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َوإمنــا أنــس هــؤالء مبــا اســتوحش منــه اجلــاهلون؛ ألن اجلــاهلني   ": قــال املؤلــف رمحــه هللا
َِ

ــــم ال يعرـفــــون ســــواها فهـــــي أنســــهم، وـهــــؤالء  ا؛ أل ُيستوحشــــون مــــن ـتــــرك الــــدنيا وشـــــهوا
واجلـاهلون .. يستوحشون من ذلك ويستأنسون  وبذكره، ومعرفتـه، وحمبتـه، وتـالوة كتابـه

 . األنس به يستوحشون من ذلك وال جيدون
ــا أـمـري اـملـؤمنني عـلـي  م اـلـيت وصــفهم  ـبـدان، أرواحهــا ومــن ـصـفا ــم صــحبوا اـلـدنيا   أ

ــــا إقامــــة وال  ــــم مل يتخــــذوها وطـنـــا، وال رضــــوا  لنظــــر األعـلـــى، وهــــذا إشــــارة إىل أ ًمعلقــــة 
ًمسكنا، إمنا اختذوها ممرا ومل جيعلوها مقرا ً ً . 

ـذا، وقـد أخـ رب هللا تعـاىل يف كتابـه عـن مـؤمن آل فرعـون أنـه ومجيع الكتب والرسل أوصت 
ِقــوم إـمنـا هــذه احلـيـاة اـلـدنـيا مـتـاع وإن اآلـخـرة هــي دار الـقـراري﴿: قـال لقومــه يف وعـظـه ـهلـم َ ََ َْ ُ َ َ

ِ َِ ْ ُِ ْ َّ ِ َِ ٌ ََ َ ََُّ ْ ِ َ ََّ ْ﴾ 
 ].39: غافر[

لـدنيا ومل «:  البن عمروقال النيب  ْكن يف الدنيا كأنك غريب أو عـابر سـبيل، فكأنـك  ُ
آلخرة ومل تزل  .»َّوعد نفسك من أهل القبور«: ويف رواية... )1(»تكن، و

 .»اعربوها وال تعمروها«: ، أنه قال ألصحابهومن وصا املسيح املروية عنه 
تلــك الــدنيا فــال تتخــذوها ! ًمــن الــذي يبــين علــى مــوج البحــر دارا؟«:  أنــه قــالوعنــه 

 ".»ًقرارا
وإمنـا :" يف وصـف محلـة العلـم وأقسـام النـاس، يقـول  هذا صلة بيان ما ذكره اإلمام علي

َأنـــس هـــؤالء مبـــا اســـتوحش منـــه اجلـــاهلون؛ ألن اجلـــاهلني  يستوحشـــون مـــن تـــرك الـــدنيا 
َِ

ـــم ال يعرفـــون ســـواها فهـــي أنســـهم ا؛ أل ، هـــذه حـــال هـــؤالء ال يعرفـــون إال املتـــع "ُوشـــهوا

                              
 ).6416(أخرج البخاري شطره األول رقم  (1)
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جتهـا، لـيس هلـم مـن تنعـيم وامللذات ، يعرفون تنعيم األبدان، وليس  هلـم مـن لـذة القلـوب و
ا وسرورها نصيبوطمأنينتهاالقلوب   .، ليس هلم من سكو

م وتنعيم هذه األبدان مبا يستطيعونه من املالذ   .ولذلك اشتغلوا بعمارة أبدا
، وما يف الطاعة من طمأنينة وما فيهـا انظروا إىل ما يف القلوب من مالذفلذلك إذا قيل هلم 

ـمن ـا آصـار، إال أ ـا  سكون وأمـان استوحشـوا، مل جيـدوا يف الطاعـات إال أ ا أثقـال، إال أ
 .حواجز وموانع

ــا القلــب ويقــر،  ــا غــذاء لقلبــه، يطيــب  َّ وشــتان بــني مــن يقبــل علــى الطاعــة وهــو يعلــم أ
ا محل على ظهـره يريـد أن يزحيـه عنـه  ويسكن ويطمئن، وبني من يقدم عليها وهو يشعر 

 .سرع ما يكون
َـصــلى ا عليــه وســلم النــيبوهــذا ســر مجــع  َّ ََّ َ ِ ََْ َُّ َحبــب إيل ـمــن «:بــني النــوعني ـمــن املــالذ يقــول َ َِ ََّ ِ ِّ ُ

ُالنساء، والطيب: َْنـيا ُّالد ُِ ِّ َ َ َِ، وجعل قـرة عيين يف الصالةّ ََّّ ِ َِْ ُ ُ َ ِ ُ َ«)1(. 
ـلـدنيا، ومل جيعــل اـلـدنيا منصــ لكلـيـة، ـبـل ـقـالرفا عَيعــين الـنـيب مل يهمــل التمـتـع  َحـبـب «:نـهـا  ُِّ

ََّإيل َْ مــن الــدنـيا ِ ُّ َ ُالنســاء ، والطيــب: ِ ُِ ِّ َ َ ــواه النفــوس ومتيــل إليــه القلــوب، »ّ ، وهــذا أمــر طبيعــي 
َُّوجعـل قــرة  «:والسـكون يقـول القـرار لكن أين امللذة احلقيقية الدائمـة الثابتـة الـيت هـي غايـة  ُ َ ِ ُ َ

َِعيــين يف الصــالة َّ ِ ِ جتهــا، هــو طمأنينتهــا، ال يوصــف شــيء ، قــرة العــني »َْ ا، هــو  هــو ســكو
 .قر عينه إال إذا أدرك مطلوبه على الغاية واملنتهى نه 

فهــؤالء مجعــوا بــني اخلــريين، بــني خــري الــدنيا وخــري اآلخــرة، وعرفــوا منزلــة مــالذ الــدنيا ومــالذ 
م مــن اآلخــر ة نصــيب، وال اآلخــرة ، خبــالف أولـئـك اـلـذين أقبـلـوا علــى اـلـدنيا فـلـيس يف قـلـو

ـمـن الطاعــة ـلـذة، وال مــن الطمأنيـنـة نصــيب، ـهـؤالء أبعــد مــا يكوـنـون ـعـن الســكون والقــرار، 

                              
 .، من حديث أنس، وصححه األلباين)3939(، والنسائي)3/128(أخرجه أمحد  )1(
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م  الـذي ال يسـكنه وال يطفئـه إال السـكون مبراجـل احلريـق  ملـئوهلذا هم يف أمـر مـريج، قلـو
 .واللجوء إىل هللا جل وعال

ـــم ال يعرفـــون ســـواها فهـــي أنســـهم، وهـــؤالء  :"يقـــول رمحـــه هللا ، "يستوحشـــون مـــن ذلـــكُأل
، "ويستأنسون  وبذكره، ومعرفته، وحمبته، وتالوة كتابه"، يستوحشون من الدنيا ومالذها

م، وهذه طمأنينتهم، ال يسكون إال بذلك  .هذه لذ
، وـهـذا صــنف بـعـض "واـجلـاهلون  يستوحـشـون مـن ذـلـك وال ـجيـدون األـنـس بـه :"يقـول 

 .قرأت ومل أجد: قلبك، يقول اقرأ القرآن يطيب : الناس تقول له 
ثريا على قلبه  .ألنه قرأ بلسانه ومل جيعل هلذه القراءة 

ــا أمــري اـملـؤمنني عـلـي :"يـقـول رـمحـه هللا  م اـلـيت وصــفهم  ــم صــحبوا اـلـدنيا وـمـن صــفا  أ
لنظـــر األعـلــى لنظـــر إىل اجلـنــة، والنظـــر إىل هللا تعـــاىل ومـــا "ـبــدان، أرواحهـــا معلقـــة  ، أي 

 .ليائه ألوهأعد
فمحــط أنظــارهم مــا أعــده هللا تعــاىل لعبــاده الصــاحلني، وأوليائــه املتقــني، لــيس هلــم نظــر إىل 

 .الدنيا ومالذها
ََّصــلى ا علـيـه وســلم وـلـذلك كــان الـنـيب ََّ َ ِ ََْ َُّ ِ، إن ْلبـيـك«:نظــر مــن اـلـدنيا إىل مــا يعجـبـه ـقـالإذا  َ

َالعيش عيش اآلخرة ِ ْ ْ َْ َ ذه املظاهر والزخارف أن متيل أو ، ليصرف النفس )1(»ْ  .تتعلق 
يجة  فهي ال تعادل شيئا مما يكون يف اآلخرة من النعيم واملالذ  .ًفهي مهما كانت 

                              
، من )5/45(" السنن الكربى"، والبيهقي يف )1/465(، واحلاكم )2831(ح، )4/260(أخرجه ابن خزمية )1(

 قــد احــتج البخــاري بعكرمــة واحــتج مســلم بــداود، وهــذا ":قــال احلــاكم، حــديث داود عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس 
 ."احلديث صحيح ومل خيرجاه
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َ، إن العـــيش ـعــيش اآلخــرةْلبيــك « ِ ْ ْ َْ َ ْ م وأرواحـهــم معلقــة مبـــا عـنــد هللا تعــاىل ـممــا أـعــده »ِ ، قـلــو
 .ألوليائه
م مل يتخذوها وطنا:"يقول   .ا جعلوها وطنا ومقرا ومسكنا، م "ًوهذا إشارة إىل أ

ا إقامة وال مسكنا، إمنا اختذوها ممرا ومل جيعلوها مقرا " ًوال رضوا  ً ً." 
ذا، وقد أخرب هللا تعاىل يف كتابه عن مؤمن آل فرعون أنه  " ومجيع الكتب والرسل أوصت 

ََقوم إمنا هذه احلياة الدنـيا متاي﴿: قال لقومه يف وعظه هلم َ ََْ ُُّ ْ ِ ِ َ ََِّ ْ ِع وإن اآلخرة هي دار القرارَ َ ََْ ُ َ َ
ِ َ ِ ْ َّ َِ ٌ﴾." 

ََّصــلى ا علـيـه وســلم ويف وصــية الـنـيب ََّ َ ِ ََْ َُّ ْكــن يف اـلـدنيا كأـنـك غرـيـب أو عــابر  :" الـبـن عمــر  َ ُ
آلخــرة ومل تــزل لــدنيا ومل تكــن، و َّوعــد نفســك مــن أهــل «: ويف روايــة، » ســبيل، فكأنــك 

 ".»القبور
 .مث ذكر مجلة من الوصا

ََّصـــلى ا عليـــه وســـلم ا معـــىن الغربـــة الـــيت أمـــر النـــيبمـــ ََّ َ ِ ََْ َُّ ْكـــن يف الـــدنيا كأنـــك «:ا يف قولـــهـــ َ ُ
أي حاـلـك كحــال الغرـيـب الوافــد عـلـى مكــان ال يعهــده وال يســكن فيــه وال يقــر، ، »غرـيـب

 .ألن املتاع الذي فيها ليس له فيه حظ
 ـلـو مسعــتم أن يف حــراج عـلـى -اـلـدورة أـنـتم  إخــواين اـلـذين جـئـتم هلــذه -اآلن ـلـو قــام مــزاد 

قطــع أراضــي، يهمكــم هــذا؟ ال يهمكــم هــذا وـلـو بـيـع ـبـرتاب الفلــوس، ملــاذا؟ ألـنـه ـلـيس مــن 
ء، فــال يهمكــم مــا فيهــا مــن رخــص  شــأنكم، وأنــتم مــرار، عمــا قريــب تنصــرفون، فــأنتم غــر

 . ال يهمكم هذا، ملاذا؟ ألنك إنسان غريبوما إىل ذلك،وفرص شراء،
َّذي وطــن قلبــه ووطــن نفســه يف مكــان يهمــه فيهــا الشــاردة والــواردة والقليــل خبــالف هــذا الــ

 .والكثري، ألنه من أهل اإلقامة



 --------------------  سساددرس ال ال-كشف الكربة   –الدروس 

 www.almosleh.com 
 

»6« 

هكـــذا ينبغـــي أن يكـــون اإلنســـان يف دنيـــا كالغريـــب ، ال يلتفـــت إىل غـــري غايتـــه ومقصـــوده 
 .وهدفه وهو الوصول إىل قصده

ــذه البـلـدة وهــو يف طريقــه إىل املديـنـة أو إ ىل مكــة مــا جتــده يتلفــت جيـلـس فـلـو مــر اإلنســان 
 ويشوف ماذا صار لألسواق، وما هي حال البيع والشراء، وما هي ًا ميينذهبًهنا قليال، وي

 .حال بيع العقار، ما يهمه
 .إذا كان سيفعل هذا بكل منزل ينزله لن يصل 

لكنه يقضي حاجته علـى وجـه سـريع ويـدرك مقصـوده وغايتـه وال ينقطـع عـن سـريه، بـل إذا 
 .ناس قد أغلقوا لعارض ضاقه ذلك أنه سيحبه عن الوصول إىل هدفهوجد ال

ــا لنقــيم فيهــا، إمنــا  هكــذا ينبغــي أن يكــون اإلنســان يف مســرية يف الــدنيا ، هــذه الــدنيا مل 
لطاعــة واإلحسـان، لنغـتـنم منهـا ـمـا يسـره هللا تـعـاىل مـن أـنـواع الـرب والطاـعـة  جئناهـا لنعمرهـا 

ِوتـزودوا ـفـإن خــري اـلـزاد ﴿قــاء األعـظـم ، لقــاء رب العــاملني،للىل اإوفـعـل اخلــري اـلـذي نـتـزود ـبـه  َّ َْ َُ َّ َِ َََّ َ
َالتـقوى ْ َّ﴾)1(. 

فلذلك ينبغي أن يكون هذا هو اهلم ، وكل ما يكون من األمور األخرى إمنا هـي حواشـي، 
 . ومن صلب ما يعتين به اإلنسان،، وليس من صلب اهلمضول االهتمامإمنا هي من ف
ـتـاز ببـلـدة غــري مســتوطن فيهــا يشــتاق إىل بـلـده فــامل:"ـلـذلك يقــول ؤمن يف اـلـدنيا كالغرـيـب ا

ومهـــه الرجـــوع إليهـــا، والتـــزود مبـــا يوصـــله يف طريقـــه إىل وطنـــه، وال ينـــافس أهـــل ذلـــك البلـــد 
 وعمــا ً، ألنــه لــيس مقيمــا"املســتوطنني فيــه يف عــزهم، وال جيــزع ممــا أصــابه عنــدهم مــن الــذل

 .قريب مرحتل
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 ُةَّمــــَرَاملــــؤمن يف الــــدنيا مهمــــوم حــــزين مهــــه م«: قــــال الفضــــيل ـبـــن عيــــاض :"قــــال رمحــــه هللا 
، واجلهاز  هنـا ة إي إصالح وترميم وإعداد جهازه الذي يتجهز به يف مسريهَّمَرَ، م"»جهازه

 .لقاء ربهما يتجهز به إىل 
اد ملـا اإلعـدالتهيئـة و، يعـين غايـة مـا يهـتم بـه هـو "مـة َرَاملؤمن يف الدنيا مهموم حزين مهه م "

 .يعينه يف وصوله إىل غايته
 ً.، أي أنه حيمل مها"مهموم :"وقوله 

حلـزن هنـا "حزين"و حلزن هنا أنـه منصـرف عـن كـل مـا يشـغله، ولـيس املقصـود  ، املقصود 
الكآبـــة، والكـــدر، فـــإن الكآبـــة والكـــدر ليســـت مـــن صـــفات املـــؤمنني، بـــل هللا تعـــاىل شـــرح 

لطاعة واإلحسـان، َأفمن شـ﴿الصدور  ْ َ ٌرح ا صـدره لإلسـالم فـهـو علـى نـور مـن ربـه فـويـل ََ َ َْ َ َِ ِِّ َُ َ َْ ٍ ُ ََ ُ َِ َ ْ ِْ َِّ ْ ُ َ
م من ذكر ا ِللقاسية قـلو َِّ ِ ْ ْ َِ ِ ُُِْ ُُ َ ِْ﴾)1(. 

ْ فمــن يــرد ا أن يـهدـيـه يشــرح صــدره لإلســالم ومــن ـيـرد أن يضــله جيعــل ﴿:واآليــة األخــرى َ َ َْْ ُ ْ َُّ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْْ َ َْ َْ َ َِ ِْ َِّ َُِ ْ َ ْ ْ ُ ِ َ
ْصد ِره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماءَ َ َّ ِ ُ َّ َّ َ ً ََََّ َ َ ًِّ َُ َ﴾)2(. 

ا  .فالقرآن واهلداية هي من أعظم مالذ القلوب وسعاد
ٍ إن األبـرار لفي نعيم﴿:وهللا تعاىل يقول َِ َِ َ ََْ ْ َّ  .هم يف نعيم يف الدنيا قبل اآلخرة و،)3(﴾ِ

 ملإن يف اـلــدنيا جلـنــة مـــن :" ة اـبــن تيمـــوـقــد ـقــال مجاعـــة مـــن العلمـــاء ومـــنهم شـــيخ اإلســـالم 
 .)4("يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة

                              
 .22:سورة الزمر )1(
 .125:سورة األنعام )2(
 .13:سورة االنفطار )3(
 ).1/154" (املستدرك على جمموع الفتاوى"انظر  )4(
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جـنـة اـلـدنيا ـهـي مــا ـجيـده املؤمـنـون ـمـن ـلـذة الطاعــة واإلحـسـان، وـمـن ـلـذة العـبـادة، وـمـن ـلـذة 
لطاعة وترك املعصية وترك اإلقبال على هللا تعاىل  ، هذه لذة ال يعدهلا شيء، وكل من قام 

 كانت املعصـية مـن ألـذ مـا يكـون إذا فعـل  كانت الطاعة من أشق ما يكون، ولواحملرم، فإن
نعيم ما ال قبه هللا يف قلبه من الالطاعة وحتمل مشاقها وترك املعصية وصرب على بريقها فسيع

يـــدرك شـــأوه، وال يـــوازن قـــدرة بقـــدر مـــا يدركــــه مـــن الراحـــة بـــرتك الطاعـــة، أو امللـــذة بفـعـــل 
 .املعصية

َقـل للـمـؤمنني  ﴿ تعـاىل يف كتاـبـه هلـذا يـقـول هللا ِ ِ ْ ُ ِْ ْ ْيـغضـوا ـمـنُ َِ ُّ ْ أبصـارهم وحيفـظـوا فـــروجهمُ ُْ ََ ُ ُ ُ َ َْ َ ِِ َْ﴾)1(، 
ـهــو ممــا متـيــل إلـيــه النـفــوس، وبعــض الـنــاس إذا ـفــات علـيــه املنـظــر إطــالق البـصــر يف املـلــذات 

 ً.د شيئاَقَوشعر أنه فات منه شيء من هذه املالذ احملرمة شعر أنه فـ
 .عن تعويض هذا الذي فقدهلذلك جتده يبحث 

يف حني أنه إذا رأى ما حيرم عليه فصرف بصره، أو تسهل له النظر إىل ما حيرم عليـه فغـض 
 . أدرك من اللذة يف قلبه أضعاف ما يدركه من اللذة بنظره إىل ما حرم هللا،بصره

َُْذلك أزكى هلم ﴿:لذلك يقول هللا تعاىل ََْ َ  . النتيجة من غض البصرانظر، ﴾َِ
َذلــك ﴿ل هللا تعــاىل يقــو ْأزكــى هلــم﴿  أي غــض البصــر ، وحفــظ الفــرج﴾َِ َُ م ﴾ََْ ، أزكــى لقـلــو

 .وأطهر هلا
ـا تسـتقيم ـا أ ـج  علـى الطاعـة فقـط، بـل ألـذ وأسـر وأ وليس الطهارة هنـا املقصـود  نعـم وأ

وأطـيــب وأصـــلح لقلبـــه مـــن أن ـيــدرك مـــا يشـــتهيه مـــن احملرمـــات، ألن هـــذه احملرمـــات ســـهام 
 .تصيب قلبه

                              
 .30:سورة النور )1(
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ََّصــلى ا عليــه وســلم وـلـذلك قــال الـنـيب ََّ َ ِ ََْ َُّ ًتـعــرض الفــنت عـلـى القلــوب كاحلصــري عــودا عــودا «:َ ًُ ُ َ َِ ِ َْ َ ِ ُ َُ ْ ُْ ِ ُ َ ْ ُ
ا ُّيََفأ ََِ قـلب أشر ْ ُ ٍ ُنكت فيه نكتة سوداءَْ َ ْ َ ٌَ ْ ُ ُِ ِِ َ«)1(. 

لثة، حىتتنكتالثوب األبيض  نية، مث  ا ستؤثر عليه، مث   يسود  فيه نكتة سوداء أكيد أ
ََّصــلى ا علـيـه وســلم كمــا قــال الـنـيب  ََّ َ ِ ََْ َُّ َحــىت تصــري عـلـى قـلـبـني عـلـى أبـــيض مـثـل الصــفا« َ َّْ ِ ِ َ َ َ ََْ َ ََ َِ ْ َْ َ ِ َ َّ« ،

دا كالكوز جمخيا ال يـعرف معروفا وال «أبيض يف اللون، والصفا يف القوة،  َواآلخر أسود مر َ ََ ًَ ُ ُْ َْ َ ً َ ُُ ُِ ِّ َ ِ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ َ
ًيـنكر منكرا َُ ْ ُْ ُِ«. 

 وال ينـافس يف ،املؤمن يف الدنيا كالغريـب ال جيـزع مـن ذهلـا«: وقال احلسن:"مث قال رمحه هللا
، ألـنـه عمــا قرـيـب "ال جيــزع مــن ذهلــا"، وهــذا حــال الغرـيـب "»عزهــا، ـلـه شــأن وللـنـاس شــأن

، ألن عزهـــا مهمـــا ارتفـــع وعـــال فهـــو إىل زوال، خبـــالف عـــز "وال ينـــافس يف عزهـــا"مرحتـــل، 
كم بطاعتهاآلخرة وذهلا، ف  .إنه عز ال ينقطع، وذل ال يرتفع، نسأل هللا أن يعز وإ

ه ـملـا كـان يف دار البـقـاء مث ـخـرج :"قـال رمحــه هللا ويف احلقيقـة ـفـاملؤمن يف اـلـدنيا غريـب ألن أ
ُمنها فهمه الرجوع إىل مسكنه األول، فهو أبدا حين إىل وطنه الذي أخرج منـه، كمـا يقـال ً ُّ :

 :ن، وكما قيلحب الوطن من اإلميا
لفــــــه الفـــــــ   ٍكــــــم منــــــزل يف األرض 

ِِــــــــــــــــــىت وحنينــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــدا ألول مـنـــــــــــــــــزل   َْ َّ ً
 :ولبعض شيوخنا يف هذا املعىن

ـــــا ٍفحـــــي علـــــى جنـــــات عـــــدن فإ ِ َّ  
ــــــــــــــــــــيم   ــــــــــك األوىل وفيهــــــــــــــــــــــا املخــ ُمنازـلـــــــــــ َّ ُ َ ُ

ِّولكنَّنــــــا ســــــيب العــــــدو فهــــــل تــــــرى ْ َ  

                              
 ).144(أخرجه مسلم  )1(
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ـــــــــــلم   ـــــــــــــــــــا ونســــــــــــــــ ــــــــــــــــود إىل أوطاننــــــــ ُنعـــــــــــ َ ْ َ
ىوـقــــــد زعمـــــــوا أ   َن الغرـيــــــب إذا 

ـــــــــطت بــــــــــــه أوطانــــــــــــه فهــــــــــــو مغــــــــــــرم   وشـــ
  فــــــأي اغــــــرتاب فــــــوق غربتـنـــــا اـلـــــيت

ُـهلـــــــا أضــــــــحت األعــــــــداء فيـنـــــــا حتكــــــــم   ُ َْ ُ
)1(

لغرـبــة هـــو شـــعور فطـــري، وذـلــك أن اإلنســـان يف هـــذه  َّهـــذا املقطـــع ـبــني وجـــه أن الشـــعور 
 .ًاألرض طارئ وليس أصليا، فوجوده يف هذه األرض طارئ

 خـلـق آدم وأســكنه جنـتـه، وعـلـى خــالف يف أـقـوال العلـمـاء يف اجلـنـة اـلـيت ســكنها ـفـا تعــاىل
اآدم هل هي جنة اخللد أو جنة أخرى خلقها هللا تعاىل  . هللا أعلم 

ــــا جـنـــة اخلـلـــد، وأن دخوـلـــه كــــان دخــــول امتحــــان   عـلـــى قــــولني، وغاـلـــب العلمــــاء عـلـــى أ
 تعـــاىل  منهـــا ـملــا خـــالف أمـــر هللاواختـبــار، إذ أن هللا تعـــاىل منعـــه مـــن أكـــل الشـــجرة، فخـــرج

ا هــو جمــيء اـبـتالء، مث هــو صــائر إمــا إىل داره األوىل ، وأـطـاع عــدوه، فمجيـئـه إىل ـهـذه اـلـدني
 .وإما إىل عذاب وجحيم، نسأل هللا السالمة والعافية

ِفريــــق يف اجلنـَّـــة وفريــــق يف ﴿: وهــــذا يف اآلخــــرة فــــإن النــــاس ينقســــمون إىل هــــذين القســــمني ٌِ ٌِ َِ ََ ِ َْ
ِعريَّالس ِ﴾)2(. 

صــل الغربــة يف "ويف احلقيقــة فــاملؤمن يف الــدنيا غريــب:"يقــول املؤلــف رمحــه هللا ، هــذا بيــان 
ـنــــواع مـــــن  وصـــــف اإلنســـــان، أـنــــه شـــــيء متأصـــــل يف وصـــــف اإلنســـــان، وأـنــــه خيـــــرج عـنــــه 

 .االحنرافات

                              
 ).92(البن القيم ص"طريق اهلجرتني"انظر  )1(
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ه ملا كان يف دار البقاء:"قال رجـوع ُّمث خـرج منهـا فهمـه ال " الـيت أدخلهـا، وهي اجلنـة"ألن أ
ُإىل مسـكنه األول، فهـو أـبـدا حيـن إىل وطـنـه الـذي أـخـرج منـه، كمــا يقـال ـحـب الـوطن ـمـن : ً

ى وجــه االشــتهار يف كــالم النــاس،  وإمنــا حكــاه علــ وال يثبــت،ً، وهــذا لــيس حــديثا"اإلميــان
 ".حب الوطن من اإلميان"
لفــه :وكمــا قـيـل " لفــه أي يعـتـاد علـيـه، ويتمــرس" الفــىتٍكــم مـنـزل يف األرض   يف اإلقامــة ، 

 .فيه
ِِوحنينه أبدا ألول منزل" َْ َّ ً، أي جيد يف قلبه اشتياقا وميال إىل أن يعود إىل منزله األول"ً ً. 
ميمـيــة اـبــن "، هـــو اـبــن القـــيم رمحـــه هللا، هـــذه األبـيــات يف "وـلــبعض شـــيوخنا يف هـــذا املعـــىن"

 .وهي مشهورة" القيم
ـــــــا ٍفحـــــــي علـــــــى جنـــــــات عـــــــدن فإ ِ َّ  

ـــــــــــــــــك األوىل   ُمنازلــــ َ ــــــــــــــــــــيمُ ـــــــــــــا املـخـ ُ وفيـهــــــــ َّ
 .أي اإلقامة   
ِّولكنَّنا سيب العدو " ْ  .، وهو الشيطان نعوذ  منه"َ
ُنعـــود إىل أوطاننـــا ونســـلم  ***فهـــل تـــرى " َ ْ ، النـــاس يف هـــذه الـــدنيا ســـيب للعـــدو ، إمـــا أن "َ

م، وإمــا أن يســتحوذ  ينعتقــوا منــه وينفكــوا مــن شــره ويســلموا مــن ضــرره فيعــودون إىل أوطــا
 . فيكبهم على وجوههم يف النار نسأل هللا السالمة والعافيةعليهم

ِّولكنَّـنــا ســـيب العـــدو ْ    فهـــل تـــرى-وهـــو الشـــيطان- َ
ـــــــــــلم   ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــا ونســــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــود إىل أوطانـنـــــــ ــــــــــــــــــــ ُنعــ َ ْ َ

ى ـــــــــــــــــــب إذا  ـــــــــــــــــــــوا أن الغرـيـــــــــــ ـــــــــــــــــــد زعـمـــــــــ   َوـقـــــــــــ
ــــــــــــــــرم   ــــــــــــو مغـــــ ـــــــــــــــــــه فهـــــــــ ـــــــــــــــــــــه أوطانــ ــــــــــــــطت ب وشـــــــ

 .من الغرام، وهو االشتياق ، وشدة الوجد
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ـــــــــــــــــــرتاب فــــــــــــــــــــوق غربتنــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــأي اغـ ـــــــــــــــــيتفـ    الـــ
ـــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــداء فينـــــــــــــــــــا حتـك ــــــــــــــــــحت األـعـ ـــــــــــــــا أضـ ُهلــــ ُ َْ ُ

جلـنــة، : واملؤمـنــون يف هــذا القســم أقســام:"يقــول رمحــه هللا بعــد هــذا  ـمــنهم مــن قلبــه معلــق 
إمنـا أشـار إىل   ًولعـل أمـري املـؤمنني عليـا. رفونومنهم من قلبه معلق عند خالقه وهـم العـا

م يف الدنيا وقلو  .م عند املوىلهذا القسم؛ فالعارفون أبدا
عالمـــة الطهـــر أن يكـــون قلـــب العبـــد «:  يرويـــه عـــن ربـــهويف مراســـيل احلســـن عـــن النـــيب 

ًعـنــدي معلقـــا، فـــإذا كـــان كـــذلك مل ينســـين عـلــى كـــل حـــال، وإذا كـــان كـــذلك منـنــت علـيــه 
َالشــتغال يب كــيال ينســاين، فــإذا مل ينســين حركــت قلبــه، فــإذا تكـلـم تكلــم يب، وإذا ســكت  َّ

تيه املعونة من عنديسكت يب، فذلك ال  ."»ذي 
، يعـين املؤمنـون ليسـوا علـى حـال واحـدة "واملؤمنـون يف هـذا القسـم أقسـام :"يقول رمحـه هللا 

لنـظـر األعلـى، والنـظـر األعلـى قلـنـا إ م  آلـخـرة، وتعلـق قـلـو م   إىل مــايف نظـرهم وتعـلـق قلـو
 .اجلنة وما أعده هللا ألوليائه أو إىل هللا جل يف عاله

جلـنـة: واملؤمـنـون يف هــذا القســم أقســام ":يقــول  ، وهــي مــا أعــده هللا "مــنهم مــن قلـبـه معـلـق 
 .تعاىل ألوليائه وحزبه

لنظــر إىل هللا يرقــب "رفونومــنهم مــن قلبــه معلــق عنــد خالقــه وهــم العــا" ، فهــذا قلبــه معلــق 
مل ذاك اللقاء  .ذاك النعيم و

م "ا القســمإمنــا أشــار إىل هــذ  ًولعــل أمــري املــؤمنني عليــا:"قــال ، يعــين الــذين تعلقــت قلــو
 . تعاىل

م عـنـد املــوىل" م يف اـلـدنيا وقـلـو م عـنـد اـملـوىل اهتمامــا"فالعــارفون أـبـدا ً  وارتقــاً ونظــراً، قـلـو
 .ً وأمال، وما إىل ذلكًوفكرا
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، وهـــذا مـــن أضـــعف املراســـيل، " يرويـــه عـــن ربـــهويف مراســـيل احلســـن عـــن النـــيب :"يقـــول 
 .املراسيل مراسيل احلسن رمحه هللان أوهى مراسيل احلسن م

 عـلــى كـــل ًعالـمــة الطهـــر أن يكـــون قـلــب العـبــد عـنــدي معلـقــا، ـفــإذا كـــان كـــذلك مل ينســـين"
 .، يعين ال ينسى ما أمره هللا تعاىل به، وال ينسى ذكره على كل حال"حال

الشتغال يب كيال ينساين"  .، فيشغل بدنه بطاعة ربه "وإذا كان كذلك مننت عليه 
تيـه " َفإذا مل ينسين حركت قلبه، فإذا تكلم تكلم يب، وإذا سكت سكت يب، فذلك الذي  َّ

 ".املعونة من عندي
وـهـم اـلـذين بلغــو الغاـيـة يف الوالـيـة، هــذا وصــف لـلـذين بلغــوا الغاـيـة يف الوالـيـة، كمــا جــاء يف 

، عــن عــن أيب هريــرة ، عــن عطــاء، مــن حــديث شــريك بــن أيب منــر" لبخــارياصــحيح "
ََّصــلى ا عليــه وســلم النــيب ََّ َ ِ ََْ َُّ حلــرب ومــا إ «:قــال َ ا فـقــد آذنـتــه  َن ا قــال مــن عــادى يل ولي َ ْ ََ َِ ْ َْ ِ ُ َُْ ْ َ َ ــَ ِ ِ َ َ َ َّ َّ

ََّتــقـرب إيل ِ َ َّ َ ٍعـبـدي بشــيء َ
ْ َ ِ ِ ِ أـحـب إيل ممــا افرتضــت علـيـهَْ َْ ََ ُ ْ َ ََْ َِّ َّ ِ َّ ُ ومــا يـــزال  -وهــذه منزـلـة الواجـبـات- َ َ َ َ َ

ِعبدي  لنـَّوافل حىت أحبه فإذا أحبـبـته كنت مسعه الـذي يسـمع بـه وبصـره الـذي َْ ِيـتـقرب إيل  ِ َِّ ََُّ َ ََ َ َ َ ََ َِ ِِ ُ ْ ُ ُ َُْ َُّ ْ َُّ ُ َْ ْ َ َُ ِ َِ َّ َّ ِ َ ِ َ ُ َ
ــا وإن ســألين ألعطيـنـَّـه ولــئن اســتـع ــا ورجلــه الــيت ميشــي  َيـبصــر بــه ويــده الــيت يـــبطش  َ َ َُ ْْ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ َ ُُ َ َ ْ ِ ِ َِْ َّ ِ ََّ ُْ ْ ُْ َ ِ ُ َِاذين ِ

َُّألعيذنه  َ ِ  . وهذا يدل على والية هللا تعاىل ألوليائه ، ومصداق ما ذكر هنا)1(»...ُ
تيه املعونة من عندي" كم من أهل املعونة"فذلك الذي   .، نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا وإ
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