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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

طالب علم أو عوام أو  كانواسواء   ،ألمهية لكل شرائح اجملتمعنبدأ بالكالم على مسألة هي غاية يف ا
 .تهاألمهي  دائًما الب علم مبتدئني، وهذه املسألة نكررها ط

 .متالءوما يزاحم هذا اال ،اهلل وامتالؤه حبب   (القلب)هو مووو  ووو  امل
أن ال يقع يف قلب العبد غري ا، مبعىن ا وتعظيمً قً له تعل   ةدلتبقى قلوهبم موح  العباد  -وجل   عز  -اهلل  خلق

 .يعظمه امً أو معظ   ،ق بهيتعل   اقً اهلل متعل  
بطريقة أخرى، نتكلم عن ما يزاحم التوحيد اآلن لكن نريد أن نطرحه  ،ا عليكمر مرارً ر  وهذا الكالم ك  

واملسألة األكثر خطورة وأكثر  .مع اهلل يف التعل ق أو التعظيمما يدخل شراكة ن يف القلب، يعين ع
الشراكة يف التعلق، مبعىن أنه يقع يف قلب العبد حمبوب أو حمبوبات تزاحم انفراد اهلل باحملبة المسة هي م

 ق به، مبعىن أن  تعل  لكن يبقى وصفه أنه أمر ي   ،ارً وهذا الذي يقع يف القلب ممكن أن يكون متغيـ   .قوالتعل  
 .ق جديديوم له متعل   لكن كل   ،قاإلنسان يبقى يتعل  

أن وممكن  ،(األشخاص)ق، وهؤالء هم بنو آدم بادلنا هذا التعل  ت   أنق هبا ممكن شياء اليت نتعل  أيًضا األ
 ...من بيوت أو أموال أو جموهراتال تبادلنا مثل اجلمادات 

وظيفة  وأة نمعي ةق مبرتبه، يعين هذا متعل  ل  و  نـ  ق به هذا يكون صعب املنال، فيبقى التعلق ب  ا املتعل  أحيانً 
من أجل أن ينال هذا الشيء، وممكن يكون املتعلق  -قهتعل  -فيكون بذله  درجة علمية معينة، أومعينة 
 .اومتوفـ رً  اموجودً 

 ؟اما صورهت ،صرت سيكون جمموعها هلا صورة واحدةق باهلل لو ح  ق اليت تزاحم التعل  إًذا أشكال التعل  
تنتظر من املتعلق به اإلسعاد، هذا الضابط  ذة بااللتفات،ق به متلذ  أن القلوب تلتفت هلذا املتعل   :صورهتا

 .ا، وسنبين عليه بقية الضوابطمهم جد  
 .اآلن حنرر املوطن اليت حيصل فيها التفات للقلب عن اهلل

 أن الشخص يلتفت قلبه عن اهلل، ماذا يريد؟ :الضابط
 !سعادهإلا تفات أن يكون سببً لينتظر من هذا اال يلتفت وهو متلذذ هبذا االلتفات

 
م احملبة الطبيعية لئال يشكلن  :قد 

 .مع  أن يكون الشخص ينتظر من اهلل أن يسعده مبا وهبه من ن  : خيرج من هذا
 كون عالقيت هبم؟تاحملبة مع األبناء حمبة طبيعية، كيف  :مثالً 
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 .0{رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ}: ىلامتمث لة بقوله تع
 املتفت إىل اهلل أن جيعل هذا سببً  هلكن ،زن يستمتع مبا جعله اهلل وسائل لالستمتا إًذا قلب العبد املت  

 .إلمتاعه
 :يلتفت هلل من أجل أن يقع اإلمتا  وآخر ،واحد يلتفت عن اهلل لإلمتا 

صبعني من أصابع أ القلوب بني ، وأنامللك ملك اهللأن و  ،األمر أمر اهلل يعلم أن   :الذي يلتفت إىل اهلل
وأن إمتاعه هبا ال يكون  ،حتصيله للمصاحل ما كان إال بأمر اهلل ا أن  ا كيف شاء، معتقد يقينً مالرمحن يقلبه

 .ن اهللإال إذا أذ  
هلل من أي باب ستكون ف آلماله، وال يص   اقات ليست حمط  د املتعل  هذا الفارق الدقيق جيعل املوح  

 .ق به أن يهبه ما يصلح حالهمتعل   ،ملشاكله، بل هو ملتفت إىل اهلل حلواًل سعادته، وال يقرتح على اهلل 
 

ر أن سعادته بني ويتصو   ،ق به يركن إليها جيد املتعل  العبد مل   ق بغري اهلل هو االلتفات عن اهلل، كأن  التعل  
 !.قد األنس والسعادةف   قدوما تكون إال حال وجوده، وإذا ف   ،ق بهيدي هذا املتعل  

 ؟... من الطبيعي أن يكون يف قلوبنا حمبة لألشخاص واألبناء واألزواج: أننا نقول على هذا يشكل
ر أن ويتصو   إىل حمابه هذهجدت ابتالءات للقلوب، هل يركن أن هذه احملاب الطبيعية كلها و   :اجلواب

 اهلل؟وسيلة لزيادة التعلق ب أم أنه جيعل مراداته وحمابه! ؟قها غاية مرادهوجودها أو حتق  
 

 .(االبتالء)أال وهو مفهوم  :معروف لكن نصله مبسألة التعلق ا،جديدً  انضيف مفهومً 
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ } إال وهو مبتلى يرتك أنه لن -يف سورة العنكبوت وغريها كما ورد-يقيًنا العبد موقن 

 فنت مباذا؟فنت، ي  ي  ال بد أن  ،2{يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
قد تكون مادية وقد  وقد ذكرنا أن املتعلقاتقت القلوب هبا، أعظم الفنت تكون يف احملبوبات اليت تعل  

، قد مجادات أو أحياءبيوت، أو و أ، وقد تكون أموال ،حمبوبني ايعين قد تكون أشخاصً  .تكون معنوية
 !لهو  وأبقى متعلقة بنـ   ايكون املتعلق به بعيدً  ويبادلين أو ال يبادلين، وقد ايكون املتعلق به موجودً 

! متعلق بدرجة علمية، متعلق مبكانة اجتماعية، متعلق خبيال ال يعرفه: املتعلقات هذه أشكال وألوان
 .كل هذه أنوا  عجيبة من التعلق! ... عشق الصور

 .مفهوم االبتالء :أمهها: طورةاخلمفاهيم غاية يف  تأيت وراءها
 .قتعل  ال ، هذا هو، طلًبا للسعادةا هبذا امليلذً اهلل تلذ   ميل القلب لغري

                                                             
 .22: الفرقان 0
 .2: العنكبوت 2
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وال يزاحم الشوق إىل  ،ةق باهلل لذ  ة التعل  ال تزاحم لذ  مطلوب أن باهلل،  ك التام  س  ن  أن يكون أ   املطلوب
 .اهلل وإىل مراويه شوق

 ...!ذ عند غري اهللنتلذ  ! نشتاق لغري اهلل، فلنا االلتفات بقطع علينا بابتالءات تسب  الواقع أنه ي  
 

 :نومان متناقضاهناك مفه
 .أن يصبح لك تلذذ لكن يلتفت قلبك إىل اهلل .0
 .ذ فتأنس بغري اهللأن ال تبعد فتتلذ   .2

 .يف هناية العبد وفيما سيحاسب عنهالتفكري  :فهومنيرأس امل
إال مبا نس أ  ال يكون لك ، حبيث تلك تنقطع عن كل املتعلقاحيصل شيء ا تنتهي من احلياة أول مل  أنت 

 .أو خالفه ،-نسأل اهلل من فضله-العمل الصاحل جعلته لك أ ن ًسا، من 
 .إحسانك يف عبادة ربك الذي من أجلها خ لقت يوم القيامة ستحاسب على: أمر آخر

مطلوب مين يف احلياة أن ال ، إًذا عمليبإال  نسأين لن آنظر إىل البدايات، مادام هذه النهايات جتعلنا ن
 .على احلقيقة  هذاغريبنس آ

راقب أالبد أن في الدنيا تعاملي مع الناس، ف علىأعمايل و  علىيوم القيامة أنا سأحاسب : األمر الثاين
 .أين مكان قليبهذه املسألة وأالحظ 

 :المقارنة بين المفهومين
بشرط أن ...  أنك يا عبد يسمح لك بالتلذذ مبا رزقك اهلل من احملاب الطبيعية حبك للمال لألوالد

 .ال يقع قلبك بااللتفات به

االلتذاذ هبا رزق من عند اهلل،  لتعب د له، وهذه احملاب الطبيعيةقلبك ملتفت باألنس باهلل والتلذذ با
فاطلب من اهلل أن يرزقك ما يؤنسك ويصلح شأنك ويبعدك عن احلاجة إىل الناس، ما يشبعك، ما 

طلوب منك أن تعلم أهنا حاجات أوجدها اهلل يف نفسك فكل احملاب طبيعية م...  يهنئك وقت نومك
لو كان من أكل وشرب، مطلوب منك أن تطلب من اهلل أن ينفعك  اطبيعي   اهذا الذي حتبه حب   .ابتالءً 

 هبا، أن جيلبه إليك، فأين البالء؟
 .تأيت هذه األشياء يف حياتنا تدخل كأهنا بالء يلفت قلوبنا هلا: هذا املفهوم الثاين

أن يكون   منه، ابتليت بأن قلبك بداًل أو الزوج وحب   باب الزوجةلك باب املال، يفتح لك يفتح  :الً مث
 .إىل اهلل يلتفت هلذه األشياء الطبيعية املوجودة املتفتً 

 ماذا جيب عليك أن تفعل؟
 .ال جتعل غاية األ ن س عندهم، ال تصفهم بالنفع الدائم، ال تتصو ر أهنم سبب الراحة املطلقة
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حصل يف هذا االجتما  شيًئا من األ ن س والسعادة، الذي أتى به هو و ، ناعنا ببعضاجتم :مثال آخر
ما اجتمعت هبم، ففي املرة التالية اطلب من اهلل حيصل هذا األنس وهذه السعادة كل اهلل، وليس شرطًا أن

 .أن يشرح صدرك، وهو وحده الذي سيشرح صدرك كما يشاء
 .حىت يشرح صدرك اشرط أن يكون موجودً  ال تتصور أن هذا الشخص

ملصروف وال تكن رهًنا ألحد، وليس شرطًا أن تكون يف هذا املستوى املادي أو هذا ا ،ال تعش هلذا
حىت تكون سعيًدا، أو هذا   تكون سعيًدا، أو هذا األكل كاف  حىت موجود أو هذا املال موجود

 .ال! ايدً وسع امت زنً  االشخص موجود يف حيايت حىت أكون شخصً 
 

ي بتلى اإلنسان بالف ق د، ويكون يف قلبه حب هلذا املفقود، فيأتيه البالء من جهة : جهة أخرىتوجد 
ه، تعل قه باهلل أن جيّب قلبه  .تعل قه باهلل أن يصّب 

 
 :متينمقد  بدأنا ب

طة البداية ذ هبا، لكن نق، ومسموح لك أن تتلذ  مع الناس باحملبة الطبيعية عالقاتلك ح لك أن تكون س   -0
ق باهلل، هو سبحانه الذي إمنا قلبك معل  هذا اخلطأ،  !ة عندهاا أن اللذ  أن ال يلتفت قلبك إليها شاعرً 

ا ق باهلل أن جيلب لك ما يكون سببً ر لك ما جيعلك يف حال طمأنينة، قلبك طوال الوقت معل  يسخ  
 .غريهابإلسعادك باحملاب الطبيعية أو 

بتلى هل يلتفت تأيت تصادمنا يف طريقنا، ن  ... قاتمبتعل  مبحبوبات،  ،غوباتمبر  ،بتلى بأشخاصحنن قوم ن   -2
 .-البالءات-املتعلقات تأيت بقوة هذه ! ؟قة هبابقى قلوبنا معل  ت مقلبنا هلا أ

هذا  ،ذصل فيها إشكال، عالقة دخلت على العبد فيها نو  تلذ  ا حيوهذه دائمً  ،ابن، أب، أخوة :مثالً 
والراحة نس أن ال يلتفت قلبك على هذا الشخص على أنه مصدر لأل  منك  وبطلألنه امل ؛نو  بالء

 !والتلذذ
 

ال يلتفت : ومها غاية يف الدق ة البد من التفريق بني املفهومني: نقول .وأكلمه راهنس ملا أأنا آ: تقول
راق ق أن تشعر أن هذه األو قلبك للشخص، اعتّب الشخص كأنه مال لتتصور املسألة، ليس من املنط  

 ، املبتلى ماذا يفعل؟بتلىم   ، ملتفت إليها، لكن تصو ر أنكتشعر أهنا شاغلة فكرك !سبب لسعادتك
للّبكة  الي به وجيعله سببً ا باهلل أن يصلح له ما ابت  قً ء، يزيد تعل  ا باهلل أن جياوز به البالقً يزيد تعل   املبتلى

 !وليس وقت ما تصل حلد  العشق، حنن نتكلم عن بداية املسألة ا أن يفقدهعليه، ليس شرطً 
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 اهذا يلفت نظري، يبقى قليب متعلقً ... يف حيايت، بيت، منصب، درجة علميةمال دخل علي 
 ! باالستمتا  به، أشعر أين ملا ملكته كل مشاكلي ح ل ت

 !اهت، آالمها قبل لذاكل لذائد الدنيا زائلة  كل هذه تفكريات باطلة،
 ماذا أفعل؟

 من أول األمرلكن ال جيب زواله،  بالء،... ، أو الدرجة العلميةالبيتأو ال، املتصور هذا الشخص، أو 
تشعر  ، ال تركن له، الل إىل اهلل أن يبقيه سبًبا لصالحكفتوس   تعامل معه على أن اهلل ابتالك هبذا املال،

نك بل تصور أ .. الركن الشديدك ومد خلك وهو ملجؤ أنه  ال تتصور !أنه موجود إًذا حلت مشاكلك
 .ته وكرمه ينفعك هبؤالءوأن اهلل مبن   ،لكل شيء فاقد

لصالحك، ال  اا أن يكون يف كل لقاء سببً ليس شرطً .. .ملا نفعك به يف صحبة أو جلسة أو لقاء
الراحة، سبب هذا املوقف كان فيه ، !ةبالنفع الدائم، وال تصفهم بأهنم سبب للراحة الدائمتصفهم 

إىل اهلل أن جيري  تلتوس   ، املوقف الثاين لن يكون فيه الراحة إال إذا(رزق من اهلل)ح الصدر ا نشر ا ،لعلم
 ..أو على غريهم انشراح الصدر، قد جيري على يديهملك 

 
 ..أعلم يقيًنا أن هذه املفاهيم صعبة وحتتاج إىل مناقشة عدة مرات حىت تتفكك مفاهيمها

اهيم جديدة، لكن املطلوب اآلن يف هذا اللقاء يف احلقيقة أن هذا املفهوم مهما كر رنا فيه نشعر أن املف
 .ر له، املطلوب من هذا الكالم شدة التصو  د املعرفةليس جمر  

 
ن عبارة عن أشياء جعلها و املوجودوهؤالء  ،نسك باهللاحلقيقة أن يكون أ  و املفروض أن  يف تفك ر حنتاج أن
، فيها أ نًسا نس هبا على قدر ما يعطيك اهللاستأ! مييل قلبك هلا أ نًساال ابتليت هبا، لألنس،  ااهلل سبب

 .سك احلقيقي باهللن  فأ  ال بأس،  من األنس وإذا نقص شيء منها
نسأل - به نس إالرواحنا وال أ  أقبض إىل أن ت   األنس بشيء غري اهلل، اومحل يف قلبكنضجت كلما 

 !اه مستأنسً فيدخل قّب  -اهلل من فضله
 !نس إذا اعتدت على عدم األنس باهلل؟مباذا سآ! فعل ملا أكون وحدي؟أين ماذا سأ: م  وهذا هو اهلم ، اهل

 
تفض ل علينا بالفهم والعلم عنه أن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن جيعل اهلل تعاىل أن ي ونسأل

 .قلوبنا مستأنسة به سبحانه وتعاىل، وأن تبلغ قلوبنا معرفة الطريق لألنس به سبحانه وتعاىل
 .قاء، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلمانتهى الل


