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 الرحيم بسم اهلل الرمحن

 ل يف ، وهي تنزسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا أخواتي الفاضالت، إليكم

 /#!/http://tafaregdroos.blogspot.com (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِمدونة )

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

قسم )شذرات من دروس األستاذة 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   أناهيد(

فمن أنفسنا والشيطان، الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ  -

  ونستغفر اهلل..

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض              

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

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

 أن جيعله لقاًء مبارًكا مرحوًما، اللهم آمني.  -سبحانه وتعاىل-احلمد هلل الذي يّسر لنا هذا اللقاء وأسأله 

 -عز وجل- كلها ُتَسّدد يف نَفِس اإلنسان ثغرات متَّصلة بَِبعض. وقد َعّرف هللا  -عز وجل-هلا عالقة ببعض ومرتبطة ببعض، وأمساء هللا  -عز وجل-كما تعلمون أن كل أمساء هللا 
راد ِمن َعيِشهم.

ُ
 نفسه إىل عبادِه من أجل أن تستقيم حياهتم ويفهموا ما هو امل

اتية إؤ يف بناء النفس أن القاعدة األوىل اليت تعترب أهم القواعد يف التعامل مع احلياة هي: )أّن ابتالذََكْران يف قواعد  منا اختبارًا لقوة استعانتك(. ك يف احلياة ليس اختباًرا لقوتك الذَّ
تدافع ك للحياة عبارة عن اختبار لقوتك الذاتية، ستصارع بنفسك، سوهذه ابلنسبة لَنا قاعدة ذهبية، على أساسها ختتلف تعامالتنا مع احلياة، أي أنك إذا فهمت أن ممارست

ك ُقوى، وهذا الكالم ليس يس لبنفسك، ستدبّر نفسك، ستتخيل أنك أنت املسؤول عن تدبري نفسك، هذا لو تصورت أن االختبار واقع يف ُقواك الذاتية، لكن لو َفِهمت أنك ل
 لعبادِه.. -عز وجل-َوْصَفنا حنن ألنُفِسنا، إمنا هو وصف هللا 

ًئا مَّْذُكورًا{: -تعاىل–ففي أوائل سورة اإلنسان قال هللا  ْهِر لــَْم َيُكن َشيـْ َن الدَّ نَساِن ِحنٌي مِّ يء، وسيمّر على العامل دهر . وقد مرَّ علينا دهٌر طويل وحنن لسنا بش}َهْل أََتى َعَلى اإْلِ
 .طويل وحنن لسنا فيه

فافهم أنك لسَت الوحيد الضَّعيف، بل كل النَّاس ُخِلقوا ُضعفاء، لكن هناك شخص يَلتقط لنفسِه صورة خارجية  1}َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا{أنت كما وَصَفَك هللا يف سورة النساء 
يَس لك قوة وآخر يعرف ما مصدر قوته، فاختبارك ليس يف قواك الذاتية، ل أبنه َقوي ويقوم بتمثيل هذا الّدور، وهناك شخص يكتشف أنه ضعيف لكن ال يَعرف ما مصدر قّوته،

 ذاتية، إمنا اختبارك يف قوة استعانتك.
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  ثقة!تلًئا بهِ وكيف أتيت قوة االستعانة؟ بقوة املعرفة عن هللا! فلمَّا تريد أن تذهب إىل طبيب مثال، والناس ميدحون لك هذا الطبيب، فتذهب وقلبك مم

ب أن نقوم بِه ونكركه، ألنك لو اعتقدت جيا ال نستعني ابهلل، ملاذا؟ ألننا ال نَعرفُه! فاجلهل ابهلل هو الذي َسبََّب ضعف التعلق به، إىل أن أنيت إىل َدوَران احلقيقي الذي فمشكلتنا أنن
اتية ستفعل، لست متصورًا أن امل  طلوب منك هو قوة استعانتك.أّن لك قوة ستبقى طول الوقت ُتصارِع، ُمتخيِّاًل أنك بقواك الذَّ

ا يُقال لك أنه البــد ِمن أخذ األسباب والشَّريعة أمرت ابألخذ ابألسباب، نقول: نعم، أْخذ األسباب هو قلب االستعانة، لكــــن ك
ً
 يف آخذ األسباب؟ مل

يفتح مغاليق  -حانه وتعاىلسب-فلو تعاملت ابمسه )الفتاح( مثاًل، الذي من معانيه أنه أواًل: البد ِمن االستعانة ابهلل أن يُهّيء لنا األسباب، أليست هذه األسباب ِمن عطاء هللا؟ 
إال وله سبب، لكـــن  ال يوجد شيءأسباب اخلري، وأنه يفتح مغاليق القلوب، فلو جئت تكلمين عن األسباب سأقول لك: نعم أان أعلم أن هللا خلق الكون على مبدأ التَّسبب، و 

 ، فمـــاذا تعتقد؟ هل تعتقد أن األسباب َتسبق هللا أم تعتقد أن هللا هو األول الذي ليس قبله شيء؟ هللا-عز وجل-لومة املهمة وهي أن األسباب هذه ُمْلك هلل أيًضا اعلم هذه املع
  اها. وأن يشرَح صدري للتَّعامل معها، وأن ينفعينهو األول الذي ليس قبله شيء، فإذن أان أتوسل إىل هللا الفتاح، األول أن يرزقين إايها، وأن يفتحها علي،  -عز وجل-

فإذا نظرت إىل حقيقة املسألة ستجد أن البذرة واملاء واحلْول والقوة اليت عندك، كلها ِمن عند هللا، مث َمن  1}أَأَنُتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم حَنُْن الزَّارُِعوَن{بعد ذلك أتتيك آية واضحة تقول لك 
 والنَّوى؟ وَمن ُُمرِج الثَّمرات؟ ستجيب نفس اإلجابة.فَالق احلَّب 

 فقّوة تعلقك ابهلل معناها أن:

 تتعلق به أن يُهّيء لك األسباب. .1
 تتعلق به أن ينفعك ابألسباب. .2
 تتعلق به أن يُعطيك نتائج األسباب. .3
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اتية، بل كل اختبارك دائٌر يف قوة استعانتك به.  فال تتصور أن اختبارك يف ُقواك الذَّ

 لكــــن ملــاذا ال نستعني ابهلل؟

ِمل كل وُمومك وَتَضعها ِعنَد اَبِب هللا، تشعر  من أن حَْ ِلَضعِف معرفتنا به، فضعف املعرفة يـَُولِّد َضعف الثِّقة به، مث َتشعر أنك مُيكن أن ُتَدبِّر نفسك أحسن ِمن تدبري هللا، يعين بَداًل 
فَِإَذا َعَزْمَت }ذلك تُقنع نَفسك فتقول: )ربنا قال خذوا ابألسباب( نعم ملَّا ريب قال لك خذ ابألسباب، أََمَرك أواًل أن تفزع بقلبك إليه أنك البد أن تقوم بتدبري شأن نفسك، وبعد 

َزمت، ستضيف أصحابك، وغًدا هو اليوم املناسب، هنا قد عَ إذا اجتمعت إرادتك. مثاًل قررت غًدا أن ت أيِفْعُل البدن أم القلب؟ القلب، }فَِإَذا َعَزْمَت{ . وهل 1فـَتَـوَكَّْل َعَلى اّللِّ{
 مـــاذا تفعل؟ تتوكل على هللا.  -حلظة اختاذ القرار وليس يف حلظة تنفيذه-وهو الذي على تعبريان نقول )قررت(، يف هذه اللحظة 

لك   عن أسباب حقيق ُمرادك، وعن أسباب أتديب أوالدك، وعن األسباب اليت تُنِجحواألمر صريح أنك وقت ما تَعزِم على األمر، تتوكــل على هللا، معىن هذا أنك قبل ما تكلمين
 افزع إىل هللا، فهو نِْعَم الوكيل، نِْعَم َمن وَكَّلت.  ،موقفك مع ضيوفك غًدا، قبل ما تكلمين عن األسباب هذه

دبِّرُهم َأحسن َتدبري وكيٌل على عباده، وما معىن أنه وكيٌل على عباده؟ يعين َتكفََّل أن يُ  -سبحانه وتعاىل- أي أنك عزمت اآلن، فإذا أَرْدت التَّنفيذ كأّنك تُوكِّل َعنك َمن يُنّفذ، فهو
ا أبحواهلم، وهو العزي

ً
ر أمورهم، لكــن الَعَجْب أن ََتدُه وكياًل للعباد، عامل ّده، كل هذه الصفات فيه ر ز الذي أمره ينفذ وال أحد يوُيصِلحُهم أحَسن إصالح، وَيشرَح ُصدوَرهم ويـَُيسِّ

د أن يعرف تفاصيل الذي ا ويراجعها، والبوبعد ذلك ال نتخذه وكيال! هذا َعيب يف التفكري، ألنه ملَّا أييت أحد ويقول لك: )هذا وكيل العمارة( يعين الذي يهتم بشؤوهنا ويراعيه
 لك بنتائج جيدة، مهما كان البد أن يكون فيه نقص وعيبفيها، فمهما كنت تَِثق أن هذا الشخص َستـُوَكُِّلُه على ِعماَرتك وسيأيت 

عيف القدرة، العلم، ينام، ضعيف اإلرادة، ضلكــنك تقول: )احلمد هلل أّن ريب رزقين هذا الشخص وكياًل للعمارة، فهذا أحسن ِمن أين أان أقوم مبتابعة أموري( هذا وهو جاهل، انقص 
 سنة وال نوم؟! فكيف مبن هو على كل شيء قدير فكيف ابلعزيز الذي إذا أراد أمر أنفذُه والبد؟ كيف ال يـُتَّخذ وَكيال؟!ليس كل ما يريده حيصل! فكيف مبن ال أتخذه 

                                                           
 159عمران:آل  1 



 

 

 5  

  

 مث إذا مل تتخذ هللا وكيال مــــاذا فعلت بنفسك؟

(أَهَلْكَت نَفسك! ألنك تقول يف أذكار الصباح واملساء:  َعٍة َوَعْورٍَة َوَذْنٍب َوَخِطيَئٍة َوِإيّنِ ، ويف رواية أمحد: 1)اَل َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َطْرَفَة َعنْيٍ  اَل )ِإْن َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َتِكْليِن ِإىَل َضيـْ
ا حيصل مين فيه خطيئة، هذا تدبريك ، أو أدبِّر تدبريً يعين أان لو جئت دبَّرت نفسي سُأضيع نفسي! أو أدبَر تدبريًا َيظَهر فيه َعواري، أو أَدِبّر َتدبريًا أقع فيه بذنب 2أَِثُق ِإالَّ ِبَرمْحَِتَك(

 لنفسك، فلماذا تقتنع بنفسك برغم أنك أنت َجربَتها ورأيت كيف أنك ملَّا تدبر لنفسك ماذا حيصل لك؟

د هلم واصٌف لق، فكلهم على حٍد واحإذن البد أن تتصور ضعفك، فهذا أول وصف لك، وليس ضعفك أنت فقط، بل أنت وُكل الناس الذين حولك! فال تتشبث أبحٍد من اخل
فكلهم على حٍد سواء ِمن جهة فقرهم، فإذا كانوا كلهم على حٍد سواء ِمن جهة فقرهم فلمـــاذا تـَُعلِّق  3}اَي أَيُـَّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاء ِإىَل اّللَِّ َواّللَُّ ُهَو اْلَغيِنُّ احْلَِميُد{واحد وهو الفقر 
، ألست تعلم أنه هو هللا واإلسعاد ِمن هللا ! وملــاذا تَنَتِظر ِمنُهم إمداَدك وتنتظر ِمنُهم إسعادك؟! ال تنتظر منهم، إمنا اإلجياد ِمن هللا واإلعداد ِمن هللا واإلمداد ِمننَفَسك ابلفقراء؟

 أن جَيعلك ترضى عنه، فَمن رضي فـََلُه الرِّضا. تـََوسَّل إليه أن َيشرَح صدرك وأن يـَُهدِّئ نفسك و  ،أضحك وأبكى؟ فإذا كان هو الذي أضحك وأبكى

 

 وكيلي وأان وَّكلته، ومع ذلك أيتيين يف مواطن كثري شيء أان ال أرغبه! -عز وجل–قد تقول: هو 

سه، أضرب لكم مثااًل يف ل مبا ُيصلح نَفكَشَف َلك ما يـُثـَبَِّتك على رِضاك! ألن الَعبد جاه،نقول: أنت يف أول حلظة تتصور أنك ال ترغبه، لكن إذا استسلمت له ورضيت عنه 
 تعاملنا مع أبنائنا: 

                                                           
، َومَلْ ُُيَّرَِجاهُ  1  املستدرك على الصحيحني للحاكم، َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّْيَخنْيِ
ْسَناِد، َوملَْ ُُيَّرَِجاهُ  2  املستدرك على الصحيحني للحاكم، َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ
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حة إال هلم هم، أمَّا أان فخارج قرار يكون ما فيه مصلألسنا نَُدبَّر ألبنائنا ما نَرى فيه َصاحِلُهم؟ هل كل ما نراه فيه صاحلهم يناسب آراءهم وأفكارهم؟ كلكم تتفقون أنه )ال( وقد أييت 
وأان َمن سأتعب،  كل ما مَيِلكون ِمن ُقوة، وأان أنظر إليهم ُمسَتعِجبة، يعين أان َمن سأدفع مثن هذا القرار،املصلحة، ومع ذلك يَنُزل عليهم هذا الَقرار مثل الصَّاِعقة، ويَرّدونه ويَدَفعونه بِ 

فسنا: )غدا ئما نقول ألنهمون(. وحنن داوأنتم املنتفعني، فما ابلكم تدفعون ما ينفعكم؟! ملـــاذا تدفعون شيًئا أان متأكد أنه سينفعكم؟! ستجيب: )لقصور عقوهلم، ألهنم ما يف
 سيكربون ويفهمون(. 

ن أجل أن تفهم أنه ملَّا ِمن أجل أن تفهم نفس الصورة، م -يعين أنت الكبري وُهم ِصغار ُسفهاء-الكامل يُعاملك بنفس الصورة، وملَّا َوَضَع َحَتك سفهاء  -سبحانه وتعاىل-الرَّب 
َخطمن رِضَي فَلُه الرضا، ومن َسخِ ))ر، وأنه ال ميكن أن أييت ِمن عند هللا إال اخلري، لكن املهم أتتيك أفعال هللا، البد أن تؤمن أنه حكيم، مث تـَكَرّيث وتَنتظ وَسَخط  .1((ط فـََلُه السِّ

 َلمَّا ينزل على أحد جيعل العبد يَنَقلب! فكل ما يكون خريًا ينقلب يف تصوره فيصبح يف تصّوره شرًا.  -عز وجل-هللا 

 موصوف ابلكمال، فما أييت منه إال كل خري، لكن نُفوسنا هي اليت فيها أمراض حتاج إىل عالج.  -عز وجل-أن يقع يف قلبه الثقة، ألن هللا  إذن العبد لو وَكََّل ربه البد

بنك للعملّية، مــاذا للعملّية أوحامل ا هبوأنت تعلم أننا لو أردان أن نعاجل أبداننا نذهب للطبيب، ومُيكن أن يقول الطبيب: )املسألة فيها َشق، حتاج إىل عملية( وأنت اآلن ذا
ون ويفعلون، فأحيااًن النَّفس هذه فعلتشعر؟ هل تشعر أنك سُتهلكه أم أنك ستذهب به إىل الشفاء؟ ابلطبع ستذهب به إىل الشفاء، ابلرغم أنك أنت فَاهم أهنم سيشّقون بطنـه وسي

رض.فيها أمراض لن ُتشفى إال مبِشَرط! لن تشفى إال إذا أاتك مِ 
َ
  ن األقدار ما يؤملك فـَُتخرِج ِمن نَفِسَك امل

 إذن مىت حنتاج اسم )الوكـيـــل(؟

رت حاجتك للتَّدبري كلما كثرت وفك، تُدبّر بيتك، وكلما كثيأنفاسنا نوكله يدبر شؤوننا، طول الوقت تتقلب يف التدبري: تُدبّر نَفسك، تُدبّر أوالدك، تُدبّر أكلك، تُدبّر ض بعدد
 ستعمال اسم الوكيل.حاجتك ال
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 سنرى قصة وردت يف البخاري تُبنّي التَّعامل مع اسم الوكيل..

)أَنَُّه ذََكَر : -لى هللا عليه وسلمص-عن بين إسرائيل يف هذا الباب ما أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-ِمن عجيب ما قّصه النيب 
 َشِهيًدا. قَاَل: فَْأِتيِن اِبْلَكِفيِل. قَاَل:  َكَفى اِبّللَِّ َكِفياًل. قَاَل: ُهْم. فـََقاَل: َكَفى اِبّللَِّ َبيِن ِإْسرَائِيَل َسَأَل بـَْعَض َبيِن ِإْسرَائِيَل َأْن ُيْسِلَفُه أَْلَف ِديَناٍر. فـََقاَل: اْئِتيِن اِبلشَُّهَداِء أُْشِهدُ  َرُجاًل ِمنْ 

ْد َمرَْكًبا فََأَخَذ َخَشَبًة فـَنَـَقَرَها فََأْدَخَل ِفيَها أَْلَف َعَلْيِه ِلْْلََجِل الَّ  َعَها إِلَْيِه ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى. َفَخرََج يف اْلَبْحِر فـََقَضى َحاَجَتُه مُثَّ اْلَتَمَس َمرَْكًبا يـَرَْكبـَُها يـَْقَدمُ َصَدْقَت.  َفَدفَـ  َلُه فـََلْم جيَِ ِذي َأجَّ
 .ِحيَفًة ِمْنُه ِإىَل َصاِحِبِه مُثَّ َزجََّج َمْوِضَعَها مُثَّ أََتى اِهَا ِإىَل اْلَبْحِر(ِديَناٍر َوصَ 

لك اجلزيرة إىل هنا مل ينقله من ت فهذا استلف ِمن صاحبه، أخذ املال وذهب إىل بلد آخر، وانتهى وقضى حاجته، فجاء الوقت الذي جيب أن يرد فيه املال، فلمَّا حبث عن مركب
ْين الذي عليه-جيد، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار  فة مث َوضعها يف خشبة مث أدخلها يف زجاجة. ، أي أنه َلّف هذه األلف دينار ابلصحي-الدَّ

َرِضَي ِبَك َوَأيّنِ َجَهْدُت َأْن  َشِهيًدا فـَُقْلُت َكَفى اِبّللَِّ َشِهيًدا فَـ اِبّللَِّ َكِفياًل فـََرِضَي ِبَك َوَسأََليِن )فـََقاَل: اللَُّهمَّ ِإنََّك تـَْعَلُم َأيّنِ ُكْنُت َتَسلَّْفُت ُفاَلاًن أَْلَف ِديَناٍر َفَسأََليِن َكِفياَل فـَُقْلُت َكَفى 
. َفَخرََج الرَُّجُل الَِّذي َكاَن َأْسَلَفُه ْلَتِمُس َمرَْكًبا َُيْرُُج ِإىَل بـََلِدهِ  َوجلََْت ِفيِه مُثَّ اْنَصَرَف َوُهَو يف َذِلَك يَـ َأِجَد َمرَْكًبا أَبـَْعُث إِلَْيِه الَِّذي َلُه فـََلْم أَْقِدْر َوِإيّنِ َأْستَـْوِدُعَكَها.  فـََرَمى اِهَا يف اْلَبْحِر َحىتَّ 

َلَفُه فَأََتى اِبأْلَْلِف ِديَناٍر فـََقاَل: َواّللَِّ َما  َقِدَم الَِّذي َكاَن َأسْ ا، فـََلمَّا َنَشَرَها َوَجَد اْلَماَل َوالصَِّحيَفَة. مُثَّ يـَْنظُُر َلَعلَّ َمرَْكًبا َقْد َجاَء مبَالِِه، فَِإَذا اِبخلََْشَبِة الَّيِت ِفيَها اْلَماُل، فََأَخَذَها أِلَْهِلِه َحطَبً 
َََّ ِبَشْيٍء؟ قَاَل:زِْلُت َجاِهًدا يف طََلِب َمرَْكٍب آِلتَِيَك مبَاِلَك َفَما َوَجْدُت َمرَْكًبا قـَْبَل الَِّذي أَتـَْيُت ِفيِه. قَاَل: َهْل كُ  رَْكًبا قـَْبَل الَِّذي ِجْئُت ِفيِه. قَاَل: فَِإنَّ ْخربَُك َأيّنِ ملَْ َأِجْد مَ أُ  ْنَت بـََعْثَت ِإ

َ َقْد أَدَّى َعْنَك الَِّذي بـََعْثَت يف اخلََْشَبِة.  فَاْنَصِرْف اِبأْلَْلِف الدِّيَناِر رَاِشًدا(  . اّللَّ

 ِمن قصص بين إسرائيل.  -صلى هللا عليه وسلم-وهذا مما صحَّ عن النيب 

وال شخص  لصاحبِه، فال شخص آخر أخذ اخلشبة، وال شخص آخر فتح الورقة، -عز وجل-مر، فحىت لو كان بينهم مثل هذه الُبحور سيوصلُه هللا أب -عز وجل-فلو وَكَّلت هللا 
 عليه وكياًل ونِْعَم الوكيل، بيدِه األمر، بيدِه مقاليد كل شيء. -عز وجل-آخر استلم هذه الداننري، فهو جعل هللا 
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، بكل شيء عليم، حكيم، على كل شيء قديرملا تتخذ هللا وكيال، وتوّكله على أَمرِك فتقول: )اي رب َدبِّرين فأان عاجز ال أستطيع أن أدبر شأن نفسي( انظر ماصفات َمن وّكلته: 
 ألة حتاج إىل توحيد.صادقة، ال ميكن أن َُيِذلك! لكــن البد أن تتصور أن املسقك به اهذه الصفات، فلمَّا تتخذه وكياًل على احلقيقة وتكون قوة تَعلّ  سيدبّركرحيم، فلمَّا يدبّرك 

 

  ما املقصود ابلتوحيد يف التوكيل؟

ة، أان أفعل كذا طُيتربك، وقت ما يتعلق قلبك به توكُّاًل عليه، أيتيك ِمن الناس َمن يقول لك: )تعال، أان أفعل لك، أان عندي واس -عز وجل-أي أنك ما تتخذ غريه وكيال. وهللا 
 وكذا أو أان عندي كذا وكذا(. ستقول َ أن هذه من األسباب. 

، استِعن -سبحانه وتعاىل-تعلق بِه نقول: اعلم أن هذه مُيكن أن تكون اختبارًا وليست أسبااب، فمن أجل أن تعرف عليك أن تُفّرِق، جيب عليك قبل أن تقفز إىل األسباب أن ت
( استِخر. املهم أن تعلم أبنك ملَّا توّحده بكونه وكياًل لك، أتتيك البالءات، والصعوبة كلها يف أن َتعلُه َوحَدُه وَكيلك، ؟خذهآالسبب اي رب أم ال  خذ هذاآبه، واستهديه )هل 

ول مثال: )أان ُمعتاد على فعل هذا ن تَُدبّر نفسك، فتقألنك يف مواقف ََتد نَفَسك عاجزًا. يف املقابل أتيت مواقف َِتد فيها قوة يف نَِفسك، فتخيل ملَّا تكون نفسك فيها قوة أل
ًقا أن خربتك هي نقطة ، ألننا اتفقنا ساباألمر، أان طول عمري أقوم به، هذه ليست املرة األوىل اليت أفعل فيها هذا الفعل( أي أّن نفسك ستكون حاجًزا بينك وبنَي أن تُوكِّل هللا

 أمر، كلما زادت ثقتك يف نفسك وشعرت أنك يف غىن عن االستعانة ابهلل. وهذا ما هو إال ُخذالن!!  بالءك، مبعىن أنه كلَّما ازددت خربة يف

(ثقًة بنفسك، مع أنك يف أذكار الصباح واملساء تقول:  -عز وجل-فكلما ازددت خربة قـَلَّت استعانتك ابهلل  أي أنك تقول: اي رب ال َتعلين  ، )اَل َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َطْرَفَة َعنْيٍ
 دبّرين واجعله صاحلًا َ.  ،)َأْصِلْح َِ َشْأين ُكلَُّه(أدبر نفسي وال مبقدار َطرفة عني، يعين وال حىت يف أقل األمور، ويف أول الدعاء تقول: 
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س معناها أنه جيب أن يوافق هواك، لي )َأْصِلْح َِ َشْأين ُكلَُّه(تكون صاحلًا، فهمت حينها أن  وفهمت ما معىن الّصالح وما معىن أن )َأْصِلْح َِ َشْأين ُكلَُّه(لت يف قولك مث لو أتمّ 
ورة بعد اًحا أن ُأجاورك يف جّنتك، ألن معىن عبارة )هذا عبٌد صا(ح( أنه عبٌد صا(ح اجماورة هللا يف اجلّنة، فالعباد يصلحون للمجالرين يف شأين مبا يزيدين صال، إمنا تعين: اي رب دبّ 

َت له لفسدت، بقولك: يعين أجري عليَّ يف شؤوين وتدبريي ما جيعلين صاحلًا اجماورتك. مثًّ تقوم ِبَدفِع َعدوَّك األكرب الذي لو تُرِك )َأْصِلْح َِ َشْأين ُكلَُّه(أن يصلحهم هللا، فأنت تقول: 
َعٍة َوعَ فيها:  -صلى هللا عليه وسلم-قال النيب  ، ويف رواية ألمحد،)اَل َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َطْرَفَة َعنْيٍ(  ْورٍَة َوَذْنٍب َوَخِطيَئٍة َوِإيّنِ اَل أَِثُق ِإالَّ ِبَرمْحَِتَك()ِإْن َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َتِكْليِن ِإىَل َضيـْ

 اع!ضفهذا كالم واضح يف أن العبد إذا اتَّكل على نفسِه يف تدبري شؤونه 

فمثل هذه املفاهيم لن تستملك قلبك ِمن أول ما تسمعها، إمنا ملا  1}َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِننَي{أمر طبعي وعادي، ومن أجل ذلك قال هللا تعاىل: اتفقنا على أن النسيان 
د ما أييت إال ِمن عند هللا يف املواقف، فالتسدي -عز وجل-ك اها يسددك هللا تسمعها أول مرة تكون كأهنا خاطر، مث مع تكرارها تَتشّبع اها، مث مع تكرارها والصَّدق يف إرادة التمس

واحدة، ففي خالل اليوم   يس من مرة، لكن ِمثل هذا ال يَنفع فيه إال اإلعادة والزايدة حىت يتشّبع قلبك، وكلما زِْدت كلما زادت عدد املواقف اليت تـَُوفَّق فيها، لكن ل-عز وجل-
ا قلوبنا عن التعلق هعن وصف هللا وزْدَت جلوًءا له، قّلت َعدد الّساعات اليت ينفصل فيها قلبك عن اللجوء هلل، فنحن أتتينا ساعات وحلظات ودقائق تنفصل في كلما زِْدَت مَساًعا

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

 ماذا تفعل إذا َمّكنك هللا وأصبحت عندك خربة؟

 ذَكِّر نفسك أنك مل تكن تْعلم وأّن هللا علَّمك. البد أن ُتذكِّر نفسك أبصلك، ولو مل تفعل هذا ستدفع الثَّمن قريًبا! 

ًبا، ألهنا ( ترد فتــقول: )هذا أمر سهل، فقط أعِطين ربع ساعة(. فماذا يفعل هللا اها؟ يف الغالب أن هللا َُيذهلا، أتديمثال: امرأة متمكِّنة يف الطبخ، فإذا قيل هلا: )افعلي َ كذا و كذا
 حِبْلِمهِ  يعاملكو  -عز وجل- َنَكَبت نَفسها أبهنا شعرت بقوة قدرهتا. يف املقابل قد تتكلم أمام الناس فتقول: )هذا الشيء سهل عليَّ مثل شربة املاء( ويكركك هللا

                                                           
 55الذارايت 1 
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ك أبن هللا عّلمك، الشيء، دائًما ذَكِّر نفس لكـــن كلما ازددت عبادًة وطاعًة كلما أتّدبَت بسرعة قبلما تفلت، وكلما أتى هذا بسرعة دلَّ على أنك ِمن هللا قريب. فإذا متكنت ِمن
 .مث اعلم أن هذا الذي متّكنت منه قد أتتيه عوائق ال تستطيع أن ُتصلحها

نقطع االنكرنت، وأحيااًن ياع قليل أيتيك يف رأسك فما تستطيع أن تنظر إىل اجلهاز، أو تعمل على االنكرنت، وقد كنت واثًقا أنك سكرسل أغراضك، مث يف حلظة واحدة فمثال صد
ض يف سنتني، أتت ا الكيبل ملَّا انقطع مراتن وراء بعضهما البعقد تقول: )انقطع االنكرنت ِمن عندي، سأذهب إىل اجلريان( ويف الواقع أن الكيبل الذي يف البحر األمحر انقطع، وهذ

يل هلم أنه البد ِمن هم كذا، وفجأة قصدمة للناس الذين كانت قلواهم ُمعلقة ابالنكرنت، ألن هناك أانس كثريون سافروا وقد اعتمدوا على أّن فالن سريسل هلم كذا وفالن سيعطي
إىل أن َيصلح! فأنت خرجت مطمئًنا أنك أنت مدبّر لكل شؤونك، وأنك اآلن ستفتح بريدك وَتد كذا وكذا، ويف النهاية ال بريد مت فتحه االنتظار على األقل ثالث أو أربع أايم 

 قواًي يف توّكلك على هللا.  سكأمورك، إمنا اجعل نف تدبّرق، فاملفكرض أن تتأدب ِمن هذا املوقف وتفهم أنك ال تستطيع أن ُتدبِّر شأنك، ال تستطيع أن وال أي شيء ِمن هذا حقّ 

ة نتذكره، أيضا وحنن نلبس مالبسنا م من الصالويف أحيان كثرية أنيت نتوضأ ونتذكر أشياء كثرية، فنقول ألنفسنا )انتبه ال تنس هذا األمر( وبعد ذلك وحنن نصّلي نتذكره، وبعدما ُنسلِّ 
نيا، مث يف األخري نركب سيارتنا وحنن قد نسيناه! هذا أتديب عام. وكم ِمن املرات أخذان أشياء نريد أن أنخذها معنا نقول أننا لو نسينا هذا الشيء سنرجع له ولو كنا يف آخر الد

تعرف أنت  جل أنمل أنخذها! ِمن أ ووضعناها عند ابب البيت حىت ال ننساها، وبعد ذلك خنرج وننساها، وحنن أصاًل خارجون ِمن بيوتنا ألجلها، مث خنرج ونركب سياراتنا وحنن
ئه بكمال هللا، ّنته فتشعر بضعفك. وال تقل: )أان ذاكريت ضعيفة( فذاكرتك يف قلبك، وقلبك هذا بقدر امتالاسب وكان شعرت مبنَمن! فلو اختذته وكيال كان ذّكرك اها يف الَوقت امل

 اذا مل يذّكرك، لسبٍب أو آلخر.وبقدر امتالئه ابلتعلق ابهلل، بقدر ما يذّكرك هللا ما ينفعك، وعندما ال يذّكرك تفهم مل

والدك، فأنت اآلن لو محلت  وليات أالترهق نفسك أبن تتصور أنك تدبّر شؤونك كلها، وأنك جيب أن تبقى ذاكرًا لْلشياء وما خُتطئ، وَحِْمل بكّفيك االثنني مسئولياتك ومسئ
 وة إتقان حىت ال تسكب املاء وأنت أتخذ الورقة ِمن األرض، وتدبريك لشئونك بنفس هذه الطريقة،كأَسي ماء مع بعضهما البعض، وأردت أن ْحِمل شيئا ِمن األرض، ستحتاج لق

اًل، فهذا هو تدبريك ن ُيسكب ِمن املاء قليأي أنين ِمن أجل أن ال أسكب املاء وأأخذ الذي يف األرض يف نفس الوقت أحتاج إىل تركيز، وبعد ذلك يف النهاية ومع قوة الكركيز البد أ
 صل إال الذي يريده هللا. حيطط، يف النهاية ال ختفسك: مهما بذلت جهودك، ومهما كان معك ِمن أوراق  وأقالم وختطط و لن
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 أول ما يشتعل يف قلبك إرادة شيء استعن ابهلل. بل هل معىن هذا الكالم أن ال خُنطط؟! ال تفهم خطأ،

  ناقش عبارة )جاءتين فكرة( ونقوم إبعرااها:ملَّا تقول: )جاءتين فكرة: ما رأيكم أن نفعل كذا وكذا( سن

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

خرَج أو هذهِمن أين أتت هذه الفكرة؟ وكيف ستكون هذه الفكرة فاعل؟ ومن أين ستأيت األفكار إال أهنا مواهب يهبها هللا! فَمن َقَدَح يف ِذهَنك أص
َ
حها الفكرة؟ ما َقد ال هذا امل

ال خُتطط إال ما يُناِسَبك. أنت اآلن ال ما يَنفعك، و إال هللا، فأول ما تشتعل يف نَفسك احلاجة، أول ما تَِعزم، تـََعلَّق به مباشرة فهو الوكيل، فُيسدِّدك، فتجد حينها نفسك ال َتكُتب إ
 تصل إىل القرار السليم. يف ُعنق الزُّجاجة، فمن أجل أن يتوسع عنق الزجاجة استعن فيـَُفرِّج عليك، إىل أن

 

 هناك ثالث اختبارات يف حياة الَعبد ُمتكررة:

م ال ترضى أاالختبار األول أن تْعلم أنه هو الذي مسََّك ابلضر، فهل أنت راِض عنه أم لست براٍض؟ يعين االختبار األول يف الّرِضا: هل ترضى عنه  }َوِإن مَيَْسْسَك اّلّلُ ِبُضرٍّ{ .1
َا ا صّح يف البخاري: كم  -صالة والسالمعليه ال-بعدما مسَّك ابلضر؟ سواء وقت وقوع الضُّر أو بعده، فليس فقط الرضا يف وقت وقوع الضر وِمن مث انتهى! وقد قال الرسول  )ِإمنَّ

ُر ِعْنَد الصَّْدَمِة اأْلُوىَل( أفضل من  -قليليعين بعدها ب-فهنا سيتبنّي رضاك، والذي يصرب عند الصدمة األوىل هذا أعلى شيء، والذي يتصرّب ولكن ليس عند الصدمة األوىل  1الصَّبـْ
 احلقيقي هو: يوم الثاين أفضل ِمن الذي ال يتصرب أصاًل، والذي يتصرّب يف اليوم الثالث أفضل ِمن الذي يتصرّب يف اليوم اخلامس، لكن الصربالذي ال يتصرّب هنائًيا، والذي يتصرّب يف ال

ُر ِعْنَد الصَّْدَمِة اأْلُوىَل( َا الصَّبـْ  . )ِإمنَّ

                                                           
 ابن ماجه يف سننه وقال األلباين صحيح.رواه  1 
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سم هللا(! فاصطدم يف الباب قام َيُسب الباب، واآلن ملَّا َيُصعب عليهم شيء يقومون بلعنه! هالّ قلت )بالضُّر هذا أي شيء، بتفاصيل احلياة، ومما ال يُعقل أن البعض إذا كان ميشي 
 استحضر االستعانة يفتحها هللا لك، لكن كل شيء أصبح عندان ابملقلوب.

تقول: )كيف يكشفه هللا(؟ نقول:  وهذا يُناسب اسم الوكيل. وقد }َفالَ َكاِشَف َلهُ ِإالَّ هو{ن؟ االختبار الثاين: ستطلب الكشف ممِّ  }َوِإن مَيَْسْسَك اّلّلُ ِبُضرٍّ َفالَ َكاِشَف َلهُ ِإالَّ هو{ .2
 يُعاِملك بلطفه، وألطافه هلا صوراتن:  -عز وجل-نعم، هللا 

 وع ِمن اللطف. كنا، طُرَِق اببك فأاتك اخلري، هذا نالصورة األوىل صورة لطف حمض ال عالقة لك به، فأنت توكلُه وهو أيتيك ابخلري ِمن حيث ال حتسب، وأنت مل حّرك سا 
ذا هو التَّسخري. ما معىن ب هلا، هالصورة الثانية ِمن اللطف وكشف الضُّر هو التَّسخري، يعين ُيسّخر يف عقلك فكرة، ُيسّخر لك شخص، أييت يف ابلك مثاًل ِجهة معينة تذه

 -عز وجل-شخاص أو مالجئ حوله تكون َسبًبا يف َجَراين الّرِزق منها، أي أن عقلك يكون غافاًل متاًما عن هؤالء مث يُلقيه هللا لعباده فكر أو أ -عز وجل-التسخري؟ أن ُيسّخر هللا 
 يف قلبك إلقاًء.

نَّا قَاَل إِ  االختبار الثالث يف سورة الزمر .3 نَساَن ُضرٌّ َدَعااَن مُثَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه نِْعَمًة مِّ َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم{  }فَِإَذا َمسَّ اإْلِ فكرة( أو تقول: )أان لدي ميزة خطرية، لو أيتيين  : )جاءتينكقولكمنَّ
إذا مُثَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه نِْعَمًة{ }مثلما قال قارون. فإذا أصاب شخص الضر، ودعا هللا، إىل هنا قد مشى يف االختبارين األوليني بطريقة صحيحة، .. ِضيق يُلقى يف ذهين املخرج مباشرة(

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم{آتيناه بفكرة أو سّخران له أحًدا ُيساعده، مــاذا يفعل؟ يقول:  ة( إىل آخر هذه يعين أان، فمثال يقول: )أان أصاًل دائما يف املواقف قوي اثبت، عندي حكم }ِإمنَّ
 .الوصوفات اليت يصف اإلنسان اها نفسه

َنٌة{ : -عز وجل-ن انظر ماذا قال هللا لك ك هللا بضر، هذه هي القضية أن أكثرهم ال يعلمون، فهذا اثلث اختبار: يعين مسَّ }َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن{ اختبار، }َبْل ِهَي ِفتـْ
 أتتك النِّعمة اغكررت.  َعِلْمت أنه منه، ورضيت عنه، ودعوته، إىل هنا أنت متشي على الطريق الصحيح، لكن ملَّا

( فلمَّا ينجحون نقول: لنا أن ينجح أبناؤانحنن ندخل يف هذا االختبار ِبعدد أنفاسنا، فمثال يدخل أوالدان االختبارات وندعو هللا أن ينجحهم، وكل أحد يتصل علينا نقول له: )ادع 
َنٌة َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن{.ه: )أصاًل أان كنت أذاكر هلم، أصاًل أان كنت أسهر عليهم( كل هذا يقال عن  }َبْل ِهَي ِفتـْ
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ِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل }َولَـ }َبْل َأْكثـَرُُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن{، }َولَـِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـُْؤِمُنوَن{، }لَـِكنَّ َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن{، :نكتاب هللا انظروا هلذه الصفات بقدر ما تستطيعو   تقرؤونملَّا 
به، فهذا معناه أنه جيب أن تكون انت َ}لَـِكنَّ َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن{.عنه:  -عز وجل-فاآلايت ملَّا خُتتم مبثل هذا احبث عن الوصف، يعين احبث َمن هذا الذي قال هللا  َيْشُكُروَن{

 ىنفسك ال تَعِقلها، معفلمَّا أتتيك األمثال يف القرآن وَتد ن }َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن{كران سابًقا يف مسألة األمثال وأنه ِضد هذا الوصف ِمن أجل أن تكون ممن يْعلم. مثل ما ذَ 
 ذلك أنك جاهل، وهذا هو اجلهل احلقيقي، ألنك يف قربك سُتسأل: َمن ربك؟ ما دينك؟ َمن نبيك؟ 

 

 مىت تتخذ هللا وكيال؟

وَهري يف حياتك، جلَ عدد تدبريك لشئونك. قد تقول َ: )أيف كل وقت؟! هذا أمر صعب!( نقول: ابدأ مع نفسك بربانمج، ابدأ ابلشيء الذي تراه ُمهّما، ابلشيء ايف كل وقت، ب
ون مسعك ّيئ َلك الظروف، ويسّددك، ويكنفسك هذه اشتكيها إىل هللا، واختذه على نفسك وكياًل، واطلب منه أن يُهمثاًل: صالح أبنائك، صالح زوجك، أو صالح نفسك. 

ألنك اآلن تبحث عن احلكمة يف التصرفات، فنحن نكرب ونرى أن كثريًا ِمن قراراتنا السابقة كانت عبارة عن طَيش، فلمَّا تبدأ تدخل يف  الذي تسمع به، وبصرك الذي تُبصر به،
ن سيزيدك شيئا، ال، السن ن اتصور أمرحلة النُّضج، وترى أن كثريًا ِمن قراراتك السابقة كانت طَيش، ِمن أين لك احلكمة إذا كنت ستبقى يف نفس الطريقة ونفس التفكري؟ الت لسِّ

 !يف العادة َلمَّا يَزيد ِمن غري دين يَزيد معه احلقد ويزيد معه الطَّيش، وتزيد القسوة

ارب املاضية اليت ج سنة بعد كل التمثال قد حدثت لك مواقف مع الناس، فهذا طعنك يف َظهرك، وهذا فـََعل كذا، وهذا فـََعل كذا، وهذِه ُكلها ََتارب ماضية، واآلن بعد أربعني
سى أاّل تكون اذا؟ ألنك تنظر إليه وتقول: )عِعشَتها، ملا تتعامل مع أحد يكون يف قلبك َكمية ِمن األحقاد على َمن َمضى، فـَُتعاِمل هذا الذي أمامك بكمية األحقاد املاضية، ملـــ

 ذا( فتأيت بسلسلة من التاريخ املاضي. مثل فالن الذي فعل يب كذا، أو رمبا تكون مثل ذاك، أو تصرفاتك مثل تصرفات ك

نك على أمرك ما أاتك إال كل خري، فيأيت ِمن هذا الشخص الذي أمامك ابخلري وَيْصِرف ع -عز وجل-ِمن أجل ذلك ملا أييت التوحيد يْعَلم العبد أنه يُعاِمل هللا، وأّنك إذا وّكلته 
 شرّه.
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راراتك وثقت، وأنك صاحب خربة وتفهم، أو أنك لست جبديد على هذا الربانمج، أو أنك لست جديًدا يف معاملة أنت يف املاضي ُخِذْلت ألنك على نفسك اعتمدت، وبق
ال يكركك هكذا إال ويعطيك إشارات، لكن الشخص ملَّا يثق يف نفسه يصبح َأعمى  -عز وجل-الناس، فكلما ازددت ثقًة كلما أاتك األمر ِمن جهة ال تنتظرها أبدا، مع أّن هللا 

  ذله هللا.نفــسه ووثق اها فخ عن هذه اإلشارات، وحنن اتفقنا أّن طريق اهلدى يُعرض على كل أحد، لكـــن هناك َمن استعان واستهدى فأرشده هللا، وهناك َمن اعتمد على

، فنحن سابًقا ه أخاها يف ِطباِعِه، وهذا أمر ال ننكره أبدامثال: قد أيتيين أشخاص يشبهون بعضهم البعض يف سلوكهم، فمثال امرأة عانت ِمن أخيها القاسي، فجاء ولدها يشب
ي؟ هل أان أصاًل جنحت أعامل اها أخ ذكران أن اإلنسان عبارة عن طَبائع يُبتلى اها، وعبارة عن عقائد يكتسبها. فكيف سأعاِمل هذا الشخص؟ هل سُأعاِملُه ابلطريقة اليت كنت

، تأان لو عاملت ابين بنفس الطريقة لن أجنح، والدليل أين مل أجنح مع أخي، فلمَّا أيتيك بالء مثل هذا النوع، املفكرض أن تشعر أبنك فشلمع أخي عندما عاملتهُ اهذه الطريقة؟ ال، ف
تح لك مغاليَق قلبِه وأن اسم الفتاح أن يَفمل فما دام أنك فشلت يف التعامل جيب أن يزيدك هذا تعّلًقا ابهلل، فعلى األقل يف هذا املوقف استعمل امًسا واحًدا ِمن أمساء هللا، استع

 ُيسّددك يف التَّصرفات معه.

أيًضا، فاملفكرض أن ِمثل هؤالء  بشيءهناك أشخاص تعيش معهم فال تفهم ِمن أين أتيت اهم، أتيت اهم ِمن اليمني فال خترج معهم بنتيجة، وأتيت اهم ِمن اليسار فال خترج منهم 
شنا مواقفا رأينا ع ن أجل ذلك ملَّا أييت التوحيد وأتيت اخلربة، تقول: )أان جرّبت نفسي وتعاملت بعقلي ففشلت، ليس َ إال الفتاح أن يفتح َ قلبك( وحننيَزيدونك تَعّلًقا ابهلل، ومِ 

ذا من فتح هللا هلذا العبد يف قلب ويَتكّلم معه أِبدب، وه فيها تسلُّط فالن على الناس يف تعامالته، يعين طوال الوقت صوته عاٍل وكالُمُه كثري، مث هذا بنفسِه أييت إىل شخص اثنٍ 
تعامل مع الثاين، ه شّر، يتأدب ملَّا يهذا العبد، فما َيضع هذا إال هللا، مع أّن الشخص الثاين ليس فيه شيء زائد عن الناس وال هو قوي الشَّخصية، لكن الشخص األول الذي مع

  قلب الذي أمامك. يف -عز جل-يفتح على قلب فالن، ِمثل َمن ُهزِم ابلرُّعب على مسرية شهر، أي أّن هذا شيء يلقيه هللا  -عز وجل-إمنا هللا  ملـــــــــــاذا؟ هذا أمر ليس بيد أحد،

نَتج يُِقبل الناس 
ُ
نَتج عندهم، لكن هل مع تساوي امل

ُ
، فهناك أانس يفتح هللا عليهم عليهم نفس اإلقبال؟ الوأنتم َتدون كثريًا ِمن الشَّرِكات سواًء يف التغذية أو املطاعم، يتساوى امل

 فتح هلذا وأغلق على ذاك. -عز وجل-ا؟ ألن هللا ابب الرزق، وأانس يعملون مثل هذا املنتج ويقّلدون امسه، وأيًضا ُُيرِجون ُمنتًجا بنفس لون منتجه، مث ال أحد يقبل عليهم، ملـــــاذ
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 هذا الشخص، مثال أخاك، فال تعيد التجربة وتربط بينه وبني ابنك. قد تقول َ أبهنما ميلكان نفس الشخصية. ونقول: لكنك فشلت يف فأنت اآلن َجرَّبت وأُغِلَق بينك وبني 
ذا وجدان أحًدا آخر يشبهه، قبل ال إينا اها، فالتعامل األول، فالفشل هذا جيعلك تعيد تفكريك، وأان أقول لكم هذا الكالم وأان أعلم أنه ليس سهاًل، ألننا نرتبط بشخصية معينه اُبتل

اقع، لكن الواقع هذا ي، أان أتكلم عن الو يتكلم الذي أمامي أبدأ أان فُأخرِج الذي يف نفسي، خصوًصا لو أعلم أن له ُسلطة، ففي مثال األخ واالبن، سأُفرّغ يف ابين كل الذي عند
البن هلل وأزيد رجاًء، خصوصا لو رأيت نتائج اخلرية، فأنطرح بني يدي هللا أن يفتح َ يف قلب هذا، خصوًصا أن اخاطئ، املفكرض أنه ملَّا أيتيين شخص مثل هذا، أزيد تعلًقا اب

 أغلى وأهم ِمن األخ.

لوب الِعباد تعامالهتم وحسن يف قَ هو سبحانه وتعاىل الذي يُلقي  -عز وجل-ومن أجل هذا نقول: انتبه، التزدد خربة وأنت بعيٌد عن التوحيد، ال تزدد خربة وأنت ما تتصور أن هللا 
أو تصرفاته، ال، التَّسديد ِمن  التصرف واحلكمة، فال تتصور أنك حكيم بنفسك، وال أييت أحد يتصور أنه سيكسب أبناءه بِفكره وعقله، وال سيكسب زوجه بشطارتِه أو جبمالهِ 

هتا ستأتيها قاصمة ك ُيَسّددك أن تتصرف كما حُيب ويرضى، أما اليت تشعر أهنا َمَلَكْت زوجها وَمَلَكْت قلبه ِبشطارِ عند هللا، فاختذه وكيال، هو نِْعَم الوكيل، يعين لو وَّكلَتُه على نفس
ناك ثغرة، وأنك انقص ه يـُبَـنيِّ للعبد يف ثنااي حياته أن -عز وجل-يف هناية األمر، لكن كونك تعرف أنه ليس منك، وتدعو أن اي رب سخره َ وأصلح قلبه، هذه من النِّعم: أّن هللا 

، فحىت ملَّا ندخل على قيتولست بكامل، فال أحد يتصور أن هذا الشخص سيبقى طول عمره صاحلًا ولن يفسد، وأنه لو صلح فسيصلح جبماله أو أبسلويب أو بكالمي أو بلبا
( هذه قبلون، وهذا موجود حىت يف طالب العلم والدعاة إىل هللا، كلمة )ما دام أانالناس ونكّلمهم، يف أحيان كثرية ندخل عليهم متصورين أنه ما دام أان املتحّدث فسيفهمون وسي

 ستأيت ابلطَّامة، وسيأيت الكالم ِمن غريك أكثر ذاًل وتواضًعا هلل فيشرح هللا الصدور له.

س على ث مع اإلمام مالك، اإلمام مالك كان شيخ الدنيا يف زمنه، فكان له ولد ليوحنن ملَّا نُطِلق ألسنتنا على أوالد الناس أن آابءهم ما عرفوا كيف يربّوهنم، وننتقد، هذا مثل ماحد
َريب هللا( يعين أن هللا هو الذي يريّب عباده، فأنت تعج

ُ
 .ةز، ليس لك حول وال قو سلوك اتم ومستقيم، فكانوا دائما ينتقدون اإلمام مالك، فكان يقول: )أّن امل
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رَ 
ُ
كذا فيأتون بعكسِه، وأنتم ترون ما ترون،   نفعل هلم ،يب هللا، ألننا نَعَجز معهم، أنيت اهم ِمن اليمني فال َيستجيبون، أنيت اهم من اليسار وال َيستجيبونوحنن األمهات نعلم يقيًنا أن امل

ع عند هللا بقدر ما عندك ِمن تعّلق ابهلل، واملفكرض أننا ملَّا أيتوان أوالدان يزيدان ؟ ألنك ترتف1((اْلَزْم رِْجَلَها فـََثمَّ اجْلَنَّةُ ))فهذا كله جيب أن يزيدان تعلًقا ابهلل، ومن أجل ذلك أتدري ملاذا 
  يف التصرف معهم.هذا هلل ذاًل وانكسارا، فأبناؤان هؤالء من أسباب زايدة ُذلَنا واستعمالنا المسه الوَكيل، أبن نتخذه عليهم وكياًل ليسددهم ويسددان 

 

 ِه.نبدأ دراسة االسم ِمن جهة ُورود

 فات.اتفقنا أن كل اسم يتضمن صفة ويستلزم ص وقدتكراره َيدل على أوميته وَحاجته واملواطن املتعددة اليت نستعمل فيها هذا االسم، فمرة،  14ورد اسم الوكيل يف القرآن 

 مىت تتعامل مع اسم هللا )الوكيل(؟ 

أن  -صلى هللا عليه وسلم-هذه القصة قيل للنيب يف  2ا اّلّلُ َونِْعَم اْلوَِكيُل{}الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعواْ َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَااًن َوقَاُلواْ َحْسبـُنَ  : نبدأ آبية آل عمران .1
 َأحد ِمن النَّاس مـــاذا تقول؟ )حسبنا هللا ونعَم الوكيل(.  ُُييفكاس، وملَّا النَّ  ُُييفونقريش اجتمعت لك، فماذا كان موقفه؟ هم اآلن 

رر، يقول لك جاء ُُيَّوِفك ِمن هذا الضإذن مىت تستعمل اسم الوكيل؟ إذا َخشيَت ِمن ضرٍر يقع عليك ِمن أحد، خصوًصا لو كان هذا الضَّرر جاء بصورة التَّخويف، أي أّن أحًدا 
قطع والتوجد فيه أّي يف يالن جيًدا وإال ففالن هذا وراءه شر(. والبد أن يكون يف داخلك ُمْعتَـَقد، أن كل األدعية هذه مثل السيف، والسيف بضاربِه، أي أّن السمثاًل: )عاِمل ف

 الدعاء.  ب، فعلى حسب قوة اعتقادك ينفعكمشكلة، لكــن ماذا حتاج أنت؟ حتاج يًَدا قوية َتضرب ابلسَّيف. األدعية كلها ِمثل السيف، والسيف مىت ينفع؟ بقل

                                                           
 ابن ماجه يف سننه وقال األلباين صحيح.رواه  1 
 [173]آل عمران  2 
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ويذكروهنا يف مواطن، وقد تكون املواطن صحيحة وقد ال تكون صحيحة، نكرك اآلن صحتها أو عدم صحتها، ننظر له  ةمن أجل ذلك أييت الناس يف أحيان كثرية إىل أدعية معين
ون ثل أانس كثريين يقرؤون آية الكرسي عند النوم، وقد أتى الوعد أنه ال يَقَربك شيطان، لكنهم يناموهو يدعو ابلدعاء ويكون يف موطن صحيح مث بعد ذلك ال ُيرج بنتيجة، مِ 

 وحيلمون أحالم مزعجة، فمــــاذا نقول هلم؟ نقول أبن آية الكرسي مثل السَّيف، والسَّيف بقوة ضاربِه، فماذا جيب أن تفعل يف قلبك؟ 
ة مجمث تَتلوها بِلَسانك، وِمثله ملَّا أتيت خَتاف من أحد التتخيل أن حروف هذا الدعاء هي اليت َستنَفعك، حروف هذا الدعاء عبارة عن َتر  أواًل تعتقد بكل املوجود يف آية الكرسي،

ة على َفهمك هلذا الدُّعاء، عود العظيمة َمبنيو العتقاد قاَم يف قلبك، وعلى ذلـــك كل األدعية استعِملوها اهذه الصورة، فلمَّا أتتيك وعود عظيمة على أدعية ال تستغرِب، ألن هذه ال
، تدخل اجلنًّة، ما بينك وبني اجلنَّة إال املوت،  يًضا ما بينك وبني اجلنًّة إال ولو قلته يف املساء أِمثل َسيد االستغفار، فقد أاتك َوعد أنك إذا قلت سيد االستغفار يف الصباح وِمتَّ

ة و رد سطرين، وأيخذ من الوقت ابلكثري دقيقتني، فلمــاذا هذا الوعد العظيم على هذا النص؟ ألنك لو فهمت تفاصيلُه، لو َوَقَع يف قلبك قاملوت، وهذا الدُّعاء ُكله على بعضِه جم
 .الذُّل، وقوة الرَباءة، وقوة اخلوف من ذنبك، كل هذا ُمؤِهٌل لك أن يُغَفر لك، فـَُتقِبل على هللا مغفورًا لك

ط اعتقادك مثاًل يف امسه الغفور، فلمَّا تُنّشط اعتقادك يف امسه الغفور وأيتيك س نّشط اعتقادك، يعين اقرأ د االستغفار َسيَـْنَشط. يمعاين هذا النص مرة أخرى، واقرأ ما يدل عليه، نشِّ
طة ماذا تفعل طة؟ ُمَنشطة مثاًل لضد األمراض. اإلبر املُّنشِّ تكرار العلم القدمي يف اجلسم؟ ُحرّكــُه، وأنت أيًضا، العلم اجلديد رداؤك، و  أال تعلمون أن الناس يف الطب أيخذون إبًرا ُمَنشِّ

ط، حُيَّرِك يف قلبك، وال تنسوا اآلية   . 1}َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِننَي{ُمَنشِّ
  َحْسبـَُنا اّلّلُ َونِْعَم اْلوَِكيُل{.}يعين جاء الذي ُُييَفك ابملواجهة، فقال فيها  النَّاَس َقْد مَجَُعواْ َلُكْم{} ِإنَّ وقالوا هلم:  -صلى هللا عليه وسلم-ففي آية آل عمران أتى الناس إىل النيب 
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َر الَِّذي تـَُقوُل َواّلّلُ َيْكُتُب َما .2 ُهْم َغيـْ نـْ ُهْم َوتـَوَكَّْل عَ يـُبَـيُِّتوَن  }َويـَُقوُلوَن طَاَعٌة فَِإَذا بـََرُزواْ ِمْن ِعنِدَك بـَيََّت طَآئَِفٌة مِّ  1َلى اّللِّ وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{فََأْعِرْض َعنـْ
نـْهُ يعين إذا خرجوا من عندك }فَِإَذا بـََرُزواْ ِمْن ِعنِدَك{ أي أّن هؤالء املنافقون يقولون طاعة، مسًعا وطاعة سنفعل، }َويـَُقوُلوَن طَاَعٌة{  َر الَِّذي تـَُقو }بـَيََّت طَآئَِفٌة مِّ  . ُل{ْم َغيـْ

 .هذا على وجه التهديد }َواّلّلُ َيْكُتُب َما يـُبَـيُِّتوَن{
ُهْم{ اخل مدرستك داتركهم الحمل وَمَُّهم، وهذه مشكلة النفاق، أهنم يكونون يف صفوفك، يف داخل بيتك، يف داخل جمتمعك، يف داخل طالبك لو كنت معلم، يف  }فََأْعِرْض َعنـْ

له حلقات وله اجتماعات، املهم أنه يف جمتمعك الصغري يكون يف داخله شخص منافق يبيت لك ما اليرضى هللا من القول، لكن َمن هو؟ لو كنت مدير، يف داخل حلقتك ِلَمن 
َعدّوك، لكن احلالة الثانية  هاألقل واضح فيوما حالُه؟ وماذا يبّيت؟ وكيف يريد أن َيِصل؟ كل هذه وموم ستجعلك ال تنام الليل، وهي ليست مثل احلالة األوىل، احلالة األوىل على ا

فعل، وماذا يريدون أن لنهاية ماذا تأشد صعوبة ألهنا من الدَّاخل وَخِفّية، وكل شخص يقول لك رأاًي يف هذا الذي َتُشّك فيه، وكل شخص يوّجهك فيه توجيًها، فال تعرف يف ا
كون نساء ، حصل يف مسائل تتصل ابلتعدد، وليس شرطًا ابلتعدد، ميكن أن حدث أيًضا ملَّا يخصوصانساء يفعلوا وماذا يدبّرون وماذا ُيّططون ...إخل. َمكائد، وهذه تكون بني ال

اَ أذهب بك ول لِك: )تعاإلخوان مع بعضهم البعض، فهؤالء لوحدهم عندهم مؤامرات وقصص وحكاوي، فتجد أهنم جيلسون يف ااجملس ما شاء هللا اليوجد أحسن منهم، وتق
قول لك كالم فقة، تن كأهنا صاحبتك، وبعد ذلك تنقلب، فهذا يقول لك رأي، وهذا يقول لك رأي، وآخر يقول لك: )أان زعالنة منها، طوال ااجملس أشعر أهنا مناإىل كذا( وتكو 

 احلل يف ثالث: ومن ورائي تقول كالًما آخرا( فهل تصّدقني هذه اليت قالت لك هذا الكالم؟ أم تصّدقي هذه اليت ظاهر معاملتها لك ابلطّيب؟
o }ُهْم  .}فََأْعِرْض َعنـْ
o }َِّوتـَوَكَّْل َعَلى اّلل{. 
o وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{ واعتقد يقينا أنه{. 
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صلى -اِملهم ال مشكلة ألن النيب علسنا ُمَتيّقنني اها. فأواًل أعرض عنهم، يعين ال تدخل يف اخلوض يف الكالم معهم، اتركهم،  }وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{مشكلتنا حنن يف اجلُملة األخرية 
نفسك اهم  لو َشَغْلتَ  عاَمل املنافقني، لكن ِمن الدَّاِخل اعرض عن ُكل َكالمهم، ال هذا الذي يقول لك هذا الكالم، وال ذاك الذي يقول لك ذاك الكالم، ألنك -هللا عليه وسلم

ظاهرًا  وهذا من أصعب البالء: أن أيتيك البالء ِمن شخص َمدفون ال َتعِرف َمن هو، أو قد تعرفه لكنه ليس ال تستطيع أن تعبد وال تدعي وال تصّلي وال تعرف طريقك املستقيم،
و ا امتحااًن لك، فلا، إمنا أاتك هذوليس ابطًنا، وتصبح بني أن تظلم نفسك وبني أن تظلم اآلخرين. كل هذا كأنه َدّوامة، فال تشغل نفسك اهذا كلُه ألنك ما ُخِلقت ألجل هذ

 آمنت أن هذا امتحان افعل ثالثة أفعال، ِفعاَلن بقلبك، وِفعل بَِبَدنك: 

م، وَسُينجيك وإن فعلوا ما فعلوا، َتدمريًا هل اعرض عنهم وال تدخل يف نقاشات، وامْل قلبك توكاًل عليه، مث مــاذا سيفعل بك؟ َسيَـُرد عنك، َسيشِغلهم بَِنفسهم، وَسيجَعل َتدبريَهم
 ك حبقك، وَسيَـُرد عنك.لا ُكلها. هذا التوكل، وبعد ذلك ملَّا يتحّرك يف قلبك شيء، َسكِّْن نَفَسك أنه يكفيك، أنك وّكلت هللا، وكفى ابهلل وكيال، هو سيأخذ وَسُيخرجَك ِمنه

لكالم الكثري هو الذي سك يف نقاشات ويف َكالم كثري، فهذا اوالحظوا ما جاء احلل أنك فقط تتوكل على هللا وكفى ابهلل وكيال، أيًضا جاء يف احلل أنك تُعرض عنهم وما ُتدِخل نف 
هذا ابلنسبة َ يعترب -تفائي به وكيال على هللا واكيُدخل أطراف ليس هلا عالقة ابملوضوع، وكل املشكلة يف أننا نتوازن بني مفاهيم كثرية، هنا الصعوبة، يعين مثاًل: نتوازن بني توكُّلي 

اًل اليوجد فيك ص أان ضعيف أصاًل ليس لدي القدرة والنَّفس أن أانفح وال أُدافع، وبني أن النَّاس يتهمونك ابلضعف، وأحيااًن أنت تكون ِمن الداخل أوبني أين -غاية يف الطمأنينة
ُهْم َوتـَوَكَّلْ حيل أن تناقش وال تتكلم، فهذه الصعوابت اليت َتدها يف الدنيا، والبد أنك َتد حولك َمن يؤذيك، فُتؤَمر مبِثل هذا األمر   {. َعَلى اّللِّ وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل  }فََأْعِرْض َعنـْ

 

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

 له أن أييت لك مبُناك.  ال أييت مبُناك إال هللا، وأنت تعلم أن له ما يف السماوات وما يف األرض، إذن اختذه وكيال، وَكِّ 
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أنه ما دام ظهرت لك أُمنية،  إمنا سأانقشه حولمثال: شخص يريد أن يكرّقى يف عمله، يشعر أن هذه الكرقية يف العمل أمنية حيبها ويتمناها، أان لن أانقشه أبَن هذه أمنية يف الدنيا، 
 تريدها مَتنَّاها ن لو تكّلم، وفالن أتى بشهادته وسيتفّوق على شهاديت! ال تفّكر هذه التفكريات، إمنا أُمِنيتك اليتا أبهنم سيقبلون فالإذن كيف تُعاملها؟ ال تشغل نفسك لياًل وهنارً 

 فإذا اختذته وكيال كفى به وكيال.  ،على هللا، واختذه وكياًل أيِتك اها
، فكونك ابًّ ولو بعد حني، وسيأتيك يف أحسن وضع، وسيأتيك مرادك بل أعظم منه لو رضيت به ر تتخذه وكياًل وأنت تعتقد أنك لو وّكلته ال ُيذلك، فإذا مل أيِتك ُمرادك سيأتيك 

  ، هذا معتمد على رضاك ابهلل.تتخذ هللا وكياًل 
، ومل يُقدَّر لك وذهبت إىل مكان آخر، بعدما اختذت هللا وكيال وطلبت هللا وَرَجوته وقلت: )أنت  نعم الوكيل، سأوكلك أمري، لن رب حسيب و  ايمثاًل: متنيت ختصًصا يف ِعلم معنيَّ

 أشغل نفسي ولن أدّمر نفسّييت(. أتعلمون ما مشكلة الذي مل يتخذ هللا وكيال؟ مـــاذا يفعل يف نفسه؟ 
ما رضوا أن أيخذوا  قبل فالن، ولويقوم بعمل تدمري هلا من الدَّاخل، ألنه طوال الوقت يبقى يف قلق، طوال الوقت حيسب ِحساابت: )لو فالن ذهب قبل فالن، ولو فالن دخل 

ُل التفويض بنفسه يك أفّوض أمري(. وِفعْ هذه الورقة، لو أخرجوا قانواًن جديًدا(، وأتتيك اخلياالت! فأنت ِمن بداية األمر َرمحت نفسك وقلت: )اي رب أنت حسيب ونعم الوكيل، إل
 .تفعل؟ تفّوض أمرك إىل هللا فيه صعوبة، يعين اللحظة اليت أيتيك فيها األمر ماذا جيب عليك أن

لم منك وأحكم منك وأرحم يل الذي هو أعلنفرض أنك اآلن فّوضت وقلت: )حسيب هللا ونعم الوكيل(، ومل تدخل الكلية اليت تتمناها، وأتى حمّلها بديل. البديل هذا هو اختيار الوك
وأثق يف  ا تُــوَكِّل أحًدا وتقول له: )اذهب وُخذ قرارًا بداًل عين، فأان أثق يف قرارك، وأثق يف ِعلمك،بك، تصوروا الوكيل ابلضبط بنفس املفهوم الذي حنن نعيشه، انظر كيف ملَّ 

ية وأنت تعطيه القض حماٍم يف القانون! مثحكمتك( مثلما أيخذ الناس موّكل وحُمامي، فلمَّا تريد أن توّكل حُمامًيا، هل تبحث عن أي حمامي؟ أم تبحث عن حماٍم ثقة؟  بل عن أفضل 
 .انئم مراتح، شاعر أّن هناك وكيل عنك

ذي كنت أمتناه ا الرب الكرمي ؟! أنت استخرت هللا فاختار لك، فلمَّا أيتيك اختيار هللا ال تقل: )الهذا أنت يف وكالتك للبشر، فكيف ابلعليم احلكيم الرحيم الذي ما يريد لك إال خريً 
ين به( فالرضا عن هللا مهم يف هذه احلال.أفضل ِمن الذي اختاره َ هللا( ال تقل مثل ه    ذا الكالم، ومن أجل ذلك يف آخر دعاء االستخارة تقول )وقدِّر َ اخلري ورضِّ
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رمي، ودود ... إىل أن أختذه وكيال، إذن هو بَر، رحيم، ك وملَّا أيتينا اسم الوكيل سنجد أنه يستلزم صفات اجلمال فهذا االسم لو فهمته جيًدا ستقول: ما دام أين سألته وجيب علي
 آخر هذه الصفات.

 
َا اّلّلُ ِإلَـٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد لَُّه َما يف السََّماَوات َوَما يف اأَلْرِض وََكَفى ابِ  .4 حنن  .}وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{ كالة؟ ألنهما عالقة نفي الولد وإثبات املِلِكية ابلَو  1{ ّللِّ وَِكياًل }ِإمنَّ

 فما معىن اإلله؟  نتكلم عن التوحيد أبنه وحده اإلله، وليس له ولد يُفّوض إليه األمر أو يطلب منه، ولُه وحده امللك. إذن أنت َعِلْمت أنه وحده اإلله،
له الَعلي الذي تتعلق به القلوب، والعظيم هو اإل ،}َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم{ ويف آخرها }اّلّلُ اَل ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو{اإلله يعين املألوه الذي تتعلق به القلوب وتعظمه، ففي بداية آية الكرسي 

 الذي تعظمه القلوب. 
 خذ غريه وكيال. فإذا َعِلْمت أنه وحده جيب أن تتعلق به القلوب وتعظمه، وليس له الولد، وله وحده امللك، إذن مـــا املطلوب منك؟ أن ال تت

 لته. هذه اآلية أتت يف سياق الكالم عن َتوحيده، فكما أّنك توّحده يف األلوهية وتنفي عنه الولد وتوّحده يف امللك، فوّحده يف كفايتك بوكا
 األرض، وليس له ولد.وألن له ُملك السماوات و  ؛ألنه الوكيل ؛كتفي به وَكيالا ا لك. ، اجعله كافيً يعين ال تتخذ غريه وكيال، َوّحده ابختاذه وكياًل  }وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{

 كيف أكتفي ابهلل وكيال؟

ا منك؟ ال، لن ذ ِمن الواقع: لو وّكلت حمامًيا وأنت تعلم أنه على تعبريان )شاطر(. لو بقيت كل يوم تتصل على مكتبه تقول: )ماذا فعلتم؟( هل سيقبل هنضرب مثااًل  ُهنا الصعوبة.
امي أنك ألن حبثك ِمن ورائه دليل على عدم ثقتك فيه، مث لو اكتشف احمل ؛يقول لك: )هل أنت تثق يب أم ال تثق؟ هل أنت وّكلتين أم ال؟( فهو سيصّدك مباشرةيقبل، إمنا س

 ذهبت فسألت غريه، ماذا سيفعل؟ سُيعطيك ملّفك و يقول لك: )أان لست حباجة إليك(! 
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رك أبن تقلق ِمن ال ترتكب هذه اجلرمية يف نفسك، ال تُعامل رّبك الذي وّكلته وطلبت منه أن يُدبّ  ،د ربه على األمر جيب أن ال يتعامل معه ابلقلقوهلل املثل األعلى. ملَّا يُوّكل العب
 كيف؟!   ..تدبريِه، كيف يقع يف قلبك القلق والذي توىل أمرك احلكيم، العليم، الكرمي، الرحيم

فنحن نوّكل ربنا ونطلب منه ونقول: )أنت نعَم الوكيل اي رب، وَدبِّر أمري و يّسر َ هذا األمر(، وبعد ذلك ال نستطيع أن ننام،  - أن يغفر لنانسأل هللا-لكن هذا الواقع يف قلوبنا 
 وكل حلظة أتتينا أفكار أنه لو مثال حصل كذا وكذا. 

 على نفسك )حسيب هللا ونِعَم الوكيل( وهذه الكلمة لْلسف ليست مفهومة.البد أن تفهموا أبن هذا ِمن الشيطان، فاستعيذوا ابهلل منه أواًل، مث أِعد 

 

 ما معىن )حسيب هللا ونعَم الوكيل(؟

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

؟ هو نِْعَم الوكيل، بـَُنا اّلّلُ َونِْعَم اْلوَِكيُل{}َحسْ و }وََكَفى اِبّللِّ وَِكياًل{ ، أال تقول أن تعامله ابلقلقفّتش ومومك وعاِمل هللا اها ابمسه الوكيل، وبعد أن توّكلُه استحي احبث عن ومومك، 
 يء غًدا فتقلق؟! ن أييت شوأنت تعلم أنه حكيم، كرمي، رحيم، ودود، حيب عباده وعباده حيبونه، تـَْعَلم عنه هذا كله مث يقع يف قلبك اَتاه فعله قلق؟! أو تنتظر أ

 . ه أَذنبتك به ما دام أنك وّكلت ربك، يعين اشعر أنك يف حقّ : )هذا الشيء ليس إبراديت( ال أبس، البد أن تعلم أبن هذا خطأ أواًل، وال تسمح لنفسيقالقد 

َقلُقك دليل على عدم ان أفهم( فمثاًل لو أنت يف البيت تثق يف اخلادمة وتعلم أن طبخها جيد، لو أنك أخذت َتيء وتذهب عليها، ستتضايق اخلادمة وتقول لك: )أان أعرف وأ
 !ق، فكيف برب األرابب الذي له ما يف السماوات وما يف األرض؟ثقتك فيها، والبشر يرفضون أن تُعاِملهم ابلقل
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جعل هذا األمر مير الليلة متر بسالم، أو ا حقيقًة هذا نوع ِمن االعتداء على الرَّب، فلما تْعلم أنه وكيلك، وتقول: )اي رب أان فّوضت إليك األمر، ادفع عين ودبّرين، واجعل هذه
 ي( بعدما تقول هذا الكالم وتقول: )أنت حسيب ونعَم الوكيل(، مث تُعاِمله ابلقلق! هذا هو الكذب على النفس. بسالم، وسدِّدين يف تصرفايت وكالم

ك فسك جدواًل على أنثال تنظّم لنقد حُيَيط بك أشخاص مّيتوا القلوب أو مرضى القلوب، فأنت تكون هادًًئ وهم يقولون لك: )أنت فيك بـُُرود( إىل آخر هذه التعبريات، مث م
يُفِقدوا  ةال ُيذلك، فتقول: )لو ريب قّدر وصار هذا األمر فسيكون كذا وكذا( فيقولون لك: )ما شاء هللا عليك متفائل!( يعين البد أن يُعطونك كلم -عز وجل-متأكد أبن هللا 
 اها ثقتك ابهلل! 

ر أهنم يف واٍد وحنن يف فنتيجة ِعْلمنا أبمساء هللا وصفاته يصبح بيننا وبينهم انفصام يف التفكري، نشع ويؤسفنا أن هؤالء مع طغيان املاّدية أصبحوا هم الَغَلبة الكثرية املوجودة حولنا،
ركة، بل وأعلم أنه َسُيهّيئ َ األسباب، فأتوسل إليه أن يُهّيئ َ األسباب. وال تتصّور أن هذا ال يقابل احل -عز وجل-واٍد، فأان أتعامل مع هذا املوقف على أين وّكلت أمري هلل 

  الذي يوّكل ربه يُفَتح لُه من األسباب ما جيعله أييت أبدىن َحركة وأييت له منها الّرِزق.

 

 هناك مشكلة قد ُتصادمنا، وهي أن فالن و فالن ال يتكلمون عن التوكل وال يعرفون عنه، لكنهم ُيططون وينجحون!

ملَّا يَرمحك يُعّلمك عنه ابلعلم، ويؤّدبك عندما تبعد عّما تعّلمت، وهؤالء القوم يُعاِملهم هللا  -عز وجل-فاهلل  1َربَِّك اْلَكرمِِي{}َما َغرََّك بِ نعم، وِمن أجل ذلك أييت فُيسأل يوم القيامة 
ينتفخون  !ا أبنفسهمأهنم يزدادون انتفاخً  اصلحلحبلمِه، ُيّططون فَيوِجد هلم ختطيطهم، يُرتبون فتنجح ترتيباهتم، فاملفروض أهنم بعدما انتهوا يزدادون تعلًقا براهم محًدا وشكرا، وا

يه قاصمة وينتهي موضوعه، ، إىل أن أتتويُعاِملهم هللا حبلمه، مث ُيذهلم يف مواقف! فيقول لك: )أان خسرت هذه الصفقة ألين مل أعطها كل تفكريي( َتده الزال دائرًا حول نفسه
  يعين ملَّا عاملك هللا بكرمه وأعطاك وأعطاك ما الذي غرَّك؟ ملاذا اغتــررت؟! رمِِي{}َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلكَ فيأيت يوم القيامة ُيسأل 

                                                           
 6: االنفطار  1 



 

 

 24  

  

َمن يثّبطك ويـَُبث يف قلبك القلق، ويقول لك: )ابلتأكيد أنت تعبان نفسًيا وقلق( يعين لو ما كنت هكذا ستثْـُبت عليك  ترىو   ترى انجًحا بال توكل. صنفني: أنك ترى ةشكلامل
  ، ألهنم يتعاملون مع كتابِه الذي هو شفاء ِلما يف الصُّدور.التُّهمة، مع أّن َمن يْعَلم عن هللا أشَفى النَّاس قلوابً 

 

فأان استخرت  ، تزوجت وفِشل هذا الزواج، فقد أييت َمن يقول أبننا استخران، فهو متوقع أبن هللا اختار له، أي أن املفروض أن ال تفشل هذه الزَّجيةس: أان استخرت مثال يف الزواج مث
  يف دخول الزواج ولو كان شرًا كان أعرضه هللا عين، فلماذا مل يعرضه؟

 ج: هذه املسألة تَنظُر هلا ِمن زاويتني:

ا َعَزمت وأصررت، مث استخرت ِمن ابب تكميل الصورة فقط، أي أنك ُمَقّرر وكل شيء، واستخرت فقط جمرد حصيل حاصل، وهذه الزاوية األو   ورة ِمن االستخارة.صىل: أنك ُرمبَّ
 .الزاوية الثانية: أنك كنت حاضر القلب يف االستخارة غري ُمقّرٍر إال بعد أن تستخري، فهذا يكون لك امتحاانً 

حتمل زوجها األول وصفاته ملـــاذا أتمر الشريعة مبثل هذا؟ ألهنا رمبا مل تكن لت -طبًعا على املنهج الشرعي-شريعة أتمر الذي طّلق زوجته ثالاث أن تتزوج هي غريه مث ُتطلق منه مثال: ال
 .يـَْعَلم أن زوجته قادرة على أن تتزوج غريه وتذهبإال ملَّا تتزوج غريُه وتتأدب فتعود لْلول وتَعُمر حياهتا، وهو أيًضا رمبا ال يُؤّدبُه إال أن 

يف نفسِه، ورمبا رفعًة لدرجتِه، فهذه ِمن  تعدياًل لشيءفهناك أانس ال يُؤّداهم وال يعدَّل نفسيتهم إال دخوهلم يف َتربة، فهذا استخار هللا وطلب منه فأدخله هللا هذه التجربة أتديًبا له، 
  احِلَكم األخرى.
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اعبده وانشغل بعبادته، مث ماذا تفعل يف كل الذي يهّمك؟ وَّكل هللا عليه، فأنت مشغول  1اّلّلُ َربُُّكْم ال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل{}َذِلُكُم  .5
  ِد.نتهي من أشغالك وترجع فتنام وأنت مراتح، املشكلة يف انشغال قلبك، وكل يوم خُتطط لغبتحصيل مصاحلك، وال نقصد انشغال بدنك فانشغال بدنك سهل ألنك تذهب وت

ت اأي ال تعتين إال إبصالح دارك اآلخرة، ماذا إذن عن الدنيا اليت تعيش اها؟! الأبس، اختذه وكيال، سريزقك وييسر لك، وأيتيك من املوافق }َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل{قد قيل لك 
 العجيبة يف األسباب ماال تستطيع إدراكه. 

ل هِّ مك عن النجاح وماذا تفعل من أجل أن تنجح، ويقولون لك أبنك لو فعلت كذا ستنجح وستصبح احلياة سهلة، وأان اآلن سأقول لك َوْصَفة ُتسَ عن دورات تكلّ كثريًا تسمع  
 عليك احلياة أكثر بكثري من كل تلك التفكريات: 

ىل َمن ميلك كل إ ك كل شيء وهو الذي َعَرض عليك أن يكون عليك وكيال ويُنفق عليك ويُعطيك ويُهّيئ وحيدد لك أين تذهب ِمن أجل أن أتيت مبُرادك، فاذهباذهب ِلَمن ميل
تأيت مبرادك، وملَّا احلول والقوة ِمن أجل أن تذهب ف شيء وتوّسل إليه أن يرشدك ِمن أين أتيت مبرادك، واطمئن إليه فهو الذي يهّيئ لك األسباب ِمن أجل أن أتيت مبرادك، ويعطيك

، َعَلى تـَوَكَّْلتُ  اّللَِّ  ِبْسمِ  :فـََقالَ  بـَْيِتهِ  ِمنْ  الرَُّجلُ  َخرَجَ  ِإَذا))ففي احلديث: َتِصل إىل ُمرادك فهو الذي ينفعك به،   وَُكِفيَت، ُهِديَت،: ِحيَنِئذٍ  يـَُقالُ : قَالَ ، اِبّللَِّ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َواَل  َحْولَ  اَل  اّللَِّ
 .2((َوُوِقَي؟ وَُكِفيَ  ُهِديَ  َقدْ  ِبَرُجلٍ  َلكَ  َكْيفَ :  آَخرُ  َشْيطَانٌ  َلهُ  فـَيَـُقولُ  الشََّياِطنُي، َلهُ  فـَتَـتَـَنحَّى َوُوِقيَت،

 

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

  أبن ليس َ حول وال قوة على حصيل مصلحيت إال ِبك.يعين أان أعكرف اي رب 

                                                           
 [102]األنعام 1 
 صحيح. أبو داود يف سننه وقال األلباينرواه  2 
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 .فال أيسر ِمن أن تعيش على هللا معتمًدا، ومنه منتظرًا أن يُريك األسباب وييّسرها لك فتأخذها

 !يِن إىل قلبه؟لولنفكرض أن هذه شابة دخلت على زوج، ما مفاتيحه؟ ما الذي يرضيه؟ ما الذي يوص

 }َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل{عاىل فانكِسر عنده ت }ال إِلَـَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه{ميكن أن أتيت مبفتاح قلبه، لكن الذي خلقه هو الذي ال  ،، فمهما كنت تفهمهذا سرّ 
 .فهو الوكيل الذي ُيَسّدَدك أن تتصرف مع هؤالء كما ينبغي فُتفتح قلواهم لك

 !يَفَتح َمغاليق القلوب؟ أليس هو الَفتَّاح الذي

 فإذا كان وَمّك قلوب َمن حولك فهو الفتاح الذي يفتح مغاليق القلوب

 وإذا كان ومَّك الرزق فهو الفتاح الذي يفتح مغاليق األرزاق ومغاليق األسباب

 وإذا كنت تريد علًما فهو الفتاح الذي يفتح مغاليق الِفِكر

 فَاْعُبُدوُه{وقُم بوظيفتك  ،توكل على احَلّي الذي ال ميوتف{  

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

نيا فقط، أنت أيضا اهذا الطريق َتسري فيما يُرضي هللا عنك، فاهلل  أبواب االرتفاع عنده بصورة ال  مل يُكّلفك ماال تستطيع، بل فتح عليك -عز وجل-فأنت اآلن لن تستفيد يف الدُّ
ذتَه وكيال، فنستعمل اسم الوكيل يف كل ما َأوَمَّنا، ون  .ق به أن يفتح لنا مغاليق القلوبنشغل ابلتعلتتصورها، فحىت َحِصيلك ِلشؤون ُدنياك َأصبح يف ميزان َحسناتك ما دام اختَّ
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ثال هذه م ما يُتِعب الناس أن يستغيث َسجني ِبَسجني، وَغريق بَِغريق، وحمبوس مبَحبوس، فكل الناس ِمثْـَلك ابلضبط: حمبوسون، سجناء، غرقى! يعينومن أجل ذلك نقول: أكثر 
أم هو الذي  ، فهل أان أستطيع أن أعطيهزوجة يقول هلا زوجها: )أان أنتظر السعادة عندك( فتقول: )أان اليت أنتظر السعادة عندك( وكل شخص ينتظر ِمن عند الثاين السَّعادة

 سيعطيين؟! 

 )حسبنا هللا ونعم الوكيل( معناها أنك توكل أمرك إىل هللا، فانفعل اها بوجدانك. وكيلنا، هو الذي يفتح َ يف قَلِبه ما جيعلين سبًبا لسعادتِه، والعكس. -عز وجل-هللا 

 

 ملــاذا أحتاج أن أجعل َ وكيال؟

فالبد أن تُؤِمن أبن َوصفك الضَّعف، وال تُغرَّك الصورة اليت يعتربها الناس مثالية، الناس يعتربون الصورة املثالية هي أنك جيب أن  1}َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا{أِلن َوصفي الضعف 
 ليك أن تفعل؟ ع ، لكنك ُوِصفت أبّن أصل حالك أنك ضعيف، حىت على الطاعة ضعـيـــــف، فإذا كان وصفك الضعف وتريد أن تَقَوى وُحقق ُمرادك، ماذا جيبتكون قوايً 

َك َنْسَتِعنُي{ االستقامة يفتستعني ابلَقِوي، من أجل ذلك َلمَّا أُِمرت بــ َك َنْسَتِعنُي{}ال أتيت وحدها إمنا أتيت بــ  بل هذه، مل تُؤمر أبن تستعمل قوتك، }ِإايَّ فالبد أن تتصور حقيقة  ِإايَّ
 .ك صفات خاصة، لكن ال تستطيع االنتفاع اها إال بَِعوٍن منهبنفسك: وهبك هللا مواهب وطبائع يف نفسك، وه

. فهذه هي الصورة احلقيقية اليت جيب أن 2ْهدُِكْم، اَي ِعَباِدي ُكلُُّكْم َجاِئٌع ِإالَّ َمْن َأْطَعْمُتُه فَاْسَتْطِعُموين أُْطِعْمُكْم()اَي ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ ِإالَّ َمْن َهَديـُْتُه فَاْستَـْهُدوين أَ واحلديث صريح 
 تنكشف لك. 
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، الرمحن، فهو يُعاِمل عباده يعين أّن هللا ِمن أمسائه احلليم، الكرمي رمِِي{}َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلكَ وعندهم طعام؟! نقول:  -يعين ال يطلبون منه الطعام-لكننا نرى قوًما ال يستطعمون هللا 
 برمحته وبكرمه وبلطفه إىل أن ينتهي االختبار، ومىت ينتهي االختبار؟ حلظة قبض الرُّوح! 

ْمُت حِلََيايت{}اَي لَ أن ال أتيت اللحظة اليت تقول فيها طوال ما تعيش يف الدنيا تُعَطى ِمن َأجل أن َترِجع إىل اببه، تُعطى ِمن أجل أن ُتصِلح حياتك، من أجل ف َتيِن َقدَّ فأنت تعيش  1يـْ
 كيف اَلَن للنَّاس؟   -صلى هللا عليه وسلم-بعون ِمن هللا، يف رمحة هللا، حىت مشاعرك وأحاسيسك هذه ما هي إال ِمن رمحة هللا، النيب 

َن اّللِّ : -عز وجل-يقول هللا  يعين ِمن رمحة هللا، فاهلل وهبك أن تكون لَيَّنا، فَِليُنك َمع النَّاس موهبة ليست ِمن صفاتك الشخصية، وقد تقول: )ال، بل  2لِنَت هَلُْم{ }فَِبَما َرمْحٍَة مِّ
ِمن  مث بعد ذلك أتيت يف مواقف فتقول: )أان أتصرف بعكس شخصييت(. فهذه املواقف حصل هي من صفايت الشخصية(. نقول: )صح، فمن الذي أعطاك الصفات الشخصية(؟!

طبيعة ملَكك، أي أنين هكذا طوال ال أجل أن تفهم أنه حىت لو كنت تتصور أن طبيعتك اليت خلقك هللا عليها لَيَِّنة، أتيت حلظة ميكن أن ُتصبح َعكس ذلك، فأنت تتصور أن هذه
 .هو الذي يـَُيّسر َلك -عز وجل-ال مَتِْلكها، بل هللا  هذه الطبيعة !عمري

 وقد أتيت فتقول: )ما دام األمر هكذا، فأان ماذا أفعل يف احلياة(؟ 

ِقدون أهنم ُيَصرِّفون ا اختذوه وكيال، ُمعتدورك يف احلياة هو االستعانة، وُهنا اختبارك: أبن تستعني وَتعل هللا لك وكيال، هذا هو املطلوب منك وهذا هو االختبار، فهناك أانس م
شف ريب عنهم هذه غبياء طـــوال احلياة، متصورين أهنم ُهم يَُدبِّرون أنفسهم، و هناك أانس كأَنفسهم، َفَصرَّفُهم هللا وهو الذي َدبّرهم، فهم يف احلقيقة مل يُدبّروا أنفسهم لكن عاشوا أ

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيِْشي بِِه يف النَّاِس َكَمن مَّثـَُلُه يف الظُُّلَماِت لَ الُغمَّة  ًتا فََأْحيَـيـْ َها{}َأَو َمن َكاَن َميـْ نـْ يف الظلمات دائًما َيصف نفسه أنه ذكي وفاهم، والذي  فهذا الذي 3ْيَس ِِبَارٍِج مِّ
  الطَّيب. السَّيئ، وال انكشف له هذاأراه هللا النور دائما يكون عاقال، يفهم أنه لوال أن َتداركه هللا ابلرمحة وابللطف ما كان انكشف له هذا اخلبيث، وال انكشف له هذا 
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ملَّا جعلك يف احلياِة موجودا أنشأ لك احلاجات من أجل أن تنَشأ ِمنك التَّعلقات والتَّوسالت به،  -عز وجل-بعدد حاجاتنا، فاهلل )الوكيل( من أمساء هللا اليت حنتاجها  إذن اسم
جة، اعلم أن هللا ينشئ لك اتدخل يف حوأنت طوال الوقت حمتاج ألن أتكل وتشرب وتنام، و أن ينجح أوالدك ويكربون تربية َجيَّدة، وإىل آخر ما نتكلم عنه، ففي كل مرة تعتصر و 

 .هذه احلاجات ِمن أجل أن يبقى منك التَّوسل به، والتَّعلق به، فأنت حتاج إىل أحد حُيَقق لك احلاجة، ألنك بنفسك ال تستطيعها

طّيب، ستسأل من ففالن هذا ال أييت معه الكالم ال، وفالن هذا قاٍس ال يتعامل مع الناس كما ينبغي، فتشعر أبنك لو ذهبت وطرقت ابب فالن، أوراقي هذه يف مكتب فالن مثال
ك، ويف املقابل ة من أجل أن يعطيإذن؟ ميكن أن تسأل الذي هو أقل منه، سكرتريه مثال، فتقول له: )هل ميكن أن تسكرجي لنا فالن هذا من أجل أن يعطينا( أو قد أتيت بواسط

وف ن يف القلب. أواًل: َمن الذي َُيطُر على اَبَلك أَوَّل َمرَّة؟ يعين اآلن َعَرْفت أّن أوراقك يف مكتب فالن املوصوف واملعر ميكن أن تطلب َرب األرابب، وانظر اآلن للمقارنة اليت تكو 
له السكرتري مباشرة، أو  ابَ أييت يف أبنه صعب الوصول إليه، فَمْن الذي مَير على خاِطَرك ُمباشرة حىت أييت لك مبرادك؟ على حسب النفسيات وعلى حسب التَّعلقات، فهناك َمن

 فر(. فالن الواسطة الذي يعرفه، مُيَّرر الواسطة يف خاطره ويقول: )أان أتذكر أبن َ قرابة عند فالن، وإن شاء هللا ال يكون هذا الشخص مسا

 مـــــــــــاذا تظن به؟  -ز وجلبعد ما تذكرت هللا ع-وهناك َمن يفزع قلبه إىل هللا مباشرة، فهذا أول اختالف، مث بعدما فزع قلبك إىل هللا 

بِه أنه  ق)ماذا تظن به؟( ألن ِمن أعظم الذنوب اليت يقكرفها العبد وهو مل يتحرك من مكانِه ذنب سوء الظن ابهلل، تـُوَكَّلُه على أمرك مث ال تث كالمنا اآلن يف اسم الوكيل دائر حول
  و ذنب سوء الظن ابهلل.يَعطيك، أو َتُظن فيه أنه ُيذلك! هذا ِمن أعظم الذنوب وه

  ما يبنّي لنا ما جيب أن يقع يف قلوبنا ملَّا تنشأ لنا احلاجات، ماذا يكون يف قلوبنا ِمن ظٍن يف هللا. -عز وجل-لنقرأ من كالم هللا 

ْ لنا فيه ماذا نفعل ملَّا يكون هناك َمن يُريد إيذاءك  1وََكَفى اِبّللَِّ وَِكياًل{}َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنَي َودَْع أََذاُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اّللَِّ يقول تعاىل:  الحظوا أبن هذا اثلث موطن يـَتَـبَـنيَّ
 ظاهرًا كان أو ابطًنا. 
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فر الظَّاهر العداوة، وبني لكن هذه اآلية مجعت بني الكا هذه اآلية مجعت بني الكافرين واملنافقني، وقد َمّر معنا سابًقا آيتان: واحدة كانت يف الكافرين، وأخرى كانت يف املنافقني،
 املنافق الذي يكون معك ويكيد لك.

 ابلتَّكرار؟ الباطن، ماذا يُقال لك ملـــاذا تتوكل على هللا وتعتقد أنه كافيك؟ ألن ِمن َوْصفِه أنه وكيل، أنه يتوكل شؤون عباده، فإذا كان لك عدو يف الظاهر أو عدو يف

ق ظاهرة مرضية، قنع نفسك أن القلق طبيعي، البد أن تعلموا أبن القلال ت انتبه فأعدى أعداء حسن الظن ابهلل هو القلق، مرض القلق إشارة إىل عدم ُحسن الظَّن ابهلل، ال تَقلق، 
 مرض نفسي، أتعلم ملاذا هو مرض نفسي؟ 

 َلُكمْ  مَجَُعوا َقدْ  النَّاسَ  ِإنَّ : قَاُلوا ِحنيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى دٌ حُمَمَّ  َوقَاهَلَا النَّاِر، يف  أُْلِقيَ  ِحنيَ  السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  ِإبـْرَاِهيمُ  قَاهَلَا الوَِكيُل، َونِْعمَ  اّللَُّ  َحْسبـَُنا": قَالَ  رضي هللا عنه َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 
وُخذ مما فـََتح هللا به على األنبياء ما يـَُناِسَبك: هذا نيب  فمهما كانت مصيبتك هل مصيبتك تساوي أنك أُلقيت يف النار؟! 1"الوَِكيلُ  َونِْعمَ  اّللَُّ  َحْسبـَُنا: َوقَاُلوا ِإميَااًن، فـَزَاَدُهمْ  فَاْخَشْوُهمْ 

إلنسان يف النَّار، فإذا  ِمن َبالء أن يُلقى اوابُتلي أبن يُلقى يف النار، وأنت بالؤك هل وصل ألن تُلقى يف النار؟ ال، فأنت اآلن عندك جزء فقط ِمن البالء، وهذا واحد على مليون 
  لقى يف النار فقال )حسيب هللا ونعم الوكيل( فـََنجَّاه هللا! حنن نريدك إذن أن تنظر إِلجناء هللا له.سيُ  -عليه السالم-كان إبراهيم 

 سبُب قلقك ليس َهول ما تُقِدم عليه، بل سبب قلقك َضعف ثَِقتك ابلوكيل.: مـــاذا فعل اهم؟ جَنَّاُهم! فماهي مشكلتك؟ فلمًّا اختذوا هللا وكيال يف احلالتني

غريِه، املهم أننا دخلنا فيها  ىهللا وال توكلنا علوأحيااًن نكون قد دخلنا يف هذه القضية يف زمٍن ماٍض ودخلنا يف أقوى منها أيًضا، دخلنا اها من دون تفكري، يعين أننا ال توكلنا على 
اك خربة َتعلك تثق بنفسك ِخربُتك بالؤك( فهنقلنا أن ) وقدر عندان الرُّعب! ومشينا ومل يكن عندان هذا القلق، لكن ملَّا أصبح عندان خربة ِمن موقف اكتسبناه وبقي يف نفوسنا، صا

   .وما تتوكل على هللا، وهناك خربة َسيَئة َتعلك تقلق ِمن فعل هللا
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نت قادم على طلوب منك وأفقد تقول مثال: )أان دخلت سابًقا يف موقف مثل هذا وخرجت منه خسران، أوذيت، أتملت، تطلقت(. نقول: خربُتك هذه هي َبالؤك هنا، ألن امل
ح أنك اختذت هللا وكيال لكن وُيشعرك أبنك صحي ظريك َفَشُلك القدمي،ألن العدو الشيطان ماذا يفعل بك ملَّا تتوكل على هللا؟ يضع أمامك يف انَتربة ُمكررة أن تزيد ثقتك ابهلل، 

. وهذا احلديث ليس َفهمه الذي يَفهمه غالب الناس، بل الفهم الصحيح معناه أنه 1((اَل يـُْلدَُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّتـَنْيِ ))البد أن الشخص يتعلم ِمن َتاربُه، وأييت  لك ابحلديث: 
 َقوي اإلميان فال يقع يف الذنب مرتني بعد أن شعر أبملِه، لكن إذا َضعف إميانه يَعيد الَكرَّة مرة أخرى.إذا كان مؤمًنا 

اكرة السلبإذن ملَّا َتدخل يف َتربة وخترج بنتائج سلبية منها، وأنت ُمضَّطر لدخول نفس التجربة مرة أخرى، فاحلاصل أنه ال يبقى يف ذهنك إال ال  .يةذَّ

الدَّاخل! ليست شاعرة أبهنا  نهذه امرأة ولدت أول مرة وأتملت وتعبت وتعذبت، فتأيت املرة الثانية ونقول هلا: )ادعي هللا أن ييسر لك( فتدعي هللا وهي متوت قلًقا م مثال الوالدة، 
 .ةلو َدَعت َستتغريَّ الصورة، غري قادرة أن تَثق أبنه ميكن أن أتيت َمرّة ال تكون بنفس صورة املرَّة املاضي

اي رب أان َجرَّبت نفسي، ورأيت اآلالم، ر! فقل: )البد أن تَتصور أبن ما َحصل هلا املرة املاضية ليس شرطًا أن يتكرر، فأنت ملَّا َتصِبغ نفسك أبنه البد أن يتكرر، تُبتلى فعال فيتكر 
ذا الشيء كراهية م على آالم، تـُْقِدم على ُمِهّمات، تـُْقِدم على أشياء صعبة، ويكون يف ذاكرتك هلاي رب أنت وكيلي، أنت حسيب ونعَم الوكيل، َدبّرين، َصرّفين، َيّسر َ(. فلمَّا تـُْقدِ 

 أنت مضطريبتليك املرة األوىل وتفشل، و  -عز وجل-فلمَّا هللا  أو أمل أو ضعف، ال تُعاِمل القادم ابملاضي، ألن ُمعامَلَتك القادم ابملاضي وأنت اختذت هللا وكيال، فيِه سوء ظن ابهلل.
 ؟ ما هو الشيء الذي كان سبًبا يف َضعفك وُخذالنك؟ فإذا َشِهْدت على نفسك أن املرة األوىل كانت بسببا الذي َأضَعَفك املرَّة األوىلألن تدخل نفس التجربة مرة اثنية، راجع م

 َضعف يف اإلميان، ماذا تفعل يف املرة الثانية؟ قـَوِّ إميانك، اجعله لك وكيال.

 

 

                                                           
 متفق عليه. 1 
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  اًن يكون قلقي ليس ِمن هللا بل ِمن ذنويب وأن هللا سيعاقبين بسبب ذنويب؟س: أحيا 

بني يديه منكسرًا ال ا تكون إليه ُمضطَّرًا و ج: أواًل، معلومة أن الذنوب هلا أثر على احلياة معلومة صحيحة مئة يف املئة، فالذنوب البد أن تكون مؤثرة على احلياة، لكن وكيلك َلمَّ 
 هو كافر، فكيف مبن اختذ هللا وكيال هل سيخذله لذنوبه؟! ميكن أن َُيِذَلك يف هذه اللحظة، وإذا كان الكافر لو دعا ُدعاء املضطَّر استجاب هللا له و 

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

 

 لو جاء شخص يقول لك: أان لست قلًقا ِمن ربنا، أان قلق ألين ال أستحق أن يعطيين هللا.

 .ر وتلجأ ال ميكن أن هللا ُيذلكألنك ملَّا تضطَّ  فهذا نوُع إساءة ظٍن ابهلل، -عز وجل-نقول: ال تسيء الظن ابهلل 

تيت يوًما جائًعا وطرقت اببه أ ك َعن الكرمي يف َأخالق الَبشر، شخص مثال كرمي، وأنت َبِطرت عليه يف حلظة وقلت له: )اي أخي كل مرة أتيت لنا بنفس األكل(. وبعد ذلكتسأللو 
 أنت يف املرة املاضية قلت َ كذا وكذا؟! إذا كان لئيًما وأنت حمتاج َسيَـُردَّك، أما إذا كان كرميًا وأنت مضطَّر فما يـََردُّك، لكنوهو كرمي، وقلت له: )أعطين آلكل(. هل سيقول لك: 

ِمن أخالق ذا ِمن البطر(. ا، فهَ كذقد يعاتبك يف الرَّخاء، يعين أييت يوم رخاء وأنت فيه غري حمتاج ألن أتكل وأنت جالس و مراتح، فيقول لك: )أليس ِمن الَعيب أنك تقول 
 .الكرماء: أهنم يف حلظة احلاجة ال يرّدون مَن َيطرق اباهم

انت بينك وبني هللا ذنوب سيكركك ِلَمْن؟! ولو ك فهل تعلم أكرم ِمن هللا عز وجل؟! ال نعلم أكرم منه، فال تتصور أنك ملَّا تتخذه وكيال وتقف بني يديه منكسرًا عنده أنه سيخذلك،
 .ومعاصي وأنت حمتاج ومضطر ماذا ستفعل؟! البد أن تلجأ له، ليس ِعندك َحل آخر

 د أسباب كفارةحأنت مضطَّر فهذا نوع سوء ظن ابهلل، ألن اللجوء إليه واالنكسار بني يديه ألن حُيقق لك ُمرادك و  -عز وجل- فإذا وجدت أن قلقك بسبب ذنوبك وأن هللا
 أعطين هذا وبعد ذلك نتفاهم(، الفاالنكسار، واللجوء، والدعاء، والطَّلب بنفسه عبادة، فأنت ال تطلب طلب املستغين، يعين طلب الذي يقول ) الذنوب،
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 بل اطلب طلب املنكسر الذليل الذي يرى نَِعم ربِه عليه، املعكرف بنعمه

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

 مائنا، وهي خطة األحزان،ري يف ددائية اليت َتجيب أن تفهموا أبن هذه اخلطة الع 1}لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا{ففي النهاية الَقلق ليس هو احلَّل، إمنا القلق ِمن الشيطان، البد أن تتصوروا 
 ما وصف هذه اخلطة؟ 

ن، يعين كلما كربان وزادت خرب  ا مل نكن مليئني ابعتقاد كمال اتنا املاضية، إذأنك كلما جئت تُقبل على شيء، ال يـُبَـنيِّ َلك الشيطان إال اجلانب السليب، خصوًصا وأننا نكرب يف السِّ
كثر على املواقف واألحداث، أما الكبري فأكثر َتريـّثًا، وليس شرطًا أن يكون هذا ِمن عقل، قد يكون أ صفات الرب، فإن َتاربنا هذه ستزيدان قلًقا، وانظر للصغري كيف هو َجريء

رَّ يف ََتربة أبنه ذا التفكري؟ ألنه مَ ملــــاذا ه (!لِّم على أحد يقول يف نفسه: )لو سّلمت على فالن سيظن أين حمتاج لها أييت ُيسسيَّئة، فلمّ  ندهن شاشته سوداء! كل التجارب عتريثًا أل
 ؟( فوضع هذه يف ِذهنه. على أحد فقال له: )نعم ماذا تريدأتى ُيسّلم 

كلها َتارب سوداء وال يستحضر   ته اليت أمامهأييت مثاًل يريد أن يبتسم ألحد فيخاف لو ابتسم له يقول له: )ما وراءك؟ هذه االبتسامة هلا معىن( فال يبتسم يف املرات القادمة، فشاش
 هذه التجارب. إال 

ْهِلكة وليست النافعة، ألن احلساسية النافعة هي اليت ب
ُ
عر مثال أنك أذنبت وأنك قصرت يف ينك وبني هللا، تشِمن أجل ذلك ملَّا َنكرَب ِمن ُدون توحيد وتعّلق ابهلل، تزداد حساسيتنا امل

دت سواء ذنب، خطيئة، نِعمة، لكن احَلساسية ملَّا تَنقلب بَينك وبني الناس وكلما ازددت عمرا ز  أَنَعم عليك، فكل حساسيتك بعالقتك مع هللا: -عز وجل-الشكر، تشعر أن هللا 
أنت ال تَعلم عن هللا، ة و فهذا بسبب عدم وجود ُحسن الظن ابهلل، والنساء أكثر ُعرضة هلذا األمر، فتأيت مسائل االكتئاب وغريها، وهذا بسبب أنك ِسْرَت يف احليا ،حساسية

                                                           
 [10]ااجمادلة 1 
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ملاذا  ؟عليهم ردابلطيب ال ت الناس يكلمونك ملاذا ملَّا ؟التَّجارب السيئة، بل حىت أحيااًن اليكون لديك تفسري يفسر لك ملاذا ملَّا الناس يبتسمون لك ال تبتسم أنت هلموتَراكمت 
 أصبحت عنيفا هذا العنف؟! 

رزاق، معها ِعلم عن هللا، و أن كل شيء رزق، وأن حىت الكالم الطيب الذي تسمعه هذا نوع من أنواع األأصبح ما عندك تفسري هلذا كله بسبب تراكم التَّجارب السيئة اليت مل أييت 
أليس هذا ما جاء يف  ،هللا وال يذّمهم على ما مل يؤتِه هللا وهذا طبًعا اإلميان العظيم الذي حُيَوِّل اإلنسان فال َيطُلب إال ِمن الرَّزاق وال يَنَتِظر إال ِمنه، ال حَيَمد النَّاس على عطاء

  ُكْرهُ   يـَُردُّهُ  َواَل  َحرِيٍص، ِحْرصُ  إِلَْيكَ  جَيُرُّهُ  اَل  هللاِ  رِْزقَ  نَّ إِ  هللاُ، يـَْؤِتكَ  ملَْ  َما َعَلى َتُذمَُّهمْ  َوَأنْ  هللِا، رِْزقِ  َعَلى َحَْمَدُهمْ  َوَأنْ  هللِا، ِبُسْخطِ  النَّاسَ  تـُْرِضيَ  َأنْ  اْليِقنيِ  َضْعفِ  ِمنْ  ِإنَّ ): )احلديث
 .1((َكارِهٍ 

ل أنك لو يك شكوى، أو فالن يريد أن يفعل فيك كذا، فتبقى طوال الليل قَِلًقا تنتظر الصباح ِمن أجل أن ترى ماذا فعل، يف مقابملا تنام يف الليل وتتذّكر أّن فالاًن يريد أن يـَُقدِّم ف
خيف أو هذا الَكدر أو هذا الشَّخص الذي هو مبثابة البالء ع

ُ
ليت أتى فيها الشيطان ة اليك، يف اللحظيف حلظة إدخال الشيطان وتذكريه لك هذه الذكرى، يف حلظة ذِكراك هلذا امل

 ِمن أجل جَيري فيك احلُزن، يف هذه اللحظة حتاج إىل أمرين مًعا:

 امللك ممن تشاء.إىل سرعة الَفزع إىل هللا، وأنك اي رب تـَُرّد عين، أنك اي رب ال أييت منك إال اخلري، أنك ماِلك امللك تُؤيت امللك َمن تشاء وتنزع  .1
  قي يف قلبك هذِه احلال إال الشيطان.مع قوة االستعاذة، ألنه ما يُل .2

يفعل  فجأة يُلَقى يف قلبك اخلوف ِمن فالن الذي يُدبّر كذا، وفالن الذي يكرهك سيف ذهنك وال شيء، صفحتك صافية و  أان أتكلم عن الوضع الذي تكون فيه هادًًئ وال يوجد
َتد نفسك ومرة واحدة ترى صورة كأهنا أمامك أو كأنه خرب يف جريدة، و  !َضفِّرها لك ويضبط الصورةكذا، وأحيااًن أتتيك خيوط بعيدة عن بعض وبعد ذلك أييت لك الشيطان فيُ 

                                                           
 .أَبِيهِ  َعنْ  َمْرَواَن، ْبنِ  حمَُمَّدِ  ْبنُ  َعِليُّ  بِهِ  تـََفرَّدَ  َعْمٍرو، َحِديثِ  ِمنْ  َغرِيبٌ حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم،  1 
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حصل، ألنك ال تعرف كيف يلعب بك الشيطان، يعمل لك مؤامرة ِمن خيوط  وبعد ذلك نرى أن هذه كلها خيوط العنكبوت، وأنه ال شيء ِمن هذاتفزع وأنت يف مكانك، 
  .منه؟ تفويضك إىل هللاالعنكبوت، لكن لو وجدت نفسك لست قادرًا على رد هذه األفكار، وافكرض جداًل أن هذا األمر حقيقة، ما الذي ينجيك منه و ما الذي ُيرجك 

 

 ل والتفويض:لدي ثالث حاالت أحتاج فيها استعمال اسم الوكي

 احلالة األوىل:

نفسي اليت تعيشها، ألنك يـَُقّطع حاالت األمن ال هي احلالة اليت تكلمنا عنها )حالة الَوَهم(، حالة َتالُعب الشَّيطان ابإلنسان، حالة تَقطيعه حِلاالت اأَلمن النفسي، فالشيطان أييت
؟ ري مرتكب ملنكر، وكأّن الشيطان يرى حالك هكذا ويقول: كيف ال تذنبوأنت آِمن نفسًيا حُمِسن الظن ابهلل، هادئ، ليس عندك سوء ظن ابهلل، فأنت جالس يف البيت غ

خاوف اليت َتدور حولك، فَلمَّا يُلقي يف نفسك خوف من 
َ
نقلب نفسيتك إىل سوء الظن، املخاوف تَ فالشيطان ال ترضيه هذه احلال، فماذا يفعل بك؟ يُلقي يف نَفسك َخوفًا ِمن امل

عل فالن فيين كذا. هذه مواقف حقيقية حصل: أحياان يكون هناك شخص جالس يف درس أو يف مكان ويسأله أحد: أين تسكن؟ هو قد يسأله وأنه ميكن أن حيصل َ كذا، قد يف
تأيت هذه الكلمة ووراءها ف أن يعرف عين؟هذا السؤال ألنه يريد أن يُوصله معه، فالثاين يقول يف نفسه: ملاذا يسألين أين ساكن؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد أن يكشف عين؟ ماذا يريد 

، يعين إىل أن يصل اإلنسان ِلمشاعر أبن كل الناس حوله يتآمرون به، وهذه َمشاعر موجودة وأمراض "نظرية املؤامرة" ـسوء ظن ابهلل، إىل أن أييت املرض النفسي الذي ُيسّمى ب
 موجودة، و النَّاس غري شاعرين أبهنا مرض، لكن هذا بسهولة يَدُخل لإلنسان. 
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 كيف تعرف أن هذا اخلاطر فيه إساءة ظن ابهلل؟

علوم الذي ليس له حقيقة.
َ
إّما من اجلهول فتفكر: ماذا سيحصل مع أوالدي غدا؟ مثل الذي يكتب مقالة طويلة عريضة أنه يف  أبن ُيشِعَرك الشيطان ابخلوف ِمن ااجمهول أو ِمن امل

ستكون يف قربك، فتأيت تكلمين ماذا سيفعل  2100ماذا سيحصل يف االقتصاد العاملي، وأوالدان يف َأْي ِمن الدول سيعملون. إان هلل وإان إليه راجعون، يعين أنت يف  2100عام 
 !اذا سيحصل!  مل جيد شيئا يتكلم فيه، ِمن أجل أن تعلموا أن هذا ِمن َوحي الشيطانأوالدان وم

و زوجاهتم يب عندما  يلوا إليه ينزل الربكات، لكن القوم جِلَهِلهم براهم تعلقوا بنفسهم وأبفعاهلم. املهم أن الشيطان يُكلمك عن جمهول، وماذا سيفعل أوالدل بيد هللا، فتوسّ املستقبَ 
سيفعل كذا. فتكون يف دائرة ِمن  وومًيا: أّن فالن، وأان أصاًل يف احلقيقة حىت أوالدي رمبا مل يبلغوا إىل اآلن وأان أتكلم اهذا الكالم، يعين ختويف اباجمهول، أو ربط للمعلوم ربطًا أكرب

 .رب الشخص املاضيةسوء الظن أنه ما أييت ِمن هللا إال ابطل، ما أييت من هللا إال سوء، وهذه انعكاسة لَِتجا

}َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن ه توحيد يقول: ان ملَّا يَنُضج ومعلكن يف َتاربك املاضية فـَتِّش يف نَفسك أنت، قلبك أين كان، وأين ِعْلُمك عن هللا، وملاذا تقرأ النقاط اليت أنت َتراها سيئة. اإلنس
انظر للفارق الشاسع، شخص يرى الذي مضى ُكله ما جاء من ورائه إال خري، وأّن هللا ربنا عاَمَلَنا حبلمِه،  1{ْن أَْعَمَل َصاحِلًا تـَْرَضاهُ اِلَديَّ َوأَ َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى وَ 

ظات انكسار،  مره ثالثني، بل َعّلَمَنا وفـَّهمَنا عنه، جاءتنا حلظات توبة، حلفـََعْلنا وسكر علينا، ُكّنا الهيني والدنيا أخذتنا ومع ذلك ما أخذان مثلما أخذ الذي عمره عشرين والذي ع
ماذا نقول، بعد سنني  همفنماذا نقول، صلينا وحنن  فهمنماذا نقول، اعتمران وحنن  نفهمكم ِمن املرات ذهبنا للحج وما نعرف ماذا قلنا فيه، لكن ريب عاَمَلَنا حبلمه مث حججنا وحنن 

 .؟ إمنا هذا ِمن ِفْعل الشيطانئة؟ ملاذا إذن النَّظرة السي-عز وجل-نا ما ندري عن الصالة وهي أثقل ما تكون علينا، أليس هذا ُكله نَِعْم ِمن هللا َصلينا وك

دك اترًكا تظهر عداوته؟ يف َكون أن قَلقك نوع إساءة ظن ابهلل، فهو إذا وج َوقْتما يُعاملك الشيطان ِبعداوته وأنت َصايف الذَّهن. أين: أول َموطن تستعمل فيه اسم الوكيل إذن
 .للذنوب قـَلَّب عليك هذه الذنوب اليت ما فيها وال حركة، فقط وأنت جالس يف مكانك، وحَنن اتفقنا أن األذكار مثل السيف والسيف بضاربه

                                                           
 [19]النمل 1 
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قلت األذكار(. نقول: صحيح، قولك لْلذكار ِمن أهم العوامل، لكن هذا العامل البد أن تفهم جيًدا أبنه ِمْثل السَّيف، يقول قائل: )لكين قلت أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم و  فقد
ع مرات وأنت التدري عظيم( سبو رب العرش الوالسَّيف بضاربِه، يعين ماذا حتاج؟ أن متْل نفسك ِمن املعاين، فهناك فرق كبري ملَّا تقول )حسيب هللا ال إله إال هو عليه توكلت وه

 إذن أان أحتاج أن أتعامل مع اسم هللا الوكيل وأفّوض أمري له ملَّا يَنزغين الشيطان نزًغا إلساءة الظن.  ماذا تقول، وبني أن تقوهلا وأنت شاعر حقيقًة أنك ُموَّكل أمرك هلل.

 احلالة الثانية:

 –ِدم على ما أخاف، يعين شيء تـُْقِدم عليه وأنت خائف منه، واخلوف هذا له أسباب كثرية: قد يكون ألهنا َتربة جديدة املوقف الثاين الذي أحتاج فيه لتفويض األمر هلل ملَّا أُقْ 
ربة جديدة متاًما ليس هلا ، أو عندي َتربة سابقة وسأدخل ِمن جديد فيها مرة أخرى فأكون بَِنفس النَّفسية األوىل، فال تفعل هذا الِفْعل، إمنا اعترب أّن هذه َت-أانس ال تعرفهم مثال

 عالقة ابأَلوىل.

ثاًل اآلن مررت أبربع مرات من . فأنت مملَّا تدخل إىل َتربة جديدة نفس التَّجربة السلبية السابقة، يف تفكري الناس املنطقي يقال لك: انظر للعيوب اليت كانت فيك وتَفاداها
شكلة اثلثة األوىل وأيًضا فشلت التجربة، ويف املرة الثالثة تفاديت خطأين حصال يف التجربة الثانية واألوىل، لكن ظهرت لك مالتجارب، املرة الثانية تفاديت خطًا ارتكبتُه يف املرة 

شَكلتني األوليتني، يعين أان جربت أعتمد على نفسي وجربت أفعل لنفسي خريطة َسلِبيات وإجيابيات، وكل مرة أدخل فيها ُيرج َ 
ُ
حلسبان ومل يكن ثغرة يء مل يكن يف اشغري امل

َرَّة املاضية!! ماذا أفعل إذن؟ 
 يف امل

يت َمضت وِمن مَث ستنجح، ادى األخطاء الهذا جيعلك ملَّا تُقِدم على شيء أنت خائف منه، أن تنزع ِمن نفسك الثَّقة اها، يعين ال َتعل حمورك يف هذه التجربة القادمة أنك ستتف
األخطاء اليت مضت، لكن تكون األخطاء اليت مضت هي حبد َذاهتا لو تفاديتها يف هذه التجربة سيقع اخلطأ، وأحسن مثال على ذلك ألين أحيااًن أقول لنفسي أين سأتفادى 

 .الزواج

ة وعاهدت نفسها أهنا لن نية الثامثاًل امرأة تزوجت أول مرة وفشلت ألهنا كانت عاطفية، أو ألهنا كانت تتصل وتسأل عنه يف كل دقيقة، وانتهت هذه التجربة، فجاءت التجرب
َتُه ِبعقلك وقلت أبنه جيب أن تتفاداه يف املرة القادمة أصبح هو الذي َسبَّ   ب املشكلة! تتصل، فطّلقها، ملــــاذا؟ ألهنا ُمْهِملة! فالذي َتنبـْ
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الوالدة  لوالدة، ألن كثري من النساء يقولون: )ِمن املؤكد أن هذه الوالدة مثلفلمَّا تـُْقِدم على أمر ختافه، وهو أيًضا يف نفس الوقت جمهول ابلنسبة لك، سواء هذا الزواج أو هذه ا
َتربة به، ارِم وراء ظهرك   منه حىت لو كانت عندك األوىل( وبعد ذلك ملَّا نكرب نفهم أنه وال والدة كانت مثل الثانية، فكل والدة هلا ظروفها اخلاصة، فأنت ملَّا تُقِدم على شيء خائف

ا متشي بني د، ألنك ملَّ يوفقط قف َبني يََدي الوكــيل و وّكله أن ُيصلح لك أمرك، وأن يسددك ويوفقك ويشرح صدرك ويفتح عليك ويـُنَـوِّر قلبك ألن تصل إىل ما تر  كل َتاربك،
 .الناس حتاج إىل نور

االثنان ظاملان، أو االثنان مظلومان، وأنت ال تعرف، فال يوجد طريق إال أنك تستهدي  يف موقف يكون هناك ظامل ومظلوم، وأنت ترى أن هذا ظامل وذاك مظلوم، ويف النهاية يكون
َناُه{ هللا، يقول تعاىل:  ًتا فََأْحيَـيـْ جة أنك ملَّا أتيت تتعامل أنت يف أََمّس احلاف }َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيِْشي ِبِه يف النَّاِس{ أحييناه بنفسه، و الناس حوله ماذا سيفعل اهم؟  }أََو َمن َكاَن َميـْ

 .مع الناس يكون معك نور

فنعطيه، وبعد ذلك يفسد  فنجيء للولد الثاينوهذا الشيء حيصل حىت مع أوالدان، فأول ولد أييت َنُشّد عليه وال نقبل أن يفعل كذا وكذا، وبعد ذلك يفسد الولد ألننا َشّددان عليه، 
 نرجع لنفس املشكلة: هؤالء بنفسهم جَمهولني، ال نعرف كيف نتعامل معهم، فما الذي يـُنَـوِّر لك التَّعامل معهم؟ ألننا أعطيناه، فأصبحنا ال نعرف ماذا نفعل. 

ت تود فتح قلبه عاِمْله اَمْلته وأناح(، فُكل َمن عَ أن تـُوَّكَل هللا أن ُيصِلحك وييسر لك وينّور لك ويفتح عليك، ألّن ِمن أمسائه العظيمة اليت تنفعك وقت التعامل مع الناس امسه )الفت
ربة و َتربتان، فتقول: )اي وأنت لك سابًقا َتابسم هللا الفتَّاح، فهو وكيلك. اطلب ِمن الوكيل الذي وكلته أَمرك قْلب فالن ِمن أجل أن تتعامل معه ومتشي حياتك وال خترب الدنيا، 

 ِمن هذا الكالم أوالدان: يكون هذا االبن حُيبين لكن اليريد أن يسمع مين أي كالم، ويراين أصبحت معقدة، وكثريفَتاح افتح َ يف قلبه(، فطلب الَفتح يف قلبه ُمْلك هلل، وانظر إىل 
 َنسمع.  نسمعه، فال َتعل هذا مانًعا وطول النَّهار تفكر يف أّن ابنك يقول عنك معقد، أو أنك ملَّا ذهبِت هلذه الدروس َتغريت، أو إىل آخر ما

: اي رب أنت الذي ُتصلح َ تهلل؟ أال تعلم أّن الُقلوب بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبهم كيف يشاء؟ فَاسَأل الفتَّاح هو وَكيلك، وأنت وَكلُته على أَمرك وقُلأليس قْلُبُه ُمْلك 
 حاَ، اي رب أصلح َ قلبه، افتح َ يف قلبِه. 
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ه، اطلب ع فيه اإلميان، فكل الذي ختاف منه وأنت ُمْقِدم عليه وال تعرف ما هو الباب والتعرف كيف تتعامل معيفتح قلبه وأنه يزر  -سبحانه وتعاىل-فِمن معاين اسم الفتاح أنه 
 ِمن الوكيل الذي وّكلته.

اًل ُدونه؟ )ال(، ال أحد يم، هل تريد وكياسم الوكيل وراءه صفات: أنه فتاّح وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رزاق وأنه غين، ماِلك لكل شيء، فلمَّا يكون وكيلك غين وفتاح وعليم وحك
هم أنك يف كل املسألة توّكلُه وال توّكل غريه وال حىت نف و وَّكلُه أمرك، فإذا وّكلته أعطاك، لكن -سبحانه وتعاىل-يتخذ من دونِه وكيال، فقط ِقف عند اببه 

ُ
)واَل َتِكْليِن ِإىَل سك امل

 نـَْفِسي َطْرَفَة َعنْيٍ(.

 

  أنت حمتاج إىل هذه األمور ِمن أجل حيصل التفويض كما ينبغي: -واجلديد دائًما له رهبة اخلوف-إذن ملا تـُْقِدم على شيء ُميف أو شيء جديد 

 متاًما، أوقفه، واجعل ُكل ثُقَلك على التَّفكري يف التَّفويض أن َتُشل تفكريك .1
 أين اي َرب وَكلَتك، اي رب َأصِلح َ األمر، اي رب ليس َ غريك، اي رب ابرك َ يف أوالدي ويف زوجي ويف بييت.  

وأنت ذاهب تنقل  بيته مث مات، وفالن انتقل من بيته وحصل له كذا، فـََتصور مثاًل أريد أن أنتقل ِمن بيت إىل بيٍت آخر، وأان يف ذهين خريطة طويلة عريضة أبن فالن انتقل من
قًة، وأحيااًن كثرية مشاعر موجودة حقي بيتك ويف ِذهنك هذه اخلريطة الذَّهنية كلها وَشاِعر أن البيت هذا على قدر ما أنت ميكن أن تفرح به، على قدر ما أنت خائف ِمنه، وهذه

بين سيقع حت هذا العذاب يع به بل رمبا يتمتع به أوالده الذين ال حيملون هذه املشاعر، لكن هو ابلنسبة له أصبح وَمًّا كبريًا. وهل ِمن املعقول أّن ُكل َمن سالذي يَبين البيت ال يتمت
 النفسي؟! إذن مـــاذا تفعل؟ 
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الرزق،  األزواج، وأنت اي رب الذي تفتح القلوب ومغاليق األبواب، أنت الذي تفتح أسبابِشل تفكريك و وكِّله: أنك أنت اي رب الذي تنزل الربكات على البيوت وعلى األبناء و 
 تستطيع أن تَقف حىت َُمرطة، و قد ال تُيّسر األمر، ففي حَلظة إقدامك على األمر حتاج أن تتوقف متاًما عن التفكري، ألنه يف حلظة اإلقدام على أمر جديد َيضعك الشيطان يف

  ل تفكريك متاما.ِمن الداخل، فأنت شفيك الشيطان  كثرة ما أيكلعلى قدميك ِمن  
 ال تفعل إال ِفْعل التفويض .2

ما  ون املرأة مع زوج ال تعرفيد، ألنه أحيااًن تكاي رب أعِطين، اي رب أتوسل إليك أن تفتح َ وتُيّسر َ وتُبارِك َ. وانظر إىل األمر الذي تريده ووكِّل الوكيل أن يَفعل لك ما تُر 
روف أحاطت ابحلياة، جديًدا، رمبا ظهي نفسيته وقد يكون يف قلبها خوف منه وهذا الغالب الذي حيصل، وتريد من قلب زوجها ميل وعاطفة، أو أحيااًن ليس شرطًا أن يكون زوًجا 

وا، وكِّل هللا أن يُرّدهم إليك رًدا إليك عوًدا محيدا، وِمثله األوالد ملَّا تراهم قد تشتت فالزوج نفسُه حصل له نوع تغيري، فماذا تفعلني؟ وكِّلي هللا يف إصالح قلبه، وكِّلي هللا أن يعود به
 مجيال فهو َماِلك قلواهم. 

الزوج الذي تغرّي عليِك  ذا! يعين لو ِجئِت هلإذا عِلْمِت أّن هللا ماِلك كل شيء وهو احلكيم وهو الكرمي وهو الغين، وإذا أعطاك ما تريد ما نقص يف ملكه شيء، ملاذا تطلب الفقراء؟
اش سأقول كلمة وهو سيقول كلمة، نه، ألنين يف النقوطرقِت اببُه وقلِت: )تعال نتفاهم( وهذا التفاهم الذي يف العادة نتصور أنه َحل، قد جند أنه وضع َحاجًزا َجديًدا وكبريًا بيننا وبي

ن بدايتها، وأان ال أقصد أننا ال نتفاهم، جيب أن تفهموا الفاصل اآلن، وهو أنه قبل ما تتقدمني ألي خطوة البد ِمن ويف األخري خَنسر بعضنا ِمن جديد، ونعيد النقطة مرة أخرى مِ 
 التفويض.

ناسبة .3
ُ
 مث اطلب ِمن وَكيلك أن يُلهمك ويُرِشَدك اخلطوة امل

 وسكرى كيف يُهّيئ هللا أسبااًب ِمن حت األرض إلصالح احلال. 
ة شهور طلبتم مين ر كانت يف ُغرفتها تتناقش مع زوجها على الطالق، مث يطرق طارق الباب، َمن هذا الطارق؟ خاٌل هلا، فجاء فقال هلا: )أنتم منذ زمن قبل عش  مرأةال قصةهناك 

وا رأيهم! مخسون ألًفا ِمن أجل أن ُتصلحوا بيتكم، أان اآلن أتيت لكم اهذا املال( فلمَّا وجدوا املال موجوًدا وهم ُمتفقون   أّن كل شخص منهما يذهب حلاله، َغريَّ
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ى هلم ابلرزق إىل ذه األمور، َفريب أتشعروا أن َريب أرسل هلم هذا الرجل ِمن أجل أن يقول هلم أن بيتكم سيصلح ومشاكلكم سُتحّل، وأنتم تعلمون أن غالب املشاكل دائرة حول ه
 .ِمن أجل أن ال َُيرب هذا البيت حّدهم

 وكِّل الوكيل سيأيت لك أبسباب ال تعلم ِمن أيَن أتت، وهذا الكالم شرحناه يف اسم اللطيف: أن أرزاقه أتيت أبلطف ما يكون ِمن صورة.لمَّا تُ ف
 

 َمّرت معنا إىل اآلن حالتان:

 والقلق. لغالب ُيصاب النَّاس فيه أبمراض نفسية مثل الوسواساحلالة األوىل اليت تكون َووَما، ِمن نزغ الشيطان، أصاًل ما يكون هناك أمر حقيقي وال َُموف حقيقي، وهذا يف ا  
 ذا. ليس لنا عالقة مر ال حيتاج كل هاحلالة الثانية أن تـُْقِدم على أمر هو حقيقًة ابلنسبة لك َُموف، وقد أتيت فتقول هذا الكالم لشخص اثٍن فيقول لك: على ماذا ختاف؟ األ

أنت َدون َغريك ابإلقدام على هذا األمر ألّن رِفَعَتك من هذا الباب، يعين أنت ترى هذا األمر ابلنسبة لك ُميف أو صعب، وغريك  ابتالك -عز وجل-ابألشخاص اآلخرين. هللا 
هذا الصَّعب عليك فتتعلق ابهلل، ألنه لو ما   متر علىإال ملَّا  يراه يسريًا وسهال، فالذي يراه يسريًا وَسهال ال يُبتلى به، وأنت الذي تراه صعب تُبتلى بِه، ملــــاذا؟ منزلة يف اجلنة لن تَبلغها

كون يف الثانوية العامة هل يًدا، وملا تكان صعًبا ما حصل ِعندك التَّعلق، ألست يف الدنيا خُتترب ومنزلتك يف اجلنة على قدر جناحك يف االختبار؟ جيب أن تفهم هذه املعلومة ج
 األمر الذي رب يف منهج بسيط عليك، َبل خُتَترب يف نَفس الشَّيء الذي َيصُعب عليك، وهكذا االختبار أيتيك ِمن هللا، ال أيتيك إالسُتخترب يف منهج الثالث املتوسط؟ ال، لن خُتت

 يْصُعب عليك. 
هو أن تكرك التوكل على البد أيًضا ِمن الذي يقابله و ما هَو النجاح يف االختبار؟ النَّجاح يف االختبار أن تتوكل بكل ما مَتِلك ِمن قوة عليه تعاىل، لكن هذا األمر لوحده ال يكفي، 

أنت فاهم أن شؤونك هذه ال يصلحها إال ف )واَل َتِكْليِن ِإىَل نـَْفِسي َطْرَفَة َعنْيٍ(كل شيء صغريُه وكبريُه   )َأْصِلْح َِ َشْأين ُكلَُّه(أي أحد غريه، البد من التوحيد، ومن أجل ذلك تقول 
 .تك وَترقيك عندهيا يصلح لك شؤونك ِمن دون طلب َُيتربك ابلشكر، وملَّا يكرك لك بَعض شؤونك فيها ثغرة ِمن أجل أن أتيت هذه الثغرة فتكون سبًبا لَِتعلملَّ  -عز جل-هللا، وهللا 
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، َسوّي يف كمَّل لك كل جدرانك، فأنت َسوّي يف صحتك  : )املنان( و )الوكيل(. اعترب حياتك مثل هذا البناء: مَبَّنهِ -سبحانه وتعاىل-صف لكم هذا األمر ابمسني من أمسائه أ
ّن، لكن البد أن تبقى ثغرة يف البناء، الثغرة هذه اليت

َ
 فيها ابمسه الوكيل َفوكِّلُه أن يف البناء عاِمل هللا أعضائك، َسوّي يف حياتك االجتماعية، لك والِدْين ولك أسرة، هذا كله ِمن امل

بىن، يعين بطول احلياة، يف كل َمرَّة تُوَضع فيها لَِبَنة، مث تكرقى تريدها أن تكمل، فيبقى َتوكلك عليه وطلبك َيسّدها لك، ولنقل مثاًل أن ه
َ
نه إىل أن ُتَسد كل مذه الثغرة بطول امل

يها ُمشكلة، ويُعاد عليك االختبار تبقى هذه َخانة فثغراتك، ولو سددهتا وأنت متوكل عليه جَنحت، ولو جئت يف ثغرات وتعلقت بنفسك أو بغريك، ستكون يف هذه الثغرة َرَسبت، ف
عليه، أو تكرك ِمن ثغراتك  كالتو م ح أبن َتسد كل ثغراتك قبلما متوتمرة أخرى إىل أن تسّدها بقوة التَّوكل عليه، فَيسّدها هللا عنك، وأييت الذي بعدها والذي بعدها إىل أن تنج

 ذلك أييت النَّاس درجات يف منزلتهم يف اجلنة على َقدر َقوة تعلقهم وتوكلهم على َراهم. ، وبِ -عز وجل-أشياء ما توكلت فيها على هللا 
، فأصبح التَّوكل هو َسد هذه 1((يـَتَـوَكَُّلونَ  اهِِّمْ رَ  َوَعَلى َيْكتَـُووَن، َواَل  يـََتطَيـَُّروَن، َواَل  َيْستَـْرُقوَن، اَل  الَِّذينَ  ُهمُ ))ِمن أجل ذلك انظر إىل السَّبعني ألًفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب، 

ن ال كد كل ثغراتك وال يصبح يف قلبك وال الِتفات لغريه، تكون وصلت إىل هذا احَلد األعلى الذي فيه دخول اجلنة بغري حساب، ولو أقل فأقل، لالثغرات، فلو استطعت أن َتسُ 
ل أن أتيت منك التوسالت يُريك هذا اجلزء الناَّقص ِمن أجتنسى أن غالب َمبَناك ُبيِنَ مبَّنِه وكرمه، فهو الذي َمنَّ عليك وهو الذي يعطي النَّوال قبل السؤال، كل هذا َمنٌّ ِمن هللا، مث 

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

ت وأم؟ حنن ن َ نسًبا معروفًا؟ َمن فينا يقول احلمد هلل أن َ بيهذه املشكلة األخرى وهي الشُّكر الذي قد يصل إىل حد أن يكون مغفواًل عنه، فَمن ِمّنا اآلن يقول احلمد هلل أ
النساء ينظرن إىل أنفسهن يف املرآة  نا، َكم ِمنننتقد البيت بكل تفاصيله، إىل آخر ما جَند يف نفوسنا ِمن ُكفراٍن لِنعِمة هللا خفي، النشعر به، على مَسعنا وعلى َبصران وعلى ُقدرت

 يُعاِملك يف حياتك  اي ليتين مثل فالنة يف عيين أو يف أنفي أو يف وجهي أو يف بشريت أو يف بدين، كل هذا موجود، فِمن أجل هذا البد أن تـَُفّكر يف أّن هللا فيحتقرن أنفسهّن ويقلن:
 كلها أبمسائه وصفاتِه، فانظر أنت اآلن تعيش حت ظل أي اسم: فهو املنان، املعطي، الغين، احلميد.
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ا بالء، وأنت ذغرات فتختلف ِمن شخص إىل آخر، أمر يكون ابلنسبة لك صعًبا ويكون ابلنسبة لغريك سهل، فلمَّا أتيت عند شخص ابتلي بشرب اخلمر مثاًل، هأمَّا مقاييس الث 
رار مصريي، ويف ريُك ابلنسبة له هذا قصحيح سليم، فتأتيك مشاعر تقول: )ما الذي دفعك إىل هذا؟ ملاذا تفعل يف نفسك هكذا؟( أنت تشعر أن قرار ترك اخلمر َسهل، لكن غ

ُتَك ))هذا املوقف تَفهم احلديث  ًئا أَلَتـَيـْ َتيِن بُِقرَاِب اأْلَْرِض َخطَااَي مُثَّ َلِقيَتيِن اَل ُتْشرُِك يب َشيـْ  . كيف تفهمه؟ 1((ااِهَا َمْغِفرَةً ِبُقرَ اَي اْبَن آَدَم ِإنََّك َلْو أَتـَيـْ

َمن يشرب ويسكر وبعد ذلك أول ما يفوق يبكي ويرى نفسه أنه فعل جرمية ويشعر ابالكتئاب، وبعد ذلك يذهب أيخذ عمرة ويفعل  –ن يسّلمنانسأل هللا أ-أبّن هناك ِمن الناس 
ذه حاالت ابتالء، ملـــــاذا؟ ألن ه السالمة،ويفعل، ومن مث يرجع مرة أخرى للذنب، ففي مثل هذه احلاالت اسألوا هللا السالمة، ال مير يف خاطركم أبًدا أي سؤال آخر غري سؤال هللا 

طان وبدفعه هلم وبتغييب ثغرات وبتسلط الشيأنت ترى أنه ملَّا وصل إىل هذه احلال من البكاء والندم إذن انتهى املوضوع ولن يعود مرة أخرى لنفس التجربة، لكن هناك أانس ابتلوا ب
قع يف الذنب مرة أخرى، فأنت السليم من هذا البالء ترى أن األمر جمرد أن أيخذ قرارا بعدم العودة، لكن هو ُمبتلى، عقلهم يف حلظة، وأبشياء ال نعرف وصفها، املهم يف النهاية ي

 .فالشيء الذي تراه سهاًل هو عنده صعب، فهذه املقاييس دعوها

د أن حفظ أبس، فأنت جهادك ليس يف أن حفظ، جهادك يف أن تبقى تري ال أتيت تفكر فتقول: )كل الناس قادرون على حفظ القرآن، وأان منذ زمن أفعل وأفعل وال أستطيع( ال
مسك الطريق، وأجرك اآلن فقط ا وَتّرب وتعيد و تنسى وتعيد مرة أخرى، هذا هو املطلوب منك، أما ذاك الشخص فريّب يُيّسر له وهو عمره عشرة سنني أن حيفظ القرآن، فأنت

 و أجره أييت ِمن حفظِه ونشرِه وتعليمِه. أييت ِمن قوة جماهدتك يف احلفظ مثاًل، وه

هذا أمر فوق أن  ألن شخص ابب،َتد مثال شخًصا جاء أجره من قيام الليل، وشخص آخر جاء أجره ِمن قوة الندم واالنكسار على ذنبِه، فأنتم ال تفكروا كيف فتح هللا لكل 
في داخل نا سُيدِخل هذا اجلنَّة، وهذا لن يُدخله اجلنَّة، وهذا كيف سُيْدخله هللا اجلنَّة( ليست لك عالقة، فيُطاق يف التفكري، مث ملَّا ترى مثل هذا تصبح ما تتجرأ أن تقول: )رب

تتخلى أن  ادة أنيه، نوع من أنواع العبالقلوب ِمن البالءات واالختبارات والنجاحات اليت قد ال تراها، فلّما مَتُّر على شخص مذنٍب كان أو طائع البد أن تتخلى عن احلُكم عل
 حكم على أحد جبنة أو انر، ماذا إذن عن شخص مات على طاعة وشخص مات على معصية؟ 
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ة أراان فيه حسن اخلامتة فنحن نرجو هللا، ألن املشكلة ملَّا ْحُكم علية حبسن اخلامت -عز وجل-أما الذي مات على طاعة فنحن نرجو هللا، نقول أن هذا صاحب دين وأخالق وهللا 
لناس: ال تتكلموا عن خوامت ل حد يقول لك: )استغفر لفالن، ادعوا له(، تقول: )وهللا كانت خامتته حسنة( هل معىن ذلك أننا ال ندعي له؟! أصبحنا يف أحيان كثرية نقولمث أييت أ

ُرد يف القلب طلب املغفرة. أييت أحياان يف العزاء شخص يقول: )ريب أحسن له اخلامتة( هذا الكال هم، لكن إعادة هذا م يكون لْلبناء وملن قام بتغسيله ألنه يطمئنالناس ألنه يـَبـْ
  الكالم مرارا وتكرارا ماذا يفعل يف نفس اإلنسان؟ يـُبَـّرد عن الدعاء.

هو كافر ن أهل الكفر و مات على كفرِه فن مِ املهم أنّه جيب عليكم أن تَفهموا أن تـََتخّلوا عن احلُكم ألحد سواء عاٍص أو طائع، وهذا الكالم للذي هو ِمن أهل اإلميان، أما إن كا
  أوَعده النار. -عز وجل-معلوم أن هللا 

  س: هل القلق رمبا يكون مفيًدا يف أنه يـَُولِّد قوة استعانة؟

ل سيكون العكس، لكن يكون القلق مفيًدا، بج: أَوَّل ما أيتيك املخوف توكل على هللا مباشرة، استعمل التَّفويض، لكن استمرار القلق سيطحنك، ويُدِخلك ابب سوء الظن، فلن 
 رِد املشاعر(.اس مهما قالوا عنك )ابملَّا تـُوَكَِّل هللا وتطمئن لفعلِه، وكل ما ذَكَّرك الشيطان تتذكر أنك وّكلت هللا وتطمئن لفعلِه، فهذه هي العبادة، واترك عنك النَّ 

  س: كيف َ أن أعرف ثغرايت حىت أسددها؟ 

رَُكوا َأن يـَُقوُلواَتكفَّل لك بِه، كيف؟  -عز وجل-ج: أما الثغرات وبَياهَنا لك فاهلل  البد أن يَفِتَنك، البد أن يبتليك يف مسائل، وطبًعا  1{ْم اَل يـُْفتَـُنونَ آَمنَّا َوهُ  }َأَحِسَب النَّاُس َأن يـُتـْ
سك ال أتيت تتجاهل أو اها، يَبتِلينا ِمن أجل أن َيكِشفنا ألنفسنا، وملَّا تكتشف نف -عز وجل-يَّنة يَبَتلينا هللا ليس يف كل شيء، لو كان يف كل شيء هَلَلكنا، لكن هناك أشياء ُمعَ 

 أو َتربيرُه.  مشكلة َتاهل الشيء الذي اكتشفته تـُبَـّرِر، ألنه بعد االكتشاف أتيت مشكلتان:
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ك هللا ل يقول: )أان أحب املتواضعني، وأتواضع، وملَّا أييت موقف أفعل كذا وكذا( وبعد ذلك أتيت يف موقف وُيترب مثال: الِكرب هذا مرٌض يف القلب، واإلنسان ال يعرفه عن نفسه ب
 .يراتجل كذا( هذا امسه َترب ويبتليك، وتظهر ابملقياس أنك متكرب، فماذا تقول؟ تقول: )هؤالء الناس ال ينفع معهم إال هذا التعامل، والبد أن أفعل معهم هكذا ِمن أ

اخلدم  ُهم الطريق السريع إىل النَّار لِناس كثريين، ِمن جهة مشاعر التَّكرُب واالحتقار، ابإلضافة إىل الظلم وغريه، ومع -نستغفر هللا العظيم-تكلم مثاًل عن اخلدم، اخلدم هؤالء نولو 
يف مسألة تعامله  -سلمصلى هللا عليه و -ملتهم هكذا، مع أنَّك لو َقرأت يف السَّرية عن سنة النيب هناك قاعدة عند النساء سواًء يف اململكة أو يف اخلليج: أهنم ال ميشون إال إذا عا

صلى هللا - بة والتابعني، ذاك النيبمع اخلدم وتعامل الصحابة معهم وتعامل التَّابعني سكرى أن هذا هو اخلط الصحيح، وأول ما أقول ألحد هذا الكالم يقول َ: )هؤالء الصحا
رى أنك تستطيع أن تَتعامل معه، ت ( ويقول َلك أبن هذا الكالم ال أييت بنتيجة، فنقول له: ترى ابلتَّجربة، ما دام أن هللا ابتالك اهذا الشخص فافعل أحد فعلني: إما أن-وسلمعليه 

 من النَّار؟ كارة مالك أليست أفضل لحىت لو خسرت مالك، فخس فأكِمل معه واصرب على ُعيوبه ألنه لن أيتيك أحد يسري على اخلط املستقيم، أو اعتقه، اتركه، ُرّدُه،

   

  س: صعوبة فعل التَّوكل والتَّفويض َمبيِن على ماذا؟ هل على ثغرات ِفينا؟ أم ألّن األمر َصعب وهذه هي طَبيَعُته؟

صف هلم؟ ملَّا بعون ألًفا ِصفتُهم األساسية يف كل الصَّفات هي قوة التَّوكل، مىت سيكون هذا الو ج: هذان العاِمالن جُمَتِمعان مًعا، نبدأ ابلعامل املشكَرك بيننا ُكلنا، والحظوا أّن السَّ 
 َمِبنية على قوة اإلميان.  َيكُمل إمياهنم، فالتَّوكل هذا ِفْعل يَبدأ سبًبا لزايدة اإلميان، يكون بِنفسِه التَّوكل هذا سبًبا لزايدة اإلميان، وقوة التَّوكل

 ُحّرِك ساكًنا، وكلما انك ملاًل أن التوكل عبادة وستأخذ أجرها، يعين كل ما َمّر على خاطرك ما يُِهمَّك قلت: )وَّكلت هللا عليه(، بذلك تكون مأجورًا وأنت يف مكجيب أن تفهم أو 
 زاد الضَّغط عليك ازددت أنت توكاًل عليه وارتفع أجرك، وملًّا يرتفع أجرك يزيد إميانك. 

سباب زايدة اإلميان، فأحياان أب ج عامل َمعه وهو زايدة اإلميان، يعين َلن تستطيع أن تستمر صابرًا متوكاًل معتمًدا على هللا حُمسن الظَّن بِه إال إذا َغذَّيت نفسكوالتوكل بنفسه حيتا 
 أوالدك يـتأخرون نصف ساعة فيأتيك الشيطان أبنه حصل هلم كذا ...إخل، 
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ة تصل بُفالن وغريه، لكنك يف كل حلظة تقول: )أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم، ريب حافظهم، أان استودعتهم احلفيظ( إىل أن تصل يف حلظفحىت َتطمِئن أين ُهم حتاج إىل أن ت
! فتشعر أنك تستحي من َرسبتف فَتنفجر فيها، فتقوم أتخذ اجلوال تتصل، ويف هذه اللحظة وأنت تتصل َتدهم يدقون اجلرس! َرَسبت! جنحت يف البداية مث أتيت يف آخر حلظة

 نفسك وأنك لو صربت هذه الدقيقة لكنت جنحت يف االختبار. 

أ لك ُكل األسباب، والذي تصرب وستتهيّ قد تقول َ: اآلن جيب أن أنخذ ابألسباب؟ نقول: اآلن َحاُلك َوصل إىل َحد الِوسواس، وملَّا تعرف كيف تكرجم املوقف على أنه اختبار س
ألسباب، فأنت اآلن اب وسل إىل هللا أن تصرب، وأنتم ال تفهموا ِمن هذا الكالم أنه ترك لْلسباب، لكنك تعرف جيًدا أن هذا االتصال التلفوين أصاًل ليس أخًذايزيدك صربًا ملَّا تت

افظ أن حيفظهم. فكري؟! مث إذا أصااهم أي شيء توسل إىل احلماذا تريد؟ لو ترمجت املوقف بسهولة سكرى أن البلد مليئة ابالزدحام وأنه كذا وكذا، فلماذا مباشرة تنتقل إىل هذا الت
عه جوال، ماذا الذي معهم ليس م يف زمننا األول بدون اتصاالت وجواالت ماذا كنا نفعل؟ حنن اآلن نعيش على اجلواالت وشاعرين أّن كل شيء سنعرفه اآلن، افكرض أن السائق

 ر كيف الشيطان يدفعك. ستفعل؟ هل ستموت؟! أنتم َمن تطحنون أنفسكم! وانظ

هنا لست حمتاًجا إىل  ليس يف أول البالء، ألنك يف أوله معك صرب، لكن حتاج الصرب َلمَّا تنـُْفذ طاقتك التفكريية اهلادئة، يعين أنت تكون هادئ وطبيعي، إىل مىت حتاج الصرب؟
ن الشيطان يضغط إىل صرب، وِمن هنا البد أن تفهم أب الصرب، إىل اآلن أنت يف الوضع اهلادئ، فمىت حتاج إىل صرب؟ ملَّا يتأخر الوقت عن موعد رجوعهم، ِمن هنا بدأت حتاج

يكون يف ِذهِنها  حنن نَرى وَنسمع هذا الكالم عيااًن، حقيقًة، حىت املرأة اليت يف قلبها قلق على الزوج يت الناس يُعّزونين وماذا سأفعل!عليك، ويَفتح لك اخليال، وتُفكر أنه مىت سيأ
هم أن

ُ
ن فاطلب ِمن هللا حفظه، دمت خائًفا اآل ك ِمن ُهنا بدأت حتاج إىل صرب، والصرب ُهنا هو عملية مدافعة سوء الظن ابهلل، والطَّلب من هللا، فماخُتطط ماذا ستفعل لو مات، امل

 واطلب رعايته، واطلب منه أن يوصلهم ساملني. 

ِهمك هللا أن دك يكونون خارج املنزل سواًء يف املدرسة أو غريِه، فُتصلِّي يف البيت العشاء أو الظهر، فـَُيلأّن أوال "إحساس األم"أحيااًن ِمن رمحة هللا بِعبِده وهو ما ُنسّميه حنن أحيااًن بـ
 بًبا يف ِحفظهم، سَ  فهذا رِزق ِمن أجل أن جَيعل ُدعاءك -عز وجل-َتدعي هلم، فَيأيت الشَّيطان ويقول لك: ملاذا تدعني هلم؟ َلمَّا يقول لك كذا اعلمي أن اإلهِلام الذي أاَتك ِمن هللا 
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وقف حَيتاج ِمنك إصراًرا على الدعاء هلم، ألنه ما دام أّنِك ذُكِّرِت الدعاء فهذه الرَّمحة ُوهبت لك أبن تدعي هلم فيحفظه
َ
رتكم ما يشهد هلذه م هللا، ومن املؤكد أن يف ذاكفهذا امل

 .املواقف وكيف أنك دعيت هلم وأتى اهم هللا لك حمفوظني

 ابنيت فرأيت وجهها ُمصَفر، تْ ول: كنت أصلي صالة الظهر فأُلقي يف قليب أن أدعي البنيت ابحلفظ ابلرغم أهنا مل تتأخر، ودعيت هلا، وبعد ما انتهيت من الصالة َدَخلَ أم تقحىت أن 
طاعت أن تـُنَـزِّله إىل الدور الثاين إىل أن است -نظر كيف ريب أهلمهاا-فسألتها: ما بك؟ قالت: ذهبُت أوصل ابنة خاَ لبيتها ونزلت فأغلق املصعد بني الدورين، فبقيت أقفز أَقِفز 

أجل أن تتذكري  َجعَلِك تدعني اي أم ِمن أجل أن تزداد قوة َتوكلك عليه، ِمن -عز وجل-وتفتح الباب وخترج، ويف دقيقة واحدة مابني هذا املوقف أهلَم هللا األم أن تدعي هلا، فاهلل 
فز ِمن أجل أن تُنّزل املصعد إىل قريب ملَّا أراد حفظهم أهلمين أن أدعوا هلم، فمن َدعا وتوكل عليه ما خذله هللا، وإال فطفلة يف االبتدائي كيف أييت يف اَبهلا أن تَ يف املرات القادمة أّن 

 ا هذا التفكري.، حىت حيفظهم ابلِفكر أبن يُفّكرو أسفل فتستطيع فتح الباب وخترج منه؟! أنت لو كنت كبريًا ما أييت يف ابلك هذا التفكري، فسبحان َمن حفظهم

 

 ذ، بل بسرعة ينفذ صربي.نفأجد نفسي غري قادر على أن أ السؤال يقول: هذا التوكل كالم تقولونه، لكن يف املواقف

رّن يف قلبك مشاعر اخلوف طبيعة ذاك ما كان امسه صرب، لكن ملَّا يبدأ يَ نقول: أواًل جيب أن تعلم مىت حتاج الصرب، حتاج الصرب ملَّا خترج عن حالتك الطبيعية، وأنت يف احلالة ال 
بات يف هذه اللَّحظات، حلظة نَفاذ ه التَّوفيق والثَّ ألن الوقت أتخر، فِمن هنا تصرب وتبقى واعًيا أن هللا مع الصابرين، يعين استوعب اآلن أن هللا َمعك فَاطُلب منه السَّداد واطُلب ِمن

نت حمتاج لزايدة إميان ِمن أجل أعلى أهنا اختبار. هذا التوكل وهذه القدرة أين أستطيع أن أصرب وما أتصل وما أفعل، ما الذي أييت به؟ أييت به أسباب زايدة اإلميان، فصربك ترمجها 
 م ابهلل. أن أييت منك التوكل، وزايدة اإلميان له أسباب كثرية وأومها على اإلطالق )العلم ابهلل(، إدمان تكرار العل

ندي على ِكرسي ليس يكونون جالسني عمثال: أوالدك اآلن ليسوا عندك، إذن َسُتعاِمل هللا أبي اسم؟ ابسم احلفيظ، أنه احلفيظ حيفظهم، وهو الذي حيفظهم على احلقيقة، ألهنم 
بتالهم إال يبهم شيء! إذن َمن الذي َحِفَظ هنا وَمن الذي ابتلى هناك؟ ما اُمرتفع ومع ذلك َيسقطون وتنكسر أرجلهم، مث يف املدرسة يسقطون ِمن فوق إىل أسفل وأيتون ومل يص

 .هللا وما حفظهم إال هللا، لكن بسبب نتيجة نقص اإلميان َيدُخل إىل قُلوبِنا ضعف التَّوكل
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 املواقف، فِمن رمحة هللا بك أن ن هللا، حبيث تزيد ثقتك به، واستعمل الذي تتعّلمه يففـَنَـْقُص اإلميان أَييت ِبِضعف التَّوكل، وزايدة اإلميان له أسبابُه وهو العلم عن هللا، فقط تـََعّلم ع
أنه َمقروء تقرؤه، وهذا من رمحتِه ه كجيعلك َتدخل يف لقاءات تتكلم عن أمساء هللا، وتسمع الكالم مث خترج تشعر نفسك خاٍل ليس عندك شيء، مث أتيت املواقف َفكرى الذي مَسعتَ 

ناِسب، فأنت اآلن فقط افتح آذانك جيًدا وافتح قلبك، ألأن َكلََّفك اب
ُ
ن العلم ما يقع يف اآلذان وال يف األوراق لسَّماع وهو َتَكفَّل حِبفظ ما مَسعَتُه، وَتكفل أن يَنفعك بِه ابلَوقت امل

همه استعادة تعجز عنها يه ِشّدة فتقرأ ما تعلّمته قراءة، وتستعيد ما جيب عليك فبل العلم يقع يف القلوب، وقد خترج ِمن اللقاء وتشعر أن سلوكك مل يتغري، مث أييت املوقف الذي ف
  لو كنت حافظًا، لكن التوفيق هذا بيد هللا.

، ومن مث قوة اللجوء إليه ابلعلم عن هللا كن دائًما ِلَربك ذاكرا، فكثرة الذِّكر سَبب من َأسباب زايدة انتفاعك  وِمن أعظم أسباب زايدة اإلميان َكثرة الذَّكر.ُخذ أبسباب زايدة اإلميان، 
ا، يعين أنت اآلن كأنك تـَُلّم َشعَث وهكذ والثقة به والتوكل عليه، ألن الثقة هذه كأهنا رمل صغري يوضع فوق بعضه البعض، ليس مرة واحدة، فإذا سقيته ابملاء تيّبس وأصبح قواًي،

به،  رة واحدة، وانظر إىل ما سلف ِمن عمرك وِمن جهلك عن هللا ومعايشتك احلياة بتجاربك، والناس حولك الذين يزّهدونك يف الثقةنَفِسك، وتـَُلّم يف قلبك الثَّقة ابهلل، لن تـُْبىن مَ 
لمات، وإىل آخر ه الكَمداِرس! مباشرة يعطونك ِمن هذ -ما شاء هللا-الذين يقولون لك: )َحَّرك، افعل شيئا، لو أان مكانك ما كنت جلست يف مكاين( والناس يف َبث الَقلق 

 . الكالم الذي ترونه وتسمعونه

، كثرة الطَّاعة، فال تبخل على نفسك بصالة ضحى، ال تبخل على نفسك أبن تسّبح وُتكرّب وهُتّلل، ال تَبخل َعلى نفسك ِبُسَنن الصَّالة  أيًضا من أسباب زايدة اإلميان الطَّاعات،
صغري الطاعات اليت هي سبب لزايدة إميانك، وكلما زدت إميااًن كلما َنظف الَقلب، وال تَبخل على نَفسك أن أتيت ابلَعاِمل ال تبخل على نفسك ابلوتر، ال تبخل على نفسك ب

صيبة الَعظيمة، وُمصيبة ِمث
ُ
عاصي، خصوًصا الذي تستهني به من معاصي، خصوًصا ُمصيبة مثل ُمصيبة الغيَبة، هذه امل

َ
االستهزاء والسخرية ة الكِذب، ل ُمصيباآلخر وهو َترك امل

هلكة لِبناء اإلميان يف القلب. فكل هذه العوامل ماذا تفعل بك؟ ََتَعل ما َتسَمعه عن التَّوكل و 
ُ
رَّب يَثُقب قَلَبك، ألن الَقلب ما تسمعه عن ِصفات الابلنَّاس، إىل آخر هذه املصائب امل

َغلَّف ِبسَبِب ِضعف اإلميان.
ُ
 ُيصِبح كامل
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 ؟-طبيعتك وسجّيتك–يَقتك مىت يصبح التوكل َسل

 جاهدت، وهل العبد يزيد إميانه بسهولة؟! بعدما يزيد إميانك وتكون 

ك أول مرة د نفسك كأنة َتتاج إىل بذل جهد، وِقس هذا على مسألة الصَّالة وَكالم السَّلف، ألن الصالة هي التَّعبري األعلى عن َعمل القلب األعلى، ويف كل ثغر حيزايدة اإلميان 
 .تفعل هذا الفعل

ة معه، فتعيش التجربة مع أوالدها، و أييت أحد يكلمها عن الكربي ةسها أنه سهل وليست عندها أي مشكلمثاًل امرأة دائًما مشكلتها مع أوالدها، أما زوجها فدائًما تقول لنف
ف تتعامل معه يصبح هي ِمن هذه الثغرة، َتد ثغرة اثنية فُتحت: زوجها الذي كانت مطمئنة عليه وتعرف كيابالستعانة فَتطُلب هللا وتدعي، وملَّا تشعر أهنا َحققت التَّوكل فيهم وتنت

َسّددت نفسك ابلصرب على أوالدك،  أنتهو بنفسه ثغرة، وحتاج إىل معرفة كيفية التعامل معه، وَتد نفسها وكأهنا أول مرة تستعني وتتوكل وتثق، ألنه شيء جديد وصورة جديدة، ف
 ستفزونك فتقول: ايرب اهدهم واشرح َصدرهم، مث أييت بالء اثين له انفعاالت جديدة وتصرفات جديدة. ي

عرضت لشيء مثل هذا، ما تهناك شخصيات َتسَتفزَّك لدرجة أنك تصل إىل حالة الغضب اليت تقول فيها أن أفضل شيء مع هذا الشخص أن أقطع عالقيت به، وأنت يف حياتك 
غاظك أوأنت مغتاٌظ منه، تشعر أول األمر أنك غري قادر على أن تنصح بصدق، بعدما كنت طوال عمرك تنصح وأنت صادق، لكن هذا الشخص ِمن كثرة ما  فلمَّا أتيت تنصحه

على النَّصيحة(. نقول: نعم،  أمجع قليبأصبحت نيتك ُمتلطة، هل أنت تريده أن َيْصُلح أم تريد أن خُتْرِج الذي يف نفسك عن طريق هذه النصيحة؟ فتقول: )أشعر وكأين ألول مرة 
  ك.ألن الذي ُعِرَض عليك ِفتَنة جديدة، فكأنك ِمن جديد أَتيت ََتمع قلبك وتَنَتفع مبا تعّلمته، مث تضعف وتقوى على حسب قوة وضعف إميان

ُلَح اجلََْسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت ِإنَّ يف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصُلَحْت صَ ))البالء على قلبك  دائًما نريد القلب مراتًحا ساكًنا، وكل "أْتِعب َبَدنك وال تُتِعب قلبك"حنن لْلسف عندان قاعدة 
 يـَُبشَّر العبد ابجلنَّة. الراحة إال وقتما لكن حنن نريده مراتًحا، والشيطان يـُثـَبِّت فينا أن قلوبنا هذه البد أن تراتح، ال، الراحة ليست هنا، ما أتيت 1((َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه َأاَل َوِهَي اْلَقْلبُ 
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  س: هذه العشرة دقائق اليت أشعر اها مبشاعر االضطراب، هل هي صرب سأؤجر عليه أم قلق سأؤمث عليه؟

ساِئل ِبصورة أنه سيحصل وسيحصل، فادَفع التَّفكري وَتَصربَّ على أن 
َ
هلل، وقل: ما أييت ِمن َرب اخلري إال اخلري. ال ُتسيء الظَّن ابج: هذه ِفتنة ُعرَِضت َعليك، فالشَّيطان ُيصوِّر لك امل

كون قلًقا وسوء ظن شى أن يهللا ابلَكمال، وهذا هو الصَّرب الذي تُؤجر عليه، أما استسالمك وفَتح ابب اخليال مث اإلضراابت اليت حصل وحلظات اخلوف، هذا الذي ُيُ  صف
  ابهلل.

  صاحبني لَنا يف احلياة الذين يكرمِجوا كل زايدة إميان على أنه بُرود وإومَال؟س: ماذا نَفعل يف النَّاس امل

 لى هللا، البد أن( وِمن أعدائك الصُّحبة، فلمَّا ََتد نَفسك مستعيًذا مستغيثًا طالًبا ومتوكاًل عاحذر عدوك)َكران يف َقواِعد بناء النفس: ج: هذه ِمن البالاي اليت تُعَرض عليك، وكما ذَ 
وضوع ابتالء، َفداِفْعُهم وقل: حس

َ
ل، أما ُهم فكلِّمهم عن هللا، يب هللا وهو نعَم الوكيأييت أحد فُيصوِّر لك هذه الصُّورة على أهنا شيء سّيء، فاعلم أّن هؤالء ابتالء، كما أن نَفس امل

َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن ُُيَوُِّف أَ فهؤالء ما ُهم إال كما قال هللا عنهم   . 1ْولَِياءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي{}ِإمنَّ

ُكن انفًعا لنفسك وهلم، ال تكتم ولوا لك هذا الكالم، فالشيطان له أولياء ِمن البشر منتشرون، فـَُيَخّوفك الشيطان أبوليائِه، يعين الذي ال يستطيع أن ُيَسمِّعك إايه يَؤّز أولياءه ألن يق
اء حت يدي فالبد أن عيين ا كان األبناعر التَّوكل، بل أعِلْنها وتكّلم اها، قل: أان على هللا متوكل وما أييت من هللا إال خري، فهو خري حافظًا وهو أرحم الرامحني، ومهميف نفسك مش

ماذا سيفعل اتصاَ  معىن أيّن آخذ ابألسباب؟! يعين لو حصل هلم شيء،تَغفل عنهم ابلثواين فيحصل هلم ما حيصل، وال تعترب أن االتصال التلفوين عبارة عن أخذ ابألسباب. ما 
  تهى املوضوع.التلفوين؟! هل أان أريد أسباب ِحفَظهم أم أسباب الطمأنينة؟ اعلم أن أسباب الطمأنينة ِمن عند هللا، وأسباب حفظهم ِمن عند هللا، وان
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وكلك إال ِمن أجل ، وما تريد أن يزيد تِمن أجل أن يزيد توكلك وطمأنينتك زِْد إميااًن، لكن قد أييت الشيطان فيقول لك: أنت اآلن ال تزيد إميانك إال ِمن أجل أن يزيد توكلكس: 
  أن أيتيك الذي تريده!

أن حيصل مين االنكسار والذُّل، فالعباد نُفوسهم فيها ضعف، فِمن أجل أن يَرّدهم هللا إىل اببِه ماذا أنشأ َ احلاجات ِمن أجل  -عز وجل-نقول يف الرَّد على ذلك أن هللا ج: 
م على الختبار: هل تستقين أجل ذلك أيتيك ايفعل اهم؟ يُنِقص عليهم شيًئا ِمن حاجاهتم، فريجعوا إىل اببِه. أهم شيء أنك تعُبد هللا وأنت راٍض عن ِفعلِه أعطاك أو ما أعطاك، ومِ 

غارأمرِه إذا أعطاك أو مل يُعطك؟ أم أنك ما تستقيم إال لو أعطاك؟   .اسأل هللا أن يثبتك أن تستقيم سواء أعطاك أو ما أعطاك. والشيطان له حيل حىت على الصِّ

صيبة قالت: أان اآلجاءتين امرأة كبرية تقول: وأان طالبة يف املرحلة االبتدائية ُكنت أفعل معاصي مث َوقعت َ مصيبة، وهي ما تصل
ُ
ن ملَّا احتجت له ذهبت ي أصاًل، فلمَّا وقعت امل

دون هللا يف الشّدة، لكن كانوا يوحّ   أصلي، ال لن أصلي! َفدَرست يف سادس ابتدائي يف مجلة يف كتاب التوحيد أّن الكفار املعاصرين أشد كفرًا ِمن كفار قريش، ألن كفار قريش
هللا  ،ن يف الشدَّة؟(ال يف الشدة و ال يف الرخاء، فـََتنبَّهت أن الشَّيطان يَلعب اها ويقول هلا: )استحي ِمن هللا كيف ال تطلبينه يف الرخاء وتطلبينه اآل الكفار املعاصرين ال يوحدون هللا

أنشأ  -عز وجل-صليت إال ِمن أجل أن أتخذ حاجتك، فاهلل أوقع عليك الّشدة من أجل أن تعود إليه، فأنشأ لك احلاجة ِمن أجل أن تعود إليه، فال يقول لك الشيطان أنك ما 
 لنا احلاجة من أجل أن نَذوق طعم الصلة به، مث ملَّا يُعطينا حاجتنا نَزداد به ثقًة. 

و كانت فعال هذه ل-خر حياتك وقد أيتيك ِمن َكالم الشيطان أنك ما استقمت اآلن إال ألنك ذاهب لتموت، لكنك يف كل األحوال ستموت، فتحمد هلل أن جعلك تستقيم يف آ
رًا َعَسَلهُ )) -آخر حياتك ُ َعزَّ َوَجلَّ بَِعْبٍد َخيـْ يعين وفّقه يف آخر  1((َعْنهُ  يـَْرَضى َحىتَّ  َمْوتِهِ  يََديْ  بـَنْيَ  اِلحٌ صَ  َعَملٌ  َلهُ  يـُْفَتحُ )): قَالَ  َمْوتِِه؟ قـَْبلَ  َعَسُلهُ  َوَما: ِقيلَ  ((َمْوتِهِ  قـَْبلَ  ِإَذا أَرَاَد اّللَّ

 تموت، سهذه ميكن أن أتيت يف آخر عشر سنني يف حياته، ليس شرطًا أن يكون يف آخر يوم يف حياته، وأنت ستموت  "عسَّله"ُعمرِه إىل العمل الصا(ح، لكن 

                                                           
 ابن حبان وصححه األلباين.صحيح  1 
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عز -الرَّمحة والعطاء أن جيعلك هللا  اخلُذالن، فِمن لكن ِمن التَّوفيق أن أييت العبد فيستقيم ُكلما َكرب يف الّسن، ألنكم ترون أبعينكم أانًسا يكربون يف السن وينتكسون، وهذا إمنا ِمن
 .1{}َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ  يزداد طاعةً تتقدم يف العمر وتتقدم يف الطاعة، ِومن الطبيعي أن اإلنسان ملَّا يكرب  -وجل

و كلما تذّكر لكثري، فهالنَّقائص الشيء اشخص مثاًل يُهّمه صالح أبنائه، أو له بيت أو معهد أو عمل يريد أن يقوم به وخائف عليه وشاعر أن األعداء حميطون به، يعين َحوله ِمن 
يفنا دائًما يُذّكران الشيطان بِه،  لشيء الذي ُيفـَوَّض أمره إىل هللا أن يَرد عنه وأييت له ابملصا(ح، فالشيطان يقول له: )كفى، ال تتعب نفسك، ال تفكر يف املوضوع( وحنن قُلنا أن ا

ادة، فِمن فضل هللا ب معنا الدَّور الثاين فيقول لنا: )ال تتعب نفسك ال تفكر يف املوضوع( ال، بل هذه عبفلمَّا َوَجد الشيطان أن تذكريه لنا به سيأيت بعبادة التَّفويض، أصبح يَلع
أّن هذه املصيبة ب له األجر كوالرضا عن هللا، ُكتِ علينا أنك ملَّا تُعيد نفس العبادة مرة أخرى يعطيك األجر مرة أخرى، بل لو العبد َتذكَّر مصيبة َحصلت له منذ زمن فعاَمَلها ابلصرب 

 . -سبحانه وتعاىل-وقعت اآلن وهو َصبَـَر عليها، فهذا ِمن فضله 

 ؟ رِّضا عن هللا، فماذا تفعل َعدم الَتلس مثاًل فيأيت الشيطان يُذّكرك بنقائص أنقصها هللا عليك، موت أحد ِمن أبنائك على سبيل املثال، فالشيطان يُريد أن يَقع يف قلبك 

ع اخلرب اآلن فصربت عليه َفرضيت ملنَّقص أبن تصرب وترضى عن هللا، وتقول أنه ما أوردُه هللا عليَّ إال رفعة ملنزليت. يف هذه اللحظة كأن املصيبة َوقعت اآلن وكأنك تسعاِمل َتذَكُّرك ل
ا تفعلوا هذا الِفْعل مع الشيطان كلما ذّكركاألجر، فهذا كلُه إغاظًة للعدو وِمنَّة من هللا أن يساعدك على الثَّبات يف  -عز وجل-عليه، فيعطيك هللا  م ابلنقائص صربمت الصرب. فلمَّ

نك ستأخذ أجرا، وأنت عدّوه. اهذا النقص! أل واحتسبتم ورضيتم عن هللا، وأنتم تشعرون أنه ما أييت ِمن هللا إال خري، بل ِمن نَِعم هللا ما حدث َ، سيهُجر حينها الشيطان تذكريكم
لمَّا تصرب وترضى عن هللا ف ة ال تعاملها ابلبكاء واحلزن، إمنا عاِملها ابلصرب والرضا عن هللا، خصوًصا أنه َمرَّت عليك فكرة تساعدك على الصرب والرضا عن هللا،فكلما تذكرت املصيب

وهو  ُتحّول هذا الذي يؤملك إىل موطن ِمن مواطن األجر،أتخذ أجرًا كأن وقت املصيبة اآلن، وهذا شيء حُيزِن الشيطان، فهو ماذا سيفعل؟ سيهُجر تذكريك مبا يؤملك ألنك س
 يبغض لَك هذا. 
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لى الصرب ألنه قبل زمن اًل ريب ساعدك عيف املقابل َتد أانًسا كثريون فيهم ِمن الضعف أهنم كلما تذّكروا ما حيزهنم تراهم من جديد يبكون وحيزنون وأيتيهم االكتئاب، وأنت أص
 .}لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا{ذا يساعدك على الصرب، فال ُحَّزِن نفسك، ال مُترض نفسك ابحلزن، إمنا هذا من الشيطان طويل مضى عليك هذا البالء، فه

 

  اتفقنا أن التفويض حيصل يف ثالث مواطن:

ط بك، ل أو ِمن ااجمهول أو ِمن أحد يف ماضيك أو أحد حمي: اليكون هناك شيء، لكن الشيطان يُووِمك وينزغك أبوهام و أيتيك أبفكار َتعلك ختاف ِمن املستقباملوطن األول
 فكيف تعامله؟ مباشرة افعل فعلني: افزع إىل هللا مفوًضا له األمر الذي ختافه، واستعذ من الشيطان.

وف، األمر الذي َسُتقِدم عليه أتتيك معه مشاعر اخل : ملا تكون ُمقِدًما على أمر جديد ابلنسبة لك، وداخلك مشاعر خوف والبد، فأوَّل ما مَير على خاطرك هذااملوطن الثاين
م، أنت الغين فأعِطين( إىل آخر هذا كله. عندهوتشعر كأن قلبك اعتصر، مباشرة افزع هلل و وكِّله واطلب هللا أبمسائه وصفاته قائال: )أنت وكيلي فافتح َ يف قلواهم، اجعلين مقبولة 

 عذبك، وكل هذا اطلبه من هللا، وسكرى أن األسباب تتهّيأ ِمن أجل صالح األمر.وأيضا ُشل تفكريك، ألن تفكريك هو الذي سي

نكر أو أييت له بشبهات يف هللا  :املوطن الثالث
ُ
صفاته ويف القرآن، أو مَير على  ويف -عز وجل-ملَّا يقع يف القلب ُشبهة وشهوات وأمراض، يعين شخص يرى أن الشيطان حُيّبب له امل

 .لهالكن َعدم صالح القلب سيؤدي لأحد فـَُيلِقي هذا األحد يف قلبه شبهة عن دين هللا، وهذا موطن ِمن أعظم مواطن التَّفويض، أل

يت تقول مثال: )حرام شِكل عليك سواء يف صفات هللا أو يف أقدراه، أتالنقطتني اليت مضت أَهَون، لكن هذه النقطة ُتدمِّر كل شيء. ما معىن الشُّبهات؟ يعين شيء ُيَشبِّه عليك ويُ 
قي هذا يف يتفكك، لكن الشيطان ماذا يفعل بك؟ يُل ةهؤالء حيصل هلم هكذا من إخواننا يف فلسطني أو العراق( وِمن هذا الكالم الذي ليس له يف احلقيقة معىن، وبكل سهول

 الشَّهوات؟  أو قد يدخل لك الشهوات، فما معىن ،قلبك



 

 

 54  

  

(، فـَُتبَتلى به. وما يُقِلع ِمن الشيء؟ يعين شيء حمرم ويف قلبك ُحّبه، وقد يكون هذا الشيء احملرم َمّر عليك يف حلظة من اللحظات وقلت يف قلبك: )كيف ابهلل هؤالء حيبون هذا
 .قلبك مثل هذه املصائب إال أن تُفوِّض أمرك إىل هللا، وتشتكي نفسك إىل هللا

 ني أمرين:وامجع ب

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

 !أحياان اإلنسان أتخذه هذه األمور لدرجة أنه يقول: )اي لَيت َريب َحلَّل هذا األمر(. بداًل من أن ميقت نَفسه ويرى أن هذا شيء سيء

 .اليوم، َنسمعه من الشَّاابت ملَّا تَثور فيهم ثَورات الشهوة واحلاجة فَتجدهم يتكلمون بكالم غري منطقي، لكن َتغلَّب عليهم الشيطان وهذا كثري

ية هذه األفكار، واعلم أن هذا فس وكراهوهو الوكيل أن ُيصلح لك قلبك، وأيًضا مع العامل الثاين وهو َمقْت النَّ  -سبحانه وتعاىل-فلمَّا تَغُلب عليك الشهوة أو الشبهة توسل إليه 
 شيء حقري جيب أن ال تتصف به.
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