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الشيخ /خالد بن عثمان السبت

كثير إلى يوم الدين ،أما
الحمد هلل رب العالمين ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو وسمم تسميماً ًا
بعد:

فالميم اغفر لنا ،ولشيخنا ،والحاضرين ،والسامعين ،قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمو اهلل تعالى:-

ومن رسالة العبودية :وأص ُل ضالل َمن ضل ىو تقديم قياسو عمى النص المنزل من عند اهلل ،واختياره اليوى
عمى اتباع أمر اهلل.
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

فيذه الرسالة (رسالة العبودية) ىي من أنفس ما كتبو شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل ،-وال أعمم كتاباً في ىذا

الموضوع في العبودية أنفع وال أوفى وال أشمل من ىذا الكتاب ،كتب الشيخ عبد الرحمن المعممي -رحمو هلل-
صاحب كتاب "التنكيل" كتاباً في العبودية لم يطبع وىو في مالزم متعددة ،ولألسف أنو فقد بعضيا ،والموجود
منيا اطمعت عميو وقرأت كثي اًر منو ولكنو ال يقاس بيذا الكتاب عمى صغر حجمو ،ويحسن قراءة ىذا الكتاب مرة

بعد مرة ،وقد عمد بعض أىل العمم إلى عمل مقدمة لو يقرب فييا ىذا الكتاب ،يعني شيخ اإلسالم ابن تيمية -

رحمو اهلل -يستطرد فيخرج من موضوع آلخر وما إلى ذلك كما ىو معموم ،فجاء الشيخ عبد الرحمن األلباني
وقرب أفكار الكتاب ،ويسرىا ،بحيث تفيم من غير استطراد في مقدمة الكتاب ،طبع المكتب اإلسالمي.

يقول في ىذه الفائدة وىي بتصرف يسير :وأصل ضالل َمن ضل ىو تقديم قياسو عمى النص المنزل من عند
اهلل ،واختياره اليوى عمى اتباع أمر اهلل ،وىذا كما فعل إبميس ،فكما قال بعض أىل العمم :أول من قاس قياساً
فاسداً والقياس فاسد االعتبار ىو القياس المصادم لمنص ،فاهلل -تبارك وتعالى -حينما أمر بالسجود آلدم عارض
ار َو َخمَ ْقتَ ُو ِم ْن ِط ٍ
ذلك معارضة عقمية ،بقياسو الفاسد فقال{ :أََنا َخ ْيٌر ِم ْن ُو َخمَ ْقتَِني ِم ْن َن ٍ
ين} [األعراف،]21:
والعمماء -رحميم اهلل -ردوا عمى إبميس من أوجو متعددة ،وبينوا فساد ىذا القياس حتى من جية النظر ،وأن
عنصر الطين أفضل من عنصر النار من أكثر من وجو ،وىو أول من قاس قياساً فاسداً ،وىو أول من عارض

النص بالقياس والعقل ،والقياس الصحيح -كما سبق في قياس التمثيل -قياس الفقياء -رحميم اهلل -ىو إلحاق

فرع بأصل ،في حكم لعمة جامعة بينيما ،فاألصل الذي يمحق بو ىو أصل ثابت في الشرع جاء بو النقل ،فيمحق
بو ما لم يأت بو النقل ،لكن إذا عورض النقل بالعقل والقياس فيذا الذي يقولون لو :القياس الذي يكون فاسد

االعتبار ،وىي إحدى القوادح التي تقدح في األقيسة ،فساد االعتبار ،وىذا أصل ضالل من ضل من الطوائف
والفرق حيث عارضوا النصوص بأقيستيم وعقوليم واال فمو تمحض الناس التباع الوحي لما حصل بينيم ىذا

االفتراق واالختالف الواقع بين الفرق والطوائف المنتسبة إلى اإلسالم ،فإن الصحابة -رضي اهلل عنيم -اجتيدوا،
واختمفوا ،ولكن اختالفيم لم يكن من قبيل االختالف المذموم الذي يوجب التنازع في الدين ،والتفرق ،والتناحر،
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وانما كان اختالفيم من قبيل االختالف السائغ الذي ال يحصل بو قطع أواصر األلفة ،والرابطة اإليمانية والمحبة
وما إلى ذلك ،واهلل المستعان.

وقال :واختياره اليوى عمى اتباع أمر اهلل -عز وجل ،-وليس ثمة أمر ثالث ،فإن من ترك الحق واتباع الوحي

ود إِ َّنا
ال بد أن يكون متبعاً لميوى ،وسيأتي ما يوضح ذلك -إن شاء اهلل ،-واهلل -تبارك وتعالى -يقولَ { :يا َد ُاو ُ
ِ
س ِب ِ
اح ُكم َب ْي َن َّ
الن ِ
اك َخمِيفَ ًة ِفي ْاْل َْر ِ
يل المَّ ِو} [ص ]12:فإن الذي
َج َع ْم َن َ
اس ِبا ْل َحق َوَال تَتَِّب ِع ا ْل َي َوى فَ ُيضمَّ َك َع ْن َ
ض فَ ْ ْ
يقابل الحق ىو اليوى ،فكل من اتبع شيئاً -أيًّا كان مسماه -غير الوحي والحق الذي جاء بو الرسول -صمى

اهلل عميو وسمم -فيو متبع لميوى وال بد ،فيذه األسماء التي لربما ينخدع بيا كثير من الناس ىي في الواقع من
جممة األىواء ،ىذه اآلراء والمذاىب والقوالب التي تقدم لمناس تحت مسميات متنوعة إن كانت مخالفة لمحق فيي
من قبيل اليوى ،وىؤالء الذين يتبعونيا ميما تعددت أسماؤىم فإنيم في الواقع يجمعيم اتباع اليوى ،ولذلك ذكر

أىل العمم أن الجامع المشترك بين طوائف أىل البدع والضالل ىو اتباع اليوى ،واإلعراض عن الوحي ،فمن

أراد السالمة والخالص فعميو أن يكون متبعاً لموحي وال يعارض ذلك بعقل أو قياس.

متبعا لمدين الذي شرعو اهلل،
قال :فالمخالف لما بعث اهلل بو رسمو من عبادتو وطاعتو وطاعة رسمو ال يكون ً
بل يكون متبعاً ليواه بغير ىدى من اهلل.

ىو كما مضى الكالم ،فإن ذلك يتبع ما قبمو ،وقد ذكره الشيخ -رحمو اهلل -بعدما سبق ،واهلل -تبارك وتعالى-
ون} [الجاثية ]21:فإنو إن لم يتبع
اك َع َمى َ
يقول{ :ثُ َّم َج َع ْم َن َ
يع ٍة ِم َن ْاْل َْم ِر فَاتَِّب ْع َيا َوَال تَتَِّب ْع أ ْ
ين َال َي ْعمَ ُم َ
اء الَِّذ َ
َى َو َ
ش ِر َ
يبوا
ستَ ِج ُ
ىذه الشريعة التي أوحاىا اهلل -عز وجل -إليو فإن البديل ىو اليوى ،وقال اهلل -عز وجل{ :-فَِإ ْن لَ ْم َي ْ
َضل ِم َّم ِن اتََّبعَ َى َواهُ ِب َغ ْي ِر ُى ًدى ِم َن المَّ ِو} [القصص ]05:فإنيم إن لم
ون أ ْ
اعمَ ْم أ ََّن َما َيتَِّب ُع َ
اء ُى ْم َو َم ْن أ َ
لَ َك فَ ْ
َى َو َ
يستجيبوا لمحق ولموحي ولما جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -فال بد أن يكونوا متبعين ألىواء النفوس،

فيذا أصل ينبغي أن يعتبره المؤمن ،وذلك من االعتصام بالكتاب والسنة ،وىو من أعظم األسباب التي يتوقى
اإلنسان فييا مضالت الفتن واألىواء.

قال :والعبادة والطاعة واالستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من اْلسماء ،ومقصودىا واحد ،وليا

أصالن:

أحدىما :أن ال يعبد إال اهلل.

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

فيذه األشياء التي ىي العبادة والطاعة واالستقامة ولزوم الصراط المستقيم وما إلى ذلك ترجع إلى شيء واحد،
يعني حينما نقول :تحقيق العبودية هلل -عز وجل ،-حينما نقول :لزوم الصراط المستقيم ،حينما نقول :تحقيق

الطاعة ،نقول :فالن مطيع هلل ولرسولو -صمى اهلل عميو وسمم -فذلك جميعاً يرجع إلى شيء واحد ،فالذي يكون
بيذه المثابة ىو محقق لمعبودية ،وىو سالك لمصراط المستقيم ،وذلك يرجع إلى أمرين اثنين:

األول :التوحيد :وىو أن ال يعبد إال اهلل -تبارك تعالى ،-فال يكون في القمب التفات إلى غيره ،ال يكون ذلك من

قبيل االلتفات إلى معبودات من دون اهلل -عز وجل ،-كما ىو حال أىل اإلشراك ،وال يكون فيو أيضاً نوع

التفات مما يكون من قبيل الرياء والسمعة ،فإن ذلك يحبط األعمال فمن كان محققاً ليذا األصل مع األصل
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الثاني :وىو اتباع الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -فيما شرع فإنو يكون باجتماعيما محققاً لمعبودية ،وسالكاً
لمصراط المستقيم ،ومطيعاً هلل ولرسولو -صمى اهلل عميو وسمم ،-فإن الطاعة الحقة ىي ما كان بيذه المثابة ،فإذا
وجد اإلخالص -ولو كان عظيماً -عند اإلنسان لكن أعمالو لم يكن موافقاً فييا لما جاء بو الرسول -صمى اهلل

عميو وسمم -فتمك البدع ،فإنيا ال تزيده من اهلل إال بعداً ،واذا كان اإلنسان يتعبد اهلل -عز وجل -وفق ما شرع،
ولكنو لم يخمص هلل -جل جاللو -في ىذه العبادات فإن ىذا ال يزيده من اهلل إال بعداً ،وال يكون محققاً لمعبودية،

فمن أراد أن يحققيا وأن يكون سالكاً لطريق النجاة ،لمصراط المستقيم فعميو أن يجمع بين ىذا ،وىذا.

وىناك شرط ثالث :وىو أن يكون عمى اإليمان ،أن يكون محققاً لإليمان ،أن يكون عمى الدين الصحيح ،فيذا
الصالِح ِ
ات}
ين َي ْع َممُ َ
ين الَِّذ َ
شرط وذكرت ما يدل عمى ذلك من قول اهلل -تبارك وتعالىَ { :-وُي َبش ُر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ون َّ َ
[الكيف ]1:فذكر اإليمان والعمل الصالح ،وأن العمل الصالح في ىذه اآلية في أول سورة الكيف ينتظم أمرين:
ِ
اء َرب ِو
اإلخالص والمتابعة ،فالشرط الثالث :ىو اإليمان الذي ذكره قبمو ،وأن قولو في آخرىا{ :فَ َم ْن َك َ
ان َي ْر ُجو لقَ َ
ش ِر ْك ِب ِعب َ ِ ِ
َح ًدا} [الكيف ]225:فيذا ينتظم اإليمان واإلخالص ،والعمل الصالح
صالِ ًحا َوَال ُي ْ
ادة َربو أ َ
َ
َف ْم َي ْع َم ْل َع َم ًال َ
َسمَ َم َو ْج َي ُو لِمَّ ِو
يكون موافقًا فيو لما جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،-واهلل -عز وجل -يقولَ { :بمَى َم ْن أ ْ
ِ
َسمَ َم َو ْج َي ُو لِمَّ ِو} ىذا ينتظم اإليمان والتوحيد واإلخالص ،وكذلك أيضاً "وىو محسن"
َو ُى َو ُم ْحس ٌن} [البقرة{ ،]221:أ ْ
ال يكون محسناً إال إذا اتبع ما شرعو اهلل -تبارك وتعالى -فال نجاة وال خالص إال بتحقيق ىذين ،وبيما يكون

العبد موحداً ،سالكاً الصراط المستقيم ،محققاً لمعبودية.

قال :كمال المخموق في تحقيقو عبوديتو هلل ،وكمما ازداد العبد تحقيقاً لمعبودية ازداد كمالو وعمت درجتو.

انظروا كما يذكر الشيخ -رحمو اهلل -في عدد من كتبو ،وكما تجدونو في شرح الطحاوية أن اهلل -عز وجل-
ذكر أكمل الخمق ،وىم الرسل -عمييم الصالة والسالم -في أشرف المقامات بوصف العبودية{ :تََب َار َك الَِّذي َن َّز َل
ير} [الفرقان ،]2:فيذا في مقام التنزيل{ :فَأ َْو َحى إِلَى َع ْب ِد ِه} [النجم ،]25:في
ين َن ِذ ًا
ون لِ ْم َعالَ ِم َ
ان َعمَى َع ْب ِد ِه لِ َي ُك َ
ا ْلفُ ْرقَ َ
َّ
ام َع ْب ُد المَّ ِو َي ْد ُعوهُ} [الجن ،]21:في مقام
مقام اإليحاء { َما أ َْو َحى} [النجم ،]25:وفي مقام الدعوةَ { :وأَن ُو لَ َّما قَ َ
اإلسراء{ :س ْبح َ ِ
َس َرى ِب َع ْب ِد ِه} [اإلسراء ،]2:فيذه من أجل المقامات وأعظميا ،وقد ذكر فييا وصف
ُ َ
ان الَّذي أ ْ
العبودية ،فأعمى مقامات العبد ىو تحقيق العبودية ،وكمما ارتقى العبد في ذلك كمما عمت درجتو؛ وليذا كان
الكبر ال يصمح لإلنسان بحال من األحوال ،إنما يصمح هلل -تبارك وتعالى ،-العبد يصمح لو التذلل والخضوع

الر ْح َم ُن َولَ ًدا} [مريم]11:
واالخبات لربو وخالقو -جل جاللو ،-وليذا يقول اهلل -تبارك وتعالىَ { :-وقَالُوا اتَّ َخ َذ َّ

ون} [األنبياء ،]12:فوصفيم بذلك ،وقال عن عيسى -
س ْب َحا َن ُو َب ْل ِع َب ٌ
اد ُم ْك َرُم َ
بماذا رد اهلل -عز وجل -عمييمُ { :
ِ
ف
ستَ ْن ِك َ
صمى اهلل عميو وسمم{ :-إِ ْن ُى َو إَِّال َع ْب ٌد أَ ْن َع ْم َنا َعمَ ْيو} [الزخرف ،]01:فوصفو بالعبودية ،وقال عنو{ :لَ ْن َي ْ
ِ
ون} [النساء ]271:فيذا ىو الكمال ،فمن أراد أن يحقق الكمال في
يح أ ْ
ون َع ْب ًدا لِمَّ ِو َوَال ا ْل َم َال ِئ َك ُة ا ْل ُمقََّرُب َ
َن َي ُك َ
ا ْل َمس ُ
نفسو ،وأن يرتقي في المراتب العالية عند اهلل -عز وجل -فعميو أن يزداد من تحقيق ىذا الوصف في نفسو؛ ألن

الناس يتفاوتون فيو غاية التفاوت ،واهلل المستعان.

قال :والناس يتفاضمون فيو تفاضال عظيماً ،وىو تفاضميم في حقيقة اإليمان ،وىم ينقسمون فيو إلى خاص

وعام؛ وليذا كانت ربوبية الرب ليم :فييا عموم ،وخصوص ،وضروب.
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ىنا في قولو :والناس يتفاضمون فيو تفاضال عظيماً ىو في األصل -أعني (كتاب العبودية) :-والناس
يتفاضمون في باب تحقيق العبودية هلل -تبارك وتعالى ،-يتفاضمون تفاضالً عظيماً ،يقول :ىو تفاضميم في

حقيقة اإليمان؛ ألن اإليمان يزيد وينقص ،يزيد بالطاعة ،وينقص بالمعصية.

((اإليمان بضع وسبعون شعبة))( ،)2فكمما حقق العبد من ىذه الشعب كمما ازداد عبودية هلل -تبارك وتعالى،-

فتفاضميم في العبودية ىو تفاضميم في اإليمان.

فيقول ىنا :وىم ينقسمون فيو إلى خاص وعام يعني ينقسمون في ىذا الباب ،وان شئت أن تقول :ينقسمون في
اإليمان بمعنى أنيم في عبوديتيم هلل -تبارك وتعالى -ينقسمون ،ولعل ىذا أحسن من أن يقال :ينقسمون في

اإليمان لما يأتي ،ينقسمون في ىذا الباب ،يعني في تحقيق العبودية أو في العبودية هلل -تبارك وتعالى -إلى
خاص وعام ،الخاص ىم أىل العبودية الخاصة وىي عبودية االختيار ،فيم أقبموا عمى اهلل -عز وجل -وعبدوه

بطوعيم واختيارىم وارادتيم ،آمنوا باهلل تعالى وأسمموا لو ،وعمموا بطاعتو ،فيؤالء أىل العبودية الخاصة ،وىذا
ون َعمَى
اد َّ
ين َي ْم ُ
الذي تجدونو في كتب التفسير ،وفي غيرىا حينما يقول اهلل -عز وجلَ { :-و ِع َب ُ
ش َ
الر ْح َم ِن الَِّذ َ
ْاْل َْر ِ
ض َى ْوًنا} [الفرقان ،]26:أضافيم إليو قالوا :إن ذلك يفيد االختصاص ،يفيد اختصاصيم أن ليم مزيد
الر ْح َم ِن} [الفرقان ،]26:وأن ىذه اإلضافة تقتضي التشريف
اد َّ
اختصاص بو ،وأن ىؤالء أىل القرب منو { ِع َب ُ
ليؤالء ،ىذه العبودية الخاصة ،وأما العبودية العامة فيي عبودية القير ،فال يخرج أحد عن ذلك ،كل الناس عبيد
ض إَِّال ِ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
صاهُم َو َعدَّ هُم َع ًّدا}
الر ْح َم ِن َع ْب ًدا * لَ َقد أَح َ
آتي َّ
هلل -عز وجل{ :-إِ ْن ُكل َم ْن في َّ َ َ
[مريم.]19-16:
فيؤالء كميم عبيده ،كل من نراه ،أكثر أىل األرض ىو عبد من عبيد اهلل -جل جاللو ،-ىذا معنى أنيم
ينقسمون فيو إلى خاص وعام ،قال :وليذا كانت ربوبية الرب ليم -وفي األصل :إليية الرب -فييا عموم

وخصوص ،كممة "ضروب" ىذه زائدة ليست في (كتاب العبودية) فيمكن االستغناء عنيا ،ال حاجة إلييا ،ولو

أنيا وجدت في (كتاب العبودية) لفسرت وبين محمميا لكن ال حاجة إلى ذلك ،فينا يقول :وليذا -يعني لما
تفاوتوا في العبودية الى خاص وعام وانقسموا -كانت ربوبية الرب ليم فييا عموم وخصوص ،فربوبية اهلل -عز

وجل -ألىل العبودية الخاصة يعني ألوليائو ،ألىل اإليمان أن اهلل -تبارك وتعالى -كما أنو يربييم بالنعم
ويغذوىم بما يحصل ليم بو نماء األبدان ،ويحصل ليم بذلك من األقوات واألرزاق والعافية وما شابو ذلك ،فيذا

يحصل لعموم الخمق إال أن اهلل -عز وجل -يخصيم ،فإن من معاني الرب كما أن من معانيو السيد والمربي

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

أىل االستجابة كل ىذا من تربيتو ألوليائو ،فربوبيتو الخاصة ليم أن يفيض عمييم من ألطافو ،وكما قال اهلل -
عز وجلُ { :-ىو الَِّذي يصمي عمَ ْي ُكم وم َال ِئ َكتُ ُو لِي ْخ ِرج ُكم ِم َن الظمُم ِ
ات إِلَى الن ِ
ور} [األحزاب ،]96:فيذه الصالة ال
ُ َ
َ
ُ َ ْ
َ
َ ْ ََ
تكون لمكافرين ،وانما تكون ألىل اإليمان ،وصالتو -تبارك وتعالى -عمى أوليائو ىذا يدل عمى ما يحصل ليم
 - 2أخرجو مسمم ،كتاب اإليمان ،باب شعب اإليمان ،برقم (.)60
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مرتب العبودية ،فيستقيم
من ألوان األلطاف واليدايات وما ينقميم اهلل -عز وجل -بسببو من طور إلى طور في ا
سيرىم عمى الصراط المستقيم ،ىذه الربوبية الخاصة ،لما انقسموا إلى أىل عبودية خاصة وعبودية عامة انقسمت

ربوبية اهلل ليم إلى خاصة وعامة ،كميم عباده تحت قيره وتصرفو ،يرزق من يشاء ويعطي من يشاء ،ويتقمبون
بنعمو وما إلى ذلك إال أن أولياءه ليم مزيد اختصاص ،ىذا معنى ىذه الجممة.

إذن كممة "ضروب" ال نحتاج إلييا ،وىذا نقمو بتصرف من كالم شيخ اإلسالم ،وما بعده أيضاً نقمو بتصرف،
أنتم لو تشيرون إلى مثل ىذه األشياء فقد تحتاجون إلييا..

قال :من كان متعمقاً برياسة أو صورة ونحو ذلك من أىواء نفسو إ ْن حصل لو ر ِ
ض َي ،وان لم يحصل لو
َ
س ِخط ،فيذا عبد ما ييواه من ذلك ،وىو رقيق لو ،إذ الرق والعبودية في الحقيقة ىو رق القمب وعبوديتو،
َ
القمب واستعبده فيو عبده.
فما استرق
َ
ىذه تابعة لما قبميا ،لما ذكر أن الناس يتفاضمون في تحقيق العبودية ،وأنيم ينقسمون إلى أىل عبودية عامة،

()1
وعبودية خاصة ذكر بعده الحديث(( :تعس عبد الدينار ،والدرىم))  ،يعني كيف تتحول عبودية اإلنسان أحياناً

جر ،فذكر ذلك ،وذكر أيضاً ما ذكره اهلل -عز
ويسترق لشيء من ىذا :الدينار والدرىم والخميصة والخميمة وىمم ا
الص َدقَ ِ
ط ْوا ِم ْن َيا
وجل -في سورة براءة عن المنافقينَ { :و ِم ْن ُي ْم َم ْن َي ْم ِم ُز َك ِفي َّ
ضوا َوِا ْن لَ ْم ُي ْع َ
ُعطُوا ِم ْن َيا َر ُ
ات فَِإ ْن أ ْ
شيئا من شيواتو
ون} [التوبة ]01:فكان رضاىم وسخطيم معمقاً بالعطاء الدنيوي ،إذا أعطي ً
س َخطُ َ
إِ َذا ُى ْم َي ْ
وحصمت لو بعض نزواتو حصل لو االنشراح والسرور واإلقبال ،واذا لم يحصل لو شيء من ذلك حصل لو

االمتعاض ،والغضب ،والتسخط.

ثم ذكر شيخ اإلسالم ىذا الكالم الذي سمعتم وىو في غاية النفاسة ،يقول :من كان متعمقاً برياسة ،يعني سواء

كان محصالً ليا ،يعني كان عمى رئاسة يتعمق قمبو بيا ،أو كان طامحاً ليا ،يعد نفسو ليحصل ،ليتبوأ رئاسة من

الرئاسات ،فإنو إن كان محصالً ليا فيو يخشى الفوت ،فيجبن عن كثير من المعروف والخير؛ لئال يفقد ىذه

الرئاسة ،ويكون قمبو أسي اًر عبداً ذليالً لمن يظن أن رئاستو ال تقوم إال بو ،فيكون فيو من الذل ما اهلل بو عميم،
والناس يرون أنو سيد مطاع ،وأنو ال يكاد يستطيع أحد أن يدخل عميو أو أن يكممو ،ولكن إذا نظرت إلى حالو

مع من فوقو وجدتو مثل الفرخ ،ابتسامتو تكاد تشرح الوجو ،وعيونو تكاد تخرج من مكانيا ،وىو في غاية

اإلصغاء واإلنصات ،بكل ىذا الذي ال يستطيع أن يكممو أحد إذا جمس مع من فوقو رأيتو عبداً ذليالً ضعيفاً
صغي اًر متصاغ اًر حقي اًر ذليال ،تقول :ىذا الذي ال يجرؤ أحد عمى الدخول عميو ومكالمتو وما إلى ذلك ،كيف

تحول حينما جمس مع من فوقو إلى ىذه الحال؟! ،لماذا؟ ،ألن في قمبو عبودية ،لو لم يكن في قمبو عبودية كان

رفع رأسو ،وعمى الزين والحمد هلل ،يتكمم بما يعرف من الحق ،ويتمطف بما يميق ،ويتأدب مع من ىو أكبر منو

لكن ال يتحول ذلك إلى نوع تذلل وميانة ،فيذا ىو المذموم ،األدب مطموب ،وتعظيم وتوقير من ىو أكبر منو

مطموب ،ولكن ال يتحول ذلك إلى ذل وميانة ،ىذا ىو الفرق ،ومن كان طامحاً لذلك طامعاً فيو فإن ذلك لربما

يقعده عن كثير من الحق ،فيداىن في الباطل ،ولربما ارتكب صنوفاً من الباطل؛ من أجل أن يتزين بذلك تارة إن

 - 1أخرجو البخاري ،كتاب الجياد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل اهلل ،برقم (.)1112
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كان ذلك يزينو عند من يطمع في تحصيل رئاسة منو ،وما أشبو ىذا ،ويجبنو ذلك عن كثير مما يجب ،فيكون
عبداً لكل ما يوصمو إلى ىذه الرئاسة(( :تعس عبد الدينار ،والدرىم)).

وبعض القموب خاوية فارغة عن محبة اهلل واإلقبال عميو وتعظيمو واجاللو ،فصارت تممؤىا مثل ىذه األمور التي

يراىا أىل الكماالت -الكماالت اإليمانية -يرونيا من التوافو والمحقرات ،وأنيا لو عرضت عمييم ألبوا غاية

اإلباء من قبوليا ،بينما تجد أن البعض يبيع دينو فييا ،ويبذل األموال ،ولو كانت رئاسة تافية ولو لم يكن لو
منيا إال أن تخرج صورتو ىنا وىناك ولو كانت تافية ليس فييا نفع ،وال دفع ،وال رفع ،وال قيمة حقيقية اطالقاً،

ال جدوى فييا ،ومع ذلك انظر أنواع العبودية التي تبذل في سبيل تحصيل ذلك ،فالنفوس فييا ضعف ،وقد ال

يكتشف ىذا الضعف ،ال يعرف ،وقد ال يعرفو صاحبو قد يظنو ذكا ًء و دىا ًء وميارة وما عمم أنيا عبودية لغير
اهلل -عز وجل ،-فيسعى بكل ما يستطيع ،ويتكمم بكالم قد ال يؤمن ىو بو أصالً من أجل أن يحصل ىذا،
ولعمكم رأيتم من ىذا أشياء وأشياء في أمور تافية قد يستحي العاقل من ذكرىا ويشفق عمى أصحابيا إذا رأى ما

ىم فيو ،واهلل -عز وجل -يعطي من يشاء ما شاء من العقل والدين وىذه العبودية ،واهلل المستعان.

فأقول :إذا كانت القموب فارغة مألىا كل شيء ،فينا انظر ماذا يقول شيخ اإلسالم :من كان متعمقا برياسة ،أو

صورة ،يعني ىؤالء العشاق ،الذي يعشق الصور الجميمة ،يعني الذوات الحسنة ،صورة امرأة ،صورة غالم ،فيذا
مأسور؛ ولذلك تجد ىذا في عباراتيم وكتاباتيم التي يكتبونيا عمى السجية ،يكتب عبارات تدل عمى الحيرة،
ًا
تجده
عبارات تدل عمى أنو يييم ،عبارات تدل عمى أنو مأسور عمى أنو متوجع ،ومتألم ،ويرسم ما يدل عمى ىذا ويقرن

اسمو دائماً باسم محبوبو ،ويحب أن يحاكيو في كل شيء ،وأن يجتمع معو في أي شيء ،الميم أن يكون ىناك
جامع مشترك ،كما قال ذاك الشاعر المسكين الذي يعشق امرأة ،ولم يجد رابطاً يربطو معيا ،فقال:
أليس الميل يجمع أم عمرو *** وايانا فذاك بنا تدانى

في عامل مشترك يجمعنا أن الميل عمى الجميع ،في شيء مشترك بيني وبينيا.

أليس الميل يجمع أم عمرو *** وايانا فذاك بنا تدانى

نعم وترى اليالل كما أراه *** ويعموىا النيار كما عالني

شيئا ،ولذلك تجد الواحد من ىؤالء يحب دائما أن يعطي ما يستطيعو ،يقترض ،يسرق ،يحتال حتى
ما وجد ً

يحصل المال ليعطي محبوبو شيئاً مما يشاكمو بو من لباس ،من زينة ،من خاتم من كذا؛ ليوجد نوع مشاكمة

فيعشقو ،ويعشق كل ما يمت إليو بصمة ،يعشق لباسو- ،نسأل اهلل العافية -ىذه عبودية ،ىذا يوجد عند أصحاب
القموب الفارغة من محبة اهلل -عز وجل ،-وتعظيمو ،ومعرفتو ،واجاللو ،القموب التي تمتمئ بالعبودية ال يوجد
مكان ليذه التوافو فييا ،ولو تأمل العبد عظمة الرب وحقارة العبد ألدرك أنو مضيع ،ىؤالء عباد الصور ،عبيد

الصور ،وقال :ونحو ذلك من أىواء نفسو يعني مثل المال ،قد تستعبده زوجة يحبيا وتأسره بحسنيا وجماليا
وكالميا ،وقد يكون عبداً لولده إلى غير ذلك من األمور ،قد يكون عبداً لسيارة ،لمركب ،قد يكون عبداً لبيائم
إن حصل لو ِ
رضي وان لم يحصل لو
إلبل ،قد سخر ليا ،وقد أخذت بمجامع قمبو ،فيذا كمو عبودية ،يقولْ :
ِ
سخط ،فيذا عبد ما ييواه من ذلك ورقيق لو ،إذا الرق والعبودية في الحقيقة ىو رق القمب وعبوديتو ،وليس
6

مأسور عند الكفار -ولكن قمبو طميق من جية
رق البدن؛ ألن اإلنسان قد يكون مسترقًّا في بدنو -يعني قد يكون
اً

أنو عبد هلل دون ما سواه.

يقول :فيذا عبد ما ييواه من ذلك ،وىو رقيق لو ،إذ الرق والعبودية في الحقيقة ىو رق القمب وعبوديتو ،فما

القمب ،واستعبده فيو عبده.
استرق
َ
كل ما استرق قمبو ،واذا أردت أن تعرف مثل ىذا في المال مثالً ،فإن المال الذي يكون باليد لو كان كثي اًر إن لم

يحرك القمب فمعنى ذلك أنك قد سممت من عبودية المال ،إن تحرك القمب مع المال سواء كان المال قميالً أم

كثي اًر ،بعض الناس ما عنده إال مئات أو عشرات أو رياالت ،لكن القمب يتحرك معيا يذىب ويجيء ،فمعنى ذلك

أنيا قد أخذت شعبة منو ،أن القمب فيو نوع عبودية ،فمثل ىذا قد يستزل ،قد يحصل لو إغراء ،يحصل لو
انحراف بسبب المال ،وقل مثل ذلك في األمور األخرى ،فيعرف ذلك من حركة القمب ،واصغاء القمب وميمو ،وال

يخمو اإلنسان من شيوات ،وقد ركب ذلك في النفوس ،ولكن الكالم حينما تأسره ىذه األمور فيكون تابعاً ليا،

مقدماً ألىواء النفوس عمى طاعة اهلل وطاعة رسولو -صمى اهلل عميو وسمم ،-وسيأتي مزيد من إيضاح ىذا في

كالم نفيس لشيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل -في ىذه الرسالة كيف يكون التعامل معيا مع أنو ال بد لإلنسان

منيا.

قال :العبد ال بد لو من رزق ،وىو محتاج إلى ذلك ،فإذا طمب رزقو من اهلل صار عبداً هلل فقي ارً إليو ،واذا

طمب من مخموق صار عبداً لذلك المخموق فقي ارً إليو.

شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل -عندما تكمم عمى قضية الطمع ،ورق القمب ،وسؤال الناس ،لما ذكر ىذه

القضية قال :إن اإلنسان ال بد لو من رزق ،فاهلل -عز وجل -قد ركب ىذه الحياة عمى ىذا األساس ،والسماء ال
ش َ ِ
َس َوا ِ
ق}
تمطر ذىباً وفضة ،واهلل -عز وجل -قال عن المرسمين -عمييم الصالة والسالمَ { :-وَي ْم ُ
ون في ْاْل ْ
[الفرقان ،]15:يكتسبون ،فال بد لإلنسان من تحصيل ىذه المطموبات ،فما ىو العمل؟.

ىو محتاج إلى ىذا ،قال :فإذا طمب رزقو من اهلل صار عبداً هلل ،في األصل فيو زيادة (هلل) صار عبداً هلل ،فقي ًار

إليو ،واذا طمبو من مخموق صار عبداً لذلك المخموق فقي اًر إليو؛ وليذا كان شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل-
يرى أن من كمال العبودية أن ال يسأل الناس شيئاً أبداً ،ويذكر الحديث أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم" :-بايع

بعض أصحابو أن ال يسألوا الناس شيئاً ،فكان السوط يسقط من يد أحدىم وال يقول لصاحبو :ناولنيو"(.)6
بمعنى أنو ال يكون في القمب نوع افتقار إلى المخموق ،لكن ىذه مرتبة عالية ًّ
جدا من مراتب العبودية ،ال يطالب
بيا كل الناس ،وليس ذلك من قبيل الواجب عمييم ،لكن ميما استطاع اإلنسان أن يستغني عن الناس فذلك

أكمل في حقو ،كما يذكر شيخ اإلسالم" :استغن عمن شئت تكن نظيره ،واحتج إلى من شئت تكن أسيره ،وأحسن

إلى من شئت تكن أميره"( ،)9و"اليد العميا خير من اليد السفمى"(.)0
 - 6أخرجو مسمم ،كتاب الزكاة ،باب كراىة المسألة لمناس ،برقم (.)2596
 - 9انظر :مجموع الفتاوى (.)61 /2

 - 0إشارة إلى حديث أخرجو البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ال صدقة إال عن ظير غنى ،برقم ( ،)2917ومسمم ،كتاب الزكاة ،باب

بيان أن اليد العميا خير من اليد السفمى ،وأن اليد العميا ىي المنفقة وأن السفمى ىي اآلخذة ،برقم (.)2566
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وكان -رحمو اهلل -يتكمم عمى طمب الدعاء من الغير ،ومن جممة ما ذكر أن فيو نوع افتقار إلى المخموق،
إضافة إلى أمور أخرى ذكرىا ،فاإلنسان ال يفتقر إلى المخموقين ميما استطاع إلى ذلك سبيالً ،ولكن ىناك أمور

ال بد منيا ،واإلنسان حينما يكون م ازوالً ألعمال يقوم فييا عمى غيره كالمدير مدير العمل أو العمال أو المؤسسة
أو الشركة أو الجية فال بد أن يأمر وينيى ،وكذلك الرجل مع أىمو وأوالده ال بد أن يأمر وينيى ،وليس ىذا ىو

المقصود ،إنما المقصود ما كان ذلك من قبيل ما عنو مندوحة من طمب الناس ،ائتني بكذا ،اشتر لي كذا ،احمل
لي ىذا ،أعرني ىذا ،أقرضني ىذا وما شابو ذلك ،ىذا ال يقال :إنو حرام ،ولكن الدرجات العالية أن ال يفتقر

اإلنسان لمناس إذا استطاع ،وال أقل من أن يتقمل من ذلك ،يعني ال يكون عالة عمى غيره ،واال فالناس ال بد ليم
من بعضيم يحتاجون إلى بعضيم ،والحياة كما ذكر اهلل -عز وجل -ركبيا ىذا التركيب من أجل حصول

التسخير ،فيسخر بعض الناس لبعض ،ففاوت بينيم في األرزاق والمعايش ،وما إلى ذلك.

ورجاؤه لقضاء حاجتو ودفع ضرورتو قويت عبوديتو هلل،
قال :كمما قوي طمعُ العبد في فضل اهلل ورحمتو،
ُ
وحريتو ممن سواه ،وبالعكس.
وبالعكس يعني كما أن طمعو في المخموق يوجب عبوديتو لو ،فيأسو منو يوجب غنى قمبو عن ىذا المخموق،

كمما قوي طمع العبد في فضل اهلل ورحمتو ،ورجاؤه لقضاء حاجتو قويت عبوديتو هلل وحريتو ممن سواه ،والقمب
لو أحوال عجيبة يحتاج اإلنسان أن يتبصر فييا ،ومن نظر في حال نفسو وحال غيره ولو كانت بعض األمور

تافية فيما يراه اإلنسان ألول وىمة ،إذا عمق قمبو بيا أشغمو ذلك عما ىو بصدده إذا كان في القمب نوع ضعف،

إذا عمق قمبو بمخموق اشتغل بذلك المخموق ،اشتغل قمبو بو؛ ليحصل حاجتو وطميبتو من ىذا المخموق ،واذا كان

قد عمق قمبو باهلل -جل جاللو -فإنو يكون أعظم تحقيقاً لمعبودية ،فينقطع من الناس ،من الخمق وييأس مما في

أيدييم ،والقمب ال أحسن لو من أن ييأس مما ال صالح لو فيو ،أو مما ال يحصل إال بنوع عبودية لممخموقين،

فإن القمب إذا رجا المخموق استعبده ىذا الرجاء وتوجو قمبو إليو فيأسره ذلك ويشغمو عما ىو بصدده ،واذا انقطع
طمعو -إذا يئس -انصرف ولم يعد يمتفت إلى ىذا األمر.

فانظر ليذا في نفسك ،وفي أمور قميمة يسيرة تافية لو أنك أردت أن تشتري شيئاً يسي اًر ال قيمة لو إكسسوارات
لمجوال أو نحو ذلك ،لربما يشغمك ،لربما يخرج اإلنسان من بيتو ليشتري مع أنو ال ضرورة لذلك ،يمكن أن يؤجل

شي اًر أو أن يؤجل سنة ،وتجد اإلنسان يبقى في حال من القمق حتى يحصمو ،ىذا أثر الطمع في القمب ،فتكون
ىذه الحاجة من حاجاتو الدنيوية قد أخذت بشعبة من قمبو فأقمقتو ،حينما تريد أن تضع زينة أو نحو ذلك في

مستمر حتى يقوم اإلنسان
ًّا
الدار ،أو في السيارة أو نحو ذلك ،وال حاجة ليا اآلن فتجد أن ىذا لربما يورث قمقاً
ولربما في وقت متأخر من الميل أو نحو ذلك؛ ليحقق ىذه الحاجة ،ىذا نوع أسر لمقمب ،لكن القمب إذا انصرف

وانقطع طمعو من ىذا األمر فإنو ال يمتفت إليو ،ويسمو القمب ،حينما يكون لإلنسان حاجة من الحاجات ذكر

فالنا ،أو
بشيء قيل لو :قدم لمجية الفالنية ،قدم لمدراسة الفالنية ،دراسة عميا ،قدم لمعمل بالمكان الفالني ،كمم ً
نحو ذلك ،قبل ىذا ما كان يفكر في شيء ،فمما ذكر بيذا بدأ القمب يشتغل ،وبدأ يفكر في جميع األسباب

الموصمة إلى ذلك ،وصار ذلك يقمقو ويستحوذ عمى تفكيره ،ولكن القمب إذا يئس انصرف وانقطع طمعو ،فيذا
األمر يحتاج إليو في تربيو النفوس واصالحيا ،واصالح القموب.
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ال تجعل الحاجة من حاجاتك الدنيوية تأسر قمبك ،اجعل ذلك دائماً خارجاً عنو ،فيكون ذلك من قبيل بذل

السبب ،فيستخير اإلنسان ،ثم بعد ذلك يبذل السبب ويدع ما وراء ذلك ،يقطع قمبو عن االشتغال ،وىذا أمر
نشاىده حينما يقال ليذا اإلنسان :ال ،ىذه المعمومة خطأ ،أصالً ىذا غير وارد ،ىذا ال يتأتى لمن كان بمثل

حالك ،رجع القمب أدراجو ،وقبل ذلك كان في غاية االشتغال ،فكم من القضايا تأسرنا ولو كانت تافية ،ولذلك
أمور كثيرة تمأل قمبو ،ويجد شغالً كثي اًر ال حقيقة لو في الواقع ،ولكنيا القموب حينما تكون
اً
يجد اإلنسان أحياناً

مشوشة مشغولة ،فيضيع كثير من الجيد والزمان وال يتفرغ القمب لعبودية اهلل -عز وجل ،-وتحصيل المطالب
العالية بسبب ىذا التشويش ،ىي ىكذا ،إنسان متزوج فذكرت لو امرأة في غاية المواصفات من الحسن والجمال
والى آخره ،وأنيا مستعده لمتزوج بو ،ىو قبل ذلك ما كان عنده أي تفكير لكن اآلن صار ال يعرف أن يق أر ،وال

يعرف أن يكتب ،أليس كذلك؟ وال يعرف أن ينام ،وال يعرف أن يقضي حاجة من حوائجو ومصالحو ،وال يعرف

أن يصمي ،قمبو مشغول ،لماذا؟.

ألنو وجد الطمع ،لكن لو قيل لو :ىذا الكالم غير صحيح تبين أنو خطأ وال حقيقة لذلك ،رجع القمب أدراجو ،إذا
اتضح ىذا القدر فمك أن تسرح الذىن في جميع األودية التي يحصل بيا تفرق القمب في شعابيا؛ وليذا جاء عن

حذيفة -رضي اهلل عنو -أنو كان يقول" :الميم إني أعوذ بك من تفرق القمب" ،فسئل عن ىذا؟ فقال" :أن يكون

لو في كل واد مال"( ،)2واهلل المستعان ،يعني الخالصة :أن اإلنسان يعمق قمبو باهلل ،ويبذل األسباب ،وال يعمق

قمبو ورجاءه بالمخموق ،ىذه الخالصة.

قال :إعراض القمب عن الطمب من اهلل والرجاء لو يوجب انصراف قمبو عن العبودية هلل ،السيما من كان يرجو

المخموق وال يرجو الخالق ،بحيث يكون قمبو معتمداً إما عمى رئاستو وجنوده وأتباعو ومماليكو ،واما عمى
وممكو ،وشيخو ،ومخدومو،
أىمو وأصدقائو ،واما عمى أموالو وذخائره ،واما عمى ساداتو وكبرائو ،كمالكو ُ
وت} [الفرقان.]45:
وغيرىم ممن ىو قد مات ،أو يموت قال تعالىَ { :وتََو َّك ْل َعمَى ا ْل َحي الَِّذي َال َي ُم ُ
ويقول في كالم يتبع ىذا وىو في غاية النفاسة ال يقل عن ىذا ،وقد حذفو الشيخ -رحمو اهلل -لكن يمكن أن

أذكره ،يقول" :وكل من عمق قمبو بالمخموقين أن ينصروه ،أو يرزقوه ،أو أن ييدوه ،خضع قمبو ليم ،وصار فيو
دبر ألمورىم ،متصرفاً بيم ،فالعاقل ينظر إلى
من العبوديَّة ليم بقدر ذلك ،وان كان في الظَّاىر أمي ار ليم ،م ًا
ير ليا ،تحكم فيو
الحقائق ال إلى الظَّواىر ،فالرجل إذا تعمق قمبو بام أرة ولو كانت مباحة لو يبقى قمبو أس ًا
وتتصرف بما تريد ،وىو في الظَّاىر سيدىا ،... ،فإن أسر القمب أعظم من أسر البدن ،واستعباد القمب أعظم
مطمئنا ،بل يمكنو
يحا من ذلك
ً
من استعباد البدن ،فإن من استعبد بدنو واسترق وأسر ال يبالي إذا كان قمبو مستر ً
االحتيال في الخالص"(.)7
ىذا الكالم الذي ذكره بعده مباشرة ،فيو يقول :الرجل حينما يكون عبداً ليذه المرأة قد أسره حبيا ،فإنو ىو سيدىا

في الظاىر؛ ألنو زوجيا أو مالكيا ،وىي في الواقع سيدتو ،وىو عبد رقيق ليا ،ويقول :وىكذا من كان ال يقوم
 - 2لم أقف عميو.
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ممكو إال بيم من األعوان ،وما إلى ذلك ،فإنو في الظاىر ممك مطاع ،وىو في باطن األمر مسترق ليؤالء الذين
قد وجو قمبو ليم؛ من أجل أن يقيموا لو ممكو ،أو أن يحفظوه من الزوال أو نحو ذلك ،سواء كان ىؤالء من كبرائو
وأىل مممكتو ،أو كانوا من جنده ،ومن الذين ال شأن ليم ،فيكون قمبو مسترقًّا ليؤالء ،فالرق ىو رق القمب وليس
رق البدن ،واإلنسان ينبغي لو -كما سبق -أن يجعل قمبو م َّ
عبداً مسترقًّا هلل وحده دون ما سواه ،أما األمور
الدنيوية فيبذل األسباب ،لكن القمب يوجيو إلى اهلل ال يتوجو إلى المخموقين ،فإنو إن توجو إلى المخموق حصل

لو من أنواع الرق واآلفات ما يعطبو ويفسده ،واهلل المستعان.

قال :عبودية القمب وأسره ىي التي يترتب عمييا الثواب والعقاب.
يعني ذلك ال يرجع إلى عبودية واسترقاق البدن ،اإلنسان حينما يكون مأسو اًر عند الكفار وال يستطيع أن يقوم

ببعض وظائف العبودية فيذا معذور ،وحينما يكون اإلنسان ممموكاً ال يستطيع حضور الجمعة ،وال يستطيع

القيام في بعض الوظائف التي ال يقوم بيا المماليك فإنو يكون بذلك معذو اًر ،فاسترقاق ىذا المسمم ببدنو ال يضر
إذا كان قائماً بما يقدر عميو من الواجبات ،يقول شيخ اإلسالم ىذا الكالم ،ويقول" :ولو أكره عمى التكمم بالكفر

فإن ذلك إذا تكمم بو مع أن قمبو مطمئن باإليمان فإن ذلك ال يضره ،أما من استعبد قمبو فصار عبداً لغير اهلل

فيذا يضره ذلك ولو كان في الظاىر ىو ممك الناس"( ،)1ىذا تمام كالم شيخ اإلسالم -رحمو اهلل.

فالعبودية والرق ىو رق القمب ،قد يكون اإلنسان عنده مال كثير ويظن الناس أنو أسعد الناس ،والواقع أنو أشقى

الناس؛ ألنو عبد ليذا المال ،رقيق لو ،كالحارس قمبو يذىب يميناً وشماالً ،واذا تحدث الناس عن األزمة العالمية
االقتصادية بدأ قمبو يصيبو أنواع الوجل والقمق ،وانتابتو المخاوف ،وصار يفكر كيف يكون المخرج ،وكيف
يتصرف ،وال ينام تمك الميمة ،واهلل المستعان.

قال :والقمب إذا ذاق طعم عبادة اهلل واإلخالص لو لم يكن شيء قط عنده أحمى من ذلك وال أطيب وال ألذ،
واإلنسان ال يترك محبوباً إال بمحبوب آخر ،يكون أحب إليو منو أو خوفاً من مكروه ،فالحب الفاسد إنما
ينصرف القمب عنو بالحب الصالح ،أو بالخوف من الضرر.

ىنا ىذه طريقة في المخرج والعالج كيف العمل؟ كيف السبيل؟ ذكر جممة من األمور منيا ىذا المعنى ،أن من

ارتاضت نفسو عمى طاعة اهلل وعبوديتو ،وذاق طعم اإليمان فإن ذلك ال يعدلو شيء ،يقول :اإلنسان ال يترك

محبوباً إال بمحبوب ،فيذا الذي تسترقو ىذه المرأة الحسناء الزوجة التي أخذت بمجامع قمبو إذا كان ىذا اإلنسان

ذاق حالوة اإليمان فإن ذلك ال يعدلو حالوة أبداً ،وال يمكن أن يعدل ذلك لذة من لذات الدنيا الفانية ،واذا انفتحت
بصيرة القمب ،وصار يبصر من غير تكدير فإنو يرى األمور عمى حقائقيا ،فال يأسره شيء من ىذا الحطام،

حينما ينظر الى ىذه المرأة التي في غاية الجمال البصيرة تريو أمو اًر أخرى تجعمو ال يقدم ىذه المرأة عمى شيء

من محبوبات اهلل -تبارك وتعالى ،-إنما ىو شيء يتبمغ بو فحسب ،شيء يتبمغ بو متاع الحياة الدنيا ،لكن األمر

ال يصل إلى ما ىو أكثر من ذلك ،ال يصل إلى القمب ،نعم ىو يحبيا بقمبو لكنو ال يكون عبداً ليا ،اإلنسان
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ون ا ْل َما َل ُحبًّا َج ًّما} [الفجر ]15:لكن ال يسترقو المال ،فال يترك محبوباً إال بمحبوب ،إذن ما
يحب المال { َوتُ ِحب َ
ىو الطريق؟.
الحب الفاسد إنما ينصرف القمب عنو بالحب الصالح ،فعمى اإلنسان أن يعالج قمبو ،ويرتقي بإيمانو حتى يذوق

حالوة اإليمان وعندىا ال يفكر بشيء وراء ذلك ،ال يشتغل قمبو ،وال يتشوش ،بعض الناس يقول :حاولت وما
استطعت ،أنا معذب ،أنا متعب ،أنا مبتمى بحب الصور وما إلى ذلك ،نقول لو :ألن ىذا القمب فارغ ،وبعضيم
يتحير معو الناس ،يقول :إنو في مكان في بعض األماكن التي لربما يتعمم فييا أو نحو ذلك ،نقول :انتقل إلى

مكان آخر ،انقموه ،يقولون :نقمناه فتشبث بآخرين ،انقموه إلى مكان ثالث ،تشبث بآخرين ،ىذا يدل عمى ماذا؟
عمى أن القمب فارغ ،فحيثما ألقيتو فإنو يعمق بيذه األمور التوافو ،واهلل المستعان.

قال :والقمب ُخمق يحب الحق ،ويريده ويطمبو ،فمما عرضت لو إرادة الشر طمب دفع ذلك ،فإنو يفسد القمب كما
يفسد الزرع بما ينبت فيو من َد َغل.
يقول :إن القمب -يعني ىذا األمر ينبغي أن يالحظ -خمق يحب الحق ،يعني ىذه الفطرة أصالً ،ويطمبو ،لكن

ىذه األمور العارضة من إرادة الشر والميل إليو ،وتعبيد القمب لغير اهلل -عز وجل ،-صار بو يدفع الحق؛ ألن
ىذه األمور العارضة تفسد القمب ،كالدغل الذي يكون في الزرع ،ولذلك يحتاج اإلنسان دائماً أن يستأصميا من

مبدئيا وأوليا قبل أن تترعرع ،فإذا كثرت فيو وترعرعت وغفل عنيا أفسدت قمبو ،وصار ال ينتفع بو بحال من
األحوال ،فكثير من الناس يغفمون عن قموبيم ،فتنبت فيو ىذه األمور من الشوائب حتى تتحول الى أشجار

يصعب قطعيا ،األمراض ىذه التي تعشعش في قمبو ،لكن دوام التعاىد لمقمب ،ومالحظة اإلرادات الفاسدة فيو،
والخواطر وما إلى ذلك أوالً بأول ىو الطريق ،لكنيا إذا قويت وتمكنت صعب قمعيا ،وضعف اإلنسان أماميا؛

ولذلك بعض الناس يقول :حاولت وما أستطيع ،بعض الناس يقول مثالً :إن امرأتو تيينو غاية اإلىانة ،بل يصل
األمر إلى الضرب ،وتعيره وتذكر أمو اًر ال يحسن ذكرىا ،وىو صابر ،فسألتو ىل ىي جميمة ًّ
جدا؟ قال :نعم،

قمت :أتستطيع أن تفعل ما أمر اهلل -عز وجل -بو من الوعظ؟.
قال :وعظتيا ولم ينفع ،قمت :فاليجر في المضاجع؟.

قال :ىذا الذي ال أستطيع ،قمت :فيذا الذي أوردك الميالك ،فما تقول؟ قال :ال أصبر عنيا ،قمت :إذن اصبر
عمى أذاىا ،ال يستطيع ،مأسور ،مغموب ،مقيور ،فعرفت ىي ذلك؛ وليذا نحن نقول لمن يريدون الزواج من

جفاء ،أو أن
البداية :من الخطأ أن يظير اإلنسان كل المشاعر الفياضة التي عنده ألول وىمة ،خطأ أن يبدي
ً
يكون غامضاً ،بل يبدي مشاعر طيبة ،ولكن بعض الناس يجعميا َّ
مقدمة عمى كل شيء ،ولربما قبل رجميا،
ولربما قال ليا كالماً أنيا أحب إليو من أبيو وأمو والناس أجمعين ،فتدرك أنيا قد أخذت بمجامع قمبو ،فإن لم
يكن عندىا وازع من الخوف من اهلل -عز وجل -ومراقبتو تسمطت عميو ،وعرفت أنو قد استرق ليا ،فكانت

تصرفاتيا بمقتضى ىذا ،السيد مع العبد ،ىو ال يستطيع أن يتخمص من ىذا ،فيذا كمو راجع إلى عبودية القمب.

قال :ومطالب النفوس وأغراضيا نوعان:

منيا :ما ىو محتاج إليو كما يحتاج طعامو وشرابو ومسكنو ومنكحو ونحو ذلك ،فيذا يطمبو من اهلل ويرغب

إليو ،فيكون المال عنده يستعممو في حوائجو بمنزلة حماره الذي يركبو ،وبساطو الذي يجمس عميو ،بل
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س ُو َّ
وعا * َوِا َذا
بمنزلة الكنيف الذي يقضي حاجتو فيو من غير أن يستعبده فيكون ىموعاً{ :إِ َذا َم َّ
الشر َج ُز ً
وعا} [المعارج.]ٕٔ-ٕٓ:
َم َّ
س ُو ا ْل َخ ْي ُر َمنُ ً

ومنيا :ما ال يحتاج إليو العبد ،فيذا ال ينبغي لو أن ُيعمق قمبو بيا ،فإذا تعمق قمبو بيا كان مستعبداً ليا،
وربما صار معتمداً عمى غير اهلل فييا ،فال يبقى معو حقيقة العبادة ،وال حقيقة التوكل عميو ،بل فيو شعبة
من العبادة لغير اهلل ،وشعبة من التوكل عمى غير اهلل.

فيذه المعالجات التي ذكرىا شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -وأن ذوق حالوة اإليمان يصرفو عن كل حالوة ولذة تزاحم
ذلك في قمبو ،ىذه واحدة.

والثانية :وىي طبيعة القمب أنو يحب الحق ،ولكن ىذه العوارض كالدغل ،إذن عميو أن يتنبو ليذا وأن يتعاىد

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

يقول :ىذا نوعان :نوع يحتاج إليو ،مثل السيارة ،ويحتاج إليو مثل أن يكون عنده مال ال يحتاج معو إلى

اآلخرين ،يعني نستغني عن اآلخرين ،وال أقصد التكثر ،يحتاج إلى مسكن ،يكون عنده بيت ،ربما يكون عنده

استراحة يستجم بيا ،أو مزرعة أو نحو ذلك ،فما العمل ىل يكون قمبو مسترق بيا؟

الجواب :ال ،ولكن تكون ىذه األشياء بمنزلة حماره الذي يركبو ،والكنيف الذي يجمس عميو لقضاء الحاجة ،فيل
ىذا الكنيف يسترقو؟

ال ،فتكون ىذه المطالب والحاجات الدنيوية بيذه المنزلة ،يتعاطى معيا عمى ىذا األساس أنو يحقق حاجتو ولكن
من غير أن يصل ذلك إلى قمبو ،يتبمغ بيا ،فيكون المال بيده ال في قمبو ،وأما ما ال يحتاج إليو مثل التكثر الزائد
فمثل ىذا ينبغي أن يصرف نظره عنو ،عنده سيارة لكنو يبغي سيارات ،عنده دار ويريد دو اًر ،عنده ما يكفيو من

أمور تافية إذا
حوائجو ومتاعو ونحو ذلك ،فكمما رأى شيئاً تعمق قمبو بو يريد أن يحصمو ،كما قمت :لو كانت ًا
شيئا تعمق قمبو ،رآه في دعاية ،رآه في كتموج،
فتح ىذا الباب ،حقيبة لمسفر يحصل بيا الغرض ،ال ،كمما رأى ً
مسافر اليوم ،وال بعد أسبوع ،وال بعد شير ،لكن
ًا
وتجده لربما يقمق ذلك اليوم حتى يذىب ويشترييا مع أنو ليس
اليوم تتحقق ،ىذا القمب حينما يعمق بشيء من ىذا الحطام ،فيذه األمور التي ال يحتاج إلييا ينبغي أن يصرف
قمبو عنيا حتى يستريح؛ وليذا جاء كالم حذيفة -رضي اهلل عنو -من االستعاذة من تفرق القمب ،لما يكون في

ابعا ،وأن يكون عنده
كل واد مال يتفرق قمبو ،فيو عنده مصنع يريد أن يفتح مصنعاً في نشاط آخر ،وثالثًا ،ور ً
مزرعة ،وأن يكون عنده منجرة ،وأن يكون عنده محل ألمنيوم ،وأن يكون عنده مخبز ،إلى آخره ،لماذا كل ىذا
التشعب وىذا التشتت؟! ،كل ىذا القمق من أجل الرزق؟!.

لن تموت نفس حتى تستوفي رزقيا وأجميا ،فيذا مزيد من العذاب ،إنما يحصل اإلنسان المال ليسعد بو

ويستريح ،فيؤالء يضاعفون الشقاء عمى أنفسيم ،فيكون الواحد يجري خمف ىذا المال ويحرسو ،وقمبو يتبعو فيبقى
كما قال أحد كبار ىؤالء في مقابمة أجريت معو :إنو منذ ثالثين سنة ما جمس يوماً واحداً مع أوالده عمى طعام،

شاىيا معيم ،والمغرب يتقيوى
فما فائدة ىذا المال؟! بينما الفقير كل يوم فطور وغداء وعشاء ،والعصر يشرب
ً
معيم ،وينام بعدما يتعشى ،بعد صالة العشاء بقميل ،وتسعد بو زوجتو ،وتأنس بو والحمد هلل ،وذاك يفتخر من
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ثالثين سنة ،..وأحدىم سمعتو قال :ىذا البحر ما رأيتو منذ خمس وثالثين سنة ،بينما اآلخرون يظنون أن عنده
يخوت مرابطة في البحر طول الوقت ،وىو في منتجعات وشالييات.

من خمس وثالثين سنة ما رآه ،ما معنى ىذا؟ يعني أنو في عمل دائم ال ينقطع ،مثل ىذا ال يعرف اإلجازات
وىو في تجارتو لم يجبر عمى ىذا ،فالقمب يستريح باالنصراف عما زاد عن حاجتو ،فال داعي لمثل ىذا ،وىذه

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

من لباس ،أو ترى معيم من التحف ،أو األواني ،أو غير ذلك فتسأل عن ىذا كثي اًر وتتطمبو ،وتبقى مشغولة

دائماً ،فيكون ذلك مثل الذي يتتبع أمواج البحر ال نياية ليا ،ال نياية لمجديد والغريب عمى اإلنسان ،وانما ال
أحسن من أن يسمو اإلنسان ويكتفي بحاجتو ،وال يشعب ويشتت قمبو ،فشيخ اإلسالم يقول عن ىؤالء الذين

يعبدون قموبيم لغير اهلل -مما ذكر :-وىذا من أحق الناس بقولو -صمى اهلل عميو وسمم(( :-تعس عبد الدينار،
الدرىم)).

وقال :وحقيقة الجياد :االجتياد في حصول ما يحبو اهلل من اإليمان والعمل الصالح ،ومن دفع ما يبغضو اهلل
من الكفر والفسوق والعصيان.

يعني ىذا معنى الجياد بمفيومو العام ،وىو جياد النفس عمى طاعة اهلل -عز وجل -لالجتياد في حصول ما

يحبو اهلل من اإليمان ،والعمل الصالح ،ودفع ما يبغضو اهلل من كفر والفسوق والعصيان ،وأعاله ورأسو قتال
الكفار ،فإنو ال يصل إلى ذلك إال من خرج عن أن يكون قمبو مسترقاً لشيواتو ،ونزواتو ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية
-رحمو اهلل -يذكر قبل ىذا الكالم أن اهلل جعل ألىل محبتو عالمتين:

األولى :اتباع الرسول.

والثانية :الجياد في سبيل اهلل.

قال :وذلك ْلن الجياد حقيقة االجتياد في حصول ما يحبو اهلل من اإليمان إلى آخره ،يعني أنيم أىل اتباع،
وأىل مجاىدة؛ ألن اإلنسان ال يمكن أن يتحقق لو االتباع والسير عمى الص ارط المستقيم إال بدوام المجاىدة ،فإنو
إن لم يجاىد نفسو أقعدتو عن كل مطموب من المطالب العالية ،فيكون في حال من الضعف ،وتتالشى عنده
معاني العبودية ،ويضعف عن القيام بوظائفيا ،االسترسال مع النفوس أمر يورث ىذا كما ىو مشاىد ،فيحتاج

اإلنسان إلى دوام المجاىدة ،ولكن ينبغي أن نتفطن ألمر وىو أن ىذه المجاىدات الكثيرة كما يقال :كثرة

المزوالت تورث الممكات ،إذا جاىد اإلنسان يمكن أن ترتاض النفس عمى مرتبة ،فيكون ذلك بالنسبة
المجاىدات و ا

إلييا سجية ،فال يجد مشقة؛ ألن النفس قد ارتاضت في العبادة والطاعة فيما يتصل بمرتبتو التي وصل إلييا،
فإذا أراد أن يرتقي يحتاج إلى مزيد من المجاىدة حتى ترتاض النفس ،فإذا ارتاضت فإنيا ال تجد مشقة في ذلك

فيحتاج إلى مزيد من المجاىدة؛ ليرتقي فوقيا ،وىكذا ،ىذا سر من أسرار النفوس ،ولذلك إذا انحدر اإلنسان
وضعف عن مرتبتو التي ىو عمييا بسبب مرض ،أو سفر ،أو انشغال ،أو عوارض فإنو يصعب عميو الرجوع إال

بمجاىدات ما كان يجاىدىا قبل ذلك حينما كانت نفسو مرتاضة ،اإلنسان الذي يقول :أنا متعود أقوم الميل ثم
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شغل ،أو مرض ،أو نحو ذلك ،يقول :أنا معتاد أن أق أر في اليوم مائة وخمسين صفحة ،معتاد عمى ىذا ،ثم شغل
صار ال يق أر ،مضى عميو شيور يصعب عميو أن يق أر مطوية.

الذي قد اعتاد عمى الكتابة والتأليف وارتاضت نفسو عمى ىذا يقوم من فراشو يكتب ،يجد شيئاً يحممو من الفراش
فينيض ويكتب ،البخاري كان يقوم مرات من فراشو ،إذا انشغل عن ىذا بأمر آخر لو أراد أن يجمس ويروض

نفسو ويكتب نصف صفحة ال يستطيع ،يشعر بأتعاب ،وثقل ويقوم ألدنى العوارض ،يبحث عن شيء ينشغل بو،

كل مدة يسيرة يقوم من اتصل؟ من عند الباب؟ من الذي دخل؟ صوت من ىذا؟ ماذا عند فالن؟ وما كان يفعل

ىذا من قبل ،لكن يبحث عن أي شيء ،يذىب يشرب وىو ال يريد الشرب أصالً ،فيذا أمر مشاىد يحتاج

اإلنسان إلى معرفتو من نفسو وحالو.

وقل مثل ذلك في الصالة والعبادات ،الذي ال يصمي إذا أردتو أن يصمي الصموات الخمس في المسجد ،قال:

ىذا شيء صعب ،فيستثقل ذلك ،والذي ال يعرف صالة الفجر في المسجد ،وال يصمي إال بعد طموع الشمس إذا
أراد أن يصمي الفجر في المسجد يحتاج إلى مجاىدة عظيمة ،واستعداد ،ووضع أربع ساعات في قدور متداخمة

ويوصي آخرين ليوقظوه ،ومع ذلك ال يستيقظ ،لكن الذي اعتاد يرى أن ىذا أمر طبيعي ال يحتاج إلى ىذا كمو،
وقل مثل ذلك في األعمال التي نعمميا حتى في األشياء العادية ،اإلنسان منا حينما يكون في اإلجازة ينام إلى

الظير لربما وال يستيقظ إال لصالة الظير لكن في مثل ىذه األيام الناس يصمون الفجر لربما ال ينامون ،أو
ينامون قميالً ثم يذىبون إلى أعماليم ومدارسيم ،وفي غاية النشاط والحيوية ما الذي تغير؟ لماذا يوم الخميس

يكسل ويضعف؟! ،ولربما لو رأى أحداً يخرج في الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة يرى أنو قد جاء بما لم يأت

بو األوائل ،لماذا؟.

كبير ،ولربما لو وضع في الدورة ثالثة
نجاز ًا
حينما تحضر درساً في األسبوع يوماً واحداً لربما تشعر أنك حققت إ ًا
دروس في اليوم يشعر أن ىذا شيء كثير ،بينما في المدرسة والجامعة تدرس خمسة دروس في اليوم ،حينما
يكون الجدول جدول المحاضرات في الجامعة عند األستاذ ثالث محاضرات في األسبوع ويعطى في بعض
الفصول الدراسية ست أو سبع محاضرات يرى أن ىذا شيء ال طاقة لو بو ،بينما المعمم في التعميم العام يدرس

بعا وعشرين قتمتو ،يموت ،ال
بعا وعشرين ولربما أكثر ،ويرى أن الوضع طبيعي ،لكن ىذا لو أعطيتو أر ً
أر ً
بعا وعشرين؟ ىي النفس.
يستطيع أن يعيش ،كيف أدرس أر ً
فيذا يحتاج إلى فقو في التعامل معيا ،والنظر في أحواليا ،وتقمباتيا والمجاىدات وما إلى ذلك ،فكمما روضتيا

عمى مرتبة فإياك أن تنزل منيا ،بل جاىد عمى التي بعدىا حتى تصل ،وىذا ىو الطريق ،وبيذا تحصل
الكماالت ،وال يمكن أن تحصل الكماالت من األمور الجمعية ،نعم ىذه يستفيد منيا اإلنسان ،أمور جمعية مثل

ىذا الدرس ،وغيره مثل المحاضن التربوية يحصل فييا كماالت عامة ،لكن التميز في سمم العبودية ،أو في العمم

أو غير ذلك ىذا يحتاج إلى مجاىدات دائمة ،مستمرة حتى يصل اإلنسان ،واهلل المستعان.

قال :وكمما قويت المحبة في القمب طمب فعل المحبوبات ،فإذا كانت المحبة تامة استمزمت إرادة جازمة في

حصميا ،وان كان عاج ازً عنيا ففعل ما يقدر عميو من ذلك كان
حصول المحبوبات ،فإذا كان العبد قاد ارً عمييا ّ

لو كأجر الفاعل.
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أجر من
وكما سبق في المرة الماضية أن ىذه األشياء التي يعجز عنيا وىو يرغبيا ويطمبيا ويتمناىا أنو يحصل ًا

عمميا ،ولكنو في الكمال ذاك أكمل ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -يقول(( :من دعا إلى ىدى كان لو من

أمور لم يعمميا ،وىكذا أيضاً في قولو -صمى اهلل عميو
األجر مثل أجور من تبعو))( ،)1فاإلنسان قد يحصل ًا
اديا إال وىم معنا فيو ،حبسيم العذر))( )25إلى آخره،
شعبا وال و ً
اما بالمدينة خمفنا ،ما سمكنا ً
وسمم(( :-إن أقو ً
َعي ُنيم تَ ِف ُ ِ
َّ
ون} [التوبة.]11:
َّم ِع َح َزًنا أََّال َي ِج ُدوا َما ُي ْن ِفقُ َ
يض م َن الد ْ
وىكذا في آية براءة{ :تََول ْوا َوأ ْ ُ ُ ْ
ىؤالء نفى عنيم أن يكون عمييم سبيل ،فالقمب كمما قويت فيو المحبة كمما أقبل عمى الطاعة وكانت رغبتو فيما
عجز عنو أعظم ،يعني من غيره ،يعني ىو يقبل عمى ما يستطيع ،واألمور التي ال يستطيعيا تجد أن القمب
يتوق إلييا ،ىذا إذا قويت محبة اهلل -عز وجل -في القمب ،فتكون ىمتو في الخير؛ وليذا يذكر الشيخ عبد

الرحمن بن سعدي -رحمو اهلل -في بعض كتبو أن اإلنسان دائماً ينوى الطاعة والخير ،فإن حصل لو ذلك
وأعين عميو فيو إلى خير وفي طاعة ومعروف ،وان عجز عنو كان لو نية الخير فال ينقطع أبداً من ذلك.

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

وليذا يقول بعده :إن المحبوبات غالباً ال تنال إال باحتمال المكروىات ،يحتاج إلى صبر ،الصعود إلى القمة

يحتاج إلى صبر ،وما كل الناس يصبر عمى ذلك ،فإذا أراد اإلنسان أن يرتقي عميو أن يضحي ،وعميو أن

يصبر ،أن يضحي بكثير من فضول المذات والمباحات حتى يصل ،ويبمغ إلى مطموبو ،فيو يتكمم عن ىذا
المعنى ،وىو يريد بالجياد -كما يذكر قبل ىذه الجممة -بذل الوسع ،يعني الجياد بمعناه العام بذل الوسع ،وىو
كل ما يممك من قدرة في حصول محبوب الحق ،ودفع ما يكرىو الحق.

فيذه الجممة لو أنيا أضيفت والجممة التي بعدىا كان ذلك أوضح في الكالم ،الجممة التي قبل ما ذكره ىنا يقول:
"والجياد ىو بذل الوسع" ،ثم يفسر الوسع فيقول" :ىو كل ما يممك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما
يكرىو الحق ،فإذا ترك العبد ما يقدر عميو من الجياد كان دليالً عمى ضعف محبة اهلل ورسولو في قمبو ،ومعموم

أن المحبوبات ال تنال غالباً إال باحتمال المكروىات"(.)22

قال :كمما ازداد القمب حبًّا هلل ازداد لو عبودية وحرية عما سواه ،وكمما ازداد لو عبودية ازداد لو حبًّا وحرية

عما سواه.

ىذا مضى الكالم عميو في ثنايا الكالم السابق ،فحرية القمب ىي في عبوديتو لربو واال يكون مأسو اًر مسترقاً،

وقولو :وحرية عما سواه في الموضعين ىذه زيادة من الشيخ -رحمو اهلل -عمى كالم شيخ اإلسالم -رحم اهلل
الجميع.

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

حيث ىو معبوده ومحبوبو ومطموبو ،وبذلك يحصل لو الفرح ،والسرور ،والمذة ،والنعمة ،والسكون،

والطمأنينة ،وىذا ال يحصل إال بإعانة اهلل لو ،ال يقدر عمى تحصيل ذلك إال اهلل ،فيو دائماً مفتقر إلى حقيقة:
ين} [الفاتحة ]4:فيو مفتقر إليو من حيث ىو المطموب المحبوب المعبود ،ومن حيث ىو
َّاك َن ْع ُب ُد َوِاي َ
{إِي َ
ستَِع ُ
َّاك َن ْ
المستعان بو المتوكل عميو ،فيو إليو ال إلو غيره ،وىو ربو ال رب لو سواه ،وال تتم عبوديتو إال بيذين.
ىذا أصل نافع ،يحتاج العبد إلى معرفتو ،وحاصل ذلك أن القمب فيو فقر ذاتي ال يمكن أن تسد حاجتو إال بأن
ومرضا،
يوجو إلى ربو وخالقو ،فيستغني بو عما سواه ،ىذا ىو الطريق واذا وجو إلى غيره زاده ذلك وحشة وعمة
ً

ىي ىكذا ،فالذين يجدون وحشة في قموبيم ،الذين يجدون ألماً يعصر نفوسيم ،الذين يجدون ضيقًا في صدورىم
ىو ىذا ،ىذه ىي العمة ،القمب فيو فقر ذاتي لربو وخالقو.

"إن في القمب وحشة ال يزيميا إال األنس باهلل" ،كما يقول الحافظ ابن القيم -رحمو اهلل" :-وفيو وحشة ال يزيميا
إال األنس باهلل ،وفيو حزن ال يذىبو إال السرور بمعرفتو ،وصدق معاممتو ،وفيو فقر ال يذىبو إال صدق المجأ

إليو ،ولو أعطي الدنيا وما فييا لم تسد ىذه الحاجة أبداً"( ،)21فتجد اإلنسان مطالبو حاصمة ،ماذا يريد؟ يريد

عمال؟ يعمل ،يريد زوجة؟ تزوج ،ماذا يريد يريد سيارة؟ عنده سيارة ،طمب سيارة من نوع آخر يتمناه حصل لو،
ومع ذلك الضيق يالحقو ،ذىب يتنزه ىنا ،وذىب يتنزه ىناك ،ذىب يستجم ،ذىب إلى بمد آخر ،ويجد ىذه

الوحشة تالحقو والضيق يالزمو ،وىو ينقل ضيقو معو بأسبابو ،ولكن الطريق ىو أن ىذا الفقر الذاتي ينبغي أن

يعالج ،وذلك بتوجيو القمب إلى ربو وفاطره وخالقة بكميتو ،فتكون رغبتو إلى اهلل وحده ،وتكون عبوديتو هلل وحده،
فيكون مقبالً عميو بأنواع العبادات المتصمة بالمسان ،والقمب ،والجوارح ،وكمما كان أكثر تحقيقاً ليذه المطالب
ص ْد َرهُ ِل ْ ِ
س َالِم}
فإنو يكون أكثر اتساعاً وانشراحاً؛ ولذلك تجد اهلل -عز وجل -يقول{ :أَفَ َم ْن َ
ْل ْ
ش َر َح المَّ ُو َ
ِ
ش َر ْح لَ َك
وب ُي ْم ِب ِذ ْك ِر المَّ ِو} [الرعد ،]11:وقال{ :أَلَ ْم َن ْ
[الزمر ،]11:فسماه شرحاً ،ويقول{ :الَِّذ َ
آم ُنوا َوتَ ْط َمئن ُقمُ ُ
ين َ
السم ِ
ضيقًا حرجا َكأ ََّنما ي َّ ِ
اء} [األنعام ،]210:نسأل اهلل العافية.
َ َ
ص ْد َرهُ َ َ َ ً
ص ْد َر َك} [الشرح ،]2:ويقولَ { :ي ْج َع ْل َ
َ
ص َّع ُد في َّ َ
فيؤالء الذين يجدون الضيق والوحشة والكآبة والحزن وما إلى ذلك وال يدرون سببو ،ألن ىذه األمور العارضة تارة

تكون بسبب مدرك من فقد من يحب أو نحو ذلك أو ما يحب ،وتارة يكون ذلك بسبب غير مدرك ،ما ىو
السبب؟ ىو تالشي قوى القمب وضعف تحقيق العبودية فيو ،فيجد ىذه الوحشة ،ويجد ىذا الضيق ،فيذا القمب
مجبول مفطور عمى ىذا الفقر الذاتي الذي ال يمكن أن يمأل بشيء آخر ،ما يمأل بعطاء دنيوي ،ال يمأل بأطيب

األكالت ،ال يمأل بأطيب المنتجعات وأحسن المناظر ،ممكن يحصل لو شيء من المذة العارضة المؤقتة لكنو
يدا من االنشراح والسعادة والمذة والسرور فعميك بمزيد من اإلقبال عمى اهلل
يرجع إلى حالو األولى ،فكمما أردت مز ً
وتوجيو القمب إليو ،فيكون عام اًر بحبو ،وذكره ،ورجائو ،والخوف منو ،وما إلى ذلك من التوكل عميو واالستعانة

بو.

 - 21مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (.)202 /6
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واهلل سبحانو ىو رب العالمين ،وكل ما سواه فيو مربوب مفطور فقير محتاج معبَّد مقيور ،وىو الواحد القيار

الخالق البارئ المصور ،وىو وان كان خمق ما خمقو بأسباب فيو خالق السبب والمقدر لو ،وىذا مفتقر إليو

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

شريك يعاونو ،وال ضد يناوئو ويعارضو.

كبير؛ من أجل ملء ىذا الفقر الذاتي الذي في القمب ،يقول :اهلل -عز وجل -ىو الرب وحده،
ىنا يقرر أصال ًا
وكل ما سواه مربوب مقيور ،إذن وجو قمبك إليو ،ال تعمق قمبك باألسباب ،ال تعمق قمبك بالمخموقين بالناس،

يقول :ىذه األسباب منيا أسباب صحيحة ،قد جعميا اهلل -عز وجل -سبباً لغيره ،ولكن السبب ال يستقل وحده
بتحقيق وتحصيل المطموب؛ ألنو قد يفقد الشرط ،وقد يوجد المانع ،فالمطر إذا نزل ىل معنى ذلك أن األرض

تخرج زينتيا وزىرتيا وتنبت من كل زوج بييج؟.

أبداً نحن نشاىد المطر ينزل واألرض ال تنبت ،إذن المطر سبب لكن ىل ىو سبب مستقل؟ اهلل جعمو سبباً فال
بد من أسباب أخرى تعاونو ،واندفاع الموانع وتحقيق الشروط ،نقول :ىذا الماء المطر ينزل في وقت معين في

الوسم مثالً ،فيخرج منو ألوان الربيع والنبات وما إلى ذلك ،فيذا سبب عاونو سبب آخر ،وال بد من اندفاع الموانع

شيئا يذكر ،أو يخرج فيذبل ويسود ويتالشى،
فالزرع قد يحصل لو برد شديد فتكون األرض قد انقبضت ولم تخرج ً
فال بد من اندفاع الموانع ،وقد ال يريد اهلل -عز وجل -أن يكون ىذا السبب فاعالً مؤث اًر بإذن اهلل -تبارك
وتعالى ،-وال شيء يؤثر إال بإرادة اهلل واذنو.

فينا إذن اإلنسان ال يعمق قمبو باألسباب ،اإلنسان حينما يتزوج يكون ذلك سبباً لتحصيل الولد ،لكن ىل الزواج
والمعاشرة ىي سبب مستقل لذلك؟.

ال ،ال بد من أسباب أخرى تعاونو ،ووجود الشروط وانتفاء الموانع ،وقل مثل ذلك في المكاسب يخرج اإلنسان
يغدو يطمب الرزق فيذا سبب ،لكن ىل معنى ذلك أنو يحصل المال؟.

الجواب :ال ،فقد يخرج وال يرجع بشيء ،حينما يمقي ما بيده في البحر من أجل أن يصطاد ونحو ذلك ،ىذا سبب
لكن ىل معنى ذلك أنو يرجع بشيء اسألوا الصيادين وىم أىل حذق ومعرفة وميارة ،يقول :نخرج في الصباح
الباكر ونرجع في المساء في بعض األيام ال نرجع بشيء ،وفي بعضيا نخرج في وقت يسير ،ونرجع بشيء

كثير ،فالسبب وحده ال يستقل ،إذن األمور كميا بيد اهلل -عز وجل -فال تعمق باألسباب ،ىذا الفقر الذي يوجد

في القمب ال يمأل بااللتفات إلى األسباب ،والمخموقين فيعذب القمب و إنما إلى اهلل وحده.

قال :اتباع الشريعة ،والقيام بالجياد من أعظم الفروق بين أىل محبة اهلل وأوليائو الذين يحبيم ويحبونو،
وبين من يدعي محبة اهلل ناظ ارً إلى عموم ربوبيتو ،أو متبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعتو.

ناظر إلى عموم ربوبيتو من غير
ال بد من المجاىدة واالتباع ،وأما أن اإلنسان يدعي محبة اهلل -عز وجل-
اً
تحقيق العبودية لو فإن ىذا ال يكون قائماً بما يجب ،وليس من أىل الوالية ،فالذين ينظرون إلى الربوبية فقط
تصيبيم األمور التي قدرىا اهلل -عز وجل -عمييم وىم ينظرون إلى ىذا المعنى فحسب ،ويقولون :إن اهلل

الخالق ،الرازق ،المحيي ،المميت ،المدبر ،يعرفون ىذه األمور ويقرون بيا ،واذا أصابتيم المصائب واآلالم ،وما
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إلى ذلك قالوا :ىذا من عند اهلل -تبارك وتعالى -قدره عمينا ،نظروا إلى الربوبية ،تعبدوا اهلل -عز وجل -باسمو
الرب ،ولكنيم ما تعبدوه باسمو اإللو ،فمم يحققوا العبودية لو ،لم يتقربوا إليو بالطاعات وفق ما شرع ،بل نظروا
إلى ربوبيتو فحسب ،والنظر إلى الربوبية فقط ال يحصل بو تحقيق العبودية ،وليذا يقولون :توحيد الربوبية يستمزم
توحيد اإلليية ،ولكن الكثيرين يقفون عنده فقط فينظرون إلى تدبير اهلل -عز وجل -في الخمق والكون ،وما

يحصل من األقدار ،فيذعنون ليذا ،ويقرون بو ،ولكنيم ال يرتقون إلى ما وراء ذلك من عبادتو ،والتقرب إليو ،ىذا

حال أولئك الذين لربما يدعون المحبة ،وأنيم يعبدون اهلل -عز وجل -ناظرين إلى ربوبيتو فحسب.

قال :إذا كان العبد مخمصاً هلل اجتباه ربو فأحيا قمبو ،واجتذبو إليو فينصرف عنو ما يضاد ذلك من السوء

فإن فيو طمباً وارادة وحبًّا مطمقاً ،فييوى ما يسنح لو ،ويتشبث
والفحشاء ،بخالف القمب الذي لم يخمص هلل ّ
نسيم مر ِ
بما ييواه كالغصن أي ٍ
بع ْطفو أمالو.
ّ

في األصل يعني الكتاب الذي نقل منو (كتاب العبودية) :أي نسيم مر بو عطفو ،وأمالو ،ولو بقية كالم نفيس في

ىذا المعنى بعده مباشرة ،يقول" :فتارة تجذبو الصور المحرمة ،وغير المحرمة"( ،)26الصور المحرمة يعني صور

النساء التي ال يحل لو النظر إليين مثالً ،وغير المحرمة كالزوجة واألمة ،فيبقى أسي اًر عبداً لمن لو اتخذه ىو
وذما" ،وتارة يجتذبو الشرف والرئاسة فترضيو الكممة ،وتغضبو الكممة ،ويستعبده
عبداً لو لكان ذلك عيباً ونقصاً ًّ

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

النفاسة.

وىنا يقول في أولو :إذا كان العبد مخمصاً لو اجتباه ربو فأحيا قمبو ،واجتذبو إليو فيصرف عنو من أضداد
ِ ِ
وء
ص ِر َ
ذلك ،انظروا في قول اهلل -عز وجل -في خبر يوسف -صمى اهلل عميو وسممَ { :-ك َذل َك ل َن ْ
ف َع ْن ُو الس َ
اء} [يوسف ،]19:مع قوة الدواعي من كل جية ،يعني الشباب ،والغربة ،واإلنسان إذا كان في بمد غريب
َوا ْلفَ ْح َ
ش َ
فييا ال يبالي يتخفف من كثير من المرواءت ،وىذا معروف إلى اليوم عند العامة ،ويتمثمون بأمثال في ىذا ال

تخفى عميكم.

وكذلك أيضاً ما يقال لممسافر" :نستودع اهلل دينك وأمانتك"()20؛ ألنو في السفر يتخفف ويترخص في أمور ما

يترخص فييا في البمدة ،فيخشى عمى دينو وأمانتو.
ِ ِ
اء} وىذه زوجة العزيز ،وأكد أنيا في غاية الجمال "وغمقت األبواب"
وء َوا ْلفَ ْح َ
ص ِر َ
فيناَ { :ك َذل َك ل َن ْ
ش َ
ف َع ْن ُو الس َ
ِ ِ
اء
وء َوا ْلفَ ْح َ
ص ِر َ
وسيكون لو حماية ،فاجتمعت األمور التي تقوي ىذا الباطل والمنكر ،قالَ { :ك َذل َك ل َن ْ
ش َ
ف َع ْن ُو الس َ
ين} [يوسف ،]19:وفي القراءة األخرى المتواترة{ :إِنَّ ُو ِم ْن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمِ ِ
إِ َّن ُو ِم ْن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمَ ِ
ين} وكالىما
ص َ
ص َ
َ
َ
ُ
ُ
حق ،إخالصو كان سبباً لنجاتو{ :إِنَّ ُو ِم ْن ِع َب ِاد َنا} فينا العبادة الخاصة التي تكممنا عمييا في أول ىذا المجمس
 - 26العبودية (ص.)219 :
 - 29المصدر السابق.
 - 20أخرجو أبو داود ،كتاب الجياد ،باب في الدعاء عند الوداع ،برقم ( ،)1255والترمذي ،أبواب الدعوات عن رسول اهلل -
إنسانا ،برقم ( ،)6991وصححو األلباني في صحيح أبي داود ،برقم ( ،)1695وفي
صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما يقول إذا ودع
ً
صحيح الجامع ،برقم (.)107
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{ا ْلم ْخمَ ِ
ين} فإن اهلل يخمص أىل العبودية الخاصة في مثل ىذه المقامات ،فإذا رأى العبد نفسو يخفق حينما
ص َ
ُ
تتحرك الشيوات فمعنى ذلك أن العبودية فييا نقص وضعف ،فكيف بالذي يغمب دائماً ،وال يستطيع الفكاك

والخالص؟! ،وبعضيم يشتكي يقول :ما أستطيع ،كمما الحت لو شيوة سقط ،فيذا معناه أن عبوديتو قد نقص
منيا شيء كثير ،فأىل العبودية الخاصة يخمصيم اهلل -عز وجل{ :-إِ َّن ُو ِم ْن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمِ ِ
ين} اإلخالص
ص َ
َ
ُ
سبب لمنجاة{ ،إِنَّ ُو ِم ْن ِعب ِاد َنا ا ْلم ْخمَ ِ
ين}- ،واهلل تعالى أعمم.-
ص َ
َ
ُ
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