
 منزلة الفقر  –اسم هللا الغني 

 
 مدارج السالكین من منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین 

 
	من درجات االستعانة (ایاك نعبد وایاك نستعین)، منزلة الفقر -

 
 معنى الفقر: 

	الكسر  -
	والعوز  -
	والحاجة  -

 
الفقر روح كل خطوة تخطیھا الى هللا تعالى (روح الصالة، روح الصدقة، روح  -

	الذي یلیق بالعبد)الفقر ھو (االستعانة،...) والفقر أیضا ھو ھدف العبد 
 

 لفظ الفقر في القرآن

 (مساعدتھم بالمال)ھل الصفة أل :٢٧٣سورة البقرة 
 

 فقراء المسلمین (مساعدتھم بالمال): ٦٠سورة التوبة 
 

 : جمیع الناس (فقط هللا الغني الحمید یغنیھم)١٥فاطر سورة 
 

 فقر العبد

 الفقیر الى هللا = َعزل النفس عن مزاحمة العبودیة والربوبیة. ١
	ھل انِت المسئولة في التنفس؟  حركة أعضائك؟  عنھل انِت المسئولة  -

 
  
 . الفقیر الى هللا = أن یصیر الى هللا ال یبقى لنفسھ شيء ٢
 قل إن صالتي ونسكي ومحیاي ومماتي p رب العالمین  -



 ألقدار الفقیر لیس لھ رأي في ا -
 نفسھ وما ال تحب  ھالفقیر لیس لھ رأي في ما تحب -
 اآلخرینأنفس الفقیر ال یملك نفسھ فكیف ب -
ك الذي یریده هللا منك فقط فقر كل شيء؟؟؟ ویملكملكھ فماذا یعطي الفقیر للغني الذي یَ  -

 الیھ
 ولكن روح كل ھذه االعمال فقرك الیھ. بالعجب والكبرالملوثة أعمالنا  یقبلالغني ال  -
 

 أركان الفقر 

	علم یَسوسھ  .1
	قروھذا ما یسوقك الى الفجل جاللھ  وبكمال هللالضعیفة، وھذا العلم بالنفس اإلنسان  -

 	
	َوَرع یَحجزه  .2
	من أعلى درجات التقوى  -

 
	یقین یحملھ  .3
	 في األقداریقین یأتي بالزیادة العلم ومالحظة أفعال هللا  -
	

	ذكر یؤنسھ  .4
	ذكر هللا في كل وقت  -

 
 الفقر = العلم + الورع + الیقین + الذكر أركان 

 

 البدایة والنھایة 

	بدایة الفقر الذل  -
 نھایة الفقر العز  -

 الظاھر والباطن 

	ظاھر الفقر العدم  -
	باطن الفقر الغني  -



	طریق الفقر وال دخول الى هللا اال من باب الفقر ال من اال وصول الى هللا  -
	

فقیر الى هللا ال ھل الفقیر الى هللا، ینتقم لنفسھ؟ ھل الفقیر الى هللا یطالب لنفسھ؟ ھل -
	یعارض لنفسھ؟

 

 درجات الفقر 

 . الفقر عن الدنیا ١
 . الفقر عن مطالعة األعمال ٢
 
 
 

  الفقر عن الدنیا

 وعكسھ الفقیر الى الدنیا.
  وھذا ال یعني عدم استعمالھا. كأن ھذا الشخص ال یحتاج الدنیا.

 
 وھذا یشمل ثالثة أشیاء: 

a(  بالجوارح عدم التعلق بھا	
	ال یشتھي ما ال یجد )1
	ال یُكثر إذا ُوجد  )2

	وھذا یبین أن الشخص لھ سیطرة على الدنیا ولیس العكس بأن الدنیا تسیطره! -
 وقبض الجوارح عن الدنیا أسھل من القلب واللسان. قبض الید عن الدنیا،  -
	

b(  باللسانعدم التعلق بھا	
 وھناك عالمتین بأنك متعلق بھا بلسانك: 

	ا مدح )1
	ا ذم أو )2

	المتعلق باp ال یذم أي شيء ألنھ یعلم أن كل شيء اختبار من هللا! -
	ومن تَعَلََق بشيء ذكره.   -
 اذا ترید أن تتكلم عن الدنیا، اذكر فضل هللا ورزقھ واحسانھ علینا. -
	

c( القلب ب عدم التعلق بھا	



	الطلب  )1
دي ؤالطلب) من أمراض القلب الذي یالقلب مشغول بطلبھا في القلب وھذه آفة (آفة  -

اللسان  ولكن اذا لم یعالج سیخرج علىالى الطمع والحرص. والطلب في القلب 
	والجوارح.

	
	الترك )2

ر النفس وھذا یضمباح، القلب ینشغل بالتفكیر فیھ كلما حرمت نفسك نھائیا من شيء  -
	. مع عدم االسراف فیھأكثر من أخذه 

اس فیرى الن الشخص الى العجب یوصلعدم استخدام الدنیا بالطریقة الصحیحة قد  -
ولذلك الترك أیضا آفة كالطلب  مغمومین في الدنیا وھو زاھد عنھا فیعجب بنفسھ

	(آفة الترك)
	!ومباحة جھاد للشھوات التي ھي صغیرةعوضا عن ر أن یجاھد الشیاطین یَ خْ األَ  -

 
 ترك والطلب بالقلب، أي ال تفكر بھ عند عدم وجوده وعدم التفكر بھ وأنت تاركھ.فمعنى ال

 
 

 الفقر عن مطالعة األعمال

 . یعمل االعمال ولكن ھو فقیر الیھا.. من أنواع الفقر أنھ
 

	وهللا  رؤیة االعمال حجاب بین العبدألن ة فال تكن فقیرا الى أعمالك الصالح
  )ھذا محمودذنوبك وتقصیرك (فماذا اطالع واتذكر؟؟ مطالعة 

 
 وأعمالك وكن فقط غنیا باp فقیرا الیھ. من نفسكحرر نفسك  ،حرر نفسك من الجمیع

 
 والحمدp رب العالمین


