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.التبتل :١٠٠-٠٦٣الدرس  - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

 .م١٩٩٩-٧-١٢: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

   

، سيدنا محمد الصادق الوعد األمين علىالصالة و السالم هللا رب العالمين، و الحمد        

انفعنا بما علمتنا للهم علمنا ما ينفعنا والحكيم، ا العليماللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت 

واجعلنا  ،ارزقنا اجتنابهول باطالً أرنا الباطحقاً وارزقنا اتباعه، و الحقأرنا و ،علماً دناو ز

  .أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين فيتبعونممن يستمعون القول 
  

  
 

فـي   ،من دروس مدارج السـالكين  والستينمع الدرس الثالث  ،نخوة المؤمنوألا أيها        

 ،، وقبل أن نمضي في شرح هذه المنزلةالتبتل :، والمنزلة اليومنازل إياك نعبد وإياك نستعينم

  :ن أن أضع بين أيديكم هذه الحقيقةبد م ال

هي بالمرتبة ، تبدأ بالمرتبة العاشرة وتنتفي نظامها الوظيفي مراتب ودرجات دولة لكل        

 ال ،ثالثين، وموظفو الدولة ولو بلغوا مليونين بثالثة فعشرة ،، وكل مرتبة ثالث درجاتاألولى

عند اهللا فعدد المراتب بعـدد البشـر    أما، حصراً الثالثينبد من أن وجودهم في هذه المراتب 

 درجـات ن ، اإلنسان ال يستطيع أن يصنف الناس بأكثر مما بلغوا، كل إنسان له درجة بلغوا

   :، مثالًمحدودة

، جامعـة  أرقىومن  ،من أرقى دولة ،إنسان يحمل أعلى شهادة باختصاص نادر جداً        

أقـل   ومـن  ،يحمل شهادة من أسوأ دولـة  ،دكتوراه دولة يوظف بمرتبة تساوي مرتبة إنسان

بحسـب   ،مرتبـة ، أما عند اهللا عز وجل كل إنسان له وقد تكون دكتوراه شكلية ،ة مكانةًجامع

عـن   ميلـه ، وبحسـب  وبحسب استقامته، وبحسب عمله الصالح، وبحسب تضحياته ،معرفته

  :الصوارف، وبحسب تجاوزه العقبات، وبحسب صبره على الملمات، قال تعالى

  
  ]١٣٢: اآليةسورة األنعام [

أنا  ، طبعاًالدين مراتب تبدأ وال تنتهي ،ة أن تتوهم أن الدين مرتبة واحدةالسذاج فمن        

ال يوجد  ،المرتبة هذهإذا نحن ما وصلنا إلى  ،انقطاع هللا عز وجل :أمهد لهذا الموضوع التبتل

 :ذه الحقيقة ينبغي أن تعلم ه
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 قد ،رفيعة جداً مرتبة، أنا حينما أتحدث عن حتى تكون من طموحاتنا ،مانع أن نتحدث عنها

 حتىهذا ال يمنع أن نتحدث عن مراتب عالية  ،إن معظم الناس وقد أكون أنا منهم :أقول

  .د ميولنا ونصعد طموحاتنانصع
  

  
  

  :في القرآن الكريم ورد فالتبتل        

  
  ]٨: اآلية سورة المزمل[

  

إال ولها  ،وال يمكن أن تكون هناك منزلة ،زل منازل إياك نعبد وإياك نستعينالمنا هذه        

ـ نا، اهللا عز وجل أكبر، وأعظـم ل منهجوكتاب اهللا عز وجل  ،أصل في القرآن الكريم زه ، ومن

 ﴾واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيالً﴿ :عز وجل يأمر ربنا، لما عن أن يقول كالماً ال معنى له

إن أردت  ،ن أردت أن تكون محسوباً على اهللا، إفيه خيارمعنى هذا أمر وجوب أنت ليس لك 

بد من أن تنتبـه   ال ،هللا عز وجلأصحاب المراتب العلية عند ا من، أن تكون من أهل اإليمان

مـا   ؟كي تصل إلى اهللا جهدك، وما الذي يمنع أن تبذل كل مرتبة التبتل هذه ،إلى هذه المرتبة

  .؟الذي يمنع أن تصل إلى المراتب العالية
  

  
  

لـو   ،فسخةلحم مت وقطعة ،بثمن تقدرلكم أن قطعة لحم طازجة وأنت جائع ال  ذكرت        

، في البشر أبلغ للحما ، هذا في قطعلحمقطعة  وكالهما ،تكاد تخرج من جلدك رائحتهاشممت 

 ،، أعتقد األرض نعرف حجمها من محيطهـا البشر، قد تجد إنساناً خيراً من ملء األرض من 

، نعرف لو أن األرض حجم األرض على متر قسمنا، اإلنسان المتوسط متر مربع مثالً وحجم

  .؟نعرف كم إنسان تستوعب األرض ممكن ،كرة مفرغة ومألناها من بني البشرمجوفة 

، هـو  إن هو إال وحي يوحى ،الهوىعليه الصالة والسالم وهو ال ينطق عن -فالنبي         

  .ناك رجل يساوي ملء األرض من غيرهه: يقول -رسول اهللا

د اهللا متفاوتون تفاوتاً عجيباً، قال نع بمراتبهمولكن  ،متشابهون بأشكالهم المادية البشر        

  :تعالى

 :قف هنا 

 :موجه إليك إلهي أمر 
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  ]١٣٢: اآلية سورة األنعام[

  

، ، وبـذْلك وتضـحياتك  ،الطيبـة  ونوايـاك ، ك، واستقامتك، وإخالصـك بمعرفت أنت        

 ،هذه المرتبة هي أهم شيء في حياتـك ، ، وورعك، ومآثرتك، لك عند اهللا مرتبة وانضباطك

  .إلى يوم القيامة لها منعكس أبدي ألن هذه المرتبة
  

  
  

  .لكن تنتهي عند الموت ال قيمة لهاو ،أشياء كثيرة الدنياهناك في  :دقق في هذه الفكرة        

 ،هل بإمكانك أن تتحدث عن بيته :لو أردت أن تؤبنه ،وجلإنسان توفاه اهللا عز  :يعني        

 ؟هل بإمكانك أن تتحدث عن مركبتـه  ،؟ أبداًبيتهتزيينات  ، عنمساحة بيته، عن أناقة بيته عن

  .تتحدث إال عن عمله الصالح أن، ال تستطيع عن حجمه المالي؟ أبداً

، عنده معمل صناعيوصاحب الجنازة المتوفى  ،حضرت جنازة في أحد مساجد دمشق        

من الطراز األول  صناعي، وكان هناك زيارات متبادلة، فعالً شيء مدهش ،، دخلت إلى بيته

، فلما وضع في النعش فـي  سنوية وأمريكا، رحالته إلى أوربا ، متفوق جداً، أذواقه عالية جداً

أبو فـالن كـان مؤذنـاً    أخوكم : الواحد بالحرفوقال  ،قام أحد علماء دمشق لتأبينه ،المسجد

  . ترحموا عليه

 الطـراز  دنيـوي مـن   ؟عنه أن يقال دقيقة واحدة يمكنيا رب أال  :قلت ،أنا صعقت        

عمـل   ، ولكن ال يوجدوال أزكي على اهللا أحداً ،فيما أظنه سيئاًوكان صالحاً وما كان  ،األول

؟ كـان  النظر أما اآلخرة ال تلفت النظر، فماذا يقول هذا العالم الجليل تلفت، الدنيا يلفت النظر

 ثانيةعمالً يؤبن في دقيقة ستين يا ليت اإلنسان يعمل  :، وأنا قلت في نفسيعليه ترحموامؤذناً 

  .أو يتحدث عن عمله في ساعة ،، أو في خمس دقائق

، وال بشـرابك  وال ،، وال بطعامـك بأناقتك، حجمك ال عز وجل لك حجم عند اهللا أنت        

 بحجـم وال بنوع مركبتك، حجمك عنـد اهللا   ،، وال بمساحة بيتكبيتك، وال بموقع بيتك بأثاث

  .مع االنضباط ،ع اإلخالص، معملك الصالح فقط

الناس فـي   أن هذه مرتبة مألوفة معظم :هذا معنىليس  ،فإذا تحدثنا عن مرتبة التبتل        

كي ترتفـع   ،ال يمنع أن نتحدث عن مرتبة عالية وهذا ،، قد تكون في مرتبة نادرةمستواها، ال

نـاك مـن يأكـل    ، هكل همومه عند طعامه وشرابه وتنتهي، هناك من يأكل ويشرب أهدافنا

 :دقق في هذه الفكرة 
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، وهناك من يطمح إلـى أن  وشرابه وزواجه طعامهويشرب ويتزوج وتنتهي كل همومه عند 

  .؟من أنت :أقل لك ،يهمك ماذا :، قل لييرضي اهللا عز وجل يعمل عمالً
  

  
  

أهداف في  ، المؤمن الصادق لهالمسلمين همومالمؤمن الصادق يحمل  ،الكرام خوانناأ        

 المـؤمن ، عن مصالحه وتسمو ،ميوله ورغباته عن، وتسمو تسمو عن حاجاته اليومية ،الحياة

يسيره، سما  وال، يسير هواه ال يسخر القيم وال يسخر منها، يقود نفسه وال تقوده ،فذةشخصية 

  .حتى اشرأبت إليه األعناق، وارتقى حتى مالت إليه النفوس

  :ق يجب أن تحبه لمزاياه األخالقية، اهللا عز وجل يقولادالص المؤمن :بصراحة        

  
  ]١٨٠: اآليةسورة األعراف [

  

، لن يسمح اهللا منه، اهللا عز وجل رحيم مشتقال تستطيع أن تتصل باهللا إال بكمال  أنت        

 ،، اهللا عز وجل عدلسكينته إال إذا رحمت خلقه منولن يلقي في قلبك شيئاً  ،لك أن تتصل به

لن تستطيع أن تكشف  ،، اهللا عز وجل محسن لعبادهعادالًتستطيع اإلقبال عليه إال إذا كنت لن 

 :، لن تستطيع أن تتصل به إال بكمال مشـتق منـه، إذاً  محسناًالحجاب بينك وبينه إال إذا كنت 

  .، المؤمن صبغة اهللالكمالالمؤمن على جانب من 

 ،التجارية لهـذه الشـركة   العالمةنما ترى حي ،بعض الشركات الضخمة في العالم في        

، ترى الشـركة لهـا   عالمات تجارية حرب، اآلن يوجد تشتري بال تردد، هذه الشركة الفالنية

ولكنها صنع بلد من الدرجة  ،براق لماع، آخذة اسم تجد مصنوعة في الصين ،تدقق ،اسم كبير

المؤمن عالمتـه التجاريـة    :رإن صح التعبي فهو ،ة مثالً، فهذه حرب عالمات تجاريةالعاشر

  :اهللا، قال تعالى صبغة

  
  ]١٣٨: اآليةسورة البقرة [

  

 :هذا المؤمن الصادق 
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، يشتق كمال اهللا عز وجل، فتحتار اإللهي، يعني متخلق بالكمال من أعلى درجة يعني        

أن  أجـل ، هذا التمهيـد مـن   لذاته، بخدمة الخلق بإنكاره ،، بتواضعه، بإنصافهبعدله برحمته،

  .بد من شرحها ولكن ال ؛ذه المرتبة قد تكون عالية جداًتعلموا أنَّ ه
  

  
  

، ما معنى تفعل تبتل ،، بتل قطعالقطعوهو  ،وهو التفعل من البتل ،هو االنقطاع التبتل        

ما ، أواحدة، كتب مرة قد تقول فالن كتب ،فيه تفعل مثالً، العمل المستمر العمل المتكرر تفعل؟

  .، اتخذ الكتابة حرفةً لهاكتتب أصبح كاتباً

ظراء من نساء يكون لها ن أن، وعن ريم البتول النقطاعها عن األزواجم وسميت        

  :، قال تعالىزمانها

  
  ]٤٢: اآليةسورة آل عمران [ 

  

أن اإلنسـان   :قرب، معنـى ذلـك   اصطفاء؟ االصطفاء األول االصطفاء مرتين لماذا        

  :كسبي وجانب وهبي، قال تعالى جانب، النبوة فيها أن النبوة اصطفاء :معنى ذلكمخير، 

  
  ]٤٢: اآليةسورة آل عمران [ 

  

ورسالً أعطاهم الوحي، أعطاهم  أنبياء، بعد أن اصطفاهم وجعلهم كسبيالجانب ال هذا        

اصـطفاك   كذلك مريم البتـول، إن اهللا  ،المعجزات هذا وهبي، يوجد جزء كسبي وجزء وهبي

، االصـطفاء  ، إلخالصك، إلقبالك، واصطفاك جعلك تلدين مـن دون زوج لمعرفتك ،لمحبتك

  :اني اصطفاء معجزة، قال تعالىواالصطفاء الث ،اصطفاء قرب األول

  
  ]٤٢: اآليةسورة آل عمران [ 

  .نساء الزمان شرفاً وفضالً ففاقت        

وتبتل، ما معنى بتـل؟ إنسـان قطـع     تبتليبتل ، يعني بتل تبتالً كتعلم تعلماً ومصدر        

ما إذا قطعها ، أيوجد مبالغة، قَطَعها قطعةً واحدة ،واضح الفرق، اللحمة، الفرق بين قَطََع وقَطَّع

 :؟ في اللغة ما معنى التبتل
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أما إذا جئت  ،الكأس من يدك فينكسر ا، قد يقع هذبين كَسََّر وكَسَر كالفرق، قطعها آالف القطع

، وغلقت هذا اسمه كَسََّر غير كََسَر ،ى أصبح طحيناًحت ،عشرات الضربات وضربته ،بمطرقة

بـين   الفـرق ، أما غلَّقت األبواب أترجتها، هل ترى ، أغلقت الباب أصبح الباب مغلقاًاألبواب

  :من البتل، قال تعالى التفعل :فالتبتل ؟، قَطََع وقَطَّعغَلّقَكََسَر وكَسَر، وبين غَلَقَ و

  
  ]٤٣: اآليةسورة آل عمران [

  
  ]٨: اآليةسورة المزمل [

  

، تفهم تفهماً، ونوعاً، فالتبتل كالتعلم والتفهم كماً، البتل مبالغة المفاعلة من البتل فالتبتل        

  .تعلم تعلماً
  

  
  

  :قال تعالى ،يلفت النظر الذيالشيء         

  
  ]٨: اآليةسورة المزمل [ 

  

بنا عز وجـل جـاء   فر ،يعطي معنى آخر ،التبتيل، يوجد سر  بل تبتيالًتبتالً :يقل ولم        

الغـة  هذا مـن أسـرار ب   :آخر، فلذلك معنى، وجاء بمصدر آخر أعطى بالفعل أعطى معنى

لف ، وفي تكتبتلومبالغة، فصار في تفعيل من  وتكثر وتعمل القرآن الكريم، التبتيل فيه تكلف

  : وتبتل إليه تبتالً، قال :ا قال، وموتعمل وتكثر ومبالغة من تبتيل

  
  ]٨: اآليةسورة المزمل [

  

 :من أسرار البالغة في القرآن الكريم 
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 ،الـدال علـى أحـدهما    بالفعـل ، فـأتى  أعطى معنى والفعل أعطى معنى فالمصدر        

ففهـم   ،وتبتل إليـه تبـتالً   ،تبتيالًبتل نفسك إلى اهللا  :فكأنه قيل ،وبالمصدر الدال على اآلخر

   .وهذا من أحسن االختصار ،الكريمفي القرآن وهذا كثير  ،المعنيان من الفعل ومصدره

المعجم أحسن إليه، إلـى   في ،لو فتحنا المعجم على فعل أحسن :أضرب مثالً آخر لكم        

  : قال تعالى ،بالقرآن الكريم من لوازم أحسن

  
  ]٢٣: اآليةسورة اإلسراء [

  

، يعني يجب ليه اإللصاقأضيف إ اإلحسان، فمعنى أحسن بـ، الباء تفيد اإللصاق جاء        

ومعنـى   ،معنى اإلحسان من الفعـل  أخذنا ،المعنىهذا  ،أن تحسن إليهما مباشرةً دون وسيط

  .، فجمعنا المعنيين في معنى واحدمن الباء اإللصاق
  

  
  

  :وجل، وقوله عز االنقطاع إلى اهللا بالكلية :التبتل        

  
  ]١٤ :يةاآلسورة الرعد [ 

  

، فالتبتـل  تكون له، له دعوة الحق أن، ألنه أهل يجـب أن تكون خالصاً له وحده أي        

الذي ال يخـدم إال ألجـل    ،كاألجير المتبتلبحيث ال يكون  ،هو االنقطاع عن مالحظة الخلق

  :تعالى قال، انصرف عن باب المستأجر فإذا أخذها ،األجرة

  
  ]١٣٣: اآليةسورة آل عمران [

  :، أما اآلن في واومرتبة هذه        

 :ما معنى التبتل في المصطلح الشرعي؟ 
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  ]١٣٥: اآليةسورة آل عمران [

  

  :مرتبة أدنى يوجد، استئنافية الواو ليست عاطفة، هذه واو هذه        

  
  ]١٣٥: اآليةسورة آل عمران [

  

لت األجـر  ، عملت لمصلحتها فناالعاملينالثانيـة عملت لمصلحتها ونعم أجر  الطبقة        

  .اهللا وال يسأله شيئاً يحب، أحياناً اإلنسان هنا تماماً كهذا المعنى

  .كنا له وما لنا ،لنا عماومن اكتفى بنا  ،ومن طلب منا أعطيناه ،من أحبنا أحببناه        

له زوجـة   يىءيجعله غنياً، يه، وطيبةإنسان يحب اهللا حتى يوفقه ويعطيه صحة  يوجد        

 ،على العين والرأس مقبول عند اهللا ،يريدها لعلة، يحب اهللا صالحة، ويجعله محبوباً بين الناس

  .شيء دونالذي يحب اهللا من  ،ولكن األول أعلى

حبـاً   اهللاهناك من يعبد : ، أو بعض علماء القلوبفين باهللايعني هكذا يقول بعض العار        

  .ههناك من يعبد اهللا خوفاً من نار، ومن يعبد اهللا طمعاً في جنته وهناك ،به

أعطـاه اهللا   ،، يعني إنسان رغبان بالصحةاألمرهمه األجرة فإذا أخذها انتهى  فاألجير        

، له شيء عند اهللا ، عنده بيت ومركبة، مافنالها، يتوق بزوجة غي تجارة وقد حصلهاتيب صحة،

 ما ،ولةهذه المرتبة مقب ،، ال يوجد عنده الشوق هللا عز وجلفكسبهاأراد االستقامة ليكسب الدنيا 

  .المرتبة هذه، ولكن ليست راقية هو يخافه ويرجو رحمته دام

 !يا رسـول اهللا ((: له السيدة عائشة قالت ،اهللا عليه كان يصلي حتى تتورم قدماه صلى        

  .))؟أفال أكون عبداً شكوراً: هال قال ؟هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرألم يغفر ا

عليه الصالة -لكن النبي  ،نستريح فترة ،عمل، نجتهد في نرتاح ،نعمل عمالً طيباً نحن        

  .في االتصال بالحق الليلوفي  ،طوال النهار في خدمة الخلق -والسالم
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واباً فإنه ، وإن لم يوجب لداعية بها ثوصفاتهاهللا تعالى صاحب دعوة الحق لذاته  يعني        

  .دون أن تطالبه بشيء أن تحبه أهالً، يعني كماله يجعله يستحقها لذاته

، فأنـت  ويصحبك في نزهـة  يكرمك، كل ما زرته قدم عشاء ،إذا صديق غني :مثالً        

وما قدم لـك   ،أنك زرته مرتين ثالثة لو، تحبه لذاته أم لكرمه؟ اهللا أعلم :ولكن يا ترى ،تحبه

جل كماله بل من كن من أعليه لم ي إقبالكأن  :، معنى هذاتنصرف عنه ،وال خدمك أبداً ،شيئاً

  .أجل نواله
  

  
  

، جلطات شلل ،سرطانات ؛مخيفة بأمراضأحياناً يطلب اهللا عز وجل لمصابه  اإلنسان        

، ، طالب الغنـى فطالب السالمة ،اهللا إلىيلتجئ  ،، يخافمبكرة، حادث سير مخيف، فقر مدقع

أن تحـب اهللا دون أن   ،مرتبة أعلى بكثير هناكولكن  ،، جيد على العين والرأسطالب السعادة

  .محبتك بمنفعة تجرها أو كسب توصلهتعلق 

  :كنا له وما لنا ،كتفى بنا عما لناومن ا ،ومن طلب منا أعطيناه ،أحبنا أحببناه من        

  وإن عدلوا معدللي عنهم  ليسإن جاروا وإن عدلوا     األحبة هم

  بما فعلوا راضعلى حبهم  باقدي     فتتوا في حبهم كب وإن واهللا

، قال عند اهللا ثم تأتيه مصيبة فيصبر متألقاً؟ يظهر لما اإلنسان يكون متى يظهر هذا        

  :تعالى

  
  ]٤٤: اآليةسورة ص [

  

 رب أنـا راض بمـا   يا: أن تقول فعليك ،يسوق لك الرب أشياء غير واضحة :أحياناً        

  .قضيت

 ،البنهيعني إذا أعطى أمراً  ،، مقتدر، مرب، غنيعالم ،محترم جداً، كاملأب  :أحياناً        

الذي قدم  فاألب، ، حاضرةسمعاً وطاع: ال تأكل يا بني، فعلى االبن أن يقول :غير واضح مثالً

 وجـل أحيانـاً   عـز ، اهللا وأن يقبلوه ،يحق له أن يعطيهم أمراً غير واضح ،ألوالده كل شيء

، المؤمن ليس لها تفسير مصيبةتأتيه  ،، وأحدنا مستقيماً متألقاً عند اهللاله يمتحننا امتحان عبودية

  .درجة تامة وأخذ، عندها يكون قد نجح يا رب أنا راض بقضائك وقدرك :يقول

 :كيف تصل إلى هذه المرتبة؟ 



10 
 

.التبتل :١٠٠-٠٦٣الدرس  -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

ألنه  ،يشجعه ،مباشرةً يعطيه الدنيا استقامتهأحياناً بعد  ،إذا استقام اهللا عز وجل المؤمن        

ما  هذا ،بوضعه المادي السابق، هذا أرقى وسنواتويبقى سنوات ، تقيمضعيفاً، وإنسان آخر يس

ويكافئ  ،مباشرةً المذنببل إن اهللا عز وجل لو يعاقب  ،، وما اتخذ االستقامة تجارةعلق أهمية

ويرجـون   ،فينضـبطون  السريع، كل الناس يخافون العقاب انتهى االختيار ،المحسن مباشرةً

تفعل ما تشاء إلى أمد بعيد  أناهللا عز وجل سياسته يسمح لك  ، أمالسريع فينضبطونالعطاء ا

  .كثم يحاسب
  

  
  

بد وحده، ويدعى وحـده، ويقصـد   أن يع أهلألنه  ،هو االنقطاع إلى اهللا تعالى :التبتل        

ـ  ، ويخافويرجى ،، ويشكر وحده، ويحمد وحده، ويحبوحده ، ه، ويتوكل عليه، ويسـتعان ب

  :قال تعالى ،، فتكون الدعوة اإللهية الحق له وحدهويرجأ إليه، ويصمد إليه ،به ويستجار

  
  ]١٤ :يةاآلسورة الرعد [

  

 ،دعا اهللا وحده إذا ،قامت بنفس اإلنسان إذا، هذه المعاني له وحده أن تدعوه كلياً يعني        

  .قتلك دعوة الح ،قصده وحده

واهللا ال : فاشكريه، قالت النبيقومي إلى ((: قالت لها أمها ، برأهاالسيدة عائشة لما اهللا        

  .))عرفت الحق ألهله: ة والسالم وقالفتبسم عليه الصال ،-مسمع من النبي على- أقوم إال هللا

، وتحبـه  وحـده  وتحمده ،وتشكره وحده ،وتدعوه، وتقصده وحده ،وحده تعبده فحينما        

، وتستعين به وحده، وتستجير بـه وحـده   ،وتتوكل عليه وحده ،، وتخافهوحده وترجوهوحده، 

 ؛أبداً، ليس لك عالقة بالخلق كون الدعوة اإللهية الحق له وحده، هذا التبتل، فتوحده إليهوتلجأ 

  .أهمية أية، أما قلبك معلق باهللا ال تعلق عليهم تعاملهم، تالطفهم، تحسن لهم، تكرمهم
  

  
  

أنه حينما تعتمد على جهة  :تربية خلقه فياهللا عز وجل من أساليبه العظيمة  :بالمناسبة        

أن  ،الجهة األرضية التي اعتمـدت عليهـا   هذهلحكمة بالغة بالغة اهللا عز وجل يلهم  ،أرضية

 إلنساناهللا عز وجل يلهم هذا ا ،تعتمد على جهة أرضية حينما، فيها، ألن اهللا يغار ظنك تخيب

 ،، ماذا تريد؟ أحققه لك فأنت ارتحـت واحد زرني :لو قال لك ،أن يتخلى عنك في أحرج وقت

 :منعطف هام 

 :هذا التبتل 
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قـد ال   ؟ما االسم الكريم: يسألك ،تزوره يتجاهلك ،اهللا عز وجل نسيتو علقت األمل كله عليه

، حينما تعلق أهمية على أنت تصعق بهذا الموقف، هذا الموقف مفتعل ،تفضل اجلس :يقول لك

، ال ه الجهة األرضية أن تخيب ظنك بهايلهم هذ ،اهللا يحبك ويغار عليك كانإذا  ،جهة أرضية

  .تحزن
  

  
  

، وعلق مل مدير مكتب السلطان عبد الحميد، شد إليه الرحالله قريب يعو ،افتقررجل         

 مدير، فقدم استدعاء العالم ب السلطان، كان حاكماً لثلثكلها على قريبه مدير مكت اآلمالعليه 

فيهملها،  عليهكل يوم يعرضها  ،لمدة أسبوع فلم يوقعها السلطان ،عيينه بوظيفةالمكتب لقريبه بت

 ،يبدو على معرفة باهللا الرجل، فهذا ومرَّ أول أسبوع، وثاني أسبوع، وثالث أسبوع ولم يوقعها

كأنـه   ،ومضى شـهر  ،أيام الثةثالضيف  ،يا أخي: أن يصرفه، قال لهأعطى توجيهاً للخادم 

 وسكن ،فدخل لخان ؟انظر أين يسكنو ،اتبعه: طرده، فهذا خرج هائماً على نفسه يبكي، قال له

بقيت شـهراً  : قال له ،فاستدعاه ،فوقعها فوراً ،وضع االستدعاء للسلطان ،الثاني اليومفيه من 

، معنى ، طبعاً قصة لهاسلطانوقع ال ،واعتمدت على اهللا ،فلما يئست مني ،معتمداً علي بأكمله

 ،اهللا عز وجل على، فلما علقت األمل إنسان خيب اهللا ظنك بهذا اإلنسانلما علقت األمل على 

  .اهللا عز وجل أكرمك بما كنت تريد
  

  
  

ـ  اتصاالً وانفصاالً ؛أمرين يجمعالتبتل  :ندخل في التفاصيل ،خوةألا أيها         ح إال ال يص

ت قلبـه  ، وعن التفاد الرب منهالمزاحمة لمرا النفسبهما ، فاالنفصال انقطاع قلبه عن حظوظ 

  .أو فكراً فيه به مباالةأو  إلى ما سوى اهللا رغبة فيه

، الـنفس  االنفصـال  هذا اهللا منك مراديجب أن تقطع نفسك عن كل ميل يزاحم  يعني        

فيجب أن تقطع نفسك عن حظها  ،كر واالستيقاظ والصالةويوجد دعوة إلى الذ ،النوم إلىتميل 

، واالتصال ال يصح إال بعد هـذا  يزاحم مراد اهللا منك في أن تصلي ألن هذا الحظ ،النوممن 

وإنابةً  ورجاء،، وإقامة وجهه له حباً، وخوفاً ،وإقباله عليه ،وهو اتصال القلب باهللا ،االنفصال

  .، وتوكالً

  ، اهللاوعن حظوظ النفس وإقبال على  اهللا، انفصال عن ما سوى واتصال انقطاع التبتل        

 :قصة 

 :ران اللذان يجمعهما التبتل؟ ما هما األم
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، فمن ترضى بحكم اهللا عز وجل وقسمته لك حينماوالذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك 

  :في قلبه موضع الخلقلم يبقَ لرجاء  ،رضي بحكم اهللا وقسمته

  تغـلـقال  أبوابهالذي  وســـلبني آدم حاجة      تســــألـن ال

  ن يسأل يغضبـــآدم حي يـوبنإن تركت سؤاله      بـــيغض اهللا          

، والـذي يحسـم   بقضاء اهللا وقدره ترضىأن تحسم مادة رجاء المخلوقين حينما  يجب        

 ،وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئـه  ،له واستسلم ،فإنه من سلم هللا ،مادة الخوف هو التسليم هللا

، لم يبقَ لخوف المخلوقين في إال ما كتب اهللا له يصبهوعلم أنه لم  ،يكن ليصيبهوما أخطأه لم 

وأن مصيرك مع  ،وأن اهللا لن يسلمك إلى أحد ،األمر بيد اهللا أن، حينما تعلم موضع أيضاًقلبه 

  :الكريم بحديث جامع مانع موجز قال، والنبي اهللا ال تخاف أحداً بيد، وأن الفعل كله اهللا

   . ))، وال يرجون إال ربهيخافن العبد إال ذنبه ال((        

االنفصال عن الخلق  ،اهللا عز وجل غيرإن بلغت هذه المرتبة ال معنى للخوف من  :إذاً        

  .باإلقبال على اهللا واالتصال ،وعن هوى النفس الذي يزاحم مراد اهللا منك
  

  
  

وأحرزهـا فـي    ،فقد أودعها عنده ،هو أنه إذا سلمها اهللا :لطيفة فائدة في التسليم أيضاً        

، أنت حينما تـدع  وال بغي بغي عات ،حيث ال تنالها يد عدو عاد ،كنفه، وجعلها تحت حرزه

اتكلت على نفسك أوكلـك اهللا إياهـا، فلمـا    أما إذا  ،عنك كل شيء يتولى ،األمر هللا عز وجل

ولكن التبتل ال يكتمل  ،، هذا هو االنقطاع عن الخلقم أخفقتوإن لم تسل ،سلمت ضمنت النجاح

لكن عن حظوظ النفس بمجانبـة  و ،المتبتل عن النفس ال عن الخلق وحدهم انقطاعحتى يكون 

، فإن في جانبة الهوى ومخالفته ونهي النفس عنه تنسم روح األنس روح اإلنس وتنسم، الهوى

   .باهللا

 ،وجلال يوجد مكان لحب اهللا عز  ،فسك وعاء ممتلئاً بالدنياافرض ن :يوجد نقطة دقيقة        

  :لطبيعي حب اهللا عز وجل، مثل آخرالبديل ا ،إذا نزعت حب الدنيا من قلبك

وإن اقتربـت   ،ابتعدت حكماً عن الدنيا اآلخرة، إن اقتربت من اآلخرة والدنيا ؛نقطتان        

، فإذا فرغت نفسك من حـب  بد من أن يشغل ال فراغ، كل ن الدنيا ابتعدت حكماً عن اآلخرةم

  :بد وأن تمأل محبة اهللا قلبك ال ،الدنيا

  .﴾ لرجل من قلبين في جوفهوما جعل اهللا﴿        

  :، صار في هوى وروحالهوىهو بسبب إعراضك عن  ،الروح الذي تشعر به هذا        

 :فائدة لطيفة في التسليم 
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خسر إقبال القلب على  لهوىا، من اتجه إلى الهوى امتأل قلبه روحاً وريحاناًمن ترك         

  .اهللا عز وجل

نس باهللا عـز  وجدت روح األ ،هواها منفلما انقطع تعلقها  ،بد لها من التعلق ال النفس        

  . وجل
  

  
  

 ؛، أنت عبـد أن تكون عبداً لعبد لئيم وإما ،إما أن تكون عبداً هللا :كنت أقول هذه الكلمة        

 ،ن عبـداً هللا ، فإذا أنت رفضت أن تكوإلهك لئيماًوإما أن تجعل عبداً  ،ا أن تجعل اهللا إلهكفإم

  .أنت عبد لمليون شهوة

        َرةَ  َعنَريي اللَّهم َعنْهم-َأبِي هَرض-،  َصلَّى اللَّهم -َعنِ النَّبِيهَس (( :قَاَل -َوَسلََّم َعلَيتَع

رينَارِ َوالدالد دَعب يفَةيَصةَهمِ َوالْقَطَوالْخَم(( .    

، إن لم اً هللا فأنت عبد لعبد لئيملم تكن عبد فإن، تكن عبداً هللا فأنت عبد لشهواتك لم فإن        

فشرفك ومكانتك أن تكون ، ، أنت مصمم أن تكون عبداًاهللاتخضع هللا سوف تقبل األرجل لغير 

 ،، وقد زهد في مدحهم وثنائهمد من يخافه ويرجوهبالحق عن يصدع، فالمؤمن الصادق عبداً هللا

  .ها ويسر لهم إسراراً، ويعلن لهم بجهاراًيصيح فيهم بالنصائح 
  

  
  

، واتجاه إلى الحق ،وعن هوى نفسك ،الخلقفيها انقطاع عن  ،مرتبة عالية جداً فالتبتل        

 ،، وبقدر ما تفرغ نفسك من حب الـدنيا الحقتتجه إلى بقدر ما تنقطع عن الخلق  ،وفي تكامل

رجو اهللا أن نصل إليهـا، مرتبـة   ن ،مرتبة قضية، والقضية تمأل هذه النفس بحب اهللا ورسوله

  :تعالى، قال التبتل

  
  ]٨: اآليةسورة المزمل [

  

بتيل مصـدر  لتا :، أما التبتلمع التفعيل انقطاع، األول االنقطاع، لكن مع التفعيل التبتل        

  :، فمجموع المعاني خمسةوالمبالغة ،والتكثر، والتعمل ،آخر فيه معنى التكلف

 :نهاية المطاف 

 :كلمة مهمة 



14 
 

.التبتل :١٠٠-٠٦٣الدرس  -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  
  ]١٠- ٨: اآليةسورة المزمل [

  .رب العالمين هللا والحمد

  

  

  


