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أف!صضألرخمفأللهتجص

التحقيقمقدمة

وعلىمحمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهاله

ابنالاماممؤلفاتمنإليناوصلماأروعمنكتابفهذاوبعد،

والمواعظوالعبرواللطائفالفوائدمنألوانافيهجمع،اللهرحمهالقيم

يرتبهولم،مختلفةفنونفيوالأفكاروالملاحظاتوالدقائقوالنكت

لتسجيلدفتراأوكناشاخصصأنهويبدو،والأبوابالموضوعاتعلى

فتراتفيمنهااستحسنمافيهوأدرج،المتفرقةوالفوائدالخواطرهذه

اوفصل:بكلمةوبحثفائدةكليبدأأنهفيهوطريقته.حياتهمنمختلفة

الكلماتمنأوفكرهبناتمنتحتهاويورد،تنبيهأوفائدةأوقاعدة

معينخيريعتبرهاماالمنثورةوالحكمالأبياتمنأوالسلفعنالمأثورة

.والاخرةالدنيافيوالفلاحالنجاةطريقيريدلمن

،والعقيدةالتوحيدفيعديدةموضوعاتعلىالكتابويحتوي

وتدبرهااياتهفيوالتفكرمفعولاتهفيبالنظرتحصلاللهمعرفةأنفيذكر

وجمالهوجلالهبكمالهعرفهمنبهمعرفةالناسوأتم28(،(ص

المطيعفيهايشتركإقرارمعرفة:نوعاناللهومعرفة264(،(ص

وهي،إليهوالانابةلهوالمحبةمنهالحياءتوجبومعرفة،والعاصي

التوحيدفيالناستفاوتالمؤلفوبين248(.(صالخاصةالمعرفة

القلبراحةوأن72((صوالاخرةالدنيافيالتوحيدوفوائد282((ص

ومراتبها31((صالعبوديةمعنىوذكر392(،(صاللهطاعةفيوالبدن

اللهبأسماءوالتوسل89((صالالهيةبالصفاتالايمانوثمرة(631(ص



وتعرض،(165،412(صوأنواعهالتوكلوحقيقة،36((صالحسنى

النعموأن97((صوالأجلوالرزق33((صوالقدرالقضاءلموضوع

لمجييهالرسولشفاعةوأن692((صالشيطانمنوالذنوباللهمنكلها

تتعلقالتيالموضوعاتمنذلكغيرإلى226(.(صبطاعتهتنال

بالتوحيد.

شروطبيانمنها،القرانوعلومالتفسيرفيجليلةأبحاثوهناك

فيوتأملات118((صالقرانهجروأنواع3((صبالقرانالانتفاع

43((صالتكاثروسورة5((صقوسورة26((صالفاتحةسورة

،،013146،،23،33،141،151127(صعديدةاياتوتفسير

.(وغيرها،991،237،642،952،273

الهمفيمسعودابنحديثمثل،الأحاديثبعضأحيانايشرحوهو

القلب"فيوالايمانعلانية"الاسلام:لمجييهوقوله03((صوالحزن

لكم"غفرتفقدشئتمما"اعملوا:بدرلأهلتعالىاللهوقول2(70(ص

وقوله81((ص"الطلبفيوأجملوااللهفاتقوا":!ييهوقوله2(0(ص

.81((ص"اللسانتكفركلهاالأعضاءفإنادمابنأصبحإذا":!ؤ

أعظمالأوامرتركأنوهي،طويلاكلاماأصوليةمسألةعلىوتكلم

.(171(صكثيرةوجوهمنذلكوقرر،المناهيارتكابمناللهعند

وأنواعه151((صالعلمفضائلعنمهمةفصولالكتابوفي

السوءعلماءوصفات84(،(صالعلومومراتب122((صوافاته

.(541(صإليهاوالركونالدنيامنالعالموتحذير85((ص

واثارهاوالمعاصيالذنوبوأسبابالقلوبأعمالعنالحديثأما

واللطائفوالعبروالمواعظوالنصائحوالمذمومةالمحمودةوالأخلاق



.الكتابفيبارزامكاناتحتلفهيوالزهدوالرقائقوالاشارات

"الفوائد".بكتابحقاوسفيبالفوائد،مليءفالكتابوبالجملة

فكتابالفوائد"،"بدائععنوأبحاثهموضوعاتهفييختلفوهو

ولطائف،ومواعظوعبر،وخواطرتأملاتأكثره:رأيناكماالفوائد""

"البدائع"كتاببينما،الأخرىالمصادرعنالنقلفيهويقل،ورقائق

نفس،وإطالةتحقيقمعمختلفةفنونمنعلميةمسائلعلىيحتوي

موضعويوجد.عليهاالتعليقمعومصنفاتهمالعلماءعنالنقلفيهويكثر

لابن"المدهش"عنالنقلفيالكتابينبينالاتفاقفيهوقعواحد

.عزو)1(بدونالجوزي

المؤلف:الىونسبتهالكتابعنوانتحقيق*

1344سنةبالقاهرةالمنيريةالمطبعةفيمرةلأولالكتابهذاطبع

ولم.الفوائد""كتابالناشروسماه،الدمشقيمنيرمحمدالشيخبعناية

بهذالهتأليفإلىيشيرواولم،القديمفيالقيملابنالمترجمونيذكره

ذكرهثم،طباعتهبعدالكتاباشتهروإنما،ترجمتهمصادرفيالعنوان

المحدثين.منلهترجممن

ترتيبفيالدراريالكواكب"ضمنللكتابالوحيدالأصلويوجد

المتوفىالحنبليعروة(لابن"البخاريأبوابعلىأحمدالاماممسند

]567[برقمبدمشقالظاهريةالكتبدارفيالمخطوط837(سنة

بقوله:عروةابنلهعنونوقدب(،002-أ145الورقة93،(المجلد

مقدمةفيالكتابينبينالعلاقةعنالعمرانعليالمحققالبحاثةأخوناتكلم)1(

.الاعادةعنفأغنانا25(،-24(1/الفوائدلبدائعتحقيقه



تتعلق،سلفيأثرأوحديثأوايةتفسيرمنسحسانونكتشتى"فوائد

كلاممن"وهي:قالثم."الاراديوالعمليالعلميالقوليالتوحيدبعلم

شمسعبداللهأبيالعلومبحرالمسلمينمفتيالعلامةالعالمالامامالشيخ

قيمبابنالشهيرالزرعيسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدالدين

إلىتعودفائدةإماوهي،لهالفوائدبدائعغير"وهي:قالثم."الجوزية

.مقصود"علىتنبيهأو،قاطعمنتحذيرأو،سلوكأومعرفة

ابنذكرهوإلامحدد،عنوانلهيكنلمالكتابهذاأنذلكومعنى

محمدنشرهولما"....حسانونكتشتى"فوائد:يقلولم،عروة

ولا"الفوائد"،الكتابوسمىالطويلةالعبارةهذهاختصرالدمشقيمنير

القراءلدىلشهرتهنظراأبقيناهولذا،لمحتوياتهمطابقفإنهعليهغبار

والباحثين.

نسبتهصحةفيالشكيقطعالقيمابنللامامالصريحذكرهإنثم

وابنتيميةابنالاسلامشيخباثارالناسأعرفمنعروةوابن،إليه

منمختلفةمواضعفيوفرقهامنهاكثيرةبنصوصلنااحتفظوقد،القيم

تصللمالاثارهذهوبعض،مناسبةلأدنى"الدراري"الكواكبموسوعته

بينهوالفرق،الكتاببمحتوياتتامةدرايةعلىوهو.طريقهمنإلاإلينا

فنحنولهذا.للكتابوصفهمنذلكيظهركماالفوائد،بدائعوبين

القيم.لابننسبتهصحةإلىمطمئنون

نسبتهصحةتؤكدأخرىأمورافيهوجدناالكتابفينظرناوإذا

الجيوش"اجتماع:مؤلفاتهمنثلاثةأثنائهفييذكرفالمؤلف)1(،إليه

قيم="ابنكتابهفيالتوثيقوجوهبعضزيدأبوعبداللهبنبكرالشيخالعلامةذكر(1(



(01(صو"المعالم"4(،(ص"والجهميةالمعطلةغزوعلىالاسلامية

فيالكبيرو"كتابنا"،العالمينربعنالموقعين"إعلامبهوالمقصود

القضاءمسائلفيالعليل"شفاءبهويقصد36((صوالقدر"القضاء

."والتعليلوالحكمةوالقدر

منهعديدةمواضعفيتيميةابنالاسلامشيخشيخهيذكرانهثم

كلامه،مننصوضاعنهوينقل،153(،،12136(ص"شيخنا":بقوله

الهوامش.فيإليهاأشرناوقد،اليناوصلتالتيكتبهفيلهمعروفةوهي

النقلفيالفوائد"بدائعو"الكتابهذابيناتفافاهناكأنسبقوقد

مؤلفهماكونعلىالأدلةمنوهذا،الجوزيلابن"المدهش"عن

.واحدا

مختلفةمواضعفيالقيمابنباسمتصريحاالكتابأثناءفيونجد

يفعلكمانفسهالمؤلفمنيكونأنإماوهذا،152(،4،136(ص

وألكتابهوالناسخينتلاميذهمنيكونأنوإما،المؤلفينمنكثيرذلك

إحدىوهذه.""الكواكبضمنالكتابهذاأدرجالذيعروةابنمن

القيم.ابنإلىلنسبتهالقويةالقرائن

ولا،كتبهسائرفيالقيمابنأسلوبهوالكتابأسلوبفإنوأخيرا

التيالمؤلفاتتلكوخاصة،باهتماممؤلفاتهقرأمنعلىذلكيخفى

هناأوجزهاالتيالموضوعاتمنوكثير.والتربيةوالزهدبالسلوكتتعلق

منالنوعهذاخلاصةالكتابمافيوكأن،الأخرىكتبهفيفصلها

عليهاوزاد،الغاليةوالفوائدالمستحسنةالنكتعلىفيهاقتصر،مؤلفاته

284(.(ص"واثارهحياته:الجوزية



.غيرهفيتوجدلاومواعظوعبراودقائقلطائف

:موارده-!ي

وفوائدوخواطرتأملاتالكتابفيماأغلبأنسبقفيماذكرنا

وقد،أخرىمصادرمنالقليلإلاينقلولم،بفكرهالمؤلفإليهااهتدى

أحياناوأغفل،عنهينقلالذيالمصدرأوالمؤلفباسمأحياناصرح

عنها:نقلالتيالمصادرومن.ذكرهأخرى

،14،16و(،القرانتفسيرغريب116(من3،ص:قتيبةابن-

.(القرانمشكلتأويل(من912،941

.(وإعرابهالقرانمعاني(من91،611ص:الزجاج-

.(الوسيط(821،131ص:لواحديا-

كتابهمنونقل.(الصحيحينمشكل(كشف12ص:الجوزيابن-

52-96الصفحاتفيالنصوصفأغلب،نسبةبلاكثيرا"المدهش"

.أخرىمواضعفيوكذا،منهمأخوذة

.،12،136153ص:تيميةابن-

وإلى75((صأحمدللامامالزهدكتابإلىالنصوصبعضوعزا-

منإليهماعزاأنهويبدوفيهما،توجدولا93(،(صالترمذيكتاب

حفظه.

مسعودبنعبداللهكلاممنفصلفيالنصوص-وأغلب

الأولياءوحليةأحمدللامامالزهدكتابمنمنقولة-218(211(ص

التخريج.هوام!ثرمنيظهركما،نعيملأبي

للكتابالعامالطابعولكنمنها،استقىالتيالمصادربعضهذه
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الكتابيميزماوهذا.والنكتللفوائدوتصيداوخواطرتأملاتكونه

أهميته.تأتيهناومن،للمؤلفالأخرىالكتبعن

الخطية:النسحةوصف*

ضمنفريدةنسخةإلاالكتابمنيوجدلاأنهمضىفيماذكرنا

دارفي،002الورقةإلى451الورقةمن93((مج"الدراريالكواكب"

بنإبراهيمهوالمجلدهذاوناسخ،]567[برقمبدمشقالظاهريةالكتب

827.سنةنسخيبخطكتبه،الحنبليبدرمحمودبنمحمدبن

صفحةكلفيالأسطروعددالأخطاء،نادرة،الخطواضحةوالنسخة

بالاستدراكاتذلكيظهركما،ومصححةمقابلةوهي،سطرا28منها

النسخةوعلى،الأسطرأثناءفيالمنقوطةوبالدوائرالنسخةهوامشعلى

ختموعليها.العبارةهذهنحوأو،بأصلهمقابلةبلغ:فيهايقولبلاغات

العمرية.المدرسةمجاميع

بعضهانشر،تيميةابنالاسلاملشيخرسائلعدةالمجلدهذاوفي

كتابويبدأ.أخرىمجاميعفيوبعضها"الفتاوى"مجموعضمن

...حسانونكتشتى"فوائد:عروةابنبقولالقيملابن"الفوائد"

نقلسبقوقد"،...الجوزيةقيمابن...الامامالشيخكلاممنوهي

جليلة""قاعده:بقولهالمؤلفكلامبدأثم.مضىفيمابتمامهاالعبارة

منيفرغلمالمؤلفوكأن.والمقدمةوالحمدالبسملةيسبقهأندون

ترجمته،مصادرفيذكرلهيردلمولذلك،لهوالتقديموترتيبهجمعه

ابنتراثمنضاعفيمالضاعموسوعتهفيعروةابنيدرجهلمولو

القيم.
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:للكتابالسابقةالطبعات*

1344سنةبالقاهرةالمنيريةالمطبعةفيللكتابطبعةأولصدرت

اعتمدأنهفيهاصرحوقد،اللهرحمهالدمشقيمنيرمحمدالشيخبعناية

مشكورجهدمنالناشربذلمماالرغموعلى"الكواكب".نسخةعلى

،وتحريفاتأخطاءالطبعةهذهفيوقعتفقد،وتقديمهالنصقراءةفي

زياداتالنصعلىوزيدت،كثيرةمواضعفيوأسطركلماتوسقطت

ابنالاسلامليخنصبهوألحق.إلهاالحاجةعدممععليهاالتنبيهدون

أنهإلىالاشارةدون212(-702(صالعنكبوتأولتفسيرفيتيمية

ولكنه،الكتابعنخارجنصأنهوالواقع.القيمابنكتابعلىزيادة

أ[-702أ502]الورقةالدراري""الكواكبمناخرمكانفيموجود

الإسلامشيخاثارطبععلىالناشرحرصولشدة.السابقةالنسخةمن

وغيرها،المنيرية"الرسائل"مجموعةضمنالسلفعلماءمنوغيره

الحفظبابمن"الفوائد"بكتابملحقةوطبعهاالرسالةهذهاستنسخ

والباحثونالقراءتوهمحتى،الكتابأصلعنتمييزهادون،والافادة

منه.جزءأنها

والأسقاطوالتحريفاتالأخطاءذكرفيالخوضأحبولا

فليقمذلكمعرفةأرادومن،الطبعةتلكفيالموجودةوالزيادات

ليعرفالأصلوبينبينهاأو،يديهبينالتيالطبعةوبينبينهابالمقابلة

هذانشرإلىلسبقهمشكورحالكلعلىوالناشر.بينهماالفرقمدى

اللهفجزاه،مرةلأولللعلمالمتعطشينإلىوتقديمهالنفيسالكتاب

وأهله.للعلمخدمةمنبهقامماعلىالجزاءأحسن

إليهاوتسربت،الطبعةتلكعلىبالاعتمادالكتابطبعاتتوالتثم
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القائمينرجوعلعدمذكرناها،التيالعيوبتلك-زادتبل-جميغا

المحققونيقومأنحقاالغريبومن،المخطوطالأصلإلىعليها

بالاعتمادوتقديمهوخدمتهوتخريجهوضبطهوتصحيحهالكتاببتحقيق

الطبعةمنوسقطاوتحريفاخطأأكثروهي،المتداولةالطبعاتعلى

المقابلةمعاناةمنلهمأسهلكانالأصلعلىالحصولأنمع،الأولى

وتوجدضوئها!فيسليمنصإلىوالوصولالمختلفةالطبعاتبين

والجامعاتالعلميةالمراكزمنكثيرفيالان"الكواكب"مصورة

.الكتابطبعإعادةعندإليهاالرجوعالواجبفكان،الاسلامية

الطبعة:هذه*

الوحيدالمخطوطالأصلعلىالطبعةهذهإخراجفيالاعتمادكان

صححتالأصلهذاعلىالأولىالطبعةوبمقابلة،وصفهسبقالذي

قدالذيالسقطواستدركتفيهاالواقعةوالتحريفاتالأخطاءمنكثيرا

الأصل.علىزيدتالتيالزياداتوحذفتسطر،منأكثريتجاوز

تفسير"وحذفت.نقصأوزيادةدونللأصلمطابفاالنصأصبحوهكذا

كما"الفوائد"كتابمنليسلأنه(1(،الاسلاملشيخ"العنكبوتأول

.ذكرت

مع،فقراتإلىوتقسيمهبضبطهوقمت،النصإلىرتجماثم

.القراءلدىمفهوفاواضحاليكون،الترقيمبعلاماتالاهتمام

والاثارالأحاديثوتخريج،القرانيةالاياتبعزوالنصخدمتثم

261(.-251(3/"المسائل"جامعفينشرهأعدت)1(
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ترجمةأما.قائليهاإلىونسبتهاالأشعاروتخريج،المصادرمنوالنقول

بها،أهتمفلمبالأماكنوالتعريفوالعباراتالكلماتوشرحالأعلام

النص.تحقيقمتطلباتمنلاالشرحلوازممنأعتبرهالأني

يبحثماإلىالقارىءليصل،للكتابمتنوعةفهارسبوضعوقمت

وقت.أسرعفيعنه

،وتذكرةوتبصرةوفوائد،درركفهكتائاالقارىءأيهافدونك

أدعو.قرأتهاالتيالكتببيننظيرالهتجدلاولعلك،وتوجيهوإرشاد

والقادرذلكوليإنه،منهوالاستفادةفيهللتأملوإياكيوفقنيأنالله

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى.عليه

كتبه

شمسعزيرمحمد
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.دالرجن!نحتمى!الباكلنلكنقرمل،ادونرصصرلمحفى!ااذارغينادفىغزرص!-لا

لىصمشلموالرايروك!يخلإكلمصقى!اكمايزقي،ح!ه!،قدكل-شتزلرصمماؤ

.ء.أ.؟يمة؟.ء:-ة-----1-بم-.--ص!؟.ححص!

حب-سدأ؟لؤل!ل!ضيذ3فتدفع!ضرجمهعملاؤجبتيدلميدكا0عللرص-في"احغ

ربرمشيئاط!3مصلغكاتجلهووىبموصد!هلا-لد-حرلمص-يم!بحلمر----

شووخبل!نقالظب%كا؟ضبر!ائركلرعفمافا0العلألنلئبىخه!رعرمذ.ا!مغإلزياحر

ناس!!لقبل31ييشلذبب!ظذتؤانجتىلرب.شالصكالةناتسطلأدالملؤالجرير--ئا--

لمءصاا-شغيزحاخرسلمحرح!!غ0لملائا4شضلخارافىفؤذ4فيضضاالنزبهـاست!.ملأ

لدرأ،ئذذلظلمحنالمخيكادؤفيزقدكركلضكااذاال!أسر!ليحأيك،مون؟إحمااحضز!ط

سمبإ1كحلاالريفللالمحأيزأكلدرىصللانجبرفيزدفا!ؤضرفىضغل!مئشوكلما؟

رلدتئمار%ال!و،ا!لمزئرا1الخعأسئلاداإبغيرذأعضكاونلىالالخضنرغمبمذم!طها

.!اصصاتشانالنصا-،مللىاذفالبفىخينئرساهقتثشاثلو!و،لفكل!ضقعل!،

!اوئرصؤلغماللأوأس!اا!نحصوثلملو0ك!لملدا!دبمص0اكافضوإمزوف--

كلولحلأ.يخثص،الجى!اخز.زرادز!!ظإعفام!عخ!ليؤلم1نعلأ.0ت!زتافيلى!

الرءهفأكان9يطارنشطولواضأجتجيقادط\.نجتوفعكضلأأيللص،فعاا!دمالز

لذ!ير؟)6جغلولامرنخببملمصل6لرفيببلأمرلتلوللحقا0إخذما!ش،ضا!سا

ررنغد8دت011فذصراج!.احمد!ذ!ر!تببنيىطنتاشي!)انأئرصبزللىوفىجإجةض!ا

لررنتدررلان)قبر2وضكدنخيرلخصل!نجايمذاصيرت،وضص!ا.رايىلز!لردنلنطبتتإ

!امرلتصدقكلعطهـخوؤممنرا!،نزشثماسص!ؤاطرلق!فأتافايخنمنململأ\.ا!فىطفا3كى

لنعميرلمحوفى"برانيجمحنلضن!جمرمىفيخز!شندصاذاحضر!و!دفى3توأوس!يئلمرحعؤ1حمر

7تاذااظ.اعئلىفنؤبحنوخزر"ذاففطفإحض،فيإلح1!!اءان!"ؤارمقبيمكاأللىغغذنفأ

ثهـإص.لثاأفاهذةاحثعحمعبما-بصاصز-ذاعغرصا.اذا!.طفوإلى-قص0ذاكل!لملز

..-لصلإيت-.!.-!-ا-؟.-.س11..-01/0001-..ا?"

س"ط!ظ!نلضناجل!ؤكأ!باخزصر&.وتهر؟ضكلاءكا!زيميونجضزمسعاسا

ضلىطحفكالقبوعق،!-المماط41زفذظرفيريخىةونبهعديهوتيعلبماجمللمونمدقكل

إصعنمت"نجبرحزمرتجوعلاكات،دفوردفوتاتإكلذونفرتشبئواممإكطا

.أص!رج!بؤاو،أروث"نششنببر!ي!!بررقيبلىفما

كلىفطبد1امابركزضعلرخلأصهففئبم"نيلم:إ1ساقغبهادك1-فلحر-لوفي"*تأدلهءعيفيسؤا----
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0،رانإذك!سالريىلمونج!!غيرللإ4ؤ!زخويملتهببريايقالزر!6شضداالمدك!كأارلجرإمقالرمب--)

أ6ردف!ذللأع!ل0بموطتصضصودأرسر؟+ونخديرشت!داثخرقىيعي--

-ا.خ..-..-ز.--يم-!-ج!-ور-----
--5-روءرومص

ذحؤثهير--ول2-لعمحوعم!بىقيبئلضرريلحىكارلأفلإ-تح!ف

بى1طص!!اجمنننأو3!فشلآلأكأطدضحدكأحمتسعتجىصئه!!ر!ع--:،ط-

ةرزروروويىا!أز!نلصافلؤدزغكلمراز،دونجيوونجانط؟ررظزنقييإلمص!فاكلخ

--لاح!الف!111اعكلطهؤ،ندا!ءفواللوشروهنن\اصؤقا!طلوىا-اعنارضدئمالىما

ا!ردز!لىحر"لبؤرشكاقبردبي!تروإ\!لم!هرثشأ.لي)رلاالممالزرخنرعقنرولاللتا%

موتهيدتزتوؤنط!مياشناااض،هدؤ11ش!ليما!صها-!ارووتجصحمعىليمالقىإراأ

نرشكالغأؤلجىثدامحوخأؤال!قا!تهعبيا!ث!لأفرنجبرلمحابحامرا!لبرضاا-

لنطرنص1-%وأكمماؤنجنيسكعفدمافطىابرؤمؤص!ؤتاأ!!هروص!له!الىالم!نحمىحموؤء---ءلاط

لحالاضر1وا،م!أشزءؤهؤاا1نربداطتحررموابلؤالمح!افاؤ!اسزامورخؤش.ؤ،طهـلاذاحمل

شزو"ؤب!!سفأ!شؤلمحؤأ66حرححنللىكأ.ضرفصعنر!رأءمحرصزرر!%حمرذنقدرتخاهز)و

صغوؤاسضغصعشع1.1نماؤذفيهلأداذجهـ!ئولاداةفيلح،.بخلاصراكا1اتنيلإذ!ا

!!ؤل!إما!حز7ل!"ذلىعم"ز.إكلوبير"ضرتجلمراااحمشإلقهـلاحد؟إولامرضعألهح!

زجا-فيرنخلبم1ذلا!!!مولمجصآ!طىحىمىبمبر-خرلانمنأ!الاإعوفاأكأعهأرط،تخأ

طصهاغماأغزأودززندمانلزا2ا"خبرصيلموزتهوللضكااواءم-نزلا؟علمض،وكلتلللضفى3شر

حمت2ئلفرهـهز4.سا!-2أول1خ!!1لؤلأاوأبربنرصمم!ي!نملزكأا!حتواكمدءاهع!!لوزعماارلز

"!ىكافي-ىصارنءلحطح!أ7حطفما.قاثضصزهـضا1لأالتسراترانرلصرحغاا-زلا

--!درسهـصلص!ص!انممائررلحنىدرنماطاغربر7،خرورودد"-صطررضتجترهـشد!

لرذ،3سم-بنكأ!،ئوحئ-عماهـا!بداثيز،*بركل!لزرألخعحرالرضاونسممإصى

---جإ.جمبمأ!غاإو)صلضيلح!!فرر\!-جوسأ-خنمااشعبرلمنما.وصنى،صحمقإ9!أعنرما

لماولوبصازا3-خنصمص!سزعددصتأل!لمح.جا-أء!ظظىكأز.!ض!راأ21مشأا!لجو1سمىنا!

أ!شرتججهالى-مذنكا!يونر!وكأنملىااعإبسز!مبم.،كماصورلركألبر:حبأنجم

--يىفا1-حشتىد9ؤثوق1نجبذ"صرخئلى!عايم!يبمئالجىلح!لرريخصحمعرظطحبمروطي

ت1!إالمشاث!ز-لمجفىخنىؤفاصبضرفيصدنت-صعلمفطدا!زإحبرب!رلبمذك!ماجييه

أ!؟ودتجت!-كلنرص!صىش-كقللى-ر!فبرأ.ولح!وتحلاندمد!!!حا!لمرساو"-إ،وا
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صيء-دهـس."-دهـ------قى--.د..+-----ر-،-.ا----:.-------!-

ايهأالذهاب!تلرزكازكلؤذأعليعر!ضغظعذلنتمبخقؤكئمعمالماخ!ةلمحاتعقبرجسصا

-::?-.-070000051

ئهخ-للواأ؟ش!لنميخزاال2لامقطوولللايقالب!!لمئمهـشدال!ةال!اخألمكصاكلالأل!ا-نلاللن!!

هـ.-وعوءصليم--ل!رععمدح!--+لهر!هـةضحرموعوظر---

طل!+-ضرجملىمأ،لت!تا(نجنامنا!ذ،ناج!!اتفلي!طبر!وعا!مرققلققر!ؤ،ا!!فى6عزف!نؤأبهم

،للتصفاضإثداكأفيد!ب!اء-.أشوواصا!......أ".--.اء.

ورثلمحببئفأهنؤتقالجرلن!طاناركلاخلقتجراكماؤ!ا0يؤشلتفؤنحؤعشفصرشمؤظلى---

19شبرهـفيءلؤمسكفف!ض!!مزلجرفمالانلحزغل!!ابلرفلؤاقيؤمنلصوظز!ر!أكتاإبض-/

.درجمىعالمزلغ!دلزجبوهلجا!ئرشجمتصهـضلى.0لدبهرلفيب!-يل!اإارولغلسعذخلق!نجبزقاب،؟.-

لعلمهالمبما!ذدلى"لضد5لؤلمرالمنيثيفيرتارنج!إلاررأغ

+--هـنحظومألتامولث!ارروولجىلحلىص

ونحتارانقرفيله!يصدرب!نمفؤ!اكانماغ3!الئكلوتعالى!تجدلةيمظير.صطكان،

بذفحنبرنخظرا1خ!"إإالمنينمكانليطقولىفعإقنر"ر"لزللاتعخفع!3!لأفيكالإم!نا

1-ليأخب!ابىازةشظر1قالمحبرؤذحاكألت(بر،لا!اتالاابلتتفى،!ازالجةالاحذتمض-..؟-

كا!ف!خنتي!رحلى+ء!ف!ننعثهم!غثات.-.ه:.-ء..،7

تد(لمهأفنؤلتببئإدع!الفا،الىمفخعسوجير.لمحهـيخيرةتطالع!0ر.صفؤل!اختالالعئاش!ا

ربلنةنل!!1خففىنحلرفازذفىفي!رراإ1ك!!!اخلقؤالمنزدرطبزتعالمافىوتخاماي!!ربلت-

8أتساولالؤثشبياؤمرج!،0بيراإموركالاخذارصمافاايمنيخازعلاثمسا،نا-!--حمآةئا

-ئونبخواس!!امرأءروصلده!نئا!1!وا1مؤ-ئرهنتؤمائالأبيرلى!الىشقشنقمحترعليمإجيع-

ولد8ارويىنجبمخبزرلما!قنأقيقيشلإنجر؟لمبقفنامامانهـاءحربهتقداختاوكظسمإلمجه-.

كتك!بنيوحائمنملاكا!فبشر1فيااعاأخعخأ!وجوب3إ-!اببهكمذأ-أنجيئ-"
---!ا..100001.1ءا-.ةة؟ء---.،..بمة،

--....بص

رظهقناقئياتخلوولى1اأدلأ!ق1ؤمصناا،3اومننجركونأشهرتعأق!اتا-تهالا:حذو.----

--بئببلؤيار!مؤريي!نلنعإونجغا!برنؤلمحه..--.-

كأإغيزلملإبنضوثرضصالغرآاتييمخىئبرثالج!م!ايرزفاض!إيىطل!فابز.لحةجيماظا

-----.-،--.ني\كل!،رصابملرسامؤ!تشقيلإوينجهبزءيبوس!را3ت-لأ--
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ا-

11!-؟----ا-++--خلأة---

ص!ب----.---+-ا-------ا-ا

11

-خا-

يم--ا-

-ا-51



لأ!مقومالحقهاثارآلإمأ!إكقيمأ!رلةآ

8(1)

ما

،تجرج!

لمحعتاصيرعا

لمجؤزلهقيصابناايوببميبنإيئبنللهكأاعبد%يئملاللأفا

(196-157)

لضق

*

!رصضجمس

سمزفإ

تدلم،!أ!أ!سبم!بمز

تضويل

نحيرلةاجيملراالمحريزالمجدبننسيامؤسسة

فابىأئخالةؤ3أ

لتؤزيغللدتمتروا



اف!صث[ألرخمفأللهتجص]

جليلةقاعدة

وألبت،وسماعهتلاوتهعندقلبكفاجمعبالقرانالانتفاعأردتإذا

فإنه؛إليهمنهسبحانهبهتكلممنبهيخاطبهمنحضورواحضر،سمعك

رسوله:لسانعلىلكمنهخطاب

وهوالسعألقىأؤققبلوكانلمنلذتحرىذلكفىإن):تعالىقال

37[.]ق/!)شهيه

ومحل،مقتضمؤثرعلىموقوفاكانلماالتأثيرتمامأنوذلك

تضمنت؛منهيمنعالذيالمانعوانتفاءالأثر،لحصولوشرط،قابل

.المرادعلىوأدئهوأبينهلفظبأوجزكلهذلكبيانالاية

السورةأولمنتقدمماإلىإشارة:)لذتحرىذلكفىان):فقوله

المؤثر.هووهذا،هاهناإلى

بهوالمراد،القابلالمحلهوفهذا:)ققبلوكانلمن):وقوله

الأدبهروقزانهوإق):تعالىقالكما؛اللهعنيعقلالذيالحيئالقلب

القلب.حي:أي؛7[0-96حئا)]يس/كانلينذرمن!فبين

سمعهحاسةوأصغىسمعهوجه:أي)؛السعألقىأؤ!:وقوله

.بالكلامالتأثرشرطوهذا،لهيقالماإلى

غائب.غيرحاضرالقلبشاهد:أيشهيلأ!)؛وهوميو:وقوله

ليس،والفهمالقلبشاهدوهو،اللهكتاباستمع(1(:قتيبةابنقال

941(.(ص"القرانغريب"تفسير(1(



سهووهوالتأثير،حصولمنالمانعإلىإشارةوهو.ساهولابغافل

وتأمله.فيهوالنظرلهيقالماتعفلعنوغيبتهالقلب

الحي،القلبوهوالقابلوالمحل،القرانوهوالمؤثرحصلفإذا

وذهولهالقلباشتغالوهوالمانعوانتفى،الاصغاءوهوالشرطووجد

وهوالأثرحصلاخر؛شيءٍإلىعنهوانصرافهالخطابمعنىعن

والتذكر.الانتفاع

أداةدخولوجهفما؛هذهبمجموعيتمإلماالتأثيركانإذا:قيلفإن

موضعلاالجمعواوموضعوالموضع؛)السعأوألى):قولهفي(أو(

الشيئين؟لأحدهيالتي(أو(

ب(أو(الكلامخزج:يقالأنعنهوالجوابجيد،سؤالهذا:قيل

المدعو:المخاطبحالباعتبار

فكرفإذا؛الفطرةتام،واعيه،القلبحييكونمنالناسمنفإن

الحصب،وأله،القرانصحةعلىوعقلهقلبهدله؛بفكرهوجال،بقلبه

نورعلىنوزاقلبهعلىالقرانورودفكان،القرانبهأخبربماقلبهوشهد

أنزلآئدبألعغأوتواألذينويرى):فيهمقيلالذينوصفوهذا،الفطرة

نور!ألمه!و:حقهمفيوقال6[،أسبا/)الحقهورفيمنإلتاص

صصوع!ث!حص

كأنهاالزجاجةزجاجةفىأتمضباحمقحباحببهاكمسبكؤؤنورهمثلوالأزصتصالسمؤت

ولؤيضىءزئيهادي!ولإغربةشرقيؤلازي!ونؤمبر!ةشجرؤمنيوقددرىقيكمب

نورفهذا؛35(النور/أ)لمجمثلىمنلنورهاللهىيهانورعكنوزنارلؤ!س!ه

الواعي.الحيالقلبصاحبحالوهذا،الوحينورعلىالفطرة

والعبرالأسرارمنالايةهذهتضمنتماذكرناوقد:القيمابنقال

المعطلةغزوعلىالاسلاميةالجيوش"اجتماعكتابفي



،القرانمعانيوبينقلبهبينيجمعالقلبفصاحب")1(.والجهمية

قلب.ظهرعنيقرؤهافهو؛فيهكتبتقدكألهافيجدها

،الحياةكامل،القلبواعي،الاستعدادتاميكونلامنالناسومن

ونورهقلبهحياةتبلغولم،والباطلالحقبينلهيميرشاهدإلىفيحتاج

هدايته:حصولفطريق؛الواعيالحيالقلبصاحبمبلغفطرتهوزكاء

فيعلم،معانيهوتعفلفيهوالتفكرلتأملهوقلبه،للكلامسمعهيفزغأن

الحق.أدهحينئل!

حالوالثاني،بهوأخبرإليهدعيما(2(بعينيهرأىمنحالفالأول

مقامفيفهو.خبرهيكفيني:وقالوتيقنهالمخبرصدقعلممن

وترفىاليقينعلمإلىوصلقدهذا.الاحسانمقامفيوالأول،الايمان

الذيالجازمالتصديقمعها[]146وذاك،اليقينعينمنزلةإلىمنهقلبه

.الاسلامفيبهودخلالكفرمنبهخرج

فيفالحاصل.الآخرةفيونوع،الذنيافينوع:نوعاناليقينفعين

الرسلبهأخبرتوما.العينإلىالشاهدكنسبةالقلبإلىنسبتهالذنيا

يقينيعينفهو؛بالبصائرالدنياوفيبالأبصارالآخرةفييعاينالغيبمن

المرتبتين.في

فصل

ويغنيويشفييكفيماالايماناصولمنالسورةهذهجمعتوقد

)1)

)2)

و"إعلام-68(6(صهالصيب""الوابلفيأيضاعليهوتكلم.-612ص

851(.(3/"المرسلةو"الصواعق902(-502(1/"الموقعين

"."بعينه:ط



المبدأتقريرتضمنتفإنها؛المعقولأهلومعقولالكلامأهلكلامعن

هالكإلىالناسوانقسام،بالملائكةوالايمانوالنبوةوالتوحيدوالمعاد

صفاتإثباتوتضمنتوهؤلاء،هؤلاءوأوصافسعيد،وفائزشقيئ

فيهاوذكر،والعيوبالنقائصمنكمالهيضادعماوتنزيههللهالكمال

-الاخرةعالموهو-الأكبر:والعالمين،والكبرىالصغرىالقيامتين

وإعادته،ووفاتهالانسانخلقفيهاوذكر-،الدنياعالموهو-والأصغر

حتى،وجهكلمنبهسبحانهوإحاطته،معادهويوموفاتهعندوحاله

يتكلملفطةكلعليهيحصونعليهالحفطةوإقامة،نفسهبوساوسعلمه

عليه؛يشهدوشاهدإليهيسوقهسائقومعهالقيامةيوميوافيهوأنهبها،

هذا:أي23(؛أق/عتيذكا)لدئما)هذا:قال؛السائقأحضرهفإذا

جهنمصفىألقيا):إحضارهعندفيقال،أحضرتهقدبإحضارهأمرتالذي

الشلطان،حضرةإلىالجانييحضركما24[؛)أق/!عنيد!فار

بماوعاقبوهالسجنإلىبهاذهبوا:فيقول.أحضرتهقدفلانهذا:فيقال

يستحفه!

هذايعيدسبحانهاللهأنعلىصريحاالسورةدلتكيفوتأمل

التيالزوجينعمكما،ويعذبهفينعمه،وعصىأطاعالذيبعينهالجسد

أخرىروحايخلقسبحانهألهلا،بعينهاكفرتالتيويعذببعينهاامنت

بهأخبرتالذيالمعاديعرفلممنقالهكماويعذبهافينغمهاهذهغير

وجه!كلمنالبدنهذاغيربدنايخلقسبحانهاللهأنزعمحيث!الرسل

!البدنأعراضمنعرض5(1(عندوالروج!والعذابالنعيميقععليه

اتفقتماغيروهذا!البدنهذاغيروبدناالروجهذهغيرروحافيخلق

".(1(ط:"عندهم



فيوهذا.تعالىادنهكتبوسائروالسنةالقرانعليهودلالرسلعليه

لمفإنهم؛المكذبينمنأنكرهمنلقولوموافقةللمعاد،إنكارالحقيقة

وينعمها؛يعذبهاالأجسامهذهغيرأخرأجسابمخلقعلىاللهقدرةينكروا

وقتفكلشيء؛بعدشيئايخلقالانسانيالنوعيشهدونوهمكيف

فكيف؛فنيتالتيالأجسامغيروأرواحاأجساماسبحانهاللهيخلق

بأعيانهمعودهممنتعجبواوإنماعيانا؟!يشاهدونهشيءمنيتعجبون

هميكونواأنفتعجبواورفاتا،عظاماوصارواالبلىمزقهمأنبعد

إتاوعطمالراباكئلمننل)إذا:قالواولهذاللجزاء،مبعوثينبأعيانهم

ولو.3[!)]ق/بعيدرجعلكذ):وقالوا،[61/]الصافات!)لمئعوثون

بلرجعا،ولابعثماذلكيكنلم؛هذهغيرلأجسامهوإنماالجزاءكان

كبير4[)]ق/منهئمألازضمماننقصقذسا):لقولييكنولم،ابتداءيكون

تلكيميزأنهوهومقدر،لسؤالجواباهذاجعلسبحانهفإنه؟معنى

تتميز،لابحيثالعناصرإلىواستحالتبالأرضاختلظتالتيالأجزاء

وعظامهملحومهممنالأرضتنقصهماعلمقدأنهسبحانهفأخبر

تحصيلهاعلىقادرفهوالأجزاء؛بتلكعالمهوكماوأئه،وأشعارهم

جديدا.خلقاوتأليفهاتفرقهابعدوجمعها

وكمالقدرتهوكمالعلمهكمالبذكرالمعاديقررسبحانهوهو

:أنواعثلاثةإلىتعودكلهالهالمنكرينشبهفإن؛حكمته

ولايتميزلاوجهعلىالأرضبأجزاءأجزائهماختلاطاحدها:

،،)1)،،".
شخص!عنسحصتمنزمعه

"معها".:الأصلفي(1(



بذلك!تتعلقلاالقدرةأن:الثاني

اقتضتالحكمةوإنما(1(ب[]146!فبهفائدةلاأمرذلكأن:الثالث

جبل؛ماتكلماأبدا؛هكذاشيءٍبعدشيئاالانسانيالنوعهذادوام

ذلك؛بعديحببهثمكلهالانسانيالنوعيمبتأنفأماآخر؛جيلخلفه

ذلك!فيحكمةفلا

:أصولثلاثةعلىممنبةالقرآنفيالمعادبراهينفجاءت

منجوابفيقالكما؛سبحانهالربعلمكمالتقريراحدها:

مقأولأفثصأهآألذىئحييهاقل):!)رميصوهىاتعطميحىمن):قال

لأنيةالساعةوإت!:وقال،97(-78]يس/!)عليضضفقوهوفي

،86[-85الحجر/!)أاتعليمالحفقهررئفإن!ادلالصفحفاصحقح

.[4)]ق/منهئملازبنائقصماعالنا!ذ):وقال

السفؤتظقائذىأوليس!و:كقوله؛قدرتهكمالتقرير:والثاني

أنعلى+!درينبك):وقولى،81(]يس/)مثلهضئحلقأنعك!دروالأزض

اتمؤقئيئىوأن!ألحقهواللهبأنذلك):وقوله،[4/]القيامة!)نجانمرلنسوى

.[6/لحجاأ!)قديرشئءكلعكوأئ!

ظقالذى)أوليس:قولهفيكما؛الأمرينبينسبحانهويجمع

)!ائعلبمالحلنبوهوبكمثله!يحلقأنعكقندروالارضالسمؤت

81[.أيس/

ئثنهماوماوالأزضألسفوتظقناوما):كقوله؛حكمتهكمال:الثالث

."أنأو":ط(1(



بننهماوماوالأزك!ألسماظقناوما):وقوله38[،]الدخان/)!لعمين

،36[/]القيامة!)سذىيتزكأناقيلنمئنائحسب):وقوله،27[]ص/بخطلأ)

الئهفتفلى!لزجعونلاإلتناوانكمعبثاظقنبهئمأنماأفحسبتؤ):وقوله

أتجترحوااتذينحسبأم!و:وقوله116[،-115]المؤمنون/)الحقالملك

ماساومماتهتممحيهؤسواالصخلحتوعطوامنوأءالذينكائحعلهؤأنالسئات

.[12/]الجاثية!)تحكموت

كمالوأن،الشرعمعبالعقلمعلومالمعادأنالصوابكانولهذا

يقولهعمامنزهوأله،وتوجبهتقتضيهوصفاتهأسمائهوكمالتعالىالرب

والنقائص.العيوبسائرعنكمالهينزهكمامنكروه

عليهماختلطبالحقكذبوالمالذلكالمنكرينأنسبحانهأخبرثم

علىمنهيحصلونلامختلط5[]ق/!)فردغأفيفىفهؤ)؛أمرهم

شيء.

واستوائهوارتفاعهوبنائهالعلويالعالمفيالنظرإلىدعاهمثم

والتئامه.وحسنه

بالبسطوهياهابسطهاوكيف،الأرضوهو،السفليالعالمإلىثم

كلمنفيهاوأنبت،المنافعفيهاوأودع،بالجبالوثبتهامنها،يرادلما

ومقاديرهوألوانهأشكالهاختلافعلىالنباتأصنافمنحسنصنف

بهاوتبصرالمنيبالعبدتأملهاإذا؛تبصرةذلكوأن.وصفاتهومنافعه

فالناظروالمعاد؛التوحيدمنالرسلبهأخبرتمماعليهدلتماتذكر

إلىمنيبلعبدإلايحصللاهذاوأن.ثانيايتذكرثمأولا،يتبصرفيها

وجوارحه.بقلبهالله

ومراكبهموملابسهموأفواتهمأرزافهممادةفيالتفكرإلىدعاهمثم



بهأنبتحتى،فيهوباركالسماءمنأنزلهالذيالماءوهو،وجئاتهم

وحلووأصفروأحمروأسودأبيضبينماوالفواكهالثمارمختلفةجنات

بهوأنبتأجناسها،وتنوعمنافعهااختلافمع،ذلكوبينوحامض

وأشكالهاوصفاتهامنافعهاواختلافتنوعهاعلىكلهاالحبوب

لاالتيوالدلالةالعبرةموضعمنفيهلماالنخلأفردثمومقاديرها،

مويها.بعدالأرضبهوأحيا،المتأملعلىتخفى

منالاخراحهذامثل:أي11[؛]ق/!!اكروجلك)دد:قالثم

مابعدالأرضمنخروجكموالحبوبوالأقواتوالثمارالفواكهالأرض

فيها.غيبتم

فيالقرآنفيالواقعةالمقاييسمنوأمثالهالقياسهذاذكرناوقد

والعبر.الأسرارمنفيهامابعضوبينا،"(1("المعالمكتابنا

وأبعدلفطوأوجزتقرييربأحسنالنبوةتقريرإلىسبحانهانتقلثم

لوطوقوموثمودوعادنوحقومإلىأرسلأنهفأخبر،وشكشبهةكلعن

فيهموصدق،الهلاكبأنواعفأهلكهم،فكذبوهمرسلافرعونوقوم

ولنبوةلنبويهمتقريروهذا،يؤمنوالمإنرسلهبهأوعدتهمالذيوعيده

،كتابفيقرأهولامعلممنذلكيتعلمأنغيرمنعنهمبذلكأخبرمن

.الكتابأهلعندلمامطابقامفصلاإخبارابهأخبربل

الضرورياتجحدعلىوالمكابرةالبهتسؤالإلآهذاعلىيردولا

كماأصابتهمونكباتهالدهرحوادثأنأو!ذلكمنشيءيكنلمبأله

باهتا[]147أنهنفسهمنيعلمالسؤالهذاوصاحب!إغيرهمأصابت

591(.-015(1/"العالمينربعنالموقعينإعلام"أي(1(



فإنكاره؛قرنبعدقرناالقرونوتناقلتهالعيانبهشهدلماجاحدمباهت

النائية.والبلادوالعلماءالملوكمنالمشهورينوجودإنكاربمتزلة

)الأؤذبألضقق)أفيينا:بقولهالمعادتقريرإلىسبحانهعادثم

الأمر.بهذافلانوعيي،بهعيي:شيءٍعنعجزمنلكليقال1[؛ه]ق/

:الشاعر(1(قال

مهلحمااببيضتهاعيتكمامرهمبأاعيو

ابنقال33[.]الأحقاف/)نحلقهنيعى)ولم:تعالىقولهومنه

مقاتل.قالوكذلكأفعجزنا؟:يريد:عباس

العربفإن؛ذلكمنأعموحقيقتها،اللفظةبلازمتفسيرهذا:قلت

علىتقدرولملوجههتهتدلمإذا:بهوعييتكذاأعرفأنأعياني:تقول

عليه،تقفولملهتهتدلمإذا:دواؤكأعياني:فتقول،وتحصيلهمعرفته

لهذاشاهدبهاستشهدواالذيوالبيت.عنهالعجزالمعنىهذاولازم

نأأرادتإذاأعياهاولكنبيضتها،عنتعجزلمالحمامةفإن؛المعنى

باضتفإذا؛بهاترميحتىوتجولتدورفهي؛بالبيضةترميأينتبيض

مكافيإلىمكافيمنتنقلهافهي؛تناللاحتىوتودعهاتحفظهاأينأعياها

أينمنيدرفلمبأمرهعيي(2(منحالهوكما؛مقرهاتجعلأينوتحار

يأتيه.أينومنلهيقصد

يعرفلممنيطنهكماالتعبالايةهذهفيبالاعياءالمرادوليس

)1)

)2)

العربلسانوفي،أخرىبرواية138((صديوانهفيالأبرصلعبيدبنالبيت

الرواية.بهذهعيا((حيا،

"اعيى".:الأصلفي
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اخرفينفسهعنسبحانهنفاهالذيهوالمعنيهذابل،القرانتفسير

.38[]ق/ج!لغوبمسنامنوما!:بقولهالسورة

:أي1[؛ه]ق/)ججديدضدبمنلبتم!)فىأنهمسبحانهأخبرثم

.جديداخلقاالخلقإعادةعليهمالتبسأنهم

وأدلةربوبيتهوشواهدقدرتهاياتأعظممنماهوعلىنبههمثم

والمعاد،التوحيدعلىالأدلةأعظممنفإله؛الانسانخلقوهو،المعاد

وقواهابأعضائهاالادميةالصورةهذهتركيبمنأوضحدليلوأي

والرباطاتوالأعصابوالعروقوالعظماللحممنفيهاوماوصفاتها

نطفةمنذلككل؛والصناعاتوالاراداتوالعلوموالآلاتوالمنافذ

بوجودهواستدك،نفسهفيبفكرهلاكتفى؛ربهالعبدأنصففلوماء؟!

وصفاته.وأسمائهاللهعنالرسلبهأخبرتماجميععلى

نفسه.وساوسعلمحتى،بهعلمهإحاطةعنسبحانهأخبرثم

منإليهأدنىذلكوأن،والاحاطةبالعلمإليهقربهعنأخبرثم

منبهوالعلمعليهبالقدرةإليهأقربفهو؛بدنهداخلهوالذيالعرق

ملائكتنا؛:أي)نحن)؛:بقولهالمراد:شيخنا(1(وقال.العرقذلك

عليكقرأهإذا:أي[؛18]القيامة/!)ان!قزفائبغقرأنه!اذام!:قالكما

17[؛]ق/)اتفتلقيانلئفىإذ):قولهعليهويدل:قال.جبريلرسولنا

لمالذاتقرببهالمرادكانولو،الملكينبتلقيالمذكورالقربفقيد

معطل.ولالحلوليالايةفيحجةفلا؛الملكينتلقيبوقتيتقيد

أعمالهيكتبانملكينوشمالهيمييهعلىأنسبحانهأخبرثم

.235(-234(5/"الفتاوىمجموع"فيكلامهانظر،تيميةابنالاسلامشيخهو(1(
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أقلهيالتي،الأعمالكتابةعلىوكتابتهاالأقوالبإحصاءونئه،وأقواله

ونهايتها.الأقوالغاياتوهي،الأقوالمنأثراوأعظموقوعا

تجيءوأنها،الموتسكرةوهي،الصغرىالقيامةعنأخبرثم

عليه،الروحوعرض،عليهوالقدوم،سبحانهلقاؤهوهو:،بالحق

.الكبرىالقيامةقبللهاتعجلالذيوالعقابوالثواب

)!الوعيديؤمذلكألضوزفىونفخ):بقوليالكبرىالقيامةذكرثم

02[.أق/

اللهيأتيأحدكلوأن،اليومهذافيالخلقأحوالعنأخبرثم

غيروهذا،عليهيشهدوشهيديسوقهسائقومعهاليومذلاشسبحانه

وغير،وعليهلهعليهاكانالتيالأرضشهادةوغير،جوارحهشهادة

الحفظةالعبادعلىيستشهدسبحانهاللهفإن؛والمؤمنينرسوليشهادة

التيوالجلود،والشرالخيرعليهااب[]47عملواالتيوالأمكنةوالأنبياء

وأحكمالعادلينأعدلوهو؛علمهبمجودبينهميحكمولا،بهاعصوه

إقرارهممنسمعهبماالناسبينيحكمأنهنبيهأخبرولهذا،الحاكمين

بمجرديحكمأنلحاكميسوغفكيف(1(؛علمهبمجردلاالبينةوشهادة

إقرار؟!ولابينةغيرمنعلمه

حقيقهوالذيالشأنهذامنغفلةفيالانسانأنسبحانهأخبرثم

فذا)قنغفلةفى):وقال،وبالهذكرهعلىيزاللاوأنعنهيغفللابأن

!)مريهفنهشقلفىوايهتم):قالكما؛عنه:يقلولم22[،]ق/

مأعن(1713(ومسلم(2458(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(1(

منه".اسمعممانحوعلىله"فأقضي:وفيه،سلمة
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لموإنالمصدرفيهذاوجاء،فيهشكفي:يقلولم145،دت/

وشكهغفلته-كأنمنهشككتولامنهغفلت:يقالفلا-الفعلفييجى

عنهغفلةفي:يقالأنمنأبلغوهذا!وشكهغفلتهمبدأفهو؛منهابتداء

ومنشأهماواليقينالتذكرةمبدأيكونأنينبغيماجعلفإنه؛فيهوشك

والشك.للغفلةمبدأ

يكشفكمااليومذلكعنهيكشفوالدهولالغفلةغطاءأنأخبرثم

هذاكشففنسبة؛فتنفتحالعينوعنفيستيقظالقلبعنالنومغطاء

.الانتباهعندعنهالنومغطاءكشفكنسبةالمعاينةعندالعبدعنالغطاء

الملائكةمنالدنيافيبهقرنالذيوهو-قرينهأنسبحانهأخبرثم

فيبهوكلتنيكنتالذيهذا:يحضرهلمايقول-وقولهعملهيكتب

.مجاهد(1(قولهذا.بهوأتيتكأحضرتهقدالذنيا

قولهمنوأحصيتهعليهكتبتهماهذا:المعنى(2(:قتيبةابنوقال

.عنديحاضروعمله

وكلتالذيالشخصهذا:أي؛الأمرينتتضمنالأيةأنوالتحقيق

عليه.أحصيتهالذيعملهوهذا،به

خطابايكونأنإماوهذا124،أق/)جهغفىأئقيا):يقالفحينئذ

وهو،واحداكانوإنبعذابهالموكلللملكخطاباأو،والشهيدللسائق

منقلبةالألفتكونأوخطابها،فيالعربمذاهبمنمعرودتمذهب

الوقف.مجرىالوصلأجريثمالخفيفةالتأكيدنونعن

)1)

)2)

1932(.(7/كثيروابن(16)17/القرطبيتفسيرانظر

422(.(عر"القرانمشكل"تأويل
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:صفاتستلهفذكر،الملقىهذاصفاتذكرثم

وأسمائهوتوحيدهبدلمحنهكفار،وحقوقهاللهلنعمكفا؟أله:إحداها(1(

ولقائه.بكتبهكفار،وملائكتهبرسلهكفار،وصفاته

.وعناداجحدابدفعهللحقمعاندأنهالثانيهور:

إلىإحسانهوالذيللخيرمنعهيعموهذا،للخيرمناعأنه:الثالثة

؛الناسإلىإحسانهوالذيوالخير،اللهإلىوالقربالطاعاتمننفسه

الخلق.أكثرحالهوكما؛جنسهلبنيولالنفسهخيرفيهفليس

معتد،غشوم،ظلوم،الناسعلىمعتدللخيرمنعهمعأنه:الرابعة

ولسانه.بيل!عليهم

تافهوهذاومعوشأ،ريبصاحب:أي؛مريبأنه:الخامسة

ريبة.صاحبكانإذا،مريبفلانيقال،ريبةلكل

،يعبده؛اخرإلهااللهمعاتخذقد،باللهمشركذلكمعأنه:السادسة

ويوالي،لهوينذر،باسمهويحلف،لهويرضى،لهويغضب،ويحبه

فيه.ويعادي،فيه

الذيهووأنه،عليهالأمرويحيل،الشياطينمنوقرينههوفيختصم

كانولكن،وأطغيهأضلهأنقوةلييكنلم:قرينهفيقول،وأضفهأطغاه

لأهلإبليسقالكما؛الحقعلىواثره،لنفسهاختارهبعيد؛ضلالفي

لم)فأشتجئتودعؤتئمأنإلاسلطنفنعلتكملىكان)وماالنار:

الله.عنديختصمان؛شيطانههوهنافالقرين؛هذاوعلى.22[]إبراهيم/

المؤلف.كتبفيشائعوهذا."أحدها":الأصل)1(



فيماعليهزادألهعليهفيدعي،الملكهوهاهناقرينهبل:طائفةوقالت

عنبالكتابةأعجلهوأنه،كلهذلكيفعللموأئه،وطغىعليهكتبه

ماعلىالكتابةفيمازدت:الملكفيقول!يتوبحتىيمهلهولمص،التوبة

.[27أق/!)بعيوضئمفىكانولبهن)،لتوبةاعنأعجلتهولا،عمل

سبحانهأخبروقد28[،أق/لدى)تخنصمؤالا):تعالىالرلثفيقول

(1(،ص
الصافاتسورتيفييديهبينوالشياطينالكفاراختصامعن

الزمر،سورةفيسبحانهيديهبينالناساختصامعنوأخبر،والأعراف

.صروسورةالشعراءأ[]148سورةفيفيهاالنارأهلاختصامعنوأخبر

قوله::بذلكالمراد:فقيل،لديهالقوليبدللاأنهسبحانهأخبرثم

لأهلووعده[،911أهود/!)أتجعينوالناسأتحنةمنجهنولأفلأنا

ما:يريد:عباسابنقال.يخلفولايبدللاهذاوأن،بالجنةالايمان

ماقضيتقد:مجاهدقال.معصيتيأهلولاطاعتيلأهلخلفلوعدي

.(2(الايةفيالقولينأصحوهذا.قاضأنا

والتلبيسبالكذبعنديالقوليغئرما:المعنىأن:اخرقولوفيها

المختصمين،قولبالقولالمرادفيكون،والحكامالملوكعنديغيركما

عندييكذبما:المعنىالفراء(3(:قال.قتيبةوابنالفراءاختياروهو

يزادولاعنديالقوليحرفما:أي.(4(قتيبةابنوقال.بالغيبلعلمي

)1)

)2)

)3)

)4)

."ةسور":لأصلا

(7/3932(.كثيروابن(21/443(الطبريتفسيرانظر

(3/97(."القران"معاني

423(.(ص"القرانمشكل"تأويل
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قولي،:يقلولمهه!(1(،لدئائقؤل):قاللأله:قال.منهينقصولافيه

.عندييكذبلا:يقالكماوهذا

من92[]ق/بظئرئمغبيد!)أن!وما!و:قولهيكونالأولالقولفعلى

لابدبهووعدتقلتهما:أي؛المعنىفيلدب)ائقولماسدذ!:قوليتمام

قديكونالثانيوعلى.جورولافيهظلملاعدلفهوهذاومع،فعلهمن

تبديلمنيمنعواطلاعهعلمهكمالأن:أحدهما:بأمريننفسهوصف

وغناهعدلهكمال((2(أن:و]الثاني.عليهالباطلوترويحيديهبينالقول

لعبيلإ.ظلمهمنيمنع

منهل!تقولفيهاألقيكلماوأنها،جهنمسعةعنأخبرثم

في(3(ليس:أي؛للنفيذلكإن:قالمنوأخطأ013،]ق/!)فزدير

.(4(التأويلهذايردالصحيحوالحديث.مزيد

اتصفواالذينهمأهلهاوأن،المتمينمنالجنةتقريبعنأخبرثم

الأربع:الصفاتبهذه

إلىمعصيتهمن؛اللهإلىرجاغا:أي؛أوابايكونأن:(إحداها(

الذي:الأوابعميير:بنعبيدقال.ذكرهإلىعنهالغفلةومن،طاعته

)2)

)3)

)4)

)5)

."عندي":لأصلا

الأصل.علىزيادة

"من".:ط

"لامرفوعا:أنسعن(2848(ومسلم(4848(البخاريرواهماإلىيشير

قدمه،وتعالىتباركالعزةرقيفيهايضعحتىمزيد،منهل:تقولجهنمتزال

.هريرةأبيعن(4568(البخاريعندونحوه.قط"قط:فتقول

.""أحدها:الأصل
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فيذنبهذكرإذاالذيهو:مجاهدوقال.منهايستغفرثمذنوبهيتذكر

يتوبثميذنبالذيهو:المسيببنسعيدوقال.منه)1(استغفرالخلاء

.يتوبثميذنبثم

عليهواللهائتمنهلما:عباسابنقالحفيظا،يكونأن:الثانية

.)2(ونعمتهحقهمناللهاستودعهلماحافظ:قتادةوقال.افترضه

كان،الامساكوقوةالطلبقوة:قودانلهاالنفسكانتولما

وطاعته،ومرضاتهاللهإلىرجوعهفيالطلبلقوةمستعملاالأواب

ونواهيه؛معاصيهعنالامساكفيالحفظلقوةمستعملاوالحفيظ

اللهعلىالمقبل:والأواب،عليهحرمعمانفسهالممسلش:فالحفيظ

بطاعته.

الاقراريتضمن:أق/33()بالغيفالرحمقخمثىمن):قوله:الثالثة

العبد،أحوالتفاصيلعلىواطلاعهوعلمهوقدرتهوربوبيتهبوجوده

بوعدهالأقرارويتضمن،ونهيهوأمرهورسلهبكتبهالاقرارويتضمن

كله.هذابعدإلآبالغيبالرحمنخشيةتصحفلا؛ولقائهووعيده

:عباسابنقال!)أق/33(:بنبقفبموضا):قوله:الرابعة

القلبعكوفالانابةوحقيقة.اللهطاعةعلىمقبلاللهمعاصيعنراجع

عليه.والاقبالومحبتهاللهطاعةعلى

أدظوها):بقولهالأوصافهذهبهقامتمنجزاءسبحانهذكرثم

.35(-34أ!/مزلد!)ئناولدفيهاصنلمجثمامالهم!ائخلوديؤملكبسنوذ

)1)

)2(

.طمنساقطةمنه"استغفر..مجاهد."وقال

644(.(13/المنثوروالدر02((17/القرطبيتفسيرفيالأقوالهذهانظر
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كانواوألهم،قبلهممنأصابماالهلاكمنيصيبهمبأنخوفهمثم

الهلاكعندوألهم،بطشهمشدةالهلاكعنهميدفعولمبطشامنهمأشد

؟!اللهعذابمنومنجىمحيصايجدونهلالبلاد،فيوطافواتقلبوا

وقالمدركا.لهماللهأمرفوجدوااللهأعداءحاص:قتادةقال

ذلكوحقيقة.الموتمنمحيصايروافلموفتشواطوفوا(1(:الزجاج

.يجدوهفلمالموتمنالمهربطلبواأنهم

أؤأل!قفمثلوكانلمن)ذكرىذكرالذيهذافيأنسبحانهأخبرثم

.37[]ق/!)شهيلأوهوالمئفع

ولمأيامستةفيبينهماوماوالأرضالسماواتخلقألهأخبرثم

إنه:قالواحيثاليهود؛منلأعدائهتكذيباإعياء؛ولاتعبمنيمسه

!!السابعاليومفياستراح

أعداؤهيقولماعلىالصبرفيسبحانهبهبالتأسينبيهأمرثمب[]148

أصبرأحدولا!استراحإنه:اليهودقولعلىصبرسبحانهألهكما؛فيه

.منه(2(يسمعهأذىعلى

قبلربهبحمدالتسبيحوهوالصبر،علىبهيستعينبماأمرهثم

الوتر.هو:فقيل:السجودوأدباروبالليلغروبهاوقبلالشمسطلوع

عمرقولوالثاني،عباسابنقولوالأول.المغرببعدالركعتان:وقيل

.عباسابنعنالروايتينوإحدىعليبنوالحسنهريرةوأبيوعلي

)1)

)2)

(5/48(."وإعرابهالقران"معانيفي

موسىابيعن(4028(ومسلم(9906(البخارياخرجهحديثلفظهذا

.الأشعري
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ثالثة:روايةعباسابنوعن

(1(.المكتوبات

الصلواتأدبارباللسانالتسبيحأله

إلىالأرواحبرجوعالمناديونداءالمعاد،بذكرالسورهختمثم

أحد،كليسمعهقريبمكافيمنالنداءهذاأنوأخبر،للحشرأجسادها

تشقفيوم)،اللهولقاءبالبعث.42[أق/)بألحصبالضعئحةبصمعونيؤم)

مهلةغيرمن)سراط!وفيخرجون،النباتعنتتشققكما)عنهتمالأزض

سبحانه.عليهيسيرحشرذلكبطء،ولا

مجازاتهيتضمنوذلك،أعداؤهيقولبماعالمألهسبحانهأخبرثم

لتحقيقوقدرتهعلمهيذكرسبحانهوهو،عليهيخفلمإذبقولهملهم

.الجزاء

صء(2(ء*
ليجبرهميبعثولمقهارولاعليهمبمسلطليسالهاخبرهلم

؛وعيدهيخافمنبكلامهيذكرأنوأمره،عليهويكرههمالاسلامعلى

ولاوعيدهيخافولابلقائهيؤمنلامنوأمابالتذكير،ينتفعالذيفهو

بالتذكير.ينتفعفلا؛ثوابهيرجو

ئلىةفا

:فقال،بدرأهلعلىاطلعاللهأنيدريك"وما:لعمر!شي!النبيقول

الناسمنكثييرعلىأشكللكم؟إ"(3(غفرتفقد؛شئتممااعملوا

)1)

)2)

)3)

(7/8932(.كثيروابن(21/473(الطبريتفسيرانظر

عليهم.مسفطغيرأنهنبيهاصأي

اللهرضيعليحديثمن(4924(ومسلم0948(،(4274البخاريأخرجه

عنه.
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منها،شاؤوافيماوتخييرهملهمالأعمالكلإباحةظاهرهفإن؛معناه

ممتنع.وذلك

قولي:منالمرادليس(1(:الجوزيابنمنهمطائفةفقالت

لكم؛كانعملأي:وتقديره،للماضيهووإلما،الاستقبال:اعملوا""

كانلوألهأحدهما::شيئانذلكعلىويدل:قال.غفرتهفقد

إطلافايكونكانأنه:والثاني.لكمسأغفر:قولهجوابهكان؛للمستقبل

لذلك.وجهولا،الذنوبفي

منسلفماالغزوةبهذهلكمغفرتقدأني:الجوابهذاوحقيقة

ذنوبكم.

وجهين:منضعيفلكنه

المضي.دونللاستقبالفإنه؛يأباه(اعملوا(لفظأنأحدهما:

قوله:فإن؛مثله(اعملوا(يكونأنيوجبلا"لكمغفرتقد":وقوله

أدته))اقى+أنر:كقولي؛المستقبلفيالمغفرةلوقوعتحقيق"غفرتقد"

.ونظائره،22[]الفجر/ربك)وجآ)،[1/]النحل

وجسه(2(حاطبقصةسببهفإن؛يردهالحديثنفسأن:الثاني

سببوهوقبلها،لابدرغزوةبعدواقعذنبوذلك!يم،النبيعلى

قطعا.منهمرادفهو؛الحديث

اللهعلمقدلقومخطابهذاأن-أعلموالله-ذلكفينظنفالذي

قدوألهم،الاسلامعلىيموتونبل،دينهميفارقونلاألهمسبحانه

)1)

)2)

.(635(8/""الفتحفيالحافظونقله،(1/421("الصحيحينمشكل"كشفانظر

بمعنى.وكلاهما"تجسسه"،:ط
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سبحانهيتركهملاولكن،الدنوبمنغيرهميقارفهمابعضيقارفون

أثرتمحووحسناتواستغفابىنصوعلتوبةيوفقهمبلعليها،مصرين

فيهمذلكتحقققدلأله،غيرهمدونبهذاتخصيصهمويكون،ذلك

تقومبأسبابحصلتالمغفرةكونذلكيمنعولا،لهممغفوروأنهم

كانتفلو؛بالمغفرةوثوقاالفرائضيعطلواأنذلكيقتضيلاكما؟بهم

ذلكبعداحتاجوالما؛بالأوامرالقيامعلىالاستمراربدونحصلتقد

ومن!محالوهذاجهاد!ولازكاةولاححولاصيامولاصلاةإلى

تعطيليوجبلاالمغفرةفضمان؛الذنببعدالتوبةالواجباتأوجب

.المغفرةأسباب

يأ:فقالذنبا،عبد"أذنب:الاخرالحديثفيقولههذاونظير

يمكث،أناللهشاءمامكثثم.لهفغفر!ليفاغفره؛ذنباأذنبت!رب

ثم.لهفغفر!ليفاغفره؛ذنباأصبت!ربأي:فقال،اخرذنباأذنبثم

ذنبا؛أصبت!رب:فقال،اخرذنباأذنبثم،يمكثأناللهشاءمامكث

قد،بهويأخذالذنبيغفرربالهأنعبديعلم:اللهفقال!ليفاغفره

شاء"(1(.مافليعمل؛لعبديغفرت

المحرماتفيلهسبحانهمنهوإذنإطلاقهذافيفليسأ[]914

.تابأذنبإذاكذلكماداملهيغفرألهعلىيدلوإنما،والجرائم

وأئهذنبعلىيصرلاألهعلمقدلأنه-بهذاالعبدهذاواختصاص

العبدذلكلكن،حالهحالهكانتمنكليعمحكم-تابأذنبكلما

بدر.لأهلبهقطعكمابذلكلهمقطوع

.هريرةابيحديثمن(2758(ومسلم(7075(البخاريأخرجه(1(
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له؛مغفوربألهأخبرهأوبالجنةلمجيماللهرسولبشرهمنكلوكذلك

لهوالمعاصيالذنوبإطلاقالصحابةمنغيرهولاهومنهيفهملم

وخوفاوحذرااجتهاداأشدهؤلاءكانبل،الواجباتبتركومسامحته

الصديقكانوقد،بالجنةلهمالمشهودكالعشرة؛قبلهامنهمالبشارةبعد

المطلقةالبشارةأنعلموافإلهمعمر؛وكذلك،والمخافةالحذرشديد

موانعها،بانتفاءومقئدة،الموتإلىعليهاوالاستمراربشروطهامقئدة

.الأعمالمنشاؤوافيماوالإذنالإطلاقذلكمنمنهمأحديفهمولم

جليلةفائدة

منو!وامناكبهافىفاقشواذلولااف!زضلكمجعلألذىهو):تعالىقوله

.[1ه/الملكأ!)النشوررزمهءوإلته

وحفرهاعليهاللوطءمنقادةذلولاالأرضجعلأنهسبحانهأخبر

ذلكأرادمنعلىممتنعةمستصعبةيجعلهاولمعليها،والبناءوشقها

وكفاتا.وقراراوبساطاوفراشامهاداجعلهاألهسبحانهوأخبرمنها.

،بالجبالوثبتها،ومرعاهاماءهامنهاوأخرجوطحاهادحاهاألهوأخبر

فيهاوبارك،والعيونالأنهارفيهاوأجرى،والطرقالفجاجفيهاونهح

وأقواتهاوأرزاقهاكلهاالحيواناتأنبركتهاومن.أقواتهافيهاوقذر

أضعافلكفتخرجهالحمثفيهاتوحأنكبركتهاومنمنها،تخرج

لكوتخرج،ظهرهاعلىالأذىتحملألهابركتهاومن،كانماأضعاف

كللهوتخرجقبيحكلمنهفتواريوأنفعها؛الأشياءأحسنبطنهامن

وتضمه،وتواريهابدنهوفضلاتالعبدقبائحتسترأنهابركتهاومن.مليح

وأعودهللأذىشيءأحملفهي؛وشرابهطعامهلهوتخرج،وتؤويه

إلىوأقربالأذىمنوأبعدمنهخيرالترابمنكانفلا.بالنفع
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الخير(1(.

كيفماالذيالذلولكالجملالأرضلناجعلسبحانهأنهوالمقصود

.ينقاديقاد

وصفهامنتقدملماوفجاجهاطرقهاعنبمناكبهاالتعبيروحسن

شيءأعلىوهي(2(مناكبها،علىبطأعليهافالماشيذلولا؛بكونها

أعاليه.وهي،الانسانكمناكب؛بالجبالالمناكبف!رتولهذافيها،

بل:طائفةوقالت.أيسرسهولهافيالمشيأنعلىتنبيهوذلك:قالوا

لجوانبه.الانسانمناكبومنه،والنواحيالجوانبالمناكب

يمشيالذيالوجهوهذا،الأعاليبالمناكبالمرادأنيظهروالذي

سطعفإن؛لهالمقابلالوجهدونالأرضمنالعاليهوالحيوانعليه

عنهالتعبيروحسنسطحها،فييقعإدماوالمشيأعلاها،الكرة

.ذلولبألهاوصفهامنتقدملمابالمناكب

لهم،فذللهافيها؛أودعهالذيرزقهمنيأكلواأنأمرهمثم

رزقهم؛وأودعها،فيهايمشونالتيوالطرقالسبلفيهاوفتق،ووطأها

مماوالأكلوالمجيءبالذهابفيهوالتقلبللانتفاعالمسكنتهيئةفذكر

للساكن.فيهأوص!

غيرالمسكنهذافيألاعلى)!الثنبور!ووإلته:بقولينبهثم

نتخذهأنيحسنفلا؛سبيلعابريدخلناهبل،مقيمينولامستوطنين

)1(

)2)

الخيرإلىواقربالترابمنخيراالترابمنحاصلشيءهناكليسأنهيعني

منه.

"هو".:الأصلفي
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لاعبورمنزلفهو؛القراردارإلىمنهلنتزوددخلناهوإنما،ومستقراوطنا

ومستقر.وطنلاوممزومعبر،حبورمستقر

وحكمتهوقدرتهووحدانيتهربوبيتهعلىالدلالةالايةفتضمنت

الدنياإلىالركونمنوالتحذير،وإحسانهبنعمهوالتذكير،ولطفه

وجنته.دارهإلىالسيرفيهانسرعبل،ومستقراوطناواتخاذها

لنعمه،والتذكير،وتوحيد،معرفتهمنالايةهذهضمنفيمافلله

عليه،والقدومللقائهوالاستعدادإليهالسيرعلىب[1914والحث

أهلهايحييوأله،تكنلمكأنالدارهذهبطويسبحانهبألهوالاعلام

ال!شور.وإليه،أماتهمبعدما

ئدهفا

إرادية.عمليةوقوم!،نظريةعلميةقو:قولانللانسان

والارادية.العلميةقو!ليهاستكمالعلىموقوفةالتامهوسعادته

ومعرفة،وبارئهفاطرهبمعرفة:يكونإلماالعلميةالقوةواستكمال

ومعرفةإليهتوصلالتيالطريقومعرفة(1(،وأفعالهوصفاتهأسمائه

يحصل)2(الخمسةالمعارففبهذه؟عيوبهاومعرفةنفسهومعرفة،افاتها

فيها.وأفقههمبهاأعرفهمالناسوأعلم،العلميةقويهكمال

حقوقهبمراعاةإلايحصللاالاراديةالعمليةالقوةواستكمال

ومتابعةوإحساناونصحاوصدقاإخلاصابهاوالقيامالعبدعلىسبحانه

.طمنساقطة"وافعاله"(1(

"الخمس".:ط(2(
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مواجهتهمنمستحيفهو؛حقهأداءفيهووتقصيرهعليهلمنتهوشهودا

لاوأئه،ذلكدونودونعليهيستحفهمادونأنهالعلمه؛الخدمةبتلك

نأإلىمضطرفهو؛بمعونتهإلاالقوتينهاتيناستكمالإلىلهسبيل

يجنبهوأن،وخاصتهأولياءهإليههدىالذبصالمستقيمالصراطيهديه

،الصلالفيفيقعالعلميةقويهفيبفسادإما:الصراطذلكعنالخروج

الغضب.لهفيوجبالعمليةقوتهفيوإما

وقدالأمور،هذهبمجموعإلاتتملاوسعادتهالانسانفكمال

:انتظامأكملوانتظمتهاالفاتحةسورةتضمنتها

آلرجصص!ألرخن!الصذنربللهألصمد):قولهفإن

وهو،الأولالأصليتضمن4[-2]الفاتحة/!!ألدتي!مىنلك

المذكورةوالأسماء.وأفعالهوصفاتهأسمائهومعرفةتعالىالربمعرفة

والرباللهاسموهي،الحسنىالأسماءأصولهيالسورةهذهفي

متضفنالربواسم،الألوهيهلصفاتمتضفناللهفاسم؛والرحمن

والجودالاحسانلصفاتمتضفنالرحمنواسم،الربوبيةلصفات

.هذاعلىتدورأسمائهومعاني.والبر

[5]الفاتحة/)!دنمئتعبوإياكنغبدإتاك):وقوله

بماوحدهعبادتهإلأليستوأنها،إليهالموصلةالطريقمعرفةيتضمن

عبادته.علىواستعانتهويرضاهيحئه

بيانيتضمن6[الفاتحة/أ!)أئم!تمبألمحرروآقدنا):وقوله

المستقيم،الصراطعلىباستقامتهإلاسعادتهإلىلهسبيللاالعبدأن

إلىلهسبيللاكما؛لهربهبهدايةإلآالاستقامةإلىلهسبيللاوأله

بهدايته.إلآالصراطعلىالاستقامةإلىلهسبيلفلا؛بمعونتهالآعبادته
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[7إدفاتحة/أ)!لينالضاولاعلتهتمالمغضوبغير):وقوله

الانحرافوأن،المستقيمالصراطعن(1(الانحرافطرفيبيانيتصنن

والاعتقاد،العلمفسادهوالذيالصلالإلىانحرافالطرفينأحدإلى

فسادسببهالذيالعتإلىانحرافالآخرالطرفإلىوالانحراف

والعمل.القصد

العبدوحظ.نعمةواخرها،هدايةوأوسطها،رحمةالسورةفأول

منحظهقدرعلىمنهاوحطه،الهدايةمنحظهقدرعلىالنعمةمن

لوازممنوالرحمةوالنعمة.ورحمتهنعمتهإلىكلهالأمرفعاد.الرحمة

فهو؛إلهيتهموجباتمنوذلكمنعما،رحيماإلايكونفلا؛ربوبئته

تحفقفمن.المشركونبهوعدلالجاحدونجحدهوانالحقالاله

بأوفركمالهمنفازفقدوحالا؛وعملاومعرفةعلماالفاتحةبمعاني

عندرجتهمارتفعتالذينالخاصةعبوديةعبوديتهوصارت،نصيب

المتعبدين.عوائم

.(2(المستعانوالله

إلى".":الأصلفي(1(

".السالكين"مدارجفيالفاتحةسورةمعانيعلىالمؤلفتكلم(2(
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ئلىةفا

طريقين:منمعرفتهالىالقرانفيعبادهيدعوتعالىالرب

فتللت؛وتدبرهااياتهفيالتفكر:والثاني.مفعولاتهفيالنظر:أحدهما

المعقولة.المسموعةاياتهوهذه،المشهودةاياته

الئلواصئفوالأزضآلشمؤتظقفىإن!و:كقوله:الأولفالنوع

[164]البقرة/اخرهاإلى)الناسينفعاالحربمافىتخرىالئوالفقكوالنهار

لأولىلايمخرألنهارألتلوأختئفوألأزضاالئمموتطقفىإت):وقوله

.القرانفيكثيروهو(091/عمران]ال!)الألنب

وقوله:82[،]النساء/)اتقزانيتدئبرونأفلا!و:كقوله:والثاني

!ركإلكأنزلتهكئنث):وقولي،(68/)]المؤمنونائقؤليدئ!واأفلؤميوأ[051]

يضا.أكثيروهو،()92]ص/)ءانة!لدئ!م

علىدالةوالأفعال،الأفعالعلىدالةفإلهاالمفعولاتفأما

وجودهيستلزموذلك،فعلهفاعلعلىيدلالمفعولفإن؟الصفات

وأمعدوممنالاختياريالفعلصدورلاستحالة؛وعلمهومشيئتهوقدرته

.إرادةولاعلمولاحياةولالهقدرةلاموجود

إرادةعلىدالالمتنؤعةالتخصيصاتمنالمفعولاتفيماثم

فيهاومامتكرر(1(،غيرواحدّايكونبحيثبالطبعليسفعلهوأنالفاعل

وما،تعالىحكمتهعلىدالالمحمودةوالغاياتالحكموالمصالحمن

البطشمنفيهاوما،رحمتهعلىدالوالخيروالاحسانالنفعمنفيها

والتقريبالاكراممنفيهاوما،غضبهعلىدالوالعقوبةوالانتقام

"منكر".:الأصلفي(1(
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4داوالخذلانوالابعادالاهانةمنفيهاوما،محبتهعلىدالوالعناية

والضعفالنقصغايةفيالشيءابتداءمنفيهاوما،ومقتهبغضتهعلى

أحوالمنفيهاوماالمعاد،وقوععلىدالونهايتهتمامهإلىسوقهثم

منفيهاوماالمعاد،إمكانعلىدليلالمياهوتصرفوالحيوانالنبات

فيهاوما،النبواتصحةعلىدليلخلقهعلىوالنعمةالرحمةاثارظهور

تلكمعطيأنعلىدليلناقصةكانتعدمتهالوالتيالكمالاتمن

ماوصدقصفاتهعلىشيءٍأدلمنفمفعولاتهبها؛أحقالكمالات

عنه.رسلهبهأخبرت

علىمنبهة،المسموعاتالاياتتصدقشاهدةفالمصنوعات

.المصنوعاتبالاياتالاستدلال

أئهلهغيتبينحتىأنفممعهتموفىالأفاقفىءالئناسزيهض):تعالىقال

منيريهمأنبدلاأنهفأخبر؛حقالقرانأن:أي53[؛]فصدت/)الحق

شهادتهبكفايةأخبرثم،حقالمتلوراياتهأنلهميبينماالمشهودةاياته

فاياته؛رسوليصدقعلىوالبراهينالدلائلمنأقامبماخبرهصحةعلى

والمشهودالشاهدفهو؛باياتهرسوليبصدقشاهدوهو،بصدقهشاهدة

قالكما؛نفسهعلىبنفسهالدليلفهو؛عليهوالمدلولالدليلوهو،له

كلعلىليدليلهومنعلىالدليلأطلبكيف:العارفينبعض

منه.أظهرفوجوده؛عليهطلبتهدليلفأي!شيء؟

فهو01[؟!إبراهيم/أ)شكاللهافى!و:لقومهمالرسلقالولهذا

فيبهعرفتفالأشياء؛دليلكلمنوأبين،معروفكلمنأعرف

عليه.وأحكامهبأفعالهوالاستدلالالنظرفيبهاعرفكانوإن،الحقيقة
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ئلىةفا

مسعودبنعبداللهحديثمن")1(حاتمأبيو"صحيح"المسند"في

اللهم!:فقال،حزنولاهمعبذاأصاب"ما:!يوإاللهرسولقال:قال

حكمك،فيماض،بيدكناصيتي،أمتكابن،عبدكابن-،عبدكإني

أنزلتهأو،نفسكبهسميت؛لكهواسبمبكلأسألك،قضاؤكفي4عد

الغيبعلمفيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو،كتابكفي

حزني،وجلاء،صدريونور،قلبيربيعالقرآنتجعلأن:عندك

فرحا".مكانهوأبدلهوغمههمهاللهأذهبإلآ؛وغفيهميوذهاب

نأسمعهنلمنينبغي؛"بلى:قالنتعلمهن؟افلا!اللهرسوليا:قالوا

.يتعلمهن"

والعبودية:والتوحيدالمعرفةمنأموراالعطيمالحديثهذافتضمن

ابنعبدكابنعبدك"إني:بقولهسؤالهصدربهالداعيأن:منهائج-

وفي،وحواءادمأبويهإلىوأمهاتهابائهمنفوقهمنيتناولوهذا،"أمتك

وآباؤهمملوكهبألهواعترا!ت،يديهبينواستخذاء،لهتملقذلك

سيدهوأن،وإحسانهوفضلهسيدهبابغيرلهليسالعبدوأن،مماليكه

يضيعبل،عليهيعطفولم،أحديووهولم،هلكعنهوتخلىأهملهإن

ضيعة.أعطم

)1(

ليوليس،عينيطرفةعنكبيغنىلاأني:الاعترافهذافتحت

يعلىأبوأيضاورواه)729(،حبانوابن)1/193،452(أحمدأخرجه

)1/905(،المستدركفيوالحاكم(35201(الكبيرفيوالطبراني)7952(

.وغيرهالحاكموصححه
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.عبدهأناالذيسيديغيربهوألوذبهأعوذمن

مأمور،ا[]015مدبر،،مربوببألهالاعترافذلكضمنوفي

هذافليس؛لنفسهالاختياربحكملاالعبوديةبحكميتصرفإلما،منهيئ

محضعلىفتصرفهمالعبيدوأما،والأحرارالملوكشأنبلالعبدشأن

نإ):قولهفيسبحانهإليهالمضافونالطاعةعبيدفهؤلاء.العبودية

ألرخنوعباد):وقوله42[،الحجر/أ)ستطنعلتهتملكلئسعبادى

القهرعبيدعداهمومن63[،الفرقان/أهؤنا)الأرض!علىيم!ثونالذلى

أولئكوإضافة،ملكهإلىالبيوتسائركإضافةإليهفإضافتهم؛والربوبيه

إليه،الجنةهيالتيودارهإليهناقتهصماضافةإليهالحرامالبيتكإضافة

عكعبدنا)ئئانزلنارشافى!نمخوإبئ):بقولي؛إليهرسوليعبوديةوإضافة

عئدقاملمأوأئم!)،[1الاسراء/1ء)بعتدأسرىالذىستحنميو،23[البقرة/أ

.[91/الجن1)يذعوهلئهأ

الذلمنعبودئتهالترام:"عبدك"إني:قوليبمعنىالتحفقوفي

الافتقارودوام،نهيهواجتناب،سيرهأمروامتثال،والانابةوالخضوع

ولياذه،بهالعبدوعياذ،عليهوالتوكل،بهوالاستعانة،إليهاللجأو،إليه

.ورجاءوخوفامحئةبغيؤقلبهيتعفقلاوأن،به

ومئتا،حياوكبيرا،صغيرا،الوجوهجميعمنعبدأنيأيضاوفيه

.والجوارجواللسانوالقلببالروج؛ومبتلىمعافى،وعاصيامطيعا

.لسيدهيملكوماالعبدفإن؛لكملكونفسيماليأنأيضاوفيه

فذل!كء؛نعمةمنفيهأنامابكلعليمننتالذيأنتألكأيضاوفيه

.عبدكعلىإنعامكمنكله
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؛بأمركإلاونفسيماليمنخولتنيفيماأتصرفلاأني:أيضاوفيه

نفعاولاضرالنفسيأملكلاوأني،سيدهبإذنالاالعبديتصرفلاكما

.نشوراولاحياةولاموتاولا

حقيقة.عبدكإني:قالفقد؛ذلكشهودلهصحفإن

تصرفني،فيالمتصرفأنت:أي"؛بيدك"ناصيتي:قالثم*

نفسي.فيالمتصرفأنالست،تشاءكيف

،وسيدهربهبيدنفسهمن]وهو[تصرفنفسهفيلهيكونوكيف

وسعادتهوحياتهوموته،(1(أصابعهمنإصبعينبينوقلبه،بيدهوناصيته

بل،شيءمنهالعبدإلىليس،سبحانهإليهكلهوبلاؤهوعافيتهوشقاوته

سلطانبيدناصيتهحقيرضعيفمملوكمنأضعفسيدهقبضةفيهو

ذلك؟افوقالأمربل،وقهرهتصرفهتحتلهمالاشقاهر

وحدهاللهبيدكلهاالعبادونواصيناصيتهأنالعبدشهدومتى

ينزلهمولم،يرجهمولم،ذلكبعديخفهملميشاء؛كيفيصرفهم

فيهمالمتصرف،مربوبينمقهورينعبيدمنزلةبل،المالكينمنزلة

غيرهم.لهموالمدبر،سواهم

وصفَاربهإلىوضرورتهفقرهصارالمشهد؛بهذانفسهشهدفمن

أملهيعلقولم،إليهميفتقرلمكذلكالناسشهدومتى،لهلازما

وعبوديته.وتوكلهتوحيدهفاستقام،بهمورجاءه

هولاإدابهمنماورلبهوربىأدلهعلىتوممتإق):لقومههودقالولهذا

.[65أهود/!)مستقيمصرفىعكربإنبناصحينهاءاضذم

.العاصبنعمروبنعبداللهعن(2654(مسلمأخرجهالذيالحديثفيكما(1(
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هذاتضمن":قضاؤكفيعدل،حكمكفي"ماض:!قوله*

حمدهيتضمن:والثاني.عبدهفيحكمهمضاء:أحدهما:أمرينالكلام

الحمد.ولهالملكلهسبحانهوهو،وعدله

ثم،!وبناصينهاءاضنماهوإلادابهمنما):هودنبيهقولمعنىوهذا

متصزفاقاهرامالكاكونيمع:أي؛!)مستقيمصرفىعكربان):قال

الذيالعدلوهو،مستقيمصراطعلىفهو؛بيدهنواصيهمعبادهفي

وقدرهوقضائهوفعلهقوليفيمستقيمصراطعلىفهو؛فيهمبهيتصرف

وأمره،عدلكلهوقضاؤه،صدوكلهفخبره؛وعقابهوثوابهونهيهوأمره

الثوابيستحقلمنوثوابه،مفسدةكلهعنهنهىوالذي،مصلحةكله

وحكمته.بعدلهالعقابيستحقلمنوعقابه،ورحمتهبفضله

:للقضاءوالعدلللحكمالمضاءوجعل،والقضاءالحكمبينوفرق

الكونيوحكمهالشرعيالدينيحكمهيتناولسبحانهحكمهفإن

تحتمقهوروهو،فيه(1(ماضيانالعبدفينافذانوالنوعان،القدري

الكونيالحكملكن،أبىأمشاءفيهونفذافيهمضياقد،الحكمينأ[1ه]1

يخالفه.فقدالشرعيئالدينيئوأما،مخالفتهيمكنهلا

مضيهبعديكونإنماوذلك،والإكمالالاتمامهوالقضاءكانولما

وأتممتهأكملتهالذيالحكم:أي"؛قضاؤكفي"عدل:قال؛ونفوذه

فيه.منكعدلعبدكفيونفذته

لاوقدتنفيذهيشاءوقد،سبحانهبهيحكممافهوالحكموأما

فإن؛كونياكانوإنالعبد،فيماضفهودينئا؛حكماكانفإن؛ينفذه

".ماضية..."نافذة:الأصلفي(1(
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عنه.اندفعينفذهلموإن،فيهمضىسبحانهنفذه

ويقدربقضاءيقضيقدوغيره،بهيقضيما)1(يمضيسبحانهفهو

القضاءفله؟ويمضييقضيسبحانهوهو،تنفيذهيستطيعولاأمرا

والامضاء.

كلمنعبدهفيأقضيتهجميعيتضمن:"قضاؤكفي"عدل:وقوله

،وموتوحياة،وألمولذةوفقر،وغنى،وسقمصجةمن؛الوجوه

مصبنمنأصئ!مومآ!و:تعالىقال؟ذلكوغيروتجاوزوعقوبة

بماسيئةتصخبهئم)وإن:وقال03[،]الشورى/)أتديكؤكسبتفبما

ىلى!ضيما!ئ؛[48]الئورى/!)كفورلإلحشنافإنأيذيهمقدمت

فيه.عدلفهوالعبد

فيالعدلوجهفما؛وقدرهبقضائهعندكمفالمعصية:قيلفإن

ظاهر؟!عليهاالعقوبةفيالعدلفإن؛قضائها

أجله:ومن،شأنلهسؤالهذا:قيل

قالوا:.لذاتهممتنعوالظلمالمقدور،هوالعدلأنطائفةزعمت

يكونفلاشيء؟كللهواللهالغير،ملكفيالتصرفهوالطلملأن

عدلا!إلاخلقهفيتصرفه

فلما،وقدرهقضاهماعلىيعاقبلاأنهالعدلبل:طائفةوقالت

العدلفيكونوقدرهبقضائهليسأنهعلمالذنبعلىالعقوبةمنهحسن

!الآخرةفيوإماالدنيافيإما،والذمبالعقوبةالذنبعلىجزاؤههو

"يقضي".:الأصلفي(1(
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منأنفزعمواالقدر،وبينالعدلبينالجمعهؤلاءعلىوصعب

نأيمكنهلمبالعدلقالومن،بالعدليقولأنيمكنهلمالقدرأثبت

فزعموا،الصفاتوإثباتالتوحيدبينالجمعصعبكمابالقدرايقول

توحيدهمفصار!الصفاتبإنكارالاالتوحيدإثباتيمكنهملاأنه

!!بالقدرتكذيباوعدلهم،تعطيلا

وضعهوعندهموالطلم،للأمرينمثبتونفهمالسنةأهلوأما

نزهقدوهذا،لهذنبلاومنالمطيعكتعذيب؛موضعهغيرفيالشيء

كتابه.منموضعغيرفيعنهنفسهالله

منعلىوالغيبالمعصيةوقضىشاء،منأضلوإنسبحانهوهو

فيوالخذلانالإضلالوضعلألهفيه؛العدلمحضفذلكشاء؛

أفعالهكلالذي،العدلالحسنىأسمائهومنكيف.بهاللائقموضعه

!؟وحقوصوابسدادوأحكامه

الكتب،وأنزل،الرسلوأرسل،السبلأوضحقدسبحانهوهو

والأبصاربالأسماعوالطاعةالهدايةأسبابمنومكن،العللوأزاح

نأنفسهمنوأراد،عنايةبمزيدشاءمنووفق.عدلهوهذا.والعقول

وخلى،وفضلهلتوفيقهبأهلليسمنوخذل.فضلهفهذا.ويوفقهيعينه

ولمفضلهعنهفقطع،يوفقهأننفسهمنسبحانهيردولم،نفسهوبينبينه

:نوعانوهذا.عدلهيحرمه

عدوهوإيثار،عنهإعراضهعلىللعبدمنهجزاءيكونما:أحدهما

يخذلهأنأهلفهو؛وشكرهذكرهوتناسى،عليهوالموافقةالطاعةفي

عنه.ويتخلى

قدريعرفلاأنهمنهيعلملماابتداء؛ذلكلهيشاءلاأن:والثاني
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فلا؛يحبهولابها،عليهيمنيولا،عليهيشكرهولا،الهدايةنعمة

بغفهمفتنا)و!ذلف:تعالىقال؛محلهصلاحيةلعدملهيشاؤها

)!بالخن!لنيأغلمأدلهألئسبيننامنماعليهوادلهمىأهؤلاليقولوابعنن

فإذا؛[23/الأنفالأ)لاشتمعهئمضئرافيهغاللهولؤعلم!و:وقال،[53/الأنعام1

؛العدلمحضذلككان؛والمعصيةبالضلالالنفوسهذهعلىقضى

الكلبوعلىالعقربوعلىتقتلبأنالحيةعلىقضىإذاكما

هذهعلىمخلوقاكانوإناب[]اه،فيهعدلأذلككانالعقور(1(؛

الصفة.

.والقدر(2(القضاءفيالكبيركتابنافيهذافيالكلاماستوفيناوقد

در:"قضاؤكفيعدل،حكمكفي"ماض:!يهقولهأنوالمقصود

،عبدهفياللهأقضيةعمومينكرونالذينالقدرية:الطائفتينعلى

إلىالقضاءويردون،وقدرهبقضائهكونهاعنالعبادأفعالويخرجون

يبقىفلا!عدلمقدوركل:يقولونالذينالجبريةوعلى!والنهىالأمر

و!

فعله،يمكنماكلعندهمالعدلفإن؛فائدة:"قضاؤكفي"عدل:لقولي

هووهذا.قضاؤكفيونافذماضيى:قالفكأله!لذاتهالمحالهووالظلم

بعييه.الأول

بأسمائهإليهتوسل:اخرهإلى"...اسمبكل"أسألك:وقوله*

فإلها؛إليهالوسائلأحبوهذه.يعلملمومامنهاالعبدعلمماكلها؛

)1)

)2)

قتلوفيمسعود.ابنعن(0183(البخاريأخرجهحديثالحيةقتلفيورد

ومسلم(1828(البخاريأخرجهمامنهاأحاديثالعقوروالكلبالعقرب

عنها.اللهرضيحفصةعن(0012(

".والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليل"شفاءكتابهيعني

36



أسمائه.مدلولهيالتيوأفعالهبصفاتهوسيلة

الربيع:":صدريونورقلبيربيعالقرانتجعل"أن:وقوله*

وكذلك،بهالقلوبلحياةبهالقرانشئه؛الأرضيحييالذيالمطر

الذيوالنورالحياةبهتحصلالذيالماءبينوجمعبالمطر،اللهشبهه

أنزل):قولهفيسبحانهبينهماجمعكما؛والاشراقالاضاءةبهتحصل

أفارفىعليهيوهدونوممازايأزلداالشئلفاحتملبقدرهاأويتمالتفساماصالشماءت

فلئاناراأستؤقدالذىكمثلمثلهخ):قولهوفي.[17]الرعد/)صفيتيأتجغاء

منكصنبمأؤ):قالثم،[17]البقره/)بنورهئمأدنهذهبحؤلإماتأضاء

مثلوالازص!السمؤتنور!ألله):قولهوفي91[.]البقرة/)ألشما

ئثنإ)يؤلفثمس!بميزجىألمحهأنألؤتر):قالثم.35[]النور/الاياتنور،ء)

بهينوروأنالقرانبربيعقلبهيحييأنالدعاءفتضمن43[.]النور/الاية

فأخيتنهمئتاكان)أرمن:تعالىقال؛والنورالحياةلهفتجتمعصدره

ئضها)بخاربملتسا!لظلمتفىئث!كمنالناسفلوع!يمثمىنورالهروجعقنا

.[221/]الأنعام

منهيسريلهالحاصلالنوركان؛القلبأوسعمنالصدركانولما

أوسعمنه.هولماحصلقدلأله؛القلبإلى

الحياةتسري،القلببحياةكلهاوالجوارجالبدنحياةكانتولما

مادتها.هوالذيبالربيعلهالحياةسأل؛الجوارجإلىثمالصدرإلىمنه

نأسأل؛واستنارتهالقلبحياةيضادوالغموالهمالحزنكانولما

القرانبغيرذهبتإذاوأما،تعودلاأنأحرىفإلها؛بالقرانذهابهايكون

ذلك.بذهابتعودفإلها؛ولدأوزوجةأوجاهأودنياأوصحةمن

أحدث؛ماضيىأمرمنكانإن:القلبعلىالواردوالمكروه
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حاضر؛أمرمنكانوإن،الهمأحدث؛مستقبلمنكانوإن،الحزن

أعلم.اللهو.الغمأحدث

دهفا

وقدراذاتاوأعلاهاوأشرفهاوأنورهاوأطهرهاالموجوداتأنزه

عليه.لاستوائهصلحولذلك،جلالهجلالرحمنعرشوأوسعها

بعدمماوأشرفوأنزهأنوركان؛العرشإلىأقربكانماوكل

وأجلها؛وأنورهاوأشرفهاالجنانأعلىالفردوسجنةكانتولهذا.عنه

.سقفها12(هوإذ؛العرشمنلقربها

شرسافلينأسفلكانولهذا.وأضيقأظلمكانعنهبعدماوكل

خير.كلمنوأبعدهاوأضيقهاالأمكنة

فهي؛وإرادتهومحبتهلمعرفتهمحلاوجعلهاالقلوباللهوخلق

تعالى:قال.وإرادتهومحبتهمعرفتههوالذيالأعلىالمثلعرش

)!الحكيصاتعريزوهرالاعكلىالمحثلودئهالسوطمثلبالأخرهيومنوتلالفذين)

وهواهوتيعيد!ثصالخفقيبدؤاائذىوهو):تعالىوقال،6[0/]النحل

)!الحكيوالعشفيوهووالأرضنألمجؤتفىالأغكالمحثلولهعلية

فهذا؛[11]الشورى/)شفءكمثلهليسا:تعالىوقال،27[]الروم/

لموإن.عرشهفهو؛المؤمنقلبعلىمستووهو،الأعلىالمثلمن

لم؛وخبثدنسكلمنوأبعدهاوأطيبهاوأنزههاالأشياءأطهريكن

فاستوى،وإرادةومحبةمعرفةعليهالأعلىالمثلأ[]152لاستواءيصلح

وفيه:،مرفوعاهريرةأبيعن)7423(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(1(

عرشوفوقه،الجنةوأعلىالجنةأوسطفإنه،الفردوسفسلوهال!هسألتم"فإذا

".الجنةأنهارتفجرومنه،الرحمن
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وأظلمفضاقبها،والتعلقوإرادتهاومحبتهاالأسفلالدنيامثلعليه

عرشهوقلب:قلبينعلىالقلوبتعودحتى.وفلاحهكمالهمنوبعد

الخير.وذخائروالبهجةوالسروروالفرحوالحياةالنورففيه؛الرحمن

والغموالحزنوالموتوالظلمةالضيقفهناك؛الشيطانعرشهووقلب

فيمغموم،يستقبلبمامهموممضى،ماعلىحزينفهو؛والهم

.الحال

النوردخلإذا":قالأله؛!لمجيمالنبيعن(1(وغيرهالترمذيروىوقد

:قال؟اللهرسولياذلكعلامةفماقالوا:".وانشرحانفسحالقلب

للموتوالاستعداد،الغروردارعنوالتجافي،الخلوددارإلى"الانابة

."نزولهقبل

فلذلك؛الأعلىالمثلاثارمنهوإلماالقلبيدخلالذيوالنور

الطلمةفحطه؛ومحبتهاللهمعرفةفيهيكنلموإذا،وينشرحينفسح

والضيق.

ئلىةفا

أزمة،كلهالحمدولهكلهالملكلهملكاتجد؛القرانخطابتأمل

ملكه،سريرعلىمستويا،إليهومردهامنهومصدرهابيديهكلهاالأمور

عبيد،نفوسفيبماعالما،مملكتهأقطارفيخافيةعليهتخفىلا

،ويرىيسمع،المملكةبتدبيرمنفردا،وعلانيتهمإسرارهمعلىمطلغا

ابنعن311((4/المستدركفيالحاكموأخرجه،الترمذيسننفيأجدهلم(1(

الألبانيوضعفه."ساقط"عدي:بقولهالذهبيوتعقبه،عنهوسكتمسعود،

طرقه.وبيانتخريجهفيوأطال(659(الضعيفةالسلسلةفي
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ويميت،ويرزقويخلق،ويهينويكرم،ويعاقبوجمميب،ويمنعويعطي

وجليلهادقيقهاعندهمننازلةالأمورويدئر،ويقضيويقدر،ويحيي

بعلمه.إلاورقةتسقطولا،بإذنهلاإذرةتتحركلا،إليهوصاعدة

نفسه،ويحمد،نفسهويمخد،نفسهعلىجمشيتجدهكيففتأمل

فيه،ويرغبهم،وفلاجهمسعادتهمفيهماعلىويدالهم،عبادهوينصح

ويتحبب،وصفاتهبأسمائهإليهمويتعرف،هلاكهمفيهمماويحذرهم

بهيستوجبونبماويأمرهمعليهمينعمهفيذكرهم؛والائهينعمهإليهم

نإالكرامةمنلهمأعدبماويذكرهمنقمهمنويحذرهمتمامها،

أوليائهفيبصنعهويخبرهم،عصوهإنالعقوبةمنلهمأعدوما،أطاعوه

بصالحأوليائهعلىوجمشي،وهؤلاءهؤلاءعاقبةكانتوكيف،وأعدائه

وقبيحأعمالهمبسيىءأعداءهويذم،أوصافهموأحسنأعمالهم

شبهعنويجيب،والبراهينالأدلةوينوع،الأمثالويضرب،صفاتهم

ويقول،الكاذبويكذب،الصادقويصدق،الأجوبةأحسنأعدائه

وحسنهاأوصافهاويذكرالسلامدارإلىويدعو،السبيلويهدي،الحق

ويذكروالامها،وقبحهاعذابهاويذكرالبواردارمنويحذرونعيمها،

عنهلهمغنىلاوألهم،وجهكلمنإليهحاجتهموشدةإليهفقرهمعباده

بنفسهالغنيوأنه،الموجوداتجميعوعنعنهمغناهويذكر،عينطرفة

منذرةأحدّيناللاوأنه،بنفسهإليهفقيرسواهماوكل،سواهماكلعن

بعدلهإلافوقهافماالشرمنذرةولا،ورحمتهبفضلهإلافوقهافماالخير

وحكمته.

مقيلذلكمعوأنه،عتابألطفلأحبابهعتابهخطابهمنويشهد

والدافع،فسادهمومصلح،أعذارهمومقيم،زلأتهموغافر،عثراتهم
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والمنجي،بمصالحهموالكفيل،لهموالناصر،عنهموالمحامي،عنهم

لهموليئلاالذيوليهموأله،بوعدهلهموالموفي،كربكلمنلهم

ونعمالمولىفنعم؛عدوهمعلىونصيرهم،الحقمولاهمفهو؛سواه

النصير.

هذاجميلاجوادارحيماعظيماملكاالقرآنمنالقلوبشهدتفإذا

التوذدفيأنفاسهاوتنفق،منهالقربفيوتنافس،تحبهلافكيف؛شأنه

كلرضىمنعندهااثرورضاه،سواهماكلمنإليهاأحبويكون،إليه

هوبهوالأنسإليهوالشوقحبهويصير،بذكرهتلهجلاوكيف!؟سواهما

ولموهلكتفسدت؛ذلكفقدتإنبحيثودواءها؛وقوتهاغذاءها

بحياتها؟اتنتفع

ئدةفا

ألهكماوهذا،ضدهمنبتفريغهمشروطفيهيوضعلماالمحلقبول

:والاراداتالاعتقاداتفيهوفكذلك؛والأعيانب[]152الذواتفي

لاعتقادفيهيبقلم؛ومحبةاعتقادابالباطلممتلئاالقلبكانفإذا

لم؛ينفعلابمابالتكلماشتغلإذااللسانأنكما؛موضعومحبتهالحق

بالباطل،النطقمنلسانهفرغإذاإلا؟ينفعهبماالنطقمنصاحبهيتمكن

إلآبالطاعةشغلهايمكنلم؛الطاعةبغيراشتغلتإذاالجوارحوكذلك

ضدها.منفرغهاإذا

والا!نسإليهوالشوقوإرادتهاللهغيربمحبهالمشغولالقلبفكذلك

بتفريغهإلا؛لقائهإلىوالشوقوحبهوإرادتهاللهبمحبةشغلهيمكنلابه

إذاإلآ؛بخدمتهوالجوارحبذكرهاللسانحركةولا،بغيرهتعلقهمن

والعلومبالمخلوقبالشغلالقلبامتلأفإذا؛وخدمتهغيرهذكرمنفرغها
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وصفاتهأسمائهومعرفةباللهللشغلموضعفيهايبقلم؛تنفعلاالتي

وأحكامه.

حديثغيرإلىصغافإذا:نالالمكإصغاءالقلبإصغاءأنذلكوسر

الله؛محئةغيرإلىمالإذاكما،لحديثهفهمولاإصغاءفيهيبقلم؛الله

محلفيهيبقلم؛ذكرهبغيرالقلبنطقفإذا،محبتهإلىميلفيهيبقلم

.كاللسانبذكرهللنطق

جوفيمتلىء"لأن:قالأدهلمخي!النبيعن(1(الصحيحفيولهذا

الجوفأنفبينشعرا"؛يمتلىءأنمنلهخيريريهحتىقيحاأحدكم

بالشعر.يمتلىء

(2(والتقديرات،والخيالات،والشكوك،بالشبهيمتلىءفكذلك

،والمضحكات،والمفاكهات،تنفعلاالتيوالعلوم،لهاوجودلاالتي

ونحوها.والحكايات

كمالهبهالذيوالعلمالقرآنحقائقجاءته؟بذلكالقلبامتلأوإذا

محلإلىوجاوزتهفتعدتهقبولا،ولالهاغاقرفيهتجدفلم،وسعادته

فإله؛فيهلهامنفذلاضدهامنملانلقلبالنصيحةبذلتإذاكما؛سواه

مستوطنة.لامجتازةتمزلكن،فيهتلحولايقبلهالا

:قيل(3(ولذلك

منزهلكلحلفجنابناتلقناسوانامنفؤادكنزه

)1)

)2)

)3)

.هريرةأبيحديثمن)2257(ومسلم)6155(البخاريأخرجه

"."التقدرات:الأصلفي

".الهجرتين"طريقفينسبةبلاالبيتان
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بكنزهفازالطلسمذاحلمنوصالنالكتزطلسموالصبر

التوفيق.وبالله

3ئدةفا

.[1]التكاثر/اخرهاإلىثر!!)الت!ألهئكم):تعالىقوله

موعظةبهاوكفىوالتهديد،والوعيدللوعدالسورةهذهأخلصت

عقلها.لمن

فيه؛تعذرونلاوجهعلىشغملكم:أي)؛)ألهنكم:تعالىفقوله

محلفهوبقصدكانفإن،عنهالاشتغالهوالشيءعنالالهاءفإن

انفاألهتنيالها-":الخميصةفيع!يمكقوله-قصدبغيركانومان،التكليف

وفي،النسيانمننوعوهومعذورا،صاحبهكان"(1(-صلاتيعن

لها:ويقال،عنهذهل:اي؛(2(الصبيعنلمجي!اللهرسولفلها:الحديث

لأ،للقلبواللهو.عنهانصرفاذا:عنهولها،بهاشتغل:أيبالشيء

)ألهنم:قولهكاذهولهذا.بينهمايجمعولهذا،للجوارجواللعب

يستعملقدالعاملفإن(شغلكم(؛منالذمفيأبلغ)!ثرالت!

وإعواض!.ذهولهوفاللهو؛بهلاهغيووقلبهيعملبماجوارحه

عنوأعرض،لبعضبعضكممكاثرةأي،الكثرةمنتفاعلوالتكاثر

غيرهالعبدبهيكاثرماكلوأنوعمومهلاطلاقهارادةبهالمتكاثرذكر

هذافيداخلفهو-معادهبنفععليهيعودوماورسولهاللهطاعةسوى-

،نسوةأو،رئاسةاو،جاهأو،مالمن؛شيءكلفيفالتكاثر،التكاثر

)1)

)2)

عائشة.حديثمن(556(ومسلم(373(البخاريأخرجه

سعد.بنسهلحديثمن(9214(ومسلم(1961(البخارياخرجه
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الكتب،فيوالتكاثر-،إليهيحتحلمإذاسيماولا-علمأو،حديثأو

يطلبأنوالتكاثر،وتوليدهاوتفريعها،،المسائلوكثرة،والتصانيف

الله؛إلىيقربفيماإلأ؛مذموموهذا،غيرهمنأكثريكونأنالرجل

إليها.ومسابقةالخيراتفيمنافسةفيهفالتكاثر

)1)
إلىانتهىأنهالشخيربنعبداللهحديثمن"مسلم"صحيحولمحي

:ادمابن"يقول:أ[]153قال!)،ثرالت!ألهنكم)يقرأوهو!ي!النبي

أكلتأو،فأمضيتتصدقتماإلأمالكمنلكوهل!مالي!مالي

."!؟فأبليتلبستأو،فأفنيت

تنبيه

بأذنه.ينتفعلمبعينهينتفعلممن*

السترهتكفمن؛الناسوبينبينهوستراللهوبينبينهسترللعبد*

.الناسوبينبينهالذيالستراللههتك؛اللهوبينبينهالذي

ربهيسترضيأنلهفينبغي؛ساكنههووبيتماملاقيههوربللعبد8

إليه.انتقالهقبلبيتهويعمر،لقائهقبل

عنتقطعكالوقتإضاعةلأن؛الموتمنأشدالوقتإضاعة!!-

وأهلها.الدنياعنيقطعكوالموت،الاخرةوالدارالله

بغمفكيف؟ساعةغمتساويلااخرهاإلىأولهامنالديخما!إ-

العمر؟!

يعقباليومومكروهغدا،المكروهيعقباليومحلأمحبوب

(5892(.برقم(1(
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.غداالمحبوب

بهاأولىهوبماوقتكلنفسكتشتغلأنالدنيافيالزبحأعظم*

معادها.فيلهاوأنفع

؟!ساعةبشهوةفيهابماالجنةباعمنعاقلايكونكيف*

علىبكاؤه:شيئينمنوطرهيقضولمالدنيامنالعارفيخرج*

ربه.علىوثناؤه،نفسه

تعالىوالرب،منهوهربتمنهاستوحشت؛خفتهإذاالمخلوق*

إليه.وقربتبهأنست؛خفتهإذا

،الكتابأهلأحبارسبحانهاللهذملما؟عملبلاالعلمنفعلو*

المنافقين.ذملما؛إخلاصبلاالعملنفعولو

لمفإن؛الفكرةفدافع؛فكرةصارتتفعللمفإن؛الخطرةدافع*

فإن؛وهمةعزيمةصارتتفعللمفإنفحاربها؟؛شهوةصارتتفعل

فيصعب،عادةصاربضدهتتداركهلمفإنفعلا؛صارتتدافعهالم

عنها.الانتقالعليك

عنوالجوارجالقلبحمية:إحداها:مراتب(1(ثلاثالتقوى*

الحمية:الثالثة.المكروهاتعنحميتها:الثانية.والمحرماتالاثام

تفيدهوالثانية،حياتهالعبدتعطيفالأولى.يعنيلاوماالفضولعن

وبهجته.وفرحهسرورهممسبهوالثالثة،وقولهصخته

المحقالخصمناصريقفلعنهتذفيحينالحقغموض

ث!."ثلاثة:الأصلفي((1
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المدو(1(علىللمجلفتقضيقومفهومالذقيقعنتضل

الناسمنليبشفيعولابيلاوأدركهأسعىماأبلغبالله*

(2(الياسجانبمنمسرعاالرجاجاءيقطعنياليأسوكادأيستإذا

عوقب؛الشجرةجانبمنالجنةفيالخلودادمطلبلماظم

صاحبجهةمنالسجنمنالخروجيوسفطلبولمامنها،بالخروج

سنين.بضعفيهلبث؛الرؤيا

مشاهد:ستةفيهفله؛يكرههمقدورالعبدعلىجرىإذا-*

وما،وخلقهوشاءهقدرهالذيهواللهوأن،التوحيدمشهد:أحدها

يكن.لميشألموما،كاناللهشاء

.قضاؤهفيهعدل،حكمهفيهماضوأنه،العدلمشهد:الثاني

لغضبهغالبةالمقدورهذافيرحمتهوأن،الرحمةمشهد:الثالث

.حشوهورحمته،وانتقامه

لم،ذلكاقتضتسبحانهحكمتهوأن،الحكمةمشهد:الرابع

.[(3(]عبث!قضاهولاسدىيقدره

منذلكعلىالتائمالحمدسبحانهلهوأنالحمد،مشهد:الخامس

وجوهه.جميع

تجري،وجهكلمنمحضعبدوأنه،العبوديةمشهد:السادسى

)1)

)2)

)3)

(4/1683(.ديوانهفيالروميلابنالبيتان

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالبيتينأجدلم

.طمن
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تحتفيصرفه،وعبدهملكهكونهبحكموأقضيتهسيدهأحكامعليه

هذهلجريانمحلفهو؛الدينيةأحكامهتحتيصرفهكماالقدريةأحكامه

عليه.الأحكام

القلب،وفساد،الحقب[]153وخفاء،الرأيوفساد،التوفيققلة*

وبينالعبدبينوالوحشة،الخلقونفرة،الوقتوإضاعة،الذكروخمول

الرزقفيالبركةومحق،القلبوقسوةالدعاء،إجابةومنع،ربه

الصدر،وضيق،العدووإدالة،الذلولباس،،العلموحرمان،والعمر

وطول،الوقتويضيعونالقلبيفسدونالذينالسوءبقرناءوالابتلاء

والغفلةالمعصيةمنتتولد:البالوكسف،المعيشةوضنك،والغمالهم

هذهوأضداد.النارعنوالاحراقالماءعنالزرعيتولدكمااللهذكرعن

الطاعة.عنتتولد

فصل

فيوالآفات،علمهفيبالجهللهفأقر؛ربهأنصفلمنطوبى

معاملته.فيوالنللم،حقهفيوالتفريط،نفسهفيوالعيوب،عمله

فضله.رأىبهايؤاخذهلموإن،عدلهرأىبذنوبهاخذهفإن

وصدقةفمنةقبلهافإن؛عليهوصدقتهمنتهمنراهاحسنةعملوإن

به.يواجهأنيصلحلامثلهافلكونردهاممان،ثانية

عصمتهوإمساك،لهوخذلانه،عنهتخليهمنرآهاسيئةعملوإن

نفسه؛فيوظلمه،ربهالىفقرهذلكفيفيرى،فيهعدلهمنوذلك،عنه

وكرمه.وجودهإحسانهفبمحض؛لهغفرهافإن

إلانفسهيرىولا،محسناإلاربهيرىلاأنهوسرهاالمسألةونكتة
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وإحسانهعليهربهفضلمنيسرهماكلفيرى،مقصراأومفرطاأومسيئا

فيه.اللهوعدلذنوبهمنيسوؤهماوكلإليه

لسكانها.سقيا:قالوا؛أحبابهممنازلخربتإذاالمحبون

حينئذذكر؛الترابتحتالأعوامعليهأتتإذاالمحبوكذلك

كانلمنوسقياهرحمتهتجدد]و[إليهوتوددهالدنيافيلهطاعتهحسن

البالية.الأجسامتلكفيساكنا

فائدة

.الشيءمنوغيرة،الشيءعلىغيرة:غيرتانالغيرة

نأالمكروهمنوالغيرة،[(1(عليه]حرصك:المحبوبعلىفالغيرة

عليه.ينراحمك

المزاحم.منبالغيرةإلاتتملاالمحبوبعلىفالغيرة

حبه؛فيالمشاركةتقبحالمحبوبيكونحيثتحمدوهذه

كالمخلوق.

الحبيببلوالعالمكالرسول؛حبهفيالمشاركةتحسنمنوأما

والغيرةحسد!هوبل،عليهالمزاحمةغيرةيمصورفلا؛سبحانهالقريب

،غيرهإلىيصرفهاأنلهمحبتهعلىالمحبيغارأنحقهفيالمحمودة

نأأعمالهعلىيغارأو،عليهفيفسدهاالغيرعليهابطلعأنعليهايغارأو

محبوبهيكرهمايشوبهاأنعليهايغارأو،محبوبهلغيرشيءفيهايكون

منتهشهودعنغيبتهأوعليهاغيرهلاشرافمحبهأوإعجابأورياءمن

(1(منط.

48



كفهاوأفعالهوأعمالهأحوالهتكونأنتقتضيفغيرتهوبالجملة.فيهاعليه

محبوبه.رضىغيرفيوقتمنهايذهبأنأوقاتهعلىيغاروكذلك،لله

المعوقلهالمزاحممنغيرةوهيالعبد،جهةمنالغيرةفهذه

محبوبه.مرضاةعنلهالقاطع

إلىمحبتهعنقلبهينصرفأنكراهيةفهي؟عليهمحبوبهغيرةوأما

حبه.فييشاركهبحيثغيرهمحبة

غيرتهولأجل)1(،عليهحزمماالعبديأتيأناللهغيرةكانتولهذا

عبيدهالخلقلأنبطن)2(؛ومامنهاظهرماالفواحشحرمسبحانه

المثلولله،جواريهعلىالسيديغاركماإمائهعلىيغارفهو؛وإماؤه

تلكتحملهمبحيث؛لغيرهمحبحهمتكونأنعبيدعلىويغار،الأعلى

منها.الفاحشةونيلالصورعشقعلىالمحبة

نأالخلققلوبفياللهوفره؛يعصيهأنقلبهفياللهوقارعظممن*

.يذالوه

شجرةفيهنبتت؛القلبأرضفيالمعرفة)3(شروشعلقتإذا*

)!تي-الشجرةتزالفلا،الطاعةأثمرتوقويتتمكنتفإذا؛المحبه

.[52/إبراهيم]ربها)بإذنصيهنمأ!ماص

بمؤوسبوهلمح!كث!اتجماالله)ابمروا:القوممنازلأول*

.هريرةأبيحديثمن(2761(ومسلم(5223(البخاريأخرجكما(1(

ابنعن(0276(ومسلم(0522(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(2(

مسعود.

والجذور.الأصولهي(3(
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يصحلىالذىهوميوأ[1ه]4:وأوسطها،42(-14الأحزاب/أ)!وأصحيلا

واخرها:،[43/الأحزابأ)لنوراإلىالظلمتمنليخرجكووملابكت!عليهم

.(44/الأحزابأ)سنميلقؤن!يوم!متهم)

شجرةغرستفإنفيها؛يغرسلماقابلةرحبةالفطرةأرض*

والهوىالجهلشجرةغرستوإن،الأبدحلاوةأورثتوالتقوىالايمان

مر.الثمرفكل

ولا،ولسانكوقلبكوسمعكعينكمنواطلبه،اللهإلىارجع-:

وما،منهاإلأبتوفيقهإليهرجعمنرجعفما؟الأربعةهذهمنعنهتشرد

ويتكفمويبصريسمعفالموفقمنها؛إلأبخذلانهعنهشردمنشرد

.وهواهبنفسهذلكمنهيصدروالمخذول،5(1(بمولاويبطش

غرستها،نواةكمثلوتزايدها؛ونموهاالطاعاتتوالدمثال*

أثمرفداما،نواهاوغرست،ثمرهافأكلت،أثمرتثم،شجرةفصارت

المعاصي.تداعيوكذلك،نواهوغرست،ثمرهجنيت!لىشيمنها

ومن،بعدهاالحسنةالحسنةثوابفمن؛المثالهذااللبيبفليتدبر

بعدها.السيئةالسيئةعقوبة

خدمتهمنيملولالهويتعبدللهيتذللمملوكمنالعجبليس*

بصنوفمملوكهإلىيتحببمالكمنالعجبإثما،إليهوفقرهحاجتهمع

عنه.غناهمعإحسانهبأنواعإليهويتوددإنعامه

.ربلكأنهفخرابكوكفى،عبالهأنكعزابككفى*

.هريرةأبيعن(0796(البخاريأخرجهالذي،الوليحديثفيكما(1(
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فصل

البقرة/34[أ))أسجدواعزأذلتفإئها؛والمعاصي*اياك

.35[/]البقرةاشمكن))قظاعإوأخرجت

سنة.ألفالقلقحرارةأثمرتلحظهيلهايا*

معويرسلها،القصصفيالحزنسطورالندمبدميكتبزالما*

.37[]البقرة/)عليةفئاب):توقيعجاءهحتى،الأسفأنفاس

فيالغائصهبوطأنعلموما،الجنةمنادمبنزولإبليسفرح*

.صعودالدرخلفاللجة

03[،]البقرة/)ظيفةالأرضفىجاعلإفئ):لادمقولهينكم*

!![63]الاسراء/منه!)تجعكفمناذهمت):لكوقوله

."(1(...تذنبوالملو"،وجودهمنالمرادهوادمعلىجرىما*

فلك[؟18]الأعراف/منها))أخرقي:لكقولي!نتجزعلا!ادميا*

خلقتها.درتتكولصالح

واليوم،الملوكعلىالملوكدخولعليتدخلكنت!ادميا*

.الملوكعلىالعبيددخولعليتدخل

استخرجفقد؛كيسكسببكانتزللكأسمنتجزعلا!ادميا*

)تكرهواان)وعسي،العبوديةخلعةوألبست،العجبداءمنك

نفسي"والأىمرفوعا.هريرةأبيعن(9274(مسلمأخرجهحديثمنقطعة(1(

فيغفر،اللهفيستغفرون،يذنبونبقومولجاء،بكماللهلذهبتذنبوالملو،بيده

لهم".
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.[612/لبقرةا1

لأكمل؛عنهنحيت!إنما،غيركإلىإقطاعكأخرجلم!ادميائج

.[16خد/أ)جنوبهمنتجاقى)نفقةالعمالإليوليبعث،لكعمارته

شرفولا3[،البقرة/أآشجدوا))عزمعصيتهعندنفعهماتالله*

75[،]ص/)بيدىظقتلما)خصيصةولا،31[البقرة/أ)ءادموعلم)

ربناظقنا)بذلانتفعوإنما،92[الحجر/أروحى)منفيهونفخت)فخرولا

.[23/]الأعرافأنفسنا)

فيمنهالعدوسهموقع؛الشكربدنعلىالتوحيددرعلبسلما*

فقام،كانكمافعادالانكسار،جبارعليهفوضع،فجرحه،مقتلغير

.قلبةم!1(بهيكنلمكأنالجريح

فصل

.بالقيودموثوقةالمطرودوأقدام،للمرادمهياةالنجاةنجائب

ونجمالوجود،فتقلب،الأكوانبيداءفيالأقدارعواصفهبت

وسلمان،الهلاكلجةفيغريقطالبأبوإذاالريحركدتفلما،الخير

وصهيب،التيهفيقومهيقدمالمغيرةبنوالوليد،السلامةساحلعلى

اللهملبيك:يقولالحبشةأرضفيوالنجاشي،الرومبقافلةقدمقد

المخالفة.رقدةفيجهلوأبو،النوممنخيرالصلاة:يناديوبلال،لبيك

عنالتوفيقدليلبهعرج(2(؛سلمانبسابقةالقدمفيقضيلما

)1)

)2)

والألم.الداءأي

-132(صالمدهشفيهناالواردةالأبياتمعالفارسيسلمانإسلامخبر

52

.)215



علاهفلما،الشركدينفيأباهيناظرفأقبل،التمخسفيابائهطريق

أهليتداولهجوال!ب[]154وهذا-القيدإلاجوال!لهيكنلم؛بالحجة

إلهااتخذتلين!:موسىفرعونأجابوبه،حرفوهيوممنالباطل

علىعرضوهلماأحمدالامامالجهمتةأجابوبه92[،]الشعراء/)غيرى

السجن،استودعوهحينالاسلامشيخالبدعأهلأجابوبه،السياط

فنال155[،]البقرة/)ولنئلوبمم)ضيفبهفنزل-،الأثرعلىنحنوها

السفر،نيةعلىركباأنفسمع"(1(،البيتأهلمناسلمان"مرتبةبإكرامه

مطلبإدراكيرجوالعزمراحلةفركب،قطعولاأبيهمننفسهفسرق

علىنفسهفوقفالوجود،بدرةليقعالبحثبحرفيفغاص،السعادة

سفموا؛دولتهمبانقراضالرهبانأحسفلماالأذلآء،وقوفالأدلآءخدمة

نأفاحذر؛أظلقدزمانهإنوقالوا:نبئنا،نبوعلىالاعلامأعلامإليه

،معدودةدراهمبخسبثمنفشروه،بهيرفقوالمرفقةمعفرحلاتضل

يعلمولم،شوقهحرتوفد؛الحرةرأىفلما،بالمدينةيهودفيفابتاعه

البشيرقدمالانتظار؛ساعاتيكابدهوفبينا؛النازلبوجدالمنزلرب

الحزمأنلولا،يلقيهالقلقوكاد،نخلةرأسفيوسلمان،البشيربقدوم

قلبها)فىربظناأقلؤلآلنتدهـبهءتنباإن)يومجرىكما؛أمسكه

:يقولحالهولسانالبشارةركبلتلقيالنزولفعجل،[01]القصص/

)2(نسيمالديارتلكمنهبفقدالرباعلىبيقفانجدمنخليلي

)1)

)2)

(0406(الكبيرفيوالطبراني(4/83،7/931(الطبقاتفيسعدابناخرجه

واخرجه.جذاضعيفوإسناده.عوفبنعمروحديثمن(3/895(والحاكم

صحيح.صماسناده.عليكلاممن06((41والطبراني86((4/سعدابن

214(.(صالمدهشفينسبةبلاالبيت
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:(1(فقال!شغلكإلىانصرف!؟لكما:سيدهبهفصاح

شغلداركمفيوليانصرافيكيف

:الأطروشسمعلويترذمحالهلسانأخذثم

ليا(2(بداليلىالمنعلمإذامنكماأناماواللهلاخليلي

فوافقه.،الأصلبكتابالرهباننسخةعارضالرسوللقيفلما

.سلماننريدونحن،طالبأباتريدأنتمحمد!يا

افتخرانتسبوإذا.منافيعبد:قالاسمهعنسئلإذاطالبأبو

:قالاسمهعنسئلإذاوسلمان.الابلعدالأموالوإذا!ذكرت.بالاباء

وعن.الفقر:قالمالهوعن.الاسلامابن:قالنسبهوعن.اللهعبد

:قاللباسهوعنالصبر.:قالكسبهوعنالمسجد..قالحانوته

سلمان":قالفخرهوعن.السهر:قالوسادوعن.والتواضعالتقوى

:قالسيرهوعن.52[]الأنعام/)وتجههيرلدون!:قالقصدهوعن.منا"

.(3(الأئمةوهاديالخلقإمام:قالالطريقفيدليلهوعن.الجنةإلى

حادياذكراكطيببالمطاياكفىإمامناوأنتأدلجنانحنإذا

هاديا(4(وجهكنوركفانادليلانجدولمالطريقأضللنانحنيمان

)1)

)2)

)3)

)4)

214(.(صالمدهشفينسبةبلاالشطر

892(.(صديوانهفيللمجنونالبيت

فيمرويةوهيالفارسيسلمانإسلامقصةإلىالفصلهذافيالمؤلفيشير

هشامابنوسميرة444(-441(5/أحمدومسند08(75-(4/سعدابنطبقات

طويلة.وهي.وغيرها(06(65للطبراننالكبيروالمعجم22(1/412-1(

في=الأسديشأسبنولعمرو،792(692(صديوانهفيللمجنونالأولالبيت



مقتل.فيوقعجرعورب،جراحاتالذنوب*

له.الدولةعادتهواكسلطانمنعقلكخرجلو*

.بعمركفقامرت؛الهوىداردخلت*

منهافاستتر؛حربمسعرأنهافاعلمتحللانظرةعرضتإذا*

اللهوكفى،الأثرمنسلمتفقد03[؛النرر/أ)لثؤمنينقل)بحجاب

.القتالالمؤمنين

البصرفتحالسابحعلىالمنافذوأخوف،أغرقمذإذاالهوىبحر*

الماء.في

توبسهأعمالهقبرهفيمفردمنأكرمأحد*ما

(1محبساقبرهكعبدليسروضةفيالقبرفيمنعماا[1ه]ه

يصيبهفيماالصبرعندويعرفخطوبهتأتيالمرءفضلقدرعلى*

2(نصيبهيرتجيهمماقلفقداصطبارهيتميهفيماقلومن

المستحصد.الزرعظنفما؛التمامقبلزرعقطعكم*

.موجودوالثمن،قائمةفالسوق؛نفسكاشتر*

؛النومخفيفكنولكن،الهوىورقادالغفلةسنةمنبدلا*

!الصباحدنا:يصيحونالبلدفحزاس

)1)

)2)

224(.(1/المعانيوديوان2(110/(1الأغاني

نسبة.بلاالبيتان

ووفيات(3/52(-الشام-قسمالقصرخريدةفيالصقليظفرلابنالبيتان

793(.(4/الأعيان

55



فيتلمح،الصوابجادةفتلوح،الهوىليلفييضيءالعقلنور*

الأمور.عواقبالنورذلكفيالبصير

ذلكإلىبالافاتالمحشوالضيقالفناءهذامنبالعزماخرج*

يفقدولامطلوبيتعذرلافهناك؛رأتعينلامافيهالذيالرحبالفناء

.محبوب

فناء!إلىوحسنهأذىووصلهضنىحبهمنبهوىنفسهبائعايافي

ولاالسلعةقدرتعرفلمكأئك!!بخسبثمنالأشياءأنفسبعتلقد

عقدفيالغبنلكتبين؛التغابنيومقدمتإذاحتىإ!الثمنخسة

والدلآل،الجنةوثمنهامشتريها،الله،سلعةاللهإلاإلهلا.التبايع

)1(؟!بعوضةجناحكلهيساويلاممايسيربجز؟ببيعهاترضى،الرسول

عبدهصرتمنعندبعوضجناحجميعهيساويلاشيءكانإذا

عندهقدركالحالذاعلىيكونالذيماكلكمنهجزءويملك

5(2(ودو]قد[زالالحسنىمنلديهبمااستامهاقدنفسابهوبعت

وناح،ادمفيهتعبطريقوالطريق؛أنتأين!العزممخنثيا*-

وبيع،إسماعيلللذبحوأضجع،الخليلالنارفيورمي،نوحلأجله

زكريا،بالمنشارونشر،سنينبضمعالسجنفيولبثبخسبثمنييوسف

المقدارعلىوزاد،أيوبالضروقاسى،يحيىالحصورالسيدوذبح

)1)

)2)

عن(2422(الترمذيأخرجهالذيالحديثفيوصفتكماالدنيا،أي

سقىمابعوضةجناحاللهعندتعدلالدنياكانت"لومرفوعا:سعدبنسهل

ماء".شربةمنهاالكافر

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالأبياتأجدلم
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محمدالأذىوأنواعالفقروعالح،عيسىالوحشمعوسار،داودبكاء

ءصمي.ص

؟!واللعبباللهوانتتزهى؛وش

(1(أهوالذلكدونولكنقريبمزارهاإنبالحزندارهافيا

ركابكحركتفإن؛النظارةفيأعزلوأنت،قائمةالحرب*

فللهزيمة.

.الشرفظلالفيئقللم؛المجدطلابفيالهجيرحريباشرلممن*

(2(أطوفللمقامأنيتدرولمبأرضناأقصتلوسليمىتقول

أريد.راحتها:فقال!؟نفسكتتعبكمإلى:العبادلبعضقيل

مخالفةفييخلقهماوهوالعافيةحلةبعدالايمانبحلةمكرمايا*

نأيكرهفيماالمنعمنعمةاستعملمنيستحق؛السلبتنكرلا!الخالق

يسلبها.

يوثرهنأيهمليبلوهم؛للناظرينتزينتقدالموجوداتعرائس*

.إيثارهينبغيماآثرالتفاوتقدرعرففمن؛الآخرةعرائسعلى

إليئ(3(ليوقالتنحويأقبلتبدتأنلماالكونوحسان

لديمقصوديأبصرتعندماأرهالمكأنفتعاميت

زحل.فيهاليسسيارةعزائمهمبروجفيالعارفينهممكواكب*

)1)

)2)

)3)

922(.(صالزند""سقطفيالمعريالعلاءلأبيالبيت

والأغاني262((1/للمبردوالكامل(701(صديوانهفيالوردبنلعروةالبيت

/3).)82

نسبة.بلاالبيتان
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إذاونم،الركبب[1ه]هأواخرفيكن!جادتهمعنانحرفمن*يا

الشاقة.يراعيفالأمير؛الطريقعلىنمت

حمرعلىونحندهم،خيلعلىالقومسبقنا:للحسنقيل*

بهم!اللحاقأسرعفما؛طريقهمعلىكنتإن:فقال،معقرة

فادة

صادقفهو؛الوحدةفيووجدهالناسبينباللهأنسهفقدمن3-

ومن،معلولفهو؛الخلوةفيوفقدهالناسبينوجدهومن،ضعيف

الخلوةفيوجدهومنمطرود،ميتفهو؛الخلوةوفيالناسبينفقده

حاله.فيالقويالصادقالمحبفهو؛الناسوفي

فتحهكانومن،منهاإلآمزيدهيكنلم؛الخلوةفيفتحهكانومن

فيفتحهكانومن،معهممزيدهكان؛وإرشادهمونصحهمالناسبين

فيمزيدهكان؛استعملهشيءأيوفيأقامهحيثاللهمرادمعوقولمحه

.الناسومعخلوته

لكيختارهماسوىحالةلنفسكتختارلاأنالأحوالفأشرف

منه.مرادكمعتكنولا،منكمرادمعفكن؛فيهويقيمك

الشرائع،قبلمنيرةالفطرةأصلفيالطاهرةالقلوبمصابيح*

.35[]النور/)نارلسهولؤيضىءزئيهادي!)

معهصلىوقدأبي)2(ابنوكفر،الرسولرأىوماقس)1(وحد*

)1)

)2)

"الاياديساعدةبنقس"حديثفيخبرهانظر،الاياديساعدةبنقسهو

."(التراثروائع"ضمن،بعدهاوما52(صدرستويهلابن

المنافقين.رأسسلولابنأبيبنعبداللههو
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المسجد.فى

اللجة.فيعطشانمنوكم،ماءولاريالضبمع*

بيتها،إلىتابوتهفسيق،آسيةوإيمانموسىبنبوالعلمسبى*

القصةهذهفيكمفللهولد!عنخاليةامرأةإلى،أمعنمنفردطفلفجاء

:يقولالقدرولسانولد،منموسىطلبفيفرعونذبحكم!عبرةمن

!!حجركفيإلانربيهلا

نفسهفنازعته،عمهفكفلهالضغر،فييتيما(1(البجادينذوكان*

ينتظرفقعد،مانعةالمرضبقيةفإذا؛بالنهوضفهم،الرسولاتباعإلى

الوجد:ضميرفناداه،الصبرنفد؛صحتهتكاملتفلما،العم

طريقا(2(وجدترم!بماأثرهاالمضيقاتشكوحبسهاكمإلى

نشاطا!!منكأرىوما،لاسلامكانتظاريطال!عميا:فقال

:الشوقلسانفصاح.أعطيت!ماكللأنتزعنأسلمتلئن؟والله:فقال

فيها.وماالدنيامنإليأحمثمحمدمننظرة

طواياهافيوماالدنياأمتريدووصلهاليلىللمجنونقيلولو

لبلواها(3(وأشفىنفسيإلىألدنعالهاغبارمنترابلقال

الأمفناولته،الثيابمنعمهجرده؛الرسولإلىللسيرتجردفلما

)1)

)2)

)3)

"المدهش"فيالشعرمعالخبروهذا.صحبةله،المزنينهمعبدبنعبداللههو

-177(.176(ص

(2/353(.ديوانهفيالديلميلمهيارالبيت

177(.(صالمدهشفينسبةبلاالبيتان
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فلما،بالاخروارتدىبأحدهمااتزر؛نصفينالوصللسفرفقطعه،بجادا

يرىلاوالمحب،الأحبابساقةفييكونأنقنع؛الجهادصائحنادى

يعينه.المقصودلأن؟الطريقطول

يريدها(1(منالحمىأكنافوبفغيريدهمنالحمىاللهبلغألا

"اللهم!:يقولوجعل،لحدهلهيمفدالرسولنزلنحبهقضىفلما

ليتنييامسعود:ابنفصاحعنهم((2(.فارضراضيا؛عنهأمسيتإني

القبر.صاحبكنت

.تفرزن(3(نهضفلما،البيذقالرقعةفيماأقل!العزممخئثفيا

هذاهملحلو:فقال،عليهيسقىبرذوناالحكماءبعضرأىبر-

لركب.

سذأيديهابينمناندفعبالشلوكالعزمأقدامهمت[(4(]متىلأ-

القواطع.

انقلبتخضتهافإذا؛الكاذبمنالصادقبهايتبينمحنالقواطع!ة

.المقصودإلىتوصلكلكأعوانا

)1)

)2)

)3)

)4)

177(.(صالمدهشفينسبةبلاالبيت

الحليةفينعيموأبو(4/235(هشامابنسيرةفيكماإسحاقابنأخرجه

الاصابةفيالحافظذكرهاأخرىطرقوله.منقطعهـاسناده(1/122(،

(2/338(يشذبعضهابعضا.

نأوالمراد.الوزيربمنزلةوالفرزن،الشطرنححجارةفيالجنديبمتزلةالبيذق

المقصود.أدركالطلبقياجتهدمن

.الكلاميستقيموبها176(،(صالمدهشمنالزيادة
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فصل

الأزواجتخطبإلمازوج،معتثبتلابغيكامرأة*الدنيا

بالدياثة.ترضفلا؛عليهاأ[]156ليستحسنوا

تفيلابالقباحةالملاحةفإذاوفعالهاجمالهابينميزت

تفي(1(لاانلناحلفتفكألهاعهودناتخونلاأنلناحلفت

فيسباحةفيهاوالسباحةمسبعة(2(،أرضفيسيرطلبهافيالسير

متولدةالامها،عليهالمحزونعينهومنهابهالمفروج،التمساجغدير

أفراحها.منوأحزانها،لذاتهامن

عذابا(3(المشيبفيفصارتعذابالأهلهاالشبابفيكانتمارب

عينأنغير؛الشركترىالعقلوعين،الحبهيرىالطبعطائر*

.عمياءالهوى

المساويا(4(تبديالسخطعينأنكماكليلةعيبكلعنالرضىوعين

يؤمنونالذينعنهافغض،الطباعلأعينالشهواتتزخرفت*

منهدىعكاولبكف)؛الحسراتبيداءفيتابعوهاووقع،بالغص!

)مموا:ل!يقالهؤلاء5[،]البقرة/)جمك!أالفل!نهموأؤلنكرتهم

)1)

)2)

)3)

)4)

فيغيرهاوالسراجولابن(3/6(،"الوفيات"فواتفيالمعتزلابنالبيتان

الرواةصمانباه(4/034(،"الأعيانو"وفيات(6/2535(الأدباء""معجم

.86-87(.(3/بالوفياتوالوافي(-146147(3/

.السباعالكثيرةالأرضهي

632(.(صالمحبينوروضة911((صالهجرتينطريقفينسبةبلاالبيت

وغيرهما.(21/412(لأغانيوا(1/277(للمبردملالكافيمعاويةبنلعبداللهلبيتا
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.[64/المرسلاتأ!)تجرمونإن!قليلأوتمئعوا

فيهاأماتوا؛فيهاالمقاموقلةالدنياالحياةقدرالموفقونعرفلما*

بالجداسترجعوا؛الغفلةنوممناستيقظوالما.الأبدلحياهطلباالهوى

تلمحواالطريقعليهمطالتفلما،البطالةزمنفيمنهمالعدوانتهبهما

تذكرلهمحلاالحياةلهمأمرتوكلماالبعيد،عليهمفقربالمقصد،

.(301]الأنبياء/!)!نم!دوعاويرألذىلومكمهذا)

قاتمالمطالعمغبركلعلىرواقهملقوالليلسرواوركب

العزائمظهورفيسراهمفصاربينهاالأرضضاعتعزمابحدوا

النعائموهامالشعرىعاتقعلىيبتغونهماالليلنجومتريهم

(1(المكارمصدورفيالعطايارماحقصفواالجدمعركفياطردتإذا

فصل

تتأخرثمداعيهتسمعوأن،تحبهلاثمتعرفهأن:الأشياءأعجبمن

وأن،غيرهتعاملثممعاملتهفيالربحقدرتعرفوأن،الاجابةعن

لاثممعصيتهفيالوحشةألمتذوقوأن،لهتتعرضثمغضبهقدرتعرف

غيرفيالخوضعندالقلبعصرةتذوقوأن،بطاعتهالأنستطلب

ومناجاته،بذكرهالصدرانشراحإلىتشتاقلاثمعنهوالحديثحديثه

الاقبالنعيمإلىمنهتهربولابغيرهالقلبتعلقعندالعذابتذوقوأن

وألكمنهلكلابدألكعلمكهذامنوأعجب!إليهاوالانابةعليه

!!راغبعنهيبعدكوفيمامعرضعنهوأنتإليهشيءأحوج

382(.(2/ديوانهفيالرضيللشريفالأبيات(1(
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ئلىةفا

جهتين:منإلاعليهحرمماالعبدأخذما

منهخيرايعطهلمواثرهأطاعهلووأله،بربهظنهسوء:إحداهما(1(

حلالا.

خيراأعاضهشيئاللهتركمنوأن،بذلكعالمايكونأن:والثانية

عقله.وهواهصبرهشهوتهتغلبولكن،منه(2(

وبصيرته.عقلهضعفمنوالثاني،علمهضعفمنفالأول

.يردهلمالدعاءفيقلبهعليهاللهجمعمن:معاذبنيحيىقال*

وقوي،وفاقتهضرورتهوصدقت،قلبهعليهاجتمعإذا:قلت

.دعاؤيرديكادفلا؟رجاؤ

فصل

الأملاب[561وخداع،بأهلهاالدنياسطوةالمتيقظونرأىلما*

؛الأمارةللنفسالدولةورأوا،النفوسقيادالشيطانوتملك،لأربابه

حرمإلىالمذعورالعبديأويكما؛والالتجاءالتضرعحصنإلىلجأوا

سيلإ.

)1)

)2(

"احدهما".:الأصلفي

الدهما-لأ/وابوقتادةأبوحدثناهلالبنحميدطريقمن(5/363(احمداخرج

عزللهشيئاتدعلن"إنك:يقول-لجزاللهرسولسمعالباديةاهلمنرجلعن

صحيح.وإسنادهمنه".لكخيرهومابهاللهبدلكإلأوجل
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علىمقصورالجاهلونظر،الخيالكلعبالدنيا*شهوات

الستر.وراءمافيرىالعقلذوفأما،الظاهر

لأبصاربان؛التناولأيديمدوافلما،المشتهىحبلهملاح*

الثاني:الرحيلإلىوصوبوا،الحذربأجنحةفطاروا،الفخخيطالبصائر

.126]يس/ج)يغلمونقوىدلتت)

قبلالرحيلفأجمعواالمقصود،ففهمواالوجود،القومتلمح!-

بالفصلات،مشتغلونفالناس؛السبيلسواءفيللسيروشمروا،الرحيل

ينتظرونالشبكةوثاقفيالهوىوعصافير،الفلواتقطعفيوهم

الذبح.

بعد(1(الملتقىأين:للاخرأحدهمافقال،شبكةفيثعلبانوقع*

الدباغة.فييومينبعد:فقالهذا؟

الظفر.علىحصلواوقدفاستيقظوا؛مناماإلاالأيامكانتماتالله-ة"

ضائعوالوقت،أمانيمنهابقيوما،أحلامالذنيامنمضىمالأ-

بينهما.

لاوجار،يعذرهلاوولد،ترحمهلازوجةلهمنيسلمكيف!

عنيناملاوعدو،ينصفهلاوشريك،ينصحهلاوصاحب،يأمنه

غالبةوشهوةمرد،وهو!،متزينةودنيا،بالسوءأمارةونفس،معاداته

؟!عليهمستولوضعف،مزينوشيطان،قاهروغضب،له

ووكلهعنهتخلىوإن،كلهاهذهلهانقهرتإليهوجذبهاللهتولآهفإن

"المتلقى".:الأصلفي(1(
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الهلكة.فكانت،عليهاجتمعتنفسهإلى

إليهما،والمحاكمةوالسنةالكتابتحكيمعنالناسأعرضلما*

والاستحسانوالقياسالاراءإلىوعدلوا،بهماالاكتفاءعدمواعتقدوا

فيوظلمة،فطرهمفيفسادذلكمنلهمعرض؛الشيوخوأقوال

الأمورهذهوعمتهم،عقولهمفيومحق،أفهامهمفيوكدر،قلوبهم

يروهافلمالكبير،عليهاوهرمالصغير،فيهاربيحتى؛عليهموغلبت

منكرا!

مقاموالنفس،السننمقامالبدعفيهاقامتأخرىدولةفجاءتهم

مقاموالمنكر،الهدىمقاموالصلالالرشد،مقاموالهوى،العقل

مقاموالباطل،الاخلاصمقاموالرياء،العلممقاموالجهل،المعروف

مقاموالظلم،النصيحةمقاموالمداهنة،الصدقمقاموالكذب،الحق

إليهم،المشارهموأهلها،الأمورلهذهوالغلبةالدولةفصارت؛العدل

إليهم.المشارهمأهلهاوكان،لأضدادهاذلكقبلوكانت

نصبت،قدوراياتها،أقبلتقدالأمورهذهدولةرأيتفإذا*

الجبالوقللظهرها،منخيرواللهالأرضفبطن؛ركبتقدوجيوشها

.الناسمخالطةمنأسلمالوحشومخالطة،السهولمنخير

منوالبحرالبرفيالفسادوظهرالسماءوأظلمتالأرضاقشعرت

الوحوشوهزلتالخيراتوقلتالبركاتوذهبت،الفجرةظلم

منالليلوظلمةالنهارضوءوبكى،الظلمةفسقمنالحياةوتكدرت

والمعقباتالكاتبونالكراموشكا،الفظيعةوالأفعالالخبيثةالأعمال

منذرواللهوهذا.والقبائحالمنكراتوغلبةالفواحشكثرةمنربهمإلى

فاعزلوا؛ظلامهادلهمقدبلا؟بليلومؤذن،غمامهانعقدقدعذاببسيل
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!مفتوحوبابهاممكنةالتوبةدامتمانصوحبتوبةالسيلهذاطريقعن

علق،وقدوبالجناحغلق(1(،وقدوبالرهن،أغلقوقدبالبابوكأممم

.[722لشعراء/اأ!)ينقدبونمنقدبمىأظدوأالذينولسغدو)

والبضائع،موجودوالثمن،قائمةالسوقفإن؛اليومنفسكاشتر*

قليلإلىفيه(2(تصللايوموالبضائعالسوقتللشعلىوسيأتي،رخيصة

عكالظاصلىيعضويؤمم!،9[التغابن/أ)الئغابنيؤمذلكميو،كثيرأ[1ه]7ولا

.[27/الفرقانأيدئه)

تزوداقدمنالحشريوموأبصرتالئقىمنبزادترحللمأنتإذا

1(3(أرصدكانكماترصدلموألدبكمثيهتكونلاأنعلىندمت

جممقلهرملاجرابهيملأكالمسافراقتداءولاإخلاصبغيرالعملكأ

ينفعه.ولا

بأورادوتهاونتوأثقالها،الذنياهمومالقلبعلىحملتإذا*

ولا،طاقتهافوقدابتهيحملالذيكالمسافركنت؛وحياتهقوتههيالتي

به!تقفماأسرعفما؛علفهايوفيها

(4(إخفاقولاطفرلاحيرانعمرهينفقالعزماتومشتتلأ-

وخيداليعملاتسيركلفماأمرهيملكالعجلانالسائقهل*

)1)

)2)

)3)

)4)

المرتهن.استحقهأي

"فيها".:الأصلفي

46(.(صديوانهفيللأعشىالبيتان

فينسبةوبلا(2/223(،الوفياتفواتفيالخفاجيسنانلابنالبيت

188(.(صالمدهش
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وخدود(1(تحتهاجباهتداسفإلماالمطيبأخفافرويدا

الصبر.مرارةعليههان(2(العافيةحلاوةتلمحمن*

العقل،نظرفيمبدأالوجود،فيآخر،التقديرفي4أو:الغاية*

.الوصولمنازلفيمنتهى

لكلاحت؛المعاليرباهمتنكبكعلتفلو؛العادةعجزألفت*

العزائم.أنوار

بالصور.لابالهممالقومتفاوتإلما*

.العذرعجبفيدلأهالكساحهمةنزول*

خلفه؛ونزلتيديهبيننزلوا،الهوىجبلالفائزينوبينبينك*

.بالقومتلحقمنزلفضلفاطو

والناس،السابقوخفى،الغبارانعقدوقد،سباقمضمارالدنيا*

.معقرةحمروأصحابوراجلفارسبينالمضمارفي

حمار(3(أمتحتكأفرسالغبارانجلىإذاترىسوف

أوفق.والحمية،شرهالطبعفي*

.الهوىظلامفيإلايمشيلاالحرصلص*

هانوقد؛الذبحفيفتفكر؛التلففختحتالمشتهى*حبه

)1)

)2)

)3)

031(.(1/ديوانهفيالديلميلمهيارالبيتان

"هانت".:ط

نسبةوبلا265(،(صالجواهرجمعفيالهمذانيللبديعرسالةضمنالرجز

345(.(صوالمحاضرةالتمثيلفي
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الصبر.

وشدةالطلبفيالاجتهادتوجبالأملبلوغفيالطمعقوة-*

.المأمولفوتمنالحذر

.فقرهعلىيوجرلافقيرالبخيلئرث

من.شرعةمنالشربولاالضز،عطترعلىالصبرول

بثدييها.تأكلولاالحرةتجوع-،

عليه.تشنيعسيدهغيرالعبدفسؤال؛مولاكسوىتسأللا*

الأنس.جمممرالخلوةغرسيرث

يفارقك.لابمنواستأنس،معكيدوملاممااستوحش*

وسقاؤها.حذاؤهافمعهاالعالمعزلةوأما،فسادالجاهلعزلة-أ

الفكر،واستحضرا،العزلةبيتفيواليقينالعقلاجتمعإذاطث

:6مناجابينهموجرت

ويظامهنثرهإليناشهيئسماعهيمللاحديثأتاك

ظلامه!1(المعنىالقلبعنوزالعناؤهازالالنفسذكرتهإذا

تلقحها،؛بمثلهاتلحقهافلاسفهلفظةعدوكفيمنخرجتإذاطث

.مذمومنسلالخصامونسل

أعنتمعرفتهاحقعرفتهافلوبها؛الجهلأثرلنفسكحمئتلن*

.3(90(2/الشامقسم"القصر"خريدةفيالشهرزوريالمرتضىللقاضيالأول(1(
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عليها.الخصم

.القادحبإحراقابتدأت؛الغضبنارمنالانتقامناراقتدحتإذا*

أتلف.أفلتإن؛كلبفإله؛الحلمبسلسلةغضبكأؤيق*

الطلب.قبلالدليلعلىدل؛السعادةسابقةلهسبقتمن*

سقاهثم،التوفيقبذرقلبهأرضفيبذر؛شخصاالقدرأرادإذا*

حارسلهواستخدم،المراقبةناطور(1(عليهأقامثم،والرهبةالرغبةبماء

سوقه.علىقائ!!2(الزرعفإذا؛العلم

قمروردفه،البطالةليلظلامفيالهمةنجمطلعإذاب[*]157

رئها.بنورالقلبأرضأشرقت؛العزيمة

مقدمفيوالشوقفالخوفوالسهر؛النومتغالبالليلجنإذا*

حملالعزمحملفإذا؛الغفلةكتيبةفيوالتوانيوالكسل،اليقظةعسكر

قسمتوقدإلا؛الفجريطلعفما؛التفريطجنودفانهزمت،الميمنةعلى

لأهلها.الغنيمةوبردتالسهمان

المجاعة.مضمرإلآيطيقهلاالليلسفر*

الأخير.فيالزادوحاملات،الأولفيالنجائب*

الاعتذارتقطعولا،طردتولوالبابعلىالوقوفمنتسأملا!

الكذابين،هجومفاهجم؛دونكللمقبولينالبابفتحفإن؛رددتولو

.88[]يوسف/)علئناوتصدق)كفوابسط،الطفيليةدخولوادخل

)1)

)2)

."باطوار":الأصلفي

."قائما":الأصلفي
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طريقتوسعكيف!التقوىإقليد(1(بغيرالمعالشبابمستفتحايا*!

؟!الرزقضيقوتشكوالخطايا

مراد.يفتكلمالتقوىمرادعندوقفتلوكأ

بالذنبالرزقليحرمالعبدإنو"،الكسببابفيسدالمعاصي*

يصيبهم((2(.

ليتطوىالأرضوجدتإلأزائراجئتكمماتالله*

بأذيالي(3(تعثرتإلآبابكمعنعزميانثنىولا

أعدماوليس،الأبراجفيكالأطيارالأشباجفيالأرواج*

.للسباقهيىءكمنللاستفراخ

يوليهماذافلينظرالسلطانعندقدرهيعرفأنالعمالمنأرادمن-ص

يشغلهبمشغلوبأي؟العملمن

يتبعالولدفإنالدنيا؛أبناءمنتكنولا،الاخرةأبناءمنكن،

.الأم

خلفها؟!تعدوفكيف؛إليهاأقدامكنقلتساويلاالدنيا3:

الجيف.علىيقعلاوالأسد،جيفةالدنيا%-

)1)

)2)

)3)

.لمفتاحا:قليدلاا

حبانوابن(09،2204(ماجهوابن(5/277،028،282(أحمدأخرجه

حبانابنوصححهمرفوعا.ثوبانحديثمن(1/394(والحاكم(872(

الزوائد.فيالبوصيريوحسنه،والحاكم

52(.(3/الأعيانوفياتفيالشهرزوريللمرتضىهما
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.الأوطانفيتطلبإلماوالأوطار،وطنوالاخرة،مجازالدنيا*

:قسمانبالاخوانالاجتماع*

مضرتهفهذا؛الوقتوشغلالطبعمؤانسةعلىاجتماعأحدهما:

الوقت.ويضيعالقلبيفسدألهفيهماوأقل،منفعتهمنأرجح

والتواصيالنجاةأسبابعلىالتعاونعلىبهمالاجتماع:الثاني

افات:ثلاثفيهولكن،وأنفعهاالغنيمةأعظممنفهذا؛والصبربالحق

الحاجة.منأكثروالخلطةالكلام:الثانية.لبعضبعضهمتزين:إحداها

.المقصودعنبهاينقطعوعادةشهوةذلكيصيرأن:الثالثة

وإما،الأمارةللنفسإما:لقاحوالخلطةفالاجتماعوبالجملة

لقاحهطابفمن؛اللقاحمنمستفادةوالنتيجة،المطمئنةوالنفسللقلب

لقاحهاوالخبيثة،الملكمنلقاحهاالطيبةالأرواحوهكذا.ثمرتهطابت

والطيبينللطيبينالطيباتبحكمتهسبحانهاللهجعلوقد،الشيظانمن

ذلك.وعكس،للطيبات

علىةقا

يؤثرلابلبالتأثير،مستقلواحدسببالممكنالوجودفيليس

فيهذا.تأثيرهيمنعمانعوانتفاءإليهاخرسبببانضمامإلاالبتةسبب

المعنوئة؛والأسبابالغائبةالأسبابوفيبالعيانالمشهودةالأسباب

منأخرأسبابعلىموقوفف!له؛والنباتالحيوانفيالشمسكتأثير

حصولوكذلك،السببذلكإلىتنضمأخروأسبابقابلمحلوجود

الأسبابجميعوكذلك،الفحلوطءغيرأسبابعدةعلىموقوفالولد

نأغاياتهفأعلى؛المخلوقاتمنويرجىيخافمافكل.مسبباتهامع
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بالتأثير.مستقلغيرسببجزءيكون

الواحداللهإلآغيرهعلىتأثيرهتوففدونوحدهبالتأثيريستقلولا

.غيرهيخافولايرجىأنينبغيفلا؛القهار

بغيرهوالخوفالرجاءتعلقأنعلىقطعيأ[]158برهانوهذا

سببيتهلكانتبالتأثيروحدهمستقلسببذلكأنفرضلوفإله؛باطل

إلاقوةولاحوللافإله؛بهايفعلقوةنفسهمنلهفليس،منهلاغيرهمن

يرجىالتيوالقوةفالحول؟كلهاوالقوةكلهالحولبيدهالذيفهو؛بالله

يخاففكيف؛الحقيقةفيوبيدهللههماإئماويخافالمخلوقلأجلهما

قوة؟اولالهحوللامنويرجى

المكروهونزولمالحرمانأسبابأحدورجاؤهالمخلوقخوفبل

عليك،يسلطاللهغيرمنخوفكقدرعلىفإله؛ويخافهيرجوهبمن

.الحرمانيكون؛لغيرهرجائكقدروعلى

فما؛وحالاعلماأكثرهمعنذهبوإن،أجمعهالخلقحالوهذا

الخليقة.عليهاتفقتولويكنلميشألموما،ولابدكاناللهشاء

وأولياه:أعدائهمفزعالتوجيد

فىر!بوافإذا)وشدائدها؟الدنياكربمنفينجيهمأعداؤهفاما

)!يشركونهقمإذاالبرإلىنجحهمفلماالذينلهنحلصيناللهدعواالفك

.65(/العنكبوت1

وشدائدهما،والاخرةالذنياكرباتمنبهفينجيهمأولياؤهوأفا

أتباعإليهوفزع،الطلماتتلكمناللهفنجاهيونسإليهفزعولذلك

فيلهمأعدوماالدنيافيالمشركونبهعذبممابهفنجواالرسل
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.ةخرلاا

لأن؛ينفعهلمالغرقوإدراكالهلاكمعاينةعندفرعونإليهفزعولما

يقبل.لاالمعاينةعندالايمان

التوحيد،بمثلالدنياشدائددفعتفما؛عبادهفياللهسنةهذه

بهادعاماالتيالنونذيودعوةبالتوحيد(1(،الكربدعاءكانولذلك

كا.بالتوحيد(2(كربهاللهفرجإلآمكروب

التوحيد؛إلامنهاينجيولا،الشركإلاالعظامالكربفييلقيفلا

وغياثها.وحصنهاوملجؤهاالخليقةمفزعفهو

التوفيق.وبالله

ئلىةفا

كانتفكلما؛بضعفهاوتضعفبقويهها،تقوى؛للمحبةتابعةاللذة

أتم.إليهبالوصولاللذةكانتأقوىإليهوالشوقالمحبوبفيالرغبة

أتم؛بهالعلمكانفكلما؛بهوالعلملمعرفتهتابعوالشوقوالمحبة

أكمل.محبتهكانت

والحمث؛العلمإلىاللذةوكمالالاخرةفيالنعيمكمالرجعفإذا

لذتهوكانت،أحطلهكانأعرفودينهوصفاتهوأسمائهباللهكانفمن

)1)

)2)

.عباسابنعن(0273(ومسلم(6345(البخاريأخرجه

(124("الدعاء"فيوالطبراني(5035(والترمذي017((1/أحمدأخرجه

منعددعنشواهدوله،وقاصأبيسعدبنعن(1/505(والحاكم

بها.صحيحفالحديث،الصحابة
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لذةوكل.أتمكلامهوسماعوجههإلىوالنظرومجاورتهإليهبالوصول

بحير.فيكقطرةذلكإلىبالاضافةوبهجةوسرويىونعيم

لذةعلىبالالاممشوبةقصيرةضعيفةلذةعقللهمنيؤيرفكيف

الاباد؟!أبددائمةعظيمة

العلموأفضل،والحبالعلم:القوتينهاتينبحسبالعبدوكمال

بحسبهما.اللذةوأكمل،لهالحمبالحمثوأعلى،باللهالعلم

.المستعانوالله

علىةقا

بحبسين:إلاوطلبهسيرهلهيستقيملاالاخرةوالداراللهطالب

وحبس.غيرهإلىالالتفاتعنوحبسه،ومطلوبهطلبهفيقلبهحبس

ومعرفته.إيمانهفييزيدومااللهذكرعلىوحبسهيفيد،لاعمالسانه

الواجباتعلىوحبسها،والشهواتالمعاصيعنجوارحهوحبس

إلىالسجنمنفيخلص،ربهيلقىحتىالحبسيفارقفلا.والمندوبات

وأطيبه.فضاءأوسع

؟الشهواتفضاءإلىمنهماوفرالحبسينهذينعلىيصبرلمومتى

الدنيا.منخروجهعندالفظيعالحبسذلكأعقبه

إلىذاهبوإما،الحبسمنمتخلصإماالدنيا:منخارجفكل

الحبس.

التوفيق.وبالنه

عليهليستالمتقيفإن؛اللهبتقوىعليك:فقالرجلاعونابنودع
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وحشة.

:يقالكان:أسلمبنزيدوقال

.كرهوا)1(

وإنالناسأحبهاللهاتقىمن

اتقيتص!ان،الناسكفاكاللهاتقيتان:ذئبأبيلابنالئؤريوقال

شيئا)2(.اللهمنعنكيغنوالنالناس

لمومماالناسأؤييمماأوتيناداود:بنسليمانب[]158وقال

منأفضلشيئانجدفلميعلل!موا،لمومماالناسعلممماوعلمنايوتوا،

فيوالقصد،والرضىالغضبفيوالعدل،والعلانيةالسزفياللهتقوى

.)3(والغنىالفقر

اعتصممخلوقمنما:إلهيأثرأحمد)2(للامام"الزهد"وفي

سألنيفإن؛دونهوالأرضالسماواتأسبابقطعتإلآدونيبمخلوق

منوما.لهأغفرلماستغفرنيوإن،أجبهلمدعانيوإن،أعطهلم

رزقه؛والأرضالسماوا!ضمنتإلا؛خلقيدونبياعتصممخلوق

له.غفرتاستغفرنيص!ان،أجبتهدعاثيوإن،أعطيتهسألنيفإن

)1)

)2)

)3)

)4)

222(.)3/الأولياءحليةفيالخبر

(7/68(.الأولياءحليةفيالخبر

عنه.(7/992(الحليةفينعيموأبو51((صالزهدفيأحمداخرجه

عن(البسام-الروض(0017فوائدةفيتماموأخرجه"الزهد"،فيأجدهلم

أماليهفيالشجريورواه.الترمذيوالحكيممرفوعا.مالككعببن

موضوعة.نسخةوهي،ابائهعنمحمدبنجعفرعن(1/223(
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جليلةفائدة

تصلحاللهتقوىلأن(1(الخلقوحسناللهتقوىبينلمج!النبيجمع

فتقوى؛خلقهوبينبينهمايصيحالخلقوحسن،ربهوبينالعبدبينما

محبته.إلىالناسيدعوالخلقوحسن،اللهمحبةلهتوجبالله

جليلةفائدة

نفسه،عنخطوة:بخطوتينتقطعقنطرةوالجنةاللهوبينالعبدبين

ويسقط،الناسوببنبينهفيماويلغيهانفسهفيسقط؛الخلقعنوخطوة

اللهعلىدلهمنإلىإلآيلتفتفلا؛اللهوبينبينهفيماويلغيهمالناس

الله.إلىالموصلةالطريقوعلى

1[،]الأساء/)حسابهثمللناساقتربميوواعظبالصحابةصاح*

أؤديتما)فسالت،العيونالحذرمنفجرت،قلوبهمللخوففجزعت

.[17]الرعد/بقدرها)

فيك(2(!ليرجعةلاثلاثاطالقأنت:فقاللعليالدنياتزينتص

جوازللهوىيسصورلئلا؛الثلاثجمعلكنه،للسنةواحدةتكفيهوكانت

وهوكيف؛المحللمنيأنفانالسليموطبعهالصحيحودينه،المراجعة

"(3(؟!المحللالله"لعن:حديثرواةأحد

نفسك.فيفاتخذه؛خلوةموضعالدارهذهفيما*

)1)

)2)

)3)

.(442(6ماجهوابن03(0(4الترمذيأخرجهالذيهريرةأبيحديثإلىيشير

.(594(5/والنهايةالبدايةانظر

(9111(والترمذي)7602(داودوأبو)1/83،87،88،39(أحمدأخرجه

مرفوعا.طالبأبيبنعليعنالأعورالحارثطريقمن)3491(ماجهوابن

.الكثيرةبشواهدهصحيحالحديثلكن،الحارثأجلمنضعيف!اسناده
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ولا،حذبىعلىمنهاوكنفاعرفها؛الجواذبتجذبكأنبدلا*

فيها.وأنتمنهاخلوتإذاالشواغلتضرك

تعشىأنالبصائرلخفافيشفيحق،الشمسمنأضوأالحقنور*

عنه.

،الشهواتيتبعونالذينومنالشكأهلمنخالاللهإلىالطريق*

وحلا)،كالأعلامالطريقوهم!على،والصبراليقينبأهلمعموروهو

)!جمصقنونلايننلو!انواصبروالضابأت!نليقدوتأيمةنهم

24[.]السجدة/

علىةقا

الستئاتتكفيرفيعظيمتأثيرالموتعنداللهإلاإلهلاأنلشهادة

ماتتقد،بمضمونهاعارف،بهاموقنيعبدمنشهادةلألها؛وإحباطها

واستعصائها،إبائهابعدوانقادت،المتمردةنفسهولانت،الشهواتمنه

الدنياعلىحرصهامنهاوخرج،عزهابعدوذلت،إعراضهابعدوأقبلت

كانتماأذلالحقومولاهاوفاطرهاربهايديبينواستخذت،وفضولها

بانقطاعالتوحيدمنهاوتجرد،ورحمتهومغفرتهلعفوهكانتماوأرجىله

كانتالتيالمنازعاتتلكمنهافزالت،بطلانهوتحفقالشركأسباب

إليه،والمصيرعليهبالقدومأيقنتمنعلىهمهاواجتمع،بهامشغولة

فاستسلم،عليهوهمهوروحهبقلبهوأقبل،إليهبكليتهوجههالعبدفوجه

اللهإلاإلهلا:فقال،وعلانيتهسرهواستوىوباطنا،ظاهراوحدهله

ماإلىوالالتفاتبغيرهالتعلقمنقلبهتخلصوقد،قلبهمنمخلصا

ربه،علىالقدوموشارف،قلبهمنكلهاالدنياخرجتقد،سواه

عينيه،نصبفصارت،الآخرةمنقلبهوامتلأ،شهوتهنيرانوخمدت
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عمله،خاتمةالخالصةالشهادةتلكفكانت،ظهرهوراءالذنياوصارت

صادقةبشهادةربهلقيلأله؛ربهعلىوأدخلته،ذنوبهمنفطهرته

علانيتها.وسزهاباطنهاظاهرهاوافق،خالصة

الصحةأيامفيأ[]915الوجههذاعلىالشهادةلهحصلتفلو

مادونبهوأنس،الناسمناللهإلىوفروأهلها،الذنيامنلاستوحش

وأسبابها،الحياةوحببالشهواتمشحونبقلببهاشهدلكنه،سواه

تجردتفلو؛اللهغيرإلىوالالتفاتالخظوظبطلبمملوءةونفسبى

البهيمي.عيشهاسوىاخروعيشاخرنبألهالكانالموتعندكتجزدها

.المستعانوالله

بينوقلبه،بيدونفسه،اللهبيدناصيتهمنأمرهمنيملكماذا

،بيدهوموته،بيدهوحياتهيشاء(1(،كيفيقلبهأصابعهمنإصبعين

بإذنهوأفعالهوأقوالهوسكناتهوحركاته،بيدهوشقاوته،بيدوسعادته

نفسهإلىوكلهإن.بمشيئتهإلأيفعلولا،بإذنهإلايتحركفلا؛ومشيئته

وكلهغيرهإلىوكلهوإن،وخطيئةوذنبوتفريطوضيعةعجزإلىوكله

وإننشورا،ولاحياةولاموتاولانفعاولاضرالهيملكلامنإلى

طرفةعنهلهغنىلافهو.لهأسيراوجعله،عدوهعليهاستولىعنهتخلى

باطناذراتهمنذرةكلفيالأنفاسمدىعلىإليهمضطرهوبل،عين

عنه،معرض،عنهمتخلففهوذلكومع.إليهتامةفاقتهوظاهرا،

لذكرهصارقد،وجهكلمنإليهالضرورةشدةمع،بمعصيتهإليهيتبغض

موقفهبم!يديهوبين،مرجعهوإليه؛هذا.ظهرياوراءهواتخذه،نسيا

عمرو.بنعبداللهعن(2654(مسلمأخرجهالذيالحديثفيكما(1(
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فإن؟لكضمنبماتشغلهولا،بهأمرتبماللهمخاطرك.فرغ

اتيا،الرزقكانباقياالأجلدامفما؛مضمونانقرينانوالأجلالرزق

لكأنفعطريقابرحمتهلكفتح؛طرقهمنطريقابحكمتهعليكسدواذا

منه.

وهو-واحدةطريقمن-الدموهو-غذاؤهيأتيهالجنينحالفتأمل

.-السرة

طريقينلهفتح؛الطريقتلكوانقطعت،الأمبطنمنخرجفلما

سائغا.خالصالبنا؟الأولمنوألذأطيبرزقافيهمالهوأجرىاثنين

طرقالهفتح؛بالفطامالطريقانوانقطعت،الرضاعمدةتمتفإذا

،والنباتالحيوانمنفالطعامان؛وشرابانطعامان:منهاأكملأربعة

.والملاذالمنافعمنإليهمايضافوماوالألبانالمياهمنوالشرابان

نإ-لهفتحسبحانهلكنه،الأربعةالطرقهذهعنهانقطعتماتفإذا

.شاءأيهامنيدخل؛الثمانيةالجنةأبوابوهي،ثمانيةطرقا-سعيداكان

ويؤتيهإلا9ثياالامنشيئاالمؤمنعبدهيمنعلا؛سبحانهالربفهكذا

الحظيمنعهسبحانهفإده،المؤمنلغيرذلكوليس،لهوأنفعمنهأفصل

النفيس.الأعلىالحظليعطيه؛بهلهيرضىولاالخسيسالأدنى-

لا-ولطفهوحكمتهربهبكرموجهله،نفسهبمصالحلجهله-والعبد

العاجلبحبمولعهوبل،لهذخرماوبينمنهمنعمابينالتفاوتيعرف

عليا.كانوإنالاجلفيالرغبةوبقلة،دنياكانوإن

منعهفيماعليهفضلهأنلعلم-بذلكلهوألى-رئهالعبدأنصفولو

فما؛ذلكمناتاهفيماعليهفضلهمنأعظمونعيمهاولذاتهاالذنيامن
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أماتهولا،ليصافيهإلاامتحنهولا،ليعافيهإلآابتلاهولا،ليعطيهإلامنعه

عليهللقدوممنهاليتأهبإلاالدارهذهإلىأخرجهولا،ليحييهإلا

إليه.الموصلةالطريقوليسلك

)!شورايذ!راؤأرادأنأرادلمنوافهار!فةالتلجعلف)

.(99ء/لإسراا]!)كفورالاإألطفونفإف!و،(26/نقالفرا]

.المستعانوالله

عرفومن،الناسعيوبعنبإصلاحهااشتغلنفسهعرفمن!

نفسه.هوىعنبهاشتغلربه

نفسكوعن،بالاخلاصالناسعنفيهتغيبأنالعملأنفعت!:

الخلق.ترىولانفسكفيهترىفلا؛المنةبشهود

دينفيشكاأورثتشبهةباب:أبوابثلاثةمنالنارالناسدخلفي

ب[]915ومرضاتهطاعتهعلىالهوىتقديمأورثتشهوةوباب،الله

خلقه.علىالعدوانأورثتغضبوباب

ماإلىإبليسأصارالذيوهو:الكبر:ثلاثةكلهاالخطاياأصول*

وهووالحسد:،الجنةمنادمأخرجالذيوهو:والحرص،أصاره

وقيفقدالثلاثةهذهشروقيفمن؛أخيهعلىادمابنيأحدجرأالذي

منوالطلموالبغي،الحرصمنوالمعاصيالكبر،منفالكفر؛الشر

الحسد.

الة-وباطنةظاهرة-ادمابنأجزاءمنجزءكلبحكمتهاللهجعلئر

آلةوالأذنللنظر،الةفالعين:كمالهفهوفيهاستعملإذا؛لشيءٍ

واليد،للنكاحوالفرج،للنطقواللسان،للشمالةوالأنف،للسماع
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للمحبة،والروح،والمعرفةللتوحيدوالقلب،للمشيوالرجل،للبطش

ماوإيثاروالدنيويهالدينيةالأمورلعواقبوالتدبرللتفكرآلةوالعقل

إهماله.ينبغيماوإهمالإيثارهينبغي

منمنهأخسربل،بنفسهاللهعناشتغلمنصفقةالناسأخسر!

.بالناسنفسهعناشتغل

فإنآدمابنأصبحإذا":يرفعهسعيدأبيحديثمن"السنن"في*

فإنبك،نحنفإلما!اللهاتق:تقول؛الفسانتكفركلهاالأعضاء

.اعوججنا"(1(اعوججتوإن،استقمنااستقمت

نأالحديثوفي.لهتخضع:معناه:قيل،"اللسان"تكفر:قوله

ولميسجدوالم:أي؛لهيكفروالم؛النجاشيعلىدخلوالماالصحابة

يكفرونلاإلهم!الملكأيها،العاصبنعمرولهقالولذلك،يخضعوا

بينهوالواسطةوترجمانهالقلببريدلأله؛للسانخضعتدوالما.لك

.الأعضاءوبين

:قالولهذا،بكوهلاكنابكنجاتنا:أي؛"بكنحنإلما":وقولها

اعوججنا.اعوججتوإن،استقمنااستقمتفإن

فصل

بين"(2(الطلبفيوأجملواالله"فاتقوا:قولهفي!يمالنبيجمع

.والآخرةالدنيامصالح

)1)

)2)

69(.(3/وأحمد24((70الترمذيأخرجه

عن(2/4(والحاكم(9323،3241(حبانوابن(2144(ماجهابنأخرجه

وغيرهما.والحاكمحبانابنوصححه.عبداللهبنجابر
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الله.بتقوىينالإنماولذتهافنعيمها

والتعبالشديدوالحرصالاهتماموتركوالبدنالقلبوراحة

الطلب.فيبالاجمالينالإلماالدنياطلبفيوالشقاءوالكذوالعناء

الطلبفيأجملومنونعيمها،الاخرةبلذةفازاللهائقىفمن

.المستعانفالله.وهمومهاالدنيابمدمناستراج

يسمعمنالخلقذافيكانلونفسهاعلىالدنيانادتقد

(1(يجمعمافرقتوجامعأهلكتهبالعيشواثقكم

فائدة

خسارةيوجبالمأثمفإن(2(؛والمغرمالمأثمبينجم!النبيئجمع

الذنيا.خسارةيوجبوالمغرم،الاخرة

فائدة

.[96/]الدي)سبذألنهدينهتمفينابخهدواوالذين):لىتعالقا

جهادا،أعظمهمهدايةالناسفأكمل؛بالجهادالهدايةسبحانهعلق

وجهادالشيطانوجهادالهوىوجهادالنفسجهادالجهادوأقرض

إلىالموصلةرضاهسبلاللههداهاللهفيالأربعةهذهجاهدفمن؛الدنيا

الجهاد.منعئىمابحسبالهدىمنفاتهالجهادتركومن،جنته

سبللنهديئهمبالتوبةفيناأهواءهمجاهدواوالذينالجنيد:قال

)1)

)2)

(4/66(.بغدادتاريخفيلجحظةالبيتان

عائشة.عن(958(ومسلم(832(البخاريأخرجهالذيالحديثفي
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.صخلالاا

الأعداءهذهجاهدمنإلأالظاهرفيعدوهجهادمنيتمكنولا

عليهنصرعليهنصرتومن،عدوهعلىنصرعليهانصرفمنباطنا؛

.عدؤ

فصل

بينوالعداوة،الملكوبينالشيطانبينالعداوةسبحانهاللهألقى

وابتلى،القلبوبينالأمارةالنفسبينوالعداوة،الهوىوبينالعقل

فلا؛وأعوانبجنودحزبكلوأمد،هؤلاءبينلهوجمع،بذلكالعبد

علىأحدهمايستوليأنإلىالفريقينبينودولأسجالأالحربتزال

والعقلللقلبالنوبةكانتفإذا.معهمقهوراالآخرويكونالآخر

،والفرحأ[]016،والبهجة،واللذة،والنعيم،السرورفهنالك؛والملك

وإذا.بالغنائموالفوزالصدر،وانشراح،الحياةوطيب،العينوقرة

،والهموم،الغمومفهنالك؛والشيطانوالهوىللنفسالنوبةكانت

الملك.وحبس،الصدروضيق،المكارهوأنواع،والأحزان

،وأسره،ملكهسريرعنفأنزله،عدوهعليهاستولىبملدبظنكفما

هذاومع،لهوصيرها،وخدمهوذخائرهخزائنهوبينبينهوحال،وحبسه

بمنيستنجدولا،يغيثهبمنيستغيثولا،ثأرهلطلبالملكيتحركفلا

؟!ينجده

لاوعزيز،يغلبلاوغالبيقهر،لاقاهرملكالملكهذاوفوق

أغثتنك،بياستغثتص!ان،نصرتكاسمتنصرتنيإن:إليهفأرسل،يذل

علىسلطت!اليوأويتاليهربتوإن،بثأركأخذتإليالتجأتص!ان

.أسركتحتوجعلته،عدوك
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وأحكم،وثاقيعدويشذقدالمأسور:الملكهذاقالفإن

إليكوالفرارإليكالنهوضمنومنعنيبالقيود،منيواستوثق،رباطي

قيوديويفكوثاقييحلعندكمنجنداأرسلتفإن؛بابكإلىوالمسير

مفارقةيمكنيلموإلأ،بابكأوافيأنأمكنني؛حبسهمنويخرجني

.قيوديكسرولامحبسي

ورضى،لرسالتهودفعا،السلطانذلكعلىاحتجاجاذلكقالفإن

تولى.ماوولأهوحالهالأعظمالسلطانخلاه؛عدوهعندفيههوبما

أضعفوأنه،وذلهلعجزهوإظهارا،إليهافتقاراذلكقالوإن

منهويتخلص،عدؤهحبسمن،روويخرجبنفسهإليهيسيرأنوأعجز

هذهإليهأرسلكما-عليهالملكذلكنعمةتماممنوأن،وقويهبحولي

ويكسرالخلاصعلىيعينهبمنومماليكهجندهمنيمدهأن-الرسالة

وإن،عليهإنعامهأتمفقدذلكبهفعلفإن؛قيودهويفكمحبسهباب

اقتضىوحكمتهحمدهوأن،لههوحالامنعهولايظلمهفلمعنهتخلى

هذاوأن،حبسهالحبسأنعلمإذاسثماولا،محبسهفيوتخليتهمنعه

لا،بيدهناصيته،عبيدهمنوعبد،مماليكهمنمملوكحبسهالذيالعدو

ولا،منهخائفولا،إليهملتفتغيرفهو؛ومشيئتهبإذنهإلايتصرف

مالكهإلىناظرهوبلضر،ولانفعبيدهولاالأمرمنشيئالهأنمعتقد

إليهوالتضزعوالرجاءبالخوفأفردهقد،بيدهناصيتهومنأمرهومتولي

والظفر.النصرجيوشتأتيهفهناك؛والرهبةوالرغبةوالالتجاء

عنوالفهم،والشنةالكتابعلمطلبالعلمطلبفيالهممأعلى*

العلمطلابهمموأخسن،المنزلحدودوعلم،المرادنفسورسولهالله

كانتأو،واقعهوولاينزللموماالمسائلشواذتتثععلىهمتهقصر
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معرفةإلىهمةلهوليس،الناسأقوالوتتبعالاختلافمعرفةهمته

بعلمه.هؤلاءمنواحدينتفعأنوقل،الأقوالتلكمنالصحيح

اللهبمحبةمتعلقةالهمةتكونأنالارادةبابفيالهمموأعلى*

معواقفةالهمةتكونأنوأسفلها،الأمريالدينيمرادهمعوالوقوف

فالأول؟منهاللهلمرادلامنهلمرادهيعبدهإنمافهو؛اللهمنصاحبهامراد

ارادته.عنفارغوهواللهمنيريدوالثاني،مرادهويريداللهيريد

بأقوالهمالناسإليهايدعونالجنةبابعلىجلسواالسوءعلماء*

قالت!هلموا:للناسأقوالهمقالتفكلما؛بأفعالهمالنارإلىويدعونهم

أولكانواحالاإليهدعواماكانفلو!منهمتسمعوالا:أفعالهم

الطريق.قطاعالحقيقةوفيأدلآءالصورةفيفهم!لهالمستجيبين

لكتابعكلهفالفضل؛ومرادكاب[106حظكوحدهاللهكانإذا*

فالفضلمنهتنالماحطككانوإذا.بهتبدأأنواعهأي؛إليكيزدلف

حصللكحصلفإذا.أفعالهمنفعل،لهتابع،بيدهلأله؛عنكموقوف

يحصللممقصودكالفضلكانوإذا،والئبعالضمنبطريقالفضللك

إلىسقطتثمبهوأنستعرفتهقدكنتفإن.والئبعالضمنبطريقالله

الفضل.وفاتكاللهففاتك،لكعقوبةإياهحرمك؛الفضلطلب

فصل

النصر،حصرفيدخلالعدوحصرمن!يهاللهرسولخرجلما

فصار،الافاقفيذكرهفطار،الأطراففيبالنصرسراياهأيديفعبثت

منه.وخائف،لهومسالم،بهمؤمن:أقسامثلاثةمعهالخلق

الرسل)منالعزوأولواصبركمافاضبز)مزرعةفيالصبربذرألقى

85



قصاكلط))و(لحرمتبخزامىتهترالنباتأغصانفإذا35(؛]الأحقاف/

حوله؛بعدهولاقبلهأحددخلهمادخولامكةفدخل491[؛]البقرة/

علىوالصحابةالحدق،إلامنهميبينلاوالأنصار،المهاجرون

وقد،رئهوبينبينهيترددوجبريل،رؤوسهمفوقوالملائكة،مراتبهم

.5(1(سوالأحديحلهلمالذيحرمهلهأباح

يثتتوككفرواألذينيضكربكوإذ)يوموبيناليومهذابينقايسفلما

وذقنهدخل؛اثنينثانيفأخرجوه،03[]الأنفال/)أؤيخرصكيفتلوكأؤ

رفعتالذيالعزهذاثوبألبسهلمنوذلآخضوعا،سرجهقربوسيمس

أعناقها.الملوكإليهومدت،رؤوسهاالخليقةفيهإليه

بعدالكعبةفوقبلالكعبوعلامنصورا،مؤتدامالكامكةفدخل

منالقومعنطويبزافنشر،الفتنةجمرعلىالرمضاءفييجركانأن

كلمنالقبائلفأجابته،بالأذانصوتهورفعأحد،أحد:قولييوم

قبلوكانوا،أفواجااللهدينفيفدخلوا،الصوتيؤمونفأقبلوا،ناحية

.احادايأتونذلك

مدت-قطعنهنزل-وماالعزمنبرعلى!يوالرسولجلسفلما

ومنهم،البلادمفاتيحإليهسلممنفمنهم؛إليهبالخضوعأعناقهاالملوك

منومنهم،والصغاربالجزيةأقرمنومنهم،والضلحالموادعةسألهمن

الغنائمجمععلىيزدلم]أله[يدرولمللحربوالتأهبالجمعفيأخذ

إليه.الأسارىوسوق

ابنعن)1353(ومسلم)1834(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(1(

إلالييحلولم،قبليلأحدفيهالقتاليحللم"صمانه:وفيهمرفوعا،عباس

نهار".منساعة
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إنا)منشوروجاءه،الأمانةوأدى،الرسالةوبلغ،نصرهتكاملفلما

علتكنعمتمروشضتأخروماشلفمنتقذمماأطهليغفرلك!ئبينافت!الكفتخنا

وبعده،3[-1/]الفتح!)عيينان!اافهوشصرك!ئم!قيماصزكلاويهديك

دلنفىيذض!وتالئاس!ورأيفتفتحوااللهنضمرجاءإذا)توقيع

فيالمقامبينيخيرهربهرسولجاءه-2[؛1النصر/أ!)افواجاالله

ليومالجنانفتزينت(1(،إليهشوقاربهلقاءفاختار،لقائهوبينالدنيا

عرشكانإذا.الملكقدوميومالمدينةكزينةلاالكريمةروحهقدوم

روحه؛بقدومواستبشارافرحا(2(أتباعهبعضلموتاهتزقدالرحمن

؟!الخلائقسيدروحبقدومفكيف

الباباهذابغيرواقفاويااالجنابهذاغيرإلىمنتسبافيا

السرائرتبلىيومعليهاتكونسريرةأيالحشريومستعلم

فصل

سجدةبتركالعزمتزلمنوأهبطإبليسلعن!بالأمانيمغرورايا*

عنهاالقاتلوحجب،تناولهابلقمةالجنةمنادموأخرج،بهاأمرواحدة

القتلاتأشنعالزانيبقتلوأمر،دممنكف!بملءعيانارآهاأنبعد

وأقذفبكلمةسياطاالظهربإيساعوأمر،يحل!فيماالأنملةقدربإيلاج

نأتأمنهفلا؛دراهمبثلاثةأعضائكمنعضواوأبانمسكر،منبقطرة

)!عقئهاولايئف)؛معاصيهمنواحدةبمعصيةالنارفييحبسك

)1)

)2)

عائشة.عن(2444(ومسلم(4463(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما

ومسلم(3038(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكمامعاذ،سعدبنهو

عبدالله.بنجابرعن(2466(
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/15[!]الشمس

.هرة(1(فيالنار6امرأدخلت

ماأبعدالنارفيبهايهويبالألهايلقيلابالكلمةليتكلمالرجلوإن

.(2(والمغربالمشرقبين

الموتعندكانفإذا؛سنةستيناللهبطاعةليعملالرجلأ[]161وإن

النار(3(.فيدخل،عملهبسوءلهفيختم،الوصيةفيجار

.بخاتمته(4(والعمل،باخرهالعمر

قبلأفطرومن،صلاتهمنمضىمابطلالسلامقبلأحدثمن*

ربهلقيعمرهاخرفيأساءومنضائعا،صيامهذهبالشمسغروب

الوجه.بذلك

.الشرهيؤذيكولكن،وجدتهالقمةقدمتلوع!

(سوف(بوابفرده،بالبابفوقف،إليكيسعىالثوابجاءكمول.

.و(عسى(و(لعل(

لهطبيبلاومرضيىزائد،وأمل،ناقصيىإيمانبينالفلاحكيف*

ابنعن(2242(ومسلم(2365(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(1(

)2)

)3)

)4)

عمر.

.هريرةأبيعن(8892(ومسلم(6478(البخاريأخرجه

ماجهوابن(2117(والترمذي(2867(داودوأبو(2/278(احمدأخرجه

ضعيف.وشهر.هريرةأبيعنحوشببنشهرطريقمن(4027(

ومسلم(3964(البخاريأخرج،بخواتيمها"الأعمال"إنماجميهييد:اللهرسولقال

سعد.بنسهلعن(112(
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فيعمها،غمريهفيساهياراقد؛وعقل،مستيقظوهوبدعائد،ولا

ذكر،بخلقهمستأنسا،ربهمنمستوحشا،جهلهلجةفيسابحا،سكرتبه

منيسيرجزءمنهلله،وموتهحبسهاللهوذكر،وقوتهفاكهتهالناس

؟الغيرهويقينهوقلبه،ظاهره

)1(العذلإليهبهاالسبيليجدبقيهفيهلسواكمنكانلا

فصل

.كونِها)2(قبلالمقاديرليكتب؛القلمالمخلوقاتأولكان

حكم:ذلكوفي،المخلوقاتاخرادموجعل

الساكن.قبلالدارتمهيد:إحداها

والأرضالسماواتمنسواهمالأجلهاخلقالتيالغايةأده:الثانية

والبحر.والبروالقمروالشمس

يبدؤهكماوغايتهبأحسنهعملهيختمالالناعأحذقأن:الثالثة

ومبادئه.بأساسه

قالولهذا،دائماوالأواخرالنهاياتإلىمتطلعةالنفوسأن:الرابعة

رأىفلما08[،]يونس/!)ملقوتأنتوالقوأما):أولاللسحرةموسى

.بعدهيأتيماإلىتطلعوافعلهمالناس

اخرالىوالأمموالأنبياءالكتبأفضلأخرسبحانهاللهأن:الخامسة

)1)

)2)

الهجرتين.طريقفينسبةبلاالبيت

من،9331((2155والترمذي047((0داودوأبو(5/317(احمدأخرجه

بطرقه.صحيحوهو،الصامتبنعبادةحديث
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؛البداياتمنأكملوالنهايات،الأولىمنخيراالاخرهوجعل،الزمان

قوليوبين.بقارىء(1(أناما:فيقول!اقرأ:للرسولالملكقولبينفكم

!3(/]المائدة)يخكئمصلكتمأكصلتليؤما):لىتعا

العالمفهو؛ادمفيالعالمفيفرقهماجمعسبحانهأنه:السادسة

الكبير.العالمفيماوفيهالصغير

بعدخلقهيكونأنفناسب،وثمرتهالوجودخلاصةأنه:السابعة

.الموجودات

وحوائجهمصالحهلههياأنهخالقهعلىكرامتهمنهذاأن:الثامنة

عتيا.حاضركلهوذلكإلآرأسهرفعفما؛حياتهوأسبابمعيشتهوالات

سائرعلىوفضلهشرفهيظهرأنأرادسبحانهأله:التاسعة

ربناليخلق:الملائكةقالتولهذا،الخلقفيعليهفقدمها،المخلوقات

وأمرهمادمخلقفلمامنا(2(.عليهأكرمخلقايخلقفلنشاء؛ما

فيوقعفلما.والمعرفةبالعلمعليهموشرفهفضلهظهرلهبالسجود

عبوديهعلىتطلعولم،نسخقدالفضلذلكأنالملائكةظنتالذنب

الملائكةعلمت؛العبوديةبتلكوأتى،ربهإلىتابفلما.الكامنةالتوبة

.سواهيعلمهلاسراخلقهفيللهأن

أحسنمنكانبالقلمالعالمهذاخلقافتتحلماسبحانهأنهالعاشر؟:

هووالإنسان،العلمالةالقلمفإن؛الانسانبخلقيختمهأنالمناسبة

ومسلم(3(البخاريأخرجهالذيالوحيبدءفيعائشةحديثفيكما(1(

.)016)

.(1561(5/الشيخلأبي""العظمةانظر(2(
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بهخصالذيبالعلمالملائكةعلىادمفضلسبحانهأطهرولهذا.العالم

دونهم.

ونيه،الأرضإلىهبوطهقبلادمعذرسبحانهكتبكيفوتأمل

جاعلاق):بقوليإيجادهقبلباسمهونؤه،وشرفهفضلهعلىالملائكة

.3[0/]البقرة)ظيفةالأرضفى

وأقام،وجودهقبللهولايةوتلك،بالخلافةوسمهكيفوتأمل

المحبوبعذريقيموالمحبالأزنن)؛فى):بقولهالهبوطقبلعذره

جنايته.قبل

المحمبدأبلأنسنة(1(؛أربعينالجنةبابعلىألقاهصورهفلما

]الانسان/شثا)يكنلتم)ذلطريقفيبهرمى،الحبيببابعلىالوقوف

.34[]البقره/أشجدوا))يوميعجبلئلا[1

خلقت!قدلأمر:ويقولمنهفيعجب،جسدهعلىيمرإبليسوكان

لأهلكنك،عليكسلطتلئن:ويقولدبرهمنويخرجفيهمنيدخلثم

رأى.يدهعلىهلاكها!يعلمولم!لأعصينكعليسلطتولئنب[]161

فلما،الحسدداءفيهدبصورةالطينصورفلما،فاحتقرهمجموغاطينا

عليهعرضتالعزبساطلهبسطفلماالحاسد.ماتالروحفيهنفخ

حاكمإلى03[]البقرة/)دنسبحونحن)مدعيفاستحضر،المخلوقات

فنكسوا)،وصكلم)بينةعنهالوكيلأخفىوقد31[،]البقرة/)أئئوق)

أنديةفيالتفضيلمناديفقامالاقرار،صدورعلىالدعاوىرؤوس

ابنكلاممنموقوفا(1/39(وتاريخه(1/487(تفسيرهفيالطبرياخرجه(1(

.وغيرهعباس
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ونحن)!دعوىحدثمنفتطهروا)،أسجدؤاميو:يناديالملائكة

علىفسجدوا32[،البقرة/أ)لنالاعلم)انيةفيالعذربماء03(البقرة/أ

تلوثوقد،خبثلألهيسجد،لمناحيةإبليسوقام.التسليمطهارة

عينية.لألها؛بالتطهيرتتلافىنجاستهكانتوما،الاعتراضبنجاسة

وجهعلىجماليخالمنلابدقيل:ادمكمالتمفلما

.الذلفيالعبوديةأثرليتبين،بالذنبالقدرفجرى،اشجدوا))

وذفصلكيف:الحاسدونلقالاللقمةتلكعنلكعفيلو!ادميا

؟!شجرةعلىيصبرلمشره

"هلرسائلنزلتولا،الأنفاسصعداءتصاعدتمانزولكلولا

حينئذفتبين"(2(؛الصائمفمولخلوف"روائحفاحتولا(((1(،سائلمن

.شرهعنيكنلمالتناولذلكأن

لنا.التكليفدارفيوبكاؤك،لكالجنةفيضحكك!ادميا

ببدنالعزخلعةتليقإنما.فضليجبرهإذاعزيكسرهمنضرما

.(3(أجليمنقلوبهمالمنكسرةعندأنا.الانكسار

فأرسل،أولادهعلىداؤهاستولىحتىتعادهالأكلةتلكزالتما

)1)

)2)

)3)

ومسلم(1145(البخاريوأخرجهمتواتر،وهو،النزولحديثمنقطعة

.هريرةأبيعن(758(

.الصيامفضلفيهريرةأبيعن((1151ومسلم(4918(البخاريأخرجه

عمرانعن(6/177(الحليةفينعيموأبو9((صهالزهدفيأحمدأخرج

عند"أنا:تعالىفقال؟أجدكأينارلتأي:قالالسلامعليهموسىأنالقصير

."...المنكسرة
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لأنينحفإما):الوجودأطباءأيديعلىالدواءالخبيراللطيفإليهم

فحماهم123[،]طه/!)يشقئولايضحلفلاهداىأتبعفمنهدىمنى

الرديئةأخلاطهمواستفرغبالأوامر،القوةوحفظ،بالمناهيالطبيب

ناحية.كلمنالعافيةفجاءت،بالتوبة

ولااحتمىومامرضهفيوخلطيحفظها،ولمالقوةضيعمنفيا

إلىمترامفالداء؛الهلاكقربتنكرلا!الاستفراغمرارةعلىصبر

شهوةمنبالحميةنفسلشعلىالطبيبفأعنتالقدرساعدلوالفساد!

بخارولكن،المشتهياتوأصنافاللذاتبأنواعظفرت؛خسيسة

بالنقد.الوعدبيعالحزمأنفظننت،البصيرةعينغطىالشهوة

الأبد!ذلواحتملت،ساعةصبرمنجزعتعمياء!بصيرةلهايا

الاخرةإلىالسفرعنوقعدت،زائلةعنهاوهيالدنياطلبفيسافرت

راحلة.إليهاوهي

بالحقير؛العظيمويبيع،بالنفيسالخسيسيشتريالرجلرأيتإذا

سفيه.بأنهفاعلم

فصل

الذنب.فيهيقدحلمالعبوديةأصللادمسلملما*

بيتشركلالقيتنيثم،خطاياالأرضبقرابلقيتنيلو!ادمابن"*

.(1)"مغفرةبقرابهالقيتلش؛شيئا

فيقدحاولالمخالفتهقصدايكنلمعبدهذنبأنالسيدعلملما*

المشهور.ذرأبيحديثمن(2687(مسلمأخرجه(1(

39



علتن)فنابكنرب!منءادم)فنلص:إليهيعتذركيفعلمه؛حكمته

.37(/البقرةأ

محارمه.علىالجرأةولاسيدهمخالفةبمعصيتهيريدلاالعبد*

بالعفووالثقةالهوىوقهروالشيطانالنفسوتزيينالطبعغلباتولكن

فجريانالربوبيةجانبمنوأما.العبدجانبمنهذا.المغفرةورجاء

اثاروظهور،الاحتياجوكمالالعبوديةوذذالربوبيةعزوإظهار،الحكم

تائباجاءلمنوالحليموالتوابوالغفوركالعفؤ؛الحسنىالأسماء

فهو؛المعرةولزمأصرلمنالشديدالبطشوذيوالعدلوالمنتقم،نادما

إليه،وحاجتهالعبدونقصبالكمالتفردهعبدهيريأنيريدسبحانه

برهوكمال،ورحمتهوعفوهمغفرتهوكمال،وعزتهقدرتهكمالويشهده

معارضة،لاإليهإحسانبهرحمتهوأن،وصفحهوتجاوقوحلمهوستره

محالة.لاهالكفهو؟وفضلهبرحمتهيتغمدهلمإنوأنه

تحققأ[]162معفيهوكم!حكمةمنالذنبتقديرفيكم!فلله

للعليل،الدواءكشربالذنبمنالتوبة!ورحمةمصلحةمنللعبدالتوبة

الصحة!سببكانتعلةورفي

(1(الأجسادبالعللصحتورمهبماعواقبهمحمودعتبكلعل

العجب.منادمابنهلكالذنبتقديرلولا*

عليه.بهايدلطاعةمنإليهأحببهيذلذنب*

الانكسار.شمعدانفيتنزلإنماالنصرشمعة*

021(.(3/ديوانهفيللمتنبيالبيت(1(
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ولاذلها،بمثليعزهاولااهانتها،بمثلنفسهالعبديكرملا*

قيل:كما؛تعبهابمثليريحها

النفس(1(اكرمفيالنفسهوانفإنراحةأصادفأونفسيسأتعب

بمثليؤيسهاولا،خو!هابمثليومنهاولا،جوعهابمثليشبعهاولا

كما؛إماتتهابمثليحييهاولا،وبارئهافاطرهاسوىماكلمنوحشتها

قيل:

(2(يموتيحياأنشاءمنحياتهاالنفوسموت

.الشرقيورثولكنهحلوالهوىشراب*

الحبة.هجرانعليههانالفخخنقتذكرمن*

الشبكة.خرقتوقدعزمجمزةالهوىشركفيمعرقلايا*

للسلم.فاجنح؛القدرنفوذمنبدلا*

بها!فبخلت،حبةمنكواستقرض؛والأرضالسماواتملكلله*

بها!عينكفقحطت،دمعةمنكوأحب،أبحرسبعةوخلق

كعبة،والقلبالمنظور،صورةالقلبفيينقنرالبصرإطلاق*

.الأصنامبمزاحمةيرضىلاوالمعبود

منيعجبنالعينوالحور،عليكغلبتوقدكسوداءالذنيالذات*

عينفيسفتثارتإذاالهوىزوبعةأنغير؟عليهناختياركسوء

نسبة.بلا342()صالمدهشفيأخرىابياتمعالبيت(1(

)3/355(.للمحبيالأثرخلاصةفيالبيت(2(
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.الجادةفخفيت،البصيرة

المهر،تحصيلفيفجدواللخطابالجنةتزينت!اللهسبحان*

الفقاء،علىفعملواوصفاتهبأسمائهالمحبينإلىالعزةرفيوتعرف

بالجيف.مشغولوأنت

(1(الودادالكاذبمعالفسانولكقلبهمنهلسواكمنكانلا

يظربلانشيدوالمحئة،مقربإلاعليهبطألابساطالمعرفة*

.مغرممحبإلاعليه

.واردهقلفلهذا؛جادةعليهليست،صحراءفيغديرالحمث*

كهرببذكرهوالا!نسبمحبوبهوالخلوةالعزلةإلىيهربالمحب*

أمه.إلىوالطفلالماءإلىالحوت

خاليا(2(بالسرالقلبعنكأحدثلعلنيالبيوتبينمنوأخرج

إلآقرارللمحبولا،طوبىشجرةتحتإلامستراحللعابدليس*

المزيد.يوم

.الموتبعدمايكفك؛الحياةفيبهاشتغل*

فيليسمنه!والبعدحبيبهمخالفةفيالعمرفيعةمنفقادا*

منك.عليكأضرأعدائك

(3(نفسهمنالجاهليبلغماجاهلمنالأعداءيبلغما

)2)

)3)

المصادر.منيديبينفيماالبيتأجدلم

492(.(صديوانهفيللمجنونالبيت

الفريد=والعقد9(0(صالشعراءطبقاتفيعبدالقدوسبنلصالحأبياتمنالبيت
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وقدم،الحبيبللقاءصاحبهااستعدمن]همة[العليةالهمة*

وائقوالأنفس!رقدموا):القدومعندفاستبشر،الملتقصيديبينالتمادم

.223[]البقرة/!)ائمؤمنب%و!مثرمنمروأ!موأغلضؤاالله

نأتظنفلا؛الولىعنكتولىأنبعدإلآالعدوعليكعداماتالله*-

.أعرضالحافظولكن،غلبالشيطان

فواللهتهادنها!لاو،منهاإلآقطبلاءأصابكفما!بنفسكاحذر*

لممنجبرهاولايذلها،لممنأعزهاولايهنها،لممنأكرمهاما

فرجهاولا،يخؤفهالممنأمنهاولا،جمحعبهالممنأراجهاولا،يكسرها

يحزنها.لممن

وباطنك،التموىبلباسمتجملظاهرك!اللهسبحانب[]162*

تحته،منالمسكررائحةفاحتالثوبطيبتفكلما،الهوىلخمرباطية

.الفاسقونإليكوانحاز،الصادقونمنكفتباعد

منكيرىفلاالتعبد،زاويةفيوأنتالهوىلصعليكيدخل*

المسجد.منيخرجكحتىبكيزالفلا،لهطردا

المعونة.جاءتكوقد؛الطلبفياصدق*

تجيءلاالمحبة:فقال!المحبةعلمني:لمعروفرجلقال*

)1(.بالتعليم

(2(حبيبهبلقياصبايعدلمإذاالفتىمقتلعلىمدلولاالشوقهو

)1)

)2)

303(.(9/بغدادوتاريخ436((2/

98(.(صللسلمي"الصوفية"طبقاتفيالخبر

132(.(1/ديوانهفيالرضيللشريفالبيت
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منالعجبإنما54[،]المائدة/)يحبونه):قولهمنالعجبليس*

.[45/]المائدةلمجئهم)):قولى

منالعجبإنما،إليهمحسنايحبمسكينفقيرمنالعجبليس-*

مسكيئا.فقيرايحمثمحسنن

فصل

بصفاته:لعبادهفيهاللهتجلىوقد،اللهكلامالقران

،الأعناقفتخضع،والجلالوالعظمةالهيبةجلبابفييتجلىفتارة

الملحيذوبكماالكبرويذوب،الأصواتوتخشع،النفوسوتنكسر

الماء.في

الأسماءكمالوهو،والكمالالجمالصفاتفييتجلىوتارة

حبهفيستنفد،الذاتكمالعلىالدالالأفعالوجمالالصفاتوجمال

ونعوتجمالهصفاتمنعرفهمابحسبكلهاالحبقوةالعبدقلبمن

يعلقأنالغيرمنهأرادفإذا،محبتهمنإلافارغاعبدهفؤادفيصبح،كماله

قيل:كما؛الاباءكلذلكوأحشاؤهقلبهأسبى؛بهالمحبةتلك

(1(الناقلعلىالطباعوتأبىنسيابممالقلبمنيراد

تكلفا.لاطبعالهالمحبةفتبقى

قوةانبعثتوالاحسانواللطفوالبزالرحمةبصفاتتجلىوإذا

وحاديرئهإلىوسار،طمعهوقوي،أملهوانبسطالعبد،منالرجاء

نأكما؛العملفيجدالرجاءقويوكلما،سيرهركابيحدوالرجاء

(3/153(.ديواتفيللمتنبيالبيت(1(

89



رجاؤهضعفوإذابالبذر،أرضهغلقالمغلفيطمعهقويكلماالباذر

البذر.فيقصر

والعقوبةوالسخطوالغضبوالانتقامالعدلبصفاتتجلىوإذا

والغضبالشهوةمنقواهاضعفتأووبطلت،الأمارةالنفسانقمعت

رعوناتها،أعنةوانقبضت،المحرماتعلىوالحرصواللعبواللهو

والحذر.والخشيةالخوفمنحظهاالمطيةفأحضرت

الرسلصوارسالوالوصيةوالعهدوالنهيالأمربصفاتتجلىصواذا

والتنفيذالامتثالقوةمنهاانبعثت؛الشرائعوشرعالكتبصوانزال

والتصديقوتذكرها،وذكرهابها،والتواصيلها،والتبليغ،لأوامره

للنهي.والاجتناب،للطلبوالامتثال،بالخبر

قوةالعبدمنانبعثوالعلموالبصرالسمعبصفاتتجلىصواذا

وأ،يكرهمامنهيسمعأو،يكرهماعلىيراهأنربهفيستحييالحياء؛

موزونةوخواطرهوأقوالهحركاتهفتبقى،عليهيمقتهماسريرتهفييخفي

.والهوىالطبيعةحكمتحتمرسلةولامهملةغير،الشرعبميزان

العباد،بمصالحوالقيام،والحسب،الكفايةبصفاتتجلىصواذا

وحمايتهلأوليائهونصره،عنهمالمصائبودفع،إليهمأرزاقهموسوق

والتفويض،عليهالتوكلقوةالعبدمنانبعثت؛لهمالخاصةومعيمهىلهم

بهيرضىممافيهويقيمهعبدهعلىيجريهماكلفي)1(بهوالرضى،إليه

اختيارهوحسناللهبكفايةالعبدعلممنيلتئممعنىوالتوكل.سبحانههو

له.ويختارهبهيفعلهبماورضاه،بهوثقته،لعبده

."...ومافيبه"والرضى:الأصلفي(1)
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وصلتماالمطمئنةنفسهأعطتوالكبرياءالعزبصفاتتجلىوإذا

وخشوع،لكبريائهوالخضوع،لعزتهوالانكسار،لعظمتهاللألمنإليه

ولسانهقلبهفيوالوقارالسكينةفتعلوه،لهوالجوارحا[]163القلب

وحدته.وتوقهطيشهويذهب،وسمتهوجوارحه

تارةإلهئتهبصفاتالعبدإلىيتعرفسبحانهأنهذلكوجماع

:تارةربوبئتهوبصفات

إلىوالشوق،الخاصةالمحبة:الالهيةصفاتشهودلهفيوجب

قربه،فيوالمنافسة،بخدمتهوالسرور،بهوالفرحوالأنس،لقائه

هوويصير،إليهالخلقمنوالفرار،بذكرهواللهح،بطاعتهإليهوالتودد

.سواهمادونهمهوحده

إليه،والافتقار،عليهالتوكل:الربوبيةصفاتشهودلهويوجب

له.والانكساروالخضوعوالذل،بهوالاستعانة

وحمده،ربوبئتهفيوإلهئته،إلهئتهفيربوبئتهيشهدأنذلكوكمال

بلائه،فيونعمته،وقدرهقضائهفيوحكمته،عفوهفيوعزه،ملكهفي

فيوعدله،قيومئتهفيورحمتهوإحسانهولطفهوبره،منعهفيوعطاءه

حكمتهويشهد،وتجاوقوسترهمغفرتهفيوكرمهوجوده،انتقامه

إمهاله،فيوحلمه،وغضبهرضاهفيوعزه،ونهيهأمرهفيونعمته

إعراضه.فيوغناه،إقبالهفيوكرمه

بآراءعليهتقضيوأنالتحريفمنوأجرتهالقرانتدبرتإذاوأنت

على،سماواتهفوققيوماملكاأشهدك؟المتكلفينوأفكارالمتكلمين

الكتب،وينزلالرسلويرسل،وينهىيأمر،عبادهأمريدبر،عرشه

،ويذلويعز،ويمنعويعطي،ويعاقبو!ملحيب،ويغضبويرضى
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والعلانية،السرويعلم،ويسمعسبعفوقمنيرى،ويرفعويخفض

ذرةتتحركلا،عيبكلعنمنزه،كمالبكلموصوفيريد،لمافعال

إلآعندهأحديشفعولا،بعلمهإلاورقةتسقطولا،بإذنهإلافوقهافما

شفيع.ولاوليدونهمنلعبادهليس،بإذنه

فصل

إلىبالهجرةأصحابهأمر(1(العقبةأهل!لخيمالرسولبايعلما

فأعملت،سيمنعونهوألهمكثرواقدأصحابهأنقريشفعلمت،المدينة

رأىمنومنهم،الحبسرأىمنفمنهم؛الحيلاستخراجفياراءها

القتل.علىرأيهماجتمعثم،النفي

فبات،المضجعيفارقأنوأمرهالسماء،منبالخبرالبريدفجاء

السفر.لرفقةالصديقونهض(2(،مكانهعلي

الرصديذكرفجعل،بالصديقالحذراشتدمكةبيوتفارقافلما

وتارة،يمييهعنوتارة،وراءهفيتأخرالطلبيذكروتارة،أمامهفيسير

الغار.إلىانتهياأنالى،شمالهعن

اللهوأنبتمؤذ،ثمكانإنلهوقايةليكونبدخوليالصديقفبدأ

وجاءت،الطالبوأضلتالمطلوبفأظلتقبل،تكنلمشجرة

الستر،منوالعلىنسجهاثوبفحاكتالغاروجهفحاذتعنكبوت

حمامتيناللهوأرسل،الطلبالقائفعلىعميحتىالشقةفأحكمت

هشامابنوسيرة(3/322(أحمدمسندفيوخبرها،الثانيةالعقبةبيعةهذه)1(

06(.(3/والنهايةوالبداية41((2/

.عباسابنعن(1/348(أحمدأخرجهاالتيالهجرةقصةفيكما)2(
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فيأبلغوهذا91(،غشاوالطالبينأبصارعلىجعلعشاهناكفاتخذتا

بالجنود.القوممقاومةمنالاعجاز

لمجييهالرسولبسمعكلامهموصار،رؤوسهمعلىالقوموقففلما

أحدهمأنلو!اللهرسوليا:القلقبهاشتدوقدالصديققال؛والصديق

"يا:!يماللهرسولفقال.قدميهتحتلأبصرناقدميهتحتماإلىنظر

ثالثهما؟")2(.اللهباثنينظنكماأبابكر!

قلبهقوى-نفسهعلىلا-لكناشتدقدحزنهالرسولرأىلما

الاقترانهذاسرفظهر،4(0]التوبة/)معناأللهإتتخزنلااببشارة

وصاحباللهرسول:يقالإذ؛ومعنىحكماظهركمالفظاالمعيةفي

الخلافةإضافةانقطعتثم،اللهرسولخليفة:قيلماتفلما،اللهرسول

.)3(المؤمنينأمير:فقيل،بموته

لتدخلنها:يقولالقدرولسانمنهخرجاثمثلاثا،الغارفيفأقاما

.بعدكمنلأحدينبغيولاقبلكأحديدخلهلمدخولا

الظفرشارففلما،مالكبنسراقةلحقهماالبيداءعلىاستقلافلما

قوائمفساختالدعاء،سهاممنسهما!يمالرسولعليها[]163أرسل

أخذعليهمالهسبيللاأنهعلمفلمابطنها)4(،إلىالأرضفيفرسه

)1)

)2)

)3)

)4)

(1/922(الطبقاتفيسعدابنأخرجهوقد،يصحلاذلكفيالواردالخبر

الكبيرالمعجمفيوالطبراني6/56(الزوائدمجمعفي(كمامسندهفيوالبزار

جدا.غريب181(:(3/والنهايةالبدايةفيكثيرابنقال(02/443(.

بكر.أبيعن(2381(ومسلم(3653(البخاريأخرجه

(3/97(.المستدركفيالحاكمأخرجه

(.عازببنالبراءعن02((90ومسلم(8093(البخاريأخرجه
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،شبعانإلىالزادويقذمالكنوز،مفاتيحردقدمنعلىالماليعرض

)1(ء0
ويسقيني"يطعمنيربيعندأبيت"

دونللصديقمدخرة04[]التوبة/)اننين)ثاتتحفةكانت

الصحبةوفيالزهدوفيالنفسبذلوفيالاسلامفيالثانيفهو؛الجميع

أثرعنماتع!يوالرسوللأن؛الموتسببوقيالعمروفيالخلافةوفي

.)3(فماتسموأبوبكر،)2(الشم

بنوعبدالرحمنوالزبيروطلحةعثمانالعشرةمنيديهعلىأسلم

.وفاصأبيبنوسعدعوف

كانماأحوجفأنفقها،درهمألف)4(أربعونأسلميومعندهوكان

أبيمالنفعنيمامالنفعنيما":عليهنفقتهجلبتفلهذاإليها؛الاسلام

بكر")5(.

والصديقإيمانهيكتمكانذلكلأن؛فرعونالمؤمنمنخيرفهو

والصديقساعةجاهدذلكلأن؛ياسينالمؤمنمنوخير،بهأعلن

سنين.جاهد

يقرضالذىذامن)ويصيحالايثارحمبحوليحومالفاقةطائرعاين

الرضى،روضعلىالمالحبلهفألقى،24[ه]البقرة/قزضاحسنا)ألله

المضاعفة،حوصلةإلىالحبالطائرفنقلالفقر،فراشعلىواستلقى

.هريرةأبيعن(11(30ومسلم(6591(البخارياخرجه(1(

عائشة.عنتعليقا(4428(البخاريذكرهكما(2(

.(95(3/الحاكمومستدرك(891(3/سعدابنطبقاتانظر(3(

"اربعين".:الأصلفي(4(

صحيح.وهو.هريرةابيحديثمن(49(ماجهوابن253((2/احمداخرجه(5(
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محاريبفيقامثم،المدجبفنونيغزدالصدقشجرةأفنانعلىعلاثم

]در/!)برنمالميؤقىائدي!الأتتىوسيجنبها):يتلوالاسلام

17.]18-

المهاجرونبيعتهعلىواجتمعوالأخبار،الآياتبفضلهنطقت

علافضائلهتليتكلما،نارذكرهمنقلوبكمفي!مبغضيهفيا،والأنصار

إدهمااننينثات!والكفارالروافضيسمعلمأترىالضفار،عليهم

![؟04/]التوبةاتغار)ف

لزفماالمحجةعلىوسار،أبىولاتلعثمفماالاسلامإلىدعي

الانفاقفيوأكثر،الشباوقععلىالعدامدىمنمدتهفيوصبر،كباولا

دينارديناركلفيالسبكعلىزادلقدتاللهبالعبا،تخللحتىقللفما

.[04/]التوبةاتغار)فإذهمااتنينثات)

منالايمانإلىسبقالذيذامن؟!شبابهفيالنبيقرينكانمن

صلىمنأولمن؟!جوابهفيسريعابحضرتهأفتىالذيمن؟!أصحابه

؟!ترابهفيالموتبعدضاجعهالذيمنبه؟!صلىمنآخرمن!معهبم

الجار.حقفاعرفوا

ودمعنىالكتابنصمنوأبان،واستيقاظبفهمالردةيومنهض

حسرة،يغتاظوالمبغضبفضائلهيفرحفالمحب؛الألحاظحديدعن

الفرار؟!أينولكن،ذكرهمجلسمنيفرأنالرافضي

وهوحياتهفيبهأخصوكان،والنفسبالمالالرسولوقىكم

منعجئا!يا،اللبسعنخليةوهي،جليةفضائله،الرمسفيضجيعه

النهار؟!نصففيالشمسضوءعينيغطي
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خوفمنالصديقفاستوحش،لابثيسكنهلاغارادخلالقد

السكينةفنزلت!الثالثواللهباثنينظنكما:الرسولفقال،الحوادث

مؤذنفقام،الماكثعيشوطابالقلقفزال،الحادثخوففارتفع

همافإداثنيز)ثات:الأمصارمنائررؤوسعلىيناديالنصر

.[04]التوبة/أنغار)

خيرفهو،الطويةخبثعلىيدلوبغضه،الحنيفيةرأسواللهحئه

ابنقبلماإمامتهصخةلولا،قويهذلكعلىوالحجةوالقرابةالصحابة

فار.قدالروافضدمفإنمهلا!مهلا!.الحنفية

بقولأخذناولكن،هواناغيرهفينعتقدولا،لهواناأحببناهماوالله

نرضاكأفلالديننا،اللهرسولرضيكوكفانا:عنهاللهرضيعلي

بالثار.الروافضمنأخذتلقدتالله!لدنيانا(1(؟

ا[]164بمدائحهنقضيفنحنعلينا،الصديقحقوجبلقدتالله

وليقل:الينا،يعدفلارافضياكانفمنعينا؛السنيمنبهنقربماونقز

.أعذارلي

خسرانه.يعديكلئلاوالسنةالكتابأهليعاديمناجتنب*

اللهسبيلعنصاد:الخلقأكثربهماهلكعدوينمناحترز*

ورئاسته.بدنياهومفتون،قولهوزخرفبشبهاته

تلكاستعمالفيلذتهكانتلشيء؛واستعدادقوب!فيهخلقمن*

وصححه.66((3/المستدركفيالحاكماخرجه(1(
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فيه.قوتهاستعمالللجماعواستعدادقوةفيهخلقتمنفلذة.فيهالقوة

فيالغضبيةقوتهاستعمالوالتو!لبالغضبقوةفيهخلقتمنولذة

قوتهباستعمالفلذته؛والشربالأكلقوةفيهخلقتومنمتعلقها.

قوتهباستعمالفلذته؛والمعرفةالعلمقوةفيهخلقتومنفيهما.

والعكوفإليهوالانابةللهالحبقوةفيهخلقتومن.العلمإلىوصرفها

القوةهذهاستعمالونعيمهفلذته؛بهوالأنسإليهوالشوقعليهبالقلب

عاقبتهاوأحمد،فانيةمضمحلةاللذةهذهدوناللذاتوسائر.ذلكفي

عليه.ولالهلاتكونأن

منعملكعورةيرىفإده؛المتثيفراسةاحذر!الأعزلأئهايا*

."(1(المؤمنفراسةاتقوا"ستروراء

عاد،وعتو،قابيلوحسد،إبليسكبر:النفسفى!اللهسبحان*

وقحة،قارونوبغي،فرعونواستطالة،نمرودوجرأة،ثمودوطغيان

أبيوجهل،الوليدوتمرد،السبتأصحابوحيل،بلعاموهوى،هامان

جهل.

ورعونة،الكلبوشره،الغرابحرص:البهائمأخلاقمنوفيها

ووثوب،الجملوحقد،الضبوعقوق،الجعلودناءة،الطاووس

القرد،وعبث،الحيةوخبث،الفأرةوفسقالأسد،وصولةالفهد،

الضبع.ونوم،الفراشوخفة،الثعلبومكر،النملةوجمع

ضعيف.وإسناده،الخدريسعيدأبيعن(3127(الترمذيأخرجه)1(
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ذلك.تذهبوالمجاهدةالرياضةأنغير

لعقدسلعتهتصلحولاالجند،هذامنفهوطبعهمعاسترسلفمن

لاإاشترىفما؛[111/]التوبةأنفسهؤ)أئمؤمنينمفاشترىألئه!إن)

.العابدونالتائبونسكانهبلدإلىطبعهامنفخرجت،الايمانهذبهاسلعة

!المشترييقبلهفلايدكفييملفأنقبلالمبيعسلم*

ولكفسلمهايشتريهاأنقبلالسلعة6بعيبالمشتريعلمقد*

.الردمنالأمان

والمناديفيهاالمبذولوالثمنمشتريهابقدريعرفالسلعةقدر*

كانتجليلاوالمناديخطيراوالثمنعظيماالمشتريكانفإذاعليها؛

نفيسة.السلعة

تخب(1(لمالفوتقبلالبيعذاضرجعتالم!لوالهوانبيعنفسهبائعايا

منتهبالالاممنعيشبطيفخطرمالهعيشطيبوبائعا

الحربغايةتلقىالتغابنيومولدىفاحشماغبناواللهغبنت

بالكذبليسحفاالوردأمامككدركلهعيشصفووواردا

العطبمنتدنيداهيةلكلالظلماءمنتصبافيالليلوحاطب

عطبمنجاءببرءسمعتفهلمرض!بهابأحداقالشفاءترجو

اب[]64مستلبفيهجمالوصفاللطخأفبحهمإئرفينفسهومفنيا

مع(2/818-981(الفوائد""بدائعفيلنفسهالمؤلفذكرهاالأبياتهذه(1(

بعضها.فياختلاف
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سفهاذامثلمننفسهوواهبا

يشبلمبعدوالتصابيالصباشاب

لهاالغروبحانقدعمركوشمس

وانقشعتجدقدمنبالوصلوفاز

ارتحلتقدوالدنياالتخلفذاكم

منركائبسارتوقدالديارفيما

وقلالترابذياكالخدفأفرش

بهبطيفمحفوفاميةربعما

ويألفهايهواهاكانمنازلا

ضرجمنأدمينولوالخدودولا

لهالربوعتلكجليتوكفما

بهاالعهودتذكارالشوقلهأحيا

يألفهالأرضفيمنزلوكمهذا

نإيريحكوجدأخوالخيامفيما

مهتدياالليلغمراتفيوأسر

ومعجزةجبنأخيكلوعاد

تهبلمالنفسقدرتعرفكنتلو

واللعباللهوبينوقتلشوضاع

يغحبلمالشرقيالأفقفيوالفيء

والسحبالليلظلماتأفقهعن

الطلبفيوافتكقدربكورسل

أربولاشكبرمنللصبتهواه

(1(والحقبالأشواقصاحبقالهما

الخربربعكمنلهأشهىغيلان

كثبعنالوصلمنالكانأيام

(2(الخربربعكمنناظريإلىأشهى

الصببفيالماءهويإليهايهوي

يجبلمللسلوانالقلبدعافلو

رغبمنالدهرسواهافيلهوما

فاغتربالحبشأنبعضبثثته

والحطببالعودلاالطيببنفحة

الحربفيتلقيكلاالنفسوحارب

)1(

)2(

تمامأباالأشواقبصاحبويقصد."الحقبفي":الصوابولعل،الأصلفيكذا

.(...الخدودو(ولا(...ميةربع)ماالتصرفمعبيتينلهضمنالذي

سابقه.علىالبيتهذافيهاوتقدم."التربخدك"من:تمامأبيوديوانطفي

801



بالرتبالأنوارالورىاقتساميومبهتستضيءنورالنفسكوخذ

5:غير

بدنيللضناوحلحاليبسوصفرضىرحمتيضرييوجبكانإن

(1(الثمنإلىفقريووارضاكإلآثمنابهاأبغيلاالروحمنحتلش

:غيره

(2(فأجيبالهوىيدعونيوبالليلصبابةالنهاربأطرافأحن

:غيره

(3(الجميلغيرالعجزعشقفمنبدالعشقمنيكنلمص!اذا

:غيره

فيهأنامابعضمنهكفانيمعجللعيشأسعىماأنفلو

بملاقيه(4(أكنلمإنأسفافوامخلدلملكأسعىولكنما

خلقتإنما؟نفسكقيمةعرفتهلاالخبرةأربابمنهومنيا*

لك.كفهاالأكوان

شجرةالأشياءكل!الألطافبأيديوقلبالبر،بلبانغذيمن*يا

)1)

)2)

)3)

)4)

(3/1177(.الفوائد"و"بدائع423((ص"المدهش"فيالبيتان

ديوانهفيالدمينةولابن(8/163(،الأغانيفيالطثريةليزيدبنالبيت

طبقاتفينسبهوبلا(01/311(،الأولياءحليةفيولسمنون401(،(ص

42(.0(صوالمدهش(891(صالصوفية

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالبيتأجدلم

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالبيتينأجدلم
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ومخيضالدر،وأنتوصدف،المعنىوأنتوصورة،الثمرةوأنت

الزبد.وأنت

ضعيف.استخراجكولكن،الخطواضحلكاختيارنامنشورول.

تجدنيمنكواطلبنيأ[16]ه،عندكفاطلبنيطلبيرمتمتى!

منه.إليكأقربفأناغيركمنتطلبنيولا،قريبا

أبعدناإنما،بالمعاصيأهنتهاماعندنانفسكقدرعرفتلو*

صالحتهكيفعجبا!فوا؛أبيكصلبفيوأنتلكيسجدلمإذإبليس

!؟وتركتنا

:جسدكعلىأثرهالبان؛محبةقلبكفيكانلو*

كواسيا(1(منكالأعضاءأرىألستكذبتنيقالتالحبادعيتولما

:الشهواتبطنةعنهلذهبت؛بالمحبةالقلبتغذىلوكد

(2(الأكلكثرةالهوىوأنساكبطيناتكنلمالصبابةعذرفيكنتولو

بالحبيب.يذكركلاممنلاستوحشتمحبت!صختلو-س

فلا؛بمحبوبهيذكرهمنإلىويحتاج،المحبةيذعيلمنواعجباس

بمذكر!إلآيذكره

:المحبوبتذكرتنسيكلاأنهاالمحبةفيماأقل

)1)

)2)

واخبار126()صالموشىفيولامرأه)1/29(الزهرهفيحمادةلأمالبيت

76(.)3/المستطرففيوللمجنون61(،)صالنساء

182(.)صديوانهفيلجميلالبيت
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(1(ذكرلسانيالذكرمافيوأيسرساعةنسيتلشأئيلاذكرتك

فيالحبفكان،معهجنودهركبتمحبوبهللقاءالمحبسافرإذا*

والخوفيسوقها،والشوق،بالمطيئيحدووالرجاءالعسكر،مقدمة

تقادمخرجتالوصلبلدقدومشارففإذا؛الطريقعلىيجمعها

للقاء.الحبيب

مضرمهأنتبقلبغراماوابردمتلفهأنتبجسمسقمافداو

تعلمهأنتفصبريالضعيفصبريإلىالدياربعدعلىيملنيولا

(2(تقدمهوالأشواقلقائكإلىعجلاأرسلتهفقدقلبيتلق

ليمتحن؛ناحيةكلمنالخلععليهأفيضتالحبيبعلىدخلفإذا

إئاها؟ألبسهمنإلىالتفاتهيكونأمحظهبمفتكونإليهاأيسكن

هئتفلما،الملكعلىإلاينفقلامتاعاالقلوبمراكبملؤوا*

.بالميناءوهيإلأالفجرطلعفما،المراكبتلكأقلعتالسحررياح

قدمواحتىالقليلإلأكانفماالجذ،بأقدامالهوىباديةقطعوا*

وقدالوصلبلدفدخلوا،التلقيطريقفيالراحةفأعقبهم(3(،السفرمن

الأبد.رثححازوا

المحبة،سرادقاتفيهافضربت،الشواغلمنقلوبهمالقومفرغ*

.أخرىوترشقتارةتحرسالعيونفأقاموا

093(.(14/بغدادتاريخفيللشبليالبيت(1(

.(9171(3/الفوائدبدائعفيالأولعداوما،255((صالمدهشفيالأبيات(2(

المدهش.فيكما""فاعتنقتهم:الصوابولعل،الاصلفيكذا(3(



.فارغنزهقاعفيإلايضربلاالمحبةسرادق*

منزهلكلحلفجنابناوالقناسوانامنفؤادكنزه

(1(بكنزهفازالطلسمذاحلمنوصالنالكنزطلسمالصبر

الفائت.مقداريدريمنبكاءوابك،منكضاعماقدراعرفول

.بعدكعلىالمأتملأقمتالأحبابقربتخيلتلو*

المخمور.قلبكمنكلأفاقالأسحارريحاستنشقتلو*

مشيه:ضعفالطريقاستطالمن*

المفاوز(2(بعيدأواللياليطوالبينناقلتإنبالمشتاقأنتوما

!(3(عزمهبمعينيهبينألقىهمإذاالصادقأنعلمتأما-*

العين.فياذارحلالقلبفيابنزلإذا-7

الملك.بسمعأصواتهمأنعلموالماالحراسسهرهانء-

الدنيا.فراقعليههانالاخرةحاللهلاحمنول

الكف.مألوفنسيالصيدللباشقلاحإذالأ

القليل.بقي!احمليالصبر!أقداميا-*

)1)

)2)

)3)

42(.(صسبقا

سنانابنقولمنمأخوذوهو0118(.(3/الفوائدبدائعفينسبةبلاالبيت

الخفاجي:

السباسبطوالأوالعواليطوالبينناقلتإنبالمشتاقاناوما

07(:(1/الحماسةفيناشبسعدبنقولمن

جانباالعواقبذكرعنونكبعزمهعينيهبينألقىهمإذا
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.المجاهدةمرعليكيهنالوصالحلاوةتذكر*

تسر.لهافاحد؛المنزلأينعلمتقد*

التمادموقدم،الحبيبللقاءصاحبهااستعدمنهمةالهممأعلى*

)رقدنوا،القدومعندبالزضىب[16]هفاستبشر؛الملتقىيديبين

.223[البقرة/ألأنفس!)

بتركعنكتندفعوالنار،الفرائضبأداءمنكترضىالجنة*

.الروجببذلإلامنكتقنعلاوالمحبه،المعاصي

.الاشتياقأرضعلىالطاعةأقدامفيهتسعىزمانا)1(أحلىمالله*

فيالوفاقعلمها؛الشرعرائضإلىالنفوسالقومسلملما*

معها.دارتدارتكيف؛الطاعةمعفاستقامت،الطبعخلاف

عجولبالرفاقحادوثؤرمطيهمرقاباصطكتإذاوإني

(2(فأميلملتمأنيوأنظرالحشاعلىالراحتينبينأخالف

فصل

احتراما؛صادهماتناولفيشهوتهيتركفهوكلبك*علمت

تقبل.لاوأنتالشرعمعلمعلمكوكم،سطوتكمنوخوفا،لنعمتك

الذيالجاهلظنفما؟لنفسهوالممسكالجاهلصيدحرم*

نفسه.لهوىأعماله

وأنت،الشيطانوهوى،البهيمةوشهوة،الملكعقلفيكجمع*

)1)

)2)

"زمان".:الأصلفي

221(.(2/ديوانهفيالرضيللشريفالبيتان
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مرتبةعلىزدتوهواكشهوتكغلبتإن:الثلاثةمنعليكللغالب

كلب.مرتبةعننقصتوشهوتكهواكغلبكوإن،ملك

ماحرمنفسهعلىأمسكولما،صيدهأبيحلربهالكلبصادلما*

صاد،.

الممدوحةوالصفاتوالشزالخيرمنالعبدفيما*مصدر

بينعبادهيصرفسبحانهفهو؛المانعالمعطىصفةمنوالمذمومة

عندالشكربهماعبودتتهمنالصادقالعبدفحظ؛الاسمينهذينمقتضى

ليفتقرويمنعه،ليشكرهيعطيهسبحانهفهو؛المنععندوالافتقار،العطاء

.فقيراشكورايزالفلا،إليه

هذا؛[55]الفرتان/ظه!اج!)رئهءعكفرأئ!نط):تعالىقوله*

معانيه.وأشرفالقرانخطابألطفمن

وهذا،رئهوعدووشيطانهوهواهنفسهعلىاللهمعدائماالمؤمنوإن

الداخلعدوهعلىاللهمعفهو؟وأوليائهوجندهاللهحزبمنكونهمعنى

يكونكما؛سبحانهلهويغضبهمويعاديهميحاربهم؛عنهوالخارجفيه

ذلكمنفارغونمنهوالبعيدون،أعدائهحربعلىمعهالملكخواص

به.مهتمينغير

ربه.علىوهواهونفسهشيطانهمعوالكافر

تدور:هذاعلىالسلفوعبارات

:فالجبيربنسعيدعنديناربنعطاءعن)1(حاتمأبيابنذكر

.والشركبالعداوةرئهعلىللشيطانعونا

.(11/691(المنئور"الدر"(1271(8/حاتمابيابنتفسيرفيالتاليةالاثارانظر(1(
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يعينه؛اللهمعصيةعلىالشيطانيظاهر:قالمجاهدعنالليثوقال

عليها.

موالئا.:أيظهيرا:أسلمبنزيدوقال

عدوهمعفيكون،بهوالشركمعصيتهعلىعدوهيواليأله:والمعنى

ربه.مساخطعلىلهمعينا

الكافرلهذاصارتقدوإلههربهمعللمؤمنالتيالخاصةفالمعية

بقوله:الايةصدرولهذا،وقربانهوهواهنفسهومعالشيطانمعوالفاجر

العبادةوهذه،[5ه/]الفرقانولاي!زهتم)ينفعهتملامااللهدوتمنولغبدوبئ!

الخاصة،لمعيتهمالمتضمنةبمعبوديهموالرضىوالمحبةالموالاةهي

وليهبخلاف،ومساخطهومخالفتهمعاداتهعلىاللهأعداءفظاهروا

.وهواهوشيطانهنفسهعلىمعهفإده؛سبحانه

وعقله.فهمهلمنالقرانكنوزمنالمعنىوهذا

التوفيق.وبالله

صعماعلئهالؤيخرواربهصبخايختدئحروأإذالذيفوا):تعالىقوله*

.73[/]الفرقان!)وعصيانا

يسمعوهلمصماعليهيقعوالمبالقرانوعظواإذا:مقاتلقال

به.وأيقنواوأبصرواسمعواولكنهم،يبصروهلموعميانا

خائفينكانوابلوعميانا،صماعليهايكونوالم:عباسابنوقال

خاشعين.

.وبصراسمعاعليهايخرون:الكلبيوقال
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حالهمعلىيقعدوالمالقرانعليهمتليوإذاالفراء(1(:وقال

قعد:تقولالعربوسمعتالخرور،قذلك،يسمعوهلمكألهم؛الأولى

ماعلىوالمعنى،يشتمنيوأقبل،يشتمني]قام[:كقولك؛يشتمني

وعميائا.صفاعندهايصيروالمأ[]166:ذكر

وبكئاسجداخرواعليهمتليتإذا:المعنى(2(:الزجاجوقال

به.أمروالمامبصرينسامعين

يسمعوهالمصمكألهمعنهايتغاقلوالمأي(3(:قتيبةابنوقال

يروها.لموعمي

عليه.النفيوتسليطالخرور،ذكر:أمرانهناها:قلت

للسجود؟البدنخرورأوالقلبخرورهووهل

خرورعليهافلهم؛وعمهصممعنخرورهميكنلم:المعنىوهل

القعود؟عنبهوعبرخرورهناكليسأو،سجودابالبدنأوخضوغابالقلب

القلبتعلق:ثلاثة-وصغارها-كبارهاكلهاالمعاصيأصول-ء

الشهوانية.والقوة،الغضبيةالقوةوطاعة،اللهبغير

والفواحش.،والظلم،الشرك:وهي

طاعةوغايةاخر،إلهمعهيدعىوأنالشرك:بغيراللهالتعلقفغاية

الزنى.:الشهوانيةالقوةطاعةوغاية،القتل:الغضبيةالقوة

)1)

)2)

)3(

274(.(2/القرانمعانيفي

(4/77(.وإعرابهالقرانمعانيفي

315(.(صالقرانغريبتفسيرفي

116



لايذعوتء)والذين:قولهفيالثلاثةبينسبحانهاللهجمعولهذا

/]الفرقانيزدؤدت)ولابالحقالأالدهحرمالتىالنفسولاسلدنءاخرإلهاالئه

68].

الطلمإلىيدعوفالشرك:بعضإلىبعضهايدعوالثلاثةوهذه

قال،صاحبهعنيصرفهماوالتوحيدالاخلاصأنكما؛والفواحش

عبادنامنإفيواتفخشاحالسؤعنه!رف)!دلك:تعالى

الزنى.والفحشاء،العشقفالسوء24[؛)(1(]يوسف/المخلصين

الظلم؛أظلمالشركفإن؛والفاحشةالشركإلىيدعوالظلموكذلك

قرينوالظلمالتوحيد،قرينفالعدلالتوحيد؛العدلأعدلأنكما

أدلهشهد):قولهففيالأولأما:بينهماسبحانهيجمعولهذا،الشرك

وأما،[18/عمران]ال)يانقمتصطثقابياانع!واؤلواوأئملبهكةهو!!إله!ائم

.[13/]لقمانلظوعظيو!)المئركإتم!:تعالىفكقولهالثاني

ولمإرادتهاقويتإذاسيماولا،والطلمالشركإلىتدعووالفاحشة

جمعوقد،والشيظانبالسحروالاستعانةالطلممنبتوعإلاتحصل

والزانيةمثتركةاؤزانية!لايبهحلاالزاق):قولهفيوالشحركالزنىبينسبحانه

.3[]النور/!)ائمؤمنينعلىلكذوحزمممثركأوزانإلاينكحهالا

ببعض.بعضهاويأمربعضإلىبعضهايجوالثلاثةفهذه

فاحشةأكثركانشركاوأعظمتوحيداأضعفالقلبكانكفماولهذا

لها.وعشقابالصورتعلقاوأعظم

عندأطووماالدنياالحيؤؤفحلثئلمئنأوتيتم!ا):تعالىقولههذاونظير

.القراءةبهذهالاستدلالفإن،عامروابنعمرووأبيكثيرابنقراءةعلىاللامبكسر(1(
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وأتفوخشثمافيكنيرتحننبونوالذين!يتوكونربهموعكمنواءاللذلنضئروأبتئ

خيرعندهماأنفأخبر؛37[-36]الشورى/!)يغفرونهتمغضبواماوإذا

ئحنبونوالذين!و:قاللمالتوحيد،هووهذا،عليهوتوكلبهامنلمن

:قالثم،الشهوانيةالقوةداعياجتنابفهذا)؟وأتفوحشافيثمكبير

القوةمخالفةفهذا37[؛]الشورى/)!يغفرونهتمغضبوأماواذا)

كله.الخيرجماعهيالتيوالعدلوالعفةالتوحيدبينفجمع؟النصيئة

فصل

:أنواعالقرانهجر

إليه.والاصغاءبهوالايمانسماعههجر:أحدها

قرأهوإن،وحرامهحلالهعندوالوقوفبهالعملهجر:والثاني

به.وامن

وفروعه،الدينأصولفيإليهوالتحاكمتحكيمههجر:والثالث

العلم.تحصللالفظيةأدلتهوأن،اليقينيفيدلاألهواعتقاد

منه.بهالمتكلمأرادماومعرفةوتفهمهتدبرههجر:والرابع

القلوبأمراضجميعفيبهوالتداويالاستشفاءهجر:والخامس

به.التداويويهجر،غيرهمندائهشفاءفيطلب؛وأدوائها

هداأتخذواقوىإنيربألرسولموقال):قوليفيداخلهذاوكل

بعض.منأهونالهجربعضكانوإن،03[]الفرقان/!فجورا)ائقرةان

منه:الصدورفيالذيالحرجوكذللن

عندالله.منحفاوكويهإنزالهمنحرجايكونتارةفإنه
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مخلوقاتهبعضمنمخلوقاكويهأوبهمتكلمجهةمنيكونوتارة

به.تكلمأنغيرهألهم

العباد،يكفيلاوأله،وعدمهاكفايتهجهةمنيكونوتارةب[]166

.السياساتأوالاراءأوالأقيسةأوالمعقولاتإلىمعهمحتاجونهمبل

منهالمفهومةحقائقه:بهأريدوهل(1(دلالتهجهةمنيكونوتارة

تأويلاتإلىحقائقهاعندواخراجهاتأويلهابهأريدأو؟الخطابعند

!؟مشتركةمستكرهة

ثابتةفهيمرادةكانتوإن،الحقائقتلككونجهةمنيكونوتارة

!؟المصلحةمنلضربمرادةأذهاأوهمأوالأمر؟نفسفي

منذلكيعلمونوهم،القرانمنحرجصدورهمفيهؤلاءفكل

صدورهم.فيويجدونه،نفوسهم

التيالاياتمنحرجقلبهوفيإلأقطدينهفيمبتدعاتجدولا

منحرجصدرهوفيإلآفاجراظالماتجدلاأنككما؛بدعتهتخالف

إرادته.وبينبينهتحولالتيالايات

تشاء.بمالنفسكارضثمالمعنىهذافتدبر

فائدة

أمرين:تضمنماالمطلوبالنفسكمال

لها.لازمةوصفةراسخةهيئةيصيرأن:أحدهما

نفسه.فيكمالصفةيكونأن:الثاني

."وما":الأصلفي(1(
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كمالفييسعىبمنيليقفلاكمالا؛يكنلمكذلكيكنلمفإذا

فوته.علىالأسفولا،عليهالمنافسةنفسه

لاالذيالحقوإلههاومعبودهاوفاطرها2لهابامعرفةإلاليسوذلك

الموصلةالطريقوسلوكوجههرادةوإبمعرفتهالآلذةولانعيمولالهاصلاح

لازمة.راسخةهيئةلهافيصيرذلكتعتادوأن،وكرامتهرضاهوإلىإليه

ينفعهامالابينفهي؛والأعمالوالاراداتالعلوممنذلكعداوما

هيئةصارإذاسيماولا،وألمهاونقصهابضررهايعودومايكملهاولا

لها.لزومهبحسببهوتتألمتعذبفإلها؟لهاراسخة

والجاهوالمساكنوالمراكبكالملابسعنهاالمنفصلةالفضائلوأما

المعير،فيهايرجعثم،مدهأعيرتهاعوارالحقيقةفيفتلك؛والمال

هيكانتإذاسيماولابها،تعلقهابحسبفيهابرجوعهوتتعذبفتتألم

.والحسرةوالألمالنقصأعظمأحضرتسلبتهافإذا؛كمالهاغاية

الخلقهذافأكثر؛النكتههذهولذتهانفسهسعادةيريدمنفليتدبر

يظنونحيثمنونقصهاوحسرتهاوألمهانفوسهمحرمانفييسعونإنما

تلكمنلهاحصلمابحسبفلذتهاونعيمها؛سعادتهايريدونألهم

ذلك.منفاتهامابحسبوحسرتهاوألمها،والسلوكوالمحبةالمعرفة

النفسانيةالبدنيةالقوىإلافيهيبقلم؛منهوخلاذلكعدمومتى

ولاحياتهومرافقلذاتهسائروينالويغضبوينكحويشربيأكلبهاالتي

إنماكانإذا؟ومنقصةخساسةبلفضيلةولاشرفجهتهامنيلحقه

ويصيرجملتهافيويدخلبجنسهاويتصلالبهائمالقوىبتلكينالسب

عاقبتهابسلامةدونهواختصتعليهتناولهافيزادتوربماكأحدها،

عليها.الضررجلبمنوالأمن
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بسلامةفيهعنكوتختصعليكوتزيدالبهائمفيهتشارككفكمال

.سواهكماللاالذيالحقيقيالكمالإلىتهجرهأنحقيقالعاقبة

التوفيق.وبالله

جليلةفائدة

سبحانهاللهتحمل؛وحدهاللهإلاهفهوليسوأمسىالعبدأصبحإذا

لذكرهولسانهلمحبتهقلبهوفرغ،أهمهماكلعنهوحمل،كلهاحوائجه

لطاعته.وجوارحه

وغمومهاهمومهااللهحمله؛همهوالدنياوأمسىأصبحصمان

ولسانه،الخلقبمحبهمحبتهعنقلبهفشغل،نفسهإلىووكله،وأنكادها

يكدحفهو؟وأشغالهمبخدمتهمطاعتهعنوجوارحه،بذكرهمذكرهعن

نفعفيأضالعهويعصربطنهينفخكالكير؛غيرهخدمةفيالوحثركدح

.غيره

بعبوديةبليومحبتهوطاعتهاللهعبوديةعنأعرضمنفكل

وخدمته.ومحبتهالمخلوق

!)قرينفهولهشئطئالإنقيضتجرألرخمقعنيعشومن!:تعالىقال

.36[/]الزخرف

منبهجئتكمإلآللعربمشهوربمثلتأتونلا:عيينةبنسفيانقال

لمفإن؛ضمرةأخاكأعطأ[:1671القرانفيفأين:قائللهفقال.القران

لم!نقيضألرحمقتجرعنيغشومن):قولهفي:فقال؟جمرةفأعطهيقبل

الاية.شيطئا)
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ئدةفا

النفس.فيوإثباتهاالخارجمنالمعلومصورةنقل:العلم

.الخارجفيوإثباتهاالنفسمن(1(عمليةصورةنقل:والعمل

علمفهونفسهافيللحقيقةمطابفاالنفسفيالثابتكانفإن

صحيح.

حقيقي،وجودلهاليسصورالنفسفيويتراءىيثبتماوكثيرا

لها،حقيقةلامقدرةهيوإلماعلما،نفسهفيأثبتهاقدالذيفيظئها

.البابهذامنالناسعلوموأكثر

:نوعانفهوالخارجفيللحقيقةمطابقامنهاكانوما

وأسمائهباللهالعلموهو،بهوالعلمبإدراكهالنفسيمملنوع

ونهيه.وأمرهوكتبهوأفعالهوصفاته

به؛الجهليضرلاعلمكلوهو،كمالبهللنفسيحصللاونوع

(2(.ينفعلاعلممنباللهيستعيذ!ي!النبيوكان،بهالعلمينفعلافمائه

شيئا؛بهاالجهليضرلاالتيالمطابقةالصحيحةالعلومأكثرحالوهذا

بعددوالعلم،ومقاديرهاالكواكبوعددودرجاتهودقائقهبالفلككالعلم

ذلك.ونحوومساحاتهاوألوانهاالجبال

ذلكوليس،إليهالحاجةوشدةمعلومهشرفبحسبالعلمفشرف

ذلك.وتوابعباللهالعلمإلا

"العلمية".:الأصلفي(1(

أرقم.بنزيدعن(2722(مسلمأخرجه(2(

122



اللهيحئهالذيالدينياللهلمرادمطابقتهعدمفافته(1(العملوأما

:تارةالارادةفسادومن،تارةالعلمفسادمنيكونوذلك،ويرضاه

وليسللهمحبوبمشروعهذاأنيعتقدأن:العلمجهةمنففساده

يتقربأنهفيظن،مشروعايكنلموإناللهإلىيقربهأذهيعتقدأو،كذلك

.مشروعأذهيعلملموإنالعملبهذااللهإلى

،الاخرةوالداراللهوجهبهيقصدلافأنالقصدجهةمنفسادهوأفا

والخلق.الدنيابهيقصدبل

إلامنهماالسلامةإلىسبيللاوالعملالعلمفيالافتانوهاتان

والداراللهوجهوإرادة،والمعرفةالعلمبابفيالرسولبهجاءمابمعرفة

الارادةوهذهالمعرفةهذهمنخلافمتى؛والارادةالقصدبابفيالاخرة

وعمله.علمهفسد

وهما،الارادةوصحةالمعرفةصحةيورثانواليقينوالإيمان

ويمدانه.الايمانيورثان

صحةعنلانحرافهمالايمانعنالناسأكثرانحرافيتبينهناومن

.الارادةوصحةالمعرفة

الارادةوتجريدالنبوةمشكاةمنالمعرفةبتلقيإلاالايمانيتمولا

الوحيمشكاةمنمقتبساعلمهفيكون،الخلقوإرادةالهوىشوائبعن

الأئمةمنوهو،وعملاعلماالناسأصحفهذا؛الاخرةوالدارللهوإرادته

أفته.في!ك!ي!رسولهخلفاءومناللهبأمريهدونالذين

"العلم".:الأصلفي(1(
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علىةقا

الجوارج،وعملاللسانقولوظاهره:وباطنظاهرلهالايمان

ومحبته.وانقيادهالقلبتصديقوباطنه

المالبهوعصمالدماءبهحقنوإن،لهباطنلاظاهرينفعفلا

والذزية.

وخوفإكراهأوبعجزتعذرإذاإلالهظاهرلاباطنءيجزىولا

.هلاك

وخلوهالباطنفسادعلىدليلالمانععدممعظاهراالعملفتخلف

قوبه.دليلوقوله،نقصهدليلونقصه،الإيمانمن

ولبه.الايمانقلبواليقين،ولبهالاسلامقلبفالايمان

إيمانوكل،فمدخولقوةواليقينالايمانيزيدلاوعملعلموكل

فمدخول.العملعلىيبعثلا

علىةقا

:نوعاناللهعلىالتوكل

وأالدنيويةوحظوظهالعبدحوائحجلبفيعليهتوكل:أحدهما

الدنيوية.ومصائبهمكروهاتهدفع

الايمانمنويرضاههويحبهماحصولفيعليهالتوكل:والثاني

إليه.والدعوةوالجهادواليقين

العبدعليهتوكلفمتى،اللهإلايحصيهمالاالفضلمنالنوعينوبين

توكلومتى.الكفايةتمامالأولالنوعكفاهتوكلهحقالثانيالنوعفي
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ب[1671لهيكونلالكنأيضا،كفاهالثانيدونالأولالنوعفيعليه

.ويرضاهيحئهفيماعليهالمتوكلعاقبة

ومتابعة،التوحيدوتجريد،الهدايةفيالتوكل:عليهالتوكلفأعظم

أتباعهم.وخاصةالزسلتوكلفهذا؛الباطلأهلوجهاد،الرسول

العبديجدلابحيثوإلجاء؛اضطرارتوكليكونتارةوالتوكل

عليهوضاقت،الأسبابعليهضاقتإذاكما؛التوكلإلاوزراولاملجأ

الفرجعنهيمخلفلاوهذا،إليهإلأاللهمنملجألاأنوظن،نفسه

البئة.والتيسير

المفضيالسببوجودمعالتوكلوذلك،اختيارتوكليكونوتارة

:المرادإلى

وتركبالسببقامصمان.تركهعلىذمبهمأموراالسببكانفإن

.القرانونصالأمةباتفاقواجبفإلهأيضا؛تركهعلىذمالتوكل

بينهما.والجمعبهماالقياموالواجب

حقهفيالسببوتوحد،مباشرتهعليهحرممحرماالسببكانصمان

فيالأسبابأقوىمنالتوكلفإن؛سواهسببلهيبقفلم،التوكلفي

.الاطلاقعلىالأسبابأقوىهوبل،المكروهودفعالمرادحصول

لاأوالتوكلبهقيامكيضعفهل:نظرتمباحاالسببكانوإن

لموإن.أولىفتركههمكوشتتقلبكعليكوفرقأضعفهفإن؟يضعفه

ربطاقتضتالحاكمينأحكمحكمةلأن؛أولىفمباشرتهيضعفه

فعلتهإذاسيماولا،بهاالقيامأمكنكمهماحكمتهتعئىفلا؛بهالمسبب

الجوارجوعبودئة،بالتوكلالقلببعبوديةأتيتقدفتكون،عبودية
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القربة.بهالمنويبالسبب

لمعطلهافمن:بهاالمأموربالأسبابالقيامالتوكليحققوالذي

يحققالخيرحصولإلىالمفضيةبالأسبابالقيامأنكما؛توكلهيصح

توكلهيكونعطلهامنأنكما؛تمنيارجاؤهكانبهايقملمفمن؛رجاءه

توكلا.وعجزهعجزا

يضرهفلا.وحدهاللهعلىالقلباعتمادهووحقيقتهالتوكلوسر

كما،إليهاوالركونعليهاالاعتمادمنالقلبخلومع؛الأسبابمباشرة

وثقتهإليهوركويهغيرهعلىاعتمادهمع؛اللهعلىتوكلت:قولهينفعهلا

معاللسانتوبةأنكماشيء؛القلبوتوكلشيء،اللسانفتوكل.به

فقولشيء.اللسانينطقلموإنالقلبوتوبةشيء،القلبإصرار

اللهإلىتبت:قوليمثلغيرهعلىقلبهاعتمادمعاللهعلىتوكلت:العبد

لها.مرتكبمعصيتهعلىمصروهو

فائدة

والمشكؤبالمشكوالجهلغايةوهذا،الناسإلىاللهيشكوالجاهل

إليهم.شكالماالناسعرفولو،شكاهلماربهعرفلوفإله؛إليه

:فقال،وضرورتهفاقتهرجلإلىيشكورجلاالسلفبعضورأى

يرحمك.لامنإلىيرحمكمنشكوتأنعلىزدتماوالله!هذايا

قيل:ذلكوفي

(1(يرحملاالذيإلىالرحيمتشكوإلماادمابنإلىشكوتوإذا

=عيونفيالشعراءولبعض154(،(صالكشكولفيالعابدينلزينالبيت(1(
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.وحدهاللهإلىيشكوإنماوالعارف

؛الناسمنلانفسهمناللهإلىشكواهجعلمنالعارفينوأعرف

تعالى:قولهإلىناظرفهو؛عليهالناستسليطموجباتمنيشكوفهو

وقولى:،3[0/]الشورىأتديكؤ)كسبتفبمافصيبؤمنأص!مومآ)

أصخبتكملئاأو):وقوله،97[]النساء/)ئفسلثفنسئئؤمنأصابكوما)

.[561/عمران]ال)أنفسكئمعندمقهوقلهذأأقىفثلئهاقلختمأصحبتمقدمصيبة

نأواعلاها:،خلقهإلىاللهتشكوأنأخشها::ثلاثةفالمراتب

إليه.خلقهتشكوأن:وأوسطها،إليهنفسلشتشكو

جليلةقاعدة

لماعاكتمإذاوللرسوليللهأشتجيبواءافواالذينيأئها):تعالىاللهقال

إلئهوأئهءوقلبهألمرضبئنمجولماللهأتواغلمواصتييحخ

24[.تخشروت!)]الانفال/

:أموراالايةهذهفتضمنت

للهبالاستجابةتحصلإنماالنافعةالحياةا[]168أنأحدها:

لهكانتصمان،لهحياةفلاالاستجابةهذهلهتحصللمفمن؛ورسوله

.الحيواناتأرذلوبينبينهمشتركةحيام!بهيميه

طاهراوالرسولللهاستجابمنحياةهيالطيبةالحقيقيةفالحياة

أحياءكانواوإنأمواتوغيرهم،ماتواوانالأحياءهمفهؤلاء؛وباطئا

.لأبدانا

.(2/062(لأخبارا
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فإن؛الرسوللدعوةاستجابةأكملهمحياةالناسأكملكانولهذا

وفيه،الحياةمنجزءفاتهمنهجزءفاتهفمن،الحياةففيهإليهدعاماكل

.للرسولصاستجابمابحسبالحياةمن

للحق.:يعني")تحييصخلما):مجاهدقال

الدنيافيوالعصمةوالنجاةالحياةفيه،القرآنهذاهو:قتادةوقال

.لاخرةوا

بالكفر.موتهمبعدبهأحياهم؛الإسلامهو:السديوقال

)؛لماصججئم)-:لهواللفظ-الزبيربنوعروةإسحاقابنوقال

الضعف،بعدوقواكم،الدلبعدبهااللهأعزكمالتيللحرب:يعني

لكم.منهمالقهربعدعدوكممنبهاومنعكم

بهجاءبماالقياموهي،واحدةحقيقةعنعباراتكلهاوهذه

وباطنا.ظاهراالرسول

!ولما:قولهمعنىأنعلىوالأكثرون)1(:الواحديقال

أهلأكثرواختيارإسحاقابنقولوهوالجهاد،هو!:تحميتصئم

المعاني.

نأيريد.عدوكمبجهادأمركمإحياءإلىدعاكمإذا:الفراء)2(قالص

أمرهم،ضعفالجهادتركوافلووالجهاد؛بالحربيقوىإنماأمرهم

عدوهم.عليهمواجترأ

)1)

)2)

452(.(2/"الوسيط"فيالواحديذكرهاالسابقةالأقوال

4(.(1/70"القران"معانيفي
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وفيالبرزخوفيالدنيافيبهيحييهمماأعظممنالجهاد:قلت

فيوأمابالجهاد.لعدوهموقهرهمقوتهمفإنالدنيافيأما:الاخرة

أخيا!بلأفولاأدئهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا):تعالىقالفقدالبرزخ

حظفإنالاخرةفيوأما916[./عمران]ال)!يرزقونربهمعند

غيرهم.حظمنأعظمونعيمهاحياتهامنوالشهداءالمجاهدين

.الشهادةيعنيلما!خ)؛):(1(قتيبةابنقالولهذا

دارفإلها؛الجنةيعني)؛يئر!غلما):المفسرينبعضوقال

الجرجاني.عليأبوحكاه.الطيبةالدائمةالحياةوفيها،الحيوان

تحييوالجهادوالقرانوالاسلامالايمانفإن؛كلههذاتتناولوالاية

إلىداعوالرسول،الجنةفيالحياةوكمال،الطيبةالحياةالقلوب

.والاخرةالدنيافيالحياةإلىداعفهو؛الجنةوإلىالايمان

:الحياةمننوعينإلىمضطروالإنسان

،يضرهماعلىينفعهماويؤبروالضازالنافعيدركبهاالتيبدنهحياة

ذلك،بحسبوالضعفالألممننالهالحياةهذهفيهنقصتومتى

والخوفوالغمالهئموصاحبوالمحزونالمريضحياةكانتولذلك

ذلك.منمعافىهومنحياةدونوالذائوالفقر

والرشادوالغيوالباطلالحقبينيمئزبهاالتيوروحهقلبهوحياة

التمييزقوةالحياةهذهفتثيد،ضدهعلىالحقفيختار،والصلالوالهدى

الايمانقوةوتفيده،والأعمالوالاراداتالعلومفيوالضارالنافعبين

ويعليكم.دينكميحيالذيالجهادالىأي:(151(صالقرانمشكلتأويلفي(1(



وتمييز5فشعوره؛للباطلوالكراهةالبغضوقوة،للحقوالحبوالارادة

يكونالحيالبدنأنكما؛الحياةهذهمننصيبهبحسبونفرتهوحبه

عنونفرتهالنافعإلىميلهويكون،أتموالمؤلمبالنافعوإحساسهشعوره

فإذا؛القلبحياةبحسبوذاك،البدنحياهبحسبفهذا؛أعطمالمؤلم

بهايؤبرقوةفيهيكنلمتمييزنوعلهكانوإن5،تمييزبطلحياتهبطلت

الضار.علىالنافع

رسولهوالذي-الملكفيهينفخحتىلهحياةلاالانسانأنكما

جملةمنذلكقبلوكانالنفخبذلكحيافيصيرروحهمن-الله

منلمجتالرسولفيهينفخحتىوقلبهلروحهحياةلا(1(فكذلك،الأموات

منعكأفرهءمقبالروحاتملبهكةيتزل!و:تعالىقال؛إليهألقيالذيالروح

منعكأمزمنب[]168ألروحيققى!و:وقال،2(/النحلأ)عبادهتمن!شا

كنتماأقرنأقنروصاإلتكأؤحينآكدلك):لوقا،(51أغافر/ء)عبادهمنيشا

عبادنأ)مقدنشامنبهءنهدىلؤراجعلتهولبهناقييمنولاالكفماتذرى

.ونورروحوحيهأنفأخبر؛52(الشورى/أ

]والرسولالملكيالرسولنفخعلىموقوفةوالاستنارةفالحياة

البشريالرسولونفخالملكيالرسولنفخأصابهفمن[؛البشري

الرسولنفخدونالملكنفخلهحصلومن،الحياتانلهحصلت

.الأخرىوفاتتهالحياتينإحدىلهحصلت

لهع!فيفثمىنررال!وجعلنافأخيينهمتتاكانمنأرميو:تعالىقال

بينلهفجمع،(122الأنعام/1فخها)بخارجليسا!لظلمتفىفثل!كمنآلناس

"فذلك".:الأصلفي(1(
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والظلمة.الموتبينكتابهعنأعرضلمنجمعكما؛والحياةالنور

.فهديناهضالآكافراكان:المفسرينوجميععباسابنقال

:امورايتضمن)الناسدوءفيتثمىدؤرالإوجعلنا):وقوله

ومثلهمفمثله؛الطلمةفيوهمبالنورالناسفييمشيأنه:أحدها

نورمعهواخر،للطريقيهتدواولمفضفواالليلعليهمأظلمقومكمثل

فيها.يحذرهماويرىويراهاالطريقفيبهيمشي

إلىلحاجتهممنهيقتبسونفهم،بنورهفيهميمشيأنهوثانيها:

النور.

أهلبقيإذاالصراطعلىالقيامةيومبنورهيمشيأنهوثالثها:

ونفاقهم.شركهمظلماتفيوالنفاقالشرك

.ء)وقلبهتمرصابئنمجولأدئهأتواغلموا):وقوله

الكافروبينالكفر،وبينالمؤمنبينيحولأنهالآيةفيالمشهور

معصيتهأهلوبين،معصيتهبينوطاعتهأهلبينويحول،الايمانوبين

المفسرين.وجمهورعباسابنقولوهذا.طاعتهوبين

تخفىلا،قلبهمنقريبسبحانهأنهالمعنىإن:اخرقولالآيةوفي

هذاوكأن.قتادةعنالواحديذكره.قلبهوبينبينهفهو؛خافيةعليه

الاستجابةتنفعفلا؛بالقلبأصلهاالاستجابةلأن؛بالسياقأنسب

هلفيعلم؛قلبهوبينالعبدبينسبحانهاللهفإن؛القلبدونبالبدن

خلافه؟أضمرأوذلكأضمروهل؟قلبهلهاستجاب

الاستجابةعنتثاقلتمإنأنكمالمناسبةفوجهالأولالقولوعلى
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يمكنكمفلا،قلوبكموبينبينكميحولاللهأنتأمنوافلا؛عنهاوأبطأتم

الحقوضوحبعدتركهاعلىلكمعقوبة؛الاستجابةمنذلكبعد

أؤلبهءيو!رأ!كماوأتصرهمأكدتهتمونقلب):كقولهفيكون،واستبانته

،(5/الصف1)قلوبهئماللهأزاخزاغوافلما):وقوله،[011/الأنعامأ)ؤص

ففي؛(101/]الأعرافقتل!ومىنيدبوابماليؤموأنيالؤافما):وقوله

.بالجوارحاستجابوإنبالقلبالاستجابةتركعنتحذيرالآية

وهو-بهوالأمرالشرعبينلهمجمعأنهوهوآخر،سرالايةوفي

نأمنكتمشالمن):كقولهفهي؛بهوالايمانالقدروبين-الاستجابة

،92(-28التكوير/أ!)ألفلمينربآددهلمجشآأنإلاصنقث!اوما!لمجمسنجم

.(56-55المدثر/أ)اللهيشاأنلاإيذكرونوما!ذ!رهشافمن):وقوله

أعلم.والله

جليلةفائدة

تكرفواأنوعسعلكمكئوهواتقتاليخم)كتب:تعالىقوله

لاوأنتضيسنوأدئهلكئمشروهوشئاتحمؤاأنوعسىلحتمض!وهوشئا

.(612/البقرةأ!)لغدوت

أدلهوئحعلشخاتكرهواأنفعسى+كرفتموهن!ان!و:وجلعزوقوله

.[91النساء/أ!)!نيراضزافيه

الغضبية.القوةكمالهوالذيالجهادفيالأولىفالاية

الشهوانية.القوةكمالهوالذيالنكاحفيوالثانية

وهذا،منهنفسهعلىخشيةالغضبيةبقوتهعدوهمواجهةيكرهفالعبد

وهذا،والمتاركةالموادعةويحب،ومعادهمعاشهفيلهخيرالمكروه
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.ومعادهمعاشهفيلهشرالمحبوب

كثيرخيرإمساكهافيوله،أوصافهامنلوصفالمرأةيكرهوكذلك

كثيرشرإمساكهافيوله،أوصافهامنلوصفالمرأةويحب،يعرفهلا

يعرفه.لا

يجعلأنينبغيفلا؛جهولظلوم-خالقهبهوصفهكما-فالانسان

علىالمعياربل،وبغضهونفرتهوحبهميلهوينفعهيضرهماعلىالمعيار

الاطلاقعلىلهالأشياءفأنفع؛ونهيهبأمرهلهاللهاختارهأ[1916ماذلك

معصيتهالاطلاقعلىعليهالأشياءوأضز،وباطنهبطاهرهربهطاعة

عليهيجريمافكللهمخلصاوعبودئتهبطاعتهقامفإذا؛وباطنهبطاهره

فيههومافكلوعبوديتهطاعتهعنتخلىوإذا،لهخيزايكونيكرههمما

له.شرهومحبوبمن

نأيقيناعلم؛وصفاتهأسمائهفيوالفقهربهمعرفةلهصحتفمن

المصالحمنضروبفيهابهتنزلالتيوالمحنتصيبهالتيالمكروهات

يكرهفيماالعبدمصلحةبل،فكر"تهولاعلمهيحصيهالاالتيوالمنافع

نأكمامكروهاتها؛فيالنفوسمصالحفعامة؛يحبفيمامنهاأعظم

محبوباتها.فيهلكتهاوأسبابمضارهاعامة

جنة،غرس؛بالفلاحةخبيرالجناتمنجنةغارسإلىفانظر

يفصلعليهافأقبل،أشجارهاأثمرتحتىوالاصلاجبالسقيوتعاهدها

تطبلمحالها؛علىخليتلوأنهالعلمهأغصانهاويقطعأوصالها

واتحدتبهاالتحمتإذاحتى.الثمرةطيبةشجرةمنفيطعمها،ثمرتها

تذهبالتيالضعيفةأغصانهاويقطعيقلمهاأقبلثمرتها؛وأعطت

ثمرتهالتصلح،وكمالهالمصلحتهاوالحديدالقطعألمويذيقها،قوتها
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كلالشربمنطبعهاودواعييدعهالاثم.الملوكبحضرةتكونأن

وإندائما،عليهاالماءيتركولا،وقتاويسقيهاوقتايعطشهابل،وقمب

زينتالتيالزينةتلكإلىيعمدثم.لنباتهاوأسرعلورقهاأنضرذلككان

ثمرتهابينتحولالزينةتلكلأن؛منهاكثيراعنهافيلقي،الأوراقمنبها

يقطعفهو.ونحوهالعنبشجرفيكماواستوائها؛نضجهاكمالوبين

مصلحتها؛عينوذلك،زينتهامنكثيراعنهاويلقيبالحديد،أعضاءها

لهاإفسادذلكأنلتوهمت؛كالحيوانوإدراكتمييزذاتأنهافلو

مصلحتها.عينهووإنما،بهاوإضرار

مصلحتهرأىإذا؛بمصلحتهالعالمولدهعلىالشفيقالأبوكذلك

الألموأذاقهعروقهوقطعجلدهبضع؛عنهالفاسدالدمإخراجفي

ذلككل؛عنهأبانهأعضائهمنعضيىقطعفيشفاءهرأىوإنالشديد،

لمالعطاءعنهيمسكأنفيمصلحتهرأىوإن.عليهوشفقةبهرحمة

وهلاكه.فسادهإلىالأسبابأكبرذلكأنلعلمه؛عليهيوسعولميعطه

عليه.بخلالاومصلحةلهحميةشهواتهمنكثيرايمنعهوكذلك

أرحمهوالذيالعالمينوأعلمالراحمينوأرحمالحاكمينفأحكم

كان؛يكرهونمابهمأنزلإذ؛وأمهاتهمابائهمومنبأنفسهممنهمبعباده

بهم،ولطفاإليهموإحسانالهممنهنظرا؛بهمينزلهلاأنمنلهمخيرا

علمابمصالحهمالقيامعنلعجزوالأنفسهمالاختيارمنمكنواولو

وحكمتهعلمهبموجبأمورهمتدبيرتولىسبحانهلكنه،وعملاوإرادة

فلم؛وصفاتهبأسمائهالموقنونذلكفعرف.كرهواأمأحبوا؛ورحمته

وبأسمائهبهالجهالعلىذلكوخفي.أحكامهمنشيءفييتهموه

لحكمه،ينقادواولم،حكمتهفيوقدحوا،تدبيرهفنازعوه؛وصفاته
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؛الجائرةوسياساتهمالباطلةوارائهمالفاسدةبعقولهمحكمهوعارضوا

الموفق.والله.حصلوالمصالحهمولا،عرفوالربهمفلا

لاجنةفيالآخرةقبلالدنيافيسكنالمعرفةبهذهالعبدظفرومتى

والزضى،ربهعنراضيايزاللافإنه؛الآخرةجنةنعيمإلانعيمهايشبه

منعليهيجريبماالنفسطيبفإنه؛العارفينومستراحالدنياجنة

وهذا،الدينيةأحكامهإلىوطمأنينتهالهاللهاختيارعينهيالتيالمقادير

طعمذاقومارسولا،وبمحمدديناوبالاسلامرباباللهالزضىهو

بحسبهوالرضىوهذاب[]916ذلك(1(.لهيحصللممنالايمان

بذلككانفكلما؛اختيارهوحسنورحمتهوحكمتهاللهبعدلمعرفته

أرضى.بهكانأعرف

والحكمةوالمصلحةالعدلبيندائرعبدهفيسبحانهالربفقضاء

المشهور:الدعاءفيع!ي!قالكما؛البتةذلكعنيخرجلا،والرحمة

فيماض،بيدكناصيتي،أمتكابن،عبدكابن،عبدكإني!"اللهم

نفسك،بهسميت،لكهواسمبكلأسألك،قضاؤكفيعدل،حكمك

علمفيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو

حزني،وجلاء،صدريونور،قلبيربيعالقرآنتجعلأن:عندكالغيب

وأبدله،وغمههمهاللهأذهبإلأقطأحدقالهاما.وغميهميوذهاب

لمنينبغي!"بلى:قال؟اللهرسوليانتعلمهنأفلا:قالوا.فرحا"مكانه

وهذا"،قضاؤكفي"عدل:قولهوالمقصوديتعلمهن"(2(،أنسمعهن

ذلك؛وسبب،ألمأو،عقوبةمن؛عبدهعلىيقضيهقضاءكليتناول

.العباسعن(34(مسلمأخرجهالذيالحديثإلىإشارة(1(

03(.(صتخريجهتقدم(2(
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القضاء،هذافيعدلوهو،بالمسببوقضىبالسببقضىالذيفهو

يقضيلابيدهنفسي"والذي:ع!ي!قالكما؛للمؤمنخيرالقضاءوهذا

."(1(للمؤمنإلآذلكوليس،لهخيراكانإلأ؛قضاءللمؤمنالله

قضاءذلكفييدخلهل:شيخنا(2(فسألت:القيمابنالعلامةقال

بشرطه.نعم:فقال؟الذنب

المحبوبةالاثارمنالذنبعلىيترتبما)بشرطه(لفظةفيفأجمل

ذلك.وغيروالبكاءوالدلوالخضوعوالندموالانكسارالتوبةمنلله

فائدة

الدنيا.فيبالزهدإلاالاخرةفيالرغبةتتملا

صحيحين:نظرينبعدإلاالدنيافيالزهديستقيمولا

وخستها،ونقصهاواضمحلالهاوفنائهازوالهاوسرعةالدنيافينظر

والنغصالغصصمنذلكفيوما،عليهاوالحرصعليهاالمزاحمةوألم

الحسرهمنيعقبمامع،والانقطاعالزوالذلكواخروالأنكاد،

الظفرحالفيوهمحصولها،قبلهممنينفكلافطالبها؛والأسف

النظرين.أحدفهذا.فواتهابعدوحزنوغم،بها

وبقائها،ودوامها،ولابدومجيئهادماقبالها،الاخرةفيالثانيالنظر

وبينبينهالذيوالتفاوت،والمسراتالخيراتمنفيهاماوشرف

17[؛]الأعلى/وأئى+)ضةوالأخرة):سبحانهاللهقالكمافهيهاهنا؛ما

)1)

)2)

صهيب.عن(9992(مسلمأخرجه

45(.(01/"الفتاوىمجموع"وانظر،تيميةابنالاسلامشيخيعني
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مضمحلة.منقطعةناقصةخيالاتوهذه،دائمةكاملةخيراتفهي

فيماوزهد،إيثارهالعقليقتضيماآثرالنظرانهذانلهتمفإذا

فيه.الزهديقتضي

إلىالحاضرةواللذةالعاجلالنفعلايتركأنعلىمطبوعأحدفكل

علىالآجلفضللهتبينإذاإلاالمنتظرةالغائبةواللذةالآجلالنفع

كانالناقصالفانيآثرفإذا.الأفضلالأعلىفيرغبتهوقويتالعاجل

واحدوكل؛الأفضلفيرغبتهلعدموإما،لهالفضلتبينلعدمإماذلك

فإن.والبصيرةالعقلوضعفالايمانضعفعلىيدلالأمرينمن

هناكمابأنيصدقأنإما:لهاالمؤثيرعليهاالحريصالدنيافيالراغب

كانبذلكيصدقلمفإن.يصدقلاأنوإما،وأبقىوأفضلأشرف

سيىءالعقلفاسدكانيوثيرهولمبذلكصدقوإن،رأساللايمانعادفا

لنفسه.الاختيار

منه؛القسمينأحدمنالعبدينفكلاضروريحاصرتقسيموهذا

فيفسادمنوإما،الإيمانفيفسابمنإما:الآخرةعلىالدنيافإيثار

منهما.يكونماأكثروما،العقل

عنهاوصرفوا،وأصحابههوظهرهوراءجم!يرراللهرسولنبذهاولهذا

وعذوها،إليهايميلواولموهجروها،يألفوهاولمواطرحوها،قلوبهم

لنالواأرادوهاولوالزهد،حقيقةأ[].17فيهافزهدواجنة(1(،لاسجئا

عليهعرضتفقد؛مرغولبكلإلىمنهاولوصلوا،محبولبكلمنها

(5692(مسلمأخرجه،الكافر"وجنةالمؤمنسجن"الدنياحديثإلىإشارة)1(

.هريرةأبيعن
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حظهميبيعواولمبهافآثرواأصحابهعلىوفاضت،فردهاكنوزهامفاتيح

داروأنهاومستقر،مقامدارلاوممرمعبرألهاوعلموا،بهاالآخرةمن

طيفوخيال،قليلعنتتقشعصيفسحابةوأنهاسرور،دارلاعبويى

بالرحيل.اذنحتىالزيارةاستتمما

ثمشجرةظلفيقالكراكبأناإنماوللدنيا؟"مالي:لمخيمالنبيقال

.(1"(وتركهاراج

اليم؛فيإصبعهأحدكميدخلكماإلآالآخرةفيالذنيا"ما:وقال

.؟"(2(ترجعبمفلينظر

الشمامنأنزلهالدئياكمدالحيؤةمثلم!إنما:سبحانهخالقهاوقال

زخرفهاالأزضأضذتإذأحغوالأنغئوالأسيآكلمشاالأزضنباتبهءقاخنلط

فجعفنفانهاراأؤلتلأأضناأتنهاعليهاقدروتأنهمأمداوظرنوازئنت

وادله!شفروبئلنرمالأيتنفصلكذلكلالاضئقلحىلىكانحصيدا -روء-.صءصا

،25[-42]يونس/!!مسنقيمصرطاكيشاءمنوجهدىالسلؤدارإكيذعوا

إليها.ودعاالسلامدارعنوأخبر،فيهاوزهدالدنياخشةعنفأخبر

فاخنلطالسمامنأنزلتهكملىالذنياألحيؤةمتقلهمواضرتميو:تعالىوقال

ا!ال!ممندراشئ/فيعكادلهوكانالريحنذروههشيمافأضعبحلأزفيانجاتبهء

)!وضلأأملاثوابارئ!ضرعندالصلخ!والنقي!الذيخاالحيوةزيخةوالبنون

.[64-54/]الكهف

)1)

)2)

ابنعن(9041(ماجهوابن(2377(والترمذي441(193،(1/أحمدأخرجه

صحيح.حسن:الترمذيوقالمسعود،

شداد.بنالمستوردعن(2858(مسلمأخرجه
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بئنكموتفاخروزينهوالولصبآلدنياالمحيؤةأنماآغلموا):تعالىوقال

ثممضفزافترئهيهيجثمنبالمدالكفارأتجبغتثممثلوالأولدالأفولفىثر!وتكل

الأآلدنياألمحيوةوماورصحونألئهفنومغفزشديدعذالهالأخرؤوفىحطمأيكوق

.[02يد/لحدا])!الغرورمتع

والقتطيروالبنينالنسامفالشهؤتحبللنطسزين):تعالىوقال

لثذواثحرثلألقضواآئمسؤمةوالختلواتفمئةالذهبمفأئمقنطرة

منب!ئراؤنبئكوقل!!المجا+ح!فعندهواللهالذنياالحيزةمتع

وازوئيفيهاالأتهرخلدينتختهامنخرىجنترئهؤعداتقؤألفذينذ؟!ئم

/عمران]ال)!يأبدبص!وألئهاتئهففورضوتمطهت

14.]15-

)!متغإلاالأخرةفىالدنياالحيؤةوماالذيخابآلجعوةوفرحوا):تعالىوقال

.[62]الرعد/

واطمأنالذنيابالحباةرضيلمنالوعيدأعظمسبحانهتواعد(1(وقد

لقاءنالابزصتالذجمت)إن:فقال،لقاءهيرجولماياتهعنوغفلبها

مأودهر!اولبثغفلونءايتناعنهئموالذيفبهاوأظمأنواالذتيمابألمحيؤؤورضوا

.8[-7/]يونس!)يكسبوت!انوادماالنار

دأها):فقال،المؤمنينمنبالذنيارضيمنسبحانهوعير

الأزضىإلىاثاقفتو!فهسيبلفىانمروالكلقسلأذالكؤمماءامنوأالذدين

الأخرةفىالذيخاالحيوةمتعفماالأضرؤصفالذيادائحيؤةارضيتص

بهاورضاهالذنيافيالعبدرغبةقدروعلى38[،]التوبة/!)قلبأالأ

الهجرتين.طريقمسؤدةفيكماالمؤلفأسلوبوالمثبت"توعد".:ط(1(
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.الاخرةوطلباللهطاعةعنتثاقلهيكون

الذنيا:فيالزهدفيويكفي

كالؤاماهمجاثؤ!لشينمتعنهوإنأفرهئت):تعالىقوله

.[702-502الشعراء/أ!)بمعوتماكانواعنمأغنىمآ!يوعدوت

بئنهم)يتعارفونالخارمنساعهصإلايقبثوالؤ؟نتحشرهئمويؤم):وقوله

.[54/أيونس

فهلبلغ7نهافنساعهيرالألمخوآلويوعدوتمايرقينتؤم)؟نهغ!:وقوله

.35[/الأحقافأ!)اقسقونلقؤمالا!يهلك

إك!بمرلفآمنأنتفيم!مزسنهاأئانالساعةعنيشلوناب):تعالىوقوله

أؤالاعشئةيقبثوالؤرونهايؤم!كانهتميخشنهامنمنذرائتإنما!متهنقآرئك

.[64-24/النازعاتأ!)محئها

/الرومأ!غيرساعةبشواماالمحخرمونيفسوالساعةتقيويؤم):وقوله

55].

يؤولغضأؤيومالبثناقالوا!سنينعددالأرضالثت!فىكثمقل):وقوله

/المؤمنونأ!)كنت!تغلمونأئكئمثؤقليلأإلائبتت!إنقل!اقادينفشل

211-411].

يتخفتوت!زرقايؤميذاقخرمينونحمثرألصوزفىينفخيؤممي:وقوله

أمثلهئميقولإديقولونبماأغلمب[]017نحنإلاعمث!ا!لبثتمإنبئنهتم

.[401-201أطه/يؤما!)إلالثت!إنطريقة

.التكلانوعليهالمستعانوالله
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علىةقا

فتتيقن؛يكنلميشألموماكاناللهماشاءأنتعلمأنخيركلأساس

يقطعهالاأنإليهوتتضرععليهافتشكره،نعمهمنالحسناتأنحينئد

بينكيحولأنإليهفتبتهل،وعقوبتهخذلانهمنالسيئاتوأن،عنك

نفسك.إلىالسيئاتوتركالحسناتفعلفييكلكولاوبينها

وكلللعبد،اللهبتوفيقفأصلهخيركلأنعلىالعارفونأجمعوقد

.لعبدهخذلانهفأصلهشو

هوالخذلانوأن،نفسكإلىاللهيكلكلاأنالتوفيقأنوأجمعوا

نفسك.وبينبينكيخليأن

فمفتاحه؛العبدبيدلااللهبيدوهو،التوفيقفأصلهخيبركلكانفإذا

العبدأعطىفمتى؛إليهوالرهبةوالرغبةاللجأوصدقوالافتقارالدعاء

الخيرباببقيالمفتاجعنأضلهومتى،لهيفتحأنأرادفقدالمفتاجهذا

دونه.مرتجا

همأحمللاإني:عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرقال

.معه)1(الاجابةفإنالذعاءألهمتفإذا؟الدعاءهمولكن،الاجابة

توفيقهيكونذلكفيورغبتهومرادهوهمتهالعبدنيهقدروعلى

هممهمقدرعلىالعبادعلىتنزلاللهمنفالمعونة؛وإعانتهسبحانه

ذلك.حسبعلىعليهمينزلوالخذلان،ورهبتهمورغبتهموثباتهم

فيالتوفيقيضع،العالمينوأعلمالحاكمينأحكمسبحانهفالله

(922(2/المستقيمالصراطاقتضاءفيوشيخه،السالكينمدارجفيالمؤلفذكره((1

.(391(8/الفتاوىومجموع
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العليموهو،بهاللائقةمواضعهفيوالخذلان،بهاللائقةمواضعه

الافتقاردماهمالالشكرإضاعةقبلمنإلآأتيمنأتيوما،الحكيم

وصدقبالشكربقيامهإلآوعونهاللهبمشيئةظفرمنظفرولاوالدعاء،

.والدعاءالافتقار

فإذا؛الجسدمنالرأسبمنزلةالايمانمنفإنه؛الصبرذلكوملاك

للجسد.بقاءفلاالرأسقطع

الله.عنوالبعدالقلبقسوةمنأعظمبعقوبةعبدضربما*

القاسية.القلوبلاذابةالنارخلقت*

القاسي.القلباللهمنالقلوبأبعد*

العين.قحطتالقلبقساإذا*ث

الأكل،:الحاجةقدرجاوزتإذاأشياءأربعةمنالقلبقسوة*

والمخالطة.،والكلام،والنوم

فكذلك؛والشرابالطعامفيهينفعلممرضإذاالبدنأنكما*

المواعظ.فيهتنجعلمبالشهواتمرضإذاالقلب

شهوته.علىاللهفليوثرقلبهصفاءأرادمن!

بها.تعلقهابقدراللهعنمحجوبةبالشهواتالمتعلقةالقلوب*

وأصفاها.وأصلبهاأردهاإليهفأحئها؟أرضهفياللهآنيةالقلوب7

فيلجالتالآخرةوالدارباللهشغلوهاولو،بالدنياقلوبهمشغلوا*

الحكمبغرائبأصحابهاإلىورجعت،المشهودةوآياتهكلامهمعاني

الفوائد.وطرف
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رأى؛الدكلمنونقي،بالتفكروسقي،بالتذكرالقلبغذيإذا*

الحكمة.وألهمالعجائب

بل،أهلهامنكانوانتحلهاوالحكمةبالمعرفةتحلىمنكلليس*

قلبهقتلمنوأما،الهوىبقتلقلوبهمأحيواالذينوالحكمةالمعرفةأهل

لسانه.علىعاريةوالحكمةفالمعرفة؛الهوىفأحيا

والذكر.الخشيةمنوعمارته،والغفلةالأمنمنالقلبخراب*

بينالاخرةموائدعلىقعدت؛الدنياموائدفيالقلوبزهدتإذا*

الموائد.تلكفاتتها؛الذنيابموائدرضيتصماذا،الدعوةتلكأهل

الذنيا.وهحعنهيروحالقلبعلىيهبنسيمولقائهاللهإلىالشوق*

الناسفيأرسلهومن،واستراحسكنربهعندقلبهوطنمن*

القلق.بهواشتداضطرب

الجمليدخلكماإلاالذنياحبفيهقلبفياللهمحبةتدخللا*

.الإبرةسمفي

واستخلصه،لمحبتهواجتباه،لنفسهاصطنعهعبذااللهأححثصماذا*

بخدمته.أ[1711وجوارحه،بذكرهولسانه،بههمهفشغل،لعبادته

والحمية،التوبةفيوشفاؤه،البدنيمرضكمايمرض*القلب

الجسم،يعرىكماويعرىبالذكر،وجلاؤه،المراةتصدأكماويصدأ

المعرفةوشرابهوطعامه،البدنيجوعكماويطمأويجوع،التموىوزينته

والخدمة.والانابةوالتوكلوالمحبة

أمدا،وأنفاسكولأيامك،أجلالحياتكجعلعمنوالغفلةإياك*
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منه.لكبدولابدسواهماكلومن

خوففيأوجاهأودنيازيادةطلبفيوالتدبيرالاختيارتركمن-*

وحسنلهبتدبيرهوثقةاللهعلىتوكلاعدؤمنالتخلصفيأونقصان

يقضيهبماورضي،إليهالأمروسلم،يديهبينكنفهفألقى،لهاختياره

لنفسه؛تدبيرهإلآأبىومن.والأحزانوالغمومالهموممناستراح؛له

قلبولا،يصفوعيشفلا؛والتعبالحالوسوءوالنصبالنكدفيوقع

سبحانهوالله.تدومراحةولا،يقومأملولايزكو،عملولا،يفرح

لهاللهبتدبيررضيفمن؛بالتدبيرعنهوحجبهم،إليهالسبيللخلقهسهل

القلبفأفضى،الحجابذلكأزال؛لحكمهوسلماختيارهإلىوسكن

وسكن.إليهواطمأنربهإلى

الله.معيدخرولا،اللهعلىيردولا،اللهغيريسأللاالمتوكل*

نفسه.عنشغلبرئهشغلومن،غيرهعنشغلبنفسهشغلمن*

ولا،فيفسدهعدوولا،فيكتبهملكيعلمهلاماهو:الاخلاص*

فيبطله.صاحبهبهيعجب

.الأحكاممجاريتحتالقلبسكونالرضى*

بها.هممهمقدرعلىمعذبونالدنيافيال!اس*

وثلاثة،سافلةثلاثةلها؛سابعلافيهايجولمواطنستةللقلب*

فهذه.لهيوسوسوعدو،تحدثهونفس،لهتتزيندنيا:فالسافلة:عالية

علم:العاليةوالثلاثة.فيهاتجولتزاللاالتيالسافلةالأرواحمواطن

المواطن.هذهفيجوالةوالقلوب.يعبدهوإله،يرشدهوعقل،لهيتبين

يعميالهوىاتباعفإنفساد؛كلمادةالأملوطولالهوىاتباعصث
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الاستعدادعنويصذالاخرةينسيالأملوطول،وقصدامعرفةالحقعن

لها.

.غيرهيداهنأونفسهيداهنو]هو[الصدقرائحةعبديشملا*

،غيرهذنبعنممسكابذنبهمعترفاجعلهخيرابعبداللهأرادإذا*

بهأرادوإن.غيرهلأذىمحتملا،غيرهعندفيمازاهداعندهبماجوادا

عليه.ذلكعكسشرا

منلصفةتعزفأشياء:ثلاثةحولحائمةتزاللاالعليةالهفة*

تزدادلمنةوملاحظة،وإرادةمحبةبمعرفتهاتزدادالعلياالصفات

فإذا؟وخشيةتوبةبتذكرهتزدادلذنبوتذكر،وطاعةشكرابملاحظتها

.والخطراتالوساوسأوديةفيجالتالثلاثةهذهبسوىالهمةتعلقت

خدمهامنفصيرته،عندهقدرهاإلىنظرتالذنياعشقمن*

وذئتفخدمته،قدرهكبرإلىنظرتعنهاأعرضومن.وأذئتهوعبيدها

له.

فإذا؛الليلوسيرالجادةبلزومالمسافرويصلالسفريقطعإنما*

!؟مقصدهإلىيصلفمتى؛كلهالليلونام،الطريقعنالمسافرحاد

جليلةفائدة

اللهعلىيقولأنبدفلاواستحئها؛العلمأهلمنالدنيااثرمنكل

الرفيأحكاملأن؛وإلزامهخبرهفي،وحكمهفتواهفي؛الحقغير

أهلسيماولا،الناسأغراضخلافعلىب[]171تأتيماكثيراسبحانه

بمخالفةإلآأغراضهملهمتتملافإلهم؛الشهواتيئبعونوالذينالرئاسة

متبعا،للرئاسةمحباوالحاكمالعالمكانفإذاكثيرا؛ودفعهالحق
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قامتإذاسيماولا،الحقمنيضادهمابدفعإلاذلكلهيتململلشهوات

،الصوابفيخفى،الهوىويثور،والشهوةالشبهةفتتفق،شبهةله

أقدمفيهشبهةولابهخفاءلاظاهراالحقكانوإن!الحقوجهوينظمس

بالتوبة.مخرجلي:وقال،مخالفتهعلى

أضاعواطصبغد!من!محلف):تعالىقالوأشباههمهؤلاءوفي

.(95/]مريم)الشهؤتواتبعواالصلؤة

اي!دفتهذاع!ضيآضذونالكنفلمرثوا[ضففبغدهممنمافطف):]وقال

لاأنألكئبميثقعلتهميوضذألؤيأضذوهمتا!صضيآتهموإيئلاسينزوبقولون

أفلايحقونلفذلىخيرالأخرةوالدارفيةماودرسواالحقإلااللهعلىيقولوا

.(916/]الأعراف!)تغقلون

بتحريمهعلمهممعالأدنىالعرضأخذواأنهمسبحانهفأخبر

فهم؟أخذوهاخرعرضلهمعرضوإنلنا!سيغفروقالوا:،عليهم

غيراللهعلىيقولواأنعلىلهمالحاملهووذلك،ذلكعلىمصرون

وشرعهدينهأنيعلمونوهم!ودينهوشرعهحكمههذا:فيقولون،الحق

فتارة!وحكمهوشرعهدينهذلكأنيعلمونلاأو،ذلكخلافوحكمه

بطلانه!يعلمونماعليهيقولونوتارة،يعلمونمالااللهعلىيقولون

فلاالدنيا،منخيرالاخرةالدارأنفيعلمونيتقونالذينوأما

وظريق.الآخرةعلىالذنيايرنيرواأنعلىوالشهوةالرئاسةحبيحملهم

ويتفكروا،والصلاةبالصبرويستعينوا،والسنةبالكتابيتمسكواأنذلك

ودوامها.وإقبالهاوالاخرة،وخستهاوزوالهاالدنيافي

فيجتمع،العملفيالفجورمعالدينفييبتدعواأنلابدوهؤلاء

السنةبينيميزفلا؛القلبعينيعميالهوىاتباعفإن؟الأمرانلهم
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بدعة.والسنةسنةالبدعةفيرى؛ينكسهأو،والبدعة

.والشهواتالرئاساتواتبعواالدنيااثرواإذاالعلماءافةفهذه

ءايتناءاتيتهالذىنبأعلتالتموائل):قولهإلىفيهمالآياتوهذه

بهالرفغنه!ولؤشثناأئغاولينمنفكاد!االثصئطنفأتئعهمنهافاثنسلخ

علتهتخملإناليلبكمثلفثل!هولةواتبعالأزضأدا7ولبهئه

.[671-571/]الأعراف)ي!أاوتئز!هيئهث

علمه.بخلافيعملالذيالسوءعالممثلفهذا

:وجوهمنوذلك،ذمهمنالآيةهذهتضمنتهماوتأمل

لاعمداالايمانعلىالكفرواختار،العلمبعدضلأنهاحدها:

جهلا.

انسلخفإنهأبدا؛إليهيعودلامنمفارقةالايمانفارقأنه:وثانيها

شيءمنهامعهبقيولو،قشرهامنالحيةتنسلخكمابالجملةالآياتمن

منها.ينسلئلم

ولهذا،وافترسهبهظفربحيثولحقهأدركهالشيطانأن:وثالثها

معنىفيفإن؛تبعهيقل:ولم)،الشيطن)فأئبعه:تعالىقال

ومعنى.لفظا((تبعهمنأبلغوهو،ولحقهأدركهفألئعه))

والقصد،العلمفيالصلال:والغيالرشد،بعدغوىأله:رابعها

العلمبفسادأخصالصلالأنكما؛والعملالقصدبفسادأخصوهو

ذكر.مافالفرقاقترناوإن،الآخرفيهدخلأحدهماأفردفإذا؛والاعتقاد

هلاكه؛سببفكان،بالعلميرفعهأنيشألمسبحانهأله:وخامسها
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وأخفلهخيراكانعالمايكنلمفلو،عليهوبالافصار،بهيرفعلملأنه

لعذابه.

الأسفلاختاروألههمتهخسةعنأخبرسبحانهأئهوسادسها:

.أ[]172الأعلىالأشرفعلىالأدنى

نفس،وحديثخاطرعنيكنلمللأدنىاختيارهأنوسابعها:

وأصل،هناكماإلىبكلئته(1(وميل،الأرضإلىإخلادعنكانولكنه

هذاومن،الأرضإلىالميللزم:قيلكأله،الدوامعلىاللزومالاخلاد

.(2(نويرةبنمالكقال،بهالإقامةلزمإذا:بالمكانفلانأخلد:يقال

فأخلدواأقاموايربوعبنوعمرو.مالكقبائلمنحيبأبناء

الأرضهيالدنيالأن؛الأرضإلىبإخلادالدنياإلىميلهعنوعبر

.والمتاعالزينةمنمنهايستخرجومافيهاوما

لهإماماهواهفجعل،هواهواتبع،هداهعنرغبألهوثامنها:

ويتبعه.بهيقتدي

همة،الحيواناتأخسهوالذيبالكلبشبههأئهوتاسعها:

كلبا.سميولهذا،كلباوأشدهاوأبخلها،نفساوأسقطها

وجزعهعنها،صبرهوعدمالذنيا،علىلهثهشبهأنهوعاشرها:

والحملتركهحالتيفيالكلببلهث؛تحصيلهاعلىوحرصه،لفقدها

وعظوإنالدنيا،علىلهثمانفهوتمكإن:هذاوهكذابالطرد،عليه

الكلب.كلهثحالكلفييفارقهلافاللهث؛كذلكفهووزجر

)1)

)2)

ولربما".":الأصلفي

391(.)صالأصمعياتفيلهقصيدةمن
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عطش؛أوإعياءٍمنيلهثفإلمايلهثشيءٍكل(1(:قتيبةابنقال

وحالالريوحال،الراحةوحالالكلالحالفييلهثفإنه؛الكلبإلآ

وإن،ضالفهووعظتهإن:فقال،الكافرلهذامثلااللهفضربه،العطش

لهث.حالهعلىتركتهوإن،لهثطردتهإن؛كالكلب؛ضالفهوتركته

وذلك،اللاهثبالكلبوقعصمالما،كلببكليقعلمالتمثيلوهذا

وأشنعه.يكونماأخس

فصل

.الاخرةعلىالدنياالمؤثيرالعالمحالفهذا

خيالهوغلبةوأحكامهالعلمعنإعراضهمنفافتهالجاهلالعابدوأما

نفسه.تهواهوماووجدهوذوقه

وفتنةالفاجرالعالمفتنةاحذروا:وغيرهعيينةبنسفيانقالولهذا

مفتوفي.لكلفتنةفتنتهمافإن؛الجاهلالعابد

الفجور.إلىيدعوبغيهوذاك،وموجبهالعلمعنيصدبجهلهفهذا

قال%آلشتطن)كمل:بقولهالاخرالنوعمثلسبحانهاللهضربوقد

الفدين!ربالئهأضافإفىمنثبرىءإتقالكفرفلماأتحفرل!لنسن

]الحشر/!)الطفينجزؤالكودفيهاخ!ريقالئارفىأ!اعمبتهئاف!ن

16-17].

2(!لأ.،،-
بجهل،اللهعبادةعلىأمرهأساسبنىفإنه،معرولمحهولمحصته

)1)

)2)

المسيرزادفيالجوزيابنونقله936(.(صالقرانمشكلتأويلفي

322(.(7/والقرطبي192(-092(3/

علي.عن484((2/والحاكم541((22/تفسيرهفيالطبرياخرجها
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بجهله.وكفره،بجهلهالشيطانفأوقعه

عالمكلإماموذاك،يدريولايكفر؟جاهلعابدكلإمامفهذا

الآخرة.علىالدنيايختارفاجر

معرفةعنوغفلتهوطمأنينتهبالدنياالعبدرضىسبحانهجعلوقد

وهلاكه.شقائهسبببهاوالعملوتدبرهااياته

-الرباياتعنوالغفلةبالدنياالرضى:أعني-هذانيجتمعولا

رسخفلووإلا،العبادرلثلقاءيرجوولابالمعاديؤمنلامنقلبفيإلأ

أعرضولاإليهااطمأنولابالذنيارضىلمابالمعاد؛الايمانفيقدمه

الله.آياتعن

علىالغالبهوالضربهذاوجدتالناسأحوالتأملتإذاوأنت

ذلك،خلافعلىهومنعدداالناسوأقلالذنيا،عماروهمالناس

علومهم،غيرعلمه،شأنولهشأنلهم؛بينهمغربةالناسأشدمنوهو

.وادفيوهموادفيفهو؟طريقهمغيروطريقه،إرادتهمغيروإرادته

بهاوأظمأتواالدتيابألحيوةورضحوالقاءنالالزحبتالذيفإن):تعالىقال

!انوابماالنارمأولهوأول!ث!غفدونءايخنناعنهئموالذيف

وعاقبتهمومآلهمهؤلاءضدوصفذكرثم،8[-7]يونس/يكسبوت)

تجر!بايمنهتمرنجهميهبنهؤالضملختوعملواءامنواالرنإن):بقوله

نهميماإلاءفهؤ؛(9/يونسأ!)ألنعيرجنئتىالأنهرفى[ب271]تحهممن

آياته.ذكرودوامإليهاوالطمأنينةبالدنياالرضىعدمأورثهماللهبلقاء

بهالايمانعدممواريثوتلكبالمعاد،الايمانمواريثفهذه

عنه.والغفلة
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عظيمةفائدة

فيالرفعةالعبدبهونالالقلوبوحصلتهالنفوساكتسبتهماأفصل

.والايمانالعلمهووالاخرةالدنيا

لقذيمنوافيالعقمأوتواالذينوقال):قولهفيسبحانهبينهماقرنولهذا

آلذيناللهير!):وقوله،[56/]الروم)ألبغثيؤ!إكاللهكئ!بفىلبثت!

.[11/]المجادلة)سختألع!أوتواوالذينمنكئممنواءا

العالية.للمراتبوالمؤهلونولبهالوجودخلاصةهموهؤلاء

اللذينوالايمانالعلممسمىحقيقةفيغالطونالناسأكثرولكن

معهاماأنتطنطائفةكلإنحتى،حقيقتهماوفيوالرفعةالسعادةبهما

بل،كذلكوليس،السعادةتنالبهالذيهذاهووالايمانالعلممن

نفوسهمعلىسدواقدبل،يرفععلمولاينجيإيمانمعهمليسأكثرهم

وكانالأمةاليهماودعا!ييهالرسولبهماجاءاللذينوالايمانالعلمطرق

واثارهم.منهاجهمعلىوتابعوهمبعدهمنوأصحابههوعليهما

أضيهوفتقظحؤا)،بهوفرحت،معهاماالعلمأناعتقدتطائفةفكلي

عندهمماوأكثر،53[]المؤمنون/!)فرصنلدضهمبماحزلبمصزبربينهتم

قلت:زيدبنحمادقالكما؛الكلاموراءوالعلم!وخرصواراءكلام

والعلمأكثراليومالكلام:فقال؟تقدمفيماأوأكثراليومالعلم:لأيوب

.والكلامالعلمبينالراسخهذاففرق!أكثرتقدمفيما

،كثيرةالذهنيةوالمقدراتوالجدالوالكلامجدا،كثيرةفالكتب

تعالى:قال.اللهعنالرسولبهماجاءوهوأكثرها،عنبمعزليوالعلم

ولنن):وقال،61[/عمران]آلالع!)منكجامابغدمر!فيهضآفيفمن)
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:القرانفيوقال012[،]البقرة/أط!)امنجماءكانذىبغدهمأقوااتبغت

علمه.وفيه:أي؛(166]النساء/دعتمهء)أنزله!يو

اتخذواأنإلىالناسمنبكثيرالأمرآل؛العلمبهذاالعهدبعدولما

الكتب،فيهاووضعوا،علماوالآراءالخواطروسوانحالأفكارهواجس

مداداالصحفبهاوملؤوا،الزمانفيهافضيعوا،الأنفاسفيهاوأنفقوا

علم!والسنةالقرآنفيليسألهمنهمكثيرصرححتى،سواداوالقلوب

الكلمةبهذهالشيطانوصرخ!علما!ولايقيناتفيدلالفظيةأدلتهماوأن

فانسلخت،لقاصيهمدانيهمأسمعهاحتى،أظهرهمبينبهاوأذن،فيهم

عنوالثوبقشرهامنالحئةكانسلاخوالايمانالعلممنالقلوببها

لابسه.

بعضأخبرنيولقد:القيمابنالدينشمسالعلامةالامامقال

ولمكتبهمبعضفييشتغلرآهأنههؤلاءتلاميذأتباعبعضعنأصحابنا

وهل:فقال!أولىكانأولأالقرانحفظتلو:لهفقال،القرانيحفظ

علئم!القرآنفي

الحديثنسمعإنماهؤلاء:أئمةبعضليوقال:القيمابنقال

المؤونة؛هذهكفاناقدغيرنالأن؛العلممنهلنستفيدلا،البركةلأجل

.وقرروهمافهموهعلىفعمدتنا

القائل:قالكمافهوالعلممنمبلغههذاكانمنأنشكولا

(1(منزلأبعدبالبطحاءونزلتهاشمقبائلفيبمكةنزلوا

للشيرازيالفقهاءطبقاتعننقلا(1/73(الأعيانوفياتفينسبةبلاالبيت(1(

.منزلأبعدتكونالتيوهي،"بالبيداء"والرواية.(124(ص
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أربابعلىطافواإنهم:هؤلاءوصففيمرةشيخناليوقال:قال

الذيهذاأنعلىدليلاويكفيك،المطالببأخسففازواالمذاهب

ومصادمةوالاختلافالتناقضمنفيهترىماعنداللهمنليسعندهم

اخئئفافيهلوجدوااللهغيرعندمق؟نولو):تعالىقال،لبعضبعضه

ا[]173عندهمنكانماأنعلىيدلوهذا82[،النساء/أ!)!ثيرم

.عندهمنفليسوتناقضاختلفماوأن،يختلفلاسبحانه

ويحكمبهيدانديناالأفكاروسوانحوالخيالاتالاراءتكونوكيف

عظيم!بهتانهذاسبحانك!؟ورسولهاللهعلىبه

هؤلاءعلومكيرفيهيتذاكرونالذيالصحابةعلمكانوقد

عبداللهأبيترجمةفيالحاكمحكىكماالخراصين؟المختلفين

يتذاكرونإنمااجتمعواإذاع!يواللهرسولأصحابكان:قال؛البخاري

.قياسولارأيبينهمليس،نبيهموسنةربهمكتاب

:)1(القائلأحسنولقد

بالتمويهليسالصحابةقالرسولهقالاللهقالالعلم

فقيهرأيوبينالرسولبينسفاهةللخلافنصبكالعلمما

والتشبيهالتمثيلمنحذراونفيهاالضفاتجحدولاكلا

بيتانومنها(1/97(."الموقعين"إعلامفيالعلمأهللبعضأبياتخمسةهي(1(

(3/317(الوفياتوفوات(2/166(بالوفياتالوافيفيللذهبينسبا

67(.(صالوافروالرد(11(1/الباسموالروض
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فصل

أ!برومآ)،يدعونه-كلهمأو-الناسفأكثرالايمانوأما

.[301/أيوسف!)بمؤمنينولوحرضتافاس

بماالمفصلالايمانوأما،مجملإيمانعندهمإنماالمؤمنينوأكثر

وكراهيتهبضدهومعرفةومحبةوإقراراوعلمامعرفة!يهالرسولبهجاء

الصديقإيمانوهو،الرسولوخاصةالأمةخواصقإيمانفهذا؛وبغضه

وحربه.

وأله،الصانعبوجود-الاقرارالايمانمنحطهمالناسمنوكثير

ينكرهيكنلموهذا،بينهماوماوالأرضالسماواتخلقالذيهووحده

ونحوهم!قريشمنالأصنامعباد

عملمعهكانسواء،بالشهادتينالتكلمهوعندهمالايمانواخرون

خالفه!أوالقلبتصديقوافقوسواء،يكنلمأو

خالقسبحانهاللهبأنالقلبتصديقمجردالايمانعندهمواخرون

ولمبلسانهيقرلموإن،ورسولهعبدهمحمداوأنوالأرضالسماوات

يعتقدوهوعظيمةبكلوأتىورسولهاللهلسبولوبلشيئا،يعمل

مؤمن!فهو؛رسولهونبوةاللهوحدانية

علىعلوهمنتعالىالربصفاتجحدهوالايمانعندهمواخرون

وإرادتهوقدرتهومشيئتهوبصرهوسمعه،وكتبهبكلماتهوتكلمه،عرشه

رسوله؛بهووصفهنفسهبهوصفمماذلكوغير،وبغضهوحئه

تقتضيهمامعوالوقوفوجحدهكلهذلكحقائقإنكارعندهمفالايمان

وينقضبعضعلىبعضهميردالذي،المخرصينوأفكارالمتهوكيناراء
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أحمد:والامامالخطاببنعمرقالكماهمالذين،بعضقولبعضهم

.الكتابمفارقةعلىمتفقون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفون

وماومواجيدهمأذواقهمبحكماللهعبادةالايمانعندهمواخرون

.الرسولبهجاءبماتقييدغيرمننفوسهمتهواه

بحكموأسلافهماباءهمعليهوجدواماعندهمالايمانواخرون

هذاأن:إحداهما:مقدمتينعلىمبنيإيمانهمبل،كانماكائناالاتفاق

الحق.فهوقالوهماأن:والثانية.وابائناأسلافناقول

وطلاقةالمعاملةوحسنالأخلاقمكارمالإيمانعندهمواخرون

وغفلاتهم.الناسوتخليةأحدبكلالظنصياحسانالوجه

القلبوتفريغوعلائقهاالدنيامنالتجودالايمانعندهمواخرون

،الايمانأهلساداتمنجعلوههكذارجلارأوافإذا؛فيهاوالزهدمنها

وعملا.علماالايمانمنمنسلخاكانوإن

يقارنهلموإنالعلممجردهوالايمانجعلمنهؤلاءمنوأعلى

عمل.

بهم.قامولابهقامواولاالإيمانحقيقةيعرفوالمهؤلاءوكل

منومنهم،الايمانيضادماالايمانجعلمنمنهم:أنواعوهم

شرطهوماجعلهمنومنهمب[1731،الايمانفييعتبرمالاالايمانجعل

يناقضهماثبوتهفياشترطمنومنهم،حصولهفييكفيولافيه

بوجه.منهليسمافيهاشترطمنومنهم،ويضاده

كله.ذلكوراءوالايمان

155



والتصديق،علماخميمالرسولبهجاءمامعرفة:منمركبةحقيقةوهو

باطنابهوالعمل،وخضوعامحبةلهوالانقياد،نطقابهوالاقرار،عقدابه

.الامكانبحسبإليهوالدعوةوتنفيذه،وظاهرا

والمنع،للهوالعطاء،اللهفيوالبغض،اللهفيالحمث:فيوكماله

.ومعبودهإلههوحدهاللهيكونوأن،لله

عينوتغميضوباطنا،ظاهرارسوليمتابعةتجريد:إليهوالطريق

ورسوله.اللهسوىإلىالالتفاتعنالقلب

التوفيق.وبالله

عنباللهاشتغلومن،نفسهمؤونةاللهكفاهنفسهعنباللهاشتغلمن

إلىاللهوكلهاللهعنبنفسهاشتغلومن،الناسمؤونةاللهكفاهالناس

إليهم.اللهوكلهاللهعنبالناساشتغلومن،نفسه

جليلةفائدة

الله،لغيرتركهامنوالعوائدالمألوفاتتركفيالمشقةيجدإنما

إلامشقةتركهافييجدلافإنه؛للهقلبهمنمخلضاصادقاتركهامنفأما

علىصبرفإنكاذب؟أمتركهافيهوأصادقليمتحن؛وهلةأولفي

.لذةاستحالتقليلاالمشقةتلك

شيئاللهعبدتركماباللهيحلفشريخاسمعت:سيرينابنقال

.فقدهفوجد

والعوض،حقمنه")1(خيزااللهعوضهشيئاللهترك"من:وقولهم

.(63(صتخريجهسبقمرفوعحديثفيهذاجاء(1(
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وطمأنينة،ومحبته،باللهالأنس:بهيعوضماوأجل،مختلفةأنواع

تعالى.ربهعنورضاه،وفرحه،ونشاطه،وقوىله،بهالقلب

.المنزلقاربوقدسفرهاخرفيضلمنالناسأغبى*

الحقهو!يمالرسولبهجاءماأنترىبالتوفيقالمؤيدةالعقول*

المعارضةترىبالخذلانالمضروبةوالعقول،والحكمةللعقلالموافق

.والشرعالحكمةوبينوالنقلالعقلبين

الظاهرفيمعهاوالوقوفالسنةملازمةاللهإلىالوسائلأقرب*

بالأقوالوحدهوجههوإرادة،اللهإلىالافتقارودوام،والباطن

أحدعنهانقطعوما،الثلاثةهذهمنإلآاللهإلىأحدوصلوما.والأفعال

أحدها.عنأوعنهابانقطاعهإلا

منهاواحدولكل،ثلاثةالعبدسعادةعليهاانبنىالتيالأصول*

،الشركوضدهالتوحيد:ضذهعلىحصلالأصلذلكفقدفمنضد؛

ضاالثلاثةولهذه.المعصيةوضدهاوالطاعة،البدعةوضدهاوالسنة

منهالرهبةومنعندهوفيمااللهفيالرغبةمنالقلبخلو:وهوواحد،

.عندهومما

جليلةقاعدة

!)المخرمينسبيلدرلت!تينالألثنفصلرددلك):تعالىاللهقال

.[55/]الأنعام

سبيلغئرويتبغاتهدىلهنبينمابعدمنالرسوليشاققومن):وقال

.[511]النساء/لاية)اتوكمانوئه-ءائمومنين

المجرمينوسبيلمفصلةالمؤمنينسبيلكتابهفيبينقدتعالىوالله
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هؤلاءوأعمال،مفصلةهؤلاءوعاقبةمفصلةهؤلاءوعاقبة،مفصليم

وتوفيقهلهؤلاءوخذلانه،هؤلاءوأولياءهؤلاءوأولياء،هؤلاءوأعمال

هؤلاء،بهاخذلالتيوالأسبابهؤلاءبهاوفقالتيوالأسباب،لهؤلاء

غايةوبينهماوأوضحهماوكشفهماكتابهفيالأمرينسبحانهوجلى

.والظلامللضياءالأبصاركمشاهدةالبصائرشاهدتهماحتى،البيان

تفصيليةمعرفةالمؤمنينسبيلعرفواودينهوكتابهباللهفالعالمون

يستبينكماالسبيلانلهمفاستبانت،تفصيليةمعرفهيالمجرمينوسبيل

الهلكة؛إلىالموصلوالطريقمقصودهإلىالموصلالطريقللسالك

.الهداةالادلآءوهم،لهموأنصحهم،للنالصوأنفعهم،الخلقأعلمفهؤلاء

فإنهم؛القيامةيومإلىبعدهمأتىمنجميععلىالصحابةبرزوبذلك

إلىالموصلةوالسبلأ[]174والشركوالكفرالصلالسبيلفينشؤوا

تلكمنفأخرجهم،الرسولجاءهمثم،مفصلةوعرفوها،الهلاك

الطلمةمنفخرجوا،المستقيماللهوصراطالهدىسبيلإلىالطلمات

إلىالجهلومنالتوحيد،إلىالشركومن،التائمالنورإلىالشديدة

الحيرةومن،العدلإلىالطلمومنالرشاد،إلىالغيومن،العلم

ماومقداربهوظفروانالوهمامقدارفعرفوا،والبصائرالهدىإلىوالعمى

بأضدادها،الأشياءتتبينوإنماالضد،حسنهيظهرالضدفإن؛فيهكانوا

عنه،انتقلوالماوبغضاونفرة،إليهانتقلوافيماومحبةرغبةفازدادوا

فيالناسوأبغض،والاسلاموالايمانالتوحيدفيالناسأحبوكانوا

التفصيل.علىبالسبيلعالمين،ضده

عالمغيرالاسلامفينشأمنفمنهم؛الصحابةبعدجاءمنوأما

بسبيلالمؤمنينسبيلتفاصيلبعضعليهفالتبسضده،تفصيل
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أحدهما؛أوبالسبيلينالعلمضعفإذايقعإنمااللبسفإن؟المجرمين

نشأإذاعروةعروةالاسلامعرىتنقضإنما:الخطاببنعمرقالكما

اللهرضيعمرعلمكمالمنوهذا.الجاهليةيعرفلممنالاسلامفي

بهجاءماخالفماكلوهووحكمها،الجاهليةيعرفلمإذافإنه؛عنه

خالفماوكل،الجهلإلىمنسوبةفإنها؛الجاهليةمنفإنه؟جم!يوالرسول

له؛تستبنولمالمجرمينسبيليعرفلمفمن؟الجهلمنفهوالرسول

فيوقعكما؛المؤمنينسبيلمنأنهاسبيلهمبعضفييظنأنأوشك

سبيلمنهي،والعملوالعلمالاعتقادبابفيكثيرةأمورمنالأمةهذه

سبيلهممنأنهايعرفلممنأدخلها،الرسلوأعداءوالكفارالمجرمين

حرمهمامنهواستحل،خالفهامنوكفر،إليهاودعا،المؤمنينسبيلفي

والخوارجوالقدريةالجهميةمنالبدعأهللأكثروقعكما؛ورسولهالله

خالفها.منوكفرإليهاودعابدعةابتدعممن،وأشباههموالروافض

:فرقأربعالموضعهذافيوالناس

علىالمجرمينوسبيلالمؤمنينسبيللهاستبانمن:الأولى

الخلق.أعلموهؤلاء،وعملاعلماالتفصيل

وهؤلاء،الأنعامأشباهمنالسبيلانعنهعميتمن:الثانيةالفرقة

أسلك.ولهاأخصالمجرمينبسبيل

دونالمؤمنينسبيلمعرفةإلىعنايتهصرفمن:الثالثةالفرقة

ماكلوأن،والمخالفةالجملةحيثمنضدهايعرففهوضدها؛

إذابل،التفصيلعلىيتصورهلموإن،باطلفهوالمؤمنينسبيلخالف

نفسهيشغلولم،عنهسمعهصرفالمؤمنينسبيليخالفمماشيئاسمع

بطلانه.وجهومعرفةبفهمه
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ولمبقلبهتخطرفلمالشهواتإرادةمننفسهسلمتمنبمنزلةوهو

إليهاوتميليعرفونهافإنهم؛الأولىالفرقةبخلاف؛نفسهإليهاتدعه

لله.تركهاعلىويجاهدونهانفوسهم

أيهما:المسألةهذهعنيسألونهالخطاببنعمرإلىكتبواوقد

إليهانازعتهرجلأو،ببالهتمرولمالشهواتلهتخطرلمرجل:أفضل

للهويتركهاالمعاصينفسهتشتهيالذيإن:عمرفكتبلله؟فتركهانفسه

وأرعطيو!،)مغفرنهلهوللنقو!نقارمأدئهامشنألذين)منوجلعز

.(3[)1/الحجراتأ

لله،فأبغضها؛وطرقهوالباطلوالشركالبدععرفمنوهكذا

إيمانهوجهتخدشيدعهاولم،نفسهعنودفعها،منهاوحذر،وحذرها

له،ومحبةالحقفيبصيرةبمعرفتهايزدادبل،شكاولاشبهةتورثهولا

فإئه؛بقلبهتمرولاببالهتخطرلاممنأفضل:عنهاونفرةلهاوكراهة

وسرورابقدرهومعرفةللحقمحبةازدادلهوتصورتبقلبهمرتكلما

كلماوالمعاصيالشهواتخواطرصاحبأنكما؛بهإيمانهفيقوى،به

لهوطلبافيهورغبةلضدهامحبةازدادضدها؛إلىعنهافرغببهمرت

بمحبةالمؤمنعبدهب[]174سبحانهاللهابتلىفما؛عليهوحرصا

هومامحبهإلىبهاليسوقهإلاإليها؛نفسهوميلوالمعاصيالشهوات

سبحانه،لهتركهاعلىنفسهوليجاهد،وأدوموأنفعلهوخيرمنهاأفصل

نازعتهفكلما؛الأعلىالمحبوبإلىالوصولالمجاهدةتلكفتورثه

ذلكصرف؛إليهاوشوقهلهاإرادتهواشتدتالشهواتتلكإلىنفسه

أشد،لهطلبهفكان،الدائمالعاليالنوعإلىوالمحبةوالارادةالشوق

(13/538(.المنثوروالدر(7/3263(كثيرابنتفسيرانظر)1(
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وإنفإنها؛ذلكمنالخاليةالباردةالنفسبخلاف؛أتمعليهوحرصه

منأنترىألا!عظيمفرقالطلبينبينلكن،للأعلىطالبةكانت

)1)
راكباإليهمشى(2(ممنأعظموالشوكالجمرعلىمحبوبهإلىمشى

عدممعاثرهكمننفسهمنازعةمعمحبوبهاثرمنفليسالنجائب؟على

لهحجاباإما؛بالشهواتعبدهيبتليسبحانهفهو؛غيرهإلىمنازعتها

وكرامته.وقربهرضاهإلىيوصلهلهحاجباأو،عنه

مفصلة،والكفروالباعالشرسبيلعرفتفرقة:الرابعةالفرقة

مجملة.المؤمنينوسبيل

،الباعأهلومقالاتالأممبمقالاتاعتنىممنكثيرحالوهذا

عرفهبل،كذلكالرسولبهجاءمايعرفولم،التفصيلعلىفعرفها

رأىكتبهمتأملومن،الأشياءبعضفيلهتفصلتوإن،مجملةمعرفة

عيانا.ذلك

التفصيلعلىوالفسادوالطلمالشربطرقعارفاكانمنوكذلك

بهاعلمهيكونالأبرار؛سبيلإلىعنهاورجعتابإذالها،سالكا

تصزفهافيعمرهأفنىمنمعرفةالتفصيلعلىبهاعارفغيرمجملا،

وسلوكها.

لتجتنبأعدائهسبيلتعرفأنيحبسبحانهاللهأنوالمقصود

وتسلك.لتحبأوليائهسبيلتعرفأنيحبكماوتبغض

معرفةمن؛اللهإلايعلمهلاماوالأسرارالفوائدمنالمعرفةهذهوفي

سار".منمشى"من:الأصلفي(1(

سار".منمشى"من:الأصلفي(2(
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وتعلقها،وصفاتهأسمائهوكمال،وحكمتهسبحانهربوبئتهعموم

علىالدلالةأعظممنوذلك.وموجباتهالأثارهاواقتضائها،بمتعلقاتها

وعقابه.وثوابه،وبغضهوحبه،وإلهيتهوملكهربوبئته

أعلم.والله

حوائجهم،قضاءيسألونالملكبابعلىالحوائحأرباب*-

فإذا؛وخواصهجلساؤهومرادهمهمهمهوالذينلهالمحبونوأولياؤه

يشفعأنوخاصتهجلسائهلبعضأذن؛أولئكمنواحدحاجةقضاءأراد

البابعنمطرودونالناسوسائرللشافع،وكرامةلهرحمةفيه

البعد.بسياطمضروبون

فصل

إخلاصلاوعمل،بهيعمللاعلم:بهاينتفعلاضائعةأشياءعشرة

ولاالذنيافيجامعهبهيستمتعفلامنهينفقلاومالاقتداء،ولافيه

والأنسإليهوالشوقاللهمحبةمنفارغوقلب،الآخرةإلىأمامهيقدمه

المحبوببرضىتتقيدلاومحبة،وخدمتهطاعتهمنمعئىوبدن،به

وقربة،براغتنامأوفارطاستدراكعنمعطلووقت،أوامرهوامتثال

تعودولااللهإلىخدمتهتقزبكلامنوخدمة،ينفعلافيمايجولوفكر

فيأسيروهواللهبيدناصيتهلمنورجاؤكوخوفك،دنياكبصلاحعليك

.نشوراولاحياةولاموتاولانفعاولاضرالنفسهيملكولاقبضته

إضاعة:إضاعةكلأصلهماإضاعتانالاضاعاتهذهوأعظم

،الآخرةعلىالدنياإيثارمنالقلبفإضاعة؛الوقتوإضاعةالقلب

الأمل.طولمنالوقتوإضاعة
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فيكلهوالصلاح،الأملوطولالهوىاتباعفيكلهالفسادفاجتمع

.للقاءوالاستعدادالهدىاتباع

.المستعانوالله

اللهإلىفيهاوهمتهرغبتهفيصرف،حاجةلهتعرضممنالعجب*

والاعراض،الجهلموتمنقلبهلحياةللسؤاليتصدىولا،لهليقضيها

لمالقلبماتب[17]هإذاولكن!والشبهاتالشهواتداءمنوشفائه

بمعصيته!يشعر

فصل

بهاينعمونعمةعليهيقضيهوقضاءبهأمرهامرعبدهعلىسبحانهلله

وإمامصائبإما:نوعانوالقضاء،الثلاثةهذهمنينفكفلا؛عليه

كلها.المراتبهذهفيعبوديةعليهوله،معايب

ووفاهاالمراتبهذهفيعبوديتهعرفمن:إليهالخلقفأحب

هذهفيعبوديتهجهلمن:منهوأبعدهم.إليهالخلقأقربفهذا؛حقها

وعملا.علمافعطلهاالمراتب

!لخيه.اللهبرسولواقتداءإخلاصاامتثاله:الأمرفيفعبوديته

ومحبة.وإجلالامنهخوفااجتنابه:النهيوفي

وهوبهاالرضىثمعليها،الصبر:المصايبقضاءفيوعبوديته

إذامنهيتأتىإنماوهذا.الرضىمنأعلىوهوعليهاالشكرثم،منهأعلى

إليهوإحسانهبهولطفهبهوبرهلهاختيارهحسنوعلمقلبهمنحبهتمكن

المصيبة.كرهوإنبالمصيبة
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والتنصلمنهاالتوبةإلىالمبادرة:المعايبقضاءفيوعبوديته

هو،إلاعنهيرفعهالابأنهعالما،والانكسارالاعتذارمقامفيوالوقوف

بابه،منوطردتهقربهمنأبعدتهاستمرتإنوأنها،سواهشرهايقيهولا

ضرمنأعظمليراهاإنهحتى،غيرهيكشفهلاالذيالضرمنفيراها

منه،وبه،عقوبتهمنوبعفوه،سخطهمنبرضاهعائذفهو؛البدن

بينهوحلىعنهتخلىإذاأنهيعلم،إليهمنهوملتجىء،منهبهمستجير

والتوبةالإقلاعإلىلهسبيللاوأنه،منهاوشرأمثالهافعندهنفسهوبين

أعجزفهوالعبد؛بيدلاسبحانهبيدهذلكوأن،وإعانتهبتوفيقهإلآ

إذنهوبدونسيدهبمرضاةيأتيأونفسهيوفقأنمنوأقلوأضعف

نفسهملق،مسكين،ذليل،متضرع،إليهملتجىءفهو؛وإعانتهمشيئته

وأفقره،لهوأكسرهشيءأذل،لهمستخذ،ببابهطريح،يديهبين

وقلبه،أشغالهفيمتصرفبدنه،لهوأحبه،فيهوأرغبه،إليهوأحوجه

وأن،منهولابهولالهولافيهخيرلاأنهيقينايعلم،يديهبينساجد

غيرمنبهاومبتدئه،نعمتهوليفهو؛ومنهوبهيديهوفيللهكلهالخير

ومعصيته؛وغفلتهبإعراضهإليهتمفتهمععليهومجريها،استحقاق

والنقصالذمالعبدوحظوالثناء،والشكرالحمدسبحانهفحطه

الملامةالعبدووليوالثناء،والمدحبالمحاميداستأثرقد،والعيب

كفهوالفضل،يديهفيكلهوالخير،لهكلهفالحمد؛والعيوبوالنقائص

،الاساءةالعبدومنالاحسانفمنه؛لهكلهاوالمنة،لهكفهوالثناء،له

ومنه،بمعاصيهإليهالتبغضالعبدومنبنعمهالعبدإلىالتوددومنه

معاملته.فيلهالغشالعبدومنلعبدهالنصح

يقعأنبهالعياذثم،أولابهاوالاعتراففمعرفتهاالنعمعبوديةوأما

مسببهفهو؛الأسبابمنسبباكانوإنسواهإلىوإضافتهانسبتهاقلبهفي
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ومحبتهعليهبهاالثناءثم،واعتباروجهبكلوحدهمنهفالنعمة؛ومقيمه

طاعته.فييستعملهابأنوشكرهعليها

كثيرويستقل،عليهقليلهايستكثرأنبالنعمالتعبدلطائفومن

فيها،بذلهثمنغيرمنسيدهمنإليهوصلتأنهاويعلمعليها،شكره

الحقيقةفيللهوأنها،لهامنهاستحقاقولا،إليهبهاتوسلمنهوسيلةولا

للمنعم.ومحبةوتواضعاوذلأانكساراإلاالنعمتزيدهفلا،للعبدلا

وذلأ،وخضوعاومحبةعبوديةلهاأحدثنعمةلهجددوكلما

توبةلهأحدثذنباأحدثوكلما،رضىلهأحدثقبضالهأحدثوكلما

ذلك.عنبمعزلوالعاجز،الكيسالعبدهوفهذا؛واعتذاراوانكسارا

التوفيق.وبالله

فصل

طلبأونقصانخوفأوزيادةرجاءفيوالتدبيرالاختيارتركمن

[ب17]هوأنه،قديرشيءكلعلىاللهأنوعلم،سقممنفرارأوصحة

لنفسه،العبدتدبيرمنخيرلعبدهتدبيرهوأن،والتدبيربالاختيارالمتفرد

وأنصح،منهوتحصيلهاجلبهاعلىوأقدر،العبدمنبمصلحتهأعلموأنه

ذلكمعوعلم،بنفسهمنهبهوأبر،بنفسهمنهبهوأرحم،لنفسهمنهللعبد

تدبيرهعنيتأخرولاواحدةخطوةتدبيرهيديبينيتقدمأنيستطيعلاأنه

فألقى؛متأخرولاوقدرهقضائهيديبينلهمتقدمفلا؛واحدةخطوةله

عبدانطراحيديهبينوانطرح،إليهكلهالأمروسلم،يديهبيننفسه

مابكلعبدهفيالتصرفلهقاهر،عزيزملكيديبينضعيفمملوك

منحينئذفاستراح،الوجوهمنبوجهفيهالتصرفللعبدوليسيشاء،

ومصالحهوحوائجهكلهوحمل،والحسراتوالأنكادوالغمومالهموم

165



لطفهوأراه،دونهفتولأها،بهايكترثولاتثقلهولابحملهايباليلامن

اهتمامولانصبولاالعبدمنتعبغيرمن؛فيهاوإحسانهورحمتهوبره

عنهفصرف،همهوحدهوجعله،إليهكلهاهتمامهصرفقدلأنه؛منه

وما!عيشهأطيبفما؛منهاقلبهوفرغ،دنياهومصالحبحوائجهاهتمامه

.!وفرحهسرورهوأعظمقلبهأنعم

حقدون،بحظهواهتمامه،لهاواختياره،لنفسهتدبيرهإلاأبيوإن

والحزنوالغمالهمفحضره،تولىماوولأه،اختارهوماخلاه؟ربه

!حفو،قلبفلا؟الحالوسوءالبالوكسفوالتعبوالخوفوالنكد

بها،يتهنالذةولا،بهايفوزراحةولا،يحصلأملولا،يزكوعملولا

كدحالدنيافييكدحفهو؟عينهوقرةوفرحهمسرتهوبينبينهحيلقدبل

لمعاد.منهاتودولا،بأملمنهايظفرولا،الوحش

بأمرهقامفإنضمانا؛لهوضمنبأمر،العبدأمرقدسبحانهوالله

لهضمنهبمالهسبحانهاللهقاموالاجتهاد؛والاخلاصوالصدقبالنصح

الرزقضمنسبحانهفإنه؟الحوائحوقضاءوالنصروالكفايةالرزقمن

هوكانلمنوالكفاية،بهواستنصرعليهتوكللمنوالنصر،عبدهلمن

فيصدقهلمنالحوائحوقضاء،استغفرهلمنوالمغفرة،ومرادههمه

الكيسفالفطن؛وجودفضلهفيوطمعهرجاؤهوقويبهووثقطلبها

ومن،الصادقالوفيفإنه؛بضمانهلاوتوفيقهوإقامتهبأمرهيهتمإنما

اللهأمرالىاهتمامهصرفالسعادةعلاماتفمن؟!اللهمنبعهدهأوفى

وحبهبأمرهالاهتماممنقلبهقرغالحرمانعلاماتومن،ضمانهدون

بضمانه.والاهتماموخشيته

.المستعانوالله
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وصديق؛وزاهدعابد:ثلاثةالاخرةأهل:الحارثبنبشرقال

والصديق،العلائقتركعلىيعبدهوالزاهد،العلائقمعاللهيعبدفالعابد

تركهاأراهوإن،أخذهاالدنياأخذأراهإن:والموافقةالرضىعلىيعبده

تركها.

الجانبمنتكونأنفاحذر؛جانبفيلمخيمورسولهاللهكانإذا

ومنهأصلها،وهذا،والمحادةالمشافةإلىيفضيذلكفإن!الاخر؛

والمحادة،شقفييخالفهومنشقفييكونأنالمشاقةفإن؛اشتقاقها

حلأ.فيوهوحدفييكونأن

!كثيرهإلىيدعووقليله،غايتهإلىتجرمبادئهفإن؛هذاتستسهلولا

فيكلهمالناسكانوإن،مج!ي!ورسولهاللهفيهالذيالجانبفيوكن

وليسوأفضلها،العواقبأحمدهيعواقبلذلكفإن؛الاخرالجانب

اخرته.قبلدنياهفيذلكمنأنفعللعبد

قويتإذاسيماولاالاخر،الجانبمنيكونونإنماالخلقوأكثر

اللهفيهالذيالجانبفيأحداتجدتكادلافهناك؛والرهبةالرغبة

وربما،لنفسهالاختيارسيىءالعقلناقصالناسيعذهبل،ورسوله

إلىنسبوهمفإنهم؛الرسلأعداءمواريثمنوذلك،الجنونإلىنسبوه

اخر.وجانبشقفيوالناسوجانبشقفيكانوالماالجنون

راسخعلمإلىيحتاجفإنه؛ذلكعلىنفسها[]176وطنمنولكن

علىتامصبروإلى،فيهعندهريبلالهيقينايكونالرسولبهجاءبما

اللهفيقويةبرغبةإلاذلكلهيتمولا،لامهمنولومةعاداهمنمعاداة

منها،عندهواثرالدنيامنإليهأحبالاخرةتكونبحيث؛الاخرةوالدار

سواهما.مماإليهأحبمج!ي!ورسولهاللهويكون
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فإن؛الأمرمبادىءفيذلكمنالانسانعلىأصعبشيءوليس

يدعونهالجانبذلكمنومعاشريهوإخوانهوشيطانهوطبعهوهواهنفسه

منالعونجاءهوثبتصبرفإن؛لحربهتصدواخالفهمفإذا؛العاجلإلى

شكو؟؛الربفإن؛لذةالألموذلكسهلا،الصعبذلكوصار،الله

فيشتد؛ذلككرامةويريهرسولهوإلىاللهإلىتحيزهلذةيذيقهأنبدفلا

ويبقى،وسرورهوفرحهبقولهويظفر،قلبهبهويبتهح،وغبطتهسرورهبه

،وتاركومساعدلهومسالملههائببينذلكعلىلهمحارباكانمن

العدو.جندويضعف،جندهويقوى

كنتولوورسولهاللهإلىوالتحيزالناسمخالفةتستصعبولا

امتحنوإنما،لكوحفظهوكلاءتهبعينهوأنت،معكاللهفإن؛وحدك

.وصبركيقينك

الطمعمنالتجرداللهعونبعدهذاعلىلكالأعوانوأعطم

وكنت،ورسولهاللهإلىالتحيزعليكهانمنهماتجردتفمتى؛والفزع

فلاوالفزعالطمعبكقامومتى،ورسولهاللهفيهالذيالجانبفيدائما

به.نفسكتحدثولا،الأمرهذافيتطمع

؟الفزعومنالطمعمنالتجردعلىأستعينشيءفبأي:قلتفإن

بالحسناتيأتيلابأنهوعلمك،باللهوالثقة،والتوكل،بالتوحيد:قلت

اللهمعلأحدليسللهكلهالأمروأن،هوإلآبالسيئاتيذهبولا،هوإلا

.شيء

نصي

ولانصببلاالسلامدارفيومجاورتهاللهعلىالدخولإلىهلم

وأسهلها!الطرقأقربمنبل،عناءولاتعب
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وهو،عمركالحقيقةفيوهو،وقتينبينوقتفيأنكوذلك

يستقبل:ومامامضىبينالحاضروقتلش

تعبلاشيءوذلك،والاستغفاروالندمبالتوبةتصلحهمضىفالذي

قلب.عملهوإنما،شاقعملمعاناةولانصبولافيهعليك

هوليس،وراحةتركوامتناعك،الذنوبمنيستقبلفيماوتمتنع

تريحجازمةونيهعزمهووإنما،معاناتهعليكيشقبالجوارحعملا

.وسركوقلبكبدنك

والعزمبالامتناعتصلحهيستقبلوما،بالتوبةتصلحهمضىفما

فيالشأنولكن،تعبولانصبهذينفيللجوارحوليس،والنية

سعادتكأضعتأضعتهفإن؛الوقتينبينالذيوقتكوهو،عمرك

ذكربماوبعدهقبلهاللذينالوقتينإصلاحمحعحفظتهوإن،ونجاتك

قبلهماإصلاحمنأشقوحفظه،والنعيمواللذةبالراحةوفزتنجوت

وأعظملهاوأنفعبهاأولىهوبمانفسكتلزمأنحفظهفإن؛بعدهوما

.تفاوبأعظمالناستفاوتهذاوفي،لسعادتهاتحصيلا

الجنةإلىإما؛لمعادكالزادفيهاتجمعالتيالحاليةأيامكواللهفهي

العظمىالسعادةبلغتربكإلىسبيلامنهااتخذتفإن:النارإلىوإما

اثرتوإن،الأبدإلىلهانسبةلاالتياليسيرةالمدةهذهفيالأكبروالفوز

وأعقبتك،بسرعةعنكانقضتواللعبواللهووالراحاتالشهوات

معاناةمنوأدوموأصعبأشقومعاناتهمقاساتهالذيالدائمالعظيمالألم

لأجله.الهوىومخالفةطاعتهعلىوالصبراللهمحارمعنالصبر
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فصل

واستعداده،ربهرضىالمريدهميكونأن:الارادةصحةعلامة

قربهعلىوأسفه،مرضاتهغيرفيب[]176مروقتعلىوحزنه،للقائه

.غيرههملهوليسويمسييصبحأنذلكوجماع.بهوالأنس

فصل

بالدنيافرحواوإذا،باللهأنتفاستغنبالدنياالناساستغنىإذازر

إلىتعرفواوإذا،باللهأنسكفاجعلبأحبابهمأنسواوإذا،باللهأنتفافرح

إلىأنتفتعرف؛والرفعةالعزبهملينالواإليهموتقربواوكبرائهمملوكهم

والرفعة.العزغايةبذلكتنال؛إليهوتوددالله

عليهتأتيوالناربالجنةسمعأحداأنعلمتما:الزهادبعضقال7

رجل:لهفقال.إحسانأوقراءةأوصلاةأوبذكرفيهااللهبطيعلاساعة

نأمنخيربخطيئتكمقروأنتتضحكإنإنك:فقال.البكاءأكثرإني

:فقال.رأسهفوقعملهيصعدلاالمدلإن؛بعملكمدلوأنتتبكي

فيوكن،لأهلهاالاخرةهمتركواكمالأهلهاالدنيادع:فقال.أوصني

وإنطيبا،أطعمتأطعمتوإن،طيباأكلتأكلتإن:كالنحلةالدنيا

تخدشه.ولميمسرهلمشيءعلىسقطت

فصل

فيوزهد.عينفرضوهو،الحرامفيزهد:أقسامالزهد

بالواجب،التحقتقويتفإن:الشبهةمراتببحسبوهو،الشبهات

منيعنيلافيماوزهد.الفضولفيوزهد.مستحباكانضعفتوإن

فيوزهد.الناسفيوزهد.وغيرهواللقاءوالسؤالوالنظرالكلام

017



وهو،كلهلذلكجامعوزهد.اللهفينفسهعليهتهونبحيثالنفس

عنه.شغلكماكلوفياللهسوىفيماالزهد

الزهد.إخفاءالزهدوأفصل

.الحظوظفيالزهدوأصعبه

،الاخرةفيينفعلاماتركالزهدأن:الورعوبينبينهوالفرق

.الآخرةفيضررهمايخشىتركوالورع

.ورعولازهدلهيصحلابالثمهواتالمعلقوالقلب

مخلوقابعملهيرائيرجل:ثلاثمنعجبتمعاذ:بنيحيىقال

فلامنهيستقرضهورئهبمالهيبخلورجل،للهيعملهأنويتركمثله

والله،ومودتهمالمخلوقينصحبةفييرغبورجلشيئا،منهيقرضه

ومودته.صحبتهإلىيدعوه

جليلةفائدة

النهي؛ارتكابمنأعظماللهعندالأمرترك:عبداللهبنسهلدال

نأأمروهابليس،عليهفتابمنهافأكلالشجرةأكلعننهيادملأن

عليه.وسبفلميسجدفلملآدميسجد

أعظمالأوامرتركأنوهي،شأنلهاعظيمةمسألةهذه:قلت

:عديدةوجوهمنوذلك،(1(المناهيارتكابمنعندالله

ابليس.اللهوعدوآدمشأنمنسهلذكرهما:أحدها

انظر،وجوهمنالكلامفيهاأطالالمسألةهذهفيقاعدةتيميةابنالاسلاملشيخ(1(

.(1-0/28558("الفتاوى"مجموع
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والحاجة،الشهوةالغالبفيمصدرهالنهيارتكابذنبأن:الثاني

منالجنةيدخلو"لا،والعزةالكبرالغالبفيمصدرهالأمرتركوذنب

وإنالتوحيدعلىماتمنويدخلهاكبر")1(،منذرةمثقالقلبهفيكان

-)2(
.وسروزلى

علىدككما؛المنهيتركمناللهإلىأحبالمأمورفعلأن:الثالث

:النصوصذلك

.وقتها")3(علىالصلاةاللهإلىالأعمال"أحب:ك!يمكقوله

وأرفعها،مليككمعندوأزكاها،أعمالكمبخيرأنبئكمألا":وقوله

ويضربواأعناقهمفتضربواعدوكمتلقواأنمنلكموخير،درجاتكمفي

.")4(الله"ذكر:قال!اللهرسوليابلى:قالوا."؟أعناقكم

.("(الصلاةأعمالكمخيرأن"واعلموا:وقوله

.النصوصمنذلكوغير

الفعل.عنالنفسكففإنه؛عملالمناهيوترك

يحبأدئهإن):كقولهالأوامر؛بفعلالمحبةسبحانهعلقولهذا

)1(

)2)

)3)

)4)

)5)

مسعود.ابنعن(19(مسلمأخرجه

(49(.ومسلم(1237(البخاريأخرجهالذيذرأبيحديثإلىأشار

مسعود.ابنعن(85(ومسلم(527(البخاريأخرجه

حديثمن(0937(ماجهوابن(3377(والترمذي(5/591(أحمدأخرجه

صحيح.حديثوهوالدرداء،أبي

والحاكم(277(ماجهوابن(1/168(والدارمي(5/282(أحمدأخرجه

صحيحوهو،الذهبيووافقهالحاكموصححه.ثوبانحديثمن013((1/

.وشواهدهلطرقه
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أ[]177يحبوالده)4[،]الصف/)صحقاءسبيلهفىيسنلوتالذرن

يحباللهإن)وأقسطوأ:وقوله134[،/عمران]ال)!المخسنين

.[641/عمران]ال!)الصخبرينيحبوالله)،[9/]الحجراتالمقسطب)

والده!و:كقوله؛للمحبةالنفيجاءمافأكثرالمناهيجانبفيوأما

نحتالىصمجبلاوالله):وقوله502(،]البقوة/)!الفسادمجبلا

يحبلااللهإتلقتدوأولا):وقوله23[،]الحديد/!)فضر

منلسوءباالجهرأدئهمجبلا!):وقوله،[091]البقوة/!)المحعتديى

صلانحتا!انمنمجبلاالهإن!و:وقوله،[841]النساء/ظ!!من!،ائقؤل

يكرههاانهاخرموضعفيوأخبر.ونظائره36[]النساء/)!فخورا

،38(]الاسراء/مكروها)رئكعندسيئه؟نذلككل):كقوله؛ويسخطها

.[28]محمد/)أدلهأستخطمآاتبعوابأنهصلثذ):وقوله

مايقدرولهذا،بالذاتمقصودسبحانهيحبهماففعل؛هذاعرفإذا

والكفرالمعاصيفدركمايحب؛ماإلىلافضائهويسخطهيكرهه

الجهاد،منلوازمها؛منيحبهمماتقديرهاعلىترتبلماوالفسوق

والاستكانة،إليهوالتضرعالعبدمنالتوبةوحصولالشهداء،واتخاذ

لأجله،والمعاداةالموالاةوحصول،وعزهوانتقامهوعفوهعدلهوإطهار

منإليهأحبيكرهلماتقديرهبسببوجودهاالتيالآثارمنذلكوغير

إلىلافضائهيحبمايقدرلاسبحانهوهوأسبابها،بارتفاعارتفاعها

يحبه،ماإلىلافضائهيكرههمايقدركماويسخطهيكرههماحصول

يكرهه.مماإليهأحبيحبهمافعلأنفعلم

المنهيوترك،لذاتهمقصودالمأمورفعلأن:الرابعالوجهيوضحه

بفعليخلكونهلأجلعنهمنهيفهوالمأمور؛فعللتكميلمقصود
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عنالنهيفيذلكعلىسبحانهنبهكما؛وينقصهيضعفهأوالمأمور

فالمنهيات؛الصلاةوعناللهذكرعنيصدانبكونهماوالميسرالخمر

منعنهافالنهي؟كمالهاعنأوالمأموراتفعلعنصادةوموانعقواطع

لنفسه.المقصودبابمنبالواجباتوالأمر،لغيرهالمقصودباب

قوةحفظبابمنالمأموراتفعلأن:الخامسالوجهويوضحه

الايمانقوةيشوشعماالحميةبابمنالمنهياتوترك،وبقائهاالإيمان

كلماالقوةفإن؛الحميةعلىمقدمالقوةوحفظ،الاعتدالعنويخرجها

؛الفاسدةالموادغلبتضعفتوإذا،الفاسدةالمواددفعتقويت

كلماولهذاوبقاؤها،وزيادتهاالقوةحفظوهولغيرها،مرادةفالحمية

وكثرتهاغلبتهامنومنعتالرديئةالمواددفعتالايمانقوةقويت

.الفاسدةالموادغلبتضعفتوإذا،وضعفهاالقوةبحسب

الوجه.هذافتأمل

وزينتهوغذاؤهالقلبحياةالمأموراتفعلأن:السادسالوجه

يحصللاذلكبدونالمنهياتوترك،ونعيمهولذتهعينهوقرةوسروره

بالايمانيأتولم،المنهياتجميعتركلوفإنه؛ذلكمنشيئاله

فيمخلداخالداوكان،شيئاالتركذلكينفعهلمبهاالمأموروالأعمال

النار.

والمنهئات؛المأموراتفعلمنأن:السابعبالوجهيتبينوهذا

الحقمنهيؤخذأنبعدناجوإما،سيئاتهحسناتهغلبتإنناجإما:فهو

تركومن.المأموربفعلوذلك،النجاةإلىفماله؛سيئاتهعلىويعاقب

المأمور،بفعلإلاينجوولا.ناجغيرهالكفهووالمنهياتالمأمورات

التوحيد.وهو
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.الشركوهو،المحظوربارتكابهلكإلمافهو:قيلفإن

يأتلموإنبهالمأمورالتوحيدنفستركالهلاكفييكفي:قيل

يوحدفلم؛رأشاالتوحيدمنقلبهخلامتىبل،الشركمنوجوديبضا

؛غيرهعبادةإليهانضاففإذا،غيرهمعهيعبدلمو!انهالاش،فهوالله

عنه.المنهيالشركوفعلبهالمأمورالتوحيدتركعلىعذب

أصدقلا:قالإذاالايمانإلىالمدعؤأن:الثامنالوجهيوضحه

كافراكان!غيرهأعبدولاأعبدهولاأبغضولاأحمثولاأكذبولا

وأحئهالرسولأصذقأنا:قالإذامابخلاف؛والإعراضالتركبمجرد

لاعليئحاكمةوطبعيوإرادتيشهوتيولكن،أمرنيماوأفعلبهوأؤمن

فعلليوكرهنهانيقدأنهب[1771أعلموانا،عنهنهانيماأتركتدعني

حكمحكمهولا،بذلكيفذكافزالافهذا!عنهليصبرلاولكن،المنهي

بوج!.مطيعايعذلاجملةالمأموروتارك،وجهمنمطيعهذافإن؛الأؤل

أصلابالأمرتتعلقإنماوالمعصيةالطاعةأن:التاسعالوجهيوضحه

المأمور:تاركوالعاصي،المأمورممتثلفالمطيع؛تبعاوبالنهي

.[6/التحريمأ)أمرهئممأأددهيعصونلا):تعالىلقا

افعصبتتتبعىالأ!ضلوأأثنهتماإذمنعكما):لأخيهموسىوقال

.39[-29]طه/!)أفرى

ولكن،فعصيتامرتنيالذيأنا:موتهعندالعاصبنعمرووقال

.أنت(1(إلاإلهلا

-(4/991أحمدومسند026((4/سعدابنطبقاتانظر(1(
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:الشاعر)1(وقال

فعصيتنيحازماأمراأمرتك

بامتثالإلاتحصلولا،المرسلطاعةالرسلإرسالمنوالمقصود

لوولهذا،ولوازمهالأوامرامتثالتماممنالمناهيواجتناب،أوامره

بخلاف؛عاصياوكانمطيعايكنلمبهأمرمايفعلولمالمناهياجتنب

فإنه؛مذنباعاصياعذوإنفإنه؛المناهيوارتكببالمأموراتأتىمالو

لافإنهالأمر؛تاركبخلاف؛النهيبارتكابعاصالأمربامتثالمطيع

خاصة.المنهياتباجتنابمطيعايعذ

وتلك،وخدمةوتقربعبوديةالأمرامتثالأنالعاشر:الوجه

آلجنظقتومام!:تعالىقالكما؛الخلقلأجلهاخلقالتيالعبادة

خلقهمإنماأنهسبحانهفأخبر56[،الذاريات/أج!)ليغبدونإلأواقيدنس

؛ليعبدوهكتبهعليهموأنزلرسلهإليهمأرسلإنماوكذلك،للعبادة

أمرفإنه؛التركلمجرديخلقواولملها،خلقواالتيالغايةهيفالعبادة

أمرفإنه؛المأمورامتثالبخلاف؛عدمهوحيثمنفيهكماللاعدمي

.الحصولمطلوبوجودي

عدمبالنهيالمطلوبأنوهو:عشرالحاديبالوجهيتبينوهذا

أمروهوفعل،إيجادبالأمروالمطلوبعدميئ،أمروهو،الفعل

وهو،العدمأوالاعدامالنهيومتعلقالايجاد،الأمرفمتعلق،وجودي

هوحيثمن-العدمفإن؛وجودياامراتضمنإذاإلآ؛فيهكماللاأمر

وذلك،مطلقاوجودياأمراتضمنإذاإلآ؛مصلحةولافيهكماللا-عدم

وتمامه:814((2/للمرزوقيالحماسةشرحفيالمنذربنللحضينبيتصدر)1(

نادما.الإمارةمسلوبفأصبحت
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وأن،الأمرإلىالنهيحقيقةفعادت،بهمأمورمطلوبالوجوديالأمر

به.المطلوبالوجوديالأمرمنالنهيضمنفيمابهالمطلوب

فياختلفواالناسأنوهوعشر:الثانيبالوجهيتضحوهذا

:أقوالعلىبالنهيالمطلوب

وهو.عنهوحبسهاالفعلعنالنفسكفبهالمطلوبأن:أحدها

المحضوالعدم،بالمقدوريتعلقإنماالتكليفلأن:قالوا.وجوديأمر

الجمهور.قولوهذا.مقدويىغير

يحصلولهذا،الفعلعدمالمطلوببل:وغيرههاشمأبووقال

يقصدأنفصلا،الفعلببالهيخطرلموإن،العدمعلىبقائهمنالمقصود

ولأن،بهيأتلمإذاعاصيالكان؛الكفالمطلوبكانولو،عنهالكف

عنه.والكففعلهببالهيخطرلممنالقبيحفعلبعدميمدحونالناس

مقدورالفعلعدمأنالتزمولأجلهبكر،أبيالقاضيقوليأحدوهذا

العدمعلىالابقاءبالنهيوالمقصود:قال؛الكسبتحتوداخلللعبد

.مقدوروهوالأصلي

وهوالمقدورهوفإنهالضد؛فعلبالنهيالمطلوب:طائفةوقالت

المأموروهيللعفةطلئاالفاحشةعننهاهإنمافإله؛للناهيالمقصود

للصدقطلباالكذبوعن،بهالمأمورللعدلطلباالظلمعنونهاهبها،

الطلبالنهيحقيقةأنهؤلاءفعند.المنهياتجميعوهكذا،بهالمأمور

المأمور.بفعلتعلقإنماالطلبأنإلىالأمرفعاد،عنهالمنهيلضد

:نوعانالمطلوبأنوالتحقيق

به.المأموروهو،لنفسهمطلوب
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منفيهلما؛عنهالمنهيوهو،بهالمأمورلمضادتهإعدامهومطلول!

دعتهولا،المكلفبباليخطرلمفإذا.بهللمأمورالمضادةالمفسدة

وإن.تركهعلى!مسبلم!؛الأصليالعدمأ[]178علىاستمربل،إليهنفسه

نفسهكفعلىأثيباختيارا؛وتركه،للهعنهنفسهوكف،ببالهخطر

دونالوجوديالأمرعلىيقعإنماوالثواب،وجوديفعلفإنه؛وامتناعه

عجزا؛تركهلكن،فعلهعلىالجازمعزمهمعتركهوإن.المحضالعدم

وإرادتهعزمهعلىيعاقبلكن،الفاعلعقوبةيعاقبلموإنفهذا

.عجزامرادهاتخلفإنماالتيالجازمة

خالفها:ماإلىيلتفتفلا؛الكثيرةالنصوصذلكعلىدلتوقد

أدئهبهيحاستيأؤتخفوأنفسحخفىماتئدواوإيئ):تعالىكقوله

.[428/]البقرة!لمجشالمنفيغفر

.283(/]البقرة-ءاللوققسه)فإنه!و:الشهادةكاتمفيوقوله

.(522/]البقرة)قلوبكغممسبثبمايؤاضذبهمولبهن):وقوله

.[9/لطارقا])جبرلشرااتلىيوم):وقوله

والمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانتواجه"إذا!:النبيوقول

قتلأراد"إنه:قال؟!المقتولبالفما؛القاتلهذا:قالواالنار".في

)1)
.حبه"

لعملتمالا؛ليأنلو؟قال"ورجل:الآخرالحديثفيوقوله

.سواء")2(الوزرفيوهما،بنيتهفهو؟فلانبعمل

)1)

)2)

.بكرةأبيعن(2888(ومسلم)31(البخاريأخرجه

-طرقوللحديث.كبشةأبيعن(2325(والترمذي231()4/أحمداخرجه
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فإن؛كذلكليسالضد"فعلبالنهيالمطلوب"إن:قالمنوقول

فهوبهإلاالواجبلايتممافإنبالضد(1(؛والتلبسالفعلعدمالمقصود

المأمورالأولبالقصدالمقصودكانوإن،الأولبالقصدمقصودغير

طلبإعدامهمطلوبعنهفالمنهي؛ويضعفهيمنعهعمانهيالذي

المقاصدطلبإيجادهمطلوببهوالمأمور،والذرائعالوسائل

.والغايات

كفببالهيخطرلموإنيحمدالقبائحتارك"إن:هاشمأبيوقول

عليهجمتنىأنأراددمان،فصحيحيذملاأنبحمدهأرادفإن"،النفس

يحمدونلاالناسفإن؛صحيحفغيرالثوابويستحقعليهويحمدبذلك

وإنما،والسبالغيبةعدمعلىالأخرسولاالزنىتركعلىالمجبوب

الفعل.إلىوداعقدرةعنالممتنعالقادريحمدون

بهأرادفإنمقدورم(،الأصليالعدمعلىالابقاء":القاضيوقول

كذلك.فليسالعدممجردأرادوإن،فصحيحومنعهاالنفسكف

ضدهعننهيبالشيءالأمرأنوهو:عشرالثالثبالوجهيتبينوهذا

فعلمقصودهإنماالآمرفإن؛الطلبيالقصدلاالعقلياللزومطريقمن

وهذا.لغيرهمقصوداتركهصارالضدتركلوازمهمنكانفإذا؛المأمور

فهولا؟أمضدهعننهيهوهل؛بالشيالأمرمسألةفيالصوابهو

عنالنهيوكذلك.والطلبالقصدجهةمنلااللزومجهةمنعنهنهي

وكونه،عنهالمنهيعنالانتهاءالأولبالقصدالناهيمقصود؛الشي

الصحة.إلىبهايرتقى

"بالضدين".:الأصلفي(1(
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مايضاذعمانهيإنمالكن،العقلياللزومجهةمنجاءبضدهمشتغلا

فيالأولبالقصدالمقصودهوبهالمأمورفكان.تقدمكمابهأمر

الموضعين.

منهوولمابالذاتلهطلبالشيءطلبأن:المسألةوحرف

منهوماولفعلبالذاتلتركهطلبالشيءعنوالنهي،باللزومضرورته

وكلاهما،وكففعلالموضعينفيوالمطلوب،باللزومالتركضرورة

.وجوديأمر

النفينظيرالطلببابفيوالنهيالأمرأنعشر:الراببعالوجه

نإالمحضبالنفييحصلانلاوالثناءوالمدح،الخبربابفيوالاثبات

تضمنفإذا،مدحولافيهلاكمالعدمكاسمهالنفيفإن؛ثبوتايتضمنلم

ونفي،وبيانهالعلملكمالالمستلزمالنسيانكنفي؛بهالمدحصحثبوتا

ال!نةونفي،والقدرةالقوةلكمالالمستلزموالتعبوالاعياءاللغوب

والصاحبةالولدونفيوالقيومية،الحياةلكمالالمستلزموالنوم

والشفيعوالوليالشريكونفي،والربوبيةوالملكالغنىلكمالالمستلزم

والملك،والالهيةبالكمالوالتفردالتوحيدلكمالالمستلزمالاذنبدون

ب[]178لهالأبصارإدراكونفي،العدللكمالالمتضفنالظلمونفي

فليس؛وإلأ،الأبصاررأتهوإنيدركأنمنأجلوأنهلعظمتهالمتضمن

كذلك.المحضالعدمفإن؛الوجوهمنبوجهمدحيرىلاكونهفي

لمثبوتئاوجودياأمرايتضمنلمإنعنهفالمنهيئهذا؟عرفوإذا

يستحقلاكما؛التركبمجردوالثناءالثوابيستحقولمبتركهيمدح

العدمي.الوصفبمجردوالثناءالمدح

عشرةالمأموراتجزاءجعلسبحانهاللهأن:عشرالخامسالوجه
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أمرمافعلأنعلىيدلوهذا،واحدمثلالمنهياتوجزاء،فعلهاأمثال

السيئةلكانتبالعكسالأمركانولو،عنهنهىماتركمنإليهأحببه

تساويا.أوبواحدةوالحسنةبعشرة

يدخللاوأنإعدامهالمقصودعنهالمنهيأن:عشرالسادسالوجه

يخطر؛لمأوببالهخطروسواء،ينوهلمأوذلكنوىسواءالوجود،في

والتقزبهـايجادهكونهفالمقصودبهالمأموروأما،يكونلاأنفالمقصود

وفعلا.نيةبه

طلبماعدممنإليهأححثإيجادهطلبماوجودأن:المسألةوسر

أمرمالفعلفمحبته؛يبغضهماوجودمنإليهأكرهأحبهماوعدم،إعدامه

عنه.نهىمالفعلكراهتهمنأعظمبه

وجزاءهعليهوالاعانةيحبهمافعلأن:عشرالسابعالوجهيوضحه

وجزاءهيكرههماوفعل،رحمتهمنوالثناءالمدحمنعليهيترتبوما

علىسابقةورحمته،غضبهمنوالعقابوالألمالذممنعليهيترتبوما

صفةمنكانلماغالبفهوالرحمةصفةمنكانماوكل،لهغالبةغضبه

ذاته؛لوازممنورحمتهرحيما،إلآيكونلاسبحانهفإله؛الغضب

علىيكونأنفيستحيل،هـاحسانهوبصرهوسمعهوحياتهوقدرتهكعلمه

يكونولا،ذاتهلوازممنليسفإنه،غضبهكذلكوليس،ذلكخلاف

بهالخلقوأعلمرسلهيقولبل،انفكاكهيحصورلاغضبادائماغضبان

ولنمثلهقبلهيغضبلمغضبااليومغضبقدربي"إن:القيامةيوم

كليسعلموغضبهشيءكلوسعتورحمته"(1(،مثلهبعدهيغضب

ومسلم(4712(البخارياخرجهوقدالمشهور،الشفاعةحديثمنقطعة(1(

.هريرةأبيعن(491(
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نفسهعلىيكتبولمالرحمةنفسهعلىكتبسبحانهوهوشيء،

غضباشيءكليسعولموعلمارحمةشيءكلووسع،الغضب

وماالغضبعلىغالبةواثارهاولوازمهابهاكانومافالرحمة؛وانتقاما

منكانماوجودمنإليهأحببالرحمةكانمافوجود؟واثارهمنهكان

أحبوالعفو،العذابمنإليهأحبالرحمةكاشماولهذا،الغضبلوازم

سيماولا،مكروههفواتمنإليهأحمثمحبوبهفوجود؛الانتقاممنإليه

تلكفواتيكرهفإله؛لوازمهمنيحئهمافواتمكروههفواتفيكانإذا

.المكروهالملزومذلكوجوديكرهكماالمحبوبةاللوازم

زوالاأسرع-المنهياتوهو-يكرههمااثارأن:عشرالببامنالوجه

يكرهه.بمايحبهمااثارزوالمنيحبهبما

والتجاوز،بالعفوسبحانهيزيلهاوقد،الزوالسريعةكراهتهفاثار

،المكفرةوالمصالمجما،الصالحةوالأعمال،والاستغفار،بالتوبةوتزول

عنانالعبدذنوببلغتولو،السيهماتيذهبنوالحسنات،والشفاعة

لالقيهثمخطايا،الأرضبقرابلقيهولو،لهغفراستغفرهثمالسماء،

-وإنالذنوبيغفرسبحانهوهو،مغفرةبقرابهالأتاهشيئا؟بهيشرك

وتوبةالعبدمنسعيبأدنىاثارهاويبطلفيبطلها،يباليولا-تعاظمت

العبدتوبةمنيحئهمالوجودإلاذاكوما،فعلماعلىوندمنصوح

له.وأرضىإليهأحبذلكوجودأنعلىفدل،وتوحيدهوطاعته

ويكرههيبغضهماقذرسبحانهأدهوهو:عشرالتاسعالوجهيوضحه

.المأموراتمنبهويفرحيحبهمماعليهايترتجمالماالمنهياتمن

الوالدوالعقيمالفاقدالواجدمنعبدهبتوبةأفرحسبحانهفإله

مثلاالعبدا[]917بتوبةلفرحهع!مماللهرسولضربوقد،الواردوالظمان
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به،المأموربفعلكانإنماالفرحوهذامنه(1(،أبلغبهالمفروحفيليس

الذيالعظيمالفرحهذامنعليهيترتبلماالذنبفقدر،التوبةوهو

ناعلىفدلممتنعلازمهبدونووجوده،فواتهمنإليهأحبوجوده

.يكرهمافواتمنإليهأحبيحبماوجود

فواتمنإليهأحبيحبماأفرادمنفردكلأنبذلكالمرادوليس

قتلفواتمنإليهأحبالضحىركعتاتكونحتى،يكرهممافردكل

تركجنسمنأفصلالمأموراتفعلجنسأنالمرادوإنما،المسلم

الملك؛علىوالانسيئ(2(الأنثىعلىالذكرفضلإذاكما؛المحظورات

.الأعيانعموملاالجنسفالمراد

يدلالتوبةمأموربفعليشبههفرحلاالذيالفرحهذاأنوالمقصود

التوبةبهتفوتالذيالمحظورفواتمنإليهأحبالمأمورهذاأنعلى

ومقتضاها.وأثرها

!بالتركالفرحفكان،للمنهيتركلألهابالتوبةفرحإنما:قيلفإن

ولابلالفرحهذايوجبلاالمحضالتركفإن؛كذلكليس:قيل

لوازمها،منالترككانوانتركا،التوبةوليست،المدحولاالثواب

والتزامإليهوإنابتهربهعلىالتائبإقباليتضمن،وجودفيفعلهيوإنما

وأن):تعالىقالولهذا،عنهنهيماتركذلكلوازمومن،طاعته

ماإلىيكرهممارجوعفالتوبة3[؛أهود/)إلئهتولبرأثمرفياشتغفروا

يرجعولممجرداتركاالذنبتركمنفإن؛التركمجردوليست،يحب

)1)

)2)

مالك.بنأنسحديثمن(2747(ومسلم(9063(البخاريأخرجه

تحريف."الأنثى":الأصلفي
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لاوإنابةوإقبالرجوعفالتوبة؛تائبايكنلمتعالىالربيحبهماإلىمنه

محض.ترك

المطلوبةالحياةفاتتفاتإذابهالمأمورأن:العشرونالوجه

للهأستجيبواءامنواالذينيأيها!فيها:تعالىقالالتيوهيللعبد،

مئتاكانمنأو):وقال،24(/]الأنفال)ئحييحئملمادعاكتمإذاوصللرسول

/]الأنعام)ا!ظلمتفىمثل!كمنألناسفدوع!يتثمىنورالمدوجعلنافأحيينه

:وقال21(،]النحل/ضآء)غيرأموث):الكفارحقفيوقال122[.

نأفغايتهوجدفإذاعنهالمنهيوأما.08(]النمل/)المؤقلتسعلاإنك)

.موبمنخبرالشقممعوحباة،المرضيوجد

.الشركوهو،الهلاكيوجبماعنهالمنهيومن:قبلفإن

،الحباةبهالذيبهالمأمورالتوحبدبعدمحصلإنماالهلاك:قبل

به.بالمأمورإتبانهعدممنإلآهلكفما؛الهلاكحصلفقدفلما

ماالمأموراتفيأنوهو:المسألةفيوعشرونحادوجهوهذا

يقتضيماالمنهباتفيولبس،الدائموالشقاءالهلاكفواتهيوجب

ذلك.

إذاعنهالمنهيتركيقتضيالمأمورفعلأن:والعشرونالثانيالوجه

تعالى:قال؛فبهللهوالنصحوالمتابعةالاخلاصمنوجههعلىفعل

ومجرد،(54/]العنكبوتوائمنكر)اتفخساءعفتن!ا!لؤةإت)

يستلزمه.ولاالمأمورفعليقتضيلاالمنهيترك

متعلقفهوالمأموراتمنيحثهماأن:والعشرونالثالثالوجه

بمفعولاته.فمتعلقالمنهباتمنيكرههوما،بصفاته
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:فنقول،بيانإلىيحتاجدقيقوجهوهذا

إلىوتفضيخيروالمأمورات،الشرورإلىوتفضيشرورالمنهيات

يدخللاالشرفإن(1(؛إليهليسوالشرسبحانهبيديهوالخير،الخيرات

مع،المفعولاتفيهووإنما،أسمائهفيولاأفعالهفيولاصفاتهفي

إلىونسبتهإضافتهحيثمنوإلأالعبد،إلىوالنسبةبالاضافةشرأنه

الجهة.هذهمنبشرفليسسبحانهالخالق

فيأنهمعالعبدإلىبالاضافةشرايوجبأنالمنهيارتكابفغاية

يحصلبفواتهالذيالخيربهفيفوتالمأمورفواتوأمابشر،ليسنفسه

الشركان؟سبحانهاللهإلىأحبالمأموركانوكلماالشر،منضده

.والايمانكالتوحيد؟أعظمبفواتهالحاصل

ووقوع،مكروههوالمنهيمحبوبهبهالمأمورأن:الوجوههذهوسو

وقوعمنإليهأكرهمحبوبهوفوات،مكروههفواتمنإليهأحمامحبوبه

مكروهه.

أعلم.والله

فصل

والشكر:الذكر:فاعدتينعلىالدينمبنى

]البقرة/!)لكفرونولالىوانيرواأذكزكنمفابهروفي-):تعالىقال

152].

كلدووبرتقولأنتنسفلا؟لأحبكإنيوالله":لمعاذلمجمالنبيوقال

)771(.مسلمأخرجهالذيعليحديثفيكما(1(
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."(1(عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعني!اللهمب[1917:صلاة

واللساني،القلبيالذكربل،اللسانذكرمجردبالذكرالمرادوليس

بكلامه،وذكرهونهيهأمرهوذكر،وصفاتهأسمائهذكريتضمنوذكره

والثناءجلالهونعوتكمالهوبصفاتبهوالايمانمعرفتهيستلزموذلك

.بتوحيدهإلايتملاوذلك،المدحبأنواععليه

وإحسانهوالائهنعمهذكرويستلزمكلهذلكيستلزمالحميميفذكره

خلقه.إلى

ظاهرامحابهبأنواعإليهوالتقرببطاعتهلهالقيامفهوالشكروأما

وباطنا.

وشكره،لمعرفتهمستلزمفذكره؛الدينجماعهماالأمرانوهذان

لطاعته.متضمن

والسماواتوالانسالجنلأجلهاخلقالتيالغايةهماوهذان

وأرسل،الكتبوأنزل،والعقابالثوابلأجلهاووضع،والأرض

بينهما،وماوالأرضالسماواتخلقتبهالذيالحقوهي،الرسل

أعدائهظنوهو،عنهويتقذسيتعالىالذيوالعبثالباطلهووضدها

الذينظنلكذ1بخطلابينهماوماوالأزضالسماظقنا!ومما:تعالىاللهقال

27[.كفروا)أص/

عن(3/53(والنسائي(1522(داودوأبو(5/244،247(أحمدأخرجه(1(

صحيح.وإسناده.معاذ
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لاإظقئسماما!لعببئثنهماوماوألأزضألسفوتظقناوما):وقال

.3[9-38/]الدخان)لحقبا

الشاعةوإتبالحقإلابئنهماوماوألأرضافمفؤتظقناوما):!!قال

.85[]الحجر/لأشهير)

إ،ذلرسادلهفلقما):يونسسورةأولفياياتهذكربعد،قال

.[5/]يونس)بألحق

.36[/]القيامة!)سذىيزكأنلإلنسقاايحسب):لوقا

)!لزجعونلاإلتناوأنكتمعبثاظقنبهئمأئما)أفحسنم:وقال

.[511/المؤمنونأ

.[65/]الذاريات!)ليغبدونإلأفيدشواالجنظقتوما):لوقا

بينهنالأتىيختزلمثلهنألأزضوصمنس!ؤدخسبعظقالذىأدله)[:]و!ال

.[21/]الطلاقعقا)لثئبكلقذأصاطأللهوأنقديرشئلمصظاللهأنلغدوا

ألحراموأل!ثئهرئلناسقيماانحرامالبيتالكغبةأدئهجعل!!:وقال

ألئهوالثألارضفىوماالشمؤتفىمايعلمأللهأنقغدوالكذوائقلبهدوافذى

.[79/ندة]الما!)عليضشئثبئى

فلايذكر؛يشكروأنيذكرأنوالأمرالخلقغايةأنذكربمافثبت

يكفر.فلاويشكر،ينسى

سببفذكره؛شكرهلمنشاكر،ذكرهلمنذاكرسبحانهوهو

فضله.منلزيادتهسببوشكره،لذكره

.واللسانللقلبفالذكر
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طاعةوللجوارح،وحمداثناءوللسان،وإنابةمحبةللقلبوالشكر

وخدمة.

فصل

سببوالجوارحبالقلبالقائمةالأعمالجعلالقرانفيتكرر

اقتضاءالهدىتقتضيأعمالوالجوارحبالقلبفيقوم،والاضلالالهداية

تثمرالبرفأعمال؛الضلالوكذلك،لأثرهوالمؤثرلمسببهالسبب

بالضد.الفجوروأعمال،هدىازدادمنهاازدادوكلما،الهدى

بالهدىعليهافيجازيالبزأعماليحبسبحانهاللهأنوذلك

.والشقاءبالصلالعليهاويجازيالفجورأعمالويبغض،والفلاح

مابحسبمنهقلوبهمفيقربالبر،أهلويحبالبر،فإنهوأيضا

مابحسبمنهقلوبهمفيبعد؛وأهلهالفجورويبغضالبر،منبهقاموا

الفجور.منبهاتصفوا

لمحهلارشاآلكتف!ذاكالو):تعالىقوله:الأولا!صلفمن

.[2-1/لبقرةا]!)لقمئقينهلىى

أمرين:يتضمنوهذا

فإن؛الكتابنزولقبلمساخطهاتقىمنبهيهديألهأحدهما:

يكرهسبحانهاللهأنعندهماستقرقدونحلهممللهماختلافعلىالناس

ويحمث،ذلكفاعلويمقتالأرضفيوالفساد)1(والفواحنرالطلم

فاعلويحبالأرضفيوالاصلاحوالصدقوالجودوالاحسانالعدل

"والفحش".:الأصلهامث!في)1(
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جزاءبهللايمانوفقهمبأنالبرأهلسبحانهأثابالكتابنزلفلما؛ذلك

حالبأنوالطلموالفحشالفجورأهلوخذل،وطاعتهمبرهمعلىلهم

يه.الاهتداءوبينبينهم

وقبلمجملابهواهتدىبالكتابامنإذاالعبدأن:الثانيوالأمر

علىلهتحصلأخرىلهدايةسبباذلككان؛بأخبارهوصدقأوامره

ففوق؛بلغمافيهاالعبدبلغولولها،نهايةلاالهدايةفإن؛التفصيل

غاية؛غيرإلىأخرىهدايةالهدايةتلكوفوق،أخرىهدايةهدايته

أ[]018هدايةمزيدفيفهو؛أخرىهدايةإلىارتقىربهالعبداتقىفكلما

منحظفاتهالتقوىمنحطافوتوكلما،التموىمنمزيدفيدامما

.تقواهزادتاهتدىوكلما،هداهزاداتقىفكلما؛بحسبهالهداية

ئب!و!تنبدؤراللوئف!مجاقذ):تعالىقال

منونحرجهمالشئصسبلرضونوأتبحمفأدئهيهيقدبد

)!ئ!تقيعصر!اكوبفديهضءبإذنهاهـالنورالظفت

.[61-51/]المائدة

!!وينيبمنإلتهوئهدىيشاءمنإلتهئحتبىالله!:تعالىوقال

.[31/]الشورى

.[01]الأ!لى/!!يخمثئسيذكرمن!:تعالىوقال

.[13]غافر/!)ينيبمنإلميضذ!روما):لوقا

بابمنهغ)رئهمتهديهؤالصعنختوصعملواءامنواالذلىإن):وقال

بعدهدايةبالايمانهداهمامتوافلما،للايمانأولافهداهم9[؛]يونس/

هداية.
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.76[/أمريمهدك!)آقتدؤاالذلىاللهويزلد):قولههذاونظير

فرفصانا)لبصميجعرصادلهتحمصوالصنءامنواصألذلرريأيها):تعالىوقوله

بينبهيفرقونالذيالنورمنيعطيهمما:الفرقانومن92[،الأنمصاد/أ

وكسرالحقإقامةمنبهيتمكنونالذيوالعزوالنصر،والباطلالحق

.وهذابهذاالفرقانفسر؛الباطل

.[9أسبأ/!)منيبعتدلكللأيةلثذفىإن!و:تعالىوقال

لقمانسورة:في!)شكو2ل!صبارلأيئخذلكفىإن):وقال

عنفأخبر؛]33[والشورى،[1]9وسبأ،[]5إبراهيموسورة،31[]

أخبركما؛والشكرالصبرأهلبهاينتفعإنماأنهاالعيانيةصالمشهودةاياته

والانابةوالخشيةالتقوىأهلبهاينتفعإنماأنهاالقرانيةالايمانيةاياتهعن

سبحانه؛يخشاهمنبهايتذكرإنماوأنها،رضوانهاتباعقصدهكانومن

)!يخشنىلمنلدص!رةإلا!لتنصقعآلصمصرةانعلتاصأنزتناما!صده):قالكما

.3[-1أطه/

45[،النازعات/أ)يخشنمصاهمنمنذرأنت4نما):الساعةفيوقال

العيانيةالآلاتتنفعهفلا؛يخشاهاولايرجوهاولابهايؤمنلامنوأما

القرآنمة.ولا

المكذبينالأممعقوباتهودسورةفيسبحانهذكرلماولهذا

ذلكفىإنم!:ذلكبعدقال؛الخزيمنالدنيافيبهمحلوماللرسل

للمكذبينعقوباتهفيأنفأخبر،[301أهود/الأخرؤ)عذابخافلمنلاية

عذابها؛يخافولابهايؤمنلامنوأما،الاخرةعذاصبخافلمنعبرة

الدهرفييزللم:قالذلكسمعوإذا،حقهفيوايةعبرةذلكيكونفلا

علىذلكأحالوربما!!والشقاوةوالسعادةوالبؤسوالنعيموالشرالخير
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!!نفسانيةوقوىفلكيةأسباب

]لأن؛بالآياتصاحبهمالانتفاعسبباوالشكرالصبركانوإنما

فعلىشكر؛ونصفهصبرفنصفهوالشكر؛الصبرعلىينبني[الايمان

منبهاينتفعإنمااللهوآيات،إيمانهقوةتكونوشكرهالعبدصبرحسب

الشكررأسفإن؛والشكربالصبرإلاالايمانلهيتمولا،وآياتهباللهآمن

متبعامشركاكانفإذا؛الهوىداعيإجابةتركالصبرورأسالتوحيد،

فيهمؤثرةولالهنافعةالاياتتكونفلا،شكوراولاصابرايكنلمهواه

إيمانا.

فصل

-للصلالوالكذبوالكبرالفجوراقتضاءوهو-الثانيالأصلوأما

:القرانفيأيضافكثير

بهغ!ي!خلوماكثيرأبهءويقدىبنابهءيمخل):تعالىكقوله

أدلهأمرماويقطعونميثقهءبغدمنأدئهعفدينق!حونالذين!القسقينلأإ

]البقرة/!)ائخسروتهماولحفالأزخمنفىديدفسدوتيوصلأنيهء

26.]27-

الدنياالحيؤةفىافاتجابائقؤلءامنواالذجمتأدئهيبت):تعالىوقال

.[27/إبراهيم])يشاءمااللهودمعلألطفايتآدلهويضللأخرةاوف

بماكسبوأ)أجمسهموالئهفئتينالمنمقينفىل!فما)!:تعالىوقال

.88[]النساء/

مافقليلأإبكقرهمأدلهلعنهمبلغلفنقلوبناوقالوا):تعالىوقال

88[.البقرة/أ!)يريمؤن
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)صةأولبهءيؤمنواوكماوأب!خرهمأفدضهتمونقلب):تعالىوقال

جاءهملماالايمانعنتخلفهمعلىعاقبهمأنهفأخبر011[؛الأنعام/أ

وبينبينهموحالوأبصارهمأفئدتهمقلببأن،عنهوأعرضواوعرفوه

إذاوصللزسولللهأستتجيبواءامواالذينئأيها):تعالىقالكما؛الايمان

ء)وقلبهب[]018المرءبئنمجولاددهأتوأغلموأئحئملمادعاكم

فيهماإلىيدعوهمحينولرسولهلهبالاستجابةفأمرهم24[؛الأنفالى/أ

سببايكونالذيالاستجابةعنوالتأخرالتخلفمنحذرهمثم،حياتهم

دلوبهمأدلهأزاخزاغوافلمما!و:تعالىوقال؛قلوبهموبينبينهميحوللأن

.[5لصف/ا1كا)ألقسقينألقومتهدىلاوألله

؟[41/المطففينأ!)يكسبونكالؤاماقلوبهمعكرانبلص):تعالىوقال

الايمانوبينبينهاوحالقلوبهمعلىغطىكسبهمأنسبحانهفأخبر

13[.المطففين/أ!)أشلإالأؤلين!و:فقالوا،باياته

67[؛التوبة/1)فنسيهمأدله)نسوأ:المنافقينفيتعالىوقال

وأخبر،والرحمةبالهدىيذكرهمفلمنسيهمأنلهنسيانهمعلىفجازاهم

الصالح،والعملالنافعبالعلمكمالهايطلبوافلم(1(،أنفسهمأنساهمأنه

والحرصومعرفتهومحبتهذلكطلبفأنساهم،الحقودينالهدىوهما

له.لنسيانهمعقوبةعليه

وألئعوأقلوجهتمعكالئهطجائذين!وأوليك:حقهمفيتعالىوقال

،[17-61أمحمد/!)تفوسهضوءاشهمهدىزاده!أقتدؤأ،ئزين!!أفو!

جمعكماوموجبهثمرتههوالذيوالضلالالهوىاتباعبينلهمفجمع

.[91]الحشر/)أنفسهتمفأنس!هماللهنسوا؟لذينولاتكونوا):تعالىقولهفي(1(
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.والهدىالتقوىبينللمهتدين

فصل

فكذلان؟والغيوالصلال،والئقىالهدىبينسبحانهيقرنوكما

:والشقاءوالضلال،والرحمةالهدى:بينيقرن

:الأولفمن

.[5/]لقمان!)ألمفل!صونهموأولبهكزئهتممنهلأىعكأولحك):قوله

كرر

هموأولبانورحمةربهممن!لوتعيتهغ)أؤلذك:وقال

157[.]البقرة/آلمحفتدون!)

رصمةلدنكمنلناهديتناوهببقد!!قلوبنالرخلارئنا):المؤمنينعنوقال

.8[/عمران]ال!)ائوهابأنتإنك

أفرنامنلناوهئرنههصلدنكمنءاشا)رئنا:الكهفأهلوقال

.01[]الكهف/رشدا!)

يفزهـصديثاكانمالنمبآلألاؤلىعترقصحص!خفىلقذكات!و:وقال

لمؤوورخةوهدى2شى!لوتفصميلصيذهبئنألدبتصدقيول!ن

.(111]يوسف/!)يومنون

وهدىفيةاخنلفواالدبلهصلتبئنإلااتكتتعائكأنزئناومآ):وقال

.64[]النحل/!)لقؤءيؤمنوتورخمة

وبمثرىورخمةوهدصىشئ:لكلطيناآلكتتعلتثونرئنا):وقال

.98[]النحل/!)لائ!دين

آلصحدورفىوشفآلمجارئبهئمفنموعظةلكمجاقذالناسجمأيها):وقال
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ادئهبفضلقل):فقالذكرهماسبحانهأعادثم،!)لفمؤ!ينورحمةوهدى

السلفعباراتتنوعتوقد-58(،57]يونس/فليفرحوا!هوفبذلكوبرئهتهء

ففضاه؛والنعمةالهدىأنهماوالصحيح(1(،والرحمةالفضلتفسيرقي

والنعمة.الهدىبينيقرنولذلان،نعمتهورحمته،هداه

صهررو!آئم!تصصأل!ربىآهدنا):الفاتحةسورةفيكقوله

.(7-6/تحةلفاا])علئهمأنعقتلذدىا

الاوى!يتيمايجذكألم):عليهبنعمهيذكرهلنبيهقولهذلكومن

لهفجمع؛8(-6/]الضحى!!فأغنىغآبلاووجدك!فهدىضالأووجدك

وإغنائه.بإيوائهعليهوإنعامهلههدايتهبين

رحم!يروءانننىربمنلينةعككنتإنأرءيتميقؤو!و:نوحقولذلكومن

.(82هود/]!ه!عندمن

لزقامتهورزقنىربمنبيدةعككنتإن)أرءشض:شعيبوقول

ح!شا)]هود/88(.

عندنامنرخمةءانيئه!ادناقنعئدافوجدا):الخضرعنوقال

.[65/]الكهف!)علمالدنامنولخئه

وماذنجثمنتقذممااللهليغفرلك!فبينافت!الكفتخناإنا):لرسولهوقال

)!عنىينانصزاأدئهويخصرك!فمئمتقيماعزطاويهديكعليكنغمتةوبتؤتأخر

.3[-1]الفتح/

تغلمكتلتمماوعئمثوالحكمةاتكئتعلئثالمحهوأنزل):وقال

.(بعدهاوما676(7/المنثوروالدر(ومابعدها21/491(الطبريتفسيرانظر(1(
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.[311لنساء/]ا!)عظيماعلئكأللهف!حلتوكا

]النرر/)أبداأصدمنمنكوجمتماورخت!عليكواللهفضلولؤلا):وقال

بهم.وبرهإليهموإحسانهإنعامهورحمته،هدايتهففضله؛21[

ولايصلفلاهداىأتبعفمنهدىمنىيأنينمفإما):وقال

منمنعتهوالرحمة،الصلالمنمنعهوالهدى123[؛]طه/!)دصتقئ

أنزلنا!مآصله):قولهفيالسورةأولفيذكرهالذيهووهذا،الشقاء

ونفيعليهالقرانإنزالبينلهفجمع،2[-1]طه/!)لتشقعائقرءانعليك

ولايضل)فلا:أتباعهحصتفيآخرهافيقالكماعنه؛الشقاء

يشقئ!)]طه/123[.

بعضهاينفكلاأ[1811متلازماتوالرحمةوالنعمةوالفضاصفالهدى

عنأحدهماينفكلامتلازمانوالشقاءالصلالأنكما؛بعضعن

الآخر.

والسعر:،[47]القمر/!)وسعيضنلىفىألمخرمينإن):تعالىقال

.الشقاءغايةهوالذيالعذاصبوهو،سعيرجمع

لاقلوبالئمدنم!وأقيالجنمف!ثيرالجهنرذرآناولقذ):تعالىوقال

هئمبلكالائغصأؤل!كبهايسئهعون،ءاذانوالتمبهاييقرونلأأغد!والخبهاينهون

،!ص
.[971/]الأعراف!)ألففلوتهمأولحكأضل

أ!ئيفىصدئامانعقلأمصشتمعصدنالمص)وقالوا:عنهمتعالىوقال

01[.]الملك/السعير!)

والحياةالصدروانشراجالهدىبينيجمعسبحانهأنههذاومن

الضنك:والمعيشةالصدروضيقالصلالوبينالطيبة
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نأيردومنللآشلزصدرايمثت!حيمدهأنادئهيردفمن!و:تعالىقال

.[521/]الأنعامضئقاحرجا)صدر!تحغريضئه

]الزمر/)ردلإمندؤرعكفهوللاشلصصذرلمأللهش!جأفمن):وقال

]22.

القلب:وقسوةالصلالوبينوالانابةالهدىبينيجمعوكذلك

ك!!هوينيبحمتإليهوئهدىيمثماءمنإلئهتحتبىأدفه):تعالىقال

.[13/]الشورى

ضدرفىأولذكأدلهبهرمرقلوبهمئلقشيةف!ئل!و:تعالىوقال

22[.]الزمر/فرر!)

فصل

صفةمنكلهوالانعامالفضلمنوتوابعهماوالرحمةوالهدى

سبحانهوهو،المنعصفةمنوتوابعهماوالعذابوالاضلالالعطاء،

وملكبالغةحكمةعنصادركلهوذلك،ومنعهعطائهبينخلقهيصرف

الله.إلاإلهفلا؛تاموحمدتام

فصل

قدالشأنلهذاوالطلبالارادةمنالفارغةالمبطلةالنفوسرأيتإذا

بهااللائقفإنه؛إليهفكلها؛بهتشبثتوقدالسفليالعالمهذابهاتشبث

ويبقى،عنهاالانحلالسريعفإنه؛ذلكعليهاتنقشولا،تركيبهالفساد

فتبقى،التعلقذلكبحسبعليهاعذاباعنهاانقطاعهمعبهتشئثها

يئستوجهعلىتشتهيماوبينبينهاحيلوقدفيها؛وإرادتهاشهوتها

ولذتها.شهوتهاحصولمنمعه
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هذاقطعإلىلبادروالحسرةالألممنذلكفيماالعاقلتصورفلو

مننصيبهينالفإنههذاومعالفساد،موادحسمإلىيبادركماالتعلق

الأعلى.بالمطلبمتعلقوهمهوقلبه؛ذلك

.المستعانوالله

فصل

هيماعلىالمعلوماتتصؤرعليكيفسدفإله؛والكذبإياك

!للناسوتعليمهاتصويرهاعليكويفسد،عليه

والحقمعدوما،والموجودموجوداالمعدوميصورالكاذبفإن

وعلمهتصورهعليهفيفسد؛خيراوالشرشراوالخير،حالاوالباطلباطلا

إليه؛الراكنبهالمغترالمخاطبنفسفيذلكيصورثم.لهعقوبة

وعلمه.تصورهعليهفيفسد

،العدمإلىنزاعة،الموجودةالحقيقةعنمعرضةالكاذبونفس

للباطل.مؤثيرة

؛إراديفعلكلمبدأهيالتيوعلمهتصورهقوةعليهفسدتوإذا

صدورهافصارإليها،الكذبحكموسرى،الأفعالتلكعليهفسدت

بأعماله.ولابلسانهينتفعفلا؛اللسانعنالكذبكصدورعنه

الكذب"إن:لمجيمالنبيقالكما؛الفجورأساسالكذبكانولهذا

.النار"(1(إلىيهديالفجوروإن،الفجورإلىيهدي

إلىيسريثم،فيفسدهاللسانإلىالنفسمنالكذبيسريماوأول

مسعود.ابنعن(7026(ومسلم)4906(البخاريأخرجه(1(
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فيعم،أقوالهاللسانعلىأفسدكماأعمالهاعليهافيفسدالجوارح

إلىداؤهويترامىالفسادعليهفيستحكم،وأحوالهوأعمالهأقوالهالكذب

أصلها.منالمادةتلكيقلحالصدؤابدواءاللهيتداركهلمإنالهلكة

الرياءمنوأضدادها،الصدقكلهاالقلوبأعمالأصلكانولهذا

والكسلوالعجزوالأشروالبطرالخيلاءووالفخروالكبروالعجب

باطنأوظاهرصالحعملفكل؟الكذبأصلهاوغيرهاوالمهانةوالجبن

.الكذبفمنشؤهباطنأوظاهرفاسدعملوكل،الصدقفمنشؤه

ومنافعه،مصالحهعنوجممبطهيقعدهبأنالكذابيعاقبتعالىوالله

استجلبتفما؛واخرتهدنياهبمصالحللقياميوفقهبأنالصادؤاو!يلميب

ومضارهمامفاسدهماب[]181ولا،الصدقبمثلوالآخرةالدنيامصالح

.الكذببمثل

)!ألصدقرنمعكوذواادلهأتقواالذرنءامنواياأيها!:تعالىلقا

.[911/التوبة]

.[911/المائدةأ)صحذقهتمالفئدقينينفعيؤمهذا!:تعالىوقال

.(12أمحمد/لهو)ضيزانل!ألئهالأمرفلوصدقواعزمفإذا):لوقا

ألئهكذبواالذينوفعدالتملودنألأغىابمفآتمعذرونوجذ):وقال

.[09/لتوبةاأ!)أليوعذابمنهئم!ؤوالذيئأسصبورسولهو

فصر

شئناتحبواأنوعسىلحئمومموضيرشثاتكرهواأنوعسئم:تعالىقولهفي

كا)لغدوتلاوأشصيغلموألثهلكتموهوشر
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للعبد:ومصالحوأسرارحكمعدةالآيةهذهفي

قدوالمحبوب،بالمحبوبيأتيقدالمكروهأنعلمإذاالعبدفإن

ييأسولم،المسرةجانبمنالمضرةتوافيهأنيأمنلم؛بالمكروهيأتي

يعلماللهفإن؟بالعواقبعلمهلعدم؛المضرةجانبمنالمسرةتأتيهأن

:أموراذلكلهأوجب؛العبديعلمهلامامنها

لأن؛الابتداءفيعليهشقهـان،الأمرامتثالمنلهأنفعلاأله:منها

خيرفهو؛نفسهكرهتههـان،وأقرحولذاتومسراتخيراتكلهاعواقبه

هويتههـان،النهيارتكابمنعليهأضرشيءلاوكذلك.وأنفعلها

ومصائب.وشروروأحزانالامكلهاعواقبهفإن؛إليهومالتنفسه

والخيرالعظيمةاللذةمنيعقبهلمااليسيرالألمتحملالعقلوخاصة

الطويل.والشرالعظيمالألممنيعقبهلمااليسيرةاللذةواجتناب،الكثير

ينظردائماالكيسوالعاقل،غاياتهاإلىالمبادىءيجاوزلاالجاهلفنظر

منالشتورتلكوراءمافيرىمبادئها،ستوروراءمنالغاياتإلى

فيهخلطقدلذيذكطعامالمناهيفيرى،والمذمومةالمحمودةالغايات

الأوامرويرى،السممنفيهمانهاهتناولهإلىلذتهدعتهفكلما؛قاتلسم

مذاقهكراهةنهاهوكلماوالشفاء،العافيةإلىمفضالمذاقكريهكدواء

.بالتناولنفعهأمرهتناولهعن

وقوة،مبادئهامنالغاياتبهتدركعلمفضلإلىيحتاجهذاولكن

فإذا؛الغايةعنديؤمللماالطريقمشقةتحملعلىنفسهبهيوطنصبر

كلعليههانوصبرهيقينهقويهـاذا،ذلكعليهتعذروالصبراليقينفقد

الدائمة.واللذةالدائمالخيرطلبفييتحملهامشقة

يعلممنإلىالتفويضالعبدمنتقتضيأنها:الآيةهذهأسرارومن



منفيهيرجولما؛لهويقضيهلهيختارهبماوالزضىالأمور،عواقب

العاقبة.حسن

بهلهليسمايسألهولاعليهيختارولاربهعلىيقترحلاأنه:ومنها

شيئا،ربهعلىيختارفلا،يعلملاوهوفيهوهلاكهمضرتهفلعل؛علم

منلهأنفعفلا؛يختارهبمايرضيهوأن،لهالاختيارحسنيسألهبل

ذلك.

يختارهفيماأمده؛لهيختارهبماورضيربهإلىفوضإذاأنه:ومنها

عرضةهيالتيالافاتعنهوصرفوالصبر،والعزيمةعليهبالقوةله

ليصليكنلممالهاختيارهعواقبحسنمنوأراه،لنفسهالعبداختيار

لنفسه.هويختارهبمابعضهإلى

ويفرغ،الاختياراتأنواعفيالمتعبةالأفكارمنيريحهأنه:ومنها

فيوينزلعقبةفيمنهايصعدالتيوالتدبيراتالتقديراتمنقلبه

اللهباختياررضيفلو؛عليهقدرعمالهخروجفلاهذاومع،أخرى

القدرعليهجرىوإلأ،فيهبهملطوفمشكورمحمودوهوالقدرأصابه

لنفسه.اختيارهمعلأنه؛فيهبهملطوفيغيرمذموموهو

واللطفعليهالعطفالمقدورفياكتنفهورضاهتفويضهصحومتى

ماعليهيهؤنولطفه،يحذرهمايقيهفعطفه؛ولطفهعطفهبينفيصير،به

.قذر

؛ردهفيتحيلهنفوذهأسبابأعظممنكانالعبدفيالقدرنفذإذا

فإن؛كالميتةطريحاالقدريديبيننفسهوإلقاءالاستسلاممنلهأنفعفلا

الجيف.بأكليرضىلاالسبع
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فصل

ووقف،نفسهعرفمنإلاوالعلمبالايماناللهبنعمةينتفعا[]182لا

يقل:ولم،طورهيتعدولم،لهليسماإلىيتجاوزهولم،قدرهاعندبها

سبببلاوإدامةابتداءبهالمانفهو؛وباللهاللهومنللهأنهوتيقن،ليهذا

لامنكسرةويمسره،عليهاللهنعمفتذله،منهاستحقاقولاالعبدمن

وبهللهفهوإليهوصلالذيالخيروأن،البتةخيرافيهاولالنفسهيرى

لهجددفكلما؛عنهيعبرلاعجيباوانكساراذلآالنعملهفتحدث،ومنه

.ورجاءوخوفاومحبهوخشوعاوانكساراذلآلهازدادنعمة

شريفين:علميننتيجةوهذا

الخيروأن،ورحمتهوإحسانهوجودهوغناهوبرهوكمالهبربهعلمه

ولهيشاء،منمنهويمنعيشاءمنمنهيؤتي؛ملكهوهو،يديهفيكله

وأتمه.حمدأكملوهذا.هذاعلىالحمد

وظلمهاونقصهاوقدرهاحدهاعلىووقوفه،بنفسهوعلمه

لهاليسوأنها،منهاولابهاولالهاولا،البتةفيهاخيرلاوأنها،وجهلها

الذيالعدمإلآلهاليسوكمالهاصفاتهامنفكذلك؛العدمإلاذاتهامن

ليسالذيلوجودهاتابعالخيرمنفيهافما؛أنقصولامنهأحقرشيءلا

بها.ولاإليها

علمتلسانها؛علىصبغةلالهاصبغةالعلمانهذانصارفإذا

هووأنه،يديهفيكلهوالخير،لهكلهوالأمر،للهكلهالحمدأنحينئذ

والعيببالذمأولىهيوأنهادونها،والمدجوالثناءللحمدالمستحق

وأعمالهأقوالهبهتلولتالعلمينبهذينالتحفقفاتهومن.واللوم

لهالموصلالمستقيمالصراطإلىيهتدولم،عليهوتخبطت،وأحواله
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وانقطاعهوحالا،علماالمعرفتينهاتينبتحقيقالعبدفإيصال.اللهإلى

بفواتهما.

.ص.ص.ص(1(...
لمسهعر!منفإنه؛ربهعر!نمسهعر!من:قولهممعنىوهذا

والمسكنةوالذلوالفقروالحاجةوالنقائصوالعيبوالطلمبالجهل

بهايتعدولمقدرها،عندبنفسهفوقف،ذلكبضدربهعرف؛والعدم

وخشيتهحبهقوةوانصرفت،أهلههوماببعضربهعلىوأثنى،طورها

شيءوأخوفإليهشيءأحبوكان،وحدهإليهوتوكلهوإنابتهورجائه

.المستعانوالله.العبوديةحقيقةهووهذا،لهوأرجاهعنده

ينتفعلنإنه:بيتهبابعلىكتبالحكماءبعضأنويحكى

كذلككانفمنقدرها؛عندبهاووقفنفسهعرفمنإلآبحكمتنا

الصفة.بهذهيكونحتىفليرجعوإلآ،فليدخل

فصل

إمافإنها؛الشهوةتوجبهماعلىالصبرمنأسهلالشهوةعلىالصبر

وقتاتضيعأنوإما،منهاأكمللذةتقطعأنوإما،وعقوبةألماتوجبأن

ثلمه،منللعبدأنفعتوفيرهعرضاتثلمأنوإما،وندامةحسرةإضاعته

وجاهاقدراتضعأنوإما،ذهابهمنلهخيربقاؤهمالاتذهبأنوإما

قضاءمنوأطيبألذبقاؤهانعمةتسلبأنوإما،وضعهمنخيرقيامه

ذلك،قبليجدهايكنلمطريقاإليكلوضيعتطرقأنوإما،الشهوة

نأوإما،الشهوةلذةيقاربلاوخوفاوحزناوغماهماتجلبأنوإما

انظر.قولهمنالرازيمعاذبنيحيىعنيحكىوإنمامرفوعا،يعرفلا(1(

891(.(ص"الحسنة"المقاصد
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وليا،وتحزنعدواتشفتأنوإما،الشهوةنيلمنألذذكرهعلماتنسي

لاصفةيبقىعيباتحدثأنوإما،مقبلةنعمةعلىالطريقتقطعأنوإما

.والأخلاقالصفاتتورثالأعمالفإن؛تزول

فصل

كانعنهقصرتومتىعدوانا،صارتجاوزتهمتىحدللأخلاق

ومهانة.نقصا

الرذائلمنوالانفةالمحمودةالشجاعةوهوحد،فللغضب

نقصوإن،وجارصاحبهتعدىحدهجاوزفإذا.كمالهوهذا،والنقائص

الرذائل.منيأنفولمجب!نعنه

البلاعوحصولالدنياأمورفيب[]182الكفايةوهوحد،وللحرص

شرهاكانعليهزادومتى،وإضاعةمهانةكانذلكمننقصفمتى.منها

فيه.الرغبةتحمدلافيماورغبة

عليهيتقدمأنوالأنفةالكمالطلبفيالمنافسةوهو،حدوللحسد

عنالنعمةزوالمعهيتمنىوظلمابغياصارذلكتعدىفمتى.لظيره

وضعفدناءهكانذلكعننقصومتى،إيذائهعلىويحرصالمحسود

نفس.وصغرهمة

فسلطهمالااللهاتاهرجل:اثنتينفيإلاحسد"لا:!شيمالنبيقال

ويعلمهابهايقضيفهوالحكمةاللهاتاهورجل.الحقفيهلكتهعلى

مثليكونأننفسهبهالحاسديطالبمنافسةحسافهذا،((1(الناس

مسعود.ابنعن(817(ومسلم(73(البخاريأخرجه(1(
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.المحسودعنالنعمةزوالبهيتمنىمهانةحسدلا،المحسود

واكتسابالطاعةكدمنوالعقلالقلبراحةوهوحد،وللشهوة

صارتذلكعلىزادتفمتىذلكعلىبقضائهاوالاستعانةالفضائل

ولمعنهنقصتومتى،الحيواناتبدرجةصاحبهاوالتحقوشبقانهمة

ومهانة.وعجزاضعفاكانتوالفضلالكمالطلبفيفراغايكن

والفعالةالمدركةوالقوىالنفسإجماموهوحد،وللراحة

لابحيث،ذلكعلىوتوفرهاالفضائلواكتسابللطاعةللاستعداد

توانياصارذلكعلىزادفمتى.أثرهاويضعفوالتعبالكديضعفها

مضراصارعنهنقصومتىالعبد،مصالعأكثربهوفاتوإضاعةوكسلا

ولاقطعأرضالاالذيكالمنبت؛بهانقطعوربمالها،موهنابالقوى

.(1(أبقىظهرا

وتبذيرا،إسرافاصارحدهجاوزفمتى؛طرفينبينحدلهوالجود

.وتقتيرابخلاكانعنهنقصومتى

عنهنقصتومتىتهورا،صارتجاوزتهمتىحد؛وللشجاعة

فيوالاحجامالإقداممواضعفيالاقداموحدها.وخوراجبناصارت

أعرفأنأعياني:العاصبنلعمرومعاويةقالكما؛الاحجاممواضع

حتىوتجبن،الناسأشجعمن:أقولحتىتقدمجبانا(2(أمأنتشجاعا

عن(3/91(الكبرىالسننفيالبيهقيأخرجهالذيالحديثإلىإشارة(1(

مثلا.ويضرب،صحيحومعناه،ضعيفوإسناده.العاصبنعمروبنعبدالله

مقلوبة،هناوالحكاية".جبانأمأنت"شجاع:والصواب،الأصلفيكذا(2(

بنعبدالرحمنأنويروى،لمعاويةذلكقالالعاصبنعمروانالمصادروفي

والفاضل=(1/163(الأخبارعيونانظر.لمعاويةذلكقالالوليدخالدبن
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:فقال!؟الناسأجبنمن:أقول

فجبانفرصةليتكنلمفإنفرصةأمكنتنيماإذاشجاع

وإن،بالبريءسيئاوظناتهمةصارتجاوزتهإذاحذ؛لهاوالغيرة

دياثة.ومبادئتغافلاكانتعنهقصرت

انحرفعنهقصرومن،ومهانةذلأكانجاوزهإذاحد؛وللتواضع

والفخر.الكبرإلى

عنهقصروإنمذموما،وخلقاكبراكانجاوزهإذاحا؛وللعز

والمهانة.الذلإلىانحرف

طرفيبينالموضوعبالوسطالأخذوهو،العدلكلههذاوضابط

مصلحةتقوملابل،والاخرةالذنيامصالحبناءوعليه،والتفريطالإفراط

نقصأووجاوزهالعدلعنأخلاطهبعضخرجمتىفإنه؛بهإلآالبدن

الطبيعيةالأفعالوكذلكذلك،بحسبوقوتهصحتهمنذهبعنه

والخلوةوالرياضةوالحركةوالجماعوالشربوالأكلوالسهركالنوم

كانتالمذمومينالطرفينبينوسطاكانتإذا؛ذلكوغيروالمخالطة

نقصا.وأثمرتنقضاكانتأحدهماإلىانحرفتوإن،عدلا

المشروعحدودسيماولا،الحدودعلموأنفعهاالعلومأشرففمن

يدخللاحتىالحدود،بتلكأعلمهمالناسفأعلم؛والمنهيالمأمور

فيها.داخلهومامنهايخرجولامنهاليسمافيها

(2/466(الحمدونيةوالتذكرة(1/991(الفريدوالعقد52((صللمبرد

الآتي.البيتوفيها391(.(صالآدابولباب
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ماصدوديغدواالأوأتجدرو!اقا!فراأشذآلاغىاب):تعالىقال

.[79/]التوبةرسولة!عكأدئهأنزل

والمشروعاتوالأعمالالأخلاقبحدودقاممنالناسفأعدل

وفعلا.معرفة

التوفيق.وبالله

فصل

كيف؛وفطرهمالأكياسنومحبذايا:عنهاللهرضيالدرداءأبوقال

منأفضلتقوىصاحبمنوالذره؟وصومهمالحمقىقيامبهيغبنون

(1(؟!المغترينمنعبادةالجبالأمثال

الصحابةفقهكمالعلىوأدلهالكلامجواهرمنوهذاأ[]183

عنهم.اللهرضيخيركلفيبعدهممنعلىوتقدمهم

ببدنه،لاوهمتهبقلبهادلهإلىالسيرمنازليقطعإنماالعبدأنفاعلم

.الجوارحتقوىلاالقلوبتقوىالحقيقةفيوالتقوى

)!تفوهـالفلوبمنفإنهاأددهشعبريحظئمومنذلك):تعالىقال

.32[]الحح/

]الحح/)منكتمألنقولىلهلاولبهنولادماؤهالحومهاالهيخاللن):وقال

]37.

.5(2(صدرإلىوأشار،هاهنا""التقوى:لمجيوالنبيوقال

)1)

)2)

211(.(1/الأولياء""حليةفينعيموأبو137((ص"الزهد"فيأحمدأخرجه

.هريرةأبيعن(2564(مسلمأخرجه
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وتجريدالهمةوعلوالعزيمةبصحةالمسافةمنيقطعفالكيس

منالفارغيقطعهماأضعافأضعافالقليلالعملمعالنيةوصحةالقصد

تذهبوالمحبةالعزيمةفإن؛المشقوالسفرالكثيرالتعبمعذلك

بالهممهوإنماسبحانهاللهإلىوالسبقوالتقدمالسير،وتطيبالمشقة

العملصاحبسكونهمعالهمةصاحبفيتقدم،والعزيمةالرغبةوصدق

بعمله.عليهتقدمهمتهفيساواهفإن؛بمراحلالكثير

:الاحسانالاسلامفيهيوافقتفصيلإلىيحتاجموضعوهذا

منهماواحدكلموفئاوكان،!يماللهرسولهديالهديفأكمل

،قدماهترمحتىيقوماللهمعوأحوالهوإرادتهكمالهمعفكان؟حمه

ولاأصحابهويخالط،اللهسبيلفيويجاهد،يفطرلا:يقالحتىويصوم

التيالالوارداتلتلكوالأورادالنوافلمنشيئايتركولا،عنهميحتجب

البشر.قوىحملهاعنتعجز

ظواهرهمعلىالاسلامبشرائعيقومواأنعبادهأمرتعالىوالله

بصاحبهإلامنهماواحدّايقبلولا،بواطنهمعلىالإيمانوحقائق

وقرينه.

."(1(القلبفيوالايمانعلانيةالاسلام":مرفوعاالمسند""وفي

الباطنةالايمانحقيقةإلىمنهصاحبهينفذلاظاهرٍإسلامفكل

باطنةحقيقةوكل،الباطنالايمانمنشيءمعهيكونحتىبنافعفليس

(1/57(:الزوائدمجمعفيالهيثميقال.أنسعن(3/134(أحمدأخرجه(1(

داودوأبوحبانابنوثقهوقد،مسعدةبنعليماخلاالصحيحرجالرجاله

.اخرونوضعفه،معينوابنحاتموابوالطيالسي
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فلو؛كانتماكانتولوتنفعلاالظاهرةالاسلامبشرائعصاحبهايقوملا

ينجهلمالشرعوظاهربالأمريتعبدولموالخوفبالمحبةالقلبتمزق

حقيقةباطنهفيوليسالإسلامبطواهرقاملوأنهكماالنار؛منذلك

النار.منذلكينجهلمالايمان

:قسمانالاخرةوالداراللهإلىالسائرونفالصادقونهذاعرفوإذا

البدنيةالنوافلإلىالفرائضبعدأوقاتهممنفضلماصرفواقسم

القلوبأعمالتحقيقعلىمنهمحرصغيرمن؛دأبهموجعلوها

هممهملكنأصلها،منخالينيكونوالموإنوأحكامها،ومنازلها

.الأعمالمنالاستكثارإلىمصروفة

بصلاحالاهتمامإلىوالسننالفرائضعنفضلماصرفواوقسم

الخواطروحفظعليهوالجمعيةوحدهاللهعلىوعكوفهاقلوبهم

المحبةتصحيحمنالقلوببأعمالتعبدهمقوةوجعلوا،معهوالارادات

الوارداتمننصيبأيسرأنورأوا،والإنابةوالتوكلوالرجاءوالخوف

البدنية؛التطوعاتمنكثيرمنإليهمأحمثاللهمنقلوبهمعلىتردالتي

انكسارأواشتياقأوحبأوأنسوواردجمعيةلأحدهمحصلفإذا

إليهفيبادرالأمر،يجيءأنإلآ؛البتةسواهشيئابهيستبدللم؛وذل

جاءتفإذا؟الواردذهبولوالأمرإلىبادروإلأ،أمكنهإنالواردبذلك

فينظروإلأ،فذاكبهإليهاالقيامأمكنفإن؛الترددمعتركفهاهناالنوافل

ذهبولوالنافلةتلكإلىالقيامهوهل؛اللهإلىوالأحبالأرجح

إيمانواستفادةمكسوروجبر4ضاوإرشادالملهوفكإغاثة؛وارده

رغبةللهقدمهاومتى،الراجحةالنافلةتقديمينبغيفهاهنا؛ذلكونحو

وقتفيكانمماأقوىواردهمنفاتماعليهيردفإلهإليهوتقربافيه
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فيالاستمرارلهفالحزمالنافلةمنأرجحالواردكانوإنب[1831،اخر

موضعوهذا.تفوتلاوالنافلةيفوتفإنه؛عنهيتوارىحتىوارد

منهاالأهموتقديمالأعمالومراتبالطريقفيفقهفصلإلىيحتاج

.سواهربولاغيرهإلهلا،لذلكالموفقوالله.فالأهم

فصل

.والدناءةوالمهانةالكبركلهاالمذمومةالأخلاقأصل

الهمة.وعلوالخشوعكلهاالمحمودةالأخلاقوأصل

والطلموالخيلاءوالبغيوالحسدوالعجبوالأشروالبطرفالفخر

العلووطلبوالاستئثارالنصيحةقبولهـاباءوالإعراضوالتجبروالقسوة

ناشئةكلها؛ذلكوأمثاليفعللمبمايحمدوأنوالرئاسةالجاهوحب

الكبر.من

والطمعوالخديعةوالمكروالرياءوالخيانةوالخسةالكذبوأما

الذيواستبدالاللهلغيروالذلوالكسلوالعجزوالبخلوالجبنوالفزع

وصغروالدناءةالمهانةمن]فكلها[؛ذلكونحوخيرهوبالذيأدنىهو

النفس.

والعفةوالمروءةوالعدلوالشجاعةكالصبر؛الفاضلةالأخلاقوأما

وعزةوالايثاروالاحتمالوالصفعوالعفووالحلموالجودوالصيانة

والمكافأةوالاخلاصوالصدقوالقناعةوالتواضعالدناءاتعنالنفس

الاشتغالوتركالناسزلآتعنوالتغافلأفضلأوبمثلهالاحسانعلى

ذلك؛ونحوالمذمومةالأخلاقتلكمنالقلبوسلامةيعنيهلابما

الهمة.وعلوالخشوععنناشئةفكلها
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عليهاينزلثم،خاشعةتكونبألهاالأرضعنأخبرسبحانهوالله

إذامنهاالمخلوقفكذلكوبهجتها؛زينتهاوتأخذوتربوفتهنزالماء،

التوفيق.منحطهأصابه

شيءأحقرفتصيرتخمدثموالإفساد،العلوفطبعهاالناروأما

هاجتإذاالعلوبيندائمافهيمنها؛المخلوقوكذلك،وأذله

وسكنت.خمدتإذاوالدناءةالخسةوبين،واضطربت

الفاضلةوالأخلاق،منهاوالمخلوقللنارتابعةالمذمومةوالأخلاق

اتصفنفسهوخشعتهمتهعلتفمنمنها؛والمخلوقللأرضتابعة

رذيل.خلقبكلاتصفنفسهوطغتهمتهدنتومن،جميلخلقبكل

فصل

فمن؛صحيحةونيةعاليةهمةعلىحصولهموقوفالأعلىالمطلب

إليه.الوصولعليهتعذرفقدهما

كانتوإذا،غيرهدونوحدهبهتعلقتعاليةكانتإذاالهمةفإن

الطريق،لهتفردفالنية؛إليهالموصلةالطريقالعبدسلكصحيحةالنية

كانإليهالموصلةوالطريقمطلوبهتوحدفإذا؛المطلوبلهتفردوالهمة

غايته.الوصول

بالمطلبتتعلقولمبالسفلياتتعلقتسافلةهمتهكانتوإذا

إليه.موصلةغيرطريقهكانتصحيحةغيرالنيةكانتوإذا،الأعلى

يتمولا،وطريقهمطلوبهوهما،ونيتهالعبدهمةعلىالشأنفمدار

:أشياءثلاثةبتركإلاله

.الناسأحدثهاالتيوالأوضاعوالرسومالعوائد
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وقطعها.وطريقهمطلوبهإفرادعنتعوقهالتيالعوائقهجر:الثاني

التعلقتجريدوبينبينهتحولالتيالقلبعلائققطع:الثالث

.بالمطلوب

هيوالعلائق،الخارجيةالحوادثهيالعوائقأنبينهماوالفرق

ونحوها.بالمباحاتالقلبيةالتعلقات

الطعاممنالمقصودعنتشغلالتيالفضولتركذلكوأصل

ويرفض،طلبهعلىيعينهماذلكمنفيأخذ؛والخلطةوالمناموالشراب

طلبه.يضعفأوعنهيقطعهمامنه

.المستعانوالله

فصل

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهكلاممن

نأأحث،اليمينأصحابمنأكونأنأحبما:عندهرجلقال*

ماتإذاأنهودرجلهاهنالكن:عبداللهفقالأ[]184!المقربينمنأكون

(1(.نفسهيعني.يبعثلم

قالوا:؟حاجةألكم:لهمفقال،ناسفاتبعه،يومذاتوخرج*

وفتنةللتابعذلةفإنهارجعوا:قال.معكنمشيأنأردناولكنلا،

)2(.للمتبوع

رأسيعلىلحثوتمنفسيمنأعلممامنيت!علمونلو:وقال*

(1/133(.الأولياءوحلية156((صلأحمدالزهدانظر(1(

(52(.الدنياأبيلابنوالخمولالتواضعانظر(2(
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.(1(بلتراا

الغنىإلآهوإناللهوأيم.والفقرالموتالمكروهانحبذا:وقال*

كانإن:منهماواحدكلفياللهأرجو،بليتبأيهماأباليوما،والفقر

.للصبر(2(فيهإنالفقركانوإن،للعطففيهإنالغنى

وأعمال،منقوصةاجالفي؛والنهارالليلممزفيإنكم:وقال*

رغبة،يحصدأنفيوشكخيرازرعفمن؛بغتةيأتيوالموت،محفوطة

لا؛زرعمامثلزارعولكل،ندامةيحصدأنفيوشكشرازرعومن

فاللهخيراأعطيمن؛لهيقدرمالمحريصيدركولا،بحظهبطيءيسبق

،قادةوالفقهاء،سادةالمتقون.وقاهفالنهشراوقيومن،أعطاه

.(3(زيادةومجالستهم

الله،كلامالكلامفأفضل؛والكلامالهدي:اثنتانهماإلمالأ

محدبةوكلمحدثاتها،الأموروشر،!ي!محمدهديالهديوأفضل

تاهوماكلفإن؛الأمليلهينكمولاالأمد،عليكميطولنفلا؛بدعة

أمه،بطنفيشقيمنالشقيوإنألا.اتياليسماالبعيدوإنألا،قريب

فسوو.وسبابه،كفرالمسلمقتالوإنألا.بغيرهوعظمنالسعيدوإن

لقيه،إذاعليهيسلمحتى،أيامثلاثةفوقأخاهيهجرأنلمسلميحلولا

لاأ.الكذبرواياالرواياشروإنلاأ.مرضإذاويعوده،دعاهإذاويجيبه

لاثمشيئاصبيهالرجليعدأنولاهزلولاجدمنهيصلحلاالكذبوإن

)1)

)2)

)3)

.(1/331)لحليةوا3(51)3/المستدركانظر

.(1/321)والحلية(651(صلأحمدوالزهد(1(32لوكيعالزهدانظر

والحلية(8533(للطبرانيالكبيروالمعجم161((صلأحمدالزهدانظر

(943(.للبيهقيوالمدخل()1/133
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النار،إلىيهديوالفجور،الفجورإلىيهديالكذبوإنألا.ينجزه

:للصادقيقالوإنه،الجنةإلىيهديوالبرالبر،إلىيهديوالصدق

نأحدثنارش!محمداوإنوفجر،كذب:للكاذبويقالوبر،صدق

عنداللهيكتبحتىويكذبصديقا،عنداللهيكتبحتىليصدقالرجل

.كذابا(1(

وخير،التثوىكلمةالعرىوأوثق،اللهكتابالحديثأصدقإن*

هديالهديوخير،!يممحمدسنةالسننوأحسن،إبراهيمملةالملل

الأموروخير،القرانالقصصوخير،اللهذكرالحديثوأشرف،الأنبياء

وألهى،كثرمماخيروكفىقلومامحدثاتها،الأموروشرعواقبها،

يحضرحينالمعذرةوشرتحصيها،لاامارةمنخيرتنجيهاونفس

بعدالصلالةالصلالةوشز،القيامةيومندامةالندامةوشر،الموت

فيألقيماوخير،التثوىالزادوخير،النفسغنىالغنىوخير،الهدى

والخمر،القلبعمىالعمىوشرالكفر،منوالريب،اليقينالقلب

،الجنونمنشعبةوالشباب،الشيطانحبائلوالنساء،الاثمجماع

ولاد!وبراإلاالجمعةيأتيلامنالناسومن،الجاهليةعملمنوالنوح

عنه،اللهيعفيعفومن،الكذبالخطاياوأعظمهجرا،إلااللهيذكر

علىيصبرومن،لهاللهيغفريغفرومن،اللهيأجرهالغيظيكظمومن

اليتيم،مالالماكلوشرالزبا،كسبالمكاسبوشر،اللهيعقبهالرزيه

،أذرعأربعةإلىيصيردانما،نفسهبهقنعتماأحدكميكفيوإنما

الشهداء،قتلالموتوأشرف،خواتمهالعملوملاك،اخرهإلىوالأمر

والحلية69((9/للطبرانيالكبيروالمعجم(11/915(عبدالرزاقمصنفانظر(1(

ضعيف.بإسنادمرفوعاوروي(1/138(.
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.(1(الشيطانيطعاللهيعصومن،اللهيضعهيستكبرومن

إذاوبنهاره،نائمونالناسإذابليلهيعرفأنالقرآنلحاملينبغي*

،يضحكونالناسإذاوببكائه،يفرحونالناسإذاوبحزنه،مفطرونالناس

وينبغي.يختالونالناسإذاوبخشوعه،يخوضونالناسإذاوبصمته

ينبغيولاسكينا،حليماحكيمامحزوناباكيايكونأنالقرانلحامل

.1(2(حديدولاصياحاولاسخاباولاغافلاولاجافئايكونأنالقرآنلحامل

ب[]184رفعهتخشعاتواضعومن،اللهحطهتعطماتطاولمن*

(3(.الله

بالخيرإيعادالملكفلمةلمة:وللشيطانلمةللملك*وإن

بالشرإيعادالشيطانولمة.اللهفاحمدواذلكرأيتمفإذا؟بالحقوتصديق

.(4(باللهفتعوذواذلكرأيتمفإذا؛بالحقوتكذيب

الذيفذاكفعلهقولهوافقفمن؛القولأحسنواقدالناسإن*

.((نفسهيوبخإنمافذاكفعلهقولهخالفومن،حظهأصاب

ولاالدنياعملمنشيءفيليسفارغاأراهأنالرجللا؟بغضإني*

.(6(الآخرةعمل

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

داودلألىوالزهد-913((1/138والحلية(697(للبيهقيالمدخلانظر

.)017)

013(.(1/والحلية162((صلأحمدالزهدانظر

.(013(1/والحلية(156(صولأحمد(216(لوكيعالزهدانظر

ضعيف.بإسنادمرفوعاوروي157(.(صلأحمدالزهدانظر

.(016(صولأحمد(266(لوكيعالزهدانظر

.(1/013(والحلية(201(9/للطبرانيالكبيروالمعجم(951(صلأحمدالزهدانظر
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منبهايزددلمالمنكرعنوتنههبالمعروفالصلاةتأمرهلمومن*

.1(1(بعدإلاالله

علىأحداتحمدولا،اللهبسخطالناسترضيلاأناليقينمن*

يسوقهلااللهرزقفإن؛اللهيؤيكلمماعلىأحداتلومولا،اللهرزق

جعلوعدلهوحلمهبقسطهاللهوإن.كارهكراهةيرذهولاحريصحرص

الشكفيوالحزنالهموجعل،والرضىاليقينفيوالفرجالروج

(2(.والسخط

الملكبابيقرعومن،الملكبابتقرعفأنتصلاةفيمادمت*

(3(1هص!.

ده.يمتح

.يعملها(4(بالخطيئةيعلمهكانالعلمينسىالرجللأحسبإني*

سرج،البيوتأحلاس،الهدىمصابيج،العلمينابيعكونوا*

علىوتخفونالسماءفىتعرفون،الثيابخلقان،القلوبجدد،الليل

.(5(الأرضأهل

وإقبالها،شهوتهاعندفاغتنموهاصيادبار،؛شهوةللقلوبإن*

صيادبارها(6(.فترتهاعندودعوها

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

للطبرانيالكبيروالمعجم(134(داودولأبي915((صلأحمدالزهدانظر

.)9/301)

(23(.الدنياابيلابنواليقين(536(لهنادالزهدانظر

.(1/013(والحلية(502(9/الكبيروالمعجم(47(3/عبدالرزاقمصنفانظر

156(.(صلأحمدوالزهد141(-(014خيثمةلأبيالعلمانظر

.(1(1والخمولوالتواضع08((1/الدارميسننانظر

.(134(1/والحلية(1915/(1عبدالرزاقمصنفانظر
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.(1(الخشيةالعلمولكن،الروايةبكثرةالعلمليس*

وتلقون،قلباوأمرضهمجسماالناسأصحمنالكافرترونإنكم*

مرضتلوواللهجسما.وأمرضهم(2(قلباالناسأصحمنالمؤمن

.الجعلان(3(مناللهعلىأهونلكنتمأجسامكموصحتقلوبكم

بذروتهيحلولا،بذروتهيحلحتىالإيمانحقيقةالعبديبلغلا*-

،الشرفمنإليهأحبوالتواضعالغنيمنإليهأحبالفقريكونحتى

.سواء(4(عندهوذامهحامدهيكونوحتى

شيء؛منهمعهومافيرجعدينهومعهبيتهمنليخرجالرجلوإن*

إنكباللهلهفيقسمنفعا،ولاضرالنفسهولالهيملكولا،الرجليأتي

.((عليهاللهوبسخطبشيءحاجتهمنحبيومافيرجع،وذيتلذيت

.كلبا(6(أحولأنلخشيتكلبمنسخرتلو3

.(7(القلوبحوازالإثم*

مطمعا(8(.فيهاللشيطانفإننظرةمنكانما*

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

)7)

)8)

(485(.للبيهقيوالمدخل158((صلأحمدالزهدانظر

"."أمرضه:الأصلفي

.(1/135(والحلية(163(صولأحمد((427لهنادالزهدانظر

.(1/132(والحلية(581(صلأحمدالزهدانظر

(4/437(.والمستدرك(9/701(الكبيرالمعجمانظر

.(11(39لهنادوالزهد97(0(8/شيبةأبيابنمصنفانظر

.(1/135(والحلية(349(لهنادالزهدانظر

.(015(9/لهالكبيرالمعجمانظر
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.91(عبرملىءإلآحبرةبيمتملىءوما،ترحةفرحةكلمع*

مؤداةوالعارية،مرتحلفالضيف؛عاريةومالهضيفإلامنكمما*

.أهلها(2(إلى

يسمون،بينهمالتلاومأعمالهمأفصلأقوامالزماناخرفييكون*

.الأنتان(3(

يحبالذيالناسإلىفليأتنفسهمنينصفأنالرجلأحبإذا*

.(4(إليهيؤتىأن

حزناتورثشهوةربوبيء،خفيفوالباطل،مريءثقيلالحق*

طويلا(5(.

.(6(لسانمنسجنطولإلىأحوجشيءالأرضوجهعلىما*

.بهلاكها(7(أذنقريةفيوالزباالزنىظهرإذا*

السوسيأكلهلاحيثالسماءفيكنزهيجعلأنمنكماستطاعمن*

.(8(كنزهمعالرجلقلبفإن،فليفعلالسراقتنالهولا

)1)

)2)

)3)

)4)

)6)

)7)

)8)

.(1(63ولأحمد(05(7لوكيعالزهدانظر

.(1/431(والحلية(631(صلأحمدالزهدانظر

.(792(7/والحلية1(29داودلأبيالزهدانظر

.(164(8/شيبةأبيابنمصنفانظر

.(1/134(والحلية((994ولهناد(89(المباركلابنالزهدانظر

.(285(2/ولوكيع(621(صلأحمدالزهدانظر

ضعيف.بإسنادمرفوعاوروي.(01/163(الكبيرالمعجمانظر

والحلية(177(داودلأبيوالزهد(8/915(شيبةأبيابنمصنفانظر

.)1/135)

217



وإن،كفركفروإن؟امنآمنفإن؟رجلادينهأحدكميقلدنلا*

.(1(الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن؟بالميتفاقتدوامقتدينلابدكنتم

معأنا:يقول:قال؟الامعةوما:قالوا!إمعةأحدكميكنلا-*

نفسهأحدكمليوطنألا،ضللتضلواوإن،اهتديتاهتدواإن؟الناس

يكفر(2(.لاالناسكفرإنأنهعلى

لااللهاعبد:فقال!نوافعجوامعكلماتعلمني:رجللهوقال*

منهفاقبلبالحقجاءكومن،زالحيثالقرانمعوزملشيئا،بهتشرك

حبيباكانوإنعليهفارددبالباطلجاءكومنبغيضا،بعيداكانوإن

")3)1
!ريبا.

!ربيا.فيقول!أمانتكأد:لهفيقال،القيامةيومبالعبديؤتى*

جهنم،قعرفيأخذهايومهيئتهاعلىفتمثلالدنيا؟ذهبتوقدأينمن

أنهظنإذاحتىبها،فيصعدا[]185عاتقهعلىفيضعهافيأخذهافينزل

.(4(الآبدينأبدأثرهافيوهوىهوتبهاخارج

مجالسوفي،القرانسماععند:مواطنثلاثةفيقلبكاطلب*

نأاللهفسلالمواطنهذهفيتجدهلمفإن؟الخلوةأوقاتوفي،الذكر

لك.قلبلافإنه؛بقلبعليكيمن

)1)

)2)

)3)

)4)

.(136(1/والحلية(14(0داودلأبيوالزهد152((9/الكبيرالمعجمانظر

112(.(2/العلمبيانوجامع(1/137(الحليةانظر

201(.(9/الكبيروالمعجم134((1/الحليةانظر

(3/859(.حاتمأبيابنوتفسير.(13/368(شيبةأبيابنمصنفانظر
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فأجبته،؟التوبةعنفسألنيشاب"علىدخلتالجنيد:قال!د

يأتيكحتىعينيكبينذنبكتنصبأن:فقلتحقيقتها؟عنفسألني

التوبةحقيقةفما:لهفقلت.التوبةحقيقةهذاما!مه:ليفقال.الموت

:[رجل]فقال.ومضىوتركني.ذنبكتنسىأن:قالفتى؟!ياعندك

كيف؟:قال.الفتىقالماالقول:فقلت؟القاسمأباياعندكهوفكيف

الوفاء؛حالإلىالجفاءحالمننقلنيثم،حالفيمعهكنتإذا:قلت

.جفاء(1(الوفاءحالفيللجفاءفذكري

فصل

فيماوالطمعوالثناءالمدحومحبةالقلبفيالاخلاصيجتمعلا

.والحوتوالضثوالنارالماءيجتمعكماإلأالناسعند

فاذبحهأولأالطمععلىفاقبلالاخلاصبطلبنفسكحدثتكفإذا

الدنياعشاقزهدفيهمافازهدوالثناءالمدحعلىوأقبل،اليأسبسكين

سهل؛والمدحالثناءفيوالزهدالطمعذبحلكاستقامفإذا؛الاخرةفي

.الاخلاصعليك

الثناءفيوالزهدالطمعذبحعلييسهلالذيوما:قلتفإن

؟والمدح

شيءمنليسأنهيقيناعلمكعليكفيسهلهالطمعذبحأما:قلت

منهاالعبديؤتيولا،غيرهيملكهالا؛خزائنهوحدهاللهوبيدالافيهيطمع

.سواهشيئا

.274(/01(الحليةانظر(1(
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ينفعأحدليسأنهعلمكعليكفيسهلهوالمدحالثناءفيالزهدوأما

الأعرابيذلكقالكما؛وحدهاللهإلاويشينذمهويضرويزينمدحه

وجل")1(؛عزالله"ذلك:فقال.شينوذميزينمدحيإن:لمجي!للنبي

وارغب،ذمهيشينكلامنذموفيمدحهيزينكلامنمدحفيفازهد

ذمه.فيالشينوكلمدحهفيالزينكلمنمدحفي

واليقينالصبرفقدتفمتى؛واليقينبالصبرإلاذلكعلىتقدرولن

مركب.غيرفيالبحرفيالسفرأرادكمنكنت

لاائذلنيتمتخفندولاحفادئهوغدإنفاضبر!و:تعالىقال

.[06/الرومأ)فظيوقنوت

و!انواصحبروالمحابأتسنايهدوتأبمةمتهموجعئا):تعالىوقال

.[42/السجدةأ!)يوقنونلايننا

فصل

نفسه:شرفووهمتهقدرهحسبعلىأحدكللذة

معرفةفيلذتهمنقدراوأرفعهمهمةوأعلاهمنفساالناسفأشرف

فيفلذته؛ويرضاهيحبهبماإليهوالتوددلقائهإلىوالشوقومحبتهادنه

الله،إلايحصيهالامراتبذلكودون.عليههمتهوعكوفعليهإقباله

فيوالفواحشالقاذوراتمنالأشياءأخسقفيلذتهمنإلىتنتهيحتى

الأولبهيلتذماعليهعرضفلو؛والأشغالوالفعالالكلاممنشيءكل

نأكما؛ذلكمنتألمتوربماإليهالالتفاتولابقبولهنفسهتسمحلم

حديث"هذا:وقال.عازببنالبراءحديثمن)3267(الترمذيأخرجه)1(

الصحة.إلىبهالرتقيشواهدولهحسن".

022



إليهتلتفتولمبهنفسهتسمحلمهذابهيلتدماعليهعرضإذاالأول

منه.نفسهونفرت

؛البدنولذةوالروحالقلبلذةبينلهجمعمنلذةالناسوأكمل

ولاالاخرةالدارمنحظهينقصلاوجهعلىالمباحةلذاتهيتناولفهو

فيه:تعالىقالممنفهذا؛بربهوالأنسوالمحبةالمعرفةلذةعليهيقطع

فىءامنوالفذينصقلالرزفطمنلعباصوءوالطيبتأخرجالقالئهزيخةحرئممنقل)

اللذةمنحطاوأبخسهم.32[]الأعراف/)ائقئمةيؤمألدباضالصةالحيؤؤ

يقالممنفيكون،الاخرةلذاتوبينبينهيحولوجهعلىتناولهامن

بها)واشتضنضتمالدنياحياتكوفىطتنتكؤ)أدهبغ:اللذاتاستيفاءيوملهم

.2[0/]الأحقاف

فيوافترقوا.بالطيباتتمتعواوأولئك،بالطيباتتمتعوافهؤلاء

فجمع،فيهلهمأذنالذيالوجهعلىبهاتمتعوافأولئك:التمتعوجه

الذيالوجهعلىب[18]هبهاتمتعواوهؤلاء.والاخرةالدنيالذةبينلهم

عنهمفانقطعتلا،أمفيهلهمأذنوسواء،والشهوةالهوىإليهدعاهم

الاخرةلذةولالهمدامتالدنيالذةفلا؛الاخرةلذةوفاتتهمالدنيالذة

لهم.حصلت

موصلاالدنيالذةفليجعلالطيبوالعيشودوامهااللذةأحبفمن

وعبادته،وإرادتهللهفلبهفراغعلىبهايستعينبأن؛الاخرةلذةإلىله

الشهوةمجردبحكملا،طلبهعلىوالقوةالاستعانةبحكمفيتناولها

نقصمافليجعلوطيباتهاالدنيالذاتعنهزويتممنكانومان.والهوى

كاملةليستوفيهابالتركهناهانفسهويجم،الاخرةلذةفيزيادةمنها

.هناك
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الاخرةوالدارللهطلبهصحلمنالعوننعمولذاتهاالدنيافطيبات

وهمتهمقصودههيكانتلمنالقاطعوبئس،هناكلماهمتهوكانت

،الأخرةوالداراللهلطالبالعوننعمالدنيافيوفواتها.يدندنوحولها

.الاخرةوالداراللهمنللنازعالقاطعوبئس

بهماظفرالاخرةمنحظهينقصلاوجهعلىالدنيامنافعأخذفمن

جميعا.خسرهماوإلأ،جميعا

العالمين!رباللهسبحان

وصون،المروءةإقامةإلآوالمعاصيالذنوبتركفييكنلملو

لمصالحقوامااللهجعلهالذيالمالوصيانة،الجاهوحفظ،العرض

المعالش،وصلاج،بينهمالقولوجواز،الخلقومحبة،والاخرةالدنيا

وانشراج،القلبونعيم،النفسوطيب،القلبوقوة،البدنوراحة

والغمالهموقلةوالفجار،الفساقمخاوفمنوالأمنالصدر،

تطفئهأنالقلبنوروصون،الللاحتمالعنالنفسوعز،والحزن

والفجار،الفساقعلىضاقممالهالمخرجوحصول،المعصيةظلمة

أربابعلىعسرماوتيسير،يحتسبلاحيثمنعليهالرزقوتيسير

والثناء،العلموتيسير،عليهالطاعاتوتسهيل،والمعاصيالفسوق

وجهه،يكتسبهاالتيوالحلاوة،لهالدعاءوكثرة،الناسفيالحسن

أوذيإذالهوحميتهموانتصارهم،الناسقلوبفيلهتلقىالتيوالمهابة

وزوال،دعائهإجابةوسرعة،مغتال!اغتابهإذاعرضهعنوذبهم،وظلم

الانسشياطينوبعد،منهالملائكةوقرب،اللهوبينبينهالتيالوحشة

وخطبتهم،حوائجهوقضاءخدمتهعلىالناسوتنافس،منهوالجن

ربهعلىلقدومهبهيفرجبلالموتمنخوفهوعدم،وصحبتهلمودته
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،عندهالآخرةوكبر،قلبهفيالدنياوصغر،إليهومصيرهلهولقائه

الطاعة،حلاوةوذوقفيها،العظيموالفوزالكبيرالملكعلىوحرصه

له،الملائكةمنحولهومنالعرشحملةودعاء،الايمانحلاوةووجد

وإيمانهوفهمهعقلهفيوالزيادة،وق!بكللهودعاؤهمبهالكاتبينوفرح

يجازيهوهكذا،بتوبتهوفرحهعليهوإقبالهلهاللهمحبةوحصول،ومعرفته

.الوجوهمنبوجهبالمعصيةوسرورهفرحهإلىلهنسبةلاوسروربفرح

الدنيا.فيالمعاصيتركآثاربعضفهذه

خوفلاوبأله،بالجنةربهمنبالبشرىالملائكةتلقتهماتفإذا

رياضمنروضةإلىوضيقهاالدنياسجنمنوينتقل،حزنولاعليه

القيامة.يومإلىفيهاينعمالجنة

ظلفيوهو،والعرقالحرفيالناسكانالقيامةيومكانفإذا

.العرش

المتقينأوليائهمعاليمينذاتبهأخذاللهيديبينمنانصرفوافإذا

المفلحين.وحزبه

.2[1الحديد/أاتعظيو)ذوألفضلوأللهلمجثمةمنيؤتيهآللهفضحللكذو)

فصل

إذاكانأنه:عبدالعزيزبنعمرعن"(1(الطبقات"فيسعدابنذكر

كتابا،كتبوإذا.قطعهالعجبنفسهعلىفخافالمنبر،علىخطب

نفسي.شرمنبكأعوذإني!اللهم:ويقول.مزقهالعجبفيهفخاف

.بمعناه5332/((1
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ادده،مرضاةبهيبتغي؛عملأوقولفيشرعإذاالعبدأناعلم

بمعرفتهولابنفسهلاباددهوأنه،فيهلهوتوفيقهبهعليهاللهمنةفيهمطالعا

والعينوالقلباللسانلهأنشأبالذيأ[]186هوبل،وقولهوحولهوفكره

لمفإذا؛والفعلبالقولعليهمنالذيهوبذلكعليهمنفالذي،والأذن

رؤيةأصلهالذيالعجبيحضرهلمقلبهونظرملاحظتهعنذلكيغب

وإعانته.وتوفيقهربهمنةشهودعنوغيبتهنفسه

مقامفيوقامتالنفسوثبتالملاحظةتلكعنغابفإذا

وبينبينهيحالفتارة:والعملالقولعليهففسد،العجبفوقع،الدعوى

مشاهدةعنيغيبلاحتى،بهرحمةذلكويكون،عليهويقطعتمامه

أثمرأثمروإن،ثمرةلهيكونلاولكن،لهيتموتارة.والتوفيقالمنة

منأعظمعليهاضررهيكونوتارة.للمقصودمحصلةغيرضعيفةثمرة

التوفيقملاحظةعنغيبتهبحسبشتىمفاسدمنهلهويتولد،انتفاعه

به.والفعلالقولوأننفسهورؤيتهوالمنة

لهويعظموأعمالهعبدهأقوالسبحانهاللهيصلحالموضعهذاومن

منللأعمالأفسدشيءفلاثمرتها؛ويمنعهعليهيفسدهاأوثمرتها

النفس.ورؤيةالعجب

ماكلفيلهوإعانتهوتوفيقهمنتهأشهدهخيرابعبدهاللهأرادفإذا

لربهيرضىلاوأنه،فيهتقصيرهأشهدهثم،بهيعجبفلا،ويفعلهيقوله

لموإذا.أجراعليهيطلبأنويستحييويستغفرهمنهإليهفيتوب،به

الكمالبعينورآه،العملفينفسهفرأى،عنهوغيبه،ذلكيشهده

والمحبة.والرضىالقبولموقعمنهالعملذلكيقعلم،والرضى

وتوفيقه،وفضلهمنتهفيهمشاهدا،لوجههالعمليعملفالعارف
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العمليعملوالجاهل.حقهيوفهلمإذمنهمستحيئا،إليهمنهمعتذزا

فهذا.بعملهراضئا،ربهعلىبهيمن،نفسهإلىفيهناظرا،وهواهلحظه

اخر.لونوذاكلون

فصل

:[]والعلائقالعوائقوقطعالعوائدهحرعلىموقوفالمطلوبإلىالوصول

منواعتادوهالناسألفهوماوالراحةالدعةإلىالسكون:فالعوائد

عندهمهيبل،المتبعالشرعبمنزلةجعلوهاالتي،والأوضاعالرسوم

لاماوخالفهاعنهاخرجمنعلىينكرونفإنهم؛الشرعمنأعظم

وأوضللوهبدعوهأوكفروهوربما،الشرعصريحخالفمنعلىينكرون

ونصبوها،السننلهاوأماتوا،الرسومتلكلمخالفةوعاقبوههجروه

وافقهاماعندهمفالمعروف؛ويعادونعليهايوالونللرسولأندادا

خالفها.ماوالمنكر

منادمبنيطوائفعلىاستولتقدوالرسومالأوضاعوهذه

فربي؛والعامةوالمطوعينوالفقراءوالصوفيةوالفقهاءوالولاةالملوك

عندأعظمهيبلسننا،واتخذتالكبير،عليهاونشأالصغير،فيها

عم،منقطعبهاوالمتقيد،محبوسمعهاالواقف،السننمنأصحابها

اللهعندفهوبهااستنصرمن،والكتابالسنةلأجلهاوهجر،المصاببها

غيرعنداللهفهورسولهوسنةاللهكتابدونبهااقتدىومن،مخذول

.مقبول

اللهإلىالنفوذوبينالعبدبينوالموانعالحجبأعظموهذا

ورسوله.
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فصل

تعوقفإنهاوباطنها؟ظاهرهاالمخالفاتأنواعفهيالعوائقوأما

طريقه.عليهوتقطعاللهإلىسيرهعنالقلب

الشركعائقفيزول؛ومعصية،وبدعة،شرك:أمويىثلاثةوهي

بتصحيحالمعصيةوعائق،السنةبتحقيقالبدعةوعائق،التوحيدبتجريد

التوبة.

ويتحفقالسفرأهبةفييأخذحتىللعبدتتبينلاالعوائقوهذه

ويحسالعوائقهذهلهتظهرفحينئذ؟الآخرةوالداراللهإلىبالسير

تظهرلاقاعدادامفماوإلأللسفر،وتجردهسيرهقوةبحسبلهبتعويقها

وقواطعها.كوامنهاله

فصل

ملاذمنورسولهاللهدونالقلببهتعلقماكلفهيالعلائقوأما

بهم.والتعلقالناسوصحبةورئاساتهاوشهواتهاالدنيا

التعلقبقوةإلاورفضهاالثلاثةالأمورهذهقطعإلىلهسبيلولا

ممتنع؟بمطلوبهتعلقهبدونعليهفقطعهاوإلأب[]186،الأعلىبالمطلب

وآثرمنهإليهاأحبهولمحبوبإلأومحبوبهامألوفهاتتركلاالنفسفإن

وكذا،بغيرهتعلقهضعفبمطلوبهتعلقهقويوكلمامنه،عندها

معرفتهقدرعلىوذلك،فيهالرغبةشذةهوبالمطلوبوالتعلق،بالعكس

.سواهماعلىوفضلهوشرفهبه

فصل

الخلائقأحوجسبحانهاللهإلىالافتقارمقامع!ي!الرسولكمللما
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:والأخرةالدنيافيإليهكلهم

والشرابالطعامإلىحاجتهممنفأشدالدنيافيإليهحاجتهمأما

أبدانهم.حياةبهالذيوالنفس

حتىاللهإلىبالرسليستشفعونفإنهمالآخرةفيإليهحاجتهموأما

وهو،لهمفيشفع،الشفاعةعنيتأخرفكلهم؛مقامهمضيقمنيريحهم

(1(.الجنةبابلهميستفتحالذي

فصل

فيزيدعلمهفيزيدكلماالعبدأن:والفلاجالسعادةعلاماتمن

زيدوكلما،وحذرهخوفهفيزيدعملهفيزيدوكلما،ورحمتهتواضعه

وبذله،سخائهفيزيدمالهفيزيدوكلما،حرصهمننقصعمرهفي

حوائجهموقضاءالناسمنقربهفيزيدوجاههقدرهفيزيدوكلما

لهم.والتواضع

وتيهه،كبرهفيزيدعلمهفيزيدكلماأنه:الشقاوةوعلامات

بنفسه،ظنهوحسنللناسواحتقارهفخرهفيزيدعملهفيزيدوكلما

بخلهفيزيدمالهفيزيدوكلما،حرصهفيزيدعمرهفيزيدوكلما

وتيهه.كبرهفيزيدوجاههقدرهفيزيدوكلما،وإمساكه

أقوامبهافيسعدعبادهبهايبتليوامتحاناللهمنابتلاءالأموروهذه

.أقوامبهاويشقى

مسلمأخرجهالجنةباباستفتاحوحديث،تخريجهسبقالشفاعةحديث(1(

أنس.عن(791(
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قال؛والمالوالسلطانكالملكوابتلاءامتحانالكراماتوكذلك

ربقفضحلمنهذا):عندهبلقيسعرشرأىلماسليماننبيهعنتعالى

.[04/]النملأكفر)ءألثتكرأئملحنلوف

الكفور؛وكفرالشكورشكربهيظهروامتحاناللهمنابتلاءفالنعم

بالمصائب.يبتليكمابالنعميبتليقهو؛سبحانهمنهبلوىالمحنأنكما

رفيفيقولونعم!فأكرموربهرأتنلنهماإذااقيلنمئن)،ما:تعالىقال

الفجر/1)صؤحأهننربفيقولرزلمحمرعلئهفقدرأئنلنهماإذاوأما!أكرمن

إكراماذلكيكونونعمتهوأكرمتهعليهوسعتمنكلليسأي؛[15-17

له.منيإهانةذلكيكونوأبليتهرزقهعليهضيمتمنكلولا،لهمني

فصل

به؛الاعتناءوشدةوإحكامهأساسهبتوثيقفعليهبنيانهعلوأرادمن

وإحكامه.الأساستوثيققدرعلىالبنيانعلوفإن

الأساسكانومتى،الايمانوأساسها،بنيانوالدرجاتفالأعمال

سهلالبنيانمنشيءتهدموإذا،عليهواعتلىالبنيانحملوثيفا

وإذا،يثبتولمالبنيانيرتفعلموثيقغيرالأساسكانوإذا،تداركه

كاد.أوالبنيانسقطالأساسمنشيءتهذم

البناءفييرفعوالجاهل،وإحكامهالأساستصحيحهمتهفالعارف

يسقط.أنبنيانهيلبثفلا؛أساسغيرعن

أمضيزورصونأدله!ضتقوبدعكيئضأسممررأفمنمي:تعالىقال

.[901/التوبةأ)جهغنارفىبهءفأنهار3هاجرفشفاعكسنبماأسسمن

قوئةالقوةكانتفإذا؛الإنسانلبدنكالقوةالأعماللبناءفالأساس
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ضعيفةالقوةكانتوإذا،الافاتمنكثيزاعنهودفعتالبدنحملت

شيءٍ.أسرعإليهالافاتوكانتللبدنحملهاضعف

أعاليمنشيءتشعثفإذا؛الايمانأساسقوةعلىبنيانكفاحمل

.الأساسخرابمنعليكأسهلتداركهكانوسطحهالبناء

وصفاته.وأسمائهوأمرهباللهالمعرفةصحة:أمرانالأساسوهذا

أساسأوثقفهذا.سواهمادونولرسولهلهالانقيادتجريد:والثاني

.شاءماالبناءيعتليوبحسبه،بنيانهعليهالعبدأسسى

واستفرغ،الحميةعلىأ[]187ودم،القوةواحفظ،الأساسفأحكم

دامتفماوإلآالمراد،بلغتوقدالقصدوالقصد،الخلطبكزادإذا

معدوما:والاستفراغموجودةالفاسدةوالمادةضعيفةالقوة

التوديعبسرعةاذنتكقدفإلهاالحياةعلىالسلامفاقر

ثم،الناسإلىوالاحسانالخلقبحسنفبيضهالبناء؛كملفإذا

أرخثم،العورةمنهتبدوولاعدويقتحمهلاالحذرمنبسورحطه

عاقبته،تخشىعمابالسكوتالأعظمالبابأقفلثم،أبوابهعلىالستور

فتحتفتحتفإن؛وتغلقهتفتحهبهاللهذكرمنمفتاخالهركبثم

حصئابنيتقدحينئذفتكون،بهأغلقتهالبابأغلقتوإن،بالمفتاح

فييأسمدخلا،منهيجدلمالعدوبهطافإذا؛أعدائكمنفيهتحصنت

منك.

الدخولفييطمعلمإذاالعدوفإن؛وقتكلالحصنبناءتعاهدثم

أمرهأهملتفإن.الذنوببمعاولبعيدمنالنقوبعليكنقبالبابمن

عليكفيصعب،الحصنداخلفيمعكالعدوفإذا؛النقبإليكوصل
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الحصنعلىيغلبكأنإما:خلالثلاثعلىمعهوتكون،إخراجه

تمامعنبمقابلتهيشغلكأنوإما،فيهيساكنكأنوإما،عليهويستولي

إليكنقبهدخلوإذا.الحصنشعثولمالنقبسدإلىوتعودمصلحتك

،وذخائرهحواصلهعلىوالاغارة،الحصنإفساد:افاتثلاثمنهنالك

بعدبغارةمنهيبلىيزالفلا.عورتهعلىجنسهبنيمنالسراقودلالة

بينهمويخلىالحصنعنفيتخلىعزمهويوهنواقواهيضعفواحتىغارة

وبينه.

ربهميسخطونتراهمولهذا،العدوهذامعالنفوسأكثرحالوهذه

نفعا،ولاضرالهميملكلامثلهممخلوقيبرضىبلأنفسهمبرضى

يبقىلابماأنفسهمويهلكون،الأموالبكسبالدينكسبويضيعون

وقدالاخرةفيويزهدون،عنهمأدبرتوقدالدنياعلىويحرصون،لهم

الحياةعلىويتكلون،أهوائهمباتباعربهمويخالفون،عليهمهجمت

اللهعهدماوينسونوحظوظهمشهواتهمويذكرون،الموتيذكرونولا

ويفرحون،بهأمرهمبمايهتمونولالهماللهضمنهبماويهتمون،إليهم

وماالجنةفواتعلىيحزنونولامنهاحظهمفواتعلىويحزنونبالدنيا

حقهمويفسدون،والديناربالدرهمفرحهمبالايمانيفرحونولا،فيها

بطنونهم،إيمانهمويلبسون،بمنكرهمومعروفهمبضلالهموهداهمبباطلهم

وأفكارهم،ارائهمحيرةفيويترددون،بحرامهمحلالهمويخلطون

إليهم.أهداهالذياللههدىويتركون

حصنههدمفيالحصنصاحبيستعملالعدوهذاأنالعجبومن

!!بيديه
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فصل

فالكبر؛والشهوه،والغضب،والحسد،الكبر:أربعةالكفرأركان

يمنعهوالغضبوبذلها،النصيحةقبوليمنعهوالحسدالانقياد،يمنعه

.للعبادةالتفرغتمنعهوالشهوة،العدل

الحسدركنانهدموإذاالانقياد،عليهسهلالكبرركنانهدمفإذا

العدلعليهسهلالغضبركنانهدموإذا،وبذلهالنصحقبولعليهسهل

.والعبادةوالعفافالصبرعليهسهلالشهوةركنانهدمواذا،والتواضع

بها،بليعمنالأربعةهذهزوالمنأيسرأماكنهاعنالجبالوزوال

لافإنه؛ثابتةوصفاتوملكاتراسخةهيئابصارتإذاسيماولا

اجتهدوكلمابها،قيامهامعنفسهتزكوولا،البتةعملمعهالهيستقيم

وإذامنها،متولد!الافاتوكل،الأربعةهذهعليهأفسدتهالعملفي

فيوالحقالحقصورةفيالباطلب[]187أرته؛القلبفياستحكمت

صورةفيوالمنكرالمنكرصورةفيوالمعروف،الباطلصورة

.الاخرةمنهوبعدتالدنيامنهوقربت،المعروف

وتكون،العذابيقعوعليها،منهاناشئارأيتهالأممكفرتأملتوإذا

عليهفتحنفسهعلىفتحهافمنوشدتها؛خفتهابحسمبوشدتهخفته

عنهأغلقنفسهعلىأغلقهاومنواجلا،عاجلاكلهاالشرورأبواب

وقبولوالانابةوالتوبةوالاخلاصالانقيادتمنعفإنهاالشرور؛أبواب

ولخلقه.للهوالتواضعالمسلمينونصيحةالحق

ربهعرفلوفإنه؟بنفسهوجهلهبربهجهلهمنالأربعةهذهومنشأ

لم؛والافاتبالنقائصنفسهوعرف،الجلالونعوتالكمالبصفات
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فيالحسدفإن؟اللهاتاهماعلىأحدايحسدولملهايغضبولميتكبر

الله،أحبهاقدوعبدهعلىاللهنعمةيكرهفإنه؟اللهمعاداةمننوعالحقيقة

ومحبتهوقدرهقضائهفيللهمضادفهو؟ذلكيكرهواللهعنهزوالهاويحب

وحسد.كبرعنكانذنبهلأن؟حقيقةعدوهإبليسكانولذلك،وكراهته

والانابةوعنهبهوالرضىوتوحيدهاللهبمعرفةالصفتينهاتينفقلع

إليه.

وينتقملهايغضبأنتستحقلاوأنهاالنفسبمعرفةالغضبوقلع

وأعظم.وفاطرهاخالقهاعلىوالغضببالرضىلهاإيثارذلكفإن؛لها

فكلما؛لهوترضىسبحانهلهتغضبأنيعودهاأنالآفةهذهبهتدفعما

الغضبمنمقابلهمنهاخرجلهوالرضىالغضبمنشيءدخلها

بالعكس.وكذا،لهاوالرضى

شهواتهاإعطاءهابأنوالمعرفةالعلمصحةفدواؤهاالشهوةأما

اتصالهاأسبابأعظموحميتها،منهاومنعهاإياهاحرمانهاأسبابأعظم

إياها،حرمانهافيساعياكنتالشهواتبابعليهافتحتفكلما؛إليها

أكملعلىإليهاإيصالهافيساعئاكنتالبابذلكعنهاأغلقتوكلما

.الوجوه

مثلوالشهوة،بأكلهبدأصاحبهأفلتهإذا؛السبعمثلفالغضب

الملكمنازعةبمتزلةوالكبر،بإحراقهبدأتصاحبهاأضرمهاإذا،النار

أقدرهومنمعاداةبمنزلةوالحسد،عنهطردكيهلككلمفإن؛ملكه

منك.

تغلبهومن،ظلهمنالشيطانيفرقوغضبهشهوتهيغلبوالذي

خياله.منيفرقوغضبهشهوته
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النفععطيمفصل

اللهيبغضونلحقائقها؛المعطلون،وصفاتهوأسمائهباللهالجهال

لاحيثمنبطاعتهإليهوالتوذدمحبتهطريقعليهمويقطعون،خلقهإلى

.يعلمون

عليها:تحتذيأمثلةذلكمننذكرونحن

معهتنفعلاعسبحانهاللهأنالضعفاءنفوسفييقررونأنهم:فمنها

العبدوأن،وباطنهبطاهرهبهاوأتىالعبدوبالغزمانهاطالوإنطاعة

المتقيالمطيعيأخذأنسبحانهشأنهبل،مكرهمنأمنولاثقةعلىليس

الشركإلىوالمسبحةالتوحيدومنالماخور،إلىالمحرابمن

الكفر.إلىالخالصالايمانمنقلبهويقلب،والمزمار

يقلهالموباطلةيفهموها،لمصحيحةاثازاذلكفيويروون

قولهذلكعلىويتلونالتوحيد،حقيقةهذاأنويزعمون،المعصوم

للهـمراأفأمنوا):قولهو،[32لأنبياء/]ا)يفعلعايسئللا):لىتعا

وقوله:99[،]الأعراف/)!اتحنسروبئأتمؤمإلاألدهمريمامنفلا

إبليسويقيمون،[42]ا!نفال/ء)وقلبهاتمرصبتنمجولاللهأتوأعْدوا)

يتركلموأنه،الملائكةطاووسكانوأنه،المعرفةهذهعلىلهمحجة

لكن،ركعةأوسجدةفيهاولهإلابقعةالأرضفيولارقعةالسماءفي

وجعلهاالطيبةعينهفقلب،الحكمعليهوسطاالقدرجانيعليهجنى

كمااللهتخافأنينبغيإنك:عارفيهمبعضقالحتىشيء،أخبث

!!إليهأتيتهذنبولامنكجرمبغيرعليكيثبالذيالأسدتخاف

ماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكم"إن:ءلمجي!النبيبقولويحتجون

أهلبعملفيعمل،الكتابعليهفيسبقا[]188،ذراعإلاوبينهابينهيكون
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منالأمن:الكبائرأكبر:السلفبعضعنويروون،فيدخلها"(1(،النار

بنعونعنأحمدالاماموذكر(2(.اللهرحمةمنوالقنوط،اللهمكر

فأنكر!مكركتؤمنيلا!اللهم:يدعورجلاسمعأنه؛غيرهأوعبدالله

.مكركيأمنممنتجعلنيلا!اللهم:قل:وقالذلك

والتعليلالحكمةإنكاروهو،الباطلأصلهمعلىهذاوبنوا

بمشيئةيفعلوإنما،بسببولالحكمةيفعللااللهوأن،والأسباب

وأنهبشيء،ولالشيءيفعلفلا؛والسببوالتعليلالحكمةمنمجردة

وأهلأعداءهوينعم،العذابأشدطاعتهأهليعذبأنعليهيجوز

امتناعيعلمولا،سواءإليهبالنسبةالأمرينوأن،الثواببجزيلمعصيته

لوقوع؛امتناعهيعلمفحينئل!؛يفعلهلاأنهالصادقمنبخبرإلاذلك

نفسهفيالظلمفإن؛وظلمباطلنفسهفيلألهلا،يكونلابأنهالخبر

مكانينفيالواحدالجسمجعلبمنزلةهوبل،ممكنغيرفإنه؛مستحيل

الشيءوجعل،واحدةساعةفيوالنهارالليلبينوالجمعواحلإ،انفي

عندهم.الطلمحقيقةفهذا؛واحدانفيمعامعدوماموجودا

لهيؤمنولاأمر،لهيستقرلامن:قالنفسهإلىالعاملرجعفإذا

؟!أوامرهواتباعطاعتهعلىيعولوكيف!؟إليهبالتقربيوثقكيف؛مكر

وتركنا،اللذاتفيهاهجرنافإذا؛اليسيرةالمدةهذهسوىلناوليس

نأمنهثقةغيرعلىذلكمعوكنا،العباداتأثقالوتكلفنا،الشهوات

فجوراوالبرمعصيةوالطاعةشركاوالتوحيدكفراالايمانعلينايقلب

!!والاخرةالدنيافيخاسرينكنا؛العقوباتعليناويديم

)1)

)2)

مسعود.ابنحديثمن(2643(ومسلم(8032(البخاريأخرجه

366(.(4/المنثورالدر:انظر،وغيرهمامسعودوابنعليكلاممنروي
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صاروا؛نفوسهمفيوتخمرقلوبهمفيالاعتقادهذااستحكمفإذا

:لولدهيقولجعلإنسانبمنزلةاللذاتوهجربالطاعاتأمرواإذا

حجةلكأقامربماتعصهولموتأدبتوأحسنتكتبتإنمعلمك

قربكربمابهأمركماوتركتوتعطلتوبطلتكسلتوإن،وعاقبك

المعلموعيدإلىبعدهيثقلاماالصبيقلبالقولبهذافيوح!وأكرمك

وصلحالصبيكبروإن!الاحسانعلىوعدهولاالإساءةعلى

مناللصيأخذبلدنا؛سلطانهذا:لهقالوالمناصبللمعاملات

فيخلدهلشغلهالمحسنالكيس!ويأخذأميرا،وزيرافيجعلهالحبس

علىوجعله،سلطانهمنأوحشهذلكلهقالفإذا!ويصلبهويقتلهالحبس

مخافةيخافهوجعله،قلبهمنمحبتهوأزال،ووعيدهوعدهمنثقةغحر

هذافأفلس،بالعذابوالبريءبالعقوبةالمحسنيأخذالذيالظالم

الخيربفعلفلا؛ضارةأونافعةالأعمالكوناعتقادمنالم!سكين

يستوحش!الشربفعلولايستأنس

هذا؟!منأكثرعبادهإلىوتبغيضهاللهعنالتنفيرفيوهل

أتوالمااللهعنوالتنفيرالدينتبغيضعلىالملاحدهاجتهدولو

!هذا؟منباكثر

أهلعلىويردوالقدرالتوحيديقررأنهيطنالطريقةهذهوصاحب

الصديقمنضرراأقلالعاقلالعدواللهولعمر،الدينوينصرالبدع

الجاهل.

سيماولا،ذلكبضدشاهد!كلهمورسلهكلهاالمنزلةاللهوكتب

إليهالناسبهسك!يمورسولهاللهدعاالذيالمسلكالدعاءسلكفلو؛القران

معه.فسادلاصلاخاالعالملصلح
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الناسيعاملإنماأنه-الوفيئالصادق-وهوأخبرسبحانهفالله

ولاظلمالديهالمحسنيخافولا،بأعمالهمويجازيهم،بكسبهم

ولاأبدا،محسنعمليضيعولارهقا،ولابخسايخافولاهضما،

يضخعفهاويؤتحسنةتك)فىانيظلمهاولاذرةمثقالالعبدعلىيضيع

خردلمنحبةمثقالكانوإن04[،النساء/أ!)عظيماأجرالانهمن

ويحبطهامثلهابالسيئةيجزيوأنه،عليهيضيعهاولابهاجازاه

ويجزي،والمصائبوالحسناتوالاستغفاروالندمب[]188بالتوبة

،كثيرةأضعافإلىضعفمئةسبعإلىويضاعفهاأمثالهاعشربالحسنة

علىوتاب،المعرضينبقلوبوأقبل،الفاسدينأصلحالذيوهو

وبصر،الجاهلينوعئم،الهالكينوأنقذ،الضالينوهدى،المذنبين

بعدأوقعهعقاباأوقعوإذا،الشاردينواوى،الغافلينوذكر،المتحيرين

بربوبيتهوالإقرارإليهالرجوعإلىالعبدودعوةعليهوالعتوالتمردشدة

بربوبيتهوالاقراراستجابتهمنأيسإذاحتىمرة،بعدمرةوحقه

منالعبديعذربحيث؛وتمردهوعتوهكفرهببعضأخذه؛ووحدانيته

لنفسه.الظالمهووأنهيظلمهلمسبحانهبأنهويعترفنفسه

لأضحبفسخقابذنبهتمفاغزفواميوالشار:أهلعنتعالىقالكما

.[11الملك/أألسعير!)

بعذابهوأحسوااياتهرأوالماإنهم:الدنيافيأهلكهمعمنوقال

حصحمداحلهتمحتىدعولهتمتلدزالتفما!طدمينإناكئاي!طنا):قالوا

.[51-41لأنبياء/ا1!)خمدين

ستحق!و:قالوارأوهالماعليهمأفسدهاالتيالجنةأصحابوقال

.92[]القلم/!)إناكناطنمبرنجا
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عليهوجدواماقلوبهملفيحمدهدانالناردخلوالقد:الحسنقال

سبيلا.ولاحجة

رثلئهوالحضدظلمواالذيناتقوسدابر)فقطع:تعالىقالولهذا

قطعأي؛الحالموضعفيالجملةفهذه45[؛]الأنعام/)!الفمين

قطعادابرهمفقطعذلك،علىمحموداسبحانهكونهحالدابرهم

حكمتهلكمالتعالىالربعليهيحمدوإهلاكقطعفهو؟لحمدهمصاحئا

فيفوضعهاغيرها،بهيليقلاالذيموضعهافيالعقوبةووضعهوعدله

ولا،المحلبهذاإلاالعقوبةتليقلا:الحالعلممنيقولالذيالموضع

العقوبة.إلابهيليق

السعادةأهلومصيرعبادهبينالحكمعنإخبارهعقيبقالولهذا

رثدلهألمحضدوميلبألحقبينهموقضى):النارإلىالشقاءوأهلالجنةإلى

الكونوأنبالعمومإشعاراالقولفاعلفحذف75[،]الزمر/!)ألفالين

وعدلهالحقحكمةمنشاهدوالما!)الفالينرثدلهألحئدمي:قالكله

]الزمر/جهنص)أئوبأذظواقيل):النارأهلحقفىقالولهذا،وفضله

وأرواجهمأعضاؤهمتقولهحتى،ذلكيقولكلهالكونكأن72[،

وسماؤهم.وأرضهم

يعمهمولا،أولياءهأنجىأعداءهأهلكإذاأنهيخبرسبحانهوهو

المشيئة.بمحضبالهلاك

ولم،وكفرهعملهبسوءيغرقهأنهأخبرابنهنجاةنوجسألهولما

!!ذنبولاسبببلاوإرادتيمشيئتيبمحضأغرقهإني:يقل

نأيخبرولمسبيلهفيللمجاهدينالهدايةزيادةسبحانهضمنوقد

237



يتبعونالذينللمتقينالهدايةزيادةضمنوكذلك،سعيهمويبطليضلهم

بعدمنعهدهينقضونالذينالفاسقينإلايضللاأنهوأخبر،رضوانه

حينئل!فيطبع،الهدىعلىواختارهالصلالاثرمنيضلإنماوأنه،ميثاقه

يؤمنولمجاءهإذابهداهيرضلممنقلبيقلبوأنه،وقلبهسمعهعلى

تحققهلماودفعهردهعلىلهعقوبةوبصرهفؤادهفيقلب،وردهودفعهبه

بالصلالعليهاحكما!قيالمحالتلكفيعلملوسبحانهوأنهوعرفه

بهاتليقولالنعمتهتصلحصلاولكنهاوهداها،لأفهمهاخيراوالشقاء

الهداية،أسبابمنومكنالحجحوأقامالعللسبحانهأزاجوقد،كرامته

قلوبعلىإلابطبعولا،والظالمينالفاسقينإلايضللاوأنه

الذيالرينوأن،بكسبهمالمنافقينإلأالفتنةفييركسولا،المعتدين

رانبلصميو:قالكما؛وأعمالهمكسبهمعينهوالكفارقلوببهغطى

:اليهودمنأعدائهعنوقال،411/المطففينأ!)يكسببرنما؟لؤاقلوبهمعك

لاأفوأخبر،5511النساء/أ)لبهفرهئمعلتهاأدلهطبعبلقلوبناصاوقؤصلهض)

طبيعته-وسوء-لشقوتهفيختار،يتقيمالهيبينحتىهداهمنيضل

أ[]918وشيطانهنفسهمعويكونالرشادعلىوالغيئالهدىعلىالضلال

عليه.ربهوعدو

بأوليائهللماكرينمجازاتهفهو؛نفسهبهوصفالذيالمكروأما

أقبحمنهمالمكرفيكون،الحسنبمكرهالسيىءمكرهمفيقابل،ورسله

منهالمخادعةوكذلك.ومجازاةعدللأنهشي؟،أحسنومنهشي؟،

المخادعةتلكمنأحسنفلا.وأوليائهرسلهمخادعةعلىجزاء

والمكر.

وبينهابينهيكونماحتىالجنةأهلبعمل"يعملالرجلكونوأما
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يطهرفيماالجنةأهلعملهذافإن"؛الكتابعليهفيسبقذراعإلا

يبطلهلمورضيهاللهأحبهقدللجنةصالحامقبولاعملاكانولو،للناس

عليه.

التأويل،هذاعلىيشكل"ذراعإلآوبينهابينهيبق"لم:وقوله

عملهعلىالعاملهذايصبرلم؛وخاتمتهباخرهالعملكانلما:فيقال

فخانته،عمرهاخرفيبهاخذلونكتةكامنةافةفيهكانبل،لهيتمحتى

موجبها،إلىفرجع،الحاجةوقتفيالباطنةوالداهيةالافةتلك

كفراإيمانهاللهيقلبلموافةغشهناكيكنلمولوعملها،وعملت

جم!1(
والله،عليهإفسادهيقتضيمنهسبببغيروإخلاصهفيهصدمهمعورده

بعض.منبعضهميعلمهمالاالعبادسرائرمنيعلم

لاماأغلمإقى):للملائكةقالسبحانهاللهفإنإبليسشأنوأما

منإبليسقلبفيمايعلمكانتعالىفالرب03(؛]البقرة/!)ئعلمون

ماظهربالسجودأمروافلما،الملائكةتعلمهلاماوالحسدوالكبرالكفر

،الامتثالإلىفبادرواوالانقيادوالخشيةوالمحبةالطاعةمنقلوبهمفي

وكانواستكبرفأبىوالحسد،والغشالكبرمنعدؤهقلبفيماوظهر

الكافرين.من

يخذلهمأنيخافونفإنهمفحق؛مكرهمنأوليائهخوفوأما

ذنوبهم،منفخوفهمالشقاء؛إلىفيصيرونوخطاياهمبذنوبهم

لرحمته.ورجاؤهم

حقفيهوإنما99[]الأعراف/)ألئهمرأفأمنوا!:وقوله

تحريف.""لقداورده:الأصلفي(1(
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مكرعلىلهاللهمقابلةويأمنيعصيفلا:الايةومعنى،والكفارالفجار

.الخاسرونالقومإلأبهبمكرهالسيئات

:مكرهمنباللهالعارفونيخافهوالذي

فيأنسوااغترار،نوعمنهمفيحصل،الأفعالعذابعنهميؤخرأن

.وفترةغرةعلىالعذابفيجيئهم،بالذنوب

تخلواإذاعنهمفيتخلى،ذكرهوينسواعنهيغفلواأنوهو:اخروأمر

تخليهبهممكرهفيكون،والفتنةالبلاءإليهمفيسرع،وطاعتهذكرهعن

عنهم.

نفوسهم،منيعلمونهلاماوعيوبهمذنوبهممنيعلمأن:آخروأمر

.يشعرونلاحيثمنالمكرفيأتيهم

به،فيفتنون،عليهلهمصبرلابماويبتليهميمتحنهمأن:آخروأمر

مكر.وذلك

فصل

والساعاتأغصانها،والأيامفروعها،والشهور،شجرةالسنة-!

شجرتهفثمرةطاعتهفيأنفاسهكانتفمنثمرها،والأنفاسأوراقها،

يومالجداديكونوإنما،حنظلفثمرتهمعصيةفيكانتومن،طيبة

مرها.منالثمارحلويتبينالجدادفعند؛المعاد

،الأعمالفروعها؟القلبفيشجرةوالتوحيدوالاخلاصير

ثمارأنوكما،الاخرةفيالمقيموالنعيمالدنيافيالحياةطيبوثمرها

الدنيافيوالاخلاصالتوحيدفثمرة؛ممنوعةولامقطوعةلاالجنة

كذلك.
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الدنيافيثمرها؛القلبفيشجرةوالرياءوالكذبوالشرك*

الاخرةفيوثمرها،القلبوظلمةالصدروضيقوالغموالهمالخوف

المقيم.والعذابالز!وم

إبراهيم.سورةفيالشجرتينهاتينالنهذكروقد

فصل

ومالكه.خالقهإليهعهدهالذيعهدهأعطيالعبدبلغإذا

للمراتبصلح؛فيهماتنفيذعلىوعزموقبولبقوةعهدهأخذفإذا

بعهودهم.الموفونلهايصلحالتيوالمناصب

ربي؛لعهدأهلتقد:وقالوانتخاهاالعهدأخذعندنفسههزفإذا

عهدهفهمعلىأولافحرصمني؟!وتنفيذهوفهمهبقبولهأولىفمن

عهدهفيماامتثالعلىنفسهوطنثم،لهسيدهوصاياوتعرفهوتدبره

حقيقةبقلبهفأبصر،عهدهتضمنهحسبماوتنفيذهبهوالعمل

العزيمةغيروعزيمةأخرىهمةفاستحدث،تضمنهوماب[]918العهد

غرةظلمةمنفاستقالالعهد،وصولقبلالصباوقتفيهاكانالتي

ستروهتك،الهمةشرفعلىوصبروالمنشأ،للعادةوالانقيادالصبا

لهاللهوهبهمااجتهادهوصدقصبرهبقدرفأدرك،اليقيننورإلىالظلمة

فضله.من

تعيهمايعقلوقلبواعيةأذنلهتكونأنسعادتهمراتبفأول

.الأذن

،الأعلامتلكعليهاورأى،الجادةلهواستبانت،وعقل،سمعفإذا

معينحرفولمفلزمها،وشمالأ،يميناعنهامنحرفينالناسأكثرورأى
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بكرهقبلوهأوالعهد،قبولعدمانحرافهمسببكانالذين،المنحرفين

بماوالعملوتدبرهبفهمهأنفسهمحدثواولاعزيمةولابقوةيأخذوهولم

ودينالصباضراوةومعهمالعهدعليهمعرضبل،وصاياهوتنفيذفيه

مكتفهومنتلقيالعهدفتلقوا،والأمهاتالاباءعليهألفواوماالعادة

علىوقلبههمهيجمعمنتلفيلا،وعادتهموسلفهاباءهعليهوجدبما

تأمل:لهوقيلوحدهأتاهالعهدذلككأنحتى،بهوالعملالعهدفهم

سيرةإلىأخلدالتلقيهذاعهدهيتلقلمفإذا!بموجبهاعملثممافيه

فإن!بلدهوأهلوجيرانهوأصحابهأهلهعادةعليهاستمرتوماالقرابة

تدبرإلىالتفاتغيرمنتقدمهومنسلفهعليهماإلىأخلدهمتهعلت

شامهفإذا!العادةديندينهيكونأنلنفسهفرضي،وفهمهالعهد

للاباءوالحميةبالعصبيةرماه؛وعزيمتههمتهمبلغهذاورأى،الشيطان

فيالهدىلهومثل،باطلخالفهوماالحقهوهذاأنلهوزين،وسلفه

التيوالحميةالعصبيةبتلكالهدىصورةفيوالصلالالصلالصورة

وعليهلهممالهوقومهعشيرتهمعيكونأنفرضاه،علمغيرعلىأشست

هدىكلجاءهفلو؛تولىماادلهوولآه،الهدىعنفخذل،عليهمما

ضلالة.إلايرهلموعشيرتهقومهيخالف

علىأقبلأعلىوقدرهأشرفونفسهذلكلأ*منأعلىهمتهكانتوإذا

كشأنليسشأئاالعهدلصاحبأنوعلم،وتدبرهوفهمهعهدهحفظ

وعرفهإليهتعرفقدفوجدهالعهد،نفسمنبمعرفتهنفسهفأخذ،غيره

قيوما:العهدذلكمنفعرف،وأحكامهوأفعالهوأسماءهوصفاتهنفسه

مستو،إليهفقيرسواهماوكلسواهماكلعنغنيا،لغيرهمقيفابنفسه

ويحب،ويغضبويرضى،ويسمعيرى،خلقهجميعفوقعرشهعلى

رسلهيرسل،ناهامرمتكلمعرشهفوقوهومملكتهأمرويدبر،ويبغض
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قائموأنه،خلقهمنيشاءمنيسمعهالذيبكلامهمملكتهأقطارإلى

جوادشكورغفورحليموأنه،والإساءةبالاحسانمجازبالقسط

مثللاوأنه،ونقصعيبكلعنمنزه،كمالبكلموصوف،محسن

غيربمشييةمقاديرهيقدروكيف،مملكتهتدبيرفيحكمتهويشهد،له

كلفصدقوالفطرةوالشرعالعقلعندهوتظاهر،وحكمتهلعدلهمضادة

منكتابهفينفسهبهوصفماسبحانهاللهعنوفهم،صاحبيهمنهما

تعرفوبهاوحققأثبتولهانطقوبهاالكتابنزلبهاالتيأسمائهحقائق

الفطر.بهوشهدتالعقولبهأقرتحتىعبادهإلى

علىأنوارهاأشرقتالعهدصاحبصفاتوتيقنبقلبهعرففإذا

له:كالمعاينةفصارتقلبه

(1آثارهما(وسريانبهاوارتباطهماوالأمربالخلقتعفقهاحينئذفرأى

الروحي.والعالمالحسيالعالمفي

وأبعدتوقربتوخصتعمتكيف؛الخلائقفيتصرفهاورأى

وفضلهوقسطهسبحانهعدلهمواقعبقلبهفشاهد،ومنعتوأعطت

قدرتهوكمال،أقضيتهنفوذمعحجتهبلزومالايمانلهواجتمع،ورحمته

ا[]091إحاطتهمعخلقهجميععلىعلوهونهاية،وحكمتهعدلهكمالمع

ولطفهوبرهرحمتهمعوانتقامهوبطشهوكبريائهوجلالهوعظمته،ومعيته

وحلمه.وعفوهوجوده

عنها،لمخلوقخروجلاالتيالمقاديرقهرمعالحجةلزومورأى

وانعطاف،لبعضبعضهاوشهادةوتوافقهاالصفاتاصطحابوكيف

اثارها".":الأصلفي(1(
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ورجوع،وبدايةأولهيالتيالمقاديرعلىوغايةنهايةهيالتيالحكمة

مبادىءيشاهدكأنهحتىغاياتها،إلىومبادئهاأصولهاإلىفروعها

والرحمةوالمصلحةوالعدلالحكمةوفقعلىالقضاياوتأسيسالحكمة

وانفصالالأكوانانقضاءإلىذلكعنقضيةتخرجلا،والاحسان

ومارسلهوصدقوحكمتهعدلهوظهورالعبادبينالفصليومالأحكام

وحينئذوكافرها،مؤمنهاوجنهاإنسها؛الخليقةلجميععنهبهأخبرت

قبليعرفونهيكونوالمماللخلقكمالهونعوتجلالهصفاتمنيتبين

كمالهصفاتمنيومئذعليهيمنيالدنيافيبهخلقهأعرفإنحتى،ذلك

لخلقهذلكيظهروكماالدنيا(1(،فييحسنهيكنلمماجلالهونعوت

وانقطعالضالونوضلالزائغونزاغبهاالتيالأسبابلهمتظهر

والصفاتالأسماءبحقائقيومئذالعلمبينالفرقفيكون،المنقطعون

وأعظمومشاهدتهماوالناربالجنةالعلمبينكالفرقالدنيافيبهاوالعلم

ذلك.من

النبوةلوجودوصفاتهأسماؤهاقتضتكيف:العهدمنيفهموكذلك

الأوامرمنتضمنتهمااقتضتوكيف،سدىخلقهيتركلاوأنوالشرائع

منذلكوأن،والمعادوالعقابالثوابوقوعاقتضتوكيف،والنواهي

ذلك.إنكارمنأعداؤهزعمعماينزهبحيث؛وصفاتهأسمائهموجبات

عنهايشذلاحتىالكائناتبجميعوإحاطتهاالقدرةشمولويرى

تفسدفكانت،العالمهذالفسداخرإلهمعهكانلوأنهويرى،ذرةمثقال

الموتأوالنومعليهجازلوسبحانهوأنه،فيهنومنوالأرضالسماوات

عين.طرفةيثبتولمبأسرهالعالمهذالتدكدك

تخريجه.سبقوقد،الطويلالشفاعةحديثفيكما(1(
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؛عبادهجميعبهمااللهتعبداللذينوالايمانالاسلامذلكمعويرى

والعقابالثواباقتضياوكيف،المقدسةالصفاتمنانبعاثهماكيف

وآجلا.عاجلا

جحدلمنوالتزامهالعهدهذاقبوليستقيملاأنهذلكمعويرى

قبولهيستقيملاكما،وعهودهبكتبهوتكلمهخلقهعلىعلوهوأنكرصفاته

همهؤلاءوأن،وقدرتهومارادتهوحياتهوبصرهسمعهحقيقةأنكرلمن

فيه.مابجميعيقبلهلممنهمقبلهمنوأن،قبولهوأربواعهدهرذواالذين

التوفيق.وبالله

وقرنالسماء،ملكوتمنوروحهالأرضمنادمابنبدنخلق

بينهما:

خفةروحهوجدتالخدمةفيوأقامهوأسهرهبدنهأجاعفإذا

عالمهاإلىواشتاقت،منهخلقتالذيالموضعإلىفتاقت،وراحة

البدنأخلدوراحتهبخدمتهواشتغلونؤمهونعمهأشبعهوإذا.العلوي

فيفصارتمعه،الروحفانجذبتمنه،خلقالذيالموضعإلى

وانقطاعهامفارقتهاألممنلاستغاثتالسجنألفتأنهافلولا؛السجن

.المعذبيستغيثكمامنهخلقتالذيعالمهاعن

عالمهاوطلبتوخفتالروحلطفتالبدنخففكلماوبالجملة

وهبطتالروحثقلتوالراحةالشهواتإلىوأخلدثقلوكلما،العلوي

سفلية.أرضيةوصارتعالمهامن

علىنائمافيكون،عندكوبدنهالأعلىالرفيقفيروحهالرجلفترى
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فيواقفطواخر،العرشحولتجولالمنتهىسدرةعندوروحهفراشه

.السفلياتحولتجولالسفلفيوروحهببدنهالخدمة

فعند؛الأدنىأوالأعلىبرفيقهاالتحقتالبدنالروحفارقتفإذا

وحياةولذةوبهجةوسرورنعيموكلعينقرةكلب[]091الأعلىالرفيق

نكدةوحياةوحزنوضيقوغمهمكلالأسفلالرفيقوعند،طيبة

ضنلث.ومعيشة

]طه/)سكمعينطلهفإنذتحرىعنأغرضومق):تعالىقال

تدبرهتركعنهوالاعراصط،رسولهعلىأنزلهالذيكلامهفذكره124(؛

عذابطأنهاالتفسير:فيجاءمافأكثرالضنكوالمعيشة،بهوالعمل

)1(،عباسوابنالخدريسعيدوأبوهريرةوأبومسعودابنقاله.القبر

ماوكل،والشدةالضيقاللغةفيالضنكوأصل)2(،مرفوعحديثوفيه

المعيشةفهذهضنك؛وعيشضنكمنزل:يقالضناط،فهوضاق

واللذاتبالشهواتوالبدنالنفسعلىالتوسيعمقابلةفيالضنك

تصيرحتىالقلبعلىضئقتعليهاوشعتكلماالنفسطفإن؛والراحة

ينشرححتىالقلبعلىوسعتعليهاضيقتوكلماضنكا،معيشة

البرزخفيسعتهاالتقوىبموجبالدنيافيالمعيشةفضنك؛وينفسح

البرزخفيضنكهاالهوىبحكمالدنيافيالمعيشةوسعة،والاخرة

.والاخرة

الروحبنعيمالبدنوأشق!وأدومهماوأطيبهماالمعيشتينأحسنفاثر

.(01/552(المنثوروالدر(1/691(6الطبريتفسيرانظر(1(

مرفوعا.هريرةأبيحديثمن(9311(حبانابنأخرجه(2(
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،وأدومأعظموشقاءهاالروحنعيمفإن!البدنبنعيمالروحتشقولا

.وأهونأقصروشقاؤهالبدنونعيم

.المستعانوالله

فصل

تركها،علىيقدرونلافإنهمالدنيا؛بتركالناسيأمرلاالعارف

فضيلةالدنيافترك؛دنياهمعلىإقامتهممعالذنوببتركيأمرهمولكن

؟!الفريضةيقملممنبالفضيلةيؤمرفكيف؛فريضةالذنوبوترك

بذكرإليهماللهتحببأنفاجتهد؛الذنوبتركعليهمصعبفإن

مفطورةالقلوبفان؛جلالهونعوتكمالهوصفاتوإحسانهوإنعامهالائه

منهاوالاستقلالالذنوبتركعليهاهانبحبهتعلقتفإذا؛محبتهعلى

عليها.والاصرار

الجاهلتركمنخيرللدنياالعاقلطلبمعاذ:بنيحيىقالوقد

لها.

الاجابة،عليهمفتسهلدنياهممناللهإلىالناسيدعوالعارف

عنالفطامفإن؟الاجابةعليهمفتشقالدنيابتركاللهإلىيدعوهموالزاهد

تخيرولكن،شديدمنهيرتضعوهوإلانفسهالانسانعقلماالذيالثدي

المرتضع،طبيعةفيتأثيراللبنفإن؛وأفضلهنأزكاهنالمرضعاتمن

منكانماالرضاعةوأنفعالولد،بحمقيعودالحمقىالمرأةورضاع

منفانبقدر؟فارتضعوإلآ،الفطاممرارةعلىقوبتفإن.المجاعة

يقتل.ماالبشم
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فصل

بعيد.بونالعافيةمعورعايتهاالضرمعالحقوقرعايةبينول-

."(1(قرنهملاقوهويذكرنيالذي-عبديكل-عبدي"إن*.

!ثيراالئهواذ!روافاثبتوافثةلقيتضإذاءامنواالذلىجمأئها)!-

.[54لأنفال/]ا!)ئفلحوتلعفكتم

منالعجبإنما،الخدمةمعواقففارغصحيحمنالعجبليسجمى

فيواقفوقلبهالأحوالعليهوتختلفالأشغالتعتورهسقيمضعيف

عليه.يقدربمامتخلفغيرالخدمة

فصل

:نوعانسبحانهاللهمعرفة*

والفاجر،البر؛الناسفيهااشتركالتيوهي،إقرارمعرفة:الأول

والعاصي.والمطيع

بهالقلبوتعلقلهوالمحبةمنهالحياءتوجبمعرفة:والثاني

إليه،الخلقمنوالفراربهوالأنسإليهوالانابةوخشيتهلقائهإلىوالشوق

لافيهاوتفاوتهم،القوملسانعلىالجاريةالخاصةالمعرفةهيوهذه

عنأخفاهمامعرفتهمنلقلوبهموكشفبنفسهعرفهمالذيإلايحصيه

منها،لهكشفومامقامهبحسبالمعرفةهذهإلىأشاروكل،سواهم

:وقال،قدسيحديثفيزعكرةبنعمارةعن(0358(الترمذيأخرجه(1(

بنلعمارةنعرفولا،بالقويإسنادهليس،الوجههذامنإلانعرفهلا"غريب

الواحد".الحديثهذاإلاعي!النبيعنزعكرة
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علىأثنيتكماأنتعليكثناءأحصي"لا:بهالخلقأعرفقالوقد

لابمامحامدهمنالقيامةيومعليهيفتحسبحانهأنهوأخبر"(1(،نفسك

.الآنيحسنه

:واسعانبابانالمعرفةولهذه*

الخاصوالفهمكلها،ا[]191القرآنآياتفيوالتأملالتفكرباب

ورسوله.اللهعن

وقدرتهفيهاحكمتهوتأمل،المشهودةاياتهفيالتفكر:الثانيوالباب

خلقه.علىبالقسطوقيامهوعدلهصماحسانهولطفه

وكمالهاوجلالهاالحسنىأسمائهمعانيفيالفقه:ذلكوجماع

ونواهيه،أوامرهفيفقيهافيكون؛والأمربالخلقوتعلقهابذلكوتفرده

الحكبمفيفقيها،وصفاتهأسمائهفيفقيها،وقدرهقضائهفيفقيها

يشآمنيوتيهآدتهنرذلكو)،القدريالكونيوالحكمالشرعيالديني

.[12]الحديد/!)العظيصذوالفضلوأدله

فصل

فذاك؛اللهحقفيوأخرجاللهبطاعةاكتسبدرهم:أربعةالدراهم

فذاك؛اللهمعصيةفيوأخرجاللهبمعصيةاكتسبودرهم،الدراهمخير

فهو؛مسلمأذىفيوأخرجمسلمبأذىاكتسبودرهم،الدراهمشر

ولالهلافذاك؛مباحةشهوةفيوأنفقبمباحاكتسبودرهم،كذلك

عليه.

عائشة.عن(486(مسلمأخرجهحديثمنقطعة(1(



درهممنها:أخر؛دراهمعليهاويتفرع،الدراهمأصولهذه

حق؟فيوأنفقبباطلاكتسبودرهم.باطلفيوأنفقبحقاكتسب

طاعة.فيينفقأنفكفارته؛شبهةمناكتسبودرهم.كفارتهفإنفاقه

الدرهم؛بإخراجوالذموالمدحوالعقابالثوابيتعلقوكما

باكتسابه.يتعلقفكذلك

وفيما؟اكتسبهأينمن؛ومصروفهمستخرجهعنيسألوكذلك

)1(؟ء..-
لممه.

فصل

،بالجاهومواساة،بالمالمواساة:أنواعللمؤمنينالمواساة

ومواساةوالارشاد،بالنصيحةومواساة،والخدمةبالبدنومواساة

لهم.بالتوجعومواساة،لهموالاستغفاربالدعاء

الايمانضعففكلما؛المواساةهذهتكونالايمانقدروعلى

قويت.قويوكلما،المواساةضعفت

كله؛بذلكلأصحابهمواساةالنالسأعظمع!ي!اللهرسولوكان

له.اتباعهمبحسبالمواساةمنفلأتباعه

وهوتجرد،وقدالبرد،شديديومفيالحافيبشرعلىودخلوا

وليس،وبردهمالفقراءذكرت:فقالنصر؟أباياهذاما:فقالوا،ينتفض

بردهم.فيأواسيهمأنفأحببت،بهأواسيهممالي

الأسلمي،برزةأبيعن(2417(الترمذيأخرجهالذيالحديثإلىإشارة(1(

صحيح.حسن:وقال
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فصل

الفائدةمعالكثيرالتعبيوجبوالمقصودوافاتهابالطريقالجهل

فيأو،الفرضإضاعةمعنافلةفييجتهدأنإماصاحبهفإن؛القليلة

يتقيدلموالظاهربالباطنعملأو،القلبعمليواطئهلمبالجوارحعمل

وأالمقصود،ملاحظةإلىبصاحبهاترقلمعملإلىهمةأو،بالاقتداء

فيهغفلعملأو،وبعدهالعملحاللهالمفسدةافاتهمنيحترزلمعمل

يشهدلمعملأو،فيهالنفسمشاركةعنيتجردفلمالمنةمشاهدةعن

منحقهيوفهلمعملأو،منهالاعتذارمقامفيبعدهفيقومفيهتقصيره

كثرةمعالثمرةينقصمماكلهفهذا؛وفاهأنهيظنوهووالاحسانالنصح

الموفق.والله.التعب

فصل

الخوادعلهعرضتوإرادتهتعالىاللهإلىالسفرعلىالعبدعزمإذا

والمناكحوالملاذوالرئاساتبالشهواتأولأفينخاع،والقواطع

وصدقمعهايقفولمرفضهاوإن،انقطعمعهاوقففإن.والملابس

والإشارةالمجلسفيلهوالتوسعةيدهوتقبيلعقبهبوطءابتليطلبهفي

اللهعنبهانقطعمعهوقففإن.ذلكونحوبركتهورجاءبالدعاءإليه

.والكشوفاتبالكراماتابتليمعهيقفولمقطعهوإن،منهحظهوكان

ابتليمعهايقفلموإن،حظهوكانتاللهعنبهاانقطعمعهاوقففإن

فإن.الدنيامنوالفراغالوحدةوعزةالجمعيةولذةوالتخليبالتجريد

إلىناظراًوسارمعهيقفلموإنالمقصود،عنبهانقطعذلكمعوقف

علىالموقوفعبدهيكونبحيثمنه؛يحبهومامنهاللهمراد

،استراحأوبهاتعب؛كانتوكيفكانتأينومراضيهب[]191محابه
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ماغيرلنفسهيختارلا،عنهمعزلتهأوالناسإلىأخرجته،تألمأوتنعم

ونفسه،الامكانبحسبينفذهأمرهمعواقف،وسيدهوليهلهيختاره

هوفهذا؛وأمرهسيدهمرضاةعلىولذتهاراحتهايقدمأنعليهأهونعنده

وبالله.البتةشيءسيدهعنيقطعهولمونفذوصلقدالذيالعبد

التوفيق.

فصل

يرجوها،منتظرةونعمةالعبد،بهايعلمحاصلةنعمة:ثلاثةالنعم

بها.يشعرلافيهاهوونعمة

منوأعطاهالحاضرةنعمتهعرفهعبدهعلىنعمتهإتماماللهأرادفإذا

بالشكر.وتقيدبالمعصيةتشردفإنهاتشرد؛لاحتىبهيقيدهاقيداشكره

تسدهاالتيبالطرقوبصره،المنتظرةالنعمةبهيستجلبلعملووفقه

.الوجوهأتمعلىإليهوافتقدبهاوإذا،لاجتنابهاووفقهطريقهاوتقطع

بها.يشعرولافيهاهوالتيالنعموعرفه

ثبت!المؤمنينأمير:فقالالرشيد،علىدخلأعرابياأنويحكى

التيالنعملكوحققشكرها،بإدامةفيهاأنتالتيالنعمعليكالله

ولافيهاأنتالتيالنعموعرفك،طاعتهودوامبهالظنبحسنترجوها

تقسيمهاأحسنما:وقالمنهذلكفأعجبه.لتشكرهاتعرفها

جليلةقاعدة

فمانهاوالأفكار؛الخواطرهواختياريوعملنظريعلمكلمبدأ

تقتضيوالارادات،الاراداتإلىتدعووالتصورات،التصوراتتوجب

.العادةتعطيتكرارهوكثرة،الفعلوقوع
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وفسادهاوالأفكار،الخواطربصلاحالمراتبهذهفصلاح

بفسادها.

دائرة،إليهصاعدة،وإلههالوليهامراقبةتكونبأنالخواطرفصلاخ

،هدىكلعندهومن،صلاحكلبهسبحانهف!نه؛ومحابهمرضاتهعلى

وإعراضهتوليهومن،حفظكللعبدهتوليهومنرشد،كلتوفيقهومن

.وشقاءضلالكلعنه

الائهفيفكرتهعينإثباتبقدرورشدوهدىخيربكلالعبدفيظفر

معهحاضراإياهوإنزاله،عبوديتهوطرقمعرفتهوطرقوتوحيدهونعمه

وهمه؛وماراداتهخواطرهعلىمطلعاعليهرقيباإليهناظرالهمشاهدا

عليهايطلعأنيكرهعورةعلىمنهبطلعهأنويجلهمنهيستحييفحينئذ

عليه.يمقتهخاطرانفسهفييرىأومثلهمخلوو

واجتباهوأكرمهمنهوقربهرفعهمنهالمنزلةهذهربهأنزلفمتى

الرديئةوالخواطروالدناءاتالأوساخعنيبعدذلكوبقدر،ووالاه

الأوساخمنقربعنهوأعرضمنهبعدكلماأنهكما؛الدنيئةوالأفكار

بجميعويتصلالكمالاتجميععنويقطعوالأقذار،والدناءات

النقائص.

ونواهيهأوامرهوالتزمبارئهمنتقربإذاالمخلوقاتخيرقالانسان

ولمعنهتباعدإذاالمخلوقاتوشر،هواهعلىواثرهبمرضاتهوعمل

واثرهإليهالتقرباختارفمتى؛مرضاتهوابتغاءوطاعتهلقربهقلبهيتحرك

وشيطانه،نفسهعلىوإيمانهوعقلهقلبهحكمفقدوهواهنفسهعلى

فقدمنهالتباعداختارومتى،هواهعلىوهداهغيهعلىرشدهوحكم

.ورشدهوقلبهعقلهعلىوشيطانهوهواهنفسهحكم

253



فيأخذها،الفكرإلىمتعلقاتهاتؤذيوالوساوسالخطراتأنواعلم

فتأخذها،الارادةإلىفيؤديهاالذكرفيأخذها،التذكرإلىفيؤذيهاالفكر

منفردها،عادهفتصيرفتستحكم،والعملالجوارحإلىفتؤذيهاالارادة

وتمامها.قوتهابعدقطعهامنأسهلمبادئها

قطعها؛علىالقوهولاالخواطرإماتةالانسانيعطلمأنهومعلوم

علىتعينهوالعقلالايمانقوةأنإلأ؛النفسهجومعليهتهجمفإنها

لهوكراهتهأقبحهادفعوعلى،لهومساكنتهبهورضاهأحسنهاقبول

فييجدأحدناإن!اللها[]291رسوليا:الصحابةقالكما؛منهونفرته

:فقالبه؟يتكلمأنمنإليهأحبحممةيصيرحتىيحترقلأنمانفسه

وفي"(1(.الايمانصريح"ذاك:قال.نعم:قالوا.؟"وجدتموهأوقد"

."(2(الوسوسةإلىكيدهردالذيلله"الحمد:لفظ

:قولانوفيه

.الايمانصريحوكراهتهردهأن:أحدهما

؛الايمانصريحالنفسفيلهالشيطانوإلقاءوجودهأن:والثاني

به.وإزالتهالايمانلمعارضةطلئاالنفسفيألقاهإنمافإنه

تسكنلاالتيالدائرةبالرحىشبيههبالنفسسبحانهاللهخلقوقد

فيهاوضعوإن،طحنتهحبفيهاوضعفإذا؛تطحنهشيءمنلهاولابد

هيالنفسفيتجولالتيوالخواطرفالأفكار.طحنتهحصىأوتراب

)1)

)2)

.هريرةأبيعن(132(مسلمأخرجه

وإسناده،عباسابنعن(5112(داودوأبو(1/235،034(أحمدأخرجه

صحيح.
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قط،معطلةالرحىتلكتبقىولا،الرحىفييوضعالذيالحببمنزلة

يخرجحبارحاهتطحنمنالناسفمن؛فيهايوضعشي؟منلهالابدبل

ونحووتبناوحصىرملايطحنوأكثرهم،وغيرهنفسهبهينفعدقيفا

طحينه.حقيقةلهتبينوالخبزالعجنوقتجاءفإذا؛ذلك

فصل

صارقبلتهوإن،بعدهماعنكاندفععليكالواردالخاطردفعتفإذا

استخدامعلىوالفكرهيفتساعدت،الارادةفاستخدمجوالأ،فكرا

والشهوةبالمنىالقلبإلىرجعااستخدامهاتعذرفإنالجوارج؛

.المرادجهةإلىوتوجهه

الأفكار،إصلاجمنأسهلالخواطرإصلاجأنالمعلومومن

أسهلالاراداتوإصلاج،الاراداتإصلاجمنأسهلالأفكاروإصلاح

العوائد.قطعمنأسهلوتداركه،العملفسادتداركمن

يعنيك؛مالادونيعنيكفيمابالفكرنفسكتشغلأنالدواءفأنفع

يعنيه،مافاتهيعنيهلافيمافكرومنشر،كلبابيعنيلافيمافالفكر

فيه.لهمنفعةلابمالهالأشياءأنفععنواشتغل

نفسك؛منبإصلاحهشيءأحقوالهمةوالارادةوالخواطرفالفكر

ومعبودكإلهكمنتقربأوبهاتبتعدالتيوحقيقتكخاصتكهذهفإن

عنهبعدكفيالشقاءوكل،عنكورضاهقربهفيإلالكسعادةلاالذي

عليك.وسخطه

سائرفييكنلمخسي!ادنيئافكرهومجالاتخواطرهفيكانومن

كذلك.لااأمره
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يفسدهافإنه؛وإرادتكأفكاركبيتمنالشيطانتمكنأنوإياك

والأفكارالوساوسأنواعإليكويلقي،تداركهيصعبفساداعليك

علىأعنتهالذيوأنت،ينفعكفيماالفكروبينبينكويحول،المضرة

مثالمعهفمثالك؛عليكفملكهاوخواطركقلبكمنبتمكينهنفسك

ترابحملمعهشخصفأتاه،الحبوبجيدفيهايطحنرخىصاحب

مأإلقاءمنيمكنهولمطردهفإن؛طاحونهفيليطحنهوغثاءوفحموبعر

فيذلكإلقاءمنمكنهوإن،ينفعهماطحنعلىاستمرالطاحونفيمعه

.فاسداكلهالطحينوخرجالحبمنفيهاماأفسدالطاحون

ودخلكانفيماالفكرعنيخرجلاالنفسفيالشيطانيلقيهوالذي

كانكيفكانلويكنلموفيما،ذلكخلافعلىكانلوالوجودفي

فيأو،والحرامالفواحشأنواعمنفيهالفكريملكلمفيماأو،يكون

إدراكهإلىسبيللافيماأو،باطلفيإمالها،حقيقةلاوهميةخيالات

منهايبلغلاالتيالخواطرتلكفيفيلقيه،علمهعنهطويماأنواعمن

وهمه.ومسرحفكرهمجالذلكفيجعل،نهايةعلىمنهايقفولاغاية

والتصوراتالعلومبابفيفكركتشغلأن:ذلكإصلاحوجماع

دخولإلىبعدهوماالموتوفي،وحقوقهالتوحيدمنيلزمكمابمعرفة

الإراداتبابوفي.منهاالتحرزوطرقالأعمالافاتوفي،والنارالجنة

يضزكماإرادةوطرح،إرادتهينفعكمابإرادةنفسكتشغلأنوالعزوم

إرادته.

بهاب[]291والقلبالفكروإشغالالخيانةتمنيأنالعارفينوعند

بعدمنهاقلبهفرغإذاسيماولا،الخيانةنفسمنالقلبعلىأضر

.ومرادههمهويجعلهامنهاويملؤهبهاالقلبيشغلتمنيهافإن؛مباشرتها
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حاشيتهبعضفيكانإذاالبشرمنالملك:الشاهدفيتجدوأنت

منها،ممتلىءبهاوالفكرالقلبمشغوللخيانتهمتمنهومنوخدمه

مقتهوقصدهسرهعلىاطلعفإذا؛أشغالهوقضاءخدمتهفيذلكمعوهو

رجلمنإليهأبغضوكان،يستحقهبماوقابله،وأبغضه،المقتغاية

تمنيعلىمنطوغيرالملكمعوسرهوقلبهالجناياتبعضجنىعنهبعيد

هوبماواشتغالاعجزايتركهافالأول؛عليهاوالحرصومحبتهاالخيانة

إضمارفيهليسلهاكارهوقلبهيفعلهاوالثانيبها،ممتلىءوقلبهفيه

.الأولمنعاقبةوأسلمحالاأحسنفهذا؛عليهاالاصرارولاالخيانة

اخرتهواجبفيإماالفكر:منقطيخلولافالقلبوبالجملة

والأمانيالوساوسفيوإما،ومعاشهدنياهمصالحفيوإما،ومصالحها

المفروضة.والمقذراتالباطلة

فإنفيها؛يلقىبماتدورالرحىكمثلمثلهاالنفسأنتقذموقد

دارتوبعراوحصىزجاجافيهاألقيتوإن،بهدارتحبافيهاألقيت

لهاأقاموقدومصرفها،ومالكهاالرحىتلكقيمهوسبحانهوالله،به

فتدوريضرهامافيهايلقيوشيطانا،بهفتدورينفعهامافيهايلقيملكا

الملكيلقيهالذيفالحب؛مرةبهايلموالشيطانمرةبهايلمفالملك؛به

بالشرإيعادالشيطانيلقيهالذيوالحببالوعد،وتصديقبالخيرإيعاد

لاالمضرالحمثوصاحب،الحبقدرعلىوالطحين،بالوعدوتكذيب

قدوقيمها،النافعالحبمنفارغةالرحىوجدإذاإلاإلقائهمنيتمكن

فيها.معهماإلقاءإلىيبادرفحينئذ؛عنهاوأعرضأهملها

الحبوإلقاءإصلاحهاوعنعنهاتخلىإذاالرحىفقيموبالجملة

معه.بماوإدارتهاإفسادهاإلىالسبيلالعدووجدفيهاالنافع
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فيكلهوفسادها،يعنيكبمابالاشتغالالرحىهذهصلاحوأصل

يعنيك.لابماالاشتغال

منصوبةالذخائرأنواعوجدتلما:العقلاءبعضقالماأحسنوما

عنانصرفتلها؛مدركاعليهاحاكماالزوالورأيت،للمتالفغرضا

المكاسبوأفضلالذخائرأنفعأنهالحجاذوفيهينازعلاماإلىجميعها

.المستعانوالله.المتاجروأربح

ستةمنالخلقعنالتوفيقبابأغلق:إبراهيمبنشقيققالئج

وتركهمالعلمفيورغبتهمشكرها،عنبالنعمةاشتغالهمأشياء:

بصحبةوالاغترار،التوبةوتأخيرالذنبإلىوالمسارعة،العمل

يتبعونها،وهمعنهمالدنياوإدبار،بفعالهمالاقتداءوتركالصالحين

عنها.معرضونوهمعليهمالآخرةوإقبال

اليقين،ضعفوأصله،والرهبةالرغبةعدمذلكوأصل:قلت

هوالذيواستبدالودناءتهاالنفسمهانةوأصله،البصيرةضعفوأصله

ترضلمكبيرةشريفةالنفسكانتفلووإلأخير،هوبالذيأدنى

.بالدون

وكبرها،ونبلهاالنفس-شرفومشيئتهاللهبتوفيق-كلهالخيرفأصل

وصغرها.ودناءتهاخستهاالشروأصل

]الشمس/!!هودشنهامنخاب!وقذجمنهامنآفلحقذ):تعالىقال

صغرهامنوخاب،اللهبطاعةونماهاوكثرهاكبرهامنأفلحأي[؛9-01

الله.بمعاصيوحفرها

وأفضلهابأعلاهاإلآالأشياءمنترضىلاالشريفةفالنفوس
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كماعليهاوتقعالدناءاتحولتحومالدنيئةوالنفوس،عاقبةوأحمدها

الأقذار.علىالذبابيقع

بالسرقةولابالفواحشولابالظلمترضىلاالعليةالشريفةفالنفس

الخسيسةالحقيرةالمهينةوالنفس،وأجلذلكمنأكبرلأدها؛والخيانة

ذلك.منبالضد

قولهمعنىوهذاويشاكلها،يناسبهاماإلىا[]391تميلنفسفكل

يشاكلهماعلى:اي؛84[]الاسراء/شايمهء)عكيغمل!لقل):تعالى

وكل،وطبيعتهأخلاقهتناسبالتيطريقتهعلىيعملفهو؛ويناسبه

عليها؛وجبلألفهاالتيوعادتهومذهبهطريقتهعلىيجريإنسان

عنوالاعراضبالمعاصيالنعممقابلةمنطريقتهيشبهبمايعملفالفاجر

عليهوالثناءومحبتهالمنعمشكرمنيشاكلهبمايعملوالمؤمن،المنعم

وإجلاله.وتعظيمهلهوالمراقبةمنهوالحياءإليهوالتودد

فصل

خالقه؟يعرفكيفنفسهيعرفلممن

فيووضع،القلبوهوبيتاصدركفيخلقتعالىاللهأنفاعلم

عرشهعلىمستوفهو؛الأعلىالمثلعليهيستويلمعرفتهعرشاصدره

مستووتوحيدهومحبتهمعرفتهمنالأعلىوالمثل،خلقهمنبائنبذاته

يمينهعنووضع،الرضىمنبساطالسريروعلى،القلبسريرعلى

بهوالأنسرحمتهجنةمنباباإليهوفتح،وأوامرهشرائعهمرافقوشماله

الرياحينأصناففيهأنبتماكلامهوابلمنوأمطره،لقائهإلىوالشوق

والتحميدوالتسبيحوالتهليلالطاعاتأنواعمنالمثمرةوالأشجار

أبدما)تؤقىفهي؛معرفةشجرةالبستانوسطفيوجعل،والتقديس
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بهوالفرحوالخشيةوالانابةالمحبةمن25[]إبراهيم/ربها)بإدبنصيهنمص

كلامهتدبرمنيسقيهاماالشجرةتلكإلىوأجرى،بقربهوالابتهاج

بضياءأسرجهقنديلاالبيتذلكفيوعلق،بوصاياهوالعملوفهمه

لالفيتونؤمبر!ةشجرة!ومنيستمدفهو؟وتوحيدهبهوالايمانمعرفته

أحاطثم،35[]النور/نار!هولؤتمسسهولؤيضىءزتيهاي!دولاغريؤشرقبه

فلا؛البستانيؤذيومنوالمفسدينالافاتدخولمنيمنعهحائطاعليه

ومنامه،يقظتهفييحفظونهالملائكةمنحرساعليهوأقام،أذاهميلحقه

إصلاحهمهدائمافهو؛فيهبالساكنوالبستانالبيتصاحبأعلمثم

فيشعثبأدنىأحسوإذامنزلا،الساكنليرضاهشعثهولمالسكن

الساكنفنعم؛منهالساكنانتقالخشيةولمهإصلاحهإلىبادرالسكن

والمسكن.

عليهاستولىقدوبيمبالبيتهذابينكم!العالمينرباللهفسبحان

الأنتانلالقاءومحلاوالهوامللحشراتمأوىوصارالخراب

ساكنلاخربةوجدالحاجةوقضاءالتخليأرادفمن؟فيهوالقاذورات

منتةالأرجاء،مظلمة،الحاجةلقضاءمعدةوهيلها،حافظولافيها

ينزلولابهايأنسفلا؛القاذوراتوملأتهاالخرابعمهاقد،الرائحة

الشيطان؛والهواموالديدانالحشراتمنسكناهايناسبهمنإلافيها

فيهوتخفق،الجهلمنبساطالسريروعلىسريرها،علىجالس

إليهفتحوقد،الهوىواتباعالشهواتمرافقوشمالهيمينهوعن،الأهواء

بهاوالطمأنينةالدنياإلىوالركونوالوحشةالخذلانحقلمنباب

ماوالبدعوالشركوالهوىالجهلوابلمنوأمطر،الاخرةفيوالزهد

المعاصيبأنواعالمثمرةوالأشجاروالحنظلالشوكأصناففيهأنبت

والمضحكاتوالهزلياتوالنوادروالتنديباتالزوائدمن،والمخالفات
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المحرماتارتكابعلىتهيحالتيوالخمرياتالغزلياتوالأشعار

والاعراضبهالجهلشجرةالحقلوسطفيوجعل،الطاعاتفيوتزهد

واللعبواللهووالمعاصيالفسوقمنحينكلأكلهاتؤتيفهي؟عنه

الهمومثمرهاومن،شهوةكلواتباعريحكلمعوالذهابوالمجون

بلهوهاالنفسباشتغالمتواريةولكنها،والالاموالأحزانوالغموم

وقلقوحزفيوغمهمكلأحضرتسكرهامنأفاقتفإذاولعبها؛

اتباعمنيسقيهاماالشجرةتلكإلىب[]391وأجري،ضنكومعيشة

وخرابوظلماتهالبيتذلكتركثموالغرور،الأملوطولالهوى

قذر.ولامؤذولاحيوانولامفسدمنهيمنعلابحيث؛حيطانه

البيت!ذلكوالبيتهذاخالقفسبحان

الكنوزمنفيهماوقدرفيهالساكنوقدربيتهقدرعرففمن

نفسهجهلذلكجهلومن،ونفسهبحياتهانتفح؛والالاتوالذخائر

سعادته.وأضاع

التوفيق.وبالله

فصل

أكل:قال؟أكلهياليومفييأكلالرجل:التستريسهلسئل!-

فثلاث:لهقيل.المؤمنينأكل:قالفأكلتين؟:لهقيل.الصديقين

معلفَا.لهيبنوالأهلهقل:فقال؟أكلات

الجنةمنإليأحبللهأصليهما(1(ركعتين:سالمبنالأسودقال*

رضىالجنة؛كلامكممندعونا:فقال.خطأهذا:لهفقيل.فيهابما

منصوبا.الأصلفيكذا(1(
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نفسي.رضىمنإليأحبربيورضى،ربيرضىوالركعتان،نفسي

المريدشمهاإذا،الجنةرياحينمنريحانةالأرضفيالعارف!

الجنة.إلىنفسهاشتاقت

لاحظفإذا؛وجمالهمحبوبهجلالبينموضوعالمحبقلبثئج

إليه.واشتاقأحبهجمالهلاحظوإذا،و!ههابهجلالى

فائدة

منومنهم،والاحسانوالافضالبالجوداللهيعرفمنالناسمن

،والانتقامبالبطشيعرفهمنومنهموالتجاوز،والحلمبالعفويعرفه

والكبرياء،بالعزةيعرفهمنومنهم،والحكمةبالعلميعرفهمنومنهم

بالقهريعرفهمنومنهم،واللطفوالبربالرحمةيعرفهمنومنهم

حاجته.وقضاءلهفتهوإغاثةدعوتهبإجابةيعرفهمنومنهم،والملك

لهاجتمعتقدربايعرففإنه؛كلامهمنعرفهمنمعرفةهؤلاءوأعم

النقائصمنبريء،المثالعنمنزه،الجلالونعوتالكمالصفات

كلفوق،يريدلمافعال،كمالوصفوكلحسناسمكلله،والعيوب

امر،شيء،لكلومقيمشيء،كلعلىوقادرشيء،كلومعشيء،

كلمنوأجمل،شيءكلمنأكبر،والكونيةالدينيةبكلماتهمتكلم،ناه

الحاكمين.وأحكم،القادرينوأقدر،الراحمينأرحم،شيء

وبحال،إليهالموصلوبصراطه،بهعبادهلتعريفأنزلفالقران

إليه.الوصولبعدالسالكين

ئلىةفا

عليهبهااللهأنعمنعمةفيالعبديكونأنالعامةالخفيةالافاتمن
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أنهلجهلهمايزعمإلىمنهاالانتقالوبطلبالعبدفيملها،لهواختارها

وسوءبجهلهويعذرهالنعمةتلكمنيخرجهلابرحمتهوربه،منهالهخير

واستحكمبهاوتبرموسخطهاالنعمةبتلكذرعاضاقإذاحتى،لنفسهاختياره

ماكانبينالتفاوتورأى،طلبهماإلىانتقلفإذا؛إياهااللهسلبهلهاملله

فيه.كانماإلىالعودةوطلبوندمهقلقهاشتد؛إليهصارومافيه

نعمهمننجمةفيههوماأنأشهدهورشداخيرابعبدهاللهأرادفإذا

عنهبالانتقالنفسهحدثتهفإذا؛عليهشكرهوأوزعهبهورضاهعليه

طالباللهإلىمفوضيىعنهاعاجزبمصلحتهجاهلاستخارةربهاستخار

له.اختيارهحسنمنه

ولانعمةيراهالافإنه؛اللهلنعممللهمنأضرالعبدعلىوليس

هذا،مصيبةويعدهاويشكوهايسخطهابلبها،يفرحولاعليهايشكره

عليه.اللهنعمأعظممنوهي

عليهماللهبفتحيشعرونولا،عليهماللهنعمأعداءالناسفأكثر

إلىسعتفكموظلما؛جهلاوردهادفعهافيمجتهدونوهم،نعمه

ساعوهوإليهوصلتوكم!بجهدهردهافيساعوهونعمةمنأحدهم

وجهله!بطلمهوزوالهادفعهافي

مايغيزواحتئقؤ!عكأنغمهاثغمةمغيرايكلتمأدئهلهأتلكذ):تعالىقال

.[53/]الأنفال)بأنفسهتم

بأنفسهتم)مايغيرواحتئبقؤومايغبرلاأددهإت):تعالىوقال

11[.]الرعد/

نفسه،علىظهيرعدوهمعفهوالعبد؛نفسمنأعدىللنعمفليس
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منمكنهالذيفهوفيها؛ينفخوهونعمهفيالنارأ[]491يطرحفعدوه

الحريق،]من[استغاثضرامهااشتدفإذا؛بالنفخأعانهثمالنارطرح

الأقدار:معاتبةغايتهوكان

القدرا(1(عاتبأمرفاتإذاحتىلفرصتهمضياانالرأيوعاجز

فصل

معرفةوهي،بالجمالسبحانهالربمعرفةالمعرفةأنواعأعزمن

عرفهمنمعرفةوأتمهم،صفاتهمنبصفةعرفهوكلهم،الخلقخواص

صفاته.سائرفيشيءكمثلهليسسبحانه،وجمالهوجلالهبكماله

تلكعلىوكلهم،صورةأجملهمعلىكلهمالخلقفرضتولو

سبحانه؛الربجمالإلىوالباطنالظاهرجمالهمونسبت،الصورة

الشمس.قرصإلىضعيفسراجنسبةمنأقللكان

سبحاتهلأحرقتوجههعنالحجابكشفلوأنهجمالهفيويكفي

(2(.خلقهمنبصرهإليهانتهىما

فمنوالاخرةالدنيافيوباطنظاهرجمالكلأنجمالهفيويكفي

؟!الجمالهذاعنهصدربمنالظنفما؛صنعتهآثار

كله،والجود،جميعاوالقوة،جميعاالعزةلهأنهجمالهفيويكفي

أشرقتوجههولنوركله،والفضلكله،والعلم،كلهوالاحسان

فيأحمدبنوللخليل894(،(صالشعراءمعجمفيزيادبنليحعىالبيت(1(

الأخباروعيون035((2/والتبيينالبيانفينسبةوبلا913(،(صالمنتحل

آ(.4(1/الفريدوالعقد(34/2141،(1/

.الأشعريموسىأبيعن(917(مسلمأخرجهالذيالحديثفيكما(2(
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الذيوجهكبنورأعوذ":الطائفدعاءفيجم!ي!النبيقالكما؟الظلمات

.("(1والاخرةالدنياأمرعليهوصلح،الظلماتلهأشرقت

نورنهار،ولاليلربكمعندليسمسعود(2(:بنعبداللهوقال

السماواتنورسبحانهفهو؛وجههنورمنوالأرضالسماوات

.بنورهالأرضتشرقالقضاءلفصلجاءإذاالقيامةويوم،والأرض

الجميل.:الحسنىأسمائهومن

."(3(الجماليحبجميلاللهإن":جم!ي!عنهالصحيحوفي

وجمال،الذاتجمال:مراتبأربعةعلىسبحانهوجماله

حسنى،كلهافأسماؤهالأسماء؛وجمال،الأفعالوجمال،الصفات

وعدلومصلحةحكمةكلهاوأفعاله،كمالصفاتكلهاوصفاته

يعلمهولاسواهيدركهلافأمرعليههووماالذاتجمالوأما.ورحمة

منأكرمهمنإلىبهاتعرفتعريفاتإلامنهالمخلوقينعندوليس،غيره

الرداءبسترمحجوبالأغيار،عنمصونالجمالذلكفإن؛عباده

والعظمةردائيالكبرياء":عنهيحكيفيماجمتيطرسولهقالكما؟والازار

الرداء؛باسمأحقوأومعكانتأعظمالكبرياءكانتولما"(4(،إزاري

العظيم.العليسبحانهفهو؛المتعالالكبيرسبحانهفإنه

)1)

)2)

)3)

)4)

قال.جعفربنعبداللهعن52(13/الجزءمن(قطعةالكبيرفيالطبرانيأخرجه

.ثقاترجالهوبقية،ثقةمدلسوهو،إسحاقابنفيه:38((6/الهيثمي

.مجهولعبدالسلامأبوفيه:85(/1(الهيثميقال،(917(9/الطبرانياخرجه

مسعود.ابنعن19((مسلمأخرجه

حديثمن(1744(ماجهوابن(0904(داودوأبو376(،482(2/أحمدأخرجه

صحيح.حديثوهو.هريرةأبي
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الصفاتوحجب،بالصفاتالذاتحجب:عباسابنقال

بنعوتوستر،الكمالبأوصافحجببجمالظنكفما؛بالأفعال

؟!والجلالالعظمة

منيترقىالعبدفإن؟ذاتهجمالمعانيبعضيفهمالمعنىهذاومن

معرفةإلىالصفاتمعرفةومن،الصفاتمعرفةإلىالأفعالمعرفة

جمالعلىبهاستدلالأفعالجمالمنشيئاشاهدفإذا؛الذات

.الذاتجمالعلىالصفاتبجمالاستدلثم،الصفات

لاخلقهمنأحداوأن،كلهالحمدلهسبحانهأنهيتبينهناهاومن

لذاتهيعبدأنيستحقوأنه،نفسهعلىأثنىكماهوبل،عليهثناءيحصي

نفسهعلىوجمتنينفسهيحبسبحانهوأنه،لذاتهويشكرلذاتهويحب

وتوحيدهنفسهعلىوثناءهلنفسهوحمدهلنفسهمحبتهوأن،نفسهويحمد

كماسبحانهفهو؟والتوحيدوالحبوالثناءالحمدالحقيقةفيهولنفسه

ذاتهيحبكماسبحانهوهو،خلقهعليهبهيثنيماوفوقنفسهعلىأثنى

فيكانوإن،محبوبب[]491حسنأفعالهفكل؛وأفعالهصفاتهيحب

مسخوط،مكروههوماأفعالهفيفليس؛ويكرههيبغضهمامفعولاته

ماوكل،سبحانههوإلالذاتهويحمدلذاتهيحبماالوجودفيوليس

لأجلهيحببحيثسبحانهلمحبتهتابعةمحبتهكانتفإن؛سواهيحب

فإن؛الالهيةحقيقةهووهذا،باطلةمحبةفهيوإلآ،صحيحةفمحبته

إلىانضافإذافكيف؛لذاتهويحمدلذاتهيحبالذيهوالحقالإله

!؟ورحمتهوبرهوعفوهوتجاوزهوحلمهوإنعامهإحسانهذلك

وكماله،لذاتهويحمدهفيحبهاللهإلاإلهلاأنهيعلمأنالعبدفعلى

إلاوالباطنةالظاهرةالنعمبأصنافالحقيقةعلىمحسنلاأنهيعلموأن
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الوجهينمنفيحبه؛ذلكعلىويحمدهوإنعامهلاحسانهفيحبههو،

جميعا.

محبة.كمحبتهفليسشيء؛كمثلهليسأنهوكما

فإنهالأجلها؛الخلقخلقالتيالعبوديةهيالخضوعمعوالمحبة

فيبهوالاشراك،سبحانهلهإلاذلكيصلحولا،الذلبغايةالحبغاية

عملا.لصاحبهيقبلولااللهيغفرهلاالذيالشركهوهذا

والمحبة،كمالهوصفاتبمحامدهالاخبار:أصلينيتضمنوحمده

ومن،حامدايكنلملهمحبةغيرمنغيرهبمحاسنأخبرفمن؛عليهاله

الأمرين.يجمححتى؛حامدايكنلمبمحاسنهإخبارغيرمنأحبه

ألسنةعلىيجريهبمانفسهويحمد،بنفسهنفسهيحمدسبحانهوهو

الحامدفهو؛المؤمنينوعبادهورسلهوأنبيائهملائكتهمنلهالحامدين

الذيهوفإنه؛وتكوينهوإذنهبمشيئتهلهحمدهمفإن؛وهذابهذالنفسه

فمنه؛تائباوالتائبمصلياوالمصليمسلماوالمسلمحامداالحامدجعل

وهو،حمدهإلىوانتهتبحمدهفابتدأت،انتهتوإليهالنعمابتدأت

وألهم،وجودهفضلهمنوهيفرحأعظمبهاوفرحالتوبةعبدهألهمالذي

.وجودهفضلهمنوهيعليهاأثابهثمعليهاوأعانهالطاعةعبده

بكلإليهفقيرسواهوما،وجهبكلسواهماكلعنغنيسبحانهوهو

بهيكونمالافإن؛والغاياتالأسبابفيلذاتهإليهمفتقروالعبد،وجه

ينفع.لالهيكونلاوما،يكونلا
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فصل

يتناول"(1(الجماليحبجميلالله"إن:الحديثفيوقوله-،

العمومبطريقفيهويدخل،الحديثنفسفيعنهالمسؤولالثيابجمال

.شيءكلمنالجمال

."(2(النظافةيحبنظيفالله"إن:الاخرالحديثفيكما

طيبا"(3(.إلايقبللاطيبالله"إن:الصحيحوفي

."(4(عبدهعلىنعمتهأثريرىأنيحب"الله:السننوفي

النبيراني:قال[؟أبيه]عن،الجشميالأحوصأبيعن:وفيها

"من:قال.نعم:قلت.مال؟"منلك"هل:فقالأطمار،وعلي!!

"فلتر:قالوالشاء.الإبلمناللهاتىماكلمن:قلت؟".المالأي

.("(عليكوكرامتهنعمته

الذيالجمالمنفإنه؛عبدهعلىنعمتهأثرظهوريحبسبحانهفهو

يرىأنفيحب؟باطنجمالوهو،نعمهعلىشكرهمنوذلك،يحبه

عليها.بالشكرالباطنوالجمالبالنعمةالظاهرالجمالعبدهعلى

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

.(26ه(صتخريجهسبق

غريب،حديثهذا:وقال،وقاصأبيبنسعدعن(9927(الترمذيأخرجه

يضغف.إلياسبنوخالد

.هريرةأبيعن(1501(مسلمأخرجه

حديثهذا:وقال،العاصبنعمروبنعبداللهعن(9281(الترمذيأخرجه

حسن.

والنسائي(6002(والترمذي(6304(داودوأبو(3/473(أحمدأخرجه

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقال!.الطريقبهذا018((8/
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تجملوزينةلباساعبادهعلىأنزلللجمالسبحانهولمحبته

لباسماعلئ!أنزئناقدءادمينغ):فقالي،بواطنهمتجفلوتقوىظواهرهم

أهلفيوقال،26[]الأعراف/ضتر)ذلكألنقوئرلباسوريمثمأسؤه!تكغيوزى

]ا!نسان/!!وحرليرحةصبروابما!وجزلهموحم!مم!نضزهولفنهغ):الجنة

وأبدانهمبالسروروبواطنهمبالنضرةوجوههمفجمل12-11[؛

بالحرير.

واللباسوالأفعالالأقوالفيالجماليحبكماسبحانهوهو

فيبغض؛والهيئةوالثيابوالأفعالالأقوالمنالقبيحيبغضوالهيئة

وأهله.الجمالويحب،وأهلهالقبيح

:فريقانالموضعهذافيضلولكن

خلقه،ماكليحبفهوا[91]ه؛جميلخلقهماكلقالوا:فريق

رأىومنقالوا:شيئا.منهنبغضفلا؛خلقهماجميعنحبونحن

منشدهم:وأنشد.جميلةكلهاراهامنهالكائنات

مليحالوجوديحويمافجميعبعينهمالكائناترأيتوإذا

7[،]السجدة/)ظق!شىءكلاخسنآلذى!:تعالىبقولهواحتجوا

ترئفما):وقوله،88[/]النملشئء)كلأنقنألذىالمحهصحنع!و:وقوله

يصزحالذيهوعندهموالعارف3[.]الملك/)تفولقمنالرخمقظق

للهالغيرةعدمتقدوهؤلاء.قبيحاالوجودفييرىولاالجمالبإطلاق

سبيلهفيوالجهادالمنكروإنكارفيهوالمعاداةاللهفيوالبغضقلوبهممن

الذيالجمالمنوالاناثالدكورمنالصورجمالويرى!حدودهوإقامة

معبودهأنيزعمحتىبعضهمغلاوربما!بفسقهمفيتعبدون،اللهيحبه
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منمظهرهي:قالاتحادياكانوإنفيها!ويحلالصورةتلكفييظهر

!!الجماليةالمظاهرويسميها،الحقمظاهر

فصل

وتمامالصورجمالسبحانهذمقد:فقالوا،الثانيالفريقوقابلهم

أتجسامهم)تقجبكرإئتهتم!وإذا!و:المنافقينعنفقال؛والخلقةالقامة

)!ك!ورأثثاأخسنهتمقر!منقتلهمأفلكتاكؤ):وقال،(4/]المنافقون

"صحيحوفي.الصورهو:الحسنقال؛ومناظرأموالاأي74(]مريم/

ينظروإنما،وأموالكمصوركمإلىينظرلاالله"إن:ع!يمعنه"(1(مسلم

وإنما،الادرالتنظرينفلمأنهومعلوم:قالوا."وأعمالكمقلوبكمإلى

وآنيةوالذهبالحريرلباسعليناحرموقدقالوا:.المحبةنظرنفى

عئنيكتمذنولا):وقال.الدنياجمالأعظممنوذلك،والفضةالذهب

وفي131[.]طه/)فيهففتنهتمألذنياألحيؤةزقزهمنهمبهءأزؤجامئعناماإك

كماوالسرف،المسرفيناللهذموقد."(2(الايمانمن"البذاذة:الحديث

.اللباسفييكونوالشرابالطعامفييكون

ثلاثةوالهيئةواللباسالصورةفيالجمال:يقالأنالنزاعوفصل

:ذمولامدجبهيتعلقمالاومنه،يذمماومنه،يحمدمامنه:أنواع

أوامرهوتنفيذاللهطاعةعلىوأعانللهكانمامنهفالمحمود

آلةلباسنظيروهو،للوفود(3(يتجمل!ي!النبيكانكما؛لهوالاستجابة

)1)

)2)

)3)

.هريرةأبيحديثمن)2564(برقم

أبيحديثمن)1/9(والحاكم(4118(ماجهوابن(4161(داودأبوأخرجه

أمامة.

عمر.ابنعن)6802(ومسلم)886(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما
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محمودذلكفإن؟فيهوالخيلاءالحربفيالحريرولباسللقتالالحرب

.عدوهوغيظديبهونصراللهكلمةإعلاءتضمنإذا

إلىوالتوسلوالخيلاءوالفخروالرئاسةللدنياكانمامنهوالمذموم

النفوسمنكثيزافإن؛مطلبهوأقصىالعبدغايةهويكونوأن،الشهوات

ذلك.سوىفيلهاهمةليس

عنوتجردالقصدينهذينعنخلامافهويذمولايحمدلاماوأما

الوصفين.

عظيمين؛أصلينعلىمشتملالشريفالحديثهذاأنوالمقصود

يماثلهلاالذيبالجمالسبحانهاللهفيعرف؛سلوكوآخره،معرفةفأوله

؛والأخلاقوالأعمالالأقوالمنيحبهالذيبالجمالويعبد،شيءفيه

والمحبةبالاخلاصوقلبه،بالصدقلسانهيجملأنعبدهمنفيحب

لباسهفيعليهنعمهبماظهاروبدنه،بالطاعةوجوارحه،والتوكلوالانابة

المكروهةوالشعوروالأوساخوالأحداثالأنجاسمنلهوتطهيره

بالأفعالإليهويتعرفالجمالبصفاتفيعرفه؟الأظفاروتقليموالختان

ويعبده،وصفههوالذيبالجمالفيعرفه؛الجميلةوالأخلاقوالأقوال

المعرفة،:قاعدتينالحديثفجمع؛ودينهشرعههوالذيبالجمال

.والسلوك

فصل

صدقمعأمورهجميعفيربهصدقهمنأنفعشيم!للعبدليس

عزمفإذا):تعالىقال؛فعلهب[91]هوفيعزمهفيفيصدقه؛العزيمة

صدقفيفسعادته؛21[]محمد/!)لهؤضينيمل!نأدئهالأمرفلؤصصدقوا

الترددوعدموجزمهاجمعهاالعزيمةفصدق.الفعلوصدقالعزيمة
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بقيعزيمتهصدقتفإذا.تلؤمولاتردديشوبهالاعزيمةتكونبل،فيها

يتخلفلاوأن،فيهالجهدوبذلالوسمعاستفراغوهو،الفعلصدقعليه

الارادةضعفمنتمنعهالقصدفعزيمة.وباطنهظاهرهمنبشيءعنه

والفتور.الكسلمنيمنعهالفعلوصدق،والهمة

.لغيرهيصنعمافوقلهاللهصنعأمورهجميعفياللهصدقومن

التوكل؛وصدقالاخلاصصحةمنيلتئممعنىالصدقوهذا

وتوكله.إخلاصهصحمنالناسفأصدق

القدرفيجليلةفائدة

:إرادةذاعبداأمرإرادةذورب

به.أمرمافعلويلهمهيعينهأننفسهمنأرادوفقهفإن

ماإلايختارلاالحيثيةهذهمنوهو،ونفسهوإرادتهخلاهخذلهوإن

ذمهولذلك،ذلكإلايريدلاإنسانهوحيثمنفهو؛وطبعهنفسهتهواه

الحيثية،تلكعلىزائدبأمرإلايمدحهولم،الحيثيةهذهمنكتابهفيالله

ذلك،ونحووبراوتقئاوشكوزاومحسناوصابزاومؤمنامسلماكونهوهو

يكفيلالكن،صالحةوإرادتهإنساناكونهمجردعلىزائاأمروهذا

أنهكما؛التوفيقوهو،ذلكعلىزائدبقدرتؤيدلمإنصلاحيتهامجرد

اخرسبحبيحصللمإنللادراكالعينصلاحيةمجردالرؤيةفييكفيلا

عنها.المنفصلالنورمن

فصل

الناسمنلكوالتوقيرالتعظيمتطلبأنوالجهلالظلمأعظممن

يراكأنوتجفهالمخلوقتوقرفإنك؛وتوقيرهاللهتعظيممنخالوقلبك
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عليها!يراكأناللهتوقرلاحالفي

تعاملونهلاأي؛[13/أنوح!)وقاراطهلالزجونل!ما!و:تعالىقال

)وتوفروه):تعالىقولهومنه،العظمة:والتوقير،توقرونهمنمعاملة

وقالتشكرونه؟!ولاحفاللهتعرفونلامالكم:الحسنقال9[؛الفتح/أ

وقال.طاعةللهترونلا:زيدابنوقال.ربكمعظمةتبالونلا:مجاهد

.(1(عظمتهحقتعرفونلا:عباسابن

اللهعظموالوأنهموهوواحد،معنىإلىترجعالأقوالوهذه

واجتنابسبحانهفطاعته؛وشكروهوأطاعوهوحدوهعظمتهحقوعرفوا

القلب.فيوقارهبحسبمنهوالحياءمعاصيه

يذكرهأنأحدكمقلبفياللهوقارليعظم:السلفبعضقالولهذا

الكلباللهقبع:تقولكما؛بهاسمهفيقرنذكرهمنيستحعيماعند

الله.وقارمنفهذا!ذلكونحو،والنتنوالخنزير

:تقولبحيثاللفظفيلا،خلقهمنشيئابهتعدللاأنوقارهومن

الحبفيولا،وشئتاللهشاءوما،وأنتاللهإلاماليوحياتكوالله

كماونهيهأمرهفيالمخلوقفتطيعالطاعةفيولا،والاجلالوالتعظيم

الخوففيولا،والفجرةالظلمةأكثرعليهكما؛أعظمبل،اللهتطيع

هو:ويقولبحقهيستهينولا،إليهالناظرينأهونويجعلهوالرجاء؛

المخلوقحقويقدمالفضلةعلىيجعلهولا،المسامحةعلىمبني

وحد،ناحيةفيوالناس،وناحيةحدفيورسولهاللهيكونولا،عليه

اللهفيهالذيوالشقالحددونالناسفيهالذيوالشقالحدفيفيكون

.7(41/70(المنثوروالدرر(592(23/الطبريتفسيرانظر(1(
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فياللهويعطيولبهقلبهمخاطبتهفيالمخلوقيعطيولا،ورسوله

علىمقدمانفسهمراديجعلولا،وروحهقلبهدونولسانهبدنهخدمته

اللهفإنكذلككانومن.القلبفياللهوقارعدممنكلهفهذا،ربهمراد

منوهيبتهوقارهيسقطبل،هيبةولاوقاراالناسقلوبفيلهيلقيلا

وتعظيم.حبوقارلابغضوقارفذاك؛شرهمخافةولمحروهوإن،قلوبهم

مافيهفيرىوضميرهسزهعلىاطلاعهمنيستحييأناللهوقارومن

.يكره

منيستحييمماأعظمأ[]691الخلوةفيمنهيستحييأنوقارهومن

.الناسأكابر

والحكمةالعلممناتاهوماوكلامهاللهيوقرلامنأنوالمقصود

؟!وتعظيمهتوقيرهالناسمنبطلبكيف

وروادعوتنبيهاتالحقمنصلات!ي!الرسولوكلاموالعلمالقرآن

وردمافلا؛بكقائموموقظورادعزاجروالشيب،إليكواردةوزواجر

والتعظيمالتوقيرتطلبهذاومع،نصحكبكقامماولا،وعظكإليك

وهووانزجارا،وعظامصيبتهفيهتؤثرلمكمصابفأنت!اغيركمن

فيهيؤثرلمفالضرب؛مصابهإلىبالنظروينزجريتعظأنغيرهمنيطلب

!اضربهإلىنظرممنالانزجاريريدوهو،زجرا

رآهاكمنليسغيرهحقفيوالآياتوالعقوباتبالمثلاتسمعمن

فىءايشا)سزيهض؟!نفسهفيوجدهابمنفكيف؟غيرهفيعيانا

معلومة،مسموعةالآفاقفيفآياته53(؟]فصلت/)أنفسهموفىألأفاق

.الخذلانمنباللهفعياذا؛مرئيةمشهودةالنفسفيواياته
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!ولؤيؤمنوبئلارفي!دتعلئهئمحقتالذيفإن):تعاليقال

.[79-69/]يونس!)الألصالعذابيرواحتى-ءايةحمهتمجا

عليهغصوحشئرناائؤق3!مهصأتمكبحهإينهمنرلاأئنا!ولؤ):وقال

.[111/]الأنعام)الئهلمجشآءأنإلاليهؤمنوائاكانواقبلأشئ

خلقتهنقائصويمممهذابدونيعتبربالتوفيقالمؤيدوالعاقل

أثر،إيمانهفيزادأثرجثمانهمنامتحىفكلما؛وأعمالهأخلاقهبفضائل

والداراللهفيورغبتهويقينهإيمانهقوةفيزادبدنهقوىمننقصوكلما

.لآخرةا

منمعينحدعلىبهيقفلأنه؛لهخيرفالموتهكذايكنلموإن

فيزيادةفإنها؛العمرطولمعوالنقائصالعيوببخلاف؛والفسادالألم

التذكرليحصلونفعالعمرطولحسندمانما،وحسرتهوغمهوهمهألمه

)أولؤ:تعالىقالكما؛النصوحوالتوبةالفرصواغتناموالاستدراك

.37[طر/]فاتذكر!منيتذئحرقيهمانعفريهم

فارطهوتداركمعايبهإصلاحالبقاءوطولالتعميريورثهلمفمن

وإلآ،المقيمالنعيموحصولقلبهحياةعلىفيعمل؛أنفاسهبقيةواغتنام

إلىوإماالجنةإلىإماسفرجناحعلىالعبدفإن،حياتهفيلهخيرفلا

حصولفيلهزيادةسفرهطولكانعملهوحسنعمرهطالفماذا؛النار

وأفضل،أجلالصبابةكانتإليهاالسفرطالكلمافإنه؛واللذةالنعيم

ونزولأوعذابهألمهفيزيادةسفرهطولكانعملهوساءعمرهطالواذا

.نازلوإماصاعدامافالمسافر؛أسفلإلىله

عمله،وحسنعمرهطالمن"خيركم:المرفوعالحديثوفي
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."(1(عملهوقبحعمرهطالمنوشركم

عمارةجعله،ذاتهمنشيءخربكلماطلبهفيالصادقفالطالب

وكلما،اخرتهفيزيادةجعلهدنياهمنشيءنقصوكلما،وروحهلقلبه

وأهمنالهوكلما،آخرتهلذاتفيزيادةجعلهدنياهلذاتمنشيئامنع

وجاههولذتهودنياهبدنهفنقصان؛آخرتهأفراجفيجعلهغمأوحزن

بهرحمةكانمعادهفيعليهوتوفيرهذلكحصولفيزادإن:ورئاسته

تركأوباطنةأوظاهرةذنوبعلىوعقوبةحرماناكانوإلأ،لهوخيرا

هذهعلىمرتبوالآخرةالدنياخيرحرمانفإن؛باطنأوظاهرواجب

الأربعة.

التوفيق.وبالله

ئلىةفا

إلارحالهمعنحطلهموليس،مسافرينيزالوالمخلقوامنذالناس

النار.أوالجنةفي

ومنالأخطار،وركوبالمشقةعلىمبنيئالسفرأنيعلموالعاقل

السفر،انتهاءبعدذاكإنما،وراحةولذةنعيمفيهبطلبأنعادةالمحال

ولا،واقفةغيرالسفراناتمنانكلأوقدموطأةكلأنالمعلومومن

يكونأنيجبالتيالحالعلىمسافرأنهثبتوقد،واقفالمكلف

استراحأونامأونزلوإذاب[]691،الموصلالزادتهيئةمنعليهاالمسافر

للسير.الاستعدادقدمفعلى

:الترمذيقال.بكرهأبيعن(0233(والترمذي،43(04(5/أحمدأخرجه(1(

صحيح.حسنحديث
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ئلىةفا

لأنه؛وقوفالسيرفيالبرعنبالمشاهدةالاشتغالأنالعارفينعند

معرفةمنازديادأوباطنأوظاهرعملصاحبكانلوالمشاهدةزمنفي

صورةعلىتحشرالانسانيةاللطيفةفإن؛بهأولىكانمفصلوإيمان

عملهصورةعلىيحشروالبدنوإرادتها،وهمتهاومعرفتهاعملها

ذلك.حقيقةشاهدتالدارهذهمنانتقلتوإذا؛القبيحأوالحسن

ومساكنتهم،بالناسالأنسمنتبعداللهمنقلبكقربقدروعلى

صحةذلكوملاك،حفظهيكونوإرادتكلسركصيانتكقدروعلى

العمل.صحةثم،الإرادةصحةثم،بالطريقالعلمصحةثم،التوحيد

يعثرواوأنعليكصماقبالهملكالناسقصدمنالحذركلوالحذر

العظمى.الافةفإنها؛غرضكموضععلى

فصل

:جهاتثلاثمنإلاعليهللشيطانطريقلاأنهيعلملبذيكل

فضلة،فتصير،الحاجةقدرعلىفيزيد،والاسرافالتزيد:أحدها

الاحتراز[]منهالاحترازوطريق.القلبإلىومدخلهالشيطانحظوهي

فمتى؛راحةأولذةأونومأوغذاءمنمطلوبهاتمامالنفسإعطاءمن

منه.العدودخولمنالأمانحصلالبابهذاأغلقت

بابفتحغفلفمتىالذكر؛حصنفيالذاكرفإن؛الغفلة:الثانية

إخراجه.يصعبأوعليهفيعسر،العدوفولجه،الحصن

.الأشياءجميعمنيعنيهلاماتكلف:الثالثة
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ئدةفا

وصناعةعلمكلوإلى-بلالاخرةوالداراللهإلىالنفوذطالب

يكونأنيحتاج-فيهبهمقتدىذلكفيرأشايكونبحيثورئاسة

تخيله،سلطانتحتمقهورغير،وهمهعلىحاكمامقداما،شجاعا،

بطريقعارفا،إليهتوجهلماعاشقا،مطلوبهسوىماكلفيزاهدا

يثنيهلا،الجأشثابت،الهمةمقدام،عنهالقواطعوالطرقإليهالوصول

غيرالفكر،دائم،السكونكثير،عاذلعذلولالائملوممطلوبهعن

أسبابمنإليهيحتاجبماقائما،الذمألمولاالمدحلذةمعمائل

محبا،التعبوراحتهالصبر،شعاره،المعارضاتتستفزهلا،معونته

كالطائرحذرعلىإلاالناسيخالطلا،لوقتهحافظا،الأخلاقلمكارم

فيطامعا،والرهبةبالرغبةنفسهعلىقائما،بينهمالحبيلتقطالذي

ولاعبثما،حواسهمنشيئامرسلغير،جنسهبنيعلىالاختصاصنتائح

.الكونمراتبفيخواطرهمسزحا

وبينبينكالحائلةالعلائقوقطعالعوائدهجرذلكوملاك

.المطلوب

معالأدباطراحمنخيرالحجابمعالأدبلزومأنالعواموعند

الكشف.

ئدةفا

لاثم،غفلةعلىكانوإن،اللسانبذكريبتدىءمنالذاكرينمن

ذلك،يرىلامنومنهم.الذكرعلىفيتواطأ،قلبهيحضرحتىفيهيزال

الذكرفيفيشرع،قلبهيحضرحتىيسكنبل،غفلةعلىيبتدىءولا

جميعا.فتواطأ،لسانهاستتبعقويفإذا؟بقلبه
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قلبه.إلىلسانهمنالذكرينتقلفالأول

بل،منهقلبهيخلوأنغيرمن،لسانهإلىقلبهمنينتقلوالثاني

ثم،قلبهنطقبذلكأحسفإذا؛فيهالناطقبطهوريحسحتىأولايسكن

كليجدحتىذلكفييستغرقثم،اللسانيالذكرإلىالقلبيالنطقانتقل

.ذاكرامنهشيء

الأذكارمنوكان،اللسانالقلبفيهواطأماوأنفعهالذكروأفصل

.ومقاصدهمعانيهالذاكروشهد،النبوية

فصل

تصنعأوخيرافيهتزرعحتىنفسهمنمكنكرجللكالناسأنفع

فيبهفانتفاعك؛وكمالكمنفعتكعلىلكالعوننعمفإنه؛معروفاإليه

أكثر.أوبكانتفاعهمثلالحقيقة

فإنه؛فيهاللهتعصيحتىمنكنفسهمكنمنعليكالناسوأضر

ونقصك.مضرتكعلىلكعون

فصل

بعدللألممثمرةتناولها،حالبالقبحممزوجةالمحرمةاللذة

وبقاءانقطاعهافيففكرإليهامنكالداعيةاشتدتأ[]791فإذا؛انقضائها

.التفاوتمنبينهماماوانظر،الأمرينبينوازنثم؛وألمهاقبحها

ثقلتفإذا؛والراحةللذةمثمر،بالحسنممزوجبالطاعةوالتعب

ووازن،وسرورهاولذتهاحسنهاوبقاءتعبهاانقطاعفيففكرالنفسعلى

.المرجوجعلىالراجحواثر،الأمرينبين
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والسرورالفرحةمنالمسببفيماإلىفانظربالسببتألمتفإن

إلىفانظرالمحرمةاللذةبتركتألمتوإن.مقاساتهعليكيهنواللذة

الألمين.بينووازن،يعقبهالذيالألم

واحتمال،أدناهمابتفويتالمنفعتينأعظمتحصيلالعقلوخاصية

أعلاهما.لدفعالألمينأصغر

بهيختارعقلوإلىومقتضياتها،بالأسبابعلمإلىيحتاجوهذا

الأفضلاختاروالعلمالعقلمنقسمهوفرفمن؛منهالهوالأنفعالاولى

فيفكرومن،خلافهاختارأحدهمامنأومنهماحظهنقصومن،وآثره

المشقةفليتحمل؛بمشقةإلامنهماواحدايناللاأنهعلموالآخرةالدنيا

وأبقاهما.لخيرهما

فصل

وله،نهيفيهعليهولهأمر،أعضائهمنعضوكلفيالعبدعلىلله

واجتنب،بأمرهالعضوذلكفيللهقامفإن.ولذةمنفعةبهوله،نعمةفيه

ولذتهانتفاعهتكميلفيوسعى،فيهعليهنعمتهشكرأذبفقدنهيهفيه

وجعله،العضوبذلكانتفاعهمناللهعظلهفيهونهيهاللهأمرعئىوإن.به

ومضرته.ألمهأسبابأكبرمن

فإن،منهوتقزبهإليهتقدمهعبوديةأوقاتهمنوقتكلفيعليهوله

وبطالةراحةأوبهوبدشغلهوإن.ربهإلىتقدمالوقتبعبوديةوقتهشغل

تأخر.

البتة.الطريقفيوقوفولا،تأخرأوتقدمفييزاللافالعبد

.37(المدثر/أ!)أؤيخأخربندأنمنكؤشاءلمن):لىتعاقال
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فصل

والمنع؛والعطاءوالنهيالأمربينالخلقهذاسبحانهاللهأقام

فرقتين:فافترقوا

عنبالغفلةوعطاءه،بالارتكابونهيه،بالتركأمرهقابلتفرقة

بحسبالعداوةمنوفيهم،أعداؤهوهؤلاء.بالسخطومنعهالشكر،

ذلك.منفيهمما

وإن،الاجابةإلىسارعناأمرتنافإن؛عبيدكنحنإنما:قالواوقسم

وإن،حمدناكأعطيتناوإن،عنهنهيتناعماوكففناهانفوسناأمسكنانهيتنا

.وذكرناكإليكتضرعنامنعتنا

عليهممزقهفإذاالدنيا؛الحياةسترإلاالجنةوبينهؤلاءبينفليس

بينهمليسأولئكأنكما؛الأعينوقرةالمقيمالنعيمإلىصارواالموت

والألم.الحسرةإلىصارواالموتمزقهفإذا؛الحياةسترإلاالناروبين

منتعلمأنوأردت،قلبكفيوالاخرةالدنياجيوشتصادمتفإذا

يمكنكلاإذ،تقاتلمنومعمنهماتميلمنمع:فانظرأنتالفريقينأي

محالة.لاأحدهمامعفأنت؟الجيشينبينالوقوف

العقلواستنصحوافخالفوه،الهوىاستغشواالأولفالفريق

بماللعملوجوارجهم،لهخلقوافيماللفكرقلوبهموفرغوا،فشاوروه

واستظهروا،الاخرةفيمنازلهميعمربمالعمارتهاوأوقاتهم،بهأمروا

مسافرةوقلوبهمالدنياوسكنوا،الأعمالإلىبالمبادرةالأجلسرعةعلى

علىوطاعتهباللهواهتمواإليها،انتقالهمقبلالاخرةواستوطنواعنها،

لهمفعجلفيها،مقامهمقدرعلىللاخرةوتزودوا،إليهحاجتهمقدر
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إليه،بقلوبهموأقبل،بنفسهانسهمأنوروجهاالجنةنعيممنسبحانه

قلوبهموفرغ،بقربهونعمهم،لقائهإلىوشوقهم،محبتهعلىوجمعها

منوالغمفوتهاعلىوالحزنوالهمالدنيامحبةمنغيرهمقلوبملأمما

منهاستوحشبماوأنسوا،المترفوناستوعرهمافاستلانوا،ذهابهاخوف

بأرواجهم.الأعلىوالملأ،بأبدانهمالدنياصحبوا؛الجاهلون

فصل

يخدشهشيءٍفأدنى؛وأصفاهوأنظفهوأنزههشيءألطفالتوحيد

وكالمراة،أثرأدنىفيهيؤثريكونثوبكأبيضفهو؛فيهويؤثرويدنسه

واللفظةاللحظةتشوشهولهذاب[7191،فيهايؤثرشيءأدنىجداالصافية

استحكموإلأ،بضدهالأثرذلكوقلعصاحبهبادرفإن؛الخفيةوالشهوة

قلعه.عليهيتعسرطبعاوصار

الحصولسريعيكونمامنها:فيهتحصلالتيوالطبوعالاثاروهذه

ماومنها،الزوالبطيءالحصولسريعيكونماومنها،الزوالسريع

بطيءالحصولبطيءيكونماومنها،الزوالسريعالحصولبطيءيكون

.الزوال

منكثيرفيهينغمر،عظيماكبيراتوحيدهيكونمنالناسمنولكن

نجاسةأدنىيخالطهالذيالكثيرالماءبمنزلة،فيهويستحيلالاثارتلك

توحيدهفيخلط،دونههوالذيالتوحيدصاحببهفيغتر،وسخأو

منفيظهر،توحيدهالكثيرالعظيمالتوحيدصاحببهخلطبماالضعيف

الكثير.التوحيدفييظهرلمماتأثيره

يظهرلامايدنسهممالصاحبهيظهرجداالصافيالمحلفإنوأيضا

هذا؛دونبالازالةفيتداركه،مبلغهالصفاءفييبلغلمالذيالمحلفي
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به.يشعرلافمانه

الموادأحالتجداقويةكانتإذاوالتوحيدالايمانقوةفإنوأيضا

الضعيفة.القوةبخلاف؛وقهرتهاالرديئة

بمايسامحللسيئاتوالغامرةالكثيرةالمحاسنصاحبفإنوأيضا

المحاسن؟تلكمثللهوليستالسيئاتتلكمثلأتىمنبهيسامحلا

قيل:كما

(1(شفيعبألفمحاسنهجاءتواحدبذنبأتىالحبيبوإذا

تلكيحيلالانقيادوكمالالارادةوقوةالطلبصدقفإنوأيضا

وفسادالكذبأنكما؛وموجبهمقتضاهإلىالغريبةوالغواشيالعوارض

مقتضاهإلىالممدوحةوالأفعالالأقواليحيلالانقيادوضعفالقصد

الأغذيةلصالحوإحالتهاالغالبةالأخلاطفيذلكيشاهدكما؛وموجبه

طبعها.إلى

ئلىةفا

برحمته؛الفوزوأوجباللهعذابمنأنجىوإنللهالشهواتترك

لابهوالابتهاجوالفرحإليهوالشوقالأنسولذةالبروكنوزاللهفذخائر

اللهفإن؛والعلموالزهدالعبادةأهلمنكانصمانغيرهفيهقلبفيتحصل

،بغيرهمتعلقةوهمتهسواهفيهقلبفيذخائرهيجعلأنأبىسبحانه

الله،دونفقراوالغنىاللهمنغنىالفقريرىقلبفيذخائرهيودومانما

معه.نعيماوالعذابدونهعذاباوالنعيم،معهعزاوالذلدونهذلآوالعز

(6/25(.الطيبنفحفينسبةبلاالبيت(1(
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والغموالهموالألموالموت،ومعهبهإلاالحياةيرىفلاوبالجملة

وجنة،معجلةالدنيافيجنة:جنتانلهفهذا؛معهيكنلمإذاوالحزن

القيامة.يوم

فائدة

فيالبدنكاعتكافوجلعزاللهعلىالقلبعكوفهيالانابة

يفارقه.لاالمسجد

بالاجلالوذكره،محبتهعلىالقلبعكوفذلكوحقيقة

والمتابعةلهبالاخلاصطاعتهعلىالجوارحوعكوف،والتعظيم

لرسوله.

المتنوعة؛التماثيلعلىعكفوحدهاللهعلىقلبهيعكفلمومن

!)لمجونالاأنتوالتىالبمالثلهذه)ما:لقومهالحنفاءإمامقالكما

.52[]الأنبياء/

علىالعكوفقومهحظفكان؛العكوفحقيقةوقومههوفاقتسم

تمثالجمعوالتماثيل.الجليلالربعلىالعكوفحطهوكان،التماثيل

الممثلة.الصوروهي

علىمنهعكوفإليهوالركونبهواشتغالهاللهبغيرالقلبفتعلق

،الأصنامتماثيلعلىالعكوفنظيروهو،بقلبهقامتالتيالتماثيل

علىوإراداتهموهممهمبقلوبهمبالعكوفالأصنامعبادشرككانولهذا

تماثيلهم.

عاكفَايكونبحيثواستعبدتهملكتهقدتماثيلالقلبفيكانفإذا

ع!ييهالنبيسماهولهذاعليها،الأصنام]عباد[عكوفنظيرفهوعليها؛
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تعسالدينار،عبد"تعس:فقال،والنكسبالتعسعليهودعالهاعبدا

.")1(انتقشفلاشيكوإذا،وانتكستعس،الدرهمعبد

فهومسافروكل،كلهمسفرجناحعلىالدارهذها[8191فيالناس

والداراللهوطالب،عليهبالنزوليسرمنعلىونازلمقصدهإلىظاعن

القدومعندعليهونازلسفرهحالفياللهإلىظاعنهوإنماالآخرة

انقضائه.وفيسفرهفيهمتهفهذه؛عليه

فىجلفا!!ضئةراضيةرئكإكارجى!الظمينةألنقسيإدئها)

.03[-27]الفجر/!)جنثى!وا.ظعئدى

]التحريم/!اتجئةفىتيتاعندكلىأتنرب):فرعونامرأةوقالت

الجارفان؛الجنةفييكونأنطلبهاقبلعندهالبيتكونفطلبت11[؟

.الدارقبل

علي)2(الشيخكرممن

:كالنوميقظةأوكاليقظةنومفيليقيل

عنلخروجكمكافأة،عليكفأضاعفهاغيريإلىفاقةتبدلا*

عبوديتك.فيحدك

السبك.بعدتزيفنفلا؛خالصاذهبالتصيربالفقرابتليت!*

وصلتلنبيوصلتهافإن؛بالغنىولنفسيبالفقرلك*حكمت

)1)

)2)

.هريرةأبيعن،2887((2886البخاريأخرجه

هو.منأعرفلم
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عنلكطردامعونتيموادعنكحسمتبغيريوصلتهاوإن،بالغنى

بابي.

ركنتإن:لكوقاتلعليكوبالفإنه؛دونناشيءإلىتركنلا-كل!

وإن،عليكنكرناهاالمعرفةإلىركنتوإن،عليكرددناهالعملإلى

معه،أوقفناكالعلمإلىركنتوإن،فيهاستدرجناكالوجدإلىركنت

.عبدالنانرضاكربالكارضنا،إليهموكلناكالمخلوقينإلىركنتوإن

فائدة

أسبال!:لهاغيرهأوالقرانسماععندتعرضالتيالشهقة

إليها،فيرتاح،لهليستدرجةالسماععندلهيلوحأنأحدها:

.شوقشهقةفهذه؛الشهقةلهفتحدث

نفسه،علىوحزناخوفافيشهق،ارتكبهذنبلهيلوحأن:وثانيها

خشية.شهقةوهذه

لهفيحدث،عنهدفعهعلىيقدرلافيهنقصلهيلوحأنوثالثهاة

.حزنشهقةفيشهق،حزناذلك

مسدودةإليهالطريقويرى،محبوبهكماللهيلوحأنورابعها:

.وحزنأسفشهقةذلكفيحدث،عنه

فذكره،بغيرهواشتغل،محبوبهعنهتوارىقديكونأن:وخامسها

،ظاهرةوالطريقمفتوحاالبابورأى،جمالهلهفلاح،محبوبهالسماع

له.لاحبماوسرورافرحافشهق

،الاحتمالعنالمحلوضعفالواردقوةالشهقةفسببحالوبكل
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لهأقوىوذلك،عليهيظهرولاداخلاعملهالواردذلكيعملأنوالقوة

انقطاعه.وأوشكأثرهضعفأظهرهاذافإنه؛وأدوم

سار!واماصاد!إماالشاهقفإن،الصادقمنالشهقةحكمهذا

منافق.وإما

نافعةقاعدة

والطلبالارادةمبدأالفكرفإنالتفكر؛قبلمنوالشرالخيرأصل

والبغض.والحبوالتركوالزهد

دفعوفياجتلابها،طرقوفيالمعادمصالحفيالفكرالفكروأنفع

الأفكار.أجلهيأفكارأربعةفهذه،اجتنابهاطرقوفيالمعادمفاسد

مفاسدفيوفكرتحصيلها،وطرقالدنيامصالحفيفكر:أربعةويليها

أفكاردارتالثمانيةالأقسامهذهفعلىمنها.الاحترازوطرقالدنيا

العقلاء.

وطرق،ونهيهوأمره،ونعمهاللهآلاءفيالفكر:الأولالقسمورأس

الفكروهذا.والاهماومانبيهوسنةكتايهمنوصفاتهوبأسمائهيهالعلم

لصا! وفيودوامهاوشرفهاالاخرةفيفكرفإذا؛والمعرفةالمحبةحبهيممر

الدنيا،فيوالزهدالآخرةفيالرغبةذلكلهأثمر؛وفنائهاوخستهاالدنيا

والاجتهادالجدذلكأورثهالوقتوضيقالأملقصرفيفكروكلما

بعدوتحييها،همتهتعليالأفكاروهذه.الوقتاغتنامفيالوسمعوبذل

.وابفيوالناسوابفيوتجعله،وسفولهاموتها

هذاأكثرقلوبفيتجولالتيالرديئةالأفكارالأفكارهذهوبإزاء

الخلق:
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فضولمنبهالاحاطةأعطيولافيهالفكريكلفلمفيمافالفكر

سبيللامماوصفاتهالربذاتكيفيةفيكالفكر؛ينفعلاالذيالعلم

إدراكه.إلىللعقول

كالفكرتضز؛بلتنفعلاالتيالدقيقةالصناعاتفيالفكر:ومنها

والتصاوير.ب[]891الأشكالوأنواعوالموسيقىالشطرنحفي

فيهاالفكريعطلمصحيحةكانتلوالتيالعلومفيالفكر:ومنها

الرياضيوالعلمالمنطقدقائقفيكالفكرشرفا؛ولاكمالاالنفس

يكمللمغاياتهاالانسانبلغلوالتي،الفلاسفةعلوموأكثروالطبيعي

نفسه.تزكولمبذلك

وإنوهذاتحصيلها،وطرقواللذاتالشهواتفيالفكر:ومنها

قبلالدنياعاقبةفيومضرته،لهعاقبةلالكن،لذةفيهللنفسكان

مسرته.أضعافالاخرة

إذافيماكالفكر؛يكونكانكيفكانلويكنلمفيماالفكر:ومنها

ويأخذيتصرفوكيف؟يصنعماذاضيعةملكأوكنزاوجدأوملكاصار

السفل.أفكارمنذلكونحو؟وينتقمويعطي

ومداخلهموماجرياتهمالناسأحوالجزئياتفيالفكرومنها:

ورسولهاللهمنالفارغةالمبطلةالنفوسفكرمنذلكوتوابعومخارجهم

.الاخرةوالدار

أغراضهإلىبهايتوصلالتيوالمكرالحيلدقائقفيالفكر:ومنها

محرمة.أوكانتمباحة؛وهواه

والهجاءالمدحفيوأفانينهوصروفهالشعرأنواعفيالفكر:ومنها
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سعادتهفيهفيماالفكرعنالانسانيشغلفإنه؛ونحوهاوالمراثيوالغزل

الدائمة.وحياته

الخارجفيلهاوجودلاالتيالذهنيةالمقدراتفيالفكر:ومنها

علمفيحتى،علمكلفيموجودوذلك،البئةإليهاحاجةبالناسولا

والطب.والأصولالفقه

مضرتهافيويكفيمنفعتها،منأرجحمضرتهاالأفكارهذهفكل

واجلا.عاجلابالنفععليهوأعودبهأولىهوفيماالفكرعنشغلها

فصل

العملأثمراوالطلبالايماناجتمعفإذا؛الايمانلقاحالطلب*

الصالح.

اجتمعافإذا؛إليهوالاضطرارالافتقارلقاحباللهالظنوحسن!دم

.الدعاءإجابةأثمرا

واجتنابالأوامرامتثالأثمرااجتمعافإذا؛المحبةلقاحوالخشية*

المناهي.

قال؛الدينفيالامامةأورثااجتمعافإذا؛اليقينلقاحوالصبر*

ئايتاو!انواصبروآلمابأضنايهدوتأيمةنهتموحعقنا):تعالى

.24(5/]السجد!)يوقنويئ

قبولأثمرااجتمعافإذا؛الاخلاصلقاحبالرسولالاقتداءوصحة*

به.والاعتدادالعمل

انفردوإن،والسعادةالفلاحكاناجتمعافإذا؛العلملقاحوالعمل*
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شيئا.يفدلمالآخرعنأحدهما

والآخرةالدنياسيادةحصلتاجتمعافإذا؛العلملقاجوالحلمئج-

النفعفاتصاحبهعنأحدهماانفردوإن،العالمبعلمالانتفاعوحصل

.والانتفاع

الدنياوخيرصاحبهمانالاجتمعافإذا؛البصيرةلقاجوالعزيمة!-

منإماالكمالاتفتخفف؛مكانكلالعلياءمنهمتهبهوبلغت،الآخرة

العزيمة.عدممنوإماالبصيرةعدم

وإذا،كفهالخيرفقدفقدافإذا؛الذهنلصحةلقاجالقصدوحسن*

.الخيراتأنواعأثمرااجتمعا

والظفر،النصركاناجتمعافإذا؛الشجاعةلقاجالرأيوصحة*

فالجبنشجاعةبلاالرأيوجدوإن،والخيبةفالخذلانفقداوإن

والعطب.فالتهور؛رأيبلاالشجاعةحصلتوإن،والعجز

قالاجتماعهما؛فيفالخيراجتمعافإذا؛البصيرةلقاجوالصبرفي

ترىأنشئتوإذا،رأيتهلهصبرلابصيراترىأنشئتإذا:الحسن

.فذاكبصيراصابرارأيتفإذا،رأيتهلهبصيرةلاصابزا

.واستنارالعقلقويالنصيحةقويتفكلما،العقللقاجوالنصيحة"

الزهدأنتجااجتمعاإذاالآخر،لقاجمنهماكلوالتفكروالتذكرير

.الآخرةفيوالرغبةالدنيافي

القلب.استقاماجتمعافإذا؟التوكللقاحوالتقوى*

فالخيراجتمعافإذا؛الأملقصرللقاءالاستعدادأهبةأخذولقاج-في
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فرقتهما.فيوالشر،اجتماعهمافيكله

العبدبلغاجتمعافإذا؛الصحيحةالنيةالعاليةالهمة*.ولقاح

المراد.ا[]991غاية

قاعدة

بينوموقف،الصلاةفييديهبينموقف:موقفاناللهيديبينللعبد

الآخر،الموقفعليههونالأولالموقفبحققامفمن.لقائهيوميديه

الموقف.ذلكعليهشددحقهيوفهولمالموقفبهذااستهانومن

هولاءإت!طويلالثلأوسجهلم!فاشجذالثلورن!و:تعالىقال

.[27-62/]الانسان!)ثقيلايؤماهموراويذرونلعاجلةامجبون

قاعدة

جهةمنتذمفلا؛حيولكلبلللانسانمطلوبةهيحيثمناللذة

تضمنتإذاوأنفعنيلهامنخيراتركهاويكونتذموإنما،لذةكونها

ألممنأعظمحصولهألماأعقبتأو،وأكملمنهاأعظملذةفوات

فمتى؛الجاهلوالأحمقالفطنالعاقلبينالفرقيطهرهنافهافواتها؛

إلىلأحدهمانسبةلاوأنه،والألميناللذتينبينالتفاوتالعقلعرف

أيسرواحتمالأعلاهما،لتحصيلاللذتينأدنىتركعليههانالآخر؛

أعلاهما.لدفعالألمين

الدنياولذة،وأدومأعظمالآخرةفلذةالقاعدةهذهتقررتوإذا

الدنيا.وألمالآخرةألموكذلك،وأقصرأصغر

وباشراليقينقويفإذا؛واليقينالايمانعلىذلكفيوالمعول

الأسهلالألمواحتمل،اللذةجانبفيالأدنىعلىالأعلىآثرالقلب
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.المستعانوالله.الأصعبعلى

فائدة

أزحموأنتالضرمسنىأقرلهؤنادىإذ!وأيو%!و:تعالىقوله

التوحيد،حقيقة:بينالدعاءهذافيجمع:83[الأنبياء/أ!مهوالزحمين

له،التملقفيالمحبةطعمووجود،ربهإلىوالفاقةالفقروإظهار

بصفاتهإليهوالتوسل،الراحمينأرحموأنه،الرحمةبصفةلهوالاقرار

.وفقرههوحاجتهوشدة،سبحانه

.بلواهعنهكشفتهذاالمبتلىوجدومتى

المعرفة-هذهمعسيما-ولامرابسبعقالهامنأنهجربوقد

.ضرهاللهكشف

ئلىةفا

والأخرؤألديخافىدرلىءأنت!و:قالإنه:نبيهيوسفعنتعالىقوله

هذهجمعت101(:أيوسف/!لإ:بمبالفخلحينوأتحقنىمسدالؤفنى

إليه،الافتقاروإظهار،للربوالاستسلامبالتوحيد،الاقرار:الدعوة

غاياتأجلالاسلامعلىالوفاةوكون،سبحانهغيرهموالاةمنوالبراءة

مرافقةوطلب،بالمعادوالاعترافالعبد،بيدلااللهبيدذلكوأن،العبد

.السعداء

فائدة

متضمن(12الحجر/أ)لاعندناخزانهإءشئمنوإن):تعالىاللهقول

خزائنه،عندهممنإلايطلبلاشي؟كلأنوهوالكنوز،منلكنز

ولاعندهليسممنطلبغيرهمنطلبهوأن،بيديهالخزائنتلكومفاتيح
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عليه.يقدر

عظيم،لكنزمتضمن42[]النجم/!)ألمننهنرفياكوأن):وقوله

فإنه؛منقطعمضمحلفهوبهويتصللأجلهيردلمإنمرادكلأنوهو

كلها،الأمورإليهانتهتلذياإلىإلاالمنتهىوليس،المنتهىإليهليس

وكل،مطلوبكلغايةفهو؛وعلمهوحكمتهومشيئتهخلقهإلىفانتهت

لأجلهيرادلاعملوكلوعذاص!،عناءفمحبتهلأجلهيحبلامحبوب

سعادتهعنمحجوص!شقيفهوإليهيصللاقلبوكل،وباطلضائعفهو

وفلاحه.

،)إلاعندناخزابنوءشئمنوإن):قولهفيكلهمنهيرادمافاجتمع

وراءهفليس؛!)ألمننهئربكاكوأن!:قولهفيكلهلهيرادماواجتمع

المنتهى.إليهاغايةدونهوليس،تطلبغايةسبحانه

يستقرلاالقلبأنوهوالتوحيد،أسرارمنعظيمسرهذاوتحت

ويراديحبمماسواهماوكل،إليهبالوصولإلاويسكنيطمئنولا

المنتهى،إليهواحدإلالذاتهالمحبوبالمرادوليس،لغيرهفمرا؟

ابتداءيكونأنيستحيلكما؛اثنينإلىالمنتهىيكونأنويستحيل

اثنين.منالمخلوقات

عليهبطلغيرهإلىوطاعتهوإرادتهورغبتهمحبتهانتهاءكانفمن

ورغبتهمحبتهانتهاءكانومن،إليهكانماأحوجوفارقهعنهوزال،ذلك

.الابادأبدوسعادتهوبهجتهولذتهبنعيمهظفرسبحانههووطلبهورهبته

محتاجفهو؛النوازلوأحكامالأوامرأحكامبينمتقلبدائماالعبد

،النوازلعنداللطفوإلىالأوامرب[1991عندالعونإلى-مضطربل-

كملفإن؛النوازلعنداللطفمنلهيحصلبالأوامرقيامهقدروعلى
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بصورهاقاموإن،وباطناظاهزااللطفنالهوباطناظاهرابالأوامرالقيام

فياللطفمننصيبهوقلالظاهرفياللطفنالهوبواطنهاحقائقهادون

الباطن.

الباطن؟اللطفوما:قلتفإن

وزوالوالطمأنينةالسكينةمنالنوازلعندللقلبيحصلمافهو

مستكينالهذليلاسيدهيديبينفيستخذي،والجزعوالاضطرابالقلق

عنبهلطفهمشاهدةشغلهوقد،وسرهبروحهإليهساكئابقلبهإليهناظرا

اختيارهبحسنمعرفتهذلكشهودعنغيبهوقد،الألممنفيههوماشدة

رضيفإن؛سخطأورضيأحكامهسيدهعليهمحفيجريعباوأنهله

السخط.فحطهسخطوإن،الرضىنال

بزيادتها،يزيد؛الباطنةالمعاملةتلكثمرةالباطناللطففهذا

بنقصانها.وينقص

جليلةفائدة

بوجههومحبتهإرادتهتتصلحتىاللهعنمنقطعاالعبديزاللا

الأعلى.

فلا،وحدهبهوتتعلقإليهالمحبةتفضيأن:الاتصالبهذاوالمراد

فلا؛وأفعالهوصفاتهبأسمائهالمعرفةتتصلوأن،دونهم!شييحجبها

،الشركظلمةالمحبةنوربطمسلاكما؛التعطيلظلمةنورهابطمس

الغفلةحجابوالمذكورالذاكربينفيزول؛سبحانهبهذكرهيتصلوأن

فحينئذ:؛مذكورهغيرإلىالذكرحالفيوالتفاته

به.الذكريتصل
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وأحبها،بهاأمرلأنهالطاعةفيفعل؛ونواهيهبأوامرهالعملويتصل

بأمرهالعملاتصالمعنىفهذا؛وأبغضهاعنهانهيلكونهالمناهيويترك

الأغراضمنوالتركالفعلعلىالباعثةالعللزوالوحقيقته.ونهيه

العاجلة.والحظوظ

مطمئنا،سبحانهبهواثفايصيربحيث؛بهوالحبالتوكلويتصل

.الأحوالمنحالفيلهمتهمغير،لهتدبيرهبحسنراضئا،إليه

.سواهمندونسبحانهبهوفاقتهفقرهويتصل

فلا؛وحدهبهوابتهاجهوسرورهوفرحهورجاؤهخوفهويتصل

السرور،غايةبهيسرولاالفرجكلبهيفرجولايرجوهولاغيرهيخاف

والسرورالتامالفرجفليسوالسرور؛الفرجبعضبالمخلوقنالهوإن

وما،سبحانهبهإلاالقلبوسكونالعينوقرةوالنعيموالابتهاجالكامل

فهوعنهحجبهـان،بهوسربهفرجالمطلوبهذاعلىأعانإنسواه

يفرجبأنمنهأحقبحصولهالقلبواضطرابمنهوالوحشةبهبالحزن

وقد.مرضاتهعلىوأعانإليهأوصلبماأوبهإلاسرورولافرحةفلا؛به

بفضلهبالفرجوأمروزينتها،بالدنياالفرحينيحبلاأنهسبحانهأخبر

الصحابةفسرهكما؛والقرآنوالإيمانالإسلاموهو،ورحمته

.والتابعون

وصل،فقدسبحانهباللهالأمورهذهلهاتصلتمنأنوالمقصود

معرفتهفيعليهملبس،ونفسهبحظهمتصل،ربهعنمقطوعفهووإلا

وسلوكه.وإرادته
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جليلةقاعدة

أصله:فإذا؛الأمرهذافيفكرت

،اللذاتونعمالطاعاتنعم؛وحدهاللهمنكلهاالنعمأنتعلمأن

بكموما):تعالىفال،شكرهاويوزعكذكرهايلهمكأنإليهفترغب

:وقال،[53/النحلأث!ا)تخرونفإليهالفزمشكمإذائؤالئهفمننغمؤفن

:وقال96[،الأعراف/أ)!نفلونلعل!ألئهءالاءفاذ!روأ!يو

وكما،[411/النحلأ!)لغبدونإياهكنت!إنأدلهنغصتواشروا)

بتوفيقه.إلآيناللاوشكرهافذكرها؛فضلهمجردومنمنهالنعمتلكأن

وإن،نفسهوبينبينهوتخليتهعبدهعنوتخليهخذلانهمنوالذنوب

مضطرهوفإذا؛نفسهعنكشفهإلىلهسبيلفلاعبدهعنذلكيكشفلم

وإذا،منهتصدرلاحتىأسبابهاعنهيدفعأنإليهوالابتهالالتضرعإلى

والدعاءالتضرعإلىمضطرفهوالبشريةومقتضىالمقاديربحكموقعت

وعقوباتها.موجباتهاعنهيدفعأن

ولا،الثلاثةأ[]002الأصولهذهالىضرورتهعنالعبدينفكفلا

.النصوحوالتوبة،العافيةوطلب،الشكر:بهاإلالهفلاح

بل،العبدبيدوليسا،والرهبةالرغبةعلىذلكمدارفإذافكرتثم

إليهبقلبهأقبلعبدهوفقفإنيشاء؛كيفومصرفهاالقلوبمقلببيد

ولم،إليهبقلبهيأخذولم،ونفسهتركهخذلهوإن،ورهبةرغبةوملأه

يكن.لميشألموماكاناللهشاءوما،ذلكلهيشأ

لاالمشيئةبمجردهماأمسبب؟والخذلانللتوفيقهل:فكرتثم

خالقسبحانهفهووعدمها؛المحلأهليةسببهمافإذالهما؟سبب



تقبللافالجمادات؛تفاوتأعظموالقبولالاستعدادفيمتفاوتةالمحال

؛القبولفيمتفاوتمنهمانوعكلالنوعانوكذلك،الحيوانيقبلهما

أعظمالقبولفيمتفاوتوهو،البهيميقبلهمايقبللاالناطقفالحيوان

النوعبينليسلكن،القبولفيمتفاوتالبهيمالحيوانوكذلك،تفاوت

الانساني.النوعبينكماالتفاوتمنالواحد

قدرهاويعرفيعرفها،بحيثللنعمةقابلاالمحلكانفإذا

ويعلمعليها،ويعظمهبها،عليهوينتنيبها،المنعمويشكروخطرها،

ولالهامستحفاهويكونأنغيرمنالمنةوعينالجودمحضمنأنها

إخلاصا،بنعمتهفوحده؛وحدهوبهوحدهللههيوإنما،بهولالههي

قصورهوعرف،منةجودهمحضمنوشهدها،شكرامحبتهفيوصرفها

عليهأدامهاانأنهوعلموتفريطا،وضعفاعجزاشكرهافيوتقصيره

لذلكأهلفهواياهاسلبهوإن،وإحسانهوفضلهصدقتهمحضفذلك

يديهبينوخضوعاوانكسارالهذلأازدادنعمهمنزادهوكلما،لهمستحق

كما،شكرهاتوفيتهلعدمإياهايسلبهأنسبحانهلهوخشيةبشكرهوقياما

رعايتها.حقيرعهاولميعرفهالمعمننعمتهسلب

إياهاسلبهبهيقابلأنيليقمابضدوقابلهانعمتهيشكرلمفإن

ولابد.

ادئهمىأهترلاليقولواببغنهىبعهمفتنا)ونبلف:تعاليقال

الذينوهم،[ه3/]الأنعام!)بالخنحرفييأغلمأدئهألتسبيننائنعليهص

وقامواوأحبوهبهاالمنعمعلىوأثنواوأحبوهاوقبلوهاالنعمةقدرعرفوا

.بشكره

أدرقىممامثلنؤقئحئئئؤمنلنقالواءايةجاءتهما)وص:تعالىوقال
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.[421/]الأنعاملتلأ!هورساتحعلحتثأغلماللهاللهرسل

فصل

بحيث؛للنعمةوقبولهوأهليتهالمحلصلاحيةعدمالخذلانوسبب

ومستحقه!أهلهلأنيأوتيتهوإنما!ليهذا:لقالالنعموافتهلو

يأ؛78[]القصص/)عامعدىعكأوتيتمدإنماقال):تعالىقالكما

قال.وأستأهلهوأستوجبهذلكبهأستحقعنديالدهعلمهعلمعلى

أعطيته.إذلهومستحقاأهلهكنتأي،عنديفضلعلىأيالفراء(1(:

بنعبداللهوذكر.عنديالدهعلمهخيرعلىيقول:مقاتلوقال

قولهقرأثم،الملكمنأوت!فيماداودبنسليماننوفلبنالحارث

يقل:ولم،[04/]النمل)أكفرءأشكرأتملئلوفىسيلىففحلمنهذا):تعالى

)عدىلمعكأولقتمدإنما):وقولهقارونذكرثم!كرامتيمنهذا

ومنتهعليهاللهفضلمنأوتيهمارأىسليمانأن:يعني78[.القصص/أ

واستحقاقه.نفسهمنذلكرأىوقارون،شكرهبهابتليوأنه

!ئمته!زآبغدمنمنارتهةلدفنهولين):سبحانهقولهوكذلك

بهفاختصاصي؛بهوحقيقأهلهأنا:أي05[؛]فصلت/)لىهذاليقولن

بملكه!المالككاختصاص

غيركىعبدهعلىبهمنمنهوفصلالربهملكاذلكيرىوالمؤمن

فلو؛بهايتصدقلاأنولهعبدهعلىبهاتصدقصدقةبل،منهاستحقاق

عليه.يستحقهلههوشيئامثعهقديكنلم؛إياهامنعه

.31(1(2/القرانمعانيفي(1(
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وطغت،نفسهفأعجبتهومستحفا،أهلافيهرأىذلكيشهدلمفإذا

الفرحمنهاحظهافكانغيرها،علىواستطالتبها،وعلت،بالنعمة

نزغنهافثمرخمةمناالالنممنأذقناولذ!و:تعالىقالكما؛والفخر

ذهبليقولنمستهضزا!غدنغمااذقنهولين!!فورلمحوس!انهو

عندوالكفرباليأسفذمه؛[01-9]هود/!)فحؤرلفرحإنإعنىالسئات

بالنعماء،ب[]002الابتلاءعندوالفخروبالفرحيالبلاء،الامتحان

ذهب):قولهالبلاءعنهكشفإذعليهوالثناءوشكرهاللهبحمدواستبدل

لماومنهبرحمتهعنيالسيئاتاللهأذهب:قالأنهولو)،عنئالسئات

بكشفهاالمنعمعنغفلولكنه،عليهمحموداكانبل،ذلكعلىذم

وافتخر.وفرحإليهاالذهابونسب

أسبابأعظممنفذلكعبدقلبمنهذاسبحانهاللهعلمفإذا

قالكما؛التامةالمطلقةالنعمةتناسبهلامحلهفإن؛عنهوتخليهخذلانه

!ودؤعاميغقلونلاالذيفالبكمالصئمألىعندألذوابسثز!إن):تعالى

]الأنفال/!)فعرضوتوهملتولواأستمعهتمولؤلائمممعهئمصئراف!هغالله

القبولعدمومع،لنعمتهقابلغيرمحلهمأنسبحانهفأخبر22-23[،

عرفوهاإذاوإعراضهمتوليهموهو،إليهموصولهـايمنعاخرمانعففيهم

وتحققوها.

ماعلىالنف!صبقاءمنالخذلانأسبابأنيعلمأنينبغيومما

وفيها،منهاالخذلانفأسباب؛وتخليتهاوإهمالهاالأصلفيعليهخلقت

منهالتوفيقفأسباب؛للنعمةقابلةلهاسبحافهاللهجعلمنالتوفيقوأسباب

قابلةهذه؛الأرضأجزاءخلقكما؛وهذهلهذهالخالقوهو،فضلهومن

لاوهذهالثمرةتقبلهذهالشجر؛وخلق،لهقابلةغيروهذهللنبات
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ألوانه،مختلفشراببطونهامنيخرجلأنقابلةالنحلةوخلقتقبلها،

وشكرهلذكرهقابلةالطيبةالأرواحوخلق،لذلكقابلغيروالزنبور

الأرواحوخلق،عبادهونصيحةوتوحيدهوتعطيمهوإجلالىوحرو

العليم.الحكيموهو،لضدهبللذلكقابلةغيرالخبيثة
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سرلفهاا





الاياتفهرس

[4-2:]الفاتحة)الغبرلضلئه)اتحتد
26

62،491[6-5:تحة]الفا)افمتتقتمآ!زرواقدنا!ف!تعينإتاكوشبدإياك)

[7:]الفاتحة)لئنالضاو!علحفؤغيراتمغضوب)

[2-1:]البقرة)يائتقينخدصيخة!رضثا!هتنثذلك!الر)

[5:]البقرة)انمقلوتهموأؤلبهكرققغنرهدصكلأؤلئك)

[17:]البقرة)هبفىذحولهماتأضاءفلئاناراأشتوقدالذى)مثلهتمكمثل

91[]البمرة:)وئر!ورعدظلئتفيهألئمماءمناؤكصئب)

23[:]البقرة)ئث!ءمنبسورؤنرفاعكعبدنافأتوائماربميفى!نمغفئن!

القسقين)لاابهي!خلوماجمايثالمحهويهدى!ثيراءبه)يضل

27[-62:]البقرة

(

(

(

(

[03]البقرة:)ظيفةالأزضىفىجاصكلإفىل!لبهكةرئفقاللإذ

[03]البفره")محمصألذسبحونخن

03[]البقرة:)لغلمونلاما/آعلمإفئقا!

[31:]البقرة)ءادموعلم

[31:]البقرة)أنبوفىار

صصصص-

32[]البقرة:)عئضتنأماالآلنالاعلم

303

27

188

37

37

31

191

51،19

19،29

923

52

19

29



315،2519،29[4:لبقرة]ا)ملادشجدواآ)

3515[:]البقرة)اشكنلادموقفنا)

3749[:]البقره)زبهء!تمنءادمفنلقئ)

3715[:البقرة])لزحيمألؤابأهوإنهوعلئهفئاب)

88291[:لبقرةا])غثفطقلوبنالواوقا)

215[021:]البقرة)آلع!منكجاالذىبغدهمأهواأتبعتولبن)

186[152:]البقرة)تكفرونولالىواشحرواادكزكمفاديهروفى)

35[551:]البقرة)ولنئلوئكم)

!

391[571:]البقرة)ورخمهزبهثممن!لو!علئهمأؤلئك)

82[164:]البقرة)والنهارالئلواختنفلأزضؤاآلشنؤتضققفىإن)

173[091:]البقرة)المحعتديىيحئطلااللهإشطلفتدوا)ولا

68[491:]البقرة)قصائر)والحرمت

2173[50ت]البقرة)ائفساديحبلا)والله

216132[]البقرة:)لكخوهوكزهائقتالعل!م)كتب

15،991[162:]البقرة)لحئموهوصتنشئاتكرهواان)وعسئ

311"79[232:]البقرة)اللهواتقوالأنفس!وقذموا)
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225[:]البقرة)قلوبكغبمامممبتيواخ!بمم)ولبهن

[452:]البقرة)حسناقرضمااللهيقرضالذىذامن)

[283:]البقرة)قئبهءاثم7مإفه)

284[:]البقرة)تخفؤأؤأنفس!خفىماتئدوا)ورإن

[8:عمران]آل)هديتنابعدا!قلويناتر!غلارئنا)

[1-415:عمران]ال)الشهؤتحمثللناسزئيئ)

[18:عمران]ال)اتع!وأؤلواواتملحكةهوإلاإلهلاأئهاللهف)

[61:عمران]ال)الع!منماطءكبعدمنفيهطجك)فمن

[134:عمران]ال!)المححسنينيحميوالله)

[461:عمران]آل!)الصبرينمجب)والئه

165[:عمران]الى)ضصيبةاىبتكم)أملما

[916:عمران]آل)أئوتأأدئهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا)

[091؟عمران]ا!)والنهارالتلواختنفوالأزضا!ؤت!قفى!ت)

91[]النساء:....)تكرهواشئاقعسى+أن)مإنكرقتموهن

36[]النساء:)فخورالانحتا!انمنمجبلاافه)إن

[04]النساء:)عظيماأخمانهلامنويؤتيضخعقهاحسنةتك)فىان

503

178

301

178

178

391

913

117

172

173

127

912

28

132

173

236



97[:]النساء)نفسلقفنسيثومنأصحابكوما)

82[]النساء:)اناتقزيتدبرونأفلا)

82[]النساء:)!ثيراخئنفافيهلوجدواعندغيراللهمن)ولؤ؟ن

88[]النساء:)بماكسبوأأجمسهمواللهفئتيناتمنمقينفىل!)فما

[131]النساء:)والحكمةائكئثعلئثالله)وأنزل

[115]النساء:)ائهدىلهلبينمابغدمنالزسوليشاققومن)

[481]النساء:)ظومنإلاائقؤلمنبالشوءائجفرأدلهيحبلا)

[551:]النساء)غف!قلوبناوقؤلهؤ)

[661:]النساء)ءبعلمهفىأنزله)

[3:]المائدة)ديخكغلكمأكمقت)اتيؤم

[16-15:]المالدة)مببو!تئبنوراللهىر-جل!)قذ

[45:]المائدة)ويحبونه7مجبىت)

79[:]المائدة)ئلناسقمئااتحرامالبتتاتكغبةالئه)جعل

[911:]المائدة)صحذقهخالفخدقينينعيؤم)هذا

[45:]الأنعام)ظلموأالذيناتقومىدابر!فقطع

[52:]الأنعام)وتجهصيرلدون)

603

127

28

153

291

591

157

173

238

152

09

918

89

187

891

237



36792.[ه3:]الأنعام...)ببغضبعضهمفتنالف!وت

5157[ه:]الأنعام)الالثنفصلودبذلك)

231،291[011:]الأنعام)وائصرهماكدضهتمونقلب)

275[111:]الأنعام)أئملبه!ةإلثهمنزلناأئنا)ولؤ

37،013184،...)]الأنعام:122[ميتافأخئته)أومنكان

792[412:]الأنعام)...قالواءايةتهمجاوإأ)

691[12ه:]الأنعام)للإشلزصذرمويمث!جيقديهأنأدئهيردفمن)

15[18:]الأعراف)منهااخرقيقال)

25[23:لأعرافا])أنفسناظائتآرئنا)

962[62:]الأعراف)وريمثماتكتمسؤةيوزىلباسماعلييئأنزتناقذءادملئنى)

32122[:]الأعراف)وءلباصأخرجالقالدهزيخةحرممنتل)

96692[:]الأعراف)ئفلونلعفبرألتهءالاء)ما-!!روا

332،042[99:]الأعراف)اللومرأفأمنوا)

132[101:]الأعراف)قتلمى!ذبوالمحماليهؤمنوا!الؤافما!

641[916:]الأعراف)ا!نفورثواخففبغدهتممنفخلف)

741[176-175:]الأعراف)...ءايتناءاتئتهالردنبأعلثهغواتل!
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511[917:الأعراف1)!ثيرالجهنصذرأناولقد!

23112[-22:الأنفالأ)00.اثجكمالمئماللهعندشرالدواب!إن

2363[:]الأنفال)لاسمعهتمضئرافجهماللهعلمولؤ)س

دعاكتم)إذاوللرسولدلهاشتجيبوأءانواائذينيابا)

721،481،211[42:]الأنفال

2233[4:]الأنفال)وقفبهءآتمرءبفيحولاللهأتواغلموا)

0368[:]ا!نفال)كفروأالذينبابيضكروإذ)

842[54:]ا!نفال)فاثبتوأ!ةلقيترإذاءامنواالذلىيأيها)

53263[:]الأنفال)...نغمةمغيزميكلئمأدلهبأتلك)ذ

38131[:]التوبة)...انفروألكلقيلإذالكؤماءامنواالذلينيأئها)

201،401.501[04:التوبة1)آلغارفهماإداثئيزثات)

04201[]التوبة:)معنآأللهإت)لاتحزن

67112[:]التوبة)فنسيهغالله)نسوا

09111[:]التوبة)الاغىابمفآلمعذرونوجآ)

502[79:]النوبة)و!اقابنرااشدالأغىاب!

228[901:]التوبة)اللهمفتفوىفى!نهأشسررأفمن)

701[111:]التوبة)أنفسهوالموضمنينمفاشترئاللهإن)
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891[911:]التوبة)التفدقبمعكوذوااللهاتفواءافواالذيىفآئها)

5187[:أيونس)بالحقللىإلاذاللهظقما)

931،051أيونس:7-8[)00.آلذئياباتئيؤةورضوالقاءنالايزصتالذ!ى)إن

900911[أيونس:)بالجننهغرئهمئهد!هضالصخلحتءامنواوعملوا)الذلين

24138-25[]يونسر:)...الشماءمنأنزفةالذنياكمدأئحيؤةمثل)إنما

45041[]يونس:)ساعهيرالألؤلجبثواتح!ث!رهئم؟نويوم!

58491[-57أيونس:)00.زئبهمتنموعظةليجاقذافاس)يأئها

0898[:]يونس)قلقوتأنترما)ألقوأ

275-79[69أيونس:0..)يومنونلارفي!دتعلئهمحفمشاائذكلفإن)

3184[]هود:)إلتهتوبراثمرئبئاشتغفرواوأن)

892[01-9]هود:)...رجمةمناالالنشنأذقنا)ولن

28491[أهود:)ربىمنلينؤعكانكنتأرءئتم)يقؤو

23[65:أهود)ورلبهرربىآللهعلىتو!طتإفى!

5633[]هود:)مستتيصزفىعكربئإنبناصينهاءاضذمهوإلادائؤمن)ما

88491[]هود:)زبئمنبئنةعكإنكثتأرءشص)يقؤر

091[301أهود:)ألأخرؤعذابضافلمنلأيهذلكفى!إن
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[911]هود:)أخعينوافاسالجنةمنجهنو)لأقلأن

[24:]يوسف)وائفحثاجالشوءعنهلنضرفسيدلك)

88[:]يوسف)علئناوتصحذق)

[101:]يوسف)لاخقواألدشافى-لصكأنت)

[301:]بوسف)بمومنينحرضتولؤأفاسأئحزومآ)

[111أيوسف:)الالئمحلاؤلىعبرقصصهخفىلقذكات)

[11]الرعد:)بأنفسهممايغئرواحتئبقؤومالايغرألله!إت

[17]الرعد:)...بفدرهاأؤديةآفسالتمآكلآلسمامفأننيل)

[62:]الرعد)ألديخابالجوةوفرصا)

[01:]إبراهيم)شثألئه)أفى

22[]إبراهيم:)سلطنئنعليكملى)وماكان

+]إبراهيم:25[)صين)دف!ق-أ!لهاص

27[:]إبراهيم)افاتجهباتقولءامنواالذبألئهيثئت)

[12لحجر:ا1)خزابنصنحدنالآإشئءمنهـإن)

92[]الحجر:)روصمنفيه!ونفخت-

42[)]الحجر:رطنعلخسملكلئسعبادىان)

031

16

117

96

292

391

263

،3776

913

92

،94925

191

،292392

52

31



85[]الحجر:)بآلحقإلابئنهماوماؤالأزضاالتمموت)وماظقنا

86[-85]الحجر:)...المجيلألفحفح)فاضفح

[1:لنحلا])للهاأترأف+)

[2ة]النحل)أترهمقبالروحالملحكةينرل)

[12:]النحل)لخا:غيرأئزث)

53[:]النحل)ألئهفمننغمؤئنبكموما)

[06:]ادنحل)ألئمؤبطمثلبالأخرةيؤمؤتلاللذين)

64[]النحل:)لهرلتبئنإلاالكتبعلئكانزلناوما)

98[]النحل:)شئ:لكل!ناالكتتعلتث)ونرفا

[411:]النحل)تغبدونإئاهإنكنترأدئهنعمت)واشروا

[1]الاسراء:)ءبعبدهأسرئالذى)سبخن

38[]الإسراء:)مكرومماعندرئكسيئهوذلككانكل)

63[]الإسراء:)متهرتجعكفمن)آذهمت

[48:لإسراء]ا)ءشا!طتهعكيغمل!لول)

[99:سراءلاا])لاكفومرالطائونأفإلى)

[01:]الكهف)رحمهصلدنكمنءائأ)رئنا

311

187

8

21

013

184

692

38

391

491

692

31

173

51

925

81

391



[-5446:]الكهف)...الذيخاالحيوةمثللهمواضرت!

[56:]الكهف)نا!ادقنعئدافوجدا)

[95:]مريم)الصلؤةأضاعوأظصبعد!منمحلف)

[74:]مريم)قئنتنقبلهمأفلكتاكؤ)

76[:]مريم)هد!افتدؤاالذلىالمحهويزلد)

[3-1:]طه)لتشقحائقرةانلخكأنزفاما!طه)

[39-29:]طه)ضحفوأرأئمهثمإذمنعكمايفرونقال)

[401-201:]طه)زرقايوميذالمخرمينونخمثرالضوزفىيفخيوم)

123[:]طه)هدىمنىيأئيم)فإما

[123:]طه)يشقنولايضلفلا)

[412:]طه)ضن!معيشةلهوفإنذتحرىعنأعرضومق)

[131:]طه)منهمأزؤجابهتمتعناماإكعينتكتمدنولا)

[1:]الأنبياء)حسابهئمللئاساقترب)

[51-41]الأنبباء:)طلمينإثاكنايوثلناقالوا)

23[:]الأنبياء)يفعلصايمئللا)

52[]الأنبياء:)عبهفونالاأشصالتمماثيلالى)ماهذه
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292[83:لأنبياءا])...!به،نادىإذوأيؤ%)

26[301]الأنبياء:)دوعدوت!نترالذىيؤمكم)هذا

[6:لححا1)يئقهوالئهبانذلك)

32602[]الحح:)القلو!تقو!ىمنفإنهاالئهشحويعظمومنذلك)

602الحح:37[1)لحومهاولادماؤهاالمهيناللن)

53151[:المؤمنونأ)زبرئتنهخأئى!فتقظعوا)

6882[:المؤمنونأ)ائقزلدذبرواأنلز)

041[1-12114:]المؤمنون)سنينعددالأزضفىلحثتزقلكتم)

187[151:المؤمنون)ألالزجعونوانكخ!فناعبثاافحستتزأئماظفنبهئم)

[161-151:المؤمنونأ)لاترجعونوانكخ!قناعبثاافحستتزأئماظقنبهئم)

3711[:لنور]ا)...مثئركةأوا%يخةلملايحبهحلاال!افى)

591[12:]النور)أصدئنمنكوفيماورخته،علئكؤاللهفضحلولؤلا)

0355[]النور:)أئص!رهتممنيغضح!!للمؤمنين)ول

354،73[:]النور)ؤالازضنفرالسموت)ألله

بر062[53:لنورا])زيتونةصمبر!زشجرص)

3585[النور:1)نارتمس!هلوولؤيضىءزئيهاي!د)
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43[]النور:)...ئئنه،يؤلفثممحابميزجىالئهألزترأن)

27[:الفرقانأ)يدتهفىالظاصلميعضويؤم)

[03:الفرقانأ)مفجوراانائقرةطذاانحذواقوئىإندربالرسولملوقا)

[55:الفرقان1)يضرهتمولالاينفعهئممااللهدوتمنويعبدون)

55[]الفرقان:)ظهيرهـئهعك)طنأئ!فر

62[:]الفرقان)....ظفةوافهاراقلجعلوهوائذى)

63[:الفرقانأ)هؤناكلالأرضيصثونالذلررالرحمنوجمباد)

[86:نلفرقاا1)اخرءفهاإاللهءيذعوتلالذينوا)

73[:لفرقاناأ).00رئهزئايتذ!روااذالذيفوا)

92[الشعراء:أ)الم!جونبمنلاتجعلنكغيزىإلهااتخذ!لينقال)

[702-502:]الشعراء)يشننمتعئهران(فرءئب)

227[]الشعراء:)ينقلبونمنقليأئظلموأالذين)وسيعلو

[04:]النمل)ربئفضحلمنفذا!

[08:]النمل)المؤئلتمئحلاإنك)

88[:]النمل)يثئةأئقنصالذىالله)صحغ

[01:القصصأ)دلبهافىز!اأنلؤلآلنبدهـبهء!ادتإن)
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31

116

53

66

228

184
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53



78[:]القصص)عدكطعلوعكأوتيته،إنمآقال)

45[]العنكبوت:)وائمنكرائفخسابمعفتنصالضلوه)إت

[65:]العنكبوت)ألدينلهنحلصينأدئهدعواالفكفىر!بوانإذا)

[96:]العنكبوت)سبلنأينغلهدفيناخهدواؤالذين)

27[:]الروم)...يحيدثصالخفقيئدؤا)وهوالذى

55[:]الروم)...اثمخرمونيقسرالشاعةتقوم)ويؤم

[56:]الروم)والإيمنالعلمأوتوأالذينوقال)

[06:]الروم)حمثاللهوغدإنفاضبز)

(5:]لقمان)المحفلونهموأوليهكزبهتمئنهدصفىأؤل!ك)

13[:]لقمان)عظيصلظلاالمثرك)إت

31[:]لقمان)صبارشكو2لكللأيتذلكفى)ان

[7:]السجدة)ظقهش!ءكلأحسنالذى)

[16:]السجدة)الضاجععنجنوبهمشجافئ)

[42:]السجدة)صعبروالخابأضىناخهدوتأ!مةتهموجعقنا)

[42-14:]الأحزاب)تجركث!!اللهبمرؤااءامنواالذينيأئها)

43[:]الأحزاب)وملبهكة،علييهميصلىهوالذى)
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892

184

72

82

38
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117

091

926

52

،77،022
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05[44:الأحزاب1)ءسلميلقونهيؤممحيتهم)

[6أسبأ:)الحقهوزفيمنإلضكأنزلالذىالعلمأوتواالذينويرى)

9091[أسبأ:)منيبعبذلكللأنهذلثفى!إن

37275[]فاطر:)تذكرمنفيهيتذ!رما)أولؤنعمركم

46[26:أيس)يعلمونفؤىدئئت!

97[-78:أيس)رميصوهىالعطميخىمن)

818[:]يس)مثلهومجلقأنعك!دروالأزضالسنوتظقالذىأولتس)

[61:]الصافات)لمتعوثونأباوصعطمانراباكتامنناأءذا!

27،9187[أص:)بخطلابينهماوماوالأزضالئ!ماظقنا)وما

9282[]ص:)ءاي!ئدجم!آمبزكإلتكأنزلمة!كننث

725[ه:أص)يدئظفتلماقمتجدأنمنعكماياتجليسمال)

22691[]الزمر:)اللهكرمنقلوبهمللقشيةفويل)

72237[الزمر:أ)جهنوأبوباذظوأقيل)

7237[ه]الزمر:)بألحقبتنهموقضى)

918[13]غافر:)ينيبمنيتذ!رالآوما)

031[1ه:]غافر)أمر-منالروحيلقى)
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4531[]فصلت:)مرليبئنهشكلفى)وإبهئم

5892[0:]فصلت...)منارخةأذقئهولين)

539،2274[:]فصلت...)الأفاقفىءايختناسزيهص)

83[11:]الشورى)شىءلتمركمثله)

981.691[13:]الشورى)لمجمثاءمنإلتهعتبى)اله

034.3712[:]الشورى)أتديكوكسبثفبما!يبؤمنأصئ!موما)

37711[-36:]الشورى)...الد"تياآلحيووكئعثئكلتراوتيتمفأ)

37811[:]الشورى)يغفروبئهتمغضحب!!ماوإبا)

43[48:]الشورى)الأ!ئنكفورمإن1يذيهتمنرممشيمامنتصبهم)دمان

031[25:]الشورى)أترنائنروجا!ليكأؤجتنماكدلك)

36121[:]الزخرف)...نقئضالرخمقتجرعنيغشومن)

38[:]الدخان)لعمبئئخهماوماوآلأرضالسنونقظقناوما)

93187[-38:]الدخان)لعمينومائثنهماوالأزضالسنونيظقناوما)

[12:]الجاثية)...منواءائحعلهمر؟لذجمنأنالسئاتأجترحواالذينحسبأم)

2122[0:]الأحقاف)الدنياحياتكصفىطئئت!أذهئتم)

3311[:]الأحقاف)بخثقهنيعىولم)
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35[:]الأحقاف)الزسلمنالعزيصأؤلواصحبرناصحبزكما)

35[:]الأحقاف)...يوعدوتمايرلنيزم!ينهئم

-17[16]محمد:)تلوبهتمعكاللهطبعأئذين)اؤل!ك

[12محمد:])لهزض!يمل!ناللهصصدكىافلوالأترعزمف!ذا)

28[محمد:])اللهأشخطماائبعوايأنهرلثذ)

[3-1:]الفتح)ئبينافتعالكفتخنا)إنا

[9]الفتح:)وتوفروهورسولإءوتعزروربالئهلتؤمنوا)

[3:لحجرات]ا)للئقو!قلوبهئ!اللهاشخن!الذين

[9:لحجراتا1)المقسطبلمجسثالمحهان)وأقسالوأ

[3:أق)بعيدرجع)ذلك

[4:]ق)حفي!كننبوجمندمنهخآلازضئنقصماعائناقد)

[5:]ق)مريغأفرفىفهز)

)أق:11[اخمروج!ذلك

[51:ق1)لأوذآلخققباأفعيينا)

[51:]ق)جديوظىمنلبشفى)

17[]ق:)يئقى)تمتلقيان)!
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[02:]ق)الوعديؤمذلكالضورفىونفخ)

22[]ق:)فذاتنغفلةفىلقذكنت)

23[:]ق)عتيدلدئما)هذا

[42:]ق)نحيو!فاربهنمصفىالقيا)

]ق:27[)بعيوضئلفى)ولبهنكان

[28:]ق)بالوعيدإلييهزقذشةوقذلدئتخئصموالاقال)

[92:]ق)!يديطئزأن!ومآلدئائفؤليذلما)

[03:]ق)ئزليرمنهل!وتقول

33[:]ق)تندبض!زوضابألغيفألرخنخمثىمن)

[34-35:]ق)ألحلوديؤملكذبسئرأذظوها)

37[:]ق)ققمبلهرلمنكانلذتحرىذلكفىإن)

37[:]ق)شهيدوهوالشتعأوألتىقلمبلهر)لمنكان

]ق:38[)تغوبمنمسنا!وما

42[:]ق)دمالحقالصئحهيتمعونيؤم!

44[]ق:)سرا،عنهت!الازضتشقفيؤم)

[56:]الذاريات)ليغبدونإلاوالإدشالجنظقتوما)
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13
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392[42:]النجم)المنئهنرثبناكوأن)

591[74]القمر:)وسعرضئلفىالمخرمينإن)

2913[0]الحديد:)وقو...لدبالذنياالحيوةألضااغلموا)

322،942[12:لحديد)]العظيصالفضلواذوأدئهيشذمنيوتيهفضلالمحهلكذ!

173]الحديد:23[)فخورنحتالىعمثصلا)والئه

151[11:]المجادلة)درخمتالعلىأوتواوائذينمنكمءامنواالذيناللهيزغ)

941[17-16]الحشر:)اتحفرللالنسن!الادالثمتطنممثل)

4172[:]الصف)ءصحقاسبيلهفىدبلوتالذلىمجمثالمحهإن)

5321،291[:]الصف)قلوبهخاللهأزاخزاغوافلما)

072[4:]المنافقون)أتجسامهمدغجبكرأشهتمهـإذا)

66[9:]التغابن)الئغابنيؤملكذليؤهـاتجمعمجمعكؤيؤم)

187[21:]الظلاق)!ودتىسبعظقالذىالله)

6175[:]التحريم)يوعسونماويفعلونأمرهئمئآالله)لايعصون

285[11:]التحريم)ائجنةفىبيتاعندكلىابنرث)

3926[:]الملك)تقوتمن!قالرخقفترئ)ئما

691[01:]الملك)الشعيرأ!ففىماكئانعقلأؤلنشعلؤكئاوقالوا)

032



[11:]الملك)أالئمعيرلأضحبفسحقانجهتمبذفآعترفوا)

[15:]الملك)...ذلولاالازضلكمجعلهواتذى)

[51:]الملك)!النشوروإفه)

[92:]القلم)طنمايتإناكئارياسبحق)

[13:]نوح)ولازالئهل!لائزجونما)

[91:لجن]ا)لبداعلئهيكولؤن؟دوأيذعوالئهعتدقاملمأووأئه)

37[]المدثر:يخاخر)أؤيقذمأنمنكزشآءلمن)

56[-55]المدثر:)نحرهشافمن)

[4:]القيامة)نجانهدنسؤىانعل+فدرينبك)

[18:]القيامة)انه،قزفائبعقرأنهفإذا)

36[:]القبامة)سد!يتركأنالالن!ئنأيحسب)

[1:]الإنسان)ئذبهوراشثايكن)لئم

[12-11:]الانسان)....وسرؤرأنفزهولقغاليؤصلكشزاللهفومنهم)

27[-26:]الانسان)طويلالئلأوسئتطله،فاسجذاللومف)

[46:]المرسلات)ئخرمونإل!قليلأوتمئعوا)!وأ

[64-24:]النازعات)....مز!سفاأتانالشاعهعنيمتثلونك)
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19
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[54:]النازعات)يخشحفامنمنذرائتإنما)

[28-92]التكوير:)ي!تتقجمأنمنكثمشالمن)

[13:]المطففين)الاؤ،لينأشل!)

!س

[41:]المطففين)يكسبونئا؟لؤأقلوجهمعكرانبلكلا)

[9:]الطارق)المئرآبرتئلىيوم!

[01:لأعلى]ا)يخثئمنسيذكر!

[17:]الأعلى)وأقي+ضئرلأخرةوا!

17[-51]الفجر:)....رتهائلةماإذااقيدنشن،ئا)

]الفجر:22[)رئلن!وجآ

[03-27:]الفجر)المظميةلثفساجأدئها)

[9-01:]الشمس)كعامنأفلح)قذ

[51:]الشمس)عفبهاولايئف)

[-1718:]الليل)الأئؤوسيجنبها)

[7-6:]الضحى)....ئاوىطيمامجذكلئمأ!

[2-1]النصر:....)واتقشحنضراللهعسا!إذا
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الأحاديثفهرس

ويسقينييطعمنيربيعندأبيت

المؤمنفراسةاتقوا

وقتهاعلىالصلاةاللهلىإالأعمالأحب

اللسانتكفركلهاالأعضاءفإنادمابنأصبحإذا

النارفيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانتواجهإذا

وانشرحانفسحالقلبالنوردخلإذا

...ربأي:فقالذنباعبدأذنب

القلبفيوالايمانعلانيةالاسلام

الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ

...أعمالكمبخيرأنبئكمألا

راضياعنهأمسيتنيإاللهم

...عبدكابن،عبدكنيإاللهم

...حتىلجنةاأهلبعملليعملأحدكمإن

...غضبااليومغضبقدربيإن

...بالالهايلقيلابالكلمةليتكلمالرجلإن

يصيبهبالذنبالرزقليحرمالعبدإن

323

301

601

172

81

178

93

22

702

265

172

06

135

،233923

181

88

07



....الفجورلىإيهديالكذبإن

لجمالايحبجميلاللهإن

طيباالايقبللاطيباللهإن

...وأموالكمصوركملىإينظرلااللهإن

النظافةيحبنظيفاللهإن

عبدهعلىنعمتهأثريرىأنيحباللهإن

صلاتيعنآنفاألهتنيإنها

القلماللهخلقماأول

الايمانمنالبذاذة

الدينارعبدتعس

هاهناالتقوى

ينفعلاعلممنالاستعاذةحديث

لجنةاباباستفتاجحديث

بخواتيمهالأعمالاحديث

المؤمنسجنالدنياأنحديث

سبحانهإليهليسالشرأنحديث

الرحمنأصابعمنإصبعينبينالقلبأنحديث

معاذبنسعدلموتالعرشاهتزازحديث

الوحيبدءحديث
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268
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602

227

88

137

185
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للوفودوسلمعليهاللهصلىالنبيتجملحديث

اللهغيرةلأجلالفواحشتحريمحديث

والمغرمالمأثممنالتعوذحديث

الكربدعاءحديث

الشفاعةحديث

أنفقهوفيماكتسبهأينمنالمالعنحديث

العبدبتوبةاللهفرححديث

السلامعليهالنونذيدعاءفصلحديث

لحيةاقتلحديث

العقوروالكلبالعقربقتلحديث

لجنةاأعلىالفردوسجنةكونحديث

...سائلمنهل:اللهوقولالنزولحدث

المدينةلىإوسلمعليهاللهصلىالنبيهجرةحديث

جهنمفيقدمهالربوضعحديث

الوليحديث

الوسوسةلىإكيدهردالذيللهلحمدا

الفارسيسلماناسلامخبر

عملهوحسنعمرهطالمنخيركم

هرةفيالنارامرأةدخلت
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36

36

38
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الايمانصريحذاك

وجلعزاللهذلك

البيتأهلمناسلمان

عليهحرمماالعبديأتيأناللهغيرة

الطلبفيوأجملوااللهفاتقوا

منهأسمعممانحوعلىلهفاقضي

الصبيعنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفلها

خطاياالأرضبقرابلقيننيلو،ادمابن:اللهقال

أجليمنقلبهمالمنكسرةعندأنا:اللهقال

...يذكرنيالذيعبديكلعبديإن:اللهقال

إزاريوالعظمةردائيالكبرياء:اللهقال

الرحمنأصابعمنإصبعينبينالعبدقلب

اللهمنيسمعهأذىعلىأصبرأحدلا

عليكثناءأحميلا

...اثنتينفيإلاحسدلا

كبرمنذرةمثقالقلبهفيكانمنلجنةايدخللا

...قيحاأحدكمجوفيمتلئلأن

...الصائمفملخلوف

المحللاللهلعن

326

254

022

،5354

94

81

13

43

39

29

248

265

32

91

924

402

171

42

29

76



...سبحاتهلأحرقتوجههعنالحجابكشفلو

بكماللهلذهبتذنبوالملو

...فقالحزنولاهمعبداأصابما

...أحدكميدخلكماإلاالاخرةفيالدنياما

...وللدنياليما

بكرأبيمالنفعنيمامالنفعنيما

منهخيرااللهعوضهشيئاللهتركمن

ربهعرفنفسهعرفمن

سرقوإنزنىوإن،لجنةادخلشيئاباللهيشركلاماتمن

مال؟منلكهل

...لعملتمالاليأنلو:قالورجل

الصلاةأعمالكمخيرأنواعلموا

لأحبكنيإوالله

...الاقضاءللمؤمناللهيقضيلابيدهنفسيوالذي

...شئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعاللهأنيدريكوما

ثالثهمااللهباثنينظنكمابكر،أبايا

...ليماليما:ادمابنيقول

327

،201

8

8

3

8

8

26

51

03

13

13

15

02

17

26

17

17

18

13

02



القافية

فأجيب

يصيبه

حبيبه

تخبلم

بذلكاا

بااعذ

يموت

مليح

فأخلدوا

وخيد

هايريد

اتزود

عبد

ئرالسرا

لغبارا

القدرا

الأشعارفرس

ئللقاالبحرا

الطثريةبنيزيدطويل

الصقليظفرابنطويل

الرضيالشريفطويل

المؤلفبسيط

كامل

طويل

الكامل-مجزوء

كامل

نويرةبنمالكطويل

الديلميمهيارطويل

طويل

الأعشىطويل

طويل

طويل

نيالهمذاالبديعرجز

زيادبنيحىبسيط

328

الصفحة

901

79

701

69

61

59

926

148

66

06

66

56

87

67

264



زولمفاا

تؤنِسه

لنفسا

لناسا

نفسه

يسمع

يعلتودا

شفيع

طوفأ

تفيلا

خفاقإ

لمحقا

طريقا

عجول

لاأهو

لعذلا

شغل

كلا

لعللبا

طويل

سريع

طويل

بسيط

سريع

سريع

كامل

كامل

طويل

كامل

كامل

طويل

طويل

كامل

بسيط

طويل

بسيط

932

القدوسعبدبنصالح

جحظة

الوردبنعروة

المعتزابن

الخفاجيسنانابن

الروميابن

مهيار

الرضيالشريف

المعريالعلاءأبو

جميل

المتنبي

55

59

46

69

82

922

283

57

61

66

45

95

113

57

98

54

49



منزل

ليتطوى

الجميل

الناقل

نسم

نظامه

مضرمه

لايرحم

قاتم

الحمامه

فجبان

لساني

بدنى

فيهأنا

منزه

لتمويهبا

لياابد

يادحا

لياخا

كامل-

الشهرزوريالمرتضىسريع

خفيف

المتنبيمتقارب

طويل

الشهرزوريالمرتضىطويل

بسيط

العابدينزينكامل

الرضيالشريفطويل

الأبرصعبيدبنمجزوءالكامل

طويل

الشبليطويل

بسيط

طويل

كامل

كامل

المجنونطويل

المجنونطويل

المجنونطويل

033

15

07

89

53

68

12

62

02

،42

15

54

54

69



سياكوا

ويالمساا

هاياطوا

ليإ

طويل

طويل

طويل

رمل

331

حمادةأم

61جعفربنعبدالله

95

57



السلامعليهادم

اسية

السلامعليهإبراهيم

اللهلعنهإبليس

حتبلبنأحمد

الجشميالأحوصأبو

إسحاقابن

السلامعليهإسماعيل

سالمبنالأسود

السلامعليهأيوب

نيالسختياأيوب

البخاري

فيلحاابشر

الصديقبكرأبو

نيالباقلابكرأبو

بلال

ارمفهرس

64،15،52،56.0،8،87،9819،39،49،

117،522،542

95

56

51،15.0،8،8719،29،601،011،117،

232،233،923

53.551،234

268

128

56

162

56

151

153

661،052

23،101،201،301

177،917

52،68

332



بلعام

بلقيس

لترمذيا

تيميةابن

الثوري

جبريل

الجنيد

جهلابو

لجوزياابن

حاتمبيأابن

حاطب

لحاكما

البصريلحسنا

عليبنالحسن

زيدبنحماد

الحنفيةابن

الخضر

السلامعليهداود

الدرداءأبو

333

،12،53،136

،82

،52

،58،2370،27،273

601

228

93

153

75

12

921

601

21

114

21

153

092

91

151

501

491

57

602



ذئبأبيابن

البجادينذو

الزبير

الزجاج

السلامعليهزكريا

أسلمبنزيد

فلدابن

السدي

مالكبنسراقة

وقاصأبيبنسعد

سعدابن

جبيرسعيدبن

المسيببنسعيد

الخدريسعيدأبو

عيينةبنسفيان

الفارسيسلمان

السلامعليهداودبنسليمان

التستريسهل

سيرينابن

33

،91

،75

،81

،121

52،53

،75،228

،171

75

95

301

116

56

115

273

128

201

301

223

18

246

914

54،

892

261

156



السلامعليهشعيب

إبراهيمبنشقيق

تمامأبو=الأشواقصاحب

صهيب

طالبأبو

طلحة

عوفبنالرحمنعبد

سلولابنأبيبناللهعبد

نوفلبنلحارثابناللهعبد

الشخيربنعبدالله

عباسبنعبدالله

مسعودبنعبدالله

عميرعبيدبن

عفانبنعثمان

الزبيربنعروة

ديناربنعطاء

طالبأبيبنعلي

علي؟

491

258

801

52

،5254

301

301

58

892

،11،16،18،91،02،115،131،246،266

273

03،211،246،265

17

301

128

91،76،101،501

285

335



الجرجانيعليأبو

الخطاببنعمر

العزيزعبدبنعمر

العاصبنعمرو

عبداللهبنعون

عونابن

السلامعليهعيسى

الرمةذو=غيلان

الفراء

فرعون

قابيل

قارون

قتادة

قتيبةابن

ساعدةبنقس

القيمابن

الكلبي

السلامعليهلوط

الليث

912

91،23،141،155،915،016

223

81،175،502

234

74

57

801

16،115،128،892

01،53،95،73،301،601،285

601

601،892

،18،91،128131

3،14،16،116،912،148

58

4،136،152

115

114

336



مجاهد

جبلبنمعاذ

معاوية

الكرخيمعروف

مقاتل

السلامعليهموسى

مية

النجاشي

نمرود

السلامعليهنوح

الرشيدهارون

هاشمأبو

هامان

هريرةبوأ

السلامعليههود

الواحدي

المغيرةبنالوليد

السلامعليهيحى

معاذبنيحى

337

،14،16،18141،128،273

186

502

79

11،115،892

،53،95،98175

801

،5281

601

0،1،56491،237

252

،177917

601

91،246

،3233

،128131

52،601

56

،63171،247



السلامعليهيوسف

السلامعليهيونس

338

46،56،292

73



الكتبفهرس

لجهميةواالمعطلةغزوعلىالاسلاميةلجيوشااجتماع

لأحمدالزهد

[]للترمذيالسنن

[حبان]ابنحاتمأبيصحيح

مسلمصحيح

سعدابنطبقات

العليلشفاء=والقدرالقضاءفيالكبيركتابنا

أحمدمسند

الموقعينإعلام=المعالم

933

75

81

03

،44027

223

36

03،702



القرانوعلومالتفسيرفيالفوائدفهرس

ألقىأوققمبلهرلمنكان):لىتعاقولهفي(أو(أداةدخولسبب

لجمعاواوموضعوالموضع؛37[:)]قالسمع

عليهااشتملتالتيالمعانيعلىوالكلام(،(قةسورتفسير

[16:]ق)ائورلدحتلمنإلةأقربونحن):لىتعاقولهتفسير

((قسورةفيبالقرينالمراد

[92:]ق)لدئائقؤليبذلما):لىتعاقولهتفسير

وقتلالشمسطلوعقتلمجتدرتك)وسبح:تعالىقولهتفسير

93[)]ق:اتغروب

[15:)]الملك...ذلولاالازضلكمجعلهوائذى):لىتعاقولهتفسير

تخه(الفا(سورةتفسير

56[هود:أ)ئ!تقيمصرفىعكربى)ان:لىتعاقولهمعنى

(التكاثر(سورةعلىالكلام

5[ه:الفرقان)1ظهيررئهعك)طن(ئ!فر:تعالىقولهتفسير

73[:الفرقان])ص!ماوتحيانانحرواعلتها!لؤ:لىتعاقولهتفسير

034

4

5

12

15

16

91

23

26

33

43

115



القرانهجرأنواع

إذاوصللرسوللدهاشتجيبوأءافوأالذينيأئها):لىتعاقولهتفسير

[42:الأنفال])ئحي!غلمادعاكتم

122[:...)]الأنعاممتتافأخيتنة:)أومنكانتعالىقولهتفسير

وائبعواالصلؤةأضاعوأظ!بعد!منلحلف!:لىتعاقولهعلىالكلام

[95:مريم])الثعهوت!

لحخشئأوهوضيرتكرهوأان)وعسع:لىتعاقولهفيتأملات

[162:البقرة])لكغوهوشزشت!تحبو(أنوعس

رتلئهواطضدظلموأالذقاتقؤسدابر)فقطع:لىتعاقولهتفسير

[54:الأنعام])الفدين

ضن!)معيشةلهوف!نذئحرىعناغرضومق!:لىتعاقولهتفسير

[412:طه]

[84:الاسراء)]ءشا!طمهعكيغمل!لقل!:لىتعاقولهمعنى

[13:نوح])ودازا!دئهلنبرجونتا):لىتعاقولهتفسير

341

118

127

013

146

991

237

246

925

273



الحديثيةالفوائدفهرس

علىالمولفورد((لكمغفرتفقدشئتمما((اعملوا:حديثمعنى

لجوزياابنقالهما

وإذنإطلاقفيهليس((،شاءمافليعمل،لعبديغفرت((قدحديث

والجرائمالمحرماتفيللعبداللهمن

والحزنالهمفيمسعودابنحديثمعانيمن

((اللسانيمفركلهاالأعضاءإن((حديثمعنى

((الطلبفيوأجملوااللهفاتقوا((حديثمعنى

بينهيكونماحتىلجنةاأهلبعملليعملأحدكمإن((حديثمعنى

((الكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينها

((الإيمانصريحذاك((حديثمعنى

((لجمالايحبجميلاللهان((حديثمعنى

342

02

22

03

81

81

923

254

268



العقيدةمباحثفهرس

للمعادالمنكرينشبه

أصولثلاثةعلىمبنيةالقرانفيالمعادبراهين

قسورةفيالمعادعلىالاستدلال

النبوةتقرير

والمعادالتوحيدعلىالأدلةأعظممنالإنسانخلق

بالذاتلاوالإحاطةبالعلمالعبدلىإاللهقرب

الكبرىوالقيامةالصغرىالقيامة

لحسنىاالأسماءأصول

لجماعةواالسنةأهلوموقفوالقدرالقضاءفيالطوائفاختلاف

فياماض1:وسلمعليهاللهصلىبقولهلجبريةواالقدريةعلىالرد

"قضاؤكفيعدل،حكمك

لحسنىااللهبأسماءالتوسل

وأوسعهاوأنورهاوأطهرهاالموجوداتأنزهالعرش

الربوبيةوصفاتالألوهيةصفات:قسماناللهصفات

الرافضةعلىوالردالصديقبكربيأفضائل

343

7

8

9

12

12

13

26

34

36

36

38



الايمانحقيقة

فيهاالطوائفوغلطالايمانحقيقةبيان

والايمانالإسلامحقيقة

أنكرهامنعلىوالرد،والأسبابوالتعليللحكمةا

344

124

154

702

233



اللغويةالفوائدفهرس

اللغةفي(أعيا)و)(ععىمعنى

22[:ق)1ئذائنغفلزفىلقذبهت):تعالىقولهفيالبلاغة

[24:ق)1بهغألقيافى):تعالىقولهفيالخطاب

((الأواب((معنى

[15:الملك1)مناكبهافى)فامشوا:لىتعاقولهمعنى

والحزنالهمبينالفرق

((((التكاثرمعنى

اللغةفي((الضنات((معنى

345

13

17

24

43

43

246



المنثورةالفوائدفهرس

الموتمنأشدالوقتإضاعة

واثارهاللتقوىمراتبثلاث

مشاهدستةفيهفلهيكرههمقدورالعبدعلىجرىإذا

اللهذكرعنوالغفلةالمعصيةاثار

وتزايدهاونموهاالطاعاتتولدمثال

منهمرادكمعولاتكنمنكمرادهمعكن

زوجمعتثبتلابغيكامرأةالدنيا

الرجاءوقويالضرورةوصدقتالقلباجتمعإذاالدعاءيردلا

الخيالكلعبالدنياشهوات

الأنسيثمرالخلوةغرس

وسقاؤهاحذاؤهافمعهاالعالمعزلةوأمافساد،لجاهلاعزلة

أتلفافلتانكلبفإنه،الحلمبسلسلةغضبكأرثيق

قسمانبالإخوانالاجتماع

والشهواتالشكأهلمنخالاللهلىإالظريق

لحسدوالحرصواالكبر:ثلاثةالخظاياأصول

346

45

46

47

05

58

61

63

64

68

68

96

71

77

08



للعليلالدواءكشربالذنبمنالتوبة

إهانتهابمثلنفسهالعبديكرملا

الشرقيورثولكنهحلوالهوىشراب

عليكغلبتوقدكسوداءالدنيالذات

والفواحشوالظلمالشرك:ثلاثةالمعاصيأصول

وسعادتهاالنفسكمالحقيقة

القرانفيمعناهموجودللعربمشهورمثلكل

وآفاتهماوأنواعهماوالعملالعلمحقيقة

ودرجاتهالتوكلحقيقة

لجهاداأهمية

الدنيافيالزهديتمكيف

الآخرةعلىالدنياإيثار:العالمآفة

العلمعنإعراضهالعابد:افة

العلمحقيقة

الايمانحقيقة

والطاعةوالسنةالتوحيد:ثلاثةالعبدسعادةعليهاانبنىالتيالأصول

وأقسامهالزهدمعنى

347

6

9

2

5

8

6

7

9

7

49

59

59

59

12

12

12

12

13

14

14

15

15

15

17



بالنهيالمطلوبفيالناسأقوالاختلاف

العقلياللزومطريقمنضدهعننهيبالشيءالأمر

صلاحكلأصلوالصدقفساد،كلأصلالكذب

ربهعرففقدنفسهعرفمن:قولهممعنى

والايمانالإسلامحقيقة

والمذمومةالمحمودةالأخلاقأصول

الخشيةالعلمولكن،الروايةبكثرةالعلمليس

...رجلادينهأحدكميقلدنلامسعود:ابنقول

التوبةحقيقة

والمعاصيالذنوبتركفوائد

والشقاوةالسعادةعلاماتمن

والشهوةوالغضبلحسدواالكبر:الأربعةالكفرأركان

اللهلىإالانابةحقيقة

الرديئةوالأفكارالنافعةالأفكار

348

177

917

791

202

702

902

216

218

921

227

231

284

287



الموصوعاتفهرس

التحقيقمقدمة

المؤلفلىإونسبتهالكتابعنوانتحقيق

موارده

الخطيةالنسخةوصف

للكتابالسابقةالطبعات

الطبعةهذه

الأصلمننماذج

لمحققاالنص

بالقرانالانتفاعشروطفي:جليلةقاعدة*

الاخرةفيونوعالدنيافينوع:نوعاناليقينعين

ودقائقهاقسورةمعانيعلىالكلامفي:فصل*

الروحهذهغيرالمعادفيالروحإن:قولهمفيالفلاسفةعلىالرد

للمعادالمنكرينشبه

أصولثلاثةعلىمبنيةالقرانفيالمعادبراهين

قسورةفيالمعادعلىالاستدلال
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لنبوةاتقرير

القيامةيومالخلقأحوال

جهنمفييلقىمنصفات

لجنةاأهلصفات

المعادذكرلىإعودة

غفرتفقدشئتممااعملوا))بدر:لأهللىتعاقولهمعنى:فائدة*

القدسيالحديثفي((لكم

للمستقبلوليسللماضيإنه:لجوزياابنقول

عليهالمولفرد

لهوالمعاصيالذنوبإطلاقلأحدلجنةباالبشارةمنالمقصودليس

الأرضلدمحدهرالذى):لىتعاقولهتفسيرفي:جليلةفائدة*

[51:الملك])...ذلولا

السيرعلىلحثوابنعمهوالتذكيروتوحيدهربوبيتهعلىالدلالة

واحدةايةفيوالنشوروالبعثإليه

وأسرارهاتحةالفاسورةنيمعافي:فائدة*

والعمليةالعلميةقوتيهاستكمالفيالانسانسعادة

والكمالالسعادةهذهأصول/بيانالفاتحةسورةتضمن
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نعمةواخرهاهدايةوأوسطهارحمةالسورةأول

المسموعةوآياتهالمشهودةآياتهفيبالنظراللهمعرفة:فائدة*

وصفاتهاللهأسماءعلىالمفعولاتدلالة

المسموعةالأياتصدقعلىالمشهودةالاياتدلالة

[01:]إبراهيم)شكادله)أفى:لىتعاقولهمعنى

لحزنواالهمفيمسعودابنحديثشرحفي:فائدة*

بالعبوديةوالاعترافالتوحيدذكر

((عبدكنيإ((:قولهمعنى

((بيدكناصيتي((:قولهمعنى

((حكمكفيماض((:قولهمعنى

القدريالكونيلحكمواالشرعيالدينيلحكما

((قضاؤكفيعدل((:قولهمعنى

عليهاوالعقوبةالمعصيةقضاءفيالعدلوجه

ذلكفيالطوائفاختلاف

لجماعةواالسنةأهلموقف

والاضلالالهدايةفيلىتعااللهعدلبيان

نوعانوالهدايةالتوفيقعدم
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الصدرونورالقلبربيعالقرانكونوجه

الأدنىأوالأعلىالمثلعرشتكونقدالقلوبأنفي:فائدة*

الشيطانعرشهووقلب،الرحمنعرشهوقلب:نوعانالقلوب

عبادهمعومعاملتهلىتعااللهصفاتبيانفيالقرانخطاب*

إليهوالتوددمنهوقربهالهالقلوبمحبة

باللهتعلقهفيشرطومحبتهالباطلمنالقلبتفريغ:فائدة*

والعلمالقرانبحقائقينتفعلموالشكوكبالشبهالقلبامتلأإذا

وسعادتهكمالهبهالذي

التكاثرسورةعلىالكلام:فائدة*

التكاثرمعنى

وعبرمواعظفيه:تنبيه*

والتقصيربالاساءةالعبدوإقرارباللهالظنحسنفي:فصل*

ويذممنهايحمدماوبيان،نوعانالغيرةأنفي:فائدة*

وفوائدوعبرمواعظ

السلامعليهادمقصةمنمستفادةوعظاتوصايا:فصل*

اللهمنوالصلالةالهدايةأنفي:فصل*

الفارسيسلمانإسلامقصة
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43
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47

48
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الفارسيوسلمانطالببيأبينمقارنة

عظومواعبر

وفوائدعظموا:ئدةفا*

البجادينذيقصة

الدنياحقيقةبيانفي:فصل*

ذكرهلىإولايشتاقربهيحبلاكيفالإنسانمنالتعجبفي:فصل*

الهوىغلبةأوبالربالظنسوءبسببالمحرماتفيالوقوع:فائدة*

ومواعظعبرفيه:فصل*

والستةالكتابتحكيمعنالإعراضآثار

قسمانبالإخوانالاجتماع

بالتأثيرمستقلواحدسببالممكنالوجودفيليس:قاعدة*

غيرهويخافيرجىأنينبغيفلا،اللهلاإوحدهبالتأثيريستقللا

وأوليائهأعدائهمفزعالتوحيد

للمحبةتابعةاللذة:فائدة*

والحبالعلمبحسبالعبدكمال

بحبسينإلاسيرهلهيستقيملاالآخرةوالداراللهطالب:قاعدة*

وآثارهاالتقوىأهمية
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65

71

71

72

72

73

74
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74



وحسناللهتقوىبينوسلمعليهاللهصلىالنبيجمع:جليلةفائدة*

الخلق

بخطوتينتقطعقنطرةلجنةوااللهوبينالعبدبين:جليلةفائدة*

ومواعظعبر

تكفيرفيالموتعنداللهإلاالهلاأنشهادةتأثيرفي:قاعدة*

وإحباطهاالسيئات

لله؟كلهأمرهمنيملكماذا

بالإنسانولطفهوحكمنهاللهكرمبيان

وعبرمواعظ

لحسدوالحرصواالكبرةثلاثةالخطاياأصول

اللهفاتقوا)):وسلمعليهاللهصلىالنبيقولمعنىفي:فصل*

((الطلبفيوأجملوا

والمغرمالمأثمبينوسلمعليهاللهصلىالنبيجمعوجهفي:فائدة*

سبلنا)لنفدينهئمفينانجهدواوالذين):لىتعاقولهفي:فائدة*

الأربعةلجهاداأنواعوبيان96[:العنكبوتأ

القلبوبينالأمارةالنفسبينبالعداوةالعبدابنلاء:فصل*

وأخسهاالعلمطلبفيالهممأعلى
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81
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وأسفلهاالارادةبابفيالهممأعلى

ومواعظحكم

مكةفتحمنوالعبرالمواعظفي:فصل*

وفوائدومواعظعبرفي:فصل*

المخلوقاتآخرآدمجعلفيلحكما:فصل*

السلامعليهادمقصةمنفوائد

السلامعليهادمقصةمنوالفوائدالعبرفي:فصل*

ومواعظعبر

ذلكوأثر،الصفاتمنبأنواعلعبادهالقرانفياللهتجلي:فصل*

قلوبهمفي

الربوبيةوصفاتالألوهيةصفات:قسمانصفاته

الصفاتهذهشهوديوجبما

القرانفيبالتدبرالصفاتهذهمعرفة

الصديقبكرأبيومناقبالهجرةقصة:فصل*

ومواعظوصايا:تنبيه*

تلكاستعمالفيلذتهكانتلشيءواستعدادقوةفيهخلقمن

فيهالقوة
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ومواعظنصائج:تنبيه*

المخلوقاتبعضصفاتمنالنفسفيما

وغيرهللمؤلفوعظيةأبيات

ونصائححكم

ومواعظعبر:فصل*

[55:]الفرقان)ظهيرءرئهعكائ!فر)طن:لىتعاقولهعلىالكلام

نحروألؤربهؤثالثذ!روأإذاواثذيت):لىتعاقولهمعنى

73[:]الفرقان)صضاوعضاناعلتها

والفواحشوالظلمالشرك:ثلاثةالمعاصيأصول

بعضلىإبعضهايدعوالثلاثةهذه

القرانهجرأنواع:فصل*

القرانمنالصدورفيالحرج

وسعادتهاالنفسكمالعلىالكلامفي:فائدة*

الدنياهمهكانومناللههمهكانمنبينالفرقفي:جليلةفائدة*

وافاتهماوأنواعهماوالعملالعلمحقيقةفي:فائدة*

الايمانحقيقةبيانفي:قاعدة*

ودرجاتهالتوكلمعنىفي:قاعدة*

356

01

01

01

11

11

11

11

11

12

12

12

12



الشكوىمراتبفي:فائدة*

ءامنوأالذينيأنها:)لىتعاقولهتفسيرفي:جليلةقاعدة*

[24:الأنفال])ئحخلصادعاكتمإذاوصللزسوليدلهاشتجيبوا

قلبهوحياةبدنهحياة:لحياةامننوعينلىإمضطرالانسان

122[:...)]الأنعاممتتافأخيئنة:)أؤمنكانتعالىقولهمعنى

،24:]الأنفال)وهفبهءألمحرصبفمحولالله)أتمعنى

:]البقرة)لحموهوضرشئالكرهواأن)وعسئ:جليلةفائدة*

162،

لحهملمصاورعايتهبعبادهاللهرحمة

والرحمةلحكمةواوالمصلحةالعدلبيندائرعبدهفياللهقضاء

الاخرةفيوالرغبةالدنيافيالزهدبهيستقيمفيما:فائدة*

الدنيافيالزهدفيالواردةوالأحاديثالايات

اللهمنلخذلانواالتوفيق:قاعدة*

الدعاءهوالتوفيقمفتاح

وغفلتهومرضهالقلبقسوةفيومواعظحكم

أشياءأربعةمنالقلبقسوة

لهاسابعلافيهايجولمواطنستةللقلب
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135
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138

141

141
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فسادكلمادةالأملوطولالهوىاتباع

الحقغيراللهعلىيقولأنبدفلاالدنيااثرمن:جليلةفائدة*

الشهواتواتباعالدنياإيثارالعلماء:افة

ءاتيتهالذىنبأعلئهخواتل):لىتعاقولهفيالسوءعالممثل

175[:)]الأعراف...منهافا!ملخءايئنا

العلمعنإعراضهفيالعابدافة:فصل*

العلمحقيقةبيانفي:عظيمةفائدة*

ديناولاعلماليستوالخواطرالاراء

الايمانحقيقةبيانفي:فصل*

الايمانحقيقةفهمفيالطوائفغلط

إليهوالطريقوكمالهالايمانحقيقة

منهخيرااللهعوضهشيئاللهتركمن:جليلةفائدة*

وعبرمواعظ

والطاعةوالسنةالتوحيد:ثلاثةالعبدسعادةعليهاانبنىالتيالأصول

وسبيلالمؤمنينسبيلمعرفةفيالناسمراتب:جليلةقاعدة*

المجرمين

وفوائدحكم:فصل*
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بهاينتفعلاضائعةأشياءعشرة

الأملوطولالهوىاتباعفيكلهالفساد

والنعموالقضاءوالنهيالأمرفيعبوديةعبدهعلىلله:فصل*

حسبهفهواللهعلىيتوكلومن:فصل*

وصديقوزاهدعابد:ثلاثةالاخرةأهل

الاخرلجانبافيكلهمالناسكانوإنوالرسولاللهجانبفيكن

اللهعلىالدخوللىإهلم:نصيحة*

والنيةوالعزمبالامتناعتصلحهيستقبلوما،بالتوبةتصلحهمضىما

الارادةصحةعلامةفي:فصل*

اللهلىإللسائرنصيحة:فصل*

الزهدأقسام:فصل*

الخلقأحوالعجائب

ارتكابمنأعظماللهعندالأوامرتركأنفي:جليلةفائدة*

وجهاوعشرينثلاثةمنذلكوبيان،المناهي

بالنهيالمطلوبفيالناساختلاف

العقلياللزومطريقمنضدهعننهيبالشيءالأمر

العبدبتوبةاللهفرج
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168
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017

017

017

171

171

177
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والشكرالذكر:قاعدتينعلىالدينمبنى:فصل*

والشكرالذكرمعنى

والإضلالالهدايةسببلجوارحواالقلبأعمال:فصل*

والتقوىللهدىالبرأعمالاقتضاء

والشقاءللضلالالفجورأعمالاقتضاء

القرانفيوالشقاءوالصلال،والرحمةالهدىاقتران:فصل*

ومنعهعطائهبينخلقهيصرفاللهأنفي:فصل*

الدنياعلائقيقطعالعاقل:فصل*

صلاحكلأصلوالصدقفساد،كلأصلالكذب:فصل*

وعقوبتهالكاذبنفسية

شثألكرهواأن)وعسئ:لىتعاقولهفيوأسرارحكم:فصل*

[162:البقرة])لكموهوشزشتاتحبواأنوعسىلحثموهوفير

نفسهعرفمنإلاوالعلمبالإيماناللهبنعمةينتفعلا:فصل*

ربهعرففقدنفسهعرفمن:قولهممعنى

توجبهماعلىالصبرمنأسهلالشهوةعلىالصبر:فصل*

قصرتومتىعدوانا،صارتجاوزتهمتىحدللأخلاق:فصل*

ومهانةنقصاكانعنه
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185
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188
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191

391

691

691
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791

891
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202
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أوساطهالأموراخير

لحدوداعلموأنفعهاالعلومأشرف

بالبدنلاوالهمةبالقلباللهلىإالسيرمنازلقطع:فصل*

والايمانوالاسلامالتقوىحقيقةبيان

قسماناللهلىإالسائرون

والمذمومةالمحمودةالأخلاقأصول:فصل*

ونيةعاليةهمةعلىموقوفالأعلىالمطلبحصول:فصل*

صحيحة

أشياءثلاثةبتركإلاذلكيتملا

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهكلاممن:فصل*

التوبةحقيقة

والثناءالمدحومحبةالقلبفيالإخلاصيجتمعلا:فصل*

الناسعندفيماوالطمع

والمدحالثناءفيوالزهدالطمعمنالتخلصطريقة

والاخرةالدنيالذاتفيالناسمراتب:فصل*

الاخرةلذةلىإموصلةالدنيالذةيجعلالعاقل

والمعاصيالذنوبتركفوائد
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021
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العجبداءلجةمعا:فصل*

وقطحالعوائدهجرعلىموقوفالمطلوبلىإالوصول:فصل*

والعلائقالعوائق

العوائدذكر

العوائقذكرفي:فصل*

العلائقذكرفي:فصل*

والاخرةالدنيافيالرسوللىإالخلائقحاجة:فصل*

والشقاوةالسعادةعلاماتمن:فصل*

وامتحاناللهمنابتلاءوالنعمالكرامات

الايمانوأساسها،بنيانوالدرجاتالأعمال:فصل*

وقتكلالبناءتعاهدثمالبناءثموإحكامهالأساستصحيحالمطلوب

والشهوةوالغضبلحسدواالكبر:أربعةالكفرأركان:فصل*

بالنفسلجهلوابالربلجهلامنالأربعةهذهمنشأ

الأدواءهذهلجةمعا

اللهوتنزيهوالأسبابوالتعليللحكمةافي:النفععظيمفصل*

الظلمعن

بأعمالهمويجازيهمبكسبهمالناسيعاملسبحانهالله
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22
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22
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22
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نفسهبهوصفالذيالمكرمعنى

مكرهمنباللهالعارفونيخافهالذي

منهماكلوثمرةخبيثةوشجرةطيبةشجرة:فصل*

خالقهإليهعهدهالذيالعهدأعطيالعبدبلغإذا:فصل*

العهدهذابإزاءالعبدسعادةمراتب

وثقلهالبدنخفةنتيجةوثقلهاالروحخفة:فصل*

الأدنىأوالأعلىبالرفيقالتحقتالبدنالروحفارقتإذا

ضن!)بعسهلهفإنذئحرىعناغرضومق):لىتعاقولهتفسير

[421:طهأ

اللهألىإالناسالعارفيدعوكيف:فصل*

ومواعظعبر:فصل*

وخمشيةهحمةوهعرقةإقرارمعرفة:نوعاناللهمعرفة:فصل*

المعرفةمنالثاليالنوعتحصيلطريقة

الأربعةالدراهمأنواع:فصل*

للمومنينالمواساةأنواع:فصل*

المواساةهذهتكونالايمانقدرعلى

وافاتهابالطريقلجهلاضرر:فصل*
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عنهاالتجاوزوكيفيةاللهلىإالسيرطريقفيعقبات:فصل*

ثلاثةالنعم:فصل*

وفساده،وأفكارهخواطرهبصلاحالانسانصلاح:جليلةقاعدة*

بفسادها

أقبحهاودفعأحسنهاقبولبلالخواطر،قطعالمقصودليس

والأفكارالخواطرلجةمعا

الفكرمنقظيخلولاالقلب

ودناءتهاخستهاالشروأصلونبلها،النفسشرفالخيرأصل

خالقه؟يعرفكيفنفسهيعرفلممن:فصل*

ومواعظحكم:فصل*

باللهمعرفةالناسأعظم:فائدة*

بأنفسهممايغيرواحتىبقوممايغيرلااللهإن:فائدة*

الخلقخواصمعرفةلجمالباالربمعرفة:فصل*

مراتبأربععلىسبحانهجماله
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الفوائد                                           موقع الإمام ابن القيم www.ibnalqayem.com



 عنوان الكتاب:


الفوائد


تأليف:


محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية


الناشر:


دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان


الثانية، 1393هـ/1973م


الفوائد


ص -3-  الفوائد   


بسم الله الرحمن الرحيم


قال الشيخ الإمام, محي السنّة قامع البدعة, أبو عبد الله الشهير بابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى:


[1] قاعدة جليلة


إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه, والق سمعك, واحضر حضور من يخاطبه به من تكلّم به سبحانه منه إليه, فإنّه خطاب منه لك, على لسان رسوله, قال تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} (قّ:37) 


وذلك أن تمام التأثير لمّا كان موقوفا على مؤثر مقتض, ومحل قابل, وشرط لحصول الأثر, وانتقاء المانع الذي يمنع منه, تضمّنت الآية بيان ذلك كلّه بأوجز لفظ وأبينه, وأدلّه على المراد.فقوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى} (قّ:37) إشارة إلى ما تقدّم من أوّل السورة إلى ها هنا وهذا هو المؤثّر.قوله: {لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} فهذا هو المحل القابل, والمراد به القلب الحيّ الذي يعقل عن الله, كما قال تعالى: {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّا} أي حيّ القلب ، وقوله: {أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ} أي وجّه سمعه وأصغى حاسّة سمعه إلى ما يقال له, وهذا شرط التأثّر بالكلام.وقوله: {وَهُوَ شَهِيدٌ} أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: "استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم, ليس بغافل ولا ساه". وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير, وهو سهو القلب, وغيبته عن تعقّل ما يقال له, والنظر فيه وتأمّله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن, والمحل القابل وهو القلب الحي, ووجد الشرط وهو الإصغاء, وانتقى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب, وانصرافه عنه إلى شيء آخر, حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكّر.


ص -4-  فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه, فما وجه دخول أداة "أو" في قوله : { أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ } , والموضع موضع واو الجمع لا موضع "أو" التي هي لأحد الشيئين.


قيل: هذا سؤال جيّد والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بـ"أو" باعتبار حال المخاطب المدعو فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه, تام الفطرة, فإذا فكّر بقلبه, وجال بفكره, دلّه قلبه وعقله على صحّة القرآن, وأنه الحق, وشهد قلبه بما أخبر به القرآن, فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة, وهذا وصف الذين قيل فيهم: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقّ} سبأ 6. وقال في حقّهم:{ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }النور 35 فهذا نور الفطرة على نور الوحي, وهذا حال صاحب القلب الحيّ الواعي.قال ابن القيّم: وقد ذكرنا ما تضمّنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطّلة والجهميّة" ص 7-8. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وببن معاني القرآن, فيجدها كأنها قد كتبت فيه, فهو يقرأها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد, واعي القلب, كامل الحياة, فيحتاج إلى شاهد يميّز له بين الحق والباطل, ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي, فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام, وقلبه لتأمّله, والتفكر فيه, وتعقل معانيه, فيعلم حينئذ أنه الحق فالأول: حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به. والثاني: حال من علم صدق المخبر وتيقّنه, وقال يكفيني خبره, فهو في مقام الإيمان, والأوّل في مقام الإحسان. وهذا قد وصل إلى علم اليقين, وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين, وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام فعين اليقين نوعان: نوع في الدنيا, ونوع في الآخرة, فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد


ص -5-  إلى العين. وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار, وفي الدنيا بالبصائر, فهو عين يقين في المرتبتين.


فصل


وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي, ويغني عن كلام أهل الكلام, ومعقول أهل المعقول, فإنها تضمّنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوّة والإيمان بالملائكة, وانقسام الناس إلى هالك شقي, وفائز سعيد, وأوصاف هؤلاء وهؤلاء. وتضمّنت إثبات صفات الكمال لله, وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب. وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى, والعالمين: الأكبر, وهو عالم الآخرة, والأصغر وهو عالم الدنيا. وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته, وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه, حتى علمه بوساوس نفسه, وإقامة الحفظة عليه, يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها, وأنه يوافيه يوم القيامة, ومعه سائق يسوقه إليه, وشاهد يشهد عليه, فإذا أحضره السائق قال: { هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ },ق 23. أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته, فيقال عند إحضاره:{ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ }, ق24. كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته, فيقول: اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقّه.


وتأمّل كيف دلّت السورة صريحا على أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى, فينعمه ويعذّبه, كما ينعم الروح التي آمنت بعينها, ويعذّب التي كفرت بعينها, لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل, حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه, عليه يقع النعيم والعذاب, والروح عندهم عرض من أعراض البدن, فيخلق روحا غير هذه الروح, وبدنا غير هذا البدن


ص -6-  وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودلّ عليه القرآن والسنّة وسائر كتب الله تعالى وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين, فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها, كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شئ! فكل وقت يخلق الله سبحانه أرواحا وأجساما غير الأجسام التي فنيت, فكيف يتعجّبون من شئ يشاهدونه عيانا؟ وإنما تعجّبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزّقهم البلى وصاروا عظاما ورفاتا, فتعجّبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء, ولهذا قالوا :{ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ } الصافت16. وقالوا: { ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ } ق 3.ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه, لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا, بل يكون ابتداء, ولم يكن لقوله:{ قَدْ عَلِمْنَا


ص -7-  مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ }, ق4. كبير معنى. فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدّر, وهو: أنّه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميّز, فأخبر سبحانه بأنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم, وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء, فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرّقها وتأليفها خلقا جديدا, وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه, وكمال قدرته, وكمال حكمته, فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع: (أحدها): اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميّز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص.(الثاني): أن القدرة لا تتعلّق بذلك.(الثالث): أن ذلك أمر لا فائدة فيه, أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شئ, هكذا أبدا, كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأمّا أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك.[3] براهين المعاد في القرآن مبنيّة على أصول ثلاثة فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول، (أحدها) تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال:{ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ }يس 78-79. وقال:{ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ}الحجر 85-86. وقال:{ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ }ق 4.(والثاني) تقرير كمال قدرته كقوله:{ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ } يس81. وقوله:{ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ } القيامة 4. وقوله:{ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }الحج6.ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله:{ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ }يس81. الثالث: كمال حكمته كقوله:{ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ} الدخان 38. وقوله:{ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلا }ص 27. وقوله:{ أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً } القيامة 36. وقوله:{ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَق }المؤمنون 115-116. وقوله:{ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ }الجاثية 21.ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع, وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه, وأنه منزّه عمّا يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنواقص.ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لمّا كذّبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم { فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ } ق5. مختلط لا يحصلون منه على شئ.


ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه, ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض, وكيف بسطها وهيّأها بالبسط لما يراد منها وثبّتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته, وأن ذلك تبصرة إذا تأمّلها العبد المنيب وتبصّر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد, فالناظر فيها يتبصّر أولا, ثم يتذكر ثانيا, وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه.ثم دعاهم إلى التفكّر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه, حتى أنبت به جنّات مختلفة الثمار والفواكه, ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض, وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوّع أجناسها, وأنبتت به


ص -8-  الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل: { فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا } البقرة164, ثم قال:{ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ } ق 11. أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب: خروجكم من الأرض بعد ما غيّبتم فيها.وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا "المعالم" وبيّنا بعض ما فيها من الأسرار والعبر.ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوّة بأحسن تقرير, وأوجز لفظ, وأبعده عن كل شبهة وشك, فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذّبوهم, فأهلكهم بأنواع الهلاك, وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا, وهذا تقرير لنبوّتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم, من غير أن يتعلّم من معلّم ولا قرأه في كتاب, بل أخبر به إخبارا مفصّلا مطابقا لما عند أهل الكتاب.ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات, بأنه لم يكن شئ من ذلك, أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم, وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان, وتناقلته القرون قرنا بعد قرن, فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية.ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: { أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ } ق15, يقال لكل من عجز عن شئ: عيي به فلان بهذا الأمر, قال الشاعر:


 عيوا بأمرهم, كما    عيت ببيضتها الحمامة


ومنه قوله تعالى:{ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ }الأحقاف33. قال ابن عبّاس : يريد أفعجزنا, وكذلك قال مقاتل. قلت: هذا تفسير بلازم اللفظة, وحقيقتها أعم من ذلك, فان العرب تقول: أعياني أن أعرف كذا وعييت به إذا لم تهتد لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله فتقول: أعياني دواؤك إذا لم تهتد له, ولم تقف عليه. ولازم هذا المعنى العجز عنه. والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى, فان الحمامة لم تعجز عن


ص -9-  بيضتها, ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة, فهي تدور وتجول حتى ترمي بها, فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال, فهي تنقلها من مكان إلى مكان وتحار أين تجعل مقرّها, كما هو حال من عى بأمره فلم يدر من أين يقصد له ومن أين يأتيه, وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب, كما يظنّه من لم يعرف تفسير القرآن, بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله: { وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ } ق38.ثم أخبر سبحانه أنّهم:{ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ } ق15. أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا, ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيّته وأدلّة المعاد وهو خلق الإنسان, فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد.وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدميّة بأعضائها وقواها وصفاتها, وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات, كل ذلك من نطفة ماء.فلو أنصف العبد لاكتفى بفكره في نفسه, واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته.ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به, حتى علم وساوس نفسه, ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي داخل بدنه, فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق.وقال شيخنا: المراد بقول "نحن", أي ملائكتنا, كما قال: { فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ }القيامة18. أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال: ويدل عليه قوله: { إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ } ق17. فقيد القرب المذكور بتلقّي الملكين, ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطّل.ثم أخبر سبحانه أن على يمينه و شماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله, ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال, التي هي أقل وقوعا, وأعظم أثرا من الأقوال, وهي غايات الأقوال ونهايتها. ثم أخبر عن القيامة الصغرى, وهي سكرة الموت, وأنها تجيء بالحق, وهو لقاؤه سبحانه وتعالى, والقدوم عليه, وعرض الروح عليه, والثواب والعقاب الذي تعجل


ص -10-   لها قبل القيامة الكبرى.ثم ذكر القيامة الكبرى بقول: { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد } ق20. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم, وأن كل أحد يأتي الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه, وشهيد يشهد عليه, وهذا غير شهادة جوارحه, وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه, وغير شهادة رسوله والمؤمنين.فإن الله سبحانه وتعالى يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر, والجلود التي عصوه بها, ولا يحكم بينهم بمجرّد علمه, وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين.


ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم, وشهادة البيّنة, لا بمجرّد علمه فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بيّنة ولا إقرار؟ ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه, وأن لا يزال على ذكره وباله, وقال:{ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا }ق22, ولم يقل عنه, كما قال:{ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ }هود110، ولم يقل في شك فيه, وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه كأن غفلته وشكه ابتداء منه, فهو مبدأ غفلته وشكّه, وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه, فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ, وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه.ثم أخبر سبحانه أن قرينه, وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة, يكتب عمله. وقوله يقول لمّا يحضره: هذا الذي كنت وكّلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به, هذا قول مجاهد.وقال ابن قتيبة: المعنى: هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي. والتحقيق أن الآية تتضمّن الأمرين, أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيت عليه. فحينئذ يقال:{ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ }ق24, وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد


ص -11-   , أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا. وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها, أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة, ثم أجري الوصل مجرى الوقف.ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات:(أحدها) أنه كفار لنعم الله وحقوقه, كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته, كفّار برسله وملائكته, كفار بكتبه ولقائه.(الثانية) أنه معاند للحق يدفعه جحدا وعنادا.(الثالثة) أنه مناع للخير, وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله والخير الذي هو إحسان إلى الناس, فليس فيه خير لنفسه, ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق.(الرابعة) أنه مع منعه للخير معتد على الناس, ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه.(الخامسة) أنه مريب, أي صاحب ريب وشك, ومع هذا فهو آت لكل ريبة, يقال: فلان مريب, إذا كان صاحب ريبة.(السادسة) أنه مع ذلك مشرك بالله, قد اتّخذ مع الله إلها آخر يعبده, ويحبه, ويغضب له, ويرضى له, ويحلف باسمه, وينذر له, ويوالي فيه, ويعادي فيه, فيختصم هو وقرينه من الشيطان, ويحيل الأمر عليه, وأنه هو الذي أطغاه وأضله. فيقول قرينه: لم يكن لي قوّة أن أضلّه وأطغيه, ولكن كان في ضلال بعيد, اختاره لنفسه, وآثره على الحق, كما قال إبليس لأهل النار: { وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي } إبراهيم 22.وعلى هذا, فالقرين هنا هو شيطانه, يختصمان عند الله. وقالت طائفة: بل قرينه ها هنا هو الملك, فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى, وأنه لم يفعل ذلك كله, وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة, ولم يمهله حتى يتوب, فيقول الملك: ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة: { وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ } ق27. فيقول الرب تعالى:{ لا تَخْتَصِمُوا لَدَي }ق28. وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي [الصافّات] 27-38, و [الأعراف]37-39.وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة [الزمر]56-60. وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة [الشعراء] 96-104, وسورة [ص] 59-65.


ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدّل القول لديه, فقيل: المراد بذلك قوله:{ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ


ص -12-   أَجْمَعِينَ }هود119. ووعده لأهل الإيمان بالجنة, وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عبّاس: يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. قال مجاهد: قد قضيت ما أنا قاض. وهذا أصح القولين في الآية.وفيها قول آخر: أن المعنى ما يغيّر القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغيّر عند الملوك والحكّام. فيكون المراد بالقول قول المختصمين, وهو اختيار الفراء وابن قتيبة, قال الفراء: المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال القول عندي, ولم يقل قولي, وهذا كما قال لا يكذب عندي. فعلى القول الأوّل يكون قوله:{ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ } ق29, من تمام قوله: { مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ } ق29. في المعنى, أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله. ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين.أحدهما: أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه. وكمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده.ثم أخبر عن سعة جهنّم وأنها كلّما ألقى فيها : { وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ }ق30. وأخطأ من قال أن ذلك للنفي, أي ليس من مزيد, والحديث الصحيح يردّ هذا التأويل. الحديث: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم: "يلقى في النار وتقول هل من مزيد, حتى يضع قدمه فتقول:قط قط" البخاري 8\460 رقم 4848,4849 وكذلك في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة يرفعه," يقال لجهنّم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط".ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين, وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع:(إحداها) أن يكون أوابا, أي رجّاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته, ومن الغفلة عنه إلى ذكره.قال عبيد بن عمير: الأوّاب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها.وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخفاء استغفر منه. وقال سعيد بن المسيّب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب.(الثانية): أن يكون حفيظا قال ابن عبّاس لما ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقّه ونعمته.


ولما كانت النفس لها قوّتان: قوة الطلب وقوة الإمساك, كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته. والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه.فالحفيظ الممسك نفسه عما حرّم عليه, والأوّاب المقبل على الله بطاعته.(الثالثة)


ص -13-   قوله:{ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْب } ق33, يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد. ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه. ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه, فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله.


الرابعة: قوله { وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ }ق33. قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله, مقبل على طاعة الله. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله:{ ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود ِلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ }ق 34و35.ثم خوّفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدّة بطشهم, وأنهم عند الهلاك تقلّبوا وطافوا في البلاد, وهل يجدون محيصا ومنجى من عذاب الله؟. قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوّفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه.ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر:{ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ }ق37.ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستّة أيّام ولم يمسه تعب ولا إعياء تكذيب لأعدائه من اليهود, حيث قالوا أنه استراح في اليوم السابع.ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه وتعالى في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه, كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود أنه استراح: "ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه".ثم أمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. فقيل هو الوتر. وقيل: الركعتان بعد المغرب. والأول قول ابن عباس, والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى الروايتين عن ابن عباس. وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات.ثم ختم السورة بذكر المعاد, ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر. وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد:{ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَق }


ص -14-   بالبعث ولقاء الله:{ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ } كما تشقق عن النبات, فيخرجون: سراعا من غير مهلة ولا بطء: ذلك حشر يسير عليه سبحانه.ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه عالم بما يقول أعداؤه, وذلك يتضمّن مجازاته لهم بقولهم إذا لم يخف عليه, وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء.ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهّار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه, وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتذكير, وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه, فلا ينتفع بالتذكير.


فائدة


قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:" وما يدريك أن الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم", أشكل على كثير من الناس معناه, فإن ظاهره


ص -15-   إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها, وذلك ممتنع. فقالت طائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله "اعملوا" الاستقبال, وإنما هو للماضي, وتقديره: أي عمل كان لكم فقد غفرته: قال: ويدل على ذلك شيئان:(أحدهما): أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله: فسأغفر لكم.(والثاني): أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك.وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم, لكنه ضعيف من وجهين:(أحدهما) أن لفظ "اعملوا" يأباه, فإنه للاستقبال دون الماضي. وقوله" قد غفرت لكم" لا يوجب أن يكون "اعملوا " مثله: فإن قوله:" قد غفرت" تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله: { أَتَى أَمْرُ اللَّه } النحل1, { وَجَاءَ رَبُّك }الفجر 22. ونظائره.(ثانيهما) أن نفس الحديث يردّه, فإن سببه قصّة حاطب


ص -16-   وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها, وهو سبب الحديث, فهو مراد منه قطعا, فالذي نظن في ذلك, والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه وتعالى أنّهم لا يفارقون دينهم, بل يموتون على الإسلام, وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب, ولكن لا يتركهم سبحانه مصرّين عليها, بل يوفّقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم, وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم, كما لا يقتضي ذلك أن يعطّلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة, فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد, وهذا محال.ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب, فضمان المغفرة لا يوجّب تعطيل أسباب المغفرة, ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: "أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربّ أذنبت ذنبا فاغفره لي, فغفر له, ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال, رب أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له, ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال: رب أصبت ذنبا فاغفر لي, فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء" فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرّمات والجرائم, وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب.


ص -17-   واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب, وأنه كلما أذنب تاب, حكم يعم كل من كانت حالته حاله, لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر.وكذلك كل من بشّره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له, لم يفهم منه ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات, بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها, كالعشرة المشهود لهم بالجنة.وقد كان الصديّق شديد الحذر والمخافة, وكذلك عمر, فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيّدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت, ومقيّدة بانتفاء موانعها, ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق, الإذن فيما شاءوا من الأعمال.


فائدة جليلة


قوله تعالى: { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }الملك15 أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقّها والبناء عليها, ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا (بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم من قول الشعبي). وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها, وثبّتها بالجبال, ونهج فيها الفجاج والطرق, وأجرى فيها الأنهار والعيون, وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها,ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. ومن بركتها أنك تودع فيها الحب تخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها, فتوارى منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمّه وتؤويه, وتخرج له طعامه وشرابه, فهي أحمل شئ للأذى وأعوده بالنفع, فلا كان من التراب خيرا منه و أبعد من الأذى وأقرب إلى الخير.


ص -18-   والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد. وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدّم من وصفها بكونها ذلولا, فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شئ فيها, ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه.قالوا:وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر.وقالت طائفة: بل المناكب الجوانب والنواحي, ومنه مناكب الإنسان لجوانبه, والذي يظهر أن المراد بالمنكب الأعالي. وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له, فان سطح الكرة أعلاها, والمش إنما يقع في سطحها, وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدّم من وصفها بأنها ذلول.ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها, فذلّلها لهم ووطّأها, وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها, وأودعها رزقهم فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيها بالذهاب والمجيء, والأكل مما أودع فيه للساكن. ثم نبّه بقوله:{ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } الملك 15, على أنّا في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري سبيل فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرّا, وإنما دخلناه لنتزوّد منه إلى دار القرار, فهو منزل عبور لا مستقر حبور, ومعبر وممر, لا وطن مستقر.فتضمّنت الآية الدلالة على ربوبيّته ووحدانيّته, وقدرته وحكمته ولطفه, والتذكير بنعمه وإحسانه, والتحذير من الركون إلى الدنيا, واتخاذها وطنا ومستقرا, بل نسرع فيها السير إلى داره وجنّته.فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده, والتذكير بنعمه, والحث على السير إليه, والاستعداد للقائه, والقدوم عليه, والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأنها لم تكن, وأنه يجيء أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور.


فائدة


للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية, وقوة عملية إرادية. وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة


ص -19-   فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها.فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد, والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنّته عليه, وتقصيره هو في أداء حقّه. فهو مستحيي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقّه عليه ودون ذلك.وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته. فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصّته, وأن يجنّبه الخروج عن ذلك الصراط, إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال, وإما بفساد في قوّته العملية فيوجب له الغضب.


فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور, وقد تضمنّتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله تعالى:{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ }الفاتحة 2-4, يتضمّن الأصل الأوّل وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله.والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى, وهي اسم ( الله والرب والرحمن).فاسم (الله) متضمّن لصفات الألوهيّة, واسم (الرب) متضمّن لصفات الربوبية, واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. ومعاني أسمائه تدور على هذا.وقوله:{ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } الفاتحة5, يتضمّن معرفة الطريق الموصلة إليه, وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبّه ويرضاه, واستعانته على عبادته.وقوله:{ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ }الفاتحة 6, يتضمّن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامة على الصراط المستقيم, وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته ، ولا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته . وقوله:{ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } الفاتحة7, يتضمّن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم, وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد, والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل


ص -20-   فأوّل السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. وحظ العبد من النعمة على قدر حظّه من الهداية, وحظّه منها على قدر حظّه من الرحمة, فعاد الأمر كلّه إلى نعمته ورحمته.والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيّته, فلا يكون إلا رحيما منعما وذلك من موجبات الهيّته, فهو الإله الحق, وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون.فمن تحقّق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب, وصارت عبوديّته عبوديّة الخاصّة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبّدين, والله المستعان.


فائدة


الرب يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين:أحدهما: النظر في مفعولاته.ثانيهما: التفكر في آياته وتدبّرها, فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة.فالنوع الأوّل كقوله:{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} البقرة164.وقوله:{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ } آل عمران190, وهو كثير في القرآن.والثاني كقوله:{ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن } النساء82.وقوله:{ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْل }المؤمنون68.وقوله:{ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِه } ص29, وهو كثير أيضا.


فأمّا المفعولات فإنها دالّة على الأفعال, والأفعال دالّة على الصفات.فإن المفعول يدل على فاعل فعله, وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة.ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوّعة دالّة على إرادة الفاعل, وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر.وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى.وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته.وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال


ص -21-   على غضبه.وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبّته.وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته.وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد.وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد.وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحّة النبوّات.وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها.فمفعولاته أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه, فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات, منبّهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. قال تعالى:{ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ }فصّلت 53. أي أن القرآن حق فأخبر أنّه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبيّن لهم أن آياته المتلوّة حق. ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله.فآياته شاهدة بصدقه, وهو شاهد بصدق رسوله بآياته, فهو الشاهد والمشهود له, وهو الدليل والمدلول عليه. فهو الدليل بنفسه على نفسه كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على ما هو دليل لي على كل شيء؟ فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه.ولهذا قال الرسل لقومهم:{ أَفِي اللَّهِ شَكّ } إبراهيم 10, فهو أعرف من كل معروف, وأبين من كل دليل.فالأشياء عُرفت به في الحقيقة وإن كان عُرف بها في النظر والاستدلال بأحكامه وأفعاله عليه. 


فائدة 


في المسند وصحيح أبي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب عبدا هم ولا حزن, فقال اللهم : إني عبدك, وابن عبدك, ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماضٍ فيّ حكمك, عدل فيّ قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك, أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدا من خلقك, أو استأثرت


ص -22-   به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي, ونور صدري, وجلاء حزني, وذهاب همّي وغمّي, إلا أذهب الله همّه وغمّه, وأبدله مكانه فرحا".. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلّمهن؟ قال: "بلى, ينبغي لمن سمعهن أن يتعلّمهن".فتضمّن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبوديّة. منها أن الداعي به صدّر سؤاله بقوله: "إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك", وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحوّاء, وفي ذلك تملّق له واستخذاء بين يديه واعتراف بأنه مملوكه وآبائه مماليكه وأن العبد ليس له غير باب سيّده وفضله وإحسانه, وأن سيّده إن أهمله وتخلّى عنه هلك, ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه, بل يضيع أعظم ضيعة. فتحت هذا الاعتراف: أني لا أغنى بي عنك طرفة عين, وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيّدي الذي أنا عبده, وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبّر مأمور منهي, إنما يتصرّف بحكم العبوديّة لا بحكم الاختيار لنفسه.فليس هذا في شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار. وأمّا العبيد فتصرّفهم على محض العبوديّة فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله:{ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان } الحجر 42, وقوله:{ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنا } الفرقان63, ومن عداهم عبيد القهر و الربوبية, فأضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه, وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه, وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه, وإضافة عبودية رسوله إليه بقول: { وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا }البقرة 23.{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ } الإسراء 1 . { وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ } الجن 19 .وفي التحقيق بمعنى قوله "أني عبدك" التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة, وامتثال أمر سيّده, واجتناب نهيه, ودوام الافتقار إليه, واللجوء إليه, والاستعانة به, والتوكّل عليه, وعياذ العبد به, ولياذه به, أن لا يتعلّق قلبه بغيره محبّة وخوفا ورجاء.وفيه أيضا أني عبد من جميع الوجوه: صغيرا وكبيرا, حيّا وميّتا, مطيعا وعاصيا, معافى ومبتلى القلب واللسان والجوارح.وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك, فإن العبد


ص -23-   وما يملك لسيّده.وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت عليّ بكلّ ما أما فيه من نعمة فذلك كلّه من إنعامك على عبدك.وفيه أيضا أني لا أتصرّف فيما خوّلتني من مالي ونفسي إلا بأمرك, كما لا يتصرّف العبد إلا بإذن سيّده, وأني لا أملك لنفسي ضرّا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن صحّ له شهود ذلك فقد قال لي أني عبدك حقيقة.ثم قال" ناصيتي بيدك", أي أنت المتصرّف في تصرّفي كيف تشاء, لست أنا المتصرّف في نفسي.وكيف يكون له في تصرّف من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه, وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه, ليس إلى العبد منه شيء, بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير, ناصيته بيد سلطان قاهر, مالك له تحت تصرّفه وقهره بل الأمر فوق ذلك.ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء, لم يخفهم بعد ذلك, ولم يرجهم, ولم ينزلهم منزلة المالكين بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين, المتصرّف فيهم سواهم والمدبّر لهم غيرهم, فمن شهد نفسه بهذا المشهد, صار فقره وضرورته إلى ربا وصفا لازما له, ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم, ولم يعلّق أمله ورجاءه بهم, فاستقام توحيده, وتوكّله وعبوديته. ولهذا قال هود لقومه:{ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } هود56.وقوله :"ماض فيّ حكمك, عدل فيّ قضاؤك"تضمّن هذا الكلام أمرين:أحدهما: مضاء حكمه في عبده.والثاني: يتضمّن حمده وعدله وهو سبحانه له الملك وله الحمد, وهذا معنى قول نبيّه هود:{ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا }, ثم قال: { إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } أي مع كونه قاهرا مالكا متصرّفا في عباده, نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم.وهو العدل الذي يتصرّف به فيهم فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق, وقضاؤه كلّه عدل, وأمره كله مصلحة, والذي نهى عنه كله مفسدة, وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله, ورحمته وعقابه لمن يستحق له العقاب بعدله وحكمته.وفرق بين


ص -24-   الحكم والقضاء, وجعل المضاء للحكم, والعدل للقضاء, فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي, وحكمه الكوني القدري.والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه, وهو مقهور تحت الحكمين, قد مضيا فيه, ونفذا فيه, شاء أم أبى, لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته, أما الديني الشرعي فقد يخالفه.


ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال, وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه,قال:" عدل في قضاؤك" أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفّذته في عبدك عدل منك فيه.أما الحكم فهو يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه, فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد, وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه, وإن لم ينفّذه اندفع عنه, فهو سبحانه يقضي ما يقضي به. وغيره قد يقضي بقضاء ويقدّر أمرا و لا يستطيع تنفيذه. وهو سبحانه يقضي ويمضي فله القضاء والإمضاء.وقوله:" عدل في قضاؤك" يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه, من صحة وسقم, وغنى وفقر, ولذّة وألم, وحياة وموت, وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم } الشورى 30, وقال:{ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْأِنْسَانَ كَفُورٌ } الشورى 48.فكل ما يقضى على العبد فهو عدل فيه.


فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره! فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر. قيل: هذا سؤال له شأن, ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور, والظلم ممتنع لذاته. قالوا: لأن الظلم هو التصرّف في ملك الغير والله له كل شيء. فلا يكون تصرّفه في خلقه إلا عدلا.وقالت طائفة : بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره, فلمّا حسن منها العقوبة على الذنب عُلم أنّه ليس بقضائه وقدره, فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل والقدر, فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل, ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر. كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات, فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات, فصار توحيدهم تعطيلا


ص -25-   وعدلهم تكذيبا بالقدر.وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين, والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له, وهذا قد نزّه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه كقوله تعالى في سورة يونس الآية 44:{ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }., وهو سبحانه وإن أضلّ من شاء, وقضى بالمعصية والغي على من شاء, فذلك محض العدل فيه, لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به,كيف ومن أسمائه الحسنى العدل., الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق, وهو سبحانه قد أوضح السبل, وأرسل الرسل, وأنزل الكتاب, وأزاح العلل, ومكّن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول, وهذا عدله, ووفّق من شاء بمزيد عناية, وأراد من نفسه أن يعينه ويوفّقه, فهذا فضله, وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله, وخلى بينه وبين نفسه, ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفّقه, فقطع عنه فضله, ولم يحرمه عدله. وهذا نوعان:(أحدهما) ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه, وإيثار عدوه في الطاعة, والموافقة عليه, وتناسي ذكره وشكره, فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه.والثاني أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية, ولا يشكره عليه,ولا يثني عليه بها,ولا يحبه, فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله.قال تعالى:{ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ } الأنعام 53, وقال:{ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ } الأنفال22.فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية, كان ذلك محض العدل, كما إذا قضى على الحيّة بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور, كان ذلك عدل فيه, وإن كان مخلوقا على هذه الصفة. وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير القضاء والقدر.


والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم:" ماض فيّ حكمك, عدل فيّ قضاؤك", رد على الطائفتين, القدريّة الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده, ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره, ويردون القضاء إلى الأمر والنهي. وعلى الجبريّة الذين يقولون: كل مقدور عدل, فلا يبقى لقوله" عدل فيّ قضاؤك" فائدة, فإن العدل عندهم كل ما يمكن


ص -26-   فعله والظلم هو المحال لذاته, فكأنه قال: ماض ونافذ فيّ قضاؤك. وهذا هو الأول بعينه.وقوله "أسألك بكل اسم" إلى آخره, توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم. وهذه أحب الوسائل إليه, فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه.وقوله: "أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري" الربيع : المطر الذي يحيي به الأرض. شبّه القرآن به لحياة القلوب به. وكذلك شبهه الله بالمطر, وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة, والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق, كما جمع بينهما سبحانه في قوله { أنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَة...}الرعد17, وقوله:{ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ } البقرة 17, ثم قال:{ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ } البقرة 19, وفي قوله :{ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض....} النور 35,ثم قال:{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابا } النور43, فتضمّن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينوّر به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى: { أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا } الأنعام122.


ولما كان الصدر أوسع من القلب, كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب, لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح, كلها بحياة القلب, تسري الحياة منه إلى الصدر, ثم إلى الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادّتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته, سأل أن يكون ذهابها بالقرآن, فإنها أحرى ألا تعود, وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد, فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن, وإن كان من مستقبل أحدث الهم, وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم, والله أعلم.


ص -27-   فائدة


أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جلّ جلاله. ولذلك صلح لاستوائه عليه. وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنّة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلّها لقربها من العرش الذي هو سقفها, وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق. ولهذا كان أسفل سافلين شرّ الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير.وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبّته وإرادته, فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبّته وإرادته. قال الله تعالى:{ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } النحل60, وقال تعالى"{ وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } الروم 27, وقال تعالى:{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } الشورى 11. فهذا من المثل الأعلى وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة, فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلّق بها, فضاق وأظلم وبعد من كمال هو فلاحه حتى تعود القلوب على قلبين: قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير, وقلب هو عرش الشيطان, فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم, فهو حزين على ما مضى, مهموم بما يستقبل, مغموم في الحال.وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال:" إذا دخل النور القلب, انفسح وانشرح" قالوا فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال:" الإنابة إلى دار الخلود, والتجاني عن دار الغرور, والاستعداد للموت قبل نزوله" والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى فلذلك ينفسح وينشرح, وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبّته, فحظّه الظلمة والضيق


ص -28-   فائدة


تأمّل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله, وله الحمد كله أزمّة الأمور كلها بيده, ومصدرها منه, ومردّها إليه, مستويا على سرير ملكه, لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته, عالما بما في نفوس عبيده, مطّلعا على أسرارهم وعلانيتهم, منفردا بتدبير المملكة, يسمع ويرى, يعطي ويمنع, ويثيب ويعاقب, ويكرم ويهين, يخلق ويرزق, ويميت ويحيي, ويقدر ويقضي ويدبّر.الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها, وصاعدة إليه لا تتحرّك ذرّة إلا بإذنه, ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمّل كيف تجده يثني على نفسه, ويمجّد نفسه, ويحمد نفسه, وينصح عباده, ويدلّهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم, ويرغّبهم فيه, ويحذّرهم مما فيه هلاكهم, ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته, ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه, فيذكّرهم بنعمه عليهم, ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها, ويحذّرهم من نقمه ويذكّرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه, وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه, ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه, وكيف كابت عاقبة هؤلاء وهؤلاء, ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم, وأحسن أوصافهم, ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم, وقبيح صفاتهم. ويضرب الأمثال, وينوّع الأدلّة والبراهين, ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة, ويصدق الصادق, ويكذب الكاذب, ويقول الحق, ويهدي السبيل, ويدعو إلى دار السلام, ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها, ويحذّر من دار البوار, ويذكر عذابها وقبحها وآلامها, ويذكر عباده فقرهم إليه وشدّة حاجتهم إليه من كل وجه, وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين, ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات, وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه, وكل ما سواه فقير إليه بنفسه, وأنه لا ينال أحد ذرّة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته, ولا ذرّة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب, وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم, ومصلح فسادهم والدافع


ص -29-   عنهم, والمحامي عنهم, والناصر لهم, والكفيل بمصالحهم, والمنجي لهم من كل كرب, والموفي لهم بوعده, وأنه وليّهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق, ونصيرهم على عدوهم, فنعم المولى ونعم النصير.فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لا تحبّه, وتنافس في القرب منه, وتنفق أنفاسها في التودد إليه, ويكون أحب إليها من كل ما سواه, ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه؟ وكيف لا تلهج بذكره, ويصير الحب والشوق إليه والأنس به غذاؤها وقوتها ودواؤها, بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت, ولم تنتفع بحياتها.


فائدة


قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدّه. وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو والاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبّة, لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبّته موضع, كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع,, لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه, إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها فكذلك القلب المشغول بمحبّة غير الله وإرادته, والشوق إليه والأنس به, لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلّقه بغيره. ولا حركة اللسان بذكره, والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق, والعلوم التي لا تنفع, لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه.وسر ذلك: أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن, فإذا صغى إلى غير حديث الله, لم يبق فيه إصغاء, ولا فهم لحديثه, كما إذا مال إلى غير محبّة الله, لم يبق فيه ميل إلى محبّته. فإذا نطق القلب بغير ذكره, لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان.ولهذا في الصحيح عن النبي أنه قال:" لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ


ص -30-   شعرا". فبيّن أن، الجوف يمتلئ بالشعر فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها, والعلوم التي لا تنفع, والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. وإذا امتلاء القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا, فتعدته وجاوزته إلى محل سواه, كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه فإنه لا يقبلها, ولا تلج فيه, لكن تمر مجتازة لا مستوطنة, ولذلك قيل:


 نزّه فؤادك من سوانا تلقنا   فجنابنا حل لكل منزّه


 والصبر طلسم لكنز وصالنا   من حلّ ذا الطلسم فاز بكنزه


وبالله التوفيق.


فائدة


قوله تعالى: { أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ }إلى آخرها أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد, وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى:{ أَلْهَاكُمُ } أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه. فإن كان بقصد فهو محل التكليف, وإن كان بغير قصد كقوله صلى الله عليه وسلّم في الخميصة:" إنها ألهتني آنفا عن صلاتي" البخاري في الصلاة 1\575, ومسلم1\391 وأبو داود. كان صاحبه معذورا وهو نوع من النسيان. وفي الحديث " فلها صلى الله عليه وسلم عن الصبي" أي ذهل عنه, ويقال: لها بالشيء, أي اشتغل به. ولها عنه: إذا انصرف عنه. واللهو للقلب واللعب للجوارح, ولهذا يجمع بينهما. ولهذا كان قوله:{ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ } أبلغ في الذم من شغلكم. فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به. فاللهو هو ذهول وإعراض. والتكاثر تفعل من الكثرة أي مكاثرة بعضكم لبعض وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه أن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو


ص -31-   علم, ولا سيّما إذا لم يحتج إليه. والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره, وهذا مذموم إلا فيما يقرّب إلى الله, فالتكاثر فيه منافسة للخيرات ومسابقة إليها.وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه: انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ { أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ } قال: "يقول ابن آدم: مالي مالي, وهل لك من مالك إلا ما تصدّقت فأمضيت, أو أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت. 


تنبيه 


من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه.للعبد ستر بينه وبين الله, وستر بينه وبين الناس, فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله, هتك الستر الذي بينه وبين الناس.للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه, فينبغي له أن يسترضي ربّه قبل لقائه ويعمّر بيته قبل انتقاله إليه.إضاعة الوقت أشد من الموت, لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة, والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها.الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة, فكيف بغم العمر.محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا, ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا.أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها.كيف يكون عاقلا من باع الجنّة بما فيها شهوة ساعة.يخرج العرف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه, وثناؤه على ربّه.المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه, والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه.لو نفع العلم بما عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين.دافع الخطرة, فإن لم تفعل صارت فكرة. فدافع الفكرة, فان لم نفعل صارت شهوة. فحاربها, فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمّة, فإن لم تدافعها صارت فعلا, فإن لم تتداركها بضدّه صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها.التقوى ثلاث مراتب:إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام


ص -32-   والمحرّمات.الثانية: حميتها عن المكروهات.الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته, والثانية تفيد صحته وقوته, والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته.


 غموض الحق حين تذب عنه   يقلل ناصر الخصم المحق


 ضل عن الدقيق فهوم قوم     فتقضي للمجلّ على المدقّ


 بالله أبلغ ما أسعى وأدركه     لا بي ولا بشفيع لي من الناس


 إذا أيست وكاد اليأس يقطعني     جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس


من خلقه الله للجنّة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره, ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات.لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها. اقرأ الآيات 19-24من سورة الأعراف.ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤية لبث فيها بضع سنين.اقرأ يوسف آية 42.إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستّة مشاهد:الأوّل: مشهد التوحيد, وأن الله هو الذي قدّره وشاءه وخلقه, وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني: مشهد العدل, وأنه ماض فيه حكمه, عدل فيه قضاؤه.الثالث: مشهد الرحمة, وأن رحمته في هذا المقدور غالبه لغضبه وانتقامه, ورحمته حشوه أي ظاهره بلاء وباطنه رحمة.الرابع: مشهد الحكمة, وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك, لم يقدّره سدى ولا قضاه عبثا.الخامس: مشهد الحمد, وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه.السادس: مشهد العبوديّة, وأنه عبد محض من كل وجه تجري عليه أحكام سيّده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده, فيصرفه تحت أحكامه القدريّة كما يصرفه تحت أحكامه الدينيّة, فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه.


قلّة التوفيق وفساد الرأي, وخفاء الحق, وفساد القلب, وخمول الذكر, وإضاعة الوقت, ونفرة الخلق, والوحشة بين العبد وبين ربّه, ومنع إجابة الدعاء, وقسوة القلب, ومحق البركة في الرزق والعمر, وحرمان العلم, ولباس الذل, وإهانة العدو, وضيق


ص -33-   الصدر, والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت, وطول الهم والغم, وضنك المعيشة, وكسف البال... تتولّد من المعصية والغفلة عن ذكر الله, كما يتولّد الزرع عن الماء, والإحراق عن النار. وأضداد هذه تتولّد عن الطاعة.


فصل


طوبى لمن أنصف ربّه فأقر له بالجهل في عامه, والآفات في عمله, والعيوب في نفسه, والتفريط في حقه, والظلم في معاملته. فإن آخذه بذنوبه رأى عدله, وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله.وإن عمل حسنة رآها من منّته وصدقته عليه, فإن قبلها فمنّة وصدقة ثانية, وإن ردّها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. وإن عمل سيّئة رآها من تخلّيه عنه, وخذلانه له, وإمساك عصمته عنه, وذلك عدله فيه, فيرى في ذلك فقره إلى ربّه, وظلمه في نفسه, فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه.ونكتة المسألة وسرّها أنّه لا يرى ربّه إلا محسنا ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصّرا فيرى كل ما يسرّه من فضل ربّه عليه وإحسانه إليه وكل ما يسوؤه من ذنوبه وعدل الله فيه.المحبّون إذا خربت منازل أحبّائهم قالوا: سقيا لسكانها. وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية.


فائدة


الغيرة غيرتان: غيرة على الشيء وغيرة من الشيء, فالغيرة على المحبوب حرصك عليه, والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه. فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم, وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق, وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه وتعالى فلا


ص -34-   يتصوّر غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد.والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره, أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه, أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه, أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها أو غيبته عن شهود منته عليه فيها.


وبالجملة, فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله. وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه, فهذه الغيرة من جهة العبد وهي غيرة من المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضاة محبوبه.وأما غيرة محبوبه عليه فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره, بحيث يشاركه في حبه, ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرّم عليه, ولأجل غيرته سبحانه حرّم الفاحشة ما ظهر منها وما بطنِ؛ لأن الخلق عبيده وإماؤه, فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه, ولله المثل الأعلى. ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره, بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها.


*من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه, وقّره الله في قلوب الخلق أن يذلّوه.*إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب, نبتت فيه شجرة المحبة, فإذا تمكّنت وقويت أثمرت *الطاعة, فلا تزال الشجرة:{ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا }.*أول منازل القوم:{ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } الأحزاب 41-42. *وأوسطها { هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ } الأحزاب 43. *وآخرها:{ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلام } الأحزاب 44.*أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها, فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد, وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مرّ.*ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك, ولا تشرد عنه من هذه الأربعة, فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها, وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها, ما موفق يسمع ويبصر ويتكلّم ويبطش بمولاه, والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه


ص -35-   *مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها, كمثل نواة غرستها, فصارت شجرة, ثم أثمرت فأكلت ثمرها, وغرست نواها, فكلما أثمر منها شيء, جنيت ثمره, وغرست نواه. وكذلك تداعي المعاصي, فليتدبّر اللبيب هذا المثال. فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها, ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها.* ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبّد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه, إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه.


 كفى بك عزّا أنك له عبد    وكفى بك فخرا أنه لك رب


فصل


إياك والمعاصي فإنها أذلّت عز {اسْجُدُوا} وأخرجت إقطاع {أَسْكَنَ}. يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص, ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع { فَتَابَ عَلَيْه }.فرح إبليس بنزول آدم من الجنة, وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. كم بين قوله لآدم: { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ }البقرة 30, وقوله لك { اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ } السراء63.ما جرى على آدم هو المراد من وجوده, "لو لم تذنبوا.." جزء من حديث أخرجه مسلم في التوبة 4\2106رقم 2739. "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم". يا آدم لا تجزع من قولي لك: { اخْرُجْ مِنْهَا } فلك ولصالح ذريتك خلقتها. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك, واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعت العبودية:{ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا..} البقرة 216. يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك, إنما نحيّتك عنه لأكمل عمارته لك, وليبعث إلى العمّال نفقة :{ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ..} السجدة 16.تالله ما نفعه عند معصية عز {اسجدوا} ولا شرف :{ وَعَلَّمَ آدَمَ..} ولا خصيصة:{ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ..}ص 75,ولا فخر:{ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي..} الحجر 29. وإنما انتفع بذل:{ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا...} الأعراف 23, لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل


ص -36-   فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة. 


فصل


نجائب النجاة مهيّأة للمراد, وأقدام المطرود موثوقة بالقيود.هبّت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان, فتقلب الوجود ونجم الخير, فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك, وسلمان على ساحل السلامة.والوليد بن


ص -38-   المغيرة يقدم قومه في التيه, وصهيب قد قدم بقافلة الروم, والنجاشي في أرض


ص -39-   الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك, وبلال ينادي: الصلاة خير من النوم


ص -40-   وأبو جهل في رقدة المخالفة.لما قضى في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس (المجوسية), فأقبل يناظر أباه في دين الشرك, فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه, وبه أجاب فرعون موسى:{ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي } الشعراء 29, وبه أجاب الجهمية: الإمام أحمد لما عرضوه على السياط. وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن –وها نحن على الأثر- فنزل به ضيف { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ } جزء من الآية 155 سورة البقرة. فنال بإكرامه مرتبة "سلمان منا أهل البيت", فسمع أن ركبا على نية السفر, فسرق نفسه من أبيه ولا قطع, فركب رحالة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة, فغاص في بحر البحث ليقع بدرّة الوجود, فوقف نفسه على خدمة الأذلاء وقوف الأذلاء, فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الأعلام على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن زمانه قد أظل, فاحذر أن تضل, فرحل مع رفقة لم يرفقوا به { وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ } يوسف 20, فابتاعه يهودي بالمدينة, فلما رأى الحرة توقد حرا شوقه, ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل. فبينا هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير, وسلمان في رأس نخلة, وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه كما جرى يوم:{ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا } القصص 10, فعجل النزول لتلقي ركب البشارة ولسان حاله يقول:


خليلي من نجد قفا بي على الربا  فقد هب من تلك الديار نسيم


فصاح به سيده: مالك؟ انصرف إلى شغلك. فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل


ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطروش 


خليلي لا والله ما أنا منكما  إذا علم من آل ليلى بداليا


ص -41-   فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه. يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان, أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف, وإذا انتسب افتخر بالآباء, وإذا ذكرت الأموال عدّ الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال: عبد الله, وعن نسبه قال: ابن الإسلام, وعن ماله قال: الفقر, وعن حانوته قال المسجد, وعن كسبه قال الصبر, وعن لباسه قال: التقوى والواضع, وعن وساده قال السهر, وعن فخره قال: "سلمان منا" وعن قصده قال:{ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } الأنعام 52, وعن سيره قال إلى الجنة, وعن دليله في الطريق قال: إمام الخلق وهادي الأئمة. 


 إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا     كفى بالمطايا طيّب ذكراك حاديا


 وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد    دليلا, كفانا نور وجهك هاديا


*الذنوب جراحات, ورب جرح وقع في مقتل.*لو خرج عقلك من سلطان هواك, عادت الدولة له.*دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك.*إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب, فاستتر منها بحجاب: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ...} النور 30, فقد سلمت من الأثر: { وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال } الأحزاب 25. بحر الهوى إذا مد أغرق, وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء.


 ما أحد أكرم من مفرد   في قبره, أعماله تؤنسه


 منعما في القبر في روضة    ليس كعبد قبره محبسه


 على قدر فضل المرء تأتي خطوبه  ويعرف عند الصبر فيما يصيبه


 ومن قل فيما يتقيه اصطباره  فقد قل مما يرتجيه نصيبه


*كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد, اشتر نفسك, فالسوق قائمة والثمن موجود. لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى, ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد يصيحون: دنا الصباح.*نور العقل يضيء في ليل الهوى, فتلوح جادة الصواب, فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور *أخرج بالعزم من هذا


ص -42-   الفناء الضيّق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه "مالا عين رأت",فهناك لا يتعذّر مطلوب ولا يفقد محبوب.*يا بائعا نفسه بهوى من حبه ضنا, ووصله أذى, وحسنه إلى فناء, لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس, كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن, حتى إذا قدمت يوم التغابن تبيّن لك الغبن في عقد التبايع, لا إله إلا الله سلعة, الله مشتريها, وثمنها الجنّة, والدلال الرسول, ترضى ببيعها مجز يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة.


 إذا كان شيء لا يساوي جميعه   جناح بعوض عند من صرت عبده


 ويملك جزء منه كلك ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده


 وبعت به نفسا قد استامها بما    لديه من الحسنى وقد زال وده


مخنث العزم أين أنت, والطريق طريق تعب فيه آدم, وناح لأجله نوح, ورمي في النار الخليل, وأضجع للذبح إسماعيل, وبيع يوسف بثمن بخس, ولبث في السجن بضع سنين, ونشر بالمنشار زكريا, وذبح السيد الحصور يحيى, وقاسى الضر أيوب, وزاد على المقدار بكاء داود, وسار مع الوحش عيسى, وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم تزها أنت باللهو واللعب.


 فيا دارها بالحزن ان مزارها     قريب, ولكن دون ذلك أهوال


الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة, فإن حركت ركابك فللهزيمة. من لم يباشر حر الهجير (نصف النهار عند اشتداد النهار) في طلاب المجد لم يقل (القيلولة) في ظلال الشرف.


 تقول سليمى لو أقمت بأرضنا    ولم تدر أني للمقام أطوف


قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك!! فقال راحتها أريد. يا مكرما بحلة


ص -43-   الإيمان بعد حلة العافية وهو يخلقهما في مخالفة الخالق, لا تنكر السلب؛ يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين؛ ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة, فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره.


 وحسان الكون لما أن بدت    أقبلت نحوي, وقالت لي: إلي


 فتعاميت كأن لم أرها    عندما أبصرت مقصودي لدي


*كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل.


*يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب ونم إذا نمت على الطريق, فالأمير يراعي الساقة قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة فقال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم.


فائدة


من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. ومن وجده بين الناس ووجده في الخلوة فهو معلول. ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها. ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. زمن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه, وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه, فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل


ص -44-   الشرائع {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} النور 35. وحّد قس وما رأى الرسول, وكفر ابن أبيّ وقد صلّى معه بالمسجد. مع الصب ري ولا ماء, وكم من عطشان في اللجة. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية فسيق تابوته إلى بيتها, فجاء طفل منفرد عن أم, إلى امرأة خالية عن ولد. فلله كم من القصة من عبرة. كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد, ولسان القدر يقول: لا نربيه إلا في حجرك.


ص -45-   كان ذو البجادين يتيما في الصغر, فكفله عمه, فنازعته نفسه إلى اتّباع الرسول صلى الله عليه وسلم, فهم بالنهوض, فإذا بقية المرض مانعة فقعد ينتظر العم, فلما تكاملت صحته, نفذ الصبرفناداه ضمير الوجد:


 إلى كم حبسها تشكو المضيقا    أثرها ربما وجدت طريقا


فقال يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال والله لئن أسلمت لننزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشرق: نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها.


 ولو قيل للمجنون: ليلى ووصلها    تريد أم الدنيا وما في طواياها


 لقال:تراب من غبار نعالها  ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها


فلما تجرد للسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب, فناولته الأم بجادا, فقطعه لسفر الوصل نصفين, اتّزر بأحدهما, وارتدى الآخر, فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقه الأحباب, والمحب لا يرى طول الطريق, لأن المقصود يعينه:


 ألا بلّغ الله الحمى من يريده   وبلغ أكناف الحمى من يريدها


فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد له لحده وجعل يقول:" اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه" فصاح ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب القبر. 


فيا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيذق, فلما نهض تفرزن. رأى بعض


ص -46-   الحكماء برذونا يسقى عليه, فقال لو هملج (انقاد) هذا, لركب. أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع. القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب, فإذا خضتها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود.


فصل


*الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج, إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى إلا بالدياثة.


 ميزت بين جمالها فعالها   فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي


 حلفت لنا أن لا تخون عهودنا  فكأنها حلفت لنا ألا تفي


السير في طلبها سير في أرض مسبعة, والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح, المفروح به منها هو عين المحزون عليه. آلامها متولدة من لذاتها, وأحزانها من أفراحها.


 مآرب كانت في الشباب في أهلها    عذابا, فصارت في المشيب عذابا


*طائر الطبع يرى الحبة, وعين العقل ترى الشرك, غير أن عين الهوى عمياء.


 وعين الرضا عن كل عيب كليلة     كما أن عين السخط تبدي المساويا


*تزخرفت الشهوات لأعين الطباع, فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب, ووقع تابعوها في بيداء الحسرات, ف: { أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} البقرة5, وهؤلاء يقال لهم:{ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ} المرسلات 46. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها, أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد, لما استيقظوا من نوم الغفلة, استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة, فلما طالت عليهم الطريق, تلمحوا المقصد, فقرب عليهم البعيد, وكلما أمرت لهم الحياة, حلى لهم تذكر :{ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} الأنبياء 103.


 وركب سروا, والليل ملق رواقه  على كل مغبر المطالع قاتم


 حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها   فصار سراهم في ظهور العزائم


ص -47-   تريهم نجوم الليل ما يتبعونه    على عاتق الشعري, وهام النعائم


 إذا اطردت في معرك الجد قصفوا  رماح العطايا في صدور المكارم


فصل


من أعجب الأشياء أ، تعرفه ثم لا تحبه, وأن تسمع داعيه, ثم تتأخر عن الإجابة. وأن تعرف قدر الربح في معاملته, ثم تعامل غيره. وأن تعرف قدر غضبه, ثم تتعرّض له. وأن تذوق ألم الوحشة ثم لا تطلب الأنس بطاعته وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه, ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره, ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه, والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أن لا بد لك منه, وأنك أحوج شيء إليه, وأنت عنه معرض, وفيما يبعدك عنه راغب.


فائدة


ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين: إحداهما: سوء ظنه بربه, وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلال, والثانية: أن يكون عالما بذلك, وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه (أعطاه خيرا منه), لكن تغلب شهوته صبره, وهواه عقله. فالأول من ضعف علمه, والثاني من ضعف عقله وبصيرته. قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه, في الدعاء لم يرده قلت : إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته, وقوي رجاؤه, فلا يكاد يرد دعاؤه.


(فصل)


لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها, وخداع الأمل لأربابه, وتملك الشيطان قياد النفوس, ورأوا الدولة للنفس الأمارة, لجأوا إلى حصن التضرّع والالتجاء, كما


ص -48-   يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. شهوات الدنيا ك "لعب الخيال", ونظر الجاهل مقصور على الظاهر, فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. لاح لهم المشتهى, فلما مدوا أيدي التناول بأن لأبصار البصائر خيط الفخ, فطاروا بأجنحة الحذر, وصوبوا إلى الرحيل الثاني: {يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ} يونس 26, تلمح القوم الجود, ففهموا المقصود, فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل وشمروا للسير في سواء السبيل, فالناس مشتغلون بالفضلات, وهم في قطع الفلوات, وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح. وقع ثعلبان في شبكة, فقال أحدهما للآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة. تالله ما كانت الأيام إلا مناما, فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. ما مضى من الدنيا أحلام, وما بقي منها أماني, والوقت ضائع بينهما.


كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه, وولد لا يعذره, وجار لا يأمنه, وصاحب لا ينصحه, وشريك لا ينصفه, وعدو لا ينام عن معاداته, ونفس أمارة بالسوء, ودنيا متزيّنة, وهوى مرد, وشهوة غالبة له, وغضب قاهر, وشيطان مزين, وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها, وان تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة.


لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة التهما, واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما, وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ, عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم, وظلمة في قلوبهم, وكدر في أفهامهم, ومحق في عقولهم. وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم, حتى ربي فيها الصغير, وهرم عليها الكبير, فلم يروها منكرا. فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن, والنفس مقام العقل, والهوى مقام الرشد, والضلال مقام الهدى, والمنكر مقام المعروف, والجهل مقام العلم, والرياء مقام الإخلاص, والباطل مقام الإخلاص, والباطل مقام الحق, والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقابل النصيحة, والظلم مقام العدل. فصارت الدولة


ص -49-   والغلبة لهذه الأمور, وأهلها هم المشار إليهم وكانت قبل ذلك لأضدادها وكان أهلها هم المشار إليهم 


فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت, وراياتها قد نصبت, وجيوشها قد ركبت, فبطن الأرض والله خير من ظهرها, وقلل الجبال خير مكن السهول, ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس.


اقشعرّت الأرض وأظلمت السماء, وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة, وذهبت البركات, وقلّت الخيرات, وهزلت الوحوش, وتكدرت الحياة من فسق الظلمة, بكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة, وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه, ومؤذن بليل بلاء قد ادلهمّ ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح. وكأنكم بالباب وقد أغلق, وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد علق {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} الشعراء 227.


اشتر نفسك اليوم, فإن السوق قائمة, والثمن موجود, والبضائع رخيصة, وسيأتي على تلك السوق والبضايع يوم لا تصل فيها إلى قليل ولا كثير: { ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} التغابن 9, { وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْه} الفرقان 27.


 إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى    وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا


 ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا


العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها, وتهاونت بأورادها التي هي قوته وحياته, كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها, فما أسرع ما تقف به.


 ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق


ص -50-   هل السائق العجلان يملك أمره     فما كل سير اليعملات وحيد


 رويدا بأخفاف المطى فإنما     تداس جباه تحتها وخدود


من تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر. الغاية أول في التقدير, آخر في الوجود, مبدأ في نظر العقل, منتهى في منازل الوصول. ألفت عجز العادة, فلو علت بك همّتك ربا المعالي لاحت لك أنوار العزائم. إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. الكساح: داء يصيب الإبل, العذرة فناء البيت, وكذلك يقال للغائط. بينك وبين الفائزين جبل الهوى, نزلوا بين يديه ونزلت خلفه, فاطو فصل منزل, تلحق بالقوم. الدنيا مضمار سباق, وقد انعقد الغبار وخفي السابق, والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة.


 سوف ترى إذا انجلى الغبار    أفرس تحتك أو حمار


في الطبع شره, والحمية أوفق. لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. حبة المشتهى تحت فخ التلف, فتفكر الذبح وقد هان الصبر. قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب, وشدة الحذر من فوت المأمول. البخيل فقير لا يؤجر على فقره. الصبر على عطش الضر, ولا الشرب من شرعة منّ. تجوع الحرة, ولا تأكل بثدييها. لا تسأل سوى مولاك, فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. غرس الخلوة يثمر الأنس. استوحش مما لا يدوم معك, واستأنس بمن لا يفارقك. عزلة الجاهل فساد, وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة, واستحضر الفكر وجرت بينهم مناجاة:


 أتاك حديث لا يمل سماعه    شهى إلينا نثره ونظامه


 إذا ذكرته النفس زال عناؤها   وزال عن القلب المعنى ظلامه


إذا خرجت من عدوك لفظة سفه, فلا تلحقها بمثلها تلقّحها, ونسل الخصام نسل مذموم. حميتك لنفسك أثر الجهل بها, فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. أوثق


ص -51-   غضبك بسلسلة الحلم, فإنه كلب إن أفلت أتلف. من سبقت له سابقة السعادة, دل على الدليل قبل الطلب. إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق, ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة, ثم أقام عليه بأطوار المراقبة, واستخدم له حارس العلم, فإذا الزرع قائم على سوقه. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة, وردفه قمر العزيمة, أشرقت أرض القلب بنور ربها. إذا جن الليل تغالب النوم والسهر, فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة, والكسل والتواني في كتيبة الغفلة, فإذا حمل العزم حمل على الميمنة وانهزمت جنود التفريط, فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها. سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة, النجائب في الأول, وحاملات الزاد في الأخير. لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت, ولا تقطع الاعتذار ولو رددت, فإن فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيلية وابسط كف {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا} يوسف 88. يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد التقوى (أي مفتاحها), كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الزرع. لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد. المعاصي سد في باب الكسب, و" إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه".


 تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوي لي


 ولا انثنى عزمي عن بابكم    إلا تعثرت بأذيالي


الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج, وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيىء للسباق. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا, فإن الوليد يتبع الأم. الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها, فكيف تعدو خلفها؟. الدنيا مجاز والآخرة وطن, والأوطار إنما تطلب في الأوطان. 


الاجتماع بالإخوان قسمان: أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت, فهذا


ص -52-   مضرّته أرجح من منفعته, وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. ثانيهما: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر, فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها, ولكن فيها ثلاث آفات: الأولى: تزين بعضهم لبعض. الثانية: الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. الثالثة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. وبالجملة, فالاجتماع والخلطة لقاح أما للنفس الأمارة وأما للقلب والنفس المطمئنة, والنتيجة مستفادة من اللقاح, فمن طاب لقاحه طابت ثمرته, وهكذا الأرواح الطيّبة لقاحها من الملك, والخبيثة لقاحها من الشيطان, وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين, والطيبين للطيبات وعكس ذلك.


(قاعدة)


ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير, بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. هذا في الأسباب المشهودة بالعيان, وفي الأسباب الغائبة و الأسباب المعنوية كتأثير الشمس في الحيوان والنبات فإنه موقوف على أسباب أخر, من وجود محل قابل, ,أسباب أخر تنضم إلى ذلك السبب. وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطء الفحل, وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها, فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهّار, فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره. وهذا برهان قطعي على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل, فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكانت سبيبته من غيره لا منه, فليس له من نفسه قوة يفعل بها, فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها, فالحول والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة. فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة, بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه, فإنه على قدر خوفك من


ص -53-   غير الله يسلط عليك, وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان, وهذا حال الخلق أجمعه, وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا, فما شاء الله كان ولا بد وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة.


التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} العنكبوت 65. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس, فنجّاه الله من تلك الظلمات , اقرأ الأنبياء آية رقم 87-88. وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون, عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق, لم ينفعه, اقرأ الآية رقم 90-92 من سورة يونس, لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده. مما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب* بالتوحيد ودعوة ذي النون* التي ما دعا بها مكروب إلا فرّج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد, فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها. وبالله التوفيق.


(فائدة)


اللذة تابعة للمحبة, تقوى بقوتها وتضعف بضعفها, فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به, فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل, فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب, فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف, كان له أحب, وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر, فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد؟! وكمال العبد بحسب هاتين القوتين: العلم والحب, وأفضل العلم العلم بالله, وأعلى الحب الحب له, وأكمل اللذة بحسبهما. والله المستعان


ص -54-   (قاعدة)


طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين. حبس قلبه في طلبه ومطلوبه, وحبسه عن الالتفات إلى غيره. وحبس لسانه عما لا يفيده, وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات, وحبسها على الواجبات والمندوبات, فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاه وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا, فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. وبالله التوفيق.


ودّع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله, فإن المتقى ليست عليه وحشة. وقال زيد بن أسلم: كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس, وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا, وعلّمنا مما علّم الناس ومما لم يعلموا, فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية, والعدل في الغضب والرضا, والقصد في الفقر والغنى. وفي الزهد للإمام أحمد أثر إلهي: " ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه, فإن سألني لم أعطه, وإن دعاني لم أجبه, وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه, فإن سألني أعطيته, وإن دعاني أجبته, وإن استغفرني غفرت له" 


(فائدة جليلة)


جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق, لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه, وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله, وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته.


ص -55-   (فائدة جليلة)


بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين: خطوة عن نفسه, وخطوة عن الخلق, فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس, ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله, فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه.


 صاح بالصحابة واعظ:{ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُم} الأنبياء 1, فجزعت للخوف قلوبهم, فجرت من الحذر العيون {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} الرعد 17. تزينت الدنيا لعلي رضي الله عنه فقال: "أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك". وكانت تكفيه واحدة للسنة, لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل, كيف وهو أحد رواة حديث "لعن الله المحلل.


 ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك. لا بد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر, ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. نور الحق أضوأ من نور الشمس, فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات, وهو معمور بأهل اليقين والصبر, وهو على الطريق كالأعلام { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ} السجدة 24.


(قاعدة)


لشهادة أن لا اله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها, لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها, قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة, وانقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها, وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها, واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته, وتجرد


ص -56-   منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه, فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها, واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه, فوجه العبد وجهه بكليته إليه, وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه. فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا, واستوى سره وعلانيته فقال: "لا إله إلا الله" مخلصا من قلبه. وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه. قد خرجت الدنيا كلها من قلبه. قد خرجت الدنيا كلها من قلبه, وشارف القدوم على ربه, وخمدت نيران شهوته, وامتلاء قلبه من الآخرة, فصارت نصب عينيه, وصارت الدنيا وراء ظهره, فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله, فطهّرته من ذنوبه, وأدخلته على ربه, لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة, وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها, فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها, وفر إلى الله من الناس, وأنس به دون ما سواه, لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها, ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله. فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي والله المستعان.


ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده, "وقلبه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء" جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم في القدر برقم 2654 عن عبد الله بن عمرو بن العاص, ونصّه: " ان قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء". وحياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته. فلا يتحرك إلا بإذنه, ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة, وتفريط وذنب وخطيئة. وإن وكله إلى غيره, وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تخلى عنه استولى عليه عدوّه وجعله أسيرا له. فهو لا غنى له عنه طرفة عين, بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته ظاهرا وباطنا, فاقته تامة إليه. ومع ذلك فهو مختلف عنه معرض عنه, يتبغض إليه بمعصيته, مع شدة الضرورة إليه من كل وجه, قد صار لذكره نسيا, واتخذه وراءه ظهريا, هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه


ص -57-   فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك, فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان. فما دام الأجل باقيا, كان الرزق آتيا وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه, فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمّل حال الجنين يأتيه غذاؤه, وهو الدم, من طريق واحدة وهو السرّة (الحبل السرّي), فلما خرج من بطن الأم, وانقطعت تلك الطريق, فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول, لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقا أربع أكمل منها: طعامان وشرابان, فالطعامان من الحيوان والنبات, والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة. لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية, وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس, ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه, وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه, لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا, وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه, وأنى له بذلك, لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها وأعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك, فما منعه إلا ليعطيه, ولا ابتلاه إلا ليعافيه, ولا امتحنه إلا ليصافيه, ولا أماته إلا ليحييه, ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. ف { جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً} الفرقان 62, و { فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً} الإسراء 99, والله المستعان. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس, ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص, وعن نفسك بشهود المنّة, فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق


ص -58-   دخل الناس النار من ثلاث أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله. وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته. وباب غضب أورث العدوان على خلقه.


أصول الخطايا كلها ثلاث: الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره. والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة. والحسد: وهو الذي جرّأ أحد ابني آدم على أخيه. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقى الشر. فالكفر من الكبر, والمعاصي من الحرص, والبغي والظلم من الحسد.


جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم, ظاهرة وباطنة, آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كماله. فالعين آلة للنظر. والأذن آلة للسماع. والأنف آلة للشم. واللسان للنطق. والفرج للنكاح. واليد للبطش. والرجل للمشي. والقلب للتوحيد والمعرفة. والروح للمحبة. والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية وإيثار ما ينبغي إيثاره وإهمال ما ينبغي إهماله.


أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه, بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. في السنن من حديث أبي سعيد يرفعه "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان, تقول: اتق الله, فإنما نحن بك, فان استقمت استقمنا, وإن اعوججت اعوججنا" قوله:" تكفر اللسان", قيل: معناه تخضع له, وفي الحديث: أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له, حديث دخول الصحابة على النجاشي أخرجه أحمد في المسند 1\202, 5\290, عن أم سلمة بإسناد صحيح, وابن هشام في السيرة. أي لم يسجدوا له ويخضعوا. ولذلك قال له عمرو بن العاص : أيها الملك إنهم لا يكفرون لك. وإنما خضعت للسان لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها:"إنما نحن بك", أي نجاتنا بك وهلاكنا بك, ولهذا قالت :" فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا".


ص -59-   فصل


جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:" فاتقوا الله وأجملوا في الطلب". بين مصالح الدنيا والآخرة, ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله. وراحة القلب والبدن, وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا, إنما ينال بالإجمال في الطلب, فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها, ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها, فالله المستعان.


 قد نادت الدنيا على نفسها  لو كان في ذا الخلق من يسمع


 كم واثق بالعيش أهلكته   وجامع فرقت ما يجمع


(فائدة)


جمع النبي صلى الله عليه وسلم في بين المأثم والمغرم, فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة, والمغرم يوجب خسارة الدنيا.


[33] (فائدة)


قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } العنكبوت 69. علق سبحانه الهداية بالجهاد, فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا, وأفرض الجهاد جهاد النفس, وجهاد الهوى, وجهاد الشيطان, وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته, ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص, ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا, فمن نصر عليها نصر على عدوه, ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه


ص -60-   فصل


ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك, والعداوة بين العقل وبين الهوى, والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب. وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء, وأمد كل حزب بجنود وأعوان, فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين, إلى أن يستولي أحدهما على الآخر, ويكون الآخر مقهورا معه. فإذا كانت التوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح قرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. فما ظنك بملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيّرها له, ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره, ولا يستغيث بمن يغيثه, ولا يستنجد بمن ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر, وغالب لا يغلب, وعزيز لا يذل, فأرسل إليه: إن استنصرتني نصرتك, وإن استغثت بي أغثتك, وإن التجأت إلي أخذت بثأرك, وإن هربت إلي وأويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. فإن قال هذا الملك المأسور: قد شد عدوي وثاقي وأحكم رباطي, واستوثق مني بالقيود, ومنعني من النهوض إليك, والفرار إليك, والمسير إلى بابك, فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي, ويفك قيودي, ويخرجني من حبسه, أمكنني أن أوافي بابك, وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي, ولا كسر قيودي.


فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان, ودفعا لرسالته, ورضا بما هو فيه عند عدوّه, خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى. وإن قال ذلك افتقارا إليه, وإظهارا لعجزه وذله, وأنه أضعف وأعجز من أن يسير إليه بنفسه, ويخرج من حبس عدوه, ويتخلص منه بحوله وقوته, وأن من تمام نعمة ذلك عليه, كما أرسل إليه هذه الرسالة, أن يمده من جنده


ص -61-   ومماليكه بمن يعينه على الخلاص, ويكسر باب محبسه, ويفك قيوده. فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه, وإن تخلى عنه, فلم يظلمه, ولا منعه حقا هو له, وأن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه, ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه, وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه, وعبد من عبيده, ناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته, فهو غير ملتفت إليه, ولا خائف منه, ولا معتقد أن له شيئا من الأمر, ولا بيده نفع ولا ضر, بل هو ناظر إلى مالكه, ومتولي أمره ومن ناصيته بيده, وقد أفرده بالخوف والرجاء, والتضرّع إليه والالتجاء, والرغبة والرهبة, فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر.


أعلى الهمم في طلب العلم, طلب علم الكتاب والسنة, والفهم عن الله ورسوله نفس المراد, وعلم حدود المنزل. وأخّس همم طلاب العلم, قصر همته على تتبع شواذ المسائل, وما لم ينزل, ولا هو واقع, أو كانت همته معرفة الاختلاف, وتتبع أقوال الناس, وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. وقلّ أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري. وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله, فهو إنما يعبد لمراده منه لا لمراد الله منه, فالأول يريد الله ويريد مراده, والثاني: يريد من الله وهو فارغ عن إرادته.


علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم, فكلما قالت أقوالهم للناس: هلمّوا: قالت أفعالهم:لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له, فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطّاع طرق. إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك, أي أنواعه تبدأ به, وإذا كان حظك ما تنال منه, فالفضل موقوف عنك لأنه بيده تابع له, فعل من أفعاله, فإذا حصل لك, حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع, وإذا كان الفضل مقصودك, لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع, فإن


ص -62-   كنت قد عرفته, وأنست به, ثم سقطت إلى طلب الفضل, حرمك إياه عقوبة لك ففاتك الله وفاتك الفضل.


فصل


لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر, فبعثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف, فطار ذكره في الآفاق, فصار الخلق معه ثلاثة أقسام:


مؤمن به, ومسالم له, وخائف منه. ألقى بذر الصبر في مزرعة:{ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} الأحقاف 35, فإذا أغصان النبات تهتز بخزامى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } البقرة 194. فدخل مكة دخولا ما دخله أحدا قبله ولا بعده, حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق. والصحابة على مراتبهم, والملائكة فوق رؤوسهم, وجبريل يتردد بينه وبين ربه, وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه, فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم:{ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوك}الأنفال30, فأخرجوه ثاني اثنين.


دخل وذقنه تمس قربوس سرجه خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملوك أعناقها. فدخل مكة مؤيدا منصورا. وعلا كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة, فنشر بزا طوى عن القوم من يوم قوله:" أحد أحد". ورفع صوته بالأذان, فأجابته القبائل من كل ناحية, فأقبلوا يؤمون الصوت, فدخلوا في دين الله أفواجا وكانوا قبل ذلك يأتون آحادا. فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز, وما نزل عنه قط, مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه. فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد, ومنهم من سأله الموادعة والصلح, ومنهم من أقر بالجزية والصغار. ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب, ولم يدر أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارى إليه. فلما تكامل نصره وبلّغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً وَيَنْصُرَكَ


ص -63-   اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً} الفتح1-3. وبعده توقيع: { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً } النصر 1,2. جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه, فاختار لقاء ربه شوقا إليه, فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه*فرحا واستبشارا بقدوم روحه, فكيف بقدوم روح سيّد الخلائق؟ فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب, ويا واقفا بغير هذا الباب, ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ}الطارق 9. 


يا مغرور بالأماني لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها, وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها, وحجب القاتل بعد أن رآها عيانا بملء كف من آدم, وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل, وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر, وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم (قطع يد السارق إذا سرق ما مقداره ثلاثة دراهم), فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيك:{ وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا} الشمس 15. "دخلت امرأة النار في هرة" "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب", "وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة, فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار". العمر بآخره والعمل بخاتمته. من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته, ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا, ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. لو قدمت لقمة وجدتها, ولكن يؤذيك الشره. كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب "سوف ولعل وعسى". كيف الفلاح


ص -64-   بين إيمان ناقص, وأمل زائد, ومرض لا طبيب له ولا عائد, وهوى مستيقظ, وعقل راقد, ساهيا في غمرته, عمها في سكرته, سابحا في لجّة جهله, مستوحشا من ربه, مستأنسا بخلقه, ذكر الناس فاكهته وقوته, وذكر الله حبسه وموته, لله منه جزء يسير من ظاهره, وقلبه ويقينه لغيره.


 لا كان من لسواك فيه بقية    يجد السبيل بها إليه العذل


فصل


كان أول المخلوقات القلم, ليكتب المقادير قبل كونها, وجعل آدم آخر المخلوقات وفي ذلك حكم. الأولى: تمهيد الأرض قبل الساكن. الثانية: أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر. الثالثة: أنه أحذق الصنّاع يختم عمله بأحسنه وغايته كما يبدؤه بأساسه ومبادئه. الرابعة: أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما, ولهذا قال موسى عليه السلام للسحرة: أولا{أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ} يونس 80 , فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده. الخامسة: أن الله سبحانه أخّر أفضل الرسل والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان وجعل الآخرة خيرا من الأولى, والنهايات أكمل من البدايات, فكم بين قول الملك للرسول اقرأ, فيقول: ما أنا بقارىء, وبين قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} المائدة 3. السادسة: أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم, فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير. السابعة: أنه خلاصة الوجود وثمرته, فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات. الثامنة: أن من كراماته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته, فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. التاسعة: أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه في الخلق, ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا. فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة, فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل


ص -65-   قد نسخ ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة, فلما تاب إلى ربه, وأتى بتلك العبودية, علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه.العاشرة: أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان, فإن القلم آلة العلم, والإنسان هو العالم. ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة الذي خُصّ به دونهم وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض ونبه الملائكة على فضله وشرفه ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله:{ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} البقرة 30 وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل وجوده, وأقام عذره قبل الهبوط بقوله: { في الأرض} والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته. فلما صوره ألقاه على باب الجنة أربعين سنة لأن دأب المحب الوقوف على باب حبيبه, ورمى به في طريق الذل:{ لَمْ يَكُنْ شَيْئا} الانسان1, لئلا يعجب يوم {اسجدوا}. وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول: لأمر قد خلقت, ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول: لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك, ولم يعلم أن هلاكه على يده. رأى طينا مجموعا فاحتقره.فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد, فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. فلما بسط له بساط العز, عرضت عليه المخلوقات, فاستحضر مدعي {وَنَحْنُ نُسَبِّح} إلى حاكم {أَنْبِئُونِي}. وقد أخفى الوكيل عنه بينة {وَعَلَّمَ} فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار. فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي:{ اسْجُدُوا}, تطهروا من حدث دعوى {وَنَحْن} بماء العذر في آنية {لا عِلْمَ لَنَا}, فسجدوا على طهارة التسليم, وقام إبليس ناحية لم يسجد, لأنه خبث, وقد تلون بنجاسة الاعتراض. وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير, لأنها عينية, فلما تم كمال آدم قيل: لا بد من خال جمال على وجه {اسْجُدُوا}, فجرى القدر بالذنب, ليتبين أثر العبودية في الذل.يا آدم! لو عفى لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون: كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرة. لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس, ولا نزلت رسائل "هل من سائل" *ولعلّه يقصد حديث:" ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا.." ولا فاحت


ص -66-   روائح "ولخلوف فم الصائم", فتبين حينئذ أن ذلك التناول لم يكن عن شره.يا آدم, ضحكك في الجنة لك, وبكاؤك في دار التكليف لنا.ما ضر من كسره عزي, إذا جبره فضلي إنما تليق خلعة العز ببدن الانكسار. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ما زالت تلك الأكلة تعاده حتى استولى داؤه على أولاده, فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود:{ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى} طه 123. فحماهم الطبيب بالمناهي, وحفظ القوة بالأمر, واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة, فجاءت العافية من كل ناحية.


فيا من ضيّع القوة ولم يحفظها, وخلط في مرضه وما احتمى, ولا صبر على مرارة الاستفراغ, لا تنكر قرب الهلاك, فالداء مترام إلى الفساد. لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات. ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة, فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد. يا لها بصيرة عمياء, جزعت من صبر ساعة, واحتملت ذل الأبد. سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة, وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة.إذا رأيت الرجل الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير, فاعلم بأنه سفيه.


لما سلم آدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب:" ابن آدم, لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, لقيتك بقرابها مغفرة" لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته, علمه كيف يعتذر إليه: { فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه }البقرة 37. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه, ولكن غلبات الطبع, وتزيين النفس والشيطان, وقهر الهوى, والثقة بالعفو, ورجاء المغفرة, هذا من جانب العبد.


وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم, وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج, وظهور آثار الأسماء الحسنى


ص -67-   كالعفو والغفور والتوّاب والحليم, لمن جاء تائبا نادما, والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المجرّة (الإثم والجناية).فهو سبحانه يريد أن يرى عبده تفرده بالكمال, ونقص العبد وحاجته إليه. ويشهده كمال قدرته وعزته, وكمال مغفرته وعفوه ورحمته, وكمال بره وستره, وحلمه وتجاوزه وصفحه, وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة, وأنه إن لم يتغمّده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة, عن أبي هريرة يرفعه:" لن يدخل أحد منكم عمله الجنة, قالوا ولا أنت. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.


فلله كم من تقدير الذنب من حكمة, وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل, ورب علة كانت سبب الصحة.


 لعل عتبك محمود عواقبه   وربما صحت الأجساد بالعلل


لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب.ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه.شمعة النصر إنما تنزل من شمعدان الانكسار.لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها, ولا يعزها بمثل ذلها, ولا يريحها بمثل تعبها, كما قيل:


 سأتعب نفسي أو أصادف راحة     فان هوان النفس في كرم النفس


ولا يشبعها بمثل جوعها, ولا يؤمنها بمثل خوفها, ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها ولا يحييها بمثل إماتتها, كما قيل:


 موت النفوس حياتها   من شاء أن يحيا يمت


شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق(الغصة من الحلق), من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة.يا معرقلا في شرك الهوى جمزة (العدو السريع)! عزم وقد خرقت الشبكة.


لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. لله ملك السماوات للأرض, واستقرض منك حبة فبخلت بها, وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها.إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور, والقلب كعبة, والمعبود لا يرضى بمزاحمة


ص -68-   الأصنام.لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك, والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن, غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجادة.سبحان الله, تزينت الجنة للخطّاب فجدوا في تحصيل المهر, وتعرّف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغول بالجيف.


 لا كان من لسواك منه قلبه   ولك اللسان مع الوداد الكاذب


المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب, والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم.الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة, فلهذا قل وارده.المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه.


 وأخرج من بين البيوت لعلني  أحدث عنك القلب بالسر خاليا


ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى, ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. اشتغل به في الحياة يكفك ما بعد الموت.


يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه, ليس في أعدائك أضر عليك منك.


 ما تبلغ الأعداء من جاهل   ما يبلغ الجاهل من نفسه


الهمة العليّة من استعد صاحبه للقاء الحبيب, وقدم التقادم بين يدي الملتقى, فاستبشر عند القدوم:{ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} البقرة 223.تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي, فلا تظن أن الشيطان غلب, ولكن الحافظ أعرض.احذر نفسك, فما أصابك بلاء قط إلا منها, ولا تهادنها فوالله ما أكرمها من لم يهنها, ولا أعزها من لم يذلها, ولا جبرها من لم يكسرها, ولا أراحها من لم يتعبها, ولا أمنها من لم يخوفها, ولا فرحها من لم يحزنها.سبحان الله, ظاهرك متجمل بلباس التقوى, وباطنك باطية


ص -69-   لخمر الهوى, فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته, فتباعد منك الصادقون, وانحاز إليك الفاسقون.يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد فلا يرى منك طردا له, فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد.أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة.


قال رجل لمعروف: علمني المحبة, فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم.


 هو الشوق مدلولا على مقتل الفنا   إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه


ليس العجب من قوله يحبونه, إنما العجب من قوله يحبهم.


ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه, إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا.


القرآن كلام الله, وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته, فتارة يتجلى في جلباب (ليس على ظاهره, وإنما المراد بالجلباب الهيئة والصورة والصفة) الهيبة والعظمة والجلال, فتخضع الأعناق, وتنكسر النفوس, وتخشع الأصوات, ويذوب الكبر, كما يذوب الملح في الماء, وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال, وهو كمال الأسماء, وجمال الصفات, وجمال الأفعال الدال على كمال الذات, فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها, بحسب ما عرفه من صفات جماله, ونعوت كماله, فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته, فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء , كما قيل:


 يراد من القلب نسيانكم    وتأبى الطباع على الناقل


فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد, وانبسط أمله, وقوي طمعه, وسار إلى ربه, وحادى الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل, كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر, وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر.وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام


ص -70-   والغضب والسخط والعقوبة, انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات, انقبضت أعنة رعوناتها, فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر.وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع, انبعثت منها قوة الامتثال, والتنفيذ لأوامره, والتبليغ لها, والتواصي بها, وذكرها وتذكرها, والتصديق بالخبر, والامتثال للطلب, والاجتناب للنهي.وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم, انبعثت من العبد قوة الحياء, فيستحي ربه أن يراه على ما يكره, أو يسمع منه ما يكره, أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه, فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع, غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى.وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب, والقيام بمصالح العباد, وسوق أرزاقهم إليهم, ودفع المصائب عنهم, ونصره لأوليائه, وحمايته لهم, ومعيته الخاصة لهم, انبعثت من العبد قوة التوكل عليه, والتفويض إليه, والرضا به في كل ما يجريه على عبده, ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله, وحسن اختياره لعبده, وثقته به, ورضاه بما يفعله به ويختاره له.


وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء, أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته, والانكسار لعزته, والخضوع لكبريائه, وخشوع القلب والجوارح له, فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته, ويذهب طيشه وقوته وحدته.


وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارّة, وبصفات ربوبيته تارة, فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة, والشوق إلى لقائه, والأنس والفرح به, والسرور بخدمته, والمنافسة في قربه, والتودد إليه بطاعته, واللهج بذكره, والفرار من الخلق إليه, ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه, والافتقار إليه, والاستعانة به, والذل والخضوع والانكسار له.وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته, وإلهيته في ربوبيته, وحمده في ملكه, وعزه في عفوه


ص -71-   وحكمته في قضائه وقدره, ونعمته في بلائه, وعطاءه في منعه, وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميّته, وعدل في انتقامه, وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه. ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه, وعزه في رضاه وغضبه, وحلمه في إمهاله, وكرمه في إقباله, وغناه في إعراضه.


وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف, وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين, أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه, يدبر أمر عباده, يأمر وينهي, ويرسل الرسل, وينزل الكتب, ويرضى ويغضب, ويثيب ويعاقب, ويعطي ويمنع, ويعز ويذل, ويخفض ويرفع, ويرى من فوق سبع ويسمع, ويعلم السر والعلانية, فعّال لما يريد, موصوف بكل كمال, منزه عن كل عيب, لا تتحرك ذرّة فما فوقها إلا بإذنه, ولا تسقط ورقة إلا بعلمه, ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه, ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع.


فصل


لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة, فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه,فأعملت آراءها في استخراج الحيل, فمنهم من رأى الحبس, ومنهم من رأى النفي. ثم اجتمع رأيهم على القتل, فجاء البريد بالخبر من السماء وأمره أن يفارق المضجع, فبات علي مكانه ونهض الصديّق لرفقة السفر. فلما فارقا بيوت مكة اشتد الحذر بالصدّيق فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه, وتارة عن يمينه وتارة عن شماله إلى أن انتهيا إلى الغار, فبدأ الصدّيق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذ. وأنبت الله شجرة لم تكن قبل, فأظلّت المطلوب وأضلّت الطالب, وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر, فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف المطلب, وأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشا جعل


ص -72-   على أبصار الطالبين غشاوة, وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود.فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصدّيق, قال الصدّيق وقد اشتد به القلق: يا رسول الله, لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟" لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنه قد اشتد, لكن لا على نفسه, قوي قلبه ببشارة {لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} التوبة الآية 40. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا, كما ظهر حكما ومعنى, إذ يقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله رضي الله عنه, فلما مات صلى الله عليه وسلم قيل: خليفة رسول الله , ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل: أمير المؤمنين.فأقاما في الغار ثلاثا ثم خرجا منه ولسان القدر يقول: لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك ولا ينبغي لأحد من بعدك. فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك, فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سهما من سهام الدعاء, فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها, فلما علم أنه لا سبيله عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزاد إلى شبعان " أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق, دون الجميع, فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر, وفي سبب الموت؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن أثر السم, *يروي البخاري تعليقا عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه:"يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر, وهذا أوان ما وجدت انقطاع ابهري من ذلك السم". وأبو بكر سم فمات قال: وكان سبب وفاته أن اليهود سمته في أرزّة أسلم على يديه من العشرة: عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص. وكان عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها, فلهذا جلبت نفقته عليه" ما نفعني مال, ما نفعني مال أبي بكر". فهو خير من مؤمن آل فرعون؛ لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصدّيق أعلن به, وخير من مؤمن آل {يس}؛ لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين.عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح:{ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً } البقرة245, فألقى له حب المال على روض الرضى واستلقى على فراش الفقر, فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرد


ص -73-   بفنون المدح, ثم قام في محاريب الإسلام يتلو:{ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى}الليل 17و18. نطقت بفضله الآيات والأخبار؛ واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار.فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار, كلما تليت فضائله علا عليهم الصغار. أترى لم يسمع الروافض الكفّار {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَار} التوبة 40. دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى, وسار على المحجّة فما زال ولا كبا, وصبر في مدته من مدى العدى على وقوع الشبا, وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبا (أي لقي وجه ربه تعالى).تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينارا {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَار} من كان قرين النبي في شبابه. من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه. من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه, من أوّل من صلّى معه؟ ومن آخر من صلّى به؟ من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه (دفن بجوار الرسول في حجرة السيدة عائشة), فاعرفوا حق الجار.نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ, وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الإلحاظ, فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ حسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره, ولكن أين الفرار؟. كم وقى الرسول بالمال والنفس, وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في الرمس(تراب القبر). فضائله جلية وهي خليّة عن اللبس. يا عجبا! من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار, لقد دخلا غارا لا يسكنه لابث, فاستوحش الصديق من خوف الحوادث, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:" ما ظنّك باثنين والله الثالث". فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث.فزال القلق وطاب عيش الماكث. فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَار}.حبه والله رأس الحنيفية, وبغضه يدل على خبث الطوية. فهو خير الصحابة والقرابة, والحجة على ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قال ابن الحنفية.مهلا مهلا !! فإن دم الروافض قد فار.


والله ما أحببناه لهوانا, ولا نعتقد في غيره هوانا, ولكن أخذنا بقول علي رضي الله عنه: "كفانا رضيك رسول الله لديننا, أفلا نرضاك لدنيانا تالله لقد أخذت من الروافض بالثأر" 


ص -74-   تالله لقد وجب حق الصدّيق علينا, فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما نقر به من السني(الضوء الذي يصحب البرق) عينا, فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل: لي أعذار


تنبيه:


اجتناب من يعادي أهل كتاب الله وسنة رسوله اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه.احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق: صادّ عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله, ومفتون بدنياه ورئاسته.من خلق فيه قوة واستعداد لشيء, كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه, فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع واستعمال قوته فيه, ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متعلقها, ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما. ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم. ومن خلقت فيه قوة الحب لله, والإنابة إليه, والعكوف بالقلب عليه, والشوق إليه, والأنس به, فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك. وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة فانية, وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه


.يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقى, فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر "اتقوا فراسة المؤمن سبحان الله في النفس كبر إبليس, وحسد قابيل, وعتو عاد, وطغيان ثمود, وجرأة نمرود, واستطالة فرعون, وبغي قارون, وقحّة هامان


ص -75-   وهوى بلعام (عرّاف أرسله ملك ليلعن بني إسرائيل فبارك ولم يلعن), وحيل أصحاب السبت, وتمرّد الوليد, وجهل أبي جهل.وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب, وشر الكلب, ورعونة الطاووس, ودناءة الجعل, وعقوق الضب, وحقد الجمل, ووثوب الفهد, وصولة الأسد, وفسق الفأرة, وخبث الحية, وعبث القرد, وجمع النملة, ومكر الثعلب, وخفة الفراش, ونوم الضبع.غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند, ولا تصلح سلعته لعقد: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ } التوبة 111, فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان, فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون.سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري, قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها, فسلمها ولك الأمان من الرد.قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها, والثمن المبذول فيها, والمنادي عليها, فإذا كان المشترى عظيما, والثمن خطيرا, والمنادي جليلا, كانت السلعة نفيسة.


 يا بائعا نفسه بيع الهوان, لو سـ   ترجعت ذا البيع قبل الفوات, لم تخب


 وبائعا طيب عيش ماله خطر  بطيف عيش من الآلام منتهب


 غبنت والله!! غبنا فاحشا, ولدى    يوم التغابن تلقى غاية الحرب


 وواردا صفو عيش كله كدر,   أمامك الورد حقا ليس بالكذب


 وحاطب الليل في الظلماء منتصبا  لكل داهية, تدني من العطب


 ترجو الشفاء بأحداق بها مرض  فهل سمعت ببرء جاء من عطب


 ومفنيا نفسه في ?ثر أقبحهم   وصفا للطخ جمال فيه مستلب


 وواهبا نفسه من مثل ذا سفها    لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب


 شاب الصبا, والتصابي بعد لم يشب,    وضاع وقتك بين اللهو والعب


 وشمس عمرك قد حان الغروب لها  والفيء في الأفق الشرقي لم يغب


ص -76-   وفاز بالوصل من قد جد, وانقشعت   عن أفقه ظلمات الليل والسحب


 كم ذا التخلف, والدنيا قد ارتحلت    ورسل ربك قد وافتك في الطلب


 ما في الديار, وقد سارت ركائب من  تهواه, للصب من شكر ولا أرب


 فافرش الخد ذياك التراب, وقل    ما قاله صاحب الأشواق والحقب


 ما ربح مية محفوفا يطيف به     غيلان, أشهى له من ربعك الخرب


 منازلا كان يهواها, ويألفها     أيام كان منال الوصل عن كثب


 ولا الخدود ولو أدمين من ضرج    أشهى إلى ناظري من خدّك الترب


 فكلما جليت تلك الربوع له    يهوى إليها هوى الماء في الصبب


 أحيي له الشوق تذكار العهود بها,  فلو دعا القلب للسلوان لم يجب


 هذا, وكم منزل في الأرض يألفه     وما له في سواها الدهر من رغب


 ما في الخيام أخو وجد يريحك إن    بثثته بعض شأن الحب, فاغترب


 وأسر في غمرات الليل مهتديا    بنفخة الطيب, لا بالعود والحطب


 وعاد كل أخي جبن ومعجزة   وحارب النفس, لا تلقيك في الحرب


 وخذ لنفسك نورا تستضيء به   يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب


 إن كان يوجب صبري رحمتي فرضا  بسوء حالي وحل للضنا بدني


 منحتك الروح لا أبغي لها ثمنا    إلا رضاك ووافقري إلى الثمن


 أحن بأطراف النهار صبابة     وبالليل يدعوني الهوى فأجيب


 وإذا لم يكن من العشق بد    فمن العجز عشق غير الجميل


ص -77-   فلو أن ما أسعى لعيش معجل    كفاني منه بعض ما أنا فيه


 ولكنكما أسعى لملك مخلد   فوا أسفا إن لم أكن بملاقيه


يا من هو من أرباب الخبرة, هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك.


يا من غذى بلبان البر, وقلب بأيدي الألطاف, كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة, وصورة وأنت المعنى, وصدف وأنت الدر, ومخيض وأنت الزبد.منشور اختيارنا لك واضح الخط, ولكن استخراجك ضعيف.متى رمت طلبي فاطلبني عندك, اطلبني منك تجدني قريبا, ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب إليك منه.لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي, إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك, وأنت في صلب أبيك, فواعجبا كيف صالحته وتركتنا! لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك.


 ولما ادعيت الحب قالت كذبتني     ألست أرى الأعضاء منك كواسيا


لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات.


 ولو كنت عذري الصبابة لم تكن     بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل


لو صحّت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. واعجبا لمن يدعي المحبة, ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه, فلا يذكره إلا بمذكر. أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب.


 ذكرتك لا أني نسيتك ساعة     وأيسر ما في الذكر ذكر لساني


إذا سافر المحب للقاء محبوبه, ركبت جنوده معه, فكان الحب في مقدمة العسكر, والرجاء يحدو بالمطى, والشوق يسوقها, والخوف يجمعها على الطريق, فإذا شارف قدوم بلد الوصل, خرجت تقادم الحبيب باللقاء.


 فداو سقما بجسم أنت متلفه    وأبرد غراما بقلب أنت مضرمه


 ولا تكلني على بعد الديار إلى   صبري الضعيف فصبري أنت تعلمه


ص -78-   تلق قلبي فقد أرسلته عجلا   إلى لقائك والأشواق تقدمه


فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية, ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه, أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها. ملأوا مراكب القلوب متاعا لا تنفق إلا على الملك, فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك المراكب, فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء. قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد, فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر, فأعقبهم الراحة في طريق التلقي, فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد. فرّغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة, فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى.


سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ.


 نزّه فؤادك من سوانا وألقن  فجنابنا حل لكل منزّه


 والصبر طلسم لكنز وصالنا   من حل ذا الطلسم, فاز بكنزه


اعرف قدر ما ضاع منك وابك بكاء من يدري مقدار الفائت. لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك. لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. من استطال الطريق ضعف مشيه.


 وما أنت بالمشتاق, إن قلت بيننا    طوال الليالي, أو بعيد المفاوز


أما علمت أن الصادق: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه. إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين. هان سهر الحرّاس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف. يا أقدام الصبر احملي بقي القليل. تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة. قد علمت أين المنزل فاحد لها تسر. أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب, قدم التقادم بين يدي الملتقى, فاستبشر بالرضا عند القدوم:{ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم}. الجنة ترضى منك بأداء الفرائض, والنار تندفع


ص -79-   عنك بترك المعاصي, والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح.لله!! ما أحلى زمان تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق.لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع, علمها الوفاق على خلاف الطبع فاستقامت مع الطاعة, كيف دارت معها.


 وإني إذا اصطكت رقاب مطيهم  وثوب حاد بالرفاق عجول


 أخالف بين الراحتين على الحشا   وأنظر أني ملثم فأميل


علمت كلبك, فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك, وخوفا من سطوتك, وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تفبل.حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه, فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه.جمع فيك عقل الملك, وشهوة البهيمة, وهوى الشيطان, وأنت للغالب عليك من الثلاثة: إن غلبت شهوتك وهواك؛ زدت على مرتبة ملك, وإن غلبك هواك وشهوتك: نقصت عن مرتبة كلب.لما صاد الكلب لربه أبيح صيده, ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده.مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع. فهو سبحانه يصرّف عباده بين مقتضى هذين الاسمين, فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء, والافتقار عند المنع, فهو سبحانه يعطيه ليشكره, ويمنعه ليفتقر إليه, فلا يزال شكورا فقيرا.


قوله تعالى: {وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً} الفرقان 55. هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه,و ان المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه. وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه, فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه, بحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه. كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه, والبعيدون منه فارغون من ذلك, غير مهتمين به,


ص -80-   والكافر مع وشيطانه نفسه وهواه على ربه. وعبارات السلف على هذا تدور.ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك.وقال الليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها 


وقال زيد بن أسلم: ظهيرا أي مواليا ذكره والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به, فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه.


فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه, ولهذا صدّر الآية بقوله:{ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ } الفرقان 55, وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة, فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه, بخلاف وليه سبحانه, فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله, وبالله التوفيق.


قوله تعالى: { وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً } الفرقان 73. قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صما لم يسمعوه, وعميانا لم يبصروه, ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. وقال ابن عباس: لم يكونوا عليها صما وعميانا, بل كانوا خائفين خاشعين. وقال الكلبي: يخرّون عليها سمعا وبصرا. وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى كأنهم لم يسمعوه, فذلك الخرور. وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني, كقولك: قام يشتمني, وأقبل يشتمني: والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صما وعميلنا. وقال الزجاج: المعنى: إذا تليت عليهم خروا سجدا وبكيا سامعين مبصرين كما أمروا به: وقال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها.قلت: ها هنا أمران ذكر الخرور, وتسليط النفي عليه, وهل هو خرور القلب أو خرور البدن


ص -81-   للسجود؟ وهل لمعنى: لم يكن خرورهم عن صمم وعمه فلهم عليها خرور بالقلب خضوعا, أو بالبدن سجودا, أو ليس هناك خرور وعبر به عن القعود؟


أصول المعاصي كلها, كبارها وصغارها, ثلاثة: تعلق القلب بغير الله, وطاعة القوة الغضبية, والقوة الشهوانية, وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك وأن يدعى معه إله آخر. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل. وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله:{ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ } وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض, فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش, كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه, قال تعالى:{ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ } فالسوء: العشق, والفحشاء: الزنا.


وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة, فإن الشرك أظلم الظلم, كما أن أعدل العدل التوحيد. فالعدل قرين التوحيد, والظلم قرين الشرك, ولهذا يجمع سبحانه بينهما. أما الأول ففي قوله:{ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ } وأما الثاني فكقوله تعالى:{ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }. والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم, ولا سيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان. وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }.فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض. ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها. ونظير هذا قوله تعالى:{ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ }. فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه, وهذا هو التوحيد. ثم قال:{ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ } فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. ثم قال:


ص -82-   { وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ }, فهذا مخالفة القوة الغضبية, فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله.[45] 


فائدة:


هجر القرآن أنواعأحدهما: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه.والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه, وإن قرأه وآمن به.والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين,, وأن أدلته لفظية لا تحصّل العلم.والرابع: هجر تدبّره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه.والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي في جميع أمراض القلوب وأدوائها, فيطلب شفاء دائه من غيره, ويهجر التداوي به, وكل هذا داخل في قوله :{ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً } الفرقان 30. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض.وكذلك الحرج الذي في الصدر منه.فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله.وتارة يكون من جهة التكلم به, أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به.وتارة يكون من جهة كفايتها وعدمها وأنه لا يكفي العباد, بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة, أو الآراء أو السياسات.


وتارة يكون من جهة دلالته, وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب, أو أريد بها تأويلها, وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة.وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة, فهي ثابتة في نفس الأمر, أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة.فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن, وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته.فتدبّر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء.


ص -83-   فائدة:


كمال النفس المطلوب كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين:أحدهما: أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها.الثاني: أن يكون صفة كمال في نفسه. فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا, فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه, ولا الأسف على فوته, وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته, وإرادة وجهه, وسلوك الطريق الموصلة إليه, وإلى رضاه وكرامته. وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها, وما يعود بضررها ونقصها وألمها, ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها, فإنها تعذب وتألم به بحسب لزومه لها.وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال, فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة, ثم يرجع فيها المعير, فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها, ولا سيما إذا كانت هي في غاية كمالها, فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة, فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها.فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك. وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. ومتى عدم ذلك, وخلا منه, لم يبقى فيه إلا القوى البدنية النفسانية, التي بها يأكل ويشرب, وينكح ويغضب, وينال سائر لذاته, ومرافق حياته. ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة, بل خساسة ومنقصة. إذا كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها. وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها, والأمن من جلب الضرر عليها فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه, وبالله التوفيق.


ص -84-   (فائدة جليلة)


إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها, وحمل عنه كل ما أهمه, وفرغ قلبه لمحبته, ولسانه لذكره, وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها! ووكله إلى نفسه, فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق, ولسانه عن ذكره بذكرهم, وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم, فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره, كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بل بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: { وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ } الزخرف 36. قال سفيان بن عيينة: لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له قائل: فأين في القرآن "أعط أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطه جمرة؟" فقال في قوله: { وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً }.


(فائدة)


العلم والعمل وما هما العلم: نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس.والعمل: نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. فإن كان الثابت في النفس مطلقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صورة ليس لها وجود حقيقي, فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما, وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب. وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به, وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. ونوع لا يحصل للنفس به كمال, وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به.


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع, جزء من حديث أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 4\2088(73),وأبو داود, والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد.وهذا أكثر حال العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا, كالعلم بالفلك


ص -85-   ودقائقه ودرجاته, وعدد الكواكب ومقاديرها. والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها و نحو ذلك. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه. وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه, وذلك يكون من فساد العلم تارة, ومن فساد الإرادة تارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك, أو يعتقد أنه يقرّبه إلى الله وإن لم يكن مشروعا, فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل, وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فإنه لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة, بل يقصد به الدنيا والخلق. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة, وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة, وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق, فيكون علمه مقتبسا من مشكاة الوحي, وإرادته لله والدار الآخرة, فهذا أصح الناس علما وعملا وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته.


قاعدة


الإيمان له ظاهر وباطن, وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح. وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذريّة, ولا يجزىء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذّر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوّه من الإيمان, ونقصه دليل نقصه, وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه


ص -86-   واليقين قلب الإيمان ولبه. وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول, وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. 


(قاعدة)


التوكل على الله نوعان أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية, أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. والثاني: التوكل على الله في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل مالا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا, لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية, وتجريد التوحيد, ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل, فهذا توكل الرسل وخاصّة أتباعهم.


والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء, بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل, كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه, وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وتارة يكون توكل اختيار, وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد, فإن كان السبب مأمور به ذم على تركه. وإن قام بالسبب, وترك التوكل, ذم على تركه أيضا, فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن, والواجب القيام بهما, والجمع بينهما. وإن كان السبب محرما, حرم عليه مباشرته, وتوحد السبب في حقه في التوكل, فلم يبق سبب سواه, فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد, ودفع المكروه, بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق.وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى, وإن لم يضعفه فمباشرته أولى؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به فلا تعطل حكمته


ص -87-   مهما أمكنك القيام بها, ولا سيما إذا فعلته عبودية, فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل, وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها, فمن عطلها لم يصح توكله كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه, فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيّا, كما أن من عطّلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا.


وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده, فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها, كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله, مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به, فتوكل الإنسان شيء وتوكل القلب شيء, كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء, وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء فقول العبد: توكلت على الله, مع اعتماد قلبه على غيره, مثل قوله: تبت إلى الله, وهو مصر على معصيته مرتكب لها.


(فائدة)


شكوى الجاهل من الله


الجاهل يشكو الله إلى الناس, وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه, فإنه لو عرف ربه لما شكاه, ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته, فقال: يا هذا, والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك, وفي ذلك قيل:


 وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما  تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم


والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس, فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه, فهو ناظر إلى قوله تعالى:{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} الشورى 30, وقوله:{ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ } النساء 79,وقوله:{ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا


ص -88-   قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ} آل عمران 165. فالمراتب ثلاثة: أخسها أن تشكو الله إلى خلقه, وأعلاها أن تشكو نفسك إليه, وأوسطها أن تشكو خلقه إليه.


(قاعدة جليلة)


قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} الأنفال 24, فتضمنت هذه الآية أمورا, أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله, فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له, وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا, وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة, فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة, وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: {لِمَا يُحْيِيكُمْ } يعني للحق, وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: هو الإسلام أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير: واللفظ له:{ لِمَا يُحْيِيكُمْ } يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل, وقوّاكم بعد الضعف, ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. كلها من ابن كثير 2\297. وكل هذه عبارات عن حقيقة واحدة وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهرا وباطنا. قال الواحدي: والأكثرون على أن معنى قوله:{ لِمَا يُحْيِيكُمْ } هو الجهاد. وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم يريد إنما يقوي بالحرب والجهاد, فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم. قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. وأما في البرزخ فقد قال تعالى: {وَلا تَحْسَبَنَّ


ص -89-   الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} آل عمران 169.  وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال تبن قتيبة: {لما يحييكم} يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: { لما يحييكم} يعني الجنة. فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله, فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة. وكمال الحياة في الجنة, والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة, فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضرّه. ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال, فيختار الحق على ضده. فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال. وتفيد قوة الإيمان والإرادة والحب للحق, وقوة البغض والكراهة للباطل. فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة, كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم, ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم. فهذا بحسب حياة البدن, وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه. وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك, الذي هو رسول الله (الملك الذي ينفخ الروح في الإنسان بأمر الله), من روحه, فيصير حيا بذلك النفخ. وكان قبل ذلك من جملة الأموات. وكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى إليه, قال تعالى: {يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} النحل2, وقال :{ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} غافر 15, وقال:{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا} الشورى 52. فأخبر أن وحيه روح ونور, فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول


ص -90-   الملكي, فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان. ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى, قال تعالى:{ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا }الأنعام 122, فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرا ضالا فهديناه. 


وقوله:{ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ } يتضمن أمورا: أحدها: أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة, فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق. وآخر معه نور يمشي في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وثالثها: أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم.


وقوله:{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} الأنفال 24. المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر, وبين الكافر وبين الإيمان. ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته, وبين أهل معصيته وبين طاعته, وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية, فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحدي عن قتادة, وكان هذا أنسب بالسياق, لأن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب, فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. وعلى القول الأول, فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته, فيكون قوله:{ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ } الأنعام 110.وقوله:{ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } الصف 5. وقوله


ص -91-   { فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ } الأعراف 101. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وان استجاب بالجوارح. وفي الآية سر آخر: وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به, وهو الاستجابة, وبين القدر والإيمان به, فهي كقوله تعالى: { لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ* وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} التكوير 28,29, وقوله:{ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} المدثر55,56, والله أعلم.


(فائدة جليلة)


قوله تعالى:{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} البقرة 216, وقوله عزّ وجلّ:{ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} النساء 19. فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية, والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه, وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده, ويحب الموادعة والمتاركة, وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده. وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه. ويحب المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه. فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول, فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضرّه وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه, بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه, وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه, فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكره يكون خيرا له, وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته, علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها


ص -92-   ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولافكرته, بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب.


فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها, كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. فانظر إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة غرس جنة وتعاهدها بالسقي والإصلاح حتى أثمرت أشجارها, فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها لعلمه أنها لو خليّت على حالها لم تطب ثمرتها, فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة, حتى إذا والتحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها, ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها, لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك. ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقت, بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا, ولا يترك الماء عليها دائما وإن كان ذلك أنضر لورقها وأسرع لنباتها. ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرا منها, لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها كما في شجر العنب ونحوه. فهو يقطع أعضاءها بالحديد, ويلقي عنها كثيرا من زينتها, وذلك عين مصلحتها. فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان, لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها, وإنما هو عين مصلحتها.


وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته, إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه, بضع جلده وقطع عروقه وأذاقه الألم الشديد. وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه (أي قطعه), كل ذلك رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه, لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه. وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين, الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم, إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم, نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم, ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم


ص -93-   لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا, لكنه سبحانه تعالى تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته, أحبوا أم كرهوا, فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه, وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته, فنازعوه تدبيره, وقدحوا في حكمته, ولم ينقادوا لحكمه, وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة, فلا لربهم عرفوا, ولا لمصالحهم حصلوا, والله الموفق.


ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة, فإنه لا يزال راضيا عن ربه, والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين, فإنه طيب النفس بما يجري عليها من المقادير التي هي عين اختيار الله له, وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية, وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك. وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره, فكلما كان بذلك كان به أرضى. فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة, لا يخرج عن ذلك البتة كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: " اللهم إني عبدك, ابن عبدك, ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض فيّ حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك, أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي, ونور صدري, وجلاء حزني, وذهاب همي وغمي, ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا". قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: " بلى ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن". 


والمقصود قوله "عدل فيّ قضاؤك", وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم وسبب ذلك, فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب وهو عدل في هذا القضاء. وهذا القضاء خير للمؤمن كم قال صلى الله عليه وسلم:" والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له, وليس ذلك إلا للمؤمن". قال العلامة ابن القيم: فسألت شيخنا "الإمام الجليل ابن تيمية" هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم بشرطه


ص -94-   , فأجمل في لفظة "بشرطه" ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك.


(فائدة)


لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا, ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسّتها, وألم المزاحمة عليها والحرص عليها, وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد, وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف, فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها, وهم في حال الظفر بها, وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين.


(النظر الثاني) في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد, ودوامها وبقائها, وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا فهي كما قال سبحانه:{ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى } الأعلى 17. فهي خيرات كاملة دائمة, وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره, وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة, إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له, وإما لعدم رغبته في الأفضل.


وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدّق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى, وإما أن لا يصدّق, فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا, وإن صدّق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة


ص -95-   إما من فساد الإيمان, وإما من فساد العقل. وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليهوسلم وراء ظهره هو وأصحابه وصرفوا عنها قلوبهم, وأطرحوها ولم يألفوها, وهجروها ولم يميلوا إليها, وعدّوها سجنا لا جنّة. فزهدوا فيها حقيقة الزهد, ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب ولوصلوا منها إلى كل مرغوب. فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردّها, وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها, وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر, وأنها دار عبور لا دار سرور, وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل, وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مالي وللدنيا, إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها" أخرجه الترمذي في الزهد 4\508(2377), وابن ماجه وأحمد والسيوطي. وقال:" ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع". أخرجه مسلم في الجنة 4\2193 رقم 55 [2858], والترمذي وابن ماجه. وقال خالقها سبحانه: { إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } يونس 24,25, فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها, وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. وقال تعالى:{ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً * الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } الكهف 45,46. وقال تعالى:{ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ } الحديد 20. وقال تعالى:{ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ


ص -96-   الْمَآبِ * قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ } آل عمران 14,15. وقال تعالى:{ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ } الرعد 26.


وقد توعّد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرج لقاءه, فقال:{ إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } يونس 7,8. وعيّر سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين, فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ } التوبة 38. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة, ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى:{ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ } الشعراء 205-207. وقوله:{ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ } يونس 45. وقوله: { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ } الأحقاف 35. وقوله تعالى:{ يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا } النازعات 42-46. وقوله:{ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ } الروم 55. وقوله: { قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فاسْأَلِ الْعَادِّينَ * قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }المؤمنون 112-114. وقوله:{ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً * يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً } طه 102-104. والله المستعان وعليه التكلان. 


ص -97-   (قاعدة)


أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن. فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه, فتشكره عليها, وتتضرّع إليه أن لا يقطعها عنك, وأن السيئات من خذلانه وعقوبته, فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها, ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد, وكل شر فأصله خذلانه لعبده, وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك, وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك, فإذا كان كل خير فأصله التوفيق, وهو بيد الله لا بيد العبد, فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له, ومتى أضلّه عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه.


قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة, ولكن هم الدعاء, فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم, والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك, فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين, يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به, والخذلان في مواضعه اللائقة به وهو العليم الحكيم, وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء, ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. وملاك ذلك الصبر فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد, فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. ماضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. أبعد القلوب من الله القلب القاسي. إذا قسا القلب قحطت العين. قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. كما


ص -98-   أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب, فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. القلوب آنية الله في أرضه, فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. شغلوا قلوبهم بالدنيا, ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. إذا غذي القلب بالتذكر, وسقي بالتفكّر, ونقي من الدغل, رأى العجائب وألهم الحكمة. ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها, بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى. وأما من قتل قلبه فأحيى الهوى, فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. خراب القلب من الأمن والغفلة, وعمارته من الخشية والذكر. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة, وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. من وطّن قلبه عند ربه, سكن واستراح, ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته, واستخلصه لعبادته, فشغل همه به, ولسانه بذكره, وجوارحه بخدمته. القلب يمرض كما يمرض البدن, وشفاؤه في التوبة والحمية, ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر, ويعرى كما يعرى الجسم, وزينته التقوى, ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن, وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا ومن كل سواه بد ولا بد لك منه. من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدو, توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له, فألقى كنفه بين يديه, وسلم الأمر إليه, ورضي بما يقضيه له, استراح من


ص -99-   الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه, وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب, فلا عيش يصفو, ولا قلب يفرح, ولا عمل يزكو, ولا أمل يقوم, ولا راحة تدوم. والله سبحانه سهّل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير, فمن رضي بتدبير الله له, وسكن إلى اختياره, وسلّم لحكمه, أزال ذلك الحجاب, فأفضى القلب إلى ربه, واطمأن إليه وسكن. المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله من شغل بنفسه شغل عن غيره, ومن شغل بربه شغل عن نفسه. الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله. الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. الناس في الدنيا معذّبون على قدر هممهم بها. للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها: ثلاثة سافلة, وثلاثة عالية. فالسافلة: دنيا تتزين له, ونفس تحدثه, وعدو يوسوس له. فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. والثلاثة العالية: علم يتبين له, وعقل يرشده, وإله يعبده. والقلوب جوّالة في هذه المواطن. إتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد, فإن اتّباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا, وطول الأمل ينسي الآخرة, ويصد عن الاستعداد لها. لا يشم عبد رائحة الصدق ويداهن نفسه, أو يداهن غيره. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه, ممسكا عن ذنب غيره, جوادا بما عنده, زاهدا فيما عند غيره, محتملا لأذى غيره, وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. الهمّة العليّة لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة. وملاحظة لمنة تزدادبملاحظتها شكر أو طاعة وتذكر بذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. فإذا تعلّقت الهمّة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات. من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عند فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلّته. ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلّت له. إنما يقطع السفر


ص -100-   ويصل المسافر بلزوم الجادّة وسير الليل, فإذا حاد المسافر عن الطريق, ونام الليل كله, فمتى يصل إلى مقصده؟


(فائدة جليلة)


كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها, فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه, في خبره وإلزامه, لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس, ولا سيما أهل الرئاسة. والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا, فإذا كان العالم والحاكم محبين للرئاسة, متبعين للشهوات, لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما بضاده من الحق, ولا سيما إذا قامت له شبهة, فتتفق الشبهة والشهوة, ويثور الهوى, فيخفى الصواب, وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه, أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج من التوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَات} مريم 59. وقال تعالى فيهم أيضا:{ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ} الأعراف 169. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا الغرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا, وان عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك, وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق, فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك, أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؟ فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون, وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه, وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا, فلا يحملهم


ص -101-   حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة, ويستعينوا بالصبر والصلاة, ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها, والآخرة وإقبالها ودوامها, وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران, فإن اتّباع الهوى يعمى عين القلب, فلا يميز بين السنة والبدعة, أو ينكسه فيرى البدعة سنة, والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا, واتبعوا الرئاسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم إلي قوله: { وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ* وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ } الأعراف 175-176. فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه.


وتأمّل ما تضمنته هذه الآية من ذمه, وذلك من وجوه: أحدها: أنه ضل بعد العلم, واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا, فإنه انسلخ من الآيات بالجملة, كما تنسلخ الحية من قشرها, ولو بقي معه منها شيء, لم ينسلخ منها. وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه, بحيث ظفر به وافترسه, ولهذا قال: { فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان}, ولم يقل تبعه, فإن معنى أتبعه أدركه ولحقه, وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. ورابعها: أنه غوي بعد الرشد. والغي: الضلال في العلم والقصد, وهو أخص بفساد القصد والعمل كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر, وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه, لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه, فلو لم يكن عالما لكان خيرا له وأخف لعذابه. وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خسة همته, وأن اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس, ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض, وميل بكليّته إلى ما هناك, وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام


ص -102-   كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض, ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به, قال مالك بن نويرة 


 بأبناء حي من قبائل مالك   وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا


وعبّر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض, لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. وثامنها: أنه رغب عن هداه, واتبع هواه, فجعل هواه إماما له, يقتدي به ويتبعه. وتاسعها: أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة, وأسقطها نفسا, وأبخلها وأشدها كلبا, ولهذا سمي كلبا. وعاشرها: أنه شبه لهثه على الدنيا, وعدم صبره عنها, وجزعه لفقدها, وحرصه على تحصيلها, بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد, وهكذا. هذا إن ترك فهو لهثان على الدنيا, وإن وعظ وزجر فهو كذلك. فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب. قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب في حال الكلال (الأكل), وحال الراحة, وحال الري, وحال العطش, فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال: إن وعظته فهو ضال, وإن تركته فهو ضال, وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث, وإن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب, وإنما وقع بالكلب اللاهث, وذلك أخس ما يكون وأشنعه. 


فصل


فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة, وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر, وفتنة العابد الجاهل, فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون, فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه, وذاك بغيّه يدعو إلى الفجور. وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: { كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ* فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا


ص -103-   أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ} الحشر 16-17, وقصته معروفة, فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل, فأوقعه الشيطان بجهله, وكفّره بجهله. فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري, وذاك إمام كل عالم فاجر, يختار الدنيا على الآخرة. وقد جعل سبحانه رضى العبد بالدنيا, وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته, وتدبرها والعمل بها, سبب شقائه وهلاكه, ولا يجتمع هذان, أعني الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الرب إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد, ولا يرجو لقاء رب العباد, وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد, لما رضي الدنيا, ولا اطمأن إليها, ولا أعرض عن آيات الله. وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس وهم عمّار الدنيا. وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك, وهو من أشد الناس غربة بينهم, لهم شأن وله شأن, علمه غير علومهم, وإرادته غير إرادتهم, وطريقه غير طريقهم, فهو في واد وهم في واد, قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ* أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}يونس 8,7. ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ}يونس 9. فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها, ودوام ذكر آياته, فهذه مواريث الإيمان بالمعاد, وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه.


(فائدة عظيمة)


أفضل ما اكتسبته النفوس, وحصلته القلوب, ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة, هو العلم والإيمان, ولهذا قرن الله سبحانه بينهما في قوله: { وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْأِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ }الروم 56. وقوله:{ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}المجادلة 11, وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه, والمؤهلون للمراتب العالية, ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما


ص -104-   السعادة والرفعة, وفي حقيقتهما. حتى أن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة, وليس كذلك بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع, بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة, وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم.


فكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} المؤمنون53, وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص, والعلم وراء الكلام كما قال حمّاد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدّم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر!


ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. فالكتب كثيرة جدا والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة, والعلم بمعزل عن أكثرها, وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه:{ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ..} آل عمران 61, وقال:{ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ..} البقرة 120, وقال في القرآن:{ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ } النساء166, أي وفيه علمه.


ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما, ووضعوا فيها الكتب, وأنفقوا فيها الأنفاس, فضيعوا فيها الزمان, وملأوا بها الصحف مدادا, والقلوب سوادا, حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم, وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم, وأذن بها بين أظهرهم, حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم, فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها, والثوب عن لابسه. قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن, فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى, فقال: وهل في القرآن علم.


قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد


ص -105-   منه العلم لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة فعمدتنا على ما فهموه وقرروه, ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل:


 نزلوا بمكة في قبائل هاشم   ونزلت بالبطحاء أبعد منزل


قال: وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: أنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس الطلب, ويكفيك دليلا على أن هذا هو الذي عندهم ليس من عند الله, ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض, قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} النساء82, وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف, وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده, وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله, سبحانك هذا بهتان عظيم.


وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخرّاصين كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري, قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم, ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل:


 العلم قال الله قال رسوله  قال الصحابة, ليس بالتمويه


 ما العلم نصبك للخلاف سفاهة    بين الرسول وبين رأي فقيه


 كلا, ولا جحد الصفات ونفيها  حذرا من التمثيل والتشبيه


وأما الإيمان فأكثر الناس, أو كلهم, يدعونه: { وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} يوسف 103, وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل, وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه, فهذا إيمان


ص -106-   خواص الأمة وخاصة الرسول, وهو إيمان الصدّيق وحزبه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع, وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما, وهذا لم يكن ينكره عبّاد الأصنام من قريش ونحوهم. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين, سواء كان معه عمل أو لم يكن, وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا, بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة, وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه, وغير ذلك مما وصف به نفسه, ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض, الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد: "مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتاب, متفقون على مفارقة الكتاب". وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول. وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان, بل إيمانهم مبني على مقدمتين, إحداهما: أن هذا قول أسلافنا وآبائنا. والثانية: أن ما قالوه فهو الحق. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها. فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان, وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل. وكل هؤلاء لم يعرفوا حقائق الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم, وهو أنواع: منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان, ومنهم


ص -107-   من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان, ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله, ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده, ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه.


الإيمان


والإيمان وراء ذلك كله, وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, والتصديق به عقدا, والإقرار به نطقا, والانقياد له محبة وخضوعا, والعمل به باطنا وظاهرا, وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان وكماله في الحب في الله والبغض في الله, والعطاء لله والمنع لله, وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا, وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وبالله التوفيق. من اشتغل بالله عن نفسه, كفاه الله مؤونة نفسه, ومن اشتغل بالله عن الناس, كفاه الله مؤونة الناس, ومن اشتغل بنفسه عن الله, وكّله الله إلى نفسه, ومن اشتغل بالناس عن الله, وكله الله إليهم. 


(فائدة جليلة)


إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. أما من تركها صادقا مخلصا في قلبه لله فانه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب, فان صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده. وقولهم:" من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه" حق, والعوض أنواع مختلفة, وأجلّ ما يعوض به الأنس بالله ومحبته, وطمأنينة القلب به, وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى.


أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. العقول المؤيدة


ص -108-   بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة. والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل والحكمة والشرع أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة, والوقوف معها في الظاهر والباطن, ودوام الافتقار إلى الله, وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال, وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة, ولكل واحد منهما ضد, فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده. التوحيد وضده الشرك, والسنة وضدها البدعة, والطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد: وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده, ومن الرهبة منه ومما عنده.


(قاعدة جليلة)


قال تعالى:{ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ}الأنعام 55, وقال:{ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى } النساء115. والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصّلة, وسبيل المجرمين مفصّلة, وعاقبة هؤلاء مفصّلة, وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء, وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء, والأسباب التي وفق بها هؤلاء, والأسباب التي خذل بها هؤلاء, وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما, وبيّنهما غاية البيان, حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام.


فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية, وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية, فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده, والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم, وهم الأدلاء الهداة, وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم


ص -109-   القيامة. فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصّلة, ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى, وصراط الله المستقيم, فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام, ومن الشرك إلى التوحيد, ومن الجهل إلى العلم, ومن الغي إلى الرشاد, ومن الظلم إلى العدل, ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر, فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به, ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد, وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه, ونفرة وبغضا لما انتقلوا عنه, وكانوا أحب الناس للتوحيد والإيمان والإسلام وأبغض الناس في ضده, عالمين بالسبيل على التفصيل.


 وأما من جاء بعد الصحابة, فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده, فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين, فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما كما قال عمر بن الخطاب :" إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية" وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه, فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية, فإنها منسوبة إلى الجهل, وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل.فمن لم يعرف سبيل المجرمين, ولم تستبن له, أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين, كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل, أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين, ودعا إليها, وكفّر من خالفها, واستحل منه ما حرمه الله ورسوله, كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم, ممن ابتدع بدعة, ودعا إليها, وكفّر من خالفها.


والناس في هذا الموضع أربع فرق: الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا, وهؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية: من


ص -110-   عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام, وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر, ولها أسلك. الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة, وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل, بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف عنه سمعه, ولم يشغل نفسه بفهمه, ومعرفة وجه بطلانه, وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه, بخلاف الفرقة الأولى, فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة أيهما أفضل: رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله, أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من: { الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ}, ذكره ابن كثير في التفسير 4\207 وعزّاه للإمام أحمد في كتاب الزهد وإسناده منقطع لأن مجاهد بن جبر لم يسمعه عن عمر بن الخطاب. وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله, وحذرها وحذّر منها, ودفعها عن نفسه, ولم يدعها تخدش وجه إيمانه, ولا تورثه شبهة ولا شكا, بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له, وكراهة لها ونفرة عنها, أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه. فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به, فيقوى إيمانه به. كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه, وطلبا له وحرصا عليه, فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها, وخير له وأنفع وأدوم, وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه, فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها: صرف ذلك الشوق والمحبة والإرادة إلى النوع العالي الدائم, فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم, بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك, فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر


ص -111-   والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب! فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره, فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات, إما حجابا له عنه, أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة, وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع, فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك, بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له بعض الأشياء. ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عارفا بطريق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها, إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها.


والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض, كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتها. وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه, والله أعلم.


أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم, وأولياؤه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه, فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبعض جلسائه وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع, وسائر الناس مطرودون عن الباب مضروبون بسياط البعد.


عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به, وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء, ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا, ولا يقدمه


ص -112-   أمامه إلى الآخرة, وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به, وبدن معطل من طاعته وخدمته,ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب, وامتثال أوامره, ووقت معطل عن استدراك فارط, أو اغتنام بر وقربة, وفكر يجول فيما لا ينفع, وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله, ولا تعود عليك بصلاح دنياك وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله, وهو أسير في قبضته, ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 


وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت, فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة, وإضاعة الوقت من طول الأمل, فاجتمع الفساد كله في اتّباع الهوى وطول الأمل, والصلاح كله في اتّباع الهدى والاستعداد للقاء, والله المستعان.


العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات, ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته.


فصل


لله سبحانه على عبده أمر أمره به, وقضاء يقضيه عليه, ونعمة ينعم بها عليه فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معائب. وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها, فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها, فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة, وعبوديته في قضاء المصائب والصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه, ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضاء, وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به


ص -113-   وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة وعبوديته في قضاء المعائب المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار, عالما بأنه لا يرفعها إلا هو, ولا يقيه شرها سواه, وأنها إن استمرت أبعدته من قربه, وطردته من بابه, فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره, حتى انه ليراها أعظم من ضر البدن. فهو عائذ برضاه من سخطه, وبعفوه من عقوبته, وبه منه مستجير, وملتجىء منه إليه, يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها, وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته, وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد, فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته, فهو ملتجئ إليه, متضرع ذليل مسكين, ملق نفسه بين يديه, طريح ببابه, مستخذ له, أذل شيء وأكسره له, وأفقره وأحوجه إليه, وأرغبه فيه, وأحبه له, بدنه متصرف في أشغاله, وقلبه ساجد بين يديه, يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه, وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه, فهو ولي نعمته, ومبتدئه بها من غير استحقاق, ومجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته, فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء, وحظ العبد الذم والنقص والعيب, قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء, وولى العبد الملامة والنقائص والعيوب, فالحمد كله له والخير كله في يديه, والفضل كله له والثناء كله له والمنة كلها له, فمنه الإحسان, ومن العبد الإساءة, ومنه التودد إلى العبد بنعمه, ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه, ومنه النصح لعبده, ومن العبد الغش له في معاملته.


وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا, ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه. وإن كان سببا من الأسباب فهو مسببه ومقيمه, فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار, ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه, ويستقل كثير شكره عليها, ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها, ولا وسيلة منه توسل


ص -114-   بها إليه, ولا استحقاق منه لها, وأنها لله في الحقيقة لا للعبد, فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا, وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضى, وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيّس والعاجز بمعزل عن ذلك, وبالله التوفيق.


فصل


من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف أو نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم, وعلم أن الله على كل شيء قدير, وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير, وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه, وأنه أعلم بمصلحته من العبد, وأقدر على جلبها وتحصيلها منه, وأنصح للعبد منه لنفسه, وأرحم به منه لنفسه, وأبر به منه بنفسه. وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة, فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر, فألقى نفسه بين يديه, وسلم الأمر كله إليه, وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر, له التصرف في عبده بكل ما يشاء, وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه, فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات, وحمل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا يثقله ولا يكترث بها, فتولاها دونه وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه, لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه, فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه, وفرغ قلبه منها, فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. وإن أبى إلا تدبيره لنفسه, واختياره لها, واهتمامه بحظه, دون حق ربه, خلاه وما اختاره, وولاه ما تولى, فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال, فلا قلب


ص -115-   يصفو, ولا عمل يزكو, ولا أمل يحصل, ولا راحة يفوز بها, ولا لذة يتهنأ بها, بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه, فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش, ولا يظفر منها بأمل, ولا يتزود منها لمعاد. والله سبحانه قد أمر العبد بأمر, وضمن له ضمانا, فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد, قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج, فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده, والنصر لمن توكل عليه واستنصر به, والكفاية لمن كان هو همه ومراده, والمغفرة لمن استغفره, وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها, ووثق به, وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطن الكيّس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه, فإنه الوفي الصادق, { وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ } التوبة 111. فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه. ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه, والله المستعان.


قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق, فالعابد يعبد الله مع العلائق, والزاهد يعبده على ترك العلائق, والصديق يعبده على الرضا والموافقة, إن أراه أخذ الدنيا أخذها, وإن أراه تركها تركها. إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخر, فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادّة, وهذا أصلها ومنه اشتقاقها, فإن المشاقة أن يكون في شق ومن يخالفه في شق, والمحادّة أن تكون في حد ويكون هو في حد. ولا تستسهل هذا فإن مبادئه تجر إلى غايته, وقليله يدعو إلى كثيره. وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وان كان الناس كلهم في الجانب الآخر, فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلها, وليس للعبد شيء أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته, وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخر, ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة, فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, بل يعدّه الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه, وربما نسبوه إلى الجنون, وذلك من مواريث أعداء الرسل. فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق


ص -116-   وجانب والناس في شق وجانب آخر. ولكن من وطّن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يقينا له لا ريب عنده فيه, وإلى صبر تام على معاداة من عاداه ولومة من لامه, ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة, بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منها, ويكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما, وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادىء الأمر, فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل, فإذا خالفهم تصدوا لحربه, فإن صبر وثبت جاءه العون من الله وصار ذلك الصعب سهلا, وذلك الألم لذة, فإن الرب شكور فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله ورسوله, ويريه كرامة ذلك, فيشتد به سروره وغبطته, ويبتهج به قلبه, ويظفر بقوته وفرحه وسروره, ويبقى من كان محاربا له -على ذلك- بين هائب له ومسالم له ومساعد وتارك, ويقوى جنده, ويضعف جند العدو. ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك, فإن الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك, وإنما امتحن يقينك وصبرك. وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع, فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله, وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله, ومتى قام بك الطمع والفزع فلا تطمع في هذا الأمر ولا تحدث نفسك به. فإن قلت : فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع؟ قلت: بالتوحيد والتوكل والثقة بالله, وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو, ولا يذهب بالسيئات إلا هو, وأن الأمر كله لله ليس لأحد مع الله شيء.


(نصيحة)


هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسهلها, وذلك أنك في وقت بين وقتين, وهو في الحقيقة


ص -117-   عمرك, وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل, فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار, وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب, ولا معاناة عمل شاق, إنما هو عمل قلب, وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب, وامتناعك ترك وراحة وليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته, وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك, فما مضى تصلحه بالتوبة, وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية, وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب, ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين فإن أضعته أضعت سعادتك, ونجاتك, وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده, فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها. وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت, فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك, إما إلى الجنة وإما إلى النار, فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى, والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد, وإن آثرت الشهوات والراحات, واللهو واللعب,انقضت عنك بسرعة, وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله, والصبر على طاعته, ومخالفة الهوى لأجله.


فصل


علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه, وحزنه على وقت مر في غير مرضاته, وأسفه على قربه والأنس به. وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره.


ص -118-   فصل


إذا استغنى الناس بالدنيا استغن أنت بالله, وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله, وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله, وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله, وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. فقال له رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك, فإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال: أوصني. فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا همّ الآخرة لأهلها, وكن في الدنيا كالنحلة, إن أكلت أكلت طيبا, وإن أطعمت أطعمت طيبا, وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه.


فصل


الزهد أقسام: زهد في الحرام؛ وهو فرض عين. وزهد في الشبهات؛ وهو بحسب مراتب الشبهة, فإن قويت التحقت بالواجب, وإن كان ضعيفا كان مستحبا.وزهد في الفضول وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. وزهد في الناس. وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله, وفي كل ما شغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء الزهد, وأصعبه الزهد في الحظوظ. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة, والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع.


ص -119-   قال يحي بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله, ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا, ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم, والله يدعوه إلى صحبته ومودته.


(فائدة جليلة)


قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي, لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه, وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. قلت هي مسألة عظيمة لها شأن وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي, وذلك من وجوه عديدة: (الوجه الأول): ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس. (الوجه الثاني): أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة, وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة, و "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر", ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق. (الوجه الثالث): أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي, كما دل على ذلك النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم:" أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها" أخرجه البخاري في المواقيت 2\12 رقم 527, ومسلم في الإيمان 1\89 90 رقم 137-140. وقوله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من أن تلقو عدوكم, فتضربوا أعناقهم, ويضربوا أعناقكم". قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "ذكر الله" وقوله: "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة", وغير ذلك من النصوص. وترك المناهي عمل فإنه كف النفس عن الفعل, ولهذا علّق سبحانه المحبة بفعل الأوامر كقوله: { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً }, الصف 4, { وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }آل عمران 134, وقوله:{ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }الحجرات 9, { وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ } آل عمران 146. أما في جانب المنهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة كقوله:{ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }البقرة 205, وقوله: { وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } الحديد23, وقوله: { وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } البقرة 190, وقوله:{ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ }النساء 148,وقوله:{ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ


ص -120-   كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً } النساء 36 .ونظائره وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها, كقوله: { كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً } الإسراء 38, وقوله:{ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ } محمد 28.


إذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات. ولهذا يقدر ما يكرهه ويسخطه لإفضائه إلى ما يحب, كما قدر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها من الجهاد واتخاذ الشهداء. وحصول التوبة من العبد والتضرّع إليه والاستكانة وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه. وحصول الموالاة والمعاداة لأجله, وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديره ما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها, وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه كما يقدر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه, فعلم أن فعل ما يحبه أحب إليه مما يكرهه. يوضحه الوجه الرابع: أن فعل المأمور مقصود لذاته وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور, فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه, كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة كما قال تعالى في الآية 91 من سورة المائدة , فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها, فالنهي عنها من باب المقصود لغيره, والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. يوضحه الوجه الخامس: أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال, وحفظ القوة مقدم على الحمية, فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة, فالحمية مرادة لغيرها وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها, ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها, وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فتأمل هذا الوجه. الوجه السادس: أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه, وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيء من ذلك, فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم


ص -121-   يأت بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا وكان خالدا مخلدا في النار. وهذا يتبين بالوجه السابع: أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسناته سيئاته, وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله إلى النجاة وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد.


فإن قيل: فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك, قيل: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأت بضد وجودي من الشرك, بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك وان لم يعبد معه غيره, فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. يوضحه الوجه الثامن: أن المدعو إلى الإيمان إذا قال: لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره, كان كافرا بمجرد الترك والإعراض, بخلاف ما إذا قال: أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني, ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه, فهذا لا يعد بذلك كافرا, ولا حكمه حكم الأول؛ فإن هذا مطيع من وجه, وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه. يوضحه الوجه التاسع: أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا, وبالنهي تبعا, فالمطيع ممتثل المأمور, والعاصي تارك المأمور, قال تعالى:{ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ } التحريم 6, وقال موسى لأخيه: { مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي } طه 92 93. وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا الذي أمرتني فعصيت, ولكن لا إله إلا أنت. وقال الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني.


والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل ولا تحصل إلا بامتثال أوامره, واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه. ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا, بخلاف ما لو أتى المأمورات وارتكب


ص -122-   المناهي. فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر, عاص بارتكاب النهي بخلاف الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة. الوجه العاشر: أن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة, وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق كما قال تعالى: { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } الذاريات56,فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة , وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه. فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم, بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر: وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي, والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي, فمتعلق الأمر بالإيجاد, ومتعلق النهي الإعدام أو العدم وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمّن أمرا وجوديا, فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا, وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به فعادت حقيقة النهي إلى الأمر, وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به. وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر: وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال: أحدها: أن المطلوب به كف النفس عن الفعل, وحبسها عنه, وهو أمر وجودي. قالوا: لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور, والعدم المحض غير مقدور. وهذا قول الجمهور. وقال أبو هاشم وغيره: بل المطلوب عدم الفعل, ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم, وإن لم يخطر بباله فعل, فضلا أن يقصد الكف عنه, ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إذا لم يأت به, ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه. وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر( صاحب كتاب إعجاز القرآن) ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب, قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور. وقالت طائفة: المطلوب بالنهي فعل الضد فإنه هو المقدور وهو المقصود للناهي, فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا


ص -123-   للعفة وهي المأمور بها, ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به, وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه, فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور.


والتحقيق أن المطلوب نوعان: مطلوب لنفسه وهو المأمور به, ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهي عنه, لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه, وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه وامتناعه, فإنه فعل وجودي. والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا, فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا. وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى ما خالفها, كقوله تعالى:{ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ } البقرة 284. وقوله في كاتم الشهادة:{ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } البقرة283, وقوله:{ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } البقرة225, وقوله:{ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ } الطارق 9. وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار", قالوا: هذا القاتل, فما بال المقتول؟ قال: "إنه أراد قتل صاحبه" وقوله في الحديث الآخر:" ورجل قال: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء" الترمذي في الزهد رقم 2326, وابن ماجه وأحمد. وقول من قال: أن المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك, فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضدين, فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول, وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهى عما يمنعه ويضعفه, فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائع, والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات: وقول أبي هاشم: إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس. فإن أراد


ص -124-   بحمده أنه لا يذم فصحيح, وإن أراد أنه يثني عليه بذلك ويحب عليه ويستحق الثواب فغير صحيح. فإن الناس لا يحمدون المحبوب (أي مقطوع الذكر) على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب, وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. وقول القاضي الإبقاء على العدم الأصلي مقدور, فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح, وإن أراد مجرّد العدم فليس كذلك. وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر: وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي, فإن الأمر إنما مقصوده فعل المأمور. فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره, وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء, مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي, لكن إنما نهى عما يضاد ما أمر به كما تقدم, فكأن المأمور هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين.


وحرف المسألة: أن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم, والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم, والمطلوب في الموضعين فعل وكف, وكلاهما أمر وجودي. الوجه الرابع عشر: أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر, والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا, فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح, فإذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه. ونفي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة. ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيّوميّة, ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية. ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرّد بالكمال والإلهية والملك ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل. ونفي إدراك الأبصار له المتضمن لعظمته وأنه أجلّ من أن يدرك وإن رأته


ص -125-   الأبصار, وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه, فإن العدم المحض كذلك.


وإذ عرف هذا, فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه, ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك, كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. الوجه الخامس عشر: أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلها, وجزاء المنهيات مثل واحد وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه. ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة أمثالها والحسنة بواحدة أو تساويا. الوجه السادس عشر: أن المنهي عنه المقصود إعدامه, وأن لا يدخل في الوجود, سواء نوى ذلك أو لم ينوه, وسواء خطر بباله أو لم يخطر. فالمقصود أن لا يكون. وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلا.


وسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه, وعدم ما أحبه أكره إليه من وجود ما يبغضه, فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه. يوضحه الوجه السابع عشر: أن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاءه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته. وفعل ما يكرهه وجزاءه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه. ورحمته سابقة على غضبه غالبة له, وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب, فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما, ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه, فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس كذلك غضبه, فإنه ليس من لوازم ذاته ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه, بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: "إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد مثله" جزء من حديث أخرجه البخاري في تاب الأنبياء باب قول الله عز وجل {ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه} 6\428 رقم 3340, ومسلم في الإيمان 1\184 رقم 327 من حديث أبو هريرة عن الرسول . ورحمته وسعت كل شيء, وغضبه لم يسع كل شيء وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب, ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب


ص -126-   وما كان منه وآثاره. فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب. ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب, والعفو أحب إليه من الانتقام. فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه, ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه, فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكره. الوجه الثامن عشر: أن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه, فآثار كراهته سريعة الزوال وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز, وتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة والحسنات يذهبن السيئات, ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا, ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعاظمت ولا يبالي, فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة نصوح وندم على ما فعل, , وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده, فدلّ على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. يوضحه الوجه التاسع عشر: وهو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات. فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد, والعقيم الوالد, والظمآن الوارد. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا (في صحيح مسلم في كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها 4\2104 رقم (7) عن أنس بن مالك " لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه..." وهو في صحيح البخاري بلفظ آخر.) ليس في المفروح به أبلغ منه, وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة, فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فواته ووجوده بدون لازمه ممتنع فدل على أن وجود ما يحب أحب إليه من فوات ما يكره. وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره حتى تكون ركعتي الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم, وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات, كما إذا فضل الذكر على الأنثى والإنسي على الملك, فالمراد الجنس لا عموم الأعيان


ص -127-   والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها. فإن قيل: إنما الفرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي فكان الفرح بالترك, قيل: ليس كذلك, فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب ولا المدح. وليست التوبة تركا, وإن كان الترك من لوازمها, وإنما هي فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته. ومن لوازم ذلك ترك ما نهى عنه, ولهذا قال الله تعالى:{ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ } هود3. فالتوبة رجوع عما يكره إلى ما يحب, فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع عنه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا, فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض. الوجه العشرون: أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد, وهي التي قال الله تعالى فيها:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ }الأنفال 24, وقال: { أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ } الأنعام 122, وقال في حق الكفار:{ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ } النحل 21, وقال: { إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى }النحل 8. وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض, وحياة مع السقم خير من موت. فإن قيل: ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك. قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة, فلما فقد حصل الهلاك, فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. وهذا وجه حاد وعشرون في المسألة: وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم, وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. الوجه الثاني والعشرون: أن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه, قال تعالى:{ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ }العنكبوت 45. ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. الوجه الثالث والعشرون: أن ما يحبه من المأمورات فهو متعلّق بصفاته, وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته, وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان فنقول:


ص -128-   المنهيات شرور وتفضي إلى الشرور, والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات, والخير بيديه سبحانه والشر ليس إليه, فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه, وإنما هو في المفعولات مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد, وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد مع أنه في نفسه ليس بشر. وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده من الشر, وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم كالتوحيد والإيمان. وسر هذه الوجوه: أن المأمور به محبوبه, والمنهي مكروهه, ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه, وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه, والله أعلم.


فصل


مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر, قال تعالى:{ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ }البقرة 152. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: " والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" وليس المراد بالذكر مجرد الذكر اللسان بل الذكر القلبي واللساني. وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه, وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفاته كمال ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح. وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه.


وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع المحبة ظاهرا وباطنا, وهذان الأمران هما جماع الدين, فذكره مستلزم لمعرفته, وشكره متضمن لطاعته, وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض, ووضع لأجلها الثواب والعقاب, وأنزل الكتاب, وأرسل الرسل, وهي الحق الذي به خلقت


ص -129-   السماوات والأرض وما بينهما, وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه, وهو ظن أعدائه به. قال تعالى:{ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا } ص27, وقال:{ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ } الدخان 38 39, وقال:{ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ }الحجر 85, وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس:{ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقّ } يونس 5, وقال:{ أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً } القيامة 36, وقال:{ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ } المؤمنون 115, وقال:{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } الذاريات 56, وقال:{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً } الطلاق 12, وقال:{ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } المائدة 97. فثبت بما ذكره أن غاية الخلق والأمر* أن يذكر وأن يشكر. يذكر فلا ينسى, ويشكر فلا يكفر. وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره, شاكر لمن شكره, فذكره سبب لذكره, وشكره سبب لزيادته من فضله.


فالذكر للقلب واللسان, والشكر للقلب محبة وإنابة, وللسان ثناء وحمد, وللجوارح طاعة وخدمة. 


فصل


تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال, فيقوم القلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثرة لأثره. وكذلك الضلال, فأعمال البر تثمر الهدى, وكلما ازداد منها ازداد هدى. وأعمال الفجور بالضد, وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح, ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. وأيضا فإنه البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر


ص -130-   ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور, فمن الأصل الأول قوله تعال: {الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ } البقرة 1- 2, وهذا يتضمن أمرين: الأمر الأول: أنه يهدي من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب, فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك, ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض, ويحب فاعل ذلك. فلما نزل الكتاب, أثاب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم, وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. والأمر الثاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره, وكان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ, ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى, فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. وكلما فوّت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه, فكلما اتقى زاد هداه, وكلما اهتدى زادت تقواه. قال تعالى:{ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } المائدة 16,15, وقال تعالى:{ للَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ } الشورى 13, وقال تعالى:{ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى } الأعلى 10, وقال:{ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ } غافر 13, وقال:{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ } يونس 9. فهداهم أولا للإيمان, فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية, ونظير هذا قوله تعالى:{ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً }مريم 76, وقوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً }الأنفال 29, ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل, والنصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل, فسر القرآن هذا بهذا. وقال تعالى:{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ } سبأ9, وقال


ص -131-   { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ }31 من سورة لقمان, والآية 5من سورة إبراهيم, والآية 19 من سورة سبأ و33من سورة الشورى. فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر الشكر, كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتّباع رضوانه, وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه كما قال:{ طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى }طه 1-3, وقال في الساعة:{ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا } النازعات 45. وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية. ولهذا ذكر الله سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي, قال بعد ذلك:{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ } هود 103, فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة. وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه, وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشر, والنعيم والبؤس, والسعادة والشقاوة. وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية. وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات, ينبني على الصبر والشكر, فنصفه صبر ونصفه شكر, فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته, ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر, فإن رأس الشكر التوحيد, ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا, فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. 


فصل


وأما الأصل الثاني: وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال فكثير أيضا للقرآن كقوله تعالى:{ يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ


ص -132-   الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} البقرة 26-27, وقال تعالى:{ُيثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ } إبراهيم 27, وقال تعالى:{ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا } النساء88, وقال تعالى: { وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون} البقرة88, وقال تعالى:{ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ } الأنعام110. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان, كما قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ } الأنفال 24, فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم, ثم حذّرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى:{ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } الصف5, وقال تعالى:{ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }المطففين 8, فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته, فقالوا:{ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ }. وقال تعالى في المنافقين:{ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ } التوبة 67, فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة, وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق, فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له, وقال تعالى في حقّهم:{ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ } محمد16\17, فجمع لهم بين اتّباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى.


ص -133-   (فصل)


وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي, فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء, فمن الأول قوله:{ أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } البقرة5, وقال أيضا:{ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ }البقرة 157. وقال عن المؤمنين:{ رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ } آل عمران 8. وقال عن أهل الكهف:{ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً } الكهف 10, وقال:{ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }يوسف 111, وقال:{ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } النحل 64, وقال:{ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ }, وقال:{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } يونس 57. ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال:{ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا } يونس 58.


وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة, والصحيح أنهما الهدى والنعمة, ففضله هداه, ورحمته نعمته ( وقال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهما: فضل الله القرآن, ورحمته الإسلام, وعنهما أيضا: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله, وعن الحسن, والضحّاك, ومجاهد وقتادة فضل الله:الإيمان, ورحمته القرآن. تفسير القرطبي 8\226) ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة كقوله في سورة الفاتحة:{ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ }5-6. ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه:{ ألَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى }الضحى 6-8, فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه. ومن ذلك قول نوح:{ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ } هود88, وقول شعيب { أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَنا }وقال عن الخضر:{ فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً } الكهف 65.


وقال لرسوله صلى الله عليه وسلّم:{ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً وَيَنْصُرَكَ


ص -134-   اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً } الفتح1-3, وقال:{ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً }النساء 113, وقال:{ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدا } النور21, ففضله هدايته, ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم. وقال:{ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى } طه 123, والهدى منعه من الضلال, والرحمة منعه من الشقاء, وهذا هو الذي ذكره في أوّل السورة في قوله:{ طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى }طه 1-2, فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفى الشقاء عنه, كما قال في آخرها في حق أتباعه:{ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى } طه 123. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض, كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر, قال تعالى:{ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ } القمر 47, والسعر جمع سعير وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى:{ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } الأعراف 179, وقال تعالى عنهم:{ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ } الملك 10.


ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيّبة وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك, قال تعالى:{ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً } الأنعام 125, وقال:{ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ }الزمر22. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب, قال تعال:{ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ }الشورى13, وقال تعالى:{ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ } الزمر 22.


فصل


والهدى والرحمة, وتوابعهما من الفضل والإنعام, كله من صفة العطاء, والإضلال


ص -135-   والعذاب, وتوابعهما من صفة المنع, وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه, وذلك كله صادر عن حكمة بالغة, وملك تام, وحمد تام, فلا إله إلا الله.


فصل


إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبث بها هذا العالم السفلي وقد تشبثت به فكلها إليه, فإنه اللائق بها لفساد تركيبها, ولا تنقش عليها ذلك فإنه سريع الانحلال عنها, ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلّق, فتبقى شهوتها وإرادتها فيها, وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. فلو تصوّر العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد, ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى, والله المستعان.


فصل


إياك والكذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه, ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس, فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما, والحق باطلا, والباطل حقا, والخير شرا, والشر خيرا, فيفسد عليه تصوره وعلمه.عقوبة له ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه فيفسد عليه تصوره وعلمه ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة نزاعة إلى العدم مؤثرة للباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل  فعلي إرادي, فسدت عليه تلك الأفعال وسرى حكم الكذب إليها فصار صدورها عنه كصدور الكذب على اللسان, فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله.


ولهذا كان الكذب أساس الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:{ إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار}. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده, ثم يسري إلى الجوارح


ص -136-   فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله, فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله, فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق, وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه, ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته,فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق, ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } التوبة119, وقال:{ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ } المائدة 119, وقال:{ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ } محمد21, وقال:{ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } التوبة 90.


فصل


في قوله تعالى:{ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ }.


في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد, فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب, والمحبوب قد يأتي بالمكروه, لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرّة, ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب, فإن الله يعلم منها مالا يعلمه العبد أوجب له ذلك أمورا: منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء, لأم عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من


ص -137-   ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه, وإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب, وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير, واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها, والعاقل الكيّس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة. فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط به سم قاتل, فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم. ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفضي إلى العافية والشفاء, وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها, وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمّل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية, فإذا فقد اليقين والصبر تعذّر عليه ذلك, وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة.


ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور, والرضا بما يختاره له ويقضيه له, لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومنها: أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم, فلعل مضرّته وهلاكه فيه وهو لا يعلم, فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره فلا أنفع له من ذلك. ومنها: أنه إذا فوَّض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر, وصرف عنه الآفات, التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه, وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه, بما يختاره هو لنفسه. ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات, ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى, ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه, فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه, وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه. لأنه مع اختياره لنفسه, ومتى صح تفويضه ورضاه, اكتنفه في


ص -138-   المقدور العطف عليه واللطف به فيصير بين عطفه ولطفه, فعطفه يقيه ما يحذره, ولطفه يهوّن عليه ما قدره. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده, فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة, فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف.


فصل


لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه, ووقف بها عند قدرها, ولم يتجاوزه إلى ما ليس له, ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي, وتيقّن أنه لله ومن الله وبالله, فهو المانّ به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه, فتذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتّة, وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه, فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعاومحبة وخوفا ورجاء, وهذا نتيجة علمين شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته, وأن الخير كله في يديه, وهو ملكه يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء. وله الحمد على هذا, وهذا أكمل حمد وأتمه. وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها, وأنها لا خير فيها البتة ولا لها ولا بها ولا منها, وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم فكذلك من صفاتها وكمالها فليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص, فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. فإذا صار هذان العلمان صيغة لها لا صيغة على لسانها علمت حينئذ أن الحمد كله لله, والأمر كله له والخير كله في يديه, وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها, وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله


ص -139-   وأحواله وتخبطت عليه ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا, وانقطاعه بفواتهما. وهذا معنى قولهم: من عرف نفسه عرف ربه, فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم, عرف ربه بضد ذلك فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها, وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله, وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده, وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له, وهذا هو حقيقة العبودية, والله المستعان.


ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: انه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها, فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة.


فصل


الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة, فإنها إما إن توجب ألما وعقوبة, وإما أن تقطع لذة أكمل منها, وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة, وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه, وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه, وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه, وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة, وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يك يجدها قبل ذلك, وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة, وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة, وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا, وإما أ، تقطع الطريق على نعمة مقبلة, وإما أ، تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول, فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. 


فصل


للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا, ومتى قصّرت عنه كان نقصا ومهانة


ص -140-   فللغضب حد وهو الشجاعة المحمودة, والأنفة من الرذائل والنقائص, وهذا كماله. فإذا جاوز حده, تعدى صاحبه وجار, وإن نقص عنه, جبن ولم يأنف من الرذائل. وللحرص حد, وهو الكفاية في أمور الدنيا, وحصول البلاغ منها, فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة, ومتى زاد عليه, كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال, والأنفة أن يتقدم عليه نظيره, فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود, ويحرص على إيذائه, ومتى نقص عن ذلك, كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس", فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود, لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. وللشهوة حد, وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك, فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات, ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهانة. وللراحة حد وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها, فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة, وفات به أكثر مصالح العبد, ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها وربما انقطع به كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والجود له حد بين طرفين, فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا, ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا. وللشجاعة حد متى جاوزته صار تهوّرا, ومتى نقصت عنه صار جبنا وخورا, وحدها الإقدام في مواضع الإقدام, والإحجام في مواضع الإحجام, كما قال معاوية لعمرو بن العاص: أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا تقدم حتى أقول من أشجع الناس, وتجبن حتى أقول من أجبن الناس, فقال:


ص -141-   شجاع إذا ما أمكنتني فرصة   فإن لم تكن لي فرصة فجبان


والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء, وإن قصّرت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياثة. وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهانة, ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. وللعز حد إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما, وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة.


وضابط هذا كله العدل, وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط, وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة, بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به. فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك, إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود, ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي. فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود, حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى:{ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ }التوبة 97. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا, وبالله التوفيق.


(فصل)


قال أبو الدرداء رضي الله عنه:" يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم, والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترّين". وهذا من جواهر الكلام, وأدله على كمال فقه الصحابة, وتقدمهم على من بعدهم في كل خير, رضي الله عنهم.


فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى:{ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ


ص -142-   فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } الحج32, وقال:{ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ }الحج37, وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" التقوى هاهنا" وأشار إلى صدره, مسلم في كتاب البر والصلة والآداب 4\1986 رقم32. فالكيّس يقطع من المسافة بصحة العزيمة, وعلو الهمة, وتجريد القصد, وصحة النية مع العمل القليل, أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة, وتطيب السير, والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم, وصدق الرغبة والعزيمة, فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل, فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله, وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان.


فأكمل الهدي هدي رسول الله, وكان موفيا كل واحد منهما حقه, فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه, ويصوم حتى يقال لا يفطر, ويجاهد في سبيل الله, ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم, ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم, ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه. وفي المسند مرفوعا:" الإسلام علانية والإيمان في القلب"3\134. فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن, وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبّد الأمر وظاهر الشرع لم ينجّه ذلك من النار. كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجّه من النار.


وإذا عرف هذا, فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها, وإن لم يكونوا خالين من أصلها ولكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال. وقسم صرفوا


ص -143-   ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه. وجعلوا قوة تعبّدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة, والخوف والرجاء والتوكل والإنابة ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية, فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل, لم يستبدل به شيئا سواه البتة, إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه, وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. فإذا جاءت النوافل فهاهنا معترك التردد, فإن أمكن القيام إليها به فذاك, وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله, هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك, فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة, ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقرّبا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر, وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم, والله الموفق لذلك لا إله غيره ولا رب سواه.


فصل


أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة, وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك, كلها ناشئة من الكبر, وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو


ص -144-   أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك, فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس. وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار. وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والأخلاق والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل, والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك, فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها (يشير إلى سورة فصلت آية 39), فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. وأما النار فطبعها العلو والإفساد ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله وكذلك المخلوق منها. فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت, وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها, والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل, ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل.


فصل


المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة, فمن فقدهما تعذّر عليه الوصول إليه, فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره. وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه, فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب, فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته. وإذا كانت همته سافلة تعلّقت بالسفليات ولم تتعلّق بالمطلب الأعلى. وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. فمدار الشأن على همة العبد ونيته هما مطلوبه وطريقه لا يتم إلا بترك ثلاثة أشياء: (الأول): العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. (الثاني): هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه


ص -145-   وقطعها. (الثالث): قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعليق بالمطلوب (وكأنه يشير رحمه الله إلى تجرد المسلم عن كل عوائق الدنيا, وعلائق القلب وقبل ذلك بعه عن كل البدع والخرافات التي أحدثها الناس, وما أكثرها في زماننا) والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية, والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها. وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطة, فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه, والله المستعان.


(فصل)


من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين, أحب أن أكون من المقربين, فقال عبد الله: لكن هاهنا رجل ودّ أنه إذا مات لم يبعث. يعني نفسه. وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا لا, ولكن أردنا أن نمشي معك, قال: ارجعوا, فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب. قال: حبذا المكروهان: الموت والفقر, وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر وما أبالي بأيهما بليت, أرجو الله في كل واحد منهما, إن كان الغنى إن فيه للعطف, وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وقال: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة, وأعمال محفوظة, والموت يأتي بغتة, فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة , ولكل زارع مثل ما زرع لا يسبق بطيء بحظه, ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطى خيرا فالله أعطاه, ومن وقى شرا فالله وقاه.


المتقون سادة, والفقهاء قادة, ومجالستهم زيادة, إنما هما اثنتان: الهدى والكلام, فأفضل الكلام كلام الله, وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة, فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب, ألا وإن البعيد ما ليس آتيا, ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه, وإن السعيد من وعظ


ص -146-   بغيره. ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق, ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلّم عليه إذا لقيه, ويجيبه إذا دعاه, ويعوده إذا مرض, ألا وإن شرّ الروايا روايا الكذب, ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه, ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور, والفجور يهدي إلى النار, والصدق يهدي إلى البر, والبر يهدي إلى الجنة, وأنه يقال للصادق صدق وبر, ويقال للكاذب كذب وفجر, وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدّيقا ويكذب حتى يكتب عند الله كذّابا. إن أصدق الحديث كتاب الله, وأوثق العرى كلمة التقوى, وخير الملل ملة إبراهيم, وأحسن السنن سنة محمد, وخير الهدي هدي الأنبياء, وأشرف الحديث ذكر الله, وخير القصص القرآن, وخير الأمور عواقبها, وشر الأمور محدثاتها, وما قل وكفى خير مما كثر وألهى, ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها, وشر المعذرة حين يحضر الموت, وشر الندامة ندامة يوم القيامة, وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى, وخير الغنى غنى النفس, وخير الزاد التقوى, وخير ما ألقي في القلب اليقين, والريب من الكفر, وشر العمى عمى القلب, والخمر جماع الإثم, والنساء حبائل الشيطان, والشباب شعبة من الجنون, والنوح من عمل الجاهلية. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا هجرا, وأعظم الخطايا الكذب, ومن يعف يعف الله عنه, ومن يكظم الغيظ يأجره الله, ومن يغفر يغفر الله له, ومن يصبر على الرزية يعقبه الله, وشر المكاسب كسب الربا, وشر المأكل مال اليتيم, وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه, وإنما يصير إلى أربعة أذرع والأمر إلى آخره, وملاك العمل خواتمه, وأشرف الموت قتل الشهداء, ومن يستكبر يضعه الله, ومن يعص الله يطع الشيطان. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون, وبنهاره إذا الناس مفطرون, وبحزنه إذا الناس يفرحون, وببكائه إذا الناس


ص -147-   يضحكون, وبصمته إذا الناس يخوضون, وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. من تطاول تعظّما حطّه الله, ومن تواضع تخشّعا رفعه الله, وإن للملك لمة وللشيطان لمة, فلمة الملك إيعاد بالخير, وتصديق بالحق, فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق, فإذا رأيتم ذلك فتعوّذوا بالله. إن الناس قد أحسنوا القول, فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظّه, ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب(دويبة) نهار, إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة, ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله, ولا تحمد أحدا على رزق الله, ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله. فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره, وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا, وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك, ومن يقرع باب الملك يفتح له. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. كونوا ينابيع العلم, مصابيح الهدى, أحلاس البيوت, سرج الليل, جدد القلوب, خلقان الثياب, تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها, ودعوها عند فترتها وإدبارها.


ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا, وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما, وأيم والله, لو مرضت قلوبكم وصحّت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان.


لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته, ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى, والتواضع أحب إليه من الشرف وحتى يكون حامده وذامّه عنده سواء, وإن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء, يأتي الرجل ولا


ص -148-   يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا, فيقسم له بالله أنك لذيت وذيت, فيرجع وما حبي من حاجته بشيء وبسخط الله عليه. لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل كلبا. الإثم حوّاز القلوب.ما كان من فطرة فإن للشيطان فيها مطمعا مع كل فرحة ترحة وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة- وما منكم إلا ضيف وماله عارية, فالضيف مرتحل, والعارية مؤداة إلى أهلها. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم يسمون الأنتان إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحق ثقيل مريء, والباطل خفيف وبيء, رب شهوة تورث حزنا طويلا. ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل, فإن قلب الرجل مع كنزه. لا يقلدن أحدكم في دينه رجلا, فإن آمن آمن وإن كفر كفر, وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت, فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا يكن أحدكم أمعة, قالوا وما الأمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت, ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر.


وقال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع, فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئا, وزل مع القرآن حيث زال, ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا, ومن جاءك بالبطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أد أمانتك, فيقول: يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم, فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها, حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن, وفي مجالس الذكر, وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن


ص -149-   يمن عليك بقلب, فإنه لا قلب لك. قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة فأجبته, فسألني عن حقيقتها, فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: مه, ما هذه حقيقة التوبة, فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى, فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف, قلت: إذا كنت معه في حال ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء, فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء.


فصل


لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس, وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشّاق الدنيا في الآخرة, فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهّل علي ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره, ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين, ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده, كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين, فقال:" ذاك الله عز وجل". فازهد في مدح من لا يزينك مدحه, وفي ذم من لا يشينك ذمه, وارغب في مدح من كل الزين في مدحه, وكل الشين في ذمه, ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين, فمتى فقدت البصر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب, قال الله تعالى:{ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ } الروم60, وقال تعالى:{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ } السجدة24.


ص -150-   فصل


لذة كل أحد على حسب قدره وهمّته وشرف نفسه, فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همّة وأرفعهم قدرا من لذّته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله, حتى تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه وربما تألمت من ذلك, كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه:{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } الأعراف32, وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة, فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات:{ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا } الأحقاف20. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات, وأولئك تمتعوا بالطيبات, وافترقوا في وجه التمتع, فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه, فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة, وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة, وسواء أذن لهم فيه أم لا, فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة, فلا لذة الدنيا دامت لهم, ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيّب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة, بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله إرادته وعبادته, فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في


ص -151-   لذة الآخرة, ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله و الدار الآخرة وكانت همه لما هناك, وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته, وحولها يدندن, وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة, وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين. لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة, ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر, والأمن من مخاوف الفساق والفجار, وقلة الهم والغم والحزن, وعز النفس عن احتمال الذل, وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية, وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار, وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب, وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي, وتسهيل الطاعات عليه, وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس, وكثرة الدعاء له, والحلاوة التي يكتسبها وجهه, والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس, وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم, وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب, وسرعة إجابة دعائه, وزوال الوحشة التي بينه وبين الله, وقرب الملائكة منه, وبعد شياطين الإنس والجن منه, وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه, وخطبتهم لمودته وصحبته, وعدم خوفه من الموت, بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه, وصغر الدنيا في قلبه, وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها, وذوق حلاوة الطاعة, ووجد حلاوة الإيمان, ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له, وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت, والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته, وحصول محبة الله له وإقباله عليه, وفرحه بتوبته, وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه.


ص -152-   فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلتقه الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة, وبأنه لا خوف عليه ولا حزن, وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق, وهو في ظل العرش. فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين:و{ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } الحديد 21. [89] فصل


ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه. وإذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه, ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته, بل هو الذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن. فالذي منّ عليه بذلك هو الذي منّ عليه بالقول والفعل, فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منّة ربه وتوفيقه وإعانته. فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوى, فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل, فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنّة والتوفيق. وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة, وإن أثمر أثمر ثمرة ضعيفة غير محصلة للمقصود. وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه, ويتولد له منه مفاسد شتّى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنّة ورؤية نفسه وأن القول والفعل به.


ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها. فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس, فإذا أراد الله


ص -153-   بعبده خيرا أشهده منّته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به. ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به فيتوب إليه منه ويستغفره, ويستحيي أن يطلب عليه أجرا. وإذا لم يشهده ذلك وغيّبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا, لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منّته وفضله وتوفيقه, معتذرا منه إليه, مستحييا منه إذا لم يوفه حقه. والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ناظرا فيه إلى نفسه, يمنّ به على ربه راضيا بعمله, فهذا لون وذاك لون آخر.


فصل:


الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتّبع, بل هي عندهم أعظم من الشرع. فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. وربما كفّروه أو بدّعوه وضلّلوه, أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم, وأماتوا لها السنن, ونصبوها أندادا للرسول صلى الله عليه وسلم يوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها.


وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء, والمطوعين والعامة. فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سننا بل هي أعظم عند أصحابها من السنن. الواقف معها محبوس والمتقيّد بها منقطع. عمّ بها المصاب, وهجر لأجلها السنة والكتاب:من استنصر بها فهو عند الله مخذول, ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول. وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم.


ص -154-   وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها, فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه, وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية, فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد, وعائق البدعة بتحقيق السنة, وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة. فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحسن بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرّده للسفر, وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كوامنها وقواطعها.


فصل:


وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق بهم, ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى, وإلا فقطعها عليه بدون تعلّقه بمطلوبه ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه. وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره. وكذا بالعكس والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه. وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه


فصل:


لما كمل للرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم. وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم. فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم, وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة.


ص -155-   فصل: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. وكلما زيد في عمره نقص من حرصه. وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله. وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم.


وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه, وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه, وكلما زيد في عمره زيد في حرصه وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام:وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء, كالملك والسلطان والمال.قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس:{ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ } النمل40. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور. كما أن المحن بلوى منه سبحانه, فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب, قال تعال:{ فَأَمَّا الْأِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ* كَلاَّ..} الفجر 15-17, أي ليس كل ما وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له, ولا كل من ضيّقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. ( أي ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا فان الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب ويضيق على من يحب ومن لا يحب, وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إذا كان غنيّا بأن يشكر الله على ذلك وان كان فقيرا بأن يصبر 


من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان, ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه. وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه, وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت, وإذا تهدم شيء من


ص -156-   الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همّته تصحيح الأساس وإحكامه, والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعال:{ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} 


فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان, فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات, وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء, فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان, فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس.وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه, فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه, وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فاحكم الأساس, واحفظ القوة, ودم على الحمية, واستفرغ إذا زاد بك الخلط, والقصد القصد وقد بلغت المراد, وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما:


 فاقر السلام على الحياة فإنها    قد آذنتك بسرعة التوديع


فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس, ثم حطه بسور من الحذر, لا يقتحمه عدو, ولا تبدو منه العورة, ثم ارخ الستور على أبوابه, ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته, ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه, فإن فتحت فتحت بالمفتاح وإن أغلقت الباب أغلقته به, فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت, فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقّب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب, فإن أهملت أمره وصل إليك النقب, فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه, وتكون معه على


ص -157-   ثلاث خلال إما أن يغلبك على الحصن, ويستولي عليه, وإما أن يساكنك فيه, وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك, وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن.وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن, والإغارة على حواصله وذخائره, ودلالة السراق من بني جنسه على عورته. فلا يزال يبلى منه بغارة بعد غارة حتى يضعفوا قواه ويوهنوا عزمه فيتخلى عن الحصن ويخلي بينهم وبينه.وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو, ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم, بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا, ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال, ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم, ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم, ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم, ويخالفون ربهم باتّباع أهوائهم, ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت, ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم, ويهتمون بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به, ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار, ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم, ويلبسون إيمانهم بظنونهم, ويخلطون حلالهم بحرامهم, ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم, ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه. 


أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة.فالكبر يمنعه الانقياد, والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها, والغضب يمنعه العدل, والشهوة تمنعه التفرّغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد, وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله, وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع, وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة.وزوال الجبال عن أماكنها


ص -158-   أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها, ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة, فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة ولا تزكو نفسه مع قيامها بها. وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة, وكل الآفات متولدة منها. وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق, والحق في صورة الباطل, والمعروف في صورة المنكر, والمنكر في صورة المعروف, وقربت منه الدنيا, وبعدت منه الآخرة, وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها, وعليها يقع العذاب, وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا, ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور, فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه.


ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه, فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال, وعرف نفسه بالنقائص والآفات, لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما أتاه الله, فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله, فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله, ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك. فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته, ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده, والرضا به وعنه, والإنابة إليه, وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها, فإن ذلك إيثار لها بالغضب والرضا على خالقها وفاطرها, وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعوّدها أن تغضب له سبحانه وترضى له, فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها, وكذا بالعكس.


وأما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها. وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها, فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها, وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها على أكمل الوجوه.


ص -159-   فالغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله, والشهوة مثل النار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه, والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه فإن لم يهلكك طردك عنه, والحسد بمنزلة معاداة من هو أقد منك, والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله. ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله 


فصل:


الجهال بأسماء الله وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه, ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذي عليها:


فمنها أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة, وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه. وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره, بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور, ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار. ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر.ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموها, وباطلة لم يقلها المعصوم, ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد, ويتلون على ذلك قوله تعالى:{ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ } وقوله:{ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} وقوله:{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ }الأنفال 24, ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة وأنه كان طاووس الملائكة, وأنه لم يترك في السماء رقعة, ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة, لكن جنى عليه جاني القدر, وسطا عليه الحكم, فقلب عينه الطيبة, وجعلها أخبث شيء, حتى قال بعض عارفيهم: أنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها" ويروون عن بعض السلف أكبر الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله.


ص -160-   وذكر الإمام أحمد عن عون بن عبد الله أو غيره أنه سمع رجلا يدعو: اللهم لا تؤمني مكرك, فأنكر ذلك وقال: قل اللهم لا تجعلني ممن يأمن مكرك. وبنوا هذا على أصلهم الباطل وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب, وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب فلا يفعل لشيء ولا بشيء, وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب, وينعّم أعدائه وأهل معصيته بجزيل الثواب, وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء, ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله. فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكون, لا لأنه في نفسه باطل وظلم, فإن الظلم في نفسه مستحيل, فإنه غير ممكن. بل هو بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد. والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدة وجعل الشيء موجودا ومعدوما معا في آن واحد فهذا حقيقة الظلم عندهم. فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: من لا يستقر له أمر, ولا يؤمن له مكر, كيف يوثق بالتقرّب إليه؟ وكيف يعول على طاعته واتّباع أوامره, وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة؟ فإذا هجرنا فيها اللذات وتركنا الشهوات وتكلفنا أثقال العبادات, وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان كفرا, والتوحيد شركا, والطاعة معصية, والبر فجورا, ويديم علينا العقوبات, كنا خاسرين في الدنيا والآخرة.


فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم, وتخمّر في نفوسهم, صاروا إذا أمروا بالطاعات وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده: معلمك إن كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعصه ربما أقام لك حجة وعاقبك, وإن كسلت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به ربما قربك وكرمك, فيودع بهذا القول قلب الصبي ما لا يثق بعده إلى وعيد المعلم على الإساءة, ولا وعده على الإحسان, وإن كبر الصبي وصلح للمعاملات والمناصب قال له: هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من الحبس فيجعله وزيرا أميرا, ويأخذ الكيّس المحسن فيخلّده الحبس ويقتله ويصلبه. فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه, وجعله على غير ثقة من وعده ووعيده, وأزال محبته من قلبه, وجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة


ص -161-   والبريء بالعذاب, فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة, فلا بفعل الخير يستأنس, ولا بفعل الشر يستوحش, وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا.


وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر,ويرد على أهل البدع وينصر الدين, ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل وكتب الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك ولا سيما القرآن فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس لصلح العالم صلاحا لا فساد معه, فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعمل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما, ولا يخاف بخسا ولا رهقا, ولا يضيع عمل محسن أبدا, ولا يضيع على العبد مثقال ذرة, ولا يظلمها, وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما, وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه. وأنه يجزي بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب, ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.وهو الذي أصلح الفاسدين وأقبل بقلوب المعرضين وتاب على المذنبين, وهدى الضالين, وأنقذ الهالكين, وعلم الجاهلين, وبصّر المتحيرين, وذكر الغافلين, وآوى الشاردين. وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه, ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة, حتى إذا أيس من استجابته, والإقرار بربوبيته ووحدانيته, أخذه ببعض كفره وعتوّه وتمرّده, بحيث يعذر العبد من نفسه, ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه, وأنه هو الظالم لنفسه, كما قال تعالى:{ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ} وقال عمن أهلكهم في الدنيا أنهم لما رأوا آياته, وأحسوا بعذابه:{ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ* فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ} وقال أصحاب الجنة (وهم أصحاب الحديقة أو البستان التي حكى القرآن قصتهم في سورة القلم وكانت الجنة لرجل يؤدي حق الله تعالى منها فلما مات صار إلى بنيه فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها فأهلكها الله التي أفسدها عليهم لما رأوها


ص -162-   قالوا:{ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} وقال الحسن: لقد دخلوا النار وإنّ حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا. ولهذا قال تعالى:{ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فهذه الجملة في موضع الحال أي قطع دابرهم كونه سبحانه محمودا على ذلك, فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده, فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها. فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل, ولا يليق به إلا العقوبة. ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده, ومصير أهل السعادة إلى الجنة, وأهل الشقاء إلى النار:{ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم وأن الكون كله قال:{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل النار:{ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّم} كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم, وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة.ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره, ولم يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم.وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه, وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه, وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى, فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه, وأنه يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به, ودفعه وردّه, فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه, وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها وهداها, ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته.وقد أزاح سبحانه العلل, وأقام الحجج, ومكّن من أسباب الهداية, وأنه لا يضل إلا الفاسقين الظالمين, ولا يطبع


ص -163-   إلا على قلوب المعتدين, ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم, وأن الرين الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال:{ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} وقال عن أعدائه اليهود:{ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ } وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي, فيختار لشقوته وسوء طبيعة الضلال على الهدى والغي على الرشاد, ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه.


وأما المكر الذي وصف به نفسه, فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله, فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن, فيكون المكر منهم أقبح شيء, ومنه أحسن شيء لأنه عدل ومجازاة. وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه, فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر.وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب, فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس, ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه ولم يبطله عليه.وقوله:" لم يبق بينه وبينها إلا ذراع" يشكل على هذا التأويل, فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له, بل كان فيه آفة كامنة, ونكتة خذل بها في آخر عمره, فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة, فرجع إلى موجبها وعملت عملها, ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه, لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه, والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض.


وأما شأن إبليس: فإن الله سبحانه قال للملائكة:{ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ} البقرة30, فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة, فلما أمروا بالسجود, ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد, فبادروا إلى الامتثال, وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسد, فأبى واستكبر, وكان من الكافرين.


ص -164-   وأما خوف أوليائه من مكره فحق فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته وقوله:{ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّه} إنما هو في حق الفجار والكفار.ومعنى الآية:فلا يعصى ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره إلا القوم الخاسرون والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرّة وفترة.وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم.وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون.وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به وذلك مكر.


فصل:


السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمرها فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة ومن كانت في معصية فثمرته حنظل وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد, فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرّها.والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب, ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب, وثمرها في الآخرة الزقّوم والعذاب المقيم وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم.


فصل:


إذا بلغ العبد أعطى عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه فإذا أخذ عهده بقوة وقبول


ص -165-   وعزم على تنفيذ ما فيه صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهودهم فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال قد أهّلت لعهد ربي فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني فحرص أولا على فهم عهده وتدبره وتعرفه وصايا سيده له ثم وطّن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسبما تضمّن عهده فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه, فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ, وصبر على شرف الهمة وهتك ستر الظلمة إلى نور اليقين, فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله.فأول مراتب سعادته أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الأذن فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا فلزمها ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد أو قبلوه بكره, ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة, وما ألفوا عليه الآباء والأمهات, فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادته لا تكفي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به, حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له: تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه, فإذا لم يتلق عهده هذا التلقي أخلد إلى سيرة القرابة, وما استمرت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده فإن علت همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة.فإذا شامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه وزيّن له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل ومثل له الهدى في صورة الضلال والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي أسست على غير علم فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم, وعليه ما عليهم فخذل عن الهدى وولاه الله ما تولّى فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره


ص -166-   إلا ضلالة. وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره وعلم أن لصاحب العهد شأنا ليس كشأن غيره فأخذ نفسه بمعرفته من العهد نفسه فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه, فعرف من ذلك العهد قيوما بنفسه مقيما لغيره غنيا عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه مستو على عرشه فوق جميع خلقه يرى ويسمع ويرضى ويغضب ويحب ويبغض ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه متكلم آمر ناه يرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه, وأنه قائم بالقسط, مجاز بالإحسان والإساءة, وأنه حليم غفور شكور جواد محس, موصوف بكل كمال منزّه عن كل عيب ونقص وأنه لا مثل له.ويشهد حكمته في تدبير مملكته وكيف يقدّر مقاديره بمشيئته غير مضادة لعدله وحكمته وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة فصدق كل منهما صاحبيه وفهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي نزل بها الكتاب وبها نطق ولها أثبت وحقق وبها تعرف إلى عباده حتى أقرّت به العقول وشهدت به الفطر فإذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحب العهد, أشرقت أنوارها على قلبه, فصارت له كالمعاينة فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمر وارتباطهما بها وسريان آثارها في العالم الحسي والعالم الروحي ورأى تصرفها في الخلائق, كيف عمّت وخصّت وقرّبت وأبعدت وأعطت ومنعت فشهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله ورحمته, واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته, وكمال قدرته, مع كمال عدله وحكمته ونهاية علوّه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيّته وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وحلمه ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها وكيف اصطحاب الصفات وتوافقها, وشهادة بعضها لبعض وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي أول وبداية ورجوع فروعها إلى أصولها, ومبادئها إلى


ص -167-   غاياتها, حتى كأنه يشاهد مبادىء الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان لا تخرج قضية عن ذلك إلا انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة انسها وجنّها مؤمنها وكافرها وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك حتى إن أعرف خلقه به في الدنيا يثني عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن يحسنه في الدنيا وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التي زاغ بها الزائغون وضلّ الضالّون وانقطع المنقطعون فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم من ذلك.وكذلك يفهم من العهد كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع وأن لا يترك خلقه سدى, وكيف اقتضت كما تضمّنته من الأوامر والنواهي وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته بحيث ينزّه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك, ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يشذّ عنها مثقال ذرة ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم فكانت تفسد السماوات والأرض ومن فيهن.وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين. ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان الذين تعبّد الله بهما جميع عباده كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلا وآجلا. ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرته وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله وأن من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه وبالله التوفيق


ص -168-   خلق بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء وقرن بينهما فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي وإذا أشبعه ونعّمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه فانجذبت الروح معه فصارت في السجن فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذّب.


وبالجملة فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي.وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفليّة فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى فعند الرفيق الأعلى كل قرّة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك قال تعالى:{ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكا} فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله, والإعراض عنه ترك تدبره والعمل ب والمعيشة الضنك, فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر قاله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس. وفيه حديث مرفوع ( ذكره ابن كثير في تفسيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل:{ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً} قال:" ضمّة القبر له" وأصل الضنك في اللغة: الضيق والشدة وكل ما ضاق فهو ضنك يقال: منزل ضنك وعيش ضنك, فهذه المعيشة الضنك, في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة فإن النفس كلما وسعت عليها ضيّقت على القلب حتى تعيش معيشة ضنكا, وكلما ضيّقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح فضنك المعيشة في


ص -169-   الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما.فأشق البدن بنعيم الروح ولا تشق الروح بنعيم البدن فإن نعيم الروح وشقاءها أدوم وأعظم ونعيم البدن وشقاءه أقصر وأهون والله المستعان.العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة فإن صعب عليهم ترك الذنوب, فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله, فإن القلوب مفطورة على محبته فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها, والإصرار عليها وقد قال يحي بن معاذ:طلب العاقل لدنيا خير من ترك الجاهل لها.العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم, فتسهل عليهم الإجابة والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا, فتشق عليهم الإجابة فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر فإن من البشم ما يقتل.


فصل:


يبن رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه.


ص -170-   فصل:


معرفة الله سبحانه نوعان:معرفة وإقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي الثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه, وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها وقد قال أعرف الخلق به لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن.


ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكّر والتأمّل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والباب الثاني التفكّر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها, وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرّده بذلك, وتعلّقها بالخلق والأمر فيكون فقيها في أوامره ونواهيه فقيها في قضائه وقدره فقيها في أسمائه وصفاته, فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري قال تعالى:{ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } 


فصل:


الدراهم أربعة:درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم, ودرهم اكتسب بأذى مسلم, وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك:ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه.هذه أصول الدراهم ويتفرّع


ص -171-   عليها دراهم أخر منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفّارته ودرهم اكتسب من شبهة فكفّارته أن ينفق في طاعة الله.وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم فكذلك يتعلق باكتسابه وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه.


فصل:


المواساة للمؤمنين أنواع:مواساة بالمال, ومواساة بالجاه ومواساة بالبدن والخدمة ومواساة بالنصيحة والإرشاد ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم ومواساة بالتوجع لهم وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة. فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة وكلما قوي قويت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله فلأتباعه من المواساة بحسب اتّباعهم له.ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض, فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم به, فأحببت أن أواسيهم في بردهم.


فصل:


الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض, أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده, أ, عمل غفل فيه عن مشاهدة المنّة, فلم يتجرّد عن مشاركة النفس فيه أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه أو عمل لم يوفّه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنّه وفّاه, فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب, والله الموفّق.


ص -172-   فصل:


إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع فينخدع أولا بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح والملابس فإن وقف معها انقطع وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطء عقبه(كثير الأتباع), وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك. فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظّه وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه بحيث يكون عبده الموقوف على محابّه ومراضيه أين كانت وكيف كانت تعب بها أو استراح تنعّم أو تألّم أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم لا يختار لنفسه غير ما يختاره له سيده ووليه واقف مع أمره ينفذ بحسب الإمكان ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده وأمره فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة, وبالله التوفيق.


فصل:


النعم ثلاثة:نعمة حاصلة يعلم بها العبد ونعمة منتظرة يرجوها ونعمة هو فيها لا يشعر بها فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرّفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيّدها به حتى لا تشرد فإنها تشرد بالمعصية, وتقيّد بالشكر ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة, وبصّره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابها وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه وعرّفه النعم التي


ص -173-   هوفيها ولا يشعر بها.ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد, فقال يا أمير المؤمنين ثبّت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته وعرّفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها فأعجبه ذلك منه وقال ما أحسن تقسيمه.


(قاعدة جليلة)


مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها صاعدة إليه دائرة على مرضاته ومحابّه فإنه سبحانه به كل صلاح, ومن عنده كل هدى, ومن توفيقه كل رشد, ومن تولّيه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء. فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد, بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته وإنزاله إياه حاضرا معه مشاهدا له, ناظرا إليه رقيبا عليه, مطّلعا على خواطره وإرادته وهمّه فحينئذ يستحيي منه ويجله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله أو يرى في نفسه خاطرا يمقته عليه.


فمتى أنزل ربه هذه المنزلة منه رفعه وقرّبه منه وأكرمه واجتباه ووالاه وبقدر ذلك يبعد عنه الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة. كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقذار, ويقطع عنه جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص.فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرّب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته, وآثره على هواه


ص -174-   وشرّ المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته فمتى اختار التقرّب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكّم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه وحكّم رشده على غيّه وهداه على هواه ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده.


واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل فتستحكم فتصير عادة فرّدها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها.ومعلوم أنه لم يعطى الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها فإنها تهجم عليه هجوم النفس إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به, ومساكنته له, وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه كما قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال:"أوقد وجدتموه؟" قالوا: نعم قال:"ذاك صريح الإيمان" وفي لفظ "الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة". 


وفيه قولان:أحدهما:أن رده وكراهته صريح الإيمان والثاني:أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان وإزالته به.وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه فإن وضع فيها حب طحنته, وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط بل لا بد لها من شيء يوضع فيها, فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره وأكثرهم يطحن رملا وحصى وتبنا ونحو ذلك فإذا جاء وقت تعجن والخبز تبيّن له حقيقة طحينه.


ص -175-   فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده وإن قبلته صار فكرا جوّالا فاستخدم الإرادة فتساعد هي والفكر على استخدام الجوارح فإن تعذّر استخدامها رجعا إلى القلب بالتمني والشهوة وتوجه هو إلى جهة المراد ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل وتداركه أسهل من قطع العوائد فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك, فالفكر في ما لا يعني باب كل شر, ومن فكّر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه واشتغل عن أنفع الأشياء له بما ما لا منفعة له فيه فالفكر والخواطر, والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفس فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك, وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك.وإياك أن تمكّن الشيطان من بيت أفكارك وإراداتك فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه, ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرّة ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك فمثلك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيّد الحبوب, فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في طاحونته, فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون استمر على طحن ما ينفعه وإن مكّنه من إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسدا. والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك, وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون أو فيما يملك الفكر فيه من أنواع


ص -176-   الفواحش والحرام أو في خيالات وهمية لا حقيقة لها وإما في باطل أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوى عنه علمه فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح همّه.


وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه, وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته وطرح إرادة ما يضرك إرادته وعند العارفين أن تمنّى الخيانة واشتغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها فإن تمنيها يشغل القلب بها ويملؤه منها ويجعلها همه ومراده.وأنت تجد في الشاهد أن الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدمه من هو متمن لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلئ منها, وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله فإذا اطّلع على سره وقصده مقته غاية المقت وأبغضه, وقابله بما يستحقّه وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه جنى بعض الجنايات وقلبه وسره مع الملك غير منطو على تمنّي الخيانة ومحبتها والحرص عليها فالأوّل يتركها عجزا واشتغالا بما هو فيه وقلبه ممتلئ بها والثاني يفعلها وقلبه كاره لها ليس فيه إضمار الخيانة ولا الإصرار عليها, فهذا أحسن حالا وأسلم عاقبة من الأول.


وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر إما في واجب آخرته ومصالحها وإما في مصالح دنياه ومعاشه وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل رحى تدور بما يلقى فيها فإن ألقيت فيها حبا دارت به, وإن ألقيت فيها زجاجا وحصى وبعرا دارت به والله سبحانه هو قيّم تلك الرحى ومالكها ومصرّفها وقد أقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتدور به, وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور به فالملك يلم به مرة والشيطان يلم بها مرة فالحب الذي يلقيه


ص -178-   الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها وهذا معنى قوله تعالى:{ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه} أي على ما يشاكله ويناسبه فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعاداته التي ألفها وجبل عليها فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر النعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله 


فصل:


من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه:فاعلم أن الله تعالى قد خلق في صدرك بيتا وهو القلب ووضع في صدره عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو على سرير القلب وعلى السرير بساط من الرضا ووضع عن يمينه وعن شماله مرافق شرائعه وأوامره وفتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس وجعل في وسط البستان شجرة معرفة فهي:{ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا } من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبّر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه وعلّق في ذلك البيت قنديلا, أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده فهو يستمد من {شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} النور 35 ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم, وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلا وإذا أحس بأدنى شعث في السكن


ص -179-   بادر إلى إصلاحه ولمّه خشية انتقال السكن منه فنعم السكن ونعم المسكن.فسبحان الله رب العالمين كم بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه الخراب وصار مأوى للحشرات والهوام ومحلا لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه فمن أراد التخلي وقضاء الحاجة وجد خربة لا ساكن فيها ولا حافظ لها وهي معدة لقضاء الحاجة مظلمة الأرجاء منتنة الرائحة, قد عمّها الخراب وملأتها القاذورات فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكنها من الحشرات والديدان والهوام الشيطان جالس على سريرها, وعلى السرير بساط من الجهل, وتخفق فيه الأهواء وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد في الآخرة وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات والأشعار الغزليات والخمريات التي تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه, فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتّباع كل شهوة ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتّباع الهوى وطول الأمل والغرور.ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه بحيث لا يمنع منه مفسدة ولا حيوان ولا مؤذ ولا قذر فسبحان خالق هذا البيت وذاك البيت فمن عرف بيته وقدّر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته وبالله التوفيق.


سئل سهل التستري الرجل يأكل في اليوم أكلة؟ قال أكل الصديقين قيل له: فأكلتين قال أكل المؤمنين قيل له ثلاث أكلات فقال قل لأهله يبنوا


ص -180-   له معلفا.قال الأسود بن سالم ركعتين أصليها لله أحب إلي من الجنة بما فيها فقيل له:هذا خطأ فقال:دعونا من كلامكم الجنة رضى نفسي والركعتان رضى ربي ورضى ربي أحب إلي من رضى نفسي.العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة.قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله فإذا لاحظ جلاله هابه وعظّمه, وإذ لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه.


فائدة:


من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان, ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف ومنهم من يعرفه بالقهر والملك ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته.وأعلم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه, فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال, منزّه عن المثال بريء من النقائص والعيوب له كل اسم حسن وكل وصف كمال فعّال لما يريد فوق كل شيء ومع كل شيء وقادر على كل شيء ومقيم لكل شيء آمر ناه متكلم بكلماته الدينية والكونية أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه.


فائدة:


من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه حتى إذا ضاق ذرعا


ص -181-   بتلك النعمة وسخطها وتبرّم بها واستحكم ملكه لها سلبه الله إياها فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وصار إليه, اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنها مفوض إلى الله طالب منه حسن اختياره له.وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله, فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها بل يسخطها ويشكوها ويعدّها مصيبة هذا وهي من أعظم نعم الله عليه فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمه وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله قال تعالى:{ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } وقال تعالى:{ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } فليس للنعم أعدى من نفس العبد, فهو مع عدوه ظهير على نفسه فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها فهو الذي مكّنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ فإذا اشتدّ ضرامها استغاث من الحريق وكان غايته معاتبة الأقدار:


 وعاجز الرأي مضياع لفرصته    حتى إذا فات أمر عاتب القدرا


فصل:


من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه وتعالى بالجمال وهي معرفة خواص الخلق وكلهم عرفه بصفة من صفاته وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته لو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس.


ويكفي في جماله "أنه لو كشف الحجاب


ص -182-   عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه" ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال.


ويكفي في جماله أن له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعالم كله والفضل كله ولنور وجهه أشرقت الظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلمفي دعاء الطائف:"أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة" 


وقال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار, نور السماوات والأرض من نور وجهه, فهو سبحانه نور السماوات والأرض, ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. ومن أسمائه الحسنى "الجميل" وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم:"إن الله جميل يحب الجمال"


وجماله سبحانه على أربعة مراتب:جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من عباده فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء, فإنه سبحانه الكبير المتعال فهو سبحانه العلي العظيم قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال.


ومن هذا المعنى يفهم البعض معاني جال ذاته فانه العبد يترقّى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات ومن هاهنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء


ص -183-   عليه بل هو كما أثنى على نفسه وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه, ويحمد نفسه وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله فكل أفعاله حسن محبوب وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه وتعالى وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة وإلا فهي محبة باطلة وهذا هو حقيقة الإلهية فإن الله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبرّه ورحمته فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك فيحبه من الوجهين جميعا وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها فإنها غاية الحب بغاية الذل ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا.


وحمده يتضمن أصلين:الإخبار بمحامده وصفات كماله والمحبة له عليها فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا ومن أحبّه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا حتى يجمع الأمرين وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا والمسلم مسلما والمصلي مصليا والتائب تائبا فمنه ابتدأت النعم واليه انتهت فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح


ص -184-   بها أعظم فرح وهي من فضله وجوده وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أثابه عليها وهي من فضله وجوده وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه وما سواه فقير إليه بكل وجه والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات فإن ما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا ينفع.


فصل:


وقوله في الحديث "إن الله جميل يحب الجمال" الترمذي باب ما جاء في النظافة يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث. ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء كما في الحديث الآخر:" إن الله نظيف يحب النظافة"وفي الصحيح:"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"وفي السنن:"إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" وفيها عن أبي الأحوص الجشمي, قال:"رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعليّ أطمار, فقال:" هل لك من مال؟" قلت نعم قال:من أي مال؟ قلت:من كل مل أتى الله من الإبل والشاء قال:" فلتر نعمته وكرامته عليك".فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده, فإنه من الجمال الذي يحبه وذلك من شكره على نعمه وهو جمال باطن فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمّل ظواهرهم وتقوى تجمّل بواطنهم فقال:{ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ } وقال في أهل الجنة:{ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً} فجمّل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير.وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. ولكن ضل في هذا الموضوع فريقان: فريق قالوا كل ما خلقه جميل, فهو يحب كل ما خلقه ونحن نحب جميع


ص -185-   ما خلقه فلا نبغض منه شيئا, قالوا:ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة وأنشد منشدهم:


 وإذا رأيت الكائنات بعينهم  فجميع ما يحوي الوجود مليح


واحتجوا بقول الله تعال:{ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ } وقوله:{ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} وقوله:{ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ } والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحا.وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم والبغض في الله, والمعاداة فيه وإنكار المنكر والجهاد في سبيله, وإقامة حدوده ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله فيتعبدون بفسقهم وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها وإن كان اتحاديا ( ومعناه من يقول أن الخالق هو عين المخلوق) قال:هي مظهر من مظاهر الحق, ويسميها المظاهر الجمالية.


فصل:


وقابلهم الفريق الثاني فقالوا:قد ذم الله سبحانه وتعالى جمال الصور وتمام القامة والخلقة فقال عن المنافقين:{ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ} وقال: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِئْياً} أي أموالا ومناظر. قال الحسن: هو الصور تفسير ابن كثير 3\134 وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" كتاب البر والصلة 4\1986. قالوا: ومعلوم أنه لم ينف نظر الإدراك وإنما نفى نظر المحبة قالوا:وقد حرّم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة, وذلك من أعظم جمال الدنيا, وقال:[ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه} طه 131, وفي الحديث "البذاذة من الإيمان" وقد ذم الله المسرفين. والسرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس.


وفصل النزاع أن يقال:الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع:منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم فالمحمود منه ما كان


ص -186-   لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمّل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه فإن ذلك محمود إذا تضمّن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوّه والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات, وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه فإن كثيرا من النفوس ليس لها همّة في سوى ذلك وأما ما لا يحمد ولا يذم هو ما خلا عن هذين القصدين, وتجرّد عن الوصفين.


والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين:فأوله معرفة وآخره سلوك فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل وجوارحه بالطاعة وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر فيعرفه بصفات الجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه فجمع الحديث قاعدتين:المعرفة والسلوك.


فصل:


ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة فيصدقه في عزمه وفي فعله:قال تعالى:{ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ} فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوّم:فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وأن لا يتخلّف عنه بشيء من ظاهره وباطنه فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمّة وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره


ص -187-   وهذا الصدق معنى يلتئم من صحّة الإخلاص وصدق التوكّل, فأصدق الناس من صحّ إخلاصه وتوكّله.


فائدة جليلة في القدر


رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة فان وفّقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به وإن خذله وخلاّه وإرادته ونفسه وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك ولذلك ذمّه الله في كتابه من هذه الحيثية ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا ونحو ذلك وهذا أمر زائد على مجرّد كونه إنسانا وإرادته صالحة ولكن لا يكفي مجرّد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرّد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها.


فصل 


من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره, فانك توقّر المخلوق وتجلّه أن يراك في حال لا توقّر الله أن يراك عليها قال تعالى:{ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً} أي لا تعاملونه معاملة من توقّرونه والتوقير العظمة: ومنه قوله تعالى:{ وَتُوَقِّرُوه} قال الحسن: ما لكم لا تعرفون الله حقا ولا تشكرونه:وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد:لا ترون لله طاعة:وقال ابن عباس:لا تعرفون حق عظمته.وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد و هو أنهم لو عظّموا الله وعرفوا حق عظمته وحّدوه وأطاعوه وشكروه:فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره


ص -188-   في القلب:ولهذا قال بعض السلف:ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من ذكره فيقرن اسمه به كما تقول:قبّح الله الكلب والخنزير والنتن ونحو ذلك فهذا من وقار الله.ومن وقاره أن لا تعدل به شيئا من خلقه لا في اللفظ بحيث تقول:والله وحياتك مالي إلا الله وأنت وما شاء الله وشئت ولا في الحب والتعظيم والإجلال ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم كما عليه أكثر الظلمة والفجرة ولا في الخوف والرجاء ويجعله أهون الناظرين إليه ولا يستهين بحقه ويقول:هو مبني على المسامحة ولا يجعله على الفضلة ويقدّم حق المخلوق عليه ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية والناس في ناحية وحد فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه.


فهذا كله من عدم وقار الله في القلب ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي في قلوب الناس وقارا ولا هيبة بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم وإن وقّروه مخافة شرّه فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم, ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس.


والمقصود أن من لا يوقّر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلّم صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر وإرادة إليك والشيب زاجر ورادع وموقظ قائم بك فلا ما ورد إليك وعظك ولا ما قام بك نصحك ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك فأنت مصاب لم تؤثّر فيه مصيبته وعظا وانزجارا وهو يطلب من غيره أن يتّعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه.من سمع بالمثلات والعقوبات


ص -189-   والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عيانا في غيره فكيف بمن وجدها في نفسه:{ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ }فآياته في الآفاق مسموعة معلومة وآياته في النفس مشهودة مرئيّة فعياذا بالله من الخذلان قال تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} وقال:{وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} 


والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله فكلما امتحى من جثمانه أثر زاد إيمانه أثر وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة وإن لم يكن هكذا فالموت خير له لأنه لا يقف به على حد معين من الألم والفساد بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر فإنها زيادة في ألمه وهمّه وغمّه وحسرته وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكّر والاستدراك واغتنام الغرض والتوبة النصوح كما قال تعالى:{أولم نعمّركم ما يتذكّر فيه من تذكّر} فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقيّة أنفاسه فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم وإلا فلا خير له في حياته.فإن العبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى النار فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجلّ وأفضل وإذا طال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل:فالمسافر إما صاعد وإما نازل وفي الحديث المرفوع:"خيركم من طال عمره وحسن عمله وشرّكم من طال عمره وقبح عمله" 


فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته وكلما منع شيئا من لذّات دنياه جعله زيادة في لذّات آخرته وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرته


ص -190-   فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به وخيرا له وإلا كان حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك واجب أو باطن فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتّب على هذه الأربعة وبالله التوفيق.


(فائدة)


الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو في النار والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقّة وركوب الأخطار ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذّة وراحة إنما ذلك بعد انتهاء السفر ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير.


(فائدة)


عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير في السر وقوف لأنه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان مفصّل كان أولى به فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمّتها وإرادتها والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك. وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم وعلى قدر صيانتك لسرّك وإرادتك يكون حفظه وملاك ذلك صحة التوحيد ثم صحّة العلم بالطريق, ثم صحة الإرادة ثم صحة العمل والحذر


ص -191-   كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن يعثروا على موضع غرضك فإنها الآفة العظمى.


 (فائدة)


كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات:أحدها:التزيّد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب وطريق الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه.الثانية:الغفلة فإن الذاكر في حصن الذكر فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه.


الثالثة:تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء.


(فائدة)


طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدى به فيه يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيّله زاهدا في كل ما سوى مطلوبه عاشقا لما توجه إليه عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عذل عاذل كثير السكون دائم الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم,قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات شعاره الصبر وراحته التعب محبا لمكارم الأخلاق, حافظا لوقته لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم, قائما على نفسه بالرغبة والرهبة, طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه, غير مرسل شيئا من حواسه عبثا ولا مسرحا


ص -192-   خواطره في مراتب الكون وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من إطراح الأدب مع الكشف.


(فائدة)


من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه فإذا قوي استتبع لسانه فتواطآ جميعا فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه فإذا أحس بذلك نطق قلبه ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذكرا وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده.


فصل


أنفع الناس لك رجل مكّنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا, أو تصنع إليه معروفا, فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك. فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكّن نفسه منك حتى تعصي الله فيه فإنه عون لك على مضرّتك ونقصك.


فصل


اللذة المحرّمة ممزوجة بالقبح حال تناولها مثمرة للألم بعد انقضائها فإذا اشتدّت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها ثم وازن بين الأمرين وانظر


ص -193-   وانظر ما بينهما من التفاوت والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن مثمر للذة والراحة فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح فإن تألّمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة, يهن عليك مقاساته وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه ووازن بين الألمين, وخاصيّة العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما.


وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منها فمن وفّر قسمه من العقل العلم اختار الأفضل وآثره ومن نقص حظه منهما أو من إحداهما اختار خلافه ومن فكّر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشّقة فليتحمّل المشقّة لخيرهما وأبقاهما.


فصل


لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر وله عليه فيه نهي وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدّى شكر نعمته عليه فيه وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به وإن عطّل أمر الله ونهيه فيه عطّله الله من انتفاعه بذلك العضو وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرّته.وله عليه في كل وقت من أوقاته عبوديّة تقدمه إليه وتقرّبه منه, فإن شغل وقته بعبودية الوقت, تقدم إلى ربه, وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخّر, فالعبد لا يزال في تقدّم أو تأخّر ولا وقوف في الطريق البتّة قال تعالى:{ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ} 


فصل


أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع. فافترقوا فرقتين فرقة قابلت أمره بالترك ونهيه بالارتكاب وعطاءه بالغفلة عن الشكر ومنعه


ص -194-   بالسخط وهؤلاء أعداؤه وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك.وقسم قالوا:إنما نحن عبيدك فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة, وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا, وكففناها عمّا نهيتنا عنه, وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك وإن منعتنا تضرّعنا إليك وذكرناك فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا, فإذا مزّقه عليه الموت صاروا إلى صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا ستر فإذا مزّقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم.


فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين, فأنت مع أحدهما لا محالة فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوه واستنصحوا العقل فشاوروه وفرّغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له وجوارحهم للعمل بما أمروا به وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها فجعل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه وأقبل بقلوبهم إليه وجمعها على محبته وشوقهم إلى لقائه ونعمهم بقربه وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوقها والغم من خوف ذهابها فاستلانوا ما استو عره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدانهم, والملأ الأعلى بأرواحهم.


فصل


التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه فأدنى شيء يخدشه ويدنّسه ويؤثّر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثّر فيه أدنى أثر وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية فإن بادر صاحبه


ص -195-   وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعسّر عليه قلعه.


وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه:منها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال ولكن من الناس ما يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك الآثار ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ, فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده فيظهر من تأثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير وأيضا فان المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنّسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها بخلاف القوة الضعيفة وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات ليسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن كما قيل:


 وإذا الحبيب أتى بذنب واحد   جاءت محاسنه بألف شفيع


وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحيل تلك العوارض والغواشي الغريبة إلى مقتضاه وموجبه كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها 


 (فائدة)


ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا يحصل في قلب فيه غيره وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم فإن الله سبحانه أبى أن يجعل


ص -196-   ذخائره في قلب فيه سواه وهمّته متعلّقة بغيره وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله والغنى فقرا دون الله والعز ذلا دونه والذل عزا معه والنعيم عذابا دونه والعذاب نعيما معه وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه فهذا له جنتان جنة في الدنيا معجلة وجنة يوم القيامة مؤجلة.


(فائدة)


الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبّته وذكره بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح على طاعته, بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة, كما قال إمام الحنفاء لقومه:{ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف, فكان حظ قومه العكوف على التماثيل وكان حظه العكوف على الرب الجليل والتماثيل جمع تمثال وهي الصور الممثلة فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه, وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها فهو نظير عكوف الأصنام عليها ولهذا سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها ودعا عليه بالتعس والنكس فقال:"تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش"


والناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم وكل مسافر فهو ظاعن إلى مقصده ونازل على من يسرّ بالنزول عليه وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ظاعن إلى الله في حال سفره ونازل عليه عند القدوم عليه فهذه همته في سفره وفي


ص -197-   انقضائه:{ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي } وقالت امرأة فرعون:{ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ } فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة, فإن الجار قبل الدار.


من كلام الشيخ على


قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم.لا تبد فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك.ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا فلا تزيفن بعد السبك.حكمت لك بالفقر ولنفسي الغنى فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن بابي.لا تركن إلى شيء دوننا فانه وبال عليك, وقاتل لك. إن ركنت إلى العمل ردنناه عليك, وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم أرضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا.


(فائدة)


الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غير لها أسباب:أحدها:أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة فهذه شهقة شوق.وثانيها:أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه وهذه شهقة خشية.وثالثها:أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن.ورابعها:أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة عنه فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن.وخامسها: أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره فذكره السماع محبوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة فشهق فرحا وسرورا بما لاح له.وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف


ص -198-   المحل عن الاحتمال والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه, وذلك أقوى له وأدوم فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه هذا حكم الشهقة من الصادق فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق.


 (قاعدة نافعة)


أصل الخير والشر من قبل التفكّر فن الفكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض وأنفع الناس الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها فهذه أربعة أفكار هي أجلّ الأفكار ويليها أربعة:فكّر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها وفكّر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا خستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة, والزهد في الدنيا وكلما فكّر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجدّ والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت.وهذه الأفكار تعلي همّته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق كالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطى الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير.ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعط الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم يكمل بذلك ولم يزك بنفسه.ومنها الفكر في الشهوات


ص -199-   واللذات وطرق تحصيلها وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له ومضرّته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرّته ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع؟وكيف يتصرّف ويأخذ ويعطي وينتقم و نحو ذلك من أفكار السفل ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر الذي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب فكل هذه الأفكار مضرّتها أرجح من منفعتها ويكفي في مضرّتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا.


 (قاعدة)


الطلب لقاح الإيمان فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل الصالح وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء والخشية لقاح المحبة فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب النواهي والصبر لقاح اليقين فإذا اجتمعا أورثا الإمامة في الدين قال تعالى:{وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ} وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص فإذا اجتمعا أثمرا قبول العمل والاعتداد به.والعمل لقاح العلم فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا والحلم لقاح العلم فإذا اجتمعا حصلت سيادة الدنيا والآخرة وحصل الانتفاع بعلم العالم وإن انفرد


ص -200-   أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. والعزيمة لقاح البصيرة فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة وبلغت به همّته من العلياء كل مكان.فتخلف الكمالات إما عن عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة.وحسن القصد لقاح لصحة الذهن فإذا فقدا فقد الخير كله وإذا اجتمعا أثمرا أنواع الخيرات وصحة الرأي لقاح الشجاعة فإذا اجتمعا كان النصر والظفر وإن قعدا فالخذلان والخيبة وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهوّر والعطب والصبر لقاح البصيرة فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما.قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك.والنصيحة لقاح العقل فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار والتذكّر والتفكّر كل منهما لقاح الآخر إذا اجتمعا أنتجا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والتقوى لقاح التوكل فإذا اجتمعا استقام القلب ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء لقصر الأمل فإذا اجتمعا فالخير كله في اجتماعهما والشر في فرقتهما ولقاح الهمّة العالية النيّة الصحيحة فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد.


(قاعدة)


للعبد بين يدي الله موقفان:موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه فمن قام بحق الموقف الأول هوّن عليه الموقف الآخر ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفّه حقّه شدّد عليه ذلك الموقف قال تعالى:{وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً} 


 (قاعدة)


اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي فلا تذم من جهة كونها لذة وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة


ص -201-   أعظم منها وأكمل أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها فههنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل ضمن عرف العقل بين فمتى علاف التفاوت بين اللذتين الألمين وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم ولذة الدنيا أصغر واقصر وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا والمعوّل في ذلك على الإيمان واليقين فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة واحتمل الألم الأسهل على الأصعب والله المستعان .


 (فائدة)


في قصّة أيّوب فائدة قوله تعالى:{ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} الأنبياء 83. جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة في المتملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه وقد جرّب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره .


فائدة 


قوله تعالى عن يوسف نبيه أنه قال:{ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} يوسف 101, جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه وكون الوفاة على الإسلام أجلّ غايات العبد وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء.


ص -202-   [138] (فائدة)


 قوله الله تعالى:{ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ } الحجر 21, متضمن لكنز من الكنوز وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيديه وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه وقوله { وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى} متضمن لكنز عظيم وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع فإنه ليس إليه المنتهى وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه فاجتمع ما يراد منه كله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه واجتمع ما يراد له كله في قوله { وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى } فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى.


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد.


 العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف


ص -203-   ظاهرا وباطنا وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. فإن قلت وما اللطف الباطن فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع فيستخذى بين يدي سيّده ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه وسره قد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم وقد غيّبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له وأنه عبد محض يجري عليه سيّده أحكامه رضي أو سخط فإن رضي نال الرضوان وإن سخط فحظه السخط فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها.


 [139] (فائدة جليلة)


محبة اللهتعالى والاتصال به


لا يزال منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده فلا يحجبها شيء دونه وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره ونواهيه فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها ويترك المناهي لكونه نهى عنها وأبغضها فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه وحقيقة زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه مطمئنا إليه راضيا بحسن تدبيره له غير متهم له في حال من الأحوال. ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون سواه ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح ولا يسر به غاية السرور وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون


ص -204-   القلب إلا به سبحانه وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به فلا فرحة ولا سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته.  وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها وأمر بالفرح بفضله ورحمته وهو الإسلام والإيمان والقرآن كما فسره الصحابة والتابعون. والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل وإلا فهو مقطوع عن ربه متصل بحظه ونفسه ملبس عليه في معرفته وإرادته وسلوكه. 


[140](قاعدة جليلة)


نعم الطاعات واللذات كلها من عند الله تعالى قد فكّرت في هذا الأمر فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده نعم الطاعات ونعم اللذات فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها قال تعالى:{ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ } النحل 53, وقال:{ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } الأعراف 69, وقال:{ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } النحل 114, وكما أن تلك النعم منه ومن  مجرد فضله فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة ولا فلاح له إلا بها الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح.ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة وليسا بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة وإن خذله له تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.


ص -205-   ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشية لا سبب لهما فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان وكذلك النوعان كل منهما متفاوت في القبول فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة من غير أن يكون هو مستحقا لها ولا هي له ولا به وإنما هي لله وحده وبه وحده فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا وشهدها من محض جوده منة وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجز أو ضعفا وتفريطا وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له.وكلما زاده من نعمه ازداد زلالة وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشيته له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بد قال تعالى:{ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ }الأنعام 53, وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره وقال تعالى:{ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ } الأنعام 124.


[141] (فصل) 


في بيان سبب الخذلانوسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه كما قال تعالى:{ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي } القصص 78. أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله قال


ص -206-   الفراء أي على فضل عندي إني كنت أهله ومستحقا له إذ أعطيته وقال مقاتل يقول على خير علمه الله عندي. وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أوتي من الملك ثم قرأ قوله تعالى:{ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ } النمل 40, ولم يقل هذا من كرامتي ثم ذكر قارون وقوله:{ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي }القصص 78, يعني أن سليمان رأى ما أوتيته من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلى به شكره وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه وكذلك قوله سبحانه:{ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي } فصلت 50, أي أنا أهله وحقيق به فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه.


والمؤمن يري ذلك ملكا لربه وفضلا منه منّ به على عبده من غير استحقاق منه بل صدقة تصدق بها على عبده وله أن لا يتصدق بها فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه فإذا لم يشهد ذلك رأي فيه أهلا ومستحقا فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها فكان حظها منها الفرح والفخر كما قال تعالى:{ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ } هود 9-10. فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء وبالفرج والفخر عند الابتلاء بالنعماء واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذا كشف عنه البلاء قوله:{ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي } ولو أنه قال أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه لما ذم على ذلك بل كان محمودا عليه ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر.فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة كما قال تعالى:{ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ } الأنفال 22-23, فاخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها.


ص -207-   ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها فأسباب الخذلان منها وفيها وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة فأسباب التوفيق منه ومن فضله وهو الخالق لهذه وهذه كما خلق أجزاء الأرض هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه والزنبور غير قابل لذلك وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده وهو الحكيم العليم قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس احمد بن تيمية رحمه الله.


فصل


قال الله تعالى:{ الم . أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ } العنكبوت 1-11.


 وقال الله تعالى:{ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ


ص -208-   الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ } البقرة 214. وقال الله تعالى لما ذكر المرتد والمكره بقوله:{ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِه } النحل 106, قال بعد ذلك:{ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } النحل 110. فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول آمنا بل يستمر على عمل السيئات فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته فإن أحدا لن يعجز الله تعالى هذه سنته تعالى يرسل الرسل إلى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم قال تعالى:{ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنّ } الأنعام 112, وقال تعالى:{ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ } الذاريات 52, وقال تعالى:{ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ } فصلت 43.ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتلى بما يؤلمه وإن لم يؤمن بهم عوقب فحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة والكافر تحصل له النعمة ابتداء ثم يصير في الألم. سأل رجل الشافعي فقال يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلي فقال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى فإن الله ابتلي نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه وهذا يحصل لكل أحد فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له من أن يعيش مع الناس والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها وإن لم يوافقوهم آذوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا كقوم يريدون الفواحش والظلم


ص -209-   ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى:{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ } الأعراف 33. وهم في مكان مشترك كدار جامعة أو خان أو قيسرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم وهم لا يتمكنون مما لا يريدون إلا بموافقة أولئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل إما في الخبر وإما في الأمر أو المعاونة على الفاحشة والظلم فإن لم يجبهم آذوه وعادوه وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه وإلا عذب بغيرهم.فالواجب ما في حديث عائشة الذي بعثت به إلى معاوية ويروى موقوفا ومرفوعا:" من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس" وفي لفظ:" رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا" وفي لفظ:" عاد حامده من الناس ذامّا" وهذا يجري فيمن يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة وفيمن يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم ثم تكون العاقبة في الدنيا والآخرة كما جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها وعبادها وتجارها وولاتها.وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفة كالمكره على الكفر كما هو مبسوط في غير هذا الموضع إذ المقصود هنا أنه لا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع


ص -210-   أنه لا بد أن يبتلي الناس والابتلاء يكون بالسراء والضراء ولا بد أن يبتلى الإنسان بما يسره وما يسوؤه فهو محتاج إلى أن يكون صابرا شكورا. قال تعالى:{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } الكهف 7, وقال تعالى:{ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } الأعراف 168, وقال تعالى:{ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى } طه 123-124, وقال تعالى:{ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ } هذا في آل عمران 142.وقد قال قبل ذلك في البقرة ، فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران:{ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ } البقرة 214 وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كبر الامتحان إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل شر يحصل للعبد فلا يحصل له شر إلا منها.قال تعالى:{ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ } النساء 79, وقال تعالى:{ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ } آل عمران 165, وقال:{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } الشورى 30, وقال تعالى:{ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } الأنفال 53. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومالهم من دونه من وال وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت وفي كل ذلك يقول إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون وأول من اعترف بذلك أبواهم قالا:{ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } الأعراف 23, وقال لإبليس:{ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ } ص 85, وإبليس إنما اتبعه الغواة منهم كما قال:{ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ } الحجر 39- 40, وقال تعالى:{ إِنَّ عِبَادِي


ص -211-   لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ } الحجر 42, والغي اتّباع هوى النفس.وما زال السلف معترفون بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه.وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر الذي يرويه الرسول عن ربه عز وجل:" يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه" مسلم في الصحيح 4\1994 رقم 2577, وفي الحديث الصحيح حديث:" سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة"وفي حديث أبي بكر الصديق من طريق أبي هريرة وعبد الله بن عمرو:" أن رسول الله علّمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وان أقترف على نفسي سوأ أو أجرة إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك" الترمذي في الدعوات رقم 3389.وكان النبي يقول في خطبته:" الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا" أبو داود في النكاح رقم 2118. وقد قال النبي:" إني آخذ بحجركم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش" البخاري في الرقاق 11\323 رقم 6483, شبههم بالفراش لجهله وخفة حركته وهي صغيرة النفس فإنها جاهلة سريعة الحركة.وفي الحديث:" مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة" ابن ماجه في المقدمة رقم 88. وفي حديث آخر:" للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليان" أحمد في المسند 6\24.ا ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل ولهذا يقال لمن أطاع من يغويه أنه استخفه. قال عن فرعون إنه:{ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوه } الزخرف 54, وقال تعالى:{ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ } الروم


ص -212-   فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش. وصاحب اليقين ثابت يقال أيقن إذا كان مستقرا واليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا فقد يكون علم العبد جيدا لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش.قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته فإذا رأيت بصيرا صابرا فذاك. قال تعالى:{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ } السجدة 24, ولهذا تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها وغضبها وشهوتها من النار والشيطان من النار. وفي السنن عن النبي أنه قال:" الغضب من الشيطان والشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ" أبو داود في الأدب 4784. وفي الحديث الآخر:" الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم", ألا ترى إلى جمرة عينيه وانتفاخ أوداجه وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام.وفي الحديث المتفق على صحته:" إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم", وفي الصحيحين أن رجلين استبا عند النبي وقد اشتد غضب أحدهما فقال النبي:" إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم", وقد قال تعالى:{ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } فصلت 34-36. وقال تعالى:{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } . وقال تعالى:{ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ} المؤمنون 96-98.تم الكتاب والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وتابعيه والمقتدين بآثارهم إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


