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مفتاح فك إسارالنفس من قيود الهوى
الشيخ محمد الفحام
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خي خلق للا أمجعني خات املرسلني وآله
وصحبه وأتباعه ومن وااله إىل يوم الدين؛

وبعد ،فإن كثيا من السالكني طريق للا تعاىل عب دروب التزكية رَبا يقفون فيها عند حد
معني ال ي تخطونه حبال من تظرين مفرز هوى الن فس من رتب االرتقاء ،ودرجات األعمال
للتباهي بني اخللق اترة ،واالعتداد اترة أخرى ،والشهرة اترة اثلثة ،ومعلوم عند الرابنيني
أن من كان حاله مردا من مطالب الشرع التكليفية ،فهو يف مسار اهلالك يسري ومهاوي
الضالل يتيه ذلك أنه كلما حرص على مطلب من مطالبها زادها عقدة من عقد
االنفصام ،وب عد عن طريق للا رب األانم ،والعلة أن طريق للا تعاىل أوله هنا يف مسرح
التكليف ،وآخره هناك يف دار التشريف بني يدي من قال يف بيانه اجلليل وهو أصدق
القائلني للتعريف( :قد أف لح من زكاها) أي :طهرها من الذنوب الظاهرة والباطنة ،وقال

أيضا( :وأما من خاف مقام ربه وَنى الن فس عن اْلوى*فإن اْلنة هي المأوى) أي:
هنى الن فس عن اهلوى المردي يف مهاوي املهالك ابتباع الشهوات.
فإن اخلروج من قيود الن فس ال يتم إال ابلوقوف على خفااي أهوائها وال ي عرف ذلك إال
من خالل تعلقها ابلدعة واخلمول حيال ما كلفت به من الواجبات ،وال ي تأتى ذلك إال
َبعرفة أحكام الشريعة ال سيما الفروض العينية منها ،ذلك أن االنتظام فيما كلف للا
تعاىل عبده به يوقفها على من هج االستقامة وي بعدها عن الميل إىل سواها ،ودونك شاهدا
ما صور لتلك المسلمات قال تعاىل( :إن اّلل َيمر ِبلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرَب

وي ن هى عن الفحشاء والمنكر والب غي يعظكم لعلكم تذكرون)
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فقوله تعاىل ِ( :بلعدل)؛ أي :ابلتسوية يف احلقوق فيما بينكم ،وت رك الظلم ،وإيصال

احلق إىل أهله الذي ال ي تحقق إال ابلت وسط يف األعمال المتجم ابلب عد عن الفراط
والت فريط كإيصال احلقوق من غي جور وال ت عسف يف استعمال احلق ،ويف ذلك ما فيه
من مالفة الن فس وأطرها على احلق بكسر شهوتا ومالفتها هواها وحجزها من االستغراق
يف الدنيا وشواغلها.
هذا؛ ولي علم أن الق حقان؛ حق للا ،وحق العباد ،فالول؛ بتمامه وكماله وبشهود

المعبود فيه هو بريد للثاين كالصالة إذا هنت عن الفحشاء واملنكر .والقاسم المشتك
بينهما أهنما عبادة هلل تعاىل وقربة إليه ،فإن ظهر خلل يف واحد منهما كان دليال على
فساد اآلخر .وبذا ي رد على صاحبه بعدم القبول واحلجة عليه.
وقوله تعاىل( :واإلحسان) على إطالقه املتجم أبن كت به للا تعاىل على كل شيء ،ال

سيما للمسيء عمال وإحساان من احملسن بقوله تعاىل( :خذ العفو وأمر ِبلعرف وأعرض
عن اْلاهلي) وذلك أبن تصل من قطعك ،وت عفو عمن ظلمك وتسن إىل من أساء

إليك ،ويف ذلك ما فيه من مالفة الن فس وخروجها عن شهوة إنفاذها غيظها وهو _أي:
إنفاذ الغيظ_ من القيود الظلمانية املانعة عن شهود التجليات العرفانية ذلك أن التخلق

بلق العفو تلق َبعىن اسم للا تعاىل (العفو) وهو ابب من أبواب احلب الهلي كما يشي
بيان للا تعاىل( :ولي عفوا وليصفحوا أَل ُتبون أن ي غفر اّلل لكم واّلل غفور رحيم)
وقوله تعاىل( :فاعف عن هم واصفح إن اّلل ُيب المحسني)

هذا؛ وقد فسر الحسان ابلخالص املأخوذ من قوله صلى للا عليه وسلم يف الصحيح:

(اإلحسان أن ت عبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه ،فإنه يراك) وجدير ابلذكر أن
عبادة للا تعاىل ابملراق بة عب مفهوم قوله صلى للا عليه وسلم يف الصحيح( :أن تعبد هللا

كأنك تراه) نوع جليل من أنواع اجملاهدة ،ويف ذلك ما فيه من مالفة الن فس وفك إسارها
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من هواها .وهي _أي :املراقبة_ بريد املشاهدة وذلك هو معراج التحليق يف مساء الفهم
عن للا تعاىل يف كل األوامر والنواهي ،ومعراج الشهود ملقام احلفظ الهلي الذي به ي غدو

عابدا مواله َبقام العبودية اخلالصة يف نظام (إَّيك ن عبد وإَّيك نستعي) وعندها يعل للا

تعاىل له من ق لبه السليم واعظا يمره وي نهاه ،وهو من مقامات اخليية الذي جاء يف قوله

صلى للا عليه وسلم والذي أخرجه الدي لمي بسند جيد( :إذا أراد هللا بعبد خريا جعل
له واعظا من ن فسه َيمره وي نهاه) ،فإذا بلغ العبد تلك الرت بة أتف بكمال الميان يف
نظام قوله صلى للا عليه وسلمَ( :ل يؤمن أحدكم _أيَ :ل يتم إميانه_ حىت ُيب لخيه

ما ُيب لن فسه) وهو حب اخلي للغي ،وب غض الشر له _أّن كان شأن ذلك الغي_،

بل ومحايته منه.

وقوله تعاىل( :وإيتاء ذي القرَب) أي :إبعطاء املال للمحتاجني منهم ،وت عهد أحواهلم

ابلزايرات اللطيفة ،والكلمات الطيبة اهلادية الراشدة اجلابرة ،ودوام الحسان إليهم وإن
أساؤوا.
وقوله تعاىل( :وي ن هى عن الفحشاء والمنكر) أي :عن كل ما ق بحه الشرع بدءا ابلزّن

وانتهاء ابلفاحش من القول ويف احلديث( :إن هللا ي بغض الفاحش والمت فحش) أي:

إن للا تعاىل يب طيب القول والفعل على مفهوم المخالفة كما يدرك ذلك كل عاقل
وكل مست قرئ.

وقوله تعاىل( :والب غي) أي :وي نهى عن الظلم واالعتداء على حقوق الغي ،والرضى

ابلعواقب الذميمة.

وقوله تعاىل( :يعظكم لعلكم تذكرون) أي :فإذا كان الواعظ للا تعاىل واملوعوظ ذلك

العبد الذي مسع القول فات بع أحسنه كانت تربي ته وت زكي ته رابنية ابمتياز.
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وهنا سؤال من البعض الذي ي فرض ن فسه لدى كل مريد وسالك ترى هل هذا هو
اجلواب على مثل ذلك السؤال؟ إذن؛ فأين من هج الرابنيني المسمى َبنهج الت زكية؟؟

واْلواب؛ وهل خرج المحققون من ساداتنا الصوفية احملققني عن ثوابت البيان الهلي

قط؟؟ وهل انلوا ما انلوه من املعرفة والذوق وأسرار الشريعة إال ابلعمل ملصني أبحكام
الشريعة اليت هي بريد احلقيقة؟؟ إهنم قالوا :ومن زاد عليك يف األخالق زاد عليك يف
التصوف ،والتصوف مظهره أعمال الشريعة أبحكامها ،وجوهره أسرارها ،وذلك هو مقام
التقوى بريد الورع بريد الزهد بريد التوكل بريد اليقني ،فشرع للا تعاىل منطلق اخلالص من
قيود الن فس وسجنها ملا فيه من إلزامها َبا مين عها من الكسل واخلمول والدعة وي بعدها
عن األان ،وذلك أبداء احلقوق ومعرفة الواجبات.
أما وعاء الضمان للوصول إىل ما ذكر يف طرفني الول؛ االلتزام ابألوراد املنية للقلب

والمرطبة للسان والمعينة على كسر اجلمود حيال أطرها على مالفتها .الثاين؛ االئتساء

بي من وطئ الغباء واستظل السماء سيد األنبياء صلى للا عليه وسلم يف رحاب التوجيه
الهلي إىل الطلب وشرط صحته وتقيقه( :لقد كان لكم ِف رسول اّلل أسوة حسنة

لمن كان ي رجو اّلل والي وم اْلخر وذكر اّلل كثريا) وذلك عب صحبة مرب صاحل فاحل
من أخيار األمة وأبرارها أهل العلم التبية.
ودونك هذا التعريف اجلامع للتصوف قالوا :هو صدق الت وجه إىل للا ،قال سيدي ابن
عجيبة أيَ[ :با ي رضاه ومن حيث ي رضاه] فبما يرضاه أي :خاليا من ابطن المث وظاهره،

ومن حيث ي رضاه أي؛ ابلعمل أبوامر الشرع ونواهيه.

وعليه؛ فلنراقب سلوكياتنا يف األقوال واألفعال فإن واف قت الشرع ،فذلك دليل على

مالفة الن فس هواها ألن من مجلة التوجيهات الهلية قوله تعاىل( :وذروا ظاهر اإلْث
وِبطنه إن الذين يكسبون اإلْث سيجزون ِبا كانوا ي قَتفون) ،وذلك من أعظم ما ي فك
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إسارها من القيود لطهارتا من العجب واحلقد والضغينة .وخالصة القول؛ إن بلوغ العبد

صفاء الن فس المطمئنة يف سالمة القلب كما يف بيان للا تعاىل( :ي وم َل ينفع مال وَل

ب نون*إَل من أتى اّلل بقلب سليم) وقوله تعاىل يف سيدان إبراهيم اخلليل( :إذ جاء ربه
بقلب سليم)

هذا؛ ومن طريف ما نقل عن المام اجلن يد رضي للا تعاىل عنه أن أحدهم سأله مىت

يصي داء الن فس دواءها فقال رضي للا تعاىل عنه إذا خالفت هواها .وال من هج سديد
لمخالفة الن فس كتطبيق شرع للا تعاىل يف العبادات واملعامالت واألخالق.
وذلك هو املنهج الن بوي الراشد أن عباداته تتجم العبودية احلقة ومعامالته وت ثبت توازن
اجملتمع إبيصال احلقوق إىل أهلها ،ومكارم أخالقه الموصلة اخللق إىل اخلالق بتحبيبهم
إايه إليهم.
ختاما؛ أسأل للا تعاىل أن ي فك إساران من قيود الن فس يف واألحوال األقوال واألفعال

آمني ايرب العاملني.

وكتب الفقري إىل ربه الغين
حممد الفحام
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