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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فقد طغت موجة من املادايت على قلوب املسلمني قطعت صلتهم ابهلل وتعلقهمم بم ف فابتعمدوا عمن  م  

 مما رمرام ممن  مقة وقلمط وا.مطرابب وال سمب   مظاهر العبودية وااللتجما  الصمادإ  هللا هللاف  مص وصملوا  هللا
للخمممرون ممممن همممإا املمممم إ  ال ابلتممممعام العبوديمممة هلل تعممماهللا والت مممرر مممممن عبوديمممة الو ن مممات والطوا  مممت علممممى 
اختالف أشكاهلا وأرواعهاف تلك العبودية اليت لو استجاب الناس هلما لعاشموا ا اطمانماس وسمعادة وسمالمف 

المممإي ي ممممر مةمممة اذممممةف وينقمممإ ا رسمممار ة دعممما  ممممن ج ممم م العبوديمممة والممميت هممم  أسممماس العمممم  الصممما  
 واخلةوع للبشرف ويرد عل ها ترا ها ويرفع منعلتها ومين ها السعادة والفو  ا الدارينب
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 تمب   -والكتابة ا هإا املو.وع ل س ابذمر السه ف ذر  متشعب وذو فروع وذس الشم   م رهم  هللا 
رسائل  تقريباًف فدافع عن احلط الوا.ح ف   ورد على ألواس االحنراف الميت علمى   ماة ف  ف ا عامة مؤلفات  و 

 املسلمني ا جمال العبودية وردهم  هللا املنه  الصاا من الكتاب والسنةب
ف فقممد و.ممع املو.مموعمممن أدممع وأرفممع ممما  تممب ا هممإا -رهمم  هللا -وقممد رأيممت رسممالة العبوديممة للشمم   

ف هممما معمممو العبوديمممةب وهممم  رظريمممة  ن مممة ابلت ق قمممات النافعمممة والقواعمممد ا امعمممة  ف هممما رظريمممة متكاملمممة وبمممني
 والتوج هات الرتبوية اليت حتتاجها املؤسسات الرتبوية واالجتماع ة ا عصران ال ومب 
ف بعمد أس رمإ ر أهمم (ب1)ولإلك سمنتعر  ا همإا احلمديه ذهمم الر مائع الميت تقموم عل هما فكمرة العبوديمة

 ا تع  ة النفس وطريقة القرآس ا عر  منهج التع  ةب  اذصول العامة
وملمما  ارممت أي فكممرة ممما   يقارمممما عممم  وسمملوا فاممما ال تعطمم  اارهممماث فقممد ذ ممرت ا مايممة الب مممه 
النا  مممة العلم مممة حل ممماة الشممم   م رهممم  هللا م وب ممماس تعبمممدم هللف وهمممإا ممممن أصمممول أهممم  السمممنة وا ماعمممة الممميت 

 ب (2)من املناهج البدع ة  يتم عوس هبا عن  قهم
و ين ذرجو هللا هلإم اذمة التوف مط واهلدايمةف وأس يردهما  هللا العبوديمة لم  دوس  مقمف وأس يوفقهما  هللا احلمط 

 ا القول والعم ب وأسمل هللا أس جيع  عمل  هإا خالصاً لوجه  الكرميف وال جيع  ذ د ف   ش ااًب 
 يف تزكية النفس األصول العامة

 التزكية:
الرذائمم ب وهمم  بمممع بممني   الممة الشممر وتط  بهمما ابخلممقف قممال تعمماهللا:  نومعناهمما تطهممق الممنفس وتنق تهمما ممم

ُرُهْم َوتُمعَ ِ  ِهْم هِبَا﴿  ب(103)التوبة: من اآلية﴾ُخْإ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ 
 وبمع بني التطهق والتع  ة ذمما متال ماسب

ممما  والممعايدةث فهمم  ال حتصمم   ال ش الممة الشممر املوجممود ا الممنفس  مم  تممر   والتع  ممة و س  مماس أصمملها الن
وتطمانف وهإا ال حيص   ال ابلتو  د و خالص العبودية هلل و دم والربا ة من الشرا  ما س ميت تو.م    

 شذس هللا تعاهللاب يقول ش   ا سالم ا تو. ح ذلك:

                                                

 استفدت من المقدمة التي كتبها األستاذ عبد الرحمن الباني للرسالة )طبع المكتب اإلسالمي( الطبعة السادسة. (1)   
( انظررر مررا كتبررا سرر ر اإلسررالي آحمررا و سرري  فررر) الجاسررط ة( سقررد ذكررر يمررا  مكرراآي األفررال  الترري  ت لرر   هررا   رر  السرر ة 2)

  ( بشرح العالمة محمد فلي   راس.127والجماعة )ص 
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قَمممْد أَفْملَمممَح َممممْن  ممماة المممنفسب  مممما قمممال تعممماهللا: ﴿السممم اات املوجمممب لع  ا)) فممماس التع ممم  همممو التطهمممر بمممرت 
ب وهلإا تفسر الع اة  رة ابلنما  وابلعايدةف و رة ابلنظافة وا ماطةف واحلق قة أس الع ماة (9)الشمس:﴾ َ َّاَها

 (1)بمع بني اذمرين   الة الشرف و ايدة اخلق وهإا هو العم  الصا ف وهو ا  ساس((

صل  برتا الشرا قل ل  و  قةف ذر  يمدرس القلمبف ولم س هنماا  مط أعظمم ممن والتع   برتا الس اات أ
 ط هللا وصرف العبادة هللب فاركارم م أي  مط هللا م والشمرا ابهلل ممن أعظمم مما يمدرس القلمبف قمال تعماهللا: 

َممس   ٌَ َمما اْلُمْشممرُِ وَس  سممة املعنويممةف ال بممم بفممتح ا مم م م واملممراد ابلنجاسممة النجا(28)التوبممة: مممن اآليممة ﴾﴿ ِ َّنَّ
 البدر ةف فقد وصف هللا املشر ني ابلنجاسة قلوهبم ورفوسهم مبا يتلبسور  من الشرا والتعبد لغق هللاب 

 وس ميت تو. ح ذلك ا وسائ  تع  ة النفسب وابهلل التوف طب
 

 

 

 

 

 التزكية من أعظم مهمات الرسل )صلوات هللا وسالمه عليهم(
 

لُممو َعلَممْ ِهْم آاَيتِممِ  َويمُممعَ ِ  ِهْم َويُمَعلِ ُمُهممُم اْلِكتَمماَب ُهممَو الَّممِإي بَمَعممقممال تعمماهللا: ﴿ ُهْم يَمتمْ َه ِا اْذُمِ   ِممنَي َرُسمموالً ِمممنمْ
فاهلل قد امنت على عبادم شرسال الرس  الإين بع هم  هللا أقموامهمف وممن  (2)ا معة: من اآلية﴾ َواحلِْْكَمَة 

اممة احلجمة و عماعهم  مالم هللا عمع وجم  المإي بم    ماة اذروا  مهماهتم اليت  لفهم هللا هبما تبل ما المدين و ق
 والنفوسف وتعل مهم الكتاب واحلكمةب

وملا  ارت التع  ة ال حتص   ال ابلتو  د و خالص العبادة هلل و دمث لإا جا ت الرس  واذرب ا  بمدعوة 
َ َوَلَقممْد بَمَع ْمنَممأقموامهم  هللا هممإا اذصمم  العظم م وتممإ قهم بمم ف قممال تعماهللا: ﴿ ا ِا ُ م ِ  أُمَّممَة َرُسمموالً َأِس اْعبُممُدوا ا َّ

والتو  مد ممن أعظمم الر مائع الميت قاممت عل هما دعموة اذرب ما   (36)الن م : ممن اآليمة﴾  َواْجَتِنُبوا الطَّاُ وتَ 
وال ميكمن امال أس يكموس اذرب ما  قمد من أوهلم  هللا آخرهمف و إلك الت إير من الشمرا وب ماس أ مرم السم  ب

ا دعوهتم  هللا هإا اذص ث ذر  اعظم ما حيتاج  العباد ا تع  ة رفوسهم وأروا همف ومن أعظم مما قصروا 
 ينفعهم ا دينهم ودر اهمب

  
                                                

 (.5/100(دقائ  التفسير ال ن ت م ة، تحقي  محمد الجلي د،)1)
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 الرسول أمت منهج التزكية علماً وعماًل:
)املائدة: ﴾ اْذِْسالَم ِديناً  اْل َمْوَم َأْ َمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْ ُكْم رِْعَميِت َوَرِ. ُت َلُكمُ  قال تعاهللا: ﴿

وممما يو.مح همإا املعم  أس هللا رعمت  فقد أمت هللا عل نا النعمة وأ م  لنا المدين ببع مة الرسمول (3من اآلية
 ( 4)القلم:﴾  َوِ رََّك َلَعَلى ُخُلَط َعِظ مَ رسول  أبر  على دين عظ م فقال تعاهللا: ﴿

تةمممن  مم  أرممواع التع  ممة والتطهممقب فمممن ا ممال أس يكمموس  وقممد ْت مم  هممإا اخللممط ابلعممم  بكتمماب هللا الممإي
تممرا تعلمم م النمماس ممما يع مم  قلمموهبم ويهممإب رفوسممهم ويقممرهبم  هللا ا نممةب يقممول شمم   ا سممالم ا  الرسممول 

وأص اب  ر.  هللا عنهم   حيكموا هإا الباب م  معر  الرد على أه  البدع ممن يععم أس الرسول الكرمي
بممد م قمموالً وعممماًلث بمم  تممرا ذلممك م أي  مم  شمم  م هلممم ف مم  منفعمم  ا الممدين و س دقممتب أس ابب التع  مة والتع

يرتا تعل مهم  هللا أذواقهم وأهوائهم يقول ره  هللا: )) وحمال مع تعل مهم    ش  هلم ف   منفعة ا المدين 
املني المإي معرفتم  و س دقتف أس يرتا تعل مهم ما يقولور  أبلسنتهم وقلموهبمف ا رهبمم ومعبمودهمف ورب العم

 ايمة املعمارفف وعبادتمم  أشمرف املقاصممدف والوصمول  ل مم   ايمة املطالمبف هممإا خالصمة الممدعوة النبويمة و يممدة 
 ب(1) الرسالة ا هل ة((

والسمبب ا ذلمك أس معرفمة هللا ممن أعظمم مقاصمد المدينب والنفموس الصم   ة تشمتاإ  هللا التقمرب  ل مم  
عظمم  شمت اقها  هللا الطعمام والشمراب المإي همو ممادة احل ماةب فممن  مق والتعبد لم  أبرمواع القمرب والطاعمات أ

علمى  مق التممام والكممال ك يمرتا همإا  املعقول أس يكموس ابب التعبمد هلل والتقمرب  ل م  وقمع ممن الرسمول 
الباب مفتو ماً لالجتهمادات واآلرا  يقمول رهم  هللا: )) فم س ممن ا قلبم  أدو   ماة وطلمب للعلمم أو مممة 

بممادةف يكمموس الب ممه عممن هممإا البمماب والسممؤال عنمم  ومعرفممة احلممط ف مم ف أ ممرب مقاصممدم وأعظممم مطالبمم ف للع
ول ست النفوس الص   ة  هللا ش  أشواإ منها  هللا معرفة هإا اذمرف وهإا أمر معلوم ابلفطرة الوجديمة(( 

 ب(2)
 وس ميت ب اس أس عبادة هللا والتقرب  ل    إا  الرو  وسعادة القلبب 

 
 لتمسك ابلسنة يف أمور التعبد والتزكية ضرورة ا

                                                

 (.426 /1( مجمجعة الرسائ  الكبرى )1)
 (.1/427( المصدآ السا   )2)
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وذلك ذس اتباع السمنة ا مسمائ  العبمادات والقمرب همو املصمدر الصماا لطريقمة اهلدايمة وتع  مة المنفسب 
وهو الإي حيم  املسلم من الوقوع ا االبتداع والتقول على هللا بال علم وجينب  من . اع اذجر وال موابب 

اط املسمممتق م ا ابب العبمممادات: ) ا الصمممراط املسمممتق م ا العهمممد والعبمممادة يقمممول الشممم   رهممم  هللا ا الصمممر 
والمممورعف ا تمممرا ا رممممات والشمممهوات وا قتصممماد ا العبمممادة(: )) لمممعوم السمممنة همممو حيفممم  ممممن شمممر المممنفس 
 والش طاس بدوس الطرإ املبتدعةف فاس أص اهبا ال بد أس يقعوا ا ا صر واالحنالل و س  اروا متمولنيف فال
بمممد هلمممم ممممن اتبممماع اهلمممواف وهلمممإا أسمممس أصممم اب البمممدع أصممم اب اذهممموا ف فممممما طريمممط السمممنة علمممم وقمممول 

 ب(1) وهداف وا البدعة جه  وظلمف وف ها اتباع الظن وما هتوا اذرفس ((
وجيب احلإر ممن النظمر  هللا  مال أ  مر اخللمط ومما همم عل م  ممن بمدع ا العبمادةث ذس احلمط همو مما  ماس 

وأص اب ب وال ينظر  هللا   رة أه  البمدع ممن بعمدهمق يقمول ابمن القم م  اذوهللا من عهد النيبعل   ا ماعة 
 مب نماً أس ممن عالممات سمعة القلمب وعبوديتم  هلل همو التمسمك ابحلمط المإي  ماس عل م  أصم اب الرسمول 

اذولف )) والبصممق الصممادإ ال يسممتو ل مممن قلممة الرف ممطف وال مممن فقممدم  ذا استشممعر قلبمم  مرافقممة الرع مم  
الممإي أرعممم هللا علمم هم مممن النب ممني والصممديقني والشممهدا  والصمماحلني و سممن أولاممك رف قمماًف فتفممرد العبممد ا 

 ب(2) طريط طلب  دل   على صدإ الطلب((
 

 خطورة االبتداع يف أمور العبادة:
و.مىف وهإا يدلك أخ  املسلم على أس ا  داث ا العبمادات والمعايدة عل هما يمؤدي  هللا االحنمالل والف

ف  فةاًل عن ذلك فار   ق معقول عند هللاف ولو  اس العمم    مقاً مما   يكمن موافقماً ملما جما  بم  الرسمول 
وقد أدا فتح ابب االجتهاد ا العبادات  هللا دخول أرمواع ممن الشمر والمبال  علمى عقائمد املسملمني وحتمت 

ملسمملمني ويممعين هلممم البممدع  ممص شممعار ) التصمموف( وحنممو ذلممك مممن املسممم اتب وممما  ال الشمم طاس يتممدرن اب
جعلهم يعتقدوس ابذفكار الباطلةف والفلسفات املهلكة:  مالقول ابحلق قمة وشمهودها ومةممور  همو الر.مى 
ابلواقع وما ف   من  فر وفسوإف والسكوت عن  ركار املنكمر اجمة أس العمارف  ذا شمهد احلق قمة اسمتوا 

ق ممممدة و ممممدة الوجممممود المممميت اندا هبمممما ابممممن عممممر  عنممممدم القبمممم ح واحلسممممنب وأعظممممم مممممن ذلممممك هممممو القممممول بع

                                                

 (.5( الصراط المستق م ، ا ن ت م ا )ص1)
 
 ( تحقي  محمد حامد الفقي.1/69(. إغاثة اللهفان ال ن الق م ) 2)
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والتلمساين و قمف و إلك االحتاد اخلاص أو العام وقد أدا القمول هبمإم العقائمد الباطلمة  هللا حتطم م الشمرع 
ث ف جممب احلممإر أشممد مممن االبتممداع ا الممدينب فمماس اقتصمماد ا سممنة خممقاً مممن اجتهمماد ا (1)و فسمماد الممدين

تفويض واالستسالم للشرع احلن فف والنظر ف ما عل   الرع م  اذول وا ماعمة بدعةف وما على املسلم  ال ال
 اذوهللاب فاس اذول   يدع ش ااً لآلخر  الباًب

 ال جيوز الفصل بني العبادات ومثرهتا:
وملممما  ارمممت اذعممممال والقمممرابت  الصمممالة والع ممماة و قهممماب  َّنممما شمممرعها هللا لتع  مممة المممنفس وتطهقهممما ممممن 

ا الكمال ا العبودية والطاعة هللب فال جيو  واحلال هإم الفص  بني العبادات وارهتاث ذس هللا الرذائ  ولتبل
قمرس ب نهمما فممال تع  ممة  ال ابلعبممادةب و ممإلك العبممادة مما   يظهممر آ رهمما علممى سمملوا املسمملم وتصممرفات ف فتمنعمم  

ن  الواجب ا الدر اف والنماس من ارتكاب احلرامف فاما قد ال تنفع صا بها ا اآلخرة و س  ارت تسقط ع
 ا هإا على صنفني: 

 القسم األول:
و س   يظهممر آ رهمما علممى  -أي يؤديهمما شممكل اً  -ظنمموا أس أعمممال القممرابت والعبممادات مقصممودة لممإاهتا 

أخممالإ املسمملم م وهممؤال  فر مموا العبممادة مممن ارهتمما ومقصممودها اذعظممم وهمم  التقممواب وقممد بممني هللا أس مممن   
قمموا مممن عبادتمم  هلل فهممو   يقممم اممط العبممادة هللث ذس شمممس املسمملم أس يكمموس مسممتق ماً خائفمماً حيصمم  لمم  الت

ًً على  مب اخلمق وفعلم ب وهللا دائمماً يقمرس بمني العبمادة وارهتما قمال تعماهللا: ﴿  اَي وجاًل من الإروب  ريصًا
َ اُم َ َما ُ ِتَب َعلَ   ( 183)البقرة:﴾  ى الَِّإيَن ِمْن قَمْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَمتمَُّقوسَ أَيمَُّها الَِّإيَن آَمُنوا ُ ِتَب َعَلْ ُكُم الصِ 

ب والتعاممم  مممع العبممادة علممى هممإا اذسمماس جيعمم  القلمموب قاسمم ة بع ممدة عممن هللاب وهبممإا يسممه  اخلممرون عممن 
 أوامر هللا والت اي  عل  شرع  لةعف الوا ع واخلوف من هللاب 

 القسم الثاين:
 –صمممودة لغقهممماب فممماذا  صممم  عنمممدهم املقصمممود ممممن العبمممادة وهمممو التقممموا المممإين ظنممموا أس العبمممادات مق

فممال علمم هم لمو تر مموا العبممادات ب واملقصممود عنمدهم عكمموف القلممب علمى هللا و صممول ا مممع فمماذا  - عمموا 
﴿              جا هم ما يفرإ دع تهم ولو  اس صالة الفريةمة ا املسمجد تر مومب ويتممولوس قولم  تعماهللا: 

                                                

( ومررا 18عقائررد الباطلررة سرري )) حق قررة التصررج.(( بقلررم د. محمررد  ررن آ  ررع المرردفل  ) ص( انظررر بعررث ا ثرراآ السررياة لهرر   ال1)
 بعد ا. 
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ب وخطر هؤال  أعظم من القسمم اذولث ذس اتبماع اذهموا  (99)احلجر:﴾  َربََّك َ صَّ ََيْتَِ َك اْلَ ِقنيُ َواْعُبْد 
واآلرا  ا الدايانت أعظم من  ا الشهواتب والبدعة أ ب  هللا  بل س من املعص ة  ما قال السلفف وممع 

وتمرا ا ظمور والصمرب علمى املقمدورب  ذلك فهم   حتص  هلمم التقموا الواجبمةف ذس التقموا هم  فعم  املمممور 
 ب (1) ما قال ش   الطريقة وانصر السنة عبد القادر الك الين ره  هللا

 
 
 
 

 يف عرض منهج التزكيةطريقة القرآن 
لُممو َعلَممْ ِهْم آاَيتِممِ  َويمُممعَ ِ  ِهْم َويُمَعل ِ ُهمم﴿ قممال تعمماهللا: ُهْم يَمتمْ ُمُهممُم اْلِكتَمماَب َو الَّممِإي بَمَعممَه ِا اْذُمِ   ِممنَي َرُسمموالً ِمممنمْ

فقممد امممنت هللا علممى هممإم اذمممة ببع ممة الرسممول الكممرمي يعلمهممم الكتمماب  (2معممة: مممن اآليممة﴾ )ا َواحلِْْكَمممَة 
واحلكمممة ويممع  هم ويرشممدهم  هللا ممما ف مم  صممال هم ولممرجهم مممن الظلمممات  هللا النممورب وقممدم ا اآليممة العلممم 

التع  ممة اممرة مممن اممار عمماع  ممالم اذرب مما  و رشمماداهتمب علممى التع  ممة مممن ابب تقممدمي العلممم علممى العممم ب ذس 
وهإا حيص  ابلعلم ا دايل والإ ر العام الإي ينتفمع بم  أقموامهم ف هتمدوس  هللا احلمط وتقموم بم  احلجمة علمى 
آخمممرين ف سممممت قوس العممممإاب ا اآلخممممرةب يقممممول شمممم   ا سمممالم ا التممممإ ق العممممام وافممممرتاإ النمممماس ف مممم : )) 

عممام ينفمممعف فممماس مممن النممماس ممممن يتممإ ر ف نتفمممع بمم ف واآلخمممر تقممموم عل مم  احلجمممة ويسمممت ط والتممإ ق املطلمممط ال
العمممإاب علمممى ذلمممكف ف كممموس عمممربم لغمممقمف ف  صممم  بتمممإ قم رفمممع أيةممماًف وذس بتمممإ قم تقممموم عل ممم  احلجمممةف 

 ب(2) فتجو  عقوبت  بعد هإا اب هاد و قم فت ص  ابلإ را منفعة((
وخممماصف فالعمممام همممو تبل ممما الرسمممالة  هللا  ممم  أ مممدف وهمممإا حيصممم  وقمممال أيةممماً: ))  مممإلك التمممإ ق عمممام 

 ب(3) شبال هم ما أرس  ب  من الرسالة

                                                

( آايع )) سرح كلمات الش ر عبرد القرادآ الكيالنري(( ال رن ت م رة،  تحقير  األ  إدراد عبرد اللط ر، إ رراك م، طبرع مكتبرة الم  ر  1)
  بغداد.

 
 (.5/79( دقائ  التفسير ال ن ت م ة، )2)
 (.5/77لمصدآ)( نفس ا3)
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ْر ِ ْس رَمَفَعِت الإ ِْ َراواملقصود أس التع   ال بد أس يسبق  علم عام وتإ رة عامة  ما قال تعاهللا: ﴿   َفإَ ِ 
 ( 9)اذعلى:﴾ 

  التمإ ر التمام النمافع املمؤ رب وهلمإا قمال تعماهللا ا ب فهإا البد من  حلصول التع  ف فماذا  صم  التع م   صم
 َأْس َجماَ ُم اْذَْعَممى َعَبَس َوتَممَوهللاَّ  ط اذعمى الإي جا   هللا الرسول يطلب من  التعل م وا رشاد والنفع: ﴿ 

َفَعُ  الإ ِْ َرا َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّ  يَمعَّ َّى ُر فَمتَمنمْ  ( 4-1)عبس:﴾  أَْو َيإَّ َّ
ل  أس يقب  علمى ممن جما  يطلمب التع م  والتمإ رب وذ مر هنما المإ ر التمإ ق بعمد التع م ف وهمإا ب فممر رسو 

وهللا أعلمم  ممق التممإ ر الممإي تقمموم بمم  احلجممةب فقممد ذ ممر هنما الممإ ر التممام الممإي ينكممرم املممإ ر بمم  وينتفممع بمم   
ْر ِ ْس رَمَفَعِت الإ ِْ َرا﴿   قول  تعاهللا: ُر َمْن َلَْشى َفإَ ِ   ( 11-9 )اذعلى:﴾  َويَمَتَجنمَّبُمَها اْذَْشَقى َسَ إَّ َّ

بوأممر أس يقبم  علممى (1)ب قمال الشم   رهم  هللا ا ب ماس ذلممك: )) فمإ ر التمإ ر والتع م ف  مما ذ ر مما هنماا
مممن أقبمم  عل مم  دوس مممن أعممر  منمم ففاس هممإا ينتفممع ابلممإ را دوس ذاافف كمموس ممممموراً أس يممإ ر املنتفعممني 

ب وهممإا هممو التممإ ق التممام النممافع (2)  ممق التبل مما العممام الممإي تقمموم بمم  احلجممة(( ابلممإ را تممإ قاً لصممهم بمم 
َفُع اْلُمْؤِمِننيَ ﴿  الإي خص هللا ب  املؤمنني قال تعاهللا: ْر فَِاسَّ الإ ِْ َرا تَمنمْ  ( 55)الإرايت: ﴾  َوذَ ِ 

ب بفهم  ذا آمنوا ذ رهم مبا أرعل عل همب و لما رعل عل هم ش  من معاين القرآس ذ  ًً  رهم ب  ف عدادوا  ميااًن
ُر َمممممممْن َلَْشممممممى﴿  والتممممممإ ق التممممممام يقممممممود  هللا اخلشمممممم ة واخلمممممموف مممممممن هللا  ممممممما قممممممال تعمممممماهللا:  ﴾  َسممممممَ إَّ َّ

فلمم س مممن  -ف والعلممم التفصمم ل  والتممإ رة التامممة توجممب اخلشمم ة والتفكممق ا عواقممب اذمممور(10)اذعلممى:
وقمد حتصم  قبلم ب ذرم   ذا خشم  أوجمب لم  ذلمك واخلش ة قمد حتصم  عقمب التمإ ر  -يعلم  نت ال يعلم 

 علوماً وتإ رة و رادة صاحلةب
 

 اخلشية يف القرآن:
واخلشمم ة هممم  اخلمموف ممممن عممإاب هللا ا المممدر ا وا اآلخممرةف أمممما ا الممدر ا فممم س الممإروب هلممما عقممموابت 

  ممداًب قممال عاجلممةف واخلشمم ة ال تكمموس ملممن تمم قن أرمم  معممإبف و َّنمما تكمموس ملممن رجمما السممالمة مممن عممإاب هللا
وقمممد  (22)الشممورا: مممن اآليممة﴾ تَمممَرا الظَّممالِِمنَي ُمْشمممِفِقنَي ممَّمما َ َسممُبوا َوُهممَو َواقِممع  هِبِمممْم تعمماهللا ا ذلممك: ﴿ 

                                                

 (.5/88( دقائ  التفسير)1)
 (  ي سي سجآة عبس.2)
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يعممر  ا رسمماس ا بدايممة أمممرم عممن طلممب السممالمة وال يتممإ رم ذرمم  مشممغول ابخلمموف مممن  العممإاب علممى 
 الإرب الإي يقتة  ب 

 رسمماس  هللا التممإ ر التممام والتع مم   ممما قممال شمم   ا سممالم: )) ذس الممإي واملقصممود أس اخلشمم ة تممدعو ا
لشمى هللا البمد أس يرجموم ويطممع ا رهتم  ف ن مب  ل م  وحيبم  وحيمب عبادتم  وطاعتم ف فماس ذلمك همو الممإي 

 ب(1)ينج   مما لشام وحيص  ب  ما حيب (( 
ُر أَْو َلَْشمىقولم  تعماهللا: ﴿  وقد يرد على ما ذ ران من أس التع   البد أس يسبق  المإ ر العمام  َلَعلَّمُ  يَمتَمإَ َّ

ا قصمة فرعمموس الطا  ممة: فقممد ذ مر التممإ ر قبمم  اخلشم ةب وفرعمموس   حيصمم  عنممدم  (44)طمم : مممن اآليممة﴾ 
مممن الممإ ر العممام والعلممم ممما يممدعوم  هللا خشمم ة هللا واالسممتجابة ملوسممىف فك ممف يوافممط ذلممك قولمم  تعمماهللا: ﴿ 

ُر َمْن َلَْشى  ( 10)اذعلى:﴾  َسَ إَّ َّ
 

ُر أَْو َلَْشىوا واب هو أس قول  تعاهللا: ﴿  ُر َممْن َلَْشمى﴾ ال يناقض قو ل  تعماهللا: ﴿  َلَعلَُّ  يَمَتإَ َّ  َسمَ إَّ َّ
﴾  ذر    يق  ) س خشى من يتإ ر(ب ب  ذ ر أس    من خش  فار  يتإ ر وال لافف والتإ ر  العلم  

ًً أوجممب اخلشمم ة  َ ِمممْن ِعبَمماِدِم اْلُعَلَممما ُ واالسممتجابة قممال تعمماهللا ﴿  ممما سممبط  س  مماس  مممًا َمما َلَْشممى ا َّ ﴾  ِ َّنَّ
والعلما  هم أعظم من لشمى هللا ملما  صم  عنمدهم ممن العلمم ابحلمط والعمم  بم  وقمد (28)فاطر: من اآلية

   العإرب ب نا أس التإ ر عام لك  ما حيص  ب  التإ ر ويشم  أيةاً التإ ر الإي تقوم ب  احلجة وينقطع ب
أما  صول اخلش ة بال تإ ر  صما ب النظمرة السمل مة الميت   تشموهبا اذ مدار فارم   ذا عمع بوع مد هللا 
وعقاب  خاف وأانب واملؤمن قلب  مة   يكاد يعرف احلط و س   يسمع ب ب الجتماع رور المو   ممع رمور 

حلممط بفطرتمم  جمممماًلف ك يسمممع اذ ممر الفطممرةب فمماذا عممع بمم  ا داد رممور علممى رممور)) فهممإا شمممس املممؤمن يممدرا ا
 (2)الإي جا  ب  مفصاًلف ف نشم  ميار  على شهادة الو   مع شهادة الفطرة((

يقممول الشمم   رهمم  هللا: )) وأيةمماً فممإ ر ا رسمماس حيصمم  مبمما عرفمم  مممن العلمموم قبمم  هممإا ف  صمم  مبجممرد 
 أي اخلش ة والتإ رب  ب واذ لب  صوهلما معاً (3)عقل ف وخش ت  تكوس مبا عع  من الوع د(( 

                                                

 (.16/172( مجمج  الفتاوى )1)
 ( يمع محمد  ويس ال جوي، وتحقي  محمد حامد الفقي آحما و. 374( التفسيرالق م )ص2)
 (. 51/89( دقائ  التفسير)3)
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ُر أَْو َلَْشمىوعلى هإا فقول  تعاهللا ا قصمة فرعموس: ﴿  ﴾ تبمني أس التمإ ر يوافمط العلمم العمام  َلَعلَّمُ  يَمتَمإَ َّ
وهو االعرتاف بربوب ة هللا ف دعوا ذلك فرعوس  هللا الشكر وا مياس ابهلل وأس ال يطغمى ) و س قمدر أس هللا ال 

اً وانفعماً يقتةمم  طلبم  و س   لمف .مرراً بعدممم   مما يسمارع املؤمنمموس  هللا  قم  يعإبم  فماس جممرد  مموس الشم 
فع  التطوعات والنواف  ملا ف ها من النفع و س  اس ال عقوبة ا تر ها  ما حيب ا رساس علومماً انفعمة و س 

لمدر ا   يتةرر برت ها(ب وقول ) أو لشى( )ورفس اخلش ة  ذا ذ ر ل  موسى ما توعمدم هللا لم  ممن عمإاب ا
 واآلخرة فاس هإا اخلوف قد حيمل  على الطاعة واالرق اد  هللا التإ رب 

ُر أَْو َلَْشممىفهممإا بعممض أسممرار ا مممع بممني التممإ ر واخلشمم ة ا قولمم  ﴿  ﴾ وهممإا يممدلك علممى  َلَعلَّممُ  يَمتَممإَ َّ
)النسما : ممن ﴾  ِف مِ  اْخِتالفماً َ  ِمقاً  َوَلْو َ اَس ِممْن ِعْنمِد َ مْقِ ا َِّ َلَوَجمُدوا عجا  القرآس وأر  من عند هللاب  ﴿ 

 (82اآلية
 

 التزكية امتثال حقيقي للعبادة ال امتثال صوري:
ذ ران أس التع  ة البد أس يقرما العلم التام املؤ ر ال ا دايل اليت تقموم بم  احلجمةب فمال تكفم  العموممات 

العلم الشرع  ابلقمدر املسمتطاعب ك العمم   ا تع  ة النفس و باهتا على احلط ب  ال بد من تعلم ودراسة (1)
بمم  وارصمم اع القلممب مبوجبمم ف معمماين العلممم النممافع والعق ممدة السممل مةف و ممإلك احلممإر مممن وسممائ  الشممرا المميت 

 تدرس القلب وتةعف  رادة اخلق ف  ب
وعمممدم معرفمممة احلمممط والعمممم  بممم  يمممؤدي  هللا وقممموع املسممملم ا بعمممض وسمممائ  الشمممرا وهمممو ال يشمممعرف ورمبممما 

أو السق علمى  مق همدا وبصمقة ف كموس  الم    مال المإي قمال هللا ف م :   -والع اذ ابهلل  -.  للردة يعر 
َ َعلَممى َ ممْرَف ﴿  وممما أ  ممر فممنت الممدر ا ا هممإا العممماسب  (11)احلممج: مممن اآليممة﴾ َوِمممَن النَّمماِس َمممْن يَمْعبُممُد ا َّ

 ع ا املخالفات الشرع ةب ف  تان املؤمن  هللا  صارة علم ة و اد  مياين حيم   من الوقو 
ذصمممم اب  الكممممرام ا مكمممة ترت ممممع بتع  ممممة رفوسممممهم علممممى معمممماين العق ممممدة  وهلمممإا  ارممممت ترب ممممة الرسممممول 

الصممم   ة والعلمممم النمممافع  مممص صمممفت رفوسمممهم وأروا همممم وأصمممب وا القمممدوة العل ممما وامل ممم  احلممم  ا طهمممارة 
 ف وأسعدهم ا اآلخرةبالنفس والتعبد هلل ظاهراً وابطناًب ومكن هللا هلم ا اذر 

 

                                                

   ال دكف . ( من     المعلجمات م   كجن  ن اإلسالي ح  دجب اتباعا سه ا وحد1)
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 األصول األساسية يف العبودية:
ويعممد هممإا العممر  السممريع ملممنهج التع  ممة وب مماس بعممض معاملمم ف رممإ ر أهممم الر ممائع المميت تقمموم عل همما رظريممة 
العبودية عند ش   ا سالمب وذلك ذس التع  ة  مما قمدمنا هلما ارتبماط و  مط ابلعبوديمةف فمال تع  مة  ال بعبمادة 

  شريك ل ب هللا و دم ال
 
 

 أواًل: املصادر اليت اعتمدها الشيخ يف رسالته: ) العبودية(:
املال   أس الش   ره  هللا ا رسالت  ) العبودية (ف اعتمد على مصادر أص لة  موس ممن خالهلما رظريمة 

 متكاملة ا العبودية من د ع ا واربف وهإم املصادر ه : 
   صغقة و بقة وهو الإي يقول: )) ق  من تعو  النصموص النصوص الشرع ة واالستفادة منها ا  -أ

 ب(1) من يكوس خقاً بدالالهتا((
الدالالت اللغوية واالعتمماد علمى قواعمد اللغمة ا حتل م  اذلفمااب وم الم  مما ذ مر الشم   رهم  هللا  -ب

 ا معو العبادة وأما بمع بني عنصرين و ا ) ا بة والإل واخلةوع(ب
احلقممائط النفسم ة ودراسممة الطب عمة البشممرية ومما يعرتيهما مممن علم  وأمممرا ب وتقمدمي العممالن مال ظمة  -جمم

النافع من القرآس والسنة لرتجع النفس  هللا  التهما الطب ع مةف والشم   يبمدو ا رسمالت  طب بماً مصمل اً يعمرف  
ي حيفم  للمنفس     ما تعار   النفس البشرية من احنرافات ومشكالت ) جنس ة( ك يقمدم هلما العمالن المإ

  رامتها ويرفع منعلتهاب
التوف ط بني النق  والعق : وهإا وا.ح ا د ع جوارب الرسالةب ومن أم لة ذلمك عنمدما رمتكلم عمن -د

االحتاد واعتقاد الصموف ة ف م  ومما يصمدر عمن أرابب اذمموال ومشماي  السملوا ا شمط ات وبمني أس ذلمك 
جممود لمم  ا اخلممارن وهممإا هممو االبممام العممام م التوف ممط بممني ا.ممطراب عقلمم  و.ممعف ْت  ممعب وا احلق قممة فممال و 
 العق  والنق  م ا د ع رسائ  الش   ومصنفات ب 

                                                

( مقدمة سي التفسير ال ن ت م ة  تحقي  محمجد محمد نصاآ... و ي كلمة عظ مة يردا  تردع علر  سقرا الشر ر ومعرسترا برالقر ن 1)
 ومعان ا.  
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املممنهج التممارل  وتتبممع اذ ممداث ومال قتهمما ك اسممتخالص النتممائج المميت تبممني احلممطب فهممو ممم الً يممإ ر  -
تكمن موجمودة ا العصمر اذول  أس ما طرأ على عقائد املسلمني من احنرافمات و.مالالت لالفمة للشمرعب  

من الص ابة والتابعني الإين هم أفةم  القمروسب وممن أم لمة ذلمك عنمدما تكلمم عمن مسمملة الفنما  وأقسمام  
 ومسملة الطريقة الص   ة ا ذ ر هللاب وأس االسم املفرد مظهراً ومغمراً  ق ص  ح ب  هو بدعةب 

 
 

 :اثنياً: عبادة هللا متفق عليها بني أهل األداين
فاذرب ا   لهمم بمال اسمت نا  دعموا أقموامهم  هللا عبمادة هللا و مدم ال شمريك لم ب وتو  مد هللا  بمدة رسماالت 

 اذرب ا  من أوهلم  هللا آخرهمب 
َ َمما َلُكمْم يقول ره  هللا )) وهبا أرس  د ع الرس  م أي العبمادة هلل م  مما قمال رمو  لقومم :  ﴿ اْعبُمُدوا ا َّ

ب و إلك قال هود وصا  وشع ب و قهم لقومهم وقمال تعماهللا:  (23)املؤمنوس: من اآلية﴾  ِمْن ِ َلَ  َ ْقُمُ 
ُهْم َممْن َهمَدا ا َُّ  َ َواْجَتِنبُموا الطَّماُ وَت َفِممنمْ ُهْم َممْن َ قَّمْت  ﴿َوَلَقْد بَمَع ْمَنا ِا ُ م ِ  أُمَّمَة َرُسموالً َأِس اْعبُمُدوا ا َّ َوِممنمْ

ب وهممإا هممو  ق قممة ا سممالم الممإي بعممه هللا بمم  رسممل ب وهممو (1) ب(36 مم : مممن اآليممة)الن ﴾َعَلْ ممِ  الةَّممالَلةُ 
االستسممالم هلل و ممدة دوس  ممقم مممن املعبممودات اذر.مم ة مممن بشممر أو  جممر أو شممجرف ذس .ممد ا سممالم 
الشرا واختاذ اذرداد مع هللا وهمو يةماد  ق قمة االستسمالم هللب يقمول الشم  : )) وملما  ماس الكمرب مسمتلعماً 

لشممراف والشممرا .ممد ا سممالم وهممو الممإرب الممإي ال يغفممرم هللابببب  مماس اذرب مما  دمم عهم مبعممو ني بمممدين ل
 ب(2)ا سالمف فهو الدين الإي ال يقب  هللا  قم من اذولني وال من اآلخرين(( 

ولقممد حتممم  اذرب مما  صمملوات هللا وسممالم  علمم هم ا تبل مما هممإا اذصمم  العظمم م  مم  أرممواع السممخرية  ممص 
  هم ال قني من رهبمب أ

: الدين كله داخل يف عبادة هللا:  ُ  اثلثًا

                                                

 ( طبع سي بغداد ) مطبعة م ير(. 5( العبجددة ) ص 1)
 (.81( العبجددة ) ص 2)
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يقول الشم   رهم  هللا ا تو.م ح معمو العبمادة وتعريفهما أبمما: )) اسمم جمامع لكم  مما حيبم  هللا وير.مام 
مممن اذقمموال واذعمممال الباطنممة والظمماهرة(( وعلممى هممإا فالعبممادة مبفهومهمما الواسممع تشممم   مم  منمما   احل مماة 

 ف فك  عم  ابتغ  ب  وج  هللا فهو من العبادةب فه  تشم  اذمور التال ة:والدين
الفرائض وشعائر ا سالم الظاهرة  الصالة والع اة و قهما ومما  اد علمى ذلمك ممن النوافم  والتطموع  -1

 ووجوم القرابتب
  سممماس وتشمممم  أيةممماً اذخمممالإ الفا.ممملة الممميت تسمممعد ااتممممع  صممملة اذر مممام والوفممما  ابلعهمممود وا -2

 لل ت م و ق ذلكب 
 وتشم  اذعمال القبل ة اليت ه  من أصول ا مياس   ب هللا وخش ت  والتو   عل  ب  -3
وتشم  س ان اذمة و صنها اذ مرب أال وهمو ا هماد ا سمب   هللا وقتمال املمارقني واملنمافقني واذممر  -4

 ابملعروف والنه  عن املنكرب 
فمع يقصمد بمم  فاعلم  ابتغما  ر.ما هللا واحلصمول علمى اذجمر  اطعممام بم  وتشمم  العبمادة  م  عمم  ان -5

البهائم وا  ساس  هللا اململمواب وتشمم  احلاجمات الةمرورية الميت يقصمد منهما احلفماا علمى النموع ا رسماين  
  اذ   والشرب وْتتع العون مع  وجت  و ق ذلكب

اب  ممن يهممتم ابذعممال الظمماهرة وهبمإا يظهمر خطممم ا قصمر العبمادة علممى بعمض جواربهما و  ممال اذخمر 
ممم الً ويهممم  مممن أعمممال القلمموب   ممب هللا وا انبممة  ل مم  ممما هممو مممن أعظممم أصممول الممدينف ويظممن بعممض 
ًَ ورجما   راسمة أو جمام أو  املتدينني أر   ذا أتى ابذعمال الظاهرة فهمو ممؤمن ولمو علمط قلبم  بغمق هللا  بمًا

 أ  ة من اذعمال الظاهرةف والدين    ال يتجعأبمال وحنو ذلكب فل ست اذعمال الباطنة أبق  
 رابعاً: العبادة الزمة للعبد حىت ميوت: 

وعبممادة هللا ال مممة لكمم  أ ممد ال تسممقط عممن أ ممد مهممما بلمما مممن العلممم وا ميمماس بمم  همم  ال مممة ذشممرف 
لَممُ  َممممْن ِا ﴿وَ املخلوقممات وهممم املالئكممة والرسمم  وقممد رعممتهم هللا ابلعبوديمممة قممال تعمماهللا ا وصممف املالئكممة: 

 ب( 19)االرب ا : ﴾السََّماَواِت َواْذَْرِ  َوَمْن ِعْنَدُم ال َيْسَتْكربُوَس َعْن ِعَباَدتِِ  َوال َيْسَتْ ِسُروسَ 
ُروَمَا تَمْفِجقاً ورعت صفوة خلق  ابلعبودية ل :   ب(6)االرساس: ﴾﴿َعْ ناً َيْشَرُب هِبَا ِعَباُد ا َِّ يُمَفجِ 

)االسرا :  ﴾﴿ُسْبَ اَس الَِّإي َأْسَرا ِبَعْبِدِم لَْ الً ودية ا أ م  أ وال  فقال ا ا سرا ورعت رسول  ابلعب
 ب( 10لنجم:ا) ﴾﴿فََمْوَ ى ِ هللَا َعْبِدِم َما أَْوَ ىب وقال ا االحيا  ( 1من اآلية

 ب( 19)ا من: ﴾َعَلْ ِ  لَِبداً  ﴿َوأَرَُّ  َلمَّا قَاَم َعْبُد ا َِّ َيْدُعوُم َ اُدوا َيُكورُوسَ وقال ا الدعوة: 
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ُتْم ِا َرْيَب ممَّا رَمعَّْلَنا َعَلى َعْبِداَن فَْمتُوا ِبُسورََة مِ ْن ِمْ ِل ِ وقال ا الت دي:    ب(1) ﴾﴿َوِ ْس ُ نمْ
 ب(23)البقرة: من اآلية

لى أس املراد ابل قمني الوصمول ب ع( 99)احلجر: ﴾﴿َواْعُبْد َربََّك َ صَّ ََيْتَِ َك اْلَ ِقنيُ وأما من أتول اآلية: 
 هللا مقام يستقطب من  التعبد هلل فهإا خطم و.اللب ب  املمراد ابل قمني شدماع املفسمرين هنما ) املموت( وا 

علمى ع مماس بمن مظعموس وهمو يعماين سمكرات املموت ك ممات بعمدها قمال:  الص  ح ملا دخم  رسمول هللا 
وت مبما ف م ب فمال ينفمك املمر  عمن العبوديمة مما دام ا دار )) أما ع ماس فقد جما م ال قمني ممن ربم  (( أي املم

 الدر ا والتكال فب 
 يقول ابن الق م: 

)) و لممما ْتكممن العبممد ا منمما ل العبوديممة  ارممت عبوديتمم  أعظممم والواجممب عل مم  منهمما أ  ممر مممن الواجممب 
علمى أممهمم  بم  علمى د مع الرسم  أعظمم ممن الواجمب على من دور ب وهلإا  اس الواجب على رسمول هللا

ب بمم  هنمماا عبوديممة أخممرا علممى العبممد بعممد موتمم  وذلممك عنممدما يسمممل  امللكمماس ا قممربمف ممماذا  نممت (2)(( 
 تعبد؟ ولتربوس عبوديت  هلل بتوج   أسالة  ال ةب وتكوس اذجوب  على قدر عبودية املر  هلل  ا دار الدر اب 

صمممة وهمممم المممإين وصممملوا  هللا مقمممام اسمممتوت وأمممما تقسممم م النممماس ا أممممور العبمممادة  هللا خاصمممة وخاصمممة اخلا
عنمممدهم اذشممم ا  وأدر ممموا احلق قمممة ال ق ن مممة ف قمممول الشممم   عمممنهم )) وقمممول همممؤال   فمممر صمممريح و س وقمممع ف ممم  
طوائف   يعلموا أرم   فمرف فارم  قمد علمم ابال.مطرار ممن ديمن ا سمالم أس اذممر والنهم  ال م لكم  عبمد مما 

عنمم  اذممممر والنهمم  ال بشممهودم القمممدر وال بغممق ذلممكف فممممن   دام عقلهمم   ا.ممراً  هللا أس ميممموت ال يسممقط 
 ب(3)يعرف ذلك عرف  وبني ل ف فاس أصر على اعتقاد سقوط اذمر والنه  فار  يقت ((

: يف انقسام العبودية إىل عامة وخاصة ) عبودية قسرية، عبودية اختيارية (: ًُ  خامسًا
 ينقسموس  هللا قسمني:  ذ ر ابن ت م ة ره  هللا أس الناس ا عبوديتهم هلل

العبوديممممة العامممممة: وهمممم  عبوديممممة أهمممم  السممممموات واذر  بممممرهم وفمممماجرهمف مممممؤمنهم و ممممافرهمف وهممممإم  -1
العبودية ال يعلط هبا  واب وال مد  يقول ش   ا سالم ره  هللا: )) وحترير ذلك:أس العبد المإي عبمد هللا 

عبممماد هللا مممن اذبمممرار والفجممار واملمممؤمنني والكفمممار  فإللممم  ودبمممرم وصممرف ب وهبمممإا االعتبممار: فممماملخلوقوس  لهممم

                                                

 (.7( العبجددة ) ص1)
 (.95( التفسير الق م )ص 2)
 (.31( العبجددة ) ص 3)
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وأه  ا نة وأه  النارف  ذ هو رهبم  لهم ومل كهم ال لرجوس عن مش ات  وقدرت  و لمات  التاممات الميت ال 
 ب(1)جياو هن بر وال فاجر فما شا   اس و س   يشاؤواف وما شاؤوا  س   يشمم   يكن (( 

الطاعمممة وا بمممة(: وهمممإم العبوديمممة هممم  ا بوبمممة املر.ممم ة الممميت تتعلمممط اب هل مممة  العبوديمممة اخلاصمممة ) عبوديمممة -2
و تباع أوامر هللاب وه  اليت استجاب هلا املؤمنوس طوعاً واخت ماراً )وهمإم العبمادات متعلقمة شهل ام  وهلمإا  ماس 

 هلمماً آخممرف ) فا لمم   ب خبممالف مممن يقممر بربوب تمم  وال يعبممدم أو يعبممد معمم (2) عنممواس التو  ممد ال  لمم   ال هللا (
الإي َيهل  القلب بكمال احلب والتعظ م وا جمالل وا  مرام واخلموف والرجما  وحنمو ذلمكف وهمإم العبمادة: 
همم  المميت حيبهمما هللا وير.مماها وهبمما وصممف املصممطفني مممن عبممادة وهبمما بعممه رسممل ف وأممما العبممد: مبعممو املعبممدف 

 ب(3) لكافر(سوا  أقر بإلك أو أركر فتلك يشرتا ف   املؤمن وا
و َّنمما ارقسمممت العبوديممة  هللا هممإين القسمممني ذس أصمم  هممإم اللفظممة) العبممادة(: الممإل واخلةمموع يقممال 

 طريط معبد  ذا  اس مإلالً يوطم ابذقدامب 
اتممم  ممممن عمممإاب هللا تعممماهللا التعامممم  ابلعبوديمممة القسمممرية ف م ممم  ويشمممرب  فمممال يكفممم  ا سمممعادة املسممملم ٌو

﴾ َوالَِّإيَن َ َفُروا يَمَتَمتمَُّعموَس َوََيُْ لُموَس َ َمما أَتُْ مُ  اْذَرْمَعماُم َوالنَّماُر َم ْموًا هَلُممْ ب ﴿وينكح وميلك اذموال واملناص
ب فال يكف  ذلك  مص يلتمعم ابلعبوديمة االخت اريمة ف عبمد هللا ويط مع أممرم ويسمارع  هللا (12)حممد: من اآلية

 مر.ات  ويوايل أول ا  هللا ويعادي أعدا مب 
سم الناس ا العبودية اخلاصة  هللا أه  عبودية مطلقة وصما ب العبوديمة املطلقمة همو المإي و إلك ينق

دخ   هللا ا سالم من د ع أبواب  والإي يقموم علمى مر.ماة هللا ا  م  وقمت مبما همو مقتةمى ذلمك الوقمت 
ببب فمماس ووظ فتمم  فهممو ) ال  ال متصممالً ا منمما ل العبوديممة  لممما رفعممت لمم  منعلممة عممم  علممى مسممقم  ل همماب 

ب خبمممالف (4)رأيمممت العلمممما  رأيتممم  معهمممم و س رأيمممت العبممماد رأيتممم  معهمممم و س رأيمممت اااهمممدين رأيتممم  معهمممم( 
 صا ب العبودية املق دة والإي تق د بعبادة دوس أخراب 

فالناس يتفا.لوس ا العبوديمة هلل  مما يتفا.ملوس ا  ق  قمة ا ميماس فمم ملهم عبوديمة هلل ممن دمع بمني 
والعمممم ب أمممما املرتبمممة العمل مممة فهممم  العلمممم ابهلل وأعائممم  وصمممفات  والتعبمممد هلل مبقتةممماهاب والعلمممم  مراتمممب العلمممم

أدوا د مممع الواجبمممات  -بشمممرع  ودينممم ب وأمممما املرتبمممة العمل مممة فامممما أس يكممموس ممممن السمممابقني املقمممربني المممإين 
                                                

 (.7( العبجددة ) ص 1)
 (.13( العبجددة ) ص 2)
 (. 80( التفسير الق م )ص3)
 (.17( العبجددة ) ص 4)
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فعلموا الواجبمات وتر موا  واملست بات وتر وا ا رمات واملتشبهات و ما أس يكوس من أصم اب ال ممني المإين
 ا رمات مع ارتكاب املبا ات وبعض املكروهات وترا بعض املست باتب 

 : سادساً: احلق يف مسائل العبادات ما كان عليه أصحاب رسول هللا
خريريا النريرياين قريريرين ن الريري ين ا احلممديه الصمم  ح: )  وهممإا ممما تممدل عل مم  اذ اديممه الك ممقة  قولمم  

( فماس المدين الوا.ممح همو مما  مماس عل م  رسمول هللا وأصمم اب  الكمرامب ولم س هنمماا  ميلريومم ن الري ين يلريريوم
أعظمممم ر بمممة ا اآلخمممرة و بممماً للعبمممادة والتقمممرب  هللا هللا ممممن الصممم ابة الكمممرامب وخاصمممة ا ابب التعبمممد ذس 

إة والسمرورب الفطرة السل مة تشتاإ  هللا التقرب  هللا هللا وأبرواع النواف  والطاعات والقرابت ملا ف هما ممن اللم
وممن  مق املمكممن أس يكموس املتممخروس الممإين أ مد وا ا المدين هممم أعظمم ر بمة ا اخلممق وشموقاً  هللا العبممادة 
من  الص ابة الكرامب وقد بني الش   ذلك ا موا.ع عديد من رسالت  وهو هبإا يو.مح أس مما طمرأ علمى 

خممالل املقاررمممة بممني ممما  مماس عل ممم   املسمملمني مممن بممدع و.مممالالت ا جمممال العبممادة يعتممرب بدعمممة وذلممك مممن
الرع م  اذول ك النظمر  هللا مما صمار  ل م  النماسب ك يشمتط ممن ذلمك دلم الً شمرع اً  رل ماً يو.مح بم  ابلممدل   

هممو اذ ممم  واذفةمم  قمموالً وعممماَلب ومممن أم لممة  والربهمماس العقلمم  أس ممما  مماس عل مم  أصمم اب رسممول هللا 
ة الصمم   ة ا ذ ممر هللا هممو اب ملممة التامممة م مم  ) ال  لمم   ال هللا ذلممك ممما ذ ممرم الشمم   ا ب مماس أس الطريقمم

و دم ال شريك ل ( و ق ذلمك ممن اذذ مار املمم ورةف أمما طريقمة المإ ر ابالسمم املفمرد مظهمراً أو مغممراً فارم  
 بدعممة وفمموإ ذلممك فارمم  ال يعطمم  القلممب بنفسمم  معرفممة تف ممد وال علممماً انفعمماً و َّنمما يعط مم  تصمموراً مطلقمماً ال
حيكممم ف مم  بنفمم  وال   بمماتب واملواظبممة علممى هممإا النمموع مممن الممإ ر جممر طوائممف مممن املسمملمني  هللا أرممواع مممن 

 ب (1)ا حلاد والةالل وأوقعهم ا أو ال االحتاد واحللول 
ك أورد الش   أقوال وردت عن بعض مشماي  السملوا ابلمدفاع عمن طريقمة المإ ر ابالسمم املفمرد وانقمل 

لم ة رص نة  قول بعةهم: )) أخماف أس أمموت بمني النفم  وا  بمات (( أي أمموت هإم اذقوال مناقشة ع
بممني ال  لمم  وبممني  ال هللا فلممإلك فهممو يقممول: ) اي هممو ( ك بممني الشمم   أس هممإا القممول ابطمم  عقممالً وشممرعاًب 

رهما ذس العبد لو مات ا هإم احلال   ميت  ال على ما قصدم وروامب فاحلط أس ما عل   سملف اذممة وخ ا
 ب(2)من الإ ر اب ملة التامة هو الصواب النافع 

                                                

( والتعبررد ب بمجيررب األسررماف والصررفات العل ررا والعمرر  بمقتاررا ا مررن  يرر  العبجددررات و عظمهررا نفعررا . وانظررر سرري ذلرر  مررداآ  1)
فرج. اإلطالرة لر كرنا سائردة  ر ا العلرم الجلير  و ثرر  علر  قلرب المسرلم، ونسرنع و  ن  جسق را ألن (. ولجال 3السالكين ال ن الق م ) 

 نفرد سي ذل  بح ا  مستقال  وو المعين. 
 (. 124( العبجددة ) ص2)



                                                                       منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزكية                                     
17 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 سابعاً: العبادة مبناها على التوقيف ال االجتهاد:
والت قممط ابلعبوديممة هلل ال يسمملك ف همما الطممرإ املخالفممة للشممرع بمم  ال بممد مممن سمملوا الطممرإ املر.مم ة ا 

صملني عظ ممني و ما ممن مقتةممى وقمد بمني الشم   أس العبمادة تنمماط أب الشمرع املوافقمة ملما جما  بم  الرسممول 
شمهادة أس ال  لم   ال هللا وأس حممممداً عبمدم ورسممول ب واذصم  اذول: أس ال يعبممد  ال هللا واذصم  ال مماين: أس 

 يعبد مبا شرع  على لساس رسول  الكرميب يقول ره  هللا ا هإا املعو: 
ك مممن اذعمما  مقصممودها وا ممد وهلمما )) والعبممادة والطاعممة واالسممتقامة ولممعوم الصممراط املسممتق م وحنممو ذلمم

أس ال يعبمممد  ال مبممما أممممر وشمممرعب ال يعبمممد بغمممق ذلمممك ممممن والثريريرياين:  أس ال يعبمممد  ال هللاب أحريريريد ا: أصمممالس:
ب ِمِ  ﴿ َفَمْن َ اَس يَمْرُجوا لَِقاَ  َربِ ِ  فَمْل َمْعَمْ  َعَمالً َصاحِلاً َوال ُيْشمرِْا ِبِعبَماَدِة رَ اذهوا  والظنوس والبدع قال تعاهللا: 

ب ك يقول بعد ذلك:)فما  اس من البدع ا الدين اليت ل ست مشروعة (110)الكهف: من اآلية﴾ َأَ داً 
 ب (1)فاس هللا ال حيبها وال رسول  فال تكوس من احلسنات وال من العم  الصا ((

هجهم والنص اذخق من  الم الش   يإ ران ابملنهج اخلاط  الإي يعتمدم أه  البدع على خالف منما
ا فهم الدين وتناول قةاايم أال وهو تقدمي آرا  الرجال والنظمر  هللا أعمماهلم واختاذهما  جمة ا المدين م م  
أقوال وأعمال أرابب السلوا واملقاماتب ومعلموم أس همإا املمنهج ممردود ذس هللا تعبمدان ابلقمرآس والسمنة فمال 

 قاً هلمابجيو  تقدمي قول أ د أو عمل  ذوق  أو رأي  ما   يكن مواف
 اثمناً: حتقيق العبودية أساين السعادة:

ذ ران أس ا رساس  ائن    وأرم  ممدين ابلطبمع ال يسمتق  بنفسم  وهمو ذو  اجمات ومطمامع وال بمد لم  
ممممن معبممممود يوجمممم  لممم   رادتمممم ب فمممممما أس يكمممموس عبمممد هللا للصمممماً لمممم  و مممما أس تسممممتع دم اذ.مممموا  والشممممهوات 

هلممب وهكمإا  م  ممن والطوا  ت من ا ن واذرس الإين يعينوس ل  املعص ة ويرتبوما ا رفس  ويكوس عبداً 
 استكرب عن عبادة هللا وقع ا عبادة  قم شا  أم أ ب 

يقمول الشمم   رهمم  هللا ا تو.م ح هممإم الفكممرة: )) فماس ا رسمماس  سمماس يت مرا اب رادة وقممد  بممت ا 
(بببب فممال بممد لكمم  عبممد مممن مممراد وحمبمموب هممو  أصريريدا األءريريار حريريار  و ريريام: )  الصمم  ح عممن النمميب

                                                

 (. 40( العبجددة ) ص1)



                                                                       منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزكية                                     
18 

 

 
   

 

 

 

 

ت ب فمن   يكن هللا معبودم ومنتهمى  بم  و رادتم  بم  اسمتكرب عمن ذلمك فمال بمد أس يكموس منتهى  ب  و راد
 ب(1)ل  مراد حمبوب يستعبدم  ق هللا ف كوس عبداً لإلك املراد ا بوب(( 

والقلب ف   فقر ذايت وف   فراغ ال مي م  ال  ب هللا وشعت ال يلم   ال التو   على هللا ولمو  صم  لم   
ات الدر وية فاس ال جيد ما ميل  قلب  ويسد خلت  ب  يبقمى مهمموم ينتقم  ممن لمإة  هللا أخمرا    أرواع اللإ

يقول الش   ره  هللا ا ب اس فقر ا رسماس لربم  وأرم  ال  مو لم  عنم : )) فالقلمب فقمق ابلمإات  هللا هللا ممن 
لمة الفاعل مةف ك يقمول ) وجهني: من جهة العبادة وه  العلة الغائ ةف ومن جهمة االسمتعارة والتو م  وهم  الع

َا َرْسَتِعنُي﴾ )الفاحتة:فهو دائماً مفتقر  هللا  ق قة(:  َا رَمْعُبُد َوِ ايَّ  ( 5﴿ِ ايَّ
فار  لو أعني على  صول    ما حيب ويطلب ويشته   ويريدمف و  حيص  ل  عبادت  هلل ا ه يكموس همو 

ممما سموام  َّنمما حيبم  ذجلمم ب ال حيمب شمم ااً  ايمة ممرادم ومايممة مقصمودم وهممو ا بموب لمم  ابلقصمد اذولف و م  
لإاتم   ال هللاف فممص   حيصمم  همإا   يكممن قمد  قمط  ق قممة ) ال  لم   ال هللا(ف وال  قممط التو  مد والعبوديممة 

 ب (2)وا بةف و اس ف   من النقص والع ب ب  من اذ  واحلسرة والعإاب اسب ذلك(( 
لقلممب وهلممإا   جيمم  ا القممرآس  طممالإ القممول أبس العبممادة والعبممادة  ممإا  الممرو  وسممعادة الممنفس وسممرور ا

ُ والعممم  الصمما :  رمم  تكل ممفف و َّنمما جمما  ذ ممران التكل ممف ا مو.ممع النفمم   قولمم  تعمماهللا:  ﴿ ال ُيَكل ِممُف ا َّ
ب أي و س وقممع ا اذعمممال تكل ممفب فممال تكل ممف  ال قممدر (286)البقممرة: مممن اآليممة ﴾رَمْفسمماً ِ الَّ ُوْسممَعَها 

يقممول الشممم   ا ب مماس أس الممنفس العبمممادة  ممإا  ا رسمماس: )) ورفمممس ا ميمماس ابهلل وعبادتمم  وحمبتممم   الواسممعف
و جممالل هممو  ممإا  ا رسمماس وقوتمم  وصممال   وقواممم   ممما عل مم  أهمم  ا ميمماس و ممما دل عل مم  القممرآس ال  ممما 

االمت مماس يقممول مممن يعتقممد مممن أهمم  الكممالم وحنمموهم:  س عبادتمم  تكل ممف ومشممقة  وخممالف مقصممود اممرد 
 ب (3)واالختبار(( 

وهبممإا يتةممح أس العبوديممة هلل همم  المميت حتممرر ا رسمماس مممن عبوديممة ممما سمموامف همم  المميت تممرد علممى ا رسمماس  
 رامتمم  وععتمم  فتمنعمم  مممن أس يممإل رفسمم  لغممق هللا أو لةممع لغممقمف وهمم  المميت ْتن مم  السممعادة واالطمانمماس 

  هللا مر.اة هللا واذرس بإ رم والتلإذ مبناجات بوبعل  يع ل ا رو.ة من راي  ا نةف وأتخإ ب  

                                                

 (. 78( العبجددة ) ص1)
 (. 75( العبجددة ) ص2)
  ن ت م ة: تحقي  األ   حمد الحمداني، طبع مكتبة الم     بغداد.( )) قاعدة سي التجحيد واإلفالص (( ال3)
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وميكن لنا أس رعرف ذلك يق ناً وذلمك ابسمتقرا  أ موال النماس ومما همم عل م  ممن عبمودايت لغمق هللا هم  
هبمم ممن يشمعر ابلرا ممة القلب مة والسمعادة النفسم ةف والشمم   هنما يسمتعر  َّنماذن مممن   ماة البشمر وأصممنافهم 

لمك وفممط حتل م  دق ممط رائممع لنفسم اهتم وممما يعارورم  مممن علم  رفسمم ة وا.ممطراابت مممن عبممدوا  مق هللا ويقمم م ذ
 )جنس ة ( و ل ك الب اس: 

مممن علممط قلبمم  ابمممرأةب يقممول الشمم   )) فالرجمم   ذا تعلممط قلبمم  ابمممرأة ولممو  ارممت مبا ممة لمم  ) أي  أواًل:
سمم دها ذرمم   وجهمما وا  ب يبقممى قلبمم  أسممقاً هلمما حتكممم ف مم  وتتصممرف مبمما تريممدف وهممو ا الظمماهر(1) وجتمم ( 

 ب(2)احلق قة هو أسقها ومملو هاف وال س ما  ذا درت بفقرم  ل ها وعشقة هلا (( 
: مممن تعلممط ابلنسمما  والنظممر  لمم هن م ولممو   يفعمم  ال ا رمممات م : )) فمممما مممن اسممتعبد قلبمم  صممورة اثنيريريا ًً

إ الصممور والنسمما  م مممن أعظممم حمرمممة: امممرأة أو صمميب فهممإا هممو العممإاب الممإي ال يممداس ف مم  وهممؤال  م عشمما
ًً هلماف اجتممع لم  ممن أرمواع  الناس عإاابً وأقلهم  واابًف فاس العاشط لصورةف  ذا بق  قلب  متعلقاً هبا مستعبدَا

  ب(3)الشر والفساد ما الحيص ة  ال رب العباد م ولو سلم من فع  الفا شة الكربا (( 
 مإلك طالمب الراسمة والعلمو ا اذر  قلبم  رق مط من علمط قلبم  مبنصمب أو راسمة أو جمام: )) و اثلثاً: 

ملممن يع نمم  عل همما ولممو  مماس ا الظمماهر مقممدمهم ومطمماع فمم هم فهممو ا احلق قممة يرجمموهم ولممافهم ف بممإل هلممم 
اذمموال والموالايتف ويعفمو عمما جيمق  ورم  ل ط عموس ومينعموم فهمو ا الظماهر رئم س مطماع وا احلق قمة عبممد 

 مط ع هلم ((ب 
علط قلب  اب املال واحلرص عل  : )) وهكإا طالب املالف فاس ذلك املال يستعبدم ويسرق  من رابعاً: 

عبمد المدرهم والمدر ا فقمال:  ((  ذا أعطى من املال ر.ى و ال  ةب  و س دفع سخط وقد عمام الرسمول 
تعريريس عبريريد الريريدرهم، تعريريس عبريريد الريريدينار، تعريريس عبريريد القطيفريرية، تعريريس عبريريد اخلميصريرية، تعريريس وانريريت س ) 

 ب (4)( شيك فال انتقش، إن أعطى رضي، وإن منع سخط وإذا

                                                

( و  ا ال  دع عل  الكرا ة  و التحرريم:  ي عالقرة الرير  مرع هويترا ر ولكرن المحر وآ  ن دصر  الحراع إلر  دآيرة تعلر  القلرب 1)
  ذل  ع د الحايرة ودون تعلر  ر  ها بحيث عدي االستغ اف ع ها لحايتا، سإذا علمت  ي ذل  حص  ما ال دحمد عاقبتا،    دفع

 وو  علم. 
 (.63ر 62( العبجددة )ص 2)
 (.67( العبجددة )ص 3)
 ( الحد ث آوا  الب اآي عن   ج  ريرة آضي و ع ا.  4)
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ومن هإا يتبني أس عبودية القلب هم  املقصمودة والبمدس تبمع هلماف فماذا تعلمط قلبم  أب مد همإم اذشم ا  أو 
 قها صار عندم شعبة من العبادة لغق هللا ووقع ا الشرا يقول الش  : )) فاذا تعلط قلب  صار مسمتعبداً 

داً على  ق هللاف فال يبقى مع   ق قة العبادة وال  ق قمة التو م  عل م  بم  ف م  شمعبة ممن ل  ورمبا صار معتم
 ب (1)العبادة لغق هللا (( 

وسممب   الت ممرر مممن هممإم العبممودايت دلممة وسممائ  ذ رهمما الشمم   همم  المميت حتقممط لمم  العبوديممة هللف وهممإا 
المنفس والرتب مةف وقمد قمررم شم   ا سمالم ا  يإ ران مببدأ  جياد) البدي  أو البدائ  (ب وهمو مما يمإ رم علمما 

ب وقمال ا  مق همإم الرسمالة: ) (2)هإم الرسالة  ذ يقمول: )) ا رسماس ال يمرتا حمبموب  ال  بموب آخمر (( 
ال يصممرب علممى اذسممبوع عنممدم مممن  ممالوة العبوديممة هلل و خالصممها بعممادة واحلممال هممإم و ال وقممع وال بممد ا 

 ل وال قوة  ال ابهللبعبادهتا وا  رار هبا وال  و 
 وسائ  حتق ط عبودية املسلم لرب 

 خمممالص المممدين هلل والمممربا  ممممن الشمممرا: يقمممول رهممم  هللا: )) فكلمممما قممموي  خمممالص دينممم  هلل  ملمممت  -
 ب (3)عبوديت  واستغناؤم عن املخلوقاتب وبكمال عبوديت  هلل يربئ  من الكرب والشرا (( 

والف شما ب وارقهمر هموام وشم طار  دوس تكلمف لقموة تعلقم   و ذا خلص دين  هلل ارصرف عن قلب  السمو 
مممموَ  َواْلَفْ َشمممماَ  ِ رَّممممُ  ِمممممْن ِعبَمممماِداَن اْلُمْخَلِصممممنيَ ابهلل ومراقبتمممم  لمممم  قممممال تعمممماهللا:   ﴾﴿ َ ممممَإِلَك لَِنْصممممِرَف َعْنممممُ  السُّ

لبمم  ب )) وهكممإا يكموس قبمم  أس يمإوإ  ممالوة العبوديمة لمم  وا خمالص لمم  ا مه تغ(24)يوسمف: مممن اآليمة
 ب (4)رفس  على اتباع هواها و ذا ذاإ طعم ا خالص وقوي ا قلب ف ارقهر ل  هوام بال عالن(( 

ا داد  –هلل  –: يقمول الشم   رهم  هللا: )) فكلمما ا داد القلمب  بما لم  قوة احلب هلل واملتابعمة للرسمول -
 ب(5)ل  عبوديةب و لما ا داد عبودية ا داد  باً وفةل  عما سوام (( 

بممة هللا ال تنممال ابذممماين الفار ممة والممدعاوا العريةممة بمم  تنممال أبمممرين عظ مممني ال يناهلممما  ال مممن أراد وحم
هللا بممم  خمممقاً يقمممول الشممم   رهممم  هللا: )) وقمممد جعممم  هللا ذهممم  حمبتممم  عالمتمممني: اتبممماع الرسمممولب وا هممماد ا 

والعممم  الصمما  ومممن دفممع ممما  سممب ل ف وذلممك ذس ا همماد  ق قممة االجتهمماد ا  صممول ممما حيبمم  مممن ا ميمماس
                                                

 (.54(العبجددة )ص1)
 (.78(العبجددة )ص2)
 (.80(العبجددة )ص3)
 (العبجددة.4)
 (.70(العبجددة) ص5)
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يبغةمم  هللا مممن الكفممر والفسمموإ والعصمم اسب فمماذا تممرا املسمملم ا همماد أبرواعمم  و  يت ممم  التعممب واملممالم ا 
 سب   هللا دل على .عف ا بة هلل ا قلب ب 

د قوة الطمع ا فة  هللا ودعماؤم والتةمرع  ل م  ا  م   مال: يقمول رهم  هللا: )) و لمما قموي طممع العبم -
ا فةمم  هللا ورهتمم  لقةمما   اجتمم  ودفممع .ممرورت ف قويممت عبوديتمم ف و ريتمم  مممما سمموامف فكممما أس طمعمم  ا 

 ب (1)املخلوقني يوجب عبوديت  ل  ف مس  من  يوجب  و قلب  عن  (( 
االسمتغنا  عمن املخلمموقني وعمدم سمؤاهلم والتممإل  هلمم لكمن دوس جفمموة و سما ة  لم هم بمم  ا  سماس  لمم هم  -

خلممق والنصممح هلممم:  يقممول رهمم  هللا ا ذلممك: )) ولممن يسممتغ  القلممب عممن د ممع املخلمموقني  ال أبس و رادة ا
يكوس هللا همو مموالم المإي ال يعبمد  ال  ايمف وال يسمتعني  ال بم ف وال يتو م   ال عل م ف وال يفمر   ال مبما حيبم  

ه  عن سؤال املخلوقني ذر  ا وير.امف وال يكرم  ال ما يبغة  الرب ويكره  ببب((ب وذج  هإا جا  الن
 ب (2)اذص  حمرم ولكن أب ح بقدر احلاجة  

ذ ممر هللا أفةمم  اذعمممال بعمممد أدا  الفممرائض واالعتنمما  هبمما: )) وأقممم  ذلممك أس يممال م العبممد اذذ مممار  -
اذذ ممار املؤقتمم  مممن أول النهممار وآخممرم وعنممد أخممإ املةممجع وعنممد  املممم ورة عممن معلممم اخلممق و مممام املتقممني 

االست قاا من املنامف وأدابر الصلوات واذذ ار املق دة م   ما يقال عند اذ   والشرب واللباس وا مماع 
ب وأفةممم  (3)ودخممول املنممعل واملسمممجد والممدخول واخلممرون ممممن ذلممك وعنمممد املطممر والرعممد  هللا  مممق ذلممك (( 

وأفة  ما يتقرب العبد بم   هللا ا طالإ تالوة القرآس فقد جع  هللا ا تالوت  الشفا  والة ا ف  ىالإ ر عل
 رب  هو  الم  الإي خرن من ب 

فمماذا  صممملت العبوديمممة هلل  صممم  املسممملم علمممى السمممعادة واالطمانممماس وارشمممرا  الصمممدر وقمممرة العمممني قمممال 
عِيَمنمَُّهْم َأْجمَرُهْم أبَِْ َسمِن َمما َمْن َعِمَ  َصاحِلاً ِمْن ذََ َر أَْو أُرْمَ ى َوُهَو ُمْؤِمن  فَمَلُنْ ِ  َمنَُّ  َ َ اًة طَ ِ بَمًة َولََنْجمتعاهللا: ﴿

ب وارصرف عن قلب  من السو  والف شا  والتفكر ف همما مما ال ميكمن دفعم  ( 97)الن  :﴾ َ ارُوا يَمْعَمُلوسَ 
بنفس ب و   ذلك حيص  شعارة هللا: )) فاس املخلص هلل ذاإ من  الوة عبوديت  هلل مما مينعم  ممن عبوديتم  

سممل م أ لممى وال أط ممب وال ألممإ وال أسممر وال أرعممم مممن  ممالوة ا ميمماس املتةمممن لغممقمف  ذ لمم س ا القلممب ال

                                                

 (.60(العبجددة) ص1)
(، 34( وانظررر بعررث ا ثرراآ سرري ال هرري عررن المسررنلة وسررااع ال رراس سرري )) التجسرر  والجسرريلة(( للشرر ر: )ص65جددررة) ص(العب2)

 م شجآات داآ ا سا  الجد د. 
 (، مكتبة التراث. 15(مسائ  سي الز د، ) ص3)
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عبوديت  هلل وحمبت  ل  و خالص الدين ل ف وذلك يقتة  اٌإاب القلب  هللا هللا ف صق القلب من باً  هللا هللا 
 ب(1)خائفاً من  را باً راهباً(( 

  من  لفة الطلب والنظربوبإلك يسرتيح من التفكق ابلوساوس الش طار ة ويسرتيح أيةاً 
ا عصممران احلا.ممرب وذلممك  - س صممح التعبممق –لقممد أصممب ت الصمم ة النفسمم ة للقلممب مطلبمماً دمماهقايً 

لتفشممم  اذممممرا  النفسممم ة  مممالقلط والكدبمممة و.ممم ط الصمممدر ومرارتممم ق وطغ ممماس همممإم اذممممرا  علمممى مظممماهر 
عامممم  همممدام ا   ممماة اذفمممراد السممملواف وسممم طرة السمممعار املمممادي علمممى القلممموب والعقمممول وهمممإا بمممال شمممك 

 وااتمعاتب وال سب   للخرون من هإا املم إ  ال بكمال العبودية هلل والتةرع  ل  ب 
أس ترجممع  هللا املنهمم  العممإبف والنبممع الصمماا وحتمماول عممالن  –واخلطممر يممدإ أبواهبمما  -وممما أ ممون اذمممة

الط بممة وتعمممم  هبمما بمممدالً مممن التقلمممد  أمرا.ممها النفسممم ة ابلعممالن النبممموي الممرابينب وأس تتمممدبر هممإم الكلممممات
اذعممممى للغمممرب ومراجعمممة الع مممادات النفسممم ة الممميت يتوالهممما أ  ممماانً المممدجالوس والمممإين   يعرفممموا ا سمممالم و  
 يفقهوم وبدالً من اللجو   هللا الس رة واملشعوذين والكهنة الإين أ.لوا الناس وأبعدوهم عن عبوديتهم هللب 

 سي يف العبودية: اتسعاً: حمبة هللا عنصر أسا
ب أس ا بممة أصمم   مم   ر ممة ا العمما  العلمموي والسممفل ف وأس (2)بممني الشمم   ا موا.ممع عديممدة مممن  تبمم  

وجمممود الفعممم  ال يكممموس  ال عمممن حمبمممة و رادة وهمممإا حيصممم  بتمممدبق املالئكمممة الكمممرام المممإين و لهمممم هللا تعممماهللا 
رههمماب أصممل  أيةمماً ا بممةف فهممو حيممب العاقبممة بتصممريف اذمممور شذس هللا و ممص دفممع ا رسمماس ل مممور المميت يك

املسممتلعمة لشممرب الممدوا  املكممرومف وقطممع ال ممد الشممال ف ولكنمم  ال يممرتا ممما حيبمم  ويهمموامف وهممإا يممدل علممى أس 
ا بة أص     فع  ومبدؤمف وهإا من اذدلة على أس احلب من أعظم الدوافع  هللا السملوا والعمم ب يقمول 

أس احلممممب حيممممرا  رادة القلممممب فكلممممما قويممممت ا بممممة ا القلممممب طلممممب فعمممم  الشمممم   رهمممم  هللا: )) ومعلمممموم 
 ا بوابت((ب 

 وهإا خبالف اخلوف فار  حيص  لسبب ويعول لعوال ب
و ذا  ممماس  مممإلك فلممم س ا الوجمممود ممممن حيمممب لإاتممم   ال هللا ملممما أرعمممم عل نممما ممممن المممنعم العظ ممممة واآلآل  

س  الكرام والصاحلني فن ن حنبهم ذس هللا أمران هبإا احلبب ا س مة وأْتها بنعول القرآس العظ م وببع ة الر 
وا بممة مممن أعظممم العبممادات القلب مممة المميت جيممب صممرفها هللب أعمم  ا بمممة المميت تسممتلعم اخلةمموع والممإل و ي مممار 

                                                

 (.6(العبجددة ) ص1)
 ة، آوضة المحبين ال ن الق م. ( انظر م ال  آسالة المحبة ضمن يامع الرسائ   المجلد ال اني واالستقام2)
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خبمالف ا بمة املشمرت ة المميت ال يقرمما اخلةموع م م  حمبمة الوالممد لولمدم والصمديط لقرينم  فمال يكمموس  -ا بموب
دها شمر اًف ولكمن ممن ْتمام ا بمة و ماهلما أس حتمب مما أ بمة هللا ممن اذشم ا ف وفمرإ بمني احلمب ممع هللاف وجو 

 وهو الشرا الإي ال يغفر واحلب هللب 
والش   ره  هللا يربط بني ا بة والعبودية فبني أر  ال بد من اجتماع احلب واخلةوع هلل و مدة ف قمول: 

 ب (1)العبد من    ش ف وأس يكوس أعظم عندم من    ش ((  )) ب  جيب أس يكوس هللا أ ب  هللا
 وقد ارقسم الناس ا هإا اذمر  هللا طائفتني: 

من ظن أس احلبة جمرد ذل وخةوع ال حمبة ف  ف فجرد ا بة من أعظم خصائصهاف وابن ت م مة يهمتم  -أ
قف وهمممإا خبمممالف العمممر  اهتمامممماً ابلغممماً اب ارمممب العممماطف ف فللم بمممة دافمممع قممموي ا حتريمممك ا رادة واخلممم

ب وهلإا أركر ا هم بن صمفواس لالمة (2)ا اف اخلايل من االرفعال عند علما  الكالم ا  تبهم ومصنفاهتم
 العبد لرب  و اد ة ذبح خالد القسري أمق العراإ للجعد بن درهم مشهورةب 

واخلةمموعف وقممد أخممرجهم  مممن يتمموهم أس حمبممة هللا جمممرد اربسمماط ا اذهمموا  وأممما جمممردة عممن البممإل -ب
 والدعوا اليت تناا العبودية واذدب مع هللاب  –الشط ات  –ذلك  هللا روع من الرعورة 

 -وقمد ترتممب علممى ذلمك دلممة مممن اذخطمما  والشمط ات صممدرت عممن بعممض السمالكني وهمم   ممما  لممط
 أو  إب عل همب ومن هإم الشط ات اليت ارتقدها الش   عل هم: -ف هم
بة    ش   مص الكفمر والفسموإ والعصم اس ذس ) ا بمة انر حتمرإ ا القلمب مما الر.ا بك  ش  وحم -

ب ومع  هإا الكالم أس املعاص  بقةا  هللا وحنن مممموروس أس رر.مى ابلقةما ببب (3)سوا مراد ا بوب ( 
 و  يفرقوا بني ا رادة الكور ة وا رادة الشرع ةب 
 ه : وذه  السنة  ال ة أجوبة على هإم الشبهة و 

 عل نا أس رر.ى مبا أمران هللا أس رر.ى ب   طاعة هللا ورسول ب  -1
 عل نا أس رر.ى ابلقةا  الإي هو صفة هللا أو فعل  ابملقة ب -2

                                                

 (. 10( العبجددة)ص1)
( وانظرر مرر ال العقيرردة ال فسررن ة، سإنرر  إن قر تهررا ال تحرررف معرراني الحرب سرري قلررب المسررلم  رر  تزيررد  سرركجكا  وحيرررة  وقررد اهدادت 2)

 بالشرح تعقيدا . سن ن   ا ممن دطالع آسالة العبجددة ويقر  ا، سإنا س جد سيها ك  ال ير والبركة. 
( وقررد قرراع  حررد مرردعي المحبررة للشرر ر  رر ا الكررالي ومقصررجد   ن الكررجن كلررا بمررا ه ررا  آاد و ويررجد  سهررج دحبررا، سنيررا  الشرر ر 3)

برررالفر  ال ررراني الشررررعي وقررراع لرررا: )) إذا كررران و قرررد  بغرررث قجمرررا  وكرررر هم و حببرررتهم  نرررت  تكرررجن مراسقرررا  لرررا  (( سكننمرررا  لقرررم 
.....  َ ََ  حجرَا
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أس املعاص  هلا وجهاس وج  من العبد   ه  ا من ف ووج   هللا الرب من   ه همو قمدرها فالعبمد  -3
 عل   أس ير.ى عن الوج  الإي يةاف  هللا هللاب 

فا رساس مفطور علمى دفمع مما يةمرم ويؤذيم  وأس   (1)والش   يرا أس أفة  اذجوبة ه  ا جابة اذوهللا
  ارت هللف فكإلك الكفر وحنوم و س  اس بقدر هللا فعل نا دفع  وعدم الر.ا ب  من هإم النا  ةب 

رادة الدين ممة الممميت وعلممى العبممد أس يفمممرإ بممني ا رادة الكور مممة المميت يشممرتا ا شمممهودها الممرب والفممماجر وا 
حيبها هللا وير.اها وه  اليت شرعها وأممر هبماب عمدم التفريمط بمني همإين النموعني جمر طوائمف  هللا الوقموع ا 
أرواع ا حلاد والكفمرب يقمول رهم  هللا: )) فممن وقمف عنمد همإم احلق قمة وعنمد شمهودها و  يقمم مبما أممر هللا 

لقممة أبلوه تمم  وطاعممة أمممر وأمممر رسممول   مماس مممن جممنس  بلمم س بمم  مممن احلق قممة الدر ويممة المميت همم  عبادتمم  املتع
وأهممم  النمممارف فممماس ظمممن ممممع ذلمممك أرممم  خمممواص أول ممما  هللا وأهممم  املعرفمممة المممإين سمممقط عمممنهم اذممممر والنهممم  

 ب (2)الشرع اس فار  من شر أه  الكفر وا حلاد(( 
جعلمممت همممؤال  ومممن همممإم الشممط ات الممميت ردهمما الشممم   الممدعاوا الطويلمممة ا طلممب الوصمممال والمميت  -

يتكلمموس مبما ينماا العبوديمة هلل ممع مما همم ف م  مممن تةم  ع احلقموإ وتعمدي احلمدودب وممن همإم اذقموال المميت 
 رقلها الش  : 
 : أي مريد يل ترا ا النار أ د فمان برئ من بقول البعض
 : أي مريد يل ترا أ داً من املؤمنني يدخ  النار فمان برئ من بوقول اآلخر

 ب(3):  ذا  اس يوم الق امة رصبت خ ميت على جهنم  ص ال يدخلها أ دضاً وقول اآلخر أي
و  يعلمممم همممؤال  أس أ مممداً ممممن املالئكمممة املقمممربني واذرب ممما  ال يشمممفع ذ مممد  ال شذس هللا وأس ير.مممى عمممن 
م املشفوع ل  وذلك لكمال اهل بة وجاللة املوقف يوم الق امةف وأس دعوا اذرب ا  على الصراط ) اللهمم سمل

اللهممم سمملم (ب وقممد طممارد ابممن ت م ممة  مم  مظمماهر السممخف والرعورممة والممدعاوا الباطلممة والمميت جعلممت هممؤال  
يتكلمممموس مبممما ينممماا العبوديمممة والطاعمممة هللب وبمممني الشممم   أس سمممبب صمممدورها ممممن همممؤال  الشممم و  يرجمممع  هللا 

 سببني: 

                                                

 (. 215ر 214 /1ى )( الفتاوى الكبر 1)
 (.16( العبجددة )ص2)
 (.95( العبجددة )ص3)



                                                                       منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزكية                                     
25 

 

 
   

 

 

 

 

لم  عبمارة تو.مح بعض هؤال  السالكني وأرابب اذ وال يكوس ذ مدهم وجمد صم  ح لكمن لم س  -1
مممرادمف ف قممع ا  الممم  مممن الغلممط وسممو  اذدب مممع صمم ة املقصممود  قممول الشممل  ملمما عممع قمماراً يقممرأ قولمم  

ب فقمال أيمن مريمد هللاف ممع أس ا اآلخممرة  (152)آل عممراس: مممن اآليمة﴾ ﴿َوِممْنُكْم َممْن يُرِيمُد اآْلِخمرَةَ تعماهللا: 
 الكمرميف وسمبب ذلمك اعتقماد همؤال  أس ا نمة لم س ف هما    أرواع النع م وأعظمها رع م النظر  هللا وجم  هللا

  ال اذ   والشربب هإا من آاثر طغ اس الفلسفة املن رفة على أفكار املسلمني ودينهمب 
يسمممقط ف ممم  ْت  مممع  –لمممإة ممممع عمممدم ْت  مممع  –صمممدور م ممم  همممإم اذقممموال ا  مممال سمممكر واصمممطالم  -2

 ب (1)ا رساس أو يةعف  ص ال يدرا ما قال
ًً يسممتتاب و ال قتمم  يقممول الشمم   وهممإم  اذقمموال لممو قاهلمما ا رسمماس ا  اممم  وع مم  وتفكممقم لكمماس  ممافرَا
ا قولمم  رابعممة رههما هللا ملمما  جممت الب مت ورظممرت  ل مم  فقالمت: )) هممإا الصممنم  –  نممما قتم   –رهم  هللا 

 ب (2)املعبود ا اذر  وأر  ما و   هللا وال خال من  (( 
 رابعةب ولو قال هإا من قال لكاس  افراً يستتاب فاس  ب و ال قت ب فبني أس هإا  إب على 

 وهو  إب فاس املسلمني ال يعبدوس الب تب ولكن يعبدوس رب الب ت ابلصالة والطوافب
 الفنا  وأقسام 

ومو.مموع ا بممة ااممردة عممن الممإل واخلةمموع جيممران  هللا مو.مموع الفنمما  وهممو االسممتغراإ ا احلممط ا ممه ال 
علممى مدع م  ألمواانً ممن الممبال  والشمر وهمو يكشممف عمن فهمم معكمموس  املو.موعب وقمد فممتح همإا يشمعر بغمقم

ملعم  العبوديمة عنمد القمائلني بم ف فهمم يمدعوس أممم يمعدادوس تمو الً ا مشماهدة احلمط واحلق قمة أممم يممعدادوس 
 .الالً وبعداً عن العبودية واتباعاً للش طاسب 

 غمممقم ممممن املوا.ممم ع ال يطلمممط اذ كمممام العاممممة ف هممماب بممم    وعاملو.مممومممنهج الشممم   ا الكمممالم عمممن همممإا 
يستفصمم  ذس هممإم اذلفمماا: الفنمما  و ممقم ف همما لممبس احلممط ابلباطمم ب وهلممإا قسممم الشمم   الفنمما   هللا  ال ممة 

 أرواع وه : 
 النوع األول: الفنار عن إرادة ما سوى هللا: 

 هللا وال يعبمد  ال  ايمف وال يتو م   ال وهإا هو الفنا  الكام  الواجب على    مسلم ا ه ال حيب  ال
عل  ف ف نف  عن عبادة هللا عبادة مما سموام وهمإا الفنما  همو )) حتق مط شمهادة أس ال  لم   ال هللاف فامما تنفم  

                                                

 (.96( العبجددة )ص1)
 (.1/80( مجمجعة الرسائ  والمسائ : )2)
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عن قلب  ألوه ة ما سوا هللاف وت بمت ا قلبم  ألوه مة احلمطف ف كموس انف ماً ذلوه مة  م  شم  ممن املخلوقماتف 
لعممماملنيف ورب اذر  والسمممماواتف وبمممإلك يتةممممن اجتمممماع القلمممب علمممى هللاف وعلمممى م بتممماً ذلوه مممة رب ا
 ب (1)مفارقة ما سوام(( 

 النوع الثاين: الفنار عن شهود السوى: 
وهممإا النمموع هممو ) أس يغ ممب مبوجممودم عممن وجممودمف ومبشممهودمف ومبممإ ورم عممن ذ ممرمف  ممص يفمم  مممن    

المرب تعماهللا(  وهمإا النموع سمبب   مما قلنما ا بمة اامردة عمن  يكنف وه  املخلوقاتف ويبقى من   يعلف وهمو
الإل واخلةوعف وهو حيص  لك ق من السالكنيب  من يد   أممر عظم م ف بقمى قلبم  ممن  م  شم ف  ال مما 

 لاف  أو حيب  أو يرجومب 
الشم   وهإا النوع من الفنا  يبمني الشم   أرم  رقمصف والمدل   علمى ذلمك أس همإا النموع ممن الفنما  يبمني 

أر  رقص والدل   على ذلك أس هإا النوع من الفنا    يقع ف   خق القروس من الص ابة  م  بكر وعممر 
و ممقهم: )) فمماس الصمم ابة ر.مم  هللا عممنهم  مماروا أ ممم  وأقمموا وأ بممت ا اذ مموال ا ميار ممة مممن أس تغ ممب 

 ب(2)عقوهلم أو حيص  هلم  ش  أو .عف أو سكر أو فنا  ول  أو جنوس(( 
و ممماس الصممم ابة ر.ممم  هللا عمممنهم ممممع ق مممامهم ابلواجبمممات ا ميار مممة  الصمممالة وا هممماد واذممممر ابملعمممروف 
والنهمم  عممن املنكممر و قهمما مممن الواجبممات العظ مممة   يقعمموا ا هممإا الفنمما  بمم  عنممدهم مممن سممعة العلممم وقمموة 

قدمي وا دثف وممن اذدلمة الفرقاس ما يشهدوم اذمور على ما ه  عل  ف ف فرقوس بني اخلالط واملخلوإف وال
ملما عمرن بم   هللا السمماوات وعماين مما هنالمك ممن  اليت استدل هبا الش   على رقص هإا الفنما  أس النميب 

 ب (3)اآلايت وأو ى  ل   ما أو ى من أرواع املناجاةف أصبح ف هم وهو   يتغق  ال ف وال ظهر عل   ذلك 
العلمم وفشمى ا هم  وظهمرت البمدع وهلمإا بمني الشم   أس  و لما بعد العصر عن عصر النبوة والواليمة قم 

مبادئ ظهور م م  همإم اذممور   تقمع ا العصمر اذول لقموة رمور السمنة ومقاوممة الصم ابة ر.م  هللا عمنهم 
للبدع وأهلها: )) و َّنا  اس مبادئ هإم اذمور ا التابعني من عباد البصرة فار   اس ف هم من يغش  عل   

ب وهمإا مما يسممى ) ابلشمهقة( الميت تعمر  عنمد عماع القمرآس يمإ ر (4)ومنهم ممن ميموت((  ذا عع القرآسف 

                                                

 ( .111(العبجددة ) ص 1)
 ( .114(العبجددة ) ص 2) 
 ( .116(العبجددة ) ص 3) 
 ( .114(العبجددة ) ص 4) 
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ب خبمالف الصم ابة ر.م  هللا عممنهم فالمإي  ماس فمم هم (1)ابمن القم م أس ممن ذلممك قموة الموارد و.معف ا ممم 
 هو البكا  ولني القلوب وقشعريرة ا لدب 

القممرآس أو  ممقم مممن هممإا النمموع بمم  هممو شممهقة  أممما ممما يفعلمم  صمموف ة  مارنمما مممن الصمم ا  والعع ممط ا عمماع
 املنافطف فلو وقف أ دهم على  ائط أو مرتفع ملا  ص  ل  ذلك ذر  يفعل  تصنعاً وراي ب 

 النوع الثالث: الفنار عن وجود السوى:
ف وقمد أوقمع همإا الفنما  ابلك مق ممن  ًً وهو فنا  املال دة واملنافقنيب والإين جعلموا الوجمود وجموداً وا مدَا

دع ا  التصوف  هللا فع  املعاص  والفسوإ وأوقع ابآلخرين  هللا عبادة اذصمنام واذواثس وتسماوت عنمدهم أ
د ع احلوادث فلم يفرقوا بني المرب والفماجر واملمممور وا ظمور وهمإا الفنما  ) همو حتق مط آل فرعموس ومعمرفتهم 

 ب (2) وتو  دهم  القرامطة وأم اهلم (
ا  لممميت يعتممممد عل هممما همممؤال  االحتاديممة مممما َي رورممم  عمممن رسمممول هللا وقممد بمممني الشممم   أس ممممن اذصممول ا

مريريريرين عريريريادى   وليريريرياً فقريريريريد ابرزين ابباربريريرية، ومريريريريا تقريريريرب إىل عبريريريريدي  ثريريريل أدار مريريريريا احلمممديه القدسممم : ) 
 بببب(بافرتضت عليه

وهإا احلمديه  جمة علم هم فقمد أ بمت هللا سمب ار  رفسم  وول م  ومعمادي لول م ب وأخطمموا ا اسمتدالهلم 
إا احلمديه علممى االحتماد العممام بم  هممو دل م  علممى االحتماد الوصممف  يقمول الشمم   ا ردم علمى هممؤال : )) هبم

وهإا املو.ع  لت ف   أقدام م أي الفنا  عن شهود السموا  ذا قموا و.معف التم  عمم وظنموا أرم  احتمادف وأس 
س اخلممالط ال يت مد بمم  ا مب يت مد اب بمموبف  مص ال يكمموس ب نهمما فممرإ ا رفمس وجودهمما وهمإا  لممطف فما

 ب(3)ش  أصاًل(( 
وهلإا اتفط سلف اذئمة علمى أس اخلمالط مبماين ملخلوقاتم ف ولم س ا للوقاتم  شم  ا ذاتم ف وال ا ذاتم  

 ش  من للوقات ب

                                                

 (. 5(الفجائد:)ص1) 
 (.128(العبجددة )ص2)
ظررر علرر  سرربي  الم رراع ال الحصررر)) مجمجعررة الرسررائ  والمسررائ  (( الجررزف األوع سقررد تاررمن آسررالة سيهررا إبطرراع وحرردة ( وان3)

الجيجد والرد عل  القائلين با ، والجزف الرابع وه ا حق قة مر  ب االتحراد ين و  ران سربهاتهم والررد علريهم برالبرا ين ال قل رة والعقل رة 
 . 

ين  ول رراف الرررحمن و ول رراف الشرر طان(( و)) ولرسررالة السرربعي  ة (( وغير ررا مررن الرسررائ  ال اسعررة سرري ومررن الكتررب  داررا  )) الفرقرران  رر
   ان حق قة م  ب  االف القجي. 
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ب (1)وقد اعتو ابلرد على هؤال ف ب  أعلن  رب  عل هم شم   ا سمالم ابمن ت م مة رهم  هللا ا عاممة  تبم 
هلم من الكفر الصريح وا ركار لوجود الرب ومباينت  ملخلوقاتم ف وقمد تعمر  علمى أيمديهم وملا تةمنت أقوا

ذرممواع مممن اذذا وأدخمم  السممجن بسممببهم مممراراً  ممص مممات رهمم  هللا ا حمبسمم  اذخممق بدمشممط وهممو يتلممو 
 ب(2)قول هللا عع وج  

  (55-54)القمر:  ﴾ ْنَد َمِل َك ُمْقَتِدرَ ِا َمْقَعِد ِصْدَإ عِ  ِ سَّ اْلُمتَِّقنَي ِا َجنَّاَت َوَمَرَ ﴿
 

 يف حياة الشيخ الناحية العملية
ذ ران أس التع  ة امت مال  ق قم  لالسمالم ال ظماهر صموري بم  يشمم  الظماهر والبماطن والقمول والسملوا 

الشم   وقد ْت لت ا ابن ت م   صورة العابد الورع العاهد اااهد ا سب   هللا ففف  الوقت الإي  ماس ف م  
يطمممارد  ممم  مظممماهر االحنمممراف والةمممالل الممميت حلقمممت بعقمممول املسممملمني وراجمممت ا عصمممرم مظممماهر االبتمممداع 
وخاصمة ا أمممور العبممادة و مماول  رجمماع املسمملمني  هللا املصممادر اذصممل ة )الكتمماب والسممنة(ب  مماس ا الوقممت 

جمما  الصمممادإ  هللا هللا رفسمم  صممورة   ممة تعكممس للنممماس مممدا التممعام الشمم   مبظممماهر العبوديممة احلقممة و االلت
 وأرق   ل ك أخ  القارئ َّناذن   ة من أقوال تالمإت  ومن عاصرم تدل على ذلك:

فقممد رشممم الشمم   ا أسممرة  رميممة اشممتهرت ابلعلممم والممورع والعهممد و ممب العلممم والعلممما ف وقممد ورث ابممن 
لقممرآس فقممد حتممدث  تمماب ت م ممة رهمم  هللا مممن آلمم  الممورع والعهممد واللجممو   هللا هللا والممدعوة  هللا دينمم  و فمم  ا

الرتاجم ومؤرخو ا سمالم أبرم  ن رشمم ا تصموف  مف وعفمافف وأتلم  واقتصماد ا امللمبس واملم م  فلمم يمعل 
ف عابمداًف انسمكاًف صممواماًف قوامماًف ذا مراً هلل تعماهللا ا  م  أمممر (3)ذلمك خلقم ف صماحلاً بمًر بوالديمم  تق ماًف ورعماً 

 وا     الب

                                                

( وانظرر العقرجد الدآيرة : وه ررا بعرث المحرن الترري تعررخ لهرا الشر ر بسرربب  راالف و قررانهم وانظررر مر ال  الصرفحات التال ررة : ) 1)
 (.285-267-197-194ص 

و    ا دة الكريمة  ي  فر ما تلفظ  ها الش ر. وقد آؤي بعد ا سي الم اي آ   ا ن الق م : سسنع ك ، م زلتر   سنسراآ الشر ر ( 2)
 إل  علج م زلتة سج   كا ر     ا مة . 

ا علرر  ( إن  مررجاال  عظ مررة كانررت تصرر  مررن الملررجف والتجرراآ إلرر  الشرر ر وكرران ال  بقرري م هررا دآ مررا  واحرردا  ل فسررا  رر   جهعهرر3)
 المستحقين.
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قافمماً عنممد  ممدود هللا وأوامممرم ورواه مم ف آمممراً ابملعممروفف انه مماً عممن املنكممر ال تكمماد رجاعمماً  هللا هللا تعمماهللاف و 
 ب(1) رفس  تشبع من العلم وال تروا من املطالعة وال ْت  من االشتغال وال تك  ا الب هبببن

وابن الق م ره  هللا المإي ال مم  ممدة طويلمة جمداًب ووقمف معم  ا ا من الميت تعمر  هلما وقمد  مبس معم  
بسبب التهم الباطلة اليت وجهت  ل هماف و  لرن عن ابن الق م  ال بعد وفاة ش خ  يقمول رهم  هللا واصمفاً 
مدة  قامتم  ابحلمبس ومما عل م   مال الشم   ممن ارشمرا  الصمدر وقموة القلمب: ن وععمت شم   ا سمالم ابمن 

اآلخممرةب وقممال يل مممرة: ممما ت م ممة قممدس هللا رو مم  يقممول:  س ا الممدر ا جنممة مممن   يممدخلها ال يممدخ  جنممة 
يصمممنع   أعمممدائ ؟ أان جنممميت وبسمممتاين ا صمممدريف  س ر مممت فهممم  معممم  ال تفمممارق ف  س  بسممم  خلممموةف 

ف و مماس يقمول ا حمبسم  اذخمق ا القلعمة: لمو بمإلت ممم   (2)وقتلم  شمهادةف و خراجم  ممن بلمدي سم ا ة 
هم عم  مما تسمببوا يل ف م  ممن اخلمقف هإم القلعة ذهباً ما عدل عندي شكري هإم النعمةب أو قال ما جعيت

وحنمو هممإاب و ماس يقممول ا سممجودم وهمو حمبمموس: ن اللهمم أعمم  علممى ذ مرا وشممكرا و سمن عبادتممكن ممما 
شا  هللاف وقمال يل ممرة: ا بموس ممن  مبس قلبم  ممن ربم  تعماهللاف واملمسمور ممن أسمرم هموامف وملما دخم  القلعمة 

سور ل  ابب ابطن  ف   الرهة وظاهرم من قبلم  العمإابب وصار داخ  سورها رظر  ل   وقال فةرب ب نهم ب
وعلم هللا ما رأيت أ داً أط ب ع شاً من  قمطف ممع مما  ماس ف م  ممن .م ط العم ل وخمالف الرفاه مة والنعم م 
بممم  .مممد اف وممممع مممما  ممماس ف ممم  ممممن احلمممبس والتهديمممد وا رهممماإ وهمممو ممممع ذلمممك ممممن أط مممب النممماس ع شممماً 

وأسممرهم رفسمماًف تلممو  رةممرة النعمم م علممى وجهمم ف و نمما  ذا اشممتد بنمما اخلمموف وأشممر هم صممدراً وأقممواهم قلبمماًف 
وسمما ت منمما الظنممموس و.مماقت بنممما اذر  أت نممامف فمممما هممو  ال أس رممرام ورسممممع  الممم  ف مممإهب ذلممك  لممم  
وينقلب ارشرا اً وقوة ويق ناً وطممر نةف فسب اس من أشهد عبادم جنت  قب  لقائ ف وفتح هلم أبواهبما ا دار 

 ب(3) ببببالعم 
وقال احلاف  البعار ا املناقب العامة وقد سمل  داعة أس يكتمب هلمم عمن عبمادة الشم   بعمد مما ت وا 
فقال ره  هللا: ن أما تعبدم ر.  هللا عن ف فار  قد أس عع مب ل ف ذر   اس قمد قطمع جم  وقتم  و مارم  ف م ف 

 اد ل  ال من أه  وال من مالب ص أر    جيع  لنفس  شا ل  تشغل  عن هللا تعاهللاف ما ير 
                                                

 ( انظر: مقدمة كتا  الصاآي المسلجع  تحقي  محمد حامد الفقي.1)
( وما  حج  المسلم اليجي و ج دع ش سي فام     الفتن  ن  تحل   ه   الروح اإلدمان ة ست ير لا الطري  إلر  ا فررة وآضرجان 2)

 و، ه ظفر بإحدى الحس ين إما ال صر  و الشهادة.
ب ال ن الق م:  تحقي  األ  إداد عبد اللط ، إ رراك م، طبرع مكتبرة الم  ر . و كر ا دكرجن المسرلم   برت نفسرا علر  ( الجا   الصي3)

 وذل  بال صح واإلآساد. –معاني الح  ويكجن م بتا  لغير  
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و مماس ا ل لممة متفممرداً عممن النمماس  لهممم خال مماً بربمم  عممع وجمم  .ممارعاً مواظبمماً علممى تممالوة القممرآس ا لكممرمي 
مكممرراً ذرممواع التعبممدات الل ل ممة والنهاريممةف و مماس  ذا ذهممب الل مم  و ةممر مممع النمماس بممدأ بصممالة الفجممر َييت 

و ممماس  ذا أ مممرم ابلصمممالة تكممماد تنخلمممع القلممموب هل بمممة  ت ارممم   –أي ا الب مممت  –بسمممنتها قبممم   ت ارممم   لممم هم 
بتكبمقة ا  مرامف فماذا دخمم  ا الصمالة ترتعمد أعةمماؤم  مص مي لم  مينممة ويسمرةب و ماس  ذا قممرأ ميمد قرا تم  مممداً  
 ممما صممح ا قممرا ة رسممول هللا صمملى هللا عل مم  وسمملمب فمماذا فممرغ مممن الصممالة أ ممو علممى هللا عممع وجمم  و مماس 

   ولتتم  ابلصالة على النيب صلى هللا عل   وسلمب ك يشرع ا الإ رف و اس قد عرفت عادت  دعائ  يفتت
ال يكلمم  أ ممد بغممق .ممرورة بعممد صممالة الفجممرف فممال يممعال ا الممإ ر يسمممع رفسمم ف ورمبمما عممع ذ ممرم مممن  هللا 

 جارب  هكإا دأب   ص ترتفع الشمس ويعول وقت النه  عن الصالةب
  منكراً أ ال ف أو عع جنا ة سارع  هللا الصالة عل هاف أو أتسف على فواهتما ورمبما و اس  ذا رأا ا طريق

 ب(1)ذهب  هللا قرب صا بها بعد فرا   من عاع احلديهف فصلى عل  
ك يعممود  هللا املسمممجد فممال يمممعال  رة ا  فتمما  النممماسف و رة ا قةمما   ممموائجهم  ممص يصمممل  الظهممر ممممع 

يقول البعار ره  هللا :ن فسب اس هللا ما أقصمر مما  ارمت  اي ل تهما  ارمت ا ماعةف ك  إلك بق ة يوم ف ك 
وال وهللا ممما مممر ا عمممري  هللا اآلسف  ممماس  نممت أ ممب  يل مممن ذلممك  –أي صمم بت   للشمم    –طالبممت 

 ب(2)احلنيف وال رأيت  ا وقت أ سن  االً من   ناإ وما  اس  ال برب ة الش   ره  هللان 
عبمممد اهلمممادي عمممن   ممماة الشممم   ا آخمممر جمممع  ممممن   اتممم :ن وأقبممم  الشممم   بعمممد  وحيمممد نا احلممماف  حمممممد

 على العبادة والتالوة والتإ ر والتهجد  ص أ م ال قنيب –الكتب واذوراإ اليت يكتب ف ها  – خراجها 
وختم القرآس مدة  قامت  ابلقلعة اارنيف أو   دا واارني ختممة ارتهمى ا آخمر ختممة  هللا آخمر اقرتبمت 

ك  ملمت عل م   (55﴾ )القممر: ِا َمْقَعمِد ِصمْدَإ ِعْنمَد َمِل مَك ُمْقتَمِدرَ  ﴿ِ سَّ اْلُمتَِّقنَي ِا َجنَّاَت َوَمَمرَ اعة الس
ب هممإ ا أخممربين أخمموم  يممن (3)بعممد وفاتمم  وهممو مسممج   مماس  مم  يمموم يقممرأ  ال ممة أجممعا  لممتم ا عشممرة أايم 

 الدينب

                                                

  وتفقرد  حررجاع ( وقرد يمرع الشر ر آحمررا و  رين العبرادة والتزك رة و ررين الردعجة والجهراد  ر  قيرر   نرا قار  عمرر   زيرراآة المرضر1)
 ال اس والسااع ع هم.

 (، والمقصجد  بركة الش ر  ي باتباعا واالقتداف با.38( األعالي العل ة: )ص2)
( و ر ا  رردع علرر  مرردى مرررخ الشرر ر آحمررا و علرر  اإلك رراآ مررن تررالوة القررر ن وتررد ر معان ررا  نرراف الليرر  و طرررا. ال هرراآ. ومررا 3)

ب مرن  ن دك رر مرن ترالوة كترا  و لريال  ونهراآا  و ن ال  تركرا ألي هللارر. سرإن و علر   حج  المسرلم الر ي  ريرد تحقير  العبجددرة 
 ال جاة سي الدن ا وا فرة بقرافتا والعم  با.
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النمماس علممموا مبر.مم ف فلممم يفجممم اخللممط  ال ف مم  فاشممتد  و ارممت مممدة مر.مم  بعةممة وعشممرين يوممماًف وأ  ممر
ب (1)التمسف عل   و  مر البكما  واحلمعسب ودخم   ل م  أقاربم  وأصم اب ف وا د مم علمى ابب القلعمة والطرقمات 

 وامت  جامع دمشط وصلوا عل   وه  على الرؤوس ره  هللا ور.  عن ب
 وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

                                                

سي عدد الر  ن لرلجا عل را  –وكان حاضرا  وقت الج اهة  –(، وقد قاع البرهالي 361( انظر تفصي  ذل  سي العقجد الدآية )ص1)
( و ري  كبررر ي رراهة 84(  لرر ، وانظرر األعررالي العل ررة )ص 200-60(  لفررا ، والريرراع مرا  ررين )15حررزآن برا ) ت مي را .  ن ال سرراف

 تش ع بعد ي اهة اإلماي  حمد  ن ح ب  آحمهم و يم عا .


