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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  أمراض القلب وشفاؤها 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا نستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل 

إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله  فال هادي له وأشهد أن ال إله
  وأصحابه وسلم تسليما

  فصل يف أمراض القلوب وشفائها
قال اهللا تعاىل عن املنافقني البقرة يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا وقال تعاىل احلج ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 

قاسية قلوهبم وقال األحزاب لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض واملرجفون يف للذين يف قلوهبم مرض وال
املدينة لنغرينك هبم مث ال جياورونك فيها إال قليال وقال املدثر وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب واملؤمنون وليقول 

يونس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا الذين يف قلوهبم مرض والكافرون ماذا اراد اهللا هبذا مثال وقال تعاىل 
يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني وقال اإلسراء وننزل من القرآن ماهو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال 

خسارا وقال التوبة ويشف صدور قوم مؤمنني ويذهب غيظ قلوهبم و مرض البدن خالل صحته وصالحه وهو 
إدراكه وحركته الطبيعية فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم وإما أن يدرك األشياء فساد يكون فيه يفسد به 

على خالف ما هي عليه كما يدرك احللو مرا وكما خييل إليه أشياء ال حقيقة هلا يف اخلارج وأما فساد حركته 
ب االشياء اليت تضره الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن اهلضم أو مثل أن يبغض األغذية اليت حيتاج إليها وحي

وحيصل له من االالم حبسب ذلك ولكن مع ذلك املرض مل ميت ومل يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك احلركة 
االرادية يف اجلملة فيتولد من ذلك أمل حيصل يف البدن إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية فاألول إما لنقص املادة 

تاج إىل استفراغ والثاين كقوة يف احلرارة والربودة خارج عن االعتدال فيحتاج إىل غذاء وإما بسب زيادهتا فيح
فيداوى وكذلك مرض القلب هو نوع فساد حيصل له يفسد به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات اليت تعرض له 

ا يفسر حىت ال يرى احلق أو يراه على خالف ما هو عليه وإرادته حبيث يبغض احلق النافع وحيب الباطل الضار فلهذ
املرض تارة بالشك والريب كما فسر جماهد وقتادة قوله البقرة يف قلوهبم مرض أي شك وارة يفسر بشوة الزنا كما 

فسر به قوله األحزاب فيطمع الذي يف قلبه مرض يف قلبه مرض وهلذا صنف اخلرائطي كتاب اعتالل القلوب أي 
ي الصحيح فيضره يسري احلر والربد والعمل وحنو ذلك مرضها وأراد به مرضها بالشهوة واملريض يؤذيه ماال يؤذ

من األمور اليت ال يقوى عليها لضعفه باملرض واملرض يف اجلملة يضعف املريض جبعل قوته ضعيفة ال تطيق ما يطيقه 
القوى والصحة حتفظ باملثل وتزال بالضد واملرض يقوى مبثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب 

رضه وزاد ضعف قوته حىت رمبا يهلك وإن حصل له ما يقوى القوة ويزيل املرض كان بالعكس و مرضه زاد م
مرض القلب أمل حيصل يف القلب كالغيظ من عدو استوىل عليك فإن ذلك يؤمل القلب قال اهللا تعاىل التوبة ويشف 

يقال فالن شفى غيظه ويف صدور قوم مؤمنني ويذهب غيظ قلوهبم فشفاؤهم بزوال ما حصل يف قلوهبم من االمل و



القود استشفاء أولياء املقتول وحنو ذلك فهذا شفاء من الغم والغيظ واحلزن وكل هذه آالم حتصل يف النفس 
هال سألوا إذا مل يعلموا فإن شفاء العي ) صلى اهللا عليه وسلم ( وكذلك الشك واجلهل يؤمل القلب قال النيب 

تأمل قلبه حىت حيصل له العلم واليقني ويقال للعامل الذي اجاب مبا يبني احلق السؤال والشاك يف الشيء املرتاب فيه ي
قد شفاين باجلواب و املرض دون املوت فالقلب ميوت باجلهل املطلق وميرض بنوع من اجلهل فله موت ومرض 

لب إذا وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا مرض الق
ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صالحه وشفاءه قال تعاىل 

احلج ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم مرض ألن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوهبم ليبسها 
هؤالء كانت قلوهبم قاسية عن االميان فصار فتنة هلم فأولئك قلوهبم ضعيفة باملرض فصار ما ألقى الشيطان فتنة هلم و

وقال األحزاب لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض واملرجفون يف املدينة كما قال املدثر وليقول الذين يف 
قلوهبم مرض مل متت قلوهبم كموت قلوب الكفار واملنافقني وليست صحيحة صاحلة كصاحل قلوب املؤمنني بل 

رض شبهة وشهوات وكذلك األحزاب فيطمع الذي يف قلبه مرض وهو مرض الشهوة فإن القلبالصحيح لو فيهام
تعرضت له املرأة مل يلتفت إليها خبالف القلب املريض بالشهوة فإنه لضعفه مييل إىل ما يعرض له من ذلك حبسب قوة 

ا يف الصدور ومن يف قلبه أمراض املرض وضعفه فإذا خضعن بالقول طمع الذي يف قلبه مرض و القرآن شفاء مل
الشبهات والشهوات ففيه من البينات ما يزيل احلق من الباطل فيزيل أمراض الشبهة املفسدة للعلم والتصور 

واالدراك حبيث يرى االشياء على ما هي عليه وفيه من احلكمة واملوعظة احلسنة بالترغيب والترهيب والقصص اليت 
لب فريغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب حمبا للرشاد مبغضا فيها عربة ما يوجب صالح الق

للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد فالقرآن مزيل لألمراض املوجبة لإلرادات الفاسدة حىت يصلح القلب 
القلب من االميان فتصلح إرادته ويعود إىل فطرته اليت فطر عليها كما يعود البدن إىل احلال الطبيعي ويغتذي 

والقرآن مبا يزكيه ويؤيده كماي يتغذى البدن مبا ينميه ويوقمه فإن زكاة القلب مثل مناء البدن و الزكاة يف اللغة 
النماء والزيادة يف الصالح يقال زكا الشيء إذا منا يف الصالح فالقلب حيتاج ان يترىب فينمو ويزيد حىت يكمل 

باألغذية املصلحة له وال بد مع ذلك من منع ما يضره فال ينمو البدن إال باعطاء ويصلح كما حيتاج البدن أن يرىب 
ما ينفعه ومنع ما يضره وكذلك القلب ال يزكو فينمو ويتم صالحه إال حبصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك 

يزكو هبا وزكاته معىن  الزرع ال يزكو إال هبذا و الصدقة ملا كانت تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار صار القلب
زائد على طهارته من الذنب قال اهللا تعاىل التوبة خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وكذلك ترك الفواحش 

يزكو به القلب وكذلك ترك املعاصي فإهنا مبنزلة االخالط الرديئة يف البدن ومثل الدغل يف الزرع فإذا استفرغ 
خراج الدم الزائد ختلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب البدن من االخالط الرديئة كاست

إذاتاب من الذنوب كان استفراغا من ختليطاته حيث خلط عمال صاحلا وآخر شيئا فإذا تاب من الذنوب ختلصت 
اة القلب حبيث قوة القلب وإراداته لألعمال الصاحلة واستراح القلب من تلك احلوادث الفاسدة اليت كانت فيه فزك

ينمو ويكمل قال تعاىل النور ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكى منكم من أحد ابدا وقال تعاىل النور وإن قيل 
لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وقال النور قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم 

لى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعاىل الشمس قد أفلح إن اهللا خبري مبا ينصعون وقال تعاىل االع
من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعاىل عبس وما يدريك لعله يزكى وقال تعاىل النازعات فقل هل لك إىل أن 

لشر فلهذا تزكى وأهديك إىل ربك فتخشى فالتزكية وإن كان أصلها النماء والربكة وزيادة اخلري فإمنا حتصل بإزالة ا



صار التزكي جيمع هذا وهذا وقال فصلت وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة وهي التوحيد واإلميان الذي به 
يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إهلية ما سوى احلق من القلب وإثبات إليهة احلق يف القلب وهو حقيقة ال إله إال اهللا 

الشيء زكيا إما يف ذاته وإما يف اإلعتقاد واخلرب كما يقال عدلته إذا  وهذا أصل ما تزكو به القلوب و التزكية جعل
جعلته عدال يف نفسه أو يف اعتقاد الناس قال تعاىل النجم فال تزكوا أنفسكم أي ختربوا بزكاهتا وهذا غري قوله 

سها فسماها الشمس قد افلح من زكاها وهلذا قال النجم هو أعلم مبن اتقى وكان اسم زينب برة فقيل تزكى نف
زينب وأما قوله النساء أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم بل اهللا يزكي من يشاء ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

أي جيعله زاكيا وخيرب بزكاته كما يزكى املزكي الشهود بعدهلم و العدل هو االعتدال واالعتدال هو صالح القلب 
يكون الرجل فيها ظاملا لنفسه والظلم خالف العدل فلم يعدل على نفسه كما أن الظلم فساده وهلذا مجيع الذنوب 

بل ظلمها فصالح القلب يف العدل وفساده يف الظلم وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظامل وهو املظلوم كذلك إذا عدل 
ما كسبت وعليها ما فهو العادل واملعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود مثرة العمل من خري وشر قال تعاىل البقرة هلا 

اكتسبت و العمل له أثر يف القلب من نفع وضر وصالح قبل أثره يف اخلارج فصالحها عدل هلا وفسادها ظلم هلا 
قال تعاىل فصلت من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعاىل اإلسراء إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن 

يف القلب وقوة يف البدن وضياء يف الوجه وسعة يف الرزق وحمبة يف  أسأمت فلها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا
قلوب اخللق وإن للسيئة لظلمة يف القلب وسوادا يف الوجه ووهنا يف البدن ونقصا يف الرزق وبغضا يف قلوب اخللق 

وذكر به أن وقال تعاىل الطور كل امرئ مبا كسب رهني وقال تعاىل املدثر كل نفس مبا كسبت رهينة وقال األنعام 
تبسل نفس مبا كسبت ليس هلا من دون اهللا ويل وال شفيع وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا 

مبا كسبوا و تبسل أي ترهتن وحتبس وتؤسر كما أن اجلسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه واملرض إمنا هو 
ألخالط ال سبيل إليه ولكن األمثل فاألمثل فهكذا صحة القلب احنراف املزاج مع أن االعتدال احملض السامل من ا

وصالحه يف العدل ومرضه من الزيغ والظلم واالحنراف والعدل احملض يف كل شيء متعذر علما وعمال ولكن 
األمثل فاألمثل وهلذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة املثلى وقال تعاىل النساء ولن تستعطيعوا أن 
تعدلوا بني النساء ولو حرصتم وقال تعاىل األنعام وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها واهللا 

تعاىل بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط وأعظم القسط عبادة اهللا وحده ال شريك له مث العدل على 
اع والظلم كله من أمراض القلوب والعدل صحتها الناس يف حقوقهم مث العدل على النفس و الظلم ثالثة أنو

وصالحها قال أمحد بن حنبل لبعض الناس لو صححت مل ختف أحدا أي خوفك من املخلوق هو من مرض فيك 
كمرض الشرك والذنوب وأصل صالح القلب هو حياته واستنارته قال تعاىل األنعام أو من كان ميتا فاحييناه 

ناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها لذلك ذكر اهللا حياة القلوب ونورها وجعلنا له نورا ميشي به يف ال
وموهتا وظلمتها يف غري موضع كقوله ياسني لينذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين وقوله تعاىل األنفال يا أيها 

حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه  الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم مث قال واعلموا أن اهللا
حتشرون وقال تعاىل الروم خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ومن أنواعه أن خيرج املؤمن من الكافر 

والكافر من املؤمن ويف احلديث الصحيح مثل البيت يذكر اهللا فيه والبيت الذي ال يذكر اهللا فيه كمثل احلي وامليت 
لوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذها قبورا وقد قال تعاىل األنعام والذين كذبوا بآياتنا صم ويف الصحيح أيضا اجع

وبكم يف الظلمات وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فقال النور اهللا نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة 
ركة زيتونة ال شرقية وال غربية فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب دري يوقد من شجرة مبا



يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار نور على نور فهذا مثل نور االميان يف قلوب املؤمنني مث قال النور والذين كفروا 
أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده وفوفاه حسابه واهللا سريع 

ت يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده احلساب أو كظلما
مل يكد يراها ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور فاألول مثل االعتقادات الفاسدة واألعمال التابعة هلا حيسبها 

ى تلك األعمال والثاين مثل للجهل البسيط صاحبها شيئا ينفعه فإذا جاءها مل جيدها شيئا ينفعه فوفاه اهللا حسابه عل
وعدم االميان والعلم فإن صاحبها يف ظلمات بعضها فوق بعض ال يبصر شيئا فإن البصر إمنا هو بنور اإلميان والعلم 
قال تعاىل األعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال تعاىل يوسف ولقد 

هبا لوال أن رأى برهان ربه وهو برهان اإلميان الذي حصل يف قلبه فصرف اهللا به ما كان هم به وكتب مهت به وهم 
له حسنة كاملة ومل يكتب عليه خطيئة إذ فعل خريا ومل يفعل سيئة وقال تعاىل إبراهيم لتخرج الناس من الظلمات 

ىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إىل النور وقال البقرة اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إ
خيرجوهنم من النور إىل الظلمات وقال احلديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته 

وجيعل لكم نورا متشون به وهلذا ضرب اهللا لإلميان مثلني مثال باملاء الذي به احلياة وما يتقرن به من الزبد ومثال 
النار اليت هبا النور وما يقترن مبا يوقد عليه من الزبد وكذلك ضرب اهللا للنفاق مثلني قال تعاىل الرعد أنزل من ب

السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وممما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 
يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض كذلك يضرب اهللا كذلك يضرب اهللا احلق والباطل فأما الزبد ف

األمثال وقال تعاىل يف املنافقني البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم 
وتركهم يف ظلمات ال يبصرون صم بكم عمي فهم ال يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 

أصاهبم يف آذاهنم من الصواعق حذر املوت واهللا حميط بالكافرين يكاد الربق خيطف أبصارهم كلما أضاء هلم  جيعلون
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهم إن اهللا على كل شيء قدير فضرب هلم 

املاء النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق مثال بالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفاها اهللا واملثل املائي ك
ولبسط الكالم يف هذه األمثال موضع آخر وإمنا املقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارهتا ويف الدعاء املأثور اجعل 

صلى اهللا ( القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو املطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات قال النيب 
إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم والفصل الذي ينزل فيه أول املطر متسيه العرب الربيع لنزول ) ه وسلم علي

املطر الذي ينبت الربيع فيه وغريهم يسمى الربيع الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه خترج األزهار اليت ختلق منها 
نور فإنه ملا فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب امليت الثمار وتنبت االوراق على االشجار و القلب احلي امل

فإنه ال يسمع وال يبصر قال تعاىل البقرة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مباال يسمع إال دعاء ونداء صم بكم 
نهم عمي فهم ال يعقلون وقال تعاىل يونس ومنهم من يستعمون إليكم أفأنت تسمع الصم ولو كانوا ال يعقلون وم

من ينظر إليكم أفأنت هتدي العمى ولو كانوا ال يبصرون وقال تعاىل األنعام ومنهم من يستمع إليكم وجعلنا على 
قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا حىت إذا جاءوك جيادلونك يقول الذين كفروا 

م ال يفقهون بقلوهبم وال يسمعون بآذاهنم وال يؤمنون مبا رأوه من النار إن هذا إال أساطري األولني اآليات فأخرب أهن
كما أخرب عنهم حيث قالوا فصلت قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فذكروا 

بدن بدون حياة املوانع على القلوب والسمع واألبصار وأبداهنم حية تسمع األصواب وترى األشخاص لكن حياة ال
القلب من جنس حياة البهائم هلا مسع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح وهلذا قال تعاىل البقرة ومثل الذين كفروا 



كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء فشبههم بالغنم اليت ينعق هبا الراعي وهي ال تسمع إال نداء كما قال 
كثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال وقال يف اآلية األخرى الفرقان أم حتسب أن أ

تعاىل األعراف ولقد ذرأنا جلنهم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم 
هها كقوله آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل فطائفة من املفسرين تقول يف هذه اآليات وما أشب

يونس وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن مل يدعنا إىل ضر مسه 
وأمثاهلا مما ذكر اهللا يف عيوب اإلنسان وذمها فيقول هؤالء هذه االية يف الكفار واملراد باإلنسان هنا الكافر فيبقى 

إلسالم يف هذا الذم والوعيد نصيب بل يذهب ومهه إىل من كان مظهرا من يسمع ذلك يظن أنه ليس ملن يظهر ا
للشرك من العرب أو إىل من يعرفهم من مظهري الكفر كاليهود والنصارى ومشركي الترك واهلند وحنو ذلك فال 

واملنافقون ينتفع هبذه اآليات اليت أنزهلا اهللا ليهتدي هبا عباده فيقال أوال املظهرون لإلسالم فيهم مؤمن ومنافق 
كثريون يف كل زمان واملنافقون يف الدرك األسفل من النار ويقال ثانيا اإلنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر 

يف احلديث املتفق عليه أربع من كن فيه كان منافقا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وإن كان معه إميان كما قال النيب 
خصلة من النفاق حىت يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا  خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه

عاهد غدر وإذا خاصم فجر فأخرب أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وقد ثبت يف احلديث 
الصحيح أنه قال أليب ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وأبو ذر رضي اهللا عنه من أصدق الناس إميانا وقال يف احلديث 

لصحيح أربع يف أميت من أمر اجلاهلية الفخر باألحساب والطعن يف األنساب والنياحة واالستسقاء بالنجوم وقال ا
يف احلديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا 

ما أخذت األمم قبلها شربا بشرب وذراعا  اليهود والنصارى قال فمن وقال أيضا يف احلديث الصحيح لتأخذن أميت
صلى ( بذراع قالوا فارس والروم قال ومن اناس إال هؤالء وقال ابن أيب مليكة أدركت ثالثني من أصحاب حممد 

كلهم خياف النافق على نفسه وعن علي أو حذيفة رضي اهللا عنهما قال القلوب أربعة قلب أجرد ) اهللا عليه وسلم 
قلب املؤمن وقلب أغلف فذاك قلب الكافر وقلب منكوس فذاك قلب املنافق وقلب فيه  فيه سراج يزهر فذلك

مادتان مادة متده اإلميان ومادة متده النفاق فأولئك قوم خطلوا عمال صاحلا وآخر سيئا وإذا عرف هذا علم أن كل 
قول بعضهم يف قوله اهدنا عبد ينتفع مبا ذكر اهللا يف االميان من مدح شعب االميان وذم شعب الكفر وهذا كما ي

الصراط املستقيم فيقولون املؤمن قد هدى إىل الصراط املستقيم فأي فائدة يف طلب اهلدى مث جييب بعضهم بأن 
املراد ثبتنا على اهلدى كما تقول العرب للنائم من حىت آتيك أو يقول بعضهم ألزم قلوبنا اهلدى فحذف امللزوم 

ون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط املستقيم الذي يطلب العبد اهلداية إليه ويقول بعضهم زدين هدى وإمنا يورد
فإن املراد به العمل مبا أمر اهللا به وترك ما هنى اهللا عنه يف مجيع األمور واإلنسان وإن كان أقر بأن حممدا رسول اهللا 

ضره وما أمر به وما هنى عنه يف تفاصيل وأن القرآن حق على سبيل اإلمجال فأكثر ما حيتاج إليه من العلم مبا ينفعه وي
األمور وجزئياهتا مل يعرفه وما عرفه فكثري منه مل يعمله ولو قدر أنه بلغه كل امر وهنى يف القرآن والسنة فالقرآن 
والسنة إمنا تذكر فيهما األمور العامة الكلية ال ميكن غري ذلك ال يذكر ماخيص به كل عبد وهلذا أمر اإلنسان يف 

ك بسؤال اهلدى إىل الصراط املستقيم واهلدى إىل الصراط املستقيم يتناول هذا كله يتناول التعريف مبا جاء مثل ذل
به الرسول مفصال ويتناول التعريف مبا يدخل يف أوامره الكليات ويتناول اهلام العمل بعلمه فإن جمرد العلم باحلق ال 

ه بعد صلح احلديبية أول سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا حيصل به االهتداء إن مل يعمل بعلمه وهلذا قال لنبي
ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وقال يف حق موسى وهارون 



ألمور الصافات وآتينامها الكتاب املستبني وهدينامها الصراط املستقيم واملسلمون قد تنازعوا فيما شاء اهللا من ا
اخلربية والعلمية االعتقادية والعملية مع أهنم كلهم متفقون على أن حممدا حق والقرآن حق فلو حصل لك منهم 
اهلدى إىل الصراط املستقيم فيما اختلفوا فيه مل خيتلفوا مث الذين علموا ما أمر اهللا به أكثرهم يعصونه و ال حيتذون 

االعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما هنوا عنه والذين هداهم اهللا من  حذوه فلو هدوا إىل الصراط املستقيم يف تلك
هذه األمة حىت صاروا من أولياء اهللا املتقني كان من اعظم أسباب ذلك دعاؤهم اهللا هبذا الدعاء يف كل صالة مع 

االفتقار صاروا من أولياء علمهم حباجتهم وفاقتهم إىل اهللا دائما يف أن يهديهم الصراط املستقيم فبدوام هذا الدعاء و
اهللا املتقني قال سهل بن عبد اهللا التستري ليس بني العبد وبني ربه طريق أقرب إليه من االفتقار وما حصل فيه اهلدى 
يف املاضي فهو حمتاج إىل حصول اهلدى فيه يف املستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا واهدنا لزوم الصراط وقول 

ناول ما تقدم لكن هذا كله هدى منه يف املستقبل إىل الصراط املستقيم فإن العمل يف املستقبل من قال زدنا هدى يت
بالعلم مل حيصل بعد وال يكون مهتديا حىت يعمل يف املستقبل بالعلم وقد ال حيصل العلم يف املستقبل بل يزول عن 

ء وهلذا فرضه اهللا عليهم يف كل صالة القلب وإن حصل فقد ال حيصل العمل فالناس كلهم متضطرون إىل هذا الدعا
فليسوا إىل شيء من الدعاء أحوج منهم إليه وإذا حصل اهلدى إىل الصراط املستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما 

تطلب النفوس من السعادة واهللا أعلم وأعلم أن حياة القلب وحياة غريه ليست جمرد احلس واحلركة اإلرادية أو 
ما يظن ذلك طائفة من النظار يف علم اهللا وقدرته كأيب احلسني البصري قالوا إن حياته أنه جمرد العلم والقدرة ك

حبيث يعلم ويقدر بل احلياة صفة قائمة باملوصوف وهي شرط يف العلم واالرادة والقدرة على األفعال االختيارية 
ه علم وإرادة وعمل اختياري وهي أيضا مستلزمة لذلك فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة وكل مال

فهو حي و احلياء مشتق من احلياة فإن القلب احلي يكون صاحبه حيا فيه حياء مينعه عن القبائح فإن حياة القلب هي 
احلياء من اإلميان وقال احلياء والعي ) صلى اهللا عليه وسلم ( املانعة من القبائح اليت تفسد القلب وهلذا قال النيب 

ان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق فإن احلي يدفع ما يؤذيه خبالف امليت الذي ال حياة فيه فإنه شعبتان من اإلمي
يسمى وقحا والوقاحة الصالبة وهو اليبس املخالف الرطوبة احلياة فإذا كان وقحا يابسا صليب الوجه مل يكن يف 

فيه وطء األقدام خبالف األرض اخلضر وهلذا قلبه حياة توجب حياءه وامتناعه من القبح كاألرض اليابسة ال يؤثر 
كان احليي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادة متنعه عن فعل القبيح خبالف الوقح والذي ليس حبيي فإنه ال حياء معه 

وال إميان يزجره عن ذلك فالقلب إذا كان حيا فمات اإلنسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن 
نفسها ميتة مبعىن زوال حياهتا عنها وهلذا قال تعاىل البقرة وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل  ليست هي يف

أحياء وقال تعاىل آل عمران وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء مع أهنم موتى داخلون يف قوله آل 
وإهنم ميتون وقوله احلج وهو الذي أحياكم مث مييتكم مث عمران كل نفس ذائقة املوت ويف قوله الزمر إنك ميت 

حيييكم فاملوت املثبت غري املوت املنفي املثبت هو فراق الروح البدن واملنفي زوال احلياة باجلملة عن الروح والبدن 
 يتوىف وهذا كما أن النوم أخو املوت فيسمى وفاة ويسمى موتا وكانت احلياة موجودة فيهما قال تعاىل الزمر اهللا

األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى وكان 
إذا استيقظ من منامه يقول احلمد اهللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ويف ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

يف جسدي وأذن يل بذكره وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال  حديث آخر احلمد هللا الذي رد علي روحي وعافاين
وإذا أوى إىل فراشه يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماهتا وحمياها إن أمسكتها فارمحها وإن أرسلتها 

  فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني ويقول بامسك اللهم أموت وأحيا



  ل بعضهم يف حده إنه أذى يلحق بسببفصل ومن أمراض القلوب احلسد كما قا
العلم حبسن حال االغنياء فال جيوز أن يكون الفاضل حسودا ألن الفاضل جيرى على ما هو اجلميل وقد قال طائفة 

من الناس إنه متىن زوال النعمة عن احملسود وإن مل يصر للحاسد مثلها خبالف الغبطة فإنه متىن مثلها من غري حب 
والتحقيق أن احلسد هو البغض والكراهة ملا يراه من حسن حال احملسود وهو نوعان أحدمها زواهلا عن املغبوط 

كراهة للنعمة عليه مطلقا فهذا هو احلسد املذموم وإذا أبغض ذلك فإنه يتأمل ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك 
بزوال األمل الذي كان يف نفسه ولكن مرضا يف قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه وإن مل حيصل له نفع بزواهلا لكن نفعه 

ذلك األمل مل يزل إال مبباشرة منه وهو راحة وأشده كاملريض فإن تلك النعمة قد تعود على احملسود وأعظم منها وقد 
حيصل نظري تلك النعمة ما أنعم به على النوع وهلذا قال من قال إنه متىن زوال النعمة فإن من كره النعمة على غريه 

ا و النوع الثاين أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيجب أن يكون مثله أو أفضل منه فهذا حسد وهو متىن زواهل
حسدا يف احلديث املتفق عليه من حديث ابن مسعود ) صلى اهللا عليه وسلم ( الذي مسوه الغبطة وقد مساه النيب 

ة فهو يقضي هبا ويعلمها ورجل آتاه اهللا وابن عمر رضي اهللا عنهما قال ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا احلكم
ماال وسلطه على هلكته يف احلق هذا لفظ ابن مسعود ولفظ ابن عمر رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل 

والنهار ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفق منه يف احلق آناء الليل والنهار ورواه البخاري من حديث أيب هريرة ولفظه ال 
ال يف اثنني رجل آتاه اهللا القرآن فهو يتلوه الليل والنهار فسمعه رجل فقال يا ليتين أوتيت مثل ما أويت هذا حسد إ

فعملت فيه مثل ما يعمل هذا ورجل آتاه اهللا ماال فهو يهلكه يف احلق فقال رجل يا ليتين أوتيت مثل ما أويت هذا 
إال يف موضعني هو الذي ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب  فعملت فيه مثل ما يعمل هذا فهذا احلسد الذي هنى عنه

مساه أولئك الغبطة وهو أن حيب مثل حال الغري ويكره أن يفضل عليه فإن قيل إذا مل مسي حسدا وإمنا أحب أن ينعم 
حيب  اهللا عليه قيل مبدأ هذا احلب هونظره إىل إنعامه على الغري وكراهته أن يفضل عليه ولوال وجود ذلك الغري مل

ذلك فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يفضل عليه الغري كان حسدا ألنه كراهة تتبعها حمبة وأما من أحب أن ينعم اهللا 
عليه مع عدم التفاته إىل أحوال الناس فهذا ليس عنده من احلسد شيء وهلذا يبتلى غالب الناس هبذا القسم الثاين 

احملبوب املطلوب كالمها يطلب أن يأخذه وذلك لكراهية أحدمها أن  وقد يسمى املنافسة فيتنافس اإلثنان يف األمر
يتفضل عليه اآلخر كما يكره املستبقان كل منهما أن يسبقه اآلخر والتنافس ليس مذموما مطلقا بل هو حممود يف 

ن من رحيق اخلري قال تعاىل املطففني إن األبرار لفي نعيم على األرائك ينظرون تعرف يف وجوهم نضرة النعيم يسقو
خمتوم ختامه مسك ويف ذلك فليتنافس املتنافسون فأمر املنافس أن ينافس يف هذا النعيم ال ينافس يف نعيم الدنيا 

فإنه هنى عن احلسد إال فيمن أويت العلم فهو يعمل به ) صلى اهللا عليه وسلم ( الزائل وهذا موافق حلديث النيب 
أويت علما ومل يعمل به ومل يعلمه أو أويت ماال ومل ينفقه يف طاعة اهللا فهذا ال  ويعلمه ومن أوتى املال فهو ينفقه فأما من

حيسد وال يتمىن مثل حاله فإنه ليس يف خري يرغب فيه بل هو معرض للعذاب ومن ويل والية فيأتيها بعلم وعدل 
 جهاد عظيم كذلك وأدى األمانات إىل أهلها وحكم بني الناس بالكتاب والسنة فهذا درجته عظيمة لكن هذا يف

اجملاهد يف سبيل اهللا والنفوس ال حتسد من هو يف تعب عظيم فلهذا مل يذكره وإن كان اجملاهد يف سبيل اهللا أفضل من 
الذي ينفق املال خبالف املنفق واملعلم فإن هذين ليس هلما يف العادة عدو من خارج فإن قدر أهنما هلما عدو جياهدانه 

املصلى والصائم واحلاج ألن هذه األعمال ) صلى اهللا عليه وسلم ( ك مل يذكر النيب فذلك أفضل لدرجتهما وكذل
ال حيصل منها يف العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما حيصل بالتعليم واإلنفاق واحلسد يف 

دة ولو كان تنعمه باألكل والشرب األصل إمنا يقع ملا حيصل للغري من السؤدد والرياسة وإال فالعامل ال حيسد يف العا



والنكاح أكثر من غريه خبالف هذين النوعني فإهنما حيسدان كثريا وهلذا يوجد بني أهل العلم الذين هلم اتباع من 
احلسد ماال يوجد فيمن ليس كذلك وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا 

لناس كلهم حمتاجون إىل ما يصلحهم من هذا وهذا وهلذا ضرب اهللا سبحانه مثلني مثال هبذا ينفعهم بقوت األبدان وا
فقال النحل ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل 

 يقدر على شيء وهو كل على يستون احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون وضرب اهللا مثال رجلني أحدمها أبكم ال
مواله أينما يوجهه ال يأت خبري هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم واملثالن ضرهبما اهللا 

سبحانه لنفسه املقدسة وملا يعبد من دونه فإن األوثان ال تقدر ال على عمل ينفع وال على كالم ينفع فإذا قدر عبد 
ر قد رزقه اهللا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوي هذا اململوك العاجز مملوك ال يقدر على شيء وآخ

عن اإلحسان وهذا القادر على االحسان احملسن إىل الناس سرا وجهرا وهو سبحانه قادر على اإلحسان إىل عباده 
ه معه وهذا مثل الذي وهو حمسن إليهم دائما فكيف يشبه به العاجز اململوك الذي ال يقدر على شيء حىت يشرك ب

اعطاه اهللا ماال فهو ينفق منه آناء الليل والنهار واملثل الثاين إذا قدر شخصان أحدمها أبكم ال يعقل وال يتكلم وال 
يقدر على شيء وهو مع هذا كل على مواله أينما يوجهه ال يأت خبري فليس فيه من نفع قط بل هو كل على من 

بالعدل ويعمل بالعدل فهو على صراط مستقيم وهذا نظري الذي أعطاه اهللا احلكمة  يتوىل أمره وآخر عامل عادل يأمر
فهو يعمل هبا ويعلمها للناس وقد ضرب ذلك مثال لنفسه فإنه سبحانه عامل عادل قادر يأمر بالعدل وهو قائم 

أولو العلم قائما بالقسط على صراط مستقيم كما قال تعاىل آل عمران شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة و
بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم وقال هود هود إن ريب على صراط مستقيم وهلذا كان الناس يعظمون دار 

العباس كان عبد اهللا يعلم الناس وأخوه يطعم الناس فكانوا يعظمون على ذلك ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر 
لشرف أو حنو ذلك هذا وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه نافس أبا بكر عن املناسك وهو يفتيهم فقال هذا واهللا ا

صلى اهللا ( رضي اهللا عنه اإلنفاق كما ثبت يف الصحيح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال أمرنا رسول اهللا 
يل أن نتصدق فوافق ذلك ماال عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف ما) عليه وسلم 

ما أبقيت ألهلك قلت مثله وأتى أبو بكر رضي اهللا عنه بكل ما ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال فقال يل رسول اهللا 
ما أبقيت ألهلك قال أبقيت هلم اهللا ورسوله فقلت ال أسابقك إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنده فقال له رسول اهللا 

املباحة لكن حال الصديق رضي اهللا عنه أفضل منه وهو خال من  شيء أبدا فكان ما فعله عمر من املنافسة والغبطة
يف حديث املعراج حصل له منافسة ) صلى اهللا عليه وسلم ( املنافسة مطلقا ال ينظر إىل حال غريه وكذلك موسى 

فقال  فقيل له ما يبكيك) صلى اهللا عليه وسلم ( حىت بكى ملا جتاوزه النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( وغبطة للنيب 
أبكي ألن غالما بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أميت أخرجاه يف الصحيحني وروى يف بعض 
األلفاظ املروية غري الصحيح مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته أكرمته وفضلته قال فرفعنا إليه فسلمنا عليه 

قال مرحبا بالنيب األمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح ألمته فرد السالم فقال من هذا معك يا جربيل قال هذا أمحد 
قال مث اندفعنا فقلت من هذا يا جربيل قال هذا موسى بن عمران قلت ومن يعاتب قال يعاتب ربه فيك قلت ويرفع 
صوته على ربه قال إن اهللا عز وجل قد عرف صدقه وعمر رضي اهللا عنه كان مشبها مبوسى ونبينا حاله أفضل من 

وسى فإنه مل يكن عنده شيء من ذلك وكذلك كان يف الصحابة أبو عبيدة بن اجلراح وحنوه كانوا ساملني من حال م
مجيع هذه األمور فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة وإن كان ذلك مباحا وهلذا استحق أبو عبيدة رضي اهللا 

مزامحة على شيء مما ائتمن عليه كان أحق باألمانة ممن  عنه أن يكون أمني هذه األمة فإن املؤمتن إذا مل يكن يف نفسه



خياف مزامحته وهلذا يؤمتن على النساء والصبيان اخلصيان ويؤمتن على الوالية الصغرى من يعرف أنه ال يزاحم على 
 الكربى ويؤمتن على املال من يعرف أنه ليس له غرض يف أخذ شيء منه وإذا ائتمن من يف نفسه خيانة شبه بالذئب
املؤمتن على الغنم فال يقدر أن يؤدي األمانة يف ذلك ملا يف نفسه من الطلب ملا ائمنت عليه ويف احلديث الذي رواه 

فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( اإلمام أمحد يف مسنده عن أنس رضي اهللا عنه قال كنا يوما جلسوا عند رسول اهللا 
ال فطلع رجل من األنصار تنطف حليته من وضوء قد علق يطلع عليكم اآلن من هذا الفج رجل من أهل اجلنة ق
مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل ) صلى اهللا عليه وسلم ( نعليه يف يده الشمال فسلم فلما كان الغد قال النيب 

 (حاله فلما كان اليوم الثالث قال النيب صلى اهللا عليه و مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلما قام النيب 
اتبعه عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه فقال إين الحيت أيب فأقسمت أن ال أدخل ) صلى اهللا عليه وسلم 

عليه ثالثا فإن رأيت أن تؤويين إليك حىت متضي الثالث فعلت قال نعم قال أنس رضي اهللا عنه فكان عبد اهللا حيدث 
ا غري انه إذا تعار وانقلب على فراشه ذكر اهللا عز وجل وكرب أنه بات عنده ثالث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئ

حىت يقوم إىل صالة الفجر فقال عبد اهللا غري أين مل امسعه يقول إال خريا فلما فرغنا من الثالث وكدت أن أحقر 
) م صلى اهللا عليه وسل( عمله قلت يا عبد اهللا مل يكن بيين وبني والدي غضب وال هجرة ولكن مسعت رسول اهللا 

يقول ثالث مرات يطلع عليكم رجل من أهل اجلنة فطلعت أنت الثالث املرات فأردت أن آوى إليك ألنظر ما 
قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عملك فأقتدي بذلك فلم أرك تعمل كثري عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول اهللا 

سي غشا وال حسدا على خري أعطاه اهللا إياه قال ما هو إال ما رأيت غري أنين ال أجد على أحد من املسلمني يف نف
عبد اهللا هذه اليت بلغت بك وهي اليت ال نطيق فقول عبد اهللا بن عمرو له هذه اليت بلغت بك وهي اليت ال نطيق 

يشري إىل خلوه وسالمته من مجيع أنواع احلسد وهبذا أثىن اهللا تعاىل على األنصار فقال احلشر وال جيدون يف 
ة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة أي مما أويت إخواهنم املهاجرون قال املفسرون صدورهم حاج

ال جيدون يف صدروهم حاجة أي حسدا وغيظا مما أويت املهاجرون مث قال بعضهم من مال الفيء وقيل من الفضل 
ع على هذا وكان بني األوس واخلزرج والتقدم فهم ال جيدون حاجة مما أوتوا من املال وال من اجلاه واحلسد يق

منافسة على الدين فكان هؤالء إذا فعلوا ما يفضلون به عند اهللا ورسوله أحب اآلخرون ان يفعلوا نظري ذلك فهو 
منافسة فيما يقرهبم إىل اهللا كما قال املطففني ويف ذلك فليتنافس املتنافسون وأما احلسد املذموم كله فقد قال تعاىل 

د البقرة ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يف حق اليهو
تبني هلم احلق يودون أي يتمنون أرتدادكم حسدا فجعل احلسد هو املوجب لذلك الود من بعد ما تبني هلم احلق 

مثله حسدوكم وكذلك يف اآلية األخرى ألهنم ملا رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل بل مامل حيصل هلم 
النساء أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا عظيما 
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى جبهنم سعريا وقال تعاىل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر 

النفاثات يف العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقد ذكر طائفة من املفسرين أهنا نزلت بسب  غاسق إذا وقت ومن شر
حىت سحروه سحره لبيد بن األعصم اليهودي فاحلاسد املبغض للنعمة ) صلى اهللا عليه وسلم ( حسد اليهود للنيب 

ك إال فيما يقربه إىل اهللا فإذا أحب على من أنعم اهللا عليه هبا ظامل معتد والكاره لتفضيله احملب ملماثلته منهي عن ذل
أن يعطى مثل ما أعطى مما يقربه إىل اهللا فهذا ال بأس به وإعراض قلبه عن هذا حبيث ال ينظر إىل حال الغري أفضل مث 

هذا احلسد إن عمل مبوجبه صاحبه كان ظاملا معتديا مستحقا للعقوبة إال أن يتوب وكان احملسود مظلوما مأمورا 
وى فيصرب على أذى احلاسد ويعفو ويصفح عنه كما قال تعاىل البقرة ود كثري من أهل الكتاب لو بالصرب والتق



يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق فاعفوا واصحفوا حىت يأيت اهللا 
أبينا منا وحنن عصبة إن أبانا لفي بأمره وقد ابتلى يوسف حبسد إخوة له حيث قالوا يوسف ليوسف وأخوه أحب إىل 

ضالل مبني فحسدومها على تفضيل األب هلما وهلذا قال يعقوب ليوسف يوسف ال تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لإلنسان عدو مبني مث إهنم ظلموه بتكلمهم يف قتله وإلقائه يف اجلب وبيعه رقيقا ملن 

مملوكا لقوم كفار مث إن يوسف ابتلى بعد أن ظلم مبن يدعوه إىل الفاحشة ويراوده ذهب به إىل بالد الكفر فصار 
عليها ويستعني عليه مبن يعينه على ذلك فاستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على سخط اهللا 

ا وشقاؤها إن وافقها فكان مظلوما من جهة من أحبه هلواه وغرضه مفاسد فهذه احملبة أحبته هلوى حمبوهبا شفاؤه
وأولئك املبغضون ابغضوه بغضة أوجبت أن يصري ملقى يف اجلب مث أسريا مملوكا بغري اختياره فأولئك أخرجوه من 

انطالق احلرية إىل رق العبودية الباطلة بغري اختياره وهذه أجلأته إىل أن اختار أن يكون حمبوسا مسجونا باختياره 
صربه هنا اختياريا اقترن به التقوى خبالف صربه على ظلمهم فإن ذلك كان من  فكانت هذه أعظم يف حمنته وكان

باب املصائب اليت من مل يصرب عليها صرب الكرام سال سلو البهائم والصرب الثاين أفضل الصربين وهلذا قال يوسف 
لب منه الكفر أو الفسوق إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني وهكذا إذا أوذي املؤمن على إميانه وط

أو العصيان وإن مل يفعل أوذي وعوقب فاختار األذى والعقوبة على فراق دينه إما احلبس وإما اخلروج من بلده كما 
صلى اهللا ( جرى للمهاجرين حني اختاروا فراق األوطان على فراق الدين وكانوا يعذبون يؤذون وقد أوذي النيب 

كان يصرب عليها صربا اختياريا فإنه إمنا يؤذي لئال يفعل ما يفعله باختياره وكان بأنواع من األذى ف) عليه وسلم 
صلى اهللا ( هذا أعظم من صرب يوسف ألن يوسف إمنا طلب منه الفاحشة وإمنا عوقب إذا مل يفعل باحلبس والنيب 

أهون ما عوقب به احلبس وأصحابه طلب منهم الكفر وإذا مل يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه و) عليه وسلم 
فإن املشركني حبسوه وبين هاشم بالشعب مدة مث ملا مات أبو طالب اشتدوا عليه فلما بايعت األنصار وعرفوا بذلك 

صاروا يقصدون منعه من اخلروج وحيبسونه هو وأصحابه عن ذلك ومل يكن أحد يهاجر إال سرا إال عمر بن 
وج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه فكان اخلطاب وحنوه فكانوا قد اجلأوهم إىل اخلر

ما حصل للمؤمنني من األذى واملصائب هو باختيارهم طاعة هللا ورسوله مل يكن من املصائب السماوية اليت جتري 
 بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف ال من جنس التفريق بينه وبني أبيه وهذا أشرف النوعني وأهلها اعظم
بدرجة وإن كان صاحب املصائب يثاب على صربه ورضاه وتكفر عنه الذنوب مبصائبه فإن هذا أصيب وأوذي 

باختياره طاعة هللا يثاب على نفس املصائب ويكتب له هبا عمل صاحل قال تعاىل التوبة ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال 
ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صاحل  نصب وال خممصة يف سبيل اهللا وال يطئون موطئا يغيظ الكفار وال

إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني خبالف املصائب اليت جتري بال اختيار العبد كاملرض وموت العزيز عليه وأخذ 
اللصوص ماله فإن تلك إمنا يثاب على الصرب عليها ال على نفس ما حيدث من املصيبة وما يتولد عنها والذين يؤذون 

ان وطاعة اهللا ورسوله وحيدث هلم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل على االمي
أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال وهم يف ذلك على طريقة األنبياء وأتابعهم كاملهاجرين األولني فهؤالء يثابون 

من اجلوع والعطش والتعب وعلى  على ما يؤذون به ويكتب هلم به عمل صاحل كما يثاب اجملاهد على ما يصيبه
غيظة الكفار وإن كانت هذه اآلثار ليست عمال فعله يوقوم به لكنها متسببة عن عفله االختياري وهي اليت يقال هلا 

متولدة وقد اختلف الناس هل يقال أهنا فعل فاعل السبب أو هللا أو ال فاعل هلا والصحيح أهنا مشتركة بني فاعل 
وهلذا كتب له هبا عمل صاحل واملقصود أن احلسد مرض من أمراض النفس وهو مرض السبب وسائر األسباب 



غالب فال خيلص منه إال القليل من الناس وهلذا يقال ما خال جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكرمي خيفيه وقد 
نه ال يضرك ما مل قيل للحسن البصري احيسد املؤمن فقال ما أنساك أخوة يوسف ال أبا لك ولكن عمه يف صدرك فإ

تعد به يدا ولسانا فمن وجد يف نفسه حسدا لغريه فعليه أن يستعمل معه التقوى والصرب فيكره ذلك من نفسه 
وكثري من الناس الذين عندهم دين ال يعتدون على احملسود فال يعينون من ظلمه ولكنهم أيضا ال يقومون مبا جيب 

وال يذكرون حمامده وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا وهؤالء مدينون يف  من حقه بل إذا ذمه أحد مل يوافقوه على ذمه
ترك املأمور يف حقه مفرطون يف ذلك ال معتدون عليه وجزاؤهم أهنم يبخسون حقوقهم فال ينصفون أيضا يف مواضع 

اهللا  وال ينصرون على من ظلمهم كما مل ينصروا هذا احملسود وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب ومن اتقى
وصرب فلم يدخل يف الظاملني نفعه اهللا بتقواه كما جرى لزينب بنت جحش رضي اهللا عنها فإهنا كانت هي اليت 

وحسد النساء بعضهن لبعض كثري غالب ال سيما ) صلى اهللا عليه وسلم ( تسامى عائشة من أزواج النيب 
بسبب املشاركة يفوت بعض حظها وهكذا املتزوجات بزوج واحد فإن املرأة تغار على زوجها حلظها منه فإنه 

احلسد يقع كثريا بني املتشاركني يف رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات اآلخر ويكون بني النظراء 
لكراهة أحدهم أن يفضل اآلخر عليه كحسد إخوة يوسف وكحسد ابين آدم أحدمها ألخيه فإنه حسده لكون أن 

قربان هذا فحسده على ما فضله اهللا من االميان والتقوى كحسد اليهود للمسلمني وقتله اهللا تقبل قربانه ومل يتقبل 
على ذلك وهلذا قيل أول ذنب عصى اهللا به ثالثة احلرص والكرب واحلسد فاحلرص من آدم والكرب من إبليس 

وسأحدثكم مبا واحلسد من قابيل حيث قتل هابيل ويف احلديث ثالث ال ينجو منهن أحد احلسد والظن والطرية 
خيرج من ذلك إذا حسدت فال تبغض وإذا ظننت فال حتقق وإذا تطريت فامض رواه ابن أيب الدنيا من حديث أيب 

دب إليكم داء األمم قبلكم احلسد والبغضاء وهي احلالقة ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( هريرة ويف السنن عن النيب 
ما مسى البخل داء يف قوله وأي داء أدوأ من البخل فعلم أن هذا أقول حتلق الشعر ولكن حتلق الدين فسماه داء ك

مرض وقد جاء يف حديث آخر أعوذ بك من منكرات اخلالق واألهواء واألدواء فعطف األدواء على االخالق 
واألهواء فإن اخللق ما صار عادة للنفس وسجية قال تعاىل القلم وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس وابن عيينة 

د ابن حنبل رضي اهللا عنهم على دين عظيم ويف لفظ عن ابن عباس على دين اإلسالم وكذلك قالت عائشة وأمح
رضي اهللا عنها كان خلقه القرآن وكذلك قال احلسن البصري ادب القرآن هو اخللق العظيم وأما اهلوى فقد يكون 

األول احلسد بالبغضاء ألن احلاسد يكره عارضا والداء هو املرض وهو تأمل القلب والفساد فيه وقرن يف احلديث 
أوال فضل اهللا على ذلك الغري مث ينتقل إىل بغضه فإن بغض الالزم يقتضي بغض امللزوم فإن نعمة اهللا إذا كانت الزمة 

وهو حيب زواهلا وهي ال تزول إال بزواله أبغضه واحب عدمه واحلسد يوجب البغي كما أخرب اهللا تعاىل عمن قبلنا 
أهنم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فلم يكن اختالفهم لعدم العلم بل علموا احلق ولكن بغى آل عمران 

( بعضهم على بعض كما يبغي ا احلاسد على احملسود ويف الصحيحني عن أنس ابن مالك رضي اهللا عنه أن النيب 
 تقاطعوا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال حيل ملسلم قال ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وال) صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه ( أن يهجر اخاه فوق ثالث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخريمها الذي يبدأ بالسالم وقد قال 
يف احلديث املتفق على صحته من رواية أنس أيضا والذي نفسى بيده ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما ) وسلم 
سه وقد قال تعاىل النساء وإن منكم ملن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اهللا على إذ مل أكن معهم حيب لنف

شهيدا ولئن أصابكم فضل من اهللا ليقولن كأن مل يكن بينكم وبينه مودة يا ليتين كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 
م بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم وإن فهؤالء املبطئون مل حيبوا إلخواهنم املؤمنني ما حيبون ألنفسه



أصابتهم نعمة مل يفرحوا هلم هبا بل أحبوا أن يكون هلم منها حظ فهم ال يفرحون إال بدنيا حتصل هلم أو شر دنيوي 
ينصرف عنهم إذ كانوا ال حيبون اهللا ورسوله والدار اآلخرة ولو كانوا كذلك ألحبوا إخواهنم وأحبوا ما وصل إليهم 

ضله وتأملوا مبا يصيبهم من املصيبة ومن مل يسره ما يسر املؤمنني ويسوؤه ما يسوء املؤمنني فليس منهم ففي من ف
) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحيحني عن عامر الشعيب قال مسعت النعمان بن بشري خيطب ويقول مسعت رسول اهللا 

واحد إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر اجلسد يقول مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد ال
) صلى اهللا عليه وسلم ( باحلمى والسهر ويف الصحيحني عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه و الشح مرض و البخل مرض واحلسد شر من البخل 
انه قال احلسد يأكل احلسنات كما تأكل ) صلى اهللا عليه وسلم ( ي رواه أبو داود عن النيب كما يف احلديث الذ

النار احلطب والصدقة تطفئ اخلطيئة كما تطفئ املاء النار وذلك أن البخيل مينع نفسه واحلسود يكره نعمة اهللا على 
د يكون فيه خبل بال حسد لغريه والشح عباده وقد يكون يف الرجل إعطاء ملن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه وق

صلى ( أصل ذلك قال تعاىل احلشر و التغابن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون ويف الصحيحني عن النيب 
انه قال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا ) اهللا عليه وسلم 

وكان عبد الرمحن بن عوف يكثر من الدعاء يف طوافه يقول اللهم قين شح نفسي فقال له وأمرهم بالقطيعة فقطعوا 
رجل ما أكثر ما تدعو هبذا فقال إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة واحلسد يوجب الظلم فصل 

قد والغضب وأما فالبخل واحلسد مرض يوجب بغض النفس ملا ينفعها بل وحبها ملا يضرها وهلذا يقرن احلسد باحل
مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس ملا يضرها وقد يفترن به بغضها ملا ينفعها والعشق مرض نفساين وإذا قوى 

أثر يف البدن فصار مرضا يف اجلسم إما من أمراض الدماغ كاملاليخوليا ولذلك قيل فيه هو مرض وسواسي شبيه 
حول وحنو ذلك واملقصود هنا مرض القلب فإنه أصل حمبة النفس باملاليخوليا وإما من أمراض البدن كالضعف والن

ملا يضرها كمريض البدن الذي يشتهى ما يضره وإذا مل يطعم ذلك تأمل وإن أطعم قوى به املرض وزاد كذلك 
العاشق يضره اتصاله باملعشوق مشاهدة ومالمسة ومساعا بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهى ذلك فإن 

مشتهاه تأمل وتعذب وإن أعطى مشتهاه قوى مرضه وكان سببا لزيادة األمل ويف احلديث إن اهللا حيمى عبده  منع من
املؤمن الدنيا كما حيمى احدكم مريضه الطعام والشراب ويف مناجاة موسى املأثروة عن وهب اليت رواها اإلمام أمحد 

الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع  يف كتاب الزهد يقول اهللا تعاىل إين ألذود أوليائي عن نعيم
اهللكة وإين ألجنبهم سكوهنا وعيشها كما جينب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة وما ذلك هلواهنم على ولكن 

ل ليستكملوا نصيبهم من كراميت ساملا موفرا مل تكلمه الدنيا ومل يطفئه اهلوى وإمنا شفاء املريض بزوال مرضه ب
بزوال ذلك احلب املذموم من قلبه والناس يف العشق على قولني قيل إنه من باب اإلرادات وهذا هو املشهور قيل 

من باب التصورات وإنه فساد يف ا لتخييل حيث يتصور املعشوق على غري ما هو به قال هؤالء وهلذا ال يوصف اهللا 
خيل فيه خياال فاسدا وأما األولون فمنهم من قال يوصف بالعشق وال أنه يعشق ألنه منزه عن ذلك وال حيمد من يت

بالعشق فإنه احملبة التامة واهللا حيب وحيب وروى يف أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال ال يزال عبدي يتقرب إىل 
طة يعشقين وأعشقه وهذا قول بعض الصوفية واجلمهور ال يطلقون هذا اللفظ يف حق اهللا ألن العشق هو احملبة املفر

الزائدة على احلد الذي ينبغي واهللا تعاىل حمبته ال هناية هلا فليست تنتهي إىل حد ال تنبغي جماوزته قال هؤالء والعشق 
مذموم مطلقا ال ميدح يف حمبة اخاللق وال املخلوق ألنه احملبة املفرطة الزائدة على احلد احملدود وأيضا فإن لفظ 

اإلنسان المرأة أو صيب ال يستعمل يف حمبة كمحبة األهل واملال واجلاه وحمبة العشق إمنا يستعمل يف العرف يف حمبة 



األنبياء والصاحلني وهو مقرون كثريا بالفعل احملرم إما مبحبة امرأة أجنبية أو صيب يقترن به النظر احملرم واللمس 
جه عن العدل حبيث يفعل ألجلها ما احملرم وغري ذلك من األفعال احملرمة وأما حمبة الرجل المرأته أو سريته حمبة ختر

ال حيل ويترك ما جيب كما هو الواقع كثريا حىت يظلم ابنه من امرأته العتيقة حملبته اجلديدة وحىت يفعل من مطالبها 
املذمومة ما يضره يف دينه ودنياه مثل أن خيصها مبرياث ال تستحقه أو يعطى أهلها من الوالية واملال ما يتعدى به 

أو يسرف يف اإلنفاق عليها أو ميكنها من أمور حمرمة تضره يف دينه ودنياه وهذا يف عشق من يباح له حدود اهللا 
وطؤها فكيف عشق األجنبية والذكران من العاملني ففيه من الفساد ماال حيصيه إال رب العباد وهو من األمراض اليت 

حزاب فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه تفسد دين صاحبها وعرضه مث قد تفسد عقله مث جسمه قال تعاىل األ
مرض ومن يف قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة مىت خضع املطلوب طمع املريض والطمع يقوى اإلرادة والطلب 

يقوي املرض بذلك خبالف ما إذا كان آيسا من املطلوب فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف اإلرادة فيضعف احلب فإن 
لب ما هو آيس منه فال يكون مع اإلرادة عمل أصال بل يكون حديث نفس إال أن يقترن اإلنسان ال يريد أن يط

بذلك كالم أو نظر وحنو ذلك فأما إذا ابتلى بالعشق وعف وصرب فإنه يثاب على تقواه هللا وقد روى يف احلديث أن 
عن ابن عباس من عشق فعف وكتم وصرب مث مات كان شهيدا وهو معروف من رواية حيىي القتات عن جماهد 

مرفوعا وفيه نظر وال حيتج هبذا لكن من املعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن احملرمات نظرا وقوال وعمال وكتم 
ذلك فلم يتكلم به حىت ال يكون يف ذلك كالم حمرم اما شكوى إىل املخلوق وإما إظهار فاحشة وإما نوع طلب 

يف قلبه من أمل العشق كما يصرب املصاب عن أمل املصيبة فإن  للمعشوق وصرب على طاعة اهللا وعن معصيته وعلى ما
هذا يكون ممن اتقى اهللا وصرب و من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني يوسف وهكذا مرض احلسد وغريه 
ت من أمراض النفوس وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه اهللا فينهاها خشية من اهللا كان ممن دخل يف قوله النازعا

وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى فالنفس إذا أحبت شيئا سعت يف حصوله مبا 
ميكن حىت تسعى يف أمور كثرية تكون كلها مقامات لتلك الغاية فمن احب حمبة مذمومة أو أبغض بغضا مذموما 

تعلق إما مبنع حقوقه أو بعدوان عليهم أو حملبة  وفعل ذلك كان آمثا مثل أن يبغض شخصا حلسده له فيؤذي من له به
له هلواه معه فيفعل ألجله ما هو حمرم أو ما هو مأمور به هللا فيفعله ألجل هواه ال هللا وهذه أمراض كثرية يف النفوس 

واإلنسان قد يبغض شيئا فيبغض ألجله أمورا كثرية مبجرد الوهم واخليال وكذلك حيب شيئا فيحب ألجله أمورا 
ة ألجل الوهم واخليال كما قال شاعرهم أحب حلبها السودان حىت أحب حلبها سود الكالب فقد أحسب كثري

سوداء فأحب جنس السواد حىت يف الكالب وهذا كله مرض يف القلب يف تصوره وإرادته فنسأل اهللا ان يعاىف 
إمنا خلق ألجل حب اهللا تعاىل وهذه قلوبنا من كل داء ونعوذ باهللا من منكرات األخالق واألهواء واألدواء والقلب 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ) صلى اهللا عليه وسلم ( الفطرة اليت فطر اهللا عليها عباده كما قال النيب 
أو ينصرانه أو ميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء مث يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه 

ن شئتم الروم فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا أخرجه البخاري ومسلم فاهللا سبحانه فطر اقرءوا إ
عباده على حمبته وعبادته وحده فإذا تركت الفطرة بال فساد كان القلب عارفا باهللا حمبا له وحده لكن تفسد فطرته 

رته اليت فطره اهللا عليها وإن كانت بقضاء اهللا وقدره كما من مرضه كأبويه يهودانه أو ينصرانه وهذه كلها تغري فط
يغري البدن باجلدع مث قد يعود إىل الفطرة إذا يسر اهللا تعاىل هلا من يسعى يف إعادهتا إىل الفطرة والرسل صلى اهللا 

ده خملصا له الدين عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها ال لتغيري الفطرة وحتويلها وإذا كان القلب حمبا هللا وح
مل يبتل حبب غريه فضال أن يبتلى بالعشق وحيث ابتلى بالعشق فلنقص حمبته هللا وحده وهلذا ملا كان يوسف حمبا هللا 



خملصا له الدين مل يبتل بذلك بل قال تعاىل يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني 
قومها فلذلك ابتليت بالعشق وما يبتلى بالعشق أحد إال لنقص توحيده وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي و

وإميانه وإال فالقلب املنيب إىل اهللا اخلائف منه فيه صار فإن يصرفانه عن العشق أحدمها إنابته إىل اهللا وحمبته له فإن 
اهللا فإن اخلوف املضاد ذلك ألذ وأطيب من كل شيء فال تبقى مع حمبة اهللا حمبة خملوق تزامحه والثاين خوفه من 

للعشق يصرفه وكل من احب شيئا بعشق أو بغري عشق فإنه يصرف عن حمبته مبحبة ما هو احب إليه منه إذا كان 
يزامحه وينصرف عن حمبته خبوف حصول ضرر يكون ابغض إليه من ترك ذاك احلب فإذا كان اهللا احب إىل العبد من 

ه عشق وال مزامحة إال عند غفلة أو عند ضعف هذا احلب كل شيء وأخوف عنده من كل شيء مل حيصل مع
واخلوف بترك بعض الواجبات وفعل بعض احملرمات فإن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية فكلما فعل العبد 

 الطاعة حمبة هللا وخوفا منه وترك املعصية حبا له وخوفا منه قوى حبه له وخوفه منه فيزيل ما يف القلب من حمبة غريه
وخمافة غريه وهكذا أمراض األبدان فإن الصحة حتفظ باملثل واملرض يدفع بالضد فصحة القلب باإلميان حتفظ باملثل 

وهو ما يورث القلب إميانا من العلم النافع والعلم الصاحل فتلك أغذية له كما يف حديث ابن مسعود مرفوعا 
ي القرآن واآلدب املضيف فهو ضيافة اهللا لعباده آخر وموقوفا إن كل آدب حيب أن تؤتى مأدبته وإن مأدبة اهللا ه

الليل وأوقات األذان واإلقامة ويف سجوده ويف أدبار الصلوات ويضم إىل ذلك االستغفار فإنه من استغفر اهللا مث 
تاب إليه متعه متاعا حسنا إىل اجل مسمى وليتخذ وردا من األذكار يف النهار ووقت النوم وليصرب على ما يعرض 

من املوانع والصوارف فإنه ال يلبث أن يؤيده اهللا بروح منه ويكتب اإلميان يف قلبه وليحرص على إكمال له 
الفرائض من الصلوات اخلمس باطنة وظاهرة فإهنا عمود الدين وليكن هجرياه ال حول وال قوة إال باهللا فإهنا هبا 

الدعاء والطلب فإن العبد يستجاب له ما مل يعجل  حتمل األثقال وتكابد األهوال وينال رفيع األحوال وال يسأم من
فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب يل وليعلم أن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا 

ومل ينل أحد شيئا من ختم اخلري نيب فمن دونه إال بالصرب واحلمد هللا رب العاملني وله احلمد واملنة على االسالم 
دا يكافئ نعمه الظاهرة والباطنة وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جالله وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى والسنة مح

آله وأصحابه وأزواجه امهات املؤمنني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما كثريا بسم اهللا الرمحن 
ها احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد الرحيم ومما كتبه شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف أمراض القلوب وشفائ

وصحبه وسلم قد ذكرنا يف غري موضع أن صالح حال اإلنسان يف العدل كما ان فساده يف الظلم وأن اهللا سبحانه 
عدله وسواه ملا خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخالطه واعضائه ومرض ذلك االحنراف وامليل وكذلك 

واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصالحه متالزمة وقد ذكر اهللا مرض القلوب وشفاءها يف  استقامة القلب
كقوله تعاىل عن املنافقني البقرة يف قلوهبم ) صلى اهللا عليه وسلم ( مواضع من كتابه وجاء ذلك يف سنة رسوله 

اىل التوبة ويشف صدور قوم مرض فزادهم اهللا مرضا وقال فترى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم وقال تع
مؤمنني ويذهب غيظ قلوهبم وقال يونس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وقال تعاىل اإلسراء 

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وقال تعاىل فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال تعاىل 
 قلبه مرض وقال احلزاب لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم مرض األحزاب وال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف

واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم وقال األحزاب وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله 
سؤال وقال الرشيد االن هال سألوا إذ مل يعلموا فإن شفاء العي ال) صلى اهللا عليه وسلم ( إال غرروا وقال النيب 

شفيتين يا مالك ويف صحيح البخاري عن ابن مسعود أن أحدا ال يزال خبري ما اتقى اهللا وإذا شك يف تفسري شيء 



سأل رجال فشفاه وأوشك أن ال جيده والذي ال إله إال هو وما ذكر اهللا من مرض القلوب وشفائها مبنزلة ما ذكر 
قلها وصممها وبكمها وعماها لكن املقصود مرض القلب فنقول املرض نوعان من موهتا وحياهتا ومسعها وبصرها وع

فساد احلس وفساد احلركة الطبيعية وما يتصل هبا من اإلرادية وكل منهما حيصل بفقده أمل وعذاب فكما أنه مع 
ذا كانت صحة احلس واحلركة اإلرادية والطبيعية حتصل اللذة والنعمة فكذلك بفسادها حيصل األمل والعذاب وهل

النعمة من النعيم وهو ما ينعم اهللا به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم وقال التكاثر لتسألن يومئذ عن النعيم أي 
عن شكره فسبب اللذة إحساس املالئم وسبب األمل إحساس املنايف ليس اللذة واألمل نفس اإلحساس واإلدراك وإمنا 

ض فيه أمل ال بد منه وإن كان قد يسكن احيانا ملعارض راجح فاملقتضى له هونتيجته ومثرته ومقصوده وغايته فاملر
قائم يهيج بأدىن سبب فال بد يف املرض من وجود سبب األمل وإمنا يزول األمل بوجود املعارض والراجح ولذة القلب 

من جنس ما حيصل يف  وأمله أعظم من لذة اجلسم وأمله أعين أمله ولذته النفسانيني وإن كان قد حيصل فيه من األمل
سائر البدن بسبب مرض اجلسم فذلك شيء آخر فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه اعظم من مرض اجلسم وشفائه 
فتارة يكون من مجلة الشبهات كما قال األحزاب فيطمع الذي يف قلبه مرض وكما صنف اخلرائطي كتاب اعتالل 

وجه من جهة فساد االعتقادات وفساد اإلرادات واملظلوم يف القلوب باألهواء ففي قلوب املنافقني املرض من هذا ال
قلبه مرض وهو األمل احلاصل بسبب ظلم الغري له فإذا استوىف حقه اشتفى قلبه كما قال تعاىل التوبة ويشف صدور 

قوم مؤمنني ويذهب غيظ قلوهبم فإن ذهاب غيظ القلب إمنا هو لدفع األذى واألمل عنه فإذا اندفع عنه األذى 
ستوىف حقه زال غيظه فكما أن اإلنسان إذا صار ال يسمع بأذنه وال يبصر بعينه كان ذلك مرضا مؤملا له مبا يفوته وا

من املصاحل وحيصل له من املضار فكذلك إذا مل يسمع ومل يبصر ومل يعلم بقلبه احلق من الباطل ومل مييز بني اخلري 
وأمله وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثري يف  والشر والعي والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه

الشهوة الكلية ومثل أكل الطني وحنوه كان ذلك مرضا فإنه يتأمل حىت يزول أمله هبذا األكل الذي يوجد أملا أكثر من 
رة أو األول فهو يتأمل إن أكل ويتأمل إن مل يأكل فكذلك إذا بلى حبب من ال ينفعه بعشق وحنوه سواء كان لصو

لرياسة أو ملال وحنو ذلك فإن مل حيصل على حمبوبه ومطلوبه فهو متأمل ومريض سقيم وإن حصل حمبوبة فهو اشد 
مرضا وأملا وسقما كما أن املريض إذا كان يبغض ما حيتاج إليه من الطعام والشراب كان ذلك األمل حاصال وكان 

أو يزول ما يوجب بغضه ملا ينفعه وحيتاج إليه فهو متأمل يف دوامه على ذلك يوجب من األمل اكثر من ذلك حىت يقتله 
احلال وتأمله فيما بعد إن مل يعافه اهللا اعظم وأكرب فبغض احلاسد لنعمة اهللا على احملسود كبغض املريض ألكل 

له  األصحاء ألطعمتهم وأشربتهم حىت ال يقدر أن يراهم يأكلون ونفرته عن أن يقوم حبقه كنفرة املريض عما يصلح
من طعام وشراب فاحلب والبغض اخلارج عن االعتدال والصحة يف النفس كالشهوة والنفرة اخلارجة عن االعتدال 
والصحة يف اجلسم وعمى القلب وبكمه عن أن يبصر احلقائق ومييز بني ما ينفعه ويسره كعمى اجلسم وخرسه عن 

ه وكما أن الضرير إذا أبصر وجد من الراحة والعافية أن يبصر األمور املرئية ويتكلم هبا ومييز بني ما ينفعه ويضر
والسرور أمرا عظيما فبصر القلب ورؤيته احلقائق بينه وبني بصر الراس من التفاوت ماال حيصيه إال اهللا وإمنا الغرض 

 هنا تشبيه أحد املرضني باآلخر فطب األديان حيتذي حذو طب األبدان وقد كتب سلمان إىل أيب الدرداء أما بعد
فقد بلغين أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل واهللا أنزل كتابه شفاء ملا يف الصدور وقال تعاىل اإلسراء وننزل من 

القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا ذلك أن الشفاء إمنا حيصل ملن يتعمد الدواء وهم 
اجلسم يكون خبروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن االعتدال  املؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوهبم فمرض

إما بشهوة ماال حيصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ويكون بضعف قوة 



اإلدراك واحلركة كذلك مرض القلب يكون باحلب والبغض اخلارجني عن االعتدال وهي األهواء اليت قال اهللا فيها 
ص ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا وقال الروم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغري علم كما يكون القص

اجلسد خارجا عن االعتدال إذا فعل ما يشتهيه اجلسم بال قول الطبيب ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حىت ال 
ل قد يتناولون ما يشتهون فال حيتمون وال يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له وكما أن املرضى اجلها

يصربون على األدوية الكريهة ملا يف ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة ولكن ذلك يعقبهم من اآلالم ما يعظم 
قدره أو يعجل اهلالك فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه 

ح له فيعقبهم ذلك من األمل والعقوبات إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة ما فيه عظم العذاب واهلالك نفسه مما هو ال يصل
األعظم و التقوى هي االحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه فإن االحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع وأما 

املتقني وأما ترك استعمال الضار والنافع استعمال النافع فقد يكون معه أيضا استعمال الضار فال يكون صاحبه من 
فهذا ال يكون فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيا مبا معه من املواد اليت تضره حىت يهلك وهلذا كانت 

العاقبة للتقوى وللمتقني ألهنم احملتمون عما يضرهم فعاقبتهم اإلسالم والكرامة وإن وجدوا أملا يف االبتداء لتناول 
دواء واإلحتماء كفعل األعمال الصاحلة املكروهة كما قال تعاىل البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ال

أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم ولكثرة األعمال الباطلة املشتهاة قال تعاىل 
نة هي املأوى وكما قال االنفال وتودون أن غري النازعات وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن اجل

ذات الشوكة تكون لكم فأما من مل حيتم فإن ذلك سبب لضرره يف العاقبة ومن تناول ما ينفعه مع يسري من التخليط 
فهو أصلح ممن احتمى محية كاملة ومل يتناول إال شيئا يسريا فإن احلمية التامة بال اغتذاء مترض فهكذا من ترك 

ت ومل يفعل احلسنات وقد قدمنا يف قاعدة كبرية أن جنس احلسنات أنفع من جنس ترك السيئات كما أن السيئا
جنس االغتذاء من جنس االحتماء وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغريه باالنضمام إىل غريه وكما أن 

القلب حيتاج فيها إىل حفظ  الواجب االحتماء عن سبب املرض قبل حصوله وإزالته بعد حصوله فهكذا أمراض
الصحة ابتداء وإىل إعادهتا إن عرض له املرض دواما والصحة حتفظ باملثل واملرض يزول بالضد فصحة القلب حتفظ 

باستعمال أمثال ما فيها وهو ما يقوى العلم واالميان من الذكر والتفكر والعبادات املشروعة وتزول بالضد فتزال 
بة الباطل ببغضه وحمبة احلق وهلذا قال حيىي بن عمار العلوم مخسة فعلم هو حياة الدين الشبهات بالبينات وتزال حم

وهو علم التوحيد وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر مبعاين القرآن واحلديث وعلم هو دواء الدين وهو علم 
و داء الدين وهو الكالم احملدث الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إىل من يشفيه منها كما قال ابن مسعود وعلم ه

وعلم هو هالل الدين وهو علم السحر وحنوه فحفظ الصحة باملثل وإزالة املرض بالضد يف مرض اجلسم الطبيعي 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومرض القلب النفساين الديين الشرعي قال 

تج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء مث يقول أبو هريرة اقرءوا إن شئتم ينصرانه أو ميجسانه كما تن
الروم فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها أخرجاه يف الصحيحني قال تعاىل الروم وله من يف السموات واألرض كل له 

اوات واألرض إىل قوله بل اتبع قانتون وهو الذي يبدئ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وله املثل األعلى يف السم
الذين ظلموا أهواءهم بغري علم إىل قوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون فأخرب اهللا أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفا وهو عبادة اهللا وحده 

له فهذه من احلركة الفطرية الطبيعية املستقيمة املعتدلة للقلب وتركها ظلم عظيم اتبع اهله اهواءهم بغري ال شريك 
علم وال بد هلذه الفطرة واخللقة وهي صحة اخللقة من قوت وغذاء ميدها بنظري ما فيها مما فطرت عليه علما وعمال 



يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهي مأدبة اهللا كما قال النيب  وهلذا كان متام الدين بالفطرة املكملة بالشريعة املنزلة
حديث ابن مسعود إن كل آدب حيب أن تؤتى مأدبته وإن مأدبة اهللا هي القرآن ومثله كماء أنزله اهللا من السماء 

كما جرى متثيله بذلك يف الكتاب والسنة واحملرفون للفطرة املغريون للقلب عن استقامته هم ممرضون للقلوب 
سقمون هلا وقد أنزل اهللا كتابه شفاء ملا يف الصدور وما يصيب املؤمن يف الدنيا من املصائب مبنزلة ما يصيب اجلسم م

ما يصيب املؤمن من وصب ) صلى اهللا عليه وسلم ( من األمل يصح به اجلسم وتزول أخالطه الفاسدة كما قال النيب 
ة يشاكها إال كفر اهللا هبا خطاياه وذلك حتقيق لقوله وال نصب وال هم وال حزن وال غم وال أذى حىت الشوك

النساء من يعمل سوءا جيز به ومن مل يطهر يف هذه الدنيا من هذه األمراض فيئوب صحيحا وإال احتاج إىل أن يطهر 
ه منها يف اآلخرة فيعذبه اهللا كالذي اجتمعت فيه أخالطه ومل يستعمل األدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حىت يكون هالك

هبا وهلذا جاء يف األثر إذا قالوا للمريض اللهم ارمحه يقول اهللا كيف أرمحه من شيء به أرمحه وقال النيب صلى اهللا 
عليه وسلم املرض حطة حيط اخلطايا عن صاحبه كما حتط الشجرة اليابسة ورقها وكما أن من أمراض اجلسم ما إذا 

احب ذات اجلنب وكذلك امليت بغرق أو حرق أو هدم فمن مات اإلنسان منه كان شهيدا كاملطعون واملبطون وص
أمراض النفس ما إذا اتقى العبد ربه فيه وصرب عليه حىت مات كان شهيدا كاجلبان الذي يتقى اهللا ويصرب للقتال 

حىت يقتل فإن البخل واجلنب من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له األمل وإن عصاه تأمل كأمراض اجلسم وكذلك 
قد روى من عشق فعف وكتم وصرب مث مات مات شهيدا فإنه مرض يف النفس يدعو إىل ما يضر النفس العشق ف

كما يدعو املريض إىل تناول ما يضر فإن أطاع هواه عظم عذابه يف اآلخرة ويف الدنيا أيضا وإن عصى اهلوى بالعفة 
كان شهيدأن هذا يدعوه إىل النار فيمنعه والكتمان صار يف نفسه من األمل والسقم ما فيها فإذا مات من ذلك املرض 

صلى اهللا ( كاجلبان متنعه نفسه عن اجلنة فيقدمها فهذه األمراض إذا كان معها إميان وتقوى كانت كما قال النيب 
ال يقضي اهللا للمؤمن قضاء إال كان خريا له إن أصابته سراء فشكر كان خريا له وإن أصابته ضراء ) عليه وسلم 

له واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه امجعني فهرس أمراض القلوب  فصرب كان خريا
  وشفاؤها التحفة العراقية يف االعمال القلبية تأليف شيخ االسالم تقي الدين أمحد بن تيمية بسم اهللا الرمحن الرحيم

ئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل احلمد هللا نستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سي
فال هادي له ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ونشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وآله 

وصحبه وسلم أما بعد فهذه كلمات خمتصرة يف أعمال القلوب اليت تسمى املقامات واألحوال وهي من أصول 
ن مثل حمبة اهللا ورسوله والتوكل على اهللا وإخالص الدين له والشكر له والصرب على حكمه االميان وقواعد الدي

واخلوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من أوجب اهللا حقه من أهل اإلميان واستكتبها وكل منا 
اق أئمة الدين والناس يف هذا عجالن فأقول هذه األعمال مجيعها واجبة على مجيع اخللق املأمورين يف األصل باتف

على ثالث درجات كما هم يف أعمال األبدان على ثالث درجات ظامل لنفسه ومقتصد وسابق باخلريات فالظامل 
لنفسه العاصي بترك مأمور وفعل حمظور واملقتصد املؤدي الواجبات والتارك احملرمات والسابق باخلريات املتقرب مبا 

لتارك للمحرم واملكروه وإن كان كل من املقتصد والسابق قد تكون له ذنوب يقدر عليه من واجب ومسنون وا
متحى عنه بتوبة واهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين إما حبسنات ماحية وإما مبصائب مفكرة وإما بغري ذلك وكل من 

املؤمنون املتقون ولكن  الصنفني املقتصدين والسابقني من أولياء اهللا الذي ذكرهم يف كتابه يونس فأولياء اهللا هم
ذلك ينقسم إىل عام وهم املقتصدون وخاص وهم السابقون وإن كان السابقون هم أعلى درجات كاألنبياء 

القسمني يف احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه عن أيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( والصديقني وقد ذكر النيب 



أنه قال يقول اهللا من عادى يل وليا فقد بارزين باحملاربة وما ) وسلم  صلى اهللا عليه( هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
تقرب إىل عبدي مبثل أداء ما افترضت عليه وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه 

ر ويب يبطش ويب الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا فيب يسمع ويب يبص
ميشي ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن قبض نفس عبدي 

املؤمن يكره املوت وأكره مساءته صفحة فارغة وال بد له منه وما الظامل لنفسه من أهل اإلميان ففيه من والية اهللا 
ر فجوره فالشخص الواحد قد جتتمع فيه احلسنات املقتضية للثواب بقدر إميانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقد

) صلى اهللا عليه وسلم ( والسيئات املقتضية للعقاب حىت ميكن أن يثاب ويعاقب وهذا قول أصحاب رسول اهللا 
ما القائلون وأئمة اإلسالم وأهل السنة واجلماعة الذين يقولون إنه ال خيلد يف النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان وأ

بالتخليد كاخلوارج أو املعتزلة القائلني أنه ال خيرج من النار من دخلها من أهل القبلة وأنه ال شفاعة للرسول وال 
لغريه يف اهل الكبائر ال قبل دخول النار وال بعدها فعندهم ال جيتمع يف الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات 

 يثب ودالئل هذا األصل من الكتاب والسنة وإمجاع األمة كثري ليس وسيئات بل من اثيب ال يعاقب ومن عوقب مل
هذا هو موضعه قد بسطناه يف موضعه وينبين على هذا أمور كثرية وهلذا من كان معه إميان حقيقي فال بد أن يكون 

ي اهللا معه من هذه األعمال بقدر إميانه وإن كان له ذنوب كما رواه البخاري يف صحيحه عن عمر بن اخلطاب رض
( وكان يشرب اخلمر وجيلده النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( عنه أن رجال كان يسمى محارا وكان يضحك النيب 

فقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( فأتى به مرة فقال رجل لعنه اهللا ما أكثر ما يؤيت به إىل النيب ) صلى اهللا عليه وسلم 
حيب اهللا ورسوله فهذا بني أن املذنب بالشراب وغريه قد يكون حمبا هللا ال تلعنه فإنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

ورسوله وحب اهللا رسوله أوثق عرى اإلميان كما أن العابد الزاهد قد يكون ملا يف قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا 
د عند اهللا ورسوله من ذلك الوجه كما استفاض يف الصحاح وغريها من حديث علي بن أيب طالب وأيب سعي

انه ذكر اخلوارج فقال حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع ) صلى اهللا عليه وسلم ( اخلدري عن النيب 
صيامهم وقراءته مع قارءهتم يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية أينما 

لهم لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد وهؤالء أصحاب رسول اهللا لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا عند اهللا ملن قت
صلى ( وقال النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( مع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب بأمر النيب ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

تني وهلذا قال فيهم يف احلديث الصحيح مترق مارقة على خري فرقة من املسلمني يقتلهم أدىن الطائف) اهللا عليه وسلم 
أئمة املسلمني كسفيان الثوري أن البدعة أحب إىل إبليس من املعصية ألن البدعة ال يتاب منها واملعصية يتاب منها 
ومعىن قوهلم أن البدعة ال يتاب منها أن املبتدع الذي يتخذ دينا مل يشرعه اهللا ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه 

سنا ألن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا مأمورا به حسنا فهو ال يتوب ما دام يراه ح
أمر إجياب أو أمر استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء يف نفس األمر فإنه ال يتوب ولكن 

ن هدى من الكفار واملافقني التوبة ممكنة وواقعه بأن يهديه اهللا ويرشده حىت يتبني له احلق كما هدى سبحانه وتعاىل م
وطوائف أهل البدع والضالل وهذا يكون بأن يتبع من احلق ما علمه فمن عمل مبا علم أورثه اهللا علم ما مل يعلم 
كما قال تعاىل حممد والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال النساء ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان 

آلتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهلديناهم صراطا مستقيما وقال تعاىل احلديد يا أيها الذين خريا هلم وأشد تثيبتا وإذا 
آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نورا متشون به وقال تعاىل البقرة اهللا ويل الذين 

ن اهللا نور وكتاب مبني يهدي به اهللا من اتبع آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور وقال تعاىل املائدة قد جاءكم م



رضوانه سبل السالم اآلية وشواهد هذا كثرية يف الكتاب والسنة وكذلك من أعرض عن اتباع احلق الذي يعلمه 
تبعا هلواه فإن ذلك يورثه اجلهل والضالل حىت يعمى قلبه عن احلق الواضح كما قال تعاىل الصف فلما زاغوا أزاغ 

آلية وقال تعاىل البقرة يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا وقال تعاىل األنعام وأقسموا باهللا جهد أمياهنم اهللا قلوهبم ا
لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا قل إمنا اآليات عند اهللا وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون ونقلب أفئدهتم وأبصارهم 

إذا جاءت ال يؤمنون وإنا نقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل اآلية وهذا استفهام نفي وإنكار أي وما يدريكم أهنا 
يؤمنوا به أول مرة على قراءة من قرأ إهنا بالكسر تكون جزما بأهنا إذا جاءت ال يؤمنون ونقلب أفئدهتم وأبصارهم 

ن من كما مل يؤمنوا به أول مرة وهلذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبري إن من ثواب احلسنة احلسنة بعدها وإ
صلى اهللا عليه وسلم ( عقوبة السيئة السيئة بعدها وقد ثبت يف الصحيحني عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب 

أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وال يزال الرجل يصدق ويتحرى ) 
ذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وال الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا وإياكم والكذب فإن الك

أن الصدق ) صلى اهللا عليه وسلم ( يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا فأخرب النيب 
يستلزم الرب وأن الكذب يستلزم الفجور وقد قال تعاىل االنفطار إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وهلذا 

عض املشايخ إذا أمر متبعيه بالتوبة وأحب أن ال ينفر ويتعب قلبه أمره بالصدق وهلذا يكثر يف كالم مشايخ كان ب
الدين وأئمته ذكر الصدق واإلخالص حىت يقولون قل ملن ال يصدق ال يتبعين ويقولون الصدق سيف اهللا يف األرض 

هللا عبد إال صنع له وأمثال هذا كثري ما وضع على شيء إال قطعه ويقول يوسف بن اسباط وغريه ما صدق ا
والصدق واإلخالص مها حتقيق اإلميان واإلسالم فإن املظهرين اإلسالم ينقسمون إىل مؤمن ومنافق فالفارق بني 

املؤمن واملنافق هو الصدق كما يف قوله احلجرات قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إىل قوله إمنا 
ن آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا أولئك هم الصادقون وقال املؤمنون الذي

تعاىل احلشر للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا وينصرون اهللا 
ن هم املؤمنون الذين مل يتعقب إمياهنم به وجاهدوا ورسوله أولئك هم الصادقون فأخرب أن الصادقني يف دعوى اإلميا

يف سبيله بأمواهلم وأنفسهم وذلك أن هذا هو العهد املأخوذ على األولني واآلخرين كما قال تعاىل آل عمران وإذ 
اخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 

 وأخذمت على ذلكم إصري اآلية قال ابن عباس ما بعث اهللا نبيا إال أخذ عليه امليثاق لئن بعث حممد وهو حي أأقررمت
ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ امليثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعاىل احلديد لقد أرسلنا رسلنا 

لقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهللا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس با
من ينصره ورسله بالغيب إن اهللا قوى عزيز فذكر تعاىل أنه أنزل الكتاب وامليزان وأنه أنزل احلديد ألجل القيام 
صريا بالقسط وليعلم اهللا من ينصره ورسله وهلذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ون

والكتاب واحلديد وإن اشتركا يف اإلنزال فال مينع أن يكون أحدمها نزل من حيث مل ينزل اآلخر حيث نزل الكتاب 
من اهللا كما قال تعاىل أول الزمر تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم وقال تعاىل أول هود كتاب احكمت آياته مث 

القرآن من لدن حكيم عليم واحلديد أنزل من اجلبال اليت خيلق  فصلت من لدن حكيم خبري وقال النمل وإنك لتلقى
فيها وكذلك وصف الصادقني يف دعوى الرب الذي هو مجاع الدين يف قوله البقرة ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل 

صدقوا  املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني إىل قوله أولئك الذين
وأولئك هم املتقون وأما املنافقون فوصفهم بالكذب يف آيات متعددة كقوله البقرة يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا 



مرضا وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون وقوله أول املنافقون إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا 
لكاذبون وقال التوبة فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني 

ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون وحنو ذلك من القرآن كثري ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون يف 
ظه من الزنا فهو يف احلديث الصحيح كتب على ابن آدم ح) صلى اهللا عليه وسلم ( األقوال واألعمال كقول النيب 

مدرك ذلك ال حمالة فالعينان تزنيان وزنامها النظر واألذنان تزنيان وزنامها السمع واليدان تزنيان وزنامها البطش 
والرجالن تزنيان وزنامها املشي والقلب يتمىن ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه ويقال محلوا على العدو محلة 

ة صادقة ويقال فالن صادق احلب واملودة وحنو ذلك وهلذا يراد بالصادق الصادق صادقة إذا كان إرادهتم القتال ثابت
يف إرادته وقصده وطلبه وهو الصادق يف عمله ويريدون الصادق يف خربه وكالمه واملنافق ضد املؤمن الصادق وهو 

املنافقني خيادعون اهللا وهو الذي يكون كاذبا يف خربه أو كاذبا يف عمله كاملرائي يف عمله قال اهللا تعاىل النساء إن 
خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراؤون الناس اآليتني وأما اإلخالص فهو حقيقة اإلسالم إذ اإلسالم هو 

االستسالم هللا ال لغريه كما قال تعاىل الزمر ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون ورجال سلما لرجل هل 
ستسلم له فقد استكرب ومن استسلم هللا ولغريه فقد أشرك وكل من الكرب والشرك ضد يستويان اآلية فمن مل ي

اإلسالم واإلسالم ضد الشرك والكرب وذلك يف القرآن كثري وهلذا كان اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا وهي 
حد من األولني واآلخرين متضمنة عبادة اهللا وحده وترك عبادة ما سواه وهو اإلسالم العام الذي ال يقبل اهللا من أ

دينا سواه كما قال تعاىل آل عمران ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين وقال آل 
عمران شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم إن الدين عند اهللا 

الذي ذكرنا مما يبني أن أصل الدين يف احلقيقة هو األمور الباطنة من العلوم واألعمال وأن األعمال اإلسالم وهذا 
يف احلديث الذي رواه أمحد يف مسنده اإلسالم عالنية ) صلى اهللا عليه وسلم ( الظاهرة ال تنفع بدوهنا كما قال النيب 

احلالل بني واحلرام بني وبني ذلك امور مشتبهات ال )  صلى اهللا عليه وسلم( واإلميان يف القلب وهلذا قال النيب 
يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ لعرضه ودينه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي 

يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه أال وإن لك ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه أال وإن يف اجلسد مضغة إذا 
ح اجلسد كله وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد وهي القلب وعن أيب هريرة قال القلب ملك صلحت صل

واألعضاء جنوده فإذا طاب امللك طابت جنوده وإذا خبث خبثت جنوده فصل وهذه األعمال الباطنة كمحبة اهللا 
ال يكون تركها حممودا  واإلخالص له والتوكل عليه والرضا عنه وحنو ذلك كلها مأمور هبا يف حق اخلاصة والعامة

يف حال واحد وإن ارتقى مقامه وأما احلزن فلم يأمر اهللا به وال رسوله بل قد هنى عنه يف مواضع وإن تعلق أمر الدين 
به كقوله تعاىل آل عمران وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني وقوله النحل وال حتزن عليهم وال تك 

وقوله التوبة إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا وقوله يونس وال حيزنك قوهلم وقوله احلديد يف ضيق مما ميكرون 
لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم وأمثال ذلك كثرية وذلك أنه ال جيلب منفعة وال يدفع مضرة وال 

مل يقترن حبزنه حمرم كما حيزن على املصائب كما قال  فائدة فيه وماال فائدة فيه ال يأمر اهللا به نعم ال يأمث صاحبه إذا
إن اهللا ال يؤاخذ على دمع العني وال حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

وأشار بيده إىل لسانه وقال تدمع العني وحيزن القلب وال نقول إال ما يرضى الرب ومنه قوله تعاىل يوسف فتوىل 
وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم وقد يقترن باحلزن ما يثاب صاحبه عليه عنهم 

وحيمد عليه ويكون حممودا من تلك اجلهة ال من جهة احلزن كاحلزين على مصيبة يف دينه وعلى مصائب املسلمني 



احلزن على ذلك إذا أفضى إىل  عموما فهذا يثاب على ما يف قلبه من حب اخلري وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن
ترك مأمور من الصرب واجلهاد وجلب منفعة ودفع مضرة منهى عنها وإال كان حسب صاحبه رفع اإلمث عنه من جهة 
احلزن وأما إن أفضى إىل ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر اهللا ورسوله به كان مذموما عليه من تلك اجلهة 

وأما احملبة هللا والتوكل واإلخالص له وحنو ذلك فهذه كلها خري حمض وهي حسنة وإن كان حممودا من جهة أخرى 
حمبوبة يف حق كل النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ومن قال إن هذه املقامات تكون للعامة دون اخلاصة فقد 

كافر ومنافق وقد تكلم  غلط يف ذلك إن أراد خروج اخلاصة عنها فإن هذه ال خيرج عنها مؤمن قط وإمنا خيرج عنها
بعضهم بكالم بينا غلطه فيه وأنه تقصري يف حتقيق هذه املقامات من مدة وليس هذا موضعه ولكن هذه املقامات 

ينقسم الناس فيها إىل خصوص وعموم فللخاصة خاصها وللعامة عامها مثال ذلك أن هؤالء قالوا إن التوكل 
اضل عن نفسه وقالوا املتوكل يطلب بتوكله أمرا من األمور مناضلة عن النفس يف طلب القوت واخلاص ال ين

والعارف يشهد األمور بفروغه منها فال يطلب شيئا فيقال أما األول فإن التوكل أعم من التوكل يف مصاحل الدنيا 
به يف فإن املتوكل يتوكل على اهللا يف صالح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته وهذا أهم األمور إليه وهلذا يناجي ر

كل صالة بقوله إياك نعبد وإياك نستعني كما يف قوله هود فاعبده وتوكل عليه وقوله هود و الشورى عليه توكلت 
وإليه أنيب فهو قد مجع بني العبادة والتوكل يف عدة مواضع ألن هذين جيمعان الدين كله وهلذا قال من قال من 

لم القرآن يف املفصل ومجع علم املفصل يف فاحتة الكتاب ومجع السلف إن اهللا مجع الكتب املنزلة يف القرآن ومجع ع
علم فاحتة الكتاب يف قوله إياك نعبد وإياك نستعني وهاتان الكلمتان اجلامعتان اللتان للرب والعبد كما يف احلديث 

نه قسمت أنه قال يقول اهللا سبحا) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحيح الذي يف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب 
) صلى اهللا عليه وسلم ( الصالة بيين وبني عبدي نصفني نصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول اهللا 

يقول العبد احلمد هللا رب العاملني يقول اهللا محدين عبدي يقول العبد الرمحن الرحيم يقول اهللا أثين على عبدي يقول 
دي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعني يقول اهللا فهذه اآلية بيين وبني العبد مالك يوم الدين يقول اهللا جمدين عب

عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال 
ف الدعاء الضالني يقول اهللا فهؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل فالرب سبحانه له نصف الثناء واخلري والعبد له نص

والطلب وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد فإياك نعبد للرب وإياك نستعني للعبد ويف الصحيحني عن معاذ 
على محار فقال يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد ) صلى اهللا عليه وسلم ( رضي اهللا عنه قال كنت رديفا للنيب 

لعباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا وحق العباد على اهللا أن ال يعذب من قلت اهللا ورسوله اعلم قال حق اهللا على ا
ال يشرك به والعبادة هي الغاية اليت خلق اهللا هلا العباد من جهة أمر اهللا وحمبته ورضاه كما قال تعاىل الذاريات وما 

لذل وهنايته وكمال احلب خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون وهبا أرسل الرسل وأنزل الكتب وهي اسم جيمع كمال ا
هللا وهنايته فاحلب اخللي عن ذل والذل اخللي عن حب ال يكون عبادة وإمنا العبادة ما جيمع كمال األمرين وهلذا 
كانت العبادة ال تصلح إال هللا وهي وإن كانت منفعتها للعبد واهللا غين عنها فهي له من جهة حمبته هلا ورضاه هبا 

توبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه يف ارض دوية ملهكة إذا نام آيسا منها وهلذا كان اهللا أشد فرحا ب
مث استيقظ فوجدها فاهللا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها يف 

ذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة غري هذا املوضع والتوكل واالستعانة للعبد ألنه هو الوسيلة والطريق ال
قال يقول اهللا يا ) صلى اهللا عليه وسلم ( فاالستعانة كالدعاء واملسألة وقد روى الطرباين يف كتاب الدعاء عن النيب 

ابن آدم إمنا هي اربع واحدة يل وواحدة لك وواحدة بيين وبينك وواحدة بينك وبني خلقي فأما اليت يل فتعبدين ال 



 شيئا وأما اليت هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه وأما اليت بيين وبينك فمنك الدعاء وعلى تشرك يب
االجابة وأما اليت بينك وبني خلقي فأت للناس ما حتب أن يأتوا إليك وكون هذا هللا وهذا للعبد هو اعتبار تعلق احملبة 

الئما له واهللا تعاىل حيب ويرضى ما هو الغاية املقصودة يف والرضاء ابتداء فإن العبد ابتداء حيب ويريد ما يراه م
رضاه وحبه الوسيلة تبعا لذلك وإال فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك حيبه اهللا ويرضاه وعلى هذا 

يف فالذي ظن أن التوكل من املقامات العامة ظن أن التوكل ال يطلب به إال حظوظ الدنيا وهو غلط بل التوكل 
األمور الدينية أعظم وأيضا التوكل يف األمور الدينية اليت ال تتم الواجبات واملستحبات إال هبا والزاهد فيها زاهد 

خرة وهو فضول املباح اليت فيما حيبه اهللا ويأمر به ويرضاه والزهد املشروع هو ترك الرغبة فيما ال ينفع يف الدار اآل
ال يستعان هبا على طاعة اهللا كما أن الورع املشروع هو ترك ما قد يضر يف الدار اآلخرة وهو ترك احملرمات 

والشبهات اليت ال يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات فأما ما ينفع يف الدار اآلخرة بنفسه أو على ما 
هد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل يف قوله تعاىل املائدة يا أيها الذين آمنوا ال حترموا ينفع يف الدار اآلخرة فالز

طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين كما أن االشتغال بفضول املباحات هو ضد الزهد 
ن درجة املقربني إىل درجة املشروع فإن اشتغل هبا عن واجب أو بفعل حمرم كان عاصيا وإال كان منقوصا ع

املقتصدين وأيضا فالتوكل هو حمبوب هللا مرضى مأمور به دائما وما كان حمبوبا هللا مرضيا مأمورا به دائما ال يكون 
من فعل املقتصدين دون املقربني فهذه ثالثة أجوبة عن قوهلم املتوكل ال يطلب حظوظه وأما قوهلم األمور قد فرغ 

بعضهم يف الدعاء أنه ال حاجة إليه ألن املطلوب إن كان مقدرا فال حاجة إليه وإن مل يكن  منها فهذا نظري ما قاله
مقدرا مل ينفع وهذا القول من أفسد األقوال شرعا وعقال وكذلك قول من قال التوكل والدعاء ال جيلب به منفعة 

ويض احملض وهذا وإن كان قاله طائفة وال يدفع به مضرة وإمنا هو عبادة حمضة وإن حقيقة التوكل مبنزلة حقيقة التف
من املشايخ فهو غلط أيضا وكذلك قول من قال الدعاء إمنا هو عبادة حمضة فهذه األقوال وما أشبهها جيمعها أصل 
واحد وهو أن هؤالء ظنوا أن كون األمور مقدرة مقضية مينع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد 

انه يقدر األمور ويقضيها باألسباب اليت جعلها معلقة هبا من أفعال العباد وغري أفعاهلم وهلذا ومل يعلموا أن اهللا سبح
عن هذا مرات فأجاب عنه ) صلى اهللا عليه وسلم ( كان طور قوهلم يوجب تعطيل العمال بالكلية وقد سئل النيب 

أعلم أهل اجلنة من )  عليه وسلم صلى اهللا( كما أخرجاه يف الصحيحني عن عمران بن حصني قال قيل لرسول اهللا 
أهل النار قال نعم قالوا ففيم العمل قال كل ميسر ملا خلق له ويف الصحيحني عن علي بن أيب طالب قال كنا يف 

فجلس ومعه خمصرة فجعل ينكت باملخصرة يف األرض مث رفع رأسه ) صلى اهللا عليه وسلم ( جنازة فيها رسول اهللا 
ال وقد كتب مكاهنا من النار أو اجلنة إال وقد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل من وقال ما من نفس منفوسة إ

القوم يا نيب اهللا أفال منكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة ليكونن إىل السعادة ومن كان من 
ادة فييسرون للسعادة وأما أهل أهل الشقاوة ليكونن إىل الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر ملا خلق له أما أهل السع

الليل فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن ) صلى اهللا عليه وسلم ( الشقاوة فييسرون للشقاوة مث قال نيب اهللا 
فسنيسره لليسرى وأما من خبل واستغىن وكذب باحلسىن فسنيسره للعسرى أخرجه اجلماعة يف الصحاح والسنن 

سئل فقيل يا رسول اهللا أرأيت أدوية نتداوى هبا ورقى ) صلى اهللا عليه وسلم ( واملسانيد وروى الترمذي أن النيب 
صلى اهللا عليه ( نسترقي هبا وتقى نتقيها أترد من قدر اهللا شيئا فقال هي من قدر اهللا وقد جاء هذا املعىن عن النيب 

والشقي ال ينايف أن تكون يف عدة أحاديث فبني صلى اهللا عله وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد ) وسلم 
سعادة هذا باألعمال الصاحلة وشقاوة هذا باألعمال السيئة فإنه سبحانه يعلم األمور على ما هي عليه وكذلك 



يكتبها فهو يعلم أن السعيد يسعد باألعمال الصاحلة والشقي يشقى باألعمال السيئة فمن كان سعيدا ييسر لألعمال 
لسيئة فمن كان لألعمال السيئة اليت تقتضي الشقاوة كالمها ميسر ملا خلق له الصاحلة والشقي يشقى باألعمال ا

وهو ما يصري إليه من مشيئة اهللا العامة الكونية اليت ذكرها اهللا سبحانه يف كتابه يف قوله تعاىل هود وال يزالون 
دته الدينية وأمره مبوجباهتا خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم وأما ما خلقوا له من حمبة اهللا ورضاه وهو إرا

فذلك مذكور يف قوله الذاريات وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون واهللا سبحانه قد بني يف كتابه يف كل واحدة 
من الكلمات واألمر واإلرادة واإلذن والكتاب واحلكم والقضاء والتحرمي وحنو ذلك مما هو ديين موافقته حملبة اهللا 

ما هو كوين موافقته ملشيئته الكونية مثال ذلك أنه قال يف األمر الديين النحل إن اهللا يأمر ورضاه وأمره الشرعي و
بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القريب وقال تعاىل النساء إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وحنو ذلك وقال 

كذلك قوله اإلسراء وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا يف الكوين ياسني إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون و
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول على أحد األقوال يف هذه اآلية وقال يف االرادة الدينية البقرة يريد اهللا بكم 

ليم اليسر وال يريد بكم العسر النساء يريد اهللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واهللا ع
حكيم املائدة ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وقال يف اإلرادات الكونية البقرة ولو شاء 
اهللا ما اقتتلوا ولكن اهللا يفعل ما يريد وقال األنعام فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله 

وقال نوح عليه السالم هود وال ينفعكم نصحي إن اردت أن أنصح جيعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماء 
لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم وقال ياسني إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال يف اإلذن الديين 

بضارين به من احلشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبأذن اهللا وقال يف الكوين البقرة وما هم 
أحد إال بإذن اهللا وقال يف القضاء الديين اإلسراء وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه أي أمر وقال الكوين فصلت 

فقضاهن سبع مساوات يف يومني وقال يف احلكم الديين أول املائدة أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم غري 
يريد وقال املمتحنة ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم وقال يف الكوين يوسف عن حملي الصيد وأنتم حرم إن اهللا حيكم ما 

ابن يعقوب فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب أو حيكم اهللا يل وهو خري احلاكمني وقال األنبياء قال رب احكم 
والدم وحلم اخلنزير  باحلق وربنا الرمحن املستعان على ما تصفون وقال يف التحرمي الديين املائدة حرمت عليكم امليتة

النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم اآلية وقال يف التحرمي الكوين املائدة فإهنا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف 
األرض وقال يف الكلمات الدينية البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن وقال يف الكونية األعراف ومتت 

املستفيض عنه من وجوه يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( إسرائيل مبا صربوا ومنه قوله كلمة ربك احلسىن على بين 
الصحاح والسنن واملسانيد أنه كان يقول أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر ومن املعلوم أن 

د خالفها الكفار مبعصيته هذا هو الكوين الذي ال خيرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه وأما الكلمات الدينية فق
بني أن العواقب اليت خلق هلا الناس سعادة وشقاوة ييسرون هلا باألعمال ) صلى اهللا عليه وسلم ( واملقصود هنا أنه 

اليت يصريون هبا إىل ذلك كما أن سائر املخلوقات كذلك فهو سبحانه خلق الولد وسائر احليوان يف األرحام مبا 
على النكاح واجتماع املاءين يف الرحم فلو قال اإلنسان أنا أتوكل وال أطأ زوجيت فإن يقدره من اجتماع األبوين 

كان قد قضى يل بولد وإال مل يوجد وال حاجة إىل وطء كان أمحق خبالف ما إذا وطئ وعزل املاء فإن عزل املاء ال 
عن أيب سعيد اخلدري قال خرجنا مع مينع انعقاد الولد إذا شاء اهللا إذ قد خيرج بغري اختياره وقد ثبت يف الصحيح 

يف غزوة بين املصطلق فأصبنا سرايا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
فقال ما عليكم أال تفعلوا فإن اهللا قد ) صلى اهللا عليه وسلم ( العزبة وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول اهللا 



فقال إن ) صلى اهللا عليه وسلم ( إىل يوم القيامة ويف صحيح مسلم عن جابر إن رجال أتى النيب كتب ما هو خالق 
يل جارية هي خادمتنا وسانيتنا يف النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن حتمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما 

ان من غري أبوين كما خلق آدم ومن خلقه من قدر هلا وهذا مع ان اهللا سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق اإلنس
أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصري ومن خلقه من أم فقط كما خلق املسيح بن مرمي عليه السالم لكن 

خلق ذلك بأسباب أخرى غري معتادة وهذا املوضع وإن كان إمنا جيحده الزنادقة املعطلون للشرائع فقد وقع يف كثري 
ايخ املعظمني يسترسل أحدهم مع القدر غري حمقق ملا أمر به وهنى عنه وجيعل ذلك من باب من وكثري من املش

التفويض والتوكل وجيري مع احلقيقة القدرية وحيسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع اهللا كامليت بني يدي 
وحىت يضعف عنده النور والفرقان  الناس يتضمن ترك العمل باألمر والنهي حىت يترك ما أمر به ويفعل ما هنى عنه

والذي يفرق به بني ما أمر اهللا به وأحبه وأرضاه وبني ما هنى عنه وأبغضه وسخطه فيسوى بني ما فرق اهللا بينه قال 
تعاىل اجلاثية أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم 

ل تعاىل القلم أفنجعل املسلمني كاجملرمني ما لكم كيف حتكمون وقال تعاىل ص أم جنعل الذين ساء ما حيكمون وقا
آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقني كالفجار وقال تعاىل الزمر قل هل يستوي الذين 

وال النور وال الظل وال احلرور وما  يعلمون والذين ال يعلمون وقال تعاىل وما يستوى األعمى والبصري وال الظلمات
يستوي االحياء وال األموات إن اهللا يسمع من يشاء وما أنت مبسمع من يف القبور وأمثال ذلك حىت يفضي األمر 
بغالهتم إىل عدم التمييز بني األمر باملأمور النبوي اإلهلي الفرقاين الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وبني ما 

ه من األحوال اليت جتري على أيدي الكفار والفجار فيشهدون وجه اجلمع من جهة اجلمع بقضاء يكون يف الوجو
اهللا وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل يف ملكه وال يشهدون وجه الفرق الذي فرق اهللا به بني أوليائه 

أمره الديين وأهل املعصية الذين عصوا  وأعدائه واألبرار والفجار واملؤمنني والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا
هذا األمر ويشهدون يف ذلك بكلمات جمملة نقلت عن بعض األشياخ أو ببعض غلطات بعضهم وهذا أصل عظيم 
من اعظم ما جيب االعتناء به على أهل طريق اهللا السالكني سبيل إرادة الدين يريدون وجهه فإنه قد دخل بسبب 

الكفر والفسوق والعصيان ماال يعلمه إال اهللا حىت يصريوا معاونني على البغي  إمهال ذلك على طوائف منهم من
والعدوان للمسلطني يف األرض من أهل الظلم والعلو الذين يتوجهون بقلوهبم يف معاونة من يهوونه من أهل العلو يف 

ن القلوب هلا من التأثري أعظم مما األرض والفساد ظانني أهنم إذا كانت هلم احوال أثروا هبا يف ذلك من أولياء اهللا فإ
لألبدان لكن إن كانت صاحلة كان تأثريها صاحلا وإن كانت فاسدة كان تأثريها فاسدا فاألحوال يكون تأثريها 

حمبوبا هللا تارة ومكروها هللا أخرى وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل بغريه يف الباطن حيث جيب 
ببواطنهم وقلوهبم األمر الكوين ويعدون جمرد خرق العادة ألحدهم بكشف هلم أو بتأثري القود يف ذلك ويستشهدون 

يوافق إرادته هو كرامة من اهللا له وال يعلمون أنه يف احلقيقة إهانة وأن الكرامة لزوم االستقامة وأن اهللا مل يكرم عبده 
مواالة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤالء هم بكرامة أعظم من موافقته فيما حيبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله و

أولياء اهللا الذين قال اهللا فيهم يونس أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون فإن كانوا موافقني له فيما 
أوجبه عليهم فهم من املقتصدين وإن كانوا موافقني فيما أوجبه وأحبه فهم من املقربني مع أن كل واجب حمبوب 

حمبوب واجبا وأما ما يبتلى اهللا به عبده من الشر خبرق العادة أو بغريها أو بالضراء فليس ذلك ألجل  وليس كل
كرامة العبد على ربه وال هوانه عليه بل قد يسعد هبا أقوام إذا أطاعوه يف ذلك وقد يشقى هبا قوم إذا عصوه يف 

كرمه ونعمه فيقول ريب أكرمن وأما إذا ما ابتاله فقدر ذلك قال اهللا تعاىل الفجر فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأ



عليه رزقه فيقول ريب أهانن كال وهلذا كان الناس يف هذه األمور على ثالثة اقسام قسم ترتفع درجاهتم خبرق العادة 
كون يف إذا استعملوها يف الطاعة وقوم يتعرضون هبا لعذاب اهللا إذا استعملوها يف معصية اهللا كبلعام وغريه وقوم ت

حقهم مبنزلة املباحات والقسم األول هم املؤمنون حقا املتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إمنا كانت خوارقه حلجة 
صلى اهللا عليه ( يقيم هبا دين اهللا أو حلاجة يستعني هبا على طاعة اهللا ولكثرة اللغط يف هذا األصل هنى رسول اهللا 

رص على فعل املأمور الذي ينفع العبد فروى مسلم يف صحيحه عن أيب عن االسترسال مع القدر بدون احل) وسلم 
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل ) صلى اهللا عليه وسلم ( هريرة قال قال رسول اهللا 

قل  خري أحرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجزن وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا وكذا ولكن
صلى اهللا عليه ( قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ويف سنن أيب داود أن رجلني اختصما إىل النيب 

إن ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقضى على أحدمها فقال املقضي عليه حسيب اهللا ونعم الوكيل فقال رسول اهللا ) وسلم 
صلى اهللا عليه ( ك أمر فقل حسيب اهللا ونعم الوكيل فأمر النيب اهللا يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلب

املؤمن أن حيرص على ما ينفعه وأن يستعني باهللا وهذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعني وقوله هود ) وسلم 
 شيء أنفع له فاعبده وتوكل عليه فإن احلرص على ما ينفع العبد هو طاعة اهللا وعبادته إذ النافع له هو طاعة اهللا وال

يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( من ذلك وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس املباح قال النيب 
احلديث الصحيح لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال ازددت هبا درجة ورفعة حىت اللقمة تضعها يف يف 

أن اهللا يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر ) لم صلى اهللا عليه وس( امرأتك فأخرب النيب 
بفعله فإن ذلك ينايف القدرة املقارنة للفعل وإن كان ال ينايف القدرة املقدمة اليت هي مناط األمر والنهي فإن 

ما كانوا يستطيعون االستطاعة اليت توجب الفعل وتكون مقارنة له ال تصلح إال ملقدورها كما ذكرها يف قوله هود 
السمع وقوله الكهف وكانوا ال يستطعيون مسعا وأما االستطاعة اليت يتعلق هبا األمر والنهي فتلك قد يقترن هبا 

صلى اهللا ( الفعل وقد ال يقترن كما يف قوله آل عمران وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال وقوله 
مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنبك فهذا املوضع قد انقسم الناس فيه لعمر أن صل قائما فإن ) عليه وسلم 

على أربعة أقسام قوم ينظرون إىل جانب األمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين أللوهيته سبحانه الذي أمروا أن 
ة املتعبدة فهم مع حسن يعبدوه وال ينظروا إىل جانب القضاء والقدر والتوكل واالستعانة وهو حال كثري من املتفقه

قصدهم وتعظيمهم حلرمات اهللا وشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز واخلذالن واالستعانة باهللا والتوكل عليه 
واللجأ إليه والدعاء له هي اليت تقوى العبد وتيسر عليه األمور وهلذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى 

صفته يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن عبد اهللا ابن عمر أن رسول اهللا الناس فليتوكل على اهللا ويف الصحيحني 
التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميني أنت عبدي ورسويل مسيتك املتوكل ليس بفظ وال غليظ 

يم به امللة وال صخاب يف األسواق وال جيزي بالسيئة السيئة ولكن جيزي بالسيئة احلسنة ويغفر ولن أقبضه حىت اق
العوجاء فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا ال إله إال اهللا وهلذا روى أن محلة العرش إمنا اطاقوا 

أهنا كنز من كنوز ) صلى اهللا عليه وسلم ( محل العرش بقوهلم ال حول وال قوة إال باهللا ويف الصحيحني عن النيب 
يتوكل على اهللا فهو حسبه وقال تعاىل آل عمران الذين قال هلم الناس إن الناس قد  اجلنة قال تعاىل الطالق ومن

مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل إىل قوله فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني 
براهيم اخلليل حني ألقى يف النار ويف صحيح البخاري عن ابن عباس يف قوله وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل قاهلا إ

وقاهلا حممد حني قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم وقسم ثان يشهدون ربوبية احلق وافتقارهم إليه ويستعينون 



هبا على أهوائهم وأذواقهم غري ناظرين إىل حقيقة امره وهنيه ورضاه وغضبه وحمبته وهذا حال كثري من املتفقرة 
ثريا ما يعملون على األحوال اليت يتصرفون هبا يف الوجود ال يقصدون ما يرضي الرب وحيبه واملتصوفة وهلذا ك

وكثريا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إىل تعطيل األمر والنهي ويسمهون هذا حقيقة ويظنون 
ظاهرا وباطنا وهؤالء كثريا ما  أن هذه احلقيقة األمرية الدينية هي اليت حتوي مرضاة الرب وحمبته وأمره وهنيه

يسلبون أحواهلم وقد يعودون إىل نوع من املعاصي والفسوق بل كثري منهم يرتد عن االسالم ألن العاقبة للتقوى 
ومن مل يقف عند أمر اهللا وهنيه فليس من املتقني فهم يقعون يف بعض ما وقع املشركون فيه تارة من بدعة يظنوهنا 

ج بالقدر على األمر واهللا تعاىل ملا ذكر ما ذم به املشركني يف سورة األنعام ذكر ما ابتدعوه شرعة وتارة يف االحتجا
يف الدين وجعلوه شرعة كما قال تعاىل األعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا هبا قل إن اهللا 

وأن شرعوا ما مل يشرعه اهللا وذكر احتجاجهم بالقدر يف ال يأمر بالفحشاء وقد ذمهم على أن حرموا ما مل حيرمه اهللا 
قوله األنعام لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء ونظريها يف النحل ويس والزخرف وهؤالء يكون 
سم فيهم شبهة يف هذا وهذا وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة اهللا واستعانته به فهؤالء شر األقسام والق

الرابع هو القسم احملمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعني وقوله هود فاعبده وتوكل عليه فاستعانوا 
به على طاعته وشهدوا أنه إهلهم الذي ال جيوز أن يعبدوا إال إياه وطاعة رسوله وأنه رهبم الذي ليس هلم من دونه 

ن رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بعده يونس وإن ويل وال شفيع وأنه فاطر ما يفتح اهللا للناس م
ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون اهللا إن 

االلتفات أرادين اهللا بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادين برمحة هل هن ممسكات رمحته وهلذا قال طائفة من العلماء 
إىل األسباب شرك يف التوحيد وحمو األسباب أن تكون أسبابا نقص يف العقل واإلعراض عن األسباب بالكلية قدح 

يف الشرع وإمنا التوكل املأمور به ما جيتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع فقد بني أن من ظن التوكل من 
كان من أعيان املشايخ كصاحب علل املقامات وهو من أجل مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن 

املشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب حماسن اجملالس وأظهر ضعف حجته فمن قال ذلك قال إن املطلوب به حظ العامة 
فقط وظنه أنه ال فائدة له يف حتصيل املقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك مبنزلة من جعل األعمال 

ذلك كمن اشتغل بالتوكل عما جيب عليه من األسباب اليت هي عبادة اهللا وطاعة مأمور هبا فإن غلط املأمور هبا ك
هذا من ترك األسباب املأمور هبا اليت هي داخلة يف قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط األول يف ترك التوكل 

وكله على اهللا ودعاؤه له هو يف حصول املأمور به الذي هو داخل يف قوله فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان ت
مباحات فهو من العامة وإن كان يف حصول مستحبات وواجبات فهو من اخلاصة كما أن من دعاه وتوكل عليه يف 
حصول حمرمات فهو ظامل لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاص هللا ورسوله بل خارج عن حقيقة اإلميان فكيف 

 تعاىل يونس وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني يكون هذا املقام للخاصة قال اهللا
وقال تعاىل آل عمران إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال إبراهيم 

أرادين اهللا بضر هل هن كاشفات وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون وقال تعاىل الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون اهللا إن 
ضره إىل قوله قل حسيب اهللا عليه يتوكل املتوكلون وقد ذكر اهللا هذه الكلمة حسيب اهللا يف جلب املنفعة تارة ويف 

دفع املضرة أخرى فاألوىل قوله التوبة ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله 
والثانية قوله آل عمران الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا  ورسوله اآلية

حسبنا اهللا ونعم الوكيل ويف قوله األنفال وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا وقوله التوبة ولو أهنم رضوا ما 



ورسوله اآلية يتضمن األمر بالرضا والتوكل والرضا  آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله
يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( والتوكل يكتنفان املقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضاء بعد وقوعه وهلذا كان النيب 

 يف الصالة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل
اللهم إين أسالك خشيتك يف الغيب والشهادة وأسالك كلمة احلق يف الغضب والرضا وأسألك القصد يف الفقر 

والغىن وأسالك نعيما ال ينفد وأسألك قرة عني ال تنقطع اللهم إين أسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش 
غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة بعد املوت وأسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك من 

اإلميان واجعلنا هداة مهتدين رواه أمحد والنسائي من حديث عمار بن ياسر وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على 
الرضا ال حقيقة للرضا وهلذا كان طائفة من املشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البالء فإذا وقع انفسحت 

ا يقع حنو ذلك يف الصرب وغريه كما قال تعاىل آل عمران ولقد كنتم متنون املوت من قبل ان تلقوه فقد عزائمهم كم
رأيتموه وأنتم تنظرون وقال تعاىل الصف يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ماال 

م بنيان مرصوص نزلت هذه االية ملا قالوا لو علمنا أي تفعلون إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهن
األعمال احب إىل اهللا لعملناه فأنزل اهللا آية اجلهاد فكرهه من كرهه وهلذا كره للمرء أن يتعرض للبالء بأن يوجب 

ثبت على نفسه ماال يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر وحنو ذلك أو يطلب والية أو يقدم على بلد فيه طاعون كما 
أنه هنى عن النذر وقال إنه ال يأيت خبري وإمنا يستخرج ) صلى اهللا عليه وسلم ( يف الصحيحني من غري وجه عن النيب 

به من البخيل وثبت عنه يف الصحيحني أنه قال لعبد الرمحن بن مسرة ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
ليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فأت الذي هو وكلت إليها وإن أعطيتها من غري مسألة أعنت ع

خري وكفر عن ميينك وثبت عنه يف الصحيحني أنه قال يف الطاعون إذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه و إذا وقع 
ة ولكن إذا بأرض وأنتم هبا فال خترجوا منها وثبت يف الصحيحني أنه قال ال تتمنوا لقاء العدو وأسالوا اهللا العافي

لقيتموهم فاصربوا واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف وأمثال ذلك مما يقتضي أن اإلنسان ال ينبغي له أن يسعى 
فيما يوجب عليه أشياء فيبخل بالوفاء كما يفعل كثري ممن يعاهد اهللا عهودا على أمور وغالب هؤالء يبتلون بنقض 

أن يصرب ويثبت وال يكل حىت يكون من الرجال املوفني القائمني  العهود وينبغي أن اإلنسان إذا ابتلى فعليه
بالواجبات وال بد يف مجيع ذلك من الصرب وهلذا كان الصرب واجبا باتفاق املسلمني على أداء الواجبات وترك 
وقد احملظورات ويدخل يف ذلك الصرب على املصائب عن أن خيرج والصرب عن ابتاع أهواء النفس فيما هنى اهللا عنه 

ذكر اهللا الصرب يف كتابه يف اكثر من تسعني موضعا وقرنه بالصالة يف قوله البقرة استعينوا بالصرب والصالة وإهنا 
لكبرية إال على اخلاشعني البقرة استعينوا بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرين وقوله هود وأقم الصالة طريف النهار 

 اليضيع اجر احملسنني طه فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع وزلفا من الليل إىل قوله واصرب فإن اهللا
الشمس وقبل غروهبا غافر فاصرب إن وعد اهللا حق واستغفر لذنبك اآلية وجعل اإلمامة يف الدين موروثة عن الصرب 

دين كله علم باحلق وعمل واليقني بقوله السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون فإن ال
به فالعمل به ال بد فيه من الصرب بل وطلب علمه حيتاج إىل الصرب كما قال معاذ بن جبل علكيم بالعلم فإن طلبه هللا 
عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف اهللا ويعبد به ميجد 

أقوما جيعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون هبم وينتهون إىل رأيهم فجعل البحث عن العلم من ويوحد يرفع اهللا بالعلم 
اجلهاد وال بد يف اجلهاد من الصرب وهلذا قال تعاىل والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

اق ويعقوب أويل األيدي واألبصار وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب وقال تعاىل ص واذكر عبادنا إبراهيم وإسح



فالعلم النافع ع هو أصل اهلدى والعمل باحلق هو الرشاد وضد األول هو الضالل وضد الثاين هو الغي والضالل 
العمل بغري علم والغي اتباع اهلوى قال تعاىل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فال ينال اهلدى إال بالعلم 

الصرب وهلذا قال علي أال إن الصرب من االميان مبنزلة الرأس من اجلسد فإذا انقطع الرأس بان وال ينال الرشاد إال ب
اجلسد مث رفع صوته فقال أال ال إميان ملن ال صرب له وأما الرضا فقد تنازع العلماء واملشايخ من أصحاب اإلمام أمحد 

األول يكون من أعمال املقتصدين وعلى وغريهم يف الرضاء بالقضاء هل هو واجب أو مستحب على قولني فعلى 
صلى ( الثاين يكون من أعمال املقربني قال عمر بن عبد العزيز الرضاء عزيز ولكنه معول املؤمن وقد روى عن النيب 

أنه قال البن عباس إن استطعت أن تعمل هللا بالرضا مع اليقني فافعل فإن مل تستطع فإن يف الصرب ) اهللا عليه وسلم 
ه خريا كثريا وهلذا مل جييء يف القرآن إال مدح الراضني ال إجياب ذلك وهذا يف الرضا فيما يفعله الرب على ما تكر

بعبده من املصائب كاملرض والفقر والزلزال كما قال تعاىل البقرة والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس وقال 
لوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلولوا فالبأساء يف البقرة أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خ

األموال والضراء يف األبدان والزلزال يف القلوب وأما الرضا مبا أمر اهللا به فأصله واجب وهو من االميان كما قال 
نبيا وهو من يف احلديث ذاق طعم االميان من رضى باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 

توابع احملبة كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل وقال النساء فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال 
جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعاىل التوبة ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللا روسوله وقالوا 

لك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهلم وقال التوبة وما حسبنا اهللا اآلية وقال تعاىل حممد ذ
منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفروا باهللا وبرسوله وال يأتون الصالة إال وهم كساىل وال ينفقون إال وهم 

أنه قال من )  عليه وسلم صلى اهللا( كارهون ومن النوع األول ما رواه أمحد والترمذي وغريمها عن سعد عن النيب 
سعادة ابن آدم استخارته هللا ورضاه مبا قسم اهللا له ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته هللا وسخطه مبا يقسم اهللا له 

وأما الرضا باملنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون ال يشرع الرضا هبا إذ هي كما ال تشرع 
انه ال يرضاها وال حيبها وإن كان قدرها وقضاها كما قال سبحانه البقرة واهللا ال حيب الفساد حمبتها فإن اهللا سبح

وقال تعاىل الزمر وال يرضى لعباده الكفر بل يسخطه كما قال تعاىل حممد ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا 
خلقا وتسخط من جهة كوهنا مضافة إىل  رضوانه فأحبط أعماهلم وقالت طائفة ترضى من جهة كوهنا مضافة إىل اهللا

العبد فعال وكسبا وهذا ال ينايف الذي قبله بل مها يعودان إىل أصل واحد وهو سبحانه قدر األشياء حلكمة فهي 
العتبار تلك احلكمة حمبوبة مرضية وقد تكون يف نفسها مكروهة ومسخوطة إذ الشيء الواحد جيتمع فيه وصفان 

اآلخر كما يف احلديث الصحيح ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس حيب من أحدمها ويكره من 
عبدي املؤمن يكره املوت وأكره مساءته وال بد له منه وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف اهللا وفعله ال 

م بذات الرب تعاىل باملقضي الذي هو مفعلوه فهو خروج منه عن مقصود الكالم فإن الكالم ليس بالرضاء فيما يقو
من صفاته وأفعاله وإمنا الكالم يف الرضاء مبفعوالته والكالم فيما يتعلق هبذا قد بيناه يف غري هذا املوضع و الرضاء 
وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو احلمد حىت إن بعضهم فسر احلمد بالرضاء وهلذا جاء يف الكتاب والسنة 

مبقضياته ويف احلديث أول من يدعى إىل اجلنة احلمادون الذين حيمدون اهللا يف  محد اهللا على كل حال وذلك يتضمن
أنه كان إذا أتاه األمر يسره قال احلمد هللا الذي بنعمته ) صلى اهللا عليه وسلم ( السراء والضراء وروى عن النيب 

مام أمحد عن أيب موسى تتم الصاحلات وإذا أتاه األمر الذي يسؤوه قال احلمد هللا على كل حال ويف مسند اإل
قال إذا قبض ولد العبد يقول اهللا ملالئكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون ) صلى اهللا عليه وسلم ( األشعري عن النيب 



نعم فيقول أقبضتم مثرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال فيقولون محدك واسترجعك فيقول ابنوا لعبدي بيتا يف 
هو صاحب لواء احلمد وأمته هم احلمادون الذين حيمدون ) صلى اهللا عليه وسلم ( ا اجلنة ومسوه بيت احلمد ونبين

اهللا على السراء والضراء والرضا واحلمد على الضراء يوجبه شاهدان أحدمها علم العبد بأن اهللا سبحانه مستوجب 
الرحيم والثاين علمه  لذلك مستحق له لنفسه فإنه احسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو العليم احلكيم اخلبري

صلى اهللا عليه ( بأن اختيار اهللا لعبده املؤمن خري من اختياره لنفسه كما روى مسلم يف صحيحه وغريه عن النيب 
أنه قال والذي نفسي بيده ال يقضي اهللا للمؤمن قضاء إال كان خريا له ليس ذلك إال للمؤمن إن اصبته ) وسلم 

أن كل قضاء ) صلى اهللا عليه وسلم ( ضراء فصرب كان خريا له فأخرب النيب  سراء شكر فكان خريا له وإن أصابته
يقضيه اهللا للمؤمن الذي يصرب على البالء ويشكر على السراء فهو خري له قال تعاىل إن يف ذلك اليات لكل صبار 

ء وال يشكر على شكور وذكرها يف أربعة مواضع من كتابة إبراهيم لقمان سبأ الشورى فأما من ال يصرب على البال
الرخاء فال يلزم أن يكون القضاء خريا له وهلذا أجبت من أورد على هذا مبا يقضى على املؤمن من املعاصي جبوابني 
أحدمها أن هذا إمنا يتناول ما اصاب العبد ال ما فعله العبد كما يف قوله النساء ما أصابك من حسنة فمن اهللا أي من 

نفسك أي من ضراء وكقوله األعراف وبلوناهم باحلسنات والسيئات لعلهم سراء وما أصابك من سيئة فمن 
يرجعون أي بالسراء والضراء كما قال األنبياء ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وقال آل عمران إن متسسكم حسنة 

اين أن هذا يف تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا يراد هبا املسار واملضار ويراد هبا الطاعات واملعاصي واجلواب الث
حق املؤمن الصبار الشكور والذنوب تنقص اإلميان فإذا تاب العبد أحبه اهللا وقد ترتفع درجته بالتوبة قال بعض 
السلف كان داود بعد التوبة خريا منه قبل اخلطيئة فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد ابن جبري إن العبد 

ليعمل السيئة فيدخل هبا اجلنة وذلك أنه يعمل احلسنة فتكون نصب عينة ليعمل احلسنة فيدخل هبا النار وإن العبد 
صلى ( ويعجب هبا ويعمل السيئة فتكون نصب عينة فيستغفر اهللا ويتوب إليه منها وقد ثبت يف الصحيح عن النيب 

أسباب أن يتوب أنه قال األعمال باخلواتيم واملؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبته تندفع عنه بعشرة ) اهللا عليه وسلم 
فيتوب اهللا عليه فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب له أو يستغفر فيغفر له أو يعمل حسنات متحوها فإن احلسنات 
يذهنب السيئات أو يدعو له إخوانه املؤمنون ويشفعون له حيا وميتا أو يهدون له من ثواب أعماهلم لينفعه اهللا به أو 

أو يبتليه اهللا يف الدنيا مبصائب تكفر عنه أو يبتليه يف الربزخ والصعقة ) يه وسلم صلى اهللا عل( يشفع فيه نبيه حممد 
فيكفر هبا عنه أو يبتليه يف عرصات القيامة من أهواهلا مبا يكفر عنه أو يرمحه أرحم الرامحني فمن أخطأته هذه العشرة 

هي أعمالكم احصيها لكم مث أوفيكم إياها فال يلومن إال نفسه كما قال تعاىل فيما يروى عنه رسوله يا عبادي إمنا 
فمن وجد خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه فإن كان املؤمن يعلم أن القضاء خري إذا كان 
صابرا شكورا وكان قد استخار اهللا وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته هللا ورضاه مبا قسم له كان قد رضى مبا 

احلديث الصحيح عن علي قال إن اهللا يقضي بالقضاء فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط هو خري له ويف 
ففي هذا احلديث الرضا واالستخارة فالرضا بعد القضاء واالستخارة قبل القضاء وهذا اكمل من الرضا والصرب 

مع الرضا وهلذا جاء يف  فلهذا ذكر يف ذاك الرضا ويف هذا الصرب مث إذا كان القضاء مع الصرب خريا له فكيف
ملا مات ) صلى اهللا عليه وسلم ( احلديث املصاب من حرم الثواب فاألثر الذي رواه الشافعي يف مسنده أن النيب 

مسعوا قائال يقول يا آل بيت رسول اهللا إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت 
صاب من حرم الثواب وهلذا مل نؤمر باحلزن املنايف للرضا قط مع أنه ال فائدة فيه فقد فباهللا فثقوا وإياه فارجوا فإن امل

يكون مضرة لكنه يعفى عنه إذا مل يقترن به ما يكرهه اهللا لكن البكاء على امليت على وجه الرمحة حسن مستحب 



ملا ) صلى اهللا عليه وسلم ( يب وذلك ال ينايف الرضا خيالف البكاء عليه لفوات حظه منه وهبذا تعرف معىن قول الن
بكى على امليت وقال إن هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء وأن هذا ليس كبكاء 

من يبكي حلظه ال لرمحة امليت وأن الفضيل بن عياض ملا مات ابنه على فضحك وقال رأيت أن اهللا قضى فأحببت 
به حاله حال حسن بالنسبة إىل أهل اجلزع وأما رمحة امليت مع الرضا بالقضاء ومحد اهللا أن أرضى مبا قضى اهللا 

فهذا أكمل قال تعاىل البلد مث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب وتواصوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( كحال النيب 
يكون فيه صرب بقسوة ومنهم من يكون  باملرمحة فذكر سبحانه التواصي بالصرب والرمحة والناس أربعة اقسام منهم من

فيه رمحة جبزع ومنهم من يكون فيه القسوة واجلزع واملؤمن احملمود الذي يصرب على ما يصيبه ويرحم الناس وقد 
فطن طائفة من املصنفني يف هذا الباب أن الرضا عن اهللا من توابع احملبة له وهذا إمنا يتوجه على املأخذ األول وهو 

تحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه خبالف املأخذ الثاين وهو الرضا لعلمه بأن املقضي الرضا عنه الس
خري له مث إن احملبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه لكن قد يقال يف تقرير ما قال هذا املصنف وحنوه إن احملبة هللا 

له نوعان محد هللا على ما يستحقه بنفسه ومحد على نوعان حمبة له نفسه وحمبة ملا منهم من االحسان وكذلك احلمد 
إحسانه لعبده فالنوعان للرضا كالنوعني للمحبة وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ احملبة وهلذا ذكر عن 

أنه قال ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا ويف ) صلى اهللا عليه وسلم ( النيب 
أنه قال ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان أن يكون اهللا ورسوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( حني عن النيب الصحي

أحب إليه مما سوامها ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هللا ومن كان يكره أن يرجع إىل الكفر بعد إذ انقذه اهللا منه كما 
ى احملبة فنقول فصل حمبة اهللا ورسوله من أعظم واجبات االميان يكره أن يلقى يف النار وهذا مما يبني من الكالم عل

وأكرب أوصله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال اإلميان والدين كما أن التصديق أصل كل قول من 
د أقوال اإلميان والدين فإن كل حركة يف الوجود إمنا تصدر عن حمبة إما عن حمبة حممودة أو عن حمبة مذمومة كما ق

بسطنا ذلك يف قاعدة احملبة من القواعد الكبار فجميع األعمال االميانية الدينية ال تصدر إال عن احملبة احملمودة وأصل 
احملبة احملمودة هي حمبة اهللا سبحانه وتعاىل إذ العمل الصادر عن حمبة مذمومة عند اهللا ال يكون عمال صاحلا بل مجيع 

ر إال عن حمبة اهللا فإن اهللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما أريد به وجهه كما ثبت يف األعمال اإلميانية الدينية ال تصد
أنه قال يقول اهللا تعاىل أنا أغىن الشركاء عن الشرك فمن عمل عمال ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحيح عن النيب 

ة الذين هم اول من تسعر هبم فأشرك فيه غريي فأنا منه برئ وهو كله للذي أشرك وثبت يف الصحيح حديث الثالث
النار القارئ املرائي واجملاهد املرائي واملتصدق املرائي بل إخالص الدين هللا هو الدين الذي ال يقبل اهللا سواه فهو 
الذي بعث به األولني واآلخرين من الرسل وانزل به مجيع الكتب واتفق عليه أئمة أهل اإلميان وهذا هو خالصة 

قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه قال تعاىل أول الزمر وأول غافر وأول اجلاثية وأول احلقاف الدعوة النبوية وهو 
تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم أول الزمر إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين أال هللا الدين 

إين أمرت أن أعبد اهللا خملصا له الدين وأمرت ألن  اخلالص والسورة كلها عمتها يف هذا املعىن من قوله الزمر قل
أكون أول املسلمني إىل قوله الزمر قل اهللا أعبد خملصا له ديين إىل قوله أليس اهللا بكاف عبده وخيوفونك بالذين من 

مر أم دونه إىل قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون اهللا إن أرادين اهللا بضر هل هن كاشفات ضره اآلية إىل قوله الز
اختذوا من دون اهللا شفعاء قل أولو كانوا ال ميلكون شيئا وال يعقلون قل هللا الشفاعة مجيعا له ملك السماوات 

واألرض مث إليه ترجعون وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
عبد أيها اجلاهلون إىل قوله بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرين وقال هم يستبشرون إىل قوله قل أفغري اهللا تأمروين أ



تعاىل فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال ص فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني وقال تعاىل 
ين احلجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين وقال النحل إنه ليس له سلطان على الذ

آمنوا وعلى رهبم يتوكلون إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فبني أن سلطان الشيطان وإغواءه 
إمنا هو لغري امللخصني وهلذا قال يف قصة يوسف وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني 

ن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني وقد قال سبحانه و وأتباع الشيطان هم أصحاب النار كما قال تعاىل ص ألمأل
النساء إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء وهذه اآلية يف حق من مل يتب وهلذا خصص الشرك 

بادي وقبل ما سواه باملشيئة فإنه ال يغفر الشرك ملن مل يتب منه وما دونه يغفره ملن يشاء وأما قوله الزمر قل يا ع
الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا فتلك يف حق التائبني وهلذا عمم وأطلق 

وسياق اآلية يبني ذلك مع سبب نزوهلا وقد أخرب سبحانه أن األولني واآلخرين إمنا أمروا بذلك يف غري موضع 
ملا أمره أن يقرأ عليه قراءة إبالغ وإمساع خبصوصه فقال البينة ) لم صلى اهللا عليه وس( كالسورة اليت قرأها النيب 

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء اآلية 
أرسلنا من قبلك من رسول إال وهذا حقيقة قول ال إله إال اهللا وبذلك بعث مجيع الرسل قال اهللا تعاىل األنبياء وما 

نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون وقال الزخرف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن 
آهلة يعبدون وقال تعاىل النحل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت ومجيع الرسل افتتحوا 

كما قال نوح عليه السالم األعراف اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه وكذلك هود هود وصاحل دعوهتم هبذا األصل 
هود وشعيب هود عليهم السالم وغريهم كل يقول اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه ال سيما أفضال الرسل اللذين 

 هبما وأيدمها فيه ونشره هبما فإبراهيم اختذ اهللا كالمها خليال إبراهيم وحممدا عليهما السالم فإن هذا األصل بينه اهللا
هو اإلمام الذي قال اهللا فيه البقرة إين جاعلك للناس إماما ويف ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة 
 والرسالة هم من آله الذين بارك اهللا عليهم قال سبحانه الزخرف وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون
إال الذي فطرين فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون فهذه الكلمة هي كلمة اإلخالص هللا وهي 

الرباءة من كل معبود إال من اخلالق الذي فطرنا كما قال صاحب ياسني ياسني ومايل ال أعبد الذي فطرين وإليه 
عين شفاعتهم شيئا وال ينقذون وقال تعاىل يف قصته بعد أن ترجعون أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغن 

ذكر ما يبني ضالل من اختذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون اهللا قال األنعام فلما أفلت قال يا قوم إين برئ مما 
تشركون إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني إىل قوله وال ختالفون أنكم 
أشركتم باهللا ما مل ينزل به عليكم سلطانا وقال إبراهيم اخلليل عليه السالم الشعراء أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم 

وآباؤكم األقدمون فإهنم عدو يل إال رب العاملني الذي خلقين فهو يهدين والذي هو يطعمين ويسقني وإذا مرضت 
حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم فهو يشفني وقوله تعاىل املمتحنة قد كانت لكم أسوة 

هو الذي أقام اهللا به الدين اخلالص هللا دين ) صلى اهللا عليه وسلم ( ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم اآلية ونبينا 
اهللا عليه صلى ( التوحيد وقمع به املشركني من كان مشركا من األصل ومن الذين كفروا من أهل الكتب وقال 

فيما رواه اإلمام أمحد وغريه بعثت بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له وجعل رزقي ) وسلم 
حتت ظل رحمي وجعل الذلة والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم وقد تقدم بعض ما أنزل اهللا 

افات صفا إىل قوله إن إهلكم لواحد إىل قوله إهنم كانوا إذا قيل عليه من اآليات املتضمنة للتوحيد فقال تعاىل والص
هلم ال إله إال اهللا يستكربون ويقولون أإنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون بل جاء باحلق وصدق املرسلني إىل قوله أولئك 



 إىل قوله سبحان هلم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون إىل ما ذكره من قصص األنبياء يف التوحيد وإخالص الدين هللا
اهللا عما يصفون إال عباد اهللا املخلصني وقال تعاىل النساء إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا 

إال الذين تابوا وأصلحوا واعتمصوا باهللا وأخلصوا دينهم هللا ويف اجلملة فهذا األصل يف سورة األنعام واألعراف 
ملفصل وغري ذلك من السور املكية ومواضع من السور املدنية كثري ظاهر فهو اصل والنور وطسم وحم وسور ا

األصول وقاعدة الدين حىت يف سوريت اإلخالص قل يا ايها الكافرون وقل هو اهللا أحد وهاتان السورتان كان النيب 
ضمنتان للتوحيد فأما قل يقرأ هبما يف صالة التطوع كركعيت الطواف وسنة الفجر ومها مت) صلى اهللا عليه وسلم ( 

يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي اإلرادي وهو إخالص الدين هللا بالقصد واإلرادة وهو الذي يتكلم به 
مشايخ التصوف غالبا وأما سورة قل هو اهللا أحد فمتضمنة للتوحيد القويل العملي كما ثبت يف الصحيحني عن 

سلوه مل يفعل ذلك فقال ) صلى اهللا عليه وسلم (  أحد يف صالته فقال النيب عائشة أن رجال كان يقرأ قل هو اهللا
ألهنا صفة الرمحن فأنا أحبها فقال أخربوه أن اهللا حيبه وهلذا تضمنت هذه السورة من وصف اهللا سبحانه وتعاىل الذي 

ذات كما قد بسطنا ذلك يف ينفى قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به هي األصل املعتمد يف مسائل ال
صلى اهللا ( غري هذا املوضع وذكرنا اعتماد األئمة عليها مع ما تضمنته يف تفسري األحد كما جاء تفسريه عن النيب 

والصحابة والتابعني وما دل على ذلك من الدالئل لكن املقصود هنا هو التوحيد العملي وهو إخالص ) عليه وسلم 
عني مرتبطا باآلخر فال يوجد أحد من اهل التعطيل اجلهمية وأهل التمثيل املشبهة إال الدين هللا وإن كان أحد النو

وفيه نوع من الشرك العملي إذ أصل قوهلم فيه شرك وتسوية بني اهللا وبني خلقه أو بينه وبني املعدومات كما يسوى 
ت كمال أو يسوون بينه وبني الناقص املعطلة بينه وبني املعدومات يف الصفات السلبية اليت ال تستلزم مدحا وال ثبو

من املوجودات يف صفات النقص وكما يسوون إذ أثبتوا هم ومن ضاهاهم من املمثلة مساواة بينه وبني املخلوقات 
يف حقائقها حىت قد يعبدوهنا فيعدلون برهبم وجيعلون له أندادا ويشبهون امللخوق برب العاملني واليهود كثريا ما 

لخوق وميثلونه به حىت يصفوا اهللا بالعجز والفقر والبخل وحنو ذلك من النقائص اليت جيب تنزيهه يعدلون اخلالق بامل
عنها وهي من صفات خلقه والنصارى يعدلون املخلوق باخلالق حىت جيعلوا يف املخلوق من نعوت الربوبية وصفات 

ون علوا كبريا واهللا سبحانه وتعاىل قد امرنا اإلهلية وجيوزون له ماال يصلح إال للخالق سبحانه وتعاىل عما يقول الظامل
أن نسأله اهلداية بقوله اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني وقد 

اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ويف هذ األمة من هؤالء وهؤالء كما ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال النيب 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال النيب 

لدخلتموه قالوا يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال فمن واحلديث يف الصحيحني فإذا كان أصل العمل الديين هو 
بة لكن أكثر ما جاء املطلوب مسمى إخالص الدين هللا وحده فالشيء املراد لنفسه هو احملبوب لذاته وهذا كمال احمل

باسم العبادة كقوله الذاريات وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون وقوله البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم وأمثال هذا والعبادة تتضمن كمال احلب وهنايته وكمال الذل وهنايته فاحملبوب الذي ال 

ال يكون معبودا واملعظم الذي ال حيب ال يكون معبودا وهلذا قال تعاىل البقرة ومن الناس من يتخذ يعظم وال يذل له 
من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا فبني سبحانه ان املشركني الذين يتخذون من دون 

د حبا هللا منهم هللا وألوثاهنم ألن املؤمنني أعلم باهللا أهللا أندادا وإن كانوا حيبوهنم كما حيبون اهللا فالذين آمنوا أش
واحلب يتبع العلم وألن املؤمنني جعلوا مجيع حبهم هللا وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم له وأشركوا بينه وبني 

األنداد يف احلب ومعلوم أن ذلك افضل قال اهللا تعاىل الزمر ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون ورجال 



لرجل هل يستويان مثال اآلية واسم احملبة فيه إطالق وعموم فإن املؤمن حيب اهللا وحيب رسله وأنبياءه وعباده  سلما
املؤمنني وإن كان ذلك من حمبة اهللا وإن كانت احملبة اليت هللا ال يستحقها غريه فلهذا جاءت حمبة اهللا مذكورة مبا 

له وحنو ذلك فكل هذه األمساء تتضمن حمبة اهللا سبحانه وتعاىل مث  خيتص به سبحانه من العبادة واإلنابة إليه والتبتل
) صلى اهللا عليه وسلم ( إنه كان بني أن حمبته أصل الدين فقد بني أن كمال الدين بكماهلا ونقصه بنقصها فإن النيب 

ة سنام العمل وهو قال رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا فأخرب أن اجلهاد ذور
أعاله وأشرفه وقد قال تعاىل التوبة أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد 
يف سبيل اهللا ال يستوون عند اهللا إىل قوله أجر عظيم والنصوص يف فضائل اجلهاد وأهله كثرية وقد ثبت أنه أفضل ما 

احملبة الكاملة قال تعاىل التوبة قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم  تطوع به العبد واجلهاد دليل
اآلية وقال تعاىل يف صفة احملبني احملبوبني املائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم 

 وال خيافون لومة الئم فإن احملبة مستلزمة حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا
للجهاد وألن احملب حيب ما حيب حمبوبه ويبغض ما يبغض حمبوبه ويوايل من يوايل حمبوبه ويعادي من يعاديه ويرض 

لرضاه ويغضب لغضبه ويأمر مبا يأمر به وينهى عما هنى عنه فهو موافق يف ذلك وهؤالء هم الذين يرضى الرب 
) صلى اهللا عليه وسلم ( غضبهم إذ هم إمنا يرضون لرضاه ويغضبون ملا يغضب له كما قال النيب لرضاهم ويغضب ل

أليب بكر يف طائفة فيهم صهيب وبالل لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فقال هلم يا إخويت هل 
فقالوا ما أخذت السيوف مأخذها  أغضبتكم قالوا ال يغفر اهللا لك يا أبا بكر وكان قد مر هبم أبو سفيان بن حرب

فقال له ما تقدم الن ) صلى اهللا عليه وسلم ( فقال هلم أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش وذكر أبو بكر ذلك للنيب 
صلى ( أولئك إمنا قالوا ذلك غضبا هللا لكمال ما عندهم من املواالة هللا ورسوله واملعاداة ألعدائهما وهلذا قال النيب 

يف احلديث الصحيح فيما يروى عن ربه ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا احببته ) سلم اهللا عليه و
كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا فيب يسمع ويب يبصر ويب 

ددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس يبطش ويب ميشي ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه وما تر
عبدي املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته وال بد له منه فبني أنه يتردد ألن التردد تعارض إرادتني وهو سبحانه 

حيب ما حيب عبده ويكره ما يكرهه وهو يكره املوت فهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته وهو سبحانه قد قضى 
د أن ميوت فسمى ذلك ترددا مث بني أنه ال بد من وقوع ذلك وهذا احتاد يف احملبوب املرضي املأمور باملوت فهو يري

به واملبغض املكروه املنهي عنه وقد يقال له احتاد نوعي وصفي وليس ذلك احتاد الذاتني فإن ذلك ممتنع والقائل به 
وحنوهم وهو االحتاد املقيد يف شيء بعينه وأما كافر وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كاحلالجية 

االحتاد املطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود املخلوق هو عني وجود اخلالق فهذا 
تعطيل للصانع وجحود له وهو جامع لكل شرك فكما أن االحتاد نوعان فكذلك احللول نوعان قوم يقولون باحللول 

شخاص وقوم يقولون حبلوله يف كل شيء وهم اجلهمية الذين يقولون إن ذات اهللا يف كل مكان املقيد يف بعض األ
وقد يقع لبعض املصطلمني من أهل الفناء يف احملبة أنه يغيب مبحبوبه عن نفسه وحبه ويغيب مبذكوره عن ذكره 

ييزه ونقص عقله وسكره أنه ومبعروفه عن معرفته ومبوجوده عن وجوده حىت ال يشهد إال حمبوبه فيظن يف زوال مت
هو حمبوبه كما قيل إن حمبوبا وقع يف اليم فألقى احملب نفسه خلفه فقال أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك فقال غبت 
بك عين فظننت أنك أنا فال ريب أن هذا خطأ وضالل لكن إن كان هذا لقاء احملبة والذكر من غري أن حيصل عن 

ورا يف زواله فال يكون مؤاخذا مبا يصدر منه من الكالم يف هذه احلال اليت زال سبب حمظور زال به عقله كان معذ



فيها عقله بغري سبب حمظور كما قيل يف عقالء اجملانني أهنم قوم آتاهم اهللا عقوال وأحواال فسلب عقوهلم وأبقى 
ن السكران معذورا وإن أحواهلم وأسقط ما فرض مبا سلب وأما إذا كان السبب الذي به زوال العقل حمظورا مل يك

كان ال حيكم بكفره يف اصح القولني كما ال يقع طالقه يف أصح القولني وإن كان النزاع فيه مشهورا وقد بسطنا 
الكالم يف هذا وفيمن يسلم له حاله ومن ال يسلم يف قاعدة ذلك وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إىل مثل 

ف وهلذا مل يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم افضل األمة وال عن نبينا هذا حال نقاص وإن كان صاحبه غري مكل
وإن كان هلؤالء يف صعق موسى نوع تعلق وإمنا حدث زوال العقل عند الواردات ) صلى اهللا عليه وسلم ( حممد 

ومكروهه وواليته  اإلهلية على بعض التابعني ومن بعدهم وإن كانت احملبة التامة مستلزمة ملوافقة احملبوب يف حمبوبه
وعداوته فمن املعلوم أن من أحب اهللا احملبة الواجبة فال بد أن يبغض أعداءه وال بد أن حيب ما حيبه من جهادهم 

كما قال تعاىل الصف إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص واحملب التام ال يؤثر فيه لوم 
ه مبالزمة احملبة كما قد اكثر الشعراء يف ذلك وهؤالء هم أهل املالم احملمود وهم الالئم وعذل العاذل بل ذلك يغري

الذين ال خيافون من يلومهم على ما حيب اهللا ويرضاه من جهاد أعدائه فإن املالم على ذلك كثري وأما املالم على 
هذا املالم بل الرجوع إىل احلق فعل ما يكرهه اهللا أو ترك ما أحبه فهو لوم حبق وليس من ذلك احملمود الصرب على 

خري من التمادي يف الباطل وهبذا حيصل الفرق بني املالمية الذين يفعلون ما حيبه اهللا ورسوله وال خيافون لومة الئم يف 
ذلك وبني املالمية الذين يفعلون ما يبغضه اهللا ورسوله ويصربون على املالم يف ذلك فصل وإذا كانت احملبة أصل 

فاخلوف والرجاء وغريمها يستلزم احملبة ويرجع إليها فإن الراجي الطامع إمنا يطمع فيما حيبه ال فيما  كل عمل ديين
يبغضه واخلائف يفر من اخلوف لينال احملبوب قال تعاىل اإلسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم 

لذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه اآلية وقال البقرة إن ا
يرجون رمحة اهللا ورمحته اسم جامع لكل خري وعذابه اسم لكل شر ودار الرمحة اخلالصة هي اجلنة ودار العذاب 
اخلالص هي النار وأما الدنيا فدار استدارج فالرجاء وإن تعلق بدخول اجلنة فاجلنة اسم جامع لكل نعيم وأعاله 

) صلى اهللا عليه وسلم ( ظر إىل وجه اهللا كما يف صحيح مسلم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب عن النيب الن
قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نادى مناد يا اهل اجلنة إن لكم عند اهللا موعد يريد أن ينجزكموهن فيقولون ما هو أمل 

ا من النار قال فيكشف احلجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا يبيض وجوها أمل يثقل موازيننا ويدخلنا اجلنة وينجين
أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة ومن هنا يتبني زوال االشتباه يف قول من قال ما عبدتك شوقا إىل جنتك وال 

اها إال خوفا من نارك وإمنا عبدتك شوقا إىل رؤيتك فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن اجلنة ال يدخل يف مسم
األكل والشرب واللباس والنكاح والسماع وحنو ذلك مما فيه التمتع باملخلوقات كما يوافق على ذلك من ينكر 

رؤية اهللا من اجلهمية أو من يقر هبا ويزعم أنه ال متتع يف نفس رؤية اهللا كما يقوله طائفة من املتفقهة فهؤالء متفقون 
إال التمتع باملخلوقات وهلذا قال بعض من غلط من املشايخ ملا مسع قوله على أن مسمى اجلنة واآلخرة ال يدخل فيه 

آل عمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة قال فأين من يريد اهللا وقال آخر التوبة إن اهللا اشترى من 
ر إليه وكل هذا لظنهم أن املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة قال إذا كانت النفوس واألموال باجلنة فأين النظ

اجلنة ال يدخل فيها النظر والتحقيق أن اجلنة هي الدار اجلامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إىل وجه اهللا وهو من 
النعيم الذي ينالونه يف اجلنة كما أخربت به النصوص وكذلك اهل النار فإهنم حمجوبون عن رهبم يدخلون النار مع 

ا كان عارفا مبا يقول فإمنا قصده إنك لو مل ختلق نارا ولو مل ختلق جنة لكان جيب أن تعبد أن قائل هذا القول إذ
وجيب التقرب إليك والنظر إليك كما قال عمر رضي اهللا عنه نعم العبد صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه أي هو مل 



إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب  يعصه ولو مل خيفه فإن إجالله وإكرامه هللا مينعه من معصيته والراجي اخلائف
باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجلية فمعلوم أن هذا من توابع حمبته له فاحملبة هي أوجبت حمبة التجلي واخلوف من 

االحتجاب وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب مبخلوق والتنعم به فهذا إمنا يطلب ذلك بعبادة اهللا املستلزمة حمبته هللا 
بة وهلذا يكون اشتغال أهل اجلنة بذلك أعظم من كل شيء كما يف احلديث إن اهل اجلنة وهي أحلى من كل حم

يلهمون التسبيح كما تلهمون وهو يبني غاية تنعمهم بذكر اهللا وحمبته فاخلوف من التعذب مبخلوق والرجاء له 
لكتاب والسنة مبحبة العباد يسوقه إىل حمبة اهللا اليت هي األصل وهذا كله ينبين على أصل احملبة فيقال قد نطق ا

املؤمنني هللا كما يف قوله البقرة والذين آمنوا أشد حبا هللا وقوله املائدة حيبهم وحيبونه وقوله التوبة أحب إليكم من اهللا 
أنه قال ثالث من كن فيه وجد حالوة ) صلى اهللا عليه وسلم ( ورسوله وجهاد يف سبيله ويف الصحيحني عن النيب 

ن اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا وأن يكره أن يرجع يف الكفر بعد إذ االميان أن يكو
وجبت حملبة اهللا كما يف قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقى يف النار بل حمبة رسول اهللا 

أنه قال والذي نفسي ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن النيب التوبة أحب إليكم من اهللا ورسوله وكما يف الصحيحني 
بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني ويف صحيح البخاري عن عمر بن 

اخلطاب أنه قال واهللا يا رسول اهللا ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي فقال ال يا عمر حىت أكون أحب 
( ال واهللا ألنت أحب إيل من نفسي وكذلك حمبة صحابته وقرابته كما يف الصحيح عن النيب إليك من نفسك فق

أنه قال آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار وقال ال يبغض األنصار رجل ) صلى اهللا عليه وسلم 
ال حيبين إال مؤمن وال يبغضين إال منافق  يؤمن باهللا واليوم اآلخر وقال علي رضي اهللا عنه إنه لعهد النيب األمي إيل أنه

ويف السنن أنه قال للعباس والذي نفسي بيده ال يدخلون اجلنة حىت حيبونكم هللا ولقرابيت يعين بين هاشم وقد روى 
حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال أحبوا اهللا ملا يغذوكم به من نعمه وأحبوين حبب اهللا وأحبوا أهل بييت ألجلي 

ة الرب لعبده فقال تعاىل النساءواختذ اهللا إبراهيم خليال وقال تعاىل املائدة حيبهم وحيبونه وقال البقرة وأما حمب
وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني احلجرات وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني التوبة فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم إن اهللا 

هلم إن اهللا حيب املتقني الصف إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله حيب املتقني التوبة فما استقاموا لكم فاستقيموا 
صفا كأهنم بنيان مرصوص آل عمران بلى من أوىف بعهده وأتقى فإن اهللا حيب املتقني وأما األعمال اليت حيبها اهللا من 

ياء اهللا املتقون وهذه الواجبات واملستحبات الظاهرة والباطنة فكثرية معروفة وكذلك حبه ألهلها وهم املؤمنون أول
احملبة حق كما نطق هبا الكتاب والسنة والذي عليه سلف األمة وأئمتها وأهل السنة واحلديث ومجيع مشايخ الدين 
وأئمة التصوف أن اهللا حمبوب لذاته حمبة حقيقة بل هي أكمل حمبة فإهنا كما قال تعاىل البقرة والذين آمنوا أشد حبا 

ما حيب عباده املؤمنون وما هو يف اهللا حمبة حقيقية وأنكر اجلهمية حقيقة احملبة من هللا وكذلك هو سبحانه حيب 
الطرفني زعما منهم أن احملبة ال تكون إال ملناسبة بني احملب واحملبوب وأنه ال مناسبة بني القدمي واحملدث توجب حمبته 

أوائل املائة الثانية فضحى به خالد ابن عبد  وقاسوا به احملبة وكان أول من أحدث هذا يف اإلسالم اجلعد بن درهم يف
اهللا القسري أمري العراق واملشرق بواسط خطب الناس يوم األضحى فقال أيها الناس ضحوا يقبل اهللا ضحاياكم 
فإين مضح باجلعد بن درهم أنه زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليال ومل يكلم موسى تكليما مث نزل فذحبه فكأنه قد 

ذهب عنه اجلهم بن صفوان فأظهره عليه وإليه أضيف قول اجلهمية فقتله سلم ابن أحوز أمري خراسان أخذ هذا امل
هبا مث نقل ذلك إىل املعتزلة أتباع عمرو ابن عبيد وأظهر قوهلم يف زمن اخلليفة املأمون حىت امتحن أئمة اإلسالم 

صابئة من الربامهة واملتفسلفة ومبتدعة أهل ودعوا إىل املوافقة هلم عن ذلك وأصل هذا مأخوذ عن املشركني وال



الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفات ثبوتية أصال وهؤالء هم أعداء إبراهيم اخلليل عليه السالم وهم 
يعبدون الكواكب ويبنون اهلياكل للعقول والنجوم وغريمها وهم ينكرون يف احلقيقة أن يكون إبراهيم خليال 

لة هي كمال احملبة املستغرقة للحب كما قيل قد ختللت مسلك الروح مين وبذا مسى اخلليل وموسى كليما وأن اخل
أنه قال لو كنت متخذا من ) صلى اهللا عليه وسلم ( خليال ويشهد هلذا ما ثبت يف الصحيح عن أيب سعيد عن النيب 

رواية إين أبرأ إىل كل خليل من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن صاحبكم خليل اهللا يعين نفسه ويف 
خلته ولو كنت متخذ من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال ويف رواية إن اهللا اختذين خليال كما اختذ إبراهيم 

أنه ال يصلح له أن يتخذ من املخلوقني خليال وأنه لو يكون ذلك لكان احق ) صلى اهللا عليه وسلم ( خليال فبني 
قد وصف نفسه بأنه حيب أشخاصا كما ) صلى اهللا عليه وسلم ( الصديق رضي اهللا عنه مع أنه الناس هبا أبو بكر 

) صلى اهللا عليه وسلم ( قال معاذ واهللا إين ألحبك وكذلك قوله لألنصار وكان زيد بن حارثة حب رسول اهللا 
عائشة قال فمن الرجال وكذلك ابنه أسامة حبه وأمثال ذلك وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك قال 

قال أبوها وقال لفاطمة رضي اهللا عنها أال حتبني ما أحب قالت بلى قال فأحيب عائشة وقال للحسن اللهم إين أحبه 
فأحبه وأحب من حيبه وأمثال هذا كثري فوصف نفسه مبحبة األشخاص وقال إين أبرأ إىل كل خليل من خلته ولو 

ت أبا بكر خليال فعلم أن اخللة أخص من مطلق احملبة حبيث هي من كماهلا كنت متخذا من أهل األرض خليال الختذ
وختللها احلب حىت يكون احملبوب هبا حمبوبا لذاته ال لشيء آخر إذ احملبوب لشيء غريه هو مؤخر يف احملبة عن ذلك 

وإن اخللة أيضا تنايف  الغري ومن كماهلا ال تقبل الشركة واملزامحة لتخللها احلب ففيها كمال التوحيد وكمال احلب
املزامحة وتقدم الغري حبيث يكون احملبوب حمبوبا لذاته ال يزامحه فيها غريه وهذه حمبة ال تصلح إال هللا فال جيوز أن 

يشركه غريه فيما يستحقه وهو حمبوب لذاته وكل ما حيب غريه إذا كان حمبوبا حبق فإمنا حيب ألجله وكل ما أحب 
لدنيا والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ما كان هللا تعاىل فإذا كانت اخللة كذلك فمن املعلوم لغريه فمحبته باطلة يف ا

أن من أنكر أن يكون اهللا حمبوبا لذاته ينكر خماللته وكذلك أيضا إن أنكر حمبته ألحد من عباده فقد انكر أن يتخذه 
لك تكليمه ملوسى أنكروه إلنكارهم أن يقوم خليال حبيث حيب الرب وحيبه العبد على أكمل ما يصلح للعبادة وكذ

به صفة من الصفات أو فعل من األفعال فكما ينكرون أن يتصف حبياة أو قدرة أو علم أو أن يستوى أو أن جييء 
فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم فهذا حقيقة قوهلم البقرة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهلم تشاهبت قلوهبم 

سالم ظاهرا والقرآن متلوا ال ميكن جحده ملن أظهر اإلسالم أخذوا يلحدون يف أمساء اهللا وحيرفون لكن ملا كان اإل
الكلم عن مواضعه فتأولوا حمبة العباد له مبجرد حمبتهم لطاعته والتقرب إليه وهذا جهل عظيم فإن حمبة املتقرب إىل 

أن حيب التقرب إليه إذ التقرب وسيلة وحمبة الوسيلة  املتقرب إليه تابع حملبته وفرع عليه فمن ال حيب الشيء ال ميكن
تبع حملبة املقصود فيمتنع أن تكون الوسيلة إىل الشيء احملبوب هي احملبوب دون الشيء املقصود بالوسيلة وكذلك 

حيبه ال العبادة والطاعة إذا قيل يف املطاع املعبود إن هذا حيب طاعته وعبادته فإن حمبة ذلك تبع حملبته وإال فمن ال 
حيب طاعته وعبادته ومن كان ال يعمل لغريه إال لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معارضا له أو مفتديا منه 

ال يكون حمبا له وال يقال إن هذا حيبه ويفسر ذلك مبحبة طاعته وعبادته فإن حمبة املقصود وإن استلزمت حمبة 
ي أن يعرب بلفظني حمبة العوض والسالمة عن حمبة العمل أما حمبة اهللا فال الوسيلة أو غري حمبة الوسيلة فإن ذلك يقتض

تعلق هلا مبجرد حمبة العوض أال ترى أن من استأجر أجريا بعضو ال يقال إن األجري حيبه مبجرد ذلك بل قد يستأجر 
حيبه بل يكون  الرجل من ال حيبه حبال بل من يبغضه وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب ال يقال إنه

مبغضا له فعلم أن ما وصف اهللا به عباده املؤمنني من أهنم حيبونه ميتنع أن يكون معناه جمرد حمبة العمل الذي ينالون 



به بعض األغراض احملبوبة من غري أن يكون رهبم حمبوبا أصال وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما 
على طبقات أحدها العالقة فهو تعلق القلب باحملبوب مث الصبابة وهو انصباب  تقدم وهلذا كانت حمبة القلب للبشر

القلب إليه مث الغرام وهو احلب الالزم مث العشق وآخر املراتب هو التتيم وهو التعبد للمحبوب واملتيم املعبود وتيم 
يه يقتضي احملبة أيضا وما أشبه ذلك من اهللا عبد اهللا فإن احملب يبقى ذاكرا معبدا مذلال حملبوبه وأيضا فاسم االنابة إل

األمساء كما تقدم وأيضا فلو كان الذي قالوه حقا من كون ذلك جمازا ملا فيه من احلذف واالضمار فاجملاز ال يطلق 
إال بقرينة تبني املراد ومعلوم أن ليس يف كتاب اهللا وسنة رسوله ما ينفي أن يكون اهللا حمبوبا وأن ال يكون احملبوب 

ألعمال ال يف الداللة املتصلة وال املنفصلة بل وال يف العقل أيضا فمن عالمات اجملاز صحة إطالق نفيه فيجب أن إال ا
يصح إطالق القول بان اهللا ال حيب وال حيب كما أطلق إمامهم اجلعد بن درهم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليال ومل 

لمني فعلم داللة اإلمجاع على أن هذا ليس جمازا بل هي حقيقة يكلم موسى تكليما ومعلوم أن هذا ممتنع بإمجاع املس
وأيضا فقد فرق بني حمبته وحمبة العمل له يف قوله التوبة أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله كما فرق بني 

كان هذا تكريرا حمبته وحمبة رسوله يف قوله أحب إليكم من اهللا ورسوله فلو كان املراد مبحبته ليس إال حمبة العمل ل
أو من باب عطف اخلاص على العام وكالمها على خالف ظاهر الكالم الذي ال جيوز املصري إليه إال بداللة تبني 
املراد وكما أن حمبته ال جيوز أن تفسر مبجرد حمبة رسوله فكذلك ال جيوز تفسريها مبجرد حمبة العمل وإن كانت 

وأيضا فالتعبري مبحبة الشيء عن جمرد حمبة طاعته ال عن حمبة نفسه أمر ال حمبته تستلزم حمبة رسوله وحمبة العمل له 
يعرف يف اللغة ال حقيقة وال جمازا فحمل الكالم عليه حتريف حمض وقد قررنا يف مواضع من القواعد الكبار أنه ال 

بل ال رب إال اهللا وال إله غريه جيوز أن يكون غري اهللا حمبوبا مرادا لذاته كما ال جيوز أن يكون غري اهللا موجودا بذاته 
واإلله هو املعبود الذي يستحق أن حيب لذاته ويعظم لذاته كمال احملبة والتعظيم وكل مولود يولد على الفطرة فإنه 
سبحانه فطر القلوب على أنه ليس يف حمبوباهتا ومراداهتا ما تطمئن إليه إال اهللا وحده وإن كل ما أحبه احملبوب من 

ومنظور وملموس جيد من نفسه وإن قلبه يطلب شيئا سواه وحيب أمرا غريه يتأهله ويصمد إليه  مطعوم وملبوس
ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه االجناس وهلذا قال اهللا تعاىل يف كتابه الرعد أال بذكر اهللا تطمئن القلوب ويف 

ال إين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم عن اهللا ق) صلى اهللا عليه وسلم ( الصحيح عن عياض بن محار عن النيب 
الشياطني وحرمت عليهم ما احللت هلم وأمرهتم ان يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا كما يف الصحيحني عن أيب 

أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه ) صلى اهللا عليه وسلم ( هريرة عن النيب 
يمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء مث يقول أبو هريرة اقرءوا إن شئتم الروم فطرة اهللا اليت كما نتنتج البهيمة هب

فطر الناس عليها ال تبيدل خللق اهللا ذلك الدين القيم وأيضا فكل ما فطرت القلوب على حمبته من نعوت الكمال 
نه وتعاىل فهو املستحق ألن حيب على فاهللا هو املستحق له على الكمال وكل ما يف غريه من حمبوب فهو منه سبحا

احلقيقة والكمال وإنكار حمبة العبد لربه هو يف احلقيقة إنكار لكونه إهلا معبودا كما أن إنكار حمبته لعبده يستلزم 
إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا فصار إنكارها مستلزما إلنكار كونه رب العاملني ولكونه إله العاملني 

ا هو قول أهل التعطيل واجلحود وهلذا اتفقت األمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى وهذ
أن أعظم الوصايا أن حتب اهللا بكل قلبك وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة احلنيفية ملة إبراهيم اليت هي اصل 

ئني أعداء إبراهيم اخلليل ومن وافقهم على شريعة التوراة واإلجنيل والقرآن وإنكار ذلك هو مأخوذ من مقال الصاب
ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أخذه عن هؤالء وظهر ذلك يف القرامطة الباطنية من االمساعيلية وهلذا قال 

اخلليل إمام احلنفاء الشعراء أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإهنم عدو يل إال رب العاملني وقال أيضا 



نعام ال احب اآلفلني وقال تعاىل الشعراء يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم وهو السليم من األ
الشرك وأما قوهلم إنه ال مناسبة بني احملدث والقدمي توجب حمبته له ومتتعه بالنظر إليه فهذا الكالم جممل فإن ارادوا 

ا أنه ليس بينهما من املناسبة ما بني الناكح واملنكوح واآلكل واملأكول باملناسبة أنه ليس بوالد فهذا حق وإن أرادو
وحنو ذلك فهذا أيضا حق وإن أرادوا أنه ال مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدمها حمبا عابدا واالخر معبودا حمبوبا 

ال مناسبة تقتضي احملبة فهذا هو رأس املسألة واالحتجاج به مصادرة على املطلوب ويكفي يف ذلك املنع مث يقال بل 
الكاملة إال املناسبة اليت بني املخلوق واخلالق الذي ال إله غريه الذي هو يف السماء إله ويف األرض إله وله املثل 

األعلى يف السماوات واألرض وحقيقة قول هؤالء أهنم جحدوا كون اهللا معبودا يف احلقيقة وهلذا وافق على هذه 
املتكلمني الذين ينكرون أن يكون اهللا حمبا يف احلقيقة فأقروا بكونه حمبوبا ومنعوا كونه  املسألة طوائف من الصوفية

حمبا ألهنم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك املتكلمة فأخذوا عن الصوفية مذهبهم يف احملبة وإن كانوا قد 
ا حمبة الرب عبده فهم هلا أشد إنكارا خيلطون فيه وأصل إنكارها إمنا هو قول املعتزلة وحنوهم من اجلهمية فأم

ومنكروها قسمان قسم يتأولوهنا بنفس املفعوالت اليت حيبها العبد فيجعلون حمبته نفس خلقه وقسم جيعلوهنا نفس 
إرادته لتلك املفعوالت وقد بسطنا الكالم يف ذلك يف قواعد الصفات والقدر وليس هذا هو موضعها ومن املعلوم 

السنة واتفاق سلف األمة على أن اهللا حيب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب وإن مل أنه قد دل الكتاب و
يكن ذلك موجودا وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من األعيان واألفعال كالفسق والكفر وقد قال 

واملقصود هنا إمنا هو يف ذكر حمبة اهللا تعاىل البقرة واهللا ال حيب الفساد وقال تعاىل الزمر وال يرضى لعباده الكفر 
العباد هللا وقد تبني أن ذلك هو أصل أعمال اإلميان ومل يتبني بني أحد من سلف األمة من الصحابة والتابعني هلم 

بإحسان نزاع يف ذلك وكانوا حيركون هذه احملبة مبا شرع اهللا أن حترك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان 
الفرقاين قال تعاىل الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال  اإلمياين والسماع

اإلميان إىل آخر السورة مث أنه ملا طال األمد صار يف طائف املتكلمة من املعتزلة وغريهم من ينكر هذه احملبة وصار يف 
ومساع املكاء والتصدية فيسمعون من األقوال بعض املتصوفة من يطلب حتريكها بأنواع من مساع احلديث كالتغيري 

واألشعار ما فيه حتريك جنس احلب الذي حيرك من كل قلب ما فيه من احلب حبيث يصلح حملب األوتار والصلبان 
واالخوان واألوطان واملردان والنسوان كما يصلح حملب الرمحن ولكن كان الذين حيضرونه من الشيوخ يشترطون 

واخلالن ورمبا اشترطوا له الشيخ الذي حيرس من الشيطان مث توسع يف ذلك غريهم حىت خرجوا له املكان واإلمكان 
يف ذلك إىل أنواع من املعاصي بل إىل نوعم الفسوق بل خرج فيه طوائف إىل الكفر الصريح حبيث يتواجدون على 

ج ذلك هلم من األحوال حبسبه كما أنواع من األشعار اليت فيها الكفر واإلحلاد مما هو من أعظم أنواع الفساد وينت
تنتج لعباد املشركني وأهل الكتاب عباداهتم حبسبها والذي عليه حمققوا املشايخ أنه كما قال اجلنيد رمحه اهللا من 

تكلف السماع فنت به ومن صادفه استراح به ومعىن ذلك أنه ال يشرع االجتماع هلذا السماع احملدث وال يؤمر به 
ة وأن القرب والعبادات إمنا تؤخذ عن الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم فكما أنه ال حرام إال وال يتخذ دينا وقرب

ما حرمه اهللا فإنه ال دين إال ما شرعه اهللا قال اهللا تعلى الشورى أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مامل يأذن به اهللا 
اهللا ويغفر لكم ذنوبكم فجعل حمبتهم هللا موجبة ملتابعة وهلذا قال آل عمران قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم 

رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة حملبة اهللا هلم قال أيب بن كعب رضي اهللا عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما من 
س عن عبد على السبيل والسنة ذكر اهللا فاقشعر جلده من خمافة اهللا إال حتاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق الياب

الشجرة وما من عبد على السبيل والسنة ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه من خمافة اهللا إال مل متسه النار أبدا وإن 



اقتصادا يف سبيل وسنة خري من اجتهاد يف خالف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادا واجتهادا على 
ع فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب منهاج األنبياء وسنتهم وهذا مبسوط يف غري هذا املوض

للمعبود احملبوب لكان ذلك مما دلت األدلة الشرعية عليه ومن املعلوم أنه مل يكن يف القرون الثالثة املفضلة اليت قال 
ال يف احلجاز خري القرون قرين الذي بعثت فيه مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ) صلى اهللا عليه وسلم ( فيها النيب 

وال يف الشام وال يف اليمن وال يف العراق وال يف مصر وال يف خراسان أحد من أهل اخلري والدين جيتمع على 
السماع املبتدع لصالح القلوب وهلذا كرهه األئمة كاإلمام أمحد وغريه وعده الشافعي من إحداث الزنادقة حني 

تغيري يصدون به الناس عن القرآن وأما ماال يقصده اإلنسان من قال خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسموه ال
االستماع فال يترتب عليه هنى وال ذم باتفاق اآلئمة وهلذا إمنا يترتب الذم واملدح على االستماع ال على السماع 

نهى عن فاملستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غري قصد ال يثاب على ذلك إذ األعمال بالنيات وكذلك ما ي
استماعه من املالهي لو مسعه السامع بدون قصد مل يضره ذلك فلو استمع السامع بيتا يناسب بعض حاله حترك 

ساكنه احملمود وأزعج قاطنه احملبوب أو متثل بذلك وحنو ذلك مل يكن ذلك مما ينهى عنه وإن كان احملمود احلسن 
ما حيبه اهللا وترك ما يكرهه كالذي اجتاز ببيت فسمع قائال  حركة قلبه اليت حيبها اهللا ورسوله أو اليت تتضمن فعل

يقول كل يوم تتلون غري هذا بك أمجل فأخذ منه إشارة تناسب حاله فإن االشارة من باب القياس واالعتبار وضرب 
وبة األمثال ومسألة السماع كبرية منتشرة قد تكلمنا عليها يف غري هذا املوضع واملقصود ههنا أن املقاصد املطل

للمريدين حتصل بالسماع االمياين القرآين النبوي الديين الشرعي الذي هو مساع النبيني ومساع العاملني ومساع 
العارفني ومساع املؤمنني قال اهللا تعاىل مرمي أولئك الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني من ذرية آدم إىل قوله إذا تتلى 

ل تعاىل اإلسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيرون عليهم آيات الرمحن خروا سجدا وبكيا وقا
لألذقان سجدا إىل قوله ويزيدهم خشوعا وقال تعاىل املائدة وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من 

م وإذا تليت عليهم آياته الدمع مما عرفوا من احلق وقال تعاىل األنفال إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهب
زادهتم إميانا اآلية وقال تعاىل الزمر اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم 

اآلية وكما مدح املقبلني على هذا السماع فقد ذم املعرضني عنه يف مثل قوله لقمان ومن الناس من يشتري هلو 
 بغري علم ويتخذها هزوا إىل قوله وإذا تتلى عليه آياتنا وىل مستكربا كأن مل يسمعها احلديث ليضل عن سبيل اهللا

اآلية وقال تعاىل الفرقان والذين إذا ذكروا بآيات رهبم مل خيروا عليها صما وعميانا وقال تعاىل األنفال ولو علم اهللا 
معوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فيهم خريا ألمسعهم اآلية وقال تعاىل فصلت وقال الذين كفروا ال تس

وقال تعاىل املدثر فما هلم عن التذكرة معرضني كأهنم محر مستنفرة فرت من قسورة ومثل هذا كثري يف القرآن وهذا 
كان مساع سلف األمة وأكابر مشاخيها وأئمتها كالصحابة والتابعني ومن بعدهم من املشايخ كإبراهيم بن أدهم 

ياض وأيب سليمان الدراراين ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة املرعشي وامثال هؤالء والفضيل بن ع
وكان عمر بن اخلطاب يقول أليب موسى األشعري يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يسمعون ويبكون وكان 

( يف الصحيح أن النيب أصحاب حممد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون وقد ثبت 
مر بأيب موسى األشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أويت مزمارا من مزامري آل ) صلى اهللا عليه وسلم 

داود وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تسمع حلربته لك حتبريا أي 
ن بأصواتكم وقال اهللا أشد أذنا إىل الرجل احلسن الصوت بالقرآن من صاحب حلسنته لك حتسينا وقال زينوا القرآ

) صلى اهللا عليه وسلم ( القينة إىل قينته أذنا أي استماعا كقوله االنشقاق وأذنت لرهبا وحقت أي استمعت وقال 



بالقرآن وهلذا السماع ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن جيهر به وقال ليس منا من مل يتغن 
من املواجيد العظيمة واألذواق الكرمية ومزيد املعارف واألحوال اجلسيمة ماال يسعه خطاب وال حيويه كتاب كما 

أن يف تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم واإلميان ماال حييط به بيان ومما ينبغي التفطن له أن اهللا سبحانه قال يف 
صلى ( م حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا قال طائفة من السلف أدعى قوم على عهد النيب كتابه آل عمران قل إن كنت

أهنم حيبون اهللا فأنزل اهللا هذه االية قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا اآلية فبني سبحانه أن ) اهللا عليه وسلم 
للعبد وهذه حمبة امتحن اهللا هبا أهل دعوى حمبة اهللا حمبته توجب اتباع الرسول وأن ابتاع الرسول يوجب حمبة اهللا 

فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى واالشتباه وهلذا يروى عن ذي النون املصري أهنم تكلموا يف مسألة احملبة عنده 
 فقال اسكتوا عن هذه احملبة ال تسمعها النفوس فتدعيها وقال بعضهم من عبد اهللا باحلب وحده فهو زنديق ومن عبد

اهللا باخلوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ومن عبده باحلب واخلوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد وذلك ألن احلب اجملرد تتبسط النفوس فيه حىت تتسع يف أهوائها إذا مل يزعها وازع اخلشية هللا حىت 

مدعى احملبة من خمالفة الشريعة ماال يوجد يف أهل قالت اليهود والنصارى املائدة حنن أبناء اهللا وأحباؤه ويوجد يف 
اخلشية وهلذا قرن واخلشية هبا يف قوله ق هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرمحن بالغيب وجاء بقلب 

منيب ادخلوها بسالم ذلك يوم اخللود وكان املشايخ املصنفون يف السنة يذكرون يف عقائدهم جمانبة من يكثر 
اخلوض فيها من غري خشية ملا يف ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من املتصوفة وما وقع يف دعوى احملبة و

هؤالء من فساد اإلعتقاد واألعمال أوجب إنكار طوائف ألصل طريقة املتوصفة بالكلية حىت صار املنحرفون صنفني 
كالم والفقه والصواب إمنا هو صنف يقر حبقها وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل ال

اإلقرار مبا فيه ويف غريها من موافقة الكتاب والسنة واإلنكار ملا فيها ويف غريها من خمالفة الكتاب والسنة وقال 
صلى اهللا عليه ( تعاىل آل عمران قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع سنة رسوله 

شريعته باطنا وظاهرا هي موجب حمبة اهللا كما أن اجلهاد يف سبيله ومواالة أوليائه ومعاداة أعدائه هو  واتباع) وسلم 
حقيقتها كما يف احلديث أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ويف احلديث من أحب هللا وابغض هللا وأعطى 

أبعد من غريه عن ابتاع السنة وعن األمر باملعروف وعن  هللا ومنع هللا فقد استكمل احملبة وكثري ممن يدعى احملبة هو
النهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا ويدعى مع هذا أن ذلك أكمل لطريق احملبة من غريه لزعمه أن طريق احملبة هللا 

اىل يوم ليس فيه غرية وال غضب هللا وهذا خالف ما دل عليه الكتاب والسنة وهلذا يف احلديث املأثور يقول اهللا تع
القيامة اين املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي فقوله أين املتحابون جبالل اهللا تنبيه على ما يف 

قلوهبم من إجالل اهللا وتعظيمه والتحاب فيه وبذلك يكونون حافظني حلدوده دون الذين ال حيفظون حدوده لضعف 
يهم احلديث حقت حمبيت للمتحابني يف وحقت حمبيت للمتجالسني يف وحقت اإلميان يف قلوهبم وهؤالء الذين جاء ف

صلى ( حمبيت للمتزاورين يف وحقت حمبيت للمتابذلني يف واألحاديث يف املتحابني هللا كثرية ويف الصحيحني عن النيب 
وشاب نشأ يف عبادة من حديث أيب هريرة سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عادل ) اهللا عليه وسلم 

اهللا ورجل قلبه معلق باملسجد إذا خرج منه حىت يرجع إليه ورجالن حتابا يف اهللا واجتمعا وتفرقا عليه ورجل تصدق 
بصدقة فاخفاها حىت التعلم مشاله ما أنفقت ميينه ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات نسب 

املني وأصل احملبة هو معرفة اهللا سبحانه وتعاىل وهلا أصالن أحدمها وهو الذي يقال ومجال فقال إين أخاف اهللا رب الع
له حمبة العامة ألجل إحسانه إىل عباده وهذه احملبة على هذا األصل ال ينكرها أحد فإن القلوب جمبولة على حب من 

قيقة فإنه املتفضل جبميع النعم وإن أحسن إليها وبغض من اساء إليها واهللا سبحانه هو املنعم احملسن إىل عبده باحل



جرت بواسطة إذ هو ميسر الوسائط وسبب األسباب لكن هذه احملبة إذا مل جتذب القلب إىل حمبة اهللا نفسه فما 
أحب العبد يف احلقيقة إال نفسه وهذا ليس مبذموم بل حممود وهذه احملبة هي املشار إليها بقوله أحبوا اهللا ملا يغذوكم 

أحبوين حلب اهللا وأحبوا أهلي حبيب واملتقصر على هذه هو مل يعرف من جهة اهللا ما يستوجب أنه حيبه به من نعمه و
إال لإلحسان إليه وهذا كما قالوا إن احلمد هللا على نوعني محد هو شكر وذلك ال يكون إال على نعمته ومحد هو 

ألصل الثاين هو حمبته ملا هو أهل وهذا حب ثناء عليه وحمبة له وهو مبا يستحقه لنفسه سبحانه فكذلك احلب فإن ا
من عرف من اهللا ما يستحق أن حيب ألجله وما من وجه من الوجوه اليت يعرف اهللا هبا مما دلت عليه أمساؤه وصفاته 
إال وهو يستحق احملبة الكاملة من ذلك الوجه حىت مجيع مفعوالته إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وهلذا 

كون حممودا على كل حال ويستحق أن حيمد على السراء والضراء وهذا أعلى وأكمل وهذا حب استحق ان ي
اخلاصة وهؤالء هم الذين يطلبون لذة النظر إىل وجهه الكرمي ويتلذذون بذكره ومناجاته ويكون ذلك هلم أعظم من 

يف صحيح مسلم عن أيب هريرة  املاء للسمك لو أنقطعوا عن ذلك لوجدوا من األمل ماال يطيقون وهم السابقون كما
جببل يقال له مجدان فقال سريوا هذا مجدان سبق املفردون قالوا يا رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( قال مر النيب 

من املفردون قال الذاكرون اهللا كثريا والذاكرات ويف رواية أخرى قال املستهترون بذكر اهللا يضع الذكر عنهم 
لقيامة خفافا ويف حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال موسى اثقاهلم فيأتون يوم ا

يا رب أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرين وال ينساين قال أي عبادك أعلم قال الذي يطلب علم الناس إىل 
على نفسه كما حيكم  علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردي قال أي عبادك أحكم قال الذي حيكم

على غريه وحيكم لغريه كما حيكم لنفسه فذكر يف هذا احلديث احلب والعلم والعدل وذلك مجاع اخلري ومما ينبغي 
التفطن له أنه ال جيوز أن يظن يف باب حمبة اهللا تعاىل ما يظن يف حمبة غريه مما هو من جنس التجين واهلجر والقطيعة 

لط فيه طوائف من الناس حىت يتمثلون يف حبه جبنس ما يتمثلون به يف حب من يصد لغري سبب وحنو ذلك مما قد يغ
ويقطع بغري ذنب أو يبعد من يتقرب إليه وإن غلط يف ذلك من غلط من املصنفني يف رسائلهم حىت يكون مضمون 

صلى اهللا عليه ( لنيب كالمهم إقامة احلجة على اهللا بل هللا احلجة البالغة وقد ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة عن ا
أنه قال يقول اهللا تعاىل من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه ومن ) وسلم 

تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاين ميشي أتيته هرولة ويف بعض اآلثار 
ي أهل جمالسيت وأهل شكري أهل زياريت وأهل طاعيت أهل كراميت وأهل معصييت أؤيسهم يقول اهللا تعاىل أهل ذكر

من رمحيت إن تابوا فأنا حبيبهم ألن اهللا حيب التوابني وإن مل يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم باملصائب حىت أطهرهم من 
قيل الظلم أن حيمل عليه سيئات  املعايب وقال تعاىل ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلما وال هضما

غريه واهلضم أن ينقص من حسنات نفسه وقال تعاىل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ويف احلديث 
الصحيح عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال يقول اهللا تعاىل يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما 

ال من هديته فاستهدوين أهدكم يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إ
أطعمكم يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر 

نفعي فتنفعوين يا عبادي الذنوب وال أبايل فاستغفروين أغفر لكم يا عبادي إنكم مل تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو 

واحد فسألوين فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص  أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا يف صعيد



ذلك من ملكي إال كما ينقص املخيط إذا غمس يف البحر يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها 
فمن وجد خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه وما رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال 

سيد االستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك ) صلى اهللا عليه وسلم (  رسول اهللا
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابوء بذنيب فاغفر يل فإنه 

يومه دخل اجلنة ومن قاهلا إذا أمسى موقنا هبا فمات ال يغفر الذنوب إال أنت من قاهلا إذا أصبح موقنا هبا فمات يف 
من ليلته دخل اجلنة فالعبد دائما بني نعمة من اهللا حيتاج فيها إىل شكر وذنب منه حيتاج فيه إىل أستغفار وكل من 

االستغافر هذين من األمور الالزمة للعبد دائما فإنه ال يزال يتقلب يف نعم اهللا وآالئه وال يزال حمتاجا إىل التوبة و
يف احلديث الصحيح ) صلى اهللا عليه وسلم ( وهلذا كان سيد ولد آدم وإمام املتقني يستغفر يف مجيع األحوال وقال 

الذي رواه البخاري أيها الناس توبوا إىل ربكم فإين أتوب إىل اهللا يف اليوم مائة مرة وقال عبد اهللا بن عمر كنا نعد 
يف اجمللس الواحد يقول رب أغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة ) صلى اهللا عليه وسلم ( لرسول اهللا 

مرة وقال إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم اثنتني وسبعني مرة ويف صحيح مسلم أنه قال إنه ليغان على قليب وإين 
ىل آل عمران واملستغفرين باألسحار ألستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة وهلذا شرع االستغفار يف خواتيم األعمال قال تعا

صلى اهللا عليه ( قال بعضهم أحيوا الليل بالصالة فلما كان وقت السحر أمروا باالستغفار ويف الصحيح أن النيب 
كان إذا انصرف من صالته استغفر ثالثا وقال اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ياذا اجلالل ) وسلم 

ة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام إىل قوله واستغفروا اهللا إن اهللا واإلكرام وقال تعاىل البقر
غفور رحيم وقد أمر اهللا نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد يف اهللا حق جهادة وأتى مبا أمر اهللا به مما مل يصل إليه غريه 

أفواجا فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال إذا جاء نصر اهللا والفتح رأيت الناس يدخلون يف دين اهللا 
وهلذا كان قوام الدين بالتوحيد واالستغفار كما قال اهللا تعاىل أول هود الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن 
ة حكيم خبري أال تعبدوا إال اهللا إنين لكم منه نذير وبشري وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا اآلي

وقال تعاىل فصلت فاستقيموا إليه واستغفروه وقال تعاىل حممد فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني 
واملؤمنات وهلذا جاء يف احلديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوين بال إله إال اهللا واالستغفار وقال 

إذا ركب دابته ) صلى اهللا عليه وسلم ( ت من الظاملني وكان النيب يونس األنبياء ال إله إال أنت سبحانك إين كن
حيمد اهللا مث يكرب ثالثا ويقول ال إله إال أنت ظلمت نفسي فاغفر يل وكفارة اجمللس اليت كان خيتم هبا اجمللس 

لى حممد والوضوء سبحانك اهللا وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك واهللا أعلم وصلى اهللا ع
  وسلم 

ئيسية ر موقع الصفحة ال ال بنا حول  ران اتصل  لق ت ا رجما صفحة ت ال لى     أع
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