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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ، وهي تنزل يف انسأل اهلل أن ينفع هبوت لتفريغها، سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل بعض األخوا أخواتي الفاضالت، إليكم

 #!//p://tafaregdroos.blogspot.comhtt (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِمدونة )

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

قسم )شذرات من دروس هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات  -

 /http://www.muslimat.net   األستاذة أناهيد(

شيطان، ن خطأ فمن أنفسنا والهر لكم فيه ملكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظا -

  ونستغفر اهلل..

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض              

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 حممد وعلى آله وصحبِه أمجعني. نبينا احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 

ن تستقيم أجل أ منادِه نفسه إىل عب -عز وجل- وقد َعّرف هللا، كلها متأل يف نَفِس اإلنسان ثغرات متَّصلة بَِبعضهاو  ،ابعضههلا عالقة ب كلها  -عز وجل-أمساء هللا  أن كما تعلمون
راد ِمن توايل األايم ،حياهتم

ُ
 .واألحداث عليهم، واملواقف، ويفهموا امل

 أهم القواعد يف التعامل مع احلياة هي:من ذََكْران يف قواعد بناء النفس أن القاعدة األوىل اليت تعترب وقد 

اتية)  ذا فهمت أن ، أي أنك إنا مع أحداثهااة وتعامالتللحي رتناتختلف نظهذه القاعدة س على أساسو استعانتك(.  لقوة اختبار هو إمنا؛ ابتالؤك يف احلياة ليس اختبارًا لقوتك الذَّ
ى أردت أن تبين حياتك عل اذأما إ؛ فسكبن نفسك تدافع بنفسك، ستظن أن عليك تدبريبنفسك، و  تصارع يف احلياةيجعلك هذا ممارستك للحياة عبارة عن اختبار لقوتك الذاتية، س

ء من صانعه صف أي شيخذ و كما أت  ،خلقهاذي فعليك أن أتخذ وصف نفسك من ال؛ لكي ال تعيش عمرا طويال متخبطا يف متاهات التفكري والتعامالت مع مواقف احلياة ،وابالص
 .لتعرف كيفية استعماله

 لضعفاء:االبشر ظرايت رى نستجدي املعرفة من عقول وننا حياومل يرتك، حنتاجه بني لنا كل ما -من رمحته– انظر معي إىل وصفنا من كتاب خالقنا وربنا الذي

ًئا مَّْذُكورًا{ :يقول تعاىل يف أول سورة اإلنسان ْهِر لــَْم َيُكن َشيـْ َن الدَّ نَساِن ِحنٌي مِّ 1}َهْل أََتى َعَلى اإْلِ  ؟

  بذلك!ام العاملمن نظ ولن يتأثر شيء، ن لسنا فيهلقد مرَّ علينا دهٌر طويل مل نكن فيه بشيء، وسيمّر على العامل دهر طويل وحن .نعم أتى

                                                           
 1اإلنسان: 1
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1}َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا{ :ل تعاىل يف سورة النساءوقا هناك شخص يَلتقط لنفسِه صورة ف :الناس خمتلفون يف إدراكهم هلذه احلقيقةلكن  ولست وحدك،، كل الناس خلقوا ضعافا  
 مصدر قوته. ويعرف، وهناك شخص يعرف أنه ضعيف، لكن يبقى عليه أن يعرف مصدر قوته؛ ور، وهناك شخص يكتشف حقيقة ضعفهنه َقوي، ويقوم بتمثيل هذا الدّ أبخارجية تومهه 

 ؟ وما هو مصدر تقويته، طبيعة هذا الضعفهي فما ، غري احلياةمعرفة مصدر القوة ستتهذا الضعف مع عرفة ه مبأال فليعلم أن

 :-نَساُن َضِعيًفا{}َوُخِلَق اإلِ عض أقوال السلف يف تفسري قوله تعاىل بعد أن ذكر ب–قال ابن القيم رمحه هللا 

 الضعف َأسرع إليه مع هذا واآلفات، صربضعيف ال، مضعيف العل، ضعيف اإلرادة، ضعيف القوة، فَإنه ضعيف البنية :وضعفه أَعظم من هذا وَأكثر، والصواب َأن ضعفه يعم هذا كله"
 .(1/228طريق اهلجرتني )انتهى من " من السيل يف احلدور

ده من وهذا يوافق مرا، نتك به قوة استعاه اختبارك يفإمنا جعل سبحان؛ وهو أرحم الرامحني، كيف وهو أعلم مبن خلق؛  مل جيعل اختبارك يف قوتك؛ حني خلقك هللا ضعيفا من كل وجه
 .لك وهذا شرف، فقد خلقك على صورة تظهر صفاته سبحانه؛ خلقك

 فكيف أتيت قوة االستعانة؟؛ كان ذاكإن   :السؤال اآلن

الذي  معرفة هللا :ها أال وهيأموره وكبري  ستقيم صغرييكي ؛  إليهاأمس احلاجة  وهو يف، عرفة أخرى غاية يف األمهيةبعد أن ميتلئ القلب أبن وصف اإلنسان ضعيف حيتاج أن ميتلئ مب
ه لوهذا يشهد ، دة الدنيويةأسباب السعا هما توافرت لهإال معيشة الضنك النفسي مفال ينتظر وإال ، حيانه يف ذلكجعل روحه ور قد و ، فيعبده إذا عرفه؛ ألجل أن يعرفهخلقه وأوجده 

 .وينطق به كل منصف من أهل املشرق واملغرب، السمع والعقل والواقع

 عالقة قوة االستعانة مبعرفة هللا؟ ما

مليتك عشرات قام مبثل ع ري متقن قدطبيب ماهر خبفيوصف لك ؛ وتسأل من حولك عن طبيب ،ن مرضكائف محني حتتاج الذهاب إىل طبيب وقلبك خ انظر إىل هذا املثال:
 ؟أبي ثقة وطمأنينة تذهب إليه؛ املرات وجنح

                                                           
 28النساء: 1
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 من أين أتتك هذه الثقة به؟

 .من املعرفة التفصيلية عنه

 .هذا ابلتحديد ما حتتاجه عن هللا بعد أن عرفت ضعفك وحاجتك امللحة لربك

 .قه الفهم وينري بصريتهفريز ؛ ى لذلكويسع، هوالغاية من وجود ،وهللا يتفضل على من يريد معرفة نفسه ،ظفر هبذا الفهم للحياة ختتصر على نفسك الكثري من الشقاءحني ت

 حنتاج فيه لو عرفنا الإصالح أنفسنا وتزكيتها  بل حىت؛ ويةوالدني ينيةلنا ضعف التعلق به ليحمل عنا ما يثقل كواهلنا وينقض ظهوران من األثقال واهلموم الد اجلهل ابهلل هو الذي َسبَّبَ  
 نشراح!لال مكانه ورض القلب يتعاىف وخيلمب و ،ابهلم يزول و، وإمنا هو جهاد قليل مع استعانة كثرية وإذ ابلغمة تنكشف؛ هللا إىل كبري مشقة

 ؟هل هذا يعارض األخذ ابألسباب

 !لعلمنا أن األخذ ابألسباب هو قلب االستعانة أنخذ ابألسباب كما ينبغي لو كنا

 كيف ذلك؟

ي يسبق ليس قبله شيء، وهو الذ و األول الذيهفاهلل ؛ ك هللأن نعلم أن األسباب ملعلينا ال يوجد شيء إال وله سبب، لكـــن أيًضا أنه على مبدأ التَّسبب، و خلق الكون جنن نعلم أن 
ناسبة لطليب، ب أن يرزقين األسباب املغاليق القلو م، ويفتح وأتوسل إليه ابمسه الفتاح الذي يفتح مغاليق أسباب اخلري، األسباب أوال أن يهيئ فأان أطلب منه؛ سبقهت هي األسباب وليست

 .وأن ينفعين هبا، وأن يشرح صدري للتعامل معها

 ؟أليست هذه األسباب من عطاء هللا

1ْم حَنُْن الزَّارُِعوَن{}أَأَنُتْم تـَْزَرُعونَُه أَ  :انظر إىل قوله تعاىل   .فالبذرة واملاء واحلْول والقوة اليت عندك، كلها ِمن عند هللا، مث هللا فَالق احلَّب والنَّوى، وخُمرِج الثَّمرات؛ تعرف حقيقة املسألة 

                                                           
 64الواقعة:  1
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 فقّوة تعلقك ابهلل معناها أن:

 لك األسباب. تتعلق به أن يُهيئ    .1

 تتعلق به أن ينفعك ابألسباب.    .2

 تتعلق به أن يُعطيك نتائج األسباب.    .3

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا

ْن ملَْ فَإِ  :َوَمَع َهَذا ُكلِّهِ ، ُه ِمْن ُشرََكاَء َوَأْضَداد  َواَل بُدَّ لَ ، اًل أِلَنَُّه لَْيَس ُمْسَتقِ ، َما َيْسَتِحقُّ َهَذا ْخُلوقَاتِ  اْلمَ يف َولَْيَس ، ُهَو اْعِتَماُد اْلَقْلِب َعَلْيِه َوَرَجاُؤُه َوااِلْسِتَناُد إلَْيهِ  :ااِلْلِتَفاَت إىَل السََّببِ "
ْرُه ُمَسبُِّب اأْلَْسَبابِ   (8/169انتهى من "جمموع الفتاوى" ) ."مَلْ ُيَسخَّرْ ، ُيَسخِّ

اتية  !؟هب نستعني الفلماذا ؛ ابهلل نتنالقوة استعا اختبار هو وإمنا؛ إذا كان ابتالؤان يف احلياة ليس اختبارًا لقواان الذَّ

َضعها ِعنَد اَبِب هللا، مك وتَ ن أن حَتِْمل كل مُهو م يعين َبداًل  بري هللا،مث َتشعر أنك مُيكن أن تَُدبِّر نفسك أحسن ِمن تد، ِلَضعِف معرفتنا به، فضعف املعرفة يـَُولِّد َضعف الثِّقة :اجلواب
 !هللا أمران ابألخذ ابألسباب :وبعد ذلك تُقنع نَفسك قائال البد أن تقوم بتدبري شأن نفسك، هتشعر أن

1}فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اّللِّ{ :سبحانه فقال ،أن يفزع قلبك إليه أوال ولكنه أمر ؛ابألخذ ابلسببهللا  أمر صحيح . 

 ل على هللا.توكت -ليس حلظة تنفيذهو لقرار حلظة اختاذ ا-ذه اللحظة بك، هنا قد َعَزمت، ففي هِفْعُل القلب، أي إذا اجتمعت إرادتك. مثاًل قررت غًدا أن تستضيف أصحا َعَزْمَت{}

ْعَم نِ افزع إىل هللا، فهو  ا،ع ضيوفك غدً منِجح موقفك عن أسباب حتقيق ُمرادك، وعن أسباب أتديب أوالدك، وعن األسباب اليت تُ  قبل أن تتكلم، تعزمحني فاألمر صريح أبن تتوكل 
 .، هللا نعم من وكلتالوكيل

                                                           
 159آل عمران:  1
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ر  ،ح ُصدوَرهمُهم أحَسن إصالح، وَيشرَ وُيصِلح ،ريحسن َتدبقد َتكفََّل أن يُدبِّرُهم أَ  ،وتعلم أن هللا وكيل على عباده ،وأنت تعرف أنه الحول وال قوة لك على التنفيذحني تعزم  ويـَُيسِّ
 .أسبابه وييسرههنا ستكل األمر إليه ليهيء أمورهم، 

ا أبحواهلم، وهو العزيز الذي أمره ينفذ وال  الَعَجبومن 
ً
كريك وذلك ألن تف ! هذا َعيب يف التفكري،؟تخذه وكيالد ذلك ال ت، كل هذه الصفات فيه وبعيردّ أن ََتدُه وكياًل للعباد، عامل

 أن رزقك هللابل وحتمد ؛ ه ومهارتهقة منك خبربتثمر قضيتك توكله أ؛ ما حمام وملا ميدح لك ،توكله أمر عالجك ثقة منك بعلمه وخربته، ما فلما ميدح لك طبيب ،يقبل توثيق الناس للناس
ذا يء قدير، العزيز الذي إهو على كل ش تخذ هللا الذيتفكيف ال ؛ أفعاهلمعلومهم و البد من صدور النقص والعيب يف و ، ينامون وينسونبشر هنم أوأنت تعلم هذا ، من يتوىل عنك أمورك

 !؟وقد أمرك أن تتخذه وكيال ،تتخذه وكيال كيف ال،  احلكيم الذي له كمال الصفات أمجعاخلبري  ليمالع ،أراد أمرا أنفذهُ 

 !؟ثقة بصفات املخلوقني واجلهل بصفات رب العاملنيأليس هذا انتج ال

1((َعنْي  اَل َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َطْرَفَة )) :أنت تقر يف الصباح واملساء أنك إن مل تتخذه وكيال فقد أهلكت نفسك َعة  َوَعْورَة  َوَذْنب  ))، ويف رواية أمحد:  ِإْن َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َتِكْليِن ِإىَل َضيـْ
2((َوَخِطيَئة  َوِإّّنِ اَل أَِثُق ِإالَّ ِبَرمْحَِتكَ  ع فيه بذنب، أو أدبِّر تدبريًا حيصل مين فيه خطيئة، أو أدبَر تدبريًا َيظَهر فيه َعواري، أو أَدِبّر َتدبريًا أق !لو جئت أدبر سُأضيع نفسي :يعين أنت تقول 

 !؟ك لنفسك، فلماذا تقتنع بتدبريك وقد جربته وخربتههذا تدبري 

3اَي أَيُـَّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاء ِإىَل اّللَِّ َواّللَُّ ُهَو اْلَغيِنُّ احْلَِميُد{} :أنت وكل من حولك وصفكم هللا بوصف واحد هم على حد  سواء ِمن جهة فقرهم فلمـــاذا تـَُعلِّق نَفَسك فإذا كانوا كل؛ 
 !؟ِظر ِمنُهم إمدادا أو إسعاداابلفقراء؟! وملــاذا تَنتَ 

رَح صدرك وأن يـَُهدِّئ إليه أن َيش تـََوسَّل، مع هللا أحد فما مثة؛ حدفال تتشبث أبأضحك وأبكى الذي هو واإلسعاد ِمن هللا، و  ،واإلمداد ِمن هللا، واإلعداد ِمن هللا ،إمنا اإلجياد ِمن هللا
 .من رضي فله الرضاإن و  ،وأن جَيعلك ترضى عنه، فما أطيب حياة الرضانفسك 

                                                           
، َومَلْ خُيَّرَِجاُه. 1  املستدرك على الصحيحني للحاكم، َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّْيَخنْيِ
ْسَناِد، َوملَْ خُيَّرَِجاُه.املستدرك على الصحيحني للحاكم 2  ، َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ
 .15فاطر: 3
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 ال أرغبه!ما ذلك أيتيين يف مواطن وَّكلته، ومع  كيلي وقدو  -عز وجل–قد تقول: هو 

مع أبنائنا  ااملنوهذا مثال لتعح نَفسه، هل مبا ُيصللَعبد جاا َلك ما يـُثـَبَِّتك على ِرضاك! ألن كَشفَ ،  نقول: أنت يف أول حلظة تتصور أنك ال ترغبه، لكن إذا استسلمت له ورضيت عنه
 يوضح ذلك:

ومع ، رون منهمتضر  هلم وحننكلها فيه   كون املصلحةرار تيت قوقد أي ،)ال( آراءهم وأفكارهم؟ كلكم تتفقون أنيناسب هلم ؟ هل كل ما نراه الحهم ألسنا نَُدبَّر ألبنائنا ما نَرى فيه ص
فما ابهلم يدفعون  ،اهم عناانفعاهلم وعدم رض،ومن مهلهم مبصاحلهمن جبني متعجُقوة، وحنن ننظر إليهم الصَّاِعقة، ويَرّدونه ويَدَفعونه ِبكل ما مَيِلكون ِمن  ذلك يَنزل عليهم هذا الَقرار نزول

 !؟نرى هلم من اخلري وال يرون فيه ما ،ينفعهم ما

 يكربون ويفهمون(. غدا ور عقوهلم، )لقص:ستقولون

ِمن أجل أن تفهم نفس الصورة، من أجل أن تفهم أنه  -يعين أنت الكبري وُهم ِصغار ُسفهاء-َوَضَع حَتَتك سفهاء  قديُعاملك بنفس الصورة، و الصفات كامل   -سبحانه وتعاىل-الرَّب 
َخط))وميكن أن أييت ِمن عند هللا إال اخلري، ألنه ال تَنتظر، ملَّا أتتيك أفعال هللا، البد أن تؤمن أنه حكيم، مث تـَرَتّيث و  1((من رِضَي فَلُه الرضا، ومن َسِخط فـََلُه السِّ عز -وَسَخط هللا  .

 يف تصّوره شرًا. يصبح فكل ما يكون خريًا  ،يَنَقلب هينزل على أحد جيعلحني  -وجل

 . حتتاج إىل عالجو  ا أمراضأييت منه إال كل خري، لكن نُفوسنا هي اليت فيه الل، فموصوف ابلكما -ز وجلع-هللا ن قع يف قلبه الثقة، ألتربه البد أن العبد لو وَكََّل  إًذا

ليشق ؛ لى ماعندكطبيب حامال له ابنك أغوها أنت تذهب أحياان إىل ال، نها املرضمها ِمن األقدار ما يؤملها فيخرج تشفى إال إذا أات هذه النفس إال مبِشَرط! ال وأحيااًن ال ُتشفى
تريد إال مصلحته حىت لو   بل تعلم أنك ال؛ تهلكهسوال أيتيك شعور أنك أنت ، ال أيتيك شعور أنه سيفعل ذلك ليهلكه ،وأنت ممنت له، وإبمضاء يدك ،وحتت علمك، بطنه بيديه

                                                           
 رواه ابن ماجه يف سننه وقال األلباّن حسن. 1
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وأعلمك رسوله أنه أرحم بك من أمك اليت جاورت ، فسه أنه أرحم الرامحني بكفأين أنت من هذه املشاعر يف معاملة هللا الذي أعلمك بن، كانت هذه املصلحة حتتاج إىل مشرط
 !؟وأعلمك أنه أعلم خبريك وأقدر على إيصاله إليك من نفسك ،قلبها قبل أن تراك عيوهنا

 مىت حنتاج اسم )الوكـيـــل(؟

 حنتاجه بعدد أنفاسنا !

 :لتدبرين نتقلب طوال الوقت يف ابل حن؛ دبريت تاج إىلجاتنا اليت حتوما أكثر حا ،يدبرهالأن يكون وكيلنا عليها  حنتاجه ؛يف هذه احلياة حتتاج إىل تدبري انً لنا شؤو أن طاملا 

 م الوكيل.عمال استُدبّر نَفسك، تُدبّر أوالدك، ُتدبّر أكلك، تُدبّر ضيوفك، تُدبّر بيتك، وكلما كثرت حاجتك للتَّدبري كثرت حاجتك الست

 ري تُبنّي التَّعامل مع اسم الوكيل..سنرى قصة وردت يف البخا

َر َرُجاًل )أَنَُّه ذَكَ  :-ه وسلمصلى هللا علي-ئيل يف هذا الباب ما أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن رسول هللا عن بين إسرا -ه وسلمصلى هللا علي-ِمن عجيب ما قّصه النيب 
 َكَفى اِبّللَِّ َكِفياًل. قَاَل: َصَدْقَت.  . قَاَل:ّللَِّ َشِهيًدا. قَاَل: فَْأِتيِن اِبْلَكِفيلِ ابِ ُهْم. فـََقاَل: َكَفى اِء ُأْشِهدُ شَُّهدَ ْسرَائِيَل َأْن ُيْسِلَفُه أَْلَف ِديَنار . فـََقاَل: اْئِتيِن اِبلِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل َسَأَل بـَْعَض َبيِن إِ 
ْد َمرَْكًبا فََأخَ ا َعَلْيِه ِلأْلََجِل َها يـَْقَدمُ رَْكبُـ رََج يف اْلَبْحِر فـََقَضى َحاَجَتُه مُثَّ اْلَتَمَس َمرَْكًبا يَـ َفَدفـََعَها إِلَْيِه ِإىَل َأَجل  ُمَسًمى. َفخَ  َلُه فـََلْم جيَِ َوَصِحيَفًة ِمْنُه  َذ َخَشَبًة فـَنَـَقَرَها َفَأْدَخَل ِفيَها أَْلَف ِديَنار  لَِّذي َأجَّ

 .َج َمْوِضَعَها مُثَّ أََتى هِبَا ِإىَل اْلَبْحِر(ِإىَل َصاِحِبِه مُثَّ َزجَّ 

َشِهيًدا فـََرِضَي ِبَك َوَأّّنِ َجَهْدُت َأْن َأِجَد اِبّللَِّ َكِفياًل فـََرِضَي ِبَك َوَسأََليِن َشِهيًدا فـَُقْلُت َكَفى اِبّللَِّ )فـََقاَل: اللَُّهمَّ ِإنََّك تـَْعَلُم َأّّنِ ُكْنُت َتَسلَّْفُت ُفاَلاًن أَْلَف ِديَنار  َفَسأََليِن َكِفياَل فـَُقْلُت َكَفى  
 بـََلِدِه. َفَخرََج الرَُّجُل الَِّذي َكاَن َأْسَلَفُه يـَْنظُُر َلَعلَّ فـََرَمى هِبَا يف اْلَبْحِر َحىتَّ َوجلََْت ِفيِه مُثَّ اْنَصَرَف َوُهَو يف َذِلَك يـَْلَتِمُس َمرَْكًبا خَيْرُُج ِإىَل  َمرَْكًبا أَبـَْعُث إِلَْيِه الَِّذي َلُه فـََلْم أَْقِدْر َوِإّّنِ َأْستَـْوِدُعَكَها.

َكاَن َأْسَلَفُه فَأََتى اِبأْلَْلِف ِديَنار  فـََقاَل: َواّللَِّ َما زِْلُت َجاِهًدا يف َها َوَجَد اْلَماَل َوالصَِّحيَفَة. مُثَّ َقِدَم الَِّذي  َمرَْكًبا َقْد َجاَء مبَالِِه، فَِإَذا اِبخلََْشَبِة الَّيِت ِفيَها اْلَماُل، فََأَخَذَها أِلَْهِلِه َحطًَبا، فـََلمَّا َنَشرَ 
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الَِّذي َأِجْد َمرَْكًبا قـَْبَل الَِّذي ِجْئُت ِفيِه. قَاَل: فَِإنَّ اّللََّ َقْد أَدَّى َعْنَك   ِبَشْيء ؟ قَاَل: ُأْخربَُك َأّّنِ ملَْ طََلِب َمرَْكب  آِلتَِيَك مبَاِلَك َفَما َوَجْدُت َمرَْكًبا قـَْبَل الَِّذي أَتـَْيُت ِفيِه. قَاَل: َهْل ُكْنَت بـََعْثَت ِإيَلَّ 
1فَاْنَصِرْف اِبأْلَْلِف الدِّيَناِر رَاِشًدا( بـََعْثَت يف اخلََْشَبِة.  ِمن قصص بين إسرائيل.  -صلى هللا عليه وسلم-. وهذا مما صحَّ عن النيب 

 !لصاحبهِ  -ز وجلع-يوصلُه هللا ر سمثل هذه الُبحو  وبني من تعامله حىت لو كان بينكأبمر،  -ز وجلع- فلو وَكَّلت هللا

ِه األمر، نِْعَم الوكيل، بيدو  عليه وكياًل  -عز وجل- ال شخص آخر أخذ اخلشبة، وال شخص آخر فتح الورقة، وال شخص آخر استلم هذه الداننري، فهو جعل هللاا إىل األمر: انظر جيدً  
 بيدِه مقاليد كل شيء.

يم، حكيم، رحيم، ل شيء قدير، بكل شيء علكّكلته: على  ت َمن و ملا تتخذ هللا وكيال، وتوّكله على أَمرِك فتقول: )اي رب َدبِّرّن فأان عاجز ال أستطيع أن أدبر شأن نفسي( انظر ماصفا
 ألة حتتاج إىل توحيد.صور أن املسبد أن تتعّلقك به صادقة، ال ميكن أن خَيِذلك! لكــن الوتكون قوة تَ ، ا تتخذه وكياًل فلمَّا يدبّرك سيدبّرك هبذه الصفات، فلمَّ 

  ما املقصود ابلتوحيد يف التوكيل؟

  :التوحيد يف التوكيل يستلزم منك أمرين

 أن تتخذه وكيال  .1

 تتخذ غريه وكيال.وأن ال  .2

 .سبحانه التوحيد تعامل به أمساء هللا وصفاته وهذا

 ذا.هب؛فال يكن تعلقك كذا(و ذا ك، أان أفعل  عل لك، أان عندي واسطةأان أف) :لكك ِمن الناس َمن يقول أيتيفقد ، يتعلق قلبك به توكُّاًل عليهحني  خيتربك -هللا تعاىلمث اعلم أن  

                                                           
يُوِن اِبألَْبَداِن َوَغرْيَِها،  1  .2291رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الكفالة، اَبُب الَكَفاَلِة يف الَقْرِض َوالدُّ
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 ؟فكيف أعرف أهنا ليست كذلك؛ لعل هذه أسباب هيأها يل بسبب توكلي عليه :تقول هنا رمبا 

ذا خذ هبهل آرب  :هلواسأ واستهده ، استِعن به،-حانه وتعاىلبس-عليك قبل أن تقفز إىل األسباب أن تتعلق بِه لذا كن أن تكون اختبارًا وليست أسبااب، نقول: اعلم أن هذه ميُ 
 استِخر.  ...؟أم ال السبب

علتها وأنك قد ف ، بعض األمورواي ماهرا يفقد نفسك َتألنك قد ؛ وحده وكيلك وأن تعلم أن الصعوبة كلها هي أن َتعله، م أنك حني توحده يف التوكل ستأتيك اختباراتاملهم أن تعل
ربة زادت ثقتك بنفسك خكلما ازددت ف؛ نقطة بالئك وقد اتفقنا أن خربتك السابقة هي، بينك وبني التوكلهي احلاجز فتصبح نفسك ؛ قادر عليهافتظن أنك ؛ من قبل مرارا وتكرارا

 .وما هذا إال خذالن، نة ابهللستعاك يف غىن عن االوشعرت أن

قدار َطرفة عني، ومعىن هذا أنك نفسي وال مبأدبر ايرب  َتعلين ين: اليع، نْي ()اَل َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َطْرَفَة عَ  :ربكل ا أنت تقولفه ،من رمحة هللا أنك تذكر هبذا يف أذكار الصباح واملساء 
 دبّرّن واجعله صاحلًا يل.  ،)َأْصِلْح يل َشْأّن ُكلَُّه(قول: يف أقل األمور، ويف أول الدعاء تتوكله عنك 

أنه جيب أن يوافق هواك، ال، إمنا  ليس معناها ّن ُكلَُّه(ْح يل َشأْ )َأْصلِ ن وفهمت ما معىن الّصالح وما معىن أن تكون صاحلًا، فهمت حينها أ )َأْصِلْح يل َشْأّن ُكلَُّه(مث لو أتّملت يف قولك 
اورة بعد أن يصلحهم ة، فالعباد يصلحون للمج يف اجلنّ اورة هللاجملن ُأجاورك يف جّنتك، ألن معىن عبارة )هذا عبٌد صاحل( أنه عبٌد صاحل ألاي رب دبّرّن يف شأّن مبا يزيدّن صالًحا تعين: 

)اَل َتِكْليِن ِإىَل  له لفسدت، بقولك: األكرب الذي لو تُرِكتَ  فِع َعدوَّكقوم ِبدَ ت صاحلًا جملاورتك. مًث عليَّ يف شؤوّن وتدبريي ما جيعلين يعين أجر )َأْصِلْح يل َشْأّن ُكلَُّه(هللا، فأنت تقول: 
عَ )فيها:  -لى هللا عليه وسلمص-، ويف رواية ألمحد، قال النيب نـَْفِسي َطْرَفَة َعنْي ( فهذا كالم واضح يف أن  ِتَك(َخِطيَئة  َوِإّّنِ اَل أَِثُق ِإالَّ ِبَرمحَْ وَ ْنب  ة  َوَعْورَة  َوذَ ِإْن َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َتِكْليِن ِإىَل َضيـْ

 العبد إذا اتَّكل على نفسِه يف تدبري شؤونه ضاع!

1}َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِننَي{عي وعادي، ومن أجل ذلك قال هللا تعاىل: ياتفقنا على أن النسيان أمر طب املفاهيم لن تستملك قلبك ِمن أول ما تسمعها، إمنا ملا  فمثل هذه 
عز -أييت إال ِمن عند هللا  اليف املواقف، فالتسديد  -عز وجل-تسمعها أول مرة تكون كأهنا خاطر، مث مع تكرارها تَتشّبع هبا، مث مع تكرارها والصَّدق يف إرادة التمسك هبا يسددك هللا 

                                                           
 55الذارايت 1
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عدد املواقف اليت تـَُوفَّق فيها، لكن ليس من مرة واحدة، ففي خالل اليوم كلما زِْدَت مَساًعا  شّبع قلبك، وكلما زِْدت كلما زادإال اإلعادة والزايدة حىت يت ، لكن ِمثل هذا ال يَنفع فيه-وجل
ودقائق تنفصل فيها قلوبنا عن التعلق ابهلل، فكلما ازددت ذكرًا  َعدد الّساعات اليت ينفصل فيها قلبك عن اللجوء هلل، فنحن أتتينا ساعات وحلظاتوصف هللا وزْدَت جلوًءا له، قل عن 

 .-عز وجل-، قّلت هذه الساعات اليت ينفصل عقلك فيها عن ذكر هللا -سبحانه وتعاىل-وكلما تذكرت ابلعلم، وكلما فهمت عن صفاته 

 ؟يف بعض األمور عندك خربة ماذا تفعل إذا َمّكنك هللا وأصبح

 البد أن ُتذكِّر نفسك أبصلك، ولو مل تفعل هذا ستدفع الثَّمن قريًبا! ، هللا علَّمكن تْعلم و نفسك أنك مل تك ذَكِّر

ألهنا َنَكَبت  ،هلا أتديًبا، ذلهبا؟ يف الغالب أهنا خت ا يفعل هللا(. فماذكذا( ترد فتــقول: )هذا أمر سهل، فقط أعِطين ربع ساعة، فإذا قيل هلا: )افعلي يل كذا و مثال: امرأة متمكِّنة يف الطبخ
 ِمهِ لْ ويعاملك بِ  -عز وجل- بقوة قدرهتا. يف املقابل قد تتكلم أمام الناس فتقول: )هذا الشيء سهل عليَّ مثل شربة املاء( ويرتكك هللا نَفسها بشعورها

ن هللا عّلمك، مث أبء، دائًما ذَكِّر نفسك نت ِمن الشيفإذا متك .ِمن هللا قريب كدلَّ على أن أكثر بسرعةالتأديب وكلما أتى هذا ، وطاعًة كلما أدبك هللا بسرعة لكـــن كلما ازددت عبادةً 
  :ردهااعلم أن هذا الذي متّكنت منه قد أتتيه عوائق ال تستطيع 

 ، موركوقد كنت واثًقا أنك ستتم أتعمل على االنرتنت،  أن تستطيع أن تنظر إىل اجلهاز، أو المثال صداع قليل أيتيك يف رأسك فف

 صل هذا مرتني متواليتنيلواقع حني حويف ا !طعيف البحر األمحر قد انق( الكيبل) فتكتشف أن؛ و ينقطع اإلنرتنت فجأة وأنت مطمئن أنك تستطيع إكمال عملك من شبكة أخرىأ
 !النتظار ألايماة طلب منهم نت وفجأطريق اإلنرت وبعض الناس سافروا وقد اطمأنوا أن بعض ملفاهتم وأشغاهلم سرتسل هلم عن  صدم أصحاب القلوب املعلقة ابإلنرتنت،

ا أن نكون وأن علين ،بريان ألنفسناتماد على تدستطيع االعنواملفرتض هنا أن يعلمنا هذا املوقف أننا ال ، أبن كل شيء قد توقف يفاجؤونمث ؛ فهؤالء خرجوا مطمئنني أن أمورهم مدبرة
 .ل أسباب جناح العملأقوايء يف التوكل على هللا حىت لو توافرت لنا ك
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،  ننساهامث  ؛جب كي ال ننساها حني خنر ءان عند البات وضعنا أشياوكم ِمن املرا، مث ال نذكره إال بعد فوات األوان؛ يذكران به ونضع ما ،أمرا ما ىنستنذكر أنفسنا أن ال كثرية   أحياان 
قلبك هذا و يفة( فذاكرتك يف قلبك،  ذاكريت ضعال تقل: )أانو ذّكرك هبا يف الَوقت املناسب. لفلو اختذته وكيال  !من أنتِمن أجل أن تعرف ، هذا أتديب عام وحنن أصاًل خارجون ألجلها!

 أو آلخر. ، لسبب   كتعرف مل مل يذكر   يذكركملوإن بقدر امتالئه بكمال هللا، وبقدر امتالئه ابلتعلق ابهلل، بقدر ما يذّكرك هللا ما ينفعك، 

 أن عليك أن ال خُتطئ!جيب أن تبقى ذاكرًا لألشياء و  ليك تدبري شؤونك كلها، وأنهالترهق نفسك بتصور أن ع

قوة إتقان رتكيز و حتاج لن األرض، ستمِ  ورقةِمل وأردت أن حتْ ، ي ماء مع بعضهماكأسَ ولو أنك محلت   ،يف األصل ضعيف مسئولياتك ومسئوليات أوالدك، فأنتال حَتِْمل بكّفيك  
 ال ،سبت ابلورقة والقلمحخططت و  ومهما جهودك،ت فمهما بذل؛ وهكذا بنفس هذه الطريقة سيكون تدبريك لشؤونك ،النهاية البد أن تسكب من املاء قليال ويف، حىت ال تسكب املاء

 .يريد هللا حيصل يف النهاية إال ما

 ء استعن ابهلل.بل أول ما يشتعل يف قلبك إرادة شي؛ ليس هذا املقصود، ذا الكالم أن ال خُنطط؟! الهل معىن ه

  ملَّا تقول: )جاءتين فكرة: ما رأيكم أن نفعل كذا وكذا( سنناقش عبارة )جاءتين فكرة( ونقوم إبعراهبا:

  فكرة )فاعل( ( الياء )ضمري مفعول به  جاء )فعل(

رة؟ ما َقدحها إال خرَج أو هذه الفكذا املههَنك أصال  يف ذِ ن َقَدحَ فمَ  ؟!فكار إال أهنا مواهب يهبها هللاِمن أين أتت هذه الفكرة؟ وكيف ستكون هذه الفكرة فاعل؟ ومن أين ستأيت األ
، ُعنق الزُّجاجة أنت اآلن يف طط إال ما يُناِسَبك.ختُ نفعك، وال إال ما يَ  ال َتكُتبحينها َتد نفسك ، و فُيسدِّدك؛ مباشرة لوكيلل ما َتِعزم، تـََعلَّق ابهللا، فأول ما تشتعل يف نَفسك احلاجة، أو 

 فمن أجل أن يتوسع عنق الزجاجة استعن فيـَُفرِّج عليك، إىل أن تصل إىل القرار السليم.
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 :يف حياة العبد هناك ثالث اختبارات ُمتكررة

الرضا يف وقت ليس ف وقوعه؛ بعدو  هوقت وقوعيف  ابلضرمسَّك  بعد أنهل ترضى عنه فأن تْعلم أنه هو الذي مسََّك ابلضر،  :يف ) الرضا (االختبار األول  }َوِإن مَيَْسْسَك اّلّلُ ِبُضرّ { .1
ُر ِعْنَد الصَّْدَمِة اأْلُوىَل(كما صّح يف البخاري:   -صلى هللا عليه وسلم -هللارسول ، وانظر إىل مقياس الرضا يف حديث وقوع الضر فقط َا الصَّبـْ 1)ِإمنَّ والذي يتصرّب  فهذه أعلى درجات الصرب،، 

ُر ِعْنَد لكن الصرب احلقيقي هو: وهكذا فقس .، يف اليوم الثاّن، وهذا أفضل من الذي ال يتصرب هنائًيا يتصرّب  من الذي أفضل لالصدمة األوىل بقليبعد  َا الصَّبـْ  الصدمة األوىل (.)ِإمنَّ
 قلت )بسم شيء يقومون بلعنه! هالّ  ُصعب عليهميَ آلن ملَّا واَيُسب الباب،  ابلباب أخذبتفاصيل احلياة، ومما ال يُعقل أن البعض إذا كان ميشي فاصطدم  يضرك أي شيءهو الضُّر هذا و 

 .! مع األسفمقلوابً  هللا(! استحضر االستعانة يفتحها هللا لك، لكن كل شيء أصبح
ل. وقد تقول: )كيف يكشفه هللا(؟ نقول: وهذا يُناسب اسم الوكي  هو{ ِإالَّ َف َلهُ }َفاَل َكاشِ االختبار الثاّن: ستطلب الكشف ممّن؟  }َوِإن مَيَْسْسَك اّلّلُ ِبُضرّ  َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ هو{ .2

 هلا صوراتن:  يُعاِملك بلطفه، وألطافه -جلعز و -نعم، هللا 
 . هذا نوع ِمن اللطفري، بك فأاتك اخلرَِق ابطُ الصورة األوىل صورة لطف حمض ال عالقة لك به، فأنت توكلُه وهو أيتيك ابخلري ِمن حيث ال حتتسب، وأنت مل حتّرك ساكنا، 

ا معىن ما، هذا هو التَّسخري. عينة تذهب هلمثاًل ِجهة ، أييت يف ابلك مايعين ُيسّخر يف عقلك فكرة، ُيسّخر لك شخص، ( التَّسخري )الثانية ِمن اللطف وكشف الضُّر هي الصورة 
 اًء.يف قلبك إلق -عز وجل-ء مث يُلقيه هللا اًما عن هؤالَجَراين الّرِزق منها، أي أن عقلك يكون غافاًل مت تكون َسبًبا يف اأو أشخاصً  أفكاًراعباده ل -عز وجل-ُيسّخر هللا  التسخري؟ أن

نَساَن ُضرٌّ َدَعااَن مُثَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه نِْعَمًة مِّ  االختبار الثالث يف سورة الزمر. 3 {ا أُوتِيُتُه َعَلى ِعلْ اَل ِإمنََّ نَّا قَ }فَِإَذا َمسَّ اإْلِ زة خطرية، لو أيتيين كقولك: )جاءتين فكرة( أو تقول: )أان لدي مي  م 
إذا آتيناه ْلَناُه نِْعَمًة{ }مُثَّ ِإَذا َخوَّ حة،  بطريقة صحيألولينيايف االختبارين  الضر، ودعا هللا، إىل هنا قد سار ِضيق يُلقى يف ذهين املخرج مباشرة(.. مثلما قال قارون. فإذا أصاب شخص

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلم {ران له أحًدا ُيساعده، مــاذا يفعل؟ يقول: فكرة أو سخّ  آخر هذه الوصوفات اليت يصف  ي اثبت، عندي حكمة( إىل املواقف قو يفا ائمً د انيعين أان، فمثال يقول: )أ }ِإمنَّ
 اإلنسان هبا نفسه.

                                                           
 ه يف سننه وقال األلباّن صحيح.رواه ابن ماج 1
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َنٌة{ }َبْل ِهَي فِ  :-عز وجل-لكن انظر ماذا قال هللا  عين مسَّك هللا بضر، َعِلْمت يمون، فهذا اثلث اختبار: أكثرهم ال يعل هذه هي القضية أنِكنَّ َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن{ }َولَ اختبار، تـْ
 أنه منه، ورضيت عنه، ودعوته، إىل هنا أنت متشي على الطريق الصحيح، لكن ملَّا أتتك النِّعمة اغرترت. 

م، أصاًل أان  أصاًل أان كنت أذاكر هل) :قولحىت ت رب جناحهمخما هو إال أن أيتيك فدعو هللا أن ينجحهم، فمثال يدخل أوالدك االختبارات وتعدد أنفاسنا، حنن ندخل يف هذا االختبار بِ 
َنٌة َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن{.كنت أسهر عليهم( كل هذا يقال عنه:   }َبْل ِهَي ِفتـْ

ْكثـََر النَّاِس اَل أَ  َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن{، }َولَـِكنَّ يـُْؤِمُنوَن{، }لَـِكنَّ  لنَّاِس الَ اْكثـََر }َبْل َأْكثـَرُُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن{، }َولَـِكنَّ أَ  الصفات بقدر ما تستطيعون: ملَّا تقرؤون كتاب هللا انظروا هلذه
معناه أنه جيب أن  انتبه، فهذا ُهْم اَل يـَْعَلُموَن{. َأْكثـَرَ نَّ َ}لَـكِ عنه:  -عز وجل-ين ابث َمن هذا الذي قال هللا يع، الذي سبقها فاآلايت ملَّا خُتتم مبثل هذا ابث عن الوصف َيْشُكُروَن{

القرآن وَتد نفسك ال َتعِقلها، معىن  ك األمثال يفلمَّا أتتيف اِلُموَن{ اْلعَ }َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ تكون ِضد هذا الوصف ِمن أجل أن تكون ممن يْعلم. مثل ما ذَكران سابًقا يف مسألة األمثال وأنه 
 ذلك أنك جاهل، وهذا هو اجلهل احلقيقي، ألنك يف قربك سُتسأل: َمن ربك؟ ما دينك؟ َمن نبيك؟ 

 مىت تتخذ هللا وكيال؟

الح أبنائك، صَهري يف حياتك، مثاًل: لشيء اجلَو ا، ابذي تراه ُمهمً ونك. قد تقول يل: )هذا أمر صعب!( نقول: ابدأ مع نفسك بربانمج، ابدأ ابلشيء الؤ يف كل وقت، بعدد تدبريك لش
سمع به، وبصرك الذي تمسعك الذي  ك، ويكونإىل هللا، واختذه على نفسك وكياًل، واطلب منه أن يُهّيئ َلك الظروف، ويسّدد نفسك هذه اشكهاصالح زوجك، أو صالح نفسك. 

ى أن كثريًا ِمن قراراتك يف مرحلة النُّضج، وتر  ا تبدأ تدخل، فلمَّ صرفات، فنحن نكرب ونرى أن كثريًا ِمن قراراتنا السابقة كانت عبارة عن طَيشألنك اآلن تبحث عن احلكمة يف الت تُبصر به،
لسن يف العادة ا، ال، ان سيزيدك شيئً تصور أن السِّ فكري؟ التِمن أين لك احلكمة إذا كنت ستبقى يف نفس الطريقة ونفس التو ، ستتمىن احلكمة يف القرارات واملواقف؛ االسابقة كانت طَيش

 َلمَّا يَزيد ِمن غري دين يَزيد معه احلقد ويزيد معه الطَّيش، وتزيد القسوة!
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ية اليت ِعشَتها، كل التجارب املاض  ة بعدد أربعني سناآلن بعمثال قد حدثت لك مواقف مع الناس، فهذا طعنك يف َظهرك، وهذا فـََعل كذا، وهذا فـََعل كذا، وهذِه ُكلها ََتارب ماضية، و 
تكون مثل فالن الذي  إليه وتقول: )عسى أالّ  ؟ ألنك تنظرـــاذاملا تتعامل مع أحد يكون يف قلبك َكمية ِمن األحقاد على َمن َمضى، فـَُتعاِمل هذا الذي أمامك بكمية األحقاد املاضية، مل

 صرفات كذا( فتأيت بسلسلة من التاريخ املاضي. فعل يب كذا، أو رمبا تكون مثل ذاك، أو تصرفاتك مثل ت

 شرّه.َيْصِرف عنه شخص الذي أمامه ابخلري و ، فيأيت ِمن هذا الإال كل خري لى أمره ما أاتهع -ز وجلع-م العبد أنه يُعاِمل هللا، وأنّه إذا وّكله التوحيد يْعلَ  أييت ِمن أجل ذلك حني

ة الناس، فكلما ازددت يف معاملرًا غنك لست صاحب خربة وتفهم، أو أنك لست جبديد على هذا الربانمج، أو أووثقت أبنك  ،كعلى نفس أنت يف املاضي ُخِذْلت ألنك اعتمدت
شارات، عمى عن هذه اإلفسه يصبح أَ نيعطيك إشارات، لكن الشخص ملَّا يثق يف بل ؛ ذاال يرتكك هك -ز وجلع-هللا ا، مع أّن أبدً  كلما أاتك األمر ِمن جهة مل تتوقعها؛  مبا عندكثقًة 

  هللا. ق هبا فخذلهـسه ووثوحنن اتفقنا أّن طريق اهلدى يُعرض على كل أحد، لكـــن هناك َمن استعان واستهدى فأرشده هللا، وهناك َمن اعتمد على نفـ

ابًقا ذكران أن سا، فنحن ر ال ننكره أبدً ِه، وهذا أمِطباعِ  يشبه أخاها يف يف سلوكهم، فمثال امرأة عانت ِمن أخيها القاسي، فجاء ولدها بعًضا مثال: قد أيتيين أشخاص يشبهون بعضهم
أخي عندما  ؟ هل أان أصاًل جنحت معامل هبا أخيكنت أع  اإلنسان عبارة عن طَبائع يُبتلى هبا، وعبارة عن عقائد يكتسبها. فكيف سأعاِمل هذا الشخص؟ هل سُأعاِملُه ابلطريقة اليت

، فما دام أنك فشلت فرتض أن تشعر أبنك فشلتالنوع، امل مثل هذا ال، فأان لو عاملت ابين بنفس الطريقة لن أجنح، والدليل أّن مل أجنح مع أخي، فلمَّا أيتيك بالءعاملتُه هبذه الطريقة؟ 
 سّددك يف التَّصرفات معه.يُ لك مغاليَق قلبِه وأن  اح أن يَفتحم الفتتعمل اسيف التعامل جيب أن يزيدك هذا تعّلًقا ابهلل، فعلى األقل يف هذا املوقف استعمل امسًا واحًدا ِمن أمساء هللا، اس

َتعّلًقا ابهلل، وِمن  يزيدك ِمثل هؤالءض أن ًضا، فاملفرت م بشيء أيأتيت هبم ِمن اليمني فال خترج معهم بنتيجة، وأتيت هبم ِمن اليسار فال خترج منه؛ حيريونك يف التعامل معهمهناك أشخاص 
ناس يف تعامالته، يها تسلُّط فالن على الرأينا ف اقفن عشنا مو قلبك( وحنيفتح  يل إال الفتاح اخلربة، تقول: )أان جرّبت نفسي وتعاملت بعقلي ففشلت، ليس ملَّا أييت التوحيد معأجل ذلك 

ال هللا، مع أّن الشخص إا العبد، فما َيضع هذا د يف قلب هذذا العبوهذا من فتح هللا هل يعين طوال الوقت صوته عال  وكالُمُه كثري، مث هذا بنفسِه أييت إىل شخص اثن  ويَتكّلم معه أِبدب،
يفتح  -عز وجل-، إمنا هللا ا؟ هذا أمر ليس بيد أحدـــــــــاذ، ملــالثاّن ليس فيه شيء زائد عن الناس وال هو قوي الشَّخصية، لكن الشخص األول الذي معه شّر، يتأدب ملَّا يتعامل مع الثاّن

  قلب الذي أمامك. يف -ز جلع-مسرية شهر، أي أّن هذا شيء يلقيه هللا  الن، ِمثل َمن ُهزِم ابلرُّعب منعلى قلب ف
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نَتج 
ُ
نَتج عندهم، لكن هل مع تساوي امل

ُ
انس يفتح هللا عليهم ابب ، فهناك أفس اإلقبال؟ النلناس عليهم ِقبل ايُ وأنتم َتدون كثريًا ِمن الشَّرِكات سواًء يف التغذية أو املطاعم، يتساوى امل

 غلق على ذاك.فتح هلذا وأ -عز وجل- ذا؟ ألن هللاـــــاملالرزق، وأانس يعملون مثل هذا املنتج ويقّلدون امسه، وأيًضا خُيرِجون ُمنتًجا بنفس لون منتجه، مث ال أحد يقبل عليهم، 

نقول: لكنك فشلت يف  ؟نفس الشخصية هنما ميلكانأبول يل د التجربة وتربط بينه وبني ابنك. قد تقفال تع، مثالأخاك وليكن ، ما اآلن َجرَّبت وأُغِلَق بينك وبني شخصفأنت  
هذا خنرج ما يف  اا؛ سيجعلنحًدا آخر يشبههذا وجدان أإهبا، ف اُبتلينا ةسهاًل، ألننا نرتبط بشخصية معين أعلم أنه ليسهذا و التعامل األول، فالفشل هذا جيعلك تعيد تفكريك، وأان أقول 

مثل هذا، أزيد  ض أنه ملَّا أيتيين شخصاطئ، املفرت خاقع هذا ، ففي مثال األخ واالبن، سأُفرّغ يف ابين كل الذي عندي، أان أتكلم عن الواقع، لكن الو  أنفسنا قبل أن يتكلم من أمامنا
 خ.أهم ِمن األو ن أغلى  أن يفتح يل يف قلب هذا، خصوًصا أن االبا لو رأيت نتائج اخلرية، فأنطرح بني يدي هللاتعلًقا ابهلل وأزيد رجاًء، خصوصً 

لتصرف احسن يف قَلوب الِعباد  الذي يُلقي تعاىلهو سبحانه و  -عز وجل-تتصور أن هللا  عن التوحيد، ال تزدد خربة وأنت التزدد خربة وأنت بعيٌد  ومن أجل هذا نقول: انتبه، ال
ديد ِمن عند ، التَّسبسن تصرفاته أو أو جبمالهِ  مبهارته ه وعقله، وال سيكسب زوجهأنك حكيم بنفسك، وال أييت أحد يتصور أنه سيكسب أبناءه بِفكر ، فال تتصور يف التعامالت واحلكمة

ستأتيها قاصمة يف هناية ف؛ رهتاها وَمَلَكْت قلبه مبهاَكْت زوجلَ أهنا مَ  هللا، فاختذه وكيال، هو نِْعَم الوكيل، يعين لو وَّكلَتُه على نفسك ُيَسّددك أن تتصرف كما حُيب ويرضى، أما اليت تشعر
قص ولست ه أن هناك ثغرة، وأنك انثنااي حيات عبد يفيـُبَـنيِّ لل -عز وجل-األمر، لكن كونك تعرف أنه ليس منك، وتدعو أن اي رب سخره يل وأصلح قلبه، هذه من النِّعم: أّن هللا 

كّلمهم، ا ندخل على الناس ونملَّ اقيت، فحىت أو بلب أو أبسلويب أو بكالمي ، وأنه لو صلح فسيصلح جبمايلسيبقى طول عمره صاحلًا ولن يفسد بكامل، فال أحد يتصور أن هذا الشخص
لطَّامة، وسيأيت ابما دام أان( هذه ستأيت ) ، كلمةة إىل هللايف أحيان كثرية ندخل عليهم متصورين أنه ما دام أان املتحّدث فسيفهمون وسيقبلون، وهذا موجود حىت يف طالب العلم والدعا

 فيشرح هللا الصدور له. ؛الكالم ِمن غريك أكثر ذاًل وتواضًعا هلل

ليس على  ولدكان له و يا يف زمنه، ان شيخ الدنك  الذي لكما كما فعل الناس ابإلمام  ، ونعيب على آابئهم سوء تربيتهم هلم، وننتقدهمنُطِلق ألسنتنا على أوالد الناسمثل ذلك حني و 
َريب هللاحني ينتقدونه أن  فكان يقول، مستقيمسلوك 

ُ
  قوة.يعين أن هللا هو الذي يريّب عباده، فأنت تعجز، ليس لك حول وال، امل
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َريب هللا، ألننا نَعَجز معهم، أنيت هبم ِمن اليمني فال
ُ
فيأتون بعكسِه، وأنتم ترون ما ترون،  نفعل هلم ما نفعل يبون،ال َيستجفَيستجيبون، أنيت هبم من اليسار  وحنن األمهات نعلم يقيًنا أن امل

 هلل نا ذاًل ونأوالدان يزيد ك ِمن تعّلق ابهلل، واملفرتض أن؟ ألنك ترتفع عند هللا بقدر ما عند1((اْلَزْم رِْجَلَها فـََثمَّ اجْلَنَّةُ ))فهذا كله جيب أن يزيدان تعلًقا ابهلل، ومن أجل ذلك أتدري ملاذا 
  أبن نتخذه عليهم وكياًل ليسددهم ويسددان يف التصرف معهم. وذلك المسه الوَكيل،واستعماال را، وانكسا

 نبدأ دراسة االسم ِمن جهة ُورودِه.

 يستلزم صفات.و م يتضمن صفة س، وقد اتفقنا أن كل اواملواطن املتعددة اليت نستعمل فيها هذا االسم، شدة حاجتنا لهمرة، فتكراره يَدل على  (14)ورد اسم الوكيل يف القرآن 

 مىت تتعامل مع اسم هللا )الوكيل(؟ 

 أو بعضها:، لنجيب عن ذلك سنتتبع مواطن وروده

2َونِْعَم اْلوَِكيُل{ ا اّللُّ }الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوْا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَااًن َوقَاُلوْا َحْسبـُنَ  :نبدأ آبية آل عمران .1 صلى هللا عليه -يف هذه القصة قيل للنيب  
 !؟وكيف ال وهو نعم الوكيل، يكفينا هللا، حسبنا هللا :قالوا ؟وموقف املؤمنني معه فماذا كان موقفه؛ ا قد اجتمعت لهأن قريش -وسلم
 خُييفك َأحد ِمن النَّاس مـــاذا تقول؟ )حسبنا هللا ونعَم الوكيل(. ملا 
ول لك مثاًل: ِفك ِمن هذا الضرر، يقا جاء خُيَوّ أّن أحدً  بصورة التَّخويف، أي هذا الضَّرر جاءمىت تستعمل اسم الوكيل؟ إذا َخشيَت ِمن ضرر  يقع عليك ِمن أحد، خصوًصا لو  اإذً 

كلة، لكــنه توجد فيه أّي مش طع والّن السيف يقأربِه، أي ل السيف، والسيف بضاأن كل األدعية هذه مث البد أن يكون يف داخلك ُمْعتَـَقدوراءه شر(. و فإن وإال  ؛جيًدا )عاِمل فالان
 فعلى حسب قوة اعتقادك ينفعك الدعاء. ، بهتاج يًَدا قوية َتضرب حي

                                                           
 رواه ابن ماجه يف سننه وقال األلباّن صحيح. 1
 .173آل عمران  2
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سي عند يقرؤون آية الكر اس مثال بعض النجة، يرج بنتخيمث بعد ذلك ال ؛ من أجل ذلك أييت الناس يف أحيان كثرية إىل أدعية معينة ويذكروهنا يف مواطن، وقد تكون املواطن صحيحة
ماذا جيب أن تفعل يف السَّيف بقوة ضاربِه، فو ل السَّيف، لكرسي مثحالم مزعجة، فمــــاذا نقول هلم؟ نقول أبن آية اأبالنوم، وقد أتى الوعد أنه ال يَقَربك شيطان، لكنهم ينامون وحيلمون 

 قلبك؟ 
ة عن َترمجة العتقاد ، حروف هذا الدعاء عبار يت َستنَفعكاء هي التتخيل أن حروف هذا الدع كرسي، مث تَتلوها بِلَسانك، وِمثله ملَّا خَتاف من أحد الأواًل تعتقد بكل املوجود يف آية ال

، ِمثل َسيد لى َفهمك هلذا الدُّعاءيمة َمبنية عالعظوعود ، ألن هذه الوعود عظيمة على أدعية ال تستغرب هبذه الصورة، فلمَّا أتتيكتستعمل قاَم يف قلبك، وعلى ذلـــك كل األدعية 
، تدخل اجلًنة، ما بينك وبني اجلنَّة إال املو  فلمــاذا ، الكثرين الوقت مال أيخذ ء وهذا الدُّعا ،ك يف املساءوكذلت، االستغفار، فقد أاتك َوعد أنك إذا قلت سيد االستغفار يف الصباح وِمتَّ

ُتقِبل على هللا مغفوًرا ٌل لك أن يُغَفر لك، فَـ ل هذا ُمؤهِ كذنبك،   لنص؟ ألنك لو فهمت تفاصيلُه، لو َوَقَع يف قلبك قوة الذُّل، وقوة الرَباءة، وقوة اخلوف منهذا الوعد العظيم على هذا ا
 لك.

ط اعتقادك مثاًل يف امسه الغفو  ر، فلمَّا تُنّشط اعتقادك يف امسه الغفور وأيتيك سيد االستغفار َسيَـْنَشط. نّشط اعتقادك، يعين اقرأ معاّن هذا النص مرة أخرى، واقرأ ما يدل عليه، نشِّ
ط حُيَّرِك قلبك، وال تنس قوله تعاىلالعلم اجلديد رداؤك :كذلك يفعل تكرار العلم يف قلبك  ؟أرأيت كيف يستعمل الناس اإلبر املنشطة لتتحرك أبداهنم }َوذَكِّْر  :، وتكرار العلم القدمي ُمَنشِّ

1 الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِننَي{فَِإنَّ   . 
 ؟ماذا تفعلملواجهة، فاب يعين جاء الذي خُييف ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعواْ َلُكْم{} :ي هللا عنهموأصحابه رض -لى هللا عليه وسلمص-قيل للنيب ففي آية آل عمران 

 }َحْسبـَُنا اّلّلُ َونِْعَم اْلوَِكيُل{. :قل
َر الَِّذي تـَُقوُل َواّلّلُ َيْكُتُب َما يـُبَـيِّ }َويـَقُ :آية النساء .2 ُهْم َغيـْ نـْ ُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اّللِّ وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{وُلوَن طَاَعٌة فَِإَذا بـََرُزواْ ِمْن ِعنِدَك بـَيََّت طَآئَِفٌة مِّ 2ُتوَن فََأْعِرْض َعنـْ  

َر الَِّذي تـَُقوُل{}بـَيََّت طَآئَِفٌة مِّ ك رجوا من عندعين إذا خي}فَِإَذا بـََرُزواْ ِمْن ِعنِدَك{ ن طاعة، مسًعا وطاعة سنفعل، أي أّن هؤالء املنافقون يقولو }َويـَُقوُلوَن طَاَعٌة{  ُهْم َغيـْ  . نـْ
                                                           

 .55:الذارايت 1
 .81:النساء 2
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 هذا على وجه التهديد. }َواّلّلُ َيْكُتُب َما يـُبَـيُِّتوَن{
ُهْم{  مَهَُّهم. ال حتمل .اتركهم }فََأْعِرْض َعنـْ

هم ماعات، املاجتك ملن له اجتماعاخل د، اداخل مدرستك لو كنت مدير  ،اداخل طالبك لو كنت معلمداخل جمتمعك،  داخل بيتك، :هنم يكونون يف صفوفكق، أمشكلة النفا 
نام الليل، تَتعلك ال ؟ كل هذه مهوم يد أن َيِصلر كيف ي؟ و هللا من القول، لكن َمن هو؟ وما حالُه؟ وماذا يبّيت ال يرضىيبيت لك ما  امنافقً  اشخصً أنك قد َتد داخل جمتمعك الصغري 

 فيه، وكل شخص أاًي يف هذا الذي َتُشكّ ص يقول لك ر ّية، وكل شخألهنا من الدَّاخل وَخفِ ؛ أشد صعوبةفاحلالة الثانية  أما، عدوك فيها واضحوهي ليست مثل احلالة األوىل، احلالة األوىل 
وهذه تكون ، كات أمور ، وتلهيك عن مهمكتوقو  ابلك غلائد تش..إخل. َمك.ون وماذا خيّططونوماذا يدبّر  ،ة ماذا تفعل، وماذا يريدون أن يفعلوايوّجهك فيه توجيًها، فال تعرف يف النهاي

ون يف ، فتجد أهنم جيلسحكاايتوقصص و  مراتعندهم مؤا همفهؤالء لوحد، يكون نساء اإلخوان مع بعضهمميكن أن حتدث أيًضا ملَّا أو يف مسائل تتصل ابلتعدد،  بني النساء أكثر، كما
 !؟يناك من نصحهمرأته ع دق ماأم تص ،يقال هل تصدق ما :وأنت يف حرية ،وكالمهم عليك، ا عن تصرفات بعضهم ضدكوبعد ذلك ينقل لك كالمً ، احلب والنصحلك يظهرون اجمللس 

 احلل يف ثالث: 
o }ُهْم  .}فََأْعِرْض َعنـْ
o }َِّوتـَوَكَّْل َعَلى اّلل{. 
o تيقن هبا .نحتاج الف، }وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{جلُملة األخرية هذه  مشكلتنا حنن يف، و }وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{ عتقد يقينا أنهوا 

 ألنك لو َشَغْلتَ ؛ ل َكالمهمعن كُ  ضعر أمن الداخل لكن  -ل املنافقنيعامَ  -لى هللا عليه وسلمص-ألن النيب ؛ ترتك معاملتهم دون أن -كالمهمض يف  ختال  أعرض عنهم،: إًذا أواًل 
تعرفه   تَعِرف َمن هو، أو قدخص َمدفون البالء ِمن ش: أن أيتيك المورقك املستقيم، وهذا من أصعب األوال تعرف طري ،تصّليأن وال ، ك هبم ال تستطيع أن تعبد، وال أن تدعونفس

فلو آمنت  أاتك هذا امتحااًن لك، ل هذا، إمناِلقت ألجألنك ما خُ  ها؛كل  ه الدوامة شغل نفسك هبذفال ت؛ م اآلخرينتظل، أو ابطًنا، وتصبح بني أن تظلم نفسك لكنه ليس ظاهرًا وليس
 بَِبَدنك:   بقلبك، وِفعاًل نيافعل ثالثة أفعال، ِفعلَ ؛ أن هذا امتحان
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 (إلعراض ا)هذه فعل عالقة هلا ابملوضوع .وكالم كثري؛ فهذا الكالم الكثري يدخل أطرافًا ال  يف نقاشات نفسك وال تدخل ،عرض عنهمأ-

 توكل(.ل)وهذا فعل ا . ا فعلواوإن فعلوا م منهم يُنجيكَعل َتدبريَهم َتدمريًا هلم، و جينَفسهم، و يشِغلهم أبِ و عنك،  وهو يردامأل قلبك توكاًل عليه، - 

 ه وكياًل(.)وهذا فعل االكتفاء ب! ليه فهو حسبهعلذي من توكل به؛ فهو نعم املوىل ونعم النصري، وهو اأهل أن يكتفى َسكِّْن نَفَسك أبن وكيلك ؛ يف قلبك قلق ماإن حترك ذلك مث بعد  -

ليس لدي القدرة  ضعيف أصاًل وبني أّن أان -نةة يف الطمأني يعترب غاييلهذا ابلنسبة -توازن بني توكُّلي على هللا واكتفائي به وكيال مثاًل: أنتوازن بني مفاهيم كثرية،  كل الصعوبة يف أن 
 .متكلأُدافع، وبني أن النَّاس يتهمونين ابلضعف، وأحيااًن أان ِمن الداخل ال أريد أن أانقش وال أ والنَّفس أن أانفح وال

1}َوّللِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{:آية النساء .3 قيقها: سواء صالح أبناء أو غريه، وما استطعت حتقيقها لو كانت لك أُمنية، عندك رغبة توّد حت 
 به أحد غري هللا؟! لنفسك، أو تراها يف األفق لكن تغتم خائًفا أن تفوت، أو ترى أمامها عوائق، مــاذا يُقال َلك؟ أليس ُمناك هذا ُمْلٌك هلل؟! هل أييت 

  ناك.اختذه وكيال، وَكِّله أن أييت لك مبُِ  إًذايف األرض، ال أييت مبُناك إال هللا، وأنت تعلم أن له ما يف السماوات وما 
كيف   إًذاك أُمنية، لما دام ظهرت سأقول له:  لدنيا، إمناية يف امثال: شخص يريد أن يرتّقى يف عمله، يشعر أن هذه الرتقية يف العمل أمنية حيبها ويتمناها، أان لن أانقشه أبَن هذه أمن

ها على هللا، واختذه ها مَتنَّ منا أُمِنيتك اليت تريدلتفكريات، إار هذه لو تكّلم، وفالن أتى بشهادته وسيتفّوق على شهاديت! ال تفكّ   وهنارًا أبهنم سيقبلون فالانتُعاملها؟ ال تشغل نفسك لياًل 
 كفى به وكيال. و وكياًل أيِتك هبا، 

لسعدي ايقول و رضيت به راًب، أعظم منه ل ، بل وأيتيكأيتيك يف أحسن وضعبعد حني، و يأتيكسف؛ دك اآلنمل أيتك مراوأنه لو  تتخذه وكياًل وأنت تعتقد أنك لو وّكلته ال خيذلك،
 اقتضت يةاإلهل حلكمةا أن رمبا ولكن ،شيء كل  من العبد إىل قربأ فهو الرحيم، العزيز القوي الغين كفالة  يف األمر كان  وإذا" حسبه{: فهو هللا على يتوكل ومن} :يف قوله تعاىلرمحه هللا 

 انتهى. ".له. املناسب الوقت إىل أتخريه
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 فكونك تتخذ هللا وكيال هذا معتمد على رضاك ابهلل راًب، ومثال ذلك : 
، ومل يُقدَّر لك وذهبت إىل مكان آخر، بعدما اختذت هللا وكيال وطلبت هللا وَرَجوته وق ري، لن أشغل وكلك أمونعم الوكيل، سأ ت اي رب حسيبلت: )أنمتنيت ختصًصا يف ِعلم معنيَّ

 نفسي ولن أدّمر نفسّييت(. أتعلمون ما مشكلة الذي مل يتخذ هللا وكيال؟ مـــاذا يفعل يف نفسه؟ 
لو و ، الورقةذه ا هولو مل يرضو  قبل فالن،ن فالدخل  ون، ولقبل فالفالن ذهب  وال الوقت حيسب ِحساابت: )لويقوم بعمل تدمري هلا من الدَّاخل، ألنه طوال الوقت يبقى يف قلق، ط

يف ، يعين لتفويض بنفسه فيه صعوبةا(. وِفْعُل فّوض أمري: )اي رب أنت حسيب ونعم الوكيل، إليك أنفسك وقل ارحماخلياالت! فأنت ِمن بداية األمر أخرجوا قانواًن جديًدا(، وأتتيك 
 اللحظة اليت أيتيك فيها األمر ماذا جيب عليك أن تفعل؟ تفّوض أمرك إىل هللا.

وأرحم  ،نكوأحكم م ،ذي هو أعلم منكر الوكيل الو اختياهرض أنك اآلن فّوضت وقلت: )حسيب هللا ونعم الوكيل(، ومل تدخل الكلية اليت تتمناها، وأتى حمّلها بديل. البديل هذا لنف
 ؟مراتحا بسبب ثقتك به كيف تكون  ك(ق يف حكمتثق يف ِعلمك، وأثتُــوَكِّل أحًدا وتقول له: )اذهب وُخذ قرارًا بداًل عين، فأان أثق يف قرارك، وأانظر لنفسك حني بك، 

 !لثقةلأهل وكيلك  ألن ؛هانيها قرير العني تنامضية و بل عن أفضل حمام  يف القانون! مث تعطيه الق ؟ أم تبحث عن حمام  ثقة؟ًيا، هل تبحث عن أي حمامتريد أن توّكل حُمامحني 
 !؟إال خريكيريد  الرب الكرمي الذي ال العليم احلكيم الرحيم بتوكيلللبشر، فكيف  هذا حالك يف توكيلك

االستخارة  وهلذا يف آخر دعاء، الهم يف هذه احلمفالرضا ، بل وال خيطر ذلك منك على ابل؛ (هللا يلكنت أمتناه أفضل ِمن الذي اختاره ما ) :لذلك حني تستخري هللا وخيتار لك ال تقل
 ؟لست ترضى عن اختياره إذ كيف يصح أن توكل من، اخلري حيث كان مث رضين بهقدر يل او  :نسأل هللا الرضا ونقول

خر هذه آ.. إىل .ودود هو بَر، رحيم، كرمي، ًذاإذه وكيال، أن أخت وملَّا أيتينا اسم الوكيل سنجد أنه يستلزم صفات اجلمال فهذا االسم لو فهمته جيًدا ستقول: ما دام أّن سألته وجيب علي
 الصفات.
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َا اّلّلُ ِإلَـٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد لَُّه َما يف السََّماَوات َوَما يف اأَلْرِض وََكَفى ابِ :نساءآية ال .4 1{ ّللِّ وَِكياًل }ِإمنَّ }وََكَفى  ما عالقة نفي الولد وإثبات املِلِكية ابلوَكالة؟ ألنه 
 أنت َعِلْمت أنه وحده اإلله، فما معىن اإلله؟  إًذاوحده اإلله، وليس له ولد يُفّوض إليه األمر أو يطلب منه، ولُه وحده امللك. . حنن نتكلم عن التوحيد أبنه اِبّللِّ وَِكياًل{

َعلي الذي تتعلق به القلوب، والعظيم الذي هو اإلله ال ،َعِظيُم{لْ ْلَعِليُّ ااَوُهَو } ويف آخرها }اّلّلُ اَل إِلَـَه ِإالَّ ُهَو{اإلله يعين املألوه الذي تتعلق به القلوب وتعظمه، ففي بداية آية الكرسي 
 تعظمه القلوب. 

 ريه وكيال.  تتخذ غالمـــا املطلوب منك؟ أن  إًذافإذا َعِلْمت أنه وحده جيب أن تتعلق به القلوب وتعظمه، وليس له الولد، وله وحده امللك، 
  تك بوكالته. كفايفوّحده يف ؛تنفي عنه الولد وتوّحده يف امللكك توّحده يف األلوهية و هذه اآلية أتت يف سياق الكالم عن َتوحيده، فكما أنّ 

 ض، وليس له ولد.ماوات واألر ُملك الس وألن له ،ألنه الوكيل؛ به وَكيال كتفيعين ال تتخذ غريه وكيال، َوّحده ابختاذه وكياًل، ا }وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{ 

 كيف أكتفي ابهلل وكيال؟

يقول سال، لن يقبل، إمنا  نك؟مل سيقبل هذا ( ه؟وأين وصلتم م؟)ماذا فعلت :كل يومبه   وأخذت تتصل، حمام ابرعنضرب مثااًل ِمن الواقع: لو وّكلت حمامًيا وأنت تعلم أنه  نا الصعوبة.هُ 
 .ك ملفكريه، سيعيد لغلو اكتشف أنك سألت فيه، و عدم ثقة  تفتيشك وراءه دليلألن ؛ سيصّدك مباشرة وّكلتين أم ال؟(أنت تثق يب أم ال تثق؟ لك: )

يف يقع يف قلبك القلق والذي ن تقلق ِمن تدبريِه، كن يُدبّرك أبأبت منه وهلل املثل األعلى. ملَّا يُوّكل العبد ربه على األمر جيب أن ال يتعامل معه ابلقلق، ال تُعامل رّبك الذي وّكلته وطل
 ، الرحيم.. كيف؟! توىل أمرك احلكيم، العليم، الكرمي

ننام، وكل  ستطيع أناألمر(، وبعد ذلك ال ن يّسر يل هذاَم الوكيل اي رب، وَدبِّر أمري و نحن نوّكل ربنا ونطلب منه ونقول: )أنت نعف -سأل هللا أن يغفر لنان-لكن هذا الواقع يف قلوبنا 
  سوء : ماذا لو حصل كذا، وماذا لو حصل كذا؟!حلظة أتتينا أفكار 

                                                           
 .171:النساء 1



 

  23  

  

 سبحانه وتعاىل الوكيل

 يست مفهومة.لألسف ل ابهلل منه أواًل، مث أِعد على نفسك )حسيب هللا ونِعَم الوكيل( وهذه الكلمة أن نعرف أن هذا ِمن الشيطان، فاستعذالبد 

 ما معىن )حسيب هللا ونعَم الوكيل(؟

 يعين يكفيين هللا، وّكلته وأان على ثقة أنه يكفيين، سيدبّر شؤوّن أحسن َتدبري.

؟ هو نِْعَم الوكيل، وأنت تعلم أنه حكيم،  ُل{ َونِْعَم اْلوَِكيَحْسبـَُنا اّللُّ }و ياًل{ }وََكَفى اِبّللِّ وَكِ أال تقول  أن تعامله ابلقلق، ه الوكيل، وبعد أن توّكلُه استح هبا ابمسفّتش مهومك وعاِمل هللا
 ؟! اأيتيك غدً  اشيئا سيئً ! أو تنتظر ؟َتاه فعلهلق قمث يقع يف قلبك  كرمي، رحيم، ودود، حيب عباده وعباده حيبونه، تـَْعَلم عنه هذا كله

 .أذنبت ك يف حّقهنيعين اشعر أ وّكلت ربك،دمت قد ال تسمح لنفسك به ما أن و ، أوال أن تعلم أن هذا خطأقد يقال: )هذا الشيء ليس إبراديت( ال أبس، البد 

 !؟األرض وما يف السماوات يرفضون أن تُعاِملهم ابلقلق، فكيف برب األرابب الذي له ما يففالبشر 

هذا األمر مير بسالم،  يلة متر بسالم، أو اجعلجعل هذه اللرّن، واحقيقًة هذا نوع ِمن االعتداء على الرَّب، فلما تْعلم أنه وكيلك، وتقول: )اي رب أان فّوضت إليك األمر، ادفع عين ودبّ 
 نفس. ب على ال! هذا هو الكذ؟)أنت حسيب ونعَم الوكيل(، تُعاِمله ابلقلقتقول هذا الكالم وتقول:  أن سدِّدّن يف تصرفايت وكالمي( بعدو 

ة الواقع وعدم رؤي، ك ابلتفاؤلنهمو فيت؛ لته بهذلك فيما وكخيلن  أبن هللا  ألعمالك تفاؤاًل تنظم جدواًل  أو يرونك، ك ابلربودنفيتهمو يرونك هادًًئ مرضى القلوب، قد حُيَيط بك أشخاص 
 !ثقتك ابهللخر ما هنالك من كالم تفقد بسببه ىل آوإ ومعطياته و..

هنم يف واد  وحنن يف واد ، فأان أفصام يف التفكري، نشعر ا وبينهم انبح بينناملوجودة حولنا، فنتيجة ِعْلمنا أبمساء هللا وصفاته يص كثرة الغالبةهم ال هؤالء مع طغيان املاّدية أصبح هويؤسفنا أن
ل الذي يوّكل ربه بهذا ال يقابل احلركة،  ال تتصّور أنُيهّيئ يل األسباب، فأتوسل إليه أن يُهّيئ يل األسباب. و وأعلم أنه سَ  -عز وجل-ّكلت أمري هلل أتعامل مع هذا املوقف على أّن و 

  يُفَتح لُه من األسباب ما جيعله أييت أبدىن َحركة وأييت له منها الّرِزق.
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 :ن الناسإشكال قد يواجهنا وهو أننا نرى صنفني مهناك 

 !ومع ذلك خيطط وينجح، يتكلم عن التوكل وال يعرفه ال :صنف انجح بال توكل :األول

وض فتنجح ترتيباهتم، فاملفر  ؛نفَيوِجد هلم ختطيطهم، يُرتبو  ؛عاِملهم هللا بلمِه، خيّططونيأما هؤالء القوم فُ ، حني تبتعد عما علمكيؤّدبك و  ،يكرمك ابلعلم عنه حني يرمحك هللا سبحانه 
1}اي أيها اإلنسان َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرمِِي{ :يغرتون احلاصل أهنملكن تعلًقا برهبم محًدا وشكرا، و  أن يزدادوا  يزدادون انتفاًخا أبنفسهم! 

سه، إىل أن جده الزال دائرًا حول نفتفتفكريي(  عطها كلأ )أان خسرت هذه الصفقة ألّن مل :بل يقول لك أحدهم؛ فال يتنبهون؛ هللا بلمه، مث خيذهلم يف مواقف ينتفخون ويُعاِملهم 
  ررت؟!لذي غرَّك؟ ملاذا اغتــاوأعطاك ما  ه وأعطاكيعين ملَّا عاملك هللا بكرم }َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرمِِي{أتتيه قاصمة وينتهي موضوعه، فيأيت يوم القيامة ُيسأل 

 تُّهمة!ُبت عليك التثْـ س وإن مل تكن كذلك، (فهذا األمر مقلق؛ نفسًيا لك: )ابلتأكيد أنت متعبيقول  :صنف يثبطك ويبث القلق يف قلبك :الثاّن

  أشَفى النَّاس قلواًب، ألهنم يتعاملون مع كتابِه الذي هو شفاء ِلما يف الصُّدور. مع أّن الذين يعلمون عن هللا هم 

  ؟هللا عين هذا الشر وقد استخرته ، فكيف مل يزوواجيمث فشل ز  ،واختار هللا يل أن أتزوجيف الزواج  س: أان استخرت

 ر هلا ِمن زاويتني:ج: هذه املسألة ينظ

ا َعَزمت وأصررت، مث استخرت ِمن ابب ت  حاصل. جمرد حتصيل خرت فقطواست، كميل الصورة فقط، أي أنك قد قررت وأهنيت األمرالزاوية األوىل: أنك ُرمبَّ
 .فهنا يكون هذا لك امتحاانً القلب يف االستخارة غري ُمقّرر  إال بعد أن تستخري،  أنك كنت حاضرأو الزاوية الثانية: 

ملـــاذا أتمر الشريعة مبثل هذا؟ ألهنا رمبا مل تكن  -طبًعا على املنهج الشرعي-غريه مث ُتطلق منه  تتزوج أهنا ال حتل له من بعد حىت الذي طّلق زوجته ثالاثً حتكم على مثال: الشريعة  
 فتعود لألول وتَعُمر حياهتا، وهو أيًضا رمبا ال يُؤّدبُه إال أن يـَْعَلم أن زوجته قادرة على أن تتزوج غريه وتذهب. ،مل زوجها األول وصفاته إال ملَّا تتزوج غريُه وتتأدبلتحت

                                                           
 .6االنفطار:  1
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مبا رفعًة لدرجتِه، فهذه ِمن ياًل لشيء يف نفسِه، ور ًبا له، تعدبة أتديله هللا هذه التجر فأدخ ؛فهناك أانس ال يُؤّدهبم وال يعدَّل نفسيتهم إال دخوهلم يف َتربة، فهذا استخار هللا وطلب منه
  احِلَكم األخرى.

1}َذِلُكُم اّلّلُ َربُُّكْم ال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيء  فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيء  وَِكيٌل{:آية األنعام .5 مث ماذا تفعل يف كل الذي يهّمك؟ وَّكل هللا عليه، اعبده وانشغل بعبادته،  
 !ابلتخطيط للغديوم  كل  املشكلة يف انشغال قلبكلكن ؛ فانشغال البدن سهل تنتهي منه مث تراتح؛ فأنت مشغول بتحصيل مصاحلك، وال نقصد انشغال بدنك

ن املوافقات العجيبة يف زقك وييسر لك، وأيتيك موكيال، سري  ا؟! اختذههبعن الدنيا اليت تعيش  إًذااآلخرة، ماذا إال إبصالح دارك  أي ال تعنت }َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيء  وَِكيٌل{قد قيل لك 
 األسباب ماال تستطيع إدراكه. 

ة حلياْصَفة ُتَسهِّل عليك اول لك وَ قسأوأان اآلن  احلياة سهلة،كذا ستصبح تسمع كثريًا عن دورات تكّلمك عن النجاح وماذا تفعل من أجل أن تنجح، ويقولون لك أبنك لو فعلت  
 : ما يقولونأكثر بكثري من كل 

واطمئن إليه فهو ، فق عليك ويُعطيك وحيدد لك أين تذهبفين؛ وتوسل إليه أن يرشدك من أين أتيت مبرادك –وكيال طلب منك أن تتخذه وهو الذي  -،اذهب ِلَمن ميلك كل شيء
، اَل ففي احلديث: ، َتِصل إىل ُمرادك لتذهب وأتيت مبرادك، وينفعك ملاول والقوة ويعطيك احل، أسباب مرادكالذي يهّيئ لك  ْلُت َعَلى اّللَِّ ))ِإَذا َخرََج الرَُّجُل ِمْن بـَْيِتِه فـََقاَل: ِبْسِم اّللَِّ تـَوَكَّ

، قَاَل: يـَُقاُل ِحيَنِئذ : ُهِديَت، وَُكِفيَت، َوُوقِ  2يَت، فـَتَـتَـَنحَّى َلُه الشََّياِطنُي، فـَيَـُقوُل َلُه َشْيطَاٌن آَخُر: َكْيَف َلَك ِبَرُجل  َقْد ُهِدَي وَُكِفَي َوُوِقَي؟((َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ اِبّللَِّ . 

 ما معىن قولك )ال حول وال قوة إال ابهلل( ملَّا خترج من املنزل؟

  ك.ليس يل حول وال قوة على حتصيل مصلحيت إال بِ  هيعين أان أعرتف اي رب أبن

 فال أيسر ِمن أن تعيش على هللا معتمًدا، ومنه منتظرًا أن يُريك األسباب وييّسرها لك فتأخذها.

                                                           
 .102اماألنع 1
 رواه أبو داود يف سننه وقال األلباّن صحيح. 2
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 :إليك هذا املثالو 

 ما مفاتيحه؟ ما الذي يرضيه؟ ما الذي يوصليِن إىل قلبه؟! وهي َتهل كل شيء عنه : لنفرتض أن شابة دخلت على زوج،

فهو  }َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيء  وَِكيٌل{ فانكِسر عنده تعاىل وُه{ فَاْعُبدُ  َشْيء  }ال إِلَـَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ يت مبفتاح قلبه، لكن الذي خلقه هو الذي هذا سّر، فمهما كنت تفهم، ال ميكن أن أت
 الوكيل الذي ُيَسّدَدك أن تتصرف مع هؤالء كما ينبغي فُتفتح قلوهبم لك.

 أليس هو الَفتَّاح الذي يَفَتح 
َ
 !؟غاليقامل

 !فهو الفتاح الذي يفتح مغاليق القلوب؛ فإذا كان مَهّك قلوب َمن حولك

 !فهو الفتاح الذي يفتح مغاليق األرزاق ومغاليق األسباب؛ وإذا كان مهَّك الرزق

 !فهو الفتاح الذي يفتح مغاليق الِفِكر؛ كان مهك العلموإذا  

  اْعُبُدوُه{}فَ فتوكل على احَلّي الذي ال ميوت، وقُم بوظيفتك  

 كة لك. املالئ عبادة من العبادات، وسبب لكفارة ذنوبك، ورفع درجاتك، وذِكر توكلك عليه يزيد مكانك عنده، فهو مث فوق هذا كله اعلم أن

نيا فق فأنت رة ال بواب االرتفاع عنده بصو أل فتح عليك يع، باال تستطممل يُكّلفك  -عز وجل-فيما يُرضي هللا عنك، فاهلل الطريق  ط؛ بل ستسري يف هذااآلن لن تستفيد يف الدُّ
ذتَه وكيال، فنستعمل اسم الوكيل يف كل ما  اك َأصبح يف ميزان َحسناتك ما دمتتتصورها، فحىت حَتِصيلك ِلشؤون ُدني  غاليق القلوب.ملتعلق به أن يفتح لنا ا، وننشغل ابمَهَّنأَ اختَّ

ال هذه زوجة ، سجناء، غرقى! يعين مثبط: حمبوسونك ابلضستغيث َسجني ِبَسجني، وَغريق بَِغريق، وحمبوس مبَحبوس، فكل الناس ِمثْـلَ ومن أجل ذلك نقول: أكثر ما يُتِعب الناس أن ي
 ؟! أم هو الذي سيعطيينطيه ستطيع أن أعأهل أان ف، السعادة عندك( وكل شخص ينتظر السعادة عند الثاّن يقول هلا زوجها: )أان أنتظر السعادة عندك( فتقول: )أان اليت أنتظر
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 كيلنا، هو الذي يفتح يل يف قَلِبه ما جيعلين سبًبا لسعادتِه، والعكس.و  -ز وجلع-هللا 

 )حسبنا هللا ونعم الوكيل( معناها أنك توكل أمرك إىل هللا، فانفعل هبا بوجدانك. 

 ملــاذا أحتاج أن أجعل يل وكيال؟

1ًفا{}َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيأِلن َوصفي الضعف  تكون فالبد أن تُؤِمن أبن َوصفك الضَّعف، وال تُغرَّك الصورة اليت يعتربها الناس مثالية، الناس يعتربون الصورة املثالية هي أنك جيب أن  
 ذا جيب عليك أن تفعل؟ حىت على الطاعة ضعـيـــــف، فإذا كان وصفك الضعف وتريد أن تَقَوى وحُتقق ُمرادك، ما، نك ُوِصفت أبّن أصل حالك الضعفقواًي، لك

َك نَعبدتستعني ابلَقِوي، من أجل ذلك َلمَّا أُِمرت بــاالستقامة يف  َك َنْستَ يت بــ دها إمنا أتأتيت وح ، مل تُؤمر أبن تستعمل قوتك، بل هذه ال{}ِإايَّ فالبد أن تتصور حقيقة  ِعنُي{}ِإايَّ
 لكن ال تستطيع االنتفاع هبا إال بَِعون  منه. نفسك: وهبك هللا مواهب وطبائع يف نفسك، وهبك صفات خاصة،

2((ْطَعْمُتُه فَاْسَتْطِعُموّن أُْطِعْمُكمْ اَي ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ ِإالَّ َمْن َهَديـُْتُه فَاْستَـْهُدوّن َأْهدُِكْم، اَي ِعَباِدي ُكلُُّكْم َجائٌِع ِإالَّ َمْن أَ ))واحلديث صريح  اليت جيب أن احلقيقية  . فهذه هي الصورة
يعين أّن هللا ِمن أمسائه احلليم، الكرمي، الرمحن، فهو يُعاِمل  }َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرمِِي{وعندهم طعام؟! نقول:  -يعين ال يطلبون منه الطعام-لكننا نرى قوًما ال يستطعمون هللا ، تنكشف لك

 تهي االختبار؟ حلظة قبض الرُّوح! عباده برمحته وبكرمه وبلطفه إىل أن ينتهي االختبار، ومىت ين

ْمُت حِلََيايت{تُعَطى ِمن َأجل أن َترِجع إىل اببه، تُعطى ِمن أجل أن ُتصِلح حياتك، من أجل أن ال أتيت اللحظة اليت تقول فيها أنت يف الدنيا فعلى طول فرتة عيشك  َتيِن َقدَّ 3}اَي لَيـْ  
 للنَّاس؟  -صلى هللا عليه وسلم-النيب انظر كيف الن اعرك وأحاسيسك هذه ما هي إال ِمن رمحة هللا، فأنت تعيش بعون ِمن هللا، يف رمحة هللا، حىت مش

                                                           
 .28:النساء 1
 .2577، الظُّْلمِ  حَتِْرميِ  اَببُ ، الصلة واآلدابو  الرب ، كتابيف صحيحه رواه مسلم 2
 .24:الفجر 3
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َن اّللِّ لِنَت هَلُْم{: -عز وجل-يقول هللا  1}فَِبَما َرمْحَة  مِّ ألنه هو معطي ؛ فاعلم أن هذا اللني هبة من هللا ؛ا مع الناسفإن وجدت نفسك لينً ؛ هكذا فانظر إىل صفاتكيعين ِمن رمحة هللا،  
ا على أن طبيعتك اليت خلقت عليها قد أتتيها حلظات تنقلب عليك رأسً ذلك لتستدل من ؛ بعكس طباعك الشخصيةكيف تتصرف يف بعض املواقف وانظر لنفسك  ، الصفات الشخصية

 .عطى، وهو الذي ييسر لك استعماهلا فيما ينفعكبل هللا هو الذي أ؛ فال تتصور أن طبيعتك الشخصية ملكك؛ على عقب

 : )ما دام األمر هكذا، فأان ماذا أفعل يف احلياة(؟ قد تقول اآلن

نفسهم، أهنم ُيَصرِّفون أَ  عتِقدونيوكيال،  ، هذا هو املطلوب منك وهذا هو االختبار، فهناك أانس ما اختذوهدورك يف احلياة هو االستعانة، وُهنا اختبارك: أبن تستعني وَتعل هللا لك وكياًل 
بِّرون أنفسهم، و هناك أانس كشف ريب عنهم هذه الذين يدَ ، متصورين أهنم ُهم عاشوا احلياة بطوهلا على أبصارهم غشاوة هملكن -فهم يف احلقيقة مل يُدبّروا أنفسهم -َفَصرَّفُهم هللا وَدبّرهم

َناُه َوجَ الُغمَّة  ًتا فََأْحيَـيـْ َها{}أََو َمن َكاَن َميـْ نـْ 2َعْلَنا َلُه نُورًا مَيِْشي بِِه يف النَّاِس َكَمن مَّثـَُلُه يف الظُُّلَماِت َلْيَس خِبَارِج  مِّ والذي أراه  دائما ابلذكاء والفهم، فهذا الذي يف الظلمات دائًما َيصف نفسه 
 .الطيب اخلبيث منله  ؛ ملا انكشفاللطفابلرمحة و تدارك هللا له أنه لوال النور يفهم هللا 

ت به، وأنت طوال نك التَّعلقات والتَّوسالأنشأ لك احلاجات من أجل أن تنَشأ مِ ؛ اةِ يف احليأوجدك ملَّا  -ز وجلع-)الوكيل( من أمساء هللا اليت حنتاجها بعدد حاجاتنا، فاهلل  اسم إًذا
ذه هينشئ لك ني َتهل أن هللا ختسر ح ثر ماوما أك،  ربكوما أكثر فقرك إىل، ج وما أكثر حاجاتكوحتتاج وحتتا ، أوالدكيف تربية  نجححتتاج أن تأتكل وتشرب وتنام، و حتتاج أن الوقت 

 ؟!هبذه الصلة اي أيها اإلنسانهللا فكم أكرمك ، حبل تعلقك به موصوالاحلاجات ِمن أجل أن يبقى 

 ! ؟بابأهي األس     !؟هذه الكرامة من وحرمك فأبعدك عن هذه الصلة ؛ما الذي غشى على عينيك 

املتقاعس عن -رك أم حتط ثقل نظ، ورائها هل تراه من اب ليعلمخيتربك هللا ابألسب :بل هي أعظم اختبار لك يف احلياة؛ ا لكأال فلتعلم أن األسباب خلقه وملكه، وما خلقها إال اختبارً 
 !وما مث وراء هذه النظرة إال الذل للناس والشقاء !؟على األسباب -رؤية احلقيقة
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  ؟أو من، ريهبينه سكرتفتفكر هل توسط بينك و ، وفالن هذا قاس  ال يتعامل مع الناس كما ينبغي، يف مكتب فالنلك أوراق  : على ذلكمثااًل  ولنضرب

 !لقه من خوهو أن تطلب رب األرابب الذي مل جيعل لك حاجة عند غريه ، هناك تفكري أرقى وأمسى وأليق بكرامتك كإنسان املقابل يف

 اليت تكون يف القلب: للمقارنةوانظر اآلن 

حىت أييت لك مبرادك؟ على  ر على خاِطَرك ُمباشرةَمْن الذي ميَ فإليه، ل بصعوبة الوصو املعروف  َرْفت أّن أوراقك يف مكتب فالنأواًل: َمن الذي خَيطُر على اَبَلك أَوَّل َمرَّة؟ يعين اآلن عَ  
رابة عند فالن، وإن قول: )أان أتذكر أبن يل  خاطره ويقيفلواسطة  يف اَبله السكرتري مباشرة، أو فالن الواسطة الذي يعرفه، مُيَّرر احسب النفسيات وعلى حسب التَّعلقات، فهناك َمن أييت

 (. اشاء هللا ال يكون هذا الشخص مسافر 

 ىل هللا مباشرة، فهذا أول اختالف.وهناك َمن يفزع قلبه إ

 ــــــــاذا تظن به؟ مـــ - عز وجلتذكرت هللابعد ما -بعدما فزع قلبك إىل هللا : اثنيا

ه ى أمرك مث ال تثق بِه أنوَكَّلُه علتُـ ذنب سوء الظن ابهلل،  )ماذا تظن به؟( ألن ِمن أعظم الذنوب اليت يقرتفها العبد وهو مل يتحرك من مكانهِ  كالمنا اآلن يف اسم الوكيل دائر حول
  وهو ذنب سوء الظن ابهلل. ،ظم الذنوبيَعطيك، أو َتُظن فيه أنه خيذلك! هذا ِمن أع

  :قلوبنا من ظن ابهلل حني تنشأ احلاجات قع يفما يبنّي لنا ما جيب أن ي -ز وجلع-لنقرأ من كالم هللا 

1اًل{}َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنَي َودَْع أََذاُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اّللَِّ وََكَفى اِبّللَِّ وَِكييقول تعاىل:  ظاهرًا كان أو ما إيذاءان  حني يريد أحدلنا فيه ماذا نفعل  وا أبن هذا اثلث موطن يـَتَـبَـنيَّ الحظ 
 ابطًنا. 
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اهر العداوة، وبني ظَّ ة مجعت بني الكافر الكن هذه اآليفقني، لهذه اآلية مجعت بني الكافرين واملنافقني، وقد َمّر معنا سابًقا آيتان: واحدة كانت يف الكافرين، وأخرى كانت يف املنا
 املنافق الذي يكون معك ويكيد لك.

  ؟!كراروبت ،اطن، ماذا يُقال لكعدو يف الب ظاهر أوملـــاذا تتوكل على هللا وتعتقد أنه كافيك؟ ألن ِمن َوْصفِه أنه وكيل، أنه يتوكل شؤون عباده، فإذا كان لك عدو يف ال

ظاهرة مرضية،  بد أن تعلموا أبن القلقق طبيعي، الن القلقنع نفسك أال ت  هو القلق، مرض القلق إشارة إىل عدم ُحسن الظَّن ابهلل،فأعدى أعداء حسن الظن ابهلل ،ال تَقلق، انتبه 
 ة:، وإىل نتائج هذه الثقهللنبياء ابإىل ثقة األ وا، ولتنظر ابلوكيل ناَضعف ثَِقتهو  ناقِدم عليه، بل سبب قلقنَهول ما هو  ناسبب قلقليس ، ال بد أن تعلموا أنه مرض نفسي

ُ َونِْعَم الوَِكيُل، قَاهَلَا ِإبـْرَاِهيُم َعَلْيِه السَّاَلُم ِحنَي أُْلِقَي يف النَّاِر، َوقَاهَلَا حمَُ : َعِن اْبِن َعبَّاس  رضي هللا عنه قَالَ  َشْوُهْم اخْ اَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَ مٌَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي قَاُلوا: ِإنَّ النَّ "َحْسبـَُنا اّللَّ
ُ َونِْعَم الوَِكيُل" 1فـَزَاَدُهْم ِإميَااًن، َوقَاُلوا: َحْسبـَُنا اّللَّ ُخذ مما فـََتح هللا به على األنبياء ما يـَُناِسَبك: هذا نيب وابُتلي أبن يُلقى يف النار، وأنت  يف النار؟!اإللقاء فمهما كانت مصيبتك هل تساوي  

هللا  إجناء؛ فأين عينك عن  ونعم الوكيل( فـََنجَّاه هللاسُيلقى يف النار فقال )حسيب هللا -عليه السالم-فإذا كان إبراهيم ، ِمن البالء فقط عندك جزء بل؛ بالؤك ألن تُلقى يف النار مل يصل
  ؟!له

 :هتنيوذلك من ج ،انؤ بالتكون هي  رمباأمر مهم وهو أن خربتنا السابقة ننتبه هنا إىل و 

 .وشرح هذا كما أسلفت سابقا، وأان ماهر فيه ،فتقول هذا أمر أفعله دائما ،ل على هللاخربة َتعلك تثق بنفسك وال تتوك-1

الؤك بَ خربُتك هذه هي . نقول: ملت، تطلقت(، أوذيت، أتقف مثل هذا وخرجت منه خاسرافقد تقول مثال: )أان دخلت سابًقا يف مو  ،َسيَئة َتعلك تقلق ِمن فعل هللا وهناك خربة-2 
اختذت هللا  حىت لووُيشعرك أبنك  ،توكل على هللاحني ت قدميك الَفَشل أمام انظريكيضع  (الشيطان)ألن العدو هنا، ألن املطلوب منك وأنت قادم على َتربة ُمكررة أن تزيد ثقتك ابهلل، 

 :د قوله من األحاديث كقوله صلى هللا عليه وسلميناسب ويؤي الك مب أييتوقد  !بد أن تتعلم من َتاربك السابقةفالوكيال 
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عناه أنه إذا كان مؤمًنا َقوي اإلميان فال يقع يف الذنب مرتني بعد أن شعر ملبل الفهم الصحيح  ؛غالب الناسكما يظن . وهذا احلديث ليس َفهمه  1((اَل يـُْلدَُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحر  َمرَّتـَنْيِ )) 
 انه يَعيد الَكرَّة مرة أخرى.أبملِه، لكن إذا َضعف إمي

 .ة السلبيةال الذَّاكر  ذهنك إيفوأنت ُمضَّطر لدخول نفس التجربة مرة أخرى، فاحلاصل أنه ال يبقى  َتربة وخترج بنتائج سلبية منهاملَّا َتدخل يف  إًذا

أبهنا ال تستطيع الشعور  وت قلًقا من الدَّاخل!هللا وهي مت فتدعو ،(ا: )ادعي هللا أن ييسر لكهلمثال الوالدة، هذه امرأة ولدت أول مرة وأتملت وتعبت وتعذبت، فتأيت املرة الثانية ونقول  
 .(غري قادرة أن تَثق أبنه ميكن أن أتيت َمرّة ال تكون بنفس صورة املرَّة املاضية)لو َدَعت َستتغريَّ الصورة، 

نفسي، ورأيت اآلالم، اي  قل: )اي رب أان َجرَّبتففيتكرر!  ؛تلى فعالتكرر، فأنت ملَّا َتصِبغ نفسك أبنه البد أن يتكرر، تُبالبد أن تَتصور أبن ما َحصل هلا املرة املاضية ليس شرطًا أن ي
ذا الشيء كراهية أو أمل أو كون يف ذاكرتك هلعبة، ويصشياء أ تـُْقِدم على رب أنت وكيلي، أنت حسيب ونعَم الوكيل، َدبّرّن، َصرّفين، َيّسر يل(. فلمَّا تـُْقِدم على آالم، تـُْقِدم على ُمِهّمات،

املرة األوىل وتفشل، وأنت مضطر ألن تدخل  يف -عز وجل-هللا تليك يبفلمَّا  ضعف، ال تُعاِمل القادم ابملاضي، ألن ُمعامَلَتك القادم ابملاضي وأنت اختذت هللا وكيال، فيِه سوء ظن ابهلل.
بسبب َضعف يف  ك أن املرة األوىل كانتْدت على نفسذا َشهِ ؟ ما هو الشيء الذي كان سبًبا يف َضعفك وُخذالنك؟ فإاملرَّة األوىل يف َفكا الذي َأضعَ نفس التجربة مرة اثنية، راجع م

 لك وكيال. رة الثانية؟ قـَوِّ إميانك، اجعل هللااإلميان، ماذا تفعل يف امل

  يعاقبين بسبب ذنويب؟س: أحيااًن يكون قلقي ليس ِمن هللا بل ِمن ذنويب وأن هللا س 

ال  ،بني يديه منكسًراو  ،تكون إليه ُمضطَّرًا كيلك َلمَّاو ة، لكن ئة، فالذنوب البد أن تكون مؤثرة على احلياائة يف املاج: أواًل، معلومة أن الذنوب هلا أثر على احلياة معلومة صحيحة م
 نوبه؟! ل سيخذله لذه وكيال املضطَّر استجاب هللا له وهو كافر، فكيف مبن اختذ هللاميكن أن خَيِذَلك يف هذه اللحظة، وإذا كان الكافر لو دعا ُدعاء 

 وتوكل عليه. ،فالزم االستغفار ؛مث إذا كنت تعلم أن السبب ذنوبك

                                                           
 يه.متفق عل 1



 

  32  

  

 سبحانه وتعاىل الوكيل

 ، أان قلق ألّن ال أستحق أن يعطيين هللا.أان لست قلًقا ِمن ريب :قيل لو

 !هللا ر وتلجأ ال ميكن أن خيذلكة ظن  ابهلل، ألنك ملَّا تضطَّ ساءفهذا نوُع إ -عز وجل-الظن ابهلل  نقول: ال تسئ

به وهو  وطرقت اب ،ت يوًما جائًعابعد ذلك أتيو (. طعام؟لا أخي كل مرة أتيت لنا بنفس كرمي، وأنت َبِطرت عليه يف حلظة وقلت له: )اين الكرمي يف َأخالق الَبشر، شخص  ك عَ تسأللو 
قد يعاتبك يف َردُّك، يَـ  لنرميًا وأنت مضطَّر فكا إذا كان  مأدَّك، سيقول لك: أنت يف املرة املاضية قلت يل كذا وكذا؟! إذا كان لئيًما وأنت حمتاج َسيَـرُ  كرمي، وقلت له: )أعطين آلكل(. هل

 .غري حمتاج، أما يف وقت الضيق فالوأنت الرَّخاء، 

وتقف بني  ،ذه وكيالال تتصور أنك ملَّا تتخ، فسبحانه نهملم أكرم نع سنال تعلم أكرم ِمن هللا عز وجل؟! لفه؛ هبمِمن أخالق الكرماء: أهنم يف حلظة احلاجة ال يرّدون مَن َيطرق اب 
ر، وإال آخيس ِعندك َحل لن تلجأ له، أالبد ه، ف، وليس لك غري حمتاج ومضطر أنتف ،ذنوب هبينك وبين كان  حىت لو ؟! سيرتكك ِلَمنْ كيف وهو ربك؟! أنه سيخذلك،   ،يديه منكسرًا

 ستذهب ملن؟!

جوء، فاالنكسار، والل لذنوب،ا سباب كفارةأفهذا نوع سوء ظن ابهلل، ألن اللجوء إليه واالنكسار بني يديه أحد  رغم اضطرارك؛ ن حُيقق لك ُمرادكل -عز وجل- هللاشعرت أن فإذا 
والزم  عليه، املعرتف بنعم هللاذليل املنكسر ال اطلب طلب بل، أعطين هذا وبعد ذلك نتفاهم(، اليقول ) ال تطلب طلب املستغين، يعين طلب الذيوهلذا والدعاء، والطَّلب بنفسه عبادة، 

 .االستغفار إن كنت ترى أن ذنوبك حائلًة بَيَنك وبنَي َعطاء هللا

1ُنوا{}لَِيْحُزَن الَِّذيَن آمَ ففي النهاية الَقلق ليس هو احلَّل، إمنا القلق ِمن الشيطان، البد أن تتصوروا   !مائناَتري يف د طة عدائيةخطة األحزان هي خجيب أن تفهموا أبن  

 ما وصف هذه اخلطة؟  

                                                           
 10اجملادلة 1
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ن، يعين كلما كربان وزادت خوحنن ، خصوًصا جيعلنا الشيطان ال نرى إال جانبه السليبعلى أمر  أقبلناكلما  فإن  ال صفات الرب،نكن مليئني ابعتقاد كم ضية، إذا ملرباتنا املانكرب يف السِّ
ء!  ن شاشته سوداا ألقل، قد يكون أكثر تريثً ن هذا ِمن عأن يكو  َتاربنا هذه ستزيدان قلًقا، وانظر للصغري كيف هو َجريء على املواقف واألحداث، أما الكبري فأكثر َتريـّثًا، وليس شرطًا

)نعم  فقيل له: قد سلم سابقافكري؟ ألنه اذا هذا التـملـــ !(ّلمت على فالن سيظن أّن حمتاج لهيقول يف نفسه: )لو سكل التجارب عنده سيَّئة، وأحياان َتده حني ينوي السالم على أحد 
 يف ِذهنه.  التجربة ؟( فوضع هذهماذا تريد

 ر غريها !السوداء اليت ال يستحض اربهة من َتته املغبشفيرتك هذا اخلري؛ بسبب شاش ،)ما وراءك؟ هذه االبتسامة هلا معىن( أن يقال له :فيخاف  ؛أييت مثاًل يريد أن يبتسم ألحد

ْهِلكة 
ُ
وأنك قصرت يف  ،أذنبتك تشعر مثال أنفبني هللا، و اليت بينك  نافعة هيألن احلساسية ال -وليست النافعة-ِمن أجل ذلك ملَّا َنكرَب ِمن ُدون توحيد وتعّلق ابهلل، تزداد حساسيتنا امل

ت دزدارا  الناس وكلما ازددت عملب بَينك وبنيل حساسيتك بعالقتك مع هللا: سواء ذنب، خطيئة، نِعمة، لكن احَلساسية ملَّا تَنق، فكأَنَعم عليك -عز وجل-الشكر، تشعر أن هللا 
، وَتراكمت هللات ال تَعلم عن ياة وأنْرَت يف احلب أنك سِ فهذا بسبب عدم وجود ُحسن الظن ابهلل، والنساء أكثر ُعرضة هلذا األمر، فتأيت مسائل االكتئاب وغريها، وهذا بسب ،حساسية

ملاذا أصبحت  !؟قول وأنت ال ترد عليهملطيب من الالناس اب ! ملاذا يكلمك؟يببتسم لك الناس وأنت ال تبتسم هلمالتَّجارب السيئة، بل حىت أحيااًن اليكون لديك تفسري يفسر لك ملاذا 
 !؟بكل هذا العنف

حىت الكالم الطيب الذي تسمعه هذا نوع من أنواع  هأن كل شيء رزق، وأنعن ِعلم عن هللا، و يصاحبها جارب السيئة اليت مل بسبب تراكم التَّ  ال متلك تفسريا هلذا كله تأصبح
ال يذّمهم على ما مل يؤتِه هللا، أليس هذا ما جاء يف و  ،على عطاء هللا األرزاق، وهذا طبًعا اإلميان العظيم الذي حُيَوِّل اإلنسان فال َيطُلب إال ِمن الرَّزاق وال يَنَتِظر إال ِمنه، ال حَيَمد النَّاس

، َواَل يـَُردُُّه ُكْرُه َكارِه ( َعَلى َما ملَْ يـَْؤِتَك هللاُ، ِإنَّ رِْزَق هللِا اَل جَيُرُُّه إِلَيْ )ِإنَّ ِمْن َضْعِف اْليِقنِي َأْن تـُْرِضَي النَّاَس ِبُسْخِط هللِا، َوَأْن حَتَْمَدُهْم َعَلى رِْزِق هللِا، َوَأْن َتُذمَُّهمْ : )احلديث 1(َك ِحْرُص َحرِيص  . 

                                                           
ِد ْبِن َمْرَواَن،  1  َعْن أَبِيِه.حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم، َغرِيٌب ِمْن َحِديِث َعْمر و، تـََفرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن حمَُمَّ
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 وكيل والتفويض:تالإىل لدي ثالث حاالت أحتاج فيها 

 احلالة األوىل:

سوء ظن ن عندك لن يكو ، ِمن نفسًياأنت آو ا، ألنك يشهسي اليت تعالنفسي، فالشيطان أييت يـَُقّطع حاالت األمن النفألمنه تَقطيعه و )حالة الَوَهم(، حالة َتالُعب الشَّيطان ابإلنسان،  
خاوف اليت َتدور حولك، ؛ تعيش بال ذنوبعدوك أن فال يرضى لك ابهلل، 

َ
 :س، وتنساق وراءه ابلوساو ىل سوء الظنإقلب نفسيتك فَتنفماذا يفعل بك؟ يُلقي يف نَفسك َخوفًا ِمن امل

يك من املخاوف ما فيأت ؛ك معهأن يوصل يسألك شخص معك يف درس عن سكنك، ويف نيتهل: أحياان كذا. هذه مواقف حقيقية حتص  ن حيصل يل كذا، قد يفعل فالن يبميكن أ 
 تآمرون به، وهذهياعر أبن كل الناس حوله إلنسان ِلمشيصل ا :عين، ي"نظرية املؤامرة" ـإىل أن أييت املرض النفسي الذي ُيسّمى ب، ماذا يريد أن يعرف عين؟ ؟أسكنملاذا يسألين أين  :أيتيك

 ض!امر أهنا والناس ال يشعرون أ راض موجودة،َمشاعر وأم

مؤونة هذا التفكري  يكفيكاذا فعل، ولقد كان جل أن ترى مباح ِمن أفتبقى طوال الليل قَِلًقا تنتظر الص، بك سوءاتنام يف الليل وتتذّكر أّن فالاًن يريد أن يـَُقدِّم فيك شكوى، أو يريد 
خيف تذكركظة أنك حتتاج يف حلوهذا العذاب علمك 

ُ
 مًعا: ىل أمرينإ، خص الذي هو مبثابة البالء عليكأو هذا الشَّ  ،أو هذا الَكدر ،هلذا امل

 .بيده اخلري وهو على كل شيء قديرماِلك امللك  وتذكري نفسك أن هللا، إىل سرعة الَفزع إىل هللا أن يرد الشر عنك .1
  إال الشيطان. خاوفك هذِه امليُلقي يف قلب الألنه ؛ قوة االستعاذة ابهلل من الشيطان .2

ذا، وفالن الذي يكرهك كلذي يُدبّر  اِمن فالن  يف قلبك اخلوف ؛ فيلقي الشيطان ليجري احلزن فيك أييت وفجأة ،صفحتك صافيةو ، أان أتكلم عن الوضع الذي تكون فيه هادًئً 
كانك، تفزع وأنت يف م د نفسك جريدة، وَتيفخرب  اهنأمامك، أو كأحىت لكأهنا ويضبط الصورة  ،لك أييت الشيطان فُيَضفِّرها ، مثسيفعل كذا، وأحيااًن أتتيك خيوط بعيدة عن بعض

  .فويضك إىل هللايك منه ؟ تما الذي ينجفأن هذا األمر حقيقة،  مث لو فرضنا جداًل عنكبوت، وأنه ال شيء ِمن هذا حصل، ى أن هذه كلها خيوط وبعد ذلك تر 
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 إساءة ظن ابهلل؟كيف تعرف أن هذا اخلاطر فيه 

علوم الذي ليس له حقيقة أو ،شِعَرك الشيطان ابخلوف ِمن اجملهولحني ي 
َ
 :ِمن امل

 !سء هذه اهلواجم بعد أثناورمبا أوالدي مل يبلغوا احلل ماذا ستفعل زوجاهتم يب غدا؟! والدي غدا؟أن تفكر ماذا سيحصل أل :اجلهولاخلوف من  مثال -

ا ملكنه مل جيد و ، م أنه يف ذاك العام سيكون يف قربه، وأوالدان يف َأي الدول سيعملون، مع العل2100يف عام  سيحصل يف االقتصاد العاملي عمامقالة طويلة  ومثال هذا من يكتب
 !فتكلم ؛يتكلم فيه إال وحي الشيطان

 فعاهلم. نفسهم وأبلوا إليه ينزل الربكات، لكن القوم جِلَهِلهم برهبم تعلقوا أبل بيد هللا، فتوسّ ملستقبَ ا

  :ص املاضيةجارب الشخأييت ِمن هللا إال سوء، وهذه انعكاسة لِتَ  نه الأتشعرك فتكون يف دائرة ِمن سوء الظن ؛ أو ربط للمعلوم ربطًا ومهًيا -

 أنت سيئة؟َتراها  وملاذا تقرأ النقاط اليت ؟وأين علمك عن هللا ؟فتش أين كان قلبك، ربك املاضية فـَتِّش يف نَفسكيف َتا

1{ْن َأْعَمَل َصاحِلًا تـَْرَضاهُ }َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوأَ ومعه توحيد يقول:  اإلنسان ا يَنُضجملَّ    انظر للفارق الشاسع: 

ته حلظة توبة وحىت جاء ،لمه وفهمه عنهأمهله حىت ع بل؛ خذه هللاأيكان الهيا وأخذته الدنيا ومل ،  وسرت عليهبلمِه، عامله فيه وأّن هللا ، أنه مل أيته مما مضى كله إال اخلريرى شخص ي 
 !وانكسار

، علينا ثقل ما تكونوهي أ، لصالة ندري ما االلينا وحنن كم صو  نقول، ما نفهمن فحججنا واعتمران وحن؛ ريب عاَمَلَنا بلمه قلنا فيه، لكننعرف ما  كم ِمن املرات ذهبنا للحج وال
 ن.ئة؟ إمنا هذا ِمن ِفْعل الشيطاظرة السيالنَّ  إًذا؟ ملاذا -ز وجلع-أليس هذا ُكله نَِعْم ِمن هللا ، وأمهلنا هللا فصلينا وحنن نفهم ما نقول

                                                           
 19النمل 1
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ل السَّيف، ن تفهم جيًدا أبنه ِمثْ ألعامل البد اكن هذا العوامل، لوقلت األذكار(. نقول: صحيح، قولك لألذكار ِمن أهم  ،يقول قائل: )لكين قلت أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم قد
تدري ماذا  أنت الو لعرش العظيم( سبع مرات لت وهو رب اليه توكعوالسَّيف بضاربِه، يعين ماذا حتتاج؟ أن متأل نفسك ِمن املعاّن، فهناك فرق كبري ملَّا تقول )حسيب هللا ال إله إال هو 

 .إلساءة الظن مري له ملَّا يَنزغين الشيطان نزًغاأان أحتاج أن أتعامل مع اسم هللا الوكيل وأفّوض أ إًذا قيقًة أنك ُموَّكل أمرك هلل.تشعر حأنت تقول، وبني أن تقوهلا و 

 احلالة الثانية:

أانس ال  –ربة جديدة َتكثرية: قد يكون ألهنا   ذا له أسبابخلوف هئف منه، وااملوقف الثاّن الذي أحتاج فيه لتفويض األمر هلل ملَّا أُْقِدم على ما أخاف، يعين شيء تـُْقِدم عليه وأنت خا
 قة ابأَلوىل.ديدة متاًما ليس هلا عالج هذه َتربة فأكون بَِنفس النَّفسية األوىل، فال تفعل هذا الِفْعل، إمنا اعترب أنّ ، مثلها لوسأدخخميفة ، أو عندي َتربة سابقة -تعرفهم مثال

تجارب، مرات من ال مثاًل اآلن مررت أبربع اداها. فأنتفيك وتَف التَّجربة السلبية السابقة، يف تفكري الناس املنطقي يقال لك: انظر للعيوب اليت كانتمثل ربة جديدة ملَّا تدخل إىل َت
شَكلتني ألوىل، لكن ظهرت لك مشكالثانية وا لتجربةاأين حصال يف فشلت التجربة، ويف املرة الثالثة تفاديت خط ، ومع ذلكارتكبتُه يف املرة األوىل أً املرة الثانية تفاديت خط

ُ
لة اثلثة غري امل

َرَّ ومل يكن ثغر  ،يف احلسبان مل يكن بيات، وكل مرة أدخل فيها يفاجئين أمراألوليتني، يعين أان جربت أعتمد على نفسي وجربت أفعل لنفسي خريطة َسلِبيات وإجيا
ة املاضية!! ماذا ة يف امل

 ؟ اإذً أفعل 

ستنجح، ألنه قد  ء اليت َمضت وِمن مثَ طاتتفادى األخسمة أنك تنزع ِمن نفسك الثَّقة هبا، يعين ال َتعل حمورك يف هذه التجربة القاد تُقِدم على شيء أنت خائف منه، هذا جيعلك ملَّا
 :اجوأحسن مثال على ذلك الزو ، يكون تفاديك لألخطاء السابقة هو بنفسه يشكل خطأ يف هذه املرة

فطّلقها،  دت نفسها أهنا لن تتصل،لثانية وعاهالتجربة امثاًل امرأة تزوجت وفشلت ألهنا كانت عاطفية، أو ألهنا كانت تتصل وتسأل عنه يف كل دقيقة، وانتهت هذه التجربة، فجاءت 
 املشكلة! سبب أصبح هو تفاديته بعقلك ملــــاذا؟ ألهنا ُمْهِملة! فالذي 
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ني تقدم على ما هلذا ح، ملختلفة عن األخرىاصورهتا ا هلل والدة كعلم أن  ملَّا نكرب نو  (ستكون كاألوىل)ِمن املؤكد أن هذه الوالدة  :ا من النساء يقلنكثري   دة، فإنومثل ذلك َتربة الوال
بك وِّر قلصدرك ويفتح عليك ويـُنَـ  يوفقك ويشرحو ن يسددك ك أمرك، وأو وّكله أن ُيصلح ل، و قف َبني َيَدي الوكــيل، ارم وراء ظهرك كل ما مضى ؛ختاف منه بسبب َتربتك السابقة عنه

 متشي بني الناس حتتاج إىل نور. حنيألن تصل إىل ما تريد، ألنك 

}َأَو َمن  : ستهدي هللا، يقول تعاىلتريق إال أن ال يوجد طفال تعرف،  ، وأنت، ويف النهاية يكون االثنان ظاملني، أو االثنان مظلومنيترى أن هذا ظامل وذاك مظلومما يف موقف فمثال 
َناُه{  ًتا فََأْحيَـيـْ  .يكون معك نورل مع الناس إىل أن حني تتعامأََمّس احلاجة  فأنت يف ِس{ النَّايف }َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيِْشي بِِه  الناس حوله ماذا سيفعل هبم؟أحييناه بنفسه، و َكاَن َميـْ

فماذا ، نا أعطيناهفيفسد ألن؛ لثاّن ونعطيهلنأيت ليه، فعّددان شَ أول ولد أييت َنُشّد عليه وال نقبل أن يفعل كذا وكذا، وبعد ذلك يفسد الولد ألننا وهذا الشيء حيصل حىت مع أوالدان، ف
 ؟نفعل

 نفسهم جَمهولني، ال نعرف كيف نتعامل معهم، فما الذي يـُنَـوِّر لك التَّعامل معهم؟ نرجع لنفس املشكلة: هؤالء أب

 :)الفتاح( ناس امسهالتعامل مع الوَّكَل هللا أن ُيصِلحك وييسر لك وينّور لك ويفتح عليك، ألّن ِمن أمسائه العظيمة اليت تنفعك وقت أن تُـ 

ن نعاملهم إمنا حنتاج أ؛ من دروسناو ا، ن أشغالنا لنا منعً ألصبح هذا مافلو جلسنا طوال الوقت نفكر بكالمهم ؛ ويروننا معقدين، إىل أوالدان كيف ال يتحملون مساع أي كالم مناانظر 
، يفتح قلوهبم -سبحانه وتعاىل-ح أنه تا عاّن اسم الفمِمن و  .شاءكيف ي إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها  الُقلوب بنيو ، وطلب الفتح ملك هلل، ونوكله أن يفتح لنا قلوهبم، ابسم هللا الفتاح

 لته.كيل الذي وكّ ِمن الو  تعرف كيف تتعامل معه، اطلب وال ،وال تعرف ما هو الباب ،ُمْقِدم عليه اإلميان، فكل الذي ختاف منه وأنت اوأنه يزرع فيه

د يتخذ (، ال أحل تريد وكياًل ُدونه؟ )الهف، احكيمً  اعليمً  احً فتا اوكيلك غنيً فإذا كان اسم الوكيل وراءه صفات: أنه فتاّح وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رزاق وأنه غين، ماِلك لكل شيء، 
هم أنك يف كل املسألة توّكلُه وال توّكلو وَّكلُه أ -سبحانه وتعاىل-من دونِه وكيال، فقط ِقف عند اببه 

ُ
 َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َطْرَفَة )واَل وال حىت نفسك  ،غريه مرك، فإذا وّكلته أعطاك، لكن امل

 َعنْي (.
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  :حيصل التفويض كما ينبغي أن نت حمتاج إىل هذه األمور ِمن أجلأ -ائًما له رهبة اخلوفدواجلديد -ملا تـُْقِدم على شيء خميف أو شيء جديد  إًذا

 :أن َتُشل تفكريك متاًما، أوقفه، واجعل ُكل ثُقَلك على التَّفكري يف التَّفويض .1
نت ذاهب تنقل بيتك حصل له كذا، فـََتصور وأل من بيته و انتق مث مات، وفالانً  انتقل من بيته مثاًل أريد أن أنتقل ِمن بيت إىل بيت  آخر، وأان يف ذهين خريطة طويلة عريضة أبن فالانً 

بل  ؛ت ال يتمتع بهكثرية الذي يَبين البي  ، وأحياانً جودة حقيقةً وهذه مشاعر مو ، أنت خائف منه ميكن أن تفرح به على قدر ما هنية كلها وتشعر أنه على قدر ماويف ِذهنك هذه اخلريطة الذَّ 
 ابلنسبة له أصبح مَهًا كبريًا. به أوالده الذين ال حيملون هذه املشاعر، لكن هو رمبا يتمتع 

 مـــاذا تفعل؟  إًذاحتت هذا العذاب النفسي؟! ن يقع كل من يبين بيًتا هل ِمن املعقول أ
، تُيّسر الذي تفتح أسباب الرزق ألبواب، أنتامغاليق و لذي تفتح القلوب ل تفكريك و وكِّله: أنت اي رب الذي تنزل الربكات على البيوت وعلى األبناء و األزواج، وأنت اي رب اش

على قدميك ِمن   ال تستطيع أن َتقف حىت رطة، و قدخمَ طان يف األمر، ففي حَلظة إقدامك على األمر حتتاج أن تتوقف متاًما عن التفكري، ألنه يف حلظة اإلقدام على أمر جديد َيضعك الشي
 .ال تفعل إال ِفْعل التفويضل تفكريك متاما و شطان ِمن الداخل، ففيك الشي كثرة ما أيكل

ا ظروف يكون زوًجا جديًدا، رمب يس شرطًا أنلحيااًن وتريد من قلب زوجها ميل وعاطفة، أو أ ،وقد يكون يف قلبها خوف منه ،أحيااًن تكون املرأة مع زوج ال تعرف ما هي نفسيته
م قد تشتتوا، وكِّل هللا أن يُرّدهم ثله األوالد ملَّا تراهمحيدا، ومِ  يك عوًدانوع تغيري، فماذا تفعلني؟ وكِّلي هللا يف إصالح قلبه، وكِّلي هللا أن يعود به إلأحاطت ابحلياة، فالزوج نفسُه حصل له 

 فهو َماِلك قلوهبم.  ،إليك رًدا مجيال
  لب الفقراء؟!ذي جيعلك تطا؛ فما المل ينقص ذلك من ملكه شيئً ، وإذا أعطاك ما تريد وهو الغين ،وهو الكرمي ،وهو احلكيم، إذا عِلْمت أّن هللا ماِلك كل شيء

نين وكبريًا بيننا وبينه، أل نه وضع َحاجًزا َجديًداأل، قد جند ر أنه حَ وهذا التفاهم الذي يف العادة نتصو  ، وقلِت: )تعال نتفاهم(،ُ وطرقِت اببه ،يعين لو ِجئِت هلذا الزوج الذي تغرّي عليكِ 
 بد من ال، وهو أنه ن نفهم الفاصلأم؛ بل يعين ال نتفاه هذا ال يعين أنخَنسر بعضنا ِمن جديد، ونعيد النقطة مرة أخرى ِمن بدايتها، و مث يف النقاش سأقول كلمة وهو سيقول كلمة، 

 . ألي خطوة قبل أن نتقدمالتفويض 
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ناسبة .2
ُ
 ال. صالح احلإل، ال تكون يف حسابكوسرتى كيف يُهّيئ هللا أسبااًب  ،مث اطلب ِمن وَكيلك أن يُلهمك ويُرِشَدك اخلطوة امل

 وهاهي (!، صالح بيتكمإلا من املال ين مبلغمشهور طلبتم  قبل)أنتم  :خاهلا الباب ليقول هلم مرأة كانت يف ُغرفتها تتناقش مع زوجها على الطالق، مث يطرقال هناك قصة
واغَ  -أن يذهب كل منهما حلاله  وكانوا قد اتفقوا–ا املال فلمَّا وجدو    رأيهم!  ريَّ

اكل أنتم تعلمون أن غالب املشو  -ا البيت خيرب هذ إرسال هذا الرجل فيه رسالة تقول هلم أن بيتكم سيصلح، ومشاكلكم ستحل، وهاهو الرزق أتى إىل اببكم ألجل أن الأن  شعروا
 . -دائرة حول هذه األمور

 ن صورة.ف ما يكون مِ يت أبلطيت لك أبسباب ال تعلم ِمن أيَن أتت، وهذا الكالم شرحناه يف اسم اللطيف: أن أرزاقه أتسيأ ؛ملَّا تُوكِّل الوكيلوهكذا 

 َمّرت معنا إىل اآلن حالتان:مراجعة : 

 س والقلق.مراض نفسية مثل الوسوالنَّاس فيه أباصاب يُ  احلالة األوىل اليت تكون َومَها، ِمن نزغ الشيطان، أصاًل ما يكون هناك أمر حقيقي وال خَموف حقيقي، وهذا يف الغالب  
  بة هلم سهل وفك من أمر ما هو ابلنسخغرب اآلخرون ، وقد يستأن ما خييفك خيتلف عما خييف غريك ولتنتبه هنا إىل أمر هو حقيقًة ابلنسبة لك خَموف،احلالة الثانية أن تـُْقِدم على

؛ اصعبً  أو ار خميفً ، يعين أنت ترى هذا األمألّن رِفَعَتك من هذا الباب ؛بتالك أنت َدون َغريك ابإلقدام على هذا األمرا -ز وجلع- ة، فاهلليسري؛ فال تلتفت هلذا؛ ألن هذه األمور نسبي
ندك التَّعلق، ألست يف عِ صل مل حيصعًبا  و مل يكن، ألنه لهللابفتتعلق  ؛بمتر على هذا الصَّع حنيلة يف اجلنة لن تَبلغها إال منز وال يبتلى به ، ملاذا؟!  وغريك يراه يسريًا وسهاًل  فتبتلى به،

منهج  ، لن خُتترب يفالمنهج الثالث املتوسط؟  سُتخترب يف لعامة هلتكون يف الثانوية ا حنيب أن تفهم هذه املعلومة جيًدا، الدنيا خُتترب ومنزلتك يف اجلنة على قدر جناحك يف االختبار؟ جي
 األمر الذي يْصُعب عليك.  يف ، وهكذا االختبار أيتيك ِمن هللاَيصُعب عليكيما بسيط عليك، َبل خُتَترب ف

 رتك التوكل على أيتله وهو أن ن الذي يقابمِ البد أيًضا   يكفي،الما هَو النجاح يف االختبار؟ النَّجاح يف االختبار أن تتوكل بكل ما مَتِلك ِمن قوة عليه تعاىل، لكن هذا األمر لوحده 
(ْفِسي َطْرفَ ِإىَل نَـ  )واَل َتِكْليِن كل شيء صغريُه وكبريُه   )َأْصِلْح يل َشْأّن ُكلَُّه(، البد من التوحيد، ومن أجل ذلك تقول غريه أحد ن شؤونك هذه ال يصلحها إال هللا، وهللا أ فأنت تفهم َة َعنْي 

 .ك عندهليتك وَترقيلَِتع ألجل أن تكون هذه الثغرة سبًبافشؤونك فيها ثغرة  ك لك بَعضيرت وحني يصلح لك شؤونك ِمن دون طلب خَيتربك ابلشكر، حني  -عز جل-



 

  40  

  

 سبحانه وتعاىل الوكيل

 يف أنت َسوّي يف صحتك، َسويّ فاعترب حياتك مثل هذا البناء: مَبَّنِه كمَّل لك كل جدرانك،  :الوكيل(): )املنان( و -بحانه وتعاىلس-أصف لكم هذا األمر ابمسني من أمسائه 
ّن، لكن البد أن تبقى ثغرة يف البناء، الأعضائك، َسوّي يف حياتك اال

َ
َفوكِّلُه أن َيسّدها  ؛مسه الوكيلابلبناء عاِمل هللا فيها ه اليت يف اثغرة هذجتماعية، لك والِدْين ولك أسرة، هذا كله ِمن امل

بىن، يعين بطول احلياة، يف كل َمرَّة ت
َ
ُتَسد كل ثغراتك، ولو سددهتا  عليه وطلبك منه إىل أن يبقى َتوكلكمل، فتكت ترتقى تريدها أن فيها لَِبَنة، مث ضعلك، ولنقل مثاًل أن هذه الثغرة بطول امل

ن تسّدها الختبار مرة أخرى إىل أايُعاد عليك و شكلة، مُ وأنت متوكل عليه جَنحت، ولو جئت يف ثغرات وتعلقت بنفسك أو بغريك، ستكون يف هذه الثغرة َرَسبت، فتبقى هذه َخانة فيها 
-فيها على هللا توكل مل تك ِمن ثغراتك أشياء ليه، أو ترت عتوكال ممتوت  ح أبن َتسد كل ثغراتك قبل أنإىل أن تنج ،والذي بعدها ،التَّوكل عليه، فَيسّدها هللا عنك، وأييت الذي بعدها بقوة

 لى َرهبم. النَّاس درجات يف منزلتهم يف اجلنة على َقدر َقوة تعلقهم وتوكلهم ع وِبذلك أييت ،-عز وجل
، فأصبح التَّوكل هو َسد هذه 1((ُهُم الَِّذيَن اَل َيْستَـْرُقوَن، َواَل يـََتطَيـَُّروَن، َواَل َيْكتَـُووَن، َوَعَلى َرهبِِّْم يـَتَـوَكَُّلونَ ))ِمن أجل ذلك انظر إىل السَّبعني ألًفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب، 

أن  حساب، ولو أقل فأقل، لكن ال تنس الِتفات لغريه، تكون وصلت إىل هذا احَلد األعلى الذي فيه دخول اجلنة بغري وال يصبح يف قلبك أي د كل ثغراتكالثغرات، فلو استطعت أن َتسُ 
زء الناَّقص ِمن أجل أن أتيت منك التوسالت والتعلقات، ويف وهو الذي يعطي النَّوال قبل السؤال، كل هذا َمنٌّ ِمن هللا، مث يُريك هذا اجل ،غالب َمبَناك ُبيِنَ مبَّنِه وكرمه، فهو الذي َمنَّ عليك

 )الشكر(. هذا اجلزء الناقص َيدخل وخيرج الشيطان، أما ابقي البناء فاختبارك فيه صعب وهو

؟ حنن ننتقد اً وأم ايتبا يقول احلمد هلل أن يل نموفًا؟ َمن معر سًبا هلل أن يل ن أن يكون مغفواًل عنه، فَمن ِمّنا اآلن يقول احلمد درجةى وهي الشُّكر الذي قد يصل إىل هذه املشكلة األخر 
أو  ، ليتين مثل فالنة يف عيينحتقرن أنفسهّن ويقلن: اي املرآة فينفسهن يف، َكم ِمن النساء ينظرن إىل أن  لِنعِمة هللا خفي، النشعر بهالبيت بكل تفاصيله، إىل آخر ما جَند يف نفوسنا ِمن ُكفرا

حتت ظل  اآلن ك إىل نفسوصفاتِه، فانظر  ائهلها أبمسكحياتك   أو يف بدّن، كل هذا موجود، فِمن أجل هذا البد أن تـَُفّكر يف أّن هللا يُعاِملك يف ،أو يف بشريت ،وجهي أو يف ،يف أنفي
 : فهو املنان، املعطي، الغين، احلميد.تعيش أي اسم

 :مثال ذلك، ن ابلنسبة لك صعًبا ويكون ابلنسبة لغريك سهالأمَّا مقاييس الثغرات فتختلف ِمن شخص إىل آخر، أمر يكو  

                                                           
 رواه مسلم يف صحيحه. 1
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أن قرار ترك اخلمر َسهل، ر ابتلي بشرب اخلمر مثاًل، هذا بالء، وأنت صحيح سليم، فتأتيك مشاعر تقول: )ما الذي دفعك إىل هذا؟ ملاذا تفعل يف نفسك هكذا؟( أنت تشعشخص 
ُتَك ))قف تَفهم احلديث ، ويف هذا املو صعبلكن غريك ابلنسبة له هذا قرار  ًئا أَلَتـَيـْ َتيِن بُِقرَاِب اأْلَْرِض َخطَااَي مُثَّ َلِقيَتيِن اَل ُتْشرُِك يب َشيـْ 1((بُِقرَاهِبَا َمْغِفرَةً اَي اْبَن آَدَم ِإنََّك َلْو أَتـَيـْ  . كيف تفهمه؟ 

 يعودويفعل ويفعل، مث يعتمر ك فعل جرمية ويشعر ابالكتئاب، وبعد ذلقد يبكي ويرى أنه يصحو  ن يشرب ويسكر وبعد ذلك أول مامَ  –سأل هللا أن يسّلمنان-أبّن هناك ِمن الناس 
إىل  ترى أنه ملَّا وصل هذه حاالت ابتالء، أنت ـــاذا؟ ألنة، ملــمرة أخرى للذنب، ففي مثل هذه احلاالت اسألوا هللا السالمة، ال مير يف خاطركم أبًدا أي سؤال آخر غري سؤال هللا السالم

ظة، وأبشياء ال هلم يف حلو م وبتغييب عقهلوبدفعه  ،انط الشيطوبتسل ،ولن يعود مرة أخرى لنفس التجربة، لكن هناك أانس ابتلوا بثغرات ،انتهى املوضوع إًذاهذه احلال من البكاء والندم 
ه سهاًل هو عنده بتلى، فالشيء الذي ترامُ دة، لكن هو دم العو أن األمر جمرد أن أيخذ قرارا بع نعرف وصفها، املهم يف النهاية يقع يف الذنب مرة أخرى، فأنت السليم من هذا البالء ترى

 .صعب، فهذه املقاييس دعوها

فظ تريد أن حت ك يف أن تبقىجهاد ؛ بلفظ أن حتيفأبس، فأنت جهادك ليس  تفكر فتقول: )كل الناس قادرون على حفظ القرآن، وأان منذ زمن أفعل وأفعل وال أستطيع( ال ال أتت
نشره أييت أجره من حفظه و  آنن حيفظ القر أ له هللاالذي يسر  صذاك الشخومن هنا أييت أجرك، و هذا هو املطلوب منك،  وتبقى على الطريق، تنسى وتعيد مرة أخرى،و  ،وَتّرب وتعيد

 التفكري، وق أن يُطاق يفهذا أمر ف ألن ،ص اباب لكل شخهللاكيف فتح ار على ذنبِه، فال تفكر  الندم واالنكسأجره ِمن قوة ا أييت أجره من قيام الليل، و آخر شخصً  َتدوتعليمه، وهكذا 
ِمن في داخل القلوب لك عالقة، ف جلنَّة( ليسخله هللا ايف سُيدْ ك  تتجرأ أن تقول: )ربنا سُيدِخل هذا اجلنَّة، وهذا لن يُدخله اجلنَّة، وهذا ا للسانك الحني ترى مثل هذا تصبح مالكً  مث

قد كم على أحد ، العبادة أن تتخلى أن حت وع من أنواعنعليه،  البد أن تتخلى عن احُلكم اكان أو طائع  راها، فلّما مَتُّر على شخص مذنباالبالءات واالختبارات والنجاحات اليت قد ال ت
 مات على معصية؟ أو  ،مات على طاعةتقول هنا : ماذا عن شخص 

ويكرر  سن خامتة شخص،حة أنه حني تذكر املشكللكن راان فيه حسن اخلامتة ، أ -ز وجلع-نرجو هللا، نقول أن هذا صاحب دين وأخالق وهللا  أما الذي مات على طاعة فنحن
 لذلك من األفضل أن ال يقال هذا إال لألقرابء لتطمينهم .ابملغفرة؛  ذلك تربد القلوب عن الدعاء له

                                                           
 رواه الرتمذي يف سننه وصححه األلباّن. 1
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  لكافر؛ ألنه معلوم لنا أن هللا قد أوعد من مات على كفره ابلنار .ال يقال يف حق ااالمتناع عن احلكم وهذا 

  يـَُولِّد قوة استعانة؟من جهة كونه القلق مفيًدا يكون س: هل 

نك أشيطان ابلقلق ذكر نفسك لكلما ذكرك او ، مر إليههلذا توكل على هللا أول ما أيتيك ما خييفك وفوض األ، ويدخلك يف سوء الظن، بل استمراره يطحنك؛ لن يكون القلق مفيداج: 
 العبادة، واترك عنك النَّاس مهما قالوا عنك )ابرِد املشاعر(.فهذه هي ، وأن عليك أن تطمئن لفعله، وكلت هللا

  ها؟: كيف يل أن أعرف ثغرايت حىت أسدس 

1{آَمنَّا َوُهْم اَل يـُْفتَـُنونَ  رَُكوا َأن يـَُقوُلوا}َأَحِسَب النَّاُس َأن يـُتْـ َتكفَّل لك بِه، كيف؟  -عز وجل-فاهلل  ؛ج: أما الثغرات وبَياهَنا  البد أن يَفِتَنك، البد أن يبتليك يف مسائل،  

ال أمرين :سك فنتكتشف  حني كواملطلوب من أجل أن َيكِشفنا ألنفسنا، نمِ  هبا، -ز وجلع-ة يَبَتلينا هللا وطبًعا ليس يف كل شيء، لو كان يف كل شيء هَلَلكنا، لكن هناك أشياء ُمَعيَّن
 أتتيان بعد اكتشاف أمراضنا: التجاهل أو التربير . مشكلتانفهااتن ، ، وال تربرتتجاهل

 تقل فالابملقياس أنك متكرب،  ، وتظهرمواقف يفهللا  خيتربك( وبعد ذلك متواضع وأحب املتواضعني ل: )أانمثال: الِكرب هذا مرٌض يف القلب، واإلنسان ال يعرفه عن نفسه بل يقو 
 .)هؤالء الناس ال ينفع معهم إال هذا التعامل، والبد أن أفعل معهم هكذا ِمن أجل كذا( هذا امسه َتربير:بعدها

هناك قاعدة عند النساء  بلِمن جهة مشاعر التَّكرُب واالحتقار، ابإلضافة إىل الظلم وغريه، ، ريق السريع إىل النَّار لكثري من الناسالط قد يشكلوناخلدم هؤالء  :تكلم مثاًل عن اخلدمنولو 
يف مسألة تعامله مع اخلدم  -صلى هللا عليه وسلم-ميشون إال إذا عاملتهم هكذا، مع أنَّك لو َقرأت يف السَّرية عن سنة النيب تقول أهنم ال  للتعامل مع اخلدم، سواًء يف اململكة أو يف اخلليج

صلى هللا عليه -ذاك النيب و )هؤالء الصحابة والتابعني،  :وحني تنبه على ذلك يقال لك، يقولون عامل الصحيحة ختالف ماطريقة الت أن وتعامل الصحابة معهم وتعامل التَّابعني سرتى

                                                           
 2العنكبوت 1
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ِمل معه واصرب على ُعيوبه أحد فعلني: إما أن ترى أنك تستطيع أن تَتعامل معه، فأك خرتأن هللا ابتالك هبذا الشخص فا: مبا  لكالم ال أييت بنتيجة، فنقول لهل َلك أبن هذا اويقا( -وسلم
 .من النَّار ارة مالك أفضل لكألنه لن أيتيك أحد يسري على اخلط املستقيم، أو اعتقه، اتركه، ُرّدُه، حىت لو خسرت مالك، فخس

  ؟أم صعوبته انَتة عن ثغرات عندان، صعب بطبيعتهفعل التَّوكل والتَّفويض هل س:  

كون هذا الوصف هلم؟ ملَّا َيكُمل ي قوة التَّوكل، مىت سيهل الصَّفات كسية يف   ألًفا ِصفتُهم األسايننا ُكلنا، والحظوا أّن السَّبعنيدأ ابلعامل املشرَتك بج: هذان العاِمالن جُمَتِمعان مًعا، نب
 إمياهنم، فالتَّوكل هذا يكون بِنفسِه سبًبا لزايدة اإلميان، وقوة التَّوكل َمِبنية على قوة اإلميان. 

ك ساكًنا، وكلما زاد أنت يف مكانك مل حُترِّ ن مأجورًا و ذلك تكو بأخذ أجرها، يعين كل ما َمّر على خاطرك ما يُِهمَّك قلت: )وَّكلت هللا عليه(، م أواًل أن التوكل عبادة وسنجيب أن نفه
 الضَّغط عليك ازددت أنت توكاًل عليه وارتفع أجرك، وملًا يرتفع أجرك يزيد إميانك. 

دة اإلميان، فأحياان أوالدك ذَّيت نفسك أبسباب زايغَ ِه إال إذا بالظَّن  حيتاج عامل َمعه وهو زايدة اإلميان، يعين َلن تستطيع أن تستمر صابرًا متوكاًل معتمًدا على هللا حُمسنوالتوكل بنفسه 
 ..إخل، .يـتأخرون نصف ساعة فيأتيك الشيطان أبنه حصل هلم كذا

حلظة فَتنفجر  صل يفم احلفيظ( إىل أن تان استودعتهافظهم، أأن تتصل بُفالن وغريه، لكنك يف كل حلظة تقول: )أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم، ريب حفحىت َتطمِئن أين ُهم حتتاج إىل 
 ي من نفسك وأنك لو صربتشعر أنك تستحفتَرسبت! فتتصل، ويف هذه اللحظة وأنت تتصل يدقون اجلرس! َرَسبت! جنحت يف البداية مث أتيت يف آخر حلظة و اجلوال  إىلفيها، فتقوم 

 هذه الدقيقة لكنت جنحت يف االختبار. 

ُكل األسباب، والذي   جيب أن أنخذ ابألسباب؟ نقول: اآلن َحاُلك َوصل إىل َحد الِوسواس، وملَّا تعرف كيف ترتجم املوقف على أنه اختبار ستصرب وستتهّيأ لك أال قد تقول يل: اآلن
أصاًل ليس أخًذا ابألسباب، فأنت اآلن ماذا تريد؟ لو ترمجت املوقف بسهولة  اتفيألسباب، لكنك تعرف جيًدا أن هذا االتصال اهلوهذا ال يعين ترك ا، إىل هللا ليصربك يزيدك صربًا التوسل

افظ أن حيفظهم. يف زمننا األول بدون اتصاالت وجواالت ماذا كنا نفعل؟ ؟! مث إذا أصاهبم أي شيء توسل إىل احلمباشرة  فلماذا تنتقل إىل هذا التفكري، سرتى أن البلد مليئة ابالزدحام
 نا نريد معرفة كل شيء اآلن!أنّ ونشعر حنن اآلن نعيش على اجلواالت 
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 الشيطان يدفعك. ك، و تفعل؟ هل ستموت؟! أنت الذي تطحن نفسافرتض أن السائق الذي معهم ليس معه جوال، ماذا س

ُفذ طاقتك التفكريية اهلادئة ليس يف أول مىت حتتاج الصرب؟ هنا ت حتتاج الصرب، و وعد رجوعهم، هنا بدأن معتأخر الوقت ي، ملَّا البالء، ألنك يف أوله معك صرب، لكن حتتاج الصرب َلمَّا تنـْ
ملرأة اليت يف قلبها ام عيااًن، حقيقًة، حىت ع هذا الكالرى وَنسمن نَ حن وماذا سأفعل! ،يت الناس يُعّزونينُتفكر مىت سيأف؛ اخلياالت السيئة لك بفتح اببيبدأ يبدأ الشيطان ابلضغط عليك، و 

هم أنك ِمن ُهنا بدأت حتتاجط ماذا ستفعل لو مات، يقلق على الزوج يكون يف ِذهِنها خُتط
ُ
دمت خائًفا اآلن  ، فماهلل، والطَّلب من هللاسوء الظن اب ية مدافعةصرب، والصرب ُهنا هو عملال امل

  حفظه، واطلب رعايته، واطلب منه أن يوصلهم ساملني. فاطلب ِمن هللا

م، فَيأيت الشَّيطان ويقول لك: هل يُيلِهمك هللا أن َتدع، فَـ او غريهِ أملدرسة اأّن أوالدك يكونون خارج املنزل سواًء يف  "إحساس األم"أحيااًن ِمن رمحة هللا بِعبِده وهو ما ُنسّميه حنن أحيااًن بـ
وقف حَيتاج مِ افظهم، فهذا بًبا يف حِ جَيعل ُدعاءك سَ   ، لكيرزق من هللاهو ابلدعاء هلم مَّا يقول لك كذا اعلمي أن اإلهِلام الذي أاَتك هلم؟ لَ  نياذا تدعمل

َ
، ومن رًا على الدعاء هلمنك إصرامل

 .وأتى هبم هللا لك حمفوظني ،ت هلمو وكيف أنك دع ،ا يشهد هلذه املواقفاملؤكد أن يف ذاكرتكم م

أيت وجهها فر  ،صالة َدَخَلْت ابنيتنتهيت من الا بعد أنو حلفظ ابلرغم من أهنا مل تتأخر، ودعوت هلا، تقول: كنت أصلي صالة الظهر فأُلقي يف قليب أن أدعي البنيت اب اً ن أمحىت أ
 !لثاّناإىل الدور  أن نزل إىلأقفز أَقِفز  فأغلق املصعد بني الدورين، فبقيت ؛، فسألتها: ما بك؟ قالت: ذهبُت أوصل ابنة خايل لبيتها ونزلتاُمصَفر 

وإال  ؛هللاخيذله  ى هللا ملمن َدعا وتوكل علف؛ هلالدعاء ا هاأهلم تهاأراد حفظ ابن حنيا يف املرات القادمة أّن رهب حني تتذكر يف التوكل عليه تزداد قوةل، الدعاءاألم هللا  أهلمانظر كيف 
 !كرةحيفظ بف ! سبحان من؟مث اخلروج منهفتستطيع فتح الباب  ؛املصعد إىل أسفل ُتنزللا أن َتقفز هلفطفلة يف االبتدائي كيف أييت يف ابَ 

 .ينفذ صربي بسرعةبل ، أجد نفسي غري قادر على التوكل يف املواقف السؤال يقول:

ألن الوقت يف قلبك مشاعر اخلوف  ا تبدألكن ملَّ ، ال يسمى صربااحلالة الطبيعة ذاك  نقول: أواًل جيب أن تعلم مىت حتتاج الصرب، حتتاج الصرب ملَّا خترج عن حالتك الطبيعية، وأنت يف 
على  ق والثَّبات يف هذه اللَّحظات، حلظة نَفاذ صربك ترمجهاأتخر، فِمن هنا تصرب وتبقى واعًيا أن هللا مع الصابرين، يعين استوعب اآلن أن هللا َمعك فَاطُلب منه السَّداد واطُلب ِمنه التَّوفي

 :وأمهها على اإلطالق ،أسباب كثرية الزايدة إميان ِمن أجل أن أييت منك التوكل، وزايدة اإلميان هلحتتاج زايدة اإلميان، فأنت  على الصرب وهذا التوكل أييت بهالقدرة وهذه أهنا اختبار. 
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 )العلم ابهلل(، إدمان تكرار العلم ابهلل.  -

مث يف ، هممك فيسقطون وتنكسر أرجل يكونون أماأحياانهنم يحفظهم، وهو الذي حيفظهم على احلقيقة، ألل ل هللا أبي اسم؟ ابسم احلفيظُتعامِ سَ  إًذامثال: أوالدك اآلن ليسوا عندك، 
ان َيدُخل إىل قُلوبِنا ، لكن بسبب نقص اإلميهللا فظهم إال وما حَمن الذي َحِفَظ هنا وَمن الذي ابتلى هناك؟ ما ابتالهم إال هللا إًذابهم شيء! ييص الِمن فوق إىل أسفل و  املدرسة يسقطون

 .ضعف التَّوكل

ملواقف، فِمن رمحة هللا بك أن جيعلك تعمل الذي تتعّلمه يف اقتك به، واستزيد ث فـَنَـْقُص اإلميان أَييت ِبِضعف التَّوكل، وزايدة اإلميان له أسبابُه وهو العلم عن هللا، فقط تـََعّلم عن هللا، بيث
عليك فهمه  وتستعيد ما جيبه قراءة،تقرأ ماتعلمتف الشدة؛ فمواق ما تلبث أن أتيت مث وأنت تشعر أنك مل تتغري يف شيء؛ اء هللا، وتسمع الكالم مث خترج لقاءات تتكلم عن أمس َتدخل يف

ناِسب، فعك بِه ابلل أن يَنمَسعَتُه، وَتكف وهذا من رمحتِه أن َكلََّفك ابلسَّماع وهو َتَكفَّل ِبفظ مااستعادة تعجز عنها فيما لو كنت حافظًا، 
ُ
فتح هو أن تاآلن ما عليك  لذلك كلَوقت امل

  .ستهيأ؟! القلوب؛ وإال فألي شيء ن هُتيَّأ لهوحق له أب، بل يقع يف القلو  ؛األوراقيف وال  ،اآلذانفإن هذا العلم الشريف ال يقع يف  فقط وتسمح للعلم أن ينساب ويتغلغل به؛ قلبك

ليه والثقة به والتوكل عليه، ألن إ، ومن مث قوة اللجوء لعلم عن هللانتفاعك ابكن دائًما ِلرَبك ذاكرا، فكثرة الذِّكر سَبب من َأسباب زايدة ا  :أعظم أسباب زايدة اإلميان َكثرة الذَّكروِمن  -
 .اء فتتماسك وتصبح قويةمث تسقى ابمل-ليس مرة واحدة و  –حبات رمل توضع فوق بعضها قليال قليال الثقة هذه كأهنا 

احلياة يشتك معا، ومن ن جهلك عن هللاومِ  ،ن عمركا سلف مِ إىل مخصوًصا إذا نظرت َمرة واحدة،  ، وهذا ال يبىن، وتـَُلّم يف قلبك الثَّقة ابهللأنت اآلن كأنك تـَُلّم َشعَث نَفِسك
 س! َمدارِ  لَقلقناس يف َبث اوال !(مل أجلس على األرض مكانك فعل شيئا، لو كنت لك: )حَتَّرك، ايقولون و يزّهدونك يف الثقة به، بتجاربك، والناس حولك 

فال تبخل على نفسك بصالة ضحى، ال تبخل على نفسك أبن تسّبح وُتكرّب وهُتّلل، ال تَبخل َعلى نفسك ِبُسَنن الصَّالة، ال تبخل  ؛كثرة الطَّاعة:أيًضا من أسباب زايدة اإلميان -
عاصي، ، وال تَبخل على نَفسك أن أتيت ابلَعاِمل ابكت إميااًن كلما َنظف قَلدزدا، وكلما لطاعات اليت هي سبب لزايدة إميانكاب تبخل على نفسك ى نفسك ابلوتر، العل

َ
آلخر وهو َترك امل

هلكة لِبناء اإلميان يف القلب آخر هذه املصائب ااالستهزاء والسخرية ابلنَّاس، إىلو الكِذب، الَعظيمة، وُمصيبة ُمصيبة الغيَبةكعاصي،  املتستهني به من  خصوًصا ما
ُ
 فكل هذه العوامل ،مل

َغلَّف ِبسَبِب ِضعف اإلميان. ،ََتَعل ما َتسَمعه عن التَّوكلاملسببة لزايدة اإلميان 
ُ
 وما تسمعه عن ِصفات الرَّب يَثُقب قَلَبك، ألن الَقلب ُيصِبح كامل
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 سجية عندك؟ مىت يصبح التوكل 

 انك، وبعد أن َتاهد نفسك!يد إميبعدما يز 

نفسك يف كل  لتعلم أنك ستجد، و (علىمل القلب األلى عن عَ ألن الصالة هي التَّعبري األع ، وما حتتاجه من جهاد؛وِقس هذا على مسألة الصَّالة )تاج إىل بذل جهد،حتزايدة اإلميان 
 ألول مرة، ولنضرب مثااًل على ذلك: كأنك تفعل هذا الفعلثغرة  

ن هذه موتنتهي  ،قت التوكل فيهمتشعر أهنا حقو ، ورهمويشرح صد ،دعو هللا أن يهديهموت ،فتستعني ابهلل على تربيتهم ،ومشكلتها دائما مع أوالدها ،جها سهل يف التعاملزو امرأة 
ة ثق، ألنه شيء جديد وصور ت وتتوكل و ول مرة تستعنيألوكأهنا  تجد نفسهاف، معهة تعاملها ها الذي كانت مطمئنة على طريقثغرة من انحية زوجعليها مث ال تلبث أن تفتح ، الثغرة

  .جديدة

وال عمرك تنصح وأنت كنت ط  عد أننصح بصدق، بتغري قادر أن تشعر أول األمر أنك وحني تريد نصحهم ، التفكري بقطع عالقتك هبم هناك شخصيات َتسَتفزَّك لدرجة :مثال آخر
 يق هذه النصيحة؟ فتقول:نفسك عن طر  ج الذي يفأم تريد أن خُتِْر  ،تريده أن َيْصُلح فعاًل  هل أنت :أصبحت نيتك خمتلطة غيظك تسبب يفصادق، لكن هذا الشخص ِمن كثرة ما 

عف وتقوى على حسب تعّلمته، مث تضفع مبا قلبك وتَنتَ   ََتمع)أشعر وكأّن ألول مرة أمجع قليب على النَّصيحة(. نقول: نعم، ألن الذي ُعِرَض عليك ِفتَنة جديدة، فكأنك ِمن جديد أَتيت
 قوة وضعف إميانك. 

ِإنَّ يف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصُلَحْت َصُلَح اجلََْسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت )) :البالء على قلبك مع أن كًنا، دائًما نريد القلب مراتًحا سا  "أْتِعب بََدنك وال تُتِعب قلبك"حنن لألسف عندان قاعدة 
1((اجلََْسُد ُكلُُّه َأاَل َوِهَي اْلَقْلبُ َفَسَد   يـَُبشَّر العبد ابجلنَّة. إال حنيال أتيت الراحة اعلم أن تراتح، ال، الراحة ليست هنا،  والشيطان يـُثـَبِّت فينا أن قلوبنا هذه البد أن 
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  يه؟أم قلق سأؤمث عل ،دقائق اليت أشعر هبا مبشاعر االضطراب، هل هي صرب سأؤجر عليهالس: هذه 

ساِئل ِبصورة أنه سيحصل وسيحصل، 
َ
َرب اخلري  ما أييت ِمن الظَّن ابهلل، وقل:ساءة إعن  َصربَّ تتأن َ و  ،التَّفكري لذلك عليك أن تدفعج: هذه ِفتنة ُعِرَضت َعليك، فالشَّيطان ُيصوِّر لك امل

لًقا وسوء ظن قذا الذي خُيشى أن يكون هظات اخلوف، صل وحلراابت اليت حتطضمث اال ،ك وفَتح ابب اخليالهللا ابلَكمال، وهذا هو الصَّرب الذي تُؤجر عليه، أما استسالم صفإال اخلري. 
  ابهلل.

  بُرود وإمهَال؟ اكل زايدة إميان على أهن   لَنا يف احلياة الذين يرتمِجونس: ماذا نَفعل يف النَّاس املصاحبني

 لى هللا، البد أن أييت أحد متوكاًل ع يًذا مستغيثًانَفسك مستع ا ََتداحذر عدوك( وِمن أعدائك الصُّحبة، فلمَّ ان يف َقواِعد بناء النفس: )َكر ج: هذه ِمن البالاي اليت تُعَرض عليك، وكما ذَ 

وضوع ابتالء
َ
نعَم الوكيل، أما ُهم فكلِّمهم عن هللا، فهؤالء ما ُهم إال   و، َفداِفْعُهم وقل: حسيب هللا فُيصوِّر لك هذه الصُّورة على أهنا شيء سّيء، فاعلم أّن هؤالء ابتالء، كما أن نَفس امل

َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن خُيَوُِّف أَْولَِياءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي{كما قال هللا عنهم  1}ِإمنَّ  . 

م، ال تكتم يف نفسك ، فُكن انفًعا لنفسك وهليسمعوك إايهلولياءه أيعين الذي ال يستطيع أن ُيَسمِّعك إايه يَؤّز  الشيطان له أولياء ِمن البشر منتشرون، فـَُيَخّوفك الشيطان أبوليائِه،
بد أن عيين تَغفل عنهم دي فالكان األبناء حتت ي  محني، ومهمارحم الراري، فهو خري حافظًا وهو أاخلوما أييت من هللا إال  ،مشاعر التَّوكل، بل أعِلْنها وتكّلم هبا، قل: أان على هللا متوكل

أنينة؟ اب ِحفَظهم أم أسباب الطمأسبتريد هل  !؟هذا كسيفعل اتصال لو حصل هلم شيء، ماذاف؛ هلاتفي عبارة عن أخذ ابألسبابابلثواّن فيحصل هلم ما حيصل، وال تعترب أن االتصال ا
  !اعلم أن أسباب الطمأنينة ِمن عند هللا، وأسباب حفظهم ِمن عند هللا
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ال ِمن أجل أن إما تريد أن يزيد توكلك و زيد توكلك، جل أن يأس: ِمن أجل أن يزيد توكلك وطمأنينتك زِْد إميااًن، لكن قد أييت الشيطان فيقول لك: أنت اآلن ال تزيد إميانك إال ِمن 
  أيتيك الذي تريده!

بِه يُنِقص عليهم ابجل أن يَرّدهم هللا إىل ن حيصل مين االنكسار والذُّل، فالعباد نُفوسهم فيها ضعف، فِمن أن أجل أأنشأ يل احلاجات مِ  -ز وجلع-ج: نقول يف الرَّد على ذلك أن هللا 
ستقيم إال إن تال  مل يُعطك؟ أموإن اك أعط نمرِه إأتقيم على هل تسوِمن أجل ذلك أيتيك االختبار: ، وأنت راض  عن ِفعلِه أعطاك أو مل يعطك تعُبد هللا أهم شيء أنشيًئا ِمن حاجاهتم، 

غار، يف احلالنيأعطاك؟ اسأل هللا أن يثبتك   ، وإليك بعض األمثلة على حيله:والشيطان له حيل حىت على الصِّ

ما عزمت  فرتكت، !؟ستصلني ت احتجاآلن حني :سي قلت لنفمث، فقررت أن أصلياملعاصي مث َوقعت يل مصيبة، جاءتين امرأة كبرية تقول: وأان طالبة يف املرحلة االبتدائية ُكنت أفعل -
يف  يوحدون هللا كن الكفار املعاصرين ال الشّدة، ليفدون هللا يف كتاب التوحيد أّن الكفار املعاصرين أشد كفرًا ِمن كفار قريش، ألن كفار قريش كانوا يوحّ وملا درست ، الصالة عليه من

 !؟(لشدَّةاآلن يف ا الرخاء وتطلبينه: )استحي ِمن هللا كيف ال تطلبينه يف يلويقول  تَنبَّهت أن الشَّيطان يَلعب يبالشدة و ال يف الرخاء، 

 .هب ناثقت دادتز  ناحاجت نايملَّا يُعط لة به، مثوق طعم الصذنو  ،عود إليهنالّشدة من أجل أن  ناعليوقع إن أخربك الشيطان يوًما هبذا؛ فليكن جوابك لنفسك جاهزا : هللا ي

ُ َعزَّ )) :وقل هلا، احلمد هلل أن جعلين أستقيم يف آخر حيايت وال أموت قبل ذلك :فقل لنفسك، أنك لن تستقيم اآلن إال ألنك اقرتبت من املوتالشيطان خيربك قد أيتيك - ِإَذا أَرَاَد اّللَّ
رًا َعَسَلهُ  1(َتُح َلُه َعَمٌل َصاِلٌح بـَنْيَ َيَدْي َمْوتِِه َحىتَّ يـَْرَضى َعْنُه(قـَْبَل َمْوتِِه(( ِقيَل: َوَما َعَسُلُه قـَْبَل َمْوتِِه؟ قَاَل: ))يـُفْ  َوَجلَّ بَِعْبد  َخيـْ هذه  "عسَّله"ويعين وفّقه يف آخر ُعمرِه إىل العمل الصاحل،  

العبد ُكلما َكرب يف الّسن، ألنكم قيم يستِمن التَّوفيق أن و  ستموت ستموت، على كل حال وأنتمنها، يوم كون يف آخر تليس شرطًا أن و ، من احلياةميكن أن أتيت يف آخر عشر سنني 
تتقدم يف العمر وتتقدم يف الطاعة، ِومن الطبيعي أن اإلنسان ملَّا  -عز وجل-ترون أبعينكم أانًسا يكربون يف السن وينتكسون، وهذا إمنا ِمن اخلُذالن، فِمن الرَّمحة والعطاء أن جيعلك هللا 

2ْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ{}َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن أَ  يكرب يزداد طاعةً  . 

                                                           
 صحيح ابن حبان وصححه األلباّن. 1
 19النمل 2
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ر فـَوَّض أمره هو كلما تذكّ و  يء الكثري،نَّقائص الشوله ِمن الأن األعداء حميطون به، يعين حَ  يشعرو  ،يريد أن يقوم بهصالح أبنائه، أو له بيت أو معهد أو عمل أمر ما، كيُهّمه شخص -
مَّا َوَجد فل لشيطان بِه،ايفنا دائًما يُذّكران لشيء الذي خياقُلنا أن  يقول له: )كفى، ال تتعب نفسك، ال تفكر يف املوضوع( وحننو الشيطان يأتيه ف ؛أييت له ابملصاحلأن نه و إىل هللا أن يَرد ع

 !عبادةذه ال تطعه؛ فه ! كال،ضوع(  املو ال تفكر يف ،تتعب نفسك : )الهفيقول ل ؛الدَّور الثاّن هلعب معأصبح يَ  ؛به سيأيت بعبادة التَّفويض هالشيطان أن تذكريه ل

  ؟ن هللا، فماذا تفعلعدم الّرِضا عَ أن يَقع يف قلبك ذلك بأبنائك على سبيل املثال، يُريد  موت أحدك  :يُذّكرك بنقائص أنقصها هللا عليكفيأيت الشيطان  تكون جالسا؛-

 بل لو العبد ؛ك األجر مرة أخرىيعطيمرة أخرى؛ العبادة  ا تُعيد نفسنك ملَّ أِمن فضل هللا ، و هللا، وتقول أنه ما أوردُه هللا عليَّ إال رفعة ملنزليت عاِمل َتذَكُّرك للنَّقص أبن تصرب وترضى عن
 ،كلُه إغاظًة للعدووهذا   -بحانه وتعاىلس-ضله ف، فهذا ِمن عليها رَ فعاَمَلها ابلصرب والرضا عن هللا، ُكِتب له األجر كأّن هذه املصيبة وقعت اآلن وَصبَـ ؛ َتذكَّر مصيبة َحصلت له منذ زمن

 ن هللا إال اخلري؛ذكر نفسك أنه ال أييت مت، وإن بقيت ابلنقص تصرب، وحتتسب، وترضى عن هللا كلما ذكرك الشيطان اعلم أنك إن بقيتو ،يساعدك على الثَّبات يف الصرب هوِمنَّة من هللا أن
ء صيبة ال تعاملها ابلبكاتذكرت امللما وهلذا ك، ذايبغض لك هلعداوته لك وهو ، موطن من مواطن األجر ه يرى أنك حولت هذا املؤمل إىلألن ؛هبذا النقصسيهُجر الشيطان تذكريك ف

من  زهنم يبكونكلما تذّكروا ما حيلذين  اأولئك  مثل فن الضعساعدك على الصرب والرضا عن هللا، وال تكن معاِملها ابلصرب والرضا عن هللا، خصوًصا أنه َمرَّت عليك فرتة ت ؛ بلواحلزن
 .وا{}لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمنُ من الشيطان  ، رغم مرور الوقت الطويل على مصيبتهم، وهذا منوحيزنون وأيتيهم االكتئاب جديد،

  اتفقنا أن التفويض حيصل يف ثالث مواطن:

ط بك، أو أحد حمي ،حد يف ماضيكأأو ِمن  ،ولاجمله أو ِمن ،و أيتيك أبفكار َتعلك ختاف ِمن املستقبل ،ك وينزغك أبوهام: اليكون هناك شيء، لكن الشيطان يُومِه املوطن األول
 من الشيطان.ابهلل فكيف تعامله؟ مباشرة افعل فعلني: افزع إىل هللا مفوًضا له األمر الذي ختافه، واستعذ 

لنسبة لك، وداخلك مشاعر خوف والبد، فأوَّل ما مَير على خاطرك هذا األمر الذي َسُتقِدم عليه أتتيك معه مشاعر اخلوف، وتشعر  : ملا تكون ُمقِدًما على أمر جديد اباملوطن الثاّن
ين( إىل آخر هذا كله. وأيضا ُشل عندهم، أنت الغين فأعطِ  افتح يل يف قلوهبم، اجعلين مقبوالأبمسائه وصفاته قائال: )أنت وكيلي ف هو وكِّله واطلب ،كأن قلبك اعتصر، مباشرة افزع هلل

 تفكريك، ألن تفكريك هو الذي سيعذبك، وسرتى أن األسباب تتهّيأ ِمن أجل صالح األمر.
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نكر ومثاله:القلب ُشبهة وشهوات وأمراض،  : ملَّا يقع يفاملوطن الثالث
ُ
آن، أو مَير ويف القر أ ،ويف صفاته -عز وجل- هللا شبهات يفبأو أييت له  ،شخص يرى أن الشيطان حُيّبب له امل

 ن َعدم صالح القلب سيؤدي للهالك.على أحد فـَُيلِقي يف قلبه شبهة عن دين هللا، وهذا موطن ِمن أعظم مواطن التَّفويض، أل

 ُتدمِّر كل شيء.  ألهنا؛ أصعب من النقطتني السابقتني هذه النقطة

و العراق( وِمن أمن إخواننا يف فلسطني  صل هلم هكذاؤالء حيأو يف أقدراه، أتيت تقول مثال: )حرام ه ،يف صفات هللا سواء ،وُيشِكل عليك ،ه عليكأمر ُيَشب ما معىن الشُّبهات؟ يعين
  هوات؟معىن الشَّ  فما الشهوات،أو قد يدخل عليك  ، لكن الشيطان يُلقي هذا يف قلبك.يتفكك ةهذا الكالم الذي ليس له يف احلقيقة معىن، وبكل سهول

ما يُقِلع و  -به(، فـَُتبَتلى لشيء؟احيبون هذا  هلل هؤالءقلت يف قلبك: )كيف ابعليك حلظة من اللحظات  تَمرّ وقد يكون وقع حبه يف قلبك بسبب أنه  -ّبهويف قلبك حُ  يعين شيء حمرم
 وامجع بني أمرين: .ِمن قلبك مثل هذه املصائب إال أن تُفوِّض أمرك إىل هللا، وتشتكي نفسك إىل هللا

  إىل هللا أن ُيصلح لك قلبك.بني الفزع  .1
  وبني َمقْت النفس، يعين كراهيتها، فتكرهها يف حلظة التَّفكري يف هذا األمر. .2

 !ذا شيء سيءهبداًل من أن ميقت نَفسه ويرى أن  !)اي لَيت َريب َحلَّل هذا األمر(لدرجة أنه يقول: أتخذ اإلنسان  هذه األمورأحياان 

 .نليهم الشيطاعتَغلَّب  فَتجدهم يتكلمون بكالم غري منطقي، لكن ؛تَثور فيهم ثَورات الشهوة واحلاجة حنياابت اليوم، َنسمعه من الشَّ وهذا كثري 

اعلم أن هذا شيء و ر، فس وكراهية هذه األفكان ُيصلح لك قلبك، وأيًضا مع العامل الثاّن وهو َمقْت النَّ أوهو الوكيل  -سبحانه وتعاىل-فلمَّا تَغُلب عليك الشهوة أو الشبهة توسل إليه 
 حقري جيب أن ال تتصف به.

 واحلمد هلل رب العاملني.


