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 في عصر األزماتواالطمئنان القلبي اإلرواء الروحي 

 )أال بذكر هللا تطمئن القلوب(

 د. عبد الخالق أحمدون

تخنقنا ، وُتلهينا متاهة مشاغلها الكثيرة، ودوَّامة همومها المعاصرة  زحمة الحياةإن 
قلوبنا الُمنهكة، ويحاصر ضيًفا ثقياًل على  -بال استئذان -الصغيرة والكبيرة، فيتسلَّل الحزن 

 -جلَّت ُقدرته-القلق رؤوسنا الُمثقلة، فيقل إحساسنا وتنعُّمنا بالجمال الكامن، الذي أبدعه هللا 
، على اعتبار أن الجمال "  وأْودعه في المخلوقات التي ُتحيط بنا، ونشاهدها صباًحا ومساءً 

 . 1هو مظهر أسرار الكمال في هذا العالم المادي" 

يصدر إال عن أصحاب األذواق المريضة والقلوب المنتكسة ، أولئك الذين  وهذا ال
تصدر عنهم أقوال وأفعال مشوهة غير متناسبة وال متالئمة ، ألنهم لم يدركوا سر الجمال 

 .  2فيصدر عنهم ، ولم تألفه نفوسهم فيصبح غريزة من غرائزهم
ة استثنائية ومحدودة، ولكنها بال ال ُتعد هذه الظاهرة أمًرا ُمقلًقا إذا كانت حالة عارض

شك ٍّ ُتصبح ظاهرة ضارَّة بالصحة النفسية والجسدية، إذا طال أمُدها واعتادها أصحاُبها؛ ألنها 
 .ُتول ِّد الكآبة في النفس، وتخطُّ خطوط الحزن ُمبعثرة على وجه الحياة

 :حاجة البشرية إلى االرتواء الروحي

الروحي ملحة وضرورية في عصر األزمات، بما يعنيه حاجة الناس إلى إرواء الظمأ 
من افتقار اإلنسان إلى ما يثري وجوده ، ويرسخ كينونته ، ويمنحه وقودا لحياته ، ويشبع 
حاجته لمعرفة معنى لحياته ، ويكشف له عن سر الحياة ويعزز قدراته ، بالمستوى الذي 

 هذا العالم .يجعله قادرا على التغلب على مشكلة الوجود البشري في 

                                                           
.  1998سسة األهرام ، القاهرة ، دار الهدى ، مؤ   -سيد صديق عبد الفتاح : الجمال كما يراه الفالسفة واألدباء    1
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الظمأ الروحي يجتاح حياة كل كائن بشري ، لكون هذا الكائن يظل دائما متعطشا 
لالمتالء بالوجود، كي يتخلص من الهشاشة الروحية ، ويجعل حياته ممكنة في هذا العالم 
الغارق باآلالم واألوجاع ، وتكون القدرة على العيش بأقل ما يمكن من المرارات واألحزان ، 

إلى  3من حالة القلق إلى السكينة ، ومن الالمعنى إلى المعنى ، ومن العدميةويخرج 
 الحقيقة.

فانطالقا من تجاوز ميدان العقل الذي تظهر فيه األمور بالقوة، إلى ميدان الوجدان 
المليء بالغرائز والشهوات حيث تظهر نزوع الذات اإلنسانية إلى لذاتها ومشتهياتها، وبينما 

لعادي في هذه الملذات االستهالكية البهيمية  ليصل إلى نشوة الحياة والتمتع يهيم اإلنسان ا
بعد أن يتمكن من نور اليقين ويسمو ، ذلك  اإلنسان الحريص على االرتواء بها، يتجاوز 

باللذة من معناها )الترابي( إلى معناها "السماوي" إذ ليس فضل اإلنسان باالستمتاع بمالذ 
 م الوجدان في الحياة الروحية الخصبة.الحياة ولكن بأعلى قي

 في حاضرة معك والمكاشفات األحوال إن " :إحيائه في الغزالي حامد أبو اإلمام قال
 تحتاج فال بينك وبينها، حجابا ذلك فصار وشهواتك، بعالئقك عنها مشغول أنت وإنما قلبك،

وإظهار القلب،  من باطن المعارف أنوار فتشرق  الحجاب، ويرفع الشهوة، تنكسر أن إلى إال
 . 4" ماء األرض بحفر القنى أسهل وأقرب من االسترسال إليها من مكان بعيد منخفض عنها

                                                           
موقف فلسفي يعتبر العالم كله بما في ذلك وجود اإلنسان , عديم القيمة و خال من اي  (Nihilisme) العدمية  3

لبشر يتصارعون ، وهم يدركون جيدًا أن العدم في انتظارهم ، وهذا الصراع فوق طاقتهم فامضمون أو معنى حقيقي. 
لقيم واألخالق ليس لها أي أساس أّن كافة ا وأصحابها يعتقدون  . البشرية ، لذلك يتحول صراعهم إلى عبث ال معنى له

أو قاعدة يمكن الرجوع إليها أو القياس على أساسها. وهي غالبًا ما ترتبط بالتشاؤم المفرط والشك العميق بحقيقة 
الوجود. والعدمي الحقيقي هو الذي ال يؤمن بأي شيء، وليس عنده أي وفاء ألي مذهب، وهو يفتقر إلى اإليمان وحس 

 ه يميل إلى التهديم وإسقاط القيم والمفاهيم.الغاية أكثر من كون

مراجعة أحمد  –ترجمة : وليد السويركي  –راجع نانسي هيوستن : أساتذة اليأس ، النزعة العدمية في األدب األوروبي 
 17. الفصل الثاني : من أين تأتي العدمية ؟ . ص  2012،  1ط –هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة(  –خريس 
 دها.وما بع

 .77ص  4ج، م 1990 : إحياء علوم الدين، دار الخير، بيروت، يأبو حامد الغزال  4
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ومن ثمة فإن الحب المتبادل بين اإلنسان وهللا هو في أساسه حب روحي كما ورد 
ُ ِبَقْوٍم )في اآلية الكريمة "  5.(56()المائدةُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنهُ َفَسْوَف َيْأِتي َّللاه

إن الدين " ( :  ينِّ الد ِّ  مِّ وْ ي   كِّ لِّ في تأويل قوله تعالى ) م   نجم الدين كبرى الشيخ يقول 
في الحقيقة اإلسالم. يدل عليه قوله تعالى ) إن الدين عند اإلسالم ( واإلسالم على نوعين، 

الظاهر بإقرار اللسان وعمل األركان، فهذا اإلسالم إسالم بالظاهر وإسالم بالباطن، فإسالم 
جسداني، والجسداني ظلماني، ويعبر عن الليل بالظلمة، وأما إسالم الباطن فبانشراح القلب 

فاإلسالم  .والصدر بنور هللا تعالى، فهذا اإلسالم الروحاني نوراني، ويعبر عن اليوم بالنور
استسالم  ينواهيه، واإلسالم الروحاني يقتضالجسدان يقتضى إسالم الجسد ألوامر هللا و 

ولم  يوقضائه وقدره. فمن كان موقوفا عند اإلسالم الجسدان يالقلوب والروح ألحكام األزل
يبلغ مرتبة اإلسالم الروحاني، وهو بعد في سير ليلة الدين متردد ومتحير، فيرى ملوكا 

ًبا )ل مَّا  وأمالكا كثيرة، كما كان حال الخليل عليه السالم ْوك  ل ْيهِّ اللَّْيُل ر أ ٰى ك  نَّ ع  ق ال  هٰ ذ ا ج 
ل مَّا أ ف ل  ق ال  ال  ُأحِّبُّ اآْلفِّلِّين   ب ِّي ، ف  ومن تنفس صبح سعادته، وطلعت ( . 76)األنعام ( ر 

 شمس اإلسالم الروحاني من وراء جبل نفسه، من مشرق القلب، فهو على نور من ربه ،
فيشاهد بعين ، ون ورد وقته "أصبحنا وأصبح الملك هلل" واضح في كشف )يوم الدين(، فيك

 6."اليقين، بل يكاشف حق اليقين

فإذا غشي القلب ظالم األهواء واألغراض وما تجره من آثام ، تزايدت من ذلك النكت 
، إلى أن يعم نسيج هذا السواد القلب  7السوداء عليه ، كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم

                                                           
 76. ص   1999دمشق ، –منشورات اتحاد الكتاب العرب  –عبد القادر فيدوح : الجمالية في الفكر العربي ، دراسة   5

، 1993الكويت  –دار سعاد الصباح  –تحقيق : يوسف زيدان  –نجم الدين كبرى : فوائح الجمال و فواتح الجالل   6
 11. ص  1999مكتبة القاهرة  –وانظر عبد الكريم الجيلي : مراتب الوجود وحقيقة كل موجود .101ص 

ُتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا  :" يقول وسّلم: سِمْعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه رضي هللا عنه  قال حذيفة  7
عودًا فأي قلب أشربها ُنكت فيه ُنكتة سوداء وأي قلب أنكرها ُنكت فيه ُنكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين : على 

َمعروفًا وال  أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض، واآلخر أسود مربادًا كالكوز مجخيًا ال يعرف
 . "ينكر منكرًا إال ما أشرب من هواه

 و(، 144اإليمان؛ باب بيان أن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا، وأنه يأرز بين المسجدين )كتاب خرجه مسلم في أ
والبغوي  (،405 - 386 /5أحمد )(. و 3586المناقب؛ باب عالمات النبوة في اإلسالم )كتاب بلفظ قريب في  البخاري 

(، وذكر الُحَمْيِدّي أن هذا الحديث ِروايًة من حديث حذيفة المتفق عليه، انظر: "جامع األصول" 4218في "شرح السنة" )
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( َراَن َعَلٰى ُقُلوِبِهم مها َكاُنوا َيْكِسُبونَ  َكاله َبلْ  كله ، وهو الران الذي قال عنه هللا تعالى : )
 (. 14)المطففين 

فشرف اإلنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الخلق الغزالي :"  اإلمامقال 
وفي اآلخرة عدته ، التي هي في الدنيا جماله وكماله وفخره ، باستعداده لمعرفة هللا سبحانه 

وهو  ،فالقلب هو العالم باهلل، وإنما استعد للمعرفة بقلبه ال بجارحة من جوارحه . وذخره 
 .وهو المكاشف بما عند هللا ولديه ،وهو الساعي إلى هللا ،وهو العامل هلل،المتقرب إلى هللا 

واستخدام  ،وإنما الجوارح أتباع وخدم وآالت يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد
وهو ، فالقلب هو المقبول عند هللا إذا سلم من غير هللا . والصانع لآللة  ،الراعي للرعية

وهو المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب ، قا بغير هللا إذا صار مستغر  ،المحجوب عن هللا
 ،وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه ،فيفلح إذا زكاه، وهو الذي يسعد بالقرب من هللا 

 .8"  وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره ،وهو المطيع بالحقيقة هلل تعالى

وام"  االحتراقهو" بيت  اإلنسان باطن إن   ، ألن المدد اإليماني فيه ومنه ، على الد 
" من  التربية اإليمانية االنتقال وعلى قدر المعرفة باهلل تكون قوة الباطن . لذلك كان دور 

 . 9ظاهر الفعل إلى باطنه "، للتحقق بكمال الفعل اإللهي في الوجود

                                                                                                                                                                                     

الفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضالل، . (22 /10)
ابن . الجهل، فاألولى توجب فساد القصد واإلرادة، والثانية توجب فساد العلم واالعتقادفتن المعاصي والبدع، فتن الظلم و 

إنه البيان النبوي الذي سار وفق سياق موجز . 1/16السابق . - إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان : قيم الجوزية
اإليمان والتحذير من المعصية يحذر المؤمن من مزالق الفتن، والحديث يشي بأهمية المحافظة عل الطاعة في حفظ 

هللا أبا  سليمان بن عبدراجع  . كل ذلك حرصا على بقاء الخيرية في هذه األمة ، فتتان ببهارج الدنيا المادية والفكريةواال
جامعة اإلمام منشورات  -في الفتن وسبل النجاة منها -رضي هللا عنه-وقفات مع حديث حذيفة بن اليمان : الخيل 

 . 2011الرياض ، – اإلسالمية محمد بن سعود

دار ابن حزم ،  - من ربع المهلكات ولوهو الكتاب األ ، كتاب شرح عجائب القلب -الغزالي : إحياء علوم الدين  8
 . 2/876.  2005، 1ط –بيروت 

تحقيق : طه عبد الباقي سرور و محمد عيد  –الشعراني عبد الوهاب : األنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية   9
 2/173و  1/116. 1988مكتبة المعارف)بيروت(  -فعي الشا
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 فجعل مقامين على القلب في اإليمان المعرفة أهل نوع وقد جاء في قوت القلوب :"
 لهما، وعمل اآلخرة وأحب الدنيا العبد القلب أحب بظاهر اإليمان تعل ق إذا :فقال زهدين لهما
 وقد لها، يعمل ولم إليها فلم ينظر الدنيا أبغض وباشره القلب سويداء في اإليمان بطن فإذا
 بربه شغل ومن العاملين،مقام  وهذا الناس؛ عن شغل بنفسه شغل من :يقول سليمان أبو كان

اً  الهموم جعل من دليله .العارفين مقام وهذا نفسه؛ عن شغل وتعالى سبحانه  كفاه واحداً  هم 
 لواحد متوحد عبد وصف هو واحد لرب واحد بوجد الواحد والهم ودنياه، آخرته تعالى أمر للا  

 بوجده متوحد وعبد صفته، بوحدانية األحد فهو أخالقه من خلقاً  له وهب واحد، وقد إلى مقاله
 بعد ومحوه الهوى  محو بعد يكون  الهم وانفراد القلب. مجتمع منفرد الهم فهو خلقه، بين

 فالحها أو باإليمان وطمأنينتها النفس طيب مع القلب يكون  واجتماع للتقوى، القلب امتحان
 للا   وقال النعيم، من النفس طيب :عليه وسلم هللا صلى الرسول قال ما والرضا، بالتزكية

اها من أْفل ح ق د" :تعالى ية":تعالى وقال 9 :الشمس "زك  يًة مرضِّ  فيكون   28 :الفجر "راضِّ
 .10"  اليقين بمشاهدة للقلب مواطئة اإليمان بأخالق مخلقة بالروح متوحداً 

لذذذلك قذذال العذذارف ابذذن عطذذاء هللا السذذكندري : " اخذذرج مذذن أوصذذاف بشذذريتك عذذن كذذل 
 . 11وصف يناقض عبوديتك ، لتكون لنداء الحق مجيبا ، ومن حضرته قريبا " 

و ليس هناك من سذبيل إلذى الخذروج أفضذل وأقذوى وأسذلم مذن مجاهذدة الذنفس بااللتجذاء 
وقذذرع بذذاب رحمتذذه بيذذد مذذن الذذذل واالنكسذذار، إلذذى هللا والتبتذذل علذذى أعتذذاب بابذذه واإلقبذذال عليذذه 

والدعاء أن يأخذك من نفسك وأن يقيك من سوء حالك ويرفع الحجب المسدلة على عين قلبذك 
 ويذيقك برد إحسانه ولطفه .

وفقا للعقيدة اإلسالمية مهما كانت زينتها براقة وزخرفها أخاذ ، فإنها الدنيا إن الحياة 
 اإلمام قال. ال تلبث أن تتكشف حقيقتها عن زيف معدنها ؛ ألنها حتما إلى فناء وزوال 

                                                           
هـ(: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق  386أبو طالب المكي ، محمد بن علي بن عطية الحارثي، )ات  10

 2/846. 2001.2الناشر : مكتبة دار التراث القاهرة- محمود إبراهيم الرضواني .المريد إلى مقام التوحيد.المحقق : د

 

دار الشعب ،  –تحقيق : عبد الحليم محمود  –هـ( : شرح حكم ابن عطاء هللا 899)  زّروق ، أحمد البرنسي الفاسي  11
يروت  ودار ، ب ردار الفكر المعاص –محمد سعيد رمضان البوطي : الحكم العطائية ، شرح وتحليل و  .  1985القاهرة 

 . 2/56،   2003 –الفكر ، دمشق 
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الدنيا دار نفاذ ال دار إخالد ، ودار عبور ال دار حبور ، ودار فناء ال دار بقاء  « النووي : 
ولما كانت الدنيا بالحال التي ذكرتها ، والعظة التي قدمتها ،  .. مدوا ، ودار انصرام ال دار

واالغترار بها ، واالعتماد عليها ، ما يز من التحذير من الركون إليها ، جاء في القرآن العز 
هو أعرف من أن يذكر ، وأشهر من أن يشهر. وكذلك جاءت األحاديث النبوية واآلثار 

 .12»ظ من أهلها العباد ، وأعقل الناس فيها الزهادالحكمية ، فلهذا كان األيقا

والعبادة تسخير النفس األمارة للنفس المطمئنة ، قال الشيخ عبد الرزاق القاشاني : " 
ناء ،  .لئال يعوقها عن طمأنينتها في عالم التمكين الدنيا دار ُقلعة وفناء ، ومنزل ُكلفة وعِّ

ثار ، ومجمع غرور وبوار . من ترك الدنيا وصل إلى المولى . بقدر  وموضع عبور وعِّ
 .13بعدك عن الدنيا قربك إلى المولى ، وبقدر قربك منها بعدك عنه " 

مصابرة مع العمل الدؤوب المستمر ، ومواجهة  فالطريق طويل يحتاج إلى صبر و
العقبات ، ومجابهة التحديات ، فمن حديث أنس عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : " 

َهَواِت  ُحِجَبْت النهاُر  . وفي اللفظ اآلخر: "14" ُحفهِت اْلَجنهُة ِباْلَمَكارِِه، َوُحفهِت النهاُر ِبالشه
َهَواِت ، و ُحِجَبْت  هِّ 15"  اْلَجنهُة ِباْلَمَكارِهِ  ِبالشه يحِّ ف صِّ مِّ و  يعِّ اْلك ال  ْن ب دِّ اُء: ه ذ ا مِّ . ق ال  اْلُعل م 

نَّة  إِّالَّ  ، ومعناه ال يوصل اْلج  نِّ س  لَّم  مِّن  التَّْمثِّيلِّ اْلح  س  ل ْيهِّ و  لَّى للاَُّ ع  ا ص  هِّ الَّتِّي ُأوتِّي ه  عِّ و امِّ  و ج 
ْحُجوب ت انِّ بِّاْرتِّك ابِّ اْلم ك ارِّهِّ و النَّ  ا م  ذ لِّك  ُهم  ك  ، و  و اتِّ ه  ل  إِّل ى  ار  بِّالشَّ ص  اب  و  ج  ا، ف م ْن ه ت ك  اْلحِّ م  بِّهِّ

، ف أ   و اتِّ ه  ابِّ النَّارِّ بِّاْرتِّك ابِّ الشَّ ج  امِّ اْلم ك ارِّهِّ، و ه ْتُك حِّ نَّةِّ بِّاْقتِّح  ابِّ اْلج  ج  ْتُك حِّ ، ف ه  مَّا اْلم ْحُجوبِّ
ْظُم اْلغ ْيظِّ اْلم ك ارُِّه ف ي ْدُخُل فِّ  ك  ا و  اق ِّه  ل ى م ش  ْبُر ع  ا و الصَّ ل ْيه  اتِّ و اْلُمو اظ ب ُة ع  ب اد  اُد فِّي اْلعِّ ْجتِّه  ا االِّ يه 

                                                           
دار البشائر اإلسالمية  –تحقيق : محمد الحجار  –تان العارفين هـ( : بس676النووي ، أبو زكرياء يحيى بن شرف )  12
 20-19. ص 2006،  6 بيروت ، ط  –

 21يحتوي على  -القاشاني ، عبد الرزاق : آداب الطريقة وأسرار الحقيقة )في رسائل الشيخ عبد الرزاق القاشاني(  13
. رسالة : السوانح الغيبية والمواهب  2005العلمية ، بيروت دار الكتب  –ضبطها : عاصم إبراهيم الكيالي  –رسالة 

 .100العينية . ص 
 (. 2822(، رقم: )4/2174أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )  14

 (6487(، رقم: )8/102أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات )  15
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ا ، و أ مَّ ن ْحُو ذ لِّك  و اتِّ و  ه  ْبُر ع نِّ الشَّ يءِّ و الصَّ اُن إِّل ى اْلُمسِّ ْحس  ق ُة و اإْلِّ د  ْلُم و الصَّ ْفُو و اْلحِّ  و اْلع 
و اُت الَّ  ه  رَّم ةُ الشَّ و اُت اْلُمح  ه  ا الشَّ ُر أ نَّه  ا ف الظَّاهِّ  . 16 تِّي النَّاُر م ْحُفوف ٌة بِّه 

فبدوام المجاهدة يصير المكروه للشخص من الطاعة محبوبا، فيؤدي الحق سماحة ال 
 كظما، وطواعية ال كرها، ولكن هذه المنزلة ال يوصل إليها إال بمصابرة النفس ومجاهدتها.

"  اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة وطيبة   :الجوزية ابن قيم اإلمام قال
نفس وانشراح صدر، ال عن كظم وضيق ومصابرة، فإن ذلك دليل على أن هذا ليس في 
خلقك وإنما هو تكلف يوشك أن يزول ويظهر حكم الخلق صريحا فتفتضح، وليس المقصود 

ال يمكن إال بعد  -ذ يعني الهروي  ه الشيخوهذا الذي قال إال إصالح الباطن والسر والقلب،
  .17العبور على جسر المصابرة والكظم فإذا تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة ذ بعون هللا"

و كل ما يقابله اإلنسان في الدنيا من صعاب ومشقات يهون إذا عرف زوالها 
ِذِه اْلَحَياُة الدُّ وانقضائها ، يقول الحق سبحانه : "  اَر اآْلِخَرَة َوَما هَٰ ْنَيا ِإاله َلْهٌو َوَلِعٌب ، َوِإنه الده

 (64العنكبوتَلِهَي اْلَحَيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن" )

 بذكره تطمئن القلوب:

مع الكفاح في تقوية اإلرادة والخير وإضعاف اإلرادة  -يظل اإلنسان طوال حياته 
ا من ذنوبه، عائًدا إلى هللا تائًبا نادًما مصمًما مؤماًل في غفران هللا تعالى، مستغفرً  -الشريرة 

، والطمأنينة وصالح البال. قال هللا تعالى: على الكف عما يغضبه يحدوه األمل والرجاء

                                                           
 – إبراهيم الصبيحي -ياسر بن إبراهيم تحقيق :  –شرح صحيح البخارى  ابن بطال ، أبو الحسن علي بن خلف :  16

. شرح صحيح البخارى البن  17/176شرح النووي على صحيح مسلم .  198- 197 /10مكتبة الرشد ، الرياض . 
 198- 197 /10بطال 

ق: ناصر بن يحقت - ط. الصميعي -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :  ابن قيم الجوزية  17
 -خالد بن عبد العزيز الغنيم  -العزيز التويجري  صالح بن عبد -علي بن عبد الرحمن القرعاوي  -سليمان السعوي 

.  353-2/350 .2011 – 1432سنة النشر:  دار الصميعي للنشر والتوزيع - محمد بن عبد هللا الخضيري 
دار  -مؤسسة الرسالة  -مة في علو الهمةصالح األ:  سيد حسين العفاني.  542والمجموع القيم من كالم ابن القيم 

 ..  5/283 . 1997العفاني



8 
 

بِِّهْم   ) َل َعَلٰى ُمَحمهٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمن ره اِلَحاِت َوآَمُنوا ِبَما ُنزِّ َر  َوالهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصه َكفه
َئاِتِهْم َوَأْصَلَح َباَلُهمْ   18(َعْنُهْم َسيِّ

وإن القلب إذا سلم عن اآلفات، وأعرض عن  يقول الشيخ ابن شاهاور الرازي :"
الدنيا، وأقبل إلى المولى، وصقل بمصقل الذكر عنه كدورات صفات البشرية، تنور بنور 

ثبات. فبنفيها تنفى شواغل القلب و الذكر، وهو كلمة: ال إله إال هللا. وهي مركبة من نفي وإ
ظلماتها.. وباإلثبات تثبت شواهد أنوار المذكور، فينكشف الغطاء عن بصر بصيرة القلب، 

 19."(أىَ ا رَ مَ  ادُ ؤَ الفُ  بَ ذَ ا كَ مَ فيرى بها جمال آيات الحق تعالى.. كما قال هللا تعالى )

بحركات األجسام ،  الظاهررزق : " السكندري ابن عطاء هللا العارف باهلل  ويقول
ورزق الباطن بحركات القلوب ، ورزق األسرار بالسكون ، ورزق العقول بالفناء عن السكون 
، حتى يكون العبد ساكنا هلل مع هللا ، وليس في األغذية قوت لألرواح ، وإنما هي غذاء 

ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ الاألشباح ، وقوت األرواح والقلوب ذكر هللا عالم الغيوب، قال تعالى )
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر َّللاهِ   . 20" ( 29()الرعد، َأاَل ِبِذْكِر َّللاه

، إذ اإلنسان مأمور بذكر هللا، لذلك يبدو 21: أ نَّه غير مؤقتالذكر ومن خصائص
إلى ” منهاج العارفين“الغزالي في مام الذكر القلبي مستداما في عموم الحاالت. وقد أشار اإل

، وإزالة حجاب الغفلة. فقد 22آداب الذكر الماثلة في استشعار حياء العبودية وهيبة الربوبية
َوَلِذْكُر ذكرنا هللا مع غنائه عنا، ونحن نذكره مفتقرين إليه. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿

ِ َأْكَبرُ  َأاَل السكينة على الذاكر، وإليها اإلشارة في قوله تعالى: ﴿وتتنزل  ( 45العنكبوت/  )﴾َّللاه

                                                           
 2سورة محمد ، اآلية:  18
تحقيق : سعيد عبد   -هـ( : منارات السائرين ومقامات الطائرين 654نجم الدين  أو بكر ابن شاهاور الرازي )   19

 .55، ص 1993دار سعاد الصباح ، الكويت  –الفتاح 

خرج أحاديثه : محمد عبد  –ابن عطاء هللا السكندري : مفتاح الفالح ومصباح األرواح في ذكر هللا الكريم الفتاح   20
 10بيروت )د.ت( . ص  –دار الكتب العلمية  –منشورات محمد علي بيضون  –السالم إبراهيم 

شيرية )حاشية على شرح شيخ اإلسالم العروسي مصطفى : نتائج األفكار القدوسية في بيان معاني شرح الرسالة الق  21
ضبطه : الشيخ عبد الوارث محمد  –زكرياء األنصاري للرسالة القشيرية المسمى : إحكام الداللة على تحرير الرسالة( 

 3/285. 2007، 2ط –دار الكتب العلمية ، بيروت  –علي 

 20. ص  1999مكتبة القاهرة  –عبد الكريم الجيلي : مراتب الوجود وحقيقة كل موجود  22
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أما الخوف الناشئ عن الذكر فغالب على الُعب اد ( ، 92الرعد :)﴾ ِبِذْكِر َّللّاِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 
ِإنهَما لشعورهم بالتقصير، وهو للمبتدئين في الطريق وإليهم اإلشارة في قوله تعالى: ﴿

 .23(2االنفال)﴾ِذيَن ِإَذا ُذِكَر َّللّاُ َوِجَلْت ُقُلوُبُهمْ اْلُمْؤِمُنوَن اله 
( لها مناسباتها وشأنها عندو  هللا تعالى.  في الشريعة اإلسالمية مواقيُت )أيام وليالٍّ

وتحوي من الخصوصيات ما يكون كفياًل وحده بأخذ اإلنسان تربويًا إلى السلوك السوي  
والعمل الصالح الذي يرضى عنه هللا تعالى، بعد تثبيت االعتقاد السليم في النفس اإلنسانية. 

نحو وقد ورد الحث  على مالحظة هذه األزمنة والتعر ض لها بما يناسبها من إحياء وأعمال و 
ن  الحث  الخاص أك د على ما لإلتيان باألعمال الخاصة، في هذه األزمنة، من إذلك. حتى 

 .آثار دنيوي ة وأخروي ة مرغ بة ومحف زة لإلنسان للمبادرة إلى امتثالها

 بذكر هللا ترتاح القلوب ... ودنيانا بذكراه تطيب

الذكر فإن ذكر هللا يوجب خشوع القلب فأما رقة القلوب فتنشأ عن قال ابن رجب الحنبلي : )
وفي مجالس الذكر تنزل الرحمة وتغشى السكينة  ..وصالحه ورقته ويذهب بالغفلة عنه

وتحف المالئكة ويذكر هللا أهلها فيمن عنده وهم قوم ال يشقى بهم جليسهم فربما رحم معهم 
أهل المجلس كلهم  من جلس إليهم وإن كان مذنبا وربما بكى فيهم باك من خشية هللا فوهب

، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا: )له وهي رياض الجنة قال النبي صلى هللا عليه وسلم
ن بسماع مجلس الذكر في يالمنتفع ( . وقسممجالس الذكر  :قال قالوا: وما رياض الجنة؟ 

 :استحضار ما سمعوه في المجلس والغفلة عنه إلى ثالثة أقسام
مصالح دنياهم المباحة فيشتغلون بها فتذهل بذلك قلوبهم عما كانوا قسم يرجعون إلى 

يجدونه في مجلس الذكر من استحضار عظمة هللا وجالله وكبريائه ووعده ووعيده وثوابه 
                                                           

 دار المقطم للنشر والتوزيع بالقاهرة -أبو سهل نجاح عوض صيام :  تحقيق – منهاج العارفينالغزالي أبو حامد :   23
ُ )قال هللا عز وجل: . وفي القرآن آيات تدل على هذا : 56. ص  2010 َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم ِإنهَما اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن ِإَذا ُذِكَر َّللاه

ُلونَ  َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهمُ  ُ :)وقال تعالى (.2األنفال:()آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكه ِر اْلُمْخِبِتيَن، الهِذيَن ِإَذا ُذِكَر َّللاه َوَبشِّ
ِ َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ َوال ايَ َأَلْم :)وقال هللا تعالى (35, 34الحج: () َوِجَلْت ُقُلوُبُهمْ  ِن ِللهِذيَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر َّللاه

ُ :)وقال تعالى (.16الحديد:()ِسُقونَ َيُكوُنوا َكالهِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَكِثيٌر ِمْنُهْم َفا َّللاه
َل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبهًا َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الهِذيَن َيْخَشْوَن َربهُهْم ُثمه تَ  ِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ِذْكِر َنزه

 (23الزمر:  ()َّللاهِ 
 

file:///D:/Tawalt/Ù�Ø¯Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¨Ù�Ù�Ø§Ù�Ù�.doc%23_ftn2
file:///D:/Tawalt/Ù�Ø¯Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¨Ù�Ù�Ø§Ù�Ù�.doc%23_ftn2
file:///D:/Tawalt/Ù�Ø¯Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¨Ù�Ù�Ø§Ù�Ù�.doc%23_ftn2
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وخشوا لكمال معرفتهم  ،وهذا هو الذي شكاه الصحابة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ،وعقابه
 .االنبي صلى هللا عليه وسلم أنه ليس نفاق وشدة خوفهم أن يكون نفاقا فأعلمهم

وما  :يا رسول هللا نافق حنظلة قال) : أنه قال 24وفي صحيح مسلم عن حنظلة
قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين فإذا رجعنا من عندك عافسنا  ،ذاك

تقومون بها من عندي لو تدومون على الحال التي : األزواج والضيعة ونسينا كثيرا فقال
وفي رواية  .25(لصافحتكم المالئكة في مجالسكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة

لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم المالئكة حتى تسلم عليكم  ) :له أيضا
 ( .في الطرق 

وال يقدر  ،ومعنى هذا: أن استحضار ذكر اآلخرة بالقلب في جميع األحوال عزيز جدا
كثير من الناس أو أكثرهم عليه فيكتفي منهم بذكر ذلك أحيانا وإن وقعت الغفلة عنه في حال 

بل يلوم نفسه عليه  ،ولكن المؤمن ال يرضى من نفسه بذلك، التلبس بمصالح الدنيا المباحة 
العارف يتأسف في وقت الكدر على زمن الصفا ويحن إلى زمان  ،ويحزنه ذلك من نفسه

 :والوصال في حال الجفاء وأنشدوا القرب
 إال وجف القلب وكم قد جفا /ما أكدر عيشنا الذي قد سلفا 
 هل يرجع بعد فوته وا أسفا /واها لزماننا الذي كان صفا 

                                                           

َبيِّع بن صيف  24 ي، وهو األسيدي، بياء مشددة مكسورة، نسبة إلى أسيد بن عمرو ُيقال له: حنظلة الكاتب، وهو ابن الرُّ
أبو ربعي  .بتثقيل الياء، ونحوه في اإلصابة في الترجمة التي تليه 18 /1بن تميم، قال الحافظ في تبصير المنتبه 

، ومن ثقاتهم وأمنائهم، وال أدل على ذلك من صلى هللا عليه وسلم حنظلة بن الربيع األسيدي من خيار أصحاب النبي 
ممن  صلى هللا عليه وسلمائتمنه على كتابة الوحي، فقد كان طائفة من أصحاب النبي  صلى هللا عليه وسلمأن النبي 

د هللا بن أبي سرح وأبي بن كعب وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص، وعبكان يعرف الكتابة كأبي بكر وعمر وعثمان 
ثالثة هذا الذي روى عنه  .، وكان منهم حنظلةصلى هللا عليه وسلم وأمثال هؤالء كانوا يكتبون بين يدي رسول هللا 

أن يكون أحد أحاديث يتهم نفسه بالنفاق، نافق حنظلة، يخاف على نفسه النفاق وهو أحد كّتاب الوحي، وال يمكن 
صلى هللا يدل داللة واضحة على خطر النفاق، وأن أصحاب النبي ، وهذا صلى هللا عليه وسلم المنافقين كاتبًا لرسول هللا 

 ."كانوا يتخوفونه على أنفسهم، ولهذا جاء عن بعضهم: "ما خافه إال مؤمن وما أمنه إال منافق عليه وسلم

 2106 /4دوام الذكر والفكر في أمور اآلخرة والمراقبة، وجواز ترك ذلك، رواه مسلم في كتاب التوبة، باب فضل   25
(2750). 
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وقسم آخرون يستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذكر فال يزال تذكر ذلك 
 :بقلوبهم مالزما لهم وهؤالء على قسمين

من يشغله ذلك عن مصالح دنياه المباحة فينقطع عن الخلق فال يقوى على   :أحدهما
فمنهم من كان ال  ،الحال وكان كثير من السلف على هذه ،مخالطتهم وال القيام بوفاء حقوقهم

 .لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد  :ومنهم من كان يقول ،يضحك أبدا

وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه ويدخل ببدنه في من يستحضر ذكر هللا   :والثاني
ويخالط الخلق فيما يوصل إليهم به  ،مصالح دنياه من اكتساب الحالل والقيام على العيال

، كتعلم العلم والجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،النفع مما هو عبادة في نفسه
صحبوا )فيهم علي رضي هللا عنه:  وهم الذين قال،وهؤالء أشرف القسمين وهم خلفاء الرسل 

 .(الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمجل األعلى
المواعظ سياط تضرب القلوب فتؤثر في القلوب كتأثير السياط في البدن ثم قال : )

لكن يبقى أثر التأليم بحسب قوته  ،ال يؤثر بعد انقضائه كتأثر في حال وجوده ،والضرب
  26(.دة بقاء األلم أكثروضعفه فكلما قوي الضرب كانت م

أن العبد تحجبه عن ربه الحجب ،  إال،  اإلحاطةومع قرب هللا من العبد بالعناية و 
و  أفعالهو  أحواله، و توحيد خالص يجعله مع هللا في ويقظة في قلبهشهود رب ه  إلىفاحتاج 

بقي محجوبا عن هللا بنفسه و أهوائه ،  إنهناك تثمر عبادة المرء قربا من هللا ، أم ا ،  أقواله
  .يادةز فال تنفعه عبادة و ال 

قال اإلمام الغزالي : من عرف نفسه وعرف ربه وعرف زينة الحياة الدنيا وعرف 
اآلخرة ، شاهد بنور البصيرة وجه عداوة الدنيا لآلخرة ، إذ ينكشف له قطعا : أن ال سعادة 

إال بدوام  في اآلخرة إال لمن قدم على هللا سبحانه عارفا به محبا له . فإن المحبة ال تنال 

                                                           

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،  -لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ابن رجب :  26
 دار ابن كثير - ق: ياسين محمد السواسيحقت -هـ( الناشر: 795الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 46/47. ص:1999 – 1420سنة النشر: 
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معرفة ال تنال إال بدوام الطلب والفكر.. فإن كنت من أهل البصيرة فقد صرت الذكر ، وإن ال
 .27من أهل الذوق والمشاهدة" 

ال يعرف الناس من لم يعرف زمانه ، وال يعرف وقال الشيخ عماد الدين الصقلي :" 
زمانه من لم يعرف نفسه ، وال يعرف نفسه من لم يعرف عيوبها، وال يعرف عيوبها من لم 

ينه ، وال يعرف دينه من لم يعرف دنياه ، وال يعرف دنياه من لم يعرف آخرته ، وال يعرف د
يعرف آخرته من لم يعرف ربه ، وال يعرف ربه من لم يرض بقضائه ، ويصبر على بالئه ، 

 .28"ويشكر على نعمائه ، ويقر بفضل ما خوله من عطائه

الخلد في الجنة ، وهي الهدف وتبقى آثار األعمال الصالحة لتصاحبنا إلى حياة 
الصحيح النهائي في مسيرة الحياة البشرية ، الذي يستحق المجاهدة والمكابدة والسعي والجهاد 

 حقير. –دون الجنة  –عافية ، وكل نعيم  –دون النار  –، فإن كل بالء 

عوة ال والدَّعوة إلى الخير ال تكون إال على الحق، وال تقترن إال بالحسن والجمال، والدَّ 
َوُقوُلوا ِللنهاِس  ﴿تكون إال بالكالم الجمذيل الَّذي تأن س به المسامع، وتطمئنُّ إليه القلوب؛ 

 (83﴾ )البقرة:  ُحْسًنا

 دون  أمةٌ  أو شعب دون  شعبٌ  أو فرد دون  فردٌ  بإدراكهما يستقلُّ  ال والرحمةُ  فالخير
ِ الهِتي ﴿  هما إنما الرحمة، ودعوة   الخير دعوة   ألن   وذلك  .زمان دون  زمانٌ  أو أمة، ِفْطَرَت َّللاه

 .(30)الروم ﴾ َفَطَر النهاَس َعَلْيَها
 هي :مزدوجة مسؤوليتهمصلى هللا عليه وسلم  النبي قوم   فإن   كذلك األ ْمرُ  دام وما

 المعرفة ومسؤولية البشر، بني من غيرهم مع يشتركون فيها التي الفطرة مسؤوليةُ 
 في الفطرة مقتضيات أيقظت المسلمين وإلى الكتاب أهل إلى األنبياء بعثة ألن   واالختصاص،

                                                           
بعناية : عبد هللا عبد الحميد  –واألخالق  العبادات وأسرار العقائد في الدين أصول في أبو حامد الغزالي : األربعين  27

 152ص  .2003دار القلم ، دمشق  –ومراجعة : محمد بشير الشقفة  –عرواني 

دار الكتب العلمية ، بيروت  -هـ( : األنوار في علم األسرار ومقامات األبرار 380عماد الدين الصقلي، أبو القاسم ) 28
 120ص  ،2000
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حذت نفوسهم،  تترت بُ  ذلك وعلى – دلمجوا الرْفعة درجات أسمى بالفعل وأبلغْتهم هممهم، وش 
 .والباقية الكبرى  المسؤوليةُ 
مٌ  هو والخير الفطرة نداء مضامين   إن    ينبغي وعليها البشر، بني سائر بين مشتركٌ  قاس 

 أكبر   الكتاب وأهل المسلمون  يكن وإن هذا – واإلنسانية الفطرة في االشتراك بمقتضى التالقي
 وهذا  .باألولية الواعيةُ  الدعوةُ  ، الفطرة إلى دواعي ،لهم توافرت إذ غيرهم،  من مسؤولية

َأْيَن َما َتُكوُنوا َيْأِت  ،ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو  ﴿ - :وجل   عزَّ  -قوله معنى
ُ َجِميًعا َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  ،ِبُكُم َّللاه  وبمقتضى الخير ألن   ذلك ؛(147)البقرة ﴾ِإنه َّللاه

 أ ْصل هُ  يعرفون  باعتبارهم به،  أ ولى المؤمنين أن   وصحيحٌ  البشر، بين مشتركٌ  اإلنسانية الفطرة
 فإذا  .اآلخرين مع اللقاء في لهم بالْنسبة األساس هي تكون   أن ينبغي مشتركاتِّه لكن   الواعي،
مْ  دينهم لمعاني واستجابةٌ  ورحمةٌ  خيرٌ  فيه ما إلى غيرُهم دعاهم  يكونوا أن فينبغي ؛ وأخالقِّهِّ
راعاً   ويريدُ  خي رٌ  هو إنما المؤمن   أن   ذلك  .الخيرات استباق بمقتضى فيه والبروز ذلك لقبول سِّ
  .خير على إال   معهم يلتقي وال البشر، بني ولسائر لنفسه الخير

كبه تشبَّت   من يفوزُ  التي العامةُ  اإلنسانيةُ  القيمُ  هي فالخيراتُ   بمقتضياِّتها.  ا وتمسَّ
 األحرى  بل األمرين،  بين تناُقضاً  هناك أن   صحيحاً  وليس  .وُأخروي  دنيوي   :فوزان والفوزُ 

 الخير ويضعُ  ، وجل   عز باهلل يثقُ  ألنه الدنيا ، في بالفوز األ ولى هو ُأخروياً  الفائزُ  أن يكون  
لنفسه  الفالحُ  وُيهمُّهُ  الخير، دعوةُ  ما تهمُّهُ  بقد ر شخُصهُ  ُيهمُّهُ  وال ، عينيه نْصب األسمى

ع موللعال ، عزَّ  توفيُقهُ  يأتي باهلل الثقة ومع .األوس   ليس للمؤمنين،  ُنصرته وتأتي وجل 
 أفكارهم في تحر كهم التي الطي بة واإلرادة يحملونه، الذي وبالخير بل وحْسب، بأشخاصهم

 .وأعمالهم ونواياهم
قال العارف سيدي عبد القادر الجيالني : " المؤمن له نور ينظر به .. و العارف 

من ربه عز وجل، ويرى قرب ربه عز وجل من قلبه ،  المقرب يعطى أيضا نورا يرى به قربه
ويرى أرواح المالئكة والنبيين وقلوب الصديقين وأرواحهم ، يرى أحوالهم ومقاماتهم ، كل هذا 
في سويداء وقلبه وصفاء سره ، وهو أبدا في فرحة مع ربه عز وجل ، وهو واسطة يأخذ منه 
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القلب ، ومنهم من يكون عليم القلب ألكن  ويفرق على الخلق ، منهم من يكون عليم اللسان و 
 .  29اللسان ، وأما المنافق فهو عليم اللسان ألكن القلب ، كل علمه في لسانه"

وأصل هذا النوع من النور، اللَّذ ْينِّ يهبه هللا لمن يشاء من عباده؛ فيحيا القلب بذلك، 
ًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َكاَن َميِّ َأَو َمن :)تعالى ، قولهويستنير؛ فال تكاد فراسته تخطئ

ْنَها َثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج مِّ  .30(312سورة األنعام: ) ( َيْمِشي ِبِه ِفي النهاِس َكَمن مه

قِّيُّ  عب، عن إبراهيم بن علي المر في  -ذكر الب ْيه  من المحالِّ أن )يقول:  -دي  ثالشُّ
ثم ال تحب ه، ومن المُحال أن تحبَّه ثم ال تذكره، ومن  -أي ربُّ العالمين جلَّ ذكُره-تعرف ه 

المحال أن تذكره ثم ال يوجدك  طعم  ذكره، ومن المحال أن يوجدك طعم ذكره ثم ال يشغلك به 
 . 31(عم ا سواه 

ْلية، عن جابر الجعفي   -أبو نعيم الحافظ وذكر  بن  قال: قال لي محمد -في الحِّ
، قلُت: ولم ُحْزُنك وشغُل قلبك؟ قال: يا  ل القلبِّ : يا جابر، إني لمحزوٌن، وإني لمشتغِّ علي ٍّ

 . 32جابر إنه من دخل وقلُبه صافٍّ خالٌص دين  هللاِّ شغل ه عما سواه 

نعم فبقدر محب ِّة هللا للعبد ينشغل العبد به سبحانه، وليس العكس فقط، فإن المحبَّتين 
ومن العبد تعتوِّران اإلنسان حتى لتأخذانِّه من نفسه بالُكل ِّيَّة، فضاًل عن أنهما اللتين من هللا 

ه المعيشي الذي يصبح إطاًرا ضيَّقا يراه ي ُحول بين ه وبين آفاقٍّ أرحب وُمُثلٍّ  تأخذانِّه من محيطِّ
 أسمى وأعلى، ومن ثم كان الحلم بالجن ِّة والتفكُّر في آالء هللا وغيرهما من المتممات التي

منطلقها ومنتهاها محب ة هللا، والتي هي مخرج المحبوب من قبل رب ِّه من ضنك وكبد الحياة 
َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنه َلُه َمِعيَشًة ﴿ :المكتوبين على جنس بني آدم.. قال تعالى

 (.124طه: )﴾ َضنكاً 
                                                           

سلسلة مكتبة  – خالد الزرعي عبد الناصر سري  : تحقيق –جالء الخاطر في الظاهر والباطن : الجيالني عبد القادر  29
 24. ص 1994 –الطبعة األولى ، دمشق –الناشر: دار ابن القيم  - 3الجيالني 

 248السابق ، ص -هـ( : منارات السائرين ومقامات الطائرين 654شاهاور الرازي )نجم الدين أو بكر ابن   30

 -المحقق: مختار أحمد الندوي . تحقيق :  الجامع لشعب اإليمان :البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر  31
 .416/ 2/18.-2003-مكتبة الرشد .عبد العلي عبد الحميد حامد

دار الفكر للطباعة، بيروت ،  – حلية األولياء وطبقات األصفياءه( : 430)أبو نعيم أحمد بن عبد هللا ،األصفهاني  32
1996 . 3/182 

http://m-islamic.blogspot.com/2015/06/blog-post_375.html


15 
 

ربه ، قائم الجنيد : " العارف هو عبد ذاهب عن نفسه ، متصل بذكر  اإلمامقال 
بأداء حقوقه ، ناظر إليه بقلبه ، أحرق قلبه أنوار هيبته ، وانكشف له الجبار من أستار 
غيبته ، وصفا شربه من كأس وده ، فإن تكلم فباهلل ، وإن نطق فعن هللا ، وإن تحرك فبأمر 

 .33هللا ، وإن سكن فمع هللا ، فهو هلل وباهلل ومع هللا " 

 هللا، لىإ و هللا، ومن باهلل، األشياء أن المحققون  علم ما" فل :القشيري  اإلمام قال
زوا باإلضافة هلل، تواضعاً  أنفسهم خفضوا  اصطفاهم الذين أولئك تعالى، هللا جانب إلى فتعز 

 .34 " حزبه من وجعلهم لقربه، هللا
 ما صيانة، منها: وآدابا شروطا المعرفة ئلمباد أن واعلموقال الشيخ الساحلي : " 

 ، الحقيقة على خليفة فيكون  ، الحق بأخالق مخلقا يبقى حتى الروح تصفية من عليه حصل
 ومع هللا، والى هللا، وفي هللا، وعن وهلل، باهلل إال يصمت وال ينطق وال يسكن وال يتحرك فال
 . 35" هللا

ليست رحلة الحياة نزهًة ممتعة، وال نهاية أسبوع سهلة العبور، إنها العمر الذي مهما 
طال أو قُصر فيه تكاليُف ترهق اإلنسان، فال بدَّ له من مؤونة مناسبةٍّ للرحلة الطويلة الشاقَّة، 
؛  وهي ليست هنا المأكل  والمشرب والمال، ولكنها العمل الصالح الذي يدرُّ الثواب  والحسناتِّ

ح الكفة، فين جو صاحبها، ألنها وحدها العملُة السارية يوم القيامة، وُربَّ حسنةٍّ واحدة ترج ِّ
: كيف هلك؟ ولكن  وربما تنُقصه حسنٌة واحدة في ْهلِّك، كما قال األولون: "ال تسأل عمَّن ه ل ك 

ُدوا َفِإنه َخْيَر الزهاِد التهْقَوى  ﴿ :اسأل عمَّن نجا: كيف نجا؟"؛ لذلك قال ربُّنا عز وجلَّ  َوَتَزوه
 (197البقرة: )﴾  َواتهُقوِن َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب 

                                                           
و  176 -4/175 السابق –العروسي مصطفى : نتائج األفكار القدوسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية   33
 –تحقيق: رشيد مصطفى  –ه(: بغية السالك في أشرف المسالك 754المالقي ) الساحلي ، أبو عبد هللا محمد. 4/111

 .  297، ص  2004ليج العربي ، تطوانطبعة الخ، م1ط –منشورات الجمعية المغربية للدراسات األندلسية 

دار الكتب العلمية سنة  -تحقيق: مرسي محمد علي  -القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن : نحو القلوب 34
 45. ص  2005 – 1426النشر: 

الرازي نجم الدين  أو بكر ابن شاهاور . 294السابق ، ص  –المسالك  أشرف في السالك الساحلي : بغية  35
 473السابق . ص   -هـ( : منارات السائرين ومقامات الطائرين 654)
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 تزود من التقـــوى فإنــــك ال تدري/ إذا جن الليــــل أن تعيش إلى الفجر
 وداوم على تقــــوى اإلله فإنــــــها/أمان من األهـــوال في موقف الحشر

 
اللهم امأل قلوبنا إيمانًا، وامأل عقولنا علما، واجعلنا من الذين عرفوا هللا حق المعرفة وعبدوه 

 إليه، وإرضاء له فأحبهم وتقبل منهم وأجزل لهم الثواب.حبًا وتقربًا 
 

 


