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وحيث تباينت مستويات اإلدراك لدى.. والنظر درجات 

ب البشر، كان من لطف هللا وإكرامه أن نّوع ومازج، وقرّ 

االنسجام، وآخر عبر وباعد، وجعل مسارا لإلدراك عبر 

بر وهناك من يدرك اإلشارة المرسلة عالتضاد  فيما خلق،

سمع، وآخر يدركها ما يما يراه، وهناك من يدركها عبر 

عبر ملمس، وثمة من يدركها عبر مذاق، وهناك من يدركها

. تضانعقال بعد تحليل وربط، وهناك من يدركها قلبا بعد اح

والرسالة درجات، فهي إن أدركت عبر طائر الغراب 

ليواري اإلنسان سوئه أخيه، فهي تتكرر كذلك عبر 

مخلوقات أخرى كالنحل لتدعوه لممارسة العمل الجماعي،

وتنحدر إلى الجمادات في مثل اتحاد الذرات لتدعوه 

لممارسة قيم التكامل والتعايش من أجل إعمار األرض، 

ي وهكذا مع كل ما يحيط الكائن البشري من مظاهر حياة، ك

جيهات يرتقي بطبعه ويطور أداءه، فال يعتذر بانعدام التو

واإلرشادات، ليدرك بعد الرساالت خالق األكوان الواحد،

ليم، حينها ينتقل بمقامات التواصل معه سبحانه بقلب س

ة هللا مع الستعراض مسير( أفال ينظرون)وعليه ننطلق عبر 

ن القيم البشر في االرتقاء القلبي، عبر ما أدرجه العالمة اب

في مدارج السالكين 

أفال ينظرون
ء



عهههل تنبيهههه القلهههب إلهههى المسهههموع فج:حقيقةةةة السةةةماع 
األصههوات وفههق موجههات طوليههة، وأخههرى متوسههطة، 

كهن وتالية قصيره، وبينها درجات، وصار منهها مها يم
، سماعه، ومنها ما يستحيل سماعه إال عبر تجهيهزات
ي السهههماع يجعهههل اإلنسهههان مجتههههدا فهههي إدر اك فتحهههّدا

المسههههموع ليههههدرك رسههههالته سههههواء عبههههر األحيههههاء أو 
ا نحهو الجمادات من الحيوان والحشرات، ليجعله ملتفت

هللتوجههههبعهههد أن طهههالع ذلهههك كلهههه ليتهيههه رسهههائله، 
مهن : مالقرآني، فيرتقي باألداء، وأصحاب السماع منه

مهها مسهموعهيسهمع بطبعههه ونفسهه وهههواه، فحظهه مههن 
مهها يسههمع بحالههه وإيمانههه وعقلههه: وافههق طبعههه، ومههنهم

: همفهذا يفتح له مهن المسهموع بحسهب اسهتعداده، ومهن
وبههي فبههي يسههمع” مههن يسههمع بههاس، ال يسههمع بغيههره 

ههههو سهههماع إدراك : ، وسهههماع المقهههربينالحههديث” يبصهههر
. وفهم وتدبر واجابه

مقام السماع

ىِٕك  س ن هُۥۤأ حۡ ف ي تَّبِعُون  ل  ٱۡلق وۡ ي ۡست ِمعُون  ٱلَِّذين   ـ ۤ أُ۟ول 

ُهمُ ٱلَِّذين   ى  ُه ه د  أُو۟ ٱللَّ ىِٕك  و  ـ ۤ بِ ا۟ أُ۟ولُوُهمۡ ل  ـ  ٱأۡل ۡلب 

[١٨-الزمر ]﴾ ١٨



االنسههان منههذ القههدم علههى الجههدال والمنههاظرات، دأب

يستبين ل( لماذا وكيف؟)فكانت استفساراته تدور حول 

ممهها يحههاط بههه مههن وهههم أو جهههل ويسههتقظالطريههق، 

ليقهههين بهههالعلم، جهههاء اإلسهههالم وأكهههد مسهههار لويعهههزز 

المنههاظرات بكافههة أنواعههها سههواء الجماعيههة منههها أو 

 مثنهى أن تقوموا س”: الفردية بالتفكر مع الذات إذ قال

والقومة س  هي اليقظة من الغفلة ” وفرادى 

لحظة القلب إلى النعمة :وأول أنوارها 

بهذنبي أبوء لهك بنعمتهك علهى وأبهوء“فصار متحققا ب

”فاغفر لي فانه ال يغفر الذنوب إال أنت 

هههذا اللحههظ يهه دى بههه إلههى مطالعههة الجنايههة، والوقههوف

مهن على الخطر فيها، والتشمير لتهداركها، والهتخل 

.رقها، وطلب النجاة  بتمحيصها

مقام اليقظة

اۤ قُلۡ ﴿    إِنَّم  ة ه حِ أ ِعُظُكم بِو  ۡثن ى  أ ن ت قُوُمو۟ا لِلَِّ د  م 

   فُر  ن ثُمَّ ت ت ف كَّرُ د ى  و  اِحبُِكم م ِ ا بِص  إِنۡ نَّة   جِ و۟ا م 

 ُهو  إاِلَّ 
 
[٤٦سبأ ]﴾ش ِديدࣲ ع ذ اࣲب ي د یۡ ب ۡين   لَُّكم ن ِذير

مطالعة الذنب: مطالعة الجناية



استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة إذا

.ههو تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا ل: الفكرة 

فاذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة 

نور يقذفه هللا في القلب : البصيرة 

فات ، بصيرة في االسماء والص:والبصيرة ثالثة درجات 

عيد وبصيرة في االمر والنهى ، وبصيرة في الوعد والو

ض ما أن ال يتأثر قلبك بشبهة تعار:بصيرة االسماء -1

.وصف هللا به نفسة 

فيذ فال شهوة تمنع من تن: بصيرة في االمر والنهى -2

.أوامره ونواهيه 

ى كل أن تشهد قيام هللا عل:بصيرة في الوعد والوعيد -3

.  نفس بما كسبت في الخير والشر في الدارين
ن المعارف بهذه البصيرة تتفجر في قلب صاحبها ينابيع م

”مين ان في ذلك آليات للمتوس”الفراسة ثمرة البصيرة 

مقام الفكرة والبصيرة

 عز اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور هللا“

الحديث” وجل 



” القصد ”فاذا انتبه وابصر أخذ في 

. قصد يبعث على السلوك بال توقف

لى مقرونا بالتوكل ع“ عزما”صار ”القصد ”فاذا استحكم 

”فاذا عزمت فتوكل على هللا “.هللا 

هو استجماع قوى اإلرادة على الفعل : العزم 

ه وهو في هذه المنزلة يحتاج السالك لتمييز ما له مما علي

.في المنزلة ” التوبة ”وهى قبل ” المحاسبة ”

مقام البصيرة والعزم

ۡمت  ف ِإذ ا  كَّلۡ ع ز  ِ  ى ع ل  ف ت و  يُِحب  ٱللَّ  إِنَّ ٱللَّ

ِلين   ك ِ [١٥٩آل عمران ]﴾ ٱۡلُمت و 



ههد مهع منافسهيك محتاج للتصنيع  فتبيع فتفتات، وتجتجعلك
وح فههي األسههواق، لتضههطر لعمليههات معقههدة حسههابية، ومسهه

ميدانيههة دوريههة، للتعههرف علههى مههواطن الفههر  ومههواطن 
الخلهههل لترتقهههي بأدائهههك التجهههاري، ومهههن منههها لهههم يشهههتري

أن وبعد أن أرشدك فرشدت أال يكون من األولهى! ليحاسب
ي تمارس المحاسبة مع  الذات؟ فهال يحسهن إن لهم ترغهب فه

لسفر، أن يغّشك أحد أال تغش أحد، فأنت حين تشد رحالك ل
مهن تحر  في التحلهل مهن مطالبيهك، واسهتدعاء مها يمكهن

ديههون لههك، ليهه دي مهها عليههك ألنههك مسههافر سههفر مههن قههد ال
ي يعهود، فههأن أدركهت محاسههبة الهنفس، يصههح لهك النههزول فهه

ه عز وجل منزلة التوبةـ بداية المحاسبة أن تقايس بين نعمت
فههوه أو وجنايتههك فيظهههر لههك التفههاوت وتعلههم أنههه لههيس إال ع

الههههالك، وربائهههب العهههزائم  والبصهههائر يكونهههون أشهههد مههها 
هم، يكونههون اسههتغفارا عقيههب الطاعههات لشهههودهم تقصههير

يهه مهن فلعل تعييرك أخيك بذنبهه أعظهم إثمها مهن ذنبهه لمها ف
.تزكية لنفسك

مقام المحاسبة

ىِٕذࣲ  ُضون  ي ۡوم  افِي  ِمنُكمۡ ف ى  ت خۡ ال  تُۡعر   خ 
 
﴾ ١٨ة

[١٨-الحاقة ]



لههم يتههب عههن فعههل أنهههره والديههه عنههه؟ ومههن منهها لههم مةةن من ةةا 

ت يسههمع قصصهها عههن العقههاب الههذي أحههاط  بسههلوكيات خالفهه

هم األعههراف وقههيم المجتمعههات؟  وحيههث قههد سههن البشههر ألنفسهه

قههههوائم مههههن العقوبههههات عههههن كههههل مهههها ال يسههههتقيم مههههع الههههنظم 

نها والمعامالت منذ القدم، وحتهى اليهوم نحهن مهع كهل مها يحيط

البيههع مههن قههوانين، فههي مثههل قيههادة المركبههات، وتشههريعات فههي

ات والشههراء، فصههار األجههدى أن يكههون العقههاب وفههق تشههريع

يرتفههع سههنها خههالق البشههر، الغفههار والعفههو كههي يتههوب العبههد ف

:العقاب، فمن لطائف أسرار التوبة مع هللا

مهراد هللا أن ينظر العبد الجناية التي قضاها هللا عليه فيعهرف

: جلفيها إذ خالّك وإتيانها، إنما خلى هللا العبد والذنب أل

فهي ان يعرف عزته في قضائه، وبهره فهي سهتره، وحلمهه-1

ي إمهههال راكبههه فلههو شههاء لقضههى عليههه فههي حينههها، وكرمههه فهه

. قبول العذر منه، وفضله في مغفرته

حجتهه، ان يقيم على عبده حجهة عدلهه فيعاقبهه علهى ذنبهه ب-2

.ببكونها خطيئة، واإلقرار على نفسه بالذنواإلعتراف

مقام التوبة

 ﴿ك انُو۟ا 
ࣰ
ن  ق ِليال عُون  ا م  ٱلَّۡيلِ م ِ ١٧ي ۡهج 

ارِ  بِٱأۡل ۡسح  [١٩-١٧الذاريات ]﴾ ١٨ُرون  ي ۡست ۡغفِ ُهمۡ و 
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سهليط فاذا نجا مما سبق لم يبق هنهاك  عقبهه، سهوى عقبهة ت

علههى جنههد الشههيطان عليههه بههاألذى باليههد واللسههان والقلههب  و

مهة ، حسب مرتبته في الخير، وههى تسهمى عبوديهة المراغ

ومههن ”وال شههيء أحههب الههى هللا مههن مراغمههة وليههه لعههدوه 

”وسعةيهاجر في سبيل هللا يجد في األرض مراغما كثيرا

”ان كانههت صههالته تامههة كانههت ترغمههان انههف الشههيطان ”، 

قية ،  فمن تعبد بمراغمة عهدوه ، فقهد أخهذ مهن الصهديالحهديث

مههد التبختههر بههي ن بسهههم وافههر، ومههن أجههل هههذه المراغمههة حب

رغههام الصههفين، والتبختههر عنههد صههدقة السههر لمهها فههي ذلههك إ

.للعدو

عههة فههأن استصههغار المعصههية ذنههب، كمهها إن اسههتكثار الطا

ذنب، وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند هللا

س ألنههه كلمههها اسهههتكثر منهههها فتحهههت لهههه أبهههواب المعرفهههة بههها

عهه فشاهد من عظمته سبحانه مها يستصهغر م. والقرب منه

. جميع اعماله

مقام التوبة

 ﴿ك انُو۟ا 
ࣰ
ن  ق ِليال عُون  ا م  ٱلَّۡيلِ م ِ ١٧ي ۡهج 

ارِ  بِٱأۡل ۡسح  [١٩-١٧الذاريات ]﴾ ١٨ُرون  ي ۡست ۡغفِ ُهمۡ و 
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مهن كثيهر إن الذنب قد يكون انفع للعبهد إذا اقترنهت بهه التوبهة
ب قههد يعمههل العبههد الههذن”يقههول بعههض السههلف ...مههن الطاعههات 

”ويعمل الطاعة فيدخل بها النــار . فيدخل به الجنة 
ه ويعرفهه فاذا أراد هللا بهذا العبد خيرا القاه في ذنب يكسهره به

رج بهه ويسهتخ. قدره، ويكفى به عباده شره ويهنكس بهه رأسهه
ون ههذا منه داء العبجب والكبر والمنه عليه وعلى عبهاده، فيكه
الدواء الذنب أنفع له من طاعات كثيره، ويكون بمنزلة شرب

.ليستخرج به الداء
يبهههدل هللا ف لئهههكإال مهههن تهههاب وآمهههن وعمهههل عمهههال صهههالحا ”

”سيئاتهم حسنات وكان هللا غفورا رحيما 
رجوعبال”التوبة ”التوبة تتناول جميع المقامات، فخصت 

بالمفارقة” االستغفار “ وخ 
”استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ”لذا جاء الترتيب 
لهب ويمسهك أن يسهتغفر  باللسهان وينهدم بالق”والتوبة النصوح 

”بالبدن 

مقام التوبة

 ﴿ك انُو۟ا 
ࣰ
ن  ق ِليال عُون  ا م  ٱلَّۡيلِ م ِ ١٧ي ۡهج 

ارِ  بِٱأۡل ۡسح  [١٩-١٧الذاريات ]﴾ ١٨ُرون  ي ۡست ۡغفِ ُهمۡ و 
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خلههق هللا اإلنسههان أودع فيههه الههدماي وجعههل فيههه سههتحةةين

اخل وثمههانون مليههار خليههة دماغيههة تتلقههى المعلومههات، ومههع تههد

المعلومات عن زخم تهداخلت معهه األحهداث واألزمهان فصهار 

يسهترجع ينسى ما أودع به، وبدأ يمارس تلقائيا عملية التذكر ل

مهههها أمكنههههه منههههها، ومههههع رسههههالة اإلسههههالم، وبيههههان األحكههههام 

نابهة، والتشريعات، صارت النفس مها بهين إتبهاع الههوى أو اإل

سههه والههنفس إذا اتبعههت الهههوى فسههد رأيههها ونظرههها، فأرتههه نف

ن، والعبهد الحسن في صورة القبيح والقبيح  في صهورة الحسه

إذا  أنههاب إلههى هللا أبصههر مواقههع اآليههات والعبههر فههزال عنههه

. كرةاإلعراض باإلنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذ

لقلههب قههادح االنتفههاع بالعظههة فيقههدح فههي ا: وأبنيههة التههذكر ثالثهها

تحضهار الخوف والرجاء، االستبصار بالعبرة عبر زيادة االس

وى العهزم بقهوة فتزداد البصيرة، فالتفكر فالتذكر فالعزم،  ويقه

فر القلهب االستبصار، فكلما قهوى الشهعور بهالمحبوب اشهتد سه

ر فهي اليه، فالتذكر ضد النسيان، وهو حضور صورة المهذكو

.القلب

مقام التذك ر

ان تعرض عن الطاعات س: اإلعراض

ى  ِلك  ذ   فِی﴿إِنَّ  ن ك ان  لِ ل ِذۡكر  أ ۡلق ىوۡ أ  ق ۡلب  ل هُۥم 
ُهو  ٱلسَّۡمع    و 

 
[٣٧ق ]﴾ ش ِهيد



لبهك يعني االحتماء، والمحافظة على الذي شهغف قالعتصام ا

إليه، وهو مها نطالعهه عبهر الفهرار مهن المخهاطر مهع النهار أو 

مههههع الحههههروب عبههههر دمههههار، حيههههث يتفقههههد اإلنسههههان مههههواطن 

هههو االعتصههام ليحتمههي، وسههائر المخلوقههات يعتصههمون بمهها

مههههوطن ل،مههههان، كمهههها إن االعتصههههام يكههههون بههههدوام التعهههههد 

لسكن والمحافظة على ما تهواه األنفس وتشغف إليه كالمال وا

لهههههي وجهههههواهر وغيرهههههها، فهههههذروة  الهههههوارف أو مركهههههب أوحب

د عبهر تلهك االعتصام تكهون بمهدى القهرب، فسهبحانه بهيّن للعبه

ه، النمههاذج مسههار فههي مفهههوم االعتصههام وعاينههه العبههد ومارسهه

بهرفض ليأتي دور العبهد بعهد ذلهك فهي االعتصهام بهاس، وذلهك

س وكهف كل ما يعزز التعلق بملذات الدنيا عزما، وتزكية النف

إذا ههها عههن الخلههق، فمتههى كههان المههال فههي يههدك ال بقلبههك لههن

كهن فهي يضرك ولو كثر، ومتى كان في قلبك ضرك ولو لهم ي

.  يدك شيء

مقام االعتصام

-تكون في القرب : ذروة االعتصام 
ٱۡسُجدۡ  ٱۡقت ِربو  [١٩-العلق ]﴾ ١٩۩ و 



ع الفرار ظاهرة منثورة في كونةه  ليراهةا مةع  فةرار قطيةجعل

الغزالن مةن األسةود  ويراهةا فةي فةرارا مةن العةدو  ويراهةا فةي 

فةةةرار المخلوقةةةات مةةةن النةةةار  ويراهةةةا عبةةةر البي ةةةات الجغرافيةةةة

القاحلةةةة نحةةةو المةةةروج والمةةةاء  ويبةةةي ن كيةةةف أن الفةةةرار يعنةةةي

ا إلةى ففةرو)االبتعاد  من أجل إنقاذ األرواح  ثم يةذكر فةي قرآنةه 

ك بمةا ال ليقلب االنسان معنى الفرار مجددا فةي نفسةه  ليةدر( هللا

يسةةاورا غةةب  أو شةةك  مةةن أن المقصةةد الفةةرار مةةن األغيةةار إال 

م فةةةي جتهةةد حينهةةةا المسةةلفيهللا  ليتربةةع هللا وحةةدا فةةةي القلةةب  

حقيقةة ف.  االرتقاء بقلبه العتالء الفرار مقامةا عنةد هللا  فيطمة ن

أدنةاا الفةرار مةن الجهةل " الهةرب مةن شةيء إلةى شةيء"الفرار 

يق إلى العلم   ومن الكسل إلى التشمير  ثم يهةرب العبةد مةن ضة

ار صدرا بالهموم واألحزان والمخاوف التي تعتريه فةي هةذا الةد

من  جهة نفسه  ومةا هةو خةارج عةن نفسةه ممةا يتعلةق بأسةباب

أهلةه مصالحه ومصالح من يتعلق به  وما يتعلةق بمالةه وبدنةه و

وعةةدوا  يهةةرب مةةن ضةةيق صةةدرا بةةذلك إلةةى سةةعة فضةةاء الثقةةة 

وقةع باهلل  وصدق التوكل عليه وحسةن الرجةاء لجميةل صةنعه وت

.  المرجو من لطفه وبرا

ار مقام الِفر 

ورب مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ 

ن اليه لقوم آخرين يستغفرون هللا منها ويفرو
منها



توقةةةةع العقوبةةةةة علةةةةى مجةةةةارى :الخةةةةوف 

مةع األنفاس  في مثل معاينة الخطر عبر ج

ان من السباع  أو عصابة مقتحمة  أو ثعبة

عظيم  أو عن جرم أقدمت عليةه فأصةبحت

تترقةةةب عمةةةا قةةةد يحةةةاط بةةةك  وكةةةي ترتقةةةي 

ُجعةةةل القلةةةب مةةةا بعالقةةةة الخةةةوف مةةةن هللا  

مةة فالخوف لعايأنس إليه وما يخاف منه  

  المةةةؤمنين  والخشةةةية للعلمةةةاء العةةةارفين

   والهيبةةةةة للمحبةةةةين  واإلجةةةةالل للمقةةةةربين

وقيةةةةل إذا سةةةةكن الخةةةةوف القلةةةةوب أحةةةةرق 

مواضةةةةع الشةةةةهوات منهةةةةا  وطةةةةرد الةةةةدنيا 
.عنها

مقام الخوف

صدق الخوف هو الورع عن اآلثام ظاهرا 
وباطنا 

الخوف هو االنخالع من طمأنينة االمن 
ن بمطالعة الخبر والخبر هو ما أخبر هللا به م

الوعد والوعيد 



مسةةارات العةةوز ومةةا يحتاجةةه البشةةر مةةن جعةةل

دعوايةمةا حاجات تنتظر الجبر مما ال حصةر لةه

د مةا لإلشفاق  بل وحتى مع الحيوان حين ال يج

يسةةةد جوعةةةه أو عبةةةر إعاقةةةة فةةةي جسةةةدا  فمةةةع 

رشةةةةاد للةةةةنفس بةةةةل إمطالعةةةةة صةةةةور اإلشةةةةفاق 

  تةةدريب  كةةي يرتقةةي اإلنسةةان بعالقتةةه مةةع هللا

ليمةةةارس اإلشةةةفاق مةةةع نفسةةةه حةةةين يصةةةادفه 

إمةا فتةرة أو:والعةارض عارض ينال مةن قلبةه  

شةةبهة أو شةةهوة أو كةةل سةةبب يعةةوق السةةالك  

قته أن  كالعُجب الذي يفسد العمل  فيحذر على و

قه عن الحضور مع هللا عز وجةل  أو الق لةب يفر 

.  عارضيزاحمهان 

مقام االشفاق

ما يشغف إليه القلب من ملذات الدنيا: العارض

نَّ ٢٦ُمۡشِفِقين  أ ۡهِلن ایۤ فِ ق ۡبلُ  إِنَّا ُكنَّا ق الُۤوا۟ ﴿ ف م 
 ُ ن اع ل ۡين اٱللَّ ق ى  و  الطور( ٱلسَُّمومِ اب  ع ذ  و 



ان والخنهوع سهلوك يضهطر إليهه اإلنسههالخضةوع
فههههي مسههههار حياتههههه عبههههر مصههههائب تصههههيبه، أو 
رضههوأل ألمههر قضههائي، أو لحههاكم ظههالم، أو عههن 

ههها فقههر وضههيق حههال، تلههك ظههروف يتعههرض إلي
س، ليدرك حينها كيف يعنى أن يكهون الخضهوع
ال، فههو األولهى بالخضهوع، واالسهتماع، واالمتثه
وع  والخضهههوع س يكهههون بالخشهههوع لهههه ، فالخشههه

هو االنخفهاض والهذل، والسهكون، فمهن عالماتهه
ّد عليه بالحق است ولف ورب قبل ذلك أن العبد إذا خب

ثمرتهه بالقبول واالنقياد، والخشوع محله القلب و
.على الجوارح 

مهههراءاتوتمهههام الخشهههوع بتصهههفية الوقهههت مهههن 
لهه عهن الخلق وتجريد ر ية الفضهل فيخفهى أحوا

اه الخلق جهده كخشوعه وذلهه وانكسهاره لهئال يهر
.الناس فيفسد عليه وقته وحاله مع هللا

مقام الخشوع

تصفية الفعل عن مالحظة المخلوقين: الخلقمراءات

نُ ِللَِّذين  ي ۡأنِ أ ل مۡ ﴿  ام  ِلِذۡكرِ بُُهمۡ قُلُوت ۡخش ع   أ ن ۤوا۟ ء 
ل  ِمن  ٱللَِّ  ا ن ز  م  ق ِ و  [الحديد]﴾ٱۡلح 



ة وقيادة الذات ولجهم الهنفس عهن رعونهمظاهر التواضع 
األطبهههاع نالحظهههها مهههع سهههاكني القهههرى والصهههحاري، 
ونجدها كسمت مع من صام عن الطعهام، ومهع الحيهوان 

  كالخيل حين يتواضع طائعها لصهاحبه، وحيهث قهد خه
 يظلم حتهى هللا اإلنسان باالختيار، كي يرتقي بطبعه، فال

وإن سنح له ذلك، وال يسطوا حتهى وإن وجهد مها يسهطو
ادتهه، عليه، فيكون قادر على لجهم شههواته، ومهتحكم بأر

واالرادة من المريد الذى خهرج مهن وطهن طبعهه ونفسهه 
وا واخههذ بالسههفر إلههى هللا، فهههم إن كههانوا علههى ذلههك أدركهه
نهون مقام التواضع نحو هللا،  فالمتواضهعون، ههم المطمئ

ة إلهههى هللا، الخاشهههعون، المصهههلون المخلصهههون، الرقيقههه
.قلوبهم، الذين ال يظلمون وإذا ظلموا ال ينتصرون

:وهم على ثالثة درجات 
ان عصهههمته تقههههر شههههوته، وإرادتهههه تقههههر غفلتهههه،-1

.ومحبته تقهر سلوته 
سهأن يستوى عنده المدح والذم، وتدوم الئمته لنف-2

ما اردت بكلمة كذا ؟وما اردت :فهو شديد الالئمة لها 
”وال اقسم بالنفس اللوامة ”بكذا ؟

اإلخباتمقام 

الذي قصد هللا وأراده وحده: المريد

ِر  ب ش ِ ُ إِذ ا ذُِكر  ين  ٱلَّذِ   ٱۡلُمۡخبِتِين  و  جِ ٱللَّ ل تۡ و 
بِِرين  قُلُوبُُهمۡ  ـ  ٱلصَّ اۤ ى  ع ل  و  اب ُهمۡ م  ٱأ ص  ۡلُمِقيِمیو 

ةِ  ل و  ا ٱلصَّ ِممَّ ُهمۡ و  ـ  ۡقن  ز  الحج( ٣٥يُنِفقُون  ر 



اء، تعاين النهايات، فال قهوة دائمهة وال اسهتدامة ورخهجعلك

مهرض، فالجسد الذي كنت تتمتع به من قوة ونشاط صهار ي

ل، ثههم يعجههز ويهههرم ليمههوت، والقصههور المنيفههة إلههى أطههال

ل ما حولنا وجميع ما تأكل يتعرض للعفن فالتلف، فصار ك

ه تالف وإلى هالك، لتزهد، فمقام الزهد أن تزهد بهذا كل
:والزهد على ثالثة أوجه 

ترك الحرام  وهو زهد العوام-1
ترك الفضول من الحالل، وهو زهد الخوا  -2
ترك ما يشغل عن هللا، وهو زهد العارفين -3
يهنكم اعلموا انما الحيهاة الهدنيا لعهب ولههو وزينهة وتفهاخر ب”

لهههيس الزههههد فهههي الهههدنيا“..وتكهههاثر فهههي االمهههوال واالوالد 
ي يهد بتحريم الحالل وال إضاعة المال ولكن أن تكون بما ف
–يبة هللا أوثق منك بما في يدك وأن تكون في ثواب المصه

ة أرغب منهك فيهها لهو لهم تصهبك، وعمهار–إذا اصبت بها 
 مههن الوقههت باالشههتغال فههي جميههع آنائههه بمهها يقههرب إلههى هللا
.مأكل او نكاح او منام او راحة وان كان فيها اتم لذة

ل إن عمههارة الوقههت ال تحسههب بالصههالة ونحوههها فحسههب بهه
مههل بالعمههل الصههالح شههكرا س ، بالزراعههة والصههناعة والع
تهامين وتمكين األمة وتمكين ابنائها وحسن معاملة االبناء و

.رغد العيش وشكر نعمه 
ابن تيمية ...ترك ما ال ينفع في اآلخرة : الزهد 

مقام الزهــــــــــد

ا ).. م  ةُ و  ي و  ۡني اۤ ٱۡلح  ُع إاِلَّ ٱلد  ـ  ت  ﴾ٱۡلغُُرورِ  م 
[١٨٥آل عمران ]



األرض  تُش ةرع القةوانين  كةةي تعنةك التشةريعات لعمةةارةجعلةك
حةدد ومن أجل حياة كريمة للعباد  فمع قيادة المركبات صرت ت

حد للسرعات  فال سرعة تفوق أو تقل عمةا هةو مرسةوم  وإال
تعرضةةةت لمخالفةةةة وعوقبةةةت ماليةةةا  ولعةةةل مةةةع تكةةةرار تعةةةديها

ال لةك تُسجن  وتتنوع التشةريعات وعواقبهةا  وحةين أدركةت قة
حةدود فةان ال” تلةك حةدود هللا فةال تعتةدوها “ :في كتابه الكةريم

فةةةال ”يةةةراد بهةةةا أواخةةةر الحةةةالل   وحيةةةث نهةةةى عةةةن القربةةةان 
فالحةةدود هنةةا أوا ةةل الحةةرام   فةةال تتعةةدوا مةةا أبحةةت” تقربوهةةا 

لكةةم وال تقربةةوا مةةا حرمةةت علةةيكم  والةةورع هةةو الخةةروج مةةن 
ي الشهوات وهو محاسبة النفس في كل طرفة عين  ما حاك فة

.نفسك فاتركه
ا فهةو أن يتةرك الكثيةر مةن المباحةات  خوفة: أما ورع الخاصة 

ات علةةى نفسةةه مةةن أن يتكةةدر صةةفوها  فةةان الكثيةةر مةةن المباحةة
والفةةةرق بةةةين صةةةاحب الةةةورع العةةةام . يكةةةدر صةةةفو الصةةةيانة

ى فةي والخاص هو ذلك يسعى في تحصيل الصةيانة وهةذا يسةع
.حفظ صفوها

:ومالك ذلك كله أمران 
ان تنقل القلب من وطن الدنيا فتسكنه في وطن اآلخرة 

ن ثم تقبل بةه كلةه علةى معةانى القةرآن وأخةذ نصةيبك وحظةك مة
.كل آية من آياته وتنزلها على داء قلبك

مقام الورع

التفات القلب صيانة القلب من األغيار، واألغيار هو : الصيانة
سبحانهإلى ما سوى هللا 

ن ۡعت ُدوه ا  ت  ف ال  ٱللَِّ ُحُدوُد تِۡلك   م  ُحُدود  ع دَّ ي ت  و 
ىِٕك  ٱللَِّ  ـ ۤ ِلُمون  ٱلُهُم ف أُ۟ول  ـ  [٢٢٩البقرة ]﴾ ظَّ



دف منا لم يشعر بالضهيق، ضهيق عهن عهدم تحقهق الههمن
الذي رسمت واجتهدت له؟ ضيق عن مرض، ضهيق عهن 
إعاقههة، ضههيق عههن عههوز، ضههيق عههن ظلههم، فصههرت إلههى 
نفسههك منعههزال عههن األهههل والنههاس، متههأمال فههي وضههعك،

يجمهع ” التبتهل”شعور كهذا يقربهك لمقهام التبتهل، ذلهك إن 
اتصاال وانفصاال : أمرين إثنين
لتفهات انقطاع قلبك عن حظوظ النفس، وعن ا: فاالنفصال

.القلب إلى ما سوى هللا، رغبة فيه أو فكرا فيه
ال ال يصههح إال بعههد هههذا االنفصههال، وهههو اتصهه: االتصههال

.لالقلب باس وإقباله عليه حبا وخوفا وإنابة وتوك
ي قلبهه فمن رضى بحكم هللا وقسمه لم يبق لرجاء الخلق ف

فان هو التسليم س ،” الخوف ”والذى يحسم مادة . موضع
لهم من سلم، علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ومها أخطئهه

بهه موضهع، يكن ليصيبه ، لم يبق لخوف المخلوقين فهي قل
علم أنهه فان نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها، و

.ال يصيبها إال ما كتب لها
كمهها إنههه طالمهها سههلمها س فهههو يكههون قههد اودعههها عنههده، 

.وجعلها تحت كنفه فال تنالها يد عدو
س بمجانبهة والتبتل ال يكتمل إال بانقطهاع المتبتهل عهن الهنف

لهها مهن الهوى، فيتنسم روح األنهس بهاس، إذ الهنفس ال بهد
ا حبسها التعلق، فلما انقطهع تعلقهها بهواهها  جعلهت صهاحبه

.على مراد هللا 

مقام التب تل

ٱۡذُكرِ ﴿ ب ِك  ٱۡسم  و  ت ب تَّ ر   ت ۡبتِيإِل ۡيهِ لۡ و 
ࣰ
﴾ ٨ال

[٨المزمل ]



طلةق كةان يتصةور أن رسةولنا الكةريم صةلى هللا عليةه وسةلم يمن 
ويتهم كفار مكة يوم الفتح بعد أن نك لوا بالمسلمين وطردوهم مةن بة

هةم واستولوا على ممتلكاتهم وأموالهم  من كان يظةن أنةه سةيقول ل
؟ لقةةد ظةةن الكفةةار برسةةولنا الكةةريم ظةةن"أذهبةةوا فةةأنتم الطلقةةاء" 

شةبث مسار أودع في تركيبة دماغ االنسان  ليت" الظن"السوء  إن 
  كةةي يرجةةو االنسةةان أال يكةةون مةةا ظنةةه صةةوابا" بالرجةةاء"االنسةةان 

صةةةار أقةةةرب مةةةا يكةةةون " الرجةةةاء"وحيةةةث أدرك االنسةةةان مفهةةةوم 
ال يمةةوتن احةةدكم إال وهةةو يحسةةن ”لممارسةةته كمقةةام مةةع الخةةالق  

الحديث ” الظن بربه 

” اء أنا  عند ظن عبدى بي فليظن بي مةا شة: يقول هللا عز وجل ”

رق فالرجةةاء هةةو االستبشةةار بجةةود هللا تعةةالى ومطالعةةة كرمةةة  والفةة

كةون بينه وبةين التمنةي هةو ان التمنةي يكةون مةع الكسةل والرجةاء ي

آدم انةةك مةةا دعةةوتني ورجةةوتني غفةةرت لةةك يةةابن”مةةع بةةذل الجهةةد  

” على ما كان منك وال ابالى 

فعلةةةى حسةةةب قةةةوة المعرفةةةة بةةةاهلل وصةةةفاته وعلةةةى حسةةةب المحبةةةة

ا ه والخوف من أن يسقط مةن عةين هللا يكةون الرجةاء متعبةدا بأسةم

” المحسن   البر   المعطى   الجواد   الوهاب ”

ن وهللا سةةبحانه الفضةةل أحةةب إليةةه مةةن العةةدل  والعفةةو أحةةب إليةةه مةة

به االنتقةام  والتةةرك أحةب إليةةه مةن االسةةتيفاء  ورحمتةه غلبةةت غضةة

.وعلى ذلك ترجوا ...

مقام الرجاء

ن ك ان  ).. لۡ ب ِِهۦر  ِلق ۤاء  ي ۡرُجوا۟ ف م   ف ۡلي ۡعم 
ࣰ
ال ع م 

ا
ࣰ
ِلح ـ  ال  ص  ِة بِِعب  يُۡشِركۡ و  ب ِِهۦۤاد  ار  د َۢ ﴾ أ ح 

[١١٠الكهف ]



علههى الفصههل حههين كنهها فههي ( المراقههب)منهها ال يههذكر مةةن 
ب العام المدارس صغاراً ؟ يراقب ليعزز امتثال األطفال ل،د

نظهام في الفصل، وفي الحد من الشجار، أو خرق تشهريعات
مرة حتى التعليم في المدرسة، وما زالت وظيفة المراقبة مست

اميرات مع الطلبة الجامعيين، بل حتى فهي األسهواق عبهر الكه
ن، إدراك المنتشرة، بل وفهي الشهوارع لضهبط سهلوك السهائقي

ه مهع مفهوم المراقبة عبر نمط حياتهك جعلهك أقهرب لممارسهت
”ر يعلم خائنة األعين وما تخفى الصدو"خالقك، فهو من 

”يراك أن تعبد هللا كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه”وفي 
ت من راقب هللا فهي خهواطره، عصهمه هللا فهي حركها” وقيل 

إذا  جلسهههت للنهههاس فكهههن واعظههها لقلبهههك ”وقيهههل ”جوارحهههه 
ونفسههههك، وال يغرنههههك اجتمههههاعهم عليههههك ، فههههانهم يراقبههههون

” ظاهرك ، وهللا يراقب باطنك 
العلهيم ، الرقيهب ، الحفهيظ ،”ههو تعبهدب بأسهمائه ” المراقبه “و

”السميع ، البصير 

مقام المراقبة

ٱۡعل ُمۤوا۟  ا مُ ي ۡعل  ٱللَّ   أ نَّ و  ﴾ ٱۡحذ ُرواُ  ف  أ نفُِسُكمۡ فِیۤ م 
[٢٣٥البقرة ]



لشهركات قيمة الوالء من أههم القهيم التهي تعهّول عليهها اتعتبر
يهها، والم سسات التجارية من أجل استدامة بقهاء المهوظفين ف

ة ومع الخطأ المحاسبي الذي يظهر علهى موظهف فهي م سسه
مال مههن مصههرفية أو بنكيههة، يعاقههب الموظههف بههدفع المبلهه  كهها

مها حسابه الخا  أو يخصم من راتبهه، فهالوالء والصهواب ه
جب عنصرا استدامة قبول بقاء الموظف في عمله، وهو ما ي

أن يكهههون مهههع هللا إذ إن العمهههل إذا  كهههان خالصههها ولهههم يكهههن 
قبل صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن مخلصا لم ي

حتههههى يكههههون صههههوابا مخلصهههها، والخههههال  أن يكههههون س، 
. والصواب أن يكون على السنة

”وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ”
اعههة ومقههام اإلخههال  هههو إفههراد هللا سههبحانه بالقصههد فههي الط

: ضهيل وهو تصفية الفعل عن مالحظهة المخلهوقين، يقهول الف
والعمههل مههن أجههل النههاس . تههرك العمههل مههن أجههل النههاس ريههاء

لهب ر يتهه، ومالحظتهه، وط: شرك، فثمهة ثالثهة آفهات للعمهل
.العوض، ورضاه به وسكونه إليه

وبهم والذين ي تون ما أتوا وقله” ” خجله ”فمن إخال  العبد 
” وجله أنهم إلى ربهم راجعون 

يصهلى هو الرجهل يصهوم و”وقال النبي صلى هللا عليه وسلم 
” ويتصدق ويخاف أن ال يقبل منه 

مقام االخالص

تِیإِنَّ قُلۡ ﴿ ال  نُُسِكیص  ۡحي ای  و  م  اتِیو  م  م  ِ و  لِلَّ
 ِ ب  ل ِمين  ر  ـ  بِ ل هُۥهش ِريك  ال  ١٦٢ٱۡلع  تُ أُِمرۡ ِلك  ذ   و 

ُل  أ ن ۠ا أ وَّ ﴾ ١٦٣ٱۡلُمۡسِلِمين  و 
[١٦٣-١٦٢األنعام ]



قر الهمم من موظفي الوزارات والشركات ال يسهتأصحاب
لهههم حههال عنههد مهها يبقّدمونههه فقههط مههن خههدمات أو تقههارير 
لمهههديريهم، بهههل يبهههادرون ويجتههههدون فيمههها يعهههزز رضهههى
مهههدراءهم، لمههها لهههذلك مهههن عوائهههد فهههي الترقيهههات وتبهههّوء 
ا المناصهههب فهههي المسهههتقبل، ممارسهههات كههههذه اعتهههاد عليهههه
ون أصههحاب الهمههم، وممارسههات كهههذه تجعلهههم حينههها يلتفتهه
مهة نحو هللا لمرضاته، ذلك إن وقوف همهة العبهد عنهد الخد

فذلك عالمة ضعفها، إذ هي طالبهه لرضهى مخدومهه، فههو
ون دائمهها مستصههغر خدمتههه لههه، فالمحههب ال يقنههع بشههيء د
فيها محبوبه، فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها سقوط

أو فالجهالة هي أن يتحرك في موضع السكون،. وحرمان
، أو يسكن في موضع التحرك، أو يقدم في موضهع إحجهام

يحجههم فههي موضههع إقههدام، أو يتقههدم فههي موضههع وقههف، أو
يقهههف فهههي موضهههع تقهههدم، وشهههوب العهههادة ههههو أن يمهههازج 

ليهه العبادات من عوائد النفس كمن إعتاد الصوم وتمرن ع
فألفته نفسه وصار لها عادة، وعالمة ههذا أنهه إذا  عهرض

رهات ثعليها طاعة دون ذلك وأيسر منها وأتم مصلحة لم 
ى امهره ال والفته، فاعبد هللا على مقتضإعتادتهإيثارها لما 

يههة علههى مهها تههراه مههن رأيههك، فههال يكههون باعثههه علههى العبود
مجهههرد رأى وموافقهههة ههههوى ومحبهههة وعهههادة، وههههذه حهههال 
ا المحبههين الصههادقين، فههأن عبههادتهم طوعهها ومحبههه ورضهه

.ففيها قرة عيونهم، ولذه أرواحهم

مقام التهذيب

سلم ويقول في ذلك الرسول صلى هللا عليه و
”وجعلت قرة عيني في الصالة "



هههو فههي الرياضههيات نجههد أقههرب مسههافة مهها بههين نقطتههين
ان الخهههط المسهههتقيم، فههههو األقهههرب فيمههها بينهمههها، ولمههها كههه

ومههع األقههرب فهههو األوثههق، فههال التفههات ليمنههه وال يسههره،
.أن تستقيم على األمر والنهى: الدين االستقامة 

. وتعنى اإلخال  بالعمل س
. وتعنى أن ال تشرك باس شيئا

بوديتهه االسهتقامة علهى محبتهه وع:ويذكر ابن تيمية بأنهها 
.فلم يلتفتوا يمنه وال يسره

قهدر والمطلوب من العبد االستقامة وهى السهداد فهأن لهم ي
جههو سههددوا وقههاربوا واعلمههوا انههه لههن ين”عليههها فالمقاربههة 
ال قهالوا وال انهت يها رسهول هللا ؟ قهال و.احد منكم بعملهه 

ثالحدي”  انا اال أن يتعمدني هللا برحمة منه وفضل 
وههى . ةولما تعذر على البعض ذلك فنقلهم إلى المقاربه”

.ان يقربوا من االستقامة بحسب طاقتهم
لنيهات باألقوال واألفعهال، واألحهوال، وا:االستقامة تتعلق 

.فالستقامة فيها وقوعها س وباس وعلى أمر هللا
:قال بعض السلف 

، إمهها إلههىنزغتههانمهها أمههر هللا بههأمر إال وللشههيطان فيههه 
تفههريط وإمهها إلههى مجههاوزة، وهههى اإلفههراط ، وال يبهههالى 

.زيادة او نقصان: ظفر بأيهما

مقام االستقامة 1

ب ن  ٱلَِّذين  ﴿إِنَّ  ُ ا ق الُو۟ا ر  ُموا۟ ٱۡست  ثُمَّ ٱللَّ ـ  لُ ق   ت ت ن زَّ
ىِٕك ةُ ع ل ۡيِهمُ  ـ ۤ ل  ال  أ  ٱۡلم  افُو۟ا و  نُوا۟ ت حۡ الَّ ت خ  ز 

أ ۡبِشُروا۟  نَّةِ و  ﴾ تُوع ُدون  ُكنتُمۡ تِیٱلَّ بِٱۡلج 
[٣٠فصلت ]



ه لنيهل يسهتغني أحهد مهن أن يوّكهل محهاما يترافهع عنهلن 
حق ههو لهه، أو فهي أن يسهتعين بمهن يقهدم لهه خدمهة أو
، استشهههارة فهههي اسهههتثمار أو تجهههارة خشهههية فقهههد المهههال

نجاز، فالتوكيل واالستعانة أمران ال غنى عنهما في اإل
ابهة ههي أما مع هللا سبحانه فالتوكل هو االستعانة، واإلن
رة دينهه العبادة ، فخاصته يتوكلون عليه باإليمان ونصه

مره، وتنفيذ أوامحابهوإعالء كلمته وجهاد أعدائه وفى 
سههه ودون ههه الء مههن يتوكههل عليههه فههي اسههتقامته فههي نف

وحفههظ حالههه مههع هللا، فارغهها عههن النههاس، ودون ههه الء 
مههن يتوكههل عليههه فههي معلههوم ينالههه منههه ، مههن رزق أو 

. عافيه أو نصر على عدو أو زوجه أو ولد
اجههب يعنههى و–التوكههل فههي الواجههب :فأفضههل التوكههل 

. الحق وواجب الخلق والنفس
في التوكل في التأثير في الخارج:وأوسعه وأنفعه 

كل مصلحة دينية، أو في دفع مفسدة دينية، وهو تو
.األنبياء في إقامة دين هللا 

في والناس في التوكل على حسب هممهم، فمن متوكل
.حصول الملك ومن متوكل في حصول رغيف

مقام التوكل 1

اللهم إني أستخيرك بعلمك 
بقدرتك وأسألك منوأستقدرك

فهذا توكل ..” فضلك العظيم 
وتفويض



فهات شهعبه فان العبد متى ما التفت إلى غير هللا أخذ ذلك االلت
عبة، مههن شههعاب قلبههه، فيههنق  توكلههه بقههدر ذهههاب تلههك الشهه

وعالمهة بحيث ال يبقى فيه اضطراب من تشويش األسباب ،
مهها وإدبارههها وال يخفههق عنههد إدبههارباقبالهههاهههذا أنههه ال يبههالى 

نه علهى هللا قهد حصهإعتمهادهيحب منها، وإقبال مها يكهره ألن 
.من خوفها ورجائها

اء روح التوكهههل ولبهههه وحقيقتهههه، وههههو القهههههههو:“التفهههويض”و
امهههوره كلهههها إلهههى هللا وإنزالهههها بهههه طلبههها واختيهههارا ال كرهههها 

.واضطرارا
كههل كتفههويض االبههن العههاجز الضههعيف المغلههوب علههى امههره ف

.اموره إلى ابيه 
لهه، والمفوض ال يفوض اال بأرادته أن يقض له ما ههو خيهر

وكههل إال وان خفيههت جهههة المصههلحة فيههه، فههال يسههتقيم مقههام الت
.بالتفويض

”ا الرض”فأذا  وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل إلى درجة 
. وهى ثمرة التوكل

. فانه إذا  توكل حق التوكل رضى بما يفعله وكيله
يكهون التوكهل قبلهه والرضها بعهده، و:والمقدور يكتنفه أمهران 

. قد قام بالعبودية

مقام التوكل 2

نت فانك تعلم وال أعلم وتقدر وال أقدر وأ”
وهذا تبرؤ من الحول ...” عالم الغيوب 

ي والعلم والقوة وتوسل بصفاته التي ه
أحب اليه

أقدر و” فلم يبق عليه سوى الرضى بما يقضيه له 
”به رضنىالخير حيث كان ثم لى

التوكل  والتفويض   قبل”فاشتمل الدعاء على 
در فإن لم يرض بما ق” وقوع القدر   والرضا بعدا 

له فتفويضه فاسد 



لبحههر الطفههل بمعيّههة والههده حههين يههزج بههه فههي ايثةةق
عر وهو بالقرب منه، لثقته من أنه لهن يغهرق، ويشه
هههو باألمههان التههام حههين يحتههاج لههدعم وسههعي منههه، ف
امال بثقته هذه كما لو أنه فوض والده وسلم أمره كه

ت له، لذا صار مصطلح ولي األمر يعني من أوكله
. أمرك إليه، أو من يقوم برعاية ش ونك

يض هههي النقطههة التههي يههدور عليههها التفههو” الثقههة "و
رة لكانهت وهى عين التسليم، فلو كان التفويض دائه

.نقطتها” الثقة ”

أن أمهن العبهد مهن فهوت المقهدور": الثقهة"وعنهوان 
إال وانتقههاض المسههطور  فيضههفر بههروح الرضهها  و

.فبعين اليقين  وإال فبلطف الصبر

مقام الثقة

ال  ي م ِ ٱلۡ فِیأ ۡلِقيهِ ف  ع ل ۡيهِ ِخۡفتِ ف ِإذ ا  و 
افِی ال  ت خ  نِیۤ و  ت ۡحز 
(7القصص )



ت سةةبق أن اسةةتعنت بصةةديق إلنجةةاز مهمةةة؟ أو اسةةتعنت بةةأدواهةةل
ء كالحاسةوب إلنجةةاز بحةث أو تقريةةر  أو بالمةةال لشةراء مركبةةة؟ جةةا

ن نةوع تلةك اسةتعانة مة” استعينوا بالصةبر والصةالة ”القرآن فذكر 
آخر  حيث صارت الصةالة أداتةك مةن أجةل انجةاز مهامةك  بةل كافةة 

نصةةف صةةبر : مهامةةك  ويةةذكر ابةةن القةةيم مةةن أن االيمةةان نصةةفان 
ونصف شكر

معيةةةة خاصةةةة تتضةةةمن حفظهةةةم فهةةةى” وهللا يحةةةب الصةةةابرين ” 
” ن ان هللا مع الصابري..” ونصرهم وتأييدهم وليست معية عامه 

ولنجةةزين الةةذين صةةبروا اجةةرهم ” : الجةةزاء لهةةم بأحسةةن اعمةةالهم 
”بأحسن ما كانوا يعملون 

انمةةا يةةوفى الصةةابرون اجةةرهم بغيةةر ” الجةةزاء لهةةم بغيةةر حسةةاب 
”حساب 

”واعلم ان النصر مع الصبر ” وقول النبي 
فةنعم سةالم علةيكم بمةا صةبرتم..” ودخول الجنة إنما نالوا بالصبر 

”عقبى الدار 
شةةكر واقترانةةه بمقامةةات االسةةالم وااليمةةان وبةةالتقوى واليقةةين وبال

ثةة والعمل الصالح والرحمة  وأرفع الصبر ما كان اختيةارا وهةو ثال
:انواع 

وهو أعالها ....صبر على طاعة هللا -1
صبر عن معصية هللا-2
صبر على امتحان هللا -3

مقام الصبر 1

بِِرين   ـ  ٱلصَّ ٱلضَّ ب ۡأس ۤاءِ ٱلۡ فِیو  ۤاءِ و  رَّ
ِحين   ىِٕك  أُ۟ول  ٱۡلب ۡأِس  و  قُو۟ا ٱلَِّذين  ـ ۤ د  ص 

ىِٕك   ـ ۤ أُ۟ول  [١٧٧البقرة ]﴾ تَّقُون  ٱۡلمُ ُهُم و 



عبس تجرع المرارة من غير ت: وسئل عن الصبر ؟ فقيل 
العافية المقام مع البالء بحسن الصحبة، كالمقام مع: وقيل 
دعة هو الثبات مع هللا وتلقى بالئه بالرحب وال: وقيل 

الهجهر وقد أمر سبحانه بالصبر الجميهل والصهفح الجميهل و
.الجميل 

و الهذى ال هه”الصبر الجميهل “ :يفسر ذلك ابن تيمية فيقول 
شكوى فيه وال معه 

هو الذى ال عتاب معه ” الصفح الجميل “و
هو الذى ال أذى معه ” الهجر الجميل “و

والشكوى إلى هللا عز وجل ال تنافى الصبر
إن صههبر نههوح وابههراهيم وموسههى وعيسههى علههيهم السههالم

ل من على ما نالهم في هللا باختيارهم ومقاومتهم قومهم أكم
يس صبر أيوب عليه السالم علهى مها نالهه مهن ابهتالء بمها له

مسببا عن فعله 
أكمههل وصههبر إسههماعيل الههذبيح وصههبر أبيههه عليهمهها السههالم
ه السالممن صبر يعقوب عليه السالم على فقد يوسف علي
فعلمت بهذا بأن الصبر س أكمل من الصبر باس 

ر على والصبر على طاعته وعلى معصيته أكمل من الصب
.  قضائه وقدره

مقام الصبر 2

بِِرين   ـ  ٱلصَّ ٱلضَّ ب ۡأس ۤاءِ ٱلۡ فِیو  ۤاءِ و  رَّ
ِحين   ىِٕك  أُ۟ول  ٱۡلب ۡأِس  و  قُو۟ا ٱلَِّذين  ـ ۤ د  ص 

ىِٕك   ـ ۤ أُ۟ول  [١٧٧البقرة ]﴾ تَّقُون  ٱۡلمُ ُهُم و 



حههبس الههنفس علههى:إن أظهههر معههانى الصههبر 
المكروه، وأنهه أصهعب المنهازل علهى العامهة، 

.وأوحشها في طريق المحبة
.فيلتذ بالبالء في رضا محبوبه....

ف،نهههها : وكونهههه وحشهههه فهههي طريهههق المحبهههة
. هتقضههى التههذاذ المحهههب بامتحههان محبوبههه لههه

نفسهه والصبر يقتضى كراهيته لهذلك، وحهبس
.عليه كرها، فهو وحشه في طريق المحبة

هم ومن هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، ألن
ادعوا محبة هللا تعالى، فحين امتحنهم 

بالمكاره، لم يثبت إال الصابرون 
ليائه لهذا وصف هللا تعالى بالصبر خاصة أو

ناه إنا وجد” فقال عن حبيبه أيوب . وأحبائه
”  واب نعم العبد إنه أ” ثم أثنى عليه ” صابرا 

مقام الصبر 3

بِِرين   ـ  ٱلصَّ ٱلضَّ ب ۡأس ۤاءِ ٱلۡ فِیو  ۤاءِ و  رَّ
ِحين   ىِٕك  أُ۟ول  ٱۡلب ۡأِس  و  قُو۟ا ٱلَِّذين  ـ ۤ د  ص 

ىِٕك   ـ ۤ أُ۟ول  [١٧٧البقرة ]﴾ تَّقُون  ٱۡلمُ ُهُم و 



أن يهههأمرك مهههديرك فهههي العمهههل يحصةةةل
بأنجاز مهمهة مها، فلعلهك تنجزهها، ولكهن
ههههل أنجزتهههها عهههن رضهههى أم انجزتهههها 
وأنههت مكههره؟ إن مقههام الرضههى مههع هللا 
، يعنههههي االنقيههههاد اليههههه، والرضهههها بدينههههه

والتسهههليم إليهههه، ومهههن اجتمعهههت لهههه ههههذه 
فهو الصّديق حقا، : األربعة 

باس رضيت)هي سهلة باللسان أن تقول 
ربهها و باإلسههالم دينهها وبمحمههد صههلى هللا

ومن أصعب االمهور( عليه وسلم رسوال
عنهههد االمتحهههان وال سهههيما إذا  جهههاء مههها 

.يخالف هوى النفس ومرادها
حهده، فالرضى يتضمن الرضها بمحبتهه و
عليهه ورجاءه وبتدبيره، وإفراده بالتوكل

والثقههة بههه، وأن يكههون راضههيا بكههل مهها
.يفعل به

مقام الرضى 1

ِ صلى هللا عليه  ذاق”سلموقال  ُسول  ّللا 
الم طعم االيمان من رضى باهلل ربا وباإلس

“دينا وبمحمد رسوال



ّرد، بهل فحين يوحشك النهاس كلههم ، فأيهاك ان تسهتوحش التفه
الصههادق الههذى يههذوق حههالوة االغتههراب، ورأى الوحشههة فههي 

.األنس بالناس
كما أن رضا العبد عن هللا من نتائج رضا الرب عنه 

ورجاء الراضهي لهيس رجهاء مشهوب بشهك، بهل رجهاء واثهق 
.بوعد صادق، من حبيب قادر

ل وليس من شرط الرضى عدم االحساس بهاأللم والمكهاره، به
.يتسّخطهأال يعترض على الحكم  وال 

كأحساس المريض بمرارة الدواء وهو يتجرعه ولكنهه راض
.به

. الرضى ارتفاع الجزع في أي حكم كان: وقيل 
.استقبال االحكام بالفرح: وقيل 
.إن استطعت أن ترضى وإال فاصبر: وقيل 

همهها الفقههر والغنههى مطيتههان مهها أبههالى أي” وقههال ابههن مسههعود 
نهى فهأن ركبت، إن كهان الفقهر فهأّن فيهه الصهبر، وإن كهان الغ

”فيه البذل 

مقام الرضى 2

ع د   ُ ﴿و  تِ و  ٱۡلُمۡؤِمنِين  ٱللَّ ـ  نَّ ٱۡلُمۡؤِمن  ࣲت ج  ـ 
اِمن ت ۡجِری رُ ٱأۡل ۡنه  ت ۡحتِه  ِلِدين  ـ  ـ  افِيخ  ه 
ِكن   ـ  س  م   و 

ࣰ
ِت ج  فِیط ي ِب ة ـ  رِ ع ۡدࣲن  نَّ ن    ۡضو  و   م ِ

 
ن

[٧٢توبة ال]﴾ ٱۡلع ِظيمُ ۡلف ۡوزُ ٱِلك  ُهو  ذ   أ ۡكب ُر  ٱللَِّ 

أن تكون وحدك مع هللا : التفّرد



سههبق أن قههدمت هديههة لصههديق فكههان منههه الضههجر وعههدم هةةل
الشههكر؟ هههل الحظههت رد فعههل الطفههل حههين تقههدم لههه سههكاكر

اكرا، كيهف يكهون ممتنها، وحهين تقهدم لهه لعبهة كيهف يكهون شه
عبيهر ذلك مع الطفل محدود اإلدراك فما بال الراشدين فهي الت
الشهكر عن الشكر، إن رد الشكر طبيعة غرست في البشهر، ف

مقامات، وأعظم مقاماتها حين تكون مع مهنن هللا، وههو فهوق
“الرضى”منزلة 

ر نصهههف شهههك:والشهههكر نصهههف اإليمهههان ، فاإليمهههان نصهههفان 
قليهل و”ونصف صبر، وقلة الشاكرين تدل على انهم خوا  

:، والشكر مبنى على خمسة قواعد ”من عبادي الشكور 
وأمها ”خضوع الشهاكر للمشهكور، وحبهه لهه، اعترافهه بنعمتهه 

يمهها ثنهها ه عليههه بههها، وأن ال يسههتعملها ف“ بنعمههة ربههك فحههدث
ن على المطعم والملبس وقوت االبدا: يكره، وشكر العامة
علهههى التوحيهههد واإليمهههان وقهههوت القلهههوب، : وشهههكر الخاصهههة

. يهأن ال يستعان بشيء من نعم هللا على معاص: والشكر
كر ، والشهه”لههئن شههكرتم ألزيههدنكم ”والشههكر معههه المزيههد أبههدا 

، وههو المحهابعلى المكاره أشد وأصهعب مهن الشهكر علهى 
.أرفع درجة

مقام الشكر

ا  أ مَّ ةِ و  ب ِ بِنِۡعم  ثۡ ك  ر  د ِ ﴾ ١١ف ح 
[١١-الضحى ]



مقام الحياء

حيههاء اإلنسههان حههين يشههعر مههن أنههه مراقههب، كمهها يظهةةر 
رن بههه، تشههعر البكههر بالحيههاء فههي ليلههة عرسههها ممههن سههتقت
ا قهد ينالهه فلعل الذي تساوره نفسه بفعل مشين خشهيته ممه

يهاء من السن الناس، ويتعاظم الحياء عبر درجهات فههو ح
من الذات، وحياء من الناس، وأعالها حياء من هللا وذلك

عالهه، حين يدرك مراقبة هللا لهه فهي كهل خلجهات نفسهه واف
”با ان هللا كان عليكم رقي”؟ “ الم يعلم بأن هللا يرى”

”يعلم خائنة االعين وما تخفى الصدور ”فسبحانه 
انهها :قههالوا .اسههتحيوا مههن هللا حههق الحيههاء ” وفههي الحههديث 

ستحى ليس ذلكم ، ولكن من ا: قال .نستحى يا رسول هللا 
فظ ولههيح. مههن هللا حههق الحيههاء فلههيحفظ الههرأس ومهها وعههى 

ومههن اراد . وليههذكر المههوت والبلههى . الههبطن ومهها حههوى 
ى مهن فمهن فعهل ذلهك فقهد اسهتح. اآلخرة ترك زينة الدنيا 

”هللا حق الحياء 
الحياء ر ية اآلالء ور ية التقصير : قال الجنيد 

حى من اسهتحى مهن هللا مطيعها اسهت: وقال يحيى بن معاذ 
. هللا منه وهو مذنب

ردهها وهللا حيي يسهتحى مهن عبهده إذا  رفهع اليهه يهده أن ي
. صفرا

1

ى  ٱللَّ  بِأ نَّ ي ۡعل مأ ل مۡ ) ( ١٤ي ر 
العلق



مقام الحياء

:والحيــــاء أنواع ودرجات
با فمنه حياء آدم عليه السالم  لما فر هار: حياء جناية -1

يا رب ال:منى يا آدم ؟ قال أفّرارمن الجنة ، قال هللا تعالى 
. بل حياء منك

لليل كحياء المالئكة الذين يسبحون ا: حياء التقصير-2
حانك ما والنهار ال يفترون ، فأذا  كان يوم القيامة قالوا سب

.عبدناك حق عبادتك 
عبد وهو حياء المعرفة، فبقدر معرفة ال: حياء اإلجالل -3

.  بربه يكون الحياء
عليه كحياء النبي عند ما يطيل الضيوف: حياء الكرم -4

.فمن كرمه وحياءه ال يصرفهم
( )كحياء على من أن يسأل النبي : حياء الحشمة -5

.عن المذي لمكان ابنته منه
جل كحياء العبد من ربه عز و: حياء استصغار النفس -6

.  حين يسأله حوائجه
جده حياء النفوس الشريفة، ت: حياء المرء من نفسه -10

كون مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين، وهذا اكمل ما ي
. درمن الحياء فهو إن كان يستحى من نفسه فمن غيره أج

2

ى  ٱللَّ  بِأ نَّ ي ۡعل مأ ل مۡ ) ( ١٤ي ر 
العلق



مقام الصدق

نجيك حقيقة الصدق أن تصدق في موطن ال ي: بعضهم قال

ن منه إال الكذب، ومن منا لم يتعرض لمثل موقهف كههذا حهي

كنهها صههغارا، ولعههل الههبعض منهها مههازال يمههارس فنههون مههن 

ل مهدخ:الكذب لينجو مهن جريرتهه، والصهدق أنهواع، فهنهاك 

الصهدق، ومخههرج الصهدق، ولسههان الصهدق، وقههدم الصههدق، 

أن يكهون مهدخلك ومخرجهك  : مدخل الصدق. ومقعد الصدق

هللا في كل أمر أو سعى على الصدق، فصاحبه ضامن على

. ”العلىكالتأمين الشامل فضمانته كلية شاملة وس المثل ا”

اب حمل الصدق كحمل الجبهال الرواسهي ال يطيقهه إال أصهح

د لههه العههزائم،  وأمهها الريههاء والكههذب فخفيههف كالريشههة ال يجهه

صهدق حقيقهة الصهدق أن ت: قهال بعضههم . صاحبه ثقال البتهه

د في موطن ال ينجيك منه إال الكذب، والصهادق مضهطر أشه

نهه فهي الضرورة إلى متابعة األمر والتسليم في ظاهره وباط

.كل حركة وسكون مع إخال  القصد إلى هللا عز وجل

 ِ ب  قُل رَّ ل  أ ۡدِخۡلنِی﴿و  ِصۡدقࣲ ُمۡدخ 
أ ۡخِرۡجنِی ج  و  ٱۡجع لۡدقࣲ ِص ُمۡخر  یل ِ و 

اِمن لَُّدنك  
ࣰ
ن ـ  انَّ ُسۡلط 

ࣰ
﴾ِصير

[٨٠اإلسراء ]



مقام االيثار

تير، عطههاءه لههك بحكمههة، فههال بالبسههط وال بههالتقجعةةل
العطهاء كي يدفعك لالحتياج، ويدفعك لطلب العون و

مههن الغيههر، فههأن أعطههوك، فهههم كههذلك سيضههطرون 
العهون أو للحاجة، فتضيق بهم السبل ليدفعهم لطلهب

العطهههههاء منهههههك، وحيهههههث أدركهههههت دروس الطلهههههب 
ههههو والعطهههاء، تكهههون قهههد تهيئهههت لإليثهههار، فاإليثهههار

الجود والسخاء واإلحسان : منزل
:والمراتب ثالثة 

.هأن ال ينقصه البذل وال يصعب علي: السخاء 
بقههى أن يعطههى األكثههر ويبقههى لههه شههيئا أو ي: الجههود 

.مثل ما أعطى
ه، أن يهه ثر غيههره بالشههيء مههع حاجتههه اليهه: اإليثههار

.”األثرة ”وهى أعلى المراتب، وعكسها 
وهههو علههى عشههر مراتههب، أعالههها الجههود بههالنفس، 
ومههن درجاتههها الجههود بالراحههة والرفاهيههة، والجههود 

العلهم بالعلم ببذله، وهو أفضل من الجود بالمال ألن
أشههرف مههن المههال، ومههن الجههود أن تبذلههه لمههن لههم 

جهاه يسألك عنه بل تطرحه عليهه طرحها، والجهود بال
. والشفاعة فيمن يطلب

1

يُۡؤثُِرون   ل وۡ نفُِسِهمۡ أ  ع ل ى ۤ و  ان  ك  و 
 بِِهمۡ 

  
ة اص  ص  ن خ  م  ۡفِسِهۦن  ُشحَّ وق  يُ و 
ىِٕك   ـ ۤ [٩الحشر ]﴾ ۡفِلُحون  ٱۡلمُ ُهُم ف أُ۟ول 



مقام االيثار

رض  من أن تحلههل النههاس فههي: والجههود بههالعا
.يشتمك أو يقذفك
وههههى أنفهههع مهههن الجهههود : الجهههود بالصهههبر 

ه والجروح قصا  فمهن تصهدق به”بالمال 
” فهو كفارة له 

وق الجود بالخلق والبشر والبسهطة، وههو فه
الجهههود بالصهههبر واالحتمهههال والعفهههو، وههههو
، الهههذى بلههه  صهههاحبه درجهههة الصهههائم القهههائم
فال الجود بترك ما في أيدى الناس عليهم ،
ه وال يلتفههههت إليههههه وال يستشههههرف لههههه بقلبهههه

.يتعرض له بلسانه

2

يُۡؤثُِرون   ل وۡ نفُِسِهمۡ أ  ع ل ى ۤ و  ان  ك  و 
 بِِهمۡ 

  
ة اص  ص  ن خ  م  ۡفِسِهۦن  ُشحَّ وق  يُ و 
ىِٕك   ـ ۤ [٩الحشر ]﴾ ۡفِلُحون  ٱۡلمُ ُهُم ف أُ۟ول 



مقام الُخلُق

د القههيم جههزء مههن األخههالق، وهههي مهها نهه من بههه كمعتقههتعتبةةر
حتههى لههو لههم نمارسههها، وحههين نمارسههها عمليهها عبههر تكههرار

لقهها، وحههين تبشههّرع فههي هيئههة قههوان ين تصههبح عملههي تصههبح خب
عن أكثر ما مبدئاً، وقد سبئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

سبهئل تقهوى هللا، وحسهن الخلهق، و:يدخل الناس الجنة ؟ فقال 
،”الفههم والفههرج :عههن أكثههر مهها يههدخل النههاس النههار ؟ فقههال 

سههة ذات فتقههوى هللا يعنههي تههوخي السههقوط المتكههرر فههي ممار
خههل الخطههأ، واإلنسههان مجبههول علههى صههفات متناقضههة، كالب

والكههرم، والسههماحة والغضههب، فالسههعيد مههن حههول صههفات
ه الغضههب والههبطش والتملههك والشهههوة إلههى مهها يزكههى نفسهه
ويصهلحها ويزكيههها، فههب أن نهههرا جههار فهي منحههدره وكههان
في طريقهه مها قهد يغهرق أرض وعمهران ودور، وأصهحابها 

الث يعلمون أنهه ال ينتههى حتهى يخهرب دورههم، فانقسهموا ثه
:فرق 

لمهت قسم مهنهم صهرفت قواهها إلهى حبسهه إليقافهه، وفرقهه ع
خهذت أنه ال خال  إال بقطعه مهن أصهل الينبهوع، والثالثهة أ
صوله بصرف ذلك النهر عن مجراه إلى موضع ينتفعون بو

. اليه

1

ٱلَِّذين  ﴿ ات و۟ا اۤ م  يُۡؤتُون  و  قُلُ ء  وبُُهمۡ وَّ
ِجل ة     ب ِِهمۡ ر  إِل ى  أ نَُّهمۡ و  ﴾ ن  ِجعُور 

[٦٠المؤمنون ]



مقام الُخلُق

ته أن يبنى فأذا  تبين هذا المثل فاس سبحانه قد اقتضت حكم
اإلنسان هاتان القوتان الحاملتان على أخالق النفس 

.وصفاتها 
الشهوة فالسعيد من حول صفات الغضب والبطش والتملك و
رأى أن إلى ما يزكى نفسه ويصلحها ويزكيها، فالسعيد من

هذه الصفات ما خلقت سدى وال عبثا وإنها بمنزلة ماء 
جراه يسقى به الورد والشوك والحطب والثمار، فصرفوا م
نفع، إلى هذا الغرس، واستعملوه إلى حيث يكون استعماله أ
فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية ؟ وكيف 
ه من استحال القاطع موصال، فأذا  الخلق لك كالدواء الكري
كراهته الطبيب المشفق عليك، فال تنظر إلى مرارة الدواء و
كبه ومن كان على يديه، وأنظر إلى شفقة الطبيب الذى ر

ي منك وتحسين خلقك مع هللا ، بأن تعلم أن كل ما يأت. لك
.كرايوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من هللا سبحانه يوجب ش
وجب ذلك أنك ناق  وكل ما يأتي من الناق  ناق  فهو ي
يأتي اعتذاره منه، فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما

.  به من خير وشر

2

ف هو الرجل يصوم ويتصدق ويخا)
الحديث ( أن ال يقبل منه 



مقام التواضع

لهى أشهداء ع”ولكن المسلمون . هو الرفق واللين ” الهون“
”الكفار رحماء بينهم 

.ينتقم لنفسه قط (  )لم يكن الرسول 
وكهههان يعلهههف الشهههاة ويأكهههل مهههع الخهههدم ويجهههالس المسهههاكين 

يجيهب ويمشى مهع األرملهة واليتهيم ويبهدأ مهن لقيهه بالسهالم و
.دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء

. التواضع أن ال ترى لنفسك قيمة:وقيل 
ى هللا والتواضع للدين هو االنقيهاد لمها جهاء بهه الرسهول صهل
، أفهال عليه وسلم، فأذا كهان هللا قهد رضهى أخهاك لنفسهه عبهدا
.ترضى أنت به أخا ؟ فعدم رضاك به أخا عين الكبر

تحهب حتى تقبل الحق ممن” التواضع ”وال تصح لك درجة 
.وممن تبغض فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك

وجهب ي” التواضهع ”كذلك من أساء اليك ثم جهاء يعتهذر فهأن 
. ته سعليك قبول معذرته، حقا كانت أو بهاطال وتكهل سهرير

وعالمة الكرم والتواضع أنهك إذا رأيهت الخلهل فهي عهذره ال
يمكههن ان يكههون االمههر كمهها : توقفههه عليههه وال تحاجههه وقههل

.تقول

ِعب اُد  نِ ﴿و  ـ  ۡحم  ع ل ى ي ۡمُشون  ِذين  ٱلَّ ٱلرَّ
اٱأۡل ۡرِض 

ࣰ
إِذ ا خ  ه ۡون اط ب ُهُم و 

ِهلُون   ـ  اس  ق الُو۟ا ٱۡلج 
ࣰ
م ـ  [٦٣الفرقان ]﴾ ل 



مقام الفت وة

لم يهوم كان لموقهف رسهولنا الكهريم صهلى هللا عليهه وسهلقد 
ار فههتح مكههة مههع الكفههار درس فههي الفتههوة إذ عفهها عههن الكفهه

وأطلق سراحهم، مع أنههم طهردوه، وطهردوا المسهلمين مهن 
ا بهدا ديارهم ونكلوا بهم، بل واستحوذا على ممتلكهاتهم، ومه
تهاب منهم مهن سهوء العشهرة بهالعفو، ولعهل الشهعور الهذي ين
يكهون من أمثال ه الء التأمل في دافع صنيع العفهو، ولعلهه
ر نمههط سههببا فههي تهههذيب سههلوكهم أو يكههون مسههارا فههي تغييهه

ت هههي الصههفح عههن عثههرا: حيههاتهم، وقههد قيههل فههي الفتههوة 
ال اإلخوان، وقيل هي أن ال تحتجب ممن قصدك، وقيل أن

تههههرب إذا  أقبهههل طالهههب المعهههروف، وقيهههل إظههههار النعمهههة 
، استرسههال النههاس فههي فضههلك: وإسههرار المحنههة، وأصههلها

ي قبضههك فيكههون استرسههالك سههببا لنههيلهم لفضههلك، ولعههل فهه
ى لهك سببا في حرمانهم، بل أن ال تشههد لهك فضهال وال تهر

ك فهههو بههأن تنسههى أذيههة مههن نالهه” نسههيان األذيههة ”حقهها، وأمهها 
.بأذى ليصفو قلبك له وال تستوحش منه

ر منك ونسيان إحسانك لمن أحسنت إليه حتى كأنه لم يصد

1

إصالح عيوب نفسك جهد االمكان 
فإنه قد اشتراها منك  وليس من 
المروءة تسليم مبيع فيه من 

العيوب



مقام الفت وة

وههههي درجهههة تقهههديرها يكهههون )ولعهههل مهههن مظاهرهههها 
ن أن تبقههّرب مهه(: بعنصههري الزمههان والمكههان والظههرف

جنههى يقصههيك، وتبكههرم مههن يب ذيههك، وتعتههذر إلههى مههن ي
عليك، سماحة ال كظما ومودة ال مصابرة،

علههى فههأذا  علمههت أنههك بههدأت بالجنايههة فههانتقم هللا منههك
ة أال كنههت فههي الحقيقههة أولههى باالعتههذار، والفتههو: يههده

. تطوى عنه بشرك وال بّرك
.هذهتتالزم مع فضائل الفتوة” المروءة ”وفضيلة 

نهب غلبة العقل على الشهوة، ههي تج” المروءة ”وقيل 
. الدنايا والرذائل من األقوال واألخالق واألعمال

. سعته وبسطه للحبيب والبغيض: ومروءة الخلق 
. اإلصابة ببذل مواقعه المحمودة: ومروءة المال 
. بذله للمحتاج إليه:ومروءة الجاه 

عهههد تعجيلهههه وتيسهههيره ونسهههيانه ب: ومهههروءة اإلحسهههان 
.وقوعه

بهة، فترك الخصهام والمعاتبهة والمطال: ومروءة الترك 
. والتغافل عن عثرات الناس

2

إصالح عيوب نفسك جهد االمكان 
فإنه قد اشتراها منك  وليس من 
المروءة تسليم مبيع فيه من 

العيوب



مقام الفت وة

:على ثالثة درجات ” المروءة “و
مروءة المرء مع نفسه، وهى أن يحملها قسرا -1

على ما يجمل ويزين، فمن أراد شيئا في سره
ف فال يكش. وعالنيتهملّكه في جهره :وخلوته 

أو عورته في الخلوة، وال يتجشأ بصوت مزعج،
.ينهم عند أكله وحدة

من )الء فال يفعل خاليا ما يستحى من فعله في الم
(.غير الجماع أو للخالء 

فيستعمل معهم شروط : مروءة مع الخلق -2
.  األدب والحياء والخلق الجميل

باالستحياء من : المروءة مع الحق سبحانه -3
، نظره إليك، واطالعه إليك في كل لحظة ونفس
وإصالح عيوب نفسك جهد االمكان فأنه قد 
فيه اشتراها منك، وليس من المروءة تسليم مبيع

.  من العيوب

3

إصالح عيوب نفسك جهد االمكان 
فإنه قد اشتراها منك  وليس من 
المروءة تسليم مبيع فيه من 

العيوب



مقام اإلرادة

ادة  االنسةةان فةةي كسةةب الةةرزق ال تكةةون بالكسةةل بةةل بةةاإلردوافةةع
وهمتةةةه فةةةي طلةةةب المعةةةالي عبةةةر مركةةةز أو منصةةةب إنمةةةا يكةةةون 
باالجتهةةاد واإلرادة  غيةةر أن مقةةام اإلرادة الةةذي نحةةن بصةةددا قةةد 
  هذب إرادة االنسان وصيرها نحو ما يعةزز لعالقةة خاصةة مةع هللا
  فالمريد هو منسلخ من إجابة داعى الشهوة واإلخالد إلةى األرض

فصةار خروجةه أمةارة وداللةة علةى صةحة اإلرادة الخاصةة  فسةةمى 
.انسالخه وتركه إرادة

.  هو نهوض القلب في طلب الحق: وقيل 
ص فةي التحبب إلةى هللا بالنوافةل واالخةال: وقيل من صفات المريد 

يةةاء نصةيحة األمةةة واألنةةس بةةالخلوة واإليثةةار ألمةةر هللا تعةةالى  والح
.  من نظرا  والتعرض لكل سبب يوصل اليه والقناعة

وقيل من حكةم المريةد أن يكةون نومةه غلبةة  وأكلةه فاقةة  وكالمةه
.ضرورة

.وإنها مخالفة العادة  وهى ترك عوا د النفس وشهواتها
تةةرك الموانةةع و القواطةةع: وممةةا يعةةين السةةالك علةةى تةةرك العةةادة 

لةى أسةلمته إ: العا قة عن السلوك   فإذا  صحت له هذا المقدمات 
تةةةرويح األنةةةس  فينتقةةةل مةةةن رسةةةوم األعمةةةال إلةةةى مقةةةام حقا قهةةةا 
ان وأذواقها وأحوالها  فيترقى من اإلسالم إلى اإليمان  ومن اإليمة

.  إلى اإلحسان

ال   بَّهُ ۡدُعون  ي  ٱلَِّذين  ت ۡطُردِ ﴿و  م ر 
ةِ  ٱۡلع ِشی ِ بِٱۡلغ د و  ۡجه  يُِريُدون  و  ﴾ هُۥو 

[٥٢األنعام ]

هللامعالتواصالكل ما يقطع عليك ويمنعك من لذة : الموانع و القواطع



مقام األدب

أل ةةه  هللا سةةبحانه نبينةةا موسةةى فةةي مخاطبتةةه لفرعةةون الةةذي تأمةةر
بةةأن يقةةول لةةه قةةوال لينةةا  وعلةةم األدب هةةو علةةم إصةةالح اللسةةان  
والخطةةاب وتحسةةين الفاظةةه وهةةو شةةعبة مةةن األدب العةةام   واألدب  

:ثالثة أنواع 
أدب أدب مع هللا سبحانه وأدب مع الرسول صلى هللا عليه وسةلم و

.مع خلقه
لم )قل ولم ي” إن كنت قلته فقد علمته “: قال المسيح عليه السالم

فةي تعلم ما”ثم أحال االمر على علمه سبحانه بالحال وسرا ( أقله
بحانه ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص بةه سة” نفسى 
”وال أعلم ما في نفسك ”فقال 

انةةك ”ثةةم أثنةةى علةةى ربةةه ووصةةفه بتفةةردا بعلةةم الغيةةوب كلهةةا فقةةال
”انت عالم الغيوب 

وهةةو محةةض –ثةةم نفةةى أن يكةةون قةةال لهةةم غيةةر مةةا أمةةرا ربةةه بةةه 
:  فقال–التوحيد 

” ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن أعبدوا هللا ربى وربكم ” 
وأنةه بعةد وفاتةه ال.ثم أخبر عةن شةهادته علةيهم مةدة مقامةه فةيهم 

إطةةالع لةةه علةةيهم  وأن هللا عةةز وجةةل وحةةدا هةةو المنفةةرد بةةاالطالع 
:عليهم فقال 

ت فلمةةا تةةوفيتني كنةةت أنةة. وكنةةت علةةيهم شةةهيدا مةةا دمةةت فةةيهم “
”الرقيب عليهم 

1

ِلۡمت هُ دۡ ف ق  قُۡلتُهُۥإِن ُكنُت " "ع 
الما دة



مقام األدب

ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم  فقال
”وأنت على كل شيء شهيد ” 

”  إن تعذبهم فإنهم عبادك ”ثم قال 
وهةةةذا مةةةن أبلةةة  االدب مةةةع هللا  أي شةةةأن السةةةيد رحمةةةة عبيةةةدا 

.واالحسان اليهم 
ثم قال . فإذا  عذبتهم على علم منك بما تعذبهم به

” وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ” 
وهذا من أبل  االدب مع هللا ” الغفور الرحيم “ولم يقل ال

م والمعنةةى إن غفةةرت لهةةم فمغفرتةةك تكةةون عةةن كمةةال القةةدرة والعلةة
ليسةةت عةةن عجةةز عةةن االنتقةةام مةةنهم  والكمةةال هةةو مغفةةرة القةةادر 

” العزيز الحكيم ”العالم وهو 
وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السالم

الةةةذى خلقنةةةي فهةةةو يهةةةدين والةةةذى هةةةو يطعمنةةةي ويسةةةقين وإذا  ”
”  مرضت فهو يشفين 

حفظا لألدب مع هللا ” وإذا  أمرضني ”ولم يقل 
كذلك في قول الخضر في السفينة 

” فأراد ربك أن أعيبها ”ولم يقل ” فأردت أن أعيبها ”
”فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ” وقال في الغالمين 

وأنةةا ال نةةدرى أشةةر أريةةد بمةةن فةةي ” وكةةذلك قةةول مةةؤمني الجةةن 
:ثم قالوا . أرادا ربهم :ولم يقولوا ” االرض 

”أم أراد بهم ربهم رشدا ”

2

ۡبُهمۡ ﴿إِن  ت ۡغِفرۡ إِن و  ِعب اُدك ه ُهمۡ ف ِإنَّ تُع ذ ِ
ِكيمُ ع ِزيزُ ٱلۡ ف ِإنَّك  أ نت  ل ُهمۡ  ﴾ ٱۡلح 

[١١٨الما دة ]



مقام األدب

يةر لما أنزلت إلةى مةن خيةر فقإنىرب ” وقول موسى عليه السالم
”

”أطعمني ”ولم يقل 
ا ربنةةا ظلمنةةا أنفسةةنا  وإن لةةم تغفةةر لنةة“ وقةةول آدم عليةةه السةةالم

رب قةةدرت علةةى ”  ولةةم يقةةل ” وترحمنةةا لنكةةونن مةةن الخاسةةرين 
”وقضيت على 

ين أني مسنى الضر وأنةت أرحةم الةراحم” وقول أيوب عليه السالم
”فعافني واشفني ”ولم يقل ” 

مةن هذا تأويةل رؤيةاي” وقول يوسف عليه السالم  ألبيه وإخوته 
”قبل قد جعلها ربى حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 

حفظةةا لةةألدب مةةع إخوتةةه أن ال ”  أخرجنةةي مةةن الجةةب ” ولةةم يقةةل 
يخجلهم 
رفةةع عةةنكم جهةةد الجةةوع ”ولةةم يقةةل ” وجةةاء بكةةم مةةن البةةدو”وقةةال 

.أدبا معهم ” والحاجة 
وأضةةاف مةةا جةةرى إلةةى السةةبب ولةةم يضةةفه إلةةى المباشةةر الةةذى هةةو 

مةةن بعةةد أن نةةزغ الشةةيطان بينةةي وبةةين” فقةةال .أقةةرب اليةةه منةةه 
فأعطى الفتوة والكرم واألدب حقه” إخوتي 

ا أن يستر عورته وإن كةان خالية:الرجل ( ص)ومن هذا أمر النبي 
نةا الزم االدب ظاهرا وباط:أدبا مع هللا   وقال بعضهم .ال يراا أحد 

فما أساء أحد األدب في الظاهر إال عوقةب ظةاهرا  ومةا أسةاء أحةد 
.باطنا إال عوقب باطنا 

3

سَّنِی  أ ن ِی" أ نت  ر  ٱلض  م  مُ أ ۡرح  و 
"٨٣ِحِمين    ٱلرَّ 

األنبياء



مقام األدب

:ية في اآلنتلمسهواألدب المحمدي مع هللا سبحانه 
”ما زاي البصر وما طغى ”

ي فهههذا وصههف ألدب معههه صههلى هللا عليههه وسههلم فهه
آه إذ لههم يلتفههت جانبهها وال تجههاوز مهها ر.ذلههك المقههام 

ر وهذا كمال األدب ، واإلخهالل بهه أن يلتفهت النهاظ
عههن يمينههه وعههن شههماله، أو يتطلههع أمههام المنظههور  

.فاللتفات زي  
ن أ:فههأن عههادة النفههوس إذا  أقيمههت فههي مقههام رفيههع 

تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقهه، ومهن األدب أن
ال يرفع المصلى بصره إلى السماء 
عنهههد هيسهههتدبرومهههن األدب أن ال يسهههتقبل بيتهههه وال 

.قضاء الحاجة
تهم الذين هم علهى صهال“ومنها السكون في الصالة 

”دائمون 

4

اغ   ا ز  رُ ﴿م  ا ط  ٱۡلب ص  م  (  ١٧غ ى  و 
النجم



مقام اليقين

فةين حةين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين  فعلةم اليهناك
اليقةةين يصةةلك الخبةةر  وعةةين اليقةةين حةةين تعاينةةه بعينةةك  وحةةق
ت إليةه حين تطالعةه بفةؤاد قلبةك فثقتةك تكةون أبلة  ممةا لةو نظةر

م كنسةبة فنسبة اإليمةان حين ةذ لقلةوبه. بعينك وهو األعلى مقاما
.  المر ي إلى العين وهو حقيقة الصد يقية

الحزن كما أن هللا بعدله جعل الفرح والرضا في اليقين  وألهم و
.بالسخط والشك
إلى القلب امتالء اشراقا ونورا ”اليقين ”ومتى وصل 
:اليقين على ثالثة اوجه:قال الوراق 

.هسكون القلب إلى خبر المخبر وتوثقه ب: يقين خبر -1
االدلةة ما هو فوقه فمع وثوقه بصدقه يقةيم لةه: يقين داللة -2

.  على ما أخبر به
ألن هةةذا الكشةةف المسةةتور يكةةون مبةةدؤا الكشةةف عةةن أسةةماء 

ميةل الج”كإسةمالصفات التةي يحصةل عنهةا األنةس ويتعلةق بهةا 
لةةق ثةةم يقةةوى التع” والبةةر واللطيةةف والةةودود والحلةةيم والةةرحيم 

  بهةةا حتةةى يكةةون معهةةا طيةةب الحيةةاة  وقةةرة العةةين  ولةةذة القلةةب
نةة  وبهجة الروح  مع كمال العافيةة بةال محنةة  والهدايةة بةال فت
ازديةاد فتخف أعباء المسير  ويزول كل فتور  ويظل القلةب فةي

.من معانى الخبر دا ما

فِی﴿  ٱأۡل ۡرِض و 
 
ت ـ  اي  ۡلُموقِنِيء  (٢٠ن  ل ِ
الذاريات



مقام الِذكر

ير يصةةاب المةةرء بةةالهم  تجةةد أثةةر الهةةم مةةاثال فةةي تعةةابحةةين
جسدا  ظاهرا في سلوكه  كما لةو أن مةا شةغله مةن هةم قةد 
ةةن هةةم ِمةةن حولةةه   ابتلعةةه  فمةةا عةةاد يشةةعر بوجةةودا مةةع م 

قةةالوا )فبةةذكرا المسةةتمر عمةةا أهمةةه صةةار محبوسةةا نحةةوا  
ن تةةاهلل تفتةةأ تةةذكر يوسةةف حتةةى تكةةون حرضةةا أو تكةةون مةة

  فاستذكار كهذا يكون مةدمرا ال معمةرا  أمةا ذكةر(الهالكين
ة هللا فهةةو الةةةذكر المعمةةر إذ يفةةةتح لةةةك آفاقةةا لترتقةةةي رحمةةة

.  وسكينة
تهم ال يقعةةد قةةوم يةةذكرون هللا إال حفةةتهم المال كةةة وغشةةي”

”الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم هللا فيمن عندا
الحديث

الحديث” ال يزال لسانك رطبا من ذكر هللا ”

اغدوا وروحوا واذكروا   من كةان يحةب ان يعلةم منزلتةه ”
نةةزل فلينظةةر كيةةف منزلةةة هللا عنةةدا ؟ فةةإن هللا ي: عنةةد هللا 

الحديث” العبد منه حيث أنزله من نفسه 

فةي ومةن ذكرنةي.من ذكرني في نفسه ذكرتةه فةي نفسةى ”
الحديث” مالء ذكرته في مالء خير منه 

اآلية” فأذكروني أذكركم ”

من ذكرني في نفسه ذكرته في”
ته ومن ذكرني في مالء ذكر.نفسى 

الحديث” في مالء خير منه 



مقام الفقر

بهر أن تحكم على ما تهراه مهن حولهك أو تعاينهه عال يحسن 
ك مهاء جوارحك بأحكام قطعية، فلعك تخط ، فالهذي يبهدو له

وت قد يكون سرابا، وما يبدو لك صوت رعهد قهد يكهون صه
قهة آللة حفهر، لهذا صهار الحكهم عبهر الجهوارح ال يعكهس حقي

ن صهور األشياء، ما أصبح التعلّق بما تبعث بهه الجهوارح مه
ومعلومههات أمههر مضههلل ويتطلههب التحقههق، وهههو مسههار عههن 
رسههالة نحههو اإلنسههان بههأعالن الفقههر والعجههز، وعلههى ذلههك

بعهد تأمهل ارتقى القلب ليتعرف على حقيقهة األشهياء، فصهار
مههههن المههههال والجههههاه والصههههور –أن مهههها سههههوى هللا تعههههالى 

ا بها، فهال والمراتب، فكان حقيقة الفقر تعطيل هذه عن تعلقه
تعطيلههها عههن ”وأمهها . وال يبخههل موجودهههامعههدومهايطلههب 
لهى فههو أال يمهدحها ، فهأن اشهتغاله بمهدحها دليهل ع” اللسهان 

.محبتها ورغبة فيها فأن من أحب شيئا أكثر من ذكره
ال والفقههر سههالمة القلههب مههن آفههات الطلههب والتههرك، بحيههث
رغبة يحجبه عن ربه ال في طلبها وأخذها وال في تركها وال

: عنها وذلك من وجوه شتى

د ك   ج  و   و 
ࣰ
ۤاىِٕال ﴾ ٨ۡغن ى  ف أ  ع 

[٨-الضحى ]

1



مقام الفقر

مهها تعلههق قلبههه ب–وهههو بشههر ال ملههك –أنههه إذا  تركههها : أوال
نفسههه يقيمههه ويقيههه ويعيشههه، فيبقههى فههي مجاهههدة شههديده مههع

يهق، وحظها من الدنيا، وهذه قلة فقه في الطرمعلومهالترك 
ذا  نهبح بل الفقيه العارف يردها عنه بلقمة، كما يرد الكلهب إ

، بهههلومدافعتههههبمجاهدتههههوال يقطهههع زمانهههه . عليهههه بكسهههرة
.اعطها حظها، وطالبها بما عليها من الحق

ك إن  لنفسههك عليههك حقهها ولربههك عليههك حقهها ولزوجهه“ ذلههك 
” عليههك حقهها ولضههيفك عليههك حقهها فههأعط كههل ذي حههق حقههه

الحديث 

والجهن والعارف البصير يتقوى على حرب شهياطين اإلنهس
ـهـتغل وقطاع الطريق بأعطاء النفس حقها من المباح وال يش

.بها
إذا  ومههن آفههات التههرك تطلعههه إلههى مهها فههي أيههدى النههاس: ثانيهها

.مسته الحاجة إلى ما تركه
ههذا ال السالمة من آفات األخهذ والتهرك، و: فالفقر الصحيح 

.يحصل إال بفقه في الفقر

د ك   ج  و   و 
ࣰ
ۤاىِٕال ﴾ ٨ۡغن ى  ف أ  ع 

2



اإلجتباءمقام 

اجتبهاه هللا: متهى بله  ذروة اإليمهان فالمؤمن
.واصطفاه وجذبه اليه 

قصهة واألنبياء يتفاوتون فهي ذلهك، فمهن ذلهك
ههها حههين القههى االلههواح وفي( ع)سههيدنا موسههى 

لهه ، كالم هللا ، وجر بلحية أخيه وههو نبهي مث
( ع)لم يعاتبه هللا علهى ذلهك ، كمها عاتهب آدم 

.في أكل لقمة من الشجر
جفههاء والعبههد الصههادق اذا استشههرفت نفسههه لل

عصهههمه هللا: بموافقهههة شههههواته لحظهههة غفلهههة 
ال اضههطرارا ، بههأن يههنغ  عليههه الشهههوات فهه

.تصفوا له البته
ع ل  " ا ج  م  ل ۡيُكمۡ و  ينِ یفِ ع  ِمنۡ ٱلد ِ

ࣲج   ر  "  ح 
78الحج 



مقام اإلحسان

مها نحو الغرب جودة ما ينتجهون، وتههذيبيجذبنا
يصهههنعون، وههههذا إحسهههان، إذ إن االحسهههان تههههذيب 
ي وإبرام، غير أن مقهام اإلحسهان فهي اإلسهالم يرتقه

باإلنسههان عبههر عنصههر ثالههث وهههو القصههد وهههو مهها
:يكون بشيئين 

نقّى من شوائب الحظوظ -1 .تهذيبه علما، مب
واالحكام والقوة ، وال ” واالبرام ”إبرامه عزما -2

.يصحبه فتور
اإلحسان في األحوال، وهو أن يستر:ومن درجاته 

مههها يهبهههه هللا مهههن حفهههظ واجتبهههاء، وال يظهرهههها إال 
لمصهههلحة راجحهههة، وإظههههار الحهههال للنهههاس حمهههق 
وعجز وهو مهن حظهوظ الهنفس والشهيطان، ويجهب 

ال أن تكون أستر من ستر أرباب الكنوز مهن األمهو
.ألموالهم

مههن اإلحسههان فيمهها يهبههه هللا إليههك:وأعلههى اإلحسههان 
. الوقت

ۤاءُ ه لۡ ) ز  نِ ج  ـ  ۡحس  ۡحس  إاِلَّ ٱإۡلِ نُ ٱإۡلِ ـ 
الرحمن( ٦٠



مقام العلم

اإلحاطههة العلميههة بصههناعة مهها،  مهها لههم  مةةا فا ةةدة 
فضهاء يتبعها عمل منجهز؟ فالسهبق الغربهي نحهو ال

كههان عههن تشههغيل حههين أدركههوا ارتبههاط األسههباب
. بالمسببات
فههة االطههالع علههى بههواطن األشههياء ومعر:فالعلميههة 

. ارتباط األسباب بالمسببات
.هي وضع الشيء في موضعه: والعملية 

ان تعطههى كههل شههيء حقههه وال : وأسههاس الحكمههة 
.هتعديه حدة، وال تعجله عن وقته وال تأخره عن

علمية وعملية  : والحكمة حكمتان
نبغهي، فعل ما ينبغي على الوجه الذى ي: فالحكمة 

في الوقت الذى ينبغي
عهدى فنفع الحهال ال يت” الحال ”خير من ” العلم “و

.صاحبه ونفع العلم كالغيث ينفع الجميع

ة  يُۡؤتِی﴿ ن ٱۡلِحۡكم  ۤاُء  ي  م  ن ش  م  ۡؤت  يُ و 
ة   اأُوتِی  ف ق دۡ ٱۡلِحۡكم 

ࣰ
ۡير  خ 

ࣰ
ا ا  ك ثِير م  و 

بِ ا۟ أُ۟ولُوإاِلَّۤ ي ذَّكَّرُ  ـ  [٢٦٩البقرة ]﴾ ٱأۡل ۡلب 



مقام الفراسة

ملمهح (يعجب الزراع ليغيض بهم الكفهار)اآلية في
حيههههال فقههههه الصههههناعات، فههههالّزراع يمتلكههههون مههههن 
المعارف ما يجهلهه غيهرهم، وبهائع المنسهوجات ههو 

يها أم من يبلغهك إن كهان الهذي اشهتريته حريهرا طبيع
مهدى صناعيا، وكذلك سابك الذهب حين يبلغك عهن

نقهههاءه، فجمهههيعهم اسهههتحوذوا علهههى صهههناعات، مههها 
ة، فيمها ههم فيهه مهن إدراك ومعرفهمتفّرسهونجعلهم 

ود واألمر ال يختلف مع أصهحاب البصهائر ومهن تعه
على غض بصره عن المحهارم، وأمسهك نفسهه عهن
اع الشهههوات، وعّمههر باطنههه بالمراقبههة وظههاهره بأتبهه

.السنة، وتعود أكل الحالل
. رينللناظرين، للمعتبرين، للمتفك: فالفراسة

ولهههههو نشهههههاء ألرينهههههاكهم ، فلعهههههرفتهم بسهههههيماهم ، ”
”ولتعرفنهم في لحن القول 

َٔاي  ِلك  ذ   فِیإِنَّ  تࣲ لـ  س ِ ـ  ۡلُمت و  ﴾ ٧٥ِمين  ل ِ
[٧٥-٧٤الحجر ]

1



مقام الفراسة

:وهي وفق مسارات
. فراسة النظر والعين: فاألول 
.فراسة االذن والسمع: والثاني 

”  اتقوا فراسة الم من فأنه ينظر بنور هللا” 
الحديث

يفرق به سببها نور يقذفه هللا في قلب عبده ،
ه بين الحق والباطل والصادق والكاذب وهذ

.  الفراسة حسب قوة االيمان

َٔاي  ِلك  ذ   فِیإِنَّ  تࣲ لـ  س ِ ـ  ۡلُمت و  ﴾ ٧٥ِمين  ل ِ
[٧٥-٧٤الحجر ]
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نةمقام السكينة والطمأني

” السههكينة”وكثيههرا مهها ينطههق صههاحب ”الطمأنينههة ”معناهةةا 
غربه بكالم لم يكن عن فكر منهه، وال روايهة وال هبهة، ويسهت

.هو من نفسه، كما يستغرب السامع له
.لروحالنور، القوة، ا: والسكينة تشتمل على ثالثة معانى

كمههال فههالنور يكشههف لههه حقههائق اليقههين، والحيههاة توجههب لههه
.  يقظته، والقوة توجب له الصدق وصحة المعرفة

ة محاسههبة الههنفس، ومالطفههة الخلههق، ومراقبهه: ومههن معانيههها
.  الحق سبحانه

سهههكون القلهههب الهههى الشهههيء وعهههدم اضهههطرابه ” الطمأنينهههة ”
وقلقه،

.الصدق طمأنينة، والكذب ريبة
ى أنهها دليهل عله” الى ربك إرجعىيا أيتها النفس المطمئنة ”

.ال ترجع إال إذا كانت مطمئنة 
إذا أقههام بههه، إذا اطمههأن العبههد :يقههال اطمههأن المكههان والمنههزل 

ع علههم أن لههن يصههيبه اال مهها كتههب هللا لههه ، فههال وجههه للجههز
واطمهأن والقلق، وإذا قويت مشاهدة العبد للمثوبة سكن قلبهه

لذ بمشههاهدة العههوض، وقههد تقههوى مشههاهدة العههوض حتههى يسههت
.بالبالء ويراه نعيما

ل  ٱلَِّذیۤ ﴿ُهو   قُلُوِب فِین ة  ٱلسَِّكيأ نز 
اُدۤوا۟ ٱۡلُمۡؤِمنِين   اإِ ِلي ۡزد 

ࣰ
ن ـ  ع  يم  ـ  مَّ ِ نِِهۡم  إِيم  لِلَّ و 

و  ُجنُوُد  ـ  ٱأۡل رۡ ِت   ٱلسَّم  ك ان  ِض  و  ُ و  ع ِليًماٱللَّ
ا
ࣰ
ِكيم [٤الفتح ]﴾ ح 

نُو۟ا ٱلَِّذين  ﴿ ام  ىِٕ ء  ت ۡطم  ِ  ِذۡكرِ بِ قُلُوبُُهم ن  و  أ ال  ٱللَّ
ىِٕن  ٱللَِّ بِِذۡكرِ  (٢ٱۡلقُلُوبُ ت ۡطم 

الرعد

الجنة  : العوض



ة مقام الهم 

شغف ما يتطلع اليه االنسان هو ما 
يدفعه للمضي همة ونشاطا لحين أن

مبدأ االرادة “ الهمـــة“يحقق هدفه، و 
والهم مبد ها والهمة نهايتها، وقيمة 

.المرء همته ومطلبه
همة تصون : أول نبضات الهمة 

ه على القلب عن الرغبة بالفاني وتحمل
.  الرغبة بالباقي

فانظر إلى أي مسار تمضي همتك، 
. فهمك ما أهمك، فهو مقامك



مقام المحبة

د ، فمعقه(إن المحهب لمهن يحهب مطيهع)فهي الحهب قيل
ها، وهي نسبة العبودية هو المحبة، فالعبودية معقودة ب

أولئهك ”روح اإليمان واألعمال والمقامات واألحهوال  
” ربالذين يهدعون يبتغهون إلهى ربههم الوسهيلة أيههم أقه
غهاء فذكر المقامهات الثالثهة فهي اآليهة ، الحهب وههو ابت

القههههرب إليههههه، والتوسههههل إليههههه باألعمههههال الصههههالحة، 
.والرجاء والخوف

وما ألحد عنده من نعمة تجزى إال ابتغاء وجهه ربهه”
فجعهههههل غايهههههة األعمهههههال لهههههدى المقهههههربين ” األعلهههههى 
.إرادة وجهه: والمحبين

رةوهذه اإلرادة لوجهه موجبة للذة النظر إليه في اآلخ
ه فهأذا  وال يزال عبدى يتقرب إلهى بالنوافهل حتهى أحبه”

يبصهر أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى
ا ، ولئن به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى به

”ألعيذنهسألني ألعطينه ولئن استعاذني 

1

ُ ُكمُ يُۡحبِبۡ ف ٱتَّبِعُونِی" "ٱللَّ
31آل عمران 



مقام المحبة

ك وههههل الصهههبر فهههي الحقيقهههة إال صهههبر المحبهههين، وكهههذل
فهانهم يزههدون فهي محبهة مها . هو زهد المحبهين” الزهد ”

رواح فأنهه فقهر األ” الفقهر ”سوى محبهوبهم، وكهذلك مقهام 
.إلى محبوبها، وهو أعلى أنواع الفقر

” األنس “و“ الهمـــة”مقاما هي بين ” المحبة”و

ألن المحبهههة لّمههها كانهههت ههههي نهايهههة شهههدة الطلهههب، وكهههان 

كانهت الهمهة مهن مقومهات: المحب شديد الرغبة والطلب 

.حبه 

، وأول وبالمحبة تفنى خواطر المحهب عهن التعلهق بهالغير

وبهه خواطره المتعلقة بمها سهوى محب:ما يفنى من المحب 

خهواطره ألنه إذا  انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه انجذبت

.تبعا

ال يجهد والمحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب، و

مههن مسههها مهها يجههد غيههره، حتههى يلتههذ المحههب بكثيههر مههن

ذذ الخلهى المصائب التي يصيبه بهها حبيبهه أعظهم مهن التله

.بحظوظه وشهواته 

2

به اللهم أرزقني حبك وحب من ينفعني ح”
عندك   اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله
قوة لي فيما تحب   وما زويت عنى مما 

”  أحب فاجعله فراغا فيما تحب 



مقام المحبة

وتنشههأ المحبههة مههن مطالعههة العبههد منههة هللا

عليههه، فههالقلوب مجبولههة علههى حههب مههن 

أحسهههن إليهههها، وبغهههض مهههن أسهههاء إليهههها، 

بهه، وتتصاعد المحبهة حتهى يلههج اللسهان

فان من أحهب شهيئا أكثهر مهن ذكهره حتهى

.كأنه ال يشاهد غيره

وإنمههها تظههههر ههههذه المحبهههة مهههن مطالعهههة 

.انيا الصفات، بأثباتها أوال ومعرفتها ث

من كهان يرجهو”ومن آثار المحبة الشوق 

يههة وقيههل هههذا تعز”هللا فههان أجههل هللا آلت 

.للمشتاقين 

وعالمههههة الشههههوق فطههههام الجههههوارح عههههن 

.  الشهوات

3

” ُ ٱللَّ بِرِ يُِحب  و  ـ  ُ ”“ين  ٱلصَّ ٱللَّ يُِحب  و 
يُِحب  ين  بِ   ٱلتَّوَّ ِحب  يُ ٱللَّ  إِنَّ ” ٱۡلُمۡحِسنِين   و 

ِرين   ﴾ٱۡلُمت ط ه ِ



مقام الغيرة

ران، الغيههرة فيمهها بههين األبنههاء، وفيمهها بههين االقههجعةةل

لقويهة فالغيرة إحساس يظن فيهها الشهخ  أن عالقتهه ا

بشههخ  مهها تهههدد مههن قبههل طههرف آخههر منههافس، غيههر   

يمتثهل أن غيرة هللا في أن يكون هو األوحد في القلب ل

ان هللا يغهههار، وإن المههه من يغهههار، ”العبهههد فيمههها أمهههر، 

ة  والغيهههر” أن يهههأتي العبهههد مههها حهههرم عليهههه: وغيهههرة هللا

وهى كراههة مزاحمتهه لهك : غيرة من الشيء: نوعان 

. في محبوبك

ن شدة حرصك علهى المحبهوب أ: وغيره على الشيء

.يفوز به غيرك دونك أو يشاركك الفوز به 

على قلبه وثمة غيرة العبد على نفسه كغيرته من نفسه

ومن إعراضه على قلبهه ومهن صهفاته المذمومهة علهى

، وهههههذه الغيههههرة خاصههههة بههههالنفس الممدوحههههةصههههفاته 

. الشريفة

ان هللا يغار   وان المؤمن يغار   وغيرة”
”ان يأتي العبد ما حرم عليه : هللا 



مقام الوجد

“..على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا وربطنا”

وههذا مههن أحسههن االسههتدالل علهى مهها وجههده الفتيههة مههن 

.حالوة اإليمان وذاقوه، فقاموا من بين قومهم 

هو من ثمرة أعمهال القلهوب ، مهن الحهب فهي “ الوجد”

.هللا والبغض فيه 

ه فأذا غلب على قلبه” اإلحسان ”وهو أعلى ذروة مقام 
–وتمكهن فهي ذلهك –مشاهدة معبوده حتهى كأنهه يهراه 

صههار لههه ملههك أخمههد أحكههام نفسههه، وتبههدل بههها أحكامهها 

.أخرى وطبيعة ثانية، وولد والده جديده 

ض أفلههم يسههيروا فههي األر”والتههدبر يقههود إلههى الوجههد 

ههها فتكههون لهههم قلههوب يعقلههون بههها أو آذان يسههمعون ب

ي فهي فأنها ال تعمى االبصهار ولكهن تعمهى القلهوب الته

اآلية”  الصدور 

ب ۡطن ا” ر  “..ق اُمو۟ا إِذۡ قُلُوبِِهمۡ ع ل ى  و 
الكهف

1



مقام الوجد

كههر فههأذا اسههتفاق شههاهد السههمع والبصههر والف

ووجد القلهب حهالوة المعرفهة واإليمهان خهرج

.من جملة الغافلين

وهناك وجهد آخهر، محهل اليقظهة فيهه الهروح، 

.كرالسمع والبصر والف: بينما محلها االول

أن ، فههمتعلقهههفلعلههو وجههد الههروح سههببه علههو 

يههات اآل:متعلههق وجههد السههمع والبصههر والفكههر 

. والبصائر

.ومتعلق وجد الروح بالمحبوب ذاته
ب ۡطن ا” ر  “..ق اُمو۟ا إِذۡ قُلُوبِِهمۡ ع ل ى  و 

الكهف

2



مقام البرق

أتيهههك  لعلهههك تغفهههل أحيانههها محهههاوال االسهههتذكار فتخيهههب، فت
كهذلك الفكرة على حين لحظة دونما استحضهار كهالبرق، و

الوعد إذ

ي فه( مها وعهد هللا)تلمع من جانب العدة : األولى ومضته

.أفق الرجاء

ذا تمكنهت فهأن المحبهة إ: فيستكثر العبد القليل مهن العطهاء 

ارنههة مهن العبهد اسهتكثر قليهل مهها ينالهه مهن محبوبهه، مهع مق

.ذلك بجالل وعظمة معطيه واحتقاره لنفسه

رق الوعهد فلما بدا له من ب: ويستقل فيه الكثير من األعباء

.ياء حمله ذلك على الجد فلم يجد لذلك مس األعباء واإلع

لى عباده مرارة البالء الذى يختبر به هللا  تعا: وإستحالءه

.ليبلوهم أيهم اصبر وأصدق

اصهفه فيه الطول مهن األمهل وتخيهل أن المنيهة تعإستقصر

ة وتفاجئه في كهل وقهت، فاشهتد حهذره مهن هجومهها، مخافه

لقاءأن تحل به عقوبة هللا، ويحال بينه وبين التأهب ل

1

ما )تلمع من جانب : األولى ومضته

.في أفق الرجاء( وعد هللا



مقام البرق

دخول عليه فيلقى ربه قبل الطهر التام، فال ي ذن له بال

بغيهههر طههههارة كمههها أنهههه لهههم يههه ذن فهههي دار التكليهههف  

عبهد ال فأذا كان ال. بالدخول عليه للصالة بغير طهارة 

، ويسهتر يدخل عليه حتى يستقبل بيتهه المحهرم بوجههه

ديه، عورته، ويطهر بدنه وثيابه، وموضع مقامه بين ي

قاء، ال ثم يخل  له النية، فهكذا الدخول عليه وقت الل

تر عورتهه يحصل إال بأن يستقبل ربه بقلبهه كلهه، ويسه

، الباطنهههة بلبهههاس التقهههوى، ويتطههههر س طههههرا كهههامال

ويتأهب للهدخول أكمهل تأههب، وأوقهات الصهالة نظيهر

.وقت الموافاة

2



مقام الذوق

طعهههم اإليمهههان مهههن رضهههى بهههاس ربههها وباإلسهههالم دينههها ذاق”

“ وبمحمد صلى هللا عليه وسلم رسوال

م فههأخبر أن لإلسههالم طعمهها وأن القلههب يههذوق كمهها يههذوق الفهه

.الطعام والشراب 

ثهههالث مهههن كهههن فيهههه وجهههد حهههالوة اإليمهههان، مهههن كهههان هللا ”

ورسوله أحب اليهه ممها سهواهما، ومهن كهان يحهب المهرء ال 

إذ أنقهذه يحبه إال س، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد

الحديث ” هللا منه كما يكره أن يلقى في النار 

ه، أمر باطن والعمل دليل عليه ومصهدق له: فالذوق والوجد 

ب قوتهه واألعمال ثمرات العلوم والعقائد واليقين، فعلى حسه

.تكون ثمرته

ا ومن عالمات الذوق أن ال يقطع صاحبه عن طلبه أمل دنيه

.وطمع في غرض من أغراضها 

1

ذاق طعم اإليمان من رضى باهلل ربا ”

ه وباإلسالم دينا وبمحمد صلى هللا علي

“  وسلم رسوال



مقام الذوق

ان على حسب قهوة القهرب، فكلمها كه: وقوة األنس وضعفه 

ه القلب من ربه أقرب كهان أنسهه بهه أقهوى، وكلمها كهان منه

سههده أبعههد، كانههت الوحشههة بينههه وبههين ربههه أشههد، ولههذلك يف

، العهارض، والعهارض ههو الهذى يهدعوه إلهى االلتفهات إليههه

. والوقوف معه دون مطلبه العالي 

وكل ما سوى هللا فهو عارض،  ويبقهى ههذا حهاال ومقامها،

 كأنك اإلحسان أن تعبد هللا“ :كما قال صلى هللا عليه وسلم 

” تراه 

ن وهكههذا مخاطبههة ومناجههاة لههه، كأنههه بههين يههدى ربههه، فيسههك

ههارا جأشه ويطمئن قلبه، فيزداد لهجا بالدعاء والسه ال إظ

يرغهب لفقر العبوديهة، فهأن هللا يحهب مهن عبهده أن يسهأله و

.إليه

لهى ، هي التهي تبعهث ع(الحب والخوف والرجاء: )الثالثة 

عمههارة الوقههت بمهها هههو األولههى لصههاحبه واألنفههع لههه وهههى 

يهههم إلههى ريبتغههونأولئههك الههذين يههدعون ” أسههاس السههلوك 

ن عذابههه إيخههافونرحمتههه وويرجههون الوسههيلة أيهههم أقههرب 

وههذه الثالثهة ههي قطهب رحهى ” عذاب ربك كان محذورا 

.العبودية وعليها دارت رحى االعمال

2

ىِٕك  ”  ـ ۤ ب ِِهُم إِل  ي ۡبت غُون  ُعون  ي دۡ ٱلَِّذين  أُ۟ول  ى  ر 
ِسيل ة   بُ أ ي ُهمۡ ٱۡلو  ”أ ۡقر 

االسراء



مقام الصفاء

” عندنا لمن المصطفين االخيار وإنهم ”
.اسم للبراءة من الكدر” الصفا “و

هههذب فهههذا العلههم الصههافي المتلقههي مههن مشههكاة الههوحى ي
.صاحبه لسلوك طريق العبودية

ومههن الصههفاء صههفاء الحههال، والحههال ثمههرة العلههم، وال
فا يصههفو حههال إال بصههفاء العلههم المثمههر لههه، وإذا صهه

الحههال وجههد العبههد حههالوة المناجههاة، ولههو كههان الحههال 
. مشوبا بكدر لم يجد حالوة المناجاة
.وهو من حضرة األسماء والصفات

د مهثال ، فههو سهبحانه يهو” الهودود ”فمن ظهر له اسم 
ضههله عبههاده ويحههبهم ويتههودد الههيهم بأحسههانه الههيهم وتف

. عليهم
سهب كذلك سهائر األسهماء والصهفات فصهفاء الحهال بح

.صفاء المعرفة به

بَُّكمۡ ٱۡدُعوا۟ ﴿  ر 
ࣰ
ع ر   ات ض 

ُخۡفي ةً  يُِحب  ال  ۥإِنَّهُ و 
﴾ٱۡلُمۡعت ِدين  

[٥٥األعراف ]



مقام الفرح

وبي ن تتذوق تارة الحزن  وتارة الفرح  عبر مسيرة الحياة جعلك
ير  كيةةف أن نفسةةك بفطرتهةةا تفةةرح مةةع كةةل إنجةةاز يكةةون محةةل تقةةد

  وتحةةزن مةةع كةةل تةةدمير  لتسةةتذكر هللا إذ أوجةةدك مةةن عةةدم فتفةةرح
كرا وأرشدك لإلسالم بعد أن كنت ضاال  لتفرح  وألهمك لذكرا وش

.لتفرح

.فإن هللا أمر عبادا بالفرح بفضله ورحمته

فضةل بل يجب أن يفرح العبد بالحسنة إذا عملها وهو فةرح العبةد ب

فةرح الفرح باهلل والسةرور بةه  في:هللا  ومن أعظم مقامات اإليمان 

.باهلل ربا وإله ومنعما ومربيا

واللبيةةةب مةةةن يجمةةةع مةةةع هةةةذا السةةةرور حةةةذرا مةةةن مكةةةر هللا  فةةةإن 

ها  والمكةر السرور يبسط النفس وينسيها عيوبها وآفاتها ونقا صة

.بأن يكله هللا إلى نفسه
طغيةان  لذا عليه بالمبالغةة بالشةكر لتصةفية سةرورا مةن شةوا ب ال

فضةل قةل ب”فالفرح المحمةود هةو ذلةك المقي ةد بفضةل هللا وبرحمتةه 
حين فةةر”“ هللا وبرحمتةةه فبةةذلك فليفرحةةوا هةةو خيةةر ممةةا يجمعةةون 

”بما آتاهم هللا من فضله 
”  فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ”

احبه فةةالفرح بةةالعلم وااليمةةان والسةةنة دليةةل علةةى تعظيمةةه عنةةد صةة
.ومحبته له

ه صفة كمال ولهةذا يوصةف الةرب تعةالى بةأعلى أنواعة” الفرح “و
.وأكملها كفرحه بتوبة التا ب 

اۤ ف ِرِحين  ﴿ ُهمُ بِم  ات ى  ُ ٱء  ف ۡضِلِهۦِمن للَّ
ي ۡست ۡبِشُرون   قُوا۟ ل مۡ ن  بِٱلَِّذيو  ِهم ﴾  بِ ي ۡلح 

[١٧٠آل عمران ]

1



مقام الفرح

أعلى أنواع نعيم القلب  والهم والحزن عذابه ” الفرح “و

اح به  فالرضةى طمأنينةة وسةكون وانشةر”الرضى ”وهو فوق 

والفرح لذة وبهجة وسرور  فكةل فةرح راض ولةيس كةل راض

:وسرور القلب المؤمن إنما تجلبه هزتان . فرح 

.  هزة سرور ذوق-1

(وهو مقيد بكونه سماع إجابه ) هزة سرور سماع -2

.  إنه ال مجرد  سماع اإلدراك وإنما سماع المنتفع به

وسةةةماع اإلجابةةةة هةةةو سةةةماع االنقيةةةاد  انقيةةةاد القلةةةب والةةةروح 

.والجوارح لما سمعته األذن ما يزيل بقايا الوحشة

رى إن فةةي ذلةةك لةةذك“ وبةةين سةةبحانه سةةبيل هةةذا المعرفةةة فقةةال

”لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

:ال ينتفع بها إال من جمع هذا االمور الثالثة 

.  أن يكون له قلب حي واع-1

.  أن يصغى بسمعه فيميله كله نحو المخاطب-2

ي أ” الشهيد ”أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له   وهو -3

.الحاضر غير الغا ب 

وة وكما أن المبصر ال يةدرك حقيقةة المر ةي إال إذا  كانةت لةه قة

بغيرا مبصرة  فكثير ما يمر بك إنسان أو غيرا وقلبك مشغول

.فال تشعر بمرورا

اۤ ف ِرِحين  ﴿ ُهمُ بِم  ات ى  ُ ٱء  ف ۡضِلِهۦِمن للَّ
ي ۡست ۡبِشُرون   قُوا۟ ل مۡ ن  بِٱلَِّذيو  ِهم ﴾  بِ ي ۡلح 

[١٧٠آل عمران ]

2



مقام السر

”أعلم بما في أنفسهم هللا”

.الذين ورد فيهم الخبراألخفياءأصحاب السر هم 

” ه الء مّن هللا عليهم من بيننا ”

كهذلك ”وهللا سبحانه عليم حكيم يضع العطاء فهي مواضهعه

هم مهن بيننها فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أه الء مّن هللا علهي

” أليس هللا بأعلم بالشاكرين 

فاس أعلم بما في أنفسهم  إذ أّهلهم للهدى والحق 

وههههم طائفهههة علهههت همهههتهم، وصهههفت قصهههودهم ، وصهههح 

لهى  رسهم سلوكهم، حتى سبقوا السائرين، فلم يوقف لههم ع

سهبقهم لهم ولم ينسبوا إلى اسهم ولهم يشهر إلهيهم باألصهبع، فل

نهم يوقف لهم على أثهر فهي الطريهق، ولهم يعلهم المتهأخر عه

أين سلكوا ؟

أعالمهها صههارنولههم ينسههبوا إلههى اسههم، مههن األسههماء التههي 

سمه ألهل الطريق، ولم يتقيدوا عمل واحد ويجرى عليهم ا

سههت فيعرفههون بههه دون غيههره مههن األعمههال، فعبههوديتهم لي

.مقيده بل مطلقة، لهم مع أهل كل عبودية نصيب 

 ُ ا أ ۡعل مُ ٱللَّ اإِن ِیۤ ِسِهمۡ أ نفُ فِیۤ بِم 
ࣰ
لَِّمن  إِذ

ِلِمين   ـ  [٣١-٣٠هود ]﴾ ٣١ٱلظَّ

1



مقام السر

وال يخفههون مهها مكههنهم فيههه هللا سههبحانه وتعههالى مههن أحهه
نها كأن يذكر أ” التورية ”، فهذه هي ومواجيدهاالمحبة 

غنههى فيههوهم المخاطههب لههه أنههه غنههى بالشههيء ومههراده 
.غنى باس عنه

فكأنهم يظهرون للمخاطب أنهم من أهل البدايات وههم
.في أعلى المقامات

فههههم مهههع النهههاس بظهههواهرهم، يخهههاطبونهم علهههى قهههدر 
” بة المحاسه”و ” التوبهة “عقولهم، يشيرون إلى منهزل 

” الذوق “ و“ الوجد“ و” المحبة ”وهم في منزل 
د فتههرى الصههادق فههيهم مههن أظههرف النههاس وألطفهههم، قهه

زالهههت عنهههه ثقالهههة الهههنفس، وكهههدورة الطبهههع، وصهههار 
راه بعههد أن كههان حيوانيهها أرضههيا، فتههسههمائياروحانيهها 

.أكرم الناس عشرة، والطفهم قلبا وروحا

 ُ ا أ ۡعل مُ ٱللَّ اإِن ِیۤ ِسِهمۡ أ نفُ فِیۤ بِم 
ࣰ
لَِّمن  إِذ

ِلِمين   ـ  [٣١-٣٠هود ]﴾ ٣١ٱلظَّ

2



مقام الغربة 

م الغربة يكون مع عهدم االنسهجام، عهدشعور 
فههة، انسههجام فههي اللغههة، عههدم انسههجام فههي الثقا

ل عدم انسجام في الفكر والدين، وههو مها جعه
، للمسههلم فههي هههذا الوقههت ، إذا تمسههك بدينههه

أجر خمسين من الصحابة 

ر فأن من وراءكم أيام الصبر، الصب.....”  

يهن فيهن مثل قبض على الجمر ، للعامل ف

قلت. أجر خمسن رجال  يعملون مثل عمله 

يا رسول هللا أجر خمسين منهم ؟ قال أجر 

الحديث ” خمسين رجال منكم 

ب فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غري

 يجد من في تمسكه بالسنة وتمسكهم بالبدع ال

.  العامة مساعدا وال معينا

ا بدأ بدأ االسالم غريبا وسيعود غريبا كم”
فطوبى للغرباء   قيل ومن الغرباء يا

سد الذين يصلحون إذا ف: رسول هللا   قال 
”  الناس 



مقام التمكن

ف في مقام المعرفة إلى حد كأنهه يطهالع مها اتصهالعبد

ل به الهرب سهبحانه مهن صهفات الكمهال ونعهوت الجهال

.فصار يعبده كأنه يراه

ا وهللا سههبحانه جعههل شهههود األسههماء والصههفات طريقهه

لهههذه المعرفههة، ومههن شههاهد الصههفة فههال بههد أن يشههاهد 

عظهههيم يكسهههبه التمتعلقاتهههها، فهههأن النظهههر فهههي متعلقهههها

.للمتصف بها

ده فههأن التائههب الصههادق فههي توبتههه إذا تههاب اليههه وجهه

يهه غفورا رحيمها، والمتوكهل إذا صهدق فهي التوكهل عل

وجده وجده حسيبا كافيا، والمحب إذا صدق في محبته

ه ودودا حبيبهها، والملهههوف إذا صههدق فههي االسههتغاثة بهه

وجده كاشفا للكرب مخلصها منهه، والراجهي إذا صهدق

.في الرجاء وجده عند ظنه به

فان لم تكن تراا فإنه يراك



مقام المعاينة

:نوعان والمعاينة

معاينة بصر ومعاينة بصيرة 

رآة كر يهة مثهال الصهورة فهي المه: معاينة البصر -1

. والماء

لمثهال وقوع القهوة العاقلهة علهى ا: معاينة البصيرة -2

لههة العلمههي المطههابق للخههارجي فيكههون إدراكههه لههه بمنز

ن وقههد يقههوى سههلطا. إدراك العههين للصههورة الخارجيههة

ههههذا اإلدراك فيغلهههب حكهههم القلهههب علهههى حكهههم الحهههس 

ئههي فيسههتولى علههى السههمع والبصههر، وصههار كأنههه مر

يس بالعين مسموع باألذن وهو شاهد علهى الحقيقهة وله

.هو نفس الحقيقة 

وهذا هو الذى وجده عبدهللا بهن حهرام األنصهاري يهوم

واهها لهريح الجنهة إنهي أجهد وهللا ريحهها )أحهد لمها قهال 

( دون أحد 

واها لريح الجنة إني أجد وهللا ريحها )
(دون أحد 



مقام الحياة

جهههاء اإلسهههالم ليعيهههد تعريهههف المصهههطلحات، فأعهههاد 

واف، تعريف المفلس، وقال أن الحج عرفة وليس الطه

” ه أو من كان ميتا فأحيينا”أما الموت والحياة فقال 

ان، من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى واإليم

ههها فأحيههاه هللا بههروح أخههرى غيههر الههروح التههي أحيهها ب

ه، بدنه، وههى روح معرفتهه وتوحيهده ومحبتهه وعبادته

إذ ال حيههههاة للههههروح إال بههههذلك وإال فهههههي فههههي جملههههة  

.االموات 

ا وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى م”

الكتههاب وال االيمههان ولكههن جعلنههاه نههورا نهههدى بههه مههن

حياة تحصل به الروحأنه :فأخبر ”  ”نشاء من عبادنا 

.  تحصل به االضاءةنوروأنه 

مهههن عمهههل صهههالحا مهههن ذكهههر أو أنثهههى وههههو مههه من ”

ما كانوا فلنحيينه حياة طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن

”يعملون 

ن ك ان   م  ا﴿أ و 
ࣰ
ۡيت هُ ف أ  م  ـ  (ۡحي ۡين 
االنعمام

1



مقام الحياة

ن والحياة الطيبة هي حياة القلب ومعرفة هللا وحس

.التوكل عليه، والرضا والرزق الحسن 

.جوارحوإذا كانت حياة القلب حياة طيبه تبعته حياة ال

لدنيا دار ا: وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثالث

.ودار البرزأل ودار القرار

:والحياة مراتب 

.  حياة العلم من موت الجهل-1

.  حياة اإلرادة والهمة-2

حياة األخالق والصفات المحمودة ، كالبسط من-3

.  سعة الصدر ودوام البشر، والحياء

ن حياة األرواح بعد مفارقتها األبدان وخالصها م-4

ين سجن الدنيا، فضال عن مخالطته وعشرته النبي

..والصديقين والشهداء والصالحين 

2

ن ك ان   م  ا﴿أ و 
ࣰ
ۡيت هُ ف أ  م  ـ  (ۡحي ۡين 
االنعمام



مقام الحياة

نه إذا وجد المحب ذلك ظفر بحال التقرب وسره وباط

من تقرب ” أمر آخر  فـ” القرب الباطن ”ووراء هذا 

اعا ومن تقرب إلى ذر. منى شبرا تقربت منه ذراعا 

”  ة ومن أتاني يمشى أتيته هرول. تقربت منه باعا 

تقرب فأذا  ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى

اق الذراع، فيجد ذوق تقرب الرب اليه باعا ، فأذا  ذ

ربه حالوة هذا القرب الثاني أسرع المشي حينئذ إلى

..فيذوق إتيانه اليه هرولة 

ته، تقرب العبد بجمل: لذا فأن أعلى أنواع التقرب 

بظاهره وباطنه وبوجوده إلى حبيبه، فأن الحق 

سبحانه غيور ال يرضى ممن عرفه ووجد حالوة 

ون معرفته وتعلقت روحه بأرادة وجهه األعلى، أن يك

.له التفات إلى غيره البته
.خشية أن يبعده من قربه ويقطعه من وصله

3

ن ك ان   م  ا﴿أ و 
ࣰ
ۡيت هُ ف أ  م  ـ  (ۡحي ۡين 
االنعمام



مقام المعرفة

أن يبةةدو لةةك الشةةاهد وتفنةةى الشةةواهد: عالمةةات المعرفةةة ومةةن

ضةةطجع وتنحةل العال ةةق وتجلةةس بةةين يةةدى هللا تعةةالى  وتقةةوم وت

.على التأهب للقا ه

علةةى مةةا هةةو فا ةةت وال يفةةرح بةةإت ألنةةه ينظةةر إلةةىيأسةةففةةال 

.األشياء بعين الفناء والزوال

ؤهةايطال يكون العةارف عارفةا حتةى يكةون األرض : قال الجنيد 

ا البر والفةاجر  وكالسةحاب يظةل كةل شةيء   وكةالمطر يسةقى مة

.يحب وما ال يحب 

را يخرج العارف مةن الةدنيا ولةم يقةض وطة: قال يحيى بن معاذ 

.بكاء على نفسه  وثناء على ربه: من شي ين 

ليا إذا  العةارف يتلةون بتلةون أقسةام العبوديةة  فتةراا مصة: وقيل 

رأيتةةه ذاكةةرا أو قار ةةا أو معلمةةا أو مجاهةةدا أو مسةةاعدا للضةةعيف 

همأو مغيثا لملهوف   فيضرب في كل غنيمة من الغنا م بس

بةةةه  فيبقةةةى القلةةةب مأسةةةورا فةةةي يةةةد حبيبةةةه ووليةةةه  ممتحنةةةا بح

والنةةةاس مفتونةةةون ممتحنةةةون بمةةةا يفنةةةى مةةةن المةةةال والصةةةور 

د   معةةذبون بةةذلك قبةةل حصةةوله  وحةةال حصةةوله   وبعةةوالرياسةةه

.حصوله

أن يبدو لك الشاهد وتفنى 
الشواهد



ين األم من ينظر فهي العالقهة الحميمهة المتبادلهة فيمها بهإن

وابنههها يههدرك مههن أنههها عالقههة ال تتكههرر مههع أي مخلههوق 

آخهههر، عالقهههة حهههب ومغفهههرة وتجهههاذب حتهههى مهههع أحلهههك 

الظروف، سواء في مرض أو عوز أو عجز، كما لو كانها 

روحهها فههي جسههد واحههد، عالقههة ينصههدع قلههب كههل منهمهها 

رب لعثرته، واستدراك ما فاتهه مهن واجهب ال سهيما عنهد قه

لههك ، فتمحابهههرحيلههه، لإلسههراع لمرضههاته، والتقههدم إلههى 

مع أمه وتدرب عليهها ليعهي سهلوكاإلبنممارسة مارسها 

ه وممارسة أرقى وأدعى أن تكون مع خالقه الذي مهّن عليه

راع إلهى اإلسه: ” المنيهب ”باإليجاد، لينيب، وتعنى اللفظهة 

” ابهة مرضاته، الراجع إليه في كل وقت،  المتقدم إلهى مح

، أن ”ومن أوفى بما عاهد عليه هللا فسي تيه اجهرا عظيمها 

نابههة، يتوجههع قلههب العبههد لعثرتههه فينصههدع، وهههو دليههل اإل

ه، واستدراك ما فاته من طاعات، ال سيما عند قرب رحيله

مههها واالستقصهههاء فهههي ر يهههة علّهههة الخدمهههة  أي التفتهههيش ع

حهظ يصيبها من حظوظ النفس وتمييز حظ الرب منها من

!شعر النفس، ولعل منها من يكون حظا لنفسك وانت ال ت

مقام اإلنابة

تِهِ يُِريُكمۡ ٱلَِّذیُهو   ـ  اي  لُ ۦء  يُن ز ِ ۤاءِ ن  ل ُكم م ِ و  ٱلسَّم 
ا  
ࣰ
ا ِرۡزق م  (١٣يُنِيبُ ن إاِلَّ م  ي ت ذ كَّرُ و 

غافر



ذلك إن مجرد الشهادة من قبل المسلم بالوحدانية فأن

الوحدانية  يعتبر مقاما،  فشهادة هللا سبحانه لنفسه ب

:تضمنت أربع مراتب هي

.علم ومعرفه واعتقاد بصحة المشهود به-1

.  كيراتكلمه بذلك ونطقه به وإن كان مع نفسه تذ-2

.هأن يعلم غيره بما شهد به، يخبره ويبين ل-3

.أن يلزمه بمضمونها ويأمره به-4

إعالم بالقول ، وإعالم : ومرتبة االعالم نوعان 
بالفعل 
.هو ما أرسل به الرسل : فالقول
العقل باألدلة الدالة على وحانيته ودالالتها ب:والفعل 
سهم حتى سنريهم آياتنا في اآلفاق وفى أنف“.والفطرة 

”يتبين لهم أنه الحق 

مقام الشهادة

تِن اس نُِريِهمۡ " ـ  اي  فِیۤ ـَٔاف اقِ ٱلۡ فِیء  تَّى  ِسِهمۡ أ نفُ و  ح 
 ٱۡلح  أ نَّهُ ل ُهمۡ ي ت ب يَّن  

 
"ق 

فصلت



بحكم الواردات وانصباغهالحال هو تكيف القلب 

فهو يدعو صاحبه الى المقام الذى جاء منه الوارد، 

كما تدعوه رائحة البستان الطيبة الى دخوله والمقام

فيه وهذا ألن الرجل قد يكون عالما بالشيء وال 

يكون متصفا به ، فالعلم شيء والحال شيء آخر، 

فالعبد يعرف الخوف  من حيث العلم ولكن إذا 

اتصف بالخوف وباشر الخوف قلبه غلب عليه حال 

. الخوف واالنزعاج

كانت عنها االستقامة في :العلوم إذا أثمرت االحوال 

االعمال

لى يستحق العبد هنا اسم النسبة في صحة العبودية ا

إن عبادي ليس لك عليهم ” الرحمن عز وجل 

”سلطان 

المقام والحال والواردات

ِعب ادِ  ـ  ۡوف  ال  ي  ال ۤ ٱۡلي ۡوم  ع ل ۡيُكمُ خ  نُون  أ نتُمۡ و  ت ۡحز 

[٦٨-الزخرف ]﴾ ٦٨



. المريد هو الذى شرع في السير الى هللا

لكنه والعارف فوق السالك ، فهو ال يفارقه السلوك

.  مع السلوك ظفر بالمعرفة

”  العلم ”اسمى من ” المعرفة “و

هو العلم الذى يقوم العالم بموجبة ” المعرفة ”

صل ومقتضاه، أن يكون عالما باس وبالطريق المو

.  به

اته من عرف هللا سبحانه بأسمائه وصف” العارف “و

ه في وأفعاله ثم صدق هللا في معاملته، ثم أخل  ل

على قصده، ثم انسلخ من أخالقه الرديئة، ثم صبر

رد ، ثم دعا اليه ثم جوبلياتهأحكام هللا في نعمه 

.الدعوة اليه وحدة 

يشتد سيره الى هللا كلما زادت ” العارف “و

.مالحظته لتوحيده وأسمائه وصفاته 

من يكون سيرا ببدنه ” السالكين ”من 

ه وجوارحه أغلب عليه من سيرا بقلبه وروح

ومنهم من سيرا بقلبه أغلب عليه 
لوهم –ومنهم  ل من يعطى ك–االقوياء الُكم 

. مرتبه حقها 

المقام والحال والواردات



ختاما

ع بينها ابن القيم وهي تمضي وفق درجات م” للمحبة ”مراتب ثمة 
:المقامات

لتعلق القلب بالمحبوب : العالقة -1
فهو ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له: االرادة -2
.به بحيث ال يملكه صاح. فهو انصباب القلب اليه : الصبابة -3

ان إن عذابها ك”وهو الحب الالزم للقلب ، والذى ال يفارقه : الغرام -4

اآلية” غراما 

من أسماء الرب تعالى  ” الودود ” وهو صفو المحبة و: الوداد -5

اآلية” شغفها حبا ”أي وصل حبه إلى شغاف قلبه : الشغف-6

وإنه من.هو الحب المفرط الذى يخاف على صاحبه منه : العشق -7

.االفراط فال يوصف به الرب تعالى وال العبد في محبة ربه 

سه عن أبيه تيمه الحب أي ذللـه وعبده ، كانفراد اليتيم بنف: التتيم -8

ته ، بل كله فالعبد هو المملوك فلم يبق له شيء من نفسه الب: التعبد -9

.عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا ، وهذا هو حقيقة العبودية 

رى سبحان الذى أس”(  )ولكمال ذلك يصف هللا تعالى بها رسوله 

اآلية” بعبده 

، وهى المحبة( ع)وانفرد بها الخليالن إبراهيم ومحمد : الخلة -10

ر المحبوب التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغي

.امر الخليل بذبح ولده –وهللا اعلم –، وهذا هو السر الذى ألجله 

ول واإلنسان تبدأ رحلة مساره نحو المقامات من اليوم األ
ت وثمانين مليار خلية من والدته حين هبيّ  بالحواس وباسا

يهه دماغية، لتتلقهى المعلومهات الهواردة، فههو إرشهاد وتوج
مههن قودنهها هللا إليههه تههدريجيا، عبههر مراحههل حيههاة اإلنسههاني

 ويرتقههي النضههج، ليلتفههت حينههها سإلههى الرشههد فالطفولههة 
ليهه الكهون بقلبه، ومنه لسلوكه ليستقيم باستقامة مها جهاء ع

درك المقامههات يكههون قههد أدرك القمههم، يههمههن ميههزان، فمههن 
أدرك ليمضي مستكشفا ما بين القمم من عالقات، فهو إن

وة، مقام االحسان سيدرك تباعها خلهق المهروءة ومقهام الفته
ر أمهها مسههار القلههب نحههو المقههام فهههو يبههدأ مههن تعطيههل األثهه

نخفض السلبي للجوارح، ليرضخ السهلوك تباعها، حينهها ته
دنيا، حدة التوتر الذي يتعرض اليها القلب عهن واردات اله

يهد هللا، فيقنع فال يعهود مهن شهغف نحهو الهدنيا بهل بمها فهي
ثمن فهأن أراد أن يسهلم اليهه الهوما وعد به هللا في اآلخرة، 
تحق ثمنها ، ليس( القلب السليم)فليسلم هو السلعة التي هي 

.إن كان قد رضى بعقد هذا التبايع



ختاما

ة، وتعرفههك علههى المههوازين يحههد مههن آثههار االغيههار السههالب
حههين تنسههجم مههع مهها انسههجمت إليههه السههماء واألرض إذا  

لميهزان قالتا اتينا طهائعين، فالمقامهات إنمها ههي نتهاج فقهه ا
الههذي خلقههت عليههه االكههوان، وهههي انعكههاس عههن صههفات 
خالقاههها، فههادراك مههوازين األشههياء ومههوازين القههيم معههزز

القةةةةيمللمقامههههات والسههههلوك، فثمههههة امتههههزاج فيمهههها بههههين 
المقامههات ، فوالصةةفات واالسةةماء، الميةةزانوالمقامةةات و

ام ، فههان كانههت القيمههة عنصههر فالمقهههههي مههزيج مههن القههيم
رزمههة عناصههر، والمقههام مكههان تحههط فيههه القههيم رحالههها 

. طيبةتشغيال وممارسة، فهو القلب المطمئن وهو الحياة ال
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