
احملبة :كتاب   قاعدة يف 
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

  قاعدة يف احملبة لإلمام ابن تيمية

  فصل يف احلب والبغض 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم على اهللا توكلي 

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال 
ومن يضلل فال هادي له ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ونشهد أن حممدا عبده ورسوله  مضل له

  وحبيبه وخليله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
أما بعد فهذه قاعدة عظيمة يف احملبة وما يتعلق هبا من مجع اإلمام العال مة شيخ اإلسالم بركة األنام بقية السلف 

أمحد بن الشيخ شهاب الدين عبد احلليم بن الشيح جمد الدين أىب الربكات عبد السالم ابن تيميه  الكرام أىب العباس
  رضي اهللا عنه وأرضاه 

  قال رضي اهللا عنه 
فصل يف احلب والبغض واحملمود من ذلك واملذموم وأصل كل فعل وحركة يف العامل من احلب واإلرادة فهو أصل 

راهة مانع وصاد لكل ما انعقد بسببه و مادته فهو أصل كل ترك إذا فسر كل فعل ومبدؤه كما أن البغض والك
  الترك باألمر الوجودي كما يفسره بذلك أكثر أهل النظر 

وإذا عين بالترك جمرد عدم الفعل فعدم الفعل تارة يكون لعدم مقتضيه من احملبة واإلرادة ولوازمهما وقد يكون 
   لوجود مانعه من البغض والكراهة وغريمها

فأما وجود الفعل فال يكون إال عن حمبة وإرادة حىت دفعه لألمور اليت يكرهها ويبغضها هو ملا يف ذلك من احملبوب 
  أو اللذة جيدها بالدفع فيقال شفى صدره وقلبه والشفاء والعافية مبحبوب 

ب الدواء واملكروه وفعل واحملبة واإلرادة تكون إما بواسطة وإما بغري واسطة مثل فعله لألشياء اليت يكرهها كشر
  األشياء املخالفة هلواه وصربه وحنو ذلك 

فإن هذه األمور وإن كانت مكروهة من بعض الوجوه فإمنا يفعل أيضا حملبة وإرادة وإن مل تكن احملبة لنفسها بل احملبة 
عذابه املستلزم إلرادة  ملالزمها فإنه حيب العافية والصحة املستلزمة إلرادة شرب الدواء وحيب رمحة اهللا وجناته من

ترك ما يهواه كما قال تعايل وإما من خاف مقام ربه وهني النفس عن اهلوي فال يترك احلي ما حيبه ويهواه إال ملا حيبه 
ويهواه لكن يترك أضعفهما حمبة ألقوامها حمبة كما يفعل ما يكرهه ملا حمبته أقوي من كراهة ذلك وكما يترك ما حيبه 

  من حمبة ذلك ملا كراهته أقوي 
  وهلذا كانت احملبة واإلرادة أصال للبغض والكراهة وعلة هلا والزما مستلزما هلا من غري علة 

وفعل البغض يف العامل إمنا هو ملنافاة احملبوب ولوال وجود احملبوب مل يكن البغض خبالف احلب للشيء فإنه قد يكون 
ا يضاد وجود حمبوبه ومانع ومستلزم ال يكره عليه وجند قوة لنفسه ال ألجل منافاته للبغض وبغض اإلنسان وغضبه مم

  البغض للنايف أشد وأحوط 



وهلذا كان رأس اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا وكان من احب هللا وأبغض هللا وأعطي هللا ومنع هللا فقد استكمل 
  اإلميان 

غيض املكروه فال يوجد البغض إال حملبة وال فاحملبة واإلرادة أصل يف وجود البغض والكراهة واألصل يف زوال الب
  يزول البغيض إال حملبة 

فاحملبة أصل كل أمر موجود وأصل دفع كل ما يطلب الوجود ودفع ما يطلب الوجود أمر موجود لكنه مانع من 
  وجود ضده فهو أصل كل موجود من بغيض ومانع ولوازمهما 

صل كل حركة يف العامل فقد بينا يف القواعد وغريها أن هذا يندرج وهذا القدر الذي ذكرناه من أن احملبة واإلرادة ا
فيه كل حركة وعمل فإن ما يف األجسام من حركه طبعية فإمنا أصلها السكون فإنه إذا خرجت عن مستقرها كانت 

  إلرادة بطبعها تطلب مستقرها وما فيها من حركة قسرية فأصلها من القاسر القاهر فلم تبق حركة اختيارية إال عن ا
واحلركات إما إرادية وإما طبعية وإما قسرية ألن الفاعل املتحرك إن كان له شعور هبا فهي اإلرادية وإن مل يكن له 

  شعور فإن كانت علي وفق طبع املتحرك فهي الطبعية وإن كانت علي خالف ذلك فهي القسرية 
والقمر والنجوم وحركة الرياح والسحاب  وبينا أن ما السموات واألرض وما بينهما من حركة األفالك والشمس

واملطر والنبات وغري ذلك فإمنا هو مبالئكة اهللا تعايل املوكلة بالسموات واألرض الذين ال يسبقونه بالقول وهم بأمره 
  يعملون 

كما قال تعايل فاملدبرات أمرا فاملقسمات أمرا وكما دل الكتاب والسنة علي أصناف املالئكة وتوكلهم بأصناف 
  ملخلوقات ا

ولفظ امللك يشعر بأنه رسول منفذ ألمر غريه فليس هلم من األمر شئ بل كم من ملك يف السموات ال تغين 
شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرضي و وما نتنزل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا وما 

ما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته هل تعلم له مسيا وإذا كان بني ذلك وما كان ربك نسيا رب السموات واألرض و
كذلك فجميع تلك احملبات واإلرادات واألفعال واحلركات هي عبادة هللا رب األرض والسموات كما قد بيناه يف 

  غري هذا املوضع 

  احملبة اليت أمر اهللا هبا هي عبادته وحده ال شريك له

اليت أمر اهللا هبا وخلق خلقه ألجلها هي ما يف عبادته وحده ال شريك له إذ  وإذا كان كذلك فأصل احملبة احملمودة
  العبادة متضمنة لغاية احلب بغاية الذل 

واحملبة ملا كانت جنسا ألنواع متفاوتة يف القدر والوصف كان أغلب ما يذكر منها يف حق اهللا ما خيتص به ويليق به 
  ال تصلح إال هللا وحده وكذلك اإلنابة مثل العبادة واإلنابة وحنومها فإن العبادة 

  وقد تذكر احملبة املطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قال تعايل ومن 

  الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا 
مودة بل عبادة اهللا وحده ال وهلذا كان هذا احلب أعظم األقسام املذمومة يف احملبة كما أن حب اهللا أعظم األنواع احمل

شريك له هي أصل السعادة ورأسها اليت ال ينجو أحد من العذاب إال هبا وعبادة إله آخر من دونه هو أصل الشقاء 
  ورأسه الذي ال يبقي يف العذاب إال أهله 



اختذوا من دونه  فأهل التوحيد الذين أحبوا اهللا وعبدوه وحده ال شريك له ال يبقي منهم يف العذاب أحد والذين
  أندادا حيبوهنم كحبه وعبدوا غريه هم أهل الشرك الذين قال اهللا تعايل فيهم أن اهللا ال يغفر أن يشرك به 

ومجاع القرآن هو األمر بتلك احملبة ولوازمها والنهي عن هذه احملبات ولوازمها وضرب األمثال واملقاييس للنوعني 
  وذكر قصص أهل النوعني 

قوهلم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه وعلي ذلك قاتل من قاتل منهم املشركني كما  ٠املرسلني  وأصل دعوة مجيع
  قال خامت الرسل 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن الإله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله فإذا قالوها عصموا مين دماءهم 
  شرع لكم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم علي اهللا قال اهللا تعايل 

من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبرهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا 
  فيه كرب علي املشركني ما تدعوهم إليه 

وهلذا قال يف احلديث املتفق عليه يف الصحيحني عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال ثالث من كن فيه وجد حالوة 
ويف رواية يف الصحيح ال جيد طعم اإلميان إال من كان فيه ثالث أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها  اإلميان

  وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا وأن يكره أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا كما يكره أن يلقي يف النار 
  ويف الصحيح عن أنس أيضا عن النيب قال 

  يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني  والذي نفسي بيده ال
ويف صحيح البخاري أن عمر قال يا رسول اهللا واهللا ألنت أحب إىل من كل شئ إال من نفسي فقال ال يا عمر حىت 

  أكون أحب إليك من 

  نفسك قال فوالذي بعثك باحلق ألنت أحب إىل من نفسي قال اآلن يا عمر 
فضل هذه الكلمة شهادة أن ال إله إال اهللا من الدالئل ما يضيق هذا املوضع عن ذكره وهى أفضل وهلذا ورد يف 

  الكالم وما فيها من العلم واحملبة أفضل العلوم واحملبات كاحلديث الذي يف السنن أفضل الذكر ال إله أال اهللا 
قال ألىب بن كعب يا أبا املنذر أتدري أي آية واآلية املتضمنة هلا أعظم آية يف القرآن كما يف صحيح مسلم أن النيب 

  يف كتاب اهللا أعظم قال اهللا ال إله إال هو احلي القيوم قال فضرب بيده صدري وقال ليهنك العلم أبا املنذر 
  وإذا كانت كل حركة فأصلها احلب واإلرادة من حمبوب مراد لنفسه 

أو التسلسل والشيء قد حيب من وجه دون وجه وليس ال حيب لغريه إذ لو كان كل شئ حمبوبا لغريه لزم الدور 
  شيء حيب لذاته من كل وجه إال اهللا وحده وال تصلح اإلهلية إال له ولو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا 

واإلهلية املذكورة يف كتاب اهللا هي العبادة والتأله ومن لوازم ذلك أن يكون هو الرب اخلالق وأما ما يظنه طوائف 
الكالم أن األلوهية هي نفس الربوبية وأن ما ذكر يف القرآن من نفي إله آخر واألمثال املضروبة البينة من أهل 

فاملقصود به نفي رب يشركه يف خلق العامل كما هو عادهتم يف كتب الكالم فهذا قصور وتقصري منهم يف فهم 
و ما سلكوه من الطريقة الكالمية فاعتقدوا القرآن وما فيه من احلجج واألمثال أتوا فيه من جهة أن مبلغ علمهم ه

أن املقصودين واحد وليس كذلك بل القرآن ينفي أن يعبد غري اهللا أو أن يتخذه إهلا فيحبه وخيضع له حمبة اإلله 
وخضوعه كما بينت ذلك عامة آيات القرآن مثل قوله تعايل ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا وهلذا قال 



  اآلفلني اخلليل ال أحب 
ومن املعلوم أن كل حي فله إرادة وعمل حبسبه وكل متحرك فأصل حركته احملبة واإلرادة وال صالح للموجودات 

  إال أن يكون كمال حمبتها وحركتها هللا تعايل كما ال وجود هلا إال أن يبدعها اهللا 

قادر علي أن يبقيها علي وجهة الفساد لكن وهلذا قال تعايل لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا ومل يقل لعدمتا إذ هو 
ال ميكن أن تكون صاحلة إال أن يعبد اهللا وحده ال شريك له فإن صالح احلي إمنا هو صالح مقصوده ومراده 

  وصالح األعمال واحلركات بصالح إرادهتا ونياهتا 
  نوي وهذا يعم كل عمل وكل نية  وهلذا كان من أمجع الكالم وأبلغه قوله إمنا اإلعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما

فكل عمل يف العامل هو حبسب نية صاحبه وليس للعامل إال ما نواه وقصده وأحبه وأراده بعمله ليس يف ذلك 
ختصيص وال تقييد كما يظنه طوائف من الناس حيث حيسبون أن النية املراد به النية الشرعية املأمور هبا فيحتاجون 

ل الشرعية فإن النية موجودة لكل متحرك كما قال النيب يف احلديث الصحيح أصدق أن حيصروا األعمال باألعما
األمساء احلارث ومهام فاحلارث هو العامل الكاسب واهلمام هو القاصد املريد وكل إنسان متحرك بإرادته حارث 

  مهام 

  كما بينا أن احملبة واإلرادة أصل كل عمل فكل عمل يف العامل فعن إرادة وحمبة صدر 
  وهلذا كانت احملبة واإلرادة منقسمة إيل حمبوب هللا وغري حمبوب كما أن العمل واحلركة منقسم كذلك 

وإذا كان كذلك فاحملبة هلا آثار وتوابع سواء كانت صاحلة حممودة نافعة أو كانت غري ذلك هلا وجد وحالوة وذوق 
  ووصال وصدود وهلا سرور وحزن وبكاء 

النافعة وهي اليت جتلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي اليت جتلب لصاحبها ما  واحملبة احملمودة هي احملبة
  يضره وهو الشقاء 

ومعلوم أن احلي العامل ال خيتار أن حيب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد هتوي ما يضرها وال 
هتوي الشيء وحتبه بال علم منها مبا يف حمبته من املنفعة  ينفعها وذلك ظلم منها هلا وقد تكون جاهلة حباهلا به بأن
  واملضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغري علم 

وقد يكون عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما هتوي نفسه وكل ذلك من أمور اجلاهلية وإن كان كل من 
هوه هي يف األصل حممودة إذا وضعت يف حملها كحال جهلها وظلمها ال يكاد خيلو عن شبهة يشتبه هبا احلق وش

  الذي حيب لقاء قريبه فإن هذا حممود وهو أصل صلة الرحم اليت هي شجنة من الرمحن 

لكن إذا اتبع هواه حىت خرج عن العدل بني ذوي القرىب وغريهم كان هذا ظلما كما قال تعايل وإذا قلتم فاعدلوا 
  قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني ولوكان ذا قريب وقال تعايل كونوا 

وكذلك الذي حيب الطعام والشراب والنساء فإن هذا حممود وبه يصلح حال بين آدم ولوال ذلك ملا استقامت نفس 
ا األنساب وال وجدت الذرية ولكن جيب العدل والقصد يف ذلك كما قال تعايل وكلوا واشربوا وال تسرفوا وكم

  قال تعايل إال علي أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون 
  فإذا جتاوز حد العدل وهو املشروع صار ظاملا عاديا حبسب ظلمه وعدوانه 

واحد بالذات وقد ذكرنا يف مواضع أن املشروع والنافع والصاحل والعدل واحلق واحلسن أمساء متكافئة مسماها 



وإن تنوعت صفاته مبنزلة أمساء اهللا احلسين فأمساؤه تعايل وأمساء كتابه ودينه ونبيه مسمي كل صنف من ذلك واحد 
وإن تنوعت صفاته فكل عمل صاحل هو نافع لصاحبه وبالعكس وكل نافع صاحل فهو مشروع وبالعكس وكل ما 

  كان صاحلا مشروعا فهو حق وعدل وبالعكس 

قد يدركون أحد النعتني فيستدلون به علي وجود اآلخر مثل أن يعلم أن اهللا أمر هبذا الفعل وشرعه ولكن الناس 
فيعلم من هذا وجوب كونه طاعة هللا ورسوله وذلك الفعل بعينه جيب أن يكون عمال صاحلا وهو النافع وأن يكون 

نا مث يستدل بذلك علي كونه حقا وعدال وهذا استدالل بالنص وقد يعلم كون الشيء صاحلا أو عدال أو حس
  مشروعا وهو االستدالل باالسصالح واالستحسان والقياس على كون مشروعا 

وهذه الطريقة فيها خطر عظيم والغلط فيها كثري وخلفاء صفات األعمال وأحواهلا عنها وأن العامل بذلك كما ينبغي 
  ليس هو إال رسول اهللا 

ملصاحل املرسلة هو الذي يري الشيء مصلحة وليس يف الشرع ما ينفيه فاالستدالل باملصاحل اليت قد يقال هلا ا
  فيستدل باملصلحة علي أنه من الشريعة 

  واالستحسان أن يري الشيء حسنا فيستدل حبسنه علي أنه من الشرع 
  والعدل أن يري للشيء نظريا وشبيها فيستدل علي حكمه حبكم نظريه وشبيهه وليس هذا موضع الكالم يف ذلك 

ن أعلم الناس من كان رأيه واستصالحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص كما قال جماهد أفضل العبادة الرأي لك
  احلسن وهو اتباع السنة وهلذا قال تعايل ويري الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق 

االعتقاد اخلربية ومسائل األحكام العملية  وهلذا كان السلف يسمون أهل اآلراء املخالفة للسنة والشريعة يف مسائل
  أهل األهواء ألن الرأي املخالف للسنة جهل ال علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغري علم 

وهلذا يذكر اهللا يف القرآن من يتبع هواه بغري علم ويذم من يتبع هواه بغري هدي من اهللا كما قال تعايل ومن أضل 
  قال تعايل وإن كثريا ليضلون بأهوائهم بغري علم إن ربك هو أعلم باملعتدين ممن اتبع هواه بغري هدي من اهللا و

وكل من اتبع هواه اتبعه بغري علم إذ ال علم بذلك إال هبدي اهللا الذي بعث اهللا به رسله كما قال تعايل فأما يأتينكم 
حنشره يوم القيامة مين هدي فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا و

  أعمي وهلذا ذم اهللا اهلوى يف مواضع من كتابه 
واتباع اهلوى يكون يف احلب والبغض كقوله تعايل يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال 

اب فهنا يكون تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلس
اتباع اهلوى هو ما خيالف احلق يف احلكم قال تعايل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو علي 

  أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا 

خبريا فهنا يكون اتباع اهلوى  أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان مبا تعملون
  فيما خيالف القسط من الشهادة وغريها واحلق هو العدل واتباع اهلوى يف خالف ذلك هو من الظلم 

وقد هنى رسول اهللا عن اتباع أهواء اخللق وقال تعايل ولن ترضي عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم قل إن 
بعد الذي جاءك من العلم مالك من اهللا من ويل وال نصري فنهاه عن اتباع  هدي اهللا هو اهلدى ولئن اتبعت أهواءهم

  أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم 



وكذلك قال تعايل يف اآلية األخرى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم وقال تعايل فاحكم بينهم مبا أنزل 
وك عن بعض ما أنزل إليك فإن تولوا فاعلم إمنا يريد اهللا أن يصيبهم ببعض اهللا وال تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتن

  ذنوهبم 
وقال تعايل قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا فإن شهدوا فال تشهد معهم وال تتبع أهواء الذين 

  كذبوا بآياتنا والذين ال يؤمنون باآلخرة وهم برهبم يعدلون 
ء املشركني واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل اهللا إليه من احلق وذلك فقد هناه عن اتباع أهوا

  يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد يف خالف شريعته وسنته وكذا أهل األهواء من هذه األمة 

مون إهنم لن يغنوا وقد بني ذلك يف قوله تعايل مث جعلناك علي شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعل
عنك من اهللا شيئا وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض واهللا ويل املتقني فقد أمره يف هذه اآلية باتباع الشريعة اليت جعله 

  عليها وهناه عن اتباع ما خيالفها وهي أهواء الذين ال يعلمون 
  ف وهلذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل األهواء كما مساهم السل

  وقال تعايل ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن 
وقال تعايل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا 

  عن سواء السبيل 
حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه وإن كثريا  وقال تعايل وما لكم أال تأكلوا مما ذكر أسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما

  ليضلون بأهوائهم بغري علم 
وقال تعايل قالوا لوال أويت مثل ما أويت موسى من قبل إيل قوله فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدي منهما أتبعه إن 

   هدي من اهللا كنتم صادقني فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغري

وقال تعاىل ومنهم من يستمع إليك حىت إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين 
  طبع اهللا علي قلوهبم واتبعوا أهوائهم والذين اهتدوا زادهم هدي وآتاهم تقواهم 

احلق ويفقهون ما جاء به وذكر املطبوع علي فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه 
قلوهبم فال يفقهون إال قليال الذين اتبعوا أهوائهم يسألوهنم ماذا قال الرسول آنفا وهذه حال من مل يفقه الكتاب 

  والسنة بل يستشكل ذلك فال يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا وهي صفة املنافقني 
ن اهتدوا زادهم زيادة اهلدي وهو ضد الطبع علي قلوب أولئك وآتاهم مث ذكر صفة املؤمنني فقال تعايل والذي

  تقواهم وهو ضد اتباع أولئك األهواء 
فصاحب التقوى ضد صاحب األهواء كما قال تعايل وأما من خاف مقام ربه وهني النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي 

اهلية فأنزل اهللا سكينته علي رسوله وعلى املؤمنني املأوى وقال تعايل إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجل
  وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق هبا وأهلها 

وملا كانت كل حركة وعمل يف العامل فأصلها احملبة واإلرادة وكل حمبة وإرادة ال يكون أصلها حمبة اهللا وإرادة وجهه 
  فهي باطلة فاسدة كان كل عمل 



الثقلني اجلن واإلنس منقسمة منهم من يعبد اهللا ومنهم من ال يعبده بل قد جيعل معه ال يراد به وجهه باطال فأعمال 
  إهلا آخر وأما املالئكة فهم عابدون هللا 

ومجيع احلركات اخلارجة عن مقدور بين آدم واجلن والبهائم فهي من عمل املالئكة وحتريكها ملا يف السماء واألرض 
ال عبادات هللا متضمنة حملبته وإرادته وقصده ومجيع املخلوقات عابدة وما بينهما فجميع تلك احلركات واألعم

خلالقها إال ما كان من مردة الثقلني وليست عبادهتا إياه قبوهلا لتدبريه وتصريفه وخلقه فإن هذا عام جلميع 
ستعيذ هبا املخلوقات حىت كفار بين آدم فال خيرج أحد عن مشيئته وتدبريه وذلك بكلمات اهللا اليت كان النيب ي

  فيقول 
  أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه 

وهذا الوجه هو الذي أدركه كثري من أهل النظر والكالم حىت فسروا ما يف القرآن واحلديث من عبادة األشياء 
  أيضا  وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون يف هذا التخصيص شرعا وعقال

فإن املعقول الذي هلم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فال بد له من غاية ومنتهى كما يقولون 
  هلا علتان فاعلية وغائية والذي 

  ذكروه إمنا هو من جهة العلة الفاعلية وبعض املخلوقني كذلك جيعلونه من جهة العلة الغائية وهذا غلط 
املخلوقات علة فاعلية وال غائية إذ ال يستقل خملوق بأن يكون علة تامة قط وهلذا مل  فال يصلح أن يكون شيء من

يصدر عن خملوق واحد شيء قط وال يصدر شيء يف اآلثار إال عن اثنني من املخلوقات كما قد بينا هذا يف غري هذا 
  املوضوع 

يء من املخلوقات كمال مقصود حىت وكذلك ال يصلح شيء من املخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس يف ش
من األحياء فاملخلوقات بأسرها جيتمع فيها هذان النقصان أحدمها أنه ال يصلح شيء منها أن تكون علة تامة ال 

  فاعلية وال غائية والثاين أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية 
ني ال رب لشيء من األشياء إال هو وهو إله كل شيء وهو يف فاهللا سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب العامل

السماء إله ويف األرض إله وهو اهللا يف السموات ويف األرض لو كان فيهما إهلة إال اهللا لفسدتا وما من إله إال اهللا 
  سبحانه وتعايل عما يقول الظاملون علوا كبريا 

  نه وتعايل وهو الغاية املقصودة منها وهلا فعبادة املخلوقات وتسبيحها هو من جهة إالهيته سبحا

وأما يف الشرع فإن اهللا فصل بني هذا وبني هذا فقال تعايل أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السموات ومن يف األرض 
والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب ومن يهن اهللا فما له 

  ن اهللا يفعل ما يشاء من مكرم إ
فهذا السجود الذي فصل بني كثري من الناس الذي يفعلونه وكثري من الناس الذين ال يفعلونه طوعا وهم الذين حق 

  عليهم العذاب ليس هو ما يشترك فيه مجيع الناس من خلق اهللا وربوبيه اهللا تعايل إياهم وتدبريهم 
دين اهللا يبغون وله أسلم من يف السموات واألرض طوعا وكرها وكذلك فصل بني الصنفني يف قوله تعايل أفغري 

  وإليه يرجعون 
  وكذلك يف قوله وهللا يسجد من يف السموات واألرض طوعا وكرها وظالهلم بالغدو واآلصال 

وهو سبحانه ذكر يف اآلية األخرى سجود املخلوقات إال الكثري من الناس ألنه ذكر الطوع فقط كما ذكر يف اليت 



أديان الناس فقال تعايل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واجملوس والذين أشركوا إن اهللا  قبلها
يفصل بينهم يوم القيامة إن اهللا علي كل شيء شهيد فتضمنت هذه اآلية حال املخلوقات إال اجلن فإهنم مل يذكروا 

  باللفظ اخلاص 

دوا والنصارى والصابئني فإهنم كما قالوا منا الصاحلون ومنا دون ذلك لكنهم يندرجون يف الذين آمنوا والذين ها
  كنا طرائق قددا 

  وقد ذكر طائفة من أهل العربية أهنم يدخلون يف لفظ الناس أيضا 
وقال سبحانه أومل يروا إيل ما خلق اهللا من شيء يتفيئوا ظالله عن اليمني والشمائل سجدا هللا وهم داخرون وهللا 

لسموات وما يف األرض من دابة واملالئكة وهم ال يستكربون خيافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يسجد ما يف ا
  يؤمرون 

  ويف الصحيحني حديث أيب ذر يف سجود الشمس حتت العرش إذا غابت 
وقال تعايل أمل تر أن اهللا يسبح له من يف السموات واألرض والطري صافات كل قد علم صالته وتسبيحه واهللا عليم 
مبا يفعلون وقال تعايل سبح هللا ما يف السموات واألرض وهو العزيز احلكيم سبح هللا ما يف السموات وما يف األرض 

  وهو العزيز احلكيم سبح هللا ما يف السموات وما يف األرض وهو 

سموات وما العزيز احلكيم يسبح هللا ما يف السموات وما يف األرض امللك القدوس العزيز احلكيم يسبح هللا ما يف ال
  يف األرض له امللك وله احلمد وهو علي كل شيء قدير وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم 
قال تعايل وله من يف السموات واألرض ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال هم يستحسرون يسبحون الليل 

  والنهار ال يفترون 
  كربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال تعايل إن الذين عند ربك ال يست

وقال تعايل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن إن 
  كنتم إياه تعبدون فإن استكربوا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ال يسأمون 

ون عبدا هللا وال املالئكة املقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب وقال تعايل لن يستنكف املسيح أن يك
فسيحشرهم إليه مجيعا فأما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به فسيدخلهم يف رمحة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا 

  مستقيما 
ألرض وختر اجلبال هدا وقال تعايل وقالوا اختذ الرمحن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق ا

  أن دعوا للرمحن ولدا وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا إن كل من يف السموات واألرض 

  إال آيت الرمحن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 
ملون يعلم ما بني وقال تعايل وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يع

أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضي وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إين إله من دونه فذلك 
  جنزيه جهنم كذلك جنزي الظاملني 

وقال تعايل هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته 
  فيصيب هبا من يشاء وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال  ويرسل الصواعق



  وقالت املالئكة أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون 
  وقال تعايل إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق والطري حمشورة كل له أواب 

  سفة ال يشهدون احلكمة الغائية من املخلوقاتأهل الطبع املتفل

فأما كثري من الناس وأهل الطبع املتفلسفة وغريهم فيعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا ويأخذون بظاهر من القول يرون 
ظاهر احلركات واألعمال اليت للموجودات ويرون بعض أسباهبا القريبة وبعض حكمها وغاياهتا القريبة أن ذلك هو 

  ا فاعال وغاية كما يذكرونه يف تشريح اإلنسان وأعضائه وحركاته العلة هل

  الباطنة والظاهرة وما يذكرونه من القوي اليت يف األجسام اليت هي تكون هبا احلركة وما يذكرونه من كل شيء 
لك وأن الرئة ومن ذلك ذكرهم الطبيعة اليت يف اإلنسان والقوة اجلاذبة واهلاضمة الغاذية والدافعة واملولدة وغري ذ

تروح علي القلب لفرط حرارته وأن الدماغ أبرد من القلب إيل غري ذلك من األسباب واحلكم اليت فيها من شهود 
  ما يف خملوقات اهللا من األسباب واحلكم ما هو عربة ألويل األبصار 

الغائية من هذه لكن يقع الغلط من إضافة هذه اآلثار العظيمة إيل جمرد قوة يف جسم وال يشهدون احلكمة 
  املخلوقات وأن ذلك هو عبادة رهبا سبحانه وتعايل 

  أهل الكالم ينكرون طبائع املوجودات وما فيها من القوي واألسباب

وقد يعارضهم كلهم طوائف من أهل الكالم فينكرون طبائع املوجودات وما فيها من القوي واألسباب ويدفعون ما 
ويف أنفسهم مما شهد به يف كتابه من أنه خلق هذا هبذا كقوله فأنزلنا به املاء أرى اهللا عباده من آياته يف اآلفاق 

  فأخرجنا به من كل الثمرات وقوله فأحيا به األرض بعد موهتا 
وكال الطائفتني قد ال يعلمون ما فيها من احلكمة اليت هي عبادة رهبا وهذا هو املقصود الذي بعث اهللا به الرسل 

  ا يتنازعون يف وانزل به الكتب بل إمن

فاعل هذه األمور وما يتعلق بتوحيد الربوبية كما قدمناه وأما شهادة غاية هذه األمور وما يتعلق بتوحيد اإلهلية فقد 
  ال يهتدون له وهلذا كان يف طرقهم من الضالالت واجلهاالت ما هو خمالف لصحيح املنقول وصريح املعقول 

يل خلق اهللا ومشيئته وربوبيته أصح عقال ودينا ومن أدخل يف ذلك كل لكن أهل العلم يف إضافة مجيع احلوادث إ
شيء حىت أفعال احليوان فهو املصيب املوافق للسنة والعقل وهم متكلمة أهل اإلثبات الذين يقررون أن اهللا خالق 

  كل شيء وربه ومليكه 
سفة الذين خيرجون عن ذلك عامة خبالف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال احليوان وخبالف أهل الطبع والفل

  الكائنات من العلل املولدات وكالمها باطل كما بني يف غري هذا املوضع 
وهلذا جتد هؤالء إذا تكلموا يف احلركات اليت بني السماء واألرض مثل حركة الرياح والسحاب واملطر وحدوث 

د من األرض تارة كما ذكر ذلك أيضا غري املطر من اهلواء الذي بني السماء واألرض تارة ومن البخار املتصاع
واحد من السلف وهو حق مشهود باألبصار كما خيلق الولد يف بطن أمه من املين وكما خيلق الشجر من احلب 

والنوى فشهدوا بعض األسباب املرئية وجهلوا أكثر األسباب وأعرضوا عن اخلالق املسبب لذلك كله وعما جاء يف 



  لسجود له الذي هو غاية حكمته ذلك من عبادته وتسبيحه وا
فإن خلق اهللا سبحانه للسحاب مبا فيه من املطر من هذا البحر وخبار األرض كخلقه للحيوان والنبات واملعدن من 

  هذه األمور 

ومعلوم أن املين جسم صغري مشابه هلذا الذي يف احليوان من األعضاء املكسوة واملتنوعة يف أقدارها وصفاهتا 
ا هل يقول عاقل إن هذا مضاف إيل عرض وصفة حال يف جسم صغري أو يضاف هذا إيل ذلك وحكمها وغاياهت

  اجلسم الصغري هذا من أفسد األمور يف بديهة العقل 
ومعلوم أنه ال نسبة إيل خلق هذا من هذا وإيل ما يصنعه بنو آدم من الصور اليت يصنعوهنا من املداد مثل الكتابة 

غزل وصنعة األطعمة والبنيان من موادها وهم مع ذلك مل خيلقوا املواد وال يفنوهنا وإمنا باملداد ونسيج الثياب من ال
غايتهم حركة خاصة تعني علي تلك الصورة مث لو أضاف مضيف هذه الكتابة إيل املداد لكان الناس مجيعا 

ن الطبع أليس هو أمحق يستجهلونه ويستحمقونه فالذي يضيف خلق احليوان والنبات إيل مادهتا أو ما يف مادهتا م
  وأجهل وأظلم وأكفر 

وكذلك خلق السحاب واملطر من اهلواء والبخار هو كذلك إضافة الزلزلة إيل احتقان البخار وإضافة حركة الرعد 
إيل جمرد اصطكاك أجرام السحاب إيل غري ذلك من األسباب اليت ضلوا فيها ضالال مبينا حيث جعلوها هي العلة 

يعرفوا الغاية فجهلوا الوضعني ونازعهم طوائف من الناس فيما يوجد من األسباب والقوي اليت يف التامة فاعال ومل 
  الطباع وذلك أيضا جهل 

وإذا كانت احملبة واإلرادة أصل كل عمل وحركة وأعظمها يف احلق حمبة اهللا وإرادته بعبادته وحده ال شريك له 
  وأعظمها يف الباطل أن يتخذ الناس من 

  إلرادة أصل كل ديناحملبة وا

دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا وجيعلون له عدال وشريكا علم أن احملبة واإلرادة أصل كل دين سواء كان دينا 
صاحلا أو دينا فاسدا فإن الدين هو من األعمال الباطنة والظاهرة واحملبة واإلرادة أصل ذلك كله والدين هو الطاعة 

  الدائمة الالزمة اليت قد والعبادة واخللق فهو الطاعة 

  معاين كلمة الدين

صارت عادة وخلقا خبالف الطاعة مرة واحدة وهلذا فسر الدين بالعادة واخللق ويفسر اخللق بالدين أيضا كما يف 
قوله تعايل وإنك لعلي خلق عظيم قال ابن عباس علي دين عظيم وذكره عنه سفيان بن عيينة وأخذه اإلمام أمحد عن 

  ينة وبذلك فسراه سفيان بن عي
  ... أهذا دينه أبدا وديين ... وكذلك يفسر بالعادة كما قال الشاعر 

ومنه الديدن يقال هذا ديدنه أي عادته الالزمة فإن ديدن من دان مبنزلة صلصل من صل وكبكب من كب هو 
  تضعيف له واملضعف قد يكون مشددا وقد يكون حرف لني وهم يعاقبون يف كالمهم 



  حلرف املشدد وحرف املثل كما يقال تقضي البازي وتقضض ويقال تسرر وتسري كثريا بني ا
هو دان الرباب اذا ... ودان يكون من األعلى القاهر ويكون من املطيع يقال دنته فدان أي قهرته فذل كما قال 

  ... ن دراكا بعزة وصيال ... كرهوا الدي 
ستعمل متعديا ودائما والزما يقال دنت اهللا ودنت هللا ويقال ويقال يف األعلى كما تدين تدان وأما دين املطيع في

فالن ال يدين اهللا دينا وال يدين هللا ألن فيه معين الطاعة والعبادة ومعين الذل فإذا قيل دان اهللا فهو قولك أطاع اهللا 
  وأحبه وإذا قيل دان هللا فهو كقولك ذل هللا وخشع هللا 

  حلب بغاية الذل وهكذا الدين وقد ذكرت أن أسم العبادة يتناول غاية ا

الذي يدين به الناس يف الباطن والظاهر ال بد فيه من احلب واخلضوع خبالف طاعتهم للملوك وحنوهم فإهنا قد 
  تكون خضوعا ظاهرا فقط 

واهللا سبحانه وتعايل مسي يوم القيامة يوم الدين كما قال مالك يوم الدين وهو كما روى عن ابن عباس وغريه من 
  يوم يدين اهللا العباد بأعماهلم إن خريا فخريا وإن شرا فشرا وذلك يتضمن جزاءهم وحساهبم  السلف

فلهذا من قال هو يوم احلساب ويوم اجلزاء فقد ذكر بعض صفات الدين قال تعايل كال بل تكذبون بالدين وإن 
لفي جحيم يصلوهنا يوم الدين وما  عليكم حلافظني كراما كاتبني يعلمون ما تفعلون إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار

  هم عنها بغائبني وما أدراك ما يوم الدين مث ما أدراك ما يوم الدين يوم ال متلك نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هللا 
  وقال تعايل فلوال إن كنتم غري مدينني ترجعوهنا إن كنتم صادقني أي مقهورين ومدبرين وجمزيني 

  ن دين جيمعهمال بد لكل طائفة من بين آدم م

وإذا كان كل عمل عن حمبة وإرادة والترك يكون عن بغض وكراهة وكل أحد مهام حارث له حب وبغض ال خيلو 
احلي عنهما وعمله يتبع حبه وبغضه مث قد يكون ذلك يف أمور هي له عادة وخلق وقد يكون يف أمور عارضة الزمة 

م إذ ال غين لبعضهم عن بعض وأحدهم ال يستقل جبلب علم أن كل طائفة من بين آدم ال بد هلم من دين جيمعه
منفعته ودفع مضرته فال بد من اجتماعهم وإذا اجتمعوا فال بد أن يشتركوا يف اجتالب ما ينفعهم كلهم مثل طلب 

نزول املطر وذلك حمبتهم له ويف دفع ما يضرهم مثل عدوهم وذلك بغضهم له فصار وال بد أن يشتركوا يف حمبة 
  غض شيء عام وهذا هو دينهم املشترك العام شيء عام وب

وإما اختصاص كل منهم مبحبة ما يأكله ويشربه وينكحه وطلب ما يستره باللباس فهذا يشتركون يف نوعه ال يف 
شخصه بل كل منهم حيب نظري ما حيبه اآلخر ال عينه بل كل منهم ال ينتفع يف أكله وشربه ونكاحه ولباسه بعني ما 

  بل بنظريه ينتفع به اآلخر 
وهكذا هي األمور السماوية يف احلقيقة فإن عني املطر الذي ينزل يف أرض هذا ليس هو عني الذي ينزل يف أرض 

هذا ولكن نظريه وال عني اهلواء البارد الذي يصيب جسد أحدهم قد ال يكون نفس عني اهلواء البارد الذي يصيب 
  جسد اآلخر بل نظريه 

تركة عامه وهلذا تعلق حبهم وبغضهم هبا عامة مشتركة خبالف األمور اليت تتعلق لكن األمور السماوية تقع مش
  بأفعاهلم كالطعام واللباس فقد تقع خمتصة وقد تقع مشتركة 



  الدين هو التعاهد والتعاقد

وإذا كان كذلك فاألمور اليت حيتاجون إليها حيتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم واألمور اليت تضرهم حيتاجون أن 
  رموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك ال يكون إال باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد حي

  وهلذا جاء يف احلديث ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له 
 فهذا هو من الدين املشترك بني مجيع بين آدم من التزام واجبات وحمرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطال

  فاسدا إذا كان فيه مضرة هلم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة 
كما قال تعايل قل يا أيها الكافرون ال اعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبد وال أنا عابد ما عبدمت وال أنتم 

  عابدون ما أعبد لكم دينكم ويل دين 
  أخاه يف دين امللك وقال تعايل ما كان ليأخذ 

وقال تعايل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من 
  الذين أوتوا الكتاب 

  الدين احلق هو طاعة اهللا وعبادته

صارت خلقا وبذلك يكون املطاع والدين احلق هو طاعة اهللا وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة املعتادة اليت 
  حمبوبا مرادا إذ أصل ذلك احملبة واإلرادة 

وال يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي اإلطالق إال اهللا وحده ال شريك له ورسله وأولو األمر أطيعوا ألهنم يأمرون 
ي فقد أطاعين ومن عصاين بطاعة اهللا كما قال النيب يف احلديث املتفق عليه من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن أطاع أمري

  فقد عصي اهللا ومن عصي أمريي فقد عصاين 
وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فال يعبد العبد إال اهللا وحده كما قد بينا ذلك يف مواضع وبينا أن كل 

  عمل ال يكون غايته إرادة اهللا وعبادته فهو عمل فاسد غري صاحل باطل غري حق أي الينفع صاحبه 

  قال سبحانه وما أمروا إال ليعيدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة  وقد
  وقال تعايل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا 

  وقال تعايل ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم 
  دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني  وقال تعايل قل إنين هداين ريب إيل صراط مستقيم

  وقال تعايل فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
  ويف الصحيحني عن النيب انه قال 

  من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين 
دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وقال تعايل وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن 

  فأولئك حبطت 



  أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
  وقال تعايل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه 

 شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو اإلسالم العام الذي ال يقبل اهللا وهو الدين احلق الذي هو عبادة اهللا وحده ال
  دينا غريه 

كما قال تعايل إن الدين عند اهللا اإلسالم وقال تعايل ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من 
  اخلاسرين 

  عا وكرها وإليه يرجعون وقال تعايل أفغري دين اهللا يبغون وله أسلم من يف السموات واألرض طو
وقال تعايل شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسي أن 

  أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب علي املشركني ما تدعوهم إليه 
  وقال تعايل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء 

  سالم باطلكل دين سوي اإل

فإذا كان ال بد لكل آدمي من اجتماع وال بد يف كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة ال يكون هللا فهو 
  باطل فكل دين سوي اإلسالم فهو باطل 

وأيضا فال بد لكل حي من حمبوب هو منتهى حمبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إهله وال 
   وحده ال شريك له فكل ما سوي اإلسالم فهو باطل يصلح ذلك إال هللا

  واملتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء اهللا ورسوله منهم 

  ال بد يف كل دين من شيئني العقيدة والشريعة أو املعبود والعبادة

  احملبوب املطاع وهو املقصود املراد وال بد يف كل دين وطاعة وحمبة من شيئني أحدمها الدين 
  والثاين نفس صورة العمل اليت تطاع ويعبد هبا وهو السبيل والطريق والشريعة واملنهاج والوسيلة 

كما قال الفضيل بن عياض يف قوله تعايل ليبلوكم أيكم أحسن عمال قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه 
خالصا ومل يكن صوابا مل يقبل وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل حىت يكون وأصوبه قال إن العمل إذا كان 

  خالصا صوابا واخلالص أن يكون هللا والصواب أن يكون علي السنة 
فهكذا كان الدين جيمع هذين األمرين املعبود والعبادة واملعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين 

ه كما قال تعايل ورضيت لكم اإلسالم دينا وهو دين املؤمنني من األولني واآلخرين وهو الدين الذي اهللا الذي ارتضا
  ال يقبل اهللا من أحد غريه ألنه دين فاسد باطل كمن عبد من ال تصلح عبادته أو عبد مبا ال يصلح أن يعبد به 

  تنوع الناس يف املعبود ويف العبادة

يف هذا الدين فيتنازعون يف كل منهما فإن اهللا سبحانه له األمساء احلسين وله املثل مث مع اشتراك األولني واآلخرين 
  األعلى فقد تعرف هذه األمة من أمسائه 



وصفاته ما ال تعرف به األمة األخرى فهم مشتركون يف عبادة نفسه وإن تنوعوا فيما عرفوه وعبدوه به من أمسائه 
  وصفاته 

  ات فهذا تنوعهم يف املعبود وكذلك حاهلم يف معرفة اليوم اآلخر وقد رفع اهللا بعضهم فوق بعض درج
  وأما تنوعهم يف العبادة والطاعة من األقوال واألفعال فإهنم متنوعون يف ذلك أيضا 

  وقد قال تعايل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 
  مون وقال تعايل مث جعلناك علي شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعل

  وقال تعايل لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فال ينازعنك يف األمر 
  وقال تعايل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اهللا علي ما رزقهم من هبيمة األنعام 

  وقال تعايل ولكل وجهة هو موليها 
وجاءت يف صفات العبادات  وهذان األصالن قد جاءت شريعتنا فيهما بأنواع فجاءت يف أمساء اهللا وصفاته بأنواع

  بأنواع واألصل األول ينضم إليه اليوم اآلخر وما جاء يف نعته من األمساء والصفات والوعد والوعيد 

وهذه األصول الثالثة وهي اإلميان باهللا وباليوم اآلخر والعمل الصاحل هي املوجبة للسعادة يف كل ملة كما قال تعايل 
لنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رهبم إن الذين آمنوا والذين هادوا وا

  وال خوف عليهم وال هم حيزنون والشرع ما جاءت به الرسل وهو األصل الرابع 

  ذم اهللا التفرق واالختالف يف الكتاب والسنة

بعض هو من التفرق واالختالف  فإن هذه األصول األربعة متالزمة والتفرق يف ذلك باألمر يف بعضه والنهي عن
  الذي ذمه الكتاب والسنة من املختلفني 

  وقال تعايل وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد 
  وقال تعايل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء 

  وقال تعايل وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
  غضب النيب ملا اختلفوا يف القراءة وقال كالمها حمسن وهلذا 

وقال إن القرآن نزل علي سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر وكذلك غضب ملا تنازعوا يف القدر وأخذوا يعارضون 
  بني اآليات معارضة تفضي إيل اإلميان ببعض دون بعض 

ي هو إخالص الدين كله هللا كما قال تعايل فأقم وهذا التفرق واالختالف يوجب الشرك وينايف حقيقة التوحيد الذ
  وجهك للدين حنيفا وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون 

فإقامة وجهة الدين حنيفا وعبادة اهللا وحده ال شريك له وذلك جيمع اإلميان بكل ما أمر اهللا به وأخرب به أن يكون 
  هللا  الدين كله

مث قال اهللا تعايل وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وذلك أنه إذا كان الدين كله هللا 
  حصل اإلميان والطاعة لكل ما أنزله وأرسل به رسله وهذا جيمع كل حق وجيمع عليه كل حق 

طاع أو معبود مل يأمر اهللا بعبادته وطاعته وإذا مل يكن كذلك فال بد أن يكون لكل قول ما ميتازون به مثل معظم م



  ومثل قول ودين ابتدعوه مل يأذن اهللا به ومل يشرعه فيكون كل من الفريقني مشركا من هذا الوجه 
وأيضا ففي قلوب بين آدم حمبة وإرادة ملا يتأهلونه ويعبدونه وذلك هو قوام قلوهبم وصالح نفوسهم كما أن فيهم 

وينكحونه وبذلك تصلح حياهتم ويدوم مشلهم وحاجتهم إيل التأله أعظم من حاجتهم إىل حمبة وإرادة ملا يطعمونه 
الغذاء فإن الغذاء إذا فقد يفسد اجلسم وبفقد التأله تفسد النفس ولن يصلحهم إال تأله اهللا وعبادته وحده ال شريك 

لود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه له وهي الفطرة اليت فطروا عليها كما قال النيب يف احلديث املتفق عليه كل مو
  وينصرانه وميجسانه 

ويف صحيح مسلم عن عياض بن محار عن النيب فيما يروي عن ربه أنه قال إنين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
  الشياطني وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا 

  اد إله آخر مع اهللا ودان بذلك كثري منهم يف أنواع كثرية لكن أكثر الشرك يف بين آدم بإجي

فصار كل طائفة من بين آدم ال بد هلم من دين هلذين األمرين حلاجة نفوسهم إيل اإلله الذي هو حمبوب مطلوب 
  لذاته وألنه ينفع ويضر وحلاجتهم إيل التزام ما حيبونه من احلاجات ويدفعونه من املضرات 

بة لألمور املنزلة أعياهنا وأنواعها فهم مشركون يف حمبة اإلله الذي يعبدونه وتعظيمه وحمبة من وهم مشركون يف احمل
يبلغ عنه ما خيتص به وحمبة أوامره ونواهيه مشركني يف حمبة غري ذلك و مشركون أيضا يف حمبة جنس ما التزموه من 

  املضرة عنهم مجيعا الواجبات واحملرمات العامة اليت هي جلب املنفعة هلم مجيعا ودفع 
فهذه احملبة هي احملبة الدينية كحب الدين الذي هم عليه حقا كان أو باطال وكذلك حمبة ما يعني علي ذلك ويوصل 

  إليه ألجل ذلك فهي أيضا حمبة دينية 

  يقول بعض املتفلسفة إن املقصود بالدين جمرد املصلحة الدنيوية

دنيوية من إقامة العدل بني الناس يف األمور الدنيوية كما يقوله طوائف وليس املقصود بالدين احلق جمرد املصلحة ال
من املتفلسفة يف مقصود النواميس والنبوات أن املراد هبا جمرد وضع ما حيتاج إليه معاشهم يف الدنيا من القانون 

من اتباع امللوك  العديل الذي ينتظم به معاشهم لكن هذا قد يكون املقصود يف أديان من مل يؤمن باهللا ورسوله
  املتفلسفة وحنوهم مثل قوم نوح ومنرود وجنكيزخان وغريهم 

فإن كل طائفة من بين آدم حمتاجون إيل التزام واجبات وترك حمرمات يقوم هبا معاشهم وحياهتم الدنيوية ورمبا جعلوا 
  جنكيزخان  مع ذلك ما به يستولون به علي غريهم من األصناف ويقهرونه كفعل امللوك الظاملني مثل

فإذا مل يكن مقصود الدين والناموس املوضوع إال جلب املنفعة يف احلياة الدنيا ودفع املضرة فيها فليس هلؤالء يف 
اآلخرة من خالق مث إن كان مع ذلك جعلوه ليستولوا به علي غريهم من بين آدم ويقهروهنم كفعل فرعون 

  اآلخرة  وجنكيزخان وحنومها فهؤالء من أعظم الناس عذابا يف
كما قال تعايل نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون باحلق لقوم يؤمنون إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعا 

  يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من املفسدين 
دين امللوك كما قال وقد قص اهللا سبحانه قصة فرعون يف غري موضع من القرآن وكان هو وقومه علي دين هلم من 

تعايل يف قصة يوسف ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك إال أن يشاء اهللا وهذا امللك كان فرعون يوسف وكان قبل 
  فرعون موسى وفرعون اسم ملن ميلك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي وحنو ذلك 



سلك مسلكهم من املنتسبني إيل امللل يف املسلمني واليهود  وهؤالء املتفلسفة الصابئة املبتدعة من املشائني ومن
  والنصارى جيعلون الشرائع والنواميس 

والديانات من هذا اجلنس لوضع قانون تتم به مصلحة احلياة الدنيا وهلذا ال يأمرون فيها بالتوحيد وهو عبادة اهللا 
ون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهد وحنو وحده وال بالعمل للدار اآلخرة وال ينهون فيها عن الشرك بل يأمر

  ذلك من األمور اليت ال تتم مصلحة احلياة الدنيا إال هبا ويشرعون التأله للمخلصني واملشركني 
  وقد تكلمت علي أقسام الديانات يف غري هذا املوضع وبينت الطبعي وامللي والشرعي وإمنا جاء ذكر هذا هنا مطردا 

بأنواع من احليل والسحر والطلسمات كما وضعوه يف كتب ذلك ويقولون يف بعض  وهلذا يقيمون النواميس
الطيالسم هذا يصلح لوضع النواميس كما تواصت القرامطة والباطنية وكما كان يفعله سحرة فرعون وغريهم 

  وآثارهم موجودة بذلك إيل اليوم وكما يفعله املشركون من الترك واهلند يف بالدهم 

بئة جتعل ذلك جنسا ملا بعثت به الرسل من اآليات وجيعلون موسى والسحرة والذين عارضوه من واملتفلسفة الصا
  جنس واحد 

وهؤالء كما قال تعايل فيهم ولقد علموا ملن اشتراه ماله يف اآلخرة من خالق هم مقرون بأن منفعة ذلك ال تكون 
  األعراض من رئاسة أو شهوة يف اآلخرة وإمنا يرجون منفعته يف الدنيا وإن كان فيه بلوغ بعض 

فهو كما قال اهللا تعايل ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم إذ ما فيه من املضرة يربو علي ما فيه من اخلري قال اهللا تعايل 
ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهللا خري لو كانوا يعلمون وهلذا كان ما هني عنه من هذا اجلنس إمنا هو لكون 

  أغلب من املنفعة فأما ما ينفع الناس فلم ينه اهللا عنه الضرر فيه 
  وهلذا ملا عرض علي النيب الرقي قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل وقال ال بأس بالرقي ما مل يكن فيه شرك 

وذكر البخاري يف صحيحه يف استخراج السحر عن قتادة قال قلت لسعيد بن املسيب رجل به طب أو يؤخذ عن 
  حيل عنه أو ينشر قال ال بأس به إمنا يريدون اإلصالح فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه امرأته أ

  احلب أصل كل عمل والتصديق باحملبة هو أصل اإلميان

فصل وإذا كان احلب أصل كل عمل من حق وباطل وهو أصل األعمال الدينية وغريها وأصل األعمال الدينية 
الدينية تصديق اهللا ورسوله فالتصديق باحملبة هو أصل اإلميان وهو قول  حب اهللا ورسوله كما ان اصل األقوال
  وعمل كما قد بني يف غري هذا املوضع 

  ومعلوم أن قوة احملبة لكل حمبوب يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما 

وي ويتفاوت حال الشخص الواحد يف حمبة الشيء الواحد حبيث يقوي احلب تارة ويضعف تارة بل قد يتبدل أق
  احلب بأقوى البغض وبالعكس 

قال تعايل ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة وقد كفروا مبا جاءكم من احلق إيل قوله قد كانت 
لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا 

داوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده وإبراهيم هو إمام احلنفاء الذين حيبهم اهللا وحيبونه وهو بيننا وبينكم الع



  خليل اهللا 
  وقال تعايل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإهنم عدو يل إال رب العاملني 

طر السموات واألرض حنيفا وما أنا من وقال تعايل أيضا ال أحب األفلني وقال بعد ذلك إين وجهت وجهي للذي ف
  املشركني 

  وقد قال تعايل ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا 
وال ريب أن حمبة املؤمنني لرهبم أعظم احملبات وكذلك حمبة اهللا هلم هي حمبة عظيمة جدا كما يف صحيح البخاري عن 

  النيب قال يقول اهللا تعايل من عادي يل وليا فقد بارزين باحملاربة وما تقرب إيل عبدي  أيب هريرة عن

مبثل أداء ما افترضت عليه وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به 
بصر ويب يبطش ويب ميشي ولئن وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا فيب يسمع ويب ي

سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن يكره 
  املوت واكره مساءته وال بد له منه 

  وقد تأول اجلهمية ومن اتبعهم من أهل الكالم حمبة اهللا لعبده علي أهنا اإلحسان إليه فتكون من األفعال 
وطائفة أخري من الصفاتية قالوا هي إرادة اإلحسان ورمبا قال كال من القولني بعض املنتسبني إيل السنة من 

  أصحاب اإلمام أمحد وغريهم 
  وسلف األمة وأئمة السنة علي إقرار احملبة علي ما هي عليه 

  تقرب إليه ال يثبتون أن العبد حيب اهللا وكذلك حمبة العبد لربه يفسرها كثري من هؤالء بأهنا إرادة العبادة له وإرادة ال
وسلف األمة وأئمة السنة ومشايخ املعرفة وعامة أهل اإلميان متفقون علي خالف قول هؤالء املعطلة ألصل الدين 

  بل هم متفقون علي أنه ال يكون شيء من أنواع احملبة أعظم من حمبة العبد ربه 
   كما قال تعايل والذين آمنوا أشد حبا هللا وقال

تعايل فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه وقال تعايل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم 
وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا 

وله أحب إليهم من األهلني واألموال حىت يكون اجلهاد يف سبيل حىت يأيت اهللا بأمره فلم يرض إال بأن يكون اهللا ورس
  اهللا الذي هو من كمال اإلميان 

قال تعايل إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا أولئك هم 
فقال تعايل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا الصادقون وهلذا وصف اهللا احملبني له الذين حيبهم هو باجلهاد 

  بقوم حيبهم وحيبونه أذلة علي املؤمنني أعزة علي الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم 
واما تنازع الناس يف لفظ العشق فمن الناس من أهل التصوف والكالم وغريهم من أطلق هذا اللفظ يف حق اهللا كما 

  لواحد بن زيد فيما يؤثره عن أحد أنبياء اهللا أنه قال عشقين وعشقته روي عبد ا

وقال هؤالء العشق هو احملبة الكاملة التامة وأويل الناس بذلك هو اهللا فإنه هو الذي جيب أن حيب أكمل حمبة 
  وكذلك هو حيب عبده حمبة كاملة 

ملعين حق من العبد فإنه حيب ربه منتهي احملبة ولو قيل أن العشق هو منتهى احملبة أو أقصاها أو حنو ذلك فهذا ا



وأقصاها واهللا حيب عبده مثل إبراهيم وحممد صلي اهللا عليها وسلم تسليما أقصي حمبة تكون لعباده ومنتهاها ومها 
  خليال اهللا 

  كما ثبت يف الصحيح عن النيب انه قال إن اهللا قد اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال وقال 
  تخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن صاحبكم خليل اهللا لو كنت م

وذهب طوائف من أهل العلم والدين إيل إنكار ذلك يف حق اهللا وال ريب أن هذا اللفظ ليس مأثورا عن أئمة 
  السلف 

  منكرو لفظ العشق هلم من جهة اللفظ مأخذان ومن جهة املعين مأخذان

  ة اللفظ مأخذان ومن جهة املعين مأخذان والذين أنكروه هلم من جه

  املأخذ األول من جهة اللفظ

أما من جهة اللفظ فإن هذا اللفظ ليس مأثورا عن السلف وباب األمساء والصفات يتبع فيها األلفاظ الشرعية فال 
  نطلق إال ما يرد به األثر 

  واألولون يستدلون مبثل قول عبد الواحد بن زيد وحنوه 
هذا من اإلسرائيليات اليت ال جيوز االعتماد عليها يف شرعنا فإن ثبوت مثل هذا الكالم عن اهللا ال  وهؤالء يقولون

يعلم إال من جهة نبينا صلي اهللا عليه وسلم وذلك غري مأثور عنه وحنن ال نصدق مبا ينقل عن األنبياء املتقدمني إال 
وقد قال النيب إذا حدثكم أهل الكتاب فال  أن يكون عندنا ما يصدقه كما ال نكذب إال مبا نعلم أنه كذب

تصدقوهم وال تكذبوهم فإما أن حيدثوكم بباطل فتصدقوه وإما حيدثوكم حبق فتكذبوه وهذا الوجه يقتضي االمتناع 
  من اإلطالق إال عند اجلزم بتحرميه يف مجيع الشرائع 

  املأخذ الثاين

لغة إمنا هو يف حمبة جنس النكاح مثل حب اإلنسان اآلدمي املأخذ الثاين أن املعروف من استعمال هذا اللفظ يف ال
  مثله ممن يستمتع به من امرأة 

أو صيب فال يكاد يستعمل هذا اللفظ يف حمبة اإلنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغري ذلك وال يف حمبته 
ذلك بل املشهور من لفظ العشق  آلدمي لغري صورته مثل حمبة اآلدمي لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه وحنو

هو حمبة النكاح ومقدماته فالعاشق يريد االستمتاع بالنظر إيل املعشوق ومساع كالمه أو مباشرته بالقبلة واحلس 
واملعانقة أو الوطء وإن كان كثري من العشاق ال خيتار الوطء بل حيب تقبيل ومعانقة موطوءته فهو حيب مقدمات 

  وسيلة عن املقصود الوطء وكم ممن اشتغل بال
  مث لفظ العشق قد يستعمل يف غري ذلك إما علي سبيل التواطؤ فيكون حقيقة يف القدر املشترك وإما علي سبيل اجملاز 

لكن استعماله يف حمبة اهللا إما أن يفهم أو يوهم املعين الفاسد وهو أن اهللا حيب وحيب كما حتب صور اآلدميني اليت 
  كما حتب احلور العني اليت يف اجلنة نستمتع مبعاشرهتا ووطئها و



وهذا املعين من أعظم الكفر وإن كان قد بلغ إىل هذا الكفر االحتادية الذين يقولون إنه عني املوجودات ويقولون ما 
  نكح سوي نفسه وهو الناكح واملنكوح 

يها كما يقوله الغالية من وكذلك الذين يقولون باحللول العام والذين يقولون باالحتاد يف صور معينة أو حبلوله ف
النصارى والرافضة وغالية النساك فإن هؤالء يصفونه مبا يوصف به البشر من النكاح تعايل اهللا عما يقول الظاملون 

  علوا كبريا هو األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ولو يكن له كفوا أحد 
إمنا حيب مظاهر مجاله وقد بسطنا الكالم يف كفرهم ومن هؤالء من يعشق الصور اجلميلة ويزعم أنه يتجلي فيها وأنه 

وضالهلم يف غري هذا املوضع فمن زعم أن اهللا حيب أو يعشق وأشار إيل هذا املعين فهو أعظم كفرا من اليهود 
  والنصارى 

ق هو وأما املأخذ املعنوي فهو أن العشق هل هو فساد يف احلب واإلرادة أو فساد يف اإلدراك واملعرفة قيل إن العش
اإلفراط يف احلب حىت يزيد علي القصد الواجب فإذا أفرط كان مذموما فاسدا مفسدا للقلب واجلسم كما قال 

  تعايل فيطمع الذي يف قلبه مرض فمن صار مفرطا صار مريضا كاإلفراط يف الغضب واإلفراط يف الفرح ويف احلزن 
حمبته لغري ذلك كاإلفراط يف حب األهل واملال  وهذا اإلفراط قد يكون يف حمبة اإلنسان لصورته وقد يكون يف

  واإلفراط يف األكل والشرب وسائر أحوال 

اإلنسان وهذا املعين ممتنع يف حق اهللا من اجلهتني فإن اهللا ال حيب حمبة زيادة علي العدل وحمبة عبادة املؤمنني له ليس 
صد بل الواجب أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما هلا حد تنتهي إليه حىت تكون الزيادة إفراطا وإسرافا وجماوزة للق

  سوامها 
كما ثبت يف الصحيح عن النيب أنه قال ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما 
قي يف سوامها ومن كان جيب املرء ال حيبه إال هللا ومن كان يكره أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه منه كما يكره أن يل

النار ويف رواية يف الصحيح ال جيد عبد حالوة اإلميان حىت يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها إيل آخره وقال 
  والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني 

إال من نفسي فقال ال يا عمر حىت  ويف الصحيح أن عمر قال له يا رسول اهللا واهللا ألنت أحب إيل من كل شيء
  أكون أحب إليك من نفسك قال فألنت أحب إيل من نفسي قال اآلن يا عمر 

وقد تقدم داللة القرآن علي هذا األصل بقوله تعايل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم 
ليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إ

  حىت يأيت اهللا بأمره 

  وقيل إن العشق فساد يف اإلدراك والتخيل واملعرفة

  وقيل أن العشق هو فساد يف اإلدراك والتخيل واملعرفة فإن العاشق خييل 

جه الصحيح مل يبلغ إيل له املعشوق علي خالف ما هو به حىت يصيبه ما يصيبه من داء العشق ولو أدركه على الو
  حد العشق وإن حصل له حمبة وعالقة 

وهلذا يقول األطباء العشق مرض وسواسي شبيه باملالنخوليا فيجعلونه من األمراض الدماغية اليت تفسد التخيل كما 



  يفسده املالنخوليا 
ع بصري مقدس منزه عن نقص وإذا كان األمر كذلك امتنع يف حق اهللا من اجلانبني فإن اهللا بكل شيء عليم وهو مسي

أو خلل يف مسعه وبصره وعلمه واحملبون له عباده املؤمنون الذين آمنوا به وعرفوه مبا تعرف به إليهم من أمسائه وآياته 
  وما قذفه يف قلوهبم من أنوار معرفته فليست حمبتهم إياه عن اعتقاد فاسد 

كون معها اعتقاد فاسد إذ احلب يستتبع الشعور ال يستلزم لكن قد يقال إن كثريا ممن يكون فيه نوع حمبة اهللا قد ي
صريح املعرفة ال سيما من كان من عقالء اجملانني الذين عندهم حمبة هللا وتأله وفيهم فساد عقل فهؤالء قد يصيب 

  أحدهم ما يصيب العشاق يف حق اهللا ومعهم حب شديد ونوع من االعتقاد الفاسد 
السكر والفناء أعظم ما يصيب السكران باخلمر والسكران بالصور كما قال تعاىل  وكثريا ما يعتري أهل احملبة من

  يف قوم لوط إهنم لفي سكرهتم يعمهون فاحلب له سكر أعظم من سكر الشراب كما قيل 

  ... ومىت أفاقة من به سكران ... سكران سكر هوى وسكر مدامة 
ز ويضطرب العقل والعلم فيحصل يف ضمن ذلك من ومعلوم أنه يف حال السكر والفناء تنقص املعرفة والتمي

  االعتقادات والتخيالت الفاسدة ما هو من جنس العشق الذي فيه فساد االعتقاد 
وهؤالء حممودون على ما معهم من حمبة اهللا واألعمال الصاحلة واإلميان به وأما ما معهم من اعتقاد فاسد وعمل 

ذلك لكن إن كانوا مغلوبني على ذلك بغري تفريط منهم وال عدوان  فاسد مل يشرعه اهللا ورسوله فال حيمدون على
كانوا معذورين وإن كان ذلك لتفريطهم فيما أمروا به وتعديهم حدود اهللا فهم مذنبون يف ذلك مثل ما يصيب 

ات اليت كثريا ممن يهيج حبه عند مساع املكاء والتصدية واألشعار الغزلية فتتولد هلم أنواع من االعتقادات واإلراد
  فيها احلق والباطل وقد يغلب هذا تارة وهذا تارة 

  فباب حمبة اهللا ضل فيه فريقان من الناس فريق من أهل النظر والكالم واملنتسبني إىل العلم جحدوها وكذبوا حبقيقتها 
  املشركني وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد أدخلوا فيها من االعتقادات واإلرادات الفاسدة ما ضاهوا هبا 

  فاألولون يشبهون املستكربين وهؤالء يشبهون املشركني 
  وهلذا يكون األول يف أشباه اليهود ويكون الثاين يف أشباه النصارى 

  وقد أمرنا اهللا تعاىل أن نقول اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 

  أملكل حمبة وبغضة يتبعها لذة و

فصل ومن املعلوم أن كل حمبة وبغضة فإنه يتبعها لذة وأمل ففي نيل احملبوب لذة وفراقه يكون فيه أمل ويف نيل املكروه 
  أمل ويف العافية منه تكون فيه لذة فاللذة تكون بعد إدراك املشتهى واحملبة تدعو إىل إدراكه 

  اللذة والسرور هي الغاية فاحملبة العلة الفاعلة إلدراك املالئم احملبوب املشتهي و
واللذات املوجودة يف الدنيا ثالثة أجناس فجنس باجلسد تارة كاألكل والنكاح وحنومها مما يكون بإحساس اجلسد 

  فإن أنواع املأكول وامللبوس يباشرها اجلسد 
يذ حمبوب له كما وجنس يكون مما يتخيله ويتومهه بنفسه ونفس غريه كاملدح له والتعظيم له والطاعة له فإن ذلك لذ

أن فوات األكل والشرب يؤمله وأكل ما يضره يؤمله وكذلك فوات الكرامة حبيث ال يكون له قدر عند أحد وال 
  منزلة يؤمله كما يؤمله ترك األكل والشرب ويؤمله الذم واإلهانة كما يؤمله األكل والشرب الذي يضره 



دها ويتأمل بفقدها وحلصول ما يضر منها وأما الكرامة فهي فاملأكول واملنكوح هي أجساد تنال باجلسد يتلذذ بوجو
  يف النفوس إذا كانت النفوس 

مالئمة له وموافقة له بأن يعتقد فيه ما يسره ويوافقه باحملبة والتعظيم كان ذلك مما يوجب لذته ولذته بإدراكه ذلك 
  رة حملبتهم وتعظيمهم املالئم من الناس ومدحهم املظهر العتقادهم ومن طاعتهم وموافقتهم املظه

  الثالث اللذة العقلية

واجلنس الثالث أن يكون ما يعلمه بقلبه وروحه وبعقله كذلك كالتذاذه بذكر اهللا ومعرفته ومعرفة احلق وتأمله 
باجلهل إما البسيط وهو عدم الكالم والذكر وإما املركب وهو اعتقاد الباطل كما يتأمل اجلسد بعدم غذائه تارة 

  ملضار أخري وبالتغذي با
كذلك النفس تتأمل بعدم غذائها وهو موافقة الناس وإكرامهم تارة وبالتغذي بالضد وهو خمالفتهم وإهانتهم فكذلك 

  القلب يتأمل بعدم غذائه وهو العلم احلق وذكر اهللا تارة والتغذي بالضد وهو ذكر الباطل واعتقاده أخري 
  أدبة اهللا هي القرآن قال النيب إن كل أحد حيب أن تؤيت مأدبته وإن م

وهذه اللذات الثالث اللذات احلسية والومهية والعقلية وقد علمت أن كل ما خلقه اهللا يف احلي من قوي اإلدراك 
  واحلركة فإمنا خلقه حلكمة ويف ذلك من جلب املنفعة للحي ودفع املضرة عنه ما هو من عظيم نعم اهللا عليه 

ة وتقريرها ال بتحويلها وتغيريها وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس واهللا سبحانه بعث الرسل لتكميل الفطر
بالقسط واهللا شرع من الدين ما فيه استعمال هذه القوي علي وجه العدل واالعتدال الذي فيه صالح الدنيا 

  واآلخرة 
ال وإال فسد اجلسد ومن املعلوم أن قوي احلركة يف اجلسد اليت هي حركات طبعية ميت مل تكن علي وجه االعتد

وكذلك قوي اإلدراك واحلركة اليت فيه ويف النفس ميت مل تكن علي وجه االعتدال وإال فسد اجلسد واحلركة 
الطبعية ليس فيها حس وال إرادة وهذه ال تكون عن حركة إرادية كما تقدم لكن ال يكون ذلك يف نفس املتحرك 

  سبيلني وغري ذلك بطبعه كحركة الغذاء قبل أن يصرفه اخلارج من ال

  شرع اهللا من اللذات ما فيه صالح حال اإلنسان وجعل اللذة التامة يف اآلخرة

واهللا سبحانه قد شرع من هذه اللذات ما فيه صالح حال اإلنسان يف الدنيا وجعل اللذة التامة بذلك يف الدار 
  نتهي حركة العباد اآلخرة كما أخرب اهللا بذلك علي ألسن رسله بأهنا هي دار القرار وإليها ت

واللذة هي الغاية من احلركات اإلرادية فتكون الغاية من اللذات عند الغاية من احلركات وال خيالف ما يوجد يف 
الوسيلة والطريق فإن املوجود فيها من اللذات بقدر ما يعني علي الوصول إيل املقصود التام وكل لذة وإن جلت 

ود لنفسه هو اللذة لكن من اللذات ما يكون عونا علي ما هو أكثر منه هي يف نفسها مقصودة لنفسها إذ املقص
أيضا فيكون مقصودا لنفسه بقدره ويكون مقصودا لغريه بقدر ذلك الغري وهذا من متام نعمة اهللا علي عباده وكل 

  ما يتنعمون به إذا استعملوه علي وجه العدل الذي شرعه أوصلهم به إيل ما هو أعظم نعمة منه 
اجلنة أيضا تتضاعف وتتزايد كما يشاء اهللا تعايل فإن اهللا يقول كما ذكره النيب يف احلديث الصحيح أعددت  ولذات



لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر علي قلب بشر وقد قال اهللا تعايل يف كتابه فال تعلم نفس 
  ما أخفي هلم من قرة أعني 

ومنذرين مبشرين بنعمة اهللا التامة يف جنته ملن أطاعهم فاتبع الذكر الذي أنزل عليهم وهلذا بعث اهللا الرسل مبشرين 
  واستعمل القسط الذي بعثوا به ومنذرين بتعظيمهم عقاب اهللا ملن أعرض عن ذلك وعصاهم فكان من الظاملني 

يضل وال يشقي ومن  قال تعايل اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فأما يأتينكم مين هدي فمن اتبع هداي فال
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمي وقال تعايل فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال 

  هم حيزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

  غلط املتفلسفة ومن اتبعهم يف أمر هذه اللذات

بئة واملشركني وحنوهم ومن حذا حذوهم ممن صنف يف أصناف هذه اللذات كالرازي وقد غلطت املتفلسفة من الصا
وغريه يف أمر هذه اللذات يف الدنيا واآلخرة حىت جرهم ذلك الغلط إيل الدين الفاسد يف الدنيا باالعتقادات 

من وعده ووعيده  الفاسدة والعبادات والزهادات الفاسدة وإيل التكذيب حبقيقة ما أخرب اهللا به علي ألسن رسله
فصاروا تاركني ملا ينفعهم من لذات الدنيا معرضني عما خلقوا له من لذات اآلخرة ومعتاضني عن ذلك بأخذ ما 

  يضرهم مما يظنون أنه لذة يف الدنيا أو موصل للذة يف الدنيا وهم يف ذلك إن 

صد والوسائل فكانوا ضالني يقصدون ما يتبعون إال الظن وما هتوي األنفس ولقد جاءهم من رهبم اهلدي فجهلوا املقا
ينفعهم ويلذهم وهم ال يعرفون عني مقصودهم وال الطريق إليه وصار عامتهم غواة منهمكني يف اللذات اليت 

  تضرهم 

  ضل االنصارى كذلك يف أمر اللذات

ابتدعوه من والنصارى ضارعوهم يف بعض ذلك حني كذبوا بكثري مما وعدوا به يف اآلخرة من اللذات وضلوا مبا 
العبادات فكانوا ضالني كما قال تعايل وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء 

  السبيل وهلذا يغلب علي عوامهم الغي واتباع شهوات الغي إذ مل حيرموا عليهم شيئا من املطاعم واملشارب 

  اليهود أعلم لكنهم غواة قساة

  باملقصود وطريقه لكنهم غواة قساة مغضوب عليهم وأما اليهود فهم أعلم 
ويتبني ذلك بأصلني أحدمها أهنم اعتقدوا أن اللذات احلسية والومهية ليست لذات يف احلقيقة وإمنا هي دفع آالم 
فإهنا  ورمبا حسنوا العبارة فقالوا ليس املقصود هبا التنعم وإمنا املقصود هبا دفع األمل خبالف اللذات العقلية الروحانية

هي اللذات فقط وهي املقصودة لذاهتا فقط وعن هذا يدفعون أن تكون للنفوس بعد مفارقة الدنيا لذات حسية أو 
  ومهية وإمنا يكون هلا لذات روحانية فقط 

  تفصيل مقالة الفالسفة يف اللذة



ال إن ما أخربت به الرسل مث إن من دخل مع أهل امللل منهم وافق املؤمنني بإظهاره لإلقرار مبا جاءت به الرسل وق
من الوعد والوعيد إمنا هو أمثال مضروبة لتفهم العامة املعاد الروحاين وما فيه من اللذة واألمل الروحانيني ورمبا 

يغرب بعضهم فأثبت اللذات اخليالية بناء علي أن النفوس ميكن أن حيصل هلا من إشراق األفالك عليها ما حيصل هلا 
  أعظم اللذات اخليالية اليت قد يقولون هي أعظم من احلسية  به من اللذة ما هو من

األصل الثاين أن اللذات العقلية اليت أقروا هبا مل حتصل هلم ومل يعرفوا الطريق إليها بل ظنوا أن ذلك إمنا هو إدراك 
ر العقلية وتكلموا يف الوجود املطلق بأنواعه وأحكامه وطلبوا اللذة العقلية يف الدنيا مبا هو من هذا النمط من األمو

اإلهليات بكالم حقه قليل وباطله كثري فكانوا طالبني للذة العقلية اليت أثبتوها باألغذية الفاسدة اليت تضر وتؤمل أكثر 
من طلبها باألغذية النافعة بل كانوا فاقدين لغذائها الذي ال صالح هلا إال به وهو إخالص الدين هللا بعبادته وحده ال 

هذا هو خاصة النفس اليت خلقت له ال تصلح إال به وال تفسد فسادا مطلقا مع وجوده قط بل من شريك له فإن 
  بات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة 

  كما ثبت ذلك يف الصحيح عن النيب صلي اهللا عليه وسلم أنه قال من وجوه متعددة من 

وعتبان بن مالك وعبادة بن الصامت وغريهم وال خيلد  حديث عثمان بن عفان وأيب ذر ومعاذ بن جبل وأيب هريرة
يف النار من أهل التوحيد أحد بل خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال دينار من إميان أو مثقال شعرية من إميان أو 

  مثقال ذرة من إميان 
ألسرار املخزونة من فلسفتهم وقد تكلمت علي رسالة املبدأ واملعاد اليت صنفها أبو علي بن سينا وزعم أن فيها من ا

مبا يناسب هذا مما ليس هذا موضعه وبينت ما دخل عليهم من اجلهل والكفر يف ذلك من وجوه بينة من لغاهتم 
ومعارفهم اليت يفقهون هبا ويعلمون صحة ما عليه أهل اإلميان باهللا ورسوله وبطالن ما هم عليه مما خيالف ذلك من 

  قون ألهل اإلميان احلقيقة وإن زعموا أهنم مواف
نعم هم مؤمنون ببعض وكافرون ببعض كما قد بينت أيضا مراتب ما معهم ومع غريهم من الكفر واإلميان يف غري 

  هذا املوضع وذكرت ما كفروا به مما خالفوا به الرسل وما آمنوا به مما وافقوهم فيه 

لرسوله وأمرت ألعدل بينكم وقال تعايل كان الناس فأن اهللا أمرنا بالعدل وأمرنا أن نعدل بني األمم كما قال تعايل 
أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وقال 

  تعايل وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط 

  حب اهللا أصل التوحيد العملي

  فصل 
ان العملي هو حب اهللا تعايل ورسوله وحب اهللا أصل التوحيد العملي وهو أصل التأليه الذي هو وإذا كان أصل اإلمي

  عبادة اهللا وحده ال شريك له فإن العبادة أصلها أكمل أنواع احملبة مع أكمل أنواع اخلضوع وهذا هو اإلسالم 
دون ذلك ملن يشاء والشرك منه  وأعظم الذنوب عند اهللا الشرك به وهو سبحانه ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما

  جليل ودقيق وخفي وجلي 
كما يف احلديث الشرك يف هذه األمة أخفي من دبيب النمل فقال أبو بكر رضي اهللا عنه يا رسول اهللا إذا كان أخفي 



 من دبيب النمل فكيف نصنع به أو كما قال فقال أال أعلمك كلمة إذا قلتها جنوت من قليله وكثريه قل اللهم إين
  أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم 

  أصل اإلشراك العملي باهللا اإلشراك يف احملبة

فمعلوم أن أصل اإلشراك العملي باهللا اإلشراك يف احملبة قال تعايل ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم 
ن يشرك باهللا فيتخذ أندادا حيبوهنم كما حيبون اهللا وأخرب كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا فأخرب أن من الناس م

أن الذين آمنوا أشد حبا هللا من هؤالء واملؤمنون أشد حبا هللا من هؤالء ألندادهم وهللا فإن هؤالء أشركوا باهللا يف 
م جيعلوا هللا عدال يف احملبة فجعل احملبة مشتركة بينه وبني األنداد واملؤمنون أخلصوا دينهم هللا الذي أصله احملبة هللا فل

احملبة بل كان اهللا ورسوله أحب إليهم مما سوامها وحمبة الرسول هي من حمبة اهللا وكذلك كل حب يف اهللا وهو احلب 
  هللا 

  املؤمنون حيبون هللا ويبغضون هللا

  كما يف الصحيحني عن النيب انه قال ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان ويف رواية يف الصحيح 
حالوة اإلميان إال من كان فيه ثالث خصال أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن حيب املرء ال حيبه ال جيد 

  إال هللا وأن يكره أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقي يف النار 
  وهلذا يف احلديث من أحب هللا وأبغض هللا وأعطي هللا ومنع هللا 

ان ويف األثر ما حتاب رجالن يف اهللا إال كان أفضلهما أشدمها حبا لصاحبه ألن هذه احملبة من حمبة فقد استكمل اإلمي
  اهللا وكل من كانت حمبته هللا أشد كان أفضل 

  وخري اخللق حممد رسول اهللا وخري الربية بعده إبراهيم كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح وكل منهما خليل اهللا 
بة وهنايتها وهلذا مل يصلح هللا شريك يف اخللة بل قال صلي اهللا عليه وسلم يف احلديث واخللة تتضمن كمال احمل

الصحيح لو كنت متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن صاحبكم خليل اهللا ويف لفظ أنا أبرأ 
  إيل كل خليل من خلته 

اهللا وهو احلب يف اهللا وهللا وإن كان كثري من الناس يغلط يف  فمحبة ما حيبه اهللا هللا من األعيان واألعمال من متام حمبة
معرفة كثري من ذلك أو وجوده فيظن يف أنواع من احملبة أهنا حمبة اهللا وال تكون هللا ويظن وجود احملبة هللا يف أمور وال 

أنه هللا وال يكون هللا تكون احملبة هللا موجودة بل قد يعتقد وجود احملبة هللا وتكون معدومة وقد يعتقد يف بعض احلب 
  كما يعتقد وجود العلم أو العبادة 

أو غري ذلك من الصفات يف بعض األشخاص واألحوال وال يكون ثابتا وقد يعتقد يف كثري من األعمال أنه معمول 
  هللا وال يكون هللا 

كان ذلك من حمبة اهللا فمحبة ما حيبه اهللا من األعمال الباطنة والظاهرة وهي الواجبات واملستحبات إذا أحببت هللا 
  وهلذا يوجب ذلك حمبة اهللا لعبده 

وكما يف احلديث الصحيح عن اهللا تعايل من عادي يل وليا فقد بارزين باحملاربة وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما 



 افترضته عليه وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي
يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا فيب يسمع ويب يبصر ويب يبطش ويب ميشي ولئن سألين ألعطينه 

ولئن استعاذين ألعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأكره 
  مساءته وال بد له منه 

كما يف احلديث الصحيح يف الذي كان يصلي بأصحابه فيقرأ قل هو اهللا أحد وكذلك حمبة كالم اهللا وأمسائه وصفاته 
إما أن يقرأها وحدها أو يقرأ هبا مع سورة أخري فأخربوا بذلك النيب صلي اهللا عليه وسلم فقال سلوه مل يفعل ذلك 

  فقال ألين أحبها فقال أن حبك إياها أدخلك اجلنة 

ه الصاحلني كما كان عبد اهللا بن عمر يدعو باملواقف يف حجه فيقول اللهم وكذلك حمبة مالئكة اهللا وأنبيائه وعباد
اجعلين أحبك وأحب مالئكتك وأنبياءك وعبادك الصاحلني اللهم حببين إليك وإيل مالئكتك وأنبيائك وعبادك 

  الصاحلني 

  حمبة اهللا مستلزمة حملبة ما حيبه من الواجبات

الواجبات كما قال تعايل قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم بل حمبة اهللا مستلزمة حملبة ما حيبه من 
ذنوبكم فإن اتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه اهللا تعايل علي عباده وأحبه وهو سبحانه أعظم شيء بغضا ملن مل 

  ه أحب إليه مما سوامها يتبع رسوله فمن كان صادقا يف دعوى حمبة اهللا اتبع رسوله ال حمالة وكان اهللا ورسول

  الذنوب تنقص من حمبة اهللا

والذنوب تنقص من حمبة اهللا تعايل بقدر ذلك لكن ال تزيل احملبة هللا ورسوله إذا كانت ثابتة يف القلب ومل تكن 
الذنوب عن نفاق كما يف صحيح البخاري عن عمر بن اخلطاب حديث محار الذي كان يشرب اخلمر وكان النيب 

  د فلما كثر ذلك منه لعنه رجل فقال النيب يقيم عليه احل

ال تلعنه فإنه جيب اهللا ورسوله وفيه داللة علي أنا منهيون عن لعنة أحد بعينه وإن كان مذنبا إذا كان حيب اهللا 
ورسوله فكما أن احملبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات وكمال احملبة املستحبة تستلزم لكمال فعل املستحبات 

تعصي اإلله وأنت ... نقض احملبة وهذا معين قول الشبلى ملا سئل عن احملبة فقال ما غنت به جارية فالن واملعاصي ت
  ... إن احملب ملن أحب مطيع ... لو كان حبك صادقا ألطعته ... هذا حمال يف القياس شنيع ... تزعم حبه 

  وهذا كقوله 
يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو  ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حيث

  مؤمن وقد تكلمنا علي هذا يف غري هذا املوضع 

واملقصود هنا أن نفرق بني احلب يف اهللا وهللا الذي هو داخل يف حمبة اهللا وهو من حمبته وبني احلب لغري اهللا الذي فيه 
اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا فإن هؤالء يشركون شرك يف احملبة هللا كما قال تعايل ومن الناس من يتخذ من دون 

برهبم يف احلب عادلون به جاعلون له أندادا وأولئك أخلصوا دينهم هللا فكان حبهم الذي هو أصل دينهم كله هللا 



  وهذا هو الذي بعث باهللا الرسل وأنزل به الكتب وأمر باجلهاد عليه 
الدين هللا وقال تعايل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم كما قال تعايل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون 

وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهللا ورسوله 
  وجهاد يف سبيله فتربصوا 

اختاذ األنداد هو من أعظم وقد علم أن حمبة املؤمنني لرهبم أشد من حمبة هؤالء املشركني لرهبم وألندادهم مث إن 
الذنوب كما يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود قال قلت يا رسول اهللا أي الذنب أعظم قال أن جتعل هللا ندا وهو 

  خلقك قلت مث أي قال مث أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك 

اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس قلت مث أي قال مث أن تزين حبليلة جارك فأنزل اهللا تصديق ذلك والذين ال يدعون مع 
اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون فدعاء إله آخر مع اهللا هو اختاذ ند من دون اهللا حيبه كحب اهللا إذ أصل العبادة 

  احملبة 
 واحملبة وإن كانت جنسا حتته أنواع فاحملبوبات املعظمة لغري اهللا قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد كقوله يف احلديث
الصحيح تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس وإذا شيك فال 

  انتقش إن أعطي رضي وإن منع سخط 
فسمي هؤالء األربعة الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا ألهنا حمبتهم ومرادهم عبادا هلا حيث قال عبد 

  وعبد اخلميصة  الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة

  مراتب العشق

فإذا كان اإلنسان مشغوفا مبحبة بعض املخلوقات لغري اهللا الذي يرضيه وجوده ويسخطه عدمه كان فيه من التعبد 
بقدر ذلك وهلذا جيعلون العشق مراتب مثل العالقة مث الصبابة مث الغرام وجيعلون آخره التتيم والتتيم التعبد وتيم اهللا 

   العاشق لبعض الصور عبدا ملعشوقه هو عبد اهللا فيصري

  ذكر اهللا العشق يف القرآن عن املشركني

واهللا سبحانه إمنا ذكر هذا العشق يف القرآن عن املشركني فإن العزيز وامرأته وأهل مصر كانوا مشركني كما قال 
ون واتبعت ملة آبائي هلم يوسف عليه الصالة و السالم إين تركت ملة قوم ال يؤمنون باهللا وهم باآلخرة هم كافر

إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء ذلك من فضل اهللا علينا وعلي الناس ولكن أكثر 
الناس ال يشكرون يا صاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار ما تعبدون من دونه إال أمساء 

من سلطان إن احلكم إال هللا أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم ولكن مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا 
  أكثر الناس ال يعلمون 

وقال تعايل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن يبعث اهللا 
آيات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتا عند من بعده رسوال كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب الذين جيادلون يف 

  اهللا وعند الذين آمنوا كذلك يطبع اهللا علي كل قلب متكرب جبار 
  وقال تعايل وقال نسوة يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها يف ضالل مبني 



لدين هللا وقال تعايل ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأي وأما يوسف عليه السالم فإن اهللا ذكر أنه عصمه بإخالصه ا
برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني فأخرب سبحانه أنه صرف عنه السوء 

والفحشاء ومن السوء عشقها وحمبتها ومن الفحشاء الزنا وقد يزين بفرجه من ال يكون عاشقا وقد يعشق من ال 
  الزنا بالفرج أعظم من اإلملام بصغرية كنظرة وقبلة يزين بفرجه و

وأما اإلصرار علي العشق ولوازمه من النظر وحنوه فقد يكون أعظم من الزنا الواحد بشيء كثري واملخلصون 
يصرف اهللا عنهم السوء والفحشاء ويوسف عليه السالم كان من املخلصني حيث كان يعبد اهللا ال يشرك به شيئا 

اهللا واستعان به كما قال تعايل وإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن وأكن من اجلاهلني  وحيث توكل علي
  فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 

وهذا حتقيق قوله تعايل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان علي الذين آمنوا 
  سلطانه علي الذين يتولونه والذين هم به مشركون وعلي رهبم يتوكلون إمنا 

  املتولون للشيطان هم الذين حيبون ما حيبه

فأخرب سبحانه أن املتوكلني علي اهللا ليس للشيطان عليهم سلطان وإمنا سلطانه علي املتولني له واملتويل من الوالية 
ملتولون له هم الذين حيبونه ما حيبه الشيطان ويوافقه وأصله احملبة واملوافقة كما أن العداوة أصلها البغض واملخالفة فا

  فهم مشركون به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره كما قال تعايل 

  أمل أعهد إليكم يا بين آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم 
هبة قال تعايل ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي والشياطني شياطني اإلنس واجلن والعبادة فيها الرغبة والر

أستكربت أم كنت من العالني قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن 
عليك لعنيت إيل يوم الدين قال رب فأنظرىن إيل يوم يبعثون قال فإنك من املنظرين إيل يوم الوقت املعلوم قال 

ينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني قال فاحلق واحلق أقول ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم فبعزتك ألغو
  أمجعني فأقسم الشيطان ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني 

وقد أخرب اهللا أنه ليس له سلطان علي هؤالء فقال يف احلجر فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إيل يوم 
قال رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني قال تعايل إن عبادي الدين 

  ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين 
وقوله إال من اتبعك من الغاوين استثناء منقطع يف أقوي القولني إذ العباد هم العابدون ال املعبودون كما قال تعايل 

  د الرمحن الذين ميشون علي األرض هونا وعبا

  وقال تعايل عينا يشرب هبا عباد اهللا يفجروهنا تفجريا 
وقال تعايل اإلخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني يا عباد ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون الذين آمنوا 

  بآياتنا وكانوا مسلمني 
  ه وقال تعايل وأنه ملا قام عبد اهللا يدعو

  وقال تعايل سبحان الذي أسري بعبده ليال 
  وقال تعايل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصار 



  عباد اهللا املخلصون ليس للشيطان عليهم سلطان

وإذا كان عباد اهللا املخلصون ليس له عليهم سلطان وأن سلطانه علي الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقد 
  م أن يغويهم إال عباد اهللا املخلصني وأخرب اهللا أن سلطانه ليس علي عباد اهللا بل علي من اتبعه من الغاوين أقس

والغي اتباع األهواء والشهوات وأصل ذلك أن احلب لغري اهللا كحب األنداد وذلك هو الشرك قال اهللا تعايل فيه 
 أن صاحب اإلخالص مادام صادقا يف إخالصه فإنه إمنا سلطانه علي الذين يتولونه والذين هم به مشركون فبني

  يعتصم من هذا الغي وهذا الشرك وإن الغي هو يضعف اإلخالص ويقوي هواه الشرك فأصحاب 

العشاق يتولون الشيطان ويشركون به العشق الذي حيبه الشيطان فيهم من تويل الشيطان واإلشراك به بقدر ذلك ملا 
شراك بينه وبني غريه يف احملبة حىت يكون فيه نصيب من اختاذ األنداد وحىت يصريوا فاهتم من إخالص احملبة هللا واإل

عبيدا لذلك املعشوق فيفنون فيه ويصرحون بأنا عبيد له فيوجد يف هذا احلب واهلوي واقتراف ما يبغضه اهللا وما 
ما مل ينزل به سلطانا وأن يقولوا  حرمه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن يشركوا باهللا

علي اهللا ما ال يعلمون فيوجد فيه من الشرك األكرب واألصغر ومن قتل النفوس بغري حق ومن الزنا ومن الكذب 
ومن أكل املال بالباطل إيل غري ذلك ما ينتظم هذه األصناف اليت يكرمها اهللا تعايل ألن أصله أن يكون حبه كحب 

احملبة ومن اإلشراك بينه وبني غريه أو من جعل احملبة لغري اهللا فإذا عمل موجب ذلك كان  اهللا وهو من ترك إخالص
  ذلك هو اتباع اهلوي بغري هدي من اهللا 

ويف األثر ما حتت أدمي السماء إله يعبد أعظم عند اهللا من هوي متبع قال تعايل أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون 
  هم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال عليه وكيال أم حتسب أن أكثر

وهلذا ال يبتلي هبذا العشق أال من فيه نوع شرك يف الدين وضعف إخالص هللا وسبب هذا ما ذكره بعضهم فقال إنه 
  ليس شيء من 

ا العباد وهي سعادهتم احملبوبات يستوعب حمبة القلب إال حمبة اهللا أو حمبة بشر مثلك أما حمبة اهللا فهي اليت خلق هل
  وقد تكلمنا عليها يف غري هذا املوضع 

وأما البشر املتماثل من ذكر أو أنثي فإن فيه من املشاكلة واملناسبة ما يوجب أن يكون لكل شيء من احلب نصيب 
ذلك حىت من احملبوب يستوعبه حبه وهلذا ال يعرف لشيء من احملبوبات اليت حتب لغري اهللا من االستيعاب ما يعرف ل

يزيل العقل ويفقد اإلدراك ويوجب انقطاع اإلرادة لغري ذلك احملبوب ويوجب مرض املوت وإمنا يعرض هذا كله 
لضعف ما يف القلب من حب اهللا وإخالص الدين له عبادة واستعانة فيكون فيه من الشرك ما يسلط الشيطان عليه 

  إلشراك به ما يتسلط به الشيطان حىت يغويه هذا هبذا الغي الذي فيه من تويل الشيطان وا
وهلذا قد يطيع هذا احملب لغري اهللا حمبوبه أكثر مما يطيع اهللا حىت يطلب القتل يف سبيله كما خيتار املؤمن القتل يف 

  سبيل اهللا وإذا كان حمبوبه مطيعه من وجه وعبدا له فهو أويل بأن يكون هو مطيعه وعبدا له من وجه آخر 
  شارب اخلمر كعابد وثن ومر علي وإذا كان النيب قال 

  رضي اهللا عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون وأظنه قلب الرقعة 
وذلك أن اهللا مجع بني اخلمر وامليسر وبني األنصاب واألزالم يف قوله تعايل يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر 

من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة واألنصاب واألزالم رجس 



  والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون 
مع أن اخلمر إذا سكر هبا الشارب كان سكره يوما أو قريبا من يوم أو بعض يوم وأما سكر الشهوة واحملبة الفاسدة 

  العشق وحنوه فسكره قوي دائم قال تعايل يف قوم لوط لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون  من
فكيف إذا خرج عن حد السكر إيل حد اجلنون بل كان اجلنون املطبق ال احلمق كما أنشد حممد بن جعفر يف كتاب 

  عظم مما باجملانني العشق أ... قالت جننت علي رأسي فقلت هلا ... اعتالل القلوب قال أنشدين الصيدالين 

سكران سكر هوي وسكر ... وقال اآلخر ... وإمنا يصرع اجملنون يف احلني ... العشق ليس يفيق الدهر صاحبه 
  ... وميت إفاقة من به سكران ... مدامة 

  فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوثن والعاكفني علي التماثيل يعملوهنا علي صورة آدمي 
قال نسوة يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا أي شغفها حبه أي وقد قال سبحانه وتعايل و

  وصل حبه إيل شغاف القلب وهي جلدة يف داخله فهذا يكون قد اختذ ندا حيبه كحب اهللا 

  يوقع الشيطان العداوة والبغضاء بني املؤمنني بالعشق

داوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدهم عن ذكر اهللا وعن الصالة وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع بني املؤمنني الع
فالعداوة والبغضاء اليت يريد أن يوقعها بالعشق وصده عن ذكر اهللا وعن الصالة بذلك أضعاف غريه كما قد تكلمنا 

مليسر اللذين عليه يف غري هذا املوضع وبينا أن مجيع املعاصي جيتمع فيها هذان الوصفان وأن ذكر ذلك يف اخلمر وا
  مها من أواخر احملرمات ينبه علي ما يف غريمها من ذلك مما حرم قبلهما كقتل النفوس بغري حق والفواحش وحنو ذلك 
ومما يبني هذا أن الفواحش اليت أصلها احملبة لغري اهللا سواء كان املطلوب املشاهدة أو املباشرة أو اإلنزال أو غري ذلك 

  يف هي يف املشركني أكثر منها 

  املخلصني ويوجد فيهم ما ال يوجد يف املخلصني هللا 
قال اهللا تعايل يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهما لباسهما لرييهما سوءاهتما إنه 

لوا وجدنا يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قا
عليها آباءنا واهللا أمرنا هبا قل إن اهللا ال يأمر بالفحشاء أتقولون علي اهللا ما ال تعلمون قل أمر ريب بالقسط وأقيموا 

وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خملصني له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضاللة 
ين ال يؤمنون وهو قوله تعايل افتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم فاخرب سبحانه أنه جعل الشياطني أولياء للذ

  لكم عدو بئس للظاملني بدال وقال تعايل إمنا سلطانه علي الذين يتولونه والذين هم به مشركون 
ي وإذا كان سلطانه علي أوليائه الذين تولوه والذين هم به مشركون وهم الذين ال يؤمنون باهللا وقال تعايل إن عباد
ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين فيكون هؤالء هم الغاوين وهم الذين قال الشيطان ألغوينهم 

  أمجعني إال عبادك منهم املخلصني 
وهلذا أخرب سبحانه عن أوليائه أهنم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا هبا قل إن اهللا ال يأمر 

ون علي اهللا ما ال تعلمون فأخرب عن أولياء الشيطان وهم الذين يتولونه والذين هم به مشركون أهنم بالفحشاء أتقول
  إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقليد 



ألسالفهم وزعموا مع ذلك أن اهللا أمرهم هبا فيتبعون الظن يف قوهلم إن اهللا أمرهم هبا وما هتوي األنفس يف تقليد 
  أسالفهم وأتباعهم 

وصف فيه بسط كثري لكثري من املنتسبني إيل القبلة من الصوفية والعباد واألمراء واألجناد واملتكلمة وهذا ال
  واملتفلسفة والعامة وغريهم يستحلون من الفواحش ما حرمه اهللا ورسوله وأصله العشق الذي يبغضه اهللا 

يزكي النفس ويهديها وإما لزعمه أنه جيمع وكثري منهم جيعل ذلك دينا ويري أنه يتقرب بذلك إيل اهللا إما لزعمه أنه 
بذلك قلبه علي آدمي مث ينتقل إيل عبادة اهللا وحده وإما لزعمه أن الصور اجلميلة مظاهر احلق ومشاهده ورمبا اعتقد 

حلول الرب فيها واحتاده هبا ومنهم من خيص ذلك هبا ومنهم من يقول بإطالق وهؤالء إذا فعلوا فاحشة قالوا 
  آباءنا واهللا أمرنا هبا وجدنا عليها 

وكل هؤالء فيهم من اإلشراك بقدر ذلك وهلذا يظهر االفتتان بالصور وعشقها فيمن فيهم شرك كالنصارى 
والرهبان واملتشبهني هبم من هذه األمة من كثري من املتفلسفة واملتصوفة الذين يفتنون باألحداث وغريهم فتجد فيهم 

ن اهللا حيبوهنم كحب اهللا إما تدينا وإما شهوة وإما مجعا بني األمرين وهلذا جتد قسطا عظيما من اختاذ األنداد من دو
  بني أغنيائهم وفقرائهم وبني ملوكهم وأمرائهم حتالفا علي اختاذ أنداد من دون اهللا من هذين الوجهني 

ع فيه حمب الرمحن وهلذا جتدهم كثريا ما جيتمعون علي مساع الشعر واألصوات اليت هتيج احلب املشترك الذي جيتم
  وحمب األوثان وحمب الصلبان وحمب األخوان وحمب األوطان وحمب املردان وحمب النسوان 

  وهذا السماع هو مساع املشركني كما قال تعايل وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية 
القلب ما جيد حالوته من اإلميان  وسبب ما ذكرنا أن اهللا خلق عباده لعبادته اليت جتمع حمبته وتعظيمه فإذا كان يف

والتوحيد له احتاج إيل أن يستبدل بذلك ما يهواه فيتخذ إهله هواه فيتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون اهللا وهم 
  هلم عدو بئس للظاملني بدال 

ك للدين حنيفا وهلذا كان هذا وحنوه من تبديل الدين وتغيري فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها قال تعايل فأقم وجه
فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم وقال تعايل ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال 
بعيدا إن يدعون من دونه إال إناثا وإن يدعون إال شيطانا مريدا لعنه اهللا وقال ألختذن من عبادك نصيبا مفروضا 

  كن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين خلق اهللا وألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم فليبت
قال تعايل ال تبديل خللق اهللا ونفس ما خلقه اهللا ال تبديل له ال ميكن أن توجد املخلوقات علي غري ما خيلقه اهللا عليها 

يولد وال أن ختلق علي غري الفطرة اليت خلقها اهللا عليها لكن بعض اخللق قد يغري بعضها كما قال النيب كل مولود 
  علي الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء 

  أصل العبادة احملبة والشرك فيها أصل الشرك

ومما يبني ذلك أن أصل العبادة هي احملبة وأن الشرك فيها أصل الشرك كما ذكره اهللا يف قصة إمام احلنفاء إبراهيم 
حيث قال فلما جن عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ريب فلما أفل قال ال أحب اآلفلني وقال يف القمر لئن مل اخلليل 

يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني فلما أفلت الشمس قال يا قوم إين بريء مما تشركون إين وجهت وجهي للذي 
  فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني 

براهيم من املشركني وممن أشركوا باهللا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فأهنم عدو يل وهلذا تربأ إ



إال رب العاملني وقال تعايل قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما 
  داوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم الع

ومما يوضح ذلك أنه قال تعايل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا فإن انتهوا فال عدوان إال علي الظاملني 
حىت وقال تعايل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعملون بصري فأمر باجلهاد 

ال تكون فتنة وحىت يكون الدين كله هللا فجعل املقصود عدم كون الفتنة ووجود كون الدين كله هللا وناقض بينهما 
  فكون الفتنة ينايف كون الدين هللا وكون الدين هللا ينايف كون 

  الفتنة والفتنة قد فسرت بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو ينايف كون الدين كله هللا 

  الفتنة جنس حتته أنواع من الشبهات والشهوات

والفتنة جنس حتته أنواع من الشبهات والشهوات وفتنة الذين يتخذون من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا من 
أعظم الفنت ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعايل قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال موسى 

  نك تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء وقال تعايل وأشربوا يف قلوهبم العجل بكفرهم إن هي إال فت
قيل لسفيان بن عيينه إن أهل األهواء حيبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعايل ومن الناس 

لعجل بكفرهم أو كالما هذا معناه من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا وقوله تعايل وأشربوا يف قلوهبم ا
  وكل ما أحب لغري اهللا فقد حيصل به من الفتنة ما مينع أن يكون الدين هللا 

وعشق الصور من أعظم الفنت وقد قال تعايل إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة وهلذا قال سبحانه وتعايل قل إن كان 
تموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترف

  أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا 
وقد قال سبحانه آمل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا 

  الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني 

يب ما شاء اهللا وشئت فقال أجعلتين هللا ندا بل ما شاء اهللا وحده فأنكر عليه أن جعله ومما يبني ذلك أن رجال قال للن
ندا هللا يف هذه الكلمة اليت مجع فيها بينه وبني اهللا يف املشيئة إذ مشيئة العبد تابعة ملشيئة اهللا فال يكون شريكه ملا يعلم 

  فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول اهللا تلك العبادة أن كون الشيء ندا هللا قد يكون بدون أن يعبد العبادة التامة 

  حمبة اهللا توجب اجملاهدة يف سبيله

  فصل 
وهبذا يتبني أن حمبة اهللا توجب اجملاهدة يف سبيله قطعا فإن من أحب اهللا وأحبه اهللا أحب ما حيبه اهللا وأبغض ما يبغضه 

بة قط إال وفيها ذلك حبسب قوهتا وضعفها فإن احملبة اهللا ووايل من يواليه اهللا وعادي من يعاديه اهللا ال تكون حم
  توجب الدنو من احملبوب والبعد عن مكروهاته وميت كان مع احملبة نبذ ما يبغضه احملبوب فإهنا تكون تامة 

  موادة عدو اهللا تنايف احملبة



ر يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو وأما موادة عدوه فإهنا تنايف احملبة قال تعايل ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخ
  كانوا آباءهم أو أبناءهم 

أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه فأخرب أن املؤمن الذي ال بد أن يكون اهللا 
حب إليه ورسوله أحب إليه مما سوامها كما يف احلديث املتفق عليه والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أ

من ولده ووالده والناس أمجعني ال جتده موادا ملن حاد اهللا ورسوله فإن هذا مجع بني الضدين ال جيتمعان وحمبوب اهللا 
  وحمبوب معاديه ال جيتمعان 

 فاحملب له لو كان موادا حملاده لكان حمبا الجتماع مراد املتحادين املتعاديني وذلك ممتنع وهلذا مل تصلح هذه احلالة إال
هللا ورسوله فإنه جيب علي العبد أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وال يكون مؤمنا إال بذلك وال تكون 

  هذه احملبة مع حمبة من حياد اهللا ورسوله ويعاديه أبدا فال والء هللا إال بالرباءة من عدو اهللا ورسوله 
تحادين من كل وجه فإن مع كل منهما من اإلميان ما وأما املؤمنون الذين قد يقاتل بعضهم بعضا فأولئك ليسوا م

حيب عليه اآلخر وإن كان يبغضه أيضا فيجتمع فيهما احملبة والبغضة وكذلك كل منهما ال جيب أن تكون مجيع 
وال  أفعاله موافقة حملبة اهللا ومجيع أفعال اآلخر موافقة لبغض اهللا بل ال بد أن يفعل أحدمها ما ال حيبه اهللا وإن مل يبغضه
بد أن يكون يف اآلخر أيضا ما حيبه اهللا إذ هو مؤمن فيجب أن يعطي كل واحد من احملبة بقدر إميانه وال جيب أن 

  حيب من أحدمها ما ال حيبه وإن كان ال يبغضه بل وال حيب من واحدمها ما كان خطأ 

يحب ما كان من اجتهاده من عمل أو ذنبا مغفورا وإن كان ال يبغض علي ذلك فال حيب إال ما أحبه اهللا ورسوله ف
  صاحل 

وهذا الذي ذكرناه أمر جيده األنسان من نفسه وحيسه أنه إذا أحب الشيء مل حيب ضده بل يبغضه فال يتصور 
اجتماع إرادتني تامتني للضدين لكن قد يكون يف القلب نوع حمبة وإرادة لشيء ونوع حمبة وإرادة لضده فهذا كثري 

لكن ال يكون واحد منهما تاما فإن احملبة واإلرادة التامة توجب وجود احملبوب املراد مع  بل هو غالب علي بين آدم
القدرة فإذا كانت القدرة حاصلة ومل يوجد احملبوب املراد مل يكن احلب واإلرادة تامة وكذلك البغض التام مينع 

  وجود البغيض مع القدرة فميت وجد مع إمكان االمتناع مل يكن البغض تاما 
من هنا يعرف أن قول النيب ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال و

يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن علي بابه لو كان بغضه ملا أبغضه اهللا من هذه األفعال تاما ملا فعلها فإذا فعلها 
غضه ملا يبغضه اهللا فيه ضعف وكالمها مينع متام اإلميان فإما أن يكون تصديقه بأن اهللا يبغضها فيه ضعف أو نفس ب

  الواجب 

  حمبة اهللا ورسوله علي درجتني واجبة ومستحبة

  وحمبة اهللا ورسوله علي درجتني واجبة وهي درجة املقتصدين ومستحبة وهي درجة السابقني 

  احملبة الواجبة وهي حمبة املقتصدين



إليه مما سوامها حبيث ال حيب شيئا يبغضه كما قال تعايل ال جتد قوما فاألويل تقتضي أن يكون اهللا ورسوله أحب 
يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله وذلك يقتضي حمبة مجيع ما أوجبه اهللا تعايل وبغض ما حرمه 

األشياء اليت هني اهللا اهللا تعاىل وذلك واجب فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه كما تقتضي عدم 
  عنها وذلك مستلزم لبغضها التام 

فيجب علي كل مؤمن أن حيب ما أحبه اهللا ويبغض ما أبغضه اهللا قال تعايل ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا 
  رضوانه فأحبط أعماهلم 

آمنوا فزادهتم إميانا وهم وقال تعايل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إميانا فأما الذين 
  يستبشرون وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إيل رجسهم 

  وقال تعايل والذين آتينهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك ومن األحزاب من ينكر بعضه 

  احملبة املستحبة وهي حمبة السابقني

حمبة تامة وهذه حال املقربني الذين قرهبم اهللا إليه فإذا وأما حمبة السابقني بأن حيب ما أحبه اهللا من النوافل والفضائل 
  كانت حمبة اهللا ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه اهللا ورسوله كما يف سائر أنواع احملبة فإهنا توجب بغض 

  الضد علم أن اجلهاد من موجب حمبة اهللا ورسوله فإن مقصود اجلهاد حتصيل ما أحبه اهللا ودفع ما أبغضه اهللا 

  ترك اجلهاد لعدم احملبة التامة وهو دليل النفاق

فمن مل يكن فيه داع إيل اجلهاد فلم يأت باحملبة الواجبة قطعا كان فيه نفاق كما قال تعايل إمنا املؤمنون الذين آمنوا 
  باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا أولئك هم الصادقون 

  عن أيب هريرة عن النيب أنه قال من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو مات علي شعبة من نفاق  ويف صحيح مسلم
وكذلك مجع بينهما يف قوله تعايل أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد 

ذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم يف سبيل اهللا ال يستوون عند اهللا واهللا ال يهدي القوم الظاملني ال
وأنفسهم أعظم درجة عند اهللا وأولئك هم الفائزون يبشرهم رهبم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم 

  خالدين فيها أبدا إن اهللا عنده أجر عظيم فقرنه باحملبة يف اآليتني من 

وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن قوله قل إن كان أباؤكم وابناؤكم وإخوانكم 
ترضوهنا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره ويف قوله تعايل فسوف يأيت اهللا 

فأخرب أن القوم  بقوم حيبهم وحيبونه أذلة علي املؤمنني أعزة علي الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم
الذين حيبهم اهللا ورسوله هم أذلة علي املؤمنني أعزة علي الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم كما 
قال تعايل يف اآلية األخرى أشداء علي الكفار رمحاء بينهم فوصفهم بالذلة والرمحة ألوليائه إخواهنم والعزة والشدة 

  م جياهدون يف سبيل اهللا علي أعدائه أعدائهم واهن
واجلهاد من اجلهد وهو الطاقة وهو أعظم من اجلهد الذي هو املشقة فإن الضم أقوي من الفتح وكلما كانت 

  احلروف أو احلركات أقوي كان املعين أقوي 



  وهلذا كان اجلرح أقوي من اجلرح فإن اجلرح هو اجملروح نفسه وهو غري اجلرح مصدر وهو فعل 
املكروه واملكره كما قال تعايل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقال تعايل وهللا يسجد من يف وكذلك الكره و

  السموات واألرض طوعا وكرها 
  فاجلهد هناية الطاقة والقدرة قال تعايل والذين ال جيدون إال جهدهم 

عمل فإنه أعلي اإلرادات يف ويف احلديث أفضل الصدقة جهد من مقل يسره إيل فقري وهلذا قال النيب اجلهاد سنام ال
  هناية القدرة وهذا هو أعلي ما يكون من اإلميان كالسنام الذي هو أعلي ما يف البعري وقد يكون مبشقة وقد ال يكون 

  وأما اجلهد فهو املشقة وإن مل يكن متام القدرة 
لطاقة فيتضمن شيئني أحدمها فاجلهاد يف سبيل اهللا تعايل من اجلهد وهي املغالبة يف سبيل اهللا بكمال القدرة وا

استفراغ الوسع والطاقة والثاين أن يكون ذلك يف حتصيل حمبوبات اهللا ودفع مكروهاته والقدرة واإلرادة هبما يتم 
  األمر 

  انقسام الناس إيل أربعة أقسام

  وهنا انقسم الناس أربعة أقسام فقوم هلم قدرة وهلم إرادة وحمبة غري 

  غري مأمور هبا قوم هلم قدرة وإرادة وحمبة

مأمور هبا فهم جياهدون ويستعملون جهدهم وطاقتهم لكن ال يف سبيل اهللا بل يف سبيل آخر إما حمرمة كالفواحش ما 
  ظهر منها وما وبطن واإلمث والبغي بغري احلق واإلشراك باهللا ما مل ينزل به سلطانا والقول علي اهللا بغري علم احلق 

مما جنسه مباح ال ثواب فيه لكن الغالب أن مثل هذا كثريا ما يقترن به من الشبه ما  وإما يف سبيل ال ينفع عند اهللا
   ٢جيعله يف سبيل اهللا أو يف سبيل الشيطان 

  قوم هلم إرادة صاحلة وحمبة كاملة هللا وقدرة كاملة

اجملاهدين يف سبيل اهللا ال وقوم هلم إرادة صاحلة وحمبة كاملة هللا وهلم أيضا قدرة كاملة فهؤالء سادة احملبني احملبوبني 
   ٣خيافون لومة الئم كالسابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيل يوم القيامة 

  قوم فيهم إرادة صاحلة وحمبة قوية لكن قدرهتم ناقصة

حبوبات احلق من والقسم الثالث قوم فيهم إرادة صاحلة وحمبة هللا قوية تامة لكن قدرهتم ناقصة فهم يأتون مب
  مقدورهم وال يتركون مما يقوون عليه شيئا لكن قدرهتم قاصرة وحمبتهم كاملة فهو مع القسم الذي قبله 

وما زال يف املؤمنني علي عهد النيب وبعده من هؤالء خلق كثري ويف مثل هؤالء قال النيب أن باملدينة لرجاال ما سرمت 
  مسريا وال سلكتم واديا 



قالوا وهم باملدينة قال وهم باملدينة حبسهم العذر وقال له سعد بن أيب وقاص يا رسول اهللا الرجل  إال كانوا معكم
يكون حامية القوم يسهم له مثلما يسهم ألضعفهم فقال يا سعد وهل تنصرون إال بضعفائكم بدعائهم وصلواهتم 

  واستغفارهم 
  وروي أن النيب كان يستفتح بصعاليك املهاجرين وقال 

  ث أغرب ذي طمرين مدفوع باألبواب ال يؤبه له لو أقسم علي اهللا ألبره وهذا كثري رب أشع

٤ -   

  من قدرته وإرادته للحق قاصرة وفيه إرادة للباطل

والقسم الرابع من قدرته قاصرة وإرادته للحق قاصرة وفيه من إرادة الباطل ما اهللا به عليم فهؤالء ضعفاء اجملرمني 
تأثري بقلوهبم نصيب وحظ مع أهل باطلهم كما يوجد يف العلماء والعباد والزاهدين من ولكن قد يكون هلم من ال

املشركني وأهل الكتاب ومنافقي هذه األمة ما فيه مضاهاة لعلماء املؤمنني وعبادهم وذلك أن الشيطان جعل لكل 
  و اإلخالص هللا شيء من اخللق نظريا يف الباطل فإن أصل الشر هو اإلشراك باهللا كما أن أصل اخلري ه

فإن اهللا سبحانه خلق اخللق ليعبدوه وحده ال يشركوا به شيئا وبذلك أرسل الرسل وبه أنزل الكتب كما قال تعايل 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون وقال تعايل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن 

  أعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت 

  العبادة جتمع كمال احملبة وكمال الذل

والعبادة جتمع كمال احملبة وكمال الذل فالعابد حمب خاضع خبالف من حيب من ال خيضع له بل حيبه ليتوسل به إيل 
  حمبوب آخر وخبالف من خيضع ملن ال حيبه كما خيضع للظامل فإن كال من هذين ليس عبادة حمضة وإن كل 

  ري اهللا ففيه شوب من العبادة كما قال النيب يف احلديث الصحيح حمبوب لغري اهللا ومعظم لغ
  تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش 
وذلك كما جاء يف احلديث إن الشرك يف هذه األمة أخفي من دبيب النمل مع أنه ليس يف األمم أعظم حتقيقا 

د من هذه األمة وهلذا كان شداد بن أوس يقول يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما أخوف عليكم للتوحي
  الرياء والشهوة اخلفية قال أبو داود الشهوة اخلفية حب الرياسة 

ويف حديث الترمذى عن كعب بن مالك أن النيب قال ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص املرء علي 
  املال والشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صحيح واحلرص يكون علي قدر قوة احلب والبغض 

وقد قال اهللا تعايل وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون وروي أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال للنيب إذا 
  كان 

إذا قلتها جنوت من قليله وكثريه قل اللهم الشرك أخفي من دبيب النمل فكيف نتجنبه فقال النيب أال أعلمك كلمة 
إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم فأمره مع االستعاذة من الشرك املعلوم باالستغفار فإن 



  االستغفار والتوحيد هبما يكمل الدين 
ال تعايل كتاب أحكمت آياته مث كما قال تعايل فاعلم انه الإله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات وق

  فصلت من لدن حكيم خبري أال تعبدوا إال اهللا إنين لكم منه نذير وبشري وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه 
  ويف احلديث 

إن الشيطان قال أهلكت بين آدم بالذنوب وأهلكوين بال إله إال اهللا واالستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم األهواء 
وال يستغفرون ألهنم حيسبون أهنم حيسنون صنعا وهذا كذلك فإن من اختذ إهله هواه صار يعبد من يهواه  فهم يذنبون

  وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا 
قال تعايل أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوين أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزال قل هل ننبئكم 

  هم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا باألخسرين أعماال الذين ضل سعي
  وقال تعايل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إال يف تباب 

وقال تعايل وإذا زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم فلما تراءت الفئتان 
يء منكم إين أري ما ال ترون إين أخاف اهللا واهللا شديد العقاب إذ يقول املنافقون نكص علي عقبيه وقال إين بر

  والذين يف قلوهبم مرض غر هؤالء دينهم ومن يتوكل علي اهللا فإن اهللا عزيز حكيم 
  وقال تعايل وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم لريدوهم وليلبسوا عليهم دينهم 

أداء الواجبات وترك احملرمات والفعل والترك أصلهما احلب والبغض فإذا ترك مأمورا أو فعل وكمال الدين هو 
  حمظورا فإمنا هو لنقص اإلميان الذي هو التصديق وحب ما حيبه اهللا وبغض ما يبغضه اهللا 

أن  واحملبوبات علي قسمني قسم حيب لنفسه وقسم حيب لغريه إذ ال بد من حمبوب حيب لنفسه وليس شيء شرع
حيب لذاته إال اهللا تعايل وكذلك التعظيم لذاته تارة يعظم الشيء لنفسه وتارة يعظم لغريه وليس شيء يستحق 

  التعظيم لذاته إال اهللا تعايل 
وكل ما أمر اهللا أن حيب ويعظم فإمنا حمبته هللا وتعظيمه عبادة هللا فاهللا هو احملبوب املعظم يف احملبة والتعظيم املقصود 

  لذي إليه املنتهي وأما ما سوي ذلك فيحب ألجل اهللا أي ألجل حمبة العبد هللا حيب ما أحبه اهللا املستقر ا

فمن متام حمبة الشيء حمبة حمبوب احملبوب وبغض بغيضه ويشهد هلذا احلديث أوثق عري اإلميان احلب يف اهللا والبغض 
  يف اهللا 

  استكمل اإلميان  ويف السنن من أحب هللا وأبغض هللا وأعطي هللا ومنع هللا فقد
فمن أحب شيئا لذاته أو عظمه لذاته غري اهللا فذاك شرك به وإن أحبه ليتوصل به إيل حمبوب آخر وتعظيم آخر 

سوي اهللا فهو من فروع هذا واهللا سبحانه مل يشرع أن يعبد اإلنسان شيئا من دونه أو يتخذ إهلا ليتوصل بعبادته كما 
من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون وقال تعايل سنلقي يف قلوب قال تعايل واسأل من أرسلنا من قبلك 

  الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظاملني 

  من أحب شيئا كما حيب اهللا أو عظمه كما يعظم اهللا فقد أشرك

اهللا فقد جعله هللا ندا وإن كان يقول إمنا نعبدهم ليقربونا إيل اهللا فمن أحب شيئا كما حيب اهللا أو عظمه كما يعظم 
  زلفي وأهنم شفعاؤنا عند اهللا 



قال تعايل ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا أي حيبوهنم كما 
فلم جيعلوا احملبة مشتركة بينه وبني غريه فإن االشتراك حيبون اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا منهم ألهنم أخلصوا هللا 

فيها يوجب نقصها واهللا ال يتقبل ذلك كما يف احلديث الصحيح يقول اهللا تعايل أنا أغين الشركاء عن الشرك فمن 
  عمل عمال أشرك فيه غريي فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك 

امها ال بد أن يكون ما أحبه اهللا ورسوله أحب إليه مما مل حيبه اهللا فاملؤمن الذي يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سو
  ورسوله وأن يبغض ما يبغضه اهللا ورسوله فال يكون ذلك البغيض أحب إليه من حمبوب اهللا ورسوله 

انعة واحلب التام منا مستلزم لإلرادة التامة املوجبة للفعل مع القدرة والبغض التام منا مستلزم للكراهة التامة امل
للقدرة فإذا كان العبد قادرا علي حمبات احلق وال يفعلها فلضعف حمبتها يف قلبه أو وجود ما يعارض احلق مثل حمبته 

  ألهله وماله فإن ذلك قد مينعه عن فعل حمبوب احلق 
ون كما قال تعايل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختش

  كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا 
  وقال والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من 

  ولده ووالده والناس أمجعني وقال له عمر 
من نفسك قال  واهللا يا رسول اهللا ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي فقال ال يا عمر حىت أكون أحب إليك

  فأنت أحب إيل من نفسي قال اآلن يا عمر وهذان احلديثان يف الصحيح 
فإن كانت واجبات نقص من درجة املقتصدين من أصحاب اليمني حىت يتوب أو ميحوها بشيء آخر وإن كانت 

  نوافل فإهنا من القرب حبسب ذلك 
وهات احلق فلضعف بعضها يف قلبه أو لقوة حمبتها اليت اإلنسان ال يفعل احلرام إال لضعف إميانه وحمبته وإذا فعل مكر

تغلب بعضها فاإلنسان ال يأيت شيئا من احملرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق والشرك 
تصديق باهللا مامل ينزل به سلطانا والقول علي اهللا بغري علم إال لضعف اإلميان يف أصله أو كماله أو ضعف العلم وال

  وإما ضعف احملبة والبغض 
لكن إذا كان أصل اإلميان صحيحا وهو التصديق فإن هذه احملرمات يفعلها املؤمن مع كراهته وبغضه هلا فهو إذا 
فعلها لغلبة الشهوة عليه فال بد أن يكون مع فعلها فيه بغض هلا وفيه خوف من عقاب اهللا عليها وفيه رجاء ألن 

ة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك وإال فإذا مل يبغضها ومل خيف اهللا فيها ومل يرج خيلص من عقاهبا إما بتوب
  رمحته فهذا ال يكون مؤمنا حبال بل هو كافر أو منافق 

فكل سيئة يفعلها املؤمن ال بد أن تقترن هبا حسنات له لكن قوة شهوته للسيئة وما زين له فيها حيت ظن أهنا مصلحة 
اتباع الظن وما هتوي األنفس وهذا القدر عارض بعض إميانه فترجح عليه حيت ما هو ضد  له أوجب وقوعها وهو

  لبعض اإلميان فلم يبق مؤمنا اإلميان الواجب كما قال النيب 
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو 

ع للشيطان فيما زينه له حىت رآه حسنا وفيما أمره به فأطاعه وهذا من الشرك بالشيطان مؤمن وهو فيما يفعله متب
كما قال تعايل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو بئس للظاملني بدال وقال تعايل أمل أعهد إليكم يا بين 

   آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم



وهلذا مل خيلص من الشيطان إال املخلصون هللا كما قال تعايل عن ابليس وألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني 
وقال تعايل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين وقال تعايل إنه ليس له سلطان علي الذين 

  تولونه والذين هم به مشركون آمنوا وعلي رهبم يتوكلون إمنا سلطانه علي الذين ي
فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إال علي من أشرك به فكل من أطاع الشيطان يف معصية اهللا فقد تسلط الشيطان 

  عليه وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك 

 يؤمنون وقال تعايل والشيطان يوايل اإلنسان حبسب عدم إميانه كما قال تعايل إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال
ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون حىت 

إذا جاءنا قال يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني فبئس القرين وقال تعايل يف قصة يوسف عليه السالم كذلك لنصرف 
  خلصني عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا امل

  ويشهد هلذا ما ثبت يف صحيح مسلم عن جابر عن النيب إن الشيطان ينتصب عرشه علي البحر ويبعث سراياه 
فجميع ما هني اهللا عنه هو من شعب الكفر وفروعه كما أن كل ما أمر اهللا به هو من اإلميان واإلخالص لدين اهللا 

  ين كله هللا وهلذا قال تعايل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الد
لكن قد يكون ذلك شركا أكرب وقد يكون شركا أصغر حبسب ما يقترن به من اإلميان فميت اقترن مبا هني اهللا عنه 

  اإلميان لتحرميه وبغضه وخوف 

العقاب ورجاء الرمحة مل يكن شركا أكرب وأما إن اختذ اإلنسان ما يهواه إهلا من دون اهللا وأحبه كحب اهللا فهذا 
  لدرجات يف ذلك متفاوتة شرك اكرب وا

وكثري من الناس يكون معه من اإلميان باهللا وتوحيده ما ينجيه من عذاب اهللا وهو يقع يف كثري من هذه األنواع وال 
يعلم أهنا شرك بل ال يعلم أن اهللا حرمها ومل تبلغه يف ذلك رسالة من عند اهللا واهللا تعايل يقول وما كنا معذبني حىت 

يكثرون جدا يف األمكنة واألزمنة اليت تظهر فيها فترة الرسالة بقلة القائمني حبجة اهللا فهؤالء قد  نبعث رسوال فهؤالء
  يكون معهم من اإلميان ما يرمحون به وقد ال يعذبون بكثري مما يعذب به غريهم ممن كانت عليه حجة الرسالة 

بالغ الرسالة يف أصل الدين وفروعه وهلذا فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط ب
  ملا كثر اجلهل وانتشر 

تزيني الشيطان لكثري من الناس أنواعا من احلرام ضاهوا هبا احلالل زين الشيطان لكثري من الناس نواعا من احملرمات 
ور به وقد يظنون أن ضاهوا هبا حالل وقد ال يعلمون أهنا حمرمة بغيضة إيل اهللا بل قد يظنون أن ذلك حمبوب هللا مأم

فيها هذا وهذا وهم يف ذلك يتبعون الظن وما هتوي األنفس وقد يعلمون حترمي ذلك ويظهرون عدم الوجه احملرم 
  خداعا ونفاقا فهؤالء غري املؤمن الذي حيب اهللا ورسوله ويأيت باحملرم معتقدا أنه حمرم وهو مبغض له خائف راج 

ة وحنن نذكر أمثلة ذلك يف احملرمات اليت ذكرها اهللا يف قوله تعايل قل إمنا حرم وهذه األمور توجد يف األقسام الثالث
ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا علي 

  اهللا ما ال تعلمون فاهللا سبحانه قد حرم الفواحش كما ذكر 
لذين هم لفروجهم حافظون إال علي أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني فلم تبح إال وقد قال تعايل وا

املرأة اليت هي زوج أو ملك ميني وقد ذكر ما اشترطه يف احلالل بقوله غري مسافحات وال متخذات اخدان وقوله 



  غري مسافحني وال متخذي اخدان 
 اجلاهلية علي أربعة أحناء وذكرت أصحاب الرايات وهن كما يف الصحيح عن عائشة قالت كان النكاح يف

  املسافحات وأن إحلاق النسب يف 

وطئهن كان بالقافة وذكرت اليت يطأها مجاعة حمصورة وأن اإلحلاق كان بتعيني املرأة وذكرت نكاح االستبضاع 
  هللا وهو غري نكاح ذوات األخدان وذكرت النكاح الرابع وهو النكاح املعروف الذي أحله ا

فالشيطان جعل من احلرام ما فيه مضاهاة من للحالل وان مسي باسم آخر لكن املعين فيه اشتراك فاهللا أباح للرجل 
امرأته ومملوكته وكل من الرجل واملرأة زوج اآلخر فذوات األخدان بينهن وبني أخداهنن نوع ازدواج واقتران 

  كذلك وهلذا ميز اهللا بني هذا وهذا 

اخاة كثري من الرجال لكثري من النساء أو لكثري من الصبيان وقوهلم إن هذه مؤاخاة هللا إذا مل وأخفي من ذلك مؤ
تكن املؤاخاة علي فعل الفاحشة كذوات األخدان فهذا الذي يظهرونه للناس الذين يوافقوهنم ويقروهنم علي ذلك 

  حسنه من غري فعل فاحشة فإن هذا حمبة هللا ويرون كلهم أن من أحب صبيا أو امرأة لصورته و
فهذا من الضالل والغي و تبديل الدين حيث جعل ما كرهه اهللا حمبوبا هللا وهو نوع من الشرك واحملبوب املعظم 

  بذلك طاغوت 
اهللا  وذلك أن اعتقاد أن التمتع باحملبة والنظر أو نوع من املباشرة إيل املرأة األجنبية والصبيان هو هللا وهو حب يف

كفر وشرك كاعتقاد أن حمبة األنداد حب هللا وأن االجتماع علي الفاحشة تعاون علي الرب والتقوى وأن اإلقامة علي 
  ذلك بالعبادة هي عبادة هللا وحنو ذلك 

  فاعتقاد أن هذه األمور اليت حرمها اهللا ورسوله حترميا ظاهرا أهنا دين اهللا وحمبة اهللا نوع من الشرك والكفر 
يكون منها من خفيها أشياء تروج علي من مل يبلغه العلم كما اشتبه علي كثري من العلماء والعباد أن استماع مث قد 

أصوات املالهي تكون عبادة هللا واشتبه علي من هو أضعف علما وإميانا أن التمتع مبشاهدة هذه الصور يكون عبادة 
  هللا 

   مث بعد هذا الضالل وما فيه من الغي هم أربعة أقسام

  قوم يعتقدون أن هذا هللا ويقتصرون عليه كما يوجد مثل ذلك يف كثري من األجناد واملتنسكة والعامة 
وقوم يعلمون أن هذا ليس هللا وإمنا يظهرون هذا الكالم نفاقا وخداعا لئال ينكر عليهم وهؤالء من وجه أمثل ملا 

  احملرم  يرجي هلم من التوبة ومن جهة أخبث ألهنم يعلمون التحرمي ويأتون
وقوم مقصودهم ما وراء ذلك من الفاحشة الكربى فتارة يكونون من أولئك الظاملني الذين يعتقدون أن هذه احملبة 

اليت ال وطء فيها هللا فيفعلون شيئا هللا ويفعلون هذا لغري اهللا وتارة يكونون من أولئك الغاوين املنافقني الذين يظهرون 
ا للشيطان فيجمع هؤالء بني هذا الكذب وبني الفاحشة الكربى وهؤالء يف هذه أن هذه احملبة هللا وهم يعلمون أهن

املخادنة واملؤاخاة يضاهون النكاح فإنه حيصل بني هذين من االقتران واالزدواج ما يشبه اقتران الزوجني ويزيد عليه 
  ذين آمنوا أشد حبا هللا تارة وينقص عنه تارة وما يشبه اقتران املتحابني يف اهللا واملتآخني يف اهللا لكن ال

فاملتحابان يف اهللا يعظم حتاهبما ويقوي ويثبت خبالف هذه املؤاخاة الشيطانية فإنه يترتب عليها أنواع من الفساد مث 
  هذا قد يظهر وينتشر حىت قد يسمونه زواجا ويقولون تزوج هذا هبذا كما يفعل ذلك بعض املستهزئني 



  ني ويقره احلاضرون على ذلك ويضحكون ورمبا أعجبهم مثل هذا املزاح بآيات اهللا من فجار الفساق واملنافق
كما أن اعتقاد أن هذه احملبة هللا أوجب ملن كان من فجار الفساق واملنافقني أن يقول هلم األمرد حبيب اهللا وامللتحي 

  ل النيب عدو اهللا وذلك يعجبهم ويضحكون منه وحىت اعتقد كثري من املردان أن هذا حق وهو داخل يف قو
  إذا أحب اهللا العبد نادي يف السماء يا جربيل إين أحب فالنا فيصري يعجبه أن حيب ويعتقد الغاوي أنه حمبوب 

وذلك أن من فقهاء الكوفة من ال يوجب يف اللوطية احلد بل التعزير إال إذا أسرف فيه فإنه يبيح قتله سياسة ومن 
شافعي وإحدي الروايتني عن أمحد وقول أيب يوسف وحممد وأكثر الفقهاء من يوجب فيه حد الزين كأشهر قويل ال

  فقهاء احلجاز وأهل احلديث يوجبون قتلهما مجيعا كمذهب مالك وظاهر مذهب أمحد 
وزعم بعض الفقهاء أن فجور الرجل مبملوكه شبهة يف درء احلد وهو موجب للتعزير كما هو أحد القولني يف وطء 

  أمته احملرمة عليه برضاع 

حمرمته وأيضا فالعقوبة بالقتل إمنا تكون يف حق البالغ وأما الصيب وأمثاله فيجوز قتله إذا قاتل مع الكفار فأما أو 
  مبجرد فعله هو بنفسه فال يقتل بل يعاقب مبا يزجره 

 وكذلك النوع الثاين من احلالل وهو ملك اليمني فإن املرأة قد متلك الرجل والرجل قد ميلك الصيب وقد يكون يف
هذا امللك نوع من ملك الرجل األمة فرمبا استمتعت املرأة مبملوكها مبقدمات النكاح أو بالنكاح مضاهاة الستمتاع 
الرجل مبملوكته ورمبا تأولت القرآن على ذلك واعتقدت أن ذلك داخل يف قوله تعايل أو ما ملكت أمياهنم كما رفع 

اآلية ففرق بينهما وأدبه وقال وحيك إمنا هذه للرجال ال  إيل عمر ابن اخلطاب امرأة تزوجت عبدها وتأولت هذه
  للنساء 

وكذلك كثري من جهال الترك وغريهم قد ميلك من الذكران من حيبهم ويستمتع هبم وقد يتأول بعضهم على ذلك 
ل مبلك إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم ومن املعلوم أن هذا كفر بإمجاع املسلمني فاالعتقاد بأن الذكران حال

  أو غري ملك باطل وكفر بإمجاع املسلمني واليهود والنصارى وغريهم 

مث من هؤالء من يتأول هذه اآلية ومنهم من يتأول ولعبد مؤمن خري من مشرك وال يفرق بني املنكوح و الناكح كما 
  إباحة ذكران املؤمنني سألين مرة بعض الناس عن هذه اآلية وكان ممن يقرأ القرآن ويطلب العلم وقد ظن أن معناها 

وآخرون قد جيتمع هبم من يقول هلم إن يف هذه املسألة خالفا ويكذب أئمة املسلمني الذين ال تكون مذاهبهم ظاهرة 
يف بالده مثل من يكون بأرض الروم فيكذب على مذهب مالك ويقول هو مباح يف مذهب مالك ومنهم من يقول 

بعني يوما إيل أمثال هذه األمور اليت خاطبين فيها وسألين عنها طوائف من هذا مباح للضرورة مثل أن يبقي الرجل أر
  اجلند والعامة والفقراء وكان عندهم من هذه االعتقادات الفاسدة ألوان خمتلفة قد صدهتم عن سبيل اهللا 

ا قال ومنهم من قد بلغه خالف بعض العلماء يف وجوب احلد يف بعض الصور فيظن أن ذلك خالف يف التحرمي فرمب
ذلك أو اعتقده وال يفرق بني اخلالف علي احلد املقدر والتحرمي وأن الشيء قد يكون من أعظم احملرمات كالدم 

  وامليتة وحلم اخلنزير وليس فيه حد مقدر 
مث ذلك اخلالف قد يكون قوال ضعيفا فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو خطأ بعض اجملتهدين وهذا الظن 

  خطأ بعض اجلاهلني ومن الكذب الذي هو فرية بعض الظاملني تبديل  الفاسد الذي هو



الدين وطاعة الشياطني وسخط رب العاملني حىت نقل أن كثريا من املماليك يتمدح بأنه ال يعرف إال سيده كما 
خدينه تتمدح األمة بأهنا ال تعرف إال سيدها وزوجها وكذلك كثري من املردان األحداث يتمدح بأنه ال يعرف إال 

وصديقه ومؤاخيه كما تتمدح املرأة بأهنا ال تعرف إال زوجها وكذلك كثري من الزناة باملماليك واألحداث من 
الصبيان قد يتمدح بأنه عفيف عما سوي خدنه الذي هو قرينه كالزوجة أو عما سوي مملوكه الذي هو قرينه كما 

  يتمدح املؤمن بأنه عفيف إال عن زوجته أو ما ملكت ميينه 
وال ريب أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن اإلميان والعمل الصاحل درجات هم درجات عند اهللا واهللا 

بصري مبا يعملون وقد قال تعايل إمنا النسيء زيادة يف الكفر وقال تعايل فأما الذين آمنوا فزادهتم إميانا وهم 
جسهم وقال تعايل فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم كما قال يستبشرون وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إيل ر

تعايل يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت وقال وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا كما قال 
  تعايل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل 

الفساد يف ذلك أقل واملستخفي مبا يأتيه أقل إمثا من  فاملتخذ خدنا من الرجل والنساء أقل شرا من املسافح ألن
  اجملاهر املستعلن كما يف احلديث عن 

  النيب أنه قال من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر اهللا فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اهللا 
  وقد قال من ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة 

  خلطيئة إذا أخفيت مل تضر إال صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت اجلماعة ويف احلديث إن ا
ويف احلديث عن النيب أنه قال كل أميت معاىف إال اجملاهرين وإن من اجملاهرة أن يبيت الرجل علي الذنب وقد ستره 

  اهللا فيصبح فيتحدث بذنبه ويقول يا فالن فعلت الليلة كيت وكيت أو كما قال 

واالستخفاء خري من هذه الوجوه ولكن قد يقترن هبا ما يكون أعظم من بعض املسافحة واجملاهرة وهي  فاإلقالل
احملبة والتعظيم اليت توجب حمبة ما حيبه اخلدن وتعظيم ما يعظمه ومواالة من يواليه ومعاداة من يعاديه واالستسرار 

اق من العدوان والضرر على املسلمني أعظم مما يف بذلك والنفاق فيه فقد تكون يف هذه املواالة واملعاداة والنف
اجملاهرة واملسافحة ويكون ذلك مبنزلة الكافر املعلن كفره وهذا مبنزلة املنافق فأما إذا مل يكن عدوان على الناس 
وتضييع حلقوقهم النتفاء احملبة أو لغري ذلك فاألول أخبث وأفحش وتفاوت الشرور يف القدر والصفة كثري كما 

  ضل اخلري أيضا يف القدر والوصف والواجب استعمال الكتاب والسنة يف مجيع األمور يتفا
وال ريب أن هذه املخادنة وملك اليمني وحنو ذلك مما فيه اشتراك يف حمرم مضاد للحالل ال بد أن يتضمن من املباح 

حلرام احملض احملض من كل وجه ال ما يصري فيه من الشبه باحلالل ومن التمييز عن احلرام ما يكون فيه رواج له إذ ا
يشتبه باحلالل احملض من كل وجه بل بقتين الرجل اململوك لنوع من االستخدام ويضم إيل ذلك االستمتاع وقد 

  يكون هذا أغلب يف نفسه من 

اآلخر وقد يكون بالعكس وذلك االستخدام قد يكون مباحا يف الشريعة وقد يكون فيه نوع من الظلم والعدوان إما 
باسترقاق األحرار وإما باشتراء املماليك لنفسه باملال املغصوب من بيت املال أو غريه وإما يف استخدامهم علي وجه 
الكربياء والعلو يف األرض بإذالله هلم يف غري طاعة اهللا وإذالل الناس هبم يف غري طاعة اهللا إيل أمثال ذلك من الوجوه 

  عظيمة وينضم إيل ذلك الفاحشة  اليت يكون فيها من الظلم والعدوان أمور



وكذلك يف املخادنة اليت صورهتا مؤاخاة قد تكون ألجل االستئجار لصناعة وحنوها وقد تكون لتعلم صناعة أو كتابة 
أو قراءة أو علم أو تأديب وتنوير وغري ذلك من األمور املباحة واملستحبة والواجبة يف الدين وقد تكون لكفالة و 

ك الصيب أو غربته أو لقرابة بينهما أو غري ذلك وقد يكون اشتراكا حمضا يف صناعة أو جتارة أو تربية إما ليتم ذل
حبمل مال أو جماورة وصلة أو تعلم أو تأدب أو غري ذلك مما يشترك الناس فيه لغري فاحشة بشركة مباحة أو مأمور 

ني املشتركني يف األمور وقد يسمي ذلك هبا أو منهي عنها ويكون بينهم يف ذلك من التعاقد والتحالف ما يكون ب
صديقا ورفيقا ومسي بالتركية خوشداشا وغري ذلك وهو من قسم التحالف فيكون بني املشتركني يف احلالل واحلرام 

  من املعاوضة واملشاركة إما علي غري فاحشة وإما 

فبه احلق بالباطل وأشرك فيه  معاوضة بتلك فتكون شبهة مع الشهوة فغالب وقوع احملرمات من هذا الباب وقد لبس
  احلق بالباطل 

  موقف املؤمن من الشرور واخلريات وما جيب عليه حياهلا

واملؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها يف الكتاب والسنة كما يعرف اخلريات الواقعة ومراتبها يف 
راد إيقاعها يف الكتاب والسنة ليقدم ما هو أكثر الكتاب والسنة فيفرق بني أحكام األمور الواقعة الكائنة واليت ي

خريا وأقل شرا علي ما هو دونه ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدنامها وجيتلب أعظم اخلريين بفوات أدنامها فإن من 
مل يعرف الواقع يف اخللق والواجب يف الدين مل يعرف أحكام اهللا يف عباده وإذا مل يعرف ذلك كان قوله وعمله جبهل 

  ومن عبد اهللا بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح 
وإذا عرف ذلك فال بد أن يقترن بعلمه العمل الذي أصله حمبته ملا حيبه اهللا ورسوله وبغضه ملا يبغضه اهللا ورسوله 
وما اجتمع فيه احلبيب والبغيض املأمور به واملنهي عنه أو احلالل واحملظور أعطي كل ذي حق حقه ليقوم الناس 

  بالقسط فإن اهللا بذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل فالعلم بالعدل قبل فعل العدل 
فإذا علم وأحب كان من متامه اجلهاد عليه كما قال تعايل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان 

  ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس والعلم 

  ق إيل العمل وسبب كما قيل يف قوله تعايل وآتيناه من كل شيء سببا أي علما هو طري
فالعلم باخلري سبب إىل فعله والعلم بالشر سبب إىل منعه هذا مع حسن النية وإال فالنفس األمارة بالسوء قد يكون 

الذي اختذ منه أنواع من علمها بالسوء سبب لفعله وباخلري سبب ملنعه وكذلك اإلمث والبغي بغري احلق مثل اخلمر 
  املسكرات وقيل إهنا حالل ومسيت بغري أمساء اخلمر وهي من اخلمر 

وكذلك ظلم العباد يف النفوس واألموال واألعراض فيه ما قد مسي حقا وعدال وشرعا وسياسة وجهادا يف سبيل اهللا 
بغري حق والقول مبا ال يعلم مثل  وهو من الكفر والفسوق والعصيان ما ال حيصيه إال اهللا وكذلك اإلشراك باهللا

أنواع الغلو يف الدين واختاذ العلماء والعباد أربابا من دون اهللا والقول بتحرمي احلالل وحتليل احلرام وأنواع اإلشراك 
باملخلوقات عبادة هلا واستعانة هبا وغلوا فيها وقوال علي اهللا يف أمسائه وصفاته وأحكامه ما قد دخل يف ذلك من 

الذي مسي بأمساء حممودة أو غري مذمومة كالعبادة والزهادة والتحقيق وأصول الدين والفقه والعلم والتوحيد  الباطل
  والكالم والفقر والتصوف ما ال حيصيه إال اهللا 



ومما ينبغي أن يعرف أن كل تبديل يقع يف األديان بل كل اجتماع يف العامل ال بد فيه من التحالف وهو االتفاق 
  علي ذلك من اثنني فصاعدا والتعاقد 

  بنو آدم ال ميكن عيشهم إال بالتعاقد والتحالف

فأن بين آدم ال ميكن عيشهم إال مبا يشتركون فيه من جلب منفعتهم ودفع مضرهتم فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد 
  والتحالف 

ي بعض وإن كان منهم القادر وهلذا كان الوفاء بالعهود من األمور اليت اتفق أهل األرض علي إجياهبا لبعضهم عل
الذي ال يويف بذلك كما اتفقوا يف إجياب العدل والصدق فإذا اتفقوا وتعاقدوا علي اجتالب األمر الذي حيبونه 

ودفع األمر الذي يكرهونه أعان بعضهم بعضا علي اجتالب احملبوب ونصر بعضهم بعضا علي دفع املكروه ولو مل 
يف أمر يوجب عليهم اجتالب ما يصلح ذلك األمر املشترك ودفع ما يضره كأهل يتعاقدوا بالكالم فنفس اشتراكهم 

النسب الواحد وأهل البلد الواحد فإن التناسب والتجاور يوجب التعاون علي جلب املنفعة املشتركة ودفع الضرر 
  املشترك 

بفعل اهللا تعايل وقد مجع اهللا عز فصار االشتراك بينهم تارة يثبت بفعلهم وهو التعاقد علي ما فيه خريهم وتارة يثبت 
و جل هذين األصلني يف قوله تعايل واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام وذكر يف هذه السورة األمور اليت بينهم 

  من جهة اخللق وهي من جهة العقود كما قال تعايل وهو الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا 
  اهللا وال ينقضون امليثاق والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل وقال تعايل الذين يوفون بعهد 

  وقال تعايل وما يضل به إال الفاسقني الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل 
لدفع وإذا كان ال بد يف كل ما يشتركون فيه من حتالف وغري حتالف من التعاون علي جلب احملبوب والتناصر 

املكروه فاحملبوب هو املوايل واملكروه هو املعادي فال بد لكل بين آدم من والية وعداوة وهلذا مجيعهم يتمادحون 
بالشجاعة والسماحة فإن السماحة إعانة علي وجود احملبوب باألموال واملنافع وغري ذلك والشجاعة نصر لدفع 

آدم إال بذلك ومبين ذلك بينهم علي العدل يف املشاركات املكروه بالقتال وغريه وال قوام لشيء من أمور بين 
  واملعاوضات 

فظهر أن مجيع أمور بين آدم ال بد فيها من تعاون بينهم ودفع ومنع لغريهم فال بد هلم من عقد وقدرة والعقد أصله 
  اإلرادة كما قال تعايل واتقوا اهللا الذي تساءلون به أى يتعاهدون ويتعاقدون والقدرة القدرة 

ومعلوم أنه ال بد يف كل فعل من إرادة وقدرة واملشتركون ال بد من اتفاقهم يف إرادة ويف قدرة فالذي يناله بعضهم 
من جلب حمبوب ودفع مكروه من بعض هو باإلرادة والطوع والذي ينالونه من غريهم من جلب حمبوب ودفع 

لك النكاح الذي هو عقد أصله اإلرادة والطوع مكروه وهو بالقدرة علي ذلك العدو املكروه منه كما أن الوطء مب
ومبلك اليمني الذي هو قهر بالقدرة علي سبيل الكره واشتراكهم يف اجللب والدفع إما أن يكون تبعا لتعاقدهم وإما 

  أن 

  يكون بأمر آمر مطاع فيهم فاألول هو التحالف والثاين ما يطاع بغري حتالف سواء كانت طاعته حبق أو بغري حق 
ذي حبق ما أمر اهللا بطاعته من أنبياءه وأويل األمر من املؤمنني وطاعة الوالدين وحنو ذلك وما جياب به بعضهم إيل فال



  مراد بعض حبق فإن ذلك هو معين الطاعة إذ املقصود هبا موافقة املطلوب 
  وأما بغري حق فكطاعة الطواغيت وهو كل ما عظم بباطل 

  أو شريعة غري منزلة أو سياسةالتحالف يكون وفقا الشريعة منزلة 

  وكل قوم ال جتمعهم طاعة مطاع يف مجيع أمورهم فال بد هلم من التعاقد والتحالف فيما مل يأمرهم به املطاع 
وهلذا كانت الشريعة املنزلة من عند اهللا األفعال فيها اليت جتب هللا وجتب لبعض الناس علي بعض تارة جتب بإجياب 

  النذر وكعقود املفاوضات واملشاركات فال واجب يف الشريعة إال بشرع أو عقد اهللا وتارة جتب بالعقد ك
وإذا مل يكونوا علي شريعة منزلة من عند اهللا فإما أن يكونوا علي شريعة غري منزلة أو سياسة وضعها بعض املعظمني 

فإنه ال ينتظم هلم أمر إال  فيهم بنوع قدرة وعلم وحنو ذلك وما بقدرة من هذه األمور اجلامعة أوجب التحالف بينهم
بطاعة آمر متحالفون عليه أو يأمرهم به من يطيعونه وهلذا أنكر التحالف يف األمم اخلارجة عن الشريعة ويف 

اخلارجني عنها ويف األمور اليت ال ترد إيل الشريعة وإمنا يظهر ذلك حيث تدرس آثار النبوة املطاعة فيتحالف قوم 
  عة بعضهم لبعض يف أمور علي طاعة ملك أو شيخ أو طا

  يتفقون عليها ويتحالفون كما كان العرب يف جاهليتهم يتحالفون ومنه احلليف الذي يكون يف القبيلة فيصري منهم 
  قال اهللا تعايل والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم إن اهللا كان علي كل شيء شهيدا 

ألميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهللا عليكم كفيال إن اهللا يعلم ما وقال تعايل وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا ا
تفعلون وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أميانكم دخال بينكم أن تكون أمة هي أريب من 

  أمة إمنا يبلوكم اهللا به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفون 
ف بالتآخي وغري التآخي للملوك واملشايخ وأهل الفتوة ورماة البندق وسائر املتفقني وكذلك ما يوجد من التحال

علي بعض األمور هو داخل يف هذا وأميان التعاقد والتحالف عام لبين آدم وهم يف جاهليتهم تارة يتحالفون حتالفا 
ا يسرين مبثله محر النعم أو قال ما حيبه اهللا كما قال النيب لقد شهدت حلفا مع عموميت يف دار عبد اهللا بن جدعان م

  يسرين محر النعم وأن أنقضه ولو دعيت إىل مثله يف اإلسالم ألجبت 

  وىف مثل هذا ما رواه مسلم عن جبري بن مطعم عن النىب أنه قال 
  ال حلف ىف اإلسالم وما كان من حلف يف اجلاهلية فلم يزده اإلسالم إال شدة 

ان يقدم إيل مكة من يظلمه بعض أكابرها فيستصرخ فال ينصره أحد حىت أنشد وهذا احللف يسمي حلف املطيبني ك
  ... ببطن مكة بني الركن واحلجر ... يا آل مكة مظلوم بضاعته ... بعض القادمني 

وكان عبد اهللا بن جدعان من خيارهم فاجتمعت قبائل من قريش يف بيته علي التحالف للتعاون على العدل ونصر 
  أيديهم يف قصعة فيها طيب فسمى حلف املطيبني املظلوم ووضعوا 

فأما إذا كان القول على الشريعة الىت بعث اهللا هبا رسوله ىف دينهم ودنياهم فإن ذلك يغنيهم عن التحالف إال عليها 
اهللا فعليها يكون حتالفهم وتعاقدهم وتعاوهنم وتناصرهم كما وصف اهللا به احملبني احملبوبني يف قوله تعاىل فسوف يأتى 

  بقوم حيبهم وحيبونه أذلة علي املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم 



وعلي ذلك يبايع املطاعون فيهم من األمراء والعلماء وغريهم كما قال أبو بكر الصديق يف خطبته للمسلمني 
  عة ىل عليكم أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طا

وبذلك أمر اهللا ورسوله يف طاعة أوىل األمر فقال النىب على املرء املسلم السمع والطاعة يف عسره ويسره ومنشطه 
ومكرهه ما مل يؤمر مبعصية اهللا فإذا أمر مبعصية اهللا فال مسع وال طاعة وقال النىب إمنا الطاعة يف املعروف و ال طاعة 

  ملخلوق ىف معصية اخلالق 
الصحيح أن عبد اهللا بن عمر كتب بيعته إىل عبد امللك بن مروان ملا اجتمع الناس عليه لعبد اهللا عبد امللك أمري  وىف

املؤمنني إىن قد أقررت لك بالسمع والطاعة على سنة اهللا وسنة رسوله فيما استطعت وقد أقر بىن ملا أقررت به 
  يف طاعة اهللا حبسب قدرته وهذا واجب عليه بالشرع  فأخربه أنه يعاقده على ما أمر اهللا به من الطاعة له

فهو تعاقد على ما أمر اهللا مبنزلة نفس الدخول ىف اإلسالم وبيعة النىب كما بايعه األنصار وكما بايعه املسلمون حتت 
  الشجرة وكما كان يبايع املسلمني على السمع والطاعة ويلقنهم فيما استطعتم 

بإجياب اهللا مبعاقدهتم على ذلك معاقدة على طاعة اهللا كما قال تعايل وإذ أخذ اهللا  وطاعة الرسول واجبة على اخللق
ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررمت 

  وأخذمت على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 
ا كان ظاهرا ىف أيام اخللفاء الراشدين وبعدهم كثرت العقود املوافقة للشريعة تارة واملخالفة هلا أخري لكن هذا إمن

فال جرم كان احلكم العام يف مجيع هذه العقود أنه جيب الوفاء فيها مبا كان طاعة هللا وال جيوز الوفاء فيها مبا كان 
ل أقوام يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ما كان من معصية هللا كما قال النيب يف األحاديث الصحيحة ما با

  شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب اهللا أحق وشرط اهللا أوثق وقال من نذر أن 

يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصى اهللا فال يعصه ويف السنن املسلمون على شرطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم 
  حالال 

أمر الدين وما حيبه اهللا ويقرب إليه فليس لعقود بىن آدم فيه أثر بل املرجع يف ذلك إيل أمر اهللا ورسوله فال دين فأما 
إال ما أمر اهللا به ومن اتبع يف ذلك عقود بىن آدم فهم الذين اتبعوا شركاءهم الذين شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن 

فإن الذي ابتدعه وافقه عليه غريه وحالفه فاختذوه دينا فتدين هذا فيه اهللا به وهذه حال مجيع ما ابتدع من الدين 
  يظهر حال مجيع أهل البدع املخالفة للكتاب والسنة وأن املوافقة عليها هى من هذا الباب 

وأكثر ما ينفق بني املسلمني ما فيه حق وباطل إذ الباطل احملض ال يبقى بينهم وذلك يتضمن التحالف على غري ما 
اهللا به والتبديل لدين اهللا مبا لبس من احلق بالباطل وهذه حال اليهود والنصارى وسائر أهل الضالل فإهنم عدلوا أمر 

  عما أمرهم اهللا باتباعه فلبسوه بباطل ابتدعوه بدلوا به دين اهللا وحتالفوا علي ذلك الذى ابتدعوه 
ما حرمه اهللا ورسوله فال حرام إال ما حرم اهللا وال دين إال وأما املعامالت يف الدنيا فاألصل فيها أنه ال حيرم منها إال 

ما شرعه وإذا مل حيرم إال ما حرمه اهللا ورسوله فكأن ما كان بدله بدون التعاقد جيب بالتعاقد فإن العقد يوجب على 
  كل واحد من املتعاوضني واملتشاركني ما أوجبه اآلخر على نفسه له 

  حل حراما أو حرم حالال وهلذا قال النيباملسلمون علي شروطهم إال شرطا أ



  املسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال 
وهذا املوضع كثر فيه غلط كثري من الفقهاء بتحرمي عقود وشروط مل حيرمها اهللا كما كثر ىف األول غلط كثري من 

حىت يوجبون طاعة شخص معني ميت أو حى من  العباد والعلماء بابتداع دين مل يشرعه اهللا وإجيابه بالتعاقد عليه
  العلماء يف كل شئ وحيرمون طاعة غريه يف كل شئ نازعه فيه جملرد عقد العامى الذي انتسب إيل هذا دون هذا 
وكذلك يف املشايخ حىت قد يأمرونه مبخالفه ما تبني له من الشريعة ألجل العقد الذى التزمه للمذهب والطريقة 

ست يف كتاب اهللا ويأمرون بطاعة املخلوق يف معصية اخلالق وأكثر ذلك يدخله نوع من فيشترطون شروطا لي
  االجتهاد 

  الظاهر الذي فيه نوع من اتباع الظن وما هتوى األنفس ولقد جاءهم من رهبم اهلدى 
اله سلك فيه والواجب يف مجيع هذه األمور أن ما يتبني أنه طاعة هللا ورسوله وجب اتباعه وما اشتبه علي اإلنسان ح

مسلك االجتهاد حبسب قدرته وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء بالسؤال 
  واالستفتاء حبسب إمكاهنم 

فإذا كان مجيع ما عليه بنو آدم البد فيه من تعاون وتناصر وفيه ما هو شرك باهللا وفيه ما هو قول على اهللا بغري علم 
هو إمث وبغى وفيه ما هو من الفواحش علم أنه البد يف اإلميان من التعاون والتناصر علي فعل ما حيبه اهللا  وفيه ما

تعاىل ودفع ما يبغضه اهللا تعاىل وهذا هو اجلهاد يف سبيله وأن أمر اإلميان ال يتم بدون ذلك كما ال يتم غري اإلميان 
  إال مبا هو من نوع ذلك 
ين جياهدون ولكن يف سبيل اهللا تارة ويف سبيل غري اهللا تارة وال صالح لبىن آدم إال بأن يكون فكل املتعاونني املتناصر

  الدين كله هللا وتكون كلمة اهللا هى العليا 
قال تعاىل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا وهؤالء الذين تولوا اهللا فتوالهم اهللا والذين يدينون لغري 

بتوىل بعضهم بعضا كما قال تعاىل مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال اهللا هم ظاملون 
  يعلمون إهنم لن يغنوا عنك من اهللا شيئا وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض واهللا وىل املتقني 

ه وهذه حقيقة املواالة واملعاداة اليت وال يتم ملؤمن ذلك إال بأن جيمع بني ما مجع اهللا بينه ويفرق بني ما فرق اهللا بين
  مبناها علي احملبة والبغضة 

فاملواالة تقتضى التحاب واجلمع واملعاداة تقتضى التباغض والتفرق واهللا سبحانه قد ذكر املواالة واجلمع بني املؤمنني 
وهم راكعون وذكر العداوة  فقولة تعايل إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة

بينهم وبني الكفار فقال يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم 
  منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدى القوم الظاملني مث ذكر حال املستنصرين هبم فإن املواالة موجبها التعاون والتناصر 

منني ألجل ما يتميز به بعضهم عن بعض مثل األنساب والبلدان والتحالف علي املذاهب والطرائق فال يفرق بني املؤ
واملسالك والصداقات وغري ذلك بل يعطى كل من ذلك حقه كما أمر اهللا ورسوله وال جيمع بينهم وبني الكفار 

الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني الذين قطع اهللا املواالة بينهم وبينه فإن دين اهللا هو الصراط املستقيم صراط 
  والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا 

واهللا سبحانه أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط فيحتاج املؤمن إيل معرفة 
  العدل وهو الصراط املستقيم وإىل العمل به وإال وقع إما يف جهل وإما يف ظلم 



ذلك إمنا وقع من التبديل والعقود الفاسدة كما ذكرنا من لبس احلق بالباطل حيث صارت احملرمات من الفواحش و
ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق واإلشراك باهللا ما مل ينزل به سلطانا والقول علي اهللا بغري علم قد لبس 

لحق احلسن وإن كانت مشتملة مع ذلك علي الباطل السيئ وإن هبا من احلق املأذون فيه ما صارت بسببه شبيهة ل
صار أصحاهبا بني عمل صاحل وآخر سيئ فقوم ينكرون ذلك كله ملا علموا فيه من املنكر البغيض وأقوام يقرون 

  ذلك كله ملا فيه من احملبوب 
يف حق الشخص الواحد وهذه القاعدة قد ذكرناها غري مرة وهي اجتماع احلسنات والسيئات والثواب والعقاب 

كما عليه أهل مجاعة املسلمني من مجيع الطوائف إال من شذ عنهم من اخلوارج والوعيدية من املعتزلة وحنوهم 
  وغالب املرجئة 

فإن هؤالء ليس للشخص عندهم إال أن يثاب أو يعاقب حممود من كل وجه أو مذموم من كل وجه وقد بينا فساد 
ل كثرية من الكتاب والسنة وإمجاع األمة وذكرنا أيضا الكالم يف الفعل الواحد نوعا هذا يف غري هذا املوضع بدالئ

  وشخصا 
والغرض هنا أن هؤالء الذين لبسوا احلق والباطل حصل يف مقابلتهم من أعرض عن احلق والباطل مجيعا فصار هؤالء 

  مذمومني على فعل السيئات 

احلسنات الواجبات وميدحون علي ما قصدوا تركه هللا من  حممودين علي فعل احلسنات وأولئك يذمون على ترك
  السيئات 

وسبب ذلك أن اإلنسان فيه ظلم وجهل فإذا غلب عليه رأى أو خلق استعمله يف احلق والباطل مجيعا مل حيفظ حدود 
  اهللا وهلذا يأمر اهللا حبفظ حدوده 

حبته وبتعظيمه ونفعه وماله للحسن الذي مثال ذلك أن من الناس من يكون يف خلقه مساحة ولني وحمبة فيسمح مب
حيبه اهللا ويأمر به كمحبة اهللا ورسوله وأوليائه املؤمنني واإلنفاق يف سبيله وحنو ذلك ويسمح أيضا مبحبة الفواحش 

  واإلنفاق فيها فتجده حيب احلق والباطل مجيعا ويصدق هبما ويعني عليهما 
احش ويبغضها وميتنع مع ذلك من حمبة نفع الناس واإلحسان ومنهم من يكون يف خلقه قوة فيمتنع من فعل الفو

إليهم واحللم عن سيئاهتم فتجده يبغض احلق والباطل مجيعا ويكذب هبما وال يعني علي واحد منهما بل رمبا صد 
  عنهما 

لعلم وذلك ألن النفس أمارة بالسوء والشيطان يزين للمرء سوء عمله فرياه حسنا وهو متبع هواها وما فيها من ا
واإلميان يدعوه إيل اخلري حىت تذهب احلسنات بالسيئات وإمنا يفعل من احلسنات ما أقبلت عليه إرادته وحمبته دون 

  ما أبغضته 

ويف اإلنسان قوتان قوة احلب وقوة البغض وإمنا خلق ذلك فيه ليحب احلق الذي حيبه اهللا ويبغض الباطل الذي 
   وحيبونه يبغضه اهللا وهؤالء هم الذين حيبهم اهللا

والنفس متيل إيل اإلشراك حبسب اإلمكان فإذا غلب علي النفوس قوة احملبة ملا يناسبها فأحبت احلق فقد تنجذب 
  بسبب ذلك إيل حمبة ما يقارنه من الباطل 

ومن هنا مال كثري من النساك إيل حمبة األصوات والصور وغري ذلك بسبب ما فيهم من احملبة اليت فيها ما هو هللا 
ن لبسوا فيها احلق بالباطل وكذلك قد يكون الشخص باحملبة مييل إيل شهوات الغي يف بطنه وفرجه وإنفاق لك



األموال فيها مث إنه بسبب ما فيه من احلب والدين حيب احلق وأهله ويعظمهم فتجد كثريا من أهل الشهوات وفيهم 
لنيب يف مخار الذي كان يشرب اخلمر كثريا ال تلعنه من احملبة هللا ورسوله ما ال يوجد يف كثري من النساك كما قال ا

  فإنه حيب اهللا ورسوله واحلديث يف صحيح البخاري وغريه 

  املقصود األول من كل عمل هو التنعم واللذة

فصل وإذا كان كل عمل أصله احملبة واإلرادة واملقصود منه التنعم باملراد احملبوب فكل حى إمنا يعمل ملا فيه تنعمه 
  التنعم هو املقصود األول من كل قصد كما أن التعذب والتأمل هو املكروه أوال وهو سبب كل بغض وكل ولذته ف

حركة امتناع لكن وقع اجلهل والظلم يف بىن آدم فعمدوا إيل الدين الفاسد والدنيا الفاجرة طلبوا هبما النعيم ويف 
  احلقيقة فإمنا فيهما ضده 

مجيع بين آدم إما أن يتخذوهنا دينا أو ال يتخذوهنا دينا والذين يتخذوهنا دينا إما وبيان ذلك أن األعمال اليت يعملها 
  أن يكون الدين هبا دين حق أو دين باطل فنقول 

  النعيم التام هو يف الدين احلق النعيم التام هو يف الدين احلق

غري موضع كقوله الصراط املستقيم  فأهل الدين احلق هم الذين هلم النعيم الكامل كما أخرب اهللا بذلك يف كتابه يف
  صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 

  وقوله عن املتقني املهتدين أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون 
وقوله تعاىل فأما يأتينكم مىن هدى فمن اتبع هداى فال يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 

شره يوم القيامة أعمي قال رب مل حشرتىن أعمى وقد كنت بصريا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم وحن
  تنسى 

  وقوله تعاىل فمن تبع هداى فال خوف عليهم وال هم حيزنون 

  وقوله تعاىل إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم 
يف الدار اآلخرة ووعد الكفار بالعذاب التام يف الدار اآلخرة أعظم ووعد أهل اإلميان والعمل الصاحل بالنعيم التام 

  من أن يذكر هنا وهذا مما مل ينازع فيه أحد من أهل اإلسالم 

  من اخلطأ الظن بأن نعيم الدنيا ال يكون إال ألهل الكفر والفجور

إلميان واإلسالم يف الدنيا من ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن اإلنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثريا من أهل ا
املصائب وما يصيب كثريا من الكفار والفجار يف الدنيا من الرياسة واملال وغري ذلك فيعتقد أن النعيم يف الدنيا ال 
يكون إال ألهل الكفر والفجور وأن املؤمنني ليس هلم يف الدنيا ما يتنعمون به إال قليال وكذلك قد يعتقد أن العزة 

ستقر للكفار واملنافقني علي املؤمنني وإذا مسع ما جاء يف القرآن من أن العزة هللا ورسوله وللمؤمنني والنصرة قد ت
وأن العاقبة للتقوى وقول اهللا تعاىل وإن جندنا هلم الغالبون وهو ممن يصدق بالقرآن محل هذه اآليات علي الدار 

واملنافقني فيها يظهرون ويغلبون املؤمنني وهلم العزة اآلخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إال أن الكفار 



والنصرة والقرآن ال يرد خبالف احملسوس ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار واملنافقني 
  أو الظاملني وهو عند نفسه من أهل اإلميان والتقوى فريى أن صاحب الباطل قد عال 

علي احلق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان مبا وعده اهللا من حسن العاقبة للمتقني قال على صاحب احلق فيقول أنا 
هذا يف اآلخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل اهللا بأوليائه مثل هذه األمور قال يفعل ما يشاء ورمبا قال بقلبه أو لسانه 

ق أضر من اخلالق لكن يقول يفعل أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع من الظلم ورمبا ذكر قول بعضهم ما علي اخلل
اهللا ما يشاء وإذا ذكر برمحة اهللا وحكمته مل يقل إال أنه يفعل ما يشاء فال يعتقدون أن صاحب احلق والتقوى منصور 

  مؤيد بل يعتقدون أن اهللا يفعل ما يشاء 
قائم مبا جيب عليه  وهذه األقوال مبنية علي مقدمتني إحدامها حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه

وتارك ما هني عنه يف الدين احلق واعتقاده يف خصمه ونظريه خالف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا ألنه ترك 
  املأمور وفعل احملظور 

واملقدمة الثانية أن اهللا قد ال يؤيد صاحب الدين احلق وينصره وقد ال جيعل له العاقبة يف الدنيا فال ينبغى االغترار 
  هبذا 

  املؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام يف اآلخرة

ومن املعلوم أن العبد وإن أقر باآلخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما ال بد منه من دفع الضرر وجلب 
املنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين احلق قد ينايف ذلك لزم من 

ذلك إعراض القلب عن الرغبة يف كمال الدين احلق ويف حال السابقني واملقربني بل قد يعرض عن حال املقتصدين 
أصحاب اليمني فيدخل مع الظاملني بل قد يكفر ويصري من املرتدين املنافقني أو املعلنني بالكفر وإن مل يكن هذا يف 

ىب يصبح الرجل مؤمنا وميسى كافرا أو ميسى مؤمنا ويصبح أصل الدين كان يف كثري من أصوله وفروعه كما قال الن
كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين ال حيصل إال بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح حبصول 

  الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما ال بد له من املنفعة 
ا اجلهل حبقيقة الدين وحبقيقة النعيم الذي هو مطلوب وهذه الفتنة الىت صدت أكثر بىن آدم عن حتقيق الدين وأصله

النفوس يف كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فال بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم 
  وال بد أن يكون املرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه 

ه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإال فالعلم باملطلوب وبطريقه ال مث إذا علم هذين األصلني فالبد أن تكون في
حيصالن املقصود إال مع اإلرادة اجلازمة واالرادةاجلازمة ال تكون إال مع الصرب وهلذا قال سبحانه وتعاىل والعصر إن 

 وجعلنا منهم أئمة اإلنسان لفى خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب وقال تعايل
  يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون 

  فاليقني هو العلم الثابت املستقر والصرب البد منه لتحقيق اإلرادة اجلازمة 
واملقدمتان اللتان اليت بنيت عليهما هذه البلية مبنامها علي اجلهل بأمر اهللا وهنيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا 

قائم بالدين احلق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من  اعتقد أنه
  جهله بالدين احلق 



وإذا اعتقد أن صاحب احلق ال ينصره اهللا يف الدنيا بل قد تكون العاقبة يف الدنيا للكفار على املؤمنني وألهل الفجور 
  تعاىل علي أهل الرب فهذا من جهله بوعد اهللا 

  من اخلطأ االعتقاد أن اهللا ينصر الكفار يف الدنيا وال ينصر املؤمنني

أما األول فما أكثر من يترك واجبات ال يعلم هبا وال بوجوهبا وما أكثر من يفعل حمرمات ال يعلم بتحرميها بل ما 
من كل وجه وأنه خصمه هو  أكثر من يعبد اهللا مبا حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو املظلوم احملق

الظامل املبطل من كل وجه وال يكون األمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من احلق 
  والعدل 

وحبك الشيء يعمي ويصم واإلنسان جمبول على حمبة نفسه فهو ال يرى إال حماسنها ومبغض خلصمه فال يرى إال 
  باهلوى والظلم فإن اإلنسان ظلوم جهول  مساوئه وهذا اجلهل غالبه مقرون

وأكثر ديانات اخللق إمنا هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسالفهم وتقليدهم يف التصديق والتكذيب واحلب 
  والبغض واملواالة واملعاداة 

ان يدعوهم إيل كما قال تعاىل وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيط
عذاب السعري وقال تعاىل يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال وقالوا ربنا إنا أطعنا 

  سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال 
ضى وقال تعاىل وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولوال كلمة سبقت من ربك إيل أجل مسمى لق

  بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب 
وأما الثاين فما أكثر من يظن أن أهل الدين احلق يف الدنيا يكونون أذالء معذبني مبا فيه خبالف من فارقهم إيل طاعة 

  أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد اهللا بنصرهم 

ىل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم واهللا سبحانه قد بني بكتابه كال املقدمتني فقال تعا
  األشهاد 

  وقال تعاىل يف كتابه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني إهنم هلم املنصورون وإن جندنا هلم الغالبون 
  وقال تعاىل يف كتابه إن الذين حيادون اهللا ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم 

  الذين حيادون اهللا ورسوله أولئك يف األذلني كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلى إن اهللا قوى عزيز  وقال تعاىل إن
وقال تعاىل يف كتابه إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن 

  يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون 
طلب النصرة بوالء غري هؤالء فقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم وذم من ي

أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني فتري الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم 
أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني  يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت بالفتح

  ويقول الذين آمنوا أهوالء الذين أقسموا باهللا جهد أمياهنم إهنم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرين 
 وقال تعاىل يف كتابه بشر املنافقني بأن هلم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيبتغون

  عندهم العزة فإن العزة هللا مجيعا 



وقال تعاىل يف كتابه يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن 
  املنافقني ال يعلمون 

عه والذين وقال تعاىل يف كتابه من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرف
  ميكرون السيئات هلم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور 

  وقال يف كتابه هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره علي الدين كله وكفى باهللا شهيدا 
وقال تعاىل يف كتابه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم علي جتارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باهللا ورسوله 

يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات وجتاهدون 
جترى من حتتها األهنار ومساكن طيبة يف جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخري حتبوهنا نصر من اهللا وفتح قريب 

مي للحواريني من أنصارى إىل اهللا قال وبشر املؤمنني يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا كما قال عيسي ابن مر
احلواريون حنن أنصار اهللا فآمنت طائفة من بىن إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا علي عدوهم فأصبحوا 

  ظاهرين 
وقال تعاىل يف كتابه يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 

  يوم القيامة كفروا إىل 

وقال تعاىل يف كتابه ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا األدبار مث ال جيدون وليا وال نصريا سنة اهللا اليت قد خلت من 
  قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال 

وقال تعاىل يف كتابه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلشر إيل قوله تعاىل ذلك بأهنم 
  شاقوا اهللا ورسوله ومن يشاق اهللا فإن اهللا شديد العقاب 

  وقال تعاىل وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني 
وقال تعاىل ملا قص قصة نوح وهى نصرة علي قومه يف الدنيا فقال تعاىل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت 

  إن العاقبة للمتقني تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا فاصرب 
  وقال تعاىل وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبة للتقوى 

وقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال إيل قوله وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم 
  كيدهم شيئا إن اهللا مبا يعملون حميط 

  ىل إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني وقال تعا
وقال يوسف وقد نصره اهللا يف الدنيا ملا دخل عليه إخوته قالوا أئنك ألنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من 

  اهللا علينا إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني 

يف كتابه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واهللا ذو وقال تعاىل 
  الفضل العظيم 

وقال تعاىل ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ أمره 
  قد جعل اهللا لكل شىء قدرا 

  ىب ذر عن النيب أنه قال وقد روي عن أ
  لو عمل الناس كلهم هبذه اآلية لوسعتهم 



  رواه ابن ماجه وغريه 
وأخرب أن ما حيصل له من مصيبة انتصار العدو وغريها إمنا هو بذنوهبم فقال تعايل يف يوم أحد أو ملا أصابتكم مصيبة 

  قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم 
  لذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم وقال تعاىل إن ا

  وقال تعاىل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثري 

  وقال تعاىل ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
  يهم وقال تعاىل وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيد

  وقال تعاىل أو يوبقهن مبا كسبوا 
وذم يف كتابه من ال يثق بوعده لعباده املؤمنني وذكر ما يصيب الرسل واملؤمنني فقال تعاىل إذ جاؤوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر وتظنون باهللا الظنونا هنالك ابتلى املؤمنون وزلزلوا 

وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا واذ قالت طائفة منهم يا زلزاال شديدا 
أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النيب يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعوره إن يريدون إال 

  لبثوا هبا إال يسريا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها مث سئلوا الفتنة آلتوها وما ت
وقال تعاىل أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت 

  يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصر اهللا أال إن نصر اهللا قريب 
لم يسريوا ىف األرض فينظروا كيف كان وقال تعاىل وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحى إليهم من أهل القرى أف

عاقبة الذين من قبلهم ولدار اآلخرة خري للذين يتقون أفال تعقلون حىت إذا استيئس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا 
  جاءهم نصرنا فنجى من نشاء وال يرد بأسنا عن القوم 

تصديق الذى بني يديه وتفصيل كل اجملرمني لقد كان ىف قصصهم عربة ألوىل األلباب ما كان حديثا يفترى ولكن 
  شئ وهدى ورمحة لقوم يؤمنون 

وهلذا أمر اهللا رسوله واملؤمنني باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو املقدمة األوىل وأمرهم بانتظار وعده وهى 
البد مع انتظار املقدمة الثانية وأمرنا باالستغفار والصرب ألهنم البد أن حيصل هلم تقصري وذنوب فيزيله االستغفار و

الوعد من الصرب فباالستغفار تتم الطاعة وبالصرب يتم اليقني بالوعد إن كان هذا كله يدخل ىف مسمى الطاعة 
  واإلميان 

  قال تعاىل واتبع ما يوحى إليك واصرب حىت حيكم اهللا وهو خري احلاكمني 
تاهم نصرنا وال مبدل لكلمات اهللا وقال تعاىل ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أ

  ولقد جاءك من نبأ املرسلني 
  وقال تعاىل فاصرب إن العاقبة للمتقني 

وأمرهم أيضا بالصرب إذا أصابتهم مصيبة بذنوهبم مثل ظهور العدو وكما قال تعاىل ىف قصة أحد وال هتنوا وال حتزنوا 
وم قرح مثله وتلك األيام نداوهلا بني الناس وليعلم اهللا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني إن ميسسكم قرح فقد مس الق

  الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال حيب 



  الظاملني وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين 
وأيضا فقد قص سبحانه ىف كتابه نصره لرسله ولعباده املؤمنني على الكفار ىف قصة نوح وهود وصاحل وشعيب 

ري ذلك وقال تعاىل لقد كان ىف قصصهم عربة ألوىل األلباب وقال تعاىل ولقد أنزلنا إليكم آيات ولوط وفرعون وغ
  مبينات ومثال من الذين خلوا من قبلكم 

وهذا يتبني بأصلني أحدمها أن حصول النصر وغريه من أنواع النعيم لطائفة أو شخص ال ينايف ما يقع يف خالل 
األذى وذلك أن اخللق كلهم ميوتون فليس يف قتل الشهداء مصيبة زائدة  ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن أنواع

علي ما هو معتاد لبىن آدم فمن عد القتل يف سبيل اهللا مصيبة خمتصة باجلهاد كان من أجهل الناس بل الفنت اليت 
ين آدم بأسباب تكون بني الكفار وتكون بني املختلفني من أهل القبله ليس مما خيتص بالقتال فإن املوت يعرض لب

عامة وهي املصائب اليت تعرض لبين آدم من مرض بطاعون وغريه ومن جوع وغريه وبأسباب خاصة فالذين 
  يعتادون القتال ال يصيبهم أكثر مما يصيب من ال يقاتل بل األمر بالعكس كما قد جربه الناس 

الفرار إن فررمت من املوت أو القتل وإذا  مث موت الشهيد من أيسر امليتات وهلذا قال سبحانه وتعاىل قل لن ينفعكم
ال متتعون إال قليال قل من ذا الذي يعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رمحة وال جيدون هلم من دون 

  اهللا وليا وال نصريا 

   إذ ال بد من املوت فأخرب سبحانه أن الفرار من القتل أو املوت ال ينفع فال فائدة فيه وأنه لو نفع مل ينفع إال قليال
وأخرب أن العبد ال يعصمه من اهللا أحد إن أراد به سوءا أو أراد به رمحة وليس له من دون اهللا ويل وال نصري فأين 

نفر من أمره وحكمه وال ملجأ منه إال إليه قال تعاىل ففروا إيل اهللا إين لكم منه نذير مبني وهذا أمر يعرفه الناس من 
معصيته كما قال أبو حازم احلكيم ملا يلقي الذي ال يتقي اهللا من معاجله اخللق أعظم مما يلقاه  أهل طاعة اهللا وأهل

  الذي يتقي اهللا من معاجلة التقوى 
واهللا تعاىل قد جعل أكمل املؤمنني إميانا أعظمهم بالء كما قيل للنيب أي الناس أشد بالء قال األنبياء مث الصاحلون مث 

الرجل علي حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه وإن كان يف دينه رقة خفف عنه األمثل فاألمثل يبتلي 
  وال يزال البالء باملؤمن حىت ميشي علي األرض وليس عليه خطيئة 

ومن هذا أن اهللا شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي املؤمنني يف اجلهاد ما مل يكن قبل ذلك حىت إنه قيل 
  بعد التوراة عذاب عام من السماء لألمم كما قال تعاىل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا  مل ينزل

  القرون األوىل بصائر للناس وهدى ورمحة لعلهم يتذكرون 
فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب لوط وعاد ومثود وغريهم ومل يهلك الكفار جبهاد املؤمنني وملا كان 

هؤالء وكذلك حممد ومها الرسوالن املبعوثان بالكتابني العظيمني كما قال تعاىل إنا أرسلنا إليكم  موسى أفضل من
رسوال شاهدا عليكم كما أرسلنا إيل فرعون رسوال وقال تعاىل قالوا لوال أويت مثل ما أويت موسى أومل يكفروا مبا 

  ى منهما اتبعه أوتى موسى من قبل إىل قوله قل فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهد
  وأمر اهللا هذين الرسولني باجلهاد على الدين وشريعة حممد أكمل فلهذا كان اجلهاد يف أمته أعظم منه يف غريهم 

قال تعاىل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر 
  لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 



   ولو يشاء اهللا النتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض وقال تعاىل
  وقال تعاىل للمنافقني وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده أو بأيدينا 

فاجلهاد للكفار أصلح من هالكهم بعذاب مساء من وجوه أحدها أن ذلك أعظم يف ثواب املؤمنني وأجرهم وعلو 
   سبيل اهللا ألن تكون كلمة اهللا هي العليا ويكون الدين كله هللا درجاهتم ملا يفعلونه من اجلهاد يف

الثاين أن ذلك أنفع للكفار أيضا فإهنم قد يؤمنون من اخلوف ومن أسر منهم وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من 
قياد معىن قوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس قال أبو هريرة وكنتم خري الناس للناس تأتون هبم يف األ

والسالسل حىت تدخلوهم اجلنة فصارت األمة بذلك خري أمة أخرجت للناس وأفلح بذلك املقاتلون وهذا هو 
مقصود األمر باملعروف والنهى عن املنكر وهذا من معين كون حممد ما أرسل إال رمحة للعاملني فهو رمحة يف حق كل 

  ن غريه أحد حبسبه حىت املكذبني له هو يف حقهم رمحة أعظم مما كا
وهلذا ملا أرسل اهللا إليه ملك اجلبال وعرض عليه أن يقلب عليهم األخشبني قال ال استأين هبم لعل اهللا أن خيرج من 

  أصالهبم من يعبد اهللا وحده ال شريك له 

 الوجه الثالث أن ذلك أعظم عزة لإلميان وأهله واكثر هلم فهو يوجب من علو اإلميان وكثرة أهله ما ال حيصل بدون
  ذلك وأمر املنافقني والفجار باملعروف وهنيهم عن املنكر هو من متام اجلهاد وكذلك إقامة احلدود 

ومعلوم أن يف اجلهاد وإقامة احلدود من إتالف النفوس واألطراف واألموال ما فيه فلو بلغت هذه النفوس النصر 
  تقدمني من أممهم ملا أهلك نفوسهم وأمواهلم بالدعاء وحنوه من غري جهاد لكان ذلك من جنس نصر اهللا لألنبياء امل

وأما النصر باجلهاد وإقامة احلدود فذلك من جنس نصر اهللا ملا خيتص به رسوله وإن كان حممد وأمته منصورين 
  بالنوعني مجيعا لكن يشرع يف اجلهاد باليد ما ال يشرع يف الدعاء 

  ا باألمور الدينية وأما األصل الثاين فإن التنعم إما باألمور الدنيوية وإم
  فأما الدنيوية فهي احلسية مثل األكل والشرب والنكاح واللباس وما يتبع ذلك والنفسية وهي الرياسة والسلطان 

  فأما األويل فاملؤمن والكافر واملنافق مشتركون يف جنسها مث يعلم أن 

  رها ووصفها تفاوتا عظيما التنعيم هبا ليس هو حقيقة واحدة مستوية يف بىن آدم بل هم متفاوتون يف قد
فإن من الناس من يتنعم بنوع من األطعمة واألشربة الذي يتأذي هبا غريه إما العتياده ببلده وإما ملوافقته مزاجه وإما 

  لغري ذلك 
ومن الناس من يتنعم بنوع من املناكح ال حيبها غريه كمن سكن البالد اجلنوبية فإنه يتنعم بنكاح السمر ومن سكن 

  الشمالية فإنه يتنعم بنكاح البيض  البالد
وكذلك اللباس واملساكن فإن أقواما يتنعمون من الربد مبا يتأذي به غريهم وأقواما يتنعمون من املساكن مبا يتأذي به 

  غريهم حبسب العادة والطباع 
  وكذلك األزمنة فإنه يف الشتاء يتنعم اإلنسان باحلر ويف الصيف يتنعم بالربد 

لتنعم يف الدنيا حبسب احلاجة إليها واالنتفاع هبا فكل ما كانت احلاجة أقوي واملنفعة أكثر كان وأصل ذلك أن ا
  التنعم واللذة أكمل واهللا قد أباح للمؤمنني الطيبات 



فالذين يقتصدون يف املآكل نعيمهم هبا أكثر من نعيم املسرفني فيها فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها ال يبقي هلذا 
   لذة مع أهنم قد ال يصربون عنها وتكثر أمراضهم بسببها عندهم كبري

  وأما الدين فجماعه شيئان تصديق اخلرب وطاعة األمر 
ومعلوم أن التنعم باخلرب حبسب شرفه وصدقه واملؤمن معه من اخلرب الصادق عن اهللا وعن خملوقاته ما ليس مع غريه 

  ارهم الكذب فهو من أعظم الناس نعيما بذلك خبالف من يكثر يف أخب
وأما طاعة األمر فإن من كان ما يؤمر به صالحا وعدال ونافعا يكون تنعمه به أعظم من تنعم من يؤمر مبا ليس 

  بصالح وال عدل وال نافع 
وهذا من الفرق بني احلق والباطل فإن اهللا سبحانه يقول يف كتابه الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا أضل أعماهلم 

لوا الصاحلات وآمنوا مبا نزل على حممد وهو احلق من رهبم كفر عنهم سيئاهتم وأصلح باهلم ذلك والذين آمنوا وعم
  بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا احلق من رهبم كذلك يضرب اهللا للناس أمثاهلم 

ده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه وقال والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جي
  حسابه واهللا سريع احلساب 

  وتفصيل ذلك أن احلق نوعان حق موجود وحق مقصود وكل منهما مالزم لآلخر 
فاحلق املوجود هو الثابت يف نفسه فيكون العلم به حقا واخلرب عنه حقا واحلق املقصود هو النافع الذي إذا قصده 

  احلي انتفع به وحصل له النعيم 

  صلف

ومما يظهر األمر ما ابتلي اهللا به عباده يف الدنيا من السراء والضراء وقال سبحانه فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه 
  فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرب من وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن كال 

ونعمه يكون ذلك إكراما مطلقا وليس إذا ما قدر يقول اهللا سبحانه ليس األمر كذلك ليس إذا ما ابتاله فأكرمه 
عليه رزقه يكون ذلك إهانة بل هو ابتالء يف املوضعني وهو االختبار واالمتحان فإن شكر اهللا على الرخاء وصرب 
على الشدة كان كل واحد من احلالني خريا له كما قال النيب ال يقضى اهللا للمؤمن قضاء إال كان خريا له وليس 

إال للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خريا له وإن أصابته ضراء فصرب كان خريا له وإن مل يشكر ومل ذلك ألحد 
  يصرب كان كل واحد من احلالني شرا له 

وقد تنازع الناس فيما ينال الكافر يف الدنيا من التنعم هل هو نعمة يف حقه أم ال على قولني وكان أصل النزاع 
   بينهم هو النزاع يف القدرة

والقدرية الذين يقولون مل يرد اهللا لكل أحد إال خريا له خبلقه وأمره وإمنا العبد هو الذي أراد لنفسه الشر مبعصيته 
  وبترك طاعته اليت يستعملها بدون مشيئة اهللا وقدرته أراد لنفسه الشر 

يس هللا نعمة خص هبا املؤمن وهؤالء يقولون ما نعم به الكافر فهو نعمة تامة كما نعم به املؤمن سواء إذ عندهم ل
دون الكافر أصال بل مها يف النعم الدينيه سواء وهو ما بينه من أدلة الشرع والعقل وما خلقه من القدرة واأللطاف 

ولكن أحدمها اهتدي بنفسه بغري نعمة أخري خاصة من اهللا واآلخر ضل بنفسه من غري خذالن خيصه من اهللا 
  ما علي السواء وكذلك النعم الدنيوية هي يف حقه



والذين ناظروا هؤالء من أهل اإلثبات رمبا زادوا يف املناظرة نوعا من الباطل وإن كانوا يف األكثر علي احلق فكثريا 
  ما يرد مناظر املبتدع باطال عظيما بباطل دونه 

  تنازع الناس فيما ينال الكافر يف الدنيا من التغم هل هو نعمه يف حقه ام

  ال 
  السنة ينهون عن ذلك ويأمرون باالقتصاد ولزوم السنة احملضة وأن ال يرد باطل بباطل  وهلذا كان أئمة

فقال كثري من هؤالء ليس هللا على الكافر نعمة دنيوية كما ليس له عليه نعمة دينية ختصه إذ اللذة املستعقبة أملا 
  قتله أو يعذبه أعظم منها ليست بنعمة كالطعام املسموم وكمن أعطي غريه أمواال ليطمئن مث ي

  قالوا والكافر كانت هذه النعم سببا يف عذابه وعقابه كما قال تعاىل إمنا منلى هلم ليزدادوا إمثا 
  وقال تعاىل أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون 

رحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم وقال تعاىل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حىت إذا ف
  مبلسون 

  وقال تعاىل فذرين ومن يكذب هبذا احلديث سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وأملى هلم إن كيدي متني 
  وخالفهم آخرون من أهل اإلثبات للقدر أيضا فقالوا بل هللا على الكافر نعم دنيوية 

  محد وغريهم والقوالن يف عامة أهل اإلثبات من أصحاب اإلمام أ
قال هؤالء والقرآن قد دل على امتنانه على الكفار بنعمه ومطالبته إياهم بشكرها فكيف يقال ليست نعما قال تعاىل 

  أمل تر إىل الذين بدلوا 

نعمة اهللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلوهنا إىل قوله اهللا الذي خلق السموات واألرض وأنزل من 
به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى يف البحر بأمره وسخر لكم األهنار إىل قوله  السماء ماء فأخرج

وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار وقال تعاىل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وكيف 
  يكون كفورا من مل ينعم عليه بنعمه 

فار مل حيب عليهم شكر اهللا إذ مل يكن قد أنعم عليهم عندهم وهذا القول يعلم فساده فاملراد الزم قول هؤالء أن الك
باالضطرار من دين اإلسالم فإن اهللا ذم اإلنسان بكونه كفورا غري شكور إذ يقول إن اإلنسان لربه لكنود وقال 

عماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب تعاىل ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة مث نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه ن
  السيئات عىن إنه لفرح فخور 

وقد قال صاحل عليه السالم لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم يف األرض تتخذون من سهوهلا 
  قصورا وتنحتون اجلبال بيوتا فاذكروا آالء اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدين 

  دلوا نعمة اهللا كفرا وقال تعاىل أمل تر إىل الذين ب
  وقال تعاىل وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا 

  وقال األولون قد قال تعاىل صراط الذين أنعمت عليهم 



وا من طيبات ما والكفار مل يدخلوا يف هذا العموم فعلم أهنم خارجون عن النعمة وقال تعاىل يف خطابه للمؤمنني كل
رزقناكم وقال تعاىل واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة اهللا عليكم وميثاقه الذي واثقكم به 

  وقال تعاىل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا 
ا تسمي نعمة وأما الكفار فخوطبوا هبا من جهة ما هي تنعم ولذة وسرور ومل تسم يف حقهم نعمة على اخلصوص وإمن
  باعتبار أهنا نعمة يف حق عموم بين آدم ألن املؤمن سعد هبا يف الدنيا واآلخرة والكافر ينعم هبا يف الدنيا 

وذلك أن كفر الكافر نعمة يف حق املؤمنني فإنه لوال وجود الكفر والفسوق والعصيان مل حيصل جهاد املؤمنني 
هم إياهم عن املنكر ولوال وجود شياطني اإلنس واجلن مل حيصل للكفار وأمرهم الفساق والعصاة باملعروف وهني

  للمؤمنني من بعض هذه األمور ومعاداهتا وجماهداهتا وخمالفة اهلوى فيها ما ينالون به أعلى الدرجات وأعظم الثواب 
 العامل ما يبغضه واألنسان فيه قوة احلب والبغض وسعادته يف أن حيب ما حيبه اهللا ويبغض ما يبغضه اهللا فإن مل يكن يف

وجياهد أصحابه مل يتم إميانه وجهاده وقد قال تعاىل إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا 
  بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا أولئك هم الصادقون 

من نعمته على أوليائه قالوا قالوا ولو كانت هذه اللذات نعما مطلقة لكانت نعمة اهللا على أعدائه يف الدنيا أعظم 
ونعمة اهللا اليت بدلوها كفرا هي إنزال الكتاب وإرسال الرسول حيث كفروا هبا وجحدوا أهنا حق كما قال عليه 

  السالم أال ال فخر إين من قريش 
 هم وكذلك قوله تعاىل وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا
الذين كفروا مبا أنزل اهللا من الكتاب والرسل وتلك نعمة اهللا املعظمة وقال تعاىل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 

  أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزى اهللا الشاكرين 
يه وهلذا قال تعاىل مبا كنتم تفرحون وحقيقة األمر أن هذه األمر فيها من التنعم باللذة والسرور يف الدنيا ما ال نزاع ف

  يف األرض بغري احلق ومبا كنتم مترحون وقال تعاىل أذهبتم طيباتكم يف حياتكم 

  رأي ابن تيميه

الدنيا واستمتعتم هبا وقال تعاىل وذرين واملكذبني أوىل النعمة ومهلهم قليال وقال تعاىل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
  حلياة الدنيا إال متاع الغرور وهذا أمر حمسوس األمل وقال تعاىل وما ا

لكن الكالم يف أمرين أحدمها هل هي نعمة أم ال والثاين أن جنس تنعم املؤمن يف الدنيا باإلميان وما يتبعه هل هو مثل 
  تنعم الكافر أو دونه أو فوقه وهذه هي املسألة املقدمة 
لعبد بل قد حتدث عن فعله مع سبب آخر كسائر املتولدات فأما األول فيقال اللذات يف أنفسها ليست نفس فعل ا

  اليت خيلقها اهللا تعاىل بأسباب منها فعل العبد 
لكن اللذات تارة تكون مبعصية من ترك مأمور أو فعل حمظور كاللذة احلاصلة بالزنا ومبوافقة الفساق وبظلم الناس 

عذاب الزائد على لذة الفعل لكن أمل العذاب قد يتقدم وبالشرك والقول على اهللا بغري علم فهنا املعصية هي سبب لل
وقد يتأخر وهي تشبه أكل الطعام الطيب الذي فيه من السموم ما ميرض أو يقتل مث ذلك العذاب ميكن دفعه بالتوبة 
ة وفعل حسنات أخر لكن يقال تلك اللذة احلاصلة باملعصية ال تكون معادلة هلا ما يف التوبة عنها واألعمال الصاحل

  من املشقة واألمل وهلذا قيل ترك الذنب أمر من التماس التوبة وقيل رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويال 



لكن فعل التوبة واحلسنات املاحية قد يوجب من الثواب أعظم من ثواب ترك الذنب أوال فيكون أمل التائب أشد من 
ر اهللا به اخلطايا من املصائب مرارة تزيد على حالوة التارك إذا استويا من مجيع الوجوه وثوابه أكثر وكذلك ملا يكف

  املعاصى 
وتارة تكون اللذات بغري معصية من العبد لكن عليه أن يطيع اهللا فيها فيتجنب فيها ترك مأموره وفعل حمظوره كما 

  يؤتاه العبد من املال والسلطان ومن املآكل واملناكح الىت ليست مبحرمة 
لطيبات بالشكر فقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا واهللا سبحانه أمر مع أكل ا

إن كنتم إياه تعبدون ويف صحيح مسلم عن النيب أنه قال إن اهللا لريضي عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها 
  ن ماجة عن النيب ويشرب الشربة فيحمده عليها ويف األثر الطاعم الشاكر كالصائم الصابر رواه اب

  وقد قال تعاىل مث لتسألن يومئذ عن النعيم 
وملا ضاف النيب أبا اهليثم بن التيهان وجلسوا يف الظل وأطعمهم فاكهة وحلما وسقاهم ماء باردا قال هذا من النعيم 

  الذي تسألون عنه 
أن ال يستعني بطاعته على  والسؤال عنه لطلب شكره ال إلمث فيه فاهللا تعاىل يطلب من عباده شكر نعمه وعليه

  معصيته فإذا ترك ما وجب عليه يف 

نعمته من حق واستعان هبا على حمرم صار فعله هبا وتركه ملا فيها سببا للعذاب أيضا فالعذاب أستحقه بترك املأمور 
مشيئته وقدرته وفعل احملظور على النعمة اليت هي من فعل اهللا تعاىل وإن كان فعله وتركه بقضاء اهللا وقدره بعلمه و

  وخلقه 
فأن حقيقة األمر أنه نعم العبد تنعيما وكان ذلك التنعيم سببا لتعذيبه أيضا فقد اجتمع يف حقه تنعيم وتعذيب ولكن 

  التعذيب إمنا كان بسبب معصيته حيث مل يؤد حق النعمة ومل يتق اهللا فيها 
م املطلقة وال هي خارجة عن جنس النعم وعلى هذا فهذه التنعمات هي نعمة من وجه دون وجه فليست من النع

مطلقها ومقيدها فباعتبار ما فيها من التنعم يصلح أن يطلب حقها من الشكر وغريها وينهى عن استعماهلا يف 
  املعصية فتكون نعمة يف باب األمر والنهي والوعد والوعيد 

ذابه على نعمها كانت وباال عليه وكان أن ال وباعتبار أن صاحبها يترك فيها املأمور ويفعل فيها احملظور الذي يزيد ع
يكون ذلك من حقه خريا له من أن يكون فليست نعمة يف حقه يف باب القضاء والقدر واخللق واملشيئة العامة وإن 
كان يكون نعمة يف حق عموم اخللق واملؤمنني وعلى هذا يظهر ما تقدم من خريات اهللا فإن ذلك استدراج ومكر 

  وإمالء 
ذي ذكرناه من ثبوت اإلنعام هبا من وجه وسلبه من وجه آخر مثل ما ذكر اهللا يف قوله تعاىل فأما اإلنسان وهذا ال

  إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه 

فيقول رىب أكرمن وأما إذا ما آبتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن كال فإنه قد أخرب أنه أكرمه وأنكر قول املبتلى 
الذي أخرب اهللا به مثل اللفظ الذي أنكره اهللا من كالم املبتلى لكن املعين خمتلف فإن املبتلي اعتقد  ريب أكرمن واللفظ

أن هذه كرامة مطلقة وهي النعمة اليت يقصد هبا أن النعم إكرام له واإلنعام بنعمة ال يكون سببا لعذاب أعظم منها 
هل يطيعه فيها أم يعصيه مع علمه مبا سيكون من األمرين  وليس األمر كذلك بل اهللا تعاىل ابتاله هبا ابتالء ليتبني



  لكن العلم مبا سيكون شيء وكون الشيء والعلم به شيء 
وأما قوله تعاىل فأكرمه ونعمه فإنه تكرمي مبا فيه من اللذات وهلذا قرنه بقوله ونعمه وهلذا كانت خوارق العادات 

رامة مطلقا بل يف احلقيقة الكرامة هي لزوم االستقامة وهى اليت تسميها العامة كرامة ليست عند أهل التحقيق ك
طاعة اهللا وإمنا هي مما يبتلي اهللا به عبده فإن أطاعه هبا رفعه وإن عصاه هبا خفضه وإن كانت من آثار طاعة أخري 

ه عذابا كما قال تعاىل وألو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك
  صعدا 

وإذا كان يف النعمة والكرامة هذان الوجهان فهي من باب األمر والشرع نعمة جيب الشكر عليها ويف باب احلقيقة 
القدرية مل تكن هلذا الفاجر هبا إال فتنة وحمنة استوجب مبعصية اهللا فيها العذاب وهي يف ظاهر األمر أن يعرف حقيقة 

كون من أسباب سعادته وميكن أن تكون من أسباب شقاوته وظهر هبا جانب الباطن ابتالء وامتحان ميكن أن ت
االبتالء باملر فإن اهللا يبتلي باحللو واملر كما قال تعاىل ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون وقال وبلوناهم 

  باحلسنات والسيئات لعلهم يرجعون 
ر عليه رزقه فليس ذلك إهانة له بل هو ابتالء فإن أطاع اهللا يف فمن ابتاله اهللا باملر بالبأساء والضراء والبأس وقد

ذلك كان سعيدا وإن عصاه يف ذلك كان شقيا كما كان مثل ذلك سببا للسعادة يف حق األنبياء واملؤمنني وكان 
  شقاء وسببا للشقاء يف حق الكفار والفجار 

اىل أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين وقال تعاىل والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس وقال تع
خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وقال تعاىل وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة 

  مردوا على 

األدىن  النفاق ال تعلهم حنن تعلمهم سنعذهبم مرتني مث يردون إيل عذاب عظيم وقال تعاىل ولنذيقنهم من العذاب
  دون العذاب األكرب لعلهم يرجعون وقال تعاىل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرهبم وما يتضرعون 

وكما أن احلسنات وهي املسار الظاهرة اليت يبتلي هبا العبد تكون عن طاعات فعلها العبد فكذلك السيئات وهي 
د كما قال تعاىل ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك املكاره اليت يبتلي هبا العبد تكون عن معاصي فعلها العب

  من سيئة فمن نفسك 
  وقال تعاىل أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أين هذا قل هو من عند أنفسكم 

  وقال تعاىل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري 
  أيديهم مث جاءوك حيلفون باهللا  وقال تعاىل فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت

  وقال تعاىل وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم فإن اإلنسان كفور 
مث تلك املسار اليت هي من ثواب طاعته إذا عصي اهللا فيها كانت سببا لعذابه واملكاره اليت هي عقوبة معصيته إذا 

  أطاع اهللا فيها كانت سببا 

خبواتيمها وأن ما ظاهره نعمة هو لذة عاجلة قد تكون سببا للعذاب وما  لسعادته فتدبر هذا لتعلم أن األعمال
ظاهره عذاب وهو أمل عاجل قد يكون سببا للنعيم وما هو طاعه فيما يري الناس قد يكون سببا هلالك العبد برجوعه 

بتوبته منه وتصربه  عن الطاعة إذا ابتلي يف هذه الطاعة وما هو معصية فيما يري الناس قد يكون سببا لسعادة العبد



  على املصيبة اليت هي عقوبة ذلك الذنب 
فاألمر والنهي يتعلق بالشيء احلاصل فيؤمر العبد بالطاعة مطلقا وينهي عن املعصية مطلقا ويؤمر بالشكر على كل 

  ما يتنعم به 
يقة اآلجلة فاألعمال وأما القضاء والقدر وهو علم اهللا وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه فهو باعتبار احلق

  خبواتيمها واملنعم عليهم يف احلقيقة هم الذين ميوتون على اإلميان 
  وقد يذكر تنازع الناس يف هذا الباب 

فاملثبتة للقضاء والقدر من متكلمه أهل اإلثبات وغريهم يالحظون القدر من علم اهللا وكتابه ومشيئته وخلقه وقد 
  وعد والوعيد وعن احلكمة العامة وما يف تفصيل ذلك من احلكم اخلاصة يعرضون عما جاء به األمر والنهي وال

وأما من مل يالحظ إال األمر والنهي والوعد والوعيد فقط من القدرية ومن ضاهاهم يف حاله فقد كفر مبا وجب عليه 
تدبري خاص ومن قضائه اإلميان به من خلق اهللا وكتابه ومشيئته وتدبريه لعباده املؤمنني الذين سبقت هلم منه احلجة ب

  على الكفار مبا هو فيه عدل سبحانه كما يف احلديث املرفوع ماض فينا أمرك عدل فينا قضاؤك وال يظلم ربك أحدا 
وإذا عرف أن كل واحد من االبتالء بالسراء والضراء قد يكون يف باطن األمر مصلحة للعبد أو مفسدة له وأنه إن 

عصاه كان مفسدة له تبني أن الناس أربعة أقسام منهم من يكون صالحه على  أطاع اهللا بذلك كان مصلحة له وإن
السراء ومنهم من يكون صالحه على الضراء ومنهم من يصلح على هذا وهذا ومنهم من ال يصلح على واحد 

  منهما 

  نواع يبتلي هبا واإلنسان الواحد قد جتتمع له هذه األحوال األربعة يف أوقات متعددة أو يف وقت واحد باعتبارها أ
وقد جاء يف احلديث املرفوع أن من عبادي من ال يصلحه إال الغين ولو أفقرته ألفسده ذلك وإن من عبادي من ال 

يصلحه إال الفقر ولو أغنيته ألفسده ذلك وإن من عبادي من ال يصلحه إال السقم ولو أصححته ألفسده ذلك 
  وذلك أين أدبر عبادي إين هبم خبري بصري 

أن التنعم العاجل ليس بنعمة قي احلقيقة قد يكون يف احلقيقة بالء وشرا باعتبار املعصية فيه والطاعة املتقدمة فكما 
قد تكون حابطة وسببا للشر باعتبار ما يعقبها من ردة وفتنة فكذلك التأمل العاجل قد يكون يف احلقيقة خريا ونعمة 

  لتوبة والصرب علي ما تعقبه من مصيبة لكن تتبدل الطاعة واملعصية واملعصية املتقدمة قد تكون سببا للخري باعتبار ا
  وهذا يقتضي أن العبد حمتاج يف كل وقت إيل االستعانة باهللا علي طاعته وتثبيت قلبه وال حول وال قوة إال باهللا 

  حال اإلنسان عند السراء والضراء

نسان منا رمحة مث نزعناها منه إنه ليؤؤس كفور ولئن وذلك أن اإلنسان هو كما وصفه اهللا بقوله تعايل ولئن أذقنا اإل
أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عين إنه لفرح فخور وقال تعايل إال الذين صربوا وعملوا 

  الصاحلات أولئك هلم مغفرة وأجر كبري 
م اهللا به عليه قبلها وعند النعماء بعد فأخرب أنه عند الضراء بعد السراء ييأس من زواهلا يف املستقبل ويكفر مبا أنع

الضراء يأمن من عود الضراء يف املستقبل وينسي ما كان فيه بقوله ذهب السيئات عين إنه لفرح فخور علي غريه 
  يفخر عليهم بنعمة اهللا عليه 

الشر ال  وقال تعايل إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه اخلري منوعا فأخرب أنه جزوع عند



  يصرب عليه منوع عند اخلري يبخل به 
وقال تعايل إن اإلنسان لظلوم كفار وقال تعايل إن اإلنسان لربه لكنود وقال تعايل إنه كان ظلوما جهوال وقال تعايل 

وكان اإلنسان قتورا وقال وإن مسه الشر فيؤوس قنوط وقال تعايل فلما جناكم إيل الرب أعرضتم وكان اإلنسان 
  كفورا 

وقد وصف املؤمنني بأهنم صابرون يف البأساء والضراء وحني البأس والصابرون يف النعماء أيضا بقوله تعايل إال الذين 
صربوا وعملوا الصاحلات والصرب يف السراء قد يكون أشد وهلذا قال من قال من الصحابة ابتلينا بالضراء فصربنا 

  وابتلينا بالسراء فلم نصرب 
باهللا من فتنة القرب وشر فتنة الغين وقال ألصحابه واهللا ما الفقر أخشي عليكم ولكن أخاف أن وكان النيب يستعيذ 

  تبسط عليكم الدنيا كما بسطت علي من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وهتلككم كم أهلكتهم 

نفسه حبسب قدرته من الفواحش  فمن مل يتصف حبقيقة اإلميان هو إما قادر وإما عاجز فإن كان قادرا أظهر ما يف
واإلمث والبغي واإلشراك باهللا والقول عليه بغري علم ومن ترك القسط وترك إقامة الوجه عند كل مسجد ودعاء اهللا 

خملصا له الدين مث يكون شرهم حبسب كل منهم من حيث نفوسهم وقدرهتم فإن العبد ال يفعل إال بقدرة وإرادة 
  ه أشد كفرعون وأمثاله من اجلبارين املتكربين ال يصربون عن أهوائهم وال يتقون اهللا فمن كان أقدر وأفجر كان أمر

  وأما املؤمن فإنه مع قدرته يفعل ما أمر اهللا به من الرب والتقوى دون ما هني عنه من اإلمث والعدوان 
فيهم إذا كانوا عاجزين عن  مث أولئك الذين مل يتصفوا حبقيقة اإلميان بل فيهم من الفجور كفر أو نفاق أو فسوق ما

إرادهتم ال يقدرون علي أهوائهم بنوع من أنواع القدرة جتدهم أذل الناس وأطوع الناس ملن يستعملهم يف أغراضهم 
وأجزع الناس ملا أصاهبم ذلك أنه ليس يف قلوهبم من اإلميان ما يعتاضون به وتستغين به نفوسهم ويصربون به عما ال 

  يصلح هلم 
مم البعيدة عن العلم واإلميان كالترك التتار والعرب يف جاهليتهم فإهنم أعز الناس إذا قدروا وأذل وهذه حال األ

  الناس إذا قهروا 

وأما املؤمنون فكما قال تعايل هلم وقد غلبوا وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني فهم األعلون إذا 
  كانوا مؤمنني ولو غلبوا 

  ... يوما وليسوا جمازيعا إذا نيلوا ... ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم ... زهري يف صفة الصحابة وقال كعب بن 
وهلذا كان املشروع يف حق كل ذي إرادة فاسدة من الفواحش والظلم والشرك والقول بال علم أحد أمرين إما 

  حصل الشر إصالح إرادته وإما منع قدرته فإنه إذا اجتمعت القدرة مع إرادته الفاسدة 
وأما ذو اإلرادة الصاحلة فتؤيد قدرته حىت يتمكن من فعل الصاحلات وذو القدرة الذي ال ميكن سلب قدرته يسعي 

  يف إصالح إرادته حبسب اإلمكان 
فاملقصود تقوية اإلرادة الصاحلة والقدرة عليها حبسب اإلمكان وتضعيف اإلرادة الفاسدة والقدرة معها حبسب 

  وال قوة إال باهللا اإلمكان وال حول 

  املؤمن أرجح يف النعيم واللذة من الكافر يف الدنيا قبل اآلخرة وإن كانت



  الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر 
وهذا مما يظهر به حسن حال املؤمن وترجحه يف النعيم واللذة علي الكافر يف الدنيا قبل اآلخرة وإن كانت الدنيا 

  سجن املؤمن وجنة الكافر 

عد به املؤمن بعد املوت من كرامة اهللا فإنه تكون الدنيا بالنسبة إليه سجنا وما للكافر بعد املوت من عذاب فأما ما و
  اهللا فإنه تكون الدنيا جنة بالنسبة إيل ذلك 

وذلك أن الكافر صاحب اإلرادة الفاسدة إما عاجز وإما قادر فإن كان عاجزا تعارضت إرادته وقدرته حىت ال ميكنه 
  هما وإن كان قادرا أقبل علي الشهوات وأسرف يف التذاذه هبا وال ميكنه تركها اجلمع بين

وهلذا جتد القوم من الظاملني أعظم الناس فجورا وفسادا وطلبا ملا يروحون به أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم 
   ومأكول ومشروب ومع هذا فال تطمئن قلوهبم بشيء من ذلك هذا فيما ينالونه من اللذة وأما

ما خيافونه من األعداء فهو أعظم الناس خوفا وال عيشة خلائف وأما العاجز منهم فهو يف عذاب عظيم ال يزال يف 
  أسف علي ما فاته وعلي ما أصابه 

وأما املؤمن فهو مع مقدرته له من اإلرادة الصاحلة والعلوم النافعة ما يوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره مبا يفعله 
صاحلة وله من الطمأنينة وقرة العني ما ال ميكن وصفه وهو مع عجزه أيضا له من أنواع اإلرادات من األعمال ال

  الصاحلة والعلوم النافعة اليت يتنعم هبا ما ال ميكن وصفه 

  لذات أهل الرب أعظم من لذات أهل الفجور

لفجور وذاقها ومل يذق وكل هذا حمسوس جمرب وإمنا يقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس بظاهر من لذات أهل ا
لذات أهل الرب ومل خيربها ولكن أكثر الناس جهال كما ال يسمعون وال يعقلون وهذا اجلهل لعدم شهود حقيقة 
اإلميان ووجود حالوته وذوق طعمه انضم إليه أيضا جهل كثري من املتكلمني يف العلم حبقيقة ما يف أمر اهللا من 

عبده املؤمن من املنفعة واملصلحة فاجتمع اجلهل مبا أخرب اهللا به من خلقه وأمره املصلحة واملنفعة وما يف خلقه أيضا ل
وما أشهده عباده من حقيقة اإلميان ووجود حالوته مع ما يف النفوس من الظلم مانعا للنفوس من عظيم نعمة اهللا 

  وكرامته ورضوانه موقعا هلا يف بأسه وعذابه وسخطه 

  بتدع طوائف منهم مقاالت خمالفة للكتابملا خاض الناس يف مسائل القدر ا

  والسنة بدع القدرية 
وذلك أن الناس ملا خاضوا يف مسائل القدر ومل خيلق اهللا ويأمر وحنو ذلك بغري هدي من اهللا فرقوا دينهم وكانوا 

  شيعا 
له أيضا وإمنا  فزعم فريق أنه ال خيلق أحدا من األشخاص إال ألجل مصلحة املخلوق وال يأمره إال ألن أمره مصلحة

العبد هو الذي صرف عن نفسه املصلحة وفعل املفسدة بغري قدرة الرب وبغري مشيئته وهم إمنا قصدوا هبا تنزيه 
الرب عن الظلم والعيب ووصفه باحلكمة والعدل واإلحسان لكن سلبوه علمه وقدرته وكتابته وخلقه ونفوا مشيئته 

  وعمومها 



  تب ما يكون من العباد حىت يفعلوه فقال قوم منهم إنه ال يعلم وال يك
وقال آخرون بل علم ذلك وعلم أهنم ال يطيعونه وال يفعلون إال ما يضرهم ومع هذا فقصد تعريفهم باخللق واألمر 

  للمنفعة اخلالصة الدائمة 
لني فقال هلم الناس من علم أن مقصوده من اخلري ال يكون وقد سعي يف حصوله مبنتهى قدرته كان من أجهل الفاع

  وأسفههم فنزهوه عن قليل من السفه بالتزام ما هو أكثر منه وزعموا أنه ال يقدر إال علي ما فعل هبم فسلبوه قدرته 

  بدع طائفة من أهل اإلثبات

فرد علي هؤالء من أهل اإلثبات فأثبتوا عموم قدرته وعموم مشيئته وخلقه وعلمه القدمي وكل هذا حسن موافق 
ام اإلميان القدر بعلم اهللا القدمي ومشيئته وخلقه وقدرته علي كل شيء لكن ضموا إيل للكتاب والسنة وهو مع مت

  ذلك أشياء ليست من السنة 
فإنه من السنة أن يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وأال يسأل عما يفعل وهم يسألون وأنه يأمر العباد بطاعته ومع هذا 

  يدعوا إيل دار السالم ويهدي من يشاء إيل صراط مستقيم  يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال تعايل واهللا
فزعموا مع ذلك أنه خيلق اخللق ال حلكمة يف خلقهم وال لرمحته هلم بل قد يكون خلقهم ليضرهم كلهم وهذا 

عندهم حكمة فلم ينزهوه عما نزه عنه نفسه من الظلم حيث أخرب أنه إمنا جيزي الناس بأعماهلم وأنه ال يزر وازرة 
  أخري وأنه من يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلما وال هضما  وزر

بل زعما أن كل مقدور عليه فليس بظلم مثل تعذيب األنبياء واملرسلني وتكرمي الكفار واملنافقني وغري ذلك مما نزه 
عليه فليس بظلم  اهللا نفسه عنه فلم يكن الظلم الذي نزه اهللا نفسه عنه حقيقة عند هؤالء إذ كل ما ميكن ويقدر

  فقوله تعايل وما اهللا يريد ظلما للعباد عندهم ال يريد ما ال يكون ممكنا مقدورا عليه وهو عندهم ال يقدر 

علي الظلم حيت يكون تاركا له وزعموا أنه قد يأمر العباد مبا ال يكون مصلحة هلم وال لواحد منهم ال يكون األمر 
بل قد يأمرهم مبا إن فعلوه كان مضرة هلم وإن مل يفعلوه عاقبهم به فيكون  مصلحة وال يكون فعل املأمور به مصلحة

العبد فيما يأمره به بني ضررين ضرر إن أطاع وضرر إن عصي ومن كان كذلك كان أمره للعباد مضرة هلم ال 
  مصلحة هلم 

م من جلب املنافع ودفع املضار وقالوا يأمر مبا يشاء وأنكروا أن يكون يف األحكام الشرعية من العلل املناسبة لألحكا
ما تبقي األحكام الشرعية ممكنة به حيت كان منهم من دفع علل األحكام بالكلية ومنهم من قال العلل جمرد عالمات 

ودالالت علي احلكم ألهنا أمور تناسب احلكم وتالئمه وهو جيوزون مع هذا أال يكون للعبد ثواب ومنفعة يف فعل 
ت الشريعة بالوعد قالوا هو موعود بالثواب الذي وعد به ورمبا قالوا إنه يف اآلخرة فقط فإن املأمور به لكن ملا جاء

الفعل املأمور به قد ال يكون فيه مصلحة للعباد وال منفعة هلم حبال وال يكون فيه تنعم هلم وال لذة حبال بل قد يكون 
  قد املرء مضرة هلم ومفسدة يف حظهم ليس فيه ما ينفعهم ومعلوم أنه إذا اعت

أن طاعة اهللا ورسوله فيها أمراه به قد ال يكون فيها مصلحة له وال منفعة وال فيها تنعم وال لذة وال راحة بل يكون 
فيها مفسدة له ومضرة عليه وليس فيها إال أمله وعذابه كان هذا من أعظم الصوارف له عن فعل ما أمر اهللا به 

والوعد ترك الدين بالكلية وإن كان مؤمنا بالوعيد صارت دواعيه ورسوله مث إن كان ضعيف اإلميان بالوعيد 
مترددة بني هذا العذاب وذلك العذاب وإن كان مؤمنا بوعد اآلخرة فقط اعتقد أنه ال تكون له يف الدنيا مصلحة 



  وال منفعة بل ال تكون املصلحة واملنفعة يف الدنيا إال ملن كفر أو فسق وعصي 
ية حال هؤالء فهو مما يصرف النفوس عن طاعة اهللا ورسوله ويبقي العبد املؤمن متردد وهذا أيضا وإن كان هو غا

الدواعي بني هذا وهذا وهو ال خيلو من أمرين إما أن يرجح جانب الطاعة اليت يستشعر أنه ليس فيها طول عمره له 
  أحد مصلحة وال منفعة وال لذة بل عذاب وأمل بل مفسدة ومضرة وهذا ال يكاد يصرب عليه 

  وإما أن يرجح جانب املعصية تارة أو تارات أو غالبا مث إن أحسن أحواله مع ذلك أن ينوي التوبة قبيل موته 
وال ريب إن كان ما قاله هؤالء حقا فصاحب هذه احلال أكيس وأعقل ممن حمض طاعة اهللا طول عمره إذ أن هذا 

نه العقاب وأبدل اهللا سيئاته باحلسنات فصارت مجيع سلم من عذاب ذلك املطيع يف الدنيا مث إنه بالتوبة أحبط ع
سيئاته حسنات فصار ثوابه يف اآلخرة قد يكون أعظم وأعظم من ثواب ذلك املطيع الذي حمض الطاعة ولو كان 
ثوابه دون ثواب ذلك مل يكن التفاضل بينهم إال كتفاضل أهل الدرجات يف اجلنة وهذا مما خيتاره أكثر الناس على 

عذاب والشقاء والبالء بطول العمر إذ هو أمر ال يصرب عليه أحد فإن مصابرة العذاب ستني أو سبعني سنة مكابدة ال
بال مصلحة وال منفعة وال لذة ليس هو من جبلة األحياء إذا جوزوا أن ال يكون يف شيء من طاعة اهللا مصلحة وال 

  منفعة طول عمره 
مع املستأجرين كأن اهللا أستأجرهم طول مقامهم يف الدنيا ليعملوا ما ال  وهؤالء جيعلون العباد مع اهللا مبنزلة األجراء

ينتفعون به وال فيه لرهبم منفعة ليعوضهم مع ذلك بعد املوت بأجرهتم ويف هذا من تشبيه اهللا بالعاجز اجلاهل السفيه 
  ما جيب تنزيه اهللا عنه سبحانه وتعايل عما يقول الظاملون علوا كبريا 

  ة ألهل السنة واجلماعةاملقالة الصحيح

واحلق الذي جيب اعتقاده أن اهللا سبحانه إمنا أرسل رسوله رمحة للعاملني وان إرسال الرسل وإنزال الكتب رمحة عامة 
  للخلق أعظم من إنزال املطر وإطالع البذر وإن حيصل هبذه الرمحة ضرر لبعض النفوس 

العباد مبا أمرهم به حلاجته إليه وال هناهم عما هناهم عنه خبال  مث إنه سبحانه كما قال قتادة وغريه من السلف مل يأمر
  منه بل أمرهم مبا فيه صالحهم وهناهم عما فيه فسادهم 

ويف احلديث الصحيح حديث أيب ذر عن النيب يا عبادي إين حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم حمرما فال 
وين أطعمكم يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين تظاملوا يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعم

أهدكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا علي أتقي قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم 

م كانوا علي أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن وآخركم وإنسكم وجنك
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا يف صعيد واحد يسألوين فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك 

رد عليكم فمن من ملكي شيئا إال كما ينقص البحر إذا غمس فيه املخيط غمسة واحدة يا عبادي إمنا هي أعمالكم ت
  وجد خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه 

  رفع اهللا احلرج عن املؤمنني



وقال تعايل يف وصف النيب األمي يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث 
  ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم 

كر الوضوء ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم وقال تعايل ملا ذ
تشكرون فأخرب أنه ال يريد أن جيعل علينا من حرج فيما أمرنا به وهذه نكرة مؤكدة حبرف من فهي تنفي كل حرج 

  وأخرب أنه إمنا يريد تطهرينا وإمتام نعمته علينا 
رى وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج ملة أبيكم وقال تعايل يف اآلية األخ

إبراهيم فقد أخرب أنه ما جعل علينا يف الدين من حرج نفيا عاما مؤكدا فمن اعتقد أن فيما أمر اهللا به مثقال ذرة من 
ضررا ال منفعة فيه وال مصلحة لنا حرج فقد كذب اهللا ورسوله فكيف مبن اعتقد أن املأمور به قد يكون فسادا و

وهلذا ملا مل يكن فيما أمر اهللا ورسوله حرج علينا مل يكن احلرج من ذلك إال من النفاق كما قال تعايل فال وربك ال 
  يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

الصيام يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر فإذا كان ال يريد فيما أمرنا به ما وقال اهللا تعايل فيما أمر به من 
  يعسر علينا فكيف يريد ما يكون ضررا وفسادا لنا مبا أمرنا به إذا أطعناه فيه 

  اإلميان والطاعة خري من الكفر واملعصية للعبد يف الدنيا واآلخرة

ري من الكفر واملعصية للعبد يف الدنيا واآلخرة وإن كان جلهله يظن أن مث إنه يكون قد أخرب أن اإلميان والطاعة خ
ذلك خري له يف الدنيا كما يقوله هؤالء الذين فيهم جهل ونفاق الذين قد يقولون إن املأمور به قد ال يكون فيه 

و كره لكم للعبد مصلحة وال منفعة طول عمره بل يكون ذلك يف املنهي عنه فقال تعايل كتب عليكم القتال وه
  وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسي أن حتبوا شيئا وهو شر لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

وقال تعايل عن الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان إيل قوله من خالق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو 
بعد املوت بل ال يكون لصاحبها نصيب يف اآلخرة وإمنا  كانوا يعلمون فأخرب أهنم يعلمون أن هذه األمور ال تنفع

طلبوا هبا منفعة الدنيا وقد يسمون ذلك العقل املعيشي أي العقل الذي يعيش به اإلنسان يف الدنيا عيشة طيبة فقال 
نوا يتقون تعايل ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهللا خري لو كانوا يعلمون فاخرب أن أولياءه الذين آمنوا وكا

  ينبههم على 

أن يف ذلك ما هو خري هلم مما طلبوه يف الدنيا لو كانوا يعلمون فيحصل هلم يف اآلخرة من اخلري الذي هو املنفعة 
  ودفع املضرة ما هو أعظم مما حيصلوه بذلك من خري الدنيا 

نشاء وال نضيع أجر  كما قال تعايل وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمحتنا من
  احملسنني مث قال وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون 

وقال تعايل وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا علي القوم 
  الكافرين فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهللا حيب احملسنني 

  وقال عن إبراهيم وآتيناه يف الدنيا حسنة وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني 
وقد قال تعايل ما يبني به أن فعل املكروه من املأمور خري من تركه يف الدنيا أيضا قال تعايل ولو أنا كتبنا عليهم أن 



عظون به لكان خريا هلم وأشد اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال قليل منهم ولو أهنم فعلوا ما يو
  تثبيتا وإذا آلتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهلديناهم صراطا مستقيما 

وهذا يف سياق حال الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إيل الطاغوت 
  الء منافقون من أهل الكتاب وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا وهؤ

واملشركون حاهلم أيضا شبيه حبال الذين نبذوا كتاب اهللا وراءهم ظهريا كأهنم ال يعلمون واتبعوا ما تتلوا الشياطني 
علي ملك سليمان فإن أولئك عدلوا عما يف كتاب اهللا إيل اتباع اجلبت والطاغوت والسحر والشيطان وهذه حال 

كتاب الذين يؤمنون باجلبت والطاغوت وحال الذين يتحاكمون إيل الطاغوت من املظهرين الذين أوتوا نصيبا من ال
  لإلميان باهللا ورسله فيها من حال هؤالء 

  والطاغوت كل معظم ومتعظم بغري طاعة اهللا ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من األوثان 
هم ممن فيه نوع نفاق من هذه األمة الذين يؤمنون مبا وهذه حال كثري ممن يشبه اليهود من املتفقهه واملتكلمة وغري

خالف كتاب اهللا وسنة رسوله من أنواع اجلبت والطاغوت والذين يريدون أن يتحاكموا إىل غري كتاب اهللا تعايل 
  وسنة رسوله 

ف إذا وقال تعاىل وإذا قيل هلم تعالوا إيل ما أنزل اهللا وإيل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا فكي
  أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم 

مث جاءوك حيلفون باهللا إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا أي هؤالء مل يقصدوا ما فعلوه من العدل عن طاعة اهللا ورسوله 
إيل اتباع ما اتبعوه من الطاغوت إال ملا ظنوه من جلب منفعة هلم ودفع مضرة عنهم مثل طلب علم وحتقيق كما 

ملتكلمة ومثل طلب أذواق ومواجيد كما يوجد يف صنف املتعبدة ومثل طلب شهوات ظاهرة يوجد يف صنف ا
  وباطنة كما يوجد يف صنف الذين يريدون العلو والذين يتبعون شهوات الغي 

قال تعايل ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا أي ضلوا عن مطلوهبم الذي هو جلب املنفعة ودفع املضرة فإن 
يف طاعة اهللا ورسوله دون اتباع الطاغوت فإذا عاقبهم اهللا بنقيض مقصودهم يف الدنيا فأصابتهم مصيبة  ذلك إمنا هو

مبا قدمت أيديهم قالوا ما أردنا مبا فعلناه إال إحسانا أي أردنا اإلحسان إيل نفوسنا ال ظلمها وتوفيقا أو مجعا بني هذا 
  وهذا لتجتمع احلقائق واملصاحل 

لذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم من االعتقادات الفاسدة واإلرادات الفاسدة الظن وما هتوي األنفس قال تعايل أولئك ا
  فأعرض عنهم وعظهم وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا 

مث قال تعايل وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا ولو أهنم إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم 
  دوا اهللا توابا الرسول لوج

رحيما فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إىل التوبة وهذا من كمال رمحته بعباده يأمرهم قبل املعصية بالطاعة 
وبعد املعصية باالستغفار وهو رحيم هبم يف كال األمرين بأمره هلم بالطاعة أوال برمحته وأمرهم باالستغفار من رمحته 

   الذين أطاعوه أوال والذين استغفروه ثانيا فهو سبحانه رحيم باملؤمنني
فإذا كان رحيما مبن يطيعه والرمحة توجب إيصال ما ينفعهم إليهم ودفع ما يضرهم عنهم فكيف يكون املأمور به 

  مشتمال علي ضررهم دون منفعتهم 



  معين اجمليء إيل الرسول بعد مماته

يه وأما يف مغيبه ومماته فاجمليء إليه كالدعاء إليه والرد إليه وقوله فجاؤوك اجمليء إليه يف حضوره معلوم كالدعاء إل
قال تعايل وإذا قيل هلم تعالوا إيل ما أنزل اهللا وإيل الرسول وقال تعايل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إيل اهللا والرسول 

الرجوع إىل ما أمره به وهو الرد واجمليء إىل ما بعث به من الكتاب واحلكمة وكذلك اجمليء إليه ملن ظلم نفسه هو 
فإذا رجع إيل ما أمره به فإن اجلائي إىل الشيء يف حياته ممن ظلم نفسه جييء إليه داخال يف طاعته راجعا عن معصيته 

  كذلك يف مغيبه ومماته 
  واستغفار اهللا موجود يف كل مكان وزمان وأما استغفار الرسول فإنه أيضا 

نه أمر بأن يستغفر للمؤمنني واملؤمنات وهو مطيع هللا فيما أمره به والتائب داخل يتناول الناس يف مغيبه و بعد مماته فإ
  يف اإلميان إذ املعصية تنقص اإلميان والتوبة من املعصية تزيد يف اإلميان بقدرها فيكون له من استغفار النيب بقدر ذلك 

أو ادعو يل أو قوله يف مغيبه يا رسول اهللا فأما جميء اإلنسان إيل الرسول عند قربه وقوله استغفر يل أو سل يل ربك 
ادع يل أو استغفر يل أو سل يل ربك كذا وكذا فهذا ال أصل له ومل يأمر اهللا بذلك وال فعله واحد من سلف األمة 

املعروفني يف القرون الثالثة وال كان ذلك معروفا بينهم ولو كان هذا مما يستحب لكان السلف يفعلون ذلك ولكان 
ا فيهم بل مشهورا بينهم ومنقوال عنهم فإن مثل هذا إذا كان طريقا إيل غفران السيئات وقضاء ذلك معروف

احلاجات لكان مما تتوفر اهلمم والدواعي علي فعله وعلي نقله ال سيما فيمن كانوا أحرص الناس علي اخلري فإذا مل 
  ستحب ويؤمر به يعرف أهنم كانوا يفعلون ذلك وال نقله أحد عنهم علم أنه مل يكن مما ي

  بل املنقول الثابت عنه ما أمر اهللا به النيب من هنيه عن اختاذ قربه عيدا ووثنا وعن اختاذ القبور مساجد 
وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتيب عن األعرايب الذي أيت قرب النيب وقال يا خري الربية إن اهللا يقول ولو 

وأنه رأي النيب يف املنام وأمره أن يبشر األعرايب فهذه احلكاية وحنوها مما يذكر أهنم إذ ظلموا أنفسهم وإين قد جئت 
  يف قرب النيب وقرب غريه 

من الصاحلني فيقع مثلهما ملن يف إميانه ضعف وهو جاهل بقدر الرسول ومبا امر به فإن مل يعف عن مثل هذا حلاجته 
ؤلفة بالعطاء يف حياة النيب كما قال إين ألتألف رجاال مبا يف وإال اضطرب إميانه وعظم نفاقه فيكون يف ذلك مبنزلة امل

قلوهبم من اهللع واجلزع وأكل رجاال إيل ما جعل اهللا يف قلوهبم من الغين واخلري مع أن أخذ ذلك املال مكروه هلم 
  فهذه أيضا مثل هذه احلاجات 

دعاؤه يف مماته ومغيبه وهو أن يفعل كما يف  وأما املشروع الذي وردت به سنته فهو دعاء املسلم ربه متوسال به ال
احلديث الذي رواه الترمذي وصححه أن النيب علم رجال أن يقول اللهم إين أسألك وأتوسل إليك بنبيك حممد نيب 

  الرمحة يا حممد يا نيب اهللا إين أتوسل بك إيل ريب يف حاجيت 

عنده إال بإذنه وقال تعايل ما لكم من دونه من ويل ليقضيها اللهم شفعه يف وذلك أن اهللا يقول من ذا الذي يشفع 
وال شفيع مث قال تعايل فال وربك ال يؤمنون حيت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت 

  ويسلموا تسليما 
حرجا وهذا يوجب  فأقسم بنفسه علي أنه نفي إميان من مل جيمع أمرين حتكيمه فيما شجر بينهم مث أن ال جيد يف نفسه



أنه ليس يف أمره وهنيه ما يوجب احلرج ملن امتثل ذلك فإن حكمه ال بد فيه من أمر وهني وإن كان فيه إباحة أيضا 
فلو كان املأمور به واملنهي عنه مضرة للعبد ومفسدة وأملا بال لذة راجحة مل يكن العبد ملوما علي وجود احلرج فيما 

  هو مضرة له ومفسدة 

  ن أن حيب ما أحب اهللا ويبغض ما أبغضه اهللا ويرضي مبا قدره اهللاعلي املؤم

وهلذا مل يتنازع العلماء أن الرضا مبا أمر اهللا به ورسوله واجب حمبب ال جيوز كراهة ذلك وسخطه وأن حمبة ذلك 
  واجبة حبيث يبغض ما أبغضه اهللا 

   من املأمور ويسخط ما أسخطه اهللا من احملظور وحيب ما أحبه ويرضي ما رضيه اهللا
وإمنا تنازعوا يف الرضا مبا يقدره احلق من األمل باملرض والفقر فقيل هو واجب وقيل هو مستحب وهو أرجح 

  والقوالن يف أصحاب اإلمام امحد وغريهم وأما الصرب علي ذلك فال نزاع أنه واجب 
إن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون وقد قال تعايل يف األول ومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا و

  ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله إنا إىل اهللا راغبون 
فجعل من املنافقني من سخط فيما منعه اهللا إياه ورسوله وحضهم بأن يرضوا مبا آتاهم اهللا ورسوله والذي آتاه اهللا 

  أباحه دون ما حظره ويدخل يف املباح العام ما أوجبه وما أحبه ورسوله يتناول ما 
وإذا كان الصرب على الضراء وحنو ذلك مما أوجبه اهللا واحبه كما أوجب الشكر على النعماء وأحبه كان كل من 
قال الصرب والشكر مما جيب حمبته وعمله فيكون ما قدر للمؤمن من سراء معها شكر وضراء معها صربا خريا له كما 

النيب ال يقضي اهللا للمؤمن قضاء إال كان خريا له وليس ذلك ألحد إال للمؤمن أن أصابته سراء فشكر كان خريا له 
  وإن أصابته ضراء فصرب كان 

  خريا و إذا له وإذا كان خريا فاخلري هو املنفعة واملصلحة الذي فيه النيعم وال كما تقدم 
بطاعة اهللا ورسوله خريا له وإمنا يكون شرا ملن عمل مبعصية اهللا ورسوله فيكون كل مقدور قدر للعبد إذا عمل فيه 

  ومثل ذلك فهو حبسبه ونيته بالء قد يعمل فيه بطاعة اهللا وقد يعمل فيه مبعصية اهللا فال يوصف بواحد من األمرين 

  مجيع احلركات ناشئة عن اإلرادة واالختيار

أن تكون إرادية أو طبعية أو قسرية وتبني أن الطبيعة والقسرية فصل وإذا كان كل حركة يف الوجود فال ختلو من 
فرع وتبع لإلرادية فثبت أن مجيع احلركات ناشئة عن اإلرادة واالختيار وذلك يبطل أن يضاف خلق شيء من 
ع املخلوقات إيل الطبع الذي يف األجسام مثل أن يكون اخلالق لألجنة يف األرحام هو طبع أو اخلالق للنبات هو طب

  ألن الطبع ال يكون مبدءا حلركة 

اجلسم وانتقال أصله إال إذا أخرج عن طبعه بغري طبعه كما جيمع بني األجسام باملزج واخللط فتنتقل عن مراكزها 
وحماهلا املخالف ملقتضي طبعها وعند التحقيق يعود الطبع إيل أنه ليس فيها سبب للحركة عن حاهلا وسكوهنا فيكون 

كون وعدم احلركة أو أمرا وجوديا منافيا للحركة فاحلركة الواردة عليها خمالفة له والطبع مجود الطبع مبنزلة الس



وهي تنتقل عن إرادة وحركة فعلم بطالن إصابة شيء من احلوادث العرضية عن جمرد الطبع الذي يف املوات فكيف 
  باحلوادث اجلوهرية 

حلياة أيضا مستلزمة للعلم ولإلرادة بل ولإلرادة واحلركة كما واإلرادة واالختيار مستلزمة للحياة والعلم كما أن ا
  قرر ذلك عثمان بن سعيد وغريه من أئمة السنة 

وكما أن احلركة مستلزمة لإلرادة واحلياة فاحلياة أيضا مستلزمة للحركة واإلرادة وهلذا كان أعظم آية يف القرآن 
لصفاته وأفعاله وهو من أعظم الرباهني العقلية علي ثبوت صفات اهللا ال إله إال هو احلي القيوم فاالسم احلي مستلزم 

الكمال واملصحح هلا واملستلزم ثبوهتا ونفي نقيضها كالعلم والكالم والسمع والبصر وغري ذلك كما هو مبني يف 
  موضعه 

  فصل

من يتوهلم منكم فإنه منهم قال اهللا تعايل يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض و
إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني فتري الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشي أن تصيبنا دائرة فعسي اهللا 
أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علي ما أسروا يف أنفسهم نادمني ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا 

إهنم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف باهللا جهد أمياهنم 
يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة علي املؤمنني أعزة علي الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم ذلك 

  ه والذين آمنوا الذين فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم إمنا وليكم اهللا ورسول

  يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون 

  أصل املواالة احلب وأصل املعاداة البغض

وأصل املواالة هي احملبة كما أن أصل املعاداة البغض فإن التحاب يوجب التقارب واالتفاق والتباغض يوجب 
  التباعد واالختالف وقد قيل املويل من الويل وهو القرب وهذا يلي هذا أي هو يقرب منه 

والعدو من العدواء وهو البعد ومنه العدوة والشيء إذا ويل الشيء ودنا منه وقرب إليه اتصل به كما أنه إذا عدي 
  عنه ونأي عنه وبعد منه كان ماضيا عنه 

ويدنيهم إليه ويتوالهم ويتولونه وحيبهم ويرمحهم ويكون عليهم منه صالة فأولياء اهللا ضد أعدائه يقرهبم منه 
وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم وهو إبعاد منه ومن رمحته ويبغضهم ويغضب عليهم وهذا شأن املتوالني واملتعادين فالصالة 

  ضد اللعنة والرمحة والرضوان ضد الغضب والسخط والعذاب ضد النعيم 
  ين أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون قال تعايل يف حق الصابر

  وقال تعايل يف حق املنافقني عليهم دائرة السوء وغضب اهللا عليهم ولعنهم وأعد هلم جهنم وساءت مصريا 
  وقال تعايل يف حق اجملاهدين يبشرهم رهبم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم 

  ن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تعايل يف قاتل املؤم



واملتالعنان يقول الرجل يف اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني وذلك يكون قاذفا وقد قال تعايل إن 
وتقول املرأة يف اخلامسة أن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة وهلم عذاب عظيم 

غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني ألنه إذا كان صادقا كانت زانية فاستحقت الغضب الذي هو ضد الرمحة 
وهلذا قال تعايل الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا إن كنتم 

  هي عن الرأفة هبما يف دين اهللا تؤمنون باهللا واليوم اآلخر فن
واملؤمن يغار واهللا يغار وغرية اهللا أعظم كما قد استفاض عن النيب يف الصحيح من غري وجه أنه قال ال أحد أغري من 

  اهللا من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

ويف بعضها إن اهللا يغار وغريته أن يأيت  ويف بعض األحاديث الصحاح ال أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته
  العبد ما حرم عليه 

والغرية فيها من البغض والغضب ما يدفع به اإلنسان ما غار منه فالزنا وإن كان صادرا عن الشهوة واحملبة منهما أو 
  من أحدمها فإن ذلك مقابل بضرورة التنزه عن الفواحش والتورع عن احملرمات فأمر اهللا أن 

ا هبما رأفة يف دين اهللا فنهانا عن أن تكون منا رأفة تدفع العذاب عنهما فضال عن أن يكون حمبة لذلك ال تأخذن
الفعل وهلذا أخربنا به بأنه ال حيب ذلك أصال فقال تعاىل إن اهللا ال يأمر بالفحشاء وما ال يأمر به ال أمر إجياب وال 

من القالني والقلي بغضه وهجره واألنبياء أولياء اهللا حيبون  أمر استحباب ال حيبه قال لوط عليه السالم إين لعملكم
  ما حيب اهللا ويبغضون ما يبغض 

ورمبا قيل القلي أشد البغض فاهللا سبحانه يبغض ذلك وهو سبحانه يبغض كل ما هني عنه كما أنه حيب كل ما أمر به 
من يبغض شيئا يغار منه فالغرية أحض  بل الغرية مستلزمة لقوة البغض إذ كل من يغار يبغض ما غار منه وليس كل

  وأقوي 
وال ريب أن املرأة املزوجة الزانية استحقت الغضب لشيئني ألجل ما يف الزنا من التحرمي وألهنا اعتدت فيه على 

الزوج فأفسدت فراشة وهلذا كان للزوج إذا قذف امرأته ومل يأت بأربعة شهداء أن يالعنها ملا له يف ذلك من احلق 
  ظلوم إذا كان صادقا وعليه يف زناها من الضرر ما حيتاج إيل وألنه م

دفعه مبا شرعه اهللا كاملقذوف الذي له أن يستويف حد القذف من القاذف الذي ظلمه يف عرضه فكذلك الزوج له 
يوطئن أن يستويف حد الفاحشة من البغي الظاملة له املعتدية عليه كما قال النيب ص يف حق الرجل على امرأته وأن ال 
فرشكم من تكرهونه فلهذا كان له أن يقذفها ابتداء وقذفها إما مباح له وأما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفي 

النسب ويضطرها بذلك إىل أحد أمرين إما أن تعترف فيقام عليها احلد فيكون قد استويف حقه وتطهرت هي أيضا 
ء بغضب اهللا عليها وعقابه يف اآلخرة الذي هو أعظم من من اجلزاء هلا والنكال يف اآلخرة مبا حصل وإما أن تبو

  عقاب الدنيا فإن الزوج مظلوم معها واملظلوم له استيفاء حقه إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة قال اهللا تعاىل 

أن ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم خبالف غري الزوج فإنه ليس له حق االفتراش فليس له قذفها وال 
يالعن إذا قذفها ألنه غري حمتاج إىل ذلك مثل الزوج وال هو مظلموم يف فراشها لكن حيصل بالفاحشة من ظلم غري 

  الزوج ما ال حيتاج إىل اللعان فإن يف الفاحشة إحلاق عار باألهل والعار حيصل مبقدمات الفاحشة 
نها كافيا يف استيفاء احلق مثل اخللوة والنظر وحنو فإذا مل تكن الفاحشة معلومة بإقرار وال بينة كان عقوبة ما ظهر م



  ذلك من األسباب اليت هني اهللا عنها وهذا من حماسن الشريعة 
وكذلك كثريا ما يقترن بالفواحش من ظلم غري الزانيني فإن إذا حصل بينهما حمبة ومودة فاحشة كان ذلك موجبا 

ى أغراضه اليت يكون فيها ظلم الناس فيحصل العدوان لتعوهنما على أغراضهما فيبقى كل منهما يعني اآلخر عل
والظلم للناس بسبب اشتراكهما يف القبيح وتعاوهنما بذلك على الظلم كما جرت العادة يف البغي من النساء 

والصبيان أن خدنه أو املسافح به حيصل له منه من اإلكرام والعطاء والنصر واملعاونة ما يوجب استطالة ذلك الفاجر 
  حقوق اخللق والعدوان عليهم بترك 

وأيضا فإن حمبته له قد حتمل الطالب الراغب على أخذ أموال الناس بغري حق ليعطيه ذلك وحتمله أيضا على ترك 
حقوق الناس وقطيعة رمحه ألجل ذلك الشخص فإنه ال ميكن اجلمع بني األمرين وحيمله أيضا على االنتصار له 

  بالعدوان 
موافقة احملب للمحبوب فإذا كانت احملبة فاسدة ال حيبها اهللا وال يرضاها إذا مل يتعد ضررها  ففي اجلملة احملبة توجب

لالثنني تكون العقوبة هلما حقا هللا لكن هي يف الغالب بل يف الالزم يتعدى ضررها إىل الناس فإن كل واحد من 
ا مل يتمكن كل منهما من القيام حبقوق الشخصني عليه حقوق للناس وهو ينهى عن العدوان عليهم فإذا حتابا وتعاون

  الناس واحتاج إىل أن يعتدي عليهم 
وال ينبغي لإلنسان أن يعترب بظاهر ما يقال إن اإلنسان إذا فعل فاحشة فإن اإلمث عليه خاصة وليس ذلك بظلم للغري 

زنا الزوجة ففيه ظلم باالتفاق فإن ذلك إمنا هو يف الفاحشة احملضة مثل الزنا احملض الذي مل يتعلق به حق الغري فإما 
  كما بيناه 

  وكذلك احملبة والعشق الفاسد فإن هذا أعظم ضررا من الزنا مرة واحدة 

فإن الرجل إذا زنا مرة أو مرتني حصل غرضه وكذلك املرأة مث إنه قد يكون بعوض من أحدمها لآلخر وقد ال يكون 
  فرمبا كان فيه ظلم للغري 
ك مستلزم للعدوان على غريمها يف العادة فإن احملبة توجب أن يعطي احملبوب من املنافع وأما احملبة والعشق فإن ذل

واألموال ما يوجب حرمان الغري والعدوان عليه ويوجب من االنتصار للمحبوب والدفع عنه ما فيه أيضا ترك حق 
ري زوجها قصر كل منهما يف الغري والعدوان عليه أال تري أن الرجل إذا أحب غري امرأته أو املرأة إذا أحبت غ

حقوق اآلخر واعتدي عليه بل إذا أحب الرجل امرأة أو صبيا قصر يف حقوق أهله وأصدقائه ممن له عليه حق بل 
وظلمهم أيضا كما يظلم غريهم ألجله وهذا سوى ما يف ذلك من حق اهللا الذي يوجب غليظ عقابه وإن كان 

يدع الظلم حبسب اإلمكان إال أن هذا مظنة وسبب لذلك وهذا مما الرجل العاقل قد يقوم من احلقوق مبا ميكن و
يوجب حتري الرجل وتردده وتلومه إىل احلق تارة وإىل الباطل أخرى وهذا مرض عظيم كما ذكر اهللا تعاىل ذلك يف 

قوله فيطمع الذي يف قلبه مرض وأما ما يف ذلك من ظلم كل منهما لنفسه وخلدنه فذاك ظاهر لكنهما ظلما 
  سهما فهما الظاملان املظلومان وأما الغري فظلماه بغري رضاه وال اختياره أنف

وكذلك ما تفضي إليه هذه احملبة الباطلة من ظلم كل منهما لآلخر إما بقتله وإما بتعذيبه بغري احلق وإما منعه من 
  االتصال بالناس وفعل ما خيتار 



  لكن ذلك ظلم منهما ألنفسهما مبدؤه احملبه الفاسدة من مصلحة وغريها ففيها هذه املفاسد كلها وأكرب منها 
وهلذا أمر سبحانه أن ال تأخذنا هبما رأفه يف دين اهللا فإن الرأفة والرمحة توجب أن توصل للمرحوم ما ينفعه وتدفع 
با عنه ما يضره وإذا رأف هبما أحد ألجل ما يف قلوهبما من الشهوة واحملبة وغري ذلك وترك عذاهبما كان ذلك جال

ملا يضرمها ودافعا ملا ينفعهما فإن ذلك مرض يف قلوهبما واملريض الذي يشتهي ما يضره ليس دواؤه إعطاءه املشتهي 
  الضار بل دواؤه احلمية وإن آملته وإعطاؤه ما ينفعه وتعويضه عن ذلك الضار مبا أمر مما ال يضر 

رمحتهم والرأفة هبم متكينهم من ذلك أو ترك فهكذا أهل الشهوات الفاسدة وإن أضرمت قلوهبم نار الشهوة ليس 
  عذاهبم فإن ذلك يزيد 

بالءهم وعذاهبم واحلرارة اليت يف قلوهبم مثل حرارة احملموم ميت مكن احملموم مما يضره ازداد مرضه أو انتقل إيل 
  مرض شر منه 

بلتها بالضد من العذاب املؤمل فهذه حال أهل الشهوات بل تدفع تلك الشهوة احللوة بضدها واملنع من موجباهتا ومقا
إذا اجتمعا مل يلبث احلب ... فإين رأيت احلب يف القلب واألذى ... وحنوه الذي خيرج احملبة من القلب كما قيل 

  ... يذهب 
فإذا كان حيصل باحملبة ونيل الشهوة أمر مما يزيد أمله علي لذهتا انكفت النفس وكذلك إذا حصل بدله أمر لذيذ 

اظت النفس فاللذيذ يترك ملا يرجح عليه من لذيذ وأليم كما أن األليم حمتمل ملا يرجح عليه من لذيذ أطيب منه اغت
وأليم وإذا تكافئا تقابال فلم يغلب أحدمها اآلخر بل تبقي األمور علي ما هو عليه إذا استوت الدواعي والصوارف 

ا هو أمر منه وجيلب به ما هو أرجح منه من واحتمال األليم وفوت اللذيذ وإن كان فيه مرارة فذلك يدفع به م
  احللو 

ولكن هذا من حمبة بين آدم وفتنتهم اليت ال بد منها وهي حمالفة األهواء فال تقوم مصلحة أحد من بين آدم بدون 
ذلك أبدا ال مصلحة دنياه وال مصلحة دينه كما قال إبراهيم احلريب أمجع عقالء كل أمة علي أن النعيم ال يدرك 

  عيم وال بد من الصرب يف مجيع األمور قال تعايل والعصر إن بالن

  اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب 
فال بد من التواصي باحلق والصرب إذ أن أهل الفساد والباطل ال يقوم باطلهم إال بصرب عليه أيضا لكن املؤمنون 

 وأولئك يتواصون بالصرب علي باطلهم كما قال قائلهم أن امشوا واصربوا علي آهلتكم إن يتواصون باحلق والصرب
  هذا لشيء يراد 

فالتواصي باحلق بدون الصرب كما يفعله الذين يقولون آمنا باهللا فإذا أوذي أحدهم يف اهللا جعل فتنة الناس كعذاب 
ن به وإن أصابته فتنة انقلب علي وجهه خسر الدنيا اهللا والذين يعبدون اهللا علي حرف فإن أصاب أحدهم خري اطمأ

  واآلخرة 
والتواصي بالصرب بدون احلق كقول الذين قالوا أن امشوا واصربوا علي آهلتكم كالمها موجب للخسران وإمنا جنا 

من اخلسران الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب وهذا موجود يف كل من خرج عن 
  ء من أهل الشهوات الفاسدة وأهل الشبهات الفاسدة أهل الفجور وأهل البدع هؤال

  وما ذكرناه من أن احملبة الفاسدة توجب ظلم املتحابني ألنفسهما 



ولغريمها موجود يف كل حمبة يبغضها اهللا كمحبة األنداد والشركاء من دونه قال تعايل ومن الناس من يتخذ من دون 
ب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا وقال تعايل وأشربوا يف قلوهبم العجل بكفرهم وكمحبة أهل اهللا أندادا حيبوهنم كح

الشهوات جلنس الفواحش وحمبة أهل الظلم والقائلني علي اهللا ما ال يعلمون فإن احملبة توجب تعاون املتحابني 
  واتفاقهما فال بد أن يبغضا ويعاديا من يبغض ذلك منهما وخيالفهم فيه 

وم أن كل مؤمن فإنه يبغض ما يبغضه اهللا وحيب ما حيبه اهللا فال بد أن يكون التحاب الذي يبغضه اهللا موجبا ومعل
  لنوع بغض املؤمنني حبسبه 

  تقسيم العلم إيل فعلي وانفعايل

  فصل 
يطلقه كثري قد كتبت يف غري هذا املوضع أن الناس وإن تنازعوا يف العلم هل هو صفة إنفعالية تابعة للمعلوم كما قد 

  من أهل الكالم أو هو صفة فعلية مؤثرة يف املعلوم كما يقوله طوائف من املتفلسفة 
فإن الصواب أنه ينقسم إيل النوعني مجيعا فمنه ما هو تابع للمعلوم غري مؤثر فيه حبال وهو العلم النظري القويل 

حانه وتعايل ومالئكته وكتبه وأنبيائه وسائر اخلربي احملض كعلمنا مبا ال تأثري لنا يف وجوده كالعلم باخلالق سب
  خملوقاته 

  ومنه ما هو فعلي له تأثري يف املعلوم كعلمنا بأفعالنا االختيارية وما يترتب عليها من حصول منفعة ودفع مضرة 

  مبقصود  وهذا التقسيم ثابت يف علم اهللا تعايل فإنه يعلم نفسه ويعلم خملوقاته أيضا واألول علم مبوجود والثاين علم
لكن العلم باملوجود املستغين عن أفعالنا يتبع العلم به حبه تارة وبغضه أخري فيكون العلم به سببا ألفعال لنا متعلقة 

به فيكون هذا العلم االنفعايل فعليا مؤثرا من هذا الوجه وعلمنا باحلسنات والسيئات اليت يف أفعال غرينا من هذا 
  الوجه 

  لصاحلة والسيئة يستلزم حبه للحسنات وبغضه للسيئاتعلم الرب بأفعال عباده ا

وعلم الرب سبحانه بأفعال عباده الصاحلة والسيئة مستلزم أيضا حبه للحسنات وبغضه للسيئات والعلم باملقصود 
من أفعالنا وإن كان مؤثرا يف املعلوم وهو سبب يف حصوله فال يكون إال بعد علم بأمور موجودة أوجب قصدا أو 

لتلك األفعال فإن الفعل االختياري يتبع اإلرادة واإلرادة تتبع املراد فال بد أن يتصور الفاعل املراد قبل قصد اختيارا 
الفعل الذي هو سبب إليه كما يقال آخر الفكرة أول العمل وتسمي العلة الغائية فال بد من تصور ذلك املراد وأن 

مضرة فاللذة مشروطة باإلحساس باللذيذ واإلنسان ال يفعل يكون ما يترتب علي الفعل من لذة جتلب منفعة وتدفع 
ابتداء لطلب لذيذ إال أن يكون قد أحسه قبل ذلك فأحبه واشتهاه واشتاق إليه وذلك علم بأمر موجود تابع 

  للمعلوم تبعه علم بأمر مقصود تابع للعلم وإن كانت اللذة 

 يكن يعرفه فيحبه بعد ذلك لكن هذا مل يتقدم منه قد حتصل ابتداء ال عن شوق كمن يذوق الشيء الطيب الذي مل
  طلب وفعل يف حصول هذا احملبوب خبالف من ذاقه ابتداء فأحبه مث سعي يف حتصيل نظائر ما حصل له ابتداء 

فقد تبني أن كال العلمني الفعلي واالنفعايل مستلزم لآلخر وكذلك علم الرب سبحانه وتعايل بنفسه مستلزم لعلمه 



عاله ومفعوالته وهو سبحانه حيمد نفسه ويثين عليها فال حنصي ثناء عليه بل هو كما أثين علي نفسه بصفاته واف
وعلمه بأفعاله ومفعوال ته مستلزم لعلمه بنفسه وعلمه باملخلوقات وأفعاهلا يتبعه حبه وبغضه وأمره وهنيه وعلمه مبا 

  ه وقد تكلمنا علي حنو هذا يف غري هذا املوضع يفعله بعباده من ثواب وعقاب وغري ذلك تابع لعلمه مبا هي علي
  وإمنا املقصود يف هذا املكان أن هذا التقسيم الوارد يف العلم يرد حنوه يف اإلرادة واحملبة وحنو ذلك 

  اإلرادة واحملبة ينقسمان أيضا إيل فعليتني وانفعاليتني

وب وهي إرادة الفعل وحبه وإن كان املراد احملبوب تابعا فإن اإلرادة واحملبة تنقسم أيضا إيل فعلية مؤثرة يف املراد احملب
مفعوال معدوما وقد ظن بعض الناس أن اإلرادة واحملبة ليست إال هذا النوع حيت قال ال تتعلق اإلرادة واحملبة إال 
 بأن باملعدوم دون املوجود وباحملدث دون القدمي وهذا قول طوائف من أهل الكالم وأكثر هؤالء هم أكثر القائلني

  العلم ال يكون إال انفعاليا 

فيجعلون العلم ال يتعلق يف احلقيقة إال مبعلوم متبوع كاملوجود وجيعلون اإلرادة التتعلق إال مبراد تابع كاملفعول 
  املعدوم 

وتنقسم إيل انفعاليه تابعه للمراد احملبوب ليست مؤثرة يف وجوده أصال بل يكون احملبوب املراد موجودا بدون 
  ادة وإمنا حيب احملب ذلك املوجود ويريده ويقال يف كثري من أنواع ذلك يهواه ويعشقه وحنو ذلك من العبارات اإلر

وهذا القسم يف احلقيقة هو األصل يف القسم األول كما قد تكلمنا عليه يف بعض القواعد املتقدمة من سنني وذكرنا 
ه باملعدوم تابع لتعلقه باملوجود وذكرنا أن اإلنسان ال حيب أن العلم واإلرادة إمنا يتعلق أوال باملوجود وأن تعلق

الشيء ويريده حىت يكون له به شعور أو إحساس أو معرفة وحنو ذلك ويكون مع ذلك بنفسه إليه ميل وفيها له 
حب وكل واحد من هاتني الفرقتني يف فطرته وجبلته املعرفة واحملبة وهلذا كان كل مولود يولد علي الفطرة فطرة 

اإلسالم وهي عبادة اهللا وحده وأصل ذلك معرفته وحمبته والنفس ال حتس العدم احملض وإمنا تعرف العدم بنوع من 
القياس املقدر علي الوجود كما يقدر يف نفسه جبل ياقوت وحبر زئبق فنزل ذلك مما علمه من اجلبل ومن الياقوت مث 

  ينفي 

  وهو مل حيكم علي نفيه حىت صار موجودا يف نفسه وجودا تقديريا ذلك املقدر يف ذهنه أن يكون موجودا يف اخلارج 

  احلب يتبع اإلحساس واإلحساس يكون مبوجود ال مبعدوم

فإذا كان احلب يتبع اإلحساس واإلحساس ال يكون إال مبوجود ما فإن ما حيب ال يكون إال مبوجود وأيضا فإن 
ال يكون إال ملوجود أو حمبوب وإن كان حيب وجود  اإلحساس ال يكون أوال إال ملوجود فكذلك احلب يف نفسه

املعدوم فهو الشيء وما ليس بشيء ال يكون حمبوبا وإن كان حيب وجود املعدوم ويريده فال بد أن يكون قبل ذلك 
قد ذاقه والتذ به موجودا حىت أحبه بعد ذلك أو ذاق والتذ بنظريه أو مبا يشبهه كما ذلك يف العلم وهذا مذكور يف 

  هذا املوضع غري 
واليرد علي هذا ما يوجد من بكاء الصيب حني يولد قبل أن يذوق طعم اللنب فإذا ذاق اللنب التذ به وسكن فإن 



الصيب قبل ذوقه اللنب مل يكن حيبه ويشتهيه ولكن جيد أمل اجلوع فيبكي من ذلك األمل فلما ذاق اللنب ووجد لذته 
  تهيه وحيبه وهكذا كل وأنه أذهب أمل اجلوع أحبه من حينئذ صار يش

من جاع فإنه ال يشتهي شيئا معينا إال أن يكون ذاقه قبل ذلك ولكن جيد طلبا ملا يزيل به أمل اجلوع وهلذا إذا حضر 
عنده ماقد ذاقه قبل ذلك ومامل يذقه قبل ذلك اشتاق إيل األول وأحبه وكان شوقه إيل الثاين وحمبته إياه مشروطا 

ن خيربه فإن مساع الوصف يورث احملبة والشوق كما يورث العلم كما قيل واألذن تعشق بذوقه إياه ومساع وصفه مم
  قبل العني أحيانا 

لكون النفس ذاقت طعم احلب ملا هو من نظري لذلك أو شبيه به ولو من وجه بعيد فكما أن الشيء ال يتصور إال 
  بعد احلس به أو مبا فيه شبه به من بعض الوجوه فكذلك ال حيب كذلك 

  األمور الغائبة ال تعرف وال حتب وتبغض إال بنوع من القياس والتمثيل

وهلذا ضربت األمثال للتعريف والترغيب والترهيب فإن األمور الغائبة عن املشاهدة واإلحساس ال تعرف وحتب 
به من أمر وتبغض إال بنوع من التمثيل والقياس سواء كان الغائب أكمل يف الصفات املطلوبة املشتركة كاملوعود 

  اجلنة والنار وكما يصف به الرب نفسه سبحانه وتعايل أو ما كان دون ذلك كما مثل من األمور مبا هو أكمل منه 
ومن هنا ضل من ضل من الصابئة املتفلسفة ومن أضلوه من أهل امللل حيث ظنوا أن ما وصف اهللا به من اجلنة 

اين من غري أن تكون حقائق وضل من رد عليهم من نفاة أهل والنار إمنا هي أمثال مضروبة لتفهيم املعاد الروح
  الكالم كما 

أصاب الفريقني مثل ذلك يف أمر النفس الناطقة حيث تقابلوا بالنفي واإلثبات وحيث اتفق الفريقان علي مثل هذا 
لكالم فيه الضالل يف صفات ذي اجلالل فخاضوا يف باب اإلميان باهللا واليوم اآلخر خوضا ليس هذا موضع بسط ا

  وإن كان كل ذي مقالة فال بد أن تكون يف مقالته شبهة من احلق ولوال ذلك ملا راجت واشتبهت 
وإن كانت اإلرادة واحملبة تنقسم إيل متبوعة للمراد تكون له كالسبب الفاعل وإيل تابعة للمراد يكون هو هلا 

  كالسبب الفاعل وتكون عنه كاملسبب املفعول وهذا هو األصل 
علم أن مجيع حركات العامل صادرة عن حمبة وإرادة وال بد للمحبة واإلرادة من سبب فاعل يكون هو احملبوب  وإذا

املراد علم بذلك أنه ال بد جلميع احلركات من إله يكون املعبود املقصود املراد احملبوب هلا وأهنا دالة علي اإلله احلق 
لفسدتا وهذا غري هذا الوجه الذي دلت منه علي ربوبيته وقد بسطنا من هذا الوجه وأنه لو كان فيهما آهلة إال اهللا 

الكالم علي ذلك يف مواضع متعددة إذ هو أجل العلم اإلالهي وأشرفه وإمنا كان املقصود هنا التنبيه علب أن 
  اإلرادة نوعان كالعلم واهللا أعلم 
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