
لعبادة : كتاب وا ورع  لزهد وال   ا
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

  الفصل االول الصراط املستقيم يف الزهد والعبادة والورع

قال الشيخ رمحه اهللا أمهية لزوم السنة فصل يف الصراط املستقيم يف الزهد والعبادة والورع يف ترك احملرمات 
نة هو حيفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق املبتدعة فإن والشهوات واالقصتاد يف العبادة وأن لزوم الس

أصحاهبا ال بد أن يقعوا يف اآلصار واألغالل وإن كانوا متأولني فال بد هلم من اتباع اهلوى وهلذا مسي أصحاب 
البدع أصحاب األهواء فإن طريق السنة علم وعدل وهدى ويف البدعة جهل وظلم وفيها اتباع الظن وما هتوى 

نفس معىن الضالل والغي والرشد والرسول ما ضل وما غوى والضالل مقرون بالغي فكل غاو ضال والرشد األ
ضد الغي واهلدى ضد الضالل وهو جمانبة طريق الفجار وأهل البدع كما كان السلف ينهون عنهما قال تعاىل 

  فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 

 األصل مصدر غوى يغوي غيا كما يقال لوى يلوي ليا وهو ضد الرشد كما قال تعاىل وإن يروا سبيل والغي يف
الرشد ال يتخذوه سبيال وان سبيل الغي يتخذوه سبيال والرشد العمل الذي ينفع صاحبه والغي العمل الذي يضر 

ريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم صاحبه فعمل اخلري رشد وعمل الشر غي وهلذا قالت اجلن وإنا ال ندري أشر أ
رشدا فقابلوا بني الشر وبني الرشد وقال يف آخر السورة قل اين ال أملك لكم ضرا وال رشدا ومنه الرشيد الذي 

يسلم إليه ماله وهو الذي يصرف ماله فيما ينفع ال فيما يضر وقال الشيطان وألعوينهم أمجعني اال عبادك منهم 
هم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه كما قال تعاىل وما كان يل عليكم من سلطان اال أن املخلصني وهو أن يأمر

دعوتكم فاستجبتم يل وقال وبرزت اجلحيم للغاوين اىل أن قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس أمجعون 
  وما غوى وقال قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤالء الذين أغويناهم غوينا وقال ما ضل ضاحبكم 

مث ان الغي اذا كان امسا لعمل الشر الذي يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضا تسمى غيا كما ان عاقبة اخلري تسمى 
رشدا كما تسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة اخلري خريا وعاقبة احلسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات فاحلسنات 

مال الشر كما يراد هبا النعم واملصائب واجلزاء من جنس العمل والسيئات يف كتاب اهللا يراد هبا أعمال اخلري وأع
فمن عمل خريا وحسنات لقي خريا وحسنات ومن عمل شرا وسئيات لقي شرا وسيئات كذلك من عمل غيا لقي 
غيا وترك الصالة واتباع الشهوات غي يلقى صاحبه غيا فلهذا قال الزخمشري كل شر عند العرب غي وكل خري 

فمن يلق خريا حيمد الناس أمرهومن يغوال يعدم على الغي الئما وقال الزجاج جزاؤه غي لقوله يلق رشاد كما قيل 
أثاما أي جمازاة آثام ويف احلديث املأثور ان غيا واد يف جهنم تستعيذ منه أوديتها وهذا تعبري عن مالقاة الشر وقال 

وجه اهللا كما قال تعاىل وال تطرد الذين يدعون  سبحانه أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فإن الصالة فيها ارادة
رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي يصلون صالة الفجر والعصر والداعي يقصد ربه ويريده فتكون القلوب يف 

  هذه األشياء مريدة لرهبا حمبة له 



هوة هي يف األصل اتباع الشهوات واتباع الشهوات هو اتباع ما تشتهيه النفس فإن الشهوات مجع شهوة والش
مصدر ويسمى املشتهى شهوة تسمية للمفعول باسم املصدر قال تعاىل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا 

ميالعظيما فجعل التوبة يف مقابلة اتباع الشهوات فإنه يريد أن يتوب علينا أي فاهللا حيب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به 
ون أن متيلوا ميال عظيما يعدل بكم عن الصراط املستقيم اىل اتباع ويريد الذين يتبعون الشهوات وهم الغاو

الشهوات عدوال عظيما فإن أصل امليل العدول فال بد منه للذين يتبعون الشهوات كما قال صلى اهللا عليه و سلم 
ماجه من  استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري أعمالكم الصالة وال حيافظ على الوضوء اال مؤمن رواه أمحد وابن

حديث ثوبان فأخرب أنا ال نطيق االستقامة أو ثواهبا اذا استقمنا وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو 
حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة فقوله كل امليل أي يريد هناية امليل يريد الزيغ عن الطريق والعدول عن 

بليت بذلك فتوسط وعد اىل الطريق بالتوبة كما يف احلديث عن النيب صلى اله  سواء الصراط اىل هناية الشر بل اذا
  عليه وسلم مثل املؤمن كمثل 

الفرس يف آخيته جيول مث يرجع اىل آخيته كذلك املؤمن جيول مث يرجع اىل ربه قال تعاىل وسارعوا اىل مغفرة من 
م أجر العاملني فلم يقل ال يظلمون وال يذنبون ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني اىل قوله ونع

بل قال اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي بذنب آخر غري الفاحشة فعطف العام على اخلاص كما قال موسى 
رب اين ظلمت نفسي وقالت بلقيس رب اين ظلمت نفسي وقال تعاىل عموما عن أهل القرى املهلكة وما ظلمناهم 

ظلموا أنفسهم بارتكاهبم ما هنوا عنه وبعصياهنم ألنبيائهم وبتركهم التوبة اىل رهبم وقوله تعاىل ولكم ظلموا أنفسهم ف
ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم وهلذا قال واهللا يريد أن يتوب عليكم مث قال يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق االنسان 

  ضعيفا قال جماهد وغريه يتبعون الشهوات الزنا وقال 

م أهل الباطل وقال السدي هم اليهود والنصارى واجلميع حق فإهنم قد يتبعون الشهوات مع الكفر وقد ابن زيد ه
يكون مع االعتراف بأهنا معصية مث ذكر أنه خلق االنسان ضعيفا وسياق الكالم يدل على أنه ضيف عن ترك 

مقاتل ضعيف يف قلة الصرب عن الشهوات فال بد له من شهوة مباحة يستغين هبا عن احملرمة وهلذا قال طاووس و
النساء وقال الزجاج وابن كيسان ضعيف العزم عن قهر اهلوى وقيل ضعيف يف أصل اخللقة وألنه خلق من ماء 

مهني يروى ذلك عن احلسن لكن ال بد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصرب يناسب ما ذكر يف اآلية فانه قال 
ليف بأن يبيح لكم ما حتتاجون اليه وال تصربوا عنه كما أباح نكاح يريد اهللا أن خيفف عنكم وهو تسهيل التك

الفتيات وقد قال قبل ذلك ملن خشي العنت منكم وأن تصربوا خري لكم واهللا غفور رحيم فهو سبحانه مع اباحته 
 نكاح االماء عند عدم الطول وخشية العنت قال وأن تصربوا خري لكم فدل ذلك على أنه ميكن الصرب مع خشية

العنت وأنه ليس النكاح كاباحة امليتة عند املخمصة فإن ذلك ال ميكن الصرب عنه حكم االستمناء وكذلك من أباح 
  االستمناء عند الضرورة فالصرب عن االستمناء أفضل فقد روي عن ابن عباس أن نكاح االماء خري منه وهو خري من 

ناء بطريق األوىل أفضل ال سيما وكثري من العلماء أو الزنا فإذا كان الصرب عن نكاح االماء أفضل فعن االستم
أكثرهم جيزمون بتحرميه مطلقا وهو أحد األقوال يف مذهب أمحد واختاره ابن عقيل يف املفردات واملشهور عنه يعين 
ماء عن أمحد أنه حمرم اال اذا خشي العنت والثالث أنه مكروه اال اذا خشي العنت فإذا كان اهللا قد قال يف نكاح اال

وأن تصربوا خري لكم ففيه أوىل وذلك يدل على أن الصرب عن كالمها ممكن فإذا كان قد أباح ما ميكن الصرب عنه 



فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعاىل يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق االنسان ضعيفا واالستمناء ال يباح عند أكثر 
ك وكالم ابن عباس وما روي عن أمحد فيه امنا هو ملن خشي العلماء سلفا وخلفا سواء خشي العنت أو مل خيش ذل

العنت وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع يف ذلك فأبيح له ذلك لتكسري شدة عنته 
وشهوته وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر يف حال استمناءه صورة كأنه جيامعها فهذا كله حمرم 

ول به أمحد وال غريه وقد أوجب فيه بعضهم احلد والصرب عن هذا من الواجبات البد من املستحبات وجوب ال يق
الصرب عن احملرمات وأما الصرب عن احملرمات فواجب وإن كانت النفس تشتهيها وهتواها قال تعاىل وليستعفف الذين 

  نهي عنه كما يف احلديث ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله واالستعفاف هو ترك امل

الصحيح عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من يستعفف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا 
ومن يتصرب يصربه اهللا وما أعطي ألحد عطاء خريا وأوسع من الصرب فاملستغين ال يستشرف بقلبه واملستعف هو 

رب هو الذي ال يتكلف الصرب فأخرب أنه من يتصرب يصربه اهللا وهذا كأنه يف سياق الذي ال يسأل الناس بلسانه واملتص
الصرب على الفاقة بأن يصرب على مرارة احلاجة ال جيزع مما ابتلي به من الفقر وهو الصرب يف البأساء والضراء قال 

ض وهو الصرب على ما ابتلي به تعاىل والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس الصرب على البالء والضراء واملر
من حاجة ومرض وخوف والصرب على ما ابتلي به باختياره كاجلهاد فإن الصرب عليه أفضل من الصرب على املرض 

الذي يبتلى به بغري اختياره ولذلك اذا ابتلي بالعنت يف اجلهاد فالصرب على ذلك أفضل من الصرب عليه يف بلده ألن 
وكذلك لو ابتلي يف اجلهاد بفاقة أو مرض حصل بسببه كان الصرب عليه أفضل كما قد هذا الصرب من متام اجلهاد 

  بسط هذا يف مواضع 

الصرب على الطاعات وكذلك ما يؤذي االنسان به يف فعله للطاعات كالصالة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
بدون ذلك وكذلك اذا دعته نفسه اىل وطلب العلم من املصائب فصربه عليها أفضل من صربه على ما ابتلي به 

حمرمات من رئاسة وأخذ مال وفعل فاحشة كان صربه عنه أفضل من صربه على ما هو دون ذلك فإن أعمال الرب 
كلما عظمت كان الصرب عليها أعظم مما دوهنما فإن يف العلم واالمارة واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

لزكاة من الفنت النفسية وغريها ما ليس يف غريها ويعرض يف ذلك ميل النفس اىل الرئاسة والصالة واحلج والصوم وا
واملال والصور فإذا كانت النفس غري قادرة على ذلك مل تطمع فيه كما تطمع مع القدرة فإهنا مع القدرة تطلب 

ن أفضل اجلهاد وأكمل من ثالثة تلك األمور احملرمة خبالف حاهلا بدون القدرة فإن الصرب مع القدرة جهاد بل هو م
أوجه أحدمها أن الصرب عن احملرمات أفضل من الصرب على املصائب الثاين أن ترك احملرمات مع القدرة عليها وطلب 

النفس هلا أفضل من تركها بدون ذلك الثالث أن طلب النفس هلا اذا كان بسبب أمر ديين كمن خرج لصالة أو 
يل اليه من ذلك فإن صربه عن ذلك يتضمن فعل املأمور وترك احملظور خبالف ما اذا طلب علم أو جهاد فابتلي مبا مي

  مالت نفسه اىل ذلك بدون عمل صاحل وهلذا كان يونس بن عبيد يوصي بثالث 

يقول ال تدخل على سلطان وإن قلت آمره بطاعة اهللا وال تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب اهللا وال تصنع 
بدعة وان قلت أرد عليه فأمره باالحتراز من أسباب الفتنة فإن االنسان اذا تعرض لذلك فقد  أذنك اىل صاحب

يفتنت وال يسلم فإذا قدر أنه ابتلي بذلك بغري اختياره أو دخل فيه باختياره وابتلي فعليه أن يتقي اهللا ويصرب وخيلص 
كمن توىل والية وعدل فيها أو رد على  وجياهد وصربه على ذلك وسالمته مع قيامه بالواجب من أفضل األعمال



أصحاب البدع بالسنة احملضة ومل يتفنوه أو علم النساء الدين علىالوجه املشروع من غري فتنة االبتالء لكن اهللا اذا 
ابتلى العبد وقدر عليه أعانه واذا تعرض العبد بنفسه اىل البالء وكله اهللا اىل نفسه كما قال النيب صلى اهللا عليه و 

م لعبد الرمحن بن مسرة ال تسأل االمارة فإنك ان أعطيتها عن مسألة وكلت اليها وإن أعطيتها عن غري مسألة سل
  أعنت عليها وكذلك قال يف الطاعون اذا ببلد وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه واذا مسعتم به 

اره فإن اهللا يعينه عليها خبالف من بأرض فال تقدموا عليه فمن فعل ما أمره اهللا به فعرضت له فتنة من غري اختي
تعرض هلا التوبة لكن باب التوبة مفتوح فإن الرجل قد يسأل االمارة فيوكل اليها مث يندم فيتوب من سؤاله فيتوب 

اهللا عليه ويعينه اما على اقامة الواجب واما على اخلالص منها وكذلك سائر الفنت كما قال قل يا عباري الذين 
م ال تقنطوا من رمحة اهللا ان اهللا يغفر الذنوب مجيعا وهذه األمور حتتاج اىل بسط ال يتسع له هذا أسرفوا على أنفسه

املوضع اهلداية واملقصود أن اهللا سبحانه يريد أن يبني لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا الذين قال فيهم أولئك الذين 
ة لسبيلهم يف قوله اهدنا الصراط املستقيم صرط الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده وهم الذين أمرنا أن نسأله اهلداي

أنعمت عليهم فهو حيب لنا ويأمرنا أن نتبع صراط هؤالء وهو سبيل من أناب اليه فذكر هنا ثالثة أمور البيان 
  واهلداية والتوبة 

وهؤالء فيهدي عباده املراد بالسنن وقيل املراد بالسنن هنا سنن أهل احلق والباطل أي يريد أن يبني لنا سنن هؤالء 
املؤمنني اىل احلق ويضل آخرين فإن اهلدى والضالل امنا يكون بعد البيان كما قال وما أرسلنا من رسول اال بلسان 

قومه ليبني هلم فيضل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز احلكيم وقال وما كان اهللا ليضل قوما بعد اذ هداهم 
ن سنن متعلقا بيبني يعين سنن أهل الباطل ال بيهدي وأهل احلق متعلق بقوله ويهديكم حىت يبني هلم ما يتقون فتكو

وقال الزجاج السنن الطرق فاملعىن بدلكم على طاعته كما دل األنبياء وتابعيهم وهذا أوىل ألنه قد يقدم فعلني فال 
توين أفرغ عليه قطرا أو اذا أريد هذا جيعل األول هو العامل وحده بل العامل اما الثاين وحده واما االثنان كقوله آ

التقدير يبني لكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سننا فدل على أنه يهدينا سننهم واملراد بذلك سنن أهل احلق 
خبالف قوله قد خلت من قبلكم سنن فإنه قال بعدها فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني فإنه أراد 

  تعريف عقوبة 

ملني بالعيان وهنا فأنزل علينا من القرآن ما يهدينا به سنن الذين من قبلنا وهم الذين أنعم اهللا عليهم وذكر ثالثة الظا
أمور التبيني واهلدى والتوبة ألن االنسان أوال حيتاج اىل معرفة اخلري والشر وما أمر به وما هني عنه مث حيتاج بعد 

ن الباطل وهو سنن األنبياء والصاحلني مث ال بد له بعد ذلك من ذلك اىل أن يهدي فيقصد احلق ويعمل به دو
الذنوب فرييد أن يتطهر منها بالتوبة فهو حمتاج اىل العلم والعمل به واىل التوبة مع ذلك فال بد له من التقصري أو 

ك السنن وهذه الغفلة يف سلوك تلك السنن اليت هداه اهللا اليها فيتوب منها مبا وقع من تفريط يف كل سنة من تل
السنن تدخل فيها الواجبات واملستحبات فال بد للسالك فيها من تقصري وغفلة فيستغفر اهللا ويتوب اليه فإن العبد 

لو اجتهد مهما اجتهد ال يستطيع أن يقوم هللا باحلق الذي أوجبه عليه فما يسعه اال االستغفار والتوبة عقيب كل 
هنا البيان والتعريف أي يعرفكم سنن الذين من قبلكم من أهل السعادة طاعة تفسري اهلداية وقد يقال اهلداية 

والشقاوة لتتبعوا هذه وجتتنبوا هذه كما قال تعاىل وهديناه النجدين قال علي وابن مسعود سبيل اخلري والشر وعن 
ياه واجلميع ابن عباس سبيل اهلدى والضالل وقال جماهد سبيل السعادة والشقاوة أي فطرناه على ذلك وعرفناه ا



واحد والنجدان الطريقان الواضحان والنجد املرتفع من األرض فاملعىن أمل نعرفه طريق اخلري والشر ونبينه له كتبيني 
الطريقني العاليني لكن اهلدى والتبيني والتعريف يف هذه اآلية يشترك فيه بنو آدم ويعرفونه بعقوهلم وأما طريق من 

  بار اهللا تعاىل عنها كما تقدم من األنبياء فال بد من اخ

قال تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا لكن جياب عن هذا بأنه لو أريد 
هذا املعىن لقال يريد اهللا ليبني لكم سنن الذين من قبلكم ومل حيتج أن يذكر اهلدى اذا كان املعىن واحدا فلما ذكر 

دى علم أن هذا غري هذا فالتبيني التعريف والتعليم واهلدى هو األمر والنهي وهو الدعاء اىل أنه يريد التبيني واهل
اخلري كما قال تعاىل ولكل قوم هاد أي داع يدعوهم اىل اخلري كما قال تعاىل وإنك لتهدي اىل صراط مستقيم أي 

دى نفسه ألن التقدير ولزمكم سنن الذين تدعوهم اليه دعاء تعليم االرادة الشرعيه واالرادة الكونية وهداه هنا يتع
من قبلكم فال تعدلوا عنها وليس املراد هنا باهلدى االهلام كما يف قوله اهدنا الصراد املستقيم لكونه لو أراد ذلك 
لوقع ومل يكن فينا ضال بل هذه ارادة شرعيه أمرية مبعىن احملبة والرضا وهلذا قال الزجاج يريد أن يدلكم على ما 

ببا لتوبتكم فعلق االرادة بفعل نفسه فإن الزجاج ظن االرادة يف القرآن ليست اال كذلك وليس كما ظن يكون س
بل االرادة املتعلقة بفعله يكون مرادها كذلك فإنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن وأما اإلرادة وشرعه فهو كقوله ما 

قوله امنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم اآلية و
  وحنو ذلك 

فهذه ارادته ملا أمر به مبعىن أنه حيبه ويرضاه ويثيب فاعله ال مبعىن أنه أراد أن خيلقه فيكون كما قال فمن يرد اهللا أن 
فعكم نصحي يهديه يشرح صدره لالسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا اآلية وكما قال نوح وال ين

ان أردت أن أنصح لكم ان كان اهللا يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون فهذه ارادة ملا خيلقه ويكونه كما 
يقول املسلمون ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وهذه االرادة متعلقة بكل حادث واالرادة الشرعيه األمرية ال 

ل القبيح يفعل شيئا ما يريده اهللا مع قوهلم ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل تتعلق اال بالطاعات كما يقول الناس ملن يفع
يكن فإن هذه االرادة نوعان كما قد بسط يف موضع آخر وقد يراد باهلدى االهلام ويكون اخلطاب للمؤمنني املطيعني 

ال إرادته هلم ذلك مل يهتدوا الذين هداهم اهللا اىل طاعته فإن اهللا تعاىل أراد أن يتوب عليهم ويهديهم فاهتدوا ولو
كما قالوا احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا لقد جائت رسل ربنا باحلق لكن اخلطاب يف 
اآلية جلميع املسلمني كاخلطاب بآية الوضوء واخلطاب ألهل البيت بقوله امنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس وهلذا 

وكا يف الصيام يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر فهذه ارادة شرعية أمرية مبعىن احملبة يهدد من مل يطعه 
  والرضا ال ارادة 

اخللق املستلزمة للمراد ألنه لو كان كذلك مل تكن اآلية خطابا اال ملن أخذ باليسر وملن فعل ما أمر به وليس كذلك 
ع أثيب ومن عصى عوقب والذين أطاعوه امنا أطاعوه هبداه هلم بل احلكم الشرعي الزم جلميع املسلمني فمن أطا

هدى االمام واالعانة بأن جعلهم مهتدين كما أنه هو الذي جعل املصلي مصليا واملسلم مسلما ولو كانت االرادة 
ئذ ال تأثري هنا من االنسان مستلزمة لوقوع املراد مل يقل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما فأنه حين

الرادة هؤالء بل وجدها وعدمها سواء كما يف قول نوح وال ينفعكم نصحي ان أردت أن أنصح لكم ان كان اهللا 
يريد أن يغويكم فإنه شاء اهللا كان وان مل يشاء الناس وما مل يشأ مل يكن وإن شاءه الناس اتباع الشهوات واألهواء 



يتبعون الشهوات واملعىن اين أريد لكم اخلري الذي ينفعكم وهؤالء يريدون واملقصود باآلية حتذيرهم من متابعة الذين 
لكم الشر الذي يضركم كالشيطان الذي يريد أن يغويكم وأتباعه هم أهل الشهوات فال تتخذوه وذريته أولياء من 

 يضل وال دوين بل اسلكوا طرق اهلدى والرشاد وإياكم وطرق الغي والفساد كما قال تعاىل فمن اتبع هداي فال
  يشقى اآليات وقوله يتبعون الشهوات يف املوضعني فاتباع الشهوة من جنس اتباع اهلوى كما قال تعاىل امنا 

يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا وقال ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات 
وا من قبل وقال تعاىل أفمن كان على بينة من ربه كمن واألرض ومن فيهم وقال تعاىل وال تتبعوا أهواء قوم قد ضل

زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم وقال تعاىل وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون وهذا يف القرآن كثري واهلوى مصدر 
هوى يهوى هوى ونفس املهوي يسمى هوى ما يهوى فاتباعه كاتباع السبيل كما قال تعاىل وال تتبعوا أهواء قوم 

د ضلوا من قبل وكما يف لفظ الشهوة فاتباع اهلوى يراد به نفس مسمى املصدر أي اتباع ارادته وحمبته اليت هي ق
هواه واتباع االرادة هو فعل ما هتواه النفس كقوله تعاىل واتبع سبيل من أناب ايل وقوله وأن هذا صراطي مستقيما 

ال تتبعوا من دونه أولياء فلفظ االتباع يكون لآلمر الناهي فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال و
ولألمر والنهي وللمأمور به واملنهي عنه وهو الصراط املستقيم كذلك يكون للهوى أمر وهني وهو أمر النفس وهنيا 

  كما قال 

املذمومة فأحدها تعاىل ان النفس ألمارة بالسوء اال ما رحم ريب ان ريب غفور رحيم ولكن ما يأمر به من األفعال 
مستلزم لآلخر فاتباع األمر هو فعل املأمور واتباع أمر النفس هو فعل ما هتواه فعلى هذه يعلم أن اتباع الشهوات 

واتباع األهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها وذلك يفعل ما تشتهيه وهتواه بل قد يقال هذا هو الذي يتعني يف لفظ 
ي يشتهي ويهوى امنا يصري موجودا بعد أن يشتهي ويهوى وإمنا يذم االنسان اذا اتباع الشهوات واألهواء ألن الذ

فعل ما يشتهى ويهوى عند وجود فهو حينئذ قد فعل وال ينهى عنه بعد وجوده وال يقال لصاحبه ال تتبع هواك 
تابعة له فاتباع  وأيضا فالفعل املراد املشتهى الذي يهواه االنسان هو تابع لشهوته وهواه فليست الشهوة واهلوى

الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا جعلت الشهوة مبعىن املشتهى كان مع خمالفة األصل حيتاج اىل أن جيعل يف 
اخلارج ما يشتهى واالنسان يتبعه كاملرأة املطلوبة أو الطعام املطلوب وإن مسيت املرأة شهوة والطعام أيضا كما يف 

ابن آدم له اال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به يدع طعامه طعامه وشرابه وشهوته قوله صلى اهللا عليه و سلم كل عمل 
من أجلي أي بترك شهوته وهو إمنا يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام ال أنه يدع طعامه بترك الشهوتة املوجودة يف 

  نفسه 

قيقة األمر أهنما متالزمان فمن اتبع فإن تلك خملوقة فيه جمبول عليها وإمنا يثاب اذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة و ح
نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه وكذلك من اتبع اهلوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار 

االرادة واتباع االرادة هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه كاملأمور الذي يتبع أمر أمريه والبد أن يتصور مراده الذي 
يه يف نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك املثال كاإلمام مع املأموم يتبعه حيث كان وفعله يف الظاهر تبع يهواه ويشته

التباع الباطن فتبقى صورة املراد املطلوب املشتهى اليت يف النفس هي احملركة لالنسان اآلمرة له وهلذا يقال العلة 
التصور واالرادة صار فاعال للنفعل وهذه الصورة املرادة املتصورة الغائية علة فاعلية فإن االنسان للعلة الغائية هبذا 

يف النفس هي اليت جعلت الفاعل فاعال فيكون االنسان متبعا هلا والشيطان ميده يف الغي فهو يقوي تلك الصورة 



عام ويقوي أثرها ويزين للناس اتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العني املطلوبة كاحملبوب من الصور والط
والشراب وتتناول نفس الفعل الذي هو املباشرة لذلك املطلوب احملبوب والشيطان والنفس حتب ذلك وكلما تصور 

ذلك احملبوب يف نفسه أراد وجوده يف اخلارج فإن أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك وهلذا يبقى 
وى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر اهلوائي االنسان عند شهوته وهواه أسريا لذلك مقهورا حتت سلطان اهل

القاهر للعبد هو صفة قائمة بنفسه ال ميكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن احملبوب تطلب النفس 
أن تدركه ومتثله هلا يف نفسها فو متبع لالرادة وإن كانت الذهنية والتزين من الزين واملراد التصور يف نفسه 

  املشتهى املوجود يف اخلارج له حمركان التصور واملشتهى هذا و

حيركه حتريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فاتباع الشهوات واألهواء يتناول هذا كله خبالف كل 
ا قال قاهر ينفصل عن االنسان فإنه ميكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حاهلا وهذا امنا يفارقه بتغري صفة نفسه وهلذ

النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب املرء بنفسه وثالث منجيات خشية اهللا 
يف السر والعالنية والقصد يف الفقر والغنا وكلمة احلق يف الغضب والرضا وقوله يف احلديث هوى متبع فيه دليل 

طاع وجعل الشح مطاعا ألنه هو اآلمر وجعل اهلوى متبعا ألن على أن املتبع هو ما قام يف النفس كقوله يف الشح امل
املتبع قد يكون اماما يقتدى به وال يكون آمرا ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اياكم الشح 

أن فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فبني 
الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة فالبخل منع منفعة الناس بنفسه وماله والظلم هو االعتداء عليهم فاألول هو 
التفريط فيما جيب فيكون قد فرط فيما جيب واعتدى عليهم بفعل ما حيرم وخص قطيعة الرحم بالذكر اعظاما هلا 

  ألهنا تدخل يف األمرين املتقدمني قبلها 

والشح واحلسد وقال املفسرون يف قوله تعاىل ومن يوق شح نفسه هو أن ال يأخذ شيئا مما هناه اهللا عنه تفسري البخل 
وال مينه شيئا أمره اهللا بأدائه فالشح يأمر خبالف أمر اهللا ورسوله فإن اهللا ينهى عن الظلم ويأمر باالحسان والشح 

يكثر يف طوافه بالبيت وبالوقوف بعرفه أن يقول يأمر باظلم وينهى عن االحسان وقد كان عبد الرمحن بن عوف 
اللهم قىن شح نفسي فسئل عن ذلك فقال اذا وقيت شح نفسي وقيت الظلم والبخل والقطيعة ويف رواية عنه قال 

اين أخاف أن أكون قد هلكت قال وما ذلك قال امسع اهللا يقول ومن يوق شح نفسه وأنا رجل شحيح ال يكاد 
ليس ذلك بالشح الذي ذكره اهللا يف القرآن امنا الشح أن تأكل مال أخيك ظلما وامنا خيرج من يدي شيء فقال 

يكن بالبخل وبئس الشيء البخل وقد ذكر تعاىل الشح يف سياق ذكر احلسد وااليثار يف قوله وال جيدون يف 
ولئك هم صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة مث قال ومن يوق شح نفسه فأ

املفلحون فمن وقى شح نفسه مل يكن حسودا باغيا على احملسود واحلسد أصله بغض احملسود والشح يكون يف 
الرجل مع احلرص وقوة الرغبة يف املال وبغض للغري وظلم له كما قال تعاىل قد يعلم اهللا املعوقني منكم والقائلني 

  ة عليكم اآليات الخواهنم هلم الينا وال يأتون البأس اال قليال أشح

اىل قوله أشحة على اخلري أولئك مل يؤمنوا فأحبط اهللا أعماهلم فشحهم على املؤمنني وعلى اخلري يتضمن كراهيته 
وبغضه وبغض اخلري يأمر بالشر وبغض االنسان يأمر بظلمه وقطيعته كاحلسد فإن احلاسد يأمر حاسده بظلم احملسود 

د والشح يتضمنان بغضا وكراهية فيأمران مبنع الواجب وبظلم ذلك ولقطيعته كابين آدم واخوة يوسف فاحلس



الشخص فإن الفعل صدر فيه عن بغض خبالف اهلوا فإن الفعل صدر فيه عن حب أحب شيئا فأتبعه ففعله وذلك 
مقصوده أمر عدمي والعدم ال ينفع ولكن ذلك القصد أمر بأمر وجودي فأطيع أمره وابن مسعود جعل البخل 

لشح والنيب صلى اهللا عليه و سلم جعل الشح يأمر بالبخل ومن الناس من يقول الشح والبخل سواء خارجا عن ا
كما قال ابن جرير الشح يف كالم العرب هو البخل ومنع الفضل من املال وليس كما قال بل ما قاله النيب صلى اهللا 

ملا حيصل له به من اللذة والتنعم وقد ال عليه و سلم وابن مسعود أحق أن يتبع فإن البخيل قد يبخل باملال حمبة 
يكون متلذذا به وال متنعما بل نفسه تضيق عن انفاقه وتكره ذلك حىت يكون يكره أن ينفع نفسه منه مع كثره ماله 
وهذا قد يكون مع التذاذة جبمع املال وحمبته لرؤيته وقد ال يكون هناك لذة أصال بل يكره أن يفعل احسانا اىل أحد 

راد غريه أن يعطي كره ذلك منه بغضا للخري ال للمعطي وال للمعطي بل بغضا منه للخري وقد يكون بغضا حىت لو أ
وحسدا للمعطي أو للمعطى وهذا هو الشح وهذا هو الذي يأمر بالبخل قطعا ولكن كل خبل يكون عن شح فكل 

  شحيح خبيل وليس كل خبيل شحيحا 

والبخل امنا هو من أفراد األمور وخواص األشياء والشح عام فهو قال اخلطايب الشح أبلغ يف املنع من البخل 
كالوصف الآلزم لالنسان من قبل الطبع واجلبلة وحكى اخلطايب عن بعضعهم أنه قال البخل أن يضن االنسان مباله 
 والشح أن يضن مباله ومعروفه وقيل الشح أن يشح مبعروف غريه على غريه والبخل أن يبخل مبعروفه على غريه

والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم حيبون ذلك ويريدونه فاتبعوا حمبتهم وارادهتم من غري علم فلم ينظروا 
هل ذلك نافع هلم يف العاقبة أو ضار درجات اتباع اهلوى وهلذا قال فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم مث قال ومن أضل ممن 

فمنهم املشركون والذين يعبدون من دون اهللا ما يتسحسنون بال  اتبع هواه بغري هدى من اهللا واتباع اهلوى درجات
علم وال برهان كما قال أفرأيت من أختذ اله هواه أي يتخذ اهله الذي يعبده وهو ما يهواه من آهلة ومل يقل ان هواه 

ما يهواه  نفس اهله فليس كل من يهوى شيئا يعبده فإن اهلوى أقسام بل املراد أنه جعل املعبود الذي يعبده هو
فكانت عبادته تابعة هلوى نفسه يف العبادة فإنه مل يعبد ما حيب أن يعبد وال عبد العبادة اليت أمر هبا وهذه حال أهل 

  البدع فإهنم عبدوا غري اهللا وابتدعوا عبادات 

واها من غري علم زعموا أهنم يعبدون اهللا هبا فهم امنا اتبعوا أهواؤهم فإن أحدهم يتبع حمبة نفسه وذوقها ووجدها وه
وال هدى وال كتاب منري فلو اتبع العلم والكتاب املنري مل يعبد اال اهللا مبا شاء ال باحلوادث والبدع واملقصود أن 

اآلهلة كثرية والعبادات هلا متنوعة وباجلملة فكل ما يريده االنسان وحيبه ال بد أن يتصوره يف نفسه فتلك الصورة 
ة ولوازم احلب فمن عبده عبد غري اهللا ومتثلت له الشياطني يف صورة من يعبده وهذا كثري العلمية حمركة له اىل حمبوب

ما زال ومل يزل وهلذا كان كل من عبد شيئا غري اهللا فإمنا يعبد الشيطان وهلذا يقارن الشيطان الشمس عند طلوعها 
صورة من يعبد كما كانت تكلمهم وغروهبا واستوائها ليكون سجود من يعبدها له وقد كانت الشياطني تتمثل يف 

من األصنام اليت يعبدوهنا وكذلك يف وقتنا خلق كثري من املنتسبني اىل االسالم والنصارى واملشركني ممن أشرك 
ببعض من يعظمه من األحياء واآلموات من املشايخ ويرهم فيدعوه ويستغيث به يف حياته وبعد مماته فرياه قد أتاه 

هو شيطان متثل على صورته ليغوي هذا املشرك واملبتلون بالعشق ال يزال الشيطان ميثل  وكلمه وقضى حاجته وإمنا
ألحدهم صورة املعشوق او يتصور بصورته فال يزال يرى صورته مع مغيبه عنه بع موته فإمنا جاله الشيطان على 

ال الشيطاين وصورة احملبوب قبله وهلذا اذا ذكر العبد اهللا الذكر الذي خينس منه الوسواس اخلناس خنس هذا املث



تستويل على احملب أحيانا حىت ال يرى غريها وال يسمع غري كالمها فتبقى نفسه مشتغله هبا والذين يسلكون يف حمبة 
  اهللا مسلكا ناقصا حيصل ألحدهم نوع من 

ال يشعر بشيء ذلك يسمى االصطالم والفناء يغيب مبحبوبه عن حمبته ومبعروفه عن معرفته ومبذكوره عن ذكره حىت 
من أمساء اهللا وصفاته وكالمه وأمره وهنيه ومنهم من قد ينتقل من هذا اىل االحتاد فيقول أنا هو وهو أنا وانا اهللا 

ويظن كثري من املساكني أن هذا هو غاية السالكني وأن هذا هو التوحيد الذي هو هناية كل سالك وهم غالطون يف 
ضلوا ألهنم مل يسلكوا الطريق الشرعيه يف الباطن يف خرب اهللا وأمره وقد  هذا بل هذا من جنس قول النصارى ولكن

بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع واملقصود أن املتبعني لشهواهتم من الصور والطعام والشراب واللباس 
املطلوب  يستويل على قلب أحدهم ما يشتهيه حىت يقهره وميلكه ويبقى أسريا ما يهواه يصرفه كيف تصرف ذلك

وهلذا قال بعض السلف ما أنا على الشاب الناسك بأخوف مين عليه من سبع ضار يثب عليه من صيب حدث جيلس 
اليه وذلك أن النفس الصافية اليت فيها رقة الرياضة ومل تنجذب اىل حمبة اهللا وعبادته اجنذابا تاما وال قام هبا من 

ت حتت صورة من الصور استولت تلك الصورة عليها كما يستويل خشية اهللا التامة ما يصرفها عن هواها مىت صار
السبع على ما يفترسه فالسبع يأخذ فريسته بالقهر وال تقدر الفريسة على االمتناع منه كذلك ما ميثله االنسان يف 

ك الصورة أعظم قلبه من الصور احملبوبة تبتلع قبله وتقهره فال يقدر قلبه على االمتناع منه فيبقى قلبه مستغرقا يف تل
  من استغراق الفريسة يف جوف األسد ألن احملبوب املراد هو غاية النفس له عليها سلطان قاهر 

القلب بني احلب واخلوف والقلب يغرق فيما يستويل عليه اما من حمبوب وإما من خموف كما يوجد من حمبة املال 
يه كما يغرق الغريق يف املاء فال بد أن يستويل عليها واجلاه والصور واخلائف من غريه يبقى قلبه وعقله مستغرقان ف

ما حييط هبا من األجسام والقلوب يستويل عليها ما يتمثل هلا من املخاوف واحملبوبات واملكروهات فاحملبوب يطلبه 
ئات اال واملكروه يدفعه والرجاء يتعلق باحملبوب واخلوف يتعلق باملكروه وال يأيت باحلسنات اال اهللا وال يذهب السي

اهللا وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له اال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو 
الغفور الرحيم وما بكم من نعمة فمن اهللا مث اذا مسكم الضر فإليه جتئرون واذا دعا العبد ربه باعطاء املطلوب ودفع 

معرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه واستنارته بنور االميان ما قد يكون املرهوب جعل له من االميان باهللا وحمبته و
أنفع له من ذلك املطلوب ان كان عرضا من الدنيا وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته 

ادة على وما يتبع ذلك فهنا املطلوب قد يكون أنفع من الطلب وهو الدعاء واملطلوب الذكر والشكر وقيام العب
أحسن الوجوه وغري ذلك وهذا لبسطه موضع آخر استيالء الشهوات واألهواء على القلوب واملقصور أن القلب 

  قد يغمره فيستويل عليه ما يريده العبد وحيبه وما خيافه وحيذره كائنا من كان وهلذا قال تعاىل بل قلبوهبم يف 

هي فيما يغمرها عما أنذرت به فيغمرها ذلك عن ذكر اهللا غمرة من هذا وهلم أعمال من دون ذلك هم هلا عاملون ف
والدار اآلخرة وما فيها من النعيم والعذاب األليم قال اهللا تعاىل فذرهم يف غمرهتم حىت حني أي فيما يغمر قلوهبم 

ذين هم يف من حب املال والبنني املانع هلم من املسارعة يف اخلريات واألعمال الصاحلة وقال تعاىل قتل اخلراصون ال
غمرة ساهون اآليات أي ساهون عن أمر اآلخرة فهم يف غمرة عنها أي فيما يغمر قلبوهم من حب الدنيا ومتاعها 

ساهون عن أمر اآلخرة وما خلقوا له وهذا يشبه قوله وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
الغفلة وهلذا قال من قال السهو الغفلة عن الشيء وذهاب  فرطا فالغمرة تكون من اتباع اهلوى والسهو من جنس



القلب عنه وهذا مجاع الشر الغفلة والشهوة فالغفلة عن اهللا والدار اآلخرة تسد باب اخلري الذي هو الذكر واليقظة 
اهللا والشهوة تفتح باب الشر والسهو واخلوف فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه وخيشاه غافال عن اهللا رائدا غري 

ساهيا عن ذكره قد اشتغل بغري اهللا قد انفرط أمره قد ران حب الدنيا على قلبه كما روي يف صحيح البخاري 
  وغريه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد 

عطي رضي وإن منع سخط جعله عبد ما القطيفة تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس واذا شيك فال انتقش ان أ
يرضيه وجوده ويسخطه فقده حىت يكون عبد الدرهم وعبد ما وصف يف هذا احلديث والقطيفة هي اليت جيلس 
عليها فهو خادمها كما قال بعض السلف البس من الثياب ما خيدمك وال تلبس منها ما تكن أنت ختدمه وهي 

 يرتدي هبا وهذا من أقل املال وإمنا نبه به النيب صلى اهللا عليه و سلم كالبساط الذي جتلس عليه واخلميصة هي اليت
على ما هو أعلى منه فهو عبد لذلك فيه أرباب متفرقون وشركاء متشاكسون وهلذا قال ان أعطي رضي وإن منع 
ا سخظ فما كان يرضي االنسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده اذ العبد يرضى باتصاله هبما ويسخط لفقدمه

واملعبود احلق الذي ال اله اال هو اذا عبده املؤمن وأخيه حصل للمؤمن بذلك يف قلبه اميان وتوحيد وحمبة وذكر 
وعبادة فريضى بذلك واذا منع من ذلك غضب وكذلك من أحب شيئا فال بد من أن يتصوره يف قلبه ويريد اتصاله 

  مما سوى اهللا تعاىل  به حبسب االمكان قال اجلنيد ال يكون العبد عبدا حىت يكون

حرا وهذا مطابق هلذا احلديث فإنه ال يكون عبدا هللا خالصا خملصا دينه هللا كله حىت ال يكون عبدا ملا سواه وال فيه 
شعبة وال أدىن جزء من عبودية ما سوى اهللا فإذا كان يرضيه ويسخطه غري اهللا فهو عبد لذلك الغري ففيه من الشرك 

الغري زيادة قال الفضيل بن عياض واهللا ما صدق اهللا يف عبوديته من ألحد من املخلوقني  بقدر حمبته وعبادته لذلك
عليه ربانية وقال زيد بن عمرو بن نفيل أربا واحدا أم ألف ربأدين اذا انقسمت األمور روى االمام أمحد والترمذي 

العبد عبد ختيل واختال ونسي  والطرباين من حديث أمساء بنت عميس قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه بئس
الكبري املتعال بئس العبد عبد جترب واعتدى ونسي اجلبار األعلى بئس العبد عبد سها وهلا ونسي املقابر والبلى بئس 
العبد عبد بغى واعتدى ونسي املبدأ واملنتهى بئس العبد عبد ال دنيا بالدين بئس العبد عبد خيتل الدين بالشبهات 

  ب يذله ويزيله عن احلق بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله قال بئس العبد عبد رغ

الترمذي غريب ويف احلديث الصحيح املتقدم ما يقويه واهللا أعلم وكذلك أحاديث وآثار كثرية رويت يف معىن ذلك 
أشد حبا هللا وطالب الرئاسة كما قال تعاىل ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا 

ولو بالباطل ترضيه الكلمة اليت فيها تعظيمه وإن كانت باطال وتغضبه الكلمة اليت فيها ذمة وان كانت حقا واملؤمن 
ترضيه كلمة احلق له وعليه وتغضيه كلمة الباطل له وعليه ألن اهللا تعاىل حيب احلق والصدق والعدل ويبغض 

والصدق والعدل الذي حيبه اهللا أحبه وان كان فيه خمالفة هواه ألن هواه قد صار تبعا الكذب والظلم فإذا قيل احلق 
ملا جاء به الرسول واذا قيل الظلم والكذب فاهللا يبغضه واملؤمن يبغضه ولو وافق هواه وكذلك طالب املال ولو 

عطوا منها اذا هم يسخطون بالباطل كما قال تعاىل ومنهم من يلمزك يف الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان مل ي
وهؤالء هم الذين قال فيهم تعس عبد الدينار احلديث فكيف اذا استوىل على القلب ما هو أعظم استعبادا من 

الدرهم والدينار من الشهوات واألهواء واحملبوبات اليت جتذب القلب عن كمال حمبته هللا وعبادته ملا فيها من املزامحة 



ع القلب وتزيغه عن كمال حمبته لربه وعبادته وخشيته ألن كل حمبوب جيذب قلب والشرك باملخلوقات كيف تدف
  حمبه اليه ويزيغه عن حمبة غري حمبوبة وكذلك املكروه يدفعه ويزيله ويشغله عن عبادة اهللا تعاىل 

أخاف عليكم وهلذا روى االمام أمحد يف مسنده وغريه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألصحابه الفقر ختافون ال 
الفقر امنا أخاف عليكم الدنيا حىت ان قلب أحدكم اذا زاغ ال يزيغه اال هي وكذلك الذين حيبون العبد كأصدقائه 

والذين يبغضونه كأعدائه فالذين حيبونه جيذبونه اليهم فاذا مل تكن احملبة منهم له هللا كان ذلك مما يقعطه عن اهللا 
غلونه بأذاهم عن اهللا ولو أحسن اليه أصدقاؤه الذين حيبونه لغري اهللا أوجب والذين يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيش

احساهنم اليه حمبته هلم واجنذاب قلبه اليهم ولو كان على غري االستقامة وأوجب مكافأته هلم فيقطعونه عن اهللا 
 عز و جل فيكون حبه هللا وعبادته خالص القلب من الفتنة فال تزول الفتنة عن القلب اال اذا كان دين العبد كله هللا

وملا حيبه اهللا وبغضبه هللا وملا يبغضه اهللا وكذلك مواالته ومعاداته واال فمحبة املخلوق جتذبه وحب اخللق له سبب 
جيذهبم به اليه مث قد يكون هذا أقوى وقد يكون هذا أقوى فإذا كان هو غالبا هلواه مل جيذبه مغلوب مع هواه وال 

غالبا هلواه ناهيا لنفسه عن اهلوى ملا يف قلبه من خشية اهللا وحمبته اليت متنعه عن اجنذابه اىل حمبوباته اليها لكونه 
احملبوبات وأما حب الناس له فإنه يوجب أن جيذبوه هم بقوهتم اليهم فإن مل يكن فيه قوة يدفعهم هبا عن نفسه من 

  سف فإن قوة يوسف وحمبته هللا حمبة اهللا وخشيته وإال جذبوه وأخذوه اليهم كحب امرأة العزيز ليو

وإخالصه وخشيته كانت أقوى من مجال امرأة العزيز وحسنها وحبه هلا هذا اذا أحب أحدهم صورته مع أن هنا 
الداعي قوي منه ومنهم فهنا املعصوم من عصمه اهللا وإال فالغالب على الناس يف احملبة من الطرفني أنه يقع بعض 

 صلى اهللا عليه و سلم ال خيلون رجل بامرأة اال كان ثالثهما الشيطان حال املواليه الشر بينهم وهلذا قال رسول اهللا
لغري اهللا وقد حيبونه لعلمه أو دينه أو احسانه أو غري ذلك فالفتنة يف هذا أعظم اال اذا كانت فيه قوة اميانية وخشية 

يطلبون منه مقاصدهم ان مل يفعلها واال وتوحيد تام فإن فتنة العلم واجلاه والصور فتنة لكل مفتون وهم مع ذلك 
نقص احلب أو حصل نوع بغض ورمبا زاد أو أدى اىل االنسالخ من حبه فصار مبغوضا بعد أن كان حمبوبا فأصدقاء 
االنسان حيبون استخدامه واستعماله يف أغراضهم حىت يكون كالعبد هلم وأعداؤه يسعون يف أذاه واضراره وأولئك 

وان كان مضرا له مفسدا لدينه ال يفكون يف ذلك وقليل منهم الشكور فاطائفتان يف احلقيقة  يطلبون منه انتفاعهم
ال يقصدون نفعه وال دفع ضرره وامنا يقصدون أغراضهم به فإن مل يكون االنسان عابدا اهللا متوكال عليه مواليا له 

نا واآلخرة وهذا هو املعروف من أحوال بين ومواليا فيه ومعاديا وإال أكلته الطائفتان وأدى ذلك اىل هالكه يف الدي
  آدم وما يقع بينهم من احملاربات واملخاصمات واالختالف والفنت قوم يوالون زيدا ويعادون عمروا 

وآخرون بالعكس ألجل أغراضهم فإذا حصلوا على أغراضهم ممن يوالونه وما هم طالبوه من زيد انقلبوا اىل عمرو 
واقع بني أصناف الناس وكذلك الرأس من اجلانبني مييل اىل هؤالء الذين يوالونه وكذلك أصحاب عمرو كما هو ال

وهم اذا مل تكن املواالة هللا أضر عليك من اولئك فإن أولئك امنا يقصدون افساد دنياه اما بقتله أو بأخذ ماله وإما 
لدنيا وحمبيها الذين ال يعتدون بإزالة منصبه وهذا كله ضرر دنيوي ال يعتد به اذا سلم العبد وهو عكس حال أهل ا

بفساد دينهم مع سالمة دنياهم فهم ال يبالون بذلك وأما دين العبد الذي بينه وبني اهللا فهم ال يقدرون عليه ضرر 
املواالة ألجل املصلحة وأما أولياؤه الذين لألغراض فإمنا يقصدون منه فساد دينه مبعاونته على أغراضهم وغري ذلك 

خل بذلك عليه األذى من جهتني من جهة مفارقتهم ومن جهة عداوهتم وعداوهتم أشد عليه من فإن مل أعداء فد



عداوة أعدائه ألهنم قد شاهدوا منه وعرفوا ما مل يعرفه أعداؤه فاستجلبوا بذلك عداوة غريهم فتتضاعف العداوة 
يه فساد دينه فإن ساعدهم على وان مل جيب مفارقتهم احتاج اىل مداهنتهم ومساعدهتم على ما يريدونه وإن كان ف

نيل مرتبة دنيوية ناله مما يعملون فيها نصيبا وافرا وحظا تاما من ظلمهم وجورهم وطلبوا منه أيضا أن يعاوهنم على 
  أغراضهم ولو فاتت أغراضه الدنيوية فكيف 

يف الباطن حيسن اليهم  بالدينية ان وجدت فيه أو عنده فإن االنسان ظامل جاهل ال يطلب اال هواه فإن مل يكن هذا
ويصرب على أذاهم ويقضي حوائجهم هللا وتكون استعانته عليهم باهللا تامة وتوكله على اهللا تام وإال أفسدوا دينه 

ودنياه كما هو الواقع املشاهد من الناس ممن يطلب الرئاسة الدنيوية فإنه يطلب منه من الظلم واملعاصي ما ينال به 
الرأي ويعاديه ان مل يقم معه كما قد جرى ذلك مع غري واحد وذلك جيري فيمن حيب  تلك الرئاسة وحيسن له هذا

شخصا لصورته فإنه خيدمه ويعظمه ويعطيه ما يقدر عليه ويطلب منه من احملرم ما يفسد دينه وفيمن حيب صاحب 
عاداه وهلذا صار علماء  بدعة لكونه له داعية اىل تلك البدعة حيوجه اىل أن ينصر الباطل الذي يعلم أنه باطل واال

الكفار وأهل البدع مع علمهم بأهنم على الباطل ينصرون ذلك الباطل ألجل األتباع واحملبني ويعادون أهل احلق 
ويهجنون طريقهم فمن أحب غري اهللا وواىل غريه كره حمب اهللا ووليه ومن أحب أحدا لغري اهللا كان ضرر أصدقائه 

اءه غايتهم أن حيولوا بينه وبني هذا احملبوب الدنيوي واحليلوله بينه وبينه رمحة يف عليه أعظم من ضرر أعدائه فإن أعد
حقه وأصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك الرمحة وذهاهبا عنه فأي صداقة هذه وحيبون بقاء ذلك احملبوب ليستعملوه 

  الذين اتبعوا ورأوا الغذاب يف أغراضهم وفيما حيبونه وكالمها ضرر عليه قال تعاىل اذ تربأ الذين اتبعوا من 

وتقطعت هبم األسباب قال الفضيل بن عياض عن ليث عن جماهد هي املودات اليت كانت لغري اهللا والوصالت اليت 
كانت بينهم يف الدنيا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتربأ منهم كما تربءوا منا كذلك يريهم اهللا أعماهلم 

من النار فاألعمال اليت أراهم اهللا حسرات عليهم هي األعمال اليت يفعلها بعضهم  حسرات عليهم وما هم خبارجني
مع بعض يف الدنيا كانت لغري اهللا ومنها املواالة والصحبة واحملبة لغري اهللا فاخلري كله يف أن يعبد اهللا وحده ال يشرك 

ن احملب جيذب واحملبوب جيذب فمن أحب شيئا به شيئا وال حول وال قوة اال باهللا سبب احملبة ومما حيقق هذه األمور أ
جذبه اليه حبسب قوته ومن أحب صورة جذبته تلك الصورة اىل احملبوب املوجود يف اخلارج حبسب قوته فإن احملب 
علته فاعلية واحملبوب علته غائية وكل منهما له تأثري يف وجود املعلول واحملب امنا جيذب احملبوب مبا يف قلب احملب 

ه اليت يتمثلها فتلك الصورة جتذبه مبعىن اجنذابه اليها ألهنا هي يف نفسها قصد وفعل فإن يف احملبوب من من صورت
املعىن املناسب ما يقتضي اجنذاب احملب اليه كما ينجذب االنسان اىل الطعام ليأكله واىل امرأة ليباشرها واىل صديقه 

 ورسوله والصاحلني من عباده ملا اتصف به سبحانه من ليعاشره وكما تنجذب قلوب احملبني هللا ورسوله اىل اهللا
الصفات اليت يستحق ألجلها أن حيب ويعبد بل ال جيوز أن حيب شيء من املوجودات لذاته اال هو سبحانه وحبمده 

فكل حمبوب يف العامل امنا جيوز أن حيب لغريه ال لذاته والرب تعاىل هو الذي جيب أن حيب لنفسه وهذا من معاين 
  يته ولو كان فيهما اهل

آهلة اال اهللا لفسدتا ف اهللا فغن ذلك من خصائص اليهيته فال يستحق ذلك اال اهللا وحده وكل حمبوب سواه ان مل 
حيب ألجله أو ملا حيب ألجله فمحبته فاسدة واهللا تعاىل خلف يف النفوس حب الغذاء وحب النساء ملا يف ذلك من 

حب النساء ملا تزوجوا فانقطع النسل واملقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم  حفظ األبدان وبقاء االنسان ف ولوال



ليعبدوا اهللا وحده ويكون هو احملبوب املعبود لذاته الذي ال يستحق ذلك غريه وامنا حتب األنبياء والصاحلوب تبعا 
حبها هللا هو من متام حبه حملبته فإن من متام حبه حب ما حيبه وهو حيب األنبياء والصاحلني وحيب األعمال الصاحلة ف

وأما احلب معه فهو حب املشركني الذين حيبون أنندادهم كحب اهللا فاملخلوق اذا أحب هللا كان حبه جاذبا اىل حب 
اهللا واذا حتاب الرجالن يف اهللا اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه كان لكل منهما جاذبا لآلخر اىل حب اهللا كما قال 

يف وحقت حمبيت للمتجالسني يف وحقت حمبيت للمتباذلني يف وإن هللا عبادا ليسوا بأنبياء تعاىل حقت حمبيت للمتحابني 
وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء يقرهبم من اهللا وهم قوم حتابوا بروح اهللا على غري أموال يتباذلوهنا وال أرحام 

  ا خاف الناس وال حيزنون اذا حزن الناس يتواصلون هبا ان لوجوههم لنورا وإهنم لعلى كراس من نور ال خيافون اذ

فإنك اذا أحببت الشخص هللا كان اهللا هو احملبوب لذاته فكلما تصورته يف قلبك تصورت حمبوب احلق فأحببته 
فازداد حبك هللا كما اذا ذكرت النيب صلى اهللا عليه و سلم واألنبياء قبله واملرسلني وأصحاهبم الصاحلني وتصورهتم 

جيذب قلبك اىل حمبة اهللا املنعم عليهم وهبم اذا أحب شخصا هللا فإن اهللا هو حمبوبه فهو حيب أن  يف قبلك فإن ذلك
جيذبه اىل اهللا تعاىل وكل من احملب هللا واحملبوب هللا جيذب اىل اهللا وهكذا اذا كان احلب لغري اهللا كما اذا أحب كل 

بوب واحملبوب يطلب احملب باجنذاب احملبوب من الشخصني اآلخر بصورة كاملرأة مع الرجل فإن احملب يطلب احمل
فإذا كانا متحابني صار كل منهما جاذبا جمذوبا من الوجهني فيجب االتصال ولو كان احلب من أحد اجلانبني لكان 
احملب جيذب احملبوب واحملبوب جيذبه لكن احملبوب ال يقصد جذبه واحملب يقصد جذبه وينجذب وهذا سبب التأثري 

ما متثل حيصل يف قلبه فينجذب وإما أن ينجذب بال حمبة كما يأكل الرجل الطعام ويلبس الثوب ويسكن يف احملبوب ا
الدار وحنو ذلك من احملبوبات اليت ال ارادة هلا وأما احليوان فيحب ببعضه بعضا بكونه سببا لالحسان اليه وقد 

بة االحسان ال نفس احملسن ولو قطع ذلك جبلت النفوس على حب من أحسن اليها لكن هذا يف احلقيقة امنا هو حم
لضمحل ذلك احلب ورمبا أعقب بغضا فإنه ليس هللا عز و جل فإن من أحب انسانا لكونه يعطيه فما أحب اال 

العطاء ومن قال انه حيب من يعطيه هللا فهذا كذب وحمال وزور من القول وكذلك من أحب انسانا لكونه ينصره امنا 
  ا كله من اتباع ما هتوى األنفس فإنه مل حيب يف احلقيقة اال ما يصل اليه من جلب منفعة أحب النصر ال الناصر وهذ

أو دفع مضرة فهو امنا أحب تلك املنفعة ودفع املضرة وامنا أحب ذلك لكونه وسيلة اىل حمبوبه وليس هذا حبا هللا 
ابون عليه يف اآلخرة وال ينفعهم بل وال لذات احملبوب وعلى هذا جتري عامة حمبة اخللق بعضهم مع بعض وهذا ال يث

رمبا أدى ذلك اىل النفاق واملداهنة فكانوا يف اآلخرة من األخالء الذين بعضهم لبعض عدو اال املتقني وإمنا ينفعهم يف 
األخرة احلب يف اهللا وهللا وحده وأما من يرجو النفع والنصر من شخص مث يزعم أنه حيبه هللا فهذا من دسائس 

األقوال وإمنا ينفع العبد احلب هللا ملا حيبه اهللا من خلقه كاألنبياء والصاحلني لكون حبهم يقرب اىل اهللا النفوس ونفاق 
وحمبته وهؤالء هم الذين يستحقون حمبة اهللا هلم ونبينا كان يعطي املؤلفة قلبوهم ويدع آخرين هم أحب اليه من 

يعطي املؤلفة قلوهبم ملا يف قلوهبم من اهللع واجلزع ليكون الذي يعطي يكلهم اىل ما يف قلوهبم من االميان وإمنا كان 
ما يعطيهم سببا جللب قلوهبم اىل أن حيبوا االسالم فيحبوا اهللا فكان مقصوده بذلك دعوة القلوب اىل حب اهللا عز و 

لعطاء جل وصرفها عن ضد ذلك وهلذا كان يعطي أقواما خشية أن يكبهم اهللا على وجوههم يف النار فمنعهم بذلك ا
عما يكرهه منهم فكان يعطي هللا ومينع هللا وقد قال من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل االميان 

  ويف صحيح البخاري عنه صلى اهللا 



عليه وسلم أنه قال اين واهللا امنا أنا قاسم ال أعطي أحدا وال أمنع أحدا ولكن أضع حيث أمرت سيطرة احملبوب على 
ورة احملبوب املتمثلة يف النفس يتحرك هلا احملب ويريد هلا وحيب ويبغض ويبتهج وينشرح عند ذكرها من احملب وص

أي جنس كانت فتبقى هي كاآلمر الناهي له وهلذا جيد يف نفسه كأهنا ختاطبه بأمر وهني وغري ذلك كما يرى كثري من 
ر تدليس ابليس على احملبني واملشركون تتمثل هلم الناس من حيبه ويعظمه يف منامه وهو يأمره وينهاه وخيربه بأمو

الشياطني يف صور من يعبدونه تأمرهم وتنهاهم والقائلون بالشاهد واملنتسبون اىل السلوك يقول أحدهم انه خياطب 
يف باطنه على لسان الشاهد فمنهم من يصلي بالليل وذلك بازائه ليشاهده يف الضوء ومنهم من يشاهده يف حال 

غريه ويظنون أهنم خياطبون وجيدون املريد يف قلوهبم بذلك وذلك ألهنم يتمثلونه يف أنفسهم ورمبا كان  السماع يف
الشيطان يتمثل يف صورته فيجدون يف نفوسهم خطابا من تلك الصورة فيقولون خوطبنا من جهته وهذا وإن كان 

وسواس الشيطان والنفس وقد خياطبون  موجودا يف املخاطب فمن املخاطب له فالفرقان هنا فأما ذلك املخاطب من
  بأشياء حسنة رشوة منه هلم وال خياطبون مبا يعرفون 

أنه باطل لئال ينفرون منه بل الشيطان خياطب أحدهم مبا يرى أنه حق والراهب اذا راض نفسه فمرة يرى يف نفسه 
ه بالرياضة ظهرت له واملؤمن صورة التثليث ورمبا خوطب منها ألنه كان قد يتمثلها قبل ذلك فلما انصقلت نفس

الذي حيب اهللا ورسوله يرى الرسول يف منامه حبسب اميانه وكذلك يرى اهللا تعاىل يف منامه حبسب اميانه كما قد 
بسط يف غري هذا املوضوع وهلذا كثري من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ويزعم أنه مأمور بذلك 

ي أمره بذلك واهللا منزه عن ذلك وإمنا اآلمر له بذلك النفس والشيطان وما يف وخياطب به ويظن أن اهللا هو الذ
نفسه من الشرك اذ لو كان خملصا هللا الدين ملا عرض له شيء من ذلك فإن هذا ال يكون اال ملن فيه شرك يف عبادته 

ام رؤيا من اهللا ورؤيا من أو عنده بدعة وال يقع هذا ملخلص متمسك بالسنة البتة واذا كانت الرؤيا على ثالثة أقس
حديث النفس ورؤيا من الشيطان فكذلك ما يلقى يف نفس االنسان يف حال يقظته ثالثة أقسام وهلذا كانت األحوال 

ثالثة رمحاين ونفساين وشيطاين وما حيصل من نوع املكاشفة والتصرف ثالثة أصناف ملكي ونفسي وشيطاين فإن 
طان له قوة وقلب املؤمن له قوة فما كان من امللك ومن قلب املؤمن فهو حق وما امللك له قوة والنفس هلا قوة والشي

  كان من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل وقد اشتبه هذا هبذا على طوائف كثرية فلم يفرقوا بني أولياء اهللا 

ة أنه من أولياء اهللا وأعداء اهللا بل صاروا يظنون يف من هو من جنس املشركني والكفار أهل الكتاب من وجوه كثري
املتقني والكالم يف هذا مبسوط يف موضع آخر وهلذا يف هؤالء من يرى جواز قتال األنبياء ومنهم من يرى أنه أفضل 
من األنبياء اىل أنواع آخر وذلك ألنه حصل هلم من األنواع الشيطانية والنفسانية ما ظنوا أهنا من كرامات األولياء 

مر بالعكس وأصل هذا أهنم تعبدوا مبا حتبه النفس وأما العبادة مبا حيبه اهللا ويرضاه فال فظنوا أهنم منهم فكان األ
حيبونه وال يريدونه وحده ويرون أهنم اذا عبدوا اهللا مبا أمر به ورسله حط هلم عن منصب الوالية فيحدثون حمبة قوية 

تكون هللا وحده على متابعة رسوله كما قال  وتأهلا وعبادة وشوقا وزهدا ولكن فيه شرك وبدعة وحمبة التوحيد امنا
تعاىل قل ان كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم فلهذا يكون أهل االتباع فيهم جهاد ونية يف 

حمبتهم حيبون هللا ويبغضون له وهم على ملة ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون 
هللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده وأولئك حمبتهم فيها شرك وليسوا ا

متابعني للرسول وال جماهدين يف سبيل اهللا فليست هي احملبه االخالصية فإهنا مقرونة بالتوحيد وهلذا مسى أبو طالب 
  صف طريق املريد اىل مقام التوحيد واهللا سبحانه أعلم املكي كتابه قوت القلوب يف معاملة احملبوب وو



الزهد والورع قال شيخ االسالم رمحه اهللا قد كتبت يف كراسة احلوادث فضال يف مجاع الزهد والروع وأن الزهد 
أما هو عما ال ينفع اما النفاء نفعه أو لكونه مرجوحا ألنه مفوت ملا هو أنفع منه أو حمصل ملا يربو ضرره على نفعه و

املنافع اخلالصة أو الراجحة فالزهد فيها محق وأما الورع فإنه االمساك عما قد يضر فتدخل فيه احملرمات والشبهات 
ألهنا قد تضر فإنه من اتقى الشبهات استربأ لعرضه ودينه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي حول 

أو فيه مضرة مرجوحة ملا تقترن به من جلب منفعة راجحة أو احلمى يوشك أن يواقعه وأما الورع عما ال مضرة فيه 
دفع مضرة أخرى راجحة فجل وظلم وذلك يتضمن ثالثة أقسام ال يتورع عنها املنافع املكافأة والراجحة واخلالصة 

كاملباح احملص أو املستحب أو الواجب فان الورع عنها ضاللة وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول الزهد خالف 
بة يقال فالن زاهد يف كذا وفالن راغب فيه والرغبة هي من جنس االرادة والكراهة حبيث ال يكون ال مريدا له الرغ

كارها وال كارها له وكل من مل يرغب يف الشيء ويريده فهو زاهد فيه وكما أن سبيل اهللا حيمد فيه الزهد فيما زهد 
ا محد اهللا ارادته والرغبة فيه وهلذا كان أساس الطريق االرادة اهللا فيه من فضول الدنيا فتحمد فيه الرغبة واالرادة مل
  كما قال تعاىل وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة 

والعشي يريدون وجهه وقال تعاىل ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 
د وذم ضده يف قوله من كان يريد احلياة الدينا وزينتها ونظائره متعددة الزهد بني الذم واملدح كما رغب يف الزه

نوف اليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة اال النار وقال تعاىل أهلكم التكاثر 
ى ذلك السورة وقال تعاىل وتأكلون التراث أكال ملا وحتبون املال حبا مجا وقال ان االنسان لربه لكنود وإنه عل

لشهيد وإنه حلب اخلري لشديد وقال تعاىل امنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم اآلية وهذا باب واسع وإما 
املقصود هنا متيز الزهد الشرعي من غريه وهو الزهد احملمود ومتيز الرغبة الشرعيه من غريها وهي الرغبة احملمودة 

العجز والبطالة عن األوامر الشرعية وكثريا ما تشتبه الرغبة الشرعيه باحلرص فإنه كثريا ما يشتبه الزهد بالكسل و
  والطمع والعمل الذي ضل سعي صاحبه وأما الورع فهو اجتناب الفعل واتقاؤه والكف واالمساك عنه 

 واحلذر منه وهو يعود اىل كراهة األمر والنفرة منه والبغض له وهو أمر وجودي أيضا وإن كان قد اختلف يف
املطلوب بالنهي هل هو عدم املنهي عنه أو فعل ضده وأكثر أهل االثبات على الثاين فال ريب أنه ال يسمى ورعا 

ومتورعا ومتقيا اال اذا وجد منه االمتناع واالمساك الذي هو فعل ضد املنهي عنه والتحقيق أنه مع عدم املنهي عنه 
وحنو ذلك ومع وجود االمتناع واالتفاء واالجتناب يكون  حيصل له عدم مضرة الفعل املنهي عنه وهو ذمة وعقابه

قد وجد منه عمل صاحل وطاعة وتقوى فيحصل له منفعة هذا العمل من محده وثوابه وغري ذلك فعدم املضرة لعدم 
السيئات ووجود املنفعة لوجود احلسنات الفرق بني الزهد والورع فتلخص أن الزهد من باب عدم الرغبة واالرادة 

زهود فيه والورع من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه وانتفاء االرادة امنا يصلح فيهما ليس فيه منفعة يف امل
خالصة أو راجحة وأما وجود الكراهية فامنا يصلح فيهما فيه مضرة خالصة أو راجحة وأما وجود الكراهة فامنا 

نفعة فيه وال مضرة أو منفعته ومضرته سواء من كل يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو راجحة فأما اذا فرض ما ال م
وجه فهذا ال يصلح أن يراد وال يصلح أن يكره فيصلح فيه الزهد وال يصلح فيه الورع فظهر بذلك أن كل ما 

يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد من غري عكس وهذا بني فإن ما صلح أن يكره وينفر عنه صلح أن ال يراد وال 
االرادة أوىل من وجود الكراهة ووجود الكراهة مستلزم عدم االرادة من غري عكس وليس كل  يرغب فيه فإن عدم



ما صلح أن ال يراد يصلح أن يكره بل قد يعرض من األمور ما ال تصلح ارادته وال كراهته ونال حبه وال بغضه وال 
  زهد وال ورع األمر به وال النهي عنه وهبذا يتبني أن الواجبات واملستحبات ال يصلح فيها 

وأما احملرمات املكروهات فيصلح فيها الزهد والورع وأما املباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع وهذا القدر 
ظاهر تعرفه بأدىن تأمل وامنا الشأن فيما اذا تعارض يف الفعل هل هو مأمور به أو منهي عنه أو مباح وفيما اذا اقترن 

و منهيا عنه أو اقترن باملأمور به ما جيعله منهيا عنه وبالعكس فعند اجتماع مبا جنسه مباح ما جيعله مأمورا به أ
  املصاحل واملفاسد واملنافع واملضار وتعارضها حيتاج اىل الفرقان 

  هل الثواب على قدر املشقة

من وقال قول بعض الناس الثواب على قدر املشقة ليس مبستقيم على االطالق كما قد يستدل به طوائق على أنواع 
الرهبانيات والعبادات املبتعدة اليت مل يشرعها اهللا ورسوله من جنس حترميات املشركني وغريهم ما أحل اهللا من 
الطيبات ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال هلك املتنطعون وقال لو مد يل 

  و العطش الشهر لواصلت وصاال يدع املتعمقون تعمقهم مثل اجلوع أ

املفرط الذي يضر العقل واجلسم ومينع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه وكذلك االحتفاء والتعري واملشي 
الذي يضر االنسان بال فائدة مثل حديث أيب اسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن وأن يقوم قائما وال جيلس وال 

ليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه رواه البخاري يستظل وال يتكلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم مروه ف
وهذا باب واسع وأما األجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة هللا ورسوله يف عمل ميسر كما يسر اهللا على أهل 

االسالم الكلمتني ومها أفضل األعمال ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
يزان حبيبتان اىل الرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم أخرجاه يف الصحيحني ولو قيل األجر على قدر يف امل

منفعة العمل وفائدةه لكان صحيحا اتصاف األول باعتبار تعلقة باألمر والثاين باعتبار صفته يف نفسه والعمل تكون 
صفته يف نفسه وتارة من كال األمرين فباالعتبار األول ينقسم  منفعته وفائدته تارة من جهة األمر فقط وتارة من جهة

  اىل طاعة ومعصية 

وبالثاين ينقسم اىل حسنة وسيئة والطاعة واملعصية اسم له من جهة األمر واحلسنة والسئة اسم له من جهة نفسه وان 
أصحابنا وغريهم ومن الناس من كان كثري من الناس ال يثبت اال األول كما تقوله األشعرية وطائفة من الفقهاء من 

ال يثبت اال الثاين كما تقوله املعتزلة وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغريهم والصواب اثبات االعتبارين كما تدل 
عليه نصوص األمثة وكالم السلف ومجهور العلماء من أصحابنا وغريهم فأما كونه مشقا فليس هو سببا لفضل 

العمل الفاضل مشقا فضله ملعىن غري مشقته والصرب عليه مع املشقة يزيد ثوابه  العمل ورجحانه ولكن قد يكون
وأجره فيزاداد الثواب باملشقة كما أن من كان بعده عن البيت يف احلج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب 

قدر العمل يف بعد  كما قال النيب صلىاهللا عليه وسلم لعائشة يف العمرة أجرك على قدر نصبك ألن األجر على
املسافة وبالبعد يكثر النصب فيكثر األجر وكذلك اجلهاد وقوله صلى اهللا عليه و سلم املاهر بالقرآن مع السفرة 

  الكرام الربرة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 



العمل ولكن ألن العمل مستلزم فكثريا ما يكثر الثواب على قدر املشقة والتعب ال ألن التعب واملشقة مقصود من 
للمشقة والتعب هذا يف شرعنا الذي رفعت عنا فيه اآلصار واألغالل ومل جيعل علينا فيه حرج وال أريد بنا فيه 

العسر وأما يف شرع من قبلنا قد تكون املشقة مطلوبة منهم وكثري من العباد يرى جنس املشقة واألمل والتعب مطلوبا 
ه من نفرة النفس عن اللذات والركون اىل الدنيا وانقطاع القلب عن عالقة اجلسد وهذا من مقربا اىل اهللا ملا في

جنس زهد الصابئة واهلند وغريهم وهلذا جتد هؤالء مع من شاهبهم من الرهبان يعاجلون األعمال الشاقة الشديده 
منفعة اال أن يكون شيئا يسريا ال يقاوم  املتعبة من أنواع العبادات والزهادات مع أنه ال فائدة فيها وال مثرة هلا وال

العذاب األليم الذي جيدونه ونظري هذا األصل الفاسد مدح بعض اجلهال بأن يقول فالن ما نكح وال ذبح وهذا 
مدح الرهبان الذين ال ينكحون وال يذبون وأما احلنفاء فقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لكين أصوم وأفطر 

اللحم فمن رغب عن سنيت فليس مين وهذه األشياء من الدين الفاسد وهو مذموم كما أن  وأتزوج النساء وآكل
  الطمأنينة اىل احلياة الدنيا مذموم 

أقسام الناس والناس أقسام أصحاب دنيا حمضة وهم املعرضون عن اآلخرة وأصحاب دين فاسد وهم الكفار 
لعبادات والزهادات والقسم الثالث وهم أهل الدين الصحيح واملبتعدة الذين يتدينون مبا مل يشرعه اهللا من أنواع ا

أهل االسالم املستمسكون بالكتاب والسنة واجلماعة واحلمد هللا الذي هدانا اىل هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا 
  اهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق 

  الفصل الثاين تزكية النفس وكيف تزكو

رمحه اهللا تعاىل فصل يف تزكية النفس وكيف تزكو بترك احملرمات مع فعل وقال شيخ االسالم امحد بن تيمية 
املأمورات قال تعاىل قد أفلح من زكاها و قد أفلح من تزكى معىن التزكية قال قتادة وابن عيينة وغريمها قد أفلح 

خابت نفس دساها من زكى نفسه بطاعة اهللا وصاحل األعمال وقال الفراء والزجاج قد أفلحت نفس زكاها اهللا وقد 
اهللا وكذلك ذكره الواليب عن ابن عباس وهو منقطع وليس هو مراد من اآلية بل املراد هبا األول قطعا لفظا ومعىن 
أما اللفظ فقوله من زكاها اسم موصول وال بد فيه من عائد على من فإذا قيل قد أفلح الشخص الذي زكاها كان 

ه الكالم الذي ال ريب يف صحته كما يقال قد أفلح من اتقى اهللا ضمري الشخص يف زكاها يعود على من هذا وج
  وقد أفلح من أطاع ربه وأما اذا كان املعىن قد أفلح من زكاه اهللا مل يبق يف اجلملة ضمري 

يعود على من فإن الضمري على هذا يعود على اهللا وليس هو من وضمري املفعول يعود على النفس املتقدمة فال يعود 
ضمري الفاعل وال املفعول فتخلو الصلة من عائد وهذا ال جيوز نعم لو قيل قد أفلح من زكى اهللا نفسه  على من ال

أو من زكاها اهللا له وحنو ذلك صح الكالم وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب وهو مل يقل قد أفلحت 
من زكاها فاجلملة صلة ملن ال صفة هلا  نفس زكاها فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس ال صلة بل قال قد أفلح

وال قال أيضا قد أفلحت النفس اليت زكاها فإنه لو قيل ذلك وجل يف زكاها ضمري يعود على اسم اهللا صح فإذا 
تكلفوا وقالوا التقدير قد أفلح من زكاها هي النفس اليت زكاها وقالوا يف زكى ضمري املفعول يعود على من وهي 

ث والواحد والعدد فالضمري عائد على معناها املؤنث وتأنيثها غري حقيقي وهلذا قيل قد أفلح تصلح للمذكر واملؤن
ومل يقل قد أفلحت قيل هلم هذا مع أنه خروج من اللغة الفصيحة فإمنا يصح اذا دل الكالم على ذلك يف مثل ومن 

س يف لفظ من وما بعدها ما يدل على على أن املراد لنا وكذا قوله ومنهم من يستمعون اليك وحنو ذلك وأما هنا فل



أن املراد به النفس املؤنثه فال جيوز أن يراد بالكالم ما ليس فيه دليل على ارادته فإن مثل هذا مما يصان كالم اهللا عز 
و جل عنه فلو قدر احتمال عود ضمري زكاها اىل نفس واىل من مع أن لفظ من ال دليل يوجب عوده عليه لكان اىل 

   من اعادته اىل ما حيتمل التذكري والتأنيث املؤنث أوىل

وهو يف التذكري أظهر لعدم داللته على التأنيث فان الكالم اذا احتمل معنيني وجب محله على أظهرمها ومن تكلف 
غري ذلك فقد خرج عن كالم العرب املعروف والقرآن منزه عن ذلك والعدول عما يدل عليه ظاهر الكالم اىل ما 

ال دليل ال جيوز البتة فكيف اذا كان نصا من جهة املعىن فقد أخرب اهللا أنه يلهم التقوى والفجور ال يدل عليه ب
ولبسط هذا موضع آخر التزكية يف الكتاب السنة واملقصود هنا أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيتها 

مل يكن فيه أمر هلم وال ينهي وال ترغيب وال كقوله قد أفلح من تزكى فلو قدر أن املعىن قد أفلح من زكى اهللا نفسه 
ترهيب والقرآن اذا أمر أو هنى ال يذكر جمرد القدر فال يقول من جعله اهللا مؤمنا بل يقول قد أفلح املؤمنون قد 

أفلح من تزكى اذ ذكر جمرد القدر يف هذا يناقض املقصود وال يليق هذا بأضعف الناس عقال فكيف بكالم اهللا أال 
يف مقام األمر والنهي والترغيب والترهيب يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم اما مبا ليس من أفعاهلم وإما ترى أنه 

بإنعامه باالميان والعمل الصاحل ويذكره يف سياق قدرته ومشيئته وأما يف معرض األمر فال يذكره اال عند النعم 
سب وقوله قد أفلح من تزكى وهذه األية من جنس كقوله ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكى اآلية فهذا منا

  الثانية ال األوىل واملقصود ذكر التزكية قال تعاىل قل للمؤمنني يغضوا 

اآلية وقال فارجعوا هو أزكى لكم وقال الذين ال يؤتون الزكاة وقال وما عليك أال يزكى وأصل الزكاة الزيادة يف 
منا ولن ينمو اخلري اال بترك الشر والزرع ال يزكو حىت يزال عنه الدغل اخلري ومنه يقال زكا الزرع وزكا املال اذا 

فكذلك النفس واألعمال ال تزكو حىت يزال عنها ما يناقضها وال يكون الرجل متزكيا اال مع ترك الشر فإنه يدنس 
ي نفسه ومنزله النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقرية خسيسة وقال الفراء دساها ألن البخيل خيف

وماله قال ابن قتيبة أي أخفاها بالفجور واملعصية فالفاجر دس نفسه أي قمعها وخباها وصانع املعروف شهر نفسه 
ورفعها وكانت أجواد العرب تنزل الرىب لتشهر أنفسها واللئام تنزل األطارف والوديان فالرب والتقوى يبسط النفس 

اتساعا وبساطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه ملا اتسع بالرب والتقوى  ويشرح الصدر حبيث جيد االنسان يف نفسه
واالحسان بسطه اهللا وشرح صدره والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها حبيث جيد البخيل يف نفسه أنه 
 ضيق وقد بني النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك يف احلديث الصحيح فقال مثل البخيل واملتصدق كمثل رجلني

عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما اىل تراقيهما فجعل املتصدق كلما هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه 
  حىت تغشى أنامله 

وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مبكاهنا وأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فال تتسع أخرجاه وإخفاء املنزل واظهاره تبعا لذلك قال تعاىل يتوارى سلم يقول بإصبعه يف جيبه فلو رأيتها يوسعها 

من القوم من سوء ما بشر به اآلية فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها يف بدنه بعضها يف بعض وهلذا 
زكاها صاحبها  وقت املوت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف املبتل والنفس الربة التقية النقية اليت قد

فارتفعت واتسعت وجمدت ونبلت فوقت املوت خترج من البدن تسيل كالقطرة من يف السقاء وكالشعرة من العجني 
قال ابن عباس ان للحسنة لنورا يف القلب وضياء يف الوجه وقوة يف البدن وسعة يف الرزق وحمبة يف قلوب اخللق 



ونا يف البدن وضيقا يف الرزق وبغضة يف قلوب اخللق قال تعاىل وان للسيئة لظلمة يف القلب وسوادا يف الوجه وه
والبلد الطيب اآلية وهذا مثل البخيل واملنفق قال فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره اآلية وقال اهللا ويل الذين 

  آمنوا اآلية 

لم ولوال فضل اهللا عليكم وقال له يف سياق الرمي بالفاحشة وذم من أحب اظهارها يف املؤمنني واملتكلم مبا ال يع
ورمحته ما زكى منكم من أحد أبدا اآلية فبني أن الزكاة امنا حتصل بترك الفاحشة وهلذا قال قل للمؤمنني يغضوا من 
أبصارهم اآلية وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النفس فإهنا تعلم أن السيئات مذمومة ومكروه فعلها وجياهد 

ن مصدقا لكتاب ربه مؤمنا مبا جاء عن نبيه صلى اهللا عليه و سلم وهلذا التصديق واالميان نفسه اذا دعته اليها ان كا
والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها النفس املزكاة فتزكو بذلك أيضا خبالف ما اذا عملت السيئات فاهنا تتدنس 

كذلك العقاب فأما العدم احملض وتدنس وتنقمع كالزرع اذا نبت منه الدغل والثواب امنا يكون على عمل موجود و
فال ثواب فيه وال عقاب لكن فيه عدم الثواب والعقاب واهللا سبحانه أمر باخلري وهنى عن الشر واتفق الناس على أن 
املطلوب باألمر فعل موجود واختلفوا يف النهي هل املطلوب أمر وجودي أم عدمي فقيل وجودي وهو الترك وهذا 

عدم الشر وهو أن ال يفعله والتحقيق أن املؤمن اذا هنى عن النكر فال بد أن ال يقربه قول األكثر وقيل املطلوب 
ويعزم على تركه ويكره فعله وهذا أمر وجودي بال ريب فال يتصور أن املؤمن الذي يعلم أنه وجودي لكن قد ال 

لعزم على تركه لطاعة الشارع يكون مريدا له كما يكره أكل امليتة طبعا ومع ذلك فال بد له من اعتقاد التحرمي وا
  وهذا قدر زائد على كراهة الطبع وهو أمر وجودي يثاب عليه 

ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن طلب احملرم ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة اميان وقد غمر 
حب اللوامة اليت تفعل اميانه حكم طبعه فهذا أعلى األقسام الثالثة وهذا صاحب النفس املطمئنة وهو أرفع من صا

الذنب وتلوم صاحبها عليه وتتلوم وتتردد هل تفعله أم ال وأما من مل خيطر بباله أن اهللا حرمه وال هو مريد له بل مل 
يفعله فهذا ال يعاقب وال يثاب اذ مل حيصل منه أمر وجودي يثاب عليه أو يعاقب فمن قال املطلوب أن ال يفعل ان 

ي يف عدم العقاب فقد صدق وإن أراد أنه يثاب على هذا العدم فليس كذلك والكافر اذا أراد أن هذا املطلوب يكف
مل يؤمن باهللا ورسوله فال بد لنفسه من أعمال يشتغل هبا عن االميان وترك األعمال كفر يعاقب عليها وهلذا ملا ذكر 

ان التوحيد واالميان أعظم ما تزكو اهللا عقوبة الكفار يف النار ذكر أمروا وجودية وتلك تددس تفس النفس وهلذا ك
به النفس وكان الشرك أعظم ما يدسيها وتتزكى باألعمال الصاحلة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف قالوا يف قد 
أفلح من تزكى تطهر من الشرك ومن املعصية بالتوبة وعن أيب سعيد وعطاء وقتادة صدقة الفطر ومل يريدوا أن اآلية 

بل مقصودهم أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صالة العيد فقد تناولته وما بعدها وهلذا كان يزيد مل تتناول اال هي 
بن حبيب كلما خرج اىل الصالة خرج بصدقة ويتصدق هبا قبل الصالة ولو مل جيد اال بصال قال احلسن قد أفلح من 

زكى بطاعة اهللا عز و جل ومعىن تزكى من كان عمله زاكيا وقال أبو األحوص زكاة األمور كلها وقال الزجاج ت
  الزاكي النامي الكثري 

وكذلك قالوا يف قوله وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة قال ابن عباس ال يشهدون أن ال اله اال اهللا وقال 
ك جماهد ال يزكون أعماهلم أي ليست زاكية وقيل ال يطهروهنا باالخالص كأنه أراد واهللا أعلم أهل الرياء فإنه شر

وعن احلسن ال يؤمنون بالزكاة وال يقرون هبا وعن الضحاك ال يتصدقون وال ينفقون يف الطاعة وعن ابن السائب ال 



يعطون زكاة من أمواهلم قال كانوا حيجون ويعتمرون وال يزكون والتحقيق أن اآلية تتناول كل ما يتزكى به 
تزكي وقوله قد أفلح من تزكى والصدقة املفروضة مل  اإلنسان من التوحيد واألعمال الصاحلة كقوله هل لك اىل أن

تكن فرضت عند نزوهلا فإن قيل يؤتى فعل متعد قيل هذا كقوله مث سئلوا الفتنة ألتوها وتقدم قبلها أن الرسول 
دعاهم وهو طلب منه فكان هذا اللفظ متضمنا قيام احلجة عليهم بالرسل والرسل إمنا يدعوهنم ملا تزكو به أنفسهم 

يليق أن الزكاة تستلزم الطهارة ألن معناها معىن الطهارة قوله خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم من الشر وتزكيهم  ومما
  باخلري قال صلى اهللا عليه و سلم اللهم طهرين باملاء والربد والثلج 

والربد يعطي  كان يدعو به يف االستفتاح ويف االعتدال من الركوع والغسل فهذه األمور توجب تربيد املغسول هبا
قوة وصالبة وما يسر يوصف بالربد وقرة العني وهلذا كان دمع السرور باردا ودمع احلزن حارا ألن ما يسوء النفس 
يوجب حزهنا وغمها وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يربد الباطن فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 

د يكون مبا فيه من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس يغسل الذنوب على وجه يربد القلوب أعظم بر
من الذنوب وقوله بالثلج والربد واملاء البارد متثيل مبا فيه من هذا اجلنس واال فنفس الذنوب ال تغسل بذلك كما 

ن بردت جلدته يقال أذقنا برد عفوك وحالوة مغفرتك وملا قضى أبو قتادة دين املدين قال صلى اهللا عليه و سلم اآل
ويقال برد اليقني وحرارة الشك ويقال هذا األمر يثلج له الصدر اذا كان حقا يعرفه القلب ويفرح به حىت يصري يف 

مثل برد الثلج ومرض النفس اما شبهة واما شهوة أو غضب والثالثة توجب السخونة ويقال ملن نال مطلوبه برد 
من أمواهلم دليل على أن عمل احلسنات يطهر النفس ويزكيها من قلبه فان الطالب فيه حرارة الطلب وقوله خذ 

الذنوب السالفة فإنه قاله بعد قوله وآخرون اعترفوا اآلية فالتوبة والعمل الصاحل حيصل هبما التطهري والتزكية وهلذا 
  قال يف سياق قوله قل للمؤمنني يغضوا اآليات وتوبوا اىل 

سياق ما ذكره ألنه ال يسلم أحد من هذا اجلنس كما يف الصحيح ان اهللا كتب اهللا اآلية فأمرهم جيمعا بالتوبة يف 
على ابن آدم حظه من الزنا احلديث وكذلك يف الصحيح أن قوله ان احلسنات يذهب السيئات نزلت بسبب رجل 

عن اهلوى  نال من امرأة كل شيء اال اجلماع مث ندم فنزلت وحيتاج املسلم يف ذلك اىل أن خياف اهللا وينهى النفس
ونفس اهلوى والشهوة ال يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به فإذا كانت النفس هتوى وهو ينهاها كان هنيه عبادة 

هللا وعمال صاحلا وثبت عنه أنه قال اجملاهد من جاهد نفسه يف ذات اهللا فيؤمر جبهادها كما يؤمر جبهاد من يأمر 
أحوج فإن هذا فرض عني وذاك فرض كفاية والصرب يف هذا من أفضل باملعاصي ويدعو اليها وهو اىل جهاد نفسه 

األعمال فإن هذا اجلهاد حقيقة ذلك اجلهاد فمن صرب عليه صرب على ذلك اجلهاد كما قال واملهاجر من هجر 
  السيئات 

وهلذا قال مث هذا ال يكون حممودا فيه اال اذا غلب خبالف األول فإنه من يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 
صلى اهللا عليه و سلم ليس الشديد بالصرعة اخل وذلك ألن اهللا أمر االنسان أن ينهى النفس عن اهلوى وأن خياف 

مقام ربه فحصل له من االميان ما يعينه على اجلهاد فإذا غلب كان لضعف اميانه يف كون مفرطا بترك املأمور خبالف 
نوب امنا تقع اذا كانت النفس غري ممتثلة ملا أمرت به ومع امتثال املأمور العدو الكفار فإنه قد يكون بدنه أقوى فالذ

ال تفعل احملظور فإهنما ضدان قال تعاىل كذلك لنصرف عنه السوء اآلية وقال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان 
السوء فعباد اهللا املخلصون ال يغويهم الشيطان والغي خالف الرشد وهو اتباع اهلوى فإن ذلك يصرف عنه 



والفحشاء خشية وحمبة والعبادة له وحده وهذا مينع من السيئات فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت السيئات من 
صاحبه كان ماحيا هلا بعد الوقوع فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم ويرفعه بعد حصوله وكالغذاء من الطعام 

  والشراب وكاالستمتاع باحلالل الذي مينع 

ى طلب احلرام فإذا حصل له طلب ازالته وكالعلم الذي مينع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطلب النفس عل
الذي حيفظ الصحة ويدع املرض وكذلك ما يف القلب من االميان حيفظ بأشباهه مما يقوم به واذا حصل منه مرض 

القلب ال ميرض اال لنقص من الشبهات والشهوات أزيل هبذه وال حيصل املرض اال لنقص أسباب الصحة كذلك 
اميانه وكذلك االميان والكفران متضادان فكل ضدين فأحدمها مينع اآلخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد والبياض 

حصل موضعه ويرفعه اذا كان حاصال كذلك احلسنات والسيئات واالحباط واملعتزلة أن الكبرية حتبط احلسنات 
بائي وابنه باملوازنة لكن قالوا من رجحت سيئاته خلد يف النار واملوازنة حىت االميان وان من مات عليها مل يكن اجل

بال ختليد قول االحباط ما أمجع عليه وهو حبوط احلسنات كلها بالكفر كما قال ومن يرتدد منكم عن دينه اآلية 
وقال لئن أشركت  وقوله ومن يكفر باالميان فقد حبط عمله اآلية وقال ولو أشركوا احلبط عنهم ما كانوا يعملون

  ليحبطن عملك اآلية وما ادعته املعتزلة خمالف ألقوال السلف فإنه سبحانه ذكر حد الزاين 

وغريه ومل جيعلهم كفارا حابطي األعمال وال أمر بقتلهم كما أمر بقتل املرتدين واملنافقون مل يكونوا يظهرون كفرهم 
وعلى قاتل نفسه ولو كانوا كفارا ومنافقني مل جتز الصالة عليه والنيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بالصالة على الغال 

فعلم أهنم مل حيبط امياهنم كله وقال عمن شرب اخلمر ال تلعنه فإنه حيب اهللا ورسوله وذلك احلب من أعظم شعب 
من اميان االميان فعلم أن ادمانه ال يذهب الشعب كلها وثبت من وجوه كثرية خيرج من النار من يف قلبه مثقال ذرة 

ولو حبط مل يكن يف قلوهبم شيء منه وقال تعاىل مث أورثنا الكتاب اآلية فجعل من املصطفني فإذا كانت السيئات ال 
حتبط مجيع احلسنات فهل تبط بقدرهاوهل حيبط بعض احلسنات بذنب دون الكفر فيه قوالن للمنتسبني اىل السنة 

نصوص مثل قوله ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى اآلية دل على منهم من ينكره ومنهم من يثبته كما دلت عليه ال
  أن هذه السيئة تبطل الصدقة وضرب مثله باملرائي وقالت عائشة أبلغي زيدا أن جهاده بطل احلديث 

وأما قوله أن حتبط أعمالكم وحديث صالة العصر ففي ذلك نزاع وقال تعاىل وال تبطلوا أعمالكم قال احلسن 
بائر وعن عطاء بالشرك والنفاق وعن ابن السائب بالرياء والسمعة وعن مقاتل باملن وذلك أن قوما باملعاصي والك

منوا باسالمهم فما ذكر عن احلسن يدل على أن املعاصي والكبائر حتبط األعمال فإن قيل مل يرد اال ابطاهلا بالكفر 
رب عنه هبذا بل على وجه التغليظ كقوله ومن قيل ذلك منهي عنه يف نفسه وموجب للخلود الدائم فالنهي عنه ال يع

يرتد منكم عن دينه وحنوها واهللا سبحانه يف هذه ويف آية املن مساها ابطاال ومل يسمه احباطا وهلذا ذكر بعدها الكفر 
 بقوله ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا مث ماتوا وهم كفار اآلية فان قيل املراد اذا دخلتم فيها فأمتوها وهبا

احتج من قال يلزم التطوع بالشروع فيه قيل لو قدر أن اآلية تدل على أنه منهي عن ابطال بعبض العمل فابطاله 
كله أوىل بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه ال يسمى صالة وال صوما مث يقال االبطال يوجد قبل الفراغ أو 

نسلم أن من مل يتم العبادة يبطل مجيع ثوابه بل يقال انه  بعده وما ذكره وأمر باالمتام واالبطال هو ابطال الثواب وال
  يثاب على ما فعل من ذلك ويف الصحيح حديث املفلس الذي يأيت حبسنات أمثال اجلبال 

  الفصل الثالث حكم السياحة مع قطيعة الرحم



وترك الدنيا واملال واألهل سئل شيخ االسالم رمحه اهللا تعاىل عن رجل تفقه وعلم ما أمر اهللا به وما هنى عنه مث تزهد 
واألوالد خائفا من كسب احلرام والشبهات وبعث اآلخرة وطلب رضا اهللا ورسوله وساح يف أرض اهللا والبلدان 
فهل جيوز له أن يقطع الرحم ويسيح كما ذكر أم ال فأجاب احلمد هللا وحده الزهد املشروع الزهد املشروع هو 

وثقة القلب مبا عند اهللا كما يف احلديث الذي يف الترمذي ليس الزهد يف ترك كل شيء ال ينفع يف الدار اآلخرة 
الدنيا بتحرمي احلالل وال اضاعة املال ولكن الزهد أن تكون مبا يف يد اهللا أوثق مبا يف يدك وأن تكون يف ثواب 

ما فتكم وال تفرحوا مبا  املصيبة اذا أصبت أرغب منك فيها لو أهنا بقيت لك ألن اهللا تعاىل يقول لكيال ال تأسوا على
  آتاكم فهذا صفة القلب 

وأما يف الظاهر فترك الفضول اليت ال يستعان هبا على طاعة اهللا من مطعم وملبس ومال وغري ذلك كما قال االمام 
أمحد امنا هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصرب أيام قالئل زهد الرسول صلى اهللا عليه و سلم ومجاع ذلك 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما ثبت عنه يف الصحيح أنه كان يقول خري كالم اهللا وخري اهلدي حممد  خلق رسول
وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة وكان عادته يف املطعم أنه ال يرد موجودا وال يتكلف مفقودا ويلبس من 

بلغه أن بعض أصحابه يريد أن اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغري ذلك وكان القطن أحب اليه وكان اذا 
يعتدي فيزيد يف الزهد أو العبادة على املشروع ويقول أينا مثل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغضب لذلك 

ويقول واهللا اين ألخشاكم هللا وأعلمكم حبدود اهللا تعاىل وبلغه أن بعض أصحابه قال أما أنا فأصوم فال أفطر وقال 
نام وقال آخر أما أنا فال أتزوج النساء وقال اآلخر أما أنا فال آكل اللحم فقال صلى اهللا اآلخر أما أنا فأقوم فال أ

عليه و سلم لكين أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنيت فليس مين فأما 
قد قال تعاىل ولقد أرسلنا رسال  االعراض عن األهل واألوالد فليس مما حيبه اهللا ورسوله وال هو من دين األنبياء بل

  من قبلك 

وجعلنا هلم أزواجا وذرية واالنفاق على العيال والكسب هلم يكون واجبا تارة ومستحبا أخرى فكيف يكون ترك 
الواجب أو املستحب من الدين أنواع السياحة وأحكامها وكذلك السياحة يف البالد لغري مقصود مشروع كما 

نهى عنه قال االمام أمحد ليست السياحة من االسالم يف شيء وال من فعل النبيني وال يعانيه بعض النساك أمر م
الصاحلني وأما السياحة املذكورة يف القرآن من قوله التائبون العابدون احلامدون السائحون ومن قوله مسلمات 

ملبتدعة فان اهللا قد وصف مؤمنات قانتات تائبات عابدت سائحات ثيبات وأبكارا فليس املراد هبا هذه السياحة ا
النساء الآليت يتزوجهن رسوله بذلك واملرأة املزوجة ال يشرع هلا أن تسافر يف الرباري سائحة بل املراد بالسياحة 
شيئان أحدمها الصيام كما روى عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال احلالل 

أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن ترك الشبهات فقد استربأ لعرضه ودينه ومن بني واحلرام بني وبينهما 
  وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي 

يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه أال وإن لكل ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه أال وان يف اجلسد مضعة اذا 
كله أال وهي القلب متفق عليه لكن اذا ترك االنسان احلرام أو  صلحت صلح اجلسد كله واذا فسدت فسد اجلسد

الشبهة بترك واجب أو مستحب وكان االمث أو النقص الذي عليه يف الترك أعظم من االمث الذي عليه يف الفعل مل 



بهة يشرع ذلك كما ذكر أبو طالب املكي وأبو حامد الغزايل عن االمام أمحد بن حنبل أنه سئل عمن ترك ما ال ش
  فيه وعليه دين فسأله ولده أترك هذا املال الذي فيه شبهة فال أقضيه فقال له اتدع 

  الفصل الرابع معىن حق اليقني وعني اليقني وعلم اليقني

سئل شيخ االسالم أبو العباس أمحد بن تيمية رمحه اهللا عن قوله تعاىل حق اليقني وعني اليقني و علم اليقني فما معىن 
وأي مقال أعلى فأجاب احلمد هللا رب العاملني للناس يف هذه األمساء مقاالت معروفة منها أن يقال كل مقام منها 

علم اليقني ما علمه بالسماع واخلرب والقياس والنظر وعني اليقني ما شاهده وعاينه بالبصر وحق اليقني ما باشره 
صدق املخرب أو رأى آثار العسل فاستدل على ووجده وذاقه وعرفه باالعتبار فاألوىل مثل من أخرب أن هناك عسال و

وجوده والثاين مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه وهذا أعلى كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس املخرب 
  كاملعاين 

والثالث مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحالوته ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله وهلذا يشري أهل املعرفة اىل ما 
من الذوب والوجد كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح ثالث من كن فيه وجد حالوة  عندهم

االميان من كان اهللا ورسوله أحب اليه مما سوامها ومن كان حيب املرء ال حيبه اال هللا ومن كان يكره أن يرجع اىل 
ل صلى اهللا عليه و سلم ذاق طعم االميان من رضي باهللا الكفر بعد اذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقى يف النار وقا

ربا وباالسالم دينا ومبحمد رسوال فالناس فيما جيده أهل االميان ويذوقونه من حالوة االميان وطعمه على ثالث 
درجات درجات أهل االميان األوىل من علم ذلك مثل من خيربه به شيخ له يصدقه أو يبلغه ما أخرب به العارفون عن 

أنفسهم أو جيد من آثار أحواهلم ما يدل على ذلك والثانية من يشاهد ذلك وعاينه مثل أن يعاين من أحوال أهل 
املعرفة والصدق واليقني ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم وان كان هذا يف احلقيقة مل يشاهد ما ذاقوه ووجدوه 

  رهم ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو أبلغ من املخرب واملستدل بآثا

والثالثة أن حيصل له من الذوق والوجه يف نفسه ما كان مسعه كما قال بعض الشيوخ لقد كنت يف حال أقول فيها 
ان كان أهل اجلنة يف اجلنة يف مثل هذا احلال اهنم لفي عيش طيب وقال آخر انه ليمر على القلب أوقات يرقص 

اللهو يف هلوهم درجات الناس يف االميان باآلخرة والناس منها طربا وقال اآلخر ألهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل 
فيما أخربوا به من أمر اآلخرة على ثالث درجات احداها العلم بذلك ملا أخربهتم الرسل وما قام من األدلة على 

أهل وجود ذلك الثانية اذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب واجلنة والنار والثالثة اذا باشروا ذلك فدخل 
اجلنة اجلنة وذاقوا ما كانوا يوعدون ودخل أهل النار النار وذاقوا ما كانوا يوعدون فالناس فيما يوجد يف القلوب 
وفيما يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثالث درجات الناس فيما خيربوا بن من أمور الدنيا وكذلك يف 

ومل يذقه كان له علم به فان شاهده ومل يذقه كان له معاينة له أمور الدنيا فان من أخرب بالعشق أو النكاح ومل يره 
فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق وخربة به ومن مل يذق الشيء مل يعرف حقيقته فان العبارة امنا تفيد التمثيل والتقريب 

ربه وهلذا يسمون وأما معرفة احلقيقة فال حتصل مبجرد العبارة اال ملن يكون قد ذاق ذلك الشيء املعرب عنه وعرفه وخ
أهل املعرفة ألهنم عرفوا باخلربة والذوق ما يعلمه غريهم باخلرب والنظر ويف احلديث الصحيح أن هرقل ملك الروم 

  سأل أبا سفيان بن حرب فيما سأله عنه من أمور النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فهل يرجع 



ك االميان اذا خالطت بشاشته القلب ال يسخطه أحد أحد منهم دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال ال قال وكذل
القلب بني زيادة االميان وزيادة احملبة فاالميان اذا باشر القلب وخالطته بشاشته ال يسخطه القلب بل حيبه ويرضاه 

ذوقه  فإن له من احلالوة يف القلب واللذة والسرور والبهجة ما ال ميكن التعبري عنه ملن مل يذقه والناس متفاوتون يف
والفرح والسرور الذي يف القلب له من البشاشة ما هو حبسبه واذا خالطت القلب مل يسخطه قال تعاىل قل بفضل 

اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون وقال تعاىل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل اليك ومن 
ورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه اميانا فأما الذين آمنوا األحزاب من ينكر بعضه وقال تعاىل وإذا ما أنزلت س

فزادهتم اميانا وهم يستبشرون فأخرب سبحانه أهنم يستبشرون مبا أنزل من القرآن واالستبشار هو الفرح والسرو 
شيئا ونال ما وذلك ملا جيدونه يف قلوهبم من احلالوة واللذه والبهجة مبا أنزل اهللا واللذة أبدا تتبع احملبة فمن أحب 

أحبه وجد اللذة به فالذوق هو ادراك احملبوب اللذة الظاهرة كاألكل مثال حال االنسان فيها أنه يشتهي الطعام 
  وحيبه مث يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحالوته وكذلك النكاح وأمثال ذلك 

الوجود ما يستحق أن حيب لذاته من كل  وليس للخلق حمبة أعظم وال أكمل وال أمت من حمبة املؤمنني لرهبم وليس يف
وجه اال اهللا تعاىل وكل ما حيب سواه فمحبته تبع حلبه فإن الرسول عليه الصالة و السالم امنا حيب ألجل اهللا ويطاع 

ألجل اهللا ويتبع ألجل اهللا كما قال تعاىل قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويف احلديث أحبوا اهللا ملا 
وكم به من نعمه وأحبوين حلب اهللا وأحبوا أهل بييت حليب وقال تعاىل قل ان كان آباؤكم اىل قوله أحب اليكم يغذ

من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقني وقال النيب صلى اهللا عليه 
ه ووالده والناس أمجعني ويف حديث الترمذي وغريه من أحب و سلم ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب اليه من ولد

هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل االميان وقال تعاىل ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم 
لى هذا يف كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا فالذين آمنوا أشد حبا هللا من كل حمب حملبوبه وقد بسطنا الكالم ع

  مواضع متعددة واملقصود هنا أن أهل االميان جيدون بسبب حمبتهم هللا ولرسوله 

من حالوة االميان ما يناسب هذه احملبة وهلذا علق النيب صلى اهللا عليه و سلم ما جيدونه باحملبة فقال ثالث من كن 
ب املرء ال حيبه اال هللا وأن يكره أن يعود فيه وجد حالوة االميان أن يكون اهللا ورسوله أحب اليه مما سوامها وأن حي

يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار ومن ذلك ما جيدونه من مثرة التوحيد واالخالص والتوكل والدعاء هللا وحده 
فإن الناس يف هذا الباب على ثالث درجات درجات الناس فيا جيدونه من مثرة التوحيد منهم من علم ذلك مساعا 

نهم من شاهد وعاين ما حيصل هلم ومنهم من وجد حقيقة االخالص والتوكل على اهللا وااللتجاء اليه واستدالال وم
واالستعانة به وقطع التعلق مبا سواه وجرب من نفسه أنه اذا تعلق باملخلوقني ورجاهم وطمع فيهم أن جيلبوا له 

يبذل هلم من اخلدمة واألموال وغري  منفعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه خيذل من جهتهم وال حيصل مقصوده بل قد
ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته اليهم فال ينفعونه اما لعجزهم واما النصارف قلوهبم عنه واذا توجه اىل اهللا 
بصدق االفتقار اليه واستغاث به خملصا له الدين أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرمحة فمثل هذا قد 

ل والدعاء هللا ما مل يدق غريه وكذلك من ذاق طعم إخالص هللا وارادة وجهه دون ما سواه جيد ذاق من حقيقة التوك
من األحوال والنتائج والفوائد ما ال جيده من مل يكن كذلك بل من اتبع هواه يف مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه 

  حزان بالصور اجلميلة أو مجعه للمال جيد يف أثناء ذلك من اهلموم والغموم واأل



واآلالم وضيف الصدر ما ال يعرب عنه ورمبا ال يطاوعه قلبه على ترك اهلوى وال حيصل له ما يسره بل هو يف خوف 
وحزن دائما ان كان طالبا ملا يهواه فهو قبل ادراكه حزين متأمل حيث مل حيصل فإذا أدركه كان خائفا من زواله 

فإذا ذاق هذا أو غريه حالوة االخالص هللا والعبادة وحالوة  وفراقه وأولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون
ذكره ومناجاته وفهم كتابه وأسلم وجهه هللا وهو حمسن حبيث يكون عمله صاحلا ويكون لوجه اهللا خالصا فإنه جيد 

ا أو من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما جيده الداعي املتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدني
اندفع عنه ما يضره فإن حالوة ذلك هي حبسب ما حصل له من املنفعة أو اندفع عنه من املضرة وال أنفع للقلب من 

التوحيد واخالص الدين هللا وال أضر عليه من االشراك فإذا وجد حقيقة االخالص اليت هي حقيقةاياك نعبدمع 
  ا جيده كل أحد مل جيد مثل هذا واهللا أعلم حقيقة التوكل اليت هي حقيقة اياك نستعني كان هذا فوق م

  الفصل اخلامس الوصية الصغرى سؤال أيب القاسم املغريب

يتفضل الشيخ االمام بقية السلف وقدوة اخللف أعلم من لقيت ببالد املشرق واملغرب تقي الدين أبو العباس أمحد 
كتاب يكون عليه اعتمادي يف علم احلديث بن تيمية بأن يوصيين مبا يكون فيه صالح ديين ودنياي ويرشدين اىل 

وكذلك يف غريه من العلوم الشرعية وينبهين على أفضل األعمال الصاحلة بعد الواجبات ويبني يل أرجح املكاسب 
كل ذلك على قصد االمياء واالختصار واهللا تعاىل حيفظه والسالم الكرمي عليه ورمحة اهللا وبركاته فأجاب احلمد هللا 

صية اهللا يف كتابنه أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية اهللا ورسوله ملن عقلها واتبعها قال تعاىل رب العاملني و
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا وصية النيب صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ ووصى النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم معاذا ملا بعثه اىل اليمن فقال 

يا معاذ اتق اهللا حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن وكان معاذ رضي اهللا عنه من النيب 
صلى اهللا عليه و سلم مبنزلة عليه فإنه قال له يا معاذ واهللا اين ألحبك وكان يردفه وراءه وروى فيه أنه أعلم األمة 

توة أي خبطوة ومن فضله أنه بعثه النيب صلى اهللا عليه و سلم مبلغا عنه باحلالل واحلرام وأنه حيشر أمام العلماء بر
داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما اىل أهل اليمن وكان يشبهه بإبراهيم اخلليل عليه السالم وإبراهيم امام الناس وكان 

  ها له بإبراهيم ابن مسعود رضي اهللا عنه يقول ان معاذا كان أمة قانتا هللا حنيفا ومل يك من املشركني تشبي

شرح وصية الرسول مث انه صلى اهللا عليه و سلم وصاه هذه الوصية فعلم أهنا جامعة وهي كذلك ملن عقلها مع أهنا 
تفسري الوصية القرآنية أما بيان مجعها فألن العبد عليه حقان حق هللا عز و جل وحق لعباده مث احلق الذي عليه ال بد 

أمور به أو فعل منهي عنه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اتق اهللا حيثما كنت أن خيل ببعضه أحيانا اما بترك م
وهذه كلمة جامعة ويف قوله حيثما كنت حتقيق حلاجته اىل التقوى يف السر والعالنية مث قال واتبع السيئة احلسنة 

د كأنه أمر حتم فالكيس هو متحها فإن الطبيب مىت تناول املريض شيئا هو الذي مضرا أمره مبا يصلحه والذنب للعب
الذي ال يزال يأيت من احلسنات مبا ميحو السيئات وإمنا قدم يف لفظ احلديث السيئة وإن كانت مفعولة ألن املقصود 
هنا حموها ال فعل احلسنة فصار كقوله يف بول األعريب صبوا عليه ذنوبا من ماء األشياء اليت تزول مبوجبها الذنوب 

  ات من جنس السيئات فإنه أبلغ يف احملو والذنوب يزول موجبها بأشياء أحدها التوبة وينبغي أن تكون احلسن



والثاين االستغفار من غري توبة فإن اهللا تعاىل قد يغفر له اجابة لدعائة وان مل يتب فاذا اجتمعت التوبة واالستغفار فهو 
كفر اجملامع يف رمضان واملظاهر واملرتكب الكمال الثالث األعمال الصاحلة املكفرة اما الكفارات املقدرة كما ي

لبعض حمظورات احلج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات املقدرة وهي أربعة أجناس هدي وعتق 
وصدقة وصيام وإما الكفارات املطلقة كما قال حذيفة لعمر فتنة الرجل يف أهله وماله وولده يكقرها الصالة 

املعروف والنهي عن املنكر وقد دل على ذلك القرآن واألحاديث الصحاح يف التكفري والصيام والصدقة واألمر ب
بالصلوات اخلمس واجلمعة والصيام واحلج وسائر األعمال اليت يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر 

نف يف فضائل له ما تقدم من ذنبه وهي كثرية ملن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف من السنن خصوصا ما ص
األعمال العناية مبزيالت الذنوب واعلم أن العناية هبذا من أشد ما باالنسان احلاجة اليه فإن االنسان من حني يبلغ 

خصوصا يف هذه األزمنة وحنوها من أزمنة الفترات اليت تشبه اجلاهلية من بعض الوجوه فان االنسان الذي ينشأ بني 
اهلية بعدة أشياء فكيف بغري هذا ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و أهل علم ودين قد يتطلخ من أمور اجل

سلم من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب 
  لدخلتموه قالوا يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال فمن هذا خرب تصديقه يف قوله تعاىل فاستمتعتم 

خبالقكم كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم وخضتم كالذي خاضوا وهلذا شواهد يف الصحاح واحلسان وهذا 
أمر قد يسري يف املنتسبني اىل الدين من اخلاصة كما قال غري واحد من السلف منهم ابن عيينة فإن كثريا من أحوال 

وال النصارى قد ابتلي به بعض املنتسبني اىل الدين كما اليهود قد ابتلى به بعض املنتسبني اىل العلم وكثريا من أح
يبصر ذلك من فهم دين االسالم الذي بعث اهللا به حممدا صلى اهللا عليه و سلم مث نزله على أحوال الناس واذا كان 
 األمر كذلك فمن شرح اهللا صدره لالسالم فهو على نور من ربه وكان ميتا فأحياه اهللا وجعل له نورا ميشي به يف

الناس ال بد أن يالحظ أحوال اجلاهلية وطريق األمتني املغضوب عليهم والضالني من اليهود والنصارى فريى أن قد 
ابتلي ببعض ذلك فأنفع ما للخاصة والعامة العلم مبا خيلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات احلسنات 

ن األعمال واألخالق والصفات املصائب املكفرة للذنوب ومما واحلسنات ما ندب اهللا اليه على لسان خامت النبيني م
يزيل موجب الذنوب املصائب املكفرة وهي كل ما يؤمل من هم أو حزن أو أذى يف مال أو عرض أو جسد أو غري 
ذلك لكن ليس هذا من فعل العبد فلما قضى هباتني الكلمتني حق اهللا من عمل الصاحل واصالح الفاسد قال وخالق 

  خبلق حسن هو حق الناس  الناس

مجاع اخللق احلسن مع الناس ومجاع اخللق احلسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسالم واالكرام والدعاء له 
واالستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من حرمك من التعليم واملنفعة واملال وتعفو عمن ظلمك يف دم أو مال 

معىن اخللق العظيم وأما اخللق العظيم الذي وصف اهللا به حممدا صلى  أو عرض وبعض هذا واجب وبعضه مستحق
اهللا عليه و سلم فهو الدين اجلامع جلميع ما أمر اهللا به مطلقا هكذا قال جماهد وغريه وهو تأويل القرآن كما قالت 

يب نفس وانشراح صدر عائشة رضي اهللا عنها كان خلقه القرآن وحقيقته املبادرة اىل امتثال ما حيبه اهللا تعاىل بط
اسم التقوى وما جيمعه وأما بيان أن هذا كله يف وصية اهللا فهو أن اسم تقوى اهللا جيمع فعل كل ما أمر اهللا به اجيابا 

واستحبابا وما هنى عنه حترميا وتنزيها وهذا جيمع حقوق اهللا وحقوق العباد لكن ملا كان تارة يعين بالتقوى خشية 
اف عن احملارم جاء مفسرا يف حديث معاذ وكذلك يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنهما العذاب املقتضية لالنكف

  الذي رواه الترمذي وصححه قيل يا رسول اهللا ما أكثر ما يدخل الناس اجلنة قال تقوى 



مر اهللا وحسن اخللق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال األجوفان الفم والفرج ويف الصحيح عن عبد اهللا بن ع
رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكمل املؤمنني اسيمانا أحسنهم خلقا فجعل كمال االميان 

يف كمال حسن اخللق ومعلوم أن االميان كله تقوى اهللا مشول التقوى وتفصيل أصول التقوى وفروعها ال حيتمله 
اخالص العبد لربه عبادة واستعانة كما يف قوله اياك نعبد واياك هذا املوضع فإهنا الدين كله لكن ينبوع اخلري وأصله 

نستعني ويف قوله فاعبده وتوكل عليه ويف قوله عليه توكلت واليه أنيب ويف قوله فابتغو عند اهللا الرزق واعبدوه 
  ىل وذلك واشكروا له حبيث يقطع العبد تعلق قلبه من املخلوقني انتفاعا هبم عمال ألجلهم وجيعل مهته ربه تعا

مبالزمة الدعاء له يف كل مطلوب من فاقة وحاجة وخمافة وغري ذلك والعمل هللا بكل حمبوب ومن أحكم هذا فال 
ميكن أن يوصف ما يعقبه ذلك أفضل األعمال بعد الفرائض وأما ما سألت عنه من أفضل األعمال بعد الفرائض فإنه 

وقاهتم فال ميكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما خيتلف باختالف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أ
هو كاالمجاع بني العلماء باهللا وأمره أن مالزمة ذكر اهللا دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفس يف اجلملة وعلى ذلك 

ثريا دل حديث أيب هريرة الذي رواه مسلم سبق املفردون قالوا يا رسول اهللا ومن املفردون قال الذاكرون اهللا ك
والذاكرات وفيما رواه أبو داود عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أال أنبئكم 

خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من اعطاء الذهب الورق ومن أن تلقوا 
رسول اهللا قال ذكر اهللا والدالئل القرآنية واالميانية بصرا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا 

  وخربا ونظرا على ذلك كثرية وأقل ذلك أن يالزم العبد األذكار املأثورة عن معلم اخلري وامام 

املتقني صلى اهللا عليه و سلم كاألذكار املؤقتة يف أول النهار وآخره وعند أخذ املضجع وعند االستيقاظ من املنام 
ر الصلوات واألذكار املقيدة مثل ما يقال عند األكل والشرب واللباس واجلماع ودخول املنزل واملسجد وأدبا

واخلالء واخلروج من ذلك وعند املطر والرعد اىل غري ذلك وقد صنفت له الكتب املسماة بعمل اليوم والليلة 
أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان اهللا أفضل الذكر مث مالزمة الذكر مطلقا وأفضله ال اله اال اهللا وقد تعرض 

واحلمد هللا واهللا أكرب وال حول وال قوة اال باهللا أفضل منه مث يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما 
يقرب اىل اهللا من تعلم علم وتعليمه وأمر مبعروف وهني عن منكر فهو من ذكر اهللا وهلذا من اشتغل بطلب العلم 

داء الفرائض أو جلس جملسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي مساه اهللا ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل النافع بعد أ
ذكر اهللا وعلى ذلك اذا تدبرت مل جتد بني األولني يف كلماهتم يف أفضل األعمال كبري اختالف وما اشتبه أمره على 

  العبد فعليه باالستخارة املشروعة فما ندم من 

عاىل وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خري وال يعجل فيقول قد دعوت مل يستجب يل استخار اهللا ت
وليتحر األوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند األذان ووقت نزول املطر وحنو ذلك أرجح املكاسب 

بغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ وأما أرجح املكاسب فالتوكل على اهللا والثقة بكفايته وحسن الظن به وذلك أنه ين
فيه اىل اهللا ويدعوه كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه كلكم جائع اال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم يا عبادي 

كلكم عار اال من كسوته فاستكسوين أكسكم وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
أحدكم ربه حاجته كلها حىت شسع نعلمه اذا انقطع فإنه ان مل ييسره مل يتيسر وقد قال صلى اهللا عليه و سلم ليسأل 

اهللا تعاىل يف كتابه وأسألوا اهللا من فضله وقال سبحانه فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا 



مر النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي وهذا وإن كان يف اجلمعه فمعناه قائم يف مجيع الصلوات وهلذا واهللا أعلم أ
  يدخل املسجد أن يقول اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج أن يقول اللهم اين أسألك من 

فضلك وقد قال اخلليل صلى اهللا عليه و سلم فابتغوا عند اهللا الزرق واعبدوه واشكروا له وهذا أمر واألمر يقتضي 
يه يف أمر الرزق وغريه أصل عظيم مث ينبغي له أن يأخذ املال بسخاوة نفس االجياب فاالستعانة باهللا واللجوء ال

ليبارك له فيه وال يأخذه بإشراف وهلع بل يكون املال عنده مبنزلة اخلالء الذي حيتاج اليه من غري أن يكون له يف 
وغريه من أصبح القلب مكانة والسعي فيه اذا سعى كاصالح اخلالء ويف احلديث املرفوع الذي رواه الترمذي 

والدنيا أكرب مهه شتت اهللا عليه مشله وفرق عليه ضيعته ومل يأته من الدنيا اال ماكتب له ومن أصبح واألخرة أكرب 
مهه مجع اهللا عليه مشله وجعل غناه يف قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وقال بعض السلف أنت حمتاج اىل الدنيا وأنت 

أت بنصيبك من اآلخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما قال اهللا اىل نصيبك من اآلخرة أحوج فإن بد
تعاىل وما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان اهللا وهو الرزاق ذو القوة 

  املتني 

ذا خيتلف باختالف الناس وال فأما تعيني مكسب على مكسب من صناعة أو جتارة أو بناية أو حراثة أو غري ذلك فه
أعلم يف ذلك شيئا عاما لكن اذا عن لالنسان جهة فليستخر اهللا تعاىل فيها االستخارة املتلقاة عن معلم اخلري صلى 
اهللا عليه و سلم فإن فيها من الربكة ما ال حياط به مث ما تيسر له فال يتكلف غريه اال أن يكون منه كراهة شرعية 

عليها يف العلوم وأما ما تعتمد عليه من الكتب يف العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا خيتلف الكتب اليت يعتمد 
باختالف نشء االنسان يف البالد فقد يتيسر له يف بعض البالد من العلم أو من طريقة ومذهبه فيه ما ال يتيسر له يف 

ث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه هو بلد آخر لكن مجاع اخلري أن يستعني باهللا سبحانه يف تلقي العلم املورو
الذي يستحق أن يسمى علما وما سواه اما أن يكون علما فال يكون نافعا وإما أن ال يكون علما وان مسي به ولئن 

كان علما نافعا فال بد أن يكون يف مرياث حممد صلى اهللا عليه و سلم ما يغين عنه مما هو مثله وخري منه ولتكن مهته 
صد الرسول يف أمره وهنيه وسائر كالمه فاذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فال يعدل عنه فيما بينه فهم مقا

وبني اهللا تعاىل وال مع الناس اذا أمكنه ذلك وليجتهد أن يعتصم يف كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النيب 
لناس فليدع مبا رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة رضي صلى اهللا عليه و سلم واذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه ا

اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اذا قام يصلي من الليل اللهم رب جربيل وميكائيل 
واسرافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم يب عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا 

  ن اختلف فيه م

احلق باذنك انك هندي من تشاء اىل صراط مستقيم فإن اهللا تعاىل قد قال فيما رواه عنه رسوله يا عبادي كلكم 
ضال اال من هديته فاستهدوين أهدكم وأما وصف الكتب واملصنفني فقد مسع منا يف أثناء املذاكرة ما يسره اهللا 

ح حممد بن امساعيل البخاري لكن هو وحده ال يقوم سبحانه وما يف الكتب املصنفة املبوبة كتاب أنفع من صحي
بأصول العلم وال يقول بتمام املقصود للمتبحر يف أبواب العلم اذ ال بد من معرفة أحاديث أخر وكالم أهل الفقه 
وأهل العلم يف األمور اليت خيتص بعلمها بعض العلماء وقد أوعبت األمة يف كل فن من فنون العلم ايعابا فمن نور 



 قلبه هداه مبا يبلغه من ذلك ومن أعماه مل تزده كثرة الكتب اال حرية وضالال كما قال النيب صلى اهللا عليه و اهللا
  سلم أليب لبيد األنصاري أو ليست التوراة واألجنيل عند اليهود والنصارى فماذا تغين عنهم 

نفسنا وأن ال يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا ويهب فنسأل اهللا العظيم أن يرزقنا اهلدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أ
  لنا من لدنه رمحة انه هو الوهاب واحلمد هللا رب العاملني وصلواته على أشرف املرسلني 

  الفصل السادس الصرب اجلميل والصفح اجلميل واهلجر اجلميل

ومفيت األنام تقي الدين ابن وأقسام التقوى والصرب وسئل الشيخ االمام العامل العامل احلرب الكامل شيخ االسالم 
تيمية أيده اهللا وزاده من فضله العظيم عن الصرب اجلميل و الصفح اجلميل واهلجر اجلميل وما أقسام التقوى والصرب 

الذي عليه الناس فأجاب رمحه اهللا احلمد هللا أما بعد فإن اهللا أمر نبيه باهلجر اجلميل والصفر اجلميل والصرب اجلميل 
هجر بال أذى والصفح اجلميل صفح بال عتاب والصرب اجلميل صرب بال شكوى قال يعقوب عليه  فاهلجر اجلميل

الصالة و السالم امنا أشكو بثي وحزين اىل اهللا مع قوله فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون فالشكوى اىل اهللا 
قول اللهم لك احلمد واليك املستكى ال تنايف الصرب اجلميل ويروى عن موسى عليه الصالة و السالم أنه كان ي

وأنت املستعان وبك املستغاث وعليك التكالن ومن دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم اليك أشكو ضعف 
  قويت وقلة حيليت وهواين على الناس أنت 

بك غضب علي  رب املستضعفني وأنت ريب اهللا اىل من تكلين اىل بعيد يتجهمين أم اىل عدو ملكته أمري ان مل يكن
فال أبايل غري أن عافيتك هي أوسع يل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة 
أن ينزل يب سخطك أو حيل علي غضبك لك العتىب حىت ترضى وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقرأ يف صالة 

مع نشيجه من آخر الصفوف خبالف الشكوى اىل املخلوق الفجر امنا أشكو بثي وحزين اىل اهللا ويبكي حىت يس
قرىء على االمام أمحد يف مرض موته أن طاووسا كره أنني املريض وقال انه شكوى فما أن حىت مات وذلك أن 

املشتكي طالب بلسان احلال اما ازالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه كما قال 
فرغت فانصب واىل ربك فارغب وقال صلى اهللا عليه و سلم البن عباس اذا سألت فاسأل اهللا واذا  تعاىل فإذا

استغنت فاستعن باهللا وال بد لالنسان من شيئني طاعته بفعل املأمور وترك احملظور وصربه على ما يصيبه من القضاء 
ن آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم املقدور فاألول هو التقوى والثاين هو الصرب قال تعاىل يا أيها الذي

  خباال اىل قوله وان تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا ان اهللا مبا يعملون حميظ وقال تعاىل بلى ان تصربوا وتتقوا 

ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني وقال تعاىل لتبلون يف أموالكم وأنفسكم 
تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا وان تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم ول

األمور وقد قال يوسف أنا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا انه من يتق ويصرب فإن اهللا اليضيع أجر احملسنني وصية 
املشائح املستقيمني يوصون يف عامة كالمهم هبذين الشيخ عبد القادر وهلذا كان الشيخ عبد القادر وحنوه من 

األصلني املسارعة اىل فعل املأمور والتقاعد عن فعل احملظور والصرب والرضا باألمر املقدور وذلك أن هذا املوضوع 
غلط فيه كثري من العامة بل ومن السالكني فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد احلقيقة الكونية دون الدينية فريى 

اهللا خالق كل شيء وربه وال يفرق بني ما حيبه اهللا ويرضاه وبني ما يسخطه ويبغضه وان قدره وقضاه وال مييز بني  أن



توحيد األلوهية وبني توحيد الربوبية فيشهد اجلمع الذي يشترك فيه مجيع املخلوقات سعيدها وشقيها مشهد اجلمع 
   الصادق واملتنيبء الذي يشترك فيه املؤمن والكافر والرب والفاجر والنيب

الكاذب وأهل اجلنة وأهل النار وأولياء اهللا وأعداؤه واملالئكة املقربون واملردة الشياطني أفهام خاطئة يف القضاء 
والقدر فإن هؤالء كلهم يشتركون يف هذا اجلمع وهذه احلقيقة الكونية وهو أن اهللا رهبم وخالقهم ومليكهم ال رب 

لذي فرق اهللا به بني أوليائه وأعدائه وبني املؤمنينوالكافرين واألبرار والفجار وأهل اجلنة هلم غريه وال يشهد الفرق ا
والنار وهو توحيد األلوهية وهو عبادته وحده ال شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل ما حيبه ويرضاه وهو ما أمر 

ومواالة أوليائه ومعاداة أعدائه واألمر  اهللا به ورسوله أمر اجياب أو أمر استحباب وترك ما هنىاهللا عنه ورسوله
باملعروف والنهي عن املنكر وجهاد الكفار واملنافقني بالقلب واليد واللسان فمن مل يشهد هذه احلقيقة الدينية الفارقة 
بني هؤالء وهؤالء ويكون مع أهل احلقيقة الدينية واال فهو من جنس املشركني وهو شر من اليهود والنصارى اقرار 

شركني باحلقيقة الكونية فإن املشركني يقرون باحلقيقة الكونية اذ هم يقرون بأن اهللا رب كل شيء كما قال تعاىل امل
ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا وقال تعاىل قل ملن األرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون 

ش العظيم سيقولون هللا قل أفال تتقون قل من بيده هللا قل أفال تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العر
ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون هللا قل فأىن تسحرون وهلذا قال سبحانه وما 

  يؤمن أكثرهم باهللا اال وهم 

ه فمن أقر مشركون قال بعض السلف تسأهلم من خلق السموات واألرض فيقولون اهللا وهم مع هذا يعبدون غري
بالقضاء والقدر دون األمر والنهي الشرعيني فهو أكفر من اليهود والنصارى فإن أولئك يقرون باملالئكة والرسل 

الذي جاءوا باألمر والنهي الشرعيني لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض كما قال تعاىل ان الذين يكفرون باهللا ورسله 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال أولئك ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله ويقولون 

هم الكافرون حقا وأما الذي يشهد احلقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن العباد كلهم حتت 
ه رسله وبني القضاء والقدر ويسلك هذه احلقيقة فال يفرق بني املؤمنني واملتقني الذين أطاعوا أمر اهللا الذي بعث ب

من عصى اهللا ورسوله من الكفار والفجار فهؤالء أكفر من اليهود والنصارى لكن من الناس من قد حملوا الفرق يف 
بعض األمور دون بعض حبيث يفرق بني املؤمن والكافر وال يفرق بني الرب والفاجر أو يفرق بني بعض األبرار وبني 

نه وما يهواه فيكون ناقص االميان حبسب ما سوى بني األبرار والفجار بعض الفجار وال يفرق بني آخرين اتباعا لظ
ويكون معه من االميان بدين اهللا تعاىل الفرق حبسب ما فرق به بني أوليائه وأعدائه ومن أقر باألمر والنهي الدينيني 

بهون اجملوس وولئك دون القضاء والقدر كان من القدرية كاملعتزلة وغريهم الذين هم جموس هذه األمة فهؤالء يش
  يشبهون املشركني الذين هم شر من اجملوس 

ومن أقر هبما وجعل الرب متناقضا فهو من أتباع ابليس الذي اعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك 
لة عنه فهذا التقسيم يف القول واالعتقاد أقسام الناس يف العبادة وكذلك هم يف األحوال واألفعال فالصواب منها حا
املؤمن الذي يتقي اهللا فيفعل املأمور ويترك احملظور ويصرب على ما يصيبه من املقدور فهو عند األمر والنهي والدين 
والشريعة ويستعني باهللا على ذلك كما قال تعاىل اياك نعبد واياك نستعني واذا أذنب استغفر وتاب ال حيتج بالقدر 

حجة على رب الكائنات بل يؤمن بالقدر وال حيتج به كما يف على ما يفعله من السيئات وال يرى للمخلوق 



احلديث الصيحيح الذي فيه سيد االستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ريب ال اله اال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال 

الذنوب اال أنت فيقر بنعمة اهللا عليه يف احلسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من السيئات  يغفر
ويتوب منها كما قال بعضهم أطعتك بفضلك واملنة لك وعصيتك بعلمك واحلجة لك فأسألك بوجوب حجتك 

  علي 

ا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم اياها وانقطاع حجيت اال غفرت يل ويف احلديث الصحيح االهلي يا عبادي امن
فمن وجد خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن اال نفسه وهذا له حتقيق مبسوط يف غري هذا املوضع 
وآخرون قد يشهدون األمر فقط فتجدهم جيتهدون يف الطاعة حسب االستطاعة لكن ليس عندهم من مشاهدة 

ستعانة والتوكل والصرب وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من االستعانة القدر ما يوجب هلم حقيقة اال
والتوكل والصرب ما ليس عند أولئك لكنهم ال يلتزمون أمر اهللا ورسوله واتباع شريعته ومالزمة ما جاء به الكتاب 

وال يستعينوه واملؤمن يعبده  والسنة من الدين فهؤالء يستعينون اهللا وال يعبدونه والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه
ويستعينة والقسم الرابع شر األقسام وهو من ال يعبده وال يستعينة فال هو مع الشريعة األمرية وال مع القدر الكوين 

وانقسامهم اىل هذه األقسام هو فيما يكون قبل وقوع املقدور من توكل واستعانة وحنو ذلك وما يكون بعده من 
يف التقوى وهي طاعة األمر الديين والصرب على ما يقدر عليه من القدر الكوين أربعة  صرب ورضا وحنو ذلك فهم

أقسام أقسام الناس يف التقوى والصرب أحدها أهل التقوى والصرب وهم الذين أنعم اهللا عليهم من أهل السعادة يف 
  الدنيا واآلخرة والثاين الذين هلم نوع من التقوى بال صرب مثل الذين ميتثلون 

ما عليهم من الصالة وحنوها ويتركون احملرمات لكن اذا أصيب أحدهم يف بدنه مبرض وحنوه أو يف ماله أو يف عرضه 
أو ابتلي بعدو خييفه عظم جزعه وظهر هلعه والثالث قوم هلم نوع من الصرب بال تقوى مثل الفجار الذين يصربون 

صربون على اآلالم يف مثل ما يطلبونه من الغصب على ما يصبيهم يف مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين ي
وأخذ احلرام والكتاب وأهل الديوان الذين يصربون على ذلك يف طلب ما حيصل هلم من األموال باخليانة وغريها 

وكذلك طالب الرئاسة والعلو على غريهم يصربون من ذلك على أنواع من األذى اليت ال يصرب عليها أكثر الناس 
بة للصور احملرمة من أهل العشق وغريهم يصربون يف مثل ما يهوونه من احملرمات على أنواع من وكذلك أهل احمل

األذى واآلالم وهؤالء هم الذين يريدون علوا يف األرض أو فسادا من طالب الرئاسة والعلو على اخللق ومن 
ري ذلك يصربون على أنواع من طالب األموال بالبغي والعدوان واالستمتاع بالصور احملرمة نظرا أو مباشرة وغ

املكروهات ولكن ليس هلم تقوى فيما تركوه من املأمور وفعلوه من احملظور وكذلك قد يصرب الرجل على ما يصيبه 
من املصائب كاملرض والفقر وغري ذلك وال يكون فيه تقوى اذا قدر وأما القسم الرابع فهو شر األقسام ال يتقون 

بتلوا بل هم كما قال اهللا تعاىل ان االنسان خلق هلوعا واذا مسه الشر جزوعا واذا اذا قدروا وال يصربون اذا ا
قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم اذا قهروا ان قهرهتم مسه اخلري منوعا فهؤالء جتدهم من أظلم الناس وأجربهم اذا 

ذلوا لك ونافقوك وحابوك واسترمحوك ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم 
  املسؤول وان 



فهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا وأقلهم رمحة واحسانا وعفوا كما قد جربه املسلمون يف كل من كان 
حقائق االميان أبعد مثل التتار الذين قاتلهم املسلمون ومن يشبههم يف كثري من أمورهم وان كان متظاهرا بلباس عن 

جند املسلمني وعلمائهم وزهادهم وجتارهم وصناعهم قاالعتبار باحلقائق فإن اهللا ال ينظر اىل صوركم وال اىل 
ان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعماهلم كان شبيها أموالكم وإمنا ينظر اىل ينظر اىل قلوبكم وأعمالكم فمن ك

هلم من هذا الوجه وكان ما معه من اإلسالم أو ما يظهره منه مبنزلة ما معهم من اإلسالم وما يظهرونه منه بل يوجد 
ق اإلسالمية يف غري التتار املقاتلني من املظهرين لإلسالم من هو أعظم ردة وأويل باألخالق اجلاهلية وأبعد عن األخال

من التتار ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول يف خطبته خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدى 
هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل مبدعة صاللة وإذا كان خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد فكل 

لكمال أقرب وهو به أحق ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف من كان اىل ذلك أقرب وهو به أشبه كان اىل ا
كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان هللا أطوع وعلى ما يصيبه أصرب فكلما كان أتبع ملا يأمر 
 اهللا به ورسوله وأعظم موافقة هللا فيما حيبه ويرضاه وصربا على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص

  عن هذين كان فيه من النقص حبسب ذلك 

الصرب والتقوى يف الكتاب والسنة وقد ذكر اهللا الصرب والتقوى مجيعا يف غري موضع من كتابه وبني أنه ينصر العبد 
على عدوه من الكفار احملاربني املعاندين واملنافقني وعلى من ظلمه من املسلمني ولصاحبه تكون العاقبة قال اهللا تعاىل 

ان تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني وقال اهللا تعاىل بلى 
لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا وان 

وا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور وقال تعاىل يا أيها الذين آمن
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب قد بينا لكم اآليات ان كنتم تعقلون ها أنتم 

أوالء حتبوهنم وال حيبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ 
موتوا بغيظكم ان اهللا عليم بذات الصدور ان متسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا هبا وان تصربوا قل 

وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا ان اهللا مبا يعملون حميط وقال اخوة يوسف له أانك ألنت يوسف قال أنا يوسف 
احملسنني وقد قرن الصرب باألعمال الصاحلة  وهذا أخي قد من اهللا علينا انه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر

  عموما وخصوصا فقال تعاىل واتبع ما يوحى اليك واصرب حىت حيكم اهللا وهو خري احلاكمني 

ويف اتباع ما أوحي اليه التقوى كلها تصديقا خلرب اهللا وطاعة ألمره وقال تعاىل وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من 
يئات ذلك ذكرى للذاكرين واصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني وقال تعاىل فاصرب الليل ان احلسنات يذهنب الس

ان وعد اهللا حق واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك بالعشي واألبكار وقال تعاىل فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد 
ة واهنا لكبرية اال على ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ومن آناء الليل وقال تعاىل واستعينوا بالصرب والصال

اخلاشيعن وقال تعاىل استعينوا بالصرب والصالة ان اهللا مع الصابرين فهذه مواضع قرن فيها الصالة والصرب وقرن بني 
الرمحة والصرب يف مثل قوله تعاىل وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة ويف الرمحة االحسان اىل اخللق بالزكاة وغريها 

اعية اذ من الناس من يصرب وال يرحم كأهل القوة والقسوة ومنهم من يرحم وال يصرب كأهل فإن القسمة أيضا رب
الضعف واللني مثل كثري من النساء ومن يشبههن ومنهم من ال يصرب وال يرحم كأهل القسوة واهللع واحملمود هو 

نا من غري ضعف فبصربه يقوى الذي يصرب ويرحم كما قال الفقهاء يف املتويل ينبغي أن يكون قويا من غري عنف لي



تعاىل كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم امنا  Cوبلينه يرحم وبالصرب ينصر العبد فإن النصر مع الصرب وبالرمحة ي
  يرحم اهللا من عباده 

 الرمحاء وقال من ال يرحم ال يرحم وقال ال تنزع الرمحة اال من شقي وقال الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف
  األرض يرمحكم من يف السماء واهللا أعلم انتهى 

  الفصل السابع تفسري كالم القشريي يف الرضا

معىن الرضا وسئل شيخ االسالم رمحه اهللا تعاىل عما ذكر األستاذ القشريي يف باب الرضا عن الشيخ أيب سليمان أنه 
م صحيح فأجاب احلمد هللا رب العاملني الكالم قال الرضا أن ال يسأل اهللا اجلنة وال يستعيذ من النار فهل هذا الكال

على هذا القول من وجهني أحدمها من جهة ثبوته عن الشيخ والثاين من جهة صحته يف نفسه وفساده أما املقام 
  األول فينبغي أن يعلم أن األستاذ أبا القاسم مل يذكر هذا 

و القاسم يف رسالته عن النيب صلىاهللا عليه عن الشيخ أيب سليمان باسناد وامنا ذكره مرسال عنه وما يذكره أب
والصحابة والتابعني واملشائخ وغريهم تارة يذكره باسناد وتاره يذكره مرسال وكثريا ما يقول وقيل كذا مث الذي 
يذكره باسناد تارة يكون اسناده صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا وما يذكره مرسال وحمذوف القائل أوىل 

ذلك يف مصنفات الفقهاء فإن فيها من األحاديث واآلثار ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها وهذا كما يوجد 
ما هو موضوع حال أحاديث كتب الرقائق فاملوجود يف كتب الرقائق والتصوف من اآلثار املنقولة فيها الصحيح 

زعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها وفيها الضعيف وفيها املوضوع وهذا األمر متفق عليه بني مجيع املسلمني ال يتنا
هذا بل نفس الكتب املصنفة يف التفسري فيها هذا وهذا مع أن أهل احلديث أقرب اىل معرفة املنقوالت ويف كتبهم 

هذا وهذا فكيف غريهم واملصنفون قد يكونون أئمة يف الفقه أو التصوف أو احلديث ويروون هذا تارة ألهنم مل 
الب على أهل الدين فإهنم ال حيتجون مبا يعلمون أنه كذب وتارة يذكرونه وان علموا أنه يعلموا أنه كذب وهو الغ

كذب اذ قصدهم رواية ما روي يف ذلك الباب ورواية األحاديث املذكوبة مع بيان كوهنا كذبا جائزا وأما روايتها 
نيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مع االمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء كما ثبت يف الصحيح عن ال

قال من حدث عين حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني وقد فعل كثري من العلماء متأولني أهنم مل يكذبوا 
  وامنا نقلوا ما رواه غريهم وهذا يسهل اذا رووه لتعريف أنه روي ال ألجل العمل به وال االعتماد عليه 

واملقصود هنا أن ما يوجد يف الرسالة وأمثاهلا من كتب الفقهاء والصوفية وأهل رأي ابن تيمية يف رسالة القشريي 
احلديث من املنقوالت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريه من السلف فيه الصحيح والضعيف واملوضوع 
مل  فالصحيح الذي قامت الداللة على صدقة واملوضوع الذي قامت الداللة على كذبة والضعيف الذي رواه من

يعلم صدقة اما لسوء حفظه واما الهتامه ولكن ميكن أن يكون صادقا فيه فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد حيفظ 
وغالب أبواب الرسالة فيها األقسام الثالثة ومن ذلك باب الرضا فإنه ذكر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

ومبحمد صلى اهللا عليه و سلم نبيا وهذا احلديث رواه مسلم يف  ذاق طعم االميان من رضي باهللا ربا وباالسالم دينا
صحيحه وان كان األستاذ مل يذكر أن مسلما رواه لكنه رواه باسناد صحيح وذكر يف أول هذا الباب حديثا ضعيفا 



بل موضوعا وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن حممد بن املنكدر عن 
  فهو وان كان أول حديث ذكره يف الباب جابر 

فإن أحاديث الفضل بن عيسى من أوهى األحاديث وأسقطها وال نزاع بني األئمة أنه ال يعتمد عليها وال حيتج هبا 
فإن الضعف ظاهر عليها وان كان هو ال يتعمد الكذب فإن كثريا من الفقهاء ال حيتج حبديثهم لسوء احلفظ ال 

لرقاشي اتفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن حىت قال أيوب السختياين لو العتماد الكذب وهذا ا
ولد أخرس لكان خريا له وقال سفيان بن عيينة ال شيء وقال االمام أمحد والنسائي هو ضعيف وقال حيىي بن معني 

آثارا حسنة بأسانيد  رجل سوء وقال أبوحامت وأبو زرعة منكر احلديث وكذلك ما ذكره من اآلثار فإنه قد ذكر
حسنة مثل ما رواه عن الشيخ أيب سليمان الداراين أنه قال اذا سال العبد عن الشهوات فهو راض فإن هذا رواه عن 
شيخه أيب عبد الرمحن السلمي باسناده والشيخ أبو عبد الرمحن كانت له عناية جبمع كالم هؤالء املشائخ وحكاياهتم 

لصوفية وكتاب زهاد السلف وغري ذلك وصنف يف األبواب كتاب مقامات وصنف يف األمساء كتاب طبقات ا
األولياء و غري ذلك ومصنفاته تشتمل على األقسام الثالثة وذكر عن الشيخ أيب عبد الرمحن أنه قال مسعت النصر 

  آبادي يقول من أراد أن يبلغ حمل الرضا فيلزم ما جعل اهللا رضاه فيه فإن هذا 

فإنه من لزم ما يرضي اهللا من امتثال أوامره واجتناب نواهيه ال سيما اذا قام بواجبها  الكالم يف غاية احلسن
ومستحبها فإن اهللا يرضى عنه كما أن من لزم حمبوبات احلق أحبه اهللا كما قال يف احلديث الصيحيح الذي يف 

افترضت عليه وال يزال عبدي البخاري من عادى يل وليا فقد بارزين باحملاربة وما تقرب ايل عبدي مبثل أداء ما 
يتقرب ايل بالنوافل حىت أحبه فاذا أحببته احلديث وذلك أن الرضا نوعان نوعا الرضا أحدمها الرضا بفعل ما أمر به 

وترك ما هنى عنه ويتناول ما أباحه اهللا من غري تعهد اىل احملظور كما قال واهللا ورسوله أحق أن يرضوه وقال تعاىل 
آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله انا اىل اهللا راغبون وهذا الرضا ولو أهنم رضوا ما 

واجب وهلذا ذم من تركه بقوله ومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وان مل يعطوا منها اذا هم 
ؤتينا اهللا من فضله ورسوله والنوع الثاين الرضا يسخطون ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سي

باملصائب كالفقر واملرض والذل فهذا الرضا مستحب يف أحد قويل العلماء وليس بواجب وقد قيل أنه واجب 
والصحيح أن الواجب هو الصرب كما قال احلسن الرضا غريزة ولكن الصرب معول املؤمن وقد روي يف حديث ابن 

  عباس أن النيب صلى 

هللا عليه وسلم قال ان استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقني فالفعل فإن مل تستطع فان يف الصرب على ما تكره خريا ا
كثريا وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه ال يرضى بذلك فإن اهللا ال يرضاه كما قال 

قال تعاىل فإن ترضوا عنهم فان اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني وال يرضى لعباده الكفروقال واهللا ال حيب الفساد و
وقال تعاىل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذاما عظيما وقال ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط 

خالدين فيها هي اهللا وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهلم وقال تعاىل وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار نار جهنم 
حسبهم وقال تعاىل لبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن سخط اهللا عليهم ويف العذاب هم خالدون وقال تعاىل فلما 

آسفونا انتقمنا منهمفاذا كان اهللا سبحانه ال يرضى هلم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب 
  ملا يسخط اهللا ويغضبه عليهم فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وأن يسخط ويغضب 



أفهام يف الرضا واالرادة وامنا ضل هنا فريقان من الناس قوم من أهل الكالم املنتسبني اىل السنة يف مناظرة القدرية 
ظنوا أن حمبة احلق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع اىل ارادته وقد علموا أنه مريد جلميع الكائنات خالفا للقدرية 

يد هلا مث أخذوا حيرفون الكلم عن مواضعه فقالوا ال حيب الفساد مبعىن ال يريد الفساد وقالوا هو أيضا حمب هلا مر
أي ال يريده للمؤمنني وال يرضى لعباده الكفر أي ال يريده لعباده املؤمنني وهذا غلط عظيم فإن هذا عندهم مبنزلة 

ال يرضاه للكافرين وقد اتفق أهل االسالم أن يقال ال حيب االميان وال يرضى لعباده االميان أي ال يريده للكافرين و
على أن ما أمر اهللا به فإنه بكون مستحبا حيبه مث قد يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء 
فعل أو مل يفعل والكالم على هذا مبسوط يف غري هذا املوضع والفريق الثاين من غالطي املتصوفة شربوا من هذه 

هللا رب الكائنات مجيعها وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه وظنوا أهنم ال يكونون راضني العني فشهدوا أن ا
حىت يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان حىت قال بعضهم احملبة نار حترق من القلب كل ما 

مل يفرقوا بني االرادة الدينية سوى مراد احملبوب قالوا والكون كله مراد احملبوب وضل هؤالء ضالال عظيما حيث 
والكونية واالذن الكوين والديين واألمر الكوين والديين والبعث الكوين والديين واالرسال الكوين والديين كما 

بسطناه يف غري هذا املوضع وهؤالء يؤول األمر هبم اىل أن ال يفرقوا بني املأمور واحملظور وأولياء اهللا وأعداءه 
 وجيعلون الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض وجيعلون املتقني كالفجار وجيعلون واألنبياء واملتقني

  املسلمني 

كاجملرمني ويعطلون األمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع ورمبا مسوا هذا حقيقة ولعمري انه حقيقة كونية لكن 
سألتهمم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا وقال هذه احلقية الكونية قد عرفها عباد األصنام كما قال ولئن 

تعاىل قل ملن األرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون هللا قل أفال تذكرون اآليات فاملشركون الذين يعبدون 
األصنام كانوا مقرين بأن اهللا خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى حتقيقه كان أقرب أن يكون كعباد 

واملؤمن امنا فارق الكفر باالميان باهللا وبرسله وبتصديقهم فيما أخربوا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه األصنام 
اهللا وحيبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى مبا أصابه من املصائب ال مبا فعله من 

كما قال تعاىل فاصرب ان وعد اهللا حق واستغفر لذنبك  املعائب فهو من الذنوب يستغفر وعلى املصائب يصرب فهو
فيجمع بني طاعة األمر والصرب على املصائب كما قال تعاىل وان تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا وقال تعاىل 

  وان تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور وقال يوسف انه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني 

وي يف الرضا عن الفضيل واجلنيد واملقصود هنا أن ما ذكره القشريي عن النصر آبادي من أحسن الكالم مما ر
حيث قال من أراد أن يبلغ حمل الرضا فليلزم ما جعل اهللا رضاه فيه وكذلك قول الشيخ أيب سليمان اذا سال العبد 

طلب نفسه لفضلول شهواهتا فاذا مل حيصل  عن الشهوات فهو راض وذلك أن العبد امنا مينعه من الرضا والقناعة
سخط فاذا سال عن شهوات نفسه رضي مبا قسم اهللا له من الرزق وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال 
لبشر احلايف الرضا أفضل من الزهد يف الدنيا ألن الراضي ال يتمىن فوق منزلته كالم حسن لكن أشك يف مساع بشر 

لك ما ذكره معلقا قال قال الشبلي بني يدي اجلنيد ال حول وال قوة اال باهللا فقال اجلنيد احلايف من الفضيل وكذ
قولك ذا ضيق صدر وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء فإن هذا من أحسن الكالم وكان اجلنيد رضي اهللا عنه سيد 

ال كلمة استرجاع وكثري من الناس الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقوميا وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة 



يقوهلا عند املصائب مبنزلة االسترجاع ويقوهلا جزعا ال صربا فاجلنيد أنكر على الشبلي حاله يف سبب قوله له اذ 
  كانت حاال ينايف الرضا ولو قاهلا على الوجه املشروع مل ينكر عليه 

ة مثل ما ذكره معلقا قال وقيل قال موسى اهلي مما روي يف الرضا عن موسى عليه السالم وفيما ذكره آثار ضعيف
دلين على عمل اذا عملته رضيت عين فقال انك ال تطيق ذلك فخر موسى ساجدا متضرعا فأوحى اهللا اليه يا ابن 
عمران رضائي يف رضاك عين فهذه احلكاية االسرائيلية فيها نظر فإنه قد يقال ال يصلح أن حيكى مثلها عن موسى 

م أن هذه االسرائيليات ليس هلا اسناد وال يقوم هبا حجة يف شيء من الدين اال اذا كانت منقولة بن عمران ومعلو
لنا نقال صحيحا مثل ما ثبت عن نبينا أنه حدثنا به عن بين اسرائيل ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه فإن موسى من 

ما يرضى اهللا به عنه واهللا تعاىل راض عن أعظم أويل العزم وأكابر املسلمني فكيف يقال أنه ال يطيق أن يعمل 
السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم باحسان أفاليرضى عن موسى بن عمران كليم الرمحن 

وقال تعاىل ان الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية جزاؤهم عند رهبم جنات عدن جتري من حتتها 
ها أبدا رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ومعلوم أن موسى بن عمران عليه السالم من أفضل الذين األهنار خالدين في

آمنوا وعملوا الصاحلات مث ان اهللا خص موسى مبزية فوق الرضا حيث قال وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع علي 
رآن حيث قال يا موسى وذلك عيين مث ان قوله له يف اخلطاب يا ابن عمران خمالف ملا ذكره اهللا من خطابه يف الق

اخلطاب فيه نوع غض منه كما يظهر ومثل ما ذكر أنه قيل كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اىل أيب موسى 
  األشعري 

أما بعد فان اخلري كله يف الرضا فإن استطعت أن ترضى واال فاصرب فهذا الكالم كالم حسن وان مل يعلم اسناده 
ندا ومرسال ومعلقا ما هو صحيح وغريه فهذه الكلمة مل يذكرها عن أيب سليمان اال واذا تبني أن فيما ذكره مست

مرسلة ومبثل ذلك ال تثبت عن أيب سليمان باتفاق الناس فإنه وان قال بعض الناس ان املرسل حجة فهذا مل يعلم أن 
كمن علم أنه تارة حيفظ  املرسل هو مثل الضعيف وغري الضعيف فأما اذا عرف ذلك فال يبقى حجة باتفاق العلماء

االسناد وتارة يغلط فيه مما قال أبو سليمان يف الرضا والكتب املسندة يف أخبار هؤالء املشائخ وكالمهم مثل كتاب 
حلية األولياء أليب نعيم وطبقات الصوفية أليب عبد الرمحن صفوة الصفوة البن اجلوزي وأمثال ذلك مل يذكروا فيها 

 سليمان أال ترى الذي رواه عنه مسندا حيث قال قال ألمحد بن أيب احلواري يا أمحد لقد هذه الكلمة عن الشيخ أيب
أوتيت من الرضا نصيبا لو ألقاين يف النار لكنه بذلك راضيا فهذا الكالم مأثور عن أيب سليمان باالسناد وهلذا أسنده 

تسند عنه فال أصل هلا عن الشيخ أيب  عنه القشريي من طريق شيخه أيب عبد الرمحن خبالف تلك الكلمة فإهنا مل
سليمان مث ان القشريي قرن هذه الكلمة الثانية عن أيب سليمان بكلمة أحسن منها فإنه قبل أن يرويها قال وسئل أبو 

  عثمان احلريي النيسابوري 

فهذا الذي  عن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أسألك الرضا بعد القضاء فقال ألن الرضا بعد القضاء هو الرضا
قاله الشيخ أبو عثمان كالم حسن سديد مث أسند بعد هذا عن الشيخ أيب سليمان أنه قال أرجو أن أكون قد عرفت 
طرفا من الرضا لو أنه أدخلين النار لكنت بذلك راضيا ما قاله أبو سليمان عزم على الرضا فتبني بذلك أن ما قاله 

لرضا وامنا الرضا ما يكون بعد القضاء وان كان هذا عزما فالعزم قد أبو سليمان ليس هو رضا وامنا هو عزم على ا
يدوم وقد ينفسخ وما أكثر انفساخ العزائم خصوصا عزائم الصوفية وهلذا قيل لبعضهم مباذا عرفت ربك قال 



تلقوه  بفسخ العزائم ونقض اهلمم وقد قال تعاىل ملن هو أفضل من هؤالء املشائخ ولقد كنتم متنون املوت من قبل أن
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال 
تفعلون ان اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص ويف الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنيب 

لعمل أحب اىل اهللا لعملناه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وقد قال تعاىل أمل تر اىل صلى اهللا عليه و سلم لو علمنا أي ا
الذين قيل هلم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم خيشون الناس 

  كخشية اهللا أو أشد خشية وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتال لوال 

قريب اآلية فهؤالء الذين كانوا قد عزموا على اجلهاد وأحبوه ملا ابتلوا به كرهوه وفروا منه وأين أمل  أخرتنا اىل أجل
اجلهاد من أمل النار وعذاب اهللا الذي ال طاقة ألحد به ومثل هذا ما يذكرونه عن مسنون احملب أنه كان يقول وليس 

أي حسر بوله فكان يدور على املكاتب ويفرق  يل يف سواك حظ فكيفما شئت فاختربين فأخذه العسر من ساعته
احملب أنه كان يقول وليس يل يف سواك حظفكيفما شئت فاختربين فأخذة العسر من ساعته أي حصر بوله فكان 

يدور على املكاتب ويفرق اجلوز على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب امتحان مسنون وحكى أبو نعيم 
ي أنه قال مسنون يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه علي فاحتبس بوله أربعة عشر يوما األصبهاين عن أيب بكر الواسط

فكان يتلوى كما تتلوى احلية يتلوى ميينا ومشاال فلما أطلق بوله قال رب قد تبت اليك قال أبو نعيم فهذا الرضا 
يف احملبة مقام مشهور حىت  الذي ادعى مسنون ظهر غلطه فيه بأدىن بلوى مع أن مسنونا هذا كان يضرب به املثل وله

روي عن ابراهيم بن فاتك أنه قال رأيت مسنونا يتكلم على الناس يف املسجد احلرام فجاء طائر صغري فلم يزل يدنو 
منه حىت جلس على يده مث مل يزل يضرب مبنقاره األرض حىت سقط منه دم ومات الطائر وقال رأيته يوما يتكلم يف 

  سجد وكسر بعضها بعضا احملبة فاصطفقت قناديل امل

قول رومي والفضيل واألعرايب وقد ذكر القشريي يف باب الرضا عن رومي املقري رفيق مسنون حكاية تناسب هذا 
حيث قال قال رومي ان الراضي لو جعل جهنم عن ميينه ما سأل اهللا أن حيوهلا عن يساره فهذا يشبه قول مسنون 

لى عسر البول أفيطيق أن تكون النار عن ميينة والفضيل بن عياض كان فكيف ماشئت فامتحين واذا مل يطق الصرب ع
أعلى طبقة من هؤالء وابتلي بعسر البول فغلبه األمل حىت قال حبيب لك اال فرجب عين ففرج عنه ورومي وان كان من 

حىت روي عن  رفقاء اجلنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة بل الصوفية يقولون انه رجع اىل الدنيا وترك التصوف
جعفر اخللدي صاحب اجلنيد أنه قال من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كما فعل رومي كتم حب الدنيا أربعني سنة 
فقيل وكيف يتصور ذلك قال ويل امساعيل بن اسحق القاضي قضاء بغداد وكان بينهما مودة أكيدة فجذبه اليه 

لقصب والديبقي وأكل الطيبات وبىن الدور واذا هو كان وجعله وكيال على بابه فترك لبس التصوف ولبس اخلز وا
يكتم حب الدنيا ما مل جيدها فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها هذا مع أنه رمحه اهللا كان له من العبادات 

  ماهو معروف وكان على مذهب داود وهذه الكلمات اليت تصدر عن صاحب حال مل يفكر يف لوازم أقواله 

عل طريقة وال تتخذ سبيال ولكن قد يستدل هبا على ما لصاحلبها من الرضا واحملبة وحنو ذلك وما معه وعواقبها ال جت
من التقصري يف معرفة حقوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصرب وما ال يقدر عليه من التقوى والصرب 

ن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا والرسل صلوات اهللا عليهم أعلم بطريق سبيل اهللا وأهدى وأنصح فمن خرج ع
خمطئا حمروما وان مل يكن عاصيا أو فاسقا أو كافرا ويشبه هذا األعرايب الذي دخل عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم 



وهو مريض كالفرخ فقال هل كنت تدعو اهللا بشيء قال كنت أقول اللهم ماكنت معذبين به يف اآلخرة فاجعله يف 
 تستطيعه وال تطيقه هال قلت ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار الدنيا فقال سبحان اهللا ال

فهذا أيضا محله خوفه من عذاب النار وحمبته لسالمة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك يف الدنيا وكان خمطئا يف 
زهده وورعه وكراماته كثري ذلك غالطا واخلطأ والغلط مع حسن القصد وسالمته وصالح الرجل وفضله ودينه و

جدا فليس من شرط ويل اهللا أن يكون معصوما من اخلطأ والغلط بل وال من الذنوب وأفضل أولياء اهللا بعد الرسل 
أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال له ملا عرب الرؤيا أصبت بعضا 

  وأخطأت بعضا 

ال هذه الكلمة لو ألقاين يف النار لكنت بذلك رضيا أن يكون بعض الناس حكاه مبا فهمه من املعين أبا سليمان ملا ق
أنه قال الرضا أن ال تسأل اهللا اجلنة وال تستعيذه من النار وتلك الكلمة اليت قاهلا أبو سليمان مع أهنا ال تدل على 

العزم ال يستمر بل ينفسخ وأن هذه الكلمة  رضاه لذلك ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك فنحن نعلم أن هذا
كان تركها أحسن من قوهلا وأهنا مستدركة كما استدركت دعوى مسنون ورومي وغري ذلك فإن بني هذه الكلمة 

وتلك فرقا عظيما فإن تلك الكلمة مضموهنا إن من سأل اهللا اجلنة واستعاذ من النار ال يكون راضيا وفرق بني من 
ذا كنت راضيا وبني من يقول ال يكون راضيا اال من يطلب خريا وال يهرب من شر وهبذا يقول أنا اذا فعل ك

وغريه يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكالم فإن الشيخ أبا سليمان من أجالء املشائخ 
فال أقبلها اال بشاهدين الكتاب وساداهتم ومن اتبعهم للشريعة حىت أنه قال انه ليمر بقليب النكتة من نكت القوم 

والسنة فمن ال يقبل نكت قلبه اال بشاهدين يقول مثل هذا الكالم وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس ملن أهلم شيئا 
من اخلري أن يفعله حىت يسمع فيه بأثر فأذا مسع فيه بأثر كان نورا على نور بل صاحبه أمحد بن أيب احلواري كان من 

لسنة فكيف أبو سليمان ومتام تزكية أيب سليمان من هذا الكالم تظهر بالكالم يف املقام الثاين وهو قول اتبع املشائخ ل
  القائل كائنا من كان الرضا أن ال تسأل اهللا اجلنة وال تستعيذه من النار 

الكلمات من ظن بعض الناس أن اجلنة التنعم باملخلوق ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبني هبا أصل ما وقع يف مثل هذه 
االشتباه واالضطراب وذلك أن قوما كثريا من الناس من املتفقهة واملتصوفة واملتكلمة وغريهم ظنوا أن اجلنة التنعم 
باملخلوق من أكل وشرب ونكاح ولباس ومساع أصوات طيبة وشم روائح طيبة ومل يدخلوا يف مسمى اجلنة نعيما 

الرب ضرب أنكروا أن يكون املؤمنون يرون رهبم كما ذهب اىل  غري ذلك مث صاروا ضربني بعض املذاهب يف رؤية
ذلك اجلهمية من املعتزلة وغريهم ومنهم من أقر بالرؤية اما الرؤية اليت أخرب هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم كما هو 

من مذهب أهل السنة واجلماعة واما برؤية فسروها بزيادة كشف أو علم أو جعلها حباسة سادسة وحنو ذلك 
األقوال اليت ذهب اليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكالم املنتسبني اىل نصر أهل السنة يف مسألة الرؤية وان 
كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه املعتزلة والضرارية والنزاع بينهم لفظي ونزاعهم مع أهل السنة معنوي وهلذا كان 

الء واملقصور هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون املؤمن بشر وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسري هؤ
  ينعم بنفس رؤيته ربه قالوا ألنه ال مناسبة بني احملدث والقدمي كما ذكر 

ذلك األستاذ أبو املعايل اجلويين يف الرسالة النظامية وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل يف بعض كتبه ونقلوا عن ابن 
قول أسالك لذة النظر اىل وجهك فقال يا هذا هب أن له وجها أله وجه يتلذذ بالنظر الية عقيل أنه مسع رجال ي



وذكر أبو املعايل أن اهللا خيلق هلم نعيما ببعض املخلوقات مقارنا للرؤية فأما النعيم بنفس الرؤية فانكره وجعل هذا 
بتون تنعم املؤمنني برؤية رهبم وهو من أسرار التوحيد مذهب سلف األمة يف رؤية الرب وأكثر مثبيت الرؤية يث

مذهب سلف األمة وأئمتها ومشائخ الطريق كما يف احلديث الذي يف النسائي وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين اذا كانت احلياة خريا يل وتوفين اذا كانت الوفاة خريا يل اللهم اين 

الغيب والشهادة وأسألك كلمة احلق يف الغضب والرضا وأسألك القصد يف الفقر والغىن  أسألك خشيتك يف
وأسألك نعيما ال ينفد وقرة عني ال تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد املوت وأسألك لذة النظر اىل 

  نة االميان واجعلنا هداة وجهك وأسألك الشوق اىل لقائك من غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة اللهم زينا بزي

مهتدين ويف صحيح مسلم وغريه عن صهيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا دخل أهل اجلنة اجلنة نادى 
مناد يا أهل اجلنةان لكم عند اهللا موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو أمل يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا 

فيكشف احلجاب فينظرون اليه فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه  ويدخلنا اجلنة وجيرنا من النار قال
وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم وهذا متفق عليه بني السلف واألئمة ومشائخ الطريق كما روي 

شوقا اليه عن احلسن البصري أنه قال لو علم العابدون بأهنم ال يرون رهبم يف اآلخرة لذابت نفوسهم يف الدنيا 
وكالمهم يف ذلك كثري مث هؤالء الذين وافقوا السلف واألئمة واملشائخ على التنعم بالنظر اىل اهللا تعاىل تنازعوا يف 

مسألة احملبة اليت هي أصل ذلك فذهب طوائف من والفقهاء اىل أن اهللا ال حيب نفسه وامنا احملبة طاعته وعبادته 
ني وامنا حمبته ارادته لالحسان اليهم وواليتهم ودخل يف هذا القول من انتسب وقالوا هو أيضا ال حيب عباده املؤمن

اىل نصر السنة من أهل الكالم حىت وقع يف طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأمحد كالقاضي أيب بكر والقاضي 
  أيب يعلى وأيب املعايل اجلويين وأمثال هؤالء 

ا يف احلقيقة شعبة من التجهم واالعتزال فإن أول من أنكر احملبة يف من أنكر صفة احملبة ولذة النظر اىل اهللا وهذ
االسالم اجلعد بن درهم أستاذ اجلهم بن صفوان فضحى به خالد بن عبد اهللا القسري وقال أيها الناس ضحوا تقبل 

كليما مث نزل اهللا ضحاياكم فإين مضح باجلعد بن درهم فانه زعم أن اهللا مل يتخذ ابراهيم خليال ومل يكلم موسى ت
فذحبه ما دل عليه الكتاب والسنة يف ذلك والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف األمة وأئمتها ومشائخ 

الطريق أن اهللا حيب وحيب وهلذا وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الكالم كأيب القاسم القشريي وأيب حامد 
اء وغريه وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك يف الرسالة على طريق الغزايل وأمثاهلما ونصر ذلك أبو حامد يف االحي

الصوفية كما يف كتاب أيب طالب املسمى ب قوت القلوب وأبو حامد مع كونه تابع يف ذلك الصوفية استند يف 
ذلك ملا وجده من كتب الفالسفة من اثبات حنو ذلك حيث قالوا يعشق ويعشق وقد بسط الكالم على هذه املسألة 

  يف القواعد الكبار مبا ليس هذا موضعه وقد قال تعاىل حيبهم وحيبونه وقال تعاىل والذين العظيمة 

آمنوا أشد حبا هللا وقال أحب اليكم من اهللا ورسوله ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ثالث 
كان حيب املرء ال حيبه اال هللا ومن من كن فيه وجد حالوة االميان من كان هللا ورسوله أحب اليه مما سوامها ومن 

كان يكره أن يرجع يف الكفر بعد اذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقى يف النار واملقصود هنا أن هؤالء املتجهمة من 
املعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة احملبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بنظر اليه وهلذا ليس يف احلقيقة عندهم اال 

نعم باألكل والشرب وحنو ذلك وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف األمة ومشائخها فهذا أحد الت



احلزبني الغالطني أفهام بعض املتصوفة واملتفقرة واملتبتلة والضرب الثاين طوائف من املتصوفة واملتفقرة واملتبتلة وافقوا 
عم هبا املخلوق ولكن وافقوا السلف واألئمة على اثبات رؤية هؤالء على أن اجلنة ليست ا ال هذه األمور اليت يتن

اهللا والتنعم بالنظر اليه وأصابوا يف ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم وتسمو اليه مهتهم وخيافون فوته وصار أحدهم 
هم يقول ما عبدتك شوقا اىل جنتك أوخوفا من نارك ولكن ألنظر اليك واجالال لك وأمثال هذه الكلمات مقصود

بذلك هو أعلى من األكل والشرب والتمتع باملخلوق لكن غلطوا يف اخراج ذلك من اجلنة وقد يغلطون أيضا يف 
ظنهم أهنم يعبدون اهللا بال حظ وال ارادة وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس وتومهوا أن البشر يعمل بال ارادة 

  ين واآلخرة وال مطلوب وال حمبوب وهو سوء معرفة حبقيقة االميان والد

وسبب ذلك أن مهة أحدهم املتعلقة مبطلوبه وحمبوبة ومعبوده تفنية عن نفسه حىت ال يشعر بنفسه وإرادهتا فيظن أنه 
يفعل لغري مراده والذي طلب وعلق به مهته غاية مراده ومطلوبه وحمبوبه وهذا كحال كثري من الصاحلني والصادقني 

وجد صحيح وذوق سليم لكن ليس له عبارة تبني كالمه فيقع يف كالمه  وأرباب األحوال واملقامات يكون ألحدهم
غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده وان كان من الناس من يقع منه يف مراده واعتقاده فهؤالء الذين قالوا مثل هذا 

اجلنة  الكالم اذا عنوا به طلب رؤية اهللا تعاىل أصابوا يف ذلك لكن أخطأوا من جهة أهنم جعلوا ذلك خارجا عن
فأسقطوا حرمة اسم اجلنة ولزم من ذلك أمور منكرة نظري ما ذكر عن الشبلي رمحه اهللا أنه مسع قارئا يقرأ منكم من 

يريد الدنيا ومنكم من ير يد اآلخرة فصرخ وقال أين مريد اهللا فيحمد منه كونه أراد اهللا ولكن غلط يف ظنه أن 
ية يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم الذين ما أرادوا اهللا وهذه الذين أرادوا األخرة ما أرادوا اهللا وهذه اآل

اآلية فيأصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل اخللق فإن مل يريدوا اهللا أفرييد اهللا من 
ىل ان اهللا اشترى من هو دوهنم كالشبلي وأمثاله ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض املشائخ أنه سأل مرة عن قوله تعا

املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقلتون ويقتلون قال فاذا كانت األنفس واألموال يف 
مثن اجلنة فالرؤية مب تنال فأجابه جميب مبا يشبه هذا السؤال والواجب أن يعلم أن كل ما أعده اهللا لألولياء من نعيم 

  وى ذلك هو يف اجلنة كما أن كل ما وعد به أعداءه هو يف النار وقد بالنظر اليه وما س

قال تعاىل فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا 
ر بله ما عليه و سلم يقول اهللا أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بش

أطلعتهم عليه واذا علم أن مجيع ذلك داخل يف اجلنة فالناس يف اجلنة على درجات متفاوتة كما قال انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيالوكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو غري ذلك من 

ار طريق أنبياء اهللا ورسله وطلب اجلنة واالستعاذة من النار مطالب اآلخرة هو يف اجلنة طلب اجلنة واالستعاذة من الن
طريق أنبياء اهللا ورسله ومجيع أولياءه السابقني املقربني وأصحاب اليمني كما يف السنن أن النيب صلى اهللا عليه و 

 ال سلم سأل بعض أصحابه كيف تقول يف دعائك قال أقول اللهم اين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار أما اين
  أحسن دندنتك وال دندنة معاذ فقال حوهلما ندندن فقد أخرب أنه هو صلى 

اهللا عليه وسلم ومعاذ وهو أفضل األئمة الراتبني باملدينة يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم امنا يدندنان حول اجلنة 
ا من املهاجرين واألنصار ولو أفيكون قول أحد فوق قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعاذ ومن يصلي خلفهم

طلب هذا العبد ما طلب كان يف اجلنة أهل اجلنة نوعان وأهل اجلنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب ميني قال 



تعاىل كال ان كتاب األبرار لفي عليني وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده املقربون ان األبرار لفي نعيم على 
يف وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق خمتوم ختامه مسك ويف ذلك فليتنافس األرائك ينظرون تعرف 

املتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب هبا املقربون قال ابن عباس متزج ألصحاب اليمني مزجا ويشرهبا املقربون 
مثل ما يقول مث صلوا  صرفا وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اذا مسعتم املؤذن فقولوا

علي فإنه من صلى علي مرة صلى اهللا عليه عشرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإهنا درجة يف اجلنة ال تنبغي اال لعبد من 
عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل اهللا يل الوسلية حلت عليه شفاعيت يوم القيامة فقد أخرب أن 

لعبد واحد من عباد اهللا ورجا أن يكون هو ذ لك العبد هي درجة يف اجلنة فهل بقي بعد الوسيلة اليت ال تصلح اال 
  الوسيلة شيء أعلىمنها يكون خارجا عن اجلنة يصلح للمخلوقني 

وثبت يف الصحيح أيضا يف حديث املالئكة الذين يلتمسون الناس يف جمالس الذكر قال فيقولون للرب تبارك وتعاىل 
مدونك ويكربونك قال فيقول وما يطلبون قالوا يطلبون اجلنة قال فيقول وهل رأوها قال وجدناهم يسبحونك وحي

فيقولون ال قال فيقول فكيف لو رأوها قالوا يستعيذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال فيقولون ال قال فيقول 
 أعطيتهم ما يطلبون وأعذهتم مما فكيف لو رأوها قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها استعاذة قال فيقول أشهدكم اين

يستعيذون أو كما قال قال فيقولون فيهم فالن اخلطاء جاء حلاجة فجلس معهم قال فيقول هم القوم ال يشقى هبم 
جليسهم فهؤالء الذين هم من أفضل أولياء اهللا كان مطلوهبم اجلنة ومهرهبم من النار والنيب صلى اهللا عليه و سلم ملا 

لة العقبة وكان الذين بايعوه من أفضل السابقني األولني الذين هم أفضل من هؤالء املشائخ كلهم بايع األنصار لي
قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم اشترط لربك ولنفسك وألصحابك قال أشترط لنفسي أن تنصروين مما تنصرون 

لنا قال لكم اجلنة قالوا مد يدك منه أنفسكم وأهليكم وأشترط ألصحايب أن تواسوهم قالوا فاذا فعلنا ذلك فما 
  فواهللا ال نقيلك وال نستقيلك وقد قالوا له يف أثناء البيعة ان بيننا وبني القوم حباال وعهودا وانا ناقضوها 

فهؤالء الذين بايعوه من أعظم خلق اهللا حمبة هللا ورسوله وبذال لنفوسهم وأمواهلم يف رضا اهللا ورسوله على وجه ال 
من هؤالء املتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك اجلنة فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك يلحقهم فيه أحد 

لطلبوه ولكن علموا أن يف اجلنة كل حمبوب ومطلوب بل ويف اجلنة ما ال تشعر به النفوس لتطلبه فإن الطلب واحلب 
وال يشعر به ميتنع أن يطلبه وحيبه واالرادة فرع عن الشعور واالحساس والتصور فما ال يتصوره االنسان وال يسحه 

ويريده فاجلنة فيها هذا وهذا كما قال تعاىل هلم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ 
األعني ففيها ما يشتهون وفيها مزيد على ذلك وهو ما مل يبلغه علمهم ليشتهوه كما قال صلى اهللا عليه و سلم ما ال 

أذن مسعت وال خطر على قلب بشر وهذا باب واسع غلط من قال الرضا أن ال تسأل اهللا اجلنة وال  عني رأت وال
تستعيذه من النار فاذا عرفت هذه املقدمة فقول القائل الرضا أن ال تسأل اهللا اجلنة وال تستعيذه من النار ان أراد 

له النطر اليه وال غري ذلك مما هو مطلوب مجيع بذلك أن ال تسأل اهللا ما هو داخل يف مسمى اجلنة الشرعية فال تسأ
األنبياء واألولياء وأنك ال تستعيذ به من احتجابه عنك وال من تعذيبك يف النار فهذا الكالم مع كونه خمالفا جلميع 
 األنبياء واملرسلني وسائر املؤمنني فهو متناقض يف نفسه فاسد يف صريح العقول وذلك أن الرضا الذي ال يسأل امنا

  ال يسأله لرضاه عن اهللا 



ورضاه عنه امنا هو بعد معرفته به وحمبته له واذا مل يبق معه رضا عن اهللا وال حمبة هللا فكأنه قال يرضى أن ال يرضى 
وهذا مجع بني النقيضني وال ريب أنه كالم من مل يتصور ما يقول وال عقله يوضح ذلك أن الراضي امنا حيمله على 

م ما جيده من لذة الرضا وحالوته فاذا فقد تلك احلالوة واللذة امتنع أن يتحمل أملا ومرارة احتمال املكاره واآلال
فكيف يتصور أن يكون راضيا وليس معه من حالوة الرضا ما حيمل به مرارة املكاره وإمنا هذا من جنس كالم 

ال كان وهذا غلط عظيم منه السكران والفاين الذي وجد يف نفسه حالوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي ح
كغلط مسنون كما تقدم وان أراد بذلك أن ال يسأل التمتع باملخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك فقد غلط من 

وجهني من جهة أنه مل جيعل ذلك املطلوب من اجلنة وهو أعلى نعيم اجلنة ومن جهة أنه أيضا أثبت أنه طالب مع 
 هذا الطلب فال ينايف طلبا آخر اذا كان حمتاجا اىل مطلوبه ومعلوم أن متتعه كونه راضيا فاذا كان الرضا ال ينايف

بالنظر ال يتم اال بسالمته من النار وبتنعمه من اجلنة مبا هو دون النظر وما ال يتم املطلوب اال به فهو مطلوب 
ب حصول املنفعة ودفع املضرة فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه اليت منها النجاة من النار فيكون رضاه ال ينايف طل

عنه وال طلب حصول اجلنة ودفع النار وال غريمها مما هو من لوازم النظر فتبني تناقض قوله وأيضا فاذا مل يسأل اهللا 
اجلنة ومل يستعذ به من النار فاما أن يطلب من اهللا ما هو دون ذلك مما حيتاج اليه من طلب منفعة ودفع مضرة واما 

طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أوىل واستعاذته من النار أوىل وان  أن ال يطلبه فان
  كان الرضا أن ال يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا اليه وال يستعيذ من شيء قط وان كان مضرا 

ك فإن التفت بقلبه اىل فال خيلوا اما أن يكون ملتفتا بقلبه اىل اهللا يف أن يفعل به ذلك واما أن يكون معرضا عن ذل
اهللا فهو طالب مستعيذ حباله وال فرق بني الطلب باحلال والقال وهو هبما أكمل وأمت فال يعدل عنه وان كان معرضا 
عن مجيع ذلك فمن املعلوم أنه ال حيىي ويبقى اال مبا يقيم حياته ويدفع مضاره بذلك والذي به حيىي من املنافع ودفع 

طلبه ويريده من أحد أو ال حيبه وال يطلبه وال يريده فإن أحبه وطلبه وأراده من غري اهللا كان املضار اما أن حيبه وي
مشركا مذموما فضال عن أن يكون حممودا وان قال ال أحبه وأطلبه وأريده ال من اهللا وال من خلقه قيل هذا ممتنع يف 

احلس ومن كان هبذه املثابة امتنع أن يوصف احلي فإن احلي ممتنع عليه أن ال حيب ما به يبقى وهذا أمر معلوم ب
بالرضا فإن الراضي موصوف حبب وارادة خاصة اذ الرضا مستلزم لذلك فكيف يسلب عنه ذلك كله فهذا وأمثاله 

مما يبني فساد هذا الكالم وأما يف سبيل اهللا وطريقه ودينه فمن وجوه أحدمها أن يقال الراضي ال بد أن يفعل ما 
فكيف يكون راضيا عن اهللا من ال يفعل ما يرضاه اهللا وكيف يسوغ رضا ما يكرهه اهللا ويسخطه يرضاه اهللا واال 

ويذمه وينهي عنه وبيان هذا أن الرضا احملمود اما أن يكون اهللا حيبه ويرضاه واما أن ال حيبه ويرضاه فإن مل يكن حيبه 
ب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار ويرضاه مل يكن هذا الرضا مأمورا به ال أمر اجياب وال أمر استحبا

بالشرك وقتل األنبياء وتكذيبهم ورضاهم مبا يسخطه اهللا ويكرهه قال تعاىل ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا 
  رضوانه فأحبط 

ذا أعماهلم فمن اتبع ما أسخط اهللا برضاه وعمله فقط أسخط اهللا وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اخلطيئة ا
عملت يف األرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها 
وقال صلى اهللا عليه و سلم سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برىء ومن كره فقد سلم ولكن 

اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني  من رضي وتابع هلك وقال تعاىل حيلفون لكم لترضوا عنهم فن ترضوا عنهم فان
فرضنا عن القوم الفاسقني ليس مما حيبه اهللا ويرضاه وهو ال يرضى عنهم وقال تعاىل أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة 



فما متاع احلياة الدينا يف اآلخرة اال قليل فهذا رضا قد ذمة اهللا وقال تعال ان الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باحلياة 
نيا واطمأنوا هبا فهذا أيضا رضا مذموم وسوى هذا وهذا كثري فمن رضي بكفره وكفر غريه وفسقه وفسق غريه الد

ومعاصيه ومعاصي غريه فليس هو متبعا لرضا اهللا وال هو مؤمن باهللا بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه ال عن له 
  املهتدون امنا هي األمر بطاعة اهللا ذام له متوعد له بالعقاب وطريق اهللا اليت يأمر هبا املشائخ 

والنهي عن معصيته فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه اهللا ويذمه وينهي عنه ويعاقب أصحابه فهو 
عدو هللا ألوىل هللا وهو يصد عن سبيل اهللا وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله واذا كان الرضا املوجوده يف بين آدم 

نه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هومباح ال من هذا وال من هذا كسائر أعمال القلوب من احلب منه ما حيبه اهللا وم
والبغض وغري ذلك لكها تنقسم اىل حمبوب هللا ومكروه هللا مباح فاذا كان األمر كذلك فالراضي الذي ال يسأل اهللا 

ما أن تكون واجبة واما أن تكون مستحبة اجلنة وال يستعيذه من النار يقال له سؤال اهللا اجلنة واستعاذته من النار ا
واما أن تكون مباحة واما أن تكون مكروهة وال يقول مسلم اهنا حمرمة وال مكروهة وليست أيضا مباحة مستوية 

الطريفني ولو قيل اهنا كذلك ففعل املباح املستوي الطرفني ال ينايف الرضا اذ ليس من شرط الراضي أن ال يأكل وال 
وال يفعل أمثال هذه األمور فاذا كان ما يفعله من هذه األمور ال ينايف رضاه أينايف رضاه دعاء يشرب وال يلبس 

وسؤال هو مباح واذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن اهللا يرضى بفعل الواجبات 
يفعل ما يسخطه ويكرهه وهذه واملستحبات فكيف يكون الراضي الذي من أولياء اهللا ال يفعل ما يرضاه وحيبه بل 

صفة أعداء اهللا ال أولياء اهللا احتجاج القدرية بأن الرضا بقضاء اهللا مأمور به ورد أهل السنة على ذلك والقشريي 
قد ذكره يف أوائل باب الرضا فقال اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء اهللا الذي أمر بالرضا به اذ ليس 

لعبد أو جيب على العبد الرضا به كاملعاصي وفنون حمن املسلمني وهذا الذي قاله قاله قبله كل ما هو بقضائه جيوز ل
  وبعده ومعه غري واحد من 

العلماء كالقاضي أيب بكر والقاضي أيب يعلى وأمثاهلما ملا احتج عليهم القدرية بأن الرضا بقضاء اهللا مأمور به فلو 
رضا هبا والرضا مبا هنى اهللا عنه ال جيوز فأجاهبم أهل السنة عن ذلك بثالثة كانت املعاصي بقضاء اهللا لكنا مأمورين بال

أجوبة أحدها وهو جواب هؤالء ومجاهري األئمة أن هذا العموم ليس بصحيح فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما 
اهللا ورسوله  قضى وقدر ومل جيىء يف الكتاب والسنة أمر بذلك ولكن علينا أن نرضى مبا أمرنا أن نرضى به كطاعة

وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم واجلواب الثاين أهنم قالوا انا نرضى بالقضاء الذي هو صفة اهللا أو فعله ال باملقضي 
الذي هو مفعوله ويف هذا اجلواب ضعف قد بيناه يف غري هذا املوضع الثالث أهنم قالوا هذه املعاصي هلا وجهان وجه 

وكسبه ووجه اىل الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرها فريضى من الوجه  اىل العبد من حيث هي فعله وصنعه
الذي يضاف به اىل اهللا وال يرضى من الوجه الذي يضاف به اىل العبد اذ كوهنا شرا وقبيحةوحمرما وسببا للعذاب 

ر ما قد ذكرنا والذم وحنو ذلك امنا هو من جهة كوهنا مضافة اىل العبد وهذا مقام فيه من كشف احلقائق واألسرا
  منه ما قد ذكرناه يف غري هذا املوضع وال حيتمله هذا املكان فإن هذا متعلق مبسائل الصفات 

والقدر وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم األولني واآلخرين وأدقها على عقول أكثر العاملني واملقصود هنا 
ما يكون جائزا ومنه ما ال يكون جائزا فضال عن كونه أن مشائخ الصوفية والعلماء وغريهم قد بينوا أن من الرضا 

مستحبا أو من صفات املقربني وأن أبا القاسم ذكر يف الرسالة أيضا فن قيل هذا الذي ذكرمتوه أمر بني واضح فمن 



أين غلط من قال الرضا أن ال تسأل اهللا اجلنة وال تستعيذه من النار وغلط من يستحسن مثل هذا الكالم كائنا من 
ان قيل غلطوا يف ذلك ألهنم رأوا أن الراضي بأمر ال يطلب غري ذلك األمر فالعبد اذا كان يف حال من األحوال ك

فمن رضاه أن ال يطلب غري تلك احلال مث اهنم رأوا أن أقصى املطالب اجلنة وأقصى املكاره النار فقالوا ينبغي أن ال 
نه النار وهذا وجه غلطهم ودخل عليهم الضالل من وجهني يطلب شيئا ولو أنه اجلنة وال يكره ما يناله ولو أ

أحدمها ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر حيبه اهللا ويرضاه وأن هذا من أعظم طرق أولياء اهللا فجعلوا الرضا بكل 
يه حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها للعبد طريقا اىل اهللا فضلوا ضالال مبينا والطريق اىل اهللا امنا هي أن ترض

بأن تفعل ما حيبه ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما حيدث ويكون فإنه هو مل يأمرك بذلك وال رضيه لك وال أحبه بل 
هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة ال حيصيها اال هو ووالية اهللا موافقته بأن حتب ما حيب 

يوايل وتعادي من يعادي فاذا كنت حتب وترضى ما  وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوايل من
  يكرهه ويسخطه كنت عدوه ال وليه وكان كل ذم نال من رضي ما أسخط اهللا قد نالك 

فتدبر هذا فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامةمن ال حيصيهم اال اهللا 
عاء الذي أمروا به أمر احياب وأمر استحباب وبني الدعاء الذي هنوا عنه أو مل الوجه الثاين أهنم ال يفرقون بني الد

يؤمروا به ومل ينهوا عنه فإن دعاء العبد لربه ومسألته اياه ثالثة أنواع أنواع دعاء العبد لربه نوع أمر العبد به اما 
آخر الصالة كالدعاء الذي كان  أمر اجياب واما أمر استحباب مثل قوله اهدنا الصراط املستقيم ومثل دعائه يف

النيب صلى اهللا عليه و سلم يأمر به أصحابه فقال اذا قعد أحدكم يف الصالة فليستعذ باهللا من أربع من عذاب جهنم 
وعذاب القرب وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال فهذا دعاء أمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يدعوا به يف 

قد اتفقت األمة على أنه مشروع حيبه اهللا ورسوله ويرضاه وتنازعوا يف وجوبه فأوجبه طاووس آخر صالهتم و
وطائفة هذا مستحب واألدعية اليت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يدعو هبا ال خترج عن أن تكون واجبة أو 

وأرضاه فهل يكون من الرضا مستحبة وكل واحد من الواجب واملستحب حيبه اهللا ويرضاه ومن فعله رضي اهللا عنه 
ترك ما حيبه ويرضاه و نوع من الدعاء ينهى عنه كاالعتداء مثل أن يسأل الرجل ما ال يصلح من خصائص األنبياء 

  وليس هو بنيب ورمبا هو من خصائص الرب سبحانه وتعاىل مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة اليت 

جيعله بكل شيء عليما أو على كل شيء قدير وأن يرفغ عنه كل ال تصلح اال لعبد من عباده أو يسأل اهللا تعاىل أن 
حجاب مينعه من مطالعة الغيوب وأمثال ذلك أو مثل من يدعوه ظانا أنه حمتاج اىل عباده وأهنم يبلغون ضره ونفعه 

عاء فيطلب منه ذلك الفعل ويذكر أنه اذا مل يفعله حصل له من اخللق ضري وهذا وحنوه جهل باهللا واعتداء يف الد
وان وقع يف ذلك طائفة من الشيوخ ومثل أن يقولوا اللهم اغفر يل ان شئت فيظن أن اهللا قد يفعل الشيء مكرها 

وقد يفعل خمتارا كامللوك فيقول اغفر يل ان شئت وقد هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك وقال اليقل أحدكم 
زم املسألة فإن اهللا ال مكره له ومثل أن يقصد السجع يف اللهم اغفر يل ان شئت اللهم ارمحين ان شئت ولكن ليع

الدعاء ويتشهق ويتشدق وأمثال ذلك فهذه األدعية وحنوها منهي عنها ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول 
اليت ال معصية فيها آراء يف الرضا واملقصود أن الرضا الذي هو من طريق اهللا ال يتضمن ترك واجب وال ترك 

دعاء الذي هو واجب أو مستحب ال يكون تركه من الرضا كما أن ترك سائر الواجبات ال يكون من مستحق فال
  الرضا املشروع وال فعل احملرمات من املشروع فقد تبني غلط هؤالء من جهة ظنهم أن الرضا 



ملشروع وقد علم مشروع بكل مقدور ومن جهة أهنم مل مييزوا بني الدعاء املشروع اجيابا واستحبابا والدعاء غري ا
باالضطرار من دين االسالم أن طلب اجلنة من اهللا واالستعاذة به من النار هو من أعظم األدعية املشروعة جلميع 

املرسلني والنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وأن ذلك ال خيرج عن كونه واجبا أو مستحبا وطريق أولياء اهللا 
ات ومستحبات اذ ما سوى ذلك حمرم أو مكروه أو مباح ال منفعة فيه يف اليت يسلكوهنا ال خترج عن فعل واجب

الدين مث انه ملا أوقع هؤالء يف هذا الغلط أهنم وجدوا كثريا من الناس ال يسألون اهللا جلب املنافع ودفع املضار حىت 
تطلب ذلك فرأوا  طلب اجلنة واالستعاذة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخريا بل من جهة كون النفس

أن من الطريق ترك ما ختتاره النفس وتريده وأن اليكون ألحدهم ارادة أصال بل يكون مطلوبه اجلريان حتت القدر 
كائنا من كان وهذا هو الذي أدخل كثريا منهم يف الرهبانية واخلروج عن الشريعة حىت تركوا من األكل والشرب 

تتم مصلحة دينهم اال به فإهنم رأوا العامة تعد هذه األمور حبكم الطبع  واللباس والنكاح ما حيتاجون اليه وما ال
واهلوى والعاده ومعلوم أن األفعال اليت على هذا الوجه ال تكون عبادة وال طاعة وال قربة فرأى أولئك الطريق اىل 

 ذلك مما فيه ترك اهللا ترك هذه العبادات واألفعال الطبعيات فالزموا من اجلوع والسهر واخللوة والصمت وغري
احلظوظ واحتمال املشاق ما أوقعهم يف ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات وحمرمات وكال األمرين غري 
حممود وال مأمور به وال طريق اىل اهللا طريق املفرطني الذين فعلوا هذه األفعال احملتاج اليها على غري وجه العبادة 

ن تركوا هذه األفعال بل املشروع أن تفعل بنية التقرب اىل اهللا وأن يشكر اهللا والتقرب اىل اهللا وطريق املعتدين الذي
  قال اهللا تعاىل كلوا من 

الطيبات واعملوا صاحلا وقال تعاىل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا فأمر باألكل والشرب فمن أكل ومل 
ح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ان اهللا يشكر كان مذموما ومن مل يأكل ومل يشكر كان مذموما ويف الصحي

لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
لسعد انك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا اال ازددت هبا درجة ورفعة حىت اللقمة تضعها يف يف امرأتك ويف 

ضا أنه قال نفقة املؤمن على أهله حيتسبها صدقة فكذلك األدعية هنا من الناس من يسأل اهللا جلب الصحيح أي
املنفعة له ودفع املضرة عنه طبعا وعادة ال شرعا وعبادة فليس من املشروع أن ادع الدعاء مطلقا لتقصري هذا 

امنا يسعى يف مصلحة نفسه وطلب حظوظه وتفريطه بل أفعله أنا شرعا وعبادة مث اعلم أن الذي يفعله شرعا وعبادة 
احملمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته خبالف الذي يفعله طبعا فإنه امنا يطلب مصلحة دنياه فقط كما قال تعال 

  فمن الناس من 

وقنا  يقول ربنا آتنا يف الدنيا وما له يف اآلخرة من خالق ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة
عذاب النار أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهللا سريع احلساب وحينئذ فطالب اجلنة واملستعيذ من النار امنا يطلب 

حسنة اآلخرة فهو حممود ومما يبني األمر يف ذلك أن يرد قول هؤالء بأن العبد ال يفعل مأمورا وال يترك حمظورا فال 
وال يفعل شيئا من القربات فإن ذلك امنا فائدته حصول الثواب  يصلي وال يصوم وال يتصدق وال حيج وال جياهد

ودفع العقاب الذي هو النار فال يفعل مأمورا وال يترك حمظورا ويقول أنا راض بكل ما يفعله يب وان كفرت 
وفسقت وعصيت بل يقول أنا أكفر وأفسق وأعصي حىت يعاقبين وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائه وهذا 

هو من أجهل اخللق وأمحقهم وأضلهم وأكفرهم أما جهلة ومحقه فألن الرضا بذلك ممتنع متعذر ألن ذلك  قول من
يستلزم اجلمع بني النقيضني وأما كفره فألنه مستلزم لتعطيل دين اهللا الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وال ريب 



فة يف أن تركوا من املأمور وفعلوا من احملظور ما أن مالحظة القضاء والقدر أوقعت كثريا من أهل االرادة من املتصو
صاروا به اما ناقصني حمرومني واما عاصني فاسقني واما كافرين وقد رأيت من ذلك ألوانا ومن مل جيعل اهللا له نورا 

فما له من نور وهؤالء املعتزلة وحنوهم من القدرية طرفا نقيض هؤالء يالحظون القدر ويعرضون عن األمر وأولئك 
  الحظون األمر ويعرضون عن ي

القدر والطائفتان تظن أن مالحظة األمر والقدر متعذر كما أن طائفة جتعل ذلك خمالفا للحكمة والعدل وهذه 
األصناف الثالثة هي القدرية اجملوسية والقدرية املشركية والقدرية االبليسية وقد بسطنا الكالم عليهم يف غري هذا 

سالكون أهل االرادة العامة يف هذا الزمان هي القدرية املشركية فيشهدون القدر املوضع وأصل ما يبتلى به ال
ويعرضون عن األمر كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند املعصية جربي أي مذهب وافق 

كره عليها بعد هواك متذهبت به وامنا املشروع العكس وهو أن يكون عند الطاعة يستعني اهللا عليها قبل الفعل ويش
الفعل وجيتهد أن ال يعصي فاذا أذنب وعصى بادر اىل التوبة واالستغفار كما يف حديث سيد االستغفار أبوء لك 

بنعمتك علي وأبوء بذنيب وكا يف احلديث الصحيح االهلي يا عبادي امنا هي أعمالكم أحصيها لكما مث أوفيكم اياها 
لك فال يلومن اال نفسه ومن هذا الباب دخل قوم من أهل االدارة يف فمن وجد خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذ

ترك الدعاء وآخرون جعلوا التوكل واحملبة من مقامات العامة وأمثال هذه األغاليط اليت تكلمنا عليها يف غري هذا 
ع العلم والشريعة املوضع وبينا الفرق بني الصواب واخلطأ يف ذلك وهلذا يوجد يف كالم هؤالء املشايخ الوصية باتبا

حىت قال سهل بن عبد اهللا التستري كل وجد ال يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال اجلنيد بن حممد علمنا 
  مقيد بالكتاب والسنة فمن مل يقرأ القرآن ويكتب احلديث ال يصح أن يتكلم يف علمنا واهللا أعلم 

  الفصل الثامن اهلم والعزم

ء يف من عزم على فعل حمرم كالزنا والسرقة وشرب اخلمر عزما جازما فعجز عن فعله سؤال ما تقوم السادة العلما
اما مبوت أو غريه هل يأمث مبجرد العزم أم ال وان قلتم يأمث فما جواب من حيتج على عدم االمث بقوله اذا هم عبدي 

ما مل تعمل أو تتكلم واحتج به من  بسيئة ومل يعملها مل تكتب عليه وبقوله ان اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها
  وجهني أحدمها أنه أخرب بالعفو عن حديث النفس والعزم داخل يف العموم والعزم واهلم واحد قاله ابن سيده 

الثاين أنه جعل التجاوز ممتدا اىل أن يوجد كالم أو عمل وما قبل ذلك داخل يف حد التجاوز ويزعم أن ال داللة يف 
ليه و سلم اذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار ألن املوجب لدخول املقتول قول النيب صلى اهللا ع

يف النار مواجهته أخيه ألنه عمل ال جمرد قصد وأن ال داللة يف قوله صلىاهللا عليه وسلم يف الذي قال لو أن يل ماال 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما مل تعمل به أو لفعلت وفعلت اهنما يف االمث سواء ويف األجر سواء ألنه تكلم وا

تتكلم وهذا قد تكلم وقد وقع يف هذه املسألة كالم كثري واحتيج اىل بياهنا مطوال مكشوفا مستوىف االجابة فأجاب 
شيخ االسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه ونور ضرحيه احلمد هللا هذه املسأله وحنوها حتتاج قبل الكالم يف حكمها اىل 

حسن التصور هلا فإن اضراب الناس يف هذه املسائل وقع عامته من أمرين سببا االضطراب أحدمها عدم حتقيق 
  أحوال القلوب وصفاهتا اليت هي مورد الكالم 



والثاين عدم اعطاء األدلة الشرعية حقها وهلذا كثر اضطرات كثري من الناس يف هذا الباب حىت جيد الناظر يف 
امجاعات متناقضة يف الظاهر تفاوت األفعال والصفات فينبغي أن يعلم أن كل واحد من صفات كالمهم أهنم يدعون 

احلي اليت هي العلم والقدرة واالرادة وحنوها له من املراتب ما بني أوله وآخره ما ال يضبطه العباد كالشك مث الظن 
ذا كان الصواب عند مجاهري أهل السنة وهو مث العلم مث اليقني ومراتبه وكذلك اهلم واالرادة والعزم وغري ذلك وهل

ظاهر مذهب أمحد وهو أصح الروايتني عنه وقول أكثري أصحابه ان العلم والعقل وحنومها يقبل الزيادة والنقصان بل 
وكذلك الصفات اليت تقوم بغري احلي كاأللوان والطعوم واألرواح االرادة اجلازمة وحكمها فنقول أوال االرادة 

ليت جيب وقوع الفعل معها اذا كانت القدرة حاصلة فإنه مىت وجدت االرادة اجلازمة مع القدرة التامة اجلازمة هي ا
وجب وجود الفعل لكمال وجود املقتضى السامل عن املعارض املقاوم ومىت وجدت االرادة والقدرة التامة ومل يقع 

األفعال ومل يفعلوه وان كانت هذه االرادات  الفعل مل تكن االرادة جازمة وهو ارادات اخللق ملا يقدرون عليه من
متفاوتة يف القوة والضعف تفاوتا كثريا لكن حيث مل يقع الفعل املراد مع وجود القدرة التامة فليست االرادة جازمة 

 جزما تاما وهذه املسألة امنا كثر فيها النزاع ألهنم قدروا ارادة جازمة للفعل ال يقترن هبا شيء من الفعل وهذا ال
يكون وامنا يكون ذلك يف العزم على أن يفعل فقد يعزم على الفعل يف املستقبل من ال يفعل منه شيئا يف احلال 

  والعزم على أن يفعل يف املستقبل ال يكفي يف وجود الفعل بل 

فعل معها ال بد عند وجود من حدوث متام االرادة املستلزمة للفعل وهذه هي االرادة اجلازمة واالرادة اجلازمة اذا 
االنسان ما يقدر عليه كان يف الشرع مبنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام الذي فعل مجيع 
الفعل املراد حىت يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن حمل قدرته مثل املشتركني واملتعاونني على أفعال الرب ومنها ما 

هدى أو ضاللة والسان سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت يف الصحيحني عن  يتولد عن فعل االنسان كالداعي اىل
النيب صلى اهللا علىي وسلم أنه قال من دعا اىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه من غري أن ينقص من 
بت أجورهم شيء ومن دعا اىل ضاللة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غري أن ينقص أوزارهم شيء وث

عنه يف الصححني أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا اىل يوم القيامة من غري أن ينقص من 
  أجورهم شيء 

ارادة الداعي اىل اهلدى والضالل فالداعي اىل اهلدى واىل الضاللة هو طالب مريد كامل الطلب واالرادة ملا دعا اليه 
لفاعل باالتباع والقبول وهلذا قرن اهللا تعاىل يف كتابه بني األفعال املباشرة لكن قدرته بالدعاء واألمر وقدرة ا

واملتولدة فقال ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا وال يطؤون موطئا يغيظ الكفار وال 
ون نفقة صغرية وال كبرية وال ينالون من عدو نيال اال كتب هلم به عمل صاحل ان اهللا ال يضيع أجر احملسنني وال ينفق

يقطعون واديا اال كتب هلم ليجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون فذكر يف اآلية األوىل ما حيدث عن أفعاهلم بغري 
قدرهتم املنفردة وهو ما يصيبهم من العطش واجلوع والتعب وما حيصل للكفار هبم من الغيط وما ينالونه من العدو 

احل فأخرب أن هذه األمور اليت حتدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب وقال كتب هلم به عمل ص
هلم هبا عمل صاحل وذكر يف اآلية الثانية نفس أعماهلم املباشرةاليت باشروها بأنفسهم وهي االنفاق وقطع املسافة 

على مطلوهبم الذي هو أن  فلهذا قال فيها اال كتب هلم فإن هذه نفسها عمل صاحل وارادهتم يف املوضعني جازمة
يكون الدين كله هللا وأن تكون كلمة اهللا هي العليا فما حدث مع هذه االرادة اجلازمة من األمور اليت تعني فيها 

  قدرهتم بعض االعانة هي هلم عمل صاحل وكذلك الداعي اىل اهلدى والضاللة ملا كانت ارادهتم جازمة كاملة 



االعانة على ذلك مبا يقدر عليه كان مبنزلة العامل الكامل فله من اجلزاء مثل يف هدى األتباع وضالهلم وأتى من 
جزاء كل من اتبعه للهادي مثل أجور املهتدين وللمضل مثل أوزار الضالني وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة 

ومن هذا قوله فان السنة هي مارسم للتحري فإن السان كامل االرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله حبسب قدرته 
يف احلديث املتفق عليه عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال تقتل نفس ظلما اال كان على ابن 

آدم األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل فالكفل النصيب مثل نصيب القاتل كما فسره احلديث اآلخر وهو 
مينعه من قتل نفس معصومة فصار شريكا يف قتل كل نفس ومنه قوله كما استباح جنس قتل املعصوم مل يكن مانع 

تعاىل من أجل ذلك كتبنا على بين اسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا 
فيه ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا ويشبه هذا أنه من كذب رسوال معينا كتكذيب جنس الرسل كما قيل 

كذبت قوم نوح املرسلني كذبت عاد املرسلني وحنو ذلك ومن هذا الباب قوله تعاىل وقال الذين كفروا للذين آمنوا 
  اتبعوا 

سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم حباملني من خطاياهم من شيء اهنم لكاذبون وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم 
أخرب أن أمة الضالل ال حيملون من خطايا األتباع شيئا وأخرب أهنم حيملون وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ف

أثقاهلم وهي أوزار األتباع من غري أن ينقص من أوزار األتباع شيء ألن ارادهتم كانت جازمة بذلك وفعلوا 
نه وهو كما مقدورهم فصار هلم جزاء كل عامل ألن اجلزاء على العمل يستحق مع االرادة اجلازمة وفعل املقدور م

ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس عن أيب سفيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب اىل هرقل فإن توليت 
فإن عليك امث األريسيني فأخرب أن هرقل ملا كان امامهم املتبوع يف دينهم أن عليه امث األربسيني وهم األتباع وان 

واألكرة كلفظ الطاء بالتركي فإن هذه الكلمة تقلب اىل ما هو أعم  كان قد قيل ان أصل هذه الكلمة من الفالحني
من ذلك ومعلوم أنه اذا توىل عن أتباع الرسول كان عليه مثل آثامهم من غري أن ينقص من آثامهم شيء كما دل 

منكرة عليه سائر نصوص الكتاب والسنة ومن هذا قوله تعاىل اهلكم اله واحد فالذين ال يؤمنون باآلخرة قلوهبم 
وهم مستكربون ال جرم أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون انه ال حيب املستكربين واذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم 

  قالوا أساطري األولني ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم 

تباع وهي حاصلة من جهة اآلمر ومن جهة املأمور فقوله ومن أوزار الذين يضلوهنم هي األوزار احلاصلة لضالل األ
املتثل فالقدرتان مشتركتان يف حصول ذلك الضالل فلهذا كان على هذا بعضه وعلى هذا بعضه اال أن كل بعض 

من هذين البعضني هو مثل وزر عامل كامل كما دلت عليه سائر النصوص مثل قوله من دعا اىل الضاللة كان عليه 
هبا اىل يوم القيامة ومن هذا الباب قوله تعاىل قال ادخلوا يف أمم قد قد خلت من قبلكم من  وزرها ووزر من عمل

اجلن واالنس يف النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حىت اذا اداركوا فيها مجيعا قالت أخراهم ألوالهم ربنا هؤالء 
سبحانه أن األتباع دعوا على أئمة أضلونا فآهتم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن ال تعلمون فأخرب 

الضالل بتضعيف العذاب كما أخرب عنهم بذلك يف قوله تعاىل وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال 
ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا وأخرب سبحانه أن لكل من املتبعني واألتباع تضعيفا من العذاب 

األتباع التضعيف وهلذا وقع عظيم املدح والثناء ألئمة اهلدى وعظيم الذم واللعنة ألئمة الضالل حىت ولكن ال يعلم 
روي يف أثر ال حيضرين اسناده انه ما من عذاب يف النار اال يبدأ فيه بابليس مث يصعد بعد ذلك اىل غريه وما من نعيم 

  تقل اىل غريه فإنه يف اجلنة اال يبدأ فيه بالنيب صلى اهللا عليه و سلم مث ين



هو االمام املطلق يف اهلدى ألول بين آدم وآخرهم كما قال أنا سيد ولد آدم وال فخر آدم ومن دونه حتت لوائي 
يوم القيامة وال فخر وهو شفيع األولني واآلخرين يف احلساب بينهم وهو أول من يستفتح باب اجلنة وذلك أن مجيع 

ان به كما أخذ على كل نيب أن يؤمن مبن قبله من األنبياء ويصدق مبن بعده قال اخلالئق أخذ اهللا عليهم ميثاق االمي
تعاىل واذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 

سم وشرط وأدخل الالم على ما اآلية فافتتح الكالم بالالم املوطئة للقسم اليت يؤتى هبا اذا اشتمل الكالم على ق
الشرطية ليبني العموم ويكون املعىن مهما آتيكم من كتاب وحكمة فعليكم اذا جاءكم ذلك النيب املصدق االميان به 

ونصره كما قال ابن عباس ما بعث اهللا نبيا اال أخذ عليه امليثاق لئن بعث حممد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه واهللا 
وأعلنه يف املأل األعلى ما بني خلق جسد آدم ونفخ الروح فيه كما يف حديث ميسرة الفجر قال تعاىل قد نوه بذكره 

قلت يا رسول اهللا مىت كنت نبيا ويف رواية مىت كتبت نبيا فقال وآدم بني الروح واجلسد رواه أمحد وكذلك يف 
  حديث العرباض بن سارية 

يه و سلم أنه قال اين عند اهللا اخلامت النبيني وان آدم الذي رواه أمحد وهو حديث حسن عن النيب صلى اهللا عل
ملنجدل يف طينته احلديث فكتب اهللا وقدر يف ذلك الوقت ويف تلك احلال أمر امام الذرية كما كتب وقدر حال 

املولود من ذرية آدم بني خلق جسده ونفخ الروح فيه كما ثبت ذ لك يف الصحيحني من حديث ابن مسعود فمن 
األولني واآلخرين أثيب على ذلك وان كان ثواب من آمن به وأطاعه يف الشرائع املفصلة أعظم من آمن به من 

ثواب من مل يأت اال باالميان اجململ على أنه امام مطلق جلميع الذرية وأن له نصيبا من اميان كل مؤمن من األولني 
فهذا حيقق األثر املروي ويؤيد ما يف نسخة واآلخرين كما أن كل ضالل وغواية يف اجلن واالنس البليس منه نصيب 

شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال اما من مراسيل الزهري واما من مراسيل من 
فوقه من التابعني قال بعثت داعيا وليس ايل من اهلداية شيء وبعث ابليس مزينا ومغويا وليس اليه من الضاللة شيء 

  يف هذا الباب من بعض الوجوه قوله يف احلديث الذي يف ومما يدخل 

السنن وزنت باألمة فرجحت مث وزن أبو بكر باألمة فرجح مث وزن عمر باألمة فرجح مث رفع امليزان فأما كون النيب 
ن هلما صلى اهللا عليه و سلم راجحا باألمة فظاهر ألن له مثل أجر مجيع األمة مضافا اىل أجره وأما أبو بكر وعمر فأل

معاونة مع االرادة اجلازمة يف اميان األمة كلها وأبو بكر كان يف ذلك سابقا لعمر وأقوى ارادة منه فإهنما مها اللذان 
كانا يعاونان النيب صلى اهللا عليه و سلم على اميان األمة يف دقيق األمور وجليلها يف حمياه وبعد وفاته وهلذا سأل أبو 

مد أيف القوم ابن أيب قحافة أيف القوم ابن اخلطاب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال سفيان يوم أحد أيف القوم حم
جتيبوه فقال أما هؤالء فقد كفيتموهم فلم ميلك عمر نفسه أن قال كذبت يا عدو اهللا ان الذي ذكرت ألحياء وقد 

فر حينئذ مل يسأل اال عن بقي لك ما يسوءك رواه البخاري ومسلم حديث الرباء بن عازب فأبو سفيان رأس الك
هؤالء الثالثة ألهنم قادة املؤمنني كما ثبت يف الصحيحني أن علي بن أيب طالب ملا وضعت جنازة عمر قال واهللا ما 
على وجه األرض أحد أحب أن ألقى اهللا بعمله من هذا املسجى واهللا اين ألرجو أن حيشرك اهللا مع صاحبيك فإين 

  كثريا ما كنت أمسع 

ى اهللا عليه و سلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر النيب صل
وعمر وأمثال هذه النصوص كثرية تبني سبب استحقاقهما ان كان هلما مثل أعمال مجيع األمة لوجود االرادة 



عض ووجدت منه ارادة يف اجلازمة مع التمكن من القدرة على ذلك كله خبالف من أعان على بعض ذلك دون ب
بعض ذلك دون بعض وأيضا فاملريد ارادة جازمة مع فعل املقدور هو مبنزلة العامل الكامل وان مل يكن اماما وداعيا 
كما قال سبحانه ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم فضل 

وأنفسهم على القاعدين درجة وكال وعد اهللا احلسين وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين أجرا اهللا اجملاهدين بأمواهلم 
عظيما درجات منه ومغفرة ورمحة وكان اهللا غفورا رحيما االرادة اجلازمة مع العجز عن الفعل فاهللا تعالىنفى 

د وبني القاعد العاجز بل يقال دليل املساواة بني اجملاهد والقاعد الذي ليس بعاجز ومل ينف املساواة بني اجملاه
اخلطاب يقتضي مساواته اياه ولفظ اآلية صريح استثىن أولو الضرر من نفي املساواة فاألستثناء هنا هو من النفي 

وذلك يقتضي أن أويل الضرر قد يساوون القاعدين وان مل يساووهم يف اجلميع ويوافقه ما ثبت عن النيب صلى اهللا 
ل يف غزوة تبوك ان باملدينة رجاال ما سرمت مسريا وال قطعتم واديا اال كانوا معكم قالوا وهم عليه و سلم أنه قا
  باملدينة قال وهم 

باملدينة حبسهم العذر فأخرب أن القاعد باملدينة الذي مل حيبسه اال العذر هو مثل من معهم يف هذه الغزوة ومعلوم أن 
غاز على قدر نيته فكذلك القاعدون الذين مل حيبسهم اال العذر  الذي معه يف الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب

ومن هذا الباب ما ثبت يف الصحيحني عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اذا مرض العبد أو 
أو  سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فإنه اذا كان يعمل يف الصحةواالقامة عمال مث مل يتركه اال ملرض

سفر ثبت أنه امنا ترك لوجود العجز واملشقة ال لضعف النية وفتورها فكان له من االرادة اجلازمة اليت مل يتخلف 
عنها الفعل اال لضعف القدرة ما للعامل واملسافر وان كان قادرا مع مشقة كذلك بعض املرض اال أن القدرة 

ا يف قوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت من استطاع الشرعية هي اليت حيصل هبا الفعل من غري مضرة راجحة كم
  اليه سبيال وقوله فمن مل يستطع فاطعام ستني مسكينا وحنو ذلك ليس املعترب يف الشرع القدرة اليت ميكن وجود 

الفعل هبا على أي وجه كان بل ال بد أن تكون املكنة خالية عن مضرة راجحة بل أو مكافية ومن هذا الباب ما ثبت 
نه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا وقوله من فطر صائما فله ع

مثل أجره من غري أن ينقص من أجره شيء فإن الغزو حيتاج اىل جهاد بالنفس وجهاد باملال فإذا بذل هذا بدنه وهذا 
منهما جماهدا بارادته اجلازمة ومبلغ قدرته وكذلك ال بد  ماله مع وجود االرادة اجلازمة يف كل منهما كان كل

للغازي من خليفة يف األهل فاذا خلفه يف أهله خبري فهو أيضا غاز وكذلك الصيام ال بد فيه من امساك وال بد فيه 
ديث من العشاء الذي به يتم الصوم واال فالصائم الذي ال يستطيع العشاء ال يتمكن من الصوم وكذلك قوله يف احل
الصحيح اذا أنفقت املرأة من مال زوجها غري مفسدة كان هلا أجرها مبا أنفقت ولزوجها مثل ذلك ال ينقص 

  بعبضهم من أجور بعض شيئا وكذلك قوله يف حديث أيب موسى 

اخلازن األمني الذي يعطي ما أمر به كامال موفرا طيبة به نفسه أحد املتصدقني أخرجاه وذلك أن اعطاء اخلازن 
مني الذي يعطي ما أمر به موفرا طيبة به نفسه ال يكون اال مع االرادة اجلازمة املوافقة الرادة اآلمر وقد فعل األ

مقدوره وهو االمتثال فكان أحد املصتدقني ومن هذا الباب حديث أيب كبشة األمناري الذي رواه أمحد وابن ماجه 
رجل آتاه اهللا علما وماال فهو يعمل فيه بطاعة اهللا فقال رجل  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال امنا الدنيا ألربعة

لو أن يل مثل فالن لعملت بعمله فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فهما يف األجر سواء وقد رواه الترمذي مطوال 



وقال حديث حسن صحيح فهذا التساوي مع األجر والوزر هو يف حكاية حال من قال ذلك وكان صادقا فيه 
اهللا منه ارادة جازمة ال يتخلف عنها الفعل اال لفوات القدرة فلهذا استويا يف الثواب والعقاب وليس هذه  وعلم

احلال حتصل لكل من قال لو أن يل ما لفالن لفعلت مثل ما يفعل اال اذا كانت ارادته جازمة جيب وجود الفعل معها 
عزم لو اقترنت به القدرة ال نفسخت عزميته كعامة  اذا كانت القدرة حاصلة واال فكثري من الناس يقول ذلك عن

  اخللق يعاهدون وينقضون 

وليس كل من عزم على شيء عزما جازما قبل القدرة عليه وعدم الصوارف عن الفعل تبقى تلك االرادة عند 
تنظرون وكما  القدرة املقارنة للصوارف كما قال تعاىل ولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم

قال تعاىل يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصاحلني فلما آتاهم من فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون وحديث أيب كبشة يف النيات مثل حديث البطاقة يف 

ي وغريه عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال الكلمات وهو احلديث الذي رواه الترمذ
من أمة النيب صلى اهللا عليه و سلم ينشر اهللا له يوم القيامة تسعة وتسعني سجال كل سجل منها مدى البصر ويقال 

يها التوحيد له هل تنكر من هذا شيئا هل ظلمتك فيقول ال يا رب فيقال له ال ظلم عليك اليوم فيؤتى ببطاقة ف
فتوضع يف كفة والسجالت يف كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة فهذا ملا اقترن هبذه الكلمة من الصدق 

واالخالص والصفاء وحسن النية اذ الكلمات والعبادات وان اشتركت يف الصورة الظاهرة فإهنا تتفاوت حبسب 
  ة البغي اليت سقت كلبا أحوال القلوب تفاوتا عظيما ومثل هذا احلديث يف حديث املرأ

فغف اهللا هلا فهذا ملا حصل يف قلبها من حسن النية والرمحة اذ ذاك ومثله قوله صلى اهللا عليه و سلم ان العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اهللا له هبا رضوانه اىل يوم القيامة وان العبد ليتكلم 

ا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اهللا له هبا سخطه اىل يوم القيامة العبد بني اهلم والعمل وأمثله بالكلمة من سخط اهللا م
لذلك وهبذا تبني أن األحاديث اليت هبا التفريق بني اهلام والعامل وأمثاهلا امنا هي فيما دون االرادة اجلازمة اليت ال بد 

اردي عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما أن يقترن هبا الفعل كما يف الصحيحني عن أيب رجاء العط
يروى عن ربه تبارك وتعاىل أنه قال أن اهللا كتب احلسنات والسيئات مث بني ذلك فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها 
 اهللا عنده حسنة كاملة فإن هم هبا وعملها كتبها اهللا عنده عشر حسنات ومن هم بسيئة ومل يعملها كتبها اهللا له

  حسنة كاملة فإن هم هبا وعملها كتبها اهللا له عنده سيئة واحدة ويف الصحيحني حنوه من حديث أيب هريرة 

فهذا التقسيم هو يف رجل ميكنه الفعل هلذا قال فعملها فلم يعملها ومن أمكنه الفعل فلم يفعل مل تكن ارادته جازمة 
أن ذلك كاف يف وجود الفعل وموجب له اذ لو توقف  فإن االرادة اجلازمة مع القدرة مستلزمة للفعل كما تقدم

على شيء آخر مل تكن االرادة اجلازمة مع القدرة تامة كافية يف وجود الفعل ومن املعلوم واحملسوس أن األمر خبالف 
ذلك وال ريب أن اهلم والعزم واالرادة وحنو ذلك قد يكون جازما ال يتخلف عنه الفعل اال للعجز وقد ال يكون 

على هذا الوجه من اجلزم فهذا القسم الثاين يفرق فيه بني املريد والفاعل بل يفرق بني ارادة وارادة اذ االرادة هذا 
هي عمل القلب الذي هو ملك اجلسد كما قال أبو هريرة القلب ملك واألعضاء جنوده فاذا طاب امللك طابت 

من حديث النعمان بن بشري عن النيب صلى  جنوده واذا خبث امللك خبثت جنوده وحتقيق ذلك ما يف الصحيحني
اهللا عليه و سلم ان يف اجلسد مضغة اذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد واذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد أال وهي 



القلب فاذا هم حبسنة فلم يعملها كان قد أتى حبسنة وهي اهلم باحلسنة فتكتب له حسنة كاملة فإن ذلك طاعة وخري 
لناس كما قيل ألشكرن لك معروفا مهمت به ان اهتمامك باملعروف معروف وال ألومك ان وكذلك هو يف عرف ا

مل ميضه قدرفالشيء بالقدر احملتوم مصروف فإن عملها كتبها اهللا له عشر حسنات ملا مضى من رمحته أن من جاء 
  باحلسنة فله عشر أمثاهلا اىل سبعمائة ضعف كما قال تعاىل مثل 

يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة وكما قال النيب صلى اهللا  الذين ينفقون أمواهلم
عليه و سلم يف احلديث الصحيح ملن جاء بناقة لك هبا يوم القيامة سبعمائة ناقة خمطومة مزمومة اىل أضعاف كثرية 

يئة الذي مل يعملها وهو قادر عليها فإن وقد روي عن أيب هريرة مرفوعا انه يعطى به ألف ألف حسنة وأما اهلام بالس
اهللا ال يكتبها عليه كما أخرب به يف احلديث الصحيح وسواء مسي مهه ارادة أو عزما أو مل يسم مىت كان قادرا على 

الفعل وهم به وعزم عليه ومل يفعله مع القدرة فليست ارادته جازمة وهذا موافق لقوله يف احلديث الصحيح حديث 
النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل تكلم به أو تعمل به فإن ما  أيب هريرة عن

هم به العبد من األمور اليت يقدر عليها من الكالم والعمل ومل يتكلم هبا ومل يعملها مل تكن ارادته هلا جازمة فتلك مما 
ة فلم يعملها ومن حكى االمجاع كابن عبد الرب وغريه يف هذه مل يكتبها اهللا عليه كما شهد به قوله من هم بسيئ

املسألة على هذا احلديث فهو صحيح هبذا االعتبار وهذا اهلام بالسيئة فاما أن يرتكها خلشية اهللا وخوفه أو يتركها 
  لغري 

جاء يف احلديث ذلك فإن تركها خلشية اهللا كتبها اهللا له عنده حسنة كاملة كما قد صرح به يف احلديث وكما قد 
اآلخر اكتبوها له حسنة فإمنا تركها من أجلي أو قال من جرائي وأما ان تركها لغري ذلك مل تكتب عليه سيئة كما 
جاء يف احلديث اآلخر فإن مل يعملها مل تكتب عليه وهبذا تتفق معاين األحاديث وان عملها مل تكتب عليه اال سيئة 

ات بغري عمل صاحبها وال جيزي االنسان يف اآلخرة اال مبا عملت نفسه وال واحدة فإن اهللا تعاىل ال يضعف السيئ
متتلىء جهنم اال من أتباع ابليس من ا جلنة والناس كما قال تعاىل ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني وهلذا 

ما يف اآلخرة وأما النار ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة وأنس أن اجلنة يبقى فيها فضل فينشىء اهللا هلا أقوا
فإنه ينزوي بعضها اىل بعض حىت يضع عليها قدمه فتمتلىء مبن دخلها من أتباع ابليس وهلذا كان الصحيح 

املنصوص عن أئمة العدل كأمحد وغريه الوقف يف أوالد املشركني وأنه ال جيزم ملعني منهم جبنة وال نار بل يقال فيهم 
سلم يف احلديثني الصحيحني حديث أيب هريرة وابن عباس اهللا أعلم مبا كانوا عاملني كما قال النيب صلى اهللا عليه و 

  فحديث 

أيب هريرة يف الصحيحني وحديث ابن عباس يف البخاري ويف حديث مسرة بن جندب الذي رواه البخاري أن منهم 
قتله اخلضر وهذا حيقق ما  من يدخل اجلنة وثبت أن منهم من يدخل النار كما يف صحيح مسلم يف قصة الغالم الذي

روي من وجوه أهنم ميتحنون يوم القيامة فيظهر على علم اهللا فيهم فيجزيهم حينئذ على الطاعة واملعصية وهذا هو 
الذي حكاه األشعري عن أهل السنة واحلديث واختاره وأما أئمة الضالل الذين عليهم أوزار من أضلوه وحنوهم 

د االرادة اجلازمة مع التمكن من الفعل بقوله يف حديث أيب كبشة فهما يف الوزر سواء فقد بينا أهنم امنا عوقبوا لوجو
وقوله من دعا اىل ضاللة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه فاذا وجدت االرادة اجلازمة والتمكن من الفعل 

وجد منه ارادة جازمة وفاعل السيئة اليت صاروا مبنزلة الفاعل التام واهلام بالسيئة اليت مل يعملها مع قدرته عليها مل ت



متضي ال جيزي هبا اال سيئة واحدة كما شهد به النص وهبذا يظهر قول األئمة حيث قال االمام أمحد اهلم مهان هم 
خطرات وهم اصرار فهم اخلطرات يكون من القادر فإنه لو كان مهه اصرارا جازما وهو قادر لوقع الفعل ومن هذا 

يث قال تعاىل ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه اآلية وأما هم املرأة اليت راودته فقد الباب هم يوسف ح
  قيل انه كان هم اصرار ألهنا فعلت مقدورها وكذلك ما ذكره عن 

ن مل يكن املنافقني يف قوله تعاىل ومهوا مبا مل ينالوافهذا اهلم املذكور عنهم هم مذموم كما ذمهم اهللا عليه ومثله يذم وا
جازما كما سنبينه يف آخر اجلواب من الفرق بني ما ينايف االميان وبني ما ال ينافيه وكذلك احلريص على السيئات 

اجلازم بارادة فعلها اذا مل مينعه اال جمرد العجز فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل حلديث أيب كبشة وملا يف احلديث 
ا فالقاتل واملقتول يف النار قيل هذا القاتل فما بال املقتول قال انه كان حريصا الصحيح اذا التفى املسلمان بسيفيهم

على قتل صاحبه ويف لفظ انه أراد قتل صاحبه فهذه االرادة هي احلرص وهي االرادة اجلازمة وقد وجد معها 
ق ذلك مبجرد قوله املقدور وهو القتال لكن عجز عن القتل وليس هذا من اهلم الذي ال يكتب وال يقال انه استح

لو أن يل ما لفالن لعملت مثل ما عمل فإن متين الكبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها مبجرد التكلم بل ال بد من أمر 
آخر وهو مل يذكر أنه يعاقب على كالمه وامنا ذكر أهنما يف الوزر سواء وعلى هذا فقوله ان اهللا جتاوز ألميت عما 

أو تعمل ال ينايف العقوبة على االرادة اجلازمة اليت ال بد أن يقترن هبا الفعل فان  حدثت به أنفسها ما مل تكلم به
االرادة اجلازمة هي اليت يقترن هبا املقدور من الفعل واال فمىت مل يقترن هبا املقدور من الفعل مل تكن جازمة فاملريد 

زمة فال بد أن يقترن هبا من الفعل ما يقدر الزنا والسرقة وشرب اخلمر العازم على ذلك مىت كانت ارادته جازمة عا
  عليه ولو أنه يقربه اىل جهة 

املعصية مثل تقرب السارق اىل مكان املال املسروق ومثل نظر الزاين واستماعه اىل املزين به وتكلمه معه ومثل طلب 
بل مقدمات الفعل توجد اخلمر والتماسها وحنو ذلك فال بد مع االرادةاجلازمة من شيء من مقدمات الفعل املقدور 

بدون االرادة اجلازمة عليه كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث املتفق عليه العينان تزنيان وزنامها النظر 
واللسان يزين وزناه النطق واليد تزين وزناها البطش والرجل تزين وزناها املشي والقلب يتمىن ويشتهي والفرج 

حديث أيب بكرة املتفق عليه اذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار  يصدق ذلك او يكذبه وكذلك
قيل يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال املقتول قال انه أراد قتل صاحبه ويف رواية يف الصحيحني انه كان حريصا على 

صاحبه العجز وليست جمرد هم وال  قتل صاحبه فانه أراد ذلك ارادة جازمة فعل معها مقدوره منعه منها من قتل
جمرد عزم على فعل مستقبل فاستحق حينئذ النار كما قدمنا من أن االرادة اجلازمة اليت أتى معها باملمكن جيري 
صاحبها جمرى الفاعل التام واالرادة التامة قد ذكرنا أنه ال بد أن يأيت معها باملقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل 

ة بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك مع القدرة مثل الذي يأيت مبقدمات الزنا من املقدور فليست جازم
  اللمس والنظر والقبلة وميتنع عن الفاحشة الكربى هلذا قال يف حديث 

أيب هريرة الصحيح العني تزين واألذن تزين واللسان يزين اىل أن قال والقلب يتمىن ويشتهي أي يتمىن الوطء 
قل يريد وجمرد الشهوة والتمين ليس ارادة جازمة وال يستلزم وجود الفعل فال يعاقب على ذلك وامنا ويشتهيه ومل ي

يعاقب اذا أراد ارادة جازمة مع القدرة واالرادة اجلازمة اليت يصدقها الفرج ومن هذا احلديث الذي يف الصحيحني 
 عليه و سلم فذكر ذلك له فأنزل اهللا تعاىل عن ابن مسعود أن رجال أصاب من أمرأة قبلة فأتى رسول اهللا صلى اهللا



أقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل ان احلسنات يذهنب السيئات اآلية فقال الرجل أيل هذه فقال ملن عمل هبا 
من أميت فمثل هذا الرجل وأمثاله ال بد يف الغالب أن يهم مبا هو أكرب من ذلك كما قال والقلب يتمىن ويشتهي 

يصدق ذلك أو يكذبه لكن ارادته القلبية للقبله كانت ارادة جازمة فاقترن هبا فعل القبلة بالقدرة وأما والفرج 
ارادته للجماع فقد تكون غري جازمة وقد تكون جازمة لكن مل يكن قادرا واألشبه يف الذي نزلت فيه اآلية أنه كان 

االصرار هو الذي عليه اجلواب فمن مل مينعه من  متمكنا لكنه مل يفعل فتفريق أمحد وغريه بني هم اخلطرات وهم
الفعل اال العجز فال بد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته وان فعله وهو عازم على العود مىت قدر فهو مصر وهلذا 

ا قدر قال ابن املبارك املصر الذي يشرب اخلمر اليوم مث ال يشرهبا اىل شهر ويف رواية اىل ثالثني سنة ومن نيته أنه ااذ
  على شرهبا شرهبا وقد يكون مصرا اذا عزم على الفعل يف وقت دون وقت كمن يعزم على ترك 

املعاصي يف شهر رمضان دون غريه فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك للفعل يف شهر رمضان ويثاب اذا كان ذلك 
تائبني الذين يغفر هلم بالتوبة مغفرة الترك هللا وتعظيم شعائر اهللا واجناب حمارمه يف ذلك الوقت ولكنه ليس من ال

مطلقة وال هو مصر مطلقا وأما الذي وصفه ابن املبارك فهو مصر اذا كان من نيته العود اىل شرهبا قلت والذي قد 
ترك املعاصي يف شهر رمضان من نيته العود اليها يف غري شهر رمضان مصر أيضا لكن نيته أن يشرهبا اذا قدر عليها 

وجود القدرة فاذا قدر قد تبقى نيته وقد ال تبقى ولكن مىت كان مريدا ارادة جازمة ال مينعه اال العجز غري النية مع 
فهو معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم أن مثل هذا ال بد أن يقترن بارادته ما يتمكن من الفعل معه وهبذا يظهر ما 

عل ليس مبنزلة الفاعل له فهذا اإلمجاع صحيح مع يذكر عن احلارث احملاسيب أنه حكى االمجاع على أن الناوي للف
القدرة فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس مبنزلة الفاعل وأما الناوي اجلازم اآليت مبا ميكن فانه مبنزلة الفاعل التام 

كان  كما تقدم ومما يوضح هذا أن اهللا سبحانه يف القرآن رتب الثواب والعقاب على جمرد االرادة كقوله تعاىل من
يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد مث جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا وقال من كان يريد احلياة 
  الدنيا وزينتها نوف اليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة اال النار وقال من 

كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له يف اآلخرة من نصيب فرتب كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ومن 
الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة ويريد احلياة الدنيا ويريد حرث الدنيا وقال يف آية هود نوف اليهم 
خرى أعماهلم فيها اىل أن قال وباطل ما كانوا يعملون فدل على أنه كان هلم أعمال بطلت وعوقبوا على أعمال أ

عملوها وأن االرادة هنا مستلزمة للعمل وملا ذكر ارادة اآلخرة قال ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن 
وذلك ألن ارادة اآلخرة وان استلزمت عملها فالثواب امنا هو على العمل املأمور به ال كل سعي وال بد مع ذلك 

كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها اآلية وان كننت تردن اهللا ورسوله  من االميان ومنه قوله يا أيها النيب قل ألزواجك ان
والدار اآلخرةفهذا نظري تلك اآلية اليت يف سورة هود وهذا يطابق قوله اذا التقى املسلمان بسيفيهما اال أنه قال فانه 

ال بد أن يقترن به  أراد قتل صاحبه أو انه كان حريصا على قتل صاحبه فذكر احلرص واالرادة على القتل وهذا
  فعل وليس هذا مما دخل يف حديث العفو ان اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها 

ومما يبىن على هذا مسألة معروفة بني أهل السنة وأكثر العلماء وبني بعض القدريه وهي توبة العاجز عن الفعل كتوبة 
العجز فاهنا توبة صحيحة عند مجاهري العلماء من أهل  اجملبوب عن الزنا وتوبة األقطع العاجز عن السرقة وحنوه من

السنة وغريهم وخالف يف ذلك بعض القدرية بناء على أن العاجز عن الفعل ال يصح أن يثاب على تركه الفعل بل 



يعاقب على تركه وليس كذلك بل ارادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا وبينا أن االرادة اجلازمة مع القدرة 
ري جمرى الفاعل التام فهذا العاجز اذا أتى مبا يقدر عليه من مباعدة أسباب املعصية بقوله وعمله وهجراهنا جت

وتركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل كاصرار العاجز عن كمال الفعل ومما 
لق يف نفسه وجزم بذلك ومل يتكلم به فانه ال يقع به الطالق يبىن على هذا املسألة املشهورة يف الطالق وهو أنه لو ط

عند مجهور العلماء وعند مالك يف احدى الروايتني يقع وقد استدل أمحد وغريه من األئمة على ترك الوقوع بقوله 
لك يف ان اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها فقال املنازع هذا املتجاوز عنه امنا هو حديث النفس واجلازم بذ

النفس ليس من حديث النفس فقال املنازع هلم قد قال ما مل تكلم به أو تعمل به فأخرب أن التجاوز عن حديث 
النفس امتد اىل هذه الغاية اليت هي الكالم به والعمل به كما ذكر ذلك يف صدر السؤال من استدالل بعض الناس 

ومل يتكلم به أو يعمل يواخذ به لكان خالف النص  وهو استدالل حسن فانه لو كان حديث النفس اذا صار عزما
  لكن يقال هذا يف املأمور صاحب املقدرة اليت ميكن فيها الكالم والعمل اذا مل يتكلم ومل يعمل وأما االرادة اجلازمة 

كون املأيت فيها باملقدور فتجري جمرى اليت أتى معها بكمال العمل بدليل األخرس ملا كان عاجزا عن الكالم وقد ي
عاجزا عن العمل باليدين وحنومها لكنه اذا أتى مببلغ طاقته من االشارة جرى ذلك جمرى الكالم من غريه واألحكام 
والثواب والعقاب وغري ذلك وأما الوجه اآلخر الذي احتج به وهو أن العزم واهلم داخل يف حديث النفس املعفو 

ة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغري ذلك عنه مطلقا فليس كذلك بل اذا قيل ان االرادة اجلازم
يصح ذلك فإن املراد ان كان مقدورا مع االرادة اجلازمة وجب وجوده وان كان ممتنعا فال بد مع االرادة اجلازمة 

من فعل بعض مقدماته وحيث مل يوجد فعل أصال فهو هم وحديث النفس ليس ارادة جازمة وهلذا مل جييء يف 
العفو عن مسمى االرادة واحلب والبغض واحلسد والكرب والعجب وغري ذلك من أعمال القلوب اذ  النصوص

كانت هذه األعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فألهنا متت حىت صارت قوال وفعال وحينئذ قوله صلى اهللا عليه و 
جلوارح حق ولكن طائفة من الناس سلم ان اهللا جتاوز ألميت احلديث حق واملؤاخذة باالرادات املستلزمة ألعمال ا

قالوا ان االرادة اجلازمة قد ختلو عن فعل أو قول مث تنازعوا يف العقاب عليها فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأيب 
حامد وأيب الفرج ابن اجلوزي يرون العقوبة على ذلك وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ اذا مل يكن هناك قول أو 

على أصله يف االميان الذي اتبع فيه جهما والصاحلي وهو املشهور عن أيب احلسن األشعري عمل والقاضي بناها 
وهو أن االميان جمرد تصديق القلب ولو كذب بلسانه وسب اهللا ورسوله بلسانه وأن سب اهللا ورسوله امنا هو كفر 

  يف الظاهر وأن كلما كان كفرا يف نفس األمر فانه 

ديق القلب وهذا أصل فاسد يف الشرع والعقل حىت ان األئمة كوكيع بن اجلراح ميتنع أن يكون معه شيء من تص
وأمحد بن حنبل وأيب عبيدة وغريهم كفروا من قال يف االميان هبذا القول خبالف املرجئة من الفقهاء الذين يقولون 

الم يف االميان وما هو تصديق القلب واللسان فان هؤالء مل يكفرهم أحد من األئمة وامنا بدعوهم وقد بسط الك
يتعلق بذلك يف غري هذا املوضع وبني أن من الناس من يعتقد وجود األشياء بدون لوازمها فيقدر ماال وجود له أوجه 

خطأ جهم يف االميان وأصل جهم يف االميان تضمن غلطا من وجوه أمنها ظنه جمرد تصديق القلب ومعرفته بدون 
ك ب ومنها ظنه ثبوت اميان قائم يف القلب بدون شيء من األقوال أعمال القلب كحب اهللا وخشيته وحنو ذل

واألعمال جومنها ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده يف النار فانه ميتنع أن يكون يف قلبه شيء من التصديق 
ة وجزموا بأن ابليس وفرعون واليهود وحنوهم مل يكن يف قلوهبم شيء من ذلك وهذا كالمهم يف االرادة والكراه



واحلب والبغض وحنو ذلك فان هذه األمور اذا كانت مها وحديث نفس فانه معفو عنها واذا صارت ارادة جازمة 
  وحبا وبغضا لزم 

وجود الفعل ووقوعه وحينئذ فليس ألحد أن يقدر وجودها جمردة مث يقول ليس فيها امث وهبذا يظهر اجلواب عن 
دة فان األمة جممعة على أن اهللا يثيب على حمبته وحمبة رسوله واحلب فيه حجة السائل حمبةاهللا ورسوله واقتراهنا باالرا

والبغض فيه ويعاقب على بغضه وبغض رسوله وبغض أوليائه وعلى حمبة األنداد من دونه وما يدخل يف هذه احملبة 
بد معها من ارادة  من االرادات والعزوم فان احملبة سواء كانت نوعا من االرادة أو نوعا آخر مستلزما لالرادة فال

وعزم فال يقال هذا من حديث النفس املعفو عنه بل كما جاء يف احلديث الذي رواه الترمذي أوثق عرى االميان 
احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ويف الصيحيحن عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال والذي نفسي بيده ال 

ه ووالده والناس أمجعني ويف صحيح البخاري عن عبد اهللا بن هشام قال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب اليه من ولد
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال عمر ألنت يا رسول اهللا أحب ايل من 

فسك كل شيء اال من نفسي فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب اليك من ن
فقال عمر فانك اآلن أحب ايل من نفسي فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اآلن يا عمر بل قد قال تعاىل قل ان كان 

  آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختسون كسادها ومساكن 

يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقني  ترضوهنا أحب اليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربضوا حىت
فانظر اىل هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد اهللا به من كان أهله وماله أحب اليه من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله 

فعلم أنه جيب أن يكون اهللا ورسوله واجلهاد يف سبيله أحب اىل املؤمن من األهل واملال واملساكن واملتاجر 
حاب واألخوان واال مل يكن مؤمنا حقا ومثل هذا ما يف الصحيحني عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا واألص

عليه و سلم ال جيد أحدحالوة االميان حىت حيب املرء ال حيبه اال اهللا وحىت أن يقذف يف النار أحب اليه من أن يرجع 
لفظ البخاري فأخرب أنه ال جيد أحد حالوة االميان اال  يف الكفر وحىت يكون اهللا ورسوله أحب اليه مما سوامها وهذا

هبذه احملبات الثالث أحدمها أن يكون اهللا ورسوله أحب اليه من سوامها وهذا من أصول االميان املفروضة اليت ال 
ؤه يف النار يكون العبد مؤمنا بدوهنا الثاين أن حيب العبد ال حيبه اال هللا وهذا من لوازم األول والثالث أن يكون القا

أحب اليه من الرجوع اىل الكفر وكذلك التائب من الذنوب من أقوى عالمات صدقة يف التوبة هذه اخلصال حمبة 
اهللا ورسوله وحمبة املؤمنني فيه وان كانت متعلقة باألعيان ليست من أفعالنا كاالرادة املتعلقة بأفعالنا فهي مستلزمة 

  ه من نفسه وأهله وماله ال بد أن يريد من العمل لذلك فان من كان اهللا ورسوله أحب الي

ما تقتضيه هذه احملبة مثل ارادته نصر اهللا ورسوله ودينه والتقريب اىل اهللا ورسوله ومثل بغضه ملن يعادي اهللا 
ورسوله ومن هذا الباب ما استفاض عنه صلى اهللا عليه و سلم يف الصحاح من حديث ابن مسعود وأيب موسى 

صلى اهللا عليه و سلم قال املرء مع من أحب ويف رواية الرجل حيب القوم وملا يلحق هلم أي وملا  وأنس أن النيب
يعمل بأعماهلم فقال املرء مع من أحب قال أنس فما فرح املسلمون بشيء بعد االسالم فرحهم هبذا احلديث فأنا 

هم وان مل أعمل عملهم وهذا احلديث حق أحب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن جيعلين اهللا مع
فان كون احملب مع احملبوب أمر فطري ال يكون غري ذلك وكونه معه هوعلى حمبته اياه فان كانت احملبةمتوسطة أو 
قريبا من ذلك كان معه حبسسب ذلك وان كانت احملبة كاملة كان معه كذلك واحملبة الكاملة جتب معها املوافقة 



ذا كان احملب قادرا عليها فحيث ختلفت املوافقة مع القدرة يكون قد نقص من احملبة بقدر ذلك للمحبوب يف حمابه ا
وان كانت موجودة وحب الشيء وارادته يستلزم بغض ضده وكراهته مع العلم بالتضاد وهلذا قال تعاىل ال جتد 

ل القلوب فان االميان باهللا يستلزم قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله واملوادة من أعما
  مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من حاد اهللا ورسوله وما ناقض االميان باهللا يستلزم العزم والعقاب ألجل 

عدم االميان فان ما ناقض االميان كالشك واالعراض وردة القلب وبغض اهللا ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه 
مما أمر اهللا به رسوله فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات اميان القلب فما ناقضه تضمن ترك املأمور 

استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب خبالف ما استحق الذم لكونه منهيا عنه كالفواحش والظلم فان هذا هو 
اقض كماله بل نفس فعل الطاعات الذي يتكلم يف اهلم به وقصده اذا كان هذا ال يناقض أصل االميان وان كان ين

يتضمن ترك املعاصي ونفس ترك املعاصي يتضمن فعل الطاعات وهلذا كانت الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر 
فالصالة تضمنت شيئني أحدمها هنيها عن الذنوب والثاين تضمنها ذكر اهللا وهو أكرب األمرين فما فيها من ذكر اهللا 

شاء واملنكر والبسط هذا موضع آخر واملقصود هنا أن احملبة التامة هللا ورسوله تستلزم أكرب من كوهنا ناهية عن الفح
وجود حمبوباته وهلذا جاء يف احلديث الذي يف الترمذي من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل 

مها عمل بدنه دل على كمال حمبته هللا االميان فانه اذا كان حبه هللا وبغضه هللا ومها عمل قلبه وعطاؤه هللا ومنعه هللا و
ودل ذلك على كمال االميان وذلك أن كمال االميان أن يكون الدين كله هللا وذلك عبادة اهللا وحده ال شريك له 

والعبادة تتضمن كما احلب وكمال الذل واحلب مبدأ مجيع احلركات االرادية وال بد لكل حي من حب وبغض فاذا 
 وبغضه ملن يبغضه اهللا دل ذلك على صحة االميان يف قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف كانت حمبته ملن حيبه اهللا

  مبا يعارضه من شهوات النفس وأهوائها الذي يظهر 

يف بذل املال الذي هو مادة النفس فاذا كان حبه هللا وعطاؤه هللا ومنعه هللا دل على كمال االميان باطنا وظاهرا 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا امنا هو اختاذ أنداد حيبوهنم كحب اهللا كما قال تعاىل ومن وأصل الشرك يف الشركني الذين 

الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا ومن كان حبه هللا وبغضبه هللا ال حيب اال اهللا وال يبغض اال اهللا 
 كما روى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة واليعطي اال اهللا وال مينع اال اهللا فهذه حال السابقني من أولياء اهللا

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يقول اهللا من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب وما تقرب ايل عبدي مبثل أداء 
ما افترضته عليه وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي 

به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا فيب يسمع ويب يبصر ويب يبطش ويب ميشي ولئن سألين ألعطينه يبصر 
ولئن استعاذين ألعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأكثره 

مبا حيبه من النوافل بعد تقرهبم مبا حيبه من الفرائض مساءته وال بد له منه فهؤالء الذين أحبوا اهللا حمبة كاملة تقربوا 
أحبهم اهللا حمبة كاملة حىت بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك باهللا ويتحرك باهللا حبيث أن اهللا حييب مسألته ويعذه مما 

من اختذ اهله استعاذ منه وقد ذم يف كتابه من أحب أندادا من دونه قال تعاىل وأشربوا يف قلوهبم العجل بكفرهم وذم 
هواه وهو أن يتأله ما يهواه وحيبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعاىل وذم يف كتابه يف غري موضع على 

  احملبة واالرادة والبغض والسخط والفرح والغم وحنو 



وقوله حيبون  ذلك من أفعال القولب كقوله والذين آمنوا أشد حبا هللا وقوله كال بل حتبون العاجلة وتذرون اآلخرة
العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيال وقوله ان متسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا هبا وقوله وقوله 
واذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون وقوله 

ين كفروا املنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا وقوله واذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف يف وجوه الذ
ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد اميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقوله ما يود الذين كفروا من 
قوله أهل الكتاب وال املشركني أن ينزل عليكم من خري من ربكم وقوله وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم و

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم اال أهنم كفروا باهللا وبرسوله وال يأتون الصالة اال وهم كساىل وال ينفقون اال وهم 
  كارهون وقوله ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط 

هم الكتاب أعماهلم وقوله وأذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه اميانااآلية وقوله والذين آتينا
يفرحون مبا أنزل اليك ومن األحزاب من ينكر بعضه وقوله قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا وقال اذ قال له 
قومه ال تفرح ان اهللا ال حيب الفرحني وقال ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق ومبا كنتم مترحون وقال ان 

ذا أذقنا االنسان منا رمحة فرح هبا وقال ولئن أذقنا االنسان منا رمحة مث اهللا ال حيب كل خمتال فخور وقال وانا ا
نزعناها منه انه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عين انه لفرح فخور اال 

على ذلك لشهيد وانه الذين صربوا وعملوا الصاحلات وقال وحتبون املال حبا مجا وقال ان االنسان لربه لكنود وانه 
حلب اخلري لشديد وقال وال تيأسوا من روح اهللا انه ال ييأس من روح اهللا اال القوم الكافرون وقال ومن يقنط من 

  رمحة ربه اال الضالون 

اعمال القلب وقال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرادكم فأصبحتم من اخلاسرين وقال بل ظننتم أن لن ينقلب 
نون اىل أهليهم أبدا وزين ذلك يف قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وقال أم حيسدون الرسول واملؤم

الناس على ما آتاهم اهللا من فضله وقال ومن شر حاسد اذا حسد وقال وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا 
ء من أفواههم وما ختفي صدورهم وقال ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضا

أكرب قد بينا لكم اآليات ان كنتم تعقلون ها أنتم أوالء حتبوهنم وال حيبونكم وقال ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا 
وخيرج أضغانكم وقال اذا بعثر ما يف القبور وحصل ما يف الصدور وقال يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا وقال 

وقال واذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض وقال أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر  فيطمع الذي يف قلبه مرض
  قلوهبم وقال قد جاءتكم موعظة من 

ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني ومثل هذا كثري يف كتاب اهللا وسنة رسوله واتفاق املؤمنني حيمد 
وأعماهلا مثل قوله يف احلديث الصحيح املتفق عليه ال تباغضوا وال ويذم على ما شاء اهللا من مساعي القلوب 

حتاسدوا وقوله ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه من اخلري ما حيب لنفسه وقوله مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم 
اجلنة  وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر وقوله ال يدخل

من يف قلبه مثقال ذرة من كرب وال يدخل النار من يف قلبه مثقال ذرة من االميان وقوله ال تسموا العنب الكرم وامنا 
  الكرم قلب املؤمن وأمثال هذا كثري 



بل قول القلب وعمله هو األصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما حيصل به مدح وذم وثواب 
وارح الظاهرة ومنه ما ال يقترن به ذلك اال مع الفعل باجلوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وعقاب بدون فعل اجل

وأما ما ترك فيه فعل اجلوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل فأقوال القلب وأفعاله ثالثة أقسام 
بنفسه حىت يفعل وهو السيئة املقدورة  أقسام أعمال القلب أحدمها ما هو حسنة وسيئة بنفسه وثانيها ما ليس سيئة

كما تقدم وثالثها ما هو مع العجز كاحلسنة والسيئة املفعولة وليس هو مع القدرة كاحلسنة والسيئة املفعولة كما 
تقدم فالقسم األول هو ما يتعلق بأصول االميان من التصديق والتكذيب واحلب والبغض وتوابع ذلك فاذن هذه 

ثواب والعقاب وعلو الدرجات وأسفل الدركات مبا يكون يف القلوب من هذه األمور وان مل األمور حيصل فيها ال
يظهر على اجلوارح بل املنافقون يظهرون جبوارحهم األقوال واألعمال الصاحلة وامنا عقاهبم وكوهنم يف ا لدرك 

بغض القول والفعل لكن ليست األسفل من النار على ما يف قلوهبم من األمراض وان كان ذلك قد يقترن به أحيانا 
العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسري وامنا ذلك البغض داللة كما قال تعاىل ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم 

  بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول فأخرب أهنم ال بد أن يعرفوا يف حلن القول 

االميان مثل املعاصي الطبعية مثل الزنا والسرقة وشرب  وأما القسم الثاين والثالث فمظنة األفعال اليت ال تنايف أصول
اخلمر كما ثبت يف الصحاح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من مات يشهد أن ال اله اال اهللا وأن حممدا 

رسول اهللا دخل اجلنة وان زنا وان سرق وان شرب اخلمر وكما شهد النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث 
للرجل الذي كان يكثر شرب اخلمر وكان جيلده كلما جيء به فلعنه رجل فقال ال تلعنه فانه حيب اهللا الصحيح 

ورسوله ويف رواية قال بعضهم أخزاه اهللا ما أكثر ما يؤيت به يف شرب اخلمر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 
أيب هريرة حديث النفس والوسوسة وهلذا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم وهذا يف صحيح البخاري من حديث 

قال ان اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تكلم به أو تعمل به والعفو عن حديث النفس امنا وقع ألمة حممد 
املؤمنني باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من األمور اليت ال تقدح يف 

ن فأما ما ناىف االميان فذلك ال يتناوله لفظ احلديث ألنه اذا ناىف االميان مل يكن صاحبه من أمة حممد يف احلقيقة االميا
ويكون مبنزلة املنافقني فال جيب أن يعفى عما يف نفسه من كالمه أو عمله وهذا فرق بني يدل عليه احلديث وبه 

  تألفت األدلة الشرعيه وهذا كما عفا 

مة عن اخلطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة فمن صح اميانه عفي له عن اخلطأ والنسيان اهللا هلذه األ
وحديث النفس كما خيرجون من النار خبالف من ليس معه االميان فان هذا مل تدل النصوص على ترك مؤاخذته مبا 

أبو الشيخ األصبهاين يف كتاب األمثال يف نفسه وخظئه ونسيانه وهلذا جاء نية املؤمن خري من عمله هذا األثر رواه 
من مراسيل ثابت البناين وقد ذكره ابن القيم يف النية من طرق عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث ضعفها فاهللا أعلم 

فان النية يثاب عليها املؤمن مبجردها وجتري جمرى العمل اذا مل مينع من العمل هبا اال العجز وميكنه ذلك يف عامة 
اخلري وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة وذلك ال يكون إال قليال وهلذا قال بعض السلف قوة املؤمن يف قلبه أفعال 

وضعفه يف بدنه وقوة املنافق يف بدنه وضعفه يف قلبه وقد دل على هذا األصل قوله تعاىل وان تبدوا ما يف أنفسكم أو 
ءاآلية وهذه اآلية وان كان قد قال طائف من السلف اهنا ختفوه حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشا

منسوخة كما روى البخاري يف صحيحه عن مروان األصغر عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو 
  ابن عمر أهنا نسخت فالنسخ يف لسان 



ا للعام أو تقييدا للمطلق وغري السلف أعم مما هو يف لسان املتأخرين يريدون به رفع الداللة مطلقا وان كان ختصيص
ذلك كما هو معروف يف عرفهم وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك وزعم قوم أن ذلك خرب واخلرب ال ينسخ 

ورد آخرون بأن هذا خرب عن حكم شرعي كاخلرب الذي مبعىن األمر والنهي والقائلون بنسخها جيعلون الناسخ هلا 
كلف اهللا نفسا اال وسعها كما روى مسلم يف صحيحه من حديث أنس يف هذه اآلية اآلية اليت بعدها وهي قوله ال ي

فيكون املرفوع عنهم ما فسرت به األحاديث وهو ما مهوا به وحدثوا به أنفسهم من األمور املقدورة ما مل يتكلموا 
باسناد حسن ان اهللا  به أو يعملوا به ورفع عنهم اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما روى ابن ماجه وغريه

جتاوز ألميت عن اخلطأ والنسيان وما اتستكرهوا عليه وحقيقة األمر أن قوله سبحانه ان تبدوا ما يف أنفسكم أو 
ختفوه مل يدل على املؤخذة بذلك بل دل على احملاسبة به وال يلزم من كونه حياسب أن يعاقب وهلذا قال فيغفر ملن 

نه قد يغفر ويعذب بال سبب وال ترتيب وال أنه يغفر كل شيء أو يعذب على يشاء ويعذب من يشاء ال يستلزم أ
  كل شيء مع العلم بأنه ال يعذب املؤمنني وأنه ال يغفر أن يشرك به اال مع التوبه وحنو ذلك 

فعل واألصل أن يفرق بني ما كان جمامعا ألصل االميان وما كان منافيا له ويفرق أيضا بني ما كان مقدورا عليه فلم ي
وبني ما مل يترك اال للعجز عنه فهذان الفرقان مها فصل يف هذه املواضيع املشتبهة وقد ظهر هبذا التفصيل أن أصل 

النزاع يف املسألة امنا وقع لكوهنم رأوا عزما جازما ال يقترن به فعل قط وهذا ال يكون اال اذا كان الفعل مقارنا 
مة ملا هو عاجز عنه ممتنعة أيضا فمع االرادة اجلازمة يوجد ما يقدر عليه للعزم وان كان العجز مقارنا لالرادة اجلاز

من مقدمات الفعل ولوازمه وان مل يوجد الفعل نفسه واالنسان جيد من نفسه أن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه 
وال عما يظهر  والطمع فيه وارادته ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع وهو ال يعجز عما يقوله ويفعله على السواء

على صفحات وجهه وفلتات لسانه مثل بسط الوجه وتعبسه واقباله على الشيء واالعراض عنه وهذه وما يشبهها 
من أعمال اجلوارح اليت يترتب عليها الذم والعقاب كما يترتب عليها احلمد والثواب وبعض الناس يقدر عزما 

دث بعد ذلك من موت أو غريه فسموا التصميم على الفعل جازما ال يقترن به فعل قط وهذا ال يكون اال لعجز حي
يف املستقبل عزما جازما وال نزاع يف اطالق األلفاظ فان من الناس من يفرق بني العزم والقصد فيقول ما قارن 

 الفعل فهو قصد وما كان قبله فهو عزم ومنهم من جيعل اجلميع سواء وقد تنازعوا هل تسمى ارادة اهللا ملا يفعله يف
املستقبل فال بد حني فعله من جتدد ارادة غري العزم املتقدم وهي االرادة املستلزمة لوجود الفعل مع القدرة وتنازعوا 

  أيضا هل جيب وجود الفعل مع القدرة والداعي وقد ذكروا أيضا يف ذلك قوالن 

تلزم وجود املراد واملتنازعون يف واألظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود املقدور واالرادة مع القدرة تس
هذه أراد أحدهم اثبات العقاب مطلقا على كل عزم على فعل مستقبل وان مل يقترن به فعل وأراد اآلخر رفع 

العقاب مطلقا عن كل ما يف النفس من االرادات اجلازمة وحنوها مع ظن االثنني أن ذلك الواحد مل يظهر بقول وال 
الوسط فاذا عرف أن االرادة اجلازمة ال يتخلف عنها الفعل مع القدرة اال لعجز  عمل وكل من هذين احنراف عن

جيري صاحبها جمرى الفاعل التام يف الثواب والعقاب وأما اذا ختلف عنها ما يقدر عليها فذلك املتخلف ال يكون 
مسائل كثريةفيما جيتمع  مرادا ارادة جازمة بل هو اهلم الذي وقع العفو عنه وبه ائتلفت النصوص واألصول مث هنا

يف القلب من االرادات املتعارضة كاالعتقادات املتعارضة وارادة الشيء وضدة مثل شهوة النفس للمعصية وبغض 
القلب هلا ومثل حديث النفس الذي يتضمن الكفر اذا قارنه بعض ذلك والتعوذ منه كما شكا أصحاب رسول اهللا 

دنا جيد يف نفسه ما ألن حيترق حىت يصري محمة أو خير من السماء الىاألرض صلى اهللا عليه و سلم اليه فقالوا ان أح



أحب اليه من أن يتكلم به فقال أو قد وجدمتوه فقالو نعم قال ذلك صريح اإلميان رواه مسلم من حديث ابن 
  مسعود وأيب هريرة وفيه احلمد هللا الذي رد كيده اىل الوسوسة 

من الكتب ما يستعان به على اجلواب فان له موارد واسعة فهنا ملا اقترن وحني كتبت هذا اجلواب مل يكن عندي 
بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة كان هو صريح االميان وهو خالصة وحمضه ألن املنافق الكافر ال جيد هذا 

وترك البغض وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك بل إن كان يف الكفر البسيط وهو االعراض عما جاء به الرسول 
االميان به وإن مل يعتقد تكذيبه فهذا قد ال يوسوس له الشيطان بذلك اذ الوسوسة باملعارض املنايف لالميان امنا حيتاج 

اليها عند وجود مقتضيه فاذا مل يكن معه ما يتقضي االميان مل حيتج اىل معارض يدفعه وان كان يف الكفر املركب 
عه اميان يكره به ذلك وهلذا ملا كانت هذه الوسوسسة عارضة لعامة وهو التكذيب فالكفر فوق الوسوسة وليس م

املؤمنني كما قال تعاىل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وممايوقدون عليه يف النار 
اء الذي ينزل يف أودية األرض ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله اآليات فضرب اهللا املثل ملا ينزله من االميان والقرآن بامل

وجعل القلوب كاألودية منها الكبري ومنها الصغري كما يف الصحيحني عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أنه قال مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت املاء فأنبتت الكأل 

منها طائفة أمسكت املاء فسقى الناس وشربوا وكانت منها طائفة امنا هي قيعان ال متسك والعشب الكثري وكانت 
ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقه يف دين اهللا ونفعه اهللا مبا بعثين به من اهلدى والعلم ومثل من مل يرفع بذلك 

  رأسا ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به فهذا أحد املثلني 

يوقد عليه لطلب احللية واملتاع من معادن الذهب والفضة واحلديد وحنوه وأخرب أن السيل حيتمل  واملثل اآلخر ما
زبدا رابيا ومما يوقدون عليه يف النار زبد مثله مث قال كذلك يضرب اهللا احلق والباطل فأما الزبدالرايب على املاء 

لشبهات يف العقائد واالرادات الفاسدة كما شكاه وعلى املوقد عليه فهو نظري ما يقع يف قلوب املؤمنني من الشك وا
الصحابة اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تعاىل فيذهب جفاء جيفوه القلب فريميه ويقذفه كما يقذف املاء الزبد 
وجيفوه وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض وهو مثل ما ثبت يف القلوب من اليقني واالميان كما قال تعاىل ومثل 

لمة طيبة كشجرة طيبةاآلية اىل قوله يثبت اهللا الذين آمنوابالقول الثابت يف احلياة الدينا ويف اآلخرة ويضل اهللا ك
الظاملني ويفعل اهللا ما يشاء فكل ما وقع يف قلب املؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد اميانا ويقينا 

عن نفسه وتركه هللا ازداد صالحا وبرا وتقوى وأما املنافق فأذا  كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه
وقعت له األهواء واآلراء املتعلقة بالنفاق مل يكرهها ومل ينفها فانه قد وجدت منه سيئة الكفر من غري حسنة اميانية 

  تدفعها أو تنفيها والقلوب يعرض هلا اإلميان والنفاق فتارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا 

صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا جتاوز ألميت عما وسوست أو حدثت به أنفسها كما يف بعض ألفاظه يف الصحيح وقوله 
هو مقيد بالتجاوز للمؤمنني دون من كان مسلما يف الظاهر وهو منافق يف الباطن وهم كثريون يف املتظاهرين 

كن أكثر منهم يف حال ظهور االميان يف أول األمر باالسالم قدميا وحديثا وهم يف هذه األزمان املتأخرة يف بعض األما
فمن أظهر اإلميانوكان صادقا جمتنبا ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما ميكنه التكلم به والعمل به دون ما ليس 

كذلك كما دل عليه لفظ احلديث فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب خارجة 
حلديث وكذلك قوله من هم حبسنة و من هم بسيئة امنا هو يف املؤمن الذي يهم بسيئة أو حسنة ميكنه فعلها من هذا ا



فرمبا فعلها ورمبا تركها ألنه أخرب أن احلسنة تضاعف بسبعمائة ضعف اىل أضعاف كثرية وهذا امنا هو ملن يفعل 
اهللا و ابتغاء مرضاة اهللا وابتغاء وجه ربه وهذا احلسنات هللا كما قال تعاىل مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل 

للمؤمنني فان الكافر وان كان اهللا يطعمه حبسناته يف الدنيا وقد خيفف عنه هبا يف اآلخرة كما خفف عن أيب طالب 
  الحسانه اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وبشفاعة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

تضعيف وقد جاء ذلك مقيدا يف حديث آخر أنه يف املسلم الذي هو حسن فلم يوعد لكافر على حسناته هبذا ال
  االسالم واهللا سبحانه أعلم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 
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