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الفقر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الفقر - ٠٤٠الدرس :  - مدارج السالكین 

٢٥-٠٥-١٩٩٢  

  تمھید:

أیھا األخوة المؤمنون؛ مع الدرِس األربعین من دروِس مداِرجِ الساِلكین، في مراتِِب إیّاَك نعبُد   

  وإیّاك َنستعین، ومنِزلةُ الیوم ھَي منِزلةُ الفقر.

  

ُكُل المعاني التي تتوارُد إلى ِذھِن اإلنسان، 

حینما یستَِمُع إلى كلمة الفقر، لیست مقصودةً 

في ھذا الدرس، ُكُل المعاني التي تتوارُد إلى 

ِذھِن اإلنسان، حینما یقرأُ كلمة فقر، أو حینما 

یسمُع كلمة فقر، أو حینما ینِطُق بكلمة فقر، 

عالیةٌ لیست مقصودةً في ھذا الدرس، مرتبةٌ 

جداً من مراتِب اإلیمان تُقابُِل مرتبةَ العبودیّة، 

حقیقتَُك أنَك عبٌد � أّي ُمفتقٌر إلیھ، فالفقُر الذي 

نعنیِھ في ھذا الدرس من نوعٍ آخر، قد تكوُن من أغنى األغنیاء وأنَت في منِزلِة الفقر، وقد تكوُن من أفقر 

  الفُقراء وأنَت في منِزلِة الِكبر. 

؛ اآلیات الكریمة التي وردت في القرآن الكریم، وفیھا كلمة الفقر آیاٌت ِعّدة، من ھذه اآلیات، على ُكلٍ   

  قولُھُ تعالى: 

  

ِ َال  ﴿ِلْلفُقََراِء الَِّذیَن أُْحِصُروا فِي َسبِیِل �َّ

یَْستَِطیعُوَن َضْرباً فِي اْألَْرِض یَْحَسبُُھُم اْلَجاِھُل 

تَْعِرفُُھْم بِِسیَماُھْم َال یَْسأَلُوَن  أَْغنِیَاَء ِمَن التَّعَفُّفِ 

َ بِِھ  النَّاَس إِْلَحافاً َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َخْیٍر فَِإنَّ �َّ

  َعِلیٌم﴾

  ]٢٧٣[سورة البقرة اآلیة: 
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نفٌر من أصحاِب رسوِل هللا، نفٌر من الُمھاجرین، تركوا أوطانَھم، تركوا أھلیھم، تركوا أموالھم، وجاؤوا   

علیھ الصالة والسالم إلى المدینِة المنّورة، كانوا فقراء بُِحكِم ِھجَرتِھم، وكانوا فقراء بُِحكِم أنھم  مع النبي

ً في  لو ضربَوا في األرض لَربِحوا واكتسبوا المال، ولكنھم مھدورةٌ ِدماؤھم، ال یستطیعوَن ضربا

ً ال یعنینا ھذا الم عنى الذي جاءت بِھ ھذه اآلیة في األرض، ھؤالِء الفقراء من خواِصّ المؤمنین، أیضا

  ھذا الدرس. 

  وقد وردت كلمة الفقر أیضاً في آیٍة ثانیة، وھَي قولُھُ تعالى:   

قَاِب  َدقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلعَاِمِلیَن َعلَْیَھا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُھْم َوفِي الِرّ یِل َواْلغَاِرِمیَن َوفِي َسبِ ﴿إِنََّما الصَّ

ُ َعِلیٌم َحِكیٌم﴾ ِ َو�َّ ِ َواِْبِن السَّبِیِل فَِریَضةً ِمَن �َّ َّ�  

  ]٦٠[سورة التوبة اآلیة: 

  أیضاً: ھؤالِء الذیَن یستحقّوَن الزكاةَ ممن ال یجدوَن حاجاتِھم.  

  مّرةً ثانیة: حتى اآلیة ھذه لیست معنیّةً في ھذا الدرس.   

  منزلة الفقر:

  َل قوِلِھ تعالى: درُسنا ُكلُھُ حو  

ُ ُھَو اْلغَنِيُّ اْلَحِمیُد﴾ ِ َو�َّ   ﴿یَا أَیَُّھا النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى �َّ

  ]١٥[سورة فاطر اآلیة: 

أنتم مفتِقروَن إلیھ في وجوِدكم، مفتِقروَن إلیھ في إمداداتِكم، مفتِقروَن إلیھ في حاجاتُِكم، في قیاِمُكم، في   

سمِعكم، في بصِرُكم، في عقوِلكم، في أجِھَزتِكم، في أعضائِكم، في تأمیِن حاجاتِكم، فالمعنى الذي نُریُدهُ 

  َي جوھُر اإلنسان.الیوم، ھَو معنى یُقابُِل معنى العبودیةُ، التي ھ

ُمراُد القوِم ِمَن الفقِر، معنى القوم یعني أھُل هللا، العاِرفوَن با�، الساِلكوَن في طریِق اإلیمان، ُمراُد القوِم   

بالفقِر شيٌء أخصُّ من ھذا ُكِلِھ، وھَو تحقیُق العبودیِة واالفتقار إلى هللا تعالى في ُكِلّ حالة، أن تكوَن عبداً 

أن تتحقَق من عبودیّتِك، أن تعِرَف ھویّتَك، أن تعِرَف نفسك، وعبودیّتَُك تعني االفتقار إلى هللا  �ِ حقّاً،

  تعالى.

قال ھذا المعنى معنى العبودیّة: أن تعِرَف حقیقةَ ذاتِك، أن تعِرَف ھویّتَك، أن تعِرَف من أنت، أن تعِرَف   

ٌي في هللا وضعیٌف في نفِسك، عاِلٌم با� وجاِھٌل أنَك عبٌد ضعیف، أنَت قوٌي با� وضعیٌف في نفِسك، غن

في نفِسك، حكیٌم با� وأخَرُق في نفِسك، إذا تحققَّت من حقیقِة ذاتِك، قال: ھذه المرتبةُ ھَي مرتبة 

  العبودیّة. 

ة فقر بعض العلماء قال: ھذا المعنى معنى العبودیّة واالفتقار إلى هللا أجلُّ من أن یُسّمى فقراً، ألنھُ كلم  
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ً ال یجُد ُكلَّ حاجاتِِھ، یمدُّ یََدهُ للناس، یتكففُھم، یُِحس بالحرمان، ھذه  إذا ذُِكرت، تنصِرُف إلى أنَّ إنسانا

المرتبةُ أجلُّ من أن تُسّمى فقراً، إنھا في الحقیقِة: حقیقةُ العبودیِّة ولُبُّھا، وعزُل النفِس عن مزاحمِة 

  الربوبیّة. 

ً لجھلِ    ِھ وُحمِقِھ یتقّمُص ِصفات الربوبیّة، یقول لَك: أنا أفعل، أنا أُعطي، أنا أمنع، أنا اإلنسان أحیانا

أُعاقب، حینما یقول: أنا، فكأنھُ تقّمص ِصفات الربوبیّة، فحقیقةُ االفتقاِر إلى هللا ھَي أن تعِزَل نفَسَك عن 

  صفات الربوبیّة، وأن تعِرَف أنَك عبٌد �ِ عّز وجل. 

  تى یستحقُّ الفقیر اسَم الفقیر؟ُسئَِل بعُضھم م  

  قاَل: إذا لم یبق علیِھ بقیّةٌ ِمنھ.   

  فقیل لھُ: وكیَف ذلك؟   

  قال: إذا كاَن لھُ فلیَس لھُ، وإذا لم یكن لھُ فھَو لھُ.  

ما داَم یشعر أنھُ على جانٍب من الِعلم فلیَس ُمفتِقراً إلى هللا عّز وجل، ما داَم یشعُُر أنھُ على جانٍب من   

  قّوة فلیَس ُمفتقراً إلى هللا عَز وجل، یُذّكُرنا ھذا المعنى بقوِل النبي الكریم یوُسف علیھ السالم: ال

ا یَْدُعونَنِي إِلَْیِھ َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْیَدُھنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ وَ    أَُكْن ِمَن اْلَجاِھِلیَن﴾﴿قَاَل َرِبّ الِسّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ

  ]٣٣یوسف اآلیة:  [سورة

ھَو في أعلى درجات الِعفّة، في أعلى درجات العزیمة واإلرادة، ومَع ذلك ما رأى ِعفّتَھُ ذاتیّةً، رأى   

  ِعفّتَھُ من هللا عّز وجل.

الُمفتقر إلى هللا عّز وجل: ال یرى لھُ، ال ِعلماً، وال حاالً، وال عمالً، وال عزیمةً، وال شأناً، یرى أنھُ أحُد   

هللاِ عّز وجل، ھَو من فضِل هللا، وجوُدهُ من فضِل هللا، ذكاؤهُ من فضِل هللا، إذا أغناهُ هللاُ فھذا من  أفضالِ 

فضِل هللا، ُھناَك من ھَو أذكى ِمنھ یمدُّ یَدهُ للناس، إذا أتاهُ هللاُ من ِحكمة فھذا من فضِل هللا، إذا أعطاهُ هللاُ 

  نى االفتقار إلى هللا عّز وجل.طالقة ِلساٍن فھذا من فضِل هللا، ھذا مع

    

قال: ھذه المنِزلة ال تتناقُض مَع أن تكوَن غنیّاً، 

وال أن تكوَن ماِلكاً، ألنَّ ھذا الِغنى ال یعني ذلك 

المعنى، قد تكوُن في أعلى درجاِت الِغنى وأنَت 

في أعلى درجاِت الفقِر إلى هللاِ عّز وجل، 

وجل زاَدَك وُكلما ازددَت افتقاراً إلى هللا عّز 

هللاُ، وُكلما ازددَت تذلالً إلى هللاِ عّز وجل زادَك 

ً من هللا عّز وجل  هللاُ ِعّزاً، وُكلما ازددَت خوفا
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زادَك هللاُ أمناً، وُكلما ازددَت ِحرصاً على طاعة هللا عّز وجل زاَدَك هللاُ ِرفعَةً، فُكلما خضعت ارتفعت، 

  ذي یُقَصُد من كلمة الفقر.ُكلما علوت وتكبرت ُخِفضت، ھذا المعنى ال

أّما ُھناَك أنبیاُء من أُولي العزم كانوا أغنیاء، سیدنا إبراھیم كاَن في وصِف ُكتّاب السیّر وُكتّاِب التاریخ   

  أبا الضیفان، كاَن من أكرِم الُكرماء، وآیاٌت كثیرة ورَدت في إكراِمِھ للضیف: 

  بُْشَرى قَالُوا َسَالماً قَاَل َسَالٌم فََما لَبَِث أَْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِیٍذ﴾﴿َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِھیَم بِالْ 

  ]٦٩[سورة ھود اآلیة: 

  كاَن یُطِعَم الناَس دائماً فھو غني، وسیدنا ُسلیمان الذي قاَل:   

  ﴿قَاَل َرِبّ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلكاً َال یَْنبَِغي ِألََحٍد ِمْن بَْعِدي إِنََّك أَْنَت اْلَوھَّاُب﴾

  ]٣٤[سورة ص اآلیة: 

ً وكاَن في الوقِت نفِسِھ مفتقراً إلى هللاِ عّز وجل، ونبینا علیِھ الصالة والسالم ألم یقُل هللا في    كاَن غنیّا

  حِقِھ: 

  ائِالً فَأَْغنَى﴾﴿َوَوَجَدَك عَ 

  ]٨[سورة الضحى اآلیة: 

    

رجل دنیوي ُمشِرك، رأى وادیّاً من الغنم، سأَل 

  النبي علیھ الصالة والسالم: 

((لمن ھذا الوادي؟ قاَل: ھَو لك، قال: أتھزأُ 

بي؟ قاَل: ال ھَو لَك، قاَل: أشھُد أنَك رسوُل 

  هللا، تعطي عطاَء من ال یخشى الفقر))

طور من أطوار حیاتِِھ غنیّاً، النبي كان في   

وسیدنا ُسلیمان كاَن غنیّاً، وسیدنا إبراھیم كاَن 

غنیّاً، فھذا ال یتناقض مع مرتبِة الفقِر إلى هللا 

عّز وجل، والبطولة: أال یُسیّر اإلنسان من قِبَِل حالٍة ھَو فیھا، من السھِل جداً أن تنزِلَق إذا ُكنَت غنیّاً إلى 

ً وُمفتقراً في وقٍت واحد، وھذا ال یستطیعُھُ إال مؤمن، أن تجمَع بیَن  الِكبر، لكن البطولة أن تكوَن غنیّا

  الِغنى واالفتقار إلى هللاِ عّز وجل.

أعجبتني كلمةٌ في حِق ھؤالِء األنبیاِء الِعظام، قال: كانوا أغنیاَء في فقِرھم وفقراَء في ِغناُھم، أغنیاَء في   

  فقِرھم وفقراَء في ِغناُھم. 

  قال: الفقُر الحقیقي دواُم االفتقاِر إلى هللاِ في ُكِلّ حال.  
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یبدو اإلنسان في حالة المرض یفتقر، أّما إذا 

شعَر بصحتِھ جیدة قد یستغني، أقول اإلنسان ال 

  أقول المؤمن، قال تعالى: 

ْنَساَن لَیَْطغَى * أَْن َرآَهُ اْستَْغنَى﴾   ﴿َكالَّ إِنَّ اْإلِ

  ]٧-٦[سورة العلق اآلیة: 

من ِصفاِت اإلنساِن قبَل أن یؤمن، من ِصفاِت   

اإلنساِن قبَل أن یصِقلَھُ اإلیمان، من ِصفات 

اإلنسان الُمعِرض: أنھُ إذا رأى نفَسھُ قویّاً، 

  غنیّاً، شدیداً، صحیحاً، استغنى عن هللاِ عّز وجل، 

  ْغنَى﴾﴿َكال إِنَّ اِإلنَساَن لَیَْطغَى أَْن َرآهُ اْستَ 

ھذا شأُن أھِل اإلعراض، ھذا شأُن الُجھالء، لكنَّ العُلماء، والعارفیَن با�، وِكباَر المؤمنین والصادقیَن   

  مَن المؤمنین، یزدادوَن افتقاراً إلى هللا وھم في أعلى درجات الِغنى.

ُد في ُكِلّ ذّرةٍ من ذّراتِِھ الظاِھرةِ قال: الفقُر الحقیقي دواُم االفتقاُر إلى هللاِ في ُكِلّ حال، وأن یشَھَد العب  

  والباِطنة فاقةً تاّمةً إلى هللاِ تعالى من ُكِلّ وجھ. 

أیھا األخوة؛ كیَف تغدو حیاتُنا لو انحبَس البول؟ كیَف تغدو حیاتُنا لو وصَل إلى ِعلِمنا: أنَّ ُكلیةً تعطلّت   

نا لو وصَل إلى ِعلِمنا: أنَّ بعض األجھزة توقَف عن أو أنَّ الُكلیتین معاً توقفتا عن العمل؟ كیَف تغدو حیاتُ 

العمل؟ تقول: أنا على أي شيء، ما لشيء الذي بیدیك، ما الذي یضمُن لإلنسان أالّ تنمو خالیاهُ نمواً 

عشوائیّاً، في أعلى درجات الصحِة والقوةِ والذكاِء والمناعِة والِحكمِة والفھِم فجأةً ورٌم خبیث؟ ماذا تمِلُك 

اإلنسان؟ ال تمِلُك شیئاً، أنَت ُمفتقر إلى هللا في نمو الخالیا النمو الُمنتظم، ُمفتقر إلى هللا عز وجل في أیھا 

الُكلیتین، في الكبد، في الغّدة النُخامیّة، في الكظر، في البنكریاس، في الُطحال، الُطحال َعِمَل عمالً زائداً 

مر، الُطحال یأخذُ كریّةَ الدم الحمراء المیتة، فیُحللُھا إلى عن وضِعِھ الطبیعي فقتَل صاِحبَھُ، فقر دم ُمست

عناِصِرھا األساسیّة، فصاَر ھذا الُطحال نشیطاً ِجّداً، یأخذُ الكریّة الحمراء المیتة والجیدة، فإذا ھَو فقُر دٍم 

حال، أم ُمستمر إلى أن ماَت صاِحبھُ، المرض فرُط نشاٍط في الُطحال، فیا ترى: أنا یجُب أن أخشى الطُ 

أخشى الُكلیتین، أم أخشى الكبِد، أم البنكریاس، أم الصفراء، أم النُخامیة، أم الكظر، أم األمعاء، أم 

  الشرایین، أم الدّسامات، أم األوردة، أم األعصاب؟ تقول: أنا على أيِّ شيء؟. 
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بالمناسبة أیھا األخوة ما ھَو الِعلم؟ أن تقوَل 

  شیئاً ُمطابِقاً للواقع.

إذا قُلَت: أنا، وأنَت ال تمِلُك شیئاً، فھذا كالٌم ف  

  فیِھ جھل كبیر.

  إذا قُلَت: هللا، كالم صحیح.  

لذلك المؤمن لیَس من قبیل التأّدب مَع هللا، من   

قبیل الواقعیّة، یقول: ھذا من فِضِل هللاِ علّي، 

أكرمني هللاُ بھذا، تفّضَل هللاُ عليَّ بھذا، أجرى 

ا الخیر، الحمُد �ِ أوالً وأخیراً، دائماً حال المؤمن أنھُ یعزو ُكلَّ فضیلٍة فیِھ إلى هللاِ عّز هللاُ على یديَّ ھذ

  وجل، ھذا االفتقار. 

ھَو الفقر واقع، لكن من ھَو الُمفتقر إلى هللا؟ أنَت فقیر فعالً، المؤمن فقیر، والكافر فقیر، والُمشرك فقیر،   

  ِصفةٌ ثابِتة في اإلنسان، أيُّ إنسان، لكن من ھَو الُمفتقر؟.  والفاجر فقیر، والعاصي فقیر، الفقرُ 

قال: ھَو الذي یشھُد افتقاَرهُ إلى هللا، أنَت ُمفتقر قوالً واحداً، ولكنَّ الُمفتِقَر إلى هللاِ عّز وجل كمقاٍم من   

  ّز وجل.مقاماِت أھِل اإلیمان، ھَو أن تشھَد أنَك ُمفتقر، أن تشَھَد أنَك ُمفتقٌر إلى هللاِ ع

  قاَل بعض العارفین:   

    

والفقُر لي وصُف ذاٍت الِزٌم أبداً كما الِغنى أبداً 

  وصُف لھُ ذاتي.

هللا عّز وجل دائماً غني وأنا دائماً فقیر، دائماً   

قوي وأنا دائماً ضعیف، دائماً یعلم وأنا ال أعلم، 

لِكنَك إذا افتقرَت إلى هللا، فأنَت الذي تعلم، 

  أنَت القوي.وأنَت الغني، و

  

  

  قاَل: ھذه المرتبة مرتبةُ االفتقار إلى هللا عّز وجل، لیست شیئاً سھالً تقولُھُ بَكِلمة، مثالً من باب األمثلة:   

تقول ِلفُالن: تفضل دكتور، كلمة دكتور تعني أنھُ إنسان یحمل دكتوراه، ومعنى دكتوراه: یعني أنھُ ألَّف   

إبداع وِجّدة، معنى ذلك: أنَّ اإلنسان أمضى سبع سنوات في ھذه بحثاً في موضوع معیّن، لكن في البحث 

الشھادة، وقبلُھا في ماجستیر، وقبلھا في دبلوم عامة ودبلوم خاصة، وقبلھا في لیسانس، وقبلُھا في شھادة 

  ثانویة، فكلمة دكتور ال تعني كلمة عادیة.
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تكون دكتور لیَس ھذا من السھل، قیاساً فالن واضع خاتم بیده، الخاتم سھل شراء، الخاتم سھل، أّما أن   

على ھذا المثل: أن تقول: فُالن في مرتبة االفتقار، مرتبة إیمانیة عالیة جداً، أقول لكم: من أعلى مراتِِب 

اإلیمان بل إنھا تُقابُِل مرتَبةَ العبودیّة، فأن تقول: فُالن ُمفتقر، ھذه المرتبة اإلیمانیة العالیة تحتاج إلى 

  مقّومات.

  قاَل بعض العُلماء أركانُھا أربعة:   

  ِعلُم یسوسھُ، وورٌع یحُجزهُ، ویقیٌن یحِملھ، وِذكٌر یؤنِسھُ.  

    

الُمفتقر: ِعنَدهُ ِعلُم یسوسھُ، وِعنَدهُ ورعٌ 

  یحُجزهُ، وِعنَدهُ یقیٌن یحِملھ، وِعنَدهُ ِذكٌر یؤنِسھُ.

ھذا االفتقار، ال افتقاَر بِال ِعلم، یجب أن تعلَم   

نفِسك، یجب أن تعلَم قُدرةَ هللاِ عّز وجل،  حقیقةَ 

یجب أن تعلَم أنَّ األمَر ُكلَھُ بیِد هللا، یجب أن 

تعلَم أنھُ ما من حركٍة وال سكنِة إال بیِد هللا عّز 

وجل، ما من إنسان إال وفي قبضِة هللاِ عّز 

وجل، ِعلُم یسوسھُ، وورعٌ یحُجزهُ، ال ورع 

لِعلُم یحتاج إلى ورع ویقیٌن، ال شيء وأنَت قوي، ال شيء وأنَت غني، إذن ِحجاب عن هللا عّز وجل، فا

یقیُن یِحمُل على ھذه المرتبة، وِذكٌر با�ِ یؤنِسھُ على أن یكوَن ُمتكبّراً، حینما یفتقر یأتي األُنُس با� عّز 

  وجل. 

فقر، أو ینِطق بكلمة فقر، أو مرةً ثانیة: ُكُل المعاني التي تتوارُد إلى ذھِن اإلنسان، حینما یقرأُ كلمة   

  یسمع بكلمة فقر، ال تعنینا في ھذا الدرِس إطالقاً.

ھذا الدرس لیَس لھُ عالقة بحالة الفقر االجتماعیة، ھذا الدرس لھُ عالقة بمراتب اإلیمان العالیة، من   

  أرقى ھذه المراتب االفتقار إلى هللا، استنباطاً من قوِلِھ تعالى: 

ُ ُھَو اْلغَنِيُّ اْلَحِمیُد﴾﴿یاأَیَُّھا النَّا ِ َو�َّ   ُس أَْنتُْم اْلفُقََراُء إِلَى �َّ

  ُسئَِل أحُد العُلماء قال: متى یستریُح الفقیر؟ قاَل: إذا لم یر ِلنفِسِھ غیَر الوقِت الذي ھو فیھ.  

    

یعني یعیُش الوقَت الذي ھَو فیھ، ألنَّ الماضي 

مضى والُمستقبل غیب، ما مضى فات، 

  لُمؤَمُل غیب، ولَك الساعةُ التي أنَت فیھا.وا
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أقول لكم ھذا الكالم: أنَت ال تمِلُك إالّ ھذه الساعة، ألنَّ الذي بعَد ھذه الساعة ال تمِلكھ، من یضمُن: أن   

نَِصَل إلى بیوتِنا؟ من یضمُن لنا: إذا نِمنا أن نستیقظ، وإذا خرجنا أن نعود، وإذا ُعدنا أن نخرج، وإذا 

  ن نرِجع؟ من یضمن؟.سافرنا أ

  فالُمؤَمُل غیب وما مضى فات، ما الذي تمِلُكھُ؟ الساعةُ التي أنَت فیھا، لذِلك:  

فون.     َھلََك المسِوّ

تقول: إلى أن أنتھي من تأسیِس ھذا المشروع، سوَف أُصلّي، وسوَف .. َھلَكت، ألنَك ال تمِلك الُمستقبل،   

  .. مثالً ..، إلى أن أتزّوج أُصلّي. إلى أن ینتھي فحص الشھادة الثانویة أُصلّي

  َھلََك الُمَسِوفون.   

ِلبعِض العُلماِء قوٌل لطیف، قال: أحسُن ما یتوّسُل بِھ العبُد إلى هللاِ عّز وجل دواُم االفتقاِر إلیِھ على جمیعِ   

  األحوال، وُمالزمةُ الُسنّةُ في جمیعِ األفعال، وطلُب القوِت من وجٍھ حالل.

    

الحال افتقار، والسلوك تطبیق للُسنّة، وكسب 

الِرزق من وجٍھ حالل، ھذا الذكاء، ھذه 

البطولة، ِرزق حالل، الحال فیِھ افتقار، الحركة 

  وفق المنھج.

الحركة الظاھرة حركة الجوارح وفق المنھج،   

السمع والبصر والفؤاد واللسان والید والِرجل 

تقاراً، ُكلُھا وفَق الشرع، الحال مع هللا اف

والسلوك مع الشرعِ انضباطاً، وكسُب الِرزِق 

  من وجٍھ حالل. 

  ((أطب مطعََمَك تُكن ُمستجاب الدعوة))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الصغیر]

الفقر لھُ بدایة، قال: ولھُ نھایة، ولھُ ظاھر ولھُ باطن، بدایتھُ التذلُل إلى هللاِ عّز وجل ونھایتُھُ الِعزُّ با�،   

المؤمِن ِعٌز ومنعةٌ واباٌء واعتزاٌز با�ِ عّز وجل، لو ُوِزَع على أھِل بلٍد لكفاُھم، ھذا الُمتكبّر یتكبّر  ِعندَ 

  على من ھَو دونَھُ، أّما لو رأیتَھُ أماَم من ھَو فوقَھُ، لرأیتَھُ أذلَّ من شاةٍ.

فاةً، متعجرفین، متغطرسین، من ِصفات اللؤماء: أنھم إذا تعاملوا مع من ھم دونَھم، كانوا قُساةً، جُ   

مستعلین، ال یرحمون، أّما لو تراھم أماَم من ھم فوقَھم، لرأیتَھم أذلَّ من الشاةِ، أذلَّ من یتیٍم على مائِدةِ 

  اللئیم، أّما المؤمن ألنھُ افتقَر إلى هللا عّز وجل، البدایة تذلل أّما النھایة ِعّز، صدق القائل:
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  یستقیُم ویثبُتُ  اجعل ِلَربَِك ُكلَّ ِعِزكَ 

  فإذا اعتززَت بمن یموُت فإنَّ ِعّزَك میتُ   

بدایتھُ تذلل أّما نھایتھُ ِعّز، ُسبحاَن هللا ھذه من   

  الُمفارقات، ُكلما ازددَت خضوعاً � َرفَعََك هللا. 

ً أشدَّ    أنا ال أعتقد أنَّ في الكوِن ُكِلِھ إنسانا

وِل هللا، افتقاراً وخضوعاً وتذلُالً إلى هللاِ من رس

كما أني ال أعتقد أنَّ في األرِض ُكِلھا في تاریخِ 

ً أعّزهُ هللاُ وَرفَعَھُ كرسوِل  البشریِة ُكِلھا إنسانا

هللا، انظر لھذه العالقة التي فیھا ُمفارقة، ُكلما ازددَت تذلُالً وخضوعاً وانصیاعاً وخوفاً وُحباً وعبودیّةً، 

  مكانةً وجاھاً.زاَدَك هللاُ ِعّزاً وِرفعةً وإباًء و

  أال یكفي النبي علیھ الصالة والسالم: أنَّ هللاَ عّز وجل أقسَم في ِكتابِِھ الكریم بِعُُمِرِه، قال:   

  ﴿لَعَْمُرَك إِنَُّھْم لَِفي َسْكَرتِِھْم یَْعَمُھوَن﴾

  ]٧٢[سورة الحجر اآلیة: 

  عن النبي علیھ الصـالة والسالم: أال یكفي النبي علیھ الصالة والسالم أنھُ قاَل في ِكتابِِھ العزیز   

  ﴿َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظیٍم﴾

  ]٤[سورة القلم اآلیة: 

  أال یكفي النبي علیھ الصالة والسالم أن هللاَ عّز وجل ما خاَطبَھُ باسمِھ إطالقاً:   

ُ َوَمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن﴾   ﴿یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ َحْسبَُك �َّ

  ]٦٤[سورة األنفال اآلیة: 

 ُ ُسوُل بَِلّْغ َما أُْنِزَل إِلَْیَك ِمْن َربَِّك َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَھُ َو�َّ  یَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ ﴿یَا أَیَُّھا الرَّ

َ َال یَْھِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِریَن﴾ َّ�  

  ]٦٧[سورة المائدة اآلیة: 

َل: یا عیسى بن مریم، وقاَل: یا موسى، خاَطَب األنبیاَء بأسمائِھم، لكنھُ لم یُخاِطب النبي صلى هللاُ علیھ قا  

  وسلم أبداً باسِمِھ. 
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ما عالقَتُنا بھذه المعاني؟ عالقَتُنا: أنَك ُكلما 

َ وعبودیّةً  ً وافتقاراً وُحبا ازددَت �ِ خضوعا

ثوَب ھیبٍة، ھابََك  َرفَعََك هللا، َرفََع شأنَك، كساكَ 

  الناس.

من ھاَب هللاَ ھابَھُ ُكُل شيء، ومن لم یَِھب هللاَ   

  أھابَھُ هللاُ من ُكل شيء.

  

  

أیام تُقابل شخصاً، قد یكون ِعنده مستخدم یخاف ِمنھُ، تستغرب أنت، وتقول: ھو في مرتبة عالیة جداً   

  وخائف من ُمستخدم.

  یَِھب هللاَ أھابَھُ هللاُ من ُكِلّ شيء.من اتقى هللاَ ھابَھُ ُكُل شيء، ومن لم   

نحُن عالقَتُنا بھذا المعنى: أنَك إذا أردَت الِعز، إذا أردَت الَرفعة، إذا أردَت علو الشأن، إذا أردَت أن   

یُكسیَّك هللاُ ثوَب مھابة، اخِضع �، ھؤالِء الُمتعجِرفون، الُمتكبِرون، الُمستعلون، ِعالُجُھم ِعنَد هللاِ عذاُب 

الِخزيِ في الحیاة الدنیا، هللا عّز وجل ِلِحكمٍة بالغة، ھؤالء المتَكبِرون الذیَن استنكفوا عن ِعبادة هللا، وأبَوا 

أن یخَضعوا �ِ عّز وجل، یُذیقُُھم هللا في الُدنیا ألواَن الذُل، وقد یُذیقُھم ھذا الذُل من أقرِب الناِس إلیھ، من 

  ابني ضربني البارحة، من أقرِب الناِس إلیھ، ممن ھم دونھ. زوجاتِھ، من أوالِدِه، یقول لَك:

    

فیا أیھا األخوة األكارم؛ إذا أردَت ِعزَّ الُدنیا 

وِرفعَتَھا وشأنَھا، إذا أردَت أن تكوَن منیعاً 

ُمھاباً، اخضع �، أِطعھُ، تذلل بیَن یدیھ، مّرغ 

جبینَك في أعتابِھ، قُل لھُ: یا رب أنا ال شيء 

شيء، یا ربي إني توسلت إلیك، إني  وأنت ُكلُ 

تبرأُت من حولي وقَوتي، والتجأُت إلى حوِلَك 

وقوتَِك وِعلِمَك یا ذا القوةِ المتین، حال االفتقار 

  حال مستمر. 

الطبیب إذا قال قبَل أن یُعالج: یا رب ألِھمني ِدقّةَ التشخیص وِصّحةَ الدواء، المحامي، الُمدّرس، التاجر:   

  صفقةً رابِحة.یا رب ألھمني 

  كاَن النبي علیھ الصالة والسالم إذا دخَل السوق یقول:   

  ((اللھم إني أعوذُ بَِك من یمیٍن فاِجرة أو صفقٍة خاِسرة))
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  لھ بدایة التذلل، لھ نھایة الِعز، لھُ ظاھر ظاِھُرهُ أنَك ُمفتقر، وباِطنھُ أنَك غنّي، أنَت أغنى األغنیاء.  

من أراَد أن یكوَن أقوى الناس فلیتوّكل على هللا، ومن أراَد أن یكوَن أغنى الناس فلیُكن بِما في یدّي هللا   

  أوثَُق ِمنھُ بِما في یدیھ، ومن أراَد أن یكوَن أكَرَم الناس فلیتق هللا.

  حقیقي.قال: إذا َعَرفَت معنى الفقر َعِلمَت أنھُ عیُن الِغنى، الفقر إلى هللا یُساوي ِغنى   

سؤال: أيُّ المعنَییِن أفضل: أن تقول: االفتقاُر إلى هللاِ أكمل أم االستغناُء بِِھ أكمل؟ أيُّ الحالیِن أكمل: أن   

  تفتِقَر إلى هللا أم أن تستغني بِِھ؟ .

وجھاِن بشيء  قال: السؤال غلط ألنَّ االفتقار إلى هللا عیُن االستغناِء بِِھ، واالستغناُء بِِھ عیُن االفتقاِر إلیھ،  

واحد، أنَت ُكلما افتقرَت إلى هللا استغنیَت بِِھ، وُكلما استغنیَت بِِھ افتقرَت إلیھ، فإذا شيء لھُ اسمین فرضاً: 

أیُھما أعظم إنكلترا أم بریطانیا؟ واحد مثالً اسمان لشيء واحد، فأن تستغني با� ھَو أن تفتقَر إلیھ، وأن 

  ر إلى هللا أنَت غني معناھا، غني با� معناھا فقیر إلى هللا.تفتقَر إلیھ أن تستغني بِِھ، فقی

ً با� أم ُمفتِقراً إلیھ؟ ھذا سؤال في األصل غلط.      إذاً: ال معنى للسؤال: أیُُھما أفضل؛ أن أكون مستغنیّا

    

سؤال آخر طرُحھُ غلط: أیُُھما أفضل؛ الغنيُّ 

الشاكر أم الفقیُر الصابر؟ السؤال أصلُھُ غیر 

ً وال صح یح، األفضل أن یكون اإلنسان طائعا

ِعبرةَ ِلِغناه أو ِلفقِره، إذا كان فقیراً وطائعاً فھَو 

ً فھَو غني  ً وطائعا غني ِعنَد هللا، وإذا كان غنیا

أیضاً، الِعبرةُ أن تكوَن طائِعاً �ِ عّز وجل، ألنَّ 

  هللا عّز وجل قال: 

  

ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ  ﴿یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكمْ  ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوباً َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد �َّ

َ َعِلیٌم َخبِیٌر﴾ َّ�  

  ]١٣[سورة الحجرات اآلیة: 

  راً، قال: لم یقُل: أغناُكم، ولم یقُل: أفقُركم، لم یقُل: أغناُكم شاِكراً وال أفقَرُكم صابِ   

ِ أَتْقَاُكْم﴾   ﴿إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد �َّ

انتھى األمر، ما ُدمَت في طاعِة هللا، فأنَت الغني با�، وأنَت الفقیُر إلیھ، ما ُدمَت في طاعة هللا فأنَت   

  شاكر، وأنَت صابر في وقٍت واحد. 

  قال:   
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  ى﴾﴿َكال إِنَّ اِإلنَساَن لَیَْطغَى أَْن َرآهُ اْستَْغنَ 

    

شرحتُھا قبَل قلیل، أّما اآلیة التي لھا عالقة 

  بالدرس: 

ْنَساُن إَِذا َما اْبتََالهُ َربُّھُ فَأَْكَرَمھُ َونَعََّمھُ  ا اْإلِ ﴿فَأَمَّ

ا إَِذا َما اْبتََالهُ فَقََدَر  فَیَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن * َوأَمَّ

 بَل َال َعلَْیِھ ِرْزقَھُ فَیَقُوُل َربِّي أََھانَِن * َكالَّ 

  تُْكِرُموَن اْلیَتِیَم﴾

  ]١٧- ١٥[سورة الفجر اآلیة: 

  

ً وال منعي إھانةً، ال عالقةَ لعطائي باإلكرام وال بمنعي باإلھانة،    ال ھذا وال ذاك، لیَس عطائي إكراما

أنا أُلّح على ھذا لكنَّ العالقةَ: إذا ُكنَت طائعاً � عّز وجل فأنَت الُمكّرم، وإذا ُكنَت عاصیّاً فأنَت الُمھان، 

  المعنى، ألنَّ اإلنسان ال یشعر بالُطمأنینة إال إذا كاَن في طاعِة هللا غنیّاً كاَن أو فقیراً، لقوِلِھ تعالى: 

َ َوَرُسولَھُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظیماً﴾   ﴿یُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َویَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن یُِطعِ �َّ

  ]٧١ة األحزاب اآلیة: [سور

    

قال: المعنى كما قیَل في تفسیِر ھذه اآلیة: لیَس 

ُكُل من وّسعُت علیِھ وأعطیتُھُ أكوُن قد أكرمتُھُ، 

وال ُكلُّ من ضیقُّت علیِھ وقتّرت أكوُن قد 

أھنتُھُ، فاإلكراُم أن یُكرم هللاُ العبَد بطاعتِھ، 

انةُ أن واإلیمان بِِھ، ومحبتِِھ، ومعِرفَتِِھ، واإلھ

  یسِلبَھُ ذلك.

استرذلَھُ: رآهُ -في قول: ما استرذَل هللاُ عبداً،   

ً بضالالت  شھوانیّاً، رآهُ دنیویّاً، رآهُ متعِلّقا

  ما استرذَل هللاُ عبداً إال حضَر علیِھ الِعلَم واألدب. -وأوھام

ھُ، أن یحِرَمك طاَعتَھُ، أن یحِرَمك یعني أكبر ِحرمان أن یحِرَمَك هللاُ الِعلَم واألدب، أن یحِرَمَك معِرفَتَ   

القُرَب ِمنھ، ھذا أكبر ِعقاب، ُخذ المال ما ِشئت، المال بحسب ما تُرید وجاه، لكنَّ اإلكراَم الحقیقي: أن 
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  یمنََحَك هللاُ طاَعتَھُ، ومحبَتَھُ، والشوَق إلیھ، ومعِرفَتَھُ، وِخدمةَ ِعباِدِه، أن یؤھلََك لجنّتِِھ، ھذا ھَو العطاء. 

  سیدنا علي یقول: الِغنى والفقر بعَد العرِض على هللا.  

في قول ُمشابِھ لبعض العُلماء قال: ال یوَزُن غداً الفقُر وال الِغنى، ولكن یوَزُن الصبُر والُشكر، یرتِفُع   

  الصابُِر والشاِكر غنیّاً كاَن أو فقیراً. 

  من لوازم االفتقار إلى هللا :

في موضوع دقیق متعلّق بالفقر إلى هللا عّز وجل: رجل وَصفَھُ بعض األُدباء، قال: لي صدیٌق، كاَن من   

أعظم الناس في عیني، وكاَن رأُس ما عّظَمھُ في عیني: ِصغَُر الُدنیا في عینیھ، فكاَن خاِرجاً عن ُسلطاِن 

  بطنِِھ، ال یشتھي ما ال یجد وال یُكثُِر إذا وجد. 
  ال یشتھي ما ال یجد وإذا وجد ال یُكثر :  -١

الُمفتقر إلى هللا عّز وجل، إذا الشيء توافََر بیَن یدیھ حمداً �، ال یشتھي ما ال یجد وإذا وجد ال یُكثر،   

ً في  ً على شيء، لیَس في یدیھ، ولیَس منَھِمكا ھذا المقام یَلیق بالُمفتقر إلى هللا عّز وجل، لیَس حریصا

یدیھ، ال الشيء الذي بیَن یدیھ یشغَلُھُ عن هللا عّز وجل، وال إذا افتقَد ھذا الشيء یشغَلُھُ عن هللا، شيء بیَن 

  یعني وجوُد الشيء وعدُم وجوُدهُ سیان ِعنُدهُ، ھذه من لوازم االفتقار إلى هللا عّز وجل. 

لَباً، وإسكاُت اللساِن عنھا مدحاً، في معنى دقیق جداً: الُمفتقر إلى هللا: قبُض الیِد عن الُدنیا ضبطاً أو طَ   

  والسالمةُ ِمنھا َطلَباً أو ترّكاً، السالمة ِمنھا َطلَباً معروفة.

اإلنسان ال ینھِمك، ال یُكّب، ال یُقاتِل من أجِلھا، ال یُضیُّع دینُھُ من أجِلِھا، لكن كیَف یسلَُم ِمنھا تركاً، طلباً   

  لدقیق اآلن: معروفة؟ أّما لو تََرَكھا، ھذا المعنى ا

    

لو فرضنا إنسان َحَرَم نفَسھُ أشیاء أساسیة في 

الحیاة مباحة، ینَشِغل بھذا الشيء، ینَشِغل 

وینَشِغل، ھَو یشتھي ھذه األكلة، لو أكلھا وَشَكَر 

هللا عّز وجل والتفَت إلى األعمال الصاِلحة، 

أفضل من أن یُمضي ُكلَّ حیاتِِھ في ُمجاھدةٍ مع 

  الِحرمان.

: تَرُك الُدنیا ُكلیّاً، لھُ نتائج لیست یعني  

ُمرضیة، واحد حرم نفُسھُ الزواج وحرم نفسھُ 

ً با�، ھذا الموقف یجعل حالة حرمان دائمة وحالة توتّر دائمة، فأنَت في معركٍة حامیٍة مَع  الطعام ُحبّا

ھُ هللاُ لك، عندئٍذ تسُكُن نفِسك، ھذه المعركة الحامیة مع النفس قد ال تنتھي بسالم، أعِط نفسَك ما أباحَ 
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النفس، أطِعمھا الطعام الذي تُِحبھٌ، وأعِطھا ما سمَح هللاُ لھا بِِھ، ثمَّ التفت إلى هللا عز وجل معِرفةً وتفكیراً 

  ودعوةً وِخدمةً للخلق.

اج إنھُ یعني أحیاناً الشیطان یأتي عن أیمانِھم وعن شمائِِلھم، قد یأتي الشیطان عن أیمانِھم، دعَك من الزو  

  مشغلَةَ، لیَس في اإلسالم رھبانیة: 

ْنِجیَل َوَجعَْلنَا فِ  ي قُلُوِب الَِّذیَن اتَّبَعُوهُ ﴿ثُمَّ قَفَّْینَا َعلَى آَثَاِرِھْم بُِرُسِلنَا َوقَفَّْینَا بِِعیَسى اْبِن َمْریََم َوآَتَْینَاهُ اْإلِ

ِ فََما َرَعْوَھا َحقَّ ِرَعایَتَِھا فَآَتَْینَا َرأْفَةً َوَرْحَمةً َوَرْھبَانِیَّةً اْبتََدُعوَھا َما  َكتَْبنَاَھا َعلَْیِھْم إِالَّ اْبتِغَاَء ِرْضَواِن �َّ

  الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنُھْم أَْجَرُھْم َوَكثِیٌر ِمْنُھْم فَاِسقُوَن﴾

  ]٢٧[سورة الحدید اآلیة: 

، ینشأ ِعنَدهُ حالة توتر مستمّرة ، فھؤالِء الذیَن فإذا َعَزَف اإلنسان عن شيء ُمباح، واإلسالم أباَحھُ لَھُ   

حرموا أنفَسھم ما سمَح هللاُ لھم بِِھ، قد یقعوَن في أكبِر المعاصي، قد یقعوَن في أكبِر االنحرافات، فحینما 

علیِھ تََدُع الُدنیا یجب أن تدَع الحراَم ِمنھا، أّما الحالل لسَت أورَع من رسوِل هللا وال من أصحابِِھ، قاَل 

  الصالة والسالم:

ُد ْبُن َجْعفٍَر، أَْخبََرنَا ُحَمْیُد ْبُن أَبِي ُحَمْیٍد الطَِّویُل، أَنَّھُ َسِمَع أَنََس ْبَن َماِلٍك    ُ َعْنھُ یَقُوُل: أَْخبََرنَا ُمَحمَّ   َرِضي �َّ

ُ َعلَ  ِّ َصلَّى �َّ ُ َعلَْیِھ ((َجاَء ثَالثَةُ َرْھٍط إِلَى بُیُوِت أَْزَواجِ النَّبِي ِّ َصلَّى �َّ ْیِھ َوَسلََّم، یَْسأَلُوَن َعْن ِعبَاَدِة النَّبِي

ُ َعلَْیِھ وَ  ِّ َصلَّى �َّ ا أُْخبُِروا َكأَنَُّھْم تَقَالُّوَھا، فَقَالُوا: َوأَْیَن نَْحُن ِمَن النَّبِي َم َوَسلََّم، فَلَمَّ َسلََّم قَْد ُغِفَر لَھُ َما تَقَدَّ

ا أَنَا فَِإنِّي أَُصِلّي اللَّْیَل أَبًَدا، َوقَاَل آَخُر: أَنَا أَُصوُم الدَّْھَر وَ  ِمْن َذْنبِھِ  َر؟ قَاَل أََحُدُھْم: أَمَّ ال أُْفِطُر، َوَما تَأَخَّ

ُ َعلَْیھِ  ِ َصلَّى �َّ ُج أَبًَدا، فََجاَء َرُسوُل �َّ َوَسلََّم إِلَْیِھْم، فَقَاَل: أَْنتُُم  َوقَاَل آَخُر: أَنَا أَْعتَِزُل النَِّساَء فَال أَتََزوَّ

ِ َوأَتْقَاُكْم لَھُ، لَِكنِّي أَُصوُم َوأُْفِطرُ  ِ إِنِّي ألَْخَشاُكْم ِ�َّ ُج الَِّذیَن قُْلتُْم: َكَذا َوَكَذا، أََما َو�َّ ، َوأَُصِلّي َوأَْرقُُد، َوأَتََزوَّ

  ِمنِّي))النَِّساَء، فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي فَلَْیَس 

في كلمة لطیفة قال: إنَّ اإلنسان إذا ترَك الُدنیا، ھَو بشٌر ولیَس مالكاً، تعلَّق قلبُھُ بِما یُِقیُمھُ ویُقیِتُھُ   

ویُعیُِشھُ، وما ھَو محتاٌج إلیھ، فیبقى في مجاھدةٍ شدیدةٍ مع نفِسِھ، ِلترِك معلوِمھا، وحِظھا من الُدنیا، وھذه 

بل لفقیھ العاِرف یَُرُد النفَس عنھا بِلُقمٍة كما یُردُّ الكلُب إذا نَبََح علیِھ بكسرةٍ، إذا نفسھُ قِلّةُ فِقٍھ في الطریق، 

نبحت علیھ، وطالبتھ بشيء معقول ومسموح بِھ یُطِعمھا لُقمة ویُسِكتُھا، ویقول لھا: التفتي � عّز وجل، 

  أفضل من أن یُبقیھا في ِصراع دائم مَع نفِسِھ.

  الُرُسِل، وھَي طریقةُ العارفیَن من أرباِب السلوك، َعْن َعْوِن ْبِن أَبِي ُجَحْیفَةَ، قَاَل:  قال: ھذه طریقُ   

ْرَدا ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم بَْیَن َسْلَماَن َوأَبِي الدَّْرَداِء، فََزاَر َسْلَماُن أَبَا الدَّ ْرَداِء ((آَخى النَّبِيُّ َصلَّى �َّ ِء، فََرأَى أُمَّ الدَّ

ْنیَا، فََجاَء أَبُو ُمتَبَ  ْرَداِء لَْیَس لَھُ َحاَجةٌ فِي الدُّ ْرَداِء ِذّلَةً، فَقَاَل لََھا: َما َشأْنُِك؟ فقَالَْت: أَُخوَك أَبُو الدَّ الدَّ

ا َكاَن اللَّْیُل، َذَھَب أَبُو  فََصنََع لَھُ َطعَاًما، فَقَاَل: ُكْل، فَِإنِّي َصائٌِم، قَاَل: َما أَنَا بِآِكٍل َحتَّى تَأُْكَل، فَأََكَل، فَلَمَّ
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ا َكاَن آِخُر اللَّْیِل، قَاَل َسْلمَ  ْرَداِء یَقُوُم، فَقَاَل: نَْم فَنَاَم، ثُمَّ ذََھَب یَقُوُم، فَقَاَل: نَْم، فَلَمَّ اُن: قُِم اآلَن، قَاَل: الدَّ

ْفِسَك َعلَْیَك َحق�ا، َوألَْھِلَك َعلَْیَك َحق�ا، فَأَْعِط ُكلَّ ِذي َحٍقّ فََصلَّیَا، فَقَاَل لَھُ َسْلَماُن: إِنَّ ِلَربَِّك َعلَْیَك َحق�ا، َوِلنَ 

ُ َعلَیْ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، فََذَكَر َذِلَك لَھُ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى �َّ   ِھ َوَسلََّم: َصَدَق َسْلَماُن))َحقَّھُ، فَأَتَى النَّبِيَّ َصلَّى �َّ

  صحیح، والترمذي في سننھ][أخرجھ البخاري في ال

ً یُعینَُك على طاعِة هللا، ألنھُ ینشأ من ترِكھا ُكلیّاً    ً سلیماً، ولیَس موقِفا إذاً: ترُك الُدنیا ُكلیّاً، لیَس موقِفا

  توتّر، وشعور بالحرمان، وشعور بالحاجة، وقد تقع في ُمشكلة أخطر مما لو أخذَت الُمباَح ِمنھا، 

ِ فََما َرَعْوَھا َحقَّ ِرَعایَتَِھا﴾﴿َوَرْھبَانِیَّةً اْبتَ    َدُعوَھا َما َكتَْبنَاَھا َعلَْیِھْم إِال اْبتِغَاَء ِرْضَواِن �َّ

    

أیضاً: كلمة اسمعوھا حرفیّاً، قال: العاِرُف 

البصیر، یجعُل ِعَوَض مجاَھدتِِھ لنفِسِھ في ترِك 

شھوةٍ ُمباحة، مجاَھدتِِھ ألعداِء هللاِ من شیاطیِن 

والِجن، وقُّطاعِ الطریِق على القلوب،  اإلنِس 

كأھِل البِدعِ من بني الِعلم، ویستفرُغ قُواهُ في 

حربِھم ومجاھَدتِھم، ویتقّوى على ذلك بِما سمَح 

  هللاُ لھ بِِھ من ُمباحات.

  

 عّز أن یكون لَك عمل، تتفوق في ِدراستِك، تتفوق في تجارتَِك، تزّوج وأسس بیتاً، وِعندئٍذ فّرغ نفَسَك �ِ   

وجل، أّما أن تعیش في حالة ِحرمان مستّمر، وتوتّر مستمر، وإحساس بالشوق إلى شيء ُمباح، ھذا 

  یحُجبَُك عن هللاِ عّز وجل، ھذا من قِلّة الِفقھ.

  فسأَل عنھُ، فقال:  -وشمُس الِحجاز تعِرفونَھا- النبي علیھ الصالة والسالم رأى رجالً واقفاً بالشمس   

في الشمس، فقاَل علیھ الصالة والسالم: مروهُ فلیتحّول، إنَّ هللاَ غنيٌّ عن تعذیِب ھذا  ((نََذَر أن یِقفَ 

  نفسھ))

هللاُ غني عن تعذیب نفِسك، ُكل باعتِدال، تزّوج واكسب المال، واطلب الحالل، واحضر مجالس الِعلم،   

قِعي، اإلسالم واقِعي إنھُ دیُن وتعّرف إلى هللا، وادُع إلى هللا، واخدم الناس، ھذا الوضع الِمثالي الوا

  الِفطرة. 

من آفاِت ترِك الُدنیا ُكلیّاً، قال: التطلُُع إلى ما في أیدي الناس إذا مّستھُ الحاجة، ومن آفاِت ترك الُدنیا   

ُكلیّاً: ما یأتیِھ من ِكبٍر وُعجٍب وُزُھٍو في ُزھِدِه، قال: الفقُر الصحیح: السالمة من آفات األخِذ والترك، 

  ھذا ال یحُصُل إال بِفقٍھ في الفقر. و
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  أن یتخلى العبد عن رؤیتھ ألعمالھ : -٢

  في شيء آخر: من لوازم الفقر إلى هللا عّز وجل: أن یتخلّى العبُد عن رؤیَتِِھ ألعمالھُ.  

عظیماً بِِھ،  أحیاناً اإلنسان: هللا عّز وجل یُكِرُمھُ بعمل صالح، ھذا العمل الصالح إذا أكَرَمھُ بِِھ، رأى نفَسھٌ   

رؤیةُ ھذا العمل، والتركیُز علیھ، والحدیُث عنھُ دائماً، ھذا مما یجعُل ھذا العمَل ِحجاباً بینََك وبیَن هللاِ عّز 

وجل، رؤیةُ العمل ُربّما كاَن ِحجاباً بینََك وبیَن هللا، الُمفتقر إلى هللا ُمفتقر إلیھ حتى في األعمال الصاِلحة، 

عل ُھدى الناس على یدیك، ُربّما إذا نظرَت إلى ھذا العمل، كاَن ھذا العمل العظیم فإذا هللاُ عّز وجل ج

  نفُسھُ ِحجاباً بینَك وبیَن هللا.

    

إذا هللاُ عّز وجل أكَرَمَك ببناء مسجد، ُربّما كاَن 

ھذا العمل العظیم، إذا نظرَت إلیھ، وحدثَّت 

الناَس عنھ، وركّزت علیھ، وقُلت: أنا فعلت، 

ً بینَك وبیَن ھذا الع مل العظیم ُربّما كاَن ِحجابا

هللا، إذا أمَكنََك هللاُ من ِخدمِة إنساٍن ِخدمةً جلیلةً، 

وأنقذتَھُ بِھا أو أنقذَت حیاتَھُ، ونظرَت إلى َعَمِلَك 

دائماً، ونسیَت أنَّ هللاَ تفّضَل علیَك بِِھ، نسیَت أنَّ 

مِل هللاَ عّز وجل َخلَقَھُ ونََسبَھُ إلیك، رؤیة الع

الصاِلحِ نفسھ قد یحُجبَُك عن هللاِ عّز وجل، فمن لواِزم االفتقاِر إلى هللا: أالّ ترى لَك عمالً، أن ترى أّن 

  َعَملََك الصالح الذي أكَرَمَك هللاُ بِِھ، إنما ھَو محُض فضٍل من هللاِ عّز وجل. 

ألَِمِھ، فتَح أبو ُعثمان عینیھ، وقاَل: یا بُنّي  أحد العاِرفین با� َحَضرتھُ الوفاة، فمّزَق ابنُھُ قمیصھ من ِشّدةِ   

  ِخالُف الُسنِّة في الظاھر عالمةُ ریاِء الباطل.

الُسنّة أالّ تُمّزَق الثوب، إذا اإلنسان جاءهُ خبر مؤلم، فخالف السنة ضرب الخدود، وتمزیق الثیاب،   

  ریاٍء في الباِطل.والُمناداة بالویل، ُكُل من خالََف الُسنّةَ في الظاھر ینطوي على 

أنا أقول لكم: حتى األعمال الصالحة یجب أن تنِسبَھا إلى هللا عّز وجل، حتى الُحزن الُمقّدس یجب أن   

  یكون ُوفق الُسنّة.

آِخُر فِقرةٍ في الدرس: من افتقَر إلى هللاِ تعالى اغتنى، والِغنى نوعان: ِغنًى با� وِغنًى عن غیِر هللا،   

  وُھما حقیقةُ الفقر، إذا ُكنت فقیراً إلى هللا أنَت ُمستغٍن با�، وُمستغٍن عن غیِر هللا.
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أحُد الُخلفاء العباسیین كاَن یَُحُج البیت، فالتقى 

ل في الحرِم المكّي، قاَل لھُ: سلني بعاِلٍم جلی

حاَجتَك، قال لھُ: وهللاِ إني ألستحیي أن أسأَل 

غیَر هللا في بیِت هللا، فلّما التقى بِِھ خاِرَج 

الحَرم، قاَل: سلني حاَجتَك، قاَل: وهللاِ ما سألتھا 

من یمِلُكھا، أفأسألُھا من ال یمِلُكھا؟ فقاَل: سلني 

أن أنجَو من النار، فقاَل حاَجتَك، قاَل لھُ: أُرید 

لھُ: ھذِه لیست بیدي، فقاَل لھُ: لیست لي حاجةٌ 

  ِعنَدك. 

فمن عالمِة الفقِر إلى هللا: أن تستغني با�، وأن تستغني عن غیِر هللا، الذي یطَمُع بِما في أیدي الناس،   

  لیَس ُمفتِقراً إلى هللا عّز وجل. 

مستوى العاِرفین با�، أنا أتمنى أن یكون ھذا مستوى المؤمنین،  ُربّما قُلتُم في أنفِسُكم: ھذا المستوى  

یعني االفتقار إلى هللا عّز وجل، لَك مظھر فخم لیَس ُھناَك مانع، أنیق في مظھرك، نظیف، لَك بیت، لَك 

 عّز عمل، متفّوق في تِجاَرتَِك، في ِصناَعتَِك، في عملََك، في وظیفتك، ھذا ال یمنع أن تكون فقیراً إلى هللا

ً بیَن مرتبِة االفتقاِر إلى هللا عّز وجل، وبیَن مرتبِة أن تشعَُر بحقیقِة  وجل، لیَس ُھناك تناقض إطالقا

  عبودیتَِك �ِ عّز وجل، وحقیقِة نفِسَك المحتاجِة إلى هللاِ في ُكِلّ شيء. 

    

اسمعوا ِمنّي ھذه القاِعدة: اإلنسان إّما أن یتَِكَل 

تِكَل على نفِسھ في كُِلّ على هللا، وإّما أن ی

  أطواِر حیاتِھ.

من اتّكَل على هللاِ كفاهُ هللاُ ُكلَّ ُمؤنة، ومن اتكلَّ   

  على نفِسِھ أوَكلَھُ هللاُ إیاھا.

في ِعلِمَك، في َعَمِلَك، في تدبیِرَك، في تربیِة   

أوالِدَك، في تجاَرتَِك، في صناعتَِك، في 

في َسفَِرَك، عالقاتَِك االجتماعیة، في ِلقاءاتَِك، 

حینما تتَكُل على هللاِ، عندئٍذ یكفیَك ُكلَّ مؤنة، وحینما تقول: ھذِه جھّزتُھا، وھذِه راجعتُھا، وھذِه أكّدتُھا، 

حینما تقول: راَجعُت ھذا الشيء وجھّزتُھُ، قد یُفاِجئَُك بعطٍب خطیر في وقٍت ُمزعجٍ جّداً؛ فلذلك: ُدعاء 

ل، ھذا دلیل االفتقار إلى هللا عّز وجل، وما من إنسان مؤمن قبَل أن السفر، ُدعاء قبَل أن تقوم بأي عم

یُقِدم على أّي عمل، یقول: یا رب أِعّن، یا رب سدد ُخطاي، یا رب سدد قولي، ألِھمن الصواب، ألِھمن 
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  الِحكمة.

  اللھم ال سھَل إال ما جعلتَھُ سھالً، وأنَت تجعُل الَحَزَن إذا ِشئَت سھالً سھالً.  

لُدعاء معناه االفتقار إلى هللا عّز وجل، فاالفتقار من لواِزم المؤمنین، بل االفتقار ِسمةٌ أساسیّةُ من فھذا ا  

ِسماِت أھِل اإلیمان، واالفتقار یعني أنَك عرفَت حقیقَتََك، وعرفَت عبودیتَك �ِ عَز وجل، واالفتقار من 

  أعلى مراتِِب اإلیمان في الُدنیا.

 


