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ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊمــﺪ

اﳌﻘﺪﻣﺔ

رب اﻟعــاﳌﲔ ,واﻟصــﻼة واﻟﺴــﻼم عﻠــى أشــﺮف اﻷنﺒﻴــاء واﳌﺮســﻠﲔ ,نﺒﻴﻨــا ﳏمــﺪ

وعﻠــى آﻟ ــﻪ أﺻــﺤاﺑﻪ أﲨعﲔ...أﻣ ــا ﺑعــﺪ :ﻓﻜﺘ ــاب اﻟعﻼﻣــﺔ اﺑــﻦ اﻟﻘــﻴﻢ رﲪ ــﻪ ﷲ " اﻟ ــﺪاء
واﻟــﺪواء " واﻟــذي اشــﺘهﺮ ســﻢ " اﳉ ـﻮاب اﻟﻜــاﰲ ﳌــﻦ ســأل عــﻦ اﻟــﺪواء اﻟﺸــاﰲ " ﻣــﻦ
أنفــﻊ وأﻓضــﻞ وأجــﻮد اﻟﻜﺘــب ﰲ تزكﻴــﺔ اﻟﻨفــﻮس و ــذيﺒها ,عــاﰿ ﻓﻴــﻪ اﳌؤﻟــف وهــﻮ ﻣــﻦ
داء ﻗ ــاتﻼً ,وﻣﺮﺿــاً ﺧﻄــﲑاً ,وه ــﻮ داء اﻟعﺸــﻖ ,وكــان اﻟع ــﻼج
أﻃﺒــاء اﻟﻘﻠــﻮب اﳌﺘمﻴ ـزيﻦ ً
عﻠى ﺿﻮء نصﻮص اﻟﻜﺘاب واﻟﺴﻨﺔ ,وأﻗﻮال سﻠف اﻷﻣﺔ.

وﻗﺪ أجاد رﲪﻪ ﷲ وأﻓــاد ﰲ تﺸــﺨﻴﺺ اﻟــﺪاء ,ووﺻــف اﻟعــﻼج ,وﻟــﺌﻦ كانــﺖ اﳊاجــﺔ إﱃ
اﻟﻜﺘاب ﻣاس ًﺔ ﰲ اﻟعصﺮ اﻟذي عاش ﻓﻴﻪ اﳌؤﻟف ﻗﺒﻞ ســﺒعﺔ ﻗــﺮون ﻓــﺈن اﳊاجــﺔ إﻟﻴــﻪ أشـ ّﺪ
ﰲ عصﺮ اﻟذي ﳝﻮج نﻮاع ﻣﻦ اﳌغــﺮ ت واﻟفــﱳ واﻟﺸــﺒهات واﻟﺸــهﻮات ,اﻟــﱵ ﻣــﻦ ﺣــام
ﺣﻮﳍا وﻗﻊ ﰲ شﺒاكها ,ﻓأهﻠﻜﺘﻪ إن ﱂ يﺘﺪاركﻪ ﷲ ﺑﺮﲪﺘﻪ.
ـﺖ ﻣﺒاﺣــﺚ ﻣﻨ ــﻪ ,ﻻ تغــﲏ ع ــﻦ أﺻــﻠﻪ ,أســأل ﷲ اﻟﻜ ــﺮﱘ أن
وﻷﳘﻴــﺔ اﻟﻜﺘ ــاب ﻗــﺪ انﺘﻘﻴ ـ ُ

تﻜﻮن ﻓعﺔ ﻟﻠجمﻴﻊ.

ـ ــ)(3

اﻻسﺘفﺘاء اﻟذي ورد عﻠى اﻟعﻼﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
ﻣا تﻘﻮل اﻟﺴــادة اﻟعﻠمــاء–رﺿــﻲ ﷲ عــﻨهﻢ أﲨعــﲔ– ﰲ رجــﻞ اﺑﺘﻠــﻲ ﺑﺒﻠﻴــﺔ ,وعﻠــﻢ أ ــا أن

اسﺘمﺮت ﺑﻪ أﻓﺴﺪت عﻠﻴــﻪ دنﻴــاﻩ وآﺧﺮتــﻪ وﻗــﺪ اجﺘهــﺪ ﰲ دﻓعهــا عــﻦ نفﺴــﻪ ﺑﻜــﻞ ﻃﺮيــﻖ,
ﻓما تزداد إﻻ تﻮﻗــﺪاً وشــﺪة ,ﻓمــا اﳊﻴﻠــﺔ ﰲ دﻓعهــا ؟ وﻣــا اﻟﻄﺮيــﻖ إﱃ كﺸــفها ؟ ﻓــﺮﺣﻢ ﷲ

ﻣﻦ أعان ﻣﺒﺘﻠى وﷲ ﰲ عﻮن اﻟعﺒﺪ ﻣا كان اﻟعﺒﺪ ﰲ عﻮن أﺧﻴﻪ ,أﻓﺘﻮ ﻣأجﻮريﻦ؟
ﻟﻜﻞ داء دواء

اﳊمــﺪ  ,ثﺒــﺖ ﰲ اﻟصــﺤﻴح ﻣــﻦ ﺣــﺪيﺚ أﰊ هﺮيــﺮة رﺿــﻲ ﷲ عﻨــﻪ عــﻦ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ
عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ أنﻪ ﻗال ) :ﻣا أنزل ﷲ ﻣﻦ داء إﻻ أنزل ﻟﻪ شفاء (
وﰲ ﺻــﺤﻴح ﻣﺴــﻠﻢ ﻣــﻦ ﺣــﺪيﺚ جــاﺑﺮ ﺑــﻦ عﺒــﺪﷲ ﻗــال :ﻗ ـال رســﻮل ﷲ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ
وسﻠﻢ  ) :ﻟﻜﻞ داء دواء ,ﻓﺈذا أﺻﻴب دواء اﻟﺪاء ﺑﺮأ ذن ﷲ (
وﰲ ﻣﺴــﻨﺪ اﻹﻣــام أﲪــﺪ ﻣــﻦ ﺣــﺪيﺚ أســاﻣﺔ ﺑــﻦ شـﺮيﻚ عــﻦ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ
ِ
ِ
وج ِهﻠﻪ ﻣﻦ َج ِهﻠﻪ (
شفاء ,عﻠ َمﻪ ﻣﻦ عﻠ َمﻪَ ,
داء إﻻ أنزل ﻟﻪ ً
ﻗال ) :إن ﷲ ﱂ يُﻨزل ً
يعﻢ أدواء اﻟﻘﻠب واﻟﺮوح واﻟﺒﺪن وأدويﺘها.
وهذا ّ
اﻟﻘﺮآن شفاء ﻟﻜﻞ اﻷدواء

أﺧﱪ سﺒﺤانﻪ عﻦ اﻟﻘﺮآن أنﻪ شفاء ,ﻓﻘال تعاﱃ  :وﻟﻮ جعﻠﻨــﻪ ﻗـﺮا ً أعجمﻴـاً ﻟﻘــاﻟﻮا ﻟــﻮﻻ

ﻓصــﻠﺖ آ ت ــﻪ أعجمــﻲ وعــﺮﰊ ﻗُــﻞ هــﻮ ﻟﻠــذيﻦ آﻣﻨ ـﻮا هــﺪى وشــفاء ] ﻓصــﻠﺖ[44:

وﻗــال  :ونﻨــزل ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن ﻣــا هــﻮ شــفاء ورﲪــﺔ ﻟﻠمــؤﻣﻨﲔ ] اﻹس ـﺮاء [82:ﻓــاﻟﻘﺮآن

كﻠﻪ شفاء...ﻓهﻮ شفاء ﻟﻠﻘﻠﻮب ﻣﻦ داء اﳉهﻞ واﻟﺸﻚ واﻟﺮيــب ,ﻓﻠــﻢ يﻨــزل ﷲ ســﺒﺤانﻪ
ﻣﻦ اﻟﺴماء شفاء ﻗﻂ أعﻈﻢ وﻻ أنفﻊ وﻻ أعﻈﻢ وﻻ أﳒﻊ ﰲ إزاﻟﺔ اﻟﺪاء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن.
ـ ـ)(4
اﻟفاﲢﺔ شاﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض

ثﺒــﺖ ﰲ اﻟصــﺤﻴﺤﲔ ﻣــﻦ ﺣــﺪيﺚ أﰊ ســعﻴﺪ ﻗــال :انﻄﻠــﻖ نفــﺮ ﻣــﻦ أﺻــﺤاب اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى
ﷲ عﻠﻴـ ـ ــﻪ وسـ ـ ــﻠﻢ ﰲ سـ ـ ــفﺮ سـ ـ ــاﻓﺮوها ﺣـ ـ ــﱴ نزﻟـ ـ ــﻮا عﻠـ ـ ــى ﺣـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ أﺣﻴـ ـ ــاء اﻟعـ ـ ــﺮب,
ـﻴﺪ ذﻟــﻚ اﳊــﻲ ,ﻓﺴــعﻮا ﻟــﻪ ﺑﻜــﻞ شــﻲء ,ﻻ
ﻓاسﺘضــاﻓﻮهﻢ ,ﻓــأﺑﻮا أن يضــﻴفﻮهﻢ ,ﻓﻠُـ ِـﺪغ سـ ُ

يﻨفعــﻪ شــﻲء ,ﻓﻘــال ﺑعضــهﻢ :ﻟــﻮ أتﻴــﺘﻢ هــؤﻻء اﻟــﺮهﻂ اﻟــذيﻦ نزﻟــﻮا ,ﻟعﻠــﻪ أن يﻜــﻮن عﻨــﺪ
ﺑعضــهﻢ شــﻲء ,ﻓــأتﻮهﻢ ,ﻓﻘــاﻟﻮا :أيهــا اﻟــﺮهﻂ إن ســﻴﺪ ﻟُـ ِـﺪغ ,وســعﻴﻨا ﻟــﻪ ﺑﻜــﻞ شــﻲء ﻻ

يﻨفعــﻪ ,ﻓهــﻞ عﻨــﺪ أﺣــﺪ ﻣــﻨﻜﻢ ﻣــﻦ شــﻲء ؟ ﻓﻘــال ﺑعضــهﻢ :نعــﻢ ,وﷲ إﱐ ﻷرﻗــﻲ ,وﻟﻜــﻦ
وﷲ اسﺘضــفﻨاكﻢ ﻓﻠــﻢ تُضــﻴﻘﻮ  ,ﻓمــا أ ﺑ ـﺮ ٍ
اق ﺣــﱴ ﲡعﻠـﻮا ﻟﻨــا ُجع ـﻼً ,ﻓصــاﳊﻮهﻢ عﻠــى
ﻂ
ﻗﻄﻴــﻊ ﻣــﻦ اﻟغــﻨﻢ ,ﻓــانﻄﻠﻖ يﺘﻘــﻞ عﻠﻴــﻪ ,ويﻘ ـﺮأ  :اﳊمــﺪ رب اﻟعــاﳌﲔ  ﻓﻜأﳕــا نُ ِﺸ ـ َ
ﻣــﻦ ِعﻘــال ,ﻓــانﻄﻠﻖ ﳝﺸــﻲ ,وﻣــا ﺑــﻪ َق َ◌ﻟَﺒــﺔ ,ﻓــأوﻓﻮهﻢ جعﻠهــﻢ اﻟــذي ﺻــاﳊﻮهﻢ عﻠﻴــﻪ,

ﻓﻘــال ﺑعضــهﻢ :اﻗﺘﺴــمﻮا ,ﻓﻘــال اﻟــذي رﻗــى :ﻻ نفعــﻞ ﺣــﱴ ﰐ اﻟﻨ ــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ

وسﻠﻢ ,ﻓﻨــذكﺮ ﻟــﻪ اﻟــذي كــان ,ﻓﻨﻨﻈــﺮ ﲟــا ﻣــﺮ  ,ﻓﻘــﺪﻣﻮا عﻠــى رســﻮل ﷲ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ
وســﻠﻢ ﻓ ــذكﺮوا ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ,ﻓﻘــال ) :وﻣ ــا يــﺪريﻚ أ ــا رﻗﻴــﺔ ؟ ( ﰒ ﻗــاﻟﻮا ) :ﻗ ــﺪ أﺻ ــﺒﺘُﻢ,
اﻗﺘﺴمﻮا واﺿﺮﺑﻮا ﱄ ﻣعﻜﻢ ﺑﺴهﻢ (

ﻓﻘﺪ أثﺮ هذا اﻟﺪواء ﰲ هــذا اﻟــﺪاء ,وأزاﻟــﻪ ﺣــﱴ كــأن ﱂ يﻜــﻦ ,وهــﻮ أســهﻞ دواء وأيﺴــﺮﻩ,

وﻟﻮ أﺣﺴﻦ اﻟعﺒﺪ اﻟﺘﺪاوي ﻟفاﲢﺔ ﻟﺮأى ﳍا ثﲑاً عجﻴﺒاً ﰲ اﻟﺸفاء.

ـﺖ أعـ ــاﰿ نفﺴـ ــﻲ
ـﺖ ﲟﻜـ ــﺔ ﻣـ ــﺪةُ تعـ ــﱰﱐ أدواء ,وﻻ أجـ ــﺪ ﻃﺒﻴﺒـ ـ ـاً وﻻ دواء ,ﻓﻜﻨـ ـ ُ
وﻣﻜﺜـ ـ ُ
ﻟفاﲢــﺔ ,ﻓــأرى ﳍــا ثـﲑاً عجﻴﺒـاً ,ﻓﻜﻨــﺖ أﺻــف ذﻟــﻚ ﳌــﻦ يﺸــﺘﻜى أﳌـاً وكــان كﺜــﲑ ﻣــﻨهﻢ

يﱪأ سﺮيعاً.
ـ ــ)(5

أسﺒاب اﻻنﺘفاع ﻷذكار واﻵ ت واﻷدعﻴﺔ

وﻟﻜــﻦ ههﻨــا أﻣــﺮ يﻨﺒغــﻲ اﻟــﺘفﻄﻦ ﻟــﻪ ,وهــﻮ أن اﻷذكــار واﻵ ت واﻷدعﻴــﺔ اﻟــﱵ يﺴﺘﺸــفى
ــا ويﺮﻗــى ــا ,هــﻲ ﰲ نفﺴــها ﻓعــﺔ شــاﻓﻴﺔ ,وﻟﻜــﻦ تﺴــﺘﺪعى ﻗﺒــﻮل اﶈــﻞ ,وﻗــﻮة ﳘــﺔ

اﻟفاعﻞ و ثﲑﻩ ﻓمﱴ ﲣﻠف اﻟﺸفاء كــان ﻟضــعف ثــﲑ اﻟفاعــﻞ أو ﻟعــﺪم ﻗﺒــﻮل اﳌﻨفعــﻞ أو
ﳌانﻊ ﻗﻮي ﻓﻴﻪ ﳝﻨﻊ أن يﻨجﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺪواء كما يﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ اﻷدويﺔ واﻷدويﺔ اﳊﺴﻴﺔ
ﻓاﻟﻘﻠــب إذا أﺧــذ اﻟﺮﻗــى واﻟﺘعاويــذ ﺑﻘﺒــﻮل م ,وكــان ﻟﻠﺮاﻗــﻲ نفــس ﻓعاﻟــﺔ وﳘــﺔ ﻣـؤثﺮة أثـّـﺮ
ذﻟﻚ ﰲ إزاﻟﺔ اﻟﺪاء.
وكذﻟﻚ اﻟﺪعاء ﻓﺈنﻪ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻷسﺒاب ﰲ دﻓــﻊ اﳌﻜــﺮوﻩ وﺣصــﻮل اﳌﻄﻠــﻮب ,وﻟﻜــﻦ ﻗــﺪ
يﺘﺨﻠـ ــف عﻨـــﻪ أثـــﺮﻩ ,إﻣـ ــا ﻟضـ ــعف ﰲ نفﺴـــﻪ ن يﻜـ ــﻮن دعـــاء ﻻ ﳛﺒـــﻪ ﷲ ﳌـــا ﻓﻴـــﻪ ﻣـ ــﻦ
اﻟع ـ ـ ــﺪوان ,وإﻣ ـ ـ ــا ﻟض ـ ـ ــعف اﻟﻘﻠ ـ ـ ــب وع ـ ـ ــﺪم إﻗﺒاﻟ ـ ـ ــﻪ عﻠ ـ ـ ــى ﷲ وﲨعﻴﺘ ـ ـ ــﻪ عﻠﻴ ـ ـ ــﻪ وﻗ ـ ـ ــﺖ
اﻟــﺪعاء...,وإﻣا ﳊصــﻮل اﳌــانﻊ ﻣــﻦ اﻹجاﺑــﺔ ﻣــﻦ أكــﻞ اﳊ ـﺮام ,واﻟﻈﻠــﻢ ,وري ــﻦ اﻟــذنﻮب
عﻠى اﻟﻘﻠﻮب ,واسﺘﻴﻼء اﻟغفﻠﺔ واﻟﺴهﻮ واﻟﻠهﻮ وﻏﻠﺒﺘها عﻠﻴها.
اﻟﺪعاء واﻹﳊاح ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أنفﻊ اﻷدويﺔ
اﻟــﺪعاء ﻣــﻦ أنفــﻊ اﻷدويــﺔ ,وهــﻮ عــﺪو اﻟــﺒﻼء يﺪاﻓعــﻪ ويعاﳉــﻪ ,وﳝﻨــﻊ نزوﻟــﻪ ويﺮﻓعــﻪ ,أو
ﳜففﻪ إذا نزل ,وهﻮ سﻼح اﳌؤﻣﻦ ,وﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻼء ثﻼث ﻣﻘاﻣات:

أﺣﺪها :أن يﻜﻮن أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ﻓﻴﺪﻓعﻪ.
اﻟﺜاﱐ :أن يﻜﻮن أﺿعف ﻣﻦ اﻟــﺒﻼء ,ﻓﻴﻘــﻮى عﻠﻴــﻪ اﻟــﺒﻼء ,ﻓﻴصــاب ﺑــﻪ اﻟعﺒــﺪ ,وﻟﻜــﻦ ﻗــﺪ
ﳜففﻪ ,وإن كان ﺿعﻴفاً.
اﻟﺜاﻟﺚ :أن يﺘﻘاوﻣا ,وﳝﻨﻊ كﻞ واﺣﺪ ﻣﻨهما ﺻاﺣﺒﻪ.
وﻣﻦ أنفﻊ اﻷدويﺔ :اﻹﳊاح ﰲ اﻟﺪعاء.
ـ ــ)(6
اﻵﻓات اﻟﱵ ﲤﻨﻊ تﺮتب أثﺮ اﻟﺪعاء عﻠﻴﻪ

ﻣﻦ اﻵﻓات اﻟﱵ ﲤﻨﻊ تﺮتب أثﺮ اﻟﺪعاء عﻠﻴﻪ:
أن يﺴﺘعجﻞ ويﺴﺘﺒﻄﺊ اﻹجاﺑﺔ ,ﻓﻴﺘﺤﺴــﺮ ,ويــﺪع اﻟــﺪعاء ,وهــﻮ ﲟﻨزﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺑــذر ﺑــذراً ,أو
ﻏﺮس ﻏﺮساً ,ﻓجعﻞ يﺘعاهﺪﻩ ,ويﺴﻘﻴﻪ ,ﻓﻠما اسﺘﺒﻄأ كماﻟﻪ وإدراكﻪ ,تﺮكﻪ وأﳘﻠﻪ.

وﰲ ﺻﺤﻴح اﻟﺒﺨاري ﻣﻦ ﺣﺪيﺚ أﰊ هﺮيﺮة أن رســﻮل ﷲ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ ﻗــال) :

دعﻮت ,ﻓﻠﻢ يﺴﺘجب ﱄ (
يﺴﺘجاب ﻷﺣﺪكﻢ ﻣا ﱂ يعجﻞ ,يﻘﻮل:
ُ
أسﺒاب إجاﺑﺔ اﻟﺪعاء
إذا ﲨ ــﻊ اﻟ ــﺪعاء ﺣض ــﻮر اﻟﻘﻠ ــب وﲨعﻴﺘ ــﻪ ﺑﻜﻠﻴﺘ ــﻪ عﻠ ــى اﳌﻄﻠ ــﻮب ,وﺻ ــادق وﻗﺘـ ـاً ﻣ ــﻦ
أوﻗ ــات اﻹجاﺑ ــﺔ اﻟﺴ ــﺘﺔ وه ــﻲ :اﻟﺜﻠ ــﺚ اﻷﺧ ــﲑ ﻣ ــﻦ اﻟﻠﻴ ــﻞ ,وعﻨ ــﺪ اﻷذان ,وﺑ ــﲔ اﻷذان

واﻹﻗاﻣــﺔ ,وأد ر اﻟصــﻠﻮات اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ ,وعﻨــﺪ ﺻــعﻮد اﻹﻣــام يــﻮم اﳉمعــﺔ عﻠــى اﳌﻨــﱪ ﺣــﱴ
تﻨﻘضﻲ اﻟصﻼة ,وآﺧﺮ ساعﺔ ﺑعــﺪ اﻟعصــﺮ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﻟﻴﻮم,وﺻــادف ﺧﺸــﻮعاً ﰲ اﻟﻘﻠــب,
وانﻜﺴاراً ﺑﲔ يﺪي اﻟﺮب ,وذﻻً ﻟﻪ ,وتضﺮعاً ورﻗـﺔً ,واســﺘﻘﺒﻞ اﻟــﺪاعﻲ اﻟﻘﺒﻠــﺔ ,وكــان عﻠــى

ﻃهــارة ,ورﻓــﻊ يﺪيــﻪ إﱃ ﷲ تع ــاﱃ ,وﺑــﺪأ ﲝمــﺪ ﷲ واﻟﺜﻨــاء عﻠﻴــﻪ ,ﰒ ثــﲎ ﻟص ــﻼة عﻠــى
ﳏمﺪ عﺒﺪﻩ ورسﻮﻟﻪ ﺻﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ ,ﰒ ﻗـ ّﺪم ﺑــﲔ يــﺪي ﺣاجﺘــﻪ اﻟﺘﻮﺑــﺔ واﻻســﺘغفار,

ﰒ دﺧﻞ عﻠى ﷲ ,وأﱀّ عﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺴأﻟﺔ ,وﲤﻠﻘﻪ ودعاﻩ رﻏﺒــﺔ ورهﺒــﺔ ,وتﻮســﻞ إﻟﻴــﻪ ﲰائــﻪ
وﺻــفاتﻪ وتﻮﺣﻴــﺪﻩ ,وﻗــﺪم ﺑــﲔ يــﺪي دعائــﻪ ﺻــﺪﻗﺔ ,ﻓــﺈن هــذا اﻟــﺪعاء ﻻ يﻜــاد يـُـﺮ ّد أﺑــﺪاً,
وﻻ سﻴما إن ﺻادف اﻷدعﻴﺔ اﻟﱵ أﺧــﱪ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ أ ــا ﻣﻈﻨــﺔ اﻹجاﺑــﺔ,

أو أ ا ﻣﺘضمﻨﺔ ﻟﻼسﻢ اﻷعﻈﻢ.
ـ ــ)(7
ﻓفــﻲ اﻟﺴــﻨﻦ أن اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ ﲰــﻊ رج ـﻼً يﻘــﻮل :اﻟﻠهــﻢ إﱐ أســاﻟﻚ ﱐ
أشــهﺪ أنــﻚ أنــﺖ ﷲ ,ﻻ إﻟــﻪ إﻻ أنــﺖ ,اﻷﺣــﺪ اﻟصــمﺪ ,اﻟــذي ﱂ يﻠــﺪ وﱂ يﻮﻟــﺪ ,وﱂ يﻜــﻦ

ﻟــﻪ كفـﻮاً أﺣــﺪ .ﻓﻘــال ) :ﻟﻘــﺪ ســأل ﷲ ﻻســﻢ اﻟــذي إذا ُســﺌﻞ ﺑــﻪ أعﻄــى ,وإذا ُدعــﻲ ﺑــﻪ

أجاب( وﰲ ﻟفظ ) :ﻟﻘﺪ سأﻟﺖ ﷲ ﲰﻪ اﻷعﻈﻢ (

وﰲ اﻟﺴــﻨﻦ ﻣــﻦ ﺣــﺪيﺚ أنــس ﺑــﻦ ﻣاﻟــﻚ أنــﻪ كــان ﻣــﻊ رســﻮل ﷲ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ

جاﻟﺴاً ورجﻞ يصﻠﻲ ,ﰒ دعا ﻓﻘــال :اﻟﻠهــﻢ إﱐ أســأﻟﻚ ن ﻟــﻚ اﳊمــﺪ ,ﻻ إﻟــﻪ إﻻ أنــﺖ,

اﳌﻨــان ,ﺑــﺪيﻊ اﻟﺴــمﻮات واﻷرض ,ذا اﳉــﻼل واﻹك ـﺮام ,ﺣــﻲ ﻗﻴــﻮم .ﻓﻘــال اﻟﻨــﱯ
ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ ) :ﻟﻘــﺪ دعــا ﷲ ﲰــﻪ اﻟعﻈــﻴﻢ ,اﻟــذي إذا دعــﻲ ﺑــﻪ أجــاب ,وإذا
سﺌﻞ ﺑﻪ أعﻄى(
وﰲ جاﻣﻊ اﻟﱰﻣذي ﻣﻦ ﺣــﺪيﺚ أﲰــاء ﺑﻨــﺖ يزيــﺪ أن اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ ﻗــال) :
اســﻢ ﷲ اﻷعﻈــﻢ ﰲ هــاتﲔ اﻵيﺘــﲔ  :وإﳍﻜــﻢ إﻟــﻪ واﺣــﺪ ﻻ إﻟــﻪ إﻻ هــﻮ اﻟــﺮﲪﻦ اﻟــﺮﺣﻴﻢ 
]اﻟﺒﻘ ـ ــﺮة [163 :وﻓاﲢ ـ ــﺔ آل عمـ ـ ـﺮان  :اﱂ* ﷲ ﻻ إﻟ ـ ــﻪ إﻻ ه ـ ــﻮ اﳊ ـ ــﻲ اﻟﻘﻴـ ـ ــﻮم] آل
عمﺮان [2-1:ﻗال اﻟﱰﻣذي :هذا ﺣﺪيﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴح.
وﰲ ﻣﺴــﻨﺪ أﲪــﺪ عــﻦ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ أنــﻪ ﻗــال ) :أﻟﻈّـﻮا ﺑـ ـ " ذا اﳉــﻼل

واﻹكﺮام " ( يعﲏ تعﻠﻘﻮا ا ,واﻟزﻣﻮها ,وداوﻣﻮا عﻠﻴها.

وﰲ جــاﻣﻊ اﻟﱰﻣــذي ﻣــﻦ ﺣــﺪيﺚ ســعﺪ ﺑــﻦ أﰊ وﻗــاص عــﻦ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ
ﻗــال ) :دعــﻮة ذي اﻟﻨــﻮن إذ دعــا,وهﻮ ﰲ ﺑﻄــﻦ اﳊــﻮت  :ﻻ إﻟــﻪ إﻻ أنــﺖ ســﺒﺤانﻚ إﱐ

ـﺪع ــا ﻣﺴــﻠﻢ ﰲ شــﻲء ﻗــﻂ إﻻ اســﺘجاب
كﻨـ ُ
ـﺖ ﻣــﻦ اﻟﻈــاﳌﲔ ] اﻷنﺒﻴــاء [87:إنــﻪ ﱂ يـ ُ
ﷲ ﻟﻪ ( ﻗال اﻟﱰﻣذي :ﺣﺪيﺚ ﺻﺤﻴح.
ـ ــ)(8
ﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ

يﻜﻮن ﺑﻄاعﺘﻪ

ﻻ ريــب أن ﺣﺴــﻦ اﻟﻈــﻦ إﳕــا يﻜــﻮن ﻣــﻊ اﻹﺣﺴــان ,ﻓــﺈن اﶈﺴــﻦ ﺣﺴــﻦ اﻟﻈــﻦ ﺑﺮﺑــﻪ أنــﻪ
ﳚازيــﻪ عﻠــى إﺣﺴــانﻪ ,وﻻ ﳜﻠــف وعــﺪﻩ ,ويﻘﺒــﻞ تﻮﺑﺘــﻪ ,وأﻣــا اﳌﺴــﻲء اﳌصــﺮ عﻠــى اﻟﻜﺒــائﺮ
واﻟﻈﻠ ــﻢ واﳌﺨاﻟفــات ,ﻓ ــﺈن وﺣﺸــﺔ اﳌعاﺻ ــﻲ واﻟﻈﻠ ــﻢ واﻹجـ ـﺮام ﲤﻨعــﻪ ﻣ ــﻦ ﺣﺴ ــﻦ اﻟﻈ ــﻦ

ﺑﺮﺑﻪ...,وأﺣﺴﻦ اﻟﻨاس اﻟﻈﻦ ﻇﻨاً ﺑﺮﺑﻪ أﻃﻮعهﻢ ﻟﻪ....وكﻠما ﺣﺴﻦ ﻇﻨﻪ ﺣﺴﻦ عمﻠﻪ.

ﺣﺴــﻦ اﻟﻈــﻦ يﻨفــﻊ ﻣــﻦ ب ,ونــﺪم ,وأﻗﻠــﻊ ,وﺑــﺪل اﻟﺴــﻴﺌﺔ اﳊﺴــﻨﺔ ,واســﺘﻘﺒﻞ ﺑﻘﻴــﺔ عمــﺮﻩ
ﳋﲑ واﻟﻄاعﺔ....,ﻓﺤﺴﻦ اﻟﻈــﻦ إن ﲪــﻞ عﻠــى اﻟعمــﻞ ,وﺣـ ﱠ
ـﺚ عﻠﻴــﻪ ,وســاق إﻟﻴــﻪ ,ﻓهــﻮ
ﺻﺤﻴح ,وإن دعا إﱃ اﻟﺒﻄاﻟﺔ واﻻ ماك ﰲ اﳌعاﺻﻲ ﻓهﻮ ﻏﺮور.
اﳉاهﻞ ﻣﻦ اعﺘمﺪ عﻠى رﲪﺔ ﷲ ﻣﻊ تضﻴعﻪ ﻷﻣﺮﻩ و ﻴﻪ
كﺜﲑ ﻣﻦ اﳉهال اعﺘمــﺪوا عﻠــى رﲪــﺔ ﷲ وعفــﻮﻩ وكﺮﻣــﻪ ,وﺿــﻴعﻮا أﻣــﺮﻩ و ﻴــﻪ ,ونﺴـﻮا أنــﻪ
شﺪيﺪ اﻟعﻘاب ,وأنﻪ ﻻ يﺮد سﻪ عﻦ اﻟﻘﻮم ا ﺮﻣﲔ.
ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺤﺴﻦ :نﺮاك ﻃﻮيﻞ اﻟﺒﻜاء ! ﻓﻘال :أﺧاف أن يﻄﺮﺣﲏ ﰲ اﻟﻨار وﻻ يﺒاﱄ.
ﻗال أﺑﻮ اﻟﻮﻓاء ﺑﻦ عﻘﻴﻞ :اﺣذرﻩ وﻻ تغــﱰ ,ﻓﺈنــﻪ ﻗﻄــﻊ اﻟﻴــﺪ ﰲ ثﻼثــﺔ دراهــﻢ ,وجﻠــﺪ اﳊــﺪ
ﰲ ﻣﺜﻞ رأس اﻹﺑــﺮة ﻣــﻦ اﳋمــﺮ ,وﻗــﺪ دﺧﻠــﺖ اﻣـﺮأة اﻟﻨــار ﰲ هــﺮة ,واشــﺘعﻠﺖ اﻟﺸــمﻠﺔ راً
عﻠى ﻣﻦ ﻏﻠها وﻗﺪ ﻗﺘﻞ شهﻴﺪاً.
ورﲟــا اتﻜــﻞ ﺑعــﺾ اﳌغ ـﱰيﻦ عﻠــى ﻣــا يــﺮى ﻣــﻦ نعــﻢ ﷲ عﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟــﺪنﻴا ,وأنــﻪ ﻻ يغــﲑ ﺑــﻪ,

ويﻈــﻦ أن ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﳏﺒــﺔ ﷲ ﻟﻪ...,وهــذا ﻣــﻦ اﻟغــﺮور ,ﻓعــﻦ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ
ﻗال ) :إذا رأيﺖ ﷲ عز وجــﻞ يعﻄــى اﻟعﺒــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺪنﻴا عﻠــى ﻣعاﺻــﻴﻪ ﻣــا ﳛــب ,ﻓﺈﳕــا هــﻮ
اســﺘﺪراج ,ﰒ تــﻼ  :ﻓﻠمــا نﺴـﻮا ﻣــا ذُكــﺮوا ﺑــﻪ ﻓﺘﺤﻨــا عﻠــﻴهﻢ أﺑـﻮاب كــﻞ شـ ٍ
ـﻲء ﺣــﱴ إذا
ﻣﺒﻠﺴﻮن]اﻷنعام[44:
ﻓﺮﺣﻮا ﲟا أُتﻮا أﺧذ ﻢ ﺑغﺘﺔً ﻓﺈذا هﻢ ُ

ـ ـ)(9

اﻟصﺤاﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ عﻨهﻢ ﲨعﻮا ﺑﲔ اﻟعمﻞ واﳋﻮف

ﻣــﻦ ﻣــﻞ أﺣ ـﻮال اﻟصــﺤاﺑﺔ رﺿــﻲ ﷲ عــﻨهﻢ وجــﺪهﻢ ﰲ ﻏايــﺔ اﻟعمــﻞ ﻣــﻊ ﻏايــﺔ اﳋــﻮف,
وﳓﻦ ﲨعﻨا ﺑﲔ اﻟﺘﻘصﲑ – ﺑﻞ اﻟﺘفﺮيﻂ -واﻷﻣﻦ.

ﻓهذا اﻟصﺪيﻖ كان ﳝﺴﻚ ﺑﻠﺴانﻪ ويﻘﻮل :هذا أوردﱐ اﳌﻮارد.

وكان يﺒﻜﻲ كﺜﲑاَ ً◌ ,ويﻘﻮل :اﺑﻜﻮا ,ﻓﺈن ﱂ تﺒﻜﻮا ﻓﺘﺒاكﻮا.

وهذا عمﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــاب ﻗـﺮأ ســﻮرة اﻟﻄــﻮر ﺣــﱴ ﺑﻠــﻎ  :إن عــذاب رﺑــﻚ ﻟﻮاﻗــﻊ  ﻓﺒﻜــى,
واشﺘﺪ ﺑﻜاؤﻩ ,ﺣﱴ ﻣﺮض وعادوﻩ.
وكان ﰲ وجهﻪ رﺿﻲ ﷲ عﻨﻪ ﺧﻄان أسﻮدان ﻣﻦ اﻟﺒﻜاء.
وهذا عﺜمان ﺑﻦ عفان رﺿﻲ ﷲ عﻨﻪ كان إذا وﻗف عﻠى اﻟﻘﱪ يﺒﻜﻲ ﺣﱴ يﺒﻞ ﳊﻴﺘﻪ.
وهــذا عﻠــﻲ ﺑــﻦ أﰊ ﻃاﻟــب رﺿــﻲ ﷲ عﻨــﻪ...كان يﺸــﺘﺪ ﺧﻮﻓــﻪ ﻣــﻦ اثﻨﺘــﲔ :ﻃــﻮل اﻷﻣــﻞ,
واتﺒــاع اﳍــﻮى ,ﻗــال :ﻓأﻣــا ﻃــﻮل اﻷﻣــﻞ ﻓﻴﻨﺴــﻲ اﻵﺧــﺮة ,وأﻣــا اتﺒــاع اﳍــﻮى ﻓﻴصــﺪ عــﻦ
اﳊﻖ.
وهــذا أﺑــﻮ اﻟــﺪرداء كــان يﻘــﻮل :إن أشــﺪ ﻣــا أﺧــاف عﻠــى نفﺴــﻲ يــﻮم اﻟﻘﻴاﻣــﺔ أن يﻘــال ﱄ:
أ اﻟﺪرداء ﻗﺪ عﻠمﺖ ,ﻓﻜﻴف عمﻠﺖ ﻓﻴما عﻠمﺖ ؟

وكان عﺒﺪﷲ ﺑﻦ عﺒاس أسفﻞ عﻴﻨﻴﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮك اﻟﺒاﱄ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﻮع.
وكان أﺑﻮ ذر يﻘﻮل :ﻟﻴﺘﲏ كﻨﺖ شجﺮة تعضﺪ ,ووددت أي ﱂ أﺧﻠﻖ.
وﻗ ـﺮأ ﲤــﻴﻢ اﻟــﺪاري ﻟﻴﻠــﺔ ســﻮرة اﳉاثﻴــﺔ ,ﻓﻠمــا أتــى عﻠــى هــذﻩ اﻵيــﺔ  :أم ﺣﺴــب اﻟــذيﻦ
اجﱰﺣـ ـﻮا اﻟﺴـــﻴﺌات أن ﳒعﻠه ــﻢ كاﻟ ــذيﻦ آﻣﻨـ ــﻮا وعمﻠـــﻮا اﻟص ــاﳊات  ] اﳉاثﻴـ ــﺔ[21 :
جعﻞ يﺮددها ويﺒﻜى ﺣﱴ أﺻﺒح.
وهذا ب يﻄﻮل تﺘﺒعﻪ.
ـ ــ)(10
كﻞ شﺮ وداء ﰲ اﻟﺪنﻴا واﻵﺧﺮة سﺒﺒﻪ اﻟذنﻮب

ﳑا يﻨﺒغــﻲ أن يعﻠــﻢ أن اﻟــذنﻮب تضــﺮ وﻻ ﺑــﺪ ,وأن ﺿــﺮرها ﰲ اﻟﻘﻠــﻮب كضــﺮر اﻟﺴــمﻮم ﰲ
اﻷﺑﺪان ,عﻠى اﺧﺘﻼف درجا ا ﰲ اﻟضــﺮر ,وهــﻞ ﰲ اﻟــﺪنﻴا واﻵﺧــﺮة شــﺮ وداء إﻻ وســﺒﺒﻪ
اﻟذنﻮب واﳌعاﺻﻲ ؟

ﻓمــا اﻟــذي أﺧــﺮج اﻷﺑـﻮيﻦ ﻣــﻦ اﳉﻨــﺔ دار اﻟﻠــذة واﻟﻨعــﻴﻢ واﻟﺒهجــﺔ واﻟﺴــﺮور إﱃ دار اﻵﻻم
واﻷﺣزان واﳌصائب ؟
وﻣــا اﻟــذي أﺧــﺮج إﺑﻠــﻴس ﻣــﻦ ﻣﻠﻜــﻮت اﻟﺴــماء ,وﻃــﺮدﻩ وﻟعﻨــﻪ ,وﻣﺴــخ ﻇــاهﺮﻩ و ﻃﻨــﻪ,
ﻓجعﻠﺖ ﺻﻮرتﻪ أﻗﺒح ﺻﻮرة وأشﻨعها ,و ﻃﻨﻪ أﻗﺒح ﻣﻦ ﺻﻮرتﻪ وأشﻨﻊ ؟
وﻣا اﻟذي ﻏﺮق أهﻞ اﻷرض كﻠهﻢ ﺣﱴ عﻼ اﳌاء ﻓﻮق رؤوس اﳉﺒال ؟
وﻣــا اﻟــذي ســﻠﻂ اﻟ ـﺮيح اﻟعﻘــﻴﻢ عﻠــى ﻗــﻮم عــاد ﺣــﱴ أﻟﻘــﺘهﻢ ﻣ ـﻮتى عﻠــى وجــﻪ اﻷرض,
كأ ﻢ أعجاز ﳔﻞ ﺧاويﺔ....ﺣﱴ ﺻاروا عﱪة ﻟﻸﻣﻢ إﱃ يﻮم اﻟﻘﻴاﻣﺔ ؟
وﻣــا اﻟــذي أرســﻞ عﻠــى ﻗــﻮم ﲦــﻮد اﻟصــﻴﺤﺔ ﺣــﱴ ﻗﻄعــﺖ ﻗﻠــﻮ ﻢ ﰲ أجـﻮاﻓهﻢ ,وﻣــاتﻮا عــﻦ
آﺧﺮهﻢ ؟
وﻣا اﻟذي رﻓﻊ ﻗﻮى اﻟﻠﻮﻃﻴﺔ ﺣــﱴ ﲰعــﺖ اﳌﻼئﻜــﺔ نــﺒح كﻼ ــﻢ ,ﰒ ﻗﻠﺒهــا عﻠــﻴهﻢ ,ﻓجعــﻞ

عاﻟﻴها ساﻓﻠها ,ﻓأهﻠﻜهﻢ ﲨﻴعاً....وﻣا هﻲ ﻣﻦ اﻟﻈاﳌﲔ ﺑﺒعﻴﺪ.

وﻣا اﻟذي أرســﻞ عﻠــى ﻗــﻮم شــعﻴب ســﺤاب اﻟعــذاب كاﻟﻈﻠــﻞ ,ﻓﻠمــا ﺻــار ﻓــﻮق رؤوســهﻢ

أﻣﻄﺮ عﻠﻴهﻢ راً تﻠﻈﻲ ؟

وﻣــا اﻟ ــذي أﻏــﺮق ﻓﺮع ــﻮن وﻗﻮﻣــﻪ ﰲ اﻟﺒﺤ ــﺮ ,ﰒ نُﻘﻠــﺖ أرواﺣهــﻢ إﱃ جهــﻨﻢ ,ﻓاﻷجﺴــاد

ﻟﻠغﺮق ,واﻷرواح ﻟﻠغﺮق.

وﻣا اﻟذي ﺧﺴف ﺑﻘارون ودارﻩ وﻣاﻟﻪ وأهﻠﻪ ؟
ـ ـ)(11
ﻣﻦ عﻘﻮ ت اﻟذنﻮب واﳌعاﺻﻲ

ﻟﻠمعاﺻﻲ ﻣﻦ اﻵ ر اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ اﳌذﻣﻮﻣﺔ واﳌضﺮة ﻟﻘﻠب واﻟﺒﺪن...ﻣا ﻻ يعﻠمﻪ إﻻ ﷲ :
ﻓمﻨها  :ﺣﺮﻣان اﻟعﻠﻢ ﻓﺈن اﻟعﻠﻢ نﻮر يﻘذﻓﻪ ﷲ ﰲ اﻟﻘﻠب ,واﳌعصﻴﺔ تﻄفﺊ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮر
وﻣﻨها  :ﺣﺮﻣان اﻟﺮزق...ﻓما اسﺘُجﻠب رز ُق ﷲ ﲟﺜﻞ تﺮك اﳌعاﺻﻲ.

وﻣﻨهــا  :وﺣﺸــﺔ ﳚــﺪها اﻟعاﺻــﻲ ﰲ ﻗﻠﺒــﻪ ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ ﷲ...ﻓﻠــﻮ ﱂ يــﱰك اﻟــذنﻮب إﻻ ﺣــذراً
ﻣﻦ وﻗﻮع تﻠﻚ اﻟﻮﺣﺸﺔ ,ﻟﻜان اﻟعاﻗﻞ ﺣﺮًّ ﺑﱰكها.

وﻣﻨها  :اﻟﻮﺣﺸﺔ اﻟﱵ ﲢصﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻨــاس ,وﻻســﻴما أهــﻞ اﳋــﲑ ﻣﻨهﻢ...وكﻠمــا ﻗﻮيــﺖ
وﺣ ِﺮَم ﺑﺮكﺔ اﻻنﺘفاع ﻢ.
تﻠﻚ اﻟﻮﺣﺸﺔ ُﺑعﺪ ﻣﻨهﻢ وﻣﻦ ﳎاﻟﺴﺘهﻢُ ,
وﻣﻨها  :تعﺴﲑ أﻣﻮرﻩ عﻠﻴﻪ ,ﻓﻼ يﺘﻮجﻪ ﻷﻣﺮ إﻻ ﳚﺪﻩ ﻣغﻠﻘاً دونﻪ ,أو ﻣﺘعﺴﺮاً عﻠﻴﻪ.

وﻣﻨهــا  :ﻇﻠمــﺔ ﳚــﺪها ﰲ ﻗﻠﺒــﻪ ﺣﻘﻴﻘــﺔ...وتﻘﻮى هــذﻩ اﻟﻈﻠمــﺔ ﺣــﱴ تﻈه ــﺮ ﰲ اﻟعــﲔ ,ﰒ
تﻘﻮى ﺣﱴ تعﻠﻮ اﻟﻮجﻪ وتصﲑ سﻮاداً ﻓﻴﻪ يﺮاﻩ كﻞ أﺣﺪ.

وﻣﻨها  :أنﻪ تﻮهﻦ اﻟﻘﻠــب واﻟﺒــﺪن أﻣــا وهﻨهــا ﻟﻠﻘﻠــب ﻓــأﻣﺮ ﻇــاهﺮ ﺑــﻞ ﻻ تـزال تﻮهﻨــﻪ ﺣــﱴ

تزيــﻞ ﺣﻴاتــﻪ ﻟﻜﻠﻴــﺔ وأﻣــا وهﻨهــا ﻟﻠﺒــﺪن...ﻓﺈن اﻟفــاجﺮ وإن ﻗ ــﻮي اﻟﺒــﺪن ﻓهــﻮ أﺿــعف
شﻲء عﻨﺪ اﳊاجﺔ.

وﻣﻨها  :ﺣﺮﻣان اﻟﻄاعﺔ ,ﻓﻠﻮ ﱂ يﻜﻦ ﻟﻠذنب عﻘﻮﺑﺔ إﻻ أنﻪ يص ّﺪ عﻦ ﻃاعﺔ تﻜﻮن ﺑﺪﻟﻪ

وﻣﻨهــا  :أن اﳌعاﺻــﻲ تــزرع أﻣﺜاﳍــا ويﻮﻟــﺪ ﺑعضــها ﺑعض ـاً ,ﺣــﱴ يعــز عﻠــى اﻟعﺒــﺪ ﻣفارﻗﺘهــا
واﳋــﺮوج ﻣﻨهــا كمــا ﻗــال ﺑعــﺾ اﻟﺴــﻠف :إن ﻣــﻦ ثــﻮاب اﳊﺴـ ِ
ـﻨﺔ اﳊﺴــﻨﺔَ ﻣﺜﻠهــا..وﻻ يـزال
اﻟعﺒ ــﺪ يع ــاﱐ اﻟﻄاعـــﺔ و ﻟفه ــا وﳛﺒهـــا ,ويؤثﺮهـــا ﺣ ــﱴ يﺮس ــﻞ ﷲ سـ ــﺒﺤانﻪ ﺑﺮﲪﺘ ــﻪ عﻠﻴ ــﻪ

اﳌﻼئﻜــﺔ تــؤزﻩ إﻟﻴهــا أزاً ,وﲢﺮﺿــﻪ عﻠﻴهــا ,وتزعجــﻪ عــﻦ ﻓﺮاشــﻪ وﳎﻠﺴــﻪ إﻟﻴهــا ,وﻻ ي ـزال

ﻟف اﳌعاﺻﻲ ,وﳛﺒها ,ويؤثﺮها ,ﺣﱴ يﺮسﻞ ﷲ عﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴاﻃﲔ ﻓﺘؤزﻩ إﻟﻴها أزاً.
ـ ـ)(12

وﻣﻨهــا  :وهــﻮ -ﻣــﻦ أﺧﻮﻓهــا عﻠــى اﻟعﺒــﺪ أ ــا تُضــعف اﻟﻘﻠــب -أ ــا تضــعف اﻟﻘﻠــب عــﻦ

إرادتﻪ ,ﻓﺘﻘﻮى إرادة اﳌعصﻴﺔ ,وتضعف إرادة اﻟﺘﻮﺑﺔ شــﻴﺌاً ﻓﺸــﻴﺌاً إﱃ أن تﻨﺴــﻠخ ﻣــﻦ ﻗﻠﺒــﻪ

إرادة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ,ﻓﻠﻮ ﻣات نصفﻪ ﳌا ب إﱃ ﷲ.

وﻣﻨهــا  :أنــﻪ يﻨﺴــﻠخ ﻣــﻦ اﻟﻘﻠــب اســﺘﻘﺒاﺣها ,ﻓﺘصــﲑ ﻟــﻪ عــادة ,ﻓــﻼ يﺴــﺘﻘﺒح ﻣــﻦ نفﺴــﻪ
رؤيﺔ اﻟﻨاس ﻟﻪ ,وﻻ كﻼﻣهﻢ ﻓﻴﻪ.
وﻣﻨها  :أن اﳌعصﻴﺔ سﺒب ﳍﻮان اﻟعﺒﺪ عﻠى رﺑﻪ ,وسﻘﻮﻃﻪ ﻣﻦ عﻴﻨﻪ.
وﻣﻨهــا  :أن اﻟعﺒ ــﺪ ﻻ يـ ـزال يﺮتﻜــب اﻟــذنب ﺣــﱴ يهــﻮن عﻠﻴ ــﻪ ويصــغﺮ ﰲ ﻗﻠﺒــﻪ ,وذﻟ ــﻚ
عﻼﻣﺔ اﳍﻼك ,ﻓﺈن اﻟذنب كﻠما ﺻغﺮ ﰲ عﲔ اﻟعﺒﺪ عﻈُﻢ عﻨﺪ ﷲ.

وﻣﻨها:أن ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨاس..يعﻮد عﻠﻴﻪ شؤم ذنﻮﺑﻪ ﻓﻴﺤﱰق هﻮ وﻏﲑﻩ ﺑﺸؤم اﻟذنﻮب
وﻣﻨها  :أن اﳌعصﻴﺔ تﻮرث ﱠ
اﻟذل وﻻ ﺑﺪﱠ ,ﻓﺈن اﻟع ﱠز كﻞ ِّ
اﻟعز ﰲ ﻃاعﺔ ﷲ تعاﱃ.

وﻣﻨها :أن اﳌعاﺻﻲ تفﺴﺪ اﻟعﻘﻞ ﻓﺈن ﻟﻠعﻘﻞ نــﻮراً واﳌعصــﻴﺔ تﻄفــﺊ نــﻮر اﻟعﻘــﻞ وﻻﺑـ ّﺪ وإذا

ﻃفﺊ نﻮرﻩ ﺿعف ونﻘﺺ ﻗال ﺑعﺾ اﻟﺴﻠف ﻣا عصى ﷲ أﺣﺪ ﺣﱴ يغﻴب عﻘﻠﻪ

وهذا ﻇاهﺮ ﻓﺈنﻪ ﻟﻮ ﺣضﺮﻩ عﻘﻠــﻪ ﳊجــزﻩ عــﻦ اﳌعصــﻴﺔ وهــﻮ ﰲ ﻗﺒضــﺔ اﻟــﺮب تعــاﱃ وﲢــﺖ

ﻗهﺮﻩ ,وهـﻮ ﻣﻄﻠــﻊ عﻠﻴﻪ...,وﻣﻼئﻜﺘــﻪ شــهﻮد عﻠﻴــﻪ ,ﻇــﺮون إﻟﻴــﻪ ,وواعــظ اﻟﻘــﺮآن يﻨهــاﻩ,
وواعظ اﻹﳝان يﻨهاﻩ ,وواعــظ اﳌــﻮت يﻨهــاﻩ ,وواعــظ اﻟﻨــار يﻨهــاﻩ ,واﻟــذي يفﻮتــﻪ ﳌعصــﻴﺔ
عاف أﺿــعاف ﻣــا ﳛصــﻞ ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺴــﺮور واﻟﻠــذة ــا ,ﻓهــﻞ
ﻣــﻦ ﺧــﲑ اﻟــﺪنﻴا واﻵﺧــﺮة أﺿـ ُ
يُﻘﺪم عﻠى اﻻسﺘهانﺔ ﺑذﻟﻚ كﻠّﻪ واﻻسﺘﺨفاف ﺑﻪ ذو عﻘﻞ سﻠﻴﻢ ؟

وﻣﻨهــا  :أن اﻟــذنﻮب إذا تﻜــاثﺮت ﻃُﺒــﻊ عﻠــى ﻗﻠــب ﺻــاﺣﺒها ,ﻓﻜــان ﻣــﻦ اﻟغــاﻓﻠﲔ ,كمــا

ﻗــال ﺑعــﺾ اﻟﺴــﻠف ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ تعــاﱃ   :كــﻼ ﺑــﻞ ران عﻠــى ﻗﻠــﻮ ﻢ ﻣــا كــانﻮا يﻜﺴــﺒﻮن 
ﻗال  :هﻮ اﻟذنب ﺑعﺪ اﻟذنب.
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وﻣﻨه ــا  :أ ــا ُﲢ ــﺪث ﰲ اﻷرض أنﻮاعـ ـاً ﻣ ــﻦ اﻟفﺴ ــاد ﰲ اﳌﻴ ــاﻩ واﳍـ ـﻮاء واﻟ ــزروع واﻟﺜم ــار

ـﻞ ــا ﻣــﻦ اﳋﺴــف واﻟــزﻻزل وﳏــﻖ
واﳌﺴــاكﻦ....,وﻣﻦ ثــﲑ اﳌعاﺻــﻲ ﰲ اﻷرض  :ﻣــا ﳛـ ّ
ﺑﺮكﺘها.
وﻣﻨهــا  :أ ــا تﻄفــﺊ ﻣــﻦ اﻟﻘﻠــب ر اﻟغﲑة...وأشــﺮف اﻟﻨــاس وأعﻼهــﻢ ﳘّـﺔ أشـﺪﱡهﻢ ﻏــﲑةً
عﻠى نفﺴﻪ ,وﺧاﺻﺘﻪ ,وعمﻮم اﻟﻨاس.
وﻣﻨهــا  :ذهــاب اﳊﻴــاء اﻟــذي هــﻮ ﻣــادة اﳊﻴــاة ﻟﻠﻘﻠــب ,وهــﻮ أﺻــﻞ كــﻞ ﺧــﲑ ,وذهاﺑــﻪ
ذهاب اﳋﲑ أﲨعﻪ....ﻓمﻦ ﻻ ﺣﻴاء ﻓﻴﻪ ﻣﻴﺖ ﰲ اﻟﺪنﻴا شﻘﻲ ﰲ اﻵﺧﺮة.
وﻣﻨه ــا  :أ ــا تُض ــعف ﰲ اﻟﻘﻠ ــب تعﻈ ــﻴﻢ اﻟ ــﺮب ج ــﻞ جﻼﻟ ــﻪ ,وتُض ــعف وﻗ ــارﻩ ﰲ ﻗﻠ ــب

اﻟعﺒ ــﺪ...,وﻟﻮ ﲤﻜ ــﻦ وﻗ ــار ﷲ وعﻈمﺘ ــﻪ ﰲ ﻗﻠ ــب اﻟعﺒ ــﺪ ﳌ ــا ﲡـ ـﺮأ عﻠ ــى ﻣعاﺻ ــﻴﻪ...,ﻓﺈن
عﻈمــﺔ ﷲ وجﻼﻟــﻪ ﰲ ﻗﻠــب اﻟعﺒــﺪ وتعﻈــﻴﻢ ﺣﺮﻣاتــﻪ ﲢــﻮل ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ اﻟــذنﻮب...,وكﻴف
يﻨﺘهﻚ عﺒــﺪ ﺣﺮﻣــات ﷲ ,وﻻ يﻄمــﻊ أن ﻻ يﻨﺘهــﻚ اﻟﻨــاس ﺣﺮﻣاتــﻪ ؟ أم كﻴــف يهــﻮن عﻠﻴــﻪ

يهﻮنــﻪ ﷲ عﻠــى اﻟﻨـاس ؟ أم كﻴــف يﺴــﺘﺨف ﲟعاﺻــﻲ ﷲ ,وﻻ يﺴــﺘﺨف ﺑــﻪ
ﺣ ـ ﱡﻖ ﷲ ,وﻻ ّ

اﳋﻠﻖ ؟

وﻣﻨه ــا  :أ ــا تﺴ ــﺘﺪعى نﺴ ــﻴان ﷲ ﻟعﺒ ــﺪﻩ ,وتﺮك ــﻪ وﲣﻠﻴﺘ ــﻪ ﺑﻴﻨ ــﻪ وﺑ ــﲔ نفﺴ ــﻪ وش ــﻴﻄانﻪ,
وهﻨاك اﳍﻼك اﻟذي ﻻ يُﺮجﻲ ﻣعﻪ ﳒاة.

وﻣﻨهــا  :أ ـا ﲣــﺮج اﻟعﺒــﺪ ﻣــﻦ دائــﺮة اﻹﺣﺴــان..,ﻓﺈذا ﺧ ــﺮج ﻣ ــﻦ دائــﺮة اﻹﺣﺴــان ﻓات ــﻪ
ﺻــﺤﺒﺔ ر ِ
ﻓﻘــﻪ اﳋاﺻـﺔ....,وﻓاتﻪ كــﻞ ﺧــﲑ رتﺒــﻪ ﷲ ﰲ كﺘاﺑــﻪ عﻠــى اﻹﳝــان ,وهــﻮ ﳓــﻮ ﻣائــﺔ
ُ
ﺧصﻠﺔ كﻞ ﺧصﻠﺔ ﻣﻨها ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺪنﻴا
وﻣﻨها..:أ ــا ﻣــﻦ أﻗــﻮى اﻷســﺒاب اﳉاﻟﺒــﺔ ﳉهــﺪ اﻟــﺒﻼء ,ودرك اﻟﺸــﻘاء ,وســﻮء اﻟﻘضــاء,
وﴰاتﺔ اﻷعﺪاء ,و....زوال نعﻢ ﷲ وﲢﻮل عاﻓﻴﺘﻪ ,وﻓجاءة نﻘمﺘﻪ ,وﲨﻴﻊ سﺨﻄﻪ.
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وﲢـ ﱡﻞ اﻟــﻨِّﻘﻢ ﻓمــا زاﻟــﺖ عــﻦ اﻟعﺒــﺪ نعمــﺔ.وﻻ ﺣﻠــﺖ ﺑــﻪ نﻘمــﺔ إﻻ
وﻣﻨهــا  :أ ــا تُزيــﻞ اﻟــﻨِّعﻢ ُ

ﺑــذنب كمــا ﻗــال عﻠــﻲ ﺑــﻦ أﰊ ﻃاﻟــب رﺿــﻲ ﷲ عﻨــﻪ  :ﻣــا نــزل ﺑــﻼء إﻻ ﺑــذنب ,وﻻ ُرﻓــﻊ

إﻻ ﺑﺘﻮﺑﺔ.

وﻣﻨهــا :ﻣــا يﻠﻘﻴــﻪ ﷲ ســﺒﺤانﻪ ﻣــﻦ اﻟﺮعــب واﳋــﻮف ﰲ ﻗﻠــب اﻟعاﺻــﻲ ﻓــﻼ تـﺮاﻩ إﻻ ﺧائفـاً
ﻣﺮعﻮ ً...,ﻓمﻦ ﺧاف ﷲ آﻣﻨﻪ ﻣﻦ كﻞ شﻲء ,وﻣﻦ ﱂ ﳜف ﷲ أﺧاﻓﻪ ﻣﻦ كﻞ شﻲء.
وﻣﻨهــا :أ ــا تصــﺮف اﻟﻘﻠــب عــﻦ ﺻــﺤﺘﻪ واســﺘﻘاﻣﺘﻪ إﱃ ﻣﺮﺿــﻪ واﳓﺮاﻓــﻪ ,ﻓــﻼ يـزال ﻣﺮيضـاً
ﻣعﻠــﻮﻻً...وﻻ ﲢﺴــب أن ﻗﻮﻟــﻪ تعــاﱃ  :إن اﻷﺑـﺮار ﻟفــﻲ نعــﻴﻢ * وإن اﻟفجــار ﻟفــﻲ جﺤــﻴﻢ
] اﻻنفﻄ ــار [14-13:ﻣﻘص ــﻮر عﻠــى نعـ ـﻴﻢ اﻵﺧــﺮة وجﺤﻴمه ــا ﻓﻘ ــﻂ ,ﺑ ــﻞ ﰲ دوره ــﻢ

اﻟﺜﻼثــﺔ كــذﻟﻚ ,أعــﲎ :دار اﻟــﺪنﻴا ,ودار اﻟــﱪزخ ,ودار اﻟﻘـﺮار ,ﻓهــؤﻻء ﰲ نعــﻴﻢ ,وهــؤﻻء
ﰲ جﺤ ــﻴﻢ ,وه ــﻞ اﻟﻨع ــﻴﻢ إﻻ نع ــﻴﻢ اﻟﻘﻠ ــب ؟ وه ــﻞ اﻟع ــذاب إﻻ ع ــذاب اﻟﻘﻠ ــب ؟ وأي
ع ــذاب أشــﺪ ﻣــﻦ اﳋــﻮف ,واﳍــﻢ ,واﳊــزن ,وﺿ ــﻴﻖ اﻟص ــﺪر ,وإعﺮاﺿ ــﻪ ع ــﻦ ﷲ واﻟــﺪار
اﻵﺧــﺮة ,وتعﻠﻘــﻪ ﺑغــﲑ ﷲ ,وانﻘﻄاعــﻪ عــﻦ ﷲ ,ﺑﻜــﻞ واد ﻣﻨــﻪ شــعﺒﻪ ,وكــﻞ شــﻲء تعﻠــﻖ ﺑــﻪ
وأﺣﺒﻪ ﻣﻦ دون ﷲ ﻓﺈنﻪ يﺴﻮﻣﻪ سﻮء اﻟعذاب.

ﻓﻜﻞ ﻣﻦ أﺣب شﻴﺌاً ﻏﲑ ﷲ ُعذب ﺑﻪ ثﻼث ﻣﺮات ﰲ هــذﻩ اﻟــﺪار ,ﻓهــﻮ يعــذب ﺑــﻪ ﻗﺒــﻞ

ﺣص ـ ــﻮﻟﻪ ﺣ ـ ــﱴ ﳛصـ ــﻞ ,ﻓ ـ ــﺈذا ﺣص ـ ــﻞ عـ ــذب ﺑـ ــﻪ ﺣ ـ ــال ﺣصـ ــﻮﻟﻪ ﳋ ـ ــﻮف ﻣ ـ ــﻦ سـ ــﻠﺒﻪ
وﻓﻮاتﻪ..ﻓﺈذا سﻠﺒﻪ اشﺘﺪ عذاﺑﻪ عﻠﻴــﻪ..ﻓأيﻦ هــذا ﻣــﻦ نعــﻴﻢ ﻣــﻦ يــﺮﻗﺺ ﻗﻠﺒــﻪ ﻃــﺮ ً وﻓﺮﺣـاً,
وأنﺴـاً ﺑﺮﺑــﻪ ,ﺣــﱴ يﻘــﻮل أﺣــﺪهﻢ ﰲ ﺣــال نزعــﻪ :واﻃــﺮ ﻩ ,ويﻘــﻮل اﻵﺧــﺮ :إن كــان أهــﻞ

اﳉﻨﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ هــذا إ ــﻢ ﻟفــﻲ عــﻴش ﻃﻴــب ,ويﻘــﻮل اﻵﺧــﺮ  :ﻣﺴــاكﲔ أهــﻞ اﻟــﺪنﻴا ,ﺧﺮجـﻮا
ﻣﻨها ,وﻣا ذاﻗﻮا ﻟذيذ اﻟعﻴش ﻓﻴها ,وﻣا ذاﻗﻮا أﻃﻴب ﻣا ﻓﻴها.
ويﻘﻮل اﻵﺧﺮ :ﻟﻮ عﻠﻢ اﳌﻠﻮك وأﺑﻨاء اﳌﻠﻮك ﻣا ﳓﻦ ﻓﻴﻪ ﳉاﻟﺪو عﻠﻴﻪ ﻟﺴﻴﻮف.
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وﻣﻨهــا  :أ ــا تصــغﺮ اﻟــﻨفس وتﻘمعهــا وﲢﻘﺮهــا ,ﺣــﱴ تصــﲑ أﺻــغﺮ شــﻲء وأﺣﻘــﺮﻩ ,كمــا أن
اﻟﻄاعﺔ تﻨمﻴها وتزكﻴها وتﻜﱪها.

وﻣﻨهــا  :أن اﻟعاﺻــﻲ دائم ـاً ﰲ أســﺮ شــﻴﻄانﻪ ,وســجﻦ شــهﻮاتﻪ ,وﻗﻴــﻮد هــﻮاﻩ ,ﻓهــﻮ أســﲑ
ﻣﺴجﻮن ﻣﻘﻴﺪ ,وﻻ أسﲑ أسﻮأ ﺣاﻻً ﻣﻦ أسﲑ أسﺮﻩ أعﺪى عﺪو ﻟﻪ.
وﻣﻨها  :سﻘﻮط اﳉاﻩ واﳌﻨزﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ عﻨﺪ ﷲ وعﻨﺪ ﺧﻠﻘﻪ.

اﻟصــغار,
ـذم و ّ
وﻣﻨهــا  :أ ــا تﺴــﻠب ﺻــاﺣﺒها أﲰــاء اﳌــﺪح واﻟﺸــﺮف ,وتﻜﺴــﻮﻩ أﲰــاء اﻟـ ِّ
ﻓﺘﺴﻠﺒﻪ اسﻢ اﳌؤﻣﻦ ,واﳌﺘﻘﻲ ,واﳌﻄﻴﻊ..,وتﻜﺴﻮﻩ اسﻢ اﻟفاجﺮ ,واﻟعاﺻﻲ ,واﳌفﺴﺪ.

وﻣﻨهــا  :أنــﻪ تـؤثﺮ ﳋاﺻــﻴﺔ ﰲ نﻘصــان اﻟعﻘــﻞ ﻓــﻼ ﲡــﺪ عــاﻗﻠﲔ أﺣــﺪﳘا ﻣﻄﻴــﻊ

واﻵﺧــﺮ

ﺻح ورأيﻪ أس ّﺪ واﻟصﻮاب ﻗﺮيﻨﻪ
عاص إﻻ وعﻘﻞ اﳌﻄﻴﻊ ﻣﻨهما أوﻓﺮ وأكمﻞ وﻓﻜﺮﻩ أ ّ

وﻣﻨهــا  :أ ــا تﻮجــب اﻟﻘﻄﻴعــﺔ ﺑــﲔ اﻟعﺒــﺪ وﺑــﲔ رﺑــﻪ تﺒــارك وتعــاﱃ ,وإذا وﻗعــﺖ اﻟﻘﻄﻴعــﺔ

انﻘﻄعﺖ عﻨﻪ أسﺒاب اﳋﲑ ,واتصﻠﺖ ﺑﻪ أسﺒاب اﻟﺸﺮ.
وﻣﻨهـــا  :أ ـ ــا ﲤﺤـــﻖ ﺑﺮكـــﺔ اﻟعمـ ــﺮ ,وﺑﺮكـ ــﺔ اﻟ ــﺮزق ,وﺑﺮكـ ــﺔ اﻟعﻠـــﻢ ,وﺑﺮكـ ــﺔ اﻟعم ــﻞ ,وﺑﺮكـــﺔ
اﻟﻄاعﺔ....ﻓﻼ ﲡﺪ أﻗﻞ ﺑﺮكﺔ ﰲ عمﺮﻩ وديﻨﻪ ودنﻴاﻩ ﳑﻦ عصى ﷲ.

وﻣﻨها  :أ ا ُﲡ ّﺮئ عﻠى اﻟعﺒﺪ ﻣﻦ ﱂ يﻜﻦ ﳚــﱰئ عﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ أﺻــﻨاف اﳌﺨﻠﻮﻗــات ,ﻓﻴجــﱰئ

عﻠﻴـ ــﻪ اﻟﺸـ ــﻴاﻃﲔ ﻷذى واﻹﻏـ ــﻮاء واﻟﻮسﻮسـ ــﺔ واﻟﺘﺨﻮيـ ــف واﻟﺘﺤ ـ ـزيﻦ....وﳚﱰئ عﻠﻴـ ــﻪ
شــﻴاﻃﲔ اﻹنــس ﲟــا تﻘــﺪر عﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ أذاﻩ ﰲ ﻏﻴﺒﺘــﻪ وﺣضــﻮرﻩ ,وﳚــﱰئ عﻠﻴــﻪ أهﻠــﻪ وﺧﺪﻣــﻪ
وأوﻻدﻩ وجﲑانــﻪ ﺣــﱴ اﳊﻴ ـﻮان اﻟﺒهــﻴﻢ ,ﻗــال ﺑعــﺾ اﻟﺴــﻠف  :إﱐ ﻷعصــى ﷲ ,ﻓــأعﺮف
ذﻟــﻚ ﰲ ﺧﻠــﻖ اﻣ ـﺮأﰐ وداﺑــﱵ ,وكــذﻟﻚ ﲡــﱰئ عﻠﻴــﻪ نفﺴــﻪ ,ﻓﺘﺘأســﺪ عﻠﻴــﻪ وتﺴﺘصــعب
عﻠﻴﻪ ,ﻓﻠﻮ أرادها ﳋﲑ ﱂ تﻄاوعﻪ ,وﱂ تﻨﻘﺪ ﻟﻪ ,وتﺴﻮﻗﻪ إﱃ ﻣا ﻓﻴﻪ هﻼكﻪ ,شاء أم أﰉ.
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وﻣﻨها  :أ ا ﲣــﻮن اﻟعﺒــﺪ أﺣــﻮج ﻣــا يﻜــﻮن إﱃ نفﺴــﻪ......,ﻓﺈذا وﻗــﻊ ﰲ ﻣﻜــﺮوﻩ ,واﺣﺘــاج
ﻟﻠ ــﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨ ــﻪ ,ﺧان ــﻪ ﻗﻠﺒ ــﻪ ونفﺴ ــﻪ وجﻮارﺣـ ـﻪ...ﻓﻼ يﻨج ــذب ﻗﻠﺒ ــﻪ ﻟﻠﺘﻮك ــﻞ عﻠ ــى ﷲ,
واﻹ ﺑ ــﺔ إﻟﻴ ــﻪ ,واﳉمعﻴ ــﺔ عﻠﻴ ــﻪ ,واﻟﺘض ــﺮع واﻟﺘ ــذﻟﻞ واﻻنﻜﺴ ــار ﺑ ــﲔ يﺪي ــﻪ ,وﻻ يﻄاوع ــﻪ
ﻟﺴــانﻪ ﻟــذكﺮﻩ ,وإن ذكــﺮﻩ ﺑﻠﺴــانﻪ ﱂ ﳚمــﻊ ﺑــﲔ ﻗﻠﺒــﻪ وﻟﺴــانﻪ...ﺑﻞ إن ذكــﺮ أو دعــا ذكــﺮ
ﻻﻩ سـ ٍ
ﺑﻘﻠــب ٍ
ـاﻩ ﻏاﻓــﻞ ,وﻟــﻮ أراد ﻣــﻦ جﻮارﺣــﻪ أن تعﻴﻨــﻪ ﺑﻄاعــﺔ تــﺪﻓﻊ عﻨــﻪ ﱂ تﻨﻘــﺪ ﻟــﻪ ,وﱂ
ـﻮف ﻣــﻦ ذﻟــﻚ وأدهــى ﻣﻨــﻪ ,وأﻣـ ّـﺮ ,وهــﻮ أن ﳜﻮنــﻪ ﻗﻠﺒــﻪ
تﻄاوعﻪ......,وهــذا ,وﰒﱠ أﻣــﺮ أﺧـ ُ

وﻟﺴانﻪ عﻨﺪ اﻻﺣﺘضــار واﻻنﺘﻘــال إﱃ ﷲ تعــاﱃ ,ﻓﺮﲟــا تعــذر عﻠﻴــﻪ اﻟﻨﻄــﻖ ﻟﺸــهادة ,كمــا

شــاهﺪ اﻟﻨــاس كﺜـﲑاً ﻣــﻦ اﶈﺘضـﺮيﻦ أﺻــا ﻢ ذﻟــﻚ ,ﺣــﱴ ﻗﻴــﻞ ﻟﺒعضــهﻢ  :ﻗــﻞ  :ﻻ إﻟــﻪ إﻻ

ﷲ ,ﻓﻘال  :آﻩ! آﻩ! ﻻ أسﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮﳍا!

وﻗﻴﻞ ﻵﺧﺮ  :ﻗﻞ  :ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ ,ﻓﻘال :
ب ٍ
كﻴف اﻟﻄﺮيﻖ إﱃ ﲪام ﻣﻨجاب
ﻗائﻠﺔ يﻮم وﻗﺪ تـعﺒﺖ
ُر ﱠ
وﻗﻴﻞ ﻵﺧــﺮ  :ﻗــﻞ  :ﻻ إﻟــﻪ إﻻ ﷲ ,ﻓجعــﻞ يهــذي ﻟغﻨــاء ,وﻗﻴــﻞ ﻵﺧــﺮ ذﻟــﻚ ﻓﻘــال :وﻣــا
يﻨفعــﲏ ﻣ ــا تﻘ ــﻮل ,وﱂ أدع ﻣعصــﻴﺔ إﻻ ركﺒﺘهــا ,ﰒ ﻗضــى وﱂ يﻘﻠهــا ,وﻗﻴ ــﻞ ﻵﺧ ــﺮ ذﻟــﻚ,
ﺻﻼة ,وﱂ يﻘﻠها.

ﺻﻠﻴﺖ
عﲏ ,وﻣا أعﺮف أﱐ
ُ
ﻓﻘال  :وﻣا يغﲏ ّ
وﻗﻴﻞ ﻵﺧﺮ ذﻟﻚ ,ﻓﻘال  :كﻠما أردت أن أﻗﻮﳍا ﻓﻠﺴاﱐ ُﳝﺴﻚ عﻨها.

وســﺒﺤان ﷲ كــﻢ شــاهﺪ اﻟﻨــاس ﻣــﻦ هــذا عـﱪاً واﻟــذي ﳜفــﻲ عﻠــﻴهﻢ ﻣــﻦ أﺣـﻮال اﶈﺘضــﺮيﻦ

أعﻈﻢ...,ﻓﻜﻴ ــف يﻮﻓ ــﻖ ﳊﺴ ــﻦ اﳋاﲤ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﻏف ــﻞ ﷲ س ــﺒﺤانﻪ ﻗﻠﺒ ــﻪ ع ــﻦ ذك ــﺮﻩ ,واتﺒ ــﻊ
هـﻮاﻩ ,وكــان أﻣــﺮﻩ ﻓُـ ُﺮﻃـاً ,ﻓﺒعﻴــﺪ ﻣــﻦ ﻗﻠــب ﺑعﻴــﺪ ﻣــﻦ ﷲ تعــاﱃ ,ﻏاﻓــﻞ عﻨــﻪ ,ﻣﺘعﺒــﺪ ﳍــﻮاﻩ,
ـان ﺑــس ﻣــﻦ ذكــﺮﻩ ,وجـﻮارح ﻣعﻄﻠــﺔ عــﻦ ﻃاعﺘــﻪ ﻣﺸـ ٍ
أســﲑ ﻟﺸــهﻮاتﻪ ,وﻟﺴـ ٍ
ـﺘغﻠﺔ ﲟعصــﻴﺘﻪ
أن تﻮﻓﻖ ﻟﻠﺨاﲤﺔ ﳊﺴﲎ.
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وﻣﻨهــا :أ ــا ﻣــﺪد ﻣــﻦ اﻹنﺴــان ﳝــﺪ ﺑــﻪ عــﺪوﻩ عﻠﻴــﻪ ,وجــﻴش يﻘﻮيــﻪ ﺑــﻪ عﻠــى ﺣﺮﺑــﻪ ,وذﻟــﻚ
أن ﷲ سﺒﺤانﻪ اﺑﺘﻠى.اﻹنﺴان ﺑعﺪو ﻻ يفارﻗﻪ ﻃﺮﻓﺔ عــﲔ ,يﻨــام وﻻ يﻨــام عﻨــﻪ ,ويغفــﻞ وﻻ
يغفﻞ عﻨﻪ ,يﺮاﻩ هﻮ وﻗﺒﻴﻠُﻪ ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﻻ يـﺮاﻩ ,يﺒــذل جهــﺪﻩ ﰲ ﻣعاداتــﻪ ﰲ كــﻞ ﺣــال ,وﻻ

يــﺪع أﻣ ـﺮاً يﻜﻴــﺪﻩ ﺑــﻪ يﻘــﺪر عﻠــى إيصــاﻟﻪ إﻟﻴــﻪ إﻻ أوﺻــﻠﻪ ,ويﺴــﺘعﲔ عﻠﻴــﻪ ﺑﺒــﲏ أﺑﻴــﻪ ﻣــﻦ
شﻴاﻃﲔ اﳉﻦ وﻏــﲑهﻢ ﻣــﻦ شــﻴاﻃﲔ اﻹنــس ,ﻗــﺪ نصــب ﻟــﻪ اﳊﺒائﻞ..,واﻟفﺨــاخ واﻟﺸــﺒاك,
وﻗال ﻷعﻮانﻪ :دونﻜﻢ عﺪوكﻢ وعﺪو أﺑﻴﻜﻢ ,ﻻ يفــﻮتﻨﻜﻢ ,وﻻ يﻜــﻦ ﺣﻈﱡــﻪ اﳉﻨــﺔ وﺣﻈﱡﻜــﻢ
اﻟﻨــار ,ونصــﻴﺒُﻪ اﻟﺮﲪــﺔ ونصــﻴﺒﻜﻢ اﻟﻠعﻨــﺔ ,وﻗ ــﺪ عﻠمــﺘﻢ أن ﻣــا ج ــﺮى عﻠـ ّـﻲ وعﻠ ــﻴﻜﻢ ﻣــﻦ
اﳋــزي واﻟﻠعــﻦ واﻹﺑعــاد ﻣــﻦ رﲪــﺔ ﷲ ﻓﺒﺴــﺒﺒﻪ وﻣــﻦ أجﻠــﻪ ,ﻓاﺑــذﻟﻮا جهــﺪكﻢ أن يﻜﻮنــﻮا

شﺮكاء ﰲ هذﻩ اﻟﺒﻠﻴﺔ.
ودونﻜــﻢ ثغــﺮ اﻟعــﲔ ,ﻓــﺈن ﻣﻨــﻪ تﻨــاﻟﻮن ﺑغﻴــﺘﻜﻢ ,ﻓــﺈﱐ ﻣــا أﻓﺴــﺪت ﺑــﲏ آدم ﺑﺸــﻲء ﻣﺜــﻞ
اﻟﻨﻈــﺮ ,ﻓــﺈﱐ أﺑــذر ﺑــﻪ ﰲ اﻟﻘﻠــب ﺑــذر اﻟﺸــهﻮة ,ﰒ أســﻘﻴﻪ ﲟــاء اﻷﻣﻨﻴــﺔ ,ﰒ ﻻ أزال أعـ ُـﺪﻩ

وأﻣﻨّﻴﻪ ﺣﱴ أﻗﻮى عزﳝﺘﻪ ,وأﻗﻮدﻩ ﺑزﻣام اﻟﺸهﻮة إﱃ اﻻﳔﻼع ﻣﻦ اﻟعصمﺔ.

ﰒ اﻣﻨع ـﻮا ثغــﺮ اﻷذن أن يــﺪﺧﻞ ﻣﻨــﻪ ﻣــا يفﺴــﺪ عﻠــﻴﻜﻢ اﻷﻣــﺮ ,ﻓاجﺘهــﺪوا أن ﻻ تــﺪﺧﻠﻮا
ﻣﻨــﻪ إﻻ اﻟﺒاﻃ ــﻞ ,ﻓﺈن ــﻪ ﺧفﻴــف عﻠــى اﻟــﻨفس تﺴ ــﺘﺤﻠﻴﻪ وتﺴــﺘمﻠﺤﻪ ,وﲣــﲑوا ﻟــﻪ أع ــذب

اﻷﻟفــاظ وأســﺤﺮها ﻟﻸﻟﺒــاب...وإ كﻢ أن يــﺪﺧﻞ ﻣــﻦ هــذا اﻟﺜغــﺮ شــﻲء ﻣــﻦ كــﻼم ﷲ أو
كﻼم رسﻮﻟﻪ ﺻﻠى ﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ أو كﻼم اﻟﻨصﺤاء ,ﻓﺈن ﻏﻠﺒــﺘﻢ عﻠــى ذﻟــﻚ ودﺧــﻞ ﻣــﻦ
ﻓﺤﻮﻟﻮا ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻓهمﻪ وتﺪﺑﺮﻩ واﻟﺘفﻜﺮ ﻓﻴﻪ.
ذﻟﻚ شﻲء ُ

ﰒ..ﻗﻮﻣـﻮا عﻠــى ثغــﺮ اﻟﻠﺴــان ,ﻓﺈنــﻪ اﻟﺜغــﺮ اﻷعﻈﻢ...ﻓــأجﺮوا عﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم ﻣــا يضــﺮﻩ

وﻻ يﻨفع ـ ــﻪ ,واﻣﻨع ـ ــﻮﻩ أن ﳚ ـ ــﺮي عﻠﻴ ـ ــﻪ ش ـ ــﻲء ﳑ ـ ــا يﻨفع ـ ــﻪ...ﻓاﻟﺮ ط اﻟ ـ ــﺮ ط عﻠ ـ ــى ه ـ ــذا
اﻟﺜغﺮ...ﻓزيﻨﻮا ﻟﻪ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻟﺒاﻃﻞ ﺑﻜﻞ ﻃﺮيﻖ ,وﺧﻮﻓﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﳊﻖ ﺑﻜﻞ ﻃﺮيﻖ.
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وكﻮنﻮا أعــﻮا ً عﻠــى اﻹنــس ﺑﻜــﻞ ﻃﺮيــﻖ ,وادﺧﻠـﻮا عﻠــﻴهﻢ ﻣــﻦ كــﻞ ب ,واﻗعــﺪوا ﳍــﻢ كــﻞ
ﻣﺮﺻ ــاد...اﻗعﺪوا..عﻠى س ــائﺮ ﻃﺮي ــﻖ اﳋ ــﲑ ﻟﺘﻨفـ ـﲑ ﻣﻨه ــا وذك ــﺮ ﺻ ــعﻮﺑﺘها وآﻓا ــا ,ﰒ

اﻗعــﺪوا عﻠــى ﻃــﺮق اﳌعاﺻــﻲ ,ﻓﺤﺴــﻨﻮها ﰲ أعــﲔ ﺑــﲏ آدم ,وزيﻨﻮهــا ﰲ ﻗﻠــﻮ ﻢ ,واجعﻠــﻮا
أكﱪ أعﻮانﻜﻢ عﻠى ذﻟﻚ اﻟﻨﺴاء ,ﻓمﻦ أﺑﻮا ﻦ ﻓادﺧﻠﻮا عﻠﻴهﻢ ,ﻓﻨعﻢ اﻟعﻮن هﻦ ﻟﻜﻢ.
واسﺘعﻴﻨﻮا ﺑﲏ ﲜﻨﺪيﻦ عﻈﻴمﲔ ﻟﻦ تغﻠﺒﻮا ﻣعهما:
أﺣﺪﳘا :جﻨﺪ اﻟغفﻠﺔ ,ﻓأﻏفﻠﻮا ﻗﻠﻮب ﺑﲏ آدم عﻦ ﷲ واﻟــﺪار اﻵﺧــﺮة ﺑﻜــﻞ ﻃﺮيﻖ...ﻓــﺈن
اﻟﻘﻠب إذا ﻏفﻞ عﻦ ﷲ ﲤﻜﻨﺘﻢ ﻣﻨﻪ وﻣﻦ أعﻮانﻪ.
اﻟﺜاﱐ :جﻨﺪ اﻟﺸهﻮات ﻓزيﻨﻮها ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ ,وﺣﺴﻨﻮها ﰲ أعﻴﻨهﻢ.

وإذا رأيﺘﻢ ﲨاعﺔ ﳎﺘمعﲔ عﻠى ﻣا يضﺮكﻢ ﻣــﻦ ذكــﺮ ﷲ أو ﻣــذاكﺮة أﻣــﺮﻩ و ﻴــﻪ وديﻨــﻪ ,وﱂ
تﻘــﺪروا عﻠــى تف ـﺮيﻘهﻢ ,ﻓاســﺘعﻴﻨﻮا عﻠــﻴهﻢ ﺑﺒــﲏ جﻨﺴــهﻢ ﻣــﻦ اﻟﺒﻄــاﻟﲔ ,ﻓﻘﺮﺑــﻮهﻢ ﻣــﻨهﻢ,
وشﻮشﻮا عﻠﻴهﻢ.
و ﳉمﻠــﺔ...ﻓادﺧﻠﻮا عﻠــى كــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻦ ﺑــﲏ آدم ﻣــﻦ ب إرادتــﻪ وشــهﻮتﻪ ,ﻓﺴــاعﺪوﻩ
عﻠﻴها ,وكﻮنﻮا عﻮ ً ﻟﻪ عﻠى ﲢصﻴﻠها.

وراﺑﻄـﻮا عﻠــى اﻟﺜغــﻮر ,وانﺘهــزوا ﻓﺮﺻــﻜﻢ ﻓــﻴهﻢ عﻨــﺪ اﻟﺸــهﻮة ,واﻟغضــب ,ﻓــﻼ تصــﻄادون

ﺑﲏ آدم ﰲ أعﻈﻢ ﻣﻦ هذيﻦ اﳌﻮﻃﻨﲔ.
واعﻠمــﻮا أنــﻪ ﻟــﻴس ﻟﻜــﻢ ﰲ ﺑــﲏ آدم ســﻼح أﺑﻠــﻎ ﻣــﻦ هــذيﻦ اﻟﺴــﻼﺣﲔ ,وإﳕــا أﺧﺮجــﺖ
أﺑﻮيهﻢ ﻣﻦ اﳉﻨﺔ ﻟﺸهﻮة ,وإﳕا أﻟﻘﻴﺖ اﻟعﺪاوة ﺑﲔ أوﻻدهﻢ ﻟغضب.
وأعﻈــﻢ أســﻠﺤﺘهﻢ ﻓــﻴﻜﻢ وأﻣﻨــﻊ ﺣصــﻮ ﻢ :ذكــﺮ ﷲ ,وﳐاﻟفــﺔ اﳍــﻮى ,ﻓــﺈذا رأيــﺘﻢ اﻟﺮجــﻞ
ﳐاﻟفاً ﳍﻮاﻩ ,ﻓاهﺮﺑﻮا ﻣﻦ ﻇﻠﻪ ,وﻻ تﺪنﻮا ﻣﻨﻪ.
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وﻣــﻦ عﻘﻮ ــا  :أ ــا تعمــى اﻟﻘﻠــب ,ﻓــﺈن ﱂ تُعمــﻪ أﺿــعفﺖ ﺑص ـﲑتﻪ وﻻ ﺑ ـﺪﱠ ,ﻓــﺈذا عمــى

اﻟﻘﻠــب وﺿــعف ﻓاتــﻪ ﻣــﻦ ﻣعﺮﻓــﺔ اﳍــﺪى وﻗﻮتــﻪ ﰲ تﻨفﻴــذﻩ ﰲ نفﺴــﻪ وﰲ ﻏــﲑﻩ. ,ﲝﺴــب
ﺿعف ﺑصﲑتﻪ وﻗﻮتﻪ....وﻟﻮ ﱂ يﻜﻦ ﰲ عﻘﻮﺑﺔ اﻟــذنﻮب إﻻ هــذﻩ اﻟعﻘﻮﺑــﺔ وﺣــﺪها ﻟﻜانــﺖ

كاﻓﻴﺔ داعﻴﺔ إﱃ تﺮكها واﻟﺒعﺪ ﻣﻨها.
وﻣــ ــﻦ عﻘﻮ ـ ـ ـا  :أ ـ ـ ــا تﻨﺴــ ــﻲ اﻟعﺒـ ـ ــﺪ نفﺴـ ـ ــﻪ ,ﻓـ ـ ــﺈذا نﺴــ ــﻲ نفﺴـ ـ ــﻪ أﳘﻠهـ ـ ــا وأﻓﺴـ ـ ــﺪها
وأهﻠﻜها...ﻓﻴﻨﺴﻲ أسﺒاب سعاد ا وﻓﻼﺣهــا وﺻــﻼﺣها وﻣــا تﻜمــﻞ ﺑﻪ...ويﻨﺴــى عﻴــﻮب
نفﺴﻪ ونﻘصها وآﻓا ا ,ﻓﻼ ﳜﻄﺮ ﺑﺒاﻟــﻪ إزاﻟﺘهــا وإﺻﻼﺣها...ويﻨﺴــى أﻣـﺮاض نفﺴــﻪ وﻗﻠﺒــﻪ
وآﻻﻣها ﻓﻼ ﳜﻄﺮ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻣﺪاو ا وﻻ اﻟﺴعﻲ ﰲ إزاﻟﺔ عﻠﻠها وأﻣﺮاﺿها.
وﻣــﻦ عﻘﻮ ـا  :أ ــا تزيــﻞ اﻟــﻨّعﻢ اﳊاﺿــﺮة وتﻘﻄــﻊ اﻟــﻨعﻢ اﻟﻮاﺻــﻠﺔ ﻓﺘزيــﻞ اﳊاﺻــﻞ وﲤﻨــﻊ
اﻟﻮاﺻ ــﻞ ﻓــﺈن نع ــﻢ ﷲ ﻣــا ُﺣفــظ ﻣﻮجﻮده ــا ﲟﺜ ــﻞ ﻃاعﺘ ــﻪ ,وﻻ اســﺘجﻠب ﻣفﻘﻮدهــا ﲟﺜ ــﻞ

ﻃاعﺘ ــﻪ...ﻓﺈذا أراد ﷲ ﺣف ــظ نعمﺘ ــﻪ عﻠ ــى عﺒ ــﺪﻩ أﳍم ــﻪ رعايﺘه ــا ﺑﻄاعﺘ ــﻪ ﻓﻴه ــا وإذا أراد
زواﳍا عﻨﻪ ﺧذﻟﻪ ﺣﱴ عصاﻩ ا
وﻣﻦ عﻘﻮ ا  :أ ا تﺒاعﺪ عﻦ اﻟعﺒﺪ وﻟﻴﻪ ,وأنفﻊ اﳋﻠﻖ ﻟـﻪ ,وأنصــﺤهﻢ ﻟــﻪ ,وﻣــﻦ ســعادتُﻪ
ش اﳋﻠــﻖ ﻟ ـﻪ ,وأعﻈمهــﻢ
ﰲ ﻗﺮﺑــﻪ ﻣﻨــﻪ ,وهــﻮ اﳌﻠــﻚ اﳌﻮّكــﻞ ﺑــﻪ ,وتُـﺪﱐ ﻣﻨــﻪ عــﺪوﻩ ,وأﻏ ـ ﱠ
ﺿ ــﺮراً ﻟـ ــﻪ ,وه ــﻮ اﻟﺸ ــﻴﻄان ,ﻓ ــﺈن اﻟعﺒ ــﺪ إذا عص ــى ﷲ تﺒاع ــﺪ ﻣﻨ ــﻪ اﳌﻠـ ــﻚ ﺑﻘ ــﺪر تﻠ ــﻚ
اﳌعصﻴﺔ ,ﺣﱴ أنﻪ يﺘﺒاعﺪ عﻨﻪ ﻟﻜذﺑﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺴاﻓﺔ وﺣﻴﺪة.

وإذا اشﺘﺪ ﻗﺮب اﳌﻠﻚ ﻣﻦ اﻟعﺒﺪ تﻜﻠﻢ عﻠــى ﻟﺴــانﻪ ,وأﻟﻘــى عﻠــى ﻟﺴــانﻪ اﻟﻘــﻮل اﻟﺴــﺪيﺪ,
وإذا ﺑعـــﺪ ﻣﻨـ ــﻪ ,وﻗـ ــﺮب ﻣﻨـ ــﻪ اﻟﺸ ــﻴﻄان ,تﻜﻠ ــﻢ عﻠ ــى ﻟﺴـــانﻪ ,وأﻟﻘـــى عﻠﻴ ــﻪ ﻗ ــﻮل اﻟـــزور
واﻟفﺤــش ,ﺣــﱴ تــﺮى اﻟﺮج ــﻞ يــﺘﻜﻠﻢ عﻠــى ﻟﺴــانﻪ اﳌﻠــﻚ ,واﻟﺮجــﻞ ي ــﺘﻜﻠﻢ عﻠــى ﻟﺴ ــانﻪ
اﻟﺸﻴﻄان.
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اﻟذنﻮب أﻣﺮاض ﻣﱴ اسﺘﺤﻜمﺖ ﻗﺘﻠﺖ
وﻣﻦ عﻘﻮ ا :أ ا تﺴﺘجﻠب ﻣﻮاد هﻼك اﻟعﺒﺪ ﰲ دنﻴاﻩ وآﺧﺮتﻪ.

ﻓــﺈن اﻟــذنﻮب هــﻲ أﻣ ـﺮاض ﻣــﱴ اســﺘﺤﻜمﺖ ﻗﺘﻠــﺖ ,وﻻ ﺑــﺪ ,وكمــا أن اﻟﺒــﺪن ﻻ يﻜــﻮن
ﺻــﺤﻴﺤاً إﻻ ﺑغـ ٍ
ـذاء ﳛفــظ ﻗﻮتــﻪ ,واســﺘفﺮاغ يﺴــﺘفﺮغ اﳌ ـﻮاد اﻟفاســﺪة ,واﻷﺧــﻼط اﻟﺮديﺌــﺔ
اﻟــﱵ ﻣــﱴ ﻏﻠﺒــﺖ عﻠﻴــﻪ أﻓﺴــﺪتﻪ ,وﲪﻴــﺔ ﳝﺘﻨــﻊ ــا ﻣ ـﻦ تﻨــاول ﻣــا يؤذيــﻪ وﳜﺸــى ﺿــﺮرﻩ,

ﻓﻜــذﻟﻚ اﻟﻘﻠ ــب ﻻ ت ــﺘﻢ ﺣﻴاتــﻪ إﻻ ﺑغــذاء ﻣــﻦ اﻹﳝــان واﻷعمــال اﻟصــاﳊﺔ ﳛف ــظ ﻗﻮتــﻪ,
واسﺘفﺮاغ ﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨصﻮح يﺴﺘفﺮغ اﳌـﻮاد اﻟفاســﺪة واﻷﺧــﻼط اﻟﺮديﺌــﺔ ﻣﻨــﻪ ,وﲪﻴــﺔ تﻮجــب
ﻟﻪ ﺣفظ اﻟصﺤﺔ ,وﲡﻨــب ﻣــا يضــادها...واﻟﺘﻘﻮى اســﻢ ﻣﺘﻨــاول ﳍــذﻩ اﻷﻣــﻮر اﻟﺜﻼثــﺔ ,ﻓمــا
ﻓات ﻣﻨها ﻓات ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮى ﺑﻘﺪرﻩ.
اﻟذنب ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ عﻘﻮﺑﺔ أﻟﺒﺘﺔ
اﻟــذنب ﻻ ﳜﻠــﻮ ﻣــﻦ عﻘﻮﺑــﺔ أﻟﺒﺘــﺔ ,وﻟﻜــﻦ ﳉهــﻞ اﻟعﺒــﺪ ﻻ يﺸــعﺮ ﲟــا هــﻮ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟعﻘﻮﺑــﺔ,
ـس
ﻷنﻪ ﲟﻨزﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮان واﳌﺨﺪر واﻟﻨــائﻢ اﻟــذي ﻻ يﺸــعﺮ ﻷﱂ ,ﻓــﺈذا اســﺘﻴﻘظ وﺻــﺤا أﺣـ ﱠ
ﳌؤﱂ.
وﻗــﺪ تﻘــارن اﳌضــﺮة ﻟﻠــذنب ,وﻗــﺪ تﺘــأﺧﺮ عﻨــﻪ يﺴ ـﲑاً وإﻣــا ﻣــﺪة ,كمــا يﺘــأﺧﺮ اﳌــﺮض عــﻦ

سﺒﺒﻪ أو يﻘارنﻪ ,وكﺜﲑاً ﻣا يﻘﻊ اﻟغﻠﻂ ﻟﻠعﺒﺪ ﰲ هذا اﳌﻘــام ,ويــذنب اﻟــذنب ﻓــﻼ يــﺮى أثــﺮﻩ

عﻘﻴﺒ ــﻪ ,وﻻ ي ــﺪري أن ــﻪ يعم ــﻞ عمﻠ ــﻪ عﻠ ــى اﻟﺘ ــﺪرج ش ــﻴﺌاً ﻓﺸ ــﻴﺌاً ,كم ــا تعم ــﻞ اﻟﺴ ــمﻮم

واﻷشــﻴاء اﻟضــارة ﺣــذو اﻟ ُﻘــذة ﻟﻘــذة ,ﻓــﺈن تــﺪارك اﻟعﺒــﺪ ﻷدويــﺔ واﻻســﺘفﺮاغ واﳊمﻴــﺔ
وإﻻ ﻓهــﻮ ﺻــائﺮ إﱃ اﳍــﻼك ,هــذا إذا كــان ذنﺒـاً واﺣــﺪاً ﱂ يﺘﺪاركــﻪ ﲟــا يزيــﻞ أثــﺮﻩ ,ﻓﻜﻴــف
ﻟذنب عﻠى اﻟذنب كﻞ يﻮم وكﻞ ساعﺔ ؟ وﷲ اﳌﺴﺘعان.
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اسﺘﺤضار ﺑعﺾ عﻘﻮ ت اﻟذنﻮب ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ داعﻴاً إﱃ هجﺮا ا

اسﺘﺤضــﺮ ﺑعــﺾ اﻟعﻘــﻮ ت اﻟــﱵ رتﺒهــا ﷲ ســﺒﺤانﻪ عﻠــى اﻟــذنﻮب وجــﻮز وﺻــﻮل ﺑعضــها

إﻟﻴﻚ واجعﻞ ذﻟﻚ داعﻴاً ﻟﻠﻨفس إﱃ هجﺮا ــا ,وأ أســﻮق ﻟــﻚ ﻣﻨهــا ﻃﺮﻓـاً يﻜفــﻲ اﻟعاﻗــﻞ
ﻣﻊ اﻟﺘصﺪيﻖ ﺑﺒعضﻪ:

ﻓمﻨهــا :اﳋــﺘﻢ عﻠــى اﻟﻘﻠــﻮب واﻷﲰــاع ,واﻟغﺸــاوة عﻠــى اﻷﺑصــار واﻹﻗفــال عﻠــى اﻟﻘﻠــﻮب
وجعﻞ اﻻكﻨﺔ عﻠﻴها واﻟﺮيﻦ عﻠﻴها واﻟﻄﺒﻊ وتﻘﻠﻴــب اﻷﻓﺌــﺪة واﻷﺑصــار واﳊﻴﻠﻮﻟــﺔ ﺑــﲔ اﳌــﺮء
وﻗﻠﺒﻪ وإﻏفال اﻟﻘﻠــب عــﻦ ذكــﺮ اﻟــﺮب وإنﺴــاء اﻹنﺴــان نفﺴــﻪ وتــﺮك إرادة تﻄهــﲑ اﻟﻘﻠــب
يصـ ّـعﺪ ﰲ اﻟﺴ ـماء وﺻــﺮف اﻟﻘﻠــﻮب عــﻦ اﳊــﻖ وز دة
وجعــﻞ اﻟصــﺪر ﺿــﻴﻘاً ﺣﺮج ـاً كأﳕــا ّ
ﻣﺮﺿاً عﻠى ﻣﺮﺿها ,وإركاسها ونﻜﺴها ﲝﻴﺚ تﺒﻘى ﻣﻨﻜﻮسﺔ.

وﻣﻨها :جعﻞ اﻟﻘﻠب أﺻﻢ ﻻ يﺴمﻊ اﳊﻖ ,أﺑﻜﻢ ﻻ يﻨﻄﻖ ﺑﻪ أعمى ﻻ يﺮاﻩ.
وﻣﻨه ــا :اﳋﺴ ــف ﻟﻘﻠب....وعﻼﻣ ــﺔ اﳋﺴ ــف ﺑ ــﻪ أن ﻻ يـ ـزال جـ ـﻮاﻻً ﺣـ ـﻮل اﻟﺴ ــفﻠﻴات
واﻟﻘــاذورات واﻟﺮذائﻞ...ﻗــال ﺑعــﺾ اﻟﺴــﻠف :إن هــذﻩ اﻟﻘﻠــﻮب جﻮاﻟــﺔ ﻓمﻨهــا ﻣــا ﳚــﻮل

ش.
ﺣﻮل اﻟعﺮش وﻣﻨها ﻣا ﳚﻮل ﺣﻮل اﳊُ ّ

وﻣﻨهــا ﻣﺴــخ اﻟﻘﻠــب ,ﻓﻴُمﺴــخ كمــا ﲤﺴــخ اﻟصــﻮرة ,ﻓﻴصــﲑ اﻟﻘﻠــب عﻠــى ﻗﻠــب اﳊﻴ ـﻮان

اﻟــذي شــا ﻪ ﰲ أﺧﻼﻗــﻪ وأعماﻟــﻪ وﻃﺒﻴعﺘــﻪ ,ﻓمــﻦ اﻟﻘﻠــﻮب ﻣــا ﳝﺴــخ عﻠ ـى ُﺧﻠُــﻖ ﺧﻨزيــﺮ

ﻟﺸﺪة شﺒﻪ ﺻاﺣﺒﻪ ﺑﻪ وﻣﻨها ﻣا ﳝﺴخ عﻠى ُﺧﻠُﻖ كﻠب أو ﲪــار أو ﺣﻴــﺔ أو عﻘــﺮب وﻏــﲑ

ذﻟــﻚ....وتﻘﻮى هــذﻩ اﳌﺸــا ﺔ ﻃﻨـاً ﺣــﱴ تﻈهــﺮ ﰲ اﻟصــﻮرة اﻟﻈــاهﺮة ﻇهــﻮراً ﺧفﻴفـاً يـﺮاﻩ

اﳌﺘفﺮسﻮن وتﻈهﺮ ﰲ اﻷعمال ﻇهﻮراً يﺮاﻩ كﻞ أﺣﺪ.

ﻓﺴــﺒﺤان ﷲ....كــﻢ ﻣــﻦ ﻣفﺘــﻮن ﺑﺜﻨــاء اﻟﻨــاس عﻠﻴــﻪ ,وﻣغــﺮو ٍر ﺑﺴــﱰ ﷲ عﻠﻴــﻪ ,وﻣﺴــﺘﺪرج

ﺑﻨعﻢ ﷲ عﻠﻴﻪ ,وكﻞ هذﻩ عﻘﻮ ت وإهانﺔ ,ويﻈﻦ اﳉاهﻞ أ ا كﺮاﻣﺔ.
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ـس اﻟﻘﻠــب ﺣ ـﱴ يــﺮى اﻟﺒاﻃــﻞ ﺣﻘ ـاً واﳊ ــﻖ ﻃــﻼً واﳌعــﺮوف ﻣﻨﻜ ـﺮاً واﳌﻨﻜــﺮ
وﻣﻨهــا :نﻜـ ُ
ﻣعﺮوﻓ ـاً ,ويُفﺴــﺪ ويــﺮي أنــﻪ يُصــﻠح ,ويصــﺪ عــﻦ ســﺒﻴﻞ ﷲ وهــﻮ يــﺮى أنــﻪ يــﺪعﻮ إﻟﻴهــا,

ويﺸــﱰى اﻟضــﻼﻟﺔ ﳍــﺪى وهــﻮ يــﺮى أنــﻪ عﻠــى اﳍــﺪى ,ويﺘﺒــﻊ هـﻮاﻩ وهــﻮ يــزعﻢ أنــﻪ ُﻣﻄﻴــﻊ

ﳌﻮﻻﻩ ,وكﻞ هذا ﻣﻦ عﻘﻮ ت اﻟذنﻮب اﳉاريﺔ عﻠى اﻟﻘﻠﻮب.

وﻣﻨها :اﳌعﻴﺸﺔ اﻟضــﻨﻚ ﰲ اﻟــﺪنﻴا ,وﰲ اﻟــﱪزخ ,واﻟعــذاب ﰲ اﻵﺧــﺮة ,ﻗــال تعــاﱃ :وﻣــﻦ
ﺸـ ُـﺮﻩُ يــﻮم اﻟﻘﻴاﻣــﺔ أعمــى ] ﻃــﻪ[124:
أعــﺮض عــﻦ ذكــﺮي ﻓــﺈن ﻟــﻪ ﻣعﻴﺸ ـﺔً ﺿــﻨﻜاً وﳓ ُ
ﻓــاﳌعﺮض عﻨــﻪ ﻟــﻪ ﺿــﻨﻚ اﳌعﻴﺸــﺔ ﲝﺴــب إعﺮاﺿــﻪ ,وإن تــﻨعﻢ ﰲ اﻟــﺪنﻴا ﺻــﻨاف اﻟﻨعــﻴﻢ,
ﻓفﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺸﺔ واﻟذل واﳊﺴـﺮات اﻟــﱵ تﻘﻄــﻊ اﻟﻘﻠــﻮب واﻷﻣــاﱐ اﻟﺒاﻃﻠــﺔ واﻟعــذاب
اﳊاﺿــﺮ ﻣــا ﻓﻴــﻪ ,وإﳕــا يﻮاريــﻪ عﻨــﻪ ســﻜﺮ اﻟﺸــهﻮات واﻟعﺸــﻖ وﺣــب اﻟــﺪنﻴا واﻟﺮ ســﺔ,.
ﻓاﳌعﻴﺸﺔ اﻟضﻨﻚ ﻻزﻣﻪ ﳌﻦ أعﺮض عﻦ ذكﺮ ﷲ اﻟذي أنزﻟــﻪ عﻠــى رســﻮﻟﻪ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ
وسﻠﻢ ﰲ دنﻴاﻩ ,وﰲ اﻟﱪزخ ,ويﻮم ﻣعادﻩ.
إن ﻃﻴ ــب اﻟ ــﻨفس وس ــﺮور اﻟﻘﻠ ــب وﻓﺮﺣ ــﻪ وﻟذت ــﻪ واﺑﺘهاج ــﻪ وﻃمأنﻴﻨﺘ ــﻪ وانﺸـ ـﺮاﺣﻪ ون ــﻮرﻩ
وسعﺘﻪ وعاﻓﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺸهﻮات اﶈﺮﻣﺔ واﻟﺸﺒهات اﻟﺒاﻃﻠﺔ ,هﻮ اﻟﻨعﻴﻢ عﻠى اﳊﻘﻴﻘﺔ.

وﻗــﺪ أثــﲎ ﷲ تعــاﱃ عﻠــى ﺧﻠﻴﻠــﻪ ﺑﺴــﻼﻣﺔ ﻗﻠﺒــﻪ ﻓﻘــال  :وإن ﻣــﻦ شــﻴعﺘﻪ ﻹﺑ ـﺮاهﻴﻢ * إذ
جــاء رﺑــﻪ ﺑﻘﻠــب ســﻠﻴﻢ ] اﻟصــاﻓات [84-83:واﻟﻘﻠــب اﻟﺴــﻠﻴﻢ هــﻮ اﻟــذي ســﻠﻢ ﻣــﻦ
اﻟﺸــﺮك واﻟغــﻞ واﳊﻘــﺪ واﳊﺴــﺪ واﻟﺸــح واﻟﻜــﱪ وﺣــب اﻟــﺪنﻴا واﻟﺮ ســﺔ...,ﻓهذا اﻟﻘﻠــب
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ جﻨــﺔ ﻣعجﻠــﺔ ﰲ اﻟــﺪنﻴا ,وﰲ جﻨــﺔ ﰲ اﻟــﱪزخ ,وﰲ اﳉﻨــﺔ يــﻮم اﳌعــاد ,وﻻ تــﺘﻢ ﻟــﻪ
ســﻼﻣﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘ ـاً ﺣــﱴ يﺴــﻠﻢ ﻣ ـﻦ شــﺮك يﻨــاﻗﺾ اﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ ,وﺑﺪعــﺔ ﲣــاﻟف اﻟﺴــﻨﺔ ,وشــهﻮة
ﲣــاﻟف اﻷﻣــﺮ وﻏفﻠــﺔ تﻨــاﻗﺾ اﻟــذكﺮ وهــﻮى يﻨــاﻗﺾ اﻟﺘجﺮيــﺪ واﻹﺧــﻼص ,وهــذﻩ اﳋمﺴــﺔ

ُﺣ ُجب عﻦ ﷲ وﲢﺖ كﻞ واﺣﺪ ﻣﻨها أنﻮاع كﺜﲑة تﺘضمﻦ أﻓﺮاداً ﻻ تﻨﺤصﺮ.

ـ ـ)(23

أﻗﺴام اﻟذنﻮب
اﻟــذنﻮب تﻨﻘﺴــﻢ إﱃ أرﺑعــﺔ أﻗﺴــام َ :ﻣﻠَﻜﻴّــﺔ ,وشــﻴﻄانﻴﺔ ,وســﺒعﻴﻪ ,و ﻴمﻴــﺔ ,وﻻ ﲣــﺮج عــﻦ

ذﻟﻚ :

ﻓاﻟ ـ ــذنﻮب اﳌﻠﻜﻴ ـ ــﺔ  :أن يﺘع ـ ــاﻃى ﻣ ـ ــا ﻻ يص ـ ــﻠح ﻟ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﺻ ـ ــفات اﻟﺮﺑﻮﺑﻴ ـ ــﺔ كاﻟعﻈم ـ ــﺔ,
واﻟﻜــﱪ ء ,واﳉــﱪوت ,واﻟﻘهــﺮ ,واﻟعﻠــﻮ ,واســﺘعﺒاد اﳋﻠــﻖ ,وﳓــﻮ ذك ,وي ــﺪﺧﻞ ﰲ هــذا
اﻟﺸــﺮك ﻟــﺮب تعاﱃ...وهــذا اﻟﻘﺴــﻢ أعﻈــﻢ أنــﻮاع اﻟــذنﻮب....ﻓمﻦ كــان ﻣــﻦ أهــﻞ هــذﻩ
اﻟذنﻮب ﻓﻘﺪ زع ﷲ سﺒﺤانﻪ رﺑﻮﺑﻴﺘﻪ وﻣﻠﻜﻪ ,وجعﻞ ﻟﻪ نــﺪاً ,وهــذا أعﻈــﻢ اﻟــذنﻮب عﻨــﺪ

ﷲ ,وﻻ يﻨفﻊ ﻣعﻪ عمﻞ.

وأﻣـــا اﻟﺸـــﻴﻄانﻴﺔ ,ﻓاﻟﺘﺸـ ــﺒﻪ ﻟﺸـــﻴﻄان ﰲ اﳊﺴ ــﺪ ,واﻟﺒغـ ــﻲ ,واﻟغـ ــش واﻟغـ ــﻞ ,واﳋـ ــﺪاع,
واﳌﻜ ــﺮ ,واﻷﻣ ــﺮ ﲟعاﺻ ــﻲ ﷲ وﲢﺴ ــﻴﻨها ,واﻟﻨه ــﻲ ع ــﻦ ﻃاعﺘ ــﻪ ,و جﻴﻨه ــا ,واﻻﺑﺘ ــﺪاع ﰲ
ديﻨﻪ ,واﻟﺪعﻮة إﱃ اﻟﺒﺪع واﻟضﻼل ,وهذا اﻟﻨﻮع يﻠﻲ اﻟﻨﻮع اﻷول ﰲ اﳌفﺴﺪة.
وأﻣ ــا اﻟﺴ ــﺒعﻴﺔ ,ﻓ ــذنﻮب اﻟع ــﺪوان واﻟغض ــب وس ــفﻚ اﻟ ــﺪﻣاء واﻟﺘﻮث ــب عﻠ ــى اﻟض ــعفاء
واﻟعاجزيﻦ ويﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨها أنﻮاع أذى اﻟﻨﻮع اﻹنﺴاﱐ واﳉﺮأة عﻠى اﻟﻈﻠﻢ واﻟعﺪوان.
وأﻣــا اﻟــذنﻮب اﻟﺒهمﻴــﺔ ,ﻓمﺜــﻞ اﻟ ﱠ
ﺸــﺮﻩ واﳊــﺮص عﻠــى ﻗضـاء شــهﻮة اﻟــﺒﻄﻦ واﻟفــﺮج ,وﻣﻨهــا
يﺘﻮﻟﺪ اﻟزﱏ ,واﻟﺴﺮﻗﺔ ,وأكﻞ أﻣــﻮال اﻟﻴﺘــاﻣى ,واﻟﺒﺨــﻞ واﻟﺸــح ,واﳉــﱭ ,واﳍﻠــﻊ ,واﳉــزع,
وﻏﲑ ذﻟﻚ.
وهذا اﻟﻘﺴﻢ أكﺜﺮ ذنﻮب اﳋﻠﻖ ﻟعجــزهﻢ عــﻦ اﻟــذنﻮب اﻟﺴــﺒعﻴﺔ واﳌﻠﻜﻴــﺔ ,وﻣﻨــﻪ يــﺪﺧﻠﻮن
إﱃ سائﺮ اﻷﻗﺴام ,ﻓهﻮ ﳚﺮهﻢ إﻟﻴها ﻟزﻣــام ,ﻓﻴــﺪﺧﻠﻮن ﻣﻨــﻪ إﱃ اﻟــذنﻮب اﻟﺴــﺒعﻴﺔ ,ﰒ إﱃ
اﻟﺸﻴﻄانﻴﺔ ,ﰒ إﱃ ﻣﻨازعﺔ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮك ﰲ اﻟﻮﺣﺪانﻴﺔ
ـ ــ)(24

ﻣﺒﺪأ اﻟزﱏ ﻣﻦ عﺪم ﻏﺾ اﻟﺒصﺮ
ﳌا كانﺖ ﻣفﺴــﺪة اﻟــزﱏ ﻣــﻦ أعﻈــﻢ اﳌفاســﺪ...كانﺖ تﻠــﻲ ﻣفﺴــﺪة اﻟﻘﺘــﻞ ﰲ اﻟﻜﱪ..,ﻗــال

اﻹﻣام أﲪﺪ :ﻻ أعﻠﻢ ﺑعﺪ ﻗﺘﻞ اﻟﻨفس شﻴﺌاً أعﻈﻢ ﻣﻦ اﻟزﱏ.

وﻗ ــﺪ أك ــﺪ س ــﺒﺤانﻪ ﺣﺮﻣﺘ ــﻪ ﺑﻘﻮﻟ ــﻪ  :واﻟ ــذيﻦ ﻻ ي ــﺪعﻮن ﻣ ــﻊ ﷲ إﳍـ ـاً أﺧ ــﺮ وﻻ يﻘﺘﻠ ــﻮن

اﻟــﻨفس اﻟــﱵ ﺣ ــﺮم ﷲ إﻻ ﳊــﻖ وﻻ يزنــﻮن وﻣــﻦ يفعــﻞ ذﻟــﻚ يﻠــﻖ أ ﻣ ـاً * يُضــاعف ﻟ ــﻪ

اﻟعذاب يﻮم اﻟﻘﻴاﻣــﺔ وﳜﻠــﺪ ﻓﻴــﻪ ﻣهــا ً *إﻻ ﻣــﻦ ب ] اﻟفﺮﻗــان [70-68:ﻓﻘــﺮن اﻟــزﱏ
ﻟﺸﺮك وﻗﺘﻞ اﻟﻨفس ,وجعﻞ جزاء ذﻟﻚ اﳋﻠــﻮد ﰲ اﻟعــذاب اﳌضــاعف ﻣــا ﱂ يﺮﻓــﻊ اﻟعﺒــﺪ

ﻣﻮجب ذﻟﻚ ﻟﺘﻮﺑﺔ واﻹﳝان واﻟعمﻞ اﻟصاﱀ.
وأﻣﺮ تعاﱃ نﺒﻴﻪ ﺻﻠى ﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ أن ﻣــﺮ اﳌــؤﻣﻨﲔ ﺑغــﺾ أﺑصــارهﻢ وﺣفــظ ﻓــﺮوجهﻢ,
وأن يُعﻠمه ــﻢ أن ــﻪ ﻣﺸ ــاهﺪ ﻷعم ــاﳍﻢ ,ﻣﻄﻠ ــﻊ عﻠﻴه ــا  ,يعﻠ ــﻢ ﺧائﻨ ــﺔ اﻷع ــﲔ وﻣ ــا ﲣف ــى

اﻟصﺪور ] ﻏــاﻓﺮ [19:وﳌــا كــان ﻣﺒــﺪأ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺒصــﺮ جعــﻞ اﻷﻣــﺮ ﺑغضــﻪ ﻣﻘــﺪﻣاً
عﻠى ﺣفظ اﻟفــﺮج ,ﻓــﺈن اﳊـﻮادث ﻣﺒــﺪأها ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺮ ,كمــا أن ﻣعﻈــﻢ اﻟﻨــار ﻣــﻦ ﻣﺴﺘصــغﺮ
اﻟﺸﺮر ,ﻓﺘﻜﻮن نﻈﺮة ,ﰒ ﺧﻄﺮة ,ﰒ ﺧﻄﻮة ,ﰒ ﺧﻄﻴﺌﺔ.

وﳍــذا ﻗﻴ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺣف ــظ ه ــذﻩ اﻷرﺑع ــﺔ أﺣ ــﺮز ديﻨ ــﻪ :اﻟﻠﺤﻈ ــات ,واﳋﻄـ ـﺮات ,واﻟﻠفﻈ ــات,

واﳋﻄﻮات.
اﻟﻠﺤﻈات
وأكﺜــﺮ ﻣــا تـﺪﺧﻞ اﳌعاﺻــﻲ عﻠــى اﻟعﺒــﺪ ﻣــﻦ هــذﻩ اﻷﺑــﻮاب اﻷرﺑعــﺔ ,ﻓﻨــذكﺮ ﰲ كــﻞ واﺣــﺪ
ﻣﻨها ﻓصﻼً يﻠﻴﻖ ﺑﻪ.

ﻓأﻣــا اﻟﻠﺤﻈــات ﻓهــﻲ رائــﺪ اﻟﺸــهﻮة ورســﻮﳍا ,وﺣفﻈهــا أﺻــﻞ ﺣفــظ اﻟفــﺮج ,ﻓمــﻦ أﻃﻠــﻖ

ﺑصﺮﻩ أوردﻩ ﻣﻮارد اﳍﻠﻜات.
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ﻗ ــال رســـﻮل ﷲ ﺻ ــﻠى ﷲ عﻠﻴ ــﻪ وس ــﻠﻢ  ) :إ ك ــﻢ واﳉﻠ ــﻮس ﰲ اﻟﻄﺮﻗـــات ( ﻗ ــاﻟﻮا:
رســﻮل ﷲ ,ﳎاﻟﺴــﻨا ﻣــا ﻟﻨــا ﻣﻨهــا ﺑــﺪ ,ﻗــال ) :ﻓــﺈن كﻨــﺘﻢ ﻻﺑــﺪ ﻓــاعﻠﲔ ,ﻓــأعﻄﻮا اﻟﻄﺮيــﻖ

ﺣﻘﻪ ( ﻗاﻟﻮا :وﻣا ﺣﻘﻪ ؟ ﻗال ) :ﻏﺾ اﻟﺒصﺮ ,وكف اﻷذى ,ورد اﻟﺴﻼم (

واﻟﻨﻈــﺮ أﺻــﻞ عاﻣــﺔ اﳊ ـﻮادث اﻟــﱵ تصــﻴب اﻹنﺴــان ,ﻓــﺈن اﻟﻨﻈــﺮة تﻮﻟــﺪ ﺧﻄــﺮة ,ﰒ تﻮﻟــﺪ
اﳋﻄــﺮة ﻓﻜــﺮة ,ﰒ تﻮﻟــﺪ اﻟفﻜــﺮة شــهﻮة ,ﰒ تﻮﻟــﺪ اﻟﺸــهﻮة إرادة ,ﰒ تﻘــﻮى ﻓﺘصــﲑ عزﳝــﺔ
جازﻣﺔ ,ﻓﻴﻘﻊ اﻟفعﻞ ,وﻻ ﺑﺪ ,ﻣا ﱂ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻣانﻊ.
وﰲ هذا ﻗﻴﻞ :اﻟصﱪ عﻠى ﻏﺾ اﻟﺒصﺮ أيﺴﺮ ﻣﻦ اﻟصﱪ عﻠى أﱂ ﻣا ﺑعﺪﻩ.
ﻣﻦ آﻓات اﻟﻨﻈﺮ :أنﻪ يــﻮرث اﳊﺴـﺮات واﻟزﻓـﺮات واﳊﺮﻗــات ,ﻓــﲑى اﻟعﺒــﺪ ﻣــا ﻟــﻴس ﻗــادراً
عﻠﻴﻪ وﻻ ﺻاﺑﺮاً عﻨﻪ ,وهذا ﻣﻦ أعﻈﻢ اﻟعذاب ,أن تــﺮى ﻣــا ﻻ ﺻــﱪ ﻟــﻚ عــﻦ ﺑعضــﻪ ,وﻻ
ﻗﺪرة ﻟﻚ عﻠى ﺑعضﻪ

اﳋﻄﺮات
وأﻣــا اﳋﻄـﺮات ﻓﺸــأ ا أﺻــعب ,ﻓﺈ ــا ﻣﺒــﺪأ اﳋــﲑ واﻟﺸــﺮ ,وﻣﻨهــا تﺘﻮﻟــﺪ اﻹرادات واﳍمـﻢ
واﻟعزائﻢ ,ﻓمﻦ راعــى ﺧﻄﺮاتــﻪ ﻣﻠــﻚ زﻣــام نفﺴــﻪ ,وﻗهــﺮ هــﻮاﻩ ,وﻣــﻦ ﻏﻠﺒﺘــﻪ ﺧﻄﺮاتــﻪ ﻓهـﻮاﻩ

ونفﺴﻪ ﻟﻪ أﻏﻠب ,وﻣﻦ اسﺘهان ﳋﻄﺮات ﻗادتﻪ ﻗﺴﺮاً إﱃ اﳍﻠﻜات.
اﻟﻠفﻈات

وأﻣــا اﻟﻠفﻈــات ﻓﺤفﻈهــا ن ﻻ ﳜــﺮج ﻟفﻈــﺔ ﺿــائعﺔ ,ﺑــﻞ ﻻ ي ــﺘﻜﻠﻢ إﻻ ﻓﻴمــا يﺮجــﻮ ﻓﻴــﻪ
اﻟﺮﺑح واﻟز دة ﰲ ديﻨﻪ ,ﻓــﺈذا أراد أن يــﺘﻜﻠﻢ ﻟﻜﻠمــﺔ نﻈــﺮ :هــﻞ ﻓﻴهــا رﺑــح وﻓائــﺪة أم ﻻ؟
ﻓﺈن ﱂ يﻜﻦ ﻓﻴها ﻓائﺪة أﻣﺴﻚ عﻨهــا ,وإن كــان ﻓﻴهــا رﺑــح نﻈــﺮ :هــﻞ يفﻮتــﻪ ــا كﻠمــﺔ هــﻲ
أرﺑح ﻣﻨها ,ﻓﻼ يضــﻴعها ــذﻩ ,وإذا أردت أن تﺴــﺘﺪل عﻠــى ﻣــا ﰲ اﻟﻘﻠــب ﻓاســﺘﺪل عﻠﻴــﻪ
ﻄﻠﻊ ﻣا ﰲ اﻟﻘﻠب ,شاء ﺻاﺣﺒﻪ أم أﰉ.
ﲝﺮكﺔ اﻟﻠﺴان ,ﻓﺈنﻪ يُ ُ
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ﺪﺧﻞ اﻟﻨاس اﻟﻨار ,ﻓﻘال ) :اﻟفﻢ واﻟفﺮج(
سﺌﻞ ﺻﻠى ﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ عﻦ أكﺜﺮ ﻣا يُ ُ

وﻣﻦ اﻟعجب أن اﻹنﺴــان يهــﻮن عﻠﻴــﻪ اﻟــﺘﺤفظ واﻻﺣـﱰاز ﻣــﻦ أكــﻞ اﳊـﺮام واﻟﻈﻠــﻢ واﻟــز

واﻟﺴــﺮﻗﺔ وشــﺮب اﳋم ــﺮ وﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺮ اﶈــﺮم وﻏــﲑ ذﻟــﻚ ,ويصــعب عﻠﻴــﻪ اﻟــﺘﺤفظ ﻣــﻦ

ﺣﺮكـ ــﺔ ﻟﺴـ ــانﻪ ,ﺣـــﱴ تـ ــﺮى اﻟﺮجـ ــﻞ يﺸـ ــار إﻟﻴـــﻪ ﻟـ ــﺪيﻦ واﻟزهـــﺪ واﻟعﺒـ ــادة ,وه ــﻮ يـ ــﺘﻜﻠﻢ
ﻟﻜﻠمــات ﻣــﻦ ســﺨﻂ ﷲ ,ﻻ يﻠﻘــى ﳍــا ﻻً ,يــزل ﻟﻜﻠمــﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة ﻣﻨهــا أﺑعــﺪ ﻣــا ﺑــﲔ
اﳌﺸــﺮق واﳌغــﺮب ,وكــﻢ تــﺮى ﻣــﻦ رجــﻞ ﻣﺘــﻮرع عــﻦ اﻟفــﻮاﺣش واﻟﻈﻠــﻢ ,وﻟﺴــانﻪ يفــﺮي ﰲ
أعﺮاض اﻷﺣﻴاء واﻷﻣﻮات ,وﻻ يﺒاﱄ ﲟا يﻘﻮل.
وإذا أردت أن تعــﺮف ذﻟـﻚ ,ﻓــانﻈﺮ إﱃ ﻣــا رواﻩ ﻣﺴــﻠﻢ ﰲ ﺻــﺤﻴﺤﻪ ﻣــﻦ ﺣــﺪيﺚ جﻨــﺪب
ﺑــﻦ عﺒــﺪﷲ ﻗــال :ﻗــال رســﻮل ﷲ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ ) :ﻗــال رجــﻞ :وﷲ ﻻ يغفــﺮ ﷲ
ـﺮت
ﻟفــﻼن ,ﻓﻘــال ﷲ عــز وجــﻞ :ﻣــﻦ ذا اﻟــذي يﺘــأﱄ عﻠـ ّـﻲ أﱐ ﻻ أﻏفــﺮ ﻟفــﻼن ؟ ﻗــﺪ ﻏفـ ُ
أﺣﺒﻄﺖ عمﻠﻚ (
ﻟﻪ ,و
ُ
ﻓهذا اﻟعاﺑﺪ اﻟذي عﺒﺪ ﷲ ﻣا شاء أن يعﺒﺪﻩ أﺣﺒﻄﺖ هذﻩ اﻟﻜﻠمﺔ اﻟﻮاﺣﺪة عمﻠﻪ كﻠﻪ

وﰲ اﻟصــﺤﻴﺤﲔ ﻣــﻦ ﺣــﺪيﺚ أﰊ هﺮيــﺮة رﺿــﻲ ﷲ عﻨــﻪ عــﻦ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ

ﻗ ــال ) :إن اﻟعﺒـــﺪ ﻟﻴـــﺘﻜﻠﻢ ﻟﻜﻠمـــﺔ ﻣـ ــﻦ رﺿـ ـﻮان ﷲ ,ﻻ يﻠﻘـ ــى ﳍـ ــا ﻻً ,يﺮﻓع ــﻪ ﷲ ــا

درجــات ,وإن اﻟعﺒــﺪ ﻟﻴــﺘﻜﻠﻢ ﻟﻜﻠمــﺔ ﻣــﻦ ســﺨﻂ ﷲ ,ﻻ يﻠﻘــى ﳍــا ﻻً ,يه ــﻮى ــا ﰲ

جهﻨﻢ.

وعﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ) :إن اﻟعﺒﺪ ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ ﻟﻜﻠمﺔ ,ﻣا يﺘﺒــﲔ ﻣــا ﻓﻴهــا ,يهــﻮى ــا ﰲ اﻟﻨــار أﺑعــﺪ ﻣــا
ﺑﲔ اﳌﺸﺮق واﳌغﺮب(
وﰲ اﻟصﺤﻴﺤﲔ ﻣﻦ ﺣﺪيﺚ أﰊ هﺮيﺮة يﺮﻓعﻪ ) :ﻣــﻦ كــان يــؤﻣﻦ
ﺧﲑاً أو ﻟﻴصمﺖ (
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واﻟﻴــﻮم اﻵﺧــﺮ ﻓﻠﻴﻘــﻞ

وﻗﺪ كان اﻟﺴﻠف ﳛاسب أﺣﺪهﻢ نفﺴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :يﻮم ﺣار ,ويﻮم رد.
وأيﺴﺮ ﺣﺮكات اﳉﻮارح ﺣﺮكﺔ اﻟﻠﺴان ,وهﻲ أﺿﺮها عﻠى اﻟعﺒﺪ.

وكان أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟصﺪيﻖ رﺿﻲ ﷲ عﻨﻪ ﳝﺴﻚ ﺑﻠﺴانﻪ ويﻘﻮل :هذا أوردﱐ اﳌﻮارد.

واﻟﻜﻼم أسﲑك ,ﻓﺈذا ﺧﺮج ﻣﻦ ﻓﻴﻚ ﺻﺮت أسﲑﻩ.
ﰲ اﻟﻠﺴـ ــان آﻓﺘـ ــان عﻈﻴمﺘـ ــان :إن ﺧﻠـ ــﺺ ﻣـ ــﻦ إﺣـ ــﺪاﳘا ﱂ ﳜﻠـ ــﺺ ﻣـ ــﻦ اﻷﺧـ ــﺮى :آﻓـ ــﺔ
اﻟﻜﻼم ,وآﻓﺔ اﻟﺴﻜﻮت.
وﻗــﺪ يﻜــﻮن كــﻞ ﻣﻨهمــا أعﻈــﻢ إﲦ ـاً ﻣــﻦ اﻷﺧــﺮى ﰲ وﻗﺘهــا ,ﻓاﻟﺴــاكﺖ عــﻦ اﳊــﻖ شــﻴﻄان
أﺧــﺮس ,عـ ٍ
ـاص ﻣـﺮ ٍاء ُﻣــﺪاهﻦ إذ ﱂ ﳜــف عﻠــى نفﺴــﻪ ,واﳌــﺘﻜﻠﻢ ﻟﺒاﻃــﻞ شــﻴﻄان ﻃــﻖ
ٍ
عاص  ,وأكﺜﺮ اﳋﻠﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﰲ كﻼﻣﻪ وسﻜﻮتﻪ ,ﻓهﻢ ﺑﲔ هذيﻦ اﻟﻨﻮعﲔ.

وأهــﻞ اﻟﻮســﻂ – وهــﻢ أهــﻞ اﻟصـﺮاط اﳌﺴــﺘﻘﻴﻢ – كفـﻮا أﻟﺴــﻨﺘهﻢ عــﻦ اﻟﺒاﻃــﻞ ,وأﻃﻠﻘﻮهــا
ﻓﻴمــا يعــﻮد عﻠــﻴهﻢ نفعــﻪ ﰲ اﻵﺧــﺮة ,ﻓــﻼ يــﺮى أﺣــﺪهﻢ أنــﻪ يــﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻠمــﺔ تــذهب عﻠﻴــﻪ
ﺿائعﺔ ﺑﻼ ﻣﻨفعﺔ ,ﻓضﻼً أن تضﺮﻩ ﰲ آﺧﺮتﻪ.

وإن اﻟعﺒﺪ ﻟﻴأﰐ يﻮم اﻟﻘﻴاﻣﺔ ﲝﺴﻨات أﻣﺜال اﳉﺒال ,ﻓﻴجــﺪ ﻟﺴــانﻪ ﻗــﺪ هــﺪﻣها عﻠﻴــﻪ كﻠهــا,

و ﰐ ﺑﺴﻴﺌات أﻣﺜال اﳉﺒال ,ﻓﻴجﺪ ﻟﺴانﻪ ﻗﺪ هﺪﻣها ﻣﻦ كﺜﺮة ذكﺮ ﷲ وﻣا اتصﻞ ﺑﻪ.
اﳋﻄﻮات

وأﻣا اﳋﻄﻮات :ﻓﺤفﻈهــا ن ﻻ يﻨﻘــﻞ ﻗﺪﻣــﻪ إﻻ ﻓﻴمــا يﺮجــﻮ ثﻮاﺑــﻪ ,ﻓــﺈن ﱂ يﻜــﻦ ﰲ ﺧﻄــاﻩ
ﻣزيـ ُﺪ ثـﻮاب ,ﻓــاﻟﻘعﻮد عﻨهــا ﺧــﲑ ﻟــﻪ ,وﳝﻜﻨــﻪ أن يﺴــﺘﺨﺮج ﻣــﻦ كــﻞ ﻣﺒــاح ﳜﻄــﻮ إﻟﻴــﻪ ﻗﺮﺑــﺔ

يﻨﻮيها  ,ﻓﺘﻘﻊ ﺧﻄاﻩ ﻗﺮﺑﻪ.
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ﻣفﺴﺪة اﻟز

وﻣفﺴــﺪة اﻟــز ﻣﻨاﻗضــﺔ ﻟصــﻼح اﻟعــاﱂ ,ﻓــﺈن اﳌ ـﺮأة إذا زنــﺖ أدﺧﻠــﺖ اﻟعــار عﻠــى أهﻠهــا
وزوجه ــا وأﻗار ــا ,ونﻜﺴ ــﺖ رؤوس ــهﻢ ﺑ ــﲔ اﻟﻨ ــاس ,وإن ﲪﻠ ــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟ ــزﱏ ,ﻓ ــﺈن ﻗﺘﻠ ــﺖ

وﻟــﺪها ﲨعــﺖ ﺑــﲔ اﻟــزﱏ واﻟﻘﺘــﻞ ,وإن ﲪﻠﺘــﻪ اﻟــزوج أدﺧﻠــﺖ عﻠــى أهﻠــﻪ وأهﻠهــا أجﻨﺒﻴ ـاً
ﻟﻴس ﻣــﻨهﻢ ﻓــﻮرثهﻢ وﻟــﻴس ﻣــﻨهﻢ ,ورآهــﻢ ,وﺧــﻼ ــﻢ ,وانﺘﺴــب إﻟــﻴهﻢ ,وﻟــﻴس ﻣــﻨهﻢ ,إﱃ
ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣفاسﺪ ز ها ,وزﱏ اﻟﺮجــﻞ ﻓﺈنــﻪ يﻮجــب اﺧــﺘﻼط اﻷنﺴــاب أيضـاً ,وإﻓﺴــاد

اﳌﺮأة اﳌصﻮنﺔ ,وتعﺮيضها ﻟﻠﺘﻠف واﻟفﺴاد ,وﰲ هذﻩ اﻟﻜﺒﲑة ﺧﺮاب اﻟﺪنﻴا واﻟﺪيﻦ.
ﻓﻜﻢ ﰲ اﻟزﱏ ﻣﻦ اسﺘﺤﻼل ﳏﺮﻣات ,وﻓﻮات ﺣﻘﻮق ,ووﻗﻮع ﻣﻈاﱂ.

وﻣﻦ ﺧاﺻــﻴﺘﻪ :أنــﻪ يﻮجــب اﻟفﻘــﺮ ,ويﻘصــﺮ اﻟعمــﺮ ,ويﻜﺴــﻮ ﺻــاﺣﺒﻪ سـﻮاد اﻟﻮجــﻪ ,وثــﻮب
اﳌﻘﺖ ﺑﲔ اﻟﻨاس.
وﳝﺮﺿـ ــﻪ إن ﱂ ﳝﺘـ ــﻪ ,وﳚﻠـ ــب اﳍ ــﻢ واﳊـ ــزن
وﻣ ــﻦ ﺧاﺻ ــﻴﺘﻪ أيض ـ ـاً :أنـ ــﻪ يﺸـ ــﺘﺖ اﻟﻘﻠـ ــبُ ,

واﳋﻮف ,ويﺒاعﺪ ﺻاﺣﺒﻪ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ,ويﻘﺮب ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻴﻄان.

ﻓﻠ ــﻴس ﺑع ــﺪ ﻣفﺴ ــﺪة اﻟﻘﺘ ــﻞ أعﻈ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻣفﺴ ــﺪتﻪ ,وﳍ ــذا ش ــﺮع ﻓﻴ ــﻪ اﻟﻘﺘ ــﻞ عﻠ ــى أش ــﻨﻊ
اﻟﻮجــﻮﻩ ,وأﻓﺤﺸــها وأﺻــعﺒها ,وﻟــﻮ ﺑﻠــﻎ اﻟعﺒ ــﺪ أن اﻣﺮأتــﻪ أو ﺣﺮﻣﺘــﻪ ﻗﺘﻠــﺖ كــان أســهﻞ

عﻠﻴﻪ ﻣﻦ أن يﺒﻠغﻪ أ ا زنﺖ.

وﻇهــﻮر اﻟــزﱏ ﻣــﻦ أﻣــارات ﺧـﺮاب اﻟعــاﱂ ,وهــﻮ ﻣــﻦ أشـﺮاط اﻟﺴــاعﺔ ,كمــا ﰲ اﻟصــﺤﻴﺤﲔ
عــﻦ أن ــس ﺑــﻦ ﻣاﻟــﻚ ﻗ ــال :ﲰعــﺖ رســﻮل ﷲ ﺻ ــﻠى ﷲ عﻠﻴ ــﻪ وســﻠﻢ يﻘــﻮل ) :إن ﻣ ــﻦ
أش ـﺮاط اﻟﺴــاعﺔ أن يﺮﻓــﻊ اﻟعﻠــﻢ ,ويﻈهــﺮ اﳉهــﻞ ,ويﺸــﺮب اﳋم ــﺮ ,ويﻈهــﺮ اﻟ ــز  ,ويﻘــﻞ
اﻟﺮجال ,وتﻜﺜﺮ اﻟﻨﺴاء ﺣﱴ يﻜﻮن ﳋمﺴﲔ اﻣﺮأة اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ (
ـ ــ)(29
تﻮﺑﺔ اﳌفعﻮل ﺑﻪ

ﰲ اﻟﻠـﻮاط ﻣــﻦ اﳌفاســﺪ ﻣــا يفــﻮت اﳊصــﺮ واﻟﺘعــﺪاد ,وﻷن يﻘﺘــﻞ اﳌفعــﻮل ﺑــﻪ ﺧــﲑ ﻟــﻪ ﻣــﻦ
أن يؤتى ,ﻓﺈنﻪ يفﺴﺪ ﻓﺴاداً ﻻ يﺮجــﻲ ﻟــﻪ ﺑعــﺪﻩ ﺻــﻼﺣاً أﺑــﺪاً ,وﺑــذهب ﺧــﲑﻩ كﻠــﻪ ,وﲤـُـﺺ
اﻷرض ﻣاويﺔ اﳊﻴاء ﻣﻦ وجهﻪ ,ﻓﻼ يﺴﺘﺤﻲ ﺑعﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﻣــﻦ ﷲ وﻻ ﻣــﻦ ﺧﻠﻘــﻪ ,وتعمــﻞ
ﰲ ﻗﻠﺒﻪ وروﺣﻪ نﻄفﺔ اﻟفاعﻞ ﻣا يعمﻞ اﻟﺴﻢ ﰲ اﻟﺒﺪن.
وﻗــﺪ اﺧﺘﻠــف اﻟﻨــاس هــﻞ يــﺪﺧﻞ اﳉﻨــﺔ ﻣفعــﻮل ﺑــﻪ ؟ عﻠــى ﻗــﻮﻟﲔ ﲰع ـﺖ شــﻴخ اﻹســﻼم
ﳛﻜﻴهما..
ورزق تﻮﺑــﺔ نصــﻮﺣاً
واﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﰲ اﳌﺴــأﻟﺔ أن يﻘــال :أن ب اﳌﺒﺘﻠــى ــذا اﻟــﺪاء وأ بُ ,
وعمـﻼً ﺻــاﳊاً ,وكــان ﰲ كــﱪﻩ ﺧـﲑاً ﻣﻨــﻪ ﰲ ﺻــغﺮﻩ ,وﺑــﺪل ســﻴﺌاتﻪ ﲝﺴــﻨات ,وﻏﺴــﻞ عــار

ذﻟﻚ نﻮاع اﻟﻄاعات واﻟﻘﺮ ت ,وﻏﺾ ﺑصﺮﻩ ,وﺣفظ ﻓﺮجــﻪ ﻣــﻦ اﶈﺮﻣــات ,وﺻــﺪق ﷲ
ﰲ ﻣعاﻣﻠﺘﻪ ,ﻓهذا ﻣغفﻮر ﻟﻪ ,وهﻮ ﻣﻦ أهﻞ اﳉﻨﺔ ,ﻓﺈن ﷲ يغفﺮ اﻟذنﻮب ﲨﻴعاً.
وﻗﺪ اسﺘﻘﺮت ﺣﻜمﺔ ﷲ ﺑﻪ عﺪﻻً وﻓضﻼً أن اﻟﺘائب ﻣﻦ اﻟذنب كمﻦ ﻻ ذنب ﻟﻪ.

أﻣــا ﻣفعــﻮل ﺑ ــﻪ ك ــان ﰲ ك ــﱪﻩ شـ ـﺮاً ﳑــا ك ــان ﰲ ﺻ ــغﺮﻩ ,ﱂ يﻮﻓــﻖ ﻟﺘﻮﺑ ــﺔ نصــﻮح وﻻ ﻟعم ــﻞ

ﺻاﱀ ,وﻻ اسﺘﺪراك ﻣا ﻓات ,وﻻ أﺣﻴــا ﻣــا أﻣـات ,وﻻ ﺑــﺪل اﻟﺴــﻴﺌات ﳊﺴــﻨات ,ﻓهــذا
ﺑعﻴ ــﺪ أن يﻮﻓ ــﻖ عﻨ ــﺪ اﳌم ــات ﳋاﲤ ـ ٍـﺔ ي ــﺪﺧﻞ ــا اﳉﻨ ــﺔ عﻘﻮﺑـ ـﺔً ﻟ ــﻪ عﻠ ــى عمﻠ ــﻪ ,ﻓ ــﺈن ﷲ
ســـﺒﺤانﻪ يعاﻗـ ــب عﻠـ ــى اﻟﺴـ ــﻴﺌﺔ ﺑﺴـ ــﻴﺌﺔ أﺧـ ــﺮى ﻓﺘﺘضـــاعف عﻘـ ــﻮ ت اﻟﺴـ ــﻴﺌات ﺑعضـ ــها
ﺑﺒعﺾ ,كما يﺜﻴب عﻠى اﳊﺴﻨﺔ ﲝﺴﻨﺔ أﺧﺮى.

ـ ــ)(30
أسﺒاب سﻮء اﳋاﲤﺔ

إذا نﻈــﺮت إﱃ كﺜــﲑ ﻣــﻦ اﶈﺘضــﺮيﻦ وجــﺪ ﻢ ﳛــال ﺑﻴــﻨهﻢ وﺑــﲔ ﺣﺴــﻦ اﳋاﲤــﺔ ,عﻘﻮﺑــﺔ ﳍــﻢ
عﻠــى أعمــاﳍﻢ اﻟﺴــﻴﺌﺔ ,ﻗــال اﳊــاﻓظ أﺑــﻮ ﳏمــﺪ عﺒــﺪاﳊﻖ ﺑــﻦ عﺒــﺪاﻟﺮﲪﻦ اﻷشــﺒﻴﻠﻲ رﲪــﻪ

ﷲ :واعﻠﻢ أن ﻟﺴﻮء اﳋاﲤــﺔ – أعــاذ ﷲ ﻣﻨهــا – أســﺒا ً ,وﳍــا ﻃــﺮق وأﺑـﻮاب ,أعﻈمهــا:
اﻻكﺒاب عﻠى اﻟــﺪنﻴا ,واﻹعـﺮاض عــﻦ اﻷﺧــﺮى ,واﻹﻗــﺪام واﳉـﺮأة عﻠــى ﻣعاﺻــﻲ ﷲ عــز
وجــﻞ ,ورﲟــا ﻏﻠــب عﻠــى اﻹنﺴــان ﺿــﺮب ﻣــﻦ اﳋﻄﻴﺌــﺔ ,ونــﻮع ﻣــﻦ اﳌعصــﻴﺔ ,وجانــب ﻣــﻦ
اﻹعﺮاض ,ونصﻴب ﻣﻦ اﳉﺮأة واﻹﻗﺪام ,ﻓمﻠﻚ ﻗﻠﺒــﻪ ,وســﱯ عﻘﻠــﻪ ,وأﻃفــأ نــﻮرﻩ ,وأرســﻞ

عﻠﻴــﻪ ﺣجﺒــﻪ ,ﻓﻠــﻢ تﻨفــﻊ ﻓﻴــﻪ تــذكﺮة ,وﻻ ﳒعــﺖ ﻓﻴــﻪ ﻣﻮعﻈــﺔ ,ﻓﺮﲟــا جــاءﻩ اﳌــﻮت عﻠــى
ذﻟﻚ.
وﻟﻘــﺪ ﺑﻜــى ســفﻴان اﻟﺜــﻮري ﻟﻴﻠــﺔ إﱃ اﻟصــﺒاح ,ﻓﻠمــا أﺻــﺒح ﻗﻴــﻞ ﻟــﻪ :كــﻞ هــذا ﺧﻮﻓ ـاً ﻣــﻦ

اﻟــذنﻮب ؟ ﻓأﺧــذ تﺒﻨــﺔ ﻣــﻦ اﻷرض ,وﻗــال :اﻟــذنﻮب أهــﻮن ﻣــﻦ هــذا ,وﻟﻜــﻦ أﺑﻜــﻲ ﻣــﻦ
ﺧﻮف اﳋاﲤﺔ.
وهذا ﻣﻦ أعﻈﻢ اﻟفﻘﻪ ,أن ﳜــاف اﻟﺮجــﻞ أن ﲣذﻟــﻪ ذنﻮﺑــﻪ عﻨــﺪ اﳌــﻮت ,ﻓﺘﺤــﻮل ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ
اﳋاﲤﺔ اﳊﺴﲎ.

ﻗال :واعﻠﻢ أن ســﻮء اﳋاﲤــﺔ – أعــاذ ﷲ ﻣﻨهــا – ﻻ تﻜــﻮن ﳌــﻦ اســﺘﻘام ﻇــاهﺮﻩ ,وﺻــﻠح
ﻃﻨــﻪ ,ﻣــا ﲰــﻊ ــذا وﻻ عﻠــﻢ ﺑــﻪ ,و اﳊمــﺪ ,وإﳕــا تﻜــﻮن ﳌــﻦ ﻟــﻪ ﻓﺴــاد ﰲ اﻟعﻘﻴــﺪة ,أو
إﺻ ـﺮار عﻠ ــى اﻟﻜﺒــائﺮ ,وإﻗــﺪام عﻠــى اﻟعﻈــائﻢ ,ﻓﺮﲟــا ﻏﻠــب ذﻟــﻚ عﻠﻴــﻪ ,ﺣــﱴ يﻨــزل ﺑــﻪ

اﳌ ــﻮت ﻗﺒ ــﻞ اﻟﺘﻮﺑ ــﺔ ,ﻓﻴأﺧ ــذﻩ ﻗﺒ ــﻞ إﺻ ــﻼح اﻟﻄﻮي ــﺔ ,ويُص ــﻄﻠﻢ ﻗﺒ ــﻞ اﻹ ﺑ ــﺔ ,ﻓﺒﻈف ــﺮ ﺑ ــﻪ
اﻟﺸﻴﻄان عﻨﺪ تﻠﻚ اﻟصﺪﻣﺔ ,وﳜﺘﻄفﻪ عﻨﺪ تﻠﻚ اﻟﺪهﺸﺔ ,واﻟعﻴاذ

ـ ــ)(31
عﻘﻮﺑﺔ اﻟﻠﻮاط

.

وﳌا كانﺖ ﻣفﺴﺪة اﻟﻠﻮاط ﻣﻦ أعﻈﻢ اﳌفاسﺪ كانﺖ عﻘﻮﺑﺘــﻪ ﰲ اﻟــﺪنﻴا واﻵﺧــﺮة ﻣــﻦ أعﻈــﻢ
اﻟعﻘﻮ ت.

عــﻦ اﺑــﻦ عﺒــاس عــﻦ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ ﻗــال ) :ﻣــﻦ وجــﺪﲤﻮﻩ يعمــﻞ ﻗــﻮم ﻟــﻮط,

ﻓــاﻗﺘﻠﻮا اﻟفاعــﻞ واﳌفعــﻮل ﺑــﻪ ( رواﻩ أهــﻞ اﻟﺴــﻨﻦ ,وﺻــﺤﺤﻪ اﺑــﻦ ﺣﺒــان وﻏــﲑﻩ ,واﺣــﺘﺞ
اﻹﻣام أﲪﺪ ذا اﳊﺪيﺚ ,وإسﻨادﻩ عﻠى شﺮط اﻟﺒﺨاري.
وأﻃﺒ ــﻖ أﺻ ــﺤاب رس ــﻮل ﷲ ﺻ ــﻠى ﷲ عﻠﻴ ــﻪ وس ــﻠﻢ عﻠ ــى ﻗﺘﻠـ ــﻪ ,ﱂ ﳜﺘﻠ ــف ﻓﻴـ ــﻪ ﻣ ــﻨهﻢ
رجﻼن ,وإﳕا اﺧﺘﻠفﺖ أﻗﻮاﳍﻢ ﰲ ﺻفﺔ ﻗﺘﻠﻪ.
اﻟﻠﻮﻃﻴــﺔ عﻜﺴ ـﻮا ﻓﻄــﺮة ﷲ اﻟــﱵ ﻓﻄــﺮ عﻠﻴهــا اﻟﺮجــال ,وﻗﻠﺒ ـﻮا اﻟﻄﺒﻴعــﺔ اﻟــﱵ ركﺒهــا ﷲ ﰲ
اﻟـــذكﻮر ,وهـــﻲ شـــهﻮة اﻟﻨﺴ ــاء دون شـــهﻮة اﻟ ــذكﻮر ,ﻓﻘﻠﺒ ـ ـﻮا اﻷﻣـــﺮ ,وعﻜﺴـ ـﻮا اﻟفﻄـ ــﺮة
واﻟﻄﺒﻴعﺔ ,ﻓأتﻮا اﻟﺮجال شهﻮة ﻣﻦ دون اﻟﻨﺴاء ,وﳍذا ﻗﻠــب ﷲ ســﺒﺤانﻪ عﻠــﻴهﻢ د رهــﻢ,
ﻓجعــﻞ عاﻟﻴهــا ســاﻓﻠها...,ﻓجعﻠهﻢ آي ـﺔً ﻟﻠعــاﳌﲔ ,وﻣﻮعﻈــﺔ ﻟﻠمﺘﻘــﲔ ,ونﻜــاﻻً وســﻠفاً ﳌــﻦ

شاركهﻢ ﰲ أعماﳍﻢ ﻣﻦ ا ﺮﻣﲔ.

أﺧــذهﻢ عﻠــى ﻏــﺮة وهــﻢ ئمــﻮن ,وجــاءهﻢ ُس ـﻪ وهــﻢ ﰲ ســﻜﺮ ﻢ يعمهــﻮن ,ﻓمــا أﻏــﲎ
عــﻨهﻢ ﻣــا كــانﻮا يﻜﺴــﺒﻮن ,ﻓانﻘﻠﺒــﺖ تﻠــﻚ اﻟﻠــذات آﻻﻣـاً ﻓأﺻــﺒﺤﻮا ــا يعــذﺑﻮن...ذهﺒﺖ
اﻟﻠذات ,وأعﻘﺒﺖ اﳊﺴﺮات ,وانﻘضﺖ اﻟﺸهﻮة ,وأورثــﺖ اﻟﺸــﻘﻮة ,ﲤﺘعـﻮا ﻗﻠــﻴﻼً وعــذﺑﻮا

ﻃــﻮيﻼً ,رتعـﻮا ﻣﺮتع ـاً وﺧﻴمـاً ,ﻓــأعﻘﺒهﻢ عــذا ً أﻟﻴم ـاً ,أســﻜﺮ ﻢ ﲬــﺮة تﻠــﻚ اﻟﺸــهﻮة ,ﻓمــا

اســﺘفاﻗﻮا ﻣﻨهــا إﻻ ﰲ د ر اﳌعــذﺑﲔ ,وأرﻗــﺪ ﻢ تﻠــﻚ اﻟغفﻠــﺔ ﻓمــا اســﺘﻴﻘﻈﻮا إﻻ وهــﻢ ﰲ
ﻣﻨــازل اﳍــاﻟﻜﲔ ,ﻓﻨــﺪﻣﻮا وﷲ أشــﺪ اﻟﻨﺪاﻣــﺔ ﺣــﲔ ﻻ يﻨفــﻊ اﻟﻨــﺪم ,وﺑﻜـﻮا عﻠــى ﻣــا أســﻠفﻮﻩ
ﺑﺪل اﻟﺪﻣﻮع ﻟﺪم.
ـ ــ)(32
دواء اﻟﺪاء اﻟعضال واﻟﺴﺤﺮ اﻟﻘﺘال  :اﻟعﺸﻖ

ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :وهﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ كﻠﻪ ﻣــﻦ دواء ﳍــذا اﻟــﺪاء اﻟعضــال ,ورﻗﻴــﺔ ﳍــذا اﻟﺴــﺤﺮ اﻟﻘﺘــال؟
وﻣا اﻻﺣﺘﻴال ﻟﺪﻓﻊ هذا اﳋﺒال ؟

وﻟعﻞ هذا هــﻮ اﳌﻘصــﻮد ﻟﺴــؤال اﻷول اﻟــذي وﻗــﻊ عﻠﻴــﻪ اﻻســﺘفﺘاء واﻟــﺪاء اﻟــذي ﻃﻠــب

ﻟــﻪ اﻟــﺪواء....ﻗﻴﻞ :نعــﻢ ,اﳉــﻮاب ﻣــﻦ رأس ) وﻣــا أنــزل ﷲ ســﺒﺤانﻪ ﻣــﻦ داء إﻻ أنــزل ﻟــﻪ
دواء ,عﻠمﻪ ﻣﻦ عﻠمﻪ ,وجهﻠﻪ ﻣﻦ جهﻠﻪ (
واﻟﻜﻼم ﰲ دواء هذا اﻟﺪاء ﻣﻦ ﻃﺮيﻘﲔ:
أﺣﺪﳘا :ﺣﺴﻢ ﻣادتﻪ ﻗﺒﻞ ﺣصﻮﳍا .واﻟﺜاﱐ :ﻗﻠعها ﺑعﺪ نزوﳍا.
وكﻼﳘا يﺴﲑ عﻠى ﻣﻦ يﺴﺮﻩ ﷲ عﻠﻴﻪ وﻣﺘعذر عﻠى ﻣﻦ ﱂ يعﻨﻪ ﻓﺈن أزﻣﺔ اﻷﻣﻮر ﺑﻴﺪيﻪ
ﻓأﻣا اﻟﻄﺮيﻖ اﳌانﻊ ﻣﻦ ﺣصﻮل هذا اﻟﺪاء ﻓأﻣﺮان:
ﻏﺾ اﻟﺒصﺮ عﺪة ﻣﻨاﻓﻊ وهﻮ ﺑعﺾ أجزاء هذا اﻟﺪواء اﻟﻨاﻓﻊ
ﻏﺾ اﻟﺒصﺮ وﰲ ِّ
أﺣﺪﳘا ّ

أﺣﺪها  :أنﻪ اﻣﺘﺜال ﻷﻣﺮ ﷲ اﻟذي هﻮ ﻏايﺔ سعادة اﻟعﺒﺪ ﰲ ﻣعاشﻪ وﻣعادﻩ.

اﻟﺜانﻴﺔ  :أنﻪ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ وﺻﻮل أثﺮ اﻟﺴهﻢ اﳌﺴمﻮم اﻟذي ﻟعﻞ ﻓﻴﻪ هﻼكﻪ إﱃ ﻗﻠﺒﻪ.
وﲨعﻴﺔ عﻠى ﷲ.

اﻟﺜاﻟﺜﺔ :أنﻪ يﻮرث اﻟﻘﻠب أنﺴاً
اﻟﺮاﺑعﺔ  :أنﻪ يﻘﻮي اﻟﻘﻠب ويفﺮﺣﻪ ,كما أن إﻃﻼق اﻟﺒصﺮ يضعفﻪ وﳛزنﻪ.
اﳋاﻣﺴﺔ  :أنﻪ يﻜﺴب اﻟﻘﻠب نﻮراً ,كما أن إﻃﻼﻗﻪ يﻜﺴﺒﻪ ﻇﻠمﺔً
اﻟﺴادسﺔ  :أنﻪ يﻮرثﻪ ﻓﺮاسﺔ ﺻادﻗﺔً يﺘمﻴز ا اﶈﻖ واﳌﺒﻄﻞ ,واﻟصادق واﻟﻜاذب.

اﻟﺴاﺑعﺔ :أنﻪ يﻮرث اﻟﻘﻠب ثﺒا ً وشجاعﺔً وﻗﻮةً.
اﻟﺜاﻣﻨﺔ :أنﻪ يﺴﺪ عﻠى اﻟﺸﻴﻄان ﻣﺪﺧﻠﻪ إﱃ اﻟﻘﻠب ,ﻓﺈنﻪ يﺪﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮة.

اﻟﺘاسعﺔ :أنﻪ يفﺮغ اﻟﻘﻠب ﻟﻠفﻜﺮة ﰲ ﻣصاﳊﺔ واﻻشﺘغال ا ,وإﻃﻼق اﻟﺒصﺮ يﺸﺘﺘﻪ
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اﻟﺜاﱐ :اشﺘغال اﻟﻘﻠب ﲟا يصﺪﻩ عﻦ ذﻟﻚ ,وﳛﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻪ

ﻓاﻟﻨفس ﻻ تﱰك ﳏﺒﻮ ً إﻻ ﶈﺒﻮب أعﻠى ﻣﻨﻪ ,أو ﺧﺸــﻴﺔ ﻣﻜــﺮوﻩٍ ﺣصــﻮﻟﻪ أﺿـ ّـﺮ عﻠﻴهــا ﻣــﻦ
ﻓ ـ ـﻮات هـ ــذا اﶈﺒـ ــﻮب ,وهـ ــذا ﳛﺘـ ــاج ﺻـ ــاﺣﺒﻪ إﱃ أﻣ ـ ـﺮيﻦ إن ﻓُﻘـ ــﺪا أو أﺣـ ــﺪﳘا ﱂ يﻨﺘفـ ــﻊ

ﺑﻨفﺴﻪ:

أﺣــﺪﳘا :ﺑصــﲑة ﺻــﺤﻴﺤﺔ يفــﺮق ــا درجــات اﶈﺒــﻮب واﳌﻜــﺮوﻩ ,ﻓﻴ ـؤثﺮ أعﻠــى اﶈﺒــﻮﺑﲔ
عﻠــى أد ﳘــا ,وﳛﺘمــﻞ أدﱏ اﳌﻜــﺮوهﲔ ﻟــﻴﺨﻠﺺ ﻣــﻦ أعﻼﳘــا ,وهــذا ﺧاﺻــﺔ اﻟعﻘــﻞ ,وﻻ
يعﺪ عاﻗﻼً ﻣﻦ كان ﺑضﺪ ذﻟﻚ ,ﺑﻞ ﻗﺪ تﻜﻮن اﻟﺒهائﻢ أﺣﺴﻦ ﺣاﻻً ﻣﻨﻪ.

اﻟﺜاﱐ :ﻗﻮة عزم وﺻﱪ يــﺘمﻜﻦ ــا ﻣــﻦ هــذا اﻟفعــﻞ واﻟــﱰك ,ﻓﻜﺜـﲑاً ﻣــا يعــﺮف اﻟﺮجــﻞ ﻗــﺪر

اﻟﺘفــاوت ,وﻟﻜــﻦ ﰉ ﻟــﻪ ﺿــعف نفﺴــﻪ وﳘﺘــﻪ وعزﳝﺘــﻪ عﻠــى إيﺜــار اﻷنفــﻊ ,ﻣــﻦ جﺸــعﻪ
وﺣﺮﺻﻪ ووﺿاعﺔ نفﺴﻪ وﺧﺴﺔ ﳘﺘﻪ ,وﻣﺜﻞ هذا ﻻ يﻨﺘفﻊ ﺑﻨفﺴﻪ ,وﻻ يﻨﺘفﻊ ﺑﻪ ﻏﲑﻩ.
اﶈﺒﺔ اﻟصادﻗﺔ تﻘﺘضﻲ تﻮﺣﻴﺪ اﶈﺒﻮب ,وأن ﻻ يﺸﺮك ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻏﲑﻩ ﰲ ﳏﺒﺘﻪ

ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳚﺘمﻊ ﰲ اﻟﻘﻠب ﺣب اﶈﺒﻮب اﻷعﻠــى وعﺸــﻖ اﻟصــﻮر أﺑــﺪاً ,ﺑــﻞ ﳘــا ﺿــﺪان

ﻻ يﺘﻼﻗﻴان ,ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﳜــﺮج أﺣــﺪﳘا ﺻــاﺣﺒﻪ .ﻓمــﻦ كانــﺖ ﻗــﻮة ﺣﺒــﻪ كﻠهــا ﻟﻠمﺤﺒــﻮب

اﻷعﻠــى ,اﻟــذي ﳏﺒــﺔ ﻣــا سـﻮاﻩ ﻃﻠــﺔ وعــذاب عﻠــى ﺻــاﺣﺒها ,ﺻــﺮﻓﻪ ذﻟــﻚ عــﻦ ﳏﺒــﺔ ﻣــا
سﻮاﻩ ,وإن أﺣﺒﻪ ﱂ ﳛﺒﻪ إﻻ ﻷجﻠﻪ وﻟﻜﻮنﻪ وسﻴﻠﺔ ﻟﻪ إﱃ ﳏﺒﺘﻪ.

واﶈﺒــﺔ اﻟصــادﻗﺔ تﻘﺘضــﻲ تﻮﺣﻴــﺪ اﶈﺒــﻮب ,وأن ﻻ يﺸــﺮك ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ ﻏــﲑﻩ ﰲ ﳏﺒﺘــﻪ..وكﻞ
ﳏﺒﺔ ﻟغﲑﻩ ﻓهﻲ عذاب عﻠى ﺻاﺣﺒها...ﺑﻞ ﻣﻦ أعــﺮض عــﻦ ﳏﺒــﺔ ﷲ وذكــﺮﻩ واﻟﺸــﻮق إﱃ
ﻟﻘائﻪ اﺑﺘﻼﻩ ﷲ ﲟﺤﺒﺔ ﻏﲑﻩ ,ﻓﻴعذﺑﻪ ا ﰲ اﻟــﺪنﻴا وﰲ اﻟــﱪزخ وﰲ اﻵﺧــﺮة ,ﻓﺈﻣــا أن يعذﺑــﻪ
ﲟﺤﺒﺔ اﻷو ن أو..اﻟصﻠﺒان أو..اﻟﻨﲑان أو..اﳌﺮدان أو..اﻟﻨﺴﻮان أو..اﻷﲦان.
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ﻣﺮاتب اﳊب

أﺣب شﻴﺌاً وﺧضﻊ ﻟﻪ ﻓﻘﺪ تعﺒﺪ
اﻟﺘعﺒﺪ :اﳊب ﻣﻊ اﳋضﻮع ّ
واﻟذل ﻟﻠمﺤﺒﻮب ,ﻓمﻦ ّ
ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻪ ,ﺑﻞ اﻟﺘعﺒﺪ آﺧﺮ ﻣﺮاتب اﳊب ,ويﻘال ﻟﻪ :اﻟﺘﺘﻴﻢ أيضاً ,ﻓﺈن أول ﻣﺮاتﺒﻪ:

اﻟعﻼﻗﺔ :وﲰﻴﺖ عﻼﻗﺔ ﻟﺘعﻠﻖ اﻟﻘﻠب ﶈﺒﻮب.

ﰒ ﺑعﺪها اﻟصﺒاﺑﺔ ,وﲰﻴﺖ ﺑذﻟﻚ ﻻنصﺒاب اﻟﻘﻠب إﱃ اﶈﺒﻮب.
ﰒ اﻟغﺮام ,وهﻮ ﻟزوم اﳊب ﻟﻠﻘﻠب ﻟزوﻣاً ﻻ يﻨفﻚ عﻨﻪ.

ﰒ اﻟعﺸﻖ ,وهﻮ إﻓﺮاط اﶈﺒﺔ ,وﳍذا ﻻ يﻮﺻف ﺑﻪ اﻟﺮب تعاﱃ ,وﻻ يﻄﻠﻖ ﰲ ﺣﻘﻪ.
أﺣﺚ اﻟﺴفﺮ.
ﰒ اﻟﺸﻮق ,وهﻮ سفﺮ اﻟﻘﻠب إﱃ اﶈﺒﻮب ّ

ﰒ اﻟﺘﺘﻴﱡﻢ ,وهﻮ آﺧﺮ ﻣﺮاتب اﳊب ,وهﻮ تعﺒﺪ اﶈب ﶈﺒﻮﺑﻪ.
أنﻮاع اﶈﺒﺔ

ﺿﻞ ﺑعﺪم اﻟﺘمﻴز ﺑﻴﻨها:
ﺿﻞ ﻣﻦ ّ
وههﻨا أرﺑعﺔ أنﻮاع ﻣﻦ اﶈﺒﺔ ,ﳚب اﻟﺘفﺮيﻖ ﺑﻴﻨها ,وإﳕا ّ
أﺣﺪها :ﳏﺒﺔ ﷲ ,وﻻ تﻜفى وﺣﺪها ﰲ اﻟﻨجاة ﻣﻦ عذاﺑﻪ واﻟفﻮز ﺑﺜﻮاﺑﻪ ﻓﺈن اﳌﺸﺮكﲔ
وعﺒاد اﻟصﻠﻴب واﻟﻴهﻮد وﻏﲑهﻢ ﳛﺒﻮن ﷲ.
ـب
اﻟﺜاﱐ :ﳏﺒﺔ ﻣا ﳛﺒﻪ ﷲ ,وهذﻩ هﻲ اﻟﱵ تﺪﺧﻠــﻪ ﰲ اﻹســﻼمُ ,
وﲣﺮجــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻜفــﺮ ,وأﺣـ ﱡ
أﻗﻮﻣهﻢ ذﻩ اﶈﺒﺔ وأشﺪهﻢ ﻓﻴها.
اﻟﻨاس إﱃ ﷲ ُ

اﻟﺜاﻟــﺚ :اﳊــب

وﻓﻴــﻪ ,وهــﻲ ﻣــﻦ ﻟ ـﻮازم ﳏﺒــﺔ ﻣــا ﳛــب ,وﻻ يﺴــﺘﻘﻴﻢ ﳏﺒــﺔ ﻣــا ﳛــب إﻻ

ﳊب ﻓﻴﻪ وﻟﻪ.
ـب شــﻴﺌاً ﻣــﻊ ﷲ ,ﻻ
اﻟﺮاﺑــﻊ :اﶈﺒــﺔ ﻣــﻊ ﷲ ,وهــﻲ اﶈﺒــﺔ اﻟﺸــﺮكﻴﺔ ,وكــﻞ ﻣــﻦ أﺣـ ّ

وﻻ ﻣــﻦ

أجﻠﻪ وﻻ ﻓﻴﻪ ,ﻓﻘﺪ اﲣذﻩ نﺪاً ﻣﻦ دون ﷲ ,وهذﻩ ﳏﺒﺔ اﳌﺸﺮكﲔ.
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وﺑﻘــﻲ ﻗﺴــﻢ ﺧــاﻣس :ﻟــﻴس ﳑــا ﳓــﻦ ﻓﻴــﻪ ,وهــﻮ اﶈﺒــﺔ اﻟﻄﺒعﻴــﺔ ,وهــﻲ ﻣﻴــﻞ اﻹنﺴــان إﱃ ﻣــا
يﻼئــﻢ ﻃﺒعــﻪ ,كمﺤﺒــﺔ اﻟعﻄﺸــان ﻟﻠمــاء ,واﳉــائﻊ ﻟﻠﻄعــام ,وﳏﺒــﺔ اﻟﻨــﻮم واﻟزوجــﺔ واﻟﻮﻟــﺪ,

ذم إﻻ إذا أﳍﺖ عﻦ ذكﺮ ﷲ وشغﻠﺖ ﳏﺒﺘﻪ ,كمــا ﻗــال تعــاﱃ  :أيهــا اﻟــذيﻦ
ﻓﺘﻠﻚ ﻻ تُ ّ

آﻣﻨﻮا ﻻ تﻠهﻜﻢ أﻣﻮاﻟﻜﻢ وﻻ أوﻻدكــﻢ عــﻦ ذكــﺮ ﷲ ] اﳌﻨــاﻓﻘﻮن [9:وﻗــال  :رجــال ﻻ

تﻠهﻴهﻢ ﲡارة وﻻ ﺑﻴﻊ عﻦ ذكﺮ ﷲ ] اﻟﻨﻮر[37:

دﻓﻊ اﳍمﻮم واﻟغمﻮم ﻹﻗﺒال عﻠى ﷲ وإيﺜار ﻣﺮﺿاتﻪ عﻠى كﻞ شﻲء
أعﻘﻞ اﻟﻨاس ﻣﻦ آثﺮ ﻟذتﻪ وراﺣﺘﻪ اﻵجﻠﺔ اﻟﺪائمﺔ عﻠــى اﻟعاجﻠــﺔ اﳌﻨﻘضــﻴﺔ اﻟزائﻠــﺔ ,وأســفﻪ
اﳋﻠــﻖ ﻣــﻦ ع نعــﻴﻢ اﻷﺑــﺪ وﻃﻴــب اﳊﻴــاة اﻟﺪائمــﺔ واﻟﻠــذة اﻟعﻈمــى اﻟــﱵ ﻻ تﻨغــﻴﺺ ﻓﻴهــا
وﻻ نﻘﺺ ﺑﻮجﻪ ﻣا ,ﺑﻠذة ﻣﻨغصﺔ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﻵﻻم واﳌﺨــاوف ,وهــﻲ سـﺮيعﺔ اﻟــزوال وشــﻴﻜﺔ
اﻻنﻘضاء.
ﻗــال ﺑعــﺾ اﻟعﻠمــاء :ﻓﻜــﺮت ﻓﻴمــا يﺴــعى ﻓﻴــﻪ اﻟعﻘــﻼء ,ﻓﺮأيــﺖ ســعﻴهﻢ كﻠــﻪ ﰲ ﻣﻄﻠــﻮب
واﺣﺪ ,وإن اﺧﺘﻠفﺖ ﻃﺮﻗهﻢ ﰲ ﲢصﻴﻠﻪ ,رأيــﺘهﻢ ﲨــﻴعهﻢ إﳕــا يﺴــعﻮن ﰲ دﻓــﻊ اﳍــﻢ واﻟغــﻢ
عﻦ نفﻮسهﻢ ,ﻓهذا ﻷكــﻞ واﻟﺸــﺮب ,وهــذا ﻟﺘجــارة واﻟﻜﺴــب ,وهــذا ﻟﻨﻜــاح ,وهــذا
ﺑﺴـ ــماع اﻟغﻨـ ــاء واﻷﺻـ ــﻮات اﳌﻄﺮﺑـ ــﺔ ,وهـ ــذا ﻟﻠهـ ــﻮ واﻟﻠعـ ــب ,ﻓﻘﻠـ ــﺖ :هـ ــذا ﻣﻄﻠـ ــﻮب
اﻟعﻘﻼء ,وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺮق كﻠها ﻏﲑ ﻣﻮﺻﻠﺔ إﻟﻴــﻪ ,ﺑــﻞ ﻟعــﻞ أكﺜﺮهــا إﳕــا يﻮﺻــﻞ إﱃ ﺿــﺪﻩ ,وﱂ

أر ﰲ ﲨﻴــﻊ هــذﻩ اﻟﻄــﺮق ﻃﺮيﻘ ـاً ﻣﻮﺻــﻠﺔً إﻻ اﻹﻗﺒــال عﻠــى ﷲ وﻣعاﻣﻠﺘــﻪ وﺣــﺪﻩ ,وإيﺜــار

ﻣﺮﺿاتﻪ عﻠى كﻞ شﻲء.

ـ ـ)(36
ﻃﻴب اﳊﻴاة جﻨﺔ اﻟﺪنﻴا

ﻗــال تعــاﱃ  :ﻣــﻦ عم ــﻞ ﺻــاﳊاً ﻣــﻦ ذكـ ـ ٍﺮ أو أنﺜــى وهــﻮ ﻣــؤﻣﻦ ﻓﻠﻨﺤﻴﻨــﻪ ﺣﻴــاة ﻃﻴﺒ ــﺔ 

]اﻟﻨﺤﻞ [97:وﻃﻴب اﳊﻴاة جﻨﺔ اﻟﺪنﻴا.

وﻗــال تعــاﱃ  :ﻓمــﻦ يـُـﺮد ﷲ أن يهﺪيــﻪ يﺸــﺮح ﺻــﺪرﻩ ﻟﻺســﻼم وﻣــﻦ يـُـﺮد أن يُضــﻠﻪ ﳚعــﻞ

ﺻﺪرﻩ ﺿﻴﻘاً ﺣﺮجاً ] اﻷنعام[125:

وأي عذاب أﻣﺮ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ اﻟصﺪر ؟
ﻓأي نعﻴﻢ أﻃﻴب ﻣﻦ شﺮح اﻟصﺪر ؟ ّ
ّ

وﻗــال تعــاﱃ  :أﻻ إن أوﻟﻴــاء ﷲ ﻻ ﺧــﻮف عﻠــﻴهﻢ وﻻ هــﻢ ﳛزنــﻮن * اﻟــذيﻦ آﻣﻨــﻮا وكــانﻮا
يﺘﻘﻮن * ﳍﻢ اﻟﺒﺸﺮى ﰲ اﳊﻴاة اﻟﺪنﻴا وﰲ اﻵﺧﺮة ﻻ تﺒــﺪيﻞ ﻟﻜﻠمــات ﷲ ذﻟــﻚ هــﻮ اﻟفــﻮز
اﻟعﻈﻴﻢ ] يﻮنس[64-62:
ﻓاﳌؤﻣﻦ اﳌﺨﻠﺺ

ﻣﻦ أﻃﻴــب اﻟﻨــاس عﻴﺸـاً ,وأنعمهــﻢ ﻻً ,وأشــﺮﺣهﻢ ﺻــﺪراً ,وأســﺮهﻢ

ﻗﻠﺒاً ,وهذﻩ جﻨﺔ عاجﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳉﻨﺔ اﻵجﻠﺔ.

ﻗــال اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ وســﻠﻢ ) :إذا ﻣــﺮرﰎ ﺑــﺮ ض اﳉﻨــﺔ ﻓــارتعﻮا ( ﻗــاﻟﻮا :وﻣــا ر ض

اﳉﻨﺔ ؟ ﻗال ) :ﳎاﻟس اﻟذكﺮ (
ﻻ شﻲء عﻠى اﻹﻃﻼق أنفﻊ ﻟﻠعﺒﺪ ﻣﻦ إﻗﺒاﻟﻪ عﻠى ﷲ ,واشﺘغاﻟﻪ ﺑذكﺮﻩ ,وتﻨعمﻪ ﲝﺒﻪ

كﻠما كان وجﻮد اﻟﺸﻲء أنفــﻊ ﻟﻠعﺒــﺪ وهــﻮ أﺣــﻮج إﻟﻴــﻪ ,كــان ﳌــﻪ ﺑفﻘــﺪ أشــﺪ ,وكﻠمــا كــان
عﺪﻣــﻪ أنفــﻊ ﻟــﻪ كــان ﳌــﻪ ﺑﻮجــﻮد أشــﺪ ,وﻻ شــﻲء عﻠــى اﻹﻃــﻼق أنفــﻊ ﻟﻠعﺒــﺪ ﻣــﻦ إﻗﺒاﻟــﻪ
عﻠ ــى ﷲ ,واش ــﺘغاﻟﻪ ﺑ ــذكﺮﻩ ,وتﻨعم ــﻪ ﲝﺒ ــﻪ ,وإيﺜ ــارﻩ ﳌﺮﺿ ــاتﻪ ,ﺑ ــﻞ ﻻ ﺣﻴ ــاة وﻻ نع ــﻴﻢ وﻻ
ســﺮور ﻻ جــﺔ إﻻ ﺑــذﻟﻚ ,ﻓعﺪﻣــﻪ آﱂ شــﻲء ﻟــﻪ ,وأشــﺪﻩ عــذا ً عﻠﻴــﻪ ,وإﳕــا يغﻴــب اﻟــﺮوح

عﻦ شهﻮد هذا اﻷﱂ واﻟعذاب اشﺘغاﳍا ﺑغــﲑﻩ ,واســﺘغﺮﻗها ﰲ ذﻟــﻚ اﻟغــﲑ ,ﻓﺘغﻴــب ﺑــﻪ عــﻦ

أﺣب شﻲء إﻟﻴها وأنفعها ﳍا.
شهﻮد ﻣا هﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﱂ اﻟفﻮت ﺑفﺮاق ﱠ

ـ ــ)(37

اﶈﺒﺔ اﳌذﻣﻮﻣﺔ واﶈﺒﺔ اﶈمﻮدة

أعﻈــﻢ أنــﻮاع اﶈﺒــﺔ اﳌذﻣﻮﻣــﺔ :اﶈﺒــﺔ ﻣــﻊ ﷲ ,اﻟــﱵ يﺴــﻮى اﶈــب ﻓﻴهــا ﺑــﲔ ﳏﺒﺘــﻪ

وﳏﺒﺘــﻪ

ﻟﻠﻨﺪ اﻟذي اﲣذﻩ ﻣﻦ دونﻪ.

ـب ,وه ــذﻩ اﶈﺒ ــﺔ ه ــﻲ أﺻ ــﻞ
وأعﻈ ــﻢ أنﻮاعه ــا اﶈم ــﻮدة :ﳏﺒ ــﺔ ﷲ وﺣ ــﺪﻩ ,وﳏﺒ ــﺔ ﻣ ــا أﺣ ـ ّ

اﻟﺴعادة ورأسها.اﻟﱵ ﻻ يﻨجﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟعذاب إﻻ ا.

واﶈﺒ ــﺔ اﳌذﻣﻮﻣ ــﺔ اﻟﺸ ــﺮكﻴﺔ ه ــﻲ أﺻ ــﻞ اﻟﺸ ــﻘاوة ورأس ــها ,اﻟ ــﱵ ﻻ يﺒﻘ ــى ﰲ اﻟع ــذاب إﻻ
أهﻠها.
ﻓأهﻞ اﶈﺒﺔ اﻟذيﻦ أﺣﺒﻮا ﷲ ,وعﺒﺪوﻩ وﺣﺪﻩ ﻻ شﺮيﻚ ﻟﻪ.
ـب ﻟذاتــﻪ ﻣــﻦ كــﻞ
واﻟﺸﻲء ﻗﺪ ُﳛب ﻣﻦ وجﻪ دون وجﻪ ,وﻗﺪ ُﳛب ﻟغﲑﻩ ,وﻟﻴس شــﻲء ُﳛـ ﱡ

وجـ ــﻪ إﻻ ﷲ وﺣـ ــﺪﻩ ,وﻻ تصـ ــﻠح اﻷﻟﻮهﻴـ ــﺔ إﻻ ﻟـ ــﻪ ,و  وﻟـ ــﻮ كـ ــان ﻓﻴهمـ ــا إﳍـ ــﺔ إﻻ ﷲ
ﻟفﺴﺪ ] اﻷنﺒﻴاء [22:واﻟﺘأﻟﻪ هﻮ اﶈﺒﺔ ,واﻟﻄاعﺔ ,واﳋضﻮع.
ﻟﻮازم وآ ر اﶈﺒﺔ
اﶈﺒﺔ ﳍا آ ر وتﻮاﺑﻊ وﻟﻮازم وأﺣﻜام ,سـﻮاء كانــﺖ ﳏمــﻮدة أو ﻣذﻣﻮﻣــﺔ ,ﻓعــﺔ أو ﺿــارة,
ﻣــﻦ :اﻟــذوق ,واﻟﻮجــﺪ ,واﳊــﻼوة ,واﻟﺸــﻮق ,واﻷنــس ,واﻻتصــال ﶈﺒــﻮب ﻟﻘــﺮب ﻣﻨــﻪ,

واﻻنفص ــال عﻨ ــﻪ واﻟﺒع ــﺪ ﻣﻨ ــﻪ ,واﻟص ــﺪ واﳍجـ ـﺮان ,واﻟف ــﺮح واﻟﺴ ــﺮور ,واﻟﺒﻜ ــاء واﳊ ــزن,
وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺣﻜاﻣها وﻟﻮازﻣها.
واﶈﺒﺔ اﶈمﻮدة هﻲ اﶈﺒﺔ اﻟﻨاﻓعﺔ اﻟﱵ ﲡﻠــب ﻟصــاﺣﺒها ﻣــا يﻨفعــﻪ ﰲ دنﻴــاﻩ وآﺧﺮتــﻪ ,وهــذﻩ
اﶈﺒﺔ هﻲ عﻨﻮان سعادتﻪ ,واﻟضارة هﻲ اﻟﱵ ﲡﻠــب ﻟصــاﺣﺒها ﻣــا يضــﺮﻩ ﻣــا يضــﺮﻩ ﰲ دنﻴــاﻩ
وآﺧﺮتﻪ ,وهﻲ عﻨﻮان شﻘاوتﻪ.
ـ ــ)(38
اﻹنﺴان ﻗﺪ يهﻮى ﻣا يضﺮﻩ ﻟﻈﻠمﻪ ﻟﻨفﺴﻪ

اﳊــﻲ اﻟعاﻗــﻞ ﻻ ﳜﺘــار ﳏﺒــﺔ ﻣــا يضــﺮﻩ ويُﺸــﻘﻴﻪ ,وإﳕــا يصــﺪر ذﻟــﻚ عــﻦ جهـ ٍـﻞ وﻇﻠـ ٍـﻢ ,ﻓــﺈن

اﻟــﻨفس ﻗــﺪ ــﻮى ﻣــا يضــﺮها وﻻ يﻨفعهــا – وذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻇﻠــﻢ اﻹنﺴــان ﻟﻨفﺴــﻪ – إﻣــا أن

تﻜــﻮن جاهﻠــﺔ ﲝــال ﳏﺒﻮ ــا ن ــﻮى اﻟﺸـﻲء وﲢﺒــﻪ ﻏــﲑ عاﳌــﺔ ﲟــا ﰲ ﳏﺒﺘــﻪ ﻣــﻦ اﳌضــﺮة,
وهــذا ﺣــال ﻣــﻦ اتﺒــﻊ ه ـﻮاﻩ ﺑغــﲑ عﻠــﻢ ,وإﻣــا عاﳌــﺔ ﲟــا ﰲ ﳏﺒﺘــﻪ ﻣــﻦ اﳌضــﺮة ,ﻟﻜــﻦ ت ـؤثﺮ
هﻮاها عﻠى عﻠمها ,وﻗﺪ تﱰكــب ﳏﺒﺘهــا ﻣــﻦ أﻣـﺮيﻦ :اعﺘﻘــاد ﻓاســﺪ ,وهــﻮى ﻣــذﻣﻮم ,وهــذا
ﺣال ﻣﻦ اتﺒﻊ اﻟﻈﻦ وﻣا ﻮى اﻷنفس.
تﻮاﺑﻊ كﻞ نﻮع ﻣﻦ أنﻮاع اﶈﺒﺔ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺘﺒﻮعﺔ
تﻮاﺑﻊ كﻞ نﻮع ﻣﻦ أنﻮاع اﶈﺒﺔ ﻟــﻪ ﺣﻜــﻢ ﻣﺘﺒﻮعــﺔ ,ﻓاﶈﺒــﺔ اﻟﻨاﻓعــﺔ اﶈمــﻮدة اﻟــﱵ هــﻲ عﻨـﻮان
سعادة اﻟعﺒﺪ ,تﻮاﺑعها كﻠها ﻓعﺔ ﻟــﻪ ,ﺣﻜمهــا ﺣﻜــﻢ ﻣﺘﺒﻮعها.ﻓــﺈن ﺑﻜــى نفعــﻪ ,وإن ﺣــزن
نفعﻪ ,وإن ﻓﺮح نفعﻪ ,وإن انﻘﺒﺾ نفعــﻪ ,وإن انﺒﺴــﻂ نفعــﻪ ,ﻓهــﻮ يﺘﻘﻠــب ﰲ ﻣﻨــازل اﶈﺒــﺔ
وأﺣﻜاﻣها ﰲ ﻣزيﺪ ورﺑح وﻗﻮة.
واﶈﺒﺔ اﻟضارة اﳌذﻣﻮﻣﺔ ,تﻮاﺑعها وآ رها كﻠها ﺿارة ﻟصاﺣﺒهاُ ,ﻣﺒعــﺪة ﻟــﻪ ﻣــﻦ رﺑــﻪ ,كﻴفمــا

تﻘﻠب ﰲ آ رها ونزل ﰲ ﻣﻨازﳍا ﻓهﻮ ﰲ ﺧﺴارة وﺑعﺪ.

ـ ــ)(39
اﳌفاسﺪ اﻟعاجﻠﺔ واﻵجﻠﺔ ﻟﻠعﺸﻖ

وﳔﺘﻢ اﳉﻮاب ﺑفصﻞ يﺘعﻠﻖ ﺑعﺸــﻖ اﻟصــﻮر ,وﻣــا ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﳌفاســﺪ اﻟعاجﻠــﺔ واﻵجﻠــﺔ ,وإن
كان ــﺖ أﺿـــعاف ﻣ ــا ي ــذكﺮﻩ ذاك ــﺮ ,ﻓﺈن ــﻪ يفﺴ ــﺪ اﻟﻘﻠ ــب ﻟ ــذات ,وإذا ﻓﺴ ــﺪ ﻓﺴ ــﺪت

اﻹرادات واﻷﻗﻮال واﻷعمال ,وﻓﺴﺪ نفس اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ.

وﷲ ســﺒﺤانﻪ إﳕــا ﺣﻜــى هــذا اﳌــﺮض عــﻦ ﻃــائفﺘﲔ ﻣــﻦ اﻟﻨــاس ,وﳘــا اﻟﻠﻮﻃﻴــﺔ واﻟﻨﺴــاء,
ﻓــأﺧﱪ عــﻦ عﺸــﻖ اﻣ ـﺮأة اﻟعزيــز ﻟﻴﻮســف وﻣــا راودتــﻪ وكادتــﻪ ﺑــﻪ ,وأﺧــﱪ عــﻦ اﳊــال اﻟــﱵ
ﺻــار إﻟﻴهــا يﻮســف ﺑصــﱪﻩ وعفﺘــﻪ وتﻘــﻮاﻩ ,ﻣــﻊ أن اﻟــذي اﺑﺘﻠــﻲ ﺑــﻪ أﻣــﺮ ﻻ يصــﱪ عﻠﻴــﻪ إﻻ
ﻣﻦ ﺻﱪﻩ ﷲ عﻠﻴﻪ.
واﻟﻄائفﺔ اﻟﺜانﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻜى ﷲ عﻨهﻢ اﻟعﺸﻖ هــﻢ اﻟﻠﻮﻃﻴــﺔ ,كمــا ﻗــال تعــاﱃ  :وجــاء أهــﻞ
اﳌﺪيﻨ ــﺔ يﺴﺘﺒﺸ ــﺮون * ﻗــال إن ه ــؤﻻء ﺿ ــﻴفﻲ ﻓــﻼ تفض ــﺤﻮن * واتﻘــﻮا ﷲ وﻻ ﲣ ــزون *
ﻗ ــاﻟﻮا أوﱂ نﻨه ــﻚ ع ــﻦ اﻟع ــاﳌﲔ * ﻗ ــال ه ــؤﻻء ﺑﻨ ــاﰐ إن كﻨ ــﺘﻢ ﻓ ــاعﻠﲔ * ﻟعم ــﺮك إ ــﻢ ﰲ
سﻜﺮ ﻢ يعمهﻮن ] اﳊجﺮ[72-67:
ﻓﺤﻜاﻩ سﺒﺤانﻪ عﻦ ﻃائفﺘﲔ عﺸﻖ كﻞ ﻣﻨهمــا ﻣــا ُﺣــﺮم عﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟصــﻮر ,وﱂ يﺒــال ﲟــا ﰲ

عﺸﻘﻪ ﻣﻦ اﻟضﺮر.

وعز عﻠﻴهﻢ شــفاؤﻩ ,وهــﻮ – ﻟعمــﺮ ﷲ – اﻟــﺪاء اﻟعضــال,
وهذا داء أعﻴا اﻷﻃﺒاء دواؤﻩّ ,
واﻟﺴ ــﻢ اﻟﻘات ــﻞ ,اﻟ ــذي ﻣـ ـا َعﻠِ ـ َـﻖ ﺑﻘﻠ ــب إﻻ ع ـ ّـز عﻠ ــى اﻟ ــﻮرى اس ــﺘﻨفاذﻩ ﻣ ــﻦ إس ــارﻩ ,وﻻ
اشﺘعﻠﺖ رﻩ ﰲ ﻣهجﺔ إﻻ ﺻعب عﻠى اﳋﻠﻖ ﲣﻠﻴصها ﻣﻦ رﻩ.
ـب ﷲ ,ﻓﻜﻴــف
وهــﻮ أﻗﺴــام :ﻓﺈنــﻪ رة يﻜــﻮن كفـﺮاً ,كمــﻦ اﲣــذ ﻣعﺸــﻮﻗﻪ نــﺪاً ﳛﺒــﻪ كمــا ﳛـ ّ

إذا كانــﺖ ﳏﺒﺘــﻪ أعﻈــﻢ ﻣــﻦ ﳏﺒــﺔ ﷲ ﰲ ﻗﻠﺒــﻪ؟ ﻓهــذا عﺸــﻖ ﻻ يغفــﺮ ﻟصــاﺣﺒﻪ ,ﻓﺈنــﻪ ﻣــﻦ
أعﻈﻢ اﻟﺸﺮك ,وﷲ ﻻ يغفﺮ أن يﺸﺮك ﺑﻪ ,وإﳕا يُغفﺮ ﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨصﻮح.
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وعﻼﻣــﺔ هــذا اﻟعﺸــﻖ اﻟﺸــﺮكﻲ اﻟﻜفــﺮي أن يﻘــﺪم اﻟعاشــﻖ رﺿــا ﻣعﺸــﻮﻗﻪ عﻠــى رﺿــا رﺑــﻪ,

وإذا تعــارض عﻨــﺪﻩ ﺣــﻖ ﻣعﺸــﻮﻗﻪ وﺣﻈــﻪ وﺣــﻖ رﺑــﻪ وﻃاعﺘــﻪ ﻗــﺪم ﺣـ ﱠﻖ ﻣعﺸــﻮﻗﻪ عﻠــى ﺣــﻖ

رﺑــﻪ ,وآثــﺮ رﺿــاﻩ عﻠــى رﺿــاﻩ ,وﺑــذل ﳌعﺸــﻮﻗﻪ أنفــس ﻣــا يﻘــﺪر عﻠﻴــﻪ ,وﺑــذل ﻟﺮﺑــﻪ – إن
ﺑذل – أردأ ﻣا عﻨﺪﻩ ,واسﺘفﺮغ وسعﻪ ﰲ ﻣﺮﺿــاة ﻣعﺸــﻮﻗﻪ وﻃاعﺘــﻪ واﻟﻘــﺮب إﻟﻴــﻪ ,وجعــﻞ
ﻟﺮﺑﻪ – إن أﻃاعﻪ – اﻟفضﻠﺔ اﻟﱵ تفضﻞ عﻦ ﻣعﺸﻮﻗﻪ ﻣﻦ ساعاتﻪ.
ﻓصﻞ
ودواء هذا اﻟﺪاء اﻟﻘﺘّال :أن يعــﺮف ﻣــا اﺑﺘﻠــﻲ ﺑــﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺪاء اﳌضــاد ﻟﻠﺘﻮﺣﻴــﺪ أوﻻً ,ﰒ ﰐ
ﻣ ــﻦ اﻟعﺒــادات اﻟﻈــاهﺮة واﻟﺒاﻃﻨــﺔ ﲟــا يﺸــغﻞ ﻗﻠﺒــﻪ عــﻦ دوام اﻟفﻜــﺮة ﻓﻴ ــﻪ ,ويﻜﺜ ــﺮ اﻟﻠج ــأ

واﻟﺘضﺮع إﱃ ﷲ سﺒﺤانﻪ ﰲ ﺻﺮف ذﻟﻚ عﻨﻪ وأن يﺮاجﻊ ﺑﻘﻠﺒﻪ إﻟﻴﻪ.
وﻟــﻴس ﻟــﻪ دواء أنفــﻊ ﻣــﻦ اﻹﺧــﻼص

وهــﻮ اﻟــﺪواء اﻟــذي ذكــﺮﻩ ﷲ ﰲ كﺘاﺑــﻪ كــذﻟﻚ

ﻟﻨص ــﺮف عﻨ ــﻪ اﻟﺴ ــﻮء واﻟفﺤﺸ ــاء إن ــﻪ ﻣ ــﻦ عﺒ ــاد اﳌُﺨﻠص ــﲔ ] يﻮس ــف [34:ﻓ ــأﺧﱪ

سﺒﺤانﻪ أنﻪ ﺻﺮف عﻨﻪ اﻟﺴﻮء ﻣــﻦ اﻟعﺸــﻖ واﻟفﺤﺸــاء ﻣــﻦ اﻟفعــﻞ ﺧﻼﺻــﻪ ,ﻓــﺈن اﻟﻘﻠــب
إذا ﺧﻠــﺺ وأﺧﻠــﺺ عمﻠــﻪ  ,ﱂ يــﺘمﻜﻦ ﻣﻨــﻪ عﺸــﻖ اﻟصــﻮر ,ﻓﺈنــﻪ إﳕــا يــﺘمﻜﻦ ﻣــﻦ ﻗﻠــب
ﻓارغ كما ﻗال :ﻓصادف ﻗﻠﺒاً ﺧاﻟﻴاً ﻓﺘمﻜﻨا

وﻟــﻴعﻠﻢ اﻟعاﻗــﻞ أن اﻟعﻘــﻞ واﻟﺸــﺮع يﻮجﺒــان ﲢصــﻴﻞ اﳌصــاﱀ وتﻜمﻴﻠهــا ,وإعــﺪام اﳌفاســﺪ

وتﻘﻠﻴﻠه ــا...,وﻣﻦ اﳌعﻠ ــﻮم أن ــﻪ ﻟ ــﻴس ﰲ عﺸ ــﻖ اﻟص ــﻮر ﻣص ــﻠﺤﺔ ديﻨﻴ ــﻪ وﻻ دنﻴﻮي ــﺔ ,ﺑ ــﻞ
ﻣفﺴــﺪتﻪ اﻟﺪيﻨﻴــﺔ واﻟﺪنﻴﻮيــﺔ أﺿــعاف أﺿــعاف ﻣــا يﻘــﺪر ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﳌصــﻠﺤﺔ ,وذﻟــﻚ ﻣــﻦ
وجﻮﻩ:
أﺣﺪها :اﻻشﺘغال ﲝب اﳌﺨﻠﻮق وذكﺮﻩ عﻦ ﺣب اﻟﺮب تعاﱃ وذكﺮﻩ.
أﺣب شﻴﺌاً ﻏﲑ ﷲ ُعذب ﺑﻪ ,وﻻﺑﺪ.
اﻟﺜاﱐ :عذاب ﻗﻠﺒﻪ ﲟعﺸﻮﻗﻪ ,ﻓﺈن ﻣﻦ ّ

ـ ــ)(41

اﻟﺜاﻟﺚ :أن اﻟعاشﻖ ﻗﻠﺒﻪ أسﲑ ﰲ ﻗﺒضﺔ ﻣعﺸﻮﻗﺔ ,يﺴــﻮﻣﻪ اﳍـﻮان ,وﻟﻜــﻦ ﻟﺴــﻜﺮة اﻟعﺸــﻖ
ﻻ يﺸعﺮ ﲟصاﺑﻪ.

اﻟﺮاﺑ ــﻊ :أن ــﻪ يﺸ ــﺘغﻞ ﺑ ــﻪ ع ــﻦ ﻣص ــاﱀ ديﻨــﻪ ودنﻴ ــاﻩ ,ﻓﻠ ــﻴس ش ــﻲء أﺿ ــﻴﻊ ﳌص ــاﱀ اﻟ ــﺪيﻦ
واﻟﺪنﻴا ﻣﻦ عﺸﻖ اﻟصﻮر.
اﳋـ ــاﻣس :أن آﻓـ ــات اﻟـ ــﺪنﻴا واﻵﺧـ ــﺮة أسـ ــﺮع إﱃ عﺸـ ــاق اﻟصـ ــﻮر ﻣـ ــﻦ اﻟﻨـ ــار ﰲ ﺑـ ــس
اﳊﻄب...ﻓأﺑعﺪ اﻟﻘﻠﻮب ﻣﻦ ﷲ ﻗﻠﻮب عﺸــاق اﻟصــﻮر ,وإذا ﺑعــﺪ اﻟﻘﻠــب ﻣــﻦ ﷲ ﻃﺮﻗﺘــﻪ
اﻵﻓات ﻣﻦ كﻞ ﺣﻴﺔ.
اﻟﺴادس :أنــﻪ إذا ﲤﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻘﻠــب واســﺘﺤﻜﻢ وﻗــﻮى ســﻠﻄانﻪ ,أﻓﺴــﺪ اﻟــذهﻦ ,وأﺣــﺪث
اﻟﻮسـﻮاس ,ورﲟــا اﻟﺘﺤــﻖ

ــانﲔ اﻟــذيﻦ ﻓﺴــﺪت عﻘــﻮﳍﻢ ﻓــﻼ يﻨﺘفعــﻮن ا...وهــﻞ أذهــب

عﻘﻞ ﳎﻨﻮن ﻟﻴﻠﻲ وأﺿﺮاﺑﻪ إﻻ اﻟعﺸﻖ ؟
اﻟﺴاﺑﻊ :أنﻪ رﲟا أﻓﺴﺪ اﳊﻮاس أو ﺑعضها إﻣا ﻓﺴاداً ﻣعﻨﻮ ً أو ﺻﻮر ً,
أﻣــا اﻟفﺴــاد اﳌعﻨ ــﻮي ﻓه ــﻮ ﺑ ــﻊ ﻟفﺴــاد اﻟﻘﻠــب ,ﻓ ــﺈن اﻟﻘﻠــب إذا ﻓﺴــﺪ ﻓﺴــﺪت اﻟع ــﲔ
واﻷذن واﻟﻠﺴان ﻓﲑى اﻟﻘﺒﻴح ﺣﺴﻨاً ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﻣعﺸﻮﻗﻪ
ﻓصﻞ

واﻟعاشﻖ ﻟﻪ ثﻼث ﻣﻘاﻣات :ﻣﻘام اﺑﺘﺪاء ,وﻣﻘام تﻮسﻂ ,وﻣﻘام انﺘهاء.
ﻓأﻣا ﻣﻘام اﺑﺘﺪائﻪ ﻓاﻟﻮاجب عﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺪاﻓعﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﻣــا يﻘــﺪر عﻠﻴــﻪ ,إذا كــان اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ
ﻣعﺸــﻮﻗﻪ ﻣﺘعــذراً ﻗــﺪراً أو شــﺮعاً ,ﻓــﺈن عجــز عــﻦ ذﻟــﻚ وأﰉ ﻗﻠﺒــﻪ إﻻ اﻟﺴــفﺮ إﱃ ﳏﺒﻮﺑــﻪ-
وه ــذا ﻣﻘ ــام اﻟﺘﻮسـ ــﻂ واﻻنﺘه ــاء -ﻓعﻠﻴ ــﻪ كﺘمـ ــان ذﻟـ ــﻚ ,وأن ﻻ يفﺸ ــﻴﻪ إﱃ اﳋﻠ ــﻖ ,وﻻ
يﺸــﺒب ﲟﺤﺒﻮﺑــﻪ ويهﺘﻜــﻪ ﺑــﲔ اﻟﻨــاس ,ﻓﻴجمــﻊ ﺑــﲔ اﻟﺸــﺮك واﻟﻈﻠــﻢ ,ﻓــﺈن اﻟﻈﻠــﻢ ﰲ هــذا
اﻟﺒاب ﻣﻦ أعﻈﻢ أنﻮاع اﻟﻈﻠﻢ.
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ﻓصﻞ
أول أسﺒاب اﻟعﺸﻖ اﻻسﺘﺤﺴــان ,ســﻮاء تﻮﻟــﺪ عــﻦ نﻈـﺮ أو ﲰــاع ,ﻓــﺈن ﱂ يﻘارنــﻪ ﻃمــﻊ ﰲ

اﻟﻮﺻــال ,وﻗارنــﻪ اﻹ س ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ,ﱂ ﳛــﺪث ﻟــﻪ اﻟعﺸــﻖ ,ﻓــﺈن اﻗــﱰن ﺑــﻪ اﻟﻄمــﻊ ,ﻓصــﺮﻓﻪ
عﻦ ﻓﻜﺮﻩ ,وﱂ يﺸﺘغﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﻪ ,ﱂ ﳛﺪث ﻟﻪ ذﻟﻚ.
ﻓــﺈن أﻃــال ﻣــﻊ ذﻟــﻚ اﻟفﻜــﺮ ﰲ ﳏاســﻦ اﳌعﺸــﻮق ,وﻗارنــﻪ ﺧــﻮف ﻣــا هــﻮ أكــﱪ عﻨــﺪﻩ ﻣــﻦ
ﻟذة وﺻاﻟﺔ :إﻣا ﺧــﻮف ديــﲏ كــﺪﺧﻮل اﻟﻨــار ,وﻏضــب اﳉﺒــار ,واﺣﺘﻘــاب اﻷوزار ,وﻏﻠــب
هذا اﳋﻮف عﻠى ذﻟﻚ اﻟﻄمﻊ واﻟفﻜﺮ ,ﱂ ﳛﺪث ﻟﻪ اﻟعﺸﻖ.
ﻓﺈن ﻓاتﻪ هذا اﳋﻮف ,ﻓﻘارنــﻪ ﺧــﻮف دنﻴــﻮي ,كﺨــﻮف تــﻼف نفﺴــﻪ وﻣاﻟــﻪ ,وذهــاب جــاﻩ
وســﻘﻮط ﻣﺮتﺒﺘ ــﻪ عﻨــﺪ اﻟﻨــاس ,وس ــﻘﻮﻃﻪ ﻣــﻦ ع ــﲔ ﻣ ــﻦ يعــز عﻠﻴ ــﻪ ,وﻏﻠ ــب ه ــذا اﳋ ــﻮف
ﻟﺪاعﻲ اﻟعﺸﻖ دﻓعﻪ.
وكذﻟﻚ إذا ﺧاف ﻣﻦ ﻓﻮات ﳏﺒﻮب هﻮ أﺣب إﻟﻴﻪ وأنفــﻊ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﳌعﺸــﻮق ,وﻗــﺪم
ﳏﺒﺘﻪ عﻠى ﳏﺒﺔ اﳌعﺸﻮق ,انﺪﻓﻊ عﻨﻪ اﻟعﺸﻖ.
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أنفﻊ اﶈﺒﺔ وأجﻠها وأعﻼها ﳏﺒﺔ ﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ
اعﻠــﻢ أن أنفــﻊ اﶈﺒــﺔ عﻠــى اﻹﻃــﻼق وأوجﺒهــا وأعﻼهــا وأجﻠهــا ﳏﺒــﺔ ﻣــﻦ جﻠﺒــﺖ اﻟﻘﻠــﻮب

عﻠـــى ﳏﺒﺘ ــﻪ ,وﻓﻄ ــﺮت اﳋﻠﻴﻘـ ـﺔ عﻠـ ــى ﳍ ــﻪ ,و ــا ﻗاﻣ ــﺖ اﻷرض واﻟﺴ ــماوات ,وعﻠﻴهـــا
ﻓﻄ ــﺮت اﳌﺨﻠﻮﻗ ــات ,وه ــﻲ س ــﺮ ش ــهادة أن ﻻ إﻟ ــﻪ إﻻ ﷲ ,ﻓ ــﺈن اﻹﻟ ــﻪ ه ــﻮ اﻟ ــذي ﳍ ــﻪ

اﻟﻘﻠــﻮب ﶈﺒــﺔ واﻹجــﻼل واﻟﺘعﻈــﻴﻢ واﻟــذل واﳋضــﻮع ,وتعﺒـ ُﺪﻩ ,واﻟعﺒــادة ﻻ تصــح إﻻ ﻟــﻪ
وﺣﺪﻩ ,واﻟعﺒادة هﻲ كمــال اﳊــب ﻣــﻊ كمــال اﳋضــﻮع واﻟــذل ,واﻟﺸــﺮك ﰲ هــذﻩ اﻟعﺒﻮديــﺔ

ﻣﻦ أﻇﻠﻢ اﻟﻈﻠﻢ اﻟذي ﻻ يغفﺮﻩ ﷲ ,وﷲ تعاﱃ ُﳛب ﻟذاتــﻪ ﻣــﻦ ﲨﻴــﻊ اﻟﻮجــﻮﻩ ,وﻣــا سـﻮاﻩ

ﻓﺈﳕا ُﳛب تﺒعاً ﶈﺒﺘﻪ.
وﻗﺪ ﱠ
دل عﻠى وجﻮب ﳏﺒﺘﻪ سﺒﺤانﻪ ﲨﻴﻊ كﺘﺒﻪ اﳌﻨزﻟﺔ ,ودعــﻮة ﲨﻴــﻊ رســﻠﻪ ,وﻓﻄﺮتُــﻪ اﻟــﱵ

ﻓﻄــﺮ عﺒــادﻩ عﻠﻴهــا ,وﻣــا ركــب ﻓــﻴهﻢ ﻣــﻦ اﻟعﻘــﻮل ,وﻣ ــا أســﺒﻎ عﻠــﻴهﻢ ﻣــﻦ اﻟــﻨعﻢ ,ﻓــﺈن

اﻟﻘﻠ ــﻮب ﻣفﻄ ــﻮرة ﳎﺒﻮﻟ ــﺔ عﻠ ــى ﳏﺒ ــﺔ ﻣ ــﻦ أنع ــﻢ عﻠﻴه ــا وأﺣﺴ ــﻦ إﻟﻴه ــا ,ﻓﻜﻴ ــف ﲟ ــﻦ ك ــﻞ
اﻹﺣﺴان ﻣﻨﻪ ,وﻣا ﲞﻠﻘﻪ ﲨﻴعهﻢ ﻣﻦ نعمﻪ ﻓمﻨﻪ وﺣﺪﻩ ﻻ شـﺮيﻚ ﻟــﻪ ,كمــا ﻗــال تعــاﱃ :
وﻣــا ﺑﻜــﻢ ﻣــﻦ نعمـ ٍـﺔ ﻓمــﻦ ﷲ ﰒ إذا ﻣﺴــﻜﻢ اﻟ ﱡ
ضـ ّـﺮ ﻓﺈﻟﻴــﻪ ﲡــأرون ] اﻟﻨﺤ ــﻞ [53:وﻣ ــا
تعــﺮف ﺑــﻪ إﱃ عﺒــادﻩ ﻣــﻦ أﲰائــﻪ اﳊﺴــﲎ وﺻــفاتﻪ اﻟعــﻼ ,وﻣــا دﻟــﺖ عﻠﻴــﻪ آ ر ﻣصــﻨﻮعاتﻪ
ﻣﻦ كماﻟﻪ و ايﺔ جﻼﻟﻪ وعﻈمﺘﻪ.
واﶈﺒــﺔ ﳍــا داعﻴــان :اﳉمــال واﻹﲨــال ,واﻟــﺮب تعــاﱃ ﻟــﻪ اﻟﻜمــال اﳌﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ,ﻓﺈنــﻪ
ـب ﻟذاتــﻪ
ﲨﻴﻞ ﳛب اﳉمال ,ﺑﻞ اﳉمال كﻠﻪ ﻟــﻪ ,واﻹﲨــال كﻠــﻪ ﻣﻨــﻪ ,ﻓــﻼ يﺴــﺘﺤﻖ أن ُﳛـ ّ

ﻣﻦ كﻞ وجﻪ سﻮاﻩ.
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وك ﱡﻞ ﻣا ﻣﻨﻪ إﱃ عﺒﺪﻩ اﳌؤﻣﻦ يــﺪعﻮﻩ إﱃ ﳏﺒﺘــﻪ ,ﳑــا ﳛــب اﻟعﺒــﺪ أو يﻜــﺮﻩ ,ﻓعﻄــاؤﻩ وﻣﻨعــﻪ,

وﻣعاﻓاتــﻪ واﺑ ــﺘﻼؤﻩ ,وﻗﺒض ــﻪ وﺑﺴــﻄﻪ ,وعﺪﻟ ــﻪ وﻓض ــﻠﻪ ,وإﻣاتﺘــﻪ وإﺣﻴ ــاؤﻩ ,وﻟﻄف ــﻪ وﺑ ــﺮﻩ,

ورﲪﺘــﻪ وإﺣﺴــانﻪ ,وســﱰﻩ وعفــﻮﻩ ,وﺣﻠمــﻪ وﺻــﱪﻩ عﻠــى عﺒــﺪﻩ ,وإجاﺑﺘــﻪ ﻟﺪعائــﻪ ,وكﺸــف

كﺮﺑــﻪ ,وإﻏاثــﺔ ﳍفﺘــﻪ ,وتفـﺮيﺞ كﺮﺑﺘــﻪ  -ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺣاجــﺔ ﻣﻨــﻪ إﻟﻴــﻪ ,ﺑــﻞ ﻣــﻊ ﻏﻨــاﻩ اﻟﺘــام عﻨــﻪ
داع ﻟﻠﻘﻠﻮب إﱃ ﳍﻪ وﳏﺒﺘﻪ.
ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻮجﻮﻩ – كﻞ ذﻟﻚ ٍ

ﻓﻠــﻮ أن ﳐﻠﻮﻗ ـاً ﻓعــﻞ ﲟﺨﻠــﻮق أدﱏ شــﻲء ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﱂ ﳝﻠــﻚ ﻗﻠﺒــﻪ عــﻦ ﳏﺒﺘــﻪ ,ﻓﻜﻴــف ﻻ

ﳛب اﻟعﺒﺪ ﺑﻜﻞ ﻗﻠﺒﻪ وجﻮارﺣــﻪ ﻣــﻦ ﳛﺴــﻦ إﻟﻴــﻪ عﻠــى اﻟــﺪوام ﺑعــﺪد اﻷنفــاس ,ﻣــﻊ إســاءتﻪ

؟ ﻓﺨ ــﲑﻩ إﻟﻴ ــﻪ زل ,وش ــﺮﻩ إﻟﻴ ــﻪ ﺻ ــاعﺪ ,يﺘﺤﺒ ــب إﻟﻴ ــﻪ ﺑﻨعم ــﻪ وه ــﻮ ﻏ ــﲏ عﻨ ــﻪ ,واﻟعﺒ ــﺪ
يﺘ ــﺒغﺾ إﻟﻴ ــﻪ ﳌعاﺻ ــﻲ وه ــﻮ ﻓﻘ ــﲑ إﻟﻴ ــﻪ ,ﻓ ــﻼ إﺣﺴ ــانﻪ وﺑ ــﺮﻩ وإنعاﻣ ــﻪ عﻠﻴ ــﻪ يص ــﺪﻩ ع ــﻦ
وﻟؤﻣﻪ يﻘﻄﻊ إﺣﺴان رﺑﻪ عﻨﻪ.
ﻣعصﻴﺘﻪ ,وﻻ ﻣعصﻴﺔ اﻟعﺒﺪ ُ

ـﻞ ﻣــﻦ ﲢﺒــﻪ ﻣــﻦ اﳋﻠــﻖ وﳛﺒــﻚ إﳕــا يﺮيــﺪك ﻟﻨفﺴــﻪ وﻏﺮﺿــﻪ ﻣﻨــﻚ ,وﷲ ســﺒﺤانﻪ
وأيضـاً ﻓﻜـ ّ
وتع ــاﱃ يﺮي ــﺪك ﻟ ــﻚ...ﻓﻜﻴف ﻻ يﺴ ــﺘﺤﻲ اﻟعﺒ ــﺪ أن يﻜ ــﻮن رﺑ ــﻪ ﻟ ــﻪ ــذﻩ اﳌﻨزﻟ ــﺔ ,وه ــﻮ

ﻣعﺮض عﻨﻪ ,ﻣﺸغﻮل ﲝب ﻏﲑﻩ ,ﻗﺪ اسﺘغﺮق ﻗﻠﺒﻪ ﳏﺒﺔُ سﻮاﻩ ؟

وأيضاً ﻓﻜﻞ ﻣﻦ تعاﻣﻠﻪ ﻣــﻦ اﳋﻠــﻖ إن ﱂ يـﺮﺑح عﻠﻴــﻚ ﱂ يُعاﻣﻠــﻚ ,وﻻ ﺑــﺪ ﻟــﻪ ﻣــﻦ نــﻮع ﻣــﻦ

أنﻮاع اﻟـﺮﺑح ,واﻟــﺮب تعــاﱃ إﳕــا يعاﻣﻠــﻚ ﻟــﱰﺑح أنــﺖ عﻠﻴــﻪ أعﻈــﻢ اﻟـﺮﺑح وأعــﻼﻩ ,ﻓاﻟــﺪرهﻢ
ﺑعﺸﺮ أﻣﺜاﻟﻪ إﱃ سﺒعمائﺔ ﺿعف إﱃ أﺿــعاف كﺜــﲑة ,واﻟﺴــﻴﺌﺔ ﺑﻮاﺣــﺪة ,وهــﻲ أســﺮع شــﻴﺌاً
ﳏﻮاً.
وأيض ـاً ﻓمﻄاﻟﺒــﻚ ﺑــﻞ ﻣﻄاﻟــب اﳋﻠــﻖ كﻠهــﻢ ﲨﻴع ـاً ﻟﺪيــﻪ ,وهــﻮ أجــﻮد اﻷجــﻮديﻦ ,وأكــﺮم

اﻷكﺮﻣﲔ ,وأعﻄى عﺒﺪﻩ ﻗﺒﻞ أن يﺴأﻟﻪ ﻓﻮق ﻣا يؤﻣﻠﻪ.
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يﺸــﻜﺮ اﻟﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻟعمــﻞ ويﻨمﻴــﻪ ,ويغفــﺮ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟزﻟــﻞ وﳝﺤ ــﻮﻩ  ,يﺴــأﻟُﻪُ ﻣــﻦ ﰲ
اﻟﺴمﻮات واﻷرض كﻞ ٍ
يﻮم هــﻮ ﰲ شــأن ] اﻟــﺮﲪﻦ [29:ﻻ يﺸــغﻠﻪ ﲰــﻊ عــﻦ ﲰــﻊ ,وﻻ

ِ
ـب أن
ـب اﳌﻠﺤــﲔ ﰲ اﻟــﺪعاءُ ,
وﳛـ ّ
يغﻠّﻄﻪ كﺜﺮة اﳌﺴــائﻞ ,وﻻ يﺘــﱪم ﳊــاح اﳌﻠﺤــﲔ ,ﺑــﻞ ﳛـ ّ

يﺴأل ,ويغضب إذا ﱂ يﺴأل ,ويﺴﺘﺤﻲ ﻣﻦ عﺒــﺪﻩ ﺣﻴــﺚ ﻻ يﺴــﺘﺤﻲ اﻟعﺒــﺪ ﻣﻨــﻪ ,ويﺴــﱰﻩ
ﺣﻴــﺚ ﻻ يﺴــﱰ نفﺴــﻪ ,ويﺮﲪــﻪ ﺣﻴــﺚ ﻻ يــﺮﺣﻢ نفﺴــﻪ ,دعــاﻩ ﺑﻨعمــﻪ وإﺣﺴــانﻪ وأ ديــﻪ إﱃ
كﺮاﻣﺘﻪ ورﺿﻮانﻪ ﻓأﰉ.
وكﻴــف ﻻ ﲢــب اﻟﻘﻠــﻮب ﻣــﻦ ﻻ ﰐ ﳊﺴــﻨات إﻻ هــﻮ ,وﻻ يــذهب ﻟﺴــﻴﺌات إﻻ هــﻮ,
وﻻ ﳚﻴـ ــب اﻟـ ــﺪعﻮات إﻻ هـ ــﻮ ,وﻻ يُﻘﻴـ ــﻞ اﻟعﺜ ـ ـﺮات ويغفـ ــﺮ اﳋﻄﻴﺌـ ــات ويﺴـ ــﱰ اﻟعـ ــﻮرات

ويﻜﺸف اﻟﻜﺮ ت ويُغﻴﺚ اﻟﻠهفات ويُﻨﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒات سﻮاﻩ ؟

ﻓهــﻮ أﺣ ـ ﱡﻖ ﻣــﻦ ذكــﺮ ,وأﺣ ـ ﱡﻖ ﻣــﻦ شــﻜﺮ ,وأﺣــﻖ ﻣــﻦ عﺒــﺪ ,وأﺣــﻖ ﻣــﻦ ُﲪــﺪ ,وأنصــﺮ ﻣــﻦ

اﺑﺘغــﻲ ,وأرأف ﻣــﻦ ﻣﻠــﻚ ,وأجــﻮد ﻣــﻦ ســﺌﻞ ,وأوســﻊ ﻣــﻦ أعﻄــى ,وأرﺣــﻢ ﻣــﻦ اســﱰﺣﻢ,

وأكــﺮم ﻣــﻦ ﻗُصــﺪ ,وأعـ ّـز ﻣــﻦ اﻟﺘُجــﺊ إﻟﻴــﻪ ,وأكف ــى ﻣــﻦ تُﻮكــﻞ عﻠﻴــﻪ ,أرﺣ ــﻢ ﺑعﺒــﺪﻩ ﻣــﻦ

اﻟﻮاﻟﺪة ﺑﻮﻟﺪها ,وأشﺪ ﻓﺮﺣـاً ﺑﺘﻮﺑــﺔ اﻟﺘائــب ﻣــﻦ اﻟفاﻗــﺪ ﻟﺮاﺣﻠﺘــﻪ اﻟــﱵ عﻠﻴهــا ﻃعاﻣــﻪ وشـﺮاﺑﻪ

ﰲ اﻷرض اﳌهﻠﻜﺔ ,إذا يﺌس ﻣﻦ اﳊﻴاة ﰒ وجﺪها.

وهــﻮ اﳌﻠــﻚ ﻻ شـﺮيﻚ ﻟــﻪ ,واﻟفــﺮد ﻓــﻼ نــﺪ ﻟــﻪ ,كــﻞ شــﻲء هاﻟــﻚ إﻻ وجهــﻪ ,ﻟــﻦ يُﻄــاع إﻻ

ذنــﻪ ,وﻟــﻦ يُعصــى إﻻ ﺑعﻠمــﻪ ,يُﻄــاع ﻓﻴُﺸــﻜﺮ ,وﺑﺘﻮﻓﻴﻘــﻪ ونعمﺘــﻪ أﻃﻴــﻊ ,ويُعصــى ﻓﻴغفــﺮ
ويعفﻮ ,وﺣ ﱡﻘﻪ ِ
أﺿﻴﻊ.

ﻓهــﻮ أﻗــﺮب شــهﻴﺪ وأجــﻞ ﺣفــﻴظ ,وأوﰲ وﰲ ﻟعهﺪ,وأعــﺪل ﻗــائﻢ ﻟﻘﺴــﻂ ,ﺣــال دون
اﻟﻨفﻮس ,وأﺧــذ ﻟﻨﻮاﺻــﻲ ,وكﺘــب اﻵ ر ,ونﺴــخ اﻵجــال ,ﻓــاﻟﻘﻠﻮب ﻟــﻪ ﻣفضــﻴﺔ ,واﻟﺴــﺮ
عﻨﺪ عﻼنﻴﺔ ,واﻟغﻴب ﻟﺪيﻪ ﻣﻜﺸﻮف ,وكﻞ أﺣﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻠهﻮف.
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عﻨــﺖ اﻟﻮجــﻮﻩ ﻟﻨــﻮر وجهــﻪ ,وعجــزت اﻟﻘﻠــﻮب عــﻦ إدراك كﻨهــﻪ ,ودﻟّــﺖ اﻟفﻄــﺮ واﻷدﻟــﺔ
كﻠهــا عﻠــى اﻣﺘﻨــاع ﻣﺜﻠــﻪ وشــﺒهﻪ ,أشــﺮﻗﺖ ﻟﻨــﻮر وجهــﻪ اﻟﻈﻠمــات ,واســﺘﻨارت ﻟــﻪ اﻷرض
واﻟﺴــماوات ,وﺻــﻠﺤﺖ عﻠﻴــﻪ ﲨﻴــﻊ اﳌﺨﻠﻮﻗــات ,ﻻ يﻨــام ,وﻻ يﻨﺒغــﻲ ﻟــﻪ أن يﻨــام ,ﳛفــظ

اﻟﻘﺴــﻂ ,ويﺮﻓعــﻪ ,يُﺮﻓــﻊ إﻟﻴــﻪ عمــﻞ اﻟﻠﻴــﻞ ﻗﺒــﻞ اﻟﻨهــار ,وعمــﻞ اﻟﻨهــار ﻗﺒــﻞ اﻟﻠﻴــﻞ ,ﺣجاﺑــﻪ
اﻟﻨﻮر ,ﻟﻮ كﺸفﻪ ﻷﺣﺮﻗﺖ ُسﺒُﺤات وجهﻪ ﻣا انﺘهى إﻟﻴﻪ ﺑصﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ.
ﻓصﻞ

وه ــا هﻨ ــا أﻣ ــﺮ عﻈ ــﻴﻢ ﳚ ــب عﻠ ــى اﻟﻠﺒﻴ ــب اﻻعﺘﻨ ــاء ﺑ ــﻪ ,وه ــﻮ أن كم ــال اﻟﻠ ــذة واﻟف ــﺮح
واﻟﺴﺮور ونعﻴﻢ اﻟﻘﻠب واﺑﺘهاج اﻟﺮوح ﺑﻊ ﻷﻣﺮيﻦ:
أﺣﺪﳘا :كمال اﶈﺒﻮب ﰲ نفﺴﻪ وﲨاﻟﻪ وأنﻪ أوﱃ يﺜار اﳊب ﻣﻦ كﻞ ﻣا سﻮاﻩ.
واﻷﻣــﺮ اﻟﺜــاﱐ :كمــال ﳏﺒﺘــﻪ ,واســﺘفﺮاغ اﻟﻮســﻊ ﰲ ﺣﺒــﻪ ,وإيﺜــار ﻗﺮﺑــﻪ واﻟﻮﺻــﻮل إﻟﻴــﻪ عﻠــى
كﻞ شﻲء.
وكﻞ عاﻗﻞ يعﻠﻢ أن اﻟﻠذة ﲝصﻮل اﶈﺒﻮب ﲝﺴــب ﻗــﻮة ﳏﺒﺘــﻪ ,ﻓﻜﻠمــا كانــﺖ اﶈﺒــﺔ أﻗــﻮى
كانﺖ ﻟذة اﶈب أكمــﻞ ,ﻓﻠــذة ﻣــﻦ اشــﺘﺪ ﻇمــؤﻩ دراك اﳌــاء اﻟــزﻻل ,وﻣــﻦ اشــﺘﺪ جﻮعــﻪ
كﻞ اﻟﻄعام اﻟﺸهﻲ ونﻈائﺮ ذﻟﻚ عﻠى ﺣﺴب شﻮﻗﻪ وشﺪة إرادتﻪ وﳏﺒﺘﻪ.

وإذا عــﺮف هــذا ﻓاﻟﻠ ـذة واﻟﺴــﺮور واﻟفــﺮح أﻣــﺮ ﻣﻄﻠــﻮب ﰲ نفﺴــﻪ ,ﺑــﻞ هــﻮ ﻣﻘصــﻮد كــﻞ
ﺣ ــﻲ ,وإذا كان ــﺖ اﻟﻠ ــذة ﻣﻄﻠﻮﺑ ــﺔ ﻟﻨفﺴ ــها ,ﻓه ــﻲ تُــذم إذا أعﻘﺒ ــﺖ أﳌـ ـاً أعﻈ ــﻢ ﻣﻨه ــا ,أو
ـﻞ ﻣﻨه ــا ,ﻓﻜﻴ ــف إذا أعﻘﺒ ــﺖ أعﻈ ــﻢ اﳊﺴـ ـﺮات ,وﻓﻮت ــﺖ أعﻈ ــﻢ
ﻣﻨع ــﺖ ﻟ ــذةً ﺧـ ـﲑاً وأج ـ ّ

وﲢمــﺪ إذا أعانــﺖ عﻠــى ﻟــذة عﻈﻴمــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺮة ﻻ تﻨغــﻴﺺ ﻓﻴهــا وﻻ
اﻟﻠــذات واﳌﺴ ـﺮات؟ ُ
نﻜﺪ ٍ
ﺑﻮجﻪ ﻣا ,وهﻲ ﻟذة اﻵﺧﺮة ونعﻴمها وﻃﻴــب اﻟعــﻴش ﻓﻴهــا ,ﻗــال تعــاﱃ  :ﺑــﻞ تــؤثﺮون
اﳊﻴاة اﻟﺪنﻴا * واﻵﺧﺮة ﺧﲑ وأﺑﻘى ] اﻷعﻠى[17-16:
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وﻗال اﻟﺴﺤﺮة ﻟفﺮعﻮن ﳌا آﻣﻨﻮا :ﻓاﻗﺾ ﻣا أنــﺖ ﻗـ ٍ
ـاض إﳕــا تﻘضــﻲ هــذﻩ اﳊﻴــاة اﻟــﺪنﻴا *
إ آﻣﻨ ــا ﺑﺮﺑﻨ ــا ﻟﻴغف ــﺮ ﻟﻨ ــا ﺧﻄ ــا
]ﻃﻪ[73-72:

وﻣ ــا أكﺮهﺘﻨ ــا عﻠﻴ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟﺴ ــﺤﺮ وﷲ ﺧ ــﲑ وأﺑﻘ ــى 

وإذا عــﺮف أن ﻟــذات اﻟــﺪنﻴا ونعﻴمهــا ﻣﺘــاع ووســﻴﻠﺔ إﱃ ﻟــذات اﻵﺧــﺮة ,وﻟــذﻟﻚ ﺧﻠﻘــﺖ
اﻟــﺪنﻴا وﻟــذا ا ,ﻓﻜــﻞ ﻟــذة أعانــﺖ عﻠــى ﻟــذة اﻵﺧــﺮة وأوﺻــﻠﺖ إﻟﻴهــا ﱂ يـُـذم تﻨاوﳍــا ,ﺑــﻞ

ُﳛمﺪ ﲝﺴب إيصاﳍا إﱃ ﻟذة اﻵﺧﺮة.
إذا ُعـ ِﺮف هــذا ,ﻓــأعﻈﻢ نعــﻴﻢ اﻵﺧــﺮة وﻟــذا ا :اﻟﻨﻈــﺮ إﱃ وجــﻪ اﻟــﺮب جــﻞ جﻼﻟــﻪ ,وﲰــاع
كﻼﻣﻪ ﻣﻨﻪ ,واﻟﻘﺮب ﻣﻨــﻪ ,كمــا ثﺒــﺖ ﰲ اﳊــﺪيﺚ اﻟصــﺤﻴح ﰲ ﺣــﺪيﺚ اﻟﺮؤيــﺔ) :ﻓــﻮﷲ ﻣــا

أﺣب إﻟﻴهﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ (
أعﻄاهﻢ شﻴﺌاً ﱠ

وﰲ اﻟﻨﺴائﻲ وﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣــام أﲪــﺪ ﻣــﻦ ﺣــﺪيﺚ عمــار ﺑــﻦ ســﺮ عــﻦ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠى ﷲ عﻠﻴــﻪ
وسﻠﻢ ﰲ دعائﻪ ) :وأسأﻟﻚ ﻟذة اﻟﻨﻈﺮ إﱃ وجهﻚ ,واﻟﺸﻮق إﱃ ﻟﻘائﻚ (
وإذا عﺮف هذا ,ﻓأعﻈﻢ اﻷســﺒاب اﻟــﱵ ُﲢصــﻞ هــذﻩ اﻟﻠــذة هــﻮ أعﻈــﻢ ﻟــذات اﻟــﺪنﻴا عﻠــى

اﻹﻃــﻼق ,وهــﻮ ﻟــذة ﻣعﺮﻓﺘــﻪ ســﺒﺤانﻪ وﻟــذة ﳏﺒﺘــﻪ ,ﻓــﺈن ذﻟــﻚ هــﻮ جﻨــﺔ اﻟــﺪنﻴا ونعﻴمهــا
اﻟعاﱄ ,ونﺴﺒﺔ ﻟذا ا اﻟفانﻴﺔ ٍ
كﺘفﻠﺔ ﰲ ﲝـ ٍﺮ ,ﻓــﺈن اﻟــﺮوح واﻟﻘﻠــب واﻟﺒــﺪن إﳕــا ﺧﻠــﻖ ﻟــذﻟﻚ,
ـب ﻣ ــا ﰲ اﻟ ــﺪنﻴا ﻣعﺮﻓﺘ ــﻪ وﳏﺒﺘ ــﻪ ,وأﻟـ ـ ﱡذ ﻣ ــا ﰲ اﳉﻨ ــﺔ رؤيﺘـ ــﻪ وﻣﺸ ــاهﺪتﻪ ,ﻓمﺤﺒﺘ ــﻪ
ﻓأﻃﻴ ـ ُ
وﻣعﺮﻓﺘﻪ ﻗــﺮة اﻟعﻴــﻮن ,وﻟــذة اﻷرواح ,و جــﺔ اﻟﻘﻠــﻮب ,ونعــﻴﻢ اﻟــﺪنﻴا وســﺮورها ,ﺑــﻞ ﻟــذات

اﻟــﺪنﻴا اﻟﻘاﻃعــﺔ عــﻦ ذﻟــﻚ تﻨﻘﻠــب آﻻﻣ ـاً وعــذا ً ,ويﺒﻘــى ﺻــاﺣﺒها ﰲ اﳌعﻴﺸــﺔ اﻟضــﻨﻚ,

ﻓﻠﻴﺴﺖ اﳊﻴاة اﻟﻄﻴﺒﺔ إﻻ

.

واﳌﻘصﻮد أن أعﻈﻢ ﻟذات اﻟﺪنﻴا هﻮ اﻟﺴﺒب اﳌﻮﺻﻞ إﱃ أعﻈﻢ ﻟذة ﰲ اﻵﺧﺮة.
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ﻓصﻞ
كــﻞ ﻣﺴــﻠﻢ ﰲ ﻗﻠﺒــﻪ ﳏﺒــﺔ ﷲ ورســﻮﻟﻪ ﻻ يــﺪﺧﻞ اﻹســﻼم إﻻ ــا ,واﻟﻨــاس ﻣﺘف ــاوتﻮن ﰲ

درجات هذﻩ اﶈﺒﺔ تفاو ً ﻻ ﳛصﻴﻪ إﻻ ﷲ ,ﻓﺒﲔ ﳏﺒﺔ اﳋﻠﻴﻠﲔ وﳏﺒﺔ ﻏﲑﳘا ﻣا ﺑﻴﻨهما.

ﻓهــذﻩ اﶈﺒــﺔ اﻟــﱵ تﻠﻄــف اﻟــﺮوح ,وﲣفــف أثﻘــال اﻟﺘﻜــاﻟﻴف ,وتﺴــﺨﻲ اﻟﺒﺨﻴــﻞ ,وتﺸــجﻊ

اﳉﺒــان ,وتصــفى اﻟــذهﻦ ,وتــﺮوض اﻟــﻨفس ,وتﻄﻴّــب اﳊﻴــاة عﻠــى اﳊﻘﻴﻘــﺔ ,ﻻ ﳏﺒــﺔ اﻟصــﻮر
اﶈﺮﻣﺔ.

وهذﻩ اﶈﺒﺔ اﻟﱵ تﻨﻮر اﻟﻮجﻪ ,وتﺸﺮح اﻟصﺪر ,وﲢﻴﻲ اﻟﻘﻠب.
وكــذﻟﻚ ﳏﺒــﺔ كــﻼم ﷲ ,ﻓﺈنــﻪ ﻣــﻦ عﻼﻣــﺔ ﳏﺒــﺔ ﷲ ,وإذا أردت أن تعﻠــﻢ ﻣــا عﻨــﺪك وعﻨــﺪ
ﻏــﲑك ﻣــﻦ ﳏﺒــﺔ ﷲ ,ﻓــانﻈﺮ إﱃ ﳏﺒــﺔ اﻟﻘــﺮآن ﻣــﻦ ﻗﻠﺒــﻚ ,واﻟﺘــذاذك ﺑﺴــماعﻪ أعﻈــﻢ ﻣــﻦ
اﻟﺘــذاذ أﺻــﺤاب اﳌﻼهــﻲ واﻟغﻨــاء اﳌﻄــﺮب ﺑﺴــماعهﻢ ,ﻓﺈنــﻪ ﻣــﻦ اﳌعﻠــﻮم ﻣــﻦ أﺣــب ﳏﺒــﻮ ً
أﺣب شﻲء إﻟﻴﻪ.
كان كﻼﻣﻪ وﺣﺪيﺜﻪ ﱠ

ﻗال عﺜمان ﺑﻦ عفان رﺿﻲ ﷲ عﻨﻪ :ﻟﻮ ﻃهﺮت ﻗﻠﻮﺑﻨا ﳌا شﺒعﺖ ﻣﻦ كﻼم ﷲ.
وكﻴف يﺸﺒﻊ ِ
ب ﻣﻦ كﻼم ﳏﺒﻮﺑﻪ ,وهﻮ ﻏايﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ.
اﶈ ﱡ

ﻓﻠمﺤﱯ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﻮجﺪ واﻟذوق واﻟﻠــذة واﳊــﻼوة واﻟﺴــﺮور أﺿــعاف ﻣــا ﶈــﱯ اﻟﺴــماع

اﻟﺸﻴﻄاﱐ ,ﻓﺈذا رأيﺖ اﻟﺮجــﻞ :ذوﻗــﻪ ووجــﺪﻩ وﻃﺮﺑــﻪ ونﺸــﻮتﻪ ﰲ ﲰــاع اﻷﺑﻴــات دون ﲰــاع
اﻵ ت ,وﰲ ﲰــاع اﻷﳊــان دون ﲰــاع اﻟﻘﺮآن...ﻓهــذا ﻣــﻦ أﻗــﻮى اﻷدﻟــﺔ عﻠــى ﻓ ـﺮاغ ﻗﻠﺒــﻪ
ﻣﻦ ﳏﺒﺔ ﷲ وكﻼﻣﻪ ,وتعﻠﻘﻪ ﺑﺴماع اﻟﺸﻴﻄان ,واﳌغﺮور يعﺘﻘﺪ أنﻪ عﻠى شﻲء.
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ﻓصﻞ
اﻟعﺸﻖ...أﻗﺴام:

عﺸﻖ هﻮ ﻣﻘﺖ ﻣﻦ ﷲ ,وﺑعــﺪ ﻣــﻦ رﲪﺘــﻪ ,وهــﻮ أﺿــﺮ شــﻲء عﻠــى اﻟعﺒــﺪ ﰲ ديﻨــﻪ ودنﻴــاﻩ,
وهــﻮ عﺸــﻖ اﳌــﺮدان ,ﻓمــا اﺑﺘﻠــﻲ ﺑــﻪ إﻻ ﻣــﻦ ســﻘﻂ ﻣــﻦ عــﲔ ﷲ ,وﻃــﺮدﻩ ﻣــﻦ ﺑــﻪ ,وأﺑعــﺪ

ﻗﻠﺒﻪ عﻨﻪ ,وهﻮ ﻣﻦ أعﻈﻢ اﳊجب اﻟﻘاﻃعــﺔ عــﻦ ﷲ ,كمــا ﻗــال ﺑعــﺾ اﻟﺴــﻠف :إذا ســﻘﻂ
اﻟعﺒﺪ ﻣﻦ عﲔ ﷲ اﺑﺘﻼﻩ ﲟﺤﺒﺔ اﳌﺮدان.
ودواء هــذا اﻟــﺪاء اﻟــﺪوي :اﻻســﺘعانﺔ ﲟﻘﻠــب اﻟﻘﻠــﻮب ,وﺻــﺪق اﻟﻠجــأ إﻟﻴــﻪ ,واﻻشــﺘغال
ﺑــذكﺮﻩ ,واﻟﺘعــﻮض ﲝﺒــﻪ وﻗﺮﺑــﻪ ,واﻟﺘفﻜــﺮ ﰲ اﻷﱂ اﻟــذي ي ِ
عﻘﺒــﻪ هــذا اﻟعﺸــﻖ ,واﻟﻠــذة اﻟــﱵ
ُ
تفﻮتــﻪ ﺑــﻪ ,ﻓﻴﱰتــب عﻠﻴ ـﻪ ﻓ ـﻮات أعﻈــﻢ ﳏﺒــﻮب ,وﺣصــﻮل أعﻈــﻢ ﻣﻜــﺮوﻩ ,ﻓــﺈن أﻗــﺪﻣﺖ
نفﺴﻪ عﻠى هذا وآثﺮتﻪ ,ﻓﻠﻴﻜﱪ عﻠﻴهــا تﻜﺒــﲑﻩ عﻠــى اﳉﻨــائز ,وﻟــﻴعﻠﻢ أن اﻟــﺒﻼء ﻗــﺪ أﺣــاط
ﺑﻪ.
نﺴــأل ﷲ اﻟعﻈــﻴﻢ رب اﻟعــﺮش اﻟعﻈــﻴﻢ أن ﳚعﻠﻨــا ﳑــﻦ آثــﺮ ﺣﺒــﻪ عﻠــى هـﻮاﻩ,واﺑﺘغى ﺑــذﻟﻚ
ﻗﺮﺑﻪ ورﺿاﻩ.
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ﻓهﺮس اﳌﻮﺿﻮعات

اﳌﻮﺿﻮع

اﻟصفﺤﺔ

اﳌﻘﺪﻣﺔ

3

اﻻسﺘفﺘاء اﻟذي ورد عﻠى اﻟعﻼﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ

4

ﻟﻜﻞ داء دواء

4

اﻟﻘﺮآن شفاء ﻟﻜﻞ اﻷدواء

4

اﻟفاﲢﺔ شاﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض

5

أسﺒاب اﻻنﺘفاع ﻷذكار واﻵ ت واﻷدعﻴﺔ

6

اﻟﺪعاء واﻹﳊاح ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أنفﻊ اﻷدويﺔ

6

اﻵﻓات اﻟﱵ ﲤﻨﻊ تﺮتب أثﺮ اﻟﺪعاء عﻠﻴﻪ

7

أسﺒاب إجاﺑﺔ اﻟﺪعاء

7

ﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ

يﻜﻮن ﺑﻄاعﺘﻪ

9

اﳉاهﻞ ﻣﻦ اعﺘمﺪ عﻠى رﲪﺔ ﷲ ﻣﻊ تضﻴعﻪ ﻷﻣﺮﻩ و ﻴﻪ

9

اﻟصﺤاﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ عﻨهﻢ ﲨعﻮا ﺑﲔ اﻟعمﻞ واﳋﻮف

10

كﻞ شﺮ وداء ﰲ اﻟﺪنﻴا واﻵﺧﺮة سﺒﺒﻪ اﻟذنﻮب

11

ﻣﻦ عﻘﻮ ت اﻟذنﻮب واﳌعاﺻﻲ

12

اﻟذنﻮب أﻣﺮاض ﻣﱴ اسﺘﺤﻜمﺖ ﻗﺘﻠﺖ

21

اﻟذنب ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ عﻘﻮﺑﺔ أﻟﺒﺘﺔ

21

اسﺘﺤضار ﺑعﺾ عﻘﻮ ت اﻟذنﻮب ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ داعﻴاً إﱃ هجﺮا ا

22

ـ ــ)(51

أﻗﺴام اﻟذنﻮب

24

ﻣﺒﺪأ اﻟزﱏ ﻣﻦ عﺪم ﻏﺾ اﻟﺒصﺮ

25

اﻟﻠﺤﻈات

25

اﳋﻄﺮات

26

اﻟﻠفﻈات

26

اﳋﻄﻮات

28

ﻣفﺴﺪة اﻟز

29

تﻮﺑﺔ اﳌفعﻮل ﺑﻪ

30

أسﺒاب سﻮء اﳋاﲤﺔ

31

عﻘﻮﺑﺔ اﻟﻠﻮاط

32

دواء اﻟﺪاء اﻟعضال واﻟﺴﺤﺮ اﻟﻘﺘال  :اﻟعﺸﻖ

33

اﶈﺒــﺔ اﻟصــادﻗﺔ تﻘﺘضــﻲ تﻮﺣﻴــﺪ اﶈﺒــﻮب ,وأن ﻻ يﺸــﺮك ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ ﻏــﲑﻩ

34

ﰲ ﳏﺒﺘﻪ
ﻣﺮاتب اﳊب

35

أنﻮاع اﶈﺒﺔ

35

دﻓﻊ اﳍمﻮم واﻟغمﻮم ﻹﻗﺒال عﻠى ﷲ وإيﺜار ﻣﺮﺿاتﻪ عﻠى كﻞ شﻲء

36

ﻃﻴب اﳊﻴاة جﻨﺔ اﻟﺪنﻴا

37

ﻻ ش ــﻲء عﻠ ــى اﻹﻃ ــﻼق أنف ــﻊ ﻟﻠعﺒ ــﺪ ﻣـــﻦ إﻗﺒاﻟ ــﻪ عﻠ ــى ﷲ ,واشـــﺘغاﻟﻪ

37

ﺑذكﺮﻩ ,وتﻨعمﻪ ﲝﺒﻪ
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اﶈﺒﺔ اﳌذﻣﻮﻣﺔ واﶈﺒﺔ اﶈمﻮدة

38

ﻟﻮازم وآ ر اﶈﺒﺔ

38

اﻹنﺴان ﻗﺪ يهﻮى ﻣا يضﺮﻩ ﻟﻈﻠمﻪ ﻟﻨفﺴﻪ

39

تﻮاﺑﻊ كﻞ نﻮع ﻣﻦ أنﻮاع اﶈﺒﺔ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺘﺒﻮعﺔ

39

اﳌفاسﺪ اﻟعاجﻠﺔ واﻵجﻠﺔ ﻟﻠعﺸﻖ

40

أنفﻊ اﶈﺒﺔ وأجﻠها وأعﻼها ﳏﺒﺔ ﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ

44

اﻟفهﺮس

51
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