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لـى سـيد املرسـلني،وعلى آلـه وصـحبه         احلمد هللا رب العاملني،والصالة والسالم ع     
 .أمجعني،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

 :أما بعد
ِتلْك حدود اللَِّه ومن يِطِع اللَّـه       {:حذر اهللا تعاىل من الوقوع يف املعاصي،حيث قال       لقد  

) ١٣(ها وذَِلك الْفَوز الْعِظيم     ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفي        
              ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو ِص اللَّهعي نم١٤(و ( {

 ]النساء[
را أَنْ يكُونَ لَهم وما كَانَ ِلمؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَم{: وقال تعاىل

 ]٣٦:األحزاب[} الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مِبينا
وأُِمرت ِلأَنْ أَكُونَ أَولَ ) ١١(قُلْ ِإني أُِمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخِلصا لَه الدين {: وقال تعاىل

الْم ِلِمني١٢(س ( ِظيٍمٍم عوي ذَابي عبر تيصِإنْ ع افي أَخقُلْ ِإن)الزمر[} )١٣[ 
وهذا حبث قيم من أحباث العالمة ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا أخذته من كتابه املمتع النافع                

 " ...اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء "
حدث فيه عن آثار املعاصي على القلب والبدن،وقد حاول استقصاءها           ويف هذا حبث يت   

 ...بشكل عجيب 
 : وقد قسمته لبابني 

 ...وهو من املوسوعة الفقهية اخلالصة يف أحكام املعصية =الباب األول
شياء أ،وهو من الكتاب نفسه،وقد ذكر أضرار املعصية على النفس والبدن=الباب الثاين
 ....كثرية فيه 

 :عملي يف الكتاب فهو وأما 
 إضافة حبث كامل عن أحكام املعصية وهو الباب األول  -١



 ٢

ختريج األحاديث من مصادرها الرئيسة مع وضع النصوص احلديثية من  -٢
 ...مصادرها مباشرة ؛ ذلك ألنه كثريا ما يورد احلديث باملعىن 

 ...احلكم على األحاديث مبا يناسبها جرحا وتعديالً  -٣
 شرح مفردات احلديث  -٤
 ....شرح كثري من اآليات القرآنية  -٥
 زيادة بعض النصوص احلديثية اليت تؤيد الفكرة اليت ساقها املؤلف رمحه اهللا -٦
 وضع عناوين جزئية للموضوعات  -٧

نياِريوى الْحصأَو لَامِه السلَيع ميرم نى ابلِْد أَنَّ ِعيسأَِبي الْج نِب" :ع وا الْكَلَامكِْثرِر لَا تيغ
كُمقُلُوب وقْسلَّ؛ فَتجو زِذكِْر اللَِّه ع، لَمعلَا ي لَِكنلَّ وجو زاللَِّه ع ِمن ِعيدب هقَلْب ِإنَّ الْقَاِسيو

م ولَا تنظُروا ِإلَى ذُنوِب الناِس كَأَنكُم أَرباب ولَِكنكُم انظُروا ِفي ذُنوِبكُم كَأَنكُ
ِبيدلَاِن،عجر اسالنلًى:وتبمافًى وعم،ِتِهمِليلَاِء ِفي بلَ الْبوا أَهمحلَى ،فَارع وا اللَّهدماحو

 ١"الْعاِفيِة 
 ..نسأل اهللا تعاىل أن يعصمنا وإياكم من الزلل واملعاصي مبنه وكرمه 

 . يف الدارين له أن ينفع به مؤلفه وحمققه وقارئه وناشرهأكما أس
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والزهد والرقائق البن املبارك ) ٥٤٣/ ٢(والزهد هلناد بن السري  ) ٣١١)(٥٠: ص(الزهد ألمحد بن حنبل  - ١

 صحيح مقطوع ) ١٣٥)(٤٤/ ١(والزهد لنعيم بن محاد 
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خرج ِمـن طَاعِتـِه     :صياناالْخروج ِمن الطَّاعِة يقَال عصاه معِصيةً وعِ      :الْمعِصيِة ِفي اللُّغةِ  

 ِصيعاٌء وصعاٍص وع وفَه هرأَم الَفخ٢.و 
وعصى فُلَانٌ أَمريه يعِصيه عصياً     ،عصى العبد ربه ِإذا خالَف أَمره     .ِخالف الطَّاعة :الِعصيانُ

    هِطعي ةً ِإذا لَمِصيعياناً وموِعص،  ِصيعاٍص وع وهِ .فَهيولَـى  :قَالَ ِسيبع برذَا الضلَا جييُء ه
وعاصـاه  .اعتلَّ فعدلوا ِإىل اَألخف   ،ِبغيِر هاءٍ ،مفِْعٍل ِإلَّا وِفيِه الْهاُء َألنه ِإنْ جاَء علَى مفِْعلٍ        

وِفي .ت علَيهِ قَِد استعص :ويقَالُ للجماعِة ِإذا خرجت عن طاعِة السلْطان      .مثلُ عصاه :أَيضاً
فجعل اجلواب  ،أَي لَم يمتنع عن ِإجابِتنا ِإذا دعوناه      "لَولَا أَنْ نعِصي اَهللا ما عصانا     :الْحِديِث

أَنه غير اسم   :وِفي الْحِديثِ .ومكَروا ومكَر اللَّه  :مبنِزلة اِخلطاب فسماه ِعصياناً كَقَوِلِه تعالَى     
 ٣.والِعصيانُ ِضدها،ي؛ ِإنما غَيره َألنَّ شعار املُؤِمن الطَّاعةالعاِص

الْمعِصيةُ اسم ِلِفعٍل حراٍم مقْصوٍد ِبعيِنِه أَي نفْـس الِْفعـِل        :قَال الْبزدِوي :وِفي اِالصِطالَحِ 
  .٤.فَِإنها لَو كَانت مقْصودةً لَكَانَ كُفْرا،مِرمقْصود مع الِْعلِْم ِبحرمِتِه دونَ مخالَفَِة الْأَ

 :اَأللْفَاظُ ذَات الصلَِة 
 :الزلَّةُ 

 ٥.السقْطَةُ والْخِطيئَةُ :ِمن معاِني الزلَِّة ِفي اللُّغِة
         ِنِه لَِكنيوٍد ِفي عقْصِر مٍل غَيِلِفع مِطالَِح اسلَّةُ ِفي اِالصالزـٍل        وِفع ـنل الْفَاِعل ِبِه عصات ه

  .٦مباٍح قَصده فَزل ِبشغِلِه عنه ِإلَى ما هو حرام لَم يقِْصده أَصالً 

                                                 
 .واملعجم الوسيط ،واملصباح املنري ، الصحاح - ٢
 )٥٨/ ٣٩(وتاج العروس ) ٦٧/ ١٥( لسان العرب - ٣
 )٢٠٠/ ٣( كشف األسرار شرح أصول البزدوي - ٤
  املعجم الوسيط- ٥
 )٢٠٠/ ٣( كشف األسرار شرح أصول البزدوي - ٦



 ٤

ِف والْفَرق بين الْمعِصيِة والزلَِّة أَنَّ الِْفعل الْمحرم هو الْمقْصود ِبعيِنِه ِفي الْمعِصيِة ِبِخـالَ             
 .الزلَِّة 

 :أَقْسام الْمعاِصي ِباعِتباِر ما يترتب علَيها ِمن عقُوبٍة 
 :ِللْعلَماِء ِفي تقِْسيِم الْمعاِصي ِباعِتباِر ما يترتب علَيها ِمن عقُوبٍة ثَالَثَةُ آراٍء 

واعلَموا {:ِلقَوِلِه تعالَى ،عاِصي تنقَِسم ِإلَى صغاِئر وكَباِئر    ِإنَّ الْم :قَال جمهور الْعلَماءِ  :اَألول
أَنَّ ِفيكُم رسولَ اللَِّه لَو يِطيعكُم ِفي كَِثٍري ِمن الْأَمِر لَعِنتم ولَِكن اللَّه حبب ِإلَيكُم الِْإميـانَ                 

} لَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والِْعصيانَ أُولَِئـك هـم الراِشـدونَ           وزينه ِفي قُلُوِبكُم وكَره إِ    
فَقَد جعل اللَّه تعالَى الْمعاِصي رتبا ثَالَثَةً وسمى بعض الْمعاِصي فَسـوقًا            ] ٧:احلجرات[

الِْإثِْم والْفَواِحش ِإلَّا اللَّمـم ِإنَّ ربـك        الَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر    { {:وقَوله تعالَى ،دونَ بعضٍ 
    ِبكُم لَمأَع وِة هِفرغالْم اِسعِديِث    ٧]٣٢:النجم[} وِفي الْحِن أَِبي       وِل بهِن سِد بمحم نع

والِْفـرار ِمـن    ،وقَتلُ النفْسِ ،الشرك ِباللَّهِ :الْكَباِئر سبع " : قَالَ �أَنَّ النِبي   ،عن أَِبيهِ ،حثْمةَ
  ٨"والتعرب بعد الِْهجرِة ،وقَذْف الْمحصنِة،وأَكْلُ ماِل الْيِتيِم،الزحِف

،  ِفي حجِة الْوداِع     �كُنت مع النِبي    :حدثَِني أَِبي قَالَ  ، عن عبيِد بِن عميٍر     وِفي ِروايٍة    
أَلَا وِإنه من يِتم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ يراها ِللَّـِه         ، أَلَا ِإنَّ أَوِلياَء اِهللا الْمصلُّونَ      " :سِمعته يقُولُ فَ

لَـه  فَقَالَ  ، " ويجتِنب الْكَباِئر   ، ويصوم رمضانَ   ، ويؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ    ، علَيِه حقا   
وقَتـلُ  ، أَعظَمهن ِإشراك ِبـاِهللا     ، الْكَباِئر ِتسع   " :وما الْكَباِئر؟ قَالَ  ، يا رسولَ اِهللا    :رجلٌ

، والِْفرار ِمن الزحِف    ، وقَذْف الْمحصنِة   ، وأَكْلُ ماِل الْيِتيِم    ، وأَكْلُ الربا   ، نفِْس مؤِمٍن   
  قُوقعِن  وياِلدالْو ،  رحالساِم    ، ورِت الْحيلَالُ الْبِتحاسو ،       نهِريٌء ِمـنب وهاَهللا و لَِقي نم

 ٩"كَانَ مِعي ِفي جنٍة مصاِريعها ِمن ذَهٍب 

                                                 
والَ يرتِكبونَ ،جتِرحونَ السيئاِتوال ي،وعِن الفَواِحِش، ِمن ِصفَاِت هؤالِء املُحِسنني أنهم يبتِعدونَ عن كَباِئِر اِإلثِْم- ٧

 اِئرالكَباِت ومِتيِم(املُحراِل اليأَكِل مبا وأكِْل الرنا والزِل وِف،كَالقَتحالز مولِّي يوالتاِت ،وِمناِت املُؤنصقَذِْف املُحو
ِإن تجتِنبواْ {ِر الذُّنوِب فَِإنَّ اَهللا تعاىل واسع املَغِفرِة يغِفرها لَهم ِلقَوِلِه تعاىل وِإذا وقَعت ِمنهم بعض صغاِئ) .الغاِفالِت

كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم آِئربترقيم الشاملة آليا،٤٦٩٥: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد .} كَب( 
 حسن ) ٢٧٤)(٦٤٨/ ٢( اجلهاد البن أيب عاصم - ٨
 حسن ) ٢٠٧٥٢)(٣١٣/ ١٠( السنن الكربى للبيهقي - ٩



 ٥

وات الصـلَ «: كَـانَ يقُـولُ    �أَنَّ رسـولَ اِهللا     ،عن أَِبي هريـرةَ    وِفي الْحِديِث أَيضا    
سمةِ  ،الْخعمةُ ِإلَى الْجعمالْجانَ  ،وضمانُ ِإلَى رضمرو،        ـبنتِإذَا اج نهـنيـا بم اتكَفِّرم
اِئر١٠» الْكَب 

 وِلـأَنَّ مـا   ،ولَو كَانِت الذُّنوب كُلُّها كَباِئر لَم يسغْ ذَِلك       ،فَخص الْكَباِئر ِببعِض الذُّنوبِ   
ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه      { :عظُمت مفْسدته أَحق ِباسِم الْكَِبريِة علَى أَنَّ قَوله تعالَى        

صِريح ِفي انِقساِم الذُّنوِب    ] ٣١:النساء[} نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم وندِخلْكُم مدخلًا كَِرميا     
غِإلَى صاِئركَبو ١١اِئر.  

اِليزقَال الْغ: عراِرِك الشدم ِرفَا ِمنع قَداِئِر وغالصاِئِر والْكَب نيِق بالْفَر كَارِإن ِليق١٢.الَ ي  
عاِصـي  بـل سـاِئر الْم    :أَنكَر جماعةٌ ِمن الْعلَماِء أَنَّ ِفي الذُّنوِب صِغريةً وقَـالُوا         :الثَّاِني
اِئركَب،    اِئيِنيِفراِإلس اقحو ِإساذُ أَبتاُألس مهِمن،  اِقالَِّنيكٍْر الْبو بالْقَاِضي أَبِن  ،ويمـرالْح امِإمو

ـ            ،ِفي اِإلرشادِ  ي وابن الْقُشيِري ِفي الْمرِشِد بل حكَاه ابن فُورٍك عِن اَألشاِعرِة واختاره ِف
وِإنما يقَال ِلبعِضها صـِغريةٌ وكَـِبريةٌ       ،معاِصي اللَِّه تعالَى ِعندنا كُلُّها كَباِئر     :تفِْسِريِه فَقَال 

والْقُبلَـةُ  ،الزنا صِغريةٌ ِبالنسـبِة ِإلَـى الْكُفْرِ     :كَما يقَال ١٣ِباِإلضافَِة ِإلَى ما هو أَكْبر ِمنها ،      
لَعل أَصحاب هذَا الْوجـِه     :قَال الزركَِشي ،وكُلُّها كَباِئر ،محرمةُ صِغريةٌ ِبالنسبِة ِإلَى الزنا    الْ

                                                 
 )٢٣٣ (- ١٦)٢٠٩/ ١( صحيح مسلم - ١٠
وأَدخلَكُم ِفي ،كَفَّر عنكُم صغاِئر الذُّنوِب، إذَا اجتنبتم مقَارفَةَ كَباِئِر اآلثَاِم والذُّنوِب الِتي نهاكُم اُهللا عنها- ١١

 .مكُم ما دمتم باِذِلني جهدكُم ِفي االسِتقَامِةورِح،جنِتِه
اِئرالكَب ددونَ ِفي عراملُفَس لَفتاخو،عبا سهإن مهضعِباِهللا: (فَقَالَ ب كراُهللا إالَّ ،الش مرفِْس الِتي حلُ النقَتو

ِباحلَق،رحالسِتي،واِل اليأَكْلُ ما،ِموبأَكْلُ الرِف،وحالز مولِّي يوالتاِفالَِت،واِت الغِمناِت املُؤنصاملُح قَذْفو ( مهضعقَالَ بو
ذَِلك ِمن ها أَكْثَرِإن. 

ويِريد ِبذَِلك أنَّ الذَنب .) ريةَ مع االسِتغفَاِروالَ كَِب،إذْ الَ صِغريةَ مع اِإلصراِر،الكَباِئر إىل سبِعني أَقْرب: (وقَالَ ابن عباٍس
والَ يستِحلُّ محاِرمه فَهو ِمن السيئَاِت يكَفِّرها ،وصاِحبه يخاف اَهللا،أو غَضٍب،يرتكَب ِلعاِرٍض ِمن ثَورِة شهوٍة

أيسر .إذا كَانَ ِفيِه ِإصرار واسِتهتار،وعدِم املُباالَِة يعد كَِبرياً مهما صغر ضرره،اوِن ِباَألمِروكُلُّ ذَنٍب يرتكَب مع الته.اُهللا
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٢٤: ص(التفاسري ألسعد حومد 

الزواجر عن اقتراف و) ٣٣٨/ ١(واملوافقات ) ١٣٤/ ١(أنوار الربوق يف أنواء الفروق =  الفروق للقرايف - ١٢
 )٨/ ١(الكبائر 

 )٧/ ١( الزواجر عن اقتراف الكبائر - ١٣
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نه كَِرهوا تسِميةَ معِصيِة اللَِّه صِغريةً ِإجالَالً ِللَِّه وتعِظيما ِلأَمِرِه مع أَنهم وافَقُوا ِفي الْجرِح أَ              
 ١٤.الَ يكُونُ ِبمطْلَِق الْمعِصيِة 

فَقَتلُ النفِْس ِبغيـِر حـق      ،وكَِبريٍة وفَاِحشةٍ ،إلَى ثَلَاثَِة أَقْساٍم صِغريةٍ   :قَولُ الْحِليِمي :والثَّاِلثُ
وجعـلَ  . مرةً أَو مرتيِن فَصـِغريةٌ     فَأَما الْخدشةُ والضربةُ  ،فَِإذَا قَتلَ ذَا رِحٍم فَفَاِحشةٌ    ،كَِبريةٌ

 ١٥.فَِإنَّ رتبةَ الْكَباِئِر تتفَاوت قَطْعا،والظَّاِهر أَنَّ الِْخلَاف لَفِْظي،ساِئر الذُّنوِب هكَذَا
 أَقْسام الْمعاِصي ِباعِتباِر ميل النفِْس ِإلَيها 

  الْم ِديراوالْم مِي           قَسها ِبالنعرش قْالً أَوع كِْليفالت قَرتاسا وهِمن عرالش عنمالَِّتي ي اِصيع
 :عنها ِإلَى ِقسميِن 

فَقَـد  ، ما تكُونُ النفُوس داِعيةً ِإلَيها والشهوات باِعثَةً علَيها كَالسفَاِح وشرِب الْخمرِ           -أ  
رجِر زجالز ِن ِمنيعوا ِبنهل ِإلَييِة الْمِشدا وهلَياِعِث عِة الْبا ِلقُوهنالَى ععت اللَّه : 

 .حد عاِجلٌ يرتِدع ِبِه الْجِريُء :أَحدهما
 .وِعيد آِجلٌ يزدِجر ِبِه التِقي :والثَّاِني

والشـهوات مصـروفَةً عنهـا كَأَكْـل الْخباِئـِث          ،اِفرةً ِمنها  ما تكُونُ النفُوس ن    -ب  
والْمستقْذَراِت وشرِب السموِم الْمتِلفَاِت فَاقْتصر اللَّه تعالَى ِفي الزجِر عنهـا ِبالْوِعيـِد             

  دونَ الْحد هدحةٌ  ،ودعسم فُوس١٦ِلأَنَّ الن  ا  ِفي الزهنِر عكُوبِ   ،جر نوفَةٌ عرصم اتوهالشو 
  ١٧.الْمحظُوِر ِمنها 

 ِميتيِتقَاِمـِه              :قَال الْهةُ انـيشخالَى وعاللَِّه ت فوخ ووِب هالذُّن ناِجٍر عز ظَمأَنَّ أَع لَماعو
لْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ        فَ{وحذَر ِعقَاِبِه وغَضِبِه وبطِْشِه     ،وسطْوِتِه

أَِليم ذَابع مهِصيبي ٦٣:النور[} أَو. [ 

                                                 
 )١٥٣/ ٦( البحر احمليط يف أصول الفقه - ١٤
 )١٥٣/ ٦( البحر احمليط يف أصول الفقه - ١٥
 .أعانه : أسعد فالنا :  مسعدة أي معانة ففي املعجم الوسيط - ١٦
 )٩٤: ص(وأدب الدنيا والدين .ابن كثري دار . ط ١٥٢  أدب الدنيا والدين للماوردي ص - ١٧
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كَيف تِجـدك؟   : علَى شاب وهو ِفي الْموِت فَقَالَ لَه       �دخلَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،عن أَنسٍ 
لَا يجتِمعاِن ِفي قَلْـِب     «:�فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،وأَخاف ذُنوِبي ،لَ اهللاِ أَرجو اَهللا يا رسو   :قَالَ

  .١٨»وآمنه ِمما يخاف،عبٍد ِفي ِمثِْل هذَا الْموِطِن ِإلَّا أَعطَاه اُهللا الَِّذي يرجو
وخشيةُ جهنم يوِرثَاِن الصبر    ، وِس  حب الِْفرد «:قَالَ ِعيسى علَيِه السلَام   :قَالَ،وعن وهيبٍ 

 .١٩»علَى الْمشقَِّة ويباعِداِن الْعبد ِمن راحِة الدنيا
واَللَِّه لَقَد مضى بين أَيِديكُم أَقْوام لَو أَنفَق أَحدهم عدد الْحصى ذَهبـا             :وعن الْحسِن قَالَ  

فِْسِهأَنْ لَا يِب ِفي نِلِعظَِم الذَّن وج٢٠ن. 
 مع أَصحاِبٍه رِضـي اللَّـه       �بينما رسولُ اللَِّه    :رِضي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن حِكيِم بِن ِحزامٍ   

مهنع،  م؟   «:ِإذْ قَالَ لَهعما أَسونَ معمسلْ تءٍ   :قَالُوا» هيش ِمن عمسا نم، اللَّـِه    قَالَ ن ِبـي
وما ِفيها موِضع ِشبٍر ِإلَّا وعلَيـِه ملَـك         ،ِإني لَأَسمع أَِطيطَ السماِء وما تلَام أَنْ تِئطَّ       «:�

قَاِئم أَو اِجد٢١»س 
لَم لَبكَيـتم كَـِثريا     لَو تعلَمونَ ما أَع   «:قَالَ،�عِن النِبي   ،رِضي اللَّه عنه  ،وعن أَِبي الدرداءِ  

              ونَ أَوجنونَ تردلَّ لَا تجو زونَ ِإلَى اللَِّه عأَرجاِت تدعِإلَى الص متجرلَخقَِليلًا و مِحكْتلَضو
 .٢٢»لَا تنجونَ

      ِنيزِد اِهللا الْمبِن عكِْر بب نِطيئَةَ     :قَالَ،وعأِْتي الْخي نم هِإن كحضي وهو ،   وهو ارلُ النخدي
 .٢٣.يبِكي

     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نولَ اللَِّه    :قَالَ،وعسر تِمعقُولُ �سـةَ  «: يمحالر لَقخ ِإنَّ اللَّه
وأَرسلَ ِفي خلِْقِه كُلِِّهم رحمةً     ،فَأَمسك ِعنده ِتسعا وِتسِعني رحمةً    ،يوم خلَقَها ِمائَةَ رحمةٍ   

                                                 
 صحيح) ١٠٨٣٤)(٣٩٠/ ٩( السنن الكربى للنسائي - ١٨
 صحيح مقطوع) ١٤٢/ ٨( حلية األولياء وطبقات األصفياء - ١٩
 حسن) ٣٧٤/ ١٤(وشرح السنة للبغوي ) ١٢٥٧)(١٠٩/ ٢( الترغيب والترهيب لقوام السنة - ٢٠
 صحيح ) ٢٥٠)(٢٥٩/ ١(زي  تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر املرو- ٢١
 صحيح ) ٧٩٠٥)(٣٥٦/ ٤( املستدرك على الصحيحني للحاكم - ٢٢
 صحيح) ٦٧٥٧)(٣٥١/ ٩) (مقابل( اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي - ٢٣
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ولَو يعلَـم   ،فَلَو يعلَم الكَاِفر ِبكُلِّ الَِّذي ِعند اللَِّه ِمن الرحمِة لَم ييئَس ِمن اجلَنـةِ             ،واِحدةً
 .٢٤»املُؤِمن ِبكُلِّ الَِّذي ِعند اللَِّه ِمن العذَاِب لَم يأْمن ِمن الناِر

وأَنِذر عِشريتك  {: ِحني أَنزلَ اللَّه   �قَام رسولُ اللَِّه    :قَالَ،عن أيب هريرةَ   وِفي الصِحيحينِ 
ِبنيٍش  «:قَالَ] ٢١٤:الشعراء[} اَألقْريقُر رشعا ما -يهوحةً نكَِلم أَو -  ـكُمفُسوا أَنرتاش 

يا عباس بـن    ،يا بِني عبِد مناٍف الَ أُغِْني عنكُم ِمن اللَِّه شيئًا         ،للَِّه شيئًا الَ أُغِْني عنكُم ِمن ا    
ويا صِفيةُ عمةَ رسوِل اللَِّه الَ أُغِْني عنِك ِمن اللَِّه          ،عبِد املُطَِّلِب الَ أُغِْني عنك ِمن اللَِّه شيئًا       

 . ٢٥»نت محمٍد سِليِني ما ِشئِْت ِمن ماِلي الَ أُغِْني عنِك ِمن اللَِّه شيئًاويا فَاِطمةُ ِب،شيئًا
الَِّذين يؤتونَ مـا آتـوا وقُلُـوبهم        {:يا رسولَ اِهللا ِفي هِذِه الْآيةِ     :أَنها قَالَت ،وعن عاِئشةَ 

هو الَِّذي يسِرق ويزِنـي     ،م راِجعونَ يا رسولَ اهللاِ    أَنهم ِإلَى ربهِ  ] ٦٠:املؤمنون[} وِجلَةٌ
ولَِكنه الَِّذي  ،يا ِبنت الصديقِ  ،لَا يا ِبنت أَِبي بكْرٍ    " :ويشرب الْخمر،وهو يخاف اَهللا؟ قَالَ    

 .٢٦رواه أَحمد" يصلِّي ويصوم ويتصدق وهو يخاف اَهللا عز وجلَّ 
  ِريصِن الْبسِقيلَ ِللْحو:    عنصن فِعيٍد كَيا سا أَبـى        يتاِء حجالر نا عثُوندحٍم يِة قَوالَسجِبم 

    ؟ فَقَالَ لَهِطريا تنقُلُوب كَادت:        أَم ِركدى تتك حفُونوخا يمقَو بحصاَللَِّه أَنْ تك وإن   ـريا خن
        اِوفخقَك الْملْحى تتك حوننمؤا يامأَقْو بحصأَنْ ت لَك ِمن.       ـنب ـرمع ا طُِعـنلَمو

ويلَك ضع خدي علَى الْأَرِض لَا أُم       : وقَربت وفَاته قَالَ ِلابِنهِ    - رِضي اللَّه عنه     -الْخطَّاِب  
ما هذَا الْخوف يا أَِمري الْمؤِمِنني      :وقَالَ لَه ابن عباسٍ   ،ي ويِلي إنْ لَم يرحمِني    لَك وويِلي وأَ  

وِددت أَنْ أَنجو لَـا     :وقَد فَتح اللَّه ِبك الْفُتوح ومصر ِبك الْأَمصار وفَعلَ ِبك وفَعلَ؟ قَالَ           
 رِضـي  -وكَانَ زين الْعاِبِدين عِلي بن الْحسيِن .لَا أَجرا ولَا ِوزرا  :ايٍةوِفي ِرو .علَي ولَا ِلي  
   مهنع ةٌ                اللَّهـدِرع ـهذَتـلَاِتِه أَخصـوِئِه وضو نـيب ارصلَاِة ووِئِه ِللصضو غَ ِمنِإذَا فَر

 .٢٧"ومن أُِريد أَنْ أُناِجي ،حكُم أَتدرونَ ِإلَى من أَقُوموي:فَقَالَ،فَِقيلَ لَه ِفي ذَِلك،ونفْضةٌ
 .الْخوف يمنعِني ِمن أَكِْل الطَّعاِم والشراِب فَما أَشتِهيِه:وقَالَ أَحمد بن حنبٍل

                                                 
 )٦٤٦٩)(٩٩/ ٨( صحيح البخاري - ٢٤
  )٤٧٧١)(١١٢/ ٦(وصحيح البخاري ) ٢٠٦ (- ٣٥١)١٩٢/ ١( صحيح مسلم - ٢٥
 حسن  ) ٢٥٢٦٣)(١٥٦/ ٤٢( مسند أمحد ط الرسالة - ٢٦
 )١٣٣/ ٣( حلية األولياء وطبقات األصفياء - ٢٧
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يوم الَ ِظلَّ   ، يِظلُّهم اللَّه ِفي ِظلِّهِ    سبعةٌ" : قَالَ �عِن النِبي   ،عن أَِبي هريرةَ  وِفي الصِحيحيِن   
 اِدلُ :ِإلَّا ِظلُّهالع امهِ    ،اِإلمبِة رادأَ ِفي ِعبشن ابشـاِجدِ     ،وِفي املَس لَّقعم هلٌ قَلْبجرالَِن ،وجرو

ِإني :فَقَالَ،بته امرأَةٌ ذَات منِصٍب وجمالٍ    ورجلٌ طَلَ ،تحابا ِفي اللَِّه اجتمعا علَيِه وتفَرقَا علَيهِ      
 اللَّه افأَخ،        هِميني ِفقنا تم الُهِشم لَمعى الَ تتفَى حأَخ،قدصلٌ تجرو،     اللَّـه لٌ ذَكَـرجرو

 اهنيع تا فَفَاضاِلي٢٨"خ 
   ِعقَابو هِعيدو أَي اللَّه لًا ذَكَرجراهنيع تا فَفَاضاِليخ ه:   ِمـن فَـهراقْتو اهنا جفًا ِمموخ أَي

 .٢٩.الْمخالَفَاِت والذُّنوِب
 اسِتدراج أَهل الْمعاِصي ِبالنعِم 

 ِديراوةً           :قَال الْمِنيكُوا أُمرأَد ٍش أَويع اِصي لَذَّةً ِمنعلُ الْمالَ أَهِإنْ نو     ـتـا كَانيند ِمن
 ٣٠.بلْ قَد يكُونُ ذَِلك اسِتدراجا وِنقْمةً،علَيِهم ِنعمةً

  درواِمرٍ    وِن عةَ بقْبع نع،   ِبيِن النلَـى         " : قَالَ �عا عينالد ِمن دبِطي الْععاَهللا ي تأَيِإذَا ر
  ِحبا ياِصيِه معم،   وا همفَِإن  اجرِتدولُ اِهللا     " اسسلَا رت وا ِبـِه      {:�ثُما ذُكِّروا مسا نفَلَم

} فَتحنا علَيِهم أَبواب كُلِّ شيٍء حتى ِإذَا فَِرحوا ِبما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَِإذَا هم مبِلسونَ              
 .  ٣١]٤٤:األنعام[

                                                 
 ) ١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١( صحيح البخاري - ٢٨
أي شديد احلب ) معلق يف املساجد(.ظل عرشه وكنف رمحته) ظله(.أشخاص وكل من يتصف بصفام) سبعة(ش [ 

استمرا على تلك ) تفرقا(.اجتمعت قلوما وأجسادمها على احلب يف اهللا) ا عليهاجتمع(.هلا واملالزمة للجماعة فيها
الصدقة ) أخفى(.امرأة هلا مكانة ووجاهة ومال ونسب) ذات منصب(.دعته للزنا) طلبته(.احملبة حىت فرق بينهما املوت

من اخلالء وهو موضع ليس فيه أحد ) خاليا(.كناية عن املبالغة يف السر واإلخفاء) ال تعلم مشاله(.وأسرها عند إخراجها
 ]ذرفت بالدموع إجالال هللا وشوقا إىل لقائه) ففاضت عيناه(.من الناس

 )٢٦/ ١( الزواجر عن اقتراف الكبائر - ٢٩
 )٩٤: ص( أدب الدنيا والدين - ٣٠
 حسن لغريه ) ١٧٣١١)(٥٤٧/ ٢٨( مسند أمحد ط الرسالة - ٣١

اللَّه هِحمر قَالَ الطِّيِبي :ِءاِلاسيذُ ِفي الشالْأَخ وه اجرةً،ِتدجرةً فَدجرِفيِه د ابالذَّهِتقَاِئِه ،واِزِل ِفي ارنالْماِقي وركَالْم
يثُ لَا يعلَمونَ ما يراد ويضاِعف عقْباهم ِمن ح،ومعنى اسِتدراِج اللَِّه اسِتدراجهم قَِليلًا قَِليلًا ِإلَى ما يهِلكُهم،ونزوِلِه

ِبِهم،يِفي الْغ اِكِهمِهمان عم ِهملَيع هماللَِّه ِنع راتوأَنَّ ت ذَِلكوا ،وددجا وطَروا بادداز همِنع ِهملَيع ددا جفَكُلَّم
وِإنما ِهي ِخذْلَانٌ ِمنه ،ظَانني أَنَّ متواِترةَ النعِم أَثَرةٌ ِمن اللَِّه وتقِْريب،ِف النعِمفَيتدرجونَ ِفي الْمعاِصي ِبسبِب تراد،معِصيةً



 ١٠

 :اعاِت واجِتناِب الْمعاِصيأَحوال الناِس ِفي ِفعل الطَّ
 ِديراوـاِت               :قَال الْمـل الطَّاعِفع ِمـن هنوا عهنوا ِبِه وا أُِمراِس ِفيمال النلُو حخي سلَي

 :واجِتناِب الْمعاِصي ِمن أَربعِة أَحواٍل 
مهكُ     :فَِمنياِت ول الطَّاعِإلَى ِفع ِجيبتسي ناِصـي    معِتكَاِب الْمِن ارع ـل   ،فذَا أَكْمهو

فَهذَا يستِحق جزاَء الْعاِمِلني وثَواب الْمِطـيِعني   ،وأَفْضل ِصفَاِت الْمتِقني  ،أَحوال أَهل الدينِ  
.مهِمنو:        عِتكَاِب الْملَى ارع مقْدياِت ول الطَّاعِفع ِمن ِنعتمي نال    ،اِصيمـوثُ أَحبأَخ ِهيو

كَلَِّفنيالْم،  ِدينبعتِصفَاِت الْم رشو،            ِبـِه ِمـن ا أُِمرل مِفع نالالَِّهي ع ذَابع ِحقتسذَا يفَه
عِجبـت  :رمةَوقَد قَال ابن شب   ،وعذَاب الْمجتِرِئ علَى ما أَقْدم علَيِه ِمن معاِصيهِ       ،طَاعِة اللَّهِ 

اِر ؟ لَِمنافَةَ النخاِصي معالْم ِمي ِمنتحالَ ي فاِء كَيافَةَ الدخاِت مبالطَّي ِمي ِمنتحي 
مهِمناِصـي         :وعِتكَاِب الْملَى ارع مقْدياِت ول الطَّاعِإلَى ِفع ِجيبتسي نم،   ِحقـتسذَا يفَه

 جالْم ذَابع               ِمـن ـِلمِإنْ سِة وِصـيعلَى الْماِم علَى اِإلقْدِة عوهلَِبِة الشطَ ِبغروت هِرِئ ِلأَنت
أَفَضل الناِس من لَم تفِْسد الشهوةُ ِدينه ولَـم         :قَال بعض الْعلَماءِ  ،التقِْصِري ِفي ِفعل الطَّاعةِ   

هِقينةُ يهبِزل الش٣٢. ت  
    ِديقَنرمِث السو اللَّيأَب لُ          :قَال الْفَِقيهِة أَفْضِصيعالْم كرلَى أَنَّ تِليلٌ عالَى دعاِب اللَِّه تِفي ِكت

ي ترِك  وِف،ِلأَنَّ اللَّه تعالَى قَِد اشترطَ ِفي الْحسنِة الْمِجيَء ِبها ِإلَى الْآِخرةِ          ،ِمن أَعماِل الطَّاعةِ  
} من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثَاِلهـا      {:قَالَ تعالَى ،الذُّنوِب لَم يشتِرطْ شيئًا ِسوى التركِ     

} فَِإنَّ الْجنةَ ِهي الْمأْوى   } ٤٠{ونهى النفْس عِن الْهوى     {:وقَالَ تعالَى ،]١٦٠:األنعام[
  ٣٣"أَلُ اللَّه تعالَى الْعفْو فَنس،]٤١-٤٠:النازعات[

                                                                                                                          

ِعيدبتو،)لَّمسِه ولَيالَى ععت لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسلَا رت ا : أَِي) ثُمادِتضا أَِو اعادهِتشاس}سا ن١٦٥: األعراف[} وافَلَم [
أَي :هانحبس هدهع،هيهنو هركُوا أَمرت ِلِه،أَوِبقَو ِنيعالْم وهوا ِبِه{: وا ذُكِّر٤٤: األنعام[} م [ا : أَينحِعظُوا فَتو

 ددشيِفيِف وخٍء{ِبالتيكُلِّ ش ابوأَب ِهملَي٤٤: األنعام[} ع [اِت : أَيوِجبم ِقيقَِة ِمنِم الَِّتي ِفي الْحعاِب النبأَس ِمن
أَخذْناهم {أُعطُوا ِمن الْماِل والْجاِه وِصحِة الْبدِن وطُوِل الْعمِر : أَي] ٤٤: األنعام[} حتى ِإذَا فَِرحوا ِبما أُوتوا{النقَِم 

: أَي] ٤٤: األنعام[} فَِإذَا هم مبِلسونَ{فَِإنه أَشد ِفي ِتلْك الْحالَِة ،ةً ِبالْموِت أَِو الْعذَاِبفَجأَ: أَي] ٤٤: األنعام[} بغتةً
 )٣٢٥٧/ ٨(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )رواه أَحمد(.واِجمونَ ساِكتونَ متحسرونَ متحيرونَ آِيسونَ

 )٩٦: ص( والدين  أدب الدنيا- ٣٢
 )٣٧٤: ص( تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني للسمرقندي - ٣٣



 ١١

ويكُف عن ارِتكَاِب الْمعاِصي فَهذَا يستِحق عـذَاب        ،وِمنهم من يمتِنع ِمن ِفعِل الطَّاعاتِ     
  ٣٤.الْمنذَِر ِبِقلَِّة يِقيِنِه،اللَّاِهي عن ِديِنِه

 :التوبةُ عِن الْمعِصيِة
فَتِجب التوبةُ عـن تـأِْخِري   ،عِن الْمعِصيِة فَِريضةٌ علَى الْفَوِر صِغريةً كَانت أَو كَِبريةً   التوبةُ  
٣٥.التوبِة 

  
قَالَ اللَّـه   ،وأَولُ منـاِزِل السـاِلِكني    ،وقَواِعِد الـدينِ  ،فالتوبةُ ِمن أُصوِل الِْإسلَاِم الْمِهمةِ    

فَالتوبةُ ِمن الْمعِصيِة واِجبةٌ علَـى الْفَـوِر        ) وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ     (:لَىتعا
وتِصح التوبةُ ِمن ذَنٍب وِإنْ كَانَ ملَاِبسا ذَنبا آخـر مِصـرا          ،وقَد تقَدمت ِصفَتها  ،ِباِلاتفَاِق

بلْ هو مطَالَب ِبالذَّنِب الثَّاِني     ،لَم تبطُِل التوبةُ  ،ثُم فَعلَه مرةً أُخرى   ،ولَو تاب ِمن ذَنبٍ   ،علَيِه
 .٣٦دونَ الْأَوِل

 ]٣١:النور[} وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيه الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ {:قَال اللَّه تعالَى
وافْعلُوا ما أَمركُم ِبِه ربكُم ِمن التخلُِّق ِبهِذِه        ،وارِجعوا تاِئبني ِإلَى طَاعِة اِهللا يا أَيها املُؤِمنونَ       

واتركُوا ما كَانَ علَيِه أهلُ اجلَاِهِليِة ِمـن الصـفَاِت          ،الصفَاِت اجلَِميلَِة واَألخالِق احلَِميدةِ   
ِةواْألخولُه ِبِه،الِق الذَِّميمسراَهللا و رِل ما أَمِفي ِفع فِإنَّ الفَالَح،هنيا عها نِك مرت٣٧.و 

 اِليزاِصـي       :قَال الْغعِن الْمِرفَـةُ كَـوعِفيِه ِإذْ م ابرتسِر فَالَ يلَى الْفَوِة عبوالت وبجا وأَم
  ٣٨.وهو واِجب علَى الْفَوِر ،مياِنمهِلكَاٍت ِمن نفِْس اِإل
التوبةُ ِمن الْمعِصيِة واِجبةٌ شرعا علَى الْفَوِر ِباتفَاِق الْفُقَهاِء؛ِلأَنهـا   :"ويف املوسوعة الفقهية    

       ،اِلِكنياِزل السنل مأَويِن،واِعِد الدقَوِة وِهمالَِم الْمول اِإلسأُص الَى  ِمنعت وا {:قَال اللَّهوبتو
  .٣٩]"٣١:النور[}ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيه الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ

                                                 
 )٩٨: ص( أدب الدنيا والدين - ٣٤
 نشر دار ٤١٦والقوانني الفقهية ص ، ٢٦٢ص ) رسالة يف بيان الكبائر والصغائر من الذنوب (  رسائل ابن جنيم - ٣٥

 .الكتاب العريب 
 )٢٤٩/ ١١(ة املفتني  روضة الطالبني وعمد- ٣٦
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٧٠٤: ص( أيسر التفاسري ألسعد حومد - ٣٧
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٩٠/ ٤(وفصل اخلطاب يف الزهد والرقائق واآلداب ) ٧/ ٤( إحياء علوم الدين - ٣٨



 ١٢

 :اِإلصرار علَى الْمعِصيِة
 .اِإلصرار هو الثَّبات علَى اَألمِر ولُزومه وأَكْثَر ما يستعمل ِفي اْآلثَاِم 

 قَال اب اِبِدينع اِر أَنْ              :نـرالِْإص ـدِل أَنَّ حقِْريِر ِللْأَكْمالت نٍم عيجِن ناِر ِلابنِح الْمرِفي شو
 .٤٠تتكَرر ِمنه تكَررا يشِعر ِبِقلَِّة الْمبالَاِة ِبِديِنِه إشعار ارِتكَاِب الْكَِبريِة ِبذَِلك اهـ

  ٤١.هو اِإلقَامةُ علَى الذَّنِب والْعزم علَى ِفعل ِمثِْلِه :يوقَال الْجرجاِن
ِمن الِْإقَامِة علَى الذَّنِب الْمعيِن أَِو اِلانِتقَـاِل        ،توبةُ ِمثِْل هذَا ِبالِْتزاِم أَخف الْمفْسدتينِ     :وِقيلَ
هنةِ   ،عةُ الِْإقَامدفْسم تاوسـذَا            فَِإنْ تـٍه فَهجكُلِّ و ِمن هنِتقَاِل عةُ اِلاندفْسمِب ولَى الذَّنع 

وأَمـا  ،والْعزم الْجاِزم علَى تـرِك الْمعاودةِ     ،وهو الندم ،يؤمر ِمن التوبِة ِبالْمقْدوِر لَه ِمنها     
 ٤٢. ِبالِْتزاِم مفْسدٍة أُخرى ِمثِْل مفْسدِتِهالِْإقْلَاع فَقَد تعذَّر ِفي حقِِّه ِإلَّا

فَِإنْ نوى التوبةَ خرج عِن اِإلصراِر      ،اِإلصرار هو أَنْ ينِوي أَنْ الَ يتوب      :وقَال بعض الْعلَماءِ  
.٤٣  

 . والْمواظَبةُ اِإلصرار:الصِغريةُ تكْبر ِبأَسباٍب ِمنها:وقَال الْفُقَهاُء
  ٤٤.الَ صِغريةَ مع ِإصراٍر والَ كَِبريةَ مع اسِتغفَاٍر :وِلذَِلك ِقيل

فَكَِبريةٌ واِحدةٌ تنصِرم والَ يتبعها ِمثْلُها لَو تصور ذَِلك كَانَ الْعفْو عنها أَرجى ِمن صـِغريٍة         
وِمثَال ذَِلك قَطَرات ِمن الْماِء تقَع علَى الْحجِر علَى تواٍل فَتؤثِّر ِفيـِه             ،يهايواِظب الْعبد علَ  

                                                                                                                          
وتفسري ، ٩٦ / ٢قاء والكليات أليب الب) ١٢٥/ ١٤( وزارة األوقاف الكويتية - املوسوعة الفقهية الكويتية - ٣٩

وكشاف القناع ، ٢٤٩ / ١١والروضة ، ٤٢٤ / ٢واية احملتاج ، ٨٩ / ١والفواكه الدواين ، ١٥٩ / ٢٨األلوسي 
  .٧٣٨ / ٤وبلغة السالك ، ٨١ / ٢
 )٤٥٧/ ٢) (رد احملتار( الدر املختار وحاشية ابن عابدين - ٤٠
وكشاف اصطالحات ) ٢٨: ص(والتعريفات ) ٣٨٩٧/ ٩( نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي - ٤١

 )٢١٢/ ١(الفنون والعلوم 
 )٢٩٨/ ١( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني - ٤٢
  .٢١١ / ٤  تفسري القرطيب - ٤٣
وخمتصر منهاج القاصدين ص ، ٣٢ / ٤وإحياء علوم الدين ، ٧٩ / ١والزواجر ، ٤١٦ القوانني الفقهية ص - ٤٤

٢٥٧.  



 ١٣

         ذَِلك ثِّرؤي ةً لَماِحدةً وفْعِه دلَيع بص لَو رالْقَد ذَِلكو،      امئَاِت ِإذَا ديالس الْقَِليل ِمن فَكَذَِلك
  ٤٥. ِإظْالَِم الْقَلِْب عِظم تأِْثريه ِفي

ولَيس علَى هذَا دِليـلٌ     ،ِإنَّ الِْإصرار علَى الصِغريِة حكْمه حكْم مرتِكِب الْكَِبريةِ       :وقَد ِقيلَ 
وقَـد  . ِإصـرارٍ  وِإنما ِهي مقَالَةٌ ِلبعِض الصوِفيِة فَِإنه قَالَ لَا صِغريةَ مع         ،يصلُح ِللتمسِك ِبهِ  

             ذَِلك ِصحلَا يِديثًا وح لَهعجذَا اللَّفْظَ وِة هايوالر ِعلْم ِرفعلَا ي نم ضعى بور،   ـقِل الْحب
             ع ارـرالِْإصةٌ وِغريِة صِغريلَى الصع اررِه فَالِْإصلَيع را أَصم كْمح هكْمح اررلَـى  أَنَّ الِْإص

  ٤٦.الْكَِبريِة كَِبريةٌ
 اِفيوقًا       :وقَال الْقَرفُس وِجبالَ تالَِة ودِفي الْع حقْدةُ الَ تِغريكُـونُ      ،الصا فَتهلَيع ِصرِإالَّ أَنْ ي

ويعنـونَ  ...سلَف  والَ كَِبريةَ مع اسِتغفَاٍر كَما قَال ال      ،فَِإنه الَ صِغريةَ مع ِإصرارٍ    ...كَِبريةً  
فَِإنَّ ذَِلك الَ يِزيل كُبر الْكَِبريِة      ،الَ طَلَب الْمغِفرِة مع بقَاِء الْعزمِ     ،ِباِالسِتغفَاِر التوبةَ ِبشروِطها  

 . ٤٧أَلْبتةَ
  .٤٨وقَد أَورد الزركَِشي ِفي ِعداِد الْكَباِئِر ِإدمانَ الصِغريِة

إنَّ الِْإصـرار   :"تحِريِر الْمقَاِل ِفي موازنِة الْأَعماِل      " وقَالَ أَبو طَاِلٍب الْقُضاِعي ِفي ِكتاِب       
 ٤٩.فَالِْإصرار علَى الصِغريِة صِغريةٌ،حكْمه حكْم ما أُِصر ِبِه علَيِه

فَهو الَ يصير   ،ريةً هو ِمن باِب اِإللْحاِق كَما قَال الرمِلي       واعِتبار اِإلصراِر علَى الصِغريِة كَبِ    
وِبِعبارِة بعِض الْحنِفيِة ِمـن شـراِح       ،وِإنما يلِْحقُها ِبها ِفي الْحكْمِ    ،الصِغريةَ كَِبريةً حِقيقَةً  

ريةٌ ِلغيِرها،أَما الْكَِبريةُ ِبالضاِبِط اَألصِلي فَِهي كَـِبريةٌ        اِإلصرار علَى الصِغريِة هو كَبِ    :الْمناِر
  .٥٠ِبنفِْسها

                                                 
 )٣٩٠٢/ ٩(ونضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ) ٣٢/ ٤( إحياء علوم الدين - ٤٥
 )١٤٦/ ١( إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول - ٤٦
 )٦٧/ ٤(أنوار الربوق يف أنواء الفروق =  الفروق للقرايف - ٤٧
 )١٥٥/ ٦( البحر احمليط يف أصول الفقه - ٤٨
 )١٥٥/ ٦(الفقه  البحر احمليط يف أصول - ٤٩
  .٦٣٦ / ٢وشرح املنار وحواشيه ، ٢٧٩ / ٨ اية احملتاج - ٥٠



 ١٤

جاَء ِفي حواِشي شرِح الْمناِر أَنَّ اِإلصرار تكْرار الِْفعل تكَررا يشِعر ِبِقلَِّة الْمبـاالَِة ِبـأَمِر     
اِإلصرار أَنْ تتكَرر ِمنه الصِغريةُ تكْرارا يشِعر ِبِقلَِّة مباالَِتِه ِبـأَمِر           :وقَال أَِمري بادشاه  ،الديِن

ِة ِبذَِلكِتكَاِب الْكَِبريار ارع٥١.ِديِنِه ِإش 
زركَِشي اِإلصـرار   وأَما حِقيقَةُ التكْراِر الْمشترِط ِفي تحقُِّق اِإلصراِر فَيعرف ِمن تقِْسيِم ال          

 :ِإلَى ِقسميِن 
فَهذَا حكْمه حكْـم    ،وهو الْعزم علَى ِفعل الصِغريِة بعد الْفَراِغ ِمنها       ،حكِْمي) أَحِدِهما  ( 

علَى شيٍء فَهذَا هـو     فَلَو ذَِهل عن ذَِلك ولَم يعِزم       ،ِبِخالَِف التاِئِب ِمنها  ،من كَررها ِفعالً  
 .الَِّذي تكَفِّره اَألعمال الصاِلحةُ 

وعن بعِض الشاِفِعيِة   ،وعبر عنه بعضهم ِبالْمداومِة أَِو اِإلدمانِ     ،اِإلصرار ِبالِْفعل ) والثَّاِني  ( 
فُو عنها مرتِكبا ِللْكَِبريِة ِإالَّ أَنْ يكُونَ مِقيما علَـى          الَ أَجعل الْمِقيم علَى الصِغريِة الْمع     :قَال

 .٥٢ونحوه ِفي الْمغِني ِالبِن قُدامةَ ،الْمعِصيِة الْمخاِلفَِة أَمر اللَِّه داِئما
 :التصدق عِقب الْمعِصيِة

ومن ترك الْجمعةَ   :قَالَ ِفي الْمجموعِ   ٥٣ِقب كُل معِصيٍة ،   يندب التصدق ع  :قَال الشاِفِعيةُ 
 ٥٤.وعممه بعضهم ِفي إتياِن كُلِّ معِصيٍة،ِبلَا عذٍْر يندب لَه أَنْ يتصدق ِبِديناٍر أَو ِنصِفِه

وأَتِبِع السـيئَةَ احلَسـنةَ     ،اللَِّه حيثُما كُنت  اتِق  «:�قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه     :عن أَِبي ذَر قَالَ    
 ٥٥»وخاِلِق الناس ِبخلٍُق حسٍن،تمحها

                                                 
وتقرير التحبري ، ٤٤ / ٣وتيسري التحرير ألمري بادشاه ، ٦٣٦ / ٢ حواشي شرح املنار نقالً عن قمر األقمار - ٥١

  .٢٤٢ / ٢البن أمري حاج 
 وذكر أن القاضي أبا يعلى ضبطه ٢٣٥ / ١٠ واملغين البن قدامة) ١٥٠/ ٦( البحر احمليط يف أصول الفقه - ٥٢

 .باملداومة 
وحتفة ) ٢٤١: ص(واملنهاج القومي شرح املقدمة احلضرمية ) ٤٠٨/ ١( أسىن املطالب يف شرح روض الطالب - ٥٣

فتوحات = وحاشية اجلمل على شرح املنهج ) ١٨٢/ ٧(احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي 
ومغين احملتاج إىل معرفة معاين ) ٢٠٦/ ٣(وحاشيتا قليويب وعمرية ) ١١٣/ ٤(رح منهج الطالب الوهاب بتوضيح ش

 )١٧٦/ ٦(واية احملتاج إىل شرح املنهاج ) ١٩٨/ ٤(ألفاظ املنهاج 
وحاشيتا قليويب ) ٢٤١/ ١(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب =  حاشية اجلمل على شرح املنهج - ٥٤

 )١١٥/ ١(وعمرية 
 صحيح لغريه ) ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٥٥



 ١٥

التوبةَ والطَّاعـةَ   :أَِي) السيئَةَ الْحسنةَ (هو متعد ِإلَى مفْعولَيِن     :أَمر ِمن باِب الْأَفْعالِ   :)وأَتِبِع(
فَسماع الْملَـاِهي   :قَالَ الطِّيِبي . ِبأَنْ تباِشر حسناٍت تضاد آثَارها ِتلْك السيئَاتِ       أَو،مطْلَقًا

وشـرب الْخمـِر يكَفَّـر      ،يكَفَّر ِبسماِع الْقُرآِن وِبمجاِلِس الذِّكِْر والْوعِظ عِن الْمناِهي       
والْمتضادات ِهـي  ،وعلَى هذَا فَِقس ِلأَنَّ الْمرض يعالَج ِبِضدِه،ِبالصدِق ِبكُلِّ شراٍب حلَالٍ   

اتباسنا            ،الْمهـادضت ا لَـنِسهِجن ٍة ِمننسئٍَة ِبحيكُلَّ س وحمِغي أَنْ يبني فَِلذَِلك، اضيفَالْب
فَلَا جرم كَفَّارته كُـلُّ     ،نيا ِلأَنَّ أَثَر السروِر ِبها ِفي الْقَلْبِ      وحب الد ،يزالُ ِبالسواِد لَا ِبغيِرهِ   

 .أَذًى يِصيب الْمسِلم ِمن الْهم والْغم اهـ
 ِلأَنَّ الْهـم    وما ذَكَره ِمن الْمشاكَلَةِ   ،ولَا خفَاَء أَنه لَا يظْهر حسن الْمقَابلَِة بين حب الدنيا         

علَى مـا هـو ظَـاِهر ِمـن     ،والْغم لَيسا ِمن الْأُموِر اِلاخِتياِريِة الْمراد ِبها ِفي الْحـِديثِ    
عِضـها  وهو بغضها ِبأَنْ يتصدق ولَو ِبب     ،فَالصواب أَنَّ مقَابلَةَ حب الدنيا ِبِضدها     ،أَتِبِع:قَوِلِه

ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن   {:علَى أَنَّ هِذِه الْمناسباِت غَير لَاِزمٍة ِفي محِو السيئَاِت ِلقَوِلِه تعالَى          
 واللَّـه   - � -ثُم صلَّى معه    ،وقَد وردِت الْآيةُ ِفيمن قَبلَ امرأَةً     ] ١١٤:هود[} السيئَاِت

لَما(.أَعهحمت (أَي:     اِزيجم ادنالِْإسا وهفَعرتئَةَ ويةُ السنسالْح فَعدا    ،تِبه و اللَّهحمي ادرالْمو
 فَِإنْ تعلَّقَـت  ،هذَا ِإذَا كَانت بينه وبين اللَِّه تعالَى      ،آثَارها ِمن الْقَلِْب أَو ِمن ِديواِن الْحفَظَةِ      

حِكي عن  ،ِبالْعبِد فَتدفَع الْحسنةُ ِإلَى خصِمِه ِعوضا عِن الْمظِْلمِة أَو يرِضيِه اللَّه ِمن فَضِلهِ            
      اِم فَِقيلَ لَهنِفي الْم ِئير هأَن ِضِهمع؟ قَالَ    :بِبك لَ اللَّها فَعم:       ـهِإلَّـا أَن ِإلَي نسأَحِلي و غَفَر 

فَلَما كَانَ وقْت الِْإفْطَاِر أَخـذْت ِحنطَـةً ِمـن          ،حاسبِني حتى طَالَبِني ِبيوٍم كُنت صاِئما     
فَأَخـذَ ِمـن    ،فَأَلْقَيتها علَى ِحنطَِتهِ  ،حانوِت صِديٍق ِلي فَكَسرتها فَذَكَرت أَنها لَيست ِلي       

صـغاِئر الـذُّنوِب تقَـع مكَفَّـرةً     :قَـالَ الْبيضـاِوي   . كَسـِرها  حسناِتي ِبِمقْداِر أَرشِ  
} نكَفِّـر عـنكُم سـيئَاِتكُم     {:وكَذَا ما خِفي ِمن الْكَباِئِر ِلعموِم قَوِلِه تعالَى       ،ِبالْحسناِت

فَلَا يسقُطُ حـدها ولَـا      ،د الْحاِكمِ أَما ما ظَهر ِمنها وتحقَّق ِعن     ،والْحِديِث] ٣١:النساء[
 .٥٦ِبالتوبِة

                                                 
 )٣١٧٨/ ٨( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح - ٥٦



 ١٦

يستحب لَِمن وِطئَ زوجته ِفي الْحيِض أَنْ يتصـدق ِبـِديناٍر ِإنْ      :وقَال الْحنِفيةُ والشاِفِعيةُ  
أَو وسـِطِه ِعنـد     ،وطُْء ِفي آِخِرهِ  كَانَ الْوطُْء ِفي أَول الْحيِض وِبِنصِف ِديناٍر ِإنْ كَانَ الْ         

   ِجباِبلَِة ينالْح دٍة ِعنايِفي ِروِة وِفينِطـئَ   الْحو ةً لَِمناٍر كَفَّارِف ِدينِنص اٍر أَوِبِدين قدصالت
 مهدِة ِعنايوِتالَِف الرلَى اخِض عي٥٧.ِفي الْح  

 :ستر الْمعِصيِة 
ا تعلَّق ِبالْمعِصيِة حد اللَِّه كَحد الزنا والشرِب فَِإنْ لَم يظْهر ذَِلك يندب ِللْمسِلِم ِعنـد                ِإذَ

       درا وفِْسِه ِلملَى نع رتساِء أَنْ يوِر الْفُقَههمج    رمِن عِن ابولَ اللَِّه      ،  عسأَنَّ ر هنع اللَّه ِضير
الَِّتي نهى اللَّه سبحانه وتعالَى عنها يعِني       ،اجتِنبوا هِذِه الْقَاذُورةَ  «: لَما رجم ماِعزا قَالَ    �

 ٥٨»فَمن أَلَم فَلْيستِتر ِبِستِر اللَِّه تعالَى ولَا يعود،الزنا
فَحِمد اللَّـه   ،فَصعد الِْمنبر ،ا يغتِسلُ ِبالْبراِز ِبلَا ِإزارٍ     رأَى رجلً  �أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،وعن يعلَى 
ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ حِيي ِستري يِحب الْحياَء والستر فَِإذَا اغْتسـلَ            «:�ثُم قَالَ   ،وأَثْنى علَيهِ 

ِترتسفَلْي كُمد٥٩»أَح 
 هرفَ، فَِإنْ أَظَه     أْثَمي لَم هةُ ِبأَنِفينالْح حرص ول اللَّـِه        ،قَدسر دفَا ِعنرتةَ اعاِمِديالْغا واِعزِلأَنَّ م

جاَء ماِعز بـن    :قَالَ،عن أَِبيهِ ،فعن سلَيمانَ بِن بريدةَ   ، ِبالزنا فَرجمهما ولَم ينِكر علَيِهما     �
ارِجع فَاستغِفِر اَهللا وتـب     ،ويحك«:فَقَالَ،طَهرِني،يا رسولَ اهللاِ  :فَقَالَ،�لَى النِبي   ماِلٍك إِ 

فَقَـالَ رسـولُ اِهللا     ،طَهرِني،يـا رسـولَ اهللاِ    :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَرجع غَير بِعيدٍ  :قَالَ،»ِإلَيِه
�:»كحيِفِر اهللاَ  ،وغتفَاس ِجعهِ  ارِإلَي بتِعيدٍ  :قَالَ،» وب رغَي عجاءَ ،فَرج ولَ  :فَقَالَ،ثُمسا ري
ِفـيم  «:قَالَ لَه رسـولُ اهللاِ    ،ِمثْلَ ذَِلك حتى ِإذَا كَانِت الراِبعةُ     :�فَقَالَ النِبي   ،طَهرِني،اِهللا

فَـأُخِبر أَنـه لَـيس      » أَِبـِه جنـونٌ؟   «:�  فَسأَلَ رسولُ اهللاِ  ،ِمن الزنى :فَقَالَ» أُطَهرك؟
فَقَالَ ،قَالَ،فَلَم يِجد ِمنه ِريح خمرٍ    ،فَقَام رجلٌ فَاستنكَهه  » أَشِرب خمرا؟ «:فَقَالَ،ِبمجنوٍن

لَقَد :قَاِئلٌ يقُولُ ،ِه ِفرقَتينِ فَكَانَ الناس ِفي  ،فَأَمر ِبِه فَرِجم  ،نعم:فَقَالَ» أَزنيت؟«:�رسولُ اِهللا   
                                                 

واموع شرح ) ٤٤٠/ ٥(والوسيط يف املذهب ) ٢٩٨/ ١) (رد احملتار( الدر املختار وحاشية ابن عابدين - ٥٧
 )٢٤٣/ ١(واملغين البن قدامة ) ٥٩١/ ٤(املهذب 

 صحيح لغريه ) ٨٣١)(٢٥٤: ص(قرئ  معجم ابن امل- ٥٨
 صحيح ) ٤٠١٢)(٤٠/ ٤( سنن أيب داود - ٥٩



 ١٧

لَكه،   هِطيئَتِبِه خ اطَتأَح قُولُ ،لَقَدقَاِئلٌ ياِعزٍ     :وِة مبوت لَ ِمنةٌ أَفْضبوا تم،    ِبياَء ِإلَى النج هأَن
ثُم جاَء  ، ِبذَِلك يوميِن أَو ثَلَاثَةً    فَلَِبثُوا:قَالَ،اقْتلِْني ِبالِْحجارةِ :ثُم قَالَ ، فَوضع يده ِفي يِدهِ    �

اسـتغِفروا ِلمـاِعِز بـِن      «:فَقَـالَ ،فَسـلَّم ثُـم جلَس    ، وهـم جلُوس   �رسولُ اِهللا   
ـ «:�فَقَالَ رسولُ اِهللا   ،قَالَ،غَفَر اُهللا ِلماِعِز بِن ماِلكٍ    :فَقَالُوا:قَالَ،»ماِلٍك و لَقَد تاب توبةً لَ

   مهتِسعٍة لَوأُم نيب تدِ      :قَالَ،»قُِسمالْأَز غَاِمٍد ِمن أَةٌ ِمنرام هاَءتج ثُم،ـولَ    :فَقَالَتسـا ري
أَراك تِريـد أَنْ    :فَقَالَـت » ويحِك ارِجِعي فَاستغِفِري اَهللا وتوِبي ِإلَيهِ     «:فَقَالَ،طَهرِني،اِهللا

 ِني كَمددراِلكٍ    تم نب اِعزم تددـا ذَاِك؟  «:قَـالَ ،ا رمو « قَالَـت:      لَـى ِمـنبـا حهِإن
فَكَفَلَها رجلٌ  :قَالَ،»حتى تضِعي ما ِفي بطِْنكِ    «:فَقَالَ لَها ،نعم:قَالَت» آنِت؟«:فَقَالَ،الزنى

   تعضى وتاِر حصالْأَن قَالَ،ِمن: ِبيى النةُ  «:فَقَالَ،�  فَأَتاِمِديِت الْغعضو ِإذًا لَا  «:فَقَالَ،»قَد
       هِضعري نم لَه سا لَيِغريا صهلَدو عدنا وهمجرـارِ     ،»نصالْأَن لٌ ِمـنجر فَقَالَ،فَقَام:  ِإلَـي

 ٦٠"فَرجمها:قَالَ،رضاعه يا نِبي اِهللا
 .هار الْمعِصيِة ِليحد أَو يعزر ِخالَف الْمستحب ِإظْ:وقَال الشاِفِعيةُ

  ٦١.وأَما التحدثُ ِبالْمعِصيِة تفَكُّها فَحرام قَطْعا ِلَألخباِر الصِحيحِة ِفيِه 
يةٌ ِلأَنَّ إظْهار الْمعِصيِة معِصـيةٌ      والظَّاِهر أَنْ ينبِغي هنا ِللْوجوِب وأَنَّ الْكَراهةَ تحِرميِ       :قُلْت

سِمعت رسـولَ   :يقُولُ،سِمعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،ِلحِديِث الصِحيحيِن عن ساِلِم بِن عبِد اللَّهِ      
أَنْ يعملَ الرجلُ ِباللَّيـِل     وِإنَّ ِمن املُجاهرِة    ،كُلُّ أُمِتي معافًى ِإلَّا املُجاِهِرين    " : يقُولُ �اللَِّه  

                                                 
 ) ١٦٩٥ (- ٢٢)١٣٢٢/ ٣( صحيح مسلم - ٦٠
أي شم رائحة ) فاستنكهه(قال يف النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع تقال ملن وقع يف هلكة ال يستحقها) وحيك(ش [ 

أرات إين حبلى من الزىن ) إا حبلى من الزىن(ن جهينةبطن م) غامد(فمه طلب نكهته بشم فمه والنكهة رائحة الفم
أي قام مبؤنتها ومصاحلها وليس هو من الكفالة اليت هي مبعىن ) فكفلها رجل من األنصار(فعربت عن نفسها بالغيبة

وتربيته ومساه إمنا قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفايته ) إىل رضاعه(الضمان ألن هذا ال جيوز يف احلدود اليت هللا تعاىل
 ]رضاعا جمازا

وحتفة ) ٣٣٨/ ٤(وإعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني ) ١٣١/ ٤( أسىن املطالب يف شرح روض الطالب - ٦١
 )٢٤٤/ ١٠(احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي 
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وقَد بـات   ،عِملْت الباِرحةَ كَذَا وكَذَا   ،يا فُالَنُ :فَيقُولَ،ثُم يصِبح وقَد ستره اللَّه علَيهِ     ،عملًا
هبر هرتسي، هناللَِّه ع رِست كِْشفي ِبحصي٦٢"ولَمالَى أَععت اَللَّه٦٣. و 

اجتِنبـوا هـِذِه   :�قَال ،ويرى الْماِلِكيةُ أَنَّ اِإلنسانَ مأْمور ِبالستِر علَى نفِْسِه وعلَى غَيِرهِ         
 ِفي هذَا الْحِديِث دِليـلٌ :الْقَاذُورةَ فَمن أَلَم فَلْيستِتر ِبِستِر اللَِّه قَال ابن عبِد الْبر ِفي التمِهيدِ   

علَى أَنَّ الستر واِجب علَى الْمسِلِم ِفي خاصِة نفِْسِه ِإذَا أَتى فَاِحشةً وواِجب ذَِلك أَيضـا                
  ٦٤.ِفي غَيِرِه 

 :الْمجاهرةُ ِبالْمعاِصي
وِإنَّ ِمن  ، ِإلَّا املُجاِهِرين  كُلُّ أُمِتي معافًى  " ::�قَال النِبي   ،الْمجاهرةُ ِبالْمعاِصي منِهي عنها   

يـا  :فَيقُولَ،ثُم يصِبح وقَـد سـتره اللَّـه علَيـهِ         ،املُجاهرِة أَنْ يعملَ الرجلُ ِباللَّيِل عملًا     
 ٦٥" اللَِّه عنه ويصِبح يكِْشف ِستر،وقَد بات يستره ربه،عِملْت الباِرحةَ كَذَا وكَذَا،فُالَنُ

 سفَر الْمعِصيِة 
يشتِرطُ جمهوِر الْفُقَهاِء ِفي السفَِر الَِّذي تتغير ِبِه اَألحكَام أَنْ الَ يكُونَ الْمساِفر عاِصـيا               

  ٦٦.ِبسفَِرِه 
                                                 

 )٢٩٩٠ (- ٥٢)٢٢٩١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٩)(٢٠/ ٨( صحيح البخاري - ٦٢
ويف رواية ) ااهرة(.املعلنون باملعاصي والفسوق) ااهرون(.يعفو اهللا تعاىل عن زلته بفضله ورمحته) ىفمعا(ش [ 
 ]أقرب ليلة مضت من وقت القول) البارحة(.وهي االستهتار باألمور وعدم املباالة بالقول أو الفعل) اانة(

وبريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية ) ٧٧/ ٢) (رد احملتار( الدر املختار وحاشية ابن عابدين - ٦٣
 )١٨٠/ ٣(وبريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سرية أمحدية ) ٣٩٩/ ٤(

والشرح الكبري للشيخ الدردير وحاشية ) ١٨٦/ ٨(والتاج واإلكليل ملختصر خليل ) ٢٣/ ١٠( البيان والتحصيل - ٦٤
/ ٥(والغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ) ١٦٢/ ٦(ليل يف شرح خمتصر خليل ومواهب اجل) ٣٣١/ ٤(الدسوقي 

٥٥( 
 )٢٩٩٠ (- ٥٢)٢٢٩١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٩)(٢٠/ ٨( صحيح البخاري - ٦٥
ويف رواية ) ااهرة(.املعلنون باملعاصي والفسوق) ااهرون(.يعفو اهللا تعاىل عن زلته بفضله ورمحته) معاىف(ش [ 
 ]أقرب ليلة مضت من وقت القول) البارحة(.وهي االستهتار باألمور وعدم املباالة بالقول أو الفعل) اانة(

) ٣١١/ ٢(ومنار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري ) ٩٩٩/ ٣( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح - ٦٦
واحمليط ) ٤٦/ ٢(العناية شرح اهلداية و) ٨٨/ ١(واجلوهرة النرية على خمتصر القدوري ) ٣٥/ ٣(والبناية شرح اهلداية 

/ ١(وبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ) ٧٥/ ١(والنتف يف الفتاوى للسغدي ) ٢٤/ ٢(الربهاين يف الفقه النعماين 
وحاشية ) ١٧٩/ ١(وبداية اتهد واية املقتصد ) ٢١٦/ ١(وتبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الشليب ) ٩٣
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 يقْصر ولَا يمسح مسـح      ولَيس ِلأَحٍد سافَر ِفي معِصيٍة أَنْ     " :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل    
 "الْمساِفِر فَِإنْ فَعلَ أَعاد وال ختفيف على من سفره يف معصية 

 ِديراوا قَالَ  :قَالَ الْمذَا كَمهكَقَطِْع الطَِّريِق          :و هانحبِة اللَِّه سِصيعفٍَر ِفي ممنشأ ِلس افَرِإذَا س
 عالسِبيِل وافَِة السِإخو  ٍة أَوِشـد قًا ِمنأَب ٍد أَواهعم ِلٍم أَوسلَى ما عاِغيب جرخ اِد أَوِي ِبالْفَس

                  لَـه سفَلَي هانحباِصي اللَِّه سعم ِمن ِر ذَِلكذِْلِه ِإلَى غَيلَى بع قَاِدر وهو هلَِزم قح ا ِمناِربه
ٍء ِمنيِبش صخرتاٍلأَنْ يفَِر ِبحِص السخر  

لَا يقْصر ِمن صلَاِتِه ولَا يفِْطر ِفي ِصياِمِه ولَا يمسح ثَلَاثًا علَى خفِِّه ولَا يتنفَّـلُ علَـى              :قَالَ
ِلـك  الراِحلَِة حيثُ ما توجهت ولَا يأْكُلُ الْميتةَ ِإنْ خاف علَى نفِْسـِه وِبـِه قَـالَ ما                

دمأَحو،     ِنيزالْمو اِعيزالْأَوو ِريالثَّوقَالَ أبو حنيفة وفَِرِه كَالطَّـاِئِع ِفـي       :واِصي ِفي سالْع
وِإذَا ضربتم ِفي اَألرِض فَلَيس علَـيكُم جنـاح أَنْ          {:اسِتباحِة الرخِص تعلُّقًا ِبقَوِلِه تعالَى    

 وا ِمنرقْصالةِ ت١٠١:النساء[}  الص [           طَـاِئٍع أَو اِرٍب ِمـنوِمِه ِفي كُلِّ هملَى عفَكَانَ ع
وألنه كُلَّ  :قالوا" ِإنَّ اللَّه وضع عِن الْمساِفِر شطْر الصلَاِة        " :-َ    � -وِلعموِم قَوِلِه   ،عاٍص

      ِن اسيتكْعلَى را عِفيه اراِلاقِْتص ازلَاٍة جـِة         صعماِصـي كَالْجالْعو ا الطَّـاِئعِلهى ِفي ِفعوت
 والصبِح

وِلأَنَّ ِللْمِقيِم رخصةً وِللْمساِفِر رخصةً فَلَو منعِت الْمعِصيةُ ِمن رخصـِة الْمسـاِفِر             :قَالُوا
نْ يترخص أَيضا وِإنْ كَانَ عاِصـيا جـاز         فَلَما جاز ِللْمِقيِم أَ   ،لَمنعت ِمن رخصِة الْمِقيمِ   

وِلأَنه لَو أَنشأَ سفَرا ِفي طَاعٍة ِمن حج        :وقَالُوا،ِللْمساِفِر أَنْ يترخص أَيضا وِإنْ كَانَ عاِصيا      
         سأَنْ ي ازاِد جِيِه ِبالْفَسعةً ِلسِصيعم لَهعج اٍد ثُمِجه فَرِ  أَوالس صخر ِبيحـأَ    ،تشِإذَا أَن كَذَِلك

 سفَره عاِصيا

                                                                                                                          

) ١٣٧/ ١(ومنح اجلليل شرح خمتصر خليل ) ٧١٨/ ١(بلغة السالك ألقرب املسالك = لشرح الصغري الصاوي على ا
/ ٢(واحلاوي الكبري ) ٣٢٢/ ١(والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) ٧٥/ ١(واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع 

/ ١( على شرح اخلطيب حتفة احلبيب= وحاشية البجريمي على اخلطيب ) ٣٤٤/ ٤(واموع شرح املهذب ) ٣٥٨
واإلنصاف يف معرفة ) ٢٠٥/ ١(واية احملتاج إىل شرح املنهاج ) ٣٨٨/ ١(وروضة الطالبني وعمدة املفتني ) ٢٦٨

 )١٩٣/ ٢(واملغين البن قدامة ) ٣١٦/ ٢(الراجح من اخلالف للمرداوي 
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ِلأَنه مساِفر فَجاز أَنْ يستِبيح الرخص مع الْمعِصيِة كَما لَو طَرأَِت           :وتحِريره ِقياسا أَنْ يقُولَ   
 ِللْعاِصي أَنْ يتيمم ِفي سفَِرِه ِإجماعا ولَم تمنعـه          وِلأَنه لَما جاز  :الْمعِصيةُ ِفي سفَِرِه قَالُوا   

وِلأَنَّ الْمعِصيةَ  :الْمعِصيةُ ِمن التيمِم كَذَِلك لَا تمنعه ِمن ساِئِر الرخِص كالقصر وغريه قَالُوا           
ِفي سفَِرِه لَاستباح ِبالْمعِصيِة قَتلَ نفِْسـِه ِلأَنـه ِإذَا          لَو منعته ِمن أَكِْل الْميتِة ِعند الضرورِة        

وال {:امتنع ِمن أَكِْلها أَفْضى ِبِه الْجوع ِإلَى التلَِف وقَتلُ النفِْس محرم علَيِه ِلقَوِلِه تعـالَى              
كُمفُسلُوا أَنقْتا،]٢٩:النساء[} تفِْسِهوألن معصيته لَملَ نقَت لَه ِبحت ِرِه لَملَ غَيقَت لَه ِبحت لَم  

] ٣:املائـدة [} حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم   {:والدلَالَةُ علَى ِصحِة ما ذَهبنا ِإلَيِه قَوله تعالَى       
        ى ِمنثْنتاس ا ثُموممِة عتيالْم ِرميحت ـاٍص فَقَـالَ         فَأَطْلَقِبع سا لَـيطَرضِرِمي محلَِة التمج

أَي غَيـر مرتِكـٍب     ] ٣:املائـدة [} فَمِن اضطُر ِفي مخمصٍة غَير متجاِنٍف ِإلثْمٍ      {:تعالَى
    ِحيمر غَفُور ٍة فَِإنَّ اللَّهِصيعكَالطَّ     .ِلم طَرضاِصي الْمكُونَ الْعأَنْ ي بجفَو     ساِئِع الَّـِذي لَـي

 ِبمضطَر ِفي تحِرِمي الْميتِة علَيِهما ِلعموِم التحِرِمي
 هانحبقَالَ سـِن              {:وِر اللَِّه فَميا أُِهلَّ ِبِه ِلغمِزيِر والِْخن ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمِإن

فَحرم الْميتـةَ  .] ١٧٣:البقرة[}  عاٍد فَال ِإثْم علَيِه ِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيماضطُر غَير باٍغ وال   
غَير باٍغ علَى الِْإماِم ولَـا  :قَالَ الشاِفِعي،واستثْنى ِمنه مضطَرا غَير باٍغ ولَا عادٍ ،تحِرميا عاما 

  ِلِمنيسلَى الْماٍد عالَى     فَ،ععِلِه تِبقَو ادا أَرماِنٍف ِإلثْـمٍ   {:ِإنْ ِقيلَ ِإنجتم ر٣:املائـدة [} غَي [
ِقهِ       :أَيمر دلَى سع ادا زِل ماونِكٍب ِلتترم را لَا         ،غَيطَاِلٍب ِلأَكِْل م رغَي اٍغ أَيب رِلِه غَيِبقَوو

 لَا متعمٍد ِفيها بعد سد رمِقِه:أَي،ا عاٍدولَ،حاجةَ لَه ِإلَيِه وِبقَوِلِه
 :ِقيلَ عن هذَا جواباِن

 اسِتعمالُه ِفي الْأَمريِن وحملٌ علَى الْعموِم ِفي الْموِضعيِن:أَحدهما
 ِلأَنَّ اللَّه تعالَى أَباح الْميتةَ ِلمضطَر       وهو الْمرِضي أَنَّ هذَا التأِْويلَ لَا يِصح      :والْجواب الثَّاِني 

ِلأَنه غَير مضطَر والِْإباحـةُ     ،غَيِر باٍغ ولَا عاٍد فَلَم يجز حملُه علَى من زاد علَى سد رمِقهِ            
قلَى حع طَرضِلم،الْم مدا عِبه ادرأَنَّ الْم ِلمِةفَعِصيع 
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هو أَنَّ رخص السفَِر متعلِّقَةٌ ِبالسفَِر ومنوطَةٌ ِبِه فَلَما كَانَ سفَر           :وِمن الدِليِل علَى ما ذَكَرنا    
عا ِمنه  الْمعِصيِة ممنوعا ِمنه ِلأَجِل الْمعِصيِة وجب أَنْ يكُونَ ما تعلَّق ِبِه ِمن الرخِص ممنو             

 ِلأَجِل املعصية
يجوز لَه أن يصلي قاعداً ووإن كَانَ       ،هذا باطل مبا جرح نفْسه فَعجزه عِن الِْقيامِ       :فإن قيل 

اةُ وكَذَِلك الْمرأَةُ ِإذَا ضربت بطْنها فَأَلْقَت ما ِفيِه فَِإنه تسقُطُ عنها الصـلَ            ،الْجرح معِصيةً 
قُلْنا جواز الْقُعوِد ِإنما يتعلَّق ِبالْعجِز عِن الِْقيـاِم     ،ِفي مدِة النفَاِس وِإنْ كَانَ الضرب معِصيةً      

وكذلك ،والْعجز ِفي نفِْسِه غَير معِصيٍة وِإنما هو متولِّد عِن الضرِب الَِّذي هـو معصـية              
منا تقسط ِبوجوِد النفَاِس ولَيس النفَاس معِصيةً وِإنما هو متولِّد عـِن الِْإسـقَاِط              الصالة إ 

          ـرلَا غَي فَرالس وِص هخِذِه الره ببسو اهنزوا جم ةٌ فَِلذَِلكِصيعم وٍب هبس ناِدِث عالْح
 ِلأَنَّ السفَر حركَاته الَِّتي هو علَيها معاِقب فَلَم يجـز أَنْ يجِلـب              وهو ِفي نفِْسِه معِصيةٌ   

 صخالرو ِفيفخاِدِه            ،التلَى ِعبع هانحباللَِّه س ِفيٍف ِمنخِة تصخر فَِر ِمنِبالس لَّقعتا يِلأَنَّ مو
والْعاِصـي لَـا   ، ِفيِه ِليكُونَ ذَِلك معونةً لَهم وقُوةً علَـى سفَِرِهم ِلما يلْحقُهم ِمن الْمشقَّةِ  

وِلأَنه لَما كَانَ سفَر الْمعِصيِة ماِنعـا ِمـن         ،يستِحق الْمعونةَ فَلَم يجز أَنْ يستِبيح الرخصةَ      
    جِة وِصيعِل الْمِف ِلأَجولَاِة الْخـِل             صِص ِلأَجخـاِئِر الـرس ـا ِمـناِنعكُونَ مأَنْ ي ب

وتحِريره ِقياسا أَنَّ السبب الْمحظُور لَا يسِقطُ شيئًا ِمن فَرِض الصلَاِة كَالْخوِف            ،الْمعِصيِة
رخص ِإذَا استِبيحت ِبشرٍط وكَـانَ      وِلأَنَّ ال ،ِبالِْقتاِل الْمحظُوِر لَا يِبيح صلَاةَ ِشدِة الْخوفِ      

الشرطُ مردودا ِبالشرِع صار مفْقُودا كَالْمطَلَّقَِة ثَلَاثًا لَما شِرطَ ِفي عوِدها ِإلَـى الْـأَوِل               
 كَانَ وجوده كَعدِمـِه  ِنكَاح زوٍج ثَاٍن ثُم كَانَ ِنكَاح الزوِج الثَّاِني ِلوروِد الشرِع ِبفَساِدهِ         

ِفي تحِرِميها علَى الْأَوِل كَذَِلك الْقَصر لَما كَانَ مشروطًا ِبالسفَِر وكَانَ سـفَره ِلمعِصـيٍة              
 مردودا ِبالشرِع صار كَالْمعدوِم وِإذَا عِدم السفَر حرمِت الرخصةُ

وأَما ِقياسهم علَى الْجمعـِة والصـبِح       ،هم ِبالْآيِة والْخبِر فَأَِدلَّتنا مخصصةٌ لَهما     فَأَما تعلُّقُ 
          مهدِع ِعنالْفَرِل وِفي الْأَصا وندِل ِعنوٍد ِفي الْأَصجوم رالِْعلَِّة غَي فصـى    ،فَونعلَى أَنَّ الْمع

  ِة وعمِتِه فَلَـا              ِفي الْجِجه ٍب ِمنبِبس صتخِن لَا ييتكْعلَى را عِفيِهم ارِح أَنَّ اِلاقِْتصبِفي الص
يقَع الْفَرق بينهما ِمن طَاعِتِه ومعِصيِتِه ولَما كَانت رخص السفَِر ِبسبٍب حاِدٍث ِمن ِجهِتِه              
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فَرق ِفيِه بين طَاعِتِه ومعِصيِتِه فَاستباح الرخص مع الطَّاعِة ومنع ِمنهـا            وهو السفَر وقَع الْ   
              ِص فَقَـدخِة الراحِتباِز اسواِفِر ِفي جسالْمِقيِم وِة الْمِصيعم نيب مهعما جأَمِة وِصيعالْم عم

   طَخِعيٍد اِلاصو سظِْر           كَانَ أَبا ِفي حمهنيب عمجيو اِفرسالْم عنما يا كَمهِمن ِقيمالْم عنمي ِري
              وزجي ِقيما ِإلَى أَنَّ الْماِبنحأَص اِئرس بذَهِبِه و ملَالُهِتدطَلَ اسذَا بلَى ها فَعِهملَيِص عخالر

  عاِصيا ِبِخلَاِف الْمساِفِرلَه أَنْ يترخص وِإنْ كَانَ
والْفَرق بينهما أَنَّ الِْإقَامةَ نفْسها لَيست معِصيةً ِلأَنها كَف وِإنما الِْفعلُ الَِّذي توِقعه ِفـي               

ص والسفَر ِفي نفِْسِه معِصيةٌ ِلأَنه      فَلَما لَم تكُِن الِْإقَامةُ معِصيةً لَم تمنِع الرخ       ،الِْإقَامِة معِصيةٌ 
وِإذَا كَانَ السفَر معِصيةً لَم يجز أَنْ       ،ِفعلٌ وحركَةٌ يتوصلُ ِبها ِإلَى الْمعاِصي فَكَانت معِصيةً       

صخالر ِبيحي 
  أَنْ ينِوي الِْإقَامةَ ِلِزنا أَو قَتِل ِإنساٍنقَد تكُونُ نفْس الِْإقَامِة معِصيةً وهو:فَِإنْ ِقيلَ

لَا تكون اإلقامة معصية وإمنا املعصية هو الْعزم علَى الِْفعِل ومـا نـواه ِمـن الزنـا                  :ِقيلَ
ر حركَات هو علَيهـا     ولَا يعاقَب علَى ِنيِة مقَاِمِه والسفَ     ،أَلَا تراه يعاقَب علَى عزِمهِ    ،والْقَتِل

 معاِقب فَعِلم أَنَّ السفَر معِصيةٌ والِْإقَامةَ لَيست ِبمعِصيٍة
               ـصِفيِه ن اِفِعيِللش سا فَلَيطَاِئع أَهشأَن قَدفَِرِه وةَ ِفي سِصيعثَ الْمدأَح نمع ابوا الْجأَمو

لَا يجـوز   ،وهو قول أبو الْقَاِسِم الداِرِكي وعزاه ِلأَصحاِبنا      :أحدمها:يِه وجهانِ وِلأَصحاِبنا فِ 
 لَه أَنْ يترخص كَالْمنِشِئ ِلسفَِرِه ِفي معِصيٍة فَعلَى هذَا سقَطَ اسِتدلَالُهم ِبِه

ا يجوز أَنْ يترخص ِلأَنَّ الَِّذي جلَـب لَـه هـِذِه            وهو قَولُ عامِة أَصحاِبن   :والْوجه الثَّاِني 
الرخص ِإحداثُ السفَِر وِإحداثُه لَم يكُن معِصيةً وِفي مسأَلَِتنا ِإحداثُه معِصيةٌ فَافْترقَا ِفـي              

 ٦٧اسِتباحِة الرخِص
الْمفْروِض علَى الْمساِفِر ِمن الصلَاِة سفَر الطَّاعِة ِمـن         يستِوي ِفي الِْمقْداِر    " :وعند احلنفية 

وسفَر الْمعِصيِة كَقَطِْع   ،وسفَر الْمباِح كَسفَِر التجارِة ونحِوهِ    ،وطَلَِب الِْعلْمِ ،الْحج والِْجهادِ 
 .والْبغِي وهذَا ِعندنا،الطَِّريِق

 .لَا تثْبت رخصةُ الْقَصِر ِفي سفَِر الْمعِصيِة:يوقَالَ الشاِفِع

                                                 
 )٣٨٧/ ٢( احلاوي الكبري - ٦٧
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)هجِلِه) واِفرِ        :قَوسلَى الْما عظَرن ِفيفًا أَوخت تثْبِر تةَ الْقَصصخأَنَّ ر،    ِحقـتساِني لَا يالْجو
ِفيفخالتو ظَرالن. 

ِل لَا يوِجب الْفَصلَ بين مساِفٍر ومسـاِفٍر فَوجـب الْعمـلُ    أَنَّ ما ذَكَرنا ِمن الدلَائِ   ) ولَنا(
ويستِوي ِفيما ذَكَرنا ِمن أَعداِد الركَعاِت ِفي حق الْمِقـيِم والْمسـاِفِر       ،ِبعموِمها وِإطْلَاِقها 

قْصاِن الْعدِد مِقيما كَانَ الْخاِئف أَو مسـاِفرا        فَالْخوف لَا يؤثِّر ِفي ن    ،صلَاةُ الْأَمِن والْخوفِ  
 وِإنما يؤثِّر ِفي سقُوِط اعِتباِر بعـِض مـا          - رِضي اللَّه عنهم     -وهو قَولُ عامِة الصحابِة     

          ا نلَى مع ِو ذَِلكحنِي وشالْم ِل ِمنلَاةَ ِفي الْأَصاِفي الصنِف      يـولَاِة الْخِفي ص هإنْ  -ذْكُر 
 ٦٨.-شاَء اللَّه تعالَى 

 :أَثَر مقَارنِة الْمعاِصي ِلأَسباِب الرخِص
قَال الْقَراِفي ِعند الْكَالَِم عِن الْفَرِق بين كَوِن الْمعاِصي أَسبابا ِللـرخِص وبـين مقَارنـِة     

سباِب الرخِص الْمعاِصي الَ تكُونُ أَسبابا ِللرخِص وِلذَِلك الْعاِصي ِبسـفَِرِه الَ        الْمعاِصي ِلأَ 
  فِْطرالَ يو رقْصي،    وهو فَرِن السذَيه ببِلأَنَّ س          اِسـبنةٌ فَـالَ يِصـيعِة مورِذِه الصِفي ه

 علَى الْمعِصيِة سعي ِفي تكِْثِري ِتلْك الْمعِصيِة ِبالتوِسعِة علَى          الرخصةَ ِلأَنَّ ترِتيب الترخصِ   
كَمـا يجـوز    ،وأَما مقَارنةُ الْمعاِصي ِلأَسباِب الرخِص فَالَ تمنع ِإجماعا       ،الْمكَلَِّف ِبسبِبها 

وكَذَِلك الِْفطْر ِإذَا أَضـر ِبـِه       ،ا عِدم الْماَء وهو رخصةٌ    ِلأَفْسِق الناِس وأَعصاهم التيمم ِإذَ    
موالَةِ ،الصِفي الص امِبِه الِْقي رِإذَا أَض لُوسالْجو،     ِمـن ذَِلـك ـوحنـاِقي وسيو قَاِرضيو

بل ِهي عجزه   ،ِه اُألموِر غَير معِصيةٍ   ِلأَنَّ أَِسباب هذِ  ،والَ تمنع الْمعاِصي ِمن ذَِلك    ،الرخِص
  .٦٩فَالْمعِصيةُ هاهنا مقَاِرنةٌ ِللسبِب الَ سبب،والْعجز لَيس معِصيةً،عِن الصوِم ونحِوِه

 ِإعطَاُء الزكَاِة ِالبِن السِبيل الْمساِفِر ِفي معِصيٍة 

                                                 
 )٩٣/ ١( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع - ٦٨
/ ٢(والقواعد الفقهية وتطبيقاا يف املذاهب األربعة ) ٣٣/ ٢(أنوار الربوق يف أنواء الفروق =  الفروق للقرايف - ٦٩

٧٢٤( 
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 اِلِكيالْم بِفـي            ذَه جركَاِة ِإنْ خالز طَى ِمنعِبيل الَ يالس ناِبلَةُ ِإلَى أَنَّ ابنالْحةُ واِفِعيالشةُ و
وأَما الْحنِفيةُ فَالَ يشتِرطُونَ ِإلعطَاِء الزكَاِة ابن السِبيل عدِم         .معِصيٍة كَقَطِْع الطَِّريِق ونحِوِه     

  .٧٠ِبسفَِرِه الْمعِصيِة 
 :ِإعطَاُء الزكَاِة ِللْغاِرِم الْمستِديِن ِفي معِصيٍة 

ذَهب الْماِلِكيةُ والشاِفِعيةُ ِفي الْمذْهِب والْحناِبلَةُ ِإلَى عدِم ِإعطَاِء الزكَاِة ِللْمستِديِن ِفـي             
ول التاِر قَبالِْقمِر ومٍة كَالْخِصيعِة مِصيعلَى الْمع ةً لَهانطَاِئِه ِإعِة ِلأَنَّ ِفي ِإعب. 

 .وأَما الْحنِفيةُ فَالَ يشتِرطُونَ ِفي دفِْع الزكَاِة ِإلَى الْغاِرِم أَنْ يكُونَ دينه ِلطَاعٍة أَو مباٍح 
       الش دِعن حِفي اَألص ابت كَاةُ لَِمنطَى الزعتا     ولَها قَبم بجةَ تبوِة ِلأَنَّ التالَ   ،اِفِعي قَاِبلُـهمو

 ودعي ةً ثُمذَِريع ذَ ذَِلكخا اتمبر هطَى ِلأَنع٧١.ت  
 ِإجابةُ دعوٍة مقْتِرنٍة ِبمعاٍص 

        ِلمعٍة وِليمِإلَى و ِعيد نةُ ِإلَى أَنَّ مِفينالْح بـا الَ         ذَهـاٍص ِفيهعوِد مجا ِبووِرهضل حقَب 
ِلأَنَّ ِإجابتها ِإنما تلْزم ِإذَا كَانت علَى وجِه السنِة سواٌء          ،يحضرها ِلأَنه الَ يلْزمه حق الدعوةِ     

 .كَانَ الْمدعو مقْتدى ِبِه أَو الَ 
 ى وِليمٍة فَوجد بعد الْحضوِر ثَمةَ لَِعبا أَو ِغنـاًء فَـالَ بـأْس أَنْ يقْعـد                وأَما من دِعي ِإلَ   

أَما ،فَِإنْ قَدر علَى الْمنِع يمنعهم وِإنْ لَم يقِْدر يصِبر وهذَا ِإذَا لَم يكُن مقْتدى ِبـهِ               ،ويأْكُل
ع قِْدري لَمِإذَا كَانَ و دقْعالَ يو جرخي هفَِإن ِعِهمن٧٢.لَى م  

 :الْوقْف علَى الْمعِصيِة
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 ٦١ / ٢وحاشية ابن عابدين ، ٢٨٧ / ٢وكشاف القناع ، ٢٠٨ / ٦واموع ، ١٩٧ / ٣احمللي على املنهاج 

  .١٢٦ / ٣وأحكام القرآن للجصاص ،
) ١٤/ ١٠(والعناية شرح اهلداية ) ٢١٤/ ٨( البحر الرائق شرح كرت الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري - ٧٢

 )١٣/ ١٠(وفتح القدير للكمال ابن اهلمام 
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يشتِرطُ الْفُقَهاُء ِلِصحِة الْوقِْف كَونَ الْموقُوِف علَيِه ِجهةَ ِبر فَالَ يجوز الْوقْف علَى معِصيٍة              
أَو شـراِب  ،يةَ فَِمن ذَِلك أَنْ يِقفَها علَى الزناِة أَِو السـراقِ        ِلأَنَّ الْوقْف طَاعةٌ تناِفي الْمعصِ    

أَِو الْمرتدين عِن اِإلسالَِم فَيكُونُ الْوقْف ِفي هِذِه الِْجهاِت باِطالً ِلأَنهـا معـاٍص              ،الْخمِر
لَيانَ ععأَنْ ي زجي ا فَلَمهنع الْكَف ِجبا ي٧٣.ه  

 :الْوِصيةُ ِلِجهِة الْمعِصيِة 
      ِلمسى الْمصِإذَا أَو هاُء ِإلَى أَنالْفُقَه بةً         ذَهِصـيعةُ مكُونَ الِْجهطُ أَنْ الَ ترٍة فَالشامٍة عِلِجه

       ِوِه وحنا واِديِلهقَنا وِرهصِلحٍة وةُ ِلكَِنيسِصيالْو ِصحٍة       فَالَ تعمـوصٍة والَ ِلِبيعاٍر وِت نيالَ ِلب
ولَو أَوصى الذِّمي ِبثُلُـِث ماِلـِه   .والَ ديٍر والَ إلِِِصالَِحها وشعِلها وِخدمِتها والَ ِلعمارِتها      
 ِلبيِت الناِر لَم يجز ِعند جمهـوِر        ِلِبيعٍة أَو ِلكَِنيسٍة أَنْ ينفَق علَيها ِفي ِإصالَِحها أَو أَوصى         

  ٧٤.وجاز ِفي قَول أَِبي حِنيفَةَ وبعِض الْماِلِكيِة ،الْفُقَهاِء
 نذْر الْمعِصيِة 

             ـرشا ونالزل وِة كَالْقَتِصيعالْم ذْرن ِصحالَ ي هلَِة ِإلَى أَنماُء ِفي الْجالْفُقَه بـِر   ذَهمِب الْخ
فَأَسرت ثَِقيف رجلَيِن ِمن    ،كَانت ثَِقيف حلَفَاَء ِلبِنى عقَيلٍ    :قَالَ،ِعمرانَ بِن حصينٍ  ِلحِديِث  

وأَصابوا معه  ،رجلًا ِمن بِني عقَيلٍ   ،�وأَسر أَصحاب رسوِل اِهللا     ،�أَصحاِب رسوِل اِهللا    
» ما شأْنك؟ «:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد :قَالَ، وهو ِفي الْوثَاقِ   �تى علَيِه رسولُ اِهللا     فَأَ،الْعضباَء

ِإعظَاما ِلـذَِلك أَخـذْتك ِبجِريـرِة       «:وِبم أَخذْت ساِبقَةَ الْحاج؟ فَقَالَ    ،ِبم أَخذْتِني :فَقَالَ
 ثَِقيف لَفَاِئكح«، فرصان ثُم هنع ،اهادفَقَالَ،فَن: دمحا مي، دمحا مـولُ اِهللا     ،يسكَانَ رو� 

لَو قُلْتها وأَنت تمِلـك     «:قَالَ،ِإني مسِلم :قَالَ» ما شأْنك؟ «:فَقَالَ،فَرجع ِإلَيهِ ،رِحيما رِقيقًا 
مـا  «:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد ،يا محمد :فَقَالَ،ناداهفَ،ثُم انصرف ،»أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ   

فَفُـِدي  ،»هـِذِه حاجتـك   «:قَالَ،وظَمآنُ فَأَسـِقِني  ،ِإني جاِئع فَأَطِْعمِني  :قَالَ» شأْنك؟

                                                 
 مع حاشية والشرح الكبري، ٣٥٣ / ٢والفتاوى اهلندية ،دار الفكر . ط ٣٨٥ / ٩ احلاوي الكبري للماوردي - ٧٣

  .٢٤٥ / ٤وكشاف القناع ، ٧٨ / ٤الدسوقي 
 ٣٦٥ / ٦واحلطاب ، ١٦ / ١٠واحلاوي الكبري ،) ٦٨/ ٤(  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج - ٧٤
وبدائع ، ٣٦٤ / ٤وكشاف القناع ، ٥٨٥ / ٤والشرح الصغري مع حاشية الصاوي عليه ، ١٧١ / ٨واخلرشي ،

 )٢٤٠/ ٥(دار عامل الكتب -املبدع شرح املقنع و .٣٤١ / ٧الصنائع 



 ٢٦

فَكَانِت الْمرأَةُ ِفـي الْوثَـاِق      ،وأُِسرِت امرأَةٌ ِمن الْأَنصاِر وأُِصيبِت الْعضباءُ     :قَالَ،ِبالرجلَيِن
      وِتِهميب يدي نيب مهمعونَ نِرحيي مكَانَ الْقَوثَاقِ      ،والْو لَـٍة ِمـنلَي ذَات تفَلَتـِت  ،فَانفَأَت

وناقَةٌ :قَالَ،فَلَم ترغُ ،ضباِءفَجعلَت ِإذَا دنت ِمن الْبِعِري رغَا فَتتركُه حتى تنتِهي ِإلَى الْع          ،الِْإِبلَ
ــا ِزهجــي ع ــا ،ثُم زجرتهــا فَانطَلَقَت،منوقَــةٌ فَقَعــدت ِف وهــا فَطَلَب وا ِبهــِذر نو

مهتزجا      :قَالَ،فَأَعهنرحنا لَتهلَيا اُهللا عاهجِللَِّه ِإنْ ن تذَرنـةَ    ،وِدينِت الْما قَـِدمـا   فَلَمآهر 
اسوِل اِهللا     :فَقَالُوا،النساقَةُ راُء نبضالْع�،ـا          :فَقَالَتهلَيـا اُهللا عاهجِإنْ ن تـذَرـا نهِإن

نـذَرت  ،ِبئْسما جزتها ،سبحانَ اهللاِ «:فَقَالَ،فَذَكَروا ذَِلك لَه  ،�فَأَتوا رسولَ اِهللا    ،لَتنحرنها
وِفـي  ،»ولَا ِفيما لَا يمِلك الْعبد    ،لَا وفَاَء ِلنذٍْر ِفي معِصيةٍ    ، نجاها اُهللا علَيها لَتنحرنها    ِللَِّه ِإنْ 

 �عِن النِبـي    ،وعن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها    . ٧٥»لَا نذْر ِفي معِصيِة اهللاِ    «:ِروايِة ابِن حجرٍ  
 ٧٦»ومن نذَر أَنْ يعِصيه فَالَ يعِصِه، أَنْ يِطيع اللَّه فَلْيِطعهمن نذَر«:قَالَ

 ٧٧. وِلأَنَّ معِصيةَ اللَِّه الَ تِحل 
 :طَاعةُ الْمخلُوِق ِفي الْمعِصيِة

            وز ا أَوأُم ا أَوأَب لَوكَانَ و نا مكَاِئن لُوِقنيخِد الْمةَ ِلأَحالَى    الَ طَاععِة اللَِّه تِصيعا ِفي مل ،جب
  ٧٨كُل حق وِإنْ عظُم ساِقطٌ ِإذَا جاَء حق اللَِّه ،

  ٧٩.الَ طَاعةَ ِلمخلُوٍق ِفي معِصيِة اِهللا عز وجلَّ:قَالَ،�عِن النِبي ،عن عِليو
 :اِإلجارةُ علَى الْمعاِصي

                                                 
 )١٦٤١ (- ٨)١٢٦٢/ ٣( صحيح مسلم - ٧٥
 �أي أخذوها وهي ناقة حبيبة كانت لرجل من بين عقيل مث انتقلت إىل رسول اهللا ) وأصابوا معه العضباء(ش  [ 

معناه ) و قلتها وأنت متلك أمركل(أراد ا العضباء فإا كانت ال تسبق أو ال تكاد تسبق معروفة بذلك) سابقة احلاج(
لو قلت كلمة اإلسالم قبل األسر حني كنت مالك أمرك أفلحت كل الفالح ألنه ال جيوز أسرك لو أسلمت قبل األسر 
فكنت فزت باإلسالم وبالسالمة من األسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد األسر فيسقط اخليار يف قتلك ويبقى 

 ]أي علموا وأحسوا را) ونذروا ا(أي مذللة) وناقة منوقة( واملن والفداءاخليار بني االسترقاق
 ]نذر فعال فيه معصية) أن يعصيه(.نذر فعال فيه طاعة) أن يطيع اهللا[ (  )٦٦٩٦)(١٤٢/ ٨( صحيح البخاري - ٧٦
وكشاف ، ٣٥٦ / ٤ ومغين احملتاج، ١٢ / ٢والفواكه الدواين ، ٩٣ / ٣والزرقاين ، ٦٥ / ٢ الفتاوى اهلندية - ٧٧

  .٣ / ٩واملغين ، ٢٧٥ / ٦القناع 
 .املنريية . ط ٢٢٤ / ٢٤وعمدة القاري ، ٤٣٢ / ٦  فيض القدير للمناوي - ٧٨
 صحيح) ١٠٩٥)(٣٧٢/ ١) (عامل الكتب( مسند أمحد - ٧٩



 ٢٧

جار علَى الْمعاِصي ِلأَنَّ الْمعِصيةَ الَ يتصور اسِتحقَاقُها ِبالْعقِْد فَالَ يِجـب            الَ يجوز اِالسِتئْ  
ِإِذ الْمبادلَـةُ الَ تكُـونُ ِإالَّ   ،علَى الْمستأِْجِر أَجر ِمن غَيِر أَنْ يستِحق هو علَى اَألِجِري شيئًا       

ولَِو استحق علَيِه ِللْمعِصيِة لَكَانَ ذَِلك مضافًا ِإلَى        ،ِمنهما علَى اْآلخرِ  ِباسِتحقَاِق كُل واِحٍد    
 تعالَى اللَّه عن ذَِلك علُوا كَِبريا ،،ِللْمعِصيِة الشاِرِع ِمن حيثُ أَنه شرع عقْدا موِجبا

 اِإلجارةُ علَى شيٍء ِمن الِْغناِء والنوِح والْمزاِمِري وشيٍء ِمن          الَ تجوز :وِبناًء علَى هذَا اَألصل   
  .٨٠أَو ِلبيِع الْخمِر أَو ِللِْقماِر،والَ ِإجارةُ الداِر ِلتجعل كَِنيسةً أَو بيت ناٍر،اللَّهِو

 ِعصمةُ اَألنِبياِء ِمن الْمعاِصي
ونقَل الْقَاِضي ِعياض اِإلجمـاع      .٨١ معصومونَ عِن الْكَباِئِر ِعند عامِة الْمسِلِمني       اَألنِبياُء

  ٨٢.علَى الِْعصمِة عِن الصِغريِة الْمفِْضيِة ِللْخسِة وسقُوِط الْمروَءِة والِْحشمِة 
ِة صاِفِعيالش ضعبةُ وِفينالْح عنما وضِة أَيِسيسِر الْخاِئِر غَيغالص ور٨٣.د  

 
������������ 

 

                                                 
 ط ٢٧٤والقوانني الفقهية ص ، ٥٥٩ / ٣وكشاف القناع ، ١٢٥ / ٥ تبيني احلقائق وحاشية الشليب امشه - ٨٠
  .٤١٣ / ٢وأسىن املطالب ، ١٠ / ٤والشرح الصغري ،دار الكتاب العريب .

  .١٧٠ / ٤والبحر احمليط ، ١٩٩ / ٣ كشف األسرار عن أصول البزدوي - ٨١
  .١٧١ / ٤ البحر احمليط - ٨٢
ة واي) ٣٣٦/ ٢(والغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ) ٤٠٢/ ٣( مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل - ٨٣

وإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من ) ٣٢٥/ ٥(وكشاف القناع عن منت اإلقناع ) ١٩/ ١٢(املطلب يف دراية املذهب 
) ١٦٩/ ١(واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) ٢٦٣/ ٢(واإلاج يف شرح املنهاج ) ٩٨/ ١(علم األصول 

 )٩٥/ ٢(وفواتح الرمحوت  )١٣/ ٦(والبحر احمليط يف أصول الفقه 
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 :قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا 

والْآِخرِة ما لَـا    الْمِضرِة ِبالْقَلِْب والْبدِن ِفي الدنيا      ،ِللْمعاِصي ِمن الْآثَاِر الْقَِبيحِة الْمذْمومةِ    
ِإلَّا اللَّه هلَمعي. 
L�	ْU��ْא�Kن�V�M%U(L�	ْU��ْא�Kن�V�M%U(L�	ْU��ْא�Kن�V�M%U(L�	ْU��ْא�Kن�V�M%U(����

 .والْمعِصيةُ تطِْفئُ ذَِلك النور،فَِإنَّ الِْعلْم نور يقِْذفُه اللَّه ِفي الْقَلِْب،ِحرمانُ الِْعلِْم:فَِمنها
ٍك وقَرأَ علَيـِه أَعجبـه مـا رأَى ِمـن وفُـوِر             ولَما جلَس الِْإمام الشاِفِعي بين يدي مالِ      

فَلَا تطِْفئْه  ،ِإني أَرى اللَّه قَد أَلْقَى علَى قَلِْبك نورا       :فَقَالَ،وكَماِل فَهِمهِ ،وتوقُِّد ذَكَاِئهِ ،ِفطْنِتِه
 ٨٤.ِبظُلْمِة الْمعِصيِة

اللَّه هِحمر اِفِعيقَالَ الش٨٥:و 
 فَأَرشدِني ِإلَى ترِك الْمعاِصي...شكَوت ِإلَى وِكيٍع سوَء ِحفِْظي 
 وفَضلُ اللَِّه لَا يؤتاه عاِصي...وقَالَ اعلَم ِبأَنَّ الِْعلْم فَضلٌ 

---------- 
LقMزW%א��Kن�V�M%U(LقMزW%א��Kن�V�M%U(LقMزW%א��Kن�V�M%U(LقMزW%א��Kن�V�M%U(WWWW����

لَـا  «:�قَالَ رسولُ اللَِّه :رِضي اللَّه عنه قَالَ ،عن ثَوبانَ  وِفي الْمسندِ ،ِحرمانُ الرزقِ :وِمنها
وِإنَّ الْعبـد لَيحـرم الـرزق ِبـذَنٍب         ،ولَا يِزيد ِفي الْعمِر ِإلَّا الِْبـر      ،يرد الْقَدر ِإلَّا الدعاءُ   

هذِْنب٨٦»ي،      رِق فَتزةٌ ِللرلَبجى اللَِّه مقْوا أَنَّ تكَمةٌ ِللْفَقْرِ   ولَبجى مقْوالت ك،   قِرز ِلبجتا اسفَم
 .اللَِّه ِبِمثِْل ترِك الْمعاِصي

                                                 
 )١٩٩/ ٤( إعالم املوقعني عن رب العاملني - ٨٤
وتراجم شعراء موقع أدب ) ٧٣: ص(أدب ،أمثال،حكم،وصايا،مواعظ،نصائح، أبيات خمتارة تشتمل على عقيدة- ٨٥
 .١٠٦وديوان اإلمام الشافعي ص) ٣٤/ ١(وصيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم واألمثال ) ٣٢٠/ ١٠(

والقضاء  ) ٣١)(٣٠: ص( والدعاء للطرباين -٢٢٧٧٧) ٢٢٤١٣)(٤٦١/ ٧ ()عامل الكتب( مسند أمحد - ٨٦
وصحيح ابن حبان  ) ١٨١٤)(٦٧٠/ ١(واملستدرك على الصحيحني للحاكم  ) ٢٤٩)(٢١٣: ص(والقدر للبيهقي 
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ولَِو ، تقَاِرنها لَذَّةٌ أَصلًا   وحشةٌ يِجدها الْعاِصي ِفي قَلِْبِه بينه وبين اللَِّه لَا تواِزنها ولَا          :وِمنها
وهذَا أَمر لَا يِحس ِبِه ِإلَّا من ِفـي         ،اجتمعت لَه لَذَّات الدنيا ِبأَسِرها لَم تِف ِبِتلْك الْوحشةِ        

ـ      ،وما ِلجرٍح ِبميٍت ِإيلَام   ،قَلِْبِه حياةٌ  ِإلَّا ح وبِك الذُّنرتت لَم فَلَو       قُـوِع ِتلْـكو ا ِمـنذَر
 .لَكَانَ الْعاِقلُ حِريا ِبترِكها،الْوحشِة

فِْسِه فَقَالَ لَها ِفي نهِجدةً يشحو اِرِفنيِض الْععلٌ ِإلَى بجكَا رش٨٧و: 
 وبالذُّن كتشحأَو قَد تأِْنِس...ِإذَا كُنتاسو ا ِإذَا ِشئْتهعفَد 

لَيِبولَى الذَّنِب عِة الذَّنشحو ِمن رلَى الْقَلِْب أَمع انُ،سعتسالْم فَاللَّه. 
يوِجب قُربه ِمـن الـرب   :فَاسِتحضار الْقَلِْب هذَا الِْبر والِْإحسانَ واللُّطْف  ": ويف املدارج 

فَكُلُّ مِطيـٍع   ،لَه الْأُنس والْأُنس ثَمرةُ الطَّاعِة والْمحبـةِ      وقَربه ِمنه يوِجب    .سبحانه وتعالَى 
أِْنستسم،ِحشوتساٍص مكُلُّ عا ِقيلَ،وكَم: 

 وبالذُّن كتشحأَو قَد تأِْنِس...فَِإنْ كُنتاسو ا ِإذَا ِشئْتهعفَد 
 ٨٨". والْمحبةَوالْقُرب يوِجب الْأُنس والْهيبةَ

-------------- 
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فَِإنه يِجد وحشةً   ،ولَاِسيما أَهلُ الْخيِر ِمنهم   ،الْوحشةُ الَِّتي تحصلُ لَه بينه وبين الناسِ      :وِمنها
 مهنيبو هنيةُ     ،بشحالْو ِتلْك تا قَِويكُلَّمو   ِتِهمالَسجم ِمنو مهِمن دعِتفَـاِع    ،بكَةَ اِلانرب ِرمحو

                                                                                                                          

/ ٥(واالسة وجواهر العلم  ) ١١٧٧٥)(٣٨٠/ ١٠(والسنن الكربى للنسائي ) ٨٧٢)(١٥٣/ ٣( خمرجا -
 من طرق صحيح لغريه ) ٣٧٣٣)(٢١٣/ ٣(ترغيب والترهيب للمنذري وال ) ١٨٩٢)(٨٤

بلْ يكَدِر ،وذَاك أَنَّ الذَّنب لَا يحِرم الرزق الَِّذي رِزق الْعبد، ِفي هذَا الْخبِر لَم يِرد ِبِه عمومه�قَولُه : قَالَ أَبو حاِتٍم
 ِإذَا فَكَر فَاَءهِه صلَيالَِة ِفيِهعِقيِب الْحعِفي ت. 

والِْبر يطَيب الْعيش حتى كَأَنه يزاد ِفي ،فَكَأَنه رده ِلِقلَِّة ِحسِه ِبأَلَِمِه،ودوام الْمرِء علَى الدعاِء يطَيب لَه ورود الْقَضاِء
 )١٥٤/ ٣( خمرجا -صحيح ابن حبان " ذَِلك ِفي الْأَحواِل وِقلَِّة تعذُِّر،عمِرِه ِبِطيِب عيِشِه

 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤: ص( العزلة للخطايب - ٨٧
 )٣٨١/ ٢( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني - ٨٨
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طَانِ   ،ِبِهميِب الشِحز ِمن بقَرنِ     ،ومحِب الرِحز ِمن دعا بِر مـةُ    ،ِبقَدشحِذِه الْوى هقْوتو
 ِكمحتسى تتح،     لَِدِه ووأَِتِه ورام نيبو هنيب قَعفِْسهِ  ،أَقَاِرِبِهفَتن نيبو هنيبو،   ا ِمنِحشوتسم اهرفَت

 .نفِْسِه
فَِإنَّ :أَما بعد :كَتبت عاِئشةُ ِإلَى معاِويةَ   :وذَكَر أَيضا عن وِكيٍع حدثَنا زكَِريا عن عاِمٍر قَالَ        

ِة اللَِّه عِصيعِملَ ِبمِإذَا ع دباالْعاِس ذَامالن ِمن هاِمدح د. 
ِليحذَِر امرؤ أَنْ تلْعنه قُلُـوب      :ذَكَر أَبو نعيٍم عن ساِلِم بِن أَِبي الْجعِد عن أَِبي الدرداِء قَالَ           

    رعشثُ لَا ييح ِمن ِمِننيؤقَالَ ،الْم ثُم:   ذَا؟ قُلْته ِري ِممداِصي    :لَقَا،لَا:أَتعلُو ِبمخي دبِإنَّ الْع
رعشثُ لَا ييح ِمن ِمِننيؤِفي قُلُوِب الْم هضغب لِْقي اللَّهاللَِّه فَي. 

ن أَنه لَما رِكبه الدي   ،عن محمِد بِن ِسِريين   وذَكَر عبد اللَِّه بن أَحمد ِفي ِكتاِب الزهِد ِلأَِبيِه          
 .٨٩»ِإني لَأَعِرف هذَا الْغم ِبذَنٍب أَصبته منذُ أَربِعني سنةً«:اغْتم ِلذَِلك فَقَالَ

 امةً   :قَالَ،وعن ِهشرم ِسِريين ناب ماغْت، كْرٍ  :فَِقيلَ لَها با أَب؟ فَقَالَ   ،يمذَا الْغا هم:»   ـمذَا الْغه
 هتبٍب أَصةًِبذَننس ِعنيبذُ أَرن٩٠»م 

------------ 
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وِهي أَنهم لَـا يـرونَ تـأِْثريه ِفـي          ،وهاهنا نكْتةٌ دِقيقَةٌ يغلَطُ ِفيها الناس ِفي أَمِر الذَّنبِ        
وأَنَّ الْأَمر كَمـا قَـالَ      ،ويظُن الْعبد أَنه لَا يغبر بعد ذَِلك      ،وقَد يتأَخر تأِْثريه فَينسى   ،الْحاِل
 :الْقَاِئلُ

 فَلَيس لَه بعد الْوقُوِع غُبار...ِإذَا لَم يغبر حاِئطٌ ِفي وقُوِعِه 
؟ وكَم أَزالَت غُبار ِنعمٍة؟ وكَم جلَبت       ماذَا أَهلَكَت هِذِه النكْتةُ ِمن الْخلْقِ     ! وسبحانَ اللَّهِ 

ولَم يعلَِم الْمغتر أَنَّ    ،فَضلًا عِن الْجهالِ  ،ِمن ِنقْمٍة؟ وما أَكْثَر الْمغترين ِبها الْعلَماِء والْفُضلَاءِ       

                                                 
 صحيح) ٢٧١/ ٢( حلية األولياء وطبقات األصفياء - ٨٩
 زيادة -صحيح ) ٢٧١/ ٢(حلية األولياء وطبقات األصفياء و ) ٥٣٧)(٥١٧: ص( حديث أيب الفضل الزهري - ٩٠
 مين
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وكَما ينقَض الْجرح الْمندِملُ علَى الِْغـش       ،كَما ينقَض السم  ،الذَّنب ينقَض ولَو بعد ِحنيٍ    
 .والدغَِل

     دمأَح امالِْإم ذَكَر قَدةَ قَالَ     ورِن مِد اللَِّه ببع ناءِ  :عدرو الدقَالَ أَب:    هنورت كُمكَأَن وا اللَّهدباع
واعلَمـوا أَنَّ   ،موا أَنَّ قَِليلًا يغِنيكُم خير ِمن كَِثٍري يلِْهيكُم       وعدوا أَنفُسكُم ِفي الْموتى واعلَ    

 .٩١"الِْبر لَا يبلَى وأَنَّ الِْإثْم لَا ينسى 
    ِبياِد ِإلَى صبالْع ضعب ظَرنو، هاِسنحلَ مأَمفَت،    ِقيلَ لَهاِمِه ونِفي م فَأُِتي: نَّ ِغبِجدلَت    ـدعـا به

 .أَربِعني سنةً
        هنع رأَختلًا لَا يجعا مقْدِب نأَنَّ ِللذَّن عذَا مه، ِمرتعأَِبيهِ ،عن م نقَالَ،ع:    ـذِْنبلَ لَيجِإنَّ الر

هذَلَّتِه ملَيعو ِبحصفَي ب٩٢.الذَّن. 
    اِزياٍذ الرعم نى بيحقَالَ يو:تِجباِئهِ      ععقُولُ ِفي دقٍْل يِذي ع ِمن :     ِبـي ِمتشلَا ت ماللَّه

وكَيف ذَِلك؟ قَالَ يعِصي اللَّه ويشمت ِبِه       :ِقيلَ،ثُم هو يشِمت ِبنفِْسِه كُلَّ عدو لَه      ،الْأَعداَء
ودِة كُلُّ عامِفي الِْقي. 

 .٩٣.من خانَ اَهللا ِفي السر هتك اهللا ِسره ِفي الْعالَِنيِة:ِزي قالوعن يحيى بِن معاٍذ الرا
 .وامرأَِتي،ِإني لَأَعِصي اللَّه فَأَرى ذَِلك ِفي خلُِق دابِتي:وقَالَ بعض السلَِف

----------- 
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وهذَا كَمـا  ،فَلَا يتوجه ِلأَمٍر ِإلَّا يِجده مغلَقًا دونه أَو متعسرا علَيهِ    ،لَيِهتعِسري أُموِرِه ع  :وِمنها
ويا لَلَِّه  ،فَمن عطَّلَ التقْوى جعلَ لَه ِمن أَمِرِه عسرا       ،أَنَّ من تلَقَّى اللَّه جعلَ لَه ِمن أَمِرِه يسرا        

بجةً              ! الْعـرسعـا مقَهطُرو ـهنةً عودـدساِلِح مصالْمِر ويالْخ ابوأَب دبالْع ِجدي فكَي
 وهو لَا يعلَم ِمن أَين أُِتي؟،علَيِه

-------------- 

                                                 
 فيه انقطاع ) ٧١٧)(١١١: ص(الزهد ألمحد بن حنبل  - ٩١
 صحيح) ٦٨٣٩)(٣٨٧/ ٩) (مقابل(اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي  - ٩٢

 )٦٩٠٣)(٤١٥/ ٩) (مقابل(اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي  - ٩٣
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قَةً يِحس ِبها كَما يِحـس ِبظُلْمـِة اللَّيـِل الْبِهـيِم ِإذَا             ظُلْمةٌ يِجدها ِفي قَلِْبِه حِقي    :وِمنها
ملَهِرهِ      ،ادصِة ِلبيِة الِْحسِة ِلقَلِْبِه كَالظُّلْمِصيعةُ الْمظُلْم ِصريفَت،   ورـةَ نةَ  ،فَِإنَّ الطَّاعِصـيعالْمو
حتى يقَع ِفي الِْبـدِع والضـلَالَاِت والْـأُموِر    ، حيرتهوكُلَّما قَِويِت الظُّلْمةُ ازدادت   ،ظُلْمةٌ

   رعشلَا ي وهِلكَِة وهالْم،      هدحِشي ومِل يِة اللَّيِفي ظُلْم ِرجى أُخمـةُ    ،كَأَعِذِه الظُّلْمى هقْوتو
وتِصري سوادا ِفي الْوجِه حتى يراه كُـلُّ        ،جهثُم تقْوى حتى تعلُو الْو    ،حتى تظْهر ِفي الْعينِ   

 .أَحٍد
وسـعةً ِفـي    ،ونورا ِفـي الْقَلْبِ   ،ِإنَّ ِللْحسنِة ِضياًء ِفي الْوجـهِ     :قَالَ عبد اللَِّه بن عباسٍ    

وظُلْمةً ِفـي   ،ِللسيئَِة سوادا ِفي الْوجهِ   وِإنَّ  ،ومحبةً ِفي قُلُوِب الْخلْقِ   ،وقُوةً ِفي الْبدنِ  ،الرزِق
 .٩٤وبغضةً ِفي قُلُوِب الْخلِْق،ونقْصا ِفي الرزِق،ووهنا ِفي الْبدِن،الْقَبِر والْقَلِْب
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بلْ لَا تزالُ توِهنـه     ،أَما وهنها ِللْقَلِْب فَأَمر ظَاِهر    ،لْب والْبدنَ وِمنها أَنَّ الْمعاِصي توِهن الْقَ    
 .حتى تِزيلَ حياته ِبالْكُلِّيِة

 الْفَاِجر فَِإنه   وأَما،وكُلَّما قَِوي قَلْبه قَِوي بدنه    ،وأَما وهنها ِللْبدِن فَِإنَّ الْمؤِمن قُوته ِمن قَلِْبهِ       
فَتخونه قُوته ِعند أَحوِج مـا      ، فَهو أَضعف شيٍء ِعند الْحاجةِ     - وِإنْ كَانَ قَِوي الْبدِن      -

أَحوج مـا كَـانوا     ،كَيـف خـانتهم   ،يكُونُ ِإلَى نفِْسِه فَتأَملْ قُوةَ أَبداِن فَاِرس والرومِ       
 وقَهرهم أَهلُ الِْإمياِن ِبقُوِة أَبداِنِهم وقُلُوِبِهم؟،يهاِإلَ

ويقْطَع ،فَلَو لَم يكُن ِللذَّنِب عقُوبةٌ ِإلَّا أَنْ يصد عن طَاعٍة تكُونُ بدلَه           ،ِحرمانُ الطَّاعةِ :وِمنها
فَينقَِطـع علَيـِه    ،وهلُم جرا ،ثُم راِبعةٌ ،الذَّنِب طَِريق ثَاِلثَةٌ  فَينقَِطع علَيِه بِ  ،طَِريق طَاعٍة أُخرى  

وهذَا كَرجٍل أَكَـلَ    ،كُلُّ واِحدٍة ِمنها خير لَه ِمن الدنيا وما علَيها        ،ِبالذَّنِب طَاعات كَِثريةٌ  
عنةً طَِويلَةً مضِمر لَه تبجاأَكْلَةً أَوهِمن بِة أَكَلَاِت أَطْيِعد ِمن هانُ،تعتسالْم اللَّهو. 

------------- 
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فَِإنَّ الِْبـر كَمـا يِزيـد ِفـي         ،أَنَّ الْمعاِصي تقَصر الْعمر وتمحق بركَته ولَا بـد        :وِمنها
 .قَصر الْعمرفَالْفُجور ي،الْعمِر

 .وقَِد اختلَف الناس ِفي هذَا الْموِضِع
وهـو  ،وهذَا حق،نقْصانُ عمِر الْعاِصي هو ذَهاب بركَِة عمِرِه ومحقُها علَيهِ        :فَقَالَت طَاِئفَةٌ 

 .بعض تأِْثِري الْمعاِصي
فَجعلَ اللَّه سبحانه ِللْبركَِة ِفي الـرزِق       ،كَما تنِقص الرزق  ،ِقيقَةًبلْ تنِقصه ح  :وقَالَت طَاِئفَةٌ 

هِزيدتو هكَثِّرةً تا كَِثرياببأَس،هِزيدتو هكَثِّرا تاببِر أَسمكَِة ِفي الْعرِللْبو. 
والسـعادةُ  ،فَالْأَرزاق والْآجالُ ،ما ينقَص ِبأَسـبابٍ   قَالُوا ولَا تمنع ِزيادةُ الْعمِر ِبأَسباٍب كَ      

فَهو يقِْضي  ،وِإنْ كَانت ِبقَضاِء الرب عز وجلَّ     ،والِْغنى والْفَقْر ،والصحةُ والْمرض ،والشقَاوةُ
 .مقْتِضيةً لَهاما يشاُء ِبأَسباٍب جعلَها موِجبةً ِلمسبباِتها 

تأِْثري الْمعاِصي ِفي محِق الْعمِر ِإنما هو ِبأَنَّ حِقيقَةَ الْحياِة ِهي حيـاةُ  :وقَالَت طَاِئفَةٌ أُخرى 
} ت غَير أَحياءٍ  أَموا{،كَما قَالَ تعالَى  ،وِلهذَا جعلَ اللَّه سبحانه الْكَاِفر ميتا غَير حي       ،الْقَلِْب

 ] .٢١:سورةُ النحِل[
وعمر الِْإنساِن مدةُ حياِتِه فَلَيس عمره ِإلَّا أَوقَات حياِتـِه          ،فَالْحياةُ ِفي الْحِقيقَِة حياةُ الْقَلْبِ    

ِزيد ِفي هِذِه الْأَوقَاِت الَِّتي ِهي حِقيقَةُ       فَالِْبر والتقْوى والطَّاعةُ ت   ،فَِتلْك ساعات عمِرهِ  ،ِباللَِّه
 .ولَا عمر لَه ِسواها،عمِرِه

فَالْعبد ِإذَا أَعرض عِن اللَِّه واشتغلَ ِبالْمعاِصي ضاعت علَيِه أَيام حياِتِه الْحِقيِقيةُ            ،وِبالْجملَِة
ِتهاعِإض ِغب ِجدقُولُالَِّتي يي مواِتي{:ا ييِلح تمِني قَدتالَيِر[} يةُ الْفَجور٢٤:س. [ 

فَِإنْ لَـم   ،فَلَا يخلُو ِإما أَنْ يكُونَ لَه مع ذَِلك تطَلُّع ِإلَى مصاِلِحِه الدنيِويِة والْأُخرِويِة أَو لَا              
       فَقَد ِإلَى ذَِلك طَلُّعت لَه كُني   كُلُّه هرمِه علَيع اعاِطلًا  ،ضب هاتيح تبذَهو،    طَلُّعت ِإنْ كَانَ لَهو

وتعسرت علَيِه أَسباب الْخيِر ِبحسِب اشِتغاِلِه      ،ِإلَى ذَِلك طَالَت علَيِه الطَِّريق ِبسبِب الْعواِئقِ      
 .يِقي ِمن عمِرِهوذَِلك نقْصانٌ حِق،ِبأَضداِدها
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والتنعِم ِبحبـِه   ،وِسر الْمسأَلَِة أَنَّ عمر الِْإنساِن مدةُ حياِتِه ولَا حياةَ لَه ِإلَّا ِبِإقْباِلِه علَى ربهِ             
 .وِإيثَاِر مرضاِتِه،وِذكِْرِه

------------ 
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حتى يِعز علَـى الْعبـِد مفَارقَتهـا        ،وتوِلد بعضها بعضا  ،لْمعاِصي تزرع أَمثَالَها  وِمنها أَنَّ ا  
 وِإنَّ ِمن ثَوابِ  ،ِإنَّ ِمن عقُوبِة السيئَِة السيئَةُ بعدها     :كَما قَالَ بعض السلَفِ   ،والْخروج ِمنها 
 نسِة الْحنسا الْحهدعا       ،ةُ بِبهنى ِإلَى جرأُخ ةً قَالَتنسِملَ حِإذَا ع دبـا  :فَالْعضلِْني أَيمفَِإذَا ،اع

 .وتزايدِت الْحسنات،فَتضاعف الربح،قَالَِت الثَّاِلثَةُ كَذَِلك وهلُم جرا،عِملَها
وِصـفَاٍت  ،تى تِصري الطَّاعات والْمعاِصي هيئَاٍت راِسخةً  ح،وكَذَِلك كَانِت السيئَات أَيضا   

وضاقَت علَيِه الْأَرض   ،فَلَو عطَّلَ الْمحِسن الطَّاعةَ لَضاقَت علَيِه نفْسه      ،وملَكَاٍت ثَاِبتةً ،لَاِزمةً
 تبحا روتِ    ،ِبمكَالْح هفِْسِه ِبأَنن ِمن سأَحـاءَ     والْم قا ، ِإذَا فَـارهاِودعى يتح،  ـكُنسفَت

هفْسن،هنيع قَرتو. 
           هردص اقضو هفْسِه نلَيع اقَتِة؛ لَضلَى الطَّاعلَ عأَقْبةَ وِصيعالْم ِرمجطَّلَ الْمع لَوو، تيأَعو

 هذَاِهبِه ملَيا ،عهاِودعى يتح،تـِر لَـذٍَّة             حغَي ةَ ِمـنِصيعالْم اِقعواِق لَيالْفُس ا ِمنى ِإنَّ كَِثري
 .ِإلَّا ِبما يِجد ِمن الْأَلَِم ِبمفَارقَِتها،ولَا داِعيٍة ِإلَيها،يِجدها

 ٩٥:كَما صرح ِبذَِلك شيخ الْقَوِم الْحسن بن هاِنٍئ حيثُ يقُولُ
 وأُخرى تداويت ِمنها ِبها... شِربت علَى لَذٍَّة وكَأٍْس

رقَالَ الْآخو: 
 كَما يتداوى شاِرب الْخمِر ِبالْخمِر...فَكَانت دواِئي وهي داِئي ِبعيِنِه 

       ِثرؤيا وهِحبيا وأْلَفُهيةَ واِني الطَّاععي دبالُ الْعزلَا يـالَى        وعتو هانحـبس ِسلَ اللَّهرى يتا حه
 .وتزِعجه عن ِفراِشِه ومجِلِسِه ِإلَيها،وتحرضه علَيها،ِبرحمِتِه علَيِه الْملَاِئكَةَ تؤزه ِإلَيها أَزا

                                                 
واجلليس الصاحل ) ٢٢٦: ص(والبديع يف نقد الشعر ) ١٣٦: ص(البخالء للجاحظ  البيت منسوب لألعشى - ٩٥

واملختار من شعر شعراء ) ٧٤/ ١(والشعر والشعراء ) ٩٩/ ٧(واحليوان ) ٣٠: ص(الكايف واألنيس الناصح الشايف 
 )٤٢: ص(األندلس 
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ا،حهِثرؤيا وهِحبيو اِصيعالْم أْلَفالُ يزلَا يواِطنييِه الشِإلَي ِسلَ اللَّهرى يا،تا أَزهِإلَي هزؤفَت. 
وهذَا قَِوي جند الْمعِصيةَ ِبالْمدِد     ،فَكَانوا ِمن أَكْبِر أَعواِنهِ   ،فَالْأَولُ قَِوي جند الطَّاعةَ ِبالْمددِ    

 .فَكَانوا أَعوانا علَيِه
------------- 
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فَتقَوي ِإرادةَ  ، أَنها تضِعف الْقَلْب عـن ِإرادِتـهِ       - وهو ِمن أَخوِفها علَى الْعبِد       -:وِمنها

فَلَو ،ن قَلِْبِه ِإرادةُ التوبِة ِبالْكُلِّيةِ    ِإلَى أَنْ تنسِلخ مِ   ،وتضِعف ِإرادةَ التوبِة شيئًا فَشيئًا    ،الْمعِصيِة
وقَلْبه ،فَيأِْتي ِباِلاسِتغفَاِر وتوبِة الْكَذَّاِبني ِباللِّساِن ِبشيٍء كَِثريٍ      ،مات ِنصفُه لَما تاب ِإلَى اللَّهِ     

قَعِتها متى أَمكَنه وهذَا ِمن أَعظَـِم الْـأَمراِض    عاِزم علَى موا  ،مِصر علَيها ،معقُود ِبالْمعِصيةِ 
 .وأَقْرِبها ِإلَى الْهلَاِك

------------ 
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نـاِس  فَلَا يستقِْبح ِمن نفِْسِه رؤيةَ ال     ،فَتِصري لَه عادةً  ،أَنه ينسِلخ ِمن الْقَلِْب اسِتقْباحها    :وِمنها
ِفيِه،لَه مهلَا كَلَامو. 

حتى يفْتِخـر أَحـدهم     ،وهذَا ِعند أَرباِب الْفُسوِق هو غَايةُ التهتـِك وتمـام اللَّـذَّةِ           
 . وكَذَاعِملْت كَذَا،يا فُلَانُ:فَيقُولُ،ويحدثَ ِبها من لَم يعلَم أَنه عِملَها،ِبالْمعِصيِة

وتغلَق عنهم أَبوابهـا ِفـي      ،وتسد علَيِهم طَِريق التوبةِ   ،وهذَا الضرب ِمن الناِس لَا يعافَونَ     
سـِمعت  :يقُـولُ ،سِمعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن ساِلِم بِن عبِد اللَّهِ    ، عِن ابِن ِشهابٍ   ،الْغاِلِب
وِإنَّ ِمن املُجاهرِة أَنْ يعملَ الرجلُ      ،كُلُّ أُمِتي معافًى ِإلَّا املُجاِهِرين    " : يقُولُ � اللَِّه   رسولَ

وقَد ،عِملْت الباِرحةَ كَذَا وكَذَا   ،يا فُالَنُ :فَيقُولَ،ثُم يصِبح وقَد ستره اللَّه علَيهِ     ،ِباللَّيِل عملًا 
 اتبهبر هرتسي، هناللَِّه ع رِست كِْشفي ِبحصي٩٦"و.  

                                                 
 )٢٩٩٠ (- ٥٢)٢٢٩١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٩)(٢٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٦
ويف رواية ) ااهرة(.املعلنون باملعاصي والفسوق) ااهرون(.يعفو اهللا تعاىل عن زلته بفضله ورمحته) معاىف(ش [ 
 ]أقرب ليلة مضت من وقت القول) البارحة(.وهي االستهتار باألمور وعدم املباالة بالقول أو الفعل) اانة(
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                 ـزع ا اللَّهلَكَهِم الَِّتي أَهالْأُم ٍة ِمنأُم ناثٌ عِمري اِصي فَِهيعالْم ٍة ِمنِصيعا أَنَّ كُلَّ مهِمنو
 .وجلَّ

 .ِمرياثٌ عن قَوِم لُوٍط:فَاللُّوِطيةُ
 .ِمرياثٌ عن قَوِم شعيٍب،وأَخذُ الْحق ِبالزاِئِد ودفْعه ِبالناِقِص

 .ِمرياثٌ عن قَوِم ِفرعونَ،والْعلُو ِفي الْأَرِض ِبالْفَساِد
 .والتكَبر والتجبر ِمرياثٌ عن قَوِم هوٍد

 .وهم أَعداُء اللَِّه، لَاِبس ِثياب بعِض هِذِه الْأُمِمفَالْعاِصي
أَوحى اُهللا ِإلَـى    «:عن ماِلِك بِن ِدينارٍ   وقَد روى عبد اللَِّه بن أَحمد ِفي ِكتاِب الزهِد ِلأَِبيِه           

ِخلَ أَعداِئي ولَا تطْعموا مطَاِعم أَعداِئي ولَـا        نِبي ِمن الْأَنِبياِء أَنْ قُلْ ِلقَوِمك لَا تدخلُوا مدا        
 .٩٧»تلْبسوا ملَاِبس أَعداِئي ولَا تركَبوا مراِكب أَعداِئي فَتكُونوا أَعداِئي كَما هم أَعداِئي

    دمِد أَحنسِفي مو  رمِن عِن ابولُ اِهللا    :قَالَ،عسقَالَ ر�:ِعثْتِف     بـيِة ِبالساعِي السدي نيب 
      لَه ِريكالَ ش هدحو اللَّه دبعى يتِحي    ،حمِظلِّ ر تحِقي تِعلَ ِرزجو،   ارغالصِعلَ الذِّلَّةُ وجو

 ٩٨..ومن تشبه ِبقَوٍم فَهو ِمنهم،علَى من خالَف أَمِري
------------- 
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 .أَنَّ الْمعِصيةَ سبب ِلهواِن الْعبِد علَى ربِه وسقُوِطِه ِمن عيِنِه:وِمنها

  ِريصالْب نسقَالَ الْح:  هوصِه فَعلَيوا عانه،   مهمصِه لَعلَيوا عزع لَولَى اللَِّه     ،وع دبانَ الْعِإذَا هو
لَم  دأَح هكِْرمالَى   ، يعت ا قَالَ اللَّهكْـِرمٍ     {:كَمم ِمـن ـا لَـهفَم ِهِن اللَّهي نمةُ  [} وـورس

                                                 
 )١١٠: ص(واألمر باملعروف والنهي عن املنكر البن أيب الدنيا ) ٣٧١/ ٢(ية األولياء وطبقات األصفياء حل - ٩٧
 صحيح مقطوع ) ٧٧(

 حسن) ٥١١٥)(٣٤٠/ ٢) (عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩٨
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ج١٨:الْح [          ِهمرش فًا ِمنوخ أَو ِهمِإلَي ِتِهماجِفي الظَّاِهِر ِلح اسالن مهظَّمِإنْ عِفـي   ،و مفَه
ٍء ويش قَرأَح قُلُوِبِهمهنوأَه. 

ِإنمـا  «:يقُـولُ ،سِمعت يحيى بن معاٍذ الراِزي    :قَالَ،عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عبيِد اللَّهِ      و
 ٩٩»ولَو كَرموا علَيِه لَأَطَاعوه،هانوا علَيِه فَعصوه،نشطُوا ِإلَيِه علَى قَدِر مناِزِلِهم لَديِه

 ١٠٠»ِإنما هانوا علَيِه فَعصوه ولَو كَرموا علَيِه لَمنعهم ِمنها«:أبو سلَيمانَقَالَ 
----------- 
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وذَِلك علَامـةُ   ،ِبـهِ أَنَّ الْعبد لَا يزالُ يرتِكب الذَّنب حتى يهونَ علَيِه ويصغر ِفي قَلْ           :وِمنها
 .فَِإنَّ الذَّنب كُلَّما صغر ِفي عيِن الْعبِد عظُم ِعند اللَِّه،الْهلَاِك

حدثَنا عبـد اللَّـِه بـن       ،عِن احلَـاِرِث بـِن سـويدٍ      وقَد ذَكَر الْبخاِري ِفي صِحيِحِه      
ِإنَّ املُؤِمن يـرى ذُنوبـه      «:قَالَ،واآلخر عن نفِْسهِ  ،�لنِبي  أَحدهما عِن ا  :حِديثَيِن،مسعوٍد

» وِإنَّ الفَاِجر يرى ذُنوبه كَذُباٍب مر علَى أَنِفهِ       ،كَأَنه قَاِعد تحت جبٍل يخاف أَنْ يقَع علَيهِ       
 .١٠١"ق أَنِفِهِبيِدِه فَو:قَالَ أَبو ِشهاٍب،فَقَالَ ِبِه هكَذَا

-------------- 
UH�K3k]א��KمM̂ KCUH�K3k]א��KمM̂ KCUH�K3k]א��KمM̂ KCUH�K3k]א��KمM̂ KC����

فَيحتِرق هو وغَيره ِبشؤِم الذُّنوِب     ،أَنَّ غَيره ِمن الناِس والدواب يعود علَيِه شؤم ذَنِبهِ        :وِمنها
 .والظُّلِْم

                                                 
 زيادة مين ) ١٩٤٥)(٢٩٣/ ٤(اإلبانة الكربى البن بطة  - ٩٩

  زيادة مين– )٢٦١/ ٩(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ١٠٠
  )٦٣٠٨)(٦٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠١
املعىن أنه خياف أال ينجو من ) أن يقع عليه(. وهو قوله إن املؤمن�أي مل يروه عن النيب ) اآلخر عن نفسه(ش [ 

كناية عن عدم اكتراثه ) كذباب مر على أنفه(.العاصي والفاسق) الفاجر(.اهلالك كما لو كان جبل سيسقط عليه
 ]بالذنب



 ٣٨

بلَـى  :فَقَالَ أَبو هريـرةَ   ،الظَّاِلم الَ يضر ِإالَّ نفْسه    ِإنَّ  :أَنه سِمع رجالً يقُولُ   ،عن أَِبي هريرةَ  
 .١٠٢.حتى الْحبارى لَتموت ِفي وكِْرها هزالً ِلظُلِْم الظَّاِلِم،واِهللا

اِإلِبلُ والْبقَـر   ،اِئمأُولَِئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم الالِعنونَ قَالَ الْبه      :ِفي قَوِل اللَّهِ  ،عن مجاِهدٍ 
منالْغو،ضِت اَألربدِإذَا أَج مِني آداةَ بصع نلْع١٠٣ت. 

" قَـالَ   ] ١٥٩:البقـرة [} أُولَِئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاِعنونَ    {:ِفي قَوِلهِ ،وعن ِعكِْرمةَ 
 اِفسنى الْختٍء حيكُلُّ ش مهنلْعقُولُونَيي قَاِربالْعو: مِني آدوِب بِبذُن ا الْقَطْرنِنع١٠٤"م. 

 .حتى يلْعنه من لَا ذَنب لَه،فَلَا يكِْفيِه ِعقَاب ذَنِبِه
------------- 

Nلk]א��KlL��Kb��̀V�UIM�Vd�ْאNلk]א��KlL��Kb��̀V�UIM�Vd�ْאNلk]א��KlL��Kb��̀V�UIM�Vd�ْאNلk]א��KlL��Kb��̀V�UIM�Vd�ْאWWWW����
قَـالَ  ، الِْعز كُلَّ الِْعز ِفي طَاعـِة اللَّـِه تعالَى         أَنَّ الْمعِصيةَ توِرثُ الذُّلَّ ولَا بد؛ فَِإنَّ      :وِمنها
أَي فَلْيطْلُبها ِبطَاعـِة    ] ١٠:سورةُ فَاِطرٍ [} من كَانَ يِريد الِْعزةَ فَِللَِّه الِْعزةُ جِميعا      {:تعالَى

 .فَِإنه لَا يِجدها ِإلَّا ِفي طَاعِة اللَِّه،اللَِّه
و يش نِة قَالَ    عِدينِل الْمأَه ـدٍ       :ٍخ ِمنمحـِن مفَِر بعاِء جعد ِنـي    «:كَانَ ِمنأَِعز ماللـه

ِتكِبطَاع،  ِتكِصيعِزِني ِبمخلَا تو،          تـعسا وِبم قَهِه ِرزلَيع ترقَت ناةَ ماسوقِْني مزار مالله
لَكفَض لَي١٠٥»ع   
 نسقَالَ الْح ِريصالُ    : الْبالِْبغ ِبِهم ِإنْ طَقْطَقَتو مهِإن،    اِذينـرالْب ِبِهـم تلَجمهِإنَّ ذُلَّ  ،و

مهقُلُوب فَاِرقِة لَا يِصيعالْم،اهصع نِذلَّ مِإلَّا أَنْ ي ى اللَّه١٠٦.أَب 
 ١٠٧:وقَالَ عبد اللَِّه بن الْمبارِك

                                                 
  فيه جهالة)٧٠٧٥)(٥٤٤/ ٩) (مقابل(اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي  - ١٠٢
 صحيح ) ١٤٤٨)(٢٧٠/ ١( حمققا -تفسري ابن أيب حامت  - ١٠٣
 صحيح) ٧٣٤/ ٢(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١٠٤
 فيه جهالة) ١٩٦/ ٣(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ١٠٥

 )١٠٢: ص(وروضة احملبني ونزهة املشتاقني ) ٤٨/ ١(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  - ١٠٦
) ٢٧٩/ ٨(وحلية األولياء وطبقات األصفياء ) ٦٩١٨)(٤٢٢/ ٩) (مقابل(اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي  - ١٠٧

 صحيح) ١/ ٥٩(وموسوعة الشعر اإلسالمي 



 ٣٩

 ويتِبعها الذُّلَّ ِإدمانها...ب تِميت الْقُلُوب رأَيت الذُّنو 
 وخير ِلنفِْسك ِعصيانها...وترك الذُّنوِب حياةُ الْقُلُوِب 
 لُوكِإالَّ الْم ينلَ الددلْ بها...وهانبهروٍء وس اربأَحو 
 وِفي الْبيِع لَم تغلُ أَثْمانها...وباعوا النفُوس فَلَم يربحوا 
 .يِبني ِلِذي الْعقِْل أَنتانها...لَقَد وقَع الْقَوم ِفي ِجيفٍَة 

--------------- 
V>
ْV��ْא�K�U-RْKb�U��V�Vd�ْאV>
ْV��ْא�K�U-RْKb�U��V�Vd�ْאV>
ْV��ْא�K�U-RْKb�U��V�Vd�ْאV>
ْV��ْא�K�U-RْKb�U��V�Vd�ْאWWWW����

وِإذَا ،تطِْفئُ نور الْعقِْل ولَا بـد  والْمعِصيةُ  ،فَِإنَّ ِللْعقِْل نورا  ،أَنَّ الْمعاِصي تفِْسد الْعقْلَ   :وِمنها
قَصنو فعض هورطُِفئَ ن. 

فَِإنه لَو حضر عقْلُـه     ،وهذَا ظَاِهر ،ما عصى اللَّه أَحد حتى يِغيب عقْلُه      :وقَالَ بعض السلَفِ  
     بِة الرضِفي قَب وهِة وِصيعِن الْمع هزجالَىلَحعِرِه، تقَه تحت ـهِ  ،أَولَيع طَِّلـعم وهِفي ،وو

وواِعظُ الْموِت  ،وواِعظُ الْقُرآِن ينهاه  ،داِرِه علَى ِبساِطِه وملَاِئكَته شهود علَيِه ناِظرونَ ِإلَيهِ       
اههني،  اههناِر ياِعظُ النوو،  ِبالْم هفُوتالَِّذي يـا         وم افـعِة أَضالْآِخرا وينِر الديخ ِة ِمنِصيع

واِلاسِتخفَاِف ِبـِه   ،فَهلْ يقِْدم علَى اِلاسِتهانِة ِبذَِلك كُلِّهِ     ،يحصلُ لَه ِمن السروِر واللَّذَِّة ِبها     
 ذُو عقٍْل سِليٍم؟

------------ 
UH�	̀
����WWWWא�[K3k�V��K@V�6ْVb�KH	X��אْ�̀
̀	�UHא�[K3k�V��K@V�6ْVb�KH	X��אْ�̀
̀	�UHא�[K3k�V��K@V�6ْVb�KH	X��אْ�̀
̀	�UHא�[K3k�V��K@V�6ْVb�KH	X��אْ�̀

 .فَكَانَ ِمن الْغاِفِلني،أَنَّ الذُّنوب ِإذَا تكَاثَرت طُِبع علَى قَلِْب صاِحِبها:وِمنها
} كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسـبونَ        {:كَما قَالَ بعض السلَِف ِفي قَوِلِه تعالَى      

]طَفِِّفنيةُ الْمورقَالَ،١٠٨]١٤:س:ِبهالذَّن دعب بالذَّن و. 

                                                 
١٠٨ - غَطَّاهو مهالَ قُلُوبا عم وانَ هماِإلي قُلُوِبِهم نع بجوِبالِذي حالذُّن اكُمرت كَِر ،ا ِمننلَى ماِم عاِلي اِإلقْدوتو

أَِي ِإنَّ قُلُوبهم عِميت ِمن .(اُألموِر علَيِهم،وصارت سبباً لَهم ِلحصوِل الرين علَى قُلُوِبِهم،حتى اعتادوها،اَألعماِل
اسسا اِإلحِفيه اتموِب وبترقيم الشاملة آليا،٥٧٣٩: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد ) .الذُّن( 



 ٤٠

} كَلَّا بـلْ رانَ علَـى قُلُـوِبِهم       {: ِفي قَوِل اللَِّه عز وجلَّ     �عِن النِبي   ،وعن أَِبي هريرةَ  
 ١٠٩»يطْبع الذَّنب علَى الذَّنِب حتى ينكُت علَى الْقَلِْب نكْتةً سوداَء«:قَالَ] ١٤:املطففني[

ةَ  وعريرأَِبي ه وِل اللَِّه    ،نسر نِفـي قَلِْبـِه           «:قَالَ،�ع ِكـتِطيئَةً نطَأَ خِإذَا أَخ دبِإنَّ الْع
وِإنْ عاد ِزيد ِفيها حتى تعلُو      ،فَِإنْ عاد ِزيد ِفيها   ،فَِإنْ هو نزع واستغفَر وتاب صِقلَت     ،نكْتةٌ
} كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسـبونَ        {:انُ الَِّذي ذَكَر اللَّه جلَّ وعلَا     فَهو الر ،ِفيِه
 ١١٠»]١٤:املطففني[

 اِسِبيحـوِرثُ            :قَال الْمةُ تـوالْقَسةَ وووِرثُ الْقَسفْلَةُ تالْغفْلَةَ ووِرثُ الْغت وبأَنَّ الذُّن لَماع
   ِمن دعالْب            فَقَد اتوا اَألمأَماُء،ويذَا اَألحِفي ه فَكَّرتا يمِإنو،اروِرثُ الناللَِّه ي ِمن دعالْباللَِّه و

 ١١١.أَماتوا أَنفْسهم ِبحب الدنيا 
] ١٤:املطففـني [} نَكَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسبو       {:ِفي قَوِلهِ ،  عِن الْحسنِ 

 .١١٢الذَّنب علَى الذَّنِب حتى يعمى الْقَلْب فَيموت:قَالَ
هرقَالَ غَيو:ِبقُلُوِبِهم اطَتأَح اِصيِهمعمو مهوبذُن تا كَثُرلَم. 

ثُم ،صدأُ حتى يِصـري رانـا     فَِإذَا زادت غَلَب ال   ،وأَصلُ هذَا أَنَّ الْقَلْب يصدأُ ِمن الْمعِصيةِ      
فَِإذَا حصلَ لَه ذَِلك    ،فَيِصري الْقَلْب ِفي ِغشاوٍة وِغلَافٍ    ،يغِلب حتى يِصري طَبعا وقُفْلًا وختما     

فَلَهأَس لَاهأَع ارفَص كَسعِة انِصريالْبى ودالْه دعب،ع لَّاهوتِئٍذ يفَِحينادثُ أَريح وقُهسيو هود. 
----------- 

�U"m	א��Lل�KnV��U�V,M�X��VoM0Vb�V�M�V��ْא�K>U&M�Kb�KH�K3k]א��U"m	א��Lل�KnV��U�V,M�X��VoM0Vb�V�M�V��ْא�K>U&M�Kb�KH�K3k]א��U"m	א��Lل�KnV��U�V,M�X��VoM0Vb�V�M�V��ْא�K>U&M�Kb�KH�K3k]א��U"m	א��Lل�KnV��U�V,M�X��VoM0Vb�V�M�V��ْא�K>U&M�Kb�KH�K3k]א�JJJJ����� - 
 فَِإنه لَعن علَـى معاِصـي       - � -أَنَّ الذُّنوب تدِخلُ الْعبد تحت لَعنِة رسوِل اللَِّه         :وِمنها

 .فَِهي أَولَى ِبدخوِل فَاِعِلها تحت اللَّعنِة،بر ِمنهاوالَِّتي غَيرها أَكْ
والْواِشـرةَ  ،١١٣والناِمصةَ والْمتنمصةَ ،والْواِصلَةَ والْمستوِصلَةَ ،فَلَعن الْواِشمةَ والْمستوِشمةَ  

 ١١٤.والْمستوِشرةَ
                                                 

  زيادة مين– حسن ) ١٢٩٤)(١١٥/ ٢(فوائد متام  - ١٠٩

 حسن ) ٢٧٨٧)(٢٧/ ٧( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١١٠

 )١٥٤: ص( رسالة املسترشدين - ١١١
  زيادة مين– صحيح) ٢٠١/ ٢٤(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١١٢



 ٤١

ِكلَهؤما وبآِكلَ الر نلَع١١٥و هاِهدشو هكَاِتب١١٦و. 
لَّلَ لَهحالْملِّلَ وحالْم نلَع١١٧و. 

اِرقالس نلَع١١٨.و 
وآِكلَ ثَمِنهـا   ،وباِئعها ومشـتِريها  ،ولَعن شاِرب الْخمِر وساِقيها وعاِصرها ومعتِصـرها      

 ١١٩.وحاِملَها والْمحمولَةَ ِإلَيِه
 نلَعِضوالْأَر ارنم رغَي نا١٢٠مهوددحا وهلَامأَع ِهيو . 

 ١٢١.ولَعن من لَعن واِلديِه
 . يرِميِه ِبسهٍم١٢٢ولَعن مِن اتخذَ شيئًا ِفيِه الروح غَرضا

 .١٢٣ولَعن الْمخنِثني ِمن الرجاِل والْمترجلَاِت ِمن النساِء
ِر اللَِّهويِلغ حذَب نم ن١٢٤.لَع 

 ١٢٥.ولَعن من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محِدثًا
ِرينوصالْم نلَع١٢٦.و 

                                                                                                                          
 صحيح لغريه ) ٢٦٢٠٦)(٢٧٣/ ٤٣(د ط الرسالة مسند أمح - ١١٣

داوو داِصلَِة: " قَالَ أَبالْو فِْسريتاِء: وسِر النعِبش رعِصلُ الشِصلَةُ،الَِّتي توتسالْما: وولُ ِبهمعةُ،الْماِمصالنو : قُشنالَِّتي ت
ِرقَّهى تتح اِجبةُ،الْحصمنتالْما:وولُ ِبهمعةُ، الْماِشمالْوو : ٍل أَوا ِبكُحِههجلُ الِْخيلَانَ ِفي وعجالَِّتي ت

 صحيح ) ٤١٧٠)(٧٨/ ٤(سنن أيب داود "الْمعمولُ ِبها : والْمستوِشمةُ،ِمداٍد

 صحيح ) ٨٤)(١٦٦: ص(مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي  - ١١٤

  )٥٣٤٧)(٦١/ ٧(صحيح البخاري  - ١١٥

 )١٥٩٨ (- ١٠٦)١٢١٩/ ٣(صحيح مسلم  - ١١٦

 صحيح ) ٢٠٧٦)(٢٢٧/ ٢(سنن أيب داود  - ١١٧

  )٦٧٨٣)(١٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١١٨

 صحيح ) ٥٣٥٦)(١٧٨/ ١٢( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١١٩

 )١٩٧٨ (- ٤٣)١٥٦٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٠

 )١٩٧٨ (- ٤٤)١٥٦٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢١

 )١٩٥٨)(١٥٥٠/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٢

  )٦٨٣٤)(١٧١/ ٨(صحيح البخاري  - ١٢٣

 )١٩٧٨ (- ٤٣)١٥٦٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٤

  )٣١٧٩)(١٠٢/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٥



 ٤٢

 ١٢٧.ولَعن من عِملَ عملَ قَوِم لُوٍط
هأُمو اهأَب بس نم نلَع١٢٨و. 

 .١٢٩ولَعن من كَِمه أَعمى عِن الطَِّريِق
نلَعةًوِهيمى بأَت ن١٣٠. م 

 .١٣١ولَعن من وسم دابةً ِفي وجِهها
 نلَعوهغَر ا أَوِلمسم ارض ن١٣٢ م. 

جرالسو اِجدسا الْمهلَيع ِخِذينتالْموِر واِت الْقُباروز نلَع١٣٣و. 
 .١٣٤و مملُوكًا علَى سيِدِهأَ،ولَعن من أَفْسد امرأَةً علَى زوِجها

 ١٣٥.ولَعن من أَتى امرأَةً ِفي دبِرها
 ربأَخا«وِجهوز اشةً ِفراِجرهأَةُ مِت املَراتِإذَا ب،ِجعرى تتا املَالَِئكَةُ حهتن١٣٦ »لَع. 

 .١٣٧ولَعن مِن انتسب ِإلَى غَيِر أَِبيِه

                                                                                                                          
  )٥٣٤٧)(٦١/ ٧(صحيح البخاري  - ١٢٦

 صحيح ) ٤٤١٧)(٢٦٥/ ١٠( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٢٧

/ ١) (عامل الكتب (مسند أمحد و)٩٠ (- ١٤٦)٩٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٩٧٣)(٣/ ٨(صحيح البخاري  - ١٢٨
١٨٧٥)(٥٧٩ (  

 .أضله: أي" ملعون من كمه أعمى "-  صحيح٢٩١٦) ٢٩١٤)(٨٠٦/ ١) (عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٢٩

 حسن ) ١٨٧٥)(٣٦٧/ ٣(مسند أمحد ط الرسالة  - ١٣٠

 )٢١١٧ (- ١٠٧)١٦٧٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣١

أو مكر به ومها مبعىن واحد لكن الثابت  ويف األصل – حسن)  ٤٣)(١٠٥/ ١(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٣٢
 هذا

 وزيارة النساء للقبور جائزة بشروط وهذا حممول على صحيح ) ٧٢٠٦)(١٣٠/ ٤(السنن الكربى للبيهقي  - ١٣٣
 من تزع أو تفعل بعض احملرمات 

 ِمنا من خبب امرأَةً علَى لَيس«: �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ،املشهور هذا احلديث الذي جاء عن أَِبي هريرةَ - ١٣٤
 صحيح ) ٢١٧٥)(٢٥٤/ ٢(سنن أيب داود » أَو عبدا علَى سيِدِه،زوِجها

 صحيح ) ٤٢٠٣)(٥١٧/ ٩( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٣٥

 هذا هو املشهور وذكره )١٤٣٦ (- ١٢٢)١٠٦٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥١٩٤)(٣٠/ ٧(صحيح البخاري  - ١٣٦
 عىناملؤلف بامل

 صحيح) ٤٤١٧)(٢٦٥/ ١٠( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٣٧



 ٤٣

أَنَّ م ربأَخوهنلْعلَاِئكَةَ تٍة فَِإنَّ الْمِديدِإلَى أَِخيِه ِبح ارأَش ١٣٨.ن 
 ١٣٩.ولَعن من سب الصحابةَ

 .١٤٠ الرجلَ يلْبس ِلبسةَ الْمرأَِة والْمرأَةَ تلْبس ِلبسةَ الرجِل- � -ولَعن رسولُ اللَِّه 
 .الْواِسطَةُ ِفي الرشوِة:وهو،١٤١ي والراِئشولَعن الراِشي والْمرتِش

اللَّه هنلَع نم 
هِحمر قَطَعِض وِفي الْأَر دأَفْس نم اللَّه نلَع قَد١٤٢و، ولَهسآذَى رو آذَاه١٤٣ � -و-. 

 ١٤٤.هدىولَعن من كَتم ما أَنزلَ اللَّه سبحانه ِمن الْبيناِت والْ
 .١٤٥ولَعن الَِّذين يرمونَ الْمحصناِت الْغاِفلَاِت الْمؤِمناِت ِبالْفَاِحشِة

 ١٤٦.ولَعن من جعلَ سِبيلَ الْكَاِفِر أَهدى ِمن سِبيِل الْمسِلِم
 .١٤٧ولَعن علَى أَشياَء أُخرى غَيِر هِذِه

                                                 
 ) ٢٦١٦ (- ١٢٥)٢٠٢٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١٣٨
فيه تأكيد حرمة املسلم والنهي الشديد عن ترويعه وختويفه والتعرض له مبا قد ) من أشار إىل أخيه حبديدة(ش   [ 

 ]يؤذيه 

/ ١٢(البحر الزخار = د البزار ومسن)  ٣٣٠٨٦)(٣٠٩/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أيب شيبة  - ١٣٩
 صحيح لغريه ) ٨)(٥٢/ ١(وفضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ) ٥٧٥٣)(١٥٥

 صحيح ) ٥٧٥١)(٦٢/ ١٣( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٤٠

 صحيح ) ٥١١٥)(٣٥٤/ ٧(شعب اإلميان  - ١٤١

أُولَِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم ) ٢٢(عوا أَرحامكُم فَهلْ عسيتم ِإنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا ِفي الْأَرِض وتقَطِّ{ - ١٤٢
 مهارصى أَبمأَع٢٢،٢٣: حممد[} )٢٣(و[ 

 ]٥٧: األحزاب[} (ِإنَّ الَِّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه ِفي الدنيا والْآِخرِة وأَعد لَهم عذَابا مِهينا { - ١٤٣

١٤٤ - } مهنلْعيو اللَّه مهنلْعي اِب أُولَِئكاِس ِفي الِْكتِللن اهنيا بِد معب ى ِمندالْهاِت ونيالْب ا ِمنلْنزا أَنونَ ممكْتي ِإنَّ الَِّذين
 ]١٥٩: البقرة[} اللَّاِعنونَ 

 ]٢٣: النور[} لْمحصناِت الْغاِفلَاِت الْمؤِمناِت لُِعنوا ِفي الدنيا والْآِخرِة ولَهم عذَاب عِظيم ِإنَّ الَِّذين يرمونَ ا{ - ١٤٥

هؤلَاِء أَهدى ِمن أَلَم تر ِإلَى الَِّذين أُوتوا نِصيبا ِمن الِْكتاِب يؤِمنونَ ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت ويقُولُونَ ِللَِّذين كَفَروا { - ١٤٦
 ]النساء[} )٥٢(أُولَِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه ومن يلْعِن اللَّه فَلَن تِجد لَه نِصريا ) ٥١(الَِّذين آمنوا سِبيلًا 

] ٨٨ - ٨٦: آل عمران[و] ١٦١: البقرة[و] ٨٩: البقرة[و] ٨٨: البقرة[و ] ٦٤: األحزاب[و] ٧٨: املائدة[ - ١٤٧
 ]....١٣: املائدة[و ] ١١٨: النساء[و ] ٩٣: النساء[و] ٤٦: النساء[و



 ٤٤

ك ِإلَّا ِرضاُء فَاِعِلِه ِبأَنْ يكُونَ ِممن يلْعنه اللَّه ورسولُه وملَاِئكَتـه            فَلَو لَم يكُن ِفي ِفعِل ذَلِ     
 .لَكَانَ ِفي ذَِلك ما يدعو ِإلَى ترِكِه

------------- 
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فَِإنَّ اللَّه سبحانه أَمر نِبيـه أَنْ       ،ِة الْملَاِئكَةِ  ودعو - � -ِحرمانُ دعوِة رسوِل اللَِّه     :وِمنها
الَِّذين يحِملُونَ الْعرش ومن حولَه يسـبحونَ       {:وقَالَ تعالَى ،يستغِفر ِللْمؤِمِنني والْمؤِمناتِ  

ين آمنوا ربنا وِسعت كُلَّ شيٍء رحمةً وِعلْمـا         ِبحمِد ربِهم ويؤِمنونَ ِبِه ويستغِفرونَ ِللَّذِ     
 ربنا وأَدِخلْهم جناِت عدٍن الَِّتي     -فَاغِْفر ِللَِّذين تابوا واتبعوا سِبيلَك وِقِهم عذَاب الْجِحيِم         

      ذُرو اِجِهموأَزو اِئِهمآب ِمن لَحص نمو مهتدعو      ِكيمالْح ِزيزالْع تأَن كِإن اِتِهمي-   ِقِهـمو 
          ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكو هتِحمر ِئٍذ فَقَدموئَاِت ييِق الست نمئَاِت ويةُ غَـاِفرٍ  [} السور٧:س 

- ٩. [ 
متِبِعني ِلِكتاِبِه وسنِة رسوِلِه الَِّذين لَا سـِبيلَ لَهـم          فَهذَا دعاُء الْملَاِئكَِة ِللْمؤِمِنني التاِئِبني الْ     

ِإذْ لَم يتِصف ِبِصـفَاِت الْمـدعو لَـه         ،فَلَا يطْمع غَير هؤلَاِء ِبِإجابِة هِذِه الدعوةِ      ،غَيرهما
 .واللَّه الْمستعانُ،ِبها

-------------- 
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عن سمرةَ بِن جندٍب رِضي اللَّـه       وِمن عقُوباِت الْمعاِصي ما رواه الْبخاِري ِفي صِحيِحِه         
هنولُ اللَِّه    :قَالَ،عساِبهِ     �كَانَ رحقُولَ ِلأَصأَنْ ي كِْثرا يِمم :»    ِمـن دأَى أَحلْ ره   ِمـن كُم
ِإنـه أَتـاِني اللَّيلَـةَ      «:وِإنه قَالَ ذَات غَداةٍ   ،فَيقُص علَيِه من شاَء اللَّه أَنْ يقُص      :قَالَ» رؤيا
علَى رجـٍل   وِإنا أَتينا   ،وِإني انطَلَقْت معهما  ،وِإنهما قَاالَ ِلي انطَِلق   ،وِإنهما ابتعثَاِني ،آِتياِن

وِإذَا هـو يهـِوي ِبالصـخرِة ِلرأِْسـِه فَيثْلَـغُ        ،وِإذَا آخر قَاِئم علَيِه ِبصـخرةٍ     ،مضطَِجٍع
هأْسا   ،رنا هه راحلَج هدهدتفَي،  ذُهأْخفَي راحلَج عبتـا        ،فَيكَم هأْسر ِصحى يتِه حِإلَي ِجعرفَالَ ي

سبحانَ اللَِّه مـا    :قُلْت لَهما " :قَالَ» ثُم يعود علَيِه فَيفْعلُ ِبِه ِمثْلَ ما فَعلَ املَرةَ اُألولَى         ،نَكَا
وِإذَا ،فَأَتينا علَى رجٍل مستلٍْق ِلقَفَاه    ،فَانطَلَقْنا" :قَالَ" انطَِلِق انطَِلق   :قَاالَ ِلي " :قَالَ" هذَاِن؟  



 ٤٥

ِديدٍ     آخح ِه ِبكَلُّوٍب ِمنلَيع قَاِئم ِإلَـى           ،ر قَهِشـد ِشررشِهِه فَيجو ِشقَّي دأِْتي أَحي وِإذَا هو
قَفَاه،  ِإلَى قَفَاه هِخرنمو،  ِإلَى قَفَاه هنيعاءٍ   : قَالَ -،وجو را قَالَ أَبمبرو:  قشقَالَ " -فَي:»  ثُـم

فَما يفْرغُ ِمـن ذَِلـك      ،ِإلَى اجلَاِنِب اآلخِر فَيفْعلُ ِبِه ِمثْلَ ما فَعلَ ِبالْجاِنِب اَألولِ         يتحولُ  
» ثُم يعود علَيِه فَيفْعلُ ِمثْلَ ما فَعلَ املَرةَ اُألولَى        ،اجلَاِنِب حتى يِصح ذَِلك اجلَاِنب كَما كَانَ      

فَأَتينا علَى ِمثِْل   ،فَانطَلَقْنا،انطَِلِق انطَِلق :قَاالَ ِلي " :قَالَ" نَ اللَِّه ما هذَاِن؟     سبحا:قُلْت" :قَالَ
فَِإذَا ،فَاطَّلَعنا ِفيـهِ «:قَالَ"  فَِإذَا ِفيِه لَغطٌ وأَصوات  -فَأَحِسب أَنه كَانَ يقُولُ     : قَالَ -التنوِر  

   اٌء عِنسالٌ واةٌِفيِه ِرجر،      مهفَلَ ِمنأَس ِمن بلَه أِْتيِهمي مِإذَا هو،      ـباللَّه ذَِلـك ماهفَِإذَا أَت
" انطَِلـِق انطَِلـق     :قَـاالَ ِلـي   " :قَـالَ " مـا هـؤالَِء؟     :قُلْت لَهمـا  " :قَالَ» ضوضوا

 أَحمـر ِمثْـِل     -يقُـولُ   ] ٤٥:ص[انَ   حِسبت أَنه كَ   -فَأَتينا علَى نهٍر    ،فَانطَلَقْنا«:قَالَ
وِإذَا علَى شطِّ النهِر رجلٌ قَد جمع ِعنده ِحجـارةً          ،وِإذَا ِفي النهِر رجلٌ ساِبح يسبح     ،الدِم

 ِعنـده   ثُم يـأِْتي ذَِلـك الَّـِذي قَـد جمـع          ،وِإذَا ذَِلك الساِبح يسبح ما يسبح     ،كَِثريةً
ثُم يرِجع ِإلَيِه كُلَّما رجع ِإلَيِه فَغر لَه فَاه         ،فَيفْغر لَه فَاه فَيلِْقمه حجرا فَينطَِلق يسبح      ،اِحلجارةَ

" انطَِلـِق انطَِلـق     :قَـاالَ ِلـي   " :قَـالَ " ما هـذَاِن؟    :قُلْت لَهما " :قَالَ» فَأَلْقَمه حجرا 
وِإذَا ِعنده نار   ،كَأَكْرِه ما أَنت راٍء رجلًا مرآةً     ،فَأَتينا علَى رجٍل كَِريِه املَرآةِ    ،فَانطَلَقْنا«:قَالَ

انطَِلـِق  :قَـاالَ ِلـي   " :قَـالَ " مـا هـذَا؟     :قُلْت لَهما " :قَالَ» يحشها ويسعى حولَها  
طَِلقا،انطَلَقْنةٍ   فَ،فَانمتعٍة مضولَى را عنيِبيعِ    ،أَتِن الركُلِّ لَو ا ِمنِة    ،ِفيهضوِي الررظَه نيِإذَا بو

وِإذَا حولَ الرجِل ِمـن أَكْثَـِر ِولْـداٍن        ،الَ أَكَاد أَرى رأْسه طُولًا ِفي السماءِ      ،رجلٌ طَِويلٌ 
" انطَِلـِق انطَِلـق     :قَاالَ ِلـي  " :قَالَ" ما هذَا ما هؤالَِء؟     : لَهما قُلْت" :قَالَ" رأَيتهم قَطُّ   

" :قَالَ» لَم أَر روضةً قَطُّ أَعظَم ِمنها والَ أَحسن       ،فَانطَلَقْنا فَانتهينا ِإلَى روضٍة عِظيمةٍ    «:قَالَ
فَانتهينا ِإلَى مِدينٍة مبِنيـٍة ِبلَـِبِن ذَهـٍب ولَـِبِن           ،يهافَارتقَينا فِ «:قَالَ" ارق ِفيها   :قَاالَ ِلي 

فَتلَقَّانا ِفيها ِرجالٌ شطْر ِمن خلِْقِهم      ،فَأَتينا باب املَِدينِة فَاستفْتحنا فَفُِتح لَنا فَدخلْناها      ،ِفضٍة
اذْهبوا فَقَعوا ِفي ذَِلـك     :قَاالَ لَهم " :قَالَ»  ما أَنت راءٍ   وشطْر كَأَقْبحِ ،كَأَحسِن ما أَنت راءٍ   

ثُم ،فَذَهبوا فَوقَعوا ِفيهِ  ،وِإذَا نهر معتِرض يجِري كَأَنَّ ماَءه املَحض ِفي البياضِ        «:قَالَ" النهِر  
      مهنوُء عالس ذَِلك بذَه ا قَدنوا ِإلَيعجةٍ   فَ،رورِن صسوا ِفي أَحارـِذِه  :قَاالَ ِلي " :قَالَ» صه



 ٤٦

     ِزلُكنم ذَاكهٍن ودةُ عنـاءِ         «:قَالَ" جضيـِة الباببِمثْلُ الر را فَِإذَا قَصدعِري صصا بمفَس «
أَمـا  :قَاالَ،ما ذَراِني فَأَدخلَه  بارك اللَّه ِفيكُ  :قُلْت لَهما " :قَالَ" هذَاك منِزلُك   :قَاالَ ِلي " :قَالَ

فَما هذَا الَّـِذي    ،فَِإني قَد رأَيت منذُ اللَّيلَِة عجبا     :قُلْت لَهما " :قَالَ" وأَنت داِخلَه   ،اآلنَ فَالَ 
ي أَتيت علَيِه يثْلَـغُ رأْسـه   أَما الرجلُ اَألولُ الَّذِ   ،أَما ِإنا سنخِبرك  :قَاالَ ِلي " :قَالَ" رأَيت؟  
وأَما الرجـلُ الَّـِذي     ،فَِإنه الرجلُ يأْخذُ القُرآنَ فَيرفُضه وينام عِن الصالَِة املَكْتوبةِ        ،ِباحلَجِر

فَِإنه الرجلُ يغدو ِمن    ،ه ِإلَى قَفَاه  وعين،ومنِخره ِإلَى قَفَاه  ،يشرشر ِشدقُه ِإلَى قَفَاه   ،أَتيت علَيهِ 
وأَما الرجالُ والنساُء العراةُ الَّـِذين ِفـي ِمثْـِل ِبنـاِء            ،فَيكِْذب الكَذْبةَ تبلُغُ اآلفَاق   ،بيِتِه

علَيِه يسـبح ِفـي النهـِر ويلْقَـم         وأَما الرجلُ الَِّذي أَتيت     ،فَِإنهم الزناةُ والزواِني  ،التنوِر
را  ،احلَجبآِكلُ الر هآةِ   ،فَِإناملَر لُ الكَِريهجا الرأَمى         ،وـعسيا وـهشحـاِر يالن ـدالَِّذي ِعن
الروضـِة فَِإنـه    الَِّذي ِفي   ] ٤٦:ص[وأَما الرجلُ الطَِّويلُ    ،فَِإنه ماِلك خاِزنُ جهنم   ،حولَها

  اِهيمرِة  ،�ِإبلَى الِفطْرع اتلُوٍد موفَكُلُّ م لَهوح انُ الَِّذينا الِولْدأَمقَالَ" و:   ـضعفَقَـالَ ب
ِلِمنيولَ اللَّهِ  :املُسسا رولُ اللَِّه      ،يس؟ فَقَالَ رِرِكنياملُش الَدأَوو�:»  ـِرِكنياملُش الَدأَوو،ا وأَم

فَِإنهم قَوم خلَطُوا عملًا صاِلحا وآخـر       ،القَوم الَِّذين كَانوا شطْر ِمنهم حسنا وشطْر قَِبيحا       
 ١٤٨»تجاوز اللَّه عنهم،سيئًا

-------------- 
LضM�Xu�ْא�UD�Vد�V-XR�ْא�KlU�M0Kb�KH�K3k]א�LضM�Xu�ْא�UD�Vد�V-XR�ْא�KlU�M0Kb�KH�K3k]א�LضM�Xu�ْא�UD�Vد�V-XR�ْא�KlU�M0Kb�KH�K3k]א�LضM�Xu�ْא�UD�Vد�V-XR�ْא�KlU�M0Kb�KH�K3k]א�WWWW����

                                                 
  )٧٠٤٧)(٤٤/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٨
أي بدل ) فيشق(.يقطع) فيشرشر(.أي يتدحرج) فيتدأدأ(ينحط من علو إىل سفل ويف رواية ) فيتدهده(ش[ 
أي غطاها اخلصب أي كثرية ) معتمة(نسخة ويف ) معتمة(.املنظر) املرآة(.رفعوا أصوام خمتلطة) ضوضوا(.)فيشرشر(

اللنب اخلالص من ) احملض(.اصعد) ارق(.أي زهر الشجر يف الربيع) نور الربيع(ويف نسخة ) لون الربيع(.النبت
السحابة وقيل السحابة اليت ركب بعضها ) الربابة(.صاعدا يف ارتفاع كثري) صعدا(.نظر إىل فوق) فسما بصري(املاء

قال يف الفتح مناسبة العري هلم الستحقاقهم أن يفضحوا ألن عادم أن يستتروا يف ) فإم الزناة(ايناترك) ذراين(.بعضا
أصل ) الفطرة(.واحلكمة يف إتيان العذاب هلم من حتتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى.اخللوة فعوقبوا باهلتك

مثة والنفوس الشريرة وهذه الفطرة هي اإلميان باهللا تعاىل اخللقة اليت خلقه اهللا تعاىل عليها قبل أن تغريه اتمعات اآل
 ]وتوحيده



 ٤٧

   وِب وآثَاِر الذُّن ِمناِصيوعـاِه            :الْمـاِد ِفـي الِْميالْفَس ا ِمناعوِض أَنِدثُ ِفي الْأَرحا تهأَن
ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت       {:قَالَ تعالَى ،والْمساِكِن،والثِّماِر،والزرِع،والْهواِء

 .١٤٩]٤١:سورةُ الروِم[}ي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَأَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذ
} وِإذَا تولَّى سعى ِفي الْأَرِض ِليفِْسد ِفيها ويهِلك الْحـرثَ والنسـلَ           {" :  عن مجاِهدٍ 

فَيحِبس اللَّه ِبـذَِلك    ،ِمِإذَا تولَّى سعى ِفي الْأَرِض ِبالْعدواِن والظُّلْ      :قَالَ،الْآيةَ] ٢٠٥:البقرة[
لَ  ،الْقَطْرسالنثَ ورالْح ِلكهفَي،   ادالْفَس ِحبلَا ي اللَّهقَالَ.و:  اِهدجأَ مقَر ثُم:}   ـادالْفَس رظَه

} هـم يرِجعـونَ   ِفي الِْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّ           
ولَِكن كُلُّ قَريٍة علَى ماٍء جاٍر فَهو       ،أَما واللَِّه ما هو بحركُم هذَا     :ثُم قَالَ :قَالَ] ٤١:الروم[

 رح١٥٠"ب. 

                                                 
وانِتهاِك ،وذَلك ِبسبِب ما اقترفَه الناس من الظُّلِم..ظَهر الفَساد ِفي العالَِم بالِفتِن واحلُروِب واالضِطرابات - ١٤٩

وعاثَت ِفي األًَرِض فَساداً ِبالَ وازٍع وال ،اِب فانطَلَقَت النفُوس ِمن ِعقَاِلهاوِنسياِن يوِم اِحلس،والتنكُِّر ِللديِن،احلُرماِت
لَعلَّهم ،فأَذَاقَهم اُهللا جزاَء بعِض ما عِملُوا ِمن املَعاِصي واآلثَاِم،رقيٍب من ضمٍري أَو وجداٍن أو حياٍء أَو ِحساٍب لِديٍن

ونَ إىل احلَقِجعرالِل والِغوايِة،يِن الضكُفُّونَ عياِب،واِحلس ونَ يومذَكَّرتيص(أيسر التفاسري ألسعد حومد .و :
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٣٣١

 صحيح مقطوع) ٥٨٣/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١٥٠
فَِإنَّ الَِّذي هو أَشبه ِبظَاِهِر التنِزيِل ِمن ،تأِْويِل تحتِملُه الْآيةُوِإنْ كَانَ مذْهبا ِمن ال،والَِّذي قَالَه مجاِهد:" قال الطربي 

يدِن السا عنا ذَكَرأِْويِل مالت،اهنرتاخ ثُ.فَِلذَِلكرا الْحأَمو،عرالز هلُ،فَِإنسالنو :ِقبالْع،عرالز لَاكُهِإهو لَدالْوو :
اقُهرِإح.اِهدجا قَالَ مكُونَ كَانَ كَمأَنْ ي وزجي قَداِد ِفي ،وِيِه ِبالِْإفْسعسو هبِتِه رِصيعِل مأَج اِس الْقَطِْر ِمنِتبِباح
وكَذَِلك جاِئز ِفي .فَسد فَهلَك] ٥٨٤:ص[حتى والْمتعاِهِدين لَه ،وقَد يحتملُ أَنْ يكُونَ كَانَ ِبقَتِلِه الْقَوام ِبِه،الْأَرِض

فَيكُونُ ِفي قَتِلِه الْآباَء والْأُمهاِت انِقطَاع ،معنى ِإهلَاِكِه النسلَ أَنْ يكُونَ كَانَ ِبقَتِلِه أُمهاِتِه أَو آباَءه الَِّتي ِمنها يكُونُ النسلُ
غَيِر أَنَّ ذَِلك وِإنْ كَانَ تحتِملُه الْآيةُ فَالَِّذي هو أَولَى ِبظَاِهِرها ما قَالَه ، أَنْ يكُونَ كَما قَالَ مجاِهدوجاِئز.نسِلِهما
يدالس،يدأَنَّ الس رِل،غَيِفي قَت لَتزا نمةُ ِإنِذِه الْآيِفيِه ه لَتزن أَنَّ الَِّذي ا ذَكَرعراِقِه زرِإحو ِلِمنيسالْم ِم ِمنالْقَو رمِه ح

ملَه.كُونَ كَذَِلكا أَنْ ياِئزِإنْ كَانَ جو ذَِلكِفيِه،و لَتزةُ نكُونَ الْآيفَاِسٍد أَنْ ت ريِفي ،فَغ ِبيلَهس لَكس نا كُلُّ مِبه ادرالْمو
ا قُِتلَ ِمنِل كُلِّ مقَتقِر حيِبغ لَهاِل ِإذَا قَتوِض الْأَحعِفي ب لُهِحلُّ قَتالَِّذي ياٍل وِبح لُهِحلُّ قَتاِن الَِّذي لَا يويالْح ، لْ ذَِلكب

وِبالَِّذي قُلْنا ِفي عموِم ذَِلك قَالَ .هِلأَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَم يخصص ِمن ذَِلك شيئًا دونَ شيٍء بلْ عم،كَذَِلك ِعنِدي
 ..."جماعةٌ ِمن أَهِل التأِْويِل



 ٤٨

 أَما ِإنـي لَـا أَقُـولُ      :قَالَ.] ٤١:الروم[} ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحرِ    {" ،وعن ِعكِْرمةَ 
 .١٥١"ولَِكن كُلُّ قَريٍة علَى ماٍء جاٍر ،بحركُم هذَا
} الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي النـاسِ ] ٥١١:ص[ظَهر الْفَساد ِفي {" قَولُه  ،وعن قَتادةَ 

فَلَما بعثَ  ،لَأَت ضلَالَةً وظُلْما  امت،�هذَا قَبلَ أَنْ يبعثَ اللَّه نِبيه محمدا        :قَالَ] ٤١:الروم[
 هِبين اِس     ،اللَّهالن ونَ ِمناِجعر عجر"لُهرِ    {:قَوحالْبو رِفي الْب ادالْفَس را ] ٤١:الروم[} ظَهأَم

 ١٥٢.وأَما الْبحر فَأَهلُ الْقُرى والريِف،الْبر فَأَهلُ الْعموِد
قَ:قُلْتا      ورحب ذْباَء الْعالَى الْمعت ى اللَّهمس فَقَالَ،د:}     ـذْبـذَا عاِن هرحِوي الْبتسا يمو

اجأُج ذَا ِملْحهو هابراِئغٌ شس اتةُ فَاِطٍر[} فُرور١٢:س. [ 
     اِقفو لْوح رحالَِم بِفي الْع سلَيالْ    ،و ـارهالْأَن ا ِهيمِإنـةُ واِريج،     ـوه ـاِلحالْم رحالْبو

اِكناِه،السالِْمي ِم ِتلْكةُ ِباساِريالْج اها الِْميهلَيى الَِّتي عى الْقُرمفَس. 
وقَرأَ ،الـذُّنوب :قَالَ] ٤١:الروم[} ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحرِ    {" ِفي قَوِلِه   ،قَالَ ابن زيدٍ  

}ونَِليِجعري ملَّهِملُوا لَعالَِّذي ع ضعب م١٥٣] "٤١:الروم[} ِذيقَه. 
قُلْت:      راِد الَِّذي ظَهالْفَس ببس وبأَنَّ الذُّن ادأَر،          ـوه ـرالَّـِذي ظَه ادأَنَّ الْفَس ادِإنْ أَرو

لَـام الْعاِقبـِة    } م بعض الَّـِذي عِملُـوا     ِليِذيقَه{:الذُّنوب نفْسها فَتكُونُ اللَّام ِفي قَوِلهِ     
النقْص والشر والْآلَام الَِّتي يحِدثُها اللَّه ِفي الْـأَرِض     :وعلَى الْأَوِل فَالْمراد ِبالْفَسادِ   ،والتعِليِل

كَما قَـالَ بعـض     ، لَهـم عقُوبـةً    فَكُلَّما أَحدثُوا ذَنبا أَحدثَ اللَّـه     ،ِعند معاِصي الِْعبادِ  
 .كُلَّما أَحدثْتم ذَنبا أَحدثَ اللَّه لَكُم ِمن سلْطَاِنِه عقُوبةً:السلَِف

  الظَّاِهرو-    لَمأَع اللَّها      - وهاتوِجبمو وبِبِه الذُّن ادرالْم ادأَنَّ الْفَس ،      لُـهـِه قَولَيلُّ عـديو
عِملُوا   {:الَىتالَِّذي ع ضعب مِذيقَها } ِليالُنذَا حفَه،         ِمـن ِسـريَء الْيـيـا الشا أَذَاقَنمِإنو

 .ولَو أَذَاقَنا كُلَّ أَعماِلنا لَما ترك علَى ظَهِرها ِمن دابٍة،أَعماِلنا
--------------- 

                                                 
 صحيح مقطوع) ٥١٠/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١٥١

 صحيح) ٥١١/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١٥٢

 )٥١١/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسري الطربي  - ١٥٣



 ٤٩

Nvא�Vو�U2M-Vg�ْא�K�V�Vn�U��V�Vd�ْאNvא�Vو�U2M-Vg�ْא�K�V�Vn�U��V�Vd�ْאNvא�Vو�U2M-Vg�ْא�K�V�Vn�U��V�Vd�ْאNvא�Vو�U2M-Vg�ْא�K�V�Vn�U��V�Vd�ْאLلLز�X�LلLز�X�LلLز�X�LلLز�X�����
وقَد ،ويمحق بركَتها ،وِمن تأِْثِري معاِصي اللَِّه ِفي الْأَرِض ما يِحلُّ ِبها ِمن الْخسِف والزلَاِزلِ           

فَمنعهم ِمـن دخـوِل ِديـاِرِهم ِإلَّـا وهـم           ، علَى ِدياِر ثَمود   - � -مر رسولُ اللَِّه    «
حتى أَمر أَنْ لَا يعلَـف الْعِجـني        ،وِمن اِلاسِتسقَاِء ِمن آباِرِهم   ،رِب ِمياِهِهم وِمن ش ،باكُونَ

 � قَـالَ رسـولُ اِهللا       »ِلتأِْثِري شؤِم الْمعِصيِة ِفي الْمـاِء،     ،الَِّذي عِجن ِبِمياِهِهم ِللنواِضحِ   
فَـِإنْ لَـم    ،ِإلَّا أَنْ تكُونوا باِكني   ،هؤلَاِء الْقَوِم الْمعذَِّبني  لَا تدخلُوا علَى    «:ِلأَصحاِب الِْحجرِ 

ِهملَيلُوا عخدفَلَا ت اِكنيوا بكُونت،مهابا أَصِمثْلُ م كُمِصيب١٥٤»أَنْ ي 
 .فَاِت وكَذَِلك شؤِم تأِْثِري الذُّنوِب ِفي نقِْص الثِّماِر وما ترى ِبِه ِمن الْآ

وِجدت ِفي خزاِئن بعِض بِنـي      :وقَد ذَكَر الِْإمام أَحمد ِفي مسنِدِه ِفي ِضمِن حِديٍث قَالَ         
كَانَ هذَا ينبت ِفي زمٍن     :وِهي ِفي صرٍة مكْتوب علَيها    ،الْحبةُ ِبقَدِر نواِة التمرةِ   ،ِحنطَةٌ،أُميةَ

 الْع ِل،ِمن١٥٥د   ِمـن ادثَ الِْعبدا أَحالَى ِبمعتو هانحبس ا اللَّهثَهدِذِه الْآفَاِت أَحه ِمن كَِثريو 
 .الذُّنوِب

                ـا ِهـيِمم ـرأَكْب ـارونَ الثِّمدهعوا يكَان مهاِء أَنرحوِخ الصيش ةٌ ِمناعمِني جربأَخو
 .وِإنما حدثَت ِمن قُرٍب،ن هِذِه الْآفَاِت الَِّتي تِصيبها لَم يكُونوا يعِرفُونهاوكَِثري ِم،الْآنَ

--------------- 
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عِن النِبـي   ، عنه أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه   ء عن    جاْ فَقَد،وأَما تأِْثري الذُّنوِب ِفي الصوِر والْخلْقِ     
اذْهب فَسلِّم علَـى أُولَِئـك ِمـن        :ثُم قَالَ ،خلَق اللَّه آدم وطُولُه ِستونَ ِذراعا     " :قَالَ،�

سـالَم  ال:فَقَالُوا،فَقَالَ السالَم علَيكُم  ،تِحيتك وتِحيةُ ذُريِتك  ،فَاستِمع ما يحيونك  ،املَالَِئكَِة

                                                 
  زيادة مين -) ٢٩٨٠ (- ٣٨)٢٢٨٥/ ٤(م صحيح مسل - ١٥٤
أي خشية أن يصيبكم أو حذر أن ) أن يصيبكم(أي يف شأم وكان هذا يف غزوة تبوك ) ألصحاب احلجر(ش  [ 

 ]يصيبكم

  مل أجد هذا احلديث ال يف مسند أمحد وال غريه - ١٥٥



 ٥٠

فَلَم يـزِل   ،فَكُلُّ من يدخلُ اجلَنةَ علَى صورِة آدم      ،ورحمةُ اللَّهِ :فَزادوه،علَيك ورحمةُ اللَّهِ  
 ١٥٦."اخلَلْق ينقُص حتى اآلنَ 

         الْفَجِة ونوالْخِة والظَّلَم ِمن ضالْأَر رطَهأَنْ ي اللَّه ادِةفَِإذَا أَرر،      اِدِه ِمـنِعب ا ِمندبع ِرجخي
ويقْتلُ الْمِسيح الْيهـود    ،١٥٧ فَيملَأُ الْأَرض ِقسطًا كَما مِلئَت جورا      - � -أَهِل بيِت نِبيِه    

      ولَهسِبِه ر ثَ اللَّهعالَِّذي ب ينالد ِقيميى،وارصالنكَ  ،ورب ضالْأَر ِرجختا،و١٥٨اِته   ـودعتو 
 ،تا كَانا         ١٥٩كَمِفهِظلُّونَ ِبِقحتسيةَ وانمأْكُلُوِن الراِس لَيالن ةَ ِمنابى ِإنَّ الِْعصتكُونُ ، حيو

 وهِذِه ِلـأَنَّ  ١٦٠ولَبن اللِّقْحِة الْواِحدِة لَتكِْفي الِْفئَام ِمن الناِس، ،الْعنقُود ِمن الِْعنِب وقْر بِعريٍ    
الْأَرض لَما طَهرت ِمن الْمعاِصي ظَهرت ِفيها آثَار الْبركَِة ِمن اللَِّه تعالَى الَِّتـي محقَتهـا                

 الْكُفْرو وبالذُّن،           ا سهآثَار تِقيِض بِفي الْأَر ا اللَّهلَهزاِت الَِّتي أَنقُوبأَنَّ الْع بيلَا رةً ِفي  واِري
الْأَرِض تطْلُب ما يشاِكلُها ِمن الذُّنوِب الَِّتي ِهي آثَار ِتلْك الْجراِئِم الَِّتـي عـذِّبت ِبهـا                 

ماتِ       ،الْأُمقُوبالْع آثَاِر ِتلْك ِض ِمنِفي الْأَر ِذِه الْآثَارفَه،       آثَاِر ِتلْك اِصي ِمنعِذِه الْما أَنَّ هكَم
وكَانَ الْعِظيم ِمن الْعقُوبِة ِللْعِظيِم     ،فَتناسبت كَِلمةُ اللَِّه وحكْمه الْكَوِني أَولًا وآِخرا      ،لْجراِئِما

وهكَذَا يحكُم سبحانه بين خلِْقِه ِفـي داِر الْبـرزِخ وداِر           ،والْأَخف ِللْأَخف ،ِمن الِْجنايةِ 
 .جزاِءالْ

    هاردو ِحلَّهمطَاِن ويةَ الشنقَارلْ مأَمتو،         كَةُ ِمنرِت الْبِزعِه نلَيلَى عوتاسو دبنَ الْعا قَارلَم هفَِإن
عِت الْبركَةُ ِمن كُلِّ    ونِز،ولَما أَثَّرت طَاعته ِفي الْأَرِض ما أَثَّرت      ،وِرزِقِه،وقَوِلِه،وعمِلِه،عمِرِه

   هتِفيِه طَاع ترِحلٍّ ظَهوِح           ،مالر ٌء ِمنيش اكنه كُني لَم ِحيما كَانَ الْجلَم هكْنسم كَذَِلكو
 .والرحمِة والْبركَِة

------------- 
                                                 

  )٣٣٢٦)(١٣١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٥٦
على هيئته يف الطول واحلسن ) على صورة آدم(. وحتية ذريتك من بعدكأي ما حييونك به هو حتيتك) حتيتك(ش  [ 

 ]من حيث الطول واستقر على القدر املألوف اآلن) ينقص(.واجلمال والسالمة من النقائص والعيوب

  صحيح١١٣٤٦) ١١٣٢٦)(٩٦/ ٤) (عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٥٧

 )١٥٥ (- ٢٤٢)١٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٢٢٢)(٨٢/ ٣(صحيح البخاري  - ١٥٨

 )١٥٧ (- ٦٠)٧٠١/ ٢(صحيح مسلم  - ١٥٩

 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦٠



 ٥١
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ها تطِْفئُ ِمن الْقَلِْب نار الْغيرِة الَِّتـي ِهـي ِلحياِتـِه وصـلَاِحِه          أَن:وِمن عقُوباِت الذُّنوبِ  

فَالْغيرةُ حرارته وناره الَِّتي تخِرج ما ِفيِه ِمن الْخبِث         ،كَالْحرارِة الْغِريِزيِة ِلحياِة جِميِع الْبدنِ    
وأَشرف النـاِس   ،يخِرج الِْكري خبثَ الذَّهِب والِْفضِة والْحِديدِ     كَما  ،والصفَاِت الْمذْمومةِ 

 - � -وِلهذَا كَانَ النِبي    ،وأَعلَاهم ِهمةً أَشدهم غَيرةً علَى نفِْسِه وخاصِتِه وعموِم الناسِ        
عـِن  كَما ثَبـت ِفـي الصـِحيِح    ،انه أَشد غَيرةً ِمنـه واللَّه سبح،أَغْير الْخلِْق علَى الْأُمةِ  

لَو رأَيت رجلًا مـع امرأَِتـي لَضـربته ِبالسـيِف غَيـر             :قَالَ سعد بن عبادةَ   :قَالَ،املُِغريِة
واللَّـه أَغْيـر    ،لَأَنا أَغْيـر ِمنه   ،عٍدأَتعجبونَ ِمن غَيرِة س   «: فَقَالَ �فَبلَغَ ذَِلك النِبي    ،مصفٍَح

 .١٦١»ِمني
خسفَِت الشمس ِفـي عهـِد رسـوِل اللَّـِه          :أَنها قَالَت ،عن عاِئشةَ وِفي الصِحيِح أَيضا    

ثُم قَام فَأَطَالَ   ،كُوعفَأَطَالَ الر ،ثُم ركَع ،فَأَطَالَ الِقيام ،فَقَام، ِبالناسِ �فَصلَّى رسولُ اللَِّه    ،�
ثُم سجد  ،ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ الركُوِع اَألولِ       ،الِقيام وهو دونَ الِقياِم اَألولِ    

 ودجلَ ِفي اُألولَى         ،فَأَطَالَ السا فَعِة ِمثْلَ مِة الثَّاِنيكْعلَ ِفي الرفَع ثُم، ان لَِت   ثُمجان قَدو فرص
سمالش، اسالن طَبهِ   ،فَخلَيى عأَثْنو اللَّه ِمدقَالَ ،فَح ثُم:»       ـاِن ِمـنتآي رالقَمو سمِإنَّ الش

روا وصلُّوا  وكَب،فَادعوا اللَّه ،فَِإذَا رأَيتم ذَِلك  ،الَ يخِسفَاِن ِلموِت أَحٍد والَ ِلحياِتهِ     ،آياِت اللَّهِ 
 »وتصدقُوا

يا أُمـةَ   ،يا أُمةَ محمٍد واللَِّه ما ِمن أَحٍد أَغْير ِمن اللَِّه أَنْ يزِني عبده أَو تزِني أَمته               «:ثُم قَالَ 
تكَيلبقَِليلًا و مِحكْتلَض لَما أَعونَ ملَمعت اللَِّه لَوٍد ومحامكَِثري ١٦٢ »م. 

                                                 
 ) ١٤٩٩ (- ١٧)١١٣٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٨٤٦)(١٧٣/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦١
والغرية .أترون أن غريته شديدة تثري العجب) أتعجبون(ضربته حبد السيف ال بصفحه وهو عرضه ) غري مصفح(ش  [ 

 ] منعهما عن املعاصي�املنع من النظر وحنوه ألجنيب وغرية اهللا تعاىل ورسوله ما حيمل على 

 )٩٠١ (- ١)٦١٨/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٠٤٤)(٣٤/ ٢(صحيح البخاري  - ١٦٢
من عظمة اهللا تعاىل وشدة عقابه وانتقامه من أهل املعاصي وما أعلم من أحوال ) ما أعلم(.املرأة اململوكة) أمته(ش [ 

 ]يوم القيامة



 ٥٢

أَنت سـِمعت  :قُلْت: قَالَ -عن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنه       ،عن أَِبي واِئلٍ  وِفي الصِحيِح أَيضا    
 ما  فَِلذَِلك حرم الفَواِحش  ،الَ أَحد أَغْير ِمن اللَّهِ    «:قَالَ، ورفَعه -نعم  :هذَا ِمن عبِد اللَِّه؟ قَالَ    

طَنا بما وهِمن رظَه،هفْسن حدم اللَِّه فَِلذَِلك ةُ ِمنحِه اِملدِإلَي بأَح دالَ أَح١٦٣»و. 
وبين محبِة الْعذِْر   ،فَجمع ِفي هذَا الْحِديِث بين الْغيرِة الَِّتي أَصلُها كَراهةُ الْقَباِئِح وبغضها          

 يِحب  - مع ِشدِة غَيرِتِه     -واللَّه سبحانه   ،يوِجب كَمالَ الْعدِل والرحمِة والِْإحسانِ    الَِّذي  
   هدبِه عِإلَي ِذرتعهِ    ،أَنْ يِإلَي ذَرتِن اعم ذْرلُ عقْبيو،        ِمن ارغا يِتكَاِب مِبار هِبيداِخذُ عؤلَا ي هأَنو

ار   ِهمِإلَي ذُرعى يتا       ،ِتكَاِبِه حذَارِإنا وذَارِإع هبلَ كُتزأَنو لَهسلَ رسأَر ِل ذَِلكِلأَجةُ  ،وذَا غَايهو
 .وِنهايةُ الْكَماِل،الْمجِد والِْإحساِن

ه ِشدةُ الْغيرِة علَـى سـرعِة الِْإيقَـاِع         فَِإنَّ كَِثريا ِممن تشتد غَيرته ِمن الْمخلُوِقني تحِملُ       
    هذَاٍر ِمنِر ِإعغَي ِة ِمنقُوبالْعهِ      ،وِإلَي ذَرتِن اعذِْر موٍل ِلعِر قَبغَي ِمنفْـِس      ،وِفي ن كُونُ لَهلْ يب

      هذْرلَ عقْبِة أَنْ يريةُ الْغِشد هعدلَا تو ذْرِر عالْأَم،لَـى   وع ِملُـهحي اِذيرعلُ الْمقْبي نِمم كَِثري
حتى يعتـِذر   ،ويرى عذْرا ما لَيس ِبعذْرٍ    ،قَبوِلها ِقلَّةُ الْغيرِة حتى يتوسع ِفي طُرِق الْمعاِذيرِ       

 .لِْإطْلَاِقوكُلٌّ ِمنهما غَير ممدوٍح علَى ا،كَِثري ِمنهم ِبالْقَدِر
   حص قَدِتيكٍ  وِن عاِبِر بِن جِن ابأَِبيه،ع نوِل اللَِّه ،عسر نقَالَ،�ع هـا    «:أَنِة مـريالْغ ِمن

     اللَّه ِحبا يا مهِمنو اللَّه ِغضبي،    اللَّه ِحبا يلَاِء ميالْخ ِمنو،    اللَّـه ِغضبا يا مهِمنو،يةُ فَالْغر
والْخيلَاُء الَِّذي  ،والْغيرةُ الَِّتي يبِغض اللَّه الْغيرةُ ِفي غَيِر ِديِنهِ       ،الَِّتي يِحب اللَّه الْغيرةُ ِفي الدينِ     

 اللَّه ِحبالِ    ،يالِْقت دفِْسِه ِعنِل ِبنجالُ الرِتيقَةِ ،اخدالص دِعنالُ الَّذِ ،وِتياِلاخو     اللَّـه ِغضـبي ي
 .١٦٤»اِلاخِتيالُ ِفي الْباِطِل

ومن ،ويعذُر ِفي موِضِع الْعذْرِ   ،فَيغار ِفي مِحلِّ الْغيرةِ   ،وِإنما الْممدوح اقِْترانُ الْغيرِة ِبالْعذْرِ    
 .كَانَ هكَذَا فَهو الْممدوح حقا

    هانحبس عما جلَمدٍ        وكُلِّ أَح ِح ِمندِبالْم قا كَانَ أَحاِل كُلَّهِصفَاِت الْكَم،    ـدلُغُ أَحبلَا يو
    ِغي لَهبنا يكَم هحدمفِْسهِ       ،أَنْ يلَى نى عأَثْنو هفْسن حدا مكَم ولْ هب،     ـهبر افَقو قَد وريفَالْغ
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 ٥٣

ومن وافَق اللَّه ِفي ِصفٍَة ِمن ِصفَاِتِه قَادته ِتلْك الصـفَةُ ِإلَيـِه         ،ِهسبحانه ِفي ِصفٍَة ِمن ِصفَاتِ    
فَِإنـه سـبحانه    ،وصيرته محبوبا ،وقَربته ِمن رحمِتهِ  ،وأَدنته ِمنه ،وأَدخلَته علَى ربهِ  ،ِبِزماِمِه

قَِوي يِحـب الْمـؤِمن     ،عِليم يِحب الْعلَمـاءَ   ،كَِرمي يِحب الْكُرماءَ  ،رِحيم يِحب الرحماءَ  
ِعيفِ     ،الْقَِويِمِن الضؤالْم ِه ِمنِإلَي بأَح وهاءِ   ،ويلَ الْحأَه ِحبى يتـلَ    ،حأَه ِحبِميلٌ يج

 .وتر يِحب أَهلَ الْوتِر،الْجماِل
  لَوو            ـهعنمتفَاِت وِذِه الصه ا ِضداِحِبهِلص وِجبا تهاِصي ِإلَّا أَنعالْموِب وِفي الذُّن كُني لَم

والْوسوسـةُ تِصـري   ،فَِإنَّ الْخطْـرةَ تنقَِلـب وسوسةً     ،ِمن اِلاتصاِف ِبها لَكَفَى ِبها عقُوبةً     
ثُم تِصري ِصـفَةً لَاِزمـةً وهيئَـةً ثَاِبتـةً          ،ثُم تِصري ِفعلًا  ،قْوى فَتِصري عِزميةً  والِْإرادةُ ت ،ِإرادةً

 .وِحينِئٍذ يتعذَّر الْخروج ِمنهما كَما يتعذَّر الْخروج ِمن ِصفَاِتِه الْقَاِئمِة ِبِه،راِسخةً
   دتا اشكُلَّم هأَن ودقْصالْمِلـِه           وأَهفِْسِه ولَى نةَ عريقَلِْبِه الْغ ِمن تجروِب أَخِللذُّن هتسلَابم ت

وقَد تضعف ِفي الْقَلِْب ِجدا حتى لَا يستقِْبح بعد ذَِلك الْقَِبيح لَا ِمن نفِْسـِه       ،وعموِم الناسِ 
 .ى هذَا الْحد فَقَد دخلَ ِفي باِب الْهلَاِكوِإذَا وصلَ ِإلَ،ولَا ِمن غَيِرِه

ويزينه ،بلْ يحسن الْفَواِحش والظُّلْم ِلغيِرهِ    ،وكَِثري ِمن هؤلَاِء لَا يقْتِصر علَى عدِم اِلاسِتقْباحِ       
هِ ،لَهِإلَي وهعديهِ ،ولَيع ثُّهحيو،   حِفي ت ى لَهعسيلْـِق       ،ِصيِلِهوـثَ خبوثُ أَخيذَا كَانَ الدِلهو

فَانظُر مـا الَّـِذي     ،وكَذَِلك محلِّلُ الظُّلِْم والْبغِي ِلغيِرِه ومزينه لَه      ،والْجنةُ حرام علَيهِ  ،اللَِّه
 .حملَت علَيِه ِقلَّةُ الْغيرِة
فَالْغيرةُ تحِمي الْقَلْـب    ،ومن لَا غَيرةَ لَه لَا ِدين لَه      ،صلَ الديِن الْغيرةُ  وهذَا يدلُّك علَى أَنَّ أَ    

  اِرحوالْج ِمي لَهحفَت،  اِحشالْفَووَء والس فَعدفَت،     الْقَلْـب ِميـتِة تريالْغ مدعو،  لَـه وتمفَت
ا دهدقَى ِعنب؛ فَلَا ياِرحوةَالْجتالْب فْع. 

         هقَاِومتو ضرالْم فَعدِة الَِّتي تثَلُ الْقُوِة ِفي الْقَلِْب مريثَلُ الْغماُء     ،والد دجةُ وِت الْقُوبفَِإذَا ذَه
 الْجـاموِس الَِّتـي     وِمثْلُها ِمثْلُ صياِصي  ،فَكَانَ الْهلَاك ،فَتمكَّن،ولَم يِجد داِفعا  ،الْمِحلَّ قَاِبلًا 

 .فَِإذَا تكَسرت طَِمع ِفيها عدوه،تدفَع ِبها عن نفِْسِه وولَِدِه
--------------- 
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 ٥٤

وذَهابـه  ،خيٍروهو أَصلُ كُـلِّ     ،ذَهاب الْحياِء الَِّذي هو مادةُ حياِة الْقَلْبِ      :وِمن عقُوباِتها 
 .ذَهاب الْخيِر أَجمِعِه

يحدثُ أَنـه سـِمع ِعمـرانَ بـن         ،سِمعت أَبا السـوارِ   :قَالَ،عن قَتادةَ وِفي الصِحيِح   
 .١٦٥»الْحياُء لَا يأِْتي ِإلَّا ِبخيٍر«: أَنه قَالَ�يحدثُ عِن النِبي ،حصيٍن

ِإنَّ ِمما أَدرك النـاس ِمـن       " :�قَالَ النِبي   :قَالَ،حدثَنا أَبو مسعودٍ  ،بِعي بِن ِحراشٍ  عن رِ و
 ١٦٦"ِإذَا لَم تستحِي فَاصنع ما ِشئْت :كَالَِم النبوِة اُألولَى

 :وِفيِه تفِْسرياِن 
ِإِذ ،والْمعنى من لَم يستِح فَِإنه يصنع ما شاَء ِمن الْقَباِئحِ         ،ِعيِدأَنه علَى التهِديِد والْو   :أَحدهما

وهذَا ،فَِإنه يواِقعها ،فَِإذَا لَم يكُن هناك حياٌء يردعه عِن الْقَباِئحِ       ،الْحاِملُ علَى ترِكها الْحياءُ   
 .تفِْسري أَِبي عبيدةَ

وِإنما الَِّذي ينبِغي تركُه هو ما يستحى       ،أَنَّ الِْفعلَ ِإذَا لَم تستِح ِمنه ِمن اللَِّه فَافْعلْه        :ثَّاِنيوال
 .وهذَا تفِْسري الِْإماِم أَحمد ِفي ِروايِة ابِن هاِنٍئ،ِمنه ِمن اللَِّه
 ] .٤٠:سورةُ فُصلَت[} اعملُوا ما ِشئْتم{:كَقَوِلِه،ايكُونُ تهِديد:فَعلَى الْأَوِل

 .يكُونُ ِإذْنا وِإباحةً:وعلَى الثَّاِني
 فَهلْ ِمن سِبيٍل ِإلَى حمِلِه علَى الْمعنييِن؟:فَِإنْ ِقيلَ

لَا:قُلْت،        عِميِع ملَى جع كرتشِملُ الْمحي نِل ملَى قَولَا عاِنيِهو،     ِديِد ِمنهالتِة واحالِْإب نيا بِلم
 .ولَِكن اعِتبار أَحِد الْمعنييِن يوِجب اعِتبار الْآخِر،الْمنافَاِة

حتى ِإنـه   ،حتى ربما انسلَخ ِمنه ِبالْكُلِّيةِ    ،والْمقْصود أَنَّ الذُّنوب تضِعف الْحياَء ِمن الْعبدِ      
بلْ كَِثري ِمنهم يخِبر عـن حاِلـِه        ،ربما لَا يتأَثَّر ِبِعلِْم الناِس ِبسوِء حاِلِه ولَا ِباطِّلَاِعِهم علَيهِ         

 ِإلَى هِذِه الْحالَِة    وِإذَا وصلَ الْعبد  ،والْحاِملُ لَه علَى ذَِلك انِسلَاخه ِمن الْحياءِ      ،وقُبِح ما يفْعلُ  
عطْملَاِحِه مِفي ص قبي لَم 

 فَديت من لَا يفِْلح:حيا وقَالَ...وِإذَا رأَى ِإبِليس طَلْعةَ وجِهِه 
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 ٥٥

ِض والنبـاِت    ِلأَنَّ ِبِه حياةُ الْأَر    - ِبالْقَصِر   -والْغيثُ يسمى حيا    ،والْحياُء مشتق ِمن الْحياةِ   
ابوالدةِ     ،والْآِخرا ويناةُ الدياِء حيِبالْح تيمس كَذَِلكِفـي        ،و تيم واَء ِفيِه فَهيلَا ح نفَم

ـ             ،الدنيا شِقي ِفي الْآِخرةِ    ن وبين الذُّنوِب وبين ِقلَِّة الْحيـاِء وعـدِم الْغيـرِة تلَـازم ِم
ومِن اسـتحى ِمـن اللَّـِه ِعنـد         ،وكُلٌّ ِمنهما يستدِعي الْآخر ويطْلُبه حِثيثًـا      ،الطَّرفَيِن
ومن لَم يستِح ِمن معِصيِتِه لَم يستِح اللَّه ِمـن          ،استحى اللَّه ِمن عقُوبِتِه يوم يلْقَاه     ،معِصيِتِه
 .عقُوبِتِه

------------ 
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وتضِعف وقَاره ِفي   ،أَنها تضِعف ِفي الْقَلِْب تعِظيم الرب جلَّ جلَالُه       :وِمن عقُوباِت الذُّنوبِ  
   دلَا بِد وبى  ،قَلِْب الْعأَب اَء أَمقَ  ،شو كَّنمت لَولَى         وأَ عرجا تِد لَمبِفي قَلِْب الْع هتظَمعاللَِّه و ار

وطَمِعي ِفـي   ،ِإنما يحِملُِني علَى الْمعاِصي حسن الرجاءِ     :وقَالَ،وربما اغْتر الْمغتر  ،معاِصيِه
ِة النفِْس؛ فَِإنَّ عظَمةَ اللَِّه تعالَى وجلَالَـه        وهذَا ِمن مغالَطَ  ،لَا ضعف عظْمِتِه ِفي قَلِْبي    ،عفِْوِه

وتعِظيم حرماِتـِه يحـولُ بينـه وبـين         ،ِفي قَلِْب الْعبـِد تقْتِضـي تعِظـيم حرماِتـهِ         
أَو ،يقِْدره حق قَـدِرهِ   وكَيف  ،والْمتجرئُونَ علَى معاِصيِه ما قَدروا اللَّه حق قَدِرهِ       ،الذُّنوِب

 هركَبيو هظِّمعي،  ِجلُّهيو هقَارو وجريـِل            ،وحأَم ـذَا ِمـن؟ هـهيهنو هرِه أَملَيونُ عهي نم
اللَّـِه جـلَّ    وكَفَى ِبالْعاِصي عقُوبةً أَنْ يضمِحلَّ ِمن قَلِْبِه تعِظـيم          ،وأَبيِن الْباِطلِ ،الْمحاِل

لَالُهاِتِه،جمرح ِظيمعتو،قُّهِه حلَيونُ عهيو. 
ويهـونُ  ،أَنْ يرفَع اللَّه عز وجـلَّ مهابتـه ِمـن قُلُـوِب الْخلْقِ            :وِمن بعِض عقُوبِة هذَا   

ِهملَيِخفُّونَ ِبهِ ،عتسيو،    تاسو هرِه أَملَيانَ عا هِبهِ كَم فخ،       ـهِحبِد ِللَِّه يبِة الْعبحِر ملَى قَدفَع
اسالن،      لْقالْخ افُهخاللَِّه ي ِفِه ِمنوِر خلَى قَدعو،        ـهظِّمعاِتـِه يمرحِظيِمِه ِللَِّه وعِر تلَى قَدعو
اساِت اللَّهِ    ،النمرح دبع ِهكتني فكَيو،عطْميونُ         وهي فكَي اِتِه أَممرح اسالن ِهكتنأَنْ لَا ي 

علَيِه حق اللَِّه ولَا يهونه اللَّه علَى الناِس؟ أَم كَيف يستِخف ِبمعاِصي اللَِّه ولَا يستِخف ِبِه                
 الْخلْق؟



 ٥٦

وأَنه أَركَس أَربابها ِبما    ، ِعند ِذكِْر عقُوباِت الذُّنوبِ    وقَد أَشار سبحانه ِإلَى هذَا ِفي ِكتاِبهِ      
وأَهانهم كَمـا   ،وأَنه نِسيهم كَما نسوه   ،وطَبع علَيها ِبذُنوِبِهم  ،وغَطَّى علَى قُلُوِبِهم  ،كَسبوا

 هوا ِدينانأَه،   هروا أَمعيا ضكَم مهعيضلُوقَـاِت          ،وخوِد الْمـجـِة سالَى ِفي آيعذَا قَالَ تِلهو
كِْرمٍ      {:لَهم ِمن ا لَهفَم ِهِن اللَّهي نمو {] جةُ الْحور١٨:س [     ودجالس ِهملَيانَ عا هلَم مهفَِإن

ومن ،ن لَهم ِمن مكِْرٍم بعد أَنْ أَهانهم اللَّه       لَه واستخفُّوا ِبِه ولَم يفْعلُوه أَهانهم اللَّه فَلَم يكُ        
 ذَا يكِْرم من أَهانه اللَّه؟ أَو يِهن من أَكْرمه اللَّه؟

------------- 
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كَـه وتخِليتـه بينـه وبـين نفِْسـِه          وتر،أَنها تستدِعي ِنسيانَ اللَِّه ِلعبِدهِ    :وِمن عقُوباِتها 
ياأَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه     {:قَالَ اللَّه ،وهناِلك الْهلَاك الَِّذي لَا يرجى معه نجاةٌ      ،وشيطَاِنِه

          ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتٍد وِلغ تما قَدم فْسن ظُرنلْتلُونَ    ومعا تِبم ِبريخ-     وا كَالَّـِذينكُونلَا تو 
 ] .١٩ - ١٨:سورةُ الْحشِر[} نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ

          ِك ترِبت هِسين نونَ ِبمِمنؤالْم هادِعب هبشتى أَنْ يهنو اهقْوِبت رفَأَماهقْو،     ـنم اقَبع هأَن ربأَخو
    هفْسن اهسى ِبأَنْ أَنقْوالت كرا  ،تهاِلحصم اهسأَن ذَاِبهِ   ،أَيع ا ِمنِجيهنا يمو،    لَـه وِجبا يمو

ذَِلك كُلَّه جزاًء ِلما نِسيه ِمن      فَأَنساه اللَّه   ،وكَمالَ لَذَِّتها وسروِرها ونِعيِمها   ،الْحياةَ الْأَبِديةَ 
قَد أَغْفَلَ اللَّه   ،فَترى الْعاِصي مهِملًا ِلمصاِلِح نفِْسِه مضيعا لَها      ،والِْقياِم ِبأَمِرهِ ،عظَمِتِه وخوِفهِ 
وقَـد  ،طَت علَيِه مصاِلح دنياه وآِخرِتهِ    قَِد انفَر ،واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا    ،قَلْبه عن ِذكِْرهِ  

أَو ،ِإنما ِهي سحابةُ صـيفٍ    ،واستبدلَ ِبها أَدنى ما يكُونُ ِمن لَذَّةٍ      ،فَرطَ ِفي سعادِتِه الْأَبِديةِ   
 :خيالُ طَيٍف كَما ِقيلَ

 ١٦٧ اللَِّبيب ِبِمثِْلها لَا يخدعِإنَّ...أَحلَام نوٍم أَو كَِظلٍّ زاِئٍل 

                                                 
وشرح ) ٦٧١: ص(ومثار القلوب يف املضاف واملنسوب ) ٢٤/ ٢(والكشكول ) ٦٣/ ٣(البصائر والذخائر  - ١٦٧

 )٢٨/ ٢(وجماين األدب يف حدائق العرب ) ١٢١: ص(المية العجم للدمريي 



 ٥٧

وبيعها ،وِإضاعته حظَّها ونِصيبها ِمن اللَّهِ    ،وِإهمالُه لَها ،وأَعظَم الْعقُوباِت ِنسيانُ الْعبِد ِلنفِْسهِ    
واسـتبدلَ  ،ولَا ِعوض لَه ِمنه، عنهفَضيع من لَا ِغنى لَه  ،ذَِلك ِبالْغبِن والْهواِن وأَبخِس الثَّمنِ    

 :ِبِه من عنه كُلُّ الِْغنى أَو ِمنه كُلُّ الِْعوِض
 ضِعو هتعيٍء ِإذَا ضيكُلِّ ش ِض...ِمنِعو ِمن تعياللَِّه ِإنْ ض ا ِمنمو 
ويغِني عن كُلِّ شـيٍء     ،واه ولَا يعوض ِمنه شيءٌ    فَاللَّه سبحانه يعوض عن كُلِّ شيٍء ما سِ       

ويمنع ِمن كُلِّ شـيٍء ولَـا       ،ويِجري ِمن كُلِّ شيٍء ولَا يِجري ِمنه شيءٌ       ،ولَا يغِني عنه شيءٌ   
ذَا شأْنه طَرفَةَ عيٍن؟ وكَيف ينسـى       كَيف يستغِني الْعبد عن طَاعِة من ه      ،يمنع ِمنه شيءٌ  

     هفْسن هِسينى يتح هرأَم عيضيو هِذكْر،        هبر دبالْع ا ظَلَمالظُّلِْم؟ فَم ظَما أَعهظِْلميا وهرسخفَي
هفْسن ظَلَم لَِكنالَِّذي ظَلَ،و وه لَِكنو هبر ها ظَلَمموهفْسن م. 

------------- 
Lن�V-M(L{�ْא�UhV%U|אVد�M�U��V�M�V��ْא�KجL%MgKb�U��V�Vd�ْאLن�V-M(L{�ْא�UhV%U|אVد�M�U��V�M�V��ْא�KجL%MgKb�U��V�Vd�ْאLن�V-M(L{�ْא�UhV%U|אVد�M�U��V�M�V��ْא�KجL%MgKb�U��V�Vd�ْאLن�V-M(L{�ْא�UhV%U|אVد�M�U��V�M�V��ْא�KجL%MgKb�U��V�Vd�ْא����

فَِإنَّ ،أَنها تخِرج الْعبد ِمن داِئرِة الِْإحساِن وتمنعه ِمن ثَـواِب الْمحِسـِنني           :وِمن عقُوباِتها 
    عنم الْقَلْب راشانَ ِإذَا بساِصي  الِْإحعِن الْمع ه،     اهري هكَأَن اللَّه دبع نفَِإنَّ م،   كَـذَِلك كُني لَم

وذَِلك ،ِبحيثُ يِصري كَأَنه يشـاِهده    ،ِإلَّا ِلاسِتيلَاِء ِذكِْرِه ومحبِتِه وخوِفِه ورجاِئِه علَى قَلِْبهِ       
فَاته ،فَِإذَا خرج ِمن داِئرِة الِْإحسـانِ     ،فَضلًا عن مواقَعِتها  ،لْمعِصيِةسيحولُ بينه وبين ِإرادِة ا    

فَِإنْ أَراد اللَّه ِبِه خيرا أَقَره ِفي داِئرِة        ،ونِعيمهم التام ،وعيشهم الْهِنيءُ ،صحبةُ رفْقَِتِه الْخاصةِ  
 ِمِننيؤوِم الْممفَ،ع              ِبـيا قَـالَ الناِن كَمِة الِْإمياِئرد ِمن هِرجخاِصي الَِّتي تعِبالْم اهصِإنْ ع- 

�:»      ِمنؤم وهِني وزي اِني ِحنيِني الززالَ ي،      ِمنؤم وهو برشي ِحني راخلَم برشالَ يالَ ،وو
  ِمنؤم وهو ِرقسي ِحني ِرقسي،ةًوبهن ِهبتنالَ ي،    ِحـني مهـارصـا أَبِه ِفيهِإلَي اسالن فَعري

ِمنؤم وها وهِهبتن١٦٨»ياكُمِإي اكُمفَِإي ،دعةٌ بوضرعةُ مبوالتو. 
                                                 

 ) ٥٧ (- ١٠٠)٧٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٤٧٥)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ١٦٨
ونور اإلميان يف قلبه بل يرتع منه فإذا استمر على الفعل أو ) وهو مؤمن(.يقدم على الزنا ويباشره) حني يزين(ش [ 

أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وجتعلهم ) يرفع الناس إليه فيها أبصارهم(.انه وكفراستحله زال إمي
هو البخاري ) أبو عبد اهللا(.هو وراق البخاري أي كاتبه) أبو جعفر(.أحد الرواة عن البخاري.) .الفربري(.يطلبوا

 ]نفسه
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وفَاته كُلُّ  ،فَِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَِّذين آمنوا     ،وحسن ِدفَاِع اللَِّه عنهم   ،مؤِمِننيومن فَاته رفْقَةُ الْ   
كُلُّ خصلٍَة ِمنها خير ِمن الدنيا      ،وهو نحو ِمائَِة خصلَةٍ   ،خيٍر رتبه اللَّه ِفي ِكتاِبِه علَى الِْإميانِ      

ا ِفيهماو. 
 ] .١٤٦:سورةُ النساِء[} وسوف يؤِت اللَّه الْمؤِمِنني أَجرا عِظيما{:الْأَجر الْعِظيم:فَِمنها
سـورةُ  [} ِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَّـِذين آمنـوا       {:الدفْع عنهم شرور الدنيا والْآِخرةِ    :وِمنها
ج٣٨:الْح. [ 

الَِّذين يحِملُونَ الْعرش ومن حولَه يسـبحونَ ِبحمـِد         {:اسِتغفَار حملَِة الْعرِش لَهم   :نهاوِم
 ] .٧:سورةُ غَاِفٍر[} ربِهم ويؤِمنونَ ِبِه ويستغِفرونَ ِللَِّذين آمنوا

} اللَّه وِلي الَّـِذين آمنـوا     {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،من والَاه اللَّه  ولَا يِذلُّ   ،موالَاةُ اللَِّه لَهم  :وِمنها
 ] .٢٥٧:سورةُ الْبقَرِة[

} ِإذْ يوِحي ربك ِإلَى الْملَاِئكَِة أَني معكُم فَثَبتوا الَِّذين آمنوا         {:أَمره ملَاِئكَته ِبتثِْبيِتِهم  :وِمنها
 ] .١٢:الْأَنفَاِلسورةُ [

 .أَنَّ لَهم الدرجاِت ِعند ربِهم والْمغِفرةَ والرزق الْكَِرمي:وِمنها
سـورةُ  [} وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني لَـا يعلَمـونَ         {:الِْعزةُ:وِمنها

 ] .٨:الْمناِفقُونَ
 ] .١٩:سورةُ الْأَنفَاِل[} وأَنَّ اللَّه مع الْمؤِمِنني{:مِعيةُ اللَِّه ِلأَهِل الِْإمياِن:وِمنها
يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمـنكُم والَّـِذين أُوتـوا الِْعلْـم            {:الرفْعةُ ِفي الدنيا والْآِخرةِ   :وِمنها

 ] .١١:سورةُ الْمجادلَِة[} درجاٍت
 .ِإعطَاؤهم ِكفْلَيِن ِمن رحمِتِه وِإعطَاؤهم نورا يمشونَ ِبِه ومغِفرةُ ذُنوِبِهم:وِمنها
كَِتـِه وأَنِبياِئـِه   وهو أَنه يِحبهم ويحببهم ِإلَـى ملَائِ   ،الْود الَِّذي يجعلُه سبحانه لَهم    :وِمنها

اِلِحنياِدِه الصِعبو. 



 ٥٩

فَمن آمن وأَصلَح فَلَا خوف علَيِهم ولَـا        {:أَمانهم ِمن الْخوِف يوم يشتد الْخوف     :وِمنها
 ] .٤٨:سورةُ الْأَنعاِم[} هم يحزنونَ

م الَِّذين أُِمرنا أَنْ نسأَلَه أَنْ يهِدينا ِإلَى ِصراِطِهم ِفي كُلِّ يوٍم ولَيلٍَة             أَنهم الْمنعم علَيهِ  :وِمنها
 .سبع عشرةَ مرةً

 :أَنَّ الْقُرآنَ ِإنما هو هدى لَهم وِشفَاٌء:وِمنها
}        لَا ي الَِّذينِشفَاٌء وى ودوا هنآم ِللَِّذين وـى        قُلْ همع ِهملَيع وهو قْرو ونَ ِفي آذَاِنِهمِمنؤ

 ] .٤٤:سورةُ فُصلَت[} أُولَِئك ينادونَ ِمن مكَاٍن بِعيٍد
وكُلُّ خيٍر ِفي الـدنيا والْـآِخرِة فَسـببه         ،والْمقْصود أَنَّ الِْإميانَ سبب جاِلب ِلكُلِّ خيرٍ      

فَكَيف يهونُ علَى الْعبِد أَنْ يرتِكب      ،كُلُّ شر ِفي الدنيا والْآِخرِة فَسببه عدم الِْإميانِ       و،الِْإميانُ
ولَِكن لَا يخـرج ِمـن داِئـرِة عمـوِم          ،ويحولُ بينه وبينه  ،شيئًا يخِرجه ِمن داِئرِة الِْإميانِ    

ِلِمنيسلَى قَلِْبهِ           فَ،الْمع ِرينِه أَنْ يلَيع ا ِخيفهلَيع رأَصوِب ولَى الذُّنع رمتِإِن اس،  ـهِرجخفَي
أَنـتم تخـافُونَ    :كَما قَالَ بعضـهم   ،وِمن هاهنا اشتد خوف السلَفِ    ،عِن الِْإسلَاِم ِبالْكُلِّيةِ  

وبالذُّن، افا أَخأَنوالْكُفْر. 
---------------- 
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أَو تعوقُه أَو توِقفُه وتقْطَعـه  ،أَنها تضِعف سير الْقَلِْب ِإلَى اللَِّه والداِر الْآِخرةِ       :وِمن عقُوبِتها 

فَالذَّنب ،ذَا ِإنْ لَم ترده عن وجهِتِه ِإلَى وراِئهِ       ه،فَلَا تدعه يخطُو ِإلَى اللَِّه خطْوةً     ،عِن السيرِ 
فَِإذَا ،والْقَلْب ِإنما يِسري ِإلَى اللَِّه ِبقُوِتـهِ      ،وينكِّس الطَّاِلب ،ويقْطَع الساِئر ،يحِجب الْواِصلَ 

      يسةُ الَِّتي تالْقُو ِتلْك فَتعوِب ضِبالذُّن ِرضمها       ،رِقطَاعِن اللَِّه انع قَطَعِة انِبالْكُلِّي الَتفَِإنْ ز
كُهاردت دعبانُ،يعتسالْم اللَّهو. 

   الْقَلْب ِميتا يِإم بفًا   ،فَالذَّنوخا مضرم هِرضمي أَو،    ِهـيتنـى يتح دلَا بو هتقُو ِعفضي أَو
كَـانَ  :قَالَ،فعن أَنِس بِن ماِلٍك - � -لَى الْأَشياِء الثَّماِنيِة الَِّتي استعاذَ ِمنها النِبي        ضعفُه إِ 



 ٦٠

  ِبيقُولُ �الننِ        «: ياحلَزو اهلَـم ِمـن وذُ ِبكي أَعِإن مـلِ   ،اللَّهالكَسـِز وجالعِن ،واجلُبو
 ١٦٩»لَبِة الرجاِلوغَ،وضلَِع الديِن،والبخِل

 . وكُلُّ اثْنيِن ِمنها قَِريناِن
فَِإنَّ الْمكْروه الْواِرد علَى الْقَلِْب ِإنْ كَانَ ِمن أَمٍر مستقْبٍل يتوقَّعـه            :فَالْهم والْحزنُ قَِرينانِ  

مثَ الْهدأَح،أَح قَعو اٍض قَدٍر مأَم ِإنْ كَانَ ِمننَوزثَ الْحد. 
ِإنْ كَانَ ِلعدِم قُدرِتِه    ،فَِإنْ تخلَّف الْعبد عن أَسباِب الْخيِر والْفَلَاحِ      :والْعجز والْكَسلُ قَِرينانِ  

زجالْع ولُ،فَهالْكَس وِتِه فَهادِم ِإردِإنْ كَانَ ِلعو. 
وِإنْ كَانَ ِبماِلِه فَهو    ،نَّ عدم النفِْع ِمنه ِإنْ كَانَ ِببدِنِه فَهو الْجبن        فَِإ:والْجبن والْبخلُ قَِرينانِ  

 .الْبخلُ
فَِإنَّ اسِتعلَاَء الْغيِر علَيِه ِإنْ كَانَ ِبحق فَهو ِمـن ضـلَِع            :وضلَع الديِن وقَهر الرجاِل قَِرينانِ    

 .نَ ِبباِطٍل فَهو ِمن قَهِر الرجاِلوِإنْ كَا،الديِن
كَما أَنهـا ِمـن أَقْـوى       ،والْمقْصود أَنَّ الذُّنوب ِمن أَقْوى الْأَسباِب الْجاِلبِة ِلهِذِه الثَّماِنيةِ        

وِمن أَقْـوى  ،ماتِة الْأَعـداءِ  وش،وسوِء الْقَضاءِ ،ودرِك الشقَاءِ ،الْأَسباِب الْجاِلبِة ِلجهِد الْبلَاءِ   
 .وتحوِل عاِفيِتِه ِإلَى ِنقْمِتِه وتجِلب جِميع سخِطِه،الْأَسباِب الْجاِلبِة ِلزواِل ِنعِم اللَِّه

------------- 
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فَما زالَت عـِن الْعبـِد ِنعمـةٌ ِإلَّـا          ،وتِحلُّ النقَم ،أَنها تِزيلُ النعم  :وِمن عقُوباِت الذُّنوبِ  

مـا  :- رِضي اللَّه عنه     -كَما قَالَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب       ،ولَا حلَّت ِبِه ِنقْمةٌ ِإلَّا ِبذَنبٍ     ،ِبذَنٍب
 .١٧٠ولَا رِفع ِإلَّا ِبتوبٍة،نزلْ بلَاٌء ِإلَّا ِبذَنٍب

سورةُ [} وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ         {:د قَالَ تعالَى  وقَ
 ] .٣٠:الشورى

                                                 
 ]ثقله وشدته) ضلع الدين(ش )  [ ٦٣٦٩)(٧٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦٩

١٧٠ - ٤٩٧/ ٢( ط دار املعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٧٢٧)(١٠٢/ ٣(السة وجواهر العلم ا (
  وهو منسوب للعباس وليس لعلي رضي اهللا عنهما)١٤/ ٢(واجلوهرة يف نسب النيب وأصحابه العشرة 
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} ِسِهمذَِلك ِبأَنَّ اللَّه لَم يك مغيرا ِنعمةً أَنعمها علَى قَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُ             {:وقَالَ تعالَى 
 ] .٥٣:سورةُ الْأَنفَاِل[

فَأَخبر اللَّه تعالَى أَنه لَا يغير ِنعمه الَِّتي أَنعم ِبها علَى أَحٍد حتى يكُونَ هو الَِّذي يغير مـا                   
فَِإذَا غَير  ،باب ِرضاه ِبأَسباِب سخِطهِ   وأَس،وشكْره ِبكُفِْرهِ ،فَيغير طَاعةَ اللَِّه ِبمعِصيِتهِ   ،ِبنفِْسِه

 .وما ربك ِبظَلَّاٍم ِللْعِبيِد،جزاًء ِوفَاقًا،غَير علَيِه
 .والذُّلَّ ِبالِْعز،غَير اللَّه علَيِه الْعقُوبةَ ِبالْعاِفيِة،فَِإنْ غَير الْمعِصيةَ ِبالطَّاعِة

ِإنَّ اللَّه لَا يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم وِإذَا أَراد اللَّه ِبقَوٍم سوًءا فَلَا                {:ىوقَالَ تعالَ 
 ] .١١:سورةُ الرعِد[} مرد لَه وما لَهم ِمن دوِنِه ِمن واٍل

وأَِمري ،دخلْـت الْمسـِجد   :بِد الرحمِن السلَِمي قَالَ   وعن أَِبي ع  ،وِفي بعِض الْآثَاِر الِْإلَِهيةِ   
 ِليع ِمِننيؤرِ ،الْمبلَى الِْمنقُولُ ،عي وهولُ اللَِّه    :وسقَالَ ر�:»   ِمـن ِبـيى ِإلَى نحأَو ِإنَّ اللَّه

فَِإنِني لَا أَقَـاص    ،لَا يتِكلُوا علَى أَعماِلِهم   :مِتكأَنْ قُلْ ِلأَهِل طَاعِتي ِمن أُ     ،أَنِبياِء بِني ِإسراِئيلَ  
لَـا  :وقُلْ ِلأَهِل الْمعاِصي ِمن أُمِتك    ،ثُم أَشاُء أَنْ أُعذِّبه ِإلَّا عذَّبته     ،عبدا الِْحساب يوم الِْقيامةِ   

    وبالذُّن ي أَغِْفرفَِإن ِديِهملْقُونَ ِبأَياِلي   يلَا أُبو ـةٍ     . الِْعظَاميِل قَرأَه ِمن سلَي هأَنـِل   ،ولَا أَهو
ولَا امرأٍَة يكُونُ ِلي علَى ما أُِحب ِإلَّا كُنت لَه علَى           ،ولَا رجٍل ِبخاصةٍ  ،ولَا أَهِل أَرضٍ  ،مِدينٍة

 ِحبا يةٍ   .مِدينم ِمن سلَي هأَنو، لَا أَهضٍ وةٍ  ،ِل أَراصٍل ِبخجلَا را      ،ولَى مكُونُ ِلي عأٍَة يرلَا امو
أُِحب فَأَكُونُ لَه علَى ما يِحب ثُم يتحولُ عن ما أُِحب ِإلَى ما أَكْره ِإلَّا تحولَت لَه ِممـا                   

 هكْرا يِإلَى م ِحبي،ا يلَى مع لَه تِإلَّا كُنهٍة،كْريِل قَرأَه ِمن سلَي هأَنـةٍ ،وِدينِل ملَا أَهلَا ،وو
ولَا امرأٍَة يكُونُ ِلي علَى ما أَكْره ثُم يتحولُ ِلي عن ما أَكْره             ،ولَا رجٍل ِبخاصةٍ  ،أَهِل أَرضٍ 

        كْرا يم نع لَه لَتوحِإلَّا ت ا أُِحبِإلَى م ِحبا يِإلَى م ه. لَـه رِطيت أَو رطَيت ني مِمن سلَي، أَو
لَه نكُهت أَو نكَهت،لَه ِحرس أَو رحس لِْقي،أَوخا وا أَنملِْقي ِلي،ِإنكُلُّ خ١٧١»و. 
 ١٧٢:وقَد أَحسن الْقَاِئلُ

                                                 
 فيه لني) ١٩٥/ ٤(وحلية األولياء وطبقات األصفياء  ) ٤٨٤٤)(١١٩/ ٥(املعجم األوسط  - ١٧١

وصيد األفكار ) ٢٦/ ١٢ (٢٠ - ١وشرح ج البالغة ابن أيب احلديد) ١٢٣/ ١٣(تراجم شعراء موقع أدب  - ١٧٢
وهي منسوبة لعلي رضي ) ١/ ١١١(وموسوعة الشعر اإلسالمي ) ٣٧٨/ ١(يف األدب واألخالق واحلكم واألمثال 

 اهللا عنه
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 نَّ الذُّنوب تِزيلُ النعمفَِإ...ِإذَا كُنت ِفي ِنعمٍة فَارعها 
 ِد فَرب الِْعباِد سِريع النقَم...وحطْها ِبطَاعِة رب الِْعبا 
 طَعتا اسمهم الظُّلْمو اكِإيو...مخالْو ِديداِد شالِْعب فَظُلْم ت 

 ن قَد ظَلَمِلتبصر آثَار م...وساِفر ِبقَلِْبك بين الْورى 
 مهدعب مهاِكنسم فَِتلْك...ِهمتلَا تو ِهملَيع ودهش 

 أَض ِهملَيٌء عيا كَانَ شمو...مقَص الَِّذي قَد وهالظُّلِْم و ِمن ر 
 ِمناٍن وِجن كُوا ِمنرت فَكَم...أُطُم ِهملَيى عرأُخوٍر وقُص 

 م وكَانَ الَِّذي نالَهم كَالْحلُم...الْجِحيِم وفَات النِعي صلَوا ِب
--------------- 

UH�	̀
�אْ�̀UD�V}M�Vg�ْאVو�V�M�k%א��U
	ْKb�U��V�Vd�ْאUH�	̀
�אْ�̀UD�V}M�Vg�ْאVو�V�M�k%א��U
	ْKb�U��V�Vd�ْאUH�	̀
�אْ�̀UD�V}M�Vg�ْאVو�V�M�k%א��U
	ْKb�U��V�Vd�ْאUH�	̀
�אْ�̀UD�V}M�Vg�ْאVو�V�M�k%א��U
	ْKb�U��V�Vd�ْא����
فَلَا تراه  ،يوِمن عقُوباِتها ما يلِْقيِه اللَّه سبحانه وتعالَى ِمن الرعِب والْخوِف ِفي قَلِْب الْعاصِ            

 .ِإلَّا خاِئفًا مرعوبا
    ظَماللَِّه الْأَع نةَ ِحصا             ،فَِإنَّ الطَّاعينـاِت الـدقُوبع ِمـن الْـآِمِنني كَانَ ِمـن لَهخد نم

ه انقَلَبـِت   فَمن أَطَاع اللَّ  ،ومن خرج عنه أَحاطَت ِبِه الْمخاِوف ِمن كُلِّ جاِنبٍ        ،والْآِخرِة
فَلَا تِجد الْعاِصي ِإلَّا وقَلْبـه      ،ومن عصاه انقَلَبت مآِمنه مخاِوف    ،الْمخاِوف ِفي حقِِّه أَمانا   
وِإنْ سِمع وقْـع قَـدٍم      ،جاَء الطَّلَب :ِإنْ حركَِت الريح الْباب قَالَ    ،كَأَنه بين جناحي طَاِئرٍ   

فَمن ،وكُلَّ مكْروٍه قَاِصد ِإلَيهِ   ،يحسب أَنَّ كُلَّ صيحٍة علَيهِ    ،خاف أَنْ يكُونَ نِذيرا ِبالْعطَبِ    
 :ومن لَم يخِف اللَّه أَخافَه ِمن كُلِّ شيٍء،خاف اللَّه آمنه ِمن كُلِّ شيٍء

لِْق مالْخ نيب ى اللَّهِلقُوا ِبذَا قَضِن...ذْ خِفي قَر امرالْأَجو اِوفخأَنَّ الْم 
------------ 

U�V1M(V��ْא�UD�K@U��Kb�U��V�Vd�ْאU�V1M(V��ْא�UD�K@U��Kb�U��V�Vd�ْאU�V1M(V��ْא�UD�K@U��Kb�U��V�Vd�ْאU�V1M(V��ْא�UD�K@U��Kb�U��V�Vd�ْא����
قَد ،وِمن عقُوباِتها أَنها توِقع الْوحشةَ الْعِظيمةَ ِفي الْقَلِْب فَيِجد الْمذِْنب نفْسه مستوِحشـا       

وكُلَّما كَثُرِت الذُّنوب اشـتدِت     ،وبين الْخلِْق وبين نفِْسهِ   ،بينه وبين ربهِ  وقَعِت الْوحشةُ   
فَلَو ،وأَطْيب الْعيِش عيش الْمستأِْنِسني   ،وأَمر الْعيِش عيش الْمستوِحِشني الْخاِئِفني    ،الْوحشةُ
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  ازواِقلُ والْع ظَرةِ       نشحالْوِف ووالْخ ِمن هوِقعا تمِة وِصيعاِلهِ  ،نَ لَذَّةَ الْموَء حس ِلملَع، ِظيمعو
ِإذْ باع أُنس الطَّاعِة وأَمنها وحلَاوتها ِبوحشِة الْمعِصيِة وما توِجبـه ِمـن الْخـوِف     ،غَبِنِه

اِعي لَهِر الدرالضو. 
١٧٣:ا ِقيلَكَم 

 وبالذُّن كتشحأَو قَد تأِْنِس...فَِإنْ كُنتاسو ا ِإذَا ِشئْتهعفَد 
فَكُلَّما اشتد الْقُـرب قَـِوي      ،أَنَّ الطَّاعةَ توِجب الْقُرب ِمن الرب سبحانه      :وِسر الْمسأَلَةِ 

سالْأُن،دعالْب وِجبةُ تِصيعالْموبالر ةُ، ِمنشحِت الْوقَِوي دعالْب ادا زكُلَّمو. 
قَِريبا ،وِإنْ كَانَ ملَاِبسـا لَـه     ،وِلهذَا يِجد الْعبد وحشةً بينه وبين عدوِه ِللْبعِد الَِّذي بينهما         

هِح،ِمني نم نيبو هنيا با قَِويسأُن ِجديوب،هنا عِعيدِإنْ كَانَ بو. 
  ابا الِْحجهببةُ سشحالْوـةُ       ،وشحِت الْوادز ـابا غَلُـظَ الِْحجكُلَّمو،   وِجـبفْلَةُ تفَالْغ

أَحـدا  ولَا تِجد   ،وأَشد ِمنها وحشةُ الشرِك والْكُفْرِ    ،وأَشد ِمنها وحشةُ الْمعِصيةِ   ،الْوحشةَ
           هِمن هسا لَابِب مسِة ِبحشحالْو ِمن لُوهعيِإلَّا و ذَِلك ئًا ِمنيا شلَاِبسم،   ههجةُ وشحلُو الْوعفَت

هِمن شحوتسيو ِحشوتسفَي هقَلْبو. 
----------------- 

VH�	̀
�L%MdKbض�Kאْ�̀U��V�Vd�ْאVH�	̀
�L%MdKbض�Kאْ�̀U��V�Vd�ْאVH�	̀
�L%MdKbض�Kאْ�̀U��V�Vd�ْאVH�	̀
�L%MdKbض�Kאْ�̀U��V�Vd�ْא����
فَلَا يـزالُ  ،أَنها تصِرف الْقَلْب عن ِصحِتِه واسِتقَامِتِه ِإلَى مرِضِه وانِحراِفـهِ :وِمن عقُوباِتها 

     هلَاحصو هاتيا حِة الَِّتي ِبهِبالْأَغِْذي ِفعتنلُولًا لَا يعا مِريضوِب ِفـي الْقُلُـوِب   ،مالذُّن أِْثريفَِإنَّ ت
رأِْثِري الْأَماِنكَتدا،اِض ِفي الْأَبهاؤدالْقُلُوِب و اضرأَم وبِل الذُّنا،بكُهرا ِإلَّا تاَء لَهولَا دو. 

ولَا تِصلُ  ،وقَد أَجمع الساِئرونَ ِإلَى اللَِّه أَنَّ الْقُلُوب لَا تعطَى مناها حتى تِصلَ ِإلَى مولَاها             
ولَا تكُونُ صـِحيحةً سـِليمةً حتـى ينقَِلـب          ، تكُونَ صِحيحةً سِليمةً   ِإلَى مولَاها حتى  

وِشفَاؤها ،فَهواها مرضها ،ولَا يِصح لَها ذَِلك ِإلَّا ِبمخالَفَِة هواها      ،فَيِصري نفْس دواِئها  ،داؤها
هالَفَتخم،قَت ضرالْم كَمحتفَِإِن اسكَاد لَ أَو. 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤: ص(العزلة للخطايب  - ١٧٣
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         اهأْوةُ منِت الْجى كَانوِن الْهع هفْسى نهن نا أَنَّ مكَماِر ِفي      ،وِذِه الدِفي ه هكُونُ قَلْبفَكَذَا ي
كَالتفَـاوِت  ،بِل التفَاوت الَِّذي بـين النِعيمينِ     ،لَا يشِبه نِعيم أَهِلها نِعيما الْبتةَ     ،جنٍة عاِجلَةٍ 

 .وهذَا أَمر لَا يصدق ِبِه ِإلَّا من باشر قَلْبه هذَا وهذَا،الَِّذي بين نِعيِم الدنيا والْآِخرِة
رةُ سـو [}  وِإنَّ الْفُجار لَِفي جِحـيمٍ    -ِإنَّ الْأَبرار لَِفي نِعيٍم     {:ولَا تحسب أَنَّ قَولَه تعالَى    

مقْصور علَى نِعيِم الْآِخرِة وجِحيِمها فَقَطْ بلْ ِفي دوِرِهـم الثَّلَاثَـِة            ] ١٤ - ١٣:اِلانِفطَاِر
  ا   -كَذَِلكينالد ارِني دخِ ، أَعزرالْب ارداِر   ،والْقَر اردِعيمٍ    -ولَاِء ِفـي نؤلَـاِء ِفـي    ، فَهؤهو
 ِإلَّا نِعيم الْقَلِْب؟ وهِل الْعذَاب ِإلَّا عذَاب الْقَلِْب؟ وأَي عذَاٍب أَشد ِمن             وهِل النِعيم ،جِحيٍم

وتعلُِّقـِه ِبغيـِر   ،وِإعراِضِه عِن اللَِّه والـداِر الْآِخرةِ   ،وِضيِق الصدرِ ،الْخوِف والْهم والْحزنِ  
ِبكُلِّ واٍد ِمنه شعبةٌ؟ وكُلُّ شيٍء تعلَّق ِبِه وأَحبه ِمن دوِن اللَِّه فَِإنـه              ،ِهوانِقطَاِعِه عِن اللَّ  ،اللَِّه

 .يسومه سوَء الْعذَاِب
 فَهو يعذَّب ِبـِه قَبـلَ     ،فَكُلُّ من أَحب شيئًا غَير اللَِّه عذِّب ِبِه ثَلَاثَ مراٍت ِفي هِذِه الدارِ            

فَِإذَا حصلَ عذِّب ِبـِه حـالَ حصـوِلِه ِبـالْخوِف ِمـن سـلِْبِه              ،حصوِلِه حتى يحصلَ  
فَِإذَا سِلبه اشتد   ،وأَنواٍع ِمن الْعذَاِب ِفي هِذِه الْمعارضاتِ     ،والتنِغيِص والتنِكيِد علَيهِ  ،وفَواِتِه

هذَابِه علَيِذِه،عاِرفَهِذِه الدذَاِب ِفي هالْع اٍع ِمنوثَلَاثَةُ أَن . 
فَعذَاب يقَاِرنه أَلَم الِْفراِق الَِّذي لَا يرجو عودةً وأَلَم فَواِت ما فَاتـه ِمـن   :وأَما ِفي الْبرزخِ  

وأَلَم الْحسـرِة الَِّتـي تقْطَـع       ، اللَّـهِ  وأَلَم الِْحجاِب عـنِ   ،النِعيِم الْعِظيِم ِباشِتغاِلِه ِبِضدهِ   
ادانُ ِفـي               ،الْأَكْبيـدالدو امـولُ الْهمعا يم ِظرين فُوِسِهملُ ِفي نمعنُ تزالْحو مالْغو مفَالْه
اِنِهمدأَب،     ِمرتسم اِئمفُوِس دا ِفي النلُهملْ عا اللَّ  ،بهدرى يتا  حاِدهسِإلَى أَج ِقـلُ   ،هتنِئٍذ يفَِحين

     رأَمى وهأَد وٍع هوِإلَى ن ذَابـا           ،الْعسأُنا وحفَرا وبطَر هقَلْب قُصري نِعيِم من ذَا ِمنه نفَأَي
؟ حتى يقُـولَ بعضـهم ِفـي حـاِل          وطُمأِْنينةً ِبِذكِْرهِ ،وارِتياحا ِبحبهِ ،واشِتياقًا ِإلَيهِ ،ِبربِه
 .واطَرباه:نزِعِه

 رقُولُ الْآخيا  :وينلُ الدأَه اِكنيسا      ،مِش ِفيهيا ذَاقُوا لَِذيذَ الْعما وهوا ِمنجرـا ذَاقُـوا    ،خمو
 .أَطْيب ما ِفيها



 ٦٥

رقُولُ الْآخياُء الْ:ونأَبو لُوكالْم ِلمع وِفلَويِه ِبالسلَيا عونالَدِفيِه لَج نحا نلُوِك م١٧٤م. 
رقُولُ الْآخيِة:وةَ الْآِخرنلْ جخدي ا لَملْهخدي لَم نةً منا جينِإنَّ ِفي الد. 

ا الْعقِْد وهو يرى أَنه قَـد       وغُِبن كُلَّ الْغبِن ِفي هذَ    ،فَيا من باع حظَّه الْغاِلي ِبأَبخِس الثَّمنِ      
غُِبن،        ِمنيقَوِل الْمِة فَسلْعِة السةٌ ِبِقيمرِخب لَك كُني ِإذَا لَم،       اللَّـه كعٍة ماعِبض ا ِمنبجا عفَي

 التبايِع وضِمن الثَّمن عِن     والسِفري الَِّذي جرى علَى يِدِه عقْد     ،مشتِريها وثَمنها جنةُ الْمأْوى   
 :كَما قَالَ الْقَاِئلُ،وقَد ِبعتها ِبغايِة الْهواِن،- � -الْمشتِري هو الرسولُ 

 فَمن ذَا لَه ِمن بعِد ذَِلك يكِْرم...ِإذَا كَانَ هذَا ِفعلُ عبٍد ِبنفِْسِه 
 ] .١٨:سورةُ الْحج[} ه ِمن مكِْرٍم ِإنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاُءومن يِهِن اللَّه فَما لَ{

------------- 
XhVaUIV��ْא�UdM�Kb�U��V�Vd�ْאXhVaUIV��ْא�UdM�Kb�U��V�Vd�ْאXhVaUIV��ْא�UdM�Kb�U��V�Vd�ْאXhVaUIV��ْא�UdM�Kb�U��V�Vd�ْא����

وتحجب مـواد  ،وتسد طُرق الِْعلِْم،وتطِْمس نوره،أَنها تعِمي بِصريةَ الْقَلْبِ   :وِمن عقُوباِتها 
ِةالِْهداي. 

ِإني أَرى اللَّه تعالَى قَد أَلْقَـى  :وقَد قَالَ ماِلك ِللشاِفِعي لَما اجتمع ِبِه ورأَى ِتلْك الْمخاِيلَ         
 .فَلَا تطِْفئْه ِبظُلْمِة الْمعِصيِة،علَى قَلِْبك نورا

لَام الْمعِصيِة يقْوى حتى يِصري الْقَلْب ِفي ِمثْـِل         وظَ،ولَا يزالُ هذَا النور يضعف ويضمِحلُّ     
كَأَعمى خرج ِباللَّيِل ِفي طَِريـٍق ذَاِت       ،فَكَم ِمن مهلٍَك يسقُطُ ِفيِه ولَا يبِصر      ،اللَّيِل الْبِهيمِ 

 اِطبعمو اِلكهطَبِ     ،مةَ الْععرا سيِة ولَامةَ السا ِعزفَي،   اتالظُّلُم ى ِتلْكقْوت ثُم،  ِمن ِفيضتو
فَِإذَا كَـانَ ِعنـد     ،ِبحسِب قُوِتها وتزايِدها  ،فَيغشى الْوجه ِمنها سواد   ،الْقَلِْب ِإلَى الْجواِرحِ  

 أَسـود كَـانَ ينظِّـف       أَنَّ،عن أَنـسٍ  ففَامتلَأَ الْقَبر ظُلْمـةً،   ،الْموِت ظَهرت ِفي الْبرزخِ   
ِجدسالْم،      ِبيى النأَتالً ولَي ِفنفَد اتفَم� ِبرِرهِ  :فَقَالَ، فَأُخطَِلقُوا ِإلَى قَبطَلَقُوا ِإلَـى    ،انفَـان

فَـأَتى  ،ا ِبصالَِتي علَيها  وِإنَّ اللَّه ينوره  ،ظُلْمةً،ِإنَّ هِذِه الْقُبور ممتِلئَةٌ علَى أَهِلها     :فَقَالَ،قَبِرِه

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٩٦: ص(وصيد اخلاطر ) ٢٧٠/ ٢(ألفكار يف األدب واألخالق واحلكم واألمثال صيد ا - ١٧٤
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ولَم تصـلِّ   ،ِإنَّ أَِخـي مـات    ،يا رسـولَ اهللاِ   :وقَالَ رجلٌ ِمن اَألنصارِ   ،الْقَبر فَصلَّى علَيهِ  
 ١٧٥.. مع اَألنصاِري�فَانطَلَق رسولُ اِهللا ،فَأَين قَبره ؟ فَأَخبره:قَالَ،علَيِه

  ادِ فَِإذَا كَانَ يعالْم مو، ادالِْعب ِشرحـدٍ        ،وكُلُّ أَح اهرا يا ظَاِهرلُوع وهجةُ الْولَِت الظُّلْمى ،عتح
فَيالَها ِمن عقُوبٍة لَا توازنُ لَذَّاِت الدنيا ِبأَجمِعها ِمن أَوِلها          ،يِصري الْوجه أَسود ِمثْلَ الْحممةِ    

فَكَيف ِبِقسِط الْعبِد الْمنغِص الْمنكَِّد الْمتعِب ِفي زمٍن ِإنما هو سـاعةٌ ِمـن              ،ِخِرهاِإلَى آ 
 .حلٍْم؟ واللَّه الْمستعانُ

-------------- 
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حتى تكُونَ أَصـغر كُـلِّ      ،وتحِقرها،وتدسيها،وتقْمعها،أَنها تصغر النفْس  :وِمن عقُوباِتها 
 هقَرأَحٍء ويا     ،شهركَبتا وكِّيهزتا ويهمنةَ تا أَنَّ الطَّاعالَى ،كَمعـا     {:قَالَ تكَّاهز نم أَفْلَح قَد

ى قَد أَفْلَـح مـن كَبرهـا    والْمعن،]١٠ - ٩:سورةُ الشمسِ [}  وقَد خاب من دساها    -
 .وقَد خِسر من أَخفَاها وحقَّرها وصغرها ِبمعِصيِة اللَِّه،وأَعلَاها ِبطَاعِة اللَِّه وأَظْهرها

 ] .٥٩:ةُ النحِلسور[} أَم يدسه ِفي التراِب{:وِمنه قَولُه تعالَى،الِْإخفَاُء:وأَصلُ التدِسيِة
يتوارى ِمن الْخلِْق ِمن سوِء ما يـأِْتي        ،ويخِفي مكَانها ،فَالْعاِصي يدس نفْسه ِفي الْمعِصيةِ    

كَبر الـنفْس   فَالطَّاعةُ والِْبر ت  ،وانقَمع ِعند الْخلْقِ  ،وانقَمع ِعند اللَّهِ  ،وقَِد انقَمع ِعند نفِْسهِ   ،ِبِه
ومع ذَِلك فَِهي أَذَلُّ شيٍء     ،وأَزكَاه وأَعلَاه ،حتى تِصري أَشرف شيٍء وأَكْبره    ،وتِعزها وتعِليها 

فَما أَصـغر   ،مووِبهذَا الذُّلِّ حصلَ لَها هذَا الِْعز والشرف والن       ،وأَحقَره وأَصغره ِللَِّه تعالَى   
 .وما كَبرها وشرفَها ورفَعها ِمثْلُ طَاعِة اللَِّه،النفُوس ِمثْلُ معِصيِة اللَِّه

--------------- 
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فَهو أَِسـري   ،وقُيوِد هواه ، شهواِتهِ وِسجِن،أَنَّ الْعاِصي داِئما ِفي أَسِر شيطَاِنهِ     :وِمن عقُوباِتها 
 دقَيونٌ مجسم،         لَه ودى عدأَع هرأَِسٍري أَس الًا ِمنأُ حوأَس لَا أَِسريو،   ِمـن قـيأَض نلَا ِسجو
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ِه والداِر الْآِخرِة قَلْـب     فَكَيف يِسري ِإلَى اللَّ   ،ولَا قَيد أَصعب ِمن قَيِد الشهوةِ     ،ِسجِن الْهوى 
 مأْسور مسجونٌ مقَيد؟ وكَيف يخطُو خطْوةً واِحدةً؟

ومثَـلُ الْقَلْـِب مثَـلُ    ،وِإذَا قُيد الْقَلْب طَرقَته الْآفَات ِمن كُلِّ جاِنـٍب ِبحسـِب قُيوِدهِ          
 .وكُلَّما نزلَ استوحشته الْآفَات،ِتكُلَّما علَا بعد عِن الْآفَا،الطَّاِئِر

ِإنَّ الشيطَانَ ِذئْب الِْإنساِن كَِذئِْب     " : قَالَ �أَنَّ نِبي اِهللا    ،عن معاِذ بِن جبلٍ    وِفي الْحِديثِ 
يكُم ِبالْجماعـِة والْعامـِة     وعلَ،فَِإياكُم والشـعاب  ،يأْخذُ الشاةَ الْقَاِصيةَ والناِحيـةَ    ،الْغنِم

 .١٧٦"والْمسِجِد 
فَكَذَا الْعبد ِإذَا لَم يكُن     ،وكَما أَنَّ الشاةَ الَِّتي لَا حاِفظَ لَها وِهي بين الذِّئَاِب سِريعةُ الْعطَبِ           

       دلَا بو هِرسفْتم هاللَِّه فَِذئْب اِفظٌ ِمنِه حلَيع،ِإنى       وقْواللَِّه ِبـالت اِفظٌ ِمنِه حلَيكُونُ عا يم، فَِهي
وكُلَّما ،كَما ِهي ِوقَايةٌ بينه وبين عقُوبِة الدنيا والْآِخرةِ       ،حِصينةٌ بينه وبين ِذئِْبهِ   ،ِوقَايةٌ وجنةٌ 

      أَس تاِعي كَانالر ِمن باةُ أَقْرِت الشالذِّئْبِ  كَان ِمن لَم،      ـتاِعي كَانِن الرع تدعا بكُلَّمو
وِإنما يأْخذُ الذِّئْب الْقَاِصيةَ    ،فَأَسلَم ما تكُونُ الشاةُ ِإذَا قَربت ِمن الراِعي       ،أَقْرب ِإلَى الْهلَاكِ  

 .وِهي أَبعد ِمن الراِعي،ِمن الْغنِم
وكُلَّما قَرب  ،أَنَّ الْقَلْب كُلَّما كَانَ أَبعد ِمن اللَِّه كَانِت الْآفَات ِإلَيِه أَسرع          : كُلِّهِ وأَصلُ هذَا 

الْآفَات هنع تدعاللَِّه ب ِمن. 
   اِتبراللَِّه م ِمن دعالْبضٍ   ،وعب ِمن دا أَشهضعب،   ع الْقَلْب ِعدبفْلَةُ تِة   ،ِن اللَّهِ فَالْغِصـيعالْم دعبو
وبعد النفَاِق والشرِك أَعظَم ِمن     ،وبعد الِْبدعِة أَعظَم ِمن بعِد الْمعِصيةِ     ،أَعظَم ِمن بعِد الْغفْلَةِ   

 .ذَِلك كُلِِّه
-------------- 

X�Vא�V%X?�ْא�~̀U
M-Kb�U��V�Vd�ْאX�Vא�V%X?�ْא�~̀U
M-Kb�U��V�Vd�ْאX�Vא�V%X?�ْא�~̀U
M-Kb�U��V�Vd�ْאX�Vא�V%X?�ْא�~̀U
M-Kb�U��V�Vd�ْא����
فَِإنَّ أَكْرم الْخلِْق ِعند    ،قُوطُ الْجاِه والْمنِزلَِة والْكَرامِة ِعند اللَِّه وِعند خلِْقهِ       س:وِمن عقُوباِتها 

 مقَاهاللَِّه أَت،    لَه مهعِزلَةً أَطْونم هِمن مهبأَقْرو،       ـهِزلَتنم كُـونُ لَـهـِد تبِة الْعِر طَاعلَى قَدعو
هدِنهِ      فَِإ،ِعنيع قَطَ ِمنس هرأَم الَفخو اهصاِدهِ   ،ذَا عقُلُوِب ِعب ِمن قَطَهفَأَس،     لَـه قبي ِإذَا لَمو
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        ِب ذَِلكسلَى حع لُوهامع ِهملَيانَ عهلِْق والْخ دِعن اهاِمـلَ      ،جٍش خيأَ عوأَس مهنيب اشفَع
فَِإنَّ خمـولَ الـذِّكِْر     ،لَا حرمةَ لَه ولَا فَرح لَه ولَا سرور       ،زِري الْحالِ ،الذِّكِْر،ساِقطَ الْقَدرِ 

وأَين هذَا الْـأَلَم    ،ا فَرح ولَا سرور معه ولَ   ،وسقُوطَ الْقَدِر والْجاِه معه كُلُّ غَم وهم وحزنٍ       
 ِمن لَذَِّة الْمعِصيِة لَولَا سكْر الشهوِة؟

وِلهذَا خـص   ،ويعِلي قَدره ،أَنْ يرفَع لَه بين الْعالَِمني ِذكْره     :وِمن أَعظَِم ِنعِم اللَِّه علَى الْعبدِ     
   ذَِلك ِمن لَهسرو اَءهِبيأَن   ِرِهميِلغ سا لَيالَى  ، ِبمعا قَالَ تكَم:}    اقحِإسو اِهيمرا إبنادِعب اذْكُرو

سـورةُ ص   [}  ِإنا أَخلَصناهم ِبخاِلصٍة ِذكْرى الـدارِ      -ويعقُوب أُوِلي الْأَيِدي والْأَبصاِر     
٤٦ -:٤٥. [ 
ةٍ :أَييصِبِخص ماهنصصا ،خ وهارِ         وـِذِه الـدونَ ِبِه ِفي هذْكَرِميلُ الَِّذي يالْج لذِّكْر، وهو

واجعلْ ِلـي   {:ِلسانُ الصدِق الَِّذي سأَلَه ِإبراِهيم الْخِليلُ علَيِه الصلَاةُ والسلَام حيثُ قَالَ          
ٍق ِفي الْآِخِرينانَ ِصداِء[} ِلسرعةُ الشور٨٤:س. [ 

ووهبنا لَهم ِمن رحمِتنا وجعلْنا لَهم ِلسانَ ِصـدٍق         {:الَ سبحانه وتعالَى عنه وعن بِنيهِ     وقَ
 ] .٥٠:سورةُ مريم[} عِليا

 ] .٤:سورةُ الشرِح[} ورفَعنا لَك ِذكْرك{:� -وقَالَ ِلنِبيِه 
  ِل لَهسالر اعبفَأَت        ِتِهمعابتمو ِتِهمطَاع ِمن اِثِهمِب ِمريسِبح ذَِلك ِمن ِصيبن م،    ـنكُـلُّ مو

ِتِهمِصيعمو الَفَِتِهمخِب مسِبح ذَِلك ِمن ِعيدب هفَِإن مالَفَهخ. 
-------------- 

WمN]	U��Z�V�X	MYV���̀V�UIM�Vd�ْאWمN]	U��Z�V�X	MYV���̀V�UIM�Vd�ْאWمN]	U��Z�V�X	MYV���̀V�UIM�Vd�ْאWمN]	U��Z�V�X	MYV���̀V�UIM�Vd�ْא����
وتكْسـوه أَسـماَء الـذَّم      ،ا تسلُب صاِحبها أَسماَء الْمدِح والشرفِ     أَنه:وِمن عقُوباِتها 

فَتســـــــــــــــلُبه اســـــــــــــــم ،والصغاِر
والْ،والْعاِبِد،والصاِلِح،والْوِرِع،والْوِلي،والْمِنيِب،والْمِطيِع،والْمتِقي،والْمحِسِن،والْبر،الْمؤِمِن
 .والْمرِضي ونحِوها،والطَّيِب،والْأَواِب،خاِئِف
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 ــم ــوه اســــــــــــــ وتكْســــــــــــــ
والساِرِق،والزاِني،والْمسخوِط،والْخِبيِث،والْمفِْسِد،والْمِسيِء،والْمخاِلِف،والْعاِصي،الْفَاِجِر

 .والْغاِدِر وأَمثَاِلها،الرِحِموقَاِطِع ،واللُّوِطي،والْخاِئِن،والْكَاِذِب،والْقَاِتِل،
     وِق واُء الْفُسمِذِه أَسانِ    {فَهالِْإمي دعب وقالْفُس ماِلاس اتِ [} ِبئْسرجةُ الْحورالَِّذي ] ١١:س

 .وعيش الِْخزِي والْهواِن،ودخولَ النرياِن،يوِجب غَضب الدياِن
  اٌء تمأَس ِتلْكنِ  ومحاَء الرِرض انِ ،وِجبولَ الِْجنخدلَـى      ،وا عى ِبهمسالْم فرش وِجبتو

فَلَو لَم يكُن ِفي عقُوبِة الْمعِصيِة ِإلَّـا اسـِتحقَاق ِتلْـك الْأَسـماِء              ،ساِئِر أَنواِع الِْإنسانِ  
     هناٍه عقِْل نا لَكَانَ ِفي الْعاِتهوِجبماِء          ،اومالْأَس ِبِتلْك زِة ِإلَّا الْفَواِب الطَّاعِفي ثَو كُني لَم لَوو
ولَـا  ،ولَا معِطي ِلما منع   ،ولَِكن لَا ماِنع ِلما أَعطَى اللَّه     ،وموِجباِتها لَكَانَ ِفي الْعقِْل آِمر ِبها     

  داعا بِلم بقَرم،  نِلم ِعدبلَا مو بـا            {، قَرلُ مفْعي كِْرٍم ِإنَّ اللَّهم ِمن ا لَهفَم ِهِن اللَّهي نمو
 ]١٨:سورةُ الْحج[} يشاُء

--------------- 
L>
ْV��ْא�UD�K%W�V̂ Kb��̀V�UIM�Vd�ْאL>
ْV��ْא�UD�K%W�V̂ Kb��̀V�UIM�Vd�ْאL>
ْV��ْא�UD�K%W�V̂ Kb��̀V�UIM�Vd�ْאL>
ْV��ْא�UD�K%W�V̂ Kb��̀V�UIM�Vd�ْא����

د عاِقلَيِن أَحدهما مِطيع ِللَّـِه      فَلَا تجِ ،أَنها تؤثِّر ِبالْخاصِة ِفي نقْصاِن الْعقْلِ     :وِمن عقُوباِتها 
والصـواب  ،ورأْيه أَسد ،وِفكْره أَصح ،ِإلَّا وعقْلُ الْمِطيِع ِمنهما أَوفَر وأَكْملُ     ،والْآخر عاصٍ 

هقَِرين. 
واتقُوِن يـاأُوِلي   {:كَقَوِلِه،لْأَلْباِبوِلهذَا تِجد ِخطَاب الْقُرآِن ِإنما هو مع أُوِلي الْعقُوِل وا         

} فَاتقُوا اللَّه ياأُوِلي الْأَلْباِب لَعلَّكُـم تفِْلحـونَ       {:وقَوِلِه،]١٩٧:سورةُ الْبقَرةِ [} الْأَلْباِب
ونظَاِئر ،]٢٦٩: الْبقَرةِ سورةُ[} وما يذَّكَّر ِإلَّا أُولُو الْأَلْبابِ    {:وقَوِلِه،]١٠٠:سورةُ الْماِئدةِ [

 .ذَِلك كَِثريةٌ
وهو يعلَم أَنه يراه ،وكَيف يكُونُ عاِقلًا واِفر الْعقِْل من يعِصي من هو ِفي قَبضِتِه وِفي داِرِه

هناٍر عوتم رِنِه غَييِبع وهِصيِه وعفَي هاِهدشيو،ِعنيتسياِخِطِهوسلَى مِمِه عِعي كُلَّ ، ِبِنعدتسيو
وِخذْلَانه ،وِإعراضه عنه،وطَرده عن باِبِه،وِإبعاده ِمن قُرِبِه،ولَعنته لَه،وقٍْت غَضبه علَيِه

ِه،لَهودعفِْسِه ون نيبو هنيةَ بِليخالتِم،و قُوطَهسِنِهويع ن،اهِرض وحر هانمِحرو 
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هبحِبِه،وِن ِبقُريةَ الْعقُراِرِه،وِبِجو زالْفَواِئِه،وِليِة أَورمِهِه ِفي زجِإلَى و ظَرالناِف ،وعِإلَى أَض
 .ِمن عقُوبِة أَهِل الْمعِصيِةوأَضعاِف أَضعاِف ذَِلك ،أَضعاِف ذَِلك ِمن كَرامِتِه أَهلَ الطَّاعِة

علَـى هـذَا   ،ثُم تنقَِضي كَأَنها حلْم لَم يكُن،فَأَي عقٍْل ِلمن آثَر لَذَّةَ ساعٍة أَو يوٍم أَو دهرٍ    
ولَا الْعقْلُ الَِّذي تقُوم ِبِه علَيِه      ولَ،والْفَوِز الْعِظيِم؟ بلْ هو سعادةُ الدنيا والْآِخرةِ      ،النِعيِم الْمِقيمِ 

فَهذَا ،بلْ قَد يكُونُ الْمجاِنني أَحسن حالًا ِمنه وأَسلَم عاِقبةً        ،الْحجةُ لَكَانَ ِبمنِزلَِة الْمجاِننيِ   
 .ِمن هذَا الْوجِه

لَظَهر ِلمِطيِعنـا   ،فَلَولَا اِلاشِتراك ِفي هذَا النقْصـانِ     ،وأَما تأِْثريها ِفي نقْصاِن الْعقِْل الْمِعيشِ     
 .والْجنونَ فُنونٌ،ولَِكن الْجاِئحةَ عامةٌ،نقْصانُ عقِْل عاِصينا

           رالسِة وحالْفَرِصيِل اللَّذَِّة وحت أَنَّ طَِريق تِلمقُولُ لَعِت الْعحص ا لَوبجا عيِطيـِب   ووِر و
والْأَلَم والْعذَاب كُلُّـه ِفـي سـخِطِه    ،ِإنما هو ِفي ِرضاِء مِن النِعيم كُلُّه ِفي ِرضاه  ،الْعيِش

وِطيـب  ،ولَـذَّةُ الْأَرواحِ  ،وحياةُ الْقُلُوبِ ،وسرور النفُوسِ ،فَِفي ِرضاه قُرةُ الْعيونِ   ،وغَضِبِه
بلْ ،وِمما لَو وِزنَ ِمنه ِمثْقَالُ ذَرٍة ِبنِعيِم الدنيا لَم يِف ِبهِ          ،وأَطْيب النِعيمِ ،ولَذَّةُ الْعيشِ ،ِةالْحيا

             ها ِمنضا ِعوا ِفيهما وينِبالد ضري ِصيٍب لَمن رسأَي ذَِلك لَ ِللْقَلِْب ِمنصـذَا   ،ِإذَا حه عمو
وا         فَهِفيه ِفنيرتِم الْمعنت ِمن ظَما أَعينالد ِصيِبِه ِمنِبن معنتـظِّ      ، يالْح ِبذَِلك همعنت وبشلَا يو

 بلْ قَد حصلَ  ،الْيِسِري ما يشوب تنعم الْمترِفني ِمن الْهموِم والْغموِم والْأَحزاِن الْمعاِرضاتِ         
وما يحصلُ لَه ِفي ِخلَاِل ذَِلـك       ،لَه علَى النِعيميِن وهو ينتِظر نِعيميِن آخريِن أَعظَم ِمنهما        

ِإنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ        {:فَالْأَمر كَما قَالَ تعالَى   ،ِمن الْآلَامِ 
 ] .١٠٤:سورةُ النساِء[} ن اللَِّه ما لَا يرجونَِم

ومرافَقَةَ الَِّذين أَنعـم    ،والِْمسك ِبالرِجيعِ ،فَلَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ما أَنقَص عقْلَ من باع الدر ِبالْبعرِ          
     الشو يِقنيدالصو نيِبيالن ِمن ِهملَيع اللَّه اِلِحنيالصاِء وده،     ِهملَيع اللَّه غَِضب افَقَِة الَِّذينرِبم
 .ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وساَءت مِصريا

---------------- 
WHN%א�Vو�U�M�V��ْא�V�M�V��X�V��U6X
�Kb���K�Uאْ�U��V�Vd�ْאWHN%א�Vو�U�M�V��ْא�V�M�V��X�V��U6X
�Kb���K�Uאْ�U��V�Vd�ْאWHN%א�Vو�U�M�V��ْא�V�M�V��X�V��U6X
�Kb���K�Uאْ�U��V�Vd�ْאWHN%א�Vو�U�M�V��ْא�V�M�V��X�V��U6X
�Kb���K�Uאْ�U��V�Vd�ْא����
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وِإذَا وقَعـِت   ،ِجب الْقَِطيعةَ بين الْعبِد وبين ربِه تبارك وتعالَى       أَنها تو :وِمن أَعظَِم عقُوباِتها  
        رالش اببِبِه أَس لَتصاتِر ويالْخ اببأَس هنع تقَطَعةُ انفَلَاحٍ ،الْقَِطيع اءٍ ،فَأَيجر أَيو، أَيو

    أَس هنع تقَطَعِن انٍش ِلميرِ عيالْخ ابب،           ـهنى عالَِّذي لَا ِغن لَاهومِه وِليو نيبو هنيا بم قَطَعو
 ووصلَ مـا بينـه    ،واتصلَت ِبِه أَسباب الشر   ،ولَا ِعوض لَه عنه   ،ولَا بدلَ لَه ِمنه   ،طَرفَةَ عينٍ 

   لَه ودى عدأَع نيبلَّ:ووِقطَـاِع             فَتذَا اِلانا ِفي هم فْسن لَمع؟ فَلَا تهِليو هنلَّى عختو هودع اه
 .واِلاتصاِل ِمن أَنواِع الْآلَاِم وأَنواِع الْعذَاِب

فَِإنْ أَعرض اللَّه عنه    ،رأَيت الْعبد ملْقًى بين اللَِّه سبحانه وبين الشيطَانِ       :قَالَ بعض السلَفِ  
وِإذْ قُلْنا ِللْملَاِئكَـِة    {:وقَد قَالَ تعالَى  ،وِإنْ تولَّاه اللَّه لَم يقِْدر علَيِه الشيطَانُ      ،تولَّاه الشيطَانُ 

          أَم نع قفَفَس الِْجن كَانَ ِمن ِليسوا ِإلَّا ِإبدجفَس موا ِلآددجاس     ـهتيذُرو هِخذُونتِه أَفَتبِر ر
 ] .٥٠:سورةُ الْكَهِف[} أَوِلياَء ِمن دوِني وهم لَكُم عدو ِبئْس ِللظَّاِلِمني بدلًا

فَأَمرت ملَاِئكَِتي  ،وفَضلْته علَى غَيِرهِ  ،ورفَعت قَدره ،أَنا أَكْرمت أَباكُم  :يقُولُ سبحانه ِلِعباِدهِ  
   وا لَهدجسأَنْ ي مـِريفًا    ،كُلَّهشتو ا لَـهكِْرميوِني،تفَأَطَاع،   هودعي ووـدى عأَبـى  ،وصفَع

فَكَيف يحسن ِبكُم بعد هذَا أَنْ تتِخذُوه وذُريته أَوِليـاَء ِمـن            ،وخرج عن طَاعِتي  ،أَمِري
ِتي  ،وِنيدِصيعِفي م هونِطيعفَت،         متالَي؟ فَولَكُم ودى عدأَع مهاِتي وضرِفي ِخلَاِف م هالُونوتو

فَِإنَّ ،كَانَ هو وأَعداؤه ِعنده سـواءً     ،ومن والَى أَعداَء الْمِلكِ   ،عدوي وقَد أَمرتكُم ِبمعاداِتهِ   
بحاِئهِ         الْمِليالَاِة أَوومطَاِع واِء الْمداِة أَعادعِإلَّا ِبم ِتمةَ لَا تالطَّاعاَء      ،ةَ وـدأَع اِليـوا أَنْ تأَمو

اٍل لَهوم كِعي أَندت ِلِك ثُمالٌ،الْمحذَا مفَه. 
       ا لَكُمودِلِك عالْم ودع كُني لَم ذَا لَوه،ِقيقَةِ     فَكَيلَى الْحع كُمودِإذَا كَانَ ع ةُ  ،فاوـدالْعو

الَِّتي بينكُم وبينه أَعظَم ِمن الْعداوِة الَِّتي بين الشاِة وبين الذِّئِْب؟ فَكَيف يِليق ِبالْعاِقـِل أَنْ                
ونبه سبحانه علَى قُبِح هِذِه الْموالَاِة      ،لَا مولَى لَه ِسواه   يواِلي عدوه عدو وِليِه ومولَاه الَِّذي       

فَفَسق {:كَما نبه علَى قُبِحها ِبقَوِلِه تعالَى     ،]٥٠:سورةُ الْكَهفِ [} وهم لَكُم عدو  {:ِبقَوِلِه
كُلٌّ ِمنهما سـبب    ،نَّ عداوته ِلربِه وعداوته لَنا    فَتبين أَ ،]٥٠:سورةُ الْكَهفِ [} عن أَمِر ربهِ  

 .فَما هِذِه الْموالَاةُ؟ وما هذَا اِلاسِتبدالُ؟ ِبئْس ِللظَّاِلِمني بدلًا،يدعو ِإلَى معاداِتِه
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لَِطيف عِجيب وهو أَني عاديـت      ويشِبه أَنْ يكُونَ تحت هذَا الِْخطَاِب نوع ِمن الِْعتاِب          
 ِلكُمِلأَج هاتادعم تلَاِئكَِتي فَكَانم عم مآد ِلأَِبيكُم دجسي ِإذْ لَم ِليسـِذِه  ،ِإبةُ هاِقبكَانَ ع ثُم

 .الْمعاداِة أَنْ عقَدتم بينكُم وبينه عقْد الْمصالَحِة
-------------- 
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وبركَـةَ  ،وبركَةَ الْعملِ ،وبركَةَ الِْعلْمِ ،وبركَةَ الرزقِ ،أَنها تمحق بركَةَ الْعمرِ   :وِمن عقُوباِتها 

 .الطَّاعِة
د أَقَلَّ بركٍَة ِفي عمِرِه وِديِنِه ودنياه ِممن        فَلَا تجِ ،وِبالْجملَِة أَنها تمحق بركَةَ الديِن والدنيا     

 ى اللَّهصلْقِ    ،عاِصي الْخعِض ِإلَّا ِبمالْأَر كَةُ ِمنرِحقَِت الْبا ممـالَى ،وعت أَنَّ  {:قَالَ اللَّه لَـوو
كَاٍت ِمنرب ِهملَيا عنحا لَفَتقَواتوا ونى آملَ الْقُرِضأَهالْأَراِء وماِف[}  السر٩٦:الْأَع. [ 

}  ِلنفِْتـنهم ِفيـهِ    -وأَنْ لَِو استقَاموا علَى الطَِّريقَِة لَأَسقَيناهم ماًء غَـدقًا          {:وقَالَ تعالَى 
]١٧ - ١٦:الِْجن. [ 

ولَا يرد الْقَدر   ، الرزق ِبالذَّنِب يِصيبه   ِإنَّ الرجلَ لَيحرم  «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،عن ثَوبانَ 
 ..١٧٧»ولَا يِزيد ِفي الْعمِر ِإلَّا الِْبر،ِإلَّا ِبالدعاِء

نفَثَ روح الْقُدِس ِفـي روِعـي أَنَّ   «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اِهللا ،عن أَِبي أُمامةَ وِفي الْحِديثِ 
ولَا ،فَأَجِملُوا ِفي الطَّلَبِ  ،وتستوِعب ِرزقَها ،ن الدنيا حتى تستكِْملَ أَجلَها    نفْسا لَن تخرج مِ   

 ١٧٨»فَِإنَّ اَهللا لَا ينالُ ما ِعنده ِإلَّا ِبطَاعِتِه،يحِملَنكُِم اسِتبطَاُء الرزِق أَنْ تطْلُبوه ِبمعِصيِة اِهللا
  ب دمحوقَالَ م ِليع لَ          :نعجا،وضالرِقِني وِفي الْي جالْفَرو وحلَ الرعالَى جعتو كاربِإنَّ اَهللا ت

 ١٧٩.الْهم والْحزنَ ِفي الشك والسخِط

                                                 
 حسن لغريه  ) ٨٧٢)(١٥٤/ ٣( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٧٧

بلْ يكَدِر ،وذَاك أَنَّ الذَّنب لَا يحِرم الرزق الَِّذي رِزق الْعبد، ِفي هذَا الْخبِر لَم يِرد ِبِه عمومه�قَولُه : بو حاِتٍمقَالَ أَ
 .علَيِه صفَاَءه ِإذَا فَكَر ِفي تعِقيِب الْحالَِة ِفيِه

علَى الدِء عرالْم اموداِءوالْقَض ودرو لَه بطَيِه ِبأَلَِمِه،اِء يِلِقلَِّة ِحس هدر هِفي ،فَكَأَن ادزي هى كَأَنتح شيالْع بطَيي الِْبرو
 وِقلَِّة تعذُِّر ذَِلك ِفي الْأَحواِل،عمِرِه ِبِطيِب عيِشِه

 صحيح لغريه ) ٧٦٩٤)(١٦٦/ ٨(املعجم الكبري للطرباين  - ١٧٨
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 أَحدا علَى ما رزقَك     وأَنْ لَا تحِمد  ،ِإنَّ ِمن الْيِقِني أَنْ لَا ترِضي الناس ِبسخِط اللَّهِ        :وعبد اللَّهِ 
اللَّه،       اللَّه ِتكؤي ا لَملَى ما عدأَح نذُملَا تِريصٍ      ،وح صِحر هرجاللَِّه لَا ي قفَِإنَّ ِرز،  هعنملَا يو

ج ِفـي الْـيِقِني     فَِإنَّ اللَّه ِبحكِْمِه وعدِلِه وقَصِدِه جعـلَ الـروح والْفَـر          ،كَراهةُ كَاِرهٍ 
 .١٨٠"وجعلَ الْهم والْحزنَ ِفي الشك والسخِط ،والرضا

" :سِمعت وهبا يقُـولُ   :عن بكَّار قَالَ   وقَد تقَدم الْأَثَر الَِّذي ذَكَره أَحمد ِفي ِكتاِب الزهدِ        
      الَى قَالَ ِفي بعتو كاربت باِئيلَ    ِإنَّ الررِني ِإسقُولُ ِلبا يِض مع:   ِضيتر تي ِإذَا أُِطعِإذَا ،ِإنو

 كْتارب ِضيتةٌ  ،رايكَِتي ِنهرِلب سلَيو،   تغَِضب ِصيتي ِإذَا عِإنو،  تنلَع تِإذَا غَِضبِتي ،ونلَعو
 .١٨١"تبلُغُ الساِبع ِمن الْولَِد 

الَ تحِلف ِبي كَاِذبا فَِإني الَ أَرضى عمن        ،أَوحى اهللا ِإلَى عزيٍر يا عزير     :قَالَ،وعِن ابِن منبهٍ  
وِإذَا ،وِإذَا رِضيت باركْت  ،واِلديك فَِإنه من بر واِلديِه رِضيت     ،يا عزير ِبر  ،يحِلف ِبي كَاِذبا  

   لَ الرست النلَغكْت بارباِبع، ريزا عِإذَا           ،يت وـِه غَِضـبياِلدو قعي نم هك فَِإنياِلدو قعالَ ت
 ١٨٢.وِإذَا لَعنت بلَغت النسلَ الراِبع،غَِضبت لَعنت

ولَِكن سـعةَ   ،الْأَعواِمولَا طُولُ الْعمِر ِبكَثْرِة الشهوِر و     ،ولَيست سعةُ الرزِق والْعمِل ِبكَثْرِتهِ    
 .الرزِق وطُولَ الْعمِر ِبالْبركَِة ِفيِه

بـلْ  ،ولَا حياةَ ِلمن أَعرض عِن اللَِّه واشتغلَ ِبغيِرهِ       ،وقَد تقَدم أَنَّ عمر الْعبِد هو مدةُ حياِتهِ       
ولَا حيـاةَ ِلقَلِْبـِه ِإلَّـا       ،فَِإنَّ حياةَ الِْإنساِن ِبحياِة قَلِْبِه وروِحهِ     ،حياةُ الْبهاِئِم خير ِمن حياِتهِ    

ومن ،والْأُنِس ِبقُرِبـهِ  ،والطُّمأِْنينِة ِبِذكِْرهِ ،والِْإنابِة ِإلَيهِ ،وِعبادِتِه وحده ،ومحبِتِه،ِبمعِرفَِة فَاِطِرهِ 
  يِذِه الْحه فَقَد   كُلَّه ريالْخ ا        ،اةَ فَقَدينا ِفي الـدِمم ضوعا تا ِبمهنع ضرعت لَوـِت   ،وسلْ لَيب

وِإذَا فَاته اللَّه لَم    ،فَِمن كُلِّ شيٍء يفُوت الْعبد ِعوض     ،الدنيا ِبأَجمِعها ِعوضا عن هِذِه الْحياةِ     
يش هنع ضوعةَيتٌء الْب. 

                                                                                                                          
 حسن موقوف ) ٢٩٣٦)(٧٢/ ٧(االسة وجواهر العلم  - ١٧٩

/ ٢(ومعجم ابن األعرايب  ) ٢٠٥)(٣٨٤/ ١(وشعب اإلميان ) ١٢١/ ٤(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ١٨٠
  زيادة مين ومل يصح رفعه-صحيح لغريه موقوف ) ١٤٩١)(٧٣٥

 حسن مقطوع)٤١/ ٤(ة األولياء وطبقات األصفياء وحلي ) ٢٨٩)(٤٧: ص(الزهد ألمحد بن حنبل  - ١٨١

  زيادة مين-صحيح مقطوع ) ٣٦٣١٩)(٣٦١/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أيب شيبة  - ١٨٢
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والْعاِجز ِبالـذَّاِت عـِن الْقَـاِدِر       ،وكَيف يعوض الْفَِقري ِبالذَّاِت عـِن الْغِنـي ِبالـذَّاتِ         
ومن لَا وجود لَه ولَـا      ،والْمخلُوق عِن الْخاِلقِ  ،والْميت عِن الْحي الَِّذي لَا يموت     ،ِبالذَّاِت

ذَاِتِه الْبتةَ عمن ِغناه وحياته وكَمالُه ووجوده ورحمته ِمن لَواِزِم ذَاِتِه؟ وكَيف             نشيَء لَه مِ  
 .يعوض من لَا يمِلك ِمثْقَالَ ذَرٍة عمن لَه ملْك السماواِت والْأَرِض

    بةُ اللَِّه سِصيعم تا كَانمِإنلِ    والْأَجِق وزكَِة الررِق بحا ِلمـا       ،بكَّـلٌ ِبهوطَانَ مـيِلأَنَّ الش
وكُلُّ شيٍء يتِصلُ   ،وحوالَته علَى هذَا الديواِن وأَهِلِه وأَصحاِبهِ     ،فَسلْطَانه علَيِهم ،وِبأَصحاِبها

  هقَاِرنيطَانُ ويِبِه الش،  هكَتروقَةٌفَبحمالْأَكْـِل           ،م ـدـالَى ِعنعِم اللَِّه تاس ِذكْر ِرعذَا شِلهو
وِذكْر اسـِمِه   ،والشرِب واللُّبِس والركُوِب والِْجماِع ِلما ِفي مقَارنِة اسِم اللَِّه ِمن الْبركَةِ          

     اِرضعلَا مكَةُ ورلُ الْبصحطَانَ فَتيالش دطْري لَه ،           ـهكَتركُـونُ ِللَّـِه فَبٍء لَـا يـيكُلُّ شو
وكُلُّ مـا نِسـب ِإلَيـِه       ،والْبركَةُ كُلُّها ِمنـه   ،فَِإنَّ الرب هو الَِّذي يباِرك وحده     ،منزوعةٌ
كاربم، كاربم هفَكَلَام، كاربم ولُهسرا  ،والن ِمنؤالْم هدبعو  كاربلِْقِه مِلخ ِفع،    امـرالْح ـهتيبو
كاربِضهِ  ،مأَر ِمن هتانِكنكَةِ   ،ورالْب ضأَر امالش ِهيو،       اٍت ِمـنآي كَِة ِفي ِسترا ِبالْبفَهصو
أَعِني ِإلَى أُلُوِهيِتـِه ومحبِتـِه      ،ولَا مبارك ِإلَّا ما نِسب ِإلَيهِ     ،فَلَا مباِرك ِإلَّا هو وحده    ،ِكتاِبِه

اهِرضلِْقهِ      ،وخِتِه ووِبيبِإلَى ر وبسنم نُ كُلُّهِإلَّا فَالْكَوو،         فِْسـِه ِمـنن ِمـن هداعا بكُلُّ مو
 ما كَانَ ِمنه قَِريبا ِمن ذَِلك فَِفيِه        وكُلُّ،ولَا خير ِفيهِ  ،الْأَعياِن والْأَقْواِل والْأَعماِل فَلَا بركَةَ ِفيهِ     

هِبِه ِمنِب قُرسلَى حكَِة عرالْب ِمن. 
                 ٍء ِمنيش دعأَب اللَّه هنلٌ لَعمع أَو اللَّه هنلَع صخش أَو ا اللَّههنلَع ضةُ؛ فَأَرنكَِة اللَّعرالْب ِضدو

 .وكُلَّما اتصلَ ِبذَِلك وارتبطَ ِبِه وكَانَ ِمنه ِبسِبيٍل فَلَا بركَةَ ِفيِه الْبتةَ،الْخيِر والْبركَِة
       هلِْقِه ِمنخ دعأَب لَهعجو ِليسِإب هودع نلَع قَدِر          ،وِة اللَِّه ِبقَـدنلَع ِمن فَلَه هتا كَانَ ِجهفَكُلُّ م

 صاتِبِه وِق             ،اِلِه ِبهِ قُرزالـرـِر ومكَِة الْعرِق بحأِْثٍري ِفي مت ظَماِصي أَععا كَانَ ِللْمناهه فَِمن
أَو بدٍن أَو جاٍه أَو ِعلْـٍم   ،أَو ماٍل عِصي اللَّه ِبهِ    ،وكُلُّ وقٍْت عصيت اللَّه ِفيهِ    ،والِْعلِْم والْعملِ 
   ع وٍل فَهمع أَو   لَه ساِحِبِه لَيِلـِه       ،لَى صمعِعلِْمِه واِهِه وجِتِه وقُواِلِه ومِرِه ومع ِمن لَه سفَلَي

 .ِإلَّا ما أَطَاع اللَّه ِبِه
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لُـغُ  ويكُونُ عمـره لَـا يب     ،وِلهذَا ِمن الناِس من يِعيش ِفي هِذِه الداِر ِمائَةَ سنٍة أَو نحوها           
كَما أَنَّ ِمنهم من يمِلك الْقَناِطري الْمقَنطَرةَ ِمن الذَّهِب والِْفضـِة           ،ِعشِرين سنةً أَو نحوها   

 .وهكَذَا الْجاه والِْعلْم،ويكُونُ مالُه ِفي الْحِقيقَِة لَا يبلُغُ أَلْف ِدرهٍم أَو نحوها
 �سِمعت رسولَ اللَِّه    :يقُولُ،سِمعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن عبِد اللَِّه بِن ضمرةَ    ِذي  وِفي الترمِ 

  .١٨٣»أَلَا ِإنَّ الدنيا ملْعونةٌ ملْعونٌ ما ِفيها ِإلَّا ِذكْر اللَِّه وما والَاه وعاِلم أَو متعلِّم«:يقُولُ
  رأَِبي الد ناِءوعةُ :قَالَ،دونلْعا مينِذكِْر اللَّهِ        ،الد ا كَانَ ِمنا ِإلَّا ما ِفيهونٌ ملْعى ِإلَـى  ،مآو أَو

 ١٨٤.ِذكِْر اللَِّه
لَـى  الدنيا ملْعونةٌ ملْعونٌ ما ِفيها ِإلَّا ِذكْر اللَِّه وما أَدى إِ          :رِحمه اللَّه قَالَ  ،وعن أَِبي الدرداءِ  

 ١٨٥"والْعاِلم والْمتعلِّم ِفي الْأَجِر سواٌء وساِئر الناِس همج لَا خير ِفيِهم ،ِذكِْر اللَِّه
  رِفي أَثٍَر آخكَِدِر قَالَ     ونِن الْمِد بمحم نولُ اللَِّه    :عسـا     «:�قَالَ رونٌ ملْعةٌ مونلْعا مينالد

ا ِإلَّا ملَِّفيهجو ز١٨٦»ا كَانَ ِللَِّه ع 
 .واللَّه الْمستعانُ، فَهذَا هو الَِّذي ِفيِه الْبركَةُ خاصةً

----------------- 
                                                 

 حسن ) ٢٣٢٢)(٥٦١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨٣
اللَّه هِحمر فنصالْم اِهدالز امالِْإم خيقَالَ الش :نعكُونَ مأَنْ ي وزجلَاذَّ يِديِث مذَا الْحا ِفي هينى الد

زين ِللناِس حب الشهواِت ِمن النساِء {وما ذُِكر ِفي قَوِلِه عز وجلَّ ،وزهراِتها،وجِميع حطَاِمها،وشهواِتها،النفُوِس
الذَّه ِة ِمنطَرقَناِطِري الْمالْقَنو ِننيالْبِثورالْحاِم وعالْأَنِة وموسِل الْميالْخِة والِْفضقَاِء ،] ١٤: آل عمران[} ِب والْب بحو

لشغِل وا،والتلَهي ِبها،]١٥٧:ص[فَتكُونُ هِذِه الْأَشياُء ِهي الْملْعونةَ ِإذَا كَانت ِللنفُوِس وشهواِتها ولَذَِّة الطَّبِع ،ِفيها
ولَم تكُن ِللَِّه تعالَى ولَا ِفيِه؛ ِلأَنَّ الدنيا ِفي الْحِقيقَِة ِهي الْحياةُ الْأُولَى الَِّتي يِليها الْموت ،والْحب لَها،ِفيها

: أَي» الدنيا ملْعونةٌ«: فَناٌء ويجوز أَنْ يكُونَ معنى قَوِلِهالَِّتي لَيس لَها زوالٌ ولَا ،والْآِخرةُ ِهي الْحياةُ الْباِقيةُ،والْفَناُء
: أَي،وما ذُِكر ِفي الْآيِة ملْعونٌ،والْحطَاِم،والْملَاذِّ،ما ِفي الْحياِة الْأُولَى ِمن هِذِه الشهواِت: وما ِفيها أَي،مرفُوضةٌ متروكَةٌ

 وكرتامكُهرت ِجبا،يهفْضرا،وهنع اضرالِْإعثَّ،وذَا حلَى هلَّ عجو زع فَِإنَّ اللَّه،بدِه نِإلَيو،غَّبِفيِه را ،وهنعو
دهلَّ ،زجو زع ا{فَقَالَ اللَّهمالس ِمن اهلْنزاٍء أَنا كَميناِة الديثَلُ الْحا ممِءِإن {]قَالَ ،] ٢٤: يونسو} ايناةُ الديا الْحمِإن

ولَهو لَِعب {]الَى ،] ٣٦: حممدعت قَالَ اللَّهو}ايناةُ الديالْح كُمنرغحبر الفوائد املسمى مبعاين ]  ٣٣: لقمان[} فَلَا ت
 )١٥٦: ص(األخبار للكالباذي 

  زيادة مين-صحيح موقوف  ) ٢١٣)(٢٠٠: ص(الزهد أليب داود  - ١٨٤

  زيادة مين-صحيح موقوف  ) ٧٣٢)(١١٢: ص(الزهد ألمحد بن حنبل  - ١٨٥

 صحيح مرسل ) ١٥٤)(٢٧: ص(الزهد ألمحد بن حنبل  - ١٨٦
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U�X	XRN-א��V�U���V�V�U(�V��K>V�MYVb��̀V�UIM�Vd�ْאU�X	XRN-א��V�U���V�V�U(�V��K>V�MYVb��̀V�UIM�Vd�ْאU�X	XRN-א��V�U���V�V�U(�V��K>V�MYVb��̀V�UIM�Vd�ْאU�X	XRN-א��V�U���V�V�U(�V��K>V�MYVb��̀V�UIM�Vd�ْא����
فَِإنَّ ،انَ مهيئًا ِلأَنْ يكُونَ ِمن الِْعلْيةِ     أَنها تجعلُ صاِحبها ِمن السفَلَِة بعد أَنْ كَ       :وِمن عقُوباِتها 

وأَسفَلَ ساِفِلني مسـتقَر    ،وجعلَ ِعلِّيني مستقَر الِْعلْيةِ   ،وسفَلَةً،ِعلْيةً:اللَّه خلَق خلْقَه ِقسمينِ   
وأَهلَ معِصيِتِه الْأَسفَِلني ِفي الـدنيا      ، والْآِخرةِ وجعلَ أَهلَ طَاعِتِه الْأَعلَين ِفي الدنيا     ،السفَلَِة

وجعلَ ،وأَهلَ معِصيِتِه أَهونَ خلِْقِه علَيـهِ     ،كَما جعلَ أَهلَ طَاعِتِه أَكْرم خلِْقِه علَيهِ      ،والْآِخرِة
قَـالَ  :قَالَ،عن عبِد اِهللا بِن عمر    ما ِفي مسنِد أَحمد     كَ،والذِّلَّةَ والصغار ِلهؤلَاءِ  ،الِْعزةَ ِلهؤلَاءِ 

   لَامِه السلَيولُ اِهللا عسلَـا            " :ر هدحلَّ وجو زاُهللا ع دبعِة ِلياعِي السدي نيِف بيِبالس ِعثْتب
 والصغار علَى من خالَفَِني ومن تشـبه        شِريك لَه وجِعلَ ِرزِقي تحت رمِحي وجِعلَ الذُّلُّ       

 مهِمن وٍم فَه١٨٧"ِبقَو 
ولَا يزالُ ِفي نزوٍل حتـى يكُـونَ ِمـن          ،درجةً،فَكُلَّما عِملَ الْعبد معِصيةً نزلَ ِإلَى أَسفَلَ      

فَِلنيالْأَس،     ا دِبه فَعتةً ارِملَ طَاعا عكُلَّمةًوجر،          كُـونَ ِمـنـى يتِتفَاٍع حالُ ِفي ارزلَا يو
نلَيالْأَع. 

وأَيهما كَانَ أَغْلَـب    ،والنزولُ ِمن وجهٍ  ،وقَد يجتِمع ِللْعبِد ِفي أَياِم حياِتِه الصعود ِمن وجهٍ        
 .كَمن كَانَ ِبالْعكِْس، درجٍة ونزلَ درجةً واِحدةًفَلَيس من صِعد ِمائَةَ،علَيِه كَانَ ِمن أَهِلِه

     ِظيمفُوِس غَلَطٌ عا ِللنناهه ِرضعي لَِكنو،          نيا بِمم دعا أَبِعيدولًا بزِزلُ نني قَد دبأَنَّ الْع وهو
فَلَا يِفي صعوده أَلْف درجٍة ِبهذَا النـزوِل        ،رِضوِمما بين السماِء والْأَ   ،الْمشِرِق والْمغِربِ 

ِإنَّ العبد لَيتكَلَّم ِبالكَِلمِة ِمن     «: قَالَ �عِن النِبي   ،عن أَِبي هريرةَ  كَما ِفي الصِحيِح    ،الْواِحِد
وِإنَّ العبد لَيتكَلَّم ِبالكَِلمِة ِمن سخِط      ، درجاتٍ يرفَعه اللَّه ِبها  ،الَ يلِْقي لَها بالًا   ،ِرضواِن اللَّهِ 

 .١٨٨»يهِوي ِبها ِفي جهنم،الَ يلِْقي لَها بالًا،اللَِّه
زولُه ولَِكن ِمن الناِس من يكُونُ ن     ،فَأَي صعوٍد يواِزنُ هِذِه النزلَةَ؟ والنزولُ أَمر لَاِزم ِللِْإنسانِ        

 .أَو ِإلَى أَرفَع ِمنها ِبحسب يقَظَِتِه،فَهذَا متى استيقَظَ ِمن غَفْلَِتِه عاد ِإلَى درجِتِه،ِإلَى غَفْلٍَة
                                                 

 حسن) ٥١١٤)(١٢٣/ ٩(ومسند أمحد ط الرسالة  ) ٢٣١)(٢١٣/ ١(شرح مشكل اآلثار  - ١٨٧

 )٢٩٨٨ (- ٥٠)٢٢٩٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٧٨)(١٠١/ ٨(صحيح البخاري  - ١٨٨
ال يبايل ا وال يلتفت إىل معناها خاطره وال يعتد ا وال ) ال يلقي هلا باال(.مما يرضي اهللا تعاىل) من رضوان اهللا(ش  [ 

 ]يسقط بسببها) يهوي ا(.مما يغضبه وال يرضاه) سخط اهللا(.يعيها بقلبه
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 ِإلَـى   فَهذَا متى رجع  ،وِمنهم من يكُونُ نزولُه ِإلَى مباٍح لَا ينِوي ِبِه اِلاسِتعانةَ علَى الطَّاعةِ           
فَِإنه قَد يعود أَعلَى ِهمـةً     ،وقَد يرتِفع عنها  ،وقَد لَا يِصلُ ِإلَيها   ،الطَّاعِة فَقَد يعود ِإلَى درجِتهِ    

 .وقَد تعود ِهمته كَما كَانت،وقَد يكُونُ أَضعف ِهمةً،ِمما كَانَ
   زكُونُ ني نم مهِمنةٍ  وِصيعِإلَى م ةٍ   ،ولُهكَِبري ٍة أَوِغريا صِتِه      ،ِإمجرِدِه ِإلَى دوِفي ع اجتحذَا يفَه

 .وِإنابٍة صاِدقٍَة،ِإلَى توبٍة نصوٍح
تمحـو   نَّ التوبةَ ِبناًء علَى أَ  ،واختلَف الناس هلْ يعود بعد التوبِة ِإلَى درجِتِه الَِّتي كَانَ ِفيها          

ِبناًء علَى أَنَّ التوبةَ تأِْثريهـا      ،أَو لَا يعود  ،وتجعلُ وجوده كَعدِمِه فَكَأَنه لَم يكُن     ،أَثَر الذَّنبِ 
 .وأَما الدرجةُ الَِّتي فَاتته فَِإنه لَا يِصلُ ِإلَيها،ِفي ِإسقَاِط الْعقُوبِة

أَنه كَانَ مستِعدا ِباشِتغاِلِه ِبالطَّاعِة ِفي الزمِن الَِّذي عصى ِفيِه ِلصـعوٍد            :وتقِْرير ذَِلك :قَالُوا
ِبمنِزلَِة كَسِب الرجِل كُلَّ يوٍم ِبجملَِة ماِلـِه الَّـِذي          ،آخر وارِتقَاٍء تحِملُه أَعمالُه الساِلفَةُ    

ميِلكُه،    حبالر فاعضالُ تالْم فاعضا تكُلَّمو،         ِتفَـاعِة ارِصـيعِن الْممِه ِفي زلَيع احر فَقَد
  الُهمأَع ِملُهحت حِربولٍ      ،وزن ا ِمنودعص فأْنتلَ اسمالْع فأْنتفَِإذَا اس،     ـلَ ذَِلـككَانَ قَبو

 .وبينهما بونٌ عِظيم، ِإلَى أَعلَىصاِعدا ِمن أَسفَلَ
فَنزلَ أَحدهما ِإلَى   ،وهما سواءٌ ،ومثَلُ ذَِلك رجلَاِن يرتِقياِن ِفي سلَّميِن لَا ِنهايةَ لَهما        :قَالُوا

 .م ينِزلْ يعلُو علَيِه ولَا بدفَِإنَّ الَِّذي لَ،ثُم استأْنف الصعود،ولَو درجٍة واِحدٍة،أَسفَلَ
 :وحكَم شيخ الِْإسلَاِم ابن تيِميةَ رِحمه اللَّه بين الطَّاِئفَتيِن حكْما مقْبولًا فَقَالَ

يعـود ِإلَـى ِمثْـِل      وِمنهم ِمـن    ،التحِقيق أَنَّ ِمن التاِئِبني من يعود ِإلَى أَرفَع ِمن درجِتهِ         
 .وِمنهم من لَا يِصلُ ِإلَى درجِتِه،درجِتِه
ا    :قُلْتاِلهكَمِة وبوِة التِب قُوسذَا ِبحهـوِع        ،وضالْخالذُّلِّ و ِد ِمنبةُ ِللْعِصيعالْم هثَتدا أَحمو

حتى ،فَقَد تقْوى هِذِه الْـأُمور    ،والْبكَاِء ِمن خشيِة اللَّهِ   ،والْحذَِر والْخوِف ِمن اللَّهِ   ،والِْإنابِة
فَهذَا قَد تكُونُ   ،ويِصري بعد التوبِة خيرا ِمنه قَبلَ الْخِطيئَةِ      ،يعود التاِئب ِإلَى أَرفَع ِمن درجِتهِ     

وخلَّصته ِمن ِثقَِتِه ِبنفِْسـِه وِإدلَاِلـِه       ،نفَت عنه داَء الْعجبِ   فَِإنها  ،الْخِطيئَةُ ِفي حقِِّه رحمةً   
وعرفَتـه  ،ووضعت خد ضراعِتِه وذُلَّه وانِكساره علَى عتبِة باِب سـيِدِه ومولَاه          ،ِبأَعماِلِه

هرإِ   ،قَد هتوررضو هفَقْر هتدهأَشو   لَه لَاهولَى ِحفِْظ م،    ِتِه لَهِفرغمو هنفِْوِه عِإلَى عو، تجرأَخو
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أَو يرى نفْسه ِبهـا     ،وكَسرت أَنفَه ِمن أَنْ يشمخ ِبها أَو يتكَبر ِبها        ،ِمن قَلِْبِه صولَةَ الطَّاعةِ   
ناِكس الرأِْس بين يـدي     ،يدي ربِه موِقف الْخطَّاِئني الْمذِْنِبني    وأَوقَفَته بين   ،خيرا ِمن غَيِرهِ  

عرف نفْسـه ِبـالنقِْص     ،محتِقرا ِلطَاعِتِه مستعِظما ِلمعِصيِتهِ   ،مستِحيا خاِئفًا ِمنه وِجلًا   ،ربِه
الذَّماِل.وِبالْكَم دفَرتم هبرا ِقيلَوفَاِء كَمالْوِد ومالْح١٨٩: و 

 مِبالْحفَاِء وِبالْو اللَّه أْثَرتلَا...اسجةَ الرلَاملَّى الْموِد و 
فَأَي ِنعمٍة وصلَت ِمن اللَِّه ِإلَيِه استكْثَرها علَى نفِْسِه ورأَى نفْسه دونهـا ولَـم يرهـا                 

ورأَى مولَـاه قَـد     ، ِنقْمٍة أَو بِليٍة وصلَت ِإلَيِه رأَى نفْسه أَهلًا ِلما هو أَكْبر ِمنها            وأَي،أَهلًا
 .ولَا أَدنى جزٍء ِمنه،ِإذْ لَم يعاِقبه علَى قَدِر جرِمِه ولَا شطِْرِه،أَحسن ِإلَيِه

     ِمن ِحقُّهتسا يفَِإنَّ م    اتاِسيالُ الرالِْجب ِملُهحِة لَا تقُوبـِعيِف       ،الْعـِد الضبذَا الْعه نلًا عفَض
الْكَِبِري الَِّذي لَـا    ،فَِإنَّ مقَابلَةَ الْعِظيِم الَِّذي لَا شيَء أَعظَم ِمنه       ،فَِإنَّ الذَّنب وِإنْ صغر   ،الْعاِجِز

  هِمن رَء أَكْبيِلي،شلَ      الْجملَا أَجو هلَّ ِمنـا      ،ِل الَِّذي لَا أَجِقيِقهِم دعاِف الننِميِع أَصِعِم ِبجنالْم
فَِإنَّ مقَابلَةَ الْعظَماِء والْأَِجلَّاِء وساداِت الناِس      ، ِمن أَقْبِح الْأُموِر وأَفْظَِعها وأَشنِعها     -وجلِّها  

وأَرذَلُ الناِس وأَسقَطُهم مروَءةً من قَـابلَهم       .ِبحه كُلُّ أَحٍد مؤِمن وكَاِفر    ِبِمثِْل ذَِلك يستقْ  
وِإلَـِه أَهـِل    ،ومِلـِك السـماواِت والْأَرضِ    ،فَكَيف ِبعِظيِم السماواِت والْأَرضِ   ،ِبالرذَاِئِل

وِإلَّا ،ومغِفرته سـبقَت عقُوبتـه    ،رحمته سبقَت غَضـبه   السماواِت والْأَرِض؟ ولَولَا أَنَّ     
ولَولَا ِحلْمـه ومغِفرتـه لَزلِْزلَـِت      ،لَتدكْدكَِت الْأَرض ِبمن قَابلَه ِبما لَا يِليق مقَابلَته ِبـهِ         

ِإنَّ اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرض أَنْ      {: تعالَى قَالَ،السماوات والْأَرض ِمن معاِصي الِْعبادِ    
سـورةُ  [} تزولَا ولَِئن زالَتا ِإنْ أَمسكَهما ِمن أَحٍد ِمن بعِدِه ِإنه كَـانَ حِليمـا غَفُـورا               

 ] .٤١:فَاِطٍر
كَيف تِجد تحـت    " والْغفُور  ،الْحِليم" :وهما،فَتأَملْ ختم هِذِه الْآيِة ِباسميِن ِمن أَسماِئهِ      

 ذَِلك أَنه لَولَا ِحلْمه عِن الْجناِة ومغِفرته ِللْعصاِة لَما استقَرِت السماوات والْأَرض؟

                                                 
واملوشح يف مآخذ العلماء على ) ٢١٨/ ٢(ريد والعقد الف) ٧٠/ ١(والشعر والشعراء ) ٢٣٣/ ٣(احليوان  - ١٨٩

وعيار الشعر ) ٣٤٠: ص(وتاريخ األدب العريب العصر اجلاهلي ) ٨٦/ ٣(وتاريخ آداب العرب ) ٥٩: ص(الشعراء 
 )١٧٠: ص(
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       هاِدِه أَنِض ِعبعكُفِْر ب نع هانحبس ربأَخ قَدو:} الس كَادت     ضالْأَر قشنتو هنَ ِمنفَطَّرتي اتاوم
 ] .٩٠:سورةُ مريم[} وتِخر الِْجبالُ هدا

              ـهيهالَفَا ِفيـِه نخو اهكَبتاِحٍد ارٍب وِة ِبذَننالْج ِن ِمنيوالْأَب هانحبس اللَّه جرأَخ قَدو، نلَعو
 دطَرو ِليسِفيِه           ِإب الَفخو هكَبتاِحٍد ارٍب وِض ِبذَنالْأَراِت واوملَكُوِت السم ِمن هجرأَخو ه

هرا ِقيلَ،أَمقَى كَممالْح اِشرعم نحنو: 
 درج الِْجناِن ِلِذي النِعيِم الْخاِلِد...نِصلُ الذُّنوب ِإلَى الذُّنوِب ونرتِجي 

 ملَكُوِتِه الْأَعلَى ِبذَنٍب واِحِد...د عِلمنا أَخرج الْأَبويِن ِمن ولَقَ
وقَـد  ،والْمقْصود أَنَّ الْعبد قَد يكُونُ بعد التوبِة خيرا ِمما كَانَ قَبلَ الْخِطيئَِة وأَرفَع درجةً             

   وِهنتو هتِطيئَةُ ِهمالْخ ِعفضت همزع ، هقَلْب ِرضمتِتِه ِإلَـى        ،وادلَى ِإعِة عبواُء التوى دقْوفَلَا ي
وقَد يزولُ الْمرض ِبحيثُ تعود الصحةُ كَما كَانـت         ،فَلَا يعود ِإلَى درجِتهِ   ،الصحِة الْأَولَى 

 .درجِتِهفَيعود ِإلَى ،ويعود ِإلَى ِمثِْل عمِلِه
ِمثِْل ،فَِإنْ كَانَ نزولُه ِإلَى أَمٍر يقْدح ِفي أَصـِل ِإمياِنـهِ    ،هذَا كُلُّه ِإذَا كَانَ نزولُه ِإلَى معِصيةٍ      

 .فَذَاك نزولٌ لَا يرجى ِلصاِحِبِه صعود ِإلَّا ِبتجِديِد ِإسلَاِمِه،الشكُوِك والريِب والنفَاِق
--------------- 
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أَنها تجرئ علَى الْعبِد ما لَـم يكُـن يجتـِرئ علَيـِه ِمـن أَصـناِف                 :وِمن عقُوباِتها 

لْوسوسـِة والتخِويـِف    فَتجتِرئ علَيـِه الشـياِطني ِبالْـأَذَى والْـِإغْواِء وا         ،الْمخلُوقَاِت
فَتجتِرئ علَيِه الشـياِطني    ،ومضرته ِفي ِنسياِنهِ  ،وِإنساِئِه ما ِبِه مصلَحته ِفي ِذكِْرهِ     ،والتحِزيِن

 .حتى تؤزه ِفي معِصيِة اللَِّه أَزا
     ا تِس ِبمالِْإن اِطنييِه شلَيع ِرئتجتوِرهِ      وضحِتِه وبالْأَذَى ِفي غَي ِه ِمنلَيع ِه  ،قِْدرلَيع ِرئتجيو

ِهيمانُ الْبويى الْحتح هانِجريو هلَادأَوو همدخو لُهأَه. 
 .يِإني لَأَعِصي اللَّه فَأَعِرف ذَِلك ِفي خلُِق امرأَِتي ودابِت:قَالَ بعض السلَِف
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               ودـدـِه حلَيوا عـا أَقَـاملُوا ِفيهدِة الَِّتي ِإنْ عقُوبِر ِبالْعاُء الْأَمِليِه أَولَيع ِرئتجي كَذَِلكو
لَم تنقَد  فَلَو أَرادها ِلخيٍر لَم تطَاِوعه و     ،وتجتِرئ علَيِه نفْسه فَتتأَسد علَيِه وتصعب علَيهِ      ،اللَِّه
لَه،لَاكُها ِفيِه هِإلَى م وقُهستأَِبي،و اَء أَمش. 

            الْآِمِنني كَانَ ِمن لَهخد نالَى الَِّذي معتو كاربت بالر نةَ ِحصِلأَنَّ الطَّاع ذَِلكو،  قفَِإذَا فَار
     غَيالطَِّريِق و ِه قُطَّاعلَيأَ عرتاج نالِْحصمهكُونُ       ،راِصي اللَِّه يعلَى ماِئِه عِترِب اجسلَى حعو

فَِإنَّ ِذكْر اللَِّه وطَاعته والصدقَةَ     .ولَيس لَه شيٌء يرد عنه    ،اجِتراُء هِذِه الْآفَاِت والنفُوِس علَيهِ    
ِبمنِزلَِة الْقُوِة  ، ِوقَايةٌ ترد عِن الْعبدِ    -هي عِن الْمنكَِر    والْأَمر ِبالْمعروِف والن  ،وِإرشاد الْجاِهلِ 

   هقَاِومتو ضرالْم درالَِّتي ت،       لَاكِض فَكَانَ الْهرالْم اِردو ةُ غَلَبقَطَِت الْقُوِد  ،فَِإذَا سبِللْع دفَلَاب
   هنع درٍء ييش وجِ ،ِمنـا         فَِإنَّ ماِلِب كَمِللْغ كْمكُونُ الْحيو افَعدتاِت تنسالْحئَاِت ويالس ب

مقَدت،        مقَدا تى كَمأَقْو داِت كَانَ الرنسالْح اِنبج ا قَِويكُلَّمو،  ِن الَّـِذينع اِفعدي فَِإنَّ اللَّه
 .واللَّه الْمستعانُ،سِب قُوِة الِْإمياِن يكُونُ الدفْعفَِبح،والِْإميانُ قَولٌ وعملٌ،آمنوا

------------ 
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فَِإنَّ كُلَّ أَحٍد يحتـاج ِإلَـى       ،أَنها تخونُ الْعبد أَحوج ما يكُونُ ِإلَى نفِْسهِ       :وِمن عقُوباِتها 
وأَعلَم النـاِس أَعـرفُهم ِبـذَِلك علَـى         ،فَِة ما ينفَعه وما يضره ِفي معاِشِه ومعـاِدهِ        معِر

فَاستعملَها ِفيما ينفَعه وكَفَّهـا     ،وأَقْواهم وأَكْيسهم من قَِوي علَى نفِْسِه وِإرادِتهِ      ،التفِْصيِل
هرضا يمع، 

      ماِزلُهنمو مهمِهماِس والن اِرفعم تفَاوتت ِفي ذَِلكاِب      ،وـباِرفًا ِبأَسكَانَ ع نم مفُهرفَأَع
 .كَما أَنَّ أَسفَههم من عكَس الْأَمر،وأَرشدهم من آثَر هِذِه علَى هِذِه،السعادِة والشقَاوِة

وِإيثَـاِر الْحـظِّ    ،ي تخونُ الْعبد أَحوج ما كَانَ ِإلَى نفِْسِه ِفي تحِصيِل هذَا الِْعلْمِ           والْمعاِص
فَتحجبه الذُّنوب عن كَمـاِل  ،الْأَشرِف الْعاِلي الداِئِم علَى الْحظِّ الْخِسيِس الْأَدنى الْمنقَِطعِ   

 .وأَنفَع لَه ِفي الداريِن،غاِل ِبما هو أَولَى ِبِهوعن اِلاشِت،هذَا الِْعلِْم
      هلُِّص ِمنخِإلَى الت اجتاحو وهكْرم قَعفَِإذَا و،    ـهاِرحوجو هفْسنو هقَلْب هانِزلَـِة   ،خنكَانَ ِبمو

        ـهابِقر لَِزمأُ ودالص هغَِشي قَد فيس هعٍل مجر،ـاِحِبِه ِإذَا          ِبحص ـعم ـِذبجنثُ لَـا يي
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هذَبج،    لَهقَت ِريدي ودع لَه ضرفَع،      هِرجخِلي دهتاجِفِه ويلَى قَاِئِم سِدِه عي عضفَو،   جـرخي فَلَم
هعِبِه،م ظَِفرو ودالْع همهفَد. 

    وِب وأُ ِبالذُّندصي الْقَلْب ضِ  كَذَِلكرا ِبالْمنثْخم ِصريي،       لَـم ودِة الْعبارحِإلَى م اجتفَِإذَا اح
فَـِإذَا  ،والْجواِرح تبع ِللْقَلْبِ  ،والْعبد ِإنما يحاِرب ويصاِولُ ويقِْدم ِبقَلِْبهِ     ،يِجد معه ِمنه شيئًا   

ةٌ يا قُوِلِكهم دِعن كُني الَمِبه فَعا؟،دِبه ا الظَّنفَم 
     فعضتاِصي وعالْماِت ووهثُ ِبالشبخا تهفَِإن فْسالن كَذَِلكـةَ ،وِئنطْمالْم فْسِني النِإنْ ،أَعو

   دأَستتى وقْوةُ تارِت الْأَمكَان،    ِتلْك فَتعِذِه ضه تا قَِويكُلَّمقَى ا ،وبفَي   فـرصالتو كْملْح
 .ِللْأَمارِة

بلْ حياته حياةٌ يدِرك ِبها     ،وربما ماتت نفْسه الْمطْمِئنةُ موتا لَا يرتجى معه حياةٌ ينتِفع ِبها          
 .الْأَلَم فَقَطْ

         ٍة أَوِفي ِشد قَعِإذَا و دبأَنَّ الْع ودقْصالْمـا         ومع هاِرحوجو هانِلسو هقَلْب هانٍة خِليب ٍة أَوبكُر
   ٍء لَهيش فَعأَن وـِه             ،هلَيـِة عِعيمالْجِه وِة ِإلَيابالِْإنالَى وعلَى اللَِّه تكُِّل عوِللت هقَلْب ِذبجنفَلَا ي

وِإنْ ذَكَره ِبِلسـاِنِه لَـم   ،ولَا يطَاِوعه ِلسانه ِلِذكِْرهِ ،ِر بين يديهِ  والتضرِع والتذَلُِّل واِلانِكسا  
ولَا ينحِبس الْقَلْب   ،فَينحِبس الْقَلْب علَى اللِّساِن ِبحيثُ يؤثِّر الذِّكْر      ،يجمع بين قَلِْبِه وِلساِنهِ   

ولَو أَراد ِمن جواِرِحِه    ، ِإنْ ذَكَر أَو دعا ذَكَر ِبقَلٍْب لَاٍه ساٍه غَاِفلٍ         بلْ،واللِّسانُ علَى الذِّكْرِ  
هطَاِوعت لَمو لَه قَدنت لَم هنع فَعدٍة تِبطَاع هِعينأَنْ ت. 

                 ـهنع فَعـدي ـدنج لَـه ـناِصـي كَمعالْموِب والذُّن أَثَر ذَا كُلُّههاءَ وـدلَ ،الْأَعمفَأَه
هدنج،مهعيضو،مفَهعأَضو، مهاربأَخ قَطَعـِه أَنْ           ،ولَيع وـدـوِم الْعجه دِعن مهِمن ادأَر ثُم

 .يستفِْرغُوا وسعهم ِفي الدفِْع عنه ِبغيِر قُوٍة
 وهو أَنْ يخونه قَلْبه وِلسانه ِعند،أَدهى ِمنه وأَمروثَم أَمر أَخوف ِمن ذَِلك و،هذَا

كَما شـاهد النـاس     ،فَربما تعذَّر علَيِه النطْق ِبالشهادةِ    ،اِلاحِتضاِر واِلانِتقَاِل ِإلَى اللَِّه تعالَى    
    ذَِلك مهابأَص ِرينضتحالْم ا ِمنكَِثري،  ِضِهمعى ِقيلَ ِلبتح:    ِإلَّا اللَّه فَقَالَ،قُلْ لَا ِإلَه: آه لَـا  ،آه

 .أَستِطيع أَنْ أَقُولَها
رِقيلَ ِلآخقُلْ:و:ِإلَّا اللَّه فَقَالَ،لَا ِإلَه:خر اهش،كتى.غَلَبقَض ثُم. 
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رِقيلَ ِلآخو:ِإلَّا اللَّه فَقَالَ،قُلْ لَا ِإلَه: 
 أَين الطَِّريق ِإلَى حماِم ِمنجاِب... رب قَاِئلٍَة يوما وقَد تِعبت يا

 ١٩٠.ثُم قَضى
رِقيلَ ِلآخو:ِإلَّا اللَّه قُولُ،قُلْ لَا ِإلَهياِء وِذي ِبالِْغنهلَ يعا:فَجتا ِتِنناِتنى.تى قَضتح 

  ذَِلك رِقيلَ ِلآخا:فَقَالَ،ومو             لَـمى وقَض ا؟ ثُمهتِكبةً ِإلَّا رِصيعم عأَد لَمقُولُ وا تِني مفَعني 
 .يقُلْها

  ذَِلك رِقيلَ ِلآخي  :فَقَالَ،ونِني عغا يمو،   لَـمـى وقَض لَاةً؟ ثُمِللَِّه ص تلَّيي صأَن ِرفا أَعمو
 .يقُلْها

ذَِلك رِقيلَ ِلآخقُولُ:قَالَفَ،وا تِبم كَاِفر وى.هقَضو. 
ذَِلك رِقيلَ ِلآخا:فَقَالَ،وهنع ِسكماِني يا ِلسأَنْ أَقُولَه تدا أَركُلَّم. 

 .حتى قَضى.ِفلْس ِللَِّه،ِللَِّه:فَجعلَ يقُولُ،وأَخبرِني من حضر بعض الشحاِذين ِعند موِتِه
لَـا ِإلَـه ِإلَّـا      :وجعلُوا يلَقِّنونه ،خبرِني بعض التجاِر عن قَرابٍة لَه أَنه احتِضر وهو ِعنده         وأَ

قُولُ،اللَّهي وهةٌ:وِخيصةُ رِذِه الِْقطْعه،ديٍر جتشذَا مِذِه كَذَا،هى.هى قَضتح. 
اهد الناس ِمن هذَا ِعبرا؟ والَِّذي يخفَـى علَـيِهم ِمـن أَحـواِل              كَم ش ! وسبحانَ اللَّهِ 

ظَمأَعو ظَمأَع ِضِرينتحالْم. 
                   ـهِمن كَّـنمت اِكـِه قَـدرـاِل ِإدكَمِتـِه وقُوِنِه ووِر ِذهضاِل حِفي ح دبفَِإذَا كَانَ الْع

وعطَّلَ ،وقَد أَغْفَلَ قَلْبه عن ِذكِْر اللَِّه تعالَى      ،يما يِريده ِمن معاِصي اللَّهِ    واستعملَه فِ ،الشيطَانُ
فَكَيف الظَّن ِبِه ِعند سقُوِط قُواه واشـِتغاِل قَلِْبـِه          ،ِلسانه عن ِذكِْرِه وجواِرحه عن طَاعِتهِ     

 لَِم النزِع؟ونفَِسِه ِبما هو ِفيِه ِمن أَ
وحشد علَيِه ِبجِميِع ما يقْـِدر علَيـِه ِلينـالَ ِمنـه            ،وجمع الشيطَانُ لَه كُلَّ قُوِتِه وِهمِتهِ     

هتصلِ   ،فُرمالْع آِخر قْتِ      ،فَِإنَّ ذَِلكالْو ذَِلك هطَانيِه شلَيكُونُ عا يى مـا    ،فَأَقْوم فـعأَضو
   ِفي ِتلْك وكُونُ هاِل يالْح،       اكن؟ فَهلَى ذَِلكع لَمسى يرت نـوا      {فَمنآم الَّـِذين اللَّه تثَبي

                                                 
  )٦١٢١)( ٤٨٥/ ٨(شعب اإلميان  - ١٩٠
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} ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الْآِخرِة ويِضلُّ اللَّه الظَّاِلِمني ويفْعلُ اللَّه ما يشـاءُ              
 ] .٢٧:براِهيمسورةُ ِإ[

               هركَانَ أَمو اهوه عباتِذكِْرِه و نع هقَلْب هانحبس أَغْفَلَ اللَّه نِة ماِتمِن الْخسِبح فَّقوي ففَكَي
وِلسانه ياِبس  ، ِلشهواِتهِ غَاِفلٌ عنه متعبد ِلهواه أَِسري    ،فَبِعيد من قَلْبه بِعيد ِمن اللَِّه تعالَى      .فُرطًا

 . أَنْ يوفَّق ِللْخاِتمِة ِبالْحسنى-وجواِرحه معطَّلَةٌ ِمن طَاعِتِه مشتِغلَةٌ ِبمعِصيِتِه ،ِمن ِذكِْرِه
     ِقنيتالْم ورِة ظُهاِتمالْخ فوخ قَطَع لَقَدالظَّاِلمِ  ،و ِسيِئنيكَأَنَّ الْمـا      وِقيعوـذُوا تأَخ قَد ني

 سلْهم أَيهـم    -أَم لَكُم أَيمانٌ علَينا باِلغةٌ ِإلَى يوِم الِْقيامِة ِإنَّ لَكُم لَما تحكُمونَ             {ِبالْأَماِن  
ِعيمز ةُ الْقَلَِم[} ِبذَِلكور٤٠ - ٣٩:س[ 

 ١٩١:كَما ِقيلَ
 أَتاك توِقيع أَمٍن أَنت تمِلكُه... ِمنه أَهلْ يا آِمنا ِمن قَِبيِح الِْفعِل

 هذَا وِإحداهما ِفي الْمرِء تهِلكُه...جمعت شيئَيِن أَمنا واتباع هوى 
 اِوِف قَدخِب الْمرلَى دونَ عِسنحالْمو...لُكُهست تلَس برد ذَِلكوا وارس 

 فَكَيف ِعند حصاِد الناِس تدِركُه...ت ِفي الزرِع وقْت الْبذِْر ِمن سفٍَه فَرطْ
 داِر الْبقَاِء ِبعيٍش سوف تتركُه...هذَا وأَعجب شيٍء ِمنك زهدك ِفي 

 ِع غَبنا سوف يدِركُهمغبونُ ِفي الْبي...مِن السِفيه ِإذًا ِباللَِّه أَنت أَِم الْ 
------------ 
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    ِمي الْقَلْبعا تها أَناِتهقُوبع ِمنو،    دلَابو هتِصريب فَتعِمِه أَضعت ـا  ،فَِإنْ لَمهانُ أَنيب مقَدت قَدو

 دلَابو ِعفُهضت،  الْقَلْب ِميفَِإذَا ع فعضفِْسِه         ، وِفيِذِه ِفي ننلَى تِتِه عقُوى ودِرفَِة الْهعم ِمن هفَات
 .ِبحسِب ضعِف بِصريِتِه وقُوِتِه،وِفي غَيِرِه

 .يِهوِإيثَاِرِه علَ،معِرفَِة الْحق ِمن الْباِطِل:فَِإنَّ الْكَمالَ الِْإنساِني مداره علَى أَصلَيِن
وما تفَاوتت مناِزلُ الْخلِْق ِعند اللَِّه تعالَى ِفي الدنيا والْآِخرِة ِإلَّا ِبقَدِر تفَاوِت مناِزِلِهم ِفي               

ـ                ،الْأَمريِن هذَيِن ِه وهما اللَّذَاِن أَثْنى اللَّه ِبِهما سبحانه علَـى أَنِبياِئـِه ِبِهمـا ِفـي قَوِل
                                                 

 )١١٨/ ٣٣٩(موسوعة الشعر اإلسالمي  - ١٩١
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سـورةُ  [} واذْكُر ِعبادنا إبراِهيم وِإسحاق ويعقُوب أُوِلي الْأَيـِدي والْأَبصـارِ         {:تعالَى
 ] .٤٥:ص

فَوصفَهم ِبكَماِل ِإدراِك الْحق    ،الْبصاِئر ِفي الدينِ  :والْأَبصار،الْقُوةُ ِفي تنِفيِذ الْحق   :فَالْأَيِدي
فَهؤلَاِء أَشرف الْأَقْسـاِم ِمـن      ،وانقَسم الناس ِفي هذَا الْمقَاِم أَربعةَ أَقْسامٍ      ،ماِل تنِفيِذهِ وكَ

 .الْخلِْق وأَكْرمهم علَى اللَِّه تعالَى
وهم أَكْثَر  ، علَى تنِفيِذ الْحق   ولَا قُوةَ ،من لَا بِصريةَ لَه ِفي الدينِ     ،عكْس هؤلَاءِ :الِْقسم الثَّاِني 
يضـيقُونَ  ،وهم الَِّذين رؤيتهم قَذَى الْعيوِن وحمى الْأَرواِح وسـقَم الْقُلُوبِ         ،هذَا الْخلْقِ 

ارعلُونَ الْأَسغيو اريالد،نالشو ارِإلَّا الْع ِتِهمبحص ِمن فَادتسلَا يوار. 
لَِكنه ضِعيف لَا قُوةَ لَه علَى تنِفيـِذِه ولَـا          ،من لَه بِصريةٌ ِبالْحق ومعِرفَةٌ ِبهِ     :الِْقسم الثَّاِلثُ 

 .والْمؤِمن الْقَِوي خير وأَحب ِإلَى اللَِّه ِمنه،وهذَا حالُ الْمؤِمِن الضِعيِف،الدعوِة ِإلَيِه
 اِبعالر مةٌ    :الِْقسِزميعةٌ وِهمةٌ وقُو لَه نينِ    ،مِة ِفي الدِصريالْب ِعيفض هلَِكن،     نـيب زيمي كَادلَا ي

سب يح،بلْ يحسب كُلَّ سوداَء تمرةً وكُلَّ بيضاَء شحمةً       ،أَوِلياِء الرحمِن وأَوِلياِء الشيطَانِ   
 .الْورم شحما والدواَء الناِفع سما

قَـالَ  ،ولَا هو موِضع لَها ِسوى الِْقسِم الْأَولِ      ،ولَيس ِفي هؤلَاِء من يصلُح ِللِْإمامِة ِفي الدينِ       
سـورةُ  [} صبروا وكَانوا ِبآياِتنا يوِقنونَ   وجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما       {:اللَّه تعالَى 
 ] .٢٤:السجدِة

وهؤلَاِء هم الَِّذين استثْناهم اللَّـه      ،فَأَخبر سبحانه أَنَّ ِبالصبِر والْيِقِني نالُوا الِْإمامةَ ِفي الدينِ        
   اِسِرينلَِة الْخمج ِمن هانحبس،أَقْسِر   وصِبالْع م-       اِبِحنيالرو اِسِرينِي الْخعس نمز والَِّذي ه 

-       اِسِرينالْخ ِمن وفَه ماهدع نلَى أَنَّ مالَى   ، ععِر  {فَقَالَ تصالْعٍر     -وسانَ لَِفي خسِإنَّ الِْإن 
-      واصوتاِت واِلحِملُوا الصعوا ونآم رِ    ِإلَّا الَِّذينبا ِبالصواصوتو قِر[} ا ِبالْحص٣ - ١:الْع [
. 

حتى يوِصي بعضهم بعضا ِبِه ويرِشده ِإلَيـِه        ،ولَم يكْتِف ِمنهم ِبمعِرفَِة الْحق والصبِر علَيهِ      
 .ويحضه علَيِه
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فَمعلُوم أَنَّ الْمعاِصي والذُّنوب تعِمي بِصريةَ الْقَلْـِب        ،روِإذَا كَانَ من عدا هؤلَاِء فَهو خاسِ      
بلْ قَد يتـوارد علَـى      ،وتضعف قُوته وعِزميته فَلَا يصِبر علَيهِ     ،فَلَا يدِرك الْحق كَما ينبِغي    

فَيدِرك الْباِطـلَ حقـا والْحـق       ،س سـيره  ينعِكس ِإدراكُه كَمـا يـنعكِ      الْقَلِْب حتى 
فَينتِكس ِفي سيِرِه ويرِجع عن سفَِرِه ِإلَى اللَّـِه         ،والْمعروف منكَرا والْمنكَر معروفًا   ،باِطلًا

واطْمأَنت ، الَِّتي رِضيت ِبالْحياِة الدنيا    ِإلَى سفَِرِه ِإلَى مستقَر النفُوِس الْمبِطلَةِ     ،والداِر الْآِخرةِ 
ولَو لَم يكُن ِفي عقُوبِة الذُّنوِب ِإلَّـا     ،وتركَت اِلاسِتعداد ِلِلقَاِئهِ  ،وغَفَلَت عِن اللَِّه وآياِتهِ   ،ِبها

ِد ِمنعالْبا وِكهرةً ِإلَى تاِعيد تا لَكَانهدحِذِه واهانُ،هعتسالْم اللَّهو. 
       قُلُهصتو لُوهجتو الْقَلْب رونةَ تا أَنَّ الطَّاعذَا كَمهآِة       ،وكَـالِْمر ِصـريى يتح هتثَبتيِه وقَوتو

ه أَصابه ِمن نوِرِه ما يِصيب      فَِإذَا دنا الشيطَانُ ِمن   ،الْمجلُوِة ِفي جلَاِئها وصفَاِئها فَيمتِلئَ نورا     
فَالشيطَانُ يفْرق ِمن هذَا الْقَلِْب أَشد ِمن فَرِق الذِّئِْب         ،مستِرق السمِع ِمن الشهِب الثَّواِقبِ    

فَيقُولُ ،علَيِه الشـياِطني  فَيجتِمع  ،حتى ِإنَّ صاِحبه لَيصرع الشيطَانَ فَيِخر صِريعا      ،ِمن الْأَسدِ 
 :وِبِه نظْرةٌ ِمن الِْإنِس،أَصابه ِإنِسي:ما شأْنه؟ فَيقَالُ:بعضهم ِلبعٍض

 يكَاد لَها الشيطَانُ ِبالنوِر يحرق...فَيا نظْرةً ِمن قَلِْب حر منوٍر 
قَِد اتخذَه الشيطَانُ وطَنه وأَعده     ،مختِلفَةٌ أَهواؤه ،لْب مظِْلم أَرجاؤه  أَفَيستِوي هذَا الْقَلْب وقَ   

هكَنسم،اهيِتِه حِبطَلْع حبصقَالَ،ِإذَا ت؟:واهرلَا ِفي أُخو اهينِفي د فِْلحلَا ي نم تيفَد 
ِفي الْحا وينِفي الد كا قَِرينهدعِر بكَاِن...شِلي ِبكُلِّ م قَِرين تفَأَن 

 وأَنت جِميعا ِفي شقَا وهواِن...فَِإنْ كُنت ِفي داِر الشقَاِء فَِإنِني 
نهـم   وِإ-ومن يعش عن ِذكِْر الرحمِن نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَـِرين             {:قَالَ اللَّه تعالَى  

 حتى ِإذَا جاَءنا قَالَ يالَيت بيِني وبينك        -لَيصدونهم عِن السِبيِل ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ       
     الْقَِرين ِن فَِبئْسِرقَيشالْم دعب-         شذَاِب مِفي الْع كُمأَن متِإذْ ظَلَم موالْي كُمفَعني لَنِركُونَ وت {

 ] .٣٩ - ٣٦:سورةُ الزخرِف[
فَأَعرض ،وهو ِكتابه الَِّذي أَنـزلَ علَـى رسـوِلهِ        ،فَأَخبر سبحانه أَنَّ من عِشي عن ِذكِْرهِ      

هنع، هنع ِميعاِد اللَّ       ،ورِرفَِة معمِرِه وبدتِمِه وفَه نع هتِصريب تشعو   هِه ِمن-     لَـه اللَّه ضقَي 
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فَهو قَِرينه الَِّذي لَا يفَاِرقُه ِفـي الِْإقَامـِة ولَـا ِفـي       ،شيطَانا عقُوبةً لَه ِبِإعراِضِه عن ِكتاِبهِ     
 .ومولَاه وعِشريه الَِّذي هو ِبئْس الْمولَى وِبئْس الْعِشري،الْمِسِري

ا ِلبِضيعا رمقَاست ِي أُماِن ثَد...قفَرتلَا ن ضواٍج عد محِبأَس 
ثُم أَخبر سبحانه أَنَّ الشيطَانَ يصد قَِرينه ووِليه عـن سـِبيِلِه الْموصـِل ِإلَيـِه وِإلَـى                  

حتى ِإذَا جاَء الْقَِرينـاِن يـوم       ، طَِريِق هدى  ويحسب هذَا الضالُّ الْمصدود أَنه علَى     ،جنِتِه
كُنت ِلي  } يالَيت بيِني وبينك بعد الْمشِرقَيِن فَِبئْس الْقَِرين      {:الِْقيامِة يقُولُ أَحدهما ِللْآخرِ   

ِني عِن الْحـق وأَغْـويتِني حتـى        وصددت،عِن الْهدى بعد ِإذْ جاَءِني     أَضلَلْتِني،ِفي الدنيا 
لَكْته،موِلي الْي تأَن الْقَِرين ِبئْسو. 

حصلَ لَـه ِبالتأَسـي نـوع تخِفيـٍف         ،ولَما كَانَ الْمصاب ِإذَا شاركَه غَيره ِفي مِصيبةٍ       
ير موجوٍد وغَير حاِصٍل ِفي حق الْمشـتِرِكني ِفـي          أَخبر اللَّه سبحانه أَنَّ هذَا غَ     ،وتسِليٍة
وِإنْ كَانِت الْمصـاِئب  ،وأَنَّ الْقَِرين لَا يِجد راحةً ولَا أَدنى فَرٍح ِبعذَاِب قَِريِنِه معه     ،الْعذَاِب

 ١٩٢:ساُء ِفي أَِخيها صخٍركَما قَالَِت الْخن،ِفي الدنيا ِإذَا عمت صارت مسلَاةً
 علَى ِإخواِنِهم لَقَتلْت نفِْسي...ولَولَا كَثْرةُ الْباِكني حوِلي 

 لَِكنكُونَ ِمثْلَ أَِخي وبا يمي...وأَسِبالت هنع فْسي النزأُع 
ولَن يـنفَعكُم الْيـوم ِإذْ      {:ى أَهِل الناِر فَقَالَ   فَمنع اللَّه سبحانه هذَا الْقَدر ِمن الراحِة علَ       

 ]٣٩:سورةُ الزخرِف[} ظَلَمتم أَنكُم ِفي الْعذَاِب مشتِركُونَ
------------- 

��K�Vو���K�Xود�U��V�Vd�ْود�אK�Xو���K�V��U��V�Vd�ْود�אK�Xو���K�V��U��V�Vd�ْود�אK�Xو���K�V��U��V�Vd�ْא����
وذَِلك ،وجيش يقَويِه ِبِه علَى حرِبهِ   ، علَيهِ أَنها مدد ِمن الِْإنساِن يمد ِبِه عدوه      :وِمن عقُوباِتها 

ولَا ينام ِمنـه ولَـا يغفُـلُ        ،أَنَّ اللَّه سبحانه ابتلَى هذَا الِْإنسانَ ِبعدو لَا يفَاِرقُه طَرفَةَ عينٍ          
هنع،      اهرثُ لَا ييح ِمن قَِبيلُهو وه اهرذُلُ،يبالٍ      ياِتِه ِفي كُلِّ حادعِفي م هدها   ، جرأَم عدلَا يو

                                                 
 ياسر -وموسوعة الرقائق واألدب ) ٢١: ص(ية أهل املصائب وتسل) ١/ ٧٥٩(موسوعة الشعر اإلسالمي  - ١٩٢

والسحر احلالل يف احلكم واألمثال ) ٥٦: ص(والبديع يف نقد الشعر ) بترقيم الشاملة آليا،١١٩٠: ص(احلمداين 
 )١٧٩/ ٥(واية األرب يف فنون األدب ) بترقيم الشاملة آليا،٣٣٨: ص(وزهر األكم يف األمثال واحلكم ) ٧١: ص(
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ويستِعني علَيِه ِببِني ِجنِسِه ِمـن شـياِطِني        ،يِكيده ِبِه يقِْدر علَى ِإيصاِلِه ِإلَيِه ِإلَّا أَوصلَه ِإلَيهِ        
سِ   ،الِْجناِطِني الِْإنيش ِمن ِرِهمغَيو، صن اِئلَ  فَقَدبالْح لَه اِئلَ  ،بوالْغ ى لَهغبو،    لَـهوح ـدمو

اكرالْأَش،   اكبالشو اخالِْفخ لَه بصناِنهِ ،ووقَالَ ِلأَعلَـا        :و أَِبـيكُم وـدعو كُمودع كُموند
      ارالن ظُّكُمحةَ ونالْج ظُّهكُونُ حلَا يو كُمفُوتِصي،ينةَ   وناللَّع كُمِصيبنةَ ومحالر هب،  متِلمع قَدو

فَابـذُلُوا  ،أَنَّ ما جرى علَي وعلَيكُم ِمن الِْخزِي والِْإبعاِد ِمن رحمِة اللَِّه ِبسبِبِه وِمن أَجِلهِ             
وقَـد  . قَد فَاتنا شِركَةَ صاِلِحيِهم ِفي الْجنةِ      ِإذْ،جهدكُم أَنْ يكُونوا شركَاَءنا ِفي هِذِه الْبِليةِ      

هتدع لَه ِعدنو هتبأُه ذَ لَهأْخا أَنْ ننرأَما ونودع كُلِِّه ِمن ِبذَِلك هانحبس ا اللَّهنلَمأَع. 
هذَا الْعدو وأَنه قَد سلِّطَ علَيِهم أَمدهم ِبعسـاِكر        ولَما عِلم سبحانه أَنَّ آدم وبِنيِه قَد بلُوا بِ        

وأَقَام سوق الِْجهاِد ِفي    ،وأَمد عدوهم أَيضا ِبجنٍد وعساِكر يلْقَاهم ِبها      ،وجنٍد يلْقَونهم ِبها  
واشترى ،الِْإضافَِة ِإلَى الْآِخرِة كَنفٍَس واِحٍد ِمن أَنفَاِسها      هِذِه الداِر ِفي مدِة الْعمِر الَِّتي ِهي بِ       

يقَاِتلُونَ ِفـي سـِبيِل اللَّـِه فَيقْتلُـونَ         ،ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنـةَ       
وِهي التـوراةُ والِْإنِجيـلُ     ،لَيِه ِفي أَشرِف كُتِبـهِ    ذَِلك وعد مؤكَّد ع    وأَخبر أَنَّ ،ويقْتلُونَ
ثُم أَمرهم أَنْ يستبِشروا ِبهِذِه الصفْقَِة الَِّتي       ،وأَخبر أَنه لَا أَوفَى ِبعهِدِه ِمنه سبحانه      ،والْقُرآنُ

لَى الْمشتِري من هو؟ وِإلَى الثَّمِن الْمبذُوِل ِفـي هـِذِه      من أَراد أَنْ يعِرف قَدرها فَلْينظُر إِ      
فَأَي فَوٍز أَعظَم ِمن هذَا؟ وأَي ِتجارٍة أَربـح         ،وِإلَى من جرى علَى يديِه هذَا الْعقْد      ،السلْعِة

 ِمنه؟
ياأَيها الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُـم علَـى ِتجـارٍة          {:قَوِلِهثُم أَكَّد سبحانه معهم هذَا الْأَمر بِ      

 تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَّـِه ِبـأَمواِلكُم           -تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم     
 يغِفر لَكُم ذُنـوبكُم ويـدِخلْكُم جنـاٍت    - وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ   

             ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجى   -تـرأُخو 
ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ِمن رصا نهونِحبت {]ورسف١٣ - ١٠:ةُ الص. [ 

ِإلَّا ِلأَنَّ  ،ولَم يسلِّطْ سبحانه هذَا الْعدو علَى عبِدِه الْمؤِمِن الَِّذي هو أَحب الْمخلُوقَاِت ِإلَيهِ            
فَعقَد ،ِإلَيـِه وِسـيلَةً   وأَقْربهم  ،وأَهلَه أَرفَع الْخلِْق ِعنده درجـاتٍ     ،الِْجهاد أَحب شيٍء ِإلَيهِ   

وهو الْقَلْـب الَّـِذي محـلُّ معِرفَِتـِه         ،سبحانه ِلواَء هِذِه الْحرِب ِلخلَاصِة مخلُوقَاِتـهِ      
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وأَيـده  ،ِذِه الْحربِ فَولَّاه أَمر ه  ،والتوكُِّل علَيِه والِْإنابِة ِإلَيهِ   ،وعبوِديِتِه والِْإخلَاِص لَه  ،ومحبِتِه
      هفَاِرقُونلَاِئكَِة لَا يالْم ٍد ِمننـِر           {ِبجأَم ِمن هفَظُونحلِْفِه يخ ِمنِه ويدِن ييب ِمن اتقِّبعم لَه

 ] .١١:سورةُ الرعِد[} اللَِّه
آخر يثَبتونه ويأْمرونه ِبالْخيِر ويحضـونه      كُلَّما ذَهب بدلٌ جاَء بدلٌ      ،يعقُب بعضهم بعضا  

ِإنما هو صبر ساعٍة وقَِد استرحت راحـةَ        :ويقُولُونَ،ويِعدونه ِبكَرامِة اللَِّه ويصبرونه   ،علَيِه
 .الْأَبِد

      حو ِمن رٍد آخنِبج هانحبس هدأَم كَلَاِمهِ ثُمِيِه و،    ولَهسِه رلَ ِإلَيسـِه     - � -فَأَرلَ ِإلَيـزأَنو 
هابةً ِإلَى قُوِتهِ   ،ِكتقُو اددِدهِ  ،فَازدا ِإلَى مددمِتهِ  ،ودةً ِإلَى عدعا     ،وِزيرقِْل وِبالْع ذَِلك عم هدأَمو

وِبالْيِقِني ،وِبالِْإمياِن مثَبتا لَه ومؤيـدا وناِصـرا      ، علَيِه ناِصحةً لَه   وِبالْمعِرفَِة مِشريةً ،لَه ومدبرا 
حتى كَأَنه يعاِين ما وعد اللَّه تعالَى أَوِلياَءه وِحزبه علَى ِجهاِد           ،كَاِشفًا لَه عن حِقيقَِة الْأَمرِ    

والْمعِرفَةُ تصنع لَه أُمور الْحرِب وأَسبابها ومواِضعها اللَّاِئقَةَ        ،دبر أَمر جيِشهِ  فَالْعقْلُ ي ،أَعداِئِه
 .والْيِقني يقِْدم ِبِه ويحِملُ ِبِه الْحملَاِت الصاِدقَةَ،والِْإميانُ يثَبته ويقَويِه ويصبره،ِبها

 دأَم ةِ       ثُماِطنالْبِة وى الظَّاِهرِب ِبالْقُورِذِه الْحِبه الْقَاِئم هانحبس ،  هتطَِليع نيلَ الْععالْأُذُنَ ،فَجو
وأَقَام ملَاِئكَته وحملَةَ عرِشـِه     ،والْيديِن والرجلَيِن أَعوانه  ،واللِّسانَ ترجمانه ،صاِحب خبِرهِ 

 وتولَّى سبحانه الدفْع،يستغِفرونَ لَه ويسأَلُونَ لَه أَنْ يِقيه السيئَاِت ويدِخلَه الْجناِت
أُولَِئك {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،وِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ   ،هؤلَاِء ِحزِبي :والدفَاع عنه ِبنفِْسِه وقَالَ   

 ] .٢٢:الْمجادلَِة[} زب اللَِّه أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَِح
 ] .١٧٣:سورةُ الصافَّاِت[} وِإنَّ جندنا لَهم الْغاِلبونَ{وهؤلَاِء جنِدي 

ياأَيهـا  {:ي أَربِع كَِلماٍت فَقَالَ   فَجمعها لَهم فِ  ،وعلَّم ِعباده كَيِفيةَ هِذِه الْحرِب والِْجهادِ     
سـورةُ آِل   [} الَِّذين آمنوا اصِبروا وصاِبروا وراِبطُوا واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم تفِْلحـونَ            

 ] .٢٠٠:ِعمرانَ
وهو ،م الصبر ِإلَّا ِبمصـابرِة الْعـدو      فَلَا يتِ ،ولَا يِتم أَمر هذَا الِْجهاِد ِإلَّا ِبهِذِه الْأُموِر الْأَربعةِ        

 هلَتازنمو هتمقَاوطَةُ        ،مابرالْم ِهيو رٍر آخِإلَى أَم اجتاح هودع رابـِر     ،فَِإذَا صثَغ وملُـز ِهيو
     ودالْع هلَ ِمنخدِلئَلَّا ي هتاسِحرالْقَلِْب و، ثَغ وملُزـِد        والْيطِْن والْـباِن واللِّسالْأُذُِن وِن ويِر الْع
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فَهِذِه الثُّغور يدخلُ ِمنها الْعدو فَيجوس ِخلَـالَ الـدياِر ويفِْسـد مـا قَـدر                ،والرجِل
ِدف الْعدو الثَّغر خاِليا فَيـدخلَ      ولَا يخلِّي مكَانها فَيصا   ،فَالْمرابطَةُ لُزوم هِذِه الثُّغورِ   ،علَيِه
هِمن. 

وأَعظَمهم ِحمايةً  ، خير الْخلِْق بعد النِبيني والْمرسِلني     - � -فَهؤلَاِء أَصحاب رسوِل اللَِّه     
فَـدخلَ ِمنـه    ،زوِمِه يـوم أُحدٍ   وقَد أَخلَوا الْمكَانَ الَِّذي أُِمروا ِبلُ     ،وِحراسةً ِمن الشيطَانِ  

ودا كَانَ،الْعفَكَانَ م. 
فَلَا ينفَع الصـبر ولَـا      ،وِجماع هِذِه الثَّلَاثَِة وعمودها الَِّذي تقُوم ِبِه هو تقْوى اللَِّه تعالَى          

 .تقُوم التقْوى ِإلَّا علَى ساِق الصبِرولَا ،الْمصابرةُ ولَا الْمرابطَةُ ِإلَّا ِبالتقْوى
واصِطداِم الْعسكَريِن وكَيف تـدالُ     ،الِْتقَاُء الْجيشيِن فَانظُِر الْآنَ ِفيك ِإلَى الِْتقَاِء الْجيشينِ       

فَوجد الْقَلْب ِفي ِحصـِنِه  ،اِكِرِهويدالُ علَيك أُخرى؟ أَقْبلَ مِلك الْكَفَرِة ِبجنوِدِه وعس       ،مرةً
يقَاِتلُونَ عنـه   ،وجنده قَد حفُّـوا ِبـهِ     ،أَمره ناِفذٌ ِفي أَعواِنهِ   ،جاِلسا علَى كُرِسي مملَكَِتهِ   

ـ       ،ويداِفعونَ عن حوزِتهِ   عِة برامخِه ِإلَّا ِبملَيع ومجالْه مهِكنمي ـِدِه     فَلَمنجاِئـِه ورِض أُم
فَقَـالَ  ،ِهـي النفْس  :فَِقيلَ لَـه  ،فَسأَلَ عن أَخص الْجنِد ِبِه وأَقْرِبِهم ِمنـه منِزلَـةً         ،علَيِه

وها ِبـِه   وانظُروا مواِقع محبِتها وما هو محبوبها فَِعـد       ،ادخلُوا علَيها ِمن مراِدها   :ِلأَعواِنِه
فَِإذَا اطْمأَنت ِإلَيِه وسكَنت  ،ومنوها ِإياه وانقُشوا صورةَ الْمحبوِب ِفيها ِفي يقَظَِتها ومناِمها        

رت فَـِإذَا خـام   ،ثُم جروها ِبها ِإلَيكُم   ،ِعنده فَاطْرحوا علَيها كَلَاِليب الشهوِة وخطَاِطيفَها     
 علَى الْقَلِْب وصارت معكُم علَيِه ملَكْتم ثَغر الْعيِن والْأُذُِن

فَمتى دخلْتم ِمنهـا    ،فَراِبطُوا علَى هذَا الثُّغوِر كُلَّ الْمرابطَةِ     ،واللِّساِن والْفَِم والْيِد والرجلِ   
ولَـا  ،ولَا تخلُوا هـِذِه الثُّغور    ،أَو جِريح مثْخن ِبالِْجراحاتِ   ،ِسريِإلَى الْقَلِْب فَهو قَِتيلٌ أَو أَ     

وِإنْ غُِلبتم فَاجتِهدوا ِفي ِإضـعاِف      ،تمكِّنوا سِريةً تدخلُ ِفيها ِإلَى الْقَلِْب فَتخِرجكُم ِمنها       
فَِإنْ وصلَت ِإلَيِه وصلَت ضِعيفَةً لَا تغِنـي عنـه          ،لْقَلِْبحتى لَا تِصلَ ِإلَى ا    ،السِريِة ووهِنها 

 .شيئًا
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) ١٩٣)هذا هو              هظَـركُونَ نِن أَنْ ييالْع روا ثَغعنوِر فَامِذِه الثُّغلَى هع متلَيوتِن فَِإذَا اسيالْع رثَغ
فَِإِن استرق نظَره ِعبرةً فَأَفِْسدوها علَيِه      ،اسِتحسانا وتلَهيا بِل اجعلُوا نظَره تفَرجا و    ،اعِتبارا

ودونكُم ثَغر  ،فَِإنه أَقْرب ِإلَيِه وأَعلَق ِبنفِْسِه وأَخف علَيهِ      ،ِبنظَِر الْغفْلَِة واِلاسِتحساِن والشهوةِ   
فَِإني أَبذُر ِبِه ِفي    ،فَِإني ما أَفْسدت بِني آدم ِبشيٍء ِمثِْل النظَرِ       ،الُونَ بغيتكُم فَِإنَّ ِمنه تن  ،الْعيِن

ثُم لَا أَزالُ أَِعده وأُمنيِه حتـى أُقَـوي عِزميتـه          ،ثُم أَسِقيِه ِبماِء الْأُمِنيةِ   ،الْقَلِْب بذْر الشهوةِ  
أَقُودةِ      ومالِْعص ِخلَاِع ِمنِة ِإلَى اِلانوهاِم الشِبِزم ه،         وهأَفِْسـدـِر وـذَا الثَّغه رِملُوا أَمهفَلَا ت

 ِتكُمِتطَاعِب اسسِبح،  هرِه أَملَيوا عنوهو، قُولُوا لَهاِلِق      :وِبيِح الْخسِإلَى ت وكعدٍة تظْرن ارِمقْد
وما ،وحسِن هِذِه الصورِة الَِّتي ِإنما خِلقَت ِليستِدلَّ ِبها الناِظر علَيـهِ ، ِلبِديِع صِنيِعهِ  والتأَمِل

وِإنْ ظَِفرتم ِبِه   ،وما خلَق اللَّه هِذِه الصورةَ ِليحجبها عِن النظَرِ       ،خلَق اللَّه لَك الْعينيِن سدى    
هِذِه الصورةُ مظْهر ِمن مظَاِهِر الْحـق ومجلًـى ِمـن           :فَقُولُوا لَه ،يلَ الِْعلِْم فَاِسد الْعقْلِ   قَِل

ولَـا  ،فَِإنْ لَم يقْبلْ فَالْقَولُ ِبالْحلُوِل الْعـام أَِو الْخاص        ،فَادعوه ِإلَى الْقَوِل ِباِلاتحادِ   ،مجاِليِه
فَمروه ِحينِئٍذ ِبالِْعفَِّة والصـيانِة     ،فَِإنه يِصري ِبِه ِمن ِإخواِن النصارى     ،نه ِبدوِن ذَِلك  تقْنعوا مِ 

فَهذَا ِمن أَقْرِب خلَفَـاِئي وأَكْبـِر   ،واصطَادوا علَيِه وِبِه الْجهالَ  ،والِْعبادِة والزهِد ِفي الدنيا   
 . أَنا ِمن جنِدِه وأَعواِنِهبلْ،جنِدي

--------------- 
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          رالْأَم كُملَيع فِْسدا يِه ملَيِخلَ عدالْأُذُِن أَنْ ي روا ثَغعنام ِإلَّا      ،ثُم هِخلُوا ِمندوا أَنْ لَا تِهدتفَاج
تخيروا لَه أَعذَب الْأَلْفَاِظ وأَسحرها     ،تحِليِه وتستحِسنه فَِإنه خِفيف علَى النفِْس تس    ،الْباِطلَ

 .وامِزجوه ِبما تهوى النفْس مزجا،ِللْأَلْباِب
 ِمنه اسِتحسـانَ  وكُلَّما صادفْتم،وأَلْقُوا الْكَِلمةَ فَِإنْ رأَيتم ِمنه ِإصغاًء ِإلَيها فَزجوه ِبأَخواِتها     

وِإياكُم أَنْ يدخلَ ِمن هذَا الثَّغِر شيٌء ِمن كَلَاِم اللَّـِه أَو كَلَـاِم              ،شيٍء فَالْهجوا لَه ِبِذكِْرهِ   
 فَحولُوا،فَِإنْ غُِلبتم علَى ذَِلك ودخلَ ِمن ذَِلك شـيءٌ        ، أَو كَلَاِم النصحاءِ   - � -رسوِلِه  

 وِإما ِبتهِويِل ذَِلـك   ،ِإما ِبِإدخاِل ِضدِه علَيهِ   ،بينه وبين فَهِمِه وتدبِرِه والتفَكُِّر ِفيِه والِْعظَِة ِبهِ       
                                                 

  زيادة مين الستقامة الكالم - ١٩٣



 ٩١

ملٌ يثْقُلُ علَيها   وهو حِ ،وتعِظيِمِه وأَنَّ هذَا أَمر قَد ِحيلَ بين النفُوِس وبينه فَلَا سِبيلَ لَها ِإلَيهِ            
وأَنَّ اِلاشِتغالَ ينبِغي أَنْ يكُونَ ِبمـا       ،وِإما ِبِإرخاِصِه علَى النفُوسِ   ،ونحِو ذَِلك ،لَا تستِقلُّ ِبهِ  

وأَما الْحق فَهو   ،أَكْثَروزبونه الْقَاِبلُونَ لَه    ،وأَغْرب ِعندهم ،وأَعز علَيِهم ،هو أَعلَى ِعند الناسِ   
ورجهةِ    ،ماوـدِللْع هفْسن ضرعم قَاِئلُهـِو           ،وحنلَـى ِبالِْإيثَـاِر وـاِس أَوالن نـيب اِبحالرو

هِ        ،ذَِلكلَيع ِخفيو لُهقْبِه ِفي كُلِّ قَالٍَب يلَياِطلَ عِخلُونَ الْبدفَت، ونَ لَهِرجختِفي كُلِّ    و قالْح 
 .قَالٍَب يكْرهه ويثْقُلُ علَيِه

كَيف يخِرجونَ الْـأَمر    ،وِإذَا ِشئْت أَنْ تعِرف ذَِلك فَانظُر ِإلَى ِإخواِنِهم ِمن شياِطِني الِْإنسِ          
والتعرِض ِمن  ،وتتبِع عثَراِت الناسِ  ،ِبالْمعروِف والنهي عِن الْمنكَِر ِفي قَالَِب كَثْرِة الْفُضولِ       

   ِطيقا لَا يلَاِء ِلماسِ   ،الْبالن نيِن بِإلْقَاِء الِْفتو، ِو ذَِلكحنو،     ـفصوِة ونالس اعبونَ اتِرجخيو
          ولُهسِبِه ر فَهصوو هفْسِبِه ن فصا والَى ِبمعت بِبيِه     - � -الرشالتِسيِم وجِفي قَالَِب الت

ويسمونَ علُـو اللَّـِه علَـى خلِْقـِه واسـِتواَءه علَـى عرِشـِه ومباينتـه                 ،والتكِْييِف
تحركًا ،يـه من يسـأَلُِني فَأُعطِ   :وقَولَه،ويسمونَ نزولَه ِإلَى سماِء الدنيا    ،تحيزا،ِلمخلُوقَاِتِه

ويسمونَ ما يقُوم   ،ويسمونَ ما وصف ِبِه نفْسه ِمن الْيِد والْوجِه أَعضاَء وجواِرح         ،وانِتقَالًا
 ِبـِه   ثُم يتوصلُونَ ِإلَى نفِْي ما وصف     ،وما يقُوم ِمن ِصفَاِتِه أَعراضا    ،ِبِه ِمن أَفْعاِلِه حواِدثَ   

أَنَّ ِإثْبات الصفَاِت الَِّتي نطَق ِبهـا       ،ويوِهمونَ الْأَغْمار وضعفَاَء الْبصاِئرِ   ،نفْسه ِبهِذِه الْأُمورِ  
ويخِرجونَ هذَا التعِطيلَ ِفي قَالَـِب      ، تستلِْزم هِذِه الْأُمور   - � -ِكتاب اللَِّه وسنةُ رسوِلِه     

ِظيمِ التعالتِزيِه وِنـِه ِبلَفْـٍظ            ،نيِبع هوندريَء ِبلَفٍْظ ويلُونَ الشقْبقُوِل يفَاُء الْععاِس ضالن أَكْثَرو
رالَى  ،آخعت ـوِحي            {:قَالَ اللَّهي الِْجـنِس والْـِإن اِطنييا شودع ِبيا ِلكُلِّ نلْنعج كَذَِلكو

مهضعا     بورِل غُرالْقَو فرخٍض زعامِ [}  ِإلَى بعةُ الْأَنورفًـا   ] ١١٢:سرخز اهـمفَس، وهو
 .ويلِْقيِه ِإلَى سمِع الْمغروِر فَيغتر ِبِه،ِلأَنَّ صاِحبه يزخِرفُه ويزينه ما استطَاع،باِطلٌ

ودقْصالْمطَانَ :ويالْأُذُنِ    أَنَّ الش رثَغ لَِزم قَد ،       هفَعنلَا يو دبالْع رضا يا مِخلَ ِفيهدأَنْ  ،أَنْ ي عنميو
هفَعنا يا مهلَ ِإلَيخدِه،يلَيع هداِرِه أَفْسِتيِر اخيلَ ِبغخِإنْ دو. 

------------- 
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فَأَجروا علَيـِه ِمـن     ،وهو قُبالَةُ الْمِلكِ  ،فَِإنه الثَّغر الْأَعظَم  ، ثَغِر اللِّسانِ  قُوموا علَى :ثُم يقُولُ 
    هفَعنلَا يو هرضا يالْكَلَاِم م،    هفَعنا يٌء ِمميِه شلَيع ِريجأَنْ ي وهعنامِذكِْر اللَّـهِ :و ـالَى   ِمنعت

ويكُونُ لَكُم ِفي هذَا الثَّغِر     ،والتكَلُِّم ِبالِْعلِْم الناِفعِ  ،ونِصيحِة ِعباِدهِ ،لَاوِة ِكتاِبهِ وِت،واسِتغفَاِرِه
 :لَا تبالُونَ ِبأَيِهما ظَِفرتم،أَمراِن عِظيماِن

وِمن أَكْبـِر جنـِدِكم     ، ِمن ِإخواِنكُم  فَِإنما الْمتكَلِّم ِبالْباِطِل أَخ   ،التكَلُّم ِبالْباِطلِ :أَحدهما
اِنِكموأَعو. 

كَمـا أَنَّ الْـأَولَ أَخ   ،فَِإنَّ الساِكت عِن الْحق أَخ لَكُم أَخرس،السكُوت عِن الْحق  :الثَّاِني
اِطقن،      لَكُم كُميوأَخ فَعالثَّاِني أَن ا كَانَ الْأَخمبراِصحِ   أَ،ولَ النقَو متِمعا ساِطِل  :مِبالْب كَلِّمتالْم

اِطقطَانٌ ني؟،شسرطَانٌ أَخيش قِن الْحع اِكتالسو 
وزينوا لَـه الـتكَلُّم     ،فَالرباطَ الرباطَ علَى هذَا الثَّغِر أَنْ يتكَلَّم ِبحق أَو يمِسك عن باِطلٍ           

 .وخوفُوه ِمن التكَلُِّم ِبالْحق ِبكُلِّ طَِريٍق،الْباِطِل ِبكُلِّ طَِريٍقِب
           مِني آدب هِمن ِلكالَِّذي أُه واِن هاللِّس رأَنَّ ثَغ ِنيا بوا يلَماعو،     ـاِخِرِهمنلَى مع هِمن مهأَكُبو

 ِسٍري وجِريٍح أَخذْته ِمن هذَا الثَّغِر؟فَكَم ِلي ِمن قَِتيٍل وأَ،ِفي الناِر
ويكُونُ ،ِلينِطق أَحدكُم علَى ِلساِن أَِخيِه ِمن الِْإنِس ِبالْكَِلمـةِ    :وأُوِصيكُم ِبوِصيٍة فَاحفَظُوها  

       التا وِظيِمهعتا واِنهسِتحِباس ِطقناِمِع فَياِن السلَى ِلسع رأَِخيِه     الْآخ ِمن طْلُبيا وهِب ِمنجع
واقْعدوا لَهم  ،وادخلُوا علَيِهم ِمن كُلِّ بابٍ    ،وكُونوا أَعوانا علَى الِْإنِس ِبكُلِّ طَِريقٍ     ،ِإعادتها

فَِبما أَغْويتِني لَأَقْعدنَّ   {:أَما سِمعتم قَسِمي الَِّذي أَقْسمت ِبِه ِلربِهم حيثُ قُلْت        ،كُلَّ مرصدٍ 
    ِقيمتسالْم اطَكِصر ملَه-      ـنعو ـاِنِهممأَي نعو لِْفِهمخ ِمنو ِديِهمِن أَييب ِمن مهنلَآِتي ثُم 

اِكِرينش مهأَكْثَر ِجدلَا تو اِئِلِهمماِف [} شرةُ الْأَعور١٧ - ١٦س. [ 
 ا تما  أَوِقِه كُلِّهِبطُر مِن آدِلاب تدقَع ِني قَدوِبطَِريـٍق   ،ر لَـه تدطَِريٍق ِإلَّا قَع ِني ِمنفُوتفَلَا ي
عن سبرةَ  ف- � -حتى أُِصيب ِمنه حاجِتي أَو بعضها؟ وقَد حذَّرهم ذَِلك رسولُهم           ،غَيِرِه

ِإنَّ الشيطَانَ قَعد ِلابِن آدم ِبأَطْرِقِه فَقَعد       " : يقُولُ �سِمعت رسولَ اِهللا    :بِن أَِبي فَاِكٍه قَالَ   
ثُم قَعد  ،فَعصاه فَأَسلَم ،تسِلم وتذَر ِدينك وِدين آباِئك وآباِء أَِبيك      :لَه ِبطَِريِق الِْإسلَاِم فَقَالَ   

وِإنما مثَلُ الْمهاِجِر كَمثَِل الْفَـرِس      ،تهاِجر وتذَر أَرضك وسماَءك   :قَالَفَ،لَه ِبطَِريِق الِْهجرةِ  



 ٩٣

   راجفَه اهصِل فَعاِد فَقَالَ     ،ِفي الطِّوِبطَِريِق الِْجه لَه دقَع اِل     :ثُمالْمفِْس والن دهج وفَه اِهدجت
  كَحنلُ فَتقْتقَاِتلُ فَتفَت   داهفَج اهصالُ فَعالْم مقْسيأَةُ ورـولُ اِهللا  "  الْمسفَقَالَ ر�: "  ـنفَم

ومن قُِتلَ كَانَ حقا علَـى اِهللا أَنْ يدِخلَـه          ،فَعلَ ذَِلك كَانَ حقا علَى اِهللا أَنْ يدِخلَه الْجنةَ        
ى اِهللا أَنْ يدِخلَه الْجنةَ أَو وقَصته دابةٌ كَانَ حقا علَـى            وِإنْ غَِرق كَانَ حقا علَ    :قَالَ،الْجنةَ

 ١٩٤"اِهللا أَنْ يدِخلَه الْجنةَ 
فَِإذَا أَراد أَحدهم أَنْ يتصدق فَاقْعدوا لَه علَى طَِريِق         ،فَكَهذَا فَاقْعدوا لَهم ِبكُلِّ طُرِق الْخيرِ     

أَتخِرج الْمالَ فَتبقَى ِمثْلَ هذَا الساِئِل وتِصري ِبمنِزلَِتِه أَنت وهو         :وقُولُوا لَه ِفي نفِْسهِ   ،الصدقَِة
ِهي أَموالُنا  :قَالَ،سواٌء؟ أَوما سِمعتم ما أَلْقَيت علَى ِلساِن رجٍل سأَلَه آخر أَنْ يتصدق علَيهِ            

 . أَعطَيناكُموها ِصرنا ِمثْلَكُمِإذَا
   جِبطَِريِق الْح وا لَهداقْعِشقَّةٌ  :فَقُولُوا،ووفَةٌ مخم فِْس       ،طَِريقُهلَـِف الـنا ِلتـاِلكُهس ضرعتي

ثُم ،ِر صعوبِتها وآفَاِتها  وهكَذَا فَاقْعدوا لَه علَى ساِئِر طُرٍق الْخيِر ِبالتنِفِري عنها وِذكْ         ،والْماِل
         مِني آدِن بيا ِفي أَعوهنساِصي فَحعِق الْملَى طُرع موا لَهداقْع،  ا ِفي قُلُوِبِهموهنيزلُوا ،وعاجو

 .م الْعونُ هن لَكُمفَِنع،فَِمن أَبواِبِهن فَادخلُوا علَيِهم،أَكْثَر أَعواِنِكم علَى ذَِلك النساَء
 .فَامنعوها أَنْ تبِطش ِبما يضركُم وتمِشي ِفيِه،ثُم الْزموا ثَغر الْيديِن والرجلَيِن
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        وِر مِذِه الثُّغوِم هلَى لُزع اِنكُموأَع روا أَنَّ أَكْبلَماعةِ    وارفِْس الْأَمةُ الـنـالَحـا  ،صوهيفَأَع
وكُونوا معهـا علَـى حـرِب الـنفِْس         ،وأَِمـدوها واسـتِمدوا ِمنهـا     ،واستِعينوا ِبها 

موادهـا  ولَا سِبيلَ ِإلَى ذَِلك ِإلَّـا ِبقَطْـِع         ،فَاجتِهدوا ِفي كَسِرها وِإبطَاِل قُواها    ،الْمطْمِئنِة
فَاسـتنِزلُوا  ،وانطَاعت لَكُم أَعوانها،فَِإذَا انقَطَعت موادها وقَِويت مواد النفِْس الْأَمارةِ    ،عنها

ا تأْمر ِإلَّا ِبمـا     فَِإنها لَ ،وولُّوا مكَانه النفْس الْأَمارةَ   ،واعِزلُوه عن مملَكَِتهِ  ،الْقَلْب ِمن ِحصِنهِ  
 هونِحبتو هنووهةَ    ،تتأَلْب هونهكْرا تِبم ِجيئُكُملَا تونَ ِبِه        ،وِشريٍء تيِفي ش اِلفُكُمخا لَا تهأَن عم

 ِمن الْقَلِْب منازعةً ِإلَـى      فَِإنْ أَحسستم ،بلْ ِإذَا أَشرتم علَيها ِبشيٍء بادرت ِإلَى ِفعِلهِ       ،علَيها
                                                 

 صحيح) ٤٥٩٣)(٤٥٣/ ١٠( خمرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٤٣٢٧)(٢٨٣/ ٤(السنن الكربى للنسائي  - ١٩٤



 ٩٤

فَزينوهـا  ،فَاعِقدوا بينه وبـين الـنفِْس عقْـد النكَاحِ        ،وأَردتم الْأَمن ِمن ذَِلك   ،مملَكَِتِه
ا الِْوصـاِل   وقُولُوا لَه ذُق طَعم هذَ    ،وأَروها ِإياه ِفي أَحسِن صورِة عروٍس توجد      ،وجملُوها

ثُم واِزنْ  ،وباشرت مرارةَ الطَّعِن والضربِ   ،والتمتِع ِبهِذِه الْعروِس كَما ذُقْت طَعم الْحربِ      
يـوٍم  فَلَيسـت بِ  ،فَدِع الْحرب تضع أَوزارها   ،ومرارِة ِتلْك الْمحاربةِ  ،بين لَذَِّة هِذِه الْمسأَلَةِ   

 .وقُواك تضعف عن حرٍب داِئٍم،وِإنما هو حرب متِصلٌ ِبالْموِت،وتنقَِضي
 :واستِعينوا يا بِني ِبجنديِن عِظيميِن لَن تغلَبوا معهما

ِه تعـالَى والـداِر الْـآِخرِة ِبكُـلِّ         فَأَغِْفلُوا قُلُوب بِني آدم عِن اللَّ     ،جند الْغفْلَةِ :أَحدهما
فَِإنَّ الْقَلْب ِإذَا غَفَلَ عِن اللَّـِه       ،فَلَيس لَكُم شيٌء أَبلَغَ ِفي تحِصيِل غَرِضِكم ِمن ذَِلك        ،طَِريٍق

 .تعالَى تمكَّنتم ِمنه وِمن ِإغْواِئِه
وصولُوا علَيِهم ِبهـذَيِن    ،وحسنوها ِفي أَعيِنِهم  ،ا ِفي قُلُوِبِهم  فَزينوه،جند الشهواتِ :الثَّاِني

وعلَى ،واستِعينوا علَى الْغفْلَِة ِبالشـهواتِ    ،فَلَيس لَكُم ِفي بِني آدم أَبلَغُ ِمنهما      ،الْعسكَريِن
ولَا يغِلـب واِحـد     ،ثُم استِعينوا ِبِهما علَى الذَّاِكرِ    ،اِفِلنيواقِْرنوا بين الْغ  ،الشهواِت ِبالْغفْلَةِ 

وِإذَا رأَيتم جماعـةً  ،وشيطَانُ الذَّاِكِر معهم،فَِإنَّ مع الْغاِفلَيِن شيطَانيِن صاروا أَربعةً   ،خمسةً
     كُمرضا يلَى مع ِمِعنيتجِذكْرِ  -م ِديِنهِ      ِمنِيِه وهنِرِه وِة أَمذَاكَرملَـى    ، اللَِّه ووا عقِْدرت لَمو

  فِْريِقِهمت-       طَّاِلنيِس الْبالِْإن ِمن ِسِهمِني ِجنِبب ِهملَيوا عِعينتفَاس ، مهِمن موهبـوا  ،فَقَرشوشو
وادخلُوا علَى كُلِّ واِحٍد ِمن بِني آدم ِمن باِب         ،موِر أَقْرانها علَيِهم ِبِهم،وِبالْجملَِة فَأَِعدوا ِللْأُ   

وِإذَا كَانَ اللَّه قَد أَمرهم     ،وكُونوا لَه أَعوانا علَى تحِصيِلها    ،فَساِعدوه علَيها ،ِإرادِتِه وشهوِتهِ 
    ريو وكُماِبرصيو وا لَكُمِبرصأَنْ ي  ورالثُّغ كُملَياِبطُـوا      ،اِبطُوا عروا وـاِبرصو متوا أَنِبرفَاص

فَلَا تصطَادوا بِني آدم ِفـي      ،وانتِهزوا فُرصكُم ِفيِهم ِعند الشهوِة والْغضبِ     ،علَيِهم ِبالثُّغورِ 
 .أَعظَم ِمن هذَيِن الْموِطنيِن

نهم من يكُونُ سلْطَانُ الشهوِة علَيِه أَغْلَـب وسـلْطَانُ غَضـِبِه ضـِعيف              واعلَموا أَنَّ مِ  
ورقْهةِ   ،موهالش ِه طَِريقلَيذُوا عبِ  ،فَخضالْغ وا طَِريقعدـلْطَانُ       ،وكُـونُ سي ـنم مهِمنو

  ِه أَغْلَبلَيِب عضالْغ،   هالش لُوا طَِريقخفَلَا ت هِة قَلْبا  ،وهرطِّلُوا ثَغعلَا تو،     ـهفْسن ِلكمي فَِإنْ لَم
فَزوجوا بـين غَضـِبِه     ،فَِإنه الْحِري أَنْ لَا يمِلك نفْسـه ِعنـد الشـهوةِ          ،ِعند الْغضبِ 



 ٩٥

وِإلَى الْغضـِب   ،وِة ِمن باِب الْغضبِ   وادعوه ِإلَى الشه  ،وامِزجوا أَحدهما ِبالْآخرِ  ،وشهوِتِه
 .ِمن طَِريِق الشهوِة

وِإنما أَخرجت أَبويِهم   ،واعلَموا أَنه لَيس لَكُم ِفي بِني آدم ِسلَاح أَبلَغُ ِمن هذَيِن السلَاحينِ           
فَِبِه قَطَّعـت   ،عـداوةَ بـين أَولَـاِدِهم ِبالْغضـبِ       وِإنما أَلْقَيـت الْ   ،ِمن الْجنِة ِبالشهوةِ  

مهامحأَر،ماَءهِدم فَكْتسو،اهأَخ مآد يناب دلَ أَحِبِه قَتو. 
       مِن آدةٌ ِفي قَلِْب ابرمج بضوا أَنَّ الْغلَماعقَلِْبهِ   ،و ِمن ثُورةَ توهالشطْفَـأُ  ،وا تمِإنو   ـارالن 

فَِإياكُم أَنْ تمكِّنوا ابن آدم ِعند غَضِبِه وشهوِتِه ِمن قُرباِن          ،ِبالْماِء والصلَاِة والذِّكِْر والتكِْبريِ   
ـ ،فَِإنَّ ذَِلك يطِْفئُ عنهم نار الْغضِب والشهوةِ  ،الْوضوِء والصلَاةِ  يهم ِبـذَِلك  وقَد أَمرهم نِب

وحمرِة عينيـِه؟   ،أَلَم تروا ِإلَى انِتفَاِخ أَوداِجهِ    ،ِإنَّ الْغضب جمرةٌ ِفي قَلِْب ابِن آدم      " :فَقَالَ
دقْعا فَلْيئًا فَِإنْ كَانَ قَاِئميش ذَِلك ِمن سأَح نفَم، طَِجعضا فَلْيِإنْ كَانَ قَاِعد١٩٥"و. 

وِإنمـا تطْفَـأُ النـار      ،وِإنَّ الشيطَانَ خِلق ِمن النارِ    ،ِإنَّ الْغضب ِمن الشيطَانِ   «:الَ لَهم وقَ
وقَد أَوصاهم اللَّه أَنْ يستِعينوا علَيكُم ِبالصـبِر        ،١٩٦»فَِإذَا غَِضب أَحدكُم فَلْيتوضأْ   ،ِبالْماِء

واسـتِعينوا علَـيِهم ِبالشـهوِة      ،وأَنسـوهم ِإياه  ،حولُوا بيـنهم وبـين ذَِلك     فَ،والصلَاِة
وأَعظَم أَسِلحِتِهم ِفـيكُم    .الْغفْلَةُ واتباع الْهوى  :وأَبلَغُ أَسِلحِتِكم ِفيِهم وأَنكَاها   ،والْغضِب

فَِإذَا رأَيتم الرجلَ مخاِلفًا ِلهواه فَاهربوا ِمـن        ،للَِّه ومخالَفَةُ الْهوى  وأَمنع حصوِنِهم ِذكْر ا   
هوا ِمنندلَا تِظلِِّه و. 

والْمقْصود أَنَّ الذُّنوب والْمعاِصي ِسلَاح ومدد يمد ِبها الْعبد أَعداَءه ويِعينهم ِبها علَـى              
قَاِتلُونَ ِبِسلَاِحِه،فِْسِهنفِْسِه،فَيلَى نع مهعكُونُ ميِل،وهةُ الْجذَا غَايهو. 

 ١٩٧ما يبلُغُ الْجاِهلُ ِمن نفِْسِه...ما يبلُغُ الْأَعداُء ِمن جاِهٍل 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٧٩٣٧)(٥٢٩/ ١٠(شعب اإلميان  - ١٩٥

  حسن لغريه ) ٤٧٨٤)(٢٤٩/ ٤(سنن أيب داود  - ١٩٦

/ ١(ومفتاح األفكار للتأهب لدار القرار ) ٦٥: ص(وسوء اخللق ) ٥٦٢/ ٣(اآلداب الشرعية واملنح املرعية  - ١٩٧
 )٢٠٣/ ١(وموارد الظمآن لدروس الزمان ) ٣٧٩



 ٩٦

ويجتِهـد   و يزعم أَنه لَها مكِْرم  وه،وِمن الْعجاِئِب أَنَّ الْعبد يسعى ِبجهِدِه ِفي هواِن نفِْسهِ        
ويبذُلُ جهده ِفـي    ،ِفي ِحرماِنها أَعلَى حظُوِظها وأَشرفَها وهو يزعم أَنه يسعى ِفي حظِّها          

 .ا ويكِْبرهاوهو يزعم أَنه يعِليها ويرفَعه،تحِقِريها وتصِغِريها وتدِنيِسها
ومِذلٌّ ،أَلَا رب مِهٍني ِلنفِْسِه وهو يزعم أَنه لَها مكِْرم        :وكَانَ بعض السلَِف يقُولُ ِفي خطْبِتهِ     

     ِعزا ملَه هأَن معزي وهفِْسِه وِلن،      ركَبا ملَه هأَن معزي وهفِْسِه وِلن رغصمو،   وهفِْسِه وِلن ِضيعمو
يبلُغُ ِمنهـا   ،وكَفَى ِبالْمرِء جهلًا أَنْ يكُونَ مع عدوِه علَى نفِْسـهِ         ،يزعم أَنه مراٍع ِلِحفِْظها   
هودع هلُغبا لَا يِلِه مانُ،ِبِفععتسالْم اللَّهو. 

---------------- 
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فَـِإنْ  ،وِإذَا نِسي نفْسه أَهملَها وأَفْسـدها وأَهلَكَها      ،أَنها تنِسي الْعبد نفْسه   :وِمن عقُوباِتها 
 سياِنِه نفْسه؟كَيف ينسى الْعبد نفْسه؟ وِإذَا نِسي نفْسه فَأَي شيٍء يذْكُر؟ وما معنى ِن:ِقيلَ
ولَا تكُونوا كَالَِّذين نسوا اللَّه فَأَنسـاهم       {:قَالَ تعالَى ،نعم ينسى نفْسه أَعظَم ِنسيانٍ    :ِقيلَ

 ] .١٩:سورةُ الْحشِر[} أَنفُسهم أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ
 هِسين هانحبس مهبوا رسا نفَلَممهفُسأَن ماهسأَنو الَى،معا قَالَ تكَم:} مهِسـيفَن وا اللَّهسن {

 ] .٦٧:سورةُ التوبِة[
 :فَعاقَب سبحانه من نِسيه عقُوبتيِن

 .أَنه أَنساه نفْسه:والثَّاِنيةُ.أَنه سبحانه نِسيه:ِإحداهما
انيِنسدِ  وبِللْع هانحبس ه:الُهمِإه،كُهرتو، هنلِّيِه عختو،هتاعِإضـِد       ،والْي ِه ِمـنى ِإلَينأَد لَاكفَالْه

وأَســباِب ســعادِتها ،ِإنســاؤه ِلحظُوِظهــا الْعاِليِة:فَهو،وأَمــا ِإنســاؤه نفْســه،ِللْفَِم
ولَا يجعلُه علَى   ،وما تكْملُ ِبِه ِبنسِيِه ذَِلك كُلِِّه جِميِعِه فَلَا يخطُر ِبباِلهِ         ،اِحهاوِإصلَ،وفَلَاِحها

 .فَِإنه لَا يمر ِبباِلِه حتى يقِْصده ويؤِثره،ولَا يصِرف ِإلَيِه ِهمته فَيرغَب ِفيِه،ِذكِْرِه
 .فَلَا يخطُر ِبباِلِه ِإزالَتها، عيوب نفِْسِه ونقْصها وآفَاِتهاوأَيضا فَينِسيِه

ولَا السعي ِفي ِإزالَـِة     ،فَلَا يخطُر ِبقَلِْبِه مداواتها   ،وأَيضا فَينِسيِه أَمراض نفِْسِه وقَلِْبِه وآلَامها     
 ومرضه،فَهو مِريض مثْخن ِبالْمرِض،ِبها ِإلَى الْفَساِد والْهلَاِكِعلَِلها وأَمراِضها الَِّتي تئُولُ 



 ٩٧

وهذَا ِمن أَعظَـِم الْعقُوبـِة      ،ولَا يخطُر ِبباِلِه مداواته   ،ولَا يشعر ِبمرِضهِ  ،متراٍم ِبِه ِإلَى التلَفِ   
 .الْعامِة والْخاصِة

ونِسـي مصـاِلحها وداَءهـا      ، أَعظَم ِمن عقُوبِة من أَهملَ نفْسـه وضيعها        فَأَي عقُوبةٍ 
 وأَسباب سعادِتها وفَلَاِحها وصلَاِحها وحياِتها الْأَبِديِة ِفي النِعيِم الْمِقيِم؟،ودواَءها

    يبت ِضعوذَا الْملَ هأَمت نما            ووهعـيضو فُِسِهمِقيقَةَ أَنوا حسن لِْق قَدذَا الْخه أَنَّ أَكْثَر لَه ن
وِإنما يظْهر لَهم هذَا ِعند     ،وباعوها رِخيصةً ِبثَمٍن بخٍس بيع الْغبنِ     ،وأَضاعوا حظَّها ِمن اللَّهِ   

يوم يظْهر ِللْعبِد أَنه غُِبن ِفي الْعقْـِد الَّـِذي          ،وِر يوم التغابنِ  ويظْهر هذَا كُلَّ الظُّه   ،الْموِت
فَِإنَّ كُلَّ أَحٍد يتِجر ِفي هـِذِه       ،والتجارِة الَِّتي اتجر ِفيها ِلمعاِدهِ    ،عقَده ِلنفِْسِه ِفي هِذِه الدارِ    

 .الدنيا ِلآِخرِتِه
رونَ الَِّذين يعتِقدونَ أَنهم أَهلُ الربِح والْكَسِب اشتروا الْحياةَ الدنيا وحظَّهم ِفيها            فَالْخاِس
لَذَّاِتِهما  ،وِفيه ظِِّهمحِة وا    ،ِبالْآِخرينالد اِتِهميِفي ح اِتِهمبوا طَيبا ،فَأَذْهوا ِبهعتمتاسوا ،وضرو

فَباعوا واشتروا واتجـروا وبـاعوا آِجلًـا        ،وكَانَ سعيهم ِلتحِصيِلها  ،واطْمأَنوا ِإلَيها ،هاِب
 :ويقُولُ أَحدهم،هذَا هو الْحزم:وقَالُوا،وغَاِئبا ِبناِجٍز،ونِسيئَةً ِبنقٍْد،ِبعاِجٍل

فَكَيف أَِبيع حاِضرا نقْدا مشاهدا ِفي هِذِه الداِر ِبغاِئٍب          عت ِبهِ خذْ ما تراه ودع شيئًا سمِ     
نِسيئَةً ِفي داٍر أُخرى غَيِر هِذِه؟ وينضم ِإلَـى ذَِلـك ضـعف الِْإميـاِن وقُـوةُ داِعـي                   

فَأَكْثَر الْخلِْق ِفي هِذِه التجارِة الْخاِسرِة الَِّتي       ،ِسومحبةُ الْعاِجلَِة والتشبه ِببِني الِْجن    ،الشهوِة
أُولَِئك الَِّذين اشتروا الْحياةَ الدنيا ِبالْآِخرِة فَلَا يخفَّف عنهم الْعـذَاب           {:قَالَ اللَّه ِفي أَهِلها   
فَما رِبحت ِتجارتهم ومـا كَـانوا       {: ِفيِهم وقَالَ،]٨٦:سورةُ الْبقَرةِ [} ولَا هم ينصرونَ  

ِدينتهةِ [} مقَرةُ الْبورـِذِه              ،]١٦:سِفـي ه نـبالْغ ـملَه ـرِن ظَهابغالت موفَِإذَا كَانَ ي
 .فَتتقَطَّع علَيِهم النفُوس حسراٍت،التجارِة

    مهونَ فَِإناِبحا الرأَماقٍ  وا ِببوا فَاِنياعِفيسٍ ،با ِبنِسيسخِظيمٍ ،وا ِبعِقريحقَالُوا،وو:   ارا ِمقْـدم
حتى نِبيع حظَّنا ِمن اللَِّه تعالَى والداِر الْآِخرِة ِبها؟ فَكَيف          ،هِذِه الدنيا ِمن أَوِلها ِإلَى آِخِرها     

    ا ِفي ههِمن دبالُ الْعنلْمٍ        يِة حفْوِقيقَِة كَغِفي الْح وِن الْقَِصِري الَِّذي همِإلَـى    ،ذَا الز ةَ لَهبلَا ِنس 
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ويوم يحشرهم كَأَنْ لَم يلْبثُوا ِإلَّا ساعةً ِمن النهاِر يتعـارفُونَ           {:قَالَ تعالَى :داِر الْقَراِر أَلْبتةَ  
مهنيب {]ةُ يورسس٤٥:ون. [ 

 ِإلَـى ربـك   - ِفيم أَنت ِمن ِذكْراها   -يسأَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها      {:وقَالَ تعالَى 
 كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُـوا ِإلَّـا عِشـيةً أَو            - ِإنما أَنت منِذر من يخشاها       -منتهاها  

اضاهاِت[} حاِزعةُ النور٤٦ - ٤٢:س. [ 
سـورةُ  [} كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا ِإلَّا ساعةً ِمن نهاٍر بلَاغٌ           {:وقَالَ تعالَى 

 ] .٣٥:الْأَحقَاِف
ا لَِبثْنا يوما أَو بعض يـوٍم فَاسـأَِل          قَالُو -كَم لَِبثْتم ِفي الْأَرِض عدد ِسِنني       {:وقَالَ تعالَى 

  ينادـونَ          -الْعلَمعت متكُن كُمأَن ِإلَّا قَِليلًا لَو مقَالَ ِإنْ لَِبثْت  {]   ِمِننيـؤةُ الْمـور١١٢:س - 
١١٤. [ 

 يتخافَتونَ بيـنهم ِإنْ     -ٍذ زرقًا   يوم ينفَخ ِفي الصوِر ونحشر الْمجِرِمني يومئِ      {:وقَالَ تعالَى 
سورةُ [}  نحن أَعلَم ِبما يقُولُونَ ِإذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَِريقَةً ِإنْ لَِبثْتم ِإلَّا يوما            -لَِبثْتم ِإلَّا عشرا    

 ] .١٠٤ - ١٠٢:طه
وأَنَّ لَهم دارا غَيـر     ،فَلَما عِلموا ِقلَّةَ لُبِثِهم ِفيها    ،ِقيامِةفَهِذِه حِقيقَةُ الدنيا ِعند موافَاِة يوِم الْ      

 رأَوا ِمن أَعظَِم الْغبِن بيـع داِر الْبقَـاِء ِبـداِر            -ِهي دار الْحيواِن ودار الْبقَاِء      ،هِذِه الدارِ 
فَظَهر لَهـم يـوم     ،ولَم يغتروا ِبِتجارِة السفَهاِء ِمن الناسِ     ،فَاتجروا ِتجارةَ الْأَكْياسِ  ،الْفَناِء

     هورتا اشم ارِمقْدو ِتِهمارِتج حِن ِربابغالت،       ِجرتٍر متشم اِئعا بينِذِه الدٍد ِفي هكُلُّ أَحكُلُّ ،وو
عفَم هفْسن اِئعو فَبدغاِس ياالنِبقُهوم ا أَوِتقُه. 

ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سـِبيِل اللَّـِه               {
ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللَّـِه  فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفي التوراِة والِْإنِجيِل والْقُرآِن       

ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكِبِه و متعايالَِّذي ب ِعكُميوا ِببِشربتِة[} فَاسبوةُ التور١١١:س. [ 
ن لَا يقِْدر علَى هـذَا      ويا م ،فَتاِجروا أَيها الْمفِْلسونَ  ،فَهذَا أَولُ نقٍْد ِمن ثَمِن هِذِه التجارةِ      

 :فَِإنْ كُنت ِمن أَهِل هِذِه التجارِة فَأَعِط هذَا الثَّمن،هنا ثَمن آخر،الثَّمِن
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التاِئبونَ الْعاِبدونَ الْحاِمدونَ الساِئحونَ الراِكعونَ السـاِجدونَ الْـآِمرونَ ِبـالْمعروِف          {
ونَ عاهالنوِمِننيؤِر الْمشبوِد اللَِّه وداِفظُونَ ِلحالْحكَِر ونِة[} ِن الْمبوةُ التور١١٢:س. [ 

 تؤِمنـونَ ِباللَّـِه   -ياأَيها الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِلـيٍم       {
} سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ         ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي    

]فةُ الصور١١ - ١٠:س. [ 
وتشـغلُه ِبالتجـارِة   ،والْمقْصود أَنَّ الذُّنوب تنِسي الْعبد حظَّه ِمن هِذِه التجـارِة الراِبحةِ     

 .واللَّه الْمستعانُ،وكَفَى ِبذَِلك عقُوبةً،ِسرِةالْخا
----------------- 

V�V�W,א��K>�LvKb�U��V�Vd�ْאV�V�W,א��K>�LvKb�U��V�Vd�ْאV�V�W,א��K>�LvKb�U��V�Vd�ْאV�V�W,א��K>�LvKb�U��V�Vd�ْא����
وتمنع ،فَتِزيلُ الْحاِصـلَ  ،وتقْطَع النعم الْواِصـلَةَ   ، وِمن عقُوباِتها أَنها تِزيلُ النعم الْحاِضرةَ     

ولَا اسـتجِلب مفْقُودهـا ِبِمثْـِل       ،عم اللَِّه ما حِفظَ موجودها ِبِمثِْل طَاعِتهِ      فَِإنَّ نِ ،الْواِصلَ
سـببا  ،وقَد جعلَ اللَّه سبحانه ِلكُلِّ شيٍء سببا وآفَةً       ،فَِإنَّ ما ِعنده لَا ينالُ ِإلَّا ِبطَاعِتهِ      ،طَاعِتِه
هِلبجطِ ،يبآفَةً تولُه،     هتا طَاعِة لَهاِلبِمِه الْجِنع اببلَ أَسعفَج،   هتِصيعا مهةَ ِمناِنعا الْمآفَاِتهفَِإذَا ،و

وِإذَا أَراد زوالَها عنه خذَلَه حتـى       ،أَراد ِحفْظَ ِنعمِتِه علَى عبِدِه أَلْهمه ِرعايتها ِبطَاعِتِه ِفيها        
 .ه ِبهاعصا

وسماعا ِلما غَاب عنه ِمن أَخباِر      ،وِمن الْعجِب ِعلْم الْعبِد ِبذَِلك مشاهدةً ِفي نفِْسِه وغَيِرهِ        
ِه كَأَنه مستثْنى ِمـن هـذِ     ،وهو مِقيم علَى معِصيِة اللَّهِ    ،من أُِزيلَت ِنعم اللَِّه عنهم ِبمعاِصيهِ     

وواِصلٌ ِإلَى  ،وكَأَنَّ هذَا أَمر جاٍر علَى الناِس لَا علَيهِ       ،أَو مخصوص ِمن هذَا الْعمومِ    ،الْجملَِة
فَأَي جهٍل أَبلَغُ ِمن هذَا؟ وأَي ظُلٍْم ِللنفِْس فَوق هذَا؟ فَالْحكْم ِللَّـِه الْعِلـي        ،الْخلِْق لَا ِإلَيهِ  

 .الْكَِبِري
----------------- 

U�U	Vd�ْאVو�U�M�V��ْא�V�M�V��K�U��V�Kb��̀V�UIM�Vd�ْאU�U	Vd�ْאVو�U�M�V��ْא�V�M�V��K�U��V�Kb��̀V�UIM�Vd�ْאU�U	Vd�ْאVو�U�M�V��ْא�V�M�V��K�U��V�Kb��̀V�UIM�Vd�ْאU�U	Vd�ْאVو�U�M�V��ْא�V�M�V��K�U��V�Kb��̀V�UIM�Vd�ْא����
ومن سعادته ِفـي  ،أَنها تباِعد عِن الْعبِد وِليه وأَنفَع الْخلِْق لَه وأَنصحهم لَه         : وِمن عقُوباِتها 

 هِبِه ِمنقُر،  الْم لَكالْم وهكَّلُ ِبهِ وو،      لِْق لَـهالْخ أَغَشو هودع هِني ِمندتو،مهظَمأَعا   ورـرض
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طَانُ ،لَهيالش وهةِ          ،وِصيعالْم ِر ِتلْكِبقَد لَكالْم هِمن داعبت ى اللَّهصِإذَا ع دبفَِإنَّ الْع،  ـهى ِإنتح
 .الْواِحدِة مسافَةً بِعيدةًيتباعد ِمنه ِبالِْكذْبِة 

ِإذَا كَذَب العبد تباعد عنه املَلَك ِميلًـا         «: قَالَ �أَنَّ النِبي   ،عن ابِن عمر  :وِفي بعِض الْآثَارِ  
 ١٩٨»ِمن نتِن ما جاَء ِبِه؟

فَماذَا يكُونُ ِمقْدار بعِدِه ِمنه ِمما هـو        ،فَِإذَا كَانَ هذَا تباعد الْملَِك ِمنه ِمن ِكذْبٍة واِحدةٍ        
ذَِلك ِمن ر؟،أَكْبهِمن شأَفْحو 

ِإذَا رِكب الذَّكَر عجِت الْأَرض ِإلَى اللَِّه وهربـِت الْملَاِئكَـةُ ِإلَـى             :وقَالَ بعض السلَفِ  
 .وشكَت ِإلَيِه عِظيم ما رأَت،ربها

فَِإنْ ذَكَر اللَّـه وكَبـره      ،ِإذَا أَصبح ابن آدم ابتدره الْملَك والشيطَانُ      :وقَالَ بعض السلَفِ  
 لَّلَههو هِمدحو،   لَكالْم لَّاهوتطَانُ ويالش لَّا       ،طُِردوتو هنع لَكالْم بذَه ِر ذَِلكيِبغ حتِإِن افْتو ه

 .الشيطَانُ
           ةُ لَهلَبالْغةُ والطَّاعو كْمالْح ِصريى يتِد حبالْع ِمن بقْري لَكالُ الْمزلَا يلَاِئكَـةُ   ،والْم لَّاهوتفَت

ربنا اللَّه ثُم استقَاموا    ِإنَّ الَِّذين قَالُوا    {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ،ِفي حياِتِه وِعند موِتِه وِعند بعِثهِ     
 نحن  -تتنزلُ علَيِهم الْملَاِئكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ             

 ] .٣١ - ٣٠:سورةُ فُصلَت[} أَوِلياؤكُم ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الْآِخرِة
       مهرأَبو مهفَعأَنلِْق والْخ حصأَن لَّاهوت لَكالْم لَّاهوِإذَا تو، هلَّمعو هتفَثَب، هاننى جقَوو،  اللَّه هدأَيو

] ١٢:ورةُ الْأَنفَالِ س[} ِإذْ يوِحي ربك ِإلَى الْملَاِئكَِة أَني معكُم فَثَبتوا الَِّذين آمنوا         {:تعالَى
. 

                                                 
 ضعيف ) ١٩٧٢)(٣٤٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٩٨

قَالَ اللَّه جلَّ ، كَِرمي علَيِهوالْملَك حِبيب اللَِّه عز وجلَّ؛ ِلأَنه،فَشِهد،فَِإذَا غَاب الْملَك ِعند الْكَِذِب حضر ِعند الصدِق
وقَالَ اللَّه عز وجلَّ ،كَاِتِبني ِلأَعماِلكُم،أَي ِكراما علَى اللَِّه] ١١: االنفطار[} وِإنَّ علَيكُم لَحاِفِظني ِكراما كَاِتِبني{وعلَا 

فَهِذِه ِصفَات من ،] ٦: التحرمي[} لَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَلَا يعصونَ ال{وقَالَ ،] ١٦: عبس[} ِكراٍم بررٍة{
ا اللَّهمهِحباللَِّه،ي ِبيبح لَكفَِإذًا فَالْم،ِبيبلَّ حجو زِللَِّه ع وفَِة فَهِذِه الصكَانَ ِبه نمو، ِبيِن النع ربالْخ دروِإنَّ«: �و 

طَاسالْع ِحبالَى يعت اللَّه،بثَاؤالت هكْري٥٢: ص(حبر الفوائد املسمى مبعاين األخبار للكالباذي » و( 
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ويثَبته ِبالْقَوِل الثَّاِبِت   ،لَا تخف ولَا تحزنْ وأَبِشر ِبالَِّذي يسرك      :فَيقُولُ الْملَك ِعند الْموتِ   
 .لْمسأَلَِةوِفي الْقَبِر ِعند ا،وِعند الْموِت،أَحوج ما يكُونُ ِإلَيِه ِفي الْحياِة الدنيا

       لَِك لَهِة الْمبحص ِد ِمنبِللْع فَعأَن دأَح ساِمهِ    ،فَلَينمقَظَِتِه وِفي ي هِليو وهِتِه   ،ووم دِعناِتِه ويحو
ِرب عنـه  ويحا،ومحدثُه ِفـي ِسـرهِ  ،وصاِحبه ِفي خلْوِتِه،ومؤِنسه ِفي وحشِتهِ ،وِفي قَبِرهِ 

هودهِ   ،علَيع هِعينيو هنع اِفعديِبهِ   ،و هرشبيِر ويِبالْخ هِعديو،   قِديِق ِبالْحصلَى التع ِحثُّهيا ،وكَم
بو ِإياٍس الْبجِلي   حدثَِني أَ ،عِن الْمسيِب بِن راِفعٍ   :جاَء ِفي الْأَثَِر الَِّذي يروى مرفُوعا وموقُوفًا      

ومن ،من تطَاولَ تنِظيما خفَضه اللَّه عـز وجـلَّ        :يقُولُ،سِمعت عبد اللَِّه بن مسعودٍ    :قَالَ
مةُ الْمِلِك ِإيعـاد    فَلُ،وِإنَّ ِللْمِلِك لُمةً وِللشيطَاِن لُمةً    ،تواضع ِللَِّه تخشعا رفَعه اللَّه عز وجلَّ      

  قِبالْح ِديقصتِر ويلَّ      ،ِبالْخجو زع وا اللَّهدمفَاح ذَِلك متأَيفَِإذَا ر،    رِبالش ادطَاِن ِإيعيةُ الشلُمو
قِبالْح كِْذيبتلَّ،وجو زذُوا ِباللَِّه عوعفَت ذَِلك متأَي١٩٩"فَِإذَا ر.  

اِنهِ      ولَى ِلسع كَلَّمِد تبالْع لَِك ِمنالْم بقُر دتِإذَا اش، ـِديدلَ الساِنِه الْقَولَى ِلسأَلْقَى عِإذَا ،وو
حتى يـرى   ،وأَلْقَى علَيِه قَولَ الزوِر والْفُحشِ    ،تكَلَّم علَى ِلساِنهِ  ،بعد ِمنه وقَرب الشيطَانُ   

طَانُ         الرياِنِه الشلَى ِلسع كَلَّمتلُ يجالرو لَكاِنِه الْملَى ِلسع كَلَّمتلُ يِديثِ  جِفي الْحو:  ـنع
أَنت يا أَِمـري    :من خير هِذِه الْأُمِة بعد نِبيها؟ فَقُلْنا      " :خطَبنا عِلي فَقَالَ  :وهٍب السواِئي قَالَ  

الْمِمِننيكْرٍ     ،لَا:فَقَالَ،ؤو با أَبهِبين دعِة بِذِه الْأُمه ريخ،رمع ةَ   ،ثُمـِكينأَنَّ الس ِعـدبا نا كُنمو
رماِن علَى ِلسع ِطقنت.- هنع اللَّه ِضي٢٠٠ - ر 

 ِليع نقَالَ   ،وع هنع اللَّه ِضيضِ   «:ركٍْر رو با    كَانَ أَبِليما حاهأَو هنع اللَّه ي،    ـرمكَـانَ عو
   هحصا ِللَِّه فَناِصحا نِلصخٍد      ،ممحم ابحا أَصاللَِّه ِإنْ كُنونَ  �واِفروتم نحناللَّـِه ِإنْ   ، وو

       رماِن علَى ِلسع ِطقنةَ تِكينى أَنَّ السرا لَنكُن،  را لَنإنْ كُنو       هرـأْمأَنْ ي هابهي رمطَانَ عيى ش
 ٢٠١»ِبالْخِطيئَِة يعملُها

                                                 
 صحيح موقوف ) ٨٥٤)(١٢٩: ص(والزهد ألمحد بن حنبل  ) ١٦٤)(١٦٤: ص(الزهد أليب داود  - ١٩٩

 صحيح ) ٥٠)(٨٤/ ١(فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل  - ٢٠٠

 ) ١٧٦)(٩٢: ص( اجلزء األول -أمايل ابن بشران  و )٦٢٧)(٤٠٦/ ١(ل الصحابة ألمحد بن حنبل فضائ - ٢٠١
  زيادة مين-صحيح 



 ١٠٢

ما أَلْقَاه علَى ِلساِنك ِإلَّا     :وكَانَ أَحدهم يسمع الْكَِلمةَ الصاِلحةَ ِمن الرجِل الصاِلِح فَيقُولُ        
لَكقُولُ  ،الْما فَيهِضد عمسيو:  ا عا أَلْقَاهطَانُ   ميِإلَّا الش اِنكلِْقي ِبالْقَلْـِب    ،لَى ِلسي لَكفَالْم

 .والشيطَانُ يلِْقي الْباِطلَ ِفي الْقَلِْب ويجِريِه علَى اللِّساِن،الْحق ويلِْقيِه علَى اللِّساِن
لَِّذي سـعادته ِفـي قُرِبـِه ومجاورِتـِه         فَِمن عقُوبِة الْمعاِصي أَنها تبِعد ِمن الْعبِد وِليه ا        

حتى ِإنَّ الْملَك   ،وتدِني ِمنه عدوه الَِّذي شقَاؤه وهلَاكُه وفَساده ِفي قُرِبِه وموالَاِتهِ         ،وموالَاِتِه
بينما :أَنه قَالَ ،عن سِعيِد بِن الْمسيبِ   ،يه وسبه ويرد عنه ِإذَا سِفه علَيِه السفِ     ،لَيناِفح عِن الْعبدِ  

فَصمت عنه أَبو بكٍْر ثُـم  ،فَآذَاه، جاِلس ومعه أَصحابه وقَع رجلٌ ِبأَِبي بكْرٍ   �رسولُ اللَِّه   
فَقَام رسولُ اللَِّه ِحني    ،فَانتصر ِمنه أَبو بكْرٍ   ،اِلثَةَثُم آذَاه الثَّ  ،فَصمت عنه أَبو بكْرٍ   ،آذَاه الثَّاِنيةَ 

نـزلَ  «:�أَوجدت علَي يا رسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه         :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،انتصر أَبو بكْرٍ  
      ا قَالَ لَكِبم هكَذِّباِء يمالس ِمن لَكم، صتا انطَانُفَلَميالش قَعو تِإذْ   ،ر ِلسِلـأَج أَكُـن فَلَم

 .٢٠٢»وقَع الشيطَانُ
قَـِدمت  :قَالَ،وكَانت تحتـه الـدرداءُ    ، عن صفْوانَ وهو ابن عبِد اِهللا بـِن صـفْوانَ          و

امِزِلهِ    ،الشناِء ِفي مدرا الدأَب تيفَأَت،  وو هأَِجد اءِ  فَلَمدرالد أُم تدج،فَقَالَت:    ـجالْح ِريـدأَت
امالْع،فَقُلْت:معن،رٍ   :قَالَتيا ِبخاَهللا لَن عفَاد،   ِبيقُولُ  �فَِإنَّ النِلِم   " : كَانَ يسِء الْمرةُ الْموعد

قَالَ الْملَـك   ،كَّلٌ كُلَّما دعا ِلأَِخيِه ِبخيرٍ    ِعند رأِْسِه ملَك مو   ،ِلأَِخيِه ِبظَهِر الْغيِب مستجابةٌ   
 .٢٠٣"آِمني ولَك ِبِمثٍْل :الْموكَّلُ ِبِه

" : قَالَ �أَنَّ النِبي   :فعن أَِبي هريرةَ  .وِإذَا فَرغَ ِمن ِقراَءِة الْفَاِتحِة أَمنِت الْملَاِئكَةُ علَى دعاِئهِ        
 وقَالَ  -فَِإنه من وافَق تأِْمينه تأِْمني املَالَِئكَِة غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه             ،فَأَمنوا،مِإذَا أَمن اِإلما  
 ٢٠٤"آِمني : يقُولُ� وكَانَ رسولُ اللَِّه -ابن ِشهاٍب 

  نسِبيِلِه وِلس ِبعتالْم دحوالْم دبالْع بِإذَا أَذْنوِلِه وسِش   - � -ِة رـرلَـةُ الْعمح لَه فَرغتاس 
لَهوح نمو. 

                                                 
 .الغضب: أغَِضبت؟ من املوجدة: أي) أوجدت  (-حسن لغريه  ) ٤٨٩٦)(٢٧٤/ ٤(سنن أيب داود  - ٢٠٢

  أتى به خمتصرا-)٢٧٣٣ (- ٨٨)٢٠٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٣

  زيادة مين-) ٤١٠ (- ٧٢)٣٠٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٨٠)(١٥٦/ ١(اري صحيح البخ - ٢٠٤
 ]قوهلا آمني بعد قول اإلمام) تأمني املالئكة(.قال آمني) آمن(ش [ 



 ١٠٣

 .وِإذَا نام الْعبد علَى وضوٍء بات ِفي ِشعاِر ملٍَك
      هنع اِفعديو اِربحيو هنع درِمِن يؤالْم لَكفَم،  هعجشيو هتثَبيو هلِّمعيِلي ،وِسيَء    فَلَا يِبِه أَنْ ي ق

 .فَِإنه ضيفُه وجاره،ِجواره ويباِلغَ ِفي أَذَاه وطَرِدِه عنه وِإبعاِدِه
فَما ،وِإذَا كَانَ ِإكْرام الضيِف ِمن الْآدِميني والِْإحسانُ ِإلَى الْجاِر ِمن لَواِزِم الِْإمياِن وموِجباِتهِ            

افِ   الظَّنيِم الْأَضاِم أَكْراِع           ، ِبِإكْروِبـأَن لَـكالْم ـدبِإذَا آذَى الْع؟ وِهمرأَباِن وِر الِْجرييخو
     هبِه رلَيا ععاِحِش دالْفَوالظُّلِْم واِصي وعقَالَ،الْما   :وريخ اللَّه اكزِإذَا      ،لَا ج و لَـهعـدا يكَم

 .اعِة والِْإحساِنأَكْرمه ِبالطَّ
  رمِن عاب نولَ اللَِّه    ،عسقَالَ �أَنَّ ر :»          ـدِإلَّا ِعن فَاِرقُكُملَا ي نم كُمعفَِإنَّ م يرعالتو اكُمِإي

 .٢٠٥»فَاستحيوهم وأَكِْرموهم،الغاِئِط وِحني يفِْضي الرجلُ ِإلَى أَهِلِه
وقَد نبه سبحانه علَى    ،ولَا يِجلُّه ولَا يوقِّره   ،من لَا يستِحي ِمن الْكَِرِمي الْعِظيِم الْقَدرِ      ولَا أَلْأَم مِ  

سورةُ [}  يعلَمونَ ما تفْعلُونَ   - ِكراما كَاِتِبني    -وِإنَّ علَيكُم لَحاِفِظني    {:هذَا الْمعنى ِبقَوِلهِ  
وأَِجلُّـوهم أَنْ   ،أَِي استحيوا ِمن هؤلَاِء الْحاِفِظني الِْكراِم وأَكِْرموهم      ] ١٢ - ١٠:طَاِراِلانِف

والْملَاِئكَةُ تتأَذَّى ِمما يتأَذَّى ِمنـه      ،تستحيونَ أَنْ يراكُم علَيِه من هو ِمثْلُكُم       يروا ِمنكُم ما  
 مو آدنِإ،بهِ         ويدي نيِصي بعيو رفْجي نأَذَّى ِممتي مآد نـلُ ِمثْـلَ      ،ذَا كَانَ ابمعِإنْ كَانَ يو

 .فَما الظَّن ِبأَذَى الْملَاِئكَِة الِْكراِم الْكَاِتِبني؟ واللَّه الْمستعانُ،عمِلِه
---------------- 

X��X	V��ْ̀��אV�X	MYV��U��V�Vd�ْאX��X	V��ْ̀��אV�X	MYV��U��V�Vd�ْאX��X	V��ْ̀��אV�X	MYV��U��V�Vd�ْאX��X	V��ْ̀��אV�X	MYV��U��V�Vd�ْא����
فَِإنَّ الـذُّنوب ِهـي     ،أَنها تستجِلب مواد هلَاِك الْعبِد ِمن دنياه وآِخرِتـهِ        :وِمن عقُوباِتها 

اضرأَم،   دلَابو لَتقَت تكَمحتى استفَـظُ          ،محا ِإلَّا ِبِغذَاٍء يِحيحكُونُ صنَ لَا يدا أَنَّ الْبكَمو
هتقُو،اسةَ     وِديلَاطَ الرالْأَخةَ والْفَاِسد ادوفِْرغُ الْمتساٍغ يِتفْر،   هتدأَفْس تى غَلَبتٍة ،الَِّتي ميِحمو

     هررى ضشخيِذيِه وؤا يا ِممِبه ِنعتمـاِن           ،يالِْإمي ِإلَّا ِبِغذَاٍء ِمـن هاتيح ِتملَا ت الْقَلْب فَكَذَِلك
ةِ واِلحاِل الصمالْأَع، هتفَظُ قُوحوحِ  ،تصِة النبواٍغ ِبالتِتفْراسةَ      ،والْفَاِسـد ادـوفِْرغُ الْمـتست

                                                 
 ضعيف ) ٢٨٠٠)(١١٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٠٥



 ١٠٤

  هةَ ِمنِديلَاطَ الرالْأَخا       ،وهادضا يم بنجتِة وحِحفْظَ الص لَه وِجبٍة تيِحمِن   ،وةٌ عارِعب ِهيو
ِتعةَاسحالص ادضا ياِل مم. 

 .فَما فَات ِمنها فَات ِمن التقْوى ِبقَدِرِه،اسم متناِولٌ ِلهِذِه الْأُموِر الثَّلَاثَِة:والتقْوى
لْمـواد الْمؤِذيـةَ    فَِإنها تسـتجِلب ا   ،وِإذَا تبين هذَا فَالذُّنوب مضادةٌ ِلهِذِه الْأُموِر الثَّلَاثَةِ       

 .وتمنع اِلاسِتفْراغَ ِبالتوبِة النصوِح،وتوِجب التخِطيطَ الْمضاد ِللِْحميِة
ولَا ،وهو لَـا يسـتفِْرغُها    ،فَانظُر ِإلَى بدٍن عِليٍل قَد تراكَمت علَيِه الْأَخلَاطُ ومواد الْمرضِ         

تحايِمي لَه،هقَاؤبو هتكُونُ ِصحت فالْقَاِئلُ،كَي نسأَح لَقَد٢٠٦:و 
 هتنصِة حيِبالِْحم كمأَلٍَم طَاِري...ِجس افَةً ِمنخم 

 ِمن الْمعاِصي خشيةَ الْباِري...وكَانَ أَولَى ِبك أَنْ تخشى 
واستفْرغَ التخِطـيطَ   ،واستعملَ الِْحميةَ ِباجِتناِب النواِهي   ،الْأَواِمِرفَمن حِفظَ الْقُوةَ ِبامِتثَاِل     

 ٢٠٧.واللَّه الْمستعانُ،ولَا ِمن الشر مهربا،لَم يدع ِللْخيِر مطْلَبا،ِبالتوبِة النصوِح
 

�������������� 
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