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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (كتب ابن تيمية)ول إلى العمم المأمول البن سعدي طريق الوص

 (44-44 القواعد) العبودية - 4
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

أما ا إلى يوم الدين، وعمى آلو وصحبو وسمم تسميمًا كثيرً  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد رب العالمين، الحمد هلل
 بعد:
: -رحمو اهلل تعالى-والسامعين، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي  لميم اغفر لنا، ولشيخنا، والحاضرين،فا

واختياره اليوى  ،ن ضل ىو تقديم قياسو عمى النص المنزل من عند اهللضالل مَ  العبودية: وأصلُ ومن رسالة 
  عمى اتباع أمر اهلل.

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
وال أعمم كتابًا في ىذا  ،-اهلل رحمو-بن تيمية اشيخ اإلسالم  ومن أنفس ما كتبىي  (رسالة العبودية)فيذه الرسالة 
 -هلل ورحم- يالشيخ عبد الرحمن المعمم ب  كت   ،في العبودية أنفع وال أوفى وال أشمل من ىذا الكتابالموضوع 

والموجود  ،قد بعضياف   سف أنوألول ،كتابًا في العبودية لم يطبع وىو في مالزم متعددة "التنكيل"صاحب كتاب 
ىذا الكتاب مرة  قراءة ويحسن ،ى صغر حجموعم بيذا الكتاب ال يقاس منو ولكنو راً كثيمنيا اطمعت عميو وقرأت 

-بن تيمية االم يعني شيخ اإلس ،يقرب فييا ىذا الكتاب بعض أىل العمم إلى عمل مقدمة لو وقد عمد ،بعد مرة
 األلبانيفجاء الشيخ عبد الرحمن  ،ىو معموم ذلك كما لىإ وما خرآل يخرج من موضوعيستطرد ف -اهلل رحمو

     .طبع المكتب اإلسالمي ،بحيث تفيم من غير استطراد في مقدمة الكتاب ،ويسرىا ،وقرب أفكار الكتاب
ن عند تقديم قياسو عمى النص المنزل م ىو ن ضلوأصل ضالل مَ  :وىي بتصرف يسيريقول في ىذه الفائدة 

أول من قاس قياسًا  :فكما قال بعض أىل العمم ،وىذا كما فعل إبميس ،تباع أمر اهللاختياره اليوى عمى ا، و اهلل
ارض حينما أمر بالسجود آلدم ع -تبارك وتعالى-فاهلل  ،منصلقياس المصادم الىو  عتباراالوالقياس فاسد فاسدًا 

 ،[21:األعراف] {ِطينٍ  ِمنْ  َوَخَمْقَتوُ  َنارٍ  ِمنْ  َخَمْقَتِني ِمْنوُ  َخْيرٌ  َأَنا} :فقال بقياسو الفاسد ،ذلك معارضة عقمية
وأن  ،وبينوا فساد ىذا القياس حتى من جية النظر ،ردوا عمى إبميس من أوجو متعددة -رحميم اهلل-والعمماء 

وىو أول من عارض  ،وىو أول من قاس قياسًا فاسداً  ،عنصر الطين أفضل من عنصر النار من أكثر من وجو
 لحاقإىو  -رحميم اهلل-الفقياء  قياس -كما سبق في قياس التمثيل-والقياس الصحيح  ،النص بالقياس والعقل

فيمحق  ،أصل ثابت في الشرع جاء بو النقلىو محق بو فاألصل الذي ي   ،في حكم لعمة جامعة بينيما ،فرع بأصل
القياس الذي يكون فاسد  :لون لوالنقل بالعقل والقياس فيذا الذي يقو  ضع ور لكن إذا  ،بو النقل ما لم يأت   بو
وىذا أصل ضالل من ضل من الطوائف  ،االعتبارفساد  ،دح في األقيسةحدى القوادح التي تقوىي إ ،عتباراال

ال  قيستيمأبوالفرق حيث عارضوا النصوص  لما حصل بينيم ىذا  الوحي التباع مو تمحض الناسفوعقوليم وا 
 ،اجتيدوا -رضي اهلل عنيم-ن الصحابة فإ ،والطوائف المنتسبة إلى اإلسالمالفرق  الواقع بين ختالفاالفتراق واال

 ،والتناحر ،والتفرق ،الدينجب التنازع في و المذموم الذي ي االختالف قبيل ولكن اختالفيم لم يكن من ،واختمفوا
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نما كان  والرابطة اإليمانية والمحبة  ،لفةاأل صراأو الذي ال يحصل بو قطع  السائغاالختالف ل اختالفيم من قبيوا 
 .واهلل المستعان ،وما إلى ذلك

تباع الوحي اترك الحق و  ن منفإ ،ثالث ة أمروليس ثم   ،-عز وجل-هلل تباع أمر االيوى عمى اياره تخاو  :وقال 
 ِإنَّا َداُوودُ  َيا}: يقول -تبارك وتعالى-واهلل  ،-ن شاء اهللإ- وسيأتي ما يوضح ذلك ،بد أن يكون متبعًا لميوى ال

ن الذي فإ [12:ص] {المَّوِ  َسِبيلِ  َعنْ  َفُيِضمَّكَ  اْلَيَوى َتتَِّبعِ  َواَل  ِباْلَحق   النَّاسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ  اْْلَْرضِ  ِفي َخِميَفةً  َجَعْمَناكَ 
 صمى-غير الوحي والحق الذي جاء بو الرسول  -كان مسماه أيًّا-شيئًا  فكل من اتبع  ،الحق ىو اليوى يقابل

فيذه األسماء التي لربما ينخدع بيا كثير من الناس ىي في الواقع من  ،بد الفيو متبع لميوى و  -اهلل عميو وسمم
ن كانت مخالفة لمحق فيي مناس تحت مسميات متنوعة إقدم لوالمذاىب والقوالب التي ت   اآلراءىذه  ،جممة األىواء
ولذلك ذكر  ،اليوى اتباعفي الواقع يجمعيم  يمنفإىم ؤ ت أسمادوىؤالء الذين يتبعونيا ميما تعد ،ىمن قبيل اليو 

فمن  ،عراض عن الوحيواإل ،اليوى اتباع أىل البدع والضالل ىو طوائف أىل العمم أن الجامع المشترك بين
 .عميو أن يكون متبعًا لموحي وال يعارض ذلك بعقل أو قياسوالخالص ف أراد السالمة

 ،اهلل لمدين الذي شرعو ااهلل بو رسمو من عبادتو وطاعتو وطاعة رسمو ال يكون متبعً  فالمخالف لما بعثقال: 
  .بل يكون متبعًا ليواه بغير ىدى من اهلل

 -تبارك وتعالى-واهلل  ،بعدما سبق -اهلل رحمو-الشيخ  هوقد ذكر  ،بع ما قبمون ذلك يت  فإ ،ىو كما مضى الكالم
ن لم يتبع إ فإنو [21:الجاثية] {َيْعَمُمونَ  اَل  الَِّذينَ  َأْىَواءَ  َتتَِّبعْ  َواَل  َفاتَِّبْعَيا اْْلَْمرِ  ِمنَ  َشِريَعةٍ  َعَمى َجَعْمَناكَ  ُثمَّ }: يقول

 َيْسَتِجيُبوا َلمْ  َفِإنْ } :-عز وجل-وقال اهلل  ،اليوى ىو ن البديلإليو فإ -عز وجل-اهلل  اة التي أوحاىىذه الشريع
ن لم إنيم إف [05:القصص] {المَّوِ  ِمنَ  ُىًدى ِبَغْيرِ  َىَواهُ  اتََّبعَ  ِممَّنِ  َأَضل   َوَمنْ  َأْىَواَءُىمْ  َيتَِّبُعونَ  َأنََّما َفاْعَممْ  َلكَ 

 ،بد أن يكونوا متبعين ألىواء النفوس فال -صمى اهلل عميو وسمم-موحي ولما جاء بو الرسول ول يستجيبوا لمحق
وىو من أعظم األسباب التي يتوقى  ،الكتاب والسنةب عتصاماال من وذلك يعتبره المؤمن، ينبغي أن فيذا أصل

  .اإلنسان فييا مضالت الفتن واألىواء
وليا  ،ومقصودىا واحد ،والعبادة والطاعة واالستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من اْلسماءقال: 
 :أصالن

 .أحدىما: أن ال يعبد إال اهلل
 .ال بغير ذلك من اْلىواء والبدع ،الثاني: أن يعبد بما أمر

 ،إلى ذلك ترجع إلى شيء واحدوما العبادة والطاعة واالستقامة ولزوم الصراط المستقيم  يذه األشياء التي ىيف
تحقيق  :حينما نقول ،لزوم الصراط المستقيم :حينما نقول ،-عز وجل-تحقيق العبودية هلل  :يعني حينما نقول

كون فالذي ي ،فذلك جميعًا يرجع إلى شيء واحد -صمى اهلل عميو وسمم-فالن مطيع هلل ولرسولو  :نقول ،الطاعة
 :ثنينا وذلك يرجع إلى أمرين ،مصراط المستقيملوىو سالك  ،معبوديةمحقق  ل ىوبيذه المثابة 

ال يكون ذلك من  ،غيرهإلى ات لتفافال يكون في القمب  ،-تبارك تعالى- وىو أن ال يعبد إال اهلل :التوحيد :األول
وال يكون فيو أيضًا نوع  ،اإلشراكأىل كما ىو حال  ،-عز وجل-لتفات إلى معبودات من دون اهلل قبيل اال

يذا األصل مع األصل ل ك يحبط األعمال فمن كان محققاً ن ذلفإ ،ا يكون من قبيل الرياء والسمعةالتفات مم
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 اً وسالك ،يكون باجتماعيما محققًا لمعبودية نوفيما شرع فإ -صمى اهلل عميو وسمم-ل الرسو  اتباعوىو  :الثاني
فإذا  ،ىي ما كان بيذه المثابة فإن الطاعة الحقة ،-صمى اهلل عميو وسمم-لرسولو هلل و  اً ومطيع ،مصراط المستقيمل
ى اهلل صم-لما جاء بو الرسول فييا عند اإلنسان لكن أعمالو لم يكن موافقًا  -ولو كان عظيماً -جد اإلخالص و  

ذا كان اإلنسان ،عداً نيا ال تزيده من اهلل إال ب  فإ ،فتمك البدع -عميو وسمم  ،وفق ما شرع -عز وجل-يتعبد اهلل  وا 
 ،ال يكون محققًا لمعبوديةو  ،عداً من اهلل إال ب   ن ىذا ال يزيدهفإفي ىذه العبادات  -جل جاللو-ولكنو لم يخمص هلل 
   .وىذا ،صراط المستقيم فعميو أن يجمع بين ىذامل ،النجاةسالكًا لطريق  وأن يكون فمن أراد أن يحققيا

فيذا  ،يكون عمى الدين الصحيحأن  ،أن يكون محققًا لإليمان ،وىو أن يكون عمى اإليمان ىناك شرط ثالث:و 
اِلَحاتِ  َيْعَمُمونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوُيَبش رُ } :-تبارك وتعالى-ذكرت  ما يدل عمى ذلك من قول اهلل شرط و   {الصَّ

 :سورة الكيف ينتظم أمرين أول أن العمل الصالح في ىذه اآلية فيفذكر اإليمان والعمل الصالح، و  [1:الكيف]
 َرب وِ  ِلَقاءَ  َيْرُجو َكانَ  َفَمنْ } :وأن قولو في آخرىا ،ىو اإليمان الذي ذكره قبمو :فالشرط الثالث ،اإلخالص والمتابعة

الصالح  والعمل   ،فيذا ينتظم اإليمان واإلخالص [225:الكيف] {َأَحًدا َرب وِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َواَل  َصاِلًحا َعَماًل  َفْمَيْعَملْ 
 ِلمَّوِ  َوْجَيوُ  َأْسَممَ  َمنْ  َبَمى}: يقول -عز وجل-واهلل  ،-ممصمى اهلل عميو وس-ا فيو لما جاء بو الرسول يكون موافقً 

 "محسنوىو " أيضاً ذلك وك ،اإلخالصوالتوحيد و ىذا ينتظم اإليمان  {ِلمَّوِ  َوْجَيوُ  َأْسَممَ } ،[221:البقرة] {ُمْحِسنٌ  َوُىوَ 
وبيما يكون  ،ينفال نجاة وال خالص إال بتحقيق ىذ -تبارك وتعالى-اهلل  ما شرعو تبعال يكون محسنًا إال إذا ا

 .لمعبودية اً محقق ،الصراط المستقيم اً سالك ،العبد موحداً 
 .وكمما ازداد العبد تحقيقًا لمعبودية ازداد كمالو وعمت درجتو ،كمال المخموق في تحقيقو عبوديتو هللقال: 

 -عز وجل-أن اهلل  ويةاالطحوكما تجدونو في شرح  ،كتبو في عدد من -اهلل رحمو-كما يذكر الشيخ  نظرواا
لَ  الَِّذي َتَباَركَ }: في أشرف المقامات بوصف العبودية -عمييم الصالة والسالم-وىم الرسل  ،ذكر أكمل الخمق  َنزَّ

في  ،[25:النجم] {َعْبِدهِ  ِإَلى َفَأْوَحى} :التنزيل فيذا في مقام ،[2:الفرقان] {َنِذيرًا ِلْمَعاَلِمينَ  ِلَيُكونَ  َعْبِدهِ  َعَمى اْلُفْرَقانَ 
في مقام  ،[21:الجن] {َيْدُعوهُ  المَّوِ  َعْبدُ  َقامَ  َلمَّا َوَأنَّوُ }: وفي مقام الدعوة ،[25:النجم] {َأْوَحى َما} مقام اإليحاء

ذكر فييا وصف  قدو  ،فيذه من أجل المقامات وأعظميا ،[2:اإلسراء] {ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ }: اإلسراء
وليذا كان  ؛عمت درجتوتقى العبد في ذلك كمما ار  ماوكم ،ت العبد ىو تحقيق العبوديةفأعمى مقاما ،العبودية

والخضوع العبد يصمح لو التذلل  ،-تبارك وتعالى-إنما يصمح هلل  ،الكبر ال يصمح لإلنسان بحال من األحوال
 [11:مريم] {َوَلًدا الرَّْحَمنُ  اتََّخذَ  َوَقاُلوا} :-تبارك وتعالى-وليذا يقول اهلل  ،-جل جاللو-خبات لربو وخالقو واال

-وقال عن عيسى  ،فوصفيم بذلك ،[12:األنبياء] {ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ  َبلْ  ُسْبَحاَنوُ }: عمييم -عز وجل-بماذا رد اهلل 
 َيْسَتْنِكفَ  َلنْ } :وقال عنو ،بالعبودية فوصفو ،[01:الزخرف] {َعَمْيوِ  َأْنَعْمَنا َعْبدٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإنْ }: -صمى اهلل عميو وسمم

يحقق الكمال في  فمن أراد أن ،فيذا ىو الكمال [271:النساء] {اْلُمَقرَُّبونَ  اْلَماَلِئَكةُ  َواَل  ِلمَّوِ  َعْبًدا َيُكونَ  َأنْ  اْلَمِسيحُ 
ألن  ؛فعميو أن يزداد من تحقيق ىذا الوصف في نفسو -عز وجل-المراتب العالية عند اهلل وأن يرتقي في  ،نفسو

  .واهلل المستعان ،الناس يتفاوتون فيو غاية التفاوت
وىم ينقسمون فيو إلى خاص  ،وىو تفاضميم في حقيقة اإليمان ،عظيماً  يتفاضمون فيو تفاضال والناسقال: 
 وضروب. ،وخصوص ،عموم فييا :؛ وليذا كانت ربوبية الرب ليموعام
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والناس  :-(كتاب العبودية)أعني -األصل ىو في  عظيماً  تفاضالفيو الناس يتفاضمون و  :قولو ىنا في
ىو تفاضميم في  :يقول ،عظيماً  تفاضالً يتفاضمون  ،-تبارك وتعالى-يتفاضمون في باب تحقيق العبودية هلل 

   .وينقص بالمعصية ،يزيد بالطاعة ،ألن اإليمان يزيد وينقص ؛حقيقة اإليمان
 ،-تبارك وتعالى-زداد عبودية هلل كمما ا فكمما حقق العبد من ىذه الشعب ،(2)(())اإليمان بضع وسبعون شعبة

  .و تفاضميم في اإليمانفتفاضميم في العبودية ى
ن شئت أن تقول ،يعني ينقسمون في ىذا الباب عامىم ينقسمون فيو إلى خاص و و  :فيقول ىنا ينقسمون في  :وا 

ينقسمون في  :يقالأن ولعل ىذا أحسن من  ،ينقسمون -تبارك وتعالى-اإليمان بمعنى أنيم في عبوديتيم هلل 
إلى  -تبارك وتعالى-في تحقيق العبودية أو في العبودية هلل يعني  ،ينقسمون في ىذا الباب ،اإليمان لما يأتي

وعبدوه  -عز وجل-عمى اهلل  وافيم أقبم ،ختياراالوىي عبودية الخاص ىم أىل العبودية الخاصة  ،خاص وعام
رادتيم بطوعيم واختيارىم وىذا  ،فيؤالء أىل العبودية الخاصة ،وعمموا بطاعتو ،لو سممواوأ آمنوا باهلل تعالى ،وا 

 َعَمى َيْمُشونَ  الَِّذينَ  الرَّْحَمنِ  َوِعَبادُ } :-عز وجل-حينما يقول اهلل  اغيرى وفي ،الذي تجدونو في كتب التفسير
يفيد اختصاصيم أن ليم مزيد  ،ختصاصاال إن ذلك يفيد :ضافيم إليو قالواأ ،[26:الفرقان] {َىْوًنا اْْلَْرضِ 

يف وأن ىذه اإلضافة تقتضي التشر  ،[26:الفرقان] {الرَّْحَمنِ  ِعَبادُ } الء أىل القرب منووأن ىؤ  ،اختصاص بو
لناس عبيد كل ا ،عن ذلك فال يخرج أحد ،فيي عبودية القير أما العبودية العامةو  ،ىذه العبودية الخاصة ،ليؤالء
َصاُهم   لََقد   * َعْبًدا الرَّْحَمنِ  آِتي ِإالَّ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي َمنْ  ُكل   ِإنْ }: -عز وجل-هلل  ُهم   أَح  ا َوَعدَّ  {َعد ًّ

  .[19-16:مريم]
ا معنى أنيم ىذ ،-جل جاللو-من عبيد اهلل  أىل األرض ىو عبد كثرأ ،كل من نراه ،فيؤالء كميم عبيده

فييا عموم  -إليية الرب :وفي األصل-وليذا كانت ربوبية الرب ليم  :قال ،وعام ينقسمون فيو إلى خاص
ولو  ،ال حاجة إلييا ،ستغناء عنيافيمكن اال (كتاب العبودية)زائدة ليست في ىذه  "ضروب"كممة  ،وخصوص

ا لم  يعني -ليذا و  :فينا يقول ،لفسرت وبين محمميا لكن ال حاجة إلى ذلك (كتاب العبودية)نيا وجدت في أ
عز -فربوبية اهلل  ،موم وخصوصكانت ربوبية الرب ليم فييا ع -خاص وعام وانقسمواالى تفاوتوا في العبودية 

يربييم بالنعم  كما أنو -تبارك وتعالى-ألىل اإليمان أن اهلل  ،ىل العبودية الخاصة يعني ألوليائوأل -وجل
فيذا  ،لعافية وما شابو ذلكويحصل ليم بذلك من األقوات واألرزاق وا ،ما يحصل ليم بو نماء األبدانويغذوىم ب
مربي من معانيو السيد وال أن كمان من معاني الرب فإ ،يخصيم -عز وجل-مق إال أن اهلل موم الخيحصل لع

قميم من ين ،يربي أولياءه تربية خاصة -عز وجل-فاهلل  ،وتربية القموب واألرواح ،تربية األبدان ،التربية بنوعييا
ويجعميم من  ،ويبصرىم بالحق ،وييدييم إلييا ،ويوفقيم لعمل الصالحات ،ويمن عمييم بالتوبة ،ىداية إلى ىداية

-كما قال اهلل و  ،من ألطافوفربوبيتو الخاصة ليم أن يفيض عمييم  ،ستجابة كل ىذا من تربيتو ألوليائوأىل اال
 فيذه الصالة ال  ،[96:األحزاب] {الن ورِ  ِإَلى الظ ُمَماتِ  ِمنَ  ِلُيْخِرَجُكمْ  َوَماَلِئَكُتوُ  َعَمْيُكمْ  ُيَصم ي الَِّذي ُىوَ }: -عز وجل

نما تكون ألىل اإليمان ،تكون لمكافرين عمى أوليائو ىذا يدل عمى ما يحصل ليم  -تبارك وتعالى-وصالتو  ،وا 
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فيستقيم  ،تب العبوديةابسببو من طور إلى طور في مر  -عز وجل-يات وما ينقميم اهلل ايدمن ألوان األلطاف وال
عبودية خاصة وعبودية عامة انقسمت  ا انقسموا إلى أىللم   ،ىذه الربوبية الخاصة ،سيرىم عمى الصراط المستقيم

ويتقمبون  ،يرزق من يشاء ويعطي من يشاء ،تحت قيره وتصرفو هكميم عباد ،ربوبية اهلل ليم إلى خاصة وعامة
 .ىذا معنى ىذه الجممة ،ه ليم مزيد اختصاصذلك إال أن أولياء إلى بنعمو وما

 ،وما بعده أيضًا نقمو بتصرف ،وىذا نقمو بتصرف من كالم شيخ اإلسالم ،ال نحتاج إلييا "ضروب"كممة  نإذ
 ..قد تحتاجون إلييافإلى مثل ىذه األشياء  أنتم لو تشيرون

لو وان لم يحصل  ،يَ ضِ حصل لو رَ  نْ من أىواء نفسو إ ذلكنحو و أو صورة من كان متعمقًا برياسة قال: 
 ،إذ الرق والعبودية في الحقيقة ىو رق القمب وعبوديتو ،لو وىو رقيق ،فيذا عبد ما ييواه من ذلك ،طخِ سَ 

 .واستعبده فيو عبده فما استرق القمبَ 
 ،وأنيم ينقسمون إلى أىل عبودية عامة ،لما ذكر أن الناس يتفاضمون في تحقيق العبودية ،لما قبميا ىذه تابعة

يعني كيف تتحول عبودية اإلنسان أحيانًا  ،(1)((الدرىمو  ،س عبد الدينارتع)) :وعبودية خاصة ذكر بعده الحديث
عز -اهلل  وذكر أيضًا ما ذكره ،فذكر ذلك ،اجر   الخميصة والخميمة وىمم  الدينار والدرىم و  :من ىذا لشيء ويسترق

َدَقاتِ  ِفي َيْمِمُزكَ  َمنْ  َوِمْنُيمْ } :في سورة براءة عن المنافقين -وجل نْ  َرُضوا ِمْنَيا ُأْعُطوا َفِإنْ  الصَّ  ِمْنَيا ُيْعَطْوا َلمْ  َواِ 
 من شيواتو اعطي شيئً إذا أ   ،بالعطاء الدنيوي اً عمقمفكان رضاىم وسخطيم  [01:التوبة] {َيْسَخُطونَ  ُىمْ  ِإَذا

ذا لم يح ،نشراح والسرور واإلقبالبعض نزواتو حصل لو اال وحصمت لو صل لو شيء من ذلك حصل لو وا 
 .تسخطالو  ،والغضب ،متعاضاال

يعني سواء  ،برياسة اً من كان متعمق :يقول ،وىو في غاية النفاسةثم ذكر شيخ اإلسالم ىذا الكالم الذي سمعتم 
رئاسة من  أليتبو  ،ليحص  نفسو ل عد  ي   ،كان طامحًا لياأو  ،يعني كان عمى رئاسة يتعمق قمبو بيا ،ليا محصالً كان 

لئال يفقد ىذه  ؛فيجبن عن كثير من المعروف والخير ،ن كان محصاًل ليا فيو يخشى الفوتإ نوفإ ،الرئاسات
 ،اهلل بو عميمفيكون فيو من الذل ما  ،تقوم إال بو ويكون قمبو أسيرًا عبدًا ذلياًل لمن يظن أن رئاستو ال ،الرئاسة

إذا نظرت إلى حالو  ولكن ،ال يكاد يستطيع أحد أن يدخل عميو أو أن يكممو وأنو ،سيد مطاع والناس يرون أنو
وىو في غاية  ،وعيونو تكاد تخرج من مكانيا ،ابتسامتو تكاد تشرح الوجو ،مع من فوقو وجدتو مثل الفرخ

ضعيفًا  كل ىذا الذي ال يستطيع أن يكممو أحد إذا جمس مع من فوقو رأيتو عبدًا ذليالً ب ،واإلنصاتإلصغاء ا
كيف  ،أحد عمى الدخول عميو ومكالمتو وما إلى ذلك ؤيجر الذي ال ىذا  :تقول ،صغيرًا متصاغرًا حقيرًا ذليال

لو لم يكن في قمبو عبودية كان  ،ديةألن في قمبو عبو  ؟،لماذا ؟!،مع من فوقو إلى ىذه الحال تحول حينما جمس
ويتأدب مع من ىو أكبر منو  ،ويتمطف بما يميق ،يتكمم بما يعرف من الحق ،وعمى الزين والحمد هلل ،رفع رأسو

وتعظيم وتوقير من ىو أكبر منو  ،األدب مطموب ،يذا ىو المذمومف ،ول ذلك إلى نوع تذلل وميانةلكن ال يتح
لربما  ن ذلكطامحًا لذلك طامعًا فيو فإومن كان  ،ىذا ىو الفرق ،ولكن ال يتحول ذلك إلى ذل وميانة ،مطموب
ن من أجل أن يتزين بذلك تارة إ ؛باطلمن ال اً ولربما ارتكب صنوف ،فيداىن في الباطل ،عن كثير من الحق يقعده
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فيكون  ،مما يجبكثير  عن ذلك ويجبنو ،وما أشبو ىذا ،رئاسة منوعند من يطمع في تحصيل  كان ذلك يزينو
 .((الدرىمو  ،تعس عبد الدينار)) :كل ما يوصمو إلى ىذه الرئاسةلعبدًا 

مثل ىذه األمور التي  ىاؤ تمم فصارت ،جاللوبة اهلل واإلقبال عميو وتعظيمو وا  وبعض القموب خاوية فارغة عن مح
غاية  األبو وأنيا لو عرضت عمييم  ،التوافو والمحقراترونيا من ي -اإليمانيةت الكماال- ماالتالكيراىا أىل 
 كانت رئاسة تافية ولو لم يكن لو ولو ،ويبذل األموال ،بعض يبيع دينو فيياالتجد أن  مابين ،قبوليااإلباء من 

 ،طالقاً وال قيمة حقيقية ا ،وال رفع ،ال دفعو  ،منيا إال أن تخرج صورتو ىنا وىناك ولو كانت تافية ليس فييا نفع
وقد ال  ،ضعف فالنفوس فييا ،بذل في سبيل تحصيل ذلكنظر أنواع العبودية التي ت  ومع ذلك ا ،ال جدوى فييا

وميارة وما عمم أنيا عبودية لغير  ءً و دىا ءً قد يظنو ذكا يعرفو صاحبو وقد ال ،عرفال ي   ،كتشف ىذا الضعفي  
 ،ل ىذاويتكمم بكالم قد ال يؤمن ىو بو أصاًل من أجل أن يحص   ،فيسعى بكل ما يستطيع ،-عز وجل-اهلل 

أشياء في أمور تافية قد يستحي العاقل من ذكرىا ويشفق عمى أصحابيا إذا رأى ما ولعمكم رأيتم من ىذا أشياء و 
 .واهلل المستعان ،من العقل والدين وىذه العبودية ما شاء شاءييعطي من  -عز وجل-واهلل  ،ىم فيو

أو  ،برياسة امن كان متعمقانظر ماذا يقول شيخ اإلسالم: فينا  ،ألىا كل شيءإذا كانت القموب فارغة م   :أقولف
فيذا  ،غالم صورة ،صورة امرأة ،يعني الذوات الحسنة ،الذي يعشق الصور الجميمة ،يعني ىؤالء العشاق ،صورة

 ،يكتب عبارات تدل عمى الحيرة ،التي يكتبونيا عمى السجية كتاباتيمفي عباراتيم و  ولذلك تجد ىذا ؛اتجده مأسورً 
ذا ويقرن ويرسم ما يدل عمى ى ،ومتألم ،متوجع عبارات تدل عمى أنو مأسور عمى أنو ،يييم ات تدل عمى أنوعبار 

ىناك يكون أن الميم  ،شيء معو في أيوأن يجتمع  ،ويحب أن يحاكيو في كل شيء ،سمو دائمًا باسم محبوبوا
 :فقال ،ولم يجد رابطًا يربطو معيا ،مسكين الذي يعشق امرأةالكما قال ذاك الشاعر  ،مشتركجامع 

يانو  *** ويجمع أم عمر   أليس الميل    ىدانت ا فذاك بناا 
 .في شيء مشترك بيني وبينيا ،أن الميل عمى الجميع نافي عامل مشترك يجمع

يانا فذاك بنا ت *** ويجمع أم عمر   أليس الميل      ىدانوا 
   كما عالني ويعموىا النيار  ***  كما أراه   وترى اليالل  نعم 

يحتال حتى  ،يسرق ،ترضيق و،يعطي ما يستطيعأن دائما ىؤالء يحب الواحد من  تجدوجد شيًئا، ولذلك ما 
 د نوع مشاكمةوج  لي   ؛من خاتم من كذا ،من زينة ،من لباسبو  شيئًا مما يشاكمو بومحبو  مال ليعطيالل يحص  

يوجد عند أصحاب ىذا  ،ىذه عبودية -نسأل اهلل العافية- ،يعشق لباسو ،إليو بصمة ا يمتويعشق كل م ،فيعشقو
جاللوو  ،ومعرفتو ،وتعظيمو ،-عز وجل-القموب الفارغة من محبة اهلل  القموب التي تمتمئ بالعبودية ال يوجد  ،ا 

عبيد  ،اد الصورىؤالء عب   ،مضيع العبد ألدرك أنوظمة الرب وحقارة لو تأمل العبد عو  ،مكان ليذه التوافو فييا
يا وتأسره بحسنيا وجماليا زوجة يحب قد تستعبده ،يعني مثل المال نحو ذلك من أىواء نفسوو :وقال ،الصور
قد يكون عبدًا لبيائم  ،لمركب ،قد يكون عبدًا لسيارة ،وقد يكون عبدًا لولده إلى غير ذلك من األمور ،وكالميا

ن لم يحصل لو ي وا  حصل لو رضِ إْن  :يقول ،فيذا كمو عبودية ،وقد أخذت بمجامع قمبو ،ر لياقد سخ ،بلإل
 وليس رق القمب وعبوديتو، وى يقةحقال في إذا الرق والعبودية ،فيذا عبد ما ييواه من ذلك ورقيق لو ،طسخِ 
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من جية ولكن قمبو طميق  -عند الكفار اً قد يكون مأسور يعني -في بدنو  األن اإلنسان قد يكون مسترقًّ  ؛البدنرق 
 .عبد هلل دون ما سواه أنو

فما  ،ة في الحقيقة ىو رق القمب وعبوديتوالرق والعبودي إذ ،وىو رقيق لو ،د ما ييواه من ذلكيذا عبف :يقول
 .استعبده فيو عبدهو  ،استرق القمبَ 

ذا أردت أن تعرف مثل ىذا ،وسترق قمب  اكل ما  ن لم لو كان كثيرًا إ يكون باليد ن المال الذيفإ ،المال مثالً  في وا 
 ع المال سواء كان المال قمياًل أمن تحرك القمب مإ ،قد سممت من عبودية الماليحرك القمب فمعنى ذلك أنك 

فمعنى ذلك  ،لكن القمب يتحرك معيا يذىب ويجيء ،بعض الناس ما عنده إال مئات أو عشرات أو رياالت ،كثيراً 
يحصل لو  ،غراءقد يحصل لو إ ،لستز فمثل ىذا قد ي   ،عبوديةأن القمب فيو نوع  ،ة منوقد أخذت شعب أنيا

صغاء القمب وميمو ،يعرف ذلك من حركة القمبف ،األمور األخرىفي وقل مثل ذلك  ،لمالانحراف بسبب ا وال  ،وا 
 ،ىذه األمور فيكون تابعًا ليا ولكن الكالم حينما تأسره ،وقد ركب ذلك في النفوس ،يخمو اإلنسان من شيوات

يضاح ىذا في إأتي مزيد من وسي ،-صمى اهلل عميو وسمم-مقدمًا ألىواء النفوس عمى طاعة اهلل وطاعة رسولو 
بد لإلنسان  ال وفي ىذه الرسالة كيف يكون التعامل معيا مع أن -اهلل رحمو-بن تيمية الشيخ اإلسالم كالم نفيس 

 .منيا
ذا  ،فإذا طمب رزقو من اهلل صار عبدًا هلل فقيرًا إليو ،وىو محتاج إلى ذلك ،بد لو من رزق ال العبدقال:  وا 

 .طمب من مخموق صار عبدًا لذلك المخموق فقيرًا إليو
لما ذكر ىذه  ،الناس وسؤال ،ورق القمب ،طمعالعندما تكمم عمى قضية  -اهلل رحمو-بن تيمية اشيخ اإلسالم 
والسماء ال  ،قد ركب ىذه الحياة عمى ىذا األساس -عز وجل-فاهلل  ،بد لو من رزق اإلنسان الن إ :القضية قال

 {اْْلَْسَواقِ  ِفي َوَيْمُشونَ } :-عمييم الصالة والسالم-قال عن المرسمين  -عز وجل-واهلل  ،تمطر ذىبًا وفضة
    .؟فما ىو العمل ،بد لإلنسان من تحصيل ىذه المطموبات فال ،يكتسبون، [15:الفرقان]

فقيرًا  ،صار عبدًا هلل (هلل)في األصل فيو زيادة  ،فإذا طمب رزقو من اهلل صار عبدًا هلل :قال ،ىو محتاج إلى ىذا
ذا طمبو من مخموق صار عبدًا لذلك المخموق فقيرًا إليو ،إليو  -اهلل رحمو-بن تيمية ااإلسالم  وليذا كان شيخ ؛وا 
بايع " :-صمى اهلل عميو وسمم-النبي ويذكر الحديث أن  ،أبداً أن من كمال العبودية أن ال يسأل الناس شيئًا  يرى

 .(6)"ناولنيو :يسقط من يد أحدىم وال يقول لصاحبوفكان السوط  ،بعض أصحابو أن ال يسألوا الناس شيئاً 
ب ال يطال   ،من مراتب العبودية لكن ىذه مرتبة عالية جدًّا ،ال يكون في القمب نوع افتقار إلى المخموق بمعنى أنو

 ن يستغني عن الناس فذلكلكن ميما استطاع اإلنسان أ ،وليس ذلك من قبيل الواجب عمييم ،بيا كل الناس
أحسن و  ،واحتج إلى من شئت تكن أسيره ،هر شئت تكن نظي من"استغن  ع: كما يذكر شيخ اإلسالم ،أكمل في حقو
 .(0)"السفمى من اليد اليد العميا خير"و ،(9)"تكن أميرهإلى من شئت 
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 ،المخموق فيو نوع افتقار إلىجممة ما ذكر أن  منو  ،طمب الدعاء من الغير يتكمم عمى -اهلل رحمو-وكان 
ولكن ىناك أمور  ،فاإلنسان ال يفتقر إلى المخموقين ميما استطاع إلى ذلك سبيالً  ،ذكرىاإضافة إلى أمور أخرى 

كالمدير مدير العمل أو العمال أو المؤسسة  ألعمال يقوم فييا عمى غيره نما يكون مزاوالً واإلنسان حي ،بد منيا ال
وليس ىذا ىو  ،يأمر وينيىبد أن  ال أوالده، وكذلك الرجل مع أىمو و نيىبد أن يأمر وي أو الشركة أو الجية فال

حمل ا ،لي كذا اشتر   ،بكذا تنيئ، ادوحة من طمب الناسمن قبيل ما عنو ما كان ذلك مننما المقصود إ ،قصودالم
درجات العالية أن ال يفتقر الولكن  ،حرام نوإ :ىذا ال يقال ،ي ىذا وما شابو ذلكأقرضن ،عرني ىذاأ ،لي ىذا

ال  ،يعني ال يكون عالة عمى غيره ،وال أقل من أن يتقمل من ذلك ،ناس إذا استطاعماإلنسان ل بد ليم  الناس الفوا 
ركبيا ىذا التركيب من أجل حصول  -عز وجل-ذكر اهلل كما  الحياةو  ،بعضيمى لإمن بعضيم يحتاجون 

     .وما إلى ذلك ،ايشاألرزاق والمعفي  ففاوت بينيم ،يسخر بعض الناس لبعضف ،التسخير
 ،ضرورتو قويت عبوديتو هلله لقضاء حاجتو ودفع ورجاؤُ  ،العبد في فضل اهلل ورحمتو كمما قوي طمعُ قال: 

 .وبالعكس ،سواه ممنوحريتو 
 ،فيأسو منو يوجب غنى قمبو عن ىذا المخموق ،لو المخموق يوجب عبوديتوفي  وبالعكس يعني كما أن طمعو

والقمب  ممن سواه، وحريتوهلل عبوديتو  قضاء حاجتو قويته ل، ورجاؤ  العبد في فضل اهلل ورحمتو كمما قوي طمع  
من نظر في حال نفسو وحال غيره ولو كانت بعض األمور و  ،فييا عجيبة يحتاج اإلنسان أن يتبصرال أحو  لو

 ،ذلك عما ىو بصدده إذا كان في القمب نوع ضعف وإذا عمق قمبو بيا أشغم ،تافية فيما يراه اإلنسان ألول وىمة
ذا كان ،وطميبتو من ىذا المخموقل حاجتو يحص  ل ؛قمبو بو شتغلا ،شتغل بذلك المخموقإذا عمق قمبو بمخموق ا  وا 

س مما في الخمق وييأمن  ،فينقطع من الناس ،م تحقيقًا لمعبوديةيكون أعظ نوفإ -جل جاللو-بو باهلل عمق قم قد
 ،ينعبودية لممخموقبنوع   أو مما ال يحصل إال ،فيو لو ييأس مما ال صالحو من أن والقمب ال أحسن ل ،أيدييم

ذا انقطع ىو بصددهعما  سره ذلك ويشغموموق استعبده ىذا الرجاء وتوجو قمبو إليو فيأن القمب إذا رجا المخفإ ، وا 
  .نصرف ولم يعد يمتفت إلى ىذا األمرا -سإذا يئ- طمعو

رات او سسكإدت أن تشتري شيئًا يسيرًا ال قيمة لو أر  أنك تافية لو وفي أمور قميمة يسيرة ،يذا في نفسكنظر لفا
مكن أن يؤجل ي ،ال ضرورة لذلك ج اإلنسان من بيتو ليشتري مع أنولربما يخر  ،لربما يشغمك ،لمجوال أو نحو ذلك

فتكون  ،ىذا أثر الطمع في القمب ،يبقى في حال من القمق حتى يحصمو وتجد اإلنسان ،شيرًا أو أن يؤجل سنة
ضع زينة أو نحو ذلك في  حينما تريد أن ت ،بشعبة من قمبو فأقمقتو جاتو الدنيوية قد أخذتاالحاجة من حىذه 
حتى يقوم اإلنسان  أن ىذا لربما يورث قمقًا مستمرًّا وال حاجة ليا اآلن فتجد ،أو في السيارة أو نحو ذلك ،الدار

انصرف لكن القمب إذا  ،مقمبىذا نوع أسر ل ،يحقق ىذه الحاجةل ؛ولربما في وقت متأخر من الميل أو نحو ذلك
ر ك  نسان حاجة من الحاجات ذ  حينما يكون لإل ،و القمبويسم ،يمتفت إليو ال نونقطع طمعو من ىذا األمر فإاو 

أو  ،اكمم فالنً  ،المكان الفالنيب قدم لمعمل ،دراسة عميا ،دراسة الفالنيةمقدم ل ،م لمجية الفالنيةقد   :بشيء قيل لو
وبدأ يفكر في جميع األسباب  ،ر بيذا بدأ القمب يشتغلك  فمما ذ   ،ما كان يفكر في شيءىذا قبل  ،نحو ذلك

فيذا  ،نصرف وانقطع طمعواس ولكن القمب إذا يئ ،تفكيره ويستحوذ عمى وصار ذلك يقمقو ،ة إلى ذلكصمالمو 
صالحيااألمر ي       .صالح القموباو  ،حتاج إليو في تربيو النفوس وا 
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فيكون ذلك من قبيل بذل  ،جعل ذلك دائمًا خارجًا عنوا ،جاتك الدنيوية تأسر قمبكال الحاجة من حعال تج
وىذا أمر  ،شتغاليقطع قمبو عن اال ،يدع ما وراء ذلكثم بعد ذلك يبذل السبب و  ،فيستخير اإلنسان ،السبب

مثل ىذا ال يتأتى لمن كان ب ،أصاًل ىذا غير وارد ،ىذه المعمومة خطأ ،ال :نشاىده حينما يقال ليذا اإلنسان
ولذلك  ،كم من القضايا تأسرنا ولو كانت تافيةف ،شتغالكان في غاية اال وقبل ذلك ،أدراجورجع القمب  ،حالك

القموب حينما تكون  ياولكن ،ويجد شغاًل كثيرًا ال حقيقة لو في الواقع ،كثيرة تمأل قمبو اً يجد اإلنسان أحيانًا أمور 
وتحصيل المطالب  ،-عز وجل-فيضيع كثير من الجيد والزمان وال يتفرغ القمب لعبودية اهلل  ،مشوشة مشغولة

والجمال مواصفات من الحسن في غاية ال كرت لو امرأةذ  فإنسان متزوج  ،ىي ىكذا ،العالية بسبب ىذا التشويش
لى آخره وال  ،يقرأأن صار ال يعرف لكن اآلن أي تفكير  هقبل ذلك ما كان عند وى ،تزوج بوملوأنيا مستعده  ،وا 
، وال يعرف يقضي حاجة من حوائجو ومصالحوأن وال يعرف  ،امينأن وال يعرف  ؟أليس كذلك ،يكتبأن يعرف 

 . ؟لماذا ،قمبو مشغول ،يصميأن 
إذا  ،وجع القمب أدراجر  ،خطأ وال حقيقة لذلك ىذا الكالم غير صحيح تبين أنو :لكن لو قيل لو ،جد الطمعو  ألنو 

وليذا جاء عن  ؛اشعابيودية التي يحصل بيا تفرق القمب في اتضح ىذا القدر فمك أن تسرح الذىن في جميع األ
 "أن يكون :قالف ؟فسئل عن ىذا، ني أعوذ بك من تفرق القمب""الميم إ :يقولكان  أنو -عنورضي اهلل -حذيفة 

 وال يعمق ،ويبذل األسباب ،أن اإلنسان يعمق قمبو باهلل :يعني الخالصة ،اهلل المستعانو  ،(2)"مال لو في كل واد  
   .ىذه الخالصة ،مخموقلبارجاءه و  قمبو

 يرجو كان من السيما ،هلل العبودية عن قمبو انصراف يوجب لو والرجاء اهلل من الطمب عن القمب عراضإقال: 
 عمى ماا  و  ،ومماليكو وأتباعو وجنوده رئاستو عمى ماإ مداً تعم قمبو يكون بحيث ،الخالق يرجو وال المخموق

ما ،وذخائره لواأمو  عمى ماوا   ،وأصدقائو أىمو  ،ومخدومو ،وشيخو ،مكوومُ  كمالكو ،وكبرائو تواساد عمى وا 
 .[45:الفرقان] {َيُموتُ  اَل  الَِّذي اْلَحي   َعَمى َوَتَوكَّلْ }: تعالى قال يموت أو ،مات قد ىو ممن وغيرىم

ن أن مكلكن ي -رحمو اهلل-وقد حذفو الشيخ  ،ال يقل عن ىذا ةنفاسالية ويقول في كالم يتبع ىذا وىو في غا
 ف يو   وصار م،لي قمبو خضع ييدوه، نأ وأ يرزقوه، وأ ينصروه، أ ن بالمخموقين قمبو عمق من وكل" :يقول ،أذكره
يَّة من يرا الظَّاى ر ف ي ك ان   و ا  ن ذ ل ك، ب قدر ل ي م ال ع ب ود   إ ل ى ينظر فالعاقل بيم، متصرفاً  ألمورىم، ام دبرً  ل ي م، أ م 

ق ائ ق ر أ ة قمبو تعمق إ ذا فالرجل ،الظَّو اى ر إ ل ى ال   ال ح  ل و ب ام  ة ك ان ت و  يًرا قمبو يب قى ل و   م ب اح   ف يو   تحكم ل ي ا، أ س 
 أعظم ال قمب واستعباد ال بدن، أسر من أعظم ال قمب رأس   ف إ ن   ،... س ي دى ا، الظَّاى ر ف ي و ى و   ت ر يد ، ب م ا وتتصرف

 ي مكنو   بل مطمئًنا، ذ ل ك من مستريًحا قمبو ك ان   إ ذا ي ب ال ي ال   و أسر رقواست   بدنو دبعاست   من ف إ ن ال بدن، استعباد من
ص ف ي االحتيال     .(7)"ال خ ال 

ىو سيدىا  فإنو ،أسره حبيابدًا ليذه المرأة قد الرجل حينما يكون ع :يو يقولف ،ده مباشرةىذا الكالم الذي ذكره بع
كان ال يقوم  وىكذا من :ويقول، اوىو عبد رقيق لي ،في الواقع سيدتو وىي ،زوجيا أو مالكيا ألنو ؛في الظاىر
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وىو في باطن األمر مسترق ليؤالء الذين  ،ك مطاعفي الظاىر مم   فإنو ،وما إلى ذلك ،مكو إال بيم من األعوانم  
اء كان ىؤالء من كبرائو سو  ،أو أن يحفظوه من الزوال أو نحو ذلك ،لو ممكو وامن أجل أن يقيم ؛قمبو ليم قد وجو
الرق ىو رق القمب وليس ف ،ليؤالء ، فيكون قمبو مسترقًّاومن الذين ال شأن ليم ،هدمن جن كانوا أو ،مممكتو وأىل

أما األمور  ،دون ما سواه هلل وحده امسترقًّ  اً دعبَّ أن يجعل قمبو م   -كما سبق-واإلنسان ينبغي لو  ،رق البدن
حصل ن توجو إلى المخموق إ وفإن ،ال يتوجو إلى المخموقينى اهلل و إليلكن القمب يوج ،الدنيوية فيبذل األسباب

 .واهلل المستعان ،بو ويفسدهطأنواع الرق واآلفات ما يعمن لو 
  .ىي التي يترتب عمييا الثواب والعقاب عبودية القمب وأسرهقال: 

وال يستطيع أن يقوم  نما يكون مأسورًا عند الكفاراإلنسان حي ،يعني ذلك ال يرجع إلى عبودية واسترقاق البدن
وال يستطيع  ،ستطيع حضور الجمعةوحينما يكون اإلنسان ممموكًا ال ي ،العبودية فيذا معذور ببعض وظائف

فاسترقاق ىذا المسمم ببدنو ال يضر  ،يكون بذلك معذوراً  نوالتي ال يقوم بيا المماليك فإائف م في بعض الوظالقيا
لتكمم بالكفر ا عمى كرهولو أ  " :ويقول ،يقول شيخ اإلسالم ىذا الكالم ،من الواجبات بما يقدر عميو قائماً  إذا كان

صار عبدًا لغير اهلل عبد قمبو فمن است   أما ،لك ال يضرهن ذإليمان فإباتكمم بو مع أن قمبو مطمئن  ن ذلك إذافإ
 .اهلل رحمو-ىذا تمام كالم شيخ اإلسالم  ،(1)"ك الناسىو مم  يذا يضره ذلك ولو كان في الظاىر ف

أشقى  والواقع أنو ،أسعد الناس اس أنوقد يكون اإلنسان عنده مال كثير ويظن الن ،فالعبودية والرق ىو رق القمب
ذا و  ،وشماالً  اً كالحارس قمبو يذىب يمين ،رقيق لو ،عبد ليذا المال ألنو ؛الناس حدث الناس عن األزمة العالمية تا 

وكيف  ،وصار يفكر كيف يكون المخرج ،المخاوف نتابتواو  ،يصيبو أنواع الوجل والقمققتصادية بدأ قمبو اال
    .واهلل المستعان ،الميمةينام تمك  وال ،يتصرف
 ،اهلل واإلخالص لو لم يكن شيء قط عنده أحمى من ذلك وال أطيب وال ألذوالقمب إذا ذاق طعم عبادة قال: 

فالحب الفاسد إنما  ،يكون أحب إليو منو أو خوفًا من مكروه ،إال بمحبوب آخر واإلنسان ال يترك محبوباً 
 .الخوف من الضرربأو  ،ينصرف القمب عنو بالحب الصالح

أن من  ،ذكر جممة من األمور منيا ىذا المعنى ؟كيف السبيل ؟يقة في المخرج والعالج كيف العملطر ىنا ىذه 
اإلنسان ال يترك  :وليق ،شيء يعدلون ذلك ال وذاق طعم اإليمان فإ ،هلل وعبوديتوارتاضت نفسو عمى طاعة ا

ن ىذا اإلنسان إذا كا الزوجة التي أخذت بمجامع قمبو المرأة الحسناءىذه فيذا الذي تسترقو  ،محبوبمحبوبًا إال ب
ذا انفتحت  ،ذلك لذة من لذات الدنيا الفانية وال يمكن أن يعدل ،ن ذلك ال يعدلو حالوة أبداً ذاق حالوة اإليمان فإ وا 

 ،ه شيء من ىذا الحطامفال يأسر  ،يرى األمور عمى حقائقيا نومن غير تكدير فإوصار يبصر  ،بصيرة القمب
ء ال يقدم ىذه المرأة عمى شي ريو أمورًا أخرى تجعموت في غاية الجمال البصيرةالتي ىذه المرأة حينما ينظر الى 
لكن األمر  ،شيء يتبمغ بو متاع الحياة الدنيا ،نما ىو شيء يتبمغ بو فحسبإ ،-تبارك وتعالى-من محبوبات اهلل 
اإلنسان  ،لياال يكون عبدًا  ونعم ىو يحبيا بقمبو لكن ،ال يصل إلى القمب ،ذلك منأكثر ىو ال يصل إلى ما 
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إذن ما  ،فال يترك محبوبًا إال بمحبوب ،المال لكن ال يسترقو [15:الفجر] {َجمًّا ُحبًّا اْلَمالَ  َوُتِحب ونَ }المال يحب 
 .؟ىو الطريق

يمانو حتى يذوق ويرتقي بإ ،يعالج قمبو أنعمى اإلنسان ف ،بالحب الصالح نوالحب الفاسد إنما ينصرف القمب ع 
حاولت وما  :بعض الناس يقول ،وال يتشوش ،ال يشتغل قمبو ،بشيء وراء ذلكعندىا ال يفكر حالوة اإليمان و 

وبعضيم  ،ألن ىذا القمب فارغ :نقول لو ،أنا مبتمى بحب الصور وما إلى ذلك ،تعبمأنا  ،أنا معذب ،استطعت
إلى  انتقل   :نقول ،يا أو نحو ذلكفي بعض األماكن التي لربما يتعمم في في مكان إنو :يقول ،الناس يتحير معو

 ؟ىذا يدل عمى ماذا ،بآخرين ثتشب ،نقموه إلى مكان ثالثا ،بآخرين ثتشبنقمناه ف :يقولون ،نقموها ،خرآمكان 
 .واهلل المستعان ،يعمق بيذه األمور التوافوفإنو  ما ألقيتوفحيث ،لقمب فارغعمى أن ا

نو يفسد القمب كما إف ،فمما عرضت لو إرادة الشر طمب دفع ذلك ،وبطمويريده وي ،مق يحب الحقوالقمب خُ قال: 
 ل.غَ دَ من   فيو يفسد الزرع بما ينبت

لكن  ،وويطمب ،ىذه الفطرة أصالً يعني  ،الحقمق يحب خ    -يعني ىذا األمر ينبغي أن يالحظ-القمب  نإ :يقول
ألن  ؛صار بو يدفع الحق ،-عز وجل-تعبيد القمب لغير اهلل و  ،ادة الشر والميل إليوإر  مور العارضة منىذه األ

صميا من أن يستأ دائماً  ولذلك يحتاج اإلنسان ،كالدغل الذي يكون في الزرع ،ىذه األمور العارضة تفسد القمب
وصار ال ينتفع بو بحال من  ،يو وترعرعت وغفل عنيا أفسدت قمبوف فإذا كثرت ،وأوليا قبل أن تترعرع يامبدئ
أشجار  األمور من الشوائب حتى تتحول الىىذه  فتنبت فيو ،فكثير من الناس يغفمون عن قموبيم ،والاألح

 ،اإلرادات الفاسدة فيو ومالحظة ،تعاىد لمقمبلكن دوام ال ،التي تعشعش في قمبوىذه األمراض  ،يصعب قطعيا
 ؛وضعف اإلنسان أماميا ،وتمكنت صعب قمعيا يا إذا قويتلكن ،والخواطر وما إلى ذلك أواًل بأول ىو الطريق

بل يصل  ،ن امرأتو تيينو غاية اإلىانةإ :بعض الناس يقول مثالً  ،ستطيعأما و حاولت  :ولذلك بعض الناس يقول
 ،نعم :قال ؟ىو صابر، فسألتو ىل ىي جميمة جدًّاو  ،اوتذكر أمورًا ال يحسن ذكرى وتعيره ،األمر إلى الضرب

 . ؟الوعظبو من  -عز وجل-تستطيع أن تفعل ما أمر اهلل أ :قمت
  .؟اليجر في المضاجعف :قمت ،وعظتيا ولم ينفع :قال
صبر اذن إ :قمت ،صبر عنياأال  :قال ؟فما تقول ،فيذا الذي أوردك الميالك :قمت ،ستطيعأىذا الذي ال  :قال

نقول لمن يريدون الزواج من  نحن وليذا ؛ذلكفعرفت ىي  ،مقيور ،مغموب ،مأسور ،يستطيع ال ،عمى أذاىا
أو أن  ،خطأ أن يبدي جفاءً  ،التي عنده ألول وىمة ظير اإلنسان كل المشاعر الفياضةمن الخطأ أن ي   :البداية

 ،ال رجميولربما قب   ،مة عمى كل شيءيجعميا مقدَّ  ولكن بعض الناس ،مشاعر طيبةيبدي بل  ،يكون غامضاً 
فإن لم  ،ت بمجامع قمبوأخذقد أنيا فتدرك  ،أبيو وأمو والناس أجمعين و منإلي ولربما قال ليا كالمًا أنيا أحب

كانت ف ،رق لياقد است   وعرفت أنو ،ومراقبتو تسمطت عميو -عز وجل-خوف من اهلل يكن عندىا وازع من ال
 .يذا كمو راجع إلى عبودية القمبف ،ىذا منيتخمص أن ىو ال يستطيع  ،السيد مع العبد ،اتيا بمقتضى ىذاتصرف
  :راضيا نوعانغومطالب النفوس وأقال: 

فيذا يطمبو من اهلل ويرغب  ،منيا: ما ىو محتاج إليو كما يحتاج طعامو وشرابو ومسكنو ومنكحو ونحو ذلك
بل  ،وبساطو الذي يجمس عميو ،فيكون المال عنده يستعممو في حوائجو بمنزلة حماره الذي يركبو ،إليو
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َذا * َجُزوًعا الشَّر   َمسَّوُ  ِإَذا}: بمنزلة الكنيف الذي يقضي حاجتو فيو من غير أن يستعبده فيكون ىموعاً   َواِ 
 .[ٕٔ-ٕٓ:المعارج] {َمُنوًعا اْلَخْيرُ  َمسَّوُ 

 ا،كان مستعبدًا لي ابيبيا، فإذا تعمق قمبو عمق قمبو فيذا ال ينبغي لو أن يُ  ،ومنيا: ما ال يحتاج إليو العبد
 بل فيو شعبة ،وال حقيقة التوكل عميو ،فال يبقى معو حقيقة العبادة ا،فييوربما صار معتمدًا عمى غير اهلل 

 .من التوكل عمى غير اهلل وشعبة ،من العبادة لغير اهلل
عن كل حالوة ولذة تزاحم  حالوة اإليمان يصرفوأن ذوق و  -اهلل رحمو-معالجات التي ذكرىا شيخ اإلسالم اليذه ف

  .ىذه واحدة ،ذلك في قمبو
عميو أن يتنبو ليذا وأن يتعاىد  نذإ ،ىذه العوارض كالدغلولكن  ،يحب الحق عة القمب أنووىي طبي :الثانيةو 

وتحصيل شيواتو المباحة وما  ،ومطالبو ،جاتوابد لو من ح اإلنسان ال ،ثم بعد ذلك ذكر مطالب النفوس ،قمبو
  ؟إلى ذلك فما العمل

إلى  أن يكون عنده مال ال يحتاج معو ويحتاج إليو مثل ،مثل السيارة ،نوع يحتاج إليو :ىذا نوعان :يقول
ربما يكون عنده  ،يتيكون عنده ب ،يحتاج إلى مسكن ،وال أقصد التكثر ،يعني نستغني عن اآلخرين ،اآلخرين
   ؟ق بيايكون قمبو مستر   فما العمل ىل ،أو مزرعة أو نحو ذلك ،يستجم بيا استراحة
فيل  ،والكنيف الذي يجمس عميو لقضاء الحاجة ،األشياء بمنزلة حماره الذي يركبوتكون ىذه  ولكن ،ال :الجواب

  ؟ىذا الكنيف يسترقو
ولكن  يحقق حاجتو األساس أنويا عمى ىذا يتعاطى مع ،فتكون ىذه المطالب والحاجات الدنيوية بيذه المنزلة ،ال

 يحتاج إليو مثل التكثر الزائدال وأما ما  ،فيكون المال بيده ال في قمبو ،بيا يتبمغ ،من غير أن يصل ذلك إلى قمبو
ما يكفيو من  ، عندهعنده دار ويريد دوراً  ،سيارات سيارة لكنو يبغي عنده ،فمثل ىذا ينبغي أن يصرف نظره عنو

موشي رأىفكمما  ،حوائجو ومتاعو ونحو ذلك تافية إذا  الو كانت أمورً كما قمت:  ،ئًا تعمق قمبو بو يريد أن يحص 
 ،موجته في كآر  ،في دعاية رآه ،تعمق قمبوشيًئا  رأىكمما  ،ال ،سفر يحصل بيا الغرضمحقيبة ل ،تح ىذا البابف  

لكن  ،وال بعد شير ،وال بعد أسبوع ،اليوم امسافرً  ليس اليوم حتى يذىب ويشترييا مع أنو وتجده لربما يقمق ذلك
فيذه األمور التي ال يحتاج إلييا ينبغي أن يصرف  ،ىذا القمب حينما يعمق بشيء من ىذا الحطام ،اليوم تتحقق

ا يكون في لم   مب،الق من تفرقستعاذة من اال -رضي اهلل عنو-كالم  حذيفة وليذا جاء  ؛قمبو عنيا حتى يستريح
ن عنده وأن يكو  ،اورابعً  ،اوثالثً  ،في نشاط آخر اً فيو عنده مصنع يريد أن يفتح مصنع ،قمبو كل واد مال يتفرق

 اذلماذا كل ى ،هإلى آخر  ،وأن يكون عنده مخبز ،لمنيومأوأن يكون عنده محل  ،وأن يكون عنده منجرة ،مزرعة
   .؟!الرزقمن أجل قمق الكل ىذا  ،!؟لتشتتا اذىو لتشعب ا

المال ليسعد بو ل اإلنسان ما يحص  نإ ،من العذابفيذا مزيد  ،أجميالن تموت نفس حتى تستوفي رزقيا و 
فيبقى وقمبو يتبعو  ،يجري خمف ىذا المال ويحرسو الواحدفيكون  ،فيؤالء يضاعفون الشقاء عمى أنفسيم ،ويستريح

 ،عمى طعام نة ما جمس يومًا واحدًا مع أوالدهثالثين س إنو منذ :ة أجريت معوكما قال أحد كبار ىؤالء في مقابم
والمغرب يتقيوى  ،معيم اعصر يشرب شاىيً الو  ،بينما الفقير كل يوم فطور وغداء وعشاء ؟!فائدة ىذا المالفما 
ذاك يفتخر من و  ،وتأنس بو والحمد هلل ،وتسعد بو زوجتو ،صالة العشاء بقميلعد ب ،وينام بعدما يتعشى ،معيم
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 هخرون يظنون أن عندبينما اآل ،سنةخمس وثالثين  منذو رأيت ىذا البحر ما :قالوأحدىم سمعتو  ،..ثالثين سنة
    .منتجعات وشالييات وىو في ،الوقتفي البحر طول مرابطة  تيخو 

جازات مثل ىذا ال يعرف اإل ،ال ينقطع عمل دائميعني أنو في ؟ ما معنى ىذا ،هوثالثين سنة ما رآ من خمس
وىذه  ،مثل ىذالفال داعي  ،فالقمب يستريح باالنصراف عما زاد عن حاجتو ،وىو في تجارتو لم يجبر عمى ىذا

ال ما تحب أن تشتري دائمًا حتى  ،ألن المرأة تيوى ىذه األشياء كثيراً  ؛المرأة ،النساء إلييا يميل من أكثرالقضية 
عمى اآلخرين أو تراىا  ،أو تسمع عنيا ،تستمتع بيذا الشراء وقمبيا يتعمق بيذه األمور التي تراىا ،حاجة ليا بو

مشغولة وتبقى  ،تتطمبوأو غير ذلك فتسأل عن ىذا كثيرًا و  ،أو األواني ،أو ترى معيم من التحف ،باسمن ل
نما ال  ،نسانال نياية لمجديد والغريب عمى اإل ،افيكون ذلك مثل الذي يتتبع أمواج البحر ال نياية لي ،دائماً  وا 

فشيخ اإلسالم يقول عن ىؤالء الذين  ،وال يشعب ويشتت قمبو ،اإلنسان ويكتفي بحاجتو أحسن من أن يسمو
، تعس عبد الدينار)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو ب وىذا من أحق الناس :-كرمما ذ  -دون قموبيم لغير اهلل عب  ي  

  .الدرىم((
ومن دفع ما يبغضو اهلل  ،وحقيقة الجياد: االجتياد في حصول ما يحبو اهلل من اإليمان والعمل الصالحوقال: 

 من الكفر والفسوق والعصيان.
الجتياد في حصول ما ل -عز وجل-عمى طاعة اهلل وىو جياد النفس  ،يعني ىذا معنى الجياد بمفيومو العام

وأعاله ورأسو قتال  ، من كفر والفسوق والعصيانودفع ما يبغضو اهلل ،والعمل الصالح ،يحبو اهلل من اإليمان
بن تيمية اوشيخ اإلسالم  ،ونزواتو ،شيواتول ن خرج عن أن يكون قمبو مسترقاً ال يصل إلى ذلك إال م نوفإ ،الكفار

  :جعل ألىل محبتو عالمتيناهلل  يذكر قبل ىذا الكالم أن -اهلل رحمو-
 .تباع الرسولا :األولى
   .اهلل الجياد في سبيل :والثانية

 ،تباعيعني أنيم أىل ا ،ما يحبو اهلل من اإليمان إلى آخرهجتياد في حصول الجياد حقيقة اال وذلك ْلن :قال
 نوفإ ،ط المستقيم إال بدوام المجاىدةتباع والسير عمى الصرااالألن اإلنسان ال يمكن أن يتحقق لو  ؛وأىل مجاىدة

وتتالشى عنده  ،فيكون في حال من الضعف ،عن كل مطموب من المطالب العالية أقعدتون لم يجاىد نفسو إ
فيحتاج  ،سترسال مع النفوس أمر يورث ىذا كما ىو مشاىداال ،لقيام بوظائفياويضعف عن ا ،معاني العبودية

 كثرة :المجاىدات الكثيرة كما يقال ىذهلكن ينبغي أن نتفطن ألمر وىو أن و  ،اإلنسان إلى دوام المجاىدة
فيكون ذلك بالنسبة  ،إذا جاىد اإلنسان يمكن أن ترتاض النفس عمى مرتبة ،كاتاوالت تورث الممالمز المجاىدات و 

 ،إلييا رتاضت في العبادة والطاعة فيما يتصل بمرتبتو التي وصلاألن النفس قد  ؛فال يجد مشقة ،ا سجيةإليي
نيا ال تجد مشقة في ذلك فإذا ارتاضت فإ ،ة حتى ترتاض النفسمزيد من المجاىد إلىاج فإذا أراد أن يرتقي يحت

نحدر اإلنسان اولذلك إذا  ،ىذا سر من أسرار النفوس ،وىكذا ،ليرتقي فوقيا ؛من المجاىدةفيحتاج إلى مزيد 
إال يصعب عميو الرجوع  نوأو عوارض فإ ،نشغالاأو  ،سفرأو  ،وضعف عن مرتبتو التي ىو عمييا بسبب مرض

أقوم الميل ثم  أنا متعود :نسان الذي يقولاإل ة،ما كان يجاىدىا قبل ذلك حينما كانت نفسو مرتاض بمجاىدات
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غل ثم ش   ،معتاد عمى ىذا ،أنا معتاد أن أقرأ في اليوم مائة وخمسين صفحة :يقول ،أو نحو ذلك ،أو مرض ،غلش  
  .مضى عميو شيور يصعب عميو أن يقرأ مطوية ، يقرأالصار 
من الفراش  يحممو اً يجد شيئ ،ى ىذا يقوم من فراشو يكتباعتاد عمى الكتابة والتأليف وارتاضت نفسو عمقد الذي 

يروض يجمس و  خر لو أراد أنآنشغل عن ىذا بأمر اإذا  ،البخاري كان يقوم مرات من فراشو ،فينيض ويكتب
 ،ء ينشغل بويبحث عن شي ،وثقل ويقوم ألدنى العوارض ،يشعر بأتعاب ، يستطيعالنفسو ويكتب نصف صفحة 

وما كان يفعل  ؟عند فالن ماذا ؟صوت من ىذا ؟ي دخلمن الذ ؟من عند الباب تصل؟يقوم من ا مدة يسيرة كل
فيذا أمر مشاىد يحتاج  ،صالً أ يذىب يشرب وىو ال يريد الشرب ،شيءيبحث عن أي لكن  ،ىذا من قبل

  .اإلنسان إلى معرفتو من نفسو وحالو
 :قال ،الصموات الخمس في المسجدردتو أن يصمي أإذا يصمي  ، الذي الالصالة والعباداتوقل مثل ذلك في 
الشمس إذا  وعوال يصمي إال بعد طم ،والذي ال يعرف صالة الفجر في المسجد ،فيستثقل ذلك ،ىذا شيء صعب

ووضع أربع ساعات في قدور متداخمة  ،واستعداد ،أراد أن يصمي الفجر في المسجد يحتاج إلى مجاىدة عظيمة
 ،أمر طبيعي ال يحتاج إلى ىذا كمو يرى أن ىذالكن الذي اعتاد  ،ومع ذلك ال يستيقظ ،وهويوصي آخرين ليوقظ

جازة ينام إلى اإلنسان منا حينما يكون في اإل ،عاديةوقل مثل ذلك في األعمال التي نعمميا حتى في األشياء ال
أو  ،ينامون اللصالة الظير لكن في مثل ىذه األيام الناس يصمون الفجر لربما إال الظير لربما وال يستيقظ 

لماذا يوم الخميس  ؟في غاية النشاط والحيوية ما الذي تغيرو  ،ينامون قمياًل ثم يذىبون إلى أعماليم ومدارسيم
 و قد جاء بما لم يأت  الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة يرى أنفي ولربما لو رأى أحدًا يخرج  ؟!،ويضعفيكسل 

   .؟لماذا ،بو األوائل
ثالثة ولربما لو وضع في الدورة  ،اكبيرً  انجازً إضر درسًا في األسبوع يومًا واحدًا لربما تشعر أنك حققت حينما تح  

حينما  ،في المدرسة والجامعة تدرس خمسة دروس في اليوم بينما ،كثير ىذا شيءن أيشعر دروس في اليوم 
ثالث محاضرات في األسبوع ويعطى في بعض  اضرات في الجامعة عند األستاذالمحجدول جدول اليكون 

التعميم العام يدرس بينما المعمم في  ،شيء ال طاقة لو بوىذا يرى أن الفصول الدراسية ست أو سبع محاضرات 
ال  ،يموت ،وعشرين قتمتو لكن ىذا لو أعطيتو أربًعا ،الوضع طبيعيويرى أن  ،وعشرين ولربما أكثر أربًعا

 .ىي النفس؟ وعشرين اكيف أدرس أربعً  ،يستطيع أن يعيش
فكمما روضتيا  ،وتقمباتيا والمجاىدات وما إلى ذلك ،والنظر في أحواليا ،التعامل معيافيذا يحتاج إلى فقو في 

وبيذا تحصل  ،وىذا ىو الطريق ،بل جاىد عمى التي بعدىا حتى تصل ،ك أن تنزل منياعمى مرتبة فإيا
أمور جمعية مثل  ،ستفيد منيا اإلنساننعم ىذه ي ،االت من األمور الجمعيةوال يمكن أن تحصل الكم ،الكماالت

العمم في أو  ،لكن التميز في سمم العبودية ،محاضن التربوية يحصل فييا كماالت عامةالوغيره مثل  ،ىذا الدرس
 .واهلل المستعان ،مستمرة حتى يصل اإلنسان ،دائمةيحتاج إلى مجاىدات ىذا أو غير ذلك 

فإذا كانت المحبة تامة استمزمت إرادة جازمة في  ،وكمما قويت المحبة في القمب طمب فعل المحبوبات قال:
ن كان عاجزًا عنيا ففعل ما يقدر عميو من ذلك كان ا  و  ،ميامييا حصّ فإذا كان العبد قادرًا ع ،حصول المحبوبات

 .لو كأجر الفاعل
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من  ال أجرً يرغبيا ويطمبيا ويتمناىا أنو يحص  يعجز عنيا وىو وكما سبق في المرة الماضية أن ىذه األشياء التي 
 من لو كان ىدى إلى دعا من)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،في الكمال ذاك أكمل وولكن ،عمميا
صمى اهلل عميو -وىكذا أيضًا في قولو  ،لم يعمميا ال أمورً يحص  قد فاإلنسان  ،(1)((تبعو من أجور مثل األجر
 ،إلى آخره (25)((العذر حبسيم فيو، معنا وىم إال اواديً  وال اشعبً  سمكنا ما خمفنا، بالمدينة اأقوامً  إن)) :-وسمم

 .[11:التوبة] {ُيْنِفُقونَ  َما َيِجُدوا َأالَّ  َحَزًنا الدَّْمعِ  ِمنَ  َتِفيُض  َوَأْعُيُنُيمْ  َتَولَّْوا} :وىكذا في آية براءة

فيو المحبة كمما أقبل عمى الطاعة وكانت رغبتو فيما  فالقمب كمما قويت ،ىؤالء نفى عنيم أن يكون عمييم سبيل
تجد أن القمب واألمور التي ال يستطيعيا  ،يعني ىو يقبل عمى ما يستطيع ،يعني من غيره ،أعظم عنو عجز
وليذا يذكر الشيخ عبد  ؛رفتكون ىمتو في الخي ،في القمب -عز وجل-إذا قويت محبة اهلل ىذا  ،إلييا يتوق

ذلك  ن حصل لوفإ ،دائمًا ينوى الطاعة والخيرأن اإلنسان  وفي بعض كتب -اهلل رحمو-سعدي بن الرحمن 
 .كان لو  نية الخير فال ينقطع أبدًا من ذلك ن عجز عنوا  و  ،طاعة ومعروففي عين عميو فيو إلى خير و أو 

 -صمى اهلل عميو وسمم- إذا ترك العبد ما يقدر عميو من الجياد كان دلياًل عمى ضعف محبة اهلل ورسولوقال: 
 .في قمبو

الصعود إلى القمة  ،صبر إلىيحتاج  ،باحتمال المكروىات تنال إال غالبًا ال ن المحبوباتإ :وليذا يقول بعده
عميو أن و  ،فإذا أراد اإلنسان أن يرتقي عميو أن يضحي ،وما كل الناس يصبر عمى ذلك ،يحتاج إلى صبر

فيو يتكمم عن ىذا  و،ويبمغ إلى مطموب ،فضول المذات والمباحات حتى يصلأن يضحي بكثير من  ،يصبر
وىو  ،وسعالاه العام بذل الجياد بمعنيعني  ،بذل الوسع -ىذه الجممةقبل يذكر  كما-بالجياد وىو يريد  ،المعنى

 .الحق وودفع ما يكرى ،الحق كل ما يممك من قدرة في حصول محبوب
 :ىنا يقول هقبل ما ذكر التي الجممة  ،أضيفت والجممة التي بعدىا كان ذلك أوضح في الكالمأنيا يذه الجممة لو ف
ىو كل ما يممك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما " :يقولفثم يفسر الوسع  "،ىو بذل الوسعوالجياد "

ومعموم  و،هلل ورسولو في قمبعمى ضعف محبة ا فإذا ترك العبد ما يقدر عميو من الجياد كان دليالً  ،يكرىو الحق
 .(22)"أن المحبوبات ال تنال غالبًا إال باحتمال المكروىات

وحرية  ما ازداد لو عبودية ازداد لو حبًّاوكم ،هلل ازداد لو عبودية وحرية عما سواه القمب حبًّا ادداز كمما قال: 
 .عما سواه

ال يكون مأسورًا مسترقاً  فحرية القمب ىي في عبوديتو ،م السابقىذا مضى الكالم عميو في ثنايا الكال  ،لربو وا 
رحم اهلل - عمى كالم شيخ اإلسالم -هللا موحر -موضعين ىذه زيادة من الشيخ ال في وحرية عما سواه :وقولو

 .الجميع

                                                           

 (.1279) برقم ضاللة، أو ىدى إلى دعا ومن سيئة أو حسنة سنة سن من باب العمم، كتاب مسمم، أخرجو - 1
 (.1161) برقم الغزو، عن العذر حبسو من باب والسير، الجياد كتاب البخاري، أخرجو - 25
 (.12: ص) العبودية - 22
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 ،وال يطمئن إال بعبادة ربو وحبو ،وال يسكن ،وال يطمب ،وال يمتذ ،وال يسر ،وال يفمح ،القمب ال يصمحقال: 
إذ فيو فقر ذاتي إلى ربو من  ،ولم يسكن ،ولو حصل لو كل ما يمتذ بو من المخموقات لم يطمئن ،واإلنابة إليو

 ،والسكون ،والنعمة ،المذةوالسرور، و  ،و، وبذلك يحصل لو الفرحومطموب وومحبوب هحيث ىو معبود
فيو دائمًا مفتقر إلى حقيقة:  ،ال يقدر عمى تحصيل ذلك إال اهلل ،وىذا ال يحصل إال بإعانة اهلل لو ،والطمأنينة

يَّاكَ  َنْعُبدُ  ِإيَّاكَ } ومن حيث ىو  ،من حيث ىو المطموب المحبوب المعبود فيو مفتقر إليو [4:الفاتحة] {ِعينُ َنْستَ  َواِ 
 .وال تتم عبوديتو إال بيذين ،وىو ربو ال رب لو سواه ،فيو إليو ال إلو غيره ،المستعان بو المتوكل عميو

سد حاجتو إال بأن ذلك أن القمب فيو فقر ذاتي ال يمكن أن ت   وحاصل ،يحتاج العبد إلى معرفتو ،ا أصل نافعىذ
ذا وجو إلى غيره زاده ذلكو الىذا ى ،فيستغني بو عما سواه و،يوجو إلى ربو وخالق  ،اوحشة وعمة ومرضً  طريق وا 

في صدورىم  االذين يجدون ضيقً  ،الذين يجدون ألمًا يعصر نفوسيم ،الذين يجدون وحشة في قموبيمف ،ىي ىكذا
  .القمب فيو فقر ذاتي لربو وخالقو ،ىذه ىي العمة ،و ىذاى

فيو وحشة ال يزيميا و " :-اهلل رحمو-بن القيم اكما يقول الحافظ  ،"في القمب وحشة ال يزيميا إال األنس باهلل"إن 
وفيو فقر ال يذىبو إال صدق المجأ  ،وصدق معاممتو ،و إال السرور بمعرفتووفيو حزن ال يذىب ،إال األنس باهلل

يريد  ؟ماذا يريد ،حاصمة فتجد اإلنسان مطالبو، (21)"ولو أعطي الدنيا وما فييا لم تسد ىذه الحاجة أبداً  ،إليو
 ،حصل لو خر يتمناهآنوع من طمب سيارة  ،ده سيارةعن ؟د سيارةيماذا يريد ير  ،تزوج ؟يريد زوجة ،عملي ؟عمال

ويجد ىذه  ،خرآذىب إلى بمد  ،ذىب يستجم ،وذىب يتنزه ىناك ،ذىب يتنزه ىنا ،ومع ذلك الضيق يالحقو
أن ىذا الفقر الذاتي ينبغي أن ىو الطريق  ، ولكنبأسبابو ينقل ضيقو معو وىو ،الزموالوحشة تالحقو والضيق ي

 ،تو هلل وحدهوتكون عبودي ،كون رغبتو إلى اهلل وحدهفت ،كميتوب و القمب إلى ربو وفاطره وخالقةوذلك بتوجي ،يعالج
كان أكثر تحقيقًا ليذه المطالب وكمما  ،والجوارح ،والقمب ،أنواع العبادات المتصمة بالمسانب فيكون مقباًل عميو

 {ِلْْلِْساَلمِ  َصْدَرهُ  المَّوُ  َشَرحَ  َأَفَمنْ } :يقول -عز وجل-ولذلك تجد اهلل  ؛اً وانشراح اً يكون أكثر اتساع نوفإ
 َلكَ  َنْشَرحْ  أََلمْ }: وقال ،[11:الرعد] {المَّوِ  ِبِذْكرِ  ُقُموُبُيمْ  َوَتْطَمِئن   آَمُنوا الَِّذينَ } :ويقول ،فسماه شرحاً  ،[11:الزمر]

عَّدُ  َكَأنََّما َحَرًجا َضي ًقا َصْدَرهُ  َيْجَعلْ } :ويقول ،[2:الشرح] {َصْدَركَ   .نسأل اهلل العافية ،[210:األنعام] {السََّماءِ  ِفي َيصَّ
العارضة تارة  ألن ىذه األمور ،فيؤالء الذين يجدون الضيق والوحشة والكآبة والحزن وما إلى ذلك وال يدرون سببو

ما ىو  ،بسبب غير مدركذلك وتارة يكون  ،يحب أو نحو ذلك أو ما يحب فقد من من كمدر   تكون بسبب  
فيذا القمب  ،ويجد ىذا الضيق ،جد ىذه الوحشةفي ،وضعف تحقيق العبودية فيو ىو تالشي قوى القمب ؟السبب

طيب أ يمأل بال ،مأل بعطاء دنيويما ي   ،خرآمأل بشيء مجبول مفطور عمى ىذا الفقر الذاتي الذي ال يمكن أن ي  
 مؤقتة لكنوء من المذة العارضة اليحصل لو شي ن كمم ،أطيب المنتجعات وأحسن المناظر يمأل بال ،ألكالتا

من االنشراح والسعادة والمذة والسرور فعميك بمزيد من اإلقبال عمى اهلل  افكمما أردت مزيدً  ،يرجع إلى حالو األولى
ستعانة وما إلى ذلك من التوكل عميو واال ،والخوف منو ،وورجائ ،وذكره ،فيكون عامرًا بحبو ،جيو القمب إليووتو 
   .بو

                                                           

ياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج - 21  (.202/ 6) نستعين وا 
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وىو الواحد القيار  ،د مقيوروكل ما سواه فيو مربوب مفطور فقير محتاج معبَّ  ،واهلل سبحانو ىو رب العالمين
وىذا مفتقر إليو  ،ن كان خمق ما خمقو بأسباب فيو خالق السبب والمقدر لوا  وىو و  ،الخالق البارئ المصور

بب وليس في المخموقات سبب مستقل بفعل وال دفع ضر بل كل ما ىو سبب فيو محتاج إلى س ،كافتقار ىذا
لى ما يدفع عنو الضرر الذي يعارضو ويمانعو ،آخر يعاونو وىو سبحانو وحده الغني عما سواه ليس لو  ،وا 

 .وال ضد يناوئو ويعارضو ،شريك يعاونو
 ،ىو الرب وحده -عز وجل-اهلل  :يقول ،ىذا الفقر الذاتي الذي في القمب من أجل ملء ؛اكبيرً  ىنا يقرر أصال

 ،ال تعمق قمبك بالمخموقين بالناس ،ال تعمق قمبك باألسباب ،وجو قمبك إليو إذن ،وكل ما سواه مربوب مقيور
ال يستقل وحده  ولكن السبب ،سببًا لغيره -عز وجل- قد جعميا اهلل ،ىذه األسباب منيا أسباب صحيحة :يقول

ذلك أن األرض فالمطر إذا نزل ىل معنى  ،وقد يوجد المانع ،طفقد الشر قد ي   ألنو ؛تحصيل المطموبو بتحقيق 
   .؟خرج زينتيا وزىرتيا وتنبت من كل زوج بييجت  

 سببًا فال اهلل جعمو ؟لقالمطر سبب لكن ىل ىو سبب مست نإذ ،ىد المطر ينزل واألرض ال تنبتأبدًا نحن نشا
ىذا الماء المطر ينزل في وقت معين في  :نقول ،واندفاع الموانع وتحقيق الشروط ،تعاونوبد من أسباب أخرى 

الموانع  ندفاعابد من  وال ،سبب آخر سبب عاونو فيذا ،فيخرج منو ألوان الربيع والنبات وما إلى ذلك ،م مثالً س  الو  
 ،ل ويسود ويتالشىبذيأو يخرج ف ،يذكر كون األرض قد انقبضت ولم تخرج شيًئافالزرع قد يحصل لو برد شديد فت

ك تبار -ذن اهلل إأن يكون ىذا السبب فاعاًل مؤثرًا ب -عز وجل-وقد ال يريد اهلل  ،اع الموانعبد من اندف فال
  .ذنوا  اهلل و  وال شيء يؤثر إال بإرادة ،-وتعالى
واج لكن ىل الز  ،اإلنسان حينما يتزوج يكون ذلك سببًا لتحصيل الولد ،اإلنسان ال يعمق قمبو باألسباب نإذفينا 

  .؟مستقل لذلكوالمعاشرة ىي سبب 
لك في المكاسب يخرج اإلنسان وقل مثل ذ ،الموانع ، ووجود الشروط وانتفاءأخرى تعاونو بد من أسباب ال ،ال

  .؟ل الماليحص  نو أذلك لكن ىل معنى  ،الرزق فيذا سببيطمب  يغدو
ىذا سبب  ،ذلك ونحوحينما يمقي ما بيده في البحر من أجل أن يصطاد  ،فقد يخرج وال يرجع بشيء ،ال :الجواب

نخرج في الصباح  :يقول ،ومعرفة وميارة وا الصيادين وىم أىل حذقسألايرجع بشيء  نوعنى ذلك ألكن ىل م
ونرجع بشيء  ،في وقت يسير وفي بعضيا نخرج ،جع في المساء في بعض األيام ال نرجع بشيءالباكر ونر 

ىذا الفقر الذي يوجد  ،فال تعمق باألسباب -وجلعز -األمور كميا بيد اهلل  نإذ ،لقفالسبب وحده ال يست ،كثير
   .والمخموقين فيعذب القمب و إنما إلى اهلل وحده ،لتفات إلى األسبابباال مأل في القمب ال ي  

 ،من أعظم الفروق بين أىل محبة اهلل وأوليائو الذين يحبيم ويحبونو والقيام بالجياد ،اتباع الشريعةقال: 
  .أو متبعًا لبعض البدع المخالفة لشريعتو ،وبين من يدعي محبة اهلل ناظرًا إلى عموم ربوبيتو

بيتو من غير إلى عموم ربو  اً ناظر  -عز وجل-وأما أن اإلنسان يدعي محبة اهلل  ،تباعبد من المجاىدة واال ال
فالذين ينظرون إلى الربوبية فقط  ،وليس من أىل الوالية ،ن ىذا ال يكون قائمًا بما يجبفإ تحقيق العبودية لو

ن اهلل إ :ويقولون ،ون إلى ىذا المعنى فحسبعمييم وىم ينظر  -عز وجل-تصيبيم األمور التي قدرىا اهلل 
ذا أصابتيم المصائب واآلالم ،يعرفون ىذه األمور ويقرون بيا ،المدبر ،يتمالم ،ييالمح ،الرازق ،الخالق وما  ،وا 
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باسمو  -عز وجل-تعبدوا اهلل  ،نظروا إلى الربوبية ،عمينا قدره -تبارك وتعالى-ىذا من عند اهلل  :إلى ذلك قالوا
بل نظروا  ،لم يتقربوا إليو بالطاعات وفق ما شرع ،ودية لوفمم يحققوا العب ،ولكنيم ما تعبدوه باسمو اإللو ،الرب

توحيد الربوبية يستمزم  :وليذا يقولون ،العبوديةية فقط ال يحصل بو تحقيق والنظر إلى الربوب ،إلى ربوبيتو فحسب
وما  ،نالكو و  في الخمق -عز وجل-لى تدبير اهلل الكثيرين يقفون عنده فقط فينظرون إ ولكن   ،توحيد اإلليية

ىذا  ،والتقرب إليو ،ولكنيم ال يرتقون إلى ما وراء ذلك من عبادتو ،ويقرون بو ،فيذعنون ليذا ،يحصل من األقدار
  .ناظرين إلى ربوبيتو فحسب -عز وجل-وأنيم يعبدون اهلل  ،أولئك الذين لربما يدعون المحبةحال 
ذلك من السوء  فينصرف عنو ما يضادواجتذبو إليو  ،إذا كان العبد مخمصًا هلل اجتباه ربو فأحيا قمبوقال: 

رادة وحبًّا اً فيو طمب بخالف القمب الذي لم يخمص هلل فإنّ  ،والفحشاء ويتشبث  ،فييوى ما يسنح لو ،مطمقاً  وا 
 .فو أمالوطْ مر بعِ  نسيمٍ  بما ييواه كالغصن أيّ 

نفيس في كالم  يةبق ، ولووأمالو ،فوط  مر بو ع   نسيم   ي  أ (:كتاب العبودية)الكتاب الذي نقل منو  يعني في األصل
 صور يعنيالصور المحرمة  ،(26)"وغير المحرمة ،الصور المحرمة فتارة تجذبو" :يقول ،مباشرة ىذا المعنى بعده

ىو  هتخذافيبقى أسيرًا عبدًا لمن لو  ،ةموغير المحرمة كالزوجة واأل ،مثالً  لنساء التي ال يحل لو النظر إليينا
ويستعبده  ،الكممة وتغضبو ،وتارة يجتذبو الشرف والرئاسة فترضيو الكممة" ،لو لكان ذلك عيبًا ونقصًا وذمًّا عبداً 

كالم في غاية  ،(29)"وتارة يستعبده الدرىم والدينار ،ويعادي من يذمو ولو بالحق ،من يثني عميو ولو بالباطل
                ة.النفاس

 من أضداد عنو فيصرفإليو  وواجتذب ،إذا كان العبد مخمصًا لو اجتباه ربو فأحيا قمبو :وىنا يقول في أولو
 الس وءَ  َعْنوُ  ِلَنْصِرفَ  َكَذِلكَ } :-صمى اهلل عميو وسمم-في خبر يوسف  -وجلعز -اهلل  روا في قولنظا ذلك،

واإلنسان إذا كان في بمد غريب  ،والغربة ،يعني الشباب ،كل جية عي منمع قوة الدوا ،[19:يوسف] {َواْلَفْحَشاءَ 
ىذا ال بأمثال في  ثمونويتم ،وىذا معروف إلى اليوم عند العامة ،كثير من المرواءتمن فييا ال يبالي يتخفف 

 .يكمتخفى عم
يترخص في أمور ما ؛ ألنو في السفر يتخفف و (20)"ستودع اهلل دينك وأمانتك"ن :ممسافروكذلك أيضًا ما يقال ل
  .خشى عمى دينو وأمانتوفي   ،يترخص فييا في البمدة

 "وغمقت األبواب"وأكد أنيا في غاية الجمال  ،وىذه زوجة العزيز {َواْلَفْحَشاءَ  الس وءَ  َعْنوُ  ِلَنْصِرفَ  َكَذِلكَ } :فينا 
 َواْلَفْحَشاءَ  الس وءَ  َعْنوُ  ِلَنْصِرفَ  َكَذِلكَ } :قال ،فاجتمعت األمور التي تقوي ىذا الباطل والمنكر ،وسيكون لو حماية

وكالىما  {اْلُمْخِمِصينَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّوُ } :ةالمتواتر ألخرى وفي القراءة ا ،[19:يوسف] {ِصينَ اْلُمْخمَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّوُ 
ىذا المجمس أول الخاصة التي تكممنا عمييا في ينا العبادة ف {ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّوُ } :نجاتول اً كان سبب وخالصإ ،حق

                                                           

 (.219: ص) العبودية - 26
 .المصدر السابق - 29
- اهلل رسول عن الدعوات أبواب والترمذي، ،(1255) برقم الوداع، عند الدعاء في باب الجياد، كتاب داود، أبو أخرجو - 20

 وفي ،(1695) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،(6991) برقم ا،إنسانً  ودع إذا يقول ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى
 (.107) برقم الجامع، صحيح
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فإذا رأى العبد نفسو يخفق حينما  ،ص أىل العبودية الخاصة في مثل ىذه المقاماتن اهلل يخم  فإ {ِصينَ }اْلُمْخمَ 
 كوال يستطيع الفكا ،غمب دائماً فكيف بالذي ي   ،معنى ذلك أن العبودية فييا نقص وضعففتتحرك الشيوات 

فيذا معناه أن عبوديتو قد نقص  ،كمما الحت لو شيوة سقط ،ستطيعأما  :وبعضيم يشتكي يقول ،؟!والخالص
اإلخالص  {ِصينَ اْلُمْخمِ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّوُ } :-عز وجل-صيم اهلل خم  فأىل العبودية الخاصة ي ،منيا شيء كثير

   .-واهلل تعالى أعمم- ،{ِصينَ اْلُمْخمَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِإنَّوُ } ،منجاةلسبب 
 


