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ِديْ باجةُ الب ْح ِ
ث
َ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ا ْْلم ُد ِهِ
ِِ
ّلِل َر ِ
ني
نيَ ،وََل إِلَهَ إََِّل َّ
ب ال َْعال َِم َ
نيَ ،وََل عُ ْد َوا َن إََِّل َعلَى الظَّالم َ
اَّللُ إِلَهُ ْاْل ََّول َ
يَ ،والْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
َْ
ات و ْاْلَر ِضني ومالِ ِ ِ ِ
ِ
اعتِ ِهَ ،وََل ِعَّز إََِّل ِِف
وم َّ
الس َم َاو ِ َ َ َ َ َ ُ
ك يَ ْوم الدي ِن الَّذي ََل فَ ْوَز إََِّل ِِف طَ َ
ينَ ،وقَيُّ ُ
َو ْاْلخ ِر َ
التَّ َذلُّ ِل لِ َعظَ َمتِ ِهَ ،وََل ِغ ىًن إََِّل ِِف ِاَلفْتِ َقا ِر إِ ََل َر ْْحَتِ ِهَ ،وََل ُه ىدى إََِّل ِِف ِاَل ْستِ ْه َد ِاء بِنُوِرِهَ ،وََل َحيَاةَ إََِّل ِِف
ص لَه وتَو ِح ِ
ضاهُ ،وََل نَعِيم إََِّل ِِف قُربِِه ،وََل َ ِ ِ
ب وََل فَ ََل َح إََِّل ِِف ِْ
ِ
يد ُحبِ ِه ،الَّ ِذي إِذَا
اْل ْخ ََل ِ ُ َ ْ
ص ََل َح ل ْل َق ْل َ
ْ َ
رَ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب.
ابَ ،وإِذَا عُوم َل أَ ََث َ
َج َ
يع َش َكَرَ ،وإِذَا عُص َي ََت َ
ب َو َغ َفَرَ ،وإذَا ُدع َي أ َ
أُط َ
ِِ ِ
ِِ
َجيع مصنُ ِِ
ِ ِ
ِِ ِ
يع َمَْلُوقَاتهَ ،وأَقَ َّر ْ
وعاتهَ ،و َش ِه َد ْ
َوا ْْلَ ْم ُد هّلِل الَّذي َش ِه َد ْ
ت لَهُ ِِبِْْل ََليَّة َ ُ َ ْ َ
ت ِِبَنَّهُ
ت لَهُ ِِب ُّلربُوبِيَّة ََج ُ
َّ ِ
ب صْن عتِ ِه ،وب َدائِ ِع آَيتِِه ،وسبحا َن َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اَّلل َوِِبَ ْم ِد ِه َع َد َد َخ ْل ِق ِه
َ َ ُْ َ
اَّللُ الَّذي ََل إلَهَ إََّل ُه َو ِبَا أ َْوَد َع َها م ْن َع َجائ ِ َ َ َ َ
ِ
يك لَهُ ِِف
ضا نَ ْف ِس ِه َوِزنَةَ َع ْرِش ِه َوِم َد َاد َكلِ َماتِِهَ .وََل إِلَهَ إََِّل َّ
اَّللُ َو ْح َدهََُ ،ل َش ِر َ
يك لَهُ ِِف إِ ََليَّتِ ِهَ ،ك َما ََل َش ِر َ
َوِر َ
َّلل َكثِريا ،وسبحا َن َِّ
اَّلل أَ ْكَب َكبِريا ،و ْ ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
اَّلل
اْلَ ْم ُد َّ ى َ ُ ْ َ
ُربُوبِيَّتهَ ،وََل َشبيهَ لَهُ ِِف ذَاته َوََل ِِف أَفْ َعاله َوََل ِِف ص َفاتهَ ،و َُّ َ ُ ى َ
ِ
ض َو ُس َّكا ُُنَا،
ت لَهُ َّ
بُكَْرةى َوأَص ىيَلَ ،و ُسْب َحا َن َم ْن َسبَّ َح ْ
الس َم َاو ُ
وم َوأَفْ ََل ُك َهاَ ،و ْاْل َْر ُ
ُّج ُ
ات َوأ َْم ََل ُك َهاَ ،والن ُ
ِ
ال ،وُك ُّل رطْ ٍ
اب َو ْاْل َك ُام َو ِ
ب َوََيبِ ٍ
س َوُك ُّل َح ٍي
وم َو ْ
اْلِبَ ُ
َّو ُّ
ُّج ُ
ال َوالش َ
َوالْبِ َح ُار َوحيتَا ُُنَاَ ،والن ُ
الرَم ُ َ َ
َّج ُر َوالد َ
سبع و ْاْلَرض ومن ِفي ِه هن وإِ ْن ِمن َشي ٍء إِهَّل يسبِح ِِبم ِد ِه ول ِ
ٍِ
َك ْن ََّل
سبِ ُح لَهُ ال ه
س َم َاو ُ
ات ال ه ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ
ُ َ ُ َْ َ
َ
َوَميت ﴿تُ َ
ْ ْ
ِ
ورا﴾ ( ِْ
اْل ْسَر ِاء. )44 :
تَ ْف َق ُهو َن تَ ْسبِ َ
يما غَ ُف ً
يح ُه ْم إِنههُ َكا َن َحل ً
يك لَهَ ،كلِمةٌ قَام ِ
السماوات ،وخلِ َقت ِْل ِ ِ
َوأَ ْش َه ُد أَ ْن ََّل إِلَهَ إِهَّل ه
يع
اّلِلُ َو ْح َدهُ ََل َش ِر َ ُ َ َ ْ
ت ِبَا ْاْل َْر ُ
ض َو َّ َ َ ُ َ ُ ْ ْ
َجل َها ََج ُ
الْمخلُوقَ ِ
ت الْموا ِزين ،وو ِضع ِ
اَل رسلَه ،وأَنْزَل ُكتُبه ،و َشرع َشرائِعه ،وِْل ِ ِ ِ
ت
اتَ ،وِِبَا أ َْر َس َل َّ
َْ
اَّللُ تَ َع َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ
َجل َها نُصبَ َ َ ُ َ ُ َ
ت ِْ
ِِ
اْلن َِّة والنَّا ِر ،وِِبا انْ َقسم ِ
ني َوالْ ُكفَّا ِر َو ْاْلَبْ َرا ِر َوالْ ُف َّجا ِر ،فَ ِه َي
ينَ ،وقَ َام ُس ُ
اْلَلي َقةُ إِ ََل الْ ُم ْؤمن َ
َ َ ََ
وق َْ َ
الد َ
َّوا ِو ُ
اب ،وِهي ْ ِ ِ
اب والْعِ َق ِ
ِ
َمْن َشأُ ْ ِ
الس َؤ ُال
ت لَهُ ْ
اْلَلِي َقةَُ ،و َعْن َها َو َع ْن ُح ُقوقِ َها ُّ
اْلَ ُّق الَّذي ُخل َق ْ
اْلَْلق َو ْاْل َْم ِر َوالث ََّو َ
َ َ
ت الْ ِملَّةُ ،وِْل ِ
ِ
و ِْ
ت الْ ِقب لَةُ ،وعلَي ها أ ُِسس ِ
صب ِ
ِ
ت
َجل َها ُج ِرَد ْ
َ ْ
اب َوالْع َق ُ
ابَ ،و َعلَْي َها يَ َق ُع الث ََّو ُ
اْل َس ُ
ابَ ،و َعلَْي َها نُ َ
َ
ْ ََ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ََلمَ ،و َعْن َها يُ ْسأ َُل
وف ْ
اْل َهادَ ،وه َي َح ُّق َّ
اح َدار َّ
ُسيُ ُ
اَّلل َعلَى ََجي ِع الْعبَاد ،فَه َي َكل َمةُ ْاْل ْس ََلمَ ،وم ْفتَ ُ
ْاْل ََّولُو َن َو ْاْل ِخ ُرو َن،
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ول قَ َدما الْعب ِد بي ي َد ِي هِ
اّلِل َح هَّت يُ ْسأ ََل َع ْن َم ْسأَلَتَ ْ ِ
يَ :ماذَا ُك ْن تُ ْم تَ ْعبُ ُدو َن؟ َوَماذَا أَ َج ْب تُ ُم
فَ ََل تَ ُز ُ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ
ي؟ .
ال ُْم ْر َسل َ
ُول :بِتَ ْح ِق ِ
اَّللُ " َم ْع ِرفَةى َوإِقْ َر ىارا َو َع َم ىَل.
اب ْاْل َ
يق " ََل إِلَهَ إََِّل َّ
فَ َج َو ُ
ِ
ول َِّ
اب الثهانِيَ ِة :بِتَ ْح ِق ِ
يق " أ َّ
اعةى.
َن ُُمَ َّم ىدا َر ُس ُ
اَّلل " َم ْع ِرفَةى َوإِقْ َر ىارا َوانْقيَ ىادا َوطَ َ
َو َج َو ُ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ني ِعبَ ِاد ِه،
َوأَ ْش َه ُد أَ هن ُُمَ هم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،وأَمينُهُ َعلَى َو ْحيِهَ ،وخ َريتُهُ م ْن َخ ْلقهَ ،و َسفريُهُ بَْي نَهُ َوبَْ َ
ِ ِ
الْمب عوث ِِب ِ
ِ ِ
نيَ ،و ُح َّجةى َعلَى
لدي ِن الْ َق ِو ِمي َوالْ َمْن َه ِج الْ ُم ْستَ ِقي ِم ،أ َْر َسلَهُ َّ
َْ ُ ُ
نيَ ،وإِ َم ىاما ل ْل ُمتَّق َ
اَّللُ َر ْْحَةى ل ْل َعالَم َ
ِ
ِ
اْل ََلئِ ِق أ ْ ِ
ني .أ َْر َسلَهُ َعلَى ِح ِ
ض َعلَى
ني فَْ َْتٍة ِم َن ُّ
ض ِح ُّ
َْ
الر ُس ِل فَ َه َدى بِه إِ ََل أَقْ َوم الطُُّرِق َوأ َْو َ
ََجَع َ
السبُ ِلَ ،وافََْْت َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
َح ٍد إََِّل ِم ْن طَ ِر ِيق ِه،
الْعبَاد طَ َ
اعتَهُ َوتَ ْع ِز َيرهُ َوتَ ْوق َريهُ َوَُمَبَّتَهُ َوالْقيَ َام ِبُ ُقوقهَ ،و َس َّد ُدو َن َجنَّته الطُُّر َق ،فَلَْن تُ ْفتَ َح ْل َ
فَشرح لَه ص ْدره ،ورفَع لَه ِذ ْكره ،ووضع عْنه ِوْزره ،وجعل ِ
ف أ َْمَرهَ .وَك َما أ َّ
َن
الذلَّةَ َو َّ
الصغَا َر َعلَى َم ْن َخالَ َ
َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َ
ِ ِ
ِ
اعتِ ِه َوُمتَابَ َعتِ ِه،
الذلَّةَ َم ْ
ض ُروبَةٌ َعلَى َم ْن َخالَ َ
ف أ َْمَرهُ ،فَالْعَّزةُ ْل َْه ِل طَ َ
ِ
ِ
ال
ي﴾ ( ِآل ِع ْمَرا َنَ . )139 :وقَ َ
قَ َ
ال َّ
اَّللُ ُسْب َحانَهَُ ﴿ :وََّل ََتنُوا َوََّل ََتْ َزنُوا َوأَنْ تُ ُم ْاْلَ ْعلَ ْو َن إِ ْن ُك ْن تُ ْم ُم ْؤمنِ َ
ّلِل ال ِْع هزةُ ولِرسولِ ِه ولِل ِ
اَل﴿ :وِهِ
سل ِْم
ي﴾ (الْ ُمنَافِ ُقو َنَ . )8 :وقَ َ
ال تَ َع َ
اَل﴿ :فَ ََل ََتِنُوا َوتَ ْدعُوا إِ َل ال ه
ْم ْؤمنِ َ
ََُ َ ُ
تَ َع َ َ
ك ه
َوأَنْ تُ ُم ْاْلَ ْعلَ ْو َن َو ه
ك ِم َن
اّلِلُ َم َع ُك ْم﴾ ( ُُمَ َّم ٍدَ ) 35 :وقَ َ
ال تَ َع َ
اّلِلُ َوَم ِن اتهبَ َع َ
هِب َح ْسبُ َ
اَلَ ﴿ :ي أَيُّ َها النِ ُّ
ِ
ِ
ِ
َح ٍد)1( .
ي﴾ ( ْاْلَنْ َف ِال .)64 :أَ ِيَّ :
اع َ
اَّللُ َو ْح َدهُ َكاف َ
ال ُْم ْؤمنِ َ
يكَ ،وَك ِاِف أَتْ بَ َ
اجو َن َم َعهُ إ ََل أ َ
ك ،فَ ََل ََْتتَ ُ
أما بعد

ِ
ي﴾ ( :5الفاَتة) ومها الكلمتان
فإن أعلى مقامات العبودية تقع بني منازل ﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
اللتان يدور عليهما مدار اْللق ،ومها مقسومتان بني اْلالق العظيم الغين عن َجيع املخلوقني من كل
وجه ،وبني املخلوق الضعيف الفقري إَل ربه الكرمي من كل وجه ،ف ﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد﴾ حق الربَ ﴿ ،وإِ هي َك
ِ
ي﴾ حظ العبد .
نَ ْستَع ُ
مقروًن بغاية ُّ
الذل لعظمته ،ومتام
فتحقيق﴿ :إِ هي َك نَ ْعبُ ُد﴾ يدفع الرَيء عن العبد وجيمع له غاية حبه لربه ،ى
اْلضوع لسلطانه ،وسرعة اَلستجابة واَلنقياد ْلمره ،وكمال اَلستسَلم لشرعه.
ِ
مقروًن ِبصر اَلستعانة به
ي﴾ يدفع الكَب عن العبد وجيمع له متام افتقاره إَل ربه ى
َوَتقيقَ ﴿ :وإِ هي َك نَ ْستَع ُ
وحده سبحانه ،وجيمع له اَلستغناء بربه عن كل أحد ،فينعقد ِف قلبه أنه َل ميلك جلب النفع وَل دفع
الضر عنه إَل َّإَيه ،ويلم شعثه وجيمع له َجعية قلبه على هللا وحده ويعدمه اَللتفات لغريه من املخلوقني

 - 1يُنظر :مقدمة :زاد املعاد َلبن القيم .)37 - 36/1( :زاد املعاد ِف هدي خري العباد املؤلفُ :ممد بن أيب بكر
بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية (املتوىف751 :ه ) الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار
اْلسَلمية ،الكويت الطبعة :السابعة والعشرون1415 ,ه 1994/م عدد اْلجزاء.5 :
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وًن ِبْلخذ ِبْلسباب ،كما
ِف َتقيق وجلب مصاحل الدنيا والدين ،وجيمع له حقيقة التوكل على هللا مقر ى
أُنا مينعه من اَلعتماد على اْلسباب ،بل يدفعه ِف اَلعتماد على مسببها وخالقها وحده َل شريك له.
ِ
ي﴾ ( :5الفاَتة) فقد
وإذا سلك ُ
العبد أعلى مقامات العبودية وارتقى ِف منازل ﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ

َتققت له اْلجابة للهداية ْلعظم مطلوب وأجل مرغوب

ِ
ط الْمستَ ِقيم﴾ فإذا هدى إَل ﴿ ِ
ِ ِ
يم﴾ فقد هدى ملعرفة اْلق من الباطل
الصرا َ
ط ال ُْم ْستَق َ
﴿ ْاهد َن الصرا َ ُ ْ َ
صرا َ ه ِ
ِ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم﴾
ين أَنْ َع ْم َ
ط الذ َ
َوَمتَيَّز له هذا الصرا َط واتَّضح ﴿ َ
فإذا سلك سبيل هذا ِ
الصرا َط فقد وفق ْلعظم و ِ
أجل صحبة ﴿ َوَم ْن يُ ِط ِع ه
ك َم َع
اّلِلَ َوال هر ُس َ
ول فَأُولَئِ َ
هِ
اّلِل َعلَي ِهم ِمن النهبِيِي و ِ ِ ِ
ي َو ُّ
ك َرِفي ًقا﴾ (النساء:
الش َه َد ِاء َوال ه
س َن أُولَئِ َ
صاْلِِ َ
الصديق َ
َ َ
ين أَنْ َع َم هُ ْ ْ َ
الذ َ
ي َو َح ُ
ض ِ
وب
 ،)69وإذا وفق ْلشرف صحبه فقد َتقق له جمانبة وجمافاة شر صحبة وسلوك سبيلها ﴿غَ ِْي ال َْمغْ ُ
ِ
ي﴾ وهذه هي الغاية من وجود العبد ِف هذا الدار ،فإذا َتققت غاية العبد بتحقيق
َعلَْي ِه ْم َوََّل الضهال َ
ِ
غدا ِف أعلى علينيِ ،ف دار
ي﴾ ( :5الفاَتة) فإنه يرتقى ِبا ى
العبودية جبناحي ﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
املقامة – دار القرار -مع عباد هللا اْلبرار ،مع خري صحبة وخري جوار كما قال ربنا العزيز الغفَّارَ ﴿ :ك هَل
ِ ِِ
ِ
ي﴾ (املطففني. )18 :
اب ْاْلَبْ َرا ِر لَفي عليِ َ
إِ هن كتَ َ

ويف بعض وصف اجلنان يقوم ابن القيم( :ت751 :ه )  -رمحه هللا -يف نونيته:
فحي علَى جن ِ
َّات ع ٍ
َّ
وَل وفِيها امل َخيَّ ُم
دن
فإُناَ ....................منا ِزلَنا ُاْل َ
َ
َّ َ
َ
ُ
َونُسلِ ُم
َإَل أوطاَنَنا
عود
ب
ُ
اللعد ِو فَ َهل تَ َرى................نَ ُ
ولَكنَّنا َس ُ
ِ
غرُم
يب إذاَ ََنىَ ................
وشطَّ ْ
وقَد َ
ت به أوطَانُه ُ
زع ُموا أن الغَ ِر َ
فه َو ُم َ
فوق غربتنا الِيتَ................لاَ أضح ِ
ِ
اغْت ٍ
اْلعداءُ فِينَا ََتَ َّك ُم
ت
اب
أي
و ُّ
َ
َ
َ
ُ
ِ
الذي فِ ِيه ي ِ
وق ِ
الس ِ
علم
الس ُ
لتقي املح  ..........بو َن ذَ َاك ُّ
حي َعلَى ُّ
َو َّ
َ
وق لل َقوم ُم ُ
ُ
ِ
َّجار فيِه وأسلَ ُموا
ئت ُخذ منهُ بَلَ ََث ٍن لَه................فَ َقد أَسلَ َ
فَما ش َ
ف الت ُ

َو َح َّي
منابُِر

وحي علَى ي ِ
رش فاليوم م ِ
يد ِ
وم املَِز ِ
الذي بِ ِهِ ................زَيرةُ ِ
وس ُم.
رب َ
الع ِ َ َ
ََه َ َ
ِ
ٍ
ِ
املسك أعظَ ُم
ك أَفيَ ٍحَ ...................وتربَتُهُ ِمن أَذفَ ِر
َعلَى َواد ُهنَال َ
ص العِقي ِ
اك وفِض ٍَّةَ ................وِمن َخالِ ِ
ص ُم
ان َلَ يَت َق َّ
ِمن نُوٍر ُهنَ َ
َ
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وكثبا ُن

إ َذا
ََتَلَّى
َسَلَ ٌم

ٍ
مسك

قَد

ِ
لن
ُجع َ

م َق ِ
اع ىدا................لِ َمن
َ

ُدو َن

أصح ِ
اب
َ

املنابِ ِر
َ

علم
تُ ُ

ِ
قس ُم
وسروِرِهمَ ...............وأ َ
فَ بَينَا ُه ُم ِيف َعيش ِهم ُ
َرزاقُ ُهم ََت ِري َعلَي ِهم وتُ َ
ِ ٍ
َّات َلَ يُتَ َوَّه ُم
َشرقَت لَهُِِ ...................بقطَا ِرَها
اْلَن ُ
ُهم بنور َساط ٍع أ َ
َّ ِ
ِ
العرش ُُثَّ يُكلِ ُم
ب
ب
ضحك َر ُّ
ََلُم َر ُّ
هرةى...............فَيَ ُ
السماوات َج َ
ِ
ِ ِِ
ِ
يمةَ إ ْذ يُسلَّ ُم
سمعُو َن ََجيعُ ُهمِ........................بذَاُنم تَسل َ
َعلَي ُكم يَ َ

ِ ِ
أرح ُم
يَ ُق ُ
ول َسلُ ِون َما اشتَ َهيتُم فَ ُكل َما ..............تُ ِري ُدو َن عندي أَنهِِن أَن َ
ضا..........فَ َ ِ
ِ
فَ َقالُوا َِ
ُك ِ
رحم
َج ًيعا ََن ُن نَسأل َ
الر َ
أنت الذي تُ ِول اجلَميل َوتَ ُ
ِ
أكرم
شه ُد ََجعُهمَ .......................علَ ِيه تَ َ
ُ
فَيُعطي ِه ُم ه َذا ويَ َ
عاَل هللاُ فاللُ
فَيَا َِبئِىعا َه َذا بِبَ ٍ
وف تَعلَ ُم
خس ُم َع َّج ٍلَ .......................كأنَّك َلَ تَد ِري بَلَى َس َ
نت تَد ِري فاملُ ِ
لك م ِ
ِ
صيبةُ أعظَ ُم ()2
صيبة..............وإن ُك َ
فَإن ُك َ
نت َّلَ تَد ِري فَت َ ُ

 -2يُنظر :نونية ابن القيم .منت القصيدة النونية املؤلفُ :ممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم
اْلوزية (املتوىف751 :ه ) الناشر :مكتبة ابن تيمية ،القاهرة الطبعة :الثانية1417 ،ه عدد اْلجزاء ، . 1 :حادي
اْلرواح إَل بَلد اْلفراح :ابن قيم اْلوزية ( :ص .)11حادي اْلرواح إَل بَلد اْلفراح ،املؤلفُ :ممد بن أيب بكر بن
أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية (ت 751ه ) ،الناشر :مطبعة املدين ،القاهرة ،عدد الصفحات.418 :
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ِ ملَ ْخص الب ْح
ث
َ ُ ُ
 تناول فيه الباحث بيان،َمتصر
لطيف
ٌ "دلِيِ ُل الطَّالِ ِع والنَّا ِزِل ِِف بَيَا َن َح ِقيِ َق ِة أ َْعلى املنَا ِزِل" وهو
ٌ ِبث
َ هذا
ٌ
َ
 السائرين إَل رضوان رب العاملني ِف مدارج ﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد، ودرجات عباد هللا الصاْلني،منازل املتقني
ِ
 ومدار َتقيق، اللتان يدور عليهما مدار اْللق: وهااتن مها الكلمتان،)5 :ي﴾ (الفاَتة
ُ َوإِ هي َك نَ ْستَع
: ومها الكلمتان، اللتان تدفعان الكَب والرَيء: ومها الكلمتان،-عبودية واستعانة- العبودية لرب الَبية

 ونصب،ائع
 وأرسلت من أجلهما،الكتب
اللتان أنزلت من أجلهما
ُ  وشرعت من أجلهما الشر،الرسل
ُ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
 وتطايرت من،ين
َ  َوُوض َعت الد،ين
ُ َّوا ِو
ُ  ومن أجلها نُصبَت الْ َم َواز،من أجلهما الصرا ُط على منت جهنم
 وإَل كفار، وانقسم اْللقيةُ إَل مؤمنني أبرار،سوق اْلنة والنار
أجلهما
ُ  ومن أجلهما قام،الصحف
ُ
. أو عقاب، ويْتتب اْلزاءُ من ثواب،اْلساب
 وعليهما جيري،فجار
ُ

Research Summary

This is “the guide to the rising and the descending in the
statement of the truth of the highest of the mansions” and it is a
nice brief research, in which the researcher dealt with a statement
of the positions of the pious, and the degrees of the righteous
servants of God, who walk to the pleasure of the Lord of the
Worlds in the paths of them: Which revolve around the orbit of
creation, and the orbit of realization of servitude to the Lord of
the wilderness - servitude and seeking help, and they are the two
words that repel arrogance and hypocrisy, and they are the two
words for which books were revealed, and for which messengers
were sent, and laws were legislated for them, and the path was set
up for them on the board of Hell, and for it. The scales were
erected, and the medicines were established, and the newspapers
flew for their sake, and for their sake the market of Heaven and
Hell was established, and the morals were divided into righteous
believers, and ungodly infidels, and they are accountable, and the
punishment will be reward or punishment.
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ِخطهةُ الب ْح ِ
ث
َ

الباحث ِبثَه ِخطَّة ِبث مكونة من فصلني ،وكل فصل يندرج َتته عدد من املباحث ،وكل
ضمن
وقد َّ
ُ
مبحث يندرج َتته عدد من املطالب ،وقد َّبني فيه ما يلي:
أوَل :أمهية موضوع البحث
ى
َثنيىا :أهم الدراسات السابقة وأبرزها
َثلثىا :أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
ابعا :أهداف البحث
رى
خامسا :منهج البحث
ى
سادسا :خامتة البحث ،وبيان أهم النتائج اليت توصلت َلا تلك الدراسة املختصرة
ى
سابعا :جمموع الفهارس
ى
وخطة البحث مكونة من فصلي وقد بيهنها مفصلة على النحو التال:

الفصل اْلول

( تقرير العبودية هلل تعال )
وفيه ثَلثة مباحث:

املبحث اْلول :مفهوم العبودية
وفيه مطلبان:

املطلب اْلول :مفهوم العبودية ِف اللغة
املطلب الثاين :مفهوم العبودية ِف الشرع

املبحث الثان :بيان أقسام العبودية
وفيه مطلبان:

املطلب اْلول :القسم اْلول من أقسام العبودية "عبودية الغلبة والقهر وامللك"
املطلب الثاين :القسم الثاين من أقسام العبودية "عبودية اَلختيار واَلنقياد والطاعة واحملبة"

املبحث الثالث :بيان حقيقة العبودية
وفيه ثَلثة مطالب:

املطلب اْلول :بيان مفهوم حقيقة العبودية عند أئمة التفسري
املطلب الثاين :بيان شرطي َتقق العبودية
املطلب الثالث :تقرير عبودية هللا تعاَل ِف سورة الفاَتة
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الفصل الثان

أصل الدين مبىن على أصلي عظيمي

(العبودية  -واَّلستعانة)
وفيه مباحث:

املبحث اْلول :مفهوم العبودية يف آييت الفاَتة ،والذاريت ،يف قوله تعال:
اجلِ هن واإلنْس ِإَّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾ (الذاريت)56:
﴿إيك نعبد :4( ﴾...الفاَتة) ،ويف قوله تعالَ ﴿ :وَما َخَلْق ُ
ت ْ َ َ َُ
وفيه أربعة مطالب:
املطلب اْلول :مفهوم العبودية ِف قوله تعاَل﴿ :إَيك نعبد :4( ﴾...الفاَتة)
املطلب الثاين :مفهوم العبودية ِف قوله تعاَل﴿ :وما خَلْقت ْاْلِ َّن واْلنْس ِإَل لِيعب ُد ِ
ون﴾ (الذارَيت)56:
ََ َ ُ
َ َ َ ُْ
املطلب الثالث :قواعد العبودية اليت بنيت على قوله تعاَل﴿:إَيك نعبد :4( ﴾...الفاَتة)
املطلب الرابع :بيان أهل العلم وأئمة التفسري رْحهم هللا حول قال تعاَل﴿ :وما خَلْقت ْاْلِ َّن واْلنْس ِإَل لِيعب ُد ِ
ون﴾.
ََ َ ُ
َ َ َ ُْ
(الذارَيت)56:
املبحث الثان :بيان مفهوم اَّلستعانة وأنواعها
وفيه مطالب:

املطلب اْلول :مفهوم اَلستعانة ِف اللغة

املطلب الثاين مفهوم اَلستعانة ِف الشرع
املطلب الثالث :أنواع اَلستعانة

املبحث الثالث :العَلقة بي منزليت "العبودية واَّلستعانة" ،وأقسام الناس فيهما
وفيه مطلبان:

املطلب اْلول :مكانة العبودية واَلستعانة وَتقيق التَلزم بينها
املطلب الثاين :أقسام اْللق ِف منازل" إَيك نعبد وإَيك نستعني"
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منهجية البحث
أوًَّل :أمهية موضوع البحث

"دلِيِ ُل الطَّالِ ِع والنَّا ِزِل ِِف بَيَا َن َح ِقيِ َق ِة أ َْعلى
 -1تتعلق أمهية موضوع البحث بفحوى ومضمون َّ
مسماه َ
اجلِ هن
ت ْ
املنَا ِزِل" ،والذي يُعد هو الغاية من خلق اْللق ،واليت بيَّنها هللا لعباده ِف قوله سبحانهَ ﴿ :وَما َخَلْق ُ
َ
واإلنْس ِإَّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾ (الذارَيت)56:
َ َ َُ
ِ
ي﴾ (:5
ُ -2ث بيان منازل السعداء ِف َتقيق العبودية وارتقائهم ِف مدارج ﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
الفاَتة).

اثنيًا :أهم الدراسات السابقة وأبرزها

مل يقف الباحث ِف حدود ِبثه الضيق على أي دراسة تناولت موضوع البحث ِبسلوب علمي
متخصص متكامل اْلوانب ِف موضوع واحد ،غري ما أمَله أئمة اْلسَلم وسادات اْلًنم من العلماء
اْلجَلء الكرام ،سواء ما أمَله أئمة التفسري وسادات التحبري والتأويل حول آَيت العبودية وَلسيما ِف
فاَتة الكتاب ،وما جاد به يراع شيخ اْلسَلم ابن تيمية (ت728 :ه )  -رْحه هللا ِ -ف بطون مؤلفاته،
ك "العبودية ،وجمموع الفتاوى ،وغريها" ،وكذلك ما سطره اْلمام ابن القيم (ت751 :ه )  -رْحه هللا -
ِف" مدارج السالكني" ،وغريه مما جادت به قرحيته وسال به مداد قلمه.

اثلثًا :أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث

لعل من أبرز دواعي اختيار موضوع البحث ما يلي:
َ -1تلية حقيقة العبودية ومكانتها وقدرها من الدين
 -2إظهار حقيقة التَلزم بني ركين العبودية -عبادة  -واستعانة ،وأُنما أس الدين وركنه الركني
َجيعا -عبادة -
 -3لفت أنظار املؤمنني إَل أن إميان العبد َل يكمل وَل يتم إَل بتحقق ركين العبودية ى
واستعانة
 -4تناول موضوع البحث وتقريبه ِبسلوب سهل وعبارة جزلة للطالبني
 -5حث الباحثني على إثراء موضوع البحث وترغيبهم ِف تناول دراسته ِبلبحث والتنقيب ْلخراج درره
الكامنة وكنوزه الفاخرة وأحكامه الباهرة اليت جيتمع ِبا للعبد خريي الدنيا واْلخرة
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ابعا :أهداف البحث
رً

 -1إظهار وبيان وَتلية حقيقة مفهوم العبودية وأُنا مبنية على الذل واَلفتقار
َمتارا
ذليَل
منقادا ى
 -2بيان أن اْللق كلهم عبيد مربوبون لل ،فمنهم من هداه هللا فأتى ى
ى
منصاعا لربوبيته ى
مترد ومل
متمرد خار ٌج عن عبودية اَلختيار واَلنقياد ،فهذا وإن َّ
لعبوديته ِبحض إرادته واختياره ،ومنهم ٌ
مقهور بعبودية القهر والغلبة وامللك اليت َل ينفك عنها أي َملوق كائنىا من كان.
َمتارا ى
طائعا فإنه ٌ
أيت ى
 -3تنبيه أويل اْللباب لوجوب َتقيق العناية ِبلغاية اليت خلقه من أجلها رب اْلرِبب ،أَل وهي العبادة،
ِبفهومها الشامل الكامل-عبودية واستعانة -ذلك ْلن العبادة هي الغاية اليت خلقهم هللا من أجلها،
واَلستعانة هي الوسيلة لتحقيق تلك الغاية ،وَل يتم ذلك للخلق إَل بتمام اَلنقياد ْلمر خالقهم ومربيهم
وتعظيما ِبحض إرادهتم
وإجَلَل
وخضوعا ،وُمبة
ذَل
ى
على نعمه وموائد فضله واَلستجابة ْلمره ى
ى
ى
واختيارهم.
ِ
ي﴾ ( :5الفاَتة) ليتنافس فيها
 -4بيان مدارج السالكني ِف منازل ﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
املتنافسون ،ويسارع إليها الراغبون ،ويطمع ِف اَلرتقاء ِف منازَلا عباد هللا الصاْلون وأولياؤه املتقون.
 -5التحذير من التَّوان عن املسابقة واملسارعة ِف سلوك سبل السَلم ،والتحذير عن التأخر مع املتأخرين
والتخاذل مع املتخاذلني الذين ُح ِرموا من أسباب النعيم ،من الذين قصرت وقعدت ِبم مهمهم عن
مصاحبة أوَل اَلمم العالية أهل السعادة
والرقي ِف مدارج َتقيق العبودية ،املؤدي إَل رضى الرْحن وسكًن أعايل اْلنان.
 -6اْلث على التوُّكل على هللا اَلستعانة به وحده  -سبحانهْ ،-لن من توَّكل على غريه واستعان بسواه
َمذوَل ِف أشد املواطن اليت حيتاج فيه ملعية هللا
والتفت بقلبه لغريهَ ،وَكلَهُ هللاُ إَل ضعف وعورة ،فصار ى
ونصره وتوفيقه وأتييده ،ذلك ْلن من عرف هللا ِف الرخاء عرفه هللا ِف الشدة ،ومن خضع لل َّ
وذل ورفع
ُ
َ
له حوائجه
وتوَّكل عليه وحده واستعان به ومل يستعن بسواه حال رخائه ،عامله هللا بلطفه ومشله برْحته وأعانه وتوَله
حال شدته وقضى له حاجته.
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خامسا :منهج البحث
ً
املنهج الوصفي:

لقد استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يعتمد على أبرز اخلطوات التالية:

 -1إبراز أهداف البحث ومشكَلته
َ -2جع اْلطوات الكافية لتلك اْلهداف
َ -3تديد تلك اْلهداف املرجو معاْلتها وإبرازها ِف ثناَي ِبثه
 -4وضع فروض الدراسة اليت تتبلور من عنوان البحث ليطابق موضوع البحث ومسماه ما تضمنته
وتناولته تلك الدراسة
َ -5تديد العينة البحثية اليت تتناوَلا تلك الدراسة ،وقد ُحددت تلك العينة ِف هذا البحث ،أَل وهي
ِ
ي﴾
منازل السائرين إَل هللا ِف منازل﴿ :إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
( :5الفاَتة)
 -6تعرض تلك الدراسة ِف ُنايتها ْلامتة البحث وإبراز ْلهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها .
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الفصل اْلول (تقرير العبودية هلل تعال)
وفيه ثَلثة مباحث:

املبحث اْلول :مفهوم العبودية
وفيه مطلبان:

املطلب اْلول :مفهوم العبودية يف اللغة
ومعبدا ومعبدىة ،فهو عب ٌد ،أي :ذل وخضع.
العبودية :مصدر عبد يعبد عبادىة ى
قال اخلليل(ت 17٠ه )  -رمحه هللا:-

ومعبدا ،وتعبد يتعبد
"أما َعبد يعبد عبادة ،فَل يقال إَل ملن يعبد هللا تعاَل ،يقال منه عبد يعبد عبادة وعبودة وعبودية ى
تعبدا ،فاملتعبد :املنفرد ِبلعبادة")3( .
ى
وجيلي ابن منظور(ت 711ه ) مفهوم العبودية يف اللغة فيقول:

وعَب َد هللاَ أتله له ...والتعبد التنسك ،والعبادة :الطاعة")4( .
"أصل العبودية اْلضوع والتذللَ ...

مذلَل بكثرة
وقال الفراء (ت2٠7 :ه) "معًن العبادة ِف اللغة الطاعة مع اْلضوع ،ومنه طريق معبد إذا كان ى

الوطء")5( .

وقيل" :عبادة هللا :طاعته بفعل املأمور وترك احملذور")6( .

وقال ابن اْلنباري(ت328 :ه)  -رمحه هللا" :-فَلن عابد وهو اْلاضع لربه املستسلم املنقاد ْلمره".

()7

وقال الزبيدي ( ت12٠5 :ه )" :أصل العبودية الذل واْلضوع ،وقال آخرون :العبودية الرضا ِبا يفعل
الرب ،والعبادة فعل ما يرضى به الرب")8( .

-3الفراهيدي /العني ( .)48/2أبو عبد الرْحن اْلليل بن أْحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري (ت 17٠ه ).
 -4العرب ( ، )2776/5مادة (ع ب د).
-5يُنظر :لسان العرب ( ، )2778/5مادة (ع ب د) .لسان العرب املؤلفُ :ممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل،
َجال الدين ابن منظور اْلنصاري الرويفعى اْلفريقي (املتوىف711 :ه ) الناشر :دار صادر  -بريوت الطبعة :الثالثة -
 1414ه عدد اْلجزاء. 15 :
 -6ابن تيمية /العبودية .)5( :العبودية املؤلف :تقي الدين أبو العباس أْحد بن عبد اْلليم بن عبد السَلم بن عبد هللا
بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمية اْلراين اْلنبلي الدمشقي (املتوىف728 :ه ) احملققُ :ممد زهري الشاويش الناشر:
أيضا ضمن
املكتب اْلسَلمي  -بريوت الطبعة :الطبعة السابعة اجملددة 1426ه 2٠٠5 -م (هذه الرسالة مطبوعة ى
"جمموع الفتاوى"  ،149/1٠وِف "الفتاوى الكَبى" .)155/5
-7يُنظر :لسان العرب ، )2778/5( :مادة (ع ب د).
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املطلب الثان :مفهوم العبودية يف الشرع

والعبودية مشتقة من العبادة ،وقد عرفها ابن تيمية(ت728 :ه )  -رمحه هللا  -بقولهِ :
"ه َي ْاسم َجامع لكل
اطنة والظَّ ِاهرة ،)9( ".وقيل" :وِهي اسم َجيمع َكم َال ْاْل ِب َِِّ
ِ
ِ
َّلل َوُِنَ َايَت ُه
َ َ ْ ٌ َْ ُ َ ُ
َما ُحي ُبه هللا ويرضاه من ْاْلَْقَوال واْلعمال اْلَب َ َ َ
الذِل َِِّ
وَك َم َال ُّ
َّلل َوُِنَ َايَت ُه")1٠( .
َ
وَل شك أن تعريف ابن تيمية رْحه هللا تعريف جامع مانع ،وهو أفضل من عرف معًن العبودية وكتابه( :العبودية)
شاهد عيان على ذلك ،وقد عرض فيها حقيقة العبودية ِف اْلسَلم بشموليتها وكماَلا ومتامها ،وهو من أنفع وأمتع
ِ
وعرضا للمادة العلمية ،ملا َل وهو إمام جهبذ وعامل حنرير ما
ب ِف ِببه َتقيىقا وتدقيىقا وسب ىكا وحب ىكا لألسلوب ى
ما ُكت َ
جادت لنا ِبثله اْلرحام من ذاك الزمان.
وقال ابن القيم (ت751 :ه )  -رمحه هللا" :-العبودية اسم جامع ملراتب أربع :من قول اللسان والقلب ،وعمل

القلب واْلوارح.
فقول القلب هو اعتقاد ما أخَب هللا سبحانه به عن نفسه وعن أمسائه وصفاته وأفعاله ومَلئكته على لسان رسله
عليهم السَلم.
وقول اللسان اْلخبار عن قول القلب ِبا فيه من اَلعتقاد والدعوة إليه والذب عنه ،وتبيني بطَلن البدع املخالفة
والقيام بذكره وتبليغ أوامره.
وعمل القلب كاحملبة له والتوكل عليه واْلًنبة إليه واْلوف منه والرجاء له وإخَلص الدين له والصَب على أوامره وعن
نواهيه وعلى أقداره واملعاداة فيه واْلضوع والذل له وغري ذلك من أعمال القلب.
وأعمال اْلوارحكالصَلة واْلج واْلهاد وغريها")11( .
تعظيما لربه .وقيل :هي
ويعرفها املناوي(ت1٠31 :ه ) بقوله" :العبادة فعل املكلف على خَلف هوى نفسه ى

اْلفعال الواقعة على ُناية ما ميكن من التذلل واْلضوع املتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض ،ولذلك اختصت ِبلرب،
وهي أخص من العبودية اليت تعين مطلق التذلل)12( ".
َ -8تج العروس.)4٠9/2( :
 -9العبودية َلبن تيمية( :ص.)44 :
 -1٠جمموع الفتاوى .)19 /1٠( :جمموع الفتاوى املؤلف :تقي الدين أبو العباس أْحد بن عبد اْلليم بن تيمية
اْلراين (املتوىف728 :ه ) احملقق :عبد الرْحن بن ُممد بن قاسم الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية عام النشر1416 :ه 1995/م.
 -11مدارج السالكني .)1٠٠/1( :مدارج السالكني بني منازل إَيك نعبد وإَيك نستعني املؤلفُ :ممد بن أيب بكر
بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية (املتوىف751 :ه ) احملققُ :ممد املعتصم ِبلل البغدادي الناشر :دار
الكتاب العريب  -بريوت الطبعة :الثالثة 1416 ،ه 1996 -م عدد اْلجزاء. 2 :
 -12املناوي /التوقيف على مهمات التعاريف (.)234
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املبحث الثان :بيان أقسام العبودية
وفيه مطلبان:

املطلب اْلول :القسم اْلول من أقسام العبودية "عبودية الغلبة والقهر وامللك"
العبودية :عبوديتان:

أما العبودية اْلول فهي "عبودية الغلبة والقهر وامللك"

وهي عبودية كل من ِف السموات واْلرض مؤمنهم وكافرهم ،برهم وفاجرهم ،كما قال تعاَل﴿:إِن ُك ُّل
سمو ِ
ض إِهَّل ِآِت ال هر ْ َٰ
ات َو ْاْل َْر ِ
هه ْم َعدًّا َوُكلُّ ُه ْم آتِ ِيه يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة
اه ْم َو َعد ُ
صُ
محَ ِن َع ْب ًدا لهَق ْد أ ْ
َح َ
ال ه َ َ
أيضا ِبلعبودية العامة.
(مرمي ،)95-93 :كما تسمى ى
يقول شيخ املفسرين ابن جرير الطربي(ت31٠ :ه )  -رمحه هللا :-

َمن ِيف
فَ ْر ًدا﴾

عبدا له،
"ما َجيع من ِف السماوات من املَلئكة ،وِف اْلرض من البشر واْلنس ،يقول :إَل أييت ربه يوم القيامة ى
مقر له ِبلعبوديةَ ،ل نسب بينه وبينه)13( .
خاضعا ،ىا
ى
ذليَل ى

ويقول اإلمام البغوي(ت519 :ه )  -رمحه هللا :-
﴿إِهَّل ِآِت ال هر ْ َٰ
ذليَل خاضعا يعين :أن اْللق كلهم عبيده)14( .
(عبدا) ى
محَ ِن َع ْب ًدا﴾ أي :إَل آتيه يوم القيامة ى

اإلمام البغوي بقوله:
ويقرر أبو السعود (ت982 :ه )  -رمحه هللا  -ما قرراه ،أعِن :شي َخ املفسرين ،و َ
(أي :ما منهم أحد من املَلئكة والثقلني﴿إِهَّل ِآِت ال هر ْ َٰ
محَ ِن َع ْب ًدا﴾ إَل وهو مملوك له ،وهو مملوك له ،أيوي إليه

ِبلعبودية واَلنقياد))15( .

 -13تفسري الطَبي :القول ِف أتويل قوله تعاَل "أن دعوا للرْحن و ىلدا" ( .)261/18جامع البيان ِف أتويل القرآن
املؤلفُ :ممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اْلملي ،أبو جعفر الطَبي (املتوىف31٠ :ه ) احملقق :أْحد ُممد
شاكر الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :اْلوَل 142٠ ،ه  2٠٠٠ -م عدد اْلجزاء. 24 :
 -14تفسري البغوي :تفسري :قوله تعاَل "أن دعوا للرْحن ولدا" ( .)527/5معامل التنزيل ِف تفسري القرآن = تفسري
البغوي املؤلفُ :ميي السنة ،أبو ُممد اْلسني بن مسعود البغوي (املتوىف51٠ :ه ) احملقق :حققه وخرج أحاديثه ُممد
عبد هللا النمر  -عثمان َجعة ضمريية  -سليمان مسلم اْلرش الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة :الرابعة1417 ،
ه  1997 -م عدد اْلجزاء. 8 :
عبدا".)283/5( ،.
 -15تفسري أيب السعود :تفسري قوله تعاَل "إن كل من ِف السماوات واْلرض إَل آيت الرْحن ى
تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إَل مزاَي الكتاب الكرمي املؤلف :أبو السعود العمادي ُممد بن ُممد بن
مصطفى (املتوىف982 :ه ) الناشر :دار إحياء الْتاث العريب  -بريوت .
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ويف صدد ذلك يقول شيخ اإلسَلم ابن تيمية (ت728 :ه )  -رمحه هللا :-
"املخلوقون ُّ
الفجار ،واملؤمنون والكفَّار ،وأهل اْلنَّة وأهل النار؛ إذ هو رُِّبم كلهم
عباد هللا :اْلبرار منهم و َّ
كلهم ُ
وملي ُكهمَ ،ل خيرجون عن ِ
مميتهم ...سواء
مشيئته وقدرته ...فهو سبحانه ُّ
رب العاملني وخالُقهم و ارزقُهمُ ،
وُمييهم و ُ
اعْتفوا بذلك أو أنْكروه ،وسواء ِ
علموا ذلك أو جهلوه.
َ
ِ
مستكَبا على
جاحدا له
جاهَل بذلك؛ أو
وآمنوا به؛ خبَلف َمن كان ى
َّ
ى
عرفوا ذلك َ
ى
أهل اْلميان منهم َ
لكن َ
ربِه)16(.)...
ين هِ
ِ
ٱْلر ِ
أيضا يقول سبحانه﴿ :أََف َغ ْ َي ِد ِ
ض
وِف صدد بيان هذه العبودية ى
ٱّلِل َيْبغُو َن َول َُه أ ْ
َسَل َم َمن يف ٱل هس َمََٰٰوت َو ْ
طَْو ًعا َوَكْرًها َوِإلَْيِه يُ ْر َج ُعو َن﴾ (آل عمران.)83:
ويقول سبحانهَ ﴿ :وقَالُوْا هٱَّتَ َذ ه
ٱّلِلُ َولَ ًدا ُسْب َحََٰن ُه بَل له ُه ُك ٌّل له ُه قََِٰنُتو َن﴾ (البقرة.)116:
قال شيخ املفسرين ابن جرير الطربي(ت31٠ :ه )  -رمحه هللا  -يف تفسي قول هللا تعال:
"وأوَل معاين القنوت ِف قولهُ ﴿ :ك ٌّل له ُه قََِٰنُتو َن﴾ الطاعة واْلقرار لل عز وجل ِبلعبودية بشهادة أجسامهم ِبا فيها من
آَثر الصنعة ،والدَللة على وحدانية هللا عز وجل ،وأن هللا تعاَل ذكره ِبرئها وخالقها ،وذلك أن هللا جل ثناؤه أكذب
ِ
ٱْلر ِ
ض﴾ مل ىكا وخلىقاُ ،ث أخَب عن َجيع ما ِف السموات
الدين زعموا أن لل و ىلدا بقوله﴿ :بَل له ُه َما ِيف ٱل هس َمََٰٰوت َو ْ
واْلرض أُنا مقرة بدَللتها على رِبا وخالقها ،وأن هللا تعاَل ِبرؤها وصانعها ،وإن جحد ذلك بعضهم فألسنتهم
مذعنة له ِبلطاعة بشهادهتا له ِبَثر الصنعة اليت فيها بذلك ،وأن املسيح أحدهم ،فأىن يكون لل و ىلدا وهذه
صفته؟!")17( .
ين هِ
ِ
ٱْلر ِ
ويقول هللا تعاَل﴿ :أََف َغ ْ َي ِد ِ
ض طَْو ًعا َوَكْرًها﴾ ( آل عمران)83:
ٱّلِل َيْبغُو َن َول َُه أ ْ
َسَل َم َمن ِف ٱل هس َمََٰٰوت َو ْ
قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية (ت728 :ه )  -رمحه هللا :-

كرها؛ ْلن املخلوقات َجيعها متعبدٌة له التعبد العام ،سو ٌاء أقر املقر بذلك أو أنكره،
"فذكر إسَلم الكائنات ى
طوعا و ى
خروج عما شاءه وقدره وقضاه،
وهم مدينون له ُمدبَّرون ،فهم مسلمون له ى
طوعا و ى
كرها ،ليس ْلحد من املخلوقات ٌ
وَل حول وَل قوة إَل به ،وهو رب العاملني ومليكهم ،يُصرفهم كيف يشاء ،وهو خالقهم كلهم ،وِبرئهم ُومصورهم،
مقهور ،وهو سبحانه الواحد القهار اْلالق البارئ
ُمتاج َّ
فقري ٌ
معبد ٌ
كل ما سواه فهو مربوب مصنو ٌع ٌ
مفطورٌ ،
املصور)18( ".

أيضا  -ص.)1٠4 :
 -16العبودية َلبن تيمية :ويُنظر( :ص ،51- 5٠ :ويُنظر - :ى
 -17تفسري الطَبي.)5٠8-5٠7/1( :
 -18العبودية( :ص.)145
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املطلب الثان :القسم الثان من أقسام العبودية "عبودية اَّلختيار واَّلنقياد والطاعة
واحملبة"
ويقرر ابن القيم (ت751 :ه )  -رمحه هللا -أن" :العبودية نوعان :عامة وخاصة.
مث يقول رمحه هللا:

َنت ْم
"وأما النوع الثان :فعبودية الطاعة واحملبة واتباع اْلوامر ،قال تعاَلَٰ ﴿ :يِعَب ِاد َّلَ َخْوف َعَلْي ُك ُم ٱلَْي ْوَم َوَّلَ أ ُ
ِ ِ هِ
َح َسَن ُه﴾ (الزمر،)17،18:
ين يَ ْسَت ِم ُعو َن ٱْلَقْوَل َفَيهتِب ُعو َن أ ْ
َ َْتَزنُو َن﴾ (الزخرف ،)68:وقال تعاَلَ ﴿ :فَبشْر عَباد ٱلذ َ
هِ
ٱْلر ِ
ض َهْوًن َوِإ َذا َخاطََب ُه ُم اجلََِٰهلُو َن قَالُوْا َسَلًَما﴾ (الفرقان،63:
وقالَ ﴿ :وِعَب ُاد ه
ين َيَْ ُشو َن َعَل َٰى ْ
ٱلر ْمحََٰ ِن ٱلذ َ

.)64
فاْللق كلهم عبيد ربوبيته ،وأهل طاعته ووَليته هم عبيد ألوهيته)19( ".
وأهل هذه العبودية :أقبلوا على رِبم وخالقهم و ارزقهم طائعني منقادين لعبوديته سبحانه ،مطيعني ْلوامره ِبحض
إرادهتم واختيارهم،
فهي عبودية ُمبة وانقياد وطاعة وذل وخضوع،
وقد نسبهم هللا إليه نسب تكرمي وتشريف فقال ِف حقهم﴿ :وِعب ُاد ه ه ِ
ٱْلر ِ
ض َهْوًن﴾
ين َيَْ ُشو َن َعَل َٰى ْ
ََ
ٱلر ْمحََٰ ِن ٱلذ َ
(الفرقان ،)63:وهذه العبودية خاصة ِبملؤمنني الذين يطيعون هللا تعاَل ِبختيارهم وإرادهتم َل يشاركهم فيها أحد من
الكفار الذين خرجوا عن شرعه ومتردوا على أوامره ونواهيه .فنالوا بذلك عز الدنيا وشرفها وكرامة اْلخرة وفضلها
وأجرها.
ُمبا لربه
واْللق ِف هذه العبودية ترى بينهم بوىًن ى
وعظيما؛ فكلما كان العبد ى
كبريا ى
شاسعا ،وهم متفاوتون فيها تفاوىَت ى
خاضعا لسلطانه ،كان َتقيقه لعبودية ربه أجل وأعظم وأكمل.
منتهيا عن نواهيه ،ى
منقادا لشرعه ،ى
ى
متبعا ْلوامره ،ى
وأعظم الناس َتقيىقا ملقام العبودية هم صفوة خلقه وأمنائه على وحيه وسفرائه بينه وبني عباده من النبني واملرسلني،
وأعبدهم لل أَجعني هو سيدهم وإمامهم وأفضلهم وخامتهم نبينا ُممد  -صلى هللا عليه وسلم  ،-ولذا ُخص
ِبلذكر بوصف العبودية جمردة ِفكتاب هللا ِف أشرف املقامات
ِِ ِ
ِِ ِ
اب َوََلْ َْجي َع ْل لَهُ ِع َو ًجا﴾
وأعَلها وأزكاها ،كما قال سبحانه﴿ :ا ْْلَ ْم ُد هّلِل الهذي أَنْ َز َل َعلَى َع ْبده الْكتَ َ
(الكهف )1:وهذا ِف مقام الوحي وهو من أشرف املقامات وأعظمها وأجلها ،وِف مقام الدعوة إَل هللا قال
سبحانه﴿ :وأَنهه لَ هما قَام عب ُد هِ
ادوا يَ ُكونُو َن َعلَْي ِه لِبَ ًدا﴾ (اْلن)19:
اّلِل يَ ْدعُوهُ َك ُ
َ ُ
َ َْ
ِ
َس َرى بِ َع ْب ِد ِه ل َْي ًَل ِم َن ال َْم ْس ِج ِد ا ْْلََر ِام إِ َل ال َْم ْس ِج ِد
وِف مقام اْلسراء قال سبحانهُ ﴿ :س ْب َحا َن الهذي أ ْ
ْصى﴾ (اْلسراء )1:وَل شك أن مقام اْلسراء مقام تشريفكذلك.
ْاْلَق َ
 -19مدارج السالكني.)1٠5/1( :
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فالشرف املروم ملن استكمل َتقيق العبودية ،وَل يكون َتقيقها إَل مع كمال الذل واْلضوع
واَلفتقار لل الواحد القهار ،والعبودية املتعلقة بربوبية هللا هي العبودية العامة اليت تشمل َجيع اْلَلئق مؤمنهم وكافرهم
وبرهم وفاجرهم.

ومدبرا لكل شؤونه ،وأنه فقري إليه -عرف تلك العبودية العامة
رًب وخال ًقا ورازقًا
فإذا علم العبد أن له ً
ً
املتعلقة بربوبيته سبحانهَ ،وقد يعبده َم َع ذَلِك َوقد يعبد غريه من اْلصنام واْلوَثن ،وإن مل يقر ِبا فهو
قهرا وغلبة.
داخل َتتها شاء أم أىبْ ،لُنا شاملة له ى
والعبودية العامة اليت هي عبودية القهر والغلبةَ ،ل تكفي للدخول ِف اْلسَلم ،فقد أقر ِبا كفار قريش
ومع ذلك قاتلهم النب  -صلى هللا عليه وسلم  -واستحل دماءهم وأموالكم ،ذلك ْلُنم مل يقروا
ِبلعبودية اْلاصة ،وهي عبودية اْللوهية اليت توجب َتقيق التوحيد وصرف العبادة كلها لل ،كما قال ربنا
ِف ذلك﴿ :قُل إِ هن ص ََلِِت ونُس ِكي وَُْمياي وَمََ ِاِت ِهِ
ّلِل َر ِ
ت َوأ ََن
ك أ ُِم ْر ُ
يك لَهُ َوبِ ََٰذلِ َ
ي ََّل َش ِر َ
ب ال َْعال َِم َ
َ َ ُ َ َ َ َ
ْ
ِ
ي﴾ (اْلنعام)163-163 :
أ هَو ُل ال ُْم ْسل ِم َ
ِ
َلتهم من خلق ال هس َم َاوات
فهم قد أقروا بربوبيته سبحانه وأقروا أنه تعاَل هو اْلالق كما قَ َال َت َع َاَلَ ﴿ :ولَئن َسأ ْ
َو ْاْل َْرض َلي ُقولن هللا﴾ ( (لُْق َمان ،)25:فهذا إقرار صريح بربوبيتهم لرِبم ،ومع ذلك مل ينفعهم إقرارهم ِبلربوبية لعدم
َتقيق توحيد اْللوهية
اَل﴿ :وما ي ْؤِمن أَ ْكثَ رهم ًِب هِ
ّلِل إَِّل َو ُه ْم ُم ْش ِرُكو َن﴾ (يوسف.)16٠:
َك َما قَ َ
ال هللا تَ َع َ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ
بدو َن اَلصنام واْلوَثن ،ومل يصرفوا العبادة لإلله الواحد امللك الدَين.
ْلُنم مع ذلك ْيع ُ
أما العبودية املتعلقة ِبلوهيته سبحانه فهي العبودية اْلاصة املتعلقة بعبادته سبحانه وأتليهه وتوحيده
وطمعا ،رغبىا ورهبىا.
وإخَلص الوجه له وقصده وحده ِبلعبادة دون ما سواه ،خوفُا ى

َجيع املخلوقات عبيد مقهورون لربوبيته تبارك تعاَل ،أما أهل طاعته وأهل كرامته فهم عبيد ألوهيته
واخلَلصة :أن ُ
تعاَل ،اْلاضعون املتذللون لرِبم ،خضوع وتذلل ،وعبودية اختيار َل عبودية قهر وغلبة ،وتلك هي العبودية اْلاصة.
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املبحث الثالث :بيان حقيقة العبودية
وفيه ثَلثة مطالب:

املطلب اْلول :بيان مفهوم حقيقة العبودية عند أئمة التفسي
أما حقيقة العبودية :فهي الغاية العظمى اليت خلق هللا من أجلها اْللق كما بني ذلك ِف ُمكم كتابه فقال سبحانه:
اإلنْس ِإهَّل لِي ْعب ُد ِ
ت ِْ
ون﴾ (الذارَيت،)56 :
﴿ َوَما َخَلْق ُ
اجل هن َو ِْ َ َ ُ
قال ابن جرير الطربي(ت31٠ :ه )  -رمحه هللا :-
اإلنْس ِإهَّل لِي ْعب ُد ِ
ت ِْ
ون﴾ (الذارَيت ،)56 :فقال بعضهم:
"اختلف أهل التأويل ِف أتويل قولهَ ﴿ :وَما َخَلْق ُ
اجل هن َو ِْ َ َ ُ
معًن ذلك :وما خلقت السعداء من اْلن واْلنس إَل لعباديت ،واْلشقياء منهم ملعصييت".
أي خلقهم ْلجل أن يعبدونه سبحانه فمن عبده أكرمه ومن ترك عبادته أهانه)2٠( ".
وحصر سبحانه وتعاَل اْلِكمة من خلقهم ِف قوله﴿ :إِهَّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾ ليتبني ويتأكد َلم أن اْلِكمة من
َُ
َ ََ
خلقهم هي :عبادته سبحانه وتعاَل ،وخلق كل شيء لرعايتهم ورعاية مصاْلهم ومصاحل معاشهم،
وس َّخر َلم كل ما ِف السموات واْلرض ليستعينوا ِبا على عبادته وطاعته سبحانه وتعاَل.
َ
ِ
ِ
ومعًن ﴿إِهَّل ليَ ْعبُ ُدون﴾ أي :يوحدونين ،فيفردونين ِبلعبادة ،وَل يعبدوا سواي ،والعبادة َل تسمى عبادة

إَل مع التوحيد وَل تصح وَل تقبل إَل به ،فهو قوامها وأسها وأساسها املتني الذي َل قوام َلا وَل ووجود
إَل به ،فهو كالطهارة للصَلة َل تصح وَل تقبل إَل ِبا فهي شرط صحة ،كما أن التوحيد شرط صحة ِف
صحة العبادة وقبوَلا.
وَتقيق العبودية لرب الَبية هي املهمة العظيمة اليت من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق
اْلخرة ففريق ِف اْلنة وفريق ِف السعري
ول إِهَّل نُ ِ
وحي إِل َْي ِه أَنههُ ََّل إِلَهَ إِهَّل أ ََن فَا ْعب ُد ِ
ك ِم ْن ر ُس ٍ
ون﴾ (اْلنبياء:
قال تعاَلَ ﴿ :وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن قَ ْبلِ َ
ُ
َ
ك ح هَّت َيْتِي َ ِ
ي﴾ (اْلجر،)99 :
ك الْيَق ُ
 ،)25وقال لرسوله  -صلى هللا عليه وسلم َ ﴿ :-وا ْعبُ ْد َربه َ َ َ َ
واليقني هنا هو :املوت.
وقال ابن القيم (ت751 :ه )  -رمحه هللا" :-واحملبة مع اْلضوع هي العبودية اليت خلق اْللق ْلجلها،

فإُنا غاية اْلب بغاية الذل ،وَل يصلح ذلك إَل له سبحانه ،واْلشراك به ِف هذا هو الشرك الذي َل
عمَل")21( .
يغفره هللا وَل يقبل لصاحبه ى

 -2٠تفسري الطَبي.)445/22( :
 -21الفوائد ص.)183( :
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وقال  -رمحه هللا  -يف نونيته:
وع بادةُ الرْح ن َغايَةُ ُحبِ ِه
وعليهم ا فل ك العب ادة دائ ٌر
وم داره ب اْلمر أم ِر رس وله

م ع ذُ ِل ع اب ده مه ا قُطْب ِ
ان
َ
م ا دار ح ىت ق امت القطب ِ
ان
س ,والش ِ
َل ِبَل وى ,والنف ِ
يطان)22( .

املطلب الثان :بيان شرطي َتقق العبودية
أخيا :فإن العبودية اْلقة َّل تتحقق إَّل بتحقيق أصلي عظيمي:
و ً

اْلصل اْلول :إفراده هللا تعاَل ِبلعبادة ونبذ عبادة كل ما سواه ،وهذا هو مقتضى شهادة أَل أله إَل هللا

ُممدا رسول هللا.
اْلصل الثان :أَل يُعبد هللاُ إَل ِبا شرع ،وهذا هو مقتضى شهادة أن ى

العبد سعادَة الدارين.
فمن حقق هذين اْلصلني العظيمني بكماَلما ومتامهما ،فقد حقق العبودية اْلقة اليت ينال به ُ

املطلب الثالث :تقرير عبودية هللا تعال يف سورة الفاَتة

إن املتأمل ِف السورة الكرمية يتجلى له ُمور السورة الرئيس أَل وهو قضية التوحيد وتقرير العبودية اليت خلق هللا من
أجلها اْلن واْلنس ،فلم خيلقهم عبثىا ومل يْتكهم سدى :كما قال تعاَل﴿ :أَفَ َح ِسْبُت ْم أَهَّنَا َخَلْقَنا ُك ْم َعَبثًا َوأَنه ُك ْم ِإلَْيَنا

ََّل ُت ْر َج ُعو َن﴾ ( املؤمنون.)115 :
ِ
ي﴾ ( :5الفاَتة) يتجلى بوضوح تقرير العبودية ِف السورة الكرمية ،ومن
وِف قوله تعاَل﴿ :إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
هنا يتبني أن بيان تقرير العبودية لل هو احملور الرئيس ِف السورة الكرمية.
ويف َنو ذلك يقرر الفخر الرازي (ت6٠6 :ه)  -رمحه هللا -فيقول:

"واملقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة :اْلَليات ،واملعاد ،والنبوات ،وإثبات القضاء والقدر لل تعاَل ،فقوله
﴿ا ْْلم ُد ِهِ
ّلِل َر ِ
ي﴾ يدل على اإلهليات ،وقوله
ب ال َْعال َِم َ
َْ
ِ
ِ
ِ
﴿مالِ ِ
ي﴾ يدل على نفي اْلَب والقدر ،وعلى
ك يَ ْوم الدي ِن﴾ يدل على املعاد ،وقول﴿ :إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
َ
صرا َ ه ِ
ِ
ط الْمستَ ِق ِ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم غَ ِْي
ين أَنْ َع ْم َ
ط الذ َ
يم َ
إثبات أن الكل بقضاء هللا وقدره ،وقولهْ ﴿ :اهد َن الص َرا َ ُ ْ َ
ِ
ض ِ
أيضا على إثبات قضاء هللا وقدره وعلى النبوات ،فلما كان املقصد
ال َْمغْ ُ
ي﴾ يدل ى
وب َعلَْي ِه ْم َوََّل الضهال َ
اْلعظم من القرآن هذه املطالب اْلربعة ،وكانت هذه السورة مشتملة عليها  -لقبت ِبم القرآن)23( ".
وفيما ذكره الفخر الرازي وقرره إمنا هو تقرير لكل أنواع العبودية ِف السورة الكرمية،

 - 22الكافية الشافية ِف اَلنتصار للفرقة الناجية( :ص.)32:
 -23التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب للفخر الرازي "سورة الفاَتة"(ص .)145:مفاتيح الغيب = التفسري الكبري
املؤلف :أبو عبد هللا ُممد بن عمر بن اْلسن بن اْلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري
(املتوىف6٠6 :ه ) الناشر :دار إحياء الْتاث العريب  -بريوت الطبعة :الثالثة  142٠ -ه .
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فاشتمال السورة على ْحده تعاَل ومتجيده ِبمسائه وصفاته والثناء عليه واْلقرار ِبليوم اْلخر وإثبات البعث واْلزاء،
وتنزيه هللا عن كل نقص ووصفه تعاَل بكل كمال يليق بذاته املقدسة ،وحصر العبادة واَلستعانة فيه
وحده ،وطلب اَلداية إَل صراطه املستقيم ،واْلْلاح عليه ِبلثبات على هذا الصراط ،صراط املنعم عليهم،
وطلب البعد عن طريق أهل الغواية والزيغ ممن غضب عليه وأضلهم ،كل ذلك يؤكد ويَبهن ويوضح تقرير السورة
الكرمية للعبودية ِبعناها الشامل والكامل ،وآَيت السورة مقررة ْلنواع التوحيد الثَلثة كما مر معنا ِف ثناَي البحث وكما
سيأيت تفصيل ذلك ِف موضعه إبذن هللا تعاَل.
ومما يَبهن ويؤكد تقرير الفاَتة للعبودية حديث أَِيب هريرَة ر ِضي هللا عْنه قَ َالَِ :مسعت رس َ ِ
صَّلى ا ََّّللُ َعَلْيِه َو َسَّل َم
ُ ََْ َ َ َ ُ
ول ا ََّّلل َ
ْ ُ َُ
ني ولِعب ِدي ما سأ ََل فَِإ َذا قَ َال اْلعب ُد﴿ :ا ْْلم ُد ِهِ
الصََلَة بيِين وب ِ ِ
ّلِل َر ِ
ب
َي ُق ُ
ت َّ َْ َ َْ َ
َْ
ني َعْبدي ن ْ
ول" :قَ َال ا ََّّللُ َت َع َاَل :قَ َس ْم ُ
َْ
صَفْ ِ َ َْ َ َ
الرِحيم﴾ قَ َال ا ََّّللُ َت َع َاَل :أَثًَْن َعَل َّي َعْب ِدي َوِإ َذا قَ َال:
الر ْمحَ ِن ه
ي﴾ قَ َال َّاَّللُ َت َع َاَلَِْ :ح َدِين َعْب ِدي َوِإ َذا قَ َال ﴿ :ه
ال َْعال َِم َ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ي﴾
ض ِإ ََّيل َعْبدي فَِإ َذا قَ َال﴿ :إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
﴿ َمالك يَ ْوم الدي ِن﴾ قَ َالََّ :جم َدِين َعْبدي َوقَ َال َمَّرىةَ :فَّو َ
قَ َال :ه َذا بيِين وب ِ ِ ِ
اط الْمسَتِقيم ِصر َ ه ِ
ِ ِ
ِ
ت َعَلْيِه ْم
ين أَْن َع ْم َ
َ َْ َ َْ َ
اط الذ َ
ني َعْبدي َولَعْبدي َما َسأ ََل فَإ َذا قَ َالْ ﴿ ::اهدَن الصَر َ ُ ْ َ َ
ِ
ض ِ
الَ :ه َذا لِ َعْب ِدي َولِ َعْب ِدي َما َسأ ََل .)24( ".ولعل يف هذا كفاية،
ي﴾ قَ َ
َغ ِْي ال َْم ْغ ُ
وب َعَلْيِه ْم َوََّل الضهال َ
واْلمد هلل رب العاملي .

" -24أخرجه عبد الرزاق ( ،128/2رقم  ، )2767وأْحد ( ،285/2رقم  ، )7823وأبو داود ( ،216/1رقم
 ،)821ومسلم ( ،296/1رقم  ،)395والْتمذي ( ،2٠1/5رقم  ،)2953وقال :حسن .والنسائي ( ،135/2رقم
 ،)9٠9وابن ماجه ( ،1243/2رقم  ،)3784وابن حبان ( ،84/5رقم .)1784
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الفصل الثان
وفيه مباحث:

الدين َم ْبىن على (العبودية  -واَّلستعانة)

املبحث اْلول :مفهوم العبودية يف آييت الفاَتة ،والذاريت ،يف قوله تعال( :إيك نعبد:4( )...
اجلِ هن واإلنْس ِإَّل لِي ْعب ُد ِ
ون) (الذاريت)56:
الفاَتة) ،ويف قوله تعالَ( :وَما َخَلْق ُ
ت ْ َ َ َُ
وفيه أربعة مطالب:

املطلب اْلول :مفهوم العبودية يف قوله تعال( :إيك نعبد :4( )...الفاَتة)
أوًَّل :العبوديةِ ،ف قوله﴿ :إيك نعبد﴾ وبيان أن َتقيق العبودية هي الغاية من خلق القلق.

وهللا تعاَل قد خلق املكلفني من الثقلني ملهمة عظيمة وغاية جليلة ،أَل وهي عبادته جل ِف عَله ،خلقهم ليعبدوا
َتما.
وهو غين عنهم غًن َتم ،وهم فقراء إليه سبحانه ىا
فقر ى
اجلِ هن واإلنْس ِإَّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾
املطلب الثان :مفهوم العبودية يف قوله تعالَ ﴿ :وَما َخَلْق ُ
ت ْ َ َ َُ
(الذاريت)56:
اجلِ هن واإلنْس ِإَّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾ (الذارَيت)56:
قال تعاَلَ ﴿ :وَما َخَلْق ُ
ت ْ َ َ َُ
"أي :إمنا خلقتهم ْلمرهم بعباديتَ ،ل َلحتياجي إليهم.
ِ ِ
كرها،
وقال علي بن أيب طلحة ،عن ابن عباس رضي هللا عنهماِ﴿ :إَّل لَي ْعُب ُدون﴾ أي :إَل ليقروا بعباديت ى
طوعا أو ى
وهذا اختيار ابن جرير.
وقال ابن ُجَريْج :إَل ليعرفون.
وقال الربيع بن أنسِ﴿ :إَّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾ أي :إَل للعبادة (.)25
َُ
26
وقال القرطِب (ت671 :ه)  -رمحه هللا " :-أي :ليذلوا وخيضعوا يل"( )

 -25تفسري ابن كثري .)425/7( :تفسري القرآن العظيم (ابن كثري) املؤلف :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري
القرشي البصري ُث الدمشقي (املتوىف774 :ه ) احملققُ :ممد حسني مشس الدين الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات
ُممد علي بيضون  -بريوت الطبعة :اْلوَل  1419 -ه .
 -26تفسري القرطب .)56/17( :اْلامع ْلحكام القرآن = تفسري القرطب املؤلف :أبو عبد هللا ُممد بن أْحد بن أيب
بكر بن فرح اْلنصاري اْلزرجي مشس الدين القرطب (املتوىف671 :ه ) َتقيق :أْحد الَبدوين وإبراهيم أطفيش الناشر:
دار الكتب املصرية  -القاهرة الطبعة :الثانية1384 ،ه  1964 -م عدد اْلجزاء 2٠ :جزءا (ِف  1٠جملدات).
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"قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنهِ﴿ :إَّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾ أي إَل ْلمرهم أن يعبدوين وأدعوهم إَل عباديت ،يؤيده قوله
َُ
عز وجل﴿ :وما أ ُِمرواْ إَِّله لِي عب ُدواْ إِ َهلا و ِاح ًدا﴾ (التوبة .)31-
َ ُْ
ً َ
ََ ُ
وقال جماهد :إَل ليعرفوين .
وهذا أحسن ْلنه لو مل خيلقهم مل يعرفوا وجوده وتوحيده ،و" قيل :معناه إَل ليخضعوا إيل ويتذللوا ،ومعًن العبادة ِف

خروجا
اللغة :التذلل واَلنقياد ،فكل َملوق من اْلن واْلنس خاضع لقضاء هللا ،متذلل ملشيئته َل ميلك أحد لنفسه ى
عما خلق عليه.

وقيل " :إَل ليعبدون " إَل ليوحدوين ،فأما املؤمن فيوحده ِف الشدة والرخاء ،وأما الكافر فيوحده ِف الشدة والبَلء
ِ
ِ
اّلِل ُُمْلِ ِ
ِ
ين﴾ ( العنكبوت
صَ
دون النعمة والرخاء ،بيانه قوله  -عز وجل﴿ :فَِإ َذا َركبُوا ِيف الْ ُفلْك َد َع ُوا هَ
ي لَهُ الد َ
.)27( .)65قال النووي (ت676 :ه)  -رمحه هللا:-

"وهذا تصريح ِبُنم خلقوا للعبادة ،فحق عليهم اَلعتناء ِبا خلقوا له واْلعراض عن حظوظ الدنيا ِبلزهادة فإُنا دار
نفاد َل ُمل إخَلد ،ومركب عبور َل منزل حبور" (.)28

وأهل العبودية اْلقة موقنون بذلك.

قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية(ت728 :ه )  -رمحه هللا :-

"إن هللا خلق اْللق لعبادته اْلامعة ملعرفته واْلًنبة إليه وُمبته واْلخَلص له")29( .
املطلب الثالث :قواعد العبودية اليت بنيت على قوله تعال﴿ :إِ هي َك نَ ْعبُ ُد﴾ ( :4الفاَتة)

وقال اإلمام ابن القيم (ت751 :ه )  -رمحه هللا :-
" وبًن﴿ :إِ هي َك نَ ْعبُ ُد﴾ على أربع قواعد :التحقق ِبا حيبه هللا ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب ،وعمل القلب
اجلِ هن واإلنْس ِإَّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾ ")3٠( .
واْلوارح ،فالعبودية اسم جامع َلذه املراتب اْلربع .قال تعاَلَ ﴿ :وَما َخَلْق ُ
ت ْ َ َ َُ

 - 27تفسري البغوي.)381/7( :
 -28رَيض الصاْلني ،للنووي( :ص .)37 :رَيض الصاْلني املؤلف :أبو زكرَي ُميي الدين حيىي بن شرف النووي
(املتوىف676 :ه ) الناشر :املكتب اْلسَلمي  -بريوت-الطبعة اْلوَل1412-ه َ -تقيقُ :ممد ًنصر الدين اْللباين
عدد اْلجزاء.1 :
 -29العبودية( :ص.)8٠ :
 -3٠مدارج السالكني. )1٠٠/1( :
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املطلب الرابع :بيان أهل العلم وأئمة التفسي رمحهم هللا حول قال تعال:
اجلِ هن واإلنْس ِإَّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾ ( .الذارَيت)56:
﴿ َوَما َخَلْق ُ
ت ْ َ َ َُ

ويف ضوء بيان أهل العلم وأئمة التفسي رمحهم هللا حول آية الذاريت يتبي:

 -1أن اْلكمة والغاية احملمودة اليت خلق هللا تعاَل اْللق من أجلها هي العبادة.
قال ابن سعدي(ت1376 :ه )  -رمحه هللا :-

"هذه الغاية اليت خلق هللا اْلن واْلنس َلا وبعث َجيع الرسل يدعون إليها ،وهي
عبادته املتضمنة ملعرفته وُمبته واْلًنبة إليه واْلقبال عليه واْلعراض عما سواه ،وكلما ازداد العبد معرفة بربه كانت
عبادته أكمل ،فهذا الذي خلق هللا تعاَل املكلفني ْلجله ،فما خلقهم ْلاجة منه إليهم)31( ".
 -2وأن هللا خلقهم وهو غين عنهم مع فقرهم إَل خالقهم.
قال تعاَل﴿ :ي أَيُّها النهاس أَنتم الْ ُف َقراء إِ َل هِ
اّلِل َو ه
ِن ا ْْلَ ِمي ُد﴾ )فاطر(15:
اّلِلُ ُه َو الْغَِ ُّ
َ َ
ُ ُُ َ ُ
يقول الفخر الرازي (ت6٠6 :ه) – رمحه هللا -فيقول:
" فَل أيمركم ِبلعبادة َلحتياجه إليكم ،وإمنا هو ْلشفاقه عليكم" ()32
 -3وأن العبادة هي :اْلضوع والذل واَلنقياد.
 -4وأن عبودية القهر والغلبة تشمل كل اْللق مؤمنهم وكافر.
قال القرطِب (ت671 :ه)  -رمحه هللا :-

" قوله تعاَل﴿ :ٱ ْعُب ُدوْا﴾ أمر ِبلعبادة له ،والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه ،وأصل العبادة اْلضوع

والتذلل ،يقال :طريق معبدة إذا كانت موطوءة ِبْلقدام ...والعبادة الطاعة ،والتعبد التنسك ")33( .
 -5وأن العبادة اليت هي التوحيد ،هي عبودية اَلختيار ،اليت َل يُوفق َلا إَل من اصطفاه هللا تعاَل من عباده املؤمنني.
أبدا حىت املمات.
 -6وأن التكليف ِبلعبودية َل ينفك عن العبد ى
ك ح ه ََّٰت َيْتِي َ ِ
ي﴾ (اْلجر ،) 99 :واليقني
ك ٱلَْيق ُ
كما قال هللا تعاَل لنبيه  -صلى هللا عليه وسلم َ ﴿ :-وٱ ْعُب ْد َربه َ َ َ َ
هو املوت.

 -31تفسري ابن سعدي . )181/7( :تيسري الكرمي الرْحن ِف تفسري كَلم املنان املؤلف :عبد الرْحن بن ًنصر بن عبد
هللا السعدي (املتوىف1376 :ه ) احملقق :عبد الرْحن بن معَل اللوحيق الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :اْلوَل 142٠ه
 2٠٠٠م عدد اْلجزاء. 1 : -32التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب -للفخر الرازي -تفسري سورة فاطر » قوله تعاَل َي أيها الناس أنتم الفقراء إَل
هللا وهللا هو الغين اْلميد( :ص. )23 :
 -33تفسري القرطب.)226-225/1( :
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قال اإلمام ابن القيم (ت751 :ه )  -رمحه هللا:-

ك ح ه ََّٰت َيْتِي َ ِ
ي﴾ (اْلجر  ،)99وقال أهل
ك ٱلَْيق ُ
"قال هللا تعاَل لرسوله -صلى هللا عليه وسلم َ ﴿ :-وٱ ْعُب ْد َربه َ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ي﴾ (املدثر  ،) 47-46وِف الصحيح ِف قصة عثمان بن
ب بِيَ ْوم الدين َح هَّت أ ََات َن الْيَق ُ
النارَ ﴿ :وُكنها نُ َكذ ُ
مظعون رضي هللا عنه أن النب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :أما عثمان فقد جاءه اليقني من ربه" ( )34أي املوت
وما فيه ،فَل ينفك العبد من العبودية ما دام ِف دار التكليف ،ومن زعم أنه يصل إَل مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو
زنديق كافر ِبلل ورسوله ،وإمنا وصل ملقام الكفر ِبلل واَلنسَلخ من دينه ،بل كلما متكن العبد ِف منازل العبودية
كانت عبوديته أعظم ،والواجب عليه منها أكَب وأكثر من الواجب على من دونه ،وَلذا كان الواجب على رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم  -بل على َجيع الرسل أعظم من الواجب على أممهم ،والواجب على أويل العزم أعظم
من الواجب على من دوُنم ،والواجب على أويل العلم أعظم من الواجب على من دوُنم ،وكل أحد ِبسب مرتبته"
(.)35
أبدا ،ومن يسموا
وكَلم ابن القيم  -رْحه هللا  -حول معًن اليقني يبني حقيقة العبودية اليت َل تنفك عن العبد ى
التكليف.
أنفسهم ِبهل الوجد من املتصوفة وحنوهم ،يدعي رؤوسهم أُنم من شدة عبادهتم قد ُرِف َع عنهم
ُ
ُث عرج  -رْحه هللا  -على مقام العبودية وأن العبد كلما متكن ِف منازل العبودية كانت عبوديته أعظم ،وكلما ارتفع
علما ومنزلة ومكانة ،كانت عبوديته أعظم وآكد ،كعبودية املرسلني وعبودية أويل العزم منهم ،وعبودية ورثة
قدر العبد ى
اْلنبياء من العلماء الرِبنيني.
 -7وأن املؤمن يعبد هللا ِف الشدة والرخاء ،وأما الكافر فَل يعبد هللا إَل ِف الشدائد ،كما قال هللا تعاَل:
ِ
ِ
اّلِل ُُمِْل ِ
ِ
َهاه ْم ِإَل الَِ
ْرب ِإ َذا ُه ْم يُ ْش ِرُكون﴾ (العنكبوت.)65 :
ين َف َل هما َن ُ
صَ
﴿فَِإ َذا َركُبوا ِيف اْلُفلْك َد َعُوا هَ
ي ل َُه الد َ
 -34وأصل اْلديث رواه البخاري ونسوقه بسنده :قال اْلمام البخاري رْحه هللا تعاَل َ :حدَّثَنَا َْحي َىي بْ ُن بُ َك ٍْري َحدَّثَنَا
َن أ َُّم ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ث َعن عُ َقْي ٍل َع ِن ابْ ِن ِشه ٍ
َّب
اب ،قَ َ
صا ِر َِبيَ َعت النِ َّ
ال  :أ ْ
العَلَءْ ،امَرأَةى م َن اْلَنْ َ
َخ َََبِين َخا ِر َجةُ بْ ُن َزيْد بْ ِن ََثبِت ،أ َّ َ
َ
اللَّْي ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أ ْ
َخ َََبتْهُ " :أَنَّهُ اقْ تُس َم املَُهاج ُرو َن قُ ْر َعةى فَطَ َار لَنَا عُثْ َما ُن بْ ُن َمظْعُون ،فَأَنْ َزلْنَاهُ ِِف أَبْيَاتنَا ،فَ َوج َع َو َج َعهُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم.
ِف َوغُس َل َوُكف َن ِِف أَثْ َوابِهَ ،د َخ َل َر ُس ُ
ول َّ
اَّلل َ
ِف فيه ،فَلَ َّما تُ ُو َ
الذي تُ ُو َ
فَ ُق ْلت :ر ْْحةُ َِّ
َّب صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم « :وما ي ْد ِر ِ
السائِ ِ
يك
اَّللُ ،فَ َق َ
ك َّ
ك أ ََِب َّ
ك :لََق ْد أَ ْكَرَم َ
ب ،فَ َش َه َادِيت َعلَْي َ
اَّلل َعلَْي َ
ُ ََ
ال النِ ُّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ
أ َّ
اَّللَ قَ ْد أَ ْكَرَمهُ »؟.
َن َّ
اَّلل إِِين َْلَرجو لَه اْلري ،و َِّ
ال« :أ ََّما هو فَ َق ْد جاءه الي ِقني ،و َِّ
ول َِّ
اَّلل َما
اَّللُ؟ فَ َق َ
ت ََي َر ُس َ
اَّلل ،فَ َم ْن يُ ْك ِرُمهُ َّ
تِِ :بَِيب أَنْ َ
فَ ُق ْل ُ
ْ ُ ُ َْ َ َ
َ َُ َ ُ َ
َُ
اَّلل ،ما ي ْفعل ِيب» قَالَت :فَو َِّ
أَد ِري ،وأ ًََن رس ُ ِ
ِ
َح ىدا بَ ْع َدهُ أَبَ ىدا  ".رواه البخاريِ )1243( :بب -
اَّلل َلَ أَُزكي أ َ
ْ َ َُ
ْ َ
ول َّ َ ُ َ ُ
الدخول على امليت بعد املوت إذا أُدرج ِف أكفانه-كتاب اْلنائز و(ِ )2687بب _ القرعة ِف املشكَلت -و
(ِ )3929بب-مقدم النب صلى هللا عليه وسلم -و (ِ )7٠٠3بب -رؤَي النساء -و (ِ )7٠18بب -العني اْلارية
ِف املنام  -كتاب التعبري.
(-35مدارج السالكني .)1٠4-1٠3/1
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 -8أن العبودية مع كون مضموُنا الذل واْلضوع واَلفتقار فهي متضمنة ْلعلى مقامات العبد ،فهي املنزلة الرفيعة
السامية العالية اليت ارتضاها هللا ْلشرف خلقه  -صلى هللا عليه وسلم ،-وارتضاها هو  -صلى هللا عليه وسلم -
لنفسه حيث يقولَ( :ل تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي ،فإمنا أًن عبد فقولوا :عبد هللا ورسوله)")36( .

املبحث الثان :العَلقة بي منزليت "العبودية واَّلستعانة" ،وأقسام الناس فيهما
وفيه مطالب:

املطلب اْلول :مفهوم اَّلستعانة يف اللغة
وعوين
اَّلستعانة يف اللغة :مصدر استعان ،وهي :طلب العون ،من أعان يعني إعانة ،فهو ُمعنيَ ،
ِ
العون ،واملعُونة والعون :الظهري على
بعضا ،واَلسم :
بعضهم ى
ومعوان ،يُقال :تعاو َن القوم ،إذا أعا َن ُ
َ
َ
اْلمر ،يقال :استعنت بفَلن فأعانين وعاونين)37( .
صَلة﴾ (البقرة .)45:
ص ِْرب َوال ه
استَ ِعينُوا ًِبل ه
قال تعاَلَ ﴿ :و ْ
والعون :الظهري على اْلمر ،الواحد واَلثنان ،واْلمع واملؤنث فيه سواء ،وقد ُح ِك َي ِف تكسريه "أعوان".
واملعونة :اْلعانة ،ورجل معوان حسن املعونة ،وحسن املعونة للناس ،وكل شيء أعنك فهو عون لك،
كالصوم عون على العبادة)38( .
ومن هنا يتبني أن اَلستعانة ِف لسان العرب أتيت ِبعًن املعونة على الشيء.
املطلب الثان مفهوم اَّلستعانة يف الشرع
يقول الباحث:
ِبلتأمل والنظر واملقارنة بني تعريف اَلستعانة ومفهومها ِف لسان العرب ،وبني تعريفها عند الفقهاء
واْلصوليني جند التقارب ِف املعًن.
ومن هنا َيكن أن يُقال إن:

اَّلستعانة ًبهلل يف الشرع هي :سؤال ِ
العبد ربَه اْلعانةَ على صَلح أمره ِف معاشه ومعاده.
أو هي :استعانةُ ِ
العبد ِبلل على صَلح أمر دينه ودنياه.
وأما اَّلستعانة ًبملخلوق :فَل تكون إَل فيما يقدر عليه.

قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية (ت728 :ه )  -رمحه هللا :-

 -36أخرجه البخاري ( )3445من حديث عمر بن اْلطاب رضي هللا عنه.
 - 37يُنظر :لسان العرب ،مادة :عون ،واملعجم الوسيط.638 /2 ،
 -38يُنظرَ :متار الصحاح ،الرازي ص ،222لسان العرب ،ابن منظور َ ،3179/5تج العروس ،الزبيدي ،429/35
املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية .638/2
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اَّلستعانة :طلب العون من هللا ،ويطلب من املخلوق ما يقدر عليه من اْلمور)39( .

املطلب الثالث :أنواع اَّلستعانة
أنواع اَّلستعانة:

واْلمور اليت يطلب العب ُد العو َن فيها نوعان:

أما النوع اْلول :فطلب العون فيما َل يقدر عليه إَل هللا وحده

ومن ذلك :تيسر اْلمور من شفاء اْلمراض وسعة اْلرزاق ،وصَلح اْلحوال وتيسري اْلمور ،وطلب

الذرية .

ضا -طلب هداية التوفيق إَل الطريق الصراط املستقيم والثبات عليه ،وطلب مغفرة
ومن ذلك -أي ً
الذنوب وُمو السيئات والعفو عن اْلطيئات ،وطلب النجاة ِف اْلخرة من عذاب اْلحيم ،ودخول اْلنة
دار النعيم.
فهذه اْلمور وأمثاَلا َل تُطلب إَل من هللاْ ،لُنا مما َل يقدر عليها إَل هللا ،وهي عبادة ُمضة ،وطلبها من
ِ
ِ
غري هللا يعد من ِ
العبادة لغري هللا شرك والعياذ ِبلل.
ف
وص ْر ُ
ص ْرف العبادة لغري هللاَ ،
َ
ُ
وأما النوع الثان :فطلب العون من البشر فيما يقدرون عليه

ويندرج َتت ذلك :كل طلب ِف مقدور اْلنسان القيام به ،كطلب أي صناعة ممن حيسنها ويتقنها
واَلستعانة به على قضائها ْلُنا ِف مقدور البشر ،كطلب معاْلة الداء ووصف الدواء من الطبيب
املختص ،مع اَلعتقاد ِبن الشفاء بيد هللا وحده ،وكطلب التعليم من املعلم ،وطلب تشيد البناء من ممن
حيسنه وجييده ،وطلب الزراعة من املزارع ،وطلب ْحل املتاع ممن يقدر على ْحله ،وغري ذلك مما هو ِف
مقدور البشر.

 - 39جمموع الفتاوى.)1٠3/1 ( :
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املبحث الثالث :العَلقة بي منزليت "العبودية واَّلستعانة" ،وأقسام الناس فيهما
وفيه مطلبان:

املطلب اْلول :مكانة العبودية واَّلستعانة وَتقيق التَلزم بينها

ِ
ي﴾ (الفاَتة.)5 :
قال تعاَل ِف مستهل افتتاح القرآن ِف فاَتة الكتاب﴿ :إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
وهذه اْلية تُ َع ُد من أَجع اْلَيت اليت َجعت بني منزليت العبادة واَلستعانة ليبني هللا لعباده أن َتقيق
العبودية -عبادة واستعانة -والتَلزم بينهما -هي الغاية من وجود اْللق.
وإمنا قدم املعمول ِف ﴿إِ هي َك﴾ ليفيد حصر العبودية واَلستعانة واختصاصها ِبْلالق وحده جل ِف عَله
دون سواه ،فَل يُ ْعبد إَل إَيه وَل يستعان إَل به.

وتقدمي العبادة على اَّلستعانة :من ِبب تقدمي العام على اْلاص ،ومن ِبب تقدمي حق اْلالق العظيم

الغين -سبحانه -عن خلقه من كل الوجوه ،على حق املخلوق الضعيف الفقري إَل ربه وإَل معونته من
كل الوجوه.
ِِ ِ
ني ،فَنَ ِ
ِ ِ
ان الْم ْقس ِ
الر ِ
ص َف ْ ِ
اَل،
ص ُف ُه َما لَهُ تَ َع َ
ني َّ
ب َوبَْ َ
ومتَان بَْ َ
ني َعْبده ن ْ
والعبادة واَّلستعانةُ " :مهَا الْ َكل َمتَ َ ُ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ي﴾ )4٠( .
ص ُف ُه َما ل َعْبده َوُه َو ﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
َوُه َو﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد﴾ َون ْ
اَّلستعانة تدخل يف مسمى العبادة :وإذا أتملنا ِف تعريف شيخ اْلسَلم للعبادة ِبنه" :اسم جامع لكل
ما حيبه هللا ويرضاه من اْلقوال واْلعمال الظاهرة والباطنة"( )41لوجدًن أن اَلستعانة تدخل ِف مسمى
العبادة ،وقد أُفْ ِرَدت اَلستعانةٌ هنا عن العبادة ِف هذا املقام وذكرت معها؛ لكوُنا وسيلة وطريق مؤد
إليها.
ابن القيِم (ت751 :ه )  -رمحه هللا:-
ويف بيان فضلها وعظيم منزلتها يقول ُ
اْل ِْجن ِيل والْ ُقر ِ
ح َّىت قِيل :أَنْ َزَل َّ ِ ِ ٍ
اب وأ َْربَ َعةَ ُكتُ ٍ
بََ ،جَ َع َم َعانِيَ َها ِِف الت َّْور ِاة و ِْ
آنَ ،و ََجَ َع َم َع ِاينَ َه ِذ ِه
َ
َ ْ
َ َ
اَّللُ مائَةَ كتَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
الْ ُكتُ ِ
ب الث َََّلثَة ِِف الْ ُق ْرآنَ ،و ََجَ َع َم َع ِاينَ الْ ُق ْرآن ِِف
ِِ
ِِ
ِ
ي﴾
ص ِل(َ ،)42و ََجَ َع َم َع ِاينَ الْ ُم َف َّ
الْ ُم َف َّ
ص ِل ِِف الْ َفاَتَةَ ،وَم َع ِاينَ الْ َفاَتَة ِِف ﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
(الفاَتة)43( .)5 :
السالكني. )95/1( :
 - 4٠مدارج َّ
 -41جمموع الفتاوى لشيخ اْلسَلم ابن تيمية  ،149/1٠ -املوسوعة الفقهية.)256/29( :
اْلجر ِ
ات إِ ََل ِ
ِ
آخ ِر الْ ُقر ِ
يح،
الص ِح ِ
آن َعلَى َّ
 - 42واملفصل هو ما يلي املثاين من قصار ُّ
ْ
السور إَل آخر القرآنَ ،وهو :م َن ُْ ُ َ
ِ
أيضا ،كما روى أْحد ِف
ومسي
َّ
ِبملفصل لكثرة الفصل بني سوره ِبلبسملة ،وقيل :لقلة املنسوخ منه ،وَلذا يسمى ِبحملكم ى
ِ
ِِ
يد ب ِن جب ٍري قَ َ ِ
ت ابْ َن َعبَّ ٍ
اس -رضي هللا عنهما ،قَ َ
املسند )2283( :بسند صحيح َع ْن َسع ْ ُ َ ْ
الَ :مس ْع ُ
ال( :إِ َّن الَّذي تَ ْدعُونَهُ
صل ُهو الْم ْح َكم) ،ورواه البخاري ِف صحيحه )5٠35( :ولكن جعله من ِ
كَلم اب ِن جبري-رْحه هللا-.
الْ ُم َف َّ َ َ ُ ُ
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كنوزا ،وسنشي إل شيء من
دررا ،ومن البَلغة ً
وقد َجعت هذه اآلية على وجازَتا من الفوائد ً
ذلك:
السر يف تقدمي ما ُّ
حقه التهأخي.
أوًَّلُّ :
املفعول على الفعل ِف اْلية وهذا فيه ثَلث فوائد(:)44
فقد قُ ِدم
ُ

اْلول :فيه أَدب العِب ِاد مع َِّ
اَّلل بِتَ ْق ِد ِمي ِْ
امس ِه َعلَى فِ ْعلِ ِه ْم.
َ ُ َ ََ
الثهانية:فِ ِيه ِاَل ْهتِ َم ُام َو ِش َّدةُ الْعِنَايَِة بِِه.
ٍ
ِ
ِ ِ
الثهالثة:فِ ِيه ِْ
ص ِ
ك.
ني إََِّل بِ َ
ص ِر ،فَ ُه َو ِِف قُ َّوةََ :ل نَ ْعبُ ُد إََِّل إِ ََّي َكَ ،وََل نَ ْستَع ُ
اص ،الْ ُم َس َّمى ِِب ْْلَ ْ
اْلي َذا ُن ِِبَل ْخت َ
السر يف تقدمي العبادة على اَّلستعانة.
اثنيًاُّ :
ذكر أهل العلم عدهة حكم منها(:)45
ب تَ ْق ِد ِمي الْغَاَي ِ
 -1تَ ْق ِدميُ الْعِب َاد ِة َعلَى ِاَل ْستِعانَِة ِِف الْ َف ِاَتَ ِة ِمن ِب ِ
ت َعلَى الْ َو َسائِ ِل ،إِ ِذ الْعِبَ َادةُ َغايَةُ الْعِبَ ِاد
َ
َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
الَِّيت ُخلِ ُقوا ََلَاَ ،و اَل ْست َعانَةُ َوسيلَةٌ إِلَْي َها.
َن ﴿إِ هي َك نَعب ُد﴾ مت علِق ِِبُلُ ِ
امس ِه َِّ
(اَّلل)﴿ ،وإِ هي َك نَستَ ِعي﴾ متَ علِق بِربوبِيَّتِ ِه و ِْ
وهيَّتِ ِه و ِْ
(الر ِ
َ -2وِْل َّ
ب)،
امس ِه َّ
ْ ُ َُ َ ٌ
َ
ْ ُ ُ َ ٌ ُُ َ
َ
فَ َقدَّم ﴿إِ هي َك نَعب ُد﴾ علَى ﴿وإِ هي َك نَست ِعي﴾َ ،كما قَدَّم اسم َِّ
(الر ِ
ب) ِِف أ ََّوِل الْ ُس َورِة .
(اَّلل) َعلَى َّ
َْ ُ
ُْ َ
َ
َ
َ َ َْ
ٍ ِِ ِ
ِ
 -3وِْل َّ ِ
ض َّم ُن ِاَل ْستِ َعانَةُ ِم ْن َغ ِْري َعك ٍ
ني بِِه َوََل
ْس ،فَ ُك ُّل َعابِد ََّّلل عُبُوديَّةى ََت َّمةى ُم ْستَع ٌ
َن الْعبَ َادةَ الْ ُمطْلَ َقةَ تَتَ َ
َ
ي ْن ع ِك ِ
اض والشَّهو ِ
َن ِ
ات قَ ْد يستَعِني بِِه علَى َشهواتِِه ،فَ َكانَ ِ
ت الْعِبَ َادةُ أَ ْك َم َل َوأ ََتَّ .
َْ ُ َ
سْ ،ل َّ َ
صاح َ
ََ
ب ْاْلَ ْغَر ِ َ َ َ
ََ ُ
َن ِاَل ْستِ َعانَةَ ُج ْزءٌ ِم ِن الْعِبَ َاد ِة ِم ْن َغ ٍْري َعك ٍ
َ -4وِْل َّ
ْس (.)46
ِ
َن ِاَلستِعانَةَ طَلَ ِ
ب لَهُ.
َ -5وِْل َّ ْ َ
ب مْنهَُ ،والْعبَا َدةَ طَلَ ٌ
ٌ
ص َوِم ْن َغ ِْري َمُْلِ ٍ
صَ ،و ِاَل ْستِ َعانَةَ تَ ُكو ُن ِم ْن َمُْلِ ٍ
َن الْعِبَ َادةَ ََل تَ ُكو ُن إََِّل ِم ْن َمُْلِ ٍ
َ -6وِْل َّ
ص.
السر يف إعادة العامل ﴿ هإيك﴾ ِ
وعدم اَّلكتفاء ًبلعطف.
اثلثًاُّ :
ِ
(إَيك
مثل العبادة ،فلو اقتصرًن على ضمري واحد َّ
التَّكر ُار يفيد التَّ ْن َ
صيص على حصر اَلستعانة به كذلك َ
ِ
ِ
ُخَرى َدََللَةٌ َعلَى
حص ُر املعبود فقط .ففي إِ َع َادة ﴿ هإيك﴾ َمَّرةى أ ْ
نعبد ونستعني) مل يفهم حصر املستعان َّإمنا ْ
َّم ِري ِمن قُ َّوِة ِاَلقْتِ ِ ِ ِ
تَعلُّ ِق ه ِذ ِه ْاْلُموِر بِ ُك ِل و ِ
ني ،فَِفي إِعاد ِة الض ِ
اح ٍد ِمن الْ ِف ْعلَ ْ ِ
س ِِف َح ْذفِ ِه،
ضاء ل َذل َ
َ
ََ
َ َ
ُ
ْ
َ
َ
ك َما لَْي َ
 -43وهذ اْلثر قد عزاه غري واحد من أهل العلم ونسبه للحسن البصري ،منهم :شيخ اْلسَلم ابن تيمية ِف جمموع
الفتاوى ( ،)7/14وابن عادل اْلنبلي ِف :اللباب ِف علوم الكتاب ( ،)164/1والفخر الرازي ِف تفسريه :مفاتيح
الغيب.)16٠/1( :
السالكني.)98/1( :
 - 44مدارج َّ
 -45املرجع السابق.)97/1( :
 - 46قال شيخ اْلسَلم  -رْحه هللا( :-والت ََّوُّكل ُه َو ِاَل ْستِ َعانَة َوِهي من عبَ َادة هللا لَ ِكن خصت ِِبلذكر ليقصدها
املتعبد خبصوصها فَِإ َُّنَا ِه َي العون على َسائِر أَنْ َواع الْعِبَ َادة إِ ْذ ُه َو ُسْب َحانَهُ ََل يُعبد إََِّل ِبعونته) .العبودية.)75( :
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اْلو ِ
اف)َ ،كا َن فِ ِيه ِمن ِ
فَِإ َذا قُ ْلت لِملِ ٍ
اْلُ ِ
ص ِ
ف بِ َذاتِِه
اص ْ
ك َمثَىَل( :إِ ََّي َك أ ُِح ُّ
َخ ُ
َ ْ
بَ ،وإِ ََّي َك أ َ
اخت َ
ب َو َْْ
َ َ
ِ
ِ
و ِاَل ْهتِم ِام بِ ِذ ْك ِرِه ،ما لَيس ِِف قَول ِ
اف) (.)47
ك( :إِ ََّي َك أُح ُّ
َخ ُ
ب َوأ َ
َ ْ َ ْ
َ َ
السر يف إطَلق اَّلستعانة ِ
وعدم تقييدها ًبملفعول.
راب ًعاُّ :

أطلق سبحانه فعل اَلستعانة ومل حيدد نستعني على شيء أو نستعني على طاعة أو غريه إمنا أطلقها
لتشمل كل شيء وليست ُمددة ِبمر واحد من أمور الدنيا أو اْلخرة ،واملعًن :إَيك نستعني َي هللا على
عبادتنا ،وعلى أعمالنا ،وعلى دراستنا ،وعلى تربية أبنائنا ،وعلى خدمة ديننا ،وعلى نصرة شريعتنا ،وعلى
كل صغرية وكبرية ِف أمور دنياًن وأخراًنَّ ،
ْلن حذف املعمول يؤذن ِبلعموم (.)48

املطلب الثان :أقسام اخللق يف منازل" إيك نعبد وإيك نستعي"
بد أن يُعلم َّ
إذا علم هذا فَل َّ
َّاس ِف هذين اْلصلني  -ومها العبادة واَلستعانة -أربعةُ أقسام(:)49
ِبن الن َ

اْلول :املؤمنون املتهقون الذين َجعوا بي اْلمرين
القسم ه

ارحهم ِبْلسباب واعتمد قلبُهم على مسبِ ِ
ب اْلسباب
فهم يعبدو َن هللا ويستعينُون به ،وهؤَلء قامت جو ُ
 سبحانه وتعاَل -فَعِبادةُ َِّاَّلل َغايَةُ ُمَر ِاد ِه ْمَ ،وطَلَبُ ُه ْم ِمْنهُ أَ ْن يُعِينَ ُه ْم َعلَْي َهاَ ،ويُ َوفِ َق ُه ْم لِْل ِقيَ ِام ِِبَاَ ،وَِلََذا
ََ
اْلعانَةُ علَى مرضاتِِه ،وهو الَّ ِذي علَّمه النَِّب -ﷺ ْ-لِِبِهِ
ِ
ب تَبَارَك وتَ َع َ ِ
ض ِل َما يُ ْسأ َُل َّ
َكا َن م ْن أَفْ َ
َ َ ُ ُّ
الر ُّ َ َ
اَل ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
ال« َي معاذُ ،و َِّ
ِ
اَّلل إِِين َْل ِ
ص ََل ٍة:
س أَ ْن تَ ُق َ
ُحبُّ َ
ول ُدبَُر ُك ِل َ
ُم َعاذ بْ ِن َجبَ ٍل -رضي هللا عنه ،-فَ َق َ َ ُ َ َ
ك ،فَ ََل تَْن َ
ِ
ك (.)5٠
اللَّ ُه َّم أ َِع ِين َعلَى ذ ْك ِرَك َو ُش ْك ِرَك َو ُح ْس ِن ِعبَ َادتِ َ
ِ
فَأَنْ َفع الدُّع ِاء طَلَب الْعو ِن علَى مر ِِ
ِ ِ
ضل الْمو ِاه ِ ِ
يع ْاْل َْد ِعيَ ِة الْ َمأْثُ َورِة
ُ َْ َ َْ َ
ُ َ
ب إ ْس َعافُهُ ِبَ َذا الْ َمطْلُوبَ ،و ََج ُ
ضاتهَ ،وأَفْ َ ُ َ َ
ِ ِِ ِ
َسبَابِِه ،فَتَأ ََّم ْل َها.
ض ُّ
َم َد ُارَها َعلَى َه َذاَ ،و َعلَى َدفْ ِع َما يُ َ
ادهَُ ،و َعلَى تَكْميله َوتَ ْيس ِري أ ْ

السالكني.)99/1( :
 - 47مدارج َّ
 -48البحر احمليط ِف أصول الفقه ،للزركشي( ،)221/4البحر احمليط ِف أصول الفقه املؤلف :أبو عبد هللا بدر الدين
ُممد بن عبد هللا بن ِبادر الزركشي (املتوىف794 :ه ) الناشر :دار الكتب الطبعة :اْلوَل1414 ،ه 1994 -م عدد
الزْرقاين
اْلجزاء ،.8 :ومناهل العرفان للزرقاين( .)133/1مناهل العرفان ِف علوم القرآن املؤلفُ :ممد عبد العظيم ُّ
(املتوىف1367 :ه ) الناشر :مطبعة عيسى البايب اْللب وشركاه الطبعة :الطبعة الثالثة عدد اْلجزاء ،. 2 :وجواهر
ِ
ِ ِ ِ
اَلستِ َعانَِة بِِه َو ْح َدهُ ،مصطفى قاليه ،عن موقع
ين ُكلُّهُ َمْب ِ ٌّ
ين َعلَى عبَ َادة هللا َو ْح َدهُ َو ْ
البَلغة للهامشي( ،)156ويُنظر :الد ُ
التصفية والْتبية ،بتاريخ2٠12/5/31 :م.
السالكني( )99/1وما بعدها،
 -49التدمرية ،)235-234( :وجمموع الفتاوى )124/3( :وما بعدها ،ومدارج َّ
وأعَلم املوقعني.)123/2( :
 -5٠رواه أْحد ،)22117( :وأبو داود ،)1522( :والنسائي )13٠3(:من حديث معاذ بن جبل ،وصححه
اْللباين ِف مشكاة املصابيح.)949( :
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ِ
ال َش ْي ُخ ِْ ِ
هس ه
وحهُ :-
َوقَ َ
اّلِلُ ُر َ
اإل ْس ََلم ابْ ُن تَ ْيميهةَ (ت728 :ه )  -قَد َ
أت ََّم ْلت أَنْ َفع الد ِ
ضاتِِهُُ ،ثَّ َرأَيْتُهُ ِِف الْ َف ِاَتَ ِة ِِف
ُّعاء فَِإذَا ُه َو ُس َؤ ُال الْ َع ْو ِن َعلَى َم ْر َ
َ ُ َ َ
ِ
ي﴾ (الفاَتة.)51( )5 :
﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
ِِ
ِ
ِ
يما يَْن ِو ِيه ِم ْن َر ْغبَ ٍة َوَرْهبَ ٍة ،...فَانْظُْر ِِف ََتَُّرِد قَ ْلبِ ِه َع ِن
وحالة املتوكل على هللا تشبه َحالَةَ الط ْف ِل َم َع أَبَ َويْه ف َ
ِاَللْتِ َف ِ
ات إِ ََل َغ ِْري أَبَ َويِْهَ ،و َحْب ِ
ال الْ ُمتَ َوكِ ِلَ ،وَم ْن َكا َن َه َك َذا َم َع
س َِمه ِه َعلَى إِنْ َز ِال َما يَْن ِو ِيه ِبِِ َما ،فَ َه ِذ ِه َح ُ
َِّ
اَل:
اَّللُ َكافِ ِيه َوََل بُدَّ ،قَ َ
ال َّ
اَّلل فَ َّ
اَّللُ تَ َع َ
﴿ومن ي ت وهكل علَى هِ
َي َكافِ ِيه)52( .
َ َ ْ ََ َ ْ َ
اّلِل فَ ُه َو َح ْسبُهُ﴾ (الطَلق )3 :أ ْ
ابن عثيمي(ت1421 :ه )  -رمحه هللا:-
تنبيه :قال شيخنا الفقيه العَلمة ُ
وأعلى املراتب :اْلول ،أن َتمع بني العبادة واَلستعانة .ولننظر ِف حالنا اْلن -وأًن أتكلَّ ُم عن حايل-
ِ
يستعني هللاَ على وضوئِه،
شعور أ ْن
َ
دائما نغلب جانب العبادة ،فتجد اْلنسان يتوضأ وليس ِف نفسه ٌ
ِ
ِ
يت -
شعور أ ْن
يستعني هللاَ على َّ
َ
الصَلة وأنَّه إ ْن َملْ يُعْنهُ ما صلَّى؛  ...فإذا صلَّ َ
ويصلي وليس ِف نفسه ٌ
ِ
ِ
ِ
ك
مثَلى -
مفتقر إَل هللا أن يعينَ َ
َ
وشعرت أنَّك تصلي لكن ِبعونة هللا وأنَّه لوَل معونةُ هللا ما صلَّ َ
يت ،وأنَّك ٌ
الصَل َة واَلستعانةَ.)53( ...
َّ
ت عبادتنيَّ :
الصَل َةَ ،ح َّ
وتتم َّ
حىت تصلِ َي َّ
ص ْل َ
القسم الثهان :من َّل عبادةَ وَّل استعانةَ هلم
وهؤَلء هم امللحدون من ِ
املاديني والعقَلنيِني-والعياذُ ِبلل ،)54(-وهؤَلء وقعوا ِف ِ
الشرك َّ
ْلُنم أثبتُوا
وجدا مع هللا مستقَلى ِبلضر والنفع ،وهذا ِبطل َمالف للكتاب والسنة واْلَجاع ،كما أن اْلسباب قد
ُم ى
احد من هؤَلء إن استعان ِبلل وسأله ،فعلى
اْلس؛ والو ُ
تتخلَّف عن مسبِباهتا إبذن هللا كما يشهد لذلك ُّ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض يَ ْسأَلُهُ
حظوظه وشهواتهَ ،ل على مرضاة ربه وحقوقه ،وهللاُ ُسْب َحانَهُ يَ ْسأَلُهُ َم ْن ِِف َّ َ َ
أَولِياؤه وأَع َداؤه ومي ُّد هؤََل ِء وهؤََل ِء ،وأَب غَض خ ْل ِق ِه عد ِ ِ
َعطَاهُ إِ ََّي َها،
اجةى فَأ ْ
يس َوَم َع َه َذا فَ َق َد َسأَلَهُ َح َ
ْ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َُ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ
ُّوهُ إبْل ُ
ومتَّعه ِِبا ،ولَ ِكن لَ َّما َمل تَ ُكن عو ىًن لَه علَى مرضاتِِهَ ،كانَت ِزَيد ىة لَه ِِف ِش ْقوتِِه ،وب ع ِد ِه ع ِن َِّ
اَّلل َوطَْرِد ِه
ْ ْ َْ ُ َ َْ َ
َ َُْ َ
ْ ََ ُ
ََ َُ َ َ ْ

السالكني.)1٠٠/1( :
 -51مدارج َّ
-52املرجع السابق.)1٠3/1( :
 -53شرح اْلصول من علم اْلصول .)191-19٠( :شرح اْلصول من علم اْلصول املؤلفُ :ممد بن صاحل بن
ُممد العثيمني( :املتوىف 1421 :ه ) ،الناشر :دار ابن اْلوزي الطبعة :الرابعة 143٠ ،ه  2٠٠9 -م عدد اْلجزاء:
.1
 -54املرجع السابق.)191( :
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ِ
اعتِ ِه َكا َن ُمْبعِ ىدا لَهُ َع ْن
استَ َعا َن بِه َعلَى أ َْم ٍر َو َسأَلَهُ إِ ََّيهَُ ،وَملْ يَ ُك ْن َع ْو ىًن َعلَى طَ َ
َعْنهُ(َ ،)55وَه َك َذا ُك ُّل َم ِن ْ
مرضاتِِه ،قَ ِ
اط ىعا لَهُ َعْنهُ َوََل بُ َّد (.)56
َْ َ
القسم الثهالث :من هلم نوعُ ٍ
ٍ
استعانة
عبادة بَلَ
كل واَلستع ِ
انة به ،وَلؤَلء من اْلُ ِ
ذَلن والض ِ
عف والعج ِز ِبس ِ
ًنقص من التَّو ِ
ب قلَّ ِة استعانتِهم
فحظُّهم ٌ
َ
وتوُّكلهم،
و َه ُؤََّل ِء نَو َع ِ
ان:
ْ
َ
جمبورا على أفعاله ،و َّ
أن
َح ُد ُمهَا :من نفى أتثري اْلسباب ِبلكليَّة :وهم القدريَّة ْ
أَ
اْلَبية ،الذين جعلوا العبد ى
حركاته َجيعا حركات اضطراريَّة كالورقة ِف ِ
مهب ِ
الريح ،وهؤَلء يرون َّ
أن اْلسباب َل أتثري َلا ِف
مسبِباهتا ،فالل مل جيعل ِف اْلسباب قُ ىوى
وطبائع تؤثِر ،وهذا املوقف فاسد ِبطل َمالف للكتاب والسنَّة
َ
واْلَجاع.
وقد وصف العلماء هذا القول ِبنه (قدح ِف العقل).
الصوفيَّة ،فهم َل يرون َتقيق التَّوُّك ِل َّإَل ِف
الن ْهوعُ الثهاِن :من أعرض عن اْلسباب ِبلكليِة :كحال غالب ُّ
السفر والطَّعام ،ويرون
َّكسب والعمل واَلحْتاز واَلحتياط والت ُّ
َّزود ِف َّ
ترك اْلسباب ِبلكليَّة ،فْتكوا الت ُّ
ذلك كلَّه منافياى للتَّوُّكل ،وَلم شبه ضعيفة أجاب عنها العلماء .وقد وصف العلماء هذا القول ِبنه (قدح
ِف الشَّرع).
ِ
ِ
ص ِ
ِ
اْلُ ْذََل ِن والض َّْع ِ
وذ والتَّأْثِ ِريِِ ،بَس ِ
ِِ
ف
استِ َعانَتِ ِه ْم َوتَ َوُّكلِ ِه ْمَ ،وََلُْم ِم َن ْ
ب ْ
فَ َه ُؤََلء ََلُْم نَ ٌ
َ
يب م َن الت َّْوفيق َوالنُّ ُف َ
َ
والْمهانَِة والْعج ِز ِِبس ِ ِ ِ
استِ َعانَتِ ِه ْم َوتَ َوُّكلِ ِه ْم (.)57
ب قلَّة ْ
َ ََ َ َ ْ َ َ

القسم ال هرابع :من عندهم استعانة بَل عبادة
الدرهم و ِ
وهؤَلء استعانوا برِِبم ،لكن ما استعانوا به على العبادة ،وإمنا استعانوا به على ِ
الدينار ،واستعانوا
به على الدُّنيا ،والواحد منهم قد َش ِه َد تَ َفُّرد َِّ
اَّلل ِِبلنَّ ْف ِع َوالض ِ
َ
ُّرَ ،وأَنَّهُ َما َشاءَ َكا َن َوَما َملْ يَ َشأْ َملْ يَ ُك ْنَ ،وَملْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
وظ ِه و َشهواتِِه وأَ ْغر ِ
اض ِهَ ،وطَلَبَ َها ِمْنهَُ ،وأَنْ َزََلَا
يَ ُد ْر َم َع َما ُحيبُّهُ َويَ ْر َ
ضاهُ ،فَتَ َوَّك َل َعلَْيهَ ،و ْ
استَ َعا َن به َعلَى ُحظُ َ َ َ َ َ
ضيت لَه ،وأُسعِ ِ
ِ ِ
َحو ىاَل ِمن َك ْش ٍ
ف
اها ِعْن َد ْ
ف ِبَاَ ،س َواءٌ َكانَ ْ
بِه ،فَ ُق َ ْ ُ َ ْ َ
ت ْأم َو ىاَل أ َْو ِرََي َسةى أ َْو َج ى
اْلَْل ِق ،أ َْو أ ْ َ ْ

يد الْع ِ
وما
اجلَةَ َع َّج ْلنَا لَهُ فِ َيها َما نَ َشاءُ لِ َم ْن نُِر ُ
يد ُُثَّ َج َع ْلنَا لَهُ َج َهن ََّم يَ ْ
 - 55يقول هللا سبحانهَ ( :م ْن َكا َن يُِر ُ َ
ص ََل َها َم ْذ ُم ى
ك َكا َن َس ْعيُ ُه ْم َم ْش ُك ىورا ُك اَل ُمنِ ُّد َه ُؤََل ِء َوَه ُؤََل ِء ِم ْن َعطَ ِاء
َم ْد ُح ىورا َوَم ْن أ ََر َاد ْاْل ِخَرةَ َو َس َعى ََلَا َس ْعيَ َها َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
ك َُْمظُ ىورا ) (اْلسراء.)2٠-18 :
ك َوَما َكا َن َعطَاءُ َربِ َ
َربِ َ
السالكني.)1٠٠/1( :
 -56مدارج َّ
السالكني.)1٠3-1٠2/1( :
 -57مدارج َّ
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ك الظَّ ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ٍِ ٍ ِ ٍ ِ
س الْم ْل ِ
اه ِر ،و ْاْل َْمو ُال ََل تَستَ ْل ِزُم ِْ
اْل ْس ََل َم،
ْ
َو َأتْثري َوقُ َّوة َومتَْكنيَ ،ولَك ْن ََل َعاقبَةَ لَهُ ،فَإُنَا م ْن جْن ِ ُ
َ َ
ض ىَل َع ِن الْ ِوََلي ِة والْ ُقر ِ
اَّلل(.)58
ب ِم َن َّ
فَ ْ
َ َ ْ
ولعل يف هذا كفاية ،واْلمد هلل رب العاملي.

خامتة البحث ،وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة:
أ -خامتة البحث

رب العرش الكرمي على ما تفضل به وامنت على عبده
ِف ختام البحث حيمد
ُ
الباحث ربَه العظيم َ
الضعيف الفقري ِف كل أحواله إَل عونه وتوفيقه من إمتام ِبثه ،راجيىا أن يكون قد وفق َلتباع سبيل
املؤمنني ِف بيان مدارج السالكني ِف منازل
ِ
ي﴾ ( :5الفاَتة).
﴿إِ هي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ هي َك نَ ْستَع ُ
ب -بيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة:

توصلت تلك الدراسة املختصرة لنتائج َجة ولعل من أبرزها ما يلي:

 -1أن هذا الدين مبين على ركنني عظيمني متَلزمني َل ينفك أحدمها عن اْلخر ،مها العبادة –
واَلستعانة
 -2أنه َل يصح إميان عبد وَل يكتمل وَل يتم إَل بتحقق العبودية املبنية على املذلة
واَلفتقار
 -3أن العبودية قسمان:

إحدامها :عبودية اختيار وانقياد ،وهي خاصة بعباد هللا املؤمنني وأوليائه الصاْلني ،وهم من أقبلوا إَل
رِبم طائعني ،وخضعوا لكَبَيئه وعظمته َمتارين

َمتارا،
والثانية :عبودية غلبة وقهر وملك ،وهي اليت َل ينفك عنا َملوق ،فمن مل أيت ربَه ى
عبدا ى
طائعا ى
وقهرا ومل ىكا
فقد قهره هللا غلبة ى
ت
 -4أن هللا تعاَل خلق اْللق ملهمة عظيمة وغاية جليلة حصرها ِف ُمكم كتابه بقولهَ ﴿ :وَما َخلَ ْق ُ
ا ْجلِ هن واإلنْس إَِّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾( .الذارَيت )56:ومعًن يعبدون أي :يوحدون ،ذلك ْلن العبادة َل تسمى
َ َ َُ
عبادة إَل مع التوحيد وَل تصح وَل تقبل من َملوق إَل به ،فوجب علي اْللق أَجعني إفراد خالقهم
ومربيهم  -سبحانه ِ -بلعبادة ،ونبذ عبادة كل ما سواه من املخلوقني
ِ
ني﴾ ( :5الفاَتة) وجب
 -5إذا علم أولوا اْللباب مدارج السالكني ِف منازل ﴿إِ ََّي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ ََّي َك نَ ْستَع ُ
وطمعا ،يرجون رْحة رِبم
عليهم َتقيق العبودية بركنيها واملسارعة إليها والتنافس فيها رغبىا ورهبىا ،وخوفىا ى
وخيشون عذابه ،كما يلزم من تلك املسارعة واملسابقة عدم التقاعد والتقاعس والتخاذل عن بذل أسباب
 -58املرجع السابق.)1٠3/1( :
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ك ح هَّت َيْتِي َ ِ
ي﴾
َتقيقها ،بل عليهم بذل أسباب الثبات عليها ى
ك الْيَق ُ
عمَل بقول ربناَ ﴿ :وا ْعبُ ْد َربه َ َ َ َ
(اْلجر)99 :
 -6أن من لوازم َتقيق العبودية بركنيها َتقيق كمال التوكل على هللا ِبَلستعانة به وحده سبحانه وإظهار
اَلفتقار واملذلة له سبحانه ،وإظهار الفاقة والفقر إليه ِف كل اْلحوالِ ،ف الشدة ،والرخاءِ ،ف العسر
واليسر
 -7أن من توَّكل على هللا ِف كل أحيانه وأحواله فحري به أن يتوَله هللا برْحته اليت وسعت كل شيء
 -8أن على الباحثني املختصني واجب عظيم وأمانة كَبى ِف العناية جبانب العقيدة وإثرائها ِبلبحث
والدراسة ِف كل ما يكتبونه ويتناولونه ،وَل سيما فيما يتعلق بلبها وأساسها وركنها الركني  -عبودية،
واستعانة ،فإن فكاك الرقاب من النار منوط بتحقيق التوحيد الذي هو حق هللا ِف رقاب َجيع العبيد،
كما جيب عليهم التحذير من نواقضه وما يضاده من الشرك ،مع وجوب العناية بلزوم اْلث على
ومنهاجا ،-والتحذير من
التمسك ِبلكتاب والسنة والسري على ُنج سلف اْلمة – عقيدة ،وشريعة،
ى
البدع واحملدَثتْ ،لن الكلمة أمانة ،والعلم أمانة ،وإيضاح سبل السَلم اليت ِبا تنال سعادة الدنيا
واْلخرة أمانة ،والتحذير من أسباب الردى واَلَلك أمانة.
واْلمد هلل رب العاملي.

أمَله
العبد الضعيف الفقري إَل عفو ربه ومغفرته
َعَرفةُ بْ ُن طَْنطَا ِو ِي
وانتهى من تبيضه ِف
الرَيض ِف1443/ 6 / 12:ه
واتساب٠٠9665٠3722153 :

الَبيد-arafatantawy@hotmail.com :
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