
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 "نفسه دان من سالكيّ " الوحيد الباب وحديث اآليات[ 2] اهلل مخموقات عظيم في التفكر باب
 

  الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 ،وسائر أمورىما ،وأىوال اآلخرة ايناهلل تعالى وفناء الدالتفكر في عظيم مخموقات "فال زال الكالم في باب 

وكما ذكرت  ،وكنا تحدثنا عن طرف يتصل بيذا الموضوع "،وتيذيبيا وحمميا عمى االستقامة ،وتقصير النفس
من أجل  ؛يكون التفكر النافع سمة لوينبغي أن والمقصود أن اإلنسان  ،والحديث عنو يطول ،ةفإن أطرافو كثير 

 ،وفي دنياه ،وفيما يحتاج إليو في آخرتو ،فيفكر فيما ينفعو ،المطالب العالية  في الدنيا وفي اآلخرةل أن يحص  
وما يصير إليو في دار  ،وحينما ينتقل إلى اآلخرة ،ويتبصر فيما ينتظره حينما يوافي في قبره ،يتبصر في عممو

ما إلى نار وما يتعامل بو ويتعاطاه أنو إن أخذ  ،وما يعطيو ،ايفكر فيما يأخذه في ىذه الدني ،الخمد إما إلى جنة وا 
يفكر  ،إنما ىي الحسنات والسيئات ،شيًئا من الحرام فسيدفعو غًدا غالي الثمن في يوم ال درىم فيو وال دينار

في ىذه األرض التي يأخذىا بغير حقيا أنو يفكر  ،حينما يطمق لسانو في أعراض الناس أنو سيدفع ثمن ذلك
يفكر حينما يقتطع حق مسمم فإنو قد يكون ذلك سبًبا لحرمانو من  ،من سبع أرضين يوم القيامةق ذلك يطو  
ويفكر فيما يعممو من  ،وأنيا ظممات يوم القيامة ،يفكر في الظمم وأنواع المظالم ،ولو كان ذلك يسيًرا ،الجنة

-سنة سبعين -بين النار سبعين خريًفا األعمال الصالحات فإنو حينما يصوم يوًما في سبيل اهلل يباعد اهلل بينو و 
ليستدل عمى قدرتو وعظمتو وعممو الشامل المحيط وما  ؛-عز وجل-ويفكر أيضًا في مخموقات اهلل  ،وىكذا ،

ألن ىذا ال  ؛-عز وجل-سواء كان ذلك من قبيل التفكير في ذات اهلل  ،ويتجنب أنواع التفكير الضار ،أشبو ذلك
نما  ،فال يجوز لإلنسان أن يفكر في ذات اهلل ،-سبحانو وتعالى-نيو وعظمتو يجوز ألن العقول ال تحيط بك وا 

ولكنو ال يشغل قمبو بالتفكير في  ،عمى عظمة الصانعويستدل بيذه المصنوعات  ،يفكر في أفعالو ومخموقاتو
ما  نقف عند، فنحن فإن ىذا أمر ال سبيل إلى الوصول إليو ،؟كيف كذا ؟كيف كذا ؟كيف وجيو ؟كيف يده ،ذاتو

ولكننا ال نخوض  ،ونؤمن بذلك عمى حقيقتو -صمى اهلل عميو وسمم-وصف اهلل بو نفسو أو وصفو بو رسولو 
 .فيما ال تبمغو عقولنا

ا بعيد ولكنو يكون واقعي   ،وكذلك يتجنب التفكير الضار الذي يدخمو في أودية الوىم والخيال فيما ال طائل تحتو
إذا سأل )) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،طالب اآلخرة أو مطالب الدنيااليمة عالي اليمة سواء في م

فيكون عالي اليمة في طمب  ،(1)((وفوقو عرش الرحمن ،أحدكم الجنة فميسأل الفردوس األعمى فإنو أعمى الجنة
نما  ،فاإلغراق في الخيال ال يجمب لو نفًعا ،لكن دون أن يغرق في الخيال ،وكذلك عالي اليمة في الدنيا ،الجنة وا 

الة ال يعني القموب التي تكون بط   ،عمل القموب الباطولية :-رحمو اهلل-وكما يعبر ابن القيم  ،ذلك عمل البطالين
                                                           

 (.0572) برقم سبيمي، وىذا سبيمي ىذه: يقال اهلل، سبيل في المجاىدين درجات باب والسير، الجياد كتاب البخاري، رواه (1)



 ؟،كيف سأتصرف بو ؟،لو وجدت كنًزا كيف سأصرفو :اإلنسان الذي يفكر يقول :مثل ،تشتغل باألمور الواقعية
 ،؟...وكيف ،؟سأفعل وكيف ؟ممًكا ماذا سأصنع ، لو صرت  االت ال تنفعو وال تجدي عنو شيًئاتفكير في خي

 ؟وكيف أصرفيا ،؟لو أنني حصمت عمى مثل ممك قارون ماذا سأفعل بيذه األموال :وىكذا لو أنو فكر وقال
إذا حصمت عمى جائزة قدرىا مثاًل مائة مميون لاير أنت سأعطيك سيارة  :و يقول لقرابتوأ ؟،وماذا أعطي أقاربي

 .فيذا ال ينفع ،يسبح في الخياالت ،كذا اوأنت سأعطيك أرًضا كذا وبيتً  ،وأنت سأعطيك سيارة كذا ،كذا
ثم  نو سيشتري مثاًل مثل ىذا الماء بنصف لايرإ :وكذلك أيضًا الذي يغرق في المبالغة والخيال مثل الذي يقول

ثم يصير يممك الماليين من خالل  اوعاشرً  اوخامسً  اورابعً  اوثالثً  اويشتري ثانيً  ،فيبيعو بلاير ثم يبيعو بلاير ونص
 .ا في التفكيرفينبغي لإلنسان أن يكون واقعي   ،ىذا إغراق الخيال :نقول ،ىذا

فكل  ،إلى الشيوات المحرمةوكيف يتوصل  ،كذلك من التفكير الضار أن يفكر اإلنسان في الجريمة والمعاصي
ر طاقة ال تتوقف يمكن لإلنسان أن يغمض عينو ويسد أذنو ولكن يفالتفك ،ىذا من التفكير الذي يضر وال ينفع

توقده بالخواطر  أي ،دهتفؤ  لكثرة  ؛فؤاد :ويقال لو ،لكثرة تقمبو ؛قمب :وليذا القمب يقال لو ؛التفكير ال يتوقف
ما أن يفكر بالشر ،فإما أن يفكر بالخير ،واألفكار واإلرادات فيو ال يتوقف أبداً  فينبغي لإلنسان أن يراعي ىذا  ،وا 

 .تبارك وتعالى-وأن يفكر فيما يجدي لو نفًعا ويقربو إلى اهلل  ،المعنى
 َمْثَنى ِلمَّهِ  َتُقوُموا َأنْ } ،بشيء واحد ،ة واحدةم  بخ   [24:سبأ] {ِبَواِحَدة   َأِعُظُكمْ  ِإنََّما ُقلْ } :وىنا ذكر اآليات قال

صمى اهلل عميو -قوموا تفكروا سواء كان ذلك في صحة ما جاء بو النبي  :يقول ليم [24:سبأ] {َتَتَفكَُّروا ُثمَّ  َوُفرَاَدى
من الناس من يكون التفكير  ،تفكروا ،وكل بحسبو ،-تبارك وتعالى- وحدانية اهلل فيوصحة رسالتو أو  -وسمم

وذلك لئال يشوش عميو أحد أو يصرف تفكيره من الوجو الصحيح إلى الوجو  ؛"فرادى"األنفع في حقو ىو االنفراد 
فيكون  ،ومن الناس من يحتاج إلى أن يرجع لغيره ويتوجو تفكيره بتفكير آخر يجتمع معو ويعتضد معو ،المنحرف

فالمقصود أنيم يتفكرون فرادى  ،إذا وجد الصدق في طمب الحق ،والحقذلك أدعى إلى الوصول إلى الصواب 
 .ويتفكرون مجتمعين لموصول إلى الحق

 َوُقُعوًدا ِقَياًما المَّهَ  َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ  * اْْلَْلَبابِ  ِْلُوِلي آَلَيات   َوالنََّهارِ  المَّْيلِ  َواْخِتََلفِ  َواْْلَْرضِ  السََّمَواتِ  َخْمقِ  ِفي ِإنَّ }
 آل]{ النَّارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  َباِطًَل  َهَذا َخَمْقتَ  َما َربََّنا َواْْلَْرضِ  السََّمَواتِ  َخْمقِ  ِفي َوَيَتَفكَُّرونَ  ُجُنوِبِهمْ  َوَعَمى
 السََّمَواتِ  َخْمقِ  ِفي ِإنَّ } :لما نزلت عميو آيات آل عمران -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  [171-172:عمران

ويل لمن قرأىا )) :قال {َوُقُعوًدا ِقَياًما المَّهَ  َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ *  اْْلَْلَبابِ  ِْلُوِلي آَلَيات   َوالنََّهارِ  المَّْيلِ  َواْخِتََلفِ  َواْْلَْرضِ 
 .(1)((ولم يتفكر

والجبال وما أشبو ذلك كما في آية فالمقصود أن تعاقب الميل والنيار وىذه األفالك العظيمة والسموات واألرض 
 َبْعدَ  اْْلَْرَض  ِبهِ  َفَأْحَيا َماء   ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  المَّهُ  َأْنَزلَ  َوَما النَّاَس  َيْنَفعُ  ِبَما اْلَبْحرِ  ِفي َتْجِري الَِّتي َواْلُفْمكِ } ،البقرة
َياحِ  َوَتْصِريفِ  َدابَّة   ُكل   ِمنْ  ِفيَها َوَبثَّ  َمْوِتَها رِ  َوالسََّحابِ  الر  { َيْعِقُمونَ  ِلَقْوم   آَلَيات   َواْْلَْرضِ  السََّماءِ  َبْينَ  اْلُمَسخَّ

وال يممك إال أن يخر  -عز وجل-فالمقصود أن مثل ىذه األشياء لوال اإللف لبقي اإلنسان ساجًدا هلل  [142:البقرة]

                                                           

 (.45) برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني وحسنو ،(402) برقم صحيحو، في حبان ابن رواه (1)



أن أحًدا منذ ولد وىو في  -كما قيل-رنا و لو تص ،ساجًدا لعظمة ىذه المخموقات التي تدل عمى عظمة الخالق
قبو تحت األرض لم ير الضياء ولم ير الشمس ولم ير األرض وال الجبال وال البحار فإنو لو خرج إلى األرض 

سيجمس ينظر التربة ويممس األرض وينظر إلى الجبال فإذا  ؟كيف سيصنع ؟،فماذا سيصنع بعد أن يفيم ويعقل
وىو يتعجب  ،ذا خرجت النجوم جمس يرقبيا واحًدا بعد اآلخر حتى يصبحفإ ،خرجت الشمس يرقبيا حتى تغرب

ولذلك الذي يرى البحر ألول مرة  ؛ولذلك نحن لما ألفنا ىذه األمور ما عادت تؤثر فينا ،من ىذا الخمق العجيب
تجد رسائل والناس الذين لم يروا اإلبل يتمنون رؤيتيا بل في بعض مواقع الفتاوى في اإلنترنت  ،يتعجب من خمقو

من ىذا في بعض المواقع رسائل يرسميا بعض الغربيين السيما فئة الشباب نريد أن نرى صورة  ًئاورأيت شي
ال يوجد في بيئتيم إذا رأوه في مكان اجتمعوا  لك لربما تجد أن بعض ىؤالء الذينولذ ،ما رأوه من قبل ،الجمل

ولذلك لو  ؛ألفنا مثل ىذه األشياء فما عادت تؤثر فينا ولكننا ،عميو وجعموا ينظرون ويتعجبون من خمقو العجيب
أمامك عممية اليضم كيف تتم عمى  :لو قيل لإلنسان اآلن ،ألول مرة نشاىدىا ،أمور لم نألفيا كشف لنا عن

خاليا الأمامك عممية تشريح لقضايا معينة  ،أمامك عممية تكوين الجنين قد يتأثر ،الطبيعة تصوير مثاًل قد يتأثر
ى عط  وحينما ي   ،وىكذا في األمور يسمع عن التدخين كثيًرا ،لمخ أو نحو ذلك أو الشعيرات أو كذا يتأثر كثيًراأو ا

اإلنسان الذي  ،أو نحو ىذا يتأثر كثيًرا حينما يشاىد ىذه األشياء امتضخمً  اسوداء متفحمة أو قمبً رئة حقيقية 
لربما ذاك اليوم ما  ،دخل الطب ألول وىمة يغمى عميو ،تشرح في المعملإنسان يأتي ألول وىمة أمام جثة 

ولربما في  ،رح أبدًا يخرج منيا ويذىب ويأكل ويرجع يكمللكن الطبيب الذي ليس لو مينة إال بيذا المش   ،يتغدى
ولذلك ترى الجزار حينما يذبح  ،ألنو ألف مثل ىذه األشياء ؛مشكمة أيمشرحتو يأكل ويشرب وليس عنده 

لكن لو جئت بطفل أول مرة يرى ىذا  ،ليوم من ىذه البيائم ونحو ذلك األمر طبيعي بالنسبة إليوالعشرات في ا
لكن  ،تراءى لو صورة ىذا الحيوان والدم الذي ينزل منو وما أشبو ذلكتطيمة حياتو و المشيد لربما ما يأكل المحم 

ياكم - وىكذا األماكن ،ال تحرك فيو ساكًنا كذا التي كثرت فييا الحروب تجد  -والمسممين جميًعاأجارنا اهلل وا 
بينما في  ،جثث الناس والدماء واألشالء وكذا أمر طبيعي كأنيم يحممون متاًعا من األرض أو حطًبا أو نحو ذلك

فاإللف ىو الذي يجعل  ،عب دًما أغمي عميو إذا شاىدهث  بيئة ال يوجد فييا شيء من ىذا لو رأى  لربما جرًحا ي  
  .إلى المشاىد العجيبة والغريبة أو ينصرف عنيا نشد  اإلنسان ي

ِبلِ  ِإَلى َيْنُظُرونَ  َأَفََل } :وكذلك في قولو  َلى*  ُخِمَقتْ  َكْيفَ  اْلِْ تكممت  [16-15:الغاشية]{ ُرِفَعتْ  َكْيفَ  السََّماءِ  َواِ 
 .واآليات في الباب كثيرة [12، ومحمد:60وغافر:، 127:يوسف]{ َفَيْنُظُروا اْْلَْرضِ  ِفي َيِسيُروا َأَفَممْ } ،عمييا ىذه أمس
 ،س من دان نفسو وعمل لما بعد الموتالكي  )) :يقصد "س من دان نفسوالكي  " :الحديث السابق :ومن األحاديث
ال يثبت إسناده عن  ،ال يصح ،والحديث فيو ضعف ،(1)((تبع نفسو ىواىا وتمنى عمى اهلل األمانيأوالعاجز من 

                                                           

 أبواب ماجو، وابن ،(0237) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة أبواب الترمذي، رواه (1)
 لضعف ضعيف إسناده: "محققوه وقال ،(15101) برقم المسند، في وأحمد ،(2042) برقم لو، واالستعداد الموت ذكر باب الزىد،
 الجامع، ضعيف وفي ،(3117) برقم الضعيفة، السمسمة في األلباني وضعفو ،"ثقات اإلسناد رجال وباقي مريم، أبي بن بكر أبي
 (.2123) برقم



وقد تكممت عن التفكر بكالم طويل أطول من ىذا في الكالم عمى األعمال  ،-اهلل عميو وسممصمى -رسول اهلل 
 .القمبية
ياكم من المعتب   -عز وجل-وأسأل اهلل  ،ىذا ياكم  ،وأن يجعل قموبنا حية ،رين المتفكرينأن يجعمنا وا  وأن يعيننا وا 

 .وآلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وحسن عبادتو ،وشكره ،عمى ذكره


