية ،واكتنفتهم العناية.
فأي تدبَت هبؤالء؟ أـ كيف ٯتكن ىؤالء أف يكونوا من ا١تدخرين وىم ُب حضرة رب العا١تُت؟.
واف ادخروا ٓب يكونوا على ما ادخروه معتمدين؟ أـ كيف ٯتكنهم أف يكونوا إٔب سواه مستندين ،وىم لوجود
األحدية مشاىدوف؟
قاؿ الشيخ أبو اٟتسن الشاذٕب رٛتو اهلل:
قوي علي الشهود مرة فسألت أف يسًت ذلك عٍت ،فقيل:
لو سألتو ٔتا سألو موسى كليمو ،وعيسى روحو ،و٤تمد صفيوٓ ،ب يفعل ،ولكن سلو أف يقويك فسألتو فقواين.
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فمن كاف ىذا حالو ،فكيف ٭تتاج إٔب االدخار؟ أـ كيف ٯتكنو أف يستند إٔب األغيار؟
وكفى با١تؤمن أف يدخر إٯتانا بللو ،وثقة بو ،وتوكبل عليو.
وأىل الفهم عن اهلل :توكلوا عليو ،فكاف ىو ا١تدخر ٢تم ،واستحفظوه فكاف ىو اٟتافظ ٢تم ،وكانوا لو وبو،
فكاف ٔتعونتو ٢تم فكفاىم ما أ٫تهم ،وصرؼ عنهم ما أغمهم.
اشتغلوا ٔتا أمرىم عما ضمن ٢تم علما منهم بأنو ال يكلهم إليهم ومن فضلو ال ٯتنعهم فدخلوا ُب الراحة
ورفعوا ُب جنة التسليم ولذاذة التفويض فرفع اهلل بذلك مقدارىم وكفل أنوارىم و٭تق أف يرفع احملاسبة عنهم
بفضلو ،كما قاؿ رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ:
(سبعوف ألفا من أميت يدخلوف اٞتنة بغَت حساب).
قيل :من ىم يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:
ىم الذين ال يرقوف وال يسًتقوف وال يتطَتوف وعلى رهبم يتوكلوف.
وكيف ٭تاسب من ال شيء لو؟ أـ كيف يسأؿ عن فعلو من شهد انو ال فعل لو؟
وإ٪تا ٭تاسب ا١تدعوف ،ويناقش الغافلوف ،الذين يشهدوف أهنم مالكوف ،أو مع اهلل فاعلوف.
ومن ٓب يدخر ثقة باهلل ،وتوكبل عليو ،ساؽ اهلل لو رزقو بوجود إ٢تنا ،وأوجد ُب قلبو وجود الفنا.
أفلس بعض العارفُت ،فقاؿ لزوجتو :اخرجي كل ما ُب البيت فتصدؽ بو ،ففعلت إال الرحا ،فإهنا قالت:
لعلنا ٨تتاج إليها ،وال ٧تد مثلها ،فهي قد فعلت ،وإذا بالباب قد دؽ ،فقيل :ىذا قمح أرسل إٔب الشيخ،
فمؤلت الدار قمحا ،فلما رجع العازؼ ونظر قاؿ:
أخرجت كل ما ُب البيت؟ قالت :نعم ،قاؿ :وليس األمر كذلك.
فقالت :ما تركت إال الرحا ،خيفة أف ٨تتاج إليها.
فقاؿ :لو أخرجت الرحا ٞتاءؾ دقيق ،ولكن أبقيتها فجاءؾ ما بو تتعبُت.
ادخار األنبياء إمساؾ باألمانة
فاف ادخر السابقوف فبل ألنفسهم ،ولكن ادخار أمانة ،ألهنم خزاف أمناء ،وعبيد كربا ،أف امسكوا الدنيا
امسكوىا ْتق ،وإف بذلوىا بذلوىا ْتق .وليس ا١تمسك ٢تا ْتق بدوف الباذؿ ٢تا ْتق ،وال يشهدوف أهنم مع
اهلل مالكوف ،بل ما ُب أيديهم يشهدونو ،من ودائع اهلل ،ويتصرفوف فيها بالنيابة عن اهللٝ ،تعوا قولو تعأب:
{وأنفقوا ٦تا جعلكم مستخلفُت فيو} فعلموا انو ال ملك ٢تم مع اهلل ،وإ٪تا ىي نسبة أضيفت إليك ،وإضافة
منة من هبا عليك ،لَتى كيف تعمل وىو العليم ا٠تبَت.
أتقف مع ظاىرىا أـ تتفقد إٔب أسرارىا؟
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ولذلك كاف األنبياء عليهم الصبلة والسبلـ ال ٕتب عليهم الزكاة ألهنم ال ملك ٢تم مع اهلل حىت ٕتب عليهم
الزكاة فيو ،وإ٪تا ٕتب عليك زكاة ما أنت لو مالك .إ٪تا يشهدوف ما ُب أيديهم من ودائع اهلل تعأب ٢تم،
يبذلونو ُب أواف بذلو ،وٯتنعونو من غَت ٤تلو .وألف الزكاة إ٪تا ىي طهرة ١تا عساه أف يكوف ٦تن وجبت عليو،
لقولو تعأب{ :خذ من أموا٢تم صدقة تطهرىم وتزكيهم هبا}.
واألنبياء عليهم الصبلة والسبلـ مربؤوف من الدنس ،لوجود العصمة وألجل ذلك ٓب يوجب أو حنيفة رٛتو اهلل
على الصبياف زكاة ،لعدـ دنس ا١تخالفة ،وا١تخالفة ال تكوف إال بعد جرياف التكليف وذلك بعد البلوغ.
وافهم ىاىنا قولو صلى اهلل عليو وسلم:
(٨تن معاشر األنبياء ،ال نورث ما تركناه صدقة) .يتبُت ما ذكرناه ويتضح ما قررناه.
وإذا كاف أىل ا١تعرفة باهلل تعأب ا١تشاىدوف ألجديتو ،ال يشهدوف ٢تم مع اهلل ملكا ،فما ظنك باألنبياء
والرسل؟ صلوات اهلل وسبلمو عليهم أٚتعُت .وأىل التوحيد وا١تعرفة :إ٪تا غرفوا من ْتارىم ،واقتبسوا من
أنوارىم.
٭تكى أف الشافعي واٛتد رٛتهما اهلل كانا جالسُت إذ اقبل شيباف الراعي رٛتو اهلل ،فقاؿ اٛتد للشافعي أريد
أف أسألك ىذا ا١تشار إليو ُب ىذا الزمن.
فقاؿ الشافعي :ال تفعل .فقاؿ :ال بد من ذلك.
فقاؿ :يا شيباف ،ما تقوؿ :فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات؟
فقاؿ :يا اٛتد ىذا قلب غافل عن اهلل عز وجل٬ ،تب أف يؤدب حىت ال يعود إٔب مثل ذلك.
فخر اٛتد مغشيا عليوٍ ،ب سألو فقاؿ:
ما تقوؿ :فيمن لو أربعوف شاه ،ما زكاهتا؟
فقاؿ :على مذىبنا أو على مذىبكم؟
فقاؿ :و٫تا مذىباف؟ قاؿ :نعم.
قاؿ :إما على مذىبكم ففي األربعُت شاة شاه ،وأما على مذىبنا فالعبد ال ٯتلك مع سيده شيئا.
وقد جاء ُب اٟتديث :أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ادخر قوت سنة ،فأما أف يكوف ذلك ١تا قلناه أوال ،من
أف ادخار األنبياء عليهم الصبلة والسبلـ ،إ٪تا ىو إمساؾ باألمانة ٥تتارين لو وقتا يصلح إنفاقو وإ٪تا ادخر
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ألجل عائلتو ،أو ليبُت جواز االدخار المتو ،فانو إذا ٓب تقع اٟتوالة عليو لنا ُب
التوكل ،و٦تا يدلك على أف ا١تراد إ٪تا كاف ليبُت جوازه انو كاف عليو الصبلة والسبلـ اغلب أحوالو عدـ
االدخار ،وإ٪تا ادخر توسعة على أمتو ،ورٛتة هبم ،وإشفاقا على الضعفاء منهم .إذ لو ٓب يدخرٓ ،ب يكن
ألسن.
ا١تؤمن أف يدخر بعده ،ففعل ذلك ليبُت حكمو ،وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ أين ال أنسى أو أنس ّ
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فبُت لك صلى اهلل عليو وسلم أف النسياف ليس من شأنو ،وال من وصفو ،وإ٪تا يدخل فيو ،ليبُت حكمو وما
يتعلق بو المتو ،فافهم اٟتديث.
طالب العلم تكفل اهلل برزقو
فائدة :قولو عليو الصبلة والسبلـ :طالب العلم تكفل اهلل برزقو .اعلم أف العلم حيثما تكرر ُب الكتاب
العزيز ،أو ُب السنة ،إ٪تا ا١تراد بو العلم النافع الذي تقارنو ا٠تشية ،وتكتفو ا١تخافة قاؿ اهلل تعأب {إ٪تا ٮتشى
اهلل من عباده العلماء}.
فبُت أف ا٠تشية تبلزـ العلم ،وفهم من ىذا :أف العلماء إ٪تا ىم أىل ا٠تشية ،وكذلك قولو تعأب:
{فالذين أتوا العلم}.
{والراسخوف ُب العلم}.
{وقل ريب زدين علما}.
وقولو عليو الصبلة والسبلـ( :أف ا١تبلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم).
وقولو عليو الصبلة والسبلـ :العلماء ورثة األنبياء.
وقولو ىاىنا ،طالب العلم تكفل اهلل برزقو.
إ٪تا ا١تراد بالعلم ُب ىذا ا١توطن ،العلم النافع القاىر للهوى القامع وذلك متعُت بالضرورة.
ألف كبلـ اهلل تعأب ،وكبلـ رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ اجل من أف ٭تمل على غَت ىذا وقد بينا ذلك
ُب غَت ىذا الكتاب.
والعلم النافع :ىو الذي يستعاف بو على طاعة اهلل تعأب ويلزمك ا١تخافة من اهلل تعأب والوقوؼ على حدود
اهلل وىو علم ا١تعرفة باهلل.
ويشمل العلم النافع والعلم باهلل والعلم ٔتا بو أمر اهلل إذا كاف تعلمو باهلل.
فقولو عليو الصبلة والسبلـ :طالب العلم تكفل اهلل برزقو.
أي تكفل لو أف يوصلو لو مع ا٢تناء والعزة والسبلمة من اٟتجبة وإ٪تا أولنا ىذا للتأويل ،واف معٌت التكفل،
تكفل خاص ،وذلك الف اٟتق سبحانو وتعأب تكفل برزؽ العباد اٚتع طلبوا ىذا العلم أو ٓب يطلبوه.
فدؿ على ىذه الكفالة كفالة خاصة كما ذكرناه ،ألنو افردىا بالذكر.
و٢تذا ا١تعٌت قاؿ الشيخ أبو العباس ُب حزبو ١تا قاؿ:
وأعطنا كذا وكذا ،قاؿ :والرزؽ ا٢تٍت ،الذي ال حجاب بو ُب الدنيا ،وال سؤاؿ وال حساب وال عاب عليو ُب
اآلخرة ،على بساط علم التوحيد والشرع سا١تُت من ا٢توى والشهوة والطبع.
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شرح ما قالو الشيخ أبو العباس ُب حزبو
فسأؿ من اهلل الرزؽ ا٢تٍت ،وىو ا١تتكفل بو لطالب العلمٍ ،ب فسر الرزؽ ا٢تٍت ،بأنو الذي ال حجاب معو ُب
الدنيا وال حساب لو ُب اآلخرة الف ما وقعت فيو اٟتجبة فبل ىناء فيو ،إذ اٟتجبة توجب تكسر السر با١تنع
عن احملاضرة ،والصد عن ا١تفاٖتة ،ال على ما يفهمو العموـ من أف الرزؽ ا٢تٍت الذي حصل من غَت وجود
تعب وال نصب.
فا٢تناء عند أىل الغفلة فيما يرجع إٔب األبداف ،وعند أىل الفهم فيما يرجع إٔب القلوب.
ووقوع اٟتجة ُب الرزؽ ،أما بشهود الغفلة واألسباب عن اهلل تعأب ،وإما باف تتناولو ليس قصدؾ التقوى على
طاعة اهلل تعأب.
فاألوؿ حجبو ُب اٟتصوؿ والثاين :حجبو ُب التنازؿ.
وقوؿ الشيخ وال سؤاؿ وال حساب ،وال عقاب عليو ُب اآلخرة.
فالسؤاؿ :أف يكوف عن حقوؽ النعيم لقولو تعأب:
{ٍب لتسألن يومئذ عن النعيم}.
واكل النيب عليو الصبلة والسبلـ وبعض أصحابو طعاماٍ ،ب قاؿ :واهلل لتسألن عن نعيم ىذا اليوـ.
وكاف الشيخ رٛتو اهلل يقوؿ :السؤاؿ على قسمُت :سؤاؿ تشريف ،وسؤاؿ تعنيف.
فسؤاؿ أىل ا١توافقة والعناية سؤاؿ التشريف ،وسؤاؿ أىل الغفلة عن اهلل ،واإلعراض عنو سؤاؿ التعنيف.
وافهم رٛتك اهلل :أف اٟتق سبحانو وتعأب إ٪تا يسأؿ أىل الصدؽ واف كاف ىو العآب بأخبارىم ،وٮتفى
أسرارىم ،ليظهر مرتبة صدقهم للعباد ،ويبشر ٤تاسنهم ُب ا١تعاد ،كما يقوؿ السيد لعبده:
ما صنعت ُب أمر كذا وكذا؟ وىو يعلم انو احكمو وأتقنو ،ولكن أراد أف يعلم اٟتاضرين اعتناء بأمره ،وقيامو
وعنايتو بشأنو فافهم.
وقوؿ الشيخ رٛتو اهلل تعأب( :وال حساب).
فاٟتساب ىو نتيجة السؤاؿ ،وإذا سلموا من السؤاؿ سلموا من اٟتساب ،وإذا سلموا من السؤاؿ واٟتساب
سل موا من ا١تعاقبة ،فذكرىا الشيخ رٛتو اهلل ،واف كانت مبلزمة ليتبُت ما يستلزـ ىذا الرزؽ من ا١تنن اليت لو
انفردت واحدة منها لكاف حريا أف تطلب.
وقوؿ الشيخ رٛتو اهلل تعأب :على بساط علم التوحيد.
أي على أف أشهدؾ فيما رزقتٍت واراؾ فيما أطعمتٍت ،فبل اشهد ذلك من غَتؾ ،وال أضيفو ألحد من
خلقك.
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وكذلك أىل اهلل ،ال يأكلوف إال على مائدة اهلل ،أطعمهم من أطعمهم ،لعلمهم أف غَت اهلل تعأب ال ٯتلك
معو شيئا فيسقط بذلك شهود ا٠تلق عن قلوهبم ،فلم يصرفوا لغَت اهلل حبهم ،وال وجهوا ١تن سواه ودىم ،إذ
رأوا انو ىو الذي أطعمهم ومنحهم من فضلو وأكرمهم.
قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل يوما :أنا ٨تن ال ٨تب إال اهلل تعأب .أي ال يتوجو اٟتب منا إٔب ا٠تلق.
فقاؿ لو رجل :قد أىب ذلك جدؾ يا سيدي ،بقولو عليو الصبلة والسبلـ( :جبلت القلوب على حب من
أحسن إليها).
فقاؿ نعم٨ :تن قوـ ال نرى احملسن إال اهلل تعأب ،فلذلك جبلت قلوبنا على ٤تبتو.
ومن رأى أف ا١تطعم ىو اهلل سبحانو وتعأبٕ ،تدد عنده مزيد اٟتب على حسب ما يتجدد من تناوؿ النعم،
لقولو عليو الصبلة( :أحبو اهلل ١تا يغذوكم بو من نعمة) .وقد سبق بيانو.
ومن رأى أف اهلل ىو ا١تطعم ٢تو صانتو ىذه ا١تطالعة عن الذؿ للخلق ،أو انو ٯتيل قلبو باٟتب لغَت ا١تلك اٟتق،
أٓب تسمع قوؿ إبراىيم ا٠تليل عليو السبلـ.
{والذي ىو يطعمٍت ويسقُت}.
فشهد هلل تعأب بانفراده بذلك واعًتؼ لو تعأب بوحدانيتو فيو.
وقوؿ الشيخ رٛتو اهلل( :على بساط علم التوحيد والشرع) :الف من اسًتسل من إطبلؽ التوحيد ،ورأى أف
ا١تلك هلل واف ال ملك لغَته معو ،وٓب يتقيد بظواىر الشريعة فقد قذؼ بو ُب ْتر الزندقة ،وعاد حالو بالوباؿ
عليو ،ولكن الشأف أف يكوف باٟتقيقة مؤيدا وبالشريعة مقيدا.
وكذلك احملقق ،فبل منطلقا مع اٟتقيقة ،وال واقفا مع ظاىر إسناد الشريعة{ :وكاف بُت ذلك قواما}.
فالوقوؼ مع ظواىر اإلسناد شرؾ ،واالنطبلؽ مع اٟتقيقة من غَت تقييد بالشريعة تعطيل.
ومقاـ أىل ا٢تداية فيما بُت ذلك :من بُت فرث ،ودـ لبنا خالصا سائغا للشاربُت.
أحواؿ العبد بالنسبة إٔب الرزؽ
فصل :واعلم انو يرد ُب شأف الرزؽ أمور ويعرض فيو عوارض وقد ذكر الشيخ رٛتو اهلل تعأب كثَتا منها بقولو:
{وسخر ٕب أمر ىذا الرزؽ ،واعصمٍت من اٟترص والتعب ُب طلبو ،ومن شغل القلب وتعلق ا٢تم بو ،ومن
الذؿ للخلق بسببو ،ومن التفكَت والتدبَت ُب ٖتصيلو ،ومن الشح والبخل بعد حصولو.
وليس العوارض الواردة ُب شأف الرزؽ ٔتنحصرة حىت تستوَب فلنتكلم على ما قالو الشيخ رٛتو اهلل:
فالعم أف للعبد بالنسبة إٔب الرزؽ ،ثبلثة أحواؿ:
حاؿ قبل أف يرزقو ،وىي حالة السعي.
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وحاؿ بعد ذلك ،وىي حالة اٟتصوؿ.
وحاؿ بعد انقضائو ،وىي اٟتالة الثالثة.
فأما ما يعرض قبل حصولو :فاٟترص والتعب ُب طلبو ،وشغل القلب وتعلق ا٢تم بو ،والذؿ للخلق بسببو،
والتكفَت والتدبَت ُب ٖتصيلو.
فأما اٟترص :فهو الرغبة القائمة بالنفس ُب التحصيل لو ،واالنكباب على ذلك ،وىو ينشأ عن فقداف الثقة،
وضعف اليقُت :و٫تا ناشئاف عن فقداف النور ،وفقداف النور ناشئ عن وجود اٟتجبة.
إذ لو كاف القلب بأنوار ا١تشاىدة معمورا ،ؤتنن اهلل مغمورا ٓب تطرقو طوارؽ اٟترص ولو انبسط نور اليقُت
على القلب لكشف لو عن سابق القسمة فلم ٯتكنو اٟترص ،وعلم العبد أف لو عند اهلل قسمة ال بد أف
يوصلها إليو.
وأما التعب ُب طلبو :فأما أف يكوف تعب الظواىر ويكوف االستعاذة منو إٔب اهلل تعأب ألنو إذا استؤب على
الطالب للرزؽ التعب ُب الظاىر شغلو ذلك عن القياـ باألوامر.
والرزؽ مع الراحة فيو إعانة على التفرغ إٔب طاعة اهلل تعأب والقياـ ٓتدمتو.
واف كاف التعب ىو تعب القلوب ال تعب الظواىر ُب أؤب باف يستعاذ منو وذلك باف القلوب يتعبها تكلفها
ُب طلب الرزؽ والفكرة فيو ويثقلها ما ٛتلت من ذلك وال راحة ٢تا إال بالتوكل على اهلل.
الف التوكل على اهلل وضع أثقالو واهلل تعأب ٭تملها عنو لقولو تعأب{ :ومن يتوكل على اهلل فهو حسبو}.
ٍب قاؿ الشيخ رضي اهلل عنو( :ومن شغل القلب وتعلق ا٢تمم بو).
فشغل القلب بأمر الرزؽ قاطع عظيم حىت قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل:
(أكثر ما حجب ا٠تلق عن اهلل تعأب شيئاف:
ىم الرزؽ وخوؼ ا٠تلق.
وىم الرزؽ اشد اٟتجابُت وذلك :أف أكثر الناس قد ٮتلوا من ىم خوؼ ا٠تلق وال ٮتلو من ىم الرزؽ إال
قليل ال سيما وشاىد الفاقة قائم بوجودؾ وأنت مفتقر إٔب ما يقيم بنيتك ويشد قوتك.
قولو :وتعلق ا٢تم بو أي تعلق ا٢تمة بأمر الرزؽ توجها واستغراقا حىت ال يبقى فيو متسع لغَته ،وىذه حالة
توجب القطيعة وتكشف أنوار الوصلة تنادي على صاحبها ٓتراب قلبو من نور اليقُت وفلسفة من القوة
والتمكُت.
وقولو :ومن الذؿ للخلق بسببو :فاعلم أف من ضعف يقينو ،وقل من قسمة العقل نصيبو فالذلة الزمة لو:
لطمعو ُب ا٠تلق ،ولعدـ ثقتو بصدؽ وعد ،فذؿ للخلق متملقا وِب إليها متعلقا ،وذلك عقوبتها الغفلة عن اهلل
تعأب ،ولعذاب اآلخرة اشد.
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ولو صح إٯتانو وثقتو باهلل كاف لذلك عزيزا وهلل العزة ولرسولو وللمؤمنُت.
فعزة ا١تؤمن بربو ال يعتز بغَته لعلمو أف العزة هلل ٚتيعا وانو العزيز فبل عزيز معو وا١تعز فبل معز معو ،فأعزتو الثقة
ونصره التوكل فلن يهن لصدؽ ثقتو بربو ُب قسمتو ،وٓب ٭تزف العتماده عليو ُب وجود منتو سامعا قولو تعأب:
{وال هتنوا وال ٖتزنوا وأنتم األعلوف أف كنتم مؤمنُت}.
فعزة ا١تؤمن بًتؾ الطمع ُب ا٠تلق ،ووجود الثقة با١تلك اٟتق أىب لو إٯتانو أف يرفع حاجتو لغَت ربو أو أف يصرؼ
١تا سواه قلبو ولذلك قاؿ بعضهم:
حراـ على من وحد اهلل ربو *** وافرده أف ٬تتدي أحدا رفدا
ويا صاحيب قف ٕب مع اٟتق وقفة *** أموت هبا وجدا وأحيا هبا وجدا
وقل ١تلوؾ األرض ٕتهد جهدىا*** فهذا ا١تلك ملك ال يباع وال يهدى
ومن حرره اهلل من رؽ الطمع ،وأعزه بوجود الورع فقد أجزؿ منتو ،وكمل عليو ٫تتو.
واعلم أف اهلل قد كساؾ أيها ا١تؤمن خلعا عديدة منها:
خلعة اإلٯتاف وا١تعرفة والطاعة والسنة فبل تدنسها بالطمع ُب ا١تخلوقُت ،وباالستناد إٔب غَت رب العا١تُت.
قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل :رأيت النيب عليو الصبلة والسبلـ ُب ا١تناـ فقاؿ ٕب:
يا علي ،طهر ثيابك من الدنس ٖتظ ٔتدد اهلل ُب كل نفس.
فقلت :يا رسوؿ اهلل وما ثيايب؟ فقاؿ :اعلم أف اهلل تعأب كساؾ حلة اإلٯتاف وحلة ا١تعرفة ،وحلة التوحيد وحلة
احملبة.
قاؿ :ففهمت حينئذ قولو تعأب{ :وثيابك فطهر}.
فمن عرؼ اهلل صغر لديو كل شيء ومن أحب اهلل ىاف عليو كل شيء ،ومن وحد اهلل ٓب يشرؾ بو شيئا ومن
آمن باهلل أمن من كل شيء ،ومن اسلم هلل قل ما يعصيو ،واف عصاه اعتذر إليو ،واف اعتذر إليو قبل عذره.
واعلم رٛتك اهلل أف رفع ا٢تمة بسالكي طريقي اآلخرة عن ا٠تلق وعدـ التعرض ٢تم ،أزين ٢تم من اٟتلي
للعروس ،وىم أحوج إليو من ا١تاء ٟتياة النفوس.
ومن خلعت عليو خلعة فحفظها وصاهنا ،فحري أف تداـ لو ،واف ال تسلب عنو.
وا١تدنس ٠تلع ا١تواىب فحري أف ال تًتؾ لو.
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فبل تدنس أيها األخ إٯتانك بطمعك ُب ا١تخلوقُت ،وال ٕتعلن اعتمادؾ إال على رب العا١تُت ،فاف اعتززت
باهلل داـ بدواـ من اعتززت بو واف اعتززت بغَته فبل بقاء لعزؾ إذ ال بقاء ١تن أنت بو معتز وأنشد ٕب بعض
الفضبلء لنفسو:
ليكن بربك كل عزؾ *** يستقر ويثبت
فاف اعتززت ٔتن ٯتوت *** فاف عزؾ ميت
ودخل إنساف على بعض العارفُت وىو يبكي فقاؿ :ما شأنك؟ قاؿ :مات أستاذي.
فقاؿ لو ذلك العارؼ :وٓب جعلت أستاذؾ من ٯتوت؟
ويقاؿ لك :إذا اعتززت بغَت اهلل فقدتو ،وإذا استندت إٔب غَته عدمتو.
{وانظر إٔب ا٢تك الذي ظلت عليو عاكفا لنحرقو ٍب لننسفنو ُب اليم نسفا ،إ٪تا إ٢تكم اهلل الذي ال الو إال ىو
وسع كل شيء علما} .وكن أيها العبد إبراىيميا فقد فاؿ أبوؾ إبراىيم صلوات اهلل عليو وسبلمو {ال أحب
اآلفلُت} وما سوى اهلل تعأب آفل إما وجودا وإما إمكانا.
وقد قاؿ اهلل تعأب{ :ملة أبيكم إبراىيم} أي اتبعوا ملة أبيكم إبراىيم ،فواجب على ا١تؤمن أف يتبع ملة
إبراىيم.
وملة إبراىيم ،رفع ا٢تمة عن ا٠تلق ،فانو يوـ زج بو ُب ا١تنجنيق ،تعرض لو جربائيل عليو السبلـ ،فقاؿ :أما
إليك فبل ،وأما إٔب اهلل فبلى .قاؿ :سلو؟ قاؿ :حسيب من سؤإب علمو ْتإب.
فانظر كيف رفع إبراىيم صلوات اهلل وسبلمو عليو ٫تتو عن ا٠تلق ،ووجهها إٔب ا١تلك اٟتق ،فلم يستغث
ّتربائيل ،وال احتاؿ على السؤاؿ من اهلل تعأب ،بل رأى اٟتق اقرب إليو جربائيل ومن سؤالو فلذلك سلمو من
النمرود ونكالو ،وأنعم إليو بنوالو وأفضالو وخصو بوجود إقبالو.
ومن ملة إبراىيم ،معاداة كل ما شغل عن اهلل ،وصرؼ ا٢تمة بالرد إٔب اهلل تعأب لقولو{ :فإهنم عدو ٕب إال
رب العا١تُت}.
والغٌت أف أردت الداللة عليو ،فهو ُب اليأس ُب من الناس ،ولقد قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل:
أيست من نفع نفسي لنفسي ،فكيف ال أيأس من نفع غَتي لنفسي؟ ورجوت لغَتي؟ فكيف ال أرجوه
لنفسي؟
وىذا ىو الكيمياء واإلكسَت الذي من حصل لو غٌت ال فاقة فيو ،وعزؿ ال ذؿ معو ،واتفاؽ ال نفاد لو ،وىو
كيمياء أىل الفهم عن اهلل تعأب.
قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل :صحبٍت إنساف وكاف ثقيبل علي فبسطتو فانبسط فقلت لو:
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يا ولدي ،ما حاجتك؟ وٓب صحبتٍت؟
قاؿ يا سيدي ،قيل ٕب انك تعلم الكيمياء فصحبتك ال تعلم منك فقلت لو :صدقت ،وصدؽ من حدثك
ولكن أخالك أف ال تقبل.
فقاؿ ٕب :اقبل.
فقلت لو :نظرت إٔب ا٠تلق فوجدهتم على قسمُت أعداء وأحباء.
فنظرت إٔب األعداء فعلمت أهنم ال يستطيعوف أف يشوكوين بشوكة ٓب يردين اهلل هبا ،فقطعت نظري عنهم.
ٍب تعلقت باألحباء فرأيتهم ال يستطيعوف أف ينفعوين بشيء ٓب يردين اهلل بو ،فقطعت إياسي منهم ،وتعلقت
باهلل تعأب ،فقيل ٕب :انك لن تصل إٔب حقيقة ىذا األمر حىت ال تشك فينا ،وتيأس من غَتنا أف يعطيك غَت
ما قسمناه لك.
وقاؿ مرة أخرى رٛتو اهلل١ ،تا سئل عن الكيمياء فقاؿ:
أخرج الطمع من قلبك ،واقطع بأسك من ربك ،أف يعطيك غَت ما قسم لك .وليس يدؿ على شعار العبد
كثرة عملو ،وال مداومتو على ورده ،وإ٪تا بذؿ على نوره عناه بربو ،أو ا٨تباسو إليو بقلبو ،وٖترره من رؽ
الطمع؟ وٖتليو ْتلية الورع ،وبذلك ٖتسن األعماؿ ،وتزكوا األحواؿ ،قاؿ اهلل تعأب{ :أنا جعلنا ما على
األرض زينة ٢تا ،لنبلوىم أيهم أحسن عمبل} .فحسن األعماؿ إ٪تا ىو بالفهم عن اهلل.
والفهم ىو ما ذكرناه من االغتناء باهلل ،واالكتفاء بو ،واالعتماد عليو ،ورفع اٟتوائج إليو ،والدواـ بُت يديو،
وكل ذلك من ٙترة الفهم عن اهلل تعأب .وتفقد وجود الورع من نفسك أكثر ٦تا تتفقد ما سواه ،وتطهر من
الطمع ُب ا٠تلق ،فلو تطهر الطامع فيهم بسبعة أْتر ما طهره إال اليأس منهم ،ورفع ا٢تمة عنهم .وقدـ علي
بن أيب طالب رضي اهلل عنو البصرة فدخل جامعها فوجد القصاص يقصوف فأقامهم حىت جاء إٔب اٟتسن
البصري ،فقاؿ:
يا فىت أين سائلك عن شيء ،فاف أجبت عنو أبقيتك ،وإال أقمتك كما أقمت أصحابك ،وكاف قد رأى عليو
ٝتنا وىدايا.
فقاؿ اٟتسن :سل عما شئت؟ فقاؿ لو علي رضي اهلل عنو :ما مبلؾ الدين؟ قاؿ :الورع.
قاؿ :فما فساد الدين؟ قاؿ الطمع.
قاؿ :اجلس ،فمثلك من يتكلم على الناس.
وٝتعت شيخنا أبا العباس رٛتو اهلل تعأب يقوؿ:
(كنت ُب ابتداء امرئ بثغر اإلسكندرية ،جئت إٔب بعض من يعرفٍت ،فاشًتيت منو حاجة بنصف درىمٍ ،ب
قلت ُب نفسي :لعلو ال يأخذ مٍت ،فهتف يب ىاتف:
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(السبلمة ُب الدين ،بًتؾ الطمع ُب ا١تخلوقُت).
وٝتعتو يقوؿ :صاحب الطمع ال يشبع أبدا ،إال ترى حروفو كلها ٣توفة؟ الطاء واٞتيم؟ والعُت.
فعليك أيها ا١تريد برفع ٫تتك عن ا٠تلق ،وال تذؿ ٢تم ُب شأف الرزؽ ،فقد سبقت قسمتو وجودؾ ،وتقدـ ثبوتو
ظهورؾ ،واٝتع ما قاؿ بعض ا١تشايخ:
أيها الرجل :ما قدر ١تاضغيك أف ٯتضغاه ،فبل بد أف ٯتضغاه ،فكلو وْتك بعز وال تأكلو بذؿ.
اعلم أف من عرؼ اهلل وثق بضمانو ،وكفالتو ،وانو ال يكمل فهم العبد حىت يكوف ٔتا ُب يدي اهلل أوثق منو ٔتا
ُب يديو وبضماف اٟتق أوثق منو بضماف ا٠تلق ،ويكفيك جهبل أف ال تكوف كذلك.
ورأى بعضهم رجبل يبلزـ اٞتامع ،وال ٮترج منو ،فتعجب من مبلزمتو ،وفكر ُب نفسو من أين يأكل؟
فقاؿ لو يوما :من أين تأكل؟
فقاؿ لو ذلك الرجل :أف ٕب صاحبا يهوديا وعدين كل يوـ برغيفُت ،فهو يأتيٍت هبما.
فقاؿ لو :ذاؾ إذا؟
فقاؿ لو ذلك العارؼ :يا مسكُت وثقت ٕب بوعد يهودي ،وما وثقت يب بوعد اهلل سبحانو وتعأب ؟ وىو
الصادؽ الوعد الذي ال ٮتلف ا١تيعاد؟ وقد قاؿ تعأب:
{وما من دابة ُب األرض إال على اهلل رزقها ويعلم مستقرىا ومستودعها}.
فاستحيا منو ذلك الرجل وذىب.
وعن آخر :انو صلى خلف إماـ أياما ،فقاؿ لو اإلماـ يوما ،وقد تعجب من مبلزمتو ا١تسجد ،وتركو األسباب
من أين تأكل؟ فقاؿ :قف حىت أعيد صبلٌب ،فإين ال أصلي خلف من شك ُب اهلل.
واٟتكايات ُب ىذا كثَتة.
قيل لعلي بن أىب طالب رضي اهلل عنو :لو أف إنسانا ادخل بيتنا وطُت ذلك أبيت عليو ،من أين يأتيو رزقو؟
فقاؿ يأتيو رزقو من حيث يأتيو اجلو.
فانظر ىذه اٟتجة ،ما اهبرىا ،وىذه البينة ما أظهرىا.
وقوؿ الشيخ رٛتو اهلل :ومن التفكَت والتدبَت ُب ٖتصيلو.
فالتفكر :أف تستحضر ُب نفسك انو ال بد لك من غذاء يقيم بنيتك والتدبَت أف تقوؿ ىو من وجو كذا وكذا
ال ولكن ىو من وجو كذا وكذا ،ويكثر ذلك ،ويًتدد على القلب حىت ال تدري أف كنت مصليا ماذا صليت،
أو تاليا ماذا تلوت ،فتتكدر عليك تلك الطاعة اليت أنت فيها ،وٖترـ أنوارىا و٘تنع أسرارىا.
فإذا أورد عليك ذلك ،فاىدـ بناءه بفأس الثقة ،ودكو بوجود اليقُت واعلم رٛتك اهلل أف اهلل تعأب قد تؤب
تدبَتؾ من قبل أف تكوف وانك أف أردت نصح نفسك ال تدبر ٢تا ،فاف التدبَت منك ٢تا إضرار هبا إذ ذاؾ ٦تا
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يوجب إحالتك عليك ،وٯتنع إمداد اللطف أف يصل إليك ،وا١تؤمن ال يدعو اٟتق سبحانو وتعأب لوجود
التدبَت وال ١تنازعة ا١تقادير.
فاف عرض ذلك عليك ،أو خط فبل تثبت لو ،فاف نور اإلٯتاف ال يدعو لذلك.
{وكاف حقا علينا نصر ا١تؤمنُت}.
{بل نقذؼ باٟتق على الباطل فيدمغو فإذا ىو زاىق}.
وقوؿ الشيخ رٛتو اهلل تعأب :ومن الشح والبخل بعد حصولو ،فهذاف من العوارض بعد اٟتصوؿ ،و٫تا ينشآف
عن ضعف ،وعدـ الثقة فحينئذ يكوف الشح ،ويقع البخل ،وقد ذـ اهلل تعأب الشح والبخل كليهما ُب كتابع
العزيز فقاؿ تعأب:
{ومن يوؽ شح نفسو فأولئك ىم ا١تفلحوف}.
فمفهومو أف صاحب الشح ال فبلح لو أي ال نور لو والفبلح ىو النور.
وقاؿ تعأب ُب وصف ا١تنافقُت:
{أشحة على ا٠تَت أولئك ٓب يؤمنوا فأحبط اهلل أعما٢تم}.
وقاؿ تعأب{ :ومنهم من عاىد اهلل لئن آتانا من فضلو لنصدقن ولنكونن من الصاٟتُت ،فلما آتاىم من فضلو
ٓتلوا بو وتولوا وىم معرضوف}.
وقاؿ تعأب{ :ومن يبخل فإ٪تا يبخل عن نفسو}.
والبخل والشح يطلق على أقساـ ثبلثة:
األوؿ :أف ٗتبل ما ُب يدؾ أف تبذلو ُب واجبات اهلل تعأب.
الثاين :أف تبخل لو وٓب يتعلق بك الوجوب على عباد اهلل.
الثالث :أف تبخل لنفسك أف تبذ٢تا هلل تعأب.
والبخل األوؿ :وىو أف تبخل فبل تؤٌب الزكاة وقد خوطبت هبا ،أو ال تقوـ ْتق وقد تعُت عليك ،من نفقات
األبوين ُب فقر٫تا ،واألوالد ُب فقرىم ،وصغرىم ،وكنفقات الزوجات.
وباٞتملة :فكل حق أوجب اهلل عليك القياـ بو ،فتخلفك عنو ٦تا يطلق عليك لساف الذـ ،وتستحق بو
العقوبة ،وُب ذلك جاء قولو تعأب:
{والذين يكنزوف الذىب والفضة وال ينفقوهنا ُب سبيل اهلل فبشرىم بعذاب أليم}.
قاؿ أىل العلم :الكنز ىو ا١تاؿ الذي ال تؤدي زكاتو ،فإذا أديت زكاتو ال يكوف كنزا ،معناه ال يدخل ٖتت
ىذا الوعيد وال يطلق عليو لساف الذـ.
114

القسم الثاين :البخل بالبذؿ فيما ٓب يتعلق بو الوجوب ،كمن اخرج زكاة مالو ٍب ٓب يبذؿ منو شيئا بعد ذلك،
وىذا واف كاف قد فعل ما أمره اهلل تعلى بو من إخراج ما وجب عليو ،فينبغي أف يقتصر عليو فاف االقتصار
على الواجبات وترؾ نوافل ا٠تَتات إ٪تا ىو حاؿ الضعفاء.
فبل ينبغي للمؤمن ا١تعتٍت بإصبلح شأنو مع اهلل تعأب أف يًتؾ معاملة اهلل تعأب فيما ٓب يوجبو اهلل عليو ،فانو
أف كاف كذلك كاف حالو كمن يصلي الفرائض وال يقوـ برواتبها.
ويكفيك أيها العبد قولو تعأب فيم حكاه عنو رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ:
(ما تقرب إٕب ا١تتقربوف ٔتثل أداء ما افًتضت عليهم ،وال يزاؿ عبدي يتقرب إٕب بالنوافل حىت أحبو ،فإذا
أحببتو كنت لو ٝتعا وبصرا ،ولسانا وقلبا وعقبل ويدا ومؤيدا).
فقد بُت سبحانو وتعأب ،أف تكرار النوافل ،والقياـ هبا يوجب العبد وجود اٟتب من اهلل تعأب ،والنوافل كل ما
يطلبك هبا لساف إ٬تاب من صبلة أو صدقة أو حج أو غَت ذلك.
ومثل القائم بالفرائض من الصلوات ا١تقتصر عليها ،والقائم هبا ،وبالنوافل أو ا١تخرج للزكاة ،ا١تقتصر عليها،
وا١تخرج ٢تا ،وا١تؤثر معها ،كعبدين لسيد جعل عليهما كل يوـ خراجا على كل عبد در٫تُت.
فأما العبد الواحد ،فانو يؤتى للسيد بذلك وال يزيد عليو شيئا ،وال يهاديو وال يواده.
وأما العبد اآلخر فانو يقوـ للسيد كل يوـ ٔتا قاـ بو صاحبو لكن يشًتي من الطرؼ والفواكو ما يهدي إٔب
سيده زائدا عن خراجو ،فهذا العبد ال ٤تالة أحظى عند السيد ،وأوفر نصيبا من اٟتب ،وأقرب إٔب إقباؿ
السيد.
ألف العبد القائم ٔتا خورج عليو غَت متودد للسيد ،وإ٪تا أعطاه إشفاقا من عقوبتو.
والعبد الذي أعطى لسيده ما خارجو عليو ،وىاداه بعد ذلك فهو قد سلك مسلك التودد للسيد والتعرض
ٟتبو فهو حري أف يظفر بقربو وحبو.
وإ٪تا جعل اٟتق تعأب اإل٬تاب على العباد علما منو ٔتا ىم عليو من وجود الضعف ،ؤتا نفوسهم متصفة بو،
من وجود الكسل فأوجب عليهم ما أوجب ألنو لو خَتىم فيما أوجب عليهم ٓب يكونوا بو قائمُت إال قليبل
وقليل ما ىم ،فأوجب عليهم وجود طاعتو .وُب التحقيق :ما أوجب عليهم إال دخوؿ جنتو ،فساقهم إٔب
بسبلسل اإل٬تاب.
(عجب ربك من قوـ يساقوف إٔب اٞتنة بالسبلسل)
تنبيو وإعبلـ :اعلم رٛتك اهلل أنا تلمحنا الواجبات فرأينا اٟتق تعأب جعل ُب كل ما أوجبو تطوعا من جنسو
ُب أي األنواع كاف،ليكوف ذلك التطوع ذلك اٞتنس جابرا ١تا عساه أف يع من ا٠تلل ُب قياـ العبد بالواجبات.
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وكذلك جاء ُب اٟتديث ينظر ُب مفروض صبلة العبد فاف نقص منها شئ كمل من النوافل).
فافهم رٛتك اهلل ىذا ،والتكن مقتصرا على ما فرض اهلل عليك ليكن فيك ناىضة حب توجب إنكبابك
على معاملة اهلل فيما ٓب يوجبو عليك.
ولو كاف العباد ال ٬تدوف ُب موازينهم إال فعل الواجبات وثواب ترؾ احملرمات لفاهتم من ا٠تَت وا١تنة ما ٓب
٭تصره حاصر ،وال ٭تزره حازر ،فسبحاف الفاتح للعباد باب ا١تعاملة وا١تبُت ٢تم أسباب ا١تواصلة.
واعلم أف اٟتق تعأب علم أف ُب عباده ضعفاء وأقوياء فأوجب الواجبات وبُت احملرمات.
فالضعفاء اقتصروا على الواجبات والًتؾ للمحرمات وليس ُب قلوهبم من سلطاف اٟتب ،ووجود الشغف ما
٭تملهم على ا١تعإب من غَت إ٬تاب ،فمثلهم كمثل العبد الذي يعلم السيد منو انو إف ٓب ٮتارجو ٓب يهد إليو
شيئا.
فلذلك وقت سبحانو األوراد ،ووظف وظائف العبودية ،وعرؼ ذلك بالطالع ،والغارب والزواؿ.
وصَتورة كل شيء مثلو ُب الصبلة ،وباٟتوؿ ُب األمواؿ النامية ُب العُت واٟترث وا١تاشية ،وبوقت حصوؿ
ا١تنفعة ُب الزرع.
{وآتوا حقو يوـ حصاده}.
وبعشر ذي اٟتجة ُب اٟتج ،وبشهر رمضاف ُب الصياـ.
فوظف الوظائف ،ووقتها ،وجعل للنفوس فيما سواىا فسحة للحظوظ والسعي ُب األسباب.
وأىل اهلل تعأب ،وأىل الفهم عنو جعلوا األوقات كلها وقتا واحدا ،والعمر كلو هنجا إٔب اهلل قاصدا ،فعلوا أف
الوقت كلو لو ،فلم ٬تعلوا منو شيئا لغَته ،ولذلك قاؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل.
عليك بورد واحد ،وىو إسقاط ا٢توى و٤تبة ا١تؤب.
أبت احملبة أف تستعمل ٤تبا إال فيما يوافق ٤تبوبو.
وعلموا أف األنفاس أمانات اٟتق عندىم ،وودائعو لديهم ،فعلموا أهنم مطالبوف برعايتها فوجهوا ٫تمهم لذلك.
وكما أف لو الربوبية الدائمة كذلك حقوؽ ربوبيتو عليك دائمة ،فربوبيتو عليك غَت مؤقتة باألوقات ،فحقوؽ
ربوبيتو ينبغي أف تكوف أيضا كذلك.
يقوؿ الشيخ أبو اٟتسن رٛتو اهلل:
فاف لكل وقت سهما ُب العبودية يقتضيو اٟتق منك ْتكم الربوبية.
ولنحبس عناف ا١تقاؿ لئبل ٩ترج عن غرض الكتاب.
القسم الثالث من أقساـ اإليثار :وىو اإليثار بالنفس.
116

فهذا ىو أفضل الوجوه الثبلثة ،وإ٪تا أوثر بغَته ألجلو ،فمن آثر اهلل تعأب ٔتا أوجبو عليو قد ال يؤثره ٔتا ُب
يديو ٦تا ٓب يوجبو عليو ،ومن آثر اهلل تعأب ٔتا ُب يديو ٦تا ٓب يوجهو عليو فقد ال يؤثره بنفسو وال يسخوا
ببذ٢تا ،فاف السخاء بالنفس والبذؿ ٢تا من أخبلؽ الصديقُت ،وشأف أىل اليقُت ،الذين عرفوا اهلل فبذلوا لو
نفوسهم علما منهم ،أف العبد ال ٯتلك مع السيد وإذا كاف اإليثار بالنفس ىو أكمل الوجوه فيكوف آتل هبا
أقبح الوجوه.
فقد تبُت من ىذا قوؿ الشيخ :ومن الشح والبخل بعد حصولو .على طريق اإل١تاح ال االستقصاء ،فاف
الكتاب غَت موضوع ٢تذا ا١تعٌت.
القسم الثالث من أقساـ العوارض ُب شأف الرزؽ:
فإذا ذكرنا أف العوارض اليت تعرض ُب شأف الرزؽ على ثبلثة أقساـ:
عوارض قبل اٟتصوؿ ،وعوارض ُب حُت اٟتصوؿ:
وقد تقدـ ذكر٫تا ُب كبلـ الشيخ فيهما ،وبينا ٨تن ذلك.
وعوارض بعد حصولو ،ونفاده من األسف والعدـ عليو وداوـ التطلع إليو:
فينبغي أف تطهر منها أيضا ،واٝتع قولو تعأب:
{لكيبل تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا ٔتا آتاكم}.
ومن أسف على فقد شيء ،دوف اهلل تعأب فقد نادى على نفسو بوجود اٞتهل ،وثبات القطيعة إذ لو وجد
اهلل ٓب يفقد شيئا دونو ،فمن وجد اهلل فبل ٬تد شيئا دونو حىت يكوف لو فاقدا .وليعلم العبد أف ما فاتو ليس لو
برزؽ ،وما كاف عنده ففقده فلس لو ،ألنو لو كاف رزقو ما ذىب عنو إٔب غَته ،بل كاف عارية عنده ،أخذ
العارية من أعارىا ،واسًتجع الشيء من أوجده.
وكاف لبعضهم ابنة عم مسماة عليو من الصغر ،فلما كرب جرى ما منع زواجو إياىا ٍب تزوجت بزوج غَته فجاء
إليو بعض أىل الفهم وقاؿ لو:
يصلح لك أف تعتذر إٔب ىذا الزوج الذي تزوج ابنة عمك ،إذ كنت أنت ا١تتطلع لزوجتو ،إذ ىي زوجتو ُب
األزؿ.
وكفى با١تؤمن ٖتذرا من الندـ على ما فات قوؿ اهلل تعأب:
{ ومن الناس من يعبد اهلل على حرؼ فاف أصابو خَت اطمأف بو واف أصابتو فتنة انقلب على وجهو خسر
الدنيا واآلخرة ،ذلك ىو ا٠تسراف ا١تبُت}.
فقد ذـ اٟتق تعأب من يسكن لؤلشياء ُب حُت وجدىا ،إال تراه كيف قاؿ{ :فاف أصابو خَت اطمأف بو}.
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أي اطمأف بذلك ا٠تَت ،ولو فهم ١تا اطمأف بشيء دوف اهلل تعأب ولكانت طمأنينتو باهلل وحده ،وكذلك من
٭تزف عليها عند فقدىا ،لقولو تعأب{ :وإف أصابتو فتنة}.
والفتنة فقد ذلك ا١تشتهى الذي كاف إليو ساكنا{ ،انقلب على وجهو} أي دىش عقلو ،وذىلت نفسو وغفل
قلبو وما ذلك إال لعدـ معرفتو باهلل تعأب ،ولو عرؼ اهلل تعأب أغناه وجوده من كل موجود ،واستغٌت بو عن
كل مفقود.
ومن فقد اهلل ٓب ٬تد شيئا ،ومن وجده ٓب يفقد شيئا.
وكيف يفقد شيئا من ٬تد بيده ملكوت كل شيء؟
وكيف يفقد شيئا من وجد ا١توجد لكل شيء؟
وكيف يفقد شيئا من وجد الظاىر ُب كل شيء.
فما سوى اهلل عند أىل ا١تعرفة ال يتصف بوجود وال بفقد ،إذ ال يوجد غَته معو ،لثبوت أحديتو ،وال فقد
لغَته ألنو ال يفقد إال ما وجد ولو اهنتك حجاب الوىم لوقع العياف على فقد األعياف ،وألشرؽ نور اإليقاف
فغطى وجود األكواف.
وإذ قد فهمت ىذا فينبغي لك أيها العبد أف ال تأس على فقد شيء ،واف ال تركن بوجود شيء ،فاف من
وجد شيئا فركن إليو أو فقد شيئا فحزف عليو فقد اثبت عبوديتو لذلك الشيء الذي أفرحو وجوده وأحزنو
فقده.
وافهم ىا ىنا قولو عليو الصبلة والسبلـ:
(تعس عبد الدينار ،تعس عبد الدرىم ،تعس عبد ا٠تميصة تعص وانتكس وإذا شيك فبل انتقش).
فبل ٖتكم ُب قلبك أيها ا١تؤمن شيئا إال حب اهلل ووده ،فانك اشرؼ من أف تكوف عبدا لغَته ،فقد جعلك
عبدا كرٯتا فبل تكن عبدا لئيما.
وقد أىب ألىل الفهم عن اهلل تعأب ،فهمهم ،أف يركنوا لوجد أو يتطلعوا لفقد ،لعبوديتهم وتصحيحا ٟتريتهم
عما سواه.
وٝتعت شيخنا أبا العباس رٛتو اهلل يقوؿ:
الكائن ُب اٟتاؿ على قسمُت ،عبد ىو ُب اٟتاؿ باٟتاؿ ،وعبد ىو ُب اٟتاؿ باحملوؿ.
والذي ىو ُب اٟتاؿ باٟتاؿ :ىو عبد اٟتاؿ الذي يفرح هبا.
إذا وجدىا ،و٭تزف عليها إذا فقدىا.
وعبد ىو ُب اٟتاؿ باحملوؿ :فذلك عبد اهلل ال عبد اٟتاؿ ،وىو الذي ال يأس عليها إذا فقدىا ،وال يفرح إذا
وجدىا.
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فقولو تعأب{ :ومن الناس من يعبد اهلل على حرؼ} أي على وجهة واحدة ،فاف زالت طاعتو ،وانفصلت
موافقتو ،ولو فهم عنا لعبدنا على كل حالة وُب كل وجهة ،كما انو ربك تعأب ُب كل حاؿ كذلك ،فكن لو
عبدا ُب ٚتيع األحواؿ.
فقولو سبحانو وتعأب{ :فاف أصابو خَت اطمأف بو} أي إف أصابو خَت ٦تا يبلئم نفسو ىو ُب نظره خَت ،وقد
يكوف شرا ُب نفس األمر.
{واف أصابتو فتنة انقلب} أي فقد ذلك ا٠تَت الذي كاف بو مطمئنا ،وٝتاه فتنة ألف ُب الفقد اختبار إٯتاف
ا١تؤمن وُب الفقد يظهر أحواؿ الرجاؿ.
فكم من ظاف أف غناه باهلل ،وإ٪تا غناه بوجود أسبابو ،وتعدادات اكتسابو؟
وكم من ظاف أف انسو بربو ،وإ٪تا انسو ْتالو ،دليل ذلك فقدانو ألنسو عند فقداف حاؿ .فلو كاف انسو بربو
لداـ انسو بدوامو ،ولبقي ببقائو.
وقولو تعأب{ :خسر الدنيا واآلخرة}.
خسر الدنيا بفقداف ما أراد منها ،وخسر اآلخرة ،ألنو ٓب يعمل ٢تا ،فقد فاتو ما طلبو وىو ما طلبنا حىت
نكوف لو ،فافهم.
أمثلة للمدبرين مع اهلل تعأب
فصل :نذكر فيو أمثلة التدبَت مع اهلل ،وا١تدبرين معو ،وأمثلة الرزؽ وضماف اٟتق تعأب لو ،فاف با١تثاؿ يتبُت
اٟتاؿ.
مثل ا١تدبر مع اهلل ،كمن بٌت بناءه على شاطئ البحر ،كلما اجتهد ُب بنائو ،كثرت عليو األمواج ،فتداعى
ٚتيع أ٨تائو.
كذلك ا١تدبر مع اهلل تعأب ،يبٍت مباين التدبَت وهتدمها واردات ا١تقادير ألجل ذلك قيل:
(يدبر ا١تدبر ،والقضاء يضحك).
وقاؿ الشاعر:
مىت يبلغ البنياف يوما ٘تامو *** إذا كنت تبنيو وغَتؾ يهدـ؟
مثاؿ آخر :مثل ا١تدبر مع اهلل تعأب كرجل جاء إٔب رماؿ مًتاكمة ،فوضع عليها بناءه فجاءت العواصف
فنسفت الرماؿ ،فتهدـ ما بناه ،كما قيل:
وعهودىم بالرمل قد درست *** وكذاؾ ما يبٌت على الرمل
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مثاؿ آخر :مثل ا١تدبر مع اهلل تعأب ،كمثل والد سافر مع والده ،فسارا ليبل ،واألب إلشفاقو على الولد يراقبو
من حيث ال يراه الولد ،والولد ال يرى الوالد للظلمة اٟتائلة بينهما ،فالولد مهموـ بأمر نفسو كيف يفعل ُب
شأنو ،فإذا طلع القمر ورأى قرب األب منو سكن جأشو ،وىدأ ورعو ألنو رأى قرب أبيو منو فاغتٌت بتدبَته لو
عن تدبَته لنفسو.
كذلك ا١تدبر مع اهلل تعأب لنفسو ،إ٪تا دبر ألنو ُب ليل القطيعة ،فلم يشهد قرب اهلل تعأب منو ،فلو طلع قمر
التوحيد  ،أو مشس ا١تعرفة ،لرأي قرب اٟتق تعأب منو ،فاستحى أف يدبر معو ،واغتٌت بتدبَت اهلل تعأب لو ،عن
تدبَته لنفسو.
مثاؿ آخر :التدبَت شجرة تسقى ٔتا سوء الظن وٙترهتا القطيعة عن اهلل تعأب .إذ لو حسن العبد ظنو بربو ١تاتت
شجرة التدبَت من قلبو النقطاع غذائها ،وإ٪تا كاف ٙترهتا القطيعة عن اهلل تعأب ألف من دبر لنفسو فقد اكتفى
بعقلو ورضي بتدبَته ،واحتاؿ على وجوده ،فعقوبتو أف ٭تاؿ عليو ،وأف ٯتنع واردات ا١تنن أف تصل إليو.
مثاؿ آخر :مثل ا١تدبر مع اهلل كعبد أرسلو سيده إٔب بلد لو ليصنع لو فيها قماشا فدخل العبد تلك البلدة،
فقاؿ :أين أسكن؟ ومن أتزوج؟
فاشتغل بذلك ،وصرؼ ٫تتو ١تا ىنا لك ،وعطل ما أمره منو السيد حيث دعا سيده إليو ،فجزاؤه من سيده
أف جازاه بالقطيعة ،ووجود اٟتجبة الشتغاؿ بأمر نفسو ،عن حق سيده:
كذلك أنت أيها ا١تؤمن ،أخرجك اٟتق إٔب ىذه الدار ،وأمرؾ فيها ٓتدمتو ،وقاـ لو بوجود التدبَت لك منو فاف
اشتغلت بتدبَت نفسك عن حق سيدؾ فقد عدلت عن سبيل ا٢تدى وسلكت مسلك الردى.
مثاؿ آخر :مثل ا١تدبر مع اهلل تعأب ،والذي ال يدبر كعبدين للمالك أما أحد٫تا :فمشتغل بأوامر سيده وال
يلتفت إٔب ملبس وال مأكل؟ بل إ٪تا هتمو خدمة السيد فأغفلو ذلك من التفرغ ٟتظوظ نفسو ،ومهماهتا.
وعبد آخر :كيفهما طلبو السيد وجده ُب غسل ثيابو ،وسياسة مركوبو ،وٖتسُت زيو.
فالعبد األوؿ أؤب بإقباؿ السيد من العبد الثاين ا١تشتغل ْتظوظ نفسو ،ومهماهتا عن حقوؽ سيده ،والعبد إ٪تا
اشًتى للسيد ال لنفسو.
وكذلك العبد البصَت ،ال تراه إال مشغوال ْتقوؽ اهلل تعأب ،ومراقبة أوامره عن ٤تاب نفسو ،ومهماهتا ،فلما
كاف كذلك قاـ لو اٟتق تعأب بكل أمره ،وتوجو لو ّتزيل عطائو لصدقو ُب توكلو{ :ومن يتوكل على اهلل فهو
حسبو}.
والغافل ليس كذلك ،ال ٕتده إال ُب ٖتصيل أسباب دنياه ،وُب األشياء اليت توصلو إٔب ىواه ،قائما بوجود
التدبَت من نفسو لنفسو٤ ،تاال عليها ،مقطوعا بو عن وجود حسن الثقة وصدؽ التوكل.
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مثاؿ آخر :مثل ا١تدبر مع اهلل كالظل ا١تنبسط ُب عدـ استواء الشمس فإذا استوت الشمس فٍت ذلك الظل،
حىت ال يبقى منو إال بقية رسم ال ٘تحوه ا١تقابلة ،كذلك مشس ا١تعرفة إذا قابلت القلوب ٤تت منها وجود
التدبَت إال بقاء رسم من تدبَت العبد أبقى فيو ليجري عليو التكليف.
مثاؿ آخر :مثل ا١تدبر مع اهلل تعأب لنفسو ،كرجل باع دارا ،أو عبداٍ ،ب بعد ا١تبايعة وإ٘تامها جاء البائع إٔب
ا١تشًتي ،فقاؿ لو :ال تنب فيها شيئا ،أو اىدـ منها بيت كذا .أو افعل فيها كذا.
أو جاء البائع ليفعل ذلك فيقاؿ لو :أنت قد بعت وليس لك بعد البيع تصرؼ فيما بعتو ،إذ ليس بعد ا١تبايعة
منازعة ،وقد قاؿ سبحانو وتعأب:
{إف اهلل اشًتى من ا١تؤمنُت أنفسهم وأموا٢تم بأف ٢تم اٞتنة}.
فعلى ا١تؤمن أف يسلم نفسو هلل وما انتسب إليها ،ألنو أنشأىا:
وألنو اشًتاىا ،ومن الزـ التسليم ترؾ التدبَت ١تا أنت لو مسلم كما بيناه.
وأما الرزؽ فمثاؿ رزؽ العبد ُب ىذه الدار كمثل سيد قاؿ لعبده:
الزـ ىذه الدار قائما فيها ٓتدمة كذا فلم يكن للسيد ليأمره بذلك إال وىو يطعمو ويسقيو ويكسبو ويقوـ لو
بوجود الكفاية وال يهملو من الرعاية ،كذلك العبد أمره اهلل تعأب ُب الدنيا بالطاعة وا١توافقة وضمن لو وجود
القسمة ،فليقم العبد ٓتدمتو ،فاف السيد قائم عليو ٔتنتو ،قاؿ اهلل تعأب:
{وأمر أىلك بالصبلة واصطرب عليها ،ال نسألك رزقا ٨تن نرزقك والعاقبة للتقوى} وقد تقدـ بيانو.
مثاؿ آخر :مثل العبد مع اهلل تعأب ُب ىذه الدنيا كالطفل مع أمو وٓب تكن األـ لتدع ولدىا من كفالتها ،وال
أف ٗترجو من رعايتها وكذلك ا١تؤمن مع اهلل تعأب ،قائم لو اٟتق تعأب ْتسن الكفالة ،فهو سائق إليو ا١تنن
ودافع عنو احملن.
رأى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم امرأة معها ولدىا فقاؿ( :أتروف أف ىذه طارحة ولدىا ُب النار؟ فقالوا ال
يا رسوؿ اهلل .فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ :اهلل أرحم بعبده ا١تؤمن من ىذه بولدىا).
مثاؿ آخر :مثل العبد ُب الدنيا كمثل عبد قاؿ لو سيده :اذىب إٔب ارض كذا أو كذا ،واحكم أمرؾ ،ألف
تسافر من تلك األرض ُب برية كذا وخذ أىبتك وعدتك فإذا أذف لو السيد ُب ذلك ،فمعلوـ انو قد أباح لو
أف يأكل ما يستعُت بو على إقامة بنيتو ليسعى ُب طلب العدة ،وليقوـ بوجود األىبة.
كذلك العبد أوجده اٟتق ُب ىذه الدار ،وأمره أف يتزود منها ١تعاده ،فقاؿ لو اٟتق تعأب:
{وتزودوا فاف خَت الزاد التقوى}.
فمعلوـ انو إذا أمره بالزاد لآلخرة فقد أباح لو أف يأخذ من الدنيا ما يستعُت بو على تزوده ،واستعداده ،وتأىبو
١تيعاده.
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مثاؿ آخر :مثل العبد مع اهلل تعأب ،كمثل سيد لو بستاف أمر عبده أف يكوف فيو غارسا وزارعا ،وقائما
ٔتصلحتو ،فاف كاف ذلك العبد حُت أمر بذاؾ قاـ ٔتا طلبو السيد منو ،ال ٮترج عنو ،فليس السيد يبلئم لو،
وال مانع إياه من أكلو من ذلك البستاف ،فانو إذا أكل منو عمل فيو ،لكن على العبد أف يأكل ما يستعُت بو
على ا٠تدمة ،واف ال يأكل أكل لتمتع والتشهي ،مثاؿ آخر :مثل العبد مع اهلل والد غرس غرسا كثَتا ،وبنا
ربعا كثَتا ،وبنا ربعا كبَتا ،فقيل لو:
١تن فعلت ىذا؟ فقاؿ لولد عساه أف ٭تدث ٕب.
فهيأ للولد ما ٭تتاج إليو قبل وجوده حبا منو لو.
أفًتى إذا أعد لو األب قبل وجوده ،أٯتنعو إياه بعد وجوده؟
كذلك العبد مع اهلل تعأب ىيأ لو اٟتق ا١تنة من قبل أف ٮتلفو ُب ىذه الدار ألف ا١تنة سابقة لوجودؾ إف
فهمت.
إال ترى انو سبق عطاؤه إياؾ وجودؾ ،ومنتو عليك ظهورؾ إذ ىو أعطى ُب األزؿ قبل أف يكوف العبد ويكوف
منو لو عمل ،فما قسمو لك ُب األزؿ وادخره ليس ٔتانعو عنك ،أىو ىيأ لك قبل الوجود وٯتنعك ١تا
وجدت؟
مثاؿ آخر :مثل العبد مع اهلل تعأب ،كمثل أجَت أتى بو ملك إٔب داره ،وأمره باف يعمل لو عمبل فما كاف
ا١تلك ليأٌب باألجَت فيستخدمو ُب ىذه الدار ،ويًتكو من غَت تغذية ،إذ ىو أكرـ من ذلك ،كذلك العبد مع
اهلل تعأب  ،فالدنيا دار اهلل ،واألجَت ىو أنت والعمل ىو الطاعة ،واآلخرة ىي اٞتنة ،وٓب يكن ليأمرؾ بالعسل
ٍب ال يسوؽ لك ما بو تستعُت عليو.
مثاؿ آخر :مثل العبد مع اهلل تعأب كمثل ضيف نزؿ على ملك كرًن ُب داره فحق على ذلك الضيف أف ال
يهتم ٔتأكل وال مشرب ،ألنو إف فعل ذلك كاف هتمة للملك ،وسوء ظن منو بو ،وقد تقدـ ذلك من قوؿ
الشيخ أىب مدين رٛتو اهلل ،كذلك الدنيا دار اهلل ،والعباد فيها ضيوفو ،وٓب يكن اهلل تعأب ليأمر بالضيافة على
لساف رسولو عليو الصبلة والسبلـ ويكوف ٢تا تاركا ،فا١تهتم فيها ٔتأكل ومشرب ٦تقوت ُب نظر ا١تلك إذ لوال
شكو ُب اهلل ١تا كاف يهتم بشأنو.
مثاؿ آخر :مثل العبد مع اهلل تعأب كمثل عبد أمره ا١تلك أف يقيم ُب ارض كذا ،٭تارب العدو الذي ىنالك،
واف يبذؿ عزمو ُب ٣تاىدتو ،واف يدوـ على ٤تاربتو.
فمعلوـ انو إذا أمره بذلك انو يبيح لو أف يأكل من إىداء تلك البلدة و٥تازهنا باألمانة ،ليستعُت بذلك على
٤تاربة العدو الذي أمره ا١تلك ٔتحاربتو ،كذلك العباد أمرىم اٟتق ٔتحاربة الشيطاف بقولو:
{وجاىدوا ُب اهلل حق جهاده}.
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وقاؿ{ :إف الشيطاف لكم عدو ،فاٗتذوه عدوا}.
فلما أمرىم ٔتحاربتو أذف ٢تم أف يتناولوا من منتو ما يستعينوف بو على ٤تاربة الشيطاف ،إذ لو تركت ا١تأكل
وا١تشرب ٓب ٯتكنك أف تقوـ لطاعتو ،وال أف تنهض ٓتدمتو ،فقد تضمن أمر ا١تلك باجملاىدة إباحة تناوؿ ما
ىو منسوب للمالك ٦تا ىو معد لك ،ولكن على طريق األمانة ٤تفوفا بالصيانة.
مثاؿ آخر :مثل العبد مع اهلل تعأب كشجرة عرسها غارس طالبا ٪توىا ونتاجها ،فقد علمت الشجرة أف يكن
٢تا علم أو علمنا ذلك فيها انو ما كاف ليغرسها ،وٯتنعها السقي ،كيف وىو حريص على نتاجها مريد
لنمائها ،كذلك أنت أيها العبد شجرة اهلل غارسك وىو ساقيك ُب كل وقت قائم لك بوجود التغذية ،فبل
تتهمو أف يغرس شجرة وجودؾ ٍب ٯتنعك من السقيا بعد الغرس فانو ليس بغافل.
مثاؿ آخر :مثل العبد مع اهلل تعأب ،كمثل ملك لو عبيد بٌت دارا وأحسنها ،وهبجها ،وتؤب غراسها ،وكمل
ا١تشتهيات فيها ُب غَت ا١توطن الذي العبيد فيو ،وىو يريد أف ينقلهم إليها؟
أترى إذا كاف ىذا غايتو هبم فيما ادخره ٢تم عنده ،وىباه ٢تم بعد الرحلة ،أٯتنعهم ىا ىنا أف يتناولوا من منتو
وفضبلت طعامو ،وىو قد ىيأ ٢تم األمر العظيم والفضل اٞتسيم.
كذلك العباد مع اهلل ،جعلهم ُب الدنيا ،وىيأ ٢تم اٞتنة كما ىيأ ٢تم اآلخرة ،وىو يريد أف ٯتنعهم من الدنيا ما
يقوـ بو وجوىهم ولذلك قاؿ تعأب:
{كلوا واشربوا من رزؽ اهلل}.
وقاؿ تعأب{ :كلوا من رزؽ ربكم واشكروا لو}.
وقاؿ{ :يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا لكم}.
فإذا ادخر لك الباقي :ومن بو عليك ال ٯتنعك الفاين فاف منعك منو ،فإ٪تا منعك ما ٓب يقسمو لك وما ٓب
يقسمو لك فليس لك ،فكاف ذلك ا١تنع لك منو عطاء ونظرا علم أف فيو مصلحة وجودؾ ونظاـ أمرؾ .كما
يقطع توإب ا١تاء عن الشجرة لئبل يتلفها دواـ السقيا.
مثاؿ آخر :مثل ا١تت هم بأمر دنياه ،الغافل عن التزود ألخرتو ،كمثل إنساف ىاٚتو سبع وقد كاد أف يفًتسو،
ووقع عليو ذباب فاشتغل بذلك ذلك الذباب ودفعو عن التحرز من األسد .فهذا عبد أٛتق ،فاقد وجود
العقل ،ولو كاف بالعقل متصفا لشغلو أمر األسد ،وصولتو ،وىجومو عليو عن الفكرة ُب أمر الذباب،
واالشتغاؿ بو كذلك ا١تتهم بأمر دنياه ،الغافل عن التزود ألخراه ،دؿ ذلك منو على وجود ٛتقو ،إذ لو كاف
فا٫تا ،عاقبل ،لتأىب للدار اآلخرة اليت ىو مسئوؿ عنها ،وموقوؼ فيها ،وال يشتغل باالىتماـ بأمر الرزؽ،
فاف االىتماـ بالنسبة إٔب اآلخرة كنسبة الذباب إٔب مفاجأة األسد وىجومو.
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مثاؿ آخر :مثل العبد مع اهلل تعأب كمثل الطفل مع أبيو ال يعوؿ مع األب ٫تا وال ٮتشى عدما لعلمو أف
األب قائم لو بوجود الكفالة ،فطيبت الثقة بو عيشو ،وأزاؿ االعتماد على أبيو غمو.
كذلك العبد ا١تؤمن مع اهلل تعأب ،ال يعوؿ ا٢تموـ ،وال ترد بساحة قلبو الغموـ من شأف الرزؽ ،فعلمو باف
اٟتق ال يدعو ،وعن فضلو ال يقطعو ومن وجوده وإحسانو ال ٯتنعو.
مثاؿ آخر :مثل العبد مع اهلل تعأب كعبد لو سيد غٌت متصف بالثروة ،واإلحساف إٔب عبيده ،وغَت معروؼ
با١تنع موصوؼ باٞتود والعطاء.
والعبد بفضلو واثق ،وإلحسانو رامق ،علم من سيده الغٍت فأخرجو ذلك عن وجود العناء ،وىذا بعينو كاف
سبب توبة شقيق البلخي رٛتو اهلل.
قاؿ :عربت ُب زمن ٣تاعة فوجدت غبلما منبسطا منشرحا ليس عنده علم ٦تا الناس فيو ،فقلت لو :يا فىت أما
تعلم الناس فيو؟
فقاؿ :وما أبإب و١توالي قرية خالصة ،يدخل إلينا كل يوـ ما ٨تتاج إليو.
فقلت ُب نفسي :إف كاف لسيد ىذا قرية خالصة ،فموالي لو خزائن السماوات واألرض ،فأنا أؤب بالثقة من
ىذا بسيده ،وىو كاف سبب انتباىي.
مثاؿ آخر :مثل العبد ا١تتسبب ا١ترزوؽ ُب وجود السبب .كمثل عبد قاؿ لو السيد :اعمل وكل من عملك.
ومثاؿ ا١تتجرد كمثل عبد قاؿ لو السيد :الزـ أنت خدميت ،وأنا أسوؽ إليك منيت.
مثاؿ آخر :مثل العبد النافذ إٔب اهلل تعأب ُب األسباب ٔتثابة الرجل يقعد ٖتت ا١تيزاب إذا أمطرت السماء،
فهو يشكر اهلل تعأب وحده وال يلزـ من قعوده ٖتت ا١تيزاب أف يضيف ا١تطر لو .بل علم انو إف ٓب يكن فيو ٓب
٬تد شي ئا ،كذلك األسباب ،ميازيب ا١تنن فمن دخل ُب األسباب و٫تتو مطلعة باهلل تعأب ال هبا ٓب يضره ذلك
وٓب ٮتش عليو القطيعة فيما ىنالك.
ومل الواقف مع األسباب الغافل عن وليها ،كمثل البهيمة يعرب عليها مالكها فبل تلتفت إليو ،وىو ا١تالك ٢تا
وا١تعطى لسائسها ما ينفق عليها فإذا عرب سائسها بصبصت بعينها ،وتشوفت إليو العتيادىا منو أف يتؤب
طعمتها.
فالعبد كذلك ألنو أجرى إليو اإلحساف على أيدي ا٠تلق يشهد ذلك منهم ،وٓب ٮترجو عنهم ،فهو كالبهيمة
أحسن حاال منو{ :أولئك كاألنعاـ بل ىم أضل ،أولئك ىم الغافلوف}.
مثاؿ آخر :مثل الواقف مع األسباب ،والنافد إٔب اهلل فيها ،كمثل رجلُت دخبل ٛتاما.
أحد٫تا :وافر العقل ،واآلخر غالب عليو الببلىة ،فاستوقف ا١تاء فأما العاقل فيعلم أف لو مصريا من ورائو
يصرفو ،و٣تريا ٬تريو فَتجع إليو لَتسل لو منو ما كاف قطعة أو يفعل ما يشاء.
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وأما اآلخر :فيأٌب إٔب األنبوب فيقوؿ:
أيها األنبوب ،اسكب لنا ماء ،مالك قطعتٍت ماءؾ؟
فيقاؿ لو :انك ألٛتق ،وىل األنبوب يسمع شيئا؟ أو يفعل شيئا؟ إ٪تا ىي ٤تل و٣ترى يظهر فيما ما أجرى
فيها:
ومثاؿ العبد ا١تدخر كعبد للملك جعلو ُب بستانو ليقوـ بإصبلح شأنو ،فللعبد أف يأكل من ٙترات ذلك
البستاف ما يتقوى بو على الغراس ،والزراعة فيو ،وليس لو أف يدخر .ألف ٙترة ذلك البستاف دائمة وسيده غٍت
قادر ،فاف ادخر بغَت أذف سيده إمساكا على نفسو ،وهتمة لسيده فقد خاف.
ومثاؿ العبد الذي ال يدخر كعبد ىو ُب بستاف السيد أو ُب داره ،علم انو ال ينساه سيده ،وال يهملو ،بل
يبذؿ لو خَته ،ويوصل إليو بره فاعتٌت بسيده عن االدخار معو ،وبغناه عن أف ٭تتاج واف يعتمد على شيء
دونو.
فهذا العبد :حري أف يواجو باإلقباؿ ،واف يسعف بالنواؿ.
مثاؿ آخر :ا١تدخر باألمانة كعبد للملك ال يرى أف لو مع سيده شيئا ال يعتمد ادخار ما ُب يده ،وال بذلو،
بل ال ٮتتار إال ما اختاره السيد لو ،فإذا فهم ىذا العبد أف اإلمساؾ مراد سيده ،امسك لسيده ال لنفسو،
حىت يتخَت موضع صرفو ،فيكوف لو صارفا حُت يفهم عن سيده إرادة صرفو.
فهذا بإمساكو غَت معلوـ ،ألنو امسك لسيده ال لنفسو.
كذلك أىل ا١تعرفة باهلل تعأب ،إف بذلوا فللو ،وإف امسكوه فللو ،يبتغوف ما فيو رضاه ،وال يريدوف ببذ٢تم
وإمساكهم إال إياه ،فهم خزاف أمناء ،وعبيد كرباء ،وأحرار كرماء ،قد حررىم اٟتق تعأب من رؽ اآلثار فلم
ٯتيلوا إليها ْتب ،وال اقبلوا عليها بود منعهم من ذلك ما اسكن ُب قلوهبم من حب اهلل ،ووده ،وما امتؤلت
بو صدورىم من عظمتو ،و٣تده ،وليس ا١تمسك هلل بدوف الباذؿ لو فصارت األشياء ُب أيديهم فهي ُب خزائن
اهلل من قبل أف تصل إليهم علما منهم أف اهلل تعأب ٯتلكهم وٯتلك ما ملكهم ،ومن ٓب ٭تسن اإلمساؾ هلل ٓب
٭تسن البذؿ لو فافهم.
 مناجاة احلق
فصل :نذكر فيو مناجاة اٟتق سبحانو وتعأب لعبده على ألسنة ىواتف اٟتقائق ُب شأف التدبَت والرزؽ.
أيها العبد :ألق ٝتعك وأنت شهيد ،يأتك مٍت ا١تزيد ،وأصغ يسمع قلبك ،فأنا عنك لست ببعيد.
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أيها العبد :كنت لك بتدبَتي لك من قبل أف تكوف لنفسك ،فكن لنفسك باف ال تكوف ٢تا ،وتوليت
رعايتها قبل ظهورؾ ،وأنا اآلف ُب الرعاية ٢تا.
أيها العبد :أنا ا١تنفرد با٠تلق والتصوير ،وانا ا١تنفرد باٟتكم والتدبَتٓ ،ب تشركٍت ُب خلقي وتصويري فبل تشاركٍت
ُب حكمي وتدبَتي.
أنا ا١تدبر ١تلكي ،وليس ٕب فيو ظهَت ،واف ا١تنفرد ْتكمي فبل احتاج فيو إٔب وزير.
أيها العبد :من كاف لك بتدبَته قبل اإل٬تاد فبل تنازعو ُب ا١تراد ،ومن عودؾ حسن النظر منو لك ،تقابلو
بالعناد.
أيها العبد :عودتك حسن النظر مٍت لك فكن على إسقاط التدبَت منك معي.
أيها العبد :اشكوا بعد وجود التجربة ،وحَتة بعد وجود البياف ،وضبلال بعد وضوح ا٢تدى؟
أما ٭تيلك على علمك بأنو ال مدبر لك غَتي؟
أما ٬تنبك من ا١تنازعة ٕب ما سبق من وجود خَتي؟
أيها العبد :انظر نسبة وجودؾ من أكواين ترى انك متبلش ُب الفاين فما ظنك ٔتا ليس بفاف؟ وقد سلمت
إٔب يا من ٔتملكيت ،وأنت من ٦تلكيت ،فبل تنازع ربوبييت ،وال تضادد بتدبَتؾ مع وجود إ٢تييت.
أيها العبد :أما يكفيك أين أكفيك؟ أما يوجب سكونك ٕب سوابق عوائدي فيك؟
أيها العبد :مىت أحوجتك إليك ،حىت ٖتتاؿ عليك؟ ومىت وكانت شيئا من ٦تلكيت لغَتي حىت أكل ذلك
إليك؟
أيها العبد :أعدت لك وجودي من قبل أف أظهرؾ لوجودي ،وظهرت بقدرٌب ُب كل شيء ،فكيف ٯتكنك
جحودي؟
أيها العبد :مىت خاب من كنت لو مدبرا ،ومىت خذؿ من كنت لو منتصرا؟
أيها العبد :لتشغلك خدميت عن طلب قسميت وليمنعك حسن الظن يب عن اهتاـ ربوبييت.
أيها العبد :ال ينبغي أف يتهم ٤تسن ،وال أف ينازع مقتدر ،وال أف يضاد قهار ،وال أف يعًتض على حكم
حكيم وال أف يعاؿ ىم مع لطيف.
أيها العبد :لقد فاز بالنجاح من خرج عن اإلرادة ولقد دؿ على يسر األمر من احتاؿ علي ،ولقد ظفر بكنز
الغٌت من صدؽ ُب الفاقة إٕب ،ولقد استوجب النصر مٍت عبد إذا ٖترؾ يب ،ولقد استمسك بأقوى األسباب
من استمسك بسبيب ،أين آليت على نفسي أف أجازى أىل التدبَت بوجود التكدير ،واف اىدـ ما شيدوا،
واحل ما عقدوا ،واف أكلهم إليهم .واف أحيلهم عليهم٦ ،تنوعُت من روح الرضا ،ونعيم التفويض فلو ما فهموا
عٍت القتنعوا بتدبَتي ٢تم عن تدبَتىم ألنفسهم ،برعاييت ٢تم عن رعايتهم إياىا ،فإذا كنت اسلك هبم سبيل
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الرضا ،واهنج هنج منهج أىل ا٢تدى أسعى هبم ُب طريق بيضا ،واجعل عناييت هبم واقية ٢تم من كل ما ٮتافوف
وجالبة ٢تم ٚتيع ما يرجوف ،وذلك علي يسَت.
أيها العبد :نريد منك أف تريدنا وال تريد معنا ،و٩تتار لك أف ٗتتارنا وال ٗتتار معنا ،ونرضى لك أف ترضانا،
وال نرضى لك أف ترضى سوانا.
أيها العبد :إف قضيت لك فبل راد ُب ظهور فضل عليك ،وإف قضيت عليك فؤلين أريد أف أورد ُب قضائي
أسرار لطفي إليك.
أيها العبد :ال ٕتعل ما أظهرت فيك من نعميت ،وجود منازعيت وال ٕتعل عوض ما أحسن لك بالعقل الذي
ميزتك بو وجود مضادٌب.
أيها العبد :كلما سلمت ٕب تدبَت ارضي وٝتائي ،وانفرادي فيهما ْتكمي وقضائي سلم وجودؾ ٕب ،فانك
ٕب ،وال تدبر معي فانك معي ،واٗتذين وكيبل ،وثق يب وكيبل .أعطيك عطاء جزيبل ،واىبك فخرا جليبل.
أيها العبد :إين حكمت ُب أزٕب انو ال ٬تتمع ُب قلب عبدي ضياء التسليم ٕب وظلمة ا١تنازعة معي ،فمىت كاف
واحد منها ٓب يكن اآلخر معو ،فاخًت لنفسك.
و٭تك :أنا أجللنا قدرؾ أف تشتغل بأمر نفسك ،فبل تصغر قدرؾ يا من رفعناه ،وال تذ٢تا ْتوالتك على
غَتي ،يا من أعززناه.
و٭تك أنت اجل عندنا من أف تشتغل بغَتناٟ ،تضرٌب خلقتك واليها خطبتك ،وّتواذب عناييت ٢تا جذبتك
فاف اشتغلت بنفسك حجبتك ،واف اتبعت ىواىا طردتك ،وإف خرجت عنها قربتك ،وإف توددت ٕب
بإعراضك عما سواي أجبتك .أيها العبد :أما كفاؾ لو اكتفت ،وىداؾ لو اىتديت أين أنا الذي خلقت
فسويت ،وتصدقت فأعطيت؟ أما ٯتنعك ذلك من منازعيت فيما قضيت ،ومعارضيت فيما أتيت؟ أيها العبد:
ما آمن يب من نازعٍت وال وحدين من دبر معي.
وال رضي يب من شكا ما أنزلت بو إٔب غَتي ،وال اختارين من اختار معي .وما امتثل أمري من ٓب يستسلم
لقهري ،وال عرفٍت من ٓب يفوض أمره ٕب ولقد جهلٍت من ٓب يتوكل علي .أيها العبد :يكفيك من اٞتهل أف
تسكن ١تا ُب يدؾ وال تسكن ١تا ُب يدي واف اختار لك أف ٗتتارين فتختار علي؟ و٭تك :ال ٕتتمع عبودية
واختيار ،وال ظلم وأنوار ،وال توجهك ٕب ،وتوجهك لآلثار .فأما أنا لك أو أنت لنفسك ،فاخًت على بياف
وال تستبدؿ ا٢تدى با٠تسراف .أيها العبد :لو طلبت مٍت التدبَت لنفسك جهلت فكيف إذا دبرت ٢تا؟ ولو
اخًتت معي ما أنصفت ،فكيف إذا اخًتت علي؟ أيها العبد :لو أذنت لك أف تدبر كاف ٬تب أف تستحي
من أف تدبر وكيف وقد أمرتك من أف ال تدبر؟
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يا مهموما بنفسو ،لو ألقيتها إلينا السًتحت؟ و٭تك :أعباء التدبَت ال ٭تملها إال الربوبية ،وال تقوى عليها
البشرية؟ و٭تك :أنت ٤تموؿ فبل تكن حامبل أردنا راحتك ،فبل تكن متعبا لنفسك .من دبرؾ ُب ظلمات
األحشاء ،فأعطاؾ بعد الوجود ما تشاء ال ينبغي لك أف تنازعو فيما يشاء .أيها العبد :أمرتك ٓتدميت،
وضمنت لك قسميت ،فأ٫تلت ما أمرت وشككت فيما ضمنت ،وٓب اكتف لك بالضماف حىت أقسمت وليم
اكتف بالقسم حىت مثلت ،وخاطبت عبادا يفهموف ،فقلت{ :وُب السماء رزقكم وما توعدوف ،فورب
السماء واألرض انو ٟتق مثل ما أنكم تنطقوف}.
ولقد اكتفى بوصفي العارفوف ،واحتاؿ على كرمي ا١توقنوف .فلو ٓب يكن وحدي لعلموا أين ال اقطع عنهم
واردات رفدي .ولو ٓب يكن ضماين لوثقوا بوجود إحساين .وقد رزقت من غفل عٍت وعصاين .فكيف ال ارزؽ
من أطاعٍت ورعاين؟.
و٭تك :الفارس للشجرة ىو ساقيها .وا١تمد للخليقة ىو باريها ويكفيها إهنن كافيها ومكافئيها.
مىت كاف اإل٬تاد وعلى دواـ اإلمداد.
مىت كاف ا٠تلق ،وعلى دواـ الرزؽ.
و٭تك :ىل تدعو لدارؾ إال من تريد أف تطعمو ،وىل ننسب لنفسك إال من ٖتب أف تكرمو؟
أيها العبد :اجعل ٫تك ُب مكاف ٫تك برزقك ،فاف ما ٛتلتو عنك ،فبل تتعنب بو ،وما ٛتلتو أنت فكن أنت
بو.
أندخلك داري ،و٪تنعك إبراري؟
أنربزؾ لكوين ،و٪تنعك وجود عوين؟
أ٩ترجك إٔب وجودي ،و٪تنعك جودي؟
أأطالبك ْتقي ،وأمنعك وجود رزقي.
أأقتضي منك خدميت ،وال أقضي لك بقسميت.
و٭تك :عندي لك ىبات شىت ،وفيك أظهرت رٛتيت وما قنعت لك بالدنيا وما ادخرت لك جنيت ،وما
اكتفيت لك بذلك حىت أٖتفتك برؤييت ،فإذا كانت ىكذا فعإب فكيف تشك ُب أفضإب؟
أيها العبد :ال بد لنعميت من آخذ ،ولفضلي من قابل ،وأنا الغٍت عن االنتفاع با١تنافع ١تا دؿ عليو الدليل
القاطع.
فلو سألتٍت أف أمنعك رزقي ما أجبتك ،ولو سألتٍت أف أحرمك من فضلي ما حرمتك ،فكيف وأنت دائما
تسألٍت؟ وكثَتا ما تطلب مٍت؟ فاستح مٍت أف كنت ال تستحي مٍت ،وافهم عٍت ،ولقد أعطى كل العطاء من
فهم عٍت.
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أيها العبدٗ :تَتي وال تتخَت علي ،ووجو قلبك بالصدؽ إٕب ،فانك إف تفعل اريك غرائب لطفي ،وبدائع
وجودي ،أمتع سرؾ بشهودي.
ولقد أظهرت الطريق أىل التحقيق ،وبينت معآب ا٢تدى لذوي التوفيق ،فبحق سلم إٔب ا١توقنوف ،وببياف توكل
علي ا١تؤمنوف ،علموا أين ٢تم خَت من أنفسهم ألنفسهم ،وإف تدبَتي ٢تم أجدى عليهم من تدبَتىم ٢تا،
فأذعنوا لربو بييت مستسلمُت وطرحوا أنفسهم بُت يدي مفوضُت ،فعوضتهم عوض ذلك راحة ُب نفوسهم،
ونورا ُب عقو٢تم ومعرفة ُب قلوهبم وٖتققا بقريب ُب أسرارىم.
ىذا ُب ىذه الدار ،و٢تم عندي إذا قدموا علي أف اجل منصبهم ،واعلي ٤تلهم ،وانشر ألوية اجملد عليهم ،و٢تم
إذا أدخلتهم داري ،ما ال عُت رأت وال أذف ٝتعت ،وال خطر على قلب بشر.
أيها العبد :الوقت الذي أنت تستقبلو ٓب أطالبك فيو با٠تدمة /،فكيف تطالبٍت فيو بالقسمة؟
فإذ كلفتك تكلفت لك ،وإذا استخدمتك أطعمتك ،واعلم أين ال أتنساؾ واف نسيتٍت ،وأين ذكرتك قبل أف
ذكرتٍت ،واف رزقي عليك دائم واف عصيتٍت.
فإذا كنت كذلك ُب إعراضك عٍت ،فكيف ترى أف أكوف لك ُب إقبالك علي.
ما قدرتٍت حق قدري أف ٓب تسلم لقهري .وال رعيت حق بري أف ٓب ٘تتثل أمري ،فبل تعرض عٍت فانك ال ٕتد
من تستبدؿ مٍت ،وال تغتٍت بغَتي ،فاف أحد ال يغنيك عٍت.
أنا ا٠تالق بقدرٌب ،واف الباسط لك منيت ،فكما انو ال خالق غَتي كذلك ال رزاؽ غَتي.
أأخلق وأحيل على غَتي؟ وأنا ا١تتفضل وامنع العبا وجود خَتي؟
فثق أيها العبد يب فأنا رب العباد ،واخرج عن مرادؾ معي أبلغك عُت ا١تراد ،واذكر سوابق لطفي ،وال تنسى
حق الوداد.
خاتمة ودعاء
أردنا أف ٩تتم ىذا الكتاب بدعاء مناسب ١تا الكتاب موضوع لو ،وىو:
اللهم أنا نسألك أف تصلي على سيدنا ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آؿ ٤تمد ،كما صليت على إبراىيم،
وعلى آؿ إبراىيمُ ،ب العا١تُت انك ٛتيد ٣تيد.
اللهم اجعلنا من ا١تستسلمُت إليك ،ومن القائمُت بُت يديك ،أخرجنا من التدبَت معك ،أو عليك ،واجعلنا
من ا١تفوضُت إليك.

119

اللهم انك قد كنت لنا من قبل أف نكوف ألنفسنا ،فكن لنا بعد وجودنا كما كنت قبل وجودنا ،ألبسنا
مبلبس لطفك واقبل علينا ّتنابك وعطفك ،واخرج ظلمات التدبَت من قلوبنا ،وأشرؽ نور التفويض ُب
أسرارنا ،وأشهدنا حسن اختيارؾ لنا حىت يكوف ما تقتضيو فينا وٗتتاره لنا أحب إلينا من ٥تتارنا ألنفسنا.
اللهم ال تشغلنا ٔتا ضمنت لك عما أمرتنا ،وال بشيء أنت ضامنو لنا عن شيء أنت طالبو منا.
اللهم انك دعوتنا إٔب االنقياد إليك ،والدواـ بُت يديك ،وأنا عن ذلك عاجزوف إال أف تقدرنا ،وضعفاء إال
أف تقوينا.
ومن أين لنا أف نكوف ُب شيء إال إف كونتنا؟
وكيف لنا أف نصل لشيء إال أف وصلتنا؟
وأىن لنا أف نقوى على شيء إال أف أعنتنا.
فوفقنا ١تا بو أمرتنا ،وأعنا على االنكفاؼ عما عنو زجرتنا.
اللهم أدخلنا رياض التفويض ،وجنات التسليم ،ونعمنا هبا وفيها واجعل أسرارنا معك ال مع نعيمها ولذهتا،
ولذذنا بك ال تزينها وهبجتها.
اللهم أشرؽ علينا من أنوار االستسبلـ إليك ،واإلقباؿ عليك ما تبتهج بو أسرارنا وتكتمل بو أنوارنا.
اللهم انك قد دبرت كل شيء قبل وجود كل شيء .وقد علمنا انو لن يكوف إال ما تريد ،وليس ىذا العلم
نافعا لنا إال أف تريد ،فردنا ٓتَتيك وارفع شأننا بفضلك ،واقصدنا بعنايتك ،وحفنا برعايتك ،واكسنا من
مبلبس أىل واليتك ،أدخلنا ُب وجود ٛتايتك ،انك على كل شيء قدير.
اللهم أنا علمنا أف حكمك ال يعاند وقضاءؾ ال يضادد وقد عجزنا عن ردنا ما قضيت ودع ما أمضيت
فنسألك لطفا فيما قضيت ،وتأييدا فيما أمضيت ،واجعلنا ُب ذلك ٦تن رعيت يا رب العا١تُت.
اللهم انك قد قسمت لنا قسما أنت موصلها لنا ،فوصلنا إليها با٢تناء والسبلمة من العناء ومصانُت فيها من
اٟتجة ٤تفوفُت فيها بأنوار الوصلة ،نشهدىا عنك ،فنكوف لك من الشاكرين ،ونضيفها لك وال نضيفها ألمد
من العا١تُت.
اللهم إف الرزؽ بيدؾ رزؽ الدنيا ،ورزؽ اآلخرة ،فارزقنا منها ما علمت فيو ا١تصلحة لنا ،والعود باٞتدوى
علينا.
اللهم اجعلنا من ا١تختارين لك ،وال ٕتعلنا من ا١تختارين عليك ،ومن ا١تفوضُت لك :ال من ا١تعًتضُت عليك.
اللهم أنا إليك ٤تتاجوف فأعطنا ،وعن الطاعة عاجزوف فأقدرنا وىب لنا قدرة على طاعتك ،وعجزا عن
معصيتك ،واستسبلما لربو بيتك ،وصربا على أحكاـ إ٢تيتك ،وعزا باالنتساب إليك ،وراحة ُب قلوبنا بالتوكل
عليك ،واجعلنا ٦تن دخل ميادين الرضا ،وكرع من تسليم التسليم ،وجنا من ٙتار ا١تعارؼ والبس خلع
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التخصيص وأٖتف ٖتفة القرب وفوتح من حضرة اٟتب دائمُت على خدمتك ٤تققُت ١تعرفتك ،متبعُت
لرسولك وارثُت عنو وآخذين منو ،و٤تققُت بو ،وقائمُت بالنيابة عنو واختم لنا منك ٓتَت يا رب العا١تُت.
وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد وآلو وصحبو وسلم تسليما.
واٟتمد هلل رب العا١تُت
انتهى كتاب التنوير ُب إسقاط التدبَت
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